
في هذا العدد

تطوير سـوق االستشـارات السعودي في ضوء رؤية 2030 
د. علي بن محمد الشاعري





مجاالت النشر 

المجال الهندسّي

المجال اإلدارّي 
والمالّي 

مجال األنظمة 
وتقنية المعلومات 

مجال الحّج 
والعمرة

مجال األمن 
والّسالمة

المجال الّتربوّي المجال الّطّبّي
والعلوم اإلنسانّية
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أ.د/ محّمد أسامة بن خزيم
مستشار معهد البحوث 

والّدراسات االستشارّية

أ.د/ إحسان بن صالح المعتاز   - عميد كّلّية إدارة األعمال 
د / إسكندر بن محّمد هوساوّي - عميد كّلّية الحاسب اآللّي بالليث

د / أيمن بن عبد الّرحيم الّصايغ - عميد كّلّية العلوم الّطّبّية الّتطبيقّية
د / عصام بن عبد اهلل أحمد بازرعة - عميد كّلّية المجتمع بمّكة المكّرمة

د / أحمد بن نائف محّمد األحمدّي - عميد كّلّية الهندسة والعمارة اإلسالمّية
 

هيئة الّتحرير:
د/ يوسف بن عايض العتيبّي – وكيل معهد البحوث والّدراسات االستشارّية           

د/ عبد الّرحمن بن عبد العزيز مجرشي – وكيل معهد البحوث والّدراسات االستشارّية للّتطوير وتنفيذ األعمال
د/ عماد بن علي الجحدلّي – مدير مركز الّسالمة وإدارة المخاطر واألزمات - سيف

أ.د/ حميد بن عبد الجّبار العلوانّي – مستشار معهد البحوث والّدراسات االستشارّية
د/ سمّية بنت عزت شرف – مستشارة معهد البحوث والّدراسات االستشارّية

د / نورة بنت صالح فاروقّي    
وكيلة معهد البحوث 
والّدراسات االستشارّية

د/ علي بن محمد الّشاعري
عميد معهد البحوث 
الّدراسات االستشارّية

د / أيمن بن خالد جوهرجي 
مساعد وكيل جامعة أّم القرى 

لالبتكار وريادة األعمال

نائب رئيس الّتحريررئيس الّتحرير

مساعد نائب المشرف العاّم رئيس الهيئة االستشارّية

المراسالت:
باسم رئيس الّتحرير

icrs_joconsultant@uqu.edu.sa

الهيئة
االستشارّية

د. إحسان  بن صالح المعتاز   - عميد كّلّية إدارة األعمال. 
د. إسكندر بن محّمد هوساوي - عميد كّلّية الحاسب اآللّي بالّليث.

د. أيمن بن عبد الّرحيم الّصايغ - عميد كّلّية العلوم الّطّبّية الّتطبيقّية.
د. عصام بن عبد الله بازرعة - عميد كّلّية المجتمع بمّكة المكّرمة.

د. أحمد بن نايف األحمدي - عميد كّلّية الهندسة والعمارة اإلسالمّية.
د. سالم بن علي عريجة – رئيس قسم اإلعالم بكّلّية العلوم االجتماعّية.

د. يوسف بن عايض العتيبّي – وكيل معهد البحوث والّدراسات االستشارّية حتى أبريل ٢٠٢٠.           
د. عبد الّرحمن بن عبد العزيز مجرشّي  – وكيل معهد البحوث والّدراسات االستشارّية للّتطوير وتنفيذ األعمال.

د. سلطان بن صابر الحربّي – وكيل معهد البحوث و الّدراسات االستشارّية للّتسويق .
د. رأفت بن صالح مدنّي - وكيل معهد البحوث و الّدراسات االستشارّية للّتطوير المهنّي.

د. فيصل بن عبدالّرحمن أسره – وكيل معهد البحوث و الّدراسات االستشارّية للّدراسات االستشارّية . 
د. محمد بن نايف الشريف - وكيل معهد البحوث والدراسات االستشارية.

د. عماد بن علي الجحدلّي – مستشار  معهد البحوث و الّدراسات االستشارّية . 
أ.د. حميد بن عبد الجّبار العلوانّي – مستشار معهد البحوث والّدراسات االستشارّية .

د. سمية بنت عّزت شرف – مستشارة معهد البحوث والّدراسات االستشارّية.

هيئة الّتحرير:

أ.د / عبداهلل بن عمر بافيل
رئيس جامعة أّم القرى

المشرف العاّم

أ.د/ عبدالوهاب بن عبداهلل الرسيني
العليا  للدراسات  الجامعة  وكيل 
والمشــــــرف العلمي  والبحـــث 
الجامعة وكالة  على  العــــــام 
األعمـــــــــال وريـــادة  لالبتكــار 

نائب المشرف العاّم
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الحمــد للــه اّلــذي أنعــم علينــا بفضلــه ، والّصــالة والّســالم علــى مــن ال نبــّي بعــده، 
وأّمــا بعــد: 

فيصــدر العــدد الّثالــث مــن نشــرة االستشــــــــارّي بدعــم مــن معالــي رئيــس الجامعــة 
أ . د / عبــد اللــه بــن عمــر بافيــل، ووكيــل الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي 
والمشــــرف العــــــــــام على وكــالــــة الجــــــامعة لالبتكــــــــــار وريـــــــــادة األعمـــــــــــــــال
ســعادة  أ.د/ عبدالوهــاب بــن عبداللــه الرســيني، ومســاعد وكيــل الجامعــة لالبتــكار 
وريــادة األعمــال ســعادة الّدكتــور / أيمــن بــن خالــد جوهرجــّي ، وعميــد معهــد البحوث 
والّدراســات االستشــارّية ســعادة الّدكتــور / علــي بــن محّمــد الّشــاعرّي ، فلهــم كّل 

الّشــكر والّتقديــر.
مجــال  علــى  الّضــوء  تلقــي  جوانــب  علــى  العــدد  هــذا  يحتــوي  أن  ويشــرفني 
االستشــارات واألّنشــطة اّلتــي تّمــت خــالل الفتــرة الّســابقة ، ومتابعــة إنجــازات 
واحــة أّم القــرى لالستشــارات واســتعراضها بإيجــاز مــن زاويــة إعالمّيــة ، وانعــكاس 
ردود أفعــال العمــالء ، كمــا تظهــر تفاعــل المستشــارين والمستشــارات مــن خــالل 

مقاالتهــم القّيمــة واإلضــاءات االستشــارّية .
كمــا تلقــي الّنشــرة فــي هــذا العــدد الّضــوء علــى مجموعــة بوســطن االستشــارّية 
العالمّيــة،  االستشــارات  علــى  نافــذة  خــالل  مــن  عملهــا؛  ومجــال  وأّنشــطتها 
وتشــير إلــى تطويــر ســوق االستشــارات الّســعودّي فــي ضــوء ٢٠3٠ والّتطّلعــات 

المســتقبلّية.
وكمــا نســعد بمــا نقّدمــه لقّرائنــا األعــّزاء فإّننــا نكــون أســعد - أيًضــا -  بمــا يقّدمــه 
الّزمــالء مــن مقترحــات وأفــكار ممّيــزة ، ونســعى - بعــون اللــه - إلــى نشــر ثقافــة 

االستشــارات وتطويــر خدماتهــا.

أ.د/ محّمد أسامة بن خزيم
مستشار معهد البحوث 

والّدراسات االستشارّية

رئيس الّتحرير
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فــــــي 
هـــــذا 
العدد 

موجز أخبار الواحة

صفحة ٢١صفحة ٨

نشاط الواحة

صفحة ٢٨صفحة ٢٦صفحة ٢٤

الواحة في عين الواحة في أرقامإضاءات استشارية
اإلعالم
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صفحة ٣٨ صفحة ٣٥ صفحة ٣٢

صفحة ٤٤صفحة ٤٠

انطباعات العمالء

مقاالت

نافذة على سوق اإلعالنات
االستشــــــــــارات 
العـــــــــــــــــــالمي

تطويــــــــــــــر ســوق 
االستشــارات في 
ضـــــوء رؤية ٢٠٣٠
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موجـز 
أخبـــار 
الواحة 

البحــوث  معهــد  قــــّدم 
االستشــارّية  والّدراســـــــــــــــات 

دورة : »مدّقــــــــــــــــــــق داخلــّي 

معتمــد ألنظمــة الجــودة طبًقــا 

  »٩٠٠١ األيــزو  لمواصفــات 

العاصمــة  أمانــة  لمنســوبي 

المقّدســة مــع المــدّرب د / نــزار 

الّرايسّي ، بتاريخ ١٤٤١/٢/٢٩هـ 

٢٠١٩/١٠/٢٨م. الموافــق 

زار عميد معهد البحـــــــــــــــــــــوث 
والّدراســـــــــــــــــات االستشــارّية 

ووكالؤه عمادة كّلّية الّدراســات 

واألنظمــة؛   القضـــــــــــــــــــائّية 

الّتعــاون  أوجــه  لبحــث 

مجــال  فــي  الجهتيــن  بيــن 

واالستشــــــــــــــارات،  الّتدريــب 

الموافــق    ١٤٤١/٣/٦هـــ  بتاريــخ 

٢٠١٩/١١/٣م.

معهــد  عميــــــــــد  اجتمــع 
والّدراســــــــــــــــــــــات  البحـــــــــوث 
االستشــارّية مــع عميــدة كّلّيــة 
الّتصـــــــــــــــــــاميم  ؛لبحـــث أوجه 
الجهتيــن،  بيــن  الّتعــــــــــــــــــــاون 
وحــدة  أمــــــــــــــــــور  ومناقشــة 
والّتصميـــم  الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
للّتدريب واالستشــــــــــــــــــــارات، 
بتــــــــــاريخ ١٤٤١/٣/٩هـــ الموافق 

٢٠١٩/١١/٦م.

اســتضاف سعــــــــــــــــــــــــــادة 
العــــــــــاّم  والمشــرف  المستشــار 
للخدمــــــــات  العاّمــة  اإلدارة  علــى 
المشــتركة بــوزارة الحــــــــــّج والعمــرة 
م. عبــد الّلطيــف بــن حمــزة ســنان 
ــد معهــد البحــوث والّدراســات  عمي
االستشــارّية ووكالءه ، و بحـــــــــث 
ــن فــي  ــن الجهتي ســبل الّتعــاون بي
مجــاالت الّتدريــب واالستشــارات، 
بتاريــــــــــــــخ ١٤٤١/٣/١٤هـــ الموافــق 

٢٠١٩/١١/١١م.

8



9

تــّم بحــث ســبل الّتعــاون فــي مجالــي االستشــارات والّتطويــر 
وكّلّيــة  االستشــارّية  والّدراســات  البحــوث  معهــد  بيــن  المهنــّي 

المـــــوافق ٢٠١٩/١١/٢٠م. بتاريــخ ١٤٤١/٣/٢٣هـــ    الّصيدلــة،  

فــي إطــار الّشــراكة بيــن 
والّدراســات  البحــوث  معهــد 
ــداع  االستشــارّية و معهــد اإلب
تدشــين  تــّم  األعمــال  وريــادة 
الّدبلــوم الّتنفيــذّي فــي إدارة 
الّتطويــر  برامــج  أحــد  االبتــكار، 
ريــادة  بوحــــــــــــــــــــدة  المهنــّي 
لالستشــارات والّتدريــب فــي 
ملتقــى جامعــة أّم القــرى  نحــو 
االبتــكار  ، بتاريــخ ١٤٤١/٣/٢٢هـــ   

٢٠١٩/١١/١٩م. الموافــق 

ــد معهــد  ــاف عمي استضــ
والّدراســـــــــــــــــــــــــــات  البحــوث 

وفــد  ووكالؤه  االستشــارّية 

العــــــــــــــــــــاّمة،  اإلدارة  معهــد 

و تّمــت مباحثــة أوجــه الّتعــاون 

مجالــي  فــي  الجهتيــن  بيــن 

واالستشــــــــــــــارات،  الّتدريــب 

بتاريــخ ١٤٤١/٣/١٦هـــ الموافــق 

٢٠١٩/١١/١٣م.

شارك عميد معهد البحوث 
والّدراسات االستشــــــــــــــــــارّية 

د. علــي بــن محّمــد الّشــاعرّي  

ــا فــي ملتقــى  بوصفــه متحّدًث

جامعــة أّم القــرى نحــــــــــــــــــــــو 

االبتــكار  ، بتاريــخ ١٤٤١/٣/٢٢هـــ 

الموافــــــــــــــــق ٢٠١٩/١١/١٩م .
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البحــوث  معهــد  وكيلــة  شــاركت 
فــي  االستشــارّية   والّدراســات 
تحكيــم أبحــاث الّطالبــات لمرحلــة 
مســتوى  علــى  العــاّم  الّتعليــم 
المملكــة،  منـــــــــــــــــــاطق  جميــع 
العاّمــة  اإلدارة  بتنســيق  وذلــك 
لتعليــم منطقــة مّكــة المكّرمــة ، 
الموافــق  ١٤٤١/٤/١٣هـــ  بتاريــخ 

٢٠١٩/١٢/٩م.

برنـــــــــــــــــــــــــامج  ُأقيـم 
مركـز  مستشــــاري  تأهيـل 

سـيف ضمـن مبـــــــــــــــــــــادرات 

لالستشـارات  القـرى  أّم  واحـة 

المهنـّي،  الّتطويــــــــــــــــــر  فـي 

 Mobius_Training وقّدمه

البريطانّي،بتاريخ١٤٤١/٤/١٠هــ

الموافق ٢٠١٩/١٢/7م .

شـــارك معهد البحوث 
و الّدراســات االستشــارّية في 

الّســكرّي  »مــرض  ملتقــى: 

شـــــــــــــــــــــاملة«،  نظــرة   ٢٠١٩

الملــك  مدينــة  مــع  بالّتعــاون 

الكّلّيــات  و  الطّبّيــة  اللــه  عبــد 

الّطّبّيــة  ، بتاريــخ ٤-١٤٤١/٤/٥هـ                                        

١-٢٠١٩/١٢/٢م. الموافــق 

معهـد  وكيلـة  شـاركت 
والّدراسـات  البحــــــــــــــــــــــــــوث 
ورشـة  فـي  االستشــــــــــارّية 
مـن  »الّتطـّوع  عمــــــــــــــــــــــل: 
الّداعـم  البحثـّي  المنظـور 
لالقتصـاد المعرفـّي والّتنميـة 
المستدامة«،  بتنظيــــــــــــــــــــــم 
عمــــــــــــــــادة البحـث العلمـّي  ، 
بتاريـخ ١٤٤١/٤/٦هــ   الموافـق 

٢٠١٩/١٢/٣م.

موجـز 
أخبـــار 
الواحة 
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اسـتضاف 
معهد البحوث والّدراســــــــــــــات 

البحـث  وعمـادة  االستشـارّية 

وزارة  مديرّيـة  وفـد  العلمـّي 

الّشـؤون  مديرّيـة  و  الّصحـة  

الّصّحّيـة بمنطقـة مّكـة المكّرمة   

أوجـه  بحـــــــــــــــــــث  وتـّم 

الجهـات  بيـن  الّتعـاون 
العلمـّي  البحـث  مجـال  فـي 

االستشـارّية  والخدمــــــــــــــــــات 

المهنـّي  الّتطويـــــــر  وخدمـات 

و  الّتدريـب  وحـدة  خـالل  مـن 

المسـتمر،   الّطّبـّي  الّتعليـم 

بتاريـخ ١٤٤١/٤/١٣هــ   الموافق 

٢٠١٩م. /١٢ /٩

برعايــة معالــي 
القــرى  أّم  جـــــــــــــامعة  رئيــس 

بافيــل  عمــر  بــن  عبداللــه  أ.د. 

البحـــــــــــــــــــــــوث  معهــد  وّقــع 

والّدراســــــــــــــــات االستشــارّية 

كّلّيــة  مــع  تعــاون   اّتفاقّيــة 

العلــوم الّتطبيقّيــة ؛  لتشــغيل 

العلــوم  كّلّيــة  مختبــرات  مركــز 

الّتطبيقّيــة تحــت مظّلــة واحــة 

ــة ،  أّم القــرى للمعامــل المركزّي

بتاريــخ ١٤٤١/٤/١٤هـــ   الموافق 

. ٢٠١٩/١٢/١٠م 

برعايــة معالــي 
زئيــس جـــــــــــامعة أّم القـــــــــرى 

أ.د. عبداللــه بــن عمــر بافيــل

البحـــــــــــــــــــــــــوث  معهــد  وّقــع 

والّدراســــــــــــــــات االستشــارّية 

عمــادة  مــع   تعــاون   اّتفاقّيــة 

فــي  العلمــّي  البحــث 

المهنــّي  الّتطويــر  مجــاالت 

واالستشــــــــــــــــــــارات والبحــث 

العلمــّي ، بتاريــخ ١٤٤١/٤/١٤هـــ   

٢٠١٩/١٢/١٠م. الموافــق 

مستشــار  ضيافــة  فــي  االستشــارّية  والّدراســات  البحــوث  معهــد 
تطـــــوير المــوارد البشــرّية بــوزارة الحــّج و العمــرة األســتاذ / هشــام 
االستشــارات  مجــاالت  فــي  الّتعــاون  حــول  الّنقــاش  وتــّم  نيــازّي، 
والّتطويــر المهنــّي بيــن الجهتيــن ، بتاريــخ ١٤٤١/٤/١٥هـــ   الموافــق 

٢٠١٩/١٢/١١م.

11
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معــــــــالي  افتتــح 
القــرى  أّم  جــــــــــــــامعة  رئيــس 

بافيــل  عمــر  بــن  عبداللــه  أ.د. 

أولــى اجتماعـــــــات الهيئة 

لمـــــــــركز  اإلستشــارّية 
الّســـــــــــــــالمة وإدارة المخاطــر 

واألزمــــــــــــات )ســيف( ، بتاريــخ 

١٤٤١/٤/٢١هـــ  المـــــــــــــــــــــوافق 

٢٠١٩/١٢/١٨م.

معهــد  وكيــل  شــارك 
والّدراســـــــــــــــــات  البحــوث 
االستشــارّية للّتطويــر المهنــّي 
فــي الّلقــاء الّتعريفــّي وورش 
بالّريــاض،  الّتفاعلّيــة  العمــل 
هيئــة  نّظمتــــــــــــه  اّلــذي 
الـــــــــــــــــــــّصّحّية،  الّتخّصصــات 
خاللهــا  مــن  واســتعرضت 
الّتنظيمّيــة  الّلوائــح  تطبيــق 
المحّدثــة  الّتنفيذّيــة  والقواعــد 
الّصّحــّي  الممــارس  مــن  لــكل 
بمــا  الّصّحّيــة  والمنشــآت 
المملكــة  رؤيــة  مــع  يتماشــى 
١٤٤١/٤/٢١هـــ   بتاريــخ   ،  ٢٠٣٠

٢٠١٩/١٢/١٨م. الموافــق 

البحوث  معهد  شارك 
االستشارّية   والّدراســــــــــــــــــات 
في لقــــــــــــــــــــاء تطوير المهن 
اّلذي  االستشارّية،  والمكاتب 
بمّكة  الّتجارّية  الغرفة  نّظمته 
لجنــــــــــــــــــــــــة  في  ممّثلـــــــــــة 
االستشارّية  المكــــــــــــــــــــــــاتب 
و برعاية معـــــــــــــالي 
القـــرى  أّم  جـــــــــــامعة  رئيس 
أ.د.عبدالله بن عمر بافيــــــــــــــــل 
بتاريخ ١٤٤١/٤/٢١هـ                                                    

الموافق ٢٠١٩/١٢/١٨م .

