
يف دراس��ة جملموع��ة البن��ك ال��دويل ح��ول الواقع املناخ��ي اجلديد يف منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا ... 
ثم��ة معطي��ات يجب التوقف عنده��ا  وال يجوز إغفالها أو القفز م��ن فوقها، ونحن نودع عامًا مثقاًل بالهموم واملش��اكل 
والتحدي��ات، ونس��تقبل عام��ًا ميالديًا جديدًا نرجو أن يك��ون أقل حدة واكرث تفاؤال وإيجابي��ة. ويف تقرير البنك أن منطقة 
الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا تعترب واحدة من أكرث املناطق تنوعًا يف العامل من الناحية االقتصادية، ويبلغ نصيب 
الف��رد م��ن إجم��ايل الناج احملل��ي يف هذه املنطقة  ما ب��ن 1000 دوالر يف اليمن إىل أكرث م��ن 20 ألف دوالر يف دول 
اخللي��ج. ونتيجة لذلك، تتباين ق��درات التكيف وقابلية التأثر باألخطار وخماطر املناخ تباينًا ش��ديدًا يف هذه املنطقة. 
وطبق��ًا لتقري��ر البنك الدويل س��وف تتأثر املنطقة أمي��ا تأثر عند ارتفاع درجة احل��رارة إىل درجتن و أرب��ع درجات مئوية، 
الس��يما نظرًا للزيادة الكبرية يف موجات احلر الش��ديد املتوقع واالنخفاض الكبري يف توافر املياه، والنتائج املتوقعة 
لذلك على األمن الغذائي يف هذه املنطقة. لقد بلغ معدل االحرتار يف كل 10 سنوات 0,2 درجة مئوية يف املنطقة 
من س��نة 1961 إىل 1990 . ومنذ ذلك التاريخ وهذا املعدل يس��ري بوترية أس��رع وهو ما يتماشى مع الزيادة يف معدالت 
ح��دوث االرتفاع احل��اد يف درجات احلرارة. ومع تنوع اجلهات الفاعلة، حكومات وس��لطات حملية وجمموعات رئيس��ة 
ودوائ��ر تابع��ة لألمم املتحدة.. مع هذا التن��وع ندعو التخاذ إجراءات حملية ملكافحة تغ��ري املناخ، ومن أجل االنتقال 

العادل نحو التنمية املستدامة املنخفضة الكربون واملقاومة  لظروف املناخ.

إننا نش��ارك اجلهات الفاعلة االعتقاد بأن العمل يف جمال املناخ س��وف يكون حاسمًا بالنسبة للتنمية وأن املفاوضات 
املتعلق��ة باملن��اخ والتنمي��ة بعد ع��ام 2015 مرتبط��ة ارتباطًا قوي��ًا، ويلزم بالت��ايل التوصل إىل نتيج��ة ناجحة يف كال 
املس��ارين يف العام اجلديد لضمان  اتخاذ إجراءات فعالة  ضد تغري املناخ  ومن أجل عامل أكرث اس��تدامة يقوم  على 

العدل واحلقوق.

وم��ا يعزز ثقتنا بأننا س��نكون قادرين على العمل ملصلحة مدننا، التفويض الق��وي الذي حصلنا عليه يف الدورة الثانية 
واخلمس��ن للمكت��ب الدائم يف املنامة وه��و التفويض الذي س��نبني عليه من أجل اطالق مب��ادرة تتصل يف جمملها 
بعملي��ة التنمي��ة املس��تدامة بع��د 2015.  لقد اطلقنا يف مؤمت��ر املؤمتر مبادرت��ن جديدتن نعتق��د أنهما يخدمان 
أهدافن��ا، املب��ادرة األوىل اط��الق جائزة جديدة بعن��وان » املدينة العربي��ة املتميزة« أو أي عنوان آخ��ر يؤدي إىل خلق 
التناف��س ب��ن املدن وحف��ز اإلرادات احمللية إلجن��از املزيد من اخلدمات للس��اكنن. املب��ادرة الثانية تفعي��ل  النظام 
األساس��ي جله��ة التنمية الثقافي��ة عرب » جمموعة العمل الثقايف للمدن العربية«. هاتان املبادرتان س��وف تس��همان 
يف تطوير األداء لإلدارات احمللية يف مدننا العربية وتخففان من الضغوطات التي قد تكون سببًا يف األحداث التي 

سجلها العام 2014 يف مدن وأقاليم عربية.

لق��د كان مؤمت��ر املنام��ة نقطة حتول يف مس��رية عمل منظمتنا. وهي مس��رية س��وف نعززها ونبن��ي عليها ماي ضيف 
جديدًا إىل إجنازات ومبادرات ومش��اريع املؤسس��ات التابعة لنا بالتعاون والتعاضد مع ش��ركائنا اإلقليمين والدولين  

وكل عام ميالد وأنتم بخري.

األمن العام

ما بعد 2015
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جملة دورية متخ�ص�صة

ت�صدرها منظمة املدن العربية

رئي�س التحرير

م. اأحمد حممد �صالح العد�صاين

الأمني العام امل�ساعد ملنظمة املدن العربية

مدير التحرير

غ�صان �صمان

رئي�س قطاع العالقات اخلارجية والإعالم

هيئة التحرير

مديـــر عـــام املعهــد العربـــي لإمنـــاء املــــدن

مــديـــــــــــر     م�ؤ�ص�صــــــة  جـــــــائــــــــزة    املنـظــــمـــــــــــــة
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مدير م�ؤ�ص�صة الرتاث واملدن التاريخية العربية

، كتابها  اآراء  عن  تعرب  املجلة  هذه  يف  املن�سورة  املقالت 

ول تعرب بال�سرورة عن راأي منظمة املدن العربية

الإ�صرتاكات

قيمة الإ�سرتاك ال�سنوي �ساملة اأجور الربيد كما يلي :

- املوؤ�س�سات الر�سمية 15 دينار كويتيا

- الأفراد 8 دنانري كويتية

- الأفراد يف الدول الأجنبية : 10 دنانري كويتية
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الثاني��ة  دورت��ه  العربي��ة  امل��دن  ملنظم��ة  الدائ��م  املكت��ب  عق��د 
واخلمس��ن يوم��ي 30/29- نوفم��رب 2014  بفن��دق انرتكونتيننت��ال 
البحرين، برعاية وحضور وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراين  
الدكت��ور جمع��ة ب��ن احم��د الكعب��ي، وكي��ل وزارة  ش��ؤون البلديات 
والتخطيط العمراين الدكتور نبيل حممد أبو الفتح  وبرئاسة مدير 
عام أمانة العاصمة الش��يخ املهندس حمم��د بن احمد أل خليفة 
وبحضور السادة أعضاء املكتب الدائم واألمانة العامة للمنظمة 

واملؤسسات التابعة لها. 

وق��د الق��ى الوزي��ر الكعب��ي  يف بداية االجتم��اع كلمة رح��ب فيها 
باملش��اركن وقال: أن العمل البلدي أصبح  اليوم احد ركائز التنمية 
االرتق��اء  يف  األساس��ي  دوره  خ��الل  م��ن  املس��تدامة  احلضري��ة 
 ، للف��رد واجملتم��ع  مبنظوم��ة املش��اريع واخلدم��ات املقدم��ة 
حيث اضحى مبفهومه الش��امل عنصرا أساس��يا م��ن عناصر تقدم 

اجملتمعات وتطورها وحتقيق التنافسية يف التنمية واإلمناء.

وأضاف أنه تعزيزا لهذا الدور فقد اضطلعت منظمة املدن العربية 
ب��دور ري��ادي يف االرتق��اء بالعم��ل البلدي م��ن خالل رفع مس��توى 
اخلدم��ات واملراف��ق البلدية واعتماد أس��لوب التخطيط الش��امل 
لتوجيه تنمية املدن على أساس واقعها االقتصادي واالجتماعي 

عل��ى  والعم��ل  والثق��ايف،  والبيئ��ي 
البلدي��ة  املؤسس��ات  وتنمي��ة  حتدي��ث 
وتطوي��ر التش��ريعات البلدية وصوال إىل 
حتقيق التنمية املستدامة يف املدينة 

العربية.

والقى األمن العام املساعد املهندس 
احم��د حمم��د صالح العدس��اين كلمة 
نياب��ة عن مع��ايل أم��ن ع��ام املنظمة 
وجه يف بدايتها الشكر ململكة البحرين 
باستضافة أعمال الدورة وقال إن جدول 
أعمال الدورة الثانية واخلمسن للمكتب 
الدائم يحف��ل بالعديد من املوضوعات 
الت��ي تهمن��ا جميع��ًا.. يف وقت تنش��ط 
فيه األمم املتحدة وهيئاتها و وكاالتها 
ومنظم��ات امل��دن الدولي��ة واإلقليمية 
العربي��ة  امل��دن  منظم��ة  بينه��ا  وم��ن 
يف وض��ع إط��ار  اس��رتاتيجيات التحضر 
الش��امل والعدالة االجتماعية والتوازن 

الدورة الثانية واخلمسون للمكتب الدائم

مدير عام أمانة العاصمة / املنامة مرتئسًا أعمال الدورة
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االقتصادي ملا بعد العام 2015. 

وأضاف أن��ه من الطبيعي أن تك��ون منطقتنا 
ومدنن��ا العربي��ة معني��ة يف ترس��يخ مب��ادئ 

وقواعد التنمية الشاملة..

م��ن جهت��ه أش��اد املهن��دس حمم��د احم��د 
الس��يد – مدي��ر بلدي��ة الدوحة رئي��س الدورة 
السابقة للمكتب الدائم ورئيس املؤمتر العام 
الس��ادس عش��ر للمنظمة بالتع��اون والدعم 
املستمر من األمانة العامة ملنظمة املدن 
العربية بقيادة سعادة األخ عبدالعزيز يوسف 
العدس��اين جلهة  توطيد عالقات املنظمة  
وزي��ادة  والدولي��ة  اإلقليمي��ة  باملنظم��ات 
الت��ي  واخل��ربات  الزي��ارات  وتب��ادل  الرواب��ط 

تنعكس بالفائدة على املدن العربية .

ث��م ألقى س��عادة املهن��دس الش��يخ حممد 
ب��ن احم��د أل خليف��ة املدي��ر الع��ام ألمان��ة 
العاصمة كلمة رحب فيها بالوفود املشاركة 
وقال أن هذه الدورة  تلتئم مع مرحلة جديدة 
من العمل البل��دي يف مملكة البحرين، التي 
تنم��وٍي  لعم��ل  منوذج��ًا  وس��تبقى..  كان��ت 
مس��تدام.. ينهض باإلنس��ان ويكسبه اخلربات 
واملعارف، واالستفادة من خمرجات التنمية، 

وتقنيات احلداثة لتطويِر جمتمعه و وطِنه.

وأضاف أن جدول أعمالنا يحفل باملوضوعات 
والقضاي��ا الت��ي ته��م مدنن��ا، ونح��ن ق��ادرون 
ب��إذن اهلِل عل��ى اتخ��اذ الق��رارات الت��ي تدفع 
مبس��رية منظمتنا وعملنا املش��رتك ملا فيه 

خدمة املدن العربية وساكنيها.

مت يف بداي��ة االجتماع نقل رئاس��ة الدورة من 
الدوحة إىل املنامة.. وانتخاب نائب الرئيس-  

بلدية اربد.

وقد خلص االجتماع إىل القرارات والتوصيات التالية:

أواًل: الشؤون املالية:
صادق املكت��ب الدائم على البيانات املالي��ة للمنظمة- بيان 
اإلي��رادات واملصروفات للس��نة املنتهي��ة 31 /12 /2013  مع 

تقرير احلسابات وكذلك احلساب اخلتامي. 

ثانيًا: الشؤون اإلدارية:
1 - اقرتاح بلدية دبي  بتعديل نظام اشرتاكات العضوية يف 

املنظمة

أوص��ي املكت��ب الدائ��م بتق��دمي الش��كر لبلدي��ة دب��ي عل��ى 
اقرتاحه��ا ودع��ا األمان��ة العام��ة لتش��كيل جلن��ة م��ن بلدي��ة 
دب��ي  وبريوت  واملنام��ة واألمانة العامة، تت��وىل إعداد تقرير 
مفصل لتطوي��ر آليات العمل يف املنظمة ومؤسس��اتها مبا 
يف ذلك االش��رتاكات، واقرتاح آلية توازن بن أوضاع املدن، من 
حيث احلج��م واملقدرة، وبن احلاجة لالش��رتاكات باعتبارها 
العامود الفقري ألنشطة املنظمة واملؤسسات التابعة لها. 
كما أوصى املكتب الدائم العواصم العربية واملدن املقتدرة 
بزيادة ما تدفعه سنويًا للمنظمة من رسوم اشرتاكات وتربعات 
لتعويض إعفاءات املدن والبلدي��ات الصغرية وغري املقتدرة 
لس��داد ما عليها من رسوم اش��رتاك وذلك كما جاء يف اقرتاح 
بلدية دبي. كما أوصى املكتب الدائم  األمانة العامة بإجراء 
مراجعة دورية آللي��ة رسوم االشت��راكات ووضع معايري تتصل 
بقدرة املدينة  على االلتزام بالدفع من عدمه.. ومبا ينس��جم 

األمن العام املساعد املهندس أحمد العدساين
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مع القرارات والتوصيات الصادرة عن دورات املؤمتر العام واملكتب 
الدائم.

2 - انضم��ام م��دن م��ن اململك��ة العربي��ة الس��عودية وفلس��طن
رحب املكتب الدائم بانضمام املدن اجلديدة من اململكة العربية 
الس��عودية، واملدن الفلس��طينية التي انضم��ت وتلك التي طلبت 

االنضمام لتكون مدنًا أعضاء يف املنظمة.

كم��ا أوص��ى املكتب الدائ��م األمان��ة العامة للمنظم��ة مبخاطبة 
امل��دن اجلدي��دة والرتحي��ب بانضمامه��ا والتأكي��د عليه��ا االلتزام 

بالنظام األساسي وخاصة فيما يتعلق بشروط منح العضوية.

مدن اململكة العربية لسعودية اجلديدة )صبيا – بيشه – حمائل 
عس��ري – وادي الدواس��ر – ال��رس – الدوامي – راب��غ – اخلفجي – 
– الع��ال( وامل��دن  – بلجرش��ي  – اجملمع��ة  – الزلف��ى  عفي��ف 
الفلس��طينية اجلدي��دة )اخلضر –بني س��هيال – الدوح��ة – وادي 
الس��لقا- تف��وح – باق��ة الش��رقية والن��زالت – رف��ح – الظاهري��ة – 
عبس��ان – املزرعة الش��رقية – طمون – بيت حان��ون – العبيدية – 
عقابا – تقوع – جباليا النزله – بيت فجار – قفن – العيزرية – يطا 

– روابي(.

3 -  تعديل نظام العضوية -  النظام األساسي
أوص��ى املكت���ب الدائم األمان��ة العامة بتعديل املادت��ن )7-3( و 
)8-3( م��ن الفص��ل الثاين – العضوي��ة، وإلغاء األحكام والش��روط 

التي تتصل بانضمام األفراد إىل عضوية املنظمة.

  UCLG –MEWA 4 -  طل��ب انضم��ام
للمنظمة

أوص��ى املكت��ب الدائ��م بقب��ول عضوية 
منظم��ة امل��دن املتح��دة واحلكومات 
احمللي��ة – ف��رع الش��رق األوس��ط وغرب 
أس��يا بصف��ة مراق��ب، م��ع اإلعف��اء م��ن 
أس��اس  وعل��ى  العضوي��ة  اش��رتاك 
املعامل��ة باملثل، وذل��ك وفقًا ملا جاء 
يف امل��ادة )6( م��ن النظ��ام األساس��ي 

للمنظمة رقم )3(:

»يجوز للمنظمة أن متنح صفة املراقب 
للمنظمات والهيئ��ات واالحتادات التي 
مت��ارس أنش��طة مماثل��ة بع��د موافق��ة 

املكتب الدائم....«

5 - مدي��ر ع��ام جدي��د ملؤسس��ة ال��رتاث 
واملدن التاريخية العربية

أوصى املكت��ب الدائ��م باملوافقة على 
طل��ب رئي��س بلدية تون��س رئيس جملس 
أمناء مؤسس��ة الرتاث واملدن التاريخية 
العربي��ة بتعي��ن الس��يد زب��ري املوحلي  
مديرًا عامًا للمؤسس��ة مع توجيه الشكر 

للمدير السابق السيدة سامية يعيش.

ثالثًا: العالقات اخلارجية واإلعالم
1 - املنتدى العربي - الصيني 

الت��ي  بالنتائ��ج  الدائ��م  املكت��ب  رح��ب 
متخض عنها املنتدى العربي الصيني 
املنام��ة  مدين��ة  مبب��ادرة  ون��وه  األول، 
ودعوة مدينة العقبة الستضافة أعمال 
الع��ام  يف  للمنت��دى،   الثاني��ة  ال��دورة 

.2016

وأوص��ى األمان��ة العام��ة التنس��يق م��ع 
اجلان��ب الصين��ي واملدين��ة املضيف��ة 

مدير عام أمانة العاصمة / املنامة ومدير بلدية الدوحة
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لتحدي��د زم��ان االنعق��اد واملوضوعات التي تتش��كل منها حم��اوره مبا 
يضمن جناحه وايجابياته.  

2 - أجندة جديدة للتنمية املستدامة 
اطل��ع املكت��ب الدائم عل��ى تقرير قط��اع العالق��ات اخلارجي��ة واإلعالم 
جس��ور  م��د  يف  املنظم��ة  دور  تعزي��ز  يف  العام��ة  األمان��ة  وجه��ود 
التع��اون مع الش��ركاء اإلقليمي��ن والدولين فيما يتص��ل بقضايا املدن 
بدع��م  الدائ��م  املكت��ب  وأوص��ى  البش��رية.  واملس��توطنات  واملناط��ق 
ه��ذا التوج��ه كي تبق��ى املدن العربي��ة حاضرة يف املش��هد العاملي 
وحميط��ة بالسياس��ات والربام��ج التي تتص��ل بأهداف األلفي��ة التنموية 
وعملي��ة التنمية املس��تدامة. وأوص��ى املكتب الدائم ب��أن تكون حماور 
وموضوعات املؤمتر العام الس��ابع عش��ر من العناوين الرئيس��ة ملسرية 
املنظم��ة ومؤسس��اتها مل��ا بع��د 2015  انس��جامًا م��ع أه��داف األلفية 

وعملية التنمية املستدامة.

3 - القدس .. واملسجد األقصى
أوصي املكتب الدائم ببذل املساعي وعلى ارفع املستويات لدى الدول 
الصديق��ة ومنظمات واحتادات املدن واحلكوم��ات احمللية اإلقليمية 
والدولية لوقف اس��تمرار االعتداءات اإلسرائيلية على املسجد األقصى 
وعل��ى املمتلكات العربية اخلاصة خش��ية االس��تمرار يف التهويد الذي 
ق��د ينته��ي بفق��دان املس��جد األقصى...وحتوي��ل أم��الك املقدس��ن 
لإلس��رائيلين.. وذل��ك بعد أن تس��ارعت مصادرة األمالك. وض��رورة زيادة 
والتعليمي��ة  والصحي��ة  واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة  لألنش��طة  الدع��م 

والسكنية للمحافظة على بقاء أهلنا يف القدس.

4 - دع������م امل�����دن وال�بل��دي���ات 
الفلسطينية

ان��س��ج��ام��ًا م���ع ق�����رار اجمل��ل��س 
االق����ت����ص����ادي واالج���ت���م���اع���ي 
ال��ع��ادي��ة  ال��ع��رب��ي يف دورت�����ه 
االق��ت��ص��اد  دع����م  ب���ش���أن   )94(
ص��م��ود  وت��ع��زي��ز  الفلسطيني 
ال���ش���ع���ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي يف 
اإلسرائيلي  االح��ت��الل  مواجهة 
املدن  الدائم  املكتب  أوص��ى   ..
العربية بتقدمي كافة أنواع الدعم 
للمدن الفلسطينية مبا يف ذلك 
التنموية  امل��ش��اري��ع  و  ال��ربام��ج 
وتأهيل األجهزة والكوادر البلدية 

الفلسطينية.

رابعًا: اجتماع املؤسسات 
التابعة للمنظمة 

1 - تعدي�����ل وتطوي�����ر  أحك�����ام 
وش�����روط  من���ح اجلوائ��ز واطالق 

جوائز جديدة

ما  على  ال��دائ��م  املكتب  أط��ل��ع 
العامة  األم��ان��ة  تقرير  يف  ج��اء 
انتهى  ال��ت��ي  ال��ت��وص��ي��ات  ح���ول 
ال���ي���ه���ا اج���ت���م���اع امل���ؤس���س���ات 
الكويت  يف  للمنظمة  التابعة 
2014، وقرر  - 28 مايو   27 بتاريخ 
اع��ت��م��اده��ا ب��ع��د إدخ����ال بعض 
تشكل  كونها  عليها،  التعديالت 
نقلة نوعية يف مسرية املنظمة 
ويدعو  لها  التابعة  واملؤسسات 
العامة  األم��ان��ة  ال��دائ��م  املكتب 
وامل���ؤس���س���ات ل��ل��م��ض��ي ق��دم��ًا 
اجتماع  يف  جاء  ما  ترجمة  يف 

املهندس أحمد العدساين ومدير عام أمانة العاصمة / املنامة
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معلومات  نظام  تطوير  ذل��ك  يف  مبا  توصيات  من  املؤسسات 
املدن  دع��ا  كما  وملحقاته،  العربية  للمدن  متكامل  ال��ك��رتوين 
هذا  لتنفيذ  واملؤسسات  العامة  األمانة  مع  للتعاون  العربية 

املشروع.

بريوت  مدينة  اق��رتاح  على  الدائم  املكتب  وافق  الصدد  هذا  ويف 
العربية  »املدينة  بعنوان  عامن  ك��ل  ج��دي��دة  ج��ائ��زة  ب��إط��الق 
املتميزة«.. بداًل من مسمى جائزة » املدينة العربية اخلضراء« 
وذلك لصعوبة تطبيق املعايري الفنية املعتمدة عامليًا على أن 

تكون مدينة بريوت مقرًا ألمانة اجلائزة اجلديدة.

وبلدية  اجلائزة  ومؤسسة  العامة  األمانة  الدائم  املكتب  ودع��ا 
وحتديد   اجلائزة   هذه  بإطالق  الكفيلة  اإلج��راءات  التخاذ  بريوت 

مزاياها واملعايري والشروط الناظمة ملنحها.

التابع��ة  املؤسس��ات  أمن��اء  جمال��س  وهيكل��ة  ألي��ة  تطوي��ر   -  2
للمنظمة

التابعة  املؤسسات  اجتماع  توصيات  على  الدائم  املكتب  اطلع 
األعضاء  املدن  بن  اجلغرايف  التوازن  حتقيق  جلهة  للمنظمة 
كل  رئيس  تفويض  ال��دائ��م  املكتب  وق��رر  األم��ن��اء...  جمالس  يف 
مبوافقة  ذلك  يحظى  أن  على  األعضاء  املدن  باختيار  مؤسسة 
يكون  أن  على  تاريخه  من  نافذا  ذلك  ويعترب  املنظمة.  عام  أمن 
عدد األعضاء يف جملس أمناء كل مؤسسة »إحدى عشر مدينة 

العام.  ومديرها  املؤسسة  ورئيس  العامة  األمانة  ممثل  »مع 

وقرر املكتب الدائم اإلبقاء على تشكيلة جمالس أمناء املؤسسات 
أع��اله. الفقرة  يف  ج��اء  كما  اجلديد  التشكيل  اعتماد  حن  إىل 

تشكيل جمالس أمناء املؤسسات التابعة للمنظمة:

أوال: تشكيل جملس إدارة صندوق إدارة صندوق
تنمية املدن العربية:

رئيسًا(  ( املنظمة  عام  • أمن 
• الكويت

ظبي • أبو 
• املنامة
• الدوحة
• الرياض

ليبيا • بنغازي/ 
الصندوق • مدير 

البيئة  مركز  أمناء  جملس  تشكيل  ثانيًا: 
للمدن العربية:

رئيسًا(  ( دبي  بلدية  عام  • مدير 
• مسقط 

• عمان 
• تونس 

• مراكش 
• اإلسكندرية 

• الكويت 
• الرياض 
• دمشق 

• بريوت
املنورة • املدينة 

• الرباط
• فاس

املركز • مدير 

رئيس بلدية بريوت الدكتور بالل حمد

سيف الرشيدي ، رئيس وفد مسقط
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املؤسسات:
- األمانة العامة ملنظمة املدن العربية 
ال���ع���رب���ي إلمن������اء امل����دن - امل���ع���ه���د 
ال��ع��رب��ي��ة ت��ن��م��ي��ة امل������دن  - ص����ن����دوق 
ال��ع��رب��ي��ة - م��ؤس��س��ة ج���ائ���زة امل�����دن 
املعلومات لنظم  ال��ع��رب��ي  امل��ن��ت��دى   -
- مؤسسة الرتاث للمدن التاريخية العربية

ثالثًا: تشكيل جملس أمناء جائزة منظمة 
املدن العربية :

1 - مدير بلدية الدوحة ) رئيسا(
2 -  اربد 

3 -  اإلسكندرية 
4 -  حلب 

5 -  صنعاء 
6 -  العيون 

7 -  املنامة 
8 -  نواكشوط 

9 -  املدير التنفيذي للجائزة 

املؤسسات:
- األمانة العامة ملنظمة املدن العربية 
ال���ع���رب���ي إلمن������اء امل����دن - امل���ع���ه���د 
ال��ع��رب��ي��ة ت��ن��م��ي��ة امل������دن  - ص����ن����دوق 
ال��ع��رب��ي��ة ل���ل���م���دن  ال���ب���ي���ئ���ة  م����رك����ز   -
املعلومات لنظم  ال��ع��رب��ي  امل��ن��ت��دى   -
-مؤسسة الرتاث للمدن التاريخية والعربية

رابع��ًا: تش��كي�ل جمل��س أمن����اء املنت���دى 
العربي لنظم املعلومات: 

1 -  أمانة عمان الكربى ) رئيسا(
2 - مسقط 

3 -  تونس 
4 -  مراكش 

5 - القاهرة 
6 - حلب 

7 - اربد 
8 -  صنعاء 
9 -  الرياض 

10 - مدير املنتدى

املؤسسات:
- األمانة العامة ملنظمة املدن العربية 

- املعهد العربي إلمناء املدن
- صندوق تنمية املدن العربية

- مؤسسة جائزة املدن العربية
- مركز البيئة للمدن العربية

- مؤسسة الرتاث للمدن التاريخية العربية

خامسًا: جملس أمناء املعهد العربي إلمناء املدن :
1 -  رئيس جملس األمناء – رئيس املعهد

2 - مكة املكرمة
3 - املدينة املنورة

4 - القدس
5 - الرياض

6 - جدة
7 - القاهرة
8 - دمشق

9 - تونس
10 - الرباط

11 - عمان
12 - الكويت

13 - مسقط
14 - دبي

15 - الدوحة
16 - اخلرطوم

17 - بغداد
18 - بريوت
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19 - بلدي��ة املنطق��ة الش��مالية – مملكة 
البحرين

20 - مدي��ر ع��ام املعه��د ) عض��وا وأمين��ا 
للمجلس(

املؤسسات:
العربية  العامة ملنظمة املدن  - األمانة 
ال��ع��رب��ي��ة - م���ؤس���س���ة ج����ائ����زة امل������دن 
ال���ع���رب���ي���ة ل���ل���م���دن  ال���ب���ي���ئ���ة  م����رك����ز   -
ال��ع��رب��ي��ة ت��ن��م��ي��ة امل������دن  - ص����ن����دوق 
املعلومات لنظم  ال��ع��رب��ي  امل��ن��ت��دى   -
- مؤسسة الرتاث للمدن التاريخية العربية

مؤسسة  أمناء  جملس  تشكيل  س��ادس��ًا: 
الرتاث واملدن التاريخية العربية:

)رئيسا( • تونس 
• صنعاء
• بنغازي

• حلب 
• القاهرة

• اربد 
• بريوت 

• القدس
• بغداد

لبنان  / • طرابلس 
األردن    / البرتاء  إقليم  • سلطة 

املغرب • فاس/ 
املغرب • الرباط/ 

• درعا

- املؤسسات :
- األمانة العامة ملنظمة املدن العربية 

-  مؤسسة جائزة املدن العربية
-  مركز البيئة للمدن العربية

-  صندوق تنمية املدن العربية
-  املنتدى العربي لنظم املعلومات

خامسًا: مناقشة تقارير جمالس أمناء املؤسسات
أمناء  جم��ال��س  وت��وص��ي��ات  تقارير  على  ال��دائ��م  املكتب  اط��ل��ع 
كربنامج  باعتمادها  وأوص��ى  للمنظمة  التابعة  املؤسسات 
دور  على  الدائم  املكتب  وأك��د  القادمة.  الثالث  للسنوات  عمل 
خدمة  إىل  تفضي  وسياسات  برامج  اعتماد  يف  املؤسسات 
ال��ت��ي ش��ه��دت حت���والت بفعل  امل���دن األع��ض��اء وخ��اص��ة تلك 

التطورات األخرية يف دول عربية شقيقة.

سادسًا: تشكيل املكتب الدائم
الدائم  املكتب  تشكيلة  على  باإلبقاء  ال��دائ��م  املكتب  أوص��ى 
وجملس إدارة صندوق تنمية املدن العربية وذلك حتى االنعقاد 

التايل لدورة املكتب الدائم الثالثة واخلمسن.

سابعًا: ما يستجد من أعمال
1 - مذك��رة أمان��ة عّم��ان حول تش��كيل جمموعة العم��ل الثقايف 

للمدن العربية.
أطل��ع املكت��ب الدائ��م عل��ى م��ا ج��اء يف مب��ادرة أمان��ة عّم��ان 
واقرتاحه��ا تش��كيل ) جمموع��ة العم��ل الثقايف للم��دن العربية 
Culture Group (  وأوصى باملوافقة عليها والطلب إىل األمانة 
العامة التنس��يق مع أمانة عّمان والش��ركاء األخرين بتفعيل هذه 

املبادرة ووضع اآللية الكفيلة بتنفيذها.
2 - زمان ومكان انعقاد املؤمتر العام السابع عشر

رحب  املكتب الدائم بعرض مدينة قسنطينة  استضافة  املؤمتر 
العام الس��ابع عش��ر  يف العام 2016 ، وأوصى بالعمل كي يكون 

املؤمتر جامعًا جلميع املدن.
3 - زمان ومكان انعقاد الدورة 53 للمكتب الدائم الدورة.

الدورة  استضافة  نواكشوط  مدينة  بعرض  الدائم  املكتب  رحب 
الثالثة واخلمسن للمكتب الدائم على أن يعقد يف شهر نوفمرب، 
بالتشاور  ال��دورة  انعقاد  تاريخ  بتحديد  العامة  األمانة  وأوصى 

والتنسيق مع املدينة املضيفة.
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14 - القدس 1 - بريوت 

15 -  الدوحة2 - عّمان

16 - اخلرطوم3 - اربد

 17 - مراكش4 - القاهرة

18 - دبي5 - اجلزائر

19 - الرياض6 - حلحول

20 - املدينة املنورة7 - تونس

21 - الكويت8 - بغداد

22 - مسقط9 -البصرة

23 - نواكشوط10 - قسنطينة

24 - مقديشو11 - عدن

25 - املنامة12 -الرباط

 13 -جيبوتي

1 - مكة املكرمة

2 - صنعاء

3 - بنغازي

4 - طرابلس / لبنان

5 - طرابلس / ليبيا

6 - املنستري

7 - جزر القمر

8 - اإلسكندرية

9 - أبوظبي

10 - جدة

11 - العيون

املشاركون يف الدورة )52( للمكتب الدائم  املنامة 29-30 نوفمرب 2014 

وحض��ر ممثل��ون ع��ن منظم��ة امل��دن املتح��دة واحلكوم��ات احمللي��ة  ف��رع  الش��رق األوس��ط وغ��رب أس��يا
) UCLG – MEWA ( املنسق العام ملكتب املنظمة  إحسان ازكري  ومسؤولة املشاريع رندة الصباغ .

وقد اعتذر عن احلضور:
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شكر وتقدير
توجه املشاركون يف أعمال الدورة )52( للمكتب الدائم ملنظمة املدن العربية بعظيم الشكر واالمتنان ململكة 
البحرين الشقيقة، ملكًا وحكومة وشعبًا على كرم الضيافة وحسن االستقبال.. مشيدين بالنهضة الشاملة التي 
يق��ود مس��ريتها حض��رة صاحب اجلالل��ة امللك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة  حفظه اهلل ورفاق دربه حيث ش��كل 
انعقاد الدورة الثانية واخلمسن للمكتب الدائم يف مدينة املنامة العزيزة فضاء لقادة املدن ورؤساء البلديات 

وجمالس احلكم احمللي يف دولنا العربية للتقارب والتشاور وتبادل اخلربات والتجارب.

الوزير الكعبي مرحبًا بالضيوفالوزير الكعبي واألمن العام املساعد

لقطة جماعية
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عق��دت جمالس أمن��اء املؤسس��ات التابعة ملنظم��ة املدن العربي��ة اجتماعات س��بقت انعقاد ال��دورة الثانية 
واخلمسن للمكتب الدائم يوم 29 نوفمرب 2014.

 وقد ناقشت املدن األعضاء يف جمالس  مؤسسات املنظمة املوضوعات املدرجة واتخذت بشأنها التوصيات 
املناس��بة يف ضوء التطورات التي تش��هدها مدن عربي��ة  و وصول قيادات بلدية جدي��دة إىل تلك املدن وفيما 

يلي حماضر  اجتماعات جمالس األمناء:

 حمضر اجتماع جملس أمناء املعهد العربي إلمناء املدن
حضر االجتماع أعضاء جملس األمناء للمدن التالية :

)املدين��ة املن��ورة – حمافظة جدة – العاصمة املقدس��ة »مكة 
املكرم��ة«- بلدي��ة تونس-الرب��اط –عّمان – بلدي��ة الكويت – بلدية 
مس��قط –حملية اخلرطوم – القدس الشريف – حمافظة القاهرة 

اجلزائر(. والية  بريوت-  – بلدية  بغداد  – أمانة  الدوحة  – بلدية 

 وممثلو كل مؤسسات منظمة املدن العربية التالية :
) 1 (  صندوق تنمية املدن العربية .
) 2 (  جائزة منظمة املدن العربية .

) 3 (  مركز البيئة للمدن العربية .
) 4 (  املنتدى العربي لنظم املعلومات .

) 5 (  مؤسسة الرتاث واملدن التاريخية العربية .

باإلضافة ملشاركة كل من :  عدد من مرافقي رؤساء الوفود وبعض 
الضيوف .

إىل جانب ممثل منظمة املدن العربية ، مدير عام املعهد العربي 
إلمن��اء املدن ، ورئيس جمل��س األمناء – رئيس املعهد . وقد ترأس 
االجتم��اع معايل األمن العام املس��اعد املهندس احمد حممد 

صالح العدساين.
باإلضافة ملشاركة عدد من مرافقي رؤساء الوفود وبعض الضيوف 

وقد بدأ االجتم��اع برتحيب رئيس جملس األمناء بأعضاء اجمللس 
وعّبر عن تقديره الس��تضافة بلدية املنامة الجتماع املكتب الدائم 
ملنظم��ة امل��دن العربي��ة ، ث��م ق��ام رئي��س اجملل��س باس��تعراض 

حمتويات التقرير .

وق��د تضم��ن التقري��ر أربعة أقس��ام على 
النحو التايل :

القسم األول  : الربامج الرئيسية : وتشتمل 
على خمسة برامج : 

:  برنام��ج تنمي��ة امل��وارد البش��رية  أواًل  
وبناء القدرات 

ثانيًا : برنامج األطفال والشباب 
ثالثًا : برنامج اسرتاتيجية تنمية املدن

رابعًا : برنامج املراصد احلضرية
خامسًا : برنامج الفقر احلض��ري

م��ن  جمموع��ة  برنام��ج  كل  ويتضم��ن 
النش��اطات املتنوعة مؤمت��رات وندوات 
وورش عمل ولقاءات علمية ومس��وحات 

ومشروعات عملية .

اجتماع جمالس أمناء املؤسسات

األمن العام املساعد ورئيس املعهد
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للمدن وسكانها ، واهلل املوفق لكل خري .
رئي��س   – األمن��اء  جمل��س  رئي��س  ق��ام 
املعهد الش��يخ عب��د اهلل العل��ي النعيم 
الفرص��ة  وأعطي��ت  النق��اش.  ب��اب  بفت��ح 
ملعايل الدكتور بالل احلمد رئيس بلدية 
ب��ريوت الذي طلب ش��رحًا لربامج املعهد 
املس��تقبلية. والت��ي أوضحه��ا  مع��ايل 
رئيس اجمللس مشريًا إىل برامج املعهد 
اخلمس��ة وه��ي )برنام��ج تنمي��ة املوارد 
البش��رية وبناء القدرات –برنامج األطفال 
تنمي��ة  اس��رتاتيجية  –برنام��ج  والش��باب 
احلضري��ة  املراص��د  برنام��ج   – امل��دن 

وبرنامج الفقر احلضري(.

وأوضح معاليه أن برنام��ج تنمية املوارد 
البش��رية وبناء القدرات يشمل النشاطات 

التالية:-
ال���ص���غ���رية  امل����ش����روع����ات  م����ؤمت����ر   -
وامل��ت��وس��ط��ة – وه���و م��ن م��وض��وع��ات 
الساعة التي تنظم لها مؤمترات يف عدد 

من املدن العربية.
- ن��دوة التش��جري مبناس��بة أس��بوع زراعة 
الش��جرة وتعق��د ه��ذا الع��ام يف مدينة 
تب��وك – دورة تدريبية ح��ول تطوير األداء 
»املقارن��ة  احلدي��ث  اإلداري  بالتوج��ه 
مدين��ة  يف  وتعق��د  املرجعي��ة«- 
كواالملب��ور املاليزي��ة خ��الل ش��هر ابري��ل 

.2015

ن��دوة يف مدين��ة الداخل��ة باململك��ة   -
املغربية يف أواخر عام 2015.

