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إضافة أربع سنوات خلدمة األفراد وبدل اإلعاشة والنقل لتقاعد 

 العسكريني.. واحلسم جمللس الوزراء
الشورى يدعم "املتقاعد" بقرارات متواترة لصاحل املعاشات 

 وسنوات اخلدمة

    م2018  رياني 20 - هـ1439  ىلوألا ىدامج 03  تبسلا ضايرلاالمصدر: جريدة 
http://www.alriyadh.com/1655672 

 

 عبدالسالم محمد البلوي -تقرير 

إلى رد لجنته المالية على ملحوظات األعضاء وآرائهم بشأن التعديالت  -لم تحدد بعد-يستمع مجلس الشورى في جلسة 

المقترحة على نظام التقاعد المدني ويطلع على تقرير اللجنة التي بحثت ثالثة مشروعات مقترحة بشأن هذا النظام وأجرت 

وخلصت إلى األخذ ببعض التعديالت المقترحة من األعضاء ورفض أخرى دراسة شاملة لجميع مواد نظام التقاعد القائم 

ً على تعديل نظام التأمينات االجتماعية بإضافة  ونجحت في إنهاء التقرير خالل أقل من سنة، كما يصوت المجلس أيضا

معيشة"، مادة تنص على صرف عالوة سنوية للمشترك تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم "بدل غالء ال

وتعديل نظام التقاعد المدني والعسكري بإضافة مادة لصرف هذه العالوة، وتمويل مقابل ما يدفع كنسبة بدل غالء معيشة 

للمتقاعدين والمشتركين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض وتموله الحكومة وتضع نظامه األساسي، وزيادة نسبة 

أس العمل لتغطية البدل المنصوص عليه الذي سيصرف لهم بعد التقاعد استقطاع الراتب من الموظفين الذين هم على ر

من المؤسسة العامة للتقاعد أو من التأمينات االجتماعية كل بحسب نظامه وذلك لغرض إعادة التوازن المالي للمؤسستين 

 .مستقبالً 

اراته على التقارير السنوية الرياض" تستهدف في هذا التقرير استقصاء أداء مجلس الشورى تجاه المتقاعدين وقر"

ً التقارير التي تعود بالنفع للمتقاعد إضافة إلى مقترحات أعضاء  للمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية وأيضا

المجلس ومن ذلك التعديالت األبرز على نظام تقاعد العسكريين والتي قدمها عضو المجلس السابق اللواء محمد أبوساق 

 .الحالي لشؤون مجلس الشورى، كما يقرع التقرير الجرس للبحث عن تلك القرارات التي لم تنفذوزير الدولة 

 تعديل لسن تقاعد الموظف وإضافة مستحقين والجمع بين معاشات الزوجين وصندوق لبدل الغالء

 عالوة سنوية لمشتركي التأمينات والقطاعين الحكومي والعسكري عند التقاعد.. طال انتظارها

 قرير: آثار إيجابية لرفع السن التقاعدي لصالح المؤسسة العسكرية والوطن وصندوق التقاعدت

المتقاعد" كان محور النقاش ولب المداوالت التي دارت وتدور تحت قبة الشورى وفي اجتماعات لجانه المتخصصة "

ونه وهمومه، فدرس بعمق وتخصص وكان الحال مع أداء أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة المعنية بالمتقاعد وشؤ

وشمولية أداء المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية وبحث األنظمة ذات العالقة وشخص داءها ووصف دواءها 

ومدى استفادة المشتركين فيها والمستفيدين منها وحرك استثماراتها وعالج معوقات عملها، وتناول في ملف التقاعد كل ما 

أداء المؤسسة العامة للتقاعد أو نظام التأمينات االجتماعية أو التقاعد العسكري، فقد كان المتقاعد محل  يخصه سواء في

اهتمام كبير في دورات مجلس الشورى المتتالية وتحديداً منذ دورته الرابعة التي شهدت انفتاح المجلس على اإلعالم 
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جلساته األسبوعية ولقاءاته المختلفة مع الوزراء والمسؤولين وإتاحة حضور ممثلين للصحف ولوسائل اإلعالم المختلفة ل

ومع المواطنين والمواطنات، ورغم إشكالية عدم إلزامية الدولة بتنفيذ قرارات الشورى إال أن متحدث الشورى د. محمد 

الل قرار عن مجلس الوزراء بناء على قرارات الشورى خ 900المهنا وفي حوار سابق مع "الرياض"؛ صدور نحو 

العشرين سنة الماضية حسبما أحصت التقارير وأكد في حديثه أن المجلس شريك رئيس في القرار الوطني، ورافد مهم 

لقرارات مجلس الوزراء، حيث ال تخلو جلسة من جلسات مجلس الوزراء إال ويصدر بها قرارات مبنية على قرارات 

وتلبي احتياجاته، إلى جانب ما صدر من مجلس  مجلس الشورى تصب في خدمة قضايا الوطن والمواطن وهمومه

الوزراء بشأن قرارات الشورى الخاصة بالتقارير السنوية للوزارات والجهات الحكومية، وأكد المهنا حرص خادم 

الحرمين الشريفين على قرارات مجلس الشورى الخاصة بتقارير األداء السنوية لما لها من دور في تطوير أداء الجهة 

واالرتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن، وبصدور قرارات مجلس الوزراء المبنية على قرارات الشورى تكون قد الحكومية 

استكملت دورتها النظامية وأصبحت ملزمة للتنفيذ من األجهزة التنفيذية المعنية، ونبه المهنا إلى أن هناك قرارات ال تدخل 

ال يستلزم إقرارها من مجلس الوزراء إنما ترفع للملك والذي بدوره يوجه  في هذه اإلحصائية تتعلق بتقارير األداء السنوية

 .الجهات المعنية إلى تنفيذها

عوداً إلى ملف التقاعد، فمجلس الشورى صوت بأغلبية أعضائه بدورته الخامسة وتحديداً قبل أكثر من ثماني سنوات على 

س الرقباء، وتعديل الفقرة األولى من المادة الثالثة من نظام إضافة أربع سنوات لخدمة األفراد من رتبة جندي وحتى رئي

التقاعد العسكري ليضاف بدل اإلعاشة والنقل إلى الراتب األساس الذي بموجبه يتم حساب راتب التقاعد، وأقر الشورى 

ً وهو التسوية تسوية المعاش التقاعدي على أساس جزء من ثالثين جزءاً من الراتب األساس بدالً من المعمول به حالي ا

جزًءا، وكذلك تسوية نسب التقاعد لرئيس الرقباء المرقى لضابط على حدة، كما وافق بعد ذلك على تمديد  35على أساس 

السن التقاعدي لـ"سنتين" للضباط من رتبة مالزم وحتى لواء، كما أقر المجلس تمديد خدمة الضباط الجامعيين تلقائياً بما 

التخصصات النظرية، وست سنوات للضباط المهندس والفني، وثماني سنوات للضابط  يوازي أربع سنوات لخريجي

 .الصيدلي، وعشر سنوات للضابط الطبيب، وتحتسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية

بيرة لصالح المؤسسة العسكرية أن رفع السن إجراء سوف تكون له آثار إيجابية ك -عبر لجنته األمنية-وأكد الشورى حينها 

والوطن وصندوق التقاعد العسكري، وطالت التعديالت التي أقرها المجلس بناء على مقترح اللواء محمد أبوساق المادة 

الثامنة من نظام التقاعد العسكري ليسوى المعاش التقاعدي للضابط على أساس جزء من خمسة وثالثين جزءاً من راتب 

ية للضابط على أساس الراتب األساسي مضافاً إليه بدل اإلعاشة والنقل، والبدالت الثابتة التالية لمن الضابط، وتعد التسو

يستحقها بموجب النظام، بدل ركن، مكافأة تأهيل، عالوة طيران، عالوة البحرية، عالوة فنية، عالوة القيادة، وغيرها من 

ألخرى، على أن توضح الالئحة قوائم محددة بالعالوات الثابتة في العالوات الثابتة وما يماثلها في القطاعات العسكرية ا

 .كل قطاع عسكري

وجزم مجلس الشورى بأن إضافة بعض البدالت ضمن الراتب األساس لرواتب الضباط يراعي عدم اإلضرار بصندوق 