اســتضاف معهــد البحــوث والّدراســات االستشــارّية وفــد بنــك الّتنميــة االجتماعّيــة وصنــدوق 
تنميــة المــوارد البشــرّية، وتــّم الّتباحــث والّنقــاش حــول ســبل الّتعــاون بيــن الجهتيــن فــي مجالــي الّتطويــر 

ــخ ١٤٤١/٤/٢٢هـــ   الموافــق ٢٠١٩/١٢/١٩م . ــّي واالستشــارات،  بتاري المهن

12
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برعايــة وتشــريف معالــي رئيــس  جامعــة أّم القــرى أ.د. عبــد اللــه بــن عمــر بافيــل قامــت وحــدة أعمــال 
الّدراســات العليــا  »عالــي«  بتدشــين مبنــى »ز« ، بمقــّر الّطالبــات بالّزاهــر ، بتاريــخ ١٤٤١/٥/١٢هـــ الموافــق 

٢٠٢٠/١/7م .

وحدة الّتدريب و الّتعليم الّطّبّي 
و  البحوث  بمعهد  المستمّر 
بمعّية  االستشارّية  الّدراسات 
بجامعة  الّتمريض  كّلّية  عميدة 
جبر  بنت  فاطمة  د.  القرى  أّم 
ضيافة  في  الّسلمّي 
الّطّبّي ،  حيث تّم  مركز  مّكة 
المهنّي  الّتطوير  برامج  عرض 
الّصّحّية اّلتي يقّدمها المعهد ، 
بتاريخ ١٤٤١/٥/١١هـ   الموافق 

٢٠٢٠/١/٦م .

ــد الّلقــاء الّتحضيــرّي  انعق
المســتوى  لشــهادة  األّول 

الّتأهيلــّي  للبرنامــج  الّســابع 

للمستشــار المّحتــرف ، 

بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٦هـ   المـوافق 

٢٠١٩/١٢/٢٣م.

ثمــار  أولــى  انطلقــت 
الّتعــاون بيــن معهــد البحــوث 

االستشــارّية  والّدراســــــــــــــات 

ــجامعة  ــة طــّب األســنان بـ وكّلّي

أّم القــرى ، مــن خــالل  الّتطويــر 

ــز ) االبتســامه  المهنــّي المتمّي

الّتشــخيص  طــرق  الّلثوّيــة، 

والعــالج ( ، بتاريــخ ١٤٤١/٥/٢هـــ   

٢٠١٩/١٢/٢٨م. الموافــق 
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زار عميد معهد البحــــــــــــــــوث 
االستشــارّية  والّدراســــــــــــــات 

ووكالئــه ومديــر مركــز بحــوث 

بـــعمادة  الّصيدلّيــة  العلــوم 

البحــث العلمــّي جامعــة الملــك 

الّصّحّيــة،  للعلــوم  ســعود 

مباحثــة  الّزيــارة  خــالل  وتــّم 

فــي  الّتعــاون  ســبل 

والّتطويــر  االستشـــــــــــــــــارات 

العلمــّي،  والبحــث  المهنــّي 

بتاريــخ ١٤٤١/٥/٢٨هـ   الموافق 

٢٠٢٠/١/٢٣م.

اّستضـــــــــاف معهــد 
والّدراســات  البحـــــــــــــــــــــــــــوث 

االستشــارّية مــدراء مجموعــة 

أمريكانا في المملكة والّشــرق 

مناقشــة  وتّمــت  األّوســط، 

الخّطــة االســتراتيجّية لـــتدشين 

لـــبرنامج  الّثانيــة  الّدفعــة 

إلدارة  المهنــّي  الّدبلــوم 

اّلــذي  والّضيافــة،  المطاعــم 

ســيتّم فتــح بــاب الّتقديــم عليــه 

قريًبــا فــي المناطــق األربعــة 

ــة, جــّدة, الّريــاض,  الّتالــي : مّك

١٤٤١/٥/٢٠هـــ    بتاريــخ  الّدمــام، 

٢٠٢٠/١/١٥م. الموافــق 

المتمّيزيــن  تكريــم  تــّم 
مــن طــاّلب وطالبــات برنامــج 
الّدبلــوم المهنــّي 
والّضيافــة  المطاعــم  إلدارة 
ونيلهــم  المهنــّي،  لتمّيزهــم 
ممّثلــي  مــن  الّتمّيــز  أّوســمة 
خــالل  العالمّيــة  الّسالســل 
علــى  شــهور   ١٠ مــن  أقــل 
وتــّم  بالبرنامــج،  التحاقهــم 
ميدانّيــة  بجــوالت  القيــام 
بمعّيــة عميــد معهــد البحــوث 
االستشــارّية  والّدراســات 
مجموعــة  وقيــادات  ووكالءه 
أمريكانــا ، بتاريــخ ١٤٤١/٥/٢١هـــ   

٢٠٢٠/١/١٦م. الموافــق 
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كيــف   « برنامــج:  أقيــم 
ناجًحــا؟«،  مستشــاًرا  تصبــح 
مّكــة  غرفــة  نّظمتــة  اّلــذي 
لجنــة  فــي  ممّثلــة  المكّرمــة 
االستشــارّية  المكـــــــــــــــــــــــاتب 
بالّتعــاون مــع معهــد البحــوث 
االستشـــــــــــــارّية  والّدراســات 
ودار  القــرى  أّم  بجــــــــــــــــامعة 
والّدراســات،   للبحــوث  الخليــج 
الموافــق  ١٤٤١/٦/٣هـــ  بتاريــخ 

٢٠٢٠م. /١ /٢٨

البحــوث  معهــد  أطلــق 
االستشــارّية  والّدراســــــــــــــات 

الجــدول  الّطالبــــــــــات،  بشــطر 

للفصـــــــــــل  الّتدريبــّي 
لعــام  الّثـــــــــــــــــــانّي  الّدراســّي 

يتضّمــن  اّلــذي  ١٤٤١هـــ، 

الّتدريبّيــة  الــّدورات  مــن  باقــة 

الّتخّصصّيــة   المتنــــــــــــــــــّوعة، 

ــخ ١٤٤١/٦/٩هـــ   الموافــق  بتاري

٢٠٢٠م. /٢ /٣

البحــوث  معهــد  أعلــن 
االستشــارّية  والّدراســـــــــــــــات 
وكّلّيــة إدارة االعمــال بجامعة أّم 
القــرى بالّشــراكة مــع مجموعــة 
امريكانــا الّشــرق األوســط عــن 
فتــح بــاب القبــول فــي الّدبلــوم 
المطاعــم                       إلدارة  المهنــّي 
الّثانيــة،   الّدفعــة  الّضيافــة  و 
بتاريــخ ١٤٤١/٦/١٠هـــ   الموافــق 

٢٠٢٠/٢/٤م.

اســتضاف معهــد البحــوث والّدراســات االستشــارّية وفــد الّرئاســة العاّمــة لشــؤون المســجد الحــرام 
والمســجد الّنبــوّي؛  لتفعيــل الّتعــاون بيــن الجهتيــن فــي مجــاالت الّتطويــر المهنــّي واالستشــارات، بتاريــخ 

١٤٤١/٦/١١هـ   الموافق ٢٠٢٠/٢/٥م .
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تفعيــاًل لالّتفاقّيـــــات 
والّشـــــــــــــــــــــــراكات  الّتعاونّيــة 
معهــد  بيــن  االســتراتيجّية 
والّدراســات  البحـــــــــــــــــــــــــــوث 
الجهــات  وبيــن  االستشــارّية 
اللــه  بحمــد  تــّم  الّربحّيــة  غيــر 
مــع  تعــاون  اّتفاقّيــة  توقيــع 
األخــالق؛   مــكارم  جمعّيــة 
مــن  االســتفادة  لتحقيــق 
فــي  االستشــارّية  الخدمــات 
واحــة أّم القــرى لالستشــارات ،                
بتاريــخ ١٤٤١/٦/١٢هـــ   الموافق 

٢٠٢٠م. /٢ /٦

البحــــــــــــــــــــــوث  معهد  حّل 
االستشارية  والدراســــــــــــــــات 

وزارة  فرع  على  ضيًفا 

العـــــــدل بمنطقة مّكة                  
حول  الّنقاش  تّم  و  المكّرمة، 

إمكانّيات الّتعاون بين الّطرفين 

االستشـارات                      مجـــــــاالت  في 

المهنّي،  والّتطـــــــــــــــــــــــــــــوير 

الموافق  ١٤٤١/٦/١٥هـ  بتاريخ 

٢٠٢٠/٢/٩م .

عميــد  عـــــــــــرض 
والّدراســات  البحــوث  معهــد 
لمعالــي  االستشــارّية 
القــرى  أّم  جامعــة  رئيــس 
إنشــاء  مبــادرة  مخرجــات 
الّتفويــج  منظومــة  وتشــغيل 
الحــّج  مراحــل  كامــل  فــي 
وهــي  المعرفــة،  ونقــل 
الّتحــّول  إحــدى مبــادرات 
الوطنــّي ٢٠٢٠ لــوزارة الحــّج و 
العمــرة  ، بتاريــخ ١٤٤١/٦/١٨هـــ   

٢٠٢٠/٢/١٢م. الموافــق 

اجتمــع معهــد البحــوث والّدراســات االستشــارّية و عمــادة البحــث العلمــّي بجامعــة أّم القــرى مــع المديــر 

الّتنفيــذّي لشــركة البيــك لألنظمــة الغذائّيــة م. رامــي أبــو غزالــة ؛ لبحــث فــرص الّتعــاون فــي المجــال 

االستشــارّي والبحثــّي، بتاريــخ ١٤٤١/٦/١٢هـــ   الموافــق ٢٠٢٠/٢/٦م .
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ــارك معهــد البحــوث والّدراســات االستشــارّية فــي معــرض:  ش
»ملتقــى تمكيــن المــرأة فــي البحــث العلمــّي«؛  لتقديــم خدمــات 
الموافــق  ٦-١٤٤١/7/7هـــ    بتاريــخ  لالستشــارات،  القــرى  أّم  واحــة 

. ١-٢٠٢٠/٣/٢م 

شــاركت وكـــــــــــــيلة 
البحــــــــــــــــــوث  معهــد 
والّدراســات االستشــارّية فــي 
جلسة  : » الّتحدّيات ومستقبل 
ــات فــي دعــم منظومــة  الّتقنّي
خــالل  مــن  والعمــرة  الحــّج 
ضمــن  الّناشــئة«،  الّشــركات 
الّســعودّية،  الّريــادة  جلســات 
بتاريــخ ١٤٤١/7/٢هـــ   الموافــق 

٢٠٢٠/٢/٢٦م.

انطــالق برنامــج الّتطويــر 
علــم  فــي  الّطّبــّي  المهنــّي 

الّســموم اإلكلينيكــّي بالّتعاون 

بـــجامعة  الّطــّب  كّلّيــة  بيــن 

البحــوث  معهــد  و  القــرى  أّم 

االستشــارّية  والّدراســـــــــــــات 

والمتمّثــل فــي وحــدة الّتطويــر 

المســتمّر   الّطّبــّي  والّتعليــم 

و  وكــــــــــــــالة المعهــد للّتطويــر 

المهنــّي ، بتاريــخ ١٤٤١/٦/٢٢هـ   

٢٠٢٠/٢/١٦م. الموافــق 

البحــوث  معهــد  أقــام 
االستشــارّية  والّدراســات 

احتياجــات   « بعنــوان:  ورشــة 

الّتطويــر المهنــّي فــي القطــاع 

الّشــؤون  لمديرّيــة  الّصّحــّي 

مّكــة  بمنطقـــــــــــــــــة  الّصّحّيــة 

مواكبــة  وذلــك  المكّرمــة«؛ 

يتوافــق  بمــا  الجديــد  للّتحــّول 

مــع تطّلعــات رؤيــة المملكة 

٢٠٣٠ فــي القطــاع الّصّحــّي ، 

بتاريــخ ١٤٤١/٦/٣٠هـ   الموافق 

٢٠٢٠/٢/٢٤م.
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البحــــــــــــــــــــــــوث  معهــد  حــّل 
والّدراســات االستشــارّية ضـــيًفا 
علــى مكتــب دار الخليــج للبحــوث 
االقتصادّيــة  والّدراســــــــــــــــــــــات 
نقــاش  وتــّم  بالّريــاض، 
وتبــادل األفــكار والخبــرات حــول 
االستشــارات فــي مجــال المــال 
واألعمـــــــــــال ، بتاريخ ١٤٤١/7/٩هـ   

. ٢٠٢٠/٣/٤م  الموافــق 

بالّتزامــن مــع اليــوم العالمــّي 

المدنــّي   للّدفــاع 
القــرى  أّم  جامعــة  وّقعــت 

ويمّثلها مركز ســيف للّســالمة 

واألزمــات  المخاطــر  وإدارة 

المديرّيــة  مــع  تعــاون  مذّكــرة 

المدنــّي  للّدفــاع  العاّمــة 

المكّرمــة،  مّكــة  بمنطقــة 

بتاريــخ ١٤٤١/7/٨هـــ   الموافــق 

٢٠٢٠م. /٣ /٣

ســيف  مركــز  أســتقبل 
للّســالمة و إدارة المخاطــــــــــــر 

و االزمــــــــــــــــــــــــــات الّضيــوف 

اليــوم  فــي  الــّزوار   و 

الّدفــاع  فــي  العالمــّي 
الّتعريــف  وتــّم  المدنــّي 

وخدماتــه،  أهدافــه  و  بالمركــز 

بتاريــخ ١٤٤١/7/7هـــ   الموافــق 

٢٠٢٠م. /٣ /٢

مــن منطلــق الّتعــاون والّتكامل 
حــّل  المملكــة  قطاعــات  بيــن 
والّدراســات  البحــوث  معهــد 
ــا علــى  االستشــارّية ضيًف
مدينــة األميــر ســلطان الّطّبّيــة 
العســكرّية بالّريــاض، وعــرض 
ــر  ــد المعهــد برامــج الّتطوي عمي
المهنــّي واالستشــارات فــي 
واإلدارّي،  الّطّبــّي  المجــال 
الّتدريــب  وحــدة  تقّدمــه  اّلــذي 
المســتمر،  الّطّبــّي  والّتعليــم 
بتاريــخ ١٤٤١/7/7هـــ   الموافــق 

٢٠٢٠/٣/٢م.

موجـز 
أخبـــار 
الواحة 
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البحــــــــــــــــــــــــــوث  معهــد  زار 
والّدراســــــــــــــــات االستشــارّية 

ســيف  مركــز  فــي  ممثــال 

المخـــــــاطر  ادارة  و  للســالمة 

و االزمات و كلية الهندسة في 

القنفــذة إدارة الدفــاع المدنــي 

القنفـــــــذة   بمحافظــة 

و تــم بحــث ســبل التعــاون فــي 

ــر  مجــال االستشــارات والتطوي

المهنــي   بتاريــخ  ١٤٤١/7/١٥هـــ 

الموافــق ٢٠٢٠/٣/١٠م .

رئيس  معالي  أصدر 
الدكتور  األستاذ  الجامعة 

قراًرا  بافيل،  عمر  بن  عبدالله 

جامعة  في  مركز  بإنشاء 

)مركز  بُمسمى:  القرى   أم 

وإدارة  للسالمة  سيف 

مرتبط  واألزمات(  المخــــــــــــاطر 

والدراسات  البحوث  بمعهد 

بتاريخ   ُمباشرًة  االستشـــــــارية 

المــــــــــــــــــــوافق  ١٤٤١/7/١٦هـ 

٢٠٢٠/٣/١١م .

حــّل عميــد معهــد البحــوث 
االستشــارّية  والّدراســـــــــــــــات 

ووكالءه فــي ضيافــة ســعادة 

أدهــم مديــر  رانيــة   / الدكتــورة 

تحقيــق  بمكتــب  أول  مشــروع 

الرؤيــة وفريقهــا بـــ وزارة الحــج 

و العمــرة بـــ جــدة و تــم التباحــث 

التعــاون  ســبل  تعزيــز  فــي 

االستشــارات  مجــاالت  فــي 

بيــن  المهنــي  والتطويــر 

١٤٤١/7/١٨هـــ  بتاريــخ  الجانبيــن 

٢٠٢٠/٣/١٣م. الموافــق 

 مــن مبــدأ كلنــا مســؤول وانطالقــا من مكــة نحــو العالم 

أطلــق معهــد البحــوث و الدراســات االستشــارية بالتعــاون مــع عمــادة 

التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بـــعد مبــادرة واحــة األمــان و التــي 

ــات للمســاهمة فــي رفــع وعــي المجتمــع بطــرق  تضــم حزمــة فعالي

التعامــل المثلــى مــع األزمــــــــــــات، بتاريــخ ١٤٤١/٨/١٣هـــ   الموافــق 

. ٢٠٢٠/٤/٦م 
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نحو  مكـــــة  من 
معالي  وبرعاية  العالم، 
رئيس جامعة أم القرى، أطلق 

معهد البحوث و الدراســـــــــات 

مع  وبالتعاون  االستشارية 

اإللكتروني  التعلم  عمادة 

الملتقى  بـعد  عن  والتعليم 

االستشــــــــــاري  االفتراضي 

األول في إدارة األزمـــــــــــــــات.

١هـ  ٤ ٤ ١ /٨ /١ ٥ -١ ٣ يخ ر بتا

الموافق ٦-٢٠٢٠/٤/٨م .

واحـــــــــة  مبادرة  ضمن 

معهد  أطلق  األمــــــــان 
الدراسات  و  البحــــــــــــــــــــــــوث 

مع  وبالتعاون  االستشارية 

التعــــــــــــلم  عمادة 

والتعليم  اإللكتـــروني 
الدورات  بـعد سلسلة من  عن 

بتــــــــــــاريخ  ُبعد،  عن  التدريبية 

الموافـــــــــــق  ١٨-١٤٤١/٨/٢٩هـ 

١١-٢٠٢٠/٤/٢٢م .

واحــــــة  مبادرة  ضمن 
أطلق  األمـــــــــــــــــان 
الدراسات  و  البحوث  معهد 
مع  وبالتعاون  االستشارية 
اإللكتروني  التعلم  عمادة 
سلسلة  بـعد  عن  والتعليم 
من جلسات كن بأمان الحوارية 
االفتراضية حول إدارة المخاطر 
من  نخبة  مع  واألزمات 
القرى  أم  واحة  مستشاري 
بتـــــــــــــــــــــــــــاريخ   لالستشــارات 
١٩-١٤٤١/٨/٢٦هـ  الموافـــــــــــــق 

١٢-٢٠٢٠/٤/١٩م .
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نشاط الواحة
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نشــاط 
الواحــة
ــز )ســيف(  مركـــــــــ
يبحــث ســبل تعزيــز 
األمــن والّســامة 
لضمــان اســتدامة 

ــة : الّتنمي
االستشارّية  الهيئة  عقدت 
المخاطر  وإدارة  الّسالمة  لمركز 
اجتماعها  »سيف«،  واألزمات 
األّول يوم األربعاء ١٤٤١/٤/٢١هـ   
٢٠١٩/١٢/١٨م،  المــــــــــــــــــــوافق 
والّدراسات  البحوث  بمعهد 
القرى؛   أّم  بجامعة  االستشارية 
الّتطويرّية  الخّطط  لمناقشة 
األمن  مجال  ومستقبل  للمركز، 
معالي  برئاسة  والّسالمة، 
الّدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس 
عبدالله بن عمر بافيل، وبحضور 
مستشاري ومستشارات المركز.