يف  الك��ربى  إس��طنبول  بلدي��ة  جترب��ة   -
مدينة إسطنبول خالل أبريل 2015.

كم��ا طل��ب الدكتور ب��الل حم��د ومندوب
أمانة بغداد ياسر حممد فاضل توضيحًا 
حول املس��اعدات التي ميكن أن يقدمها 

القسم الثاين : نشاطات متنوعة ... وتشمل : 
- البحوث والدراسات 
- إصدارات املعه����د
- مكتب��ة املعه���������د
- الت�������رج����م���������������ة
- تقني��ة املعلوم��ات

القسم الثالث : عالقات التعاون ومشاركات املعهد 
- عضوية املعهد يف املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة

- اتفاقي��ات التفاه���م والتع����اون 
- مشاركات املعهد يف النشاطات العلمية

- زي�����ارات التواص������ل 
- التواصل مع املنظمات والهيئات العاملية

القسم الرابع : الشؤون اإلدارية واملالية 
- امل���وارد املالي�����������ة 

- تكوين جملس أمناء املعهد
- تقرير مراقب احلسابات 

استعرض التقرير النشاطات والربامج التي اطلع بها كل قسم خالل 
فرتة التقرير والنشاطات اجلاري تنفيذها والربامج املستقبلية .

اختت��م التقري��ر بالتطل��ع إىل أعضاء جملس األمن��اء املوقر اتخاذ 
القرارات والتوصيات التي من ش��أنها دعم جهود املعهد وبراجمه 
ونش��اطاته مبا يس��اعد امل��دن العربي��ة بتقدمي أفض��ل اخلدمات 
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املعهد يف جمال املراصد احلضرية. وأشار معاليه إىل أن خبري املراصد احلضرية يف املعهد سيقوم بتقدمي 
الدعم الفني للمدن التي ترغب يف إقامة مراصدها احلضرية.

ويف س��ؤال م��ن ممث��ل حمافظة القاهرة حول الدعم ال��ذي يقدمه املعهد لربامج األطف��ال – أوضح مدير عام 
املعه��د املهندس احمد الس��لوم ب��أن املعهد يقوم بالتعاون م��ع الهبيتات واألمانة العام��ة للمنظمة والبنك 

الدويل بتقدمي الدعم ملشروعات املدن الصديقة لألطفال.

كما وهنالك مشروع »بداية جديدة« بالتعاون مع حمافظة القاهرة واجمللس القومي للطفولة واألمومة.

ث��م تس��اءل معتم��د اخلرط��وم اللواء عمر من��ر حول مش��روعات الص��رف الصحي واملدين��ة اإللكرتوني��ة وتنمية 
املشروعات الزراعية يف اخلرطوم وإمكانية دعم هذه املشروعات مبحلية اخلرطوم.

وأكد معايل رئيس جملس األمناء – رئيس املعهد اس��تعداد املعهد لدعم هذه املشروعات من خالل الربامج 
التدريبية للمسؤولن واخملتصن يف هذه املشروعات.

كما طلب مندوب القدس الشريف الدعم يف جمال املراصد احلضرية ومشروعات األطفال وأبدى رئيس جملس 
– رئيس املعهد استعداد املعهد بتقدمي الدعم للقدس متى ما استقرت األحوال. كما أشار مندوب  األمناء 
املدينة املنورة إىل استعداده لتقدمي الدعم يف جمال املراصد احلضرية خاصة وأن للمدينة املنورة جتربة 

رائدة ومتقدمة يف هذا اجملال.

ويف اخلت��ام أج��از االجتم��اع تقري��ر املعه��د كما اختت��م االجتم��اع بكلمة م��ن مع��ايل األمن العام املس��اعد 
للمنظمة مشيدًا بجهود املعهد ونشاطاته.  
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))التوقيع على مذكرة تفاهم((
بني املعهد العربي إلمناء املدن ومركز البيئة للمدن العربية

انطالق��ا م��ن حرص مرك��ز البيئة للمدن العربي��ة واملعهد العربي إلمن��اء املدن على توثيق أواص��ر التعاون بن 
مؤسس��ات منظمة امل��دن العربية – مت عل��ى هامش اجتماعات جمل��س أمناء املعهد العرب��ي إلمناء املدن 
ومرك��ز البيئ��ة للم��دن العربية التوقي��ع على مذكرة تفاه��م يف إطار العمل املش��رتك بن املؤسس��تن من اجل 
حتقيق رؤية املؤسستن يف تطوير نوعي وكمي لربامج بناء القدرات والتدريب باملعهد – وإليجاد مدن عربية 

ذات بيئة صحية وخالية من التلوث.

وقد قام بتوقيع اتفاقية الش��راكة كل من معايل الش��يخ  عبد اهلل العلي النعيم – وس��عادة املهندس /حس��ن 
ناص��ر لوت��اه مدير عام بلدية دبي ورئيس جملس أمناء مركز البيئ��ة للمدن العربية، وذلك بحضور أعضاء جملس 

أمناء كل من املؤسستن.

املساعد  العام  األمن  معايل  اعتمد  وقد  هذا 
ص��ال��ح  حم��م��د  اح��م��د  امل��ه��ن��دس  للمنظمة 
ال��ع��دس��اين م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م دع��م��ًا جل��ه��ود 
املؤسستن، ومباركًا لهذه اخلطوة لتكون منوذجًا 
العربية. املدن  منظمة  مؤسسات  بن  للتعاون 
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حمضر اجتماع جملس أمناء مؤسسة الرتاث واملدن التاريخية العربية

اكتم��ال  بع��د  وذل��ك  اجتماع��ه  اجملل��س   عق��د 
النص��اب القانوين برئاس��ة نائب رئيس جملس أمناء 
املؤسس��ة عبد الكرمي ب��ن صالح بوس��مة – الكاتب 
الع��ام لبلدي��ة تونس وبحض��ور  الزب��ري املوحلي – 

مدير عام مؤسسة الرتاث.

اس��تعرض مدي��ر ع��ام املؤسس��ة نش��اط مؤسس��ة 
الرتاث من الفرتة 2012 – 2014 ، مربزًا أهم األنشطة 
الت��ي قام��ت به��ا املؤسس��ة بالرغم م��ن املصاعب 
املادي��ة وكذلك املش��اريع املس��تقبلية التي تنوي 
القي��ام به��ا لتطوي��ر عملها وزي��ادة إش��عاعها على 

املنطقة العربية.

واث��ر ذلك فت��ح ب��اب النقاش للحض��ور الذي��ن ثمنوا 
جمهودات املؤسسة وأعربوا عن رغبتهم يف تكثيف 
التواصل معه��ا. وأفضت النقاش��ات إىل التوصيات 

التالية:
• دعوة املؤسسة إللقاء الضوء على االعتداءات 
التي تتعرض لها الهوية العربية اإلسالمية للقدس 
الش��ريف وذلك بطمس معاملها على غرار تعويض 
أسماء الشوارع واملواقع  ضربًا للذاكرة والرتاث، من 
خ��الل املوق��ع اإللكرتوين للمؤسس��ة وع��رب جميع 
املؤسس��ة  دع��وة  مت��ت  كم��ا  املتاح��ة.  الوس��ائل 
تس��رق  الت��ي  االثري��ة  القط��ع  بإرج��اع  للمطالب��ة 
م��ن بع��ض ال��دول العربية يف ظ��ل التوت��رات التي 

تعيشها.
• دعوة املؤسسة للعمل على ربط عالقات متينة 
مع منظمة اليونس��كو للوصول إىل س��ن تشريعات 
تفرض حماية أشمل على املواقع األثرية املهددة 

باالعتداءات زمن احلروب والتوترات.
إعداد وتبني ميثاق عربي حلماية  • العم��ل على 
احمللي��ة  التوت��رات  زم��ن  العربي��ة  بامل��دن  ال��رتاث 

واإلقليمية يكون ملزمًا جلميع املدن األعضاء.

• ضرورة توثيق اخملزون الرتاثي باملدن العربية بهدف 
إعانة الراغبة منها يف إعداد ملفات الرتش��ح للتس��جيل 

على قائمة الرتاث العاملي.
• الدعوة ملزيد من التعريف بالرتاث واحملافظة عليه 
لدى الناش��ئة وذل��ك بإص��دار كتيبات مبس��طة موجهة 

لهذه الفئة العمرية.
• التأكي��د عل��ى أهمية توس��يع مفهوم الرتاث ليش��مل 
الرتاث احلديث، أي تراث القرنن التاس��ع عشر والعشرين 
بامل��دن العربي��ة والعمل على إيالئه نف��س العناية يف 

مشاريع الرتميم واألحياء القدمية.

و يف اخلت��ام واف��ق احلضور على تقرير مؤسس��ة الرتاث 
واملدن التاريخية العربية، مبا فيها تزكية وتسمية الزبري 
املوحل��ي مدي��رًا ملؤسس��ة ال��رتاث وامل��دن التاريخية 

العربية. 
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حمضر اجتماع جملس أمناء مؤسسة جائزة منظمة املدن العربية
اجتمع جملس أمناء مؤسس��ة جائزة منظمة املدن العربية برئاس��ة املهندس حممد أحمد السيد مدير بلدية 

الدوحة – رئيس جملس األمناء، وبحضور أعضاء اجمللس وهم:
1 - مدينة املنامة:

املهندس الشيخ/ حممد بن أحمد آل خليفة – مدير عام البلدية.
2 - مدينة اربد:

السيد/ خلدون حتاملة - السيد/ راشد حمافظة - السيد/ ياسر الشراري.
3 - مدينة نواكشوط : السيد/ جدو الشيخ أحمد.

4 - األمانة العامة للمنظمة:
- الس��يد/ غس��ان س��مان – ممثاًل لألمانة العام��ة ، إضافة اىل ممثلي املؤسس��ات األعض��اء يف جملس أمناء 

مؤسسة اجلائزة.
5 - كما حضر من مؤسسة اجلائزة كل من السادة:

- راشد جمعة التميمي.
- عيسى راشد حمد.

- د.فراج الشيخ الفزاري.
- حسن السيد الشايب.

وقد تغيب عن االجتماع كل من مدن صنعاء وحلب والعيون.

بدأ االجتماع بكلمة ترحيبية من الس��يد/ رئيس جملس األمناء بالس��ادة ممثلي املدن األعضاء، معربًا عن أمله 
يف زيادة تفاعل املدن العربية واملش��اركة يف التنافس على جوائز املؤسس��ة، ثم استعرض بنود جدول أعمال 

االجتماع املعد من قبل مؤسسة اجلائزة.

بعد ذلك، ق��ام السي��د/ مدير مؤسسة اجلائزة بشرح تفاصيل موضوعات االجتماع:
1 - تقرير مؤسسة اجلائزة عن الفرتة من يونيو 2013 إىل أكتوبر 2014.

2 - تطوير إجراءات انتخاب أعضاء جمالس أمناء املؤسسات.
3 - التقرير املايل السنوي ملؤسسة اجلائزة عن عام 2013م.

4 - عرض توصيات وقرارات املؤمتر العام السادس عشر للمنظمة.
5 - النظ��ر يف مت�دي��د فت��رة است�الم ترشيحات ال��دورة احلالي��ة للجائزة )12( املنتهي��ة ف�ي 2014/11/30م.

وبع��د ذلك مت فتح باب النقاش حول موضوع��ات جدول األعمال، والتي القت تفاعاًل طيب�ًا من احلضور، ومت الرد 
على استفسارات األعضاء من قبل وفد مؤسسة اجلائزة.

وقد خلص االجتماع إىل التوصيات التالية:
1 - املوافقة على متديد فرتة استالم الرتشيحات للدورة )12( حتى تاريخ 2015/1/30م.
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2 - املوافق��ة على توصية املؤمتر العام بش��أن إطالق جائزة 
الش��روط  يف  النظ��ر  وإع����ادة  اخلض��راء،  العربي��ة  املدين��ة 
واملواصف��ات للجوائ��ز احلالية ، اس��تنادًا اىل ما مت مناقش��ته 

يف االجتماع الذي مت مبقر األمانة العامة مبدينة الكويت.

3 - تطوير إجراءات انتخاب أعضاء جمالس أمناء املؤسسات.

ويف خت��ام االجتم��اع، أع��رب املهن��دس الش��يخ / حمم��د بن 
أحم��د آل خليف��ة مدي��ر ع��ام بلدي��ة املنامة ع��ن بالغ ش��ك�ره 
وتقدي��ره لل��دور ال����ذي تق���وم ب��ه مؤسس���ة اجلائ��زة لتحقيق 
األه�داف املرج�وة من إنشائه�ا ، وإنها من املؤسسات الفاعلة 

باملنظمة ، ومتنى لها االستمرار يف ممارسة دورها.
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حمضر اجتماع جملس أمناء املنتدى العربي لنظم املعلومات
اجتم��ع جملس أمناء املنتدى العربي لنظم املعلوم��ات يف مدينة املنامة ويف بداية االجتماع رحب معايل 
عق��ل بلتاجي أم��ن عمان ورئيس جمل��س أمناء املنتدى مبمثلي املدن واملؤسس��ات واجله��ات األعضاء يف 
جمل��س األمن��اء واحلضور وأش��ار معاليه  إىل اعت��زاز أمانة عمان الكربى باس��تضافة مؤسس��ة املنتدى العربي 
لنظ��م املعلومات وقال انطالقا من إمياننا العميق بأهمية تكنلوجيا املعلومات واثرها يف دفع عجلة التقدم 
واالزده��ار يف مدنن��ا ولفهمنا الدقي��ق لتوجهات العامل نحو البيئ��ة الرقمية حرصت أمانة عم��ان على احتضان 

املنتدى العربي وهي ماضية يف مسرية الدعم .

ثم دعا املهندس جميل حممد العملة املدير العام للمنتدى العربي لتقدمي عرض ألبرز إجنازات املنتدى وكان 
من أهمها:

الفرتة )2014-2013( يف جم��ال تكنلوجيا املعلومات  التي اجنزه��ا املنتدى خالل  • ال��دورات وورش العم��ل 
واإلدارة احلديثة يف كل من مسقط، الدوحة واألقصر باإلضافة إىل العاصمة األردنية عمان كما مت استعراض 

املؤمترات والدراسات التي عمل عليها املنتدى واخلطة التدريبية  لعام   2015 .
• اخلدمات اإللكرتونية ومنها املواقع الكرتونية وقواعد البيانات لعدد من البلديات واملؤمترات التي نظمها 
املنتدى أو شارك  يف تنظيمها وموقع املنتدى اإللكرتوين  وقواعد البيانات التي يشملها  املوقع  اإللكرتوين.

»املدينة العربية اإللكرتونية« ويعمل املنتدى حاليا على  • اجمللة اإللكرتونية للمنتدى والتي  حتمل اسم 
إصدار العدد األول.

• معلومات وخصائص قطعة األرض التي خصصتها أمانة عمان إلقامة مشروع مبنى املقر الدائم للمنتدى 
واملبنى االستثماري وعرض سكتش ابتدائي للبناء.

ونشاطات  خدمات  من  استفادت  التي  والهيئات  والبلديات  املشاركن  و  املنتدى  إجنازات  تظهر  • إحصائيات 
املنتدى اخملتلفة. 

• التقرير املايل , بعد ذلك مت فتح باب املناقشة واحلوار حيث 
أش��اد املتحدث��ون بإجنازات املنتدى يف كافة اجملاالت س��واء 
كان يف جم��ال التدري��ب أو ورش العمل أو اخلدم��ات اإللكرتونية 
وتبادل اخلربات .... واثنى املشاركون على دور املنتدى يف نشر 
املعرفة اإللكرتونية واإلس��هام يف جمال التح��ول نحو  البلدية 
اإللكرتوني��ة كم��ا متت اإلش��ادة باجله��ود التي يبذله��ا املنتدى 
إلصدار »جملة املدينة العربية اإللكرتونية » كما تقدموا بالشكر 
لرئيس املنتدى على جهوده احلثيثة يف تخصيص قطعة ارض 
بأحكام جتارية  لبناء مقر للمنتدى ومش��روع اس��تثماري مناس��ب 
اإلجن��ازات  وثمن��وا  املنت��دى  وكادر  مبدي��ر  احلاض��رون  وأش��اد 
والنجاحات الت��ي حققها ويحققها  املنتدى ومتنوا لهم املزيد 

من النجاح والتوفيق.... وتاليا ابرز والتوصيات:-
أمن عمان ومدير عام املنتدى العربي
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1. دع��وة األمان��ة العام��ة ملنظم��ة امل��دن العربي��ة إىل 
البدء يف تشييد مبنى مقر املنتدى واملبنى االستثماري 

املرافق مع إمكانية االستثمار يف البيئة النظيفة.  

2. دع��وة املدن والبلدي��ات العربية وخاص��ة املدن التي 
يتش��كل منه��ا جمل��س أمن��اء املنت��دى  لالس��تفادة م��ن 
فعاليات ونش��اطات املنت��دى والتفاعل معه ومش��اركته 
يف تنفيذ خططه وبراجمه  والعمل على نش��ر  املعرفة 
اخل��ربات  نق��ل  وعل��ى  العربي��ة  امل��دن   يف  وتعميمه��ا 

والتجارب التكنولوجية الناجحة  فيما بينها.

3. التهنئ��ة ململك��ة البحرين واإلم��ارات العربية املتحدة  
حلصولهم��ا على مراكز عاملية متقدم��ة يف »اجلاهزية 
للحكومة اإللكرتونية«  اعتمادا على تقرير األمم املتحدة 
لعام 2014  ودعوة اجلهات املعنية التعاون مع منظمة 
امل��دن العربي��ة / املنت��دى العرب��ي لنظ��م املعلوم��ات  
لعق��د ورش��ة عم��ل او مؤمت��ر متخصص إلتاح��ة الفرصة 
للمدن العربي��ة األخرى االطالع عل��ى جتربتهم الناجحة 

لتعميمها واالستفادة منها.

4. دع��وة املنت��دى العربي للتعاون م��ع البلديات العربية 
لتمكينه��ا  اإللكرتوني��ة  اخلدم��ات  جم��ال  يف  األعض��اء 
م��ن إنش��اء املواق��ع واألنظم��ة اإللكرتوني��ة اخلاصة بها 

وحتديدًا مع البلديات التي بحاجة إىل ذلك.

العرب��ي لعق��د ورش عم��ل و دورات  دع��وة املنت��دى   .5
ألصحاب القرار و قي��ادات العمل البلدي و اطالعهم على 
املمارس��ات التكنولوجي��ة املثل��ى املطبق��ة يف العامل 
وخاص��ة مب��ا يتعل��ق مب��دن املس��تقبل وامل��دن الذكي��ة 
باإلضاف��ة إىل املمارس��ات اإلداري��ة والقيادي��ة املثل��ى 
وعق��د دورات متخصص��ة يف تقني��ة ونظ��م املعلوم��ات 

للمتخصصن يف البلديات العربية األعضاء.

6. دع��وة املنت��دى العرب��ي لعم��ل الدراس��ات اخلاص��ة 
بوض��ع احلكوم��ة اإللكرتوني��ة العربي��ة وعم��ل التوصيات 
ونش��رها والتي من ش��انها حتفيز تلك ال��دول يف الوصول 

إىل احلكومة اإللكرتوين.

دع��وة األمان��ة العام��ة للمنظم��ة إىل زي��ادة   .7
اخملصصات املالية املقدمة املنتدى.

8.  دع��وة األمان��ة العامة للمنظم��ة إىل حتديث 
األجهزة واملعدات العاملة يف املنتدى كون أنها 

أصبحت مستهلكة )مرفق قائمة االحتياجات(.

9. م��ن اج��ل تس��ريع اإلج��راءات اإلداري��ة واملالية 
الالزم��ة لتنفيذ أعمال املنت��دى الدعوة إىل حصر 
املوافقات الالزمة برئي��س جملس أمناء املنتدى 
التنفي��ذي  املدي��ر  وبتنس��يب  عن��ه  ين��وب  م��ن  أو 

للمنتدى.

10. اإلشادة بإدارة وكادر املنتدى على اإلجنازات 
املنت��دى  ويحققه��ا  حققه��ا  الت��ي  والنجاح��ات 
والدعوة لتقدمي مكافأة مالية شهرية ملدير وكادر 
العرب��ي«  املنت��دى  مكاف��أة  »تس��مى  املنت��دى 
وتص��رف من خمصص��ات املنت��دى وي��رتك لرئيس 
املنتدى بالتنس��يق مع املدي��ر التنفيذي للمنتدى 

حتديد قيمة املكافأة.

11. يتقدم املنتدى بالشكر ملعايل رئيس جملس 
األمناء لتقدميه بيانات عن املسوحات املقرتحة 
ملدين��ة عم��ان ويتمن��ى أن تصب��ح ن��واة للمرصد 

احلضري للمدينة بالتنسيق مع هيئة املنتدى.
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حمضر اجتماع جملس أمناء مركز البيئة للمدن العربية
اجتمع جملس أمناء مركز البيئة للمدن العربية ومت بدء االجتماع كالتايل:

احل��دث: تق��دمي تقرير إجنازات مركز البيئ��ة للعامن 2013-2014 أثناء املش��اركة يف اجتماع��ات املكتب الدائم 
ملنظمة املدن العربية يف دورته ال��ثانية واخلمسن.

رئيس اجللسة: سعادة/ حسن ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي - رئيس جملس أمناء مركز البيئة للمدن العربية
مقدم العرض التقدميي: السيد/ حسن عبداهلل الفردان - مدير مركز البيئة للمدن العربية

احلضور:-
املدينة املنورة – مسقط – البصرة – الرباط – فاس – الكويت – الرياض – نواكشوط – اخلرطوم – األمانة العامة.

املناقشات:-
أواًل: كلم��ة ترحيبية من س��عادة املهندس/ حس��ن ناصر لوتاه مدير عام بلدية دب��ي – رئيس جملس أمناء مركز 

البيئة للمدن العربية بأعضاء جملس األمناء وكذا املدن الصديقة احلاضرة للعرض التقدميي.
ثانيًا: عرض تقدميي إلجنازات مركز البيئة للمدن العربية خالل 2013-2014 يف احملاور التالية:

الوعي. ورفع  التثقيف  • حمور 
االجتماعية. األنشطة  • حمور 

القدرات. بناء  وبرامج  التدريب  • حمور 
املمارسات. أفضل  تبادل  وبرامج  املؤمترات  • حمور 

العربية. املدن  بن  املعرفة  ونقل  التواصل  لتعزيز  التقنيات  تطوير  • حمور 
املايل. العرض  • حمور 

ثالثًا: املداخالت:
ترحيب وإشادة املدن بجهود مركز البيئة للمدن العربية وخصوصًا معايل أمن منطقة املدينة املنورة وممثل 
وزارة الش��ئون البلدية يف دولة قطر وممثل مدينة البصرة ترحيب دول املغرب العربي باحتضان بعض الربامج 

التدريبية واملؤمترات التي ينظمها مركز البيئة للمدن العربية.

رابعًا: التوصيات:
التقنيات احلديثة العربية لنش��ر وتوزي��ع جملة بيئتي لألطف��ال واس��تثمار  التواص��ل م��ع املدارس  • اس��تمرار 

لهذا الغرض.
• اس��تمرار تعمي��م املمارس��ات الناجح��ة ب��ن امل��دن العربي��ة من خ��الل موقع مرك��ز البيئة للم��دن العربية.
• توس��يع نط��اق الربام��ج التدريبية وبن��اء القدرات وكذلك املؤمت��رات العلمية لتش��مل دول املغرب العربي.
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خامسًا: توقيع اتفاقية:
مت توقيع اتفاقية تعاون بن مركز البيئة للمدن العربية واملعهد العربي إلمناء املدن بحضور س��عادة حس��ن 
ناص��ر لوت��اه مدير عام بلدية دبي - رئيس جمل��س أمناء مركز البيئة للمدن العربي��ة وكذلك معايل عبداهلل علي 

النعيم رئيس جملس أمناء املعهد العربي إلمناء املدن.
للتعاون يف احملاور التالية:-

1 - تبادل املعلومات والنشرات واملطبوعات واخلربات العلمية.
2 - تنظيم الربامج التدريبية والورش العلمي وبرامج بناء القدرات يف جماالت:-

العامة. والسالمة  والصحة  البيئة  • قضايا 
الذكية. واملدن  املدن  وإدارة  احلضري  التخطيط  • قضايا 

واملياه. البديلة  والطاقة  الطاقة  • قضايا 
املدن. داخل  واملواصالت  النقل  • قضايا 

ويف ختام االجتماع وجه سعادة حسن ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي- رئيس جملس أمناء مركز البيئة للمدن 
العربية الشكر والتقدير جلميع املدن العربية وجدد دعم املركز جلميع املدن العربية واالستعداد للتعاون من 

أجل حتقيق رؤية وغايات مركز البيئة يف مدينة عربية صحية وخالية من التلوث وخلق جمتمع واع ومشارك.
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حمضر اجتماع صندوق تنمية املدن العربية 
عق��د جمل��س إدارة صندوق تنمية املدن العربية جلس��ته الس��ابعة والعش��رين برئاس��ة األمن العام املس��اعد 

املهندس احمد حممد صالح العدساين  وذلك يف 29 /11 /2014 يف مدينة املنامة مملكة البحرين.

مت استعراض املواد املدرجة على جدول األعمال ومت اتخاذ القرارات والتوصيات املناسبة.

إجتماع جلنة االشرتاكات
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األمن العام املساعد للمنظمة  املهندس احمد حممد صالح العدساين يف االجتماع

 CMI  مركز التكامل املتوسطي
اسرتاتيجية عمل املركز للسنوات 2018-2015

مدن متوسطية مستدامة 

العربية  امل��دن  منظمة  شاركت 
ممثلة باألمانة العامة واملعهد 
وبحضور  امل��دن  إلمن��اء  العربي 
مم��ث��ل��ن م���ن ج��م��ه��وري��ة مصر 
واملغرب  ولبنان  واألردن  العربية 
األوروبي  والبنك  وفرنسا،  وتونس 
يف  ال���دويل  وال��ب��ن��ك  لالستثمار 
التكامل  ملركز  السنوي  االجتماع 
يف   CMI امل��ت��وس��ط  أج���ل  م��ن 
 8 يوم  الفرنسية  مارسيليا  مدينة 

ديسمرب 2014.

وق���د ع���رض رئ��ي��س امل��رك��ز م��راد 
الزين خطة عمل املركز للمرحلة 
ال��ق��ادم��ة وس��ل��ط ال��ض��وء على 
التي  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��ت��ح��والت 

تشهدها منطقة املتوسط. 

وت���ت���ض���م���ن االس���رتات���ي���ج���ي���ة 
تتصل   حم��اور  عدة  املتوسطية 

باملدن املستدامة:
- السكن العشوائي 

-          انهي���ار مست����وى احلي���اة بس��بب
ازدحام املرور 

- جودة املناخ »التلوث«
- سوء إدارة النفايات

نطاق  يتعدى  وقطاعات  شركاء  على  االنفتاح  االسرتاتيجية  وتلحظ 
»21 دولة تقع على املتوسط«... أنها اطار شمويل يتأقلم  املتوسط 

مع واقع بلدان املتوسط وهي معتمدة يف العام  2005.

وهذه االسرتاتيجية مل يتم دجمها مع اخلطط الوطنية وهي تتضمن 
6 حماور عربية يف اجتماع  34 مؤشر. وقد مت خلق   أولويات من خالل 
عقد يف مالطا وضم خرباء وأخصائين وكان هناك مستشار لكل  حمور.

ويف أكتوبر – نوفمرب 2013  مت عقد لقاءات مت فيها  جمع  األوراق التي  
اعدها املستشارون السبعة  الستخالص نتائجها وكتابة االسرتاتيجية 
الشواطئ   وإدارة  والطاقة  السكن  احمل���اور:   ه��ذه  وم��ن  اجل��دي��دة.. 

والنفايات واملدن املستدامة.
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حواراتن��ا  أن  الزي��ن  م��راد   وق��ال 
هادف��ة  وه��ي تن��درج يف اط��ار 
برنام��ج  يف   "  Actions Plan   "
القادم��ة  األرب��ع  للس��نوات   CMI

.)2018 - 2015(

ال���وص���ول  م��ه��م��ت��ن��ا  أن  وق������ال 
هيئات  خ���الل  م��ن  ال��ف��ق��راء  إىل 
والسلطات  امل���دين  اجملتمع 
ونحن  واحل��ك��وم��ات،  احمل��ل��ي��ة 
ن��ت��ع��اون م���ع ب��ن��وك وص��ن��ادي��ق 
وم��ان��ح��ن يف أوروب������ا وال��ب��ن��ك 

الدويل وغريهم.

وترتك��ز اس��رتاتيجية املرك��ز على 
حتقيق ش��عار " راب��ح ، رابح" وهو 
مس��تمرة  مراجع��ة  يتطل��ب  م��ا 
"لسياس��ة اجل��وار" خلل��ق فضاء 
آم��ن مزده��ر مبيزاني��ة تص��ل  إىل 
15.400 ملي��ار ي��ورو منه��ا عش��رة 
مليارات للجزائر واملغرب وتونس 
واالردن ولبنان وس��ورية وإسرائيل 

وموريتانيا.

رك���ز امل���ش���ارك���ون ع��ل��ى ض���رورة 
اس���ت���ث���م���ار ط����اق����ات ال��ش��ب��اب 
يف  التغيري"  صانعو  باعتبارهم" 

مناطقهم.

كم��ا أجم��ع املش��اركون على أن 
يكون تركيز امل��دن على املعرفة 
والش��راكات يف صناع��ة الق��رار و 
وض��ع الربامج ورس��م السياس��ات 
من أجل تنمية مس��تدامة وحياة 
أفضل وحكم رشيد ودميقراطية 
حملي��ة وتنافس��ية ش��فافة. كما 

أك��دوا عل��ى تعزي��ز التع��اون ب��ن 
الش��مال واجلن��وب يف منطق��ة 

املتوسط.

قال جان كلود غودان نائب عمدة 
مارسيلي����ا : أن���ه م��ن الطبيع��ي 
ونحن   CMI ع��ض��وي��ة  تنمو  ان 
دول  مع  الشراكة  بهذه  سعداء 
جمتمع  وه��ي��ئ��ات  وب��رمل��ان��ي��ن 
م�����دين.. ه����ذا  ال��ت��ع��اون س��وف  
اه��داف��ن��ا  ت��رج��م��ة  يف  ي��س��ه��م 
كمتوسطين وسيمكننا ذلك  من 
– املغرب )تونس  احل��دود  عبور 

مصر – األردن – لبنان ... (.

أن  وقال ممثل االحتاد األوروبي 
األوروب��ي  االحت��اد  دول  عالقات 
على  سرتتكز  اجل��ن��وب  دول  م��ع 
ق����اع����دة ك����ل ب���ل���د ع���ل���ى ح���دة 
ملعرفة أولويات هذه الدول وهو 
ما سوف يسهم يف إقامة تعاون 
أن  وميكن  إقليمي.  متوسطي 
اسم  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  على  نطلق 

"التعاون العابر للحدود".

وقال ممث��ل املفوضية األوروبية 
يف مركز التكامل املتوسطي أن 
تقليل عدد األقاليم يس��اعد على  
يف  ويس��هم  التع��اون  تش��جيع 
إقام��ة إقلي��م متوس��طي منفتح  
حتت شعار "لنعمل معا ونحقق 

احللم املتوسطي اإلنساين".

وق�����د ك�����ان مل��ن��ظ��م��ة امل����دن 
أنشطة  تناولت  مداخلة  العربية 
امل��ؤس��س��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا وم��ن 

بينه����ا املعه����د العربي إلمناء 
امل��دن ف��ي تعزي���ز آلية التعاون 
للنه����وض ب����اإلدارات احملل��ي���ة 
املتوسطي��ة وخاص��ة ف��ي دول 
الضفتي����ن اجلنوبي�ة والشرقي����ة 
تعاون  املش��اري���ع  تل���ك  وم����ن 
املدن  إلمناء  العربي  املعه��د 
وال���ب���ن���ك ال���دول�����������ي وال��ل��ج��ن��ة 
لدول  واالجتماعية  االقتصادي�ة 
غرب أسيا )اإلسكوا( يف موضوع 
احلضرية  وامل���راص���د  ال��ش��ب��اب 
احلضري  الفقر  مؤشرات  وقياس 

يف املدن. 
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من املشاركن يف اإلجتماع

من اإلجتماع
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مشروع اعالن حول املناخ
صادر عن املنتخبني احملليني واالقليميني يف منطقة املتوسط

اع��رتف خ��رباء الهيئ��ة احلكومي��ة الدولي��ة املعني��ة 
بتغيري املناخ )IPCC( باملنطقة املتوس��طية على 
أنه��ا احدى املناط��ق االكرث عرض��ة للخجطر يف ما 
يتعلق بالتغيري املناخي. ويف حال مل يبذل اي جهد 
، يتوق��ع اخل��رباء ان تش��هد املنطق��ة بحل��ول 2100 
ارتفاع��ا يف درج��ات احلرارة مبع��دل 3 اىل 5 درجات 
مئوي��ة، وانخفاض��ا يف نس��بة املتس��اقطات يص��ل 
اىل 25 يف املئة، وارتفاع��ا يف تواتر وحدة الظواهر 
املناخية املتطرفة ، فضال عن ارتفاع مستوى سطح 

البحر مبا قد يصل اىل 35 سم.

التن��وع  وفق��دان  والتصح��ر  املائ��ي  االجه��اد  ان 
البيولوج��ي والفياضان��ات وموج��ات احل��ر اجلدي��د 
واجلف��اف وغريها من الظواه��ر املناخية املتطرفة 
جميعه��ا  تش��كل  اص��ال  املنطق��ة  تش��هدها  الت��ي 
مؤشرات تدل على خطورة الوضع، السيما ان التقرير 
االخ��ري للهيئ��ة احلكومي��ة الدولي��ة املعني��ة بتغ��ري 
املناخ يذكر بضرورة املبادرة اىل حترك واسع النطاق 
وس��ريع  بغية احل��د من ارتفاع متوس��ط احلرارة دون 
مئويتن. وملا كان االس��هام املتوس��طي لبلوغ هذا 
اله��دف م��ن األهمي��ة مبكان، الب��د من ان تق��وم كافة 

اجلهات الفاعلة مبواصلة التزامها وتعزيزه.

ومن��ذ انعق��اد قم��ة األرض يف ري��و )1992( ، ب��دأت 
الس��لطات احمللية واالقليمية تت��وىل تدريجيا هذه 
املس��ائل. وهي الي��وم جه��ات فاعلة اساس��ية على 
والتش��ريعات  واالس��رتاتيجيات  السياس��ات  مس��توى 

وآلي��ات التعاون ضم��ن نطاقها. ولق��د نظمت حتركها 
على املس��توى العاملي لكي تس��اهم اس��هاما فاعال 
يف ترتي��ب االه��داف الدولي��ة والوطني��ة ولك��ي حتدد 
تطلعاته��ا والتزاماته��ا م��ن اجل املناخ ع��رب االعالنات 
خالل ك��ربى الفعالي��ات العاملية والس��يما املؤمترات 
االخرية لألط��راف )COP( يف اتفاقي��ة األمم املتحدة 

االطارية بشأن تغري املناخ .

نحن منتخبو املنتوس��ط احملليون واالقليميون، وقد 
اجتمعنا يف مرس��يليا لنبلور مس��اهمتنا املتوس��طية 
حتض��ريات ملؤمترا ملن��اخ يف باري��س )مؤمتر االطراف 
احل��ادي والعش��رين( واس��تكماال لالعالن��ات الس��ابقة 

ويف مقدمها اعالن مدينة نانت الصادر عام 2013:

االحتب��اس  كافح��ة  في��م  الرئيس��ي  بدورن��ا  • نطال��ب 
احل��راري. فنح��ن ، وكمس��ؤولن ع��ن تنمي��ة مناطقن��ا، 
يف مقدم��ة املعني��ن بالتح��رك للح��د م��ن االس��باب 
الرئيس��ية النبعاثات غازات الدفيئة: الس��كن )املس��كن 
واخلدم��ات(، النق��ل والغ��ذاء، ولوضع االس��رتاتيجيات 
احمللي��ة واملتعلقة بالتكيف م��ع آثار التغري املناخي، 
وللوقاية من خماطر الكوارث واعداد مواطنينا وتقدمي 

املساعدة لهم فيي حاالت الطوارىء.

• ونذك��ر بان��ه ميكن ملبادرتنا ان متثل املصدر األهم 
للح��د م��ن انبعاثا غ��ازات الدفيئ��ة ولالمكان��ات الكبرية 

للتكيف مع التغري املناخي، بيد أنها تتطلب ما يلي: 

• تعميق الالمركزية ومبدأ تفريع السلطات: اي املزيد 
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من االستقاللية واملزيد من املوارد املالية والبشرية لسلطاتنا احمللية.

باملناخ. تعنى  ووطنية  دولية  مبادرة  لكل  حقيقي  حملي  بعد  • اعطاء 

• ونذكر بدور التعليم املعايل والبحوث يف اطار الشراكات من اجل احاطة صانعي السياسات العامة علما 
مبا للتغري املناخي من اثر على جمتماعتنا .

على  اثر  من  لها  وما  باملفاوضات  املرتبطة  التحديات  ملواطنينا  ننقل  لكي  املميز  موقعنا  على  • ونشدد 

صحته��م وأمنه��م ونوعية عيش��هم. اذ ان ادراك ذلك يعد من الس��بل الرئيس��ية لكس��ب التأييد وحش��د اكرب عدد 
ممكن من املواطنن ، وهو الشرط الذي ال غنى عنه لنجاح هذه املعركة التي تعنينا جميعا.

وندعو احلكومات الوطنية اىل :
• اي��الء اهتم��ام خ��اص ملنطق��ة املتوس��ط : ذل��ك ان��ه ل��ن تكون للتغ��ري املناخ��ي اآلثار نفس��ها يف كافة 

املناطق، وحتتاج هذه املنطقة اىل اجراءات حمددة وعاجلة، وخاصة على مستوى املناطق الساحلية .

• التوصل اىل التوقيع على اتفاق طموح وملزم يتماشى مع ما يطلقه العلماء من حتذيرات متزايدة، فهذا 
الوضع امللخ يستعدي استجابة قوية وجماعية تشمل ابراز احللول واملعارف واخلربات احمللية.