شهري، وشدد على أن في  التقاعد العسكري أو تحميل الدولة تسوية المعاش التقاعدي ألن االقتطاع مقابلها سيتم بشكل

التمديد المشار إليه توازن إيجابي بين الحد األعلى للخدمة العسكرية والسن المقررة لكل رتبة وهو توجه يحقق المصلحة 

العامة للجميع، كما أنه مطمئن بأن قراره بذلك جاء بعد استقراء لواقع العمل العسكري وللحاجة إلى رفع سن التقاعد في 

 .سلم رتب الضباط

صورة أخرى من معايشة مجلس الشورى لهموم المتقاعد عبرت عنها قراراته الكثيرة لصالح المتقاعدين، كموافقته على 

ً بنسبة تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة، وهي توصية تأكيدية جاءت على قرار اتخذه  دراسة زيادة معاشات التقاعد دوريا

(، وتبع القرار السابق قرار شهير صدر 1432ـ21للتقاعد لألعوام المالية )المجلس على التقارير السنوية للمؤسسة العامة 

عنه قبل أكثر من سبع سنوات بناء على توصية لعضوه السابق علي الدهيمان حينما طالب برفع الحد األدنى لمعاشات 

 .المتقاعدين لتكون أربعة االف لاير

للتقاعد باإلفصاح عن معلومات استثماراتها ليعود للتأكيد على وامتداداً لدور الشورى الرقابي طالب المؤسسة العامة 

سنوات، فرفع للملك عدد من التوصيات التي أقرها بأغلبية  4سنوات وآخر أكثر من  10قرارات مضى على بعضها 

وقرار آخر أعضائه وطالب بتضمين التقارير السنوية لها معلومات تفصيلية تحليلية عن استثماراتها الداخلية والخارجية، 

يشدد على وضع استراتيجية استثمارية تحقق المحافظة على سالمة االستثمارات وكفاءتها، وكذلك المواءمة المثلى بين 

المخاطر والعائد على األصول االستثمارية المتنوعة، وقرار ثالث يطالب بالسياسات االستثمارية العامة للمؤسسة مع 

لى قرار جاء على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي ربطها بمؤشرات قياس لألداء، إضافة إ

، الذي أنهى المجلس التصويت على توصيات تقرير اللجنة المختصة في السابع والعشرين من شهر جمادى 1424ـ23

، وأن تنظر ، ونص على تضمين التقارير القادمة تحليالً عن استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد1426األولى عام 
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المؤسسة في خيارات وبدائل استثمارية متعددة تتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية، كما دعا القرار إلى دراسة إمكانية إعادة 

النظر في المعاش التقاعدي الضعيف الذي يصرف لقدامى المتقاعدين، كما وافق على رفع الحد المانع للحصول على 

ة أكبر من المتقاعدين وضمهم في برامج التنمية االجتماعية المختلفة لوزارة معاش الضمان االجتماعي ليشمل شريح

العمل والتنمية االجتماعية مع وضع الضوابط الالزمة لذلك، وهي للعضو محمد آل ناجي، ومن أبرز قرارات الشورى 

قاعد وهي توصية على تقرير دراسة ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي للمحافظة على القوة الشرائية لدخل المت

 .سنوي للتأمينات االجتماعية

وفي أحدث قرارات الشورى على تقارير المؤسسة العامة للتقاعد طالب المجلس مؤخراً بخدمات وتسهيالت ومزايا 

ً إلى جمع مبادراتها المتفرقة ل منح للمتقاعدين ودعم نشاطاتهم بالتعاون مع الجهات الخاصة والحكومية المختصة داعيا

المتقاعدين وأسرهم بعض المزايا والخصومات لتكون وفق سياسة وآلية عمل محددة، كما شدد على إقرار آلية تضمن 

للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد االشتراكات  -الحسميات والحصص المناظرة-توريد االشتراكات التقاعدية 

للمؤسسة على الخزينة العامة، وطالب أيضاً بإيجاد حلول مناسبة لتعويض التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية األخرى 

المؤسسة عن األعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار ساللم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو لفئات من 

 .تزم المؤسسة بتأديتهاالموظفين، ليتسنى للتقاعد التوزان بين االشتراكات التي يتم استقطاعها والمنافع التي تل

ودعا الشورى في قرار له قبل نحو أربع سنوات المؤسسة العامة للتقاعد بمراجعة إستراتيجيتها االستثمارية بهدف رفع 

معدل العائد االستثماري الحقيقي السنوي بما يماثل المعدالت االستثمارية التي تحققها أفضل المؤسسات التقاعدية في 

يق مع الجهات ذات العالقة للشروع في تنفيذ الحلول الدائمة لمعالجة العجز االكتواري وفق خطة عمل العالم، وكذا التنس

 .محددة وبما يحقق االستدامة المالية

وشددت قرارات مجلس الشورى على معالجة العجز االكتواري في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وطالب مؤخراً 

للتأمينات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مثل  1438ـ37بعد دراسة لجنته المالية للتقرير السنوي للعام المالي 

صيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز بصندوق التأمينات وزارة المالية ومجلس االقتصاد والتنمية لتخ

االجتماعية، ونبه على أن نظام التأمينات ملزم بإجراء الدراسات المفصلة للحالة المالية كل ثالث سنوات ويمكن أن تؤخذ 

ً على ميزا نية الدولة، كما أن النظام الدراسة أساساً إلعادة النظر في معدل نسب االشتراكات لكي ال يتحول الوضع عبئا

 .ينص على التزام الدولة بسداد العجز عن طريق إعانات ترصدها الميزانية العامة

 التمسك بثالث توصيات على تقرير حقوق اإلنسان

تراجعت لجنة حقوق اإلنسان والهيئات الرقابية عن توصيتها التي طالبت هيئة حقوق اإلنسان بتبني الدعاوى الجماعية 

عض مظاهر انتهاكات حقوق اإلنسان التي تقع على بعض الفئات مثل المرأة والطفل وذوي اإلعاقة والعمال على ب

وغيرها، والقيام بالنيابة عنهم برفع دعاوى تنافح عن حقوقهم، ورأت اللجنة تأجيل هذه التوصية لمزيد من الدراسة وسؤال 

 .الهيئة

الب الهيئة بإصدار دليل تعريفي شامل لحقوق اإلنسان في المملكة وكشفت مصادر "الرياض" تمسك اللجنة بتوصية تط

ليكون مرجعاً معتمداً لتلك الحقوق، وأعادت اللجنة صياغة توصية تدعو الهيئة إلى التنسيق مع وزارة التعليم لالبتعاث في 

لثقافة واإلعالم ووضع برامج الدراسات العليا في مجال حقوق اإلنسان، وأخرى تحث الهيئة على التعاون مع وزارة ا

معايير موافقة للشريعة اإلسالمية ومبادئ حقوق اإلنسان التي صادقت عليها المملكة لتكون مرجعاً متفقاً عليه عند تناول 

 .قضايا حقوق اإلنسان في المواد اإلعالمية

 الصندوق االحتياطي للتقاعد يواجه العجز ويستهدف المعاشات

بتوصية لجنته المالية بشأن رفض مقترح إنشاء الصندوق االحتياطي للتقاعد وقرر سحبه  لم يقنع مجلس الشورى مؤخراً 

من اللجنة، وتشكيل أخرى خاصة لدراسة المقترح المقدم من عضو الشورى السابق سليمان سعد الحميَّد، ليؤكد بذلك 

وين احتياطات من خالل موارده أهمية البحث عن حلول داعمة للمتقاعدين، خاصة وأن الصندوق المقترح يهدف إلى تك

من الميزانية العامة للدولة والفائض السنوي للحساب الختامي والعوائد الناتجة عن استثمار موارده والهبات والوصايا 

 .المتبرع بها واستثمارها لغرض الدعم المادي لصناديق التقاعد، المدني، العسكري، والتأمينات

ً هذا العام ليصل إلى  663د المتقاعدين من وأشار تقرير حينها إلى ارتفاع عد بمعدل  1444مليون في عام  1،17ألفا

مليار لاير عن نفس  116ملياراً إلى  49%، وترتفع المبالغ التي ستصرف كمعاشات سنوية من  7ارتفاع سنوي يتجاوز

