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بعد فيديو زفة الفتاة .. "حقوق اإلنسان": أحكام شرعية 
 وقانونية تلزم حبماية احلياء

لبهكلي" أكد جتنيب األطفال ما يكسر إرادتهم وكل "ا
 ما يضر بسمعة الفتيات

   م2018فبراير   5-هـ 1439جمادى االولى   19  االثنين سبقالمصدر: جريدة 

https://sabq.org/wnYhDT 

  

وق اإلنسان في منطقة جازان الدكتور أحمد البهكلي لـ"سبق"، على مقاطع علق المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحق

الفيديو التي شهدت تداوالً واسعًا واستنكاًرا لما جاء فيها من رقصة فتاة مع فرقة شعبية، باإلضافة إلى استغالل األطفال 

 .من قِبل الفرق التي تواجه نقد المجتمع حاليًا

الحقوق الواجب احترامها من الجميع تجنيب األطفال عموًما للمواقف التي تكسر إرادتهم وتفصيالً؛ قال "البهكلي": إن من 

 .وتوظفهم، فيما ينتهك طفولتهم ويستغل براءتهم ويخدش سمعتهم

وأضاف: أما فيما يتعلق بالفتيات خصوًصا فتوجد أحكام شرعية وقانونية أكثر صرامة، تلزم بحماية حيائهن، وتجنبهن 

واللهو غير البريء، وكل ما يضر بسمعتهن، أو يكون سببًا في رسم صورة سلبية عنهن؛ ما قد يضعهن مواطن الشبهات 

 .في دائرة الشبهات ويجعل سمعتهن على المحك، ما يتسبب في حرمانهن من الحياة االجتماعية المستقرة

 .تعلقة بحماية األطفالوتابع: وهذا منصوص عليه في المواثيق المحلية والعربية واإلسالمية والدولية الم

م وُمَجّرم في  واختتم تعليقه: وفي الجملة فإن استغالل األطفال في النشاطات االقتصادية بما يشبه االتجار بهم، أمر ُمَحرَّ

 .كل الشرائع والمواثيق
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ا الوالية عليه..

ً
 مواطن يعنف طفالً صاحب منشأة يعمل بها مدعي

 والشرطة توقفه
ا احتجزني يف غرفة 

ً
سامي لـ"سبق": ليست املرة األوىل.. سابق

دني باحلبال 
َّ
 أيام 3وقي

 م   2018فبراير  7 -هـ 1439جمادى األول  21سبق  االربعاء المصدر: جريدة  
https://sabq.org/WD4ZXx 

 

قفت الشرطة بمحافظة جدة أمس الثالثاء مواطنًا في الثالثينيات من عمره، يعمل "موظف استقبال" في إحدى بنايات أو

شقق التأجير المفروشة، بعد أن اعتدى ضربًا وتعنيفًا على ابن مالك العمارة المسافر خارج السعودية، مدعيًا أنه يملك 

 .الوالية عليه بموافقة والده

لمجني عليه أنه دائًما ما يتعرض للعنف والضرب من قِبل ذلك الشخص، وأنه سبق أن احتجزه داخل من جانبه، ذكر ا

غرفة بالبناية لمدة ثالثة أيام، وربطه منعًا من خروجه؛ األمر الذي دفعه بعد واقعة الضرب الذي تعرض له إلى أن يكشف 

ت كاميرات التصوير بالبناية قد وثقت ذلك االعتداء، حقائق العنف كاملة أمام الشرطة، كذلك أمام أعمامه، في حين كان

 .وبدوره األخ غير الشقيق للمجني عليه أوصل المقاطع ألعمامه في طور إيصالها للشرطة

 

وفي التفاصيل التي كشفها لـ "سبق" عم الطفل "سامي"، المواطن "خالد بن علي الغامدي"، قال: تلقيت اتصاالً من ابن 

عاًما، يبلغني فيه عن اعتداء "موظف االستقبال" في بناية الشقق  13هو يتيم األم، وعمره أخي "المجني عليه"، و

المفروشة الواقعة بحي النزهة بمحافظة جدة عليه، وذلك بالضرب والتعنيف القاسي بسبب أنه طلب منه إحضار والعة، 

يق للمجني عليه، الذي كان قد حضر بعد واقعة متهًما إياه بأنه يشرب الدخان، وذلك بشهادة عامل البناية واألخ غير الشق

االعتداء، حينها طلبت منه إبالغ عمليات األمن والتواصل معهم، كذلك قمت بتمرير بالغ رسمي من مقر وجودي 

بالطائف حيث مقر عملي. وبالفعل حضرت الجهات األمنية بالموقع، وتم ضبط المعتدي، وإيقافه لديهم بالشرطة في جدة 

 .اإلجراءات النظامية بحقه باعتباره معتديًا ومعنفًا البن أخيلحين اتخاذ 

 

وأشار إلى أنه كانت قد وصلته مقاطع فيديو، تثبت ذلك االعتداء الذي تم من قِبل موظف االستقبال على ابن أخيه، وذلك 

التعنيف والضرب  عن طريق أخيه غير الشقيق الذي كان قد التقطها من جهاز تسجيل كاميرات البناية، وهي تظهر قوة

ل عامل البناية وأحد المؤجرين دون فائدة  .الذي تلقاه، كذلك محاولة تدخُّ

 

وذكر "الغامدي" أن المجني عليه ابن أخيه من أم "إثيوبية" هي الثانية التي تزوجها شقيقه إبان وجوده في إثيوبيا، 

رفة؛ كونه يملكها. مشيًرا إلى أن والد الطفل المجني وتوفيت؛ فتم إحضاره والعيش مع والده بتلك البناية التي منحه بها غ

عليه ال يوجد حاليًا، وهو مسافر خارج السعودية. مطالبًا في الوقت نفسه بتطبيق النظام بحق المعتدي والمعنف، وإلحاق 

 .ورة وحشيةالعقوبة. كذلك طالب بتدخل الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان إلنقاذ الطفل من ذلك العنف المتكرر عليه بص
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وكانت "سبق" قد تواصلت مع الطفل المعنَّف "سامي"، الذي أكد واقعة الضرب الذي تعرض له، وقال: ليست المرة 

األولى التي يعنفني فيها، بل كان قد احتجزني داخل غرفة بالبناية، وقام بتوثيقي بحبل لمدة ثالثة أيام مدعيًا أن والدي هو 

يخافه طوال الفترة التي مضت حتى وقع تحت ضربه وتعنيفه القاسي الذي وثقته كاميرات من أوصاه بذلك. وأكد أنه كان 

البناية المفروشة؛ ما دعاه لكشف الحقائق، وأنه دائًما ما يتعرض للتعنيف من قِبل ذلك الرجل، وأبلغ أعمامه وأسرة والده 

نية التي حضرت وضبطت المعتدي الذي يخضع بذلك؛ لكي ينقذوه على حد قوله، الذين بدورهم تواصلوا مع الجهات األم

 لإليقاف لديهم حاليًا.

 

 

 

 

 
مريض نفسي يواصل عمرته بالطواف حول املسجد احلرام 

 ومناشدات بتدخل مجعية حقوق اإلنسان
 م   2018فبراير  7 -هـ 1439جمادى األول  21صحيفة بث  االربعاء المصدر:  

ksa.com/new/s/70298-http://bth  بترر   -ومنطشرر ا -اوحررضا -اومسرر  -حررو -بررطواوا -عمضترر - واصرر -سرر نف-/مررض-
 اإلنسطن-حقوق- مع ة

 

  : فواز العبدلي -صحيفة بث 

على مدى ثالثة أشهر يواصل مريض نفسي عمرته بالطواف حول المسجد الحرام يوميا، دونما التفاته حانية الحتوائه 

جهات الحرم األربع مزمجرا بعبارات تشير عن عنف لم يحن ورعايته وعالجه، بدالً من تركه هائما على وجهه يجوب 

بعد وقت إنفجاره على مرتادي وزوار مركزية الحرم، الذين اجترتهم مخاوفهم بالتمني من جهات اإلختصاص وذات 

 العالقة بوقفة جادة لنشل مرضى الحاالت النفسية من مخاطر الشوارع وتجنيبهم إيذاء أنفسهم واألخرين، متسائلين إن

كانت أسرهم عجزت عن فرض سيطرتها عليهم فما هو دور وزارة الصحة التي تحظى بالدعم الالمحدود من قبل الدولة 

للنهوض بخدماتها ومواجهة التحديات التي تعد معاناة هذة الفئة المغلوبة على أمرها أحد أبرز تلك التحديات المؤرقة 

 .الخير والنماء واإلنسانية منبع الهدى ومأوى األفئدةللشارع السعودي ونشاز شوهت جماليات وعطاءات وطن 

 

وناشد عدد من المواطنين عبر "صحيفة بث"، الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بالتدخل إلنقاذه ودراسة ملف مرضى 

 الشوارع مع األجهزة المسؤولة بما يكفل لهم أبسط حقوقهم اإلنسانية المنسية، ما

ت ببطون خاوية وأقدام عارية وأجساد عالها اإلعياء، وقد رسمت الفصول المناخية جعلهم يهيمون الشوارع والطرقا

 .تضاريسها على وجوههم بحرها وبردها

 

"صحيفة بث"، تابعت رحلة عمرة المريض النفسي من حول المسجد الحرام مهلال ومكبرا وفي بعض األحيان يشده 

ى بعض من يواجههم في طريق عمرته بالسب والشتم وهو الحنين والشوق للنشيد الوطني وفي أحيان أخرى يمطر عل

 يواصل عمرته التي يجهل الجميع وقت انتهائه منها في حال طال الجفا وغاب أهل الوفا.
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 من عنف زوجها.. و"سبق" عرب مقطع صوتي.. مواطنة تناشد إنقاذها

 تتوصل هلا
ر املوقف ألكرب 

ُّ
"حقوق اإلنسان" تتابع احلالة.. وخماوف من تطو

ا
ً
 مما يقع عليهم حالي

 م   2018فبراير   8 -هـ 1439جمادى األول  22سبق الخميس لمصدر: جريدة ا
https://sabq.org/vstJzk 

 

ن تركي الثبيتي، ممثلها في الطائف، عن متابعتها واقعة عنف كشفت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان عن طريق عادل ب

 .أسري من قِبل زوج على زوجته وثالثة من أطفاله، دامت أكثر من عشر سنوات في إحدى القرى جنوب محافظة الطائف

 

ية والجهات وقال الثبيتي لـ"سبق": تم رصد المقطع الصوتي للحالة، وطلبها المساعدة، وتواصلت الجمعية مع وحدة الحما

تعاون بين الجمعية  -وهلل الحمد  -ذات االختصاص، وتم اتخاذ اإلجراءات النظامية في التعامل مع البالغ. مؤكدًا أن هناك 

وجهات االختصاص للتعامل مع البالغات التي تصل إلى الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، أو ما يتم رصده من خالل 

 .الجتماعي.. مبينًا أن الجمعية ال تزال تواصل متابعة الحالة، وإعداد تقرير بما يتم حيالهاوسائل اإلعالم ومواقع التواصل ا

 

وكانت مقاطع صوتية قد انتشرت في األيام القليلة الفائتة لسيدة سعودية، تناشد فيها باكية إنقاذها من عنف زوجها وضربه 

 .لها؛ كونها مهددة بالطرد من المنزلالمستمر لها وألطفالها الثالثة، وتطالب بالتحرك العاجل حيا

 

عاًما، ولديها من األبناء  17سبق" توصلت للسيدة المعنية بالحالة، وهي في األربعينيات من عمرها، ومتزوجة منذ قرابة "

سنوات؛ إذ يستخدم العصا  10سنوات(. وقالت: أقع تحت عنف الزوج أنا وأطفالي منذ  6و 10عاًما، وولدان  12)بنت 

ن في ضربه. وهناك تقارير طبية صدرت بذلك بعد التأثر جسديًّا ونفسيًّا. مشيرة إلى أنها كانت قد أبلغت الشرطة في واليدي

على  -موقع سكنها، وتم استدعاء زوجها، وأخذ التعهد الخطي عليه بعدم معاودة ذلك التصرف معها، ولكنه تمادى وتمرد 

دفعها للمناشدة عبر مقاطع صوتية، انتشرت خالل األيام الثالثة الماضية واستمر في تعنيفها دون توقف؛ ما  -حد قولها 

 .على مواقع التواصل االجتماعي، للوقوف معها وإنقاذها

 

وذكرت في معرض حديثها أن زوجها منع أكثر من مرة السائق من إيصال أبنائها للمدارس في محاولة منه لمنعهم من 

 .استكمال تعليمهم
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سؤولة بتأمين سكن لها وألبنائها بعيدًا عن الزوج من باب حمايتها وحمايتهم من عنفه بعد تهديده لها وطالبت الجهات الم

بطردها من المنزل، وإيقافه جبًرا عن تلك الممارسات خوفًا من تطور الموقف ألكبر مما يقع عليهم حاليًا. مؤكدة في 

 .أ عليه مؤخًرا، ال تعرف مبرراته ودوافعهالوقت نفسه أنه ال توجد أسباب تدفعه لذلك، وأنه تغيُّر طر

 

 
 

عام / اتفاقية تعاون بني جامعة امللك خالد ومجعية حقوق 
 اإلنسان بعسري

 م   2018فبراير   8 -هـ 1439جمادى األول  22واس الخميس جريدة  لمصدر:ا
http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1718219 

 

 .وقعت جامعة الملك خالد في أبها ، أمس ، اتفاقية تعاون مع جمعية حقوق اإلنسان بمنطقة عسير

يمية الدكتور سعد دعجم، بينما مثل الجمعية الدكتور علي بن عيسى ومثل الجامعة وكيلها للشؤون التعليمية واألكاد

 .الشعبي

وتهدف االتفاقية إلى عقد الدروس والمحاضرات والكلمات التوجيهية في مجال حقوق اإلنسان والمجاالت األخرى ذات 

إلنسان وكذلك في مجال االهتمام المشترك بين الطرفين، وإقامة دورات تدريبية مشتركة بين الطرفين في مجال حقوق ا

األمن والسالمة األسرية وغيرها من المجاالت المتعلقة بحقوق اإلنسان، وتنفيذ الدراسات العلمية في مجال حقوق 

اإلنسان، وأيضا االستفادة من اإلمكانيات التي يمتلكها الطرفان في تبادل الخبراء والمتخصصين ونشر ثقافة حقوق 

 .فعاليات التي تنفذها الجامعة لطالبها وطالباتها ومنسوبيهااإلنسان، من خالل األنشطة وال

من جانبه، أوضح عميد معهد البحوث واالستشارات الدكتور عبداللطيف الحديثي أن هذه االتفاقية ترفع مستوى التنسيق 

لجمعية في المجاالت والتعاون بين الطرفين، وتقدم الجامعة امكانياتها العلمية في دعم الدراسات والقضايا التي ترصدها ا

الحقوقية واالجتماعية واإلنسانية واألسرية، كما ستحرص الجامعة على تسهيل االستفادة من الخبرات والمعلومات 

 والتقارير والدراسات وتبادلها مع الجمعية وبالشكل الذي يخدم تنمية اإلنسان بمنطقة عسير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

9 

 

 

 هيئة حقوق اإلنسان
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 تشارك ألول مرة جبناح يف اجلنادرية« أمن الدولة»

 خادم احلرمني يرعى العرضة السعودية الثالثاء املقبل 

   م2018فبراير   06-هـ 1439جمادى االولى   20  الثالثاء  المصدر: جريدة الجزيرة

 ضابا او بض

  

 :محمد السنيد -« الجزيرة»

-2-13هـ الموافق 1439-5-27يوم الثالثاء الموافق  -حفظه هللا-يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

االت الرياضية بالدرعية م العرضة السعودية ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، وذلك في الص2018

 .بعد صالة العشاء

وتمثل العرضة السعودية أحد أهم نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة والتي تعبر عن وحدة الوطن واتحاد الشعب 

 .والقيادة وتمثل تجسيداً لعزة األمة وقوتها وتماسكها

الجنادرية والذي من المتوقع أن يشهد تفاعالً كبيراً من زوار من جهة أخرى تشارك هذا العام أمن الدولة وألول مرة بجناح في 

المهرجان. هذا وسيشارك عدد من الدوائر الحكومية المشاركة في الجنادرية بمعارض وأجنحة ومباني وهي: وزارة الداخلية، 

ارة المالية، وزارة البيئة والمياه أمن الدولة، الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وزارة التعليم، وزارة الثقافة واإلعالم، وز

والزراعة، مصلحة الجمارك، هيئة مكافحة الفساد، وزارة الخارجية، الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، رئاسة الحرمين الشريفين، 

اعد، مؤسسة البريد السعودي، مركز الخيول العربية بديراب، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المؤسسة العامة للتق

مؤسسة مسك الخيرية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، برنامج مستشفى قوى األمن، مركز الملك عبدهللا لألبحاث 

الطبية، مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الحرس الوطني، معهد اإلدارة، وزارة 

للموانئ، هيئة حقوق اإلنسان، هيئة الغذاء والدواء، دارة الملك عبدالعزيز، الهيئة العامة للمساحة، اإلسكان، المؤسسة العامة 

وزارة الحج والعمرة، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الخطوط الجوية العربية السعودية، الهيئة العامة للحياة الفطرية، 

امة للتدريب التقني والمهني، وزارة النقل، مؤسسة النقد العربي السعودي، المشاريع بوزارة الحرس الوطني، المؤسسة الع

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، الهيئة العامة للرياضة، وزارة الخدمة المدنية، هيئة 

 .الطيران المدني، مدينة األمير سلطان اإلنسانية، طيران الحرس الوطني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2018/20180206/ln48.htm
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 أخبار ذات عالقة من الصحف احمللية
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يف حمطته « الثقافة العدلية»ألف زائرة ملعرض  25

 األوىل

   م2018  فبراير  01 -هـ 1439  جمادى األولى 15  المصدر: جريدة الحياة الخميس

 ضابا او بض

  

ً والنساء  أسدلت وزارة العدل أمس )السبت( الستار على أول معارضها للثقافة العدلية التي تستهدف تثقيف األسر عموما

ألف زائرة وزائر. فيما سيتنقل في مواقع جديدة في  25خصوصا، وارتاد المعرض في نسخته األولى في الرياض حوالى 

 .كة وفق جدول زمنيالرياض، وكذلك إلى بعض مدن الممل

إن المعرض الذي انطلق يوم الخميس »وقال المشرف العام على اإلعالم واالتصال المؤسسي في الوزارة ماجد الخميس: 

 .«الماضي، يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى النساء خصوصاً واألسرة عموما، لنشر الوعي الشرعي والحقوقي بينهن

يسة، هي: المعرفة، والخدمات، والصلح، واألنظمة، مشيراً إلى ان االختصاصيات تضمن المعرض أربع منصات رئ»وأضاف: 

القانونيات المشغالت للمعرض أجبن عن أسئلة الزوار، وقدمت منصة المعرفة المعلومات األساسية لزيادة الوعي والتثقيف في 

 .«نية التي تقدمها الوزارةقضايا األحول الشخصية، فيما عرفت منصة الخدمات بمجموعة من الخدمات اإللكترو

وأشار الخميس إلى أن منصة الصلح كان تركيزها على تثقيف الزوار وتوعيتهم بأهمية تسوية الخالفات قبل وصولها إلى أروقة 

القضاء، فيما تضمنت منصة األنظمة مجموعة من األنظمة العدلية للتعريف بها وشرح آليات االستفادة منها ودورها في حماية 

والطفل من االستغالل واإليذاء، كذلك وفرت الوزارة متحدثات باللغة اإلنكليزية لخدمة زائرات المعرض من غير  المرأة

 .الناطقات بالعربية

وبين أن المعرض شهد إقباالً متصاعداً على مدى األيام الثالثة، إذ عملت المشاِركات في المعرض من القانونيات على شرح 

وقضايا األحوال الشخصية ذات العالقة بالمرأة، إضافة إلى شرح مراحل الصلح وكيف أن مكاتب  األنظمة والخدمات العدلية

 .الصلح الموجودة في المحاكم يمكنها اإلسهام في حل المشكالت األسرية خصوصاً قبل أن تصل إلى مجلس القاضي

باهتماماتها القانونية لبنات جنسها، وتبصيرها وكانت الوزارة أطلقت المعرض إلتاحة الفرصة للمرأة إليصال الجوانب المتعلقة 

بحقوقها الشرعية، وآلياتها عبر منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها الوزارة من خالل بوابتها اإللكترونية، وفي محاكمها 

 .ومكاتب العدل التابعة لها في أنحاء المملكة

  

 

 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/27139879/25-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6--%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
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 يرصد أداء األجهزة احلكومية ويرفع« متسوق سري»
ليا

ُ
 تقارير عنه إىل اجلهات الع

   م2018  فبراير  01 -هـ 1439  جمادى األولى 15  المصدر: جريدة الحياة الخميس

 ضابا او بض

  

لقياس مستوى جودة الخدمات ورضا المستفيدين، « متسوقاً سرياً »كشف المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة أنه أطلق 

«: الحياة»يتولى رفع تقارير عن نتائج القياس إلى الجهات العُليا. وقال المدير العام المكلف للمركز المهندس حسام الدين المدني لـ

كز يقيس أداء األجهزة الحكومية والوزارات والهيئات العامة والصناديق واألجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة إن المر»

المستقلة، في حين يقيس أيضاً تجربة المواطن والُمقيم والزائر والقطاع الخاص، إضافة إلى القطاع غير الربحي، ورضاهم عن 

 .«وميةجودة الخدمات المقدمة لهم من األجهزة الحك

أفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال، والتي يتم من خاللها تحديد »ويطبق المركز منهجية قياس لألداء، وفق 

مؤشرات رئيسة لقياس األداء نحو تحقيق األهداف والمستهدفات المعتمدة لألجهزة العامة والمبادرات المرتبطة برؤية المملكة 

شتها بصفة دورية مع األجهزة العامة، ليصدر المركز بعد ذلك تقارير ربع سنوية عن أداء األجهزة ، ثم متابعتها ومناق2030

، بحسب المدني، الذي لفت إلى أهمية قياس األداء في األجهزة «ومدى تحقيقها تلك المستهدفات وتقدمها في تنفيذ المبادرات

ة ترفع إلى القيادة العليا لتسهم في دعم وتمكين القيادة في اتخاذ العامة المتمثلة بمخرجات هذا القياس، من خالل تقارير دوري

 .القرار وتصحيح المسار إذا وجب األمر

يعمل على تنفيذ منهجيات وآليات قياس عدة لرضا المستفيد وجودة الخدمات الحكومية « أداء»وأشار المدني إلى أن مركز 

ن قياس األداء، ومن هذه الوسائل: الزيارات الميدانية، للتحقق على أرض المقدمة له، إذ سيقوم المركز بتفعيل طرق مبتكرة تضم

الواقع من مستوى الخدمات العامة المقدمة للمستفيدين، والتعرف بدقة على تجربتهم كما هي، ومن ثم تقديم التوصيات الالزمة 

 .لتحسين مستوى الخدمات المعنية

 

 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/27141242/-%D9%85%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%8A--%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8F%D9%84%D9%8A%D8%A7
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من اهلجمات اإللكرتونية استهدفت جهات  % 65
 حكومية

  
   م2018  فبراير  01 -هـ 1439  جمادى األولى 15  الخميس  الوطن  المصدر: جريدة

 ضابا او بض

  

رة إلكتروني تصيدي، استهدفت المملكة في الفت «Email» مليون 26تصدى مركز األمن اإللكتروني التابع لوزارة الداخلية، لـ

، منها2017من الهجمات اإللكترونية خالل  % 65الماضية، وكان نصيب القطاع الحكومي القليلة   

 تنبيها بتهديدات إلى جميع الجهات الحكومية والمنشآت الحيوية ذات العالقة، 113محاولة اختراق. وأصدر المركز  % 59

 مرفقة بمؤشرات االختراق، وخطة المعالجة المناسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=328812&CategoryID=5
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 طائرات درون ملراقبة احملميات الفطرية 

  
   م2018  فبراير  01 -هـ 1439  جمادى األولى 15  الخميس  الوطن  المصدر: جريدة

 ضابا او بض

  

 يالرياض: سليمان العنز

مع عدد من الشركات، طرق  كشف نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني تطواني، أن الهيئة تدرس حاليا

جديدة لرقابة ومتابعة المناطق المحمية في المملكة، منها صور األقمار الصناعية، والطائرات بدون طيار، وغيرها من األساليب 

 .وأدوات التي تساعد في مراقبة ومتابعة كل ما يتعلق بالمحميات من حيوانات أو غطاء نباتي

ما تزال تتدارس مع الشركات االستعانة بصور األقمار الصناعية والطائرات بدون طيار،  ، أن الهيئة«الوطن»وأكد تطواني لـ

 .إال أنها لم تصل إلى اتفاق نهائي حتى اآلن، نظرا الرتفاع التكاليف المالية

 متنزهات وطنية

ة الفطرية والتنمية الريفية منظومة وطنية للمحافظة على الحيا»أشار نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، إلى تحديث 

منطقة  62منطقة جديدة، منها  75وفقا للمستجدات البيئية، واقترحت الهيئة حماية « المستدامة في المملكة العربية السعودية

مقترحة، على أن تدار  20محمية قائمة، و 15محمية  35منطقة ساحلية وبحرية، ومن المخطط له أن تدير الهيئة  13برية، و

من جهات أخرى، منها المتنزهات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة في الرياض وعسير والطائف « قائمة ومقترحة»قة منط 40

وغيرها، والمناطق التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والمناطق والهيئة الملكية للجبيل وينبع وغيرها، وتقدر المساحة 

من مساحة المملكة، تخصص لتنمية الموارد الطبيعية المتجددة في تلك المناطق  %10.42اإلجمالية للمنظومة المقترحة بنحو 

 .لمنفعة اإلنسان

 قطاع خاص

لفت تطواني إلى أن المحميات المقترحة لن تقوم الهيئة بإنشائها وتشغيلها كلها، بل هناك محميات سيتم إنشاؤها وتشغيلها 

ؤسسات قطاع خاص، مضيفا بأنه من المقترح أن يقوم القطاع الخاص بالتشارك مع مجموعات أخرى، منها جهات حكومية وم

بإدارة وتشغيل عدد من المحميات، ربما تكون منها محميات قائمة، مؤكدا في السياق ذاته على أن تشغيل المحميات ليس قطاعا 

ع الخاص لالستثمار في ربحيا في معظم دول العالم، والقطاع الخاص لديه هاجس الربح، وذلك ربما يحد من توجه القطا

 .المحميات الطبيعية

 جهاز إداري

 3برية و 12منطقة محمية، منها  15تشمل المناطق المحمية القائمة حاليا، »أضاف نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، 

ّطبيق، والوعول، ومحازة بحرية، بهدف حماية مجموعة من النظم البيئية الطبيعية المتكاملة وهي: حرة الحرة، والخنفة، وال

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=328814&CategoryID=5
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الصيد، وجرف ريدة، وجزر فرسان، وعروق بني معارض، وجبل شدا األعلى، وجزيرة أم القماري، ومجامع الهضب والجبيل 

 .مناطق تعد مالذات إلعادة تأهيل الحبارى هي: التّيسيّة، ونفود العريق، وسجا وأم الّرمث 3لألحياء البحرية، إلى جانب 

لمناطق المحمية بواسطة جهاز إداري وفني، يضم مديرا علميا لكل محمية، ورئيسا لفريق الجوالين الذين ويجري تشغيل هذه ا

يقومون بمهمة المراقبة األرضية لرصد األحياء الفطرية في المحمية، ومنع المخالفات والتجاوزات، ويعاونهم في ذلك فريق 

 .المراقبة الجوية

 

 

مراجعة مستشفيات خارج بوليصة التأمني ترفع سعر 
 العالج

   م2018  فبراير  01 -هـ 1439  جمادى األولى 15  الخميس  الوطن  المصدر: جريدة

 ضابا او بض

  

     PM 11:24 03-02-2018الدمام: سمية السماعيل 

طبي فيما رأى عضوان في مجلس الشورى أن الوثيقة الصادرة من مجلس الضمان الصحي التعاوني، برفع تكلفة االستقطاع ال

لاير، كحد أقصى، ستحد من االستفادة من التأمين الطبي، وتحرم مرضى من ذوي الدخل  300 - 100في المستشفيات من 

 .المحدود من حصولهم على الخدمات العالجية

أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أن زيادة االستقطاع تحدث فقط إذا راجع المؤّمن له مركزا خارج الشبكة المعتمدة في 

 .بوليصة التأمين

 بديل لرفع التكلفة

ارتفاع تكلفة الخدمة »، أن «الوطن»قال عضو مجلس الشورى المتخصص في مجال التأمين الطبي الدكتور فهد العنزي لـ

العالجية يحدث نتيجة عوامل، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمات على شركات التأمين الطبية، فبتالي يجب أن يسهم المؤّمن له بتحمل 

، مشيرا إلى أن ارتفاع «زء من التكلفة، ومن آثار ذلك منع المؤمن له من تكرار ذهابه إلى المستشفيات دون الحاجة إلى ذلكج

 .التكلفة يرشد الحصول على الخدمات العالجية

د، دون الحاجة هناك بديل لرفع التكلفة على المستفيد، وهي أن ترفع أقساط التأمين السنوية بمبلغ أعلى على المستفي»وأضاف، 

إلى رفع الخدمات الصحية، وفي هذه الحالة قد يحصل من شركات التأمين أيضا مبالغة في أسعار األقساط، مما يؤدي إلى عبء 

 .«كبير على رب العمل

 منع المستفيد من العالج

عالج، وارتفاع التكلفة شركات التأمين يجب أن تكون حذرة من أي قيود تمنع المستفيد من حصوله على ال»أوضح العنزي، أن 

على المؤمن له، ومساهمته بدفع مبلغ أعلى سيحدان من االستفادة من التأمين، وبالتالي سيحرم المؤمن له من الحصول على 

، «الخدمات العالجية، خاصة ذوي الدخل المنخفض، ولكن في المقابل قد يفيد ذلك في ترشيد الحصول على الخدمات العالجية

 .التأمين والخدمات الرقابية تلزمان المؤمن له بأن يدفع مبلغ االستقطاع في حال دعت الحاجة إلى ذلكمبينا أن شركات 

 ال أؤيد القرار 

يرى عضو مجلس الشورى، أستاذ التعميم المشارك في قسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات في جامعة الملك عبدالعزيز 

القرار سيدفع ويشجع مقدمي الخدمات من أطباء وعيادات ومستشفيات »، أن «الوطن»بجدة سابقا الدكتور عبداإلله ساعاتي لـ

، مشيرا «لاير 300على رفع أسعار الكشوفات، حتى يتحصلوا على نسبة أكبر، لذلك ال أؤيد رفع الحد األقصى لالستقطاع إلى 

 .اجين للعالجإلى أن رفع التكلفة سيحد من المراجعات الطبية، ويؤثر سلبا على المرضى والمحت

 اختالف البوالص

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=328752&CategoryID=3
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المؤّمن له إذا راجع مركزا خارج الشبكة »، أن «الوطن»ذكر األمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد الحسين لـ

لاير كحد أقصى، أما إذا كان ملتزما بوثيقته وشبكتها  300المعتمدة في بوليصة التأمين الخاصة، سيصل االقتطاع الجديد إلى 

، مشيرا إلى أن البوالص «رياال 75إلى  100تمدة التي بناًء عليه سعرت البوليصة، سيكافأ بتقليل المبلغ المقتطع من المع

 .والطلبات تختلف باختالف صاحب العمل الذي يقدم الخدمة الطبية للمؤمن عليهم

  

 :حدود التغطية

 ألف لاير 500حد أقصى لكل شخص عن السنة: 

 

 

 
  

ة عوائق وقضايا املستثمرين فريق حكومي لدراس
 السعوديني خارج اململكة

   م2018  فبراير  01 -هـ 1439  جمادى األولى 15  الخميس  االقتصادية  المصدر: جريدة

 ضابا او بض  

  

لتشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية المعنية بهدف مناقشة ودراسة التحديات والعوائق  تحركت وزارة التجارة واالستثمار

والقضايا التي تواجه المستثمرين السعوديين خارج المملكة لتقديم المساندة والدعم المطلوب من خالل اللجان المشتركة وإحالتها 

 .إلى الجهات المعنية للتسريع في عملية إيجاد حلول لها

"االقتصادية" من مصادر مطلعة، أن الوزارة طلبت من المستثمرين السعوديين عبر مجلس الغرف السعودية التجارية  وعلمت

الصناعية تقديم أبرز وأهم العوائق والقضايا والموقف الحالي منها خالل فترة ال تتجاوز أسبوعين، والرفع بها لوزارة التجارة 

لجنة مشتركة بين السعودية وبعض الدول العربية واإلسالمية  56سبة لها عبر واالستثمار للبدء في وضع الحلول المنا

 .والصديقة، التي تتولى وزارة التجارة واالستثمار رئاسة الجانب السعودي فيها

صديقة يأتي ذلك، بعد قيام المملكة بإبرام عديد من االتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم مع بعض الدول العربية واإلسالمية وال

بهدف تطوير سبل التعاون في المجاالت االقتصادية والتجارية واالستثمارية والفنية، وقد انبثق عن تلك االتفاقيات الثنائية تكوين 

عدد من اللجان المشتركة بينها وبين تلك الدول. ومن أهداف اللجان رسم عديد من األسس في مختلف أوجه التعاون، ولتحقيق 

قتصادية والتجارية والعلمية والفنية، وضمان تطبيق تلك االتفاقيات، وذلك لعقد اجتماعات دورية لمناقشة عديد من األهداف اال

العوائق والعمل على تعزيز الروابط بين البلدين، وإيجاد السبل الكفيلة لدعم وتنشيط التعاون فيما بينهم، ومناقشة المشكالت 

بين البلدين، وعلى األخص ما يعترض انسياب التعاون التجاري من عوائق وإتاحة  والعقبات التي تحدّ من تنشيط وزيادة التعاون

 .الفرصة لرجال األعمال السعوديين للتعرف على الفُرص التجارية واالستثمارية

شجيع كما تهدف اللجان إلى تبنّي الوسائل الفعالة التي تسهم في التعرف على الفرص االستثمارية، ومساعدتهم على استغاللها وت

تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية في البلدين من خالل العمل على نقل تشجيع التقنية والتعاون في مجال البحث 

العلمي وتبادل الزيارات والمشاركة في البرامج التدريبية وفتح المجال لالستفادة من العمالة المتوافرة، وتنظيم ما يتعلق بها من 

 .إجراءات

كرت المصادر أن االستثمارات الزراعية السعودية في الخارج تأتي في مقدمة االستثمارات التي تواجه تحديات وعوائق، وذ

أبرزها طول اإلجراءات عند الرغبة في دخول المستثمرين في االستثمار، وبطء وطول اإلجراءات الجمركية وتعقيد إجراءات 

ار، ما يؤدي إلى عدم تمكن المستثمر من االستفادة منها، وضعف البنية التحتية في تطبيق االمتيازات الممنوحة بقانون االستثم

 .مناطق اإلنتاج الزراعي والحيواني الالزمة لتشجيع المستثمر

وذكرت المصادر أن ضعف البنية التحتية يتمثل في تهالك شبكات الري، وما يتطلب إنشاؤها من تكاليف استثمارية عالية وعدم 

المعبدة والسكك الحديدية، والطاقة الكهربائية والخدمات المساعدة والقنوات التسويقية وعدم وجود أراض مخططة وجود الطرق 

وجاهزة لالستثمار الزراعي "خريطة استثمارية ودليل زراعي". وتلجأ بعض الشركات إلى االستثمار خارج أوطانها الستهداف 

http://www.aleqt.com/2018/02/03/article_1326096.html
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رخيصة أو المواد الخامة األرخص أو االستثمار داخل األسواق المستهدفة خارج تخفيض تكلفة اإلنتاج لتوافر األيدي العاملة ال

 أوطانها لتسويق منتجاتها.

