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 حلول لعالج نقص القضاة يف احملاكم 3

«الكوادر النظرية»تشمل تأهيل خرجيي القانون و  

م   2018فبراير  18 -هـ 1439جمادى الثاني   2المدينة األحد المصدر: جريدة   

http://www.al-madina.com/article/561808محليات/3-حلول-لعالج-نقص-القضاة-في-المحاكم/ 
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مطالبة عاجلة بإعدام وافد مصري يف السعودية إرتكب فعل 

 أثار جنون وغضب آالف السعوديني

م   8201فبراير  17 -هـ 3914 جمادى الثاني  1الرادار السبت لمصدر: جريدة ا  
https://www.elrdar.com/203859/مطالبة-عاجلة-بإعدام-وافد-مصري-في-السعو/ 

 

ً إثر ما فعله وافد مصري مع فتاة جميلة تبلغ  نقالً عن الداخلية السعودية حيث أشتعلت مواقع التواصل اإلجتماعي غضبا

، وسط مطالبات بإعدامه علي الفور ليكن عبرة لغيره من الخارجين عن القانون والذئاب البشرية، إليكم 21من العمر 

 ..التفاصيل

عاماً( كان يعمل  21أحالت شرطة محافظة الطائف إلى السجن العام وافداً مصرياً هارباً من كفيله اغتصب فتاة سعودية )

ريق مقاطع فيديو التقطها لها بعد ارتكابه فعلته. وتولى الوافد إيصال الفتاة التي سائقاً خاصاً لديها، ثم حاول ابتزازها عن ط

 .تعمل بإحدى المنشآت الصحية الخاصة بالطائف لعملها

 

فترة من الزمن قبل أن يبيت النية الغتصابها. وأثناء سيره في الطريق لعملها تحايل بتلقيه اتصاالً قال فيه لمحدثه إنه 

 .ء االتصالسيتصرف عقب انتها

 

بعدها طلب من الفتاة أن يذهب في طريقه لمستودع خاص بكفيله حيث ادعى أنه هو من اتصل عليه مطالباً إياه بنقل بعض 

الحاجيات البسيطة للضرورة وأن موقعه على الطريق.ولم تمانع الفتاة حيث دخل بالسيارة في حوش بداخله المستودع، 

ً وبعد أن اطمأن لعدم وجود أحد غيرهم  .ا طلب من الفتاة النزول ثم دخل معها في عراك محاوالً االعتداء عليها جنسيا

 

وصرخت الفتاة، طالبة النجدة، لكنها لم تجد من يسمعها، ثم حاولت الهرب فغلبها بقوته الجسمانية لتسقط في قبضته.ولم 

 .إيصالها لمقر عملها بالمنشأة الصحيةيكتف الوافد بذلك، بل قام بتصويرها بهاتفه الجوال عدة لقطات، قبل أن يقوم ب

 

وفي المساء اضطرت الفتاة إلى ركوب سيارة أجرة والعودة لمنزلها دون أن تبلغ أحداً بما حصل لها. بعد ذلك بدأ الذئب 

 ً  .البشري بابتزازها من خالل تهديدها بنشر لقطاتها على اإلنترنت، إذا لم تصبح خاتماً بإصبعه، وفق ما قاله لها نصا

 

ولم تجد الفتاة أمامها إال االتصال على الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان عن طريق ممثلها بالطائف عادل بن تركي الثبيتي، 

 .وشرحت له الوضع وتفاصيل الجريمة النكراء التي اعترضتها

 

https://www.elrdar.com/203859/مطالبة-عاجلة-بإعدام-وافد-مصري-في-السعو/
https://www.elrdar.com/203859/مطالبة-عاجلة-بإعدام-وافد-مصري-في-السعو/
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ير شرطة وعلمت مصادر صحفية أن الثبيتي قام بالتنسيق مع محافظ الطائف، فهد بن عبدالعزيز بن معمر، ومد

المحافظة، اللواء مسلم بن قبل الرحيلي، وقسم التحريات والبحث الجنائي، التخاذ الالزم حيال الوافد، وبالفعل نجحت 

 .الجهات األمنية، ممثلة في فرق البحث الجنائي، في القبض عليه بعد كمين وضع له

 

ا نسب إليه، ومن خالل تفريغ هاتفه، وجدت أكثر واعترف الجاني، الذي تبين أنه هارب من كفيله منذ فترة من الزمن، بم

رسالة صادرة تحمل تهديدات للفتاة وبعض الكلمات الخادشة، حيث تمت إحالته إلى مركز شرطة الشرقية  30من 

بالطائف إلخضاعه للتحقيق، وتم استكمال إجراءاته وتصديق أقواله شرعاً، ومن ثم جرت إحالته للسجن العام حيث تنتظر 

 شرعاً.محاكمته 
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منها لرجال %57شكوى خالل عام و 2646حقوق اإلنسان:   
منها بالرياض %34.. و1801إنهاء   

م   2018فبراير  18 -هـ 1439جمادى الثاني   2المدينة األحد المصدر: جريدة   

http://www.al-madina.com/article/561852محليات/حقوق-النسان-2646-شكوى-خالل-عام-و57-منها-لرجال/ 
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هناك فئات تواجه تهميشًا وانتهاكًا لبعض «: شورىجلنة ال»

 حقوقها

 مطالبة بإصدار دليل تعريفي حلقوق اإلنسان يف اململكة

    م2018فبراير   19-هـ 1439 االخرجمادى   03االثنين  عكاظ المصدر: جريدة 
 رابط الخبر

 

 faris377@فارس القحطاني )الرياض(

أوصت لجنة حقوق اإلنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى خالل دراستها لتقرير هيئة حقوق اإلنسان الذي يناقش 

ر دليل تعريفي شامل لحقوق اإلنسان في المملكة، ليكون مرجعاً في جلسة بعد غد )األربعاء(، بأن تقوم الهيئة بإصدا

 .للحقوق التي تقرها األنظمة، والعمل على نشرها بصيغ وآليات إعالمية متعددة

 .كما أوصت اللجنة بأن تنسق الهيئة مع وزارة التعليم في االبتعاث لبرامج الدراسات العليا في مجال حقوق اإلنسان

على ضرورة التنسيق مع وزارة الثقافة واإلعالم لوضع المعايير الموافقة للشريعة اإلسالمية وأكدت في توصية أخرى 

ً معتمداً عند تناول قضايا حقوق اإلنسان في  ومبادئ اتفاقات حقوق اإلنسان التي صادقت عليها المملكة، لتكون مرجعا

تي تتكرر شكوى بعض الفئات منها، مثل النساء تبني قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان ال»المواد اإلعالمية، إضافة إلى 

 .«واألطفال وذوي اإلعاقات وغيرهم، والمطالبة بحقوقهم أمام الجهات ذات االختصاص

ورأت اللجنة في مسوغات تبنيها للتوصية الرابعة، أن بعض فئات المجتمع قد تواجه تهميشاً أو إجحافاً أو انتهاكاً لبعض 

األدوات الالزمة للمطالبة بحقوقها ورفع الظلم عنها، أو قد ال تتاح لها الفرصة لسلوك  حقوقها، وفي المقابل ال تملك

القنوات الرسمية لحل مشكالتها بسبب عدم علمها بذلك، أو بسبب عدم تمكينها، أو حتى بسبب عجزها وضعفها كالمرأة 

ع واحد من االنتهاكات لحقوقها أو التفويت والطفل وذوي اإلعاقة والعمالة وغيرهم، وكثيراً ما تشترك هذه الفئات في نو

لمصالحها، وقد تطالب مجموعات كبيرة بحقوق لها، دون أن تجد جهة داعمة لها، واألمثلة كثيرة، فقد تشترك العمالة في 

عدم التزام الجهة بشروط العمل المتفق عليها، كما قد يواجه ذوو اإلعاقة الحركية العراقيل المعمارية التي تحد من 

ً في حقوقهن الشخصية وغيرها، مما ا نتفاعهم بالمرافق العامة ومشاركتهم االجتماعية، وقد يواجه فئات النساء إجحافا

يتسبب في وقوع الضرر عليهن، كل ذلك قد يحدث بسبب تقصير الجهات المسؤولة، أو بسبب غياب اآلليات التنفيذية التي 

 .وقهم ويكون له سلطة تمكنه من رد االعتبار لهمتحمي حقوقهم، مما يجعل حاجتهم لمن ينافح عن حق

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.okaz.com.sa/article/1616455/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
https://twitter.com/faris377
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اسم »االكتفاء بـ«: حقوق اإلنسان»عضو شورى لـ 

يعزز الوحدة الوطنية« العائلة  
    م2018فبراير   19-هـ 1439 االخرجمادى   03االثنين  الرياض المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

 fatimah_a_d@-فاطمة آل دبيس )الدمام(

عن تقديم عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل بن منصور الفاضل توصية على تقرير هيئة « عكاظ»كشفت مصادر لـ

حقوق اإلنسان، الذي يناقش اليوم )اإلثنين(، بضرورة مكافحة كل ما يثير الكراهية سواء كان في مواقع التواصل 

 .ت المجتمعاالجتماعي أو في مؤسسا

واقترح الفاضل إجراءات منها االكتفاء باسم العائلة في بطاقة الهوية الوطنية، وقصر االطالع على البيانات التفصيلية 

 .على ذوي االختصاص

وطالب بأن تقوم هيئة حقوق اإلنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة لمراجعة األنظمة واللوائح والضوابط، وتطويرها 

في تعزيز الوحدة الوطنية والحد من الكراهية، ومكافحتها من جذورها، وإيجاد نظام عقابي صارم يتصدى بما يسهم 

 .بحزم لمرتكبي تلك الجرائم والمخالفات عند وقوعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.okaz.com.sa/article/1616457/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.okaz.com.sa/article/1616457/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 كفاءات حقوق اإلنسان

    م2018فبراير   19-هـ 1439 االخرجمادى   03االثنين  االقتصادية المصدر: جريدة 
 رابط الخبر

 

 خالد السهيل

تشكو هيئة حقوق اإلنسان في تقرير لها تم نشره أمس من ندرة الكفاءات المتخصصة في مجال حقوق اإلنسان في 

يئة أن توجد الحلول لها، باعتبار أن عمل الهيئة المملكة. هذه معضلة فعلية، وهي تتعلق بجملة تحديات ينبغي على اله

محليا وعالميا من األمور التي تتأسس عليها استحقاقات كثيرة. وأظن أن لدى الهيئة فرصا كبيرة الستقطاب مزيد من 

 .الكفاءات من خريجي الجامعات

شكوى من  2646عام واحد أشارت الهيئة إلى أنها تلقت خالل  2018/2/18في تقرير نشرته صحيفة "المدينة" أمس 

سعوديين وغير سعوديين. وتتعلق تلك الشكاوى بموضوعات عدة من بينها قضايا العدالة الجنائية، وشكاوى تتعلق 

بالهوية والجنسية، وشكاوى تختص بالحماية من العنف واإليذاء. هذا معدل منخفض. وربما السبب يتعلق بوجود قنوات 

يئة حقوق اإلنسان وأيضا الكالم نفسه يصدق على الجمعية الوطنية لحقوق محلية أخرى للشكوى. طبيعة عمل ه

 .اإلنسان، تضع على عاتقهما مسؤولية نشر الوعي بثقافة الحقوق

وسبق أن دشنت الهيئة بوابة تعليمية إلكترونية موجهة إلى الطالب بهدف تعريفهم بثقافة حقوق اإلنسان، تحت مسمى 

 .""وطني يحمي حقوقي

وابة إلى نشر ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع التعليمي، إضافة إلى تحفيز المعلمين والمعلمات على تبني وتهدف الب

 .ثقافة حقوق اإلنسان، وإدراك واجباتها، وتعزيز مفاهيم وتطبيقات حقوق اإلنسان في مختلف المراحل الدراسية

حق الرعاية الطبية، وحق السكن، وحق البيئة. تقدم البوابة جملة موضوعات عن حق التعلم، وحق الغذاء الصحي، و

ويتيح موقع الهيئة االطالع على المواد الخاصة بنشر ثقافة حقوق اإلنسان بين الطالب والطالبات ومن ذلك مصفوفة 

 .مفاهيم حقوق اإلنسان في المناهج الدراسية في المملكة

مختلف المنشآت الحكومية والخاصة من أجل تعميم  كل هذا جميل جدا، ولكن ال يزال هناك احتياج أكبر بالتعاون مع

هذه الثقافة بين الصغار والكبار. إن الوعي بواجباتك تجاه حقوق اآلخرين، هو الفضاء المفضي إلى تمتعك بحقوقك 

 .أيضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aleqt.com/2018/02/19/article_1334821.html
http://www.aleqt.com/2018/02/19/article_1334821.html
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عام / رئيس هيئة حقوق اإلنسان يلتقي وزيرة اخلارجية 

 اهلولندية

 م   2018فبراير   20 -هـ 1439جمادى الثاني   4المصدر: جريدة واس الثالثاء  

27015841http://www.alhayat.com/Edition/Print//بالقاهرة--اإلنسان-حقوق--اجتماع-في-تشارك-السعودية 

 

التقى معالي رئيس هيئة حقوق اإلنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في مكتبه بالهيئة اليوم، معالي وزيرة الخارجية 

 .التجارة الخارجية والتعاون اإلنمائي بمملكة هولندا سيخريد كاخووزيرة 

وجرى خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات االهتمام المشترك ، كما ناقش الجانبان العالقات 

 .التي تربط البلدين الصديقين وسبل دعمها خاصة في مجال حقوق اإلنسان

لمملكة من تقدم وتطور في جميع المجاالت وخاصة مجال حقوق اإلنسان، التي تحظى واستعرض العيبان ما تشهده ا

 . -حفظهما هللا  -بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد األمين 
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 وغياب اإلسرتاتيجية واآلليات« اهليئة»انتقدوا ضعف إجنازات 

بر مغرضة تستغل حاالت فردية لإلساءة حلقوق شوريون: منا
 اإلنسان باململكة

 م   2018فبراير   20 -هـ 1439جمادى الثاني   4المصدر: جريدة عكاظ  الثالثاء   

1616763http://www.okaz.com.sa/article//لحقاوق-للسااءة-فردياة-حااالت-تساتغل-مغرضاة-مناابر-محليات/شوريون-

 بالمملكة-النسان
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تنشر أبرز مضامني التقرير السعودي للقضاء على « عكاظ»

 «التمييز ضد املرأة»
 م   2018فبراير   20 -هـ 1439جمادى الثاني   4المصدر: جريدة عكاظ  الثالثاء   

1616767http://www.okaz.com.sa/article//علااى-للقضاااء-السااعودي-التقرياار-مضااامين-أباارز-تنشاار-محليات/عكاااظ-

 المرأة-ضد-لتمييزا
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اجلنادرية / رئيس هيئة حقوق اإلنسان يزور جناح الشؤون 

 اإلسالمية باجلنادرية

 م   2018فبراير  21 -هـ 1439جمادى الثاني   5المصدر: جريدة واس االربعاء 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1723374 

 

نسان الدكتور بندر بن محمد العيبان بجناح وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة أشاد معالي رئيس هيئة حقوق اإل

 .32واإلرشاد، المشارك في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 

ونوه خالل زيارته للجناح أمس ، بالمعروضات التي يقدمها الجناح وأركانه لزوار المهرجان ، والخدمات التي 

 .في إطار رسالة الوزارة في خدمة بيوت هللا والمسلمين في مختلف بقاع العالميستعرضها 

وقدم المشرف العام على الجناح عبدهللا بن مدلج المدلج تعريفاً عن مكونات الجناح وأبرز معروضاته التي تجسد عناية 

فين للحج والعمرة والزيارة، المملكة بالمساجد، وطباعة المصحف الشريف، وخدمة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشري

والمسابقات القرآنية، إضافة إلى خدماتها في الطباعة والنشر للعديد من اإلصدارات الشرعية التي تهم المسلم المعاصر 

 .وتربطه بموروثه الثقافي والحضاري

وت هللا والمسلمين بالعالم، وعبَّر الدكتور العيبان في ختام الزيارة عن سروره بما شاهده في الجناح من خدمات تقدَّم لبي

ولزوار الجناح، سائال هللا ــ عز وجل ــ أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو 

مانه من خدمات جليلة تصب في خدمة اإلسالم والمسلمين على  ولي عهده األمين ــ حفظهما هللا ــ بما قدَّماه ويقد ِّ

 .ي والعالمي، وأن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارهاالمستويين المحل

 انتهى // //
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 26جمللس حقوق اإلنسان  37عام / اململكة تشارك يف الدورة 

 فرباير

 م   2018فبراير  21 -هـ 1439جمادى الثاني   5المصدر: جريدة واس االربعاء 

ar&newsid=1723366http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang= 

 

في الفترة من  37تشارك المملكة العربية السعودية في أعمال مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان التي تُعقد دورتُها الـ 

 .مارس 23فبراير الجاري إلى  26

 .ويرأس وفد المملكة معالي رئيس هيئة حقوق اإلنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان

لتي يترأسها سفير سلوفينيا لدى األمم المتحدة فويسالف شوك، أعمالها لمدة ثالثة أيام يشارك فيه كبار وتبدأ هذه الدورة ا

دولة ومنظمة دولية وإقليمية، لمناقشة عدد من قضايا حقوق اإلنسان ذات األهمية علي  100الشخصيات والمسؤولين من 

 .المستويات المحلية واإلقليمية والدولية

لبارزة في هذه الدورة أوضاع حقوق اإلنسان في سوريا واليمن وميانمار وجنوب السودان وبوروندي وتتضمن القضايا ا

والكونجو الديمقراطية وأوكرانيا وكوريا الشمالية، إضافة إلي حلقة نقاش رفيعة المستوى لذكرى السبعين لصدور 

إلعالن وبرنامج عمل فيينا، والنظر في  25. وكذلك الذكرى السنوية الـ 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 

الدراسة المشتركة الخاصة بإسهام العدالة االنتقالية في منع إنتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدولي، بما في ذلك جرائم 

 .الحرب واإلبادة والتطهير العرقي والجرائم ضد اإلنسانية وتكرارها

خاصة في ظل النزاعات المسلحة، ويعقد جلسة خاصة رفيعة المستوى كما يناقش المجلس في هذه الدورة حقوق الطفل 

لمناقشة أوضاع األطفال في سوريا. كما يعقد المجلس حواًرا تفاعليًا مع اللجنة الدولية للتحقيق في االنتهاكات في سوريا 

ص ذوي اإلعاقة والتمييز والتي ستقدم تقريًرا محدثًا حول االنتهاكات المتواصلة هناك. و يناقش المجلس حقوق األشخا

 .العنصري

 انتهى // //
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 إذا حضر املاء

 حقوق اإلنسان واإلحصاء..!

 م   2018فبراير   22 -هـ 1439جمادى الثاني   6المصدر: جريدة الرياض الخميس 

http://www.alriyadh.com/1663637 

 

 د.أمحد اجلميعة
أمام منظمات وهيئات دولية، ووزارات حكومية غربية، حيث تبذل  يواجه ملف حقوق اإلنسان في المملكة تحديات كبيرة

هيئة حقوق اإلنسان جهوداً كبيرة في الرد على تقارير تلك الجهات بالتعاون مع وزارة الخارجية ومؤسسات حكومية 

طريق على أخرى، ونجحت في تفنيد المزاعم واألكاذيب المنسوبة إلى المملكة، وتوضيح وجهات النظر حيالها، وقطع ال

 .أي مزايدات إعالمية نحوها

 

وعلى الرغم من تلك الجهود، إال  أن الردود بحاجة إلى ممكنات إقناع للنخب واإلعالم والرأي العام الدولي حول بعض 

القضايا المثارة عن المملكة، ومن أبرز تلك الممكنات اإلحصاءات والبيانات التي تعد أحد أهم مؤشر قياس معايير حقوق 

 .سان في المملكة، إلى جانب أهميتها عند إعداد التقارير واالتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيهااإلن

 

لقد واجهت هيئة حقوق اإلنسان مشكلتين مع الجهات الحكومية في تحرير الردود على التقارير الدولية المسي سة ضد 

الثاني تفاوتها بين جهة وأخرى حيال الموضوعات المملكة، أولها عدم توافر البيانات واإلحصاءات بشكل كاٍف، و

والقضايا نفسها، فضالً عن الجهد والوقت المبذولين في انتظار تلك المعلومات وعدم االستجابة السريعة مع طلبات 

 .الهيئة

 

حصول اعتقدت هيئة حقوق اإلنسان أن ضالتها وجدت مع هيئة اإلحصاءات العامة، وسارعت إلى توقيع اتفاقية معها؛ لل

على المعلومات الكافية لكل ما له عالقة بحقوق اإلنسان، وإنشاء قواعد بيانات خاصة بها، ولكنها اكتشفت أن المعاناة 

ً مع هيئة اإلحصاءات العامة من قبل كثير من الجهات الحكومية؛ مما أوجد ثغرة  مستمرة؛ نتيجة عدم التجاوب أيضا

 .ام وإحصاءات غير دقيقة عن المملكة، وتحديداً في قضايا المرأة والحرياتتستغلها منظمات ودول في االعتماد على أرق
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المشكلة كبيرة وتحتاج إلى تعاون المؤسسات الحكومية لتقديم الحقائق عن حقوق اإلنسان في المملكة؛ مثبتة باألرقام 

إنشائية ال ترتقي لمشروع  والبيانات والمؤشرات اإلحصائية التي يؤمن بها الغرب أكثر من أي انطباعات أو تعابير

 .التصدي لتلك الحمالت

 

مسألة أخرى ال تقل أهمية، وهو اجتهاد بعض الجهات الحكومية ووسائل اإلعالم في نشر أرقام وإحصاءات غير دقيقة 

عن قضايا مجتمعية ذات أهمية في ملف حقوق اإلنسان، وتتحول تلك المعلومات إلى مصدر تعتمد عليه جهات خارجية 

حكم والتنبؤ، وبالتالي االتهام واللوم للمملكة، رغم أن المعلومة غير صحيحة أو غير دقيقة من أساسها، وهنا ال بد في ال

من تدخل جهات عليا لتقنين تلك األرقام واإلحصاءات، واعتماد هيئة اإلحصاءات العامة مصدراً لها، أو على األقل 

عملية ربط إلكترونية؛ لنصل في النهاية إلى مرجعية واضحة، وغير مرجعاً لها قبل صدوره من الجهة نفسها، من خالل 

 .متفاوتة، وال تتأخر عن الرد في الوقت المناسب
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 أخبار ذات عالقة من الصحف احمللية
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خادم احلرمني يوافق على قرارات اجمللس الصحي 

 السعودي

م   2018فبراير  18 -هـ 1439جمادى الثاني   2الرياض األحد يدة لمصدر: جرا  
http://www.alriyadh.com/1662780 

 

 محمد الحيدر -الرياض 

رفع األمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور أحمد بن محمد العامري أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم 

بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على عدد  -حفظه هللا  -زيز آل سعود الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالع

من القرارات التي أتخذها المجلس الصحي السعودي ، مثمناً الدعم الالمحدود الذي تحظى بها القطاعات الصحية من لدن 

بالموافقة السامية  –حفظه هللا -ن القيادة الحكيمة خدمةً للوطن والمواطن، مؤكداً على أن تفضل خادم الحرمين الشريفي

بالقطاع الصحي في  -حفظهما هللا -الكريمة على هذه القرارات تجسد اهتمامه الدائم واهتمام سمو ولي عهده األمين، 

المملكة وحرصهما المتواصل لتطويره، واالرتقاء بمستويات األداء في الخدمات الصحية المقدمة وجودتها، وتحسين 

ً أن هذه الكفاءة والفاعل ً للمواطنين، الفتا ية واإلنتاجيـــــة على كافة مستويات تقديم الخدمة، مما يتيح خيارات أكثر تنوعا

 . 2030والرؤية السعودية  2020القرارات تتماشى مع مبادرات منظومة الصحة ضمن برنامج التحول الوطني 

 

د من القرارات ومنها؛ إيجاد برنامج للشراكة بين وأضاف الدكتور العامري بأن الموافقة السامية الكريمة شملت عد

القطاعين العام والخاص يكون من مهامه وضع نظام وتشريعات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ووضع 

السياسات الوطنية المتعلقة بنماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك وضع الرؤية االستراتيجية للقطاعين الخاص 

يما يتعلق بنماذج الشراكة في القطاع الصحي، ووضع آليات لمراقبة تطبيق نماذج شراكة القطاع العام والخاص والعام ف

 .بالتعاون بين القطاعين

 

وكذلك الموافقة على قيام القطاعات الصحية باإلستفادة من استقطاب الخبراء األجانب وفق ما ورد بقرار مجلس الوزراء 

للعلماء والخبراء  -فقط –هـ القاضي بإحداث تأشيرة بإسم )تأشيرة عالم أو خبير( تمنح 14/5/1432( بتاريخ 147رقم )

األجانب الذين ثبت تميزهم في مجال تخصصهم دون مقابل مالي، وذلك لإلستفادة منهم والتعاون معهم من خالل برامج 

 .بحثية في المجاالت العلمية والبحث العلمي

 

ً تمت الموافقة على توظيف األطباء المقبولين في برامج الزماالت السعودية على الوظائف الرسمية الشاغرة في  وأيضا

القطاعات الصحية على أن يتم اإلعالن عنها لكافة المقبولين في هذه البرامج، مع دراسة تحويل الوظائف الخدمية دون 

صات الصحية حسب االحتياج في كل االستشاري إلى وظائف شاغرة يتم التوجيه إليها من قبل الهيئة السعودية للتخص

 .قطاع

 

كما أفاد الدكتور العامري بموافقة المقام السامي الكريم على قيام جميع القطاعات والمنشآت الصحية في المملكة بالتبليغ 

عن حاالت السرطان المكتشفة والحاالت التي تتلقى العالج لديها وكذلك جميع الوفيات الناجمة عن اإلصابة بأمراض 

سرطان بشكل دوري إلى السجل السعودي لألورام ألهمية ذلك في سرعة إعداد وإصدار التقارير الدورية عن السرطان ال

مما يمكن من وضع السياسات الصحية الالزمة للتعامل معه، وأن يكون من ضمن االشتراطات التي يأخذ بها المركز 

ية وجود قاعدة بيانات عن تسجيل حاالت السرطان في الوطني العتماد المنشآت الصحية عند اعتماد المنشآت الصح

 .المستشفيات التي تقدم برامج العالج لها
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كما تمت الموافقة أيضاً على ترشيح عضو من كل قطاع لعضوية اللجنة الفنية لتطبيق الحسابات الصحية لتنسيق وتسهيل 

مكلف باستكمال دراسة الحسابات الصحية الوطنية مع عمل الفريق الفني لألمانة العامة للمجلس ومنظمة الصحة العالمية ال

 .تقديم تقرير عن نتائجها

 

وأبان الدكتور العامري أنه فيما يخص متابعة تنفيذ ما يصدره المجلس الصحي السعودي من قرارات وذلك للقيام بمهامه 

طاعات الصحية في هذا الشأن، مع واختصاصاته على النحو األكمل فقد وافق المقام السامي الكريم على المتابعة مع الق

 .تكليف منسقي القطاعات بالتعاون مع األمانة العامة للمجلس لتطبيق نظام البرنامج االلكتروني لمتابعة قرارات المجلس

 

 

 

 

 

 
أمري عسري يوجه بالتحقيق يف مقطع ملشرف تربوي 

 استهزأ مبسن

م   2018فبراير  81 -هـ 1439جمادى الثاني   2الرياض األحد لمصدر: جريدة ا  
http://www.alriyadh.com/1662599 

 

 الرياض اإللكتروني -متابعة 

وجه أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي األميرر فيصرل برن خالرد اإلدارة العامرة للتعلريم بالمنطقرة والجهرات المختصرة 

فري المقطرع المترداول بمواقرع التواصرل وما تضمنه من تجراوزات تجراه كبيرر السرن « تعليم سراة عبيدة»بالتحقيق في مقطع 

االجتماعي، وذلك حسبما أعلنرت إمرارة منطقرة عسرير اليروم السربت عبرر حسرابها الرسرمي فري موقرع التواصرل االجتمراعي 

 . ""تويتر

 

و كان قد تم تداول مقطع فيديو على مواقع وسائل التواصل االجتماعي يظهر مسنا يجلرس فري مكترب مسرؤول برإدارة تعلريم 

عبيدة، ويتحدث طالبا وظيفة، ليجيبه المسؤول مازحا: "أنت عالة علرى المجتمرع"، ليررد المسرن بررد غيرر الئرق قابلره سراة 

 .المسؤول بالضحك
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شارعًا بأمساء شهداء الواجب 22املدينة : تسمية   

م   8201 يناير 27 -هـ 3914 جمادى األول  10الرياض السبت لمصدر: جريدة ا  
http://www.alriyadh.com/1662782 

 

 خالد الزايدي -المدينة المنورة 

شارعاً بأسماء شهداء الواجب بناء على األمر السامي  22كشف أمين منطقة المدينة المنورة م. محمد العمري عن تسمية 

تضحيات  هـ وذلك تقديراً واعتزازاً بما قدمه ويقدمه رجال األمن من30/11/1425/م ب وتاريخ  3065الكريم رقم 

 . كبيرة لخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم ، ولكي تبقى ذكرى هؤالء البواسل خالدة في الذاكرة

 

