متابعات
�إخبارية
�إثر �صدور الأوامر امللكية برتقية وتعيني عدد من الق�ضاة

وزير العدل ي�صدر القرارات التنفيذية الالزمة لرتقية 24
قا�ضي ًا على خمتلف درجات ال�سلك الق�ضائي وتعيني 39
�أ�صدر خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل � -أوامره الكرمية برتقية وتعيني
( )63قا�ضياً بوزارة العدل على خمتلف درجات ال�سلك الق�ضائي.وت�ضمنت هذه الأوامر الكرمية تعيني ( )9ق�ضاة على
درجة رئي�س حمكمة ا�ستئناف ،وترقية قا�ضيان على درجة قا�ضي ا�ستئناف ،وترقية قا�ضيان على درجة رئي�س حمكمة (�أ)،
وترقية ( )16قا�ضياً على درجة قا�ضي (ب)كما �شمل الأمر الكرمي على تعيني ( )20قا�ضي على درجة قا�ضي (ب) وترقية
( )4ق�ضاة على درجة قا�ضي (ج) وتعيني ( )17مالزم ق�ضائي و�أو�ضح معايل وزير العدل رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء
الدكتور حممد بن عبد الكرمي العي�سى �أن هذه الأوامر امللكية الكرمية ت�أتي يف �إطار الدعم املتوا�صل من خادم احلرمني
ال�شريفني  -حفظه اهلل  -لقطاع الق�ضاء ،وي�ؤكد اهتمامه الكبري وامل�ستمر بال�ش�ؤون الوظيفية للق�ضاة ،مما يُ�سهم بعون
اهلل وتوفيقه يف رفعة وتطور هذا املرفق املهم يف م�شمول م�شروعه امليمون لتطوير مرفق الق�ضاء ورعايته الدائمة ملتطلبات
واحتياجات ال�سلك الق�ضائي.و�س�أل املولى جل وعال �أن يجزي خادم احلرمني ال�شريفني خري اجلزاء ،و�أن يبارك يف جهود
الكوادر الق�ضائية ،لتكون كما هو العهد بها على م�ستوى اال�ضطالع بامل�س�ؤولية امللقاة على عاتقها.
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الرقم� :أ73/
التاريخ1434/3/3 :هـ

بعون اهلل تعالى
ملك اململكة العربية ال�سعودية
نحن عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )90/بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الإطالع على نظام الق�ضاء ،وعلى �آلية العمل التنفيذية لنظام الق�ضاء ال�صادرين باملر�سوم امللكي رقم (�أ )78/بتاريخ
1428/9/19هـ.
وبعد الإطالع على الأمر امللكي رقم(�أ )8/بتاريخ 1430/2/19هـ.
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
�أمرنا مبا هو �آت:
�أو ًال :يعني �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة التالية �أ�سما�ؤهم �أع�ضا ًء يف املحكمة العليا بدرجة رئي�س حمكمة ا�ستئناف ،وذلك
حمل الأع�ضاء ال�صادر بهم الأمر امللكي رقم (�أ )/بتاريخ 1434/2/19هـ:
 -1ال�شيخ� /سعد بن حممد بن علي الغامدي
 -2ال�شيخ� /أحمد بن مقبول بن نا�صر حكمي
 -3ال�شيخ /عبداهلل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن قا�سم
 -4ال�شيخ /حممد بن حممد بن �شرمي ال�شعبي
 -5ال�شيخ /عبدالعزيز بن �إبراهيم بن حممد احل�صني
 -6ال�شيخ� /أحمد بن حمد بن عبدالرحمن املزروع
 -7ال�شيخ� /سليمان بن �إبراهيم بن را�شد احلديثي
 -8ال�شيخ /عبدالإله بن عبدالعزيز بن حممد الفريان
 -9ال�شيخ /عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز ال�سبيعي
ثانياً :يبلغ �أمرنا هذا للجهات املخت�صة العتماده وتنفيذه..،،..

عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الرقم� :أ84/
التاريخ1434/3/11:هـ

