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القحطاني: ال نتصيد أخطاء اآلخرين ونقف ضد طوفان التعنيف 

 والتعسف
 ال حيق هليئة حقوق اإلنسان املطالبة بإنشاء مجعيات أهلية

 م   2017 يوليو 8 -هـ 1438شوال  14 المدينة السبت المصدر: جريدة 

 هنااضغط 

 

قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بالمملكة، الدكتور مفلح ربيعان القحطاني: إنه ال يحق لهيئة حقوق اإلنسان أن 

تطالب بإنشاء جمعيات ومؤسسات أهلية لحقوق اإلنسان، ألن ذلك مـــن صميم عمل وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

التي تعمل فـــي نطاقها إلصدار تراخيص لها مثل حماية حقوق اإلنسان، وكل ما وهي المسؤولة عن مثل هذه المؤسسات، 

يهدد السالمة والصحة الجسدية والنفسية للمرأة والطفل، وكان يجب على هيئة حقوق اإلنسان أن تعمل على التشجيع، أما 

لك ال يكون إال عن طريق الوزارة المطالبة بإنشاء جمعيات ومؤسسات أهلية لحقوق اإلنسان فهي ليست معنية بها فمثل ذ

بحكم اختصاصها وبحسب ما ورد فـــي نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية لحقوق اإلنسان بهدف تنظيم العمل األهلي 

 .وتطويره وحمايته

الجمعية التهدف لتصيد أخطاء اآلخرين وإنما تقف ضد طوفان التعنيف «: المدينة«وأكد القحطاني فـــي تصريح خاص لـ

والتعسف وعدم التسامح باعتبارها عين الرقيب للمسؤول بـــأن يقوم جهازه بما هو مطلوب منه نظاًما، مشيرا إلى أن نسبة 

مشاركة العنصر النسائي فـــي الجمعيات والمؤسسات األهلية لحقوق اإلنسان الموجودة حاليًا جيدة ويعتمد ذلك كليًا على 

ها ومدى قدرة المرأة على المساهمة فـــي أنشطتها وهناك جمعيات ومؤسسات نشاط الجمعيات والمؤسسات وطبيعة عمل

يقتضي حالها على أن يكون نسبة عمل المرأة فيها هو األكثر، ومن المتوقع بـــأن مدى مشاركة العنصر النسائي فـــي 

لمرأة فـــي المجتمع وأهمية الجمعيات والمؤسسات المقترحة فـــي مجلس الشورى سيكون مثاليًا، وال أحد ينكر مكانة ا

الدور، الذي تقوم به، فهي تمثل نصف المجتمع وأكثر، وتساهم فـــي العديد مـــن األنشطة والفعاليات بصور مختلفة، ومن 

المستحيل أن تكتمل أي جمعية أو مؤسسة أهلية دون وجود العنصر النسائي فيها، حيث إن الجمعية أو المؤسسة تخدم 

 .والمرأة أكثر مـــن يستطيع مساعدة العائالت العائلة بأكملها

 

وأوضح القحطاني أن طبيعة عمل الجمعيات والمؤسسات األهلية غير هادف للربح أساًسا وذلك لتحقيق األعمال الخيرية، 

رشاد أو التي تعني بها مثل البر والتكافل أو مـــن أجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإل

نشاط اجتماعي أو ثقافي أو القضايا الحقوقية ونحو ذلك مـــن النشاطات، وهناك لجان تعني بقضايا العمال وواجباتهم 

وحقوقهم الشخصية إلى جانب اعتنائها بحق العالج للمريض سواء ذلك مـــن المستشفيات أو مـــن خالل الدعم المادي 

عض الحاالت، والمجتمع مازال بحاجة كبيرة خالل الفترة الحالية إلى زيادة للحصول عليه وتقديم العالج المجاني لب

جمعيات ومؤسسات أهلية تعني بحق التعليم واإلسكان والبيئة إلى جانب حقوق المرأة والطفل وكبار السن، بحيث كل ما 

ت وسيطة أوضح مختلف كثرت هذه الجمعيات والمؤسسات فسوف تزداد الحياة الكريمة وتكون هذه الجمعيات والمؤسسا

 .شرائح المجتمع والجهات الحكومية

 

http://www.al-madina.com/article/531027/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81
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وأشار القحطاني إلى أن بعض الجهات والمؤسسات األهلية لحقوق اإلنسان يتم إنشاؤها بموافقة سامية مثل الجمعية 

الوطنية لحقوق اإلنسان، وهناك جمعيات ومؤسسات أهلية لحقوق اإلنسان يكون مرجعيتها وفق األنظمة والتعليمات 

الواردة فـــي نظام الجمعيات والمؤسسات التي تشرف على تطبيقها وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وأضاف: إن 

الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان تحتاج إلى نشر ثقافتها فـــي المجتمع ولدى المسؤول ومحاولة إقناع الكثير مـــن الجهات 

بهدف تصيد أخطاء اآلخرين وإنما تعمل بهدف مساعدة هذه الجهات على أداء  والمصالح الحكومية بـــأن الجمعية ال تعمل

رسالتها، فهذه الجمعية تعتبر جهة رقابية بمثابة عين الرقيب للمسؤول لمساعدته بـــأن يقوم جهازه أو وزارته بما هو 

قوق اإلنسان وفقًا للنظام األساسي مطلوب منه نظاًما مـــن واجبات تجاه أفراد المجتمع. وتعمل هذه الجمعية على حماية ح

للحكم الذي مصدره الكتاب والسنة ووفقًا لألنظمة الواردة فـــي المواثيق الخاصة بحقوق اإلنسان والوقوف ضد طوفان 

 .التعنيف والظلم والتعسف وعدم التسامح والتعذيب

 

 

 
 مكة والشرقية تتصدران صكوك الوالية

 م   2017 يوليو 8 -هـ 1438ال شو 14 السبت  الوطنالمصدر: جريدة 

http://alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=308529&CategoryID=3 

 

       جدة: نجالء الحربي 

فيما تصدرت مكة المكرمة والمنطقة الشرقية صكوك الوالية، نفت نائبة رئيس جمعية حقوق اإلنسان لشؤون األسرة 

، ورود حاالت تطالب بإسقاط الوالية، مشيرة إلى تلقي حاالت لسيدات يمارس عليهن «الوطن»الدكتورة نورة العجالن لـ

 .سوء استخدام الوالية

صك والية، نفت نائبة رئيس جمعية حقوق  414أشهر مضت،  9مناطق منذ عام و 8فيما صدقت كتابات العدل في 

د حاالت للجمعية مطالبة بإسقاط الوالية كنظام شرعي، ، ورو«الوطن»اإلنسان لشؤون األسرة، الدكتورة نورة العجالن لـ

 .مشيرة إلى أن الجمعية تلقت حاالت لسيدات يُماَرس عليهن سوء استخدام الوالية من أولياء أمورهن

 

  سوء استخدام الوالية

من األزواج،  حاالت سوء استخدام الوالية تمثلت في العضل، واإلهمال، وعدم دفع مصاريف األبناء»قالت العجالن، إن 

ففي هذه الحالة يتم الرفع إلى الجهات المسؤولة من قِبل الجمعية إليجاد حلول سريعة لهن، وهي وزارة العمل، والشؤون 

االجتماعية، وتتابع الجمعية أمورهن، والحاالت التي تتعرض لسوء استخدام الوالية تتواصل الجمعية معها، وفي حال 

 .«ة نتواصل في هذا الشأنوجود قصور من الشؤون االجتماعي

حاالت العضل التي تتلقاها فروع الجمعية، يتم فيها نزع والية ولي األمر من الجهات المختصة، وتزويج »وأضافت، 

، مطالبة بزيادة عدد مراكز الحماية في مناطق المملكة، حتى يتم استقبال كل الحاالت الطالبة «الفتيات المتضررات

  .للمساعدة

  طبيقمشكالت في الت

قرارا ملكيا صدر خالل الشهر »فيما يخص التقدم باإلجراءات واألنظمة التي تتعلق بشؤون المرأة، أكدت العجالن أن 

الماضي، بعدم مطالبة المرأة بموافقة ولي أمرها خالل التقديم على خدمات لها، لعدم وجود سند نظامي لهذا الطلب، وفقا 

«. لجمعية تنفيذ مثل هذه القرارات، ألنه قد ينتج عن القرارات تنفيذ غير المتوقعألحكام الشريعة اإلسالمية، وستراقب ا

على المتضررين الذين يلمسون أي قصور في تطبيق األنظمة واللوائح، التواصل مع فروع جمعية حقوق »وأوضحت أن 

آلخر بالقضايا العامة، ونحن اإلنسان، وجميع وسائل التواصل متاحة، ولدى الجمعية ملفان: أحدهما يختص باألفراد، وا

، مشيرة إلى األنظمة ال يمكن أن تقوم دون أن «نعمل على تلك القضايا، ثم نرفعها إلى مجلس الشورى والجهات األخرى

  .يرفع األفراد ما يعترضهم من مشكالت في التطبيق
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  ارتفاع صكوك الوالية

صك والية  414شهرا الماضية، إذ بلغ  21على مدى الـ صكوك الوالية ارتفع عددها »، إن «الوطن»قال مصدر عدلي لـ

، 8، وعسير 9، والقصيم 12، والمدينة المنورة 57صكا، وفي الشرقية  320مناطق، فقد سجلت في مكة المكرمة  8في 

 «، وحائل صكان، فيما كانت الحدود الشمالية األقل بصك واحد5والرياض 

 شهرأ 9مناطق خالل عام و 8صكوك والية صدقت في 

 320مكة المكرمة 

 57الشرقية 

 12المدينة المنورة 

 9القصيم 

 8عسير 

 5الرياض 

 2حائل 

 1الحدود الشمالية 

 سوء استخدام الوالية يتمثل في

 العضل 01

 اإلهمال 02

 عدم دفع  مصاريف األبناء 03

 

 

 
العمل :نبحث عن معنف الطفلة جسديا الحالته للجهات 

 املختصة

 م   2017 يوليو 8 -هـ 1438شوال  14 الوئام السبت المصدر: جريدة 
 اضغط هنا

 

صالح العبدلي -الوئام  -الرياض  : 

في البحث عن طريق وحدات وفرق الحماية االجتماعية بالوزارة على الوصول  شرعت وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية

 .إلى الشخص الذي ظهر في مقطع وهو يعنف طفلة، وذلك إلحالته للجهة المختصة، وحماية الطفلة

ى أن عمر وانتشر يوم أمس عدداً من المقاطع المصورة ألحد اآلباء يقوم بتعنيف ابنته جسدياً ولفظياً ، وتشير المقاطع إل

سنوات 10الفتاة المعنفة يقارب  . 

 

نأمل ممن يعرف معلومات عن معنف الطفلة التواصل عاجالً مع الجمعية  “من جهتها قالت جمعية حقوق االنسان:  

 .”الوطنية لحقوق اإلنسان أو أي قسم شرطة أو الحماية االجتماعية

 

 

 

 

http://www.alweeam.com.sa/472492/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA/
http://www.alweeam.com.sa/472492/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA/
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"حقوق اإلنسان" تالحق "معنف الطفلة".. وتدعو من لديه 

 معلومات للتواصل معها

 م   2017 يوليو 9 -هـ 1438شوال  15 األحد األزد المصدر: جريدة 

 اضغط هنا

 

مملكة، اليوم الجمعة، في مالحقة معنف الطفلة الذي شرعت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بال -أحمد عسيري : -أزد 

ظهر في مقاطع فيديو جرى تداولها عبر هاشتاق "أب مدمن يعنف ابنته"، داعيةً كل من يملك معلومات حوله للتواصل 

 .معها

ن أو أي وقالت الجمعية: "نأمل ممن يعرف معلومات عن معنف الطفلة التواصل عاجالً مع الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسا

 ."قسم شرطة أو الحماية االجتماعية

وكانت مقاطع فيديو جرى تداولها في هاشتاق "أب مدمن يعنف ابنته" أظهرت الرجل وهو يعنف الطفلة ويعاملها بقسوة 

ويضربها، غير آبه بتوسالتها، فيما تفاعلت وزارة العمل مع الواقعة، وأكدت أن فرق الحماية بالوزارة تعمل على 

 لشخص الذي بالمقطع.الوصول ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alweeam.com.sa/472492/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA/
http://www.alweeam.com.sa/472492/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA/
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 حقوق اإلنسان" تنهي واقعة وافد ترك طفلته عامني مبستشفى جبدة"
حبجة خطأ طبي ..وبعد معاناة يف البحث عنه ينتظر أن 

 يستلمها غدا  

    م2017يوليو 10 -هـ 1438شوال  16  االثنين سبق المصدر: جريدة 
 اضغط هنا

 

نجحت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان ، وعن طريق فرعها بمحافظة جدة ، في الوصول لوافد من جنسية عربية ، كان 

اص بالمحافظة لمدة عامين ، حيث توصَل لتخليص المستشفى من المسؤولية تُجاه قد ترَك طفلته المولودة داخل مستشفى خ

تلك الطفلة ،وسيستلم األب طفلته من المستشفى يوم غٍد االثنين ، ُمنهياً بذلك ُمعاناة المستشفى في البحث عن األب 

 . ومخاطبة الجهات الرسمية

 

ج من آسيوية ، كان قد أخرَج زوجته من مستشفى خاص بعد وتفصيالً ، فقد علمت "سبق" بأن الوافد العربي والمتزو

والدتها لديه ، تاركاً طفلته بحجة أن هناك خطأ طبيا تسبَب في مشكلة بيدها ، والحقيقة تؤكد بأنها نتيجة عيب خلقي منُذ 

 . والدتها ، حيث اختفى عن األنظار تاركاً الطفلة في حضانة المستشفى ، ورافضاً استالمها

 

لطفلة مدة عامين بالمستشفى ، وبدون أوراق ثبوتية ، وسط محاوالت من قبل المستشفى للبحث عن والدها وأمضت ا

 .الُمتهرب عن استالمها ، دون أن تتمكن من الوصول إليه وحضوره الستالمها

 

قبل مديره ،  هذا وقد استجابت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان ، وعن طريق فرعها بمحافظة جدة ، بجهوٍد مبذولة من

صالح بن سرحان الغامدي ، لما ُرفع لها من قبل المستشفى ، حيث تدخلت وتمكنت من الوصول لوالد الطفلة وحضوره 

لمكتب الجمعية بجدة اليوم ، وإنهاء كافة األمور ، على أن يستلمها بإذن هللا يوم غٍد االثنين ، ُمنهياً بذلك ُمطالبات استمرت 

 عامين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sabq.org/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://sabq.org/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D8%A9
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إلغاء التعليم عن بعد يف السعودية معركة مستمرة لتحسني 

 خمرجاته

 م  2017يوليو  11 -هـ 1438شوال  17الثالثاء   العرب المصدر: جريدة
 اضغط هنا

 

مج االنتساب والتعليم عن بعد للعام الدراسي الجديد. ووفقا أعلنت جامعات سعودية بشكل رسمي إيقاف برا –الرياض 

لوسائل إعالم سعودية، فقد كشفت حسابات تابعة لعدد من الجامعات السعودية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل 

 االجتماعي عن اتخاذ هذا القرار الذي فاجأ الملتحقين بهذه البرامج أو الراغبين في االلتحاق بها.

وفقاً لقرار الوزارة والتزاًما باألمر السامي سيتم  “نشرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران في حسابها على تويتر و

، فيما قالت جامعة ”مع بقاء الملتحقين مسبقا في هذه البرامج 38-39إيقاف القبول على برامج االنتساب للعام الدراسي 

وقالت جامعة الملك عبدالعزيز على نفس المنوال، ”. د أو االنتساب للسنة الحاليةال يوجد قبول في التعليم عن بع“جازان 

 ”.القبول لبرامج البكالوريوس لالنتساب والتعليم عن بعد غير متاح هذا العام“عبر موقعها الرسمي 

تساب والتعليم القبول بنظامي التعليم عن بعد واالن 24جامعة من أصل  15وبحسب مصادر إعالمية سعودية فقد أوقفت 

الموازي في مرحلة البكالوريوس. وهو ما ترافق مع صدور تعميم وزاري نص على ضرورة إيقاف القبول بأنواع التعليم 

 األخرى المطبقة في الجامعات السعودية، بخالف التعليم المنتظم.

وقوفين، في محاولة لتطبيق جامعات في تخريج دفعات من الطالب الدارسين بالنظامين الم 9وأكدت المصادر استمرار 

 القرار بصورة متدرجة ال تلحق الضرر بالملتحقين قبل صدور القرار.

وتشير بعض اإلحصائيات الخاصة بالتعليم الجامعي في السعودية إلى وجود أعداد عالية من الطالب السعوديين 

بالمئة من إجمالي الطالب الخريجين  20ي المتخرجين وفقا لنظام االنتساب والتعليم عن بعد والذين تصل نسبهم إلى حوال

 بالمئة من اإلناث. 40بالمئة منهم من الذكور و 60من مؤسسات التعليم العالي، 

وبرر وزير التعليم السعودي أحمد العيسى إيقاف برامج االنتساب والتعليم عن بعد )الموازي( في الجامعات بأنه يهدف 

 إلى تعزيز وتحقيق الجودة في الجامعات.

زير التعليم السعودي أحمد العيسى يوضح بأن قرار إيقاف برامج االنتساب والتعليم عن بعد )الموازي( في الجامعات و

 يهدف إلى تعزيز وتحقيق الجودة

في سبيل تعزيز “وقال العيسي في تصريحات صحافية لوسائل اإلعالم السعودية بهذا الشأن إن صدور هذا القرار جاء 

لتعليم في البرامج المنتظمة في الجامعات. نحتاج إلى تركيز األقسام وأعضاء هيئة التدريس على الجودة ورفع مستوى ا

 ”.البرامج األساسية وعدم االندفاع في برامج االنتساب والتعليم عن بعد وهذا يأتي بالتنسيق مع الجامعات

جواء لتطبيق هذا القرار، المثير للجدل في وأصدرت وزارة التعليم السعودية في مايو الماضي توجيها يهدف إلى تهيئة األ

أوساط المجتمع السعودي، حيث وجهت الوزارة الجامعات بحصر المستحقات المالية المترتبة على تشغيل برامج التعليم 

 الموازي للرفع بها إلى المقام السامي، وإعادة الرسوم الدراسية التي تقاضتها من الطالب وصدرت فيها أحكام قضائية.

من التوجيه التوصية بإيقاف برامج التعليم الموازي والتعليم عن بعد واالنتساب في الجامعات بشكل نهائي، تماشيا مع وتض

 توصيات اللجنة المؤقتة باستمرار برامج الدراسات العليا برسوم مادية.

م قدرة الجامعات على تشغيل ويأتي هذا التوجيه بعد إيقاف تسديد رسوم برنامج التعليم الموازي في العام الماضي، وعد

هذه البرامج من بنود ميزانياتها الخاصة، األمر الذي تطلب من بعض مؤسسات التعليم العالي الحصول على الرسوم 

بشكل مباشر من الطالب الذين رفعوا دعاوى قضائية على هذه الجامعات تضمنت إلزام الجامعات بإرجاع الرسوم 

 ليم الموازي.لطالبها الدارسين في برامج التع

http://www.alarab.co.uk/article/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/113756/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://www.alarab.co.uk/article/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/113756/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%87
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وشهدت مواقع التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم السعودية جدال متصاعدا حول قرار وقف برامج التعليم عن بعد في 

تحت عنوان ” تويتر“مؤسسات التعليم العالي، وأطلق مغردون سعوديون وسما على موقع 

 ا القرار.، عكس حدة انقسام الشارع حول هذ«ايقاف_االنتساب_والتعليم_عن_بعد“#

وفي مقال صحافي اعتبر الباحث عبدالوهاب بن عبدهللا الخميس أن القرار جاء متأخرا، مشيرا إلى أبرز إيجابياته بالقول 

لكن أن تصل متأخرا  -وإن صدر متأخرا بعض الشيء-ال شك في إيجابية هذا القرار على جودة مخرجات التعليم “إنه 

موازي والتعليم عن بعد واالنتساب تسببت في زيادة الفجوة بين مخرجات الجامعات خير من أال تصل. فمخرجات التعليم ال

 ”.والمهارات الالزمة لسوق العمل

ولعل تصريحات عضوي مجلس الشورى، زينب أبوطالب، نائبة رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، ومفلح 

ت والتحقيقات، تصب في إطار أن ضعف مخرجات بعض القحطاني رئيس جمعية حقوق اإلنسان، بخالف مئات المقاال

البرامج الجامعية يسهم في زيادة البطالة. ولعل برامج التعليم الموازي والتعليم عن بعد واالنتساب من أهم محاضن ازدياد 

 البطالة بين خريجي الجامعات.

ى خريجي التعليم عن بعد من خالل وكانت تقارير صحافية قد أكدت توجه القطاع الحكومي منذ وقت مبكر للتضييق عل

إصدار مناشير من قبل بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية تصب في الحد من توظيف خريجي نظامي االنتساب 

سنوات توظيف الخريجين بنظامي االنتساب  4والتعليم عن بعد، بما في ذلك وزارة التعليم ذاتها التي أوقفت منذ حوالي 

 والتعليم عن بعد.

ت هذه العدوى إلى وزارات أخرى من بينها وزارة الصحة التي أقدمت على القرار ذاته قبل عام، وهو األمر الذي وانتقل

قلص من خيارات خريجي طالب االنتساب وحصرها إلى حد كبير في بعض الوظائف اإلدارية المتاحة، ووظائف القطاع 

 الخاص.

يم عن بعد في الجامعات السعودية هاجسا لدى القيادات التعليمية وظل قرار إيقاف العمل بالنظام الموازي ونظام التعل

 المتتالية، ألنه كان يقابل بموجة عارمة من االنتقادات والرفض، األمر الذي حال دون تنفيذه على أرض الواقع.

عات، في يونيو في الجام” التعليم الموازي“وأقدم وزير التعليم السعودي السابق عزام الدخيل على إصدار قرار بإلغاء 

، باعتبار تأثيره السلبي في جودة التعليم العالي. وبررت الوزارة آنذاك قرارها بوجود مالحظات على هذا النوع 2015

 من التعليم والتي من شأنها التأثير في جودة المخرجات التعليمية.

اجعة شاملة لكل القوانين المنظمة وتسعى الحكومة السعودية إلحداث قفزة كبيرة في مجال التعليم من خالل إجراء مر

التي أولت الجانب  2030للعملية التعليمية، بما يتالءم مع السقف العالي من الطموحات التي حددتها رؤية المملكة 

التعليمي اهتماما خاصا وربطته بمتطلبات سوق العمل وخطة النهضة االقتصادية الشاملة، والعمل على سد الفجوة بين 

العالي ومتطلبات سوق العمل، ورفع قدرات مؤسسات التعليم الجامعي في البالد، بحيث ترتقي خمس  مخرجات التعليم

 .2030جامعة عالمية بحلول  200جامعات وطنية على األقل إلى مصاف أفضل 
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 ومل تسقط الفكرة« داعش»سقط 

 م  2017يوليو  11 -هـ 1438شوال  17الثالثاء  الشرق األوسط المصدر: جريدة 
 اضغط هنا

 

 محد املاجد
كما استمرت فكرة « داعش»في أفغانستان، وستبقى فكرة « القاعدة»في العراق وسوريا كما سقطت « داعش»سيسقط 

من أفغانستان للعراق « القاعدة»صوب وحدب، كما طارت جرثومة نحو كل « داعش»، وستطير جراثيم «القاعدة»

 .وسوريا ثم انتقلت لجميع أرجاء كوكبنا األرضي

جرثومة التشدد مادة لطيفة غير مرئية تماماً مثل الوباء، تعبر القارات وتتجاوز البحار والمحيطات، وتسخر بنقاط التفتيش 

ة والمراقبة اإللكترونية، وتمتطي دابة النت وتركب راحلة التواصل األمنية في المطارات، وتستهزئ بالحدود الدولي

 .االجتماعي، وتغرس براثنها في الضحايا كمسدس كاتم للصوت ال يسمعه حتى من هو في الغرفة المجاورة

تشبه نشوة أوباما وهو يتباهى بقتل أسامة بن « داعش»نشوة العبادي وهو يدخل الموصل دخول الظافر المنتصر على 

الدن، وليت األول يدرك أن أميركا بقضها وقضيضها وأساطيلها وقوتها النووية وعددها وعتادها ومراكز أبحاثها 

ولم تهزم فكرتها، بل خرجت من أفغانستان وهي لم تؤسس لها دولة فيها وإنما متحالفة مع « القاعدة»وملياراتها هزمت 

لها دولة، بغض النظر عن الجهات المستفيدة محلياً وإقليمياً طالبان، لتنتقل فكرة اإلرهاب للعراق وسوريا وتؤسس 

 .وعالمياً 

وتكمن خطورة الدواعش من مناح عدة؛ فبعضهم سيتسلل مع الهاربين وهذا ليس صعباً تعقبه واإلمساك به، الخطورة في 

والتشدد، فبعض الذين  البعض الذي أصابته عدوى التشدد الداعشي وهو بال سوابق في التدين ناهيك عن تبني فكر الغلو

نفذوا جرائم إرهابية تفجيرية أو اغتياالت في الدول العربية والغربية هم بال سوابق وال توجد لهم أصالً ملفات لدى 

 .الجهات األمنية

وكل الفصائل التي تدور في فلكها، والخطير أن لدى فصائل « داعش»ولهذا فالعالم بانتظار موجة إرهاب جديدة بسقوط 

اإلرهابية قدرة مذهلة على استخدام واستغالل التقنية والنت ووسائل التواصل االجتماعي، وعليه فال بد أن تؤخذ  التشدد

 .هذه في الحسبان في مكافحة انتشارها وتمددها

ومن دار في فلكها بعد أن كرت سبحة هزائمها، تحتاج إلى قدر كبير من الصدق « داعش»كما أن عملية مكافحة فلول 

عية والشجاعة والشفافية، فالتشخيص الخطأ يقود إلى نتائج خاطئة، وهذا ما حصل بالفعل مع األسف، فعلى والموضو

الرغم من أن حرباً عالمية شنت على اإلرهاب وحركاته وفصائله فإن مد الحركات اإلرهابية في صعود، بل توجته 

الف الكوادر وعدداً كبيراً من الخاليا النائمة التي بتأسيس ما سمته دولة لها ودربت خالل الثالث سنوات التي حكمتها آ

 .يوقظها قادتها في المكان والوقت المناسبين

فالسؤال الذي يجب على الدول العربية والغربية وكذلك المفكرين وأصحاب الرأي طرحه هو: لماذا يوجد تناسب طردي 

عليه؟ مع أن المفروض أن يكون هناك تناسب  في مكافحة اإلرهاب فيرتفع مؤشر اإلرهاب كلما ارتفعت وتيرة الحرب

عكسي. واألمر اآلخر الذي يجب االنتباه له في غمرة مكافحة اإلرهاب والفكر المتشدد هو ضرورة فصل موضوع 

اإلرهاب عن الصراعات الفكرية والحزبية والمذهبية، إذ من السهولة أن يُرمى الخصم بتهمة اإلرهاب إمعاناً في النكاية 

https://aawsat.com/home/article/971816/%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF/%D8%B3%D9%82%D8%B7-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB-%D9%88%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/971816/%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF/%D8%B3%D9%82%D8%B7-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB-%D9%88%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9
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ار به وتشويه سمعته، لكن خطورة هذه التهمة إذا لم تنطبق عليه أنها تقود معركة اإلرهاب للطريق الخطأ به واإلضر

 .وللتشخيص الخطأ، وهذا ما يفسر زيادة انتشار اإلرهاب مع تعزز الحرب الكونية عليه

 

 

 

 
 السكن العشوائي للعمالة يرفع ضحايا حريق جنران

 عمالة وافدة بني مساكن موبوءة وغياب وسائل السالمة

 م   2017يوليو 13 -هـ 1438شوال  19الخميس   الوطن المصدر: جريدة 
ttp://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=309045&CategoryID=5h 

 

% من السكان، يعاني الكثير منهم نتيجة حقوقهم المهدرة 30فيما تشكل العمالة الوافدة على أرض المملكة نسبة تتجاوز 

لحقوقهم المتمثلة في السكن المناسب  من كفالئهم أو أصحاب الشركات التي يعملون فيها، فيما تغيب الرقابة والمتابعة

 .والنقل السليم وتوفير وسائل السالمة والتغذية الجيدة

 

  سكن وسط السيول

يعاني عدد من العمالة الوافدة التي تعمل في شركات الباحة من سوء السكن وعشوائية الغرف التي يسكنون بها، إضافة 

فة وعدم وجود تكييف، خصوصا مع الصيف، والبعض منها قريب من إلى التمديدات الكهربائية العشوائية، وعدم النظا

وسط مجرى السيل، إضافة إلى عدم االلتزام بالمظهر العام، فعندما تزور أي سكن تجد النفايات أكواما، وتجمع العمالة 

 .أمام السكن

  غرف غير صحية

واصالت تتأخر كثيرا في جلبنا وفي إعادتنا، وال ال نعرف معنى الراحة إطالقا، فالم«: بنغالي الجنسية»قال زهنقير محمد 