وذكرت إدارة التسمية والترقيم بأن الشهداء هم : عبدالمجيد بن عبدهللا الحربي ، علي عيد البلوي ، حاضر منور العوفي ، 

د المولد ، أحمد غازي الجهني ، الشهيد : محمد بن معوض أحمد بن حسين سفياني ، سامي معوض الحربي ، محمد معتا

العمري ، ظاهر بن عبدهللا النفعي ، ماجد عبدهللا اللهيبي ، أحمد بن محمد ادريس ، عيسى عبدهللا عسيري ، محمد عتقان 

أحمد عبدهللا المطيري ، فهد عبدالغني العبسي ، نايف رويعي البلوي ، وليد عبدهلل المزيني ، محمد نواف المحمدي ، 

 . البلوي ، حمد خصيوي المزيني ، عبداالله عباس الهيري ، طايع عبدالرحمن الرشيدي ، أحمد بشير العياشي

 

 

 

 
عقوبات مشددة للمتاجرين بالنساء «: النيابة العامة»

 واألطفال واملعوقني
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، في حال كان الضحايا من النساء أو األطفال أو ذوي «االتجار بالبشر»توعدت النيابة العامة المتورطين في جرائم 

عاماً، أو غرامة مليون لاير، أو بهما معاً، ويشمل ذلك  15لتي تصل إلى السجن االحتياجات الخاصة، بتشديد العقوبة، ا

 .استغالل األفراد بتوظيف، أو انتقال، أو نقل، أو تقديم مالذ بغرض استغاللهم

 

التزامها الدائم »وأكدت السعودية في اجتماع معني بتقويم خطة عمل األمم المتحدة العالمية لمكافحة االتجار بالبشر، 

واستعدادها لتقديم كل ما من شأنه وضع حد لجرائم االتجار بالبشر، بالتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الشأن، بداية من 

، مع األخذ في 2030سن األنظمة والقوانين الداخلية التي تتماشى مع رؤية األمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية المملكة 

 .«العالمية لمكافحة االتجار بالبشر االعتبار خطة عمل األمم المتحدة
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، «االتجار باألشخاص»، بهدف التحذير من ارتكاب أحد جرائم «تويتر»وأطلقت النيابة حملة عبر حسابها الرسمي في 

يقصد بجرائم االتجار »وذلك بعد تنامي ملفات تلك الجرائم في أروقة المحاكم السعودية. وقالت في تغريدات بثتها: 

خدام شخص، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله، من أجل إساءة االستغالل، فيما يعاقب المتورط بتلك الجريمة باألشخاص است

 .«عاماً، أو غرامة مليون لاير، أو بهما معاً  15بالسجن 

 

و وأشارت التغريدات إلى أن العقوبات تشدد في جرائم االتجار باألشخاص، إذا ارتكبت الجريمة ضد امرأة، أو طفل، أ

، «التسول»شخص من ذوي االحتياجات الخاصة. وتوعدت في سلسلة تغريداتها األخيرة، بمالحقة مستغلي األطفال بـ

 .، التي يجرمها نظام مكافحة جرائم االتجار باألشخاص«االتجار بالبشر»معتبرة ذلك من جرائم 

 

 

 

 
النساء حيصلن على نصف أجور الرجال.. ما يهدد كفاءة 

وديةسوق العمل السع  
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النصف، ما يجعل راتب الرجل يعادل راتب  تنخفض أجور السعوديات عن أجور الرجال في سوق العمل السعودية بمعدل

أن وجود المشكلة في المملكة يرجع إلى انخفاض أجور « الحياة»سيدتين في العمل نفسه، فيما أوضح اقتصادي لـ

السعوديات في القطاع الخاص، وأن ذلك يعود إلى أسباب عدة، منها أن اإلناث يمثلن العدد األكثر، إذ وصل معدل البطالة 

في المئة، وفقاً  332في المئة، أي أكثر من  7.4في المئة من إجمالي معدل البطالة، مقارنة بالذكور  32.7 لديهن إلى

لنشرة سوق العمل، وهذا يسهم في خفض أجورهن باعتبارها أداة من أدوات سوق العمل، على رغم التزام اإلناث 

 أكبر بأجر أقل، بحيث يصل أجر سعوديتين إلى أجر وكفاءتهن العالية، وبالتالي فإن قطاعات األعمال تستقطب أعداداً 

 ً  .سعودي واحد تقريبا

 

، أن هذا يتسبب في مشكلة حقيقية في كفاءة سوق العمل، بإحداث «الحياة»وأكد المحلل االقتصادي عبدالرحمن الجبيري لـ

ص المتاحة أمامها تجعلها خلل تراكمي مستقبلي إلى األسفل في مسألة مستويات األجور ومساراتها، كما أن قلة الفر

لتقليص »تتمسك بوظيفتها أكثر من الذكور، ما يضطرها إلى قبول العمل بأي أجر، كون الفرص المتاحة لهن أقل. وتابع: 

هذه الفجوة، يتحتم وضع حد أدنى لألجور، مع عدم التفريق بين الجنسين في مسألة الكفاءة، بل فقط في نوعية وحاجة 

سين، مع خلق مزيد من الفرص الوظيفية واألمان الوظيفي، وتطوير المسارات المستقبلية في العمل إلى أي من الجن

 «.االتجاهات كافة
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تفاقيات لرفع تصنيف القضاء وإبرازه عاملياا 10  
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 الرياض: الوطن 

ي لرفع تصنيف القضاء وإبرازه عالمياً، وتنطلق هذه الرؤية من كشفت وزارة العدل عن رؤيتها الجديدة للتعاون الدول

 2020اختصاصات الوزارة التي تنسجم مع األهداف والمستهدفات الطموحة المحددة للوزارة في برنامج التحول الوطني 

 .2030لتحقيق رؤية المملكة 

ً لبرنامج التحول الوطني بإبرام  ؤسسات الدولية ذات العالقة باختصاصاتها قبل اتفاقيات مع الم 10وتلتزم الوزارة وفقا

 .2020حلول عام 

وتدرس الوزارة حالياً أفضل الخيارات والُسبل للتعاون مع المؤسسات الدولية لتبادل المعلومات، واالطالع على التجارب 

 .األخرى، إلبراز جهود الوزارة وإنجازاتها وعرض أفضل التجارب والممارسات التي تقوم بها

 

 اس إيجابيانعك 

تركز وزارة العدل في تعاونها مع المؤسسات الدولية التي تصدر مؤشرات دولية التي من شأن االهتمام بها لتعزيز مكانة 

المملكة خارجياً، السيما البنك الدولي الذي يصدر عدة مؤشرات، منها إنفاذ العقود وتسجيل الملكية ومؤشر اإلفالس، حيث 

ً بالغًا، وتجلت ثمرة هذا االهتمام في االنعكاس اإليجابي في تحسن تصنيف أولت الوزارة هذه المؤشرات  عناية واهتماما

 .المملكة في هذه المؤشرات العالمية

 

 مشاركات خارجية 

في هذا اإلطار سترفع الوزارة وتيرة التعاون والتنسيق مع األجهزة الحكومية ذات العالقة في تحقيق هذه الرؤية، وذلك 

 .ورد في برنامج التحول الوطني واألنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقةالتزاماً بما 

ً ولتعليم لغات األمم المتحدة الرسمية لتعزيز فعالية   ً ودوليا ً لتدريب كوادر الوزارة محليا وتتضمن هذه الرؤية برنامجا

مؤتمرات الدولية، وكذلك لعرض وإبراز مشاركاتهم في المحافل الدولية ولالستفادة القصوى مما يُطرح في المنتديات وال

 .جهود المملكة العدلية وإنجازاتها ونجاحاتها في كافة المشاركات الخارجية

كما تعمل الوزارة على تعزيز تعاونها مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم 

 .المساعدات القضائية والقانونية

 

 نظمةمرونة األ 

تسعى وزارة العدل من خالل هذه الرؤية إلى تقديم رسالة واضحة للعالم عن مدى نزاهة القضاء في المملكة واستقالليته، 

وكذلك عرض األنظمة واللوائح والتعليمات التي تضمن حقوق المواطنين والمقيمين والمستثمرين السعوديين واألجانب 

 .بة لالستثمارات نتيجة شفافية ومرونة األنظمة ونزاهة واستقاللية القضاءفي المملكة، مما يجعل المملكة بيئة جاذ

 

 أهداف التعاون الدولي

 

 عرض أفضل التجارب والممارسات العدلية 

 

 تعزيز مكانة المملكة خارجيا، السيما البنك الدولي
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 إنفاذ العقود وتسجيل الملكية ومؤشر اإلفالس

 

 الميةتحسن تصنيف المملكة في المؤشرات الع

 

 تدريب كوادر الوزارة محلياً ودوليا 

 

 عرض وإبراز جهود المملكة العدلية وإنجازاتها ونجاحاتها

 

 تعزيز التعاون مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية

 

 تبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدات القضائية والقانونية

 

 

 

 
ألف ريال ألدوية خميم الزعرتي 557  
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استقبلت عيادات مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية في مخيم الزعتري لالجئين السوريين باألردن دفعة جديدة 

يث من األدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة بهدف استمرار تقديم خدمات الرعاية الطبية والصحية لالجئين السوريين، ح

 .صنفًا من األدوية 112رياال مشتمله على  557.157بلغت قيمة األدوية 

يذكر أن عيادات المركز مستمرة بتقديم الخدمات الطبية لما لها من أهمية كبيرة في الحفاظ على صحة الالجئين في بيئة  

ضافة إلى تراجع عدد من اللجوء التي غالبًا ما تكون حاضنة لألمراض واألوبئة، وتحتاج إلى رعاية خاصة، باإل

 .المنظمات العاملة داخل المخيم من تقديم الخدمات الطبية بحجة طول األزمة وعدم وجود الدعم الكافي

 

 متابعة العمل 

قام فريق مختص من مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية بزيارة تفقدية إلى الجمهورية اليمنية لمتابعة سير 

في قطاعات الصحة والتغذية والمياه واإلصحاح البيئي واإليواء والتغذية واألمن الغذائي والتعليم  عمل مشاريع المركز

 .والحماية بالتنسيق مع الشركاء المنفذين والجهات المعنية، وذلك ضمن خطة العمليات اإلنسانية الشاملة في اليمن

 

 احتياج فعلي 

يع اإلغاثية واإلنسانية كمشروع تشغيل مركز األطراف الصناعية في تفقد فريق المركز العديد من مواقع تنفيذ المشار

مستشفى مأرب، ومشروع إعادة تأهيل األطفال المجندين، التي تنفذ وفق المعايير اإلنسانية الدولية ووفق االحتياج الفعلي 

ية والبطانيات والمالبس على في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية. كما قام الفريق باإلشراف على توزيع السالل الغذائ

 .مخيمات النازحين في مأرب

ويأتي ذلك في إطار أنشطة وبرامج خطة العمليات اإلنسانية الشاملة في اليمن الهادفة إلى التخفيف من معاناة الشعب 

 .اليمني جراء األزمة اإلنسانية الصعبة التي يمر بها
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 عيادات تستقبل الجئي الزعتري

 

 األطفال

 

 القلب

 

 ألسنانا

 

 الجراحة

 

 العظام

 

 الجلدية

 

 األذنية

 

 الطب العام

 

 الباطنية

 

 التغذية والرعاية
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ضائح املنظمات اإلغاثية الدوليةف  

ما يصل إىل اإلعالم الغربي من فضائح عمال منظمات اإلغاثة 
 هو ما ال ميكن سرته!

فنطاق عمل هذه املنظمات هو العامل الثالث الذي ال  
 يقع يف اهتمامات متابعي وسائل اإلعالم يف الغرب
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 خلف اخللف
تواجه منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية فضيحة متفاقمة في وسائل اإلعالم، تتعلق باتهامات طالت إخفاء المنظمة نتائج 

أخالقية خالل ممارسة عملهم في تسليم مواد اإلغاثة اإلنسانية تحقيق داخلي في مزاعم قيام بعض العاملين فيها بأعمال ال 

  .2011في هايتي عام 

نتج عن هذه الفضيحة حتى اآلن استقالة نائب الرئيس التنفيذي في المنظمة؛ التي قالت إنها تشعر بالخجل! وكانت مسؤولة 

موارد لمتابعة التحقيق والتستر على  سابقة في المنظمة اتهمت رؤساءها بتجاهل األدلة التي قدمتها، ورفض تخصيص

 .اتهامات باالغتصاب طالت أحد العاملين، مما دفعها إلى االستقالة

هذه الواقعة ليست فريدة من نوعها في سجل عمل المنظمات الدولية، اإلغاثية أو غيرها من المنظمات التي يعمل بعضها 

  .لي؛ فقد تعرضت منظمات كثيرة لفضائح أخرى مشابهةتحت راية األمم المتحدة بما فيها قوات حفظ السالم الدو

لم تلتفت وسائل اإلعالم البريطانية لموضوع الفيال المستأجرة لمدير فرع المنظمة في هايتي بالطبع، إذ يبدو أنه سلوك 

يحة فيال لمديرها لتنسيق صرف مساعدات شح« أوكسفام»اعتيادي وطبيعي تمارسه كافة المنظمات الدولية! فأن تخصص 

 !لضحايا زلزال ينامون في العراء وال يجدون ما يأكلونه ال يندرج في إطار أي نوع من الفضائح

هذا سلوك معتاد! لذلك لم يتوقف عنده أحد، فبالعين المجردة ودون الحاجة إلى مجهر يمكن أن تالحظ أن غالبية موفدي 

من نزيف الدم أثناء الحروب، أو من التشرد نتيجة  المنظمات الدولية لمساعدة الضحايا الذين يموتون من الجوع، أو

الكوارث الطبيعية؛ يسافرون على فئة الدرجة األولى على األقل، إن لم يكن في درجة األعمال، ويسكنون في فنادق خمس 

نجوم أو في فلل فخمة تستأجرها المنظمات بأسعار مضاعفة عن سعرها الطبيعي! ال نتحدث هنا عن الفساد داخل هذه 

المنظمات الذي يكشف عنه دائما في وسائل اإلعالم، وال عن فساد المقاولين المحليين الذين ينفذون األعمال لصالح هذه 

المنظمات، بل عن سلوك اعتيادي ال يتوقف عنده أحد، ويستنزف جل الموارد الشحيحة المخصصة إلغاثة ضحايا! ومن 

والموظفين سيجد أن بعضهم كان يعيش في غرف ال تتجاوز يبحث في السجل االقتصادي لتاريخ هؤالء المديرين 

مساحتها بضعة أمتار، ويسافر في أرخص القطارات؛ قبل أن ينتقل إلى عالم الرفاهية على حساب الضحايا والمشردين 

  !الذين غالبيتهم من سكان العالم الثالث المنكوب بشكل دائم
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في جميع المنظمات الدولية، يبدو مخجال أكثر من أي فضيحة، بل  سلوك الرفاهية االعتيادي، الممارس على نطاق واسع

أكثر من فضائح الفساد. فالصورة المشرقة لموظفين من منظمات دولية أو إغاثية يوزعون اإلغاثة أمام العدسات، يقع 

  .خلفها عالم أسود وقبيح وعنصري أيضا

لدول المانحة؛ والتي منها دول الخليج العربي، إلقرار مساعدات فبعد أي كارثة إنسانية تقع في العالم الثالث عادة، تتحرك ا

عاجلة للضحايا لمواصلة الحياة والنجاة من موت محتم في بعض األحيان. وبغض النظر عن أن هذه المعونات تسد نسبة 

الدولية والخيرية ضئيلة من االحتياجات الحقيقية، إال أن الرقم الدفتري لها يبدو ضخما، وهو ما تتعامل معه المنظمات 

  .على شاكلة العمل التجاري، فتسعى كل منظمة للحصول على حصة من هذا الرقم الذي يسيل له اللعاب

إن األرقام المعلنة في وسائل اإلعالم من الدول المانحة لمساعدة ضحايا الكوارث وهي بالمليارات تذهب في مجملها إلى 

ثية، وهم في نسبتهم الغالبة من الغربيين! حتى في ظل عدم وجود فساد مالي جيوش الموظفين في المنظمات الدولية واإلغا

أو هدر تستولي هذه المنظمات على المليارات لسد حاجيات موظفيها أوال! وما يفيض عن ذلك يرسل للضحايا الذين 

اسم الضحايا، جمعت األموال باسمهم، وهو ضئيل جدا، لكنه ضروري والزم لتستمر هذه المنظمات بجمع األموال ب

لتطعم موظفيها وجبات فاخرة من الطعام اآلسيوي الذي أصبح شائعا في الغرب، وتحجز لهم رحالت الدرجة األولى 

  !وفنادق الخمس نجوم والفلل

هذا ال يناقشه اإلعالم الغربي! يبدو أنه طبيعي وال يثير حتى التساؤل أن يترفه العاملون الغربيون على حساب الضحايا 

 .هم مجرد أرقام من العالم الثالث، ال يعنون شيئا سوى منح هذه المنظمات مبررات الوجودالذين 

ال أتحدث فقط عن مشاهداتي خالل الكارثة السورية، بل خالل بحث أجريته في قسم العالقات الدولية في جامعة مالمو 

اكتشفت أن هذه المنظمة « نسانية السوريةمشروع االستجابة الطارئة لمنظمة الهجرة الدولية لألزمة اإل»السويدية، عن 

التي بالكاد يسمع باسمها أحد، وبالكاد يسمع بنشاطها أحد، لديها جيش من الموظفين يبلغ تعداده تسعة آالف موظف! 

يقومون بأعمال هامشية تندرج تحت والية منظمات أخرى كالمفوضية العليا لشؤون الالجئين. لكن هذا الجيش يعتاش 

وقانوني على المساعدات الشحيحة وغير الكافية المقدمة من المانحين إلسعاف الالجئين. أليس هذا فساداً بشكل معلن 

أخالقياً أكبر من كل الفضائح الجنسية والفساد المالي والهدر الذي يطال هذه المنظمات بين فينة وأخرى. علماً بأن ما يصل 

ن ستره! فنطاق عمل هذه المنظمات هو العالم الثالث الذي ال يقع في إلى اإلعالم الغربي من هذه الفضائح هو ما ال يمك

 اهتمامات متابعي وسائل اإلعالم في الغرب.
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 سلبيات التحول االقتصادي االجتماعية

م   2018فبراير  18 -هـ 1439جمادى الثاني   2الرياض األحد لمصدر: جريدة ا  
http://www.alriyadh.com/1662637 

 

 عبداهلل بن خبيت
يعيش المجتمع السعودي تحوالت كبيرة وحاسمة. يقودها التحوالن االقتصادي واالجتماعي. في المسألة االجتماعية ال 

يوجد شيء كثير نجهله. ما نشاهده من تحول هو عودة إلى شيء تركناه. كان الفن سائداً في المملكة. في مدنها وقراها. 

ئية تقام في النوادي. خروج المرأة للعمل الذي نراه اليوم كان جزءاً من الثقافة االجتماعية. السينما كانت الحفالت الغنا

أيضاً كانت تعرض في صاالت خاصة وفي النوادي الرياضية وتستأجر لكي تعرض في البيوت. الشيء الطارئ الوحيد 

 .هو قيادة المرأة للسيارة

 

قتصاد هو لقمة العيش والبشر مرتبطون بلقمة عيشهم أكثر من أي شيء آخر التحول األصيل نراه في االقتصاد. اال

ً وإيجاباً. ما كان يمكن أن تتفشى الصحوة لوال انهيار أسعار النفط في الثمانينات والتسعينات. جزء من  ويتأثرون به سلبا

في الملبس والقيافة إلخ ترياقاً تحوالت الشباب إلى االنكفاء والعزلة كان بسب احساسهم باليأس. شكلت جرعات التطرف 

للهروب من الواقع. كتب عن هذا أحد الكتاب السعوديين في هذه الجريدة قبل أكثر من عشرين سنة وقرع على كل 

 .المستويات وسكتنا بعدها حتى حل ما تعرفونه

 

األولى أمر ال خيار فيه. المبادرة إلى تصحيح المسار االقتصادي مهما كانت مؤلمة في بعض جوانبها خاصة في المراحل 

هذا األلم هو التعافي الحقيقي.. دون هذا األلم نحن نرحل المشكلة إلى المستقبل كما حدث في الثمانينات والتسعينات. البديل 

ً )هائالً( في أسعار النفط فنسدد الديون ونترفه أربع أو خمس  أن نسكن األلم بالقروض على أمل أن يكتب هللا ارتفاعا

 .عود إلى المشكلة من جديد. مقامرة بالمستقبلسنوات لن

 

 ً  .أصبح التغير االقتصادي واقعاً وبدأت ماكينته تدور وعلينا أن نعد العدة للتغيرات المجهولة التي سوف تطرأ حتما

 

ما الذي سوف يحدث في المجتمع وكيف سيكون شكله وبنيته بعد عشر سنوات مثالً. التغييرات االقتصادية الجذرية 

 شاملة سوف يكون لها أثر عظيم في بناء مجتمع جديد. ما هذا المجتمع الجديد؟وال

 

. 2030هل هناك دراسات اضطلعت بها أي من الجامعات السعودية أو أي مراكز البحوث عن األثر االجتماعي لرؤية 

جتماعية التي ستنشأ من هل أقامت جهة من الجهات األكاديمية ندوات وفعاليات عن المستقبل االجتماعي والتورمات اال

هذه الثورة االقتصادية الكبرى المقبلة. ما الذي سيترتب على خروج المرأة بعد أن كانت مجرد مدرسة تنتج مدرسة. كيف 

سيكون شكل البيت السعودي بعد أن اعتدنا أن هدفنا فيال أربعمائة متر وخدامة تجوب البيت عشرين ساعة يومياً وسائق 

 .ينتظر في الخارج

 

ً ال يعلم ه ذه األسئلة ليست مجرد أسئلة صحفية. علينا أن نسارع ونستبق السلبيات باإلعداد لها حتى ال تفاجئنا وندفع ثمنا

 .حجمه إال هللا
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 «البطالة»لـ« خميفة»وزير العمل يصدم رؤساء الغرف بنسب 

 م   2018فبراير   19-هـ 1439جمادى االخر   03المصدر: جريدة الحياة االثنين  

 رابط الخبر

 

غرفة للتجارة والصناعة في المملكة، بحجم  28صدم وزير العمل والتنمية االجتماعية الدكتور علي الغفيص، رؤساء 

يته تجاه ما يخدم اقتصادات المناطق، البطالة في حال لم تتدخل الحكومة لعالجها، مطالباً القطاع الخاص بتحمل مسؤول

ويرفع مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في منشآتهم، مشدداً على أن أرقام البطالة في ازدياد إذا لم يتم التدخل إليجاد 

 .حلول لها

وزارة، وحمل اللقاء الذي جمع الوزير برؤساء الغرف، أمس )األحد( مواجهة، حول اإلجراءات األخيرة التي أصدرتها ال

، وقرارات التوطين، فيما أكد الوزير أن اإلجراءات «الفاتورة المدمجة»ولم تلق ترحيباً من قطاع األعمال، وفي مقدمها 

توفر فرص وظيفية إلى آالف الشباب العاطلين عن العمل في ظل وجود ماليين من العمالة األجنبية، ووصف رجل 

 .«مخيفة»لتي طرحها الوزير بأن األرقام ا« الحياة»أعمال حضر اللقاء لـ

إن »وأكد الغفيص على أهمية الشراكة االستراتيجية الفعالة والتكامل مع قطاعات األعمال بما يخدم الوطن، وقال: 

الوزارة تعمل على عدد من المسارات التطويرية والخطط االستراتيجية؛ لتوطين المهن وقصرها على المواطنين 

ا أسفر اللقاء عن تشكيل فريق عمل يعمل على حل المشكالت التي تواجه الطرفين، والمواطنات في سوق العمل، فيم

ومن بينها العمل على وضع آلية لتحصيل المقابل المالي على العمالة الوافدة، بحيث يكون بشكل شهري بدالً من سنوي، 

، وكذلك درس 2025لتدريج حتى عام وكذلك السعي لتمديد فترة رفع رسوم العمالة الوافدة في برنامج التوازن المالي با

االختالفات المناطقية بالمملكة قبل عملية توطين القطاعات، إضافة إلى وضع آلية للعقود التي تبرمها الحكومة مع 

شركات القطاع الخاص، بحيث يشترط سعودة بعض المهن، من خالل عقد موحد، ودرس قرارات التوطين مع القطاع 

ء المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من التوطين في السنوات األولى للتمكن هذه الخاص قبل تطبيقها، وإعفا

 .«المنشآت من تطوير قدراتها، ومن ثم قدرتها على التوطين
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« تأشرية»موافقة سامية على منح العلماء واخلرباء األجانب 

 جمانية

 م   2018فبراير   19-هـ 1439جمادى االخر   03المصدر: جريدة الحياة  االثنين  

 رابط الخبر

 

لملك سلمان كشف األمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور أحمد العامري عن موافقة خادم الحرمين الشريفين ا >

بن عبدالعزيز السامية على قرارات عدة اتخذها المجلس الصحي السعودي، منها الموافقة على استفادة القطاعات 

، القاضي 1432-5-14بتاريخ  147الصحية من استقطاب الخبراء األجانب وفق ما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم 

ط للعلماء والخبراء األجانب الذين ثبت تميزهم في مجال تمنح فق« تأشيرة عالم أو خبير»بإحداث تأشيرة باسم 

تخصصهم من دون مقابل مالي، وذلك لالستفادة منهم والتعاون معهم من خالل برامج بحثية في المجاالت العلمية 

 .والبحث العلمي

 

اكة بين القطاعين وأوضح العامري في بيان صحافي أمس )األحد(، أن القرارات شملت الموافقة على إيجاد برنامج للشر

العام والخاص يكون من مهامه وضع نظام وتشريعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع السياسات الوطنية 

المتعلقة بنماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك وضع الرؤية االستراتيجية للقطاعين الخاص والعام في ما يتعلق 

إضافة إلى وضع آليات لمراقبة تطبيق نماذج شراكة القطاعين العام والخاص بنماذج الشراكة في القطاع الصحي، 

بالتعاون بين القطاعين. وأشار إلى أن الموافقة تضمنت توظيف األطباء المقبولين في برامج الزماالت السعودية على 

في هذه البرامج، مع درس الوظائف الرسمية الشاغرة في القطاعات الصحية على أن يتم اإلعالن عنها للمقبولين كافة 

تحويل الوظائف الخدمية من دون االستشاري إلى وظائف شاغرة يتم التوجيه إليها من الهيئة السعودية للتخصصات 

 .الصحية بحسب االحتياج في كل قطاع

لسرطان ولفت العامري إلى أن الموافقة شملت قيام جميع القطاعات والمنشآت الصحية في المملكة بالتبليغ عن حاالت ا

المكتشفة والحاالت التي تتلقى العالج لديها، وكذلك جميع الوفيات الناجمة عن اإلصابة بأمراض السرطان بشكل دوري 

ألهمية ذلك في سرعة إعداد وإصدار التقارير الدورية عن السرطان ما يمكن من وضع »إلى السجل السعودي لألورام 

يكون من ضمن االشتراطات التي يأخذ بها المركز الوطني العتماد السياسات الصحية الالزمة للتعامل معه، وأن 

المنشآت الصحية عند اعتماد المنشآت الصحية وجود قاعدة بيانات عن تسجيل حاالت السرطان في المستشفيات التي 

 .«تقدم برامج العالج لها
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ً على ترشيح عضو من كل قطاع لعضوية اللجنة الف نية لتطبيق الحسابات الصحية وشملت القرارات الموافقة أيضا

لتنسيق وتسهيل عمل الفريق الفني لألمانة العامة للمجلس ومنظمة الصحة العالمية المكلف باستكمال درس الحسابات 

 .الصحية الوطنية مع تقديم تقرير عن نتائجها

واختصاصاته على وفي ما يخص متابعة تنفيذ ما يصدره المجلس الصحي السعودي من قرارات وذلك للقيام بمهامه 

النحو األكمل، أوضح العامري أن المقام السامي وافق على المتابعة مع القطاعات الصحية في هذا الشأن، مع تكليف 

 .منسقي القطاعات بالتعاون مع األمانة العامة للمجلس لتطبيق نظام البرنامج االلكتروني لمتابعة قرارات المجلس

سعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور وشكر األمين العام للمجلس الصحي ال

الموافقة السامية على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس، مؤكداً أن الموافقة على هذه القرارات تجسد اهتمامه الدائم 

الرتقاء بمستويات األداء في واهتمام ولي عهده بالقطاع الصحي في المملكة وحرصهما المتواصل لتطويره، ودعمهما ل

الخدمات الصحية المقدمة وجودتها، وتحسين الكفاءة والفاعلية واإلنتاجيـــــة على مختلف مستويات تقديم الخدمة، ما 

ً إلى أن هذه القرارات تتماشى مع مبادرات منظومة الصحة ضمن برنامج  ً للمواطنين، الفتا يتيح خيارات أكثر تنوعا

 .2030ورؤية المملكة  2020التحول الوطني 

 

 

 
لفتاة جدة « متوقعة»ماليني ريال عقوبة  3سنوات و 5السجن 

 «اجملاهرة باملعاصي»
 م   2018فبراير   19-هـ 1439جمادى االخر   03المصدر: جريدة الحياة  االثنين  

 رابط الخبر

 