2015 م��ن اج��ل تنمية بش��رية مس��تدامة، والبد م��ن اقامة • رب��ط اجن��دة املن��اخ بخط��ة التنمي��ة مل��ا بع��د 
رب��اط قوي ما بن خمتلف جوالت املفاوضات. ان مكافحة االحتباس احلراري والفقر والنضال من اجل التنمية 
املس��تدامة واالع��داد لس��بل الصمود وادارة الك��وارث كلها امور تنبع م��ن املنطق عينه وتتطلب اس��رتاتيجيات 

عمل متقاربة.

القائمة والس��يما الصندوق االخضر للمناخ. فاملساهمة  • تقدمي املس��اهمات املالية خملتلف الصناديث 
النشطة للبلدان النامية يف احلد من انبعاثات غازات الدفيئة لن تتحثث من دون دعم مايل مهم.

• اقرار وتشجيع آليات الوصول املباشر للسلطات احمللية واالقليمية اىل خمتلف هذه الصناديق العاملية. 
واملرجو بش��كل عام هو تخصيص صناديق دولية وأوروبية ووطنية لألنش��طة املتعلقة باملناخ يف مناطقنا. 

ونامل ان يغدو شق "املناخ" جزءا ال يتجزأ من كافة املشاريع املمولة من جاب شركاء التنمية يف مناطقنا.

• االع��رتاف ب��أن العم��ل احمللي واالقليمي يزداد  فعالي��ة اذا ما اتيحت لنا االدوات لقياس انبعاثات غازات 
الدفيئة واالبالغ عنها والتحقق منها يف اطار عملية شفافة تشرك املواطنن.
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وتلتزم مبا يلي:
• حش��د اكرب عدد من الس��لطات احمللية واالقليمية يف احلوض املتوس��طي من اجل االنخراط يف نهج 
اك��رث ش��مولية اعدادا لبلورة اتفاق دويل مقبل طموح وملزم متاش��يا مع التحذي��رات امللحة املتزايدة الصادرة 

عن الوساط العلمية.

السياسية  واملبادرات  املشاريع  لناحية  واملنسقن  واملنفذين  املبادرين  كوننا  مناطقتنا  يف  اكرب  • حتقيق 
اآليلة اىل التخفيف من اثار التغريا ملناخي والتكيف معه .

• تكثي��ف مش��اركتنا، بحس��ب امكاناتن��ا ، يف العملي��ات واآلليات العاملية املتعلقة بتغ��ري املناخ، على غرار 
س��جل الكرب��ون املناخ��ي )Carbonn Climate Registry( وحمل����ة متكي����ن امل����دن م����ن جمابه��ة الك��وارث  

)Making Cities Resilient( وميثاق رؤساء احملليات واملدن.

• حشد التمويل احمللي واالقليمي ، حيثما امكن، من اجل تنفيذ خطط عمل واسرتاتيجيات تدعم خفض 
انبعاث��ات غ��ازات الدفيئة وبروز حلول اكرث اس��تدامة يف جم��ال الطاقة والتكيف مع التغري املناخي اس��تكماال 

مليثاق مكسيكو )2010( . فهذه اخلطط واالسرتاتيجيات متثل فرصا لدر الرثوات وخلق فرص العمل.
ومن كوكبة األنش��طة والتحركات املمكنة، نلتزم برتكيز انش��طتنا على حماور من املرجح ان نكون فيها قادرين 

على حتقيق اثر ثوي ومهم نظرا خلصائص مدننا واقاليمنا:

العشوائي  الزحف  لتنمية حملية متكاملة وحضرية ومستدامة تتمحور حول مكافحة  • بلورة اسرتاتيجيات 
وادارة النقل على نحو مستدام.

يف  الطاقة  حتديث  اجل  من  متناسقة  اقليمية  اسرتاتيجيات  وبلورة  الطاقة  بكفاءة  تعنى  سياسات  • وضع 
املباين على مستوى حوض املتوسط.

• تطوي��ر مص��ادر الطاق��ة املتجددة مع ايالء اهتمام خاص للطاقة الشمس��ية وللكتل��ة االحيائة ولقطاع 
الطاقة البحرية الصاعد.

عامة. واماكن  زرقاء   / خضراء  وممرات  للبيئة  صديقة  احياء  • انشاء 

وتنميتها. النفايات  ادارة  قطاعات  • هيكلة 

متكامل. نحو  على  الساحلية  املناطق  الدارة  اسرتاتيجيات  • بلورة 

. والصمود  اجملابهة  على  القدرة  وتعزيز  بالكوارث  املرتبطة  اخملاطر  من  للحد  اسرتاتيجيات  • بلورة 

• حتسن االدارة املستدامة للموار املائية )جودة التكرير، االستخدام، التصريف، التوزيع، التسعري، االساليب 
والتقنيات املبتكرة والتقليدية(.

املواضيع. هذه  مبختلف  وباعالمه  املواكن  مع  بالتواصل  املعنية  احمللية  السياسات  • تعزيز 
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ويف اخلتام  نقرتح : 
التابعة ملنظمة  • رص��د املمارس��ات اجلي��دة يف خمتل��ف املناطق املتوس��طية ضمن جلن��ة املتوس��ط 
امل��دن واحلكوم��ات احمللي��ة املتحدة واللجنة املش��رتكة ب��ن مناطق املتوس��ط التابعة ملؤمت��ر املناطق 
اجلافة بالبحار يف اوروبا )CPMR(. ومن ثم شأن هذه اجلردة ان تسمح بتكثيف تبادل اخلربات وتشارك النتائج 
احملرزو، والس��يما من خالل مش��اريع التعاون وبناء الق��درات وتكييف اآلليات القائمة م��ع اخلصائص احمللية 

واالقليمية.

، وبخاص��ة يف ما يتعل��ق بالطاقة  • تطوي��ر ودع��م انش��طة جدي��دة متصلة بالسياس��ات االورومتوس��طية 
واملناخ والصناعات والشؤون البحرية واجلوار، من جملة سياسات اخرى.

املتوسط. يف  للمناخ  االخضر  الصندوق  قبيل  من  تضامني  صندوق  انشاء  امكانية  • دراسة 

الس��لطات احمللية واالقليمية  ال��دورة املقبلة ملنتدى  التقدم احملرز خالل  التزاماتن��ا وقي��اس  • مواصل��ة 
املتوسطية عام 2016. 
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األمن العام املساعد

القمة العاملية ملناخ املناطق:
الطريق إىل باريس 2015

من  احلكومية  غ��ري  الفاعلة  األط���راف  ع��ن  ممثلون 
وصناعة  وال��ت��م��وي��ل  االس��ت��ث��م��ار  وش��رك��ات  امل���دن 
التكنولوجيا واجملموعات الرئيسة والدوائر التابعة 
ل��ألمم امل��ت��ح��دة.. وأط����راف س��ي��اس��ي��ة.. ك��ل ه��ؤالء 
اجتمعوا يف القمة العاملية ملناخ املناطق يومي 
باريس  يف   2014 أكتوبر  من  عشر  واحل��ادي  العاشر 
يجب  التي  احلتميات  إح��دى  ح��ول  سويًا  وحتدثوا 
املناخ  تغري  بشأن  العاملي  االتفاق  عليها  يرتكز  أن 

واملزمع تبنيه يف عام 2015 يف باريس.

وقد شاركت منظمة املدن العربية يف أعمال القمة 
اتخاذ  أج��ل  من  فاعلة  جلهات  تنوعًا  ضمت  التي 
املناخ  تغري  ملكافحة  مناطقية   / حملية  إج��راءات 
التنمية املستدامة  العادل نحو  ومن أجل االنتقال 

منخفضة الكربون واملقاومة لظروف املناخ.

باريس  إىل  "الطريق  ع��ن��وان  حت��ت  القمة  انعقدت 
 Road To Paris 2015 Towards  (  "  2015
C (. لقد أجمع  o p 2 1 , p a r i s  C l i m a t 2 0 1 5
فاعاًل  شريكًا  أصبحت  امل��دن  أن  على  املتحدثون 
تأثريات  من  للتقليل  املبذولة  الدولية  اجلهود  يف 
اخلضراء..."  املباين  املياه،  النقل،   " املناخ  تغري 
وهذه قطاعات تهم املدن وبالتايل أصبحت املدن 
فيما  احلكومات  ملواكبة  مدعوة  بل   ، معنية  األن 
تفعل بالنسبة لتغري املناخ. وأكد املتدخلون، على 
املستوى احمللي. ضرورة دعم السيارات الكهربائية 
وم��ش��روع��ات االق��ت��ص��اد األخ��ض��ر، كما أك���دوا على 

أهمية.

يف  أنه  باعتبار  املدن  عمداء  بن  والتنسيق  التواصل 
وكل  شريك،  هناك  ب��ات  منطقة  كل  ويف  مدينة  كل 
وش��رك��ات  حملية  وس��ل��ط��ات  ح��ك��وم��ات  يضم  ش��ري��ك 
خارطة  يف  جميعًا  يسهمون  ومواطنون  استثمار 
أنه  إىل  املتحدثون  ولفت   .  "  Road Map   " الطريق 
مع زيادة سكان العامل ما يعني استعمال املزيد من 
األراضي وتدمري مصادر طبيعية، زراعية ومياه وزيادة 

يف معدالت التلوث.

إىل  أش��ار  روك���ارد  ميشيل  األسبق  فرنسا  وزراء  رئيس 
من  وتساءل:  عامًا  عشرين  استمرت  مفاوضات  فشل 
سينظم أو يدير الناس يف مواجهة الكوارث والنزاعات 
يربز  هنا  من  وق��ال:  البيئية؟!  وامللوثات  العسكرية 
إدارة  يف  احمللية   والسلطات  والبلديات  املدن  دور 
تتصل  التي  ال��ربام��ج  واعتماد  السياسات،  وتنظيم 
أن  باعتبار  امللوثات  من  واحل��د  املناخية  بالتغريات 
الوصول  على  واألق��در  الناس  إىل  األق��رب  هي  املدن 
اليهم من خالل قرارات وحمالت توجيه وتوعية وإرشاد 
وخاصة  املدن.  واستدامة  التنمية،  باستدامة  تتصل 
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من اجللسات

على صعيد النقل واستهالك املوارد. وهذا األمر كما 
أشار روكارد ينسحب على جميع الشركاء احلكومين 
النتائج  تنعك��س  وبالتال��ي  واإلقليمي��ن  واحملليي��ن 

إيجابيًا على األسواق ومكونات اجملتمع واالقتصاد.

موضوع  يف  املتحدة  ل��ألمم  ال��ع��ام  األم���ن  ممثلة 
املناخ ماري روبنسون أكدت على ضرورة تبني أهداف 
املناخية  احلاجة  مواكبة  يف  املستدامة  التنمية 
مع  متوافقة  األه��داف  هذه  تكون  أن  لضمان  امللحة 
بالتحضر  يتعلق  فيما  خاصة  ل��ه،  ومقاومة  املناخ 
املستدام، وتكييف الزراعة على نطاق صغري والوصول 
روبنسون:  وقالت  للجميع.  املتجددة  الطاقة  إىل 
اقتصادية  اجتماعية   مسؤولية  برمتها  العملية  أن 
حماية  بضم  مطالب  هناك  أن  إىل  مشرية  سياسية.. 
روبنسون  وأعربت  اإلنسان.  حقوق  مدونة  إىل  املناخ 
إىل   2050 العام  يف  العامل  يصل  أن  يف  األم��ل  عن 

 .Zero/ CO2

هيئات  مداخلتها  يف  دعت  األوروب��ي  االحتاد  ممثلة 
لتبني  احلكومات  على  للضغط  امل��دين  اجملتمع 
باريس  يف  املناخ  مؤمتر  يف  يتقرر  س��وف  ما  وتنفيذ 
التزمت  األوروب��ي  االحتاد  دول  أن  إىل  مشرية   ..2015

. Rio 20  ونفذت حتى األن 20 % من اتفاقية

االقتصاد األخضر
 خالل القمة أطلق سعيد حممد الطاير نائب رئيس 
اجمللس األعلى للطاقة يف دبي العضو املنتدب 
رئيس  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئيس 
 ،2015 األخضر  لالقتصاد  العاملية  القمة  مؤمتر 
تقرير "حالة االقتصاد األخضر" ، والذي يعترب أحد 
األخضر  لالقتصاد  العاملية  القمة  خمرجات  أهم 

للعام 2014.

األمن  ممثلة  إىل  التقرير  من  نسخة  الطاير  وقدم 
العام لألمم املتحدة للمناخ ماري روبنسون  حيث 
العام  القطاعن  ب��ن  ال��ش��راك��ة  على  التقرير  رك��ز 
واخلاص واستعرض أحدث البحوث واالبتكارات من 
تضمن  كما  املتحدة،  ل��ألمم  التابعة  املؤسسات 
االقتصاد  خ���رباء  كتبها  ال��ت��ي  امل��ق��االت  التقرير 

األخضر على الصعيدين احمللي والعاملي.

جهود  فصول  ستة  من  يتألف  الذي  التقرير  ويجسد 
املؤسسات احلكومية وعدد من اجلهات، من أجل 
االقتصاد  لتنمية  واالبتكار  التطوير  مسرية  دف��ع 
يتناولها  ال��ت��ي  امل��وض��وع��ات  أه��م  وم��ن  األخ��ض��ر، 
واخليارات  النظيفة  الطاقة  الذكية  املدن  التقرير 
والصناعات،  والسياحة،  واملعيشية،  االستهالكية 
وال��ت��م��وي��ل األخ��ض��ر واالس��ت��ث��م��ارات وال��ص��ن��اع��ة 

اخلضراء.

وخالل كلمته يف القمة، قال سعيد حممد الطاير: 
بن  حممد  الشيخ  سمو  توجيهات  مع  متاشيًا  أن��ه 
جملس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راش��د 
سموه  م��ب��ادرة  م��ن  وانطالقًا  دب��ي  حاكم  ال����وزراء، 
وك��ذل��ك  م��س��ت��دام��ة"،  لتنمية  أخ��ض��ر  "اق��ت��ص��اد 
إمارة  أطلقت   ،  2021 اإلم��ارات  رؤي��ة  مع  انسجاما 
 ،" األخضر2015  لالقتصاد  العاملية  "القمة  دبي 
التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي حتت مظلة 
استمرارًا  وذل��ك   ، بدبي  للطاقة  األعلى  اجمللس 
من��وذج��ًا  دب���ي  تصبح  ح��ت��ى  امل��ب��ذول��ة  للجهود 
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وأم��ن  األخ��ض��ر،  االقتصاد  جم��ال  يف  عامليا  ب��ه  يحتذى 
وكفاءة الطاقة، واالستثمار يف الطاقة املتجددة وإدارة 
الطلب بهدف التقليل من انبعاثات الكربون وحتقيق أهداف 

اسرتاتيجية دبي املتكاملة للطاقة 2030.

أضاف الطاير قائاًل:  لقد حرصت دبي دومًا على االنفتاح 
على العامل، وال يقتصر ذلك على تبادل السلع واخلدمات 
فحسب، بل يتعداه إىل تبادل األفكار أيضا. كما تشكل دبي 
والغرب.  الشرق  بن  التجارة  طريق  وسط  يف  وصل  حلقة 
واليوم، أصبحت دبي قطبا عامليا هاما بفضل وجود بنية 
الطريان،  قطاع  أهمها  عدة؛  قطاعات  يف  عاملية  حتتية 
والصناعة واملال واألعمال، حيث ساهمت هذه البيئة يف 
اجتذاب أهم العالمات التجارية العاملية وإطالق أعمالها 
يف اإلمارة، حيث أن موقع دبي املميز عند تقاطع الشرق 
والغرب جعلها مركزًا عامليًا يف جمال االقتصاد األخضر، 
دبي  مصلحة  يف  يصب  لن  االسرتاتيجي  املوقع  وه��ذا 
تعي  والتي  بأكملها  املنطقة  مصلحة  يف  ولكن  فقط، 
يف  التقليدية  الطريقة  عن  بعيدًا  التنويع  إىل  احلاجة 
احلاجة  إىل  باإلضافة  األحفورية،  الطاقة  من  االستفادة 
للناس،  الشرب  مياه  إليصال  كفاءة  أكرث  طرق  إيجاد  إىل 
والفرص  احل��اج��ة  للتغيري،  مهمان  ح��اف��زان  إذن  فلدينا 

املتاحة.

جزءا  نكون  بأن  فخورون  نحن  قائاًل:  أوضح  كما 

من القمة العاملية لتغري املناخ هنا يف باريس، 
حيث جتمع قادة الفكر ورواد وخرباء االقتصاد 
األخضر يف العامل، وهي واحدة من الفعاليات 
باريس  إىل  الطريق  مسرية  تقود  التي  الرئيسية 
إلطالق  مثالية  منصة  تعد  كما   ،2015 للعام 
ق��ادة  أم��ام  األخ��ض��ر"،  االقتصاد  "ح��ال��ة  تقرير 
هذا  يف  وال��ت��ط��ورات  املعرفة  لتبادل  العامل 
دبي  سجلتها  التي  املنجزات  أن  الشأن.وقال 
االقتصاد  عاصمة  لتصبح  طموحها  ت��دع��م 
الرئيسي  السبب  هو  وهذا  العامل،  يف  األخضر 
األخضر،   لالقتصاد  العاملية  القمة  إلق��ام��ة 
حتت شعار "شراكات عاملية ملستقبل مستدام 
ترتكز  س��وف  حيث   ،  2015 أب��ري��ل  يف  دب��ي  يف 
2015 على  العاملية لالقتصاد األخضر  القمة 
الشراكات  م��ن  امل��زي��د  وتتبنى  ج��دي��دة  دع��ائ��م 

واملبادرات الهامة.

بيان مشرتك
على  املشاركون  وقع  االجتماعات  ختام  ويف 
  2014 املناخ  عنوان  حمل  مشرتك  بروتوكول 

وفيما يلي نص البيان:
الرئيسة  اجملموعات  وممثلو  أعضاء  نحن   •
والدوائر التابعة لألمم املتحدة قررنا االجتماع 
التي  احلتميات  إح��دى  ح��ول  سويًا  والتحدث 
يجب أن يرتكز عليها االتفاق العاملي بشأن تغري 
املناخ واملزمع تبنيه يف عام 2015 يف باريس. 
إننا منثل تنوع اجلهات الفاعلة التخاذ إجراءات 
حملية ملكافحة تغري املناخ ومن أجل االنتقال 
املنخفضة  املستدامة  التنمية  نحو  العادل 

الكربون واملقاومة لظروف املناخ.

املطلق  العلمي  باإلحلاح  حمكوم  عمل  لدينا 
درجة  ارتفاع  من  احل��د  وأول��وي��ة  املناخ،  لتغري 
فوق  مئوية  درج��ة   2 حت��ت  العاملية  احل���رارة 

دبي عاصمة االقتصاد األخضر 
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 جانب من اجللسات  النقاشية

عن  تقرير  أحدث  نتائج  أعقاب  يف  الصناعي،  العصر  قبل  ما  مستويات 
الربوتوكول الدويل لتغري املناخ. إننا ندعو احلكومات الوطنية لاللتزام 

مبا ينبغي عمله وفقًا ملا يقوله العلم. 
• نعتق��د أن العم��ل يف جم��ال املناخ س��وف يكون حاس��مًا بالنس��بة 
للتنمي��ة حي��ث إن تغ��ري املن��اخ يه��دد جه��ود التنمي��ة. وهك��ذا ن��رى أن 
املفاوض��ات املتعلق��ة باملناخ والتنمية بعد ع��ام 2015 مرتبطة بقوة، 
ويل��زم التوص��ل إىل نتيج��ة ناجح��ة يف كال املس��ارين يف ع��ام 2015 
بضم��ان اتخ��اذ إج��راءات فعال��ة ضد تغ��ري املن��اخ ومن أجل ع��امل أكرث 
اس��تدامة يقوم عل��ى العدل واحلق��وق. البد أن تتضمن أه��داف التنمية 
املس��تدامة احلاجة املناخية امللحة لضم��ان أن تكون أهداف التنمية 
املس��تدامة متوافق��ة م��ع املن��اخ ومقاوم��ة ل��ه، خاص��ة فيم��ا يتعل��ق 
بالتحض��ر املس��تدام وتكيي��ف الزراع��ة على نط��اق صغ��ري والوصول إىل 
الطاق��ة املتجددة للجميع. ينبغي أن تش��كل مس��ألة اإلنصاف أس��اس 
جدول األعمال. س��يتوجب عل��ى كل بلد االلتزام أخ��ذًا يف االعتبار مبدأ 
املس��ؤوليات املش��رتكة ولكن املتباين��ة، فضاًل عن ق��درات كل بلد على 

حدة، وإحلاح األزمة.
• لتحقي��ق اله��دف املتمث��ل يف احل��د م��ن االرتفاع العامل��ي لدرجة 
احل��رارة إىل 2 درج��ة مئوية بدرج��ة عالية من اليقن، ندع��و إىل حتقيق 
صف��ر انبعاثات من غ��ازات الدفيئة الصافية، مع التطوير الس��ريع لكفاءة 
الطاقة، والتقنيات احملايدة للكربون التي ال تنطوي على أخطار بيئية، 
وبق��در م��ا يكون ذلك ممكن��ًا من الناحي��ة الفنية مع ه��دف طويل األجل 

لتحقيق حتول إىل الطاقة املتجددة بنسبة 100 %. 

ندعو إىل اتفاق طموح وملزم قانونًا لفرتة ما بعد 2020 يف باريس على 
أن يش��مل هذا الهدف الطويل األجل فضاًل عن التقدم السياس��ي الكبري 

واملقرتحات امللموسة للفرتة 2015 - 2020 يف ليما. 

ب��ن  اتفاق��ًا  ب��أن  ونعتق��د  املفاوض��ات  تعقي��د  م��دى  ن��درك  • لكنن��ا 
احلكوم��ات الوطني��ة فقط ال يكفي للتص��دي للتحديات الت��ي نواجها. 
فاجله��ات الفاعل��ة غ��ري احلكومي��ة التي منثله��ا تلتزم مبواصل��ة دورها 
الري��ادي ع��ن طري��ق اتخ��اذ إج��راءات كل ي��وم عل��ى الصعي��د احملل��ي 
والوطن��ي واإلقليم��ي ملكافح��ة تغ��ري املن��اخ. وهي تش��ارك أصاًل يف 
وض��ع ج��دول أعم��ال ه��ذا التح��ول وتعري��ف من��اذج جدي��دة للتنمي��ة 
وهكذا س��يكون األمر أساس��يًا للنجاح والطموح لتوقي��ع اتفاقيات دولية 
عل��ى مس��توى احلكوم��ات.  س��يكون مطلوبًا اتخ��اذ إج��راءات متعددة 
املس��تويات ومتعددة أصحاب املصلحة لتأسيس وتنفيذ اتفاق طموح 

ومل��زم قانون��ًا حول تغ��ري املناخ 
يف باري��س، فض��ال ًع��ن االرتق��اء 
م��ن  باملب��ادرات  ج��ذري  بش��كل 
اآلن وحت��ى 2020 لس��د الفجوة 
التغ��ري  آث��ار  م��ن  التخفي��ف  ب��ن 
املناخي والتكيف معها. ونعقد 
كمنظم��ات ذات خربة يف جمال 
الوس��اطة العام��ة أن كل مواطن 
ينبغي أن يكون قادرًا على فهم ما 
هو على احملك يف املفاوضات 
ويحت��اج  باملن��اخ.  املتعلق��ة 
املواطن��ون إىل معرف��ة أن هذه 
االتفاق��ات الدولي��ة س��تكون له��ا 
آث��ار إيجابي��ة على نوعي��ة احلياة 
والرفاهي��ة، كما يحتاج��ون أيضًا 
إىل معرف��ة أن��ه ميكنه��م القي��ام 
بدور فاعل وما ميكنهم مس��اءلة 

حكوماتهم عنه. 

الض��روري لتعزيز  أنه من  • نؤك��د 
الثق��ة ب��ن احلكوم��ات الوطني��ة 
الدولي��ة  بالتزاماته��ا  والوف��اء 
يت��م ذل��ك ع��ن  أن  القائم��ة الب��د 

طريق: 

بالتخفي��ف  االلتزام��ات  تعزي��ز   •
وتع�زي���ز  والط���وع����ي  املل����زم 
الش��راكات على كافة املستويات 
خلفض انبعاثات غ��ازات الدفيئة 
بش��كل ج��ذري ومباش��ر للحفاظ 
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على إطار درجة حرارة 2 درجة مئوية مفتوحًا حتى يدخل 
االتفاق اجلديد حيز التنفيذ.

التش��غيلي للمناخ األخضر  •  املس��اهمة يف الصن��دوق 
والوفاء بااللتزامات املالي��ة للمناخ منذ مؤمتر كوبنهاجن. 
وس��يكون التضام��ن مع البل��دان النامية بإعطائه��ا املوارد 
الالزم��ة ملعاجل��ة متطلب��ات التخفي��ف والتكي��ف بكف��اءة 

عنصرًا أساسيًا يف االتفاق املستقبلي. 
التي دعا  • نرح��ب عل��ى ضوء ذل��ك مبؤمتر قمة املن��اخ 
اليه��ا األم��ن الع��ام ل��ألمم املتحدة ب��ان كي م��ون لتعقد 
يف 23 س��بتمرب 2014 يف نيويورك حيث يجب على رؤس��اء 
الدول اغتنام هذه الفرصة لإلشارة إىل التزامهم باتفاق قوي 
وع��ادل يف 2015 وبإجراء حتول عاملي يف االس��تثمارات 
بعيدًا عن الوقود األحفوري وانبعاثات الكربون ومبس��تقبل 

منخفض الكربون ومقاوم املناخ للجميع. 
• نؤم��ن بتعزي��ز احل��وار وندع��و ل��ه ب��ن خمتل��ف اجلهات 
الفاعل��ة غ��ري التابع��ة للدول من خ��الل تنس��يق منتظم بن 
ال��دويل ح��ول  الت��ي متثله��ا عل��ى الصعي��د  املنظم��ات 
القضايا الرئيس��ة املتعلق��ة بتغري املناخ وج��دول التنمية 
بعد 2015.وس��وف نس��تمر بهذه الروح يف احلوار والتنسيق 
للتعب��ري  اخملتلف��ة  والدوائ��ر  الرئيس��ة  اجملموع��ات  ب��ن 
بص��وت مش��رتك يف كل مرحل��ة من عملية التفاوض بش��أن 

جدول أعمال املناخ بعد 2015. 
• كل جمموعة من اجلهات الفاعلة غري احلكومية تتحمل 
جزءًا من احلل العاملي. ولن يكون من املمكن دون تعبئة 
جمي��ع اجلهات الفاعلة غ��ري احلكومية حتقي��ق االلتزامات 
الت��ي تقطعها احلكومات الوطنية بش��كل جماعي. لذلك 
الدولي��ة اخلاضع��ة للنق��اش  يج��ب أن تش��مل االتفاق��ات 
للجه��ات  الفاعل��ة  املش��اركة  لتمك��ن  الالزم��ة  الوس��ائل 
الفاعل��ة غري التابعة للدول يف اإلطار املس��تقبلي، س��يما 
فيم��ا يتعلق بالتموي��ل وبناء القدرات واملش��اركة يف صنع 
الق��رار والتنفي��ذ والرصد لإلج��راءات الالزم��ة. وندعو الدول 
 2015 ع��ام  بحل��ول  املفاوض��ات  تنظي��م  ع��ن  املس��ؤولة 
لتعظيم املس��احة واملوارد لتس��هيل التعب��ري واحلوار مع 

اجلهات الفاعلة غري احلكومية. 

لقد اتفقنا بش��كل مش��رتك على دعم التوصيات 
التالية التي تكافح دوائرنا من أجلها: 

• احلكوم��ات احمللي��ة واإلقليمية: إننا كصناع 
ق��رار العب��ون أساس��يون لتنفيذ اإلج��راءات على 
ولتحفي��ز  واإلقليم��ي،  احملل��ي  املس��توى 

أصحاب املصلحة احمللين واملواطنن.
املدينة  إلدارة  متس��ق  نه��ج  اتباع  خ��الل  • م��ن 
)التخطيط احلضري والنقل والطاقة ومقاومة 
البن��اء...( متث��ل إج��راءات احلكوم��ات احمللي��ة 
رمبا القدرة األكرث أهمية خلفض انبعاثات غازات 
الدفيئة يف املدى القصري، س��يما الفرتة -2015

2020، وتلعب دورًا حاسمًا يف جمال التكيف مع 
تغري املناخ يف أراضيها. 

املمارس��ات  وتب��ادل  الق��درات  بن��اء  تطوي��ر   •
اجلي��دة س��يكون حاس��مًا لضم��ان تعزي��ز عم��ل 

احلكومات احمللية واإلقليمية.
املدعومة  الالمركزي��ة  عملية  تعزي��ز  • س��يكون 
بامل��وارد الكافي��ة وس��هولة الوص��ول إىل آلي��ات 
مالي��ة جديدة حاس��مة لدعم عم��ل احلكومات 
وتنفي��ذ  حتدي��د  يف  واإلقليمي��ة  احمللي��ة 
السياس��ات احمللي��ة القوي��ة للتخفي��ف م��ن آثار 

تغري املناخ والتكيف معها. 
• األطفال والشباب: باعتبارهم عمال املستقبل، 

وصناع القرار، واملستهلكون واملواطنون.

جانب من ا ملشاركن
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......... باعتبارها  • النساء: 
باعتبارهم............ • املزارعون: 

• العم��ل والنقاب��ات: إن ع��امل العمل يف طبيعة التحول 
الالزم للح��د من االنبعاثات والتكيف م��ع تغري املناخ. تبذل 
النقاب��ات جه��ودًا هائلة لضمان وجود الدع��م االجتماعي 
الواس��ع للعمل يف جمال املناخ فضاًل عن الكفاح من أجل 
التزام القادة بتأمن االنتقال العادل الذي من شأنه حتويل 
الوظائ��ف إىل وظائ��ف مس��تدامة ودع��م وظائ��ف  جمي��ع 

األشخاص العاملن وسبل كسب العيش. 
• اجملتمع العلمي: باعتباره احلارس القيم على البيانات 

العلمية لتنوير القرارات السياسية.
• األعم��ال التجاري��ة والصناع��ات: كجه��ات فاعلة رئيس��ة 

سوف تستمر يف إعطاء األولوية إىل: 
-  تب��ادل اخل��ربات: التع��اون يف جم��ال البح��وث والتعلي��م

لنشر االبتكار وخلق فرص العمل. 
التقني��ات م��ن  متوازن��ة  حمفظ��ة  املس��تثمرين:  حش��د   -

لتيسري احلصول على الطاقة بأسعار معقولة وخلفض 
انبعاث��ات غ��ازات الدفيئ��ة ولتعزي��ز كفاءة الطاق��ة بدافع 

سعر الكربون. 
خ��الل م��ن  املناس��بة  اإلج��راءات  لتحدي��د  املرون��ة:   -

االتفاقات الصناعية القطاعية. 
-  العمل من أس��فل إىل أعلى: الشراكات العامة واخلاصة

احمللية لضم جهود الش��بكات الذكي��ة واملباين الذكية 

وتقنيات املدينة البيئية.
ش��فافة أنظم��ة  واملراقب��ة:  التقاري��ر  إع��داد   -
وموح��دة للقي��اس وإع��داد التقاري��ر والتحقق 

وجتنب تشويه السوق. 
وندعو أيضًا لوضع إطار بسيط ومستقر وميكن 
التنبؤ به مما يتيح تخطيط االستثمارات على 

املدى الطويل:
• املنظمات غري احلكومية: باعتبارها ..............

باعتبارها................  األصلية:  • الشعوب 

وختام��ًا نؤك��د من جدي��د ال��دور احلاس��م الذي 
تؤديه اجله��ات الفاعلة من غري الدول ملعاجلة 
التح��دي املتمث��ل يف تغ��ري املن��اخ م��ن حي��ث 

التكيف والتخفيف. 

لي��س لدين��ا خيار آخ��ر س��وى التوص��ل إىل اتفاق 
يس��تجيب لطلب��ات اجملتم��ع العلم��ي. ونؤكد 
دعمن��ا للدول يف حتقي��ق االلتزامات الطموحة 

التي يتوجب عليها قطعها. 

علين��ا أن نغتن��م الفرص��ة ملؤمت��ر قم��ة املن��اخ 
جلعل هذا النداء يصل إىل رؤساء الدول جلعل 
اجله��ات الفاعل��ة غ��ري احلكومية ج��زءًا ال يتجزأ 
م��ن املفاوض��ات الناجحة بش��أن تنفي��ذ قرارات 

عام 2015.

من ا ملشاركن
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تنظيم أمانة منطقة الرياض ومركز البيئة للمدن العربية 
مؤمتر عاملي بعنوان : 

للمدن«   املستدامة  التنمية  لتعزيز  البيئة  » عمارة 

استحداث 
جملس 

استشاري 
يف جمال 

عمارة 
البيئة 

للمدن

نظمت أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع بلدية دبي ومركز البيئة 
للمدن العربية املؤمتر العاملي الرابع » بيئة املدن 2014 » خالل 

الفرتة 21-23 ديسمرب 2014  يف مدينة الرياض.

املستدامة  التنمية  لتعزيز  البيئة   عمارة   « عنوان  املؤمتر  حمل 
للمدن« وقد أتاح الفرصة للخرباء واألخصائين لاللتقاء والتباحث 
البيئية  ال��ع��م��ارة  اف��ض��ل امل��م��ارس��ات يف جم��ال  ون��ق��ل وت��ب��ادل 
للوصول  الرئيسي   العامل  يشكل  ما  وهو  احلضري   والتخطيط 
البيئي  يف املدن  إىل هدف املدن املستدامة واالرتقاء بالواقع 

العربية يف ظل التحديات الراهنة التي تواجه املدن.

يف  والقروية  البلدية  الشؤون  وزير  وحضور  برعاية  املؤمتر  انعقد 
اململكة العربية السعودية صاحب السمو امللكي األمري الدكتور 
أن  فيها  أك��د  كلمة  ألقى  حيث  العزيز،  عبد  بن  متعب  بن  منصور 
هو  املستدامة  للتنمية  وصواًل  املستدامة  املدن  هدف  حتقيق 
البلدية  الشؤون  وزارة  بها  تقوم  التي  واجلهود  املبادرات  إحدى 
اخملتصة،  احلكومية  واجل��ه��ات  املعنية  وال����وزارات  وال��ق��روي��ة 
االسرتاتيجية  الوطنية  للخطة  والبيئي  احلضاري  التوازن  لربط 
للتنمية  وصواًل  البيئية  العمارة  مفهوم  وتعزيز  العمراين  للتطوير 
التي  التنموية  واخلطط  االسرتاتيجيات  إط��ار  يف  املستدامة 
عبداهلل  امللك  الشريفن  احلرمن  خادم  بقيادة  اململكة  تتبناها 
بن عبد العزيز وويل العهد لدعم وتشجيع أي نشاط هادف وبناء 
الوطني  االقتصاد  وتعزيز  املستدامة  التنمية  حتقيق  يف  يسهم 

لتحقيق رفاه املواطنن وسالمتهم. 

وإنشاء  البيئة  عمارة  ثقافة  نشر  إىل  الدعوة  أن  إىل  الوزير  وأش��ار 
مدن ذات تنمية مستدامة هي دعوة للتعامل مع البيئة العمرانية 
بدًءا بتصميم  تقنية منهجية حديثة  اتباع  بشكل أفضل من خالل 
للمشاريع  تصميمي  منهج  إىل  وصواًل  للمباين..  عملي  تطبيقي 

ال��ب��ي��ئ��ي��ة اجل���دي���دة، الف��ت��ًا إىل 
حتققت  ال��ت��ي  الطيبة  النتائج 
جتسيد  يف  ال���ري���اض  مب��دي��ن��ة 
خالل  من  البيئة  عمارة  مفهوم 
للبيئة  صديقة  مشروعات  تنفيذ 
وإن��ش��اء امل��ت��ن��زه��ات واحل��دائ��ق 
ومم�����رات امل���ش���اة وال��س��اح��ات 
استوفت  التي  واملباين  البلدية 

شروط االعتماد البيئي. 

منطقة  أم��ن  ألقى  جانبه  م��ن 
اللجنة  رئ��ي��س  املكلف  ال��ري��اض 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ؤمت��ر ال��دك��ت��ور 
كلمة  الدجن  مبارك  بن  إبراهيم 
التنمية  خ��ط��ط  أن  ف��ي��ه��ا  أك���د 
نقلة  تعد  باململكة  املتعاقبة 
ح��ض��اري��ة وت��ن��م��وي��ة مم���ي���زة، و 

إفتتاح املؤمتر
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اطالق 
جائزة 
األمري 
منصور 
بن متعب 
لإلبداع 
اجلامعي 
يف عمارة 
البيئة

جميع  يف  السريع  احلضري  والنمو  التطور  مظاهرها  أبرز  من  كان 
مدن اململكة الذي أسهم يف تغري جذري يف احلياة االقتصادية 
االقتصاد  قطاعات  جميع  يف  متوازن  منو  وحتقيق  واالجتماعية 
: أن مدينة الرياض شهدت وال تزال تشهد  الوطني.  وقال الدجن 
يعد  الذي  العمراين  والتوسع  السكاين  النمو  من  عالية  معدالت 
من أعلى املعدالت يف العامل يف وقت قصري نسبيًا، وهو ما أدى 
اإلنساين  البعد  تعزيز  إىل  تهدف  بيئية  وبرامج  مشاريع  تنفيذ  إىل 
املمارسات  خالل  من  وتطويرها  باملدينة  العمرانية  البيئة  يف 
الناجحة يف جمال عمارة البيئة لضمان الوصول إىل مدينة تتوفر 
فيها متطلبات التنمية املستدامة وجعلها مدينة صديقة للبيئة 
املشاريع  من  عدد  بوجود  الحتياجاته  وملبية  لإلنسان  وحاضنة 

والربامج البيئية والرتفيهية واالجتماعية. 