يكفي أن عملنا يتجاوز الثماني ساعات يوميا بال مقابل إضافي، فأحيانا نعمل تسع وعشر ساعات وحتى أيام اإلجازة 

عامال يقطنون  20األسبوعية. وحول أوضاع معيشته، أكد أنه يسكن في غرفة تبعد حوالي ساعة عن مقر العمل، وبها 

 .ي جو غير صحي إطالقامعا ف

  غياب المسؤول

، منذ حضوري قبل عام ونصف العام لم أشاهد أي مسؤول يتابع حالتنا المعيشية «باكستاني الجنسية»أضاف محمد أقبال 

أو يسأل عنا، وحتى رواتبنا ال تسلم لنا في الموعد المقرر، وكثيرا ما تتأخر. وقال محمد برويز، إن السكن يعتبر 

 .ا الخشبي والحديد المخلوط باإلسفنج، مبينا أن الغرف يسكن فيها أكثر مما هو مسموح بهبروكسات منه

نحن نعاني في الظروف الجوية، فمساكننا ال تقي من الشمس والمكيفات ال تعمل وال تقي من »وأضاف أفضل خان 

بالوحل، فنحن في موقع ال يحسد عليه، ، مضيفا أن السكن يقع في موقع ترابي الرياح تثير الغبار والمطر يزيد ذلك «البرد

 .إضافة إلى وجود العقارب السامة وغيرها

 

  تمديدات عشوائية

تنتشر مساكن العمالة التابعة للعديد من الشركات بجازان، والتي تكثر بشكل غير مناسب وتحيط بها المياه اآلسنة 

الغرف المشيدة من صفائح الحديد، ويعلوها مكيف واألوساخ من كل االتجاهات، وأكثر العمالة تجدهم متكدسين في تلك 

 .مهترئ في مناخ حار ودرجة الحرارة العالية والغبار والتمديدات المتدلية والمكشوفة
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 مساكن سيئة

تجولت على مساكن عمال في أحياء محافظات الدرب وبيش وصبيا شمال جازان، ورصدت مداخل اإلسكان « الوطن»

ذورات، وبعضهم يسكن في غرف حديدية مؤقتة منصوبة في فناء الشركة، ومكيفات قديمة، محاطة بالمياه اآلسنة والقا

ومطبخ بائس، وبعضهم مطبخه داخل غرفة نومه، وليس ببعيد دورات المياه، ويبدو أنها لم تعرف الصيانة منذ فترة 

 .اه بدون سقفطويلة حتى أصاب الصدأ أبوابها الحديدية وتحلل جزء منها، والبعض اآلخر دورات المي

 

 عدة مخالفات

أشخاص داخل الغرفة الواحدة، إضافة إلى العديد من  10العديد من المخالفات بوجود أكثر من « الوطن»رصدت 

السلوكيات التي تفتقر إلى أبسط قواعد األمن والسالمة، واألمر الذي يتخوف منه بحدوث مشكالت في حال شب حريق في 

امهم الخشب واأللمنيوم لتقسيم الغرفة إلى كرفانات لتستوعب عددا كبيرا من العزاب، هذه األماكن المزدحمة، الستخد

 .وهذا ما يطالب به السكان التخاذ إجراءات واحتياطات السالمة

 

  انتشار األمراض

أوضح مدير جمعية حقوق اإلنسان بعسير الدكتور علي الشعبي، أن الجمعية رصدت الكثير من التجاوزات على حقوق 

املة تتعلق بالسكن المناسب ووسائل السالمة ومقومات الصحة العامة وغياب وسائل النقل، مما يسهم في انتشار الع

األمراض واألوبئة، مضيفا أن على وزارة العمل وضع ضوابط لكشف العمالة بما يتفق مع المعايير الدولية في الحفاظ 

 .على حقوق العمال

  جوالت ميدانية

العمل والتنمية االجتماعية بعسير حسين المري، أن الفرع يقوم بجوالت ميدانية على مواقع سكن بين مدير فرع وزارة 

العمل ومقر عملهم للتأكد من توفر حقوق العمالة وحماية أجورهم، مضيفا تم رصد الكثير من الحاالت وتم التعامل معها 

 .انتهاك حقوق العمال ومعالجتها، والعمل مستمر ويتم تلقي البالغات على مدار الساعة عن

  إشراف وقائي

قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالباحة جمعان بن دايس الغامدي، إن إسكان العمال، سواء كانوا تابعين لجهات 

حكومية أو شركات أو مؤسسات، تخضع جميعها لإلشراف الوقائي، ويتم الكشف عليها أثناء االستئجار للتأكد من سالمتها 

هربائيا، وكذلك مدى توفر وسائل الوقاية والحماية من الحريق، وهناك لجان كشف لديها جوالت ميدانية للتأكد إنشائيا وك

 .بشكل مستمر، والعمل على إزالة أي مخالفة قد تشكل خطرا على مستخدمي تلك اإلسكان

  إنتاجية متدنية

قطاعات الخاصة توفير بيئة عمل وسكن مناسب أكد المستشار النفسي سمران اليامي، أنه يجب على أصحاب الشركات وال

للعمالة، مبينا أن من اآلثار السلبية المترتبة على عدم توفير سكن مالئم لهم هو عدم اإلحساس باألمان، وعدم الشعور 

  .باآلدمية واإلحساس باإلهمال المتعمد من صاحب العمل

ز في العمل، مما قد يؤدي إلى كثرة اإلصابات أثناء وأضاف: قد ينعكس هذا الشيء على إنتاجية العامل وعدم التركي

  .العمل، وكذلك األخطاء واألمراض واإلرهاق

  

 مخالفات سكن العمال

 مساكن وسط مجاري السيول -

 غرف ضيقة وغير مهيأة -

 دورات مياه غير نظيفة -

 تراكم النفايات والقاذورات -

 تمديدات كهربائية عشوائية -
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  هيئة حقوق اإلنسان
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 2016ألف حالة عنف أسري يف السعودية خالل  11

 م   2017 يوليو 8 -هـ 1438شوال  14 يوم السبت عين الالمصدر: جريدة 
http://3alyoum.com/search/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%

D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86 

 

ألف حالة  11كشف المتحدث الرسمي بوزارة العمل والتنمية االجتماعية خالد أبا الخيل، عن أن السعودية سجلت نحو 

 .الل عام واحد فقطعنف أسري خ

تعامل  1919وكتب في حسابه الشخصي في "تويتر" ردا على استفسار ألحد المغردين : "مركز بالغات العنف األسري 

 .2016ألف حالة في  11مع 

وسبق أن بينت هيئة حقوق اإلنسان أن القضايا وصلت لنسبة كبيرة وصفتها بـالمستويات المقلقة، وتعلّقت أكثرها بقضايا 

 .ف عانتها النساء واألطفالتعني

 

 
الشورى يشرع لتخويل الدولة حبق الوالية على النفس 

 وقنيجملهويل األبوين واملسنني واملع
    م2017يوليو 10 -هـ 1438شوال  16  االثنين الرياض المصدر: جريدة 

http://www.alriyadh.com/1608395 

 

 عبدالسالم البلوي -الرياض 

تمسك عضو مجلس الشورى د. خالد العقيل بتوصيات له على تقرير لجنة األسرة والشباب بشأن تعديالت مقترحة على 

رة العمل والتنمية االجتماعية حق الوالية على بعض فئات المجتمع ممن ليس في مقدورهم بعض اللوائح بشأن تخويل وزا

 .رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم بما يكفل لهم حق إقامة الدعوى

 

وأصر العقيل على أن يحسم المجلس توصياته التي رفضتها اللجنة المختصة، مطالباً بتوسيع تخويل التنمية االجتماعية 

يس في مقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم لتشمل المعنفين واألحداث والمساجين المنبوذين من أسرهم لوالية من ل

والمرضى المهملين من قبل ذويهم، والمضطهدين كحاالت الهجر والعضل، كما دعا إلى إشراك هيئة حقوق اإلنسان في 

مع ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم عن طريق كافة مجريات تقصي تقاعس األولياء عن المطالبة بحقوق فئات المجت

 .المحكمة المختصة

 

ورفضت لجنة الشؤون االجتماعية واألسرة والشباب التوصيات اإلضافية على تقريرها بشأن التعديالت وخلصت في 

وين، وتعديل تقريرها النهائي إلى إعطاء وزارة العمل والتنمية االجتماعية حق الوالية على النفس للقصر مجهولي األب

الالئحة األساسية للبيوت االجتماعية لتحقيق هذا الغرض، كما أضافت مادة لالئحة دور الرعاية االجتماعية وأخرى 
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لالئحة األساسية لبرامج تأهيل المعوقين، تخول الوزارة بالوالية على النفس لفاقدي وناقصي األهلية من فئة المسنين 

هم ولي، أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة واألشخاص ذوي اإلعاقة الذين ليس ل

 .بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة

 

اية وأكد تقرير شوري أهمية إضافة هذه النصوص النظامية لتخويل الدولة عبر وزارة العمل والتنمية االجتماعية لحم

القصر مجهولي األبوين وذوي اإلعاقة والمسنين، من حاالت االعتداء أو اإليذاء الجسدي والنفسي والتحرش الجنسي 

والحقوق االجتماعية والصحية والتربوية، وأن الفكرة انطلقت من مبدأ أن الشخص القاصر غير قادر على اتخاذ القرار 

 .السليم في نفسه أو أمواله

 

األسرة والشباب أن وزارة العمل والتنمية االجتماعية واجهت بعض الصعوبات لهذه الفئات من خالل  وأوضح تقرير لجنة

 .تعامل إدارات مختلفة مباشرة في الوزارة مع هذه الفئات، وعدم توافر اآلليات النظامية التي تمكنها من واجباتها تجاهها

 

والية على النفس لمن ينوب عن القاصر في هذا الصدد وشددت اللجنة على أهمية إيجاد وسيلة نظامية تعطي حق ال

والمحافظة على النفس المقدم على المحافظة على المال الذي أعطي حق الوالية فيه للهيئة العامة للوالية على أموال 

لسابقة القاصرين ومن في حكمهم وفقاً لنظامها، موضحة أن إجراء التعديالت المشار إليها، تتلخص في حاالت االعتداء ا

وتعطي الوزارة الحق في إقامة الدعاوى لدى جهات االختصاص القضائية وغيرها في هذه الحاالت فقط على اعتبار أنها 

 .ولية أمر من ال ولي له

 

إلى ذلك، يحسم مجلس الشورى في جلسة مقبلة، توصية العضو خالد العقيل ورفض لجنة األسرة لقبولها في جلسة مقبلة 

اللجنة ومبررات عدم تبنيها للتوصية ضمن تعديل اللوائح المعنية ورأى مقدم التوصية وعدم قبوله  بعد أن يستمع لرد

 .لسحبها، لتكون كلمة الفصل للتصويت على مناقشتها ثم إقرارها أو رفضها

 

 

  
 خمتصون: عقوبة اقتصادية قاسية تنتظر قطر

    م2017يوليو 10 -هـ 1438شوال  16  االثنين اليوم المصدر: جريدة 
http://www.alyaum.com/article/4197288 

 

 جدة -عمر المطيري 

يعرضها كشف مختصون سياسيون أن عدم تجاوب قطر مع المطالب المقدمة من الدول الداعية لمكافحة االرهاب سوف 

إلى أن سحب ودائع سيادية « اليوم»إلى إجراءات قاسية على جميع االصعدة سياسيا واقتصاديا، مشيرين في حديثهم لـ

سعودية إماراتية من البنوك القطرية كعقوبة متوقعة؛ قد يؤدي إلى انهيار الدوحة اقتصاديا، وسياسيا، وما يجب عليها في 

 .نت برفض المطالب المشروعة من الدول األربع الداعية لمكافحة اإلرهابالوقت الراهن هو ترك المكابرة والتع
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 تشديد عقوبات

ان عدم تجاوب قطر مع مطالب الدول األربع الداعية لمكافحة اإلرهاب، وفي »أكد الخبير السياسي د. انور عشقي 

سوف تفرض عليها، مشيرا إلى  مقدمتها التوقف عن دعمها لإلرهاب وتمويله، سوف يؤدي إلى مزيد من العقوبات التي

أن من ضمن العقوبات االقتصادية التي سوف يتم اتخاذها هو تخيير الشركات العربية والغربية التي تعمل في دول الخليج 

 .«بين العمل ضمن منظومة دول الخليج، او مع قطر، وهو ما يجري الترتيب له

 

قد مصالحها مع دول الخليج، مقابل التعاطي اقتصاديا مع وشدد عشقي على أن الشركات الغربية ستتجاوب حتى ال تف

قطر، وأضاف: إلى جانب ذلك ستفعل عقوبات سياسية ترمي لتعليق أو تجميد عضوية الدوحة خليجيا، فضال عن تجميدها 

 .ايضا عربيا

 

، ممهورة وقال عشقي: إن الوقت ليس في صالح قطر في رفضها للمطالب، ولن تؤدي محاوالتها باختالق تبريرات

 .بالمماطلة إال زيادةً في معاناتها، وزيادة لخسائرها االقتصادية والسياسية، مستبعدا قدرتها على المواجهة

 

 الكيل بمكيالين

من جانبه، استنكر رئيس هيئة حقوق االنسان السابق بمنطقة مكة المكرمة، د. ابراهيم المحياني، مزاعم قطر وانتهاج 

الين، والعمل على دغدغة مشاعر المسلمين بوقوفهم مع أهل السنة والجماعة، وإيوائهم وعدم قادتها لسياسة الكيل بمكي

 .تسليمهم لبلدانهم؛ بادعاء تعريضهم للتعذيب والقتل في دولهم صاحبة السلطة الواحدة والديكتاتورية

 

، «وزعامة حالمة منشودةإن المتابع لألزمة يدرك تماما مسلكها لتنفيذ مخطط شرق أوسط جديد، »وقال المحياني: 

اال ان احالم اليقظة لم يتسنى لها ان تصبح على واقع، في ظل الموقف القوي الثابت من دول مكافحة »واستدرك قائال: 

 .«اإلرهاب

 

في اعتقادي ان األزمة ستستمر؛ بل ربما تمتد ألكثر من أشهر، وال ازعم إن تبادى أمامي أن تتخذ »وأضاف الحقوقي: 

 .«لمتأثرة من سياسة قطر العدوانية خطوات جديدة واكثر تأثيرا من قبلبعض الدول ا

 

 تجميد عضويتها

في المقابل، استحضر الباحث السياسي سلمان االنصاري بعض اوراق الضغط الفاعلة التي من شأنها أن تضع قطر في 

يجية من البنوك القطرية والبالغة اكثر من سحب الودائع الخل»أتون نار العزلة وتعليق العالقات اإلقليمية والدولية، وقال: 

عشرين مليار دوالر اغلبها تعود للمملكة واإلمارات، ستكون ورقة اقتصادية ضاغطة؛ كعقوبة متوقعة ولها تاثير مباشر 

سحبها قد يؤدي إلى انهيار قطر ماليا في وقت وجيز، إضافة إلى تجميد عضويتها »، وأضاف: «على اقتصادها وعملتها

 .«ومتي مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربيةفي منظ

 

أن الدول األربع اعطت قطر فرصة لتنفيذ مطالبها، وعودتها إلى الحضن الخليجي؛ قبل ان »ولفت الباحث السياسي إلى 

تتخذ قرارات اقتصادية وسياسية ضدها، تؤدي في النهاية إلى عزلتها وتعرضها وشعبها إلى مستقبل محفوف ومتأرجح 

 .«ر آمنوغي

 

جنديا قطريا، رفضوا االنصياع ألوامر  190أن سلطات الدوحة اعتقلت خالل االيام الماضية أكثر من »وبين األنصاري 

بالعمل تحت إدارة القوات التركية، وهو ما يثبت ان القوات القطرية ترفض العمل تحت إدارة األتراك أو حرس نظام 

إن القرارات التي سوف ستتخذ ضد قطر لن تستطيع مواجهتها ال »ثه قائال: ، وختم حدي«إيران، او تحت قيادة االخوان

 «.محليا وال دوليا
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وقف اهلدردمج أجهزة الرقابة.. منع االزدواجية و  

 م   2017 يوليو 11 -هـ 1438شوال  17 الرياض الثالثاء المصدر: جريدة 

http://www.alriyadh.com/1608640 

 

 عبدالسالم البلوي -تحقيق 

أكدت تقارير جهات تشريعية رقابية متواترة معاناة منظومة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة من الترهل واإلزدواجية 

ت وتكرار المهام وهدر الموارد البشرية والمالية، حتى إن لجنة متخصصة بدراسة تقارير األداء السنوي في االختصاصا

لهذه األجهزة أعلنت أن تكلفة تشغيل هذه األجهزة تشّكل عبئاً مالياً على الدولة وهدراً واضحاً للموارد المالية يناقض 

إلنفاق وذلك بالنظر إلى أهم البيانات المالية ألجهزة الرقابة الخارجية، أهداف إنشائها المتمثلة في حفظ المال العام وكفاءة ا

إضافةً إلى أن الكثير من تقارير أداء أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد تكشف شكواها من عدم تجاوب القطاعات المشمولة 

 .ة الميزانياتباختصاصها ورقابتها، وأيضاً معاناتها من تسرب الكوادر وخلل ونقص األنظمة وعدم كفاي

 

الرياض" تعرض الوضع الراهن لقطاع الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة ومقارنة ما يخص الرقابة المالية السابقة "

والالحقة والمصاحبة ورقابة األداء وتفاصيل تكاليف تشغيل ديوان المراقبة العامة وهيئتي الرقابة والتحقيق ومكافحة 

 .صات، ومدى أهمية دمج هذه األجهزة بجاهز واحدالفساد، وأوجه تنازع االختصا

 دمج األجهزة

البداية كانت في تعدد المطالبات بتوحيد هذه األجهزة التي جاءت عبر توصيات تحت قبة مجلس الشورى بدراسة دمج 

ض قبل تغير اسمها وبع-األجهزة الرقابية كما سبق وقبل ذلك أوصت لجنة حقوق اإلنسان والعرائض بمجلس الشورى 

بدراسة إنشاء مجلس أعلى للجهات الرقابية يرتبط بالملك لتوطيد مبدأ المساءلة بالدولة وزيادة التنسيق، موضحةً  -مهامها

حينها أن المتابع لتقارير األجهزة الرقابية يجد تداخالً في االختصاصات والمهام على عكس ما نصت عليه اإلستراتيجية 

 .فساد بشأن التعاون والتنسيق المستمر بين الجهات الرقابية المختصةالوطنية لحماية النزاهة ومكافحة ال

 ازدواجية االختصاصات

هـ تحوالً مهماً حينما أقرت لجنة حقوق اإلنسان والهيئات الرقابية بوجود ازدواجية في اختصاصات 1436وشهد عام 

ئة مكافحة الفساد بل وحتى هيئة حقوق اإلنسان، الجهات الرقابية التي تشمل ديوان المراقبة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهي

إضافةً إلى جهات أخرى قد ال تكون رقابية لكنها تؤدي أعمال الرقابة مثل المباحث اإلدارية، مؤكدةً على أن لهذا التداخل 

يس مستغرباً أثراً سلبياً في إرباك الجهات الحكومية ومضاعفة كلفة الرقابة وضعف النتائج، وأوضحت اللجنة حينها، أنه ل

أن تجد هيئة الرقابة أو ديوان المراقبة تتابع أمراً مراقباً من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مشددةً على وجود الكثير 

من التداخل والتشابه بين أنظمة األجهزة الرقابية، مضيفةً أنها درست وضع وتقارير الهيئات الرقابية وأوصت بإنشاء هيئة 

جميع الهيئات الرقابية وتحدد اختصاصات كل منها، وجاءت التوصية على التقرير السنوي لديوان  عليا تشرف على

، لكن وبعد نحو أربعة أشهر من مناقشتها عادت لجنة حقوق اإلنسان بوجهة 1436-1435المراقبة العامة للعام المالي 

 .نظر جديدة تراجعت فيها عن توصيتها ولم توضح أية أسباب

 زةتوحيد األجه

ومجدداً برزت فكرة توحيد أجهزة الرقابة وأكدت لجنة الشورى للهيئات الرقابية أنها أجرت دراسة متأنية الختصاصات 

الهيئات الرقابية والوقوف على االزدواجية والتكرار في المهام التي تؤديها هذه الجهات باإلضافة إلى التكاليف المالية 

رة التوصية بتوحيد مهام الرقابة الخارجية لهيئة الرقابة والتحقيق وديوان لتشغيل هذه األجهزة، ورأت اللجنة ضرو

المراقبة العامة في جهاز رقابي واحد مرجعه الملك بما يتواكب مع مستجدات التقنية وتطورات المهنة ومعاييرها وأفضل 

ف، وجاءت التوصية هذه المرة الممارسات الدولية وفصل عملية الرقابة عن التحقيق لضمان العدالة وحفظ حقوق األطرا

، وناقش مجلس الشورى دمج هيئة الرقابة 1437-1436على التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 
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والتحقيق وديوان المراقبة في جهاز واحد، يرتبط بالملك مباشرة ويختص بالرقابة الشاملة بشقيها المالي واإلداري، وهي 

الرياض" في وقت سابق، وحظيت بتأييد أعضاء طالبوا بتحديث وإعادة بناء أنظمة الرقابة والتحقيق توصية انفردت بها "

بما يتفق مع المعايير الدولية للرقابة ودمج أجهزة الرقابة اإلدارية والمالية لضمان عدم تداخل االختصاصات وتكرار 

 .العمل وتوحيد الكادر اإلداري لدى أجهزة الدولة

 أربك الجهات الحكومية وضاعف كلفة الرقابة وأضعف النتائجتداخل المهام 

 مهام رقابية

وتقوم وفق األنظمة ثالث هيئات رقابية بمتابعة ورقابة مشروعات الدولة، فديوان المراقبة يختص بالرقابة المالية الالحقة 

ة والتحقيق فتراقب مشروعات خطط على جميع عقود الدولة ومشروعاتها بحسب المادة السابعة من نظامه، أما هيئة الرقاب

التنمية وفائض الميزانية، بحسب المادة السادسة من القواعد األساسية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية، وتهتم هيئة مكافحة الفساد 

بالتحري عن أوجه الفساد المالي واإلداري في عقود المشروعات واألشغال العامة، وفق الفقرة الثانية من مادة تنظيمها 

 .الثالثة

 تقويم األداء

م أداء الشؤون الصحية في مجال  وتمتد االزدواجية في مهام األجهزة الرقابية إلى برامج متعددة، ومثال ذلك أن الديوان يُقوَّ

القوى البشرية وتوطين الوظائف، كما يتابع أداء وزارة التعليم في مجال اإلشراف على مدارس التعليم األهلي واألجنبي 

 .إضافة إلى مراقبة أداء اإلدارة العامة لصحة البيئة والصحة المهنية بوزارة الصحةوتقويمها 

وتستهدف هيئة الرقابة التأكد من تطبيق نسبة توطين الوظائف بالقطاع الصحي، ولها برنامج رقابي على المدارس األهلية 

افة إلى برنامجها الرقابي الهادف لمتابعة مدى للبنين والبنات لمتابعة زيادة نسبة توطين الوظائف في التعليم األهلي، إض

 .تنفيذ الجهات الحكومية للتعليمات المتعلقة بصحة وسالمة الموظف والبيئة المحيطة

 ازدواجية قائمة

وتتشارك هيئتا الرقابة ومكافحة الفساد باختصاصات رقابية بموسم الحج ولها ملحوظات متكررة، وتأتي االزدواجية 

لمهام بين هذه الهيئات نتيجة وجود نصوص نظامية أدت إلى اشتراك هذه األجهزة في تأدية عدد من القائمة في أداء ا

المهام، وتقوم جميعها بمتابعة أوجه النقص والقصور في الجهات الحكومية، وأيضاً الرقابة على الصرف وتنفيذ 

 .المشروعات وفحص األنظمة الرقابية

هـ بينما ال يوجد نص في تنظيم هيئة 1417دوام الموظفين وفق أمر ساٍم صدر عاموتختص هيئة الرقابة والتحقيق برقابة 

مكافحة الفساد يوكل لها هذا االختصاص لكن تقاريرها السنوية تشير إلى قيامها بهذه المهمة بناء على ما تتلقاه من 

لمخصصة لها، لكن مكافحة الفساد بالغات، كما تشترك الهيئتان بمراقبة استخدام السيارات الحكومية في غير األغراض ا

تقوم بهذه المهمة بناًء على البالغات التي تردها، ويدقق ديوان المراقبة العقود الحكومية كما تقوم بذلك "نزاهة" وبناء 

 .على طلبها تقوم بالرقابة على موسم الحج لتشترك بذلك مع هيئة الرقابة

هـ مهمة 1406الخدمات للمواطنين، أوكل للديوان بأمر ساٍم عام  وفيما يخص التحقيق من مدى كفاءة الجهات في تقديم

هـ 1433التحقق من قيام الجهات من استخدام مواردها بكفاءة واقتصادية في تحقيق أهدافها كما صدر أمر ساٍم عام 

 .لى طلب الهيئةبمتابعة مكافحة الفساد لتقديم الخدمات للمواطنين والرفع بالقصور في توفيرها وكان ذلك أيضاً بناء ع
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 حلقوق اإلنسان للسجون 857

 
 زيارة

  م  2017يوليو  12 -هـ 1438شوال  18الرياض االربعاءالمصدر: جريدة 

http://www.alriyadh.com/1608616 

 

 نايف آل زاحم -الرياض 

زيارةً  857عدي: أن الهيئة نفذت خالل العام الماضي أوضح مدير مركز اإلعالم والنشر بهيئة حقوق اإلنسان محمد الم

للسجون ودور التوقيف في جميع مناطق المملكة، وأفاد: أن هذه اإلحصائيات أتت ضمن التقرير السنوي لهيئة حقوق 

( زيارة عن العام الذي 381م، حيث بينت تلك اإلحصاءات زيادة بلغت )2016هـ( 1438-1437اإلنسان للعام المالي )

ه، حيث أتت تلك الزيارات، للوقوف على مدى تمتع المحكومين، والموقوفين بكامل حقوقهم التي كفلتها الشريعة سبق

 .اإلسالمية واألنظمة المرعية في المملكة، ومدى مالءمة ذلك مع المعايير الدولية لحقوق المسجونين

 

( زيارة لدور التوقيف، 398مباحث، و)( زيارة لسجون ال225( زيارة للسجون العامة، و)209وشملت الزيارات )

 .( زيارة لدور المالحظة االجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات25و)

 

وبين المعدي: أن هذه الزيارات جاءت من خالل برامج محددة وخطط سنوية، سواء كان ذلك بالزيارات التفقدية 

 .ل التواصل االجتماعي وقنوات الرصد األخرىوالمفاجئة، أو بناًء على ما يردها من شكاوى، أو ما ترصده عبر وسائ

 

وتستهدف أعمال الهيئة المتعلقة بالسجون ودور التوقيف التأكد من حصول الموقوف، أو المحكوم على جميع حقوقه 

المكفولة له نظاًما، ومنها التأكد من نظامية التوقيف واستناده على أوامر مسببة ومحددة المدة، والتأكد من عدم بقاء أي 

موقوف بعد انتهاء محكوميته، ما لم يوجد مسوغ نظامي لذلك، والتأكد من حصول النزالء على حقوقهم في الرعاية 

 .الصحية والتعليم والتأهيل والتدريب، وكذلك الرعاية االجتماعية لهم وألسرهم

 

يز مباني عدد من السجون من وقد رصدت الهيئة خالل الزيارات عدًدا من التدابير واإلجراءات اإليجابية من أبرزها تم

حيث تصاميمها الهندسية، وأجنحة النزالء فيها وتلبيتها للبرامج اإلصالحية، وتفعيل برنامج اليوم العائلي داخل األجنحة 

المثالية الموجودة في عدد من السجون، وتمكين بعض الموقوفين من الخروج لمدة محددة لحضور مناسبات الزواج أو 

 .ة أحد الوالدين في المنزل في حال عجزه عن زيارة ابنهالعزاء، أو لزيار
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بهدف التأكد من حصول املوقوف أو احملكوم على مجيع حقوقه 

ا هيئة حقوق اإلنسان: تنفيذ )
 
( زيارة 857املكفولة له نظام

 للسجون ودور التوقيف خالل عام

 م   2017يوليو 13 -هـ 1438شوال  19الخميس    الجزيرةالمصدر: جريدة 
jazirah.com/2017/20170713/ln42.htm-http://www.al 

 

 :واس -الجزيرة 

زيارة للسجون ودور التوقيف في جميع مناطق المملكة.  857م 2016نفَّذت هيئة حقوق اإلنسان خالل العام الماضي 

والنشر بالهيئة محمد المعدي أن هذه اإلحصائيات أتت ضمن التقرير السنوي لهيئة حقوق وأوضح مدير مركز اإلعالم 

