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تصررح ر يسرريج الجمعيررة الوطنيررة لحقرروق الانسرران  مناسرربة 

  ثمانوناليوم الوطني للمملكة الثامن وال
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تقدم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك 

يز وسمو ولي عهده األمين االمير دمحم بن سلمان و الشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول اليوم الوطني سلمان بن عبدالعز

للمملكة الثامن والثمانون ، وأكد على ضرورة استشعار نعمة األمن واالستقرار الذي تنعم به بالدنا، في ظل االحداث 

طنية بمزيد من األمل والطموح في تحقيق المزيد من التقدم في واألوضاع الدولية الراهنة ، وأضاف اننا نستقبل أيامنا الو

مجال تمكين المواطنين وكل من يقيم على هذه األرض المباركة من حقوقهم، من خالل التعامل بإيجابية مع األنظمة 

السعي والتعليمات ذات الصلة بتوفير الخدمات والتمكين من الحقوق وتالفي التجاوزات ومحاربة التعصب والتطرف و

 . نحو التسامح وتحقيق التعاون والتنسيق لما فيه خير وتقدم بالدنا ومجتمعنا في ظل التالحم والتكاتف بين الشعب والقيادة

وأشار ان ذكرى اليوم الوطني الحالي تمر ومملكتنا تواصل مسيرتها التنموية في شتى مجاالت الحياة مع تركيز واضح 

وتطوير للتشريعات بما يعزز مسيرة العمل العدلي ، ة على أداء األجهزة الحكوميةعلى محاربة الفساد وإحكام الرقاب

والحقوقي في المملكة، مبينا ان المرأة السعودية قد حظيت خالل السنة الماضية بالعديد من المبادرات والقرارات التي 

 . عملتهدف الى تمكينها من حقوقها و تعزيز مكانتها وتيسير ُسبل تمتعها بحقها في ال

على أن التمتع بالحقوق وصيانتها وتعزيزها يقتضي االلتزام بتطبيق األنظمة وتنفيذها على الوجه الصحيح والذي : وأكد

لن يتأتى إال في ظل توفر االستقرار والمحافظة على االمن الذي تدور حوله بقيه الحقوق وجودا وعدما، كما أن السعي 

التحريض والحرص على نشر التسامح واالستماع الى الرأي اآلخر يساهم في نحو نبذ التعصب والكراهية والبعد عن 

استقرار المجتمعات ويساعد في تطورها، ويعمل على نشر ثقافة حقوق االنسان ويعزز مفهوم التنمية الشاملة التي تبنتها 

 . 4404رؤية المملكة 

في اليمن لن تثنيها عن القيام بدورها اإلنساني الن  وبين أن االنتقادات التي توجه للمملكة وقوات التحالف بشأن الوضع

هذه االنتقادات متحيزة وغير عادلة وتدعمها اجندات سياسية تهدف الى اغفال اإليجابيات وتضخيم الحاالت الفردية وتعمد 

القذائف  تجاهل االنتهاكات التي ترتكبها الميلشيات الحوثية بحق الشعب اليمني و الشعب السعودي من خالل اطالقها

 والصواريخ البالستية عشوائيا على المدن والسكان المدنيين

كما أن تعمد اغفال بعض المنظمات الدولية للجهود اإلنسانية الكبيرة التي تقدمها المملكة من خالل مركز الملك سلمان 

 .تحقيقها من وراء ذلك لإلغاثة ألشقائنا في اليمن يلقي بظالله حول أهداف هذه المنظمات ودوافعها التي تسعى إلى

واختتم رئيس الجمعية تصريحه بالقول إن ما تتمتع به المملكة من أمن وأمان وهي تحتفل بيومها الوطني الثامن والثمانين 

يدعونا إلى أهمية العناية بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان في بالدنا، ونشر الوعي بها بين المواطن والمسؤول على حد 

 .سواء
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مملكتنا تواصل مسيرتها التنمو ة : الدكتوي مفلر  ن ي يعان 

  مع تركيز واضر على محاي ة الفساد
    م4468 سبتمبر 44 - هـ6444محرم  64 دمك نيوز  االثنين جريدة : المصدر
 الخبر رابط

 

تقدم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك 

ريم بمناسبة حلول اليوم الوطني سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده األمين االمير دمحم بن سلمان و الشعب السعودي الك

للمملكة الثامن والثمانون ، وأكد على ضرورة استشعار نعمة األمن واالستقرار الذي تنعم به بالدنا، في ظل االحداث 

واألوضاع الدولية الراهنة ، وأضاف اننا نستقبل أيامنا الوطنية بمزيد من األمل والطموح في تحقيق المزيد من التقدم في 

كين المواطنين وكل من يقيم على هذه األرض المباركة من حقوقهم، من خالل التعامل بإيجابية مع األنظمة مجال تم

والتعليمات ذات الصلة بتوفير الخدمات والتمكين من الحقوق وتالفي التجاوزات ومحاربة التعصب والتطرف والسعي 

 . نا ومجتمعنا في ظل التالحم والتكاتف بين الشعب والقيادةنحو التسامح وتحقيق التعاون والتنسيق لما فيه خير وتقدم بالد

وأشار ان ذكرى اليوم الوطني الحالي تمر ومملكتنا تواصل مسيرتها التنموية في شتى مجاالت الحياة مع تركيز واضح 

مل العدلي وتطوير للتشريعات بما يعزز مسيرة الع، على محاربة الفساد وإحكام الرقابة على أداء األجهزة الحكومية

والحقوقي في المملكة، مبينا ان المرأة السعودية قد حظيت خالل السنة الماضية بالعديد من المبادرات والقرارات التي 

 . تهدف الى تمكينها من حقوقها و تعزيز مكانتها وتيسير ُسبل تمتعها بحقها في العمل

ام بتطبيق األنظمة وتنفيذها على الوجه الصحيح والذي على أن التمتع بالحقوق وصيانتها وتعزيزها يقتضي االلتز: وأكد

لن يتأتى إال في ظل توفر االستقرار والمحافظة على االمن الذي تدور حوله بقيه الحقوق وجودا وعدما، كما أن السعي 

ي نحو نبذ التعصب والكراهية والبعد عن التحريض والحرص على نشر التسامح واالستماع الى الرأي اآلخر يساهم ف

استقرار المجتمعات ويساعد في تطورها، ويعمل على نشر ثقافة حقوق االنسان ويعزز مفهوم التنمية الشاملة التي تبنتها 

 . 4404رؤية المملكة 

واختتم رئيس الجمعية تصريحه بالقول إن ما تتمتع به المملكة من أمن وأمان وهي تحتفل بيومها الوطني الثامن والثمانين 

ية العناية بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان في بالدنا، ونشر الوعي بها بين المواطن والمسؤول على حد يدعونا إلى أهم

 .سواء
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 ناء إطاي نظامي ومؤسسي المملكة حرصت على ": العيبان"

 لحما ة حقوق الإنسان

 ملحمة التوحيد جّسدت لنا عبقر ة الملك المؤسج الفذة
    م4468 سبتمبر 44 - هـ6444محرم  64سبق  االثنين  جريدة : المصدر
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الحرمين الشريفين الملك سلمان بن  رفع رئيس هيئة حقوق اإلنسان الدكتور بندر بن دمحم العيبان خالص التهاني لخادم

عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي األمير دمحم بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 

للمملكة العربية السعودية، الذي يحل على المملكة في وقت تشهد فيه ( 88)وزير الدفاع، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ

جوهرية ونقالت نوعية كبرى على مختلف األصعدة، معتمدة في ذلك على توفيق هللا، ثم ما صدر من قرارات  إصالحات

 . -حفظها هللا  -من القيادة الرشيدة 

إن اليوم الوطني يعيد للشعب السعودي الوفي تضحيات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود : وقال العيبان

أرسى دعائم الحكم على أساس متين من الحكم بما أنزل هللا في كتابه الحكيم وما جاء في سنة نبيه دمحم الذي  -رحمه هللا  -

ملسو هيلع هللا ىلص، وسار على هذا النهج أبناؤه الملوك من بعده، وهي ذكرى متجددة في وجدان مواطني هذا الوطن المعطاء، وتنبض بها 

 .قلوبهم

لنا عبقرية الملك المؤسس الفذة في القدرة على توحيد أبناء هذا الوطن، فتمخض عن  إن ملحمة التوحيد جّسدت: وأَضاف

ذلك مولد أمة تشربت معاني الوحدة والتالحم والوطنية قبل نحو قرن من الزمان، وها هي تواصل المسيرة على ذات 

 .م ُمنجز في مسيرة الوطنالخطى، فحق لها أن تحتفى عام بعد عام بهذا اليوم الخالد، يوم توحيد المملكة كأعظ

إن ذكرى اليوم الوطني تحل هذا العام والمملكة ترفل في ثوب العزة والكرامة والشموخ، : ومضى الدكتور العيبان يقول

وتشهد وحدة وطنية يندر مثيلها، خصوًصا وأن المملكة تمر بمرحلة استثنائية في تاريخها، وذلك من خالل رعاية وخدمة 

المشاعر المقدسة وقاصديها من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وحرص خادم الحرمين الشريفين الحرمين الشريفين و

على التأكيد دوماً على ما تستشعره هذه البالد قيادة وشعباً من مسؤولية هذا الشرف العظيم للقيام بهذه المهمة المقدسة التي 

 .عامتتفرد هذه الدولة المباركة بها بكل اقتدار وتميز عام بعد 

، وما صاحبها منذ انطالقها 4404وأكد أن ما تشهده بالدنا من تنمية تسابق الزمن في كل الميادين وفقاً لرؤيتها الطموحة 

من حديث للمسؤولين، والمتابعين، والمحللين المنصفين، عن طموحات وإمكانات اإلنسان السعودي رجالً كان أو امرأة، 

 .منين بأن لكل منهم دوراً يؤديه، ومتسلحين لهذه المهمة الوطنية بكل عزيمة وإصراروالتفافهم حول قيادتهم الرشيدة، مؤ

وأكد رئيس هيئة حقوق اإلنسان أن ما تعيشه المملكة، من أمن، واستقرار، ورخاء هو أعظم دليل على ما أحدثه خادم 

من إصالحات تاريخية  -يدهما هللا أ -الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده األمين 

ونقالت نوعية في مختلف المجاالت، األمر الذي يؤكد أن هذه البالد تسير نحو أهدافها التي رسمتها لمستقبلها وهي 

متمسكة بثوابت الشريعة اإلسالمية الغراء الضامنة لحقوق اإلنسان وتحقيق العدل والمساواة، واألمن واالستقرار، في ظل 

دامة، وسعي حثيث لإلسهام في تحقيق األحالم والطموحات للوطن، والمشاركة في تحقيق األمن والسلم اإلقليمي تنمية مست

 .والدولي، ومكافحة اإلرهاب بكل صوره وأشكاله

ونوه العيبان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني بجهود الدولة في ملف حقوق اإلنسان مشيًرا إلى أن حقوق اإلنسان في بالدنا 

برعاية خاصة في هذا العهد الميمون انطالقاً من مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء التي كفلت حفظ حقوق تحظى 

 .اإلنسان واحترام كرامته
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وبين أن المملكة جعلت حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها منهًجا ثابتًا في جميع تدابيرها المتخذة، ومرتكًزا مهماً في خططها 

ية، وتُرجم هذا الحرص ببناء إطاٍر نظامي ومؤسسي قوي يحمي ويعزز حقوق اإلنسان دون تمييز، ومما التنموية المتتال

يدل على هذه العناية والحرص بملف حقوق اإلنسان صدور العديد من األنظمة والتشريعات كنظام اإلجراءات الجزائية، 

ونظام التنفيذ؛ واألوامر والقرارات التي عززت حقوق ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، 

 .المرأة والطفل والمسن

وعلى المستوى المؤسسي، أكد معاليه أنه تم اتخاذ العديد من التدابير التي طورت من القدرات المؤسسية في مجال حماية 

مملكة جهدًا في تبني القضايا العادلة، وتعزيز حقوق اإلنسان بالمملكة، أما على المستويين اإلقليمي والدولي فلم تأُل ال

وتقديم المساعدات اإلنسانية الكبيرة، والدعم الكبير للبلدان الفقيرة والمتأزمة دونما تمييز، كما أبدت تعاونًا فاعالً مع 

إلنسان الهيئات اإلقليمية والدولية في مجال حقوق اإلنسان، ومن ذلك تقديمها لجميع تقاريرها الخاصة باتفاقيات حقوق ا

 .التي أصبحت طرفًا فيها

ينبغي أن نستشعر القيمة الفعلية لهذه الذكرى الغالية من خالل الحرص : واختتم رئيس هيئة حقوق اإلنسان تصريحه قائالً 

على تحقيق أفضل اإلنجازات والممارسات الفضلى على مستوى القطاعات كافة، وبذل المزيد من التضحية والعطاء، 

 .أن يحفظ لهذا البلد أمنه واستقراره ونماءه ورخاءه في ظل قيادته الحكيمة -وعال  جل -داعياً هللا 

 

 

تهدي أ ناء الوطن خدمات قانونية  قيمة " هيئة المحامين"

 مليون ي ال 82

أ ام و مشايكة  01وني استمر  عد مايثون تطوعي قان

 محامين ومحاميات
    م4468 سبتمبر 41 - هـ6444محرم  61سبق  االربعاء  جريدة : المصدر
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سبتمبر؛  60اختتمت الهيئة السعودية للمحامين مارثون التطوع القانوني الذي أُقيم احتفاًء باليوم العالمي للقانون المصادف 

ً راية المهنة حتى اليوم الوطني المجيد في ليستمر  سبتمبر، مهدياً رسالة المهنة ألبناء الوطن من خالل سباٍق  40رافعا

تطوعيٍّ يقدم فيه المحامون مختلف فعاليات التطوع المهني من ترافعٍ عن غير القادرين على دفع أتعاب المحاماة، وتقديم 

ية لرواد األعمال المبتدئين، وإقامة برامج التدريب، وحلقات النقاش، العون الحقوقي للمستحقين، والمشورة القانون

 .والتوعية القانونية

ونُفذت تلك الفعاليات في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وبمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية والخاصة، وتواجٍد في 

ية، والمستشفيات، والجامعات، وحاضنات ومراكز األماكن العامة كالمحاكم، ومقار هيئة حقوق اإلنسان، والمراكز التجار

 .األعمال والغرف التجارية، وخصصت الهيئة مقاراً لتلقي استفسارات الجمهور، وقنوات اتصال مركزية مجانية

وذكر األمين العام للهيئة السعودية للمحامين بكر عبداللطيف الهبوب، أن مبادرة مارثون التطوع القانوني تأتي متوافقةً مع 

أهداف تنظيم الهيئة، وإستراتيجية عملها المتمثلة في تحقيق التوازن بين أصحاب المهنة والمجتمع؛ لذا فقد كّرست الهيئة 

جهودها على حوكمة إجراءات المبادرة، ووضع الضوابط الكفيلة بتحقيق األهداف المنشودة وضمان جودة العمل 

 .والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة
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ساعة عمل، بلغ عدد الساعات التطوعية فيها من مختلف المشاركين  414ساعات المارثون بلغت وأفاد بأن إجمالي 

ً متوزعين عبر  054ساعة تطوعية، بمشاركة ما يقارب  40.044 مناطق إدارية بالمملكة، وبمشاركة أكثر  64متطوعا

لاير، تبرع بها  48.751.444ارها مستفيداً، وبتكلفة إجمالية مقد 8.705جهة من القطاع الحكومي والخاص، و 45من 

 .المتطوعون للجمهور في يوم الوطن

اتصال عبر الرقم المجاني الموحد المقدم بالتعاون مع شركة  6.444كما تلقت الهيئة عبر قناة االتصال المركزية 

ً ومحامية؛ للرد على أسئلة الجمهور حيث بَلََغ متوسط س 44االتصاالت السعودية، شارك فيه  اعات االستشارات محاميا

 .رسالة( 56)ساعة، وبلغ عدد الرسائل اإللكترونية  6444

مدرباً، بلغ  04ورشة عمل توعية قدمها  41وشاركت أكاديمية هيئة المحامين بالتنسيق مع لجان المجتمع القانوني بعقد 

ً  4.484ساعات استفاد منها قرابة  644مجموع ساعاتها   .شخصا

يُعنى برفع كفاءة اإلدارات " التميز المؤسسي لإلدارات القانونية"يات المارثون برنامجاً تنفيذياً كما أقامت الهيئة ضمن فعال

ّم المستوى األول منه لموظفي اإلدارة القانونية بوزارة االقتصاد والتخطيط حيث  القانونية من خالل عدة مستويات، قُد 

 .لقطاع الحكومي والخاصتطرق المستوى األول إلى أخالقيات الممارس القانوني في ا

من جهته أوضح نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ عبدهللا الفالج أن تفاعل الزمالء المحامين مع المارثون كان مصدر 

 .فخٍر واعتزاٍز عكس حرصهم الكبير على خدمة المجتمع والوقوف بجانبه في كل الظروف والمتغيرات

في خضم احتفالنا بيومنا الوطني المجيد، فخدمتنا للوطن لن تقف عند سقف  احتفالنا بانتهاء المارثون يأتي"وأضاف أن 

ً واحداً ودرعاً حصيناً  محدد، وطموحنا أكبر من أجل وطن الحزم والعزم، ونقف جميعاً كمحامين في يومنا الوطني صفا

 ".فخر واالعتزازمدافعين عن الوطن براية الحق رافدنا الشريعة اإلسالمية السمحة والقانون، نلبس معطف ال

بدأت الفكرة وتنامت حتى عكست صورةً وطنيةً زاهيةً أشكر كل من شارك : "وأشاد سعادته بالتفاعل الكبير حيث قال

، مثنياً على جهود عبدهللا الحسن قائد مارثون التطوع، ومتابعة وإشراف "وتفاعل واقتطع جزءاً من وقته إلنجاح المبادرة

األمين العام، وضباط االتصال في لجان المجتمع القانوني، والجهات الحكومية والخاصة  الدكتور مروان الروقي مساعد

الداعمة، والمشاركة المتميزة من شركة االتصاالت السعودية التي تحملت تكاليف قناة االتصال المركزية طيلة فترة 

 .المارثون

في العام القادم بإذن هللا، وبمشاركة أوسع ليكون المارثون وأكد سعادته أن نجاح المارثون هو محفُز للهيئة لتقديم المارثون 

 .أيقونة قانونية في اليوم الوطني المجيد
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أخباي ذات علاقة من الصحف المحلية   
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أكدت تقدم ترتيب المملكة في مؤشح تسجيل الملكية 

 العقاي ة

 «التوثيق»خدمة في قطاع  8.5تقدم « العدل»
    م4468 سبتمبر 45 - هـ6444 محرم 65 الثالثاء الحياةجريدة : المصدر
 الخبر رابط

 

دولي مليون خدمة في قطاع التوثيق في المرفق العدلي على المستويين ال 4.5أعلنت وزارة العدل تقديمها أكثر من 

دولياً في مؤشرات  44إلى  04والمحلي خالل عام، مشيرة إلى تقدم ترتيب المملكة في مؤشر تسجيل الملكية العقارية من 

 .البنك الدولي

مليون عملية، شملت وكاالت  4.5وجاء إجمالي عمليات التوثيق الصادرة من كتابات العدل خالل العام الماضي أكثر من 

كما شمل أبرز اإلصالحات في تسجيل الملكية، تقليل . وعقود الشركات، والتوثيق على عقار وإقرارات وفسخ الوكاالت،

عدد اإلجراءات بحيث يكون على المستثمر القيام بإجراء واحد وهو زيارة كتابة العدل مع مالك العقار أو من ينوب عنه، 

 .دقيقة 14وإحضار الوثائق المطلوبة؛ إلصدار صك الملكية الجديد خالل 

هي خدمة مجانية تقدمها الوزارة للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى « كتابات العدل المتنقلة»وبينت الوزارة أن 

، والمرضى وذوي اإلعاقات ونزالء المستشفيات ودور الرعاية (سنة أو أكثر 74)مقرات كتابات العدل من كبار السن 

ل للذهاب إلى الجنود المرابطين على الحد الجنوبي إلنهاء معامالتهم والمالحظة، إضافة إلى تكليف عدد من كتاب العد