بعون اهلل تعالى
نحن عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
بعد االطالع على نظام الق�ضاء ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )78/بتاريخ 1428/9/19هـ.
وبنا ًء على قرارات املجل�س الأعلى للق�ضاء رقم ( )33/22/2582ورقم ( )33/22/2583ومن رقم (� )33/22/2588إلى رقم
( )33/22/2605ومن رقم (� )33/22/2643إلى رقم ( )33/22/2646امل�ؤرخة يف 1433/11/24هـ ،ومن رقم ()33/22/2662
�إلى رقم ( )33/22/2665امل�ؤرخة يف 1433/12/1هـ ،ورقم ( )34/22/2687بتاريخ 1434/2/13هـ ورقم ()34/23/2777
بتاريخ 1434/2/23هـ.
�أمرنا مبا هو �آت:
�أو ًال :يرقى ال�شيخان التايل ا�سمهما من درجة رئي�س حمكمة (�أ) �إلى درجة قا�ضي ا�ستئناف اعتباراً من 1433/10/24هـ:
�صالح بن حممد الزايدي
�سعود بن علي البو�شي
ثانياً :يرقى ال�شيخان التايل ا�سمهما من درجة رئي�س حمكمة (ب) �إلى درجة رئي�س حمكمة (�أ) اعتباراً من
1433/10/24هـ:
عبدالرحمن بن حممد �آل �سعد
عبداملح�سن بن زيد �آل م�سعد
ملك اململكة العربية ال�سعودية

ثالثاً :يعني املالزمون الق�ضائيون التالية �أ�سما�ؤهم على درجة قا�ضي (ب) اعتباراً من 1433/10/24هـ:
1.1عثمان بن �صالح بن حممد العثمان
2.2ب�شار بن حممد بن �ضاوي احلربي
3.3فار�س بن عايل بن حممد احلارثي
4.4با�سم بن حمود بن �أحمد الفحام
5.5جابر بن علي بن حبيب احلربي
�6.6أيوب بن مديه�ش بن حممد املديه�ش
�7.7سامل بن ح�سني بن �صالح احلارثي
8.8علي بن خالد بن علي ال�ضالع
9.9خالد بن �سعد بن عبدالعزيز اخلمي�س

�1010سعود بن �سعد بن �شما�س الزويهري
1111علي بن �سعود بن علي العجمي
�1212سليمان بن عبدالكرمي بن حممد العليان
1313عبداهلل بن �إبراهيم بن �سميح اليوبي
1414حممد بن ظافر بن يحيى ال�شهري
1515بندر بن غادف بن حمد اليوبي
1616عبداهلل بن عبداملنعم بن �سعدون العبداملنعم
1717عا�صم بن عبداهلل بن �صنهات العتيبي
�1818صهيب بن �صالح بن حممد العويد

رابعاً :يعني ال�شيخان التايل ا�سمهما على درجة قا�ضي (ب) اعتباراً من 1433/10/24هـ:
عبداهلل بن حممد بن عبداهلل اليحيى
عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز �آل طالب
خام�ساً :يرقى امل�شايخ التالية �أ�سما�ؤهم من درجة مالزم ق�ضائي �إلى درجة قا�ضي (ج) اعتباراً من 1433/10/24هـ:
1.1عبدامللك بن م�شاري احلمود
�2.2إبراهيم بن حممد املحياين
3.3عادل بن علي املر�شود
4.4حممد بن فهد امل�سفر
�ساد�ساً :على وزير العدل تنفيذ �أمرنا هذا

عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الرقم� :أ108/
التاريخ1434/4/10:هـ

بعون اهلل تعالى
ملك اململكة العربية ال�سعودية
نحن عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
بعد االطالع على املادة ( )47من نظام الق�ضاء ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )78/بتاريخ 1428/9/19هـ.
وبنا ًء على قرارات املجل�س الأعلى للق�ضاء رقم ( )33/17/1965ورقم ( )33/17/1367ورقم ( )33/17/1972ومن رقم
(� )33/17/1973إلى رقم ( )33/17/1975ومن رقم (� )33/17/1977إلى رقم ( )33/17/1982امل�ؤرخة يف 1433/2/2هـ ،ومن
رقم (� )33/21/2512إلى رقم ( )33/21/2515امل�ؤرخة يف 1433/10/8هـ ،ومن رقم (� )34/23/2691إلى رقم ()34/23/2707
امل�ؤرخة يف 1434/2/13هـ.
�أمرنا مبا هو �آت:
�أو ًال :يرقى امل�شايخ التالية �أ�سما�ؤهم من درجة قا�ضي (ج) �إلى درجة قا�ضي (ب) اعتباراً من 1434/10/12هـ:
1.1عبدالعزيز بن �صالح الباليل
2.2عبدالرحمن بن عبداهلل الو�شيقري
3.3عبداهلل بن خالد الفايز
4.4عبداهلل بن حممد ال�شايع
5.5حممد بن حمد القحطاين
6.6حممد بن �صالح الفحام

7.7جمدل بن حممد القحطاين
8.8عبداهلل بن ح�سني جوهري
�9.9سامي بن عبداهلل البقعاوي
� 1010سليمان بن عبيداهلل العطوي
1111جابر بن عي�سى ع�سريي

ثانياً :يرقى امل�شايخ التالية �أ�سما�ؤهم من درجة قا�ضي (ج) �إلى درجة قا�ضي (ب) اعتباراً من التاريخ املو�ضح �أمام ا�سم
كل منهم:
1432/10/23هـ.
			