( زيارة عن العام الذي 381م؛ إذ بيَّنت تلك اإلحصاءات زيادة بلغت )2016هـ( 1438ـ  1437اإلنسان للعام المالي )

ل حقوقهم التي كفلتها الشريعة اإلسالمية سبقه. وقد أتت تلك الزيارات للوقوف على مدى تمتع المحكومين والموقوفين بكام

 .واألنظمة المرعية في المملكة، ومدى مالءمة ذلك مع المعايير الدولية لحقوق المسجونين

( زيارة لدور التوقيف، 398( زيارة لسجون المباحث، و)225( زيارات للسجون العامة، و)209وشملت الزيارات )

 .ومؤسسات رعاية الفتيات( زيارة لدور المالحظة االجتماعية 25و)

وبيَّن المعدي أن هذه الزيارات جاءت من خالل برامج محددة وخطط سنوية، سواء كان ذلك بالزيارات التفقدية والمفاجئة، 

أو بناء على ما يردها من شكاوى، أو ما ترصده عبر وسائل التواصل االجتماعي وقنوات الرصد األخرى. وتستهدف 

السجون ودور التوقيف التأكد من حصول الموقوف أو المحكوم على جميع حقوقه المكفولة له أعمال الهيئة المتعلقة ب

نظاًما، ومنها التأكد من نظامية التوقيف، واستناده على أوامر مسببة ومحددة المدة، والتأكد من عدم بقاء أي موقوف بعد 

نزالء على حقوقهم في الرعاية الصحية والتعليم انتهاء محكوميته، ما لم يوجد مسوغ نظامي لذلك، والتأكد من حصول ال

 .والتأهيل والتدريب، وكذلك الرعاية االجتماعية لهم وألسرهم

وقد رصدت الهيئة خالل الزيارات عدًدا من التدابير واإلجراءات اإليجابية، من أبرزها تميُّز مباني عدد من السجون من 

تلبيتها للبرامج اإلصالحية، وتفعيل برنامج اليوم العائلي داخل األجنحة حيث تصاميمها الهندسية، وأجنحة النزالء فيها، و

المثالية الموجودة في عدد من السجون، وتمكين بعض الموقوفين من الخروج لمدد محددة لحضور مناسبات الزواج أو 

ل زياراتها بعض العزاء، أو لزيارة أحد الوالدين في المنزل في حال عجزه عن زيارة ابنه. كما رصدت الهيئة خال

الملحوظات في عدد من السجون ودور التوقيف. وقد عملت الهيئة على معالجة هذه الملحوظات بالتعاون مع األجهزة 

 .المعنية بحسب الصالحيات الممنوحة للهيئة التي تخولها زيارة هذه المنشآت في أي وقت.
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 أخبار ذات عالقة من الصحف احمللية
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 2020يف  20السعودية تستضيف قمة الـ 

 م   2017 يوليو 9 -هـ 1438شوال  15 الحياة االحد المصدر: جريدة 
 اضغط هنا

 

دول العالم،  قمة مجموعة العشرين التي تعتبر واحدة من أهم القمم التي يحضرها قادة أهم 2020تستضيف السعودية في 

التي تستضيفها مدينة هامبورغ  2017وقالت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل، أمس، على هامش فعاليات القمة الحالية 

، فيما اعتبر تأكيداً 2020، إن السعودية ستستضيف اجتماعات قمة العشرين «نحو بناء عالم متواصل»األلمانية بعنوان: 

ية والمحورية كالعب دولي مؤثر على مستوى سياسات واقتصادات العالم. وأوضح وزير على مكانة المملكة االقتصاد

الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، الذي يترأس وفد السعودية في القمة نيابةً عن خادم الحرمين 

لرغبة المملكة في استضافة  الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن الدول األعضاء في مجموعة العشرين استجابت

في الرياض وهو دليل على موقع المملكة ومكانتها، مبيناً أن السعودية تتطلع إلى أن تخرج بنتائج جيدة،  2020القمة في 

مشيراً إلى أن االستعدادات الستضافة القمة بدأت من اآلن، متمنياً أن تكون ناجحة بكل المقاييس. وتحتل المملكة مكانة 

انة مركزها المالي واالقتصادي في ظل ارتفاع حجم االحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي اإلجمالي على كبيرة بمت

في المئة( من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشكل ثالث  50مدى السنوات العشر الماضية، إذ يمثل )

دية التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن أكبر احتياط للعملة في العالم نتيجة للسياسات النق

 .عبدالعزيز، ما أسهمت في تعزيز االستقرار النقدي والمالي

وللمملكة مكانة كبيرة في مجموعة العشرين التي تشكل دولها قرابة ثلثي سكان العالم، وأكثر من أربعة أخماس الناتج 

، وثالثة أرباع التجارة العالمية، وتضم المجموعة إلى جانب السعودية، ألمانيا، وفرنسا، المحلي اإلجمالي في العالم

واليابان، والواليات المتحدة األميركية، وكندا، وإيطاليا، وبريطانيا، وروسيا، واألرجنتين، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، 

كسيك، وتركيا، واالتحاد األوروبي. وفي سياق متصل، والبرازيل، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، والم

التي تستضيفها مدينة هامبورغ  (G20) أكدت السعودية في كلمتها خالل الجلسة االفتتاحية لقمة قادة مجموعة العشرين

أجمع،  اإلرهاب ال دين له، وهو جريمة تستهدف العالم»، وتستمر يومين، أن «نحو بناء عالم متواصل»األلمانية، بعنوان 

اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره إدانة مستمرة وقاطعة أياً كان »، وأن السعودية تدين «ال تفرق بين األديان واألعراق

وشددت السعودية على أن مكافحة «. مرتكبوه وحيثما ارتكبوه، كونه من أشد األخطار التي تهدد السلم واألمن العالميين

، مؤكدة ضرورة «التعاون والتنسيق الفعال بين الدول»ال مسؤولية دولية تتطلب اإلرهاب والتطرف وتعزيز قيم االعتد

محاربة ومنع جميع مصادر ووسائل وقنوات تمويل اإلرهاب، وضرورة تعزيز المعايير الثنائية والمتعددة األطراف 

ووسائل التواصل  لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. والعمل مع الشركاء كافة لمكافحة استخدام اإلنترنت

االجتماعي ألغراض إرهابية أو إجرامية، بما في ذلك استخدامها في التجنيد والدعاية. ويترأس وفد المملكة نيابة عن خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز 

أهمية العمل لضمان عدم استغالل النظام المالي الدولي من اإلرهابيين والفاسدين »خلة إلى العساف، الذي دعا خالل المدا

 .«ومروجي المخدرات

ألن »وشدد على التنفيذ الفعال لإلجراءات المالية لمحاربة غسل األموال، مؤكداً أهمية التنمية وإيجاد فرص العمل للشباب 

 .«تعاد بهم عن أفكار التطرف واإلرهابذلك يمثل أفضل الطرق لتعظيم مساهمتهم واالب

عاماً،  20لآلسف كانت هدفاً للمنظمات اإلرهابية والدول الداعمة لإلرهاب منذ أكثر من »وأوضح العساف أن السعودية 

وتعرضت إلى تهديد اإلرهــــاب المباشر وغير المباشر والمتعدد المصادر، وكان آخرها استشهاد رجلي أمن وجرح أكثر 

وشدد على أن المملكة في مقدمة الدول «. ساعة الماضية في المنطقة الشرقية من بالدنا 48ن زمالئهم خالل الـم 10من 

المحاربة لإلرهاب بجميع صوره وأشكاله، وتعمل في شكل وثيق ومنسق مع المجتمع الدولي لمحاربة اإلرهاب وتتبع »

طّرف، واتخذت في هذا السبيل العديد من اإلجراءات اإلرهابيين، ومنظماته، وتجفيف منابع تمويله، ومحاربة الت

 .«والسياسات التي أسهمت في الحد من الهجمات اإلرهابية وإحباطها بما في ذلك التدابير العسكرية

http://www.alhayat.com/Articles/22783249/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-20-%D9%81%D9%8A-2020
http://www.alhayat.com/Articles/22783249/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-20-%D9%81%D9%8A-2020
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تبنت استراتيجية شاملة الجتثاث اإلرهاب والتطرف، وسنت األنظمة التي تجرم »ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية 

ويله والتحريض عليه، وتجريم السفر لمناطق الصراع، وتبنت حزمة من اإلجراءات الرقابية الصارمة على اإلرهاب وتم

 «.العمليات والتحويالت المالية

 
« اإلسعايف»تعلنان فتح التطوع « الكشافة»و« اهلالل األمحر»

 للحج

 م   2017 يويول 9 -هـ 1438 شوال 15 الحياة االحد المصدر: جريدة 
 اضغط هنا

 

أعلنت إدارة التطوع اإلسعافي، في هيئة الهالل األحمر السعودي بالمدينة المنورة، فتح التسجيل اإللكتروني لموسم الحج 

 .، بداية من اليوم حتى الخامس من ذي القعدة، في المسجد النبوي1438

مؤكدة أهمية تعبئة البيانات المطلوبة بدقة  ودعت إدارة التطوع اإلسعافي الراغبين في التسجيل إلى زيارة موقع اإلدارة،

واختيار األوقات المناسبة لهم للعمل. من جهة أخرى، دعت جمعية الكشافة العربية السعودية، أعضاءها من مرحلة 

الجوالة من طلبة الطب والتمريض، وممن هم في السنوات المتقدمة واالمتياز، الراغبين في التطوع للعمل في العيادات 

ة بمعسكرات الخدمة العامة، التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى الطبي

 .التسجيل، من خالل شبكة التواصل الطبي السعودي

ن يوماً، تبدأ من اليوم األول م 13وأوضح مسؤول الشؤون الفنية في المعسكرات الدكتور غانم الغانم، أن مدة التطوع 

ساعة تطوعية  80من الشهر نفسه، إذ يصل عدد الساعات التطوعية للجوال  13شهر ذي الحجة حتى نهاية اليوم الـ

 .تقريباً، يمنح بها شهادة معتمدة، إضافة إلى منحه مكافأة مالية

الجمعية ستقيم  من جهته، أوضح المشرف العام على المعسكرات عضو اللجنة الكشفية العالمية الدكتور عبدهللا الفهد أن

ثماني عيادات طبية موزعة على المعسكرات، بهدف تعزيز صحة العاملين في معسكرات الخدمة العامة في الحج من قادة 

وجوالة وكشافة وعمال، إذ تقدم لهم الرعاية الصحية والخدمات العالجية الشاملة، للمحافظة على صحتهم وتقديم الخدمات 

تقاء بالجوانب السلوكية، من خالل برامج توعوية تهتم بتنمية المعرفة الصحية لمنسوبي كل الوقائية والتوعوية لهم، لالر

 معسكر، وتغيير سلوكهم إلى السلوك الصحي السليم، للمحافظة على صحتهم ووقايتهم من األمراض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/22782788/-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1--%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A9--%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A--%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AC
http://www.alhayat.com/Edition/Print/22782788/-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1--%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A9--%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A--%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AC
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 م   2017 يوليو 9 -هـ 1438شوال  15 االحد الرياض المصدر: جريدة   وزارة التعليم تتبىن محلة للتوعية مبخاطر احلسابات الوهمية

http://www.alriyadh.com/1608205 

 

 عثمان الراشد -الرياض 

 "كثرت هذه األيام الحسابات الوهمية وغير األخالقية التي تهدف إلى نقل "الشائعات واألكاذيب والترويج ألفكار مؤدلجة

 

ك في والء الشعب لقيادته، ودخلت بعض هذه المعرفات والحسابات على من أهم أهدافها ضرب الوحدة الوطنية، والتشكي

خط األزمة القطرية، وقد كشفت الجهات األمنية أنها تدار من دول تبذل الغالي والنفيس لإلضرار بالمملكة، ولكن مهما 

لخسران، ألن الشعب وصلت هذه الحسابات الوهمية ومن يديرها من خسة، فلن ينالوا من بالدنا وشعبها وحكامها إال ا

السعودي مهما يحاك ضده فلن يضره ألنه قوي بإيمانه باهلل عز وجل ثم بقيادته حامية الحرمين الشريفين والتي اتخذت 

 .شهادة التوحيد رايتها ومعتقدها

 

ت وزارة التعليم وكعادتها تشاركت مع غيرها من الجهات المختصة في أخذ زمام المبادرة في محاربة هذه الحسابا

والمعرفات الوهمية من خالل تبنيها حملة مكثفة تتضمن فيلما أعده مركز اإلنتاج في الوزارة يوضح كيفية توعية الطالب 

والطالبات حول كشف هذه الحسابات المسمومة، وتشارك في هذه الحملة كافة إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، 

 .لتتولى كل إدارة مسؤوليتها تجاه طلبتها

 

 "حملة مضادة"

 

خالل ندوة سبق ونظمتها أكاديمية نايف لألمن الوطني، اتضح أن هناك آالف الحسابات وخصوصا على تويتر، موجهة 

 .لزرع الفتنة داخل المجتمع السعودي، وآالف أخرى تقوم بإعادة نشر تغريدات تلك الحسابات

 

ألف  130مملكة في الدقيقة الواحدة، ما يعني أن حوالي تغريدة مسيئة لل 90وتم رصد حسابات تقوم بطريقة ممنهجة بنشر 

 .تغريدة مسيئة يوميا. موجهة ضد بالدنا

 

ووزارة التعليم إيمانا منها بأهمية التوعية تبنت حملة مضادة تقوم لتوعية أبنائنا الطلبة إلى خطورة مثل هذه الحسابات 

مة ومدعومة من مؤسسات خارجية، وتمثل الحسابات الوهمية التي تدار أغلبها من خارج المملكة وعبر شبكات منظ

الوهمية على تويتر حسب دراسات متخصصة نسبة انتشار كبيرة الستهداف مستخدمي اإلنترنت في المملكة التي تعد 

مليون مرة شهريا، لذلك فإن هناك جهات  150في العالم، وتشير الدراسة أن المغردين بالمملكة يغردون األعلى تصفحا 

استغلت وسائل التواصل الحديثة لبث األخبار الكاذبة وتزوير الحقائق ونشر معلومات مغلوطة للنيل من بالدنا حماها هللا 

 .وقادتها وشعبها من كيد الكائدين

 

 "حصانة وفطن"

 

التعليم ومن خالل البرنامج الوقائي الوطني للطالب والطالبات )فطن( تسعى لإلسهام في التحصين النفسي للطالب  وزارة

 .والطالبات، من خالل ما يقدمه البرنامج، لوقايتهم من آفة المنحرفات الفكرية والسلوكيات الخطرة

 

قية في إطار تعاليم الدين اإلسالمي وتكوين فرق تطوعية كما تسعى من خالله إلى تعزيز القيم الدينية واالجتماعية واألخال

 .ومساهمة لدعم تنفيذ البرنامج
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كما تسعى من خالل برامج األمن الفكري والتوعية الفكرية )حصانة( إلى زرع بيئة تعليمية آمنة فكرياً، وتقديم برامج 

إلى أن منظومته الفكرية والثقافية والُخلُقِية  توعوية ووقائية تسهم في تحقيق األمن الفكري، لطمأنينة الفرد والمجتمع

 .ومبادئه وقيمه ليست موضع تهديد من أي فكر أو معتقد منحرف أو متطرف

 

 "حسابات مصطنعة"

 

كشف المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون اإلعالمية سعود القحطاني خالل األيام 

 .(ألف حساب مصطنع على تويتر تم تسجيلهم بعد هاشتاق )#كشف_الحساب 23ثر من الماضية، أنه تم حصر أك

 

وكشفت الدراسة التي أعدها فريقا مختصا قام بتحليل الوسوم الداعمة لقطر، والتي تدعي مظلومية قطر في األزمة 

شعب القطري، وهي على الخليجية، وتبين كثرة الحسابات المصطنعة التي تبدو للوهلة األولى أنها حسابات تمثل ال

  النقيض تماما من ذلك.

 
 م   2017 يوليو 9 -هـ 1438شوال  15 االحد الرياض المصدر: جريدة   توحيد املكافحة عرب نرباس

http://www.alriyadh.com/1608206 

 

ية في مجال مكافحة تنص التوجيهات على أن تقوم الجهات الحكومية واألهلية بوضع البرامج والفعاليات الوقائية والتوعو

 .«نبراس»المخدرات بالمملكة التي تعقدها الجهات الشريكة تحت اسم 

 

ويأتي هذا التوجيه توحيدا للجهود حسب ما نص عليه تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات واالستراتيجية الوطنية 

والتنسيق مع األمانة العامة للجنة الوطنية  لمكافحة المخدرات، واعتباره مشروع الدولة في مجال الوقاية من المخدرات،

لمكافحة المخدرات عند إعداد وتصميم أي برامج أو خطط وقائية، والعمل بموجب المعايير العلمية المعتمدة لدى أمانة 

 .اللجنة الوطنية

 

خبير الدولي عبداإلله أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية ال

الشريف أوضح التوجيهات حول هذا األمر تأتي متماشية ومنسجمة مع قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تنظيم اللجنة 

أن تسعى اللجنة إلى تحقيق التناغم واالنسجام وتنسيق الجهود بين الجهات »، والذي نص على 1430لعام  119رقم 

 .«بمكافحة المخدراتالحكومية، واألهلية ذات العالقة 

 

يشتمل على مجموعة من البرامج البحثية التوعوية الموجهة ألفراد المجتمع بهدف وقايتهم « نبراس»مضيفا: أن مشروع 

 .وتحصينهم ضد آفة المخدرات، والحد من انتشارها تحقيقا للتكامل وتسهيل تنفيذ وتناغم البرامج الموجهة

 

لمكافحة المخدرات دعا الشريف إلى توحيد الخطط والبرامج في أسسها،  ولتحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية

ومنطلقاتها، ووسائلها العامة، مناشدا في ذات الوقت الجهات الحكومية المعنية بوضع برامج توعوية وثقافية عن أضرار 

 برامج.المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة دورية وعلى القطاع العام والخاص اإلسهام في مثل هذه ال
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السعودية تنفذ مشاريع خزن اسرتاتيجي للحد من آثار األزمات 

 املفاجئة

 م   2017 يوليو 9 -هـ 1438شوال  15 الحياة االحد المصدر: جريدة 
 اضغط هنا

 

تواصل وزارات سعودية تنفيذ مشاريع الخزن االستراتيجي في مناطق مختلفة، للحد من اآلثار السلبية لألزمات 

االقتصادية العالمية المفاجئة والمتوقعة على األمن الغذائي والمائي، من خالل توفير مخزون استراتيجي للسلع الغذائية 

ة لألمن الغذائي والمياه والمنتجات النفطية، يكفي مدة تصل إلى عام أو أكثر، وكذلك السلع التي قد يزداد الحساسة والمهم

 .2030في المئة عام  100الطلب عليها بنسبة 

وفي هذا الصدد، وقع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس 

خزاناً استراتيجياً في منطقة الشرائع بمكة المكرمة والهدا  17من الفضلي أخيراً، خطاب ترسية مشروع إلنشاء عبدالرح

ألف متر مكعب من المياه المحالة، ليصبح مجموع الطاقة التخزينية لهذه الخزانات  170في الطائف، سعة الواحد منها 

 .مليون متر مكعب من المياه 2.9

يوماً، على أن يتم  1095لمدينتين، من خالل زيادة الخزن التشغيلي. وتبلغ مدة تنفيذ المشروع ويخدم هذا المشروع ا

 .اكتمال وتسليم الخزانات وتشغيلها في شكل تدريجي خالل مدة المشروع

وغير بعيد، شهدت جدة في كانون الثاني )يناير( الماضي، االنتهاء من تنفيذ المرحلة األولى من مشروع الخزن 

مليون لاير. ويتضمن المشروع  760في المئة، وبطاقة إجمالية مليوني متر مكعب، وكلفة  97راتيجي للمياه بنسبة االست

متر مكعب لكل واحد، وتم إدخال هذه الخزانات حيز الخدمة لتأمين الوفر  187.500خزاناً خرسانياً، بسعة تفوق  11

 .المائي للسكان

مئة من المرحلة الثانية من المشروع، الذي تبلغ طاقته اإلجمالية مليون متر في ال 70وأنجزت شركة المياه الوطنية 

ألف متر مكعب لكل واحد. في  166مليوناً، وتتضمن هذه المرحلة بناء ستة خزانات، بسعة تفوق  374مكعب، وبكلفة 

ية مليون متر مكعب، بكلفة في المئة من المرحلة الثالثة من المشروع، التي تبلغ طاقتها اإلجمال 31حين أنهت الشركة 

 .ألف متر مكعب لكل واحد 250مليوناً، وتتضمن هذه المرحلة بناء أربعة خزانات بسعة  451تتجاوز 

وأوضح مدير وحدة أعمال مدينة جدة في الشركة المهندس فواز بحلس أن الشركة بدأت العمل في تنفيذ المشروع عام 

 .بليون 1.5يين متر مكعب من المياه، وبكلفة تجاوزت ، ليصبح إجمالي الخزن في جدة أربعة مال2012

مليون لاير للخزن االستراتيجي للمياه في  69وفي المنطقة الشرقية، أعلنت المديرية العامة لخدمات المياه أنها خصصت 

 .مدن المنطقة ومحافظاتها

لسلع الغذائية األساسية، وأكد الوزير وال تقتصر مشاريع الخزن على المياه، إذ تسعى المملكة إلى تأمين حاجاتها من ا

، موضحاً أن الدراسات والتوقعات «جزءاً ال يتجزأ من األمن الوطني»الفضلي، أهمية األمن المائي والغذائي، باعتباره 

لحاجات المملكة من الشعير والقمح والذرة واأللبان والرز وفول الصويا واللحوم وزيوت الطعام، ستزيد بنسب مختلفة 

في المئة، مرجعاً ذلك إلى عوامل عدة، أهمها زيادة عدد السكان، وزيادة دخل  100، وقد تتجاوز في بعضها 2030عام 

 .الفرد، وتغير نمط االستهالك في المجتمع

وتؤمن المملكة حاجاتها من الحبوب من الخارج، إما من طريق االستيراد من األسواق العالمية وإما من االستثمارات 

اليوم أصبح جلياً للجميع أهمية تعريف السلع االستراتيجية المهمة لألمن »عودية في الخارج، وقال الفضلي: الزراعية الس

 .«الغذائي، ووجود برنامج شامل للخزن االستراتيجي للغذاء يكفي مدداً كافية، بحسب مواصفات كل سلعة وأهميتها

عة التخزينية للصوامع بطاقة إنتاج المطاحن في كل موقع، وأشار تقرير أصدرته المؤسسة العامة للحبوب إلى ارتباط الس

وبسياسة االحتياط االستراتيجي من القمح، الذي يغطي حاجة االستهالك مدة تزيد على سبعة أشهر، إذ تقدر طاقة تخزين 

 .فرعاً تابعة للمؤسسة 12القمح بمليوني طن متري، موزعة على 

http://www.alhayat.com/Articles/22782867/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9
http://www.alhayat.com/Articles/22782867/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9
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، الذي أنشأ خمسة «ج السعودي للخزن االستراتيجي للمنتجات النفطيةمشروع البرنام»وأطلقت المملكة قبل أعوام 

قادرة على توفير ما « أرامكو»مشاريع في كل من الرياض وجدة وأبها والمدينة المنورة والقصيم، ومن خاللها أصبحت 

وذلك بتزويد دول العالم تحتاج إليه من كميات الوقود في الظروف الطارئة، ويمكنها أن تستثمر الوقود المخزن اقتصادياً، 

 «.في الحاالت الحرجة، وتعويض ذلك من الخزانات الكامنة في أعماق األرض

 

 

 
الصحة العاملية تشكر خادم احلرمني على دعمه للمنظمة 

 واليونيسيف

م   2017 يوليو 9 -هـ 1438شوال  15 االحد  الوطنالمصدر: جريدة 

il.aspx?ArticleID=308628&CategoryID=5http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Deta 

 

شكر مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 

على مواقف المملكة الداعمة للمنظمة، ومنها الدعم الذي قدمته لمنظمة الصحة، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 

مليون دوالر لمكافحة وباء الكوليرا في الجمهورية اليمنية. جاء ذلك خالل لقائه  وزير الدولة  66.7( بقيمة )اليونيسيف

عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، أمس، بحضور وزير المالية محمد الجدعان، ووكيل وزارة الخارجية 

المنعقدة في مدينة  20هامش قمة قادة مجموعة الـللشؤون الدولية المتخصصة الدكتور يوسف السعدون، وذلك على 

هامبورج األلمانية. وأكد أن الدعم الذي قدمته المملكة أسهم بشكل مباشر في وقف انتشار الوباء والسيطرة عليه، مبينا أن 

 .مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية كان له دور فاعل في تقديم الدعم اإلغاثي بشكل عام

الدكتور أدهانوم الشراكة االستراتيجية بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية، متطلعا إلى تنميتها لتعزيز جهود وثمن 

 .منظمة الصحة العالمية في مكافحة األمراض واألوبئة في العالم

لدول النامية، من جانبه، أشاد الدكتور العساف بجهود منظمة الصحة العالمية في مكافحة األمراض واألوبئة، خاصة في ا

بما في ذلك جهودها في مكافحة أمراض الكوليرا والمالريا، مؤكدا اهتمام المملكة في تعزيز القدرات الصحية من خالل 

البرامج التي يمولها مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، والمشروعات الصحية التي يمولها الصندوق 

 السعودي للتنمية.
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ركز السعودي للتعليم والتدريب بالزعرتي يواصل امل

 تقديم دوراته
 م   2017 يوليو 9 -هـ 1438شوال  15 الرياض االحد المصدر: جريدة 

http://www.alriyadh.com/1608136 

 

 واس -عمان 

ديم الدورات واصل المركز السعودي للتعليم والتدريب التابع للحملة الوطنية السعودية لنصرة األشقاء في سورية تق

التدريبية في المهارات الحرفية واليدوية في أعمال الخياطة والتطريز والطبخ والمعارف العلمية في مباحث الرياضيات 

واللغة العربية والحاسوب ومحو األمية، إضافة إلى التثقيف الصحي واإلسعافات األولية للطالب والطالبات السوريين في 

 .مخيم الزعتري

 

دورات ضمن االهتمام الملحوظ للحملة بالمحور التعليمي من خالل اطالقها للعديد من المشروعات ومنها وتأتي هذه ال

 ."مشروع "شقيقي مستقبلك بيدك" و"شقيقي بالعلم نعمرها

 

وأوضح المدير اإلقليمي للحملة د. بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن المركز ينظم ضمن سلسلة دوراته المتتالية، الدورة 

طالباً وطالبة من األشقاء السوريين من مختلف الفئات العمرية، حيث يتم تعليمهمن فنون  139اشرة ويشارك فيها الع

الطبخ بشتى أنواعه، إضافة إلى الخياطة وما يشملها من التطريز والدرز والحبكة بهدف امتالك المتدرب مهارة عالية في 

ة والمفارش، إلى جانب األعمال اليدوية مثل نسج الصوف والحرير خياطة المالبس والعبايات والدشاديش وأطقم الصال

 .والتطريز على االيثامين

 

وأشار إلى أن المركز يقوم بإعطاء دورات في استخدام الحاسب اآللي واللغة العربية بمستوياتها المختلفة من تعلم القراءة 

كبار السن ليصبحوا قادرين على القراءة والكتابة، إضافة  والكتابة والقواعد، إضافة إلى برنامج محو األمية وإعادة تأهيل

 إلى دورات تعليم الرياضيات.
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 م   2017 يوليو 8 -هـ 1438شوال  14الرياض السبت المصدر: جريدة   اإلهمال الرتبوي... والرتبية السليمة

http://www.alriyadh.com/1607946 

 

 حممد سامي عــــودة
ي المؤسسة التربوية األولى التي يترعرع فيها الطفل ويفتح عينيه في أحضانها حتى يشب ويستطيع االعتماد األسرة ه

على نفسه، بعدها يلتحق بالمؤسسة الثانية وهي المدرسة المكملة للمنزل وتتشكل شخصية الطفل خالل الخمس السنوات 

الصحية التي تنمي شخصية الطفل وتجعل منه إنساناً واثقاً  األولى، لذا من الضروري أن تلم األسرة باألساليب التربوية

من نفسه صاحب شخصية قوية ومتكيفة وفعالة في المجتمع، وتربية األطفال تحتاج إلى صبر ومحبة، شدة تارة ولين تارة 

 .فإنها من اشق المهام على عاتق اإلنسان

 

ل اإلهمال التربوي، وهو عدم اكتراث األبوين إلتباع من مظاهر اإلهمال التي قد تؤدي إلى عدم تنشئة سليمة لألطفا

أساليب سليمة في التربية، وتتكون األساليب غير السوية والخاطئة في تربية الطفل إما لجهل الوالدين في تلك الطرق أو 

المختصة من أجل إلتباع أسلوب اآلباء واألمهات واألجداد، وتبدأ أصول التربية السليمة بقراءة الوالدين للكتب والمراجع 

الحصول على األفضل لألطفال. وتكون خطورة اإلهمال أكثر ضرراً على الطفل في سنين حياته األولى بإهماله، وعدم 

 .إشباع حاجاته الفسيولوجية والنفسية وعجزه عن القيام بإشباع تلك الحاجات

 

لدى الطفل كالعدوانية والعنف أو االعتداء  ومن نتائج إتباع هذا األسلوب في التربية ظهور بعض االضطرابات السلوكية

على اآلخرين أو العناد أو السرقة أو إصابة الطفل بالتبلد االنفعالي وعدم االكتراث باألوامر والنواهي التي يصدرها 

 .الوالدان

 

فيكبر الطفل ال ومن صور اإلهمال التربوي عدم زرع اإليمان باهلل والعقيدة السليمة في عقول وقلوب األطفال من الصغر، 

يدري ما هي حقوقه وواجباته نحو دينه وأمته ومجتمعه، وتبدأ أسس هذه التربية منذ الوالدة بتعويد الطفل على رؤية 

والديه يؤديان فروض الصالة وتعويده على سماع القرآن الكريم والذكر، ومن أسس التربية اإليمانية والعقائدية زرع حب 

عانة به واإليمان بالقضاء والقدر في الطفل، وتعليمه القرآن الكريم، وتعليمه أسس دينه وأصوله هللا تعالى ومراقبته واالست

 .وثوابته حسب المرحلة العمرية التي تناسب قدرته على االستيعاب

 

صدقائه كما ينبغي للوالدين تربية أبنائهم تربية اجتماعية والمقصود بها بناء الطفل اجتماعياً كي يتكيف مع مجتمعه ومع أ

وكي يستطيع التعايش مع اآلخرين ويكون فعاالً وإيجابياً بعيداً عن االنطواء والخجل، ويستطيع التعامل مع من هم حوله 

باحترام، كما أن للمدرسة دوراً فعاالً في تربية الطفل من الناحية االجتماعية فعلى الوالدين انتقاء المدرسة المناسبة التي 

جتماعي من شخصية الطفل، وهناك بعض األسس التي تساعد على بناء شخصية الطفل وتعزز تساهم في دعم الجانب اال

ثقته بنفسه وتساعد على تربية إنسان فعال في المجتمع قادر على اإلنتاج وعلى المساعدة في البناء والنهوض بالمجتمع، 

نزل ليتعلم كيفية التعامل مع بعض مثل: تعويد الطفل على مجالس الكبار، وإرساله لقضاء بعض الحاجات داخل الم

الواجبات، ويمكن في مرحلة ما ارساله لقضاء بعض حاجيات المنزل من خارج المنزل أو حين يقوم األب بشراء حاجيات 

المنزل يمكنه أن يجعل ابنه هو من يقوم بالشراء أمامه وتحت اشرافه ليتعلم التعامل مع الناس حوله، وتعويده على سنة 

ادته إذا مرض، وتعويد الطفل على اتخاذ أصدقاء له من األطفال، كذلك تعويده على الزيارات وحضور السالم، وعي

المناسبات و الحفالت المناسبة، وعلى االختالط باألصحاب الصالحين والمبيت عند األقرباء من أهل الثقة، وعدم ترك 
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ع وعدم معرفة بعادات المجتمع وتقاليده وسيصبح األطفال للخادمات في جميع األوقات مما سيترك الولد في حالة ضيا

الولد اتكالياً غير قادر على تحمل المسؤولية، ويجب تعويد األطفال على العناية بأنفسهم واالهتمام بغرفهم وأغراضهم كي 

 .نبعد عنهم شبح األنانية والكسل والخمول واالتكالية

 

إذا فطم يبدأ بتأديبه ورياضة أخالقه قبل أن »كتابه السياسة إن الولد:  وفيما يتعلق بالتربية األخالقية، فيقول ابن سينا في

ومنذ بدء هذه المرحلة يبدأ توجيه الطفل وإرشاده، وتستعمل أساليب النهي واإلرشاد « تهجم عليه األخالق اللئيمة.