 .مراعاة لجهودهم وتقديراً لهم

ولفتت إلى أن الوزير الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أصدر قراراً في وقت سابق بتمكين المرأة من الحصول على 

زارة على توفير خدمة اإلفراغات العقارية وتوثيق رخصة التوثيق، للقيام ببعض مهام كتاب العدل، مضيفة أنها عملت الو

، حيث يمكن www.mwathiq.saالوكاالت وفسخها وتوثيق عقود الشركات للمستفيدين عبر بوابة الموثّق اإللكترونية 

 .للجميع االستفادة من الخدمات التوثيقة في أي وقت

ي أسهمت في تقدم ترتيب المملكة في السنة األخيرة وأضافت أنها سعت إلى تطبيق العديد من اإلصالحات واإلجراءات الت

، كما اعتمدت الئحة كتاب العدل الجديدة، الذي يتم خاللها نشر آلية ومتطلبات تسجيل الملكية واعتمادها 44إلى  04من 

ي كونت في جميع كتابات العدل، فيما قدمت خدمة تحويل الصكوك اليدوية إلى إلكترونية بشكل مجاني على المستفيد، الت

 .قواعد بيانات إلكترونية تسرع عملية إجراء نقل الملكية

وبينت أنها قدمت من خالل بوابة الوزارة، خدمة المؤشرات العقارية لتوضيح إجمالي العمليات على العقار وتم تصنيفها 

 .«األحياء، المدن، المناطق»في عدة محاور شملت 
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 ة والطا ع خلال تدشين ويشة عمل الهو ة الحضاي 

 المعمايي لمد نة جدة

ولن نفرط في .. لسنا في حاجة التقليد الأعمى : أمير مكة

 "أ ناء مكة"وأفتخر  ر..حضايتنا وعرو تنا، وسعود تنا 
    م4468 سبتمبر 45 - هـ6444محرم  65 الثالثاء الرياضجريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1706674 

 

( االثنين)األمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم دشن صاحب السمو الملكي 

ورشة عمل الهوية الحضارية والطابع المعماري لمدينة جدة، بفندق الريتز كارلتون بجدة، بحضور أصحاب السمو 

 .ارية وطابع معماري لمدينة جدةاألمراء والمعالي الوزراء، ونخبة من المتخصصين والمسؤولين لتثبيت هوية حض

وقال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي االمير خالد الفيصل في كلمته 

يسعدني أن أكون معكم في هذه المناسبة العظيمة، السيما وأننا في اليوم الثاني لليوم الوطني للمملكة :" خالل حفل االفتتاح

السعودية، وال أخفيكم أنني أعتز، وافتخر بكل أبناء مكة المكرمة ، وف ي مقدمتهم أبناء مدينة جدة على هذا االنجاز العربية 

 ".العظيم، وهذه الروح الوطنية العظيمة 

لكن نأخذ ..نحن ليس في حاجة إلى النقل ، والتقليد األعمى :" وتحدث مستشار خادم الحرمين األمير خالد الفيصل بقوله 

ولكن لن نفرط في حضارتنا ، وعروبتنا ..ل مفيد في العلوم ، والدراسات ، والحياة من غيرنا ممن سبقونا في الحضارة ك

 ".وستبقى إلى أن نموت..، وسعوديتنا 

 ".وهذا دور معالي أمين جدة..ولكن كيف تبقى بدون عريس؟ ..ستبقى جدة عروس المدائن :" وقال 

هذه الصورة نقدم أنفسنا في هذه المرحلة العظيمة التي تمر بها المملكة لخادم الحرمين لعلنا بهذا الحال، وب:" وأضاف

الشريفين، وولي عهده األمين، وأبناء ، وبنات الوطن ، والعالم أجمع بأننا نستطيع أن نلبس الثوب السعودي في كل 

 ".م ارفع رأسك أنت سعوديونقول للعال.. المجاالت ، سواء في الثقافة، أو الفكر ، والعمل، واالنجاز 

ليس بغريب علينا أن نشحذ الهمم في سبيل الهوية الوطنية ، ولعل هذا الملتقى يعبر عن اهتمام :" وأوضح الفيصل قائال 

 ".االنسان السعودي في جدة ويستمر في العطاء الوطني العربي السعودي اإلسالمي الذي نعتز به جميعاً 

األستاذ صالح بن علي التركي، أنه سيتم خالل الورشة مناقشة تثبيت هوية حضارية ،  من جانبه ، أوضح معالي أمين جدة

ومعمارية لعروس البحر األحمر ، وبوابة الحرمين الشريفين، مقدماً شكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة 

من بنات أفكاره ، ونتاج متوقع وطبيعي  مكة المكرمة األمير خالد الفيصل على دعوته، ورعايته لهذه المبادرة التي هي

 .لشخصيته ، وثقافته

 في المئة من مبانيها مخالف لألنظمة 84حي عشوائي في جدة و 14: أمين جدة

وأكد أن أمير منطقة مكة المكرمة حريص بأن يكون لمدينة جدة طابع واضح ينسجم مع ثقافتها ، وتاريخيها ، وميراثها 

 .الورشة هي الملتقى الطبيعي لك ذلك الحضاري، مشيراً إلى ان هذه

هل لمن يدعي الحب أن يسلب مدينته هيبتها ؟ هل يتفق الحب مع استباحة الحرمة، وتشويه الجمال؟، مشيراً إلى : "وقال

الف حفرة  854في المئة من مبانيها مخالف لألنظمة، وبها  84حي عشوائي ، و 14أن جدة اليوم بها مال يقل عن 

 .الف بيارة مفتوحة  04في المرحلة األولى فقط ، إضافة إلى  تستوجب اإلصالح

بدالً من حمى المحبة، والوجد ، مشيراً إلى ان " الضنك"وأكد التركي أن المستنقعات، والبعوض يغزو جدة حامًل حمى 

 .جدة تصارع محبيها الذين يعتدون على أراضيها 

ثوبها، ورقعوه بالورش، والبقاالت العشوائية، وفرشات الخضار وأشار إلى أن جدة تحاول أن تدفع عن نفسها من قطعوا 

 .حتى غلبت الرقع على ما تبقى من الثوب



 

   

في الصحافة  حقوق اإلنسان  

12 

ولفت إلى أن واقع المدن العظيمة يحكي أن العنصر األهم في صناعة هوية أي مدينة هو كيف يحب المواطنون مدينتهم ؟ 

يها في مبانيها ، وشوارعها ، وساحاتها العامة ، وفي كل وكيف يميزونها ، ويزينونها، ويحافظون عليها نواحي الجمال ف

 .ما يعطي البيئة طابع يزينها

وأكد ان رسم الهوية المعمارية، والحضارية ألي مدينة على نحو مقصود من قبل الدولة ، وأجهزتها هو امر مهم ، ولكن 

ها المباشر مع المكان ، وهو ما ينتج عنه األهم منه هو المشاركة التي تصنعها ، وتجسدها الجماعة، و في إطار تفاعل

تشكيل حضاري ، ومعماري متميز نابع من الوعي ، ومن مخيلة أهل المدينة ، ويعبر عن ميراثهم الحضاري ، واإلنساني 

 .، وعن حبهم الحقيقي لمدينتهم

 

 
 مجلج حوايي مفتوح لهيئة كباي العلماء  الر اض

    م4468 سبتمبر 45 - هـ6444محرم  65 الثالثاء الجزيرةجريدة : المصدر
jazirah.com/2018/20180925/ln26.htm-http://www.al 

 

تعدادات إلطالق برنامج المجالس كشف األمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد عن استكمال االس

لتحقيق التواصل وااللتقاء بفئات المجتمع المختلفة، بشكل دائم ومستمر، ( مجلس الهيئة)المفتوحة لهيئة كبار العلماء 

 والحوار مع هيئة كبار العلماء، مؤكداً أنه تمت مراعاة الطابع المرن والمفتوح في تصميم المجلس وخدماته،

 

 

 
 82 مشايكة ( تقييم المخاطر.. سلامة الغذاء)افتتر مؤتمر 

 دولة

وز ر الصحة  نوه  الدوي التوعوي والرقا ي لهيئة الغذاء 

 والدواء
    م4468 بتمبرس 45 - هـ6444محرم  65 الثالثاء الجزيرةجريدة : المصدر

jazirahonline.com/news/2018/20180925/136343-http://www.al 

 

افتتح معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم ، المؤتمر والمعرض السنوي الثاني الذي تنظمه الهيئة 

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات ، وذلك ب" سالمة الغذاء تقييم المخاطر: "العامة للغذاء والدواء ، تحت شعار

 .والمعارض

وعبر معالي وزير الصحة في كلمته خالل الحفل عن سعادته بافتتاح المؤتمر الذي يعد امتدادًا للجهود والتوصيات التي 

 خرج بها المؤتمر السنوي األول، ونطمح من خالله طرح أفكاًرا إبداعية من شأنها تطوير الخدمات الرقابية والتوعوية في

 .مملكتنا الغالية

ونوه الدكتور الربيعة بالدور التوعوي والرقابي الذي تضطلع به الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبالجهود التي تبذلها في 

خدمة مواطني ومقيمي المملكة خاصة، والعالم اإلسالمي عامة؛ من خالل مبادراتها المثمرة، وتبادل الخبرات مع األشقاء 
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لقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين : وقال معاليه . والعالمي، وعقد المؤتمرات واللقاءات الدولية في العالم العربي

حرصها واهتمامها بالرقابة الغذائية والدوائية، من خالل إنشاء هيئة عليا للرقابة الغذائية والدوائية يمثل االنطالقة 

هزة الطبية واإلشراف على وضع المعايير والمواصفات القياسية لكل التاريخية تجاه تنظيم ومراقبة الغذاء والدواء واألج

ما يخص ذلك، حيث التزمت الهيئة العامة لغذاء والدواء بمراقبة وفحص كل ما يقع تحت صالحيتها وتطوير ذلك بنهج 

عالمية في  وأشار إلى أن الهيئة تسعى من خالل مسيرتها ترسيخ أقدامها ضمن أفضل خمس جهات رقابية. علمي ومهني 

مجالها بحيث تكون هي المصدر والمرجع الموثوق لنقل وتبادل الخبرات مع المختصين في العالم عن طريق عقد 

المؤتمرات واللقاءات الدولية ومن خالل مبادراتها المثمرة ومنها اطالقها ألكبر مركز للمنتجات واألغذية الحالل بما 

 .رها السباق والرائد في خدمة المسلمين حول العالم يعكس العمق العربي واإلسالمي للمملكة ودو

وقدم الدكتور الربيعة في ختام كلمته شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين على دعمهما غير 

 .المحدود، ولضيوف المؤتمر كافة المتحدثين منهم والعارضين والحضور ، وللقائمين على المؤتمر والمعرض

شارك فيها معالي الرئيس " نماذج الرقابة على المنتجات لحماية المستهلك"حفل االفتتاح جلسة نقاش بعنوان  وتضمن

 التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء البروفيسور هشام الجضعي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني

المهندس سعود العسكر والوكيل المساعد بوزارة الصحة المهندس عبد ونائب محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس 

 .هللا النعيم ورئيس منظمة الدواء والممارسات الجيدة الروسية فالديسالف شيستاكوف 

وشدد البروفيسور الجضعي، في مستهل الجلسة ، على الحاجة الملحة إليجاد مستوى تنظيمي متوازن لالستهالك، على 

وال يكون مفرط التدقيق بحيث يؤثر سلبًا على ..  ألدنى خلل أو نقاط ضعف قد تؤثر سلبًا على المستهلكنحو ال يدع مجاال

 .توفر المنتج أو يلحق ضررا بالمستثمر والمستهلك على حد سواء

لكرام، من جانبه، عبر رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، مازن آل اسماعيل، عن تقدير اللجنة التنظيمية لضيوف المؤتمر ا

مشاركين وعارضين ورعاة وإعالميين وحضور، عاداً مشاركتهم دافعا باتجاه تحقيق أهداف  الهيئة العامة للغذاء والدواء، 

 .ونشر  رسالت ها التي تهدف إلى تعزيز  الصحة  العامة والكفاءة  والشفافية في تحقيق  البيئة  السليمة المالئمة  لها

م الوسائل واألدوات الرقابية التي تساعد على تحقيق سالمة المنتج، وأهمية الشراكة وجرى خالل الجلسة استعراض أله

 .بين القطاعين الحكومي والخاص والمستهلك للوصول إلى أعلى درجات السالمة بما يضمن حماية المستهلك

ة محلية وعالمية شرك 444بعد ذلك افتتح معالي وزير الصحة المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي يشارك فيه أكثر من 

 .تهتم بالغذاء والدواء واألجهزة الطبية، كما دشن معاليه الموقع الرسمي لمؤتمر السنوي للعام القادم 

ضيف، من بينهم عدد من رؤساء الجهات الرقابية في اليابان  6444تجدر اإلشارة إلى أن حفل االفتتاح حضره أكثر من 

 .ود من الدول العربيةووف.. والصين وروسيا والبرتغال والبرازيل

ويعد مؤتمر الغذاء والدواء من أهم  اللقاءات  الصحية  اإلقليمية التي تترجم حرَص الهيئة  الدائم على تحقيق رسالت ها السامية 

، التي تتمثل أساسا في تعزيز  4404وأهداف ها التي تمثل أحدَ االهتمامات  األساسية في رؤية المملكة العربية السعودية 

 .حة  العامة والكفاءة  والشفافية في تحقيق  البيئة  السليمة المالئمة  لها، من أنظمٍة غذائية وأدويٍة وأجهزةٍ طبيةالص

دولة، منها بريطانيا وأستراليا وفنلندا والواليات المتحدة األمريكية،  47متحدثا من  684ويشارك في هذه الدورة أكثر من 

.. امجا يشمل العديد من المحاضرات والندوات العلمية وجلسات النقاش وورش العملوقد أعد القائمون على المؤتمر برن

تعزيز القطاع الصحي، وتوعيةُ المجتمع بأفضل  الممارسات  الحياتية  : تكرس من خالله األهداف التي ُوضع من أجلها

 .اإليجابية وتحفيُز جميُع فئات ه على العمل بها

رجل أعمال محلي ودولي،  444شركة عارضة وأكثر من  444ما يزيد عن  ويصاحب المؤتمر معرٌض تشارك فيه

 .اإلمارات العربية المتحدة وباكستان وتركيا ولبنان واألردن: أجنحة لدول منها 64إضافة إلى 

ويتطلع المشاركون أن يكون المعرٌض منصةً شمولية يتفاعل من خالل ها الجمهوُر المستهدف والشركاُت المختصة وقطاُع 

المال  واألعمال، حيث يتناولون البحث  عن أهَم المستجدات  التشريعيةً الورقابية فيما يتعلق بالغذاء والدواء واألجهزة 

ه  كامال في مواجهة التحديات  القائمة وبالعمل  الجاد   الطبية والتعزيز الصحي، كي يتحمَل كٌل مسؤوليتَه، ويضطلَع بدور 

الغذاء  وجودتَه، وفعاليةَ الدواء  وصالحيتَه، وكفاءةَ األجهزة  والمنتجات  الطبية وسالمت ها، على تحقيق كل  ما يضمن سالمةَ 

 .وحصر  المخاطر وتقييمها

وقد جرى التوقيع على عدد من االتفاقيات لعدد من الجهات وهي اتفاقية إنشاء قاعدة البيانات الوطنية لوبائيات الدواء بين 

ء ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية وصيدليات الدواء لدعم مبادرة شارك بهدف الهيئة العامة للغذاء والدوا

توعية المجتمع باألبحاث الصحية وبناء أكبر قاعدة بيانات وطنية للمشاركين بالدراسات والمتطوعين بالدراسة ، كما تم 

 توقيع اتفاقية مع شركة
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وفي ختام الحفل عبر . ة الغذاء وتنفيد دراسات وأبحاث في سالمة الغذاء الييك للتعاون في الحمالت التوعوية في سالم

معالي وزير الصحة في تصريح صحفي عن سعادته بافتتاح معرض الهيئة العامة للغذاء والدواء لهذا العام ، الذي يركز 

 .ة واألغذية التي تشهدها الهيئة على الرقابة وجودة المنتجات الغذائية والدوائية، مشيداً بالتطور الكبير في جودة األدوي

ً بمبادرة الغذاء  وأشار معاليه إلى المبادرات الكثيرة التي تقوم بها الهيئة في مجال متابعة الجودة والغذاء الصحي، منوها

الصحي التي تم اطالقها قبل أيام، وتخص كل ما يتعلق بالغذاء في الشفافية والسعرات الحرارية التي ستطبق في العام 

 .قادم بالمطاعم والمقاهي وتقليل السكر والدهون واألمالح وفي جميع االغذيةال

 

 
خادم الحرمين الشح فين  رعى حفل تدشين قطاي الحرمين 
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اليوم حفل تدشين  -حفظه هللا-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  -بمشيئة هللا تعالى-يرعى 

 .قطار الحرمين السريع

كتور نبيل بن دمحم العامودي، رافعًا بهذه المناسبة شكره إلى خادم الحرمين الشريفين على أعلن ذلك معالي وزير النقل الد

 .برعاية حفل التدشين امتداداً لرعايته ودعمه غير المحدود للمشاريع الوطنية الرائدة كافة -حفظه هللا-تفّضله 

شريفين من اهتمام وعناية كبيرين بمشاريع النقل في إن هذه الرعاية الكريمة تأتي امتدادًا لما يوليه خادم الحرمين ال: وقال

وطننا الغالي، كما يمثل ترجمة حية لجهود المملكة ودورها اإلسالمي الفاعل في خدمة الحرمين الشريفين وزائريهما من 

الحجاج والمعتمرين، فضالً عن حرص المملكة الراسخ على خدمة ضيوف الرحمن، واعتبارهم أولوية يتشرف بخدمتهم 

 .كل مواطن سعودي وال يتوانى عن تقديم ما ييسر أداء مناسكهم

يوجهان دوًما بتقديم أفضل الخدمات  -حفظهما هللا-وأوضح معاليه أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين 

ا مضاعفة أعداد التي من بين أهم أهدافه 4404وأعالها جودة للحجاج والمعتمرين والزوار بما يتوافق مع رؤية المملكة 

الزوار والمعتمرين والحجاج، لتواصل المملكة أداء مسؤوليتها التي نفاخر بها جميعًا تجاه الحرمين الشريفين، ولتؤكد 

 .مكانتها الراسخة لدى األمة اإلسالمية في مشارق األرض ومغاربها

لعامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح بن دمحم من جهته، أّكد معالي رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام المكلف للمؤسسة ا

كلم، بخط مزدوج 454الرميح أن هذا المشروع يعد أول قطار كهربائي سريع على مستوى المنطقة، ويبلغ طول مساره 

يربط خمس محطات في كل من مكة المكرمة، جدة، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مدينة الملك عبدهللا االقتصادية برابغ، 

 .الساعة/ كلم044مدينة المنورة، وتبلغ السرعة التشغيلية للقطار وال

وبيّن الدكتور الرميح أن تنفيذ هذا المشروع العمالق تم على ثالث مراحل، أولها مرحلة األعمال المدنية واألرضية 

مهيد المسار، مليون متر مكعب من الرمال والصخور لت 654عبّارة، مع إزاحة  854جسًرا، و 608وخاللها تم إنشاء 

 .مشيراً إلى أنه قام بتنفيذ هذه المرحلة تحالف من الشركات الوطنية والدولية

محطات في كل من مكة المكرمة، جدة، مدينة الملك عبدهللا االقتصادية والمدينة  4أما المرحلة الثانية فكانت إلنشاء 

شروع على تصميم المحطات بطابع معماري المنورة، وجاء ذلك من خالل شركات محلية وعالمية، وحرصت إدارة الم

فريد مستلهم من الطراز المعماري اإلسالمي، فيما تم إنشاء محطة القطار بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لتكون 

ضمن مشروع المطار، بينما اختصت المرحلة الثالثة ببناء الخط الحديدي، وتوريد أنظمة اإلشارات والتحكم والتذاكر 

ً وذلك من خالل تحالف أسباني متخصص في  64ت، وتصنيع القطارات، والتشغيل والصيانة لمدة واالتصاال عاما

