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متابعة

تسديد رسوم السير
من دون معاينة ميكانيكية!
المرأة العربية
في ّ
الهوة
ُ
تظهر البيانات الدولية أن حركة املرأة
صاحبة املهارات واملوهوبة تلعب دورًا
أســاسـيــا فــي آل ـيــات اإلن ـت ــاج الـعــاملــي.
وكما يوضح تقرير البنك الدوليّ ،
فإن
املهاجرات الالتي يتمتعن
عدد النساء
ّ
بمهارات عملية تخطى عــدد الذكور
في بلدان مجلس التعاون االقتصادي
والتنمية .رغــم ذل ــك ،تبقى امل ــرأة في
الـعــالــم الـعــربــي مقموعة فــي تحقيق
ُ
تـطـلـعــاتـهــا الـعـمـلـيــة .ه ــذا م ــا تـظـهــره
بيانات ملنظمة العمل الدولية (،)2015
ّ
وتحديدًا مؤشر الهوة الجندرية في
أوساط الشباب ،الذي يقيس ،بالنقاط
املئوية ،الفرق بني ّ
معدالت التشغيل
فــي صفوف الــذكــور واإلن ــاث .ففيما
ي ـن ـخ ـفــض ه ـ ــذا املـ ــؤشـ ــر إل ـ ــى نـقـطــة
واحدة على املستوى العامليُ ،ويصبح
سلبيًا في بلدان شرق آسيا (أي إن
التشغيل في أوساط اإلناث أكبر منه
ّ
فــي أوس ــاط الــذكــور) يتضخم الفرق
إل ــى  27.6نـقـطــة مـئــويــة ف ــي الـبـلــدان
ال ـع ــرب ـي ــة ،وه ـ ــو امل ـ ـعـ ـ ّـدل األعـ ـل ــى بــن
مناطق العالم على اإلط ــاق .األنكى،
ُ
هــو ّأن ه ــذه ال ـهــوة الـتــي تـظـهــر حجم
ال ـق ـمــع وال ـت ـن ـم ـيــط الـ ــذي ت ـت ـع ـ ّـرض له
امل ــرأة ،تــزايــدت على نحو مقلق منذ
ع ــام  ،1991حــن كــانــت  22.5نقطة
مئوية .لذاّ ،
ّ
استمر ركود البلدان
فإن
العربية على املستوى الجندري ،فإنّ
"هجرة األدمغة" ُستصبح أكثر فأكثر
اهتمامًا نسائيًا عربيًا.

ً
ك ـنــدا م ـثــا تـعـمــد حــالـيــا إل ــى تعديل
ّ
ً
ق ــان ــون ال ـه ـج ــرة ب ـن ــاء ع ـلــى م ـس ــودة
ّ
قدمتها الحكومة الليبرالية تهدف
منها عكس مفاعيل التعديالت التي
كانت قد ّ
مررتها الحكومة املحافظة
السابقة ُعـ ّـدت "معادية للمهاجرين"
ّ
وت ـصــنــف املــواط ـنــن "ك ـنــديــن درجــة
أولـ ـ ــى وث ــانـ ـي ــة" م ــن خـ ــال تـصـعـيــب
الحصول على الجنسية عبر زيــادة
شــروط اإلقــامــة ،وفــي املقابل تسهيل
ع ـم ـل ـيــة انـ ـت ــزاعـ ـه ــا .والـ ــافـ ــت أن مــن
ب ـ ــن الـ ـبـ ـن ــود ال ـ ـجـ ــديـ ــدة املـ ـط ــروح ــة
ت ـي ـس ـيــر حـ ـص ــول الـ ـط ــاب األج ــان ــب
عـلــى الـجـنـسـيــة ،مــن خ ــال احـتـســاب
ّ
ّ
(وبحد
نصف وقــت إقامتهم كطلب
أقصى ال يتجاوز  365يومًا) باتجاه
ح ـص ــول ـه ــم عـ ـل ــى اإلق ـ ــام ـ ــة ال ــدائـ ـم ــة
ّ
وب ـعــدهــا الـجـنـسـيــة ،ال ـتــي تـتـطــلــب ـ
بـحـســب ال ـق ــان ــون ال ـجــديــد املـنـتـظــر ـ
املكوث بصفة مقيم دائم لفترة 1095
يومًا خالل فترة خمس سنوات.
وفـ ــي م ـع ــرض اإلعـ ـ ــان ع ــن م ـســودة
قانون الهجرة الجديدّ ،
تعهد وزير
ال ـه ـج ــرة الـ ـكـ ـن ــدي ،جـ ــون م ــاك ــال ــوم،
بتسهيل الهجرة للطالب األجانب،
ّ
وق ـ ـ ـ ــال" :إن ال ـ ـطـ ــاب األج ـ ــان ـ ــب هــم
امل ـص ــدر األف ـض ــل ل ـل ـم ـهــاجــريــن ،مــن
حيث مستواهم التعليمي ،وإتقانهم
ال ـل ـغ ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة أو ال ـف ــرن ـس ـي ــة،
ومعرفتهم النسبية بشؤون البالد"،
ّ
مـشـ ّـددًا على أنــه "يجب أن نعمل كل

