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ثالثة مؤتمرات دولية تفصلنا عن اطالق األجندة الجديدة للتنمية المستدامة مطلع العام 2016 : مؤتمر تمويل التنمية في يونيو في 

اديس ابابا واالجتماع رفيع المستوى في سبتمبر في نيويورك والمؤتمر الدولي حول المناخ في ديسمبر في باريس 2015 .

عمليا دخل العالم عام التنمية المستدامة 2030 وعندما نقول العالم نعني الحكومات والمدن ، الشركات والجمعيات ، الجامعات 

والمعاهد التعليمية ، الش�باب والمرأة، الطاقة والصناعة .. كل قطاع من هذه المكونات س�تكون له تأثيرات كبيرة ومباشرة، ومن 

التحديات التي يواجهها صناع السياسات في تحويل اقتصادهم نحو االستدامة، هو إيجاد توظيف الئق وذي معنى . ووفقا لمنظمة 

العمل الدولية س�وف تس�تدعي الحاج�ة إلى ما يزيد عن 600 مليون وظيفة في الس�نين العش�ر القادمة . ومع وج�ود التكنولوجيا 

الحديثة والناشئة سوف تطرأ على قوى العمل تبدالت وتغيرات عبر العالم . وسوف تؤثر السياسات االقتصادية التي تتبناها البلدان 

لدفع عمليات االنتقال »وعلى س�بيل المثال ، إلى االقتصاد األخضر« س�وف تؤثر على التوظيف عبر نطاق من األنشطة وهو ما سوف 

يترك تأثيرات كبيرة على سياسات الدول وحياة الناس .

وبينما قد يتيح االنتقال العالمي إلى اقتصاد مس�تدام ، ومنخفض الكربون فرصا واس�عة للتوظيف عبر قطاعات اقتصادية كثيرة ، 

فإن هناك تحديات عديدة يتوجب التصدي لها من اجل ان يحقق مثل ذلك االنتقال نجاحا .

والس�ؤال الذي يفرض نفس�ه : هل دولنا ومدننا ، وبعبارة اشمل وأوس�ع ، منطقتنا العربية جاهزة ومستعدة للتعاطي مع التحديات 

وجملة المتغيرات والمتطلبات التي تفرضها أجندة التنمية العالمية لما بعد 2015 وحتى العام 2030 ؟ 

أين تقف منطقتنا العربية من اس�تحقاقات التنمية المس�تدامة ، فيما دول ومدن عربية مثل اليمن وس�وريا والعراق وليبيا وغيرها ال 

تزال غائبة ، أو مغيبة عن النقاشات المؤدية إلى مؤتمرات األمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة ؟

ماذا عن المناهج التعليمية في المدارس والجامعات وضرورات تطويرها ؟

ماذا عن الصناعات التقليدية وغيرها التقليدية التي يستلزم وضعها ضمن السياسات العامة لضمان أن تغدو الوظائف المستحدثة 

وظائف الئقة وفي موقعها الصحيح على سلم درجات االستثمار في رأس المال البشري واالجتماعي ؟

ماذا عن الالجئين والمهجرين من األطفال والشباب والقوى العاملة الذين تركوا منازلهم وحقولهم ومتاجرهم ومدارسهم هربا من 

قصف الطائرات والمدافع ومن الحرق والتنكيل ؟

أي تنمية مس�تدامة تنتظرنا ؟ وكم نحتاج من الس�نين كي نعيد الالجئين والمهجرين إلى مواطنهم األصلية ليواصلوا ويس�تأنفوا 

نشاطهم في إدارة دفة حياتهم الطبيعية ؟ 

فمع توجه االقتصاد نحو استدامة اكبر ومع تزايد الحاجة لتنفيذ سياسات مالئمة ومؤسسات قوية لسوق العمل ، ومع تأكيدات الخبراء 

بوجوب تحويل االقتصاد إلى حالة اكثر استدامة .. مع هذه األسئلة وأخرى غيرها من حق المرء المتتبع لما يجري في منطقتنا العربية 

من احتالالت وحروب واقتتال أن يشعر بالخيبة وعدم التفاؤل. فإذا كان العمر االفتراضي لالنتقال من األهداف اإلنمائية لأللفية .. إلى 

أجندة التنمية المستدامة هو خمسة عشر عاما .. فإنه من الصعب على منطقتنا العربية أن تكون قادرة على تلبية متطلبات األجندة 

التنموية العالمية . فلو توقف كل ش�يء اليوم في اليمن وس�وريا والعراق وليبيا وغيرها من تلك المناطق التي ال تزال تشهد حالة 

عارمة من الفوضى، فإنه يبدو مس�تحيال اعتماد برامج وسياس�ات واتخاذ إجراءات وطنية تس�مح ألجندة التنمية المس�تدامة بان تأخذ 

نصيبها من اإلنجاز والتنفيذ . 

إنه امر مؤسف ويدعو إلى القلق الشديد . 

األمين العام

))توصيفات عربية(( للتنمية))توصيفات عربية(( للتنمية» نحو مدن شاملة.. ومستدامة«
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الرج�ال مواقف. والف�ارس الذي غادرنا كتل�ة مواقف ارتبط نس�يجها بمبادرات 

س�جلها، وحياة حافلة عاش�ها، ومبادئ وقيم تربى ونش�ا عليها .. فكان بمثابة 

مدرس�ة يج�در باألجي�ال الصاعدة أن تتعل�م منه�ا وأن تضيف اليه�ا، ما يحفظ 

للمربي والمعلم بعض ما أعطى.

لق�د أدى الرج�ل ما عليه ورح�ل .. تاركًا وراءه س�يرة عطرة وس�معة قلما توافر 

مثلها  لكثيرين ممن شغلوا مواقع ومناصب ومسؤوليات عامة.

كان عبد العزيز يوسف العدساني، طيب اهلل ثراه، نهر إبداع في اختيار أساليب 

التعام�ل المقرون�ة بالندي�ة واالحت�رام، وف�ي ط�رق التعاط�ي م�ع القضاي�ا 

والموضوعات الناشئة في محيطه المحلي والعربي. كان رحمه اهلل شخصية 

ممي�زة في كل ش�يء... وكانت نظرت�ه للوظيفة العامة أمان�ة وتكليف، وال 

مجال فيها للتكسب أو التربح أو المساومة. 

لق�د كان عب�د العزيز العدس�اني مدرس�ة ي�وم كان رئيس�ًا للمجل�س البلدي، 

وعضوًا في مجل�س األمة وأمينًا عامًا لمنظمة المدن العربية، ورئيس�ًا لديوان 

المحاس�بة ..مدرسة ميزت الذين حملوا مفاعليها ومخرجاتها بالوفاء للمعلم، 

والشهادة له بالنزاهة والكفاءة واالقتدار.

لق�د ترك الراحل ف�ي المواقع التي تبوأها بصمات وس�جل من خاللها مواقف 

يجدر أن نذكر بعضها، ونحن الذين عايشنا بعضًا منها وكنا قريبين من دقائقها 

وتفصيالتها كما رواها لنا رحمه اهلل.

بع�د تحرير الكويت من الغ�زو العراقي الغاش�م ذهب لمقابل�ة األمير الراحل 

الش�يخ جابر األحم�د الجابر الصباح طي�ب اهلل ثراه، وقال له »يا صاحب الس�مو 

لقد س�ئمت العمل العربي المش�ترك وأرجو أن ترشح من تراه لمنصب األمين 

العام لمنظمة المدن العربية .. لقد دمر الغزاة مقر المنظمة وس�رقوا وعبثوا 

بالوثائق والمستندات«. قال له األمير الراحل كما روى لنا »يا عبد العزيز الكويت 

األن بحاجة إلى أمثالك .. ال تيأس فالكويت اليوم أكثر حاجة ألش�قائها العرب 

.. تابع وأنا معك ».

م�ا اصعب أن تفقد معلما ورفيق درب. كنا ندخل عليه في مكتبه في منظمة 

المدن العربية عش�رات المرات 
لنس�أل ونستفس�ر وننتظر الرد 
يبخ�ل  ول�م  والق�رار  والتوجي�ه 
علين�ا يوم�ًا بنصيح�ة أو كلم�ة 
س�واء. لقد كانت حي�اة الراحل 
وعالقات�ه  المهني�ة  ومس�يرته 
اإلنس�انية غنية وحافلة .. وكان 
كف�ك  طالم�ا   « دائم�ًا  ي�ردد 

نظيف ال تخف«.

إل�ى ذل�ك كان م�ن الطبيعي 
أن يرسم مشهد العزاء بالراحل 
أب��و يوس��ف حج��م المكان�ة 
الت�ي احتله�ا ف�ي نف�وس من 
خف�وا لوداعه والتعزي�ة بغيابه 

وفقدانه.

غسان سمان

فارس يترجل

رحيل ذاكرة املدينة العربيةرحيل ذاكرة املدينة العربية
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م�ن 27 مدين�ة عند التأس�يس ف�ي الع�ام 1967 ... إلى 

م�ا يزيد عن خمس�مائة مدين�ة في العام 2015، مس�يرة  

حافلة باإلنجازات وغنية بالعطاءات واإلبداعات  ارتبطت 

ف�ي معظمه�ا برجل س�خر خبرت�ه وإمكاناته، واس�تثمر 

حنكت�ه وعالقاته  لبناء منظمة المدن العربية أو ما كان 

يحلو له أن يطلق عليه » بيت المدن العربية«.

ق�د يكون م�ن الصع�ب عل�ى المراق�ب المتتب�ع ألداء 

األمي�ن الع�ام الراح�ل عب�د العزيز يوس�ف العدس�اني 

أن يعط�ي الرج�ل حق�ه مم�ا حقق�ه وأنج�زه لمنظمة 

إقليمي�ة، كمنظم�ة الم�دن العربي�ة، لتك�ون كما هي 

علي�ه اليوم غي�ر أن إجماع المدن األعض�اء على اختياره 

وانتخابه سنة بعد سنة، ودورة بعد دورة قد يعطي أمين 

ع�ام المنظمة الراحل حقه من التكريم، وفي أن يبقى 

مقيم�ًا في ذاك�رة المدن العربية ، وف�ي ذاكرة كل من 

رافقه وتعامل معه عربيًا وإقليميًا ودوليًا.

ومش�كالتها  قضاياه�ا  العربي��ة،  الم�دن  كان�ت  لق�د 

وتحدياته�ا، وكل ما يرتبط باس�تدامتها و وحدتها... هي 

الت�ي تحت�ل م�كان الص�دارة واالهتم�ام ف�ي مش�روع

وأجن�دة عب�د العزي�ز يوس�ف العدس�اني. وح�رٌي بن�ا أن 

نس�لط الضوء على فكر الرجل الذي لم يبخل يومًا في 

تمتي�ن ع�رى التواص�ل والترابط بي�ن الم�دن والبلديات 

األعض�اء ف�ي المنظمة، وذلك م�ن خالل  م�ا كتبه وما 

ألق�اه من كلم�ات ومداخالت ف�ي مؤتم�رات المنظمة 

و ورش ون�دوات المؤسس�ات التابعة له�ا. ففي كلمته 

األخيرة بمناس�بة احتفالية المدن بيوم المدينة العربية 

ذكرى تأس�يس المنظمة في الخامس عش�ر من مارس 

2015 تح�دث األمي�ن العام الراحل وق�ال: من الطبيعي 

أن يترك�ز مح�ور أنش�طتنا ف�ي المرحل�ة المقبل�ة على 

موضوع االس�تدامة.. اس�تدامة الم�دن والعمل الدؤوب 

م�ن أجل الفوز واس�تغالل الفرص المتاح�ة فيما يتعلق 

بالمس�اواة االجتماعي�ة والنم�و االقتص�ادي الش�امل 
وخلق فرص العمل واحترام البيئة واجتثاث الفقر .

وقد اخترنا الحتفالية يوم المدينة العربية للعام 2015 
ش�عار » نح�و مدن ش�املة.. ومس�تدامة« وهو ش�عار ال 
يختل�ف من حيث المضم�ون والهدف ع�ن احتفاليات 
األعوام الس�ابقة والتي تمحورت حول المدن الذكية، 
ومدن المعرفة ومدن المستقبل، ألن مدن المستقبل 
ه�ي مدن المعرف�ة. ومفهوم م�دن المعرفة  يفترض 
أن يك�ون ق�ادرا عل�ى اس�تيعاب كل نواح�ي الحي�اة 
االجتماعي�ة واالقتصادي��ة والثقافي��ة  وك��ل م�ا ل�ه 
عالق�ة بالنمو المس�تدام. وفي راي الخب�راء أن المدن 
الشاملة.. والمستدامة هي تلك التي تواكب التنمية 
والتش�اركية  اإلب�داع  تش�جيع  طري�ق  ع�ن  والمعرف�ة 

والتقييم والتجديد والتحديث المستمر.

وفي الوقت الذي استطاعت فيه مدن عربية أن تسجل 
نجاح�ات اس�تنادًا إل�ى المفه�وم األساس�ي لمدينة 
المعرفة عبر التفاعل المس�تمر بين مواطني المدينة 
أنفس�هم وبينهم وبين س�اكني الم�دن األخرى.. فإن 
مدن�ًا عربية ف�ي منطقتن�ا العربية ال ت�زال تعاني من 
ظ�روف وتط�ورات غي�ر عادي�ة نتمن�ى أن تخ�رج منها، 
لتواص�ل مس�يرتها التنموي�ة وتلح�ق برك�ب التقدم 

بيت المدن العربية

إفتتاح المقر الدائم للمنظمة في الكويت 1994
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العالمي نحو »مدن آمنة ومستقرة وشاملة ومستدامة«.

وتح�ت عنوان »م�دن قابلة للعيش« يقول الراحل:  أن التقدم البش�ري إنما 

يتحق�ق من خ�الل القرب وتبادل الخب�رات وبناء العالقات. كم�ا أن التحضر 

يُش�كل فرص�ة عظيمة لبن�اء المدن ومعالج�ة قضاياها ب�دل الحديث عن 

الس�لبيات، والع�زف عل�ى وتر ضع�ف اإلمكان�ات... ذل�ك أن جم�ع الناس 

يعني وضع القواع�د والمعايير التي تنظم أوضاعهم وأس�اليب حياتهم 

ومعاش�هم. وه�ذا ينس�حب بطبيعة الح�ال عل�ى السياس�ات المعتمدة 

والنظم االقتصادية المبنية على اإلحصاءات والبيانات واألرقام. 

أن التحضر الس�ليم والجيد .. في أحد جوانبه عملية سياسية لها متطلبات 

فني�ة وقرارات س�ليمة. ومنظمة الم�دن العربية والمؤسس�ات التابعة لها 

ال تنف�ك عن تنوي�ر قادة المدن والبلديات العربية، ب�كل ما هو جديد ومميز 

يتعلق باس�تدامة المدن في مجاالت النقل والتنظيم والبيئة والشراكات. 

فلدين�ا الي�وم مدن�ًا عربية س�جلت قفزات مش�هودة ف�ي عملي�ة التحضر 

والتنمي�ة المس�تدامة. وش�ركاؤنا اإلقليمي�ون والدولي�ون يدرك�ون حجم 

األعب�اء والمس�ؤوليات الملق�اة على منظم�ات المدن في إع�ادة  البناء 

والتعمي�ر للم�دن العربي�ة المتض�ررة بفعل تبعات ما يس�مى ب��� »الربيع 

العرب�ي« وخاص�ة م�ا يتص�ل بالس�لطات المحلية الت�ي تب�وأت مواقعها 

صدف�ة والتي وجدت نفس�ها عاج�زة عن تلبي�ة احتياجات الس�اكنين في 

مدنها والمناطق المحيطة بها.