 .القطارات السريعة

محطات تغذية كهربائية على طول المسار، بما يوفر  1ولفت إلى أنه لتأمين الكهرباء الالزمة لتشغيل المشروع تم إنشاء 

مليون  14بأعلى سرعة، مفيداً بأن الطاقة االستيعابية لقطار الحرمين تبلغ  الطاقة الكهربائية الالزمة لتشغيل القطارات



 

   

 

في الصحافة  انحقوق اإلنس  

 

15 

مقعدًا، مجهزة بأحدث وسائل الراحة والتقنيات  467قطاًرا، وسعة كل قطار  05مسافر سنويًا، من خالل أسطول قوامه 

 .ة بوجه عامالتي من شأنها أن تيسر على المسافر رحلته، وتعزز ثقته في النقل السككي العالي السرع

وسيشهد حفل التدشين عدد من أصحاب السمو والمعالي والفضيلة، وكوكبة من المسؤولين المحليين والدوليين، وطيف 

واسع من الشخصيات اإلسالمية وصناع القرار وكبار المستثمرين وممثلي الشركات المنفذة لمشروع قطار الحرمين، 

 ً  .إيذاناً بانطالق القطار وبدء تشغيله رسميا
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حسابا تروج سلعا مغشوشة عبر موقع التواصل االجتماعي  48أغلقت وزارة التجارة واالستثمار منذ بداية العام الجاري 

 .، في حين أغلقت موقعا إلكترونيا لمتجر خارجي والتطبيق الخاص به"إنستجرام"

ة لعالمات تجارية مسجلة لدى وزارة التجارة واالستثمار، وذلك لتسويقها سلعا مخالفة ومقلد 48وجاء إغالق الحسابات الـ

 .بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة

عبد الرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة واالستثمار، إن المنتجات المخالفة التي تم " االقتصادية"وقال لـ

تجميلية، والملبوسات واألحذية والساعات والحقائب والهدايا تسويقها عبر هذه الحسابات، تشمل العطور والمستحضرات ال

 .وغيرها من السلع والمنتجات

اإللكترونية بهدف تعزيز الثقة بين المشتري والبائع والمسوق، حيث دعت " معروف"وأكد أن الوزارة أطلقت خدمة 

يل في هذه الخدمة المجانية ضمن أصحاب المتاجر اإللكترونية والمسوقين في مواقع التواصل االجتماعي إلى التسج

األنشطة التي يعملون فيها، إذ تتوافر بيانات جميع المسجلين في هذه الخدمة لدى الوزارة ما يعزز الموثوقية والمصداقية 

 .في منتجاتهم وأعمالهم

وزارة ألف متجر إلكتروني في أنشطة وخدمات متعددة وتمنح ال 44نحو " معروف"وبلغ عدد المتاجر المسجلة في 

السجالت التجارية في نشاطي التجارة اإللكترونية والتسويق اإللكتروني للمنشآت الراغبة في بيع وتسويق المنتجات 

 .اإللكترونية كما يحصل أصحاب السجالت على شهادة معروف اإللكترونية

دى الجهات المختصة بهدف دعم وقامت وزارة التجارة واالستثمار بإعداد مشروع نظام التجارة اإللكترونية، وهو حاليا ل

أنشطة التجارة اإللكترونية وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعامالت التجارة اإللكترونية وسالمتها، وكذلك توفير الحماية 

 .الالزمة لتعامالت التجارة اإللكترونية من الغش والخداع والتضليل واالحتيال

جة الخطأ اإللكتروني، وحماية البيانات الشخصية، وبيان التزامات وقد تضمن مشروع النظام تحديد نطاق تطبيقه، ومعال

كما تناول مشروع النظام جوانب اإلعالن اإللكتروني، وأحكام الضمان وفسخ العقد ورد . ممارس التجارة اإللكترونية

 .المبيع

يعات وتطوير األنظمة وتوفير وتولي وزارة التجارة واالستثمار اهتماما كبيرا بالتجارة اإللكترونية من خالل سن التشر

بيئة محفزة وجاذبة لالستثمار في هذا القطاع الحيوي، لمواكبة التطور المتسارع لقطاع التجارة اإللكترونية، والذي يعد 

 .موردا اقتصاديا مهما يسهم في تعزيز االقتصاد الوطني

قق من نظاميتها ومطابقتها للواقع، ومباشرة وأكدت الوزارة على مواصلة أعمالها الرقابية على العروض التجارية والتح

بالغات وشكاوى المستهلكين الواردة إليها، كما قامت الوزارة بربط مركز البالغات بشكل مباشر بضباط اتصال من 

جميع المتاجر اإللكترونية بهدف تسريع عملية التواصل بشكل آني لحل الشكاوى من قبل هذه المتاجر، وفي حال عدم حل 

 .يتم اتخاذ اإلجراءات النظامية إليقاع العقوبات المنصوص عليهاالشكوى 

وشددت الوزارة على تطبيق األنظمة على المواقع المخالفة وإيقاف أي إعالنات أو عروض ترويجية مضللة، واستدعاء 

امل مع المتاجر المسؤولين عنها للتحقيق واستكمال اإلجراءات النظامية بحقهم وفقا لألنظمة، كما تنصح الوزارة بالتع
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والمواقع المعروفة والموثوقة، أو التي لديها سجل تجاري، أو المسجلة بخدمة معروف لضمان عدم تعرض المتعاملين 

وتحذر الوزارة من بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة عبر المتاجر والمواقع . ألي غش أو تضليل

ي، حيث يعد ذلك مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العالمات التجارية اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماع

 .تترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن ثالث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون لاير
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 عبدهللا  ن  خيت
من قرأ مقالي يوم أمس سيعرف أن نظام المرور في المملكة يقسم المدن إلى قسمين، قسم يديره جزئياً واآلخر ال عالقة له 

النفسية وما قد جزء كبير من شوارع المملكة تركه إخواننا في المرور لفطنة السائق وتعقله وإمكاناته وظروفه . به البتة

ً . تخبئه له األقدار  .أما الجزء الثاني فقد أشرت أنه مسؤول عنه جزئيا

ال يمكن أن تدير المرور والشوارع ما زالت تفتقر إلى خطوط . بنية تحتية وإدارة: المرور في أي بلد في العالم يعني شيئين

 .إلخ.. طوط الممنوع والتنبيهالمسارات أو إشارات المرور أو لوحات اإلرشاد أو خطوط التوقف أو خ

ال يمكن أن يوجد شارع في وسط مدينة تعيش في عصرنا الحالي دون خطوط ودون تحديد االتجاهات ودون إشارات عند 

ال يوجد شارع في مدينة عصرية كمدينة الرياض ال يعرف فيها الناس أماكن الوقوف . بعض التقاطعات إال في الرياض

. وقوف أو أن تشاهد زحاماً وعفسة عند مداخل أقسام الطوارئ في المستشفيات إال في الرياضواألماكن الممنوع فيها ال

في الرياض فقط من بين المدن المعاصرة ال وجود للمرور عند المطاعم والمصالح الحكومية واألسواق والمجمعات 

 .التجارية

ختياري وقسم إجباري، ال أعرف كم عدد تنقسم اإلشارات المرورية في الرياض إلى قسمين؛ قسم الوقوف عندها ا

 .اإلشارات التي يديرها ساهر في مقابل عدد إشارات المرور التي يديرها المواطن السعودي بنفسه

أما المشاة على األقدام فليس لهم حق السير في شوارع بالدهم، والعجيب أن لهم الحق في نفس الوقت عبور الطرق 

 .التامة، لن يعاقبهم أحد في حال النجاة ولن يترحم عليهم سوى ذووهم في حال الموت السرعة إذا أرادوا على مسؤوليتهم

ً في الرياض أمامك حالن؛ األول أن تتحلى بروح المغامر المتهور وتشق طريقك على أمل  إذا أردت أن تعبر شارعا

رياض يخبرنا أن كثيراً ممن عبروا فتاريخ عبور الشوارع في ال. النجاة اعتماداً على تجارب من سبقك على هذه المغامرة

 .ينقلك من رصيف إلى الرصيف المقابل« تاكسي»أو أن تكون جباناً وتستأجر .. نجوا وعادوا إلى ذويهم سالمين

من المتفق عليه نفسياً وتاريخياً أن الثقة في سائق عند إشارة مرور ال يديرها ساهر معدومة، كل اإلشارات التي بقيت في 

رور مفتوحة على كل االحتماالت، من بين تلك االحتماالت أن تصادف ذلك اليوم الذي تختفي فيه عن وجه عهدة رجال الم

 .األرض

األول ال عالقة للمرور به وهذه ما نسميه األحياء : فكما قلت لكم يوم أمس شوارع مدينة الرياض تنقسم إلى قسمين

 .ودمتم سالمين. لمرور جزئياً وهو ما لخصته لكم أعالهالداخلية، وأشرت أن بقية شوارع الرياض تقع تحت إدارة ا
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 المرأة حين تكون شح كًا

   م4468 سبتمبر 45 - هـ6444محرم  65 الثالثاء الجزيرةجريدة : المصدر
jazirah.com/2018/20180925/ms9.htm-lhttp://www.a 

   

  وسف المحيميد
بالمئة،  15في الوقت الذي انخفضت فيه تأشيرات العمل بشكل كبير خالل السنوات الثالث الماضية، بمعدل يصل إلى 

في حضرت المرأة المواطنة بقوة في ميادين العمل، وبشكل تدريجي وواقعي، ولم تعد تعمل إما معلمة أو طبيبة كما 

السابق، وإنما عملت في المؤسسات والشركات والبنوك والوزارات والهيئات الحكومية، وأثبتت جدارتها وقدرتها على 

تجاوز المعوقات، وبدأنا نشعر أن شقائقنا قادرات على حمل الوطن على أكتافهن، تماماً نفعل منذ عشرات السنين، ها قد 

البناء التي أبعدن عنها منذ ثمانينات القرن الماضي، أما ما قبل ذلك فقد كانت  وضعن أيديهن في أيدينا، وبدأنا معاً مرحلة

أمهاتنا حاضرات بقوة في مشهدنا االجتماعي واالقتصادي، وقد شاركن البناء فعالً بكل ما تعنيه الكلمة، بناء البيوت 

 .واإلنسان، والمشاركة الفاعلة في الحقول واإلنتاج

ة في معظم مواقع العمل، بطريقة مقنعة وبسيطة تحمل في داخلها الوعي والتسامح والتقدير أما اآلن فقد حضرت المواطن

واالحترام، تعمل بإخالص وأمانة، وتتحلّى بالبذل والصبر، وهذا مؤشر مهم إلعادة بناء المجتمع مجدداً، بعد أن فقد 

كة في بناء المجتمع، وظل المجتمع طوال هذه بوصلته عدة عقود تحت وطأة الشك والريبة، ونحى المرأة بعيدًا عن المشار

 .العقود يسير بقدم واحدة، على خالف الطبيعة والمجتمعات البشرية

وال شك أن المستقبل يحمل المزيد من التقدم واالزدهار، حيث ستصبح المنافسة عادلة وجادة بين المواطن والمواطنة في 

د توطين الوظائف والقطاعات شيئًا فشيئًا، حتى نجد معدل البطالة لدينا شغل الوظائف، بما فيها الوطائف القيادية، وسيزدا

 .في أدنى مستوياته، ونكون من الدول األقل بطالة خالل السنوات القادمة

 

 

 
التصو ت  سقط توصية تضمن للمطلقات الحصول على 

 مبالغ تعو ضية مناسبة

 رفض منع تقد م شكاوى ضد المرأة وتعيينها « الشويى»

 «يةقاض»
    م4468 سبتمبر 41 - هـ6444محرم  61الحياة االربعاء  جريدة : المصدر
 الخبر رابط

 

توصيات، تلزم إحداها وزارة العدل إيقاف تقديم الشكاوى التغيب والهروب والعقوق ( الثلثاء)رفض مجلس الشورى اليوم 

منعاً الستغاللها إليقاع الضرر على المرأة، وأخرى تضمن حقوق المرأة المالية عند الطالق وحصولها على ضد المرأة، 

http://www.alhayat.com/article/4603792
http://www.alhayat.com/article/4603792
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مبالغ تعويضية مناسبة، أما الثالثة فتطالب الوزارة بتمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من 

 .الغالبية خالل عملية التصويتتولي الوظائف القضائية، إال أن التوصيات لم تنل 

وطالب المجلس، الوزارة بسرعة االنتهاء من التعيينات على الوظائف اإلدارية المعلن عنها، بما فيها وظائف أعوان 

 .القضاة، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو ال يشكل عبئاً على المتقاضين

ريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال وشدد المجلس على إلزام الوزارة إيجاد برنامج لتد

 .العدلي، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ إلنجاز جميع المشاريع اإلنشائية واالستغناء عن المباني المستأجرة

اقي ودعا المجلس، الوزارة إلى العمل على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل ب

 .االختصاصات، والعمل على االنتهاء من المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية

دراسة وضع حوافز مشجعة الستقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل في مجال القضاء، « العدل»واقترح المجلس، على 

 .الوظيفية للقضاة وتفعيلهاوالتنسيق مع المجلس األعلى للقضاء الستكمال اعتماد الئحة الشؤون 

وناقش مجلس الشورى، توصيات إضافية مقدمة على تقرير وزارة العدل، منها توصية تقدمت بها الدكتورة إقبال 

درندري، تطالب فيها الوزارة بإيقاف تقديم الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق، منعاً الستغاللها 

 .أة، إال أن هذه التوصية لم تنل الغالبية الكافية من األصوات بعد طرحها للتصويتإليقاع الضرر على المر

القضاء في المملكة كفل للجميع حق التقاضي من باب نشر »وردت لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية على التوصية بأن 

ية أو نوع من أنواع القضايا، وهو العدل واستيفاء الحقوق، وال يمكن بأي حال الطلب من القضاء وقف النظر في أي قض

، والتقاضي «حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة»ما نص عليه النظام األساسي للحكم، ألن 

حق مشروع لكل إنسان، وال يمكن منع القضاء من نظر قضية أو نوع من القضايا كما ال يمكن منع أي إنسان من اللجوء 

 .إلى القضاء

أكدت اللجنة أن القضاء في المملكة كفل للمرأة منع استغالل الدعاوى ضدها أو إيقاع الضرر بها، بسن تشريع يمنع و

الدعاوى الكيدية ويوقع العقوبات المناسبة لمرتكبيها، كما أن المحاكم بطبيعة إجراءاتها تتأكد من صدق الدعوى وجديتها 

 .والتأكد من عدم استغاللها ألي أغراض أخرى

وتقدمت درندري وزميلتاها الدكتورة سلطانة البديوي، والدكتورة أحالم الحكمي بتوصية إضافية تطالب وزارة العدل بأن 

تقوم بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالية عند الطالق وحصولها على مبالغ مالية تعويضية مناسبة، إال أن هذه التوصية 

 .ت بعد تصويت المجلس عليهالم تنل كذلك الغالبية الكافية من األصوا

الوزارة »واستمع المجلس إلى رأي لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية في شأن مبررات رفضها التوصية، قالت فيه إن 

تطبق كل ما تراه حفاظاً لحق المرأة ومانعاً للغير من التعدي عليه، أو قادراً على التصرف فيه، مع مراعاة ما قد يستخدم 

ليها، واتخذت الوزارة لذلك إجراءات عدة، أهمها إصدار تعليمات لمأذوني األنكحة بإصدار نسختين من وسيلة للضغط ع

عقد الزواج، تسلم إحداها للزوج، واألخرى للزوجة، وربط كتابات العدل بنظام أبشر، فيما اعتمد المقام الكريم مشروع 

 .«طاع نفقتها أو نفقة أوالدهاصندوق النفقة الذي يضمن عدم تضرر المرأة بعد الطالق من انق

 

وناقش المجلس توصية أخرى، تقدم بها إلى كل من الدكتور فيصل آل فاضل، والدكتورة لطيفة الشعالن، وعطا السبيتي، 

تطالب وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس األعلى للقضاء، بتمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي 

 .الوظائف القضائية، لم تنل الغالبية الكافية من األصوات والقانوني من تولي

وردت لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية بأن التعيين على مثل هذه الوظائف القضائية هي اختصاص أصيل للمجلس 

لى أن األعلى للقضاء في القضاء العام وفي القضاء اإلداري، وال دور لوزارة العدل في مسألة تعيين القضاة، إضافة إ

تمكين الكفاءات للوظيفة هو من صالحيات المجلس األعلى للقضاء، ولديه سلطة وصالحية التعيين على هذه الوظائف 

ً لشغل هذه الوظيفة ووفق المعايير المطبقة لديه والتي نص عليها الباب الرابع من نظام  الشاغرة وفق ما يراه صالحا

 .ة وما يجب مراعاته عند الترشيح واالختيارالقضاء ووفق القواعد المنظمة الختيار القضا

ورأت اللجنة أن أي خطوة في هذا االتجاه يفترض أن تكون مسبوقة بدراسة ومعرفة ما لدى الجهات المعنية من دراسات 

 .واستطالعات ومرئيات قبل صدور قرار في هذا الشأن واإلطالع على تجارب الدول األخرى واالستفادة من تجربتها

 افق على تعديل في نظام الوزراء والمراتب العلياالمجلس يو

وافق مجلس الشورى على تعديل المادة الرابعة من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر في 

 .وناقش المجلس، تقرير لجنة اإلدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي لمعهد اإلدارة العامة. مرسوم ملكي

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، المعهد بإعطاء األولوية في المشاريع الستكمال إنشاء مقرات 

 .فروع المعهد، وتطوير مؤشرات قياس أداء نوعية ألنشطة المعهد وبرامجه، وفقاً ألفضل الممارسات العالمية
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اقات مع جامعات ومعاهد ومؤسسات عالمية مرموقة ذات عالقة في وطالبت اللجنة المعهد بالتوسع في عقد شراكات واتف

 .أنشطة المعهد وبرامجه، ودراسة إنشاء شركة لتقديم االستشارات للقطاع الحكومي والخاص

التأكيد على المعهد واألجهزة الحكومية بأن تكون الدورات التدريبية »وأكدت اللجنة على قرار المجلس السابق القاضي بـ

 .«حق بها منسوبو تلك الجهات ذات عالقة بطبيعة عمل الوظائف التي يمارسون مهامهاالتي يلت

. وناقش المجلس تقرير لجنة االقتصاد والطاقة، في شأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

غيرة والمتوسطة لرفع مستوى مشاركة وطالبت اللجنة في توصياتها، الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الص

 .المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفرق الفنية المعنية بإعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية

ً بدعم تطبيق منظومة المواصفات السعودية على السلع المستوردة بتوسعة نطاق تطبيق  وطالبت اللجنة، الهيئة أيضا

 .ات المطابقةبرنامج االعتراف بشهاد

وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على ثالث مشاريع لالتفاق في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة 

المملكة وحكومات جيبوتي، وتنزانيا، وتركيا، بعدما استمع إلى تقارير لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات في شأن 

 .مشروعات االتفاقات

 

 
ب  تصح حات وز ر الخايجية الألماني وتؤكد السعود ة ترح

 على تقو ة علاقات البلد ن
    م4468 سبتمبر 41 - هـ6444محرم  61الحياة االربعاء  جريدة : المصدر
 الخبر رابط

 

ر الخارجية األلماني هايكو ماسوما، ابداه من رغبة في بذل ، بتصريح وزي(الثلثاء)رحبت المملكة العربية السعودية اليوم 

 .الجهود كافة لتعزيز العالقة وتكثيف التعاون بين المملكة وألمانيا في مختلف المجاالت

عمق العالقات االستراتيجية مع جمهورية المانيا االتحادية، كونها عالقة تاريخية وهامة لكال "وأكدت المملكة على 

تة إلى أن المملكة والمانيا دولتان لهما دور مهم في تحقيق االمن واالستقرار في المنطقه والعالم، إضافة إلى ، الف"البلدين

 .دورهما الرئيس في االقتصاد العالمي

ووجه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، دعوة إلى نظيره األلماني لزيارة المملكة في أقرب فرصة للبدء بمرحلة 

 .اون الوثيق على االصعدة كافة بما يحقق مصلحة البلدين والشعبينجديدة من التع

أعربت وزارة الخارجية األلمانية عن أسفها ، لما شهدته العالقات مع المملكة من سوء فهم األشهر األخيرة، متطلعة إلى 