ما في وسعنا الستمالتهم".
الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ن ـف ـس ـه ــا ،ال ـت ــي
تـعـيــش ال ـيــوم بـعــد ان ـت ـخــاب دونــالــد
تــرامــب رئـيـســا لـحـظــات درامــاتـيـكـيــة
ّ
يخص عالقتها باملهاجرين،
فــي مــا
ملست فعليًا تأثير تعقيد معامالت
تأشيرات املهارات على تدفق الطالب.
فمنذ أن ت ـ ّـم خـفــض أع ــداد تــأشـيــرات
ال ـ ـ ـ ــدخ ـ ـ ـ ــول امل ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة ألصـ ـ ـح ـ ــاب
ُ
امل ـهــارات ـ ـ حيث كبحث عند  85ألفًا
سنويًا منذ عــام  20 ،2004ألفًا منها
لـحــامـلــي ال ـش ـهــادات الـعـلـيــا ـ ـ تــراجــع
تدفق الطالب األجانب إلى الجامعات
األميركية ،وكذلك ُس ّجل اختالف في
املـسـتــوى التعليمي ال ــذي يتمتعون
بـ ـ ــه ،مـ ــا يـ ــوضـ ــح ال ـ ـتـ ــرابـ ــط امل ـب ــاش ــر
ب ــن ال ــرغ ـب ــة ف ــي ت ـعــزيــز املـكـتـسـبــات
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة وم ـ ــن ب ـع ــده ــا م ـبــاشــرة
االسـتـقــرار فــي البلد املـنـشــود بصفة
إقامة دائمة.

الهجرة بالعكس

ّ
ولـ ـك ــن ح ــت ــى ع ـن ــدم ــا تـ ـك ــون أس ـ ــواق
العمل في البلدان الصناعية مالئمة
ألصحاب املهارات املهاجرين ،يوضح
ّ
تقرير البنك الدولي أن الهجرة ُيمكن
ً
ُ
أن تنعكس وتصبح عودة إلى الوطن
األص ـل ــي .وبــال ـف ـعــل ي ـتــوصــل إل ــى أن
"م ــا بــن  %20و %50مــن املـهــاجــريــن
ي ـغ ــادرون خ ــال ف ـتــرة خـمـســة أع ــوام
ع ـلــى وص ــولـ ـه ــم ...م ــع امل ــاح ـظ ــة من
خ ــال ب ـعــض امل ـع ـط ـيــات أن احـتـمــال
ع ـ ـ ـ ـ ــودة املـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري ـ ــن م ـ ــن أص ـ ـحـ ــاب
املـ ـه ــارات ه ــو أك ـبــر م ــن ذل ــك املـسـ ّـجــل
لدى أصحاب املهارات األدنى".
ّ
يستقروا
أن يـعــود املـهــاجــرون أو أن
ف ــي ب ــاده ــم ال ـج ــدي ــدة ه ــي خ ـي ــارات
تختلف بــاخـتــاف ق ــدرة املجتمعات
على الــدمــج وق ــدرة الـبـلــدان األصلية
على جــذب أبنائها لـلـعــودة .غير أن
شـيـئــا اواحـ ـ ـدًا مــؤك ـدًا هــو أن "هـجــرة
املـ ـ ـه ـ ــارات وان ـ ــدم ـ ــاج أس ـ ـ ــواق ال ـع ـمــل
العاملية للمهن التي تتطلب مهارات
ع ــالـ ـي ــة س ـت ـس ـت ـم ـ ّـر ب ــالـ ـنـ ـم ــو" ي ـق ــول
ُ
البنك الــدولــي .قد تـقـ ّـرب تكنولوجيا
امل ـع ـلــومــات واالت ـ ـصـ ــاالت امل ـســافــات،
ُ
ّ
غير أنــه لــم تثبت حــتــى اآلن قدرتها
للعب دور الـبــديــل عــن ح ــزم األمتعة
وإعداد الشنط للرحيل.

