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متابعات 
�إخبارية 

 ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
                    الرقم: اأ/73

                    التاريخ: 1434/3/3هـ  
بعون اهلل تعالى

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود                                                                                      ملك اململكة العربية ال�شعودية
بعد الطالع على النظام الأ�شا�شي للحكم ال�شادر بالأمر امللكي رقم )اأ/90( بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبعد الإطالع على نظام الق�شاء، وعلى اآلية العمل التنفيذية لنظام الق�شاء ال�شادرين باملر�شوم امللكي رقم )اأ/78( بتاريخ 
1428/9/19هـ.

وبعد الإطالع على الأمر امللكي رقم)اأ/8( بتاريخ 1430/2/19هـ.
وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.

اأمرنا مبا هو اآت:
اأوًل:  يعني اأ�شحاب الف�شيلة الق�شاة التالية اأ�شماوؤهم اأع�شاًء يف املحكمة العليا بدرجة رئي�س حمكمة ا�شتئناف، وذلك 

حمل الأع�شاء ال�شادر بهم الأمر امللكي رقم )اأ/( بتاريخ 1434/2/19هـ:
1- ال�شيخ/ �شعد بن حممد بن علي الغامدي
2- ال�شيخ/ اأحمد بن مقبول بن نا�شر حكمي

3- ال�شيخ/ عبداهلل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن قا�شم
4- ال�شيخ/ حممد بن حممد بن �شرمي ال�شعبي

5- ال�شيخ/ عبدالعزيز بن اإبراهيم بن حممد احل�شني
6- ال�شيخ/ اأحمد بن حمد بن عبدالرحمن املزروع
7- ال�شيخ/ �شليمان بن اإبراهيم بن را�شد احلديثي

8- ال�شيخ/ عبدالإله بن عبدالعزيز بن حممد الفريان
9- ال�شيخ/ عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز ال�شبيعي
ثانياً:  يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�شة لعتماده وتنفيذه..،،..

عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود

اإثر �ضدور الأوامر امللكية برتقية وتعيني عدد من الق�ضاة 

 24 لرتقية  الالزمة  التنفيذية  القرارات  ي�ضدر  العدل  وزير 
قا�ضيًا على خمتلف درجات ال�ضلك الق�ضائي وتعيني 39 

الكرمية برتقية وتعيني  اأوامره   - �شعود - حفظه اهلل  اآل  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  ال�شريفني  اأ�شدر خادم احلرمني 
بوزارة العدل على خمتلف درجات ال�شلك الق�شائي.وت�شمنت هذه الأوامر الكرمية تعيني )9( ق�شاة على  )63( قا�شياً 
درجة رئي�س حمكمة  ا�شتئناف، وترقية قا�شيان على درجة قا�شي ا�شتئناف، وترقية قا�شيان على درجة رئي�س حمكمة )اأ(، 
وترقية )16( قا�شياً على درجة قا�شي )ب(كما �شمل الأمر الكرمي على تعيني )20( قا�شي على درجة قا�شي )ب( وترقية 
)4( ق�شاة على درجة قا�شي )ج( وتعيني )17( مالزم ق�شائي واأو�شح معايل وزير العدل رئي�س املجل�س الأعلى للق�شاء 
الدكتور حممد بن عبد الكرمي العي�شى اأن هذه الأوامر امللكية الكرمية تاأتي يف اإطار الدعم املتوا�شل من خادم احلرمني 
ال�شريفني - حفظه اهلل - لقطاع الق�شاء، ويوؤكد اهتمامه الكبري وامل�شتمر بال�شوؤون الوظيفية للق�شاة، مما ُي�شهم بعون 
اهلل وتوفيقه يف رفعة وتطور هذا املرفق املهم يف م�شمول م�شروعه امليمون لتطوير مرفق الق�شاء ورعايته الدائمة ملتطلبات 
واحتياجات ال�شلك الق�شائي.و�شاأل املولى جل وعال اأن يجزي خادم احلرمني ال�شريفني خري اجلزاء، واأن يبارك يف جهود 

الكوادر الق�شائية، لتكون كما هو العهد بها على م�شتوى ال�شطالع بامل�شوؤولية امللقاة على عاتقها.
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
                    الرقم: اأ/84

                    التاريخ:1434/3/11هـ  
بعون اهلل تعالى

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود                                                                                       ملك اململكة العربية ال�شعودية
بعد الطالع على نظام الق�شاء، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/78( بتاريخ 1428/9/19هـ.