فل مع الحرص على البعد والترغيب والترهيب والتحبيب والتقبيح وغيرها من األساليب التي تساعد في بناء شخصية الط

عن األساليب السلبية كالتحقير واالستهزاء وتحسيس الطفل بالذنب، فالطفل يحتاج إلى البناء األخالقي لتكون حركة الطفل 

االجتماعية سليمة ويجب غرس األخالق الحميدة عند الطفل منذ الطفولة حيث ذكر ابن القيم أن أشد ما يحتاج إليه الطفل 

ينشأ على ما عوده عليه المربي في صغره من اعتزال وتنٍح وغضب ولحاج وعجلة » ر خلقه حيث إنه: هو العناية بأم

 .«وخفة مع هواء وطيش وحدة وجشع فيصعب عليه في كبره تالفي ذلك وتصير هذه األخالق صفات وهيئات راسخة له

 

ويكون برواية القصص وأخبار السلف ومن أسس التربية األخالقية، خلق األدب: وهو ما ُعبر عنه بمكارم األخالق 

الصالح وبالتأديب والنهي عن األفعال غير الحميدة ومكافأة األخالق الحميدة، ومن أهم أنواع األدب، األدب مع الوالدين، 

ومع العلماء واألساتذة وكبار السن، وأدب التعامل مع اآلخرين وأهمية التعامل مع األخوة والجيران، وأدب االستئذان، 

 .طعام، والحديث، وأدب المظهر والملبس والشكلوال

 

كذلك من أسس التربية األخالقية غرس األخالق الحميدة مثل الصدق وعدم الكذب والمحافظة على األمانات وحفظ 

األسرار، وااللتزام بالوعود والمواعيد، وعدم الحقد والحسد، وعدم الغش والسرقة، والتواضع وعدم الكبر والرضا، وعدم 

والشتم والبعد عن استخدام األلفاظ البذيئة، وغيرها من األخالق الحميدة، وللمدرسة واألقارب واألصحاب دور هام  السب

في زرع األخالق الحميدة فلذا على الوالدين اختيار الصحبة الصالحة وإبعاد األطفال عن األقارب غير المناسبين أخالقياً 

جو األخالقي المناسب، كما أن التلفاز قد يكون له دور فعال إما في غرس مع حفظ صلة الرحم واختيار المدرسة ذات ال

األخالق السيئة أو األخالق الحميدة فلذا على الوالدين اختيار البرامج المناسبة التي تساعد على زرع األخالق الحميدة 

 والصفات الطيبة في الطفل.

 

 

 

 

 
 خادم احلرمني أيد إعادة النظر يف السياسات والتشريعات الصحية

 حتول املستشفيات إىل شركات« الصحة»بعد موافقة امللك.. 

    م2017يوليو 10 -هـ 1438شوال  16  االثنين الرياض المصدر: جريدة 
http://www.alriyadh.com/1608409 

 

 واس -لرياض ا

على تبني أن تكون الصحة العامة سياسة  -حفظه هللا-وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

وأولوية في جميع األنظمة والتشريعات لمكافحة األمراض والوقاية منها مما يخفف من عبء األمراض، وهو ما يتطلب 

 .ذا الهدف بحيث تكون الصحة أولوية في جميع السياساتعمل جميع الجهات الحكومية لتحقيق ه
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كشف ذلك وزير الصحة د. توفيق بن فوزان الربيعة، الذي رفع بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين 

وفير الرعاية مؤكداً أن هذه الموافقة تجّسد حرص القيادة الحكيمة واهتمامها بصحة المواطنين وت -رعاه هللا-الشريفين 

مما أثمر في تحقيق  -حفظهم هللا-الطبية لهم، ومثمناً الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الصحي من والة األمر 

 .العديد من المنجزات في المجال الصحي

 

 استثمار اإلمكانات

 

المواطنين ووقايتهم من اإلصابة  وبيّن وزير الصحة أنه انطالقاً من الدور الفاعل للوزارة في الحفاظ على صحة وسالمة

باألمراض، فقد واصلت الصحة تنفيذ الكثير من البرامج واألنشطة في مجال الصحة العامة مثل الحمالت الصحية 

التثقيفية، وحمالت تعزيز الصحة التي شهدت تفاعالً كبيراً من كافة الفئات المستهدفة، وغطت الكثير من الموضوعات 

الكلى  -اإلنفلونزا  -المالريا  -مالت السكري، وحملة الكشف عن سرطان الثدي ـ سرطان القولون الصحية المهمة، مثل ح

 .اإليدز وغيرها -المضادات الحيوية  -هشاشة العظام  -التهاب المفاصل  -القلب  -الدرن  -

 

 يكفل عدم تحمل المواطن أي تكاليف إضافية« الضمان الصحي»

دها الستثمار اإلمكانات المتاحة كافة لتحقيق االستفادة المثلى منها بما ينعكس إيجاباً وأكد أن الوزارة تبذل قصارى جه

في تحقيق تطلعات والة  -بإذن هللا-على تجويد وتحسين الخدمات الصحية ورفع كفاءة األداء في المرافق الصحية ويُسهم 

 .وكسب رضا المواطنين -حفظهم هللا-األمر 

 

 مراجعة السياسات

 

ارة الصحة في بيان لها اليوم أن "الصحة" يجب أن تراعى في جميع السياسات والتنظيمات لدى كل القطاعات وأكدت وز

والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخيرية بما في ذلك المؤسسات الخاصة والجهات المانحة وغيرها، مشيرة إلى أن 

يتبعها من قرارات وتنظيمات عامة وبشكل منهجي داعمة هذا النهج يقتضي أن تقيّم وتراجع السياسات لتكون هي وما 

للصحة، ولتضع في اعتبارها اآلثار الصحية المترتبة من أجل تحسين صحة الفرد والمجتمع، بحيث يكون تحسين النظام 

ا ال الصحي ممتداً إلى ما هو أبعد من تقديم خدمات الرعاية الصحية لتشمل نمط المعيشة والحياة للفرد والمجتمع، وهذ

يكون إال ببيئة توفر المقومات التي تساعد وتدعم ليكون كل فرد من أفراد المجتمع متمكناً من المحافظة على صحته 

 .وممارسة كل ما يحافظ عليها

 

وأوضحت أن هذا المبدأ يجب أن يُراعى في كل تفاصيل طريقة تقديم الرعاية الصحية كما أن تكون آلياتها مصممة 

ج يدعمها وتدعمه، مفيدة أن هذا النهج المتخذ من منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الصحية بوصف أن هذا المنه

المرجعية العالمية توجه رئيسي لدى كثير من الدول التي نجحت في أنظمتها الصحية مثل فنلندا والنرويج والسويد وكندا 

لمية بأن أي خطط تحسين للنظم الصحية يجب أن وأستراليا ونيوزلندا وبريطانيا وغيرها، كما أوصت منظمة الصحة العا

 .تتحول إلى سياسات وإستراتيجيات صحية تتبناها كل القطاعات بأنواعها

 

 التحول لشركات

 

وأفادت وزارة الصحة في بيانها، أنها ستتحول في أدائها إلى نظام الشركات وهو )فصل المستشفيات والمراكز الصحية 

ت حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة واإلنتاجية(، وهذا يعني بعد فصل الخدمات عن الوزارة وتحويلها إلى شركا

 .عن الوزارة، أن تتفرغ الوزارة إلى دورها الرئيسي اإلشرافي والتنظيمي

 

وأبانت أن التحول إلى شركات يهدف إلى تطبيق أساليب القطاع الخاص في الكفاءة ورفع اإلنتاجية وتقليل الهدر وسرعة 

خاذ القرار والبعد عن المركزية وبالتالي تحسين جودة الخدمات وتوفير الخدمات في الوقت والمكان المناسبين، مشيرة ات
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إلى أن تقديم الخدمات سيكون عن طريق تجمعات تتكون من رعاية أولية ومستشفيات عامة وتخصصية تخدم مجموعة 

 .عالجية وتأهيلية( لهممن السكان ويتم تقديم رعاية شاملة ومتكاملة )وقائية و

 

وقالت في البيان: "إنه سيتم إدارة تلك التجمعات عن طريق شركات في مناطق المملكة حيث تهدف الصحة من وراء 

التحول لشركات إلى تحسين كفاءة وفعالية المرافق وتحسين الوصول لكافة الفئات السكانية المختلفة وتطوير وتجويد 

لمرافق التي تلبي احتياجات المواطنين وتزيد من رضاهم، كما ستزيد من تركيز الوزارة الخدمات وتحسين جودة وسالمة ا

 ."على الدور اإلشرافي والتنظيمي لتحسين القطاع الصحي بأكمله

 

 الضمان الصحي

 

ها ولفتت وزارة الصحة إلى أن من أهم عوامل نجاح التحول في القطاع الصحي في المملكة هو تغيير الطريقة التي يتم ب

تمويل خدمات الرعاية الصحية، إذ تعتمد طريقة التمويل الحالية على المدخالت وليس المخرجات، مما يحد من الحوافز 

لرفع اإلنتاجية وتحسين جودة الرعاية المقدمة، ولهذا سيتم إنشاء "برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية" 

لية جديدة لتمويل الشركات عن طريق شراء الخدمات الصحية، وفقاً التابع للوزارة الذي يهدف إلى صياغة وتنفيذ آ

ألساليب الشراء اإلستراتيجي التي تضمن توفير الحوافز الالزمة لتقديم خدمة عالية الجودة بدون تحميل المواطن أي 

 تكاليف إضافية.

 

 

 
محاية املبلغني عن »تضع تقارير الوزارات و« هيئة الشورى»

 جدول األعمال يف« فساد

    م2017يوليو 10 -هـ 1438شوال  16  االثنين الحياة المصدر: جريدة 
 اضغط هنا

 

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى إلى جدول أعمال المجلس، تقارير سنوية عدة لعدد من الجهات الحكومية وعدد من 

من نظام مجلس الشورى، ومشاريع اتفاقات عدة ومذكرات  23المقترحات، قدمها أعضاء المجلس، استناداً إلى المادة الـ

 .الشقيقة والصديقة، في مجاالت مختلفةللتفاهم بين المملكة وعدد من الدول 

جاء ذلك خالل االجتماع السابع للهيئة العامة من أعمال السنة األولى للدورة السابعة لمجلس الشورى، الذي عقدته أمس، 

برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، وفي حضور مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، 

 .متخصصة في المجلس، واألمين العام المكلف خالد الضبيبانورؤساء اللجان ال

وقررت الهيئة العامة، خالل االجتماع، إحالة تقرير لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية، في شأن التقرير السنوي لوزارة 

سرة والشباب في ، وتقرير لجنة الشؤون االجتماعية واأل1438 -1437الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد للعام المالي 

، وتقرير لجنة الحج واإلسكان والخدمات في شأن 1438-1437شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 

، وتقرير اللجنة المالية في 1437 -1436التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 

، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن 1437-1436ندوق السعودي للتنمية للعام المالي شأن التقرير السنوي للص

، وتقرير لجنة االقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي 1438-1437التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 

قافة واإلعالم والسياحة واآلثار في شأن التقرير ، وتقرير لجنة الث1438-1437لوزارة التجارة واالستثمار للعام المالي 

، وتقرير اللجنة الصحية في شأن التقرير السنوي لهيئة الهالل 1437 -1436السنوي لوزارة الثقافة واإلعالم للعام المالي 

 .هـ1438-1437األحمر السعودي للعام المالي 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/22801293/-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89--%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF--%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://www.alhayat.com/Edition/Print/22801293/-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89--%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF--%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
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من نظام مجلس الشورى، وهي  23استناداً إلى المادة وأحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى مقترحات عدد من األعضاء 

تقرير لجنة حقوق اإلنسان والهيئات الرقابية في شأن مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي واإلداري، 

المقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب، وتقرير اللجنة ذاتها في شأن مقترح مشروع نظام حماية الشهود 

المبلغين والخبراء، المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الغديان، وتقرير لجنة الحج واإلسكان والخدمات في شأن 

مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للعقار، المقدم من عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي وعضوي المجلس السابقين؛ 

 .المهندس محمد القويحص، والدكتور مفلح الرشيدي

وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير اللجنة المالية في شأن درس موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات كما 

المدرجة في سوق األسهم السعودية، التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها، أو 

ليات الالزمة لمعالجة الموضوع، بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع اآل

الشأن. ووافقت أيضاً على إحالة تقارير عدة، من لجان المجلس المتخصصة، تضمنت مشاريع مذكرات تفاهم مع عدد من 

 الدول الشقيقة والصديقة في مجاالت عدة.

 

 

 

 

 
 «الشمس»خمالفة للعمل حتت  60

    م2017يوليو 10 -هـ 1438شوال  16  االثنين حياة الالمصدر: جريدة 
 اضغط هنا

 

 اةالحي –الرس 

ضبطت فرق التفتيش بفرع وزارة العمل والشؤون االجتماعية بمحافظة الرس في منطقة القصيم خالل إجازة عيد الفطر 

منشأة في عدد من  100مؤسسة وشركة محلية، فيما تم تقديم النصح واإلرشاد ألكثر من  30مخالفة على  60المبارك، 

 .المحافظات التابعة للمكتب

وأوضح مدير مكتب العمل بالرس خالد الدخيل أنه تم تنفيذ حمالت تفتيشية على عدد من المنشآت والمواقع التجارية 

 والصناعية والمباني تحت اإلنشاء داخل وخارج المحافظة، وذلك للتأكد من التزامها بإيقاف العمل تحت أشعة الشمس.
 

 
 إطالق برنامج صيفي للشبان جمانا  

    م2017يوليو 10 -هـ 1438شوال  16  االثنين الحياة ة المصدر: جريد
 اضغط هنا

 

أنهت الجامعة السعودية اإللكترونية وصندوق تنمية الموارد البشرية )هدف( خطة برنامج المخيم الصيفي لهذا العام الذي 

أسابيع، ويضم عدًدا من البرامج التطويرية والمهارية للشباب والفتيات التي تعدهم  4شوال الجاري لمدة  29سينطلق في 

 .ريا وعمليا لتلبية احتياجات سوق العمل في المملكةفك

http://www.alhayat.com/Edition/Print/22801288/60-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AA--%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3-
http://www.alhayat.com/Edition/Print/22801288/60-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AA--%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3-
http://www.alhayat.com/Edition/Print/22801292/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B
http://www.alhayat.com/Edition/Print/22801292/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B
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وسيتم من خالل هذا البرامج تقديم باقة من البرامج التدريبية المعتمدة من الجامعة السعودية اإللكترونية تتعلق بتعليم اللغة 

لحاسب اآللي، وتنمية اإلنجليزية، ومهارات االتصال، والتسويق، وإدارة تطوير الذات، والمهارات القيادية، واستخدام ا

 .الفكر، والقيادة اإلدارية

ودعا مدير الجامعة السعودية اإللكترونية الدكتور عبدهللا الموسى الشباب والفتيات إلى سرعة التسجيل في هذا البرنامج 

الملتحق في عبر الدخول على موقع دروب اإللكتروني، واالطالع على البرامج المتاحة، مؤكًدا مدى الفائدة التي سيجنيها 

 .إحدى دورات البرنامج من خالل زيادة مستوى الفكر والثقافة والمهارة لديه

فيما أشار إلى أن أمكان التسجيل في البرنامج بالمجان من باب إتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن من الشباب والفتيات 

معرفة والمهارة التي تتواكب مع ما تمر به للتسجيل وتحقيق الفائدة بما يكفل تكوين جيل صاعد من أبناء الوطن مسلح بال

التي ترمي للنهوض باالقتصاد الوطني من خالل االعتماد على  2030البالد من تطور ونهضة في ظل رؤية المملكة 

 .سواعد أبنائه

ني ووقع مدير الجامعة السعودية اإللكترونية، خطة هذا البرنامج مع رئيس شركة تكامل القابضة الدكتور أحمد اليما

 بصفته ممثالً لصندوق تنمية الموارد البشرية )هدف(.
 
 
 
 
 

 
نشر مقاطع اجلراحات العالجية والتجميلية خمالف «: الصحة»

 لألخالقيات

    م2017يوليو 10 -هـ 1438شوال  16  االثنين الحياة المصدر: جريدة 
 اضغط هنا

 

أكدت وزارة الصحة أن نشر صور ومقاطع الجراحات العالجية والتجميلية يعد مخالفاً ألخالقيات الممارس الصحي 

التزام أخالقيات الممارس وتعدياً على حقوق المرضى، مشددة على جميع المنشآت الصحية والممارسين بضرورة 

 .الصحي

من الممارسات السلبية في وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي، وبخاصة في مجال اإلعالنات أو « الصحة»وحذرت 

تصوير مقاطع فيديو أو صور أثناء الجراحة، مؤكدة ضرورة عدم استغالل المرضى بعرض حسوم لهم مقابل نشر 

 .لية بأغراض إعالمية أو دعائيةتصوير الجراحة العالجية والتجمي

من نظام المؤسسات الصحية الخاصة تنص على أنه يحظر على المؤسسة الصحية  31ولفتت الوزارة إلى أن المادة الـ

، «الخاصة الدعاية لنفسها إال في الحدود التي ال تتعارض مع أخالق المهنة، وفقاً للمعايير التي تحددها الالئحة التنفيذية

 .كل اإلعالنات الطبية يجب أن يحصل أصحابها على موافقة رسمية مسبقة من وزارة الصحةموضحةً أن 

من النظام نفسه تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية  21المادة الـ»وأضافت أن 

يوماً،  60صحية الخاصة مدة ال تزيد على ألف لاير، وإغالق المؤسسة ال 100آالف لاير، وال تزيد على  10ال تقل عن 

مع إلزام المؤسسة اتخاذ الترتيبات الالزمة لنقل المرضى المنومين للعالج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل اإلغالق، إضافة 

 .«إلى سحب الترخيص، وال يجوز التقدم بطلب الترخيص إال بعد مضي سنتين على األقل

ة من نظام مزاولة المهن الصحية بأن يبتعد الممارس الصحي عن أساليب الدعاية نصت المادة العاشر»وقالت الوزارة: 

ذات الطابع التجاري والمثيرة... إلخ، وفي المادة ذاتها منعت الممارس الصحي اإلعالن عن نفسه إال من خالل الشروط 

ن المادة الخامسة من النظام ذاته وأشارت إلى أ«. من نظام المؤسسات الصحية المذكور أعاله 31المذكورة في المادة الـ

http://www.alhayat.com/Edition/Print/22801261/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9---%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.alhayat.com/Edition/Print/22801261/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9---%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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نصت على أن دليل أخالقيات مزاولة المهن الصحية، التي تعتمدها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، يعتبر جزءاً من 

من النظام نفسه بينت أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم  29النظام ذاته. فيما أوضحت بالنسبة إلى العقوبات أن المادة الـ

 .ألف لاير 50م هذا النظام من الممارسين الصحيين بغرامة مالية ال تزيد على من أحكا

كذلك نوهت الوزارة بأنه سيتم إطالق حملة تثقيفية للتذكير بمنع الممارسات السلبية في وسائل اإلعالم والتواصل 

ب الدين اإلسالمي، الفتةً االجتماعي، وبخاصة في مجال التجميل، من نشر صور ومقاطع فيديو بعضها يكون مخالً بآدا

يوماً للتقيد بإزالة المحتويات كافة من  30إلى أن الحملة تتضمن أبرز هذه الممارسات وأسباب منعها، وإعطاء مهلة 

 .وسائل اإلعالم، وبدء تطبيق العقوبات على المخالفين

، مؤكدة 937التصال بالرقم ودعت الجميع إلى التعاون معها واإلبالغ عن أية مخالفات بهذا الخصوص، من خالل ا

  للممارسين الصحيين كافة، في القطاعين الخاص والعام، أهمية تطبيق معايير سالمة المرضى والتقيد بالرخص النظامية

والتأهيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والحرص على صحة المرضى وتحقيق سالمتهم، وجعلها محور 

 ات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.اهتمامهم مع االلتزام بأخالقي
 

 

 

 

 

 
وزير املالية: إطالق حساب املواطن مرتبط بتعـديل أسـعـار 

 الـطاقـة
    م2017يوليو 10 -هـ 1438شوال  16  االثنين الرياض لمصدر: جريدة ا

http://www.alriyadh.com/1608400 

 

 الرياض 

 .أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن حساب المواطن يسير حسب ما خطط له، وسيتم إطالقه قبل تعديل أسعار الطاقة

ا تم إعالن تاريخ لتعديل أسعار الطاقة سواء الكهرباء أو الوقود سيتم وأوضح قائال في مقابلة مع تلفزيون "العربية": إذ

 .إطالق حساب المواطن

ومن جانب آخر، قال الجدعان: إن المملكة تعتزم إصدار صكوك خالل شهر يوليو الجاري، وذلك كجزء من خطة المملكة 

 .وأن ذلك يعتمد على السوق والطلب إلصدار أدوات الدين، مبينا أنه لم يتحدد بعد قيمة وحجم اإلصدار المزمع

، قال الجدعان: إن مستوى عجز الميزانية ال يزال أقل من 2017وبخصوص موازنة الربع الثاني من العام الجاري 

المتوقع خالل بداية العام، وبدأ في التوازن والتعادل مع توقعات الوزارة،متوقعا أن يكون مستوى اإلنفاق أقل مما حدد في 

 .2017واإليرادات أعلى مما حدد،لكن ليس بذات الفرق في الربع األول الميزانية 

 

 

 



 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

36 

 
 شركة تفضل الوافدين والعمل تتوعد بالعقوبات

    م2017يوليو 10 -هـ 1438شوال  16  االثنين الوطن المصدر: جريدة 
http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=308771&CategoryID=2 

 

 الرياض: بندر التركي 

طالبت وزارة العمل والتنمية االجتماعية من المواطنين بضرورة اإلبالغ عن الشركات التي تفضل الوافدين عن 

السعوديين في المنشأة، عبر مركز االتصال أو من خالل خدمة العمالء في تويتر أو عن طريق التطبيقات اإللكترونية 

ميزت إحدى الشركات السعودية الموظفين المقيمين عن السعوديين من خالل تسريح  والذكية، جاء ذلك في الوقت الذي

 .المواطنين مقابل تكفلها بدفع رسوم المرافقين والتابعين للمقيمين هذا العام

 النظام واللوائح

نشآت وال تسمح ، إن الوزارة تحفظ حقوق العاملين في الم«الوطن»قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل لـ

بوجود أي تجاوزات لألنظمة، وتعمل على منع المنشآت من تفضيل الوافد على السعودي باعتباره األحق بالعمل، مؤكدا 

أن الوزارة ستقوم باتخاذ اإلجراءات النظامية ضد أي منشأة تخالف نظام العمل أو تتخذ مواده ذريعة لالستغناء عن 

أنه سبق وأن صدر قرار وزاري يمنع فصل السعوديين بشكل جماعي سواء دفعة واحدة السعوديين. وأشار أبا الخيل، إلى 

أو على دفعات متفاوتة، وكل منشأة تخالف تتم مراجعة بياناتها والتأكد من عدم تجاوزها ألي نظام أو لوائح، وفي حال 

 .ثبت تجاوزها فإنه يتم تطبيق األنظمة والعقوبات بحقها

 مقاطعة الشركة

كبير من رواد مواقع التواصل االجتماعي نسخا من الخطابات الموجهة للموظفين السعوديين واألجانب في  تداول عدد

إحدى الشركات السعودية، ليتبين مدى التناقض في المعاملة وتمييز الوافدين عن المواطنين، األمر الذي ازعج الجميع، 

ا كونها تخالف سوق العمل وتفضل األجانب عن السعوديين، ليطالبوا بضرورة مقاطعة التعامل مع الشركة وشراء منتجاته

 .باإلضافة إلى مطالبتهم بالتحقق من ملفات الشركة وإيقاع أقصى العقوبات مقابل تجاوزاتها للنظام

 إنهاء خدمات

إشعار إنهاء خدمات لعدد من الموظفين السعوديين إلبالغهم بعدم  -تحتفظ الوطن باسمها-وجهت إحدى الشركات 

من نظام العمل. وبشرت الشركة ذاتها عموم منسوبيها  77مرارهم بالعمل ولذلك سيتم إنهاء خدماتهم بناء على المادة است

األجانب بأنها ستتكفل بدفع رسوم المرافقين والتابعين عنهم وذلك بنسب متفاوتة عن كل موظف. كما بشرتهم أيضا أنه في 

المقبلة فإن الشركة ستتحمل كافة الزيادة لرسوم المقابل المادي لعوائل  6لـ حال تحسن المبيعات بشكل كبير خالل األشهر ا

موظفيها الوافدين، وفي حال االستمرار في التحسن للمبيعات، سيتم تحمل الشركة لكافة الزيادات المقابل المادي لعوائل 

 موظفيها بشكل دائم.
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 الالتسامح حرب ضد الدولة

    م2017يوليو 10 -هـ 1438شوال  16  االثنين الوطن المصدر: جريدة 
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=34669 

 

 جماهد عبداملتعايل
احترمت األديان مسألة الفضاء العام والخاص، ولهذا نرى أن اإلمامة في الصالة داخل المنزل ال تكون إال بإذن صاحبه، 

احة أو فضيلة، فسيبقى أصحاب السماحة والفضيلة مفضولين إال بإذن صاحب مهما كان في الضيوف من صاحب سم