توقع قانوني إيقاع عقوبة السجن خمس سنوات وغرامة ثالثة ماليين لاير على فتاة ألقي القبض عليها أخيراً، بعدما 

جاهرت بالمعصية، وعرضت صوراً فاضحة وخادشة للحياء، وألقت األجهزة األمنية في جدة القبض على فتاة والتي 

 .اة، وتم إعداد المأمورية الالزمة ومن ثم القبض عليهاوتمكنت من تحديد مكان الفت«. لمياء»تدعى 

فيما أصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف في حقها، واتخاذ اإلجراءات القانونية حيالها. وكان رواد مواقع التواصل 

 .االجتماعي )تويتر( دشنوا وسماً )هاشتاغاً( طالبوا فيه بالقبض على الفتاة

 

دل والنقاش حول المقاطع المصورة أو حسابات في مواقع التواصل تروج لرذيلة أو وأعاد القبض على الفتاة الج

تستعرض بفعل يستنكره الوسط االجتماعي والشرعي، مثيراً الجدل في موقع آخر، في متتالية ال تتوقف من مظاهر 

 .«المجاهرة بالمعاصي»االستعراض أو ما يرقى إلى مستوى 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/27475093/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%883-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9--%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9--%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A-
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27475093/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%883-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9--%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9--%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A-
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27475093/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%883-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9--%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9--%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A-
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27475093/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%883-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9--%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9--%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A-
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عن العقوبة المتوقعة لمثل هذه الحاالت، « الحياة»القانوني عبدالكريم القاضي لـ من جهته، كشف المحامي والمستشار

 3سنوات وبغرامة تصل إلى  5نظام الجرائم المعلوماتية في المملكة نص على أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى »وقال: 

، أو القيم الدينية، أو اآلداب العامة، أو ماليين لاير، أو بإحداهما كل شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام

إعداده، أو إرساله من طريق الشبكة المعلوماتية، وهذا ظاهر في القضية ومكتمل األركان في تطبيق العقوبة على التهمة 

 .«الموجهة ألصحاب الحسابات المخلة باآلداب بعد القبض عليهم

ن مشكلة االستعراض بالسلوك، أياً كان هذا السلوك، تكمن في ما الكاتب والمهتم في الشأن الفكري وحيد الغامدي يرى أ

يجلبه هذا االستعراض من دور بطولي للمستعرض، كما أن ما يسمى بالمجاهرة بالمعاصي في مجتمع محافظ يختلف 

فيها  عن الممارسة نفسها في المجتمعات الغربية، التي تندر فيها تلك االستعراضات بتلك المعاصي نفسها، وإن حصلت

ض، مثلما يستعرض بسيارته،  الممارسات االستعراضية نفسها فتكون في السياق الطبيعي لسيكولوجية اإلنسان المستعرِّ

أو منزله، أو مالبسه، ولكن في المجتمعات التي تكون فيها ردة الفعل صاخبة تجاه تلك الممارسات فيكون األداء 

ً بشيء من اإلثارة والمغامرة التي تجذب شريحة من الناس يريدون تحقيق شيء لذواتهم في  االستعراضي مصاحبا

 .دائرتهم التي ينتمون إليها )أصدقاء، زمالء عمل، أقارب، الخ(

ينبغي أن تكون هناك قوانين عامة للذوق العام، ولكن أيضاً يجب أن يتعود الناس على عدم إثارة الكثير من »وأضاف: 

تى ال يوضع ممارسوها في موضع البطولة، وكما في األثر )أميتوا الباطل أشكال الممارسات من هذا النوع، وذلك ح

 .«بالسكوت عنه(

تنتشر بعض المخالفات بين »من جهته، أبدى الباحث االجتماعي خالد المصلوخي أسفه النتشار هذه الظاهرة، وأضاف: 

الكبيرة صغيرة والمعصية مباحة الناس، ويقل في أعين الناس خطرها، ثم يقلد البعض المعصية ومع األيام تصبح 

والمعروف منكراً والمنكر معروفاً، لذلك ال بد من واجب المنزل وهو دور المربيين األب واألم أن يتم توعيه أبنائهم عن 

 .«وأيضاً دور الجهات الحكومية بردع هذه الظاهرة بصدور عقوبات لكل من نشر الفساد والفوضىإثم المجاهرة، 

مواقع التواصل االجتماعي هي أداة يستخدمها الجميع، كل »حث االجتماعي محمد الحمزة فعلق بقوله: أما الكاتب والبا

حسب توجهاته، سواء إيجابية أم سلبية، وهي أداة لنشر الوعي والتنوير والرقي بالمجتمع أخالقياً وروحياً وتنموياً، وما 

حياء أو بأي سلوك غير أخالقي؛ يجب أال يشغلنا عن يحصل من البعض بالدعوة للمجاهرة بالمعاصي أو بما يخدش ال

النظر إلى األشياء الجميلة والراقية التي يقوم بنشرها كثير من النافعين والناشرين للمحبة والسالم والداعين إلى معالي 

 .«األخالق، والمهتمين بالوعي والمعرفة

عون طبيعة المجتمع، وال يحترمون ثقافته، وال التركيز على حوادث مزعجة يقوم بها سفهاء، ال يرا»وتابع حمزة: 

عاداته وتقاليده؛ قد تجعل منهم مشاهير، وتجعل من سلوكياتهم السيئة محط اهتمام وتتبع، لذا تجاهل هؤالء هو الخط 

األول في اضمحاللهم وتالشيهم، واالهتمام بإبراز الشخصيات ذات التأثير اإليجابي ونشر النور ومعالي األخالق، هو 

لحصن الرادع للشباب مع أية حال قد تخرج مستقبالً، فالحل يجب أن يأخذ طابع الديمومة واالستمرار، وليس مجرد ا

 .«عالج حال محددة

أن من العالجات المهمة التي تقع على عاتق المربين والمثقفين واإلعالميين هو تصحيح وتوضيح المفاهيم »ورأى 

التواصل؛ فمثالً مفهوم الحرية هو من المفاهيم المشوهة في وسائل التواصل،  الفكرية والحياتية التي تعرض في وسائل

والبعض يعرض الحرية على أنها تنصل من األخالق ومهاجمة المجتمع والحكومة، ولكن الحقيقة هي أن الحرية 

طلب أخالقي ال مسؤولية وأمانة، وحرية الشخص تقف عندما تتعلق بضرر ومضايقة اآلخرين، واحترام ثقافة المجتمع م

 .«بد من احترامه
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 احلوادث والتنحيف يغريان صورة اهلوية الوطنية

  
 م   2018فبراير   19-هـ 1439جمادى االخر   03المصدر: جريدة  الوطن  ال االثنين  

 لخبررابط ا

 

      AM 2:00 19-02-2018الرياض: سليمان العنزي 

نفى المتحدث الرسمي لوكالة األحوال المدينة محمد الجاسر، صحة األنباء المتداولة عن قرب إصدار بطاقات هوية 

ر في ملونة، مؤكدا عدم وجود توجه رسمي لدى الوكالة حاليا بإجراء تعديالت على بطاقة الهوية الوطنية. وأكد الجاس

أمس، أن عدم رضى المواطن عن الصورة الشخصية في بطاقة الهوية المدنية ال يعتبر سببا يسمح « الوطن»تصريح لـ

له باستبدالها، مشيرا إلى أن صورة الهوية الوطنية تعتمد على مالمح ونقاط أمنية معينة يجب توافرها، وكون الصورة 

حاالت  7طاقة لهذا السبب، إال في حاالت ضيقة جدا جدا.  وحدد الجاسر أعجبت العميل أو لم تعجبه فال يمكن تغيير الب

يسمح بها النظام باستبدال صورة بطاقة الهوية الوطنية، من أبرزها تغير مالمح حامل البطاقة في صورة الهوية، بحيث 

 .قاط األمنيةيصعب التعرف على شكل الشخص من خالل صورة الهوية، مما يتسبب له باستيقافات متكررة في الن

وأضاف: من بين الحاالت التي يسمح فيها بتغيير صورة بطاقة الهوية إجراء حامل البطاقة عمليات تنحيف أو تجميل، 

تؤدي إلى تغيير بمالمح الوجه واختالفها عن الصورة في بطاقة الهوية، أو التعرض لبعض الحوادث أو األمراض التي 

في جميع تلك الحاالت يجب إرفاق تقارير طبية تثبت ذلك عند طلب تغيير  تغير من مالمح وشكل الشخص، مشددا أنه

 .صورة بطاقة الهوية

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=330373&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=330373&CategoryID=5
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 خادم احلرمني الشريفني يرعى معرض الرياض الدويل للكتاب

 م   2018فبراير   19-هـ 1439جمادى االخر   03المصدر: جريدة  الوطن  االثنين  

 رابط الخبر

 

      AM 1:55 19-02-2018الرياض: الوطن 

ينطلق معرض الرياض الدولي  -حفظه هللا  -تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

مستقبل التحول(، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات  للكتاب في دورته الحالية بعنوان )الكتاب..

 .2018من شهر مارس  24وحتى  14والمعارض، خالل الفترة من 

وأعلن وزير الثقافة واإلعالم الدكتور عواد بن صالح العواد أن دولة اإلمارات العربية المتحدة هي ضيف الشرف 

لى أن اختيارها يأتي تجسيداً للعالقات القوية والمتينة بين البلدين ، مشيراً إ2018لمعرض الرياض الدولي للكتاب 

ً للروابط التاريخية بينهما، ولإلرث العربي واإلسالمي الكبير الذي تزخر به، ولما لها من إسهامات  الشقيقين، وترسيخا

 .كبيرة في تعزيز الثقافة العربية واإلسالمية من خالل المبادرات والفعاليات الثقافية

يذكر أن وزارة الثقافة واإلعالم تشرف على تنظيم معرض الكتاب كل عام، إذ يعتبر من أكبر الفعاليات الثقافية في 

دار نشر عربية وعالمية، ويقدم أكثر من  500المملكة، واألكثر مبيعاً من بين المعارض العربية، وتشارك فيه أكثر من 

  .فعالية ثقافية 80

دولة كضيف شرف، ويخصص جناحا لهذه الدولة لتعرض تاريخها وأدبها وإصداراتها  ويستضيف المعرض في كل عام

لزوار المعرض، وأيضا يكون لها نصيب من الفعاليات والندوات الثقافية المصاحبة للمعرض ولضيوف الدورات 

 .السابقة

 

 

 

 

 

http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=330321&CategoryID=7
http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=330321&CategoryID=7
http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=330321&CategoryID=7
http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=330321&CategoryID=7
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 21.2ألف مستثمرة يف سوق األسهم السعودية .. ميثلن  990
 % من األفراد

 م   2018فبراير   19-هـ 1439جمادى االخر   03ر: جريدة  االقتصادية  االثنين  المصد

 رابط الخبر  

 

ئة في الما 21.1ألف، يشكلن  990، نحو 2017بلغ عدد المستثمرات في سوق األسهم السعودية بنهاية العام الماضي 

 .من إجمالي المستثمرين األفراد في السوق

في المائة، بنحو  1.3وارتفعت نسبة عدد المستثمرين األفراد )ذكور وإناث( في سوق األسهم بنهاية العام الماضي، 

 .2016مليون فرد نهاية عام  4.61مليون فرد، مقارنة بـ 4.67ألف مستثمر فرد، لتبلغ  57.8

االقتصادية في صحيفة "االقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن عدد محافظ ووفقا لتحليل وحدة التقارير 

مليون محفظة بنهاية الربع  9.37ألف محفظة، لتبلغ  162.9في المائة، بما يعادل  1.8األفراد في السوق ارتفع بنسبة 

 .2016 مليون محفظة نهاية الربع الرابع من عام 9.21، مقابل 2017الرابع من 

في المائة من المستثمرين األفراد في السوق بنهاية العام الماضي، وهي أعلى نسبة على اإلطالق،  21.2وشكلت اإلناث 

 .في المائة 78.8بينما شكل الذكور 

في المائة، عن  1.8ألف مستثمرة، بنسبة زيادة  989.7، نحو 2017وبلغ عدد المستثمرات بنهاية الربع الرابع من 

ألف  17.8ألف مستثمرة، ليرتفع عدد المستثمرات بنحو  971.9، البالغة 2016الفترة نفسها من عام  مستويات

 .مستثمرة خالل عام

ومع تسجيل المستثمرات مستوى قياسيا من حيث النسبة من المستثمرين األفراد، إال أن عددهن ليس قياسيا، حيث كان قد 

 .، وهو المستوى األعلى من حيث العدد2015ث من مليون مستثمرة بنهاية الربع الثال 1.08بلغ 

مليون مستثمر، مقابل  3.68، نحو 2017على الجانب اآلخر، بلغ عدد المستثمرين الذكور بنهاية الربع الرابع من 

 .ألف مستثمر خالل عام 40.1في المائة، بما يعادل  1.1، بزيادة نسبتها 2016في الفترة نفسها من عام  3.64

ألف محفظة، حيث كان العدد  40.9في المائة، بما يعادل  0.4بعي، ارتفع عدد المحافظ لألفراد بنسبة وعلى أساس ر

 .2017مليون محفظة بنهاية الربع الثالث من  9.33

ألف مستثمر، حيث كان العدد  15.2في المائة، بما يعادل  0.3كما ارتفع عدد المستثمرين األفراد )ذكور وإناث( بنسبة 

 .مستثمر في نهاية الربع الثالث من العام الماضي مليون 4.65

http://www.aleqt.com/2018/02/18/article_1334741.html
http://www.aleqt.com/2018/02/18/article_1334741.html
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مليون مستثمر  3.67ألف مستثمر، حيث كان العدد  11في المائة، بما يعادل  0.3وصعد عدد المستثمرين الذكور بنسبة 

 .2017في نهاية الربع الثالث من 

ألف مستثمرة  985.5حيث كان العدد ألف مستثمرة،  4.2في المائة، بما يعادل  0.4بينما صعد عدد المستثمرات بنسبة 

 .بنهاية الربع الثالث من العام الماضي

 

ألف وحدة سكنية خالل  60لـ "االقتصادية": تسويق « اإلسكان»
 أشهر 3

 م   2018فبراير   19-هـ 1439جمادى االخر   03المصدر: جريدة  االقتصادية االثنين  

 رابط الخبر

 

 عبدهللا الروقي من الرياض

ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، وذلك  60تعتزم وزارة اإلسكان خالل األشهر الثالثة المقبلة، تسويق نحو 

 .عن طريق عدد من المعارض التي تستعد الوزارة إلطالقها خالل أيام

سراقة الخطيب المشرف العام على برنامج التطوير العقاري في وزارة اإلسكان، إن  وقال لـ"االقتصادية" المهندس

الوزارة قامت منذ بداية العام الميالدي الجاري بتوقيع عشر اتفاقيات لمشاريع البيع على الخريطة في المملكة منها 

 .مشروعان على أرض الوزارة

ألف وحدة سكنية، الفتا إلى أن الوزارة تركز بشكل  125حو " إلى بناء ن2وأضاف، أن الوزارة تسعى من خالل "سكني

 .رئيس على مشاريع البيع على الخريطة باعتباره المنتج األكثر توفيرا للوحدات السكنية والقادر على مواجهة التحديات

األسر من  وأوضح سراقة الخطيب، أن المنتجات السكنية التي تم اإلعالن عنها سابقا تلب ي رغبات شريحة كبيرة من

خالل إتاحة كل الخيارات أمام المواطنين والمواطنات، مشيراً إلى أن الدفعة الثانية ركزت على المناطق األكثر احتياجاً 

في المائة من المنتجات لمنطقتي الرياض ومكة المكرمة، مع  66وذات الكثافة العالية حيث تم تخصيص ما يصل إلى 

 .دفعة على بقية المناطق بهدف سد االحتياج، وتلبية الطلب التأكيد على توزيع المنتجات في كل

وأكد أن الوزارة من خالل شراكاتها مع القطاع الخاص تراعي معايير الجودة في البناء والسعر المناسب في جميع 

 .ألف لاير 700ألفا و 250الوحدات السكنية، حيث تراوح أسعارها بين 

http://www.aleqt.com/2018/02/18/article_1334726.html
http://www.aleqt.com/2018/02/18/article_1334726.html
http://www.aleqt.com/2018/02/18/article_1334726.html
http://www.aleqt.com/2018/02/18/article_1334726.html
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، وبإجمالي يصل 2018لعقارية قد أطلقا الدفعة الثانية من برنامج "سكني" لعام وكانت وزارة اإلسكان وصندوق التنمية ا

منتجاً سكنيا وتمويليا، تتوزع على جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج خالل العام  20514إلى 

 .ألف 300الجاري والبالغة 

حت اإلنشاء "البيع على الخارطة"، بالشراكة مع وحدة سكنية ت 6694وأوضحت الوزارة أن هذه الدفعة تشمل تخصيص 

رين العقاريين، موزعة على الرياض بعدد  وحدة  600، إضافة إلى 196وحدة، والمنطقة الشرقية بعدد  6498المطو 

 .وحدة سكنية 500وحدة، والمنطقة الشرقية بعدد  100جاهزة موزعة على منطقة القصيم بعدد 

، مكة المكرمة 2352موزعة على مناطق المملكة بالشكل التالي: الرياض بـ قرض عقاري 8300كما تشمل الدفعة 

، 18، حائل بـ311، تبوك بـ676، عسير بـ1065، المنطقة الشرقية بـ757، القصيم بـ749، المدينة المنورة بـ1474بـ

إضافة الى توزيع قرض عقاري،  251، الجوف بـ173، الباحة بـ28، نجران بـ196، جازان بـ250الحدود الشمالية بـ

، 1014، الشرقية 3519، مكة 25قطعة أرض موزعة على الرياض  4920األراضي المطورة المجانية والبالغ عددها 

 .أرضا 239، الجوف 123جازان 

ووقعت الشركة الوطنية لإلسكان اتفاقيات مع عدد من المطورين العقاريين للعمل على إجراءات تنفيذ مشاريع الوحدات 

 .حت اإلنشاء "البيع على الخارطة" للمواطنين المخصص لهم ضمن هذه الدفعةالسكنية ت

وأك د خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أنه يمكن ألي متقدم موجود ضمن قوائم الصندوق 

جهوزية لالستفادة العقاري معرفة موعد حصوله على القرض العقاري، كما أن أي مواطن في قوائم الصندوق ولديه ال

من قرضه يمكنه تسريع الحصول على القرض، وإصدار الموافقة بشكل فوري، وذلك عن طريق زيارة الموقع 

 .اإللكتروني لصندوق التنمية العقارية

وأضاف العمودي أن الهدف من هذه الخدمات التي تم اإلعالن عنها اليوم يتمثل في تسهيل وتسريع حصول المواطنين 

العقارية، وتسهيل اإلجراءات وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق، مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً  على القروض

للخدمات التي تم تقديمها مسبقاً كمبادرة تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم وغيرها من الخدمات التي تم إقرارها 

 من مجلس إدارة الصندوق.

 

 

 صر مستحقات القطاع اخلاصفريق عمل لوضع آليات ح

 م   2018فبراير   19-هـ 1439جمادى االخر   03المصدر: جريدة  الجزيرة  االثنين  

 رابط الخبر

 

 :االقتصاد -« الجزيرة»

مستحقات المالية المتأخرة للقطاع الخاص، شكَّل مجلس الغرف فريق عمل للتوصل آلليات وحلول بخصوص حصر ال

وسرعة سدادها. ويمثل الفريق خمسة قطاعات، هي: المقاولون، والصحة، والتعليم، واالستشاريون، والمصنعون، 

http://www.al-jazirah.com/2018/20180219/ec2.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180219/ec2.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180219/ec2.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180219/ec2.htm
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الحلول العاجلة لحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة لدى »والموردون. ونظم مجلس الغرف ورشة بعنوان 

، بحضور عدد من أصحاب األعمال، يمثلون مختلف «اآلليات الفاعلة لضمان عدم التأخرالجهات الحكومية.. وإيجاد 

 .القطاعات

على صدور األمر  -حفظها هللا  -وفي مستهل أعمال الورشة قدم رئيس المجلس المهندس أحمد الراجحي شكره للقيادة 

ثيًرا من الدالالت، ومؤشًرا على حرص السامي بحصر المستحقات المتأخرة، وسرعة سدادها. الفتًا إلى أنه يحمل ك

واهتمام الدولة على تحفيز القطاع الخاص، ومعالجة تحدياته، والعمل على إيجاد آليات فاعلة، تضمن عدم تأخير 

مستحقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية، فضالً عن تمكينه من لعب دور فاعل في النمو االقتصادي خالل المرحلة 

 .القادمة

اجحي المشاركين في الورشة إلى دراسة ما ورد في األمر، والعمل على تضافر الجهود لتحقيق تطلعات والة ودعا الر

 .األمر من ناحية دعم مسيرة التنمية االقتصادية

فيما أشاد المشاركون في الورشة من أصحاب األعمال باألمر السامي، مؤكدين أنه تضمن مكتسبات عدة للقطاع 

شديد على أهمية دوره بوصفه شريًكا أساسيًّا في تحقيق التنمية االقتصادية، وعدم تحميل المتعاقدين الخاص، من أهمها الت

مع الوزارات واألجهزة الحكومية أي ضرر بسبب يعود إلى عدم التزام تلك الجهات بالقواعد المنظمة للصرف، 

. وأشاروا أيًضا إلى أن األمر السامي من شأنه والتوجيه بإيجاد آليات فاعلة، تضمن عدم تكرار مثل هذه الحاالت مستقبالً 

أن يساهم في زيادة حركة النشاط االقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في بيئة االستثمار 

 .والمشروعات الحكومية

وآلية لتصنيف  وتضمنت محاور الورشة طرح آليات لحصر جميع المستحقات المالية للموردين والمتعهدين والمقاولين،

المستحقات المالية حسب أسباب التأخر في الصرف، إلى جانب اقتراح آليات إليجاد حلول مناسبة لسداد المستحقات 

 .القائمة، واآلليات التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الحاالت مستقبالً 
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يوقع على مذكرة تعاون لتدوير املالبس « عمل مكة»
 املستعملة

 م   2018فبراير   19-هـ 1439جمادى االخر   03جريدة  الرياض  االثنين   المصدر: 

 رابط الخبر

 

 جمعان الكناني -مكةً المكرمةً 

محمد بن  وقع مستشار وزير العمل والتنمية االجتماعية والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور

حسن القحطاني بمكتبه يوم األحد، مذكرة تعاون مع مؤسسة التدوير الحديثة ويمثلها عبدالعزيز باوارث لالستفادة من 

المالبس المستعملة والفائض منها وتدويرها بحاويات صديقة للبيئة من خالل إقامة عقود شراكة مع عدد من الجمعيات 

 .الخيرية بالمنطقة

 . ة إليجاد سلوك إيجابي تجاه البيئة والمحافظة عليها والتقليل من التلوثوتأتي هذه االتفاقي

 

 
 عفوا معايل الوزير.. املعلومات صاحلة للنشر

 م   2018فبراير   19-هـ 1439جمادى االخر   03المصدر: جريدة الحياة  االثنين  

 رابط الخبر

 

 مجال بنون 

ابلة وزير اإلسكان، مع مجموعة من الكتاب والصحافيين، في مقر الغرفة التجارية األسبوع الماضي، دعيت لمق >

الصناعية بجدة، الساعة الثانية ظهراً، إال أنني اعتذرت إلى مكتب الوزير إذ إنني سأحضر متأخراً؛ الرتباطي ببرنامج 

http://www.alriyadh.com/1662925
http://www.alriyadh.com/1662925
http://www.alriyadh.com/1662925
http://www.alriyadh.com/1662925
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27472325/%D8%B9%D9%81%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1---%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27472325/%D8%B9%D9%81%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1---%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27472325/%D8%B9%D9%81%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1---%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27472325/%D8%B9%D9%81%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1---%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1
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لت إلى مقر الغرفة، حيث لقاء الوزير ، وينتهي الساعة الثالثة ظهراً، المهم وص«مكس إف إم»اقتصادي أقدمه في إذاعة 

 في الدور

 .العاشر

دخلت متوقعاً أنني تأخرت، إال أنني سعدت بأن المعلومات التي يستعرضها وزير اإلسكان كانت على شاشة معلقة، وهي 

اء في غاية األهمية، لما تحويه من معلومات، وقبل لقائه مع الكتاب والصحافيين، كان التقى رجال األعمال وأعض

، وعلمت من الزمالء أن الحوار تضمن شرحاً مفصالً لخطة الوزارة في المرحلة المقبلة، وما «غرفة جدة»مجلس إدارة 

 .يتطلبه من سرعة التجاوب مع حاجات الناس

، 2020في المئة بحلول عام  60تسعى إلى رفع نسبة التملك إلى « اإلسكان»من أهم المعلومات التي قالها الحقيل أن 

ً أن وزارته تعمل بمثابة فريق واحد، بالشراكة مع القطاع الخاص، و2030في المئة بحلول عام  70 وإلى  16، مبينا

جهة حكومية، وتنطلق رؤيتها من خالل أربعة محاور، تشمل: العرض، والتنظيمات والتشريعات، والتمويل، وأخيراً 

مواطن، والقطاع الحكومي، والمطور العقاري، والجهات تستهدف ببرامجها ال« الوزارة»خدمة المواطن، مشيراً إلى أن 

 .التمويلية، وأخيراً القطاع غير الربحي

وعن المحاور التي تعمل عليها الوزارة، أكد الحقيل أنها تشمل العرض وتضمن توفير وحدات سكنية مالئمة بخيارات 

إنها ستمكن أي مواطن من »يل يقول الوزير: متنوعة وأسعار تناسب مختلف فئات األسر السعودية، وفي ما يتعلق بالتمو

الحصول على التمويل بطريقة ميسرة وبأقل كلفة ممكنة، وستقوم بعمل التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالقطاع السكني، 

 .مع رفع مستوى خدمة المواطن، عبر تذليل العقبات التي ستواجهه لتملك بيته األول

إن »اسة عن مشروعه، وبخاصة أنه الموضوع األول الذي يقلق السعوديين، قال: وزير اإلسكان، الذي كان يتحدث بحم

هناك بعض المبادرات المتعلقة بالعروض، من أهمها، برنامج شراكات يهدف إلى حفز المطورين من القطاع الخاص، 

ركزية من خالل تسهيل االجراءات، والحصول على التراخيص، ومنح استثناءات محفزة، إلى جانب مبادرة م

المشتريات، وهنا ستسعى الوزارة إلى تطوير منصة إلكترونية تهدف إلى إتاحة شراء مواد البناء تسهم في خفض 

 .«التكاليف وتعطي الفرصة لشركات التطوير الصغيرة والمتوسطة بدخول السوق والحصول على أسعار معقولة

تسعى إلى استقطاب تقنيات حديثة بتقليل الكلفة ومدة تنفيذ « اإلسكان»وفي ما يتعلق بتقنية البناء، أشار الحقيل إلى أن 

ألف  200المشاريع، مبيناً أن أحد أهم مبادراتها المتعلقة بالعروض هو برنامج اإلسكان التنموي، الذي يهدف إلى توفير 

ً بأن وزارته قلصت رحلة المطور لبناء منزل من ناحية  وحدة سكنية لفئات ذوي الدخل المحدود بنظام االنتفاع، منوها

شهراً،  24شهراً وتقلصت إلى  54في المئة، إذ كانت في السابق تستغرق  50التنظيمات والتشريعات إلى أكثر من 

شهراً، مبيناً أنه أضيفت خدمة جديدة هي البيع على الخريطة، وهذه تستغرق شهرين، أما  18شهراً إلى  36والبناء من 

 .يوماً فقط 120شهراً، فأصبحت اآلن خالل  12ى إل 6التراخيص واعتماد المخططات من 

إن من أهم العوائق التي كانت تواجه الوزارة في ما يتعلق بالتمويل، أن معظم الجهات التمويلية »يقول وزير اإلسكان: 

لى ال تمول غير الوحدات الجاهزة فقط، كما أن الجهات التمويلية ال تقبل تمويل بعض المواطنين، بسبب جهة العمل، إ

في المئة(، وأخيراً ارتفاع القيمة اإلجمالية للوحدة، بسبب ارتفاع أرباح  10جانب عدم قدرة توفير الدفعة األولى )

بعد أن وجدنا هذه المعوقات طرحنا بعض الحلول والمقترحات، منها تقديم ضمانات »، ويضيف الوزير «المصارف

فير ضمانات قروض للمواطنين، بغض النظر عن جهة العمل، قروض لتمويل وحدات قيد اإلنشاء والبناء الذاتي، وتو

ألف لاير  14ودعم الدفعة األولى لتصل إلى خمسة في المئة، ودعم أرباح التمويل لتقديم قرض عقاري حسن لمن دخلهم 

لهم من أو أقل، على سبيل المثال، تقديم ضمانات للتمويل العقاري تمك ن المواطنين من الحصول على تمويل لشراء مناز

، أما مبادرة «ألف لاير وأقل 14في المئة لمن دخلهم  100المطورين، وتقديم قرض عقاري حسن مدعوم األرباح بنسبة 

إن برنامج اإلسكان سيسهم في زيادة حجم »دعم الدفعة المقدمة للمستفيدين لفئات مختلفة من المواطنين، فقال الحقيل: 
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، وسيسهم في نمو 2020بليون لاير بحلول عام  502يون لاير ليصل إلى بل 290سوق التمويل العقاري الحالية من 

ألف وظيفة، ويرفع نمو  40في المئة، كما أن قطاع اإلسكان سيوفر للمواطنين  50إلى  40االقتصاد غير النفطي من 

بحلول عام  في المئة 63في المئة إلى  54بليون لاير، ورفع المحتوى المحلي من  22الناتج المحلي السنوي إلى 

2020. 