وبناًء على قرارات املجل�س الأعلى للق�شاء رقم )33/22/2582( ورقم )33/22/2583( ومن رقم )33/22/2588( اإلى رقم 
)33/22/2605( ومن رقم )33/22/2643( اإلى رقم )33/22/2646( املوؤرخة يف 1433/11/24هـ، ومن رقم )33/22/2662( 
 )34/23/2777( ورقم  1434/2/13هـ  بتاريخ   )34/22/2687( ورقم  1433/12/1هـ،  يف  املوؤرخة   )33/22/2665( رقم  اإلى 

بتاريخ 1434/2/23هـ.
اأمرنا مبا هو اآت:

اأوًل:  يرقى ال�شيخان التايل ا�شمهما من درجة رئي�س حمكمة )اأ( اإلى درجة قا�شي ا�شتئناف اعتباراً من 1433/10/24هـ:
�شالح بن حممد الزايدي

�شعود بن علي البو�شي
ثانياً:  يرقى ال�شيخان التايل ا�شمهما من درجة رئي�س حمكمة )ب( اإلى درجة رئي�س حمكمة )اأ( اعتباراً من 

1433/10/24هـ:
عبدالرحمن بن حممد اآل �شعد

عبداملح�شن بن زيد اآل م�شعد

ثالثاً:  يعني املالزمون الق�شائيون التالية اأ�شماوؤهم على درجة قا�شي )ب(  اعتباراً من 1433/10/24هـ:

عثمان بن �شالح بن حممد العثمان. 1
ب�شار بن حممد بن �شاوي احلربي. 2
فار�س بن عايل بن حممد احلارثي. 3
با�شم بن حمود بن اأحمد الفحام. 4
جابر بن علي بن حبيب احلربي. 5
اأيوب بن مديه�س بن حممد املديه�س. 6
�شامل بن ح�شني بن �شالح احلارثي. 7
علي بن خالد بن علي ال�شالع. 8
خالد بن �شعد بن عبدالعزيز اخلمي�س. 9

�شعود بن �شعد بن �شما�س الزويهري. 10
علي بن �شعود بن علي العجمي. 11
�شليمان بن عبدالكرمي بن حممد العليان. 12
عبداهلل بن اإبراهيم بن �شميح اليوبي. 13
حممد بن ظافر بن يحيى ال�شهري. 14
بندر بن غادف بن حمد اليوبي. 15
عبداهلل بن عبداملنعم بن �شعدون العبداملنعم. 16
عا�شم بن عبداهلل بن �شنهات العتيبي. 17
�شهيب بن �شالح بن حممد العويد. 18

رابعاً:  يعني ال�شيخان التايل ا�شمهما على درجة قا�شي )ب( اعتباراً من 1433/10/24هـ:
عبداهلل بن حممد بن عبداهلل اليحيى

عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل طالب

خام�شاً:  يرقى امل�شايخ التالية اأ�شماوؤهم من درجة مالزم ق�شائي اإلى درجة قا�شي )ج( اعتباراً من  1433/10/24هـ:
عبدامللك بن م�شاري احلمود. 1
اإبراهيم بن حممد املحياين. 2
عادل بن علي املر�شود. 3
حممد بن فهد امل�شفر. 4

�شاد�شاً:  على وزير العدل تنفيذ اأمرنا هذا
عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود
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متابعات 
�إخبارية 

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
                    الرقم: اأ/108

                    التاريخ:1434/4/10هـ  
بعون اهلل تعالى

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود                                                                                       ملك اململكة العربية ال�شعودية
بعد الطالع على املادة )47( من نظام الق�شاء، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/78( بتاريخ 1428/9/19هـ.

رقم  ومن   )33/17/1972( ورقم   )33/17/1367( ورقم   )33/17/1965( رقم  للق�شاء  الأعلى  املجل�س  قرارات  على  وبناًء 
)33/17/1973( اإلى رقم )33/17/1975( ومن رقم )33/17/1977( اإلى رقم )33/17/1982( املوؤرخة يف 1433/2/2هـ، ومن 
رقم )33/21/2512( اإلى رقم )33/21/2515( املوؤرخة يف 1433/10/8هـ، ومن رقم )34/23/2691( اإلى رقم )34/23/2707( 

املوؤرخة يف 1434/2/13هـ.
اأمرنا مبا هو اآت:

اأوًل:  يرقى امل�شايخ التالية اأ�شماوؤهم من درجة قا�شي )ج( اإلى درجة قا�شي )ب( اعتباراً من 1434/10/12هـ:

رابعاً:  على وزير العدل تنفيذ اأمرنا هذا
عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود

عبدالعزيز بن �شالح الباليل. 1
عبدالرحمن بن عبداهلل الو�شيقري. 2
عبداهلل بن خالد الفايز. 3
عبداهلل بن حممد ال�شايع. 4
حممد بن حمد القحطاين. 5
حممد بن �شالح الفحام. 6

جمدل بن حممد القحطاين. 7
عبداهلل بن ح�شني جوهري. 8
�شامي بن عبداهلل البقعاوي. 9

 �شليمان بن عبيداهلل العطوي. 10
جابر بن عي�شى ع�شريي. 11

ثانياً:  يرقى امل�شايخ التالية اأ�شماوؤهم من درجة قا�شي )ج( اإلى درجة قا�شي )ب( اعتباراً من التاريخ املو�شح اأمام ا�شم 
كل منهم:

عبدامللك بن مداوي ع�شريي      1432/10/23هـ.. 1
حممد بن عبدالكرمي اخلمي�س     1432/10/23هـ.. 2
طارق بن فالح ال�شراري      1432/11/3هـ.. 3
طالل بن حممد العطوي      1432/11/12هـ.. 4
1432/11/24هـ.. 5 �شالح بن علي املحمود      

ثالثاً:  يعني امل�شايخ التالية اأ�شماوؤهم على درجة مالزم ق�شائي:

اأحمد بن حممد بن عبداهلل الربي�س. 1
�شليمان بن �شالح بن عبدالعزيز املجيدل. 2
عبداهلل بن ر�شيد بن فاران ال�شمري. 3
مقبل بن فالح بن مقبل احلربي. 4
�شليمان بن عبداهلل بن عبدالعزيز احلماداء. 5
عبداهلل بن اإبراهيم بن عبداهلل الربي�س. 6
عبداهلل بن عبدالرحمن بن عبدالكرمي الرباك. 7
حممد بن عثمان بن حممد احلميد. 8
زياد بن عقيل بن حممد العقيل. 9

اأحمد بن عبداهلل بن حممد احلربي. 10
اإبراهيم بن اأديب بن عبدالرحمن الدبيكل. 11
اأحمد بن علي بن �شعد الأحمري. 12
في�شل بن �شامل بن ظاهر اجلهني. 13
�شالح بن عامر بن �شالح مباركي. 14
م�شاري بن عبدالرحمن بن ليف احلربي. 15
عبدالعزيز بن عبداهلل بن اأحمد احلمد. 16
جمدي بن عبدالدائم بن خ�شر املغذوي. 17
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ا�ضتقبالت معايل الوزير

وفد الق�ضاة املاليزي
الدكتور  ال�شيخ  العدل  وزيــر  معايل  ا�شتقبل 
 5 الثالثاء   يــوم  العي�شى  عبدالكرمي  بن  حممد 
ماليزيا  ق�شاة  من  عــدداً  مبكتبه  هـ   1434 �شفر 
الذين زاروا اململكة موؤخرا ، وتلقوا خالل الزيارة 

دورة متخ�ش�شة يف الق�شاء ال�شرعي.
ويف بداية ال�شتقبال رحب معايل وزير العدل 
مزيدا  لهم  ومتنى   ، املاليزي  الق�شائي  بالوفد 
الق�شائية  العلوم  من  يتلقونه  فيما  الفائدة  من 
املتخ�ش�شة واأن ينعك�س ما تلقوه من مواد نظرية 

وتطبيقية على العمل الق�شائي يف بالدهم .
املاليزي  الق�شائي  الــوفــد  ا�شتمع  ذلــك  بعد 
لإيجاز من معايل وزير العدل عن العمل الق�شائي 
يف  تطويرية  نــقــالت  مــن  ي�شهده  ومــا  اململكة  يف 
لتطوير  ال�شريفني  احلرمني  خــادم  م�شروع  ظل 
مرفق الق�شاء ، متناوًل معاليه املعامل الرئي�شية 
اململكة والــقــفــزات  الــقــ�ــشــاء يف  نــظــام  يف حتــديــث 
الــتــطــويــريــة يف الــتــقــنــيــة والـــتـــدريـــب وهــنــد�ــشــة 

الإجراءات والتوا�شل الدويل.

ال�ضفري الكندي
حممد  الدكتور  العدل  وزيــر  معايل  ا�شتقبل 
�شفر   30 ال�شبت  يـــوم  العي�شى  عــبــدالــكــرمي  بــن 
1434 هـ مبكتبه بالوزارة �شفري كندا لدى اململكة 

توما�س ماكدونالد .
وجـــرى خـــالل ال�ــشــتــقــبــال تــبــادل الأحــاديــث 
املـــو�ـــشـــوعـــات ذات الهــتــمــام  الـــوديـــة ومــنــاقــ�ــشــة 

امل�شرتك .

الوزير املنتدب للحكومة 
املغربية

حممد  الدكتور  العدل  وزيــر  معايل  ا�شتقبل 
يــوم  مــعــالــيــه  مبكتبه  العي�شى  الــكــرمي  عــبــد  بــن 
املنتدب  الوزير  هـ   1434 الأول  ربيع   11 الأربــعــاء 

لرئي�س احلكومة املغربية عبد اللطيف املعزوز .
واأ�شاد الدكتور العي�شى يف بداية اللقاء بعمق 

 ، ال�شقيقني  البلدين  بني  تربط  التي  العالقات 
الق�شائي  النظام  معامل  ال�شيف  للوزير  و�شرح 
ـــروع خــــــادم احلـــرمـــني  بــاملــمــلــكــة وحمــــــــاور مـــ�ـــش
ومنجزاته  الق�شاء  مــرفــق  لتطوير  ال�شريفني 
، والــنــقــلــة الإجــرائــيــة لــقــ�ــشــاء اململكة  املــتــتــالــيــة 

ومعدلت النمو يف نظر الق�شايا .
التام  للتعاون  الـــوزارة  ا�شتعداد  معاليه  واأكــد 
مـــع اجلـــانـــب املــغــربــي يف كـــل مـــا يــخــدم الــعــدالــة 
من  املزيد  يف  وي�شهم  البلدين  م�شلحة  ويحقق 

تفعيل اتفاقية التعاون الق�شائي بينهما .