البحوث  معهد  عميد  وقّدم 
الّدكتور  االستشارّية  والّدراسات 
الشاعري  محّمد  بن  علي 
ا  تفصيليًّ عرًضا  االجتماع  خالل 
االستشارّية  الخدمات  حول 
يقدمها  اّلتي  المتخّصصة 
المستفيدة،  للجهات  »سيف« 
المعنية  البحثّية  والّدراسات 
المنّفذة بمجال األمن والّسالمة 
وإدارة المخاطر، مشيًرا إلى الّدور 
»سيف«  به  يقوم  اّلذي  الكبير 
باألمن  المختّصين  تأهيل  في 
الّدبلومات  خالل  من  والّسالمة 
الّتنفيذّية في الّصّحة والّسالمة 
والّسالمة  اإلنشاءات،  في 
المهنّية وإدارة المخاطر، والبرامج 

 IOSH الّتدريبّية المعتمدة من
.IIRSM و

االستشارّية  الهيئة  وناقشت 
زيادة  ضرورة  االجتمـــــــــاع  خالل 
المجتمع حول تعزيز  الوعي في 
لضمان  والّسالمة؛   األمن 
مستدامة،  وطنّية  تنميـــــــــــــــــة 
الحديثة  الّتقنيات  واستثمار 
االستشارّية  الحلول  لتطوير 
بناء  إلى  باإلضافة  والّتدريبية، 
الجهات  مع  استراتيجّية  شراكات 
الّتشريعّية لألمن والّسالمة في 
واالستفادة  الحكومّي،  القطاع 
من الخبرات العالمّية المتخّصصة 

في نفس المجال. 
»سيف«  مركز  أّن  بالّذكر  الجدير 
الوطنّية  المبادرات  أهّم  أحد  هو 
واالعتماد  بالقبول  حظيت  اّلتي 
الوطنّي  الّتحّول  برنامج  في 
في  المركز   ألهّمّية  ٢٠٢٠نظًرا 
والّسالمة  األمن  فكرة  دعم 
والمؤّسسات  المجتمع  ألفراد 

المهنّية والوطنّية المختلفة .
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معهد البحوث والّدراسات االستشـــارّية يشـــــارك 
في لقاء  ) تطوير المهن والمكاتب االستشارّية (:
والمكاتب  المهن  »تطوير  لقاء:   القرى، في  أّم  بجامعة  االستشارّية  والّدراسات  البحوث  شارك معهد 
االستشارّية  المكاتب  لجنة  نظمته  والذي  ٢٠١٩/١٢/١٨م،  الموافق  ١٤٤١/٤/٢١هـ   بتاريخ  االستشارية« 
الغرف  الّتابعة لمجلس  للمكاتب االستشارّية  الوطنّية  المكّرمة، والّلجنة  بمّكة  الّصناعّية  الّتجارّية  بالغرفة 

الّسعودّي، بحضور معالي رئيس جامعة أّم القرى األستاذ الّدكتور عبدالله بن عمر بافيل. 
أّن   ، الشاعري  بن محّمد  علي   . د  القرى  أّم  بجامعة  االستشارّية  والّدراسات  البحوث  وأّكد عميد معهد 
ا للّتنمية ينبغي العمل على  الّسوق واعٌد وغنيٌّ وخصب في مجال االستشارات، اّلذي ُيعّد رافًدا مهمًّ
تطويره ، داعًيا الجامعات إلقامة البرامج الّتأهيلّية المعتمدة للمستشارين وتطوير المهارات االستشارية 

بشكل احترافي للمساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠.
وشهد الّلقاء العديد من المداخالت في ظّل مشاركة نخبة من المستشارين وممّثلي المكاتب االستشارّية 

والخبراء من القطاعين العاّم والخاّص ، وعدد من الّطالب والّطالبات . 
الفرص  وعرض  األعمال،  لقطاع  وأهّمّيتها  االستشارّية،  والمكاتب  المهن  مفاهيم  الحضور  تداول  كما 
المتاحة بناًء على األمر الّسامي القاضي بتعاقد الجهات الحكومّية مع المكاتب االستشارّية الّسعودّية، 

وأهداف المكاتب االستشارّية في ضوء رؤية ٢٠٣٠ .
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إضاءات
استشارية
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قــد يــرى بعــض األفــراد أّن مفهــوم الّســالمة يقتصــر علــي المشــاريع اإلنشــائّية 

ومحّطــات توليــد الكهربــاء وغيرهــا، بينمــا يتوّجــب علينــا اعتبــار أّن عنصــر الّســالمة 

ــر مباشــر  ــر نقصــه بشــكل مباشــر وغي ــذي يؤّث ــة أحــد أهــّم عناصــر الّســالمة اّل المنزلّي

علــى المجتمــع واألســرة والفــرد.

إدارة  مجلــس  عضــو 
الّســعودّية  الجمعّيــة 
والّصّحــة  للّســالمة 

لمهنّيــة ا

م. عبدالّلطيف بن حمزة سنان

يعتبــر مركــز ســيف للّســالمة وإدارة المخاطــر واألزمــات  أحــد أهــّم المبــادرات اّلتــي 
ــج  ــرى فــي برنام ــة أّم الق ــوث والّدراســات االستشــارّية بجامع ــد البح ــا معه حظــي به

الّتحــّول الوطنــّي، وقــد  أنشــيء  عــام ٢٠١٧.
ــا فــي  رائــًدا وطنيًّ إلــى أن يصبــح  المركــز بشــكل دؤوب منــذ تأسيســه   ويســعى 
ــة  ــة المهنّي ــق بالّســالمة والّصّح ــة اّلتــي تتعّل ــة والعالمّي المنّظمــات والمحافــل المحّلّي
وإدارة المخاطــر واألزمــات، وجهــة مهتّمــة بتقديــم الخدمــات االستشــارّية واألبحــاث 

والّدراســات العلمّيــة وتأهيــل وتدريــب الكــوادر البشــرّية.

مدير مركز سيف

د . عبد الّرحمن بن محّمد  بشاورّي

ــى الكمــال،  ــر  اإلنســان وترفعــه إل ــع تفكي ــة االستشــارة تكمــن فــي أّنهــا توّس أهّمّي

ا علــى أن تصقــل شــخصّيته، وعلــى أن تضــع بصــره علــى  وتعمــل وبشــكٍل كبيــر جــدًّ

نقــاط لــم يســتطع هــو نفســه رؤيتهــا بســبب ســيطرة تفكيــر آنــّي ولحظــّي علــى 

تفكيــره مّمــا غّيــر مــن اّتجــاه تفكيــره وأبعــده عــن الّنقطــة اّلتــي اّتضحــت لــه عندمــا 

ــًرا. استشــار إنســاًنا آخ

رئيس مكتب البيئة 
المتكاملة

وكيل معهد البحوث 
والّدراسات االستشارّية 

للّدراسات االستشارّية

د . فيصل بن عبد الّرحمن أسره

حّتــى يتمّكــن أعضــاء هيئــة الّتدريــس فــي الجامعــات مــن اكتســاح ســوق االستشــارات 
ــة فــإّن عليهــم  ــى الّشــركات العالمّي ــة الّســعودّية، و الّتفــّوق عل ــة العربّي فــي المملك
تكويــن قاعــدة كبيــرة مــن االستشــارات و الخبــرات والّتســويق لهــا .كمــا يجــب عليهــم 
ــات  ــر أّن الّترقي ــر بالّذك ــل. و الجدي ــات العمي ــالت استشــارّية توافــق احتياج ــن تكّت تكوي
العلمّيــة و نشــر األبحــاث ال يضمــن تقديــم استشــارات احترافّيــة ؛ و لذلــك فقــد 
يكــون مــن الّضــرورّي الحصــول علــى تدريــب مكّثــف فاالستشــارات حرفــة لهــا خطــوات 

اســتراتيجّية محــّددة ابتــداًء مــن االلتقــاء بالعميــل إلــى انتهــاء االستشــارة.

رئيسة بيت الخبرة للّترجمة 
المعتمدة

د. سوزان بنت عبد القادر وّزان

أكثــر مــا يشــّوه صــورة القائــد، هــو امتالكــه لنوايــا مزدوجــة وهــو فــي منصبــه، ولــه 
مــآرب أخــرى غيــر اإلنتاجّيــة والفاعلّيــة وتحقيــق األهــداف . )تأّكــد أّن مــن حولــك يشــّمون 

رائحــة ذلــك(.
كمــا أّن القائــد ُيتقــن تقنيــة االحتــواء، فهــو يحتــوي المواقــف، وهــذه المهــارة إذا 

فقــدت منــه، ســيتذكر وقتهــا )غلطــة الشــاطر بـــ ١٠(.
عميد كّلّية المجتمع

د. عصام بن عبدالله  بازرعة

ــاّم مــن  ــم الع ــم المهــن والّتعلي ــة دمــج تعلي ــاء الّنهضــة الّصناعّي ا لبن ــدًّ ــّم ج مــن المه
خــالل الّتدريــب المهنــّي والمشــاريع الميدانّيــة.

ا لبنــاء الّنهضــة الّصناعّيــة االهتمــام ببنــاء اإلنســان مــن حيــث : الّدقــة  مــن المهــّم جــدًّ
ــعور بالمســؤولّية  ــد والّش ــزام بالمواعي ــاد واإلخــالص وااللت ــّد واالجته والّنظــام والج

واألمانــة وغيرهــا مــن الفضائــل.
ــة اســتقطاب العقــول وأصحــاب الفكــر لنقــل  ا لبنــاء الّنهضــة الّصناعّي مــن المهــّم جــدًّ

الّتقنيــة.

المســاعد  األســتاذ 
و  الهندســة  بكّلّيــة 
اإلســالمّية العمــارة 

د.م. طالل بن صالح مندورة
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الواحة 
في أرقام
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إنجازات 11 عام
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انطــالق أولــى اجتماعــات الهيئــة االستشــارّية لمركــز 
»ســيف«. واألزمــات  المخاطــر  وإدارة  الّســالمة 

المهــن  تطويــر   « لـــلقاء:  الّثانيــة  العلمّيــة  الجلســة 
والمكاتب االستشــارّية » ، يقّدمها عميد معهد البحوث 
والّدراســات االستشــارّية بـــجامعة أّم القــرى المستشــار 
الّدكتــور علــي بــن محّمــد الّشــاعرّي ، بعنــوان:  » أهــداف 
المكاتــب االستشــارّية وفًقــا لـــرؤية الّســعودّية ٢٠3٠«  .

ــح مبنــى الّدراســات  رئيــس جامعــة أّم القــرى يفتت
ــذ فــي زمــن  ّف ــذي ُن ّزاهــر، اّل ال ــات ب ب ــا بمقــّر الّطال العلي
ــر  ـــ ١8 قاعــة دراســّية الســتيعاب أكث ــز ب ّه قياســّي و ُج

ــة . ب ــن 4٠٠ طال م

مّكــة  غرفــة  بـــ  االستشــارّية  المكاتــب  لجنــة  أقامــت 
 ، ناجًحــا«  : »كيــف تصبــح مستشــاًرا  برنامــج  المكّرمــة 
بالّتعــاون مــع معهــد البحــوث والّدراســات االستشــارّية  
. االقتصادّيــة  واالستشــارات  للبحــوث  الخليــج  دار  و 

جامعة أّم القرى تنتج فيديو عن »كورونا«
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https://twitter.com/MediaCenterUQU/status/1207398485772910599
https://twitter.com/BusClinic/status/1207343302053449729
https://twitter.com/uqu_edu/status/1214869076520112129
https://twitter.com/MakkahChamber/status/1222218180925558784?s=20
https://sabq.org/HQZnvX
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معهـد البحوث والّدراسات االستشارّية بجــــــــامعة 
أّم القرى: كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا

: »مّكــة  الختامّيــة فــي مؤتمــر  الجلســة  تكريــم مديــر 
البيئــة«   وصحــة  المستـــــــــــــــــدامة  للّتنميــة  المكّرمــة 
د.م / فيصــل أســرة وكيــل معهــد البحــوث و الّدراســات 

االستشــارّية للّدراســات االستشــارّية .

م   ٢٠٢٠  /  ٢  /  ٢٧ الموافــق  الخميــس  ــوم  ي ال نعقــد 
معهــد  ــل  وكي ــن  وبي ــرات  الخي وقــف  ــن  بي اجتمــاع 
ــّي  ــر المهن ة للّتطوي البحــوث والّدراســات االستشــارّي

ــّي . د. رأفــت مدن

رئيــس جامعــة أّم القــرى يدّشــن مركــز “عالــي” ، لخدمــة 
المســتفيدين مــن طلبــة الّدراســات العليــا . 

 عميــد معهــد البحــوث والدراســات االستشــارية د. علــي 
الشــاعري، فــي لقــاء مــع قنــاة اإلخباريــة، يتنــاول أبــرز 
أهــداف الملتقــى االستشــاري االفتراضــي األول فــي 

إدارة األزمــات.
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https://twitter.com/makkahnp/status/1227903673583505408?s=20
https://twitter.com/holymakkah/status/1230894507111133185?s=20
https://twitter.com/waqfalkhirat/status/1233061518406799372?s=20
https://twitter.com/uqu_edu/status/1235263845146517504?s=20
https://twitter.com/uqu_edu/status/1246853197181919233?s=20
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الدراســات  و  البحــوث  معهــد  وكيلــة  ســعادة  مداخلــة 
االفتراضــي  الملتقــى  عــن  والحديــث  االستشــارية 

األزمــات. إدارة  فــي  األول  االستشــاري 

الملتقــى  علــى  للتعليــق  مدنــي  رأفــت  د.  مداخلــة 
القــرى أم  بجامعــة  األزمــات  إدارة  عــن  االفتراضــي 

االستشــارّي  االفتراضــي  الملتقــى  فكــرة  عــراب 
االول د. عبدالرحمــن مجرشــي وكيــل معهــد البحــوث 
ــر وتنفيــذ األعمــال  و الدراســات االستشــارية للتطوي
ــادرة  ــى ومب ــن الملتق ــعودية ع ــاح الس ــدث لصب يتح

ــان ــة األم واح

االفتراضــي  الملتقــى  ألفــي:  عبدالعزيــز  عليــاء  د. 
االستشــاري إلدارة األزمــات بجامعــة أم القــرى يهــدف 
لتعزيــز الســلوك اإليجابــي للفــرد وتنميــة المهــارات لــدى 
الممارســن بالميــدان وإبــراز الســلوك التطوعــي أثنــاء 

األزمــة.

اختتــام الملتقــى االفتراضــي االستشــاري األول إلدارة 
األزمــات فــي » جامعــة أم القــرى«
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https://soundcloud.com/user-360842736/g4dw66y5ornp
https://twitter.com/alresalahnet/status/1249367696174694401?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=1Gxr8FXQwpQ&app=desktop
https://twitter.com/sa3etshabab/status/1247163681269411844?s=20
https://bit.ly/2yQSGlu
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انطباعات
العمالء 

انطباعات
العمالء 
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ردود الفعل في اجتماع الهيئة االستشارّية 
لمركز الّسالمة وإدارة المخاطر واألزمات »سيف«

هذه الورشة األولى تعتبر من منطلقات المركز لتأهيل المستشارين و دعمهم و تسهيل تبادل 
الخبرات فيما بينهم.

اللواء / سالم بن مرزوق المطرفّي 
مستشار أمنّي في مجال الّدفاع المدنّي

مركز سيف سوف يكون له دور كبير  في الّتعليم و الّتطوير و الّتدريب و مشاركة المجتمع الّداخــــــــلّي 
و الخارجّي و مشاركة الجهات, مركز سيف له أهّمّية كبرى و هو تطبيق لمبادئ الّسالمة داخل الجامعة 

و خارجها.

د.محّمد بن واصل الحازمّي
المشرف على وكالة الجامعة للفروع ، والمشرف العاّم  على إدارة المشاريع

مركز سيف أحد الّنقاط المهّمة  أحد المحاور التي تساعد في تحقيق رؤية الجامعة التي بدورها 
منطلقة من رؤية المملكة   ٢٠٣٠.

د.أيمن بن خالد جوهرجّي 
مساعد وكيل جامعة أّم القرى لالبتكار وريادة األعمال

مركز سيف مهتّمون باالستشارات و الّتدريب و نقل المعرفة في الّسالمة و الّصّحة المهنّية من 
الجامعة إلى المؤّسسات سواء الحكومّية أو الخاّصة.

د.عماد بن علي الجحدلّي
مستشار معهد البحوث و الّدراسات االستشارّية

إن شاء الله سوف يكون هناك تطّور غير مسبوق في مجال الّسالمة و الّصّحة المهنّية في مجال 
سوق العمل والمجال العلمّي يتّم فيه الّربط باألبحاث و الّتدريب انطالًقا من الهيئة االستشارّية 

ليكون الهدف واحًدا.

م.عبدالّلطيف بن حمزة سنان
مستشار معالي نائب وزير الحّج والعمرة لشؤون إدارة األزمات و المخاطر

33
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ردود الفعل في تدشين مبنى » ز « بشطر 
الّطالبات - الّزاهر  

تغيير جذرّي حصل في مبنى ز منذ بداية برامج عالي ؛ استجابة سريعة من معهد البحوث والّدراسات 
االستشارّية وإدارات الجامعة المختلفة لتحويل المبنى من شكل إلى آخر أفضل الستيعاب عدد 

الّطالبات وبرامج الّدراسات العليا المتاحة.

د. سميرة بنت أحمد الفيفي
مساعدة وكيلة الجامعة لشؤون الّطالبات للّشؤون اإلدارّية

ما أراه اآلن شيء مختلف ومشّرف يليق بهذا المكان بالفعل . كّنا بحاجة لوجود بيئة مهّيأة ومتكاملة 
من جميع الخدمات ، وهذا يعكس على إنتاجيتنا وتعليمنا كطالبات دراسات عليا.

ملك الحربي – طالبة دراسات عليا

أشكر معالي مدير جامعة أّم القرى أ.د عبدالله بافيل ، وهذا إّنما يدّل على حرص الجامعة و قيادتها 
على تلبية احتياجات الّطالب قبل أن يطلبها الّطالب نفسه.

حمدّية بجالي – طالبة دراسات عليا

مّدة ٤٦ يوًما تغّير فيها المبنى تغّيًرا كاماًل من ناحية الّتجهيزات و الخدمات اّلتي تساعد على إنتاجّية 
الّطالبات ، وتشكرون على هذه الجهود الجبارة.

لينة سليماني – طالبة دراسات عليا
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إعالنات
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 تأّسســت الّشــركة علــى يــد بــروس 
هيندرســون عــام ١963. 