1.1عبدامللك بن مداوي ع�سريي
1432/10/23هـ.
2.2حممد بن عبدالكرمي اخلمي�س		
1432/11/3هـ.
			
3.3طارق بن فالح ال�شراري
1432/11/12هـ.
			
4.4طالل بن حممد العطوي
1432/11/24هـ.
			
�5.5صالح بن علي املحمود
ثالثاً :يعني امل�شايخ التالية �أ�سما�ؤهم على درجة مالزم ق�ضائي:
�1.1أحمد بن حممد بن عبداهلل الربي�ش
�2.2سليمان بن �صالح بن عبدالعزيز املجيدل
3.3عبداهلل بن ر�شيد بن فاران ال�شمري
4.4مقبل بن فالح بن مقبل احلربي
�5.5سليمان بن عبداهلل بن عبدالعزيز احلماداء
6.6عبداهلل بن �إبراهيم بن عبداهلل الربي�ش
7.7عبداهلل بن عبدالرحمن بن عبدالكرمي الرباك
8.8حممد بن عثمان بن حممد احلميد
9.9زياد بن عقيل بن حممد العقيل

�1010أحمد بن عبداهلل بن حممد احلربي
�1111إبراهيم بن �أديب بن عبدالرحمن الدبيكل
�1212أحمد بن علي بن �سعد الأحمري
1313في�صل بن �سامل بن ظاهر اجلهني
�1414صالح بن عامر بن �صالح مباركي
1515م�شاري بن عبدالرحمن بن اليف احلربي
1616عبدالعزيز بن عبداهلل بن �أحمد احلمد
1717جمدي بن عبدالدائم بن خ�ضر املغذوي

رابعاً :على وزير العدل تنفيذ �أمرنا هذا
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عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود

ا�ستقباالت معايل الوزير
وفد الق�ضاة املاليزي

ا�ستقبل معايل وزي��ر العدل ال�شيخ الدكتور
حممد بن عبدالكرمي العي�سى ي��وم الثالثاء 5
�صفر  1434هـ مبكتبه ع��دداً من ق�ضاة ماليزيا
الذين زاروا اململكة م�ؤخرا  ,وتلقوا خالل الزيارة
دورة متخ�ص�صة يف الق�ضاء ال�شرعي.
ويف بداية اال�ستقبال رحب معايل وزير العدل
بالوفد الق�ضائي املاليزي  ,ومتنى لهم مزيدا
من الفائدة فيما يتلقونه من العلوم الق�ضائية
املتخ�ص�صة و�أن ينعك�س ما تلقوه من مواد نظرية
وتطبيقية على العمل الق�ضائي يف بالدهم .
بعد ذل��ك ا�ستمع ال��وف��د الق�ضائي املاليزي
لإيجاز من معايل وزير العدل عن العمل الق�ضائي
يف اململكة وم��ا ي�شهده م��ن ن��ق�لات تطويرية يف
ظل م�شروع خ��ادم احلرمني ال�شريفني لتطوير
مرفق الق�ضاء  ,متناو ًال معاليه املعامل الرئي�سية
يف حت��دي��ث ن��ظ��ام ال��ق�����ض��اء يف اململكة وال��ق��ف��زات
ال��ت��ط��وي��ري��ة يف ال��ت��ق��ن��ي��ة وال���ت���دري���ب وه��ن��د���س��ة
الإجراءات والتوا�صل الدويل.

ال�سفري الكندي

ا�ستقبل معايل وزي��ر العدل الدكتور حممد
ب��ن ع��ب��دال��ك��رمي العي�سى ي���وم ال�سبت � 30صفر
 1434هـ مبكتبه بالوزارة �سفري كندا لدى اململكة
توما�س ماكدونالد .
وج���رى خ�ل�ال اال���س��ت��ق��ب��ال ت��ب��ادل الأح��ادي��ث
ال���ودي���ة وم��ن��اق�����ش��ة امل���و����ض���وع���ات ذات االه��ت��م��ام
امل�شرتك .

الوزير املنتدب للحكومة
املغربية

ا�ستقبل معايل وزي��ر العدل الدكتور حممد
ب��ن ع��ب��د ال��ك��رمي العي�سى مبكتبه م��ع��ال��ي��ه ي��وم
الأرب��ع��اء  11ربيع الأول  1434هـ الوزير املنتدب
لرئي�س احلكومة املغربية عبد اللطيف املعزوز .
و�أ�شاد الدكتور العي�سى يف بداية اللقاء بعمق

العالقات التي تربط بني البلدين ال�شقيقني ,
و�شرح للوزير ال�ضيف معامل النظام الق�ضائي
ب��امل��م��ل��ك��ة وحم��������اور م�������ش���روع خ������ادم احل���رم�ي�ن
ال�شريفني لتطوير م��رف��ق الق�ضاء ومنجزاته
امل��ت��ت��ال��ي��ة  ,وال��ن��ق��ل��ة الإج��رائ��ي��ة ل��ق�����ض��اء اململكة
ومعدالت النمو يف نظر الق�ضايا .
و�أك��د معاليه ا�ستعداد ال���وزارة للتعاون التام
م���ع اجل���ان���ب امل��غ��رب��ي يف ك���ل م���ا ي��خ��دم ال��ع��دال��ة
ويحقق م�صلحة البلدين وي�سهم يف املزيد من
تفعيل اتفاقية التعاون الق�ضائي بينهما .