 

 

حمللون : قوة العالقات السعودية ــ اإلماراتية صمام 
 أمان لالقتصاد اخلليجي

   م2018  فبراير  01 -هـ 1439  جمادى األولى 15  االقتصادية الخميس  المصدر: جريدة

 ضابا او بض

  

اإلماراتية أسهمت في تطور العالقات  -قال لـ"االقتصادية" مختصون خليجيون في الشأن االقتصادي، إن خلوة العزم السعودية 

ورا كبيرا في المجال االقتصادي، ما أوجد شراكة قوية وتعاونا التجارية، مؤكدين أن التناغم في العالقات كافة، جعل هناك تط

 .بين القطاع الخاص في البلدين

وقال عبدالرحمن الراشد، رئيس لجنة الطاقة واالقتصاد في مجلس الشورى، إن العالقات القوية بين السعودية واإلمارات تشهد 

واالقتصادية حول كثير من القضايا سواء على المستوى المحلي  تطورا كبيرا عاما بعد عام، وذلك بفضل توافق الرؤى السياسية

 .أو على المستويين اإلقليمي والدولي

وأضاف، أن القطاع الخاص السعودي أكبر شريك استراتيجي اقتصادي في المنطقة مع اإلمارات، حيث نشهد استثمارات 

ة والفنادق، والعقار، والنقل العام، واالستثمارات سعودية ناجحة وتنمو بشكل متسارع في اإلمارات خاصة في قطاع السياح

المالية وغيرها من القطاعات االقتصادية، األمر الذي أسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بفضل تنسيق الجهود من خالل 

 ."خلوة العزم" بين السعودية واإلمارات التي تهدف إلى تطوير العالقة التجارية بين البلدين

د، إلى أن العالقة بين السعودية واإلمارات خاصة في شقها االقتصادي تعتبر تاريخية وتشهد تطورا نوعيا، حيث وأشار الراش

أسهمت "خلوة العزم" في تعزيز العالقات التجارية، مؤكدا أن هذه العالقة ماضية في التطور بفضل رغبة القيادة في البلدين في 

لقطاع الخاص في البلدين، وكذلك التنسيق والتعاون بين األجهزة الرسمية للقطاعات، تطويرها من خالل زيادة االستثمارات بين ا

 .وذلك من خالل تذليل العقبات التي قد تطرأ بين الحين واآلخر

من جانبه، قال أحمد البناء، المحلل االقتصادي اإلماراتي، إن القرارات واألنظمة والتشريعات التي تخدم القطاع االقتصادي في 

 .دين ودول الخليج شجعت القطاع الخاص على زيادة استثماراتهالبل

وأوضح، أن السعودية لديها استثمارات كبيرة في اإلمارات، ولعل األرقام واإلحصاءات السنوية تؤكد ذلك، وكذلك الحال هناك 

، هي األخرى حققت قفزات استثمارات إماراتية في السوق السعودية خاصة في مجال العقار والتجارة وتبادل السلع والبضائع

 .عالية طوال السنوات الماضية

ولفت، إلى أن هناك حركة للصادرات والواردات بين البلدين بشكل كبير جدا يعتبر األكبر واألقوى في المنطقة، لذا فإن التعاون 

إلمارات نحو تحقيق شراكة والعالقة القوية بين القطاعين الخاص في البلدين تعتبر ترجمة لرؤية القيادتين في السعودية وا

 .اقتصادية وسياسية واجتماعية

من جهته، قال جمال بو حسن، عضو مجلس النواب في البحرين، إن العالقات المتميزة بين السعودية واإلمارات تعتبر من 

ن دول مجلس التعاون العالقات األخوية المتميزة على األصعدة كافة وفي جميع المجاالت، إذ تعتبر السعودية أهم وأكبر شريك بي

مليار دوالر، كما تبلغ  32والدول العربية في حجم التبادل التجاري، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 

شركة إماراتية تعمل في السوق  30االستثمارات اإلماراتية في السعودية نحو تسعة مليارات دوالر، موضحا أن هناك نحو 

 .السعودية

سن، أن السعودية شريك اقتصادي وتجاري استراتيجي لإلمارات في المجاالت التجارية واالقتصادية كافة، مشيرا وأضاف بو ح

إلى أن السعوديين يتصدرون قائمة المستثمرين العرب في السوق العقارية اإلماراتية بما يزيد على مليار دوالر خالل النصف 

في المائة من االستثمارات العربية، موضحا أن هناك نحو مليوني مسافر  13 في عقارات إمارة دبي بنسبة 2017األول من عام 

 .سعودي إلى اإلمارات سنويا ما يدل داللة واضحة على الترابط بين الشعبين

ن وشدد، على أن العالقات التجارية واالقتصادية بين البلدين تحتل مكانة متميزة، وهناك تبادل في الخبرات واإلمكانات بين البلدي

 .في المجاالت االقتصادية كافة بما يعزز مكانة هذه العالقات النموذجية

http://www.aleqt.com/2018/02/03/article_1326076.html
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تتوافقان لما يحقق أهداف البلدين في الوصول إلى نتائج إيجابية  2021"، ورؤية اإلمارات 2030وأوضح، أن "رؤية السعودية 

 .ومثمرة لمصلحة البلدين

إلمارات تعتبر صمام أمان لالقتصاد الخليجي والعربي واإلسالمي، وتابع، العالقات التجارية واالقتصادية بين السعودية وا

وعمق استراتيجي واقتصادي، وهي عالقات اقتصادية يحتذى بها لتميزها وكونها فريدة ومتنوعة وصلبة، إذا ما قورنت 

 .بالعالقات االقتصادية الثنائية بين الدول

، 2013تي، إن هناك انطالقة مهمة جدا حدثت في السعودية منذ عام من ناحيته، قال حجاج بو خضور، المحلل االقتصادي الكوي

، مشيرا إلى أن بين هذه النماذج إيجاد شراكة تنموية 2013حيث وضعت السعودية استراتيجية لها نماذج بدأ تطبيقها منذ 

جية، فقد انخرطت الدولتان من خالل واستراتيجية أمنية في المنطقة، وتعتبر اإلمارات األقرب لهذه النماذج التي حددتها االستراتي

تعاون في تأسيس تحالف إسالمي في المنطقة لحفظ األمن واالستقرار، وكذلك التحالف العربي في "عاصفة الحزم" و"إعادة 

األمل" لليمن، ولم تغفل تلك االستراتيجية الشراكة التنموية واإلصالح االقتصادي من خالل طرح مشاريع تنموية ستولد فرصا 

 .تعاونلل

وأضاف، أن وجود مجلس تنسيقي بين البلدين، باعتبار أن اإلمارات تسير في االتجاه ذاته واألقرب إلى تنفيذ استراتيجية و"رؤية 

"، وهذا العمل المشترك سيخدم الخليج بشكل عام، موضحا أن العالقة االقتصادية المتطورة تعتبر القاطرة 2030السعودية 

 .طقة الخليج للتطور والنموالرئيسة التي ستقود المن

مليار لاير خالل عشرة  588يذكر أن تحليل لـ "االقتصادية"، رصد تزيدا في حجم التبادل التجاري بين البلدين، اذ بلغ نحو 

 .2016حتى نهاية عام  2007أعوام وتحديدا من عام 

مليار لاير. كما بلغت قيمة الصادرات  4.5في المائة بما يعادل  9.8وبلغ متوسط النمو السنوي في السنوات العشر نحو 

 .مليار لاير 214مليار لاير، مقابل واردات من اإلمارات إلى السعودية بقيمة بلغت نحو  374.9السعودية لدولة اإلمارات نحو 

مائة من في ال 48عالميا من حيث الناتج المحلي، فيما تشكالن نسبة  16وتتصدر السعودية واإلمارات مجتمعتين، المرتبة الـ

 .الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للدول العربية

وتتقدم اإلمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى السعودية، كما تأتي في صدارة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات 

 .السعودية، وتأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول العشر األولى التي تستورد منها المملكة

متع المستثمر السعودي بكل التسهيالت واإلعفاءات، من أهمها إلغاء شرط عقد اإليجار وإعفاء المستثمر السعودي من رسوم ويت

ألف متر مربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح إيجارية مدتها ثالث سنوات  100اشتراكات غرفة أبوظبي وتوفير نحو 

تثمر السعودي عدة حوافز استثمارية في مدينة خليفة الصناعية "كيزاد" بما في لألراضي، فضال عن تقديم موانئ أبوظبي للمس

في المائة من قيمة إيجار المخازن واألراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل، إضافة إلى  15ذلك خصومات تصل إلى 

راسة الفرص االستثمارية المشتركة إيجاد نافذة مخصصة للمستثمرين السعوديين إلنهاء إجراءاتهم الحكومية بسرعة، وكذلك د

 داخل البلدين أو خارجها لالستثمار المشترك.
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إيقاف متعهد تنظيم فعاليات القرية الرتاثية جبازان 
 «زفة العروس»إثر مقطع 

   م2018  فبراير  01 -هـ 1439  جمادى األولى 15  الخميس  الرياض  المصدر: جريدة 

 ضابا او بض

  

 قاسم الزرعي -جازان 

استنكر أبناء منطقة جازان مشهد "زفة فتاة ورقصها مع الرجال" في القرية التراثية، خالل فعاليات تراثية أقيمت 

 .بالقرية التراثية في جازان

والعادات والتقاليد واآلداب العامة، مشددين على أنه ال يرتبط واعتبر أبناء منطقة جازان أن ما حدث ينافي األعراف 

 .بعادات وتقاليد منطقة جازان فيما يسمى بالليلة الثانية من الزفاف

من جانبه، بيّن مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان إن الفعالية غير معتمدة وإنما تم تنفيذها من قبل المتعهد بتنظيم 

 .يةفعاليات القرية التراث

  

وأكد مجلس التنمية السياحية في بيان له اليوم السبت بأنه أتخذ قراراً بإيقاف المتعهد فوراً والتحقق من مالبسات 

الموضوع، حيث أكد المتعهد في التحقيقات األولية إنه قام بتوديع إحدى الفتيات المشاركات معه في الفرقة، حيث تم 

رجوع للجهات الرسمية أو مجلس التنمية السياحية لالطالع عليها، مشدداً إدراجها ضمن الفعاليات المعتمدة دون ال

 .على أنه سيتم التحقيق في حيثيات الموضوع والرفع به لجهات االختصاص

من جهته، قال رستم كبيسي مدير هيئة السياحة واآلثار بجازان لـ "الرياض" أن هذا تصرف لألسف شخصي من 

وضح المتعهد أن تلك البنت هي من ضمن البنات الصغار لديه في الفرقة وقام بعمل أحد المنظمين، وبالتحقيق معه أ

حفلة كونها ستغادر الفرقة، وأكد رستم أن هذا عمل غير مقبول من الجميع وتم طلب كرت العائلة الموضح به تاريخ 

 .إشعار آخرميالد البنت للتأكد من عمرها، علما أنه تم إيقافه عن إقامة أي فعالية بالقرية حتى 

 

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1659311
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 أدلة إرشادية ضمن ضريبة القيمة املضافة 7إصدار 

   م2018  فبراير  01 -هـ 1439  جمادى األولى 15  الخميس  الرياض  المصدر: جريدة 

 ضابا او بض

  

 واس -الرياض 

مجموعة من األدلة  VAT.GOV.SA ى موقع ضريبة القيمة المضافةنشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل عل

اإلرشادية المخصصة لقطاعات وأنشطة مختلفة، يحتوي كل منها على معلومات وتوضيحات تتعلق بالمعامالت 

يبة القيمة المضافة وتسهيل قواعد االمتثال الضريبية وكيفية تطبيقها، وذلك بهدف دعم المنشآت المسجلة في ضر

 .الضريبي

وشملت األدلة اإلرشادية القطاعات واألنشطة التالية: العقار، النقل، المجموعات الضريبية، الرعاية الصحية، 

ة االقتصاد الرقمي، والنشاط االقتصادي، إضافة إلى األحكام االنتقالية. وأكدت الهيئة أنها ستنشر المزيد من األدل

 .اإلرشادية لقطاعات وأنشطة أخرى في المرحلة المقبلة، إضافة إلى تحديث األدلة اإلرشادية بشكل دوري

ويعد الدليل اإلرشادي لقطاع العقار موجه للمنشآت العاملة في القطاع العقاري في المملكة، بما في ذلك األشخاص 

 .الذي يقومون ببيع أو تأجير عقارات تجارية أو سكنية

دليل اإلرشادي لقطاع النقل فهو موجه للمنشآت العاملة في قطاعات النقل والشحن الدولي والمحلي على حد أما ال

سواء، إضافة إلى موردي السلع والخدمات لهذه القطاعات، وتكمن أهمية هذا الدليل في توضيح المعاملة الضريبية 

ته على األدلة اإلرشادية لكل من قطاعي الرعاية لهذا القطاع ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة، وينطبق األمر ذا

 .الصحية واالقتصاد الرقمي

وفيما يتعلق بالدليل اإلرشادي الخاص باألحكام االنتقالية، فإنه يهدف إلى ايضاح األحكام االنتقالية المتعلقة بضريبة 

تصادياً، ويرغبون القيام بتوريد أو القيمة المضافة لجميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين الذين يمارسون نشاطاً اق

 .أو بعده تتعلق بعقود تم إبرامها قبل بدء تطبيق النظام 2018يناير  1استالم سلع أو خدمات في أو بعد 

ويمثل الدليل اإلرشادي للمجموعات الضريبية رؤية الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة 

ً للمواد المتعلقة بالمجموعات الضريبية التي نص عليها نظام  المضافة على المجموعات الضريبية، ويشمل شرحا

 .ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية، وهو موجه إلى األشخاص المؤهلين لطلب تشكيل مجموعات ضريبية

لضريبة القيمة  VAT.GOV.SA ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى زيارة الموقع اإللكتروني

ً لمساعدة األشخاص  المضافة، الذي يشمل مجموعة واسعة من األدوات والمعلومات التي وضعت خصيصا

الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك المواد اإلرشادية المرئية وجميع البيانات ذات الصلة واألسئلة 

 .الشائعة

  

 

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1659311
http://vat.gov.sa/
http://vat.gov.sa/
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 اهليئات العامة املستقلة لإلعالم .. بني النجاح واإلخفاق

   م2018  فبراير  01 -هـ 1439  جمادى األولى 15  المصدر: جريدة الحياة الخميس

 ضابا او بض

  

 لساعاتيد. أمني ا

ال ننكر أن اإلعالم السعودي حقق تطورات هيكلية كبيرة طوال تاريخه المديد، فقد بدأ اإلعالم بإدارة للمطبوعات في الهيكل 

تحمل اسم المديرية العامة  1954التنظيمي لوزارة الخارجية في مكة، ثم تابع تطوراته الهيكلية ليكون إدارة مستقلة في عام 

الصحافة فقط هي التي تمثل اإلعالم، ولكن بعد تأسيس اإلذاعة جرى تطوير المسمى إلى المديرية العامة للصحافة يوم أن كانت 

لإلذاعة والصحافة والنشر. وكان اإلعالم السعودي يومذاك مجرد صحافة لألفراد وإذاعة للحكومة، ولكن حينما تأسس التلفزيون 

أمرا ملكيا بتحويل المديرية العامة  1962الملك فيصل في عام بمحطتيه في الرياض وجدة أصدر  1965الحكومي في عام 

 .لإلذاعة والصحافة والنشر إلى وزارة لإلعالم

وظلت وزارة اإلعالم تحبو مع مفهوم تقليدي لإلعالم وهو "التبليغ واإلعالم" أي تبليغ الرسائل اإلعالمية إلى مستقبليها في 

ل العالم في ثورة تكنولوجيا المعلومات واإلنترنت تطور مفهوم اإلعالم ولم يعد الداخل والخارج، ولكن مع تقادم األيام ودخو

 .اإلعالم يبلغ الرسائل فحسب، بل أصبح اإلعالم يضطلع بمهمة التبليغ والتأثير والعمل على تحقيق األفعال

 .وتصنع األحداث وتغير التوجه والوجهةاإلعالم اليوم كاألخطبوط يملك تغيير الواقع بالقوة الغاشمة، أي القوة الخفية التي تؤثر 

قرارات ملكية  2012وأمام االعتراف بهذه القوة الخفية لإلعالم الحديث اتخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين في عام 

تستهدف فصل الكيانات اإلعالمية الرئيسة من وزارة اإلعالم وإعطاءها استقاللية الكيان واألداء، حتى تستطيع أن تسبح في 

لفضاء مع اإلعالم الرقمي الجديد، وتحقق لإلعالم السعودي التطور المنشود وتجعله قوة ضاربة وآلة تغير وتفرض سيطرتها ا

 .على األحداث

هيئة اإلذاعة والتلفزيون وكلفت بتطوير الرسالة اإلعالمية بما يتناسب مع  2012وبموجب هذه القرارات الملكية نشأت في عام 

 .زخر بإعالم يتجاوز عنان الفضاء ويسبح في سماوات مفتوحةالمستجدات في عالم ي

وكذلك صدر أمر ملكي بتأسيس الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع كشخصية اعتبارية مستقلة والهدف هو تنظيم نشاط 

 .البث اإلعالمي المرئي والمسموع وتطويره ومراقبة محتواه

ن، والهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع صدر أمر ملكي باستقالل وكالة األنباء وعلى غرار استقالل هيئة اإلذاعة والتلفزيو

 .السعودية

باعتماد تطبيق نظام المؤسسات الصحافية الذي أعطى  1963وقبل هذا وذاك فقد صدر قرار من مجلس الوزراء في عام 

 .للمؤسسات الصحافية حقوق إصدار الصحف المحلية

هذه الهيئات المستقلة عن وزارة اإلعالم في مستوى المسؤولية، وهل نجحت في تطوير الرسالة  والسؤال المهم: هل كانت

اإلعالمية، أم أن التطور الذي حققه اإلعالم السعودي هو مجرد تطور هيكلي بعيدا عن الفعل اإلعالمي المؤثر سواء على 

 !الصعيد المحلي أو الصعيد الخارجي؟

مي لم يكن حسب المأمول والمنتظر منه، وأن هيئات اإلعالم المستقلة لم تحقق ما كنا نتمنى الواقع أن تطور اإلعالم الحكو

ونتوخى، وفي المقابل فإن إعالم القطاع الخاص السعودي الذي بدأ يأخذ طريقه إلى الوجود مع بداية التسعينيات الميالدية هو 

م السعودي فحسب، وإنما على مستوى اإلعالم في الساحتين الذي يرود اإلعالم السعودي ويثبت تقدمه ليس على مستوى اإلعال

الساحة الخليجية والساحة العربية، حيث أصبح اإلعالم السعودي يهيمن على الساحتين العربية والخليجية، ولو لم يكن إعالمنا 

مس الحاجة إلى إعالم قوي الخاص بهذا المستوى من القوة والتمكن لكنا قد خسرنا كثيرا، ألن المملكة في هذه المرحلة في أ

 !ومؤثر في كل أنحاء عالمنا العربي

حقيقة إن التطور الذي حققته المملكة في كل المجاالت السياسية واالقتصادية والرياضية يحتاج إلى إعالم قوي وموازي بحيث 

 .يستطيع أن يسلط الضوء على اإلنجازات التي حققتها وتحققها الدولة السعودية

أن وزارة الثقافة واإلعالم ــ بعد فصل الكيانات اإلعالمية الصحافة، واإلذاعة، والتلفزيون ــ فإن وظيفة اإلعالم مما سبق نالحظ 

 .في الممارسات الفنية ذهبت إلى هيئات مستقلة

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=36297
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عالم ويبدو أن هذا التوجه هو التوجه الذي أخذت به كثير من الدول، حيث تسرعت هذه الدول إلى فصل اإلعالم من وزارات اإل

ومنحته استقاللية كاملة، ونأخذ على سبيل المثال المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية اللتين تسرعتا بإلغاء 

وزارت اإلعالم، ولكن بعد تجربة مريرة أثبتت أن اإلعالم الحكومي جزء ال يمكن االستغناء عنه في منظومة المؤسسات 

الندم وتفكران جديا في إعادة اإلعالم الحكومي إلى منظومة الهيكل التنظيمي للحكومة حتى  الحكومية، هما اآلن تعضان أصابع

 .يعود أحد األجنحة المهمة إلى المؤسسات الحكومية المتوازنة

ون، والخالصة أننا ما زلنا ننتظر ونتطلع بأمل إلى الهيئات المستقلة لإلعالم وهي "المؤسسات الصحافية، وهيئة اإلذاعة والتلفزي

والهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع، ووكالة األنباء السعودية" وننتظر منها أن تقوم بمبادرات إعالمية عصرية تتواءم مع 

 .ما وصلت إليه ثورة المعلومات واإلعالم وما وصل إليه اإلعالم الرقمي التفاعلي من تطور وقوة وتأثير

  

 

 
 صغرية؟أحيانًا... هل جاء الفرج للمنشآت ال

   م2018  فبراير  01 -هـ 1439  جمادى األولى 15  الخميس   الحياة  المصدر: جريدة

 و بضضابا ا

  

 فهد الدغيثر

تحدثت عبر هذه الصحيفة قبل أسبوعين عن بعض أنواع الفساد المسكوت عنه، والمتمثل في عصيان األنظمة جهاراً نهاراً، 

، وعصيان أنظمة السير «السعودة»واستشهدت بما يحدث في السعودية كمثال، وهو التوظيف المزيف للحصول على نسبة لـ 

 خوف من متابعة، وإصدار بعض التقارير الطبية المزورة وغير ذلك. هذه المرة سأتناول فساداً جديداً أمام الجهات الرقابية بال

ومرعباً ومكلفاً وال يتحدث عنه أحد، وهو ما يتصل ببناء المنازل الجديدة التجارية بهدف بيعها للمواطن، وهذه ظاهرة تنتشر في 

 .رياض وغيرهماعدد من المدن العربية، في طليعتها القاهرة وال

الكثير من الشباب بالطبع يتطلع المتالك منزل العمر، والعروض تنهال من كل صوب، العامل األهم عند اختيار البيت هو 

الموقع، يليه السعر والتصميم والتنفيذ، غير أن الصدمة الهائلة تحدث بمجرد إتمام عملية الشراء البسيطة وانتظار تسليم الوحدة 

 .السكنية

ودي يشتري منزالً جديداً يقع ضمن سلسلة من المنازل المتشابهة الجديدة في أحد أحياء الرياض، مشهد نلحظه كثيراً في شاب سع

مدننا أخيراً بسبب الطلب الكبير على البيوت، المطّور لمثل هذا المشروع عادةً إما فرد أو مؤسسة متوسطة للتطوير العقاري، 

قد الشراء، ودفع الثمن كامالً، المطور لم ينِه مشروعه في الوقت المتفق عليه، ما اضطر أكمل هذا الشاب مفاوضاته، ووّقع ع

الشاب إلى إكمال النواقص بنفسه، عندما انتقل إلى البيت ليبدأ حياته الجديدة بدأت المعاناة، تسّربات المياه تغطي معظم جدران 

لحماس المتوقع إلصالح العيوب في تنفيذ الشبكة المائية، ما المنزل الجديد من الداخل والخارج، يتصل بالمطور وال يجد ا

يضطر معه إلى توظيف فنيي صيانة على حسابه. ال أحدثكم عن وجود خرائط هندسية توضح مواقع األنابيب، ولذلك فالحلول 

قادر على « الفني» عبارة عن تخمين في تحديد مواقع التسّرب، يليه تكسير بالط في مواقع متعددة، هذا على افتراض أن هذا

 .قراءة المخطط الهندسي أصالً 

المؤلم في هذه القصة، أن هذا الشاب أمضى ثالث سنوات وهو يصارع طواحين الهواء بحثاً عن مواقع تسريب المياه ثم محاولة 

 .إصالحها، عطفاً على ذلك لم يتمكن حتى اليوم من إحضار األثاث لكامل البيت

http://www.alhayat.com/Opinion/Fahad-Al-Dgheter/27118017/%D9%88%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
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غامر هذا المطور في جودة البناء في سبيل جني األرباح لتظهر هذه النتائج الكارثية؟ من واقع قصة لكن أين الخلل هنا؟ ولماذا ي

الشاب، ال يوجد أي شعور بالمسؤولية أو الخوف لدى المطور، بل إن استجاباته لشكاوى المشتري تدل على االستهتار. نقول ذلك 

التشييد بطريقة منافسة، كونه يوفر للشركات المنفذة مشاريع عدة،  على رغم قدرة هذا المطور على توفير مواد البناء وعقود

 .وبالتالي يملك قدرة تفاوضية للحصول على أفضل األسعار

ال أعلم في الحقيقة عن أي دور رقابي متوافر غير الذمة واألمانة والخوف من هللا، ال يمكن الدولة سواء في المملكة أو مصر أو 

ين يجولون المدن للتأكد من سالمة كل منزل أو عمارة تحت التشييد، واعتماد المطور لتنفيذ أي مكان آخر أن توظف مشرف

التصاميم بالمهنية المطلوبة. إذاً، الحل الوحيد برأيي يكمن في الخوف من العقوبة والتأديب والمنافس، وسأعود للمنافسة بعد 

رر وعدد من جيرانه ممن يعانون من المشكلة نفسها ومن المطور قليل، وهذا لم يطبَّق حتى اآلن، هذا ما سيفعله الشاب المتض

نفسه. أتمنى أن يجد هذا الشاب ومن تضرر معه من يدافع عنه من المحامين األقوياء، إليقاف هذا الفساد المنتشر على نطاق 

 .واسع مع األسف

ر بأهمية بسط القوانين الشاملة مع العقوبات الرادعة في مجتمعاتن ا العربية بشكل عام، لم تعد الثقة وحدها وال الظن نعود ونذّكِ

 .بنقاء الذمم كافيين لتيسير أمور الحياة والمعاش في المجتمعات النامية هذا الزمن

هذه القصة مجرد مثال يوضح الحاجة لالنتقال إلى المجتمع المسؤول والتنافس الخالق الذي يعتمد على معايير الجودة، ما حدث 

ريض يراجع عيادة طبيب مغمور، وقد يحدث لصاحب عربة اختار إصالحها في ورشة غير مهيأة، لكنها للشاب قد يحدث لم

تحمل تراخيص رسمية لممارسة عملها، وقد يحدث في مدارس خاصة تتجاهل أبسط ضروريات الموقع كمكان تعليمي، 

شعوب تشتري الخدمات، كسالى في مالحقة وتتجاهل تأثيثه بالطرق المهنية المعروفة ووسائل السالمة. يحدث ذلك ألننا، ك

الفاسدين، وتتردد السلطات كثيراً في التشهير بهم عندما تقبض عليهم. في السعودية، وال أعلم عن الدول العربية األخرى، وإلى 