 .المنزل الذي يملك الفضاء الخاص بمنزله

الفضاء العام خارج المنزل يبقى ملك الدولة والتي تراعي فيه تعدد المذاهب الدينية والتوجهات الفكرية بين مواطنيها، 

ى السؤال: ما موقف المواطنين من مفهوم النظام العام، فالشعب متنوع، وهذا ولهذا دورها يكمن في حفظ النظام العام، ويبق

التنوع يقتضي من الدولة تأسيس مفهوم )التسامح( بين المواطنين في الفضاء العام ليكون فيه حيزا للجميع على اختالف 

م بين المتسامحين ويمثلهم غالبية مذاهبهم وتوجهاتهم، فإن وجدت فئة من المجتمع ال تؤمن بقيمة )التسامح( فسيقع الصدا

الشعب، وبين الالمتسامحين، وهم قلة، لكنهم أكثر عصبية ويتوهمون أن لهم شوكة فوق شوكة الدولة، وغالبا يظهر لنا أن 

المتسامحين، وهم غالبية الشعب، يفضلون االستسالم لغير المتسامحين ما لم تتدخل الدولة لحماية التعددية في الفضاء 

فيستثمر الالمتسامحون تجاهل الدولة لهذا الفراغ، فيصفونه بأنه استحقاق لهم، وأنهم من يقود توجهات الدولة، العام، 

فتظهر الدولة كما لو كانت فرعا لداعش، أو دولة شمولية لها صوت واحد ولون واحد، بينما الحقيقة تقول إن الدولة 

شغولة بضمان السلم األهلي بين أطياف الشعب، عبر فرض الحديثة ليست مشغولة باالصطفاف مع فئة ضد فئة، بل م

قوانين ضد الكراهية وإثارة النعرات، فالدولة الحديثة ليست مشروعا شموليا مستبدا، لتكون مشغولة بفرض توجه أقلية 

أو جماعة على أغلبية أو العكس بقدر حرصها على سالمة الجميع من تغول فرد أو جماعة باسم الدين أو القبيلة على فرد 

أخرى، فالمواطنة مساواة في االنتماء ال اصطفافات بالوالء، فالخدمات تصل مبنى جمعية الثقافة والفنون كما تصل 

الحسينية كما تصل المول التجاري كما تصل المسجد الجامع كما تصل مبنى البنك في الشارع المقابل له، أو المستشفى أو 

شائري أو الفكري خيارا شخصيا من خيارات حق التجمع المكفولة في شرعة حقوق الفندق، ويبقى الوالء الديني أو الع

اإلنسان ما لم تدع للكراهية والتعصب والعبث بالنظام العام. هل من مهام الدولة حماية الدين؟ نعم وحماية الدين على 

ا، ويسمونه الحفاظ على األخالق نوعين فالنوع األول مظهر عام تمارسه كل دول العالم حسب ثقافاتها واختالف دياناته

العامة في المجتمع، بل إن بعض دول الغرب مثال تتشدد في بعض اإلجراءات الخاصة بالحفاظ على المرأة من التحرش 

أو الطفل من االنتهاك أكثر من تشدد بعض الدول المسلمة، حفاظا منهم على الطفولة ونشأتها في بيئة سليمة وسوية، وهذا 

حقوق نتشاركه مع دول العالم باسم اتفاقيات )حقوق اإلنسان( كمعيار معترف به دوليا، نحاول الوصول فيه الحفاظ على ال

 .ألعلى المستويات كدولة تنتمي للعالم الحديث

ويبقى النوع الثاني من حماية الدين، والتي تخص المملكة العربية السعودية لتشريف هللا لها بأن فيها قبلة المسلمين وقبر 

هم الكريم، عليه الصالة والسالم، وعليه فما تطرحه الدولة من مفاهيم دينية في مناهجها الدراسية أو على لسان بعض نبي

خطبائها في المساجد أو وعاظها في وسائل التواصل سيبقى محسوبا عليها أمام العالم، حتى ولو حاول البعض إعطاء 

طرحناه في أول المقال عن التسامح مقابل الالتسامح، فعندما يخلط مساحة من الحرية للخطيب والواعظ، وهنا نعود لما 

البعض عن قصد أو غير قصد بين الحق في حرية الرأي والتعبير ليضرب السلم األهلي من خالل كلماته المليئة 

حق حرية  بالالتسامح، وإثارة الضغينة والبغضاء بين فئات الشعب، بل وبين الناس في الداخل والعالم من حولنا، فإن

الرأي والتعبير يسقط عنه ليحل مكانه قانون إثارة الكراهية والتأثير على السلم األهلي، فكيف إذا استعان أصحاب الضغينة 

 .!!والالتسامح بقنوات داخلية أو خارجية تحت دعوى حرية الرأي والتعبير؟



 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

38 

يقصد بذلك أن ينفوا عن الدين غلو الغالين  عندما دعا الملك عبدهللا علماء الدين بأن يجتهدوا ويتركوا الكسل، كان

وتحريف المبطلين، فالعالم من حولنا كان وما زال يعقد المقارنات بين ما يراه في داعش وبين ما يدعو له بعض شيوخ 

الداخل من مفاهيم تكاد تشي بأنهم ينهلون من منهل واحد، وكأنما الدين اإلسالمي هو ما تقاطعت فيه داعش مع بعض 

الداخل المحسوبين على هذا الوطن، ثم جاء الملك سلمان لتتزعم الدولة على جميع األصعدة ما عجز عنه الكسالى شيوخ 

في كل مجال، سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، فتقوم المملكة بوضع النقاط على الحروف وفق سياسة خارجية 

ن الذين يريدون تصوير سياستنا الخارجية كجزء من صراع يجب علينا كمواطنين الوقوف معها دون تحريف المبطلي

طائفي، بينما سياستنا الخارجية تريد نزع الفتيل الطائفي الذي تستثمره إيران بعمامتها السوداء، عن طريق استثمار 

لتتار المعطيات الدولية الحديثة لتعرية هذا الطموح القروسطي الذي يعيد العرب جميعا إلى عصور غزوات المغول وا

وملوك الطوائف، وهنا يظهر الجانب الصعب في حماية الدين من غلو الغالين، فكل مواطن سني أو شيعي، سلفي أو 

صوفي، ال يؤمن بالمساواة في المواطنة بين السعوديين، فهو من الغالين في الدين، وهؤالء قطعا أقلية، لكنها كما ذكرنا 

غالبية المواطنين )المتسامحين( فإنهم يغلبون األغلبية عندما يجدون فرصة في  أقلية تعيش )الالتسامح(، وعندما ترتطم مع

إذكاء التعصب والضغينة بين فئات المجتمع، فحتى بعض بالد أوروبا بدأت بإعادة السؤال الوجودي على نفسها، عندما 

امح(، ولهذا فرضت أنظمة جديدة ال وجدت نفسها مع أقلية تستغل )التسامح( في فرض مبادئها الدينية القائمة على )الالتس

يتفهمها كثير من المسلمين، رغم أنها في أصلها قائمة على مبدأ )المعاملة بالمثل(، فالتسامح إن لم يجد دولة تدافع عنه 

فسيستشري بين شعوب الدنيا مزاج من الكراهية المضادة سببه عرابو الالتسامح في كل دولة ودين وملة. أخيرا قد تؤمن 

من الدول )بالالتسامح( وتطرحه كسالح أيديولوجي لها تمد به نفوذها، وتستقطب عرابي الضغينة من كل األرض، دولة 

لنرى بجوارنا )كوريا شمالية( تتكلم بلساننا ولها نفس ديننا، تريد أن تكون آخر معقل من معاقل حراسة األفكار الشمولية 

 .الحمراء، أو باسم اإلسالموية السوداءالتي تجاوزها العالم، سواء كانت باسم الشيوعية 

معيار داعش كمنظمة إرهابية يتقاطع تماما مع كوريا الشمالية كدولة مارقة، حتى ولو اختلفت اللغة والدين والمنهج 

الفكري وتاريخ النشأة، وعلى كل دولة أو منظمة تتقاطع مع أدبيات داعش أو كوريا الشمالية أن تبحث عن غطاء يحميها 

ح العولمة التي تقتلع أشجار الشوك التي تسقيها كل عقلية شمولية ال تؤمن بأنها جزء من العالم بمفاهيمه المقررة من ريا

عن حقوق اإلنسان )السياسية، االقتصادية، االجتماعية(، وكل مناورة أو تذاٍك ضد هذه الحقوق ليس إال خزيا وعارا يأباه 

 كل وطني حر أن توصم به دولته.

 

 

 

 
توصيات لتكثيف الرياضة اجملتمعية.. والتشهري مبخالفي أنظمة 

 التجارة والسياحة

يطالب بسرعة إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة « الشورى»
 النسائية

 م   2017 يوليو 11 -هـ 1438شوال  17 ء الرياض الثالثاالمصدر: جريدة 

http://www.alriyadh.com/1608616 

 

 عبدالسالم البلوي -الرياض 

طالب مجلس الشورى هيئة الرياضة بتشجيع القطاع الخاص لإلسراع في إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية 

 .اسبة، مقراً توصية للعضو علي التميمييشترط لترخيصها وجود أقسام خاصة لذوات اإلعاقة وبأسعار من
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وأقر المجلس توصيات لتكثيف برامج الرياضة المجتمعية والبرامج والمشروعات للشباب ذكوراً وإناثاً لتصل إلى كافة 

مناطق ومحافظات المملكة بالتعاون والتنسيق مع االتحاد السعودي للتربية البدنية والرياضة للجميع، ومع الجهات ذات 

 .قةالعال

 

ورفض الشورى توصية للعضو لينا آل معينا اقترحت فيها إقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات وإقرار التربية 

البدنية للبنات في التعليم العام والجامعي، حيث لم يَر مناسبتها ألن المجلس سبق أن أصدر قراراً في منتصف شهر جمادى 

ي لوزارة التعليم ونصها )على وزارة التربية والتعليم دراسة إضافة برامج للياقة هـ بشأن تقرير سنو1435اآلخر عام 

البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل 

 .ي هذا الخصوصالمناسب للمعلمات( حيث رأى المجلس االكتفاء حالياً بما صدر عن المجلس ف

 

من نظام مجلس الوزراء عند رفع تقريرها السنوي، مؤكداً ضرورة إدراج  29وشدد المجلس على إلزام الهيئة بالمادة 

الهيكل اإلداري التنظيمي الجديد للهيئة، وجداول أعداد الموظفين والموظفات العاملين في الهيئة وميادين أعمالهم ونسب 

 .قارنة بالعام السابق لسنة التقريرالسعودة وخطوطها البيانية م

 

كما طالب الشورى الهيئة بإدراج جداول إحصائية في تقاريرها توضح مراكز ترتيب المنتخبات السعودية في األلعاب 

كافة بما في ذلك الرياضة لذوي اإلعاقة ونتائج المشاركات في البطوالت القارية والعالمية ورصد التغيرات الشهرية 

المراكز في فترة التقرير وعدد الميداليات في كافة األلعاب في آخر البطوالت اإلقليمية والقارية والدولية والدورية في 

ومقارنة عدد الميداليات والبطوالت المتحققة بالمستهدف السنوي والدوري، وأن يتضمن التقرير كذلك أقساماً مدعمة 

 .د ونسب الممارسين ومنها الرياضة النسائيةباألرقام لواقع وتطور الرياضة في المجتمع من حيث أعدا

 

وأقر المجلس أمس االثنين توصية مشتركة لعضوي المجلس أحمد الزيلعي وأحمد الغامدي ودعا إلى تفعيل دور الهيئة 

بمكاتبها الموجودة في أنحاء المملكة وفتح مكاتب أخرى في باقي المحافظات لتقوم بواجبها في المراقبة والتسجيل 

 .ل مراجعي األندية وتسهيالً لهم وعدم قطع مسافات طويلة خاصة فيما يتعلق بتسجيل الالعبين الصغارواستقبا

 

وبالعودة للتوصية الخاصة بإقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات وإقرار التربية البدنية للبنات في التعليم العام 

المجلس أشار رئيس لجنة التعليم د. ناصر الموسى وأيَّده األمير  والجامعي، التي تبنتها لجنة األسرة والشباب ورفضها

خالد آل سعود إلى أن محل التوصية تقرير وزارة التعليم وليس تقرير هيئة الرياضة، مطالباً بسحبها وقال: "أعطوا الخبز 

 ."لخبازه

 

التصويت على التوصية وقال بأنه ليس  وأثار ذلك ردة فعل د. عبدهللا الفوزان رئيس لجنة األسرة الذي داخل رغم انتهاء

من حق أي لجنة بأن تطلب من لجنة أخرى بسحب توصياتها، معتبراً ذلك سابقة في المجلس، وأضاف "نحن في لجنة 

الشؤون االجتماعية ال يحق ألحد التقليل من مهامنا وأعمالنا، ونحن نعرف كيف نخبز وال يحق ألحد أن يشكك في خبزنا، 

 ."!..اللجنة ال يحق لنا أن نشكك في َخبز اآلخرين من اللجان في المجلس ونحن بدورنا في

 

من ناحية أخرى، طالب مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية بربط أدائه ومصروفاته بخطة إستراتيجية تُعد 

، وحث الصندوق على بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة البطالة وتوليد الوظائف حسب قطاعات األعمال المختلفة

العمل وبشكل دوري لدراسة مدى رضا الشرائح المستفيدة من خدماته وأن يُضًمن نتائج الدراسة في تقاريره السنوي، كما 

من نظام مجلس الوزراء وقواعد إعداد التقارير  29دعاه المجلس إلى إعداد تقاريره السنوية المقبلة وفق متطلبات المادة 

يع األجهزة الحكومية، ووافق على توصية إضافية مقدمة من محمد آل عباس تطالب صندوق تنمية السنوية المبلغة لجم

 .الموارد البشرية بإعادة عرض الميزانية بما يتوافق مع معايير المحاسبة للجهات غير الهادفة للربح
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مل على إعادة تشغيل مطار الجبيل وفي قرار آخر اتخذه المجلس يوم أمس طالب الشورى الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالع

والتنسيق مع الجهات المعنية في ذلك، وسرعة تنفيذ مقتضى األمر السامي الخاص بتكليف الهيئة بإدارة وتشغيل مدينة 

جازان االقتصادية، وتضمين التقارير القادمة الخطة والبرنامج الزمني لذلك، ودعا في قراره الهيئة برفع نسبة السعوديين 

ء هيئة التدريس في كليات الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومعاهدها، وبالعمل على خفض معدالت الملوثات الهوائية من أعضا

في المدن التابعة لها، وجدد المجلس التأكيد على متابعة توظيف القوى العاملة الوطنية إلحاللها مكان القوى العاملة 

ينتين الصناعيتين بالجبيل وينبع بهدف توطين التقنية ويشمل ذلك مدينتي أألجنبية في المصانع والشركات العاملة في المد

 .رأس الخير وجازان االقتصادية

 

وكان المجلس قد وافق على إضافة عقوبة التشهير إلى بعض األنظمة التي تختص بها وزارة التجارة واالستثمار كما أقر 

 ام اآلثار والمتاحف والتراث العمراني.إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظ

 

 

 

 

 
القرار خيفض تكاليف التشخيص والعالج ويساعد على تدارك األمراض 

 ومكافحتها قبل استفحاهلا
خطوة ملعاجلة الرتهل « الصحة»خمتصون لـ الرياض: خصخصة 

 وحتسني توزيع اخلدمات

 م   2017 يوليو 11 -ـ ه1438شوال  17 الرياض الثالثاء المصدر: جريدة 

http://www.alriyadh.com/1608642 

 

 محمد الحيدر -الرياض 

-رحب مختصون في قطاع "الصحة" بالموافقة التاريخية من لدن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

لتشريعات لمكافحة األمراض أمس األول في أن تكون "الصحة العامة" سياسة وأولوية في جميع األنظمة وا -حفظه هللا

والوقاية، وتحول وزارة الصحة في دائها إلى نظام الشركات وفصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها 

إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة واإلنتاجية، إضافة الى إنشاء "برنامج الضمان الصحي وشراء 

 ."الخدمات الصحية

 

لـ"الرياض" الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة استشاري االطفال والمدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدهللا  وقال

الجامعي بجامعة األميرة نورة، أن ما تمت الموافقة عليه من قبل خادم الحرمين "حفظه هللا" يعتبر خطوة تاريخية وتحوالً 

ا الى مستويات اعلى من التطوير والجودة مع تطوير اساليب المتابعة كبيراً في نقل الخدمات الصحية بكافة تخصصاته

والدقة في التنفيذ وجعل الرعاية الصحية االولية والصحة العامة محور االهتمام في الفترة المقبلة مع اعتماد مبدأ )الصحة 

من األمراض المزمنة مما  في كل السياسات( وهو ما سينعكس بقوة على تحسين المستويات الصحية لدى المجتمع والحد

 .سيؤدي الى خفض تكاليف التشخيص والعالج وتدارك االمراض ومكافحتها قبل استفحالها
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ولفت "أبوعباة" الى ان التحول الى شركات ذات تخصصات محددة سيعطي مرونة اكبر وإنتاجية اعلى في التعاطي مع 

ل الخدمات الصحية لمستفيديها بكل عدالة وجودة وكفاءة متطلبات المرحلة والتي تحتاج الى سرعة في اإلنجاز وايصا

 .عالية

 

وشدد "أبوعباة" على ان المرحلة المقبلة تحتاج الى تضافر وتكاتف كافة القطاعات الصحية بما يتواءم مع التحديات 

الصحية ومقدمي الرعاية  م وخاصة فيما يتعلق بتدريب وتطوير وتأهيل الكوادر2030الصحية ويتناغم مع رؤية المملكة 

 .الصحية على كل المستويات ووفق االحتياجات، وهو ما اعتبره االستثمار الحقيقي في بناء االنسان السعودي

 

من جانبه ذكر االستاذ الدكتور رضا بن محمد خليل استشاري في اإلدارة الصحية ومستشار لوزير الصحة األسبق، ان 

الصحي في المملكة، وقال ان انشاء شركة حكومية قابضة وخمس شركات تابعها هناك انعكاسات كبيرة على النظام 

تملكها وزارة الصحة في المرحلة االنتقالية سوف يعطي مساحة واسعة لإلبداع في االدارة والتشغيل وكذلك بالنسبة النشاء 

ن كله انعكاسات كبيرة على برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمة فهو الحلم الذي ينتظره كل مواطن وبالتالي سيكو

 .النظام الصحي في المملكة

 

عاماً تسير على وتيرة واحدة وعلى نظام واحد وهو النظام الحكومي البحت الذي  70وأشار "خليل" الى ان المملكة ومنذ 

هذه الفترة يرتكز على ان الدولة تقوم ببناء وتجهيز وتأسيس وتشغيل المستشفيات واستمر الوضع على هذا المنوال طيلة 

 .منذ انشأت وزارة الصحة بالمملكة

 

من جهته اوضح سليمان بن معيوف خبير في قطاع التامين، ان من أهم النتائج المرجوه هو "فلترة" الموارد البشرية 

 والفنية والطبية واإلدارية في القطاع الصحي وإعادة وضع الموارد البشرية في مكانها الصحيح خصوصا االطباء والفنيين

العاملين في االدارة واستغالل الموارد المالية بالشكل الصحيح والعادل والتي ستتم من خالل التسعير الموحد للخدمات 

 .الطبية المقدمة للمستفيدين، ولن يتم دفع فواتير الخدمات الصحية اال بعد مراجعه دقيقة

 

يع إستثمارية لتطوير الخدمات والمنتجات الطبية وأضاف "ابن معيوف":"سيكون لزاماً على الشركات العاملة إيجاد مشار

 .والخدمات المساندة خصوصا النواحي التقنية والملفات االلكترونية ومعالجة الفواتير والمطالبات الطبية

 

وأبان "ابن معيوف" ان دائرة تحرك الموارد المالية ستتسع لتشمل العديد من القطاعات المساندة للقطاع الصحي لتشمل 

التأمين وشركات إدارة المطالبات الطبية وشركات األدوية ومقدمي الخدمة الطبية الذين سيكون لزاماً عليهم شركات 

 .التوسع في تغطية المناطق الجغرافية خارج المدن بإمكانات طبية وفنية متطورة

 

م السامي يعد نقلة نوعية في الى ذلك أكد الدكتور حمود الشمري استاذ في االدارة الصحية بجامعة حائل أن موافقة المقا

 .إعادة هيكلة وزارة الصحة وتخصيصها تحقيقاً لمبادرات برنامج التحول الوطني

 

واعتبر الشمري اهم خطوة في المشوار الطويل وتحقيق التحول المؤسسي هو أن وزارة الصحة يجب ان تبدأ بمعالجة 

يرياتها مع إعادة هيكلة الوزارة والتخفف من العديد من الترهل الذاتي وتقليص العبء اإلداري في ديوان الوزارة ومد

 .األقسام واالدارات غير الضرورية ودمجها حسب االختصاص

 

وقال الشمري: "ستواجه الوزارة تحدياً كبيراً في التخلص من تكرار المحاوالت واالجتهادات السابقة الى عمل مؤسسي 

ي جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض وقابلية قياس مستوى متخصص ومحدد االهداف وسيساهم ذلك وبشكل مباشر ف

 األداء.
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اتفاقية تعاون بني مجعية األطفال املعوقني والشركة السعودية 

 م   2017 يوليو 11 -هـ 1438شوال  17 الرياض الثالثاء المصدر: جريدة   "لالستقدام "مساسكو
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 محمد الحيدر -الرياض 

وقعت جمعية األطفال المعوقين والشركة السعودية لالستقدام "سماسكو" مؤخراً، اتفاقية تعاون لدعم أوقاف الجمعية 

( لاير عن كل عملية بالشركة، 100الخيرية التي تتبناها في مختلف مناطق المملكة. حيث بادرت الشركة بالتبرع بقيمة )

 .ف باسم العميل، لصالح الجمعيةوإصدار شهادة وق

 

ومثل الشركة بتوقيع االتفاقية سعد البداح الرئيس التنفيذي للشركة، فيما مثل الجمعية األمين العام عوض الغامدي، وذلك 

 .بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين

 

مة في مساندة الجمعية لتوفير خدمات وأشاد الغامدي بمبادرة السعودية لالستقدام "سماسكو" لدعم أوقاف الجمعية، والمساه

متخصصة ومجانية لألطفال المعوقين في مختلف مراكزها المنتشرة بمناطق المملكة. معرباً عن شكره وتقديره لمسؤولي 

 .الشركة، وحرصهم على مساندة االعمال الخيرية والتفاعل اإليجابي مع قضية اإلعاقة

 

ركات االقتصادية والتجارية لما تقوم به من دور بارز في عالج وتعليم وأوضح الغامدي أن الجمعية تحظى بثقة والش

وتأهيل األطفال المعوقين، وذلك في إطار حرص المؤسسات االقتصادية الوطنية على تحمل مسئولياتها االجتماعية، مبيناً 

 .ن عاماً أن شراكات الجمعية كانت وراء العديد من اإلنجازات التي حققتها على مدى أكثر منن ثالثي

 

سماسكو، إن الشركة تولي االعمال اإلنسانية  -من جانبه قال سعد البداح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لالستقدام 

واالجتماعية اهتماما كبيراً، وذلك انطالقاً من االلتزام بمبادئ الدين الحنيف، وايمانا بضرورة التكاتف والتعاون لدعم 

أن جمعية األطفال المعوقين واحدة من أبرز المؤسسات الخيرية في المملكة التي تتمتع بثقة الجمعيات الخيرية. موضحاً 

 كبيرة لدى قطاعات وافراد المجتمع.
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 كيانات اقتصادية 4مدينة الطاقة الصناعية تربط 

 م  2017يوليو  11 -هـ 1438شوال  17الثالثاء   الوطنالمصدر: جريدة 

n.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=308896&CategoryID=5http://www.alwata 

 

 جدة: واس 

أقر مجلس الوزراء بدء اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنشاء مدينة صناعية في المنطقة الشرقية باسم مدينة الطاقة الصناعية. 

عبدالعزيز، على تخصيص أرض  ووافق المجلس في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

 .كيلومترا مربعا من محجوزات شركة أرامكو السعودية في المنطقة الشرقية إلقامة المدينة المشار إليها 50مساحتها 

% من المبلغ المستحق للطيران المدني نظير األجور واإليجارات المقررة بموجب 30وقرر المجلس فرض غرامة تأخير 

 .النظام

 هدترحيب بولي الع

رحب خادم الحرمين الشريفين باألمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس 

مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى، متمنيا له التوفيق والسداد، كما 

ير لألمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، على ما قدمه من جهود مباركة أعرب خادم الحرمين عن خالص الشكر والتقد

 .لخدمة الدين والوطن

كما رحب الملك سلمان بن عبدالعزيز، باألمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، متمنيا له 

 .م الجديدة التوفيق والسدادولألمراء والمسؤولين، الذين صدرت األوامر الملكية بتعيينهم في مناصبه

على ما مّن به على المسلمين من إتمام صيام وقيام شهر رمضان  -عز وجل-وعبر خادم الحرمين عن الشكر والثناء هلل 

على توفيقه للمملكة  -عز وجل-المبارك، وعلى إتمام ماليين المعتمرين أداء مناسك العمرة خالل الشهر الكريم، وحمد هللا 

ن الشريفين وقاصديهما، وتسخير كل اإلمكانات والجهود في سبيل راحتهم وأدائهم لشعائرهم ومناسكهم في لخدمة الحرمي

شكره وتقديره لمختلف القطاعات الحكومية واألهلية على ما بذله منسوبوها من  -رعاه هللا-أجواء آمنة مطمئنة، ووجه 

 .الزوار من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولةجهود مباركة لتمكين ضيوف الحرمين الشريفين من المعتمرين و

 

 عالقات ثنائية

 

أطلع خادم الحرمين المجلس على فحوى االتصاالت الهاتفية التي جرت خالل األيام الماضية مع عدد من قادة الدول 

 .الشقيقة والصديقة حول العالقات الثنائية وتطورات األوضاع في المنطقة والعالم

جلس الوزراء وزير الثقافة واإلعالم بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، عقب الجلسة أن وأوضح وزير الدولة عضو م

أعضاء مجلس الوزراء قدموا التهنئة لألمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا 

ن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي أ -عز وجل-لرئيس مجلس الوزراء، متمنين له العون والتوفيق، سائلين هللا 

 .عهده األمين ويبقيهما ذخرا لإلسالم والمسلمين

 

 القمة اإلفريقية

 

ثمن مجلس الوزراء دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لعقد قمة سعودية إفريقية في المملكة نهاية 

لتي نقلها وزير الخارجية عادل الجبير لرئيس القمة اإلفريقية العادية ، ا2018أو بداية العام القادم  2017هذا العام 

 .التاسعة والعشرين التي عقدت في جمهورية إثيوبيا
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كما قدر مجلس الوزراء ترحيب قادة الدول األعضاء في قمة مجموعة العشرين باستضافة المملكة ألعمال القمة عام 

الشريفين، وبدأ العمل من اآلن لتنظيم االجتماع بمتابعة من ولي العهد  ، والتي جاءت بتوجيهات من خادم الحرمين2020

 .نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

 

 قيم االعتدال

 

اب، أعرب المجلس في هذا السياق عن شكره لما أبداه المشاركون في القمة من تقدير لجهود المملكة في مكافحة اإلره

مجددا التأكيد على أن مكافحة اإلرهاب والتطرف وتعزيز قيم االعتدال، مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفاعل 

بين الدول، حيث إن اإلرهاب ال دين له، وهو جريمة تستهدف العالم أجمع وال تفرق بين األديان واألعراق، معربا عن 

ادية، ممثلة في دولة المستشارة أنجيال ميركل، على حسن التنظيم وإدارة العمل في الشكر والتقدير لجمهورية ألمانيا االتح

 .قمة قادة مجموعة العشرين

 توفير الرعاية

 

بين ابن سعيد أن مجلس الوزراء نوه بموافقة الملك سلمان على تبنّي أن تكون الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع 

والوقاية منها، مما يجسد حرص القيادة واهتمامها بصحة المواطنين وتوفير  األنظمة والتشريعات لمكافحة األمراض

الرعاية الطبية لهم، والدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الصحي، لتحقيق االستفادة المثلى في تجويد وتحسين 

 .الخدمات الصحية، ورفع كفاءة األداء في المرافق الصحية

قدير لخادم الحرمين الشريفين لتوجيهه لمركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية ورفع مجلس الوزراء الشكر والت

باالستجابة العاجلة لمكافحة واحتواء وباء الكوليرا في اليمن، ولألمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس 

ة من سموه لنداء منظمة الصحة العالمية، مليون دوالر استجاب 66،7الوزراء وزير الدفاع، على توجيهه للمركز بتقديم 

 .ونداء منظمة اليونيسيف لمكافحة وباء الكوليرا، ودعم المياه واإلصحاح البيئي في اليمن للتخلص من مسببات الوباء

 إدانة لإلرهاب

 

ي وشيك، ثمن مجلس الوزراء تمكن الجهات األمنية يوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك من إحباط عمل إرهاب

كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين من قبل مجموعة إرهابية تمركزت في ثالثة مواقع، 

والقبض على خمسة من عناصر الخلية اإلرهابية، معبرا عن االستنكار الشديد لهذا المخطط اإلرهابي الذي تجاوز كل 

ما استنكر المجلس االعتداءات اإلرهابية بواسطة مقذوفات متفجرة، والتي الحرمات باستهداف أقدس البقاع وأطهرها، ك

استهدفت دوريات أمن بمحافظة القطيف، ونتج عنها استشهاد رجلي أمن وإصابة آخرين، مشددا على أن الجهات األمنية 

بحزم لكل من يعتدي في المملكة قادرة على مواجهة هذه المخططات اإلجرامية واإلطاحة بالمتورطين فيها، وستتصدى 

 .على استقرار الوطن وأمن المواطنين، وسيحاسب كل من يحاول العبث بأمن واستقرار المملكة

 وحدة الصف

 

تطرق مجلس الوزراء إلى البيان المشترك الذي أصدرته المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

د استالم الرد القطري من أمير دولة الكويت، مجددا الشكر والتقدير لسمو ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، بع

أمير دولة الكويت الشقيقة على مساعيه وجهوده لحل األزمة مع الحكومة القطرية، في إطار حرصه على وحدة الصف 

المنظومة  الخليجي والعربي، مشددا على ما اشتمل عليه البيان من مضامين، وأن الشعب القطري جزء أصيل من

الخليجية والعربية، وأن اإلجراءات التي اتخذتها الدول األربع موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى 

 .تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي واألمن العربي والعالمي، وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها

 موقف ثابت

 

ة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرين اإلرهابيين اللذين وقعا شمال سيناء بجمهورية أعرب مجلس الوزراء عن إدان

مصر العربية، وللهجوم الذي وقع على مخيم للنازحين بمحافظة األنبار العراقية، معربا عن العزاء والمواساة لحكومتي 

عاجل، مجددا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب مصر والعراق وشعبيهما وألسر الضحايا، والتمنيات للمصابين بالشفاء ال

 .جمهوريتي مصر العربية والعراق، ومؤكدا مواقفها الثابتة ضد اإلرهاب والتطرف
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وأفاد ابن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات 

 .اشترك مجلس الشورى في دراستها

 مذكرة تفاهم

 

بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة  -أو من ينيبه-فوض مجلس الوزراء وزير البيئة والمياه والزراعة 

تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال البيئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع 

 .النظاميةالنسخة النهائية الموقعة الستكمال اإلجراءات 

 اتفاقية تعاون

 

أقر مجلس الوزراء اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مالطا في مجال النقل البحري، 

 .1437/ 9/ 23الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 

 .وقد أعد مرسوم ملكي بذلك

 ازدواج ضريبي

 

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة األردنية الهاشمية لتجنب وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين 

االزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، الموقعين في 

 .. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك1438/ 1/ 18مدينة الرياض بتاريخ 

 عمالة كمبودية

 

تفاق توظيف العمالة واتفاق توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة أقر المجلس ا

 .. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك1437/ 4/ 27كمبوديا، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 

 تعاون مع اليابان

 

زارة العمل والتنمية االجتماعية في المملكة العربية قرر المجلس الموافقة على مذكرة تعاون في مجاالت العمل بين و

 السعودية ووزارة الصحة والعمل والرفاه في اليابان، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ

 15/ 6/ 1438. 