وفد الهيئة الأمريكية
للحريات الدينية

ا�ستقبل معايل وزي��ر العدل ال�شيخ الدكتور
حم��م��د ب���ن ع��ب��د ال���ك���رمي ال��ع��ي�����س��ى مب��ك��ت��ب��ه ي��وم
ال��ث�لاث��اء  24رب��ي��ع الأول  1434ه���ـ وف���د الهيئة
الأمريكية للحريات الدينية  ,بح�ضور معايل
نائب رئي�س هيئة حقوق الإن�سان الدكتور زيد بن
عبد املح�سن �آل ح�سني  ,والوزير املفو�ض بوزارة
اخل��ارج��ي��ة حم��م��د امل��ط��ريف وع���دد م��ن م�����س���ؤويل
وزارة العدل .
وقد �أج��اب معاليه على �أ�سئلة وا�ستطالعات
ال��وف��د نحو العديد م��ن ق�ضايا العدالة �شارحاً
م��ع��ال��ي��ه ل��ه��م ع��ن ك��ف��ال��ة ال��ن��ظ��ام ال��ع��ام ل��ل��دول��ة
ل��ك��اف��ة احل��ق��وق واحل���ري���ات ال��ع��ام��ة وف���ق د�ستور
اململكة العربية ال�سعودية ووثائقها الد�ستورية
والرتتيبات التنظيمية ،التي تفرق بني احلرية
والإخ���ل���ال ب��ال��ن��ظ��ام ال���ع���ام ل���ل���دول���ة ،واحل���ري���ة
وال���ت����أث�ي�ر ع��ل��ى �أم����ن امل��ج��ت��م��ع و���س��ك��ي��ن��ت��ه ،وب�ين
احلرية واال�صطدام بقناعة املجتمع املت�آلف على
د�ستوره ،مبيناً �أن ق�ضاء اململكة العربية ال�سعودية
يتمتع بالقوة واال�ستقالل واحلياد ،وال�سيما يف
حما�سبة جهة الإدارة على �أخطائها التنفيذية،
مبيناً معاليه ل��ه��م م��ن واق���ع ال��ع��م��ل الق�ضائي
املوثق �شواهد على تلك الأحكام التي تتجلى فيها
قوة الق�ضاء كنتيجة طبيعية ال�ستقالله وحياده
التام.
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وزير العدل يطلع على برنامج الدرا�سات الق�ضائية بجامعة �أم القرى
بحث معايل وزير العدل رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء
الدكتور حممد بن عبد الكرمي العي�سى مبكتبه بالوزارة يوم
ال�سبت  24حمرم 1434هـ .مع معايل مدير جامعة �أم القرى
الدكتور بكري معتوق ع�سا�س ووف��د اجلامعة املو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك  ,وتفعيل ال�شراكة بني وزارة العدل
وجامعة �أم القرى مبا يخدم ال�ش�أن الق�ضائي والقانوين.
وقدم عميد كلية الدرا�سات الق�ضائية والأنظمة الدكتور
���س��ع��ود ب��ن �إب��راه��ي��م ال�����ش��رمي ���ش��رح��اً م��ف��� ً
��ص�لا ع��ن الكلية
بو�صفها �أقدم الكليات ال�شرعية يف اململكة و�أكرثها احتوا ًء
للمواد الق�ضائية يف مناهجها الأكادميية حيث تقدم  28ذات
�صلة باملادة الق�ضائية  ،كما عر�ض ف�ضيلته حمتوى برنامج
الدرا�سات العليا يف النظام اجلنائي وبرنامج البكالوريو�س
واملاج�ستري وال��دك��ت��وراه يف ال��درا���س��ات الق�ضائية وبرنامج
الدبلوم العايل يف املحاماة وبرنامج املاج�ستري يف النظام
التجاري .