كن وقت قريب، وباستثناء بعض الحاالت الضيقة، ال مشكلة أن يتقدم المتضرر باسمه الصحيح ويخرج لوسائل اإلعالم، ول

 .التشهير بمن تسبب له بالضرر ممنوع إال بأمر قضائي

اقتصادياً أيضاً توجد أضرار من نوع آخر، ذلك أن مقدم الخدمة ممن يقوم بعمله بمهنية وتميز ال يستطيع منافسة هؤالء العبثيين 

للمؤسسات الكبيرة المهنية،  بسبب انخفاض تكاليفهم، وهو أمر متوقع. لذلك، فأسواقنا وبيئتنا تعتبر طاردة في حقيقة األمر

ر بمستقبل واعد في تقديم مثل هذه الخدمات  .وحاضنة للمرتزقة أمثال هؤالء، وهذا ال يبّشِ

أخيراً، وجود هذه الظاهرة يخنق سوق العمل، ويقلل من فرص التوظيف. ما الذي يجبر المستثمر المزّور الممارس للغش على 

فع رواتبهم المجزية طالما سمحنا له بمزاولة عمله الرديء من دون وجود الطاقم توظيف الكفاءات من مراقبين ومشرفين ود

المهني المناسب وبال مساءلة؟ نتكلم هنا عن آالف الفرص التي يفترض أن تتوافر لشبان وشابات المجتمع ممن حصلوا على 

 .الشهادات الهندسية المناسبة لهذه الصناعة

ت التي توصلنا إلى مجتمع متكامل قابل للنمو واالستدامة وتحديات الغد. غياب عدد من الحظتم هنا أهمية توافر جميع الحلقا

، مهما بلغ حسن النوايا ومهما توافرت األموال «مكانك راوح»الحلقات المهمة في هذه السلسلة وغيرها كما أشرت، يبقينا في 

 .الداعمة

الذي يجبر المستثمر المزور الممارس للغش على توظيف  وجود هذه الظاهرة يخنق سوق العمل ويقلل من فرص التوظيف ما

الكفاءات من مراقبين ومشرفين ودفع رواتبهم المجزية طالما سمحنا له بمزاولة عمله الرديء من دون وجود الطاقم المهني 

 المناسب وبال مساءلة؟
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وسحبها « بيتكوين»املصارف السعودية تبدد إشاعة الـ 
 ماليني الرياالت

   م2018فبراير   5-هـ 1439جمادى االولى   19  لمصدر: جريدة الحياة االثنينا

 ضابا او بض

  

عودية إشاعة خروج ماليين الرياالت من حسابات مصرفية لعمالئها لحساب شركة غير معلومة بددت المصارف الس >

إلى حسابات مصرفية أخرى في العاصمة الرياض، وذلك بعد تداول  -في الوقت نفسه  -أنشطتها، ودخول مئات الماليين أيضاً 

 .تلك األموال في السوق الرقمية

 .«المضللة»توعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ تلك المعلومات بـ ووصف األمين العام للجنة اإلعالم وال

الرقمية، تسبب في صدور تحذير من « بيتكوين»وكان الزخم اإلعالني على وسائل التواصل االجتماعي لترويج عملة 

 .«عالي المخاطر»المصارف السعودية لتداولها، كونها استثماراً غير نظامي 

هو معروف أن هذه العملة لم يعترف بها رسمياً وقانونياً على مستوى البنوك المركزية ألسباب عدة، أبرزها كما »وقال حافظ: 

أنها عالية المخاطر، كما نبهت العديد من الجهات ومنها لجنة اإلعالم من مخاطر ومحاذير االستثمار في مثل هذا النوع من 

 .«لة غير نظاميةالعمالت االفتراضية، وذلك العتبارات عدة، فهي عم

كونها تستخدم لتسوية معامالت غير سوية « بيتكوين»وأشار إلى وجود العديد من االستفهامات، واالشتباه تجاه العملة الرقمية 

مثل تجارة المخدرات والمحظورات، إضافة إلى كونها عملة ال يمكن تتبعها وبالتالي يمكن االختفاء وراءها في معامالت غير 

 .مشروعةقانونية وغير 

والتي يتم تداولها « بيتكوين»وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( نشرت تحذيرات سابقة حول تداول العملة الرقمية 

جراء تداولها، « عواقب سلبية»على منصات تبادل خاصة وليس في أسواق خاضعة لهيئة نظامية. ولفتت في تحذيرها إلى 

 .«ال يعد عملة معتمدة داخل المملكة»فتراضية مؤكدة أن هذا النوع من العمالت اال

  

  

  

  

http://www.alhayat.com/Edition/Print/27161120/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%AF-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80--%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86--%D9%88%D8%B3%D8%AD%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

26 

  

  

  

  

  

  

آالف وظيفة  7جنسية أبناء السعوديات وأسعار الطاقة و
 «الشورى»على طاولة «.. تعليمية»

      م2018فبراير   5-هـ 1439جمادى االولى   19  االثنين  المصدر: جريدة الحياة

 ضابا او بض

  

من  77يترقب السعوديون هذا األسبوع مناقشات مجلس الشورى التي تتناول ملفات شائكة عدة، تتنوع بين إعادة درس المادة  >

وظيفة شاغرة، وعدم إشغالها، وتأثير رفع أسعار البنزين والكهرباء في رفاهية  6836نظام العمل، ومساءلة وزارة التعليم عن 

 .جنسية ألبناء السعودياتالمواطن، ومنح ال

وطرحت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس تساؤالً عن عدم إشغال وزارة التعليم عدداً من الوظائف التعليمية الشاغرة، بلغت 

وظيفة، ولم يوضح تقرير الوزارة سبب عدم إشغالها، إذ رصدت اللجنة قلة أعداد أعضاء هيئة التدريس من العنصر  6836

 .ي معظم الجامعاتالنسائي ف

كما يدرس المجلس منح الجنسية ألبناء السعوديات، خالل مناقشته تقرير لجنة الشؤون األمنية بشأن مقترحين بتعديالت على 

من نظام العمل إلى المجلس مرة أخرى،  77نظام الجنسية العربية السعودية، المقدم من عدد من األعضاء، فيما يعود ملف المادة 

لس أن استغالل القطاع الخاص المادة لفصل الموظفين المواطنين جعل المهتمين يرون أن المادة بهذه الصيغة أخلّت إذ يؤكد المج

 .بمبدأ التوازن بين صاحب العمل والعامل، وسّهلت على صاحب العمل فصل العامل من دون تعويض مجٍز له

منتظر أن يطالب المجلس بتقويم اآلثار المترتبة على تخصيص ويناقش المجلس تقرير وزارة االقتصاد والتخطيط اليوم، إذ من ال

التعليم والصحة ورفع أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية والمياه، التي قد تؤدي إلى بعض اآلثار السلبية المتعلقة بتنفيذ أهداف 

رياضة إنشاء وكالة نسائية مستقلة تابعة المبادرات والبرامج، وخصوصاً ما يتعلق منها برفاهية المواطن، كما سيطلب من هيئة ال

 .لها

ت المجلس على تقرير وزارة الثقافة واإلعالم بالعمل على االرتقاء بأداء الوزارة في مجال اإلعالم اإللكتروني بمختلف  وسيصّوِ

ً مؤثراً، والقيام بالدور المنوط بالوزارة في تفعي ً تفاعليا ً وطنيا ل قرارات التنظيم الصادر وسائطه وقنواته، بحيث يصبح إعالما

 .عن مجلس الوزراء للحد من التعصب الرياضي والطرح اإلعالمي المغذي له

  

 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/27161122/%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%887-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9--%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9----%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-
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 تطلق مسابقة للطلبة عن مكافحة الفساد« نزاهة»

      م2018فبراير   5-هـ 1439جمادى االولى   19  االثنين  المصدر: جريدة الحياة

 ا او بضضاب

  

أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد )نزاهة( أمس )األحد( مسابقة توعوية موجهة إلى طالب وطالبات المؤسسات التعليمية 

 .ألفضل بحث، أو مقالة، أو مبادرة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد

لية في مجال حماية النزاهة، والثاني إعداد بحث علمي ثالثة مسارات للجائزة، األول يتعلق بتقديم مبادرة عم« نزاهة»وحددت 

يتناول موضعين؛ حماية النزاهة في المؤسسات التعليمية، والوضوح والشفافية في هذه المؤسسات، أما المسار الثالث فهو إعداد 

رة إلى أن آخر موعد لتلقي مقالة علمية عن أخالقيات العمل، واألمانة في البحث العلمي، والمحافظة على ممتلكات الجامعة، مشي

 .آذار )مارس( المقبل 15جمادى اآلخرة المقبل  27المشاركات هو 

تعزيز قيم النزاهة في المؤسسات التعليمية، وتشجيع الطالب والطالبات في المؤسسات التعليمية على »وتهدف المسابقة إلى 

استكماال لألنشطة التي تجريها الهيئة، عبر مبادرة أندية »أتي إنها ت« نزاهة»وقالت «. االطالع والقراءة في مجال حماية النزاهة

نزاهة الطالبية التي دشنتها قبل عامين داخل المؤسسات التعليمية، بهدف التثقيف بقيم النزاهة لدى فئة الشباب، وخلق اتجاهات 

 .«وطنية تحمي النزاهة وتنبذ الفساد بكل صوره
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32مستجدات يف اجلنادرية  3  

  

   م2018فبراير   5-هـ 1439جمادى االولى   19  االثنين  الوطن  جريدة المصدر:

 ضابا او بض

  

     AM 1:45 05-02-2018الرياض: الوطن، واس 

الملك سلمان بن عبدالعزيز، األربعاء المقبل، حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة يرعى خادم الحرمين الشريفين 

، في دورته الثانية والثالثين الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، ويتخلله سباق الهجن السنوي الكبير، كما يُشرف «الجنادرية»

 .الملك سلمان الحفل الخطابي والفني للمهرجان

ير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة األمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف، أعلن ذلك وز 

خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده في وزارة الحرس الوطني بالرياض أمس، حيث سلط فيه الضوء على أبرز نشاطات وبرامج 

 .بجمهورية الهند الدولة الضيف لهذا العام الجنرال في كيه سينج المهرجان، وذلك بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية

وأكد األمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين، للمهرجان وأنشطته تعد مصدر فخر واعتزاز 

 .ه وحرصه على تطورهالجميع المشاركين في هذه المناسبة الوطنية الكبيرة، التي تحظى منذ انطالقتها بدعمه ورعايت

 مواطنون ومواطنات

أعلن وزير الحرس الوطني، عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين، بتمديد فترة المهرجان لتصبح ثالثة أسابيع، وهي لفتة 

ً للمهرجان والعاملين فيه، سواء من وزارة الحرس الوطني أو من بقية قطاعات وإمارات  ً وتشجيعا أبوية كريمة تعد دعما

مناطق والوزارات والهيئات المختلفة من القطاعين العام والخاص، وتأتي استجابة من خادم الحرمين الشريفين لمطالبات ال

 .ومناشدات أبنائه المواطنين والمواطنات الذين يتشوقون لزيارة الجنادرية بتمديد فترة المهرجان

 تراث وثقافة

الدائمة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع األمير محمد  ثّمن وزير الحرس الوطني، الدعم الكبير والمساندة

ً لكي يظهر المهرجان بالصورة المشرفة التي تعكس تراث وثقافة المملكة  بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يحرص ويوجه دائما

ة التي تسعد باحتضان المشاركين من على الوجه األكمل، وتجسد الترابط والتالحم بين أبناء هذا الوطن على أرض الجنادري

 .مختلف مناطق المملكة والوزارات والقطاعات

كما أعلن األمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف، عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على  

، -رحمه هللا  -ة األولى، وهم: األمير سعود الفيصل منح الشخصيات الثقافية المكرمة لهذا العام وسام الملك عبدالعزيز من الدرج

 .، والدكتورة خيرية السقاف، وذلك تقديراً لريادتهم وجهودهم في خدمة وطنهم-رحمه هللا  -وتركي السديري 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=328931&CategoryID=5
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 وأوضح وزير الحرس الوطني أن الحفل الخطابي والفني هذا العام سيشتمل على أوبريت )أئمة وملوك(، من كلمات األمير بدر

مساًء  11صباحاً إلى  11بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن المهرجان سيفتح أبوابه هذا العام وألول مرة من الساعة 

 .إلتاحة الفرصة ألكبر عدد من الزوار

 تقارب وتواصل

الدائم مع المهرجان،  أعرب األمير خالد بن عبدالعزيز بن عّياف، عن شكره ألمراء المناطق على حرصهم واهتمامهم وتعاونهم

ً بدور وزارة الثقافة واإلعالم وجميع المؤسسات اإلعالمية وبالشراكة العميقة والحقيقية بين المهرجان واإلعالم لكون  منوها

 .المهرجان في حد ذاته رسالة إعالمية مثل ما هو رسالة ثقافية وفكرية

متطلعا إلى أن تكون مشاركتها ـ ضيف شرف المهرجان لهذا ورحب وزير الحرس الوطني بمشاركة جمهورية الهند الصديقة،  

العام ـ متميزة لما تمثله الهند من مكانة وثقل حضاري وثقافي وإنساني ومعرفي، حيث تأتي المشاركة في نهج القيادة الرشيدة في 

 .ي شتى المجاالتمد جسور التقارب والتواصل وعقد الشراكات وتعزيزها مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة ف

 مستويات عالية

أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند الجنرال في كيه سينج عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، على اختيار جمهورية الهند ضيف شرف في المهرجان الوطني لهذا العام، مؤكداً تشرف 

بهذه االستضافة، منوها بالعالقة اإلستراتيجية والحضارية الوثيقة، وعمق الجذور مع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى  الهند

أن هذه المشاركة سترفع العالقات بين البلدين إلى مستويات عالية جديدة، وأجاب زير الحرس الوطني عن أسئلة اإلعالميين 

 .والحضور في المؤتمر

تمر نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة عبدالمحسن بن حضر المؤ 

عبدالعزيز التويجري، وسفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد، وعدد من مسؤولي وزارة الثقافة واإلعالم والمؤسسات 

 .ن مدنيين وعسكريينالصحفية، وعدد من المسؤولين بوزارة الحرس الوطني م

 جديد الجنادرية 

 تمديد فترة المهرجان لتصبح ثالثة أسابيع

 منح الشخصيات الثقافية المكرمة لهذا العام وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة األولى

 مساء إلتاحة الفرصة ألكبر عدد من الزوار 11صباحاً إلى  11فتح األبواب من الـ 
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 مليار يف الطائف الفيصل يدشن مشاريع صحية بنصف

  

   م2018فبراير   5-هـ 1439جمادى االولى   19  االثنين  الوطن  المصدر: جريدة

 ضابا او بض

  

     AM 1:50 05-02-2018الطائف، جدة: سلطان الحارثي، الوطن 

يطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة األمير خالد الفيصل، مساء اليوم، بحضور وزير الصحة 

الدكتور توفيق الربيعة، حزمة مشاريع صحية بالطائف، بتكلفة إجمالية شارفت على النصف مليار لاير. وأوضح المتحدث 

الربيعي، أن المشاريع تنوعت بين مشاريع تفتتح وأخرى في مرحلة اإلنشاء وثالثة في مرحلة الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي 

 .وضع حجر األساس إلى جانب حزمة تطويرية شاملة لعدٍد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية

 مركز فاران

لك وحدة التطوير والتدريب الهندسي أوضح العرض أن مركز فاران للتأهيل واالستشفاء يعتبر ضمن أقسام مشروع الواحة، وكذ

التي تعتبر البرنامج الرابع للواحة لتدريب وتطوير الكوادر الهندسية الفعّالة التي ستعمل بأسلوب مبتكر، إضافة إلى القسم 

 .الخامس من الواحة المتمثل في وحدة التطوير المهني المستمر للمعلم والقيادات التعليمية

 واحة االستشارات

ير خالد الفيصل في مقر اإلمارة بجدة أمس، بحضور نائبه األمير عبدهللا بن بندر، واحة أم القرى لالستشارات التابعة دشن األم

لجامعة أم القرى التي ستكون بمثابة الذراع المعرفي والتقني للجامعة والرامي لبناء اقتصاد مستدام يتوافق مع رؤية المملكة 

2030. 

خالل االجتماع الذي حضره مدير الجامعة الدكتور بكري عساس على أهداف الواحة والمراكز واطلع األمير خالد الفيصل 

التابعة لها والهادفة لتشكيل مرجعية وطنية في مجال إنتاج ونقل وتوطين المعرفة والتقنية، وتقديم الدراسات والخدمات 

 .االستشارية، والتدريب المهني للقطاع العام والخاص والمجتمع

وحدات هي مركز السالمة وإدارة المخاطر واألزمات الذي  5لعرض فإن الواحة ستضم في مرحلتها األولى مركزين ووبحسب ا

، وسيوفر الخبرات المتخصصة بتقديم االستشارات والتدريب في مجال أنظمة 2020يعتبر ضمن مبادرات التحول الوطني 

، وتحتضن الواحة وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر التي تعتبر السالمة بالمشاريع الصناعية واإلنشائية والمشاريع العام

 .، وتهدف إلى تطوير مهارات الممارسين الصحيين2020ضمن المبادرات التي أقرتها وزارة التعليم وفق خطة التحول الوطني 
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وزير "الطاقة": قريبا إتاحة الطاقة املتجددة للمواطنني 

 بأسعار تنافسية

   م2018فبراير   5-هـ 1439جمادى االولى   19  االثنين  االقتصادية  ةالمصدر: جريد

 ضابا او بض  

  

يكون متاحا لالستخدام من قال المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إن استخدام الطاقة المتجددة، س

قبل المواطنين قريبا، إذ سيتم خالل األسبوع الجاري، التوقيع على عقود تنفيذ أول مشروع في المملكة إلنتاج الطاقة البديلة بقوة 

اطنين ميجا واط من الطاقة الشمسية، بين الشركة السعودية للكهرباء وتجمع تقوده شركة أكوا باور السعودية، لتقديمها للمو 300

بأسعار تنافسية. وأوضح الفالح على هامش رعايته مساء اليوم، المؤتمر الدولي الثاني عشر للجيولوجيا، أن هذا المشروع يعتبر 

"، وسيلي ذلك مشروع آخر لطاقة الرياح، األمر الذي يضع المملكة في مكانة رائدة في مجال 2030باكورة مشاريع "رؤية 

تصديره لدول الجوار. وأضاف: "أما فيما يتعلق بإنتاج المعادن والنفط والبتروكماويات، فستتولى  إنتاج الطاقة البديلة ومن ثم

شركة "معادن" إنتاج األلمونيوم والفوسفات، وسنرى المملكة رائدة في مجال الطاقة المتجددة وفي مجال البحث والتنقيب، حيث 

ها كمواد خام، بل الستخدامها كسلسلة قيمة تبدأ من البحث والتنقيب إن التوسع في إنتاج المعادن والمواد الخام، ليس لتصدير

والتصنيع ليستفيد منها أبناء الوطن وتوفير فرص وظيفية مختلفة". وقال الفالح في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر، إن القيمة 

، هذا بخالف القيمة االقتصادية المضافة التي توفرها تريليون دوالر 1.3اإلجمالية المقدرة للثروات المعدنية في المملكة تتجاوز 

تلك الثروات بعد تصنيعها وتحويلها لمنتجات. وذكر أن المملكة تسعى لزيادة إنتاج المعادن الصناعية والنفيسة عن المعدالت 

ع في إنتاج سالسل الحالية لعشرة أضعاف، لتكون السعودية ضمن أكبر عشر دول منتجة ومصدرة لأللمونيوم، كما سيتم التوس

القيمة للتيتنيوم واليورانيوم والمعادن األرضية النادرة من خالل صناعات متقدمة، عالوة على التوسع في إنتاج المعادن بأنواعها 

مثل الحديد والصلب لتكون ضعف حجم اإلنتاج الذي هي عليه اليوم، الستخدامها في صناعة السيارات والصناعات العسكرية 

جهزة ومحطات الطاقة المتجددة وأسمدة الفوسفات". وأشار إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ستتولى تنفيذ واآلالت واأل

مشروع المسح اإلقليمي الجيولوجي الشامل خالل السنوات الخمس المقبلة، كما سيتم وضع النتائج على منصة إلكترونية لتسهيل 

رياال للمتر المربع  570رياال إلى  90على زيادة تكلفة االستكشاف للمتر المربع من  عمليات االستكشاف، مبينا أن الخطة تعمل

"، لما يحققه من تعزيز 2030. وأكد أن المملكة تستهدف مزيدا من االستكشافات المعدنية ضمن "رؤية 2030الواحد في عام 

اص في قطاع التعدين من خالل تحديث نظام لالقتصاد وتوفير فرص عمل وفرص استثمارية، فضال عن تعزيز دور القطاع الخ

 االستثمار التعديني.
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شركات أمسنت سعودية تتأهب لتصدير مليوني طن 
 2018خالل 

   م2018فبراير   5-هـ 1439جمادى االولى   19  االقتصادية االثنين  المصدر: جريدة

 ضابا او بض

  

قال لـ "االقتصادية " جهاد الرشيد، رئيس اللجنة الوطنية لشركات األسمنت، إن الشركات المحلية تتحرك حاليا نحو توقيع عقود 

 .تصديرية إلى أسواق جديدة

ستثمرون في القطاع أن وتتزامن هذه التحركات مع قرار الدولة إعفاء شركات األسمنت من الرسوم التصديرية ، حيث يتوقع م

 .2018يصل حجم صادرات الشركات إلى نحو مليوني طن خالل 

وأوضح الرشيد أن الشركات السعودية تسعى لالستحواذ على حصة مقدرة في هذه األسواق رغم انتهاء شهر كانون الثاني 

البحرين باعتبار أنها من األسواق  )يناير( الذي عادة ما تتم فيه كافة التعاقدات مع المستوردين من هذه الدول خاصة مع

 .المستهدفة، في ظل استمرار عمليات التصدير إليها حتى عند قرار وقف التصدير قبل سنوات

مليون طن، كما يخفف  70وأكد أن األثر اإليجابي للقرار في شركات األسمنت تمكينها من تصريف جزء من إنتاجها البالغ نحو 

مليون طن، فضال عن اإلسهام في تقليل التكاليف التشغيلية باعتبار  35وصل إلى أكثر من  الضغط على المخزون العالي الذي

 .أنها ستنتج بشكل أكبر، وكذلك تخفيف الضغط على الطلب في السوق المحلية

 وأضاف أن القرار سيسهم كذلك في تنشيط حركة البيع في السوق المحلية من خالل دخول موزعين راغبين في التصدير، فضال

 .عن انعكاس ذلك على شركات قطاع النقل البري وكذلك زيادة حركة التصدير في الموانئ السعودية

وذكر أن السوق المحلية لن تتأثر بالتصدير سواء من ناحية الكميات المعروضة أو األسعار، مشيرا إلى أن الكمية المعروضة في 

 .مليون طن 47العام الماضي بلغت 

كانت قد أوقفت بعض خطوط إنتاجها في فترات سابقة قد ال تفكر حاليا في إعادة تشغيلها مجددا ما لم  وأوضح أن الشركات التي

 .تتمكن من تصريف المخزون المتوافر لديها

، إن األسواق المستهدفة من قبل  -مقرها الرياض  -من جانبه، قال لـ"االقتصادية"، رئيس تنفيذي إلحدى شركات األسمنت 

ة والبحرين، والكويت، إضافة إلى اليمن، والعراق مستقبال في حال فتحت حدودها مع السعودية بشكل كامل، الشركات السعودي

رغم أن العراق لديها مصانع أسمنت تتنج اآلن كميات كبيرة، عالوة على أسواق دول القرن اإلفريقي حيث يوجد طلب متزايد 

األسعار نتيجة قرب المسافة بين موانئ هذه الدول مع الموانئ  على المنتج السعودي الذي تفضله لجودته وأيضا تنافسية

 .السعودية

وأضاف أن هناك قوة شرائية عالية في أسواق القرن اإلفريقي بسبب الطفرة العمرانية التي تشهدها تلك الدول، مبينا أن األسواق 

 .المستهدفة كذلك، األردن وبعض الدول األوروبية

رة من األسمنت السعودي خالل العاميين المقبلين ما بين أربعة إلى خمسة ماليين طن سنويا، بناء وتوقع ارتفاع الكميات المصد

 .على واقع مؤشرات التصدير التي كانت تتم خالل سنوات سابقة

بدوره، أكد لـ"االقتصادية"، مدير تنفيذي إلحدى شركات األسمنت، أن شركات األسمنت لديها رغبة في استهداف السوق 

ية بصورة مباشرة دون الحاجة إلى التصدير عن طريق الكويت، مشيرا إلى أن مواصفات المنتج السعودي تعتبر مرغوبة العراق

 .في السوق العراقية

إلى مليوني طن أسمنت خالل العام الجاري، الفتا إلى أن العراق يعتبر منفذا جيدا للتصدير خالل الفترة  1.5وتوقع تصدير نحو 

 .إليه إلعادة اإلعمار المقبلة لما يحتاج

موضحا أن هناك حصة مقدرة في السوق البحرينية على الرغم من سيطرة منتجات من بعض الدول على هذه السوق بعد خروج 

 .الشركات السعودية منها خالل فترة وقف التصدير

http://www.aleqt.com/2018/02/04/article_1326521.html
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نئ والمنافذ البرية ولكن ذلك يتوقف وبين أن الشركات السعودية لديها القدرة التصديرية مستفيدة من التجهيزات الجيدة في الموا

 .على حاجة األسواق الخارجية من األسمنت

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

أمري منطقة جازان يوجه مبنع أي فعاليات تتعارض مع 
 عادات وتقاليد اجملتمع

   م2018فبراير   5-هـ 1439جمادى االولى   19  االثنين  الجزيرة  المصدر: جريدة

 ضابا او بض

  

 :نايف عريشي -جازان 

تعقيباً على المقاطع المتداولة في المواقع االلكترونية ووسائل التواصل االجتماعي والتي تظهر مشاركة إحدى الفتيات بالرقص 

مراسم الزواج بالمنطقة. أوضح المتحدث الرسمي مع فرقة الفنون الشعبية بالقرية التراثية بجازان ضمن مشهد تعبيري عن 

إلمارة منطقة جازان األستاذ علي بن موسى زعله بأن صاحب السمو الملكي األمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة 

ارة بسرعة جازان قد تابع ما تم نشره وتداوله بهذا الخصوص في حينه وأصدر توجيهاته العاجلة لإلدارة المختصة بديوان االم

بحث تفاصيل الواقعة والتحقق من كافة مالبساتها بالتنسيق مع المسؤولين بفرع هيئة السياحة والتراث الوطني.. واتخاذ ما يلزم 

من إجراءات إليقاف أي فعالية ومنع أي تجاوزات تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع. وأكد المتحدث الرسمي بان سمو أمير 

ض وإبراز ما تتمتع به منطقة جازان من تنوع ثقافي وحضاري والتعريف بتراثها االصيل في إطار المنطقة حريص على عر

 .الضوابط الشرعية واحترام االعراف االجتماعية السائدة
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ألف مسافر شاركوا يف اإلحصائية الشهرية..  700
 % 68«: الطريان املدني»واإلعجابات نصف مليون 

مستوى رضا املسافرين عن خدمات مطارات الرياض 
 وجدة والدمام

   م2018فبراير   5-هـ 1439جمادى االولى   19  االثنين  الجزيرة  المصدر: جريدة

 ضابا او بض

  

 :المحليات -« الجزيرة»

الطيران المدني أمس أنها رصدت ارتفاًعا في نسبة رضا المسافرين عن جودة خدمات ثالثة مطارات دولية في  أعلنت هيئة 

)الرياض، جدة والدمام(، وذلك مقارنة بالشهر الماضي. وبيَّنت الهيئة أن نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات ارتفعت في 

لملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام( من خالل كل من )مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار ا

بزيادة تُقدر بـ  % 68م؛ إذ بلغت نسبة رضا المسافرين في المطارات الدولية الثالثة 2018اإلحصائية التي ُرصدت شهر يناير 

ع شهر يناير زيادة في أعداد . وشهد استطال% 66عن شهر ديسمبر الماضي الذي وصلت فيه نسبة رضا المسافرين  % 2

 .ألف مسافر 700؛ إذ تجاوز العدد % 60المشاركين بما يفوق 

، كما وصلت النسبة في % 72ووفق رصد الهيئة فقد بلغ مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي 

 .% 70د الدولي ، فيما بلغت النسبة في مطار الملك فه% 59مطار الملك عبدالعزيز الدولي 

وفي هذا السياق أكد المهندس عبدالعزيز بن عبدهللا الدهمش المدير العام للجودة وحماية العمالء بالهيئة العامة للطيران المدني أن 

زيادة نسبة المشاركة من قِبل العمالء في االستطالع الشهري، الذي تعده الهيئة في كل من )مطار الملك خالد الدولي، ومطار 

ك عبدالعزيز الدولي، ومطار الملك فهد الدولي(، تعكس ازدياد التفاعل والمشاركة من العمالء بمثل هذه البرامج التي تساعد المل

الجميع على تحسين جودة الخدمات المقدمة في مرافق المطارات. وأشار الدهمش إلى ارتفاع في أعداد المشاركين في استطالع 

ألف  300ألف مقارنة بما يقارب  500ماضي؛ إذ وصل عدد التقييمات اإليجابية أكثر من شهر يناير مقارنة بشهر ديسمبر ال

الشهر الماضي. ومثل هذا االرتفاع الكبير في نسبة مشاركة المسافرين ومرتادي المطارات يساعد بشكل كبير في تحسين 

 .وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة

رير الشهرية لمستوى رضا العمالء في المطارات ومالحظاتهم على الخدمات المقدمة تهدف إلى تقييم التقا»وأضاف الدهمش: 

المستوى الحالي للخدمات في المطارات، والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل، وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في 

http://www.al-jazirah.com/2018/20180205/ln48.htm
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قدمة. وتقوم إدارة الجودة وحماية العمالء على تحليل تلك مجال جودة خدمات المسافرين، وتحسين جودة تلك الخدمات الم

 .«المعلومات التي تصلها عن طريق استطالع الرأي والجوالت الميدانية

 .مؤكدًا حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تحسين وتطوير الخدمات كافة المقدمة للمسافرين ومرتادي المطارات

 

   

 جمًا إلغاثة الروهينجامركز امللك سلمان يعتمد برنا

   م2018فبراير   5-هـ 1439جمادى االولى   19  االثنين  الرياض  المصدر: جريدة 

 ضابا او بض

  

نفيذيًا مشترًكا لتوزيع المساعدات المنقذة وقّع مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية مع المنظمة الدولية للهجرة برنامًجا ت

للحياة لدعم الالجئين الروهينجا في منطقة كوكس بازار بجمهورية بنغالديش، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك 

 .- حفظهما هللا -سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده األمين 

رياض اليوم مساعد المشرف العام لمركز العمليات والبرامج م. أحمد بن علي البيز، فيما وقّع عقد البرنامج في مقر المركز بال

 .وقعه عن المنظمة ممثلها د. محمد شريف

 1445000ويهدف البرنامج إلى توزيع المساعدات المنقذة للحياة لدعم الالجئين الروهينجا في مخيمات اللجوء ببنغالديش بتكلفة 