 تبادل األخبار

 

حث مع بالتبا -أو من ينيبه-فوض مجلس الوزراء وزير الثقافة واإلعالم رئيس مجلس إدارة وكالة األنباء السعودية 

الجانب البنجالديشي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل األخبار بين وكالة األنباء السعودية ووكالة األنباء 

 .البنجالديشية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة الستكمال اإلجراءات النظامية

 طيران مدني

 

/ 20( وتاريخ 55ن نظام تعريفة الطيران المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ أقر المجلس تعديل المادة )الرابعة( م

 :لتكون بالنص اآلتي 1426/ 10

ـ تستوفى مبالغ األجور واإليجارات المقررة بموجب هذا النظام، وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي  1

 .السعودي وفقا لألنظمة المعمول بها في المملكة

في حالة تأخير سداد األجور عن موعد االستحقاق، رغم تكرار المطالبة بالسداد، وعدم وجود ضمان يستوفى منه مبلغ  ـ 2

%( من المبلغ المستحق، وتودع 30األجر، يعد المتأخر عن السداد مماطال، وتستوفى منه غرامة تأخير ال تتجاوز )

 .الغرامة في الخزينة العامة للدولة

تضمين العقد الذي تبرمه مع المستأجر نصا يقضي بإلزامه بتقديم ضمان بنكي عند توقيع العقد بما يعادل ـ على الهيئة  3

%( من قيمته، كضمان الستيفاء اإليجار المستحق عليه، ويكون هذا الضمان ساري المفعول وغير قابل 30ما نسبته )
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نه أي مبلغ يُستحق على المستأجر فور استحقاقه وفق أحكام لإللغاء إال بعد انتهاء مدة العقد وبموافقة الهيئة، ويستوفى م

 .العقد، مع مطالبته بتغطية ما نقص من مبلغ الضمان فورا. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك

 تعديل فقرة

 

( من المادة )الرابعة( من تنظيم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث، 1قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة )

 :، لتكون بالنص اآلتي1422/ 10/ 30( وتاريخ 265قرار مجلس الوزراء رقم )الصادر ب

 :يكون للمؤسسة مجلس إدارة على النحو اآلتي»

 .أ ـ رئيس يعين بأمر ملكي

يمثلون جهات حكومية ذات عالقة، ال تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة )الرابعة عشرة( أو ما  -على األكثر-ب ـ أربعة 

 .يعادلها أعضاء

 .ج ـ خمسة من ذوي الخبرة المتخصصين والمهتمين بالمجال الطبي أعضاء

 .د ـ المشرف العام التنفيذي للمؤسسة عضوا وأمينا عاما

 .وتكون مدة عضوية األعضاء المشار إليهم في الفقرتين )ب( و)ج( ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط

 تطوير البنية

 

ر الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وبعد االطالع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون بعد االطالع على ما رفعه وزي

 :، أقر مجلس الوزراء عددا من الترتيبات ومن بينها1438/ 8/ 26/ د ( وتاريخ 38/ 54ـ  20االقتصادية والتنمية رقم )

مدينة الطاقة »عية في المنطقة الشرقية باسم ـ الموافقة على البدء في اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنشاء مدينة صنا 1

 .«الصناعية

ـ تخصيص أرض مساحتها )خمسون( كيلومترا مربعا من محجوزات شركة أرامكو السعودية في المنطقة الشرقية  2

 .إلقامة المدينة المشار إليها

كة تتولى تطوير البنية التحتية ـ الموافقة على العرض المقدم من شركة أرامكو السعودية المتضمن قيامها بتأسيس شر 3

لمدينة الطاقة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة )الشركة المطورة(، وقيامها بتأسيس شركة تتولى تشغيل تلك المدينة 

 .وإدارتها وصيانتها )الشركة المشغلة(

 .سيسها(ـ نقل ملكية جميع األصول الثابتة التي تُطّور في المدينة إلى الشركة المطورة )بعد تأ 4

 .(1437 /1436) واعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج للعام المالي

 14ترقيات على الـ

 

 :وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفتي )سفير( و)وزير مفوض(، وذلك على النحو اآلتي

 .الماضي على وظيفة )سفير( بوزارة الخارجيةتركي بن محمد بن عبدهللا  - 1

محمد بن عبدهللا بن صالح البصيلي على وظيفة )مدير عام الشؤون المالية( بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات الجوية  - 2

 .بوزارة الدفاع

لرابعة عشرة بالقوات عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالرحمن الناصر على وظيفة )مدير عام الشؤون المالية( بالمرتبة ا - 3

 .البرية بوزارة الدفاع

المهندس/ طالل بن عبدالرحمن بن علي سليهم على وظيفة )مهندس مستشار ميكانيكي( بالمرتبة الرابعة عشرة  - 4

 .بالقوات البحرية بوزارة الدفاع

 :ترقية اآلتية أسماؤهم على وظيفة )وزير مفوض( بوزارة الخارجية وهم - 5

 .ن محمد الجبيرنايل بن أحمد ب 

 .نبيل بن عبدالرحمن بن سعيد نجار 

 .منير بن سراج بن عبدهللا الفي 

ترقية يوسف بن عبدالهادي بن عبدالوهاب المنصوري على وظيفة )مساعد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة  - 6

 المكرمة( بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
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    وائل املالكي
، وأحد أهداف التحول الصحي هو خصخصة 2030مملكة هو طموح حكومي ظهر لنا في رؤية التحول الصحي في ال

المستشفيات )شراء الخدمات الصحية(، وليس من السهولة تحقيق هذا الهدف دون وجود البنية التحتية حتى تنطلق منها 

عقبات كبيرة لمثل هذه  الخصخصة، وعدم وجود هذه البنية ال يعني تأجيل المشاريع الطموحة، نعم ستكون هناك

المشاريع، ولكن حتى نسير بخطى ثابتة في مشروع الخصخصة نحتاج إلى تطبيقها في نطاق ضيق حتى نستطيع قياس 

األثر الناتج بشكل سريع والعمل على تطويره، لذلك تطبيق الخصخصة على المراكز الصحية األولية قد يكون أكثر فاعلية 

وكذلك ستسهم في بناء الثقة بشكل متزن في القطاع الخاص، وسيسهل على الوزارة من حيث التطبيق وقياس األثر، 

المتابعة واإلشراف والتقييم، وبالضرورة ستكون النتيجة إيجابية ألن المراكز الصحية األولية في المملكة لم تتحسن 

شاركة القطاع الخاص إلعادة بالشكل المطلوب، وأصبحت خاملة ال من حيث الكوادر الصحية وال المباني القديمة، فم

  .إحياء هذه المراكز الصحية ستنقل خدمات الرعاية الصحية إلى مستوى أفضل في شكلها العام

وأما فيما يتعلق بالتأمين الطبي فهو وسيلة تشغيلية مهمة، ولكن يحتاج إلى بيئة صحية مهنية، وهذه البيئة الصحية تأتي من 

 .فاء بتطبيقهاخالل فهم ثقافة الجودة وليس االكت

لذلك الهدف من ضرورة فهم تطبيق الجودة كثقافة سيزيد الطلب على الخدمات الصحية وستحقق سرعة تقديم الخدمة، 

وهذا كل ما نحتاجه في وضعنا الصحي الحالي جودة الخدمة وسرعة تقديمها، وستكون المهمة صعبة، ولكن سنتفاءل 

 لربيعة.بحسن التطبيق لوزارة الصحة وقائدها توفيق ا
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 كلمة الرياض
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 كلمة الرياض
لمشههد العهام المتعلهق بهالمواطن، مع عودة الحراك الحكومي مطلع األسبوع الجاري؛ شههدنا قهرارات مهمهة علهى مسهتوى ا

وكذلك باالستثمار.. إعهالن وزارة الصهحة البهدء فهي خطهوات التخصهيص لمكونهات القطهاع مهن خهالل فصهل المستشهفيات 

والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلهها إلهى شهركات حكوميهة تتنهافس علهى أسهاس الجهودة والكفهاءة واإلنتاجيهة، وتغطيهة 

لضمان الصحي؛ وهو دور نهرى أن شهركات التهأمين سهتكون حجهر الزاويهة فهي اكتمهال معادلهة التكاليف من خالل برامج ا

 .التخصيص؛ وصوالً إلى خدمات متقدمة بجودة عالية، وفي نفس الوقت تقنين الدعم الحكومي لعموم القطاع

جاحهه، وأكهد تفوقهه هنا نتحدث عن دور محوري للقطاع الخاص في تولي إدارة وتشغيل القطاع الصحي، وهو دور أثبهت ن

في كثير من النماذج من خالل مستشفيات كبرى يديرها القطاع.. وال شك أن ههذا التوجهه يعهزز التنافسهية؛ التهي تعتبهر أحهد 

أهم أساليب رفع الجودة وخفض السعر، وال شك أن تجربة قطاع االتصاالت مثال واضح علهى أهميهة التنافسهية فهي تجويهد 

 .األداء

مية، وخصخصة خدمات حكوميهة محهددة مهن أبهرز أههداف رؤيهة المملكهة؛ منهها الخهدمات الصهحية تحرير األصول الحكو

لتسهيل الحصول عليها، وال شك أن القطاع الخاص الذي يقود مرحلة التحول المقبلة؛ شهد حدث مهماً باألمس بعهد موافقهة 

ة الطاقة الصناعية" على مساحة خمسهين مجلس الوزراء على إنشاء مدينة صناعية في المنطقة الشرقية تحت مسمى "مدين

كيلههو متههراً مربعههاً مههن محجههوزات أراضههي شههركة أرامكههو فههي المنطقههة الشههرقية، وبالتأكيههد أن المدينههة الجديههدة؛ تتسههق مههع 

التوجهات المهمة لوزارة الطاقة الستغالل مصادر الطاقهة الخهام األخهرى غيهر الهنفط، ومنهها الطاقهة الشمسهية التهي مهازال 

ا دون المستوى المطلهوب. القهرار الهذي نهص علهى أن يتهولى القطهاع الخهاص تطهوير المدينهة الجديهدة وتشهغيلها، استثماره

يضع الشركات الوطنية أمام فرص نوعية تستحق االهتمهام، وتعهزز مهن فهرص التوسهع فهي التهوطين الهوظيفي؛ فهي مجهال 

 .الصناعات المرتبطة في قطاعات الطاقة المتنوعة

ي جميع الدول الكبرى خاصة الصناعية، ههو عصهب االسهتثمار الهذي يهدعم التصهدير ويعهزز التنافسهية القطاع الصناعي ف

علههى مسههتوى الههدول، فالصههين لههم تصههل إلههى هههذه المكانههة المهمههة اقتصههادياً إال مههن خههالل االهتمههام بالصههناعات الكبيههرة 

ع الصههناعي فههي المملكههة، ودافعههاً لتعزيههز والمتوسههطة وحتههى الصههغيرة، ونتطلههع أن تكههون المدينههة الجديههدة رافههداً للقطهها

 .الصادرات السعودية
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إقرار توصيات على تقارير الشؤون البلدية واالقتصاد وهيئة الغذاء 

 وديوان املظامل
ر نظم وتطوي« ديوان املراقبة»الشورى: نقل مهام الرقابة لـ

 تأديب املوظفني
  م  2017يوليو  12 -هـ 1438شوال  18االربعاءالرياض المصدر: جريدة 

http://www.alriyadh.com/1608914 

 

 عبدالسالم البلوي -الرياض 

أقر مجلس الشورى في مستهل جلسة أمس الثالثاء نقل جميع أنواع الرقابة التي تتوالها هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان 

لمراقبة العامة، متراجعاً عن توصيٍة نوقشت في وقت سابق ونصت على "دمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة ا

العامة في جهاز واحد يرتبط بالملك مباشرةً ويختص بالرقابة الشاملة بشقيها المالي واإلداري"، وطالب المجلس هيئة 

هات وتطوير أدائها وبرامجها بما يحقق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية الرقابة بوضع معايير ألولويات الرقابة على الج

والمحاسبة والمسؤولية وحفظ المال العام، وشدد المجلس على ضرورة وضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات 

ا وافق على توصية للجنة الرقابية، وذلك بتطبيق السلم الوظيفي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على األجهزة الرقابية، كم

من -حقوق اإلنسان والهيئات الرقابية بالمجلس للعمل على اتخاذ اإلجراءات النظامية لتطوير نظم تأديب موظفي الدولة 

بما يسمح بإحكام  -وزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي الخدمة المدنية

 .حسين األداءالرقابة اإلدارية وت

 

وطالب الشورى هيئة الرقابة بالتنسيق مع الهيئة الغذاء والدواء ووزارتي الصحة والشؤون البلدية والقروية في مجال 

 1431الرقابة على سالمة الخدمات الغذائية في السجون ودور التوقيف، مؤكداً على قراره الصادر في شوال عام 

لمحاكم اإلدارية، ترتب عليه إلغاء لقرار أصدرته جهة حكومية، أو ألزمها المتضمن أنه "إذا صدر حكم نهائي من ا

بتعويض ذوي الشأن عن قراراتها أو أعمالها، فعلى الهيئة القيام بالتحقيق مع كل موظف أو مسؤول يشار إليه في الحكم، 

إذا وجد شبهة فساد"، وأقر  سواء بمركزه الوظيفي أو باسمه الشخصي، وتحديد المسؤولية اإلدارية والجنائية عن ذلك

توصية إضافية قدمها العضو عبدالعزيز النصار تطالب الهيئة بإعداد بحوث في مجال تطوير وتحديث طرق الرقابة 

 .ورصد الظواهر السلبية في الجهات الحكومية وتحليلها أسباباً ومعالجة

 

مظالم إلى إعداد خطة شاملة لسد االحتياج من برئاسة د. محمد الجفري ديوان ال 44ودعا المجلس يوم أمس عبر جلسته 

القضاة ومعاونيهم، والعمل على تقليل تدفق القضايا، كما طالبه بخطة زمنية لتأهيل وتدريب القضاة ، وفق برنامج شامل 

يخضع للقياس ويراعي الحاجة الموضوعية ، وذلك بالتنسيق مع مركز التدريب العدلي بوزارة العدل، أو المراكز 

صصة، وأقر المجلس توصيات لتضمين تقرير الديوان المقبل تفصيالً بإحصائيات عمله القضائي يوضح ما أنجزته المتخ

المحاكم اإلدارية وما أنجزته محاكم االستئناف ومتوسط إنجاز كل دائرة قضائية وكل قاٍض فيها وعدد القضايا الصادرة 
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ا شدد على تفصيل عدد القضايا المدورة من أعوام سابقة إلى في مواجهة كل جهة إدارية وفي غير صالحها ونوعها ، كم

 . العام التالي للتقرير حسب العام الذي وردت فيه للمحكمة وبيان أسباب تأخر الفصل فيها

 

وفي قرارات للمجلس على التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية طالب بوضع خطة تطويرية شاملة لنظم التخطيط 

م، 30صلة بها وباألجهزة التخطيطية، وإعادة النظر في تخطيط استخدامات األراضي على الشوارع والتشريعات ذات ال

فما فوق للحد من انتشار المحالت الصغيرة وتعاظم مشكلة المواقف وتعطيل االنسياب المروري فيها وإيجاد حلول لمشكلة 

ون البلدية والقروية بالعمل على دراسة إنشاء أنفاق المواقف في المحالت القائمة كما طالب المجلس في قراره وزارة الشؤ

خدمة في شوارع المخططات الجديدة يتم من خاللها إيصال الخدمات دون الحاجة إلى حفريات بصورة مستمرة عند طلب 

 .أي خدمة، وذلك مقابل رسوم تدفعها الجهات الخدمية للبلدية

 

دية إلى العمل على سرعة إنشاء صناعة تدوير النفايات في المدن وأكد المجلس على قرار سابق يدعو وزارة الشؤون البل

السعودية على أسس اقتصادية وبيئية بمشاركة القطاع الخاص حسبما هو معمول به في مدن الدول المتقدمة، وطالب 

 .لوطنيالوزارة باإلسراع في االنتهاء من إيجاد المؤشرات المناسبة والهيكل التنظيمي المالئم للمرصد الحضري ا

 

وفي شأن آخر طالب الشورى وزارة االقتصاد والتخطيط بإعطاء األولوية للمراكز البحثية واالستشارية وبيوت الخبرة 

المحلية المرخصة في إعداد الخطط والدراسات واالستراتيجيات الوطنية، كما طالبها بتعيين متحدث رسمي لمخاطبة 

قبل أكثر من خمس سنوات، وشدد المجلس على إزالة جميع العوائق المقيدة  الرأي العام وفقاً لقرار لمجلس الوزراء صدر

لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي، ووضع خطة الستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال 

وزارة االقتصاد االقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحاللها محل العنصر األجنبي، وطلب الشورى في قراره 

بتضمين تقاريرها السنوية استعراضاً وافياً لحالة االقتصاد الوطني ومستجداته وإنجازاته والعوائق والتوقعات، ومعلومات 

عن أداء الكيانات والبرامج المرتبطة بالوزارة، وتفاصيل عن جميع المبادرات التي قامت الوزارة بها وأشرفت عليها 

 .ر المتوقعة من هذه المبادرات على االقتصاد الوطنيوالدراسات الخاصة باآلثا

 

وكان المجلس قد أقر يوم أمس الثالثاء توصيات على التقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء لتوحيد وتنسيق الجهود مع 

انية على الجهات الحكومية ذات العالقة في وضع آلية واضحة توضح أدوار الجهات الحكومية كافة في مجال الرقابة الميد

الغذاء والدواء واألجهزة والمنتجات الطبي، وطالبها بالعمل على وضع األسس الالزمة لممارسة نشاطاتها بشكل تجاري، 

وتكثيف الجوانب التنفيذية في مجال البحوث والدراسات وفتح آفاق كبيرة مع الجهات الفاعلة، من شركات متخصصة 

قة، سواًء داخل المملكة أو خارجها، وأن تضمن تقاريرها القادمة وهيئات وجامعات مختلفة ومراكز أبحاث مرمو

معلومات تفصيلية عن نتائج الدراسات التي أجرتها وتوضح مدى االستفادة منها، كما دعا المجلس الهيئة إلى التنسيق 

 والتعاون مع الجهات ذات العالقة لتوفير التدريب العملي المتخصص لمنسوبي قطاعات الهيئة.
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   وزارة العمل: نقل خدمات العامل إذا ثبت تأخر دفع األجور

  م  2017يوليو  12 -هـ 1438شوال  18الرياض االربعاءالمصدر: جريدة 
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 واس -الرياض 

منزلية لصاحب عمل آخر في حال ثبت أكدت وزارة العمل والتنمية االجتماعية أنه يتم نقل خدمات العامل أو العاملة ال

أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وذلك إلتاحة الفرصة لعمال الخدمة  3تأخر صاحب العمل بدفع األجور لـ

المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في الحاالت التي ال يكون عامل الخدمة المنزلي ومن في حكمه سبباً في 

 .حدوثها

 

وزير العمل والتنمية االجتماعية د. علي بن ناصر الغفيص، قد أصدر قراراً وزارياً يقر نقل خدمات العامل أو  وكان

حالة، حيث تكفل هذه اإلجراءات  13العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم من صاحب عمل آلخر في 

 .اذبية سوق العمل لعمال الخدمة المنزليةتحسين وتسريع الخدمات التي تؤثر تأثيراً مباشراً على ج

 

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: "نصت الحاالت التي يحق فيها نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال 

الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من صاحب عمل آلخر، في حال ثبوت تأخر صاحب العمل في دفع أجور العامل لمدة 

أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وعدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول، وعدم استالمها ثالثة 

يوماً من تاريخ وصولها للمملكة، كذلك في حال عدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة  15من دور اإليواء خالل 

 ."تهاء التاريخ المحدد الستخراجها أو تجديدهايوماً من ان 30إقامة للعامل، أو عدم تجديدها بعد مضي 

 

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة: "كما يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية من صاحب عمل إلى آخر في حال 

قيام صاحب العمل بتأجير خدمات العامل لآلخرين دون علم العامل، أو عند تكليف العامل بالعمل لدى اآلخرين من غير 

ارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، كذلك في حالة ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سالمة أق

 ."جسمه

 

يذكر أن القرار قد نص على نقل خدمات العامل أو العاملة لصاحب عمل آخر في حال ثبوت قيام صاحب العمل األول أو 

ك في حال وجود شكوى من العامل أو العاملة ضد صاحب العمل، وتسبب أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل، وكذل

 .صاحب العمل في إطالة أمد نظرها، بشرط أال يكون العامل أو العاملة قد تسبب أو ساهم في إطالة نظر الشكوى أيضاً 

 

احب العمل أو ومن الحاالت أيضاً، تقدم صاحب العمل ببالغ تغيب غير صحيح ضد العامل أو العاملة، وعدم حضور ص

من يمثله أمام الجهة المختصة لجلستين تبلغ بهما لإلفادة عن الشكوى المقدمة من العامل، كذلك بناء على توصية من 

الجهة المختصة أثناء نظر الشكوى تفادياً ألي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل أو العاملة، وفي حال تغيب 

فاته أو ألي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل لمدة صاحب العمل إما بسفره أو سجنه أو و

 .أشهر متتالية، وأخيراً أي حاالت أخرى فردية أو عامة يقررها الوزير 3
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كما نص القرار، على أنه يجوز لصاحب العمل الجديد تجربة عمل العامل أو العاملة قبل نقل خدماته إليه لمدة ال تزيد على 

يوماً، وذلك بعد الحصول على إشعار "أجير"، على أن يلتزم بدفع أجر العامل المتفق عليه خالل تلك الفترة، على أن  15

يشترط إلتمام نقل الخدمات قيام صاحب العمل الجديد بسداد رسوم نقل الخدمات المقررة، وتحمل تكاليف إيواء العاملة 

رياالً عن كل يوم أو جزء من اليوم، وفق اآللية التي تضعها الوزارة  150اقع لدى دور اإليواء خالل فترة بقائها فيها، بو

 لذلك.

 

 

 
   هـ1435وزير العدل يعتمد نشر جمموعة أحكام 

  م  2017يوليو  12 -هـ 1438شوال  18الرياض االربعاءالمصدر: جريدة 

http://www.alriyadh.com/1608919 

 

 مبارك العكاش -الرياض 

هـ، حيث تضم هذه 1435دل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، باعتماد مجموعة األحكام القضائية لعام وجه وزير الع

هـ وتشمل الجانب الحقوقي، وجانب األحوال الشخصية، 1435المجموعة األحكام القضائية المنتقاة الصادرة في عام 

 .والجانب الجزائي، وجانب شروط الدعوى واالختصاص

 

قضية أحوال شخصية،  300قضايا حقوقية، و 403مجلداً بالفهارس، تتضمن  14هـ في 1435كام وتصدر مجموعة أح

 .قضية في االختصاص وشروط الدعوى 49قضية جزائية، و 401و

 

وأوضح مدير عام مركز البحوث الدكتور منصور الحيدري: أنه تمت فهرسة مجموعة األحكام بطريقة علمية، بهدف نشر 

ائي، وإبراز المخرجات القضائية والشرعية وتعزيز الشفافية بإلقاء الضوء على حيثيات األحكام، الوعي النظامي والقض

 .إضافة إلى ترسية مفهوم العدالة والنزاهة

 

وبيّن: أن هذه المجموعة تتميز بوجود كشاف داللي يحتوي على الكلمات المفتاحية المهمة الموجودة في األحكام بحيث 

عن الكلمات ذات العالقة بموضوعه البحثي، ومن ثم الحصول على القضايا المشتملة على تلك  يتمكن الباحث من البحث

 .الكلمات المفتاحية، تيسيراً وتسهيالً واختصاراً للوقت

 

وأشار إلى: أن هذه المجموعة تصدر مطبوعة طباعة ملونة ومجلدة بتجليد فاخر، وسوف تقوم الوزارة بتوزيعها على 

 .والمهتمين، والباحثين، وفق آلية يضعها مركز البحوث بالوزارة القضاة والمختصين،

 

ومن األحكام الحقوقية المنشورة في المجموعة فسخ بيع عقار على الخارطة للجهالة، وإبطال بيع عقار قاصر لمشتٍر حسن 

 .النية، وأروش إتالف بسبب تفريط مقاولي طرق، وتعويض عن فصل من وظيفة بسبب بالغ

 

هـ على أحكام حول التعويض عن الكسب الفائت وهبوط العملة، وكذلك اإلخالل بشرط 1435موعة أحكام واشتملت مج

 .اإلخطار بعدم التجديد

 

وجاء ضمن أحكام المجموعة أحكام حقوقية حول شراء أرض ملغى صكها من البلدية، وكذلك حكم إلبطال منحة متأخرة 

 .ة، ومنع ضخ مواد كيميائية بجانب مصنعألسبقية التملك، واسترداد حيازة جواز سفر زوج
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حكم جزائي منها الحكم في قتل خطأ بسبب دوخة الصرع، ودية قتل لتجاوز اإلشارة  401وجاء ضمن المجموعة 

الصفراء، ونصف دية قتل للتسبب في القتل بتسرب مياه، وقذف عبر برامج المراسالت الفورية، وإساءة سمعة بقصيدة 

 .شعرية

 

الجزائية التي اشتملت عليها المجموعة حكم حول تلقي المخدرات عبر طرد بريدي، واكتساب أموال ومن األحكام 

 بالمخالفة لنظام العمل، وتشويه سمعة بإعالن صحفي، وكذلك استغالل الرقية الشرعية.