و�أكد ال�شرمي �أهمية الت�أ�صيل ال�شرعي لهذه الربامج مع
درا�سة الأنظمة الق�ضائية يف اململكة العربية ال�سعودية ومن
ذلك نظام املرافعات ال�شرعية ونظام الإج��راءات اجلزائية ،
م�شرياً �إلى �أن قيادات ق�ضائية ف�ض ً
ال عن العديد من ق�ضاة
اململكة هم من خمرجات اجلامعة بت�أهيلها ال�شرعي املتميز
مع اهتمامها بدرا�سة الأنظمة الق�ضائية يف اململكة .
وثمن معايل وزي��ر العدل ال��دور الكبري ال��ذي ت�ضطلع
ب��ه اجل��ام��ع��ة خل��دم��ة ال��ع��م��ل الأك���ادمي���ي ال�����ش��رع��ي  ,و�أث��ن��ى
على الربامج العلمية الق�ضائية يف جميع مراحل الدرا�سة
الأكادميية .
وانتهى اللقاء بالت�أكيد على �أهمية امل�سارعة بالتوقيع
على مذكرة تفاهم للتعاون امل�شرتك بني الوزارة واجلامعة
خل��دم��ة ال��ق�����ض��اء وال��ت��وث��ي��ق يف امل��م��ل��ك��ة ،ودع���م اجل��ام��ع��ة يف
م�سريتها العلمية م��ع تثمني دوره���ا الأك��ادمي��ي املتميز يف
الدرا�سات ال�شرعية والق�ضائية على وجه اخل�صو�ص .

انخفا�ض حاالت الطالق بن�سبة %18
ك�شفت الإح�������ص���اءات ال�����ص��ادرة من
وزارة ال��ع��دل ل��ع��ام 1432ه�����ـ ،انخفا�ض
م���ع���دل ال����ط��ل�اق ب��ي�ن ال�������س���ع���ودي�ي�ن يف
امل��م��ل��ك��ة ،م���ق���ارن���ة ب�����الأع�����وام اخل��م�����س��ة
ال�����س��اب��ق��ة �إل�����ى ن��ح��و  %18م���ن جممل
ح��االت ال��زواج وه��ذه الإح�صائية تتعلق
بعموم اململكة بينما �سبق �أن �أعلنت وزارة
ال��ع��دل ع��ن �إح�صائيات لبع�ض املناطق
واملحافظات يف �إح��دى ال�سنوات بن�سبة
�أق��ل من هذه الن�سبة بكثري بل وبن�سب
متدنية جداً م�ستبعداً من ذلك حاالت
املراجعة.
وق��ال وزي��ر ال��ع��دل الدكتور حممد
بن عبدالكرمي العي�سى ان هذه الن�سبة
تعك�س االه��ت��م��ام ب��اجل��ان��ب الإر����ش���ادي
والإ���ص�لاح��ي يف �إط����ار تفعيل ال��ب��دائ��ل
ال�����ش��رع��ي��ة يف ت�����س��وي��ة امل����ن����ازع����ات ويف
طليعتها الأخ����ذ ب��خ�يري��ة ال�صلح وه��و
ما اهتمت به ال���وزارة من خ�لال تعزيز
مكاتب ال�صلح يف املحاكم ،وميثل خيار
البدائل ال�شرعية الر�ؤية اال�سرتاتيجية
لتخفيف العبء عن املحاكم ب�أ�ساليب
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ن��دب��ت �إل��ي��ه��ا ال�����ش��ري��ع��ة ،والأه������م ع��دم
ممار�سة �أي �ضغط على �أي من �أطراف
ال��دع��وى يف عر�ض ت�سوية ال�صلح و�أال
يكون م�شمو ًال بحد �أو حق عام �أو �إخفاء
معلومة �أو ت�ضليل و�إيهام على تفا�صيل
يف هذا ال نطيل بذكرها ،وتابع الوزير
قائ ً
ال� :إن من �أولويات ال��وزارة تقلي�ص
م���دد ال��ت��ق��ا���ض��ي وت��خ��ف��ي��ف ال���ع���بء عن
امل��ح��اك��م على ���ض��وء م��ا �سبق وموا�صلة
خطة التدريب الق�ضائي ولإ�سنادي .
و�أ���ش��ار ال��ك��ت��اب الإح�����ص��ائ��ي الأخ�ير
ال�صادر من وزارة العدل للعام 1432ه��ـ
�أن جم��م��ل ح����االت ال�����زواج ال��ت��ي وثقت
ر�سميا يف �سجالت ال���وزارة لل�سعوديني
بلغت ( )145,079ع��ق��د زواج ،يف حني
بلغت وقوعات الطالق التي �سجلت يف
ال����وزارة ر�سميا لل�سعوديني ()26,840
�صك ط�لاق وبن�سبة بلغت ( )%18من
جممل حاالت الزواج يف اململكة.
ك��م��ا �أ����ش���ارت ال��ب��ي��ان��ات الإح�����ص��ائ��ي��ة
ال�صادرة �إلى �أن ما ن�سبته ( )%27.7من
�صكوك الطالق �سجلت يف منطقة مكة
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املكرمة يف حني تلتها منطقة الريا�ض
ب��ن�����س��ب��ة (��� )%21.2ص��ك ط��ل�اق بينما
توزعت بقية الن�سب بني خمتلف مناطق
اململكة.
كما بلغ عدد العقود التي متت عن
طريق امل�أذونني ( )144,082عقد بن�سبة
( ،)%88.5يف حني بلغ عدد العقود التي
مت��ت ع��ن ط��ري��ق املحكمة ( )774عقدا
بن�سبة ( ،)%0.005وب��ل��غ ع���دد ح��االت
الزواج التي كان الويل فيها هو القا�ضي
( )223عقدا بن�سبه (.)%0.001
ي�������ش���ار �إل������ى �أن ن�����س��ب ال����ط��ل�اق يف
اململكة انخف�ضت من معدل  %22يف عام
1428ه��ـ لت�صل �إلى معدل  %18يف العام
1432ه���ـ ،ومبقارنة ه��ذه الن�سب املئوية
من وقوعات الطالق يف اململكة بغريها
م��ن ال����دول اخلليجية وال��ع��رب��ي��ة جند
�أنها تعترب الأق��ل على م�ستوى العامل
العربي حيث ت�شري �إح�صاءات الطالق
يف بع�ض دول اخلليج وال��ع��امل العربي
�إلى �أن معدالت الطالق ترتاوح ما بني
 %39 - %24من معدل حاالت الزواج.