وفد الهيئة الأمريكية 
للحريات الدينية

الدكتور  ال�شيخ  العدل  وزيــر  معايل  ا�شتقبل 
حمــمــد بـــن عــبــد الـــكـــرمي الــعــيــ�ــشــى مبــكــتــبــه يــوم 
الهيئة  وفـــد  هــــ    1434 الأول  ربــيــع   24 الــثــالثــاء 
معايل  بح�شور   ، الدينية  للحريات  الأمريكية 
نائب رئي�س هيئة حقوق الإن�شان الدكتور زيد بن 
اآل ح�شني ، والوزير املفو�س بوزارة  عبد املح�شن 
اخلــارجــيــة حمــمــد املــطــريف وعـــدد مــن مــ�ــشــوؤويل 

وزارة العدل .
وا�شتطالعات  اأ�شئلة  على  معاليه  اأجــاب  وقد 
�شارحاً  العدالة  ق�شايا  مــن  العديد  نحو  الــوفــد 
مــعــالــيــه لــهــم عــن كــفــالــة الــنــظــام الــعــام لــلــدولــة 
لــكــافــة احلــقــوق واحلـــريـــات الــعــامــة وفـــق د�شتور 
الد�شتورية  ووثائقها  ال�شعودية  العربية  اململكة 
احلرية  بني  تفرق  التي  التنظيمية،  والرتتيبات 
والإخـــــــالل بــالــنــظــام الـــعـــام لـــلـــدولـــة، واحلـــريـــة 
والـــتـــاأثـــري عــلــى اأمــــن املــجــتــمــع و�ــشــكــيــنــتــه، وبــني 
احلرية وال�شطدام بقناعة املجتمع املتاآلف على 
د�شتوره، مبيناً اأن ق�شاء اململكة العربية ال�شعودية 
يف  ول�شيما  واحلياد،  وال�شتقالل  بالقوة  يتمتع 
التنفيذية،  اأخطائها  على  الإدارة  جهة  حما�شبة 
الق�شائي  الــعــمــل  واقـــع  مــن  لــهــم  معاليه  مبيناً 
املوثق �شواهد على تلك الأحكام التي تتجلى فيها 
قوة الق�شاء كنتيجة طبيعية ل�شتقالله وحياده 

التام.
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متابعات 
�إخبارية 

وزير العدل يطلع على برنامج الدرا�ضات الق�ضائية بجامعة اأم القرى
بحث معايل وزير العدل رئي�س املجل�س الأعلى للق�شاء 
الدكتور حممد بن عبد الكرمي العي�شى مبكتبه بالوزارة يوم 
ال�شبت 24 حمرم 1434هـ. مع معايل مدير جامعة اأم القرى 
املو�شوعات  اجلامعة  ووفــد  ع�شا�س  معتوق  بكري  الدكتور 
العدل  وزارة  ال�شراكة بني  وتفعيل   ، امل�شرتك  الهتمام  ذات 

وجامعة اأم القرى مبا يخدم ال�شاأن الق�شائي والقانوين. 
وقدم عميد كلية الدرا�شات الق�شائية والأنظمة الدكتور 
�ــشــعــود بــن اإبــراهــيــم الــ�ــشــرمي �ــشــرحــاً مــفــ�ــشــاًل عــن الكلية 
احتواًء  واأكرثها  اململكة  ال�شرعية يف  الكليات  اأقدم  بو�شفها 
للمواد الق�شائية يف مناهجها الأكادميية حيث تقدم 28 ذات 
�شلة باملادة الق�شائية ، كما عر�س ف�شيلته حمتوى برنامج 
البكالوريو�س  النظام اجلنائي وبرنامج  العليا يف  الدرا�شات 
وبرنامج  الق�شائية  الــدرا�ــشــات  يف  والــدكــتــوراه  واملاج�شتري 
النظام  يف  املاج�شتري  وبرنامج  املحاماة  يف  العايل  الدبلوم 

التجاري .