االتص�ال  ع�ن  نتوق�ف  ل�م  ونح�ن 

بقادة المدن ورؤس�اء البلديات في 

دول ما يسمى ب��«الربيع العربي«، 

وندعوهم للمش�اركة واالس�تفادة 

من المؤتم�رات والندوات اإلقليمية 

والدولي�ة، بم�ا في ذلك األنش�طة 

التي تنظمها مؤسسات المنظمة، 

كي يتسنى لهؤالء فرصة االتصال 
واكتساب الخبرات وطرح المشاكل 
والتحديات واالستفادة من التجارب 
القري�ب�ة  الم��دن  ف��ي  الناجح��ة 

والبعيدة عن منطقتنا.

أن التحضر السليم له ركائز ومبادئ 
وال ش�يء يمن�ع مدنن�ا المتض�ررة 
بفعل األحداث األخيرة من االقتباس 
واالس�تفادة من خطط وبرامج مدن 
أخ�رى. إنه�ا عملية ال تت�م بالصدفة 
وإنما بالتع�اون والتنظيم مع توفر 
لعملي�ة  الالزم�ة  المالي�ة  الم�وارد 

البناء واالستدامة التنموية.

المؤتمر 
العام 
الخامس 
عشر 
 2010
الكويت

رحيل ذاكرة املدينة العربية
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استقرار المدينة وتنميتها
لق�د كانت المدينة العربية على مدى ما يقارب الخمس�ين عام�ًا قريبة جدًا من فكر األمين الع�ام الراحل، وكانت 

قضاياها ومش�كالتها ال تفارق يومه، يتواصل معها ويس�أل ع�ن احتياجاتها وطلباتها وما يواجهها من مش�كالت 

وتحديات.  وكان رحمه اهلل يتملكه شعور مقيم بالقلق إزاء ما تشهده مدن عربية من أحداث وكان يحثنا على بذل  

مجهودات إضافية إلعادة تقيي�م خطط وبرامج ومسارات عم�ل المنظم�ة والمؤسس�ات التابعة لها.

وفي ذلك كتب رحمه اهلل تحت عنوان » االس�تقرار والتنمية« : أن العم�ل ال�ذي ينتظرن�ا ال يعني فقط مس�تقبل 

مدنن�ا ومجتمعاتن�ا، وإنما يفرض علينا نظرة واقعية ومعمقة لتبيان قدرتنا على التصرف كفاعلين وش�ركاء في 

التنمية المس�تدامة. أن التوس�ع الحضري الس�ريع الذي تش�هده المدن وما يصاحب ذلك  من تحديات ومتطلبات 

واحتياج�ات إنس�انية واقتصادي�ة ومالية ، بات يش�كل هم�ًا ضاغطًا على الدول والمدن ويش�غل ب�ال المهتمين 

والعاملي�ن في مجاالت التنمية وفي مقدمتها البنك الدول�ي ووكاالت التنمية التابعة لألمم المتحدة فضال عن 

المؤسسات ومراكز األبحاث والجامعات وغيرها على مستوى المنطقة والعالم.

إن الحكوم�ات المحلية واإلقليمية لديها مس�ؤوليات ومهام تلعبها في التنمية حي�ث تنخرط منظمتنا حاليًا في 

لقاءات وورش عمل مع شركائها لتقييم برامج وسياسات على مستوى المنطقة في ضوء التطورات المتسارعة 

التي تشهدها دول عربية مثل مصر وتونس وسوريا واليمن والعراق.

وال ش�ك أن اس�تقرار األوضاع في تلك الدول عامل مهم وأساسي إلطالق برامج ومشروعات تتصل بتطوير المدن 

ورف�ع كف�اءة وقدرات قادته�ا وأجهزتها . ولذل�ك تقوم منظمتن�ا حاليا باتصاالت م�ع البنك الدول�ي ومع اطراف 

أخرى فاعلة وذات صلة بعملية التنمية المس�تدامة من أجل وضع تصور ش�امل لما يمكن عمله للنهوض بمدننا 

واألجهزة البلدية العربية. 

أن التحدي�ات المطروح�ة، طبق�ا آلراء الخب�راء كبي�رة ومعق�دة وتتطل�ب إيجاد وس�ائل لزي�ادة مع�دالت التنمية 

االقتصادية ومعالجة آثار ومخرجات األزمة المالية العالمية، حيث يش�كل االس�تقرار عامال ملحا لتمكين القيادات 

البلدي�ة ف�ي مدننا العربية م�ن القيام بمس�ؤولياتها وتعويض ما ف�ات مواطنيها من فرص التنمي�ة االقتصادية 

واالجتماعية وتوفير سبل الحياة الكريمة لجميع ساكنيها.
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قالوا في الراحل
عبد العزيز يوسف العدساني

ماذا يمكنني أن أقول؟ وكيف لي أن أرثيه؟ فالكلمات 
والعب�ارات ل�ن تس�تطيع أن توفي�ه حق�ه المس�تحق، 
ومهم�ا بحث�ت ف�ي قوامي�س اللغة فل�ن أج�د فيها ما 
يمكن وصفه ب�ه كقيمة وقامة؟ لق�د كان من أخلص 
الرج�ال للكويت كم�ا عرفت�ه، ومن أقواه�م في الحق 
كم�ا عهدت�ه.. أتح�دث ع�ن الع�م الفاض�ل عبدالعزيز 
يوس�ف العدس�اني، الذي انتق�ل جوار ال�ى ربه بنفس 
مطمئن�ة مرضية، وبات في ذم�ة اهلل وفي عالم الحق، 

تاركا إيانا في دنيا الباطل.

لق�د كان الراح�ل الكبي�ر نموذج�ا يحت�ذى، كمواط�ن 
عشق تراب وطنه، وعاشت فيه الكويت وجال بها، كما 
كان ق�دوة يقت�دى به�ا ف�ي كل المواقع الت�ي تبوأها 
والمناصب التي ش�غلها، ومن بينها رئاس�ته للمجلس 
البل�دي وللبلدي�ة ردح�ا م�ن الزم�ن، حيث كنت س�عيد 
الحظ ف�ي القرب منه والتعامل معه، واالس�تفادة من 
دروس�ه العام�ة والخاصة، الت�ي كان يقدمها مس�رورًا 

لكل من يقترب أو يتعاون أو يتعامل أو يعمل معه.

وشهدت البلدية في عهد رئاسته استقرارًا غير مسبوق، 
وحققت إنج�ازات عديدة، واليه يرج�ع الفضل، بعد اهلل 
تعال�ى، ف�ي انطالق�ة العم�ل البل�دي خليجي�ًا وعربيًا 
الى آفاق أرحب، من خ�الل منظمة المدن العربية التي 
قادها بحكمة وحنكة منذ نشأتها وحتى رحيله، وكذلك 
كانت له إس�هامات إيجابية على الس�احة السياس�ية، 
م�ن خ�الل رئاس�ته للجن�ة الش�ؤون الخارجي�ة بمجلس 
األم�ة لس�نوات طويل�ة، وإذا كان هناك م�ن يمكن أن 

يك�ون قد اختل�ف في وجهة نظر مع العم أبو يوس�ف، 
اال انن�ي أس�تطيع أن أج�زم بعدم وجود م�ن يمكن أن 
يختلف على وطنيته ونزاهته، ولهذا فإن سيرته الذاتية 
س�تبقى نبراس�ًا لكل من يتلمس خطاه ف�ي العمل، 
ول�كل م�ن يري�د أن يعطي وطن�ه قبل أن ينتظ�ر ماذا 

سعيطيه الوطن؟

إن كنا اليوم نرثيه بكلمات بس�يطة يستحق أضعافها 
مئ�ات المرات، فإننا وبكل تس�ليم بقضاء اهلل تعالى، 
نحس�به من أهل الجن�ة، من دون تزكي�ة عليه عز وجل، 

جزاء ما قدم وأعطى وأخلص لربه ولوطنه.

وكل الع�زاء ألس�رة العدس�اني الكرام ف�ي فقيدهم 
الكبير، وف�ي مصابهم الجلل، والع�زاء لنا جميعا في 
هك�ذا رج�ل ال نملك أمام رحيل�ه إال أن نق�ول »واهلل إن 
العي�ن لتدم�ع وان القل�ب ليح�زن، وان�ا لفراقك ي�ا أبا 
يوس�ف لمحزن�ون، فنم قرير العين، طب�ت حيًا، وطبت 

إن شاء اهلل ميتا.. إنا هلل وإنا اليه راجعون«.

في رثاء العم العدساني
مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح
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العم عبدالعزيز العدساني.. النموذج 

وكيل ديوان  المحاسبة إسماعيل علي الغانم 

بكل مشاعر وتعابير الحزن، تلقينا في ديوان المحاسبة نبأ وفاة المغفور له بإذن اهلل عبدالعزيز يوسف العدساني، 

رئيس ديوان المحاسبة. 

أبو يوس�ف، كما تعودنا مناداته، رجل من رجاالت الكويت الذين يحملون المعاني والصفات والممارس�ات التي 

تحل�ى بها رجال الكوي�ت األوفياء، فرحنا عند تعيينه رئيس�ًا لديوان المحاس�بة، ألن ذكره الطيب يس�بقه وحديث 

الن�اس عن�ه ب�كل خير، وف�ي أول يوم حض�ر للديوان ج�اء معه المرحوم جاس�م محم�د الخراف�ي »رئيس مجلس 

األمة آنذاك«، وقدمه لنا كقياديين، وفي س�ياق التقديم قال »طلبت من أبي يوس�ف أن يتولى مس�ؤولية رئاسة 

ديوان المحاس�بة.. وقلت له أنا بار الكويت فيك فقبل هذه المس�ؤولية«، ودار حديث عن دور الديوان والمسؤولية 

فيه، واس�تمر أبو يوس�ف في قي�ادة الديوان وكل يوم تزداد معرفته بالمهام والمس�ؤوليات الت�ي يتوالها ديوان 

المحاسبة وكان يكرر لنا دائمًا أن قانون الديوان فريد من نوعه ودرة قوانين األجهزة الرقابية.

وعن قرب واحتكاك ونقاش وعمل مع المرحوم »أبو يوس�ف« أستطيع أن أقول إنه يراعي اهلل في عمله وأولويته 

الكوي�ت الوط�ن وأهلها وصاح�ب قرار مدروس، قدم لوطنه الكثي�ر مما يعجز القلم أن يس�طره والكلمة أن تعبر 

عنه وكانت له مع بعض أصحابه أعمال خير يعلمها اهلل وهي في ميزان حس�ناته، وقدم لنا في ديوان المحاس�بة 

نموذج�ا للقائد المتمرس، حيث اتس�م، رحمة اهلل عليه، بالتواضع والزه�د والتفاني في العمل، وعمل بكل جهد 

على تفعيل كثير من مواد القانون بآليات وإجراءات فيها من الحزم والش�عور بالمس�ؤولية الكثير، س�واًء داخل 

الديوان أو مع الجهات المشمولة برقابته وكانت له غيرة كبيرة على المال العام وعلى الكويت.

كان العدس�اني جب�اًل رقابيًا أش�م، حي�ث يؤكد دائمًا ف�ي اجتماعات�ه معنا ومع المس�ؤولين اس�تقاللية الديوان 

وحياديته في مباش�رته الختصاصاته، وعزز من خالل مواقفه مكانة ديوان المحاس�بة والعاملين به، له هيبة ووقار 

انعكس�ت على العمل الرقابي في الديوان وحرص دائمًا على ق�راءة التقارير مرة وأخرى ويتأكد من دقائق األمور 

قبل إصدار أي تقرير لعلمه بأن كل تقرير للديوان له تبعات وانعكاسات تحتاج إلى أن تكون هذه التقارير محل ثقة 

من الجميع. 

ل�ن أس�تطيع في هذه الكلمات أن أوفي أبا يوس�ف حق�ه، فهو علم من أع�الم الكويت رفع اس�مها عربيًا ودوليًا 

بعطاٍء سخي من الجهد والعمل في محافل عدة وآخر محطاته في خدمة الكويت كانت في ديوان المحاسبة.. 

أبو يوس�ف نموذج ن�ادر من رج�االت الكويت في أعماله وأفعاله، خس�ارتنا كبيرة.. ونس�أل اهلل تعال�ى أن يرحمه 

ويغفر له ويجعل مثواه الجنة مع الصالحين من عباده. 
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غادرنا »الحكيم«
يوسف الجاسم

حينما كان يتحدث إليك ال تملك إال اإلصغاء والتدبر فيما يتتالى من عقله ولسانه من مخزون الخبرة، وثبات البصيرة 
وص�واب الرأي واالتجاه، وحينما كن�ت تتحدث إليه يبهرك بإطراقه وإرخائه الس�مع والمتابعة دون مقاطعة، وكأنه 
يتلق�ف الجديد والمفيد ممن يصغره س�نًا وخبرة في ش�ؤون الحياة، وحين يختلف معك فإن�ه ال يلغي رأيك، وكان 

خصامه في الحق ألنه منحاز إليه، وكان رضاه عن الصواب مع الحذر بأن موقفه سيتغير معك إن أنت حدت عنه.

تراكم�ت لديه الخبرات منحدرًا من جيل المؤسس�ين، واش�تغاله ف�ي بيئتهم المألى بالنق�اء الوطني واألخالقي 
وعفة ونظافة الس�رائر، تتلمذ على أيدي كتاتيب الكويت الصالحين، وارتقى في س�لم التعليم حتى الجامعي 
باالنتس�اب، فضاعف من تحصيله العلمي ليضاعف من حصيلته في خبرات الحياة، وتشرّب من موازين بيت عريق 
من أسرة عريقة في األدب والعلم وشؤون القضاء، فاستحق خالل مسيرته الطويلة لقب )الحكيم( بجدارة، ألنه ال 

يفصح عن رأي دون تدبر، وال عن موقف دون درس، وال عن اتجاه دون تيقن.

صل�ب ف�ي رأي�ه ومواقفه ودفاعه ع�ن الكوي�ت ولحمتها وعمقه�ا األخالقي والوطن�ي واالجتماعي، واس�تعان 
برصي�ده الوطني واألخالقي حين خاض معاركه االنتخابية، ليمثل الش�عب بجدارة ف�ي دورتين متتاليتين، ويبلي 
مع رفاق دربه ريادات النواب بالء حسنا في كافة أمور الوطن، ثم يترجل عن صهوة جواد النيابة طوعًا وهو متيقن 
من ثقة الش�عب فيه، إال أنه بفراس�ة الخبير أدرك أن رياح األحداث تتجه نحو ما ال تشتهي سفن الديمقراطية الحقة 

التي شارك مع أبناء جيله في تشييدها.

الزم أخاه األكبر )محمد( كأحد رموز الحنكة والحكمة في الكويت، الذي رأس مجلس األمة في مرحلة كانت تحتاج 
إليه بالده في سّدة ريادة المؤسسة التشريعية، ونهل من خبرات أخيه األكبر الكثير، وكان يعتبره مثله األعلى.

تمرس في ش�ؤون المجالس واألجهزة البلدية وتسلم رئاستها، وإذا كانت تلك المواقع مراتع للبعض من ضعاف 
النف�وس الذين تداولوا عليها، إال أن )الحكيم( س�ّطر دروس�ًا في النق�اء والعّفة والنزاهة ونظاف�ة اليدين ألجيال 
متعاقب�ة، س�وف تذكره باالمتث�ال والقدوة في حس�ن األداء، وكبح جماح النف�س والتعفف والترّفع عن مفاس�د 

المال واإلثراء غير المشروع، فأصبح نموذجا من نماذج )االستقامة( الوطنية واألخالقية واإلدارية.