 .شخص 73100ن البرنامج مليون دوالر، ويستفيد م

وأوضح ممثل المنظمة الدولية للهجرة د. محمد شريف في تصريح صحفي عقب التوقيع أنه جرى اليوم توقيع اتفاقية بين مركز 

الملك سلمان لإلغاثة والمنظمة ضمن الشراكة والتعاون بينهما لدعم احتياجات الالجئين الروهينغا في كوكس بازار في 

ن خاللها المركز بتوفير احتياجات نوعية لمعسكرات الروهينغا وتسليمها للمنظمة في مركز العمليات في بنغالديش، يلتزم م

كوكس بازار لتقوم المنظمة باإلشراف عليها وتوزيعها مجانًا بناًء على أولويات االحتياج إلسناد الخدمات المقدمة لجميع 

 .ت الغذاء واإليواء والصحة البيئيةالالجئين، مبينًا أن المساعدات تدعم في مجملها قطاعا

طن  100وأضاف د. محمد شريف أنه سبق للمنظمة بأن تعاونت مع مركز الملك سلمان لإلغاثة في تقديم مساعدات عينية تبلغ 

 من مواد الغذاء واإليواء في شهر سبتمبر الماضي خالل شهر من بدء أزمة الروهينجا، مشيًرا إلى أن المنظمة تكفلت بنقل تلك

المساعدات جواً إلى جمهورية بنغالديش وتم توزيعها على نفقة المركز آلالف المستفيدين الذين فروا من العنف في ميانمار إلى 

 منطقة كوكس بازار ببنغالديش
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 ملتقى بالشورى«.. توفري البيئة التشريعية»

   م2018فبراير   5-هـ 1439جمادى االولى   19  االثنين  الرياض  المصدر: جريدة

 ضابا او بض

  

 محمد الشيباني -الرياض 

ينظم مجلس الشورى يوم الثالثاء في مقره بالرياض ملتقى التواصل المجتمعي األول تحت عنوان "توفير البيئة التنظيمية 

ماعية في المملكة" بمشاركة عدد من أعضاء المجلس الحاليين والسابقين وعدد "التشريعية" المالئمة للتنمية االقتصادية واالجت

 .من المختصين في الشريعة والقانون والمهتمين بالجوانب التشريعية

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى بن عبدهللا الصمعان أن المجلس يسعى من خالل هذا الملتقى إلى تعزيز اطالعه 

والخبرات من المختصين في هذا المجال والتي ستثري الدور التنظيمي "التشريعي" الذي يمارسه المجلس على أبرز اآلراء 

 .وذلك تنفيذاً لإلستراتيجية اإلعالمية التي وضعها المجلس لمزيد من التواصل مع المواطنين بمختلف شرائحهم

السابق في الديوان الملكي أحمد الثمالي حيث سيلقيان  وأفاد أن الملتقى سيستضيف وزير الدولة السابق محمد الملحم المستشار

الضوء من خالل خبرتهما الواسعة في المجاالت التشريعية وسن األنظمة على عملية إصدار األنظمة في المملكة، مشيراً إلى أن 

ى وأعضائه في النقاش سيكون مفتوحاً حيث يرصد عملية سن األنظمة في المملكة ويتناول في جزء منه دور مجلس الشور

من نظامه والتي تتيح  23إصدار األنظمة ومناقشتها وإقرارها من خالل ما أتيح له من صالحيات وفق نظامه وخاصة المادة 

 .لعضو المجلس اقتراح التعديل على نظام نافذ أو سن نظام جديد

وجد من فراغ تشريعي عن طريق سن يتطلب معالجة ما ي 2030وأشار د. يحيى الصمعان إلى أن تنفيذ أهداف رؤية المملكة 

أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة لتواكب مستقبل المملكة وتطلعاتها وفق ما جاءت به برامج الرؤية وبرنامج التحول الوطني 

 .بما يؤكد أهمية االطالع على كل جديد ضمن ما يتعلق بإصدار األنظمة وآلياتها 2020

 

 

 

 

 بقة الدفع لألجورالعمل جتدد دعوتها إلصدار بطاقة مس

   م2018فبراير   5-هـ 1439جمادى االولى   19  االثنين  الرياض  المصدر: جريدة

 ضابا او بض

  

 واس -الرياض 

بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العامل أو جددت وزارة العمل والتنمية االجتماعية دعوتها ألصحاب العمل )األفراد(، إلى إصدار 

العاملة المنزلية فور قدومهما للمملكة، إذ يتعين على صاحب العمل االشتراك بالمنتج المخصص لذلك لدى البنوك، ثم الدخول 

نشاء عقد توظيف إلكتروني، وتحديد األجر الشهري ، وإ: www.musaned.com.saعلى بوابة "مساند" اإللكترونية

 .للعامل، وبعد ذلك توثيق العقد في الموقع وطباعة نسخة منه

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية االجتماعية خالد أباالخيل: "إن برنامج حماية األجور للعمالة المنزلية يأتي في 

قة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب األعمال، وتوثيق عقود التوظيف لتلك إطار سعي الوزارة لحفظ حقوق أطراف العال

http://www.alriyadh.com/1659496
http://www.alriyadh.com/1659495
http://www.musaned.com.sa/
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العمالة إلكترونيًا؛ حيث يتم من خالل إصدار بطاقات مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية، تحويل الرواتب لحساباتهم البنكية، 

 ."وضمان تحصيلهم ألجورهم وحمايتها

ع العمالة المنزلية في المملكة، وسيكون اإللزام فيه بشكل تدريجي، حيث منحت الوزارة مهلة وأشار إلى أن البرنامج يشمل جمي

أشهر ألصحاب العمل )األفراد(، الذين لديهم عمالة تتواجد حالًيا داخل المملكة إلصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتبهم، قبل انتهاء  6

 .فترة ستة أشهر من تاريخ اإلطالق

يهدف إلى حفظ حقوق طرفي العالقة التعاقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، ورفع مستوى األمان  وأوضح أن البرنامج

الوظيفي لهم، وتعزيز مبادئ حقوق اإلنسان في المملكة، مضيفًا أنه سيتم تقديم خدمة توثيق عقود التوظيف عبر بوابة "مساند" 

ة. ودعا كافة المرخص لهم من مكاتب وشركات االستقدام، إلى توعية عمالئهم اإللكترونية وتطبيق "مساند" على الهواتف الذكي

بالحقوق والواجبات المترتبة على العالقة التعاقدية مع عمال الخدمة المنزلية، وتوعية عمال الخدمة المنزلية بالحقوق والواجبات 

 .المترتبة على العالقة التعاقدية

الفات أو المشكالت التي تواجههم من خالل القنوات الرسمية لتقديم البالغات، أو عبر ويمكن لطرفي العالقة اإلبالغ عن المخ

 .(19911) مركز االتصال الخاص بخدمة العمالء

  

 

 

 

 

 ختيل.. مل يتقدم أحد للوظيفة

   م2018فبراير   5-هـ 1439جمادى االولى   19  االثنين  المصدر: جريدة الحياة

 ضابا او بض

  

 مجال بنون

اليابان، منذ سنوات ليست قصيرة، نقص الباحثين عن الوظائف وتقلص أعداد من أهم المشكالت التي تواجهها سوق العمل في 

ً للحكومة، لحاجتها إلى شغل بعض الوظائف والمهن، لتغطية حاجة  العاملين، مع زيادة عدد المسنين، األمر الذي بدأ يشكل قلقا

ال أنها اضطرت إلى إصالحها لتلبية حاجة قطاع البالد من نقص العمالة، وعلى رغم أن الحكومة اليابانية لديها قوانين صارمة، إ

البناء، وهي المرة األولى التي وصل عدد العمال األجانب في اليابان إلى مليون عامل، معظمهم من الصين، الذين يشكلون 

ان مع العمالة األجنبية الغالبية العظمى من األجانب، يليهم الفيتناميون والفيليبينيون، فمن بين الشروط التي كانت تتعامل معها الياب

، من حيث الرسوم والضرائب والراتب، وغيرها من المزايا، هذه القوانين أجبرت القطاع الخاص «عملة صعبة»أنها جعلته 

والشركات في اليابان على أن يفّضل التعامل مع المواطن الياباني بدالً من تحمل تكاليف ومبالغ باهظة فيما لو أحضر عامالً 

 .أجنبياً 

يوم، تراجع الحكومة اليابانية قوانينها بخصوص الهجرة واإلقامة الستقبال ممرضين ومسعفين في قطاع الصحة، إذ اشترطت ال

منع دخول العمالة غير الماهرة، وتوسيع نظام المتدربين، الذي يهدف إلى نقل التقنية إلى الدول النامية. هذه اإلجراءات الصارمة 

تقدمة في مجال الصناعة والتقنية، وتقف نداً لند في مواجهة الواليات المتحدة بوصفها قوة وضعت اليابان ضمن الصفوف الم

اقتصادية، وتنافس عملتها في أكبر البورصات العالمية، فإذا انخفضت أو ارتفعت اهتز معها قلب العالم، فمن غير المقبول أن 

يحدث اآلن في دول الخليج، بحجة أن سوق العمل مفتوحة تتنازل عن مواطنيك بحجة رواتب منخفضة وعمالة غير مهنية، كما 

والبقاء لألرخص. وعلى رغم اإلجراءات التصحيحية التي بدأتها بعض دول الخليج منذ سنتين، ضمن رؤية وطنية شاملة 

في آخر  مرتبطة بتاريخ محدد، فإن موضوع توطين الوظائف يسير بوتيرة بطيئة ال تبشر بخير، على مد البصر ال تبصر ضوءاً 

في المئة، كما هو حاصل في اإلمارات والكويت وقطر، وفي  70و 80النفق، بعض بلدان الخليج بلغ عدد الوافدين ما نسبته 

في المئة، ومع ذلك ال تأخذ الحكومات الخليجية هذا  35في المئة، أما السعودية فوصلت إلى  50البحرين وعمان بنسبة 

لصحف المحلية كيف يتم إعالن التنازل للعمالة، وبخاصة خدم المنازل والسائقين، بعضهم الموضوع على محمل الجد، وتابعوا ا

يستقدم عمالة ويبيعهم لشخص آخر قبل أن يستخرج لهم اإلقامة، فتحول العامل الوافد إلى عملة صعبة، تتم المضاربة عليه 

http://www.alhayat.com/Opinion/Jamal-Bnoon/27160243/%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D9%84---%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9
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أن يصدر منع بعدم نشر مثل هذه اإلعالنات، أو  ألف لاير، من دون 35باألسعار، إذ وصلت أسعار التنازل عن العمالة إلى 

معاقبة األفراد! كما توجد سوق سوداء لبيع التأشيرات في شكل معلن، طالما أن العقوبات غائبة، وال تفعل السلطات العمالية أية 

هجري المقبل، على نشاطاً، مطلع العام ال 12رقابة. قبل أسبوعين أعلنت السلطات العمالية في السعودية اقتصار العمل في 

السعوديين، وكل الوظائف التي أعلنتها وزارة العمل منذ سنوات قليلة لفتحها أمام أبنائها وبناتها كانت من الوظائف البسيطة 

آالف لاير، وبالكاد يدفعها القطاع الخاص، لوال إسهام صندوق الموارد  6والسهلة متدنية األسعار، ال تتجاوز مدخوالتها الشهرية 

 .في المئة منها 50رية في تحمل البش

ألف فرصة عمل، وهي محال السيارات والدراجات  200في حين أن الوظائف الجديدة، التي أسندت إلى السعوديين ستوفر نحو 

النارية، والمالبس الجاهزة ومالبس األطفال والمستلزمات الرجالية، واألثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، واألواني المنزلية، 

جهزة الكهربائية واإللكترونية، والساعات، والنظارات، واألجهزة والمعدات الطبية، ومواد البناء واإلعمار، وقطع غيار واأل

السيارات، والسجاد بأنواعه كافة، والحلويات، ومجمل هذه األنشطة التجارية تسيطر عليها ثماني جنسيات، وهي: اليمن، 

األوائل المسيطرة  10الهند، وسورية، وتركيا، وهي من الجنسيات التي تتصدر الـوبنغالديش، واألردن، ومصر، وباكستان، و

لالستشارات  cms ، لمركز2016مهنة يتعامل معها السعوديون يومياً، وفق تقرير نشر في  92على سوق المهن من 

ألجهزة الكهربائية واألواني والدراسات، ووفق التقرير فإن محال المالبس كانت تسيطر عليها ست جنسيات، ومواد البناء وا

المنزلية كانت تسيطر عليه خمس جنسيات، وهي باكستان، وبنغالديش، ومصر، واليمن، والهند، أما سوق الحواسب فهي 

محتكرة من ثالث جنسيات، هي: الهند، ومصر واألردن، بينما ظلت سوق السجاد والمفروشات ما بين اليمنيين واألفغان 

حلويات فتقاسمتها العمالة السورية واألردنية، وسوق المعدات الطبية احتكرتها ثالث جنسيات، هي مصر والباكستانيين، أما ال

واألردن والهند. سوق العمل في دول الخليج، مع التقادم وعدم منح فرص العمل للمواطنين وجعلها عملة صعبة ال يمكن التعامل 

وضع ضوابط جعل بعض المنتجات تحت رحمة احتكار بعض  معها، ُمنحت لألخوة الوافدين على طبق من ذهب، ولعدم

 .الجنسيات، سواء التحكم في األسعار والتالعب في السوق، أم جعلها مغلقة ألية فرصة عمل للمواطنين

قرار التوطين في المهن الجديدة سيكون مطلع العام الجديد، وهي فرصة لكثير من المؤسسات والشركات لتأهيل السعوديين 

بليون لاير سنوياً، وعلى رغم أن السلطات بدأت مطلع العام  150وتقليص نسبة التحويالت الخارجية، التي تصل إلى  وتدريبهم

الميالدي الحالي فرض ضرائب ورسوم على الوافدين وأسرهم، فإن هذه الخطوات غير كافية، فعدد من الشركات أعلنت رغبتها 

 .في تحمل هذه الرسوم

ويل حتى يصلوا إلى مستوى اليابانيين، في عدم اإلقبال على الوظائف التي تطرحها الشركات أو أمام السعوديين مشوار ط

المؤسسات الحكومية، حين تقف مشاريع ريادة األعمال والمؤسسات الصغيرة على قدميها، من دون معوقات أو بيروقراطية 

ر، وإذا ما استمرت الحال هكذا، فإن أي وظيفة ورسوم عالية ومبالغ باهظة الستخراج التراخيص مع انخفاض أسعار العقا

ستطرحها الشركات سيلتهمها الباحثون عن العمل، ويضطروا مرغمين إلى الموافقة حتى وإن كانت الرواتب متدنية ال تفي 

 بالحاجة، على رغم ارتفاع األسعار في مختلف المجاالت، كي ال ينضم إلى الرقم الصعب في عدد البطالة.

 

 

 
  

  

 يفة أمام اآللةحرب الوظ

   م2018فبراير   5-هـ 1439جمادى االولى   19  االثنين  الوطن  المصدر: جريدة

 ضابا او بض

  

 علي سعد املوسى

ليد الوظيفة. احتاج أكبر مباني الواليات المتحدة )إمبايرستيت( في مدينة إنها العدو التقليدي لمستقبل اإلنسان إلى عوالم تو

ألف عامل إلكمال المبنى منتصف القرن الماضي. اليوم تتحدث ذات األرقام عن  40نيويورك إلى ما تقول األرقام إنه يفوق 

دق في العالم في الس فيجاس. حجمه آالف عامل في وظائف مباشرة وغير مباشرة إلكمال بناء أكبر فن 5الحاجة إلى أقل من 

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=36331
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المسطح يفوق األول كما تقول األنباء بالثلث. مرة أخرى إنها الحرب الضروس ضد الوظيفة من قبل اآللة والتقنية. وبالضبط 

موظفين فقط يديرون اليوم فرع أحد أكبر البنوك المحلية على ناصية شارع الحي في مدينتي، وكما  10حسبتها: ما يقرب من 

نافذة انقرضت تماما بانقراض عصر الفواتير الورقية وانتهاء بنوك المستندات  30ول مسؤول الفرع: كنا سنحتاج لما يقل عن يق

 .الورقية

الهاتف المصرفي اختزل كل عالقتي الشخصية مع البنك الذي كنت أذهب إليه في ما يشبه غارة أسبوعية. مكتب خطوط الطيران 

 .اما بالمئات أصبح اليوم مجرد متحف ألطالل خلتالذي كان الطابور إليه أرق

 اقرأ معي أيضا نص هذا الخبر: ستوفر األرشفة اإللكترونية للملفات الطبية لماليين المرضى في السعودية

آالف وظيفة، ذلك أن المريض سيتحول إلى مجرد رقم إلكتروني متاح أمام أي طبيب أو مستشفى يذهب إليه، وهذا  10ما يفوق 

ضمان عدم تكرار الفحوصات واألشعة واإلجراءات المختبرية. خبر موجب جدا من حيث المضمون والنتيجة، ولكنه في يعني 

المحصلة الوظيفية يعني تسريح آالف الوظائف. وفي األعوام العشرة األخيرة، دخلت اآللة عبر الشبكة والحاسوب إلى المنجم 

تعليم عبر المقرر اإللكتروني الذي يضمن الكارثة المضحكة جودة المحتوى التقليدي الهائل لضخامة الوظيفة. دخلت إلى ال

وبموارد بشرية أقل. وفي المثال، بجامعة كاليفورنيا تسعة أفرع في تسع مدن، ولكنها من فرع )باسادينا( تبث محاضراتها 

ألستاذ جامعي واحد يتميز، فيما هي في  إلكترونيا إلى كل الفروع، بما يصل اليوم إلى ما يقارب ربع المقررات الدراسية. تدفع

األصل تستغني عن ثمانية. ثورة التعليم التقني القادمة هي إلغاء المدرسة والفصل التقليدي ومعهما المعلم. جيل سيأتي وسيكون 

مع المادة  البيت هو المدرسة عبر أنظمة تعليم إلكتروني تستقطب المعلم األكفأ، وتضمن للطالب الحضور والمشاركة والتفاعل

 التعليمية، بما ال يستطيع الفصل التقليدي أن يضمنه. الخالصة النهائية أن اآللة والتقنية ستكونان المسؤول األول عن البطالة.

 

  

مع »لصاحب العمل احلق يف قول «: شورى»عضوا 
 للموظف السعودي« السالمة

   م2018فبراير   06-هـ 1439جمادى االولى   20  الثالثاء  المصدر: جريدة الحياة

 ضابا او بض

  

عبدهللا الهيجان من نظام العمل، أيد العضوان في مجلس الشورى  77في وقت تتصاعد فيه المطالب بإعادة النظر في المادة  >

للموظف إذا رأى عدم « مع السالمة»وخليفة الدوسري المادة المثيرة للجدل، مشيرين إلى أن لصاحب العمل الحق في قول 

 .جدواه أو إهماله

أن الموظف في القطاع الخاص هو مواطن تجب « الحياة»فيما اعتبر عضو الشورى الدكتور فهد العنزي في تصريح إلى 

ظر في األرباح والخسائر، مشيراً إلى أنه ال تعارض بين جذب االستثمارات وتوفير بيئة آمنة للموظفين، بل حمايته قبل الن

 .العكس، فعندما يشعر المواطن باالستقرار في عمله سيبدع أكثر، وهو ما سيؤدي إلى رفع االستثمار

ثنين( إلى وضع شرط يحد من استخدام المادة وتشير التعديالت، التي اقترحها المجلس ووافق على مالءمة درسها أمس )اإل

من أصحاب العمل، فجاء في نص المادة المعدل أال يقل أجر المدة المتبقية من العقد، إذا كان العقد محدد المدة، عن أجر  77الـ

المادة ال يجبر إذا رأى أن التعويض المقرر في  -العامل مدة ثالثة أشهر، كما يجوز للطرف الذي أصابه ضرر من هذا اإلنهاء 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/27181770/%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7--%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89---%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D9%84--%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9--%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
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الحق في تعويض تقدره المحكمة العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة، واحتمالية وظروف  -الضرر 

 .اإلنهاء

  

 

يطالب بدعم املستوى التنظيمي للرياضة « الشورى»
 النسائية وحتويلها إىل وكالة مستقلة

   م2018فبراير   06-هـ 1439جمادى االولى   20  ثالثاءال  المصدر: جريدة الحياة

 ضابا او بض

  

طالب مجلس الشورى أمس )اإلثنين(، الهيئة العامة للرياضة بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية، بحيث تصبح وكالة 

مستقلة تتبع مباشرة لرئيس الهيئة، واإلسراع في تطوير المدن الرياضية وتفعيل سبل استثمارها، ومراعاة التوازن والتنوع في 

 .عامة للرياضة بين مدن ومحافظات المملكةفعاليات الهيئة ال

واتخذ المجلس قراره، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون االجتماعية واألسرة والشباب، ولملحوظات األعضاء وآرائهم 

 .1438-1437التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 

ي بمطالبة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن وأكد المجلس قراره السابق القاض

 .المواهب الرياضية ورعايتها في سن مبكرة

ودعا المجلس الهيئة إلى العمل على تعديل آلية تشكيل أعضاء الجمعية العمومية للجنة األولمبية، بحيث تقتصر على رؤساء 

 .فعيالً لدور الهيئة الرقابي على اللجنة األولمبية السعوديةاالتحادات الرياضية، ت

وطالب المجلس، الهيئة تضمين تقريرها القادم الفترات الزمنية المحددة لتنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع، وما تم تحقيقه من 

واألسباب التي أدت إلى تدني نتائج ونتائج مؤشرات قياس األداء،  2030ورؤية المملكة  2020أهداف برنامج التحول الوطني 

 .معظم االتحادات الرياضية في العام المالي للتقرير

وطالب المجلس في قراره الهيئة بدعم رياضة ذوي االحتياجات الخاصة، من خالل توفير مقار مناسبة ألنديتها، ورفع قيمة الدعم 

عاب هذه الفئات ضمن برامج وأنشطة تتناسب مع خصائصهم السنوي المقدم ألنديتها، ودعم األندية العادية، وإلزامها استي

 .واحتياجاتهم

وفي قرار آخر، طالب المجلس مؤسسة البريد السعودي بسرعة إنجاز مبادرات التحول على أسس تجارية، ومواكبة الخطط 

 .ؤسسة الخدمية، وزيادة القوى العاملة النسائية في فروع الم2020االستراتيجية الخاصة ببرنامج التحول الوطني 

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات في شأن ملحوظات األعضاء وآرائهم، 

 .1438-1437التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 

، وبخاصة في ما يتعلق بتقديم «مريح»على التسجيل في خدمة  ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى حض الجهات الحكومية

المستندات للجهات الحكومية، وتكثيف حمالتها اإلعالمية للتعريف بخدماتها البريدية المتنوعة. وطالب المجلس بإعطاء المؤسسة 

رئيس مجلس الشورى الدكتور الحق في استثمار أراضيها بالشكل المناسب، والذي يضمن دخالً مالياً للمؤسسة. وأوضح مساعد 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/27180620/-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89--%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9
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يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر خالل الجلسة هيئة المدن االقتصادية بتقديم دراسة عن مدينة األمير عبدالعزيز 

 .بن مساعد االقتصادية بحائل، والمراحل التي وصلت إليها، وأسباب تعثرها

حج واإلسكان والخدمات في شأن ملحوظات األعضاء وآرائهم، التي واتخذ المجلس قراره، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة ال

 .1438-1437أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن االقتصادية للعام المالي 

وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم الحكومي المطلوب للهيئة لثالث سنوات مقبلة، لسداد 

ً للمادة الـ 90المالية إلى حين توافر مصادرها الذاتية، ورفع تقاريرها السنوية المقبلة خالل حاجاتها  الواردة في  29يوماً، وفقا

 .نظام مجلس الوزراء

ودعا المجلس في قرار آخر، هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج إلى تقويم التعرفة الجديدة للكهرباء، والتعرفة المقترحة 

اً، مع احتساب تطور كفاءة التشغيل، ومعالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء، بما في ذلك القروض القائمة مستقبلي

 .وإنشاء حساب الموازنة

واتخذ المجلس قراره، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة االقتصاد والطاقة في شأن ملحوظات األعضاء وآرائهم، التي أبدوها تجاه 

 .هـ1437-1436ي لهيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج للعام المالي التقرير السنو

وطالب المجلس في قراره الهيئة بتقديم الدعم التنظيمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه، بما يضمن اتساق الهيكلة والخصخصة مع 

 .ة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوجالمتطلبات التنظيمية، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة هيئ

وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على استكمال إجراءات انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق النقل البري 

 .يعة، وذلك بعد أن استمع لتقرير اللجنة المالية في شأن االتفاق الذي تاله رئيس اللجنة األستاذ أسامة الرب(TIR) الدولي

 

تبحثان توظيف املبتعثني يف « االستثمار»و« التعليم»
 شركة أجنبية 50

         م2018فبراير   06-هـ 1439جمادى االولى   20  الثالثاء   المصدر: جريدة الحياة

 ضابا او بض

  

ناقشت وزارة التعليم والهيئة العامة لالستثمار أمس )الثلثاء(، الفرص الوظيفية للمبتعثين، من خالل ورشة العمل التي استضافتها 

 .شركة أجنبية مستثمرة في المملكة 50الهيئة في مقرها بالرياض، في حضور أكثر من 

على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر الحربش أن الورشة تناولت مجاالت وأوضح وكيل وزارة التعليم للبعثات المشرف العام 

برنامج خادم »التعاون بين الهيئة والوزارة، بهدف تعزيز دور الشركات األجنبية في المملكة، في استقطاب المبتعثين ضمن 

، التي أنشأتها وزارة التعليم، «اثسفير خريجي االبتع»، إضافة إلى تعريفهم بمنصة «الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي

 .بهدف ربط الكفاءات الوطنية بما يلبي حاجات سوق العمل

وأضاف الحربش أن الورشة ناقشت إمكان تطبيق بنود اتفاق الشركات مع برنامج خادم الحرمين الشريفين، وكذلك سبل التعاون 

 .فترة دراستهم المشترك بين الوزارة والهيئة لفتح مجاالت التدريب للطالب أثناء

http://www.alhayat.com/Edition/Print/27179696/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85--%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1--%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-50-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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وأكد أهمية دعم مخرجات برنامج خادم الحرمين من الكفاءات الوطنية المتعلمة، من خالل تأهيلهم لالندماج في سوق العمل 

بالمملكة، مشيداً بتعاون الهيئة العامة لالستثمار مع الوزارة في تعريف الشركات األجنبية بالطالب المبتعثين، الذين درسوا في 

 .العالم، في مختلف المجاالتأرقى جامعات 

  

ضل العيسى خلرجيي الثانوية: الكليات التقنية األف
 ملستقبلكم

   م2018فبراير   06-هـ 1439جمادى االولى   20  الثالثاء  الوطن  المصدر: جريدة

 ضابا او بض

  

 الرياض

ً إلى أن  طالب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى خريجي الثانوية العامة بااللتحاق بمؤسسات التدريب المهني والتقني، الفتا

رات متساوية وجذابة، في حين أن التعليم المهني التكامل بين التعليم العالي والتعليم المهني والتقني أوصل الطالب أمام خيا

والتقني قد يوفر فرصا أفضل مما توفره الجامعات في بعض التخصصات، مبيناً أن فرص توظيف المتخرج من الكليات التقنية 

 .أفضل، إضافة إلى أن المجاالت التقنية التي يتطلبها االقتصاد الوطني أصبحت متعددة ومتنوعة

 المجتمعنظرة 

على هامش رعايته أمس حفل تدشين هوية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني « الوطن»ت العيسى في رده على سؤال لـلف

وإطالق مبادراتها، إلى أن هناك تغيرا كبيرا في نظرة المجتمع للتدريب المهني والتقني، ناتج عن التغير الثقافي الكبير، في حين 

للشباب لما توفره من بيئة تعليمية متقدمة وما توفره من تقنيات حديثة ساهمت في تحسين الصورة أصبحت البرامج التقنية جذابة 

 .النمطية عن التعليم التقني والمهني

وبين أن برامج التخصيص في التعليم هو برنامج طويل المدى، والدولة ملتزمة بتوفير التعليم والتدريب المجاني، سواء في 

عي، أو في التدريب المهني والتقني، والخصخصة هي إلشراك القطاع الخاص مع وزارة التعليم في تنفيذ التعليم العام أو الجام

 .وإدارة بعض الخدمات التي قد تدار بشكل أفضل من قبل القطاع الخاص

ً لدمج الكليات التقنية مع الجامعات وإنشاء جامعات تطبيقية، ال  يزال تحت وكشف العيسى بأن المشروع المعلن عنه سابقا

 .الدراسة وسيرفع قريباً إلى مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية للنظر فيه

 منافسة عالمية

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، أن منافسة المؤسسة بدأت على مستوى المناطق وقريبا 

أنه أشار إلى وجود العديد من التحديات وتعمل المؤسسة على تخطيها  ستكون تنافسا دولياً، من خالل جودة مخرجاتها، إال

 .للمساهمة بشكل إيجابي في اقتصاد المملكة

ألف طالب وطالبة وجميعهم في  160أن المؤسسة تخرج سنوياً آالفا من الطالب واليوم لديها أكثر من « الوطن»وكشف الفهيد لـ

ً أن المؤسسة قامت بإجراء دراسات مسحية على خريجي المؤسسة تخصصات نوعية في احتياج فعلي لسوق العمل،  مبينا

من  %19من الخريجين يعملون في القطاع الخاص بناء على بيانات التأمينات االجتماعية، وحوالي  %64وخرجت بأن 

ً أقل من  ة المدنية، أما النسبة التحقوا في قطاعات وزارة الخدم %3الخريجين التحقوا بالقطاعات العسكرية المختلفة، وتقريبا

 .المتبقية لم نستطع الوصول إليها

 مجموعة العشرين

من المسجلين كانوا خريجي المؤسسة، وهذا يعني أن نسبة العاطلين في  %2لفت الفهيد إلى أن برنامج حافز بين أن أقل من 

ً من خال ل جهودها في برامج المرأة وبرامج صفوف خريجي الكليات التقنية ضعيفة، إال أن المؤسسة تعمل على تخطيها كليا

 .عديدة أخرى لتطوير الطالب المتدرب ورفع كفاءته في سوق العمل

وشدد على أن المملكة وهي من ضمن مجموعة العشرين، يجب أن تصل لما وصلت إليه دول المجموعة، حيث إن أكثر من 

التقني والمهني، وبعض الدول تصل النسبة إلى من خريجي مدارس التعليم العام في دول المجموعة يذهبون للتعليم  40%
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، وعلى المؤسسة في المملكة أن تنافس هذه الدول وتعمل على رفع نسبة المتقدمين إلى الكليات التقنية، مبيناً أن نسبة قبول 60%

 .%18.9خريجي الثانوية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تبلغ حالياً 

 ثقة واحترام  

افظ المؤسسة العامة للتدريب التقني، أن المؤسسة تأخذ انتقادات مجلس الشورى بمحمل الجد بشأن مخرجات الكليات أوضح مح

ً أن المجلس تحدث عن الصورة الذهنية غير الجيدة للمؤسسة، وتدشين الهوية الجديدة للمؤسسة سيتبعها تغيير في  التقنية، مبينا