 .أن يتجاوز البلدين ذلك، بحكم العالقة القوية واالستراتيجية التي تربط بينهما

رجية األلمانية في بيان صادٍر عن وزير الخارجية األلماني، بأنه كان يجب عليها أن تكون أكثر وضوًحا في وقالت الخا

 .تواصلها مع الجانب السعودي من أجل تجنب سوء فهم كهذا

يف وشددت خارجية ألمانيا على رغبة برلين القوية للتعاون بشكل وثيق مع المملكة لتجاوز سوء الفهم بين البلدين، وتكث

الحوارات بين الجانبين حول مواضيع عدة ومختلفة، مشيدة بالدور البالغ األهمية الذي تلعبه المملكة من أجل السالم 

 .واالستقرار في المنطقة والعالم

وأكدت الخارجية األلمانية أنها ستبذل قصارى جهدها بهدف أن تكون الشراكة مع السعودية أقوى من ذي قبل، للتباحث 

واسعة من القضايا الثنائية والدولية، مشيرة إلى أن تحسين العالقة مع المملكة سيخدم مصلحة البلدين  حول مجموعة

 .والشعبين على حد سواء
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السفير السعودي كشف عن تطبيق النقطة الواحدة في 

8182 

إثبات سكن السعود ات في البحر ن : «الحياة»آل الشيخ لر

 شحط للحصول على يخصة قيادة
    م4468 سبتمبر 41 - هـ6444محرم  61الحياة االربعاء  جريدة  :المصدر
 الخبر رابط

 

أكد السفير السعودي في المنامة الدكتور عبدهللا آل الشيخ، عدم صحة ما تردد أخيراً، من السماح للسعوديات بالحصول 

إن من شروط الحصول على رخصة قيادة من »: «الحياة»حرين من دون شرط السكن، وقال لـعلى رخصة قيادة من الب

البحرين أن يكون هناك عنواناً ثابتاً يمكن الرجوع إليه، وهو مطلب ضروري لمن يريد الحصول على رخصة، وهو ملزم 

 .«مرورية والحقوق الخاصةمن ناحية أمنية، وكذلك من األشياء التي قد تحدث مثل الحوادث ال

وكشف آل الشيخ أن عدد المقيمين السعوديين عندما بدأت السفارة السعودية بالتسجيل فاق خمسة آالف سعودي يقيمون في 

 .البحرين، وحالياً عندما أصبحت الهوية السعودية معتد بها أصبح التسجيل غير ضروري

ألف زائر، منهم سبعة آالف  64ومياً، وكذلك العكس، يتعدى وأضاف أن عدد من يصلون إلى البحرين من السعودية ي

ً أن العدد الذي سمعه من وزير المياه والكهرباء  يترددون بشكل يومي، منهم من يعمل في البحرين، أو السعودية، مبينا

 .ألف سعودي 65البحريني فاق 

هنالك إشكاالً في بعض النقاط، منها ما يخص  وعن مشروع النقطة الواحدة للتنقل بين البلدين، أوضح السفير السعودي أن

التقنية وتم حلها، وبقي اآلن فقط إنجاز جزيرتي اإلجراءات في جانبي الحدود، وعند انتهاءهما وإنجاز مشروع جسر 

 .الملك حمد سيتم إطالق النقطة الواحدة، التي تم تجربتها سابقاً ونجحت، ونسعى في القريب العاجل للعمل بها

، سنشهد افتتاح جسر الملك حمد، وستطرح منافسته االستشارية خالل شهر 4441الشيخ أنه في نهاية عام وأوضح آل 

 .شهراً سيتم االنتهاء منه، وبعدها ستطرح منناقصة اإلنشاء 04المقبل، وخالل ( أكتوبر)تشرين األول 

ً أكثر من  عدد السعوديين المحكومين في البحرين يرتفع ويقل،»وقال السفير آل الشيخ إن  شخصاً عليهم  57ولدينا حاليا

، الفتاً إلى أن النقل يشترط موافقة السجين نفسه، فإذا وافق على النقل «محكومات، وتم نقل ثالثة منهم، ونسعى لنقل المزيد

 .«جنائية ومرورية حقوقية، وليست إرهاب»كي يكمل محكوميته في السعودية يتم نقله فوراً، مبيناً أن جميع القضايا 

 

 
تعد ل نظام الإجراءات الجزاسية لمقاضاة الوزياء 

مشحوعات للمياه والصحف 2وخصخصة   
    م4468 سبتمبر 41 - هـ6444محرم  61الوطن االربعاء  جريدة : المصدر

http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=348602&CategoryID=5 

 

      PM 66:01 45-40-4468الوطن، واس : جدة

http://www.alhayat.com/article/4603792
http://www.alhayat.com/article/4603792


 

   

 

في الصحافة  انحقوق اإلنس  

 

21 

من المرسوم الملكي الصادر في شأن الموافقة على نظام اإلجراءات الجزائية، « رابعا»عدّل مجلس الوزراء، البند 

والمتعلق برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن ُعيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، 

 . «يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به 14وال تسمع بعد مضي »وحذف المجلس عبارة 

 1كما وافق المجلس، في اجتماعه أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على طرح 

، ومشروع «المرحلة الثالثة»، ومشروع الشقيق «المرحلة الثالثة»مشروع رابغ : مشروعات على المستثمرين، تشمل

، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي شمال الطائف، «المرحلة الرابعة»، ومشروع ينبع «ثالثةالمرحلة ال»الجبيل 

 .«4مطار »ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بجدة 

 مكانة مرموقة

استهل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة بالشكر والحمد والثناء هلل عز وجل على ما أسبغه 

، وقال -رحمه هللا  -ملكة ومواطنيها من نعم جمة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على الم

نحمد هللا جل وعال على ما تشهده بالدنا من تطور ونماء متواصل، ونستذكر بمناسبة اليوم الوطني بكل فخر واعتزاز »

لتوحيد هذا الوطن وإرساء دعائمه على  -رحمه هللا  -عبدالعزيز  اإلنجازات العظيمة التي حققها الوالد المؤسس الملك

 كتاب هللا وسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص في مختلف جوانب الحياة، وما حققه أبناؤه الملوك البررة من بعده من مواصلة التطوير والنماء

من وحدة وطنية ومكانة دولية مرموقة متوجة  تفتخر بما تحقق لها -وهلل الحمد  -حتى يومنا هذا الذي أصبحت فيه المملكة 

بخدمة قضايا األمتين العربية واإلسالمية، وعمارة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما والحرص على راحتهم، ونصرة 

الحق ومد يد العون والمساعدات اإلنسانية لكل المحتاجين، واإلسهام الفاعل في توطيد أواصر األمن واالستقرار في جميع 

نحاء العالم، سائالً هللا عز وجل أن يحفظ المملكة ومواطنيها من كل سوء، وأن يديم عليها نعم األمن واالستقرار والرخاء، أ

وأعرب عن الشكر والتقدير لقادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة ومواطني المملكة على ما عبروا عنه من تهان 

 .ن والثمانين للمملكةومظاهر احتفاء بمناسبة اليوم الوطني الثام

 دور ريادي

أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس وزراء جمهورية باكستان اإلسالمية عمران خان، 

 .حول سبل تعزيز وتكثيف العالقات اإلستراتيجية بين البلدين في المجاالت كافة

قب الجلسة، أن مجلس الوزراء رفع التهنئة لخادم الحرمين وأوضح وزير اإلعالم الدكتور عواد بن صالح العواد ع

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واألمير دمحم بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

ورخاء ولحمة وطنية الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة، وما يشهده الوطن وهلل الحمد والمنة من أمن 

وازدهار اقتصادي، وما تحقق للمملكة من دور ريادي على الصعد العربية واإلسالمية والدولية، سائالً هللا تعالى أن يديم 

 .على المملكة العربية السعودية ما تنعم به من أمن وأمان وتقدم وازدهار

 طرح مشاريع

زراعة رئيس اللجنة اإلشرافية للتخصيص في قطاع البيئة والمياه بعد االطالع على ما رفعه وزير البيئة والمياه وال

  /66  /66وتاريخ ( ت  /00  /40ـ  6)والزراعة، وبعد االطالع على توصية مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية رقم 

 :، قرر مجلس الوزراء الموافقة على طرح المشاريع اآلتية على المستثمرين6400

 (.اليوم  /ألف متر مكعب 144)سعتها التصميمية ( ة الثالثةالمرحل)ـ مشروع رابغ 6

وزيادة السعة التصميمية حسب ( اليوم  /ألف متر مكعب 084)سعتها التصميمية ( المرحلة الثالثة)ـ مشروع الشقيق 4

 (.اليوم  /ألف متر مكعب 454)الطلب على المياه لتصل إلى 

 (.ميجاوات 0444)و( اليوم   /متر مكعب6.674.444)صميمية سعتها الت( المرحلة الثالثة)ـ مشروع الجبيل 0

 (.اليوم  /ألف متر مكعب 454)سعتها التصميمية ( المرحلة الرابعة)ـ مشروع ينبع 4

 (.اليوم  /ألف متر مكعب 474)ـ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشمال الطائف بقدرة تصميمية 5

 (.اليوم  /ألف متر مكعب 544)بقدرة تصميمية ( 4مطار )ـ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بجدة 1

 دعم سخي

أكد المجلس أن صدور األمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على اعتماد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي 

افة إلى مبلغ مليار بلغت اعتماداته المالية سبعة مليارات وثالثمئة وخمسين مليون لاير على مدى سبع سنوات، إض

مليون لاير سنوياً لتطوير قطاع النخيل والتمور، يعد امتداداً  454وخمسمئة مليون لاير كتكلفة رأسمالية للمشروع، ومبلغ 

لما يوليه الملك سلمان بن عبدالعزيز، من رعاية واهتمام بأبنائه المزارعين في مناطق المملكة والدعم السخي لهذا القطاع 

 .4444وبرنامج التحول الوطني  4404شطته وبرامجه بما يحقق رؤية المملكة في مختلف أن
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 اهتمام ورعاية

بين العواد أن مجلس الوزراء ثمن صدور األمر الملكي بالموافقة على منح أوسمة لمائة وتسعة وثمانين من الضباط 

تخدم القوات المسلحة وإسهامهم  والموظفين وضباط الصف من منسوبي وزارة الدفاع نظير قيامهم بأعمال وإنجازات

، مؤكداً أن ذلك يجسد اهتمام ورعاية خادم الحرمين لمنسوبي القوات «عاصفة الحزم وإعادة األمل»بفاعلية في عمليتي 

ورفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين . العسكرية كافة وتقدير ما يقومون به من جهود في خدمة الوطن

إطالق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن ثبت إعسارهم في محافظة على توجيهه ب

 .الطائف، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم بناء على اقتراح ولي العهد إثر زيارته لمحافظة الطائف

هجن، ورعايته أشواط الحفل الختامي كما ثمن المجلس تبرع ولي العهد بمبلغ عشرة ماليين لاير لميدان الطائف لسباقات ال

لمهرجان ولي العهد للهجن الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة ممثلة في االتحاد السعودي للهجن، مما يجسد الدعم السخي 

 .من ولي العهد ورعايته لهذه الرياضة العربية األصيلة

 ملحقية تجارية

بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاقية بين  -ينيبه  أو من -فوض مجلس الوزراء وزير التجارة واالستثمار 

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا االتحادية في شأن إنشاء ملحقية تجارية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع 

 .النسخة النهائية الموقعة، الستكمال اإلجراءات النظامية

 مشاورات سياسية

بالتباحث مع الجانبين العراقي والبنيني في شأن مشروعي  -أو من ينيبه  -ويض وزير الخارجية قرر مجلس الوزراء تف

مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة وكل من وزارتي خارجية جمهورية العراق 

 .ين، الستكمال اإلجراءات النظاميةوجمهورية بنين، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعت

 ترتيبات التعاون

بالتباحث والتوقيع على مشروع ترتيبات التعاون بين وزارة الخارجية في  -أو من ينيبه  -فوض المجلس وزير الخارجية 

 .المملكة العربية السعودية وجهاز العمل الخارجي في االتحاد األوروبي

 وثائق ومحفوظات

بالتباحث مع منظمة األمم المتحدة في شأن مشروع مذكرة  -أو من ينيبه  -ويض وزير الخارجية قرر مجلس الوزراء تف

تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة ومنظمة األمم المتحدة في مجاالت الوثائق والمحفوظات، والتوقيع عليه، ومن ثم 

وافق المجلس على إضافة ممثل لمؤسسة البريد كما . رفع النسخة النهائية الموقعة، الستكمال اإلجراءات النظامية

 .السعودي إلى عضوية اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية

 حساب ختامي

بعد االطالع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وبعد االطالع على التوصية 

، قرر مجلس الوزراء 6400/  66/  67وتاريخ ( د/  00/  16ـ  65)م المعدة في مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية رق

 .اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن عام مالي سابق

 هيئة الموانئ

عين مجلس الوزراء، يوسف بن عبدهللا البنيان، ونبيل بن عبدهللا الجامع، والدكتور غازي بن عبدالرحيم الراوي، أعضاًء 

 .سنوات 0ي مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع الموانئ، لمدة ف

 مرسوم ملكي

ً )بعد االطالع على ما رفعه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل البند  من ( رابعا

الصادر في شأن الموافقة على نظام اإلجراءات الجزائية ـ المتعلق  -6405  / 6  / 44ريخ وتا( 4  /م )المرسوم الملكي رقم 

برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن ُعيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير وذلك 

ً من تاريخ نشوء الحق المدعى به( ستين)وال تسمع بعد مضي »بحذف عبارة  وقد أُعد . الواردة في ذلك البند ،«يوما

 .مرسوم ملكي بذلك

  65والـ 64ترقيات على الـ

 :وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي

 .لعليابالمرتبة الخامسة عشرة بالمحكمة ا( مستشار قانوني)علي بن عبدهللا بن دمحم الدعيلج إلى وظيفة . 6

 .بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية( مستشار للشؤون األمنية)عبدالعزيز بن زيد بن حمد الزيد إلى وظيفة . 4

بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة ( رئيس بلدية محافظة خميس مشيط)مسفر بن أحمد بن مسفر الوادعي إلى وظيفة . 0

 .الشؤون البلدية والقروية

 .بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية( مستشار قانوني)سليمان الحواس إلى وظيفة  ناصر بن علي بن. 4
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بالمرتبة الرابعة عشرة ( مدير عام اإلدارة المركزية للتنظيم واإلدارة)عبدالعزيز بن دمحم بن حميد الخويطر إلى وظيفة . 5

 .بوزارة المالية

 .بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية( مالي مستشار)علي بن ناصر بن علي السنيدي إلى وظيفة . 1

 .بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية( مستشار مالي)حسن بن دمحم بن عبده الحربي إلى وظيفة . 7

 تقارير سنوية

اطلع مجلس الوزراء على عدٍد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من 

زارتي الداخلية، والحج والعمرة، وهيئة المدن االقتصادية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن أعوام مالية و

 .سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه

 6405البند رابعا من نظام اإلجراءات الجزائية 

مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيًرا أو شغل مرتبة وزير إال بعد  ال ترفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل»

يوًما من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وتحدد الالئحة ( ستين)الرفع عن ذلك إلى الملك للنظر فيها، وال تسمع بعد مضي 

 .«التنفيذية لهذا النظام األحكام الخاصة بذلك

 البند بعد التعديل

 .«يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به( ستين)بعد مضي وال تسمع »حذف عبارة 

ال ترفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيًرا أو شغل مرتبة وزير، إال بعد »

 .«الرفع عن ذلك إلى الملك للنظر فيها، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا النظام األحكام الخاصة بذلك

 

 
  وما لمقاضاة الوزياء 21إسقاط شحط الر
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شن خادم الحرمين الشريفين، في جدة أمس، أول رحلة رسمية لقطار الحرمين السريع، واستقل القطار إلى المدينة فيما د

من المرسوم الملكي الصادر في شأن الموافقة على نظام اإلجراءات « رابعا»المنورة، عدّل مجلس الوزراء البند 

يشغل مرتبة وزير، أو من سبق له أن ُعيّن وزيرا، أو شغل الجزائية، والمتعلق برفع دعوى جزائية على الوزير، أو من 

 .«يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به 14بعد مضي ( الدعوى)وال تسمع »مرتبة وزير، وحذف المجلس عبارة 

 البند رابعا من نظام اإلجراءات الجزائية

 قبل التعديل

من سبق له أن عين وزيًرا أو شغل مرتبة وزير، إال بعد  ال ترفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو»

يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وتحدد الالئحة « ستين»الرفع عن ذلك إلى الملك للنظر فيها، وال تسمع بعد مضي 

 .«التنفيذية لهذا النظام األحكام الخاصة بذلك

 بعد التعديل

غل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيًرا أو شغل مرتبة وزير، إال بعد ال ترفع دعوى جزائية على الوزير أو من يش»

 .«الرفع عن ذلك إلى الملك للنظر فيها، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا النظام األحكام الخاصة بذلك

 ألوان لمحطات قطار الحرمين 5

ينة المنورة وطابعهما المعماري استلهمت محطات مشروع قطار الحرمين في تصميمها معالم مكة المكرمة والمد

 .اإلسالمي

 األخضر
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 أسقف محطة المدينة المنورة

 استوحي اللون األخضر الزاهي من المسجد النبوي

 الذهبي 

 محطة مكة المكرمة

 يشير إلى الفرع الذهبي في الكعبة المشرفة المزخرفة، وإلى أهمية المدينة كموقع مقدس

 األرجواني 

 محطة محافظة جدة

 مع مدينة جدة ذاتهايتشابه 

 أزرق وفضي 

 محطة مدينة الملك عبدهللا االقتصادية

 تصميم مستقبلي يمثل دورها كمدينة جديدة عصرية

 لون الرمال 

 محطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة

 ريان الجهني: جدة

رمين السريع، حيث دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة أمس أول رحلة رسمية لقطار الح

 .استقل القطار متجها إلى المدينة المنورة

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين عند وصوله إلى محطة ركاب قطار الحرمين السريع، مستشار خادم الحرمين 

منطقة مكة الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة األمير خالد الفيصل، ومحافظ جدة األمير مشعل بن ماجد، ونائب أمير 

 .المكرمة األمير عبدهللا بن بندر، ووزير النقل الدكتور نبيل العامودي

واطلع خادم الحرمين الشريفين على أبرز ما تقدمه محطة قطار الحرمين السريع من خدمات للمسافرين، ثم شاهد فيلماً 

 .وثائقياً عن المشروع

 شرف الخدمة

شرفنا هللا بخدمة ضيوف الرحمن منذ أن أنعم على وطننا »لمته بهذه المناسبة قال وزير النقل الدكتور نبيل العامودي في ك

بوحدته، على يد مؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز ـ طيب هللا ثراه ـ وها هو النهج يستمر في عهدكم يا خادم 

ً لنا خطط عمل شاملة حفزتنا جميعاً على مضاعفة الجهود وم سابقة الزمن في سعينا لتحقيق الحرمين الشريفين، راسما

 .«توجيهاتكم الكريمة لراحة الحجاج والمعتمرين

، بما 4404لقد وجهتم ياسيدي بتسخير اإلمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، وفق الرؤية الوطنية الطموحة »وأضاف 

لتكون الرحلة بين مكة  في ذلك الخدمات األساسية للنقل عبر مشاريع كبرى يَسرت ُسبل الراحة للحجاج والمعتمرين،

والمدينة أقرب وأيسر من أي وقت مضى، وإن تدشين هذا المشروع بالتزامن مع مناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين 

لتوحيد هذا الوطن العظيم، ما هو إال تأكيد على التزام المملكة بخدمة اإلسالم والمسلمين بفضل حرصكم وعنايتكم 

 .«د من المشاريع العمالقة في خدمة ضيوف الرحمنودعمكم، الذي تجسد عبر عد

أتشرف بإعالن جاهزية انطالق وتشغيل قطار الحرمين السريع، »وأعلن جاهزية انطالق وتشغيل قطار الحرمين قائال 