وتطرق الوزير إلى تساؤالت عدة للحاضرين، في ما يتعلق بالشروط التي أحياناً ال تمكن المواطن من أن يستفيد من 

المنتجات السكنية إذا كانت لديه قروض شخصية أخرى، إذ من الواجب على المقترض أو المستفيد للدعم السكني أال 

شاريع تتعلق بذوي الحاجات الخاصة واألرامل والمطلقات، إال أنه لم يفصل تكون لديه أي التزامات، وتحدث عن م

 .بالتوضيح

بعد لقاء استمر زهاء ساعة مع الكتاب والصحافيين، دخل القاعة نائب رئيس مجلس اإلدارة لغرفة تجارة وصناعة جدة 

غداء، في حضور رجال األعمال، المهندس مازن بترجي، وطلب من الحقيل إنهاء الحوار، ألن الغرفة أقامت له حفلة 

فاضطر إلى قطع الحوار وأخذ سؤال واحد، وقبل أن نستعد لمغادرة القاعة قفز أحد المرافقين لوزير االسكان وقال لنا 

فرددت عليه على الفور، صدمتمونا بهذه « يا إخوان المعلومات التي حصلتم عليها ليست للنشر»بصوت مسموع: 

لقاء ودي أو التعرف على الوزير، بقدر ما يهمنا أن تصل هذه المعلومة إلى الناس، ألنني المعلومة، ولم نحضر ألجل 

على يقين أن كثيراً من الناس يهمهم ما جاء في فقراتها، وليعذرني الوزير ماجد الحقيل، ألنني نشرت هذه المعلومات، 

 .ال طعم لهافأنا أؤمن بأن المنجزات التنموية إذا لم نشارك المواطن ونبلغه بها، ف

 !فباهلل عليكم كيف كنت سأخفي عن الناس هذه المعلومات وال أنشرها، لو أنني سمعت نصيحة ذلك الموظف؟

 

 

 

 هل حنن حباجة إىل اجلامعة

 م   2018فبراير   19-هـ 1439جمادى االخر   03المصدر: جريدة  الوطن  االثنين  

 رابط الخبر

 

 علي سعد املوسى

إلى الرياض وصل أحمد بصحبة والده وأخويه حامال معه شهادة الدبلوم الفني ما بعد الثانوية. أسرة ترحل تحت بريق 

سألة إعالن عن وفرة بضع وظائف في أحد القطاعات العسكرية. من هو الذي يستطيع إقناع هذا )الرباعي( أن م

الحصول على إحدى هذه الوظائف أمر صعب ومستحيل، في ظل هذه الطوابير الطويلة التي تتنافس بملفات أغنى وأثقل 

بكثير من شهادة هذا األحمد. من هو الذي سيقول لهم إن المئات، بل اآلالف، من حاملي الشهادة الجامعية في تخصصات 

ف( شاغرة. جامعاتنا اليوم ال تشبه في كثافة اإلنتاج سوى نهر ضخم الهندسة العشرة يتزاحمون اليوم على رتبة )عري

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=36331
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=36331
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=36331
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=36331
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عمالق لكنه يصب في رمال ربع خال من السوق الحقيقية للمستقبل. ابن عم أحمد، الذي يروي لي قصتهما المتشابهة 

ة وسيتحملونه خريج هندسة كيميائية منذ ست سنوات. يقول لي بألم إنه مثل آالف الشباب صاروا يتقبلون واقع البطال

حتى سن الثالثين. يذكر لي في مكالمته الطويلة المؤلمة أن عميد كلية الهندسة قال لهم في اليوم األول من حفل تقديم 

ألف لاير للطالب الواحد. يقترح ساخرا:  300وتعريف الطالب الجدد، إن تكلفة طالب الهندسة حتى تخرجه تقترب من 

في جيب الطالب ليقيم به مشروعا صغيرا أو متوسطا.. بالش كلية هندسة. يجرؤ أكثر لماذا ال ندفع هذا المبلغ الضخم 

على القول: لماذا ال يعطى الشاب المبلغ نفسه بالكاش، فقد يستطيع العيش به لثالثين سنة في دولة شقيقة مشهورة 

امعة وكلها تصب في رمال برخص تكاليف المعيشة. يذكر لي باألرقام وجود أكثر من مئتي قسم هندسة في ثالثين ج

الربع الخالي. تنتهي حتى بالحلم المستحيل على أدنى مسمى للوظيفة. كنت سأذكر له وجود أكثر من ألفي قسم دراسي، 

  .وكلها تذهب إلى ذات الكثبان الرملية المخيفة. لم يتبق سوى الطب، وهو الذي يدخل هذا العام رسميا إلى طابور البطالة

  .طبيعة المعالجة: أقامت أميركا سد )هوفر( الشهير من أجل تحويل نهر كولورادو إلى جهة جديدة سأختم بمثال يشرح

تقيد دولة مثل ألمانيا تأهيل عشرين ألف خريج جامعي في الدراسات اإلنسانية إلى التمريض والتصنيع والبرمجة. دولة 

ين إلى جامعاتها لهذا العام. نحن لدينا نقبل الثالثة مثل بريطانيا تفاخر بأنها استطاعت قبول واحد من كل ثالثة متقدم

 .كلهم
 

 
 إلزام اجلهات احلكومية باإلفصاح عن الفساد واحلد من ظاهرة الرشوة

الشورى يطالب مبعاجلة أسباب تزايد حاالت جتاوز نظام 
 املنافسات واملشرتيات احلكومية
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 الرياض ـ عبدالسالم البلوي

قرر مجلس الشورى إلزام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باإلبالغ عن حاالت الفساد التي 

فة المتعلقة بها وربطها بقاعدة البيانات تكتشفها بحكم االختصاص واإلفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات كا

الوطنية المشتركة، كما طالب اليوم الثالثاء بمعالجة أسباب تزايد حاالت تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 

والئحته التنفيذية واقتراح ضمانات للحد من ذلك، وفق الملحوظات التي لدى الهيئة، ودعا المجلس الجهات الحكومية 
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ً للبالغات التي تتعلق بالرشوة ضدها، إلى محاربة هذه الظاهرة والحد منها ومعالجة الت ي تصدرت قائمة األكثر تقديما

 .وضعها الداخلي، بالتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد

 

 وكانت" الرياض" قد انفردت بتفاصيل التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد الذي كشف عدم التزام الجهات المشمولة

باختصاصات الهيئة باإلفصاح واإلبالغ عن حاالت الفساد التي تكتشفها والمعلومات والوثائق والمستندات، مما أدى إلى 

عدم تمكن الهيئة من بناء قاعدة المعلومات والبيانات واإلحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وتحليلها، 

وامر السامية الصادرة بنشر ما يتم اكتشافه من حاالت الفساد، وبالتالي صعوبة وعدم تمكنها بشكل كبير من تنفيذ األ

 .من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 14إعداد تقارير دقيقة لتقويم وضع النزاهة والفساد في المملكة وفقاً للمادة 

 

الفساد المالي واإلداري في عقود واتضح للجنة الهيئات الرقابية فيما يخص جهود الهيئة في التحري عن أوجه 

المشروعات التنموية الكبرى، أن نسبة المشروعات الي وجد بها مخالفات وتجاوزات تنطوي عليها شبهات فساد هي 

وفيما يخص مخالفات نظام المشتريات الحكومية والئحته التنفيذية فقد بلغت نسبة المشروعات التي وجدت بها  31%

بدون مخالفات أو تجاوزات من إجمالي المشروعات التي وقفت عليها  %24ن للهيئة وجود كما لم يتبي %45مخالفات 

الهيئة في المرحلة األولى من الرقابة منذ بداية عمل البرنامج، وترى اللجنة الشورية أن ذلك قد يعزى إلى وجود ثغرات 

عدم تطبيق الجهات الحكومية للنظام على  في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يمكن سوء استعمالها، إضافة إلى

 .الوجه األمثل

 

وقد سبق لمجلس الشورى مطالبة الهيئة بدراسة واقع الفساد في القطاع الخاص، خاصة في القطاعات المصرفية 

والتمويلية والتأمين والمقاوالت، ومدى تأثيره على القطاع العام، حينما أقر توصية للجنة حقوق اإلنسان والهيئات 

الرقابية في الحادي عشر من شهر رمضان الماضي ، مؤكداً أن الفساد في القطاعات الكبرى مثل المصارف والتمويل 

والتأمين والمقاوالت، له أثر مباشر على الفساد في القطاع العام، وقد يكون من أحد أهم مسبباته، وحث المجلس الهيئة 

غراض لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، كما دعاها إلى التركيز على إنشاء مؤسسات وجمعيات غير حكومية متعددة األ

على مسببات الفساد ومعالجتها وإجراء الدراسات المسحية لجميع الظواهر واقتراح الحلول اإلدارية والنظامية، ووافق 

، العدل، المالية، الشورى على تشكيل لجنة عليا برئاسة هيئة مكافحة الفساد وعضوية الوزارات ذات العالقة، الداخلية

التعليم، اإلعالم، االقتصاد والتخطيط، التجارة واالستثمار، والجهات الرقابية األخرى، تعنى بتكثيف وتنسيق جهود 

المملكة لتعزيز مكانتها في المؤشرات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والتي من أهمها مؤشر مدركات الفساد الصادر 

 .عن منظمة الشفافية العالمية
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يوضح كيفية تقديم اعرتاض على قيمة « حساب املواطن»

 الدعم
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 واس -الرياض 

لدى أحد المستفيدين اعتراض على أوضح برنامج حساب المواطن كيفية تقديم اعتراض على قيمة الدعم، في حال كان 

 .قيمة الدعم المقدم له خالل دورة الدفع

 

 وبي ن البرنامج أنه يُمكن للمستفيد تقديم االعتراض عبر الدخول إلى البوابة اإللكترونية للبرنامج على الرابط
www.ca.gov.sa ,  على أيقونة "تقديم ثم اختيار"حالة الدفعات وتقديم االعتراض" من الصفحة الرئيسية، والضغط

 .اعتراض على الدفعة الحالية"، حيث سيتم التعامل مع الطلب خالل فترة السماح التي تمتد لثالثة أشهر بعد كل دورة دفع

 

وأضاف البرنامج، أنه يتم إتاحة أيقونة االعتراض على مبلغ الدفعة في البوابة اإللكترونية، بعد خمسة أيام من كل دورة 

 .ل طلب االعتراض، يتم صرف قيمة الدعم المستحقة بأثر رجعي عن الشهر محل االعتراضدفع، وفي حال قبو

 

وأشار البرنامج، إلى أنه في حال كانت الدفعة ناقصة أو صفر، فإن ذلك يعود إلى أسباب منها، تجاوز الدخل الشهري 

 .، أو عدم أهلية أحد التابعينللمستفيد للحد المانع للدعم، أو عدم إفصاحه عن الدخل أو المصدر الصحيح للدخل

 

وأكد "حساب المواطن" بأنه يتم إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، للتحقق من توافق بيانات المستفيدين الُمفصح 

عنها في البوابة اإللكترونية، مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات األخرى عبر الربط اإللكتروني الُمنفذ معها، 

أنه في حال عدم تطابق البيانات، فيتم التواصل مع المستفيدين إلشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم، كما يتم  الفتًا إلى

تقييم أهليتهم وقيمة الدعم المستحقة وفق البيانات الرسمية، وذلك من أجل تحقيق األهداف التوجيهية للبرنامج، وتجنب 

 .توجيه الدعم لغير مستحقيه
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يواصل صيانة منازل أسر الشهداء وذوي « التدريب التقني» 

 الدخل احملدود بنجران
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 واس -نجران 

لتقني والمهني بمنطقة نجران، ممثلة ممثلة بالكلية التقنية، والمعهد الصناعي الثانوي تواصل اإلدارة العامة للتدريب ا

عبر فريق برنامج الصيانة التطوعية، العمل في صيانة مساكن أسر شهداء الواجب وأسر ذوي الدخل المحدود بنجران، 

 .قة، ومؤسسة سليمان الراجحي الخيريةالذي تم إطالقه مؤخراً إلى جانب الجمعية الخيرية للخدمات االجتماعية بالمنط

 

وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، سعيد بن أحمد آل جبار، أن هذا البرنامج يحظى بدعم واهتمام 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كصيانة تطوعية مجانية تسهم في تلبية احتياجات أسر شهداء الواجب وأسر 

ً أن البرنامج يحمل الوعي بقيمة  ذوي الدخل المحدود بالمنطقة كأحد جوانب المسؤولية االجتماعية للمؤسسة ، مبينا

وقيم التكافل االجتماعي وبناء الثقة وتعزيز الوعي بالمسؤولية االجتماعية  2030التطوع كأحد مقومات رؤية المملكة 

العمل والسرعة في اإلنجاز والتعاون مع أسر شهداء الواجب واالستدامة والعمل وفق آلية مهنية منظمة تضمن الدقة في 

 .وأسر ذوي الدخل المحدود
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اململكة تنضم إىل اجلمعية الدولية للمؤمترات وامللتقيات 

«ICCA» 
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 واس -الرياض 

 أعلن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، انضمام المملكة العربية السعودية، للجمعية الدولية للمؤتمرات والملتقيات
ICCA مع الملتقى السعودي لصناعة االجتماعا ً ً بمركز الملك ، وتفعيل عضويتها في الجمعية ، تزامنا ت المنعقد حاليا

فيصل للمؤتمرات، بفندق االنتركونتننتال بالرياض، برعاية صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن 

 عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة اإلشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات

. 

 

 -بمشيئة هللا-ذي للبرنامج المهندس طارق العيسى، أن انضمام المملكة في هذه الجمعية الدولية سيسهم وأكد المدير التنفي

في زيادة قدرات المملكة من أجل استقطاب فعاليات دولية تسهم في تطوير القطاعات االقتصادية في المملكة، بما 

دمين إلى المملكة تنفيذا ألهداف البرنامج ، وزيادة أعداد سياحة األعمال القا2030يتماشى مع رؤية المملكة 

 . واختصاصاته

 

ً للبرنامج وخططه الطموحة في العمل على أن تكون المملكة وجهة رائدة مميزة إلقامة  وعد  هذه الخطوة دعما قويا

تشكله هذه االجتماعات والمؤتمرات والدولية لتوافر الكثير من المقومات الجاذبة النعقاد فعاليات األعمال فيها، مما 

الفعاليات من دور كبير في بناء العالقات مع الدول، وتعزيز قنوات التواصل والتبادل التجاري، ونقل المعرفة واالبتكار 

 ً  في جميع المجاالت، إضافة إلى إثرها القوي على قطاع السياحة والسفر في المملكة، وإبراز مكانة المملكة إقليمياً ودوليا

. 

 

رئيس الجمعية خوان خوزيه، أن العضوية ستعمل على رفع كفاءة التسويق الستقطاب اجتماعات  من جانبه أبان نائب

ومؤتمرات الجمعيات والمنظمات واالتحادات الدولية لتقام في المملكة، واالستفادة من قواعد المعلومات المتوفرة لدى 
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مي والمحلي وخصائصها وسبل جلبها، والتعرف الجمعية، التي ترصد حركة تلك الفعاليات على المستوى العالمي واإلقلي

على البرامج التطويرية والدورات التدريبية ذات العالقة باستقطاب فعاليات األعمال، وتسويق المملكة كوجهة دولية 

ومحلية إلقامة المؤتمرات واالجتماعات، وتوطيد العالقات مع قادة صناعة االجتماعات الدولية، ومواكبة التطورات على 

 . 2030مستوى الدولي، انسجاماً مع رؤية ال

 

 
 ألف ريال أتعاب حماماة تتحملها الدولة 100
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 المراكز: نجالء الحربي، يمن لقمان، الوطن 

ب المحامين، أنصفت وزارة العدل المحامين المرشحين لترافع أمام القضاة عن المتهمين العاجزين عن دفع أتعا

والموقفين على إثر قضايا كبيرة، بحيث تكون تلك األتعاب على نفقة الدولة، وذلك بتحديد الحد األعلى واألدنى ألتعاب 

آالف  3آالف لاير كحد أعلى، و 5المحامين في تلك القضايا، بحيث ال يتجاوز مبلغ أتعاب المحامي في الجلسة الوحدة 

 .المبلغ في جميع الجلسات مئة ألف لاير لاير كحد أدنى، على أال يتجاوز

آالف لاير عن المتهم األول  5وتضمنت اآللية أنه في حال تعدد المتهمين في القضية الواحدة فيتقاضى المحامي المندوب 

آالف لاير كحد أدنى، ومبلغ ألفي لاير عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة كحد أعلى، وألف لاير كحد  3كحد أعلى و

ألف لاير، وإذا لم يتم فتح الجلسة لسبب عائد لغير المحامي فيستحق نصف  150، وأال يتجاوز جميع ما يتقاضاه أدنى

المبلغ المحدد للجلسة، وإذا كانت القضية خارج مدينة مقر مكتب المحامي فيصرف له مبلغ ألف لاير عن الجلسة 

 .الواحدة

 قوائم مقترحة

فواز التميمي: إن اإلدارة تعد قوائم مقترحة للمحامين المرشحين للترافع عن المتهمين قال مدير اإلدارة العامة للمحاماة 

 .في الجرائم الكبيرة في كل منطقة، ويتم تحديثها سنويا، وتكون معتمدة من وكيل الوزارة

ا برئاسة مدير وأشار إلى تشكيل لجنة في وزارة العدل بقرار من الوزير، لترشيح المحامين للترافع في مثل هذه القضاي

اإلدارة العامة للمحاماة، وعضوية كٍل  من مستشار شرعي من وكالة الشؤون القضائية، ومستشار نظامي من وكالة 

 .األنظمة والتعاون الدولي، وممثل من اإلدارة المالية

قت كاف، وعلى وأضاف: تتلقى اللجنة الطلب الوارد من المحكمة بندب محام للترافع عن المتهم قبل موعد الجلسة بو

أيام من تسلمه، ثم ترشح محاميا من القوائم المعدة من اإلدارة العامة للمحاماة، وتبعثه للمحكمة  5اللجنة البت فيه خالل 

 .قبل موعد الجلسة بما ال يقل عن خمسة أيام
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 طلب كتابي

وهي: أن يكون مقيدا في جدول  بين مدير اإلدارة العامة للمحاماة الشروط التي يجب أن تتوافر في المحامي المندوب

 .المحامين الممارسين، عدم صدور عقوبة تأديبية بحقه، أال ترد عليه مالحظات من المحكمة المختصة

ولفت التميمي النظر إلى أن المحامي المندوب ال يقبل اعتذاره عن االستمرار في القضية إال بطلب كتابي للجنة، يرسل 

ن موعد الجلسة، موضحا فيه سبب االعتذار، وعليه حضور الجلسات إلى أن تبت خالل مدة ال تقل عن عشرة أيام م

 .اللجنة في طلبه

وأفاد بأن إدارة المحاماة تحرر عقدا بينها وبين المحامي المندوب لتولي القضية وفق نموذج يعد وفق هذه اآللية، مضيفا 

ا بطلب من القاضي ناظر القضية، أو بخطاب من أن لوزارة العدل الحق في إنهاء التعاقد مع المحامي المندوب، إم

 .المتهم مرفقة فيه المبررات، ويكون احتساب األتعاب للمحامي وفق ما أنجزه

 

 جرائم كبرى

أشاد المحامي والمستشار القانوني نواف النباتي باآللية الجديدة، مبينا أنه في السابق كان نظام اإلجراءات الجزائية 

يه أن المتهم يمكن أن يطلب محاميا على نفقة الدولة، لكن كانت اآللية غير محددة، ولم تكن يذكر ف 1435الصادر عام 

هناك لجنة سوى تراحم للعناية بالسجناء، وكانت اآللية التي تستخدم قيام اللجنة بإرسال القضية للمحامي، وفي حالة قبوله 

موضحا أن تحديد الحد األعلى ألتعاب المحامي تعتبر  أو رفضه يبلغ لجنة تراحم بذلك دون أن يدفع أي مقابل للمحامي،

بادرة إيجابية من قبل الوزارة، وإذا كان خارج مقر إقامة المحامي فتتكفل الدولة بتذاكر السفر، وأكد أن القضايا الكبرى 

 .تشتمل على االتجار بالمخدرات وتهريبها، وعلى جرائم اإلرهاب والقتل وغيرها

 

 
ا لدعاوى نفقة وحضانة الشهر  2050حماكم اململكة تصدر 

ً
حكم

 املاضي
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 واس -الرياض 

قضية يوميًا،  93ة خالل شهر جمادى األولى المنصرم، بواقع قضية نفقة وحضان 2050فصلت محاكم المملكة في 

 .تنوعت بين دعاوى زيادة نفقة، تنفيذ حكم في نفقة، وطلب حضانة، وغيرها من القضايا

http://www.alriyadh.com/1663280
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حكًما، فيما بلغت أحكام دعاوى السكن للزوجة واألوالد ونحوهم  59وبلغت األحكام الصادرة في دعاوى زيادة النفقة، 

ً لطلبات النفقة خالل الشهر المنصرم، إلى  1786حكماً، باإلضافة إلى إصدار المحاكم لـ 153ممن تجب نفقتهم  حكما

 .حكماً صدرت في دعاوى أخرى متعلقة بالنفقة والحضانة 52جانب 

 

وات خذت وزارة العدل والمجلس األعلى للقضاء، جملةً من القرارات والتعديالت واإلجراءات التي تدعم األم الحاضنة، 

تي تهدف في أساسها إلى حماية األسر من التشتت بعد االنفصال، وتسهيل وتسريع اإلجراءات التي قد تتسبب في ال

 .تعطيل مصالح األبناء واألمهات الحاضنات

 

أحكام، ثم المنطقة  407حكًما، تليها محاكم منطقة الرياض بـ 842وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ

 113حكًما، فيما جاءت منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ 134ًما، ثم منطقة المدينة المنورة بـحك 271الشرقية بـ

حكًما، وأصدرت محاكم منطقة  37حكًما، ثم منطقة تبوك بـ 68حكًما، ثم منطقة عسير بـ 71حكًما، تليها منطقة جازان بـ

حكًما،  20حكًما، ثم منطقة حائل بـ 21م منطقة الباحة بـحكًما، ث 24حكًما، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ 32الجوف 

 .أحكام 10فيما سجلت منطقة نجران أقل األحكام في المناطق في نفس الفترة بـ

 

وكان المجلس األعلى للقضاء، قد حسم أحقية األم بإثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم 

لحاالت التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين، وهو الرأي األحوال الشخصية بذلك في ا

الذي صدرت الموافقة بشأنه من معالي وزير العدل رئيس المجلس األعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد 

 .الصمعاني

 

النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لحاضنته وتضمنت اإلجراءات التي تدعم األم الحاضنة، اعتماد التنفيذ الفوري ألحكام 

من نظام التنفيذ، كما يتم نظر قضايا الحضانة  34مباشرة قبل اتخاذ اإلجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة 

 .والزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي
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 ـه1439ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقايف 

اجلرائم املعلوماتية »تطلق مبادرتها « هيئة االتصاالت»
 «خطورتها وعقوبتها
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 واس -الرياض 

تصاالت وتقنية المعلومات ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة، سلسة محاضرات مبادرتها )الجرائم أطلقت هيئة اال

هـ " كيف نكون قدوة؟" وذلك في مقر اإلدارة 1439المعلوماتية خطورتها وعقوبتها( ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي 

 .لف مراحل التعليم العام والكليات التقنيةطالب وطالبة من مخت 1600العامة للتعليم بمحافظة الطائف، بحضور 

 

ً مرئياً حول الجرائم  وقدم المستشار القانوني لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات صالح بن علي الربيعة، عرضا

ً نظام مكافحة جرائم  المعلوماتية وأنواعها، ومخاطرها، وسبل الوقاية منها، وخطوات اإلبالغ عنها، ُمستعرضا

 .المعلوماتية

 

وتهدف الهيئة من المبادرة إلى رفع مستوى الوعي لدى الطالب والطالبات في منطقة مكة المكرمة بكيفية االستخدام 

 .اآلمن لإلنترنت، وتعريفهم بالمخاطر التي قد يتعرضون لها عند إساءة استخدامهم له

 

المكرمة تشمل )التعليم العام، التعليم  يذكر أن هذه المبادرة، سيتم تنفيذها في جميع المناطق التعليمية بمنطقة مكة

الجامعي، المعاهد والكليات( باستخدام أساليب متعددة منها تقديم المحاضرات التوعوية التفاعلية، إرسال رسائل نصية 

(SMS توعوية إلى المشتركين في خدمات االتصاالت بمنطقة مكة المكرمة، وعرض رسائل إعالمية توعوية على )

 الرياضية في المنطقة.شاشات المالعب 
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 مركز امللك سلمان ينهي مشروع مقر الطوارئ يف طاجيكستان
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 طاجيكستان

 

في المئة من مشروعه إلنشاء وتأهيل مقر تدريب لجنة  99نهى مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، أ

ألف دوالر أميركي، الذي ُوقِّع قبل أشهر  997الطوار  والدفاع المدني في مدينة دوشنبيه بجمهورية طاجيكستان بكلفة 

بنى من ثالثة طوابق وقبو، جرى االنتهاء من جميع أعمال عدة مع إحدى الشركات المتخصصة. ويتألف المشروع من م

التشطيبات الداخلية للمبنى، فيما ال تزال أعمال التشطيبات الخارجية قائمة. ويهدف المشروع إلى تأهيل مقر لتدريب 

إلى عقد لجنة الطوار  والدفاع المدني التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان ومنسوبيها من عسكريين ومدنيين، إضافة 

دورات للمستفيدين في المناطق التي تتعرض للكوارث حول مواجهتها وكيفية التعامل حال حدوثها. ويأتي ذلك في إطار 

 المساعدات اإلغاثية واإلنسانية التي يقدمها المركز في طاجيكستان في مختلف مجاالت العمل اإلنساني.
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وضبط « التوطني» بـ يف املئة من حمال الذهب التزمت 94.5

 خمالفة 494
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 مخالفة-494-وضبط

 

في المئة، بحسب ما كشفت عنه  94.5رات بتطبيق قرار التوطين إلى وصلت نسبة التزام محال بيع الذهب والمجوه

جولة، نفذتها فرق تفتيش تابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية، على المجمعات والمحال التجارية،  11.971

 .بمشاركة جهات حكومية، لمتابعة القرار في مختلف مناطق المملكة

 

في المئة  76مخالفة على مستوى المملكة، منها  494االخيل، أنه تم ضبط وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أب

 .في المئة من إجمالي المخالفات المضبوطة 24مخالفات توطين، بينما بلغت نسبة المخالفات األخرى 

 

معاً »، أو عبر تطبيق 19911ودعا أباالخيل عمالء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز االتصال على الرقم 

في األجهزة الذكية، لتقديم االستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار. ويأتي قرار توطين محال « لرصدل

الذهب والمجوهرات في إطار تفعيل برنامج التوطين في المناطق، الذي تتابعه وزارات الداخلية، والعمل والتنمية 

االستثمار، إضافة إلى إمارات المناطق، واألمن العام، والمديرية االجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة و

 .العامة للجوازات، ضمن قرارات التوطين الصادرة في وقت سابق، لتمكين المواطنين من فرص العمل

 

يُذكر أن برنامج التوطين في المناطق، يهدف إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات 

واألنشطة االقتصادية، بالتركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين 

الشبان والفتيات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين 

المحفِّ زات والممكنات لتشجيع قطاع األعمال في المنطقة، لتوطين  المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل الئقة ومستقرة، ووضع

 .فرص العمل المتاحة
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 وزير العدل يعتمد آلية ندب احملامني ملتهمي اجلرائم الكربى
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اعتمد وزير العدل رئيس المجلس األعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً يتيح للمتهم، الذي ليس 

ال يتجاوز مجموع ما يتقاضاه  لديه القدرة المالية، في الجرائم الكبيرة، ندب محاٍم للدفاع عنه على نفقة الدولة، بحيث

 .ألف لاير في جميع الجلسات 100المحامي 

 

إن المحكمة تتجاوب مع طلب المتهم ندب محام للدفاع عنه، من »وقال الصمعاني، في بيان صحافي أمس )اإلثنين(: 

فيه موعد الجلسة خالل إجراءات عدة، منها إصدار قرار بقبول طلب المتهم، ثم إرسال خطاب إلى وزارة العدل لتحدد 

 .«الختيار محام للدفاع عنه

 

فيتقاضى المحامي خمسة آالف »وأضاف إن أتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة تدفع وفق آلية تضعها الوزارة، 

ألف  100لاير في حد أعلى، وثالثة آالف لاير في حد أدنى، في الجلسة الواحدة، بحيث ال يتجاوز مجموع ما يتقاضاه 

 .« في جميع الجلساتلاير

 

يتقاضى المحامي المندوب خمسة آالف لاير عن المتهم األول في »وبين أنه في حال تعدد المتهمين في القضية الواحدة، 

حد أعلى، وثالثة آالف في حد أدنى، ومبلغ ألفين عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة في حد أعلى، وألف في حد أدنى، 