نحترم مجلس الشورى، ولكن بعض الكلمات التي قد تخرج من »لدى المجتمع، وقال: الخطط والبرامج وتحسين الصورة الذهنية 

بعض األعضاء قد تكون انتقادا للشباب السعودي من طالب الكليات التقنية وهذا ال نقبله وال يقبله أي شاب على نفسه، كونهم 

 .«أهال للثقة واالحترام

  

  

 

  

اطن ورفع نسبة التملك إىل جهة تؤمن املسكن األول للمو 16
60% 

  

   م2018فبراير   06-هـ 1439جمادى االولى   20  الثالثاء  الوطن  المصدر: جريدة

 ضابا او بض

  

                       الرياض: بندر التركي

جهة حكومية ما بين وزارات وهيئات ومؤسسات في مدينة الرياض، أمس، برنامج اإلسكان  16في الوقت الذي أطلقت فيه 

، والذي يهدف إلى توفير حلول سكنية لألسر السعودية، لتوفير المسكن األول 2030وذلك ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 

، أكد عضو باللجنة 2030بحلول عام  % 70، والوصول إلى 2020بحلول عام  % 60لتملك إلى للمواطن، مستهدفاً رفع نسبة ا

 .جهة حكومية 14من إنجازات اإلسكان المتوقعة متوزعة على أكثر  % 70العقارية بغرفة الرياض أن 

 تقديم الحلول

لتنفيذ العديد من المبادرات التي تقدم حلوال  جهة، 16برنامج اإلسكان تشارك في تنفيذه »أعلنت وزارة اإلسكان في بيان أمس أن 

سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم، والبرنامج يترجم توجيهات الحكومة بتوفير السكن المالئم 

 .«وأسباب الحياة الكريمة للمواطنين

http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=328988&CategoryID=2
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التنسيق بشكل مستمر فيما بينها للعمل بخطوات  البرنامج مظلة لإلشراف على الجهات المشاركة فيه، ويضمن»وأضافت أن 

متسارعة إليجاد الحلول المناسبة واآللية التي تتسم بالدقة في اإلنجاز، وتعمد إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذ 

 .«مبادراتها المتعلقة بتمكين المواطنين من تملك المسكن

 احتياج المجتمع

ت الحكومية الواقعة تحت مظلة البرنامج تسعى للتكامل فيما بينها، بهدف تنسيق الجهود، الجها»أوضحت وزارة اإلسكان أن 

وتوفير العديد من الحلول السكنية المناسبة بتضافر جهود األجهزة ذات العالقة، عبر رؤى متكاملة يقدمها البرنامج، لتلبية احتياج 

 .«كل فئات المجتمع يتم من خاللها دعم األسر السعودية

محاور رئيسة تتمثل في: توفير وحدات سكنية مالئمة بخيارات متنوعة  4برنامج تحسين القطاع من خالل أهداف ال»انت أن وأب

وأسعار تناسب مختلف فئات األسر السعودية، وتمكين أي مواطن لديه دخل من الحصول على التمويل بطريقة ميسرة وبأقل 

طاع اإلسكاني، ورفع مستوى الخدمة وتيسير رحلة تملك المواطن تكلفة ممكنة، والعمل على التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالق

 .«وتذليل جميع العقبات التي تواجهه

 تأمين المسكن

فكرة اتفاق كافة الجهات المعنية التي كانت تفتقد إلى »، إن «الوطن»قال عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض خالد المبيض لـ

من إنجازات اإلسكان المتوقعة متوزعة على أكثر  % 70، مبيناً أن «تعتبر خطوة إيجابية التنسيق فيما بينها وبين وزارة اإلسكان

 .جهة حكومية 14

نحن اآلن في عصر جديد، ومن المستحيل أن يتم إنجاح أي مشروع إسكاني إال بتضافر كافة الجهود، واليوم وللمرة »وأضاف 

كاني مشترك، وبالطبع لم يحدث ذلك إال بتنسيق كبير بين تلك جهة تعمل في جلسة واحدة على مشروع إس 16األولى نشاهد 

 .«الجهات، وهذا البرنامج له هدف واحد، وهو تأمين المسكن للمواطن من خالل الخطط االستراتيجية

  

 تمكين المواطن

اإلسكان  البرنامج سيعمل على تمكين المواطنين من الحصول على المسكن األول، ورفع متانة قطاع»أكدت الوزارة أن 

ويتضمن ذلك التنظيمات والمعلومات، لإلسهام في زيادة جاذبيته للمستثمرين ورفع مستوى الثقة فيه، إضافة إلى تحفيز مشاركة 

القطاع الخاص في تمويل القطاع السكني بتكلفة معقولة للمواطنين، وزيادة عدد المطورين في القطاع، مما يزيد من خيارات 

جودتها، إلى جانب مشاركة فاعلة للقطاع غير الربحي من أفراد ومؤسسات تسهم في تمويل مشاريع الوحدات المتوفرة ورفع 

 .«الفئات األكثر حاجة
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"مايكروسوفت" لـ "االقتصادية": نعمل على حتويل 
 السعودية إىل منصة رقمية عاملية لإلنتاج التكنولوجي

   م2018فبراير   06-هـ 1439ولى جمادى اال  20  الثالثاء  االقتصادية  المصدر: جريدة

 ضابا او بض  

  

 800كشف لـ "االقتصادية" سامر أبو لطيف؛ الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت الشرق األوسط، عن تعاون شركته مع 

المعنية في السعودية، لجعل المملكة منصة رقمية لإلنتاج التكنولوجي ذات ملكية فكرية لخدمة السوق شركة بالتنسيق مع الجهات 

 .المحلية والعالمية، وال تكون مجرد مستهلك فقط

وقال أبو لطيف، على هامش النسخة الثانية من فعالية "مايكروسوفت ترانسفورم" التي نظمتها شركة مايكروسوفت في الرياض 

تشجيع الحوار البناء حول التحول الرقمي وتعزيز اعتماد أحدث التوجهات الرقمية، إن "مايكروسوفت" تعتزم  أمس، بهدف

توسيع مكاتبها في السعودية البالغ عددها ثالثة مكاتب وزيادة عدد موظفيها، مضيفا أن الشركة تتعاون مع لجنة األمن السيبراني 

 .تثمر مليار دوالر سنويا في هذا المجالفي السعودية ألمن المعلومات، خاصة أنها تس

مليار دوالر في  40وتوقعت شركة مايكروسوفت أن يصل اإلنفاق على قطاع تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية إلى 

لمملكة أكثر ، مع زيادة تركيز الحكومة على االبتكار والتقنية السحابية لتعزيز رحلة التحول الرقمي، مشيرا إلى أن ا2018عام 

 .2022في المائة في  25دول الشرق األوسط استخداما للحوسبة الحسابية التي يتوقع أن تنمو بنسبة 

إلى  2021في المائة لكنها سترتفع في  40ستصل نسبة االبتكارات في الذكاء االصطناعي  2019وأضاف أبو لطيف، أنه في 

في المائة من الشركات  23وأن  2021العمالء ستكون عبر روبوتات في  في المائة من خدمة 90في المائة، مشيرا إلى أن  75

 .ستستخدم تقنية البلوك تشين

تريليون  100ووصف أبو لطيف هذه المرحلة بأنها بالغة األهمية بالنسبة للمملكة حيث ستبلغ قيمة االقتصاد الرقمي أكثر من 

المملكة بوضع يتيح لها االستفادة من هذه الفرصة المهمة، حيث ، وتتمتع 2025دوالر أمريكي على مستوى العالم بحلول عام 

 ."2030سيسهم التحول الرقمي في دفع عجلة "رؤية السعودية 

وأضاف، أن التكنولوجيا توجد فرص توظيف جديدة وال تقلص الوظائف أو تزيد البطالة، الفتا إلى أن أهم المجاالت التي يحتاج 

الذكاء االصطناعي والبرمجة والتكويد غير التقليدي والتطبيقات، خاصة تلك القادرة على  لها سوق العمل مستقبال تتمثل في

 .إعطاء صورة جديدة للخصوصية التي يتمتع بها المجتمع ونقلها للعالم

" من خالل التركيز على الصناعات الرئيسة، وبناء حلول 2030ونوه إلى أن "مايكروسوفت" قادرة على دعم "رؤية المملكة 

 .ابية خاصة مالئمة لتلك الشركاتسح

" تعد منصة مهمة بالنسبة لنا إلطالق حوار بناء حول التحول الرقمي في 2018وأوضح، أن فعالية "مايكروسوفت ترانسفورم 

المملكة العربية السعودية، ولتسليط الضوء على التقنيات واالبتكارات مع شركائنا في القطاع الحكومي، والمصارف، وقطاعات 

http://www.aleqt.com/2018/02/05/article_1327171.html
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جزئة، والتصنيع والنفط والغاز. كما نضع في "مايكروسوفت" على رأس أولوياتنا توفير الفرص لتمكين وتعليم الشباب الت

 .وإعداد كفاءات المستقبل في المملكة

ونوه بأن الخطط المستقبلية للشركة هي التركيز على التعليم في الفترة المقبلة، خاصة االستثمارات وإعادة هيكلة المناهج 

عليمية، فهذه فرصة لصناعة جديدة تقوم على اقتصاد المعرفة، مؤكدا أنه ال يوجد أهم من االستثمار في البشر، حيث تحرص الت

 .الشركة على استقطاب خريجي الجامعات في األقسام التقنية لتدريبهم على مهارات سوق العمل

ات في "مايكروسوفت"، بأن الجيش التقليدي سيتخفي من جهته، نوه جيمي ويلي، المدير العالمي لشؤون الدفاع واالستخبار

مستقبال وأن إنترنت األشياء والتكنولوجيا الرقمية والذكاء االصطناعي سيحل نيابة عنه، وأكد أهمية التحول الرقمي في ظل 

 .البيئة األمنية الحالية

ل توسيع نطاقها لتلبية احتياجات المهمات، كما عرض تقنيات "مايكروسوفت" إلدارة البيانات في بيئة سحابية مختلطة، من خال

 .وتوفير ميزة ذكية للقوات المناورة، مع مواصلة االمتثال لقوانين األمن والخصوصية

وكانت "مايكروسوفت" أطلقت عديدا من المبادرات المثمرة لدعم التحول الرقمي في المملكة خالل السنوات الماضية، بما في 

 مهارات الالزمة للشباب السعودي.ذلك برنامج يهدف إلى بناء ال

 

 
من  77يطرح متكني املفصولني باملادة « الشورى»

 أشهر 5مقاضاة الشركات وتسلم رواتب 

   م2018فبراير   06-هـ 1439جمادى االولى   20  االقتصادية الثالثاء  المصدر: جريدة

 ضابا او بض

  

التي تتيح للشركات وأرباب األعمال فصل الموظفين والعمال دون دفع تعويضات مجزية  77ناقش مجلس الشورى أمس المادة 

 .للمتضررين أو إيجاد أسباب منطقية وملحة لقرار الشركات

الشورى يتجه لرفع تكلفة قرار الفصل على وقال لـ"االقتصادية" عضو مجلس الشورى؛ الدكتور محمد آل عباس، إن مجلس 

الشركات وأصحاب األعمال، ما يعد بمنزلة رسالة إلى الشركات التي تريد الفصل بالتفكير مليا قبل قرار الفصل، مضيفا أن 

 القرار يستهدف جعل قرار الشركة أكثر توازنا، بحيث يجعل الشركات تتخذ القرار عن حاجة اقتصادية وليس لمجرد التخلص

 .من العمال

وأضاف أنه "يجب أال يتم ظلم العمال في الظروف االقتصادية السيئة مثل تباطؤ النمو أو الركود االقتصادي، بل النظر إلى 

الموضوع من زاوية أخالقية ألن هذه الشركات نفسها استفادت منهم في أوقات االزدهار والنمو لسنوات وحققت أرباحا كثيرة، 

 ."ي مقابل أو وقت كاف إليجاد وظيفة أخرىثم تستغني عنهم دون أ

وأشار إلى أن المجلس وافق على إعادة دراسة المادة للمحافظة على حقوق الشركات والعاملين معا، مبينا أنه إذا كان أسباب 

 .الفصل غير مشروعة ولم يشرع بها النظام، يجب أن يعوض العامل عن الضرر الذي وقع له نتيجة الفصل

ويض يتفاوت بين من يطالب برواتب خمسة أشهر أو أكثر، أو رفع دعوة لتقاضي الشركة إذا كان يرى أن وبين، أن التع

التعويض غير مرض، موضحا أنه إذا كان التعويض غير مرض فيجوز له التقاضي ما سيجعل الشركات تفكر مليا قبل قرار 

 .الفصل

ت اقتصادية ضخمة، ويجب أن تراعي مستقبل االقتصاد السعودي، ليست عادية، بل لها تبعا 77وأشار آل عباس إلى أن المادة 

والمجلس تناول هذه القضية بنوع من التوازن بين الطرفين، ألنها قضية كبيرة وضخمة ولها تأثيرات في مستوى االقتصاد الكلي 

 .وتؤثر في االقتصاد والتجارة وحركة الشركات

http://www.aleqt.com/2018/02/05/article_1327186.html
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السعودي بسرعة إنجاز مبادرات التحول على أسس تجارية ومواكبة وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى مؤسسة البريد 

 .، وزيادة القوى العاملة النسائية في فروع المؤسسة الخدمية2020الخطط االستراتيجية الخاصة ببرنامج التحول الوطني 

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

هـ، في جلسة سابقة تاله رئيس اللجنة 1438/ 1437التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 

 .الدكتور سعدون السعدون

المستندات  ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى حث الجهات الحكومية للتسجيل في خدمة )مريح( خاصة فيما يتعلق بتقديم

 .للجهات الحكومية، وتكثيف حمالتها اإلعالمية للتعريف بخدماتها البريدية المتنوعة

كما طالب المجلس بإعطاء مؤسسة البريد السعودي الحق في استثمار أراضيها، بالشكل المناسب الذي يضمن دخال ماليا 

 .للمؤسسة

ار آخر خالل الجلسة هيئة المدن االقتصادية بتقديم دراسة عن وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قر

 .مدينة األمير عبد العزيز بن مساعد االقتصادية بحائل والمراحل التي وصلت إليها وأسباب تعثرها

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج واإلسكان والخدمات بشأن ملحوظات األعضاء وآرائهم التي 

 .هـ، تاله رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني 1438/ 1437دوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن االقتصادية للعام المالي أب

وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم الحكومي المطلوب للهيئة لثالث سنوات مقبلة لسداد 

( المنصوص 29( يوما وفقا للمادة )90وافر مصادرها الذاتية، ورفع تقاريرها السنوية المقبلة خالل )احتياجاتها المالية لحين ت

 .عليها في نظام مجلس الوزراء

  

  

آالف ريال لتشغيل العامل من مهنة  10تغريم الكفالء 
 أخرى

 ضابا او بض   م2018فبراير   06-هـ 1439جمادى االولى   20  الثالثاء  الجزيرة  المصدر: جريدة

  

 :واس -« الجزيرة»

قّر وزير العمل والتنمية االجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، جدول المخالفات والعقوبات الجديد ألحكام نظام العمل أ

 .تنفيذًا له، في خطوة لمواكبة المتغيرات والتطورات في سوق العمل والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة

وتضّمن جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد التعديل عليه، إضافة عقوبات والتعديل على أخرى، حيث تم إعادة العقوبات 

ي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعود»من نظام العمل  38على مخالفي المادة 

، بفرض غرامة «عدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل، أو عدم تحديث بيانات المنشأة» 15، وكذلك المادة «رخصة عمله

 .لاير 10.000قدرها 

  

  

  

http://www.al-jazirah.com/2018/20180205/ln49.htm
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 ثقافة احلقوق ضرورة لتحسني عالقة العمل«: العمل»

   م2018فبراير   06-هـ 1439جمادى االولى   20  الثالثاء  الجزيرة  المصدر: جريدة

 ضابا او بض

  

أكَّدت وزارة العمل، أهمية الثقافة العمالية لدى العاملين وأصحاب العمل، ومعرفة كل طرف لحقوقه وواجباته، حيث ينعكس ذلك 

 .ئة العمل وعلى العالقة بين الطرفينعلى بي

الثقافة العمالية ألهم الحقوق والواجبات في نظام العمل »جاء ذلك خالل ورشة استضافتها غرفة الشرقية أمس تحت عنوان 

 .، حيث تناولت عدة موضوعات، تمثّل أهمها في عقد العمل، واإلجازات، واألجور، ونهاية الخدمة«السعودي

  

دراسة تعديل مواد نظام العمل مبا  وافق على مالءمة
ق الفصل التعسفي يف  77فيها املادة 

ِّ
» الشورى يطو

 «!!مع السالمة»وعضوان «.. اخلاص

   م2018فبراير   06-هـ 1439جمادى االولى   20  الثالثاء  الجزيرة  المصدر: جريدة

 ضابا او بض

  

 :سعد العجيبان -« الجزيرة»

للموظف غير الكفء أو غير المنجز والمهمل.. هذا ما رآه كل من عضوي مجلس « مع السالمة» من حق صاحب العمل قول 

ضاء حماية من نظام العمل، في حين أيد غالبية األع 77الشورى خليفة الدوسري والدكتور عبد هللا هيجان في شأن المادة الـ 

العامل السعودي في هذا الشأن على وجه الخصوص. فقد وافق مجلس الشورى على مالءمة دراسة مقترح تعديل المواد )الثانية، 

 51والخامسة والسبعين، والسابعة والسبعين، والرابعة عشرة بعد المئتين( من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 

 .هـ1426 - 8 - 23وتاريخ 

http://www.al-jazirah.com/2018/20180206/ec4.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180206/ln50.htm
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من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة المنعقدة أمس برئاسة معالي رئيس المجلس  15جاء ذلك خالل جلسة المجلس العادية الـ 

الشيخ الدكتور عبد هللا آل الشيخ. ويأتي قرار المجلس في هذا الشأن بعد أن استمع إلى تقريري لجنة الشؤون االجتماعية واألسرة 

التعديل على المواد المقدمين من عدد من أعضاء المجلس، إذ يهدف مقترحا التعديل إلى تحقيق التوازن  والشباب بشأن مقترحي

في العالقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات 

 .مجزية في حال إنهاء العقد ألسباب غير مشروعة

 يضتعو

  

وقال إن  -وهذا أمر غير صحيح  -العضو الدكتور فهد العنزي رأى أن المقترح يحاول إيجاد توازن في العالقة بين طرفي العمل 

هناك ثالثة أنواع من التعويض، إما باالتفاق بين صاحب العمل والعامل، أو التعويض النظامي والذي ينص عليه النظام، أو 

 .عبر القضاء -وهو في هذه الحالة العامل  -إليه الطرف المتضرر التعويض القضائي الذي يلجأ 

 شريك في األرباح

، بأن يترتب على العامل تقديم تعويض مالي 77من جهته تساءل العضو الدكتور سعيد الشيخ، عما نص عليه تعديل المادة 

 .!!لتي تجنيها الشركة في نهاية كل عاملصاحب العمل نظير استقالته، في حين ال يعتبر هذا الموظف شريكاً في األرباح ا

 الفصل التعسفي

وأيد العضو الدكتور عبد هللا األنصاري مالءمة دراسة المقترحين، ورأى أنهما يعالجان الفصل التعسفي، في الوقت الذي توجد 

ً بين فيه )ثغرة( نظامية تتمثل في إعطاء صاحب العمل القيام بالفصل التعسفي، وطالب بضرورة تضمن نظام ا لعمل تفريقا

 .األسباب المشروعة واألسباب غير المشروعة في الفصل

 حماية

وفما طالب العضو محمد المطيري اللجنة بالتركيز على قضايا الفصل الجماعي والفصل المتكرر، رأى زميله الدكتور هادي 

 .اليامي ضرورة توفير الحماية للعامل السعودي

 توازن

تعديل يهدف إلى تحقيق التوازن في العالقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، مقدمو المقترح، أوردوا أن ال

إضافة إلى تحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حالة إنهاء العقد ألسباب غير مشروعة، 

من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خالل السنة وإيجاد توازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات 

 .األولى من العقد

 إشعار

المنصوص عليها  -يوماً  60يوماً عوضاً عن الـ  90وبينوا أنه تم تعديل المهلة الممنوحة للعامل، باإلشعار بإنهاء العقد، لتكون 

ً لنص المادة من نظام العمل ويتتبع ذلك أن يحصل العامل على م - 75في المادة  من ذات  78دة أكثر للبحث عن عمل وفقا

 .النظام

 تعويض

وفقاً لما ورد في المادة  -التعويض النظامي  -وأكدوا على عدم قصر التعويض الذي يحصل عليه العامل على ما تضمنه النظام 

 .لمن النظام، إذ تم إضافة تعويض تقدره المحكمة المختصة بناًء على دعوى يقدمها العام 77

 مقترحات التعديل
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وتضمن مقترح أعضاء المجلس كل من الدكتور فيصل آل فاضل والدكتور أيوب الجربوع والمهندس محمد النقادي، تعديل نص 

ً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف »المعدلة  77المادة  ما لم يتضمن العقد تعويضا

يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة،  15أجر  4حو اآلتي: الفقرة المتضرر تعويضاً على الن

أجر خمسة  1أجرة المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، يجب أن ال يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين  5الفقرة 

المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة(، وأن ال يقل عن أجر العامل  أجر 2عشر يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة، و

إذا رأى أن التعويض المقرر في المادة ال يجبر  -، كما يجوز للطرف الذي أصابه ضرر من هذا اإلنهاء «لمدة ثالثة أشهر

ر مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الحق في تعويض تقدره المحكمة العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرا -الضرر 

 .اإلنهاء

 وكالة مستقلة للرياضة النسائية

في شأن آخر طالب المجلس الهيئة العامة للرياضة بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية بحيث تصبح وكالة مستقلة تتبع 

ارها، ومراعاة التوازن والتنوع في فعاليات الهيئة مباشرة رئيس الهيئة، واإلسراع في تطوير المدن الرياضية وتفعيل سبل استثم

 .العامة للرياضة بين مدن ومحافظات المملكة

 المواهب

وأكد المجلس إثر استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون االجتماعية واألسرة والشباب ملحوظات األعضاء تجاه التقرير السنوي 

 - 7 - 9( وتاريخ 34/  61ـ، أكد المجلس على قراره السابق رقم )ه1438/  1437للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 

هـ القاضي بمطالبة الهيئة العامة للرياضة التنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية 1436

 .ورعايتها في سن مبكرة

 اللجنة األولمبية

  

ة تشكيل أعضاء الجمعية العمومية للجنة األولمبية بحيث تقتصر على رؤساء ودعا المجلس الهيئة إلى العمل على تعديل آلي

 .االتحادات الرياضية تفعيالً لدور الهيئة الرقابي على اللجنة األولمبية السعودية

 البرامج والمشروعات

بادرات والبرامج والمشروعات، وطالب المجلس الهيئة العامة للرياضة تضمين تقريرها القادم، للفترات الزمنية المحددة لتنفيذ الم

ونتائج مؤشرات قياس األداء، واألسباب التي  2030ورؤية المملكة  2020وما تم تحقيقه من أهداف برنامج التحول الوطني 

 .أدت إلى تدني نتائج معظم االتحادات الرياضية في العام المالي للتقرير

 االحتياجات الخاصة

ذوي االحتياجات الخاصة من خالل توفير مقرات مناسبة ألنديتها، ورفع قيمة الدعم السنوي كما دعا المجلس الهيئة بدعم رياضة 

 .المقدم ألنديتها، ودعم األندية العادية وإلزامها باستيعاب هذه الفئات ضمن برامج وأنشطة تتناسب مع خصائصهم واحتياجاتهم

 ديوان المراقبة

اط التنظيمي لديوان المراقبة العامة بأن يكون االرتباط بالملك مباشرة، على صعيد آخر طالب المجلس بدراسة تعديل االرتب

مؤكداً خالل استماعه إلى وجهة نظر لجنة حقوق اإلنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات األعضاء تجاه التقرير السنوي 

هـ 1435 - 8 - 25وتاريخ  49/  96 هـ، مؤكداً على قراره السابق رقم1438 - 1437لديوان المراقبة العامة للعام المالي 

والقاضي بمطالبة ديوان المراقبة العامة تضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي ال تتعاون مع 

 .الديوان وال تلتزم بالرد على ملحوظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها

هـ، والقاضي بتزويد المجلس بنسخة من  1434 - 2 - 3وتاريخ  73/  176 وأكد المجلس على االلتزام بقراره السابق رقم

 .تقرير ديوان المراقبة العامة المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة األداء على األجهزة الحكومية المشمولة برقابته
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 البريد

ت التحول على أسس تجارية ومواكبة الخطط وفي شأن آخر، طالب المجلس مؤسسة البريد السعودي بسرعة إنجاز مبادرا

 .، وزيادة القوى العاملة النسائية في فروع المؤسسة الخدمية2020االستراتيجية الخاصة ببرنامج التحول الوطني 

 «مريح»

ر ودعا المجلس إثر استماعه إلى وجهة نظر لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات األعضاء تجاه التقري

هـ، دعا المؤسسة إلى حث الجهات الحكومية للتسجيل في خدمة 1438/  1437السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 

 .)مريح( وخاصة فيما يتعلق بتقديم المستندات للجهات الحكومية، وتكثيف حمالتها اإلعالمية للتعريف بخدماتها البريدية المتنوعة

 استثمار أراض

س بإعطاء مؤسسة البريد السعودي الحق في استثمار أراضيها، بالشكل المناسب والذي يضمن دخالً مالياً كما طالب المجل

 .للمؤسسة

 تقويم التعليم

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر هيئة تقويم التعليم العام بإعادة دراسة مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضاها مقابل منح 

ً لبرنامج زمني محدد. واتخذ االعتماد األكاديمي ورسو م التراخيص، وسرعة إنجاز المشروعات والبرامج للعقود المتأخرة وفقا

المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات األعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه 

هـ، في جلسة سابقة تالها رئيس اللجنة الدكتور ناصر 1438 - 1437التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 

الموسى. وطالب المجلس هيئة تقويم التعليم العام بالعمل على تنمية مواردها المالية، وتنويع مصادر دخلها، واإلسراع في اعتماد 

 .بما يضمن سالسة إجراءات العمل واالستقاللية هيكلها التنظيمي ولوائحها المالية، واإلطار المنظم لعملها، والمراكز التابعة لها

 تنظيم الكهرباء

من جهة أخرى طالب المجلس هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج بتقييم التعرفة الجديدة للكهرباء، والتعرفة المقترحة 

ء، بما في ذلك القروض القائمة مستقبلياً، مع احتساب تطور كفاءة التشغيل، ومعالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهربا

وإنشاء حساب الموازنة. ودعا المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة االقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات األعضاء وآرائهم 

نظيمي هـ، دعا الهيئة إلى تقديم الدعم الت1437/  1436تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج للعام المالي 

للمؤسسة العامة لتحلية المياه، بما يضمن اتساق الهيكلة والخصخصة مع المتطلبات التنظيمية، وربط إدارة المراجعة الداخلية 

 .تنظيمياً بمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج

 اتفاقية

، وذلك بعد أن (TIR) اتفاقية النقل البري الدولي ووافق المجلس على استكمال إجراءات انضمام المملكة العربية السعودية إلى

 .استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن االتفاقية
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يكشف عن تفاصيل حادثة وفاة طالبة « تعليم املدينة»
 يف حادث حافلة نقل مدرسي

   م2018فبراير   06-هـ 1439جمادى االولى   20  الثالثاء  الرياض  المصدر: جريدة 

 ضابا او بض

  

أصدرت اإلدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة بيانًا حول حادثة الطالبة ألماس بنت خليل الحربي، التي تدرس بالصف السادس 

توفيت إثر حادث وقع لها أثناء وجودها داخل حافلة ( التابعة لمكتب التعليم بغرب المدينة بحي الدعيثة، والتي 119باالبتدائية الـ )

 .هـ1439/  5/  18نقل الطالبات في طريق عودتها إلى منزل ذويها ظهر يوم األحد 

، ومنهن الطالبة ألماس وزميالتها، بأحد 119وأوضح البيان أنه أثناء انعطاف الحافلة التي كانت تقل طالبات االبتدائية الـ 

طدمت الحافلة بمظلة موقف سيارة خاصة، تم إنشاؤها على رصيف أحد المباني السكنية بالحي، ما أدى الشوارع الداخلية، اص

، وإصابة -رحمها هللا  -إلى تهشم زجاج النوافذ الخلفية للحافلة، وارتطام حامل المظلة برأس الطالبة، ما أدى إلى وفاتها مباشرة 

اج؛ وتلقتا العالج، وغادرتا المستشفى، علًما بأن سائق الباص سعودي طالبتَين بإصابات طفيفة من جراء تطاير قطع الزج

 .عاًما، ولم يكن في حالة تهور أو عاكًسا للسير كما أوردت ذلك بعض الوسائل اإلعالمية 60الجنسية، ويبلغ من العمر 

التي تم تشكيلها برئاسة المدير  وأضاف البيان: وتباشر الجهات األمنية التحقيق في الحادثة، كما تم عقد اجتماع عاجل للجنة

اإلقليمي لشركة تطوير لخدمات النقل المدرسي بالمنطقة، وعضوية كل من مدير األمن والسالمة، ورئيس قسم النقل المدرسي، 

وبحضور مندوبي ومتعهدي شركات النقل؛ وذلك للوقوف على أسباب ومالبسات هذه الحادثة للحيلولة دون تكرارها مستقبالً إن 

 .هللا تعالى. وسيتم إعالن النتائج حال االنتهاء منها شاء

وختم البيان: ويتقدم منسوبو ومنسوبات اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة بأحر التعازي وصادق المواساة لوالدَْي 

مولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، الطالبة ألماس وإخوانها، وألفراد أسرتها كافة، ولمعلماتها وزميالتها بالمدرسة، سائلين ال

 .وبجميل عفوه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

  

  

  

  

  

  

http://www.alriyadh.com/1659900
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 «(أول سعودية»صباح احلرف )إخفاء 

   م2018فبراير   06-هـ 1439جمادى االولى   20  الثالثاء  المصدر: جريدة الحياة

 ضابا او بض

  

 حممد اليامي

من اإلعالم التقليدي واالجتماعي ستكون نقلة نوعية جديدة « أول سعودية»و « سعودي أول»تخالجني فكرة أن اختفاء عناوين 

في المجتمع السعودي، ومجتمع المقيمين فيه، حيث ستتالشى الدهشة من تفوق ابنة لنا علمياً، ألن الحق أن المتفوقات في الطب 

 .واألبحاث العلمية، وكذا المتفوقين، كثير

عن ساعديه، أو شابة عن موهبتها، ودخال في مهن حرة يعتقد البعض أنها المرة األولى، والحق  وسيندثر العجب إن شمر شاب

« الصحوة»األولى ألننا رجاالً ونساء كنا نعمل في كل المهن قبل النقط بالنسبة إلى بعضها وللجنسين، وقبل « االستعادة»أنها 

 .بالنسبة إلى بعضها اآلخر وللنساء في شكل أكبر

قد كتبت أو غردت عن إحدى أوائل السعوديات، أو السعوديين في مجال علمي أو عملي ما، وأجدني اليوم بعد تأمل  ربما أكون