رأس باقت�دار أمان�ة منظمة المدن العربية حتى وفاته، وكان الممثل الوحيد لب�الده دورة بعد أخرى، اعترافا وعرفانًا 
منها لمصداقيته وقدراته على حسن تمثيل وطنه وأمته في مثل هذا الموقع.

أس�ند إلي�ه مجلس األمة آخ�ر مهامه الكبيرة وهي رئاس�ة )ديوان المحاس�بة( بقرار إجماعي اس�تنادا إلى القاعدة 
الربانية )خير من اس�تأجرت القوي األمين(، فحفظ األمانة وأدى الرس�الة، وكان على نحافة عوده جبال أش�مّ صامدا 
ف�ي وجوه المفس�دين ورعاة الفس�اد، وصدع بأق�وال الحق دون أن تأخ�ذه فيها لومة الئم، حت�ى قابل ربه بنفس 

راضية مطمئنة.

عاش ال يفارق بيوت اهلل حيثما سكن واستوطن، وكان ملجأ لذوي الحاجة والمعتازين دون أن يرد سائاًل منهم.

رحم اهلل حكيما من حكماء الكويت، وصوتًا من أصوات الحكمة الذي فارقنا بعد معاناة ومكابدة طويلة مع المرض 
)المرح�وم الع�م عبدالعزيز يوس�ف العدس�اني(، ونع�زي كل الكويت وذويه الك�رام بفقده في وق�ت نحن بأمس 
الحاجة إليه، ولكنها إرادة الخالق التي ال راد أو اعتراض عليها. وس�يبقى اس�م الراحل )عبدالعزيز يوسف العدساني( 

محفورًا في ذاكرة الوطن، بأفعاله ومواقفه وسيرته العطرة التي ستكون نبراسًا ألجيال كثيرة من بعده.

 وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

رحيل ذاكرة املدينة العربية
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رئيس ديوان المحاسبة د. محمد الحويلة 
نعى النائب د. محمد الحويلة رئيس ديوان المحاسبة العم عبدالعزيز العدساني الذي توفاه اهلل عن عمر يناهز 84 عاما.

وق�ال الحويل�ة في تصريح صحافي له ان الكويت خس�رت بوفاة المغفور له �� ب�إذن اهلل تعالى �� العم عبدالعزيز 
العدس�اني رجاًل من خيرة رجاالتها، كرّس حياته لخدمة وطنه في ش�تى المجاالت، إضافة الى مس�اهماته الكبيرة 
في العمل الوطني، وكل ما من ش�أنه رفعة الكويت ونهضتها، ونس�أل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته ويسكنه فسيح جناته.

واس�تذكر الحويل�ة جهود الفقيد رحمه اهلل تعالى الدؤوبة والمخلصة، مش�يرا الى انه س�ّخر حيات�ه وُجّل عمره في 
خدم�ة الكوي�ت في جميع المج�االت، وكذلك قيادته ديوان المحاس�بة في تحقي�ق الرقابة المالي�ة الفاعلة على 
الجهات الحكومية التي تعزز الشفافية وترسخ احترام القانون والجهد البناء الذي قام به مع جميع اعضاء الديوان 

والعاملين فيه من إعداد للتقارير والمالحظات على الجهات الحكومية، ودوره البارز في تطوير عمل الديوان.

كذل�ك، فق�د نال الفقيد رحمه اهلل تعال�ى العديد من الجوائز خالل مس�يرته الحافلة، حيث نال وس�امًا ملكيًا برتبة 
قائد من المملكة المغربية الش�قيقة في عام 1990، وُقّل.د وسام رئيس الجمهورية األلمانية برتبة ممتاز في عام 
1993، وحاز عضوية الزمالة الفخرية لجمعية الفكر المحاسبي في عام 2006، وعلى الصعيد االقليمي، تقلد أمين 

عام منظمة المدن العربية، ونائب الرئيس لشؤون االقليم العربي في االتحاد الدولي للسلطات المحلية.

واختتم الحويلة: نس�أل اهلل تعالى الرحمة للفقيد العم عبدالعزيز العدس�اني، ونعزّي اس�رة الفقيد، بفقدان رجل 
كرّس حياته من أجل نهضة وطنه ورفعته، وندعو اهلل تعالى أن يُلهم ذويه الصبر والسلوان

العلَم الراحل عبدالعزيز العدساني

د. محمد عبداهلل العبد الجادر
األسبوع الماضي، وفي خضم األحداث الدامية التي عاشتها البالد إبان تفجير مسجد الصوابر، كان هنالك خبر حزين، 
فق�د فقدت الكويت أحد الرجاالت الذين كان لهم دور وبصمة كبيرة في العمل الش�عبي والبلدي والنيابي، وكان 
على رأس المؤسسة الرقابية الشعبية )ديوان المحاسبة(. المرحوم انطلق من قاعدة شعبية وخبرة بلدية وبرلمانية.

وتعرف�ُت عل�ى جهد ضخم جّدًا ُقّدم عندما تخصصت ف�ي العمل البلدي والمجالس البلدية في رس�الة الدكتوراه، 
الت�ي كتبتها ع�ن االنتخابات البلدية، وكانت عن الفترة ما بين 1972 حتى 1999 في متابعة أثر للعدس�اني رئيس�ا 
للمجال�س البلدية منذ 1972 حتى 1984، عندم�ا كان القانون يعطي للرئيس صالحيات الوزير على بلدية الكويت، 
وما زلت أتذكر ش�رائط الكاس�يت التي انتش�رت في أوائل الثمانينات في إحدى الندوات االنتخابية للمرحوم، يشير 
فيها بكل وضوح وباالس�ماء إلى س�بب الحرب عليه في انتخابات رئاس�ة المجلس البلدي، ولمواقف نزيهة للرجل 
ووقوف�ه ضد مصال�ح كبرى، ولقد أّهلت�ه الخبرات البلدية الت�ي تحّققت له، ألن يمثل الكويت ف�ي منظمة المدن 

العربية منذ 1977 ويكون مقرها مع مقار منظمات عريقة في الكويت.

للمرحوم محطات عندما أبلغنا المرحوم جاس�م الخرافي رئيس مجلس 2009 الذي تش�رفت بتمثيل المواطنين فيه 
مع االعضاء بترشيح العدساني رئيسا للديوان، حيث كان يتطلب موافقة أعضاء المجلس بعد اعتذار المرشح االول، 
وبعد الترش�يح تمت الموافقة في 2009 بجلس�ة س�رية، وكانت الموافقة باالجماع في تزكيته رئيسا للديوان، ومن 
محطات الراحل كانت ابان حملة المقاطعة والمش�اركة اثر صدور مرس�وم الصوت الواحد وقبيل المجلس المبطل 
الثان�ي، حي�ث كان المرحوم موجودا مع مجموعة كبيرة من المدعّوين في ديواني�ة االخ صالح الفضالة، وكانت له 
كلمة مشهودة بدأها بقسم. وأهم ما شدني فيها الحديث عن التضحيات التي قدمها اهل الكويت في الثالثينات، 
للوصول الى الديموقراطية الحالية، قالها كش�اهد عيان، وكانت كلمات تنبع من خبرة ش�عبية تراكمت على مدى 

حياته الزاخرة بخدمة الوطن، رحم اهلل تعالى العلم عبدالعزيز العدساني، وألهم ذويه الصبر والسلوان.
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أخر مقابلة أجراها الراحل عبد العزيز يوسف العدساني
مع النشرة الخاصة لمؤسسة جائزة منظمة المدن العربية 

• ل�م تع�د المدينة العربية ه�ي تلك المدين�ة األمنة المس�تقرة عند إنش�اء منظمة المدن 

العربية عام 1967، هل ال تزال أهداف المنظمة عند التأس�يس هي ذاتها بعد خمس�ين عاما 
تقريبا من تاريخ المنظمة؟

المدين�ة العربية حالها ح�ال المدن األخرى في العالم ومنذ الموئل الثاني عام 1996 في إس�طنبول تغير العالم 

وبالتالي ثمة حاجة للتغير في أجندة أعمال التنمية المس�تدامة. فالتوسع الحضري والعولمة وتغير المناخ وتأثير 

التقني�ات الجدي�دة ومطالب المواطني�ن بالديمقراطية ... كل ه�ذه القضايا والموضوعات انس�حبت مخرجاتها 

وتأثيراتها على المدن واألرياف وحتى على المجتمعات.

لق�د غي�رت العولمة االقتصادي�ة الجغرافيا الحضرية واإلقليمية.. وس�وف تزيد وتيرة التغير عل�ى مدى العقدين أو 

الثالثة عقود القادمة كما سيزداد عدد سكان المناطق الحضرة بنسبة 60 % وعند هذه النقطة فإن ثلثي البشرية 

س�تكون في المناطق الحضرية. ومن الطبيع�ي أن يفرض هذا التحضر المتنامي تحدي�ات اجتماعية واقتصادية 

وتنموي�ة وه�و ما يتطل�ب اعتماد برامج وخطط وسياس�ات تواك�ب جملة المتغي�رات. والمدين�ة العربية لم تعد 

هي ذاتها  بعد خمس�ين عامًا من قيام منظمة المدن العربية، وبالتالي فإن أهداف المنظمة ترتبط في مجملها 

باتجاهات التنمية المستدامة وبالتحديات اإلقليمية المرتبطة ذات العالقة  بأجندة التنمية. 

أن أه�داف المنظم�ة ف�ي ما تتضمنه ه�دف ينص على تنمي�ة وتحديث المؤسس�ات البلدية والمحلية وتحس�ين 

الخدمات والمرافق والعمل على تطويرها فضاًل عن تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في مجال الخدمات والمرافق 

بين المدن العربية وبينها وبين المدن الصديقة وهذا ما تفعله المنظمة ومؤسساتها منذ تأسيسها  وحتى اليوم. 

• في كل دورات المؤتمر العام للمنظمة تطرح شعارات وأهداف يعتبرها البعض  أنها مثالية 

وبعيدة  التحقيق مثل » مدينة المعرفة« و »مدينة المس�تقبل« و » التنمية المستدامة« إلى 
أي مدى تحققت مثل  تلك الشعارات مثل تلك الشعارات على الواقع؟

لقد عالجت ش�عارات وأه�داف دورات المؤتمر العام للمنظمة الكثير من القضاي�ا والموضوعات المطروحة في 

عال�م الي�وم، وتحرص المنظمة م�ن خالل المؤتم�رات التي تنظمها، وتلك التي تش�ارك فيها ف�ي وضع القادة 

المحليي�ن المنتخبين والمعنيين في مجمل المش�كالت والتحدي�ات التي تواجهها المدن والرؤية االس�تراتيجية 

للنهوض بالمدينة عبر الشراكات واالتصاالت كي تصبح المدن أكثر استدامة وأكثر شمولية ومرونة وأمنًا.

لقد سجلت مدن عربية أعضاء في المنظمة نجاحات كبيرة وأعطت لنفسها هوية تنموية مثل »مدينة المعرفة« 

و«مدين�ة المس�تقبل« و«مدين�ة المؤتمرات والمع�ارض« و » مدينة االقتص�اد األخضر«، أن تل�ك العناوين لم تعد 

شعارات فحسب  وإنما تم ترجمتها  إلى أرض الواقع من خالل خطط وسياسات عملية. 
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• ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمة المدن العربية ومؤسساتها في
إعادة تعمير المدن العربية المدمرة التي طالتها  الصراعات والحروب الداخلية

اذا ما عادت الحياة األمنة واالستقرار لتلك المدن؟
لقد عملت منظمة المدن العربية والمؤسس�ات التابعة لها على تكثيف الندوات وورش العمل التي من ش�أنها 
أن تدع�م جه�ود المدن العربية ف�ي مواجهة الظروف الطارئ�ة التي مرت أو تمر بها. لقد غطى هذا النش�اط عدة 
قطاعات من بينها مش�روعات تتصل بأطفال الشوارع في القاهرة ومكافحة الفقر الحضري في طرابلس / لبنان 
وكذل�ك تهيئ�ة الكوادر البلدية لالطالع على تج�ارب المدن األخرى، هذا فضاًل عن ورش العم�ل والمؤتمرات التي 

تتصل بالبيئة والتراث والمدن القديمة.

• هن�اك قطاعات هام�ة في المدينة  ال زالت مهمش�ة ويمك�ن لمنظمة الم�دن العربية أن 
تعطيها االهتمام  وحث المدن العربية على ذلك مثل قطاعات الشباب من حيث العطالة 
وع�دم التوظيف أو المش�اركة ف�ي قضايا المجتم�ع وغيرها.. قط�اع الس�ياحة.. المعاقين 
وغيره�م. كيف تنظر المنظمة لمثل هذه التحدي�ات التي تواجه المدين العربية وما يمكن 

أن تقدمه من حلول؟
لقد نص البند الحادي عش�ر في أجندة التنمية المس�تدامة لما بعد 2015 على جعل المدن ش�املة وآمنة ودامجة 
ومس�تدامة. وهذا الهدف يشمل قطاعات الشباب والتوظيف واجتثاث الفقر والمشاركة في القضايا االجتماعية 
وغيره�ا وإذا علمن�ا أن ثلثي البش�رية س�تكون في المناط�ق الحضرية، مع النم�وذج الحالي للتنمي�ة فإن المدن 
والمناطق الحضرية سوف تتضاعف في العقدين القادمين مع ما يحمله ذلك من تأثيرات دراماتيكية على البيئة 
ونوعي�ة الحياة داخل المدن واألرياف وس�ف تعمل المنظمة والمؤسس�ات التابعة لها على مدى العش�رين عاما 

القادمة على تنفيذ األجندة الجديدة للتنمية المستدامة.

• البع�ض يقول أن مس�اهمات صندوق تنمي�ة المدن العربية ال زال�ت دون طموحات المدن 
إلى أي مدى يصدق هذا القول؟

لق�د من�ح صندوق تنمية المدن العربية حتى األن أكثر من 50 قرضا اس�تفادت منها م�دن وبلديات عربية في األردن 
وسورية ولبنان والمغرب والبحرين وغيرها. ومنذ تأسيس الصندوق في ثمانينيات القرن الماضي صدرت تشريعات 
عل�ى المس�توى الوطني حدت من قدرة الم�دن والبلديات على االقتراض باعتبار أن من�ح قروض الصندوق يخضع 
لش�روط وإجراءات ش�أنه في ذلك ش�أن كافة الصناديق التمويلية. وصندوق تنمية الم�دن العربية هو أداة مالية 
للمنظمة لمس�اعدة المدن األعضاء وخاصة الصغيرة منها على تنفيذ بعض مش�روعاتها اإلنمائية وقد أسهمت 
المش�روعات الممول�ة م�ن صندوق تنمية الم�دن العربية في إنج�از الع�دي�د م��ن المرافق البلدي��ة مثل المراكز 
الثقافية والحدائق واألس�واق الشعبي��ة والمس�ارح والط�رق�ات والمرافق الترفيهية وغيرها من المشروعات التي 

تلبي احتياجات ساكني المدينة.