ً  84%، كما ارتفع عدد المتقاعدين في نظام التأمينات من  13الفترة بمعدل يفوق  ألفاً خالل الفترة من  190إلى ألفا
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ملياراً  15،4ملياراً، ويتوقع أن ترتفع المعاشات من  14،8مليار إلى  2،8، وارتفعت المعاشات من 1434حتى  1424

 .1450ملياراً في عام  38،8إلى  1435عام 

شتراكات المطلوبة تؤكد أن اال 1430وأوضح تقرير للشورى أن دراسة أجريت بناء على بيانات مؤسسة التقاعد عام 

 .% 28% والتأمينات  78%، بينما المطلوب لتمويل تقاعد النظام العسكري  33،7لتمويل نظام التقاعد المدني هي 

 

 

 

 
 

ق اإلنسان والنيابةبرعاية رئاسة أمن الدولة.. وحبضور حقو  
ار يفرح بزواجه من خلف قضبان سجن املباحث

ّ
 الصف

    م2018  رياني 20 - هـ1439  ىلوألا ىدامج 03  تبسلا  ظاكعالمصدر: جريدة 
 ربخلا طبار

 

فردا من  45فرح نزيل سجن المباحث العامة بالدمام موسى أحمد حسن الصفار بحفلة زواجه من داخل السجن، بحضور 

من أعيان محافظة القطيف، وإعالميين، وأعضاء من هيئة حقوق اإلنسان والنيابة العامة، ومديري  25عائلة العروسين، و

 .آالف لاير 10رعاية رئاسة أمن الدولة، التي قدم رئيسها هدية مالية قدرها اإلدارات األمنية والجهات الحكومية بالدمام، ب

وأقيمت الحفلة مساء األربعاء الماضي في خيمة الضيافة بالسجن، واستقبل العريس عائلته في قسم االستقبال قبل انتقالهم 

 .مباشرة لموقع الحفلة بالصالة الرياضية

واألهازيج الشعبية الخليجية، « الدبكة»ت في استقبال العريس بأنشودة ترحيبية ووشارك نزالء أجنحة برامج إدارة الوق

عين على برامج إدارة »الجنوبية، والمواويل البحرية، والقصائد الشعرية للنزالء، وفيلم « القزوعي»و« الزامل»و

  .، والشيالت، وعرض مرئي لكواليس الحفلة«الوقت

، والمكتبة، «التشميس»امج إدارة الوقت قبل بداية الحفلة، وغرفة الجناح، ومنطقة الحاضرون تجولوا في مرافق أجنحة بر

 ، والمركزين اإلعالمي والرياضي، والمغسلة.«ميني ماركت»والـ

 

 

 

 

 

http://www.okaz.com.sa/article/1607662/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB
http://www.okaz.com.sa/article/1607662/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB
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 أخبار ذات عالقة من الصحف احمللية
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السعودية تستحدث مسوحات تتعلق باإلنفاق والعنف األسري 

 والرتفيه

 م   2018 رياني  21-هـ 1439 ىلوالا ىدامج  04  دحالاالحياة المصدر: جريدة 
 رابط الخبر

 

في خطوة جديدة تستهدف توفير المعلومات لمتخذي القرارات في المملكة، لتوجيه دفة االقتصاد ودفع معدالت التنمية، 

شرعت الهيئة العامة لإلحصاء في تحديث قواعد البيانات والمؤشرات اإلحصائية، لتتوافق مع المتطلبات الدولية واإلقليمية 

على مدار العام، وكان من الالفت أن كثيراً من المسوح تتم المرة األولى في والمحلية، عبر إجراء مسوح ميدانية تجرى 

 .المملكة، مثل إنفاق األسر، والثقافة، والترفيه، والعنف األسري، وغيرها

، سيقوم فريق عمل الهيئة ومجموعة المتعاونين معها بمهمة جمع بيانات هذه «الحياة»وبحسب مصدر مطلع تحدث إلى 

العينة من األسر والمنشآت االقتصادية في جميع أجزاء المملكة، وكان من الالفت إجراء مسوح تتعلق  المسوح بأسلوب

المسوح تتعلق بإنفاق ودخل األسر، والقوى »بإنفاق األسر المرة األولى في البالد. وقال المصدر )فضل عدم ذكر اسمه(: 

تصادية، إضافة إلى مسح المال والتأمين، واستخدام تقنية العاملة، والمساكن، ونشاط التجارة الداخلي والمؤشرات االق

المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد، ويتعلق مسح الربع األخير من السنة بصحة األسرة، والعنف األسري، واستخدام 

 .الوقت، ورعاية األمومة، والثقافة والترفيه األسري

الهيئة المكلفين بمهمة جمع البيانات وإعطائهم البيانات المطلوبة،  وطالبت الهيئة الجميع بالتعاون مع موظفي ومندوبي

مؤكدة أن الهيئة تلتزم السرية التامة لكل البيانات، وعدم استخدامها إال في األغراض اإلحصائية فقط. وتأتي هذه المسوح 

مليون  20.4ن نسمة، منهم مليو 32.55، الذي بلغ 2017في الوقت الذي أعلنت الهيئة من قبل عدد سكان المملكة عام 

مليون نسمة،  12.1، في حين بلغ عدد األجانب 2016في المئة، مقارنة بعام  1.71نسمة من السعوديين، بزيادة نسبتها 

 .في المئة 3,99بزيادة نسبتها 

 

 

 
بليون ريال  23ألف طلب الستعادة  51حماكم التنفيذ تستقبل 

 الشهر املاضي

 م   8201 رياني  12-هـ 9143 ىلوالا ىدامج  40  دحالاالحياة المصدر: جريدة 
 رابط الخبر

 

وزارة العدل، أّن إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم التنفيذ، المتعلقة باستعادة مبلغ  في« ذكاء األعمال»كشفت بوابة 

 .بليون لاير؛ وذلك خالل شهر ربيع اآلخر الماضي 23ألف طلب، الستعادة ما يقارب الـ 51مالي، بلغت أكثر من 

ها المحاكم في صفر الماضي، مقارنة بالفترة وبحسب بيان للوزارة أمس )السبت(، ارتفع عدد طلبات التنفيذ التي باشرت

ألف طلب  32 -خالل الفترة نفسها  -في المئة؛ إذ استقبلت المحاكم العام الماضي  37نفسها من العام الماضي، بنسبة 

 .بليون لاير 11تنفيذ؛ الستعادة ما يقارب الـ

 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/26841314/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87
http://www.alhayat.com/Edition/Print/26841314/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87
http://www.alhayat.com/Edition/Print/26841314/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87
http://www.alhayat.com/Edition/Print/26841314/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87
http://www.alhayat.com/Edition/Print/26839439/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-51-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-23-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://www.alhayat.com/Edition/Print/26839439/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-51-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-23-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://www.alhayat.com/Edition/Print/26839439/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-51-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-23-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://www.alhayat.com/Edition/Print/26839439/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-51-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-23-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
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بليون لاير، تليها منطقة مكة  13.9در بـ طلب تنفيذ، بمبالغ إجمالية تق 14602وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ

بليون  1.2طلباً، الستعادة  8.787بليون لاير، ثم المنطقة الشرقية بـ 7.6طلباً، بمبالغ إجمالية تقدر بـ 14533المكرمة بـ

 .لاير

لاير، تليها منطقة  مليون 380طلباً، بمبالغ إجمالية تقدر بنحو  4.227وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ

 239طلباً، الستعادة نحو  13941مليون لاير، ثم منطقة عسير بـ 181طلباً، بمبالغ إجمالية تقدر بـ 2.276القصيم بـ

 .مليون لاير

، بمبالغ 1.302مليون لاير، تليها منطقة حائل بـ 62طلباً، بمبالغ إجمالية تقدر بـ 1.568وسجلت محاكم منطقة جازان 

ماليين لاير، ثم منطقة  108طلباً الستعادة ما يقارب الـ 1.157مليون لاير، ثم منطقة تبوك بـ 58ر بنحو إجمالية تقد

مليون  32طلباً، بمبالغ إجمالية تقدر بـ 645مليون لاير، ثم منطقة الجوف بـ 58طلباً، بمبالغ إجمالية تقدر بـ 928نجران بـ

 .مليون لاير 28ستعادة نحو طلبات ال 606لاير، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ

مليون لاير،  17طلباً، بمبالغ إجمالية تقدر بنحو  397وبلغ إجمالي عدد الطلبات، التي استقبلتها محاكم منطقة الباحة 

 .مسجلة أقل الطلبات في المناطق في الفترة نفسها

ني أصدر أخيراً قرارات بتعديل عدد من يُذكر أن وزير العدل رئيس المجلس األعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعا

المواد التنظيمية في الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ؛ بهدف منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوة والقدرة على تمكين أصحاب 

 .الحقوق من حقوقهم

ل قيمته في حساب محكمة وشملت التعديالت التي أقرها، عدم جواز إيقاف تنفيذ الشيك إال بعد قيام المنفّذ بإيداع كام

التنفيذ، إضافة إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي، ويجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف 

أموال، أو كان مقدار الدين مبلغ مليون لاير، أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة دائنين، وال يجوز اإلفراج عنه إال 

 .فيذ أو بحكم خاضع لالستئنافبموافقة طالب التن

وأكدت الوزارة اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، على ما إذا كان محل 

 .التنفيذ فعالً أو امتناعاً عن فعل، وال يشمل المطالبات المالية

 

 
اختصاصيون: إلزام السائقني املتهورين بربنامج اخلدمة 

 ية ينعكس إجيابًا على اجملتمعاالجتماع

 م   8201 رياني  12-هـ 9143 ىلوالا ىدامج  40  دحالاالحياة المصدر: جريدة 
 رابط الخبر

 

أكد اختصاصيون اجتماعيون أهمية قرار مرور المنطقة الشرقية الذي يلزم السائقين المتهورين بااللتحاق ببرنامج الخدمة 

إن هذا القرار سيكون له واقع ملموس على كل فئات « الحياة»االجتماعية في مستشفى الظهران، وقالوا في حديثهم لـ

عالج هذا التهور، ويعتبر العالج المعرفي العقالني أحد أنواع العالج المالئمة المجتمع، والسائق المتهور بحاجة للتوجيه و

 .لهذا السلوك

ووصف االختصاصي خالد الشهراني القرار بأنه جريء وله أثره النفسي واالجتماعي، وسيكون له وقع ملموس على كل 

ً ب تفسير آلية القرار من حيث المدة الزمنية فئات المجتمع، وال سيما في استثمار وقت وجهد الشخص المتهور، مطالبا

لتطبيقه، وكذلك في حال تكرار الفعل مستقبالً كون تفعيل العمل االجتماعي من األشياء المحببة للنفس مع الحرص على ما 

يقدم لضحايا الحوادث كونهم بحاجة لعناية خاصة وربما طبية قد ال يجيدها من طبق بحقه هذا القرار، وبالتالي سيكون 

ً من خالل االلتحاق بالدورات  قراراً غير رادع وسيتكرر الفعل نفسه ما لم يعِ الشخص المتهور خطورة تهوره نظريا

 .اإلرشادية والتوعوية، وعملياً ما تم في نص القرار مع بعض التعديالت الرادعة له مستقبالً 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/26838420/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%88%D9%86--%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://www.alhayat.com/Edition/Print/26838420/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%88%D9%86--%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://www.alhayat.com/Edition/Print/26838420/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%88%D9%86--%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://www.alhayat.com/Edition/Print/26838420/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%88%D9%86--%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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زيز نورة الحمودي، أن الشراكة بين مرور من جهتها، ذكرت االختصاصية االجتماعية المحاضرة بجامعة الملك عبدالع

المنطقة الشرقية ومستشفى الظهران، ألجل إلزام السائقين المتهورين بااللتحاق ببرامج الخدمة االجتماعية في المستشفى، 

ة لهذا قرار موفق، فالسائق المتهور يحتاج لعالج لهذا التهور، ويعتبر العالج المعرفي العقالني أحد أنواع العالج المالئم

السلوك، والمهم هو قيام االختصاصيين االجتماعيين بدراسة حالة كل سائق قبل تكليفهم برعاية أي مريض، وذلك لمعرفة 

 .البرنامج المناسب للسائق والذي قد ال يناسب سواه

ة السائق المتهور وقالت إن الربط بين أخطاء السائق في القيادة وضحية حادثة للخطأ نفسه سيولّد تأثيراً أكبر في شخصي

ويعدل من سلوكه السلبي في القيادة، مشيرة إلى ضرورة تقييم هذه الخطوة لمعرفة سلبيات وإيجابيات التجربة قبل نقلها 

 .وتعميمها على بقية المناطق

ر ره، أشاد االختصاصي االجتماعي الدكتور عبدالعزيز المشيقح إلى أن هذا القرار رائع، فالمتهور سيشاهد الضرودب

 .الكبير الذي تحدثه حوادث السيارات وهو يجول بأقسام العظام

يُذكر أن مرور المنطقة الشرقية ألزم قبل ثالثة أيام السائقين المتهورين بااللتحاق ببرنامج الخدمة االجتماعية في مستشفى 

ام بإلزام السائقين المتهورين الظهران، وقالت إدارة المرور إن مرور المنطقة الشرقية وبالشراكة مع مستشفى الظهران ق

غالباً من  -بااللتحاق ببرنامج الخدمة االجتماعية في المستشفى، وتم تكليف المتهور بدوام جزئي لتقديم المساعدة للمرضى 

 .وإطعامهم وتلبية حاجاتهم وتقديم تقرير يومي شامل عن المرضى -ضحايا الحوادث المرورية 

 .الذي سيطبق في جميع مناطق المملكة« التوعية المرورية»ط وذكر المرور أن ذلك يأتي ضمن خط

 

 

 
خمالفة صحية حتول إىل النيابة14    

 م   2018 رياني  21-هـ 1439 ىلوالا ىدامج  04  دحالاالوطن   المصدر: جريدة 
 رابط الخبر

 

      AM 1:56 21-01-2018المدينة المنورة: سعد الحربي 

مخالفة تقع من منسوبيها وتحول إلى النيابة العامة، إذ وضعت الوزارة بعضا من المخالفات  14حددت وزارة الصحة 

ات التحقيق في القضايا التي تستوجب عقوبة السجن والغرامة في نظام مزاولة المهن الصحية، ومن هذه الستكمال مجري

  .المخالفات مزاولة المهنة دون تصنيف، أو إنهاء حياة مريض ميؤوس منها لو كان بطلب من ذويه أو منه

إذ وضعت الوزارة بعضا من المخالفات  مخالفة تقع من منسوبيها وتحول إلى النيابة العامة، 14حددت وزارة الصحة 

الستكمال مجريات التحقيق في القضايا التي تستوجب عقوبة السجن والغرامة في نظام مزاولة المهن الصحية، واعتبرت 

أن مزاولة المهنة دون تصنيف أو إنهاء حياة مريض ميؤوس منها لو كان بطلب من ذويه أو منه، أو استخدام أجهزة 

  .الفات تستدعي تحويلها إلى النيابة العامةكشف محظورة، مخ

إلى أن القرار اشتمل على حظر صرف الدواء من قبل فني صيدلة دون إشراف صيدلي « الوطن»وأشارت مصادر لـ

مرخص له، كذلك تعد مخالفة من ينتحل لقبا يطلق على لقب مزاولة المهنة، وهي موجودة من بعض منتحلي األلقاب في 

 .ئالعيادات والطوار

 كل من زاول المهن الصحية دون تصنيف من هيئة التخصصات الصحية 01

 من يقدم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمل طرقا غير مشروعة لمنحه ترخيصا بمزاولة المهنة الصحية 02

استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على االعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية  03

  خالفا للحقيقة

  انتحل لنفسه لقبا من األلقاب التي تطلق عادة على مزاول المهن الصحية 04

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=327447&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=327447&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=327447&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=327447&CategoryID=5
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ن أن يكون مصنفا من هيئة التخصصات من وجد لديه آالت أو معدات مما تستعمل في مزاولة المهن الصحية دو 05

 كممارس، أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها

  ممارسة طرق تشخيص وعالج محظورة بالمملكة 06

  عدم إبالغ الممارس الصحي عن مريض مشتبه في إصابته جنائيا بعد معاينته 07

صحيين أو استخدام مصنفين في غير  استخدام غير المصنفين من قبل هيئة التخصصات الطبية كممارسين 08