ً أن هذا  طويل أوقف هذه العادة، لقناعتي أنها خطأ اتصالي يحمل في ظاهره الفرح واالحتفاء، لكن باطنه يحمل اعترافاً ضمنيا

 .ل ومواجهة التحدياتالشعب مرفّه كثيراً، ومدلل، وال يحب العم

يختلف األمر عند الحديث عن إحراز جائزة عالمية، أو تحقيق منجز رياضي فردي، أو شيء ظريف وطريف أو غريب، مثلما 

يحقق أو تحقق شيئاً من هذا القبيل، أو شيئاً مستنكراً وغريباً في « أول مصرية»أو « أول فرنسي» تتناقل وكاالت األنباء عن أي 

 .، وفي حاالت معينة في العالمين العربي واإلسالميالعالم إجماالً 

هذا اإلخفاء أو االختفاء سيساعد األجيال الجديدة ممن لم يروا في العقدين الماضيين أو الثالثة عقود ربما من مواطنيهم من يقوم 

شرى حدّ حيرة الكثيرين حول بمهنة معينة هجرت بأسباب الرخاء أو سيل االستقدام غير المقنن، أو التستر التجاري الذي است

 .اعتباره عرفاً مقبوالً أو جريمة تجارية وأخالقية

سيساعد من لم يروا أخواتهم ذوات المؤهالت المتوسطة أو الضعيفة دراسياً لكنهن ذوات همم عالية وعزة نفس قوية في أعمال 

 .تشاف أن التضخيم بالون أجوفووظائف مرتبة ومقننة ُحِرمن منها لهواجس اجتماعية ضخمتها مرحلة ما قبل اك

بالفعل، يجب أن نعترف أن من بين أبنائنا من لم يشاهد كثيراً من أبناء وبنات وطنه في كثير من األعمال، األعمال الجيدة 

يقوم بأعداد شطيرة في مطعم او في عربته، واول سعودية « اول سعودي» والمربحة، وأنهم ينظرون اليوم إلى األمر على انه 

 .في محل تجاري على سبيل المثال تبيع

إخفاء أو اختفاء تلك الجملتين سيجعل األولوية التي يجب إبرازها حقاً هي شيء بالفعل معجز، أو مؤثر في حياة اإلنسانية 

 .جمعاء، وليس فقط مثيراً للعناوين الصحافية، أو أحاديث المجالس

فيها أكثر من األوائل « األوائل»القتصادها وثقافتها ومجتمعها، سيكون « ةالمؤتلف»السعودية الجديدة المتجددة بشبابها، ونظراتها 

 .في مراحلها السابقة، وبالتأكيد سيكونون نوعية مختلفة

هذا ليس نكراناً ألول طبيب/ة في التاريخ السعودي الحديث، أو أول مهندس/ة، أو طيار، أو عميدة كلية، أو غيرهم في أي مجال، 

الجمعية أوالً، والخروج بخطابنا من ظالل أفكار البعض السابقة أو النمطية عنا، بخاصة تلك التي يريد لكنه اعتداد بالذات 

 ً  .تكريسها البعض ممن تعرفون شرقاً وغرباً، بل وحتى عربا

  

  

 

http://www.alhayat.com/Opinion/Mohammed-Al-Yami/27157053/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%81-(%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-%C2%AB%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%C2%BB)
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 مستقبل العمالة الوافدة يف السعودية

   م2018فبراير   06-هـ 1439جمادى االولى   20  الثالثاء  الوطن  المصدر: جريدة

 ضابا او بض

  

 سطام املقرن

القرارات األخيرة التي تخص سوق العمل السعودي لن تضر إال العمالة الوافدة غير النظامية وغير المدربة وغير المؤهلة، 

 والتي تعمل في الخفاء وفي السوق السوداء

قرارات األخيرة المتعلقة بث بعض القنوات الفضائية مثل )بي بي سي البريطانية( و)دي دبليو األلمانية( تقارير عن مخاطر ال

بسوق العمل على مستقبل العمالة الوافدة في السعودية، مثل سعودة بعض األنشطة التجارية وفرض الرسوم، حيث يخشى من 

تلك القرارات التأثير السلبي على متطلبات سوق العمل، وسير أنشطة قطاعات حيوية عديدة في االقتصاد السعودي، باإلضافة 

 .!د من الكفاءات وحرمان االقتصاد السعودي من خبرات يصعب عليه االستغناء عنهاإلى هجرة المزي

التقارير السابقة في الحقيقة تجهل واقع سوق العمل في السعودية، ولم تأخذ في االعتبار اآلثار السلبية لالستمرار المتزايد في 

يتمثل أخطرها في ظهور البطالة في أوساط العمالة  استقدام العمالة الوافدة، الذي أدى إلى وجود تشوهات في سوق العمل،

الوطنية في ظل التوسع في التعليم والتدريب، حيث ظهر واقع جديد يفرض أهمية إيجاد رؤية جديدة لحل قضايا السعودة 

 .والتوظيف والبطالة في المملكة

 ً الستقدام العمالة الوافدة في بريطانيا وألمانيا، كما أستغرب من تلك القنوات الفضائية تجاهلها الشروط المعقدة والصعبة نسبيا

ً بأن سوق العمل السعودي يتميز بحرية  ناهيك عن فرض الضرائب المباشرة على الرواتب والتأمينات الخاصة بالعمالة، علما

 .جانبنسبية في االستقدام تفوق حرية االستقدام في معظم دول العالم، في حين تقيد قوانين معظم الدول استقدام األ

في الماضي، أسهمت الطفرة النفطية في فترة السبعينيات الميالدية في تسارع التوسع في إنشاء مشاريع البنية التحتية وارتفاع 

الطلب على عناصر اإلنتاج، مما أدى إلى استقدام العمالة الوافدة بأعداد كبيرة لسد الفجوة في الطلب على العمالة في المدى 

ً في المدى الطويل عند التمكن من بناء القدرة والموارد  القصير، على أن يتم االستغناء عن خدمات العمالة الوافدة تدريجيا

البشرية الوطنية، وبعد االنتهاء من مشاريع البنية التحتية استمرت عملية استقدام العمالة، باإلضافة إلى تبني الحكومة سياسة 

ة وأمان وظيفي حتى سن التقاعد، وبالتالي دفع القطاع الخاص لالعتماد على توظيف توسعية في القطاع الحكومي برواتب مجزي

 .العمالة الوافدة برواتب منخفضة نسبياً، وأقل تكلفة، مما أدى إلى تسارع معدالت البطالة بين السعوديين

تشوهات في سوق العمل ونتيجةً لتزايد معدالت االستقدام في المملكة، ظهرت المتاجرة بالتأشيرات والتي تعد من أبرز ال

السعودي، ويعاني منها المواطنون والمقيمون من العمالة الوافدة على حد سواء، كما تعد من أسباب وجود الجرائم الجنائية 

واالقتصادية في المملكة، باإلضافة إلى تحايل بعض الشركات والمؤسسات على األنظمة والقوانين للحصول على خطابات التأييد 

لحكومية الستقدام العمالة، وبالتالي استقدام عمالة أكثر من حاجة هذه الشركات من أجل بيع التأشيرات أو تأجير من الجهات ا

 .العمالة على الشركات األخرى

باإلضافة إلى ما سبق ظهرت إشكالية أخرى في سوق العمل السعودي، وهي التستر التجاري، وفي هذا الصدد يقول األستاذ 

موظف حكومي.. ادخر مبلغاً صغيراً.. قرر مشاركة رجل أجنبي »ما نصه: « المدير السعودي القادم»ابه عمرو فلمبان في كت

ليفتح له محل حالقة أو بقالة من مبدأ التمويل أو المشاركة بالربح، وفي الغالب تحديد مبلغ شهري معين )يدفعه الوافد إلى 

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=36331
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لعمالة األجنبية المتخلفة )غير النظامية أو تكون على كفالة المواطن المواطن(.. انتشرت هذه المشاريع بشكل كبير مع توفر ا

المتستر(، وأصبحت تشكل دخالً إضافياً لكثير من المواطنين.. نتج عن هذا النموذج من المشاريع الصغيرة بعض من المعضالت 

االقتصاد الموازي الذي أضر بالبلد ضرراً  التي نعاني منها اليوم، وهي نتاج أربعة عقود متراكمة من عدم التركيز والتحليل لهذا

 .«كبيراً 

وليس هذا وحسب، بل ظهرت سوق سوداء تديرها عمالة وافدة تقوم بالغش في المواد الغذائية والسلع االستهالكية وبيعها في 

المواد الغذائية البقاالت ومحالت التجزئة، حيث ظهرت مصانع غير مرخصة تقوم بتقليد العالمات التجارية المعروفة أو بيع 

 .الفاسدة أو السلع المسروقة، باإلضافة إلى دخول عمالة وافدة غير مدربة وغير ماهرة وبكثرة في مشاريع البنية التحتية

وبناًء على ما سبق، تحاول الحكومة السعودية تنظيم سوق العمل، وإزالة التشوهات الموجودة فيه من خالل زيادة مستديمة في 

لبشرية المواطنة، واالرتقاء بإنتاجية العامل المحلي، والمواءمة بين المعروض والمطلوب من العمالة، مساهمة الموارد ا

باإلضافة إلى القضاء على التستر التجاري والمتاجرة بالتأشيرات ومكافحة الغش التجاري، والحد من االستقدام واقتصاره على 

 .الكفاءات المؤهلة والمدربة

القرارات األخيرة التي تخص سوق العمل السعودي لن تضر إال العمالة الوافدة غير النظامية وغير وعلى هذا األساس، فإن 

المدربة وغير المؤهلة، والتي تعمل في الخفاء وفي السوق السوداء، ولهذا يجب أن تكون هناك خطوات أكثر نحو تقييد حرية 

هناك سوق تنافسية للطلب على العمالة األكثر كفاءة وأكثر تأهيالً  االستقدام وتقليص معدالت البطالة بين المواطنين، بحيث تكون

 .وتدريباً، واألولوية بالطبع تكون للمواطنين

 

 
حف إلقراض املواطنات ومتا« التنمية االجتماعية»أقسام نسائية لـ

 للفنون والعلوم الطبيعية والتطبيقية
عديل نظام تباين أعضاء الشورى ينتهي بتأييد إجراء دراسة ت

 اجلنسية

 م   2018فبراير  7 -هـ 1439جمادى األول  21الرياض االربعاء لمصدر: جريدة ا
http://www.alriyadh.com/1660170 

 

 عبدالسالم البلوي -الرياض 

ً -وافق مجلس الشورى على توصية تلزم بنك التنمية االجتماعية  يع بافتتاح أقسام نسائية في جم -التسليف واالدخار سابقا

 .فروعه لتسهيل حصول النساء على القروض

 

وقد رصدت لجنة شوريَّة متخصصة قلة الفروع النسائية وعدم االنسجام مع هدف تمكين المرأة من المشاركة في التنمية 

منطقة  13فرعاً في  27االقتصادية بحسب رؤية التحول الوطني، مشيرةً إلى وجود سبعة أقسام نسائية فقط رغم أن للبنك 

دارية، وأقر المجلس كذلك توصية لتضمين تقارير البنك السنوية المقبلة، أهدافه اإلستراتيجية والمرحلية ونتائج مؤشرات إ

ً بها المستهدف والمتحقق منها. وفيما يخص هيئة السياحة والتراث الوطني، دعا المجلس إلى إعداد  قياس أدائه، موضحا
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ادرات الالزمة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص خطة تشغيلية زمنية مفصلة بالبرامج والمب

 .2030وتضمين هذه الخطة مؤشرات أداء سنوية وخمسية وفق المستهدفات السياحية في رؤية المملكة 

 

ت الحالية كما طالب المجلس بتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها باعتماد المخصصات المالية المطلوبة للمبادرات والمشروعا

، وأقر التنسيق والشراكة مع الجهات ذات العالقة 2030ورؤية المملكة  2020والمستقبلية ضمن برنامج التحول الوطني 

 .إلنشاء متاحف الفنون والعلوم الطبيعية والتطبيقية ضمن خطة متكاملة للتمويل والتنفيذ واإلدارة والتسويق

 

لصالح تأييد إجراء دراسة شاملة لمقترحين لتعديل نظام الجنسية، وأسند عضواً، الثالثاء،  63من ناحية أخرى، صوت 

المجلس للجنته األمنية تقديم تقرير واٍف بعد إجراء الدراسة الالزمة والعودة بعد ذلك للمجلس بنتائج تلك الدراسة، 

مرار في دراسته، ومناقشة والتصويت على تلك النتائج بعد مناقشتها سواء بتعديل نظام الجنسية أو عدم مناسبة االست

 .المقترح من مختلف جوانبه واتخاذ القرار المناسب بشأنه

 

وقال العضو فيصل آل فاضل أن التجنيس حق من حقوق اإلنسان في التجنيس سواء من كان من أبناء األمهات السعوديات 

نورة المساعد مقترح تعديل نظام الجنسية، أو اآلباء السعوديين، مشيراً إلى أن المقترح يصب في مكافحة التمييز، وأيَّدت 

الفتةً إلى أن أغلب دول العالم تسمح بتجنيس األبناء من اآلباء واألمهات، وأضافت "هناك تمييز في السماح للرجل فقط 

 "!..بتجنيس أبنائه دون المرأة

 

سعودي هو خيار لها ونحن واعترض فهد العنزي على مقترح تعديل نظام الجنسية، وقال بأن زواج السعودية من غير 

نحترم هذا الخيار ولكن أن يكون منح الجنسية ألوالدها بشكل تلقائي بمجرد تحقق هذا الخيار فهو أمر غير مقبول ألن منح 

الجنسية يبقى للسلطة العامة )الدولة( وليس تبعا لخيارها هي، بمعنى أن زواجها من أجنبي خيار لها ومنح الجنسية 

 .للدولةألوالدها هو خيار 

 

وأضاف بأن االبن ينتسب إلى أبيه وبالتالي فإن االنتساب هو الذي تبنى عليه االعتبارات األخرى المتعلقة بالهوية 

واالنتماء وقد قال تعالى" ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند هللا"، ونبه العنزي على أن هذا ال يمنع من منح أبناء المواطنة 

لمزايا التي تجعلهم قريبين من وضع المواطن، مؤكداً "وهي بالفعل موجودة ومتعلقة المتزوجة من غير السعودي بعض ا

بعدة مجاالت كالتعليم والصحة والتوظيف"، وشدد على أن الجنسية تبقى قراراً سيادياً للدولة بالنظر إلى اعتبارات كثيرة 

قدرها السلطة العامة التي هي من حقها ال تبررها واقعة الزواج من غير السعودي فقط وإنما اعتبارات أخرى مهمة ت

 .إصدار هذا القرار من عدمه

 

ورحب عبدهللا الحربي بدراسة المقترحين المقدمين من أعضاء الشورى بتعديالت على نظام الجنسية العربية السعودية، 

صول على الجنسية السعودية، وقال إنه الذي يحمل في ثناياه، بعداً إنسانياً، ويفتح أبواب األمل ألبناء السعوديات في الح

وأكد بقوله "هذا الموضوع يلقى عناية كبيرة من الدولة، وعلى حد علمي أن وزارة الداخلية، شكلت فريق عمل في 

الوزارة، لدراسة تعديل نظام الجنسية، ونظام األحوال المدنية"، وأضاف والشك أن المقترحين المقدمين من الزمالء، 

 ، سيساعد اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية، في إجراء التعديالت المناسبة في نظام الجنسية.وبعد دراستهما من المجلس
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ة الشورى يطالب بكشف اجلهات التي تتجاهل ملحوظات املراقب

 ونتائج مراجعة األداء واملال
تعديل مواد الفصل التعسفي والتعويض يدخل مرحلة 

 الدراسة الشاملة

 م   2018فبراير  7 -هـ 1439جمادى األول  21االربعاء  الرياضلمصدر: جريدة ا
http://www.alriyadh.com/1659931 

 

 عبدالسالم البلوي -لرياض ا

ل في تجاوز مقترح أعضاء شورى تعديل عدد من مواد نظام العمل المرحلة األولى نحو حماية الموظف السعودي العام

(، لتبدأ 214،77،75،2القطاع الخاص من الفصل التعسفي، ووافق المجلس، االثنين، على مالءمة دراسة تعديل المواد )

لجنة الشؤون االجتماعية واألسرة والشباب بالتوسع بدراسة المقترح واستضافت ممثلين للقطاعات ذات العالقة 

 .النهائي حول تعديل المواد محل الدراسة وللمستفيدين من النظام، والعودة بعد ذلك بتقريرها

 

 إحداث وكالة للرياضة النسائية وقصر أعضاء عمومية اللجنة األولمبية على رؤساء االتحادات

 

 تقييم التعرفة الجديدة للكهرباء والمقترحة مستقبلياً مع احتساب تطور كفاءة التشغيل

 

 وم االعتماد األكاديمي والتراخيصمطالبة تقويم التعليم بإعادة دراسة مبالغ العقود ورس

 

 «مريح»زيادة القوى النسائية في فروع الخدمية للبريد وحث القطاعات الحكومية للتسجيل في 

 

ونبّه هادي اليامي على ضرورة توفير الحماية للعامل السعودي، والنص على أن يكون التعويض عادالً للعامل، ولفت 

لنظام التفريق بين األسباب المشروعة واألسباب غير المشروعة في الفصل للعامل عبدهللا األنصاري إلى أهمية تضمين ا

من قبل صاحب العمل، ودعا محمد المطيري إلى تركيز اللجنة في دراستها المطلوبة على قضايا الفصل الجماعي 

يض مالي لصاحب أن يترتب على العامل تقديم تعو 77والمتكرر، واستغرب سعيد الشيخ كيف ينص في تعديل المادة 

 .العمل نظير استقالته في الوقت الذي ال يعتبر هذا الموظف شريكاً في األرباح التي تجنيها الشركة في نهاية كل عام؟

 

 ربط ديوان المراقبة بالملك

 

صفر الماضي بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة، وافق الشورى أمس  17وتأكيداً النفراد "الرياض" في 

ثنين على تعديل االرتباط التنظيمي للديوان ليكون بالملك مباشرة، لكنه اشترط إجراء دراسة لتحديد ذلك االرتباط أو اال

عدمه، وطالب بتزويد المجلس بنسخة من تقريره المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة األداء على األجهزة 

م الديوان بتضمين تقاريره السنوية المقبلة معلومات تفصيلية عن الجهات التي الحكومية المشمولة برقابته، ودعا إلى إلزا

ال تتعاون معه، وال تلتزم بالرد على ملحوظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها، مشيراً إلى أن تقرير الديوان للعام 

http://www.alriyadh.com/1659931
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في ذلك تحريك الدعاوى التأديبية  المنصرم لم يتضمن توضيح اإلجراءات التي اتخذها الديوان في حق تلك الجهات بما

 .بحق الموظف المنسوب له ذلك التصرف، مؤكداً على قرار صدر عن المجلس في هذا الخصوص قبل نحو أربع سنوات

 

وأقر الشورى تراجع لجنة حقوق اإلنسان والهيئات الرقابية عن توصيتها التي طالبت الديوان بوضع سلم وظيفي موحد 

لرقابية، أسوةً بما تم تطبيقه في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتراجعها أيضاً عن توصية تخضع له جميع الجهات ا

 .""مناسبة أن يكون للديوان ميزانية خاصة تعتمد وتصرف وفق قواعد تصدر بأمر ملكي

 

 كوادر وطنية نسائية للرياضة

 

رياضة النسائية لتصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة من ناحية أخرى، وافق المجلس، االثنين، على دعم المستوى التنظيمي لل

رئيس الهيئة، والتنسيق مع وزارة التعليم الستحداث أقسام وبرامج رياضية في الجامعات لتخريج كوادر بشرية وطنية 

 .نسائية مؤهلة لسد حاجة القطاعين العام والخاص

 

أن أقر الشورى قبل نحو أربع سنوات إضافة برامج للياقة ويأتي هذا التحرك نحو توسيع االهتمام بالرياضة النسائية، بعد 

 .البدنية والصحية للبنات ووضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات

 

وطالب المجلس بتضمين تقارير هيئة الرياضة المقبلة الفترات الزمنية المحددة لتنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات 

ول الوطني ورؤية المملكة ونتائج مؤشرات قياس األداء، ودعا هيئة الرياضة إلى وما تم تحقيقه من أهداف برنامج التح

، وحث الهيئة على مراعاة 1438ـ37كشف األسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم االتحادات الرياضية في عام التقرير 

 .ن الرياضية وتفعيل استثمارهاالتوازن والتنويع في فعالياتها بين مدن ومحافظات المملكة واإلسراع في تطوير المد

 

 دعم أندية ذوي االحتياجات

 

وأقر الشورى توصية لتعديل آلية تشكيل أعضاء الجمعية العمومية للجنة األولمبية لتقتصر على رؤساء االتحادات 

لقاضي بمطالبة الرياضية تفعيالً لدور الهيئة الرقابي على اللجنة األولمبية السعودية، مؤكداً كذلك على قراره السابق ا

الهيئة العامة للرياضة التنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها في سن 

 .مبكرة

 

كما طالب الشورى في قراره الهيئة بدعم رياضة ذوي االحتياجات الخاصة من خالل توفير مقرات مناسبة ألنديتها، ورفع 

قدم ألنديتها، ودعم األندية العادية وإلزامها باستيعاب هذه الفئات ضمن برامج وأنشطة تتناسب مع قيمة الدعم السنوي الم

 .خصائصهم واحتياجاتهم

 

 رسوم هيئة تقويم التعليم

 

وطالب الشورى في قرار آخر هيئة تقويم التعليم العام بإعادة دراسة مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضاها مقابل منح 

ألكاديمي ورسوم التراخيص، وسرعة إنجاز المشروعات والبرامج للعقود المتأخرة وفقاً لبرنامج زمني محدد، االعتماد ا

مشدداً على تنمية مواردها المالية، وتنويع مصادر دخلها، واإلسراع في اعتماد هيكلها التنظيمي ولوائحها المالية، واإلطار 

 .سالسة إجراءات العمل واالستقاللية المنظم لعملها، والمراكز التابعة لها بما يضمن

 

 "استثمار أراضي "البريد

 

وحث المجلس مؤسسة البريد السعودي بسرعة إنجاز مبادرات التحول على أسس تجارية ومواكبة الخطط االستراتيجية 

ا إلى تشجيع ، وزيادة القوى العاملة النسائية في فروع المؤسسة الخدمية، ودعاه2020الخاصة ببرنامج التحول الوطني 

الجهات الحكومية للتسجيل في خدمة "مريح" وخاصة فيما يتعلق بتقديم المستندات للجهات الحكومية، وتكثيف حمالتها 
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اإلعالمية للتعريف بخدماتها البريدية المتنوعة، كما طالب بإعطاء المؤسسة الحق في استثمار أراضيها، بالشكل المناسب 

 .سةوالذي يضمن دخالً مالياً للمؤس

 

 دعم المدن االقتصادية

 

وقرر مجلس الشورى خالل جلسته الخامسة عشرة التي عقدها االثنين برئاسة عبدهللا آل الشيخ رئيس المجلس دراسة هيئة 

المدن االقتصادية لواقع مدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد االقتصادية بحائل، والمراحل التي وصلت إليها وأسباب 

 .تعثرها

 

جلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم الحكومي المطلوب لها لثالث سنوات قادمة لسداد ودعا الم

المنصوص  29يوماً وفقاً للمادة  90احتياجاتها المالية لحين توافر مصادرها الذاتية، ورفع تقاريرها السنوية القادمة خالل 

 .عليها في نظام مجلس الوزراء

 

 نة للكهرباءحساب مواز

 

وفيما يخص هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج، طالب الشورى باألغلبية الهيئة بتقييم التعرفة الجديدة للكهرباء، 

والتعرفة المقترحة مستقبلياً، مع احتساب تطور كفاءة التشغيل، ومعالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء، بما في 

 .إنشاء حساب الموازنةذلك القروض القائمة و

 

كما دعاها إلى تقديم الدعم التنظيمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه، بما يضمن اتساق الهيكلة والخصخصة مع المتطلبات 

 التنظيمية، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.

 

 

 

 
 وإجراءات قسمة األموال املشرتكة حتدد ضوابط« العدل»

 م   2018فبراير  7 -هـ 1439جمادى األول  21الرياض االربعاء لمصدر: جريدة ا
http://www.alriyadh.com/1660214 

 

 واس -الرياض 

يد بن محمد الصمعاني، الئحة قسمة األموال المشتركة أصدر وزير العدل رئيس المجلس األعلى للقضاء الشيخ الدكتور ول

مادة تضمنت عدداً من التراتيب واإلجراءات التي ينبغي على الدائرة القضائية اتباعها عند نظر  48التي احتوت على 

دعاوى القسمة، كما تضمنت ضوابط تعيين المصفين، وإجراءات عملهم، والترخيص لهم من وزارة العدل، وفق قواعد 

 .حدد أحكام الترخيص، واإلشراف عليهم، وتصنيفهم، ووضع قوائم لترتيب اختيارهمت

 

ومن أبرز ما نصت عليه الالئحة التي ال تسري على الشركات الخاضعة لنظام الشركات، أن استجواب أحد الخصوم في 

وذلك عند تبلغه، أو ظهر للدائرة دعوى القسمة في حال لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها إلظهار الحقيقية يكون "جبراً"، 

تهربه أو تخفيه، وال تتوقف الدائرة عن السير في دعوى القسمة لغياب أحد الشركاء أو امتناعه عن الحضور، وتأمر بحفظ 

 .نصيبه لدى الجهة المختصة

http://www.alriyadh.com/1660214
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أو  وتضمنت إحالة من استولى بطريق غير مشروع على شيء من المال المشترك، أو تعمد تعطيل دعوى القسمة

 .التصفية، إلى النيابة العامة التخاذ اإلجراءات النظامية بحقه، حتى ولو كان شريكاً 

 

وأوضحت الالئحة أن للشركاء أثناء سير الدعوى أن يقتسموا منافع المال المشتركة حتى تتم القسمة، وإذا ظهر للدائرة 

اء المستعجل بتسليمه بعض نصيبه من النقد، على أن القضائية حاجة أحد الشركاء للنفقة، فتصدر حكماً وفقاً ألحكام القض

يحتسب من نصيبه عند القسمة، وأن تتخذ الدائرة القضائية عند االقتضاء جميع ما يجب بصفة مستعجلة للمحافظة على 

 .األموال المشتركة وحراستها

 

ئق الالزمة، وإعداد قائمة باألموال وأناطت مواد الالئحة بقسم اإلسناد القضائي بتهيئة القضية والتأكد من إرفاق الوثا

 .المشتركة، يدون فيها أوصاف األموال و مواقع العقارات

 

ويأتي إصدار الئحة قسمة األموال المشتركة ضمن جهود اإلدارة العدلية في تطوير إجراءات العمل القضائي، وتوحيد 

لوقت، على المتقاضين وعلى المحاكم وأصحاب اإلجراءات بين المحاكم والدوائر القضائية، األمر الذي يوفر الجهد وا

 الفضيلة القضاة.

 

 
جملس الوزراء يضيف وسام امللك سلمان لألومسة 

لسعودية ويوافق على جزاءات خمالفات مصانع ا
 وحمالت املياه

 م   2018فبراير  7 -هـ 1439جمادى األول  21الوطن  االربعاء المصدر: جريدة  
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=329110&CategoryID=5 

 

  الرياض: واس

 

أمس في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الالئحة التنفيذية لنظام  عدل مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت

، كما وافق على الئحة جزاءات مخالفات «ووسام الملك سلمان»األوسمة السعودية، وأضاف إلى مادتها السادسة عبارة 

 .مصانع ومحالت المياه

عالم الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه وعقدت الجلسة بعد ظهر أمس في قصر اليمامة، وأوضح وزير الثقافة واإل

لوكالة األنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس اطلع على جملة من التقارير عن مختلف القضايا وتطورات األوضاع، 

 .إقليميا وعربيا ودوليا

 

 تنويه واستنكار

 

در عن قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة نوه المجلس باستجابة األطراف اليمنية في عدن، والتزامها بالبيان الصا

المملكة، مجددا التأكيد على أن الهدف هو ضمان أمن واستقرار اليمن، والحفاظ على كيان الدولة اليمنية، واألمن والسلم 

 .اإلقليمي والدولي، وأن يكون يمن العروبة آمنا ومستقرا وقادرا على التنمية واالزدهار
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بقرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في ختام اجتماعه المستأنف على مستوى وزراء الخارجية ونوه المجلس كذلك 

، وما تضمنه حيال مختلف الجهود «التحرك العربي لمواجهة قرار اإلدارة األميركية بشأن القدس»بالقاهرة تحت عنوان 

 .تجاه القضية الفلسطينية

ا للتفجير اإلرهابي الذي وقع داخل مبنى دائرة الضرائب في العاصمة التركية وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكاره

 .أنقرة، مجددا التأكيد على رفض المملكة مختلف األعمال اإلرهابية أيا كانت أشكالها وصورها

 

 دعم ال محدود

 

ن على اهتمامه ودعمه غير في الشأن المحلي، بين العواد أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفي

المحدود للجهود المبذولة للعناية باإلبل وتأصيل مكانتها، وبتراث المملكة العريق، مؤكدا أن رعايته الحفل الختامي 

لمهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل، وتدشين ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، وتسليم الفائزين بالمركز األول لجائزة 

زيز لمزاين اإلبل وسباقات الهجن، بحضور ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، المشرف العام على الملك عبدالع

في دورته الثانية « الجنادرية»اليوم حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة  -حفظه هللا-نادي اإلبل، وكذلك رعايته 

نح الشخصيات المكرمة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة األولى، والثالثين، الذي يتخلله سباق الهجن السنوي الكبير، وم

يجسد ما يوليه الملك المفدى، من حرص على إحياء هذا التراث الوطني العريق، ودعم مالك اإلبل وجميع محبي هذا 

لترابط بين الموروث األصيل، والمحافظة على تراث وثقافة المملكة وإظهارها بالصورة المشرفة التي تجسد التالحم وا

 .أبناء هذا الوطن

 

 مذكرات وتفاهمات

أفاد العواد أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس 

 :الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي

 :أوال

لتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة والمجلس با -أو من ينيبه-وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية 

االتحادي السويسري، لتجنب االزدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب 

 .الضريبي، ومشروع البروتوكول المرافق له، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، الستكمال اإلجراءات النظامية

 :ثانيا

بالتباحث مع  -أو من ينيبه-وافق المجلس على تفويض وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني 

الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني 

في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع في المملكة وهيئة الطيران المدني 

 .النسخة النهائية الموقعة الستكمال اإلجراءات النظامية

 :ثالثا

بالتباحث مع  -أو من ينيبه-وافق المجلس على تفويض وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني 

ميركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني الجانب األ

في المملكة، وإدارة الطيران الفيدرالية في الواليات المتحدة األميركية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة 

 .الستكمال اإلجراءات النظامية

 

 ترقيات

 :سابعا

 :وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، ووظيفة )سفير(، وذلك على النحو اآلتي

ـ ترقية المهندس أحمد بن صالح بن عياده الخمشي إلى وظيفة )وكيل الوزارة لشؤون الزراعة( بالمرتبة الخامسة عشرة 1

 .بوزارة البيئة والمياه والزراعة

ترقية ماجد بن عبدهللا بن سليمان الماجد إلى وظيفة )مستشار لشؤون المياه( بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البيئة ـ 2

 .والمياه والزراعة
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 .ـ ترقية مسفر بن عبدالرحمن بن عوض آل غاصب إلى وظيفة )سفير( بوزارة الخارجية3

ة )مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية( بالمرتبة الرابعة ـ ترقية عبداإلله بن عبدالرحمن بن علي الشهراني إلى وظيف4

 .عشرة بكلية الملك عبدالعزيز الحربية

 .ـ ترقية يوسف بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبيسي إلى وظيفة )مستشار مالي( بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية5

ة )وكيل الوزارة المساعد لشؤون األراضي( بالمرتبة الرابعة ـ ترقية إبراهيم بن عبدهللا بن إبراهيم العريني إلى وظيف6

 .عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة

ـ ترقية إبراهيم بن عبدالرحمن بن إبراهيم الشبيبي إلى وظيفة )خبير جيولوجي( بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة 7

 .والمياه والزراعة

 

 جزاءات

 :رابعا

املة المرفوعة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم بعد االطالع على المع

، وبعد االطالع على التوصية المعدة في 1439/ 1/ 7( وتاريخ 54/ 172، ورقم )1437/ 9/ 16( وتاريخ 47/ 101)

قرر مجلس الوزراء الموافقة على ، 1439/ 4/ 23/ د( وتاريخ 39/ 20 - 15مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية رقم )

 .الئحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحالت المياه

 :خامسا

 9، ورقم )1439/ 4/ 15/ د( وتاريخ 39/ 18 - 3بعد االطالع على توصيتي مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية رقم )

ات الختامية للهيئة العامة للوالية على قرر المجلس الموافقة على اعتماد الحساب 1439/ 4/ 16/ د( وتاريخ 39/ 19 -

 .أموال القاصرين ومن في حكمهم، وهيئة تقويم التعليم عن أعوام مالية سابقة

 :سادسا

بعد االطالع على ما رفعه رئيس المراسم الملكية، قرر المجلس الموافقة على تعديل الالئحة التنفيذية لنظام األوسمة 

ووسام الملك »، وذلك بإضافة عبارة 1436/ 5/ 18( وتاريخ 240زراء رقم )السعودية، الصادرة بقرار مجلس الو

( من البند )أوال( من 10إلى كل من المادة )السادسة( وديباجة الفقرة رقم )« ووسام الملك عبدهللا»بعد عبارة « سلمان

 .( من البند )ثانيا( من المادة ذاتها2المادة )الخامسة عشرة(، والفقرة رقم )

 :سابعا

افق المجلس على إضافة ممثل من ديوان المراقبة العامة إلى عضوية لجنة اإلعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات و

 .1437/ 1/ 27( وتاريخ 34اإلقليمية أو الدولية، المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )
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 برنامج للمسعف املتطوع يف مكة

 م   2018فبراير  7 -هـ 1439جمادى األول  21الوطن  االربعاء المصدر: جريدة  
yID=5http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=329078&Categor 

 

      جدة: الوطن

تدريب  ، والذي يستهدف«المسعف المتطوع»أطلقت هيئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، مبادرتها برنامج 

، «دوةكن مسعفا لتكن ق»عدد من طالب الثانوية في عدد من مدارس محافظة جدة على اإلسعافات األولية، تحت شعار 

أسابيع 4والذي يستمر  . 