واأكد ال�شرمي اأهمية التاأ�شيل ال�شرعي لهذه الربامج مع 
درا�شة الأنظمة الق�شائية يف اململكة العربية ال�شعودية ومن 
ذلك نظام املرافعات ال�شرعية ونظام الإجــراءات اجلزائية ، 
م�شرياً اإلى اأن قيادات ق�شائية ف�شاًل عن العديد من ق�شاة 
اململكة هم من خمرجات اجلامعة بتاأهيلها ال�شرعي املتميز 

مع اهتمامها بدرا�شة الأنظمة الق�شائية يف اململكة .
الــذي ت�شطلع  الــدور الكبري  وثمن معايل وزيــر العدل 
بــه اجلــامــعــة خلــدمــة الــعــمــل الأكـــادميـــي الــ�ــشــرعــي ، واأثــنــى 
الدرا�شة  الق�شائية يف جميع مراحل  العلمية  على الربامج 

الأكادميية .
بالتوقيع  امل�شارعة  اأهمية  على  بالتاأكيد  اللقاء  وانتهى 
على مذكرة تفاهم للتعاون امل�شرتك بني الوزارة واجلامعة 
خلــدمــة الــقــ�ــشــاء والــتــوثــيــق يف املــمــلــكــة، ودعـــم اجلــامــعــة يف 
يف  املتميز  الأكــادميــي  دورهـــا  تثمني  مــع  العلمية  م�شريتها 

الدرا�شات ال�شرعية والق�شائية على وجه اخل�شو�س .

انخفا�ض حالت الطالق بن�ضبة %18
من  الــ�ــشــادرة  الإحـــ�ـــشـــاءات  ك�شفت 
انخفا�س  1432هــــــ،  لــعــام  الــعــدل  وزارة 
مـــعـــدل الــــطــــالق بــــني الـــ�ـــشـــعـــوديـــني يف 
املــمــلــكــة، مـــقـــارنـــة بـــــالأعـــــوام اخلــمــ�ــشــة 
مـــن جممل  نــحــو %18  اإلـــــى  الــ�ــشــابــقــة 
حــالت الــزواج وهــذه الإح�شائية تتعلق 
بعموم اململكة بينما �شبق اأن اأعلنت وزارة 
املناطق  لبع�س  اإح�شائيات  عــن  الــعــدل 
بن�شبة  ال�شنوات  اإحــدى  يف  واملحافظات 
الن�شبة بكثري بل وبن�شب  اأقــل من هذه 
م�شتبعداً من ذلك حالت  متدنية جداً 

املراجعة.
الــعــدل الدكتور حممد  وقــال وزيــر 
بن عبدالكرمي العي�شى ان هذه الن�شبة 
الإر�ـــشـــادي  بــاجلــانــب  الهــتــمــام  تعك�س 
الــبــدائــل  اإطــــار تفعيل  والإ�ــشــالحــي يف 
املــــنــــازعــــات ويف  الــ�ــشــرعــيــة يف تــ�ــشــويــة 
وهــو  ال�شلح  بــخــرييــة  الأخــــذ  طليعتها 
الـــوزارة من خــالل تعزيز  ما اهتمت به 
املحاكم، وميثل خيار  ال�شلح يف  مكاتب 
البدائل ال�شرعية الروؤية ال�شرتاتيجية 
باأ�شاليب  املحاكم  عن  العبء  لتخفيف 

نــدبــت اإلــيــهــا الــ�ــشــريــعــة، والأهــــــم عــدم 
اأي من اأطراف  اأي �شغط على  ممار�شة 
واأل  ال�شلح  ت�شوية  عر�س  يف  الــدعــوى 
يكون م�شموًل بحد اأو حق عام اأو اإخفاء 
معلومة اأو ت�شليل واإيهام على تفا�شيل 
الوزير  وتابع  بذكرها،  نطيل  يف هذا ل 
اأولويات الــوزارة تقلي�س  اإن من  قائاًل: 
مـــدد الــتــقــا�ــشــي وتــخــفــيــف الـــعـــبء عن 
وموا�شلة  �شبق  مــا  �ــشــوء  على  املــحــاكــم 

خطة التدريب الق�شائي ولإ�شنادي .
واأ�ــشــار الــكــتــاب الإحــ�ــشــائــي الأخــري 
1432هـــ  للعام  العدل  وزارة  من  ال�شادر 
الــتــي وثقت  الـــــزواج  اأن جمــمــل حــــالت 
لل�شعوديني  الـــوزارة  �شجالت  يف  ر�شميا 
حني  يف  زواج،  عــقــد   )145،079( بلغت 
يف  �شجلت  التي  الطالق  وقوعات  بلغت 
 )26،840( لل�شعوديني  ر�شميا  الــــوزارة 
من   )%18( بلغت  وبن�شبة  طــالق  �شك 

جممل حالت الزواج يف اململكة.
كــمــا اأ�ـــشـــارت الــبــيــانــات الإحــ�ــشــائــيــة 
ال�شادرة اإلى اأن ما ن�شبته )27.7%( من 
�شكوك الطالق �شجلت يف منطقة مكة 