الدولية  ال��ش��ؤون  لقطاع  دب��ي  بلدية  ع��ام  مدير  مساعد  وألقى 
والشراكة رئيس اللجنة العلمية للمؤمتر خالد علي بن زايد كلمة 
البيئي  بواقعها  باالرتقاء  مطالبة  العربية  املدن  أن  فيها  أوضح 
تواجه  التي  الراهنة  التحديات  من  العديد  وج��ود  مع  خصوصا 
والتباحث  لاللتقاء  فرصة  يشكل  املؤمتر  أن  مؤكدا  امل��دن،  هذه 
ونقل وتبادل األفكار واملمارسات املتبعة يف جمال عمارة البيئة 
والتخطيط احلضري التي تشكل يف جمموعها العامل الرئيسي 

للوصول إىل هدف املدن املستدامة. 

تناول املؤمتر أربعة حماور، جاء احملور األول حتت عنوان )جتارب 
تنسيق  البيئة،  )عمارة  الثاين  احملور  البيئة(،  عمارة  واسرتاتيجيات 
املواقع  املستدامة(  وحمل احملور الثالث عنوان )  التكنولوجيا 
الرابع فكان  البيئة " تصميم وتنسيق املوقع". أما احملور  وعمارة 

بعنوان )احلوكمة واتخاذ القرار  نحو عمران مستدام(.

الرابع لبيئة  أوصى املشاركون يف ختام أعمال املؤمتر العاملي 
بالرياض،  الثقايف  فهد  امللك  مركز  يف  عقد  ال��ذي   2014 امل��دن 
باستحداث جملس استشاري مؤلف من خرباء متخصصن عاملين 
يف جمال عمارة البيئة للمدن تتشارك فيه البلديات مع املطورين 
ت��ص��ورات م��وح��دة لتاليف  وك��ب��ار اخملططن وال��ت��ش��اور وت��ق��دمي 

إحدى اجللسات النقاشية

عملية التداخل والبحث عن أفضل 
إعداد  جانب   إىل  التكامل،  السبل 
البيئة  حت��رتم  اسرتاتيجية  خطط 
وتوفر  م��ق��درات��ه��ا  على  وحت��اف��ظ 
احمللي  للمجتمع  ه��ان��ئ��ة  بيئة 
االعتناء  أهمية  إىل  .ب��اإلض��اف��ة 
البلدية  والسياسات  بالتشريعات 
ووض���ع امل��واص��ف��ات ال��ف��ن��ي��ة يف 
التنمية  البيئة وتعزيز  جمال عمارة 
املستدامة مبا يف ذلك التشريعات 
احملفزة على التوجهات اخلضراء 
استهالك  وترشيد  االستدامة  نحو 
القطاع  مشاركة  وتشجيع  الطاقة 
اخل�����اص وأف������راد اجمل��ت��م��ع يف 
والتشجري،  البيئة  ع��م��ارة  أع��م��ال 
التشريعات  هذه  وتبادل  وتعميم 
ع��ل��ى م��س��ت��وى امل����دن ال��ع��رب��ي��ة 
املتطورة  العاملية  املدن  وبقية 
ه��ذا  م��ن  االس��ت��ف��ادة  يضمن  مب��ا 
أح��دث  ومواكبة  الضخم  الرصيد 
أوصى  كما   . العاملية  التشريعات 
امل��ؤمت��ر ب���ض���رورة ت��ط��وي��ر ب��رام��ج 
تدريبية  ودورات  متخصصة  فنية 
متخصصة يف جمال عمارة البيئة.

وطالب املشاركون باعتماد تطبيق 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة يف ع��م��ارة 
التقنيات  أحدث  واستقطاب  البيئة 
واالستفادة منها يف هذا اجملال 
وحت��ف��ي��ز اجل���ام���ع���ات وال��ك��ل��ي��ات 
وم���ؤس���س���ات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي 
احل��ل��ول  ت��ق��دمي  يف  للمساهمة 
تخصيص  ذل���ك  وم���ن  اإلب��داع��ي��ة 
جوائز  شكل  على  تنافسية  منصة 
ع��ل��م��ي��ة ل��ل��م��ش��اري��ع وامل���ب���ادرات 
العملية  واحل��ل��ول  وامل��ق��رتح��ات 
والباحثون  الطلبة  يقدمها  التي 
بن  منصور  األم���ري  ج��ائ��زة   " ب��اس��م 
م��ت��ع��ب ل���إلب���داع اجل��ام��ع��ي يف 

عمارة البيئة " . 
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شاركت منظمة املدن العربية يف  مؤمتر ومعرض قمة 
املس��تقبل يف دبي خالل الفرتة 21-23 س��بتمرب 2014 
يف مرك��ز دب��ي للمع��ارض واملؤمت��رات وال��ذي نظمته 
بلدي��ة دب��ي  بالتع��اون م��ع مركز البيئ��ة للم��دن العربية 
والرئي��س  املنت��دب  العض��و  بحض��ور  انفورم��ا  وش��ركة 
التنفي��ذي لهيئ��ة كهرب��اء ومي��اه دب��ي س��عيد حمم��د 
الطاير وعدد كبري م��ن عمداء املدن وممثليهم ومديري 
املنظمات واخملططن االس��رتاتيجين من الش��ركات 

الكربى.

تكم��ن أهمية املؤمت��ر يف بح��ث اس��رتاتيجيات التنمية 
احلضرية والتطوير املس��تدام على مس��توى املدن يف 
الع��امل م��ن خ��الل ع��دد م��ن أوراق العمل ونق��ل جتارب 

املدن املستدامة الذكية و ورش عمل تدريبية.

يف كلم��ة القاه��ا العض��و املنت��دب والرئي��س التنفيذي 
لهيئ��ة كهرب��اء ومي��اه دب��ي س��عيد حمم��د الطاي��ر يف 
االفتت��اح قال فيها: إنه لتحقيق رؤية الهيئة يف أن تصبح 
مؤسس��ة مس��تدامة عل��ى مس��توى عامل��ي، بتطبيقها 
اسرتاتيجية دبي املتكاملة للطاقة 2030، فقد وضعت 
املؤسس��ة خمططات عام��ة لألعوام العش��رة القادمة 

النق��ل  ش��بكات  وتطوي��ر  اإلنتاجي��ة،  الق��درة  لرف��ع 
والتوزيع وملحقاتها 

معطي��ات  وف��ق  ع��ام  كل  حتديثه��ا  يت��م  والت��ي 
وتوقع��ات الطل��ب واالس��تهالك املس��تقبلي م��ن 
خ��الل املعلومات من اخلطط التنموية الش��املة 
ومعلوم��ات  وبيان��ات  احلكوم��ة،  ترس��مها  الت��ي 
مش��اريع املطورين وقطاع األعمال، وبيانات النمو 
السكاين ومنو الناجت احمللي اإلجمايل من خالل 
التواصل املباش��ر والش��راكات االس��رتاتيجية. الفتًا 
إىل أن الهيئة تعمل على ترشيد استهالك الكهرباء 
التق��دم  مس��رية  يف  أساس��ي  كمنه��ج  واملي��اه 
ألهميته يف تعزيز الوجهة احلضارية ضمن رؤيتها 
واس��رتاتيجيتها. وأنه يف إطار العمل على حتويل 
 3 دب��ي إىل املدين��ة األذك��ى يف الع��امل خ��الل 
سنوات عرب 100 مبادرة و 1000 خدمة ذكية تعمل 
على حتس��ن ج��ودة احلي��اة فيه��ا، أطلق��ت هيئة 
كهرب��اء ومي��اه دب��ي ث��الث مب��ادرات ذكي��ة جديدة 
جتع��ل دب��ي منوذج��ًا يحت��ذى ب��ه عامليًا. وأش��ار 
الطاي��ر إىل أن هيئ��ة كهرب��اء ومي��اه دب��ي حقق��ت 

مدن املستقبل.. ونظرة نحو املدن املستدامة والذكية
دبي 21-23 سبتمرب 2014

إفتتاح املعرض
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إجنازات غري مس��بوقة، وصلت به��ا إىل العاملية وأضحت 
منوذج��ًا يحت��ذى ب��ه يف الكف��اءة، واألداء، واالعتمادية، 

واخلدمة. 

م��ن جهته أش��ار مدي��ر عام بلدي��ة دبي املهندس حس��ن 
ناص��ر لوت��اه يف كلم��ة القاه��ا يف حف��ل االفتت��اح إىل أن 
الع��امل املتط��ور الي��وم يف ح��راك عقاري وعم��راين دائم، 
مب��ا يتواف��ق م��ع اس��رتاتيجيات امل��دن الذكي��ة والعمران 
املس��تدام، وق��ال: إنن��ا أم��ام حتدي��ات عاملي��ة متزاي��دة 
ومتباين��ة، وهي تفرض علينا أن نتعام��ل معها، فضاًل عن 
وج��ود حتديات داخلي��ة ومنها الزي��ادة الس��كانية، إذ بلغ 
عدد السكان بإمارة دبي نحو 4 مالين نسمة تقريبًا، وهو 
م��ا يتطلب إتاح��ة العدي��د من اخلدم��ات إلقام��ة مدينة 

مستدامة.

ولفت إىل أن بلدية دبي بدأت يف تطبيق مواصفات املدن 
الذكي��ة ومبعايري البيئ��ة احلضرية من خ��الل تبني حلول 
وأدوات صديق��ة للبيئ��ة وه��و ما يعزز ف��رَص االس��تمراريِة 
واالس��تدامة. وإن مع��رض س��يتي س��كيب ومؤمت��ر م��دن 
املس��تقبل، أفضل مظلة يتم من خالله��ا التحاور والتقاء 
النخبة من العلماء املتخصصن واخلرباء واملهندسن 
املعماري��ن واالستش��ارين وأصح��اب الق��رار يف جم��ال 
العم��ران والبن��اء ملتابع��ة متغ��ريات وتط��ورات الع��امل. 
وقال: من اخلطوات املهمة لتحقيق التنمية املستدامة 
التخطيط، إذ البد أن يتم التعامل مع تلك املدن من خالل 
نظام تخطيطي يختلف عن األنظمة االعتيادية، وإنشاء 

م��دن متقدمة تكنولوجيا تتكي��ف مع املتطلبات 
املتغ��رية، وتروي��ض الطبيع��ة واس��تغاللها يف 
بعض املدن التي تتميز بها، الجتذاب السياح من 
عش��اق الطبيعة. كما أن التخطيط يش��مل أيضا 
مدن��ا بيئية له��ا القدرة على مواجه��ة التحديات 
بالتش��ريعات العمراني��ة والتصامي��م  املتعلق��ة 
الهندس��ية. وإنشاء جمتمعات عمرانية مرتابطة 
م��دن  لبن��اء  أساس��ية  وح��دات  اعتباره��ا  ميك��ن 
الرتفي��ه  منش��آت  به��ا  تتوف��ر  الت��ي  املس��تقبل 
والتس��لية ومراك��ز التس��وق إضاف��ة إىل التطوي��ر 
الصناع��ي عل��ى أال يك��ون ه��ذا التطوي��ر عل��ى 
حس��اب الس��كان، ألن صحة الس��كان من أولويات 
التطوي��ر الصناعي باملدن احلديثة. مش��ريًا إىل 
أن امل��دن املس��تدامة ال تعن��ي فق��ط تطوي��ر 
اس��تخدامات الكهرب��اء واملياه وإمنا تش��مل كل 
اخلدم��ات  وجمي��ع  ونفاي��ات  مب��ان  م��ن  ش��يء 
للوصول إىل تأسيس مبان متكاملة تعتمد على 

نفسها.

االمن العام املساعد مع وفد األمانة العامةكلمة مدير عام بلدية دبي املهندس حسن لوتاه

جانب من احلضور
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فعاليات 
على هامش املؤمتر أقيمت عدة ورش عمل تدريبية يف جمال التنمية املس��تدامة واس��رتاتيجيات بناء وتنمية 

املدن احلديثة وأخرى حول التنمية املستدامة - التحديات ورؤى املستقبل. 

كم��ا مت افتت��ح رئي��س  هيئة دبي للطريان الرئيس األعلى جملموعة طريان اإلمارات الش��يخ احمد بن س��عيد أل 
مكتوم معرض س��يتي س��كيب جلوبال وال��ذي تضمن عرض ألحدث املش��اريع واخلدم��ات وأدوات التكنولوجيا 

واملعدات واألجهزة احلديثة يف جمال التنمية املستدامة.

جانب من املعرض
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اجتماع )UCLG – Mediterranean ( واجمللس السياسي يف مارسيليا
نحو خلق فضاء أورو متوسطي – أوروبي – عربي

الثالث للجلس السياسي  شاركت منظمة املدن العربية يف االجتماع 
واحلكومات  املتحدة  امل��دن  ملنظمة  املتوسط  جلنة  عن  املنبثق 
احمللية )UCLG – Mediterranean ( يف مدينة مارسيليا الفرنسية  
يف 11 ديسمرب 2014، وكذلك االجتماع الدوري للجنة املدن واألقاليم 

املتوسطية.

املناخ  أن  فوزيل  ميشيل  األلب  منطقة  رئيس  قال  االجتماع   بداية  يف 
علينا  ينسحب  املتوسط  دول  بعض  تعيشه  الذي  العنيف  السياسي 
برزت  كما  الشرعية،  غري  الهجرة  وزادت  السياحة  تأثرت  حيث  جميعا 
مشاكل خطرية جدًا ما يدعونا للعمل والتمهيد حلوار يؤدي إىل حلول 

لهذه املشاكل ومبا يعزز الدميقراطية. 

واشار إىل أن إقليم املتوسط ميكن أن يسهم يف حل الكثري من املشاكل 
الديانة  على  والتحريض  بالعنصرية  الشعور  وتنامي  العنف  بينها  ومن 
التغريات  عن  الناجمة  والتحديات  املشاكل  ذلك  يف  مبا   .. اإلسالمية 

املناخية. 

ال��ي��وم س��وف  ل��ق��اءن��ا  وق����ال: أن 
اللجنة  الجتماع  السبيل  يهيئ 
باملناخ   املتعلقة  املتوسطية 
علينا  أن  إىل  مشريًا   )Cop 21(
إيجاد حلول للمشاكل  املناخية 
من جذورها وكذلك التوصل  إىل 
مع   للتطبيق  قابل  شامل   اتفاق  
التمويل الالزم  وخلق فرص عمل 

واعتماد اليات وأدوات عمل.

السياسي  اجمللس  رئيس  وق��ال 
األق���ال���ي���م  أن  ب�������ودرة  حم���م���د 
امل��ت��وس��ط��ي��ة ت��ش��ه��د ت��غ��ريات 
ج����ذري����ة وب���ال���ت���ايل الب�����د م��ن 
البعض  بعضنا  على  االن��ف��ت��اح 
أورو  ف���ض���اء  خ���ل���ق  أج�����ل  م����ن 
عربي.   – أوروب���ي   – متوسطي 
ال��ع��ام��ة  اجل��م��ع��ي��ة  أن  وق�����ال 
ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��م��دن امل��ت��وس��ط��ي��ة 
كما   2013 ديسمرب  يف  انعقدت 
السياسي  اجمللس  تأسيس  مت 
املتوسطية  واألق��ال��ي��م  للمدن 
من  وذل���ك   2013 برشلونة  يف 
وبناء  شراكات  خللق  الدفع  أجل 

عالقات نشطة.

وق���د أش���ار امل��ت��دخ��ل��ون إىل أن 
منطقة  هي  املتوسط  منطقة 
إبداعية  حلول  ولديها  حضارات 
إلس����ن����اد وت����ب����ادل اق���ت���ص���ادي 

عمدة مارس��يليا يتوس��ط األمن العام املس��اعد للمنظمة املهندس احمد حممد صالح العدساين  ورئيس بلدية نابلس غسان الشكعة
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التغريات  من  واالستفادة  االنفتاح  من  الب��د  وبالتايل 
التي تشهدها املنطقة.

م��ن جانبه قال أح��د اخلرباء املش��اركن أن هناك اليوم 
م��ا ميك��ن أن نطل��ق علي��ه “األدب العلم��ي" املتمث��ل 
بالنش��رات اجلوية يف وس��ائل اإلع��الم اخملتلفة وهذا 
ي��دل عل��ى اهتم��ام متزاي��د بتغ��ريات املن��اخ، وارتف��اع 
احلرارة واألمواج واالنبعاث احلراري.  وقال أن الدراسات 

تشري إىل عدة متغريات منها :
- قلة عدد األيام الباردة وزيادة عدد األيام احلارة 

- التغري يف نظام سقوط األمطار على مستوى األرض
خالل  )  816-216  ( متساوية  تكون  لن  املياه  كميات   -

الفرتة من 2081 - 2100 
يعن��ي مم��ا   % 30 بنس�ب��ة  األمط�ار  مياه  انخ��فاض   -
حدوث تصحر أكرث يف جنوب وشمال املتوسط وهو 
ما سوف  يؤدي إىل توتر مائي سيعم كافة املتوسط.

سرتتفع   )2100( العام   21 القرن  نهاية  يف  أن��ه  وق��ال 
النظام  أن  يعني  وه��ذا  درج���ات   5-4 ب��ن  م��ا  احل���رارة 

سيخرج عن السيطرة. 

ولفت أخصائي يف إدارة املياه إىل أننا سنواجه رهانات 
ب���  تتعلق  وصحية  اجتماعية  و  غذائية،  منها  عديدة 
فيضانات(،   ( ومالية  اقتصادية  وأخ��رى  الشرب(  )مياه 
األنهر  يف  املياه  كميات  ستنخفض  حيث  وسياسية 

العابرة للحدود.

الدويل  البنك  يف  املستشارة   فادير  ماريانيال  وقالت 
أن التغري املناخي  سيؤدي اىل الفقر  نتيجة التصحر 
شمالها  اىل  افريقيا  جنوب  من  الهجرة  اىل  وبالتايل 
وم��ن��ه��ا ال��ش��م��ال امل��ت��وس��ط��ي – وه���ذا س��ي��ؤدي إىل  
خماطر أمنية. وأكدت على ضرورة رفع مستوى التعليم 
من  وذلك  املائي  التوتر  ملواجهة  وأريافها  املدن  يف 
تراجع  عن  فضاًل  هذا  املياه  مصادر  إىل  الولوج  خالل 
املواد الغذائية. ودعت ماريانيال إىل التعاون من اجل 

التغيري وتأمن  استدامة  املياه والغذاء.

وقال��ت ن��ادرة بومن��رة "مهندس��ة معماري��ة م��ن 
اجلزائر" أن  املس��ألة ليس��ت جمرد مش��روع وإمنا 
   Climate KIC and Regions " هو  فلسفة حياة
" واحلكوم��ة تعمل على تش��جيع إقامة املباين 
الصديقة للبيئة وقد مت إجناز مش��روعن س��كنين  
يقوم��ان عل��ى دم��ج عملي��ة التنمية املس��تدامة 
واملساكن الصديق للبيئة وهذا ما يستدعي احلوار 
م��ع الس��كان والتع��اون م��ع املكات��ب الهندس��ية.

وق����ال ماس��يم��و توش���ي رئي���س جمل���س اقلي���م 
توس��كاين يف إيطالي��ا : لق��د واجهن��ا حالة حرب 
بس��بب الكوارث املناخية وانقطاع الكهرباء ملدة 
32 يوم����ا  بس��ب��ب ال�ع�واص��ف والفيضانات. وقال 
أن ل��كل منطقة خصوصي��ة يف مواجهة الكوارث 
وطبيعتها، لذا يجب أن تكون احلكومات احمللية 
ج��زء م��ن العملية السياس��ية يف توفري الس��المة 
للناس والوقاية من الكوارث والتحوالت املناخية. 
وق��ال حمم��د س��فياين رئي��س بلدي��ة شيفش��اون 
املغربي��ة أنه س��وف يتم قريب��ًا افتتاح اكرب مش��روع 
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يف العامل  إلنتاج الطاقة الشمسية يف مدينة شيفشاون.

وقال  نائب رئيس إقليم  كتالونيا  جوانا اورتيغا نحن ملتزمون 
حكومي��ًا بالعم��ل للحد م��ن التغ��ريات املناخي��ة وذلك يف  
اتفاقي��ة  ش��بكة التنمي��ة املس��تدامة التي تدرج الس��لطات 
احمللي��ة يف مقاومة التحوالت املناخية، وقال: نحن هيئة 
استش��ارية للحكوم��ة احمللية تعمل بش��كل  اقصى وملدة 

25 سنة، على 3 أولويات اساسية :

املناخية  التغريات  اثار  • معرفة 
الدويل البنك  تقرير  نتائج  • تطبيق 

التجارب من  • االستفادة 

حيث ترفع الهيئة تقارير كل 5 سنوات عن التحوالت املناخية  
وه��ذا يقود اىل مبادرات  لتقاس��م املعلوم��ات : ماذا فعلنا 
وم��ا أنتجن��اه ؟ وم��ا ال��ذي  يجب عمل��ه  كنت��اج علمي يف " 
عملي��ة تواص��ل م��ع احمللي��ات و وزارة الرتبي��ة والقطاع��ات 
املدني��ة والس��كان"... إن عيلن��ا ان نش��رح للناس م��اذا يعني 
ارتف��اع احلرارة  كي يفهم اجلميع  اخملاطر واألثار  ويعملوا 

من أجل تدارك  األمر.
جانب من احلضور
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اجتماع فريق اخلرباء اإلسكوا

املنظمة يف اجتماع فريق اخلرباء/ إسكوا
التنمية االجتماعية الشاملة يف املنطقة العربية

نظم��ت جلن��ة األمم املتح��دة االقتصادي��ة واالجتماعية لغربي آس��يا 
)اإلس��كوا( اجتم��اع فري��ق خ��رباء ح��ول "التنمي��ة االجتماعية الش��املة 
يف املنطق���ة العربي��ة" يف مبن��ى األمم املتحدة، ب��ريوت )4-5 نوفمرب 
/ تش��رين الثاين 2014(. ش��ارك يف االجتماع ع��دد من ممثلي حكومات 
الدول األعضاء يف اإلسكوا، وممثلن عن املنظمات اإلقليمية والدولية 

وغريهم من اخلرباء يف جمال التنمية االجتماعية الشاملة.

تناول االجتماع قضايا رئيسية يف التنمية االجتماعية الشاملة والتي 
من شأنها أن تساهم يف صياغة  الركن االجتماعي للتنمية املستدامة  
وبالتايل أجندة  األمم املتحدة ملا بعد عام 2015.  ومت تناول األولويات 
االجتماعية  التنمية  جم��ال  يف  املنطقة  تواجه  التي  والتحديات 
الشاملة. وتسليط الضوء كذلك على الفجوات التنموية الرئيسية التي 
أيضًا  إىل وضع  تتطلب اهتماما من قبل احلكومات. وهدف االجتماع 
أولويات  يعكس  مبا  الشاملة  االجتماعية  التنمية  أجندة   عن  تصور 
احملتويات  االجتماع  تناول  حتديدا  اك��رث   وبشكل  العربية.  املنطقة 
االجتماعية  التنمية  تقرير  سيتضمنها   التي  واملعلومات  واملفاهيم  

الشاملة يف املنطقة العربية  الذي  تعمل اإلسكوا على إصداره.

الشاملة  االجتماعية  التنمية  أجندة  بلورة  يف  أيضا  االجتماع  ساهم 

مب���ا ي��ت��ن��اس��ب م���ع األول����وي����ات 
واالح���ت���ي���اج���ات امل���ل���ح���ة يف 

املنطقة العربية.

ت����ن����اول االج���ت���م���اع س��ي��اس��ات 
وجت��ارب  االجتماعي  االن��دم��اج 
اجمل����ال  ه�����ذا  يف  ال����ب����ل����دان 
ك���ذل���ك ع��ل��ى بعض  وال���ت���ع���رف 
الرئيسية،  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال��ث��غ��رات 
التنمية.  يف  احل��ق  من  انطالقا 
الدور  يف  أيضا  االجتماع  وبحث 
األمم  منظمات  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي 
املتحدة واإلقليمية يف حتديد 
والسياسات  املنطقة  أول��وي��ات 
املناسبة  الشاملة  االجتماعية 
التنمية  أه���داف  صياغة  ب��ه��دف 
املستدامة والحقا أجندة األمم 
املتحدة ملا بعد 2015 والتعرف 
على الدور الذي ميكن أن تقوم به 
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كل من هذه املنظمات مبا فيها اإلسكوا يف هذا اجملال.
والحقا  ستصب  مداوالت ومناقشات ونتائج االجتماع يف الدور املفاهيمي اإلقليمي الذي  تقوم به اإلسكوا 

يف  صياغة  أهداف  التنمية  املستدامة  وأجندة  األمم املتحدة ملا بعد 2015.

املنشودة  والربامج  للسياسات  منظور   " بعنوان  عمل  بورقة  االجتماع  يف  العربية  املدن  منظمة  وشاركت 
لتوفري السكن الالئق جلميع السكان وحيازة األرض" تناولت الورقة جملة من القضايا الراهنة التي تهم املدن 
يف منطقتنا العربية ومن بينها "الهدف اإلمنائي رقم 11" يف األجندة اإلمنائية العاملية ملا بعد 2015 ، وهو 

جعل املدن واملستوطنات البشرية "شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة".

ال���ض���وء على  ال���ورق���ة  وس��ل��ط��ت 
العربية  املدن  منظمة  إسهامات 
ض��م��ن ف��ري��ق ال��ع��م��ل ال��ع��امل��ي 
 2013 العام  م��دار  على  وشركائه 
ب���ش���أن ت��ع��ب��ئ��ة ومت���ك���ن ال��ه��دف 
احمللية  للسلط����ات  احلض����ري 
الفاعلة  واجله�����ات  واإلقليمي���ة 
أبعاد  خمتلف  دمج  يف  احلضرية 
االقتصادية   " املستدامة  التنمية 
واالج���ت���م���اع���ي���ة وال��ب��ي��ئ��ي��������ة" 
للم���دن  املكان������ي  والتصمي�������م 
وت��ع��زي��ز ال���رواب���ط ب��ن امل��ن��اط��ق 
احل���ض���ري���ة وال���ري���ف���ي���ة وحت��وي��ل 

التحديات احلضرية إىل فرص.

وأك�����دت ورق�����ة م��ن��ظ��م��ة امل���دن 
مكان  ه��ي  امل��دن   " ب��أن  العربية 
أو  الفوز  فيها  سيتم  التي  املعركة 

اخلسارة من أجل التنمية". 

مشاركات من اإلحتماع

من اإلجتماع

جانب من اإلجتماع
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من اإلفتتاح

الوزارية الـ 28 للجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية 
لغرب آسيا )اإلسكوا(

العربّية« للدول  العامة  السياسات  يف  االجتماعّية  »العدالة 

للجنة   28 ال���  ال��وزاري��ة  ب��ال��دورة  العربية  امل��دن  منظمة  شاركت 
)اإلسكوا(  آسيا  لغرب  واالجتماعية  االقتصادية  املتحدة  األمم 
حتت عنوان "العدالة االجتماعّية يف السياسات العامة للدول 
العربّية" يف تونس خالل الفرتة 15-16 سبتمرب 2014 حتت رعاية 
رئيس اجلمهورية الدكتور منصف املرزوقي و بحضور  شخصيات 

وزارية عربية ودولية.

العربية  اإلم���ارات  دول��ة  بكلمة  االفتتاحية  اجللسة  استهّلت 
السيد  فألقى  لإلسكوا   ال�27  الدورة  رئاسة  توّلت  التي  املتحدة 
السياسات  لشؤون  املساعد  الوكيل  الشلواح،  صالح  حممد 
فيها  شكر  كلمة  اإلم��ارات��ي��ة  االق��ت��ص��اد  وزارة  يف  االقتصادية 
رئاسة  فرتة  خالل  تعاونهم  على  اإلسكوا  يف  األعضاء  البلدان 
تقوم  التي  النشاطات  إىل  وأشار  السابقة،  للدورة  اإلمارات  دولة 
االقتصادية  التنمية  حتقيق  إطار  يف  عامًا   40 منذ  اإلسكوا  بها 

واالجتماعية يف املنطقة.

ثم ألقى الدكتور ندمي خوري نائب األمينة 
التنفيذية لإلس��كوا كلم��ة اللجنة معتربًا 
الت��ي  الهام��ة  التغي��ريات والتح��والت  أن 
تش��هدها ال��دول العربي��ة تتطل��ب تعزي��ز 
التزامن��ا   " وق��ال:  اجلماعي��ة   للجه��ود 
بالعمل معًا لتطوير اسرتاتيجيات وآليات 
وتضم��ن  املش��اركة،  نه��ج  تع��زز  فاعل��ة 
سياس��ات حتق��ق تنمية اقتصادي��ة وتوفر 
ف��رص العم��ل الالئ��ق، وحتقق املس��اواة 
يف توزيع العوائد، والعدالة االجتماعية 
امل��وارد  عل��ى  احلف��اظ  م��ع  للجمي��ع 

الطبيعية والبيئة لألجيال القادمة".

مّثل��ت  لطامل��ا  اإلس��كوا  أّن  إىل  ولف��ت 
طبيع��ة املنطق��ة يف تنّوعه��ا وتاريخها 
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مستشار األمن العام مع وكيلة األمن العام لألمم املتحدة واألمينة التنفيذية  لإلسكوا

استهلت أعمال اليوم األول مبناقشة التطورات االقتصادية واالجتماعية 
يف املنطقة العربية للفرتة 2013-2014 ونتائج املنتدى العربي الرفيع 
التنمية املستدامة، الذي عقد يف العاصمة األردنية،  املستوى حول 
ّعمان، يف شهر نيسان/أبريل 2014، ونشاطات اإلسكوا ضمن إطار السنة 
املشاركون  ناقش  كما   .)2014( الفلسطيني  الشعب  لدعم  الدولية 
2016-2017 وتقرير األمينة  مشروع اإلطار االسرتاتيجي لفرتة السنتن 
التنفيذية عن أنشطة اإلسكوا، مبا يف ذلك التعاون الفني واخلدمات 
االستشارية اإلقليمية.  إىل جانب مناقشة عدة مشاريع ومواضيع هامة.

بالدكتورة  ممثلة  ال�28،  الدورة  رئاسة  تسلمت  البحرين  مملكة  أن   يذكر 
العربية  الوكيلة املساعدة للشؤون  رنا بنت عيسى آل خليفة،  الشيخة 
عماًل  وذلك  البحرينية  اخلارجية  وزارة  يف  واملنظمات  واألفروآسيوية 
باملادة 12 من نظام اإلسكوا الداخلي التي تنّص على أن تتوّلى البلدان 
األعضاء رئاسة الدورة بالتناوب حسب الرتتيب األبجدي باللغة العربية، 
التونسية  اجلمهورية  من  كل  وحّلت  املتحدة،  األمم  يف  به  املعمول 
نائبًا أواًل للرئيس، ممثلة بالسيد جالل السنوسي، مدير التعاون متعدد 
األطراف يف وزارة الشؤون اخلارجية، ودولة اإلمارات العربية املتحدة 

وقدرته��ا عل��ى مواجه��ة األزم��ات 
الت��ي متر به��ا فكانت بحق تش��ارك 
املنطق��ة همومه��ا وطموحاته��ا 
وتنقل ه��ذه الطموحات واألوليات 
إىل احملاف��ل العاملي��ة، مش��ّكلًة 
صلة وصل بن الوطني واإلقليمي 
والعامل��ي. ومن أبلغ األمثلة على 
ذلك جهوده��ا يف متابعة حتقيق 
األه��داف اإلمنائي��ة لأللفي��ة، ويف 
نق��ل وجه��ة النظ��ر اإلقليمي��ة إىل 
للتنمي��ة  املتح��دة  األمم  مؤمت��ر 

املستدامة )ريو20+(.

طيلة  عملت  اإلس��ك��وا  أن  وأض��اف 
التعاون  م��ن  إط���ار  يف  ع��ام��ًا   40
وم��ع  املنطقة  دول  م��ع  ال��وث��ي��ق 
امل���ؤس���س���ات اإلق��ل��ي��م��ي��ة م��ث��ل 
فنفذت  العربية،  ال���دول  جامعة 
واألنشطة  املشاريع  من  العديد 
والتعاون  التحليلي  العمل  يف 
ال��ف��ن��ي وب��ن��اء ال���ق���درات واإلن��ت��اج 
خمتلف  يف  وامل��ع��ريف  البحثي 
اجمل����االت م��ث��ل ال��غ��ذاء وامل���اء 
امل���ع���ارف  وإدارة  وال����ط����اق����ة، 
وقضايا  واإلحصاء،  والتكنولوجيا، 
امل����رأة، وال��ت��ج��ارة وامل��واص��الت، 
وقضايا  والهجرة،  الشباب  وقضايا 
اللجنة  وكانت  واالح��ت��الل.  ال��ن��زاع 
للحوار  مفتوحًا  ملتقى  ت��زال  وال 
املواضيع  خمتلف  يف  والنقاش 
لتبادل  واالقتصادية،  االجتماعية 
امل��م��ارس��ات اجل��ي��دة وال����دروس 
املنطقة  من  دول  بن  املكتسبة 

ومن سائر مناطق العامل.
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توقيع العقد

جانب من اإلفتتاح

اتفاقية
املتحدة  األمم  للجنة  ال��28  ال��وزاري��ة  ال���دورة  أع��م��ال  ه��ام��ش  على 
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( مت توقيع اتفاق إطاري 
للتعاون الفني بن حكومة اجلمهورية التونسية ممثلة بوزير االقتصاد 
واملالية السيد حكيم بن حمودة واإلسكوا ممثلة بالدكتورة رميا خلف 

وكيلة األمن العام لألمم املتحدة واألمينة التنفيذية للجنة.  

على  الرتكيز  مع  تونس  يف  لالستثمار  خارطة  إع��داد  االتفاق  ويشمل 
املناطق األقل منوا وإعداد دراسة حول "النمو والتشغيل يف تونس" 
الالزمة ملساندة تونس  السياسات االقتصادية  تتضمن توصيات بشأن 
يف املرحلة االنتقالية ودعم احلكومة التونسية بهدف إعداد اخملطط 
املقبل للتنمية االقتصادية واالجتماعية مع الرتكيز على بناء القدرات 
منوذج  استخدام  الالمركزي،  التخطيط  جمال  يف  والتحليلية  اإلدارية 
يف  الكمية  واألدوات  والنماذج   )CGE(للحوسبة القابل  العام  التوازن 
املدى  على  التخطيط  جم��ال  يف  ال��ق��درات  بناء  التخطيط،  جم��ال 
والتقييم  للمتابعة  أدوات  تطوير  و  الكلي،  االقتصاد  وحتليل  القصري 
االتفاق  التنمية. ويشمل  لبلوغ أهداف  التقدم احملرز  لقياس  ومؤشرات 
العام واخلاص  القطاعن  الشراكات بن  أيضا تنظيم ورشة عمل حول 
ومتويل البنى التحتية يف جمال النقل املتعلق بالتجارة متهيدًا إلعداد 
دراسة حول االسرتاتيجية الوطنية للنقل وتسهيل التجارة واللوجستية. 
يف  التجارة  حترير  من  مزيد  آث��ار  تقييم  يف  احلكومة  دعم  يشمل  كما 
يف  وذلك  التونسي،  االقتصاد  على  البحري  والصيد  الفالحة  جمايل 
إطار املفاوضات املقبلة مع االحتاد األوروبي بشأن اتفاق التبادل احلر 
املعمق والشامل؛ وتعزيز قدرات كتابة الدولة للتنمية والتعاون الدويل 

يف جماالت اإلحصاء. 

ويشمل االتفاق دعما حول حتليل 
الليبية  لألزمة  االقتصادي  األث��ر 
فرتة  وسيناريوهات  تونس  على 
مناقشة  وسيتم  ال��ن��زاع.  بعد  ما 
سبل دعم إجناز خمطط التنمية 
عن  ينتج  أن  على  لتونس  املقبل 
مشروع  وثيقة  املناقشات  هذه 
بن اإلسكوا واحلكومة التونسية 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع وك�����االت األمم 
تونس.  يف  العاملة  امل��ت��ح��دة 
الفني  الدعم  اإلسكوا  وستقدم 
ال��ع��ادي  ب��رن��اجم��ه��ا  يف إط����ار 
ل��ل��ت��ع��اون ال��ف��ن��ي ل��ل��م��ج��االت 
يتوقف  بينما  املذكورة،  السبعة 
ال��ق��ادم  امل��ش��روع  وثيقة  إع���داد 
وفقًا  الالزمة  امل��وارد  توفر  على 
امل��ت��ح��دة  األمم  ع��م��ل  إلط�����ار 
تونس  يف  اإلمنائية  للمساعدة 

.)2019-2015(

بالسيد عبد  السودان مهام املقّرر، ممثلة  الشلواح. وتوّلت جمهورية  بالسيد حممد صالح  ثانيًا، ممثلة  نائبًا 
العزيز حممد مربوك، مدير عام التجارة اخلارجية يف وزارة التجارة. 
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UCLG-MEWA االجتماع املشرتك للمكتب التنفيذي واجمللس

التنفيذي واجمللس املشرتك ملنظمة املدن املتحدة  العربية يف اجتماع املكتب  شاركت منظمة املدن 
واحلكومات احمللية UCLG – MEWA يف مدينة أضنا الرتكية خالل الفرتة 19-20 ديسمرب 2014. 

مت يف بداية االجتماع النظر يف التقرير املايل لعام 2014   ل��� UCLG  - MEWA  و النظر يف مشروع امليزانية 
 UCLG  -   ��للعام 2015. و استعرض املشاركون برنامج األعمال لعام 2015. كما مت عرض تقرير األمن العام ل
MEWA  واملصادقة عليه والذي تضمن  عدة مقرتحات  تتعلق بإنشاء عدد من اللجان  ذات االختصاصات 

اخملتلفة.

املنظمة  أن  قال:  الفلسطينين  إلخواننا  التحية  فيها  وجه  كلمة  ألقى  دومان  حممد  املنظمة  عام  أمن 
بصدد  إنشاء مكتب لتدريب الالجئن السورين. 

UCLG-MEWA اجتماع املكتب التنفيذي لـــ
عمدة إسطنبول: املدن أصبحت هي العامل
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من اإلفتتاح

هي  الذكية  املدينة  أن  وقال:  الذكية  املدينة  عن  سوزلو  حسن  املضيفة  املدينة  بلدية  رئيس  حتدث  كما 
التي توفر اخلدمات الذكية لساكنيها حيث قطعت مدينة أضنة شوطًا بعيدًا يف حتقيق استدامة اخلدمات 

املقدمة للناس.