من ملتقى ضح المتحدث الرسمي لهيئة الهالل األحمر السعودي بمحافظة جدة عبدهللا أبوزيد، انطالق مبادرة الهيئة ضوأو

، بإشراف أسابيع، يعقبه تنظيم مسابقة لجميع المدارس التي شاركت في الفعالية 4مكة الثقافي، إذ تستمر فعالية المبادرة 

.لجنة متخصصة في طب الطوارئ تابعة للهيئة  
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بتوطني املؤسسات اإلعالمية« اإلعالم»طالب   

يوافق على مشروع نظام مجع التربعات وصرفها داخل « الشورى»
 اململكة

 م   2018فبراير  7 -هـ 1439جمادى األول  21عكاظ  االربعاء المصدر: جريدة  
http://www.okaz.com.sa/article/1612897اومؤسسرط -وظطئ -توا ن-على-بطوعم -عال او- اطوب-/محل ط /اوشوضى-

 اوعالم ة
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 بني دول اخلليج.. قريباً « الرصد اآليل للسرعة»بدء تطبيق 

 م   2018فبراير  7 -هـ 1439جمادى األول  21الحياة االربعاء المصدر: جريدة 
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27200278قض بط  ---او ل ج- و -ب ن--ولسضعة-و اآل-اوضص --تاب ق-/ب ء 

 

 .تبدأ دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق نظام الرصد اآللي للسرعة بينها قريباً، وذلك بالتنسيق مع الجمارك

 

« الحياة»ولم يحدد رئيس قسم السالمة المرورية في مرور المنطقة الشرقية العقيد عبداللطيف العبيدهللا، رداً على سؤال لـ

في نسختها الرابعة، في الخبر ليل أول من أمس « السائق المثالي»ؤتمر صحافي للحديث عن تفاصيل جائزة خالل م

 .«إنه قريب جداً »)االثنين(، موعداً لتطبيق نظام الرصد اآللي للسرعة بين دول المجلس، مكتفياً بالقول: 

 

ً مع هيئة الجزاءات على حصر السائقين المتهورين لعمل برامج لهم،  وألمح إلى أن اإلدارة العامة للمرور تعمل حاليا

ً بأن هذه الزيارات تأتي «ومنها عمل زيارات للمستشفيات التي يرقد فيها عدد من مصابي الحوادث المقعدة» ، منوها

 .امتداداً للنتائج اإليجابية الملموسة، والتي تحققت من خالل ما ابتدأت به إدارة مرور الشرقية

 

 

 
تقدم اجلهد الكبري والتضحيات الكثرية خلدمة  تركيا: اململكة

 احلجاج

 م   2018فبراير  7 -هـ 1439جمادى األول  21الحياة االربعاء المصدر: جريدة 
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27198880و  مرة-اوكث رض -واوتضرح ط -اوكب ض-او ه -تق  -اومملكة--/تضك ط-

 اوح طج

 

التركي الدكتور علي أرباش الشكر والثناء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن  رفع رئيس الشؤون الدينية

 .«الجليلة»عبدالعزيز، على الخدمات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت هللا الحرام، واصفاً هذه الخدمات بـ

كلنا نعرف العدد الكبير الذي »أيام: وقال، قبيل مغادرته المملكة مساء أول من أمس )اإلثنين(، بعد زيارة استمرت ثالثة 

يصل إلى المملكة كل عام، والذي يزيد على مليوني حاج من مختلف دول العالم، إذ تقدم لهم المملكة الخدمات كافة، وهذا 

 .، منوهاً بما تحقق خالل زيارته من لقاءات متنوعة أثناء الزيارة«األمر فيه كثير من التضحيات والجهد الكبير

أن لقاءه المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا آل الشيخ، ووزير  -بحسب وكالة األنباء السعودية  -وأوضح 

الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد الشيخ صالح آل الشيخ، واالجتماع مع مسؤولي الوزارة، تناول الخدمات الدينية في 

ه للعالقة الدينية المميزة مع علماء المملكة. وأعرب عن تطلعه إلى المؤسسات الدينية، وكيفية تطويرها، وطموح بالد

استقدام الطلبة األتراك عبر الوزارة إلى الجامعات السعودية، وكذلك استقدام أساتذة من المملكة إلى تركيا لتعليم اللغة 

 العربية والدراسات اإلسالمية.
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 «اجملانية»أحيانًا... خدمات الصحة .. 

 م   2018فبراير  7 -هـ 1439جمادى األول  21الحياة االربعاء يدة المصدر: جر
Swiad/27200230-Al-http://www.alhayat.com/Opinion/Abdulaziz  اوم طن ة»----اوصحة-  مط ----/أح طنط» 

 

  عزيز السويدعبدال
التزمت وزارة االقتصاد والتخطيط بأن يحصل المواطن على خدمات صحية مجانية حتى بعد خصخصة القطاع الصحي، 

وأوضح خبر منشور أن هذا االلتزام ورد في تقرير الوزارة السنوي المقدم لمجلس الشورى. وال نعلم كيف سيتم ذلك؟ 

أسلوب تحتفظ به كمفاجأة سارة للمواطنين تعلن حين التطبيق، المهم أال  ربما لدى وزارة االقتصاد والتخطيط فكرة أو

 .تنسى الوزارة ووزيرها هذا االلتزام وال يضيع في أدراج النسيان

 

من نافلة القول إن كبار المسؤولين ال يحتاجون إلى الخدمات الصحية الحكومية إال في ظروف نادرة ومهيأ لها، أعطانا هللا 

العافية وعدم الحاجة للقطاع، لذلك هم في الغالب األعم ال يعلمون عن أحوالها الكثير اللهم إال من تقارير وإياهم الصحة و

 .ورقية

 

وفي كل مراحل محاوالت تطوير خدمات وزارة الصحة كانت القاعدة التي ال يمل من تكرارها الحديث عن تطوير مراكز 

ال تشمل كل األحياء وما زال كثير منها على حاله السابقة، مبان مستأجرة العناية األولية في األحياء وهي في واقع األمر 

 .صممت للسكن كشقق، وأحوال إدارية ال تسر يضاف إلى ذلك عدم توافر الخدمة المطلوبة

 

تلجأ الصحة لنفس ما يلجأ إليه المرور بالتحويالت، إطالة مسافة الرحلة لمحتاج خدماتها حتى يمل ليذهب مضطراً إلى 

 .مات القطاع الخاص إذا استطاع وهي استطاعة ال تتوافر للغالبيةخد

 

أجد بعد النظر إلى خدمات مراكز العناية األولية كمقياس لتطور خدمات وزارة الصحة أنها لم تتطور، هناك مبان 

 .تراجعت وموظفون ولوحات، أما الحصول على الخدمة المطلوبة بيسر وسهولة لمريض، فمسألة أخرى لم تتغير، وربما
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 لسرعة اإلجناز والفصل يف القضايا

 اعتماد مشروع تطوير إجراءات املرافعة اجلزائية

 م   2018فبراير   8 -هـ 1439جمادى األول  22الخميس الرياض لمصدر: جريدة ا
http://www.alriyadh.com/1660476 

 

 واس -الرياض 

خ الدكتور وليد الصمعاني بتشكيل فريق متخصص إلدارة مشروع "تطوير إجراءات المرافعة وجه وزير العدل الشي

الجزائية"، بهدف اإلسهام في سرعة اإلنجاز والفصل في القضايا، وتحقيق المزيد من التميز في أداء المحاكم والدوائر 

 .العملية القضائية في الدعاوىالجزائية، والمحافظة على الضمانات العدلية، و التوافق مع مسؤولية أطراف 

 

وكلف وزير العدل فضيلة القاضي الدكتور عبدهللا بن زايد الزايد برئاسة فريق العمل الذي يتولى تقييم الوضع الحالي 

واقتراح األساليب والمشروعات واإلجراءات التي من شأنها تطوير المرافعات الجزائية، واإلشراف على مراجعة 

 .ت المحاكم الجزائيةوتحسين هندسة إجراءا

 

ويتولى فريق عمل المشروع مهمة الربط اإللكتروني مع الجهات ذات العالقة، واقتراح الحلول لتطوير المخرج القضائي 

في القضايا الجزائية واإلشراف على أتمتتها، واقتراح اآلليات التنفيذية لذلك ،باإلضافة إلى تحديد مدة عمل الفريق بستة 

 .ار تشكيل الفريق، حيث يرتبط فريق العمل بالوزير مباشرةأشهر من تاريخ قر

 

وأتاح الوزير الصمعاني لفريق العمل االستعانة بأصحاب الفضيلة القضاة والخبراء والمختصين لتحقيق المهام بنجاح من 

إمكانية إقامة  داخل الوزارة وخارجها، موجهاً جميع محاكم المملكة والجهات في الوزارة بتسهيل مهمة فريق العمل، مع

 اللقاءات التشاورية وعقد ورش العمل.
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باطالرياض.. إعفاء قائد مدرسة لضعف تطبيقه إجراءات االنض  

رس أهلية إنذارات ملدا 9"الوهيبي" أصدر قرارًا بتوجيه 
 وأجنبية

 م   2018فبراير   8 -هـ 1439جمادى األول  22الخميس  سبقلمصدر: جريدة ا
https://sabq.org/RWzNmX 

 

أصدر مدير عام "تعليم الرياض" حمد الوهيبي قراراً بإعفاء قائد مدرسة أهلية؛ لضعف تطبيقه وتفعيله إجراءات 

 .االنضباط المدرسي مع تنبيه لمالك المدارس

 

يالً، قالت إدارة التعليم اليوم: بناًء على ما رفعته لجنة االنضباط المدرسي للمدارس األهلية واألجنبية، مدير عام تفص

التعليم أ.حمد الوهيبي يصدر عدداً من القرارات؛ تضمنت إعفاء قائد مدرسة أهلية؛ لضعف تطبيقه وتفعيله إجراءات 

 .إنذارات لمدارس أهلية وأجنبية في متابعة االنضباط المدرسي 9توجيه االنضباط المدرسي، مع تنبيه لمالك المدارس، و
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" خمالفة خالل محالت تفتيشية 200عمل الرياض" يضبط   

 واملستلزمات النسائية استهدفت حمالت الذهب واالتصاالت

 م   2018فبراير   8 -هـ 1439جمادى األول  22سبق الخميس لمصدر: جريدة ا
https://sabq.org/dnqrbB 

 

 الرياض -ذياب الشمري 

أسفرت حمالت نفذتها الفرق التفتيشية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية بمنطقة الرياض، بمشاركة شرطة 

انذاراً توقيف أربعة وافدين من مخالفي نظام اإلقامة  181مخالفات وتوجيه  203هذا األسبوع، عن ضبط  المنطقة خالل

 .والعمل

 

واستهدفت الحمالت التفتيشية محالت الذهب والمجوهرات، وبيع وصيانة الجواالت، المستلزمات النسائية بالرياض، 

 .ت المقدمة من مواطنينباإلضافة إلى مباشرة الفرق التفتيشية لعدد من البالغا

 

واكتشفت الفرق محلين للعباءات النسائية توجد بهما مستودعات سرية للخياطين في محاولة للتحايل على قرار تأنيث 

 .المستلزمات النسائية وتوطينها

 

ً  774وقال مدير إدارة التفتيش بمكتب العمل جريد الدوسري: الحمالت التفتيشية استهدفت نحو  في مواقع محالً تجاريا

 .متفرقة من العاصمة، للتأكد من التزام المنشآت بقرارات التوطين والتأنيث

 

ودعا "الدوسري" المواطنين إلى التعاون مع الوزارة واإلبالغ عن أي مخالفات لقراراتها من خالل تطبيق "معاً للرصد" 

 ".19911أو اإلبالغ عبر االتصال على هاتف خدمة العمالء الموحد "
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تهاجم رافضي جتنيس أبناء املواطنات: « شورى»عضو 

 هاجسهم تقاسم الرزق

 م   2018فبراير   8 -هـ 1439جمادى األول  22الحياة الخميس المصدر: جريدة 
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27222647اومواانط -أبنطء-ت ن س-ضافض -تهط  --شوضى--/عضو--

 اوضزق-تقطس -هط سه 

 

هاجمت عضوة الشورى الدكتور إقبال زين العابدين درندري رافضي مقترح تجنيس أبناء المواطنات، الذي وافق عليه 

ً أن هؤالء سيقاسمونهم رزقهم، وأن الموافقة على المقرح قد تزيد البطالة»المجلس، قائلة:  وأضافت: «. إن لديهم هاجسا

أن الرزق من عند هللا، وهو الذي يقبض الرزق ويبسطه، وكل يأتي أذكرهم بأن اإليمان الحقيقي يقتضي أن نوقن ب»

 .«وفي السماء رزقكم وما توعدون»برزقه، امتثاالً لقوله تعالى 

 

قرار »وزادت درندري في مداخلة لها تحت قبة الشورى لتقنع المجلس بالموافقة مدعمة مداخلتها بآيات من كتاب هللا: 

إن األم هي من »، مضيفة: «أو نعدل، ضعوا أنفسكم مكان الشخص قبل أن تحكموا عليهالمجلس هو اختبار، فأما أن نظلم 

ترضع طفلها حب الوطن، وهي مربية األجيال واألبطال، وتأثيرها أقوى من األب، فكيف يحرم أبناؤها من الجنسية، 

لت به جميع الدول المتقدمة وخاصة أن العالم فهم ذلك المعنى بعمق ومنحها هذا الحق قبل األب، وهو ما أدركته وعم

إن حمل الجنسية ال عالقة له بحمل االسم فكم من حاملي أسماء سعودية تركوا السعودية أمام »وتابعت: «. ولسنا بأقل منها

، «أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك»الفتة إلى أن الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول: «. أول فرصة قدمت لهم، وتركوا بلدهم

؟ وليس هناك مكان فأهلها رفضوك. أليس من «أباك ثم أباك ثم أباك»نحن لهذا االبن وهذه االبنة، هل نقول: فماذا نقول 

ولدته أمه بأرض ونشأ عليها وال يعرف سواها هو ابن الوطن؟ إلى أين يذهب، فهو ال يعرف وطناً غيره. تلك قيمة رعتها 

 األمم المتقدمة، ولذلك تقدمت.
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اخلصوم على « جترب»الئحة قسمة األموال املشرتكة اجلديدة 

 االستجواب
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 االست واب

 

 48زير العدل رئيس المجلس األعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، الئحة قسمة األموال المشتركة التي حوت أصدر و

مادة، تضمنت ترتيبات وإجراءات ينبغي على الدائرة القضائية اتباعها عند نظر دعاوى القسمة، وتضمنت أيضاً ضوابط 

رة، وفق قواعد تحدد أحكام الترخيص، واإلشراف عليهم، تعيين المصفين، وإجراءات عملهم، والترخيص لهم من الوزا

 .وتصنيفهم، ووضع قوائم لترتيب اختيارهم

 

ومن أبرز ما نصت عليه الالئحة، التي ال تسري على الشركات الخاضعة لنظام الشركات، أن استجواب أحد الخصوم في 

وذلك عند تبلغه، أو ظهر للدائرة « جبراً »ة يكون دعوى القسمة في حال لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها إلظهار الحقيقي

تهربه أو تخفيه، وال تتوقف الدائرة عن السير في دعوى القسمة لغياب أحد الشركاء أو امتناعه عن الحضور، وتأمر بحفظ 

 .نصيبه لدى الجهة المختصة

 

طيل دعوى القسمة أو التصفية وتضمنت إحالة من استولى بطريق غير مشروع على شيء من المال المشترك، أو تعمد تع

 .إلى النيابة العامة التخاذ اإلجراءات النظامية بحقه، حتى ولو كان شريكاً 

 

وأوضحت الالئحة أن للشركاء أثناء سير الدعوى أن يقتسموا منافع المال المشتركة حتى تتم القسمة، وإذا ظهر للدائرة 

اً ألحكام القضاء المستعجل بتسليمه بعض نصيبه من النقد، على أن القضائية حاجة أحد الشركاء للنفقة، فتصدر حكماً وفق

يحتسب من نصيبه عند القسمة، وأن تتخذ الدائرة القضائية عند االقتضاء جميع ما يجب بصفة مستعجلة للمحافظة على 

 .األموال المشتركة وحراستها

 

د من إرفاق الوثائق الالزمة، وإعداد قائمة باألموال وأناطت مواد الالئحة في قسم اإلسناد القضائي تهيئة القضية، والتأك

المشتركة، يدون فيها أوصاف األموال و مواقع العقارات. وقالت وزارة العدل في بيان أمس )األربعاء(، إن إصدار الئحة 

ءات بين قسمة األموال المشتركة يأتي ضمن جهود اإلدارة العدلية في تطوير إجراءات العمل القضائي، وتوحيد اإلجرا

 المحاكم والدوائر القضائية، األمر الذي يوفر الجهد والوقت على المتقاضين وعلى المحاكم والقضاة.
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 المة الوقائية يف سلي الرياضمحلة للس
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 الرياض: الوطن 

حملة السالمة الوقائية في حي السلي بمدينة الرياض،  دّشن مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء علي الدعيج، أمس،

والتي تهدف إلى الوقوف على جميع المنشآت التجارية والمستودعات واألنشطة التجارية، والتأكد من التزامها باشتراطات 

ا للتعامل مع أي الدفاع المدني، ومتطلبات السالمة والحماية من الحرائق والحوادث، وكذلك التأكد من جاهزية العاملين فيه

 .طارئ

وجرى تخصيص قوة بشرية وآلية لتنفيذ الحملة، وتطبيق اإلجراءات المتعلقة بسالمة األرواح والممتلكات، وأهابت 

مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بالجميع العمل على رفع جاهزية وسائل السالمة وصيانتها لديهم، ومعالجة 

 ى سالمة األرواح والممتلكات في جميع المواقع.المالحظات إن وجدت، للمحافظة عل

 

 

 

 

 
 تربويون: فجوة بني املناهج وكفايات املعلمني
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 سراة عبيدة: محمد آل عطيف 

ياته، أن تقديم أكد اللقاء التربوي الرابع، والذي عقد أعماله في محافظة سراة عبيدة على مدى اليومين الماضيين في توص

محتوى المادة العلمية في قالب مغلّف يقوم على الحفظ واالستظهار، أصبح أسلوبا تقليديا ال يتناسب مع طالب اليوم، بكل 

 .طاقاته وإبداعاته وميوله وتطلعاته

لمهني ووفق المنسق العام، المشرف التربوي عوض الوهابي، فإن الملتقى شدد على ضرورة أن تشمل برامج التطوير ا

للمعلمين التعريف بالمعايير التي بنيت عليها المناهج والكفايات الالزمة للمعلم والمتعلم، لموافقة المعيار باألداء الفعلي 

 .وتقليل الفجوة

وطلب المشاركون من وزارة التعليم أن تعمل على المقاربة بين برامج إعداد المعلم التربوية التي ستكون بعد 

 .معايير بناء المناهج ومحتواها وأساليب تدريسها وتقويمها، بتحديث مستمر لكل المستجداتالبكالوريوس، وبين 

ولفت الوهابي إلى أن التوصيات طالبت بتعزيز دور المعلم، وأن التعلم مطلب، وبناء الثقة لدى المتعلم جانب مهم يوازي 

، 2030مة للمعلمين ما يتناسب ورؤية المملكة دوره في عمليات التدريس، وأن يواكب تطوير البرامج التدريبية المقد

والعمل على توسيع ثقافة الطالب خالل التوجيه واإلرشاد بالتحول الوطني وأهمية اختيار التخصصات المطلوبة لسوق 

 العمل الجديد، واالستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في توجيه الطاقات البشرية المهدرة من الشباب العاطلين للفرص

 المتاحة
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 قضايا غش جتاري أحالتها الغذاء والدواء للنيابة 10
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 جازان: عبدهللا سهل

مخالفات صحية وفنية، في  7قضايا غش تجاري للنيابة العامة، تسببت في  10فيما أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء  

خط إنتاج في منشآت مياه وأغذية، من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك  74، وإيقاف مصانع مياه وأغذية 6إغالق 

 .خالل شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين

  أبرز المخالفات

تمثلت أبرز المخالفات المرتكبة للمصانع في ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وعدم االلتزام 

والفنية في المنشأة والعاملين فيها، ووجود آثار فساد المنتج الغذائي، وانتهاء فترة صالحية باالشتراطات الصحية 

المنتجات الغذائية، ووجود مخالفات على البطاقة الغذائية للمنتج، وعدم االلتزام باالشتراطات الصحية والفنية، واستخدام 

 .ار قوارض على بعض المنتجات الغذائيةمواد ملونة غير مسموح بها في تصنيع بعض المنتجات، ووجود آث

 

 جوالت تفتيشية

أوضح المدير التنفيذي للتوعية واإلعالم في هيئة الغذاء والدواء الصيدلي عبدالرحمن السلطان أن فرق الهيئة نفذت 

 152مصنع مياه معبأة وثلج، وسحبت  152عينة، وزارت  472مصنع أغذية، وسحبت  416جوالت تفتيشية شملت 

 عينة.
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 «الديوان امللكي»سنوات سجنًا إلعالمي قدح وأساء لـ  5
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nbsp اوملك 
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منتدى لتوعية السعوديات بالقيادة اآلمنة قبل أشهر من 

 سياقتهن املركبات
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 اومضكبط -طقتهنس 

 

ً للسياقة الوقائية « هللا يعطيك خيرها»تنظم المبادرة الوطنية  للسياقة اآلمنة منتصف نيسان )أبريل( المقبل، منتدى وطنيا

 .، ويستمر لمدة ثالثة أيام، في أرض المعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض«تنقلي بأمان»للمرأة، بعنوان 

 

ة األطفال المعوقين، لتوعية المرأة واألسرة قبل أشهر من السماح للنساء بقيادة السيارة، ويهدف المنتدى، الذي تنظمه جمعي

وذلك استمراراً للجهود التي تبذلها المبادرة وتسخير تجربتها العلمية والعملية طوال السنوات الخمس الماضية لخدمة 

 .المجتمع والحد من اإلعاقات الناجمة عن الحوادث المرورية

 

منتدى من خالل باقة من الفعاليات واألنشطة المتكاملة للتعريف بأهمية السلوك اآلمن في التنقل وتجنب مخاطر ويهدف ال

ً وتثقيف المرأة واألسرة بمتطلبات  الطريق والتوعية بأهمية السالمة المرورية من خالل أفضل الطرق المتبعة حديثا

أدوات ورموز ووسائل السالمة للسيارة والطريق في آن واحد،  السياقة الوقائية والتخطيط للتنقل اآلمن والتعرف على

إضافة إلى دعم الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المختصة والناشطة في مجال السالمة المرورية، وبناء الشراكات 

مجتمع واعٍ  المجتمعية المؤثرة في التوعية والتثقيف وتوظيف إمكاناتهم وقنواتهم إليصال المحتوى التوعوي، لتكوين

 .بمتطلبات السياقة الوقائية، واطالع السيدات على اإلحصاءات واألرقام لتعزيز سلوكهن اإليجابي في القيادة

 

اإلضافة »ووصف المدير التنفيذي للمبادرة سليمان المنصور، المنتدى الذي يعد األول من نوعه على مستوى المملكة، بـ

ً أن «رورالقيمة ألعمال وبرامج المبادرة مع الم خّطت مساراً جديداً في التصدي ألبرز « هللا يعطيك خيرها»، مبينا

لإلدارة « التصاعدية»القضايا المسببة لإلعاقات وحققت نقلة نوعية عبر برامجها المجتمعية المتنوعة، مشيداً بالجهود 

 .العامة للمرور من خالل التطور في الجانبين التوعوي والجهود المبذولة أخيراً 

 

يأتي )تنقلي بأمان( تلبية لمتطلبات المرحلة المقبلة لتهيئة البيئة والمناخ المناسبين لتثقيف المرأة بماهية »ال المنصور: وق

السياقة الوقائية بعد صدور قرار تمكينها من القيادة، الفتاً إلى أن المنتدى سيقدم أربعة مناشط رئيسة، أهمها: ندوات علمية 

ر ومشوق، وبمشاركة متحدثين ومتحدثات على مدى يومين لمختصين في السالمة المرورية، وجلسات نقاش بأسلوب مبتك

 .«ومختصين من قطاعات الصحة، والتعليم، والنقل، والطوارئ والسير، من داخل المملكة وخارجها

 

حقيبة تدريبية وأبان أن الفعالية الثانية عبارة عن محاضرات تدريبية وورش عمل بمعدل ساعتين يومياً، تقدم فيها 

ً وتجارب إنسانية، وتُمنح فيها السيدات المشاركات شهادات  متخصصة عن السياقة اآلمنة للمرأة، تتضمن محتوى علميا

حضور مجانية، والفعالية الثالثة عبارة عن معرض مصاحب للسيارات ومستلزماتها من أدوات وإكسسوارات وأجهزة 

ة إقامة ورش عدة، بمشاركة خبيرات متخصصات في إكساب المهارات السالمة في السيارة، فيما ستخصص الفعالي

 الضرورية الالزمة لكل سائق وراكب في مواضيع عدة في السيارة.
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 تطيح بقياديني يف قضية وفاة رزان اهلدهود« الصحة»
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بعد يومين من توجيه أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، برفع تقرير عن سبب وفاة الطفلة رزان الهدهود، أصدر 

 .ن بفرع الوزارة في المنطقة الشرقيةوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قراراً أمس )األربعاء( بإعفاء قياديين يعمال

 

فيما شكلت لجنة برئاسة نائب وزير الصحة للشؤون الصحية لدراسة وضع مستشفى مجمع الدمام الطبي من جميع 

الجوانب ورفع بالتوصيات الالزمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين. وطاولت اإلعفاءات مدير مجمع الدمام 

 .نفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي في الدمامالطبي، والمدير الت

 

عاماً( بسبب خطأ طبي، إذ شكلت لجنة للتحقيق في  17وكان مجمع الدمام الطبي شهد األسبوع الماضي حادثة وفاة فتاة )

 .الحادث

 

اضي، برفع ووجه أمير الشرقية، المدير العام للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور صالح السلوك اإلثنين الم

تقرير عاجل عن سبب وفاة المواطنة رزان أحمد الهدهود في مجمع الدمام الطبي، ومعرفة أسباب الوفاة وطريقة تعامل 

الكادر الطبي مع حالها فور دخولها المجمع حتى وفاتها، مؤكداً أهمية العناية الطبية الشاملة في كل مريض في مستشفيات 

جاهل أو قصور ألي حال طبية ترد للمستشفيات. من جانبه، أشار المحامي والمستشار المنطقة كافة، فيما حذر من أي ت

إلى أن مثل هذه الحادث تتطلب تشكيل لجنة تحقيق أولية من وزارة الصحة « الحياة»القانوني خالد الشهراني في تصريح لـ

ً إلى أنه إذا تبين وجود خطأ لتتحقق في الموضوع من جميع جوانبه، وذلك من ناحية وجود خطأ طبي من عدمه، ال فتا

طبي يصدر قرار بمنع الكادر الطبي من السفر ويتم تحويل القضية إلى اللجنة الطبية الشرعية والمكونة من قاضي من فئة 

أ واثنين من األطباء ذوي االختصاص ويتم الفصل في الدعوى شرعاً، أما إذا تبين وجود شبهة جنائية تحال القضية في ما 

الحق العام إلى النيابة العامة للنظر في الحق العام، بينما تنظر في الحق الخاص اللجنة الطبية الشرعية. وكانت يتعلق ب

الهدهود الطالبة المتفوقة على مستوى المنطقة الشرقية، والتي تدرس في الصف الثالث في ثانوية سناء الجعفري في 

، ليتم نقلها إلى مستشفى البرج الطبي في الدمام، ويتم تنويمها الدمام، تعرضت أللم في البطن وفي بعض أجزاء جسمها

فيه، وبعد مرور خمس ليال في المستشفى تلقى والدها اتصاالً من المستشفى يفيد بضرورة إدخال أنبوب من طريق الفم 

 لتحسين وضع التنفس لديها، وبعد إدخال األنبوب انتقلت رزان إلى جوار ربها.
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يف السعودية ستخفض االقرتاض.. « مكافحة الفساد«: »شفيت»