الريا�س  منطقة  تلتها  حني  يف  املكرمة 
بينما  طــــالق  �ــشــك   )%21.2( بــنــ�ــشــبــة 
توزعت بقية الن�شب بني خمتلف مناطق 

اململكة.
التي متت عن  العقود  بلغ عدد  كما 
طريق املاأذونني )144،082( عقد بن�شبة 
)88.5%(، يف حني بلغ عدد العقود التي 
عقدا   )774( املحكمة  طــريــق  عــن  متــت 
حــالت  عـــدد  وبــلــغ   ،)%0.005( بن�شبة 
الزواج التي كان الويل فيها هو القا�شي 

)223( عقدا بن�شبه )%0.001(.
الــــطــــالق يف  اأن نــ�ــشــب  اإلــــــى  يـــ�ـــشـــار 
اململكة انخف�شت من معدل 22% يف عام 
اإلى معدل 18% يف العام  1428هـــ لت�شل 
املئوية  الن�شب  هــذه  ومبقارنة  1432هــــ، 
من وقوعات الطالق يف اململكة بغريها 
جند  والــعــربــيــة  اخلليجية  الــــدول  مــن 
العامل  م�شتوى  على  الأقــل  تعترب  اأنها 
الطالق  اإح�شاءات  ت�شري  حيث  العربي 
العربي  والــعــامل  اخلليج  دول  بع�س  يف 
اإلى اأن معدلت الطالق ترتاوح ما بني 

24% - 39% من معدل حالت الزواج.
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وزارة العدل تفعل الأعمال الجتماعية يف املحاكم لدعم مكاتب ال�ضلح
اأكــــد مــعــايل وزيــــر الـــعـــدل رئــيــ�ــس 
املــجــلــ�ــس الأعــــلــــى لــلــقــ�ــشــاء الــدكــتــور 
حممد بن عبد الكرمي العي�شى، اأهمية 
توثيق وثيقة ال�شلح من قبل الق�شاء 
من اأجل رقابتها من الناحية ال�شرعية 
حتى ل تنطوي على ما يخالف ال�شرع 

اأو نظام الدولة.
يعالج  الق�شائي  احل�شم  اإن  وقــال 
فيما يرتتب على اخللل  ويبت  الآثــار 
والإ�ــشــكــال والخــتــالفــات مــن نــزاعــات 
فــهــو يــنــ�ــشــب عــلــى تــ�ــشــويــة الأثـــــر ول 
يعالج اجلذور والأ�شباب بينما ال�شلح 
ـ غري  وهو خيار �شرعي متاح للجميع 
اإلزامي ـ يعالج الأ�ش�س ويخرج اأطراف 
الق�شية عقب الت�شوية باأنف�س ر�شية .
ـــــــــدورات  ال  ( بــــرنــــامــــج  ويـــــهـــــدف 

العمل  يف  للمخت�شني  الجــتــمــاعــيــة 
الجـــتـــمـــاعـــي والـــعـــامـــلـــني يف مــكــاتــب 
تنظمه  الــــذي  بــالــريــا�ــس،   ) الــ�ــشــلــح 
مــع  بـــالـــتـــعـــاون  مـــــرة  لأول  الــــــــــوزارة 
جــامــعــات وبـــيـــوت خــــربة دولـــيـــة، اإلـــى 
الجتماعيني  الخت�شا�شيني  تــزويــد 
بـــالـــنـــظـــريـــات الــعــلــمــيــة احلـــديـــثـــة يف 
الــعــلــوم الجــتــمــاعــيــة لـــدعـــم مــكــاتــب 
والــتــوفــيــق، مــع الطـــالع على  ال�شلح 
جمال  يف  احلــديــثــة  العلمية  املفاهيم 
التطبيقات املهنية لل�شلح يف الق�شايا 
املمار�س  وجود  لأهمية  نظراً  الأ�شرية 
الأ�شا�شية  للركيزة  اإ�شافة  الجتماعي 
يف مـــكـــاتـــب الـــ�ـــشـــلـــح وهــــــو الإر�ـــــشـــــاد 
ال�شرعي بهدف اإ�شالح ذات البني من 
خالل الطالع على عمق الإ�شكالت يف 

الق�شايا.
هــذه  اأن  الــعــدل  وزارة  واأو�ــشــحــت 
الـــــــدورات تـــهـــدف اإلـــــى الــتــعــرف على 
طبيعة ال�شغوط وامل�شكالت املجتمعية 
والبيئية التي تواجهها الأ�شرة واطالع 
الخــتــ�ــشــا�ــشــيــني الجــتــمــاعــيــني على 
النماذج والأطر املهنية للتدخل املهني 
الخت�شا�شيني  واإك�شاب  الأ�ــشــرة،  مع 
الجـــتـــمـــاعـــيـــني املــــــهــــــارات احلـــديـــثـــة 
لــلــتــعــرف عــلــى احــتــيــاجــات الأ�ــــشــــرة ، 
ومراجعة اأ�شاليب الت�شجيل الفعالة يف 
ال�شخ�شية  العمل يف حماكم الأحــوال 
بني  التفاعل  وتفهم طبيعة   ، حتديداً 
الأ�شرة والأن�شاق الجتماعية الأخرى 
املمار�شة  تقييم  اأ�شاليب  ومــراجــعــة   ،

املهنية يف العمل مع الأفراد والأ�شر .