بينها  فيما  تتعاون  اليوم  عامل  يف  املدن  أن  فيها  أشار  كلمة  طوباش   قادر  إسطنبول  بلدية  رئيس  القى  كما 
أجندات  وتعتمد  سريعة  حت��والت  تسجل  امل��دن  أن  إىل  مشريًا  احملافل،  كل  يف  مسموعًا  صوتها  وأصبح 
وخمططات ترقى إىل مستوى عمل احلكومات والدول وقال: يف السابق كان هناك دول ومدن، أما اليوم هناك 
مدن وشعوب. لقد أصبحت املدن هي العامل.. وكل شيء يبدأ من املدن ومن ثم إىل املركز. وحث طوباش 
رؤساء البلديات املشاركن يف الندوة العلمية املصاحبة  الجتماع UCLG-MEWA والتي حملت عنوان " 

املدن الذكية واالبتكار" على التنبؤ باملشاكل والعمل على إيجاد احللول قبل وقوعها.

يف  انعقاده  خالل  العربية  املدن  ملنظمة  الدائم  املكتب  بقرار  أضنا  اجتماعات  يف  املشاركون  رحب  وقد 
املنامة 2014  باملوافقة على طلب UCLG-MEWA  كعضو مراقب  يف املنظمة.
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إفتتاح ندوة التدبري احلضري باملناطق القاحلة

جانب من احلضور

املعهد العربي إلمناء املدن ينظم ندوة
)التدبري احلضري باملناطق القاحلة( بالتعاون مع املديرية 

العامة للجماعات احمللية بوزارة الداخلية املغربية
مدينة العيون املغربية 9-11 سبتمرب 2014

من أنشطة املؤسسات

العامة  املديرية  مع  بالتعاون  امل��دن  إلمن��اء  العربي  املعهد  نظم 
احلضري  )التدبري  ندوة  املغربية  الداخلية  بوزارة  احمللية  للجماعات 
باملناطق القاحلة( يف مدينة العيون باململكة املغربية خالل الفرتة 

9-11 سبتمرب 2014.

 تأتي أهمية الندوة يف  تسليط الضوء على التحديات ومشاكل املناطق 
للحد  واستخداماتها  احلديثة  والتقنيات  العلمية  واألساليب  القاحلة 
لتنمية  واإلقليمية   احمللية  للتجارب  وع��رض  القاحلة  املناطق  من 

املناطق القاحلة.

هي  العربية  ال��دول  من  عدد  من  مشاركًا   258 نحو  الندوة   يف  ش��ارك 
اجلمهورية  العربية،  مصر  جمهورية  السعودية،  العربية  )اململكة 
واجلمهورية  الهاشمية  األردنية  اململكة  السودان،  جمهورية  اليمنية، 
الصلة  ذات  احلكومية  القطاعات  عن  ممثلن  إىل  باإلضافة  اللبنانية، 
اململكة  م��ن  متخصصن  وب��اح��ث��ن  وعمومية   دول��ي��ة  وم��ؤس��س��ات 

املغربية وخارجها.

اشتمل الربنامج العلمي للندوة خمس جلسات علمية وحلقة نقاشية  
حول  املواضيع التالية:

السمات   : األوىل  اجللسة 
األس��اس��ي��ة وامل��ع��ل��وم��ات 

حول املناطق القاحلة.

: التحديات  الثانية  اجللسة 
ومشاكل املناطق القاحلة. 

األساليب   : الثالثة  اجللسة 
العلمية والتقنيات احلديثة 

واستخداماتها.

: املواطن  الرابعة  اجللسة 
واجمل��ت��م��ع��ات احمل��ل��ي��ة 
وال���ش���راك���ة م���ع األج���ه���زة 

احلكومية . 

اجللسة اخلامسة : التجارب 
احمللية واإلقليمية لتنمية 

املناطق القاحلة.
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من أنشطة املؤسسات
الندوة معرض متخصص  كما  نظم يف إطار فعاليات 
من  ومؤسسات  وإدارات  حملية  جماعات  فيه  شاركت 
القطاع احلكومي واخلاص باململكة املغربية،  كذلك 
مواقع  لعدة  ميدانية  زي���ارات  ال��ن��دوة   برنامج  تضمن 
اجلهوية  ملفهوم  العملية  التطبيقات  على  لالطالع 
على أرض الواقع من حيث االختصاصات وتوزيع املوارد 

واملشاركة.

ويف ختام أعمال الندوة صدرت التوصيات التالية:

1 - إنش����اء منظوم�����ة معلوماتي����ة مكاني����ة متكامل����ة 
العم��ران الصح��راوي  إدارة واس��تدامة  للمس��اعدة يف 
تش��تمل عل��ى املعلوم��ات االجتماعي��ة واالقتصادي��ة 

والبيئية واملرافق واخلدمات العامة.

2 - ضرورة مراعاة نتائج دراسات األثر البيئي واالجتماعي 
تعمري  عند  القاحلة  امل��ن��اط��ق  لبيئة  واالق��ت��ص��ادي 

واستثمار األراضي بتلك املناطق .

3 - احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��غ��ط��اء ال��ن��ب��ات��ي واألش��ج��ار 
وخاصة شجرة الطلح ملا لها من فوائد بيئية وصحية، 
إىل  للوصول  املوضوع  بهذا  خاصة  ن��دوة  وتخصيص 

الوسائل الكفيلة ملعاجلة التحديات التي تواجه 
يوم  بتخصيص  الندوة  وتوصي  النباتي،  الغطاء 

عربي لهذه الشجرة املباركة.

املوروثة  املعمارية  احللول  يف  النظر  إعادة   - 4
القاحلة  باملناطق  والتقليدي  احمللي  البناء  من 
وحماولة املزاوجة بن العمران احلديث واملوروث 

احمللي ليتالءم وتلك البيئات.

يف  امل��ت��وف��رة  واإلم��ك��ان��ات  ال���رثوات  استغالل   - 5
كالرمال  معدنية  ث���روات  م��ن  القاحلة  املناطق 
النظيفة  وال���ط���اق���ات  وامل����ع����ادن  واألح����ج����ار 

واملتجددة لدعم اقتصاديات تلك املناطق.

6 - العمل على عدم عزل املناطق القاحلة والربط 
بينها وب��ن األق��ال��ي��م األخ���رى وال��ع��امل م��ن خالل 
سكك  خطوط  واس��ت��ح��داث  ال��ربي  النقل  حم��اور 

حديدية لربطها باألقاليم األخرى واملوانئ.

اخلطط  إع��داد  يف  الالمركزية  مببدأ  العمل   - 7
من  اخلطط  وضع  مهام  نقل  خالل  من  التنموية 
على  الشركاء  إىل  املركزية  والهيئات  ال����وزارات 

من اجللسات جانب من الندوة
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املستوى احمللي ومتكينهم بكافة الصالحيات واجلوانب الفنية واملالية لتنفيذ تلك اخلطط.

8 - اعتماد نظم متويل املشاريع مبشاركة القطاع اخلاص واستخدام أفضل اآلليات والنظم احلديثة يف هذا 
اجملال لضمان سرعة اإلجناز واقتصار املشاريع احلكومية على اخلدمات واملرافق العامة .

9 - تشجيع التعاون مع املراكز البحثية العاملية يف اطار دعم الصناعات املرتبطة بالطاقة املتجددة يف 
املناطق القاحلة.

10 - العمل على تبني سياسات الرتشيد وإعادة االستخدام وتدوير املوارد الطبيعية إليجاد بيئات مستدامة 
يف املناطق القاحلة.

11 - االنفتاح على العامل اخلارجي وحجم املبادالت التي حتققها منتجات املناطق الصحراوية واحملافظة 
على خصوصيتها وعلى مواردها ال سيما غري املتجددة منها.

12 - جعل اإلنسان يف مركز التدخالت العمومية والعمل على توعيته وتربيته وغرس روح املواطنة للحفاظ 
على املوروث الطبيعي.

13 - العمل على تعزيز شراكات التعاون بن املدن العربية واالنفتاح على العامل اخلارجي، وحجم املبادالت 
التي حتققها منتجات النطاق الصحراوي.

القاحلة. املناطق  يف  التدخل  اسرتاتيجيات  إعداد  يف  املدين  واجملتمع  املنتخبن  إشراك  ضرورة   -  14

15 - العمل على تعزيز االلتقائية بن خمتلف فروع الوزارات والسياسات العمومية لتنمية املناطق القاحلة.

16 - تشجيع االستقرار باملناطق القاحلة من خالل توفري البنيات التحتية األساسية ودعم االستثمار وإيجاد 
فرص العمل.

من إفتتاح الندوة
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من أنشطة املؤسسات

املنتدى العربي لنظم املعلومات
ينظم ورشة تدريبية يف مسقط 

) PMP بعنوان ) إدارة املشاريع االحرتافية

وأوض��ح جمع��ة بن س��امل الش��كيلي مش��رف عام 
التخطي��ط والتدري��ب ببلدي��ة مس��قط يف كلمته 
عل��ى أهمية تنفيذ هذا الربنامج يف دعم مس��رية 
العمل البل��دي مبا يتواكب م��ع األنظمة العلمية 
والتقنيات واالبتكارات املتجددة وما للمشروعات 
االحرتافي��ة م��ن دور ري��ادي بارز يف خدمة س��كان 
املدين��ة إليج��اد بيئ��ات عصرية تتمت��ع مبقومات 
امل��دن احلديث��ة كم��ا توج��ه جمع��ه الش��كيلي 
املعلوم��ات  لنظ��م  العرب��ي  للمنت��دى  بالش��كر 

والقائمن على تنظيم هذا الربنامج.

م��ن جهته قال مدي��ر عام املنت��دى العربي لنظم 
املعلومات  املهندس جميل حممد العملة يف 
كلمته أن انعقاد هذا الربنامج التدريبي بالتعاون 
مع بلدية مسقط جاء ليكون ثمرة تعاون املنتدى 
مع املؤسسات والبلديات العربية إلتاحة الفرصه 
البلدي��ات  م��ن  ع��دد  ميثل��ون  الذي��ن  للمش��اركن 
اإلداري��ة  امله��ارات  لتنمي��ة  العماني��ه  وامل��دن 
والقيادية والفني��ة لديهم وتعزيزها باملوضوعات 
والتدريب��ات العملية حتى يصبح املش��ارك قائدًا 
واثق��ا من نفس��ه وق��ادرا عل��ى تخط��ي الصعاب 
ومؤه��ال  العم��ل  ومتطلب��ات  أله��داف  وحمقق��ًا 
رس��الة  ليحق��ق  واقت��دار  بكف��اءة  األخري��ن  إلدارة 

املؤسسة التي يتنمي إليها .

نظم املنتدى العرب��ي لنظم املعلومات يف العاصمة 
العمانية "مس��قط" وبالتعاون مع بلدية مسقط ورشة 
  "PMP تدريبي��ة بعن��وان  "إدارة املش��اريع االحرتافي��ة 
وذل��ك يف  الف��رتة  14– 18 / 9 / 2014  برعاي��ة مس��اعد 
رئيس بلدية مس��قط لشوؤن اخلدمات سعادة خالد بن 
حمم��د بهرام ونائب امن عّمان عطوفة الدكتور يوس��ف 
عب��د اهلل الش��واربه  وبحضور ما يقارب املائة ش��خصية 
الرس��مية والش��عبية و  ميثل��ون طيف��ًا م��ن الفعالي��ات 

اإلعالمية.

أثن��ى الدكتور يوس��ف عب��داهلل القبالن يف كلم��ة ألقاها  
يف افتتاح ورش��ة العمل، على الدور الذي تقوم به بلدية 
مسقط يف جمال تطوير الكوادر البشرية وبالتعاون مع 

املنتدى العربي لنظم املعلومات.

جانب من الورشة

توزيع الشهادات على املشاركن
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ش��ارك يف الورش��ه 56 خمتصا يف جمال مشاركًا ميثلون 16 جهة من خمتلف املس��تويات القيادية  يف بلدية 
مس��قط و مطرح و صحار و ظفار و بوش��ر ووزارة القوى العاملة ووزارة البلديات االقليمية وموارد املياه وشؤون 

البالط السلطاين 

وهدفت ورشة العمل إىل متكن املشاركن من إدارة املشاريع باحرتافية وكفاءة عالية باالضافة اىل استخدام 
افض��ل التطيبق��ات يف هذا اجمل��ال ، كما ركزت الورش��ة على كيفية ادارة املش��اريع مبجاالته��ا اخملتلفة مع 
الرتكي��ز عل��ى ادارة العملي��ات املطلوب��ة لتنفيذ املش��اريع بص��ورة فعالة، من خ��الل التطرق جلمي��ع نطاقات 
املعرف��ة ومنه��ا ادارة املوارد البش��رية وادارة الكلف��ة وادارة األزم��ات وإدارة الوقت وإدارة املش��رتيات والعقود 

ومهارات االتصال وغريها.

ويف نهاية الدورة وزعت الشهادات على اخلريجن وتبادل الدروع التذكارية.

توزيع الدروع التذكارية

املشاركون
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 األستاذ الدكتور عثمان احلسن حممد نور
 جامعة امللك سعود، الرياض

osmannour@hotmail.com

 الهجرة والنزوح وانعكاساتهما على اخلدمات واملرافق العامة 
يف املناطق الطرفية مبدينة اخلرطوم الكربى

على الرغم من تدين نسبة سكان احلضر يف السودان 
النامية،  الدول  من  بالعديد  مقارنة  السبعينيات،  قبل 
فان الربع األخري من القرن العشرين بدأ يشهد تزايدًا يف 
الكربى)1(،  اخلرطوم  ملدينة  احلضري  الّنمو  معدالت 
التي ارتفع عدد سكانها من 93 ألف نسمة عام 1956م، 
]هالوي،  1996م  ل��ع��ام  نسمة  مليون   4,3 نحو  إىل 
الكربى  اخلرطوم  مدينة  سكان  عدد  ويقدر  1999م[. 

حاليًا بنحو سبعة مالين نسمة.

جعل  ما  السودان،  سكان  ربع  نحو  العدد  هذا  وميثل 
عالي��ة  ه�ي�م��ن������ة  ذات  الك�ب����رى  اخل�رط����وم  م���دي��ن��ة 
يف  الهيمنة  درج��ة  يف  تفوقها  وال   ،Super primate
سوى  مدينة  إفريقيا  وشمال  األوس��ط  الشرق  منطقة 
يف  املتواصلة  الكبرية  الزيادة  وتعزى  القاهرة.  مدينة 
تيارات  تدفق  إىل  الكربى  اخلرطوم  مدينة  سكان  عدد 
املتأثرين  النازحن،  أف��واج  وت��زاي��د  الداخلية  الهجرة 
القبلية،  والنزاعات  األهلية  واحلرب  والتصحر  باجلفاف 

الدائرة يف عدد من مناطق السودان.

الناجتة  الطبيعية  الزيادة  معدالت  تأثري  إىل  إضافة 
يف  النسبي  واالنخفاض  املواليد  معدالت  ارتفاع  عن 
معدالت الوفيات. ويشكل هذا النمو السكاين املتسارع 
اخملصصة  وامل�����وارد  اإلم��ك��ان��ات  ع��ل��ى  ث��ق��ي��اًل  عبئًا 
تنظيماتها  ج��ع��ل  م��ا  ال���ك���ربى،  اخل���رط���وم  مل��دي��ن��ة 
الهيكلية ومؤسساتها اخلدمية غري قادرة على حتقيق 

احتياجات السكان. 

و"على الرغم من أن ظاهرة التحضر ونشوء املدن يف 

يف  امل��دن  نشوء  سبقت  قد  النامية،  اجملتمعات 
فان  التاريخية،  الناحية  من  املتقدمة  اجملتمعات 
خربات األوىل عرب العصور املتعاقبة مل تتبلور يف 
مع  التكيف  خاللها  من  يستطيع  سياسة  أو  تنظيم 
ولذلك،  املدن،  منو  عن  الناجتة  السريعة  التغريات 
السريع،  التحضر  من  ستعاين  النامية  ال��دول  فإن 
وستواجه العديد من املشكالت املعقدة ]القطب، 

.]24 :1984

قد أدت الهجرة من الريف إىل احلضر إىل ظهور مدن 
املدن،  أطراف  على  ُشّيدت  التي  والصفيح،  األكواخ 

وشكلت انتفاخات وأورامًا غري طبيعية.

قلق�ًا  تشك��ل  السكني�ة  التجمع�ات  تل�ك  وأصبح�ت 
العمراين  بالتخطيط  واملشتغلن  األمن  ألجهزة 
العشوائية  املناطق  تلك  أن  كما  البيئة.  وإصحاح 
أجهزتها  متكن  ال  إنفاقية  طاقات  امل��دن  حّملت 
لتطوير  املالئمة  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  م��ن  التنفيذية 
الصحية  اخلدمات  فتدهورت  وحتسينها،  امل��دن 
العامة،  واملرافق  املواصالت  ووسائل  والتعليمية 

كاملياه والكهرباء والطرق وغريها.

عقدتها  التي  العمل-  ورش��ة  بحوث  أوضحت  قد 
الدويل  التعاون  ب��وزارة  اإلنساين  العون  مفوضية 
يف 30 أيلول إىل األول من أكتوبر 2002م باخلرطوم، 
بشعار ))نحو رؤية قومية للنزوح((- أن تدفق النازحن 
البيئة  تدهور  إىل  أدى  الكربى  اخلرطوم  مدينة  نحو 
وتدهور  اخلدمات  يف  ونقص  بالنازحن،  احمليطة 
والسكن  الفقر  أح��زم��ة  وان��ت��ش��ار  السكنية،  البيئة 
العشوائي، وانتشار البطالة، وغري ذلك من السلبيات 

على األسرة وعلى جمتمع العاصمة املثلثة. 

العدد 165

66



وتشري دراسة تقومي الفقر احلضري بوالية اخلرطوم- 
مناطق  معظم  أن  إىل  1998م-  ع��ام  أجريت  التي 
النازحن يعاين من  العشوائي ومعسكرات  السكن 
الصحية  والكوادر  الصحية،  املراكز  يف  حاد  نقص 
املناطق  تلك  سكان  من   % 50 نحو  وأن  واألدوي���ة، 
أمراضهم  تشخيص  يف  أنفسهم  على  يعتمدون 
أن  الدراسة  تلك  أوضحت  كما  العالج.  عن  والبحث 
النازحن  ومعسكرات  العشوائي  السكن  مناطق 
تعاين من نقص حاد يف اخلدمات التعليمية، حيث 
األساس  املرحلة  مب��دارس  االلتحاق  نسبة  تزيد  ال 
نحو  وأن   ،% 25 عن  الثانوية  وباملدارس   ،% 27 عن 
تلك املناطق ال  73 % من املياه املستخدمة يف 
الشرب  مياه  بصالحية  اخلاصة  املعايري  مع  تتفق 

.)MOSCA, UNDP, 1999(

احلضري  النمو  مسألة  أن  يتضح  ذك��ره  سبق  مما 
املتسارع ملدينة اخلرطوم الكربى تشكل جمموعة 
من القضايا، التي ينبثق عنها كم هائل من املشكالت 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية والعمرانية وغري 
املرافق  وقصور  اخلدمات  نقص  مشكالت  من  ذلك 
العامة. وقد يصعب تناول مثل هذه املشكالت يف 
دارسة واحدة، ما جعل هذه الدراسة تركز على تأثري 
الكربى  اخلرطوم  ملدينة  املتسارع  احلضري  النمو 
يف  الضرورية  اخلدمات  وكفاية  توافر  م��دى  على 

مناطق السكن العشوائي ومعسكرات النازحن. 
وتنحصر أهداف هذه الدراسة فيما يلي:

التعرف على تيارات الهجرة والنزوح نحو مدينة  )1(
اخلرطوم الكربى.

تواف�ر مدى  لقي�اس  إحصائ��ي  م�ؤش��ر  تصم�ي�م   )2(
وكفاية اخلدمات واملرافق العامة.

)3( التعرف على انعكاسات تلك التيارات على مدى
توافر وكفاية اخلدمات واملرافق العامة.

)4( التع��رف عل��ى الف��روق ب��ن احمللي��ات يف مدى
العشوائي  السكن  مناطق  بن  اخلدمات  توافر 

ومعسكرات النازحن.

وتعتمد الدراسة على مصادر بيانات متعددة، أهمها: 
املسح القطاعي يف املناطق املستهدفة مبشروع 
من  أجري  الذي  الفقر((،  وحماربة  احلضرية  ))الرتقية 
شباط/فرباير  وحتى  1998م  ديسمرب  أول/  ك��ان��ون 
اإلمنائي،  املتحدة  األمم  برنامج  من  بدعم  1999م، 
البشرية.  للمستوطنات  املتحدة  األمم  مركز  وبتنفيذ 
إىل  )تتبع  حمليات  ست  من  املسح  بيانات  وجمعت 
االجتماعية  الشؤون  وزارة  اختارتها  حمافظات(،  أربع 
متركز  درج��ة  على  بناء  اخل��رط��وم،  بوالية  والثقافية 
األسر الفقرية، باستثناء حملية أم درمان التي اختريت 

للمقارنة بينها وبن مناطق الفقر احلضري. 

الدراسة-  هذه  يف  التي  البيانات-  أن  بالذكر  واجلدير 
 Blocks )املربعات(  احل��ارات  مستوى  على  متوافرة 
كما   .Localities واحملليات   Sectors والقطاعات 
تعتمد هذه الدراسة على نتائج الدراسة التي أجراها 
بعض  يف  2002م،  ع��ام  م��ن  أغسطس  يف  الباحث 
النازحن  ومعسكرات  العشوائي  السكن  مناطق 

مبحافظة شرق النيل.
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وتكتسب هذه الدراسة أهميتها العملية من أن حتليل الواقع الصحي 
والبيئي والتعليمي والسكني- يف مدينة تتسم بالتوسع اإلداري والنمو 
لسكان  الفعلية  االحتياجات  معرفة  على  يساعد  املتسارع-  السكاين 
نتائج  تفيد  قد  كما  النازحن.  ومعسكرات  العشوائي  السكن  مناطق 
هذه الدراسة يف وضع الربامج والسياسات لعالج املشكالت الناجمة 
النازحن إىل مدينة اخلرطوم  الريفين وتدفق  تيارات هجرة  ازدياد  عن 
الكربى، لتفادي املزيد من اآلثار السلبية على مستوى الفرد واجملتمع. 
وتستخدم الدراسة عدة طرق لتحليل البيانات، كمقاييس النزعة املركزية 
Analysis of Variance ومعامالت  ومقاييس التشتت وحتليل التباين 

االرتباط ومستوى دالالتها اإلحصائية.

الهجرة والنزوح نحو مدينة اخلرطوم الكربى
إىل  النامية  ال��دول  من  العديد  يف  الداخلية  الهجرة  ظاهرة  ق��ادت 
العديد  لظهور  أدى  ما  املتسارع،  امل��دن  ومن��و  التحضر  ظاهرة  ب��روز 
السواء.  على  والريفية  احلضرية  املناطق  من  كٍل  يف  املشكالت  من 
يف  سلبًا  تؤثر  املدن  نحو  املتزايدة  الهجرة  تيارات  ظاهرة  وأصبحت 
أمنها واستقرارها، ويف مستوى اخلدمات واملرافق العامة، ويف ظهور 

األحياء العشوائية على أطراف املدن.

الهجرة  تيارات  أخ��ذت  العشرين،  القرن  من  الثاين  النصف  بداية  ومنذ 
تزداد  الكربى-  اخلرطوم  مدينة  إىل  -وبخاصة  امل��دن  إىل  الريف  من 
عاماًل  تشكل  الداخلية  الهجرة  أصبحت  حتى  متصاعدة،  مبعدالت 
رئيسًا يف منو املراكز احلضرية. كما نالحظ أن منط الهجرة من الريف 
))الهجرة  تيارات  ظهرت  حيث  يتغري،  بدأ  الكربى  اخلرطوم  مدينة  إىل 
التحويلية،  الصناعات  يف  والعمل  الدائمة  اإلقامة  بقصد  األسرية(( 
والتجارة، وأعمال التشييد والبناء، واخلدمات األخرى، كقطاعات النقل 

واملواصالت واخلدمات املنزلية.

إىل  الوافدة  للهجرة  الصايف  السنوي  املعدل  أن  دراسة  كشفت  وقد 
مدينة اخلرطوم الكربى قد ارتفع من 3,7 % خالل الفرتة 1955 - 1964م، 
الفرتة  خ��الل   % 5,3 إىل  ثم  1964 - 1973م،  الفرتة  خ��الل   4,4% إىل 
1973 - 1983م. ومتثل هذه املعدالت حوايل 61 % و65 % و66 % من 
معدالت النمو السكاين ملدينة اخلرطوم الكربى على التوايل، ما يشري 
إىل أن ما يقارب ثلثي النمو السكاين مبدينة اخلرطوم الكربى ينتج عن 
الطبيعية  الزيادة  به  فتسهم  اآلخر  الثلث  أما  الوافدة،  الهجرة  صايف 
1996م  لعام  العاملة  والقوى  الهجرة  مسح  نتائج  وتقدر   .]1986 ]نور، 

ع���دد س��ك��ان م��دي��ن��ة اخل��رط��وم 
نسمة.  مليون   4,3 بنحو  الكربى 
ك��م��ا ق�����درت م���ع���دالت ال��ن��م��و 
السنوي لسكان مدينة اخلرطوم 
سنوات  اخلمس  خ��الل  ال��ك��ربى- 
وتستأثر   ،%  7 بنحو  األخ����رية- 
الهجرة الداخلية بنحو 71 % من 
فقط   % 29 تاركة  املعدل،  هذا 

للزيادة الطبيعية.

ك��م��ا ت���دف���ق- خ����الل ال��ع��ق��دي��ن 
العشرين-  ال��ق��رن  م��ن  األخ��ريي��ن 
نحو  ال���ن���ازح���ن  م���ن  ال���ع���دي���د 
وبخاصة  احلضرية،  التجمعات 
ال��ك��ربى،  اخل��رط��وم  مدينة  نحو 
الذي  والتصحر،  للجفاف  نتيجة 
ودارف��ور  كردفان  مناطق  اجتاح 
لظروف  ونتيجة  البالد،  وشرقي 
احلرب األهلية الدائرة يف جنوب 
والتي  1955م،  ع��ام  منذ  البالد 
عام  منذ  اشتعااًل  نريانها  زادت 

1983م.

وق���د أوض��ح��ت دراس�����ة- ضمن 
القومية  ))ال���ورش���ة  ف��ع��ال��ي��ات 
هجرة  يعد  النزوح  أن  للنزوح((- 
األخريين  العقدين  وأن  قسرية، 
حتواًل  شهدا  العشرين  القرن  من 
نوعيًا يف االجتاهات الرئيسة يف 
إذ  بالسودان،  السكاين  احل��راك 
املهاجرة  اجملموعات  متركزت 
التي  العشوائية  املناطق  نحو 
إحاطة  الكربى  باملدن  أحاطت 
تضيف  و  ب��امل��ع��ص��م.  ال���س���وار 
الهجرة  أسباب  أن  إىل  ال��دراس��ة 
عوامل  يف  انحصرت  قد  والنزوح 
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ومناخية،  واجتماعية  اقتصادية 
األهلية  احل���رب  ل��ظ��روف  إض��اف��ة 
والنزاعات القبلية ]مفوضية العون 

اإلنساين، 2002[. 

دراسة  أوضحت  الصدد،  هذا  ويف 
اح��دى  ال���س���الم((-  ))دار  منطقة 
أن  ال��ن��ازح��ن-  معسكرات  مناطق 
النزوح إىل مدينة اخلرطوم  أسباب 
اجل���ف���اف  يف  ت��ت��ل��خ��ص  ال����ك����ربى 
عن  والبحث   ،)% 42,8( والتصحر 
فرص عمل )30 %(، واحلرب األهلية 
اخلدمات  عن  والبحث   ،)% 10,9(
 MOSCA, UNDP and[ )% 3,6(

.]NCHS, 2000

التي  ال��دراس��ة-  نتائج  كشفت  وقد 
جمتمع  أن  ال���ب���اح���ث-  أج����راه����ا 
الفتية،  اجملتمعات  من  النازحن 
ح���ي���ث ب��ل��غ��ت ن��س��ب��ة ال���س���ك���ان- 
خمسة  ع��ن  أع��م��اره��م  تقل  ال��ذي��ن 
نتيجة  وذل���ك   ،46% ع��ام��ًا-  عشر 
وسط  ال���والدات  معدالت  الرت��ف��اع 
تتميز  كما  والنازحن.  املهاجرين 

متوسط  ب��ارت��ف��اع  ال��ن��ازح��ة  األس���ر 
 7,2 نحو  يبلغ  حيث  أفرادها،  عدد 
اإلعالة،  عبء  من  يزيد  ما  شخص، 
وبخاصة أن معظم أفراد األسر من 

صغار السن، ومن غري املنتجن.

ال��ن��ازح��ن  م��ع��ظ��م  أن  وي���الح���ظ 
غري  هامشية  أعمال  يف  يعملون 
اإلعانات  على  ويعتمدون  منتجة، 
وامل���س���اع���دات واإلغ����اث����ة، ال��ت��ي 
كما  اخلريية.  املنظمات  تقدمها 
املهاجرين  أن  ال��دراس��ة  أوض��ح��ت 
وال���ن���ازح���ن- ال�����ذي ي���ف���دون من 
مييلون  واح��دة-  قبيلة  أو  منطقة 
ل��ل��ت��ج��م��ع يف م��ن��ط��ق��ة واح�����دة، 
والطمأنينة  باألمن  للشعور  سعيًا 
معظم  أن  وي��الح��ظ  واالن��ت��م��اء. 
على  ال��س��الم((-  ))معسكر  سكان 
قبائل  إىل  ينتمون  امل��ث��ال-  سبيل 
الدنيكا والشلك والنوير، الذين نزحوا 
يالحظ  كما  السودان.  جنوبي  من 
والنازحن  املهاجرين  ه��ؤالء  أن 
وثقافاتهم  بعاداتهم  انتقلوا  ق��د 

ال��ف��رع��ي��ة، م��ا ق��د ال ي��س��اع��د على 
وتكيفهم  وانصهارهم  اندماجهم 

مع احلياة احلضرية اجلديدة.

التي  ال��ن��ظ��ري��ات،  ب��ع��ض  وه��ن��ال��ك 
ن��وع  يف  ال��ت��ف��اوت  تفسري  ح��اول��ت 
على  وخ��ص��ائ��ص��ه��م  امل��ه��اج��ري��ن 
كنظرية  الهجرة:  انتقائية  أس��اس 
رافنشتاين، ومنوذج الطرد واجلذب 
ع��ن��د ج���روب���ل، ال��ت��ي أوض��ح��ت أن 
إىل  متيل  وال��ط��رد  اجل��ذب  عوامل 
السكان،  م��ن  معينة  أن���واع  انتقاء 
وه���ي ال��ت��ي ت��ك��ون م����ادة ال��ن��زوح 
مكان  من  النازحن  وأن  السكاين، 
ما ليسوا عينة عشوائية من السكان 
]Bogue, 1961[. وقد يختلف هذا 
مدينة  إىل  نزحوا  للذين  التعميم 
العقدين  خ��الل  الكربى  اخل��رط��وم 
حيث  العشرين،  القرن  من  األخريين 
جماعية،  إجبارية  هجرتهم  كانت 
واحلرب  والتصحر  اجلفاف  لظروف 

األهلية.

واحدة  نظرية  إّن  القول:  وخالصة 
بعينها ال ميكنها أن تستوعب جميع 
ظاهرتي  وراء  تقف  التي  الدوافع، 
تتنوع  الدوافع  ألن  والنزوح،  الهجرة 
من  مبجموعة  وت��رت��ب��ط  وت��ت��ب��اي��ن 
االجتماعية  وال��ش��روط  ال��ظ��روف 
واالق����ت����ص����ادي����ة وال���س���ي���اس���ي���ة 
واجل��غ��راف��ي��ة وغ��ريه��ا، س���واء كان 
أو منطقة  النزوح  ذلك يف منطقة 
املشكلة  أن  وي��الح��ظ  ال���وص���ول. 
تواجهها  ظ��ل��ت  ال��ت��ي  ال��رئ��ي��س��ة- 
جهود العاملن مع ظاهرة النزوح- 
حتملت  وقد  التمويل،  مشكلة  هي 
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حكومة السودان العبء األكرب من تكلفة احتواء مشكلة النزوح. كما حتمل 
اخلدمات،  كتدين  النزوح،  لظاهرة  السلبية  اآلث��ار  املثلثة  العاصمة  سكان 
واالستقرار  األمن  وتهديد  املعيشة،  تكاليف  وارتفاع  البيئة،  صحة  وتدهور 

وغريها من إفرازات الهجرة وتدفق النازحن.

وقد الحظ الباحث- أثناء دراسته امليدانية- أن معظم املنظمات احمللية 
والعاملية- التي تقدم اخلدمات التعليمية والصحية وإصحاح البيئة وتأمن 
مياه الشرب النقية وغري ذلك- يعاين من مشكلة االستمرار يف براجمه، بسبب 

عدم انتظام التمويل من املانحن واملمولن.

وتقدر إدارة العون اإلنساين عدد املنظمات العاملة بوالية اخلرطوم بنحو 
وأغلب  دوالر.  مليون  عشرين  بنحو  جمتمعة  ميزانيتها  وتقدر  منظمة،   47
تلك املنظمات تتوىل تنفيذ مشروعاتها مباشرة يف املناطق الفقرية، بينما 
املعدات  وبعض  كالدواء  العيني،  الدعم  بتقدمي  املنظمات  بعض  يكتفي 
الطبية لوزارة الصحة، كمنظمة إنقاذ الطفولة الربيطانية. وتقدم منظمات 
أخرى- مثل ))منظمة كري(( و))اوكسفام(( و))منظمة الدعوة اإلسالمية((- 

التمويل والدعم ملنظمات أخرى تتوىل عملية تنفيذ الربامج.

املستوطنات السكنية للنازحني
منها:  متعددة،  لعوامل  فعل  رد  يف  املشروع  غري  اإلسكان  ظاهرة  ب��دأت 
العديد  دفع  ما  وغريها،  والطبيعية  واجلغرافية  والسياسية  االقتصادية 
الكبرية لإلقامة على  للنزوح نحو املدن  الريفية وغريها  من سكان املناطق 
أطرافها، من دون التقيد بقوانن ملكية األرض، ومن دون التقيد بنظم ولوائح 
أو  الصفيح  من   - عادة  العشوائية-  املساكن  وتشّيد  العمراين.  التخطيط 
الزنك أو اخلشب أو الكرتون يف شكل أكواخ متفرقة، وذات أزقة ضيقة يصعب 

حترك املركبات داخلها. 

كالصحة  الضرورية  للخدمات  العشوائي  السكن  مناطق  تفتقر  ما  وكثريًا 
والصرف الصحي وإصحاح البيئة والتعليم واخلدمات األمنية ومياه الشرب 
النقية، وغريها من اخلدمات األساسية. فقد أوضحت دارسة أن أهم إفرازات 
وانتشار  السكانية،  الكثافة  العشوائي بوالية اخلرطوم تتلخص يف:  السكن 
املناطق  تلك  لبعد  نتيجة  األمنية،  واملشكالت  البيئي،  والتلوث  األم��راض، 
اجلرمية  النتشار  أدى  ما  االجتماعي،  الضبط  وسائل  وانعدام  الرقابة،  عن 

]فضيل، 1998[.

وقد ظهرت مناطق السكن العشوائي- يف البداية- شمايل مدينة اخلرطوم 
أدى  وق��د  ش��م��ال((،  ب�))الّصافية  حاليًا  تعرف  التي  املنطقة  ويف  بحري، 

ت��خ��ط��ي��ط ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة إىل 
املهاجرين  م��ن  سكانها  ت��رح��ي��ل 
))احل���اج  منطقة  إىل  وال��ن��ازح��ن 
أقيم  حيث  النيل،  ب��ش��رق  ي��وس��ف(( 
بارونا((،  و))كرتون  كسال((،  ))كرتون 
يف  ظهرت  ثم  القرعان((؛  و))كرتون 
عديدة  مناطق  درم���ان  أم  مدينة 
))أم  ح���ول  ال��ع��ش��وائ��ي،  للسكن 
ب���دة(( و))ال��ق��م��ائ��ر(( و))م����رزوق(( 
وغ����ريه����ا. ك��م��ا ظ���ه���رت م��ن��اط��ق 
))احلزام  جنوب  العشوائي  السكن 
))جبل  منطقة  وح��ول  األخ��ض��ر((، 
اخلرطوم  مدينة  جنوبي  أولياء((، 

]هالوي، 1999[. 

ال���دراس���ة أن ع��دد  وت��ض��ي��ف ه���ذه 
م���ن���اط���ق ال���س���ك���ن ال���ع���ش���وائ���ي 
مدينة  حول  النازحن  ومعسكرات 
ستة  بلغت  ق��د  ال��ك��ربى  اخل��رط��وم 
اإلش��ارة  وجت��در  موقعًا.  وتسعن 
إىل أن غالبية املباين يف املناطق 
إما  أراٍض  يف  شيدت  قد  الطرفية، 
للمواطنن،  أو  ل��ل��دول��ة،  مملوكة 
لرتاخيص  امل��س��اك��ن  تلك  وتفتقر 
احمللية.  السلطات  م��ن  امل��ب��اين 
ك��م��ا ت��ت��ص��ف ت��ل��ك امل��س��ت��وط��ن��ات 
ب��ك��ث��اف��ت��ه��ا ال��س��ك��ان��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة، 
وش���وارع���ه���ا ال��ض��ي��ق��ة وأزق��ت��ه��ا 

املتعرجة.