 .«حيث نفخر ونتشرف جميعاً بنقل ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين على هذه األرض الطاهرة

 

 أفضل التجارب

النقل أنه بعزم على إنجاز المشروع وفق أفضل التجارب العالمية تم تنفيذ مشروع قطار الحرمين السريع أوضح وزير 

ليشمل خمس محطات، محطتان في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومحطة في مدينة الملك عبدهللا االقتصادية برابغ، 

كلم، وبطاقة استيعابية تصل إلى  454ة، وخط بطول ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومحطة في قلب جد

14  ً  .مليون مسافر سنويا

 مركز لوجستي

نوه وزير النقل بحرص ومتابعة خادم الحرمين الشريفين المستمرة لقطاع النقل ووصفها بأنها الدافع للجميع لبذل قصارى 

 .عالمي يربط القارات الثالث« لوجستي»مركز جهودهم لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، وترسيخ مكانتها بتحويلها إلى 

عقب ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هدية تذكارية بهذه المناسبة تشرف بتقديمها معالي 

 .وزير النقل

 .ثم التقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين ونخبه من مهندسي وموظفي المشروع

 ور المسجد النبويخادم الحرمين يز
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زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فور وصوله إلى المدينة المنورة مستقال قطار الحرمين السريع، 

 .المسجد النبوي

ولدى وصوله إلى الحرم النبوي، يرافقه أمير منطقة المدينة المنورة األمير فيصل بن سلمان، وولي العهد نائب رئيس 

زراء، وزير الدفاع األمير دمحم بن سلمان، كان في استقبال الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس العام لشؤون مجلس الو

المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وأئمة ومؤذنو المسجد النبوي، وقائد قوة المسجد 

 .النبوي اللواء عبدالرحمن المشحن، وعدد من المسؤولين

-وعلى صاحبيه  -ملسو هيلع هللا ىلص-وأدى خادم الحرمين الشريفين، الصالة في الروضة الشريفة، كما تشرف بالسالم على رسول هللا 

 .بعد ذلك تسلم الملك هدية بهذه المناسبة -رضوان هللا عليهما

-م في المملكة، إذ حظيت طيبة الطيبة وتعد زيارة خادم الحرمين الشريفين للمدينة المنورة الرابعة بعد توليه مقاليد الحك

-بكثير من المشروعات التنموية والتطويرية التي تصب في مصلحة مدينة المصطفى  -خالل تلك الزيارات للملك سلمان

 .وزائري مسجده الشريف -ملسو هيلع هللا ىلص
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الشخصية من إجمالي قضايا األحوال %  14.7هـ، أن 6400كشفت إحصائية صادرة عن وزارة العدل للعام الماضي 

قضية، وأقر مستشارون قانونيون أن القضاة يحرصون على سرعة إنهاء  44071انتهت في جلسة واحدة بمعدل 

 .النزاعات في التقاضي باألحوال الشخصية، وذلك بعد أن يتم بعث المتداعيين للجنة الصلح بالمحكمة قبل انعقاد الجلسات

 الصلح بين الطرفين

أن لقضايا األحوال الشخصية خصوصية في التقاضي، « الوطن«نوني ثامر السكاكر لـأوضح المحامي والمستشار القا

وأشار إلى أن الجلسة . موضحا أن القضاة يحرصون دائما على سرعة إنهاء النزاعات خصوصا األسرية قبل التقاضي

ثيره على الدعوى، مبينا أن األولى كافية ليعرض الطرفان دعواهما وردودهما، كما أن لحساسية هذا النوع من القضايا تأ

ما يقدمه أصحاب الفضيلة القضاة من نصح للطرفين في مجلس الحكم له تأثير على الطرفين مما يوصل الطرفين إلى 

 .مرحلة الصلح

 اإلجراءات

أنه عند ورود دعوى لقضية من قضايا األحوال « الوطن«أوضح المحامي ومأذون األنكحة الدكتور إبراهيم األبادي لـ

خصية للمحكمة، يتم إحالتها إلى مكتب القاضي، ثم يبعث المتداعيان للجنة الصلح بالمحكمة قبل انعقاد الجلسات، فإن الش

أما المحامي . تصالحا تنهى القضية بعد توقيعهماعلى وثيقة الصلح وإذا لم يتصالحا تعقد الجلسات ويحكم فيها القاضي

أن اإلجراءت في وزارة العدل تبدأ عبر التقدم اإللكتروني عبر بوابة وزارة والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي، فأكد 

العدل، ثم استالم الموعد بواسطتها، ثم إجراءات محاوالت الصلح عن طريق لجنة الصلح، وبالتالي تقرر اللجنة ما 

ث إلى محكمة االستئناف تتوصل إليه وتحيله إلى ناظر القضية، وبعد التوصل لقرار قضائي يتم الحكم في القضية وتبع

 .دون الحاجة إلى تأجيل الجلسة

 دوائر إنهائية

أن في وزارة العدل دوائر لألحوال الشخصية تسمى دوائر « الوطن«ذكر المحامي والمستشار القانوني حمد بن خنين لـ

في مكتب الصلح فتنهي إنهائية ويشمل عملها إثباتات الطالق والوالية والشهادة عبر نماذج جاهزة فإن اصطلح الطرفان 
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الجلسات، موضحا أن قضايا طلب الفسخ والحضانة والنفقة والتركة تحتاج لعدة أشهر؛ مرجعا سبب ذلك إلى أنه بعد الحكم 

يتم االعتراض عليه فترفع لمحكمة االستئناف ويكون فيها تصديق أو مالحظات أو نقض، ألن القضية يكون فيها مدعٍ 

ذكرات جوابية فيندر حلها في جلسة واحدة، إال إذا اصطلح الطرفان أمام القاضي وليس ومدعى عليه وتقديم دعوى وم

 .أمام مكاتب الصلح

 6400قضايا األحوال الشخصية المنتهية من المحاكم خالل عام  

44071 

 قضية انتهت في جلسة واحدة بمعدل

14.7 % 

66074 

 قضية انتهت في جلستين بمعدل

61.4 % 

7668 

 جلسات بمعدل 0قضية انتهت في 

0.1 % 

4077 

 جلسات بمعدل 4قضية انتهت في 

5.0 % 

4085 

 جلسات بمعدل 5قضية انتهت في أكثر من 

4 % 

4107 

 جلسات بمعدل 5قضية انتهت في 

0.1 % 

 إجراءات للصلح 5

 التقدم اإللكتروني عبر بوابة وزارة العدل. 46

 استالم الموعد بواسطتها. 44

 إحالتها لمكتب القاضي. 40

 بعث المتداعيين للجنة الصلح بالمحكمة. 44

 إن تصالحا تنهى القضية بعد توقيعهما على وثيقة الصلح. 45
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 كلمة الر اض
الذي أصبح منارة يشار إليها بالبنان؛ كونها حققت إنجازاً بإعجاز قل نظيره، ليس في  حق لنا أن نفتخر بوطننا، هذا الوطن

الشرق األوسط، ولكن على مستوى العالم، فخير وطننا لم يقتصر على أبنائه، ولكن تعداه إلى كل العالم، فاأليادي 

دوا شهادة حق من دون أي مجاملة، بل السعودية البيضاء عطاؤها ممتد عبر المعمورة، وهذا بشهادة مسؤولين دوليين شه

 .قالوا ما شهدوا وعرفوا
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في مجلس الوزراء يوم أمس أكدت على الدور  -حفظه هللا-كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

ً بروافد التنمية المستمرة، وصوالً إلى ال تنمية المستدامة، القيادي الريادي للمملكة على مستوى اإلقليم والعالم مصحوبا

الملك عبدالعزيز وهو يسابق الزمن إلرساء قواعد التنمية واستمرارها  -بإذن هللا-فوطننا منذ توحيده على يد المغفور له 

من أجل عزة الوطن وأمنه ورخائه، وهو ما تحقق وال يزال، فوطننا عبارة عن ورشة عمل ال تهدأ للحاق بالركب المتقدم، 

نخطو خطوات جبارة على كافة األصعدة من أجل أن نحقق ما يصبو إليه الوطن، ونعمل من  -لمنةوهلل الحمد وا-فنحن 

 .أجله، أال وهو الرفعة والعزة والرخاء والنماء

المملكة دولة لها ثقل سياسي واقتصادي دولي بكل تأكيد، فمواقفها المتزنة تفرض نفسها، وسياستها الحكيمة جعلت منها 

ً في اتخ ً مهما اذ القرار الدولي، هذا عدا فخرنا األول بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما بتسخير كل إمكانات مرجعا

الوطن من أجل هذا الشرف الكبير، وما تدشين خادم الحرمين لمشروع قطار الحرمين إال داللة على ذلك االهتمام، وتلك 

 .حاضرنا الزاهرالرعاية التي بدأت منذ عهد الملك المؤسس، وما زالت مستمرة إلى 

 

 
أمن الطاقة والتجاية : السعود ة تنبه المجتمع الدولي

 الدولية في خطر
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 نا ف الراجحي
عاء الماضي، قرارها المفاجئ بتعليق جميع شحنات النفط الخام المارة وضعت الحكومة السعودية بإعالنها، مساء األرب

عبر مضيق باب المندب، بشكٍل فوري وموقت، وإلى أن تصبح المالحة خالل المضيق آمنة، المجتمع الدولي بمواجهة 

مضيق باب المندب  الخطر الحقيقي الذي تشكله الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، على أمن المالحة البحرية عبر

والسواحل الجنوبية للبحر األحمر المقابلة لميناء الحديدة، وغيره من الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات، 

 .بموازاة التهديدات اإليرانية بمنع الصادرات النفطية من منطقة الخليج بعد تطبيق العقوبات األميركية المرتقبة عليها

رع جرس اإلنذار عالياً لتنبيه المجتمع الدولي إلى خطر محدق على أمن الطاقة العالمي، بعد ساعات التحرك السعودي ق

من إعالن قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تعرض ناقلتي نفط عمالقتين تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل 

خام، لهجوم من ميليشيات الحوثي اإلرهابية في البحر ، تحمل كلٌّ منهما مليوني برميل من النفط ال(البحري)البحري 

، بعد عبورهما مضيق باب المندب، ما أسفر عن إصابة إحداهما بإصابة (بتوقيت السعودية)األحمر صباح األربعاء 

 .«طفيفة»وصفت بأنها 

خالد الفالح، الربط بين ولفت في اإلعالن السعودي الصادر على لسان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس 

تهديدات الميليشيات الحوثية اإلرهابية على ناقالت النفط الخام تؤثر على حرية »القرار وما وصفها الوزير في تصريحه بـ

في منطقة تشهد عبور نحو أربعة ماليين برميل « التجارة العالمية والمالحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر األحمر

 ً ، في ما يشبه نداًء دولياً التخاذ إجراء رادع، أو دعم إجراءات التحالف لحسم معركة السيطرة على الساحل من النفط يوميا

 .الغربي لليمن، وخصوصاً على مدينة الحديدة ومينائها

ولطالما تكرر التحذير من خطورة هذه التهديدات الحوثية على لسان المسؤولين السعوديين مراراً في مناسبات سابقة، 

لى خلفية هجمات سابقة على ناقلة نفط سعودية أخرى وسفن تجارية، وأخرى عسكرية تابعة لقوات التحالف، وكذلك ع

ً بالتنبيه إلى الدور اإليراني في دعم تلك الميليشيات وإمدادها باألسلحة النوعية  على بارجة للبحرية األميركية، مقرونا

ا المسلحة، ومنها تلك الموجهة إلى خطوط المالحة البحرية المارة قبالة ومساعدتها في تطوير قدراتها على تنفيذ هجماته

الشواطئ اليمنية، وتحديداً قبالة ميناء مدينة الحديدة، التي توقف زحف القوات اليمنية المدعومة من تحالف دعم الشرعية 

اليمن مارتن غريفيث، وجوالته  في اليمن على أطرافها الجنوبية، بانتظار ما ستسفر عنه تحركات المبعوث األممي إلى

 ً  .المكوكية الهادفة إلخراج الميليشيات الحوثية من المدينة سلميا



 

   

في الصحافة  حقوق اإلنسان  

28 

وال ينبغي النظر إلى القرار السعودي بتعليق جميع شحنات النفط الخام المارة عبر مضيق باب المندب بمعزل عن 

جاءت هذه المرة على لسان الرئيس اإليراني حسن  -ة التطورات األخيرة في منطقة الخليج، فقد جاء تالياً لتهديدات إيراني

ألمحت إلى إغالق مضيق هرمز، ومنع تصدير النفط من  -روحاني خالل زيارته مطلع الشهر الجاري إلى سويسرا 

 .المنطقة فيما لو أدت العقوبات األميركية المقبلة إلى حرمان إيران من تصدير نفطها

أرادت توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أنه كما ارتكبت الميليشيات الحوثية ويبدو في هذا السياق أن السعودية 

المدعومة من إيران هجوماً هدد المالحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر األحمر، فإن إيران يمكنها اإلقدام أيضاً 

جة توقف صادرات النفط من المنطقة، وال على حماقة مماثلة في مضيق هرمز، تُعرض االقتصاد العالمي لهزة كبرى، نتي

ً باإلقدام على مثل هذا العمل على لسان رئيس جمهوريتها الحالي  تكررت التهديدات المماثلة من )سيما أنها هددت فعليا

، حتى وإن استمر هذا التوقف لفترة وجيزة بعد تدخل دولي يعيد األوضاع في المضيق (قيادات سياسية وعسكرية إيرانية

 .طبيعتهاإلى 

 ماذا لو؟.. دول الخليج

وتسلط الهجمات المتكررة على المالحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر األحمر والقرار السعودي بتعليق جميع 

شحنات النفط الخام المارة عبر المضيق، بشكٍل فوري ومؤقت، في أجواء التهديدات اإليرانية بمنع تصدير النفط من 

 .وء على األهمية االستراتيجية لهذين المضيقين للسعودية وبقية دول الخليجمنطقة الخليج، الض

وتعتمد اقتصادات هذه الدول بنسبة كبيرة على إيرادات صادراتها من النفط والغاز، حيث تصدر السعودية واإلمارات 

مشتركة للدول المنتجة للنفط وفق إحصاءات مبادرة البيانات ال)مليون برميل يومياً  44.5والكويت والعراق مجتمعة نحو 

 4.7صدرت )، عدا عن صادرات النفط اإليرانية التي يتوقع انخفاضها بشدة نتيجة العقوبات األميركية المرتقبة (جودي -

 .، وصادرات دولة قطر من الغاز(مايو الماضي/ مليون برميل يومياً في شهر حزيران

مليون برميل يومياً من  7.47فإن السعودية وحدها صدرت نحو ( لومبيرغبحسب وكالة ب)ووفقاً لبيانات تتبع ناقالت النفط 

ً  64.0النفط الخام في يونيو، وذلك من إجمالي إنتاجها الذي بلغ خالل الشهر نفسه   .مليون برميل يوميا

ة من في المئ ٧٦وتستحوذ األسواق اآلسيوية على غالبية الصادرات النفطية الخليجية، فعلى سبيل المثل فإن نحو 

في المئة ألسواق الواليات المتحدة وشمال غرب أميركا  ٧٦صادرات النفط الخام السعودية تتجه إلى تلك األسواق، مقابل 

وقالت شركة ناقالت النفط الكويتية يوم  ، ٧١٠٧ومنطقة البحر المتوسط، بحسب بيانات شركة أرامكو السعودية في 

يتي تتجه إلى دول جنوب شرق آسيا وال تعبر باب المندب من األساس، وأن في المئة من النفط الكو 04نحو »الخميس أن 

 .«نحو عشرة في المئة فقط هو الذي يعبر المضيق من إجمالي حموالت ناقالت النفط التابعة للشركة

المطلة وعمدت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى زيادة طاقتها التصديرية من النفط بشكل كبير عبر موانئها 

 ٧١٠٢على البحر األحمر، وتحديداً عبر ميناء المعجز، الذي تقول شركة أرامكو السعودية أن تشغيله في العام الحالي 

مليون برميل يومياً، ليعزز القدرات التصديرية  ٠١مليون برميل إلى  66.5سيزيد قدرة المملكة على مناولة النفط من 

الواقع على مقربة منه، بعيداً إلى الشمال من مضيق باب المندب باتجاه ( في المتوسطمليون برميل يوميا  6.0)لميناء ينبع 

 .قناة السويس في مسعى منها

في المئة من  04التي تستحوذ على نحو  -وتهدف السعودية من ذلك إلى تقليص اعتمادها على موانئها في الساحل الشرقي 

ً في األميركيتين وأوروبا، من دون المرور في شحن صادراتها النفطية إل -الطاقة التصديرية  ى عمالئها، وخصوصا

بمضيقي هرمز وباب المندب، كما تخطط كذلك لمد جسر بري من السكك الحديدية يربط شرق السعودية بالموانئ الغربية 

 .للبالد، ولم يبدأ تنفيذه إلى اآلن

ضيق باب المندب على غرار ما أقدمت عليه وفيما لم تعلن أية دولة خليجية أخرى عن تعليق شحنات نفطها عبر م

الطريق البديلة لمرور شحنات النفط السعودية من موانئها المطلة على الخليج العربي إلى الدول الغربية تمر )السعودية 

 ، يبقى التساؤل مثاراً حول قدرة تلك الدول(عبر رأس الرجاء الصالح بدالً من المسار األقصر كثيراً عبر قناة السويس

على تجاوز أية إجراءات قد تقدم عليها إيران لمنعها من تصدير منتجاتها من النفط والغاز عبر مضيق هرمز، األمر الذي 

 .يشكل تهديداً خطيراً لها

على رأسها وعلى رؤوس أعدائها، على إيران أوالً لكونه يتجاوز « خيار شمشون»وسيمثل أي عمل إيراني من هذا النوع 

إن لم  –ة إلى أمن العالم، ويتوقع أن تترتب عليه ردة فعل عالمية قوية ضدها، وعلى أغلب دول الخليج تهديد أمن المنطق

التي ال تملك بدائل كافية لتصدير نفطها وغازها ومنتجاتها البتروكيماوية، فضالً عن استقبال وارداتها غير  -تكن جميعها 

 .هذا المضيق، أو أن بدائلها التصديرية محدودة

السعودية بامتالكها ستة منافذ بحرية مطلة على البحر األحمر، واإلمارات التي مدت  -إلى حٍد ما  -نى من ذلك وتستث

يستطيع نقل ما يصل إلى »كيلومتر لتصدير إنتاج حقل نفط حبشان إلى ميناء الفجيرة على خليج ُعمان،  ٠١١أنبوباً بطول 

 74مليون برميل يومياً كحد أقصى، ما يعني أن نحو  ٠.٢بلة للزيادة إلى مليون برميل من النفط يومياً، وهي كميّة قا ٠.٠
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، بحسب تصريحات لمسؤول إماراتي، فيما لن تتأثر «في المئة من إنتاج اإلمارات يمكن تصديره عبر ميناء الفجيرة

ران في العام سلطنة ُعمان بذلك مباشرة، كون جميع موانئها تطل على خليج ُعمان وبحر العرب، وهي وقعت مع إي

اتفاقاً لتسيير الدوريات المشتركة في مضيق هرمز، ويسعى العراق إلى مد أنبوب لتصدير النفط عبر ميناء العقبة  ٠٧٦٠

 .األردني بسعة مليون برميل يومياً 

 الجميع هنا.. مضيق باب المندب

حرب »اه الخليج العربي ما عرف بـشهدت مي)وفيما ُسلط الضوء طويالً على التهديد اإليراني القائم في مضيق هرمز 

اإليرانية في ثمانينات القرن الماضي، وتحتل إيران ثالث جزر إماراتية قريبة من  -أثناء الحرب العراقية « الناقالت

، لم تنل التهديدات القائمة في الجزء الجنوبي من البحر األحمر ومضيق باب المندب المقدار ذاته من اإلضاءة (المضيق

 .عليها

رتكز أغلب االهتمام في المنطقة على التهديد الذي شكلته هجمات القراصنة الصوماليين قبل سنوات، التي تركزت في وا

مياه بحر العرب والمحيط الهندي إلى الجنوب من المضيق ولم تتجاوزه شماالً إلى داخل مياه البحر األحمر، وأدت إلى 