• كيف ترون مس�تقبل عمل المنظمة في ضوء المتغيرات التي تأخذ بكل الثوابت بما فيها 
المؤسسات والمنظمات اإلقليمية والدولية وما هو مطلوب  عمله تحديدا من المدن العربية 

حتى يظل هذا البيت العربي آمنا ومتماسكا وقبلة وخيمة تستظل بها  كل مدننا العربية؟
نح�ن على ثقة بأن منظمتنا تتحرك بثبات نحو تحقي�ق أهدافها وهي قادرة على مواكبة المتغيرات التي تعصف 
بالحواضر واألرياف العربية، فمنذ تأس�يس المنظمة في الخامس عش�ر من مارس 1967 ارتفع عدد المدن األعضاء 
ف�ي المنظم�ة إلى م�ا يتع�دى الخمس�مائة مدين�ة وبلدية وكذل�ك ارتفع ع�دد المؤسس�ات التابع�ة للمنظمة 
و المتخصص�ة بقضاي�ا الم�دن إلى س�ت مؤسس�ات تعن�ى بقضاي�ا التدري�ب والبح�ث العلمي والبيئ�ة ونظم 
المعلومات والحكومة اإللكترونية والحفاظ على المدن القديمة ومآثرها التاريخية فضاًل عن مؤسسات أخرى قيد 
التداول واإلنش�اء. وتشارك المنظمة مع منظمات واتحادات المدن اإلقليمية والدولية في العديد من المؤتمرات 
ذات العالق�ة بالمس�توطنات البش�رية والتنمية المس�تدامة وهذا ما جع�ل المنظمة ومؤسس�اتها تحظى بثقة 

وتقدير الحكومات العربية و وكاالت األمم المتحدة المعنية بقضايا المدن والسكان. 

وس�تبقى منظمتن�ا هي البي�ت العربي اآلمن والمتماس�ك والفاعل والنش�ط من أج�ل خدمة المدين�ة العربية 
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مشاركة عزاء
أعرب�ت م�دن  وبلديات عربية أعضاء في المنظمة عن تعازيها برحيل األمين العام عبد العزيز يوس�ف العدس�اني 

واعتبرت رحيله خسارة  كبيرة ال تعوض للبيت الذي أسسه ورعاه ولم يبخل يوما في تمتين قواعده وأركانه.

 وأسرة األمانة العامة تتقدم بالشكر الجزيل لكل الذين اعربوا عن تعازيهم باألمين العام الراحل، سائلين المولى 
عز وجل أن ال يريهم مكروها.

ولد عام 1931 

حاصل على شهادة دبلوم في المحاسبة عام 1971

شغل عدة مسؤوليات ومناصب في أجهزة الدولة منها نائب رئيس المجلس البلدي من عام 1972 حتى عام 1974 
ورئي�س البلدية ورئي�س المجلس البلدي من عام 1974 حتى عام 1984 وانتخ�ب عضوا في مجلس األمة للدورتين 

البرلمانيتين 1992 و1996.

أدى المجل�س البلدي الذي ترأس�ه العدس�اني في تلك الفت�رة دورا حيويا على صعيد تط�ور التخطيط العمراني 
واإلنمائ�ي ف�ي البالد بالنظر إلى الطف�رة النفطية التي اس�تدعت معها العمل على تس�ريع وتيرة إنهاض كل 

مرافق الدولة لتتواكب مع الدول الحديثة.

من�ذ ع�ام 1976 وحتى عام 1984 ش�غل الفقيد العدس�اني عضوية مجل�س التخطيط الذي يتولى إع�داد الرؤية 
المستقبلية واألهداف االستراتيجية للدولة ورسم سياساتها.

وفي عام 1992 خاض عبدالعزيز العدساني غمار االنتخابات لمجلس األمة حيث أصبح نائبا عن دائرة كيفان حتى عام 1996.

منذ ش�هر أكتوبر عام 2008 وحتى وفاته ش�غل الفقيد العدس�اني عضوية المجلس األعل�ى للتخطيط والتنمية 
الذي يضم في عضويته عددا من الوزراء وأصحاب الكفاءة والخبرة في البالد.

وف�ي 24 فبراي�ر 2009 وبموجب المرس�وم األميري رقم 37 ترأس الفقيد العدس�اني ديوان المحاس�بة حتى رحيله 
وكان الرئي�س الس�ابع للديوان الذي يقوم ب�دور رقابي مهم في حماية األموال العامة ومنع إس�اءة اس�تخدامها 

والتعدي عليها.

تول�ى منصب أمين عام منظمة المدن العربية التي أسس�ت عام 1967 واتخ�ذت الكويت مقرا دائما لها وتهدف 
إلى الحفاظ على هوية المدن العربية وتراثها من خالل العمل على تنمية وتحديث المؤسسات البلدية والمحلية 

في المدن العربية.

ومنذ عام 1995 ش�غل العدس�اني منصب نائب الرئيس لش�ؤون اإلقليم العربي في االتحاد الدولي للس�لطات 
المحلية ومقره هولندا.

كما تقلد الراحل عدة أوسمة على الصعيد الخارجي نظرا إلى جهوده التي تركت بصماتها في المواقع المتعددة 
التي شغلها ففي عام 1990 نال وساما ملكيا برتبة قائد من المملكة المغربية.

وفي عام 1993 قلدت الجمهورية األلمانية الفقيد العدس�اني وساما برتبة ممتاز كما حاز عضوية الزمالة الفخرية 
لجمعية الفكر المحاسبي عام 2006.

السيرة الذاتية
عبدالعزيز يوسف العدساني

رحيل ذاكرة املدينة العربية

العدد 168
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العدساني يتحدث للمشاركين باسم المجلس العالمي للمدن في مؤتمر الهبيتات

والي مراكش - المغرب

العدد 168
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المؤتمر العام للمنظمة في الكويت سنة 2000

سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة لدى استقبال العدساني

جائزة لمدينة حلب العدساني مع رئيس بلدية طرابلس / ليبيا
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العدساني مع رئيس مجلس األمناء - رئيس المعهد العربي إلنماء المدن

شهادة تقديرية من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريةالعدساني مع رؤساء بلديات دبي - الرباط - الرياض والكويت

العدساني والنعيم يتوسطان وزير االقتصاد المغربي و وزير البيئة اللبناني

العدد 168
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العدساني مع أمين عام الجامعة العربية السابق عمرو موسى

المؤتمر العام في السودان

اللقاء المفتوح بمملكة البحرين مع قيادات البلديات للمدن البحرينية في 2003

المؤتمر العام في الكويت عام 2000
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اجتماع الهيئة االستشارية العليا  الدورة 12
الدوحة 31 مايو 2015

اجتماع الهيئة االستشارية العليا  الدورة 12
الدوحة 31 مايو 2015

عق�دت الهيئ�ة االستش�ارية العليا 

دورته�ا  العربي�ة  الم�دن  لمنظم�ة 

الثاني�ة عش��ر ف�ي مدين�ة الدوحة 

2015 برئاس�ة مدي�ر  31 ماي�و  ي�وم 

المؤتم�ر  رئي�س   – الدوح�ة  بلدي�ة 

الع�ام الس�ادس عش�ر المهن�دس 

محمد احمد السيد وبحضور أصحاب 

الهيئة  المعالي والسعادة أعضاء 

االستشارية العليا. 

ف�ي بداي�ة االجتماع رح�ب  معالي 
النعي�م  العل�ي  اهلل  عب�د  الش�يخ 
– رئي�س  األمن��اء  رئي��س مجل�س 
المعه��د العرب��ي إلنم�اء الم�دن 
والس�عادة  المع�ال��ي  بأصح��اب 
أعض�اء الهيئ�ة وممثليهم وتمنى 
أن يخرج االجتماع بالنتائج المرجوة. 
ورحب رئيس الجلس�ة بالمشاركين 
وتمن�ى له�م طي�ب اإلقام�ة ف�ي 

مدينة الدوحة.

وأكد المهندس محمد أحمد الس�يد 
مدير بلدية الدوحة، ورئيس المؤتمر 
لمنظم�ة  عش�ر  الس�ادس  الع�ام 
الم�دن العربي�ة، أن اجتم�اع الهيئة 
االستش�اري��ة العلي��ا للمنظم��ة، 
يأتي في وق�ت تزداد فيه التحديات 
والمخاط��ر الت��ي تواج��ه الم�دن 
العربي�ة وه�و م��ا يدعون�ا جميع�ًا 
للبح�ث والتش�اور ومعاون�ة األمانة 
العامة للمنظمة في مواجهة هذه 
التحديات والعم�ل على تجاوز هذه 
المخاط�ر بم�ا يحاف�ظ عل�ى هوية 
مدنن�ا العربي�ة ويص�ون مقدراته�ا 

التاريخية والثقافية والحضارية.

الس�يد  محم�د  المهن�دس  وأش�اد 
بالتع�اون والدع�م المس�تمر الذي 
يلق�اه من األمان�ة العامة لمنظمة 
س�عادة  بقي�ادة  العربي�ة  الم�دن 
عبدالعزي�ز  الس�يد  الع�ام  األمي�ن 
رئاس�ة  خ�الل  العدس�اني  يوس�ف 
للمؤتم�ر  الحالي�ة  لل�دورة  الدوح�ة 

العام السادس عشر للمنظمة .

االجتم�اع  أعم�ال  ج�دول  تضم�ن 
م�ن  الموض�وع��ات  م��ن  ع��ددًا 
المتعلقة  البن�ود  أهمها: مناقش�ة 
بالمؤتم��ر الع��ام الس�اب�ع عش�ر 
ف�ي  عق�ده  والمزم�ع  للمنظم�ة 
الجزائري��ة،  قس�نطين��ة  مدين���ة 
واجتم��اع المكت�ب الدائ�م الراب�ع 

اجتماع الهيئة االستشارية العليا

رئيس مجلس األمناء – رئيس المعهد العربي 
إلنماء المدن

مدير بلدية الدوحة

العدد 168
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رئيس بلدية بيروت وممثل أمانة بغداد وجدة

مدير عام مؤسسة الجائزة ومدير عام المنتدى

من اإلجتماع

مناقشات ومداخالت

من المشاركين باإلجتماع

جانب  من االجتماع

العدد 168
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والخمسين للمنظمة والتشكيل الجديد لمجالس أمناء المؤسسات التابعة للمنظمة 
تمهي�دًا لرفعه�ا إل�ى المؤتمر العام الق�ادم، كما ناق�ش االجتماع النظام األساس�ي 
ان«  للمنظمة وتقارير كل من لجنة مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية »مدينة عمَّ

ولجنة جائزة بيروت للمدينة العربية المتميزة ولجنة االشتراكات.

وأطل�ع المش�اركون عل�ى الع�رض المق�دم م�ن األمان�ة العامة الخ�اص ب��� » نظام 
المعلوم�ات اإللكترون�ي المتكامل«.، كما ت�م عرض إنجازات المنت�دى العربي لنظم 
المعلوم�ات. وعرص أمانة عّمان حول األنش�طة الثقافية في المدينة و عرض محافظة 
القاه�رة  لمش�روعات تتصل بتجميل وتطوير الس�احات العامة والحرك�ة المرورية في 

الشوارع والطرقات.  

وص�در ع�ن االجتم�اع جمل�ة توصي�ات م�ن بينه�ا توجيه الش�كر لمدين�ة الدوح�ة على 
استضافتها ألعمال الدورة.

لقطة جماعية

العدد 168
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وزير البلدية والتخطيط العمراني القطري
 UCLG يستقبل أمين عام

وزير البلدية والتخطيط العمراني القطري
 UCLG يستقبل أمين عام

العمران�ي  والتخطي�ط  البلدي�ة  وزي�ر  اس�تقبل 
أل  خليف�ة  ب�ن  الرحم�ن  عب�د  الش�يخ  القط�ري 
ثان�ي األمي�ن الع�ام لمنظم�ة الم�دن المتح�دة 
والحكوم�ات المحلي�ة UCLG جوزي�ب روج والوفد 

المرافق له بمناسبة زيارة الوفد للدوحة.

حض�ر المقابلة األمي�ن العام المس�اعد لمنظمة 
صال�ح  محم�د  احم�د  المهن�دس  العربي�ة  الم�دن 
العدس�اني وع�دد من رؤس�اء البلدي�ات العربية » 
بي��روت – عّمان – المنامة – الدوحة – قس�نطينة« 
بمناس�ب�ة مش�اركته�م ف��ي اجتم��اع الهيئ��ة 
االستش�اري�ة العلي�ا للمنظم�ة واحتفالي�ة توزي�ع 

جوائز الدورة الثانية عشر لمؤسسة الجائزة.

وقد عرض وفد األمان�ة العامة للمنظمة العالمية  
جمل�ة موضوع�ات تتص�ل بأنش�طة  UCLG ف�ي 
اإلع�داد لمؤتم�ر )هبيتات 3 ( في الع�ام 2016 في 
اكيت�و عاصمة األك�وادور  والمؤتم�ر الخامس  ل��� 
UCLG في بوغوتو 2016  واس�تمع الوزير القطري 
للش�ؤون    UCLG رئي�س   نائ�ب  م�ن  ش�رح  إل�ى 
المالية عم�دة الرباط الدكتور فت�ح اهلل ولعلو عن 
عم�ل المنظم�ة العالمي�ة للمدن وأهمي�ة تواجد 
الم�دن العربي�ة في ه�ذا الكيان العالمي. وأش�ار 
إل�ى اس�تضافة مدينة الرب�اط للمؤتم�ر العالمي 
الراب�ع ف�ي 2013 والنتائج التي حققه�ا باعتبار أن 

الرب�اط كانت أول مدينة عربية تس�تضيف حدثًا عالميًا على 

هذا المس�توى. وقد تقدمت األمان�ة العامة لمنظمة المدن 

العربي�ة ورؤس�اء البلدي�ات الذين حض�روا االجتم�اع بجملة 

اقتراح�ات م�ن بينه�ا اعتم�اد اللغ�ة العربية كلغة رس�مية 

ج�ذب  عام�ل  لتك�ون   UCLG ومؤتم�رات  اجتماع�ات  ف�ي 

للمدن العربي�ة لالنضمام إلى عضوي�ة UCLG. كما تداول 

الحاضرون بصيغ  التعاون بين المنظمتين العربية واألممية 

ف�ي اإلعداد للمؤتمرات القادمة وم�ن بينها  المؤتمر العام 

السابع عشر لمنظمة المدن العربية 2016 في الجزائر. 

ض�م وف�د UCLG أمين ع�ام المنظم�ة الس�يد روج، وعمدة 

الرباط  والمستشار ريتشارد كوم والسيد محمد البصراوي.

وق�د أبدى الوف�د إعجاب�ه بالورش�ة التنموية التي تش�هدها 

دولة قطر كما عبر عن س�عادته بالمش�اركة ف�ي احتفالية 

مؤسس�ة جائزة منظم�ة المدن العربية بتوزي�ع جوائز الدورة 

الثانية عش�ر لصح�ة البيئة وتقنية المعلوم�ات على المدن 

الفائزة واألفراد. 

عمدة الرباط مع وزير البلدية والتخطيط العمراني

جانب من االجتماع
العدد 168
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في الطريق إلى الموئل الثالث 2016
استدامة عالمية من أجل مدن يحلو العيش فيها 

في الطريق إلى الموئل الثالث 2016
استدامة عالمية من أجل مدن يحلو العيش فيها 

ش�اركت منظمة المدن العربية ف�ي اللجنة التحضيرية 
لمؤتم�ر األم�م المتح�دة لإلس�كان والتنمي�ة الحضرية 
المستدامة )الموئل الثالث(. الدورة الثانية خالل الفترة 
14-16 نيس�ان/أبريل 2015 ف�ي مقر األم�م المتحدة في 

نيروبي.