وخ����الل ال��ت��س��ع��ي��ن��ي��ات م��ن ال��ق��رن 
اإلس��ك��ان  وزارة  ب���دأت  ال��ع��ش��ري��ن، 
وال�����ش�����ؤون ال��ه��ن��دس��ي��ة ب���والي���ة 
مناطق  معظم  بإدخال  اخلرطوم 
اخلطط  ضمن  العشوائي  السكن 
اإلسكانية، ما نتج عنه تقنن السكن 
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املناطق  يف  لإلقامة  اجلدد  املهاجرين  من  املزيد  وتشجيع  العشوائي، 
الطرفية ملدينة اخلرطوم الكربى. فقد خطط على سبيل املثال ال احلصر، 
))كرتون كسال(( الذي يعرف حاليًا ب�))حي الربكة(( و))حي التكامل(( و))عد 
السكن  مناطق  تقنن  أن  ويالحظ  السالم((.  ب���))دار   ))48 و))مربع  بابكر(( 
األراض��ي  حساب  على  كانا  النازحن،  معسكرات  وتخصيص  العشوائي، 
وح��زام  درم���ان،  أم  غربي  مناطق  يف  الصناعية  للمجمعات  اخملططة 
الناحية  من  بحري  اخلرطوم  مبدينة  الصناعية  املنطقة  حول  النازحن 

الشمالية الشرقية.

خصصت  أن  سبق  وقد  اخليل.  سباق  نادي  غربي  ))ال��ش��وك((،  فريق  وكذلك 
هذه املنطقة للصناعات اخلفيفة. كما يوجد السكن العشوائي على بعض 
واملشاريع  السليت((  ك�))مشروع  زراعية،  ألغراض  خصصت  التي  األراض��ي، 
الزراعية ب�))الكرمتة(( واألراضي الزراعية باجلريف غرب، التي سميت فيما بعد 

بالسكن العشوائي الفاخر ]هالوي، 1999: 6[.

وجتدر اإلشارة إىل أن بعض املهاجرين والنازحن قد شيدوا مساكنهم يف 
املناطق املنخفضة واملعرضة ألن تغمرها مياه الفيضانات املتكررة ومياه 
أن  عن  فضاًل  وممتلكاتهم.  مساكنهم  األسر  آالف  أفقد  ما  الغزيرة،  األمطار 
مياه األمطار الراكدة يف املناطق املنخفضة شكلت وسطًا مناسبًا لتوالد 
والبلهارسيا  كاملالريا  الوبائيات،  انتشار  على  يعمل  الذي  والناموس،  الذباب 
احلصر-  ال  املثال  سبيل  على  املناطق-  تلك  من  ونذكر  وغريها.  واجلارديا 
منطقة ))الالماب(( جنوبي اخلرطوم، و))مرزوق(( و))غرب الثورات(( مبدينة 
مساكنها  أصبحت  التي  اخلرطوم،  شمايل  ريف  مناطق  وبعض  درم��ان،  أم 

مهددة كل عام مبياه األمطار.

اخلدمات واملرافق يف املناطق الطرفية
سبقت اإلشارة إىل أن املسح القطاعي- يف املناطق املستهدفة مبشروع 
اخلدمات  عن  تفصيلية  بيانات  وافر  الفقر((-  وحماربة  احلضرية  ))الرتقية 

على  العامة،  واملرافق  اخملتلفة 
 Localities احمل��ل��ي��ات  مستوى 
السكانية  ال��ق��ط��اع��ات  وم��س��ت��وى 
احل������ارات  وم���س���ت���وى   Sectors
من  ميكن  ما   ،Blocks )املربعات( 
وكفاية  ت��واف��ر  م��دى  على  التعرف 
اخل����دم����ات وامل����راف����ق ال��ع��ام��ة، 
وال��ت��ع��رف ع��ل��ى اخ��ت��الف��ات��ه��ا بن 
الدراسة.  شملتها  التي  احملليات، 
املؤسسات  ع��دد  حتويل  مت  فقد 
العبادة  ودور  والصحية  التعليمية 
واألم���اك���ن ال��رتف��ي��ه��ي��ة وخ��دم��ات 
امل��ي��اه وال��ط��رق وامل��واص��الت إىل 
س��ت��ة م���ؤش���رات، ت����راوح ق��ي��م��ة كل 
حال  يف  درج��ات  عشرة  بن  مؤشر 
اخلدمات  من  األدن��ى  احل��د  توافر 
السكانية،  للمستويات  األساسية 
احلد  ت��واف��ر  ع��دم  ح��ال  يف  وصفر 

األدنى من اخلدمات الضرورية.

وقد استخدم عدد السكان يف كل 
حارة )مربع( Block قيمًا ترجيحية 
عند حساب املؤشرات، التي تقيس 
وامل��راف��ق  اخل��دم��ات  كفاية  م��دى 
احملليات  مستوى  على  العامة 

والقطاعات. 

و)2(   )1( اجلدولن  بيانات  وتوضح 
ومتوسط  واألس����ر  ال��س��ك��ان  ع���دد 
ع����دد أف�����رد األس������رة وم���ؤش���رات 
اخل����دم����ات وامل�����راف�����ق ب��ح��س��ب 
السكانية  والقطاعات  احملليات 
بيانات  تعرض  كما  ال��ت��وايل.  على 
النزعة  اجلدول )3( بعض مقاييس 
احلسابي  )امل��ت��وس��ط  امل��رك��زي��ة 
وخ��ط��أه امل��ع��ي��اري وال��وس��ي��ط(، 

العدد 165

71



واالن���ح���راف امل��ع��ي��اري مل��ؤش��رات اخل��دم��ات وامل��راف��ق 
ارتباط  معامل  مصفوفة   )4( اجل���دول  ويبن  العامة. 
اخلدمات  وم��ؤش��رات  السكانية  املتغريات  بن  بريسون 
الداللة  ومستوى  واجتاه  قوة  متضمنًا  العامة،  واملرافق 
))أم  حملية  كانت  ومل��ا  الثنائية.  للعالقات  االحصائية 
درمان جنوب(( ليست من احملليات الطرفية، التي تفتقر 
مقارنة  جنري  أن  رأينا  فقد  العامة،  واملرافق  اخلدمات 
بينها وبن احملليات الطرفية، التي شملتها الدراسة من 
 .)5( اجل��دول  يف  املوضحة  التباين  حتليل  نتائج  خالل 
التباين، فيما  نتائج حتليل  بيانات اجلدول )6(  كما توضح 
يتعلق مبدى توافر وكفاية اخلدمات واملرافق العامة، بن 

احملليات الست.

اخلدمات التعليمية
الدول��ة  تقدمه��ا  الت��ي  اجمله��ودات،  م��ن  الرغ��م  عل��ى 
واملنظمات احمللية والعاملية يف جمال التعليم وحمو 
األمي��ة للنازحن، فان ما يتوافر م��ن املدارس أقل بكثري عن 
احتياج��ات تلك املناط��ق. وقد انحص��ر معظم اخلدمات 
األطف��ال  وري��اض  االبتدائي��ة  املرحل��ة  يف  التعليمي��ة 
واخلالوي، م��ع ندرة امل��دارس الثانوية وامل��دارس الفنية. 
فعل��ى س��بيل املثال، ال توج��د مدارس ثانوي��ة يف حملية 
))الني��ل األبي��ض(( )قطاع��ي دار الس��الم وق��رى الس��الم(، 
وقط��اع  ))الناص��ر((،  مبحلي��ة  من��دال((  ))ماي��و  وقط��اع 

))الربكة(( مبحلية ))احلاج يوسف((. 

التعليم  86,3 % من مدارس  أن  نتائج املسح  وقد كشفت 
البشري((،  و))ود  مندال((،  ))مايو  معسكرات  يف  األساس 

غري  املنظمات  شيدتها  و))الربكة((  السالم((،  و))ق��رى 
احلكومية، ومت حتول إدارة نحو 39 % من تلك املدارس 
أن  ويالحظ  اخلرطوم.  بوالية  والتعليم  الرتبية  ل��وزارة 
الطرفية  امل��ن��اط��ق  يف  التعليمية  امل��ن��ش��آت  بعض 
صاحلة  غري  جتعلها  التي  البيئة  عوامل  لتأثري  معرضة 

للقيام بدورها الرتبوي.

وتوضح بيانات اجلدول )1( أن مؤشر اخلدمات التعليمية 
للمحليات التي شملتها الدراسة- باستثناء حملية ))أم 
هذا  يراوح  حيث  املتوسط،  دون  ُيعد  جنوب((-  درمان 
و4  دوم((،  أم  و  ))اجلريفات  حمللية   2,5 بن  املؤشر 
حمللية البقعة. ويتسع هذا املدى عند حتليل البيانات 
على مستوى القطاعات السكانية Sectors، حيث يراوح 
مؤشر اخلدمات التعليمية بن 2 لقطاع ))قرى السالم(( 
حنبل((  ))اب���ن  لقطاع  و7  األب��ي��ض(،  النيل  )حملية 
)حمافظة البقعة(، كما هو موضح يف بيانات اجلدول 
)2( والعمود )5(. وقد يعزى هذا االختالف الكبري إىل أن 
معظم القطاعات السكنية مبحلية ))البقعة(( يقطنه 
خالفًا  اخلرطوم،  بوالية  والنازحن  املهاجرين  أوائ��ل 
و))الناصر((  األبيض((  ))النيل  حمليات  يف  للقطاعات 
و))احلاج يوسف((، التي خصص معظمها ملعسكرات 
والنزاعات  األهلية  باحلرب  املتأثرين  اجلدد،  النازحن 

القبلية. 

عن   )5( اجل���دول  يف  التباين  حتليل  بيانات  وتكشف 
بن  التعليمية،  اخل��دم��ات  ملؤشر  نسبة  االخ��ت��الف��ات 
امل��ن��اط��ق  وحم��ل��ي��ات  ج���ن���وب((  درم����ان  ))أم  حم��ل��ي��ة 
عند  إحصائية  دالل���ة  وج���ود  يتضح  حيث  ال��ط��رف��ي��ة، 
أن  إىل  اإلش����ارة  وجت���در  ؛   0,001 املعنوية  مستوى 
))أب���و  ق��ط��اع��ات  ت��ض��م  ج��ن��وب((  درم����ان  ))أم  حملية 
و))املالزمن((  و))امل��وردة((  و))العباسية((  عنجة(( 
و))العرضة((، وهي من أقدم األحياء مبدينة أم درمان، 
التعليمية  املؤسسات  من  العديد  فيها  أنشئ  التي 

اخملتلفة منذ بداية القرن العشرين. 

وتوضح مصفوفة معامل االرتباط يف اجلدول )4( أن 
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سنوات  اخل��م��س  وخ���الل  التقليدية.  امل��راح��ي��ض  على 
والعاملية  احمللية  املنظمات  بعض  أن��ش��أ  األخ���رية 
النازحن،  التقليدية مبعسكرات  العديد من دورات املياه 
ود  معسكرات  يف  مياه  دورة   14255 عددها  بلغ  التي 
البشري ومايو مندال والسالم وعد بابكر وجبل األولياء ]كرم 

اهلل، 2002[.

كما أن عدم وجود التهوية الكافية يقلل من فعالية هذه 
على  والسيطرة  الكريهة  ال��روائ��ح  ط��رد  يف  املراحيض 

الذباب واخملاطر. 

بعض  أن  امليدانية  دراس��ت��ه  خ��الل  الباحث  الح��ظ  كما 
حتيط  الكربى  اخلرطوم  مبدينة  الطرفية  املستوطنات 
به أماكن جلمع وحرق القمامة، كما هي احلال يف جنوب 
وشرق  بحري،  اخلرطوم  مدينة  وشمال  اخلرطوم،  مدينة 

املنطقة الصناعية، وغرب أم درمان.

اخلدمات  مؤشر  ت��دين  عن   )1( اجل��دول  بيانات  وتكشف 
الدراسة،  شملتها  التي  احملليات،  جميع  يف  الصحية 
املؤشر  راوح  حيث  جنوب((،  درمان  ))أم  حملية  باستثناء 
حمللية  و3  دوم((،  أم  و  ))اجل��ري��ف��ات  حمللية   1,5 ب��ن 

))البقعة((. 

الصحية-  اخل��دم��ات  معظم  أن  إىل  اإلش����ارة  وجت���در 
و))البقعة((-  ج��ن��وب((  درم��ان  ))أم  حمليتي  باستثناء 
تقدمه املنظمات غري احلكومية، وبخاصة يف معسكرات 
وبعض  األدوي���ة  املنظمات  تلك  تقدم  حيث  النازحن، 

املواد الغذائية. 

بعض  أن  امليدانية-  الدراسة  أثناء  الباحث-  الحظ  وقد 
السكن  مناطق  يف  واملستوصفات  الصحية  امل��راك��ز 
متدنية،  بكفاءة  تعمل  النازحن  ومعسكرات  العشوائي 
كما  ال��الزم��ة.  الطبية  وال���ك���وادر  األج��ه��زة  ت��واف��ر  ل��ع��دم 
ُيالحظ أن معظم الذين يعملون يف املنظمات اخلريية 
الدائمن،  العاملن  غري  من  الطبية  اإلغاثة  ومنظمات 

ويعملون ساعات حمدودة.

بن  عكسية  عالقة  وج��ود   )4( اجل��دول  بيانات  وتوضح 

قويًا  عكسيًا  ارتباطًا  يرتبط  التعليمية  اخلدمات  مؤشر 
وعدد   )-0,51( األسر  وعدد   ،)-0,53( السكان  عدد  مع 
بقية  مع  قويًا  طرديًا  وارتباطًا   ،)-0,77( األس��رة  أف��راد 
مؤشرات اخلدمات باستثناء املؤشر اخلاص بتوافر دور 
االرتباط  معامالت  معظم  أن  بالذكر  واجلدير  العبادة. 
أو   0,05 إما  له داللة إحصائية عند مستوى املعنوية: 

.0,01

اخلدمات الصحية وخدمات 
الصحة البيئية

ُتعد الصحة اجليدة عنصر االستمرار األساسي احليوي 
وبخاصة  اخملتلفة،  االقتصادية  األنشطة  مل��زاول��ة 
لألسر الفقرية، التي تعاين نقصًا يف املوارد، وهو األمر 
حيث  للفقر،  املغلقة  الدائرة  استمرار  إىل  يؤدي  الذي 
يسبب الفقر نقصًا يف التغذية، وتدهورًا يف الصحة، ما 

يؤدي بدوره ملزيد من الفقر. 

ال��ط��رف��ي��ة- التي  وق��د أوض��ح��ت دراس���ة أن امل��ن��اط��ق 
يف  ح���ادًا  نقصًا  ت��ع��اين  ال��ن��ازح��ن-  غالبية  يقطنها 
خالل  من  معظمها  ُيقدم  التي  الصحية،  اخل��دم��ات 
اخلدمات  قلة  ظ��ل  ويف  احلكومية.  غ��ري  املنظمات 
الصحية، التي تتطلبها األعداد املتزايدة من النازحن، 
ويف ظل تدهور صحة البيئة، وقلة مياه الشرب النقية، 
فإن األمراض- التي تنتشر يف تلك املناطق- تكون ذات 
التغذية.  وس��وء  وال��درن  كاملالريا  جمتمعية،  طبيعة 
يعيشه  ال��ذي  احل��ي��اة  بأسلوب  ترتبط  أم���راض  وه��ن��اك 

سكان املناطق الطرفية، كالفشل الكلوي.

كما أوضحت الدراسة أن نصف عدد سكان تلك املناطق 
يعتمدون على أنفسهم يف تشخيص أمراضهم والبحث 
 Abdul Hai,[ امل��ادي��ة  إمكاناتهم  لقلة  ال��ع��الج،  ع��ن 

.]2000

املستوطنات  جميع  فإن  البيئة،  بصحة  يتعلق  وفيما 
العشوائية ومعسكرات النازحن تفتقر خلدمات الصرف 
أساسية  بصفة  يعتمدون  السكان  جعل  ما  الصحي، 
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أفراد  عدد  ومتوسط  األسر  وعدد  السكان  وعدد  الصحية  اخلدمات  مؤشر 
قويًا  طرديًا  ارتباطًا  الصحية  اخلدمات  مؤشر  يرتبط  املقابل،  ويف  األسرة. 
دور  ع��دد  مؤشر  باستثناء  العامة،  وامل��راف��ق  اخلدمات  مؤشرات  مبعظم 
العبادة من مساجد وكنائس. وجتدر اإلشارة إىل أن غالبية هذه االرتباطات 
حتليل  نتائج  تكشف  كما   .0,05 املعنوية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  لها 
التباين ]اجلدول 5[ عن أن عدد مؤسسات اخلدمات الصحية تختلف اختالفًا 
كبريًا بن احملليات الطرفية وحملية ))أم درمان جنوب((، حيث بلغت قيمة 

االختبار الفائي )F-test 33,17 ( مبستوى داللة قدره 0,000.

خدمات املياه
مناطق  سكان  يواجهها  التي  املشكالت،  أكرب  من  املياه  نقص  مشكلة  ُتعد 
من   % 80 نحو  أن  دراس��ة  أوضحت  حيث  اخلرطوم،  بوالية  احلضري  الفقر 
سكان تلك املناطق يعدون عطشى، لعدم توافر مياه الشرب، وأن 27 % من 
Abd- ]املياه املتوافرة ال تتفق مع املعايري اخلاصة بصالحية مياه الشرب 

 .]dul Hai, 2000

الوالية تعاين عجزًا  الفقر بوالية اخلرطوم إىل أن  كما تشري دراسة حماربة 
املناطق  وُتعد  للمياه.  الكلي  االحتياطي  من   % 40 بنحو  يقدر  املياه  يف 

الطرفية ملدينة اخلرطوم الكربى أكرث املناطق معاناة من هذا العجز.

بوالية  احلضرية  املناطق  من   % 65 نحو  تغطي  املياه  شبكة  أن  ويالحظ 
فإنهم  والنازحون،  العشوائي  السكن  مناطق  يف  القاطنون  وأما  اخلرطوم؛ 
الباعة  ومن  اليدوية  واملضخات  االرتوازية  اآلبار  من  املياه  على  يحصلون 
الشؤون  ]وزارة  للتلوث  يحملونها  التي  املياه  تتعرض  قد  الذين  املتجولن 

االجتماعية والثقافية، 2002: 5– 6[.

مبعسكرات  املياه  ومضخات  االرتوازية  اآلبار  معظم  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
آبار  أربع  املنظمة  حفرت  حيث  العاملية،  "كري"  منظمة  نفذتها  النازحن 
 65 وهناك  "ال��س��الم".  مبعسكر  آب��ار  وسبع  البشري"،  "ود  مبعسكر  ارت��وازي��ة 
مضخة يدوية مبعسكر "مايو ماندال"، و135 مضخة يدوية مبعسكر جبل 

األولياء )كرم اهلل، 2002(.

حمليات  يف  املياه  خدمات  مؤشر  تدين  عن   )1( اجل��دول  بيانات  وتكشف 
النيل األبيض والناصر واجلريفات التي يقطنها غالبية النازحن واملهاجرين، 
ارتفاع   )1( بيانات اجلدول  الذين وفدوا مؤخرًا لوالية اخلرطوم. كما توضح 
مؤشر املياه حمللية ))أم درمان جنوب((، مقارنة ببقية احملليات الطرفية. 
تبلغ  التي  التباين،  لتحليل   )F- test( الفائية  القيمة  تؤكدها  النتيجة  وهذه 

 0,000 دالل����ة  مب��س��ت��وى   59,01
أن  إىل  ذل��ك  ويعزى   .]5 ]اجل���دول 
درم��ان  ))أم  حملية  أح��ي��اء  جميع 
امل��ي��اه  بشبكة  متصلة  ج��ن��وب(( 
الكربى.  اخلرطوم  ملدينة  املركزية 
ملؤشر  النسبي  االرتفاع  يعزى  كما 
امل���ي���اه حمل��ل��ي��ت��ي ))ال��ب��ق��ع��ة(( 
بعض  ربط  إىل  يوسف((  و))احل��اج 
بشبكة  احملليتن  ه��ات��ن  أح��ي��اء 
اخلرطوم  ملدينة  املركزية  املياه 
حنبل  اب��ن  قطاعي  مثل  ال��ك��ربى، 
))البعقة((،  مبحلية  والشافعي 
مبحافظة  ))الشقلة((  ومنطقة 

))احلاج يوسف((.
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خدمات املواصالت والطرق
أوضحت نتائج املسح القطاعي أن الطرق يف احملليات- التي شملتها 

الدراسة- تنقسم إىل أربعة أقسام: 
.Asphalt أ( طرق مرصوفة باألسفلت(

.Gravel ب( طرق معبدة باحلصى(
)ج( طرق ترابية معبدة.

)د( طرق غري معبدة. 

وتنحص��ر الط��رق املرصوف��ة باألس��فلت يف حملي��ات ))أم درم��ان جن��وب(( 
و))البقعة(( و))احلاج يوس��ف((، مع حمدودي��ة عددها يف حمليتي البقعة 
واحلاج يوسف؛ وأما الطرق املعبدة باحلصى، فيالحظ وجودها يف جميع 
احمللي��ات، الت��ي ش��ملتها الدراس��ة، باس��تثناء حمليت��ي ))الني��ل األبي��ض(( 
و))الناصر((. وتوجد الط��رق الرتابية املعبدة يف معظم مناطق احملليات- 
التي ش��ملتها الدراس��ة امليداني��ة- بدرج��ات متفاوتة؛ فعلى س��بيل املثال، 
نالح��ظ أنه يف معس��كرات ))مايو مندال(( ال يوجد س��وى طريق ترابي واحد 

معبد. 

وقد كشفت هذه الدراسة عن قلة وسائل املواصالت يف احملليات الطرفية، 
وبخاص��ة يف الف��رتات املس��ائية. وتعد حملي��ات أم درم��ان والبقعة واحلاج 
يوس��ف أكرث حظًا فيما يتعلق بتوافر وس��ائل املواصالت العامة، وبخاصة إذا 
م��ا قورنت باحملليات، التي يتكون غالبية س��كانها م��ن املهاجرين والنازحن 
اجلدد. وجتدر اإلش��ارة إىل أن بعض معس��كرات النازحن تنقطع عنه وسائل 
املواص��الت يف موس��م األمط��ار، كمعس��كر ماي��و من��دال )حملي��ة الناص��ر(، 

ومعسكر دار السالم، ومعسكر قرى السالم )حملية النيل األبيض(. 

وتوضح بيانات اجلدول )1( أن مؤشر خدمات املواصالت والطرق يراوح بن 2 
حملليتي ))النيل األبيض(( و))الناصر((، و8 حمللية أم درمان جنوب. وهذا 
 ،)5( اجلدول  يف  املوضحة  التباين  حتليل  نتائج  تؤكده  الواضح  االختالف 

حيث بلغت القيمة الفائية )F-test 54,44 ( مبستوى داللة قدرها 0,000.

أهم النتائج والتوصيات
أوضحت هذه الدراسة أن تيارات الهجرة والنزوح نحو مدينة اخلرطوم الكربى 
أخذت تتسارع خالل العقدين األخريين، ما جعل سكانها يتزايدون مبعدالت 

عالية، تفوق بكثري معدالت النمو يف اخلدمات واملرافق العامة. 

كما أوضحت الدراسة أن معظم مناطق السكن ومعسكرات النازحن يعاين 

نقصًا  ويشهد  البيئة،  صحة  تدين 
ال��ص��ح��ي��ة  ح�����ادًا يف اخل���دم���ات 
والتعليمية، ويف املرافق العامة.. 
ك��امل��ي��اه وامل����واص����الت وال��ط��رق 
وغريها. وباستثناء حملية ام درمان 
املناطق  خ��ارج  تقع  )التي  جنوب 
م��ؤش��رات  معظم  ف��إن  ال��ط��رف��ي��ة(، 
يقل  العامة  وامل��راف��ق  اخل��دم��ات 
ي��راوح  حيث  بكثري،  املتوسط  ع��ن 
بن  التعليمية  اخل��دم��ات  م��ؤش��ر 
األبيض  النيل  حمللية  درج��ه   2,5
ويراوح  البقعة،  حمللية  درجات  و4 
 1,5 بن  الصحية  اخلدمات  مؤشر 
درجة حمللية اجلريفات و3 درجات 

حمللية البقعة.

بالعمل  الصدد  هذا  يف  ونوصي 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر وت��رق��ي��ة اخل��دم��ات 
معسكرات  يف  العامة  وامل��راف��ق 
ال����ن����ازح����ن وم���ن���اط���ق ال��س��ك��ن 
ال��ع��ش��وائ��ي مب��دي��ن��ة اخل��رط��وم 
مالئمة،  السرتاتيجية  وفقًا  الكربى، 
تتوافر فيها آليات التنفيذ من كوادر 

بشرية وموارد مالية.

ويف تقديرن��ا أن ظاهرت��ي الهج��رة 
اخلرط��وم  مدين��ة  نح��و  والن��زوح 
الكربى سيس��تمران، على األقل يف 
املنظور القريب، ما دامت حماوالت 
إح��الل الس��الم وإنه��اء احل��رب يف 
الس��ودان ت��راوح مكانه��ا، وما دامت 
املناط��ق الريفية أقل حظًا ونصيبًا 

من مشروعات وبرامج التنمية.

وقد أسفر احلوار اخلاص مبستقبل 
النازحن بوالية اخلرطوم عن ثالثة 

 خيارات حلل املشكلة:
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)أ( إعادة توطن النازحن حول مدينة اخلرطوم الكربى.
)ب( ترحيل النازحن ملواقع اإلنتاج بالواليات اخملتلفة.

)ج( إعادة النازحن إىل املناطق، التي وفدوا منها.

وق��د أثبت��ت التجربة فش��ل اخليار الث��اين، عندما رّحلت الدول��ة- يف بداية الثمانين��ات من القرن العش��رين- املهاجرين 
والنازحن من مناطق السكن العشوائي إىل مواقع اإلنتاج الزراعي؛ وأما اخليار األول، فهو الذي تتبناه احلكومة حاليًا، 
عندم��ا بدأت وزارة اإلس��كان والش��ؤون الهندس��ية بوالية اخلرط��وم إدخال مناطق الس��كن العش��وائي ضمن اخلطط 
اإلس��كانية، ما نتج عنه تقنن الس��كن العش��وائي، وتش��جيع املزيد من الهجرات والنزوح نحو مدين��ة اخلرطوم الكربى، 
بداًل من حث املهاجرين والنازحن للتوجه إىل مناطق أخرى. فضاًل عن أن هذه السياسة أفرزت العديد من املشكالت 

البيئية واألمنية واالجتماعية والصحية. 

وبن��اء علي��ه، فإنن��ي أفض��ل اخلي��ار الثالث، الذي يش��جع عل��ى الع��ودة الطوعي��ة، بعد إحالل الس��الم وحتقي��ق األمن 
واالستقرار، والشروع يف إعمار املناطق، التي دمرتها احلرب األهلية والنزاعات القبلية.

ويف ه��ذا الص��دد نوصي بانتهاج سياس��ة التخطيط اإلقليمي والتنمي��ة املتوازنة وتنمية املناط��ق الريفية لتجفيف 
منابع النزوح والقضاء على أسبابه.

كما نرى ضرورة أن تسبق العودة الطوعية حتقيق احلد األدنى من اخلدمات واملرافق العامة يف املناطق التي نزح 
منها السكان. 

كم��ا نوص��ي بض��رورة تدريب وتأهي��ل النازحن وتزويدهم بوس��ائل كس��ب العيش ومتكينه��م من امتالك امله��ارات التي 
تؤهلهم لإلنتاج إن عادوا إىل مواطنهم، أو اندجموا يف اجملتمع املضيف. فتدريب وتأهيل هؤالء النازحن يس��اعدان 

على التقليل من االعتماد على اإلغاثة، حن يصبحون معتمدين على أنفسهم يف دور اإلنتاج والبناء.

وقد أوضحت هذه الدراسة أن حكومة والية اخلرطوم، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احمللية والعاملية، تقدم 
الدعم املباش��ر وغري املباش��ر لتغطية بع��ض تكاليف اخلدمات الصحي��ة والتعليمية وخدمات مياه الش��رب وإصحاح 
البيئة يف مناطق الس��كن العش��وائي ومعس��كرات النازح��ن، ولكن تلك اجله��ود ينقصها التنس��يق والتكامل، ما يؤدي 
إىل االس��تغالل غ��ري املرش��د للموارد الش��حيحة. ولذلك نوص��ي بتكوين جهاز تنس��يقي فاعل من ال��وزارات واملصالح 

احلكومي��ة، ومنظم��ات اجملتم��ع امل��دين ذات العالقة، 
ومؤسس��ات التموي��ل، واملنظم��ات احمللي��ة والعاملي��ة 
الداعم��ة، لتق��وم باس��تقطاب امل��وارد، وحتدي��د األّوليات 
واالحتياج��ات، وتقدمي اخلدمات واملش��روعات اإلنتاجية 

لسكان معسكرات النازحن.

واخريًا نوصي بضرورة إيجاد قاعدة بيانات عن معس��كرات 
النازحن وسكان املناطق الطرفية لتسهيل عملية حتديد 
االحتياج��ات، والتخطي��ط للخدم��ات واملراف��ق العام��ة، 

والتوزيع األمثل لإلمكانات واملوارد احملدودة.
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عدد 
السكان

عدد 
األسر

متوسط 
عدد 
أفراد 
األسرة

مؤشر 
اخلدمات 
التعليمية

مؤشر 
اخلدمات 

الصحية

مؤشر 
دور 

العبادة

مؤشر 
املؤسسات 

الرتفيهية

مؤشر 
خدمات 

املياه

مؤشر 
خدمات 

املواصالت 
والطرق

املؤشر 
العام

 للخدمات

احمللية

43700 7131 6.13 2.5 1.5 3.0 5.0 3.0 3.0 17.0 اجلريفات
93000 13600 6.84 3.0 2.0 4.0 2.5 5.0 4.0 20.5 احلاج يوسف

127701 18373 6.95 2.5 1.6 5.0 4.3 2.0 2.0 16.4 النيل األبيض
18708 2696 6.94 3.0 1.0 8.0 5.0 2.0 2.0 21.0 الناصر
311760 42767 7.29 4.0 3.0 6.0 5.3 6.0 5.0 29.3 البقعة

49390 8400 5.88 10.0 6.0 8.0 6.0 10.0 8.0 42.0 أم درمان 
جنوب

 The indices are computed from the data provide by APS: ministry of Social and Cultural Affairs, UNDP, 1999, “Area Profile Survey :املصدر
.(APS) Report”, Urban Upgrading and Poverty Alleviation Project – SUD/97/017, MOSCA, Khartoum, Sudan

 اجلدول )1(
بعض املتغريات السكانية ومؤشرات اخلدمات بحسب احملليات بوالية اخلرطوم، 1999م

اجلدول )2(
بعض املتغريات السكانية ومؤشرات اخلدمات 

بحسب القطاعات السكانية يف بعض احملليات بوالية اخلرطوم، 1999م
عدد 

السكان
عدد 
األسر

متوسط 
عدد 
أفراد 
األسرة

مؤشر 
اخلدمات 
التعليمية

مؤشر 
اخلدمات 

الصحية

مؤشر 
دور 

العبادة

مؤشر 
املؤسسات 

الرتفيهية

مؤشر 
خدمات
 املياه

مؤشر 
خدمات 

املواصالت 
والطرق

املؤشر 
العام

 للخدمات

القطاع

43700 7131 6.19 3.0 1.0 6.0 7.0 3.0 4.0 24.0 الربكة
18000 2500 7.20 2.0 1.5 8.0 0.5 6.0 4.0 22.0 الشقلة

20000 3000 6.67 2.0 2.5 3.0 0.5 4.0 4.0 16.0 دار السالم 
جنوب

35000 5100 6.68 4.0 1.0 2.0 0.5 2.0 4.0 13.5 التكامل
20000 3000 6.67 2.0 1.0 2.0 0.5 2.0 4.0 11.5 البشري غرب
56255 8143 6.96 2.0 2.0 6.0 7.0 2.0 5.0 24.0 دار السالم
71446 10230 6.99 2.0 2.0 7.0 2.0 1.0 2.0 16.0 قرى دار السالم
18708 2696 6.95 3.0 2.5 9.0 8.0 1.0 2.0 25.5 مايو مندال

107100 14450 7.50 2.0 4.5 7.0 6.0 3.0 6.0 28.0 مالك
85310 10987 7.80 2.0 3.5 7.0 8.0 1.0 4.0 25.5 أبو حنيفة
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52100 7320 7.18 7.0 5.0 4.0 7.0 6.0 5.0 34.0 ابن حنبل

67250 10010 6.76 6.0 4.0 5.0 6.0 6.0 5.0 32.0 الشافعي

10800 1850 5.84 9.0 6.0 5.0 8.0 10.0 8.0 46.0 أبو عنجة

16690 3420 5.82 9.0 6.5 5.0 7.0 10.0 8.0 45.0 العباسية

12300 1460 6.12 8.0 6.0 5.0 8.0 10.0 8.0 49.0 املوردة

3900 670 5.86 9.0 7.0 7.0 8.0 10.0 8.0 49.0 املالزمن

4700 1000 5.71 9.0 6.0 5.0 8.0 10.0 8.0 46.0 العرضة

 The indices are computed from the data provide by APS: ministry of Social and Cultural Affairs, UNDP, 1999, “Area Profile Survey :املصدر
.(APS) Report”, Urban Upgrading and Poverty Alleviation Project – SUD/97/017, MOSCA, Khartoum, Sudan

 The indices are computed from the data provide by APS: ministry of Social and Cultural Affairs, UNDP, 1999, “Area Profile Survey :املصدر
.(APS) Report”, Urban Upgrading and Poverty Alleviation Project – SUD/97/017, MOSCA, Khartoum, Sudan

اجلدول )3(
املتوسط احلسابي وخطأه املعياري والوسيط واالنحراف املعياري لبعض املتغريات السكانية ومؤشرات 

اخلدمات من بيانات القطاعات السكانية مبحليات والية اخلرطوم، 1999م

املتوسط احلسابي اخلطأ املعياري للمتوسط 
احلسابي

الوسيط االنحراف 
املعياري

املؤشرات االحصائية
املتغريات

37839 7452 20.00 30727 عدد السكان

5464 1002 3420 4130 عدد األسر

6.65 0.153 6.76 0.629 عدد أفراد األسرة

4.76 0.740 3.00 3.052 مؤشر اخلدمات التعليمية

3.647 0.516 3.50 2.127 مؤشر اخلدمات الصحية

5.471 0.478 5.00 1.972 مؤشر دور العبادة

5.294 0.812 7.00 3.350 مؤشر املؤسسات الرتفيهية

5.118 0.882 4.00 3.638 مؤشر خدمات املياه

5.235 0.504 5.00 2.078 مؤشر خدمات املواصالت والطرق

29.5 3.09 25.5 12.74 املؤشر العام للخدمات
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 The indices are computed from the data provide by APS: ministry of Social and Cultural Affairs, UNDP, 1999, “Area Profile Survey :املصدر
.(APS) Report”, Urban Upgrading and Poverty Alleviation Project – SUD/97/017, MOSCA, Khartoum, Sudan

** ملعامل االرتباط داللة إحصائية عند مستوى املعنوية 0.01.
* ملعامل االرتباط داللة إحصائية عند مستوى املعنوية 0.05.

اجلدول )4(
مصفوفة معامل ارتباط بريسون بن املتغريات السكانية ومؤشرات اخلدمات

وفقًا لبيانات القطاعات السكانية بوالية اخلرطوم، 1999م

اجلدول )5(
نتائج حتليل التباين للفروق بن حملية أم درمان جنوب وبقية احملليات 

ملؤشرات توافر اخلدمات بوالية اخلرطوم، 1999م

عدد 
السكان

عدد 
األسر

متوسط 
عدد أفراد 

األسرة

مؤشر 
اخلدمات 
التعليمية

مؤشر دور 
العبادة

مؤشر 
املؤسسات 

الرتفيهية

مؤشر 
خدمات
 املياه

مؤشر 
خدمات 

املواصالت 
والطرق

مؤشر 
اخلدمات
الصحية

املؤشر 
العام

 للخدمات

املتغريات

1.00 **0.99 **0.75 *0.517- 0.21 0.03 *0.59- 0.38- 0.24- 0.36- عدد السكان

- 1.00 **0.70 *0.51- 0.19 0.03 *0.58- 0.38- 0.26- 0.36- عدد األسر

- - 1.00 **0.77- 0.23 0.29- **0.76- **0.68- *0.52- **0.64- عدد أفراد األسرة

- - - 1.00 0.15- *0.55 **0.91 **0.84 **0.86 **0.90 مؤشر اخلدمات 
التعليمية

- - - - 1.00 0.42 0.09- 0.15- 0.09 0.19 مؤشر دور العبادة

- - - - - 1.00 0.40 *0.51 **0.67 **0.77 مؤشر املؤسسات 
الرتفيهية

- - - - - - 1.00 **0.90 **0.83 **0.88 مؤشر خدمات 
املياه

- - - - - - - 1.00 **0.85 **0.87
مؤشر خدمات 

املواصالت 
والطرق

- - - - - - - - 1.00 **0.94 مؤشر اخلدمات 
الصحية

- - - - - - - - - 1.00 املؤشر العام 
للخدمات

نوع اخلدمات مصدر الفروق جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط جمموع 
املربعات

قيمة »ف« مستوى الداللة 
اإلحصائية

مدى توافر 
اخلدمات التعليمية

الفروق بن اجملموعات  115.34 1 115.34 51.31 0.000

الفروق داخل اجملموعات 33.72 15 2.25

اجملموع 149.06 16 -

مدى توافر 
اخلدمات الصحية

الفروق بن اجملموعات  49.85 1 49.85 33.19 0.000

الفروق داخل اجملموعات 22.53 15 1.50
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اجملموع 72.38 16 -

مدى توافر
 دور العبادة

الفروق بن اجملموعات  0.04 1 0.04 0.009 0.928

الفروق داخل اجملموعات 62.20 15 4.15

اجملموع 62.24 16 -

مدى توافر 
الدور الرتفيهية

الفروق بن اجملموعات  44.48 1 44.48 4.94 0.042

الفروق داخل اجملموعات 35.05 15 9.00

اجملموع 179.53 16 -

مدى توافر 
املياه

الفروق بن اجملموعات  168.85 1 168.85 59.01 0.000

الفروق داخل اجملموعات 42.92 15 2.86

اجملموع 211.77 16 -

مدى توافر خدمات املوصالت 
والطرق

الفروق بن اجملموعات  54.14 1 54.14 54.44 0.000

الفروق داخل اجملموعات 14.92 15 0.99

اجملموع 69.06 16 -

مدى توافر 
جميع اخلدمات

الفروق بن اجملموعات  1999.20 1 1999.20 49.99 0.000

الفروق داخل اجملموعات 599.80 15 39.99

اجملموع 2599.00 16 -
 The indices are computed from the data provide by APS: ministry of Social and Cultural Affairs, UNDP, 1999, “Area Profile Survey :املصدر

.(APS) Report”, Urban Upgrading and Poverty Alleviation Project – SUD/97/017, MOSCA, Khartoum, Sudan

اجلدول )6(
نتائج حتليل التباين للفروق بن حمليات والية اخلرطوم 

ملؤشرات توافر اخلدمات واملرافق العامة، 1999م

نوع اخلدمات مصدر الفروق جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
جمموع 
املربعات

قيمة »ف«
مستوى 
الداللة 

اإلحصائية

مدى توافر 
اخلدمات التعليمية الفروق بن اجملموعات  124.51 5 24.90 11.16 0.001

الفروق داخل اجملموعات 24.55 11 2.23

اجملموع 149.06 16 -

مدى توافر 
اخلدمات الصحية الفروق بن اجملموعات  68.83 5 13.77 42.66 0.000

الفروق داخل اجملموعات 3.55 11 0.32

اجملموع 72.38 16 -
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 The indices are computed from the data provide by APS: ministry of Social and Cultural Affairs, UNDP, 1999, “Area Profile Survey :املصدر
(APS) Report”, Urban Upgrading and Poverty Alleviation Project – SUD/97/017, MOSCA, Khartoum, Sudan

مدى توافر
الفروق بن اجملموعات  دور العبادة 27.04 5 5.41 1.69 0.217

الفروق داخل اجملموعات 35.20 11 0.23

اجملموع 62.24 16 -

مدى توافر 
الدور الرتفيهية الفروق بن اجملموعات  263.48 5 32.70 22.41 0.000

الفروق داخل اجملموعات 16.05 11 1.46

اجملموع 179.53 16 -

مدى توافر 
املياه الفروق بن اجملموعات  182.27 5 36.45 13.59 0.000

الفروق داخل اجملموعات 29.50 11 2.68

اجملموع 211.77 16 -

مدى توافر خدمات املوصالت والطرق الفروق بن اجملموعات  62.56 5 12.51 21.17 0.000

الفروق داخل اجملموعات 6.50 11 0.59

اجملموع 69.16 16 -

مدى توافر 
جميع اخلدمات الفروق بن اجملموعات  2450.76 5 490.15 36.37 0.000

الفروق داخل اجملموعات 148.24 11 13.47

اجملموع 2599.00 16 -

املراجع واملصادر
1 - خليفة، إبراهيم 1983م، علم االجتماع واملدينة، سلسلة قضايا سسيولوجية، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية.