المنطقة، كما ُسلط عليها الضوء لوقت وجيز على وقع حوادث متفرقة تشكيل قوة بحرية دولية لمكافحة القرصنة في تلك 

منتصف تسعينيات القرن الماضي، وحادث تفجير ( حنيش)أبرزها الصدام القصير بين أريتريا واليمن حول تبعية جزر 

قبالة مدينة المكال ( ليبمورغ)، والهجوم على ناقلة النفط الفرنسية 4444بميناء عدن في العام ( كول)المدمرة األميركية 

 .٧١١٧اليمنية المطلة على بحر العرب في العام 

وتشكل منطقة جنوب البحر األحمر ومضيق باب المندب والجزر المتناثرة فيها، أهمية استراتيجية على المستوى الدولي، 

 46جارة العالمية بواسطة يمر منه نحو سبعة في المئة من حجم الت)كونها ممر لعبور للتجارة الدولية والمالحة البحرية 

 ً وجعل ذلك المنطقة نقطة تقاطع لخطوط التنافس والصراع . ، وإلمدادات الطاقة من النفط والغاز(ألف سفينة تجارية سنويا

لقوى دولية ومحاور إقليمية، نتيجة سعي دول كبرى من خارج المنطقة كالواليات المتحدة وفرنسا والصين وغيرها، 

ً السعودية واإلمارات ومصر، وغير تلك الدول وأخرى إقليمية من بين ها إيران وتركيا وقطر وإسرائيل، وكذلك أيضا

أيضاً، إلى استحداث وجود عسكري مباشر أو غير مباشر في مياه المنطقة، أو السعي إلنشاء قواعد عسكرية في كل من 

ترات متقطعة من تفجر لتوترات ونزاعات وأدى ما تشهده المنطقة على ف. السودان وأريتريا وجيبوتي والصومال واليمن

حدودية وصدامات مسلحة بين بلدان المنطقة، وال سيما في منطقة شرق إفريقيا والقرن األفريقي، حيث ال يكاد يجمع وفاق 

كامل بين أي بلدين منها، فضالً عن وجود جماعات إرهابية مسلحة، مثل تنظيم الشباب في الصومال، بموازاة تنامي 

بحر األحمر ومضيق باب المندب للتجارة الدولية، إلى تقاطع لمشروعات ومصالح إقليمية ودولية، يترافق كل ذلك أهمية ال

 .مع غياب منظومة أمن إقليمي مشتركة أو منظومة تعاون اقتصادي وتنموي بين الدول المطلة عليهما

ً يعزز توسعها التي تطمح لدو)وفيما يظهر الوجود العسكري األميركي والفرنسي والصيني  ر خارجي أكبر عسكريا

ً بقواعد عسكرية في جيبوتي ( االقتصادي المتنامي ترتبط جيبوتي بعالقات قوية مع السعودية وانضمت إلى تحالف )علنا

، وكذلك التركي بقاعدة عسكرية في الصومال، هي األكبر خارج األراضي التركية، ترددت كثيراً (دعم الشرعية في اليمن

إسرائيل تخشى تكرار قطع خطوط المالحة البحرية أمام السفن )األريتيرية « دهلك»جود إسرائيلي في جزر أنباء عن و

، وعن مساع إيرانية إليجاد مواضع قدم لها في السودان وأريتريا، واستغاللها (70المتجهة إليها مثلما حدث في حرب 

األسلحة إلى حلفائها في حزب هللا وحركتي حماس والجهاد سواحل البلدين وجزٍر أريتيرية ويمنية بجعلها ممرات لتهريب 

 .اإلسالمي، وكذلك إلى الميليشيات الحوثية، فضالً عن تدريب عناصر حوثية على تلك الجزر

وفيما تخلت السودان في السنوات األخيرة عن تقاربها السابق مع إيران، ودخلت رسمياً كعضو فاعل في تحالف دعم 

 أنها اتجهت بموازاة ذلك إلى تعزيز عالقاتها مع تركيا، وأثارت قلق دول الجوار اإلقليمي حول الشرعية في اليمن، إال

احتماالت سماحها فعلياً بوجود عسكري تركي على سواحلها الشرقية المطلة على البحر األحمر، بعد موافقتها على تطوير 

اجتماع ثالثي لرؤساء أركان جيشي البلدين وقطر التي الحكومة التركية لجزيرة سواكن، وهو القرار الذي تزامن مع عقد 

يعتبر مضيق باب المندب )تقف في مواجهة مقاطعة من أربع دول إقليمية هي السعودية واإلمارات والبحرين ومصر 

 (.استراتيجياً لمصر كونه المنفذ إلى قناة السويس، وتأثر المالحة البحرية فيه سيؤثر في دخلها من القناة

ح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في دفع قوات يمنية مسنودة بقوات إماراتية إلى األطراف الجنوبية وشكل نجا

لمدينة الحديدة اليمنية، وتوقفها على بعد كيلومترات قليلة من ميناء المدينة، وكذلك نجاح قوات يمنية مدعومة بقوات 

ميناء ميدي من سيطرة الميليشيات الحوثية، إسهاماً مهماً في  سعودية في التوغل داخل محافظة حجة شمالي اليمن وتحرير

 .تقليص قدرة تلك الميليشيات على تهديد المالحة البحرية
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إال أن الضغوط الدولية لمنع استكمال العملية العسكرية لتحرير مدينة الحديدة ومينائها من السيطرة الحوثية، أبقى 

د أمن وسالمة المالحة البحرية، استغلتها في تنفيذ عمليتها األخيرة ضد ناقلتي النفط للميلشيات اإلرهابية نافذة مفتوحة لتهدي

السعوديتين، وربما تدفع هذه الحادثة المجتمع الدولي إلى حسم موقفه من حل مسألة السيطرة على الموانئ اليمنية، وربما 

 .من األزمة اليمنية بأكملها

 مستجدات على مسرح األحداث

األبرز أخيراً في سياق التنافس اإلقليمي في جنوب البحر األحمر، نجاح دولة اإلمارات العربية المتحدة في ولعل الحدثين 

المصالحة بين أثيوبيا وأريتريا، بعد عداء استمر لعقدين بدأ بصدام مسلح وانتهى بقطيعة طويلة، والزيارة التالية للرئيس 

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة، إذ تملك األريتيري أسياس أفورقي إلى السعودية ولقائه ب

جزر فرسان السعودية ( دهلك)أريتريا إطاللة تمتد ألكثر من ألف كيلومتر على البحر األحمر، وتقابل كبرى جزرها 

 .الواقعة جنوب غربي البالد بالقرب من الحدود اليمنية

عسكرية وأمنية أميركية وإسرائيلية وإيرانية، ومساع قطرية لتعزيز الوجود ولطالما كانت اريتريا نقطة تقاطع لمصالح 

فيها، وال سيما في جزرها، وكل تلك المصالح تعزز أهميتها االستراتيجية للمملكة، وألمن البحر األحمر ومضيق باب 

 .المندب

يعد واحدة من الخطوات المهمة في  كما أن تثبيت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وجودها في جزيرة سقطرى اليمنية

مواجهة مشاريع إقليمية أخرى قد تستهدف نشر قوات فيها، بالتعاون مع مكونات يمنية موالية لها، وهو ما اتضحت معالمه 

في الهجوم اإلعالمي الكبير الذي تعرضت له القوات اإلماراتية بعد نشرها في تلك الجزيرة من وسائل إعالم وجماعات 

 .اإلخواني -القطري  -ى المحور التركي محسوبة عل

هذه الخطوات من البلدين يؤمل منها أن تنعكس إيجاباً على جهود حفظ األمن واالستقرار في منطقة البحر األحمر عموماً 

والجزء الجنوبي منه ومضيق باب المندب خصوصاً، إضافة إلى مصالح البلدين، في مواجهة مشاريع مخالفة تروم 

 .رها لتحقيق مآرب ومكاسب على حساب دول المنطقة وشعوبهازعزعة استقرا

 

 

 
إذا يأ تم أي شيء  ضح  د نكم أو وطنكم أو : خادم الحرمين

 مواطنيكم فاهلل  حييكم
    م4468 سبتمبر 47 - هـ6444محرم  67  الخميس الحياةجريدة : المصدر
 الخبر رابط

 

كد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن خدمة مكة المكرمة والمدينة المنورة نهج الدولة السعودية، أ

 .مشيراً إلى أن السعوديين في الوطن إخوان وعلى الحق أعوان، داعياً بالرحمة لمن أهداه عيوبه

بسم هللا وعلى بركة هللا، أنا »: تدشينه عدداً من المشاريعوقال خالل تشريفه حفلة استقبال أهالي منطقة المدينة المنورة، و

رحمه  -سعيد أن أكون معكم هذ الليلة وفي كل وقت وفي كل زمان، والحمد هلل هذا ما تعودناه منذ عهد الملك عبدالعزيز 

 .«وأبنائه من بعده -هللا 

 ينظر إلى مصلحة بلده، كلكم أو الكثير منكم الكل الحمد هلل»: وأكد أننا في هذا الوطن إخوان وعلى الحق أعوان، وقال

 .«ليس في بلدته أو قريته، بل في كل أنحاء المملكة إخوان وعلى الحق أعوان

ي من قبلي وأنا اليوم خادم الحرمين »: وقال الملك سلمان بالنسبة لمكة المكرمة والمدينة المنورة يشرفني أّن اسمي كما ُسّم 

 ونخدم مكة والمدينة، يأتينا الحاج والمعتمر والزائر مطمئناً، والحمد هلل، هذا نهج هذه الدولة الشريفين، نحن نخدم بيوت هللا

وشدد على أن الجميع في المملكة سواء، ال فرق بين هذا وبين ذاك، مشيراً إلى أنه في بعض . «وأبناء شعبنا وهلل الحمد

 -قدم بشكواه على أي شخص، كما فعل الملك عبدالعزيز الدول حصانة للبعض، بينما في المملكة يستطيع أي فرد أن يت

 .رحمه هللا

هذه البالد منذ عهد الملك عبدالعزيز وأبنائه من بعده سعود وفيصل وخالد وفهد »وأوضح خادم الحرمين الشريفين أن 

رحم هللا من »: وتابع. «البلدوأجداده في هذا  -رحمه هللا  -كلها تتبع سيرة الوالد الملك عبدالعزيز  -رحمهم هللا  -وعبدهللا 

http://www.alhayat.com/article/4603792
http://www.alhayat.com/article/4603792
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وكان خادم الحرمين الشريفين . «أهدى إلّي عيوبي، إذا رأيتم أي شيء يضر بدينكم أو وطنكم أو مواطنيكم فاهلل يحييكم

 .الملك سلمان بن عبدالعزيز دشن مساء أمس مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة

وفيق بن فوزان الربيعة عن مكرمة خادم الحرمين الشريفين بتحويل مشروع مستشفى فيما أعلن وزير الصحة الدكتور ت

سرير إلى مستشفى تخصصي، وضمه إلى المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي  044الميقات الجديد سعة 

تخصصية بالمملكة، إذ ومركز األبحاث، وسيكون هذا المشروع بعد اكتماله وتشغيله إضافة نوعية في الرعاية الطبية ال

 .ستطبق فيه أحدث معايير وأساليب تقديم الخدمة وتجويدها، عبر ربطه وتكامله مع منظومة المؤسسة

متر مربع، بما  060444وأوضح وزير المالية أن مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات أقيم على مساحة إجمالية تبلغ 

ً لالحتفاالت بطاقة استيعابية متر مربع،  140444فيها مسطحات مباٍن بمساحة  ً رئيسيا شخص،  40544ويتضمن مدرجا

شخص، والعديد من غرف االجتماعات بطاقة استيعابية تزيد  544وثالث قاعات متعددة األغراض تسع كل منها نحو 

 .شخص، وصالة لالحتفاالت ومركزاً إعالمياً ومكاتب إدارية وتجهيزات أخرى مساندة 544على 

كيلو عن  64موقف مخصص للسيارات، ويبعد ستة كيلو مترات عن المسجد النبوي و 6444كز على كما يشتمل المر

 .المطار

إلى ذلك، قدّم األمين العام لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية المكلف الدكتور حسن السريحي، شرحاً عن مجموعة 

سنة، وبعض  044، ونماذج لمصاحف مخطوطة منذ من المخطوطات النادرة تصل أعمار بعضها إلى أكثر من ألف سنة

واطلع خادم الحرمين . التحف والمقتنيات األثرية وبعض اللوحات بالخط العربي لخطاطين مشهورين على مّر التاريخ

الشريفين على تصاميم مشروع مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، الذي يعد جزءاً من محور قباء الحضري، 

متراً، ويوفر بيئة ملهمة تتمازج  0405يق الذي يربط مسجد قباء مع المسجد النبوي على مساحة إجمالية تبلغ ويحدده الطر

 .مع أحدث التوجهات في تصميم المكتبات، كما يراعي التصميم االحتفاظ بخصوصية وطبيعة منطقة المدينة المنورة

رحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن مشروع إنشاء محطة من جهته، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدال

المرحلة الثالثة، يشكل رافداً مهماً من مشاريع المياه ( المدينة -ينبع )ونظام نقل مياه ( ينبع)التحلية وتوليد الطاقة الكهربائية 

ألف  554المياه بالمنطقة بمنطقة المدينة المنورة، حيث يأتي ضمن منظومة متكاملة من خدمات المياه التي ستزيد إمدادات 

متر مكعب يومياً، من خالل ست وحدات إلنتاج المياه تعمل بطريقة التبخير الوميضي متعدد المراحل، إضافة إلى خمس 

ميغاوات من الكهرباء، ويتزامن ذلك مع إنشاء نظام متكامل  0444مجموعات من وحدات الطاقة الكهربائية تنتج أكثر من 

كيلومترات، وإنشاء خزانات سعتها التخزينية أكثر من مليون متر مكعب من المياه، إضافة  140بطول لنقل المياه المحالة 

بليون لاير، سيرفع إمدادات المياه  46مشيراً إلى أن هذا المشروع الذي تجاوزت تكاليفه اإلجمالية . إلى محطات للضخ

ل المياه المحالة إلى بعضها أول مرة، الفتاً إلى أن هذا إلى المدينة المنورة، وسيخدم أغلب محافظات المنطقة، التي ستص

 .المشروع المهم سيتبعه عدد من المشاريع الحيوية المهمة

ً أن إجمالي قيمة مشروعات المياه وخدماتها بمنطقة المدينة المنورة من عام  ً و 4465مبينا  04وحتى تاريخه بلغ بليونا

بقها من مشروعات أخرى، تتعلق بتحلية المياه المالحة أو غيرها من مليون لاير، وأسهمت هذه المشروعات مع ما س

المصادر، في تلبية الطلب المتزايد على المياه، وسد حاجة المواطنين والمقيمين في المنطقة ومحافظاتها، وزوار المسجد 

ها بخادم الحرمين الشريفين إلى ذلك، ألقى قيس بن جليدان كلمة أهالي منطقة المدينة المنورة، رّحب في. النبوي الشريف

 .الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

تعيش المدينة المنورة ومحافظاتها ومراكزها سعادة غامرة بزيارة خادم الحرمين الشريفين، وما تحمله هذه »: وقال

الطيبة مدينة المصطفى  الزيارة من رعاية أبوية كريمة من قائد حكيم وعظيم، فأهالً وسهالً بكم أيها الملك المفدى في طيبة

 .«ملسو هيلع هللا ىلص

وناقش المجلس توصية أخرى، تقدم بها إلى كل من الدكتور فيصل آل فاضل، والدكتورة لطيفة الشعالن، وعطا السبيتي، 

تطالب وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس األعلى للقضاء، بتمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي 

 .انوني من تولي الوظائف القضائية، لم تنل الغالبية الكافية من األصواتوالق

وردت لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية بأن التعيين على مثل هذه الوظائف القضائية هي اختصاص أصيل للمجلس 

قضاة، إضافة إلى أن األعلى للقضاء في القضاء العام وفي القضاء اإلداري، وال دور لوزارة العدل في مسألة تعيين ال

تمكين الكفاءات للوظيفة هو من صالحيات المجلس األعلى للقضاء، ولديه سلطة وصالحية التعيين على هذه الوظائف 

ً لشغل هذه الوظيفة ووفق المعايير المطبقة لديه والتي نص عليها الباب الرابع من نظام  الشاغرة وفق ما يراه صالحا

 .الختيار القضاة وما يجب مراعاته عند الترشيح واالختيارالقضاء ووفق القواعد المنظمة 
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ورأت اللجنة أن أي خطوة في هذا االتجاه يفترض أن تكون مسبوقة بدراسة ومعرفة ما لدى الجهات المعنية من دراسات 

 .هاواستطالعات ومرئيات قبل صدور قرار في هذا الشأن واإلطالع على تجارب الدول األخرى واالستفادة من تجربت

 المجلس يوافق على تعديل في نظام الوزراء والمراتب العليا

وافق مجلس الشورى على تعديل المادة الرابعة من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر في 

 .إلدارة العامةوناقش المجلس، تقرير لجنة اإلدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي لمعهد ا. مرسوم ملكي

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، المعهد بإعطاء األولوية في المشاريع الستكمال إنشاء مقرات 

 .فروع المعهد، وتطوير مؤشرات قياس أداء نوعية ألنشطة المعهد وبرامجه، وفقاً ألفضل الممارسات العالمية

د شراكات واتفاقات مع جامعات ومعاهد ومؤسسات عالمية مرموقة ذات عالقة في وطالبت اللجنة المعهد بالتوسع في عق

 .أنشطة المعهد وبرامجه، ودراسة إنشاء شركة لتقديم االستشارات للقطاع الحكومي والخاص

يبية التأكيد على المعهد واألجهزة الحكومية بأن تكون الدورات التدر»وأكدت اللجنة على قرار المجلس السابق القاضي بـ

 .«التي يلتحق بها منسوبو تلك الجهات ذات عالقة بطبيعة عمل الوظائف التي يمارسون مهامها

. وناقش المجلس تقرير لجنة االقتصاد والطاقة، في شأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

ة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى مشاركة وطالبت اللجنة في توصياتها، الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العام

 .المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفرق الفنية المعنية بإعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية

ً بدعم تطبيق منظومة المواصفات السعودية على السلع المستوردة بتوسعة نطاق تطبيق  وطالبت اللجنة، الهيئة أيضا

 .العتراف بشهادات المطابقةبرنامج ا

وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على ثالث مشاريع لالتفاق في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة 

المملكة وحكومات جيبوتي، وتنزانيا، وتركيا، بعدما استمع إلى تقارير لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات في شأن 

 .مشروعات االتفاقات

 

 
 «جامعة نوية»أسبوع توعوي للمحاكاة الصحية في 

    م4468 سبتمبر 47 - هـ6444محرم  67الخميس  الحياة جريدة : المصدر
 الخبر رابط

 

من مع احتفال الجمعية العلمية ، بالتزا«األسبوع التوعوي للمحاكاة»نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن فعالية 

األميركية للمحاكاة التي افتتحها مدير مستشفى الملك عبدهللا الجامعي الدكتور أحمد أبو عباه، بحضور عدد كبير من 

 .المهتمين، واستمرت أنشطتها في الكليات الصحية بمشاركة عميداتها وأعضاء الهيئة التعليمة والطالبات

المحاضرات والورش التدريبية إضافة إلى معارض طبية تسلط الضوء على األجهزة وتضمنت الفعالية سلسلة من 

 .المحاكاة الحديثة المستخدمة في األغراض التدريبية إلى جانب أنشطة مصاحبة أقيمت لخدمة أهداف الفعالية

كة في هذه الفعالية وقال نائب المدير التنفيذي للتدريب واألبحاث الدكتور عبدالعزيز الحميضي إن الهدف من المشار

العالمية هو توعية الممارسين الصحيين وأعضاء هيئة التدريس والطالبات وأفراد المجتمع بأهمية المحاكاة في اإلنقاذ 

والتدريب والتعليم، إذ أن اعتماد المحاكاة بشكل كبير على التقنية يسمح في خلق بيئة تدريب افتراضية تشبه إلى حد كبير 

المتدرب من التعامل واالندماج معها من طريق وضع سيناريوهات اإلنقاذ المطلوبة بما يهيئ الفرصة له الواقع، وتَُمّكن 