وزارة العدل تفعل الأعمال االجتماعية يف املحاكم لدعم مكاتب ال�صلح
�أك����د م��ع��ايل وزي����ر ال���ع���دل رئ��ي�����س
امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى ل��ل��ق�����ض��اء ال��دك��ت��ور
حممد بن عبد الكرمي العي�سى� ،أهمية
توثيق وثيقة ال�صلح من قبل الق�ضاء
من �أجل رقابتها من الناحية ال�شرعية
حتى ال تنطوي على ما يخالف ال�شرع
�أو نظام الدولة.
وق��ال �إن احل�سم الق�ضائي يعالج
الآث��ار ويبت فيما يرتتب على اخللل
والإ���ش��ك��ال واالخ��ت�لاف��ات م��ن ن��زاع��ات
ف��ه��و ي��ن�����ص��ب ع��ل��ى ت�����س��وي��ة الأث�����ر وال
يعالج اجلذور والأ�سباب بينما ال�صلح
وهو خيار �شرعي متاح للجميع ـ غري
�إلزامي ـ يعالج الأ�س�س ويخرج �أطراف
الق�ضية عقب الت�سوية ب�أنف�س ر�ضية .
وي�����ه�����دف ب����رن����ام����ج ( ال���������دورات

االج��ت��م��اع��ي��ة للمخت�صني يف العمل
االج���ت���م���اع���ي وال���ع���ام���ل�ي�ن يف م��ك��ات��ب
ال�����ص��ل��ح ) ب��ال��ري��ا���ض ،ال����ذي تنظمه
ال����������وزارة لأول م�����رة ب���ال���ت���ع���اون م��ع
ج��ام��ع��ات وب���ي���وت خ��ب�رة دول���ي���ة� ،إل���ى
ت��زوي��د االخت�صا�صيني االجتماعيني
ب���ال���ن���ظ���ري���ات ال��ع��ل��م��ي��ة احل���دي���ث���ة يف
ال��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة ل���دع���م م��ك��ات��ب
ال�صلح وال��ت��وف��ي��ق ,م��ع االط�ل�اع على
املفاهيم العلمية احل��دي��ث��ة يف جمال
التطبيقات املهنية لل�صلح يف الق�ضايا
الأ�سرية نظراً لأهمية وجود املمار�س
االجتماعي �إ�ضافة للركيزة الأ�سا�سية
يف م���ك���ات���ب ال�������ص���ل���ح وه������و الإر������ش�����اد
ال�شرعي بهدف �إ�صالح ذات البني من
خالل االطالع على عمق الإ�شكاالت يف

الق�ضايا.
و�أو���ض��ح��ت وزارة ال��ع��دل �أن ه��ذه
ال�������دورات ت���ه���دف �إل�����ى ال��ت��ع��رف على
طبيعة ال�ضغوط وامل�شكالت املجتمعية
والبيئية التي تواجهها الأ�سرة واطالع
االخ��ت�����ص��ا���ص��ي�ين االج��ت��م��اع��ي�ين على
النماذج والأطر املهنية للتدخل املهني
مع الأ���س��رة ,و�إك�ساب االخت�صا�صيني
االج���ت���م���اع���ي�ي�ن امل������ه������ارات احل���دي���ث���ة
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات الأ�����س����رة ,
ومراجعة �أ�ساليب الت�سجيل الفعالة يف
العمل يف حماكم الأح��وال ال�شخ�صية
حتديداً  ,وتفهم طبيعة التفاعل بني
الأ�سرة والأن�ساق االجتماعية الأخرى
 ,وم��راج��ع��ة �أ�ساليب تقييم املمار�سة
املهنية يف العمل مع الأفراد والأ�سر .