بوســطن  مجموعــة  تشــتهر 
مــن  العديــد  بابتــكار  االستشــارّية 
أســاليب الّتحليــل اإلدارّي   ومنهــا 
والمشــاركة،  الّنمــّو  مصفوفــة 
وتأثيــرات منحنــى الخبــرة وغيرهــا.
والمشــاركة  الّنمــّو  مصفوفــة  و 
ــة  ــر مــن أهــّم نمــاذج المفاضل تعتب
االســتراتيجّية  البدائــل  بيــن 
أوســع  مــن  هــي  و  للمنّظمــات، 
فــي  المســتخدمة  االســاليب 
هــذه  وتعتمــد  انتشــاًرا،  الّتحليــل 
المصفوفــة علــى تمييــز أنشــطة 
أّنهــا  علــى  المختلفــة  المنّظمــة 
مولــودة أو مســتخدمة مــن قبــل. 
المصفوفــة،  تلــك  والســتخدام 
وحــدات  بتحليــل  الشــركة  تقــوم 
نشــاط االســتراتيجّية الخاّصــة بهــا  
علــى أســاس بعديــن   أساســّيين؛ 

: همــا
١. معــّدالت الّنمــّو  فــي الّســوق 

)نســبة الّنمــّو  فــي المبيعــات(.
٢. الموقــف الّتنافســّي الّنســبّي 

)الحّصــة الّســوقّية(.
ويتــّم وضــع وحــدات الّنشــاط داخــل 
مــن  تتكــّون  اّلتــي  المصفوفــة، 
أربــع خاليــا؛  و هــم : - فئــة الّنجــوم 
STAR - فئــة الــكالب DOGSفئــة 
البقــر الحلــوب CASH CAWS فئــة 

عالمــات االســتفهام ؟.

مجموعــة بوســطن 
ــارّية : االستش

ــزء مــن الّنشــرة  يتخّصــص هــذا الج
فــي عــرض معلومــات عاّمــة عــن 
وقــد  العالمّيــة  الّشــركات  أهــّم 
تــّم عــرض معلومــات عــن شــركة 
الّثانــي،  العــدد  فــي  ماكينــزي 
وســيتّم فــي هــذا العــدد تقديــم 
مجموعــة  عــن  عاّمــة  معلومــات 
 The( االستشــارّية   بوســطن 
 )Boston Consulting Group
أو اختصــاًرا BCG ،  وهــي شــركة 
لهــا  عالمّيــة  إدارّيــة  استشــارات 
ويقــع  دولــة،   4٢ فــي  مكاتــب 
بوســطن،  فــي  الّرئيــس  مقّرهــا 
مــن  واحــدة  أّنهــا  علــى  وتعــرف 

الّشــركات  أرفــع 
االستشـــــــــــارّية 
مستــــــــوى في

العــــــــــــــــــــــالم . 

المجموعــة  هــذه  أطلقــت  كمــا 
الكثافــة  مؤّشــر  االستشــارّية 
 ،٢٠٠9 العــام  فــي  اإللكترونّيــة 
هــذا  الحيــن وقيــاس  ذلــك  ومنــذ 
  ، ســنوّي  بشــكل  يتــّم  المؤّشــر 
وقــد شــمل الّتقريــر الّصــادر عــام 
دولــة.  ثمانيــن  مــن  أكثــر   ٢٠١3

غيــره  عــن  المؤّشــر  هــذا  يتمّيــز 
يقــّدم  بأّنــه  المؤّشــرات  مــن 
معلومــات عــن تأثيــر اإلنترنــت علــى 
الّنشــاط االقتصــادّي فــي الــّدول 
المســتهدفة بالقيــاس مــن خــالل 
ثالثــة مقاييــس: تمكيــن اســتخدام 
الّصــرف  مقــدار   ،)%5٠( اإلنترنــت 
اإللكترونّيــة  األنشــطة  علــى 
فــي  االســتثمار  ذلــك  فــي  بمــا 
اإلنترنــت  علــى  اإلعالنــات 
ِقبــل  مــن  )٢5%(،المشــاركة 
والخاّصــة  الحكومّيــة  القطاعــات 
واألفــراد – أيًضــا -  فــي األنشــطة 
.)%٢5( اإلنترنــت  علــى  المختلفــة 

Br u c e  Hen d er s on

لالطالع اضغط
على الباركـــود

https://www.bcg.com/en-mideast/
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/مجموعة_بوسطن_الاستشارية
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تطــــوير ســوق 
االستشــــــارات 
الّسعــــــــــودّي 

2030في ضوء 
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مفهوم  الخدمات االستشارّية  
الّدولّي  المجلس  »تعريف 
لمعــــــــــــــــــــاهد االستشارات 

الخدمات االستشارّية« : 
لألعمال  المقّدمة  الخدمات 
 ، المختلفة  القطاعات  في 
العاّم والخاّص والقطاع الّثالث 
أشخاص  أو  شخص  يقّدمها 
مستقّلين ومؤّهلين في مجال 
الغرض  ؛  االستشارة  نطاق 
المشكالت  من  تحّقق  هو 
بالّسيـــــــــــــــــــــــاسات  المتعّلقة 
والّتنظيمات  والّتقنّية  االدارّية 
واألســـــــــــــــــــــاليب  واإلجراءات 
والّتوصية باإلجراءات المناسبة 
تلك  تنفيذ  في  والمساعدة 

الّتوصيات )١( .

مكونــات ســوق االستشــارات 
العالمــي  :

االستشــارات  ســوق  يتكــّون 
ومتنّوعــة  كبيــرة  مجموعــة  مــن 
يختــّص  مــا  منهــا  الخدمــات  مــن 
فــي دعــم الّتوّجهــات والقــرارات 
علــى  والمصيرّيــة  االســتراتيجّية 
المســتوى العالمــّي أو الوطنــّي 
أو المؤّسسّي ، وتوفير المصادر 
المالئمــة لهــذه الّتوّجهــات ، بمــا 
الكفــاءة  درجــات  أعلــى  يحّقــق 

. الممكنــة  واإلنتاجّيــة 
االستشــارات  ســوق  حجــم 

: العالمــي 
يصــل  أن  المرّجــح  مــن 
ســوق  فــي  االنفــــــاق  حجــم 
االستشــارات إلــى ٣٤٣.٥٢ مليــار 
دوالر أمريكــّي بحلــول عــام ٢٠٢٥ .
:يســتحوذ  الرائــدة  الشــركات 
ديلويــت،  وهــم  الكبــار  األربعــة 
كوبــرز،  ووترهــاوس  برايــس 
ارنســت و يونــغ، و كــي بــي ام 
مــن   %٤٠ حوالــي  علــى  جــي، 
العالمــّي. االستشــارات  ســوق 

سـوق  تطويـــــــــــــر  أهّمّيـة 
 : الّسـعودّي  االستشـارات 

ُتعتبر الخدمات االستشارّية 	 
ثغرة يمكن أن تشّكل خطًرا 
على األمــــــــــــن الوطنّي ، 
القائمة  رأس  في  وتأتي 
توطين  عدم  سلبّيات  من 

وحوكمة هذا القطاع . 
الخدمــــــــــــــــــــــــــات 	  توطين 

الكوادر  يخدم  االستشارّية 
الخبرة  ذوي  من  الوطنّية 
من الّسعوديين والمعاهد 
ويلّبي   ، االستشــــــــــــارّية 
واحتياجات  تطّلعــــــــــــــــــــات 
والعلمّية  الفكرّية  الّنخبة 
أرقى  في  تأّهلت  اّلتي 
العلمّية  المؤّسســــــــــــــات 

العالمّية .

د/ علي محمد الّشاعري
عميد معهد البحــــوث 
الّدراسات االستشــــارّية

بجــــــــــــامعة أم القرى 
عضو معهــــــــــــــــــــــد 
المستشارين البريطانّي

األجنبّية  الّشركات  استحواذ 
على الّسوق الّسعودّي

تقرير ديوان المراقبة العاّمة 

١٢ مليار
%٩٥

الّشــركات  اســتحواذ  نســبة 
ســوق  قطــاع  علــى  األجنبّيــة 
المملكــة  فــي  االستشــارات 

الّســعودّية العربّيــة 

ســوق  فــي  اإلّنفــاق  حجــم 
الّســعودّي االستشــارات 

Source Global Research

٢٠ مليار
%١٤.٨

فــي  االستشــارات  ســوق 
المملكــة مــن ضمــن األســرع 

العالــم فــي  ا  نمــوًّ
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مـن 	  االقتصادّيـة  العوائـد 
وزيـادة  الّسـوق  توطيـن 
فـرص تشـغيل المواطنين 
بـداًل مـن األجـــــــــــــــــانب مـا 
إيجابـّي  بشـكل  ينعكـس 
علـى اقتصـــــــــــــاد المملكة 

 . ككّل
الّتركيـز 	  مخاطـر  معالجـة 

الجهـات  اعتمــــــــــــــــــاد  مـن 
شـركات  علـى  الحكومّيـة 
االستشـــــــــــــارات األجنبّيـة 
جميـع  فـي  كبيـر  بشـكل 
أعمالهـا وإهمـال الّشـركات 
الّسعـــــــــــــــــودّية. الوطنّيـة 

المملكــة  تطّلعــات 
الّســعودّية  العربّيــة 
فــي تطويــر الخدمــات 
فــــــــــي  االستشــارّية 

ضــوء رؤيــة ٢٠٣٠ :

العربّيــة  ١- تتطّلــع المملكــة 
الّســعودّية لتقديــم خدمــات 
استشــارّية محّلّيــة وإقليمّيــة 

وعالمّيــة. 
العربّيــة  المملكــة  ٢-تتطّلــع 
الّســعودّية لتقليــــــــــــــــــــــص 
االستشــارّية  الخدمــــــــــــــــات 
المقّدمــة مــن مكاتــب أجنبّيــة.
العربّيــة  المملكــة  ٣-تتطّلــع 
الّســعودّية لتقديــم خدمــات 
العــاّم  للقطــاع  استشــارّية 

الّربحــّي. وغيــر  والخــاّص 
العربّيــة  المملكــة  ٤-تتطّلــع 
الّســعودّية لتقديــم خدمــات 

بأيــٍد ســعودّية. استشــارّية 

المكـــــــــــــــــــاتب 
االستشــــــــــــــارّية 
الوطنّيــــــــــة )الّدور 
والّتحدّيــات والمستقبل( 

مهام المكاتب االستشارّية :
نمّو . ١ في  المســـــــــاهمة 

وإدارة  الّشركــــــــــــــــــــــات 
المشاريع.

تقديم حلول استراتيجّية . ٢
مبتكــــــــــرة ، والّتمّكــــــــــن 
خـــــــــــــــــــــارج  الّتفكير  من 

الّصندوق .
تقديم مستوى عـــــــــــــــاٍل . ٣

من الخبرة.
على . ٤ بناًء  األفكار  تنّوع 

الّتجارب المختلفة .
تقديم نصائح مستقّلة.. ٥
تقديم مخرجات موثوق.. ٦
مرونة العمل.. 7
عــــــــــــــــــــالية . ٨ درجة  توفير 

من المهنّية.
توظيف أفضل للموارد.. ٩

المكـــــــــــــــــاتب  أهّمّيــة 
ضــوء  فــي  االستشـــارّية 

:  ٢٠٣٠
الحجم الكبيــــــــــــــر لسوق . ١

االستشـــــــــــــــــــارات في 
المملكة.

االستشـارات من . ٢ قطـاع 
الّتحّول  قطاعـات  أهّم 
والـّتطـوير، وتوجيـــــــــــــــــه 
تحقيق  نحو  الّسياسـات 

األهـــداف المستقبلّية.

تحقيق . ٣ في  المساهمة 
الّشـــــــــــــــــــــــاملة  الّتنمية 
والمستدامــــــة بالمملكة 
خالل المرحلة القـــــــادمة 

في ظّل رؤية المملكة.
قطاع . ٤ خصـــــــــــــــــــوصّية 

في  االستشـــــــــــــارات 
بعض  على  االّطالع 
الحكومّية  األمــــــــــــــــــــــور 
الّدقيقة، والبيـــــــــــــــــانات 
صنع  بمراكز  المتعّلقة 
الّسياســـــــــــــــــات المالّية 

واالقتصادّية للبلد.

المكاتــب االستشــارّية تــؤّدي 
تحســين  فــي  ــا  حيويًّ دوًرا 
مــن  المؤّسســات  وضــع 
حــّل  فــي  المســاعدة  خــالل 
الّتغييــر  وإدارة  المشــكالت 

الكفــاءة. وتحســين 

دور المكــــــــــــــــــــــــــاتب 
االستشــارّية :

إجراء البحــــــــــــــــــــــــــــــــــوث . ١
االستشارّية  والّدراسات 

االستقصائّية. 
البيـــــــــــــــــــــــــــانـات . ٢ تحليل 

واإلحصاءات.
اكتشـــــــــــــــــــــاف القضايا . ٣

والّتحقيق في حّلها.
تقييم إيجابّيات وسلبّيات . ٤

الممكنة. االستراتيجّيات 
تجميــــــــــــــــع وتقـــــــــــديم . ٥

المعلومات.
توصيـــــــــــــــــــــــات . ٦ تقديم 

والّتنّبؤ  للّتحسيـــــــــــــــــــن 
بالمخاطر.



43

تقديم الّنتـــــــــائج وتنفيذ . 7
الحلول.

تطوير وتنفيذ اإلجراءات . ٨
الجديدة.

تحّديـــــــــــــــــات المكاتب 
االستشارّية :

عدم وجود جهة مرجعّية.. ١
ضعف تجـاوب . ٢

المؤّسسات الحكومّية.
القطاعات . ٣ ثقة  ضعف 

الخاّصة.
العمالء . ٤ على  الحصول 

الجدد.
العمالء . ٥ على  المحافظة 

الّسابقين.
سلوك . ٦ تغّير  متـــــــــــابعة 

العمالء.
تحديد الميزة الّتنافسّية.. 7
تعقيد وصعــــــــــــــــــــــــوبة . ٨

المشاريع.
االلتزام بالــــــــــوقت في . ٩

اإلنجاز.
سرّية . ١٠ على  المحافظة 

بيانات العمالء.

مسـتقبل المكـــــــــــــاتب 
االستشـــــــــــــــــــارّية فـي 

الّسـعودّية :
الجهات  الّسامي  األمر  ألزم 
ذوي  مع  بالّتعاقد  الحكومّية 
الّسعوديين،  من  الخبرة 
االستشارّية  والمكـــــــــــــــاتب 
عند  الوطنّية  والّشـــــــركات 
رغبتها في الّتعاقد للحصول 

على خدمات استشارّية.

ممّكنات الّنجاح للمكاتب 
االستشارّية :

العالمّية  الّتغّيرات  ١-مواكبة 
في مجال االستشارات.

٢-الّتخطيط للفـــــــــــــــــــــــــرص 
االستشـــــــــــــــــــــارّية الوطنّية 

واإلقليمّية والّدولّية.
٣-استخدام الّتقنيـــــــــــــــــــــات 
الحديثة )الّذكاء االصطناعّي(؛ 

لتحسين الّنتائج.
٤-الّتركيز على المعــــــــــــــــرفة 

المتخّصصة.
٥-مـــــــواكبة الّنمّو الّســـــــريع 
لقطاع االّتصـــــــــــــــــــــــــــــاالت 

والّتقنيات.

تراخيــص  ألنــواع  أمثلــة 
االستشــارّية  المكاتــب 
العربّيــة  المملكــة  فــي 

   : الّســعودّية 

الّسجالت الّتجارّية

مجال الغذاء

مجال الهندسة

مجال أعمال األوراق المالّية

مجال القانون والمحاماة

مكاتب الخبرة االستشارّية 
بالجامعات في مختلف المجاالت

 معاهد البحوث والّدراسات 
االستشارّية
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خّطة تمكين 
االستراتيجّية 
ونظــــــــــــام 
الجامعــــات 
الجـــــــــــديد
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صــدر فــي أواخــر عــام ٢٠١٩م 
الجديــد  الجامعــات  نظــام 
اّلــذي تكــّون مــن )١٤( فصــاًل، 
مــاّدة.    )٥٨( علــى  يشــتمل 
ومــن حســن الحــظ بأّنــه قبــل 
شــهر مــن صــدور الّنظــام كان 
معالــي مديــر جامعــة أّم القــرى 
بــن  عبداللــه  الّدكتــور  األســتاذ 
عمــر بافيــل قــد تســّلم الوثيقــة 
الجامعــة  لخّطــة  الّنهائّيــة 
أطلــق  اّلتــي  االســتراتيجّية  
عليهــا تمكيــن ٢٠٢٣ مــن قبــل 
فريــق تمكيــن االســتراتيجّي .

نظــام  مــواّد  وبمراجعــة 
الجامعــات الجديــد وجدنــا الكثيــر 
مــن الّتوافــق مــع خّطــة تمكيــن 
أهــّم  واليكــم  االســتراتيجّية، 

المحــاور: هــذه 
االعتمــادات  بخصــوص  أّواًل: 

: األكاديمّيــة 
ــّص المــاّدة األربعــون علــى:  تن
بالحصــول  الجامعــة  تلتــزم   (
المؤّسســّي  االعتمــاد  علــى 
الّتعليــم  تقويــم  هيئــة  مــن 
الحاديــة  والمــاّدة   ) والّتدريــب 
)تعمــل   : علــى  واألربعــون 
الجامعــة علــى تحقيــق االعتمــاد 
تقويــم  هيئــة  مــن  البرامجــّي 
مــن  أو  والّتدريــب،  الّتعليــم 
إحــدى الهيئــات الّدولّيــة اّلتــي 
وهــذا  الهيئــة(.  تعتمدهــا 
مــع  كبيــر  بشــكل  يتوافــق 
المســار االســتراتيجّي الّســابع 
الّتدريــب  وهــو  تمكيــن  لخّطــة 
وضمــان الجــودة  ، اّلذي يحتوي 
اســتراتيجّي  هــدف  علــى 
رئيــس وهــو تأســيس منظومة 
االحترافــّي  للّتدريــب  متكاملــة 
والهــدف  الّنوعّيــة،  والجــودة 
الفرعــّي الخامــس عشــر وهــو  
رفــع مســتوى جــودة العملّيــات 
بالحصــول  والمالّيــة  االدارّيــة 
األكاديمّيــة  االعتمــادات  علــى 
الوطنّيــة والّدولّيــة ، و اكمــال 
والمبــادرة  األيــزو  متطّلبــات 
الوطنــّي  االعتمــاد   ٥7 رقــم 
رقــم ٥٨  والمبــادرة  البرامجــّي 
االعتمــادات الّدولّيــة للبرامــج .

اإلبراز  بخصوص  ثانًيا: 
وبناء  للجامعة،  االعالمّي 

الّصورة الّذهنّية:
تنّص الماّدة الّثانية واألربعون 
في  يشّكل  أن  )يجوز  على: 
استشارّي  مجلس  الجامعة 
مجلس  من  بقرار  دولّي 
األمناء، ويحّدد مجلس األمناء 
 . عمله(  وقواعد  اختصاصاته 
وهذا يتوافق مع المبادرة رقم 
٦٨ الهيئة االستشارّية الّدولّية.
الحادية  الماّدة  وتنّص 
والخمسون على : ) يجوز بقرار 
على  بناًء  الوزراء،  مجلس  من 
وتأييد  األمناء  مجلس  اقتراح 
الجامعات،  شؤون  مجلس 
فروع  إنشاء  على  الموافقة 

للجامعات خارج المملكة ( .
وهذا يتوافق مع المبادرة رقم 

٦٩ أّم القرى الّدولّية .

د .أيمن بن خالد جوهرجّي
األستاذ المشارك بكّلّية الّطّب 

مساعد وكيل الجامعة 

لالبتكار وريادة األعمال

جامعة أّم القرى
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االســتثمار  بخصــوص  ثالًثــا: 
الّذاتــّي: والّتمويــل 

الّثامنــة  المــــــــــــــــــــــاّدة  تنــّص 
)يجــوز  علــى:  واألربعــون 
لهــا  تنشــئ  أن  للجامعــة 
الّنظــارة-  مجلــس  -بإشــراف 
أوقاًفــا يكــون لهــا الّشــخصّية 
المعنوّيــة المســتقّلة، وتكــون 
إدارتهــا وفــق القواعد المنّظمة 
اّلتــي يقّرهــا مجلــس شــؤون 
الجامعــات بمــا ال يتعــارض مــع 

الواقفيــن(.  شــروط 
وهــذا يتوافــق بشــكل تــاّم مــع 
الهــدف الفرعــّي الّثانــّي لخّطــة 
وهــو  االســتراتيجّية  تمكيــن 
تعظيــم أوقــاف الجامعــة عــن 
تابعــة  أوقــاف  إنشــاء  طريــق 
للجامعــة وتفعيــل الّشــراكة مــع 
القطــاع الخــاّص لتنويــع مصــادر 

الّتمويــل.