القضاي�ا  م�ن  جمل�ة  ح�ول  االجتم�اع  أعم�ال  ترك�زت 
والموضوع�ات ذات الصل�ة بالمؤتم�ر الثال�ث لبرنام�ج 

.)Habitat 3( األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

وق�د تناول�ت كلم�ات ال�دول المش�اركة جمل�ة قضايا 
تتمحور حول التنمية المستدامة. 

من�دوب نيجيري�ا أكد ف�ي كلمته عل�ى أهمي�ة متابعة 
تطبيقات البرنامج الش�امل الحضري الجديد مع التركيز 
عل�ى التوازن في النمو. كما أك�د مندوب البرازيل على 
أن المؤتم�ر الثالث للموئل يجب أن يكرس الش�راكات 
الفاعلة ومن بينها مناقش�ة حق االعتراف بالمدن. وقال:  

أن البرنام�ج الجدي�د للموئ�ل يتعي�ن  أن يتن�اول جملة  
موضوعات -1تكوين الحوكمة محليا أو إقليميا -2 إدارة 
المرافق الحضرية -3 الش�راكة بين المدن وزيادة قدرتها  
عل�ى جمع الضرائ�ب -4 االس�تثمار في البن�ى التحتية 
لتحسين الخدمات العامة في المدن مع توفير السكن 

المالئم والالئق للنساء والشباب.

وأكد مندوب البرازيل على ضرورة اعتماد س�بل مالئمة 
لتنفي�ذ البرنام�ج وف�ي مقدمته�ا التزام�ات الش�ركاء 

المعنيين بالتنمية المستدامة.

من جهت�ه طالب مندوب جن�وب أفريقي�ا باعتماد نهج 
محوره األساس�ي اإلنس�ان مع االس�تفادة من إبداعات 
الش�باب والنس�اء ومختل�ف القطاعات لتنفي�ذ أجندة 
التنمية. وقال أن التوسع العمراني هو جزء من التنمية 
االقتصادي�ة )م�دن، مناطق، ري�ف ( وقال: يج�ب العمل 

على جعل المدن امنه وشاملة ومستدامة.

من�دوب تايلن�د ق�ال أن المطل�وب جع�ل الم�دن قابلة 
للعي�ش واكثر مقاوم�ة لألزمات ودعا إل�ى ربط المدن 
باألري�اف و زيادة العمالة الصحية ف�ي األرياف للحد من 

هجرة الريف إلى المدينة.

من�دوب مملك�ة البحري�ن ق�ال أن علين�ا  تكري�س دور 
المدن في عملية التنمية المس�تدامة وجعل التوسيع 
الحضري ف�ي المدن مبني عل�ى  ركائز تخ�دم التنمية 
المس�تدامة  وعل�ى ح�وارات متبادل�ة يوفره�ا  الموئل 

الثالث.

عم�دة إس�طنبول تح�دث نياب�ة ع�ن منظم�ة الم�دن 
المت�ح��دة والحكوم��ات المحل�ي��ة UCLG قائ�اًل: أن 
متغي�رات كثي�رة حدث�ت خ�الل عصري�ن م�ن الزمن مع 

• جن�وب أفريقيا : نهج تنموي مس�تدام
عماده اإلنسان

• إبداعات الش�باب والنس�اء والتوس�ع
العمراني جزء من التنمية االقتصادية 

إحدى الجلسات

العدد 168
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ظه�ور مدن كبرى ذات تأثير اقتص�ادي  وامني وتنموي. 
ودع�ا الحكومات إلى تمكين الس�لطات  المحلية في 
المدن م�ن تأمين حياة طيبة للس�اكنين، الفتا إلى أنه 
يج�ب أن تش�جع األجن�دة الجدي�دة للتنمية عل�ى إدارة 
المدن واالس�تخدام األمثل لألراضي باعتبار أن السلطة 
المحلية ليس�ت مجرد س�لطة وإنما باعتبارها ذات تأثير 

كبير على برامج التنمية المستدامة.

أم�ا من�دوب المملك�ة المغربي�ة فقد أعرب ع�ن األمل 
في أن يشكل مؤتمر هبيتات 3 نقلة نوعية في برنامج 
اإلنماء المس�تدام وخاصة البند الحادي عشر من أجندة 
التنمية المستدامة الذي ينص على إقامة  مدن شاملة 

مندمجة  امنه ومستدامة.

وأعل�ن من�دوب الجزائ�ر أن الدولة تعمل على إنش�اء 5 
م�دن جديدة تراعي معايير االس�تدامة وقال: أن جهودنا 
تتمح�ور حول مدن  يحلو العيش فيها. ودعا إلى إنش�اء 

وكالة دولية للتغيرات المناخية.

مجلس الحكام الدورة 25
عقد مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية اجتماع دورته الخامسة والعشرين خالل الفترة 

17-23 أبريل 2015 في نيروبي.

وجاء في تقرير موئ�ل األمم المتحدة بعض التفاصيل 
الت�ي تتصل باألنش�طة المضطلع  به�ا البرنامج. ومن 
ذل�ك أن الموئل أح�رز تقدمًا كبيرًا في س�عيه أن يصبح 
برنامج�ًا لألم�م المتح�دة متخصصًا في مج�ال التحضر 

المستدام.

فقد وس�ع موئل األمم المتحدة نطاق مفهومه ليعالج 
حاجات التحضر في المس�توطنات البش�رية في جميع 
أنواعه�ا وأحجامه�ا، من الق�رى والبل�دات .. إلى المدن 

الكبرى  والمدن الضخمة في العالم.

اعتم�اد  البرنام��ج  وق��رر 
نظ�ام جدي��د م�ن خ�الل 
أمان�ة عالمي��ة لتقدي�م 
الخدم��ات ذات الج��ودة 
وغي��ر المكلف���ة عل�ى 

مستوى العالم.

وق��د تن�اول المتحدث�ون 
ع�دة موضوع�ات رك�زت 
عل��ى دور الم��دن ف��ي 
أجندة التنمية المستدامة 

لما بعد 2015.

مفه�وم  عل�ى  وأك�دوا 
العالمي��ة  االس�ت�دام��ة 
م�ع تزاي�د ع�دد الس�كان 
وتوس��ع الم�دن وهج�رة 
حي�اة  وراء  س�عيًا  الري�ف 

أفضل.

وق�ال مدير برنام�ج البيئة 
أن الم�دن س�تكون ف�ي 
وأن  االهتم���ام  مرك���ز 
واالس��ته��الك  اإلنت���اج 
والتوس����ع ال�حض���ري 
يتطل��ب إدارة حض��ري�ة 
جي�دة  تعرف كي�ف توازن 
واالس�تهالك  اإلنتاج  بي�ن 
وتعمل عل�ى توفير حياة  
وأش�ار  للن��اس.  فضل��ة 
إل�ى أن  الموئ�ل الثال�ث 
الم�دن  س�يح�ول مس��ار 
والتخطي��ط العمران��ي 
ضم�ن مس�ارات مختلفة  

و  الموئ�ل  اليه�ا  يتص�دى 
األمم  ومنظم�ات  وكاالت 
المتحدة. وأكد على البعد 
واالجتماع�ي  االقتص�ادي 
والبي�ئ���ي ف��ي أجن��دة 
التنمي�ة المس�تدامة. وهو 
م�ا س�وف يب�رز دور الم�دن 

في  تنفيذ هذه المهمة.

وتحدث مدي�ر برنامج األمم 
للمس�توطنات  المتح��دة 
ال��دك��ت��ور  البش�ري���ة  
ج�ون كل��وز عن مس�ارات 
الموئ�ل من�ذ الع�ام 1978 
ف��ي فان��ك��وف��ر و1996 
ف��ي إس�طنب��ول. وف�ي 
2016 ف�ي كيت�و عاصم�ة 
األك�وادور مش�يرًا إل�ى أن 
أه���داف األلفي�ة للتنمية 
كانت لجمع ش�مل األسرة 
الدولي���ة للتخفي�ف م�ن 
مش�اك�ل الفق��ر وغيرها. 
وقال: نح��ن اليوم  أم��ام 
برام��ج ومه��ام  جدي���دة 
لبن�اء تنمية تحقق االزدهار  
للجمي��ع. وأك��د كل�وز أن 
إلى  كوكب األرض بحاجة 
ق��رارات ينبغ��ي اتخاذه�ا 
ف��ي  قم�ة المن��اخ  ف�ي 
ديس�مبر 2015 في باريس، 
الفت�ا إلى أن توسع المدن 
يمك��ن أن يس��اعد ف��ي 
حل الكث�ير من المشاكل 
فالت�وس��ع  المناخ�ي���ة.. 
الحضري اكتس�ب س�معة  
المش�كالت  بفعل  س�يئة 
الت�ي أفرزها والت�ي تحتاج 

إلى  رؤية والى عمل جاد.

الجلسة العامة لمجلس المحافظين
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• تكريس 
دور المدن 

في عملية 
التنمية 

المستدامة 

• البرازيل: 
الموئل 
الثالث 

يجب 
أن يقرر 

الشراكات 
الفاعلة 

وحق 
االعتراف 

بالمدن 

وق�ال أن التوس�ع الحض�ري ه�و مدخل إليج�اد حلول 
للكثي�ر م�ن المش�اكل التي  تل�ت قمة إس�طنبول 
للمدن والمطلوب اليوم اعتماد  استراتيجية للتوسع 
الحض�ري بعقلي�ة ورؤي�ة منفتح�ة، مؤكدًا أن توس�ع 
الم�دن ف�ي الهن�د والصي�ن وافريقي�ا ب�ات ظاه�رة  
مذهل�ة والب�د م�ن اعتم�اد رؤي�ة واضح�ة للس�ير في 
عملية التنمية الشاملة من أجل التصدي للعديد من 

القضايا والمشكالت الحضرية.

وق�ال أن التصني�ع والنظاف�ة والس�ياحة وغيرها من 
الخدمات والنق�ل واالتصاالت كله�ا قطاعات ترتبط 
بالتحضر وبالتالي فهي تسهم في النمو االقتصادي 

والتوظيف والسكن وغير ذلك.

كلمة  جون كلوز
وف�ي كلمته ق�ال المدي�ر التنفيذي لبرنام�ج األمم 
المتح�دة للمس�توطنات البش�رية: نح�ن ف�ي حوار 
دولي حول مس�ارات التنمية المس�تدامة من خالل 
الموئ�ل والمدن لما بع�د 2015 ، مش�يرًا إلى أن دور 
الم�دن في القرن الحادي والعش�رين أساس�ي في 
التنمية وليس مج�رد كيانات ديموغرافية .. فالمدن  
يمكن أن تنهض  باألنماط االقتصادية  واالجتماعية 
المس�توى  عل�ى  المختلف�ة  التغي�رات  ظ�ل  ف�ي 

العالمي.

وق�ال: أن فقر األرياف ي�ؤدي إلى فقر المدن مع تزايد 
الهجرة إلى المناط�ق الحضرية، لذلك قمنا بتطوير 
نه�ج يتج�اوز النم�اذج  الس�ابقة في اعتم�اد خطط 
التنمية المس�تدامة ومعالجة  المشكالت الحضرية 

.)2019 - 2014(

وق�ال جون كل�وز أن التحول الريفي المس�تدام هو 
نه�ج حضري جدي�د يمكن م�ن خالل�ه التغلب على 
التحديات  واعتماد  أجندة  شاملة ومستدامة  وقابلة 
للعي�ش. وقال أن  أجندة  التنمي�ة الحضرية الجديدة 

تقوم على:
•  التكامل • المساواة  • حقوق اإلنسان  

وأض�اف كلوز قائاًل: أن االجتماع رفيع المس�توى في 
س�بتمبر 2015 ف�ي نيوي�ورك س�وف يعتم�د أهداف 
أجندة التنمية المستدامة  لعشرين سنة قادمة ومن 
بينها  الهدف الحادي عشر: إقامة مدن ومستوطنات 

بشرية أمنة وشاملة ومندمجة ومستدامة.

وأشار كلوز إلى أن الواليات المتحدة على مدى 135 
عامًا عمل�ت على تمكين المدن من إدارة ش�ؤونها 
المالي�ة من أجل رفاه الس�اكنين وأنش�ئت ش�بكة 
بن�ى تحتي�ة متطورة وأفس�حت ف�ي المج�ال أمام 

استقطاب  االستثمارات في كل القطاعات.

 وق�د توالت بع�د ذلك إلق�اء الكلمات م�ن هيئات 

كلمة  الرئيس الكيني
ف�ي كلمت�ه ف�ي االفتت�اح الرس�مي لمجل�س إدارة 

الموئل أش�ار الرئيس الكيني إلى أن عدم التخطيط 

للم�دن مكلف ويخل�ق مش�اكل صحي�ة واجتماعية. 

وق�ال أنه ال حدود  اليوم بي�ن الريف والحضر وهذا من 

شأنه أن يؤدي إلى حدوث خلل في النمو.

وذك�ر أن هناك اقتص�اد للريف يرتبط ارتباطًا مباش�رًا 

بالم�دن والمس�توطنات البش�رية وه�و م�ا يعكس 

إحساس الس�اكنين ويترجم تطلعاتهم نحو االرتباط 

باالقتصاد العالمي.

جون كلوز في افتتاح المؤتمر
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• األجندة الجديدة
يجب أن 

تمكن المدن 
من تأمين 

حياة طيبة 
للساكنين

وهن�اك  مدن�ي  مجتم�ع  ومنظم�ات 
م�ن دعا إل�ى إش�راك الجامع�ات في 
عملي�ة التخطي�ط الحض�ري وكذل�ك 
المؤسس�ات والمعاهد بما في  ذلك 
غرف التجارة والصناع�ة وحتى الباعة 
األجن�دة  تأت�ي  ك�ي  األس�واق،  ف�ي 
الجمي�ع  ش�املة  الجدي�دة  التنموي�ة 
لتسهم في رفاهية الجميع وذلك من 
خ�الل تقليص الفقر وتأمين الس�كن 

وفرص العمل.

وأك����د المت��دخ��ل���ون ض����رورة 
إش����راك الجامع�ات والم�ؤس�سات 
التعليمي�ة باعتب�ار أن  لديه�ا القدرات 
ف���ي  تق�دي���م الحل��ول والخطط 
لمساعدة المدن في سعيها نحو بناء 
وإدارة نفسها لما فيه خدمة ساكنيها.

ودعا متحدثون اعتماد أدوات وكيانات 
قانونية ملزمة للحكومات إلقامة مدن 
ومجتمع�ات تراع�ي حق�وق اإلنس�ان 
وتغط�ي ما ش�اب مؤتم�ري هابيتات 
1 و2  ف��ي ع��دم تكري��س االلت�زام  

القانون�ي  بحماية حقوق اإلنس�ان في الم�دن. كما تم 

التأكيد على ضرورة تحويل حس�ن النواي�ا إل�ى  قوانين 

الت�راث  وحماي�ة  األراض�ي  تمل�ك  تك�رس  وتش�ريعات 

الثقاف�ي والبيئ�ة والعم�ل وحماي�ة حق�وق اإلنس�ان... 

بمعنى أنه ال بد من االس�تجابة للتحديات التي تواجهها 

الم�دن وم�ن بينه�ا االس�تدامة، فالتخطي�ط والحوكمة 

الرش�يدة  يجعالني المدن قابلة للعي�ش وبالتالي نحن  

بحاجة إلى نهج متكامل يمكن الس�لطات المحلية في 

أن تكون  فاعاًل رئيسيًا في أجندة  التنمية الجديدة.