امللتقى العديل الأول بالأح�ضاء
افــتــتــح مــعــايل وزيــــر الـــعـــدل رئــيــ�ــس املــجــلــ�ــس الأعــلــى 
للق�شاء الدكتور حممد العي�شى يوم الثالثاء 3 ربيع الأول 
1434 هـ،  فعاليات امللتقى العديل الأول الذي نظمته جلنة 
املحامني بغرفة الأح�شاء حتت عنوان » و�شائل الإثبات يف 
الق�شاء«، وذلك بفندق النرتكونتننتال مبدينة الهفوف.

بــاآيــات  وبـــدئ احلــفــل اخلــطــابــي املــعــد بــهــذه املنا�شبة، 
مــن الـــقـــراآن الــكــرمي ، ثــم األــقــى رئــيــ�ــس جلــنــة املــحــامــني 
فيها  اأو�شح  كلمة  اجلرب  يو�شف  الدكتور  الأح�شاء  بغرفة 
الإثبات ب�شكل �شامل  اإلى درا�شة و�شائل  امللتقى يهدف  اأن 
ومعمق، وتقدمي املقرتحات والأفكار التي ت�شهم يف تطوير 
املناخ  مع  يتواءم  مبا  حاليا،  فيها  املعمول  الإثبات  و�شائل 
احلايل للتعامالت واملنازعات املتطورة، واإن�شاء بيئة عمل 
ب�شلك  والعاملني  والقانونني  واملهتمني  احلا�شرين  بني 
والروؤيا  اجلدية  والقرتاحات  امل�شاهمات  وجتميع  العدل 

املن�شودة.
اإلقاء ال�شوء على  اأهــداف امللتقى  اأن من  وبني اجلرب 
يف  املتبعة  املتطورة  احلديثة  والتقنية  العلمية  الو�شائل 
اإثبات الق�شايا التجارية واجلنائية والتعامالت واملنازعات 
مبختلف اأنواعها، وتاأثريها يف الأحكام الق�شائية وح�شن 

�شرية العدالة.
كلمة  العفالق  �شالح  الأح�شاء  غرفة  رئي�س  األقى  ثم 

اأو�شح فيها اأن امللتقى �شي�شهم يف تعزيز اأوا�شر العالقات 
العامة  املحامني  اأن�شطة  على  ال�شوء  وت�شليط  القانونية 
وخــدمــة املــحــامــني واملــ�ــشــتــ�ــشــاريــن الــقــانــونــني يف املنطقة 
وتبيينا  احلقوقية  الثقافة  ون�شر  القانونية  والــتــوعــيــة 
اإثبات احلقوق التي من  لأهمية هذا املو�شوع عن و�شائل 
وال�شركات  للموؤ�ش�شات  التجارية  الكيانات  حماية  �شاأنها 
اإ�ــشــافــة اإلــــى تــوفــري مــنــ�ــشــة مــثــالــيــة لــلــحــوار الــقــانــوين 

امل�شرتك بني حمامي املنطقة من اأنحاء اململكة .
اأن  األقى معايل وزيــر العدل كلمة بني فيها  اإثــر ذلك 
و�شائل الإثبات هي الطريق اإلى معرفة احلقائق وال�شبيل 
الهادي اإلى حتقيق مبداأ العدالة واحل�شن املنيع حلماية 
اأنه  اإلى  وامل�شتقبل، م�شريا  وامل�شالح يف احلا�شر  احلقوق 
مع تقدم الزمان وتطور العلوم اأ�شبحت احلياة الب�شرية 
متيل اإلى التعقيد الأمر الذي جعل احلاجة اإلى الإثبات 

اأمرا �شروريا وملحا فهو �شمانة حلفظ احلقوق .
اأن ع�شب التقا�شي وجوهره الإثبات  واأ�شاف معاليه 
التي  الأكــيــدة  والو�شيلة  العلمية  الناحية  من  يعد  الــذي 

يعتمد عليها الأفراد يف �شيانة حقوقهم .
ويف ختام احلفل ُكّرمت اجلهات الراعية للملتقى ، ثم 
ت�شلم معايل وزير العدل هدية تذكارية من رئي�س غرفة 