على طريقة اصدار افادات
النجاح في الشهادة الرسمية
في ظل اضراب هيئة التنسيق
النقابية ،أصدر وزير الداخلية
نهاد المشنوق قرارًا طلب فيه
استيفاء رسوم الميكانيك من
دون المعاينة الميكانيكية
من السيارات المستعملة
المباعة واللوحات المستبدلة.
أما من استحقت معاينة
آلياتهم أخيرًا وترتبت عليهم
غرامات التأخير فعليهم
انتظار قانون االعفاء من
الغرامات بعد انتهاء اعتصام
اتحادات نقابات النقل البري
يشمل القرار حالتي تسجيل المركبات المستعملة
واستبدال اللوحات فقط (مروان بو حيدر)

فاتن الحاج
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،تـ ـبـ ـلـ ـغ ــت مـ ـصـ ـلـ ـح ــة ت ـس ـج ـي ــل
الـ ـسـ ـي ــارات واآلل ـ ـيـ ــات ف ــي ه ـي ـئــة إدارة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــر ق ـ ـ ـ ـ ــرارًا مـ ـ ــن وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
والـبـلــديــات نـهــاد املـشـنــوق حـمــل الــرقــم
 2523ي ـط ـل ــب فـ ـي ــه اسـ ـتـ ـيـ ـف ــاء رسـ ــوم
السير السنوية (امليكانيك) استثنائيًا
وملــدة  3أشهر ،من دون إجــراء املعاينة
امليكانيكية ،وذلــك في حالتي تسجيل
املركبات املستعملة بكل أنواعها املباعة
من صالونات السيارات (املعارض) أو
مــن ف ــرد إل ــى ف ــرد مــن جـهــة ،واسـتـبــدال
اللوحات من جهة ثانية .هذا القرار طرح
تـســاؤالت عن قانونيته ،اذ إن املعاينة
ّ
وتعد شرطا قائما
امليكانيكية إلزامية
لتسديد الــرســوم على السيارات ،علما
ان هناك خالفا حول هذه النقطة ،اذ ان
قرار املشنوق ينحصر بحاالت تسجيل
السيارات وال يشمل تسديد الرسوم من
قبل مالكي السيارات.
يشرح رئيس املصلحة أيمن عبد الغفور
لـ «األخبار» ظروف القرار .يقول انه نابع
من التوصيات واملناقشات التي دارت
خالل الجلسة األخيرة للجنة األشغال
العامة والنقل والطاقة واملياه النيابية
فــي  15ال ـج ــاري .ويـشـيــر ال ــى أن هيئة
إدارة السير وضـعــت اللجنة النيابية
في تفاصيل األزمــة التي بــدأت مع بدء

تنفيذ اعتصام اتحادات ونقابات النقل
البري أمــام مراكز املعاينة امليكانيكية
ف ــي  17ت ـش ــري ــن األول ،ح ـي ــث تــوقـفــت
ك ــل أنـ ــواع امل ـعــامــات املـتـعـلـقــة بــرســوم
امليكانيك ،مــا عــدا الـسـيــارات الجديدة
(عـمــرهــا أقــل مــن  3سـنــوات وال تحتاج
إلى معاينة مسبقة).
يقول عبد الغفور أن «اإلدارة نقلت إلى
أعـضــاء اللجنة صرخة نقابة أصحاب
م ـع ــارض ال ـس ـي ــارات املـسـتـعـمـلــة ،الـتــي