صورة بانورامية

من اإلجتماع
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الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى
حول التنمية المستدامة في مملكة البحرين  

الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى
حول التنمية المستدامة في مملكة البحرين  

شاركت منظمة المدن العربية في الدورة الثانية للمنتدى 
العرب�ي رفي�ع المس�توى ح�ول التنمي�ة المس�تدامة في 
مملك�ة البحرين  خ�الل الفترة 5-7 ماي�و 2015. تحت رعاية 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
ب�ن س�لمان آل خليف�ة  بتنظي�م م�ن اللجن�ة االقتصادية 
واالجتماعي�ة ل�دول غ�رب آس�يا )اإلس�كوا( وبرنام�ج األمم 

المتحدة للبيئة بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

ش�ارك ف�ي المنت�دى نحو 400 مش�ارك م�ن ال�وزراء وكبار 
بالتنمي�ة  المعنيي�ن  الع�رب  الحكوميي�ن  المس�ؤولين 
المستدامة وممثلي المنظمات والوكاالت التابعة لألمم 
المتح�دة وبن�وك التنمي�ة العربية وجامعة ال�دول العربية 
ومنظم�ات المجتم�ع المدن�ي المعني�ة بقضاي�ا التنمية 

المستدامة.

ش�كل المنتدى مناس�بة لتبادل اآلراء والخبرات، والتباحث 
حول المس�ائل المتعلقة بالسياسات للتنمية المستدامة 
على المستوى الدولي وفي موقف المنطقة العربية في 

ما يدور دوليًا.

وش��ّدد المش��ارك�ون على أهمي��ة دور البيئ��ة الدولي�ة 
التمكينية المناس�بة في دعم جه�ود دول المنطقة  في 
تنفي�ذ أهداف التنمية المس�تدامة، وس�لّموا ب�أن القضاء 
عل�ى الفق�ر بكاف�ة أش�كاله يش�ّكل التح�دي العالم�ي 
األكب�ر أمام تحقيق التنمية المس�تدامة نظرًا لما تش�هده 
المنطق�ة العربية من ازدياد في معدالت الفقر في بعض 

دولها.

إلنه�اء  العربي�ة  المنطق�ة  إرادة  ع�ن  المش�اركون  وعبّ�ر 
االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين واألراضي العربية المحتلة 
األخ�رى، وأّك�دوا عل�ى أهمي�ة االس�تقرار لتحقي�ق التنمية 
المس�تدامة ف�ي ض�وء م�ا تش�هده المنطق�ة م�ن ازدياد 

ظاهرة التط�رف وتنامي اإلرهاب ونش�وب النزاعات 
وما ترت�ب عليه من تدهور للوضع اإلنس�اني والنزوح 
القسري وازدياد عدد الالجئين في المنطقة العربية. 
وأش�اروا إل�ى الحاج�ة إل�ى توس�يع مش�اركة كافة 
أط�راف المجتم�ع ف�ي العملي�ة التنموية بم�ا يعزز 
العق�د االجتماع�ي بين المواط�ن والدول�ة ويدعم 
مش�اركة المرأة والش�باب واألش�خاص ذوي اإلعاقة 
والمسنّين والنازحين والالجئين والفئات المهمّشة.

وشّدد المش�اركون على أهمية تسخير التكنولوجيا 
الفج�وة  ومعالج�ة  التنمي�ة،  إح�داث  عملي�ة  ف�ي 
التكنولوجي�ة المتس�عة، واالحتياج�ات المتعاظمة 
في تنمية القدرات لتنفيذ برامج التنمية المستدامة 
في ال�دول العربية والتي تتطلّب صياغة سياس�ات 
وطني�ة للبحث العلم�ي والتكنولوجي�ا. ودعوا إلى 
مواصلة ب�ذل الجهود في رس�م وتبني السياس�ات 
االقتصادي�ة الكلي�ة التي تُعن�ى بتخفيض معّدالت 
البطال�ة، وبخلق فرص عمل نوعيّ�ة والئقة للجميع، 

بما في ذلك الشباب والنساء والمهاجرين.  

كما أّكدوا عل�ى دور المؤسس�ات المالية والجهات 
المانح�ة ف�ي تضمي�ن مب�ادئ التنمية المس�تدامة 
متكام�ل  نه�ج  واعتم�اد  التموي�ل،  عملي�ات  ف�ي 
يش�مل خيارات التمويل المختلفة العامة والخاصة، 
الوطني�ة والدولي�ة، والتقليدي�ة والمبتك�رة، ورف�ع 
الوطني�ة  العام�ة  الم�وارد  تعبئ�ة  ف�ي  الكف�اءة 
القاع�دة  وتوس�يع  الضريب�ي  الته�رب  بمعالج�ة 
الضريبية وإصالح منظوم�ة الدعم والتصدي لحركة 

رأس المال غير المشروعة. 

وحثّوا على ضرورة تعزيز التكامل العربي االقتصادي 

العدد 168



31

وعلى مقاربة دامجة لسياسات التنمية والتجارة معًا مدعومة من مؤسسات فاعلة تتمتع بآليات تنسيق وعمليات 
تش�اركية مرافق�ة لها، والحرص عل�ى أن تكون االتفاقيات التجاري�ة الحرة بما فيها االتح�اد الجمركي العربي لها 
تأثي�رات إيجابية على األبعاد الثالثة للتنمية المس�تدامة. وأكدوا على أهمية إص�الح المنظومة التجارية العالمية 

وضمان مشاركة فاعلة لكافة الدول العربية وخاصة األقل نموًا.

كلمة االفتتاح
في حفل االفتتاح القى الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
كلم�ة نيابة  عن رئيس مجلس ال�وزراء  األمير خليفة بن 
س�لمان آل خليفة  أكد فيها أن مملك�ة البحرين لتفخر 
بأنه�ا م�ن أوائل ال�دول التي أنج�زت معظ�م األهداف 
اإلنمائي�ة لأللفية قبل موعدها من حيث توفير التعليم 
المجاني وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين 
وتوس�يع نط�اق التضام�ن االجتماع�ي ورف�ع مس�توى 
الرعاية الصحي�ة، وبهذا احتلت مكانة على المس�توى 
العالم�ي ف�ي تقاري�ر التنمي�ة البش�رية والمس�تدامة 
الصادرة عن األمم المتحدة والمؤسس�ات المتخصصة 

لسنوات عديدة متتالية.

ولف�ت إل�ى أن جه�ود المجتم�ع الدول�ي على مس�ار 

التنمي�ة المس�تدامة ال يمك�ن أن تحق�ق أهدافها دون 

تواف�ر األمن واالس�تقرار ال�ذي يعزز من مكاس�ب الدول 

ويزي�د م�ن قدرتها عل�ى تلبي�ة تطلعات ش�عوبها في 

حياة أكثر ازدهارا وتقدما علي مختلف المستويات.

وقال أن ضمان تحقيق أمن واس�تقرار العالم يرتبط في 
المقام األول بإنهاء أسباب التوترات والصراعات بشكل 
جذري، وذلك يستلزم الوصول إلى تصور دولي جماعي 
لكيفية النهوض بأوضاع الشعوب في مختلف البلدان.

ون�وه إل�ى أهمي�ة المنت�دى في دراس�ة إمكاني�ة وضع 
منظومة عربية موحدة تحفظ للدول والشعوب العربية 
األمن واالس�تقرار، وترتق�ي بأوضاعها المعيش�ية وتزيد 
من صالبتها في مواجهة التحديات السياس�ية واألمنية 

واالقتصادية.

وأش�ار س�موه إل�ى ضرورة اس�تكمال م�ا أنجزت�ه الدول 
العربية من األهداف اإلنمائية لأللفية، والتحرك بش�كل 
إيجاب�ي لتقديم رؤية عربية ش�املة لمرحلة ما بعد 2015 
تراع�ي فيه�ا االحتياج�ات الراهن�ة على صعي�د التنمية 

واألولويات المستقبلية.

الجلسة اإلفتتاحية
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كلمة وزيرة التنمية
م�ن جانبها الق�ت وزيرة التنمي�ة االجتماعية في 
مملك�ة البحري�ن  فائق�ة بن�ت س�عيد الصال�ح 
كلم�ة أك�دت فيها دع�م بلدها  لمس�يرة العمل 
التنم�وي العربي المش�ترك وقال�ت: أن مملكة 
البحري�ن تولي موضوع�ات التنمية المس�تدامة 
واالجتماعي�ة  االقتصادي�ة  قطاعاته�ا  بمختل�ف 
والبيئية اهتمامًا واضح�ًا ضمن الخطط والبرامج 
الحكومي�ة مما ينعك�س إيجابًا عل�ى المواطن 
البحرين�ي، ويس�هم بش�كل فاع�ل ف�ي دع�م 
الجه�ود العربي�ة الرامي�ة إل�ى تحقي�ق التنمي�ة 
الش�املة في المنطق�ة العربية، وتش�ير التقارير 
الدولي�ة واإلقليمي�ة إل�ى التق�دم ال�ذي تح�رزه 

المملكة في هذا المجال.

وأوضح�ت أن له�ذا المنت�دى أهمي�ة ف�ي وض�ع 
التص��ور ال��الزم ف�ي إط��ار األجن�دة المرتقب�ة 
الحتياج�ات المنطقة من تمويل وإع�ادة األعمار 
ودم�ج  الالزم�ة  والبيئي�ة  االجتماعي�ة  والحماي�ة 
الفئ�ات الضعيف�ة واألش�خاص ذوي اإلعاقة في 
المجتم�ع بم�ا يمّكنهم م�ن أداء دوره�م الهام 
ف�ي عملي�ة التنمي�ة، وه�و األم�ر ال�ذي يتطل�ب 
تعزيز التج�ارة من أج�ل التنمية المس�تدامة في 
المنطقة العربية واالس�تفادة م�ن التكنولوجيا 
م��ع ض��رورة دم��ج القضاي�ا القطاعي�ة ضمن 
أه�داف التنمية المس�تدامة، وذل�ك انطالقًا من 
مكتسبات المنطقة التي أحرزتها خالل العقدين 

الماضيين.

وأك�دت أن نتائ�ج ه�ذا المنت�دى تدع�م الجه�ود 
العربي��ة الرامي�ة لتضمي�ن األولوي�ات العربي�ة 
العالمي�ة  المس�تدامة  التنمي�ة  أجن�دة  ضم�ن 
لم�ا بع�د 2015، وخاص�ة بع�د ص�دور ق�رار القمة 
العربية في ش�رم الشيخ الذي أكد على مواصلة 
الجه�ود لتضمين أولويات المنطقة في األجندة 

العالمية المرتقبة.

كلمة اإلسكوا
والق�ت  الدكت�ورة ريم�ا خل�ف، وكيل�ة األمين الع�ام واألمينة 
التنفيذية لإلس�كوا كلمة أكدت فيها أن التنمية المس�تدامة 
هي األس�اس الذي تقوم عليه اقتصادات قوية تشمل الجميع 
وتقض�ي على الفق�ر والبطالة، وهي األس�اس » ال�ذي تُبنى 
عليه مجتمعات آمنة مس�تقرة، خالي�ة من الخوف والتهميش، 
وهي الس�بيل لحماي�ة مواردنا الطبيعي�ة وبيئتنا لخي�ر أبنائنا 

وأحفادنا«..

المس�تدامة ه�ي ح�ق مش�روع لجمي�ع  التنمي�ة  إن  وقال�ت: 
الش�عوب، ال يتحقق ما لم تتوفر له الموارد المالية والبش�رية، 
والمؤسسات القوية الفاعلة، حق ال يستقيم ما لم يُسد األمن 
المجتمع�ي المبني على مواطنة متس�اوية ف�ي ظل حكم 

صالح يقوم على االحترام القاطع لحقوق اإلنسان للجميع

كلمة الجامعة العربية
كم�ا ألق�ى الدكت�ور محم�د التويج�ري ممث�ل جامع�ة الدول 
العربي�ة كلمة قال فيه�ا أن أهم الموضوعات الت�ي يتناولها 
المنتدى هو الهيكل المؤسسي العربي للتنمية المستدامة. 
أن وج�ود هي�كل مؤسس�ي أو آلي�ة عربي�ة لحوكم�ة  التنمية 
التنم�ي��ة  وتحدي�ات  لمتطل�ب�ات  تس�تجي��ب  المس�تدام�ة، 
المس�تدام�ة ف�ي المنطق�ة  العربي��ة  ام�ر ض�روري لتمكين 
المنطق�ة من تحقيق أه�داف التنمية المس�تدامة، بحيث يتم 
من خاللها عقد شراكات تهدف إلى تنفيذ األهداف المشتركة 

وتطبيق أوليات التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

أن ه�ذا المنتدى العربي للتنمية المس�تدامة وبحس�به محفاًل 
عربيا رفيع المستوى مكلف بوضع الخطوط العريضة للتعاون 
العربي اإلقليمي لتحقيق التنمية المستدامة، ويقدم القيادة 
السياس�ية المعتم�دة على العل�م والمعرف�ة، ويمثل كذلك 
محفاًل لخلق وعي وزخم سياس�ي عربي  ح�ول أهمية التنمية 
المس�تدامة، م�ن الممك�ن أن يك�ون ه�ذه األلية الت�ي تتخذ  
ق�رارات وإجراءات  محددة قابلة للتنفيذ في أطر زمنية  محددة، 
وتضع خطط النه�وض بالتنمية المس�تدامة وتقوم بمتابعة 
التحديات الناش�ئة التي من الممك�ن أن تعيق تنفيذ األهداف 
المش�تركة للتنمي�ة المس�تدامة وتقديم مقترح�ات للحلول. 
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وتت�م من خاللها اس�تعراض ومراقب�ة التقدم المح�رز في تحقيق 

التنمية المستدامة  على المستوى الوطني واإلقليمي.

كم�ا تحدث  نائب المدي�ر التنفيذي لبرنامج األم�م المتحدة للبيئة  

إبراهي�م ثياو  قائ�اًل: أن العالم والمنطقة العربي�ة يتغيران بوتيرة 

غير مس�بوقة في التكنولوجيا وأس�اليب العي�ش وفي توجهات 

وإرادة الش�عوب وطموحاتها. و أن عام 2015 هو عام مهم التخاذ 

إجراء حول البيئة والتنمية المستدامة،  إذ تفصلنا أشهر قليلة عن 

موع�د تبن�ي العالم ألجن�دة أهداف التنمي�ة المس�تدامة لما بعد 

2015، كما يش�هد ع�ام 2015 مؤتمر األمم المتح�دة لتغير المناخ، 

ومؤتم�ر األط�راف COP 21، في س�عي لتحقيق اتف�اق ملزم حول 

تغي�ر المناخ الذي س�يكون له تأثي�ر إيجابي كبير عل�ى المنطقة 

العربية .

وأضاف: إننا نعمل مع ش�ركائنا لدعم الشراكة العالمية من اجل 

التنمية المستدامة والمساهمة في إعداد أدوات لرفع القدرة على 

التنمي�ة ونقل التكنولوجي�ا والنماذج الجديدة لالس�تثمار وتعبئة 

الم�وارد من اجل تحقيق أجندة التنمية المس�تدامة لما بعد 2015، 

كاالس�تثمار ال�الزم للتكيف مع تغي�ر المناخ، وأمور أخرى أساس�ية 

لتحقيق التنمية المستدامة مؤكدًا .أن المنطقة العربية هي أكثر 

المناطق هشاش�ة من حي�ث الحاجة إلى المي�اه، والمناخ الجاف، 

والتنمي�ة الحضري�ة التي تجت�اح المناط�ق الس�احلية، والنزاعات 

وقضاي�ا الحوكمة، لذلك هي بحاجة ماس�ة لنهج ش�امل ومبتكر 

في التنمية المس�تدامة، مضيفا أن العنصر األساسي  للنجاح في 

تحقي�ق أجندة التنمية الجديدة يكمن ف�ي كيفية ترجمة المبادئ 

إلى سياسات على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي.