لبرامــج 	  دراســّية  رســوٌم 
والــّدورات  الّدبلومــات 
والّتدريبّيــة،  الّتعليمّيــة 
للقواعــد  وفًقــا  وذلــك 
يضعهــا  اّلتــي  العاّمــة 
الجامعــات. شــؤون  مجلــس 

مــن 	  دراســّية  رســوٌم 
الّســعوديين،  غيــر  الّطلبــة 
ويســتثنى مــن ذلــك المنــح 
وفــق  المّجانّيــة  الّدراســّية 
. لذلــك  المنّظمــة  القواعــد 

مبالــغ مالّيــة مقابــل القيــام 	 
ببحــوث علمّيــة، أو خدمــات 
استشــارّية، لجهــات أخــرى 
وبمــا  خارجّيــة،  أو  داخلّيــة 
ال يخــّل بأهــداف الجامعــة 

ورســالتها.
نتيجــة 	  مالّيــة  مبالــغ 

اســتثمار اإليــرادات المالّيــة 
الّنقدّيــة والعينّيــة وتنميتها 
المنّظمــة  للوائــح  وفًقــا 
واإليــرادات  لالســتثمار 
األوقــاف  وإدارة  الّذاتّيــة 

الجامعــة. فــي 

الّتاسعة  الماّدة  تنّص  كما 
واألربعون على:

تتكّون إيرادات الجامعة من 	 
اآلتي:

تخّصصها 	  اّلتي  اإلعانة 
القواعد  وفق  لها  الّدولة 
تمويل  لبرنامج  المنّظمة 

الجامعات.
للبرامج 	  المالّي  المقابل 

والّدبلومات  الّدراسّية 
اّلتي  والخدمات  والّدورات 

تقّدمها.
الّتبّرعات، والهبـــــــــــــــــــــات، 	 

والوصايا،  والمنــــــــــــــــــــح، 
واألوقاف.

ريع أمالكها،واستثماراتها، 	 
وأوقافها. 

األخرى 	  المالّية  الموارد 
اّلتي يقّرهــــــــــــــــــــا مجلس 
تتعارض  أاّل  على  األمناء، 
مع أهداف نشاط الجامعة 

وطبيعته .
الخمسون 	  الماّدة  وتنّص 

على:
للجـــــــــــــــــامعة أن تتقاضى 	 

لتنمية  ا  مالّيًّّ مقــــــــــــــــاباًل 
إيراداتها الّذاتّية ؛ ومنها ما 

يأتي:
لبرامج 	  دراسّية  رسوٌم 

وبما  العليا،  الّدراسات 
المنتج  بجودة  يخـــــــــــّل  ال 

العلمّي.
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مقابــل 	  مالّيــة  مبالــغ 
الجهــات  مــع  الّتعاقــد 
الحكومّيــة وغيرهــا لتأميــن 
الجهــات  تلــك  تحتاجــه  مــا 
الوطنّيــة  الكفايــات  مــن 
مــن أعضــاء هيئــة الّتدريــس 
ــا  ــات تحــّدد وفًق ألداء مهّم
مــن  يعتمــد  عمــل  لعقــد 
موافقــة  بعــد  الجهتيــن 
الّتدريــس  هيئــة  عضــو 
المختّصــة،  والمجالــس 
مــع مراعــاة اســتمرار عضــو 
أداء  فــي  الّتدريــس  هيئــة 
الحــّد األدنــى مــن أعمالــه 
كالّتدريــس  األكاديمّيــة 
العلمــّي  واإلشــــــــــــــراف 
المجالــس  وحضــــــــــــــــــور 

. لعلمّيــة ا
مبالــغ مالّيــة مقابــل القيــام 	 

خدمــات  أو  بدراســات 
للجهــات  استشــارات  أو 
الحكومّيــة وغيرهــا بموجــب 
عقــد يعتمــد مــن الجهتيــن، 
للكفايــات  الحاجــة  عنــد 
الوطنّيــة مــن أعضــاء هيئــة 

الّتدريــس.
بشــكل 	  يتوافــق  وهــذا 

كبيــر مــع الهــدف الفرعــّي 
األّول لخّطــة تمكيــن ، وهــو  
فــي  االســتثمار  تعظيــم 
للجامعــة  الّذاتّيــة  المــوارد 
ومصــادر  أصــول  مــن 
علمّيــة ؛ للمســاهمة فــي 
الّتمويــل الّذاتــّي للجامعــة، 
الّثالــث الفرعــّي  والهــدف 

االقتصــاد  فــي  االســتثمار 
طريــق  عــن  المعرفــّي 
االستشــارات واالســتثمار فــي 
البرامــج  وتقديــم  مّكــة  وادي 

المدفوعــة.  الّتعليمّيــة 

الهدفيــن  هذيــن  تحــت  ويقــع 
مــن  مجموعــة  الفرعييــن 
المبــادرات اّلتــي تتوافــق مــع 
الماّدتيــن الّتاســعة واألربعيــن 
نظــام  مــن  والخمســين 
وهــي: الجديــد؛  الجامعــات 
أصــول  فــي  االســتثمار   -
فــي  االســتثمار  الجامعــة, 
المصــادر العلمّيــة, متحــف أّم 
القــرى , دار جامعــة أّم القــرى 
الخدمــات  والّنشــر,  للّطباعــة 
أوقــاف  المدفوعــة,  الّطّبّيــة 
القــرى  أّم  واحــة  الجامعــة, 
االســتثمار  لالستشــارات, 
مّكــة,  وادي  فــي  الجــريء 
االســتثمار فــي برامــج الجامعــة 
لمرحلــة  والّتأهيلّيــة  الّتعليمّيــة 
واالســتثمار  البكالوريــوس 
فــي برامــج الجامعــة الّتعليمّيــة 
والّتأهيلّيــة لمرحلــة الّدراســات 

. لعليــا ا

الّثالــث  البنــد  ينــّص  وأخيــًرا 
ــن  ــة والّثالثي مــن المــاّدة الحادي
ــر ســنوّي  علــى : ) تقديــم تقري
عــن أداء الجامعــة إلــى مجلــس 
فــي  مناقشــته  بعــد  األمنــاء 
الجامعــة، مبّيــن فيــه  مجلــس 
ونتائــج  األداء،  مؤّشــرات 
البحــث العلمــّي فــي الجامعة ، 
ومناشــط الجامعــة فــي خدمــة 
المجتمــع والمناشــط األخــرى، 
والعوائــق  الفــرص  بيــان  مــع 
إن وجــدت ومقترحــات تذليلهــا، 
لتطويــر  آخــر  مقتــرح  وأي 
الجامعــة، وآليــة تحقيــق ذلــك(.
المبــادرة  مــع  يتوافــق  وهــذا 
تمكيــن  خّطــة  مــن   ٣٩ رقــم 
مكتــب  وهــي  االســتراتيجّية 
اّلــذي  االســتراتيجّية   إدارة 
مؤّشــرات  بمتابعــة  ســيعنى 
األداء  ومؤّشــرات  اإلنجــاز 
الّســنوّية  الّتقاريــر  وتقديــم 
الّتنفيذّيــة  الخّطــة  ســير  حــول 
للخّطــة االســتراتيجّية للجامعــة.
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دولــة  ألي  الّصناعــة  ُتعتبــر 
ــة وقــّوة اقتصادهــا  حجــر الّزاوي
ولــو   ، المســتدامة  وتنميتهــا 
درســنا تاريــخ الــّدول الّصناعّيــة 
وكيــف بــدأت بتنميــة صناعاتهــا 
ا  سياســيًّ العالــم  وقــادت 
علينــا  لســهل  ــا  واقتصاديًّ
هــذه  وراء  األســرار  معرفــة 
القــوى ، ولنأخــذ نمــاذج القــوى 
ــة العظمــى األربــع:  االقتصادّي
األمريكّيــة  المّتحــدة  الواليــات 
. وألمانيــا  واليابــان  والّصيــن 

فبعــد الحــرب العالمّيــة األولــى 
الواليــات  تكــن  لــم  والّثانيــة، 
طرًفــا  األمريكّيــة  المّتحــدة 
ولــم  الحــروب  هــذه  فــي 
ولكــن   ، خوضهــا  فــي  ترغــب 
خّططــت لظهــور أي مفاجــآت، 
أن  فــي  فرصتهــا  فكانــت 
الــّدول  مــن  حلفاءهــا  تدعــم 
الّصديقــة ضــّد األلمــان ؛ مثــل 
والّصيــن  وفرنســا  بريطانيــا 
واالّتحــاد الّســوفيتّي ، فكانــت 
واإلمــدادات  بالمــؤن  تمّدهــم 
العســكرّية حتــى بلغــت الّديــون 
مليــار   ٥٠( الــّدول  هــذه  علــى 
مليــار   ٦7٠ يعــادل  مــا  دوالر 
دوالر بحســاب العــام ٢٠١7( . 
كانــت فكــرة »روزفلــت« هــي 
القضــاء علــى القــّوة األوروبّيــة 
قّوتهــا  وتدميــر  وإضعافهــا 
واالقتصادّيــة  العســكرّية 
مصيرهــا  فــي  والّتحّكــم 
ومســتقبلها إلــى جانــب ألمانيــا 
اّلتــي خرجــت مــن الحــرب جاثيــة 
 . الهزيمــة  بعــد  ركبتيهــا  علــى 
اّلتــي  آســيا  فــي  اليابــان  أّمــا 
المّتحــدة  الواليــات  اضطــرت 
األمريكّيــة إلــى خــوض الحــرب 
أحــد موانئهــا  بعــد أن ضربــت 
»بيــرل هاربــور«. تحــّول العالــم 
بعــد هــذه الحــروب إلــى قّوتيــن

عالمّيتيــن فقــط بعــد مــا كانــت 
الواليــات  همــا  قــوى  عــّدة 
واالّتحــاد  األمريكّيــة  المتحــدة 
الواليــات  الّســوفيتّي وكانــت 
ــة تعــّد العــّدة  المّتحــدة األمريكّي
تحّســًبا ألي طــارئ قــد يقحمهــا 
فــي خــوض الحــرب ؛ فكانــت 
تعــّد لنفســها وللــّدول الحليفــة 
ــى شــكل  ــل المــاّدّي عل بالمقاب
لتوســيع  وتوّجهــت  ديــون 
وتوجيههــا  الّصناعّيــة  القاعــدة 
مــن  العســكرّية  للّصناعــات 
ومدّرعــات  ومقاتــالت  ذخيــرة 
ودبابــات ، ووضعــت الواليــات 
خّطــة  األمريكّيــة  المّتحــدة 
علــى  الهيمنــة  مــن  تمّكنهــا 
إضعــاف  خــالل  مــن  العالــم 
وخاّصــة  األخــرى  القــوى 
األوروبّيــة ؛ وذلــك مــن خــالل 
صغيــرة  دول  إلــى  تقســيمها 
تمكيــن  عــدم  مــع   ، ضعيفــة 
االّتحــاد الّســوفيتّي للوصــول 
إلــى أي أرض قــد يصــل إليهــا، 
العســكرّية  قّوتهــا  فعــّززت 
مثــل  جديــدة  تقنيــات  بإنتــاج 
القنابــل الهيدروجينّيــة وغيرها ، 
ومــّدت الــّدول بالّســلع المدنّيــة 

اقتصادهــا. وانتعــش 

د.م. طالل بن صالح مندورة
األستاذ المساعد بكّلّية 

الهندسة و العمارة اإلسالمّية 

قسم الهندسة الميكانيكّية 
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اّتفاق  واشنطن   هيمنة  وعّزز 
 ،١٩٤٤ عام  وودز«  »بريتون 
اّلذي نتج عنه إنشاء صندوقين 
مؤّسستين  أهّم  بل  مهمّين 

مالّيتين  بالعالم ؛ وهما:
الّدولّي«   الّنقد  »صندوق   -١
 International Monetary

Fund
الّدولّي«   »البنـــــــــــــــــــــــــك   -٢

Internationals Bank
المحّلي  الّناتج  إجمالّي  وارتفع 
األمريكّية  المّتحدة  للواليات 
من )٢ ترليون دوالر في ١٩٤٠ 
إلى ٣ ترليون دوالر في ١٩٥٠ 
في  دوالر  ترليون   ٥ وتجاوز 
الّصناعات  كانت  فقد   )١٩٦٠
ثالث  إلى  تقّسم  األمريكّية 

أنواع رئيّسة :
الّتقليدّية . ١ الّصناعــــــــــــــــــات 

مثل:الّسيارات  القديمة؛ 
والّطائرات.

البتــــــــــــــــــــرولّية . ٢ الّصناعات 
ومشتّقاتها.

اإللكترونّية . ٣ الّصناعــــــــــــات 
والمعلوماتّية .

قليلة، . ٤ سنوات  وبعد 
الّسوفيتّي؛  االّتحاد  انهار 
المّتحدة  الواليات  لتصبح 
القّوة  هي  األمريكّية 
إلى  تزال  وما  العظمي 
وقّوتها  بصناعاتها  اليوم 

االقتصادّية والعسكرّية  

لم تصل واشنطن إلى مكانها 
له  خّططت  ولكن  بالّصدفة، 
والعمل  الّظروف  وساعدتها 
الجاّد في الّصناعة سواًء كانت 

عسكرّية أو مدنّية.
وتقّدم  الّصين  تقّدمت  ولكن 
تهديًدا  لتشّكل  اقتصادها 
المّتحدة  الواليات  على  كبيًرا 
للعالم،  وزعامتها  األمريكّية 
اقتربت   ٢٠٢٠ العام  وفي  بل 
قطًبا  تشّكل  ألن  ا  جدًّ الّصين 
وسياسًيا  ا  واقتصاديًّ ا  صناعيًّ
تظهر  لم  إن  آخر  ا  ّوعسكريًّ
مفاجآت قد تعيق هذا الّتقّدم 
الخطير  الفيروس  انتشار  مثل 
ا » كورونا« . وهل سيوقف  جدًّ
الّتقّدم،  هذا  الفيروس  هذا 
الواليات  بقاء  على  ويحافظ 
القّوة  األمريكّية  المّتحدة 
المهيمنة ؛ فقد قامت الّصين 
الّتحّول  صنع  كبيرّين  بعملّين 

الجذرّي لمستقبل الّصين:
االستثمارات  فتحت   -١
الّدولّية، اّلتي أسهمت بشكل 
اإلعجازّي  الّتحّول  في  كبير 
ومن  الغنى  إلى  الفقر  من 
االنغالق إلى االنفتاح وإدخال 

الّتقنيات الغربّية والّصناعات.
على  الّصين  أقبلت   -٢
المتطّورة،  الّديموقراطّية 
في  الفكر  أصحاب  وإشراك 
بالّتعليم  واالهتمام  الّتنمية 

واالهتمام بالّصناعة والمهن

وفق مبادئ : »مين يين ومين 
»إرادة   : تعني  وهي   « شين 
الّشعب«  ومشاعر  الّشعب 
الّشعب  مشاعر  فسّخروا 
بلدهم  لخدمة  الّشعب  وإرادة 
الّثاني بعد  وتحقيق االقتصاد 
األمريكّية  المّتحدة  الواليات 
اّلذي سيكون األّول والمهيمن 

إذا لم تحدث مفاجآت .
أّما اليابان فقد كانت ثاني أكبر 
الواليات  بعد  اقتصادّية  قّوة 
عام  حّتى  األمريكّية  المّتحدة 
٢٠١٠ ؛ حيث بلغ الّناتج المحّلّي 
لها                            ) ٥.٤7 
وتراجعت    ،  ) دوالر  تريليون 
الّثالثة  المرتبة  إلى  بعدها 
لصالح الّصين اّلتي بلغ ناتجها 
المحّلّي ) ٥.7 تريليون دوالر (، 
ولكن نسبة لعدد الّسكان بينها 
وبين الّصين ، فيمكن أن تكون 
المرتبة  في  مازالت  اليابان 
المحّلّي  الّناتج  إّن  حيث  الّثانية 
بلغ  ) ٤٢٣٢٥ دوالر للفرد في 
المحّلّي  الّناتج  بينما   ) اليابان 
في  للفرد  دوالر   ٤٢٢٣  ( بلغ 

الّصين ( 
كثيرة  أخرى  عوامل  جانب  إلى 
وإدارة  والّتنمية  الحياة  كنمط 
اليابان  وتضاريس  الّدولة 
الّثروات  من  وخلّوها  الجبلّية 
الّزالزل  وكثرة  الطبيعّية 
الّطبيعّية  والكوارث  والبراكين 

وهكذا.
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نجاح  عوامل  أهّم  فمن 
االقتصاد اليابانّي: 

الّسياسّي،  االستقرار   -١
وانتهاء عهد الحلفاء.

الّثقيلة  للّصناعات  االّتجاه   -٢
كصناعة الحديد والّصلب.

الّدولة  سياســـــــــــــــــــــــــــــات   -٣
االقتصادّية.

الّرقمّي  بالّتحّكم  االهتمام   -٤
والّتكنولوجيا، وربطها بالّصناعة 

والّتجارة.
اإلّنسان  برقي  االهتمام   -٥

والّتمّيز البشرّي واإلخالص.
٦- االهتمام باإلدارة واألنظمة 
الّشاملة  والّجودة  اإلدارّية 

والّتحسين المستمّر.
األلمانّية  الّصناعات  عن  أّما 
البرلمان  أّن  يصدق  كان  فمن 
١٨٨7م  عام  في  اإلنجليزّي 
 Made in« كتابة  ضرورة  قّرر 
البضائع  لتمييز   »Germany
نظًرا  ألمانيا  من  المستوردة 
بالمنتجات  مقارنًة  لردائتها 
من  وليحذروا  اإلنجليزّية 
وكيف  األلمانّية  المنتجات 
العبارة  نفس  تحّولت  اآلن 
 Made in« إلى عالمة الجودة
Germany«. فعاًل ، فما يميز 
هي  اليوم  األلمانّية  البضاعة 
فضائل األلمان أنفسهم مثل: 
الّدقة والّنظام والجّد واالجتهاد 
واإلخالص وااللتزام بالمواعيد 
والّشعور بالمسئولية واألمانة 
وغيرها من الفضائل ولكن هل 

هذا يكفي لتزعم الّصناعة

العالمّية ؟ فما سر هذا الّنموذج 
ألمانيا  للّنجاح؟ فبعد ما خرجت 
الّثانية  العالمّية  الحرب  من 
ومنهزمة  ومقّسمة  مدّمرة 
وقت  وفي  أصبحت  ومنهكة 
قصير من أهّم محّركات الّنمو 

االقتصادّي في العالم:
أصبحت ألمانيا أكبر اقتصاد . ١

أكبر  وثالث  أوروبا  في 
مصدر للّسلع في العالم .

ألمانيا . ٢ شركات  عدد  بلغ 
تقّدر  شركة  مليون   )٣.٥(
 7 من  بأكثر  عوائدها 

تريليون دوالر.
الّسيارات . ٣ صادرات  تقّدر 

بأكثر من ٢١% من صادرات 
الّسيارات في العالم.