 وسحب الودائع

 م   2018فبراير   8 -هـ 1439جمادى األول  22الحياة الخميس المصدر: جريدة 
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27222648/-االقتضا -ست ف -اوسعو  ة-ف --اوفسط -مكطفحة----ف تش---

 اوو ائع-وسحب

 

لحياةا -الرياض   

عدت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني أن الحملة التي قامت بها السعودية أخيراً لمكافحة الفساد، ستسهم في كبح السحب من 

ً أن المبلغ المعلن حتى اآلن  الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( وتخفض االقتراض، خصوصا

لة. وأوضحت الوكالة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، في تقرير صادر عنها بليون دوالر( سيدعم موازنة الدو 100)

أن التأثير الكامل لحصيلة التسويات على التصنيف االئتماني للمملكة سيتوقف على نوعية األصول المحصلة »حديثاً، 

 .«ملكةضمن التسويات وطريقة استخدامها، إضافة إلى مدى تأثيرها على المناخ االستثماري في الم

 

القيمة المقدرة لمبالغ التسويات مع الذين »وكان النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب قال نهاية الشهر الماضي إن 

في «. بليون لاير من ضمنها عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك 400قبض عليهم بتهمة الفساد، تجاوزت 

« إتش إس بي سي»در مصرفية وصفتها بالمطلعة، أن السعودية تعمل مع عن مصا« رويترز»غضون ذلك، نقلت وكالة 

باليين دوالر. مضيفة، أن البنوك  10إلعادة تمويل قرض بقيمة « مجموعة ميتسوبيشي المالية»و« جي بي مورغان»و

ابان، متوقعة أن الثالثة تقود عملية إعادة التمويل، إضافة لمجموعة كبيرة من البنوك األخرى في أوروبا وأميركا والي

 تكتمل العملية في منتصف شباط )فبراير( الجاري.
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 مبوضوعية

 وزارة العمل واملنشآت الصغرية واملتوسطة

 م   2018فبراير   8 -هـ 1439جمادى األول  22الرياض الخميس لمصدر: جريدة ا
www.alriyadh.com/1660430http:// 

 

 راشد بن حممد الفوزان
وزارة العمل لديها هدف استراتيجي وهو خفض البطالة، بل هو هدف لكل الجهات الحكومية ويعتبر من أهم وأكبر 

الملفات التي تجب معالجتها، ولكن حين نتتبع خطوات وزارة العمل، نجدها أحدثت خلطاً بين "التضييق على المؤسسات 

يرة والمتوسطة" ومحاربة التستر وأيضاً خفض إعداد المحالت الكبيرة جداً، ونجد أن الرسوم التي فرضت في ذلك الصغ

تعتبر كبيرة وعالية على مؤسسات صغيرة ومتوسطة، تحتاج وفر كل لاير لكي تحقق أعلى ربح وعائد، والتوطين واضح 

ولكن بعض األعمال والمهن لم يطالها التوطين لصعوبة بأن يكون هناك مواطن محل أجنبي في أعمال أو مهن محددة، 

قيام المواطن بها، مثال ذلك عامل تحميل وتنزيل، سائق شاحنة، موزع، وعمالة البناء بال حدود، وغيره من األعمال 

ا مكلف والمهن، فهؤالء لم يطالها التوطين ويصعب اليوم توطينها ولكن الرسوم التي عليهم هي كما غيرها ومتساوية، وهذ

جداً، وال ننسى أن ارتفاع تكلفة العمالة يعني ارتفاع األسعار لها، فهل عامل البناء تكلفته اليوم كما هي سابقاً؟ واآلن نجد 

 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني من ذلك، في أعمال لم توطن بعد

 

مع القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة أعتقد أنه يجب على وزارة العمل أن تعمل بروح الشراكة التامة والحقيقة 

والمتوسطة، وأن أي من يخرج من السوق لتعثر يجب أن تضع ذلك في حساباتها لماذا خرج وتسأل عن المعوقات وماذا 

حدث، حتى تكون هناك معالجة وتسهيالت للشباب العاملين بالقطاعات الصغيرة والمتوسطة، يجب أن نقر أن وضع هذه 

في موقف صعب مع ارتفاع التكاليف، وهذا يعني ارتفاع األسعار والتكلفة، وعدم جاذبية لمن يريد دخول  المؤسسات اآلن

العمل الحر، وهنا أركز على الصغيرة والمتوسطة، والكبيرة تختلف بحكم خبرتها بالسوق وآليات حلول لديها قد تكون 

أردنا توطينها بتدرج وإنسيابية، ونمو الشركات  أعلى، يجب أن نجذب ونشجع هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن

ً إيراد للدولة من خالل رسوم أو ضريبة أو سجالت أو غيرها  والمنشآت هو يفتح فرص عمل جديدة، واستثمار، وأيضا

يدفعها التشجيع والتحفيز هو األساس يا وزارة العمل، وليس غير ذلك، وخلق مرونة عالية لهم، وعلى الوزارة أن تتساءل 

عن ضعف التوطين لماذا؟ أو لماذا نمو المنشآت ليس عالياً ومستمراً، النقاش والحوار بين الوزارة وأصحاب العمل مهم 

لكي تذلل الصعاب، وهم من سيكون تأثيرهم في االقتصاد كبيراً كأي اقتصادي في العالم من خالل المنشآت الصغيرة 

 والمتوسطة.
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 حقوق اإلنسان يف العامل
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العطية: الرياض وأبوظبي تبذالن املال والرجال إلنقاذ 
 اليمن

       م2018  فبراير  01 -هـ 1439  جمادى األولى 15  المصدر: الجزيرة الخميس

 ضابا اومقط 

  

     AM 1:16 04-02-2018أبها: سلمان عسكر 

أكد وزير األوقاف واإلرشاد اليمني، القاضي الدكتور أحمد العطية، أن السعودية واإلمارات أوقفتا التمدد اإليراني في اليمن، 

د من المحافظات، مشيرا إلى أن إيران الفارسية حاولت وأعادا تحرير الكثير من المواقع، ونشر األمن واالستقرار في العدي

اختطاف اليمن السعيد من حاضنة العرب والخليج، وتغيير هويته غير أن فزعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

 .عبدالعزيز، جاءت لتنقذ اليمن من براثن الفرس وشبح الصفوية المارقة

إن دور المملكة واإلمارات حفظ لليمن مكانتها وعروبتها، كما أنقذ المساجد ودور ، «الوطن»وقال العطية في تصريحات إلى

 .القرآن والسنه النبوية والتي طالها الكثير منها عبث الحوثيين بتدميرها وتخريبها

 إعادة البناء 

واألمنية والعسكرية، مشيرا إلى ذكر العطية أنه بعد االنقالب الحوثي، بات اليمن بحاجة إلى إعادة بناء جميع مؤسساته الحكومية 

وجود جزء مغتصب من اليمن بأيدي االنقالبيين في صنعاء، وهناك عراقيل في المناطق المحررة، ومن ثم فإن الحكومة 

الشرعية مازالت تعاني من ظروف صعبة جعلتها تعلن ميزانية حرب وإجراءات تقشفية، مستنجدة في ذلك بدول التحالف إلعادة 

إن السعودية واإلمارات استجابا لمطالب الشرعية، وواجها عدو اليمن الذي أراد إسقاطه في »وبسط االستقرار، وقال بناء الدولة 

، مشيرا إلى أن المبادرة الخارجية التي كان للسعودية واإلمارات الفضل فيها أنقذت اليمن عندما كان على حافة «الطائفية المقيته

 .الهاوية المدمرة

 مالبذل الجهد وال 

قال العطية إن السعودية واإلمارات ومنذ تشكيل التحالف العربي تبذالن المال والجهد والرجال إلنقاذ اليمن، مشيرا إلى عودة 

الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة، وفوق ذلك نجد جنودهم في الجبهات وطائراتهم ومعداتهم تشارك الستعادة الشرعية 

األمر لم يتوقف عند ذلك فحسب، بل الهالل األحمر واإلغاثة المتواصلة لليمن، كل »يراني، مضيفا أن ودحر االنقالب الحوثي اإل

 .«ذلك بفضل روحين في جسد تمثله السعودية واإلمارات

ولفت العطية إلى أن السعودية واإلمارات تتوافقان وتسيران في طريق مستقيم منذ بدء عاصفة الحزم وحتى اآلن، وخير دليل 

 .ذلك حقن الدم اليمني في األيام األخيرة في عدن الحبيبةعلى 

 من كلمات العطية 

 السعودية واإلمارات روحان في جسد واحد

 البلدان أوقفا التمدد اإليراني في اليمن 

 فزعة خادم الحرمين أنقذت اليمن من براثن الفرس 

 المملكة واإلمارات حفظتا لليمن مكانتها وعروبتها 

 ار إلى العديد من المحافظاتأعادا االستقر 

 أنقذا المساجد ودور القرآن والسنه النبوية 

  

  

 

http://www.alwatan.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?ArticleID=328821&CategoryID=1
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معدالت الشفاء من السرطان تكشف ختبط وزارات 
 الصحة

   م2018فبراير   5-هـ 1439جمادى االولى   19  االثنين  الوطن  المصدر: جريدة 

 ضابا او بض

  

     AM 1:45 05-02-2018أبها: الوطن 

الطبية أن وزارات الصحة في العالم تتخبط في السيطرة على السرطان، وذلك بعدما « ذي النسيت»كشف دراسة نشرتها مجلة 

نامية، ال يلقون الرعاية الالزمة أو وسائل العالج التي يمكن وجدت أن مرضى السرطان في كثير من الدول خصوصا الدول ال

 .سنوات، وهو رقم يستخدم لتقييم فاعلية العالج 5أن تبقيهم على قيد الحياة على األقل لمدة 

 ماذا يحدث بعد التشخيص

حول الشفاء من  CONCORD ذكر موقع الراديو الوطني األميركي أن هذا السؤال بحثت عن إجابته دراسة من قبل برنامج

الطبية. وبحثت الدراسة في سجالت المرضى البالغين واألطفال « ذي النسيت»السرطان، ونشرت الثالثاء الماضي في مجلة 

. والهدف هو مقارنة 2014إلى عام  2010دولة. وهذه السجالت من عام  71الذين تم تشخيصهم بمختلف أنواع السرطان في 

في خمس سنوات. وقالت الدراسة إن هنالك تحسنا في معدالت البقاء على قيد الحياة لدى مرضى معدالت البقاء على قيد الحياة 

هذا األمر صحيح بالفعل خصوًصا في الدول »السرطان، ولكن مع وجود تحذير. كما أشارت الباحثة الدكتورة كلوديا أليماني 

 .«المتقدمة وأقل صحة في الدول النامية

 متقدمةمكافحة متميزة في الدول ال

بشكل ناجح  –مثل الواليات المتحدة ومعظم أوروبا  –يتم عالج أمراض السرطان لدى األطفال في الدول ذات الدخل المرتفع 

أو حتى أكثر. وقد انعكس ذلك في بيانات سرطان الدم  %90جدا لدرجة أن معدل البقاء على قيد الحياة خمس سنوات يصل إلى 

 .ان أطفال شيوعاالليمفاوي الحاد، وهو أكثر سرط

وعلى العكس، في بعض الدول ذات الدخل المتوسط مثل )الصين والمكسيك والبرازيل(، فإن معدل البقاء على قيد الحياة أقل من 

. ولكن هناك بعض االكتشافات المفاِجئة. فبعض الدول في آسيا تقوم بشكل أفضل في تشخيص وعالج سرطان المعدة 60%

 %68سنوات في كوريا الجنوبية واليابان يبلغ  5به الواليات المتحدة. فمعدل البقاء على قيد الحياة لـوالمريء مقارنة بما تقوم 

 .في الواليات المتحدة %33بالترتيب، بالمقارنة بـ  %60و

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=328858&CategoryID=3
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 رعاية األطفال وليس العالج

عن السبب الذي يجعل أطفاال  تحدث مايكل كولمان، وهو بروفيسور في علم الوبائيات واإلحصاءات الحيوية من مدرسة لندن،

مصابين بسرطان الدم في المكسيك والبرازيل ال يتحسنون مثل أقرانهم في الواليات المتحدة، وقال: تذكروا أنه في الخمسينات 

أو أقل بعد خمس سنوات.  %5والستينات في الدول الغربية، كان معدل البقاء على قيد الحياة لألطفال المشخصين باللوكيميا 

اليوم، وبسبب العالج الكيماوي، وكذلك بعض العالجات األخرى مثل «.السبب في ذلك كان عدم توفر العالجات»اف وأض

زراعة نخاع العظم، فإن معدالت البقاء على قيد الحياة قد ارتفعت في الغرب. ولكن هذا ال يعني أن توفر األدوية المناسبة هو 

األمراض السرطانية. األمر ال يتمحور فقط حول شراء المزيد من األدوية، وإنما  الحل للدول التي ال تزال تعاني مع مثل هذه

 .تطوير أوسع للخدمات الصحية التي تقدم الرعاية للطفل أثناء العالج الكيماوي

 عالقة الدخل بالعالج 

الج السرطان. وطرحت مثاال تقول أليماني إن الدول ذات الدخل المتوسط قد تكون بنفس فاعلية الدول ذات الدخل المرتفع في ع

اكتشفنا »وتابعت «. بشكل عام اكتشفنا معدالت جيدة للبقاء على قيد الحياة في بعض حاالت السرطان»دولة كوستاريكا، وقالت 

أو أعلى، وبذلك تنضم لدول أخرى مثل الواليات  % 85سنوات في الدولة يقترب من  5أن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 

 .دولة أوروبية 16وكندا واليابان والمتحدة 

 نجاح عالج سرطان المعدة في آسيا 

دول مثل كوريا الجنوبية واليابان وتايوان تاريخيا كانت تعاني من معدالت عالية من سرطان المعدة والمريء. لذلك وضعت 

كر جدا، و ذلك في اآلليات إنهم محترفون في التشخيص المب»الحكومات والشركات المحلية فحوصا سنوية. وقال كولمان: 

من جانبه، ذكرت الباحثة في الصحة وطب المناطق الحارة من «. الجراحية العنيفة التي تسيطر على هذه األنواع من السرطان

في هذه  –اللوكيميا والميالنوما مثال  –أن معدالت البقاء على قيد الحياة ألمراض السرطان األخرى « أليماني»نفس المدرسة 

 .«منخفضة جدا»اآلسيوية الدول 

 بيانات السرطان مهمة معقدة 

دولة تم  85جاءت المعلومات في التقرير من السجالت التي تذكر تشخيصات وحاالت الوفاة بالمرض، ولكن من ضمن 

ة أو وقال كولمان إن ذلك بسبب أن السجالت إما مغلق«. دولة المشاركة، ولكنها لم تستطع 20التواصل معها أرادت أكثر من 

تفتقر إلى المصادر التي تثبت موثوقية البيانات، أو أنها لم تحصل على اإلذن القانوني لربط البيانات من سجالت التشخيص 

 13من بين  4»بسجالت الوفاة من السرطان. فمثال ال توجد بيانات من أي دولة في إفريقيا في قسم سرطان األطفال. وأضاف 

أما أليماني فأكدت أنه بدون مثل هذه البيانات فإن «. درة على تقديم البيانات في وقت الدراسةسلطة قضائية في كندا لم تكن قا

 .«وزارات الصحة تتخبط في السيطرة على السرطان»
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منظمة أممية تواصل النظر يف مجيع ادعاءات 
 استخدام األسلحة الكيميائية يف سورية

   م2018فبراير   06-هـ 1439دى االولى جما  20  الثالثاء  الرياض  المصدر: جريدة 

 ضابا او بض

  

أكدت الممثلة السامية لشؤون نزع السالح إيزومي ناكاميتسو أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية 

 .دام األسلحة الكيميائية في سوريةتواصل النظر في جميع ادعاءات استخ

وأوضحت ناكاميتسو في إحاطتها أمام مجلس األمن الدولي اليوم أن معظم هذه االدعاءات تتعلق باستخدام مواد كيميائية سامة 

أن مثل الكلورين في مناطق غير خاضعة لسيطرة النظام السوري، وأضافت "ما زال يتعين القيام بمزيد من العمل قبل أن نعتبر 

قد طبق بالكامل، وقبل أن يثق المجتمع الدولي في القضاء الكامل على برنامج السالح الكيميائي السوري. لقد  2118القرار 

تواصلت ادعاءات استخدام األسلحة الكيميائية في سوريا، بما يؤكد على مسؤوليتنا المستمرة والجماعية لضمان محاسبة 

 ."المسؤولين عن تلك الحوادث

لمسؤولة الدولية على أهمية وضع استجابة ذات مغزى إذا ثبت استخدام األسلحة الكيميائية في أي من تلك االدعاءات، وشددت ا

 .معربة عن أملها في أن تفضـّل تلك االستجابة الوحدة ال اإلفالت من العقاب

ل توصيلها، يشكل تهديداً للسلم واألمن ، على أن انتشار األسلحة الكيميائية، وكذلك وسائ2013الصادر عام  2118ويؤكد القرار 

الدوليين، كما أدان القرار أي استخدام لألسلحة الكيميائية في سوريا، وأيد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية 

 .الذي يتضمن إجراءات خاصة للتعجيل بالقضاء على برنامج سوريا لألسلحة الكيميائية وإخضاعه لتحقق صارم
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ادة األرياني: خادم احلرمني لىب نداء العروبة بعاصفة احلزم الستع

 الشرعية وقطع أيادي إيران
الربيعة : اململكة تقود أكرب خطة إنسانية يف تاريخ األمم 

 املتحدة ملساعدة اليمن

 م   2018فبراير  7 -هـ 1439جمادى األول  21الرياض االربعاء لمصدر: جريدة ا
//www.alriyadh.com/1660189http: 

 

 مفضي الخمساني-الرياض

أكد المستشار بالديوان الملكي رئيس مركز الملك سلمان لإلغاثة د. عبدهللا الربيعة ان المملكة تقود اكبر خطة استجابة 

 .ألغاثة االنسانية في تاريخ االمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمني

 

نظمات األممية العاملة في اليمن، كاشفا عن قيام التحالف العربي لدعم الشرعية بحظر وانتقد د. عبدهللا الربيعة بعض الم

ألف موقع في اليمن، وذلك على خالف تقارير المنظمات الدولية غير العادلة في تقاريرها، مشددا في ذات  41إستهداف 

ي الدقة واتباع أعلى المعايير في السياق على أن التحالف العربي لدعم الشرعية حريص على سالمة المدنيين ويراع

 .عملياته القتالية في اليمن

 

جاء ذلك في ندوة إعادة األمل نظمتها جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وشارك فيها كل من وزير اإلعالم في 

لملك سلمان لإلغاثة الجمهورية اليمنية د.معمر مطهر االرياني، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز ا

واألعمال االنسانية الدكتور عبدهللا بن عبدالعزيز الربيعة، وسفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة د.شايع محسن الزنداني، 

 .ومدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية د.عمر مجلي

 

العربية السعودية ودول التحالف تسعى إلغاثة  وفي كلمة ألقاها الدكتور عبدهللا الربيعة في بداية الندوة أكد فيها أن المملكة

ومساعدات اليمنيين بدون استثناء، وال تفرق بين مواطن يمني وآخر سواء في المناطق المحررة أو الخاضعة لسيطرة 

الميليشيات الحوثية، كاشفا عن قيام الميليشيات الحوثية بفرض رسوم جمركية على المساعدات ومواد اإلغاثة التي ترسلها 

المملكة لليمنيين الواقعين تحت سيطرة الميليشات، مضيفا بأن ذلك يعني أننا نرسل المساعدات والغذاء لمساعدة اليمنيين، 

 .بينما تفرض عليها الميليشيات الحوثية اإليرانية رسوما جمركية لدعم جهودها العسكرية

 

وكان المبلغ المطلوب لتنفيذ  2018في اليمن للعام وأضاف ان األمم المتحدة قبل أيام اطلقت خطة االستجابة اإلنسانية 

مليار دوالر أي حوالي  1.5مليار دوالر، وبعد يومين من اإلعالن عن الخطة التزمت دول التحالف العربي بـ 2.9الخطة 

م لخطة من إجمالي المبلغ المطلوب، وتعد أكبر استجابة بتاريخ األمم المتحدة قاطبة منذ إنشاء المنظمة وحتى اليو 50%

إنسانية، مشيرا إلى أنه بحسب المعلومات التي وردت من األمم المتحدة لم تقم الدول المانحة بسداد المبالغ التي التزمت بها 

 .في الخطة ما عدا المملكة واإلمارات

 

ز يقوم بجهود ونوه الربيعة إلى أن أحد أهم أساليب تجنيد الميليشيات لألطفال هو إغراؤهم بـ"القات"، مضيفا بأن المرك

 .مميزة بإعادة تأهيل األطفال في اليمن ببرامج نوعية مدروسة ليعودوا أعضاء نافعين لخدمة أمتهم ومجتمعهم
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موانئ سعودية الستقبال المساعدات، مشددا  3وعن جهود المملكة في إغاثة اليمن أكد الربيعة على أن المملكة خصصت 

مناطق الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين من ميناء الحديدة، الذي تروج له على أن ميناء جازان السعودي أقرب إلى ال

 .بعض المنظمات األممية

 

وأكد أن مركز الملك سلمان تمكن من إيصال المساعدات إلى قلب تعز فيما عجزت جميع المنظمات الدولية من القيام 

ق في أي مكان، حتى أنه تم استخدام الجمال لنقل بذلك، مضيفا بأن المركز لم ولن يترك وسيلة إلغاثة الشعب اليمني الشقي

 .اسطوانات االكسجين إلى المرضى في داخل تعز على الرغم من الحصار الذي تفرضه عليها الميليشيات اإلنقالبية

 

واستعرض د.الربيعة جهود المركز في اإلغاثة اإلنسانية في دول العالم والمنطقة وخاصة في اليمن، وما يبذل في هذا 

بيل من إيصال المساعدات للمحتاجين في المناطق المتضررة من الجرائم الحوثية، التي تفرض حصاراً على بعض الس

دولة عبر العالم، بقيمة جاوزت المليار دوالر ذهب معظمها لمساعدة  38المناطق. فقد شملت مساعدات المملكة أكثر من 

( ومن السوريين 561911تضافت من األشقاء اليمنيين )مشروعات للنساء. واس 110مشروعاً، و 120األطفال بواقع 

 .من سكان المملكة %5.26(، وهو ما يعادل 249.669( ومن ميانمار )262.573)

 

مشروعاً في مختلف المناطق اليمنية، 193مليار دوالر لمساعدة األشقاء في اليمن، كما نفذت  11وقدمت المملكة أكثر من 

 .االجتماعية والصحية والتعليمية واإلغاثية، ومن ذلك، ما قدم لألطفال وللنساء وأسهمت في تقديم مختلف الخدمات

 

من جانبه شدد وزير اإلعالم في الجمهورية اليمنية الدكتور معمر مطهر االرياني على ضرورة تضافر الجهود للتصدي 

 .طقة العربية بأسرهاللمليشيات الحوثية المدعومة من الحكومة اإليرانية، التي تستهدف أمن اليمن والمن

 

وقال األرياني: لقد دعمت إيران إنشاء مليشيات مسلحة تابعة لها وهي التي تعرف بالمليشيات الحوثية اإليرانية، التي 

انتشرت في اليمن تحت شعارات زائفة وعملوا على تشويه اإلسالم، ففجروا المساجد وقتلوا األبرياء واقتحموا المدن 

انقلبوا على الدولة والقيادة الشرعية مما أدى إلى إخراج فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي من الواحدة تلو األخرى، و

الذي لبى نداء العروبة واألخوة والدين، فكانت عاصفة  -حفظه هللا  -العاصمة، فكان التدخل من خادم الحرمين الشريفين 

 .يادي إيران من اليمن واسقاط االنقالبم، التي هدفت إلى استعادة الشرعية وقطع أ2015الحزم في مارس 

 

وأكد االرياني أن المملكة العربية السعودية دأبت على انتهاج سياسة متوازنة تهدف إلى إعادة الوعي العربي واالنتصار 

في معركة اإلعالم، وفي الجانب اآلخر تواصل جهودها العسكرية الداعمة للشرعية الستعادة كامل السيادة على األراضي 

 .ليمنية في ظل التحالف العربي الداعم للشرعيةا

 

وثمن جهود المملكة الرامية لدعم الشعب اليمني في الجانب اإلنساني واإلغاثي وكذلك دعم اإلعالم اليمني إلظهار زيف 

رص المليشيات الحوثية ومساعيها الباطلة، فاإلعالم اليمني يسعى لكشف وتعرية المليشيات أمام العالم أجمع، كما يح

القائمون على اإلعالم اليمني على توضيح الصورة المشرقة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين 

 .- حفظهما هللا -وسمو ولي عهده األمين 

 

كز الملك من خالل مر -رعاه هللا  -وأكد االرياني في هذا السياق أنه لوال إعادة األمل التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين 

ً في ظل  سلمان لإلغاثة واألعمال االنسانية وصوالً إلى اطالق أكبر عملية انسانية شاملة، لكان الوضع في اليمن كارثيا

حكم المليشيات الحوثية اإليرانية، التي تستنزف المال العام وترهق كاهل اليمنيين، بل تفرض إتاوات مالية، إضافة 

 .لممارستها للبطش والسلب والنهب

 

بدوره أشاد سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شايع محسن الزنداني بالعالقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، 

فالروابط روابط أخوة ودم وعروبة إضافة لرابط الدين اإلسالمي الحنيف، مضيفاً أن لنا حقاً على األشقاء ولهم علينا حق 

لملمات، ونحن ندرك أن المملكة العربية السعودية بسياساتها الخارجية ليست دولة معتدية األخوة والجوار والتضامن عند ا
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بل هي مثال وعنوان للخير والسالم، فسياسة المملكة اتصفت على مدى العقود الماضية باالتزان والحكمة، ولم تتعامل 

 .يوماً بردود األفعال

 

بكل المقاييس، فالتهديد الحوثي يطال اليمن والمملكة معاً، وهذا  وأضاف الزنداني أن ما حدث في اليمن شيء استثنائي

 .التهديد يندرج ضمن مخطط إيراني توسعي، األمر الذي يهدد وجودنا وأمننا واستقرارنا بشكل عام

 

 من جانبه ثمن مدير مكتب رئيس الوزراء في الجمهورية اليمنية الدكتور عمر مجلي جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو

على ما بذلوه ويبذلونه في سبيل خدمة الشعب اليمني، والوقوف معه ونصرته في قضيته  -أيدهما هللا  -ولي عهده األمين 

 .العادلة

 

م من مليشيا الحوثي الذين حمل أفرادها 2004وأوضح أن القضية اليمنية لم تبدأ مع عاصفة الحزم، فاليمن عانت منذ 

كوا حقوق االنسان وتجاوزا كل القوانين والمبادئ اإلنسانية والدينية، فكانت الصراعات السالح وتمردوا على الدولة وانته

في اليمن ابتداًء من محافظة صعدة مروراً ببقية المحافظات. فقد استغلت المليشيا الحوثية اإلرهابية المدعومة من إيران 

 .الظروف السياسية حتى بدأت عاصفة الحزم إلعادة الشرعية لليمن

 

جانبه أشار معالي مدير جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدهللا أبا من 

الخيل، إلى مواقف خادم الحرمين الشريفين وجهوده وسمو ولي عهده األمين عندما هبوا لنصرة األشقاء في جمهورية 

عمليتين كبيرتين، كانتا ذات أثر بليغ في ردع االنقالبيين ودحر كل طامع اليمن المعطاء، يمن الخير والسعادة وذلك عبر 

وحاقد عبر مليشيات تدعم من أعداء الدين، والملة ، تسعى إلفساد األمن واألمان والطمأنينة واالستقرار في األوطان 

رت معطياتها مفاهيم أولئك، العربية والمسلمة، أال وهما عملية عاصفة الحزم التي جاءت حاسمة عازمة جازمة قوية، غي

فأدركوا أنه ال مقام النحرافاتهم، وبالتالي كف هللا شرهم وضرهم، وعقب ذلك كانت عملية إنسانية خيرة، نرى أثرها 

 .وأهدافها تتحقق على أرض الواقع أال وهي عملية إعادة األمل لشعب اليمن الشقيق

 

ً أن هذه الندوة اجتماع ايجابي مثمر وتظاهرة أخوية ورحب معالي مدير الجامعة بالضيوف المشاركين في الن دوة، مبينا

إيمانية عربية إسالمية تنبثق من بالد الحرمين وقبلة المسلمين وهي المعينة لقضاياهم والناصرة لكل عربي ومسلم وإنسان 

 .خير في مشارق األرض ومغاربها

 

الجامعة العريقة والمؤسسة العمالقة، التي تسهم  وأضاف: شرفنا بإقامة هذه الندوة في رحاب جامعة اإلمام، وهي

في إظهار وإشهار كل عمل جليل وجهد عظيم  -حفظهما هللا  -بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين 

ً وأبداً ما يفتحان أبوابهما وقلوبهما لكل ما يرأب الصدع ويجمع الكلمة ويلم الشمل  في المجتمع تقوم به الدولة وهما دائما

 العربي واإلسالمي والدولي، يدل على ذلك الحقائق والوثائق وتشهد عليه األرقام واألدلة السواطع والبراهين القواطع .
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ملوظفى جامعة الدول العربية حول "آليات  ورشة عمل تدريبية
 حقوق اإلنسان"

 م   2018فبراير   8 -هـ 1439جمادى األول  22الخميس  اليوم السابعلمصدر: جريدة ا
http://www.youm7.com/story/2018/2/8آو ررررط -حررررو -اوعضب ررررة-اورررر و - طمعررررة-ومرررروظفى-ت ض ب ررررة-عمرررر -/وضشررررة-

 3640039حقوق/

 

 كتب مصطفى عنبر

نة حقوق اإلنسان العربية "لجنة الميثاق" بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع إدارة التدريب وتطوير وسائل العمل تنظم لج

بقطاع الموارد المالية والبشرية والخدمات العامة بالجامعة، ورشة عمل تدريبية لموظفى األمانة العامة والمندوبيات، حول 

 .فبراير، بمقر األمانة العامة للجامعة 12و 11ق اإلنسان، وذلك يومى آليات الحماية الدولية واإلقليمية لحقو

 

وتهدف ورشة العمل التدريبية للتعريف بالوثائق الدولية األساسية لحقوق اإلنسان، واختصاص اآلليات الدولية واإلقليمية 

ول الميثاق العربى لحقوق لحقوق اإلنسان، والتطور التاريخى لمنظومة حقوق اإلنسان العربية، واكتساب معلومات ح

اإلنسان، وآلية عمل لجنة حقوق اإلنسان العربية، المتضمنة تلقى التقارير من الدول األطراف والتقارير الموازية 

 .والمالحظات والتوصيات الختامية على التقارير والمبادئ التوجيهية واالسترشادية إلعداد التقارير الوطنية والموازية

 

لمعلن من جانب القائمين على الورشة، سيتم تنفيذ البرنامج التدريبى على أساس منهج تفاعلى بين وبحسب البرنامج ا

الفريق التدريبى المكون من خبراء لجنة حقوق اإلنسان العربية، والمشاركين من موظفى األمانة العامة والمندوبيات 

 بجامعة الدول العربية.
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