وم�ن ناحيته�ا، أش�ارت الدكتورة س�يما بح�وث، المدي�ر اإلقليمي 

لمكت�ب الدول العربية ف�ي برنامج األمم المتح�دة اإلنمائي إلى 

أن المنتدى يمثل مناس�بة في غاية األهمية لالطالع على التقدم 

المح�رز ف�ي تحقي�ق األه�داف اإلنمائية خالل الخمس�ة عش�ر عاما 

الماضي�ة وت�دارس وض�ع التنمية المس�تدامة على نح�و عام في 

المنطق�ة العربي�ة، مش�يرة إل�ى أن المنت�دى ينعقد ف�ي مرحلة 

عصيبة تمر بها المنطقة العربية، ويجب على نحو س�ريع مراجعة 

التحديات التي تواجه المجتمع الدولي على الصعيدين اإلقليمي 

والدولي.

جلسات المنتدى
انطلقت أولى جلسات المنتدى تحت عنوان 

التح�ّول م�ن األه�داف اإلنمائي�ة لأللفي�ة   «

إل�ى أه�داف التنمي�ة المس�تدامة: أص�وات 

م�ن المنطق�ة العربي�ة «، أدارته�ا الس�يدة 

فائق�ة الصال�ح وزي�رة التنمي�ة االجتماعي�ة، 

وتمحورت مداخالت الجلس�ة حول المس�ائل 

ف�ي  المس�تدامة  التنمي�ة  وض�ع  التالي�ة: 

المنطق�ة العربي�ة، األم�ن واالس�تقرار ف�ي 

لتحقي�ق  كش��روط  العرب�ي��ة  المنطق��ة 

التنمي�ة المس�تدامة – ثمن النزاع�ات، الحق 

ف�ي التنمي�ة والكرام�ة � التح�ول النمطي 

المطلوب.

ثم عقدت الجلس�ة الثاني�ة للمنتدى بعنوان 

» المس�ارات الدولي�ة ح�ول خط�ة التنمي�ة 

لم�ا بع�د 2015 أداره�ا معالي الس�يد طاهر 

الشخش�ير، وزير البيئ�ة ونائب رئي�س اللجنة 

العليا للتنمية المس�تدامة ف�ي الممل��كة 

من الحضور
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م�داخ�الت  وتضم�ن�ت  الهاش�مي��ة،  األردن�ي��ة 
الجلس��ة عدة محاور هي: إطار جديد بش�أن الحد 
م�ن الك��وارث 2015 ـ 2030، أه��داف التنم�ي��ة 
المس�تدامة وقم�ة األم�م المتح�دة ح�ول خطة 
التنمي�ة لم�ا بع�د ع�ام 2015، مفاوض�ات تغيّ�ر 
لمؤتم��ر  والعش�رون  الواح�دة  وال�دورة  المن�اخ 
األط��راف ف�ي اتفاقية األم��م المتحدة اإلطارية 
بشأن تغير المناخ، التكامل والكونية: متطلّبات 
أساسية لخطة التنمية لما بعد عام 2015 ، خطة 

التنمية لما بعد 2015: خطة لألغنياء.

وف��ي مداخل����ة  رل��ى مجدالن�ي مدي�رة  إدارة 
سياس�ات التنمية المستدامة  في اإلسكوا حول  
االنتقال من أه�داف األلفية إلى أه�داف التنمية 
المس�تدام��ة  قال��ت: أن المنطق��ة العربي���ة  
حق�ق��ت إنجازات في مجاالت التعليم والصحة 
والبن�ى التحتي�ة وم�ع ذل�ك  ل�م يك�ن التق�دم 
متس�او لجمي�ع ال�دول أو لجمي�ع الس�كان ف�ي 

الدولة الواحدة.

وكذل�ك  تأث�رت  االقتصادي�ة  اإلدارة  أن  وقال�ت: 
التنمية تأثرا ش�ديدا بالتطورات السياسية محليا 
وإقليميا ودوليا. وتناول�ت التحديات  التي تواجه 

المنطقة العربية وقالت: 

• تحدي�ات تنموي�ة: تأمي�ن حي�اة كريم�ة لألفراد 
حيث تشهد المنطقة انتكاس�ة كبرى في توفير 
الرفاه وصيانة كرامة وحقوق اإلنس�ان«  العمالة 

المرأة وفرص العمل...«

• وضع الموارد الطبيعية  في مواجهة التحديات  
الناش�ئة  »المي�اه، األم�ن الغذائ�ي، الطاق�ة.... 
»  مم�ا  يه�دد  األس�س االجتماعي�ة والتنموي�ة 

والمكاس القائمة.

• الس�لم واالس�تقرار كمدخل أساسي للتنمية« 
إره�اب ، نازحون، مؤسس�ات  مح�دودة الفاعلية«  
مم�ا أعاق صون حقوق اإلنس�ان وتحقيق التنمية 

المستدامة.

• وس�ائل تعيق تنفيذ التنمية المس�تدامة: تغيرات  تمويلية  

البيني�ة،  االس�تثمار   التج�ارة  التكنولوجي�ة،  هائل�ة، الفج�وة 
العربي ومعدالته المتدنية.

وقالت مجدالني أن المنطقة العربية بين خيارين:

• االستمرار  في النهج التنموي الذي اثبت عدم  نجاعته.

• إع�ادة النظ�ر في المفاهي�م المعتمدة  تنموي�ًا أو التأكيد 
على انه ال حقوق وال مس�اواة وال كرامة لإلنس�ان  بدون تنمية 

مستدامة.

وف�ي مداخلة للدكت�ور مروان المعش�ر وزير الخارجي�ة األردني 
الس�ابق قال أن التنمية المس�تدامة  لن تتحقق في  منطقتنا 
والعالم بدون االستقرار.. مشيرًا إلى أن االستقرار في السنوات 
الماضي�ة كان هش�ا ومفروضا بقوة الس�الح وعلينا خلق حالة 
جدي�دة من االس�تقرار واألمن الطبيعي. وأش�ار  المعش�ر إلى 
أنه كان هناك تالث صفارات  إنذار تم تجاهلها من بينها ثورات 

الربيع العربي، والمنظمات العنفية واإلرهابية.

وق�ال   أن المطل�وب الي�وم اعتم�اد سياس�ات جدي�دة تتجاوز 
السياس�ات القائمة وإخفاقاته�ا ومخرجاتها... مش�يرًا إلى أن 
النفط  اس�هم في التنمية  لكنه خل�ق ثقافة غير إنتاجية ولذا 

من الجلسات
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البد من تنويع مصادر الدخل وعدم االعتماد على النفط. مؤكدًا بأن اإلصالح االقتصادي لم يؤد إلى  إصالح سياسي 
والبد من تجاوز هذه المقولة واعتماد أنظمة رقابية  تحد من الفساد.

وط�رح المعش�ر جملة متطلبات قائ�اًل: أن هناك حاج�ة  لدس�اتير اجتماعية جدي�دة » الحريات،  الرف�اه االجتماعي، 
معالجة البطالة، خفض حجم الدين، إصالح الخلل في الموازن«. وقال المعش�ر . أن المناهج التعليمية لم تحقق 
مس�توى متقدم من التعليم النوعي و كان الهدف من التعليم العام خلق جيل مس�الم، ال يناقش، جيل مطواع، 
وه�و م�ا أدى  إلى بروز أجيال محبطة قادت  ثورة الربيع العربي. وختم المعش�ر مداخلته بالقول: مطلوب مواطنة 

تشاركية وتعددية.

المقاربة الحقوقية 
ف�ي مداخلة الدكتور فاتح ع�زام »الجامعة األميركية  في 
بيروت« أش�ار إل�ى أن إهمال حقوق اإلنس�ان ف�ي عالمنا 
العربي   تتمثل في اإلقصاء والتهميش والقمع وتساءل: 
ه�ل يمك�ن أن نعكس االتج�اه ونعتمد سياس�ات تحترم 
حق�وق اإلنس�ان وتص�ون كرامت�ه؟ وق�ال أن اه�م قاعدة 
في المقاربة الحقوقية هي المش�اركة  في تملك برامج 
التنمية والمطالبة  بتحس�ين مس�توى عيش المواطنين    
وأمنه�م. المطلوب:  مواطن�ون ش�ركاء  فاعلين وليس 
مج�رد مواطني�ن  متلقين م�ع تعزي�ز إمكاني�ة  المواطن 
وضم�ان  المس�تدامة  التنمي�ة  بمش�اريع  المش�اركة 
مس�اهمته في الحد من اس�تنزاف الموارد وتل�وث البيئة. 
ودع�ا الدكتور ع�زام  إل�ى تفعيل معايير حقوق اإلنس�ان 
المجتمع�ي   الح�وار  المس�اواة واط�الق  وف�ي مقدمه�ا 
وتحسين نوعية التعليم والمحاسبة والمساءلة كمؤشر 

من مؤشرات التنمية البشرية.

وخت�م مداخلت�ه بقول�ه: هناك فجوة واس�عة بي�ن ما هو 
معتم�د وم�ا ه�و منف�ذ أو قائ�م ... وهنا يب�رز دور الفس�اد 

وتأثيره على برامج التنمية في مفهومها المستدام.

تمويل التنمية
في الجلس�ة الثالثة من أعمال المنت�دى  تم التطرق إلى 
أهمي�ة تحقي�ق التكام�ل وطني�ًا ودولي�ًا لرص�د التمويل 
م�ن أجل التنمية م�ن جهة، وما يع�رف بالتمويل المبتكر 

واألخضر والذي يهدف لألمن المناخي من جهة أخرى.
كذل�ك كان�ت هن�اك جلس�ات وأح�داث جانبي�ة متوازية 
ح�ول دم�ج القضاي�ا القطاعي�ة ضم�ن أه�داف التنمي�ة 

المس�تدام��ة . وم��ن بينه�ا اس�تخ��دام تكنولوجيا 
المعلوم�ات واالتص�االت م�ن أج��ل تنمي��ة ذكي��ة 
ومس�تدامة وحماية البيئ�ة. كما تطرق المش�اركون 
ف�ي الي�وم الثالث م�ن أعم�ال المنتدى إل�ى أهمية 
والوطني�ة  اإلقليمي�ة  المؤسس�اتية  األط�ر  تطوي�ر 
للتنمي�ة المس�تدامة م�ع التركي�ز عل�ى المقارب�ات 
التش�اركية ف��ي اتخ��اذ الق��رار وت�ركي�ز مقوم�ات 
وتطوي�ر  المدن�ي  المجتم�ع  دور  وتعزي�ز  المواطن�ة 
الق��درات القي�ادي��ة بالقطاعي�ن الع�ام والخاص. 
كما تناول المش�اركون س�بل بناء مقومات »ثقافة 
التقيي�م« للسياس�ات العام�ة بالمنطق�ة العربي�ة 
اعتم�ادًا  المس�تدامة  التنمي�ة  مراجع�ات  وتعمي�م 
على األولوي�ات الوطنية المرتبط�ة بأهداف التنمية 
المس�تدامة. ويعتب��ر تح�دي��ث نظ�م المعلوم�ات 
وتطوي�ر األجه�زة اإلحصائية الوطنية لرص�د وتقييم 
نتائج سياس�ات التنمية المس�تدامة م��ن األولويات 
في عملي�ة  الرصد والمتابعة. وكان هناك مش�اركة 
لمنظم�ة المدن العربي�ة بالتعاون م�ع مؤتمر األمم 
المتحدة للمس�توطنات البش�رية تح�ت عنوان » نحو 
م�دن ش�املة للجمي�ع وآمن�ة وق�ادرة عل�ى الصمود 

ومستدامة في المنطقة العربية«.

ح�ول  المس�توى  رفي�ع  العرب�ي  المنت�دى  أن  يذك�ر  
التنمية المستدامة هو أحد المنتديات الخمسة التي 
اس�تحدثتها لج�ان األم�م المتح�دة اإلقليمي�ة، وم�ن 
ضمنها اإلسكوا، التزامًا بقرار الجمعية العامة لألمم 
المتح�دة رقم 67/290 بتاريخ 2013/7/9 الذي أّكد على 

أهمية البعد اإلقليمي في التنمية المستدامة.
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صدر عن المنتدى العربي رفيع المس�توى حول التنمية 
المستدامة في دورته الثانية التي عقدت في المنامة 
بمملك�ة البحرين في الفترة من 5-7 مايو 2015 وثيقة 
حمل�ت عن�وان » وثيق�ة البحري�ن« وفيم�ا يل�ي ن�ص 

الوثيقة:

اس�تضافت مملك�ة البحرين ال�دورة الثاني�ة للمنتدى 
العربي رفيع المس�توى حول التنمية المستدامة التي 
عقدت تحت رعاية كريمة من صاحب الس�مو الملكي 
األمي�ر خليفة بن س�لمان آل خليفة، رئي�س الوزراء في 

المنامة، وذلك خالل الفترة 5-7 أيار/مايو 5105 . 

وبه�ذه المناس�بة، يتوج�ه المش�اركون ف�ي المنتدى 
العرب�ي للتنمي�ة المس�تدامة التعبير ببالغ ش�كرهم 
وخال�ص تقديره�م لصاح�ب الس�مو الملك�ي رئيس 
ال�وزراء الموق�ر عل�ى رعايت�ه الكريم�ة له�ذا المنتدى 
الرفي�ع مؤكدي�ن أن ه�ذه الرعاي�ة ق�د أس�همت ف�ي 
نجاح المنتدى بش�كل كبي�ر والخروج بتوصي�ات عالية 
المس�توى تخ�دم التنمي�ة عل�ى المس�تويين الدولي 

والعربي . 

لقد عقد المنتدى بتنظيم مشترك بين حكومة مملكة 
البحرين ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية 
لغربي آس�يا )اإلس�كوا( وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

)يونيب( بالتعاون مع جامعة الدول العربية. 

 وش�ارك في�ه ممثل�ون حكومي�ون رفيع�و المس�توى 

القطاع�ات  تش�م��ل  المس�تدامة  بالتنمي�ة  معني�ون 

االقتصادي���ة واالجتماعي���ة والبيئي�ة والتكنولوج�ي�ا 

والتخطي�ط وممثل�و المنظم�ات وال�وكاالت التابع�ة 

لألم�م المتح�دة وبن�وك التنمي�ة المس�تدامة التنمية 

بقضايا المعنية المدني المجتمع وهيئات ومنظماتها 

المتخصّصة العربية الدول وجامعة العربية والجامعات 

ومعاهد البحوث والبرلمانيون والقطاع الخاص. 

من المحاور على النحو التالي يتناول المنتدى عددا : 

• تحول المنطقة العربية من األهداف اإلنمائية لأللفية 

إلى أهداف التنمية المستدامة .

• المس�ارات الدولي�ة المختلف�ة للتنمية والمس�اهمة 

العربية فيها .

• وس�ائل التنفي���ذ  بم�ا ف�ي ذل���ك، تمويل التنمية 

المستدامة، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا .

• اإلط�ار المؤسس�ي للتنمي�ة المس�تدامة بالمنطقة 

العربية .

ف�ي  المس�تدامة  التنمي�ة  ّمتق�د  ومتابع�ة  • مراجع�ة 

المنطقة العربية .

•  الخطوات المستقبلية .