 تخصصاتهم أو تقديم المساعدة لهم

  استخدام أجهزة كشف أو عالج محظورة في المملكة 09

  إنهاء حياة مريض ميؤوس من شفائه طبيا ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه 10

  جنائيإعطاء تقرير بالوفاة رغم اشتباه الطبيب في أن الوفاة ناجمة عن حادث  11

  إجهاض امرأة حامل إال إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها ويثبت هذا األمر بقرار من لجنة طبية 12

  إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على اإلنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك 13

  ري مع العلم بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرةالمتاجرة باألعضاء البشرية أو القيام بعملية زراعة عضو بش 14

 محاذير تنظرها لجنة المخالفات الصحية 

  امتناع عن عالج مريض بدون سبب مقبول

 ال يجوز للممارس الصحي في غير حالة الضرورة القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكانياته

 يحظر على الممارس الصحي الكيد لزميله أو اإلنقاص من مكانته العلمية أو األدبية أو ترديد اإلشاعات التي تسيء إليه

 

 

 
   العمل حتمي أطفاال معنفني

 م   2018 رياني  21-هـ 1439 ىلوالا ىدامج  04  دحالاالوطن   المصدر: جريدة 
 رابط الخبر

 

      PM 10:08 20-01-2018الرياض: الوطن 

اسع، لطفل يشتكي من سوء تفاعلت وزارة العمل والتنمية االجتماعية مساء أول من أمس مع مقطع فيديو انتشر بشكل و

معاملة زوج أمه وتعنيفه له وإلخوته بالضرب واإلهانة والتجويع. وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل في 

أنه تم التوصل إلى األيتام المعنَّفين، وبدأ العمل على اتخاذ «: تويتر»تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل االجتماعي 

بل وحدة الحماية االجتماعية لحمايتهم. يذكر أن مواطنين، تداولوا واقعة تعرض فيها عدد من األطفال إلى الالزم من ق

أيتام »العنف األسري، وقالوا: إن زوج والدتهم هو المسؤول عما تعرضوا له من عنف جسدي ونفسي. وشهد وسم 

طفال وحمايتهم مما يتعرضون له من إيذاء نفسي مطالبات للجهات المعنية بالوصول إلى األ« تويتر»على موقع « معنفون

 وبدني، ومحاسبة زوج األم على التعامل غير المسؤول مع أبناء زوجته.

 

 

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=327425&CategoryID=3
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=327425&CategoryID=3
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=327425&CategoryID=3
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=327425&CategoryID=3
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 امللك سلمان يأمر بتأمني منزل وسيارة للمواطن النعمي

 رابط الخبرم   8201 رياني  12-هـ 9143 ىلوالا ىدامج  40  دحالااالقتصادية   جريدة المصدر: 

 

لي صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتأمين منزل وسيارة للمواطن سامي بن محمد ع

النعمي ، الذي فقد ستة من أبنائه وزوجته في حادث مروري الخميس الماضي بمركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا بمنطقة 

 .جازان

وأعرب األمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة عن شكره وتقديره وامتنانه لخادم 

السخي ولفتته الكريمة، كما هي عادته مع جميع أبنائه المواطنين، سائالً هللا تعالى أن  الحرمين الشريفين، على تبرعه

يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين وأن يجعل ذلك في موازيين أعمالهما الخيرة وأن يثيبهما على تلمسهما 

 .وتلبيتهما لحاجات أبنائهم المواطنين في مناطق المملكة كافة

 

 

ماليني مرت مربع  3ألراضي البيضاء تسهم يف تطوير رسوم ا
 يف الرياض

 م   2018 رياني  21-هـ 1439 ىلوالا ىدامج  04  دحالااالقتصادية  : جريدة المصدر
 رابط الخبر

 

علمت "االقتصادية" من مصادر مطلعة أن برنامج رسوم األراضي البيضاء أسهم في تطوير نحو ثالثة ماليين متر مربع 

 .في مدينة الرياض

وفيما لم تفصح المصادر عن عدد األراضي المطورة في حاضرة الشرقية وجدة، إال أنها أكدت أن الوزارة ستعمل على 

يوما، في حين ستصدر فواتير  88يوما، وحاضرة الشرقية بعد  56إصدار الرسوم للسنة الثانية في مدينة الرياض بعد 

 .أيام 106جدة بعد 

البيضاء الخاضعة للرسوم إلى المبادرة بإتمام تطوير أراضيهم قبل إصدار الرسوم  ودعت وزارة اإلسكان مالك األراضي

 للسنة الثانية،

أمر سداد رسم على أرض  1500وكانت وزارة اإلسكان قد ذكرت أن عدد أوامر السداد التي أصدرتها بلغت نحو 

قبل الوزارة في كل من الرياض وجدة  مليون متر مربع داخل النطاق العمراني المحدد من 400بيضاء، بمساحة تجاوزت 

  .وحاضرة الدمام

وبحسب الالئحة التنفيذية، فإن الوزارة تقوم بشكل دوري بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة؛ لتقرير تطبيق الرسم على 

ينة نفسها، وذلك األراضي فيها، أو لتعليق التطبيق، أو لتجاوز مرحلة معينة واالنتقال إلى أي من المراحل التالية في المد

وفق المادة "السادسة" من الالئحة، في إشارة إلى أن الوزارة تستعد خالل األشهر المقبلة لتقييم المرحلة األولى من برنامج 

http://www.aleqt.com/2018/01/21/article_1318296.html
http://www.aleqt.com/2018/01/21/article_1318296.html
http://www.aleqt.com/2018/01/21/article_1318296.html
http://www.aleqt.com/2018/01/21/article_1318296.html
http://www.aleqt.com/2018/01/20/article_1318071.html
http://www.aleqt.com/2018/01/20/article_1318071.html
http://www.aleqt.com/2018/01/20/article_1318071.html
http://www.aleqt.com/2018/01/20/article_1318071.html
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الرسوم، ومدى تحقيقه األهداف الثالثة المتمثلة في زيادة المعروض من األراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض 

 .راضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات االحتكاريةوالطلب، وتوفير األ

وبينت الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء، أن المرحلة الثانية تتمثل في "األراضي المطورة العائدة لمالك 

مربع"، أي أن طريقة احتساب مساحات  واحد في مخطط واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آالف متر

األراضي البيضاء تختلف كليا عن طريقة احتسابها في المرحلة األولى المتمثلة في عشرة آالف متر مربع على جميع 

النطاق المحدد، في حين تتمثل المرحلة الثانية في احتساب عشرة آالف متر مربع في المخطط الواحد وليس النطاق 

 ي المدينة.العمراني المحدد ف

 

 

متحدثًا يف املؤمتر الدويل اخلامس لإلعاقة والتأهيل  80»
بالرياض برعاية خادم احلرمني انطالق املؤمتر الدويل اخلامس 

ينفي دعمه للبنوك وشركات « قاريلإلعاقة.. رجب املقبل 
 التمويل

 م   2018 رياني  21-هـ 1439 ىلوالا ىدامج  04  دحالاالجزيرة   المصدر: جريدة 
 رابط الخبر

 

 :واس -« الجزيرة»

رافية رئيس اللجنة اإلش -بمتابعة شخصية ومستمرة من صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز

، تواصل اللجان التحضيرية عقد اجتماعاتها، للمؤتمر الذي يأتي برعاية -العليا للمؤتمر الدولي الخامس لإلعاقة والتأهيل 

حفظه هللا ـ، الذي ستنطلق فعالياته خالل  -مؤسس المركز -خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور علي بن ناصر العضيب، أن تنظيم هذا  هـ. وأوضح1439رجب  16-15يومي 

المؤتمر يأتي امتداداً لنجاحات المؤتمرات األربعة السابقة التي نّظمها مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة، مفيدا أن الواقع 

التي تصب مباشرة في خدمة المعاق ورفع الحالي لإلعاقة والتأهيل يفرض على المؤتمر العديد من المحاور والتحديات 

، مبيناً أن المؤتمر 2030المستوى العلمي والعملي للعاملين بهذه الخدمات والمتوافقة مع رؤية المملكة للتنمية المستدامة 

ية، سيتناول المسارات الرئيسة لإلعاقات وهي اإلعاقات الحسية واإلعاقات الحركية واإلعاقات الذهنية واإلعاقات السلوك