2 - الربايع��ة، أحم��د 1977م، الهج��رة والتغ��ري الثق��ايف يف ضوء النظرية البنائية الوظيفية: دراس��ة عل��ى عينة من املهاجرين من قرية س��وف إىل مدينة
عمان، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة القاهرة.

3 - فضيل، أحمد 1998م، جتربة والية اخلرطوم ملعاجلة السكن العشوائي، املعهد العربي إلمناء املدن، الرياض.
4 - القط��ب، اس��حاق 1994م، نح��و اس��رتاتيجية للتحض��ر يف الوط��ن العرب��ي، النش��رة الس��كانية، الع��دد )24(، اللجن��ة االقتصادي��ة لغرب آس��يا، بغداد.
5 - كرم اهلل، إس��ماعيل علي 2002م، أنش��طة مفوضية العمل الطوعي واإلنس��اين، ورقة غري منشورة، مفوضية العمل الطوعي واإلنساين، وزارة الشؤون

االجتماعية والثقافية، والية اخلرطوم.
6 - مفوضية العون اإلنساين 2002م، أوراق ورشة العمل القومي للنزوح، وزارة التعاون الدويل، اخلرطوم.

7 - ن��ور، عثمان حس��ن 1986م، النمو احلضري املتس��ارع مبدينة اخلرطوم الكربى: نش��أته ومكونات��ه ودوافعه، اجمللة العربية للعلوم اإلنس��انية، العدد
)24(، اجمللد السادس، جامعة الكويت.

8 - وزارة الشؤون االجتماعية والثقافية 2002م، خطة والية اخلرطوم حملاربة الفقر )1999– 2002م(، والية اخلرطوم.
9 - وزارة العم��ل ومصلح��ة األحص��اء 1996م، مس��ح الهج��رة والقوى العاملة يف الس��ودان، منظم��ة العمل الدولي��ة، املكتب اإلقليمي لل��دول العربية،

القاهرة.
10 - هالوي، حامت بابكر 1999م، الهجرة من الريف للمراكز احلضرية وانعكاس��اتها على التنمية يف الس��ودان، املؤمتر العلمي الس��نوي اخلامس للتنمية

البشرية يف الوطن العربي، 20– 22 أبريل 1999م، جامعة الدول العربية، القاهرة.
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م. ناصر بن عبد الرحمن القديري
أمانة منطقة الرياض-  بلدية امللز الفرعية

وزارة الشؤون البلدية والقروية

التعامالت اإللكرتونية بأمانة منطقة الرياض
حالة دراسية ملشروع البلدية االلكرتونية

التحسن  نحو  ال��ري��اض  منطقة  أم��ان��ة  سعي  ضمن 
ارتأت األمانة  أدائها،  املستمر واالرتقاء املتواصل يف 
تقنية  تطبيق  جم��ال  يف  سباقة  خ��ط��وة  تخطو  أن 
املستفيدين  للمواطنن  خدمة  احلديثة،  املعلومات 
من خدمات األمانة من خالل بلدياتها الفرعية وإداراتها 
اإللكرتونية-  البلدية  مبشروع  البدء  مت  فقد  اخملتلفة، 
بالتعاون مع جمعية احلاسبات السعودية- استشاريًا 
اخلدمات  تقدمي  إىل  املشروع  يهدف  حيث  للمشروع، 
خالل  من  اإللكرتونية  الوسائل  عرب  للمواطنن  البلدية 
يف  اإللكرتونية  التعامالت  لتطبيق  عملي  منوذج  بناء 
البلديات  على  تعميمه  ميكن  الفرعية  البلديات  إحدى 

الفرعية األخرى. 

تسعى األمانة- من خالل تطبيق هذا املشروع- إىل أن 
تكون إحدى الوسائل والعوامل خلدمة اجملتمع التي 
تسهم يف بناء جمتمع قوي، ووسيلة تفاعل بأداء عايل 
التأخري  ظاهرة  جتنب  عوامل  من  وعامل  قليلة،  وكلفة 

والبطء يف تقدمي اخلدمات يف األجهزة احلكومية.

أهمية املشروع
والفوائد املؤملة 

يعرض مثااًل حيًا وحالة دراسية مهمة ميكن للعواصم 
تطوير  يف  منها  االستفادة  األخ��رى  العربية  وامل��دن 
منطقة  أمانة  جتربة  أهمية  وت��ربز  البلدية.  خدماتها 
التطبيق،  يف  املتبع  الشمويل  املنطلق  من  الرياض 
إجراءات  إىل  أساس  نحو  على  النظر  على  يرتكز  حيث 
وإع��ادة  للخدمات،  التحتية  البنية  هي  التي  العمل 
استفادة  يتيح  مبا  وحتسينها  اإلج��راءات  هذه  هندسة 

أكرب من إمكانات تقنية املعلومات احلديثة.

أن  به  منوط  االلكرتونية  البلدية  إىل  التحول  إن 
ذلك  ك��ون  املستقبل،  يف  إيجابية  أغراضًا  يحقق 
التقليدي وينقله إىل  العمل  يؤثر يف تغيري أسلوب 
كبرية  فاالستفادة  إلكرتونية،  بطريقة  بها  التعامل 
اخلدمات  وحتسن  اإلج���راءات،  تبسيط  حيث  من 
البلدية وتقدميها إلكرتونيًا للمستفيدين منها على 
وإع��ادة  السبعة،  األسبوع  أي��ام  يف  ساعة   24 م��دار 
مبا  للبلدية  التنظيمي  الوظيفي  الهيكل  هندسة 
يتناسب مع هذه املرحلة، واحلد أو التقليل من زيارة 
املراجعن للبلدية، وخفض دورة الوقت املرتبطة 
اجلهات  بن  التنسيق  وحتقيق  اخل��دم��ات،  بإجناز 

املرتبطة بالبلدية. 

حملة عن التجارب ذات العالقة 
س��واًء  امل��دن-  جت��ارب  من  ع��دد  من  االستفادة  مت 
كانت عربية أو دولية- يف مشروع البلدية اإللكرتونية 
ومت استخالص الدروس منها وما متتاز به أكرث أو كل 

العدد 165

82



تلك التجارب من التطوير والنهج اإلداري الذي مت العمل به، حيث قامت بلدية امللز بدراسة البحوث والدراسات 
للمشروع  تنفيذها  ومراحل  بلدية  كل  بأهداف  مرورًا  مدن،  عدة  يف  اإللكرتونية  البلديات  مشاريع  واستعراض 
وانتهاًء باإلجنازات التي حققوها ومازالوا يحققونها حتى اآلن واخلدمات اإللكرتونية التي توافرها ناجتًا من 

هذا املشروع، وذلك ما احتوت عليه دراستنا.

حملة عن التقنيات احلديثة 
احلديثة  التقنيات  من  االستفادة  جرت  والدولية،   العربية  ال��دول  جتارب  من  املشروع  استفادة  إىل  إضافة 
املستخدمة يف جمال البلديات اإللكرتونية يف اخلدمات، كما تعرض إلمكان تطبيقها والعوائق املتوقعة 
احلاسب  تقنية  االتصاالت،  تقنية  مثل:  احلديثة،  التقنيات  من  عدد  دراسة  متت  حيث  عليها،  التغّلب  وكيفية 
تقنية  اإللكرتونية،  الوثيقة  تقنية  اإللكرتوين،  التوقيع  تقنية  اإللكرتوين،  الدفع  تقنية   ،GPRS تقنية  ومكوناته، 
التقنيات،  لتلك  إيجادها  يف  البلديات  تلك  بن  كبريًا  تشابهًا  هنالك  أن  واتضح  اجلغرافية.  املعلومات  نظم 

وحتى إن اختلفوا يف طريقة استخدامها واالستفادة منها كما هو مبن يف اجلدول.

التقنية استخداماتها يف البلدية
االتصاالت  - لتنفيذ العمل إلكرتونيا عرب  وتبادلها  املعلومات  نقل   -

املواقع اخملتلفة 
شبكات احلاسب - متنح العمالء املعلومات املتجددة 

واملتنوعة للخدمات. 
- إجناز املعامالت من دون العودة 

للبلدية.
- االستفسارات املعلوماتية.

- تعبئة النماذج اإللكرتونية مباشرة.
- بوابة موحدة جلميع اخلدمات 

البلدية.
- زيادة اإلنتاجية.  

- تسمح للموظفن واملنتسبن 
للبلدية باحلصول على البيانات 

واملعلومات. 
- تسمح للموظفن واملنتسبن 

للبلدية تبادل املعلومات 
والبيانات بينهم. 

- تقلل من الزمن املستخدم يف 
الوظائف الروتينية.

- تقلل من اجلهد املبذول من 
طاقم املوظفن.

- نشر املعلومات وتوزيعها على 
نحو فعال سهل. 

احلزمة العاملة للراديو
GPRS

التنقل من مكان آلخر اثناء نقل 
البيانات.

التمتع باتصال دائم مستمر.
الوصول إىل الربيد االلكرتوين.

إرسال واستقبال رسائل الوسائط 
املتعددة.

استخدامها يف نقاط البيع.

استخدام تقنية الواب.
اخلدمات البنكية واملالية 

خدمات االستعالم عن 
املعلومات.

تصفح اإلنرتنت.
حصول العمالء على 

معلومات فورية.
الدفع اإللكرتوين تقليل األعباء اإلدارية 

خفض النفقات التشغيلية 
اختصار الوقت والتحسن يف 

أداء البلدية 

تكلفة أقل للتعامالت 
املالية 

استهالك أكرث ومعدل منو 
أكرب للدولة. 

تقليل األعباء على العمالء 
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التوقيع اإللكرتوين اخلدمات اإللكرتونية )الرخص 
   – الشهادات... الخ( 

معامالت املواطنن 
اإللكرتونية.

املعامالت اإلدارية.
الوثيقة واألرشفة 

اإللكرتونية
احلد من إهدار الوقت واجلهد 

يف عمليات البحث.
احلد من فقدان امللفات 

وتشتتها 
الربط بن العاملن وحتقيق 

التكامل الوظيفي 

-  سرعة الوصول إىل البيانات 
واملعلومات.

- ضبط صالحيات الوصول إىل 
الوثائق واملستندات للموظفن.

-  تعزيز مستوى األمان واحلماية 
على املعلومات 

نظم املعلومات اجلغرافية تخفيض زمن اإلنتاج وحتسن 
الدقة 

تخفيض العمالة وإدارة 
ممتلكات الدائرة 

إمكان تقدمي أحدث املعلومات 
على نحو فوري 

إمكان احلصول على املعلومات 
واخلدمات 

إمكان الدخول إىل عدة خدمات 
لنظم املعلومات اجلغرافية.

مرجع أساسي الستخدام نظام 
املالحة على املركبات 

يتيح للموظفن استعراض 
جميع املعلومات 

اجلغرافية ذات العالقة 
بطبيعة العمل والبحث عن 

موقع اخلدمات والبيانات 
املرتبطة بها.

يتيح للمواطنن واملقيمن 
والسياح البحث عن مواقع 

خمتلف اخلدمات واملرافق.
 تشكل مرجعًا جغرافيًا 
ميكن من خالله معرفة 
مواقع جميع املنشآت 

الفعالية يف التخطيط 
خلدمات البلدية وتنفيذها.

بعض التقنيات احلديثة وأبرز ما تقدمه من خدمات للبلديات 
حملة عن الوضع الراهن 

الراهن وكذلك دراسة عدد من التجارب ذات العالقة وحتديد أفضل ما  بعد أن مت بحمد اهلل دراسة الوضع 
وسيأتي  للمشروع  والثانية  األوىل  املرحلتن  إجناز  خالل  من  املعلومات،  تقنية  جمال  يف  إليه  التوصل  مت 
طلب  وثيقة  تطوير  يتم  املرحلة-  هذه  يف  حاليًا-  فإنه  املعطيات،  تلك  على  وبناًء  الحقًا.  فيه  التفصيل 
املعلومات وإعداد املتطلبات واملواصفات الفنية لهذا املشروع واملشتملة على املتطلبات واملواصفات 
الفنية للبنية التحتية، إدارة إجراءات األعمال، النظم التطبيقية، اخلدمات اإللكرتونية، املتطلبات واملواصفات 

الفنية للتدريب والتأهيل. 

حملة عن منهجية املشروع 
تتضمن منهجية العمل استعراضًا ألهدافها وعناصرها ونطاقها وآليات إعدادها وبعض االعتبارات اخلاصة 
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بإطار خطة العمل، ثم توضح اخلطة بعد ذلك يف جزئها 
الرئيس احملاور وخطوط العمل وتشتمل على املراحل 

وفق األهداف واإلجراءات. 

تقوم  العمل  خطة  إع��داد  يف  املستخدمة  املنهجية 
ع��ل��ى حت��دي��د األه����داف امل��ط��ل��وب��ة وال��ن��ط��اق الشامل 
هذه  لتحقيق  ال��الزم��ة  اإلج����راءات  حت��دد  ث��م  للمشروع، 
املتبعة  واملنهجية  للخطة  سرد  يلي  وفيما  األه��داف. 

بالعمل. 

أهداف املشروع 
مشروع  وجتربة  وتطبيقه.  ورؤيته  أهدافه  مشروع  لكل 
البلدية اإللكرتونية باألمانة شملت عدة أهداف، منها: بناء 
آلية  وضع  املثالية،  اإللكرتونية  للبلدية  متكامل  منوذج 
البلديات  جميع  يف  وتنفيذه  النموذج  لتعميم  معيارية 
ثقافة  نشر  ال��ري��اض،  منطقة  ألم��ان��ة  التابعة  الفرعية 
العمل بتطبيقات احلكومة اإللكرتونية، الرفع من مستوى 
إبراز  للمواطنن،  اخلدمات  تقدمي  يف  الفرعية  البلديات 
تطبيق  يف  ناجحًا  عمليًا  منوذجًا  الرياض  منطقة  أمانة 

مفاهيم احلكومة اإللكرتونية. 

نطاق املشروع 
كل  باحلسبان  األخ��ذ  يعني  اإللكرتونية  البلدية  بناء  إن 
على  أو  الواقع  أرض  على  التقليدية  البلدية  متارسه  ما 
الطبيعة، سواء بعالقتها باجلمهور أو عالقتها بالشركات 
البلدية  ن��ط��اق  ف��إن  عليه،  وب��ن��اء  احلكومية.  وال��دوائ��ر 
للبلدية  االسرتاتيجية  اخلطة  تطوير  يضمن:  اإللكرتونية 
البنية  ودورات��ه��ا،  األع��م��ال  إج���راءات  توثيق  اإللكرتونية، 

الفنية لتقنية املعلومات، تأهيل املوارد البشرية 
معايري  وف��ق  العمل  تنظيم  التدريب،  خ��الل  من 
التطبيقات  ع��ل��ى  معتمدة  ع��م��ل  وس��ي��اس��ات 

اإللكرتونية.

عناصر املشروع 
مت  العمل  خطة  اسرتاتيجية  ودراس��ة  وضع  عند 
تخدم  عناصر  ع��دة  إيجاد  احلسبان  يف  األخ��ذ 
الوضع  دراسة  منها:  اإللكرتونية،  البلدية  مشروع 
دوليًا،  األخ��رى  التجارب  دراس��ة  للبلدية،  احلايل 
العمل  من��وذج  تصميم  احل��ايل،  الوضع  حتليل 
الوضعن  ب��ن  ال��ف��ج��وة  حتليل  املستقبلي، 
احلايل واملستقبلي، وضع حمددات ومتطلبات 
تطبيق منوذج العمل املستقبلي للبلدية، وضع 
على  ال��ن��م��وذج  تعميم  ومتطلبات  حم���ددات 
املشاريع  نطاق  حتديد  الفرعية،  البلديات  بقية 
للحكومة  ال��ش��ام��ل  للتنفيذ  االس��رتات��ي��ج��ي��ة 

اإللكرتونية على مستوى البلديات.

خمرجات املشروع 
البلدية  م��ش��روع  يف  امل��راح��ل  م��ن  مرحلة  لكل 
لها،  وخمرجات  ُمدخالت  من  بد  ال  اإللكرتونية 
تصف ما مت تنفيذه خالل تلك املرحلة، ونتائجها، 
وما تضمنه هذا املشروع من نتائج، هي: دراسة 
اسرتاتيجية شاملة لتطبيق احلكومة اإللكرتونية 
النمطية  األعمال  إج��راءات  وثيقة  البلدية،  يف 
تنفيذ  ومتطلبات  حم��ددات  وثيقة  البلدية،  يف 
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اإللكرتونية  احلكومة  تطبيقات  تعميم  وثيقة  الدراسة، 
طبيعتها  بحسب  األخ���رى  الفرعية  ال��ب��ل��دي��ات  على 

واختالفها النسبي.

املرحلة األولـى
جمع البيانات ودراسة الوضع الراهن 

العديد من االجتماعات  انطلقت هذه املرحلة بعقد 
مع رؤساء األقسام بالبلدية الفرعية- التي تعّد منوذجًا 
املعلومات  جمع  بغرض  الفرعية-  البلديات  لبقية 
طريق  عن  العمل  سري  وطريقة  باإلجراءات  املتعلقة 
كانت  االجتماعات  املعينن.  األشخاص  مع  مقابالت 
البلديات  إح��دى  يف  ال��راه��ن  ال��وض��ع  ل��دراس��ة  مفيدة 

الفرعية التابعة ألمانة منطقة الرياض. 

هي  املعلومات  جلمع  املستخدمة  الثانية  الطريقة 
دراسة  لتعميق  أساسية  كانت  انها  حيث  االستمارات، 
مركز  مع  وأيضًا  البلديات،  جميع  بن  ال��راه��ن  الوضع 
العالقة  ذات  واإلدارات  املعلومات  ونظم  احلاسب 
منتسبي  على  االستمارات  وزعت  الفرعية.  بالبلديات 
سري  بطريقة  كبرية  خلفية  لديهم  الذين  اجلهات  تلك 

اإلجراءات أو بتقنية املعلومات املستخدمة، حيث 
مت جمع املعلومات وحتليلها، ومت تهيئة نظام إدارة 
وحتليل  توثيق  نظام  باستخدام  األعمال  إج��راءات 
املستقبلية،  اإلجراءات  وتصميم  األعمال  إجراءات 
وأيضًا تصميم موقع املشروع على شبكة اإلنرتنت. 

العربية  ال��ت��ج��ارب  وت��ل��ت ه��ذه اخل��ط��وات دراس���ة 
احلديثة  التقنيات  دراس���ة  مت��ت  كما  وال��دول��ي��ة، 
وال��ت��ي تخدم  ال���دول  اس��ت��ف��ادت منها ه��ذه  ال��ت��ي 
أفضل،  نحو  على  اإلل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 
املعلومات  نظم  للراديو،  العامة  احلزمة  ومنها: 
اجلغرافية، تدفق العمل، شبكة اإلنرتنت، اإلنرتانت، 
تقنيات مركز االتصاالت، التوقيع اإللكرتوين، األرشفة 

والتوثيق اإللكرتوين...  

التصميم  مت  املرحلة  هذه  من  األخ��ري  اجل��زء  ويف 
ومتطلبات  املستقبلي  العمل  لنموذج  املبدئي 
احلديثة  األدوار  حتديد  تخللها  كذلك  لها.  التحول 

والتجارب الدولية الرائدة يف هذا النموذج.

خمطط البلديات الفرعية التابعة 
ألمانة منطقة الرياض

املرحلة الثانية
تصميم النموذج املستقبلي 

ووضع احملددات التنفيذية
تضمن��ت املرحل��ة الثانية وضع التصمي��م املبدئي 
لنم��وذج العم��ل املس��تقبلي، باالس��تناد إىل ما مت 
اجن��ازه م��ن املرحل��ة األوىل. ومت تقس��يم النم��وذج 
املبدئ��ي إىل ثالثة أجزاء رئيس��ة وه��ي: اإلجراءات 
احلالية، وذلك من خالل: دراسة إجراءات سري العمل 
  ،)As is( يف البلدي��ات الفرعي��ة يف الوض��ع الراه��ن
حتليل إجراءات سري العمل يف البلديات، اإلجراءات 
املس��تقبلية املبدئي��ة )To be(؛ ومن ث��م مت حتليل 
التباي��ن وإيج��اد الفروق ب��ن البلدي��ات الفرعية التي 
شاركت يف تعبئة استمارات إجراءات عمل البلديات 
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اإلدارات  دراس��ة  اجل��زء  ه��ذا  تضم��ن  كم��ا  الفرعي��ة. 
الفرعي��ة مبخاطبته��ا  البلدي��ة  تق��وم  الت��ي  واجله��ات 
والت��ي أمكننا أن نس��تفيد منها يف إيج��اد العالقة بن 
البلدية الفرعية واإلدارات داخل األمانة وخارجها. وقد 
مت مقارن��ة وحتليل ع��دد من اخلدم��ات اإللكرتونية يف 
البلديات الفرعية بالتجارب العاملية والعربية من حيث 
توافرها على االنرتنت والوس��ائل احلديثة التي تس��اعد 

على إبرازها ووصولها على نحو مرٍض للمستفيدين. 

وم��ن منطل��ق م��ا ألهمي��ة البني��ة التحتي��ة إلج��راءات 
ومنظوم��ة  املعلوم��ات  ولنظ��م  التفصيلي��ة  العم��ل 
اخلدم��ات اإللكرتونية من تأثري جلي عل��ى التحول اىل 
البلدي��ة اإللكرتونية، مت اس��تطالع وحصر جميع أنظمة 
املعلوم��ات  نظ��م  إدارة  توافره��ا  الت��ي  املعلوم��ات 
واحلاس��ب باألمانة لالس��تفادة منها يف عملية تطوير 

أو تقدمي اخلدمات اإللكرتونية بالصورة املطلوبة.

احمل��ددات  وضع  أيضا  املرحلة  هذه  تضمنته  ومما 
املستقبلي  ال��ع��م��ل  من����وذج  لتطبيق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
أثرها  على  يتم  التي  املتطلبات  مبعرفة:  استعراضا 
مب��راح��ل  يسمى  م��ا  أو  اخل��ط��وات  اخل��دم��ة،  تنفيذ 
التنفيذ، اآلليات والربامج وأدوات التطوير الفني وأدوات  
االعتبارات  وبعض  إع��داده��ا  آليات  اإلداري،   التطوير 
احملددات  وضع  وأيضا  العمل،  خطة  بإطار  اخلاصة 
على  املستقبلي  العمل  من��وذج  لتعميم  التنفيذية 
هو  واح��د  لهدف  للوصول  الفرعية  البلديات  مستوى 

البلدية اإللكرتونية املثالية للجميع.

يت��م تصني��ف  ويف اجل��زء األخ��ري م��ن ه��ذه املرحل��ة 
للبلدي��ة  الش��امل  للتطبي��ق  االس��رتاتيجية  املش��اريع 
االلكرتونية يف خمسة أجزاء هي: مشروع إدارة إجراءات 
األعمال ومش��روعات البنية التحتية ومش��روعات النظم 
التطبيقي��ة ومش��روعات اخلدم��ات اإللكرتوني��ة وأخ��ريا 
األولي��ات  اعط��اء  ومت  والتأهي��ل.   التدري��ب  مش��روعات 
والرتتي��ب ل��كل مش��روع جانب��ًا مهم��ًا للتنفي��ذ واالنتقال 

للبلدية اإللكرتونية.

املرحلة الثالثة
تطوير وثيقة املتطلبات التنفيذية

االنتق��ال للمرحل��ة الثالث��ة )املرحل��ة احلالي��ة( من 
هذا املش��روع يش��مل أربع نقاط ه��ي: تطوير وثيقة 
طل��ب املعلوم��ات اخلاص��ة بالبنية التحتي��ة، إدارة 
اخلدم��ات  التطبيقي��ة،  النظ��م  األعم��ال،  إج��راءات 
اإللكرتونية، وأخريا التأهيل والتدريب. ففي كل منها 
مت تصمي��م هي��كل ع��ام له��ا، وكذل��ك مت اس��تعراض 
متطلب��ات املواصف��ات الفني��ة املوح��دة بحس��ب 
طبيعة املشاريع. وأيضا ما تتضمنه هذه املرحلة: 
التطوي��ر لوثيقة املتطلب��ات الفني��ة، وتطوير وثيقة 
النموذج��ي  بالتنفي��ذ  اخلاص��ة  الع��روض  طل��ب 

للمشروع،  وتقييم العروض املقدمة فنيًا.

املرحلة الرابعة
اإلشراف على التنفيذ والتقييم 

هنا تأتي املرحلة الرابعة مرحلًة متقدمة للمشروع 
وتتمث��ل يف تنفي��ذ املش��روع النموذج��ي، وم��ن ثم 
تقييم املش��روع وبن��اء آليات تعميم تنفيذ املش��روع 

على بقية البلديات التابعة لألمانة.

عوامل النجاح باملشروع
جناح املشروع يعتمد على عدة عوامل مماثلة ألي 

عوامل جناح لتجارب البلديات األخرى.
• تبس��يط وتطوي��ر إج��راءات العم��ل القائم��ة قبل

االنتقال لتطبيق البلدية اإللكرتونية.
• تطوير البنية التحتية لتقنية املعلومات واالتصاالت.
والتوعي��ة البش��رية  وامل��وارد  املؤهل��ة  • الك��وادر 

املستمرة.
اإلداري. التطوير  جلهود  املستمر  • الدعم 

• إيج��اد أنظمة وإجراءات تتمتع باملرونة والقدرة
على أن تتماشى مع متطلبات البلدية اإللكرتونية.
اإلج��راءات س��ري  طريق��ة  يف  املس��تمر  • التطوي��ر 

واملعامالت.
• مس��توى اخلدم��ات املقدمة وش��موليتها وأدلة

اخلدمات.
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اقتصادات الدمج

يرى كثريون أن النمو االقتصادي هدف ملتبس أخالقيًا، 
إذا مت  إال  الرأي،  أو مقبواًل، وفقًا لهذا  وال يصبح سائغًا 
مستدامًا  حتقيقه  وك��ان  واس��ع،  نطاق  على  تقاسمه 

بيئيًا.

النمو  ب��ن  املقايضة  م��ع  االقتصاد  أه��ل  ناضل  لقد 
والعدالة، ولكن ما هي طبيعة هذه املقايضة؟ وكيف 
النمو إذا كان  آثارها؟ وكيف ميكن إدامة  ميكن تقليص 
بن  امل��س��اواة  وع��دم  التفاوت  م��ن  امل��زي��د  إىل  ي��ؤدي 

الناس؟ وهل تعمل إعادة التوزيع على إعاقة النمو؟

 يوضح ريكاردو هوسمان يف مقاله يف جريدة اجلريدة 
ويقول: أعتقد أن كاًل من التفاوت والنمو البطيء ينجم 
غالبًا عن شكل معن من أشكال اإلقصاء، وقد قال آدم 
اجلزار  إحسان  أو  ِبر  من  عشاءنا  ننتظر  ال  "إننا  سميث: 
اخلاصة"،  مصلحتهم  إىل  نظرتهم  من  بل  اخلباز،  أو 
انطالقًا  الناس  ضم  على  النمو  يعمل  ال  إذن  مل��اذا 
بالعمل  املطالبة  من  ب��داًل  اخلاصة،  املصلحة  من 

اجلماعي املفتعل؟

كبري  بشكل  تتباين  الدخل  مستويات  أن  املعروف  من 
من  قرنن  من  أكرث  فبفضل  العامل،  أنحاء  خمتلف  يف 
الزمان من النمو املستمر، أصبح متوسط نصيب الفرد 
االقتصادي  التعاون  منظمة  بلدان  يف  الدخل  يف 
الرقم  وه��ذا  أمريكي،  دوالر  ألف  أربعن  نحو  والتنمية 
مرات،   3.3 بنحو  الالتينية  أمريكا  يف  نظريه  من  أعلى 
م��رة،   11.3 بنحو  آسيا  جنوب  يف  نظريه  م��ن  وأع��ل��ى 
وأعلى من نظريه يف بلدان جنوب الصحراء الكربى يف 
إفريقيا بنحو 17.7 مرة، ومن الواضح أن النمو املستدام 

مل يشمل غالبية البشر.

الفجوات  أن  هو  القدر  بنفس  معلومًا  يكون  ال  قد  وما 
سبيل  فعلى  للغاية،  كبرية  البلدان  داخ��ل  القائمة 

احمللي  الناجت  يف  العامل  نصيب  يبلغ  امل��ث��ال، 
املكسيك  يف  ليون  نوفيو  والي��ة  يف  اإلج��م��ايل 
حن  يف  ج��ريي��رو،  والي��ة  يف  نظريه  أمثال  ثمانية 
يقل نصيب العامل يف الناجت يف مقاطعة تشوكو 
نظريه  من  خمسة  على  واح��د  عن  كولومبيا  يف 
من  الرأسماليون  يستخرج  ملاذا  ولكن  بوغوتا،  يف 
أن  بوسعهم  مادام  الضئيلة  القيمة  هذه  العمال 

يستخرجوا منهم أكرث من ذلك مبراحل؟!

اإلجابة بسيطة إىل حد مذهل: التكاليف الثابتة، إذ 
إن اإلنتاج احلديث يقوم على شبكات من الشبكات، 
والشركة احلديثة تتألف من شبكة من الناس الذين 
واخلدمات  اإلن��ت��اج،  خمتلفة:  بخربات  يتمتعون 
واحملاسبة،  واملبيعات،  والتسويق،  اللوجستية، 
وإدارة املوارد البشرية، وما إىل ذلك، ولكن الشركة 
شركات  م��ن  بشبكة  متصلة  تكون  أن  الب��د  ذات��ه��ا 
أخرى، املوردين والعمالء، من خالل شبكات النقل 

مقاالت
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شخص،  مئة  لكل  حممواًل  هاتف  خط   72 هناك  الهند 
و2.6 خط أرضي فقط لكل مئة شخص.

هواتف  ميلكون  الذين  الهنود  من  العديد  أن  والواقع 
الهندي  ألن  اخلالء  يف  التربز  إىل  يضطرون  حممولة 
طريق  ع��ن  مسكنه  إىل  امل��ي��اه  ُت��ن��َق��ل  ال  امل��ت��وس��ط 
املواسري، ويف كينيا حيث يوجد 50 هاتفًا حممواًل لكل 
مئة شخص، يستطيع 16 % فقط من السكان احلصول 
أبراج  أن  مفادها  حقيقة  يعكس  وهذا  الكهرباء.  على 
املواسري  من  كثريًا  أرخص  احملمولة  الهواتف  وأجهزة 
واألسالك النحاسية، األمر الذي يجعل من املستحيل 

أن يسدد الفقراء التكاليف الثابتة.

انتشار  م��ن  حت��د  ال��ت��ي  ه��ي  الثابتة  التكاليف  أن  أي 
البد  الشامل  للنمو  اسرتاتيجية  أي  فإن  لذا  الشبكات، 
الثابتة  التكاليف  تغطية  أو  خفض  سبل  على  تركز  أن 

الالزمة لربط الناس بالشبكات.

الصدد،  هذا  يف  التكنولوجيا  تساعد  أن  املمكن  ومن 
فمن الواضح أن الهواتف احملمولة فعلت املعجزات، 
وقد تعمل اخلاليا الضوئية األرخص ثمنًا على متكن 
دون  م��ن  الكهرباء  على  احل��ص��ول  م��ن  النائية  ال��ق��رى 
النقل الطويلة،  الثابتة املتمثلة يف خطوط  التكاليف 
ال��ع��م��ل امل��ص��ريف ع��ن ط��ري��ق الهاتف  وق���د ي��س��اع��د 
تواجهها  التي  الثابتة  التكاليف  خفض  يف  احملمول 

البنوك التقليدية.
ولك��ن يف مناط��ق أخ��رى تتعل��ق املس��ألة بالسياس��ة 
اخلدم��ة  كان��ت   ،1775 ع��ام  بدايته��ا  فمن��ذ  العام��ة، 
الربيدي��ة يف الواليات املتحدة تق��وم على مبدأ مفاده 
أن "كل ش��خص يف الوالي��ات املتح��دة، بص��رف النظ��ر 
عن ش��خصه أو مكان��ه، ميلك حق املس��اواة يف القدرة 
على الوصول إىل خدمة بريدية آمنة وفّعالة ومعقولة 
التكالي��ف"، كم��ا أدى منط��ق مش��ابه إىل متديد ش��بكة 

الطرق السريعة بن الواليات.
ترتيب  يصبح  وهنا  م��ااًل،  يكلف  هذا  كل  أن  الواضح  من 
األولويات مهمًا، فالبلدان الفقرية تفتقر إىل املال الالزم 

واالتصاالت املتعددة الوسائط.

فإن  احل��دي��ث،  االقتصاد  م��ن  ج��زءًا  تشكل  ولكي 
شبكات  إىل  الوصول  إىل  حتتاج  واألس��ر  الشركات 
الصحي  الصرف  مياه  من  والتخلص  املياه  إمداد 
على  القدرة  إىل  حتتاج  وهي  الصلبة،  والنفايات 
والنقل  ال��ك��ه��رب��اء،  ت��وزي��ع  ش��ب��ك��ات  إىل  ال��وص��ول 
الصحية،  والرعاية  والتعليم،  والسلع،  احلضري، 
واألمن، والتمويل، ويتسبب االفتقار إىل القدرة على 
الوصول إىل أي من هذه الشبكات يف انحدار هائل 
يف اإلنتاجية. ولنتخيل معًا كيف قد تتغري حياتنا 
للحصول  يوم  كل  ساعتن  السري  إىل  اضطررنا  إذا 

على املياه الصاحلة للشرب أو اخلشب للوقود.

ولكن ربط هذه الشبكات ينطوي على تكاليف ثابتة، 
فقبل أن يتمكن أي شخص من استهالك كيلوواط-

يستقل  أو  امل���اء،  م��ن  ل��رت  أو  الكهرباء،  م��ن  ساعة 
نحاسيًا،  سلكًا  م��ا  شخص  مي��د  أن  الب��د  حافلة، 
اسرتداد  من  والبد  مسكنه،  إىل  وطريقًا  وماسورة، 
من  طويلة  فرتات  خالل  من  الثابتة  التكاليف  هذه 

االستخدام.

منخفضًا  الدخل  يكون  أن  املتوقع  من  كان  وإذا 
ال  ه��ذا  ف��إن  غ��ائ��ب��ة(،  أخ���رى  شبكات  بسبب  )رمب���ا 
يغطي تكاليف توصيل شركة أو أسرة بالشبكة، ألن 
التكاليف الثابتة لن ُتسَتَرد، والنمو ليس شاماًل، ألن 
التكاليف الثابتة متنع األسواق من متديد الشبكات 

التي يقوم عليها.

وتؤثر التغريات يف هذه التكاليف الثابتة بشكل كبري 
على اتخاذ القرار بشأن من يتم ضمه إىل الشبكات، 
فعلى سبيل املثال، بدأت أول شركة هاتف العمل 
الهواتف  عمر  يتجاوز  ال  حن  يف   ،1878 ع��ام  يف 
تكون  أن  امل��رء  يتوقع  وق��د  عامًا.   25 احملمولة 
األوىل انتشرت أكرث من األخرية، جملرد ميزة الزمن. 
هاتف   1300 هناك  أفغانستان،  يف  ذل��ك،  ورغ��م 
ويف  أرض��ي،  هاتف  خط  كل  مقابل  يف  حممول 
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مقاالت
لربط كل شخص بكل شبكة يف وقت واحد، وهو ما يفسر الفوارق الكبرية يف الدخل بن املناطق، ولكن قدرًا 
كبريًا للغاية من املوارد يتم تخصيصه غالبًا لتمويل تدابري توزيعية ملطفة بهدف عالج اإلقصاء وليس أسبابه، 
فدول مثل الربازيل وجنوب إفريقيا وبريو وأوغندا وغواتيماال وباكستان وفنزويال تنفق على اإلعانات والتحويالت 
املالية مبالغ من املال أكرب كثريًا من كل ما تنفقه على االستثمارات العامة لتمديد شبكات البنية األساسية 

والتعليم والرعاية الصحية.