ً  150ما يتقاضاه على أال يتجاوز جميع   .«ألفا

 

فيستحق نصف المبلغ المحدد للجلسة، وإذا كانت »وأشار إلى أنه إذا لم يتم فتح الجلسة، لسبب عائد إلى غير المحامي، 

 .«القضية خارج مدينة مقر مكتب المحامي فيصرف له مبلغ ألف لاير عن الجلسة الواحدة

 

از التميمي أن اإلدارة تعمل على إعداد قوائم مقترحة للمحامين من جهته، أوضح مدير اإلدارة العامة للمحاماة فو

في كل منطقة، على أن يتم تحديثها سنوياً، مشيراً إلى تشكيل لجنة  المرشحين للترافع عن المتهمين في الجرائم الكبيرة

في وزارة العدل بقرار من وزير العدل، لترشيح المحامين للترافع في القضايا، برئاسة مدير اإلدارة العامة للمحاماة، 

التعاون الدولي، وعضوية كٍل من مستشار شرعي من وكالة الشؤون القضائية، ومستشار نظامي من وكالة األنظمة و

 .وممثل من اإلدارة المالية
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وعلى »وبين أن اللجنة تتلقى الطلب الوارد من المحكمة بندب محام للترافع عن المتهم قبل موعد الجلسة بوقت كاف، 

ً من القوائم المعدة من اإلدارة العامة للمحاماة، وتبعث به  اللجنة البت فيه خالل خمسة أيام من تسلمه، ثم ترشح محاميا

 .«إلى المحكمة قبل موعد الجلسة بما ال يقل عن خمسة أيام

 

ونوه بالشروط التي يجب توافرها في المحامي المندوب، تتمثل بأن يكون مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ولم 

ب ال يقبل اعتذاره تصدر عقوبة تأديبية بحقه، وأالَّ ترد عليه مالحظات من المحكمة المختصة، مؤكداً أن المحامي المندو

عن االستمرار في القضية إال بطلب كتابي للجنة، يرسل خالل مدة ال تقل عن عشرة أيام من موعد الجلسة، موضحاً فيه 

 .سبب االعتذار، وعليه حضور الجلسات إلى أن تبت اللجنة في طلبه

 

القضية، وفق نموذج يعد وفق هذه اآللية، ولفت إلى أن إدارة المحاماة تحرر عقداً بينها وبين المحامي المندوب لتولي 

مضيفاً أن لوزارة العدل الحق في إنهاء التعاقد مع المحامي المندوب؛ إما بطلب من القاضي ناظر القضية وإما بخطاب 

 .من المتهم مرفقة به المبررات، على أن يكون احتساب األتعاب للمحامي وفق ما أنجزه

 

( من المادة 1يجب أن يقدم للوزارة الشهادة المسلمة له من المحكمة، بموجب الفقرة )وأكد التميمي أن المحامي المندوب 

 .( من الالئحة، عن كل جلسة، لصرف أتعابه، على أن تصدر اللجنة قراراً بما يستحقه المحامي من أتعاب97)

 

ط حق المتهم في تولي ويحال إلى اإلدارة المختصة الستكمال إجراءات الصرف، موضحاً أن صرف االستحقاق ال يسق

 .المحامي المندوب تقديم التماس إعادة النظر في األحوال التي قررها النظام
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 قضية اعتداء على املال خالل مجادى األوىل  4345« : النيابة»

 م   2018فبراير   20 -هـ 1439جمادى الثاني   4المصدر: جريدة الحياة الثالثاء  

27499430com/Edition/Print/http://www.alhayat./-جمااادى-خااالل-المااال-علااى-اعتااداء-قضااية-4345----النيابااة-

 األولى

 

استحوذت قضايا االعتداء على المال على ربع القضايا التي وردت إلى النيابة العامة، خالل شهر جمادى األولى 

عتداء على العرض واألخالق بنسبة تلقتها النيابة، تليها جرائم اال 17.381قضية، من أصل  4345الماضي، مسجلة 

 .في المئة، وكانت منطقتا الرياض ومكة المكرمة هما األعلى في عدد القضايا، تليهما الشرقية 23

 

في المئة، أما  21وتساوى كل من قضايا االعتداء على النفس والمخدرات والمؤثرات العقلية، خالل الشهر نفسه، بنسبة 

ت نسبتها أربعة في المئة، واالقتصادية ثالثة في المئة. واستحوذت القضايا التي ُصنفت القضايا الوظيفية العامة فكان

 .على نسبة مماثلة« أخرى»ضمن بند 

 

 23في المئة، تليها مكة المكرمة بـ 32وجاءت منطقة الرياض في الصدارة من حيث عدد القضايا الواردة إليها، بنسبة 

حت القضايا في المناطق األخرى بين اثنين وخمسة في المئة )نجران، وعسير، في المئة، وراو 11في المئة، فالشرقية 

 .وجازان، والقصيم، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية(

 

قضايا، والمحالة إلى المحاكم برفع الدعوى  18.809أما القضايا التي تم إنجازها من مجمل القضايا الواردة فبلغت 

 .إجراء 461.421قضية، وأما اإلجراءات التي قام بها أعضاء النيابة العامة فكانت  8988ة العام

 

إن االعتداء على المال تصدر، بحسب المؤشرات اإلحصائية «: »الحياة»من جانبه، قال المستشار القانوني سالم السالم لـ

عريف الناس بالعقوبات، سواًء في ما يتعلق للنيابة العامة، وهذا األمر يستدعي معرفة األسباب ورصد الحلول، وت

الخالفات المالية هي سبب ارتفاع المؤشر، وغالبيتها قضايا »، مضيفاً أن «بالتزييف أم السرقة أم أية جريمة مالية أخرى

صل وفي ما يتعلق بقضايا االعتداء على العرض واألخالق، أبان السالم أن غالبيتها ناتج من وسائل التوا«. حقوق مالية

، مؤكداً أهمية الوعي الذي «االجتماعي، وخصوصاً االبتزاز، فالمنصات أصبحت تعج بالفضائح، والقضايا تشهد تزايداً 

ً إلى أن هناك من يستغل حسابات «واجباً على الجميع»اعتبره  ويقابلهم أشخاص غير مدركين تماماً « تويترية»، الفتا

 .األمن بسبب استغاللهم من أشخاص آخرينخطورة تلك الوسائل، ويجدون أنفسهم في قبضة 

 

يُذكر أن النيابة العامة أبانت في وقت سابق أن قضايا االعتداء على المال ال تتعلق بحاالت السرقة فقط، وإنما تتعداها 

يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد »إلى جرائم تزييف النقود، وقالت: 
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ود، سواء أرتكبت في داخل المملكة العربية السعودية أم خارجها، وكل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم النق

المنصوص عليها في النظام الجزائي الخاص بالتزييف، سواء بالتحريض أم اإلسهام أم المساعدة، يعاقب العقوبة ذاتها 

عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها  -حسن نية ب -كل من قبل »وأضافت النيابة أن «. المقررة للجريمة

ً داخل المملكة أو  يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وأما من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاما

وسيلة يعاقب بالسجن  تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو اتالفها جزئياً بأية

 .«آالف لاير 10مدة تصل إلى خمسة أعوام، وبغرامة تصل إلى 

 

 
 املؤلف وحقوق امللكية الفكرية

ملهم بناء وعي قانوني جمتمعي يهتم حبقوق املؤلف من ا
وحيميها، خصوصا أننا نالحظ حراكا كثيفا وإجيابيا حنو معارض 

 الكتاب، قراءة وتأليفا
 م   2018فبراير   20 -هـ 1439جمادى الثاني   4المصدر: جريدة الوطن  الثالثاء  

d=36439http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleI 

 

 أصيل اجلعيد        

السرقة الفكرية هي مثل السرقة العادية تماما، إال أنها أكثر منها سهولة وأصعب من ناحية تطبيق القانون عليها وتنفيذه، 

 .وأحيانا ال يدري المسروق عن السارق أبدا إال بالصدفة

 WIPO المؤلف، إال أن المملكة دخلت في معاهدة كل بلد له إطاره العام وفكرته عن حقوق الملكية الفكرية، ومنها حق

لحماية حقوق الملكية الفكرية بشأن حق المؤلف، وهي معاهدة غير ذاتية التنفيذ، ويعني ذلك في القانون الدولي أن على 

 الدول التي وقعت وصادقت على االتفاقية أن تحدث التغييرات الالزمة في القانون المحلي ليواكب المعاهدة واألطر

العامة لها، مملكتنا المستنيرة خطت خطوات جادة وأصدرت القوانين المناسبة لتواكب عولمة التجارة العالمية، يبقى 

جانب الثقافة المحلية القانونية تجاه إشكالية السرقات الفكرية، مررنا بالمدارس والجامعات والمدارس ولم نسمع أبدا بهذا 

 .المصطلح
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لبحث العلمي مبتذال جدا، وبالتالي يسهل على الطالب أو الباحث أو الشيخ في بعض اإلنترنت حاليا جعل موضوع ا

الحاالت أن يسرق سرقة فكرية مكتملة الجوانب، وعلى الجهات اإلعالمية والتعليمية بالدولة أن تتنبه لهذا الوضع وتضع 

ية الفكرية بين الطالب والباحثين والشيوخ اللوائح المناسبة، وربما تغلظ العقوبات أكثر، وتشيع ثقافة حماية حقوق الملك

  !كذلك

الحمالت التوعوية ضرورية لم أر في حياتي حملة واحدة لدينا بالمملكة لحماية حقوق الملكية الفكرية، مع تشجيعنا 

 للقطاع الخاص ودعمنا الكبير للمخترعين والمؤلفين، فإننا كذلك نحتاج إلى أن نحمي أفكارهم، وإال فإن المفكر أو

المخترع سيتوجه المفكر لتسجيل البراءة أو توثيق كتابه في بلد آخر، في إشارة واضحة جدا لضعفنا القانوني تجاه هذه 

المشاكل، كذلك ال بد أن أشير إلى أن العدالة البطيئة عدالة ناقصة يشوبها العيب ومنها تنشأ ثقافة سلبية تدعو لعدم اللجوء 

رفع قضية يأخذ وقتا طويال جدا غير مبرر تماما، وحتى بعد أخذ صاحب الحق للحق  للمحاكم أو اللجان القضائية، ألن

فهو ال يشعر بالنصر بقدر أنه أخيرا قد أخذت حقا لي! لذا عزيزي القار  الباحث أدعوك لقراءة قانون حماية حقوق 

ة صراحة على المصنفات المتمتعة المؤلف السعودي قبل أن تقدم على شيء تندم عليه الحقا، الذي تنص فيه المادة الثاني

المصنفات المبتكرة في اآلداب والفنون والعلوم، أيا كان نوع هذه المصنفات، »بالحماية، وهي المصنفات األصلية مثل: 

أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها مثل: المواد المكتوبة كالكتب، والكتيبات، كالمحاضرات، 

شعار، واألناشيد، وما يماثلها، المصنفات التي تلقى شفهيا، المؤلفـات المسرحية، والتمثيليـات، والخطب، واأل

، وأرجو «واالستعراضات، ونحـو ذلك مـن العروض التي تؤدى بالحركة، أو بالصوت أو بهما معا لتذاع...... إلخ

  .الرجوع إليها على اإلنترنت الستكمال بقية المصنفات

خر لو عرجنا على الشريعة اإلسالمية لوجدنا السرقة ولها شروطها التي ال تنطبق على السرقة الفكرية، على الجانب اآل

فهل هذا يعني أنها ليست سرقة؟ كال، بل تعتبر سرقة، فالتقنين حق من حقوق ولي األمر، وهناك قواعد عامة في 

، والسرقة تسبب ضررا ماليا بالمؤلف غير «ال ضرر وال ضرار»الشريعة تنطبق على حالة السرقة الفكرية كقاعدة 

المعنوي، حتى لو خرج أحدهم في برنامج ما وتال شفاهة تاريخا ما، روي بطريقة معينة في كتاب ما فهو في حكم هذا 

القانون مخالف، فالتاريخ كلٌّ يرويه بطريقة معينة، وهذه الطريقة هي الحق الذي يحميه القانون، وهو ما يجعل منا بشرا 

لف أفكارنا وطرائقنا، وأخيرا فمن المهم بناء وعي قانوني مجتمعي يهتم بحقوق المؤلف ويحميها، خصوصا أننا تخت

مؤخرا نالحظ حراكا كثيفا وإيجابيا نحو معارض الكتاب، قراءة وتأليفا، من جميع األعمار، وعلى وزارة اإلعالم 

ر  أنه حتى هذا المقال محمي حسب قانون حقوق المؤلف والتعليم تقع مهمة كبيرة في هذا الجانب، وتذكر عزيزي القا

 !السعودي فال تحاول نسخ شيء منه
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جملس الشورى يطالب مكافحة الفساد مبعاجلة أسباب حاالت 

 جتاوز نظام املشرتيات

 م   2018فبراير  21 -هـ 1439جمادى الثاني   5المصدر: جريدة الجزيرة االربعاء 

.com/2018/20180221/ln43.htmjazirah-http://www.al 

 

 :واس -« الجزيرة»

 

طالب مجلس الشورى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أسباب تزايد حاالت تجاوز 

ا. جاء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والئحته التنفيذية واقتراح ضمانات للحد من ذلك وفق الملحوظات التي لديه

ذلك في قرار اتخذه المجلس خالل جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس 

 .برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد هللا بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

 

صمعان أن  المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدهللا ال

وجهة نظر لجنة حقوق اإلنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات األعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي 

 هـ، في جلسة سابقة تالها رئيس اللجنة األستاذ عساف أبو1438 /1437للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 

 .اثنين

 

وأكد المجلس في قراره ضرورة التأكيد على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة باإلفصاح واإلبالغ عن حاالت 

الفساد التي تكتشفها الهيئة بحكم االختصاص واإلفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات كافة المتعلقة بها وربطها 

 .بقاعدة البيانات الوطنية المشتركة

 

الب المجلس في قراره الهيئة بحث الجهات الحكومية التي تصدرت قائمة األكثر تقديماً للبالغات ضدها التي تتعلق كما ط

 .بالرشوة العمل على محاربة هذه الظاهرة ومعالجة وضعها الداخلي
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غرض تحديثها ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى مراجعة اإلستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ب

 .2030وتقويمها لمواكبة رؤية المملكة 

 

كما طالب المجلس في قرار آخر المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بدراسة إمكانية التوسع في فتح 

المفصلة مراكز داخل المدن الرئيسة الستقبال األمتعة وإنهاء إجراءات السفر، وتضمين تقاريرها القادمة قوائمها المالية 

 .بما يعكس الوضع المالي للمؤسسة

 

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات األعضاء 

 1438 /1437وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 

 .ـ، في جلسة سابقة تالها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدونه

 

وطالب المجلس في قراره المؤسسة بتضمين تقاريرها القادمة خطة زمنية محددة لبرنامجي رواد المستقبل، ووظيفتك 

مجلس المؤسسة وبعثتك، وتكثيف دوراتها التدريبية المقدمة لموظفيها لتعزيز ثقافة خدمة العميل وإرضائه. كما طالب ال

العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أن توضح برنامج تقاعد الطائرات منذ فترة دخولها الخدمة، وهي توصية 

 إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق.

 

 

 

 
 عن بيع أي وثائق تأمني« الشركة األوىل»رفع إيقاف 
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 واس -الرياض 

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي السماح للشركة األولى لخدمات التأمين بممارسة نشاط الوكالة في التأمين، اعتباراً 

 . م2018/  02/  20هـ الموافق 1439/  06/  04من يوم أمس الثالثاء 
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حت المؤسسة أن هذا القرار يأتي بعد أن عالجت الشركة مالحظات المؤسسة القائمة عند اإليقاف وأكدت التزامها وأوض

بالمعايير واالشتراطات التي تضمن حقوق العمالء والمستفيدين من التغطية التأمينية وعدم اإلخالل بالتسعير وذلك 

لتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ، وأكدت التزامها بالتطوير المستمر لنظام المراجعة الداخلية وإدارة اال

 .باالستمرار في تنفيذ اإلجراءات التصحيحية القائمة على الشركة

 

ن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمس ك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال  ودعت المؤسسة جميع المؤمَّ

دم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العمالء من خالل موقع "ساما تهتم" عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة ع

 .8001256666أو من خالل االتصال على الرقم المجاني  https://my.samacares.sa على الرابط

 

م قراراً يقضي بمنع الشركة 2017/  08/  19هـ الموافق 1438/  11/  27يذكر أن مؤسسة النقد أعلنت بتاريخ 

 م .2017/  08/  20هـ الموافق 1438/  11/  28األولى لخدمات التأمين من بيع أي وثائق تأمين اعتباراً من تاريخ 

 

 
 «إسكان احلرس الوطني»توقيع عقد استكمال مشروع 

 م   2018فبراير  21 -هـ 1439جمادى الثاني   5المصدر: جريدة الرياض االربعاء 
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 واس -الرياض 

وق ع صاحب السمو األمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني بمكتبه بالوزارة اليوم ، عقد استكمال 

ركة ساليني مشروع "إسكان منسوبي الحرس الوطني" من ضباط و أفراد بخشم العان بمدينة الرياض ، وذلك مع ش

 . اإليطالية ، بحضور سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري

 

وبهذه المناسبة رفع سمو وزير الحرس الوطني الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 

مد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد سعود القائد األعلى لكافة القوات العسكرية ، و صاحب السمو الملكي األمير مح

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما هللا ـ على دعمهم المتواصل واهتمامهم الكبير بتوفير متطلبات 

االستقرار والتنمية للمواطن السعودي والقطاعات العسكرية في جميع المجاالت ، ولما تجده وزارة الحرس الوطني 

 . ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة ومنسوبوها من دعم
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وحدة سكنية بجميع المرافق الالزمة للمشروع من شبكات عامة وخزانات مياه وخزانات  5950ويتكون المشروع من 

 .ري ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي

 

عالي وكيل وزارة حضر التوقيع معالي نائب وزير الحرس الوطني األستاذ عبد المحسن بن عبدالعزيز التويجري ، وم

الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري ، ومعالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق 

 محمد بن خالد الناهض ، و وكيل وزارة الحرس الوطني للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز بن أحمد الجراح.

 

 
تقديم اخلدمات الشورى يطالب بآلية للعمل املشرتك عند 

 اإلسعافية والتنسيق مع القطاع الصحي

 م   2018فبراير  21 -هـ 1439جمادى الثاني   5المصدر: جريدة الرياض االربعاء 
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 الرياض ـ عبدالسالم البلوي

ربعاءإلزام هيئة الهالل األحمر بتوفير غطاء تأميني مناسب لسيارات اإلسعاف بما يرفع أقر مجلس الشورى اليوم األ

مستوى وجود الخدمة المقدمة ويقلل من التكاليف، وطالبها بوضع آلية للعمل المشترك عند تقديم الخدمات اإلسعافية 

على  1435ع عشر من محرم عام والتنسيق في هذا الشأن مع القطاع الصحي، وقد سبق وأن وافق المجلس في الراب

توصيات تطالب الهيئة بتأمين العدد الالزم من سيارات اإلسعاف وإيجاد غطاء تأميني لسيارات اإلسعاف والمسعفين 

فيها، ودعا في قراره إلى إشراك العنصر النسائي في الخدمات اإلسعافية وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة 

 .اإلسعافية

 

، وكشفت للمجلس 1438ـ37جنة الصحية في الشورى قد درست تقرير الهيئة السنوي للعام المالي المنصرم وكانت الل

معاناة الهيئة من عدم وجود تأمين على سياراتها اإلسعافية كما أنها تواجه معوقات فيما يخص طول مدة صيانتها لدى 

ل المسعف  500يزاتها حوالي الوكاالت وارتفاع التكاليف حيث يصل سعر السيارة الواحدة بتجه ألف لاير، وتحم 

مسؤولية قيادتها والمحافظة عليها وتحمل تكاليف إصالحها في حال حصول حادث هو المتسبب فيه، كما بينت اللجنة 

رصدها لبعض العقبات والعراقيل التي تواجه المسعفين في بعض المنشآت النسائية كالجامعات والمدارس، وما ترتب 

حوادث رصدتها وسائل اإلعالم من بطء وتأخر في إسعاف حاالت حرجة أدى إلى الوفاة في بعض على ذلك من 

األحيان، وأكدت صحية الشورى أن معظم المنشآت النسائية إن لم يكن جميعها يفتقر إلى وجود طواقم طبية مؤهلة لتقديم 

ة بسيطة يعوزها أساسيات اإلنعاش احتياجات إسعافية تخصصية واقتصار هذه المنشآت على تقديم خدمات تمريضي

القلبي والرئوي وغيرهما من إجراءات ضرورية وعاجلة، ومنعا لتكرار إي حالة مستقبلية من وفاة نفس بشرية بسبب ما 
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تواجهه الفرق اإلسعافية من عقبات في الدخول ومباشرة الحاالت، وألن الدقائق القليلة تعتبر حاسمة في حفظ حياة 

 في الحاالت اإلسعافية الحرجة، فقد طالبت اللجنة بتبني آلية للدخول إلى المنشآت النسائية في الحاالت اإلنسان بإذن هللا

 .اإلسعافية

 

 
 حبث إجياد آلية لتقييم مرافقي »مرضى الرعاية املنزلية«

 م   2018فبراير  21 -هـ 1439جمادى الثاني   5المصدر: جريدة الرياض االربعاء 
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 محمد الحيدر -الرياض 

أكد األمين العام للمجلس الصحي السعودي د.أحمد العامري أهمية الرعاية الصحية المنزلية ، وقال إنها إحدى 

ة العمل التي نظمها المجلس بعنوان "أهمية االستراتيجيات الصحية التي شك ل لها المجلس لجنة وطنية . وأشار إلى ورش

دعم مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية وتحديد احتياجاتهم"، وقال إن أنشطة اللجنة التي تشارك فيها القطاعات 

 .الصحية المختلفة تحظى أنشطتها بدعم من المجلس ولها دور كبير في تطوير الطب المنزلي في المملكة

 

بعاد االجتماعية والنفسية التي يعاني منها مرافقي المرضى وعرض تجارب واقعية، وناقشت آلية وتناولت الورشة األ

العمل التطوعي لمرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية، ودور الجمعيات في دعم المرافقين، وآلية الدعم المادي 

الرعاية الصحية المنزلية في الخدمات  لمرافق مريض الرعاية الصحية المنزلية، وشارك في الورشة ممثلون من قسم

الطبية للقوات المسلحة، والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، والخدمات الطبية وزارة الداخلية، ووزارة الصحة 

 .ممثلة بإدارة الرعاية الصحية المنزلية، ووزارة العمل والتنمية االجتماعية والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية الصحية

 

ت د.عائشة الصغير رئيسة اللجنة الوطنية للطب المنزلي بالمجلس الصحي السعودي إن جودة الخدمة المقدمة وقال

وفقاً ألبحاث علمية ، وذلك عندما يكون مرافق المريض مؤهل أو مدربا،  %35للرعاية الصحية المنزلية ترتفع بنسبة 

الرعاية الصحية المنزلية، مؤكدةً أهمية دور دعم  ولذلك من األهمية بمكان وضع تصور لتدريب ودعم مرافقي مرضى

المؤسسات الخيرية والمجتمع المدني لمرافقي المرضى، وأوضحت أن المشاركين في الورشة رفعوا توصياتهم إلى 

لمجلس للعمل على تعميمها على القطاعات الحكومية واألهلية من أجل اإلسهام في رفع جودة خدمات الرعاية الصحية 

 .المنزلية
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السماح للموظف احلكومي مبمارسة « الشورى»هل يؤيد 

 التجارة.. احلسم اليوم

 م   2018فبراير  21 -هـ 1439جمادى الثاني   5المصدر: جريدة الرياض االربعاء 
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 الرياض ـ عبدالسالم البلوي

يحسم مجلس الشورى بجلسته المنعقدة اليوم مقترح تعديل نظام الخدمة المدنية بما يسمح للموظف الحكومي بمزاولة 

من نظام الخدمة  13التجارة حينما يصوت على توصية لجنة اإلدارة والموارد البشرية التي رفضت تعديل المادة 

السماح للموظف باالشتغال بالتجارة وبرر ذلك بعدد من وعارضت مقترح العضو أحمد الزيلعي الذي تضمن المطالبة ب

األهداف التي سعى التعديل لتحقيقها ومن ذلك تحسين األوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خالل إيجاد مصادر أخرى 

ي لمدخوالتهم قد تغني بعضهم عن العمل في الدولة، والتفرغ ألعمالهم الخاصة، ومحاولة القضاء على تستر بعض موظف

الدولة الذين يمارسون التجارة تحت أسماء بعض أقاربهم، ومعرفتهم من قبل الجهات التي يعملون فيها حتى ال تتعارض 

تجارتهم مع طبيعة عملهم الوظيفي، إضافة إلى تعويد موظفي الدولة على الصدق والصراحة والوضوح والتصريح 

ة، ونشوء الصغار في بيئة تجارية هي بمثابة مدارس ينشؤون فيها  للجهات التي يعملون فيها بما يمارسونه من أعمال حر 

ً اكتساب القدرة على منافسة األجانب الذين  على حب العمل الحر، والتكسب من مختلف أوجهه المشروعة، وأيضا

 .يشتغلون بالتجارة لمصالحهم الذاتية، وتمكين أبناء الوطن من الحلول محلهم مستقبالً 

 

اإلدارة المعارض لتعديل المادة المشار إليها فسوف يتم إحالة دراسة المقترح للجنة خاصة  وفي حال رفض رأي لجنة

تشكل فور انتهاء التصويت في جلسة الشورى المنعقدة اليوم، وقد بررت اإلدارة والموارد البشرية رفضها للتعديل 

يل المطروح ـ لتعارضه مع مبدأ تكافؤ الفرص المقترح ـ التي أشارت بنفس الوقت إلى تأييد هيئة الرقابة والتحقيق للتعد

بين المواطنين، مؤكدةً أن المواطن الذي ال يجد عمالً سيتم مزاحمته من قبل الموظف الذي يشغل وظيفة عامة، والحال 

كذلك في برامج التوظيف الحكومي حيث سيصبح بإمكان من يزاول األعمال التجارية أن يتقدم ويزاحم في شغل الفرص 

 .ة الحكومية، كما أنه لن يكون لهذا الوضع تأثير يذكر على خفض نسب البطالةالوظيف

 

ونبهت اللجنة على أن السماح للموظف الحكومي باالشتغال بالتجارة لن يساعد على محاربة التستر إال في نطاق ضيق 

ي فهذا المقترح لن يساهم وهو تستر الموظفين الحكوميين خلف أقاربهم، أما الجانب األعظم وهو التستر خلف األجنب

 .بالقضاء عليه والحد منه، ألنه يزاول من قبل كثير ممن يزاولون األعمال التجارية
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وتوصلت لجنة اإلدارة إلى أن هذا المقترح سيضعف اإلنتاجية واألداء بين موظفي الدولة وسيكون له انعكاسات سلبية 

ً ب ين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام على االقتصاد الوطني، وأكدت أن هناك فرقاً واضحا

ألسباب وغايات من أهمها المحافظة على نزاهته وتركيز جهده ووقته لواجبات الوظيفة العامة، وبين االشتغال بالمهن 

لمشرع إليجاد الحرة مثل أعمال الحدادة والسباكة والكهرباء والتكييف واألعمال الحرفية اليدوية وغيرها التي أجازها ا

 .دخل إضافي لفئات الموظفين محدودي الدخل، وتوفير عمالة وطنية لألعمال الحرفية المستدامة

 

ونبهت اللجنة في دراستها إلى أن إقرار هذا المقترح قد يؤدي إلى تسرب العديد من الكفاءات الوطنية في كثير من 

تفعة مقارنة بعائدها المالي من الوظيفة الحكومية، وبالتالي التخصصات إلى القطاع الخاص عند تحقيقها عائدات مالية مر

ستزيد معاناة هذه األجهزة من ظاهرة نقص الكفاءات البشرية، وأكدت أن أغلب قوانين الخدمة المدنية التي تم استجالؤها 

أو عن لغرض المقارنة، تحظر على الموظف سواء أكان ذلك بشكل واضح وصريح أو بشكل ضمني أن يزاول بنفسه 

 .طريق آخرين األعمال التجارية، وخلصت اللجنة إلى عدم تأييدها لمقترح السماح للموظف الحكومي باالشتغال بالتجارة

 

وكان صاحب المقترح قد أكد في حوار مع " الرياض" أن الموظف مقبل على مرحلة سترتفع فيها مصروفاته في ظل 

ضة على بعض الخدمات ونحو ذلك، وسيصبح راتبه غير كاٍف لمواجهة ارتفاع تكلفة الكهرباء والوقود والرسوم المفرو

ً أخرى جديدة في أوقات فراغه لمواجهة تلك االرتفاعات، ليعيش حياة كريمة  ذلك االرتفاع، وال بد له أن يسلك أبوابا

، ومع طبيعة بالعمل المثمر الجاد في سبيل طلب الرزق الحالل، والكسب المشروع بما ال يتعارض مع دوامه الرسمي

 .وظيفته، وتخص صها، وخصوصاً ما يتصل منها بالوظائف المالية من مشتريات وترسية مقاوالت ونحو ذلك
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 ألف خمالف لألنظمة 645تطيح بـ « وطن بال خمالف»محلة 
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 واس -الرياض 