امللتقى العديل الأول بالأح�ساء

اف��ت��ت��ح م��ع��ايل وزي����ر ال���ع���دل رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س الأع��ل��ى
للق�ضاء الدكتور حممد العي�سى يوم الثالثاء  3ربيع الأول
 1434هـ ،فعاليات امللتقى العديل الأول الذي نظمته جلنة
املحامني بغرفة الأح�ساء حتت عنوان « و�سائل الإثبات يف
الق�ضاء» ،وذلك بفندق االنرتكونتننتال مبدينة الهفوف.
وب���دئ احل��ف��ل اخل��ط��اب��ي امل��ع��د ب��ه��ذه املنا�سبة ،ب���آي��ات
م��ن ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي  ،ث��م �أل��ق��ى رئ��ي�����س جل��ن��ة امل��ح��ام�ين
بغرفة الأح�ساء الدكتور يو�سف اجلرب كلمة �أو�ضح فيها
�أن امللتقى يهدف �إلى درا�سة و�سائل الإثبات ب�شكل �شامل
ومعمق ،وتقدمي املقرتحات والأفكار التي ت�سهم يف تطوير
و�سائل الإثبات املعمول فيها حاليا ،مبا يتواءم مع املناخ
احلايل للتعامالت واملنازعات املتطورة ،و�إن�شاء بيئة عمل
بني احلا�ضرين واملهتمني والقانونني والعاملني ب�سلك
العدل وجتميع امل�ساهمات واالقرتاحات اجلدية والر�ؤيا
املن�شودة.
وبني اجلرب �أن من �أه��داف امللتقى �إلقاء ال�ضوء على
الو�سائل العلمية والتقنية احلديثة املتطورة املتبعة يف
�إثبات الق�ضايا التجارية واجلنائية والتعامالت واملنازعات
مبختلف �أنواعها ،وت�أثريها يف الأحكام الق�ضائية وح�سن
�سرية العدالة.
ثم �ألقى رئي�س غرفة الأح�ساء �صالح العفالق كلمة

�أو�ضح فيها �أن امللتقى �سي�سهم يف تعزيز �أوا�صر العالقات
القانونية وت�سليط ال�ضوء على �أن�شطة املحامني العامة
وخ��دم��ة امل��ح��ام�ين وامل�����س��ت�����ش��اري��ن ال��ق��ان��ون�ين يف املنطقة
وال��ت��وع��ي��ة القانونية ون�شر الثقافة احلقوقية وتبيينا
لأهمية هذا املو�ضوع عن و�سائل �إثبات احلقوق التي من
�ش�أنها حماية الكيانات التجارية للم�ؤ�س�سات وال�شركات
�إ���ض��اف��ة �إل����ى ت��وف�ير م��ن�����ص��ة م��ث��ال��ي��ة ل��ل��ح��وار ال��ق��ان��وين
امل�شرتك بني حمامي املنطقة من �أنحاء اململكة .
�إث��ر ذلك �ألقى معايل وزي��ر العدل كلمة بني فيها �أن
و�سائل الإثبات هي الطريق �إلى معرفة احلقائق وال�سبيل
الهادي �إلى حتقيق مبد�أ العدالة واحل�صن املنيع حلماية
احلقوق وامل�صالح يف احلا�ضر وامل�ستقبل ،م�شريا �إلى �أنه
مع تقدم الزمان وتطور العلوم �أ�صبحت احلياة الب�شرية
متيل �إلى التعقيد الأمر الذي جعل احلاجة �إلى الإثبات
�أمرا �ضروريا وملحا فهو �ضمانة حلفظ احلقوق .
و�أ�ضاف معاليه �أن ع�صب التقا�ضي وجوهره الإثبات
ال��ذي يعد من الناحية العلمية والو�سيلة الأك��ي��دة التي
يعتمد عليها الأفراد يف �صيانة حقوقهم .
ويف ختام احلفل ُك ّرمت اجلهات الراعية للملتقى  ،ثم
ت�سلم معايل وزير العدل هدية تذكارية من رئي�س غرفة
الأح�ساء.
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متابعات
�إخبارية