 

 

 
   اإلجازات املرضية الكاذبة.. خمالفة نظاما  وشرعا  
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 رحاب الرميح -الرياض 

قُبيل كل إجازة أو بعدها يتهافت بعض العاملين والموظفين على المراكز والمستشفيات الصحية من أجل إصدار إجازات 

غير أخالقي على اإلطالق وهو مناف للدين  طبية غير حقيقة وتصنعهم المرض لزيادة عدد أيام اإلجازة، األمر الذي يعتبر

والقيم اإلنسانية والقانون، وعامل مهم لفقدان الثقة بين الرئيس والمرؤوس، وتزرع المشاكل وتفتح األبواب لقضايا أخرى 

 .تعيق الهدف المطلوب

 :من جهته ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة مشعل الربيعان

الصحية التي تقوم ببيع وتزوير اإلجازات المرضية يطبق عليها الغرامات وسحب عند ثبوت التهمة على المنشأة 

التراخيص، وإذا كانت التهمة ضد أشخاص فيتم رفع القضية إلى الجهات المعنية وتحويلهم للنيابة العامة ضمن جرائم 

 .التزوير

حكم شراء اإلجازات المرضية، قائالً: ومن الناحية الشرعية فقد ذكر الشيخ عبدالعزيز الفوزان في حديث سابق له عن 

"إن الصدق منجاة، فالتزوير والكذب في هذه اإلجازات ال يجوز، ويعتبر أكل مال بالباطل، والبد أن نؤدي األمانة على 

 الوجه المطلوب".
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 الدمام: زينة علي 

%، مقابل زيادة رواتب 11.8سنوات بزيادة  3سجل القطاع الحكومي أقل زيادة في رواتب الموظفين السعوديين خالل 

 .% كأعلى القطاعات78.7غير الربحية من جمعيات خيرية وتعاونية بـموظفي قطاع المنظمات 

 تفاوت الزيادة

 2016وحتى  2014أظهرت بيانات إحصائية لهيئة اإلحصاء العامة حول رواتب الموظفين السعوديين خالل األعوام من 

زاد متوسط راتب موظفيه من زيادة متباينة بين مختلف القطاعات كان أعالها في قطاع المؤسسات غير الربحية والذي 

%، في حين زادت رواتب موظفي قطاع المنشأة الخاصة من 78.7بزيادة  6772ليصل إلى  2014خالل  3790

% بزيادة الرواتب من 12.9%، وسجل قطاع األعمال العام زيادة بلغت 16رياال بزيادة  7.925رياال إلى  6.834

رياال إلى  9.976ومي أقل زيادة بارتفاع متوسط الرواتب من رياال، ليسجل القطاع الحك 15.155إلى  13.421

  .%11.8وبزيادة  2016رياال خالل   11.058

  الذكور األعلى

تفوق الذكور في زيادة الرواتب على اإلناث بجميع القطاعات باستثناء األعمال العام والذي سجلت فيه اإلناث زيادة فاقت 

% للذكور، في حين سجل المتوسط العام للرواتب فارقا في الزيادة 12بمقابل % 20.6الذكور حيث سجلت زيادة اإلناث 

 10.462رياالت ليصل إلى  9.505يبلغ  2014% للذكور الذين كان متوسط رواتبهم في 12.1لصالح الذكور بزيادة 

  .رياال 9579إلى  9181% لإلناث بمتوسط راتب 4.3بمقابل زيادة  2016رياال في 

رياال إلى  9982% برواتب 11.5ت الزيادة رواتب القطاع الحكومي حيث سجل الذكور زيادة ولم تستثن فروقا

  .لاير 10.601رياال إلى  9953% لإلناث براتب 6.5رياال بمقابل زيادة  11.169

 8366رياال إلى  7134% براتب من 17.3كما سجل قطاع المنشأة الخاصة فارقا في الزيادة لصالح الذكور بزيادة 

  .رياال 5334رياالت إلى  4908% براتب 8.7ال، وزيادة لإلناث ريا

رياال إلى  4.084% برواتب من 95.4كما شملت الفوارق زيادة قطاع المؤسسات غير الربحية وبلغت زيادة الذكور فيه 

  .رياال 3.949إلى  2.133% براتب من 85.1، وزيادة لإلناث لاير 7.982

 األقل في الرواتب

  قطاع المؤسسات غير الربحية أقل متوسط رواتب للموظفين السعوديين في جميع القطاعات وهوتعتبر رواتب 

ما يفسر الزيادة الكبيرة التي طرأت على رواتبهم والتي جاءت مدفوعة بتعديالت في بنود رواتب موظفي الجمعيات 

ى مع رواتب باقي المرتبات بالمملكة ولتزيد الخيرية والتعاونية من قبل وزارة التنمية والشؤون االجتماعية سابقا لتتماش

 من فاعلية العاملين بالقطاع.
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 فيينا: واس 

 .استقبل المستشار النمساوي كريستيان كيرن في فيينا، أمس، وزير الثقافة واإلعالم الدكتور عّواد صالح العواد

ونقل الوزير العواد، خالل اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس 

ر الدفاع، األمير بن محمد بن سلمان، إلى المستشار النمساوي، وحرصهما على ترسيخ وتعزيز مجلس الوزراء وزي

 .العالقات المشتركة بين البلدين الصديقين

كما التقى الوزير العواد عددا من المسؤولين النمساويين، وناقش معهم جملة من الموضوعات ذات االهتمام المشترك، كما 

لتي بذلتها وتبذلها المملكة إلرساء األمن والسلم العالمي، إضافة إلى ما تشهده المملكة من تحدث عن الجهود الكبيرة ا

 .نهضة حضارية مميزة

من جهة أخرى، زار الوزير العواد مركز الملك عبدهللا بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان والثقافات، في 

 .كز، فيصل عبدالرحمن معمرفيينا، وكان في استقباله األمين العام للمر

وأعرب الدكتور عواد العواد عن أمله في أن يواصل المركز جهوده إلحالل الحوار محل الصدام، والتعايش محل 

الصراع، مشيرا إلى أن المملكة ترعى وتدعم مبادرات متنوعة لمكافحة التطرف ومحاربة اإلرهاب، ومن أهمها إنشاء 

 ، ومركز الحرب الفكرية.«اعتدال»ي، والمركز العالمي لمكافحة التطرف مركز الملك سلمان للسالم العالم
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 الدمام: علي عبدي 

أن القرار ينص على تنفيذ النشاطات الرياضية في داخل « الوطن»أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي لـ

 .مدارس الطالبات وليست مادة تربوية، مضيفا أنه سيتم تنفيذه في كل المدارس المهيأة حاليا

، أن تنفيذ قرار «الوطن»ليم والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى لـمن جانبه، أوضح رئيس لجنة التع

، والذي كان إضافة مقررات 1435التربية البدنية للبنات جاء بناء على توصية مجلس الشورى الذي صدر في عام 

ت، وكذلك وضع برامج وبرامج اللياقة البدنية والصحية للبنات وفق الضوابط الشرعية وبما يتناسب مع الخصوصيا

التأهيل المناسبة للمعلمات، مضيفا أنه سيتم االستفادة من المناهج الرياضية لدى البنين عبر تطويرها وتكييفها بما يتناسب 

 .مع خصائص واحتياجات المرأة

نع وأكد أن الضوابط الشرعية التي سيعمل عليها القرار هي ضوابط تتناسب مع طبيعة وخصائص المرأة، أهمها م

االختالط، والبرامج الرياضية المناسبة، والمحتوى الرياضي، والمنهج الدراسي الرياضي للمرأة، وطبيعة األنشطة 

الرياضية، مقترحا بأنه يجب االستفادة من خريجات كليات التربية، وتأهيلهن بما يتناسب مع المناهج الرياضية للبنات، 

 .وإعداد دبلومات لهن في التربية البدنية

 ابط ووسائل الرياضة النسائيةضو

 تقديم البرامج الرياضية المناسبة

 التركيز على المحتوى الرياضي في المنهج

 تأهيل خريجات كليات التربية
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 الرياض: الوطن 

يدشن رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، األمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء 

والتي تعد  7.6سانية، حيث يقوم سموه بافتتاح المباني األربعاء التوسعة الجديدة بمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلن

 .إضافة متميزة للخدمات التي تقدمها المدينة على صعيد الرعاية العالجية للمرضى

وأكد أمين عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية األمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز في تصريح صحفي بهذه 

ة التي تبنتها مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية في تقديم منظومة من برامج المناسبة، أن المشروعات التوسعي

التشخيص والعالج والتأهيل المتخصص والذي نال أعلى مستويات التصنيف الدولية، ويتجسد ذلك سنويا من خالل 

 سريرا. 511بعد التوسعة إلى  تضاعف أعداد المستفيدين من برامج المدينة، حيث وصلت الطاقة االستيعابية للمدينة

 

 

 

 
 إذا حضر املاء

 جيل الرؤية السعودية

  م  2017يوليو  12 -هـ 1438شوال  18الرياض االربعاءالمصدر: جريدة 

http://www.alriyadh.com/1608841 

 

 د. أمحد اجلميعـة

تقدم، والتحّضر، وترميم أو إعادة بناء المشروع التحديثي بكل مكوناته )التحديث، الحداثة، ما بعد الحداثة( يشير إلى ال

النظم التقليدية إلى أنماط جديدة في مهمة كبرى مع العقل، والقيم، والواقع، مع االحتفاظ بثوابت المجتمع في مهمات أخرى 

ه مشروع للحكم، والتقييم، والتوازن؛ فالتحديث ليس تغريباً، أو خروجاً عن سياق الثابت، أو عملية نمو تتقدم بذاتها، ولكن

غرس ثقافي تشاركي تنويري في ضوء المعرفة، ومشروع نهضوي مادي لمواجهة حالة الجمود والتردد إلى مزيد من 

 .االنفتاح، والتغيير نحو األفضل
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فرق كبير بين التحديث كنموذج وأمل تقدمي في حياة المجتمعات والشعوب على كافة المستويات، والفكرية منها تحديداً، 

يث كتجربة أو ظاهرة مادية محسوسة بمشروعاتها التنموية، ولكنها غير كافية، وعلى هذا األساس كان تشطير وبين التحد

الحداثة كمصلح وممارسة ناتج عن تداخالت وتدخالت اختصاصية من منظور مدى قدرة المجتمع على التكيّف مع واقعه 

ف مع الصراع، والتقني في عملية اإلنتاج، واالجتماعي من الجديد؛ فالسياسي مثالً ينظر إلى الحداثة ضمن أجندات التكيّ 

زاوية العالقات والمتغيرات والمفاهيم وأنماط المعيشة، وبالتالي الحداثة كمفهوم مشروع في حياة اإلنسان فضالً عن 

تبس عليه أو المجتمعات ليس مختلفاً عليه، ولكن تطبيقه ترك ثغرة بين من يريد أن يمضي في طريق التغيير، وبين من ال

 .تردد أو رفض بمبررات ال يمكن تجاهلها، وفي الوقت نفسه ال يمكن التسليم بمنطوقها

 

إذاً العقلية في أي مجتمع هي محور الحداثة، فالمجتمع التقليدي ال يزال تجريبياً، محافظاً، أسطورياً، بينما في المجتمع 

صهار األفكار وتفاعلها، وتمييز الدنيوي عن المقدس، والتعددية، الحديث يؤمن بالعلم والتقدم، وإعالء قيم التعليم، وان

والشعور بالتفوق، وهذه المؤشرات ليست للحكم، أو تجاوزاً على خصوصية مجتمع ما، ولكنها للتأمل في المخرجات التي 

 .تقود في النهاية إلى ما هو مطلوب في زمن محدود

 

الحديث مطوالً عن الحداثة والتحديث، وانقسمنا في تفسيرات وتحليالت نحن في المملكة نخب ومفكرين ومثقفين تقاسمنا 

وآراء.. ولكن الالفت أن الوقت الذي قضيناه في محاوالت مجّذرة للفهم والمشاركة حسمه الجيل الحالي بواقع الممارسة 

 .التي تجاوزت حتى تقليدية المنظرين للواقع

 

وطموح، ومتصالح مع واقعه، ومنفتح نحو اآلخر، ومتعدد الثقافات، جيل الرؤية السعودية الجديدة مختلف، ومبهر، 

واآلراء، ويريد فعالً أن يمضي إلى مستقبله، وحياته الطبيعية، ولن يقضي وقته مأزوماً مع الحداثة، ولكنه مهموم كيف 

السعودية مستقل بأفكاره، يكون شريكاً فيها، ومنطلقاً معها، ولصيقاً بها، وكل ما حولنا شاهد على أن الجيل الصاعد في 

 ومتمسك بقيمه وثوابته، ومحب لوطنه.

 

 

 

 

 
 الدراسة.. للدراسة أم للعمل؟

  م  2017يوليو  12 -هـ 1438شوال  18الجزيرة االربعاءالمصدر: جريدة 

jazirah.com/2017/20170712/ln14.htm-ttp://www.alh 

 

 د. عبدالواحد احلميد

يتجدد في كل حين النقاش القديم عن الغاية من الدراسة، وخاصة الدراسة الجامعية، وهل هي الحصول على وظيفة مناِسبة 

في سوق العمل للتخصص الذي  بعد التخرج أم االستمتاع بتلقي العلم من أجل العلم بصرف النظر عن المستقبل الوظيفي

 .يدرسه الطالب

لكل وجهة نظر مبرراتها، والطالب المحظوظ هو بالتأكيد من يميل إلى تخصص ذي مستقبل واعد في سوق العمل، فهو 

يجمع بين إشباع الرغبة في التعلم وبين الحصول على وظيفة بعد التخرج. أما َمْن يضطر إلى دراسة تخصص ال يعجبه 

يه فهو قد يشقى وهو على مقاعد الدراسة ثم يعمل في مهنة قد ال يحبها بعد تخرجه. ومع ذلك، فهذا األخير قد وال يميل إل

يكون أسعد حظاً من الطالب الذي درس علماً يحبه ولكن ال طلب عليه في سوق العمل، فيدخل المتخرج في صفوف 

 .قي من يعيش تحت كنفه من األوالد واألسرةالعاطلين عن العمل ويواجه صعوبات معيشية وحياتية فيَشقى ويُش
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لن ينتهي هذا النقاش، وقد تداخل معي بعض القراء بعد مقال كتبته عن التخصصات في الجامعات السعودية ومدى وجاهة 

اإلبقاء على التخصصات التي ال يجد خريجوها وظائف في سوق العمل، فقد كنت وما أزال أرى أن مثل هذا التخصص 

دارسوه وظائف في سوق العمل هو عبء على ميزانيات الجامعات وعلى المجتمع وقبل ذلك على الفرد نفسه  الذي ال يجد

 .الذي قد ال يكتشف إال متأخراً الورطة التي وقع فيها

ولو أن الطالب الذي يميل إلى دراسة تخصص غير مطلوب في سوق العمل لكنه لن يطالب المجتمع بوظيفة بسبب اكتفائه 

ل الجامعة والمجتمع تكاليف دراسة تخصٍص ال المادي،  أو كان يدرس ذلك التخصص على حسابه الخاص فال يَُحمِّ

له وظيفة حتى لو كان تخصصه « يَُدبِّر»مستقبل وظيفي له ويقبل بمثل هذا المستقبل الغامض وال يلوم المجتمع الذي لم 

ى هذا النحو فلن يقترح أحٌد التركيز على التخصصات المطلوبة عن العادات البدائية في أدغال أفريقيا، لو أن األمر كان عل

 .في سوق العمل قبل غيرها من التخصصات

أصبحت في زمننا الحاضر ترفاً يصعب تحمله من قبل المجتمع، ولكن إذا كان خيار « العلم للعلم»إنني أعتقد أن مقولة 

أن يتحمل تبعات خياره بما في ذلك احتمال انضمامه إلى الفرد هو التخصص في علم ال مستقبل وظيفي له فإن على الفرد 

طوابير العاطلين أو إعادة تدريب نفسه في مجال جديد أو الدراسة من جديد ومن الصفر في حين كان بإمكانه أن يوفر 

 .على نفسه وعلى المجتمع هذه المتاعب

 سيختلف كثيرون مع هذا الرأي، وهذا طبيعي ومحل التفهم والتقدير.

 

 

 
عدم االختصاص أو »جملس القضاء يرفض إعادة القضايا ألسباب 

 «التنازع
 م   2017يوليو 13 -هـ 1438شوال  19الخميس   الجزيرة المصدر: جريدة 

17/20170713/ln39.htmjazirah.com/20-http://www.al 

 

 :خاص -« الجزيرة»

من مصادر مطلعة بصدور توجيهات المجلس األعلى للقضاء إلى محاكم المملكة بعدم إعادة أي قضية « الجزيرة»علمت 

إلى المحكمة التي وردت منها ألسباب تتعلق بعدم االختصاص أو التنازع حياله، وذلك على خلفية ورود معامالت إلى 

 .من بعض الجهات، أعادتها المحاكم لجهة ورودها بسبب التنازع في االختصاص مجلس القضاء

ولفتت المصادر إلى استناد المجلس األعلى للقضاء في توجيهه هذا إلى تطبيق ما اقتضت به األنظمة والقواعد المقررة في 

ها في نظام المرافعات الشرعية هذا الشأن، ووجوب العمل بالمواد النظامية المتعلقة بتنازع االختصاص المنصوص علي

 .(40، 78، 181، 192في المواد )

إلى ذلك، عدت المادة األربعون من نظام المرافعات الشرعية المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقًا مكانيًّا للمحكمة التي 

وتتبع المراكز التي ليس فيها هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس األعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها. 

محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس األعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها، 

 .وعند التنازع على اختصاص المكان إيجابًا أو سلبًا تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك

والسبعون على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها، واكتسب الحكم القطعية، أن تحيل الدعوى  فيما أوجبت المادة الثامنة

إلى المحكمة المختصة، وتُعلم الخصوم بذلك. بينما نصت المادة الثانية والتسعون بعد المائة على أنه إذا حكمت محكمة 

و بقبول دفع فرعي، ترتب عليه منع السير في االستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة األولى الصادر بعدم االختصاص، أ

 .الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها
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من نظام اإلجراءات الجزائية على أنه )إذا رفعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم  134في حين نصت المادة الـ

ما اختصاصها أو عدم اختصاصها، وكان االختصاص منحصًرا فيهما، يُرفع طلب مرتبطة إلى محكمتين، وقررت كل منه

(، ومراعاة العمل بالمادة الخامسة 93، 92تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى المحكمة العليا(. وفي الئحته في مادتيها )

 .من نظام اإلجراءات الجزائية
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بة عن هواجس يدعو احلقيل إىل احلضور واإلجا« الشورى»

 املواطنني.. قبل نهاية العام

 م   2017يوليو 13 -هـ 1438شوال  19الخميس   الحياة المصدر: جريدة 
 اضغط هنا

 

دعا مجلس الشورى خالل جلسته التي عقدت أمس وزير اإلسكان ماجد الحقيل لإلجابة عن أسئلة وهواجس المواطنين 

تحت قبة المجلس. وعّدد رئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات الدكتور مفرح الزهراني االنتقادات الموجهة لإلسكان 

بليون لاير لتوفير منتجات فشلت فيها، إذ اكتفى  250الفاغرة، وعن دعمها بـلقهرها للمواطنين ورميهم إلى أفواه البنوك 

رئيس اللجنة في ردوده على األعضاء بأن الوزارة لم تحقق الهدف المطلوب منها. وذكر أعضاء أنهم يواجهون إحراجات 

لعام الحالي، وشدد المجلس في عن ماذا قدموا للمواطنين تجاه اإلسكان، وطالبوا بحضور الوزير إلى المجلس قبل نهاية ا

قراره على ضرورة أن تقوم وزارة اإلسكان بتمثيل المواطنين في صياغة عقود اإلقراض التي يبرمونها مع البنوك 

ومؤسسات التمويل عند التقدم بطلب قروض عقارية. من جهته، انتقد اللواء عبدالهادي العمري في تأييده لهذه التوصية 

كاألشجار الطفيلية التي تنمو وتتسلق على أكتاف المواطن، وغالباً هذه الطفيليات « بالطفيليات السامة»البنوك، مشبهاً لها 

هذه البنوك لم تكن »ما تقوم باألخذ وال تعطي، وعلى رغم أنها دائمة الخضرة ولكن من دون فوائد وغالبها سام، وأضاف: 

 «.عالقتها مع المواطن يوماً إلى جانب المواطن، ولم تكترث بمصلحته في ما يخدم

 

http://www.alhayat.com/Articles/22866934/-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89--%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86---%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://www.alhayat.com/Articles/22866934/-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89--%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86---%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
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واملعتمرين « املدينة»و« مكة»تشرتط على سكان « الصحة»

 اللقاح الرباعي

 م   2017يوليو 13 -هـ 1438شوال  19الخميس   الحياة المصدر: جريدة 
 اضغط هنا

 

اشترطت وزارة الصحة أخيراً على جميع المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والزائرين لمناطق الحج 

والعمرة بضرورة التطعيم باللقاح الرباعي، وحددت الوزارة أن على جميع القادمين لمناطق الحج والعمرة ألي غرض 

لسنوات الثالث الماضية باللقاح متعدد السكريات، أو السنوات الخمس الماضية باللقاح والذين لم يسبق لهم التطعيم خالل ا

 .المقترن

وأوصت وزارة الصحة بالتحصين بلقاح األنفلونزا الموسمية لحجاج الداخل، خصوصاً المصابين بأمراض مزمنة 

 .لصحيين في مناطق الحجإضافة إلى جميع العاملين ا« أمراض القلب، الجهاز التنفسي، األعصاب، السكري»

وحذرت الصحة من أماكن تجمع اإلبل واالحتكاك المباشر معها للحد من انتشار متالزمة الشرق األوسط لفايروس 

واألمراض التنفسية األخرى، إضافة إلى عدم تناول حليب اإلبل غير المغلي أو المبستر أو لحوم اإلبل غير « كورونا»

غسل اليدين بالماء والصابون والمواد المطهرة خصوصاً عند السعال والعطاس،  المطبوخة جيداً، والمداومة على

واستخدام المناديل والتخلص منها في سلة النفايات، والمحاولة قدر اإلمكان تجنب مالمسة العينين واألنف والفم باليد، 

 .ات في أماكن االزدحاموتجنب االحتكاك المباشر بالمصابين وعدم مشاركتهم أدواتهم الشخصية، ولبس الكمام

سارعت وزارة الصحة، إلى تحديث نظام اإلبالغ عن األمراض السارية والمعدية، إثر تحديد المرتكزات الرئيسة للخطة 

الوطنية لمجابهة هذه األمراض، وشمل النظام الجديد تحديث النظام واإلجراءات الوقائية التي تتخذ حيالها، مثل األمراض 

الحج والعمرة واألمراض المستهدفة بالتحصين وأهمها االلتهاب الكبدي الفيروسي بأنواعه، المرتبطة في موسمي 

 .واألمراض المشتركة، أو المرتبطة في صحة البيئة والحميات النزفية واألمراض المستجدة األخرى

لى المناطق األكثر وحددت الوزارة أنواع البالغات الجديدة في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار األوبئة والتعرف ع

التبليغ الفوري »عرضة لإلصابة باألمراض المعدية، إضافة إلى متابعة معدالت التغطية بالتطعيمات والعمل على رفعها 

ويشمل أمراض معينة تم تحديدها والهدف منه سرعة اتخاذ اإلجراءات من طريق برنامج حصن أو عبر التواصل السريع 

 .«ئية الواجب اتخاذها وتوفير معلومات دقيقة لمتخذي القرارما يسرع عملية اإلجراءات الوقا

ويتضمن اإلبالغ األسبوعي األمراض المعدية المنتشرة الناتجة عن فيروسات تتفشى بشكل سريع، أما اإلبالغ الشهري 

كل  فيشمل الحاالت المكتشفة خالل شهر في المراكز الصحية والمستشفيات، ويُعنى اإلبالغ األسبوعي الصفري في

سنة، وكل حاالت الحصبة، والنكاف، واألنفلونزا الموسمية. فيما سيتم أسبوعياً  15حاالت الشلل الفجائي لألطفال أقل من 

 .إرسال البالغ من المناطق والمحافظات إلى إدارة األمراض المعدية في الوزارة

طاعون، والحمى الصفراء، وشلل األطفال، ويتضمن نظام اإلبالغ داخل الوزارة أمراض الحمى الشوكية، والكوليرا، وال

وترفع إلى وكيل الوزارة للصحة العامة ونائب وزير الصحة للشؤون الصحية، وفي حال التفشي ترفع إلى الوزير بحسب 

 .النظام المحدث للبالغات

لتي يتم متابعتها بواسطة فيما يتم إبالغ منظمة الصحة العالمية بصورة دورية؛ أسبوعياً أو شهرياً أو ربع سنوياً للبرامج ا

المنظمة، ومنها: استئصال شلل األطفال، وإزالة الحصبة، والدرن، والمالريا، والليشمانيا، واأليدز. ويتم إبالغ المنظمة 

فورياً عن األمراض ذات األهمية العالمية واألمراض التي تهدد الصحة العامة إضافة إلى تزويد المنظمة باالشتراطات 

 .توافرها للقادمين في موسم الحج والعمرة الصحية الواجب

http://www.alhayat.com/Articles/22865569/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86--%D9%85%D9%83%D8%A9--%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9--%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://www.alhayat.com/Articles/22865569/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86--%D9%85%D9%83%D8%A9--%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9--%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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وشددت الوزارة في نظام البالغات الذي قامت بتحديثه أخيراً على وضع السياسيات الالزمة في مجال التحصينات 

ومراقبة اآلثار الجانبية للقاحات، إضافة إلى التخطيط واإلشراف والتقويم على برامج معينة، منها إزالة الكزاز الوليدي 

 .جانب شلل األطفال، ومكافحة الحمى الشوكية، والكوليرا، من خالل متابعة وتقويم برامج التحصينات األساسيةإلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
أمريكية ملكافحة اإلرهاب -تفاهمات سعودية   

خادم احلرمني يستعرض مع وزير اخلارجية األمريكي 
 مستجدات املنطقة

 م   2017يوليو 13 -هـ 1438شوال  19الخميس   الوطن المصدر: جريدة 
http://www.alwatan.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?ArticleID=309018&CategoryID=1 

 

 أبها: الوطن 

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس مع وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون، جهود 

السعودية ومصر واإلمارات »الوزير األميركي نظراءه في الدول الداعية لمكافحة اإلرهاب  مكافحة اإلرهاب، فيما التقى

 .، وكذلك وزير الدولة الكويتي، لبحث تطورات األزمة القطرية«والبحرين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر السالم بجدة أمس، وزير خارجية الواليات 

 .لمتحدة األميركية ريكس تيلرسونا
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ونقل تيلرسون في بداية االستقبال لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الرئيس األميركي دونالد ترمب، فيما أبدى الملك 

 .سلمان تحياته للرئيس ترمب

وجرى خالل االستقبال، استعراض العالقات بين المملكة والواليات المتحدة، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، 

 .ومستجدات األحداث في المنطقة، وبخاصة الجهود المبذولة في سبيل مكافحة اإلرهاب وتمويله

ر المملكة لدى الواليات المتحدة، األمير خالد حضر االستقبال، وزير الداخلية األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وسفي

بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الخارجية عادل الجبير، والقائم بأعمال 

 .سفارة الواليات المتحدة األميركية لدى المملكة كريستوفر هينزيل

وزير الدفاع، األمير محمد بن سلمان، في جدة أمس، مع وزير كما اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 

الخارجية األميركي. وجرى خالل االجتماع استعراض أوجه العالقات الثنائية بين البلدين، وفرص تطويرها، إلى جانب 

 .بحث تطورات األوضاع في منطقة الشرق األوسط، والجهود المشتركة في مكافحة اإلرهاب والتطرف وتمويلهما

وكان الوزير الجبير قد التقى نظيره األميركي الذي يزور المملكة حاليا. وجرى خالل اللقاء بحث آخر المستجدات في 

 المنطقة، والموضوعات ذات االهتمام المشترك.
 