 .للتجريب وتطبيق ما تعلمه من دون القلق حيال أي أخطار ممكنة الوقوع

 

 

 

http://www.alhayat.com/article/4603792
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إ جا يات وسلبيات يصدتها لجنة التعليم على التدي ب  8

 المهني
 

    م4468 سبتمبر 47 - هـ6444محرم  67الخميس   الوطنجريدة : المصدر
http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=348652&CategoryID=5 

 

      AM 6:45 47-40-4468عبدهللا بن فالح : الرياض

 كشفت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى عن تشابه معظم جوانب تقارير الجهات الحكومية التي ترد إلى مجلس

ووصفت اللجنة ذلك بالمشكلة، الفتة إلى أنها تكمن في الفاصل الزمني القصير الذي يفصل بين تقارير األداء . الشورى

 .الحكومية السنوية

جاء ذلك في تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني 

 .6408  /6407والمهني للعام المالي 

 تحول إستراتيجي

أكدت اللجنة أن التقرير ال يختلف كثيرا في معظم جوانبه، وهذا أمر ملحوظ في كثير من تقارير الجهات الحكومية، 

، 4404وأشادت بمبادرة المؤسسة المتمثلة في برنامج التحول اإلستراتيجي، إذ أطلقت المؤسسة انطالقا من رؤية المملكة 

برنامج التحول اإلستراتيجي، الذي يهدف إلى تطوير إستراتيجياتها، وإطالق المبادرات  4444وطني وبرنامج التحول ال

الالزمة لتحقيقها، باإلضافة إلى التعريف بها، ورفع الوعي، وتغيير المفهوم الحالي عن التدريب التقني والمهني في 

 .المجتمع السعودي

 برامج وأنشطة

ي، خلو التقرير من المعلومات واإلجراءات والتدابير التي اتخذتها المؤسسة لتفعيل رصدت لجنة التعليم والبحث العلم

قراراتها، مشيرة إلى أن المؤسسة تشكو ضعفا شديدا في البنود المالية الخاصة بميزانيتها بشكل عام، وبالذات ما يتعلق 

سلبا على أدائها ويحد من قدرتها على القيام  ببنود التجهيزات التدريبية، بل وحتى في بنود الصيانة والنظافة، مما يؤثر

بمهامها على الوجه المطلوب، ولم تر اللجنة تقديم توصيات بشأن تقرير المؤسسة، مؤكدة أن مجلس الشورى سبق 

وأصدر العديد من القرارات التي تسعى إلى االرتقاء بمستوى كم ونوع البرامج والنشاطات والخدمات التي يقدمها 

 .نيالتدريب المه

 خطة آفاق

باركت لجنة التعليم والبحث العلمي بالشورى الجهود التي تقوم بها مؤسسة التدريب التقني في مجال التوسع في الشراكات 

اإلستراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال التدريب، وكذلك جهودها في تنفيذ خطة آفاق التي أنتجت توسعا في 

 .باإلضافة إلى جهودها في توطين قطاع االتصاالتالوحدات التدريبية للمؤسسة، 

 اإليجابيات

 التوسع في الشراكات اإلستراتيجية مع القطاع الخاص 46

 تنفيذ خطة آفاق التي توسعت في الوحدات التدريبية 44

 توطين قطاع االتصاالت 40

 تنفيذ برنامج التحول اإلستراتيجي 44

 السلبيات

 إجراءات تفعيل القراراتخلو تقرير التدريب المهني من  46

 الضعف الشديد في البنود المالية الخاصة بالميزانية 44
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 نقص تمويل التجهيزات التدريبية 40

 نقص بنود الصيانة والنظافة 44

 

  
مليون شاب وشا ة في تحقيق أهداف  51لتفعيل دوي 

 8101التنمية المستدامة 

ة أول شح ك استراتيجي لدعم استراتيجي« مسك الخير ة»

 الأمم المتحدة للشباب
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 نوال الجبر -الرياض 

، اتفاقية شراكة استراتيجية مع األمم المتحدة في نيويورك "مسك الخيرية"وقعت مؤسسة دمحم بن سلمان بن عبد العزيز 

وتعتبر هذه الشراكة أول اتفاقية دولية من نوعها لدعم مشاريع الشباب حول العالم . انعقاد أعمال الجمعية العموميةأثناء 

 .من خالل تعزيز استراتيجية األمم المتحدة للشباب التي تم إطالقها مؤخرا

بدر بن دمحم العساكر ومبعوثة  ووقع االتفاقية في مقر األمم المتحدة بنيويورك معالي رئيس مركز مبادرات مسك الخيرية

األمم المتحدة للشباب جياثما ويكراماناياكي بحضور كل من معالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل بن أحمد 

 .الجبير ومعالي األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وعدد من المسؤولين من الجانبين

 

كأول شريك استراتيجي لدعم أعمال استراتيجية األمم المتحدة المتعلقة بالشباب حول " خيريةمسك ال"ووفقاً لالتفاقية تحل 

العالم، وذلك بهدف النهوض بواقع الشباب وتعزيز مشاركتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة عبر تفعيل 

 .م4404مليون شاب وشابة بحلول عام  54دور 

نفيذ العديد من المبادرات النوعية والبرامج لخدمة شباب المملكة العربية السعودية والعالم ومنها وتهدف االتفاقية إلى ت

إطالق بوابة اليكترونية تكون مركزاً للمعرفة حول أهداف التنمية المستدامة، بحيث تصبح هذه البوابة منصة هامة لتحفيز 

ية المشاركة فيها وتنفيذها، واطالعهم على الفرص المتاحة الشباب وتعريفهم على المشاريع والمبادرات المطروحة وكيف

 .للتطوع في عدة مجاالت

كما سيعمل الجانبان على إنشاء برامج زمالة لتقديم التدريب الالزم لتطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لكي يصبحوا قادة 

لسنوية الخامسة إلعالن أهداف التنمية م والذي يصادف الذكرى ا4444للتغيير اإليجابي خالل الفترة التي تسبق العام 

 .المستدامة في األمم المتحدة

أول منظمة غير حكومية تعمل على المشاركة بتنفيذ استراتيجية األمم " مسك الخيرية"ومن خالل هذه الشراكة، أصبحت 

المستوى قبل يوم واحد من  المتحدة للشباب التي أطلقها معالي األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في حدث رفيع

 .حفل التوقيع
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 في لقاء مع الإعلاميين  الشحقية

والقيادة ضد .. نقف  قوة مع المؤسسات الصحفية: العواد

 خفض سقف الحر ة
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 لشيبانإبراهيم ا -الخبر 

عّواد العّواد، أن وزارته لن تقبل ولن تسمح بسقوط المؤسسات الصحفية وأن الدولة حريصة على . طمأن وزير اإلعالم د

المحافظة عليها، وأنها ستكون داعمة لها بالمال واالمكانيات مشترطا تطوير المحتوى الورقي والرقمي بما يتوافق مع 

سخ اإلنجليزية من العديد من الصحف السعودية، مطالبا في الوقت نفسه بإيجاد ، مستغربا غياب الن4404رؤية المملكة 

 .صحف باللغة اإلنجليزية خاصة في المنطقة الشرقية

بالمقر الرئيس للغرفة ( الذي نظمته غرفة الشرقية مساء اليوم األربعاء" 4468لقاء اإلعالميين واإلعالميات "وأكد في 

عالم المعاصر، وآفاق العمل على هذا الصعيد، أكد أنهم يعملون على تقننين منح بالدمام لبحث مواضيع تتعلق باإل

تراخيص للصحف اإللكترونية التي ال تقدم محتوي يخدم العملية اإلعالمية وكل ما هنالك نسخ من الصحف الورقية دون 

دة، ودعم الصحف المتميزة التي االلتزام بحقوق الملكية الفكرية وأن الوزارة بصدد اعادة تقييمها وفق متطلبات جدي

 .تحسب على اصابع اليد الواحدة، مبديا استغرابه من عدم وجود صحيفة إلكترونية تتحدث باللغة اإلنجليزية

جهة حكومية في  14وكشف الوزير عن أن وزارته تعمل على تبني مركز التواصل الحكومي والتواصل الدولي لمساعدة 

الشأن الداخلي وإمدادهم بالخطط اإلعالمية وكيفية التعاطي مع األحداث وإدارة األزمات، بالمقابل توحيد الخطاب والرد 

المملكة بصورة قوية السيما وهي الالعب الرئيسي والمحوري في  على االستفسارات الخارجية وتبني خطاب موحد يظهر

المنطقة العربية واإلسالمية وتعمل أن يكون لها دورا رئيسيا على المستوى العالمي وتبني القرارات السيادية للدولة 

 .وايضاحها للخارج

 

، مؤكدا بأن الوزارة غير حساسة تجاه "االلكتروني وغيره"وقال أن الوزارة تعمل على منح حرية أكبر للنشاط اإلعالمي 

النقد، فنحن نطلب اإلبداع، وهو ال يأتي إال بمستوى معين من الحرية، وهذه ليست سياسة وزارة اإلعالم فقط بل هي 

بإظهار  -حفظهم هللا -توجيهات من قادة البالد ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده 

اإلعالمي المحلي للدولة للمجتمع، موضحا بأن لدى القيادة توجهات بتعاون جميع الجهات لتوحيد الخطاب الخطاب 

 .اإلعالمي في جميع المناسبات، والمشاريع الصغيرة والكبيرة

جابية ونّوه العواد إلى إن الوزارة تعمل على ثالثة محاور تتمثل في تقليل األخبار السلبية، والعمل على نشر القصص اإلي

وتسويقها، والتعامل مع المجتمع بلغة بسيطة، مضيفا، أن الوزارة بصدد التحّول الرقمي ضمن االستراتيجية التي تعمل 

عليها بالتركيز على المحتوى، مؤكدا، انشاء وكالة لإلعالم تهتم بالتحول الرقمي قريبا ووكالة لالستثمارات االعالمية 

 .4460التجارية وسيبدأ العمل به في 

واعتبر الوزير بأن أهم األشياء التي حرص إنجازها هي إنشاء مراكز للتواصل االعالمي حكوميا بغرض وضع خطة 

اعالمية تشمل جميع االحداث المحلية الخاصة بمختلف الجهات الحكومية، باإلضافة لمركز التواصل الدولي الخاص 

وقريبا الروسية، من خالل افتتاح مكاتب للتواصل في تلك ( نسيةاإلنجليزية، واأللمانية، الفر)بمخاطبة العالم بثالث لغات 

مبينا أن هذه الخطوة جاءت نتيجة اكتشاف نقاط ضعف في التواصل مع اإلعالم العالمي، مما ساهم في زيادة .. الدول

 .مستوى التعامل السلبي من قبل بعض وسائل اإلعالم مع األحداث في المملكة
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حول الرقمي باعتباره لغة العالم في الوقت الراهن، الفتا الى ان العالم يبحث عن المحتوى، وذكر ان الوزارة تتحرك للت

مشددا على ضرورة التحول مع المستجدات العالمي، مبينا، ان الفضاء مفتوح لقنوات التواصل االجتماعي وتقوم بدور في 

 .التأثير على المجتمع

ستراتيجية اإلعالمية بعد انفصال الثقافة عن اإلعالم، مشددا على ضرورة وأكد أن الوزارة تضع اللمسات األخيرة على اال

 .االبتعاد عن النبرة السلبية وزيادة التركيز على الجوانب اإليجابية في القصص اإلخبارية

وشدد حرص الوزارة على تطوير القنوات التلفازية المحلية من خالل تطوير المحتوى، وتقديم برامج درامية جاذبة 

 .شاهد، األمر الذي انعكس على زيادة عدد المشاهدين بخالف السنوات الماضية، وتمكين المرأة وفق توجهات الدولةللم

وحول هيئة االعالم المرئي والمسموع قال إن ملف السينما انتقل من هيئة الترفيه إلى الوزارة بناء على توجيهات المقام 

هر وأن الوزارة لم تتلق أي شكوى حول محتوى األفالم وأن المنطقة ألف تذكرة خالل خمسة أش 414السامي، وتم بيع 

الشرقية سوف يفتتح فيها دار السينما في غضون األشهر األربعة المقبلة، وأن الوزارة قد منحت ترخيصا ألربع شركات 

 .سينما عالية التجهيز فيما سيتم افتتاح دور للسينما في جدة خالل الشهرين المقبلين، ملمحا بعدم منح تراخيص الى لدور

وحول إصدار الئحة لمشاهير اإلعالم الحديث أوضح ان الوزارة ليست وحدها مسؤولة عن هذا الوضع وهناك عدة جهات 

حكومية معنية قد تكون مرتبطة بها منها وزارة االعالم ووزارة الداخلية ووزارة التجارة وهيئة االتصاالت، السيما بعد 

 .لوماتيةظهور نظام الجرائم المع

وزاد بأن الوزارة تدعم أي مشروع إلصدار صحيفة باللغة االنجليزية في المنطقة الشرقية، حتى لو كانت متواضعة في 

البداية، أو تكون رقمية، الفتا في سياق متصل بأن الهيئة السعودية للصحفيين مؤسسة مستقلة لكنها بحاجة لمزيد من 

 .يت لكل الصحفيينالتطوير لتقديم خدمات أفضل وان تكون ب

 .جهة حكومية 14وقال بأن الوزارة تدعم المتحدثين الرسميين ولديها خطة لتأهيل وتطوير المتحدثين الرسمين لعدد لــ 

وعن فصل وزارة االعالم عن وزارة الثقافة، أوضح أن الوزارة داعمة للنشاط الثقافي بما يخدم العملية الثقافية في المملكة 

 .قافي والقوة الناعمة بشكل الئقوإظهار المحور الث

 

  

 
 إذا حضح الماء

 ودلالاته.. الاعتذاي الألماني
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 أحمد الجميعة . د
أو تقليالً من شأن الدولة وعالقاتها الخارجية، ولكنه يستدرك على  اعتذار الكبار في السياسة ليس تنازالً عن مبدأ أو سيادة

صانع القرار أن الخطأ ال يحتمل المكابرة، أو المزايدة، أو حتى المساومة في البحث عن مبررات قد تفسد للود قضية، كما 

ى المصالح في كل تلك يثبت االعتذار قوة الطرف اآلخر ومكانته ووجاهته مهما كان موضوع الخالف ومسبباته، وتبق

 .التفاصيل شاهد عيان على استمرار العالقات، وتوثيقها، واألهم حين تكون دافعاً للعمل المشترك مستقبالً 

االعتذار األلماني الذي قدّم فيه أسفه عن سوء الفهم الذي لحق بالعالقات السعودية األلمانية مؤخراً كان مهذباً؛ لدرجة أن 

ً في التجاوب معه، ويكفي أن تلوم ألمانيا نفسها الترحيب السعودي كان سر بأنها لم تكن أكثر  -كما جاء في البيان–يعا

ً في تواصلها مع الجانب السعودي، وتعبّر بلغة أخرى عن أسفها، وكذلك عن رغبتها في تجاوز سوء الفهم  وضوحا

 .ة في المنطقة والعالمبالحوار وتقوية الشراكات وخدمة المصالح، واإلشادة بعد كل ذلك بدور المملك

البيان له قيمة في مضمونه، فألمانيا أحد أهم دول العشرين اقتصادياً، ومن الدول الثماني الصناعية في العالم، وعضو في 

الناتو، وأقوى دول االتحاد األوروبي، وأوسعها نفوذاً، وأكثرها سكاناً، ومع ذلك اعتذرت، والمت نفسها؛ ألنها تدخلت فيما 

ا، وهو المبدأ الذي تلتزم به المملكة بأن ال تتدخل في شؤون أي دولة داخلية، وال تسمح في الوقت نفسه ألي دولة ال يعنيه

 .أن تتدخل في شؤونها، وعلى هذا األساس يكون التعامل بين الدول
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الذي تكون فيه  واالعتذار مهم في توقيته، حيث يعاد صياغة المنطقة على أساس جديد من المصالح المشتركة، والتعاون

العالقات أكثر وضوحاً، وانحيازاً ضد مشروعات الفوضى ودعم اإلرهاب، ودولة مثل ألمانيا تعي دورها السياسي 

ً أن المملكة وحلفاءها في الطريق الصحيح دفاعاً عن أنفسهم، وتعزيزاً  واالقتصادي، وتقرأ المشهد جيداً، وتدرك سياسيا

فرع مكتب اتصال لشركات  444شركة ألمانية و 844ا تدرك اقتصادياً أن مشروعات لألمن واالستقرار في المنطقة، كم

 .ألمانية أخرى، وصادرات تقدر بحوالي ثمانية مليارات دوالر سنوياً للمملكة مهددة؛ بسبب يمكن التراجع عنه

ة ليست مناكفات سياسية على والبيان األلماني رسالة من بين السطور لدول أخرى أن تفهم معنى االعتذار للمملكة؛ فالقضي

حساب المصالح، ولكنه عقل يعي موازين القوى، ويضعها في المكان الذي يليق بها، وهو ما فعلته ألمانيا التي تعرف الثقل 

السعودي المؤثر اليوم في المنطقة، وال تريد أن تخسره، أو تفقد فرص التعاون معه؛ فالتراجع عن الخطأ أفضل من 

جرد الرغبة في االنتصار الذاتي، أو االستكبار على الواقع الذي يفرض أجنداته تحت بند المصالح الدولية االستمرار فيه لم

 .أوالً 

 

 
 السعود ة ولغة الكباي« الد بلوماسية»
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 رابط الخبر

   

 قاسميعلي ال
في المشهد السياسي يكون لردات الفعل الصارمة أثر وتأثير، قد ال يأتي األثر بشكل سريع، لكن الموقف القوي يظل قوياً 

مهما أحيط بالجمل والمخاوف والشكوك وسطور التكهنات، الحديث يدور حول البيان الصادر من وزارة الخارجية 

ي التعاون وإعادة المصافحة بشكل أكثر ثقة وعمقاً، وما ساقته من اعتراف األلمانية والذي حمل األسف والرغبة القوية ف

حول ضبابية موقفها أو عدم الوضوح بالمعنى الدقيق في التواصل واالتصال مع السعودية، ولعلها حقيقة سوء الفهم 

 .بالضبط كما يفهم من سياق البيان

مملكة العربية السعودية في المنطقة فسيأتي اليوم الذي يدرك من ال يدرك الدور المحوري والحيوي والهام الذي تلعبه ال

فيه كل هذا، والصبر والصمت كانا عنوانين صريحين للتعامل الديبلوماسي مع جل القضايا التي تنشأ فجأة أو تولد في 

والتسامح  غمضة عين، وكل المنصفين وذوي النظرة الثاقبة والدقيقة يعرفون كيف أن الرياض فرضت احترامها بالصدق

وعدم التدخل في شؤون اآلخرين وهذا لوحده كاف للحديث عن دولة تتعامل بهدوء تام، وغضب الزم متى ما استدعى 

 .الموقف أن يكون ثمة غضب وموقف ال يقبل التراخي أو التأخر

وا البيان األلماني كثير من المتابعين لتفاصيل العراك السياسي والعالقات المضطربة أو الموصوفة بالضعف والبرود قرأ

من زاوية انتصار سعودي للسياسة الخارجية الذكية والشجاعة في آن واحد، وهي قراءة منطقية يمكن استخالصها من 

الخالفات التي تحدث بين الكبار وحين يقّر طرف كبير بثراء اآلخر أو ميالن الحق بكفته، ولكنّي أقرأه من زاوية أخرى 

ام وإن اختلفوا أو تباينت وجهات نظرهم إال أنهم يدركون مع مرور األيام أن ثمة لغة وهي أن الكبار مع مرور األي

ً قدر ما يفتح مجاالً  مشتركة ال بد من المضي لها وأن االعتذار من قبَل  الكبار والمبادرة منهم لن ينقص من قدرهم شيئا

عودية وعلى لسان وزير خارجيتها ترحب للترحاب وحسن النوايا والثقة في التوجه المختلف، وها هي السياسة الس

بتصريح الخارجية األلمانية والرغبة في مد جسور جديدة وآفاق حوار متنوعة وبحث مواضيع في مجاالت ال حد لها، 

وهي بذلك تؤكد أن مواقفها صريحة وثابتة وعالقتها ممتدة للجميع شريطة أال يعمد أحد عن عمد أو جهل إلى لمس السيادة 