تتنّوع ألمانيا في صناعاتها . ٤
في  العالم  بطلة  فهي 
مثل  الّصناعات  من  كثير 

الكيماوّيات.

الّرائدة . ٥ هي  ألمانيا  تعتبر 
في مجال البحث والّتطوير 
الّتكنولوجيا  مجال  وفي 
الحيوّية وتقنيات الّتصنيع. 

المعلومات . ٦ تكنولوجيا  أّما 
واالّتصاالت فتحتل ألمانيا 
مّما  ا  عالميًّ الّثالث  المركز 
من   %٨٠ من  أكثر  ولد 
مجال  في  االبتكارات 

الّصناعات الّرئيسّية. 
الّصناعات . 7 أكثر  من 

صناعة  فعالّية،  األلمانّية 
الفضاء الجوّي، فهي تدفع 
ألمانيا إلى أعلى مستوى 
الّتقنيات  مجال  في 
من  فيها  بما  المستقبلّية 
والّروبوتات  اإللكترونّيات 
والمعلومات  والبرمجّيات 
والّتقنيات  المواد  وعلوم 

الّنانونّية. 
يعتبر القطاع الّصّحّي في . ٨

األسواق  أكبر  من  ألمانيا 
أكثر  ليصبح  ا  عالميًّ الّنامّية 

من قطاع الّسيارات.
الهندسة . ٩ صناعات  مازالت 

ألمانيا  في  الميكانيكّية 
أوروبا  في  األقوى  هي 
واألمان  القوة  إلى  وترمز 

والّسالمة. 
الّطاقة . ١٠ مجال  في 

المتجّددة فإّن ألمانيا تحتل 
كفاءة  في  الّصدارة  مرتبة 
وتخزينها  الّطاقة  استخدام 

وإدارة الّطاقة .
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اّلتي . ١١ الّسيارات  عدد  تصل 
في  بالهيدروجين  تعمل 
مليون  ألمانيا  في   ٢٠٢٠

سيارة. 
بالّتصدير . ١٢ ألمانيا  أهتمت 

دون الّطلب المحلّي، فكان 
هذا أّول سبب لالزدهار.

لالزدهار، . ١٣ اآلخر  الّسبب 
على  رّكزت  ألمانيا  أّن 
المتوسطة  الّشركـــــــــــــــات 
»البطالت  المســــــــــــــــــاحة 
لها  اّلتي  المخفّيات« 
مثل  فريدة  مميّزات 
الّصناعّية  الّتكّتالت  وجود 
الّدقيقة  الّصناعات  ومنها 
والّساعات  كالمــــــــــــــوازين 
في  المعرفّية  والّتكّتالت 

براءات االختراع.
براءات . ١٤ من  ألمانيا  تمتلك 

ضعف  من  أكثر  االختراع 
الممنوحة  البراءات  عدد 
أضعاف  وأربعة  لفرنسا 
الممنوحة إليطاليا وخمسة 
الممنوحة  أضعــــــــــــــــــــاف 
و١٨  المّتحـــــــــ-دة  للمملكة 
ضعف الممنوحة ألسبانيا 
الممنوحة  ضعف   ٥٦ و 
ضعف   ١١٠ و  للبرتغال 

الممنوحة لليونان.

تهتم ألمانيا بالّتدريب المهنّي 
بين  الّدراسة  سنوات  يقسم 
واّلذي  والممارسة  المدرسة 
قد يستمّر إلى ثالث سنوات 
وهذا  الممارسة،  من  ونصف 
مفتوح  المهنّي  الّتدريب 
والّثانوّية  المتوسطة  لطاّلب 
بالّتدريب  يسّمى  حيث 
المهنّي المزدوج حيث تستفيد 
الخدمة  هذه  من  الّشركات 
من  المتدّربون  ويستفيد 
الخبرة وجمع المعلومات اّلتي 
تؤّهلهم  اّلتي  يحتاجونها، 
للّشروع في العمل فور إنهاء 

الّدراسة .
أسرار  شديد  باختصار  وهذا 
المّتحدة  الواليات  تقّدم 
واليابان  والّصين  األمريكّية 

وألمانيا:
الّصناعة . ١ على  الّتركيز 

والمدنّية  العسكرّية  عاّمة 
وصناعات الحديد والّصلب.

عاّمة . ٢ بالّتعليم  االهتمام 
وبناء  والمهن  والحرف 
الجيل الّصناعّي والواعي.

اإلنسان . ٣ برقي  االهتمام 
وإدخال  البشرّي  والّتمّيز 
ضمن  المهنّي  الّتعليم 

مناهج الّتعليم العاّم.

الفكر . ٤ أصحاب  إشراك 
المستدامة  الّتنمية  بناء  في 

ونقل الّتقنية وريادة األعمال.
الخارجّية . ٥ الّتجارة  فتح 

وتوطين  الّتقنيات  ونقل 
والوظائف  الّصناعــــــــــــات 

والمهن.
الّذكاء . ٦ صناعة  على  الّتركيز 

واإللكترونّي  االصطناعّي 
والمعلوماتّي.

الّشعب . 7 مشاعر  تسخير 
وتحقيق  بلدهم  لخدمة 

االقتصاد المزدهر.
من . ٨ بالّصادرات  االهتمام 

خالل الّشركات ذات الحجم 
المتوّسط.

بالّصناعات . ٩ االهتمـــــــــــــام 
الّدقيقــــــــــــــــــــــة كالموازين 
وتكوين  والّساعــــــــــــــــــــات 

الّتجّمعات الّصناعّية .
االهتمــــــــــــــــــــــــــام باإلدارة . ١٠

واألنظمة اإلدارّية والجودة 
والّتحسين  الّشـــــــــــــــــــاملة 

المستمّر.

أليست هذه 
هي رؤيـــــــة 
الممـــــــلكة 

الّطمـــوحة في 
الّصناعة ٢٠٣٠ ؟
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المدن الّذكّية 
وإدارة المناطق 

الحضرّية
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ســوف  فــرد  بليــون   ٦.٥
المناطــق  فــي  يعيشــون 
 ،٢٠٥٠ عــام  بحلــول  الحضرّيــة 
الّتنميــة  تحقيــق  يمكــن  وال 
المســتدامة اّلتــي نطمــح لهــا 
فــي  كبيــر  تغييــر  إحــداث  دون 
هــذه  وإدارة  للبنــاء  طريقتنــا 
المناطــق الحضرّيــة؛ فقــد كانت 
هنــاك عشــر مــدن كبــرى تضــم 
١٠ مالييــن نســمة فــي عــام 
١٩٩٠ ثــّم أصبحــت ٢٨٠مدينــة 
مــا  يســكنها   ٢٠١٤ عــام  فــي 
. نســمة  مليــون   ٤٥٣ يقــارب 

وقــد أّدت الهجــرة مــن الّريــف 
إلــى الحضــر إلــى زيــادة مّطــردة 
الكبــرى.  المــدن  إعــداد  فــي 
العربّيــة  المنطقــة  وتســّجل 
حيــث  ســريًعا  ــا  حضريًّ تحــّواًل 
ا  نمــوًّ الّتحّضــر  معــّدل  يشــهد 
بالمائــة،   ٢.٥ بمعــّدل  ا  ســنويًّ
نصــف  مــن  أكثــر  ويعيــش 
الّســكان العــرب فــي المناطــق 
المملكــة  وتشــهد   . الحضرّيــة 
ا  ا حضريًّ العربّية الّسعودّية نموًّ
الّنمــّو  جــّراء  ســريًعا  ــا  وعمرانيًّ
واالجتماعــّي  الديمغرافــّي 
إلــى  أّدى  مّمــا  واالقتصــادّي 
لتصــل  المــدن  عــدد  زيــادة 
. واســتجابة  إلــى ٢٨٦ مدينــة 
اّلتــي  الحضرّيــة  للّتحّديــات 
الّســريع،  الّنمــّو  عــن  نشــأت 
المملكــة  الســتراتيجّية  ودعًمــا 
تهــدف  اّلتــي  العمرانّيــة 
لتحقيــق الّتنميــة المتوازنــة بيــن 
مناطــق المملكــة بمحافظاتهــا 
ومراكزهــا اإلدارّيــة قامــت رؤيــة 

الهــدف  المســتدامة ومنهــا  الّتنميــة  أهــداف  يوّضــح  إنفوجرافيــك 
الحــادي عشــر )مــدن ومجتمعــات محّلّيــة مســتدامة(

ثالثــة  علــى   ٢٠٣٠ المملكــة 
للّتنميــة     أساســّية  مرتكــزات 
فــي  وتتمّثــل   ، المســتدامة 
مجتمــع حيــوّي واقتصاد مزدهر 
ووطــن طمــوح , وألجــل بنــاء 
مجتمــع حيــوّي البــد أن تكــون 
عامــرة  وبيئتــه  راســخة  قيمــه 
وبنيانــه متيــن ؛ مّمــا يتقاطــع 
مــع الهــدف الحــادي عشــر مــن 
المســتدامة  الّتنميــة  أهــداف 
المّتحــدة   األمــم  الســتراتيجّية 
ــى جعــل المــدن  ــذي يدعــو إل اّل
ومســتدامة,  وآمنــة  شــاملة 
ــاء بيئــة  ــة بن ــت الّرؤّي وهكــذا تبّن
عامــرة بوصفهــا محــوًرا أساًســا 
مــن مرتكزاتهــا ،واعتمــدت مــن 
ــر نجاحهــا تصنيــف ثــالث  معايي
ضمــن  مــن  ســعودّية  مــدن 
بالعالــم،  مدينــة   ١٠٠ أفضــل 
المبــادرات  تباًعــا  وجــاءت 
المشــهد  لتحســين  والبرامــج 
بالمــدن  والّتحــّول  البصــرّي 

. مســتدامة  و  ذكّيــة  لتكــون 

د . عبد الّرحمن بن 
عبدالعزيز  مجرشّي

أستاذ العمارة 
والّتخطيط المساعد

وكيل معهد البحوث 
والّدراسات االستشارّية 
للّتطوير وتنفيذ األعمال

جامعة أّم القرى
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وتشــير الّدراســات الحديثــة إلى 
أنّ من أهّم المعايير اّلتي تمّيز 
اســتخدام  المســتقبل  مــدن 
تكنولوجيــا الــّذكاء االصطناعــّي 
المــدن  عليهــا  يطلــق  وحينئــذ 
أّن  المعــروف  فمــن   . الّذكّيــة 
مــن خصائــص المدينــة كونهــا 
منطقــة حضرّيــة متطــّورة توّلــد 
تنميــة اقتصادّيــة مســتدامة ، 
ــر مســتوى معيشــة عــاٍل  وتوّف
للمواطنيــن والــّزوار فــي بيئــة 
عامــرة عبــر تكنولوجيــا مبتكــرة. 
أّمــا العامــل اّلــذي يرســم حــدود 
تنفيــذه  وكفــاءة  الّتطــّور  هــذا 
الــّذكاء  بمســتوى  فيتحــّدد 
 . المدينــة  إليــه  تطمــح  اّلــذي 
هــذا  فــي  الّذكّيــة  فالمدينــة 
تمتلــك  اّلتــي  تلــك  الّســياق 
ــات  ــر متطّلب القــدرة علــى توفي
الّتطــّور،  هــذا  مثــل  وإدارة 
الحديثــة  الّتقنيــات  وتوّظــف 
وعلــى رأســها ابتــكارات تقنّيات 
المعلومــات واالّتصــاالت فــي 
الحضرّيــة  والمجــاالت  الّنظــم 
منظومــة  لتطويــر  المختلفــة 
متكاملــة وفّعالــة وذكّيــة، تخــدم 
وتطويــر  وتخطيــط  تصميــم 
األنشــطة  مختلــف  وإدارة 
والممارســات البيئّيــة والّتجديــد 
االقتصــادّي ، وتعــّزز مــن كفــاءة 
الخدمــات العاّمــة واالجتماعّيــة. 
وهــذا يمكــن إنجــازه مــن خــالل 
تطويــر مــوارد بشــرّية مؤّهلــة 
اجتماعــّي  ورأســمال  وقوّيــة، 

صلــب، و بنيــة تحتّيــة تقنّيــة

االّتحــاد  قــّدم  وقــد  متقّدمــة. 
األوروبــّي رؤيــة أكثــر وضوًحــا 
للمــدن الّذكّيــة، وهــذه الّرؤيــّة 
عناصــر  ســّتة  علــى  ترتكــز 

وهــي: أساســّية، 
ــّي : يصــف  )١( االقتصــاد الّذك
جميــع اإلجــراءات اّلتــي تهــدف 
اقتصــاد  وتعزيــز  تحويــل  إلــى 
تحســين  خــالل   مــن  المدينــة 
المنــاخ العاّمل ألعمــال وجاذبية 
الّناشــئة  للّشــركات  المدينــة 
والّشــركات  والمســتثمرين 
والمواهــب الجديــدة المؤّهلــة 
باإلضافــة  عالًيــا،  تأهيــاًل 
االقتصــاد  تنميــة  إلــى 
ومســتدامة  مبتكــرة  بطريقــة 
الّتنافســّية.  القــدرة  لزيــادة 
اّلتــي  الّتقنيــات  واســتخدام 
تــؤدي إلــى ازدهــار اقتصــادّي، 
بــدوره ظروًفــا  يهّيــيء  اّلــذي  
لجميــع  ومواتيــة  مســتقرة 
تعــّد  المصلحــة،  أصحــاب 
الّذكّيــة  االقتصادّيــة  الّتنميــة 
ــاص الفــرص  ــة القتن أداة مهّم
وتوفيــر  فّعــال،  بشــكل 
إنشــاء  تدعــم  اّلتــي  الّظــروف 
ونمــّو األعمــال الّتجارّيــة وكذلك 
وحيــث  الجديــدة.  الوظائــف 
ُتعــّد الّســعودّية مــن أهــّم دول 
األوســط،  الّشــرق  منطقــة   
تــداول،  المالــّي،  وســوقها 
فــي  المهيمــن  الّســوق  هــو 
دول مجلــس الّتعــاون الخليجــّي 
 ٤٦٦ يبلــغ  ســوقّي  برأســمال 

أمريكــّي. دوالر  مليــار 

قّوتهــا  إلــى  وإضافــة 
تســتفيد  االقتصادّيــة، 
الّســعودّية  العربّيــة  المملكــة 
_أيًضــا _مــن شــغف ســكانها 
وذلــك  الحديثــة.  بالّتقنّيــات 
؛  الّســكانّية  تركيبتهــا  بفضــل 
حيــث إّن نصــف عــدد الّســكان 
، وتقــّل  الّشــباب  مــن  تقريًبــا 
أعمارهــم عــن خمــس وعشــرين 

. عاًمــا 

المــال  رأس  تطويــر   )٢(
هــذا  ويعنــى  البشــرّي: 
القــدرات  بتطويــر  العنصــر 
المعرفّيــة والّتقنيــة والمهــارات 
لمســتخدمي  اإللكترونّيــة 
تقنيــات  وخاّصــة  المدينــة 
واالّتصــاالت،  المعلومــات 
علــى  الحصــول  وتيســير 
الّتعليــم والّتدريــب المناســب، 
البشــرّية  المــوارد  وتطويــر 
وإدارة القــدرات، فــي مجتمــع 
شــامل يحّســن اإلبــداع ويعــّزز 
االبتــكار. وبمــا يمّكــن األفــراد 
الّتعامــل  مــن  والمجتمعــات 
المعلومــات  مــع  األمثـــــــــــــــل 
واســتخدامها  والبيانــــــــــــــــــات 
مــن  وحمايتهــا  ومعالجتهــا 
المناســبة  األدوات  خلـــــــــــــــال 
لتحقيــق مبــدأ مجتمــع ذكــّي .
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)٣( الّتنّقل الّذكّي : اّلذي يعتمد 
وجــودة  كفــاءة  زيــادة  علــى 
خدمــة الّنقــل الحضــرّي ؛ لتعزيــز 
اســتخدام واعتمــاد حلــول تنّقــل 
جديــدة  ، وكذلــك لزيــادة تنّقــل 
األفــراد مــن خــالل إدارة تنّقــل 
فــي  واســتثمارات  فّعالــة 
؛  المســتهدفة  الّتحتّيــة  البنيــة 
بمــا يحّقــق تنّقــاًل أقــّل تكلفــة 
وأســرع وأكثــر صداقــة للبيئــة.
الّتنّقــل  تحقيــق  يمّثــل   )٤(
وصديًقــا  وأســرع  أرخــص 
للبيئــة، وكذلــك الّنقــل المتعــّدد 
تحّدًيــا  المتكامــل  الوســائط 
 . والمجتمعــات  للمــدن  ــا  هامًّ
)٥( البيئــة الّذكّيــة: تطويــر البيئــة 
لتحســين  والطبيعّيــة  المبنّيــة 
والــّزّوار  المواطنيــن  معيشــة 
مــن خــالل الجمــع بيــن الّتقنيات 
الحديثــة والمنهجّيــة المبتكــرة؛ 
الّنفايــات  إنتــاج  مــن  للحــّد 
وخفــض  الّتلــّوث  ومراقبــة 
للميــاه  وإدارة  االنبعاثــات 
اســتخدام  كفــاءة  وتحقيــق 
للّطاقــة وتقليــل الّتأثيــر البيئّي.
)٦( الحيــاة الّذكّيــة : ولتحســين 
نوعّيــة الحيــاة للّســّكان الّدائمين 
والمؤّقتيــن بالمــدن مــن خــالل 
ــاع نهــج اســتراتيجّي شــامل  اّتب
المعيشــّية  البيئــة  إلدارة 
تحســين  عبــر  وتيســيرها 
والّرقمــّي  االجتماعــّي  الّدمــج 
إلــى تجربــة أفضــل  للوصــول 

الّصّحّيــة الّرعــــــــــــــــــــاية  فــي 

والّســالمة و ظــروف الّســكن 
نحتــاج  الّذكّيــة  والمبانــي 
المدينــة إلــى تعزيــز المنهجّيــات 
المدنّيــة  للمشــاركة  الجديــدة 
باســتخدام  واالجتماعّيــة 

الحديثــة. الّتقنيــات 

وتــدور  الّذكّيــة:  الحوكمــة   )7(
قوّيــة  عالقــات  بنــاء  حــول 
متطــّورة بيــن اإلدارات المحّلّيــة 
إّمــا  والمســتخدمين  للمــدن 
أو  مقيميــن  أو  مواطنيــن 
الّشــفافّية  لضمــان  زائريــن؛ 
والمشــــــــــــــاركة  والمســؤولّية 
مــع   ، القــرارات  فــي  الّذكّيــة 
االســتخدام األمثــل للّتقنيــات 
الحديثــة فــي الحيــاة الحضرّيــة 
فــي  يســهم  بمــا  اليومّيــة، 
المدينــة  خدمـــــــــــــات  تكييــف 
المســتخدم،  الحتياجـــــــــــــــــات 
وتوفيــر جهــات تعامــل حســب 
الّطلــب؛ فالمدينــة الّذكّيــة تنهــج 
نهــج حكومــة ذكّيــة،  وتســاعد 
ا. المواطــن والّزائــر ليكــون رقميًّ