إن أي اسرتاتيجية للنمو الشامل البد أن متكن الناس من االنضمام إىل شبكات جتعلهم منتجن، وال ينبغي لنا 
أن ننظر إىل الشمولية، باعتبارها قيدًا على النمو جلعلها مستساغة أخالقيا، وإذا نظرنا إىل الشمولية على 

النحو الصحيح فسوف ندرك أنها يف حقيقة األمر اسرتاتيجية لتعزيز النمو.

ريكاردو هوسمان 
مدير مركز التنمية الدولية، وأستاذ ممارسات التنمية االقتصادية يف كلية جون ف.
كينيدي للدراسات احلكومية يف جامعة هارفارد، ووزير التخطيط األسبق يف فنزويال.
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والية  يف  تقع  السودان،  يف  مدينة  هي  درم��ان  أم 
نهر  من  لكل  الغربية  الضفة  طول  على  اخلرطوم 
وغرب  اخلرطوم  مدينة  قبالة  األبيض  والنيل  النيل 

مدينة اخلرطوم بحري.

أم   " تكتب أحياًنا أمدرمان ويطلق عليها أيضًا اسم 
در" اختصارًا وكنية، كما تعرف بالعاصمة الوطنية.

توجد يف أم درمان األستديوهات الرئيسية إلذاعة 
ال��ربمل��ان  ومبنى  الرسمين  ال��س��ودان  وتلفزيون 
مطار  جنوبها  يقع  كما  الطبي،  ال��س��الح  وق��ي��ادة 
املميز  النيلن  ومسجد  اجلديد  الدويل  اخلرطوم 
الرياضية  األندية  وأكرب  القومي  واملسرح  املعمار 

يف السودان.

اسم املدينة )أم درمان( قدمي يف تاريخه، وقد يرجع 
إىل ما يعرف »بعصر العنج« السابق لعصر الفوجن 
يف ال��ق��رن ال��س��ادس عشر امل��ي��الدي ب��ال��س��ودان، و 
تتعد الروايات يف تفسري معنى االسم وأصله ولعّل 
تنتمي  ام��رأة   عن  تتحدث  التي  تلك  رواج��ًا  أكرثها 
قامت  ال��ذي  املكان  تسكن  كانت  مالكة  أس��رة  إىل 
و  األبيض  النيلن  ملتقى  من  بالقرب  املدينة  عليه 
األزرق ، وكان لها ولدًا اسمه »درمان« وكانت تسكن 
ظلت  متن  بسور  وحم��اط  احلجر  من  مبنيًا  منزاًل 
»بيت املال«  أثاره باقية حتى عهد قريب يف حي 
احلايل، وإىل أم هذا الولد ُنسب اسم املكان. وثمة 
رواية أخرى مماثلة تقول بأن املرأة هي التي كانت 
ما  بسبب  آمنًا  مكان  كان  منزلها  وأن  درمان  تسمى 
دار  أم  بأنها  تلقب  امل��رأة  وكانت  سور  من  به  يحيط 

األمان، والذي حترف وأصبح أم درمان.

أنواع  مبختلف  الزاخرة  الكبرية  باألسواق  درمان  أم  تعج 
البضائع، وهي تشكل أيضًا سوقًا للسلع املصدرة إىل 
املواشي  لتجارة  مركزًا  وتعد  ال��س��ودان.  غرب  والي��ات 
الذهبية  املصوغات  وجت��ارة  وال��ض��أن،  اإلب��ل  خاصة 
جمموعة  وبها  والبقوليات.  والتوابل  اليدوية  واحلرف 
الصناعية  املنطقة  تقع  كما  التجارية.  املصارف  من 
اخلفيفة  املصانع  م��ن  ع��ددًا  تضم  وال��ت��ي  للمدينة 
اآلليات  صيانة  والتحويلة  الغذائية  والصناعات  وورش 
واملركبات وخمارط املعادن. من أبرز أسواق أم درم��ان 
) سوق أم درمان الكبري( و)أسواق امدفسو( و )أم سويقة( 
لبيع للطواقي والكوفيات  و )سوق الطواقي( اخلاص 
التقليدية والعمائم و)سوق العناقريب( لصناعة األسرة 
التقليدية وسوق )ليبيا( للسلع الواردة من ليبيا(، و)سوق 
الفراد( للمالبس واملنسوجات وكذلك )سوق الصياغة( 
كاحلناء  األعراس،  ومستلزمات  واجملوهرات  )للذهب 
التقليدية(،  الفضية  واإلكسسوارات  واملباخر  والبخور 

إعرف مدينتك

أم درمان.. مدينة عريقة

املسجد الرئيسي - أم درمان
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إعرف مدينتك
والفاكهة  اخلضر  وس��وق  للجلود   ) الدباغة   ( وس��وق 
صناعة  حيث  احلرفين  وس��وق  والبقوليات،  والتوابل 
األحذية واألحزمة واحلقائب اجللدية املصنوعة من 
هذه  جانب  وإىل  الكبرية،  والثعابن  التماسيح  جلود 
ومن  العصرية  للسلع  أسواق  توجد  التقليدية  األسواق 
من  آخر  وعدد  السلع،  خملتلف  الشعبي  السوق  بينها 
األس��واق  ه��ذه  وتشكل  )ال��ب��ازارت(.  املغلقة  األس���واق 
االقتصادي  دورها  جانب  إىل  موقعها  يف  املتجاورة 

يف املدينة، معلمًا سياحيًا مهمًا فيها.

املدينة  سور  بقايا  عن  عبارة  وهي  القيوم(   عبد 
م   1885 بن  ما  الفرتة  يف  بها  يحيط  ك��ان  ال��ذي 

و1898 م.

كما توجد يف أم درمان آثار "الطابية" وهي عبارة 
عن موقع حصن مبني من الصخور الصلبة وكان 
يحتمى به قناصة جيش املهدى ومدفعيته لصد 

أي هجوم يأتي من جهة النيل.

النيلن  مسجد  األخ��رى  السياحية  املعامل  ومن 
املميزة  املعمارية  املعامل  من  واح��دًا  ويعترب 
شكل  على  املسجد  بناء  مت  فقد  ال��س��ودان،  يف 
صدفة عمالقة عند ملتقى النيلن األبيض واألزرق 
لطالب  تخرج  مشروع  تصميم  لفكرة  تنفيذًا  وُشّيد 
اخلرطوم  بجامعة  واملعمار  الهندسة  كلية  من 
ويعد  امل��اض��ي،  ال��ق��رن  سبعينيات  منتصف  يف 
قواطع  من  تشييده  يتم  ال��س��ودان  يف  مبنى  أول 
يتصل  ،إذ  السقف  تسند  أعمدة  وب��دون  األملنيوم 

السقف باألرض مباشرة متاما كالصدف.

وزوار  السكان  جت��ذب  التي  األخ���رى  األم��اك��ن  م��ن 
بينها  م��ن  العامة  وامل��ي��ادي��ن  احل��دائ��ق  املدينة 
منتزه الريفرا  وحديقة أمدرمان الكربى التي تعرف 
اليوم ب��� )ماجيك الند ( وحديقة املوردة وحديقة 
وسط  يف  الشريف  النبوي  املولد  وميدان  النخيل 

املدينة..

من أهم املباين يف مدينة أم درمان قصر الشباب 
واألط���ف���ال، اس��ت��دي��وه��ات اإلذاع����ة وال��ت��ل��ف��زي��ون 

واملسرح القومي.

مدينة سياحية
تقع  فهي  األول،  الطراز  من  سياحية  مدينة  درم��ان  أم 
بصناعاتها  وتتميز  اخل��رط��وم،  من  حجر  مرمى  على 
حلقات  هي  سياحيًا  مييزها  ما  أهم  أن  إال  التقليدية، 
ال��دراوي��ش وع��روض اإلن��ش��اد وامل��دائ��ح والتي جتذب 

السواح من الغرب خاصة من الدول اإلسكندنافية.

من بن أشهر املعامل السياحية )متحف بيت اخلليفة(  
اهلل  عبد  اخلليفة  فيه  يقيم  ك��ان  ال��ذي  امل��ن��زل  وه��و 
إىل  تعود  التي  األخ��رى  األثرية  واملواقع  التعايشي 
)بوابة  ومنها  م   1881 عام  منذ  املهدية  الدولة  عهد 
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األحياء
فلكل   باألحياء،  أيضا  درم��ان  أم  تتميز   
تأسيسه  مت  منها  والعديد  قصة،  حي 
إبان عهد املهدية، والكثري منها أجنب 
ال��س��ودان  ت��اري��خ  يف  ب���ارزة  شخصيات 
ال��س��ي��اس��ي وال��ف��ك��ري وال��ث��ق��ايف، من 
وغ��ريه��م.  وعسكرين  وفنانن  ح��ك��ام 
وترعرع  نشوء  األحياء  ه��ذه  وشهدت 
ابرز  ومن  والفنية.  السياسية  احلركات 
األح��ي��اء ح��ي األم����راء،)وك����ان يسكن 
اهلل  ع��ب��د  اخلليفة  ج��ي��ش  ق���ادة  ف��ي��ه 
امل���وردة  وأق��رب��ائ��ه(ح��ي  التعايشي 
وه����و م���ن األح���ي���اء ال��ق��دمي��ة حيث 
احململة  ال��ش��راع��ي��ة  امل��راك��ب  ك��ان��ت 
القادمة  الغذائية  واملواد  باألخشاب 
إىل أم درمان ترسو على شاطئ النيل 
بيت  ش��م��ال  ال��واق��ع��ة  املنطقة  يف 
املهدى وبيت اخلليفة، وحي العمدة 
)وهو موطن الشاعر السوداين الشهري 
التيجاين يوسف بشري( وحي الشهداء 
حي  يسمى  وك���ان  امل��ظ��اه��ر  وح���ي 
من  وغريها  العباسية  وحي  الربشوتن 
بتاريخ  حتتفظ  زالت  ما  التي   األحياء 

املدينة.

تعليم متقدم
السودانية  املدن  من  درم��ان  أم  تعترب 
التي شهدت نهضة تعليمة منذ وقت 
طويل وبرز فيها اسم الشيخ بابكر بدري 
الذي  السودان  يف  امل��رأة  تعليم  رائ��د 
تطورت  والتي  األحفاد  مدرسة  أسس 
توجد  جامعة.  اليوم  أصبحت  حتى 
بامل�دين��ة ثالث��ة جامع��ات حكو�مي��ة 
) جامعة أم درمان اإلسالمية وجامعة 
الزعيم األزهري وجامعة القران الكرمي( 

وعدد من اجلامعات اخلاصة منها جامعة الرباط الوطني )كلية 
العلوم  احلاسوب( جامعة األحفاد واجلامعة األهلية وجامعة 

والتقانة، باإلضافة إىل عدد من املعاهد التعليمية.
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صدر حديثًا عن دار سما للنشر والتوزيع كتاب حتت بعنوان »اإلدارة يف عصر 
العوملة واملعرفة« للدكتور على السلمى. يربز الكتاب أهمية اإلدارة وأنها 
من أهم اجملاالت التي شملها التغيري والتطوير يف سنوات القرن املاضي 
وخاصة السنوات األخرية قرب نهاية القرن، ويشري إىل أننا نعيش عصرًا ثنائي 
التوجه، التوجه األول، )عوملة( أحالت العامل إىل قرية صغرية وغريت شكل 
احلي��اة مبا ابتدعته من انفتاح وتواصل بن الش��عوب والدول بفضل تقنيات 
االتص��االت واملعلوم��ات وف��ى قمته��ا ش��بكة اإلنرتن��ت ومواق��ع التواص��ل 
االجتماعي. والتوجه الثاين أن حتولت كثري من اجملتمعات اإلنس��انية إىل 
)جمتم��ع املعرف��ة(. وأن »اإلدارة احلديثة« هي نتاج الت��زاوج بن العوملة 
واملعرفة فس��اعدت على انتش��ار العوملة وتهذيب ممارس��تها، كما ابتكرت 
األس��اليب والنظ��م لتوظي��ف املعرف��ة املتج��ددة ومالحقته��ا بتطبيق��ات 

طًورت منظمات األعمال وكافة املنظمات واملؤسسات اجملتمعية.

اإلدارة االسرتاتيجية وأداء اخلدمة العامة
عن مركز البحوث مبعهد اإلدارة العامة باململكة العربية السعودية، صدر  كتاب جديد 
بعنوان »اإلدارة االسرتاتيجية وأداء اخلدمة العامة« من تأليف رايز أندروز، وجورج بوين، 
وجنيفر لو، وريتش��ارد ووكر، وترجمة الدكتور منصور بن عبدالعزيز املعش��وق، ومراجعة 
الدكت��ور حممد بن س��عيد العم��ري. يقدم الكت��اب دلياًل عل��ى أن اإلدارة االس��رتاتيجية 
متيز بش��كل خمتل��ف أداء اخلدمة العام��ة، وأن املؤلفن تناولوا بالتفصي��ل هذا التميز 
م��ن خالل معاجلته��م للعناصر الثالثة الرئيس��ة التي جتعل اإلدارة االس��رتاتيجية ذات 
فعالية س��واء يف احملتوى أو الصياغة والتصميم أو تطبيق االس��رتاتيجية. يقع الكتاب 
يف )274( صفح��ة م��ن احلجم املتوس��ط، ومت تصميم��ه وإخراجه وطباعت��ه باإلدارة 

العامة للطباعة والنشر باملعهد.

إصدارات

اإلدارة يف عصر العوملة واملعرفة

)رسائل يف التنمية( أول كتاب أيباد
ص��در كت��اب »رس��ائل يف التنمي��ة« للدكت��ور عبدالعزي��ز إبراهي��م الرتك��ي- الباح��ث املتخصص يف جم��ال اإلدارة 
والتنمية ليعد أول كتاب على شكل آيباد ورقي يضم يف صفحاته 500 رسالة تغريدية مبتكرة عن التنمية الشاملة 
تطرح بش��كل واقعي وعملي مبس��ط، تظهر فيها خربات الكاتب. يضع الكتاب القارئ يف أجواء تويرت، كأنه يتصفح 
التغريدات من خالل ايباده أو هاتفه الذكي بهدف االطالع على أفكار وتوصيات وتساؤالت يف خمتلف التخصصات 
واجلوانب التي تعتمد عليها التنمية الش��املة كاإلدارة والتخطيط واحلوكمة واإلبداع وإدارة اجلودة واخملاطر 
والتش��غيل والتدريب والتقييم والقياس وإدارة املشاريع، مع بعض اإلش��ارات التاريخية للتنمية يف الرتاث الوطني 
به��دف نش��ر ثقافة التنمية بن خمتلف ش��رائح اجملتمع. يحت��وي الكتاب على 20 عنوان تغطي دراس��ات ومقاالت 

متخصصة يف التنمية، والتي جاءت مكملة لبعض الرسائل التغريدية.
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فقه العمران
ص��در ع��ن ال��دار املصري��ة اللبنانية 
يف القاه��رة كتاب »فق��ه العمران« 
يف  والدول��ة  واجملتم��ع  العم��ارة 
تألي��ف  م��ن  اإلس��المية  احلض��ارة 
الدكت��ور خال��د ع��زب. يع��د الكت��اب 
دراسة شاملة للعالقة بن العمارة 
ال����ذي  واجملت�م����ع  اإلس��الم�ي����ة 
البيئ��ة العمراني��ة واألمن��اط  ص��اغ 
يح��دد  الت��ي  والدول��ة  املعماري��ة 
املؤلف حدود سلطتها يف اجملال 

العم��راين. يتكون الكت��اب من ثماني��ة فصول وملحق 
ملصطلح��ات فقه العم��ران، الفص��ل األول خصصه 
املؤل��ف لفق��ه العم��ران، والفص��ل الثاين يتن��اول دور 
الفق��ه يف التنظي��م والتخطي��ط العم��راين للم��دن، 
حي��ث قس��م املؤل��ف الش��وارع وأحكامه��ا إىل ث��الث 
مستويات. أما الفصل الثالث فيتعرض إىل فقه عمارة 

املساجد، بدًءا من عمارة املسجد 
النب��وي يف املدين��ة املن��ورة الذي 
ه��ذا  ص��اغ  ال��ذي  األس��اس  يع��د 
الفصل، وجاء الفصل الرابع ليعرض 
فق��ه األس��واق واملنش��آت التجارية 
يف احلضارة اإلس��المية، وخصص 
املؤلف الفصل اخلامس من الكتاب 
فقه عم��ارة املس��اكن ويف الفصل 
الس��ادس يكث��ف الكاتب ع��زب بحثه 
يف فق��ه املياه واملنش��آت املائية 

يف احلضارة اإلسالمية.

ومت يف الفصل السابع الربط بن اجملتمع واألوقاف 
والعمارة، ويع��د الفصل الثامن ه��و حمصلة اإلبداع 
املعماري يف احلضارة اإلسالمية، حيث تعرض فيه 

املؤلف إىل الهندسة املعمارية.

التغري االجتماعي والثقايف
مع مناذج تطبيقية من اجملتمع السعودي

كتاب »التغري االجتماعي والثقايف مع مناذج تطبيقية من اجملتمع السعودي« لألستاذ الدكتور  عبد العزيز 
بن علي الغريب أس��تاذ التغري االجتماعي يف جامعة األمام حممد بن س��عود اإلسالمية، يسعى إىل إكساب 
الطال��ب يف الدراس��ات اجلامعي��ة والعلي��ا مه��ارة النقد والتحلي��ل وفق أس��س موضوعية، إذ عم��د إىل انتهاج 
احليادية والتي كانت عالمة مميزة للكتاب، إميانًا منه بحاجة منهاج اجلامعات الس��عودية إىل تنحية الروتن 

عند صب املعلومات وحشوها، متخذًا النقد وسيلته يف تفعيل املادة العلمية التعليمية.

تكون��ت مادة الكتاب من تس��عة فصول تناولت التغ��ري االجتماعي والثقايف والعوملة، ليش��كل مرجعًا لطالب 
اجلامعات الس��عودية يف دراس��ات »التغ��ري االجتماعي«، وركز على املواضيع الت��ي مل يجد لها يف الكتابات 
األخرى أية إش��ارة جملتمعات احلداثة وما بعد احلداثة، وجمتمع��ات املعلومات، واجملتمعات االفرتاضية 
التي متثل جمتمعات القرن ال�21، إضافة إىل تخصيص فصلن عن احلركات االجتماعية واإلصالح االجتماعي، 
إميان��ًا من��ه بأهميتهما الس��يما أنهما من املوضوعات املتجددة التي تثار بش��كل مس��تمر عرب وس��ائل اإلعالم 

اخملتلفة حتى يومنا هذا.
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»باسيفيك رميوت ايالندز مارين ناشونال مونيمنت« يف الواليات  بدأت التحضريات للقيام بتوسعة حممية 
املتحدة والتي ستكون أكرب حممية بحرية يف العامل مينع فيها استخراج املوارد الطبيعية والصيد التجاري 

لتصبح احدى البيئات االستوائية البحرية األقل تلوثا يف العامل، ست مرات اكرث من حجمها احلايل.

1,2 مليون كيلومرت مربع وتشكل مناطق حممية حول هذه اجلزر واجلزر املرجانية  وستمتد على مساحة 
الصغرية يف احمليط الهادئ، وسيمنع يف هذه املنطقة الصيد التجاري وكل نشاطات استخراج املوارد 

الطبيعية وال سيما املوارد املنجمية البحرية. وسيسمح فقط بالصيد التقليدي والرتفيهي.

أكرب حممية بحرية يف العامل يف أمريكا

بيوت أسطوانية مبتكرة

أكرب حممية يف العامل

البيوت اإلسطوانية

جمموعة  بليتوانيا،  سفينسيلي  بلدة  يف  معماريون  مهندسون  ابتكر 
بيتًا   12 من  مكونة  وهي  الشكل،  )أسطوانية(  أو  ال��دوارة(  )البيوت  من 

عائليًا تقع على مقربة من بحر البلطيق.

تتس��م هذه البي��وت األنبوبية بواجهات ش��فافة منفتح��ة على املناظر 
الطبيعي��ة احمليط��ة، لك��ن للبي��وت يف الوق��ت نفس��ه جوان��ب حتق��ق 
اخلصوصية للس��كان الدوارين وجريانهم، وذلك ببس��اطة ألن ما يحدث 
يف األس��طوانة يج��ب أن يبقى يف األس��طوانة. وتعظ��م طبيعة هذه 
البيوت األس��طوانية من الفضاء الداخلي وم��ن االنفتاح على اإلضاءة 
الطبيعي��ة، وهي تأتي بش��كل غري مألوف عن أش��كال البي��وت املتعارف 

عليها يف جميع أنحاء العامل.
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ستنظم مدن الصن إىل مثيالتها يف العامل التي تستخدم قطارات مرتو آلية متاما تعمل بدون سائق يف 
الصيني.  الرئيس  الرب  يف  سائق  بدون  بالعمل  لها  يسمح  آليًا  قطارًا   60 ستطرح  حيث   ،2015 العام  منتصف 
وسيكون لهذه القطارات، التي تصل سرعتها القصوى إىل 80 كيلومرتا يف الساعة القدرة على حمل 1262 

راكبا كحد أقصى.

يذكر أن كوبنهاجن هي أول من أنتج هذا النوع من قطارات املرتو والتي تستخدم حاليا يف بعض مدن العامل 
مثل باريس وبرشلونة ونورمربج.

الصني تستخدم قطارات املرتو  من دون سائق 

دراجات هوائية ذكية  لتفادي اخملاطر

قطارات املرتو يف الصن

دراجات هوائية

وجود  إىل  راكبها  تنبه  »ذكية«  هوائية  دراج��ة  هولندا  يف  اطلقت 
عدد  بخفض  أم��اًل  عليه،  يسري  ال��ذي  املسلك  على  حمتملة  خماطر 
احلوادث خاصة بن املسنن الذين يستخدمونها ملسافات قصرية أو 
طويلة. تعمل  هذه الدراجة بالطاقة الكهربائية، ويبلغ وزن الدراجة 25 
كيلوغرامًا وهي جمهزة برادار وكامريا موضوعن على املقود واجلزء 
الراكب من خالل  اخللفي منها، وهما موصوالن بحاسوب صغري ينبه 
إحداث رجة يف املقعد إذا كان اخلطر احملتمل يقرتب من اخللف أو 
على املقود إذا أتى اخلطر من األمام. ويتوقع أن تتوافر يف األسواق 

يف غضون سنتن.
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يعقد املعهد العربي إلمناء املدن ورشة عمل متخصصة بعنوان ) تطوير األداء بالتوجه اإلداري احلديث – 
املقارنة املرجعية(  BENCHMARKING  يف مدينة كواالملبور يف ماليزيا خالل الفرتة 4-9 أبريل 2015.

تكتسب الورشة أهميتها برتكيزها على تطوير األداء الذي يعد العنصر األساسي يف تغيري األسلوب اإلداري 
يف إجناز األعمال وحتقيق النجاح بأقل مستوى من اجلودة يف وقت قياسي وبأقل تكلفة ممكنة. واملقارنة  
أساليب  بتطوير  واملهتمن  الباحثن  من  عدد  طورها  التي  املعاصرة  اإلداري��ة  األساليب  من  املرجعية 

ونظريات قياس األداء ومعايري املقارنة.
ملزيد من املعلومات واالستفسار االتصال على:

فاكس:  00966114802666 
 audievents@araburban.org  :الربيد اإللكرتوين

عّمان – اململكة األردنية الهاشمية  19-15 /3 /2015 
القيادية  )املهارات  التدريبي   املؤمتر  املدن  إلمناء  العربي  املعهد  مع  بالتعاون  للمؤمترات  برتا  تعقد 
واإلشراقية  ودورها يف حتسن وتطوير األداء يف أمانات املدن  والبلديات يف ظل استخدامات تكنولوجيا 

املعلومات( يف مدينة عّمان باململكة األردنية  الهاشمية خالل الفرتة 15 - 19 /3 /2015.

وإكساب  التقليدية  القيادة  وأمن��اط  األداء   على  وأثرها  باملستجدات  املشاركن  لتعريف  املؤمتر  يهدف  
املشاركن  بعض املهارات والتقنيات اإلدارية املعاصرة،  باإلضافة إىل  التعريف بأهمية األداة والتخطيط 

يف حتقيق الرؤى والرساالت واألهداف للمدن والبلديات .

يتناول املؤمتر خمس حماور: القيادة اإلدارية العاملية، اإلدارة والتخطيط، التغيري واملتغريات، التكنولوجيا 
املعاصرة ودورها يف إدارة وتخطيط املدن والبلديات، وقياس وتقييم األداء الفردي واملؤسسي.

ملزيد من املعلومات  واالستفسار االتصال على :
هاتف: 0096265563860     نقال: 00962777436988     فاكس: 0096265563861

info@petraconf.com :الربيد اإللكرتوين

املؤمتر التدريبي .. )املهارات القيادية واإلشراقية  ودورها يف 
حتسني وتطوير األداء يف أمانات املدن  والبلديات يف ظل 

استخدامات تكنولوجيا املعلومات(

) تطوير األداء بالتوجه اإلداري احلديث – املقارنة املرجعية(
كواالملبور – ماليزيا 4-9 أبريل 2015
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البشرية   التنمية  ملؤسسات  ال��دويل   االحتاد  مع  بالتعاون  البشرية  امل��وارد  لتنمية  العربي  االحتاد  يعقد 
التنافسية يف عصر املعلوماتية«  يف  بناء امليزة  »  إدارة املعرفة  العربي األول( حتت عنوان  ) املؤمتر 

القاهرة – جمهورية مصر العربية خالل الفرتة 22-26 فرباير 2015.

يهدف املؤمتر للتعريف بالنموذج اجلديد للمنظمات يف الدول التي حققت تقدمًا هائاًل يف صناعة جمتمع 
املعرفة، والتعرف على طرق جمع املعلومات يف املنظمات املتقدمة يف العامل وطرق تنظيمها وطرق 
تنقيتها لإلفادة منها، باإلضافة إىل إكساب مهارات ومناقشة اخلربات يف مدال إدارة املعرفة يف املنظمات 

من خالل األساليب التقليدية واحلديثة.
ملزيد من املعلومات واالستفسار االتصال على :

فاكس : 0020235830285  - 0020235866953 - 0020235849316
www.uhrda.net : املوقع اإللكرتوين

) املؤمتر العربي األول( حتت عنوان
املعلوماتية«   عصر  يف  التنافسية  امليزة  بناء  املعرفة  » إدارة 

القاهرة – جمهورية مصر العربية 22-26 فرباير 2015

املناظرة الدولية حول االعمار وسياسة املدن املغربية
اململكة املغربية 8-11 أبريل 2015

للمناظرة  الثانية  الدورة  املغربية  اململكة  يف  درعة   ماسة  سوس  جلهة  اجلهوي  التضامن  فدرالية  تنظم 
 – – انزكان  : أكادير  2015  يف  كل من املدن  8-11 أبريل  الدولية حول اإلعمار وسياسة املدن خالل الفرتة 

تارودانت باململكة املغربية.

تأتي هذه الدورة تتويجًا للنجاح الذي حققته الدورة األوىل من املشاركات التي ساهمت يف جناحها  من 
هيئات وخرباء.

تتوزع أعمال الدورة الثانية على ثالث مدن بثالث جلسات إىل جانب زيارات ميدانية للهيئات واملنشآت ذات 
الصلة مبوضع املناظرة.

ملزيد من املعلومات واالستفسار االتصال على :
هاتف: 00212679667535 – 00212661173422  فاكس: 00212528330049 

hassan.federation@gmail.com :الربيد اإللكرتوين
www.cihp-agadir.com :املوقع اإللكرتوين
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لندن تشهد عمليات حتديث حلافالتها احلمراء

زيادة يف عدد سكان مدينة فيينا ألعلى مستوى لها منذ 80 عاما

... وتشييد حديقة على جسر نهر التاميز

التخاذ  الطابقن  ذات  احلمراء  لندن  حافالت  أسطول  يستعد 
أخرى  بريطانية  مدن  تتابعه  ما  وهو  األمام،  إىل  جديدة  خطوة 
الطابقن،  ذات  اللون  حمراء  احلافالت  تخضع  حيث  كثب،  عن 
والتي تشكل معلما رمزيا للندن، لعملية جتميل تستهدف جعلها 
مواكبة للعصر. فاألسطول املؤلف من نحو 8700 حافلة، والذي 
6.5 مالين راكب يوميا، يشهد عمليات حتديث،  يستخدمه قرابة 

تشمل إجراء جتارب على بعض التقنيات احلديثة.

تشمل هذه التحسينات جعلها تعمل بالكهرباء، بدال من الوقود 
لتقليص االنبعاثات احلرارية، فنجاح التجارب التي جتري حاليا 
نظام  بفضل  امل��دن،  داخل  التنقل  عملية  يف  ثورة  يحدث  قد 

جديد إلعادة الشحن.

أعلى  فيينا  النمساوية  العاصمة  يف  السكان  أع��داد  سجلت 
املدينة  إدارة  أعلنته  ملا  وفقا  وذلك  عاما   80 منذ  لها  مستوى 
مؤخرًا يف إحصائية رسمية. إذ وصل عدد السكان يف العاصمة 
مطلع أكتوبر املاضي إىل 1.8 مليون نسمة وهو أعلى مستوى 
تصل إليه منذ عام 1934 حيث كان عدد سكان فيينا بلغ يف ذلك 
العام 1.94 مليون نسمة. وقد أدت زيادة املواليد والهجرات إىل 
ألف   25 نحو  مبقدار  فيينا  سكان  أعداد  يف  سنوية  زيادة  حدوث 
شخص، و حقق عدد سكان مدينة فيينا ارتفاعا مبقدار نحو 250 

ألف شخص خالل األعوام األربعة عشر املاضية.

تقوم بلدية لندن باطالق مشروع جديد  يتمثل بتشييد حديقة على 
مدينة  يف  وبالكفرايرز  ووترلو  جسري  بن  تاميز  نهر  على  جسر  شكل 
لندن. ستبدأ األعمال يف الربع األول من 2015 وسيضم اجلسر املمتد 
270 شجرة وشجرية ونباتًا  366 مرتًا فسحة عامة وحديقة مع  على 
السادسة  من  باجملان  أبوابها  احلديقة  وستفتح  وورودا،  متسلقًا 

صباحًا حتى منتصف الليل، وميكن الوصول إليه باملصعد.

حافالت لندن

مدينة فيينا

حديقة على اجلسر
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الكويت حتتفل بيوم املدن العاملي

مملكة البحرين تطلق جائزة
» امللك حمد العاملية للمخرتعني واملبتكرين « 

مدينة مراكش
أفضل وجهة ملمارسة رياضة الغولف

•• الكويت

•• املنامة

•• مراكش

احتفل��ت حمافظ��ة العاصم��ة الكوي��ت بي��وم امل��دن العامل��ي يف 
األمم  برنام��ج  م��ع  بالتع��اون  للبيئ��ة،  الصديق��ة  الريم��وك  حديق��ة 
املتح��دة للمس��توطنات البش��رية )املوئ��ل UN Habitat ( واخت��ار 
الربنام��ج أن يتزام��ن االحتف��ال م��ع حمل��ة أطل��ق عليها )أنا مش��ارك 
يف تط��ور مدن دول جملس التع��اون(. يأتي االحتف��ال بيوم املدن 
العاملي  كس��ابقة أوىل بعد قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
يف جلس��تها يف الع��ام 2013  بتخصي��ص ي��وم لالحتف��اء بامل��دن 

ودورها يف حتقيق الرخاء والنماء لساكنيها.

يف خط��وة رائ��دة اتخذتها مملكة البحرين خالل ) املعرض العاملي لالخرتاعات والتقنية( الذي أقيم مؤخرًا 
يف لن��دن، اطلق��ت جائ��زة »املل��ك حم��د العاملية للمخرتع��ن واملبتكرين«، وإنش��اء أول س��فارة م��ن نوعها 

للمبتكرين حول العامل وهي عبارة 

منظمة ذات طابع إداري تهتم باخملرتعن ودعمهم يف خمتلف دول العامل وتهيئة األجواء املثالية أمامهم 
من اجل مواصلة اخرتاعاتهم وذلك لتنمية املواهب لدى الشباب وتنفيذها على أرض الواقع. ستكون اجلائزة 
األوىل من نوعها جلهة املضمون واألهداف، وستمهد الطريق أمام اخملرتعن ملواصلة ابتكاراتهم العلمية، 
وس��تكون مبثاب��ة االلتقاء بن املؤسس��ات العلمية والش��ركات العاملي��ة لالطالع على االخرتاع��ات العلمية 

ودعم اخملرتعن.

توج��ت مدين��ة مراك��ش أفضل وجهة ملمارس��ة رياض��ة الغولف لس��نة 2015، وذل��ك بعد تنافس��ها مع كربيات 
الوجه��ات يف كل م��ن جنوب إفريقيا واإلمارات العربي��ة املتحدة واملالديف وجزر موري��س. ويعد هذا التتويج 
ثم��رة ش��راكة وقعت بن اجلامعة امللكي��ة املغربية للغولف وجمعية جائزة احلس��ن الث��اين للغولف، ووزارة 

السياحة واملكتب الوطني املغربي للسياحة.

يذك��ر أن مدينة مراكش أصبحت من الوجهات احملبذة ليس فقط لرياضة الغولف، بل النعقاد أكرب املؤمترات 
والندوات واللقاءات الثقافية الدولية.

إحتفال يوم املدن العاملي
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ال س��بيل إىل التأكي��د يف أن دور امل��دن والس��لطات احمللي��ة مهم ج��دًا يف التط��ور احمللي واإلقليمي ويف إش��اعة 
االس��تقرار. لقد كان موضوع الش��راكة األوروبية املتوس��طية حمور العديد من اللقاءات والن��دوات واملؤمترات من أجل 
اإلس��هام يف إنش��اء حيز أوروبي متوس��طي مبني على أس��س التماس��ك االقتصادي واالجتماع��ي واإلقليمي، وعلى 

ضرورة احرتام التنوع الثقايف . 
ومنظم��ة امل��دن العربية جتاه��ر بأن ما يجمع بن مدنن��ا وأقاليمنا عرب العالق��ات التاريخية والثقافي��ة  اليزال موجودًا 
وينبغ��ي أن يتحق��ق ذلك عن طريق الربام��ج التنموية ومتيز الش��ركاء بالفعالية والعمل معًا انطالقًا م��ن إرادة حقيقية 

غرضها إنشاء حيز أوروبي متوسطي يأخذ املدن بعن االعتبار.
ويف ندوة »السلطات احمللية واإلقليمية للبحر األبيض املتوسط« يف مارسيليا والتي مهدت لقيام االحتاد من أجل 
املتوسط، شكل إضافة البد أن تسهم يف إقامة حتالفات أقوى واشد بن ضفتي املتوسط مع العلم أن حاجات الضفة 
الشمالية هي متواجدة على الضفتن اجلنوبية والشرقية من املتوسط. وبغية احلد من التباينات فإن املطلوب، كان 

وال يزال، عزم حقيقي يف العمل معًا ملواجهة املصاعب التي تقوم بوجه جميع الشركاء.
وعلى الرغم من قيام االحتاد من أجل املتوس��ط وإجناز بعض التقدم فإن دول وش��عوب املتوس��ط يبقى لها تطلعات 

وآمال وحتتاج إىل اليات وأدوات عمل وتأمل على جميع املستويات.
وفيم��ا يلي رؤية مغاربية للس��يد عادل راضي- رئيس اجلمعية الربملانية للمتوس��ط يف بن��اء وتقوية االحتاد من أجل 

املتوسط:
أن احلضارات واألديان والثقافات املتحدرة من املتوس��ط هي التي جعلت العامل على ما هو  عليه األن وس��يكون لها 

تأثري عميق يف مستقبله الن املتوسط هو احد اكرب  خمتربات اإلنسانية.
لقد عرف املتوس��ط حقبا عديدة، حقبة اإلمرباطوريات أوال منها، اإلمرباطورية الرومانية   التي وحدت املتوس��ط بالنار 
وال��دم، ث��م كانت حقبة الديانات التوحيدية التي أدت إىل انقس��ام املتوس��ط. ثم كانت حقب��ة التعايش  بن احلضارتن 

اليونانية / الرومانية/ اليهودية / املسيحية واحلضارة العربية اإلسالمية ثم  احلضارة العربية األندلسية.
ثم جاءت حقبة احلضارة التي خلف فيها التعايش حضارة النبذ واالحتالل واالستعمار ثم كانت حقبة التحرير والتصالح  
التي مازالت  غري ناجزة،  ويا لألسف . يتضح لنا ذلك  يف معضلة  الشرق األوسط وفلسطن. أخريًا، نحن اليوم يف مرحلة 

التعاون: مرحلة إعالن برشلونة واالحتاد ألجل املتوسط.
تطور التاريخ يبن لنا أن ثمة ما يربر األمل ويحمل على التفاؤل رغم النواقص  واإلبطاء أن التعاون بن  الدول امر حتمي، 
على غرار التعاون الالمركزي على مستوى السلطات  احمللية واإلقليمية  ألجل التنمية  املستدامة  الشاملة.  وهو ما 

نكرس له جهودنا جميعًا.
تش��ييد الوحدة املتوس��طية، ولكن ليس حسب طريقة الرومان، احتاد املتوس��ط يجب أن يتأسس على إقليم الشمولية 
الت��ي ه��ي  الدميقراطي��ة ودول القان��ون واحرتام احلريات واالح��رتام املتبادل . أنها  هي القيم  األساس��ية  التي س��وف 

توحد رجال املتوسط ونسائه بغية  بلوغ االزدهار  املقتسم واألمن والسلم التي حتتاج اليها شعوبنا اشد االحتياج.
أن املعتق��دات الديني��ة وبعض املصالح قد فرقت الش��عب املتوس��طي ع��رب التاريخ وميكن اليوم أن تش��كل هذه القيم 

الشمولية قواعد االحتاد.

رؤية متوسطية
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