-6-3هـ وحتى نهاية يوم االثنين 1439-2-26أسفرت الحمالت الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم األربعاء الموافق 

في مناطق المملكة كافة عن النتائج هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة اإلقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت 1439

 :التالية

 

( 645802أوال: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحمالت الميدانية األمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة )

ً لنظام اإلقامة، و)449255مخالفين، منهم ) ً لنظام العمل، و)138371( مخالفا ً لنظام أمن58176( مخالفا  ( مخالفا

 .الحدود

 

( منهم %65( شخصاً، )9184ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خالل محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة )

( شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر 523( جنسيات أخرى، كما تم ضبط )%3( إثيوبيو الجنسية، و)%32يمنيو الجنسية، و)

 .الحدود إلى خارج المملكة

 

مالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة اإلقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم ثالثا: بلغ إج

 .( شخصاً 1252)

 

( مواطناً، تم 195رابعا: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين لألنظمة )

( منهم وإخالء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ األنظمة بحق بقية 178استكمال اإلجراءات النظامية بحق )

 .( سعودياً 17الموقوفين وعددهم )

 

( رجال، و 12106( وافداً مخالفاً، منهم )14229خامسا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً إلجراءات تنفيذ األنظمة )

 .( امرأة2123)

 

http://www.alriyadh.com/1663321
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ً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول 90792( مخالفاً، وإحالة )115830ة بحق )سادسا: تم إيقاع العقوبات الفوري ( مخالفا

 .( مخالفين153705( مخالفين الستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل )100505على وثائق سفر، وإحالة )

 

 

 

 

 
فيصل بن مشعل: مركز األمري سلطان للقلب ريادي يف تقديم 

 اخلدمات الصحية
 م   2018فبراير  21 -هـ 1439جمادى الثاني   5المصدر: جريدة الوطن  االربعاء  

ID=330531&CategoryID=5http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?Article 

 

 بريدة: فهد الجهني 

نوه أمير منطقة القصيم األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بما تقدمه الدولة من عناية واهتمام 

للقطاع الصحي، مؤكدا أنها ال تألو جهدا عن تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في الوطن الغالي، مشيدا 

ت الطبية التي تقدمها المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم للمرضى، مثنيا على ما يقدمه مركز األمير بالخدما

سلطان لطب وجراحة القلب من خدمات مميزة حتى أضحى مركزا مرجعيا لكافة المرضى على مستوى المملكة، 

خدمات الرعاية الصحية المتقدمة للمواطن متجاوزا كافة التحديات التي تواجهه لتحقيق أهداف الدولة لتقديم جميع 

والمقيم، مما جعله مركزا رياديا في تقديم خدمات الرعاية الصحية، مقدما الشكر لكل من أسهم في تحقيق رؤية ورسالة 

 .المركز في أن يكون نموذجا يحتذى به في تقديم الرعاية الصحية القلبية المتطورة لكافة المرضى على مستوى المملكة

 

ذلك خالل استقبال أمير منطقة القصيم أمس بمكتبه بمقر ديوان اإلمارة بمدينة بريدة، مدير عام الشؤون الصحية في  جاء

المنطقة مطلق الخمعلي، والكوادر الطبية والفنية من مركز األمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، وذلك بعد نجاح 

عملية  54األطفال بمنطقة جازان، قام خاللها الفريق الطبي بإجراء الحملة التي نفذها المركز لعالج وجراحات قلب 

 .جراحية ناجحة
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واستمع لشرح من مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة، الذي أوضح أن حملة مركز األمير سلطان لطب وجراحة 

رة( أمراض قلب القلب بالقصيم العالجية، لمنطقة جازان، تهدف إلى توطين خدمات تشخيص وعالج )جراحة وقسط

، مبينا أن 2018في نهاية عام  %100األطفال في جازان من خالل الحمالت المتكررة على أن تكون الخدمة مكتملة 

الحملة استبقتها خطة طبية متكاملة بإشراف من وزارة الصحة، حيث تم الترتيب قبل الموعد بثالثة أشهر، وتم عقد 

كادرا طبيا من مختلف التخصصات  33دة وتوزيع المهام عليها، وتم اختيار ورش عمل مع جميع األقسام المعنية المسان

 40الدقيقة للمشاركة بالحملة يمثلون مركز األمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، مبينا أن الكوادر الطبية أجرت 

ب الحاالت تم خروجها حالة قسطرة تداخلية وعالجية لمختلف األعمال وجميع مشاكل القلب والعيوب الخلقية، وأغل

عملية جراحية قلب مفتوح تراوحت الحاالت بين البسيطة والمعقدة، وجميعها تكللت  14بنفس اليوم، فيما أجريت 

 بالنجاح.

 

 

 

 

 
أمري منطقة القصيم: بنك التنمية االجتماعية ميكن شباب 

 الوطن من العمل احلر
 م   2018فبراير  21 -هـ 1439جمادى الثاني   5المصدر: جريدة الوطن  االربعاء  

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=330541&CategoryID=5 

 

 : فهد الجهني بريدة

أكد أمير منطقة القصيم األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن بنك التنمية االجتماعية يسهم في 

التنمية المستدامة ودفع عجلتها، وذلك من خالل انتقاله من الرعوية إلى التنموية، وقيامه بدور مهم نحو تمكين شباب 

من خالل خدماته اإلقراضية وبرامجه وخططه اإلستراتيجية، الفتا إلى أن على البنك وشابات الوطن من العمل الحر، 

دورا بتعريف المواطن والمواطنة بدوره لالستفادة من خدماته التي أوجدتها الدولة، عبر قافلة تجوب المناطق النائية 

 .للتعريف بتك الخدمات التي يقدمها

 

سة األسبوعية لسموه مع المواطنين مساء اإلثنين بقصر التوحيد بمدينة بريدة جاء ذلك في كلمة ألمير القصيم خالل الجل

تناولت بنك التنمية االجتماعية ودوره في الدعم المالي وغير المالي، حيث تحدث مدير عام البنك إبراهيم الراشد عن 

ي مختلف المسارات، مؤكدا أن دور البنك وجهوده وما يقدمه من خدمات، والقروض التمويلية التي يقدمها لمستفيديه ف
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مليار لاير، ويحمل على عاتقه  100سنة، مول مواطنين ومواطنات بأكثر من  48البنك رافد وطني أساسه متين منذ 

مسؤولية تجاه تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتغير السلوك االجتماعي من الرعوية إلى التنموية من خالل دعم 

 .جةالعمل الحر واألسر المنت

 

 مذكرات تفاهم

رحب الراشد بتوقيع مذكرات تفاهم مع مجلس الشباب بالقصيم وغيره من الجهات األخرى لالستفادة من خدمات البنك 

للمواطنين والمواطنات، كاشفا عن إطالق مسابقة وطنية ستنطلق من الرياض ثم بقية مناطق المملكة تباعا، وأن البنك 

حتى ال تعيق مشاريعهم من خالل استردادها عبر األقساط، الفتا إلى أن البنك تحت  سيساعد الشباب بعد زيادة الرسوم

 .مظلة صندوق التنمية الوطني، ويرأس مجلس إدارته وزير العمل والتنمية االجتماعية

عقب ذلك استعرض مدير اإلدارة العامة لإلستراتيجية ببنك التنمية االجتماعية معيض البيشي، عرضا مرئيا عن رؤى 

وتوجهات وإستراتيجيات بنك التنمية االجتماعية وبرامجه ومبادراته، الذي لقي إشادة الحضور، مبدين إعجابهم 

 .باإلنجازات التي حققها البنك واألرقام الضخمة، متمنين لكافة العاملين فيه مزيدا من التفوق

 

 ألف مستفيد 115

 115البنك إقراضا للمشاريع، استفاد من القروض االجتماعية أشار البيشي إلى أن منطقة القصيم تأتي ثاني أكبر فروع 

مليون لاير، مستعرضا أهداف  396مشروعا بقيمة  1872مليارات لاير، والقروض اإلنتاجية لـ 4.4ألف مستفيد بقيمة 

البنك وبرامجه، وقصص النجاح لبعض المشاريع الممولة من البنك على مستوى المملكة، كما استعرض قصص نجاح 

عض المشاريع بمنطقة القصيم، مبينا أن قيمة القروض المصروفة للمواطنين منذ تأسيس البنك من قروض اجتماعية ب

من  %38ألف مشروع تنموي في قطاعات متنوعة، وأن  50مليار لاير، كما مول البنك أكثر من  102وإنتاجية بلغت 

ارس التعليم التي دعمها البنك، كما أسهم في توليد ألف طالب يدرسون في مد 30إجمالي عمالء مسار التميز نساء، و

ألف مشروع، أما فيما يتعلق بدور اللجنة الوطنية الدخار  50ألف فرصة عمل ألكثر من  70فرص العمل ألكثر من 

األفراد عبر مدخراتهم التي تتناسب مع شرائح المجتمع والمواءمة فيما بينها، وأن البنك يطمح لتنظيم وتنويع أعمال 

نشاطات األسر المنتجة، وإيجاد فرص مستدامة لمزاوليها ودعم تطورهم، باإلضافة إلى برنامج تمكين لدعم القطاع و

جمعية على مستوى المملكة ونقلها إلى العمل  31غير الربحي من جمعيات خيرية ومؤسسات أهلية، حيث تم تمكين 

جتماعي، مشيرا إلى مشاركة البنك في دعم برامج من الممكنين هم من مستفيدي خدمات الضمان اال %30التنموي، و

والتي تخدم التوطين في  1440التوطين، حيث سيقوم بالتوسع في منتجات تناسب احتياجات سوق العمل بداية من عام 

 .مختلف األنشطة
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 هدر على الدولة« الشؤون البلدية»وزارة «: الشورى»أعضاء يف 

 م   2018فبراير  21 -هـ 1439جمادى الثاني   5 المصدر: جريدة الحياة االربعاء

27527314http://www.alhayat.com/Articles//الدولة-على-هدر--البلدية-الشؤون--وزارة---الشورى--في-أعضاء 

 

، «هدراً على الدولة»صوب أعضاء في مجلس الشورى سهام النقد الحادة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وعدوها 

 .«خم ما فيها مبانيهاأف»وأن 

 

واستغرب األعضاء في جلسة ساخنة أمس )الثلثاء( استخدام الوزارة حديداً في مشروع تصريف مياه سيول جدة، يوازي 

إال أن جدة ما زالت تغرق في شبر »ما يستخدم في بناء ستة أبراج إيفل وخرسانات توازي كميتها برج خليفة اإلماراتي، 

 .«راسة في حال تلبدت سماؤها بالغيومماء وتضطر إلى تعليق الد

 

ووصف الدكتور محمد آل عباس خالل مناقشة تقرير لجنة الحج واإلسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي لوزارة 

عدد المباني والبلديات « تضخم»، مشيراً إلى «المترهلة»الشؤون البلدية والقروية، وزارة الشؤون البلدية والقروية بـ

ألف موظف، إلى درجة أنه عند  95بلدية و 30ضعف المخرجات، إذ بلغ عدد المباني ألفين، و»على رغم  والموظفين،

 .«زيارة أي محافظة أو قرية يكون مبنى البلدية أكبر ما فيها، وكل ذلك يستنزف مبالغ ضخمة من الدولة

 

هـ، بأن 1434نة جدة في العام وأشارت الدكتورة سامية بخاري، إلى تصريح لمدير مشروع تصريف السيول في مدي

، سيستخدم فيه حديد يكفي لبناء ستة نسخ من برج إيفل، وكمية خرسانة تتجاوز «جبار»األمانة بصدد القيام بمشروع 

 .«أين هذا التصريح من الواقع المرير الذي نحن فيه»الكمية المستخدمة في بناء برج خليفة. وتساءلت: 

 

بعض األحياء السكنية في الحصول على جميع الخدمات البلدية، بينما يعاني « حظوة»وانتقد الدكتور فيصل آل فاضل 

وأصبحت بعض األحياء طاردة لساكنيها نتيجة نقص الخدمات البلدية، ويالحظ »البعض اآلخر من نقص تلك الخدمات، 

 .«هذا التباين داخل المدينة الواحدة

 

ارة عن اإليرادات المالية التي تأتيها من الدولة، وعن خططها فيما طالب الدكتور سلطان آل فارح بأن تفصح الوز

، مطالباً بالتنسيق مع وزارة «حتى نستطيع أن نراقب أعمالها»التنفيذية في تسمية الشوارع التي ستنفذها وباسم المقاول 

 .«لعدم هدر المال العام»النقل في تنفيذ المشاريع والطرق 
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ات طالبت في توصيات تقدمت بها إلى المجلس، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكانت لجنة الحج واإلسكان والخدم

باإلفصاح عن حجم ونوع العقود االستشارية التي تبرمها األمانات لتنفيذ أعمال تخصصية في إداراتها، وحجم ومرتبات 

اد بدالً عن ذلك على الكفاءات العاملين غير السعوديين في هذه العقود، على أن تعيد النظر في هذا التوجه، واالعتم

 .«أكثر صرامة»والقدرات السعودية المتخصصة في تنفيذ أعمالها، كما دعتها إلى تطوير أنظمتها لتصبح 

 

 

 

 

 
 املخدرة« ترامادول»إجراءات حكومية لوقف االجتار يف حبوب 

 م   2018فبراير  21 -هـ 1439جمادى الثاني   5المصدر: جريدة الحياة االربعاء 

27527317http://www.alhayat.com/Articles//المخدرة--ترامادول--حبوب-في-االتجار-لوقف-حكومية-إجراءات 

 

المخدرة، بعد انتشارها « ترامادول»نها وقف االتجار في حبوب بدأت أجهزة حكومية سعودية في إجراءات عدة من شأ

 .عبر سوق خفية لتهريبها وبيعها بشكل غير شرعي

 

وكشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن لجان مشتركة، تجمع مسؤولين منها مع نظرائهم من المديرية العامة لمكافحة 

 .«ترامادول»المخدرات، لمواجهة انتشار الـ

 

ألف حبة  35.6مديرية مكافحة المخدرات في مكة المكرمة أخيراً، خلية مكونة من ثالثة أشخاص استقبلوا وضبطت 

وتنامت خالل العقد األخير أعداد المضبوطات لدى فرق التفتيش، والجمارك، والدوريات األمنية، من «. ترامادول»

 .«مخدر»أن تعاطيها من دون ضوابط حولها إلى  الحبوب التي تستخدم مسكناً لآلالم، وتصرف وفق ضوابط مشددة. إال

 

وأصدرت ٕادارة األدوية المخدرة، في قطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء، دليالً إلجراءات وضوابط المواد 

 المخدرة والمؤثرات العقلية، الذي يشمل مواد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والئحته التنفيذية، ومواد

ٕاجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بطريقة يمكن من خاللها تبيين العالقة بين مواد هذه األنظمة 

 .وسهولة البحث فيها ومعرفة المتطلبات الواجب تنفيذها عند التعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

 

http://www.alhayat.com/Articles/27527317/إجراءات-حكومية-لوقف-الاتجار-في-حبوب--ترامادول--المخدرة
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اً في حقه تهريب أو تلقي أو جلب أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات وأبان الدليل أنه يعاقب بالقتل تعزيراً من ثبت شرع

 .عقلية، سواء تلقى مواد مخدرة أم مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير األحوال المرخص بها في هذا النظام

 

 

 
 كلمة الرياض

 التوطني الوظيفي

http://www.alriyadh.com/1663375 

 

 كلمة الرياض
ية في المملكة، العمل بشكل أكثر فاعلية للتوسع في التوطين الوظيفي في القطاع الخاص بكل أحد أهم مستهدفات التنم

مكوناته.. ورغم التنظيمات القديمة والجديدة في هذا الشأن؛ إال أن مساحة التفاعل تتباين من قطاع إلى آخر ومن مدينة 

لجبيل وينبع الصناعيتين.. كانت مثاالً مميزاً إلى أخرى، رغم أن تجارب الشركات الكبرى مثل أرامكو، وسابك، وفي ا

 .ومبدعاً في التوطين الوظيفي، والذي كان في مجمله يتفوق على الوظائف الحكومية دخالً ومميزات

 

بالتأكيد نحن أمام أرقام يمكن أن تكون مخيفة في حال لم يتم حل المعادلة التي جعلت أعداد الباحثين عن العمل تصل إلى 

مليون مقيم.. وفي المقابل تبقى جهود وزارة  12ن الجنسين، وفي ذات الوقت يعيش في المملكة أكثر من مليون م 1.2

 .العمل والتنمية االجتماعية ناقصة في ظل توزع مهام التوطين على أكثر من جهة ومؤسسة حكومية

 

عمل والتنمية االجتماعية تُعنى لذلك جاء قرار مجلس الوزراء الموقر أمس بالموافقة على إنشاء وكالة في وزارة ال

بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص، تتولى هذه الوكالة مهام واختصاصات هيئة توليد الوظائف ومكافحة 

البطالة، وما صدر من مجلس الوزراء يُعد ترتيبات تنظيمية، وتوحيداً للجهود، والوكالة التي سيتم إنشاؤها ستكون 

ن من أجل توظيف السعوديين والسعوديات وتمكينهم من فرص العمل في القطاع الخاص.. مسؤولة عن برامج التوطي

هذا القرار سيكون نقلة نوعية في تاريخ التوطين في عموم القطاع الخاص، واألهم توحيد الجهود الحكومية ودعمها، 

ورصد  -ف في القطاع الخاص الجهة األولى المسؤولة عن توطين الوظائ -خاصة أنها ستكون تحت مظلة وزارة العمل 

 .معوقات التوطين، والعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على حلها من خالل استراتيجيات عمل واضحة بحكم التخصص
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إن الرصيد الكبير الذي تمتلكه وزارة العمل في توطين الوظائف، والدعم الجديد من خالل الوكالة الجديدة والمعلومات 

وزارة عن توزيع الباحثين عن عمل في مدن المملكة.. يجعل الجهود الحكومية لحل مشكلة الضخمة التي تمتلكها ال

أكثر فاعلية، وأسرع تنفيذاً.. واألهم أنها ستكون محققة ألهداف التوطين  2030البطالة التي تواكب رؤية المملكة 

 .الوظيفي الستيعاب األعداد الكبيرة من الشباب والشابات في قطاع األعمال

 

 
 التجنيس السعودي حنتاج التطور

حينما ننظر للتنوع يف اجملتمع االقتصادي والعلمي الربيطاني 
زمن يف توظيف الكفاءات سندرك مدى أهمية اختصار ال

 الكفيلة بقيادة اجملتمع تكنولوجيا واقتصاديا
 م   2018فبراير  21 -هـ 1439جمادى الثاني   5المصدر: جريدة الوطن  االربعاء  

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=36446 

 

 سهام الطويري

متأخر كثيرا موضوع التجنيس التلقائي ليس للكفاءات والمهارات يبحث مجلس الشورى السعودي حاليا وفي وقت 

األجنبية التي ينبغي إغراؤها واستقطابها ودمجها بالنسيج المحلي في حاضناته العلمية التكنولوجية واالقتصادية، من 

اآلخر  خالل إضافة مميزات للجنسية السعودية، وإنما موضوع التجنيس الخاص بمن نصفهم األول سعودي ونصفهم

غير سعودي، تجاوزت الدول المتقدمة معضلة تجنيس األبناء ممن يكون أحد والديهم أجنبي الجنسية، من خالل المنح 

اآللي والسلس للجنسية. وانشطر الرأي االجتماعي في المجتمع السعودي ما بين سعودي مؤيد متضرر من عدم منح 

موجودين « أوادم»موغرافيا السعودية من االنهيار بسبب تجنيس أفراد أسرته الجنسية وما بين معارض يخشى على الدي

في صلب المجتمع بدون الجنسية أساسا! المبررات المعارضة في تويتر مثال بحتية عاطفية سمجة، فالمعارض من 

تجنيس الزوج يخشى أن يوظف ويضخ ذكاءاته االقتصادية والعمل في المجال التجاري! وهي حسنة ال تضر المجتمع 

قتصادي الذي يتطلب الشخص الدؤوب الذي سيضخ مردود تجارته داخل البلد أصال، كما يخشى المعارض تجنيس اال

أبناء السعودية حتى ال يتحولوا إلى معارضين سياسيين يحملون الجنسية السعودية، والمعارضة السعودية التي شاخت 

الفقيه والدوسري( أثرياء من أصول سعودية أشخاص معتوهين في لندن )المسعري والرشيد و 4وشابت مكونة من 
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اللعنات واالزدراءات والسخرية من عوائلهم وقرابتهم « منشنهم التويتري»ممولين من قطر في الخارج، وتنهال على 

 !فضال عن بقية طيف المجتمع الالذع في سخريته

ساد األخالقي في وقت يتطور فيه ويخشى المعارض الستحقاق الجنسية من أن أبناء غير السعودي سيشكلون بؤرة الف

نظام مكافحة الجرائم والمحاكم واألحكام القضائية. ال يوجد هنالك ما يدعو إلى كل هذا الكم من الصخب الال مبرر إذا 

رأت الجهات العليا أنه حان الوقت والمصلحة لمنح الجنسية السعودية وفق نظام االستحقاق لها. تنوع الطبقات العرقية 

لم يجعلها تنهار، ووحدانية الطبقة االجتماعية في الصومال لم يقدها لريادة العالم، بينما انفجرت الصين على  في أميركا

العالم اقتصاديا من خالل طبقة عرقية واحدة، وانعزلت كوريا الشمالية عن العالم بطبقة عرقية واحدة، ومن التاريخ 

وسور الصين بحشد المسلمين من كافة العرقيات من آسيا إلى  اإلسالمي وصلت الدولة اإلسالمية إلى تخوم إيطاليا

  .أوروبا

بسبب صلة القرابة السعودية، « للمواطنين المؤقتين»بعيدا عن اآلراء حول قضية طلب استحقاق الجنسية السعودية آليا 

دائمة على شروط استيفاء النقاط، إال أن مواد الالئحة التنفيذية لنظام استحقاق الجنسية العربية السعودية ومع تعديالتها ال

ال تزال قديمة بعض الشيء حينما نتحدث عن االستحقاق اآللي للجنسية بسبب الجنسية السعودية ألحد األبوين. النقاط 

الذين نحن في حاجة إلى سعودتهم واستقطابهم لرفع « أصحاب المهارات العالية»المفروضة اآلن ال بد أن توجه لخانة 

 .والعلم واالقتصادمستوى الصناعة 

ففي الدول المتقدمة والمتحضرة كبريطانيا مثال، يتم اعتماد نظام النقاط لمنح الجنسية البريطانية للمهاجرين والمقيمين 

شبه الدائمين من أصحاب المهارات العالية كاألطباء والعلماء والتجار، وفق شروط بالغة التعقيد وترتبط هذه النقاط 

، كما صرح وزير الداخلية البريطاني عقب اقتراحات بتعديل شروط االستحقاق، بأن السلوك بحسن السيرة والسلوك

 .السيئ لطالب الجنسية البريطانية أو الحاصل عليها سيتسبب في معاقبته

وتشترط أن يقضي المهاجر أو الراغب في « أصحاب المهارات العالية»تمنح الجنسية البريطانية لمن تضعهم في خانة 

تتم متابعة سلوكه الحسن وانتظامه في دفع الضرائب « مواطن مؤقت»على الجنسية خمس سنوات في البالد كـ الحصول

 .والعمل التطوعي قبل أن يصبح مواطنا دائما

حينما ننظر للتنوع في المجتمع االقتصادي والعلمي البريطاني سندرك مدى أهمية اختصار الزمن في توظيف الكفاءات 

لمجتمع تكنولوجيا واقتصاديا، يتمتع المجتمع االقتصادي والتكنولوجي والهندسي البريطاني بطيف من الكفيلة بقيادة ا

األعراق اآلسيوية القادمة من الهند وباكستان وآسيا الكبرى، بينما تضخ أوروبا، خصوصا إيطاليا وفرنسا، العديد من 

العلوم في بريطانيا، فضال عن أن المجتمع البريطاني العقول العلمية وعلماء فئة النخبة في مختبرات وجامعات الطب و

األصلي مجتمع متمدن ومتجذر في حب الهيمنة والتقدم، واإلنجليزي في مجال عمله طاقة تبعث على وجوب االلتزام 

 .والصرامة في المواعيد والتكلم بمنطقية ومسؤولية على مستوى عالٍ 

و خارج بيئتها في أماكن العمل بالمؤسسات الحكومية والمنشآت العمل في خضم هذا المجتمع داخل بيئة الجامعة أ

الخاصة هو ما يجعل للجنسية قيمتها وللوطن أهميته، فهناك ما يبعث على الحياة في بريطانيا لدى كل من يطلب الجنسية 

 .بالرغم من تكلفتها الباهظة وغالء المعيشة في بريطانيا

ورة الحصول التلقائي للجنسية السعودية ألبناء أحد الزوجين السعوديين من وجهة نظري الشخصية، فأنا أتفق على ضر

بعد استيفائهم النقاط التي تنص عليها الئحة نظام الجنسية العربية السعودية، كما ال أرى مانعا من وجود شروط بالغة 

أرقى الجنسيات العالمية التي  التعقيد للحصول على الجنسية السعودية للمهاجرين، ألن مطلبها ثمين تستحقه بجدارة كأحد

يحلم بها الباحث عن وطن أو فرصة للعمل التجاري.. كل من يرى أنه يستحق جنسية فإن لديه ما سيبذله من أجلها، ما 

  «.األمور طيبة»أود قوله أن 
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تؤكد على عدم احلجز على مبالغ بدل غالء املعيشة « مؤسسة النقد»

 واملكافأة

 م   2018فبراير   22 -هـ 1439جمادى الثاني   6الخميس المصدر: جريدة الرياض 
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 واس -الرياض 

 هـ التأكيد على جميع البنوك والمصارف1439/  06/  04جددت مؤسسة النقد العربي السعودي في تعميمها بتاريخ 

 

ات المستفيدين من بدالت غالء المعيشة والمكافآت، التي العاملة في المملكة، بعدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحق

، وذلك لقاء أي -حفظه هللا  -صدر بها األمر الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

 .حجوزات قضائية أو غيرها من الحجوزات التي تصدر من قضاة التنفيذ

 

نوك بضرورة رفع الحجوزات التي سبق إيقاعها على بدل غالء المعيشة كما شددت المؤسسة في تعميمها على الب

 .والمكافأة بصفة عاجلة

 

وأفادت المؤسسة أن التعميم أعاله جاء بعد التنسيق بين المؤسسة ووزارة العدل في هذا الشأن بحيث يعامل بدل غالء 

من برامج التعويض والدعم الحكومي للمواطنين، ( من نظام التنفيذ لكونهما ض21المعيشة والمكافأة بموجب المادة رقم )

 .ووفقاً لذلك يدخالن في مشمول هذه المادة

 

 هـ القاضي بعدم االستقطاع 1439/  05/  04ويأتي تحرك مؤسسة النقد العربي السعودي إلحاقاً لتعميمهاً بتاريخ 

 

أو المساس ببدالت غالء المعيشة والمكافأة لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية وااللتزامات التمويلية األخرى 

هـ الذي تضمن صرف بدل غالء معيشة 1439/  04/  18( وتاريخ 86المذكورة في األمر الملكي الكريم رقم )أ/

شهري قدره ألف لاير للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة وإضافة بدل غالء معيشة شهري قدره 

ش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية خمس مئة لاير للمعا

للمستفيدين من المواطنين لمدة سنة، وبدل غالء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان االجتماعي لمدة سنة، 
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امية لألعمال العسكرية في الحد وكذلك صرف مكافأة قدرها خمسة آالف لاير للعسكريين المشاركين في الصفوف األم

 .الجنوبي

 

ودعت مؤسسة النقد كافة عمالء البنوك إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في حال وجود أي 

مخالفة أو وقوع ضرر تقديم شكوى لدى إدارة حماية العمالء في المؤسسة من خالل موقع "ساما تهتم" على اإلنترنت 

SAMAcares.sa  8001256666أو من خالل االتصال على الرقم المجاني . 