المــدن  أّن  مــن  الّرغــم  وعلــي 
جميــع  توصيــل  يتــّم  اّلتــي 
الحضرّيــة  والخدمــات  الّنظــم 
حّتــى  موجــودة  غيــر  فيهــا 
ــد مــن المــدن  اآلن, فــإّن العدي
مدًنــا  لتصبــح  طريقهــا  فــي 
مســتدامة وذكّيــة وتتطّور يوًما 
بعــد يــوم, وهنــاك أكثــر مــن ٥٠ 
تتنافــس  العالــم  فــي  مدينــة 
بالفعــل  وتنّفــذ  بشــّدة، 
الرئيســة.   األداء  مؤّشــرات 
  City Rankings ويقــوم موقــع
 Innovation Cities™️ Index
المــدن  بترتيــب  تقاريــر  بنشــر 
المــدن  مفهــوم  إطــار  فــي 
دراســة  ليتضّمــن  ؛  الّذكّيــة 
بنــاء  العالــم  فــي  ٥٠٠ مدينــة 
وتبقــي  مؤّشــًرا.   ١٦٢ علــى 
مــدن الغــد محورهــا األســاس 
ــة  ــة الّذكّي اإلنســان، وأّن المدين
. رحلــة وليســت محّطــة  هــي 
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وأثرها في تكريس أدوار 
الكـــــــــــوادر الهندسّية 
الوطنّية المـــــــــــــؤّهلة

توطين 
المكاتب 

االستشارّية 
الهندسّية  
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الّرشــيدة  القيــادة  تولــي 
توطيــن  عملّيــة  اللــه-  -أّيدهــا 
يطلــق  مــا  أو  الوظائــف 
»الّســعودة«،  البعــض  عليــه 
درجــات  وأعلــى  كبــرى  أهّمّيــة 
االهتمــام، وذلــك مــن منطلــق 
الحــرص علــى تحقيــق رفاهيــة 
أقصــى  وتوفيــر  المواطــن، 
درجــات االســتقرار المعيشــّي 
لــه،  الوظيفــّي  واألمــان 
العاملــون  ذلــك  فــي  وبمــا 
الهندســّي«  »القطــاع  فــي 
أحــد  يعــّد  اّلــذي  ومنتســبيه، 
أهــّم القطاعــات الّتجارّيــة فــي 
بالدنــا، نظــًرا لمــا يؤّديــه مــن 
فــي  ومحورّيــة  مهّمــة  أدوار 

عّمــت  اّلتــي  الّتنميــة  دعــم 

الغاليــة  مملكتنــا  ربــوع  جميــع 
وقــرى  ومــدن  مناطــق  مــن 
المزيــد  تشــهد  الّتــي  وهجــر، 
الهندســّية  المشــروعات  مــن 
عــام،  كّل  فــي  والعمرانّيــة 
فــي  الُمقــّدرة  وإلســهاماته 
عملّيــة تســارع تنميــة االقتصــاد 

لوطنــّي. ا
وقــد تمّثــل ذلــك، فــي العديــد 
والّتنظيمــات  القــرارات  مــن 
لهــذه  الّداعمــة  والّتشــريعات 
والحيــوّي،  المهــّم  القطــاع 
قــرار  بصــدور  جــت  توِّ اّلتــي 
الموّقــر،  الــوزراء  مجلــس 
القعــدة  ذي  شــهر  فــي 
بتكليــف  ١٤٣٨هـــ،  عــام  مــن 
لالســتثمار«  العاّمــة  »الهيئــة 
بالّترخيــص للّشــركات األجنبّيــة 
العاملــة فــي مجــال الخدمــات 
واالستشــارات  الهندســّية 
باالســتثمار  بهــا،  المرتبطــة 
ملكّيــة  بنســبة  المملكــة  فــي 
تبلــغ ١٠٠%، وذلــك بعــد تحقيــق 
المنصــوص  الّشــروط  بعــض 
القــرار  هــذا  فــي  عليهــا 
ــذي يســهم فــي  الّتاريخــّي ، اّل
زيــادة نســبة توطيــن الوظائــف 
إيجاًبــا  يعــود  بمــا  الهندســّية 
الوطنــّي،  االقتصــاد  علــى 
بحــوزة  اّلتــي  الخبــرات  ونقــل 
الكبــرى  األجنبّيــة  الّشــركات 
فــي  الّســعودّية  للكفــاءات 
الهندســّية  األعمــال  مجالــي 
واالستشــارات، اّلتــي  تســعى 
بدورهــا إلــى الّتطويــر والّتقــّدم 
كمــا العملــّي،  المجــال  فــي 

كبــرى  جــذب  فــي  يســهم 
لتنفيــذ  العالمّيــة  الّشــركات 
فــي  الهندســّية  األعمــال 
تنفيذهــا  مــن  بــداًل  المملكــة 
الوقــت  وفــي  الخــارج،  فــي 
زيــادة  علــى  يســاعد  نفســه 
نســب الّتوطيــن ، وخلــق فــرص 
وتوظيــف   ، جديــدة  وظيفّيــة 
الشــّباب الّســعودّي وتدريبهم، 
كمــا يتيــح فرًصا كبيــرة للكفاءات 
الّســعودّية المؤّهلة؛ لتكتســب 
الّشــركات  أعــرق  مــن  الخبــرات 
المختّصــة باألعمــال الهندســّية 

واالستشــارات.
وقفــة  مــن  بــّد  ال  وهنــا.. 
الجهــات  بجهــود  لإلشــادة 
العالقــة؛  وذات  المختّصــة 
توطيــن  قــرارات  لتفعيــل 
الهندســّي«،  »القطــاع  مهــن 
و«المكاتــب  عاّمــة،  بصفــة 
االستشــارية الهندّســية« علــى 
وتطبيقهــا  الخصــوص،  وجــه 
وإنزالهــا ألرض الواقــع، اّلتــي 
مشــتركة  لجنــة  تكويــن  منهــا 
البشــرّية  المــوارد  »وزارة  بيــن 
االجتماعّيــة«،  والّتنميــــــــــــــــــــة 
الّسعــــــــــــــــــــــــــودّية  »والهيئــة 
عــدد  لتنفيــذ  ؛  للمهندســين« 
المشــتركة  المبــادرات  مــن 
ــة فــي هــذا المجــال،  والّتكاملّي
تطبيــق  ضمنهــا  مــن  اّلتــي 
المهــن  »توطيــن  قــرارات: 
ســتفتح  التــي  الهندســّية«، 
آفــاق أرحــب للكــوادر الهندســّية 

الّشــابة؛  الّســعودّية 

د.م. فيصل بن عبدالرحمن أسره
 أستاذ الهندسة البيئة والمياه 

بكّلّية الهندسة والعمارة 
اإلسالمّية 

وكيل معهد البحوث والدراسات 
االستشارية للدراسات االستشارية

جامعة أّم القرى
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وإمكاناتهــا  قدراتهــا  إلثبــات   
مجــال  فــي  ومؤّهالتهــا 
الهندســّية«،  »االستشــارات 
ــق  ــي ُتســهم فــي تحقي وبالتال
طموحاتهــم وتطّلعاتهــم فــي 
المجــال،  هــذا  فــي  اإلســهام 
س هــذه الجهــود الكبيــرة،  ولُتكــرِّ
الــوزارات  مــن  العديــد  جهــود 
ذات  والقطاعــات  والجهــات 
تســعى  اّلتــي  العالقــة، 
األفــكار  لطــرح  جاهــدة 
الخاّصــة  والّتصــّورات  والــّرؤى 
المناســبة،   الحلــول  بإيجــاد 
والمســتمّدة مــن تجــارب الــّدول 
معالجــة  فــي  ســبقتنا  اّلتــي 
إحــالل مواطنيهــا فــي األعمــال 
ووضــع  لهــم،  المناســبة 
الكفيلــة  والّتنظيمــات  الخطــط 
بمعالجــة هــذا األمــر، بأســس 
مدروســة،  ومنهجّيــة  علمّيــة 
الّدراســات  ّبعــض  وأن  خاّصــة 
كّلّيــات  أّن  إلــى  أشــارت  قــد 
الهندســة فــي جامعاتنــا، تقوم 
 ٦٠٠٠ نحــو  بتخريــج  ا  ســنويًّ
مهنــدس ســعودّي، وهــم فــي 
أمــّس الحاجــة لبرامــج تخلق لهم 
فرًصــا وظيفّيــة، خاّصــة وأّنهــم 
ــى  ــّرج، ويخطــون أول ــو تخ حديث
عتبــات الُســّلم الوظيفــّي، في 
اّلــذي يتيــح فيــه قــرار  الوقــت 
رفــع نســبة »الّســعودة« فــي 
المهــن الهندســّية، نحــو ٣,٠٠٠ 
الّســعودّي  للّشــباب  وظيفــة 
خــالل الفتــرة القليلــة المقبلــة.

أنــّوه  أن  يفوتنــي  ختامــًا.. ال 
الّشــورى«  »مجلــس  بجهــود 
فــي هــذا المجــال، الــذي مــن 
جهتــه قــد ناقــش - وقبــل عــّدة 
ســنوات - ملــّف تعاقــد بعــض 
األجهــزة الحكومّيــة مــع شــركات 
لغــرض  ؛  أجنبّيــة  ومكاتــب 
استشــارّية،  خدمــات  تقديــم 
بتوطيــن  أعضــاؤه  وطالــب 
االستشــارات، وضــّخ مليــارات 
فــي  ُتتفــق  اّلتــي  الّريــاالت 
المراكــز  فــي  المجــال،  هــذا 
ــة، اّلتــي ســتؤّدي هــذه  الوطنّي
وجــدارة  كفــاءة  بــكّل  المهــاّم 
وبنســبة  بــل  واســتحقاق.. 
ضئيلــة مــن تلــك المبالــغ، حيــث 
قــّدرت بعــض المصــادر، قيمــة 
إنفاقهــا  يتــّم  اّلتــي  المبالــغ 
االستشــارات  مجــال  فــي 
األجنبّيــة بنحــو ١٢ مليــار ريــال 
ا، خاّصــة وأّن الجامعــات  ســنويًّ
بالكفــاءات  تزخــر  الّســعودّية 
ــة المتخّصصــة، كمــا أّن  الوطنّي
ــز البحــوث  ــاك عشــرات مراك هن
الوطنّيــة العاملــة تحــت مظّلــة 
الجامعــات أو القطــاع الخــاّص، 
اّلتــي يمكنهــا أن تقــّدم الكثيــر 
وذلــك  المجــال،  هــذا  فــي 
فــي  ســاٍم  أمــر  صــدور  بعــد 
العــام  هــذا  مــن  محــرم  شــهر 
١٤٤١هـــ، بالموافقــة علــى أاّل 
تتعاقــد الجهــات الحكومّيــة مــع 
األجنبّيــة  والّشــركات  المكاتــب 
لتقديــم الخدمــات االستشــارّية 
إاّل فــي أضيــق الحــدود، وفــي 

تتوّفــر  ال  اّلتــي  الحــاالت 
لتقديــم  وطنّيــة  خبــرات  فيهــا 
وقــد  المطلوبــة،  الخدمــات 
ألــزم المقــام الّســامي الجهــات 
ذوي  مــع  بالّتعاقــد  الحكومّيــة 
الّســعودّيين  مــن  الخبــرة 
االستشــارّية  والمكاتــب 
عنــد  الوطنّيــة،  والّشــركات 
رغبتهــا فــي الّتعاقــد للحصــول 

استشــارّية. خدمــات  علــى 
إّن جميع هذه الجهود مجتمعة، 
اللــه  بحــول   – ستســهم 
وقّوتــه – فــي أن يتــّم توطيــن 
المكاتــب والّشــركات الهندســّية 
أســس  علــى  المملكــة،  فــي 
ووفًقــا  وواقعّيــة،  علمّيــة 
وخطــط  ودراســات  لبحــوث 
المــدى،  طويلــة  اســتراتيجّية 
تســهم فــي معالجــة تحّديــات 
الوطنّيــة  الكــوادر  توطيــن 
فــي هــذا القطــاع الهندســّي، 
فيــه  الوافديــن  يشــّكل  اّلــذي 
نســبة ٨٥%، وبعــدد يبلــغ نحــو 
ال  فيمــا  مهنــدس،   ٢٠٠,٠٠٠
المهندّســين  نســبة  يتجــاوز 
فــي  العامليــن  الّســعودّيين 
القطاعيــن العــاّم والخــاّص نحــو 

.%١٥
والله ولّي الّتوفيق،،،
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ومضات 
في بناء
القــــائد
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• المشاكل المعّقدة والمرّكبة، 
تراكمات،  نتيجة  جاءت  اّلتي 
أطراف  عّدة  فيها  ويشترك 
عّدة  تشكيلها  في  ودول 
تظّن  أن  الخطأ  من  معطيات، 
بوصفك قائًدا أّن حّلها محصور 

في بعد واحد.
• القائد ُيتقن تقنية االحتواء؛ 
وهذه  المواقف،  يحتوي  فهو 
منه،  ُفقدت  إذا  المهارة 
الّشاطر  )غلطة  وقتها  سيتذّكر 

بـ ١٠(.
واضبط  المصطلحات  حّرر   •
المفاهيم  فكثير من المشاكل 
نتيجة  ؛  معه  ومن  القائد  بين 
القصور في الفهم ، أو الفهم 
زاوية  اختالف  أو  المغلوط، 

الفهم.

• الّتغيير البّد له من مقاومة، 
أفراد،  عّدة  من  وممانعة 
ليس  هو  اّلذي  طبيعّي،  هذا 
بالّطبيعّي أن يتوّقع القائد غير 

ذلك.
ُيثني  الّثقة،  يمنح  القائد   •
إذا لم  ويشّجع فريق عمله، و 
الّصفتان  هاتان  تملك  تكن 

فأنت خارج الخدمة.
عن  الجبال  تزول  تذكير:   •
قاعدتها ، وال تزول البشر عن 

عاداتها ؛ س/ كيف تتعامل؟
وقع  أين  يتحّسس  القائد   •
فريقه،  نفوس  في  كالمه 
أهّم  و  ذلك،  يهّمه  اإلدارّي ال 
العمل  وينجز  ينّفذ  شيء 
أم                 قـــــــــــــــــــــــــائد،  أنت  )هل 

إدارّي ؟ (.
الّتغيير  عملّية  ارتكزت  إذا   •
مّدة  فإّن  فقط،  تنظير  على 
صالحّية الّتغيير تكون بسيطة، 
على  المرتكز  الّتغيير  أّما 
فتطول   ... ومرجعّيات  أصول 

صالحيته.
للقادة  أنواع  عّدة  هناك   •
قائد  بالمنصب،  )القائد 
بالعالقات، قائد الّنتائج، القائد 
أنت  الملهم(  القائد  الكوتش، 

من أي األنواع.
ثقافة  لديه  ليس  القائد   •
ثقافة  وال  اآلخر،  من  الخوف 

الغيرة من اآلخر.

الّتصّلب  بين  يفّرق  القائد   •
طارت(  ولو  )عنز   المذموم 
)على  المحمود  الّتصّلب  وبين 

المبادئ والقيم(.
• هناك قاعدة تقول: )المعرفة 
تجّود أداء اإلنسان( مشكلة أن 
والخبرة  المعرفة  يكون سقف 
من  مستوى  في  القائد  لدى 

معه أو أقل.
• القائد يملك قدرة عالية في 
 ، للمواقف  الّتحليلّية  قراءته 
يستنبط  ذلك  أساس  وعلى 

ويستنتج وُيقّرر.
• من صفات القائد )أن يّتصف 

بالمرونة(.
س/ ما هي فوائد المرونة ؟

مواكبة  على  القدرة  تعّزز   /١
الّتغيّرات.

الّتجديد  على  القدرة  تعّزز   /٢
واإلبداع.

مالءمة  على  القدرة  تعّزز   /٣
مع  واألهداف  الوسائل 
الحالة  وخصوصّيات  متطّلبات 

الّراهنة.
الّتحّكم  على  القدرة  تعّزز   /٤
وطبيعة الموقف )األكثر مرونة 

هو األكثر تحكًما( .
ُيخلق  لم  العالم  أّن  تذّكر:   •
فهناك  أسود،  أو  أبيض 
والخيارات  األلوان  من  طيف 
باإلشارة  )والقائد  المتعّددة 

يفهم(.

د  .عصام عبداهلل أحمد بازرعة
عميد كّلّية المجتمع 

جامعة أّم القرى
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سمات 	  أهّم  أحد  الّتوازن 

القائد، والّتوازن يكون في 

عّدة أمور، منها:

الحاضر  بين  الّتـــــــــــــــــــــوازن   /١

والمستقبل والماضي.

األهداف  بين  الّتــــــــــــــــوازن   /٢

والواقع.

٣/ الّتـــــــــــــــــوازن بين الممارسة 

والّنتائج. 

الّطموح  بين  الّتـــــــــــــــــــوازن   /٤

واإلمكانات.

٥/ الّتوازن بين الّذكاء والحدس.

الهــــــــــــــــــــدوء  بين  الّتوازن   /٦

والحيوّية.

كثيرة 	  مواقف  شاهدُت 

وعايشتها، فـــــــــــــــقد فيها 

القائد الكثير والكثيــــــــــــــــــــر 

والكثير؛ وذلك بسبب عدم 

انضباطه االنفعالّي.

صورة 	  يشّوه  ما  أكثر 

امتالكه  هو  القائد، 

في  وهو  مزدوجة  لنوايا 

أخرى  مآرب  وله  منصبه، 

والفاعلّية  اإلنتاجّية  غير 

وتحقيق األهداف )تأّكد أّن 

رائحة  يشّمون  حولك  من 

ذلك(.

مدح 	  في  الّطموح  اذبح 

اآلخـــــــــــــــــــرين، والمصلحة 

عند  الّشخصّية  واألهداف 

عتبة بابك.

الفريق  يجتمع  حوله  القائد:   •

األمان  مصدر  وهو  ويستقّر، 

األّول .

• القائد هو من يملك مشروًعا 

الّلعبة،  قواعد  ويفرض 

يملك  ال  من  هو  واإلدارّي 

لقواعد  ويخضع  مشروًعا 

الّلعب .