وزير االت�صاالت :التطور التقني يف وزارة العدل مفخرة
حقيقية ي�سرت على املواطن الكثري
ق����ام م���ع���ايل وزي�����ر االت�����ص��االت
وتقنية املعلومات املهند�س حممد
جميل مال وامل��دي��ر العام لربنامج
التعامالت الإلكرتونية احلكومية
«ي���� ّ���س���ر» امل��ه��ن��د���س ع��ل��ي �آل �صمع
يف ����ص���ب���اح ي�����وم الأح��������د  4حم���رم
1434ه���ـ ب��زي��ارة ملقر م�شروع خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ت��ط��وي��ر م��رف��ق
ال��ق�����ض��اء ح��ي��ث ك����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال��ه
وزير العدل ال�شيخ الدكتور حممد
بن عبدالكرمي العي�سى.
وق�������ال م���ع���ال���ي���ه �أن ال��ت��وق��ي��ع
الإل��ك�تروين �سيكون ج��اه��زا قريباً
ومتوقعا �أن يكون بنهاية هذا العام
ومم��ك��ن ا�ستخدامه على امل�ستوى
الوطني ولكن يوجد لدينا ق�ضية
م��ت��ع��ل��ق��ة م�����ع م����رك����ز امل���ع���ل���وم���ات
ال��وط��ن��ي ال��ت��اب��ع ل����وزارة الداخلية
وه���ذه الق�ضية بخ�صو�ص عملية
�إ���ص��دار ه��ذه البطاقات لكي تكون
من نف�س بطاقة الهوية الوطنية.
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و�أك���د �أن التوقيع االل��ك�تروين
ج���اه���ز حم���ل���ي���اً ومي���ك���ن ل���ل���دوائ���ر
واجلهات احلكومية وكذلك الأفراد
ا�ستخدامه يف ه��ذا اجل��ان��ب ولكن
ت��ب��ق��ى م�����س���أل��ة االع��ت��راف ال���دويل
ولهذا يجب �أن ت�أتي جهات دولية
ل��ت��دق��ق ه����ذا ال��ت��وق��ي��ع واع���ت���م���اده
ونحن ب�صدد �إنهاء هذه الأمور وقد
مت االنتهاء من بع�ضها.
و�أ������ش�����اد امل���ه���ن���د����س م��ل�ا خ�ل�ال
ح���دي���ث���ة مل����ا و����ص���ل���ت �إل����ي����ه وزارة
ال��ع��دل م��ن ال��ت��ط��ور التقني وق��ال
م��ا الح��ظ��ت��ه ه��و م��ف��خ��رة حقيقية
و���ش��يء مبهر مل��ا و�صلت �إل��ي��ه وزارة
العدل من �ألأخ��ذ بالأمور التقنية
يف ت��ط��ب��ي��ق الأع�����م�����ال و�إجن�����ازه�����ا
والذي يعود على املواطن بالتي�سري
وت�سهيل كثري من الأمور.
ون��وه وزي��ر االت�����ص��االت وتقنية
امل���ع���ل���وم���ات ع���ل���ى ال���ق���ائ���م�ي�ن ع��ل��ى
م�������ش���روع امل���ل���ك ع���ب���داهلل ل��ت��ط��وي��ر
م�����رف�����ق ال����ق���������ض����اء م������ن ب����رام����ج
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ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات و�إع�������������ادة ه��ن��د���س��ة
الإج������راءات م��ب��دي��ا ���س��ع��ادت��ه �أن ما
حت��ق��ق م���ن �إجن��������ازات ك���ان���ت ب���أي��د
وطنية �سعودية.
م�����ن ج���ه���ت���ه ع��ب��ر م����دي����ر ع���ام
ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��ام�لات الإل��ك�ترون��ي��ة
ي�سر” املهند�س علي
احلكومية “ ّ
�آل �صمع ب��امل��ن��ج��زات الإل��ك�ترون��ي��ة
ل������وزارة ال���ع���دل وع��� ّده���ا يف ق��ائ��م��ة
وزارات اه�����ت�����م�����ت ب���امل���ن���ظ���وم���ة
الإل��ك�ترون��ي��ة ،وع�ب�ر ع��ن ارت��ي��اح��ه
وزم�لائ��ه مل��ا ر�أوه يف م�شروع امللك
ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز لتطوير
مرفق الق�ضاء.
و�أ�����ض����اف ب��ا���س��ت��ط��اع��ة ال������وزارة
�إن�����ش��اء حم��ك��م��ة �إل��ك�ترون��ي��ة يف �أي
م��ك��ان ن���ا ٍء و�أن م��ا ���ش��اه��ده يف ه��ذا
امل�شروع يعد من �ضمن االجن��ازات
الكبرية التي ت�ستحق ال�شكر وقال
�إننا وجدنا يف م�شروع امللك عبداهلل
ل��ت��ط��وي��ر م��رف��ق ال��ق�����ض��اء �سحابة
عدلية الكرتونية.