مشيراً إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي استشعارا لدور المركز تجاه الخدمات والبرامج التي تحتاجها هذه الفئة من المجتمع 

والذين يملكون من العزيمة واإللهام واإلصرار ما ال يملكه الكثيرون. وأبان الدكتور العضيب أن المؤتمر سيضم أكثر من 

دولة سيعرضون العديد من النتائج البحثية في العديد من المجاالت التي  24ين والدوليين من متحدثاً من الخبراء المحلي 80

ستشمل األبحاث الطبية لبرامج الوقائية والتطورات في مجال التشخيص وأبحاث اضطراب طيف التوحد والتدخالت 

دث والجلطات، وتأهيل كبار السن، العالجية، كما سيتطرق المؤتمر لمستجدات التأهيل والتي ستشمل المصابين بالحوا

والتقنية الحديثة للتأهيل، والتأهيل المجتمعي، ومشاركة القطاع الخاص بخدمات التأهيل، ويقدم المتحدثون العديد من 

المشاركات فيما يخص الجانب التعليمي التي ستشمل أدوات القياس والتشخيص، وبرامج وآليات التدخل المبكر لصعوبات 

عليم العالي لذوي اإلعاقة. من جانبه أكد أمين عام المؤتمر أحمد بن عبد العزيز اليحيى، أن المركز يعمل على التعلم، والت
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توفير الُسبل كافة التي تعمل على نجاح المؤتمر للخروج بالتوصيات التي تسهم بإضافات حقيقية للنجاحات السابقة التي 

القا من حرص المركز تجاه تنفيذ استراتيجيته لرعاية وخدمة نتجت عن توصيات المؤتمرات األربعة الماضية، انط

األشخاص ذوي اإلعاقة ودعمهم بما يكفل دمج هذه الفئة في امجتمع ومعالجة كل الصعوبات التي تعترضها. وأوضح 

آل سعود  اليحيى أن أهمية هذا المؤتمر الذي يحظى بالرعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

ـ حفظه هللا ـ، ويتزامن حفل افتتاحه تسليم جائزة الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة في دورتها الثانية « مؤسس المركز»

للفائزين بها، يهدف إلى إبراز الدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة قضية اإلعاقة والمعوقين، 

 ة واإلقليمية والعالمية في مجال أبحاث اإلعاقة.واالستفادة من الخبرات المحلي

 

 بسبب انعدام وسائل السالمة واإلرشاد على الطريق
يلزم شركة بدفع قيمة تلفيات سيارة مواطن « ديوان املظامل»

 م   2018 رياني  21-هـ 1439 ىلوالا ىدامج  04  دحالاالرياض   المصدر: جريدة   تعرضت حلادث سري
 رابط الخبر

 

 الرياض اإللكتروني -متابعة 

ارة مواطن تعرضت لحادث سير في أحد ألزم ديوان المظالم جهة مشرفة على أعمال مقاوالت بدفع قيمة تلفيات لسي

 .الدورات التي نفذتها الجهة، بسبب عدم توفر أي وسائل سالمة أو لوحات إرشادية تشير إلى منطقة اإلعمال

وقال ديوان المظالم حسبما أعلن اليوم السبت "بعد مطالبة المدعي إلزام إحدى الشركات بتعويضه نتيجة تعرض سيارته 

لحادث مروري في إحدى الدورات المنفذة لصالحها؛ وبعد إفادة تقرير مرور بأن سبب وقوع الحادث هو عدم وجود أية 

ر تشير إلى وجود منطقة اإلعمال، وأدان التقرير الجهة التابع لها وسائل سالمة أو لوحات إرشادية أو إنارة قبل الدوا

 ."%100الموقع بنسبة 

وأضاف: "عليه فقد تم إلزام الجهة بدفع قيمة تلفيات السيارة للمدعي، وال ينال من ذلك ما دفعت به الجهة من انعدام 

على أعمال المقاول وتوجيهه باعتبارها صاحبة  صفتها وتوافرها في المقاول المنفذ للمشروع إذ إن للجهة سلطة اإلشراف

 ."العمل
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  املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة يدشن منصاته اإللكرتونية
 م   8201 رياني  12-هـ 9143 ىلوالا ىدامج  40  دحالاالرياض   المصدر: جريدة 

 رابط الخبر

 

 واس -الرياض 

أعلن المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة "أداء" مساء اليوم تدشين موقعه اإللكتروني وحسابه بتويتر، الذي اتضح 

مالمح العمل التي يقوم عليها المركز؛ المتمثلة بقياس أداء األجهزة العامة وفق معايير عالمية وصوالً من خاللهما أبرز 

 .لتحقيق أداء حكومي مميز

وقد أنشئ مركز"أداء" بموجب قرار مجلس الوزراء بناًء على توصية مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، ويعد المركز 

مستقلة، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويترأس مجلس إدارته صاحب السمو جهة حكومية ذات شخصية اعتبارية 

 .الملكي ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

ز يعمل على قياس ح المتحدث الرسمي للمركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة "أداء" محمد النفيسة، أن المركضوأو

أداء األجهزة العامة من خالل تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة لدعم كفايتها وفاعليتها ، كما يصدر تقارير ربع 

سنوية لصناع القرار، ليعكس مدى تحقيق األجهزة العامة ألهدافها االستراتيجية المعتمدة لها، والتحقق من تقدمها 

، إضافة لدعم تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خالل جودة الخدمات،  2030مملكة بمبادراتها وبرامجها لرؤية ال

وصوالً لرضا المستفيدين، حيث يستند المركز على منهجيات قياس وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية، التي 

 .في تحقيق الوصول للرؤية الطموحة للمملكة -بمشيئة هللا  -ستسهم 

أن تنظيم المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة أوضح في مادته األولى أن المقصود باألجهزة " وأبان النفيسة 

األجهزة الحكومية: الوزارات، الهيئات العامة، الصناديق، واألجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة "، ويعد 

 .المركز المرجع لقياس أداء األجهزة العامة

كز "أداء"، من خالل ما يقوم به من جهود ـ في تمكين صناع القرار من متابعة تقدم األجهزة العامة في وتبرز أهمية مر

م، مما يسهم في رفع كفاءة األداء العام 2030أدائها ودعمها للوصول ألهدافها االستراتيجية ومستهدفاتها لرؤية المملكة 

 .للعمل الحكومي

وبناء القدرات لألجهزة العامة؛ بهدف نشر ثقافة القياس ومساعدتها في تنفيذه، من كما يعمل المركز على برامج للتمكين، 

خالل تقديم دورات تدريبية لمنسوبيها بمجال قياس األداء، حيث يساعد ذلك على بناء قدراتها في هذا المجال ؛ ليسهم في 

 .تمكينها من تحقيق مستويات مميزة

زة العامة استشارات متخصصة في مجال مؤشرات األداء وكيفية قياسها، بهدف تجدر اإلشارة إلى أن المركز يقدم لألجه

مساندتها لتصحيح مسارها، ومساعدتها على تحديد وتحليل المخاطر، واكتشاف أوجه الصعوبات التي تواجهها لتحقيق 

 .أهدافها، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها
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على أمن اجملتمع رصد مجيع التجاوزات ومالحقة أصحابها حفاظاً   
 النائب العام يوجه بالقبض على املتحرش "مسخ من املدينة"

 م   2018 رياني  21-هـ 1439 ىلوالا ىدامج  04  دحالاالرياض   المصدر: جريدة 
 رابط الخبر

 

 فداء البديوي -الرياض 

علمت "الرياض" بأنه تم القبض على المتحرش المعروف بـ"مسخ من المدينة" بتوجيه من النائب العام الشيخ سعود 

عي )"وهو يتجرأ بوصف المتحرش بها بألفاظ المعجب، والذي ظهر في مقطع فيديو انتشر في وسائل التواصل االجتما

نابية ويقول لها: وهللا الدعسك(، في الوقت الذي أظهرت فيه المتحرش بها وجه المتحرش خالل تصوير المقطع ووثقت 

 .أيضاً رقم لوحة سيارته

ً على إجراءات تقديم المتحرش )مسخ من المدينة( للمثول أمام الجهات المختصة ومحاسبته  وتعمل النيابة العامة حاليا