والتدخل في شؤون ال عالقة له بها، فعند هذا الحد بالضبط يكون من الالزم والواجب والضروري أن تتحدث أو التلصص 

بشجاعة ال تنقصها دولة تمثل الهيبة والقوة والمركز والثقل العالمي، وتعلن عن الموقف الواضح وأنها عدوة التقلب 

السعوديون هم الوحيدون الذين يقولون في العلن ما »: الوالتلون وتؤكد المقولة الشهيرة للزعيم الراحل كارتر حين ق

 .«كلما كنت أقوى كلما كنت أفضل»: ، ولعل جملة السطر األخير المناسبة«يقولونه في المحادثات الخاصة
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قوق الإنسان في العالم ح  
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قوق الإنسان حول الأوضاع في  يان المملكة  مجلج ح

 فلسطين
   م4468 سبتمبر 45 - هـ6444محرم  65 الجزيرة الثالثاءجريدة : المصدر

jazirahonline.com/news/2018/20180924/136329-http://www.al 

   

سعودية أخذت على أكد سفير المملكة في األمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل أن المملكة العربية ال

 .عاتقها دعم جميع القضايا العربية واإلسالمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية

إن موقف المملكة تجاه " وقال في كلمة أمام مجلس حقوق اإلنسان حول األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم 

ن المملكة تدعم القضية الفلسطينية وتساندها في جميع القضية الفلسطينية من الثوابت الرئيسية في سياسة المملكة، وأ

األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وذلك من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية 

ذ عقود من الفلسطينية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها اإلسالمية وضميرها اإلنساني تجاه قضية عادلة وشعب يعاني من

 ".انتهاك حقوقه واغتصاب أراضيه

وأعاد الواصل التأكيد على أهمية البند السابع في أعمال مجلس حقوق اإلنسان، وهو البند الخاص باألوضاع في األراضي 

ً في أعمال المجلس، وأن وجوده مرتبط باستمرار االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين  الفلسطينية المحتلة بوصفه بنداً أساسيا

م لم يكن احتالل إسرائيل لهذه األراضي احتالالً مؤقتاً، 6017واألراضي العربية المحتلة األخرى، مشيراً إلى أنه منذ عام 

بل يأتي في سياق استراتيجية استيطانية تهدف إلى االستيالء على األراضي الفلسطينية والموارد الطبيعية قدر اإلمكان 

وات األخيرة، وهذا يعني بالنسبة للشعب الفلسطيني استمرار الظلم والقهر والسيطرة والتي زادت وتيرتها خالل الخمس سن

 .اليومية على معظم شؤونه ومقدراته، في انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة

باالنسحاب ودعا السفير عبد العزيز الواصل المجتمع الدولي إلى مناصرة القضية الفلسطينية والضغط على إسرائيل 

، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشريف، طبقاً 6017الكامل من كافة األراضي العربية المحتلة عام 

لمبادرة السالم العربية وقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة، معرباً عن دعم المملكة الكامل لكافة المبادرات والجهود 

 .إلنقاذ عملية السالم ودعم حل الدولتينالدولية التي تهدف 

وخالل الحوار التفاعلي الذي عقده اليوم مجلس حقوق االنسان مع لجنة التحقيق، رحبت المملكة بإنشاء لجنة التحقيق في 

 األحداث التي وقعت في سياق االحتجاجات السلمية المنددة باالحتالل اإلسرائيلي وتقديم توصياتها لمجلس حقوق اإلنسان،

 .داعية جميع األطراف إلى التعاون معها والسماح لها بالوصول إلى المتضررين لتتمكن من إتمام مهمتها على أكمل وجه

وأكدت المملكة أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني هو بمثابة عقاب جماعي بحق هذا الشعب، مما 

لصحة، والتعليم، وغيرها، مطالبة جميع الدول والمنظمات بالضغط على أثر على حقوقه اليومية في جميع نواحي الحياة كا

 .إسرائيل من أجل رفع الحصار فوراً وإنهاء االحتالل

وأضاف السفير الواصل أن الشعب الفلسطيني يحتاج من المجتمع الدولي بأن يترجم التضامن معه إلى واقع ملموس حتى 

لة، إال أنه ولألسف الشديد ال  ينعم الفلسطينيون باألمن والحرية والسالم، ّ وفق ما نصت عليه القرارات الدولية ذات الص 

تزال حقوق الفلسطينيين منتهكة على يد قوى االحتالل وال تزال إسرائيل تتجاهل بكل فوقية وتعنت القرارات األممية التي 

 .تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني

العربية السعودية األولى وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة 

 .الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف 

 

 



 

   

في الصحافة  حقوق اإلنسان  

40 
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م ؛ أكثر من  4467حتى  4447فاق إجمالي المساعدات السعودية للعالم في مجال اإلغاثة واألعمال اإلنسانية من عام 

 6844، فيما بلغت المشاريع التي نفذتها المملكة (مليار دوالر أمريكي 05.04)ودي بما يعادل مليار لاير سع 604.07

 ً  .مشروعا

أعلن ذلك معالي الدكتور عبد هللا الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام لمركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال 

التي نظمها نادي األحساء األدبي وجمعية " حقائق وأرقام.. سعوديالعمل اإلنساني ال"اإلنسانية في محاضرة تحت عنوان 

للمملكة العربية السعودية وقدمها  88مساء أمس على مسرح النادي ضمن فعالياتهما بمناسبة اليوم الوطني الـ " إعالميون"

كتور ظافر الشهري عبد العزيز العيد؛ بحضور رئيس نادي األحساء األدبي الد" إعالميون"رئيس مجلس إدارة جمعية 

وعدد كبير من رجال األعمال وأعيان ووجهاء محافظة األحساء؛ وعدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك 

 .فيصل؛ وأهالي المحافظة

أطمح : وعبر معالي الدكتور الربيعة في بداية المحاضرة عن شكره العميق لجميع القائيمن على الفعاليات الوطنية؛ وقال 

شيئًا لهذا الكيان الغالي في يوم الوطن وفي محافظة عزيزة على نفوسنا ، يسعدني أن أشارككم فرحة هذا اليوم أن أقدم 

العظيم الذي يجسد تاريخ مملكة شامخة هي المملكة العربية السعودية، وانتهز هذه الفرصة بأن أرفع باسمي وباسمكم 

دم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو وكافة منسوبي المركز آيات التهاني والتبريكات إلى خا

وإلى أفراد الشعب السعودي الكريم؛ سائالً هللا أن يجعل هذا اليوم يوم سعادة واستقرار  -حفظهما هللا  -ولي عهده األمين 

 .وأمن وأمان لوطننا الغالي

إلنسانية عن تاريخ المملكة في المساعدات اإلنسانية وتحدث المشرف العام على مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال ا

حيث قدمت المملكة المساعدات اإلنسانية للمحتاجين ضحايا فيضانات البنجاب آنذاك، ثم أنشأت 6054التي بدأت منذ عام 

طاع م الصندوق االقتصادي لتحفيز النمو االقتصادي السعودي للتنمية وفي غضون أربع أعوام من إنشائه است6074عام 

دولة على مستوى العالم، ثم مساهمات التبرعات الرسمية والشعبية لضحايا حرب  55الصندوق أن يصل ألكثر من 

م؛ ويستمر 4444م؛ وكذلك تتكرر هذه المبادرات النبيلة لضحايا تسونامي في المحيط الهندي عام 6000كوسوفو عام 

لزال الصين، ثم قدمت المملكة أكبر تبرع في تاريخ م لضحايا ز4448م في إعصار بنجالدش، وفي 4447العطاء في 

م قدمت المملكة 4464مليون إلغاثة المحتاجين غذائيا على مستوى العالم، وفي عام  544برنامج األغذية العالمي بـ 

 .مليون دوالر للنازحين في العراق 544تبرعا ضخما بلغ 

لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل  اعرض لكم التاريخ المجيد" وتابع معالي الدكتور الربيعة 

 -رعاه هللا  -م رأس 6004م حتى عام 6015الذي يعد مدرسة في العمل اإلغاثي واإلنساني فمنذ عام  -حفظه هللا  -سعود

ال اإلنسانية ليكون عدداً من اللجان اإلغاثية واإلنسانية ليطرز عقد أعمال الخير بإنشاء مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعم

 .مظلة لكافة أعمال اإلغاثة الخارجية للمملكة

ً يوضح المساعدات اإلنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية خالل تاريخها  ً تفصيليا وقدم الدكتور الربيعة عرضا

والر لمساعدة الدول مليار د 85م قدمت ما يقارب 6001المجيد التي هي في تنام مستمر، حيث ذكر أن المملكة منذ 

لذلك لم يكن غريباً على : المحتاجة في العالم؛ مؤكداً أن العمل اإلنساني السعودي ال يفرق بين دين أو جنس أو عرق؛ قائال

كل المتابعين والمهتمين بالعمل اإلنساني في العالم ما يقدمه مركز الملك سلمان لإلغاثة من جهود ومساعدات للمحتاجين 

 .جميع أنحاء العالم والمتضررين في
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 -م واستمد رؤيته من كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 4465مايو  60وأوضح معاليه أن المركز تأسس في 

إدارة وتنسيق العمل اإلغاثي على المستوى الدولي وتقديم الدعم للفئات األكثر تضرراً؛ "ورسالة المركز هي  -حفظه هللا 

 .دولة 44في مبينًا أن المركز يعمل 

وأشار المشرف العام على مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية إلى أن المركز يستمد قيمه اإلنسانية من تعاليم 

ديننا الحنيف؛ وهي االستجابة الفورية والتجرد من الدوافع الخفية والسعي الجاد لتحقيق أقصى درجات االحترافية؛ مضيفاً 

دي على العمل اإلغاثي، وبناء شراكات قوية على المستوي الدولي والمحلي؛ والمركز يعلم جيداً نشجع المجتمع السعو: 

ً كبيراً حيث نفذ العديد من  أن المرأة والطفل هم األكثر تضرراً؛ لذلك أولى البرامج الموجهة للطفل والمرأة اهتماما

 .المشروعات وبمبالغ كبيرة على جميع األصعدة

ر الربيعة إلى أن المملكة ال تطلق لفظ الالجئين بل تعدهم زائرين مرحب بهم؛ سواًء من اليمن أو وأبان معالي الدكتو

سوريا والروهينجا كذلك وحسب تقارير األمم المتحدة فالمملكة العربية السعودية ثاني أكبر دولة بالعالم تستقبل مهاجرين 

 .على أراضيها

 -إلغاثة واألعمال اإلنسانية؛ أنه بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وأفاد المشرف العام على مركز الملك سلمان ل

لتكون مرجعا " منصة المساعدات السعودية"استطاع المركز أن ينشىء أول منصة شفافة في المنطقة؛ وهي  -حفظه هللا 

ً وموثوقا يقدم المعلومات ويرشد الباحثين ورجال اإلعالم والصحافة عن مساهمات المملك ة الخارجية ؛ التي يجري دقيقا

م وحتى 6001م وحتى اآلن، الثانية توثيق المساعدات من 4447بناؤها على ثالث مراحل؛ األولى توثيق المساعدات من 

 .م وحتى اآلن6075اآلن، والثالثة من 

والثالثة  مرت المنصة بثالث خطوات؛ األولى إدخال البيانات؛ والثانية عمليات التحقق من هذه المعلومات؛: وأضاف

ً باسم المملكة، والجهات الداعمة هي  دولة؛ وهناك منصة التطوع  78جهة؛ فيما الدول المستفيدة  64توثيقها دوليا

ً لهذه المنصة  اإللكترونية وهي من المنصات المهمة، وجاءت توجيهات الملكية الكريمة للمركز بأن يكون حاضنا

وستُدشَّن هذه المنصة خالل األسابيع القادمة؛ حيث تهدف إلى رفع أعداد واستقطاب الكوادر السعودية في كل المجاالت، 

 .4404الكوادر السعودية ودعم برامج العمل التطوعي الخارجي تنفيذًا لرؤية المملكة 

واستعرض معالي الدكتور الربيعة؛ عدداً من الدول المستفيدة واألكثر استفادة من أعمال وخدمات مركز الملك سلمان 

ة واألعمال األنسانية؛ والتي بدأها من اليمن أكثر الدول المستفيدة؛ حيث بلغ عدد مساعدات المملكة المقدمة لليمن لإلغاث

مشروًعا  477مليار دوالر كبرامج لدعم الالجئين ودعم االقتصاد اليمني وبرامج تنموية، ونفذ داخل اليمن  66أكثر من 

أن يوضح للعالم أن عمله تطوعي وغير متحيز ألي فئة واستطاع بناء ما بين غذائية وتنموية وصحية ، كما استطاع 

 .شراكات دولية ومحلية

عندما أصاب اليمن وباء الكوليرا كان المركز من أوائل السباقين للمساعدة؛ حيث قدم العديد من الخدمات : ومضى يقول 

الطفل اليمني؛ وهناك برنامج إعادة تأهيل األطفال  لرفع المعاناة عن اليمن، وكذلك المرأة اليمنية حظيت باالهتمام؛ وأيضا

المجندين الذي يعتبر من أهم برامج المركز؛ ويسعى إلعادة تأهيل الطفل المجند قسريًا من قبل الميليشيات الحوثية معنوياً 

 .لكةونفسيًا؛ وقد سجل األمين العام لألمم المتحدة إعجابه بهذا البرنامج داعياً الدول أن تحذو حذو المم

وتحدث المشرف العام على مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية في العرض عن المساعدات السعودية في 

إذا انتقلنا لألزمة السورية فالمملكة العربية السعودية منذ بداية األزمة هناك وهي تقدم المساعدات اإلغاثية : سوريا؛ قائال

مليار دوالر كدعم للسوريين؛ ونسعى دائما لتخفيف المعاناة عن  644ث قدمت واإلنسانية على جميع المستويات، حي

 .الشعوب المتضررة في فلسطين وغزة ببرامج متعددة إنسانية وتنموية وصحية

بعدها فتح المجال للحضور للنقاش وطرح األسئلة مع معالي الدكتور الربيعة؛ حيث أثري القاء بعدد من المداخالت القيمة 

 .والرائعة

وفي الختام قدم رئيس نادي األحساء األدبي األستاذ الدكتور ضافر الشهري ورئيس إعالميون عبدالعزيز العيد درعاً 

 .تكريماً وهدايا تذكارية للمشرف العام على مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، ثم التقطت الصور التذكارية
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يمنية للتحقيق أشاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، في كلمة أمام مجلس حقوق اإلنسان بدور اللجنة الوطنية ال

، داعيا مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان إلى التعاون مع اللجنة الوطنية 4468وتقريرها الخامس الصادر للعام 

اليمنية وتقديم الدعم التقني والمادي المناسب لها، بما من شأنه اإلسهام في إنجاح أعمالها وتمكينها من إكمال مهماتها على 

 .أكمل وجه

س الدور البارز الذي تقوم به المنظمات اإلنسانية لألمم المتحدة في اليمن وكذلك المنظمات المحلية اليمنية في وأكد المجل

 .اليمن

كما أشاد المجلس بالدور الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، ومكتب تنسيق 

اون إلى الجمهورية اليمنية، والمنظمات اإلغاثية من دول مجلس التعاون المساعدات اإلنسانية المقدمة من دول مجلس التع

 .بهدف رفع المعاناة عن المواطنين اليمنيين، التي تسبب فيها انقالب الميليشيات الحوثية على الشرعية

عمد تنتهجه وأعرب مجلس التعاون الخليجي في كلمته أمام مجلس حقوق اإلنسان عن األسف لما يشهده اليوم من تعطيل مت

الميليشيات الحوثية لمبادرات السالم كافة التي تهدف إليجاد حل سياسي في اليمن، وكان آخرها االمتناع عن المشاركة في 

جولة مشاورات جنيف، مع استمرارها في إطالق الصواريخ الباليستية داخل المملكة العربية السعودية واستهداف العاملين 

 .في المجال اإلنساني

مجلس التعاون إلى دعم جهود األمم المتحدة الداعية إلى مواصلة المشاورات السياسية للوصول إلى حل سلمي في ودعا 

لة، بما في ذلك ضرورة تنفيذ قرار مجلس األمن رقم  ّ  4461اليمن استنادا إلى المرجعيات العربية والدولية ذات الص 

لة، واستكمال تنفيذ المبادرة الخ ّ  .ليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمنيوالقرارات ذات الص 
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بي لحقوق اإلنسان تقرير فريق الخبراء البارزين اإلقليميين والدوليين باليمن باالستهداف الممنهج القائم اتهم االتحاد العر

« الخبراء»على اإلساءة إلى حكومات اليمن والسعودية واإلمارات، مطالباً الدول الثالث بدرس الجوانب القانونية لخروج 

العربية في األزمة اإلنسانية باليمن، داعياً الحكومة اليمنية إلى الحرص عن واليتهم، مشدداً على أهمية تفعيل دور الجامعة 

على إشراك المنظمات العربية المعنية بحقوق اإلنسان في عملها، وضرورة العمل بشراكة مع منظمات ومؤسسات 

رفع االتحاد العربي لحقوق و.المجتمع المدني، بما يسهم في تحسين حالة حقوق اإلنسان باليمن وإنهاء المعاناة اإلنسانية فيه

تقريره إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ومجلس حقوق اإلنسان بالتزامن، كجزء من ( األربعاء)اإلنسان أمس 

ً منه في المشاركة في الحوار التفاعلي الخاص بمناقشة التقرير تحت البند  انشغاله بحالة حقوق اإلنسان باليمن، وإسهاما

 .ال المجلسالعاشر من أعم
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تضمن تقرير االتحاد إبرازاً لجملة االختالالت التي وردت »: وقال رئيس االتحاد العربي لحقوق اإلنسان عيسى العربي

في تقرير الخبراء، وأبرز كل صور العوار الذي تضمنه التقرير، كما أوضح تقرير االتحاد العربي لحقوق اإلنسان خروج 

دئ الثابتة والمستقرة في عمل وتقارير الهيئات والوكاالت األممية المتخصصة، إذ أفرد فريق الخبراء على األسس والمبا

تقرير االتحاد العديد من الجوانب المتعلقة باختالل تقرير الخبراء وعواره، السيما في مجال المبادئ واألسس التي مثلت 

 .«خروجاً مخالً في عمل الفريق وصدقيته

اد العربي إلى ما تضمنه تقرير فريق الخبراء من عوار جسيم واختالل واضح في كما تعرض تقرير االتح»: وأضاف

مجال الخروج عن الوالية التي كلفه بها مجلس حقوق اإلنسان، ويمثل هذا الخروج بحسب تقرير االتحاد العربي عواراً 

التحاد العربي جملة من المغالطات رئيسياً يسهم في حجية التقرير وقبوله، وبطالن سبل االحتكام إليه، كما فنّد تقرير ا

والمآخذ والتجاوزات التي تضمنها تقرير فريق الخبراء باليمن، في العديد من المحاور الرئيسية، سواء على صعيد 

المصطلحات والمفاهيم أم فيما يتعلق بالسياق العام لألحداث، كما أورد تقرير االتحاد العربي جزءاً كبيراً من تقريره في 

إلطار القانوني، وأبرز العديد من صور االختالل والعوار الممنهج الذي يضع تقرير فريق الخبراء في إطار مناقشة ا

التقارير السياسية وليست الحقوقية، مؤكداً خطورة تقرير فريق الخبراء على حالة حقوق اإلنسان باليمن، ودوره في تأجيج 

 .الصراع وتأزيم حالة حقوق اإلنسان باليمن

قدم االتحاد »: عربي باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتصويب التقرير واالرتقاء به إلى مستوى التقارير األممية، وقالوطالب ال

العربي في نهاية تقريره جملة من التوصيات التي هدفت إلى ضرورة إنهاء المعاناة اإلنسانية باليمن، وتنفيذ قرارات 

اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتصويب التقرير واالرتقاء به إلى  مجلس حقوق اإلنسان ذات الصلة، وشددت على ضرورة

مستوى التقارير األممية، ورفض التمديد لفريق الخبراء، مع االستمرار في تقديم الدعم الفني والتقني للحكومة اليمنية 

 .«واللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان باليمن
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 كاي كاتير   
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