بقرون  يرمي  القائد   •
جوف  إلى  االستشعار 
يراه  ال  ما  ليرى  المستقبل؛ 
يتلّمس  وعليها  اآلخـــــــرون، 
على  ويقف  الفــــــــــــــــــرص، 
الّتحديات، ويقيس اإلمكانات، 

ويعرف المتطّلبات.
غياب  القيادة،  في  أزمتنا   •

الّنموذج، كن أنت الّنموذج.
يملك 	  من  هو  القائد 

قواعد  ويفرض  مشروًعا 
من  واإلدارّي هو   ، الّلعبة 
ال يملك مشروًعا ويخضع 

لقواعد الّلعبة.
بقرون  يرمي  القائد   •
جوف  إلى  االستشعـــــــــــــــار 
يراه  ال  ما  ليرى  المستقبل؛ 
يتلّمس  وعليهـــــــا  اآلخرون، 
على  ويقف  الفــــــــــــــــــــرص، 
الّتحديات، ويقيس اإلمكانات، 

ويعرف المتطّلبات.
غياب  القيادة،  في  أزمتنا   •

الّنموذج، كن أنت الّنموذج.
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سالمة 
األطفال
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األطفــال مــن أعظــم الّنعــم 
علينــا  بهــا  اللــه  يمــّن  اّلتــي 
فهــم بهجــة للقلــوب وزينــة 
أي  ولعــل   ، الّدنيــا  للحيــاة 
إنســان ســوّي يحــّب أن يــرى 
األطفــال فــي أحســن حــال 
أم  أطفالــه  كانــوا  ســواء 

. غيــره  أطفــال 
الّتقديــرات  بعــض  وتشــير 
طفــل  مليــون  أّن  إلــى 
حــول  ا  ســنويًّ يموتــون 
العالــم، وعــدد أكبــر مــن ذلــك 
يتعــّرض للعاهــات الّدائمــة؛ 
تتعّلــق  أخطــاء  بســبب 
بالّســالمة ، وهــذه األخطــاء 
لوفــاة  األّول  الّســبب  هــي 
الواليــات  فــي  األطفــال 

 . األمريكّيــة  المّتحــدة 
ضعيفــو  األطفــال  وألّن 
المعرفــة  قليلــو  البنيــة 
ــم مــن حولهــم فإّنهــم  بالعال
مــن  للكثيــر  معّرضــون 
أبســط مــن  حّتــى  المخاطــر 

األشــياء ؛فســالمتهم تحتــاج 
إلــى تطبيقــات تختلــف عــن 
للبالغيــن  الموّجهــة  تلــك 
الهوائّيــة  الوســادة  فمثــاًل 
األمامّيــة  المقاعــد  فــي 
للّســّيارة تكــون حاميــة للّركاب 
األمامّيــة،  المقاعــد  فــي 
قاتلــة  تكــون  قــد  ولكنّهــا 
؛ ألّن  العاميــن  ذي  للطفــل 
قــوة فتــح الوســادة الهوائّيــة 
أكبــر مــن قــدرة ذلــك الجســد 

. الّتحّمــل  علــى  الّصغيــر 
ســالمة  مســؤولّية  تقــع 
االطفــال بالكامــل علــى عاتق 
الكبــار،  وذلــك فــي المراحــل 
ــّم  ــة ، ث ــرة مــن الّطفول المبّك
ــة  ــم كيفّي يبــدأ األطفــال بتعّل
المحافظــة علــى ســالمتهم 
ــوا تلــك  ــى يتحّمل ــا حّت تدريجيًّ
عنــد  كاملــة  المســؤولّية 

الّنضــج. بلوغهــم مرحلــة 
ســالمة  تعريــف  يمكــن 
حمايــة   : بأّنهــا  األطفــال 
الّطفــل مــن كّل مــا يســّبب 
أو  الجســدّي  األذى  لــه 
المعنــوّي ، و بهــذا الّتعريــف 
تكــون لدينــا مظّلــة واســعة 
فــي  األذى  مســّببات  مــن 

رئيســين: جانبيــن 
الجســدّي  الجانــب  وهمــا 
والجانــب المعنــوّي؛ فالجانب 
مــا  كّل  يشــمل  الجســدّي 
الّطفــل  يــؤذي  أن  يمكــن 
والمــاء  الحــاّدة  كاألدوات 

واألدويــة الحــاّر 

ومقابـس  األثـاث  وحـواّف 
الكهرباء واألجهزة اإللكترونّية 
البالسـتيكّية  واأللعـاب 
الّصغيـرة  وغيرهـا.  والقطـع 
يشـمل  المعنـوّي  والجانـب 
الّسـالمة  يؤّثـر علـى  مـا  كّل 
والّنفسـّية  المعنوّيـة 
الّتنمـر  للّطفـل ؛ ومـن ذلـك 
والمقارنـات  والعنـف 
الّسـلبّية والّسـخرية والّصراخ 
األسـرّية  والمشـاكل 
واسـتخدام اإلنترنت وغيرها. 
عمرّيـة  مرحلـة  كّل  فـي 
عرضـة  أكثـر  األطفـال  يكـون 
المخاطـر؛  مـن  معّيـن  لنـوع 
إلـى  يحتاجـون  ولذلـك 
للحمايـة  مناسـبة  أسـاليب 
سـن  فـي  األطفـال  فمثـاًل 
خطـر  يواجهـون  أشـهر  سـتة 
االختناق وخطر عسـر الهضم 
ا كاللحم  إذا أكلـوا طعاًمـا عاديًّ
الحلـق  ألّن  الّسـمك؛  أو 
تكتمـل  لـم  لديهـم  والمعـدة 
مـن  الّنـوع  لهـذا  تهيئتهمـا 
فـي  واألطفـال  الّطعـام،  
يواجهـون  أعـوام   ٣ سـن 
ـا إذا تركـوا أمـام  خطـًرا حقيقيًّ
ألّن  ؛  اإللكترونّيـة  األبـواب 
تـدرك وجـود  الحّساسـات ال 
المسـافات  فـي  االطفـال 

قاماتهـم. لقصـر  القريبـة 

د. إسكندر بن محّمد هوساوّي

عميد كّلّية الهندسة بالّليث  
جامعة أّم القرى
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وألّنــه ال يوجــد شــيء واحــد 
أســلوب  أو  واحــد  جهــاز  او 
واحــد لحمايــة األطفــال مــن 
كل المخاطــر فسنســتعرض 
هنــا مجموعــة مــن الخطــوات 
الّتــي تســاعد _بــإذن اللــه _
علــى تحقيــق مســتوى عــاٍل 
لألطفــال.  الّســالمة  مــن 

أّواًل:
أمــر  فــكّل  واألذكار  الّدعــاء 
اللــه  إلــى  نخافــه نلجــأ فيــه 
فهــو الحافــظ العليــم العليــم 
يضــّر  أن  يمكــن  مــا  بــكّل 
الــذي  والحافــظ  األطفــال 
كّل  مــن  االطفــال  يحفــظ 
ضــرر ، وقــد قــال تعالي في 
كتابــه فــي ســياق دعــاء نبــي 
ــه الّســالم  ــه يعقــوب علي الل
خيــر  فاللــه   ( ابنــه:   لحفــظ 
حافًظا ( ســورة يوســف]٦٤[، 
ــاٍس_  َعبَّ اْبــِن  َعــن  وقــد ورد 
َقــاَل:  َعْنُهَمــا_  ــُه  اللَّ َرِضــَي 
ــُه  اللَّ -َصّلــى  ِبــيُّ  النَّ »َكاَن 
ُذ اْلَحَســَن  َم- ُيَعــوِّ َعَلْيــِه َوَســلَّ
َواْلُحَســْيَن َوَيُقــوُل: ِإنَّ َأَباُكَمــا 
ِإْســَماِعيَل  ِبَهــا  ُذ  ُيَعــوِّ َكاَن 
ِبَكِلَمــاِت  َأُعــوُذ  َوِإْســَحاَق: 
ــِة، ِمــْن ُكلِّ َشــْيَطاٍن  امَّ ــِه التَّ اللَّ
َعْيــٍن  ُكلِّ  َوِمــْن  ــٍة،  َوَهامَّ

البخــارّي[ ]صحيــح  ــٍة«  اَلمَّ

ثانًيا:
المعــارف  وزيــادة  االّطــالع 
ســالمة  مجــال  فــي 
توّفــرت  وقــد  األطفــال، 
المصــادر  مــن  العديــد 
لزيــادة  والمكتوبــة  المرئّيــة 
الوعــي بســالمة األطفــال، 
فــي  الّطــرق  أســهل  ومــن 
جوجــل  فــي  البحــث  ذلــك 
األطفــال(  )ســالمة  عــن 
أو  الطفــل(  )ســالمة  أو 
)children safety( وســتظهر 

الّنتائــج. مــن  العديــد 
ثالًثا:

استخدام وسائل وتطبيقات 
الّســالمة فــي كّل مــا يحيــط 
حاميــات  مثــل  بالّطفــل؛  
أبــواب  أو  األثــاث  حــواّف 
الحمايــة للمطابــخ والّســاللم 
اآلمــن  الّتصّفــح  برامــج  أو 
اإلنترنــت  علــى  لألطفــال 

ذلــك. وغيــر 
للوســائل  االســتخدام  هــذا 
بيئــة  يوّفــر  واّلتطبيقــات 
آمنــة للّطفــل تقّلــل إلــى حــّد 
كبيــر فــرص تعــّرض الّطفــل 

للّضــرر.
رابًعا :

األعمــال  علــى  الّتــدرب 
بســالمة  عالقــة  لهــا  الّتــي 
أهــّم  ومــن  األطفــال، 
الّتــدّرب  ّالّتدريبــات  تلــك 
األّوليــة  اإلســعافات  علــى 
لألطفــال ، ومــن أهــم بنــود 
الّتدريــب الّتعامــل مــع حــاالت  

االختنــاق والغّصــة وحــاالت 
الحــروق والقطــع والّنزيــف، 
ــر  ــّدورات تتوّف ومثــل هــذه ال
لــدى عــدد مــن الجهات ؛ منها 
الّســعودّي  األحمــر  الهــالل 
فــي  دورات  يقــّدم  اّلــذي 
لكاّفــة  األّولّيــة  اإلســعافات 
ضمــن  المجتمــع  شــرائح 
نايــف  األميــر  برنامــج 
ــة ، وقــد  لإلســعافات األّولّي
الّســطور  كاتــب هــذه  حضــر 
إحــدى دورات هــذا البرنامــج 
https://training.srca. (

.)/org.sa
خامًسا :

أنفســهم  األطفــال  تدريــب 
؛  الّســالمة  مبــادئ  علــى 
الّصحيحــة  الّطريقــة  مثــل 
لعبــور الّطريــق أو اســتخدام 
الّشــخصّية  الحمايــة  أدوات 
ركــوب  اثنــاء  كالخــوذات 
المــاء  شــرب  أو  الّدّراجــة 
األجــواء  فــي  أكثــر  بكميــات 
لذلــك  وتتوّفــر   . الحــاّرة 
مــواّد متعــددة تســاعد علــى 
البرامــج  مثــل  الّتدريــب؛  
وغيرهــا،  التّلفزيونّيــة 
الّســبعينات  جيــل  ولعــّل 
والّثمانينــات الميالدّيــة يتذكر 
اّلــذي  )ســالمتك(  برنامــج 
توعوّيــة  جرعــات  يقــّدم  كان 

الّســالمة. عــن  ممتــازة 
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سادًسا:
الّتــي  الجهــات  مطالبــة 
األطفــال  مــع  تتعامــل 
وصــاالت  كالمــدارس 
أعلــى  بتطبيــق  األلعــاب 
الّتــي  الّســالمة  معاييــر 
وغيرهــم؛  األطفــال  تحمــي 
ــال  فــي  فعلــى ســبيل المث
ــة  ــم حماي ــر كري اســتراليا يعتب
البشــرة من أشــّعة الّشــمس 
قّبعــة   )sunscreen cream(
الّشــمس  مــن  الحمايــة 
)Sun( مــن الّضرورّيــات اّلتــي 
الحقيبــة   تحتويهــا  أن  يجــب 
طالــب.  لــكّل  المدرســّية 

: بًعا ســا
المشــّرعة،  الجهــات  علــى 
وكذلك المهتّمين بالّســالمة  
معاييــر  تطويــر  والباحثيــن 
الّســالمة الخاّصــة باألطفــال 

ألّن   نظــًرا  ؛  دورّي  بشــكل 
تحــدق  اّلتــي  المخاطــر 
طبيعــة  ذات  باألطفــال 
للّتغّيــر  تبًعــا  متغّيــرة 
واالقتصــادّي  الّتكنولوجــّي 
العالــم ؛ فمثــاًل قبــل  فــي 
تكــن  لــم  الّســيارة  اختــراع 
حــوادث المــرور عامــل خطــر، 
الّســيارة  اختــراع  بعــد  ولكــن 
المــرور  حــوادث  أصبحــت 
عامــل خطــر علــى األطفــال؛   
ال  اّلــذي  البســيط  فالحــادث 
ــغ قــد يكــون  ــر علــى البال يؤّث
عــام  عمــره  لطفــل  مميًتــا 
تــّم  فقــد  ولذلــك   ، واحــد 
الّســالمة  معاييــر  تطويــر 
لألطفــال  وتطبيقاتهــا 
ومــن  الّســيارات،  فــي 
الّســالمة  كرســي  أبرزهــا 
الخــاّص باألطفــال وتجليــس 
المقاعــد  فــي  األطفــال 
الخلفّيــة ، وهــذه اإلجــراءات 
وفــاة  احتمالّيــة  خّفضــت 
الحــادث  بســبب  الّطفــل 

المرورّي بأكثر من 7٠ %.
وختاًمــا فالّدعــوة موّجهــة لــك 
أخــي الكريــم لالهتمــام بهــذا 
يمّســنا  ألّنــه  الموضــوع؛  
جميًعــا فــي أحــد أعــّز مــا لدينــا 
وهــم أطفالنــا .ولذلــك فقــد 
تــّم تطويــر معاييــر الّســالمة 
لألطفــال  وتطبيقاتهــا 
ومــن  الّســيارات،  فــي 
الّســالمة  كرســي  أبرزهــا 
الخــاّص باألطفــال وتجليــس 
المقاعــد  فــي  األطفــال 
الخلفّيــة ، وهــذه اإلجــراءات 
وفــاة  احتمالّيــة  خّفضــت 
الحــادث  بســبب  الّطفــل 
.%  7٠ مــن  بأكثــر  المــرورّي 

وختاًمــا فالّدعــوة موّجهــة لــك 
أخــي الكريــم لالهتمــام بهــذا 
يمّســنا  ألّنــه  الموضــوع؛  
جميًعــا فــي أحــد أعــّز مــا لدينــا 

وهــم أطفالنــا .
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األثر الفّعال 
لتحليـــــــــل 
المخــــــاطر 
فـــي خطط 
الّطــــــوارئ

69
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العربّية  المملكة  نذكر  عندما 

خاطر  في  يجول  الّسعودّية 

الجميع ماء زمزم وأطهر البقاع 

بخدمة  الله  شّرفها  اّلتي 

زّوار  من  الّرحمن  ضيوف 

الله  لبيت  وحّجاج  ومعتمرين 

الحرام ، والّتفّرد بإدارة أكبر حشد 

اإللهّية  بالقدرة  ا  سنويًّ يتجّمع 

بمختلف الّلغات والجنسّيات و 

الّثقافات جامًعا بين  األعمار و 

الّزمان  و شرف  المكان  شرف 

و شرف الّصنيع و شـــــــــــــــرف 

الخدمة.

هو  الكثير  يتخّيله  ال  ما  ولكن 
مالّية  موارد  من  ذلك  يتبع  ما 
وبشرّية وإدارّية سواء من بنية 
من  ؛  متّنوعة  وخدمات  تحتّية 
وسائل الّنقل ، وتأمين الّسكن 
والّرعاية    ، والمريح  المتعّدد 
األمن  سبل  وكاّفة  الّصّحّية 
والّسالمة  والّراحة  والّطمأنينة 
أحد  يعتبر  الذي  معانيها  بكّل 
الّتحّول  برنامج  اهتمامات  أبرز 
الوطنّي ورؤية المملكة ٢٠٣٠.
ما  لذكر  المجال  يسع  ال  وقد 
إلنتاج  وتقديمه  إعداده  يتّم 
ومن  ؛  الجليلة  الخدمات  هذه 
أمن  لضمان  الّتخطيط  ذلك 
من  الّرحمن  ضيوف  وسالمة 
خالل دراسة المخاطر وتحليلها 
لمختلف الحاالت الّطارئة الّتي 

قد تحصل ال قّدر الله.
على  تبنى  الّدراسات  هذه  إّن 
وفرضّيات،  وتجارب  خبرات 
من  عدد  على  وتشتمل 
تكفل  اّلتي  الّسيناريوهات 
الحاالت  مع  الّتعامل  جاهزّية 
الّطارئة واألزمات مهما كانت، 
محتوًيا  المخرج  يكون  بحيث 
وسبل  المخاطر  تحليل  على 
الفّنّي  واإلسناد   ، معالجتها 
تحديد  مع  اّلالزمين  والمالّي 
مع  بالّتعامل  المعنّية  الجهات 
ومسئولّيات  ومهاّم  األحداث 
إعادة األوضاع  آليّة  ّجهة و  كل 

في حــــــــــــــــــــال حدوث أضرار

الله- و كيفّية اإليواء   -ال قّدر 
و  الخطط  و  يتضّرر  لمن 
البديلة......الخ. المواقع 

فلنستعرض  مختصر  وكمثال 

فرضّية بعنوان : »رفض أعداد 

المعد  للّسكن  الحّجاج  من 

ّلهم«.
نجد أّن الّسينـــــــــــــــــــــــــاريوهات 
المحتملة يلزمها تحديد الّنطاق 
مّكة  في  سواًء  المكانّي 
المكّرمة أو المدينة المنّورة أو 
وكذلك  المقّدسة،  المشاعر 
يلزم تحديد مؤّسسة الّطوافة 

الّتابع إلشرافها هذه الحالة.
يجب  الفرضّيات  جميع  في 
لذلك  ويلزم   ، المخاطر  تقييم 
والمتضّررين  األخطار  تحديد 
الحالّية  والّتدابير  والّضوابط 
والمعيار المستهدف الوصول 
المستقبلّية،  واإلجراءات  إليه 
المخاطر  ملّخص  أّن  فنجد 

المحتملة كالّتالي:
١.حوادث مرورّية.
٢. اختناق مرورّي.

مثل  اإلعالمّية؛  ٣.الّتبعات 
وسائل  عبر  الحدث  انتشار 

الّتواصل االجتماعّي .
٤.الّتبعات األخرى.

المتضّررين  أبرز  أّن  يلحظ  كما 
هم: 

الحّجاج المعنّيون.. ١
رجال األمن.. ٢
مؤّسســــــــــــــــــات الّطوافة . ٣

المعنّية.

م. عبداللطيف بن حمزه سنان 
المستشار الهندسّي وخبير 

الّسالمة والّصّحة المهنّية
عضو الهيئة االستشــــــــــــارية 
لمركز السالمة وإدارة المخاطر 

واألزمـــــــــــــــات)سيف(
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 سكان المنطقة المحيطة.. ٤
 مستخدمو الّطرق المجاورة.. ٥

كمــا يلــزم تحديــد اإلجــراء الفــورّي ، وليكــن الّتنســيق لوقــوف الّلجنــة المختّصــة لمســاكن الحّجــاج لمطابقــة 
ــّم تحديــد  ــّم يت ــة مــع الوســيط والوضــع علــى الّطبيعــة ، ومــن ث متطّلبــات الّســكن المدّونــة فــي االّتفاقّي
الحــّل البديــل إليــواء المتضّرريــن إن لــزم، وريثمــا يتــّم ذلــك ينقــل الحّجــاج لموقــع مؤّقــت لحيــن تصحيــح 

وضعهــم.
باالعتمــاد علــى منهــج مصفوفــة تحليــل المخاطــر، اّلتــي يتــّم مــن خاللهــا تقييــم الخطــر علــى األشــخاص أو 
الممتلــكات يتــّم تصنيــف مختلــف المخاطــر ضمــن عملّيــة الّتحليــل الّنوعــّي وفــق تلــك المصفوفــة المبنّيــة 
علــى مقياســي درجــة احتمــال حــدوث الخطــر، ودرجــة تأثيــره، ويتــّم تقديــر القيمــة الّرقمّيــة للخطــر وفــق 

المعادلــة الّتاليــة:

وبنــاًء علــى آلّيــة تحليــل المخاطــر والمخاطــر المحتملــة للفرضّيــة المعنّيــة تــّم عمــل تصنيــف المخاطــر حســب 
الموّضــح فــي الجــدول الّتالــي :

ــا الغالــي وتمــام الّصحــة والّســالمة لضيــوف  نســأل اللــه تعالــى دوام نعمــة األمــن واألمــان علــى وطنن
ــن . ــن علــى خدمتهــم     أجمعي الّرحمــن والقائمي
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https://uqu.edu.sa/icrs
https://twitter.com/ICRSUQU