 .وعدم تمرير مثل هذه السلوكيات الخارجة عن قيم ومبادئ السالم في مجتمعنا السعودي المسلم

يأتي ذلك، في مبادرة عمليّة للنيابة العامة لمتابعة وضبط السلوكيات الشاذة في المجتمع السعودي ومالحقة أصحابها 

ومحاسبتهم، حيث أشاد نشطاء وسائل التواصل االجتماعي بمالحقة النيابة العامة لهذا المتحرش وضبط مثل هذه 

عاقبتهم، مطالبين بالتعريف بعقوبات مثل هذه السلوكيات وكيفية السلوكيات المنحرفة ومتابعة أصحابها والقبض عليهم وم

 .آلية تصعيد البالغات

إلى ذلك، تواصل النيابة العامة بهذه اإلجراءات مالحقة كل من تسول له نفسه باالعتداء على المجتمع والتجاوز بحق 

ـ "الرياض" برصد جميع التجاوزات اآلخرين أو التحريض عليهم، حيث توّعد مصدر في النيابة العامة في حديثه ل

ً على أمن المجتمع وسالمة أفراده من أصحاب دعوات التحريض الذين ال يدركون خطورة  ومالحقة أصحابها حفاظا

 .مايقترفونه بحق اآلخرين

يد نحو حماية وكانت النيابة العامة قد أكدت في وقت سابق امتالكها اإلمكانيات البشرية والتقنية الالزمة لدعم توجهها الجد

المجتمع وحفظ حقوقه، وأنها لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن الوطن والتحريض على اآلخرين أو االعتداء ومخالفة 

 .األنظمة، كما شددت أنها ستقوم بدورها المنوط بها في خدمة المجتمع وحمايته من ايدي العابثين ومثيري الفتنة
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 أحيانًا... رعب املستهلك

 م   2018 رياني  21-هـ 1439 ىلوالا ىدامج  04  دحالاالحياة المصدر: جريدة 
 رابط الخبر

 

 ديوسلا زيزعلا دبع
حمالت إيجابية وتستهدف تنظيف السوق من المغشوش بمختلف أنواعه، إال أنها في جانب منها تسبب رعباً  مع أنها

للمستهلك، فهو لم يعد يأمن السلعة، من العسل إلى شواحن الهواتف والتوصيالت الكهربائية، كميات ضخمة تظهرها فرق 

 .سئلة يعاد طرحهاوزارة التجارة أو غيرها من الجهات المعنية وال أجابة على أ

إذا أعلنت الجهة الرسمية عن العثور على عسل مغشوش أو يعبأ بطريقة سيئة وتضاف إليها إضافات عليها مالحظات 

وفي بيئة قذرة يجب أن يعلن عن اسم المنتج، ويوضح أين تم تسويقه، وآلية سحبه من على الرفوف، الحاصل اآلن كنتيجة 

ا اإلعالمية عن المداهمات أن المعلومات ناقصة، العسل نموذج، إال أنه ليس الوحيد، من حمالت وزارة التجارة ومقاطعه

ففي قضية الشواحن والتوصيالت، هل هي ال تصلح لالستخدام وخطرة على السالمة؟ أم أن المشكلة في تزوير عالمتها 

 التجارية؟

من الدولة التي صدّرتها والتاجر الذي إذا كانت رديئة وخطرة االستخدام فكيف سمح لها بالمرور من الجمارك و

استوردها؟ ولماذا ال يوقف هذا المسلسل الطويل؟ أما إذا كانت تزييف اسم تجاري شهير لبيع المقلّد بسعر أعلى، فمن 

الواجب أن يذكر اسم المؤسسة أو الشركة التجارية، سيقال إن هذا أمره عند السلطات القضائية، ويحتاج إلى وقت، لكن 

رة الحمالت القديمة لم نقرأ صدور حكم قضائي في قضايا الغش هذه، فإذا كان التأخير من القضاء تُسأل وزارة على كث

 .العدل، وهي التي تنشر آلتها اإلعالمية عن تطورات في أعمالها

ومن من حق المستهلك أن يعلم من هو الذي يقف أو من هم وراء هذه المستودعات الكبيرة وشحن البضائع الضخمة، 

واجب وزارة التجارة إكمال مهمتها بتسريع صدور األحكام القضائية وإعالنها، أما عند اإلعالن فال بد من ربطها 

 .بالمقاطع التي نشرت عن حمالت المداهمة

 

 

عد .. يقود العملية التعليمية يف العامل
ُ
 التعليم عن ب

 م   2018 رياني  21-هـ 1439 ىلوالا ىدامج  04  دحالا  ةيداصتقالا المصدر: جريدة 
 رابط الخبر

 

  د. أمني ساعاتي
ير المعروض من التعليم، ومهما بلغت إمكانات الدول فلن تستطيع تلبية إن الطلب العالمي على التعليم سوف يتجاوز بكث

 !حجم الطلب الكلي على التعليم، ولذلك ليس أمام الدول إال اللجوء إلى ما يعرف باسم التعليم عن بعد

http://www.alhayat.com/Opinion/Abdulaziz-Al-Swiad/26820694/%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B----%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83
http://www.alhayat.com/Opinion/Abdulaziz-Al-Swiad/26820694/%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B----%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83
http://www.alhayat.com/Opinion/Abdulaziz-Al-Swiad/26820694/%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B----%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83
http://www.alhayat.com/Opinion/Abdulaziz-Al-Swiad/26820694/%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B----%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=34940
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ة إلى أن هو أحد إفرازات التعليم المعرفي الحديث، وتؤكد مؤشرات تعليم المعرف Distance Learning التعليم عن بعد

التعليم عن بعد سيحقق مزيدا من االنتشار في كل أنحاء العالم، وسوف تكون له المكانة الرئيسة في منظومة التعليم 

 .والتنوير في كل مكان من العالم

م وفي ظل االهتمام العالمي بالتعليم عن بعد، فإن جامعاتنا السعودية لم تتخلف عن بناء وفتح بوابات التعليم عن بعد أما

الراغبين في المعرفة والتعليم، ولكن كالعادة هناك فرق كبير بين ما تقدمه الجامعات في الدول المتقدمة، وما تقدمه 

 .الجامعات السعودية لهذه الخدمة التي بلغ التنافس في تقديمها شأوا كبيرا

وتوفير كوادرها وأجهزتها باهظة جدا، إن المعادلة الصعبة التي يواجهها العالم هي أن تكاليف بناء المؤسسات التعليمية 

وأن معدالت الزيادة في عدد السكان، وبالتالي الزيادة في الطلب على التعليم سوف تتجاوز بنسب عالية جدا المعروض 

 .والمتاح، ولذلك بدأ العجز واضحا في قبول الطالب في كثير من الجامعات في الدول المتقدمة والنامية والمتنامية

 .مشروع التعليم عن بعد لينقذ الحضارة اإلنسانية من الفشل في استيعاب مزيد من طالب العلم وروادهولهذا جاء 

إن التعليم عن بعد هو تعليم متكامل العناصر والفعاليات بدءا من تصميم المنهاج الدراسي التفاعلي، ثم التعاقد مع الكفاءات 

ت إليه التقنية الحديثة، وانتهاء بنظم االمتحانات والتقييم العلمي القادرة على إدارة المعرفة، والعارفة ألحدث ما وصل

المستمر، بمعنى أن التعليم عن بعد يقوم على مهارات المعرفة الشاملة والمعرفة المتخصصة، كما يستثمر نظم تكنولوجيا 

المعايير والمواصفات  المعلومات واالتصاالت وتطويعها إلثراء كافة مراحل العمليات التعليمية، إضافة إلى تطبيق

 .العالمية الضامنة لتوفير أعلى درجات الجودة

ولقد ظهرت حديثا الفصول التفاعلية التي تسمح للمعلم أو المحاضر أن يلقي محاضراته مباشرة على اآلالف من الطالب 

كل أنحاء العالم في في جميع أنحاء العالم دون التقيد بالمكان، بل تطورت هذه األدوات لتسمح بمشاركة الطالب من 

 .الحوارات والمداخالت

إن التعليم عن بعد أسلوب جديد ومتطور يعتمد على استخدام إدارة المعرفة والمشاركة الواسعة للدارسين كجزء أساسي 