 

 

 
 تعتمد الالئحة التنفيذية للمؤسسات الصحية اخلاصة« الصحة»

 م2018فبراير   22 -هـ 1439جمادى الثاني   6المصدر: جريدة الرياض الخميس 
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 محمد الحيدر -الرياض 

ة د توفيق الربيعة الالئحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة بعد إجراء تعديالت أساسية اعتمد وزير الصح

 .جوهرية وإضافة خدمات صحية جديدة وأنشطة مستحدثة

 

وأوضحت الصحة أن الالئحة راعت التوازن بين تحفيز وتمكين القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز جودة ونوعية 

ة، وآلية المراقبة وااللتزام من قبل الجهات الرقابية، وبمايُسهم في تعزيز جاذبية منظومة القطاع الخدمات الصحية المقدم

الصحي في المملكة. إضافة إلى مراعاة مرجعيات عالمية في معاييرها التي وضعتها. والحرص على المرونة في 

الئحة إسناد بعض المهام التي تقوم بها وزارة صياغة الالئحة التنفيذية بأسلوب يمكن من تحديثها دورياً. وقد تضمنت ال

الصحة إلى أجهزة حكومية أخرى وشركات من القطاع الخاص وذلك تعزيزاً لمبدأ المشاركة وفتح المجال للقطاع 

 .الخاص والقطاع غير الربحي، وإتاحة الفرص لجميع األطراف ذات العالقة

 

ً لتقديم الخدمات المتميزة للمرضى  فقد إشتملت الالئحة على آلية لتصنيف المنشأت الصحية الخاصة وأبانت أنه سعيا

تمهيداً لنشر نتائج التصنيف دورياً للمواطنين مما سيعزز من روح المنافسة في القطاع الخاص، الفتةً أن األنشطة التي 

لعاجلة، مراكز النقل تمت إضافتها في الالئحة التنفيذية وتندرج من ضمن الخدمات الطبية المساندة هي مراكز الرعاية ا

اإلسعافي، مراكز عالج االدمان والتأهيل، العيادات الطبية المتنقلة، الرعاية المنزلية المستقلة والطب اإلتصالي، األمر 

الذي سيُسهم بإذن هللا في تعزيز مستوى الخدمات الطبية المبتكرة ورفع مساهمة المنشأت الصغيرة والمتوسطة في 

 .منظومة القطاع الصحي
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ويأتي إطالق الالئحة تزامناً مع قرب إطالق برامج مبتكرة من وزارة الصحة لنظام التراخيص اإللكتروني ونظام التقييم 

الذاتي للمنشآت الصحية الخاصة والذي من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في سرعة إنجاز الخدمات وجودة ونوعية 

 .الخدمات الصحية

 

ه المختصين في الوزارة باإلستمرار في العمل على سن األنظمة والقوانين تجدر اإلشارة أن وزير الصحة وج

والتشريعات التي تخدم القطاع الصحي والمواطنين، ومراجعة الالئحة التنفيذية دورياً بغرض مواكبتها آلخر المستجدات 

 .والممارسات مما يعزز من نمو القطاع الصحي في المملكة وصوالً لمصاف الدول العالمية

 

 
م تؤكد فاعلية اإلصالحات 2018وزير املالية : نتائج ميزانية 

 االقتصادية
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 واس -الرياض 

الية األستاذ محمد بن عبدهللا الجدعان، أن ميزانية العام الحالي التي اتسمت بالتوسعية في أكد معالي وزير الم

االستثمارات برهنت على سياسة الحكومة للموازنة بين األهداف التي قد تبدو متعارضة، فمن جانب تقوية الوضع 

ة لهذا العام نتائج إيجابية مشجعة لمسار المالي، ومن جانب آخر العمل على حفز النمو االقتصادي، كما أظهرت الميزاني

م نتيجة لتطبيق 2016م مقارنة بعام 2017اإلصالح االقتصادي، حيث انخفض العجز بشكل كبير في العام الماضي 

 .المبادرات

 

جاء ذلك خالل كلمة معالي وزير المالية في لقاء خاص نظمته جمعية االقتصاد السعودية اليوم للحديث عن "االصالحات 

" بحضور عدد من قيادات وزارة المالية، ومنسوبي جمعية االقتصاد، وكتاب  2030القتصادية في ضوء رؤية المملكة ا

 .اقتصاديين ومسؤولين حكوميين وأكاديميين، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال

 

http://www.alriyadh.com/1663749
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، التي جاءت للعمل على تصحيح المسار 2030لكة واستهل معالي وزير المالية كلمته بالحديث عن رؤية المم

االقتصادي بشكل جذري، ووضعه على مسار التنويع باالستفادة من مكامن القوة االقتصادية من خالل تطويرها 

واالستفادة منها، وتطوير مزايا جديدة تتسق وتطورات االقتصاد العالمي وتوجهاته المستقبلية، حيث ُصممت برامجها 

ومبادراتها المتعددة بما يكفل بحول هللا تحقيق األهداف المنشودة، مبيناً أن الرؤية تستهدف تطوير عدد من االثني عشر 

القطاعات مثل قطاع الخدمات اللوجستية واإلسكان والتعدين والسياحة والترفيه والصناعات الثقيلة وغيرها من 

 .قطاعات للخصخصة 10الغد، كما تم تحديد  القطاعات الواعدة لتنمية االقتصاد غير النفطي وبناء اقتصاد

 

وفي إطار الرؤية؛ تحدث معاليه عن قيام الوزارة بتطوير أدائها، من خالل إطالق استراتيجيتها القائمة على التمكين، 

والتعاون مع األجهزة الحكومية في مبادراتها وخططها التطويرية، حيث تشهد الوزارة تنفيذ إصالحات هيكلية ومؤسسية 

مة لتدعيم صنع القرار، وتحسين أساليب تنفيذ الميزانية، واإلفصاح المالي، والمتابعة والرقابة. فمن ضمن الحوكمة مه

الجديدة، تعمل الوحدات التي تم إنشائها مؤخراً ومنها مكتب ترشيد اإلنفاق التشغيلي والرأسمالي، ووحدة السياسات 

مية اإليرادات غير النفطية، ومكتب تحقيق التوازن المالي، ووحدة الشراء المالية والكلية، ومكتب الدين العام، ووحدة تن

ً مع الوكاالت التنفيذية الرئيسة األخرى داخل الوزارة لتحسين األداء المالي،  االستراتيجي. حيث تعمل هذه الجهات معا

 .ورفع كفاءة اإلنفاق وفاعليته، وتطوير السياسات المالية واالقتصادية

 

، -حفظه هللا  -وزير المالية أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  وأوضح معالي

تهدف من خالل اإلصالحات االقتصادية إلى رفع مستوى معيشة المواطنين من خالل توفير فرص عمل حقيقية وتحسين 

دي، حيث تم تطبيق حزمة تحفيز للمواطنين على مستوى الخدمات العامة، ومساندة المواطنين في مرحلة التحول االقتصا

هيئة بدل تكلفة غالء المعيشة لموظفي الدولة، والمتقاعدين من القطاعين الخاص والعام، والمستفيدين من الضمان 

م، وإعادة البدالت، 2018مليار لاير في ميزانية  32االجتماعي، باإلضافة إلى حساب المواطن الذى خصص له مبلغ 

مليارات لاير في الميزانية الحالية، فضالً عن دور  205دة اإلنفاق االستثماري للحكومة الذي يبلغ نحو وكذلك زيا

ً تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنمية  مساهمات صناديق التنمية األخرى في دعم االقتصاد، وأيضا

%(  2كي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من )المحتوى المحلي، فمن المبادرات في هذا الشأن زيادة التمويل البن

 .م2020%( بحلول العام  5اليوم إلى )

 

وأكد معالي األستاذ الجدعان أن القطاع الخاص من دعائم االقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن خطة حزم تحفيز القطاع 

ألنشطة االقتصادية في المدى الخاص تهدف إلى التخفيف من اآلثار السلبية لبعض اإلصالحات االقتصادية على ا

القصير، وبالتالي فهو إجراء سيتم تطبيقه على المدى القصير لدعم المنشآت في بعض القطاعات االستراتيجية المحددة 

، مبيناً أن حزم تحفيز القطاع الخاص تتم على مرحلتين 2030بما يساعد على تحول اقتصاد المملكة وفق أهداف رؤية 

 .مبادرة في إطار هذه الحزم التحفيزية 17مليار لاير، وجرى تصميم  72و مليار لاير 40بقيمة 

 

وحول تطوير القطاع المالي الذي يعد ضمن برنامج اإلصالح االقتصادي؛ قال معاليه :" نعمل على تطوير القطاع 

االبتكار ويوفر المالي، فأحد برامج الرؤية "برنامج تطوير القطاع المالي" لبناء قطاع مالي متنوع وشامل يحفز 

االحتياجات التمويلية لمجموعة واسعة من الجهات االقتصادية الفاعلة، والعمل على تنويع مصادر تمويل للقطاعين العام 

 ."والخاص، من خالل زيادة وتعميق السيولة في سوق األسهم، وسوق أدوات الدين لتوفير تمويل بديل للتمويل المصرفي

 



 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

83 

لتطوير استمرار القطاع المصرفي في المملكة بتحقيق معدالت أداء جيدة ومؤشرات قوة وأضاف : " إن ما يدعم هذا ا

تمكنه من دعم جهود التنويع، وقد ساعد استمرار حكومة المملكة باعتماد استراتيجية إدارة الدين العام عبر إصدار 

 ."ى تعزيز أداء القطاع بشكل عامالسندات والصكوك الدولية في تخفيف الضغط على سيولة البنوك المحلية، ما أدى إل

 

متين ويتوفر لديه المقومات الضخمة التي تمكنه من المضي  -وهلل الحمد  -وأكد معالي وزير المالية أن اقتصاد المملكة 

 قدماً في النمو والتنمية، مشيراً إلى إرشادات المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العام

الماضي باإلصالحات التي يتم تنفيذها ومنها عدد قياسي من اإلصالحات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، 

 .( % 14 ) % ( والشركات المتوسطة 9حيث زادت إيرادات الشركات الصغيرة ) 

 

ية على هذه الدعوة للحديث وفي ختام كلمته قدم معالي وزير المالية شكره وتقديره للحضور، ولجمعية االقتصاد السعود

 .2030عن اإلصالحات االقتصادية والهيكلية على المدى المتوسط في ظل رؤية المملكة 

 

وكان الحفل قد بدأ بكلمة لرئيس مجلس إدارة جمعية االقتصاد السعودية الدكتورة نورة اليوسف، قدمت خاللها باسمها 

زير المالية لحضوره والحديث في هذا اللقاء، وقالت : "إن واسم أعضاء الجمعية ومجلس إدارتها الشكر لمعالي و

الجمعية أدركت منذ وقت مبكر أهمية مثل هذه األنشطة ولذلك ركزت االهتمام على القضايا االقتصادية المهمة بهدف 

ة عقد اللقاءات والمحاضرات والندوات وورش العمل التي تسلط الضوء على المتغيرات االقتصادية الراهنة وكيفي

 ."التعامل معها

 

وبينت أن الحديث عن اإلصالحات المالية واالقتصادية في المملكة لقي دعماً دولياً من خالل تقرير صندوق النقد الدولي 

، السيما 2030بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في تحقيق أهداف برنامج اإلصالح االقتصادي وفقاً لروية المملكة 

الية العامة التي بدأت توتي ثمارها، مشيرة إلى أن جهود الجهات المالية تلقت إشادة من خبراء فيما يرتبط بضبط الم

 .الصندوق وهذا يعطي األوساط االقتصادية والمالية اطمئناناً لحسن تنفيذ البرنامج

 

الحكومة  وأوضحت الدكتورة نورة اليوسف أن معالي وزير المالية شارك في هذه الندوة ليلقي الضوء على برامج

اإلصالحية التي تتعلق بترشيد النفقات العامة، من خالل إعادة هيكلة اإلنفاق والتركيز على المشروعات ذات األولوية 

 .التنموية التي تحقق أهداف الرؤية وبرنامج التحول الوطني

 

دعان، ووكيل وزارة وجرى خالل اللقاء نقاش مفتوح شارك فيه معالي وزير المالية األستاذ محمد بن عبدهللا الج

االقتصاد والتخطيط الدكتور عبدالعزيز بن متعب الرشيد، ومدير عام وحدة السياسة المالية والكلية بوزارة المالية 

الدكتور سعد الشهراني، وأداره عضو مجلس إدارة جمعية االقتصاد السعودية سابقاً والكاتب الخبير االقتصادي الدكتور 

 إحسان بوحليقة.
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تطالب حبماية قانونية بعد هجوم شرس على خلفية « رويةشو»

 التجنيس

 م   2018فبراير   22 -هـ 1439جمادى الثاني   6المصدر: جريدة الحياة الخميس 

27551435http://www.alhayat.com/Edition/Print//-علااى-شاارس-هجااوم-بعااد-قانونيااة-بحمايااة-تطالااب--شااوروية-

 التجنيس-خلفية

 

 ً على عضوة مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري على خلفية أرائها « تويتر»شنه مغردون في أدى هجوماً شرسا

أن عضوة المجلس الدكتورة إقبال « الحياة»وعلمت «. تويتر»المؤيدة لتجنيس أبناء السعوديات، إلى تجميد حسابها في 

االتهامات »لألعضاء ضد « نيةحماية قانو»درندري تقدمت إلى رئيس المجلس عبدهللا آل الشيخ بطلب توفير 

 .، بحسب قولها«والتحريض عليهم، وحمالت التشويه الداخلية والخارجية الممنهجة، التي يتعرضون لها

 

عدم تسفيه آراء بعضهم، »ودعت درندري، خالل جلسة المجلس المنعقدة أول من أمس )الثلثاء(، زمالءها األعضاء إلى 

عدم قبول مدح وتصفيق من يخون زمالئهم في المجلس، ويشوه صورتهم وصورة حتى لو كان للدفاع عن النفس، وإلى 

بعدم االنخداع بالشعارات الزائفة لهذه القلة، التي تريد بث االنقسام بين أفراد »، مطالبة «المجلس بشعار الوطنية

المعرفات المجتمع، وتدعي زوراً أن بعض أعضاء المجلس من جهات خارجية، وانضم إليهم مجموعة من ذوي 

 .«الوهمية، والمحبطين، وآخرين من أعداء الوطن، يرددون أقوالهم

 

ً اتهامات درندري، وتهميش آراء بقية األعضاء.  فيما رد زميلها المهندس محمد العلي )من المعارضين للقرار(، نافيا

 .، لكنه أيد مطلبها بالحماية القانونية«إن ما كتب فقط استنكار للطرح اإلعالمي»وقال: 

 

يسعى البعض لشخصنة موضوع تجنيس »استياء المؤيدين للتجنيس، حين كتب: « تويتر»وأثارت تغريدة العلي، في 

أبناء السعوديات، وربط معارضته في شخصي، وشخص الدكتور فهد العنزي، وما ذلك إال  لتمرير أجندة التجنيس، مع 

 .«لهمعرفتهم بموقف الدولة منه ومعارضة غالبية الشعب السعودي 
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آالف مبىن مستأجر تشكل عنصر ضعف لقطاع  5العيسى: 

 التعليم

 م   2018فبراير   22 -هـ 1439جمادى الثاني   6المصدر: جريدة الحياة الخميس 

27547188http://www.alhayat.com/Edition/Print//لقطااع-ضاعف-عنصر-تشكل-مستأجر-مبنى-آالف-5--العيسى-

 التعليم

 

يم الدكتور أحمد العيسى بأن وضع كفاءة المباني التعليمية والمدارس وقدرتها على توفير المتطلبات أقر  وزير التعل

، معتبراً المباني التعليمية المستأجرة «أضعف وأقل مما هو موجود في التعليم الجامعي»األساسية في قطاع التعليم العام 

، متمنياً سرعة «البيئة التعليمية المناسبة للطالب والطالبات ال توفر»، الفتاً إلى أنها «عنصر ضعف في قطاع التعليم»

 .التخلص من هذه المباني

 

، «كفاءة األداء»رعايته افتتاح لقاء القطاعات الهندسية في وزارة التعليم بعنوان وقال العيسى أمس )األربعاء(، لدى 

التعليمية تمثل هاجساً مهماً لنا في الوزارة، ال  إن المباني»وتدشينه المعرض المصاحب للمناسبة في الوزارة بالرياض: 

آالف مبنى مستأجر، وهي تشكل عنصر ضعف في قطاع التعليم، ألنها  5سيما أن في التعليم العام ال يزال لدينا حوالى 

حول إلى ال توفر البيئة المناسبة لطالبنا وطالباتنا، ونأمل في سرعة التخلص من هذه المباني في المرحلة المقبلة والت

 .«بيئات تعليمية مصممة لألغراض التعليمية تساعد على تهيئة البيئة المناسبة

 

ً الصيانة والتشغيل لحوالى »وأضاف:  ألف مبنى تعليمي، والتي  30هذه المباني ليست الهاجس الوحيد، ولكن أيضا

ً كبيراً والتفكير في وسائل ترشيد اإلنفاق وكفاءة  ً ماليا ، مشيراً إلى أن «األداء لهذه المبانيتتطلب موازنات ودعما

ر من خالل  الصيانة والتشغيل والنظافة وكفاءة العمل داخل المباني التعليمية تمثل أحد التحديات والمشكالت التي تتكر 

المالحظات الواردة من إدارات التعليم ومن المدارس؛ ما يتطلب جهداً كبيراً من المشرفين في القطاعات الهندسية في 

 .لة المباني وشركة تطويروكا

 

إن قطاع الجامعات يحظى بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ إذ توافرت لمعظم جامعاتنا »وتابع العيسى: 

الحكومية مرافق ومنشآت مميزة ومدن جامعية متكاملة أسهمت في إيجاد منظومة جامعية متميزة على مستوى المملكة 

 .«يم العالي في المرحلة المقبلةتسهم في تحقيق أهداف التعل
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في منظومة العمل التعليمي، وله دور كبير في تطوير العمل والعملية « مهماً »واعتبر وزير التعليم قطاع المباني 

قطاع المباني في الوزارة يتولى توفير البيئة التعليمية والتربوية المناسبة »التعليمية في المدارس والجامعات، مضيفاً أن 

 .«ل المباني والمرافق التعليمية وصيانتها واإلشراف عليهامن خال

 

، لتكون ذراع مهمة لإلشراف على «تطوير للمباني»وأشار الوزير العيسى إلى أن الوزارة قامت منذ فترة بإنشاء شركة 

ً اإلشراف على الصيانة والتشغيل في المدارس، متأمالً أ ن يسهم برنامج المشاريع التعليمية وأسندت لها أخيراً أيضا

تمويل بناء المباني التعليمية والمدارس من خالل تمويل القطاع الخاص في توفير مباٍن تعليمية جديدة والتخلص من 

 .المباني المستأجرة

 

 

 
 العنزي: سلبيات التجنيس مغيبة واملصلحة العامة غالبة

 م   2018 فبراير  22 -هـ 1439جمادى الثاني   6المصدر: جريدة الحياة الخميس 

27549939http://www.alhayat.com/Edition/Print//غالبة-العامة-والمصلحة-مغيبة-التجنيس-سلبيات--العنزي 

 

أن القضية في ظاهرها وطنية، وفي باطنها غير »أصدر عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي بياناً جاء فيه  >

وأضاف العنزي «. سه ظل موضوعه مغيباً طوال هذا النقاشذلك. فالطرف األهم، وهو غير السعودي، وسلبيات تجني

تفحصوا جيداً أية قضية وطنية يقف »، مخاطباً المواطنين: «تويتر»في بيانه الذي نشره في موقع التواصل االجتماعي 

ً فيها، فهو يضع ابن بلدك أو من يحمل جنسيتك في مواجهتك ويجلس متفرج ً خفيا اً خلفها غير سعودي أو يكون طرفا

ً «منتظراً غنيمته من النتائج التي ستذهب مباشرة له المملكة لم تبخل على أبنائها وال على المقيمين فيها، وال »، مردفا

حتى على من هم خارج أرضها بدعمها وإنسانيتها وسخائها وإغاثتها للملهوف والدليل ما تشاهدونه من بذل وعطاء 

لديها قوانين وأنظمة تضع مصلحة اقتصادها وأمنها وهويتها وأن المواطن  وكرم. لكن ال ينبغي أن يفهم من ذلك أن ليس

 .«هو أوالً وأخيراً 

 

لم تتم إثارتها وأكثرها معمول به بكرم وسخاء من الدولة، وإنما تم طرق »وأشار العنزي إلى حلول بديلة أخرى 

ً انطالقاً من شعار المساواة بين غير متماثل ين، وعدم النظر إلى كون منح الجنسية بغير موضوع الجنسية باعتباره حقا

 .«رابطة الدم والنسب هو قرار سيادي للدولة، مبني على اعتبارات كثيرة

 

حتى وإن كانت هناك مصلحة لألم في تجنيس أبنائها غير السعوديين، فإن هناك مصلحة للدولة والمجتمع ال »ورأى أنه 

لموضوع ليس بهذه البساطة. وإذا تعارضت المصلحة الخاصة مع العامة ينبغي إغفالها، وينبغي النظر فيها وتأملها، فا
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 ً في أي موضوع وطني ال ينبغي تغليب الجانب العاطفي على الموضوعي، ولو »، مضيفاً أنه «يتم تغليب العامة حتما

 .«كانت القوانين واألحكام الشرعية تُبني أو تقودها العواطف لفاتت مصالح كثيرة ومعتبرة

  

 

 
 منها جلدة 16مليارا ملشاريع منطقة مكة  51الفيصل: 

 م   2018فبراير   22 -هـ 1439جمادى الثاني   6المصدر: جريدة الوطن  الخميس  

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=330651&CategoryID=5 

 

 جدة: ريان الجهني 

 

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة األمير خالد الفيصل، أن قيمة المشاريع المنجزة 

مليارا لمحافظة جدة فقط،  16مليون لاير، منها  470مليارا و 51من  والجاري تنفيذها في محافظات المنطقة تقد ر بأكثر

 .مستثنيا من ذلك المشاريع الكبرى مثل الحرم المكي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد وقطار الحرمين وغيرها

لك سلمان بن ونقل األمير خالد الفيصل رسالة شكر من أبناء محافظات المنطقة إلى خادم الحرمين الشريفين الم

هنيئا للقيادة باإلنسان السعودي »عبدالعزيز نظير اهتمامه بكل ما من شأنه تحقيق راحتهم وتنمية محافظاتهم، قائال 

 .«وهنيئا له بقيادته

وفي ختام زيارة أمير منطقة مكة لمحافظات المنطقة وبعد ترؤسه الجتماع المجلس المحلي بمحافظة جدة أمس بحضور 

أيها الملك، أبناؤك في منطقة مكة يشكرون اهتمامك وسهرك وتعبك لتحقيق »ر مشعل بن ماجد قال: محافظ جدة األمي

لني أبناء هذه المنطقة أمانة لمقامكم أنهم دائما وأبدا فداء للدين »مضيفا «. كل ما من شأنه راحتهم وخدمة هذه المنطقة حم 

ل له نفسه اإلساءة ل كل من في هذا الوطن الكبير »، واستطرد «هذه البالدثم الوطن في وجه كل معتد وكل من تسو 

 .«يضعون أنفسهم وحياتهم فداء له، فهنيئا للقيادة باإلنسان السعودي وهنيئا له بقيادته

 

 نقالت نوعية

 

جدد األمير خالد الفيصل التأكيد على أن السنوات العشر الماضية شهدت نقالت نوعية في طريق الوصول للعالم األول 

كتبت مقاال لدى افتتاح جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية نشر في »دي بناء اإلنسان وتنمية المكان وقال: على صعي
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، ومنذ ذلك الوقت وأنا أرى أكثر من «العالم األول على أرضنا فماذا نحن فاعلون»حمل عنوان « الوطن»صحيفة 

هي مدينة الملك عبدهللا االقتصادية، وذكرت سابقاً أن لدينا موقع للعالم األول على أرضنا، وباألمس كنت في موقع منها و

جزرا على أرضنا تتم إدارتها بطرق عصرية أهلتها لتكون في مصاف هذا العالم، ما يحت م علينا االستفادة منها وأن 

ر مدننا بنفس الطريقة واألسلوب ونجعلها في العالم األول وقد أثبتنا ، «أننا نستطيع نكتسب كيفية إدارة المدن، لنطو 

مستشهداً بمدينة الملك عبدهللا االقتصادية وجامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية والحي الدبلوماسي في الرياض والمدن 

 .العسكرية في مختلف أنحاء المملكة والجبيل وينبع وأرامكو وغيرها

 

 آالف 5تأهيل 

 

شهدت )أول من أمس( تخريج عدد من شباب وشابات »قائال تحد ث أمير منطقة مكة المكرمة عن زيارته لمحافظة رابغ 

محافظة رابغ والمراكز والقرى التابعة لها ضمن برنامج طموح اقترحت البدء فيه خالل زيارتي لمحافظة رابغ وترؤس 

تصادية أعوام، أعقب ذلك تشكيل لجنة نتج عنها إشراك مدينة الملك عبدهللا االق 9اجتماع المجلس المحلي فيها قبل نحو 

وفرع جامعة الملك عبدالعزيز برابغ والشركات في تدريب وتأهيل أبناء المحافظة ومن ثم  توظيفهم في المدينة والميناء 

آالف شاب  5، مشيرا إلى أنه يستهدف تدريب وتأهيل أكثر من «وقد تقد م لهذا البرنامج شباب وشابات من خارج رابغ

والتي دعت إلى مشاركة القطاع  2030البرامج التي تخدم وتحقق رؤية المملكة وشابة، مؤكدا أهمية العناية بمثل هذه 

 .الخاص في مشاريع التنمية ليكتمل الحلم

 

 نهضة الوطن

 

أهاب األمير خالد الفيصل بالمواطنين ورجال وسيدات األعمال بالمشاركة في نهضة الوطن إنساناً ومكاناً واالستفادة من 

بعد توكلكم على هللا  -« شاركوا في مشاريع وطنكم وابنوه بسواعدكم وال تتكلوا على غيركم»الفرص االستثمارية قائال 

، مؤكداً جاهزية اإلمارة لتقديم الدعم للراغبين في االستثمار من خالل وكالة إمارة المنطقة المساعدة للتنمية ومركز -

 .التكامل التنموي باإلمارة

العمل التي ستنطلق في شعبان المقبل ستشهد إتاحة الفرصة أمام رجال وسيدات ونوه األمير خالد الفيصل إلى أن ورشة 

األعمال للمساهمة في مشاريع المنطقة والتي ستطرح في الخطة العشرية الثانية التي ستركز أيضاً على بناء اإلنسان 

اريع بعد إطالقها وأن تتم وتنمية المكان، مختتما تصريحه لوسائل اإلعالم بالتأكيد على أهمية المحافظة على المش

االستفادة منها بالشكل الذي يعكس الصورة الحقيقة عن اإلنسان السعودي الذي ال بد أن يتحلى باألسلوب اإلسالمي 

 .والحضاري

 

 مشاريع منطقة مكة المكرمة

 

 مليون لاير، قيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها بالمحافظات 470مليارا و 51
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 افظة جدة فقطمليارا لمح 16

 

 استثناء المشاريع الكبرى كالحرم المكي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد وقطار الحرمين

 

 

 
 يون ريال فاتورة كهرباء التعليم شهريامل 600

 م   2018فبراير   22 -هـ 1439جمادى الثاني   6المصدر: جريدة الوطن  الخميس  

http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=330631&CategoryID=2 

 

 الرياض: سليمان العنزي 

 7.2أن فاتورة الكهرباء الخاصة بقطاعات الوزارة تبلغ « الوطن»اك لـكشف وكيل وزارة التعليم المهندس يونس البر

من إجمالي استهالك  %20مليون لاير شهريا، مبينا أن استهالك الوزارة يشكل  600مليارات لاير سنويا، بنحو 

  .الجهات الحكومية في المملكة

 كهرباء التعليم

 مليارات لاير فاتورة قطاعات الوزارة سنويا 7.2

 من إجمالي استهالك الجهات الحكومية % 20

 مليارات لاير 4توقعات بخفض الفاتورة إلى 

 %45الوزارة تعمل على خفض االستهالك بنسبة  

أن فاتورة الكهرباء الخاصة بقطاعات وزارة التعليم تبلغ « الوطن»كشف وكيل وزارة التعليم المهندس يونس البراك لـ

من إجمالي استهالك الجهات الحكومية في المملكة من  %20استهالك الوزارة مليارات لاير سنويا، حيث يشكل  7.2

الكهرباء، ودعا وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى كبار مشرفي القطاعات الهندسية في وكالة المباني، وشركة تطوير 

تعليمية، وتسهم في ترشيد اإلنفاق للمباني الذراع الرئيس للوزارة للتفكير إليجاد سبل ترفع كفاءة العمل داخل المباني ال

 .عليها بعد إقرار مشروع وبرنامج تمويل المباني المدرسية الذي أقر مؤخراً من خالل تمويل القطاع الخاص
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 كفاءة األداء 

 

ياض أكد العيسى خالل رعايته لقاء القطاعات الهندسية )كفاءة األداء( الذي نظمته وكالة المباني بمقر وزارة التعليم بالر

أمس، ممثلي القطاعات ذات العالقة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية 

أن المباني التعليمية وتشغيلها وصيانتها في التعليم العام ال زالت تشكل هاجسا في مسيرة التعليم العام، متطلعين إلى ما 

( ألف مبنى تعليمي من حكومة خادم الحرمين لهذا القطاع سعيا لتحويله إلى بيئة تعلم 30يقدم من دعم كبير ألكثر من )

جاذبة، مشيراً أن كل ما يمكن تحقيقه من تطوير لهذا القطاع يأتي متماشيا مع التوجيهات السديدة لخادم الحرمين 

 .2030لمملكة بما يلبي تطلعات التعليم نحو رؤية ا -حفظهما هللا-الشريفين وسمو ولي العهد 

  

 

 التعليم الجامعي

 

على مستوى قطاع التعليم الجامعي أكد وزير التعليم أن ما تحظى به المدن الجامعية التي تم تشييدها أو التي ال تزال 

تحت اإلنشاء من دعم كبير من الحكومة الرشيدة يحقق أهداف التعليم للمرحلة المقبلة، ويسهم في خلق منظومة جامعية 

لى مستوى المملكة. وجدد العيسى في ختام كلمته الثقة في مشرفي القطاعات الهندسية وقطاع المباني بالوزارة متميزة ع