قباني :لم نرفع توصية
إلى الوزير وما حصل كان
تعاونًا بين السلطات

راجعتها م ــرارًا بشأن انخفاض املبيع
لديها بصورة كبيرة بسبب االعتصام
النقابي ،وهــو مــا جعل اللجنة تصدر
توصية بالسماح بتسجيل السيارات
امل ـ ـبـ ــاعـ ــة م ـ ــن ص ـ ــال ـ ــون ـ ــات ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
(املعارض) أو من فرد إلى فرد وانتقال
املـلـكـيــة م ــن دون امل ـ ــرور ع ـلــى املـعــايـنــة
حتى إشعار آخر .وهناك توصية ثانية
مشابهة بـمــوضــوع لــوحــات الـسـيــارات
التي يفترض أن تسجل عليها األرقــام
قبل انقضاء مهلة شهرين».
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى رسـ ــوم ال ـس ـيــر الـتــي
ت ـس ـت ـحــق ع ـل ــى الـ ـسـ ـي ــارات وامل ــرك ـب ــات
اآللية خالل فترة االعتصام ،فيلفت عبد
الغفور إلى أن عددًا من النواب اعترضوا
ف ــي ال ـج ـل ـســة ع ـلــى طـ ــرح دفـ ــع ال ــرس ــوم
استثنائيًا من دون معاينة ميكانيكية،
لكون األمر يضرب مبدأ املعاينة نفسها

وس ــام ــة املــرك ـبــة وال ـس ــام ــة امل ــروري ــة،
وي ـص ـبــح ســاب ـقــة يـبـنــى عـلـيـهــا ف ــي ما
بعد ،لذا كانت التوصية بإعداد اقتراح
قانون اللغاء الغرامات على املواطنني
التي ّ
تمرك تلقائيًا ( %10من قيمة رسم
الـسـيــر الـسـنــوي عــن كــل شـهــر تــأخـيــر)،
فور انتهاء االعتصام».
ل ـ ـكـ ــن هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون سـ ـيـ ـشـ ـم ــل ف ـقــط
املتخلفني عــن دفــع الــرســوم خــال فترة
األزمة ،فماذا عن املستفيدين من قانون
خفض الغرامات على متأخرات رسوم
السير وامليكانيك عن السنوات السابقة
ال ـص ــادر ف ــي ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة ف ــي 3
تشرين الثاني املــاضــي ،والــذي تنتهي
مـفــاعـيـلــه ف ــي  27ش ـبــاط  ،2017ف ــي ما
ل ــو ان ـق ـض ــت امل ـه ـل ــة ولـ ــم ي ـت ـم ـك ـنــوا مــن
االستفادة قبل هذا التاريخ؟
النائب
النيابية
رئيس لجنة األشـغــال
ّ
محمد قباني يؤكد ل ـ «األخ ـبــار» أنــه ال
يـمـكــن تـمــديــد مـفــاعـيــل ق ــان ــون اإلع ـفــاء
وه ــؤالء سيدفعون الـغــرامــات املترتبة
عليهم حتمًا في ما لو صح االفتراض،
أم ــا مــا نعمل عليه حــالـيــا فـهــو قــانــون
إلعفاء املواطنني من الغرامات في فترة
األزم ــة فقط ،وهــذا الـقــانــون ال يمكن أن
ن ـت ـقــدم ب ــه الـ ـي ــوم ،ق ـبــل م ـعــرفــة ال ـف ـتــرة
الزمنية الـتــي سيستغرقها اإلض ــراب،
فالقانون ال يكون مفتوحًا زمنيًا».
هل يمكن لوزير أن يستند إلى توصية
لجنة نيابية؟ يقول قباني إنه «ال مانع
في األمر إذا كان هناك ظرف استثنائي،
وإذا اقـ ـتـ ـض ــت ال ـ ـ ـضـ ـ ــرورة وم ـص ـل ـحــة
املــواط ـنــن ذلـ ــك» ،نــافـيــا أن «يـتـعــارض
ذل ـ ــك مـ ــع مـ ـب ــدأ ف ـص ــل الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ،ألن
ال ـل ـج ـنــة ال ـن ـيــاب ـيــة أصـ ـ ــدرت الـتــوصـيــة
ول ــم تــرسـلـهــا إل ــى ال ــوزي ــر ،إذ ال يحق
ّ
لها أن ترفع التوصية إال إلــى املجلس
ّ
النيابي ،لكن ما حصل أن الوزير املعني
أخــذ بالتوصية مــن بــاب الـتـعــاون بني
السلطات أو تكاملها ال أكثر وال أقل».

Lebanese Republic
Ministry of Public Health
National Competitive Bidding for
Emergency Primary Healthcare Restoration Project
EPHRP– Ref.: P152646
MOPH intends to award a contract with the above title with ﬁnancial
assistance from the World Bank Grant #: TF018845 the main
components of this service contract include
Provision of Computers and Peripherals
Interested Firms may obtain the Bidding Document from
http://www.moph.gov.lb/
http://bit.ly/2g2NPAe
The deadline for submission of bids is before
December 23, 2016 at 14:00 Beirut Local Time.