من أدوات التعليم العصري الحديث، ولذلك ال يجب أن نبسطه ونعتبره مجرد تغطية لطلب شريحة من الناس لم تساعدهم 

على االنخراط في التعليم النظامي، بل هو نظام كامل وشامل لنشر المعرفة والتعليم ــ على أعلى مستوى ــ في  ظروفهم

 .ربوع الكرة األرضية

لقد حاولت جامعاتنا أن تبني بوابات متخصصة في تقنيات التعليم اإللكتروني التفاعلي الذكي ولكنها لم تستخدم بعد فإن 

هو استخدام المهارات رفيعة المستوى، ولكن ما يحدث في بعض جامعاتنا أن كل الكوادر التي  األساس في التعليم عن بعد

 .تدير التعليم عن بعد هي من الكوادر ضعيفة التأهيل ورخيصة األجور

ولذلك فإن التعليم عن بعد في جامعاتنا السعودية يتخبط بين خبرات متواضعة وتقنيات بدائية ومحدودة، ولذلك ــ في ظل 

 .هذه اإلمكانات المتواضعة ال نتوقع أن تكون محصلة التعليم عن بعد ومخرجاته محققة لآلمال المعقودة عليها

توافر له منظومات إلكترونية تفاعلية وأدوات تعليمية حديثة، إن التعليم عن بعد في جامعاتنا السعودية يجب أن ت

وبرمجيات متخصصة مرتبطة بمحافظ تعليمية مزودة بكفاءات عالية المستوى حتى ترتفع برامج هذا التعليم إلى مستوى 

ا زالت ضيقة أمام االقتناع لدى جمهور غفير من المترددين في قبول هذا النوع من التعليم، وال سيما أن الفرص الوظيفية م

 .خريجي هذا النوع من التعليم الذي ما زال موضع شك وريبة عند كثير من رجال المال والسياسة

إن التعليم عن بعد لم يعد مجرد تعليم في الهواء الطلق على طريقة برامج "التوك شو"، بل هو مجموعة من العلوم الذكية 

ثير من التوازنات في المجتمعات اإلنسانية، فهو بمنزلة حرب كونية التي تدار من خالل عالم المعرفة بهدف تحقيق ك

شاملة على األمية، إضافة إلى أنه يسهم في رفع المستوى الثقافي والعلمي واالجتماعي لدى أفراد المجتمع، وهو أيضا 

مل على تغطية القصور يعالج النقص في كوادر المدرسين والمدربين، ويسد العجز في المباني التعليمية والجامعية، ويع

 .في اإلمكانات، كما يوفر التعليم عن بعد مصادر تعليمية متنوعة ومتعددة بأسعار ال تضاهى وال تزاحم

لقد حقق التعليم عن بعد في كبريات الجامعات األمريكية واألوروبية وفي كل دول العالم المتقدم انتشارا ونجاحا منقطع 

عن المعرفة والعلوم أنه في أيٍد أمينة، وأنه سيحقق مكاسب علمية يصعب تحقيقها في النظير، وأثبت لإلنسان الذي يبحث 

 .التعليم النظامي

والتعليم عن بعد بهذه المزايا يرسخ مبدأ مجانية التعليم ويحقق توازنات معرفية وثقافية بين كل المجتمعات اإلنسانية بحيث 

النظر عن العالم الذي يعيش فيه طالب المعرفة أو الدولة التي  تنتشر الثقافة والمعرفة وتصل إلى كل راغبيها بصرف

 .ينتمي إليها أو الجنسية التي يحملها

إن هذا العالم المعرفي الجديد الذي يتحرك في السماوات المفتوحة وفي كل مكان من الكرة األرضية يحتاج إلى منظومات 

مل من دون أن تكتمل منظوماته في جوانبها المتعددة من تفاعلية متكاملة، وال يمكن أن يؤدي عمله على الوجه األك

 .إداريين ومدرسين وفنيين من ذوي االختصاص والمؤهالت العالية والخبرة الذكية
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تقرير املنتدى االقتصادي العاملي يعول على تعزيز حقوق املرأة 

 يف حل أزمات العامل

 م   2018 رياني  21-هـ 1439 ىلوالا ىدامج  04  دحالا  جيلخلا نويعالمصدر: 
 رابط المقال

 

أكد رئيس المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس، بورجي بريندي، ضرورة  -)د ب أ( -"القدس" دوت كوم  -س دافو

 .تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين لحل األزمات التي يشهدها العالم

مستوى العام إذا لم يكن لدى  وقال بريندي في مقابلة مع وكالة األنباء األلمانية )د.ب.أ( اليوم السبت: "لن نحقق شيئا على

 ."نصف سكان األرض نفس اإلمكانيات

 23وأشار بريندي إلى أن كافة الرؤساء المساعدين في المنتدى االقتصادي العالمي بدافوس المقرر عقده خالل الفترة من 

ورئيسة صندوق النقد كانون ثان/يناير الجاري من النساء، من بينهن رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج  26حتى 

 .الدولي كريستين الجارد

وقال بريندي: "بالرئيسات المساعدات الستة نبعث إشارة قوية بأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في مركز السياسة 

 ."المتطلعة لمستقبل العالم

نا_أيضا جزء من ذلك، ألننا نعايش وفي إشارة إلى النقاش الراهن حول التحرش الجنسي بالنساء، قال بريندي: "وحملة #أ

 ."منذ عقود سلوكا غير مقبول تماما

وذكر بريندي، الذي كان يشغل في السابق منصب وزير الخارجية النرويجي، أن الكشف األخير عن وقائع تحرش، مثل 

دم في المساواة بين التي تتعلق بالمنتج السينمائي األمريكي هارفي واينستين، كان صادما، وقال: "لكننا سنواصل التق

 ."الجنسين على مستوى العالم
وأكد بريندي أن حقوق المرأة والمساواة قيم عالمية ال تخص الغرب وحده، وقال: "آمل أن يصبح القرن الحادي والعشري قرنا للمساواة بين 

 "الجنسين
ومن ناحية أخرى، ذكر بريندي أن المنتدى يسعى هذا العام ألن يصبح محركا للتعاون الدولي، وقال: "هناك نقص حاليا في التعاون 

لجمع والتفاهم. وإذا كان هناك بعض أوجه التعاون فإنها تحدث فقط إما بين ساسة أو قادة اقتصاديين... المنتدى االقتصادي العالمي بإمكانه ا

 ."اف الفاعلة المختلفة. إننا نقدم المنصة لتعزيز التعاونبين األطر
رئيس حكومة ودولة،  70آالف مشارك، من بينهم نحو  3ومن المنتظر أن يشارك في المنتدى المقام في منتجع دافوس بسويسرا أكثر من 

ية أنجيال ميركل. ذلك إلى جانب مشاركة مئات مثل الرئيس األمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة األلمان

 .من رؤساء الشركات العالمية
وقال بريندي: "إننا نواجه بعض التحديات العالمية"، مشيرا في ذلك إلى قضايا محورية للعولمة وتغير المناخ ومشكالت جيوسياسية، مثل 

ات والقضايا المنهجية تشترك في تطلبها المزيد من التعاون وقال: "كل هذه التحدي شبه الجزيرة الكورية والقرن األفريقي وسورية،

 ."الدولي
وفي سياق متصل، أشار بريندي إلى أن منتدى دافوس في نسخته الثامنة واألربعين يعد حدثا قيما في عصر يشهد اعتمادا متزايدا على 

 ."حل اللقاء الشخصيالرقمنة، موضحا أن الفيديو والهاتف تقنيات جيدة، "لكن ال شيء يمكنه أن يحل م
وأضاف: "عندما يواجه المرء تحديات حقيقية يتعين أن يتمكن من النظر في وجه اآلخر"، مدلال على ذلك بخبرته الناجحة كوسيط في إنهاء 

 .اليساري المسلح الحرب األهلية الكولومبية بين القوات الحكومية ومقاتلي تنظيم "فارك"
بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل االخبار من كافة المصادر االخبارية وتسهيل قراءتها لكم . ال تنسوا عمل  نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما

اليك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر االخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع عيون الخليج ، تقرير المنتدى االقتصادي العالمي 

 .مات العالم ، تابعونا علي مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد االخبار دائمآيعول على تعزيز حقوق المرأة في حل أز
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