الأح�شاء.
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متابعات 
�إخبارية 

قــــام مـــعـــايل وزيـــــر التــ�ــشــالت 
حممد  املهند�س  املعلومات  وتقنية 
لربنامج  العام  واملــديــر  مال  جميل 
احلكومية  الإلكرتونية  التعامالت 
�شمع  اآل  عــلــي  املــهــنــد�ــس  ـــر«  »يـــ�ـــشّ
الأحــــــــد 4 حمـــرم  يـــــوم  �ـــشـــبـــاح  يف 
خــادم  ملقر م�شروع  بــزيــارة  1434هــــ 
عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
بـــن عــبــدالــعــزيــز لــتــطــويــر مــرفــق 
الــقــ�ــشــاء حــيــث كــــان يف ا�ــشــتــقــبــالــه 
وزير العدل ال�شيخ الدكتور حممد 

بن عبدالكرمي العي�شى.
الــتــوقــيــع  اأن  مـــعـــالـــيـــه  وقـــــــال 
قريباً  جــاهــزا  �شيكون  الإلــكــرتوين 
ومتوقعا اأن يكون بنهاية هذا العام 
امل�شتوى  على  ا�شتخدامه  وممــكــن 
ق�شية  لدينا  يوجد  ولكن  الوطني 
مــتــعــلــقــة مـــــع مــــركــــز املـــعـــلـــومـــات 
الداخلية  لــــوزارة  الــتــابــع  الــوطــنــي 
عملية  بخ�شو�س  الق�شية  وهـــذه 
تكون  لكي  البطاقات  هــذه  اإ�ــشــدار 

من نف�س بطاقة الهوية الوطنية.

اللــكــرتوين  التوقيع  اأن  واأكـــد 
جـــاهـــز حمـــلـــيـــاً وميـــكـــن لـــلـــدوائـــر 
واجلهات احلكومية وكذلك الأفراد 
ولكن  اجلــانــب  هــذا  يف  ا�شتخدامه 
تــبــقــى مــ�ــشــاألــة العـــــرتاف الـــدويل 
دولية  جهات  تاأتي  اأن  يجب  ولهذا 
لــتــدقــق هــــذا الــتــوقــيــع واعـــتـــمـــاده 
ونحن ب�شدد اإنهاء هذه الأمور وقد 

مت النتهاء من بع�شها.
واأ�ـــــشـــــاد املـــهـــنـــد�ـــس مــــال خـــالل 
وزارة  ــــيــــه  اإل و�ـــشـــلـــت  ــــا  مل حـــديـــثـــة 
التقني وقــال  الــتــطــور  الــعــدل مــن 
مــا لحــظــتــه هــو مــفــخــرة حقيقية 
اإلــيــه وزارة  ملــا و�شلت  و�ــشــيء مبهر 
التقنية  بالأمور  األأخــذ  من  العدل 
يف تــطــبــيــق الأعـــــمـــــال واإجنـــــازهـــــا 
والذي يعود على املواطن بالتي�شري 

وت�شهيل كثري من الأمور.
ونــوه وزيــر التــ�ــشــالت وتقنية 
املـــعـــلـــومـــات عـــلـــى الـــقـــائـــمـــني عــلــى 
مـــ�ـــشـــروع املـــلـــك عـــبـــداهلل لــتــطــويــر 
مـــــرفـــــق الــــقــــ�ــــشــــاء مــــــن بــــرامــــج 

وزير الت�ضالت: التطور التقني يف وزارة العدل مفخرة
حقيقية ي�ضرت على املواطن الكثري

الـــتـــطـــبـــيـــقـــات واإعـــــــــــــادة هــنــد�ــشــة 
الإجــــــراءات مــبــديــا �ــشــعــادتــه اأن ما 
ــاأيــد  حتــقــق مـــن اإجنــــــــازات كـــانـــت ب

وطنية �شعودية.
مـــــن جـــهـــتـــه عـــــرب مــــديــــر عـــام 
بــرنــامــج الــتــعــامــالت الإلــكــرتونــيــة 
علي  املهند�س  ي�ّشر”   “ احلكومية 
الإلــكــرتونــيــة  بــاملــنــجــزات  �شمع  اآل 
لــــــوزارة الـــعـــدل وعـــّدهـــا يف قــائــمــة 
بـــاملـــنـــظـــومـــة  اهـــــتـــــمـــــت  وزارات 
الإلــكــرتونــيــة، وعـــرب عــن ارتــيــاحــه 
امللك  م�شروع  يف  راأوه  ملــا  وزمــالئــه 
عــبــدالــعــزيــز لتطوير  بــن  عــبــداهلل 

مرفق الق�شاء.
واأ�ــــشــــاف بــا�ــشــتــطــاعــة الــــــوزارة 
اإنــ�ــشــاء حمــكــمــة اإلــكــرتونــيــة يف اأي 
مــكــان نـــاٍء واأن مــا �ــشــاهــده يف هــذا 
الجنــازات  �شمن  من  يعد  امل�شروع 
وقال  ال�شكر  ت�شتحق  التي  الكبرية 
اإننا وجدنا يف م�شروع امللك عبداهلل 
�شحابة  الــقــ�ــشــاء  مــرفــق  لــتــطــويــر 

عدلية الكرتونية.