 

 
 
 

 
د بن سلطان يدشن التوسعة اجلديدة ملدينة سلطان خال

 للخدمات اإلنسانية
 

 م   2017يوليو 13 -هـ 1438شوال  19الخميس   الجزيرة المصدر: جريدة 
jazirahonline.com/news/2017/20170713/112931-http://www.al 

 

مناء مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل دشن صاحب السمو الملكي األمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أ

سعود الخيرية مساء اليوم، التوسعة الجديدة بمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية، حيث قام سموه بافتتاح 

 .اللذين يعدان إضافة للخدمات التي تقدمها المدينة على صعيد الرعاية العالجية للمرضى 7و 6المبنيين 

لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية الدكتور عبدهللا بن حمد بن زرعة في كلمته خالل  وعبر الرئيس التنفيذي

الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة عن سعادته بتشريف سمو األمير خالد بن سلطان في حفل افتتاح توسعة مدينة سلطان بن 

وأكبرها على المستويين المحلي والعالمي، وأكثرها تقنية  عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية التي تعد أحد أهم المراكز الطبية

 .وتطوراً، وأغناها بالكفاءات المتخصصة في مجال التأهيل الطبي
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وبين الدكتور ابن زرعة أن هذه المدينة استطاعت أن تساهم بشكل كبير في االرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى؛ 

لمجال الصحي من قبل وزارة الصحة وغيرها من القطاعات الصحية، "فهي قطعت امتدادا للجهود الكبيرة المقدمة في ا

مراحل متقدمة في مجال التأهيل الطبي والجراحة من خالل تطبيقها ألعلى معايير الجودة العالمية المعتمدة من قبل الهيئة 

السعودي وتوفير الرعاية القائمة ، ومجلس ضمان الجودة (CARF) وهيئة اعتماد مرافق التأهيل (JCI) الدولية المشتركة

على البراهين. كما أضافت معايير جديدة للرعاية تلبي االحتياجات الخاصة لمرضاها"، مشيداً بحصول المدينة مؤخرا 

باإلضافة إلى حصول مركز سلطان بن عبدالعزيز التخصصي  HIMMS على االعتماد العالي ألنظمة المعلومات

 .ISO لألطراف الصناعية على شهادة

من تحقيق العديد من اإلنجازات والشراكات المحلية والدولية، أهمها الشراكة  -بفضل هللا-وأفاد بأن "المدينة تمكنت 

التكاملية واالستراتيجية مع وزارة الصحة. وكان من النتائج المباركة لهذه الشراكة االستراتيجية مع الوزارة تحقيق توطين 

لمية لتقديم الرعاية الطبية للمرضى في وطنهم، والتخفيف من معاناة المرضى الذين المعرفة واستقطاب الخبرات العا

يعانون من آالم المرض وآالم الغربة عن أسرهم ووطنهم، باإلضافة إلى توفير مليارات الرياالت من النفقات التي كانت 

 ."تتحملها الدولة بسبب عالج المرضى خارج الوطن

في المئة لتقدم  11سريراً بنسبة زيادة تقدر بـ  511عت أن ترفع القدرة االستيعابية إلى وأشار إلى أن "المدينة استطا

 ."المدينة خدماتها في كل برامج التأهيل الطبي بأعلى مستويات من الجودة وفق المعايير الدولية

أهيل الطبي العام الذي يقدم يذكر أن التوسعة الجديدة بمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية تضمنت برنامج الت

سنة، والرعاية المتخصصة والمستمرة لألشخاص المصابين. كما يركز البرنامج على  14خدماته للرجال من عمر 

العالج المكثف للتقليل أو الحد من اإلعاقة المرتبطة بالمرض من خالل فريق متمكن ومتخصص باإلضافة الى استخدام 

 .أحدث التقنيات الطبية

 14تحدثت التوسعة الجديدة برنامج تأهيل مرضى التقرحات السريرية الذي يقدم خدماته للرجال والنساء من عمر وقد اس

سنة، ويركز على عالج التقرحات السريرية ومساعدة المريض على تفادي ظهورها مرة أخرى، ومتابعة حالة المريض 

 .ع المريض العودة إلى الممارسة حياته بشكل أفضلبشكل يومي من خالل فريق متخصص لتحفيز التئام الجروح ليستطي

بعد ذلك تجول األمير خالد بن سلطان في التوسعة الجديدة، وزار المرضى المنومين، واطلع على المشروعات المقامة في 

 .المدينة، واستمع إلى شرح عن المشروعات التي ستقدم بالمستقبل

 
 

 

 

 وزارة اإلسكان وضرورة معاجلة الوعي اجلمعي

 م   2017يوليو 13 -هـ 1438شوال  19الخميس   االقتصادية المصدر: جريدة 
http://www.aleqt.com/2017/07/12/article_1217766.html   

 د. عبد العزيز الغدير
يستهلك اإلنسان السكر األبيض فإن جسمه يحصل على الطاقة األكبر واألسهل ليمارس اإلنسان حياته بنشاط دون عندما 

شعور بالجوع واإلجهاد، إال أن هذه الطاقة السهلة التي تورث اإلدمان عليها ذات آثار جانبية سلبية متعددة، حيث إن جزءا 

استهالك السكر المذاب في المشروبات أو الموجود في األطعمة ذات  كبيرا من احتياطي الدهون في الجسم ناتج عن فرط

المؤشر السكري المرتفع التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ما يحيله في النهاية إلى دهون تتخزن في الجسم، كما 

لب جهدا كبيرا من الجسم أن الجسم يخزن المصادر الغذائية األخرى كدهون وال يفككها للحصول على الطاقة ألن ذلك يتط

 .بخالف السكريات
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إنتاج وتصدير الموارد الطبيعية كالنفط والغاز دون استخدامها في عمليات تصنيعية يأتي بالمال السهل الذي يستخدم في 

جميع مناحي الحياة دون الحاجة إلى تنشيط القطاعات االقتصادية األخرى التي تأتي بالمال بصعوبة في بيئات تنافسية 

ديدة، األمر الذي ينعكس على خمول شديد في القطاعات االقتصادية كافة، وترهل في الكفاءات البشرية والقدرات ش

اإلبداعية، ويجعل البالد تعيش لعنة الموارد الطبيعية، وهي ظاهرة رصدت في عدد كبير من البلدان المصدرة للموارد 

جة إحدى الدراسات وجود ارتباط عكسي بين النمو االقتصادي الطبيعية، وعلي رأسها الدول النفطية، حيث أثبتت نتي

ومدى وفرة المورد الطبيعي، خاصة المعادن والنفط، حيث لوحظ أن اكتشاف كميات كبيرة من النفط أو المعادن أو الغاز 

 .الطبيعي والقيام بتصديرها للخارج يؤدي إلي إضعاف سائر القطاعات اإلنتاجية األخرى

دو جيدا ومفيدا في الظاهر هو كذلك في الباطن، وليس كل ما يبدو جيدا ومفيدا في المدى القصير هو إذا ليس كل ما يب

كذلك في المديين المتوسط والبعيد، ولذلك تجب دراسة القرارات في أكثر من بعد، ومن ذلك أثرها الجانبي العميق في 

بعيد، لكيال تكون حلول اليوم مشاكل مؤلمة في الغد، المستويين الجزئي والكلي، وكذلك أثرها في المديين المتوسط وال

ولكيال تكون الحلول في مجال معين تسبب مشاكل مؤلمة في مجاالت أخرى، ولكيال يكون ما هو صالح ونافع على 

 .المستوى الجزئي طالحا ومضرا على المستوى الكلي

ة اإلسكان في معالجتها من جذورها بتقديم حلول أحببت أن أستهل بهذه المقدمة للولوج للقضية اإلسكانية، وجهود وزار

في المائة منها، حلول تمكن  70استراتيجية مستدامة تعتمد على قوى عناصر السوق العقارية التي يشكل اإلسكان نحو 

المواطن في وقت مناسب من العمر من الحصول على المسكن المالئم الحتياجاته االجتماعية والثقافية، ولقدراته 

ادية التي بناها بنفسه ويتفاوت بها عن اآلخرين، حلول تحقق في الوقت ذاته الدور المنشود من القطاع العقاري االقتص

العمالق في دعم االقتصاد الكلي ومؤشراته التي تشمل معدالت النمو االقتصادي، توليد الوظائف، تقليل البطالة، رفع 

صادية األخرى، توليد الفرص االستثمارية المجزية واآلمنة مساهمة المحتوى المحلي، دعم أنشطة القطاعات االقت

 .ألصحاب المدخرات من المواطنين، وإلى غير ذلك من المؤشرات

وزارة اإلسكان تقوم حاليا بخطوات استراتيجية لمعالجة تشوهات السوق العقارية، وضعف أو نقص عناصرها من خالل 

كافة كيال يطغى عنصر على آخر في مجال التملك أو في مجال التأجير، تنظيمها، وتحفيز عناصرها، ومراقبتهم لحمايتهم 

وهما المجاالن اللذان يتعامل على أساسهما المنتجون والمستفيدون وكذلك الوسطاء من مكاتب استشارية، وسماسرة، 

 .ومقاولين، وممولين

في مصلحة جميع عناصر السوق جهود وزارة اإلسكان في مجاالت التنظيم، والتحفيز، والرقابة تصب في مجملها 

العقارية عموما واإلسكانية على وجه الخصوص، وتستهدف تحقيق التوازن بين المعروض والمطلوب كما ونوعا بما 

يجعل الوحدات السكنية المعروضة للتملك أو لإليجار متاحة ومتنوعة ومتناولة من قبل المستفيدين الذين تعمل الوزارة 

أو اإليجار بمساري تخفيض التكاليف، ورفع القدرات الشرائية، كما تسعى في الوقت ذاته للحفاظ على تمكينهم من التملك، 

على حقوقهم وحقوق الممولين بالتنسيق مع المطورين لرفع جودة الوحدات السكنية المعدة للبيع أو لإليجار بالتزامن مع 

 .حفظ الحقوق المالية والمعنوية للجميع

الرأي العام حيث يرفضون الحلول االستراتيجية المستدامة، ويطالبون بالحلول التكتيكية  ورغم ذلك هناك معارضة من

المالئمة السهلة بالنسبة لهم )منح األراضي من األمانات وتوفير قرض البناء الذاتي من الصندوق العقاري(، رغم أن هذا 

لطلبات ونقص موجودات الصندوق، ودليل ذلك الحل أثبت بالدليل القاطع عدم جدواه حين تغيرت الظروف بسبب زيادة ا

 .مليون طلب على الصندوق وعلى الوزارة 1.5قوائم االنتظار التي وصلت إلى 

إلغاء وزارة اإلسكان لسنوات طويلة، واالعتماد على سياسة األرض الممنوحة من البلديات، والقرض المقدم من الصندوق 

ت ذات آثار سلبية كبيرة في القطاع العقاري عموما واإلسكاني خصوصا كآلية لتمكين المواطن من امتالك المسكن كان

رغم دورها في رفع ملكية المساكن في مرحلة سابقة، كما هو حال آثار استهالك السكر في جسم اإلنسان، حيث تشوهت 

 .السوق العقارية بشكل جعلها عاجزة عن لعب دورها المهم والحيوي على المستويين الجزئي والكلي

اما، الجهل عدو الحلول االستراتيجية الناجعة، وبات على وزارة اإلسكان بالتعاون مع االقتصاديين واإلعالميين توعية خت

الرأي العام بحلولها االستراتيجية وعدم جدوى، بل مخاطر آلية المنح والقروض القديمة وضرورة التحول آللية جديدة 

 مهم.فاعلة ومستدامة فذلك السبيل لكسب رضاهم ودع
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 آلية اختيار املدير أو املسؤول

 م   2017يوليو 13 -هـ 1438شوال  19الخميس   الوطن المصدر: جريدة 
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=34704 

 

 مشاري الشلهوب        
المسؤولين، والعدد القليل   حياتك كثير من المديرين/ القيادة تولد مع اإلنسان، واإلدارة قد تعطى ألي إنسان، يمر عليك في

من القادة األكفاء، فالناظر في واقع الحال ال يمكنه أن يغفل حقيقة غياب المعايير، واألسس، والمؤهالت المطلوبة في 

 .المسؤول  اختيار المدير/

أسهمت بشكل كبير في تدني كثير من المسؤولين   إن غياب تلك المعايير، واألسس، والمؤهالت في اختيار المديرين/

الخدمات، وتردي كثير من القطاعات، وخسارة كثير من الشركات، ففي غالب األحيان يقع االختيار بناء على العالقات 

الشخصية، واالعتبارات غير الموضوعية، وال يتم االختيار بناء على الكفاءة، والخبرة بكل موضوعية، وتجرد، واألمثلة 

  .أكتفي بذكرها على وجه العمومهنا كثيرة س

مسؤول، فيعزل، ويعين غيره، فينقل، ويقع االختيار على أحدهم، فيتم تحويله لمستشار، حتى إن كثيرا ممن   يعين مدير/

تقلدوا المناصب في السابق تعدوا سن السبعين، ويتم في بعض األحيان استنزافهم في آخر أعمارهم، مع أنهم في الغالب ال 

، بحكم السن، على العطاء كما كانوا في السابق، وال شك أن المستوى الحالي من التمثيل الجديد للشباب يعكس يستطيعون

النظرة الحكيمة التي تنتهجها الحكومة في إعداد جيل جديد من القيادات الشابة التي ستسهم في تنمية البلد، وتحقيق رؤية 

 .2030المملكة 

المسؤول قد تتسبب في استقطاب من يدير من هم أعلم منه في المجال، وأكثر   مدير/إن غياب الموضوعية في اختيار ال

  خبرة منه في التخصص، وأفهم منه لإلجراءات، والسياسات، واألنظمة، فتصبح العملية في بادئ األمر تعليم لهذا المدير/

اإلجراءات، واألنظمة التي تحكم هذه المسؤول حتى يفهم األمور، ويكتسب الخبرة في المجال، ويطلع على السياسات، و

  .المنشأة، وكل هذا الوقت المهدر كان يمكن تجنبه

قاعدة هل تعرف فالنا؟ نعم أعرفه، نعم الرجل.! عينوه! ال يمكن منها أن تصنع قادة، وال يمكن أن ينتج عنها إال العمل 

وال شك أن لكل قاعدة شواذا، فعامل النجاح  المتهالك الذي أغلبه مجامالت، ومدح مقزز ليبقى هذا المعين في منصبه،

  .والتفوق قد يتحقق بهذه الطريقة، ولكن في أغلب األحيان مآله إلى الفشل

إن من الواجب علينا وضع معايير محددة، وأسس واضحة، ومؤهالت علمية منتقاة حسب كل وظيفة إدارية أو منصب 

ختبارات الشخصية لمعرفة شخصياتهم، وال يتم إغفال جانب رفيع، ويتم بعدها ترشيح أكثر من شخص، وإخضاعهم لال

النجاحات التي حققوها في عملهم السابق، كما من الواجب أيضا إخضاعهم لمقابالت شخصية عدة قبل أن يقع االختيار 

  .على أحدهم، وكل هذا يجب أن يكون بإشراف أكثر من شخص ممن ليس لديهم أي مصلحة في تعيين أحد المرشحين

المسؤول بعد التعيين، بحيث يتم ذلك من خالل   يقف الموضوع عند هذا الحد، فمن الممكن تبني فكرة تقييم المدير/ وال

موظفيهم بعد مدة يتم تحديدها على حسب أهداف المنشأة، بحيث يكون بإمكان الموظفين عزل هذا المدير إذا كان صوت 

  ، ويشعر الموظفون البسطاء بثقل في المنشأة، ويستشعر المديرون/األغلبية ضده، بهذه الممارسة ستولد بيئة عمل صحية

المسؤولون حجم المسؤولية الملقاة عليهم، وسيحرصون كل الحرص على إخراج كل ما عندهم، فال يكتفى بتقييم السلطة 

ي من تقرر األعلى منهم.! وحتى يكون تطبيق ما ذكرت أكثر منطقية يمكن جمع آراء الموظفين، وعرضها على لجنة ه

المسؤول أو تغيره بناء على آراء الموظفين الذين يعملون تحت إدارته، ووفقا لألسباب الموضوعية المذكورة   بقاء المدير/

منهم، ويمكن على أقل تقدير تطبيق ما ذكرت بإيجاد آلية يتم فيها عرض آراء الموظفين على صناع القرار، مما يسهم في 

المسؤول، ويعزز مبدأ الشفافية، ويفتح قناة إليصال صوت   ب القوة، والضعف عند المدير/إطالع صناع القرار على جوان

  .الموظف لصناع القرار
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المسؤولين في المنشأة، ولكن يمكن االكتفاء بتطبيقه على أصحاب   ليس بالضرورة تطبيق ما ذكرت على كافة المديرين/

لمدير التنفيذي )القطاع الخاص(، والوزراء، والوكالء )القطاع المناصب الرفيعة في المنشأة مثل مديري العموم، وا

  .(الحكومي

  إن هذا الموضوع ال يمكن اختزاله في مقالة، ولكني حاولت عرض التحديات، واإلشكاالت في آلية اختيار المدير/

 .المسؤول، وعرض بعض الحلول الممكنة لتجاوزها
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 حقوق اإلنسان يف العامل
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مقررة األمم املتحدة تزور ميامنار لتقصي احلقائق حول 

 اإلنتهاكات ضد مسلمي الروهينجيا

 م   2017 يوليو 7 -هـ 1438شوال   13المدينة الجمعة المصدر: جريدة 

 اضغط هنا

 

 جنيف -واس 

ة المعنية بميانمار، يانجي لي، واليات راخين وشان وكايين ويانجون ويان بي تاو في الفترة من تزور مقررة األمم المتحد

يوليو الجاري ، في زيارة لتقصي الحقائق حول إنتهاكات حقوق اإلنسان في ميانمار ، خاصة التي ترتكب  21إلي  10

 . ضد أقلية مسلمي الروهينجيا

تصاعد اإلضطرابات األخيرة في العديد من أنحاء ميانمار وما أدت إليه من وأعربت المقررة األممية عن القلق إزاء 

 . عواقب وخيمة

وتناقش المقررة األممية خالل زيارتها مع حكومة ميانمار طائفة واسعة من إنتهاكات حقوق األقليات في البالد ، ووضع 

  طالب مجلس حقوق اإلنسان ميانمار بتنفيذهاخطة زمنية يمكن من خاللها رصد أي تقدم محرز في تنفيذ اإلجراءات التي 

وأدانت المقررة األممية رفض حكومة ميانمار السماح لها بزيارة عدد من المواقع في والية شان ، كما أدانت تدخل 

حكومة ميانمار المتواصل في واليتها وعملها ، موضحة أنه من األفضل التعاون مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان 

 تحسن حقيقي وهادف لصالح شعب ميانمار .لتحقيق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-madina.com/article/531141/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://www.al-madina.com/article/531141/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A7
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 تواصل محلتها لالجئني السوريني« العيادات السعودية»

    م2017يوليو 10 -هـ 1438شوال  16  االثنين الحياة المصدر: جريدة 
 اضغط هنا

 

وصفة طبية، وذلك خالل  2276ت العيادات التخصصية السعودية من خالل الصيدلية التابعة لها في مخيم الزعتري صرف

منذ بدء تقديم الخدمات لألشقاء الالجئين السوريين، وشملت الوصفات جميع أصناف األدوية  235األسبوع الـ

 .والمستلزمات الطبية التي يحتاج إليها األشقاء الالجئون

المدير الطبي للعيادات الدكتور حامد المفعالني النظر إلى أن األشقاء السوريين القاطنين في مخيم الزعتري ولفت 

يقصدون العيادات التخصصية السعودية لتنوع االختصاصات الطبية فيها، بما يوفر الرعاية الصحية المتكاملة لهم 

ات التي تتوافر بها األصناف العالجية لجميع االختصاصات وألسرهم، والذي يكمله وجود الصيدلية المتكاملة في العياد

 .الطبية، إضافة إلى اهتمامها بصرف األدوية الدورية لألمراض المزمنة والموسمية

من جهته، أوضح المدير اإلقليمي للحملة الدكتور بدر السمحان أن الحملة السعودية من خالل العيادات الطبية المتخصصة 

قوم باستمرار على رفد المرافق الطبية كافة باألدوية والمستلزمات الطبية الالزمة بما يحقق الهدف داخل مخيم الزعتري ت

 السامي المنشود لمتابعة الشقيق السوري من الناحية الطبية والصحية والجسدية.

 

 
سهل أعمال املنظمات اإلنسانية يف اليمن

ُ
 م   2017 يوليو 11 -هـ 1438شوال  17 الرياض الثالثاء المصدر: جريدة   التحالف ي

/www.alriyadh.com/1608632http:/ 
 

 "الرياض"، واس -الرياض، تعز 

أكدت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، حرصها على سير األعمال اإلغاثية واإلنسانية التي تنفذها المنظمات الدولية 

 .في اليمن، وذلك وفق األسس التي حددها القانون الدولي

 

أمس: "نعمل على تسهيل أعمال المنظمات اإلنسانية واإلغاثية كافة لضمان وقالت قيادة التحالف في بيان صادر عنها 

وصول المساعدات إلى الشعب اليمني، من خالل اتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة في هذا اإلطار، تتضمن البت الفوري في 

 ."طلبات المنظمات اإلنسانية، بما ال يتعارض مع القوانين الدولية

 

يح التي أصدرتها خلية اإلجالء والعمليات اإلنسانية في قيادة التحالف منذ انطالق عمليتي وأوضح البيان أن التصار

تصريحاً جوياً،  3214تصريحاً. وتوزعت تلك التصاريح على:  6825"عاصفة الحزم"، و"إعادة األمل"، بلغت 

 .تصريحاً برياً  1144تصريحاً بحرياً، و 2467و

 

دعم ومساعدة الشعب اليمني، من خالل عمليات إعادة األمل، وذلك من خالل وشدد البيان، على حرص القيادة على 

 .البرامج اإلغاثية واإلنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية في اليمن

 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/22801300/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.alhayat.com/Edition/Print/22801300/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
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ت اإلغاثية وأكد خطورة الممارسات التي تنفذها الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع، في تعمد تعطيل وصول اإلمدادا

للمواقع التي تسيطر عليها، وسرقة بعضها، باإلضافة إلى استهداف الموانئ التي تصل من خاللها، مطالباً بالضغط على 

 .الطرف االنقالبي لتحقيق األمن والسالم في المنطقة

 

نين من التعاون من جهة أخرى، ألقت مقاتالت التحالف منشورات على عدد من مديريات محافظة حجة تحذر فيها المواط

 .مع المليشيات التي تغرر بأبنائهم وتزج بهم في معارك خاسرة بالتعاون مع بعض المشايخ المأجورين

 

 .آخرون، خالل شهر يونيو، بسالح مليشيا الحوثي وصالح االنقالبية 205مدنياً وأصيب  180إلى ذلك، قتل 

 

حالة انتهاك ارتكبتها المليشيا في يونيو،  917االنسان، أن  وأفاد تقرير صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق

حالة إخفاء قسري، باإلضافة إلى ثماني حاالت تعذيب، فيما بلغت حاالت تجنيد األطفال  33حالة اختطاف، و 236منها 

ات ضد عشر حاالت اثنتان منها في محافظة الحديدة وخمس في ذمار وثالث في عمران. وبحسب البيان فإن االنتهاك

 .منزالً  96محافظة، وكان النصيب األكبر لمنازل المواطنين حيث تضرر  15انتهاكاً في  217المنشآت الخاصة بلغت 

 

ميدانياً، تواصلت المعارك بين القوات الشرعية واالنقالبيين في تعز والجوف وعدد من المناطق. وقُتل ستة انقالبيين 

 ربي تعز.وأصيب خمسة آخرون، في جبهة مقبنة شمال غ

 

 

 
أنباء عن بيان لداعش يؤكد مقتل البغدادي.. واختيار خليفة له 

 مم املتحدة تطالب بتحقيق العدالة واملصاحلة يف املوصلاأل

 م  2017يوليو  12 -هـ 1438شوال  18االربعاءالجزيرة المصدر: جريدة 
 اضغط هنا

 

ه مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان زيد رعد الحسين نداء أ « العدالة»مس الثالثاء إلحقاق وجَّ

، بعد استعادة القوات الحكومية العراقية مدينة الموصل. وقال مفوض حقوق اإلنسان في بيان نُشر في «المصالحة»و

مواجهة سلسلة من التحديات في مجال حقوق اإلنسان، وقد تؤدي في حال لم يقم بذلك إلى »جنيف إن على العراق 

إن نساء وأطفاالً ورجاالً بالموصل عاشوا جحيًما على األرض، وعانوا من »وقال  «.مزيد من العنف والمعاناة

داعش أجبر عشرات المئات من سكان المدينة والجوار على »وأضاف بأن «. تصرفات منحرفة ووحشية ال توصف

يمكن أن »عش وحذَّر من أن مقاتلي دا«. جريمة حرب»، معتبًرا األمر «مغادرة منازلهم واستخدمهم دروًعا بشرية

عندما تسمح األوضاع الميدانية على الحكومة »وأكد أنه «. يواصلوا القتل والترهيب عبر تفجيرات وعمليات خطف

العراقية إصالح دولة الحقوق وضمان احترام حقوق اإلنسان وحاجات المدنيين األساسية في المناطق المستعادة من 

 .«داعش

العراقي أمس الثالثاء عن مصدر محلي في محافظة نينوى أن تنظيم « زالسومرية نيو»من جهة أخرى، نقل موقع 

ا مقتل أبي بكر البغدادي. وقال المصدر إن البيان تحدث عن قرب إعالن اسم  داعش أعلن في بيان مقتضب جّدً

إلعالن ا»ولفت المصدر إلى أن «. الثبات في المعاقل»، ودعا مسلحي التنظيم إلى مواصلة ما سماه «خليفته الجديد»

 «أثار ضجة واسعة بين مؤيدي التنظيم

http://www.al-jazirah.com/2017/20170712/du2.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170712/du2.htm
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جامعة الدول العربية تنوه باجلهود السعودية للقضاء على 

 الكولريا يف اليمن
 

 م   2017يوليو 13 -هـ 1438شوال  19الخميس   الجزيرة المصدر: جريدة 
jazirahonline.com/news/2017/20170712/112926-http://www.al 

 

نوه معالي األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بما تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين 

من دعم مستمر عبر مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال  -حفظه هللا-ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الش

اإلنسانية للقضاء على وباء الكوليرا في اليمن و ما تقوم به دولة اإلمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول العربية من 

 .جهود مقدرة في هذا الصدد

، بحسب المتحدث باسمه الوزير المفوض محمود عفيفي، بالجهود المبذولة من جميع الدول والمنظمات وأشاد أبو الغيط

المعنية بالوضع في اليمن واستجابتها الفورية الحتواء مرض الكوليرا هناك عبر اإلسهامات الكبيرة التي تقدمها لدعم 

 .منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية األخرى

الدولي والمنظمات اإلغاثية االستمرار في العمل بشكل سريع وُمتضافر من أجل تفادي وقوع كارثة  وناشد المجتمع

إنسانية عميقة األثر في اليمن، مشيًرا إلى أن الوضع الحالي يستلزم وقفة جادة وتدخالً فّعاالً وناجزاً للحد من تدهور هذه 

 .األوضاع التي تودي بحياة آالف اليمنيين

العام لجامعة الدول العربية أن استقرار األوضاع في اليمن لن يتحقق بصورٍة كاملة إال من خالل تسويٍة شاملة وأكد األمين 

، وُمخرجات الحوار الوطني الشامل، وُمقررات المبادرة الخليجية وآليتها 2216سياسية على أساس قرار مجلس األمن 

نقالبية التي تتشبث بالسلطة أنها تُلحق الدمار ببلدها، وتُهدد حياة التنفيذية، وأن الوقت قد حان لكي تُدرك الجماعات اال

الماليين من اليمنيين األبرياء، وأنها مسؤولةٌ عما آلت إليه األوضاُع في هذا البلد من تدهور وانهيار على جميع األصعدة. 

-  
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 كاريكاتري     
 

 
 

 15 االحد  الوطنالمصدر: جريدة 

 يويول 9 -هـ 1438 شوال

 م   2017

 

http://www.alwatan.com.s

ature/Detail.aspx?a/Caric

CaricaturesID=7976 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 15 االحد  عكاظالمصدر: جريدة 

 يوليو 9 -هـ 1438 شوال

 م   2017

 

   

       اضغط هنا
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http://okaz.com.sa/article/1557668/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
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 الحياةالمصدر: جريدة 

 -هـ 1438شوال  16  االثنين

 م2017يوليو 10

 
 اضغط هنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الجزيرةالمصدر: جريدة 

 -هـ 1438شوال  16  االثنين

 م2017يوليو 10

 
-http://www.al

jazirah.com/2017/201707

10/cr7.htm 
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الثالثاء   الوطنالمصدر: جريدة 

يوليو  11 -هـ 1438شوال  17

 م  2017

 

http://www.alwatan.com.s

a/Images/newsimages/613

_10/caricature/20AW20A

1.jpg-107 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

الثالثاء   الرياضالمصدر: جريدة 

يوليو  11 -هـ 1438شوال  17

 م  2017

 

 

http://www.alriyadh.com/

1608700 
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 االقتصاديةالمصدر: جريدة 

 -هـ 1438شوال  18االربعاء

 م  2017يوليو  12

 

http://www.aleqt.com/site

s/default/files/styles/resiz

e_660x371/public/rbitem/

-2017/07/12/652306

256672820.png?itok=947

eCWIt 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 الرياضالمصدر: جريدة 

 -هـ 1438شوال  18االربعاء

 م  2017يوليو  12

 

 

yadh.com/http://www.alri

1608883 
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 الجزيرةالمصدر: جريدة 

 -هـ 1438شوال  16  االثنين

 م2017يوليو 10

 
-http://www.al

jazirah.com/2017/201707

13/cr3.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الجزيرةالمصدر: جريدة 

 -هـ 1438شوال  16  االثنين

 م2017يوليو 10

 
-http://www.al

jazirah.com/2017/201707

13/cr6.htm 
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