وشركة تطوير للمباني وقدرتهم على دعم كافة الجهود المبذولة لتطوير العمل في المباني ورفع جودة أدائها وتشغيلها 

ل ما توفره الجامعات من كفاءات بشرية مؤهلة.  وكان وزير وصيانتها وذلك من خالل ما يتوفر من دعم كبير ومن خال

 .التعليم قد دشن المعرض المصاحب لفعاليات اللقاء)كفاءة وترشيد(

  

 

 تضافر الجهود

 

ألقى كلمة القطاعات الهندسية، الدكتور عبدهللا القصير، وكلمة إدارات المباني للمهندس ناصر الجابر وأكدا فيها على 

وتضافر الجهود بين الجهات ذات العالقة في اللقاء السنوي الذي حمل عنوان كفاءة األداء التي أصبحت أهمية التعاون 

من أهم معايير قياس األعمال لتحقيق األهداف التي أنشأت من أجلها هذه المباني، واستثمار التقنية الذكية في إعادة 

أن لقاء القطاعات الهندسية )كفاءة األداء( الذي تنظمه وتأهيل بعض المباني وترشيد الطاقة من جوانب مختلفة.ويشار 

وكالة المباني بشكل سنوي، يستمر لمدة يومين، ويشارك فيه عدد من القطاعات الهندسية ذات العالقة من خارج 

الوزارة، يصاحبه معرض لمنتجات المشاريع الهندسية، كما يتخلل اللقاء إقامة عدد من الجلسات وورش العمل 

التي تركز على التخطيط الشامل لرفع كفاءة األداء وترشيد اإلنفاق في المباني التعليمية، وأنواع المدارس  المتخصصة

 .المستقبلية لتوفير الطاقة

  

 

 خفض االستهالك
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 %45أوضح وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس يونس البراك أن الوزارة تعمل إلى خفض استهالك الكهرباء بنسبة 

لتطبيقات الجديدة التي انتهجتها في المباني الجديدة، متوقعا أن تتمكن الوزارة من خفض فاتورة استهالك من خالل ا

مليارات لاير، مشيرا إلى أن هذا اللقاء السنوي مع القيادات للقطاعات الهندسية  4مليارات إلى حدود  7.2الكهرباء من 

للعملية التعليمية، بما يحقق أهداف الوزارة في خلق بيئة تعليمية في المملكة يأتي للتشاور حول أفضل السبل والمعايير 

نأمل من خالل هذا اللقاء مع شركائنا في القطاعات ذات العالقة »جاذبة عبر إنشاء المباني التعليمية المتكاملة.  وتابع: 

( مبنى 2300تم االستغناء عن )وأوضح البراك أنه «. الوصول إلى أداء يحقق التطلعات للرفع من أداء العملية التعليمية

( ألف طالب وطالبة كانوا يشغلون مباني تعليمية 400( شهرا الماضية، واستيعاب نحو )18تعليميا مستأجرا خالل )

 .مستأجرة حيث تم نقلهم للمباني الحكومية، مما ساهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة

( 3200(، وأن نحو )%14جرة في كافة مناطق المملكة أقل من )وذكر أن نسبة الطالب والطالبات في المباني المستأ 

طالب وطالبة، وأن هناك آلية تم رفعها للمقام السامي  100مبنى تعليميا مستأجرا يشكل فيه الطالب والطالبات أقل من 

 .تهدف لالستغناء عن كافة المدارس المستأجرة في القرى والهجر

  

 

 كهرباء التعليم

 

 فاتورة قطاعات الوزارة سنويا مليارات لاير 7.2

  

 

 استهالك الوزارة من إجمالي استهالك الجهات الحكومية %20

 %45الوزارة تعمل على خفض االستهالك بنسبة 

 مليارات لاير 4توقعات بخفض الفاتورة إلى 
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 دولة تبحث إسرتاتيجية مشرتكة لتطوير القوى العاملة 56

 م   2018فبراير   22 -هـ 1439جمادى الثاني   6المصدر: جريدة الوطن  الخميس  

1&CategoryID=5http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=33067 

 

 جدة: ريان الجهني 

انطلقت في محافظة جدة أمس، الجلسة االفتتاحية لالجتماع التحضيري للدورة الرابعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء العمل، 

، بتنظم وزارة العمل «وضع إستراتيجية مشتركة من أجل تطوير القوى العاملة»التي تستمر يومين، تحت شعار 

دولة إسالمية، ومنظمات إقليمية ودولية.  56، بمشاركة «منظمة التعاون اإلسالمي»ية، بالتعاون مع والتنمية االجتماع

أهداف رئيسة لالجتماع، منها تعزيز القدرة على العمل، والحد من  4وحددت إستراتيجية المنظمة بشأن سوق العمل، 

 .البطالة

التعاون اإلسالمي السفير حميد أوبيليرو، على أهمية المؤتمر وأكد األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية في منظمة 

حيث يبحث إستراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي المتعلقة بسوق العمل، والتي حددت أهداف رئيسة ومجاالت للتركيز 

  .في التعاون بين الدول األعضاء

 تذليل التحديات

االجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدهللا أبوثنين، قال رئيس الدورة الحالية وكيل وزارة العمل والتنمية 

إن هذه »التحضيري، تحضيرا الجتماع وزراء العمل اليوم، « كبار الموظفين»خالل الجلسة االفتتاحية الجتماع 

اطنينا في التظاهرة تمثل فرصة جليلة لمناقشة وتبادل اآلراء حول أبرز التحديات التي تواجه إيجاد فرص العمل لمو

الدول اإلسالمية، في ظل الركود االقتصادي الذي تمر به عدد من الدول، والذي يجعلنا نفكر بعمق عن حلول إليجاد 

فرص العمل، وتذليل التحديات التي يواجهها الشباب والشابات واألشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول على العمل الالئق 

ي المملكة العربية السعودية تسل منا زمام المبادرة، وأطلقنا رؤيتنا الطموحة نحن ف»وأضاف أبوثنين: «. والمحافظة عليه

(، والتي تتبلور في دعم الشباب وتمكين المرأة من االندماج في سوق العمل، والمساهمة الفع الة 2030)رؤية المملكة 

 .«لفترة الحالية، وهلل الحمدوالمميزة في بناء االقتصاد الوطني في ظل  نهضة تنموية شاملة تعيشها بالدنا في ا

 األهداف الرئيسة لالجتماع التحضيري

 تعزيز القدرة على العمل

 حماية سالمة العمال ورفاههم

 تعزيز إنتاجية العمل

 الحد من البطالة
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 جتاوب املسؤول

تعريفة قراءة العداد ال تفرض من مقدم «: تنظيم الكهرباء»
 اخلدمة

 م   2018فبراير   22 -هـ 1439جمادى الثاني   6المصدر: جريدة الرياض الخميس 

http://www.alriyadh.com/1661980 

 

على مقال األستاذ عبدهللا الدعفس المنشور في صفحة الرأي العدد « هيئة تنظيم الكهرباء»تعقيباً من « الرياض»تلقت 

 : وهذا نص التعقيب من الهيئة« على هامش فواتير الكهرباء»، تحت عنوان هـ15/5/1439بتاريخ  18119

 

تحصيل شركة »اطلعت هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج على مقال األستاذ عبدهللا الدعفس، والذي ذكر فيه »

هربائي، وتفرض الشركة رياالً حسب سعة القاطع الك 30إلى  10الكهرباء رسماً شهرياً من المستهلكين يتراوح ما بين 

وتساءل الكاتب عن الجهد الذي تقوم به «. هذا الرسم مقابل ما تسميه قراءة، وصيانة العدادات، وإعداد فواتير االستهالك

الشركة حتى تُحمل عمالءها هذا الرسم في ظل إلغاء الفواتير الورقية، ويشير إلى أن العداد ليس بحاجة للصيانة، وعن 

 .ا األمردور الهيئة في هذ

 

وانطالقاً من دور هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج الرقابي على مقدمي الخدمة في تطبيق التعريفة بصورة عادلة، 

 :فإن الهيئة تود أن توضح للكاتب، ولقراء الصحيفة اآلتي

 

حق لهم ذلك، وإن التعريفة ، ال تفرض من مقدمي الخدمة، وال ي«قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة»إن تعريفة  -1

 .هـ11/8/1419( وتاريخ 169الحالية أقرت من مجلس الوزراء الموقر بموجب قرار المجلس رقم )

 

تغطي التعريفة الحالية لقراءة وصيانة العداد، وإعداد الفاتورة جزءاً من تكاليف تقديم الخدمة الكهربائية بحيث تعكس  -2

 :التكاليف المرتبطة بكل ما يلي

http://www.alriyadh.com/1661980


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

94 

 

انة العداد بصورة دورية، وإصالحه في حالة العطل أو استبداله إذا لزم األمر، حيث إن دليل تقديم الخدمة الكهربائية صي

الذي تراجعه وتقره الهيئة، يؤكد على مسؤولية مقدم الخدمة على فحص ومعايرة عدادات المشتركين، وتكمن أهمية 

 .المشتركين الذي تبنى عليه الجزء األكبر من تكلفة الفاتورةصيانة عداد الكهرباء في أنه وسيلة قياس استهالك 

 

قراءة وإصدار الفواتير، يلتزم مقدم الخدمة بتوفير نظام خاص بالفوترة، وموظفين متخصصين لقراءة العدادات بصورة 

 .لمعدومشهرية وعلى مدار العام، ويشمل ذلك جميع العدادات بما في ذلك العدادات ذات االستهالك المتدني أو ا

يتحمل مقدم الخدمة مسؤولية ضمان دقة حساب االستهالك من خالل سالمة العداد، وتدقيق الفواتير قبل إصدارها  -3

 .سواء كانت فواتير ورقية أو إلكترونية، فالجهد المبذول في إصدارها ال يختلف كثيراً 

 

الجهات المحلية واإلقليمية والدولية لتغطية في العديد من  -مع اختالف المسميات-يطبق هذا النوع من التعريفة  -4

 .التكاليف المترتبة على ذلك، والموضحة في النقاط السابقة

 

وتود الهيئة التأكيد على حق المشترك في الرجوع للهيئة لكل ما من شأنه حفظ حقوقه، كما يمكنه تقديم أي شكوى 

. وفي ضوء ما تقدم فإن الهيئة تأمل منكم توجيه المختصين مرتبطة بالخدمة الكهربائية للهيئة عن طريق القنوات المتاحة

 .لديكم بنشر هذا التعقيب
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 للحكومةنقل كفالة العمالة 

 م   2018فبراير   22 -هـ 1439جمادى الثاني   6المصدر: جريدة الوطن  الخميس  

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=36455 

 

 يعقوب إسحاق

 

ستغناء نشكو بحرارة من أعداد العمالة غير الماهرة في األسواق التجارية في المملكة، وتحاول الجهات المختصة اال

عنهم برسائل متعددة بعد إصرار بعض المواطنين الكسالى التستر عليهم، باستخراج سجالت تجارية أو تراخيص تسمح 

لهم بالعمل التجاري واستقدام عمالة يدوية، وهو األمر الذي يدفع تلك العمالة إلى إغراء هؤالء التجار الكسالى لالستيالء 

آالف لاير شهريا، وأمام هذا المبلغ الذي يدخل  10ل مبالغ مالية زهيدة ال تتجاوز على العمل التجاري أو المهني مقاب

جيبه شهريا دون عمل أو مجهود، يستخرج عددا من الرخص البلدية أو التجارية ليسمح للعمالة اليدوية األجنبية بالعمل 

ع ويتستر على العمالة األجنبية بالعمل بتلك الرخص باسم التاجر السعودي الكسول، الذي يرفع دخله بهذا الشكل المخاد

ألف لاير سنويا وهو نائم في منزله أو يلعب  120التجاري في متجره أو معرضه، لكي يرفع دخله السنوي إلى أكثر من 

البلوت مع أصدقائه.. حيث إن الوزارات المختصة بمحاربة التستر تواجه صعوبات جمة في محاوالتها للقضاء على هذه 

تجارية التي تؤدي إلى تحويل العمالة األجنبية مليارات الرياالت للخارج.. وحيث إن عشرات أو مئات اآلالف الظاهرة ال

من المواطنين السعوديين يعانون البطالة، فال يجدون عمال يعيشون على دخلهم مما يشتغلون به.. وحيث إن ذلك يؤدي 

لى الجريمة أو بيع المخدرات.. أقترح على الجهة المختصة في الغالب إلى انحراف بعض العاطلين عن العمل واللجوء إ

أن تنقل كفالة العمالة األجنبية التي تعمل في بعض المهن اليدوية أو التجارية الفردية، مثل محالت بيع الخضار والفواكه 

ت تجارية أو رخصا في الحلقة والبقاالت والنجارة والحدادة، إليها، ثم تؤجرها على هؤالء الكسالى الذين يحملون سجال

 من األمانات بفائدة رمزية.

أتوقع أن يؤدي نقل كفاالت هذه العمالة األجنبية للحكومة إلى كشف كل حاالت التستر، وحصول السعوديين العاطلين 

 على أعمال تدر عليهم رزقا وافرا كان ريعه يذهب إلى الخارج، في الوقت الذي يُحرم أبناؤنا من فرص العمل الوفيرة.
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ر يف إيران

َّ
ص

ُ
 األمم املتحدة تدعو للوقف الفوري إلعدامات الق

مفوض حقوق اإلنسان يطالب طهران باحرتام القانون 
 الدويل

م   8201 فبراير 16 -هـ 3914 جمادى األول 30سبق الجمعة المصدر: جريدة   
https://sabq.org/rTxYnj 

 

 18ت األمم المتحدة بـ"الوقف الفوري" إلصدار أحكام اإلعدام بحق الُمدانين الذين تقل أعمارهم عن طالب

 .عاًما، مشيرة إلى أن أعداد القصر المحكومين باإلعدام في ايران قد ازداد

 

ووفقًا لمكتب حقوق اإلنسان األممي في جنيف فقد أعدمت إيران ثالثة أحداث مدانين بجرائم منذ بداية 

 .م2017م مقارنة بخمسة إعدامات من هذا النوع جرت في كامل العام 2018

 

شخًصا يواجهون اإلعدام عن جرائم أدينوا بارتكابها عندما كانوا قاصرين، وفقًا لبيان  80وهناك حاليًا 

 .مكتب حقوق اإلنسان

 

االلتزام بالقانون الدولي وقال المفوض األعلى لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان زيد رعد الحسين: على إيران "

عاًما  18والوقف الفوري لجميع اإلعدامات بحق الذين حكم عليهم باإلعدام لجرائم ارتكبوها وهم تحت سن 

 ."، وهناك "زيادة" في عدد اإلعدامات في هذا البلد

 

حالي عن م حتى بداية العام ال2005شخًصا أعدموا في إيران منذ عام  87وتفيد منظمة العفو الدولية بأن 

 جرائم ارتكبوها عندما كانوا قصًرا.
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حقوق اإلنسان" اليمنية تدين "اإلعدامات" التي يصدرها ""

 االنقالبيون بصنعاء
دعت خمتلف املنظمات الدولية للضغط على املليشيا 

 إلطالق سراح املختطفني

  م  8201 فبراير 17 -هـ 3914 جمادى الثاني  1سبق السبت المصدر: جريدة 
https://sabq.org/hsxjHf 

 

أدانت وزارة حقوق االنسان اليمنية، اليوم، أحكام اإلعدام ضد المواطنين اليمنيين التي يصدرها االنقالبيون الحوثيون 

 .المدعومون من إيران

 

بحق  م2018يناير  2واستنكرت، في بيان صادر عنها، حكم اإلعدام الذي أصدرته مليشيا الحوثي االنقالبية بتاريخ 

عاًما بعد احتجازه وتعرضه للتعذيب البدني والنفسي والحجز  52البهائي "حامد كمان بن حيدرة"، البالغ من العمر 

 . االنفرادي وإخفائه قسريًا منذ شهور طويلة

 

الحوثي  وقالت الوزارة: هذه االنتهاكات والجرائم بحق البهائيين تأتي ضمن سلسة متواصلة من االنتهاكات ترتكبها ميليشيا

 .المدعومة إيرانيًا بحق اليمنيين بشكل عام

 

ودعت الوزارة مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ومنظمات األمم المتحدة ومنظمة الصليب األحمر والمنظمات 

ا وتوفير ميليشيا لإلفراج عن كافة المختطفين تعسفًا والمخفيين قسرً الدولية االخرى إلى إدانة هذه الجريمة والضغط على ال

 العالج الطبي والرعاية الصحية لهم .
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 الصحة: نسبة األطفال املدخنني باململكة حمدودة

 م   2018فبراير   19-هـ 1439جمادى االخر   03المصدر: جريدة  الوطن  االثنين   

 رابط الخبر

 

إن نسبة األطفال المدخنين في المملكة محدودة، علق أخصائي الصيدلية اإللكينيكية « الوطن»فيما قالت وزارة الصحة لـ

عضو المجلس العلمي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالرحمن فقيه بأن اإلقبال على التدخين من قبل 

عاما، وال توجد  25و  13راهقين في تزايد بصورة ملحوظة جدا، مبينا أن معظمهم تتراوح أعمارهم بين األطفال والم

إحصائية دقيقة لهم ألنه يدخنون بشكل سري بعيدا عن األهل وال يستطيعون التخلص من هذه العادة بالتوجه إلى عيادات 

  .ومنعزلةمكافحة التدخين. وبين أن أكثرهم ينتمون إلى أسر محافظة جدا 

  .وأوضح أن المرحلة التي يبدأ فيها الطفل باستكشاف التدخين تكون من خالل بقايا السجائر المرمية في الشوارع ونحوه

  التدخين في الصغر

أوضحت استشارية الطب النفسي وعالج اإلدمان الدكتورة فاطمة محمد كعكي، أن التبغ أو إدمان الكحول هما الطريق 

خدرات بالنسبة لألطفال والمراهقين. تقول كعكي إن التدخين يعد بوابة للشروع في تدخين مواد أخرى األول إلدمان الم

مثل الماريجوانا، )الحشيش( وهو من أنواع المخدرات الخطيرة التي يمكن أن تقود ألنواع أخرى من المخدرات مثل 

ة من العمر وهذا ما أثبتته الكثير من الدراسات، الكوكايين أو الهروين. وأضافت: يبدأ الكثير التدخين في مرحلة مبكر

وهذا يزيد من احتمالية حدوث المشاكل الصحية الخطيرة، كما يرتبط تدخين السجائر واستهالك الكحول أيضا بخطر 

عاما إلى  12أكبر من االنخراط في السلوكيات الخطرة، ونسبة إدمان األطفال للمخدرات أصبحت تتراوح أعمارهم من 

  .اعام 14

  نسبة محدودة

أن نسبة المدخنين األطفال محدودة، « الوطن»أوضحت اإلدارة العامة للتواصل والعالقات والتوعية في وزارة الصحة لـ

عيادة  254وقالت إن الوزارة عملت على مشروع التوسع في العيادات المساعدة على اإلقالع عن التدخين لتصل إلى 

لمملكة، وتقدم جميع خدماتها مجانا للجنسين، ويمكن حجز الموعد، والتوجه ألقرب في جميع مناطق ا 2017بنهاية عام 

 .937عيادة عن طريق االتصال على الرقم 

 أسباب اجتماعية

أوضحت الكعكي أن هناك أسبابا اجتماعية تدفع األطفال للتدخين ومن ضمنها التفكك األسري، والمكوث طويال مع 

الديني، وحب التقليد، والصداقة السيئة، والسفر إلى الخارج، ومشاكل العائلية  الخادمات دون رقيب، وضعف الوازع

  .المستمرة. والبطالة للشباب

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=330311&CategoryID=3
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=330311&CategoryID=3
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=330311&CategoryID=3
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=330311&CategoryID=3
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وأشارت إلى أن مشاكل تعاطي المخدرات تؤثر على األطفال بشكل كبير جدا وقد تؤدي إلى الوفاة سريعا، موضحة 

قدان الذاكرة بشكل تدريجي، وبكاء مستمر، وكسل وخمول، تأثيرها على نسبة الذكاء لديهم، وبالتالي يؤد ي ذلك إلى ف

 .والنوم لساعات طويلة، وعدم التركيز، وتشت ت االنتباه كثيرا

 

 
 توقيع اتفاقية بناء القدرات مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 م   2018فبراير   20 -هـ 1439جمادى الثاني   4المصدر: جريدة الرياض الثالثاء  

http://www.alriyadh.com/1663268 

 

 سعيد المبارك -الرياض 

وق ع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي اليوم، عقد اتفاقية مشروع بناء القدرات والخدمات ذات 

مع المنسق المقيم لألمم  2030المياه في المملكة، في إطار رؤيةالصلة من أجل إدارة متكاملة وتنمية مستدامة لقطاع 

 .المتحدة ، الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالمملكة الدكتور آشوك نيجام

 

وأوضح المهندس الفضلي في تصريح له عقب التوقيع، أن هذه االتفاقية تهدف إلى تصميم إدارة شاملة لموارد المياه، 

نظام إلدارة متكاملة إلمداد المائي، وإنشاء نظام شامل للمراقبة المخزون المائي، باإلضافة إلى عدة مجاالت وتطوير 

 .تعنى باالستدامة المائية وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات بقطاع المياه

 

ة تقييم آثار التغير من جانب آخر، بين وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي، أن من ضمن أهداف االتفاقي

المناخي لمعرفة تلك اآلثار وسبل االستفادة منها وطرق تحييد مخاطرها، ودراسة مصادر الطاقة التي يمكن استغاللها 

من مصادر المياه الجوفية )الطاقة الهيدرو حرارية، الطاقة الجيو حرارية(، وتعزيز برامج التوعية المائية والتثقيف 

وقف المائي وأهمية المحافظة على الموارد المائية وتنميتها وحمايتها وترشيد استخدامها، الطالع المجتمع على الم

باإلضافة إلى تعزيز القدرات الفنية والتنظيمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة فيما يتعلق بإدارة وتنمية موارد المياه 

 .مائي والرفاهية االجتماعية والتنمية المستدامةوإمداداتها في المملكة لكل ما يخدم المستفيدين ويحقق األمن ال

 

ً لالتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية  يذكر أن توقيع االتفاقية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يأتي وفقا

 م.1974السعودية واألمم المتحدة عام 

 

http://www.alriyadh.com/1663268
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 أمام جملس حقوق اإلنسان .. حراك حقوقي لفضح جرائم قطر

 م   2018فبراير  21 -هـ 1439جمادى الثاني   5جريدة البالد  االربعاء  المصدر:

http://www.albiladdaily.com/لفض/-حقوقي-حراك-اإلنسان-حقوق-مجلس-أمام 

 

 جنيف ــ وكاالت

وع، لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، المقرر انعقادها بعد أسب 37استبقت منظمات حقوقية في أوروبا الدورة 

في جنيف، في محاولة جادة لكشف ملف اإلجرام ” الثالثاء“امس ” مقاضاة قطر“ونظمت منتدى بصبغة دولية حول 

 .القطري ضد العمالة األجنبية والمعارضة القطرية بما في ذلك إسقاط الجنسية عن قبائل قطرية

والمنظمة العربية لحقوق اإلنسان في  وشاركت في تنظيم المنتدى كل من المنظمة اإلفريقية للتراث وحقوق اإلنسان،

بريطانيا وأوروبا، إذ قال المدير التنفيذي لألخيرة، مهند النعيمي، إن المنتدى الدولي شارك به ممثلو منظمات حقوقية 

 .فبراير الجاري 26لمجلس حقوق اإلنسان، التي تعقد  37دولية وخبراء مقرر مشاركتهم في أعمال الدورة 

 

أن المنتدى استعرض وناقش ثالثة تقارير حقوقية سترفع إلى دورة مجلس حقوق اإلنسان، وتكشف  وشدد النعيمي على

عن انتهاك دويلة قطر للقانون الدولي واالتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، خاصة أن هذه التقارير أشرف على 

 .إعدادها خبراء وممثلون من القانونيين والضحايا والحقوقيين

 

ء التقرير األول حول سحب قطر جنسية ما يقارب من خمسة آالف من مواطنيها من أبناء قبيلة الغفران، فيما وثق وجا

التقرير الثاني تمويل قطر لإلرهاب العالمي، واهتم التقرير الثالث بانتهاك قطر لحقوق العمالة الوافدة العاملة في المنشآت 

 .2022الرياضية لكأس العالم 

 

مة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا وأوروبا قد شاركت مع عدد من المنظمات في سبتمبر الماضي في وكانت المنظ

تسليم شكوى قبيلة الغفران بشأن االنتهاكات القطرية بحق أفرادها إلى رئيس قسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا في 

 .المفوضية محمد علي النسور

 

ي التنكيل بالمعارضة القطرية عبر إسقاط الجنسية عن قبائل آل مرة والهواجر، في يأتي ذلك فيما يواصل النظام القطر

إطار محاصرة معارضي تنظيم الحمدين الذي يحكم قبضته على السلطة في قطر، ويعمل على دعم وتمويل اإلرهاب في 
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يونيو  5بلوماسية مع قطر، المنطقة العربية، ما دفع دول المملكة واالمارات ومصر والبحرين، إلى قطع العالقات الد

 .الماضي، في محاولة لمواجهة شرور تنظيم الحمدين

 

وفى السياق كشف المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن السفير القطري الذي تعرض لواقعة الطرد في 

 .قطاع غزة من قبل جموع الفلسطينيين، إيراني األصل

 

معلومة قد يجهلها الكثير: السفير القطري في غزة هو ”: “تويتر“لرسمي على وقال المتحدث في تغريدة عبر حسابه ا

إيراني األصل واسمه محمد عماد دهي، ولكن بعد عملية تجميل لتعريب االسم جعلوها )العمادي( وهم عائلة كريمة من 

 .العجم

 

ن أقرباء المضروب بالنعال حامي اللصوص وزير المالية القطري علي شريف عماد دهي م“وتابع في تغريدة ثانية: 

محمد عماد دهي والننسى ايضا ريمي روحاني رئيس غرفة صناعة وتجارة قطر سابقا وهو من أقرباء الرئيس اإليراني 

 ”حسن روحاني، التغلغل اإليراني داخل أروقة النظام القطري خطر كبير على األمن القومي القطري والعربي
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مكتب «: مفوض حقوق اإلنسان»لـ  منظمات حقوقية

بالدوحة يصرف اجملتمع والدويل عن « املفوضية السامية»
 االنتهاكات القطرية

 م   2018فبراير   22 -هـ 1439جمادى الثاني   6المصدر: جريدة عكاظ الخميس 

1617379http://www.okaz.com.sa/article//تاااابمك-النسااااان-حقااااوق-مفااااوض-ل-حقوقيااااة-قطر/منظمااااات-مقاطعااااة-

 القطرية-االنتهاكات-عن-والدولي-المجتمع-يصرف-بالدوحة-السامية-المفوضية
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 كاريكاتري

 

 
 

المصدر: جريدة الرياض  
 األحد

 -هـ 1439جمادى الثاني   2 
 م2018فبراير  18

 
 

http://www.alriyadh.c
m/1662679o 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 المصدر: جريدة الوطن األحد 

 -هـ 1439جمادى الثاني   2
 م2018فبراير  18

 

 

http://www.alwatan.co
m.sa/Caricature/Detail.
aspx?CaricaturesID=84

12  

 

http://www.alriyadh.com/1662679
http://www.alriyadh.com/1662679
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المصدر: جريدة الجزيرة 
جمادى االخر   03االثنين  

 م   2018فبراير   19-هـ 1439

 

-ttp://www.alh

jazirah.com/2018/201

80219/cr1.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: جريدة الحياة

جمادى   03االثنين   

  19-هـ 1439االخر 

 م   2018فبراير 

http://www.alhayat.co

-m/Opinion/Naser

Khames/27477990/%D

9%86%D8%A7%D8%B

-5%D8%B1

%D8%AE%D9%85%D9

%8A%D8%B3 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2018/20180219/cr1.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180219/cr1.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180219/cr1.htm
http://www.alhayat.com/Opinion/Naser-Khames/27477990/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
http://www.alhayat.com/Opinion/Naser-Khames/27477990/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
http://www.alhayat.com/Opinion/Naser-Khames/27477990/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
http://www.alhayat.com/Opinion/Naser-Khames/27477990/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
http://www.alhayat.com/Opinion/Naser-Khames/27477990/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
http://www.alhayat.com/Opinion/Naser-Khames/27477990/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
http://www.alhayat.com/Opinion/Naser-Khames/27477990/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
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المصدر: جريدة الرياض 

جمادى الثاني   4الثالثاء  

 -هـ 1439

 م   2018فبراير   20 

 

 

http://www.alriyadh.c

om/1663118 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

المصدر: جريدة الوطن 

جمادى الثاني   4الثالثاء  

 -هـ 1439

 م   2018فبراير   20 

 
http://www.alwatan.co

m.sa/Caricature/Detail.

aspx?CaricaturesID=84
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جمادى الثاني   5االربعاء 
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chttp://www.alriyadh.
om/1663370 
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om/1663696 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

المصدر: جريدة الوطن 
جمادى الثاني   6الخميس 
فبراير   22 -هـ 1439

 م   2018
 
 

http://www.alwatan.co
m.sa/Caricature/Detail.
aspx?CaricaturesID=84

16 
  
 

 

 

http://www.alriyadh.com/1663696
http://www.alriyadh.com/1663696
http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=8416
http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=8416
http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=8416
http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=8416