وكان المنت�دى محفال لتب�ادل اآلراء والخبرات والتباحث 

ح���ول المس�ائ�ل المتعلق��ة بالسياس��ات للتنمي�ة 

المس�تدامة عل�ى . المنطق�ة العربية فيما ي�دور دوليا 

وثيقة البحرين
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والس�لم والتنمية المستدامة الش�املة في المنطقة 
العربية. 

-4 التأكي�د عل�ى  أهمي�ة االس�تقرار لتحقي�ق التنمي�ة 
المس�تدامة في ضوء  ما تش�هده المنطقة من  ازدياد 
ظاه�رة  التط�رف وتنامي اإلره�اب و نش�وب النزاعات  
وم�ا ترتب عليه   م�ن تدهور للوضع اإلنس�اني و النزوح 

القسري وازدياد عدد الالجئين في المنطقة العربية. 

الدول�ي  المجتم�ع  تحم�ل  ض�رورة  عل�ى  التأكي�د   5-
لمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة لالجئين  ودعمها 
للحف�اظ عل�ى  مكتس�باتها  التنموي�ة وتمكينها من 
رعاية الالجئين  كون قضية الالجئين  باتت تشكل تحد 
رئيس�ي لهذه البل�دان  الس�تدامة  موارده�ا الطبيعية 
فضال عن تزايد الضغوط عل�ى موازناتها المالية التي 
بات�ت ال تفي بمتطلب�ات  تحقيق التنمية المس�تدامة 

بأبعادها الثالثة في هذه البلدان.  

-6  الحاجة إلى  توسيع مشاركة كافة أطراف المجتمع  
في العملية التنموية بم�ا يعزز العقد االجتماعي بين  
المواط�ن والدولة  ويدعم  مش�اركة المرأة والش�باب 
واألش�خ��اص ذوي اإلعاق���ة  والمس�ني�ن والنازحي�ن 
والالجئين والفئات المهمش�ة م�ن  أجل تعزيز العدالة 

االجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.  

فيه�ا  بم�ا  المعني�ة  الجه�ات  دور  عل�ى  التأكي�د   7-
مؤسس�ات  المجتم��ع المدن��ي ف��ي  دع�م  جه�ود 
الحكوم�ات وتنفي�ذ  السياس��ات المعني��ة بالتنمية 
المس�تدامة، ف���ي  اط���ار  تعزي��ز مبادئ الش�فافية 
والمس�اءلة و المش�اركة المجتمعي�ة لدع�م  جه�ود 
تحقيق التنمية المس�تدامة . وتعزيز البنى التش�ريعية 
المواتي�ة  للمش�اركة المجتمعي�ة الفاعل�ة ،في  اطار 

احترام السيادة الوطنية. 

-8  تبن�ي اس�تراتيجيات  للتنمي�ة المس�تدامة تش�مل 
تطوي�ر أداء  المؤسس�ات وانخراطه�ا  ف�ي العملي�ة 
التنموي�ة  وف�ي  أولوياته�ا مكافح�ة الفس�اد  وتعزيز  
الحوكم�ة ، وتطوي�ر آلي�ات عمله�ا بم�ا يتناس�ب م�ع 

أهداف التنمية المستدامة . 

موقف المستوى الدولي واستعرض المنتدى اإلنجازات 
الت�ي حققته�ا المنطق�ة العربي�ة في تنفي�ذ األهداف 
اإلنمائية لأللفية ، وتن�اول في التحديّات التي تواجهها 
اب�رز كم�ا ، خله�ا دا التنمي�ة المس�تدامة التف�اوت في 
اإلنج�ازات المحقق�ة بي�ن ال�دول و مج�االت المنطق�ة 
ش�امل  منظ�ور  ترس�يخ  أهمي�ة  عل�ى  وأك�د  العربي�ة، 
وتحويلي للتنمية المس�تدامة لتمكي�ن المنطقة من 
تنفيذ أه�داف التنمية المس�تدامة المرتقبة بما يتالءم 

مع أولوياتها 

وتمخض�ت جلس�ات المنت�دى ع�ن ع�دد م�ن الرس�ائل 
الرئيسية من أهمها: 

-1  التأكي�د عل�ى  طوعي�ة وعالمي�ة وش�مولية أجن�دة 
التنمية لما بعد عام 2015  لمبدأ المسئولية المشتركة 
ولك�ن وفق�ا المتباين�ة، وأهمي�ة  دور  البيئ�ة الدولي�ة 
التمكينية المناس�بة  ف�ي دعم جه�ود دول المنطقة   
ف�ي تنفي�ذ أه�داف التنمي�ة  المس�تدامة، م�ع مراع�اة  
االحت�رام الكام�ل للس�يادة الوطنية ولمختل�ف القيم 
لل�دول  والمجتمعي�ة  والثقافي�ة  واألخالقي�ة   الديني�ة 
.  واحت�رام كاف�ة  حق�وق اإلنس�ان بم�ا فيه�ا الح�ق في 

التنمية و تعزيز  مبادئ الحكم الرشيد . 

-2 التس�ليم ب أن القضاء على الفقر  بكافة أش�كاله 
يش�كل التحدي العالم�ي األكبر  أمام تحقي�ق التنمية 
المس�تدامة  نظ�را  لما تش�هده المنطق�ة  العربية  من  
ازدي�اد  في مع�دالت الفقر  ف�ي بعض دوله�ا . وهو ما 
يحتم: حشد  كافة الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية 
لمواجهته في اطار الشراكة العالمية من أجل التنمية 
المس�تدامة . وم�ن أه�م العناص�ر المس�اعدة تطوي�ر 
مقارب�ة تنموية تحولية تضع اإلنس�ان في لب�ا، وتحترم 
وتراعي األوضاع  والظروف الوطنية،  وتعمل على دمج 

األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة بشكل متوازن.  

-3 التأكي�د عل�ى إرادة ال�دول العربي�ة إلنه�اء  االحتالل 
المحتل�ة  العربي�ة  واألراض�ي  لفلس�طين  اإلس�رائيلي 
األخ�رى والعم�ل مع المجتم�ع الدول�ي للتوصل لألمن 
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-9  تعزيز ممارس�ات اإلدارة الرشيدة 
للمو��ارد الطبيعي��ة ،و تمك�ي��ن  
األجيال الحالية والقادمة  للوصول 
إلى  هذه الركائز األساسية للتنمية 

المستدامة.  

-10 التأكي�د عل�ى التحدي�ات التي 
تواج�ه دول المنطقة فيم�ا يتعلق 
األراض�ي   وتده�ور  المي��اه  بن��درة 
الزراعي�ة والتصح��ر  كله�ا عوام�ل 
ته��دد األس��س التنموي���ة  ف�ي 
المنطق�ة، كم�ا  تهدد م�ن  الغذاء 
واألم�ن المائ�ي.  وأهمي��ة  تبن��ى 
لالس�تهالك  مس�تدام��ة  أنم���اط 
واإلنت�اج،  من خ�الل نق�ل وتوطين 
التقني�ات الخضراء المناس�بة إلى 
المنطقة ، وتوفي�ر التمويل الالزم، 
وبن�اء الق�درات العربية بم�ا  يحقق 
والغ�ذاء.   والطاق�ة  المي��اه  أم�ن 
والبن�اء عل�ى أفضل  الممارس�ات 
وقص�ص النجاح  ف�ي ه�ذا المجال 

بالمنطقة العربية. 

التأكي�د عل�ى أهمي�ة تس�خير   11-
إح�داث  عملي�ة  ف�ي  التكنولوجي�ا 
الفج���وة  التنمي���ة و معالج���ة  
المتس��ع��ة  التكن��ول�وجي�����ة 
واالحتي��اج���ات  المت��ع��اظ�م�ة 
في تنمي�ة الق�درات لتنفي�ذ برامج 
ال�دول  ف�ي  المس�تدامة  التنمي�ة 
العربي�ة والت��ي  تتطل�ب صياغ�ة 
سياس�ات وط�نية للبحث العلمي 
ج�ودة  وتحس�ين  والتكنولوجي��ا، 
التعلي�م وبن�اء مجتم�ع المعرف�ة، 
كم�ا  تتطل�ب رف�ع  االس�تثمار في  
أنش�طة البحث  والتطوي�ر واإلبداع 

،وتعزي�ز التع�اون اإلقليمي، و دعم 
إنش�اء الي�ة دولية لتيس�ير وتطوير 
ونقل ونش�ر  التكنولوجيا النظيفة 
بيئي�ا  النامي�ة  لل�دول  الس�ليمة   و 
وإع�ادة النظ�ر ف�ي ط�رق التعاون 
القائم�ة لنق�ل  وتوطي�ن  وتمويل 
التكنولوجي���ا، بم���ا ف��ي ذل�ك 

الشراكات بين الشمال والجنوب.  

رس�م  ف�ي  الجه�ود  -12مواصل�ة 
وتبن���ي السياس��ات االقتص�ادية 
الت��ي تعن��ى بتخفيض  الكلي��ة 
معدالّت البطالة، وخلق فرص عمل 
نوعي�ة والئق�ة للجمي�ع، بم�ا ف�ي 
ذلك الشباب والنساء والمهاجرين 
، وذل�ك م�ن خ�الل تعزي�ز الجه�ود  
الرامي�ة إل�ى  التطاب�ق بي�ن ما هو 
مُكتس�ب م�ن مه�ارات التحصي�ل 
متطلب�ات  م�ع  لتتواف�ق  العلم�ي 
سوق العمل ، باإلضافة إلى إضفاء 
أس�واق  متطلب�ات   عل�ى  مرون�ة  
العم�ل ف�ي البل�دان الت�ي تعاني 
من هذه المُشكلة؛ وإصالح خدمات 
العم�ال��ة ف��ي القط�اع الع��ام؛ 

وتشجيع مشاركة النساء . 

-13  التأكي�د على دور المؤسس�ات 
ف�ي  المانح�ة  والجه�ات  المالي�ة 
التنمية المستدامة  تضمين مبادئ 
في عمليات التمويل، واعتماد نهج 
متكام�ل يش�مل خي�ارات التمويل 
المختلف���ة الع�ام���ة  والخاص�ة، 
والتقليدية   وال�دولي�ة،  الوطني���ة 
ف�ي  الكف�اءة  ،ورف�ع  والمبتك�رة 
الوطني�ة  العام�ة  الم�وارد  تعبئ�ة 
بمعالجة التهرب الضريبي وتوسيع 

القاعدة الضريبية وإصالح منظومة 
الدعم والتصدي لحركة رأس المال 
غير المشروعة . ودراسة سبل تعزيز 
تعبئة م�وارد التمويل بما في ذلك 
التموي�ل المبتك�ر، و دع�م البلدان 

النامية لتأمين استدامة الديون.  

-14 التأكي�د  عل�ى تعزي�ز التكامل 
العرب�ي االقتص�ادي و إل�ى مقاربة 
دامجة لسياس�ات التنمية والتجارة 
معا مدعومة من مؤسس�ات فاعلة 
تتمت�ع بآلي�ات تنس�ي�ق وعملي�ات 
تش�اركي�ة مرافق�ة له�ا و الح�رص 
على أن تكون  االتفاقيات  التجارية  
الحرة بم�ا فيه�ا االتح�اد الجمركي 
العربي  له�ا تأثي�رات إيجابية على 
األبعاد الثالثة  للتنمية المس�تدامة 
،  والتأكي��د عل��ى  أهمي�ة  إصل�اح 
المنظوم�ة التج�اري��ة  العالم�ي�ة 
لكاف�ة   فاعل�ة  مش�اركة  وضم�ان 
الدول  العربية و خاصة  األقل نموا. 

-15 أهمي���ة صي�اغ��ة سياس��ات  
للتنمي�ة المس�تدامة مبني�ة عل�ى 
تحت�ّم  العلمي�ة  والنتائ�ج   األدل�ة 
تعزي���ز دور األجه���زة اإلحصائي��ة 
الوطني���ة وقدراته���ا عل�ى جمع 
البيانات ، وتحسين جودة وشفافية 
المعلومات ، وإصدار تقارير منتظمة 
لمؤشرات التنمية المستدامة على 

المستويات الدولية واإلقليمية.  

-16 يش�كل االقتص�اد األخض�ر أح�د 
وس�ائل تحقيق التنمية المستدامة 
و وس�يل�ة مش�تركة تس�اهم ف�ي 
تنويع  األنش�طة  االقتصادية  وبناء  
خب�رات عربي�ة  م�ن خ�الل  التعاون 
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ال�دول��ي ف���ي ن�ق��ل التقنيات 
والتمويل  في هذا المجال .  

-17 األخ�ذ علما بتزايد تواتر الكوارث 
التصحر  الطبيعي�ة وبصفة خاص�ة 
وتفاقم تأثيرها مما يستوجب اتخاذ  
تدابي�ر لتطوير نظم اإلن�ذار المبكر، 
عل�ى  والق��درة  المخاط���ر  وإدارة 
المجابهة واعتماد مقاربة متكاملة 
تحقق  االس�تدام�ة  من خالل تجنب 
التعرض لمخاطر جدي�دة والتقليل 
م�ن المخاط�ر اآلني�ة والعمل على 

تحقيق تنمية حضرية مستدامة. 

-18 الت�أك�ي����د عل����ى اإلط���ار  
للتنم�ي�ة  العرب��ي  االس�تراتيج�ي 
المس�تدامة ودعوة ال�دول العربية 
للعمل على إنشاء أطر  مؤسساتية 

للتنمية المستدامة . 

-19  التأكي�د عل�ى  مواصل�ة دع�م  
جه��ود المجم�وع��ة العربي�ة في 
األولوي�ات  لتضم�ي��ن  نيوي���ورك 
التنموي���ة العربي��ة في مس��اري 
المفاوض��ات الحكوم�ي��ة ح��ول 
التنمي�ة  وأجن�دة  التنمي�ة  تموي�ل 
العالمي�ة لم�ا بع�د 5105  ، خاص�ة 
المجموع�ة  برؤي�ة  يتعل�ق  فيم�ا  
بي�ن  م�ا  العالق�ة  ح�ول  العربي�ة 
المس�ارين، والحاج�ة إل�ى االتف�اق 
حكومي�ة  ترتيب�ات  إقام�ة  عل�ى 
االلتزام�ات  لمتابع�ة  مس�تقلة 
الدولي�ة في مجال تموي�ل التنمية 
. وكذل�ك تأيي�د المجموعة العربية 
لتن�اول المفاوض�ات ح�ول أجن�دة 
الت��ن مي�ة لم�ا بعد 5105  موضوع 
وس�ائل وأس�اليب عم�ل المنت�دى 

السياس�ي رفيع المس�توى ف�ي تنفيذ 

دورها الخاص بعملية مراجعة ومتابعة 

تنفيذ التزامات أجندة التنمية. 
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عل�ى هامش أعم�ال الدورة الثاني�ة للمنتدى العربي رفيع المس�توى حول 
التنمي�ة المس�تدامة دش�نت البحري�ن تقري�ر »مملك�ة البحري�ن لألهداف 
اإلنمائي�ة لأللفي�ة 2015«. اس�تعرض رئيس الجه�از المرك�زي للمعلومات 
محم�د العام�ر، بحض�ور الممث�ل المقيم لألم�م المتح�دة وبرنام�ج األمم 
المتحدة اإلنمائي في مملكة البحرين السيد بيتر جروهمان، أبرز ما تضمنه 

التقرير من أهداف وأوليات.

وأك�د رئيس الجه�از المركزي للمعلوم�ات أن مملكة البحري�ن ومنذ إعالن 
األم�م المتحدة ع�ن أهداف األلفية في س�بتمبر عام 2000 أك�دت التزامها 
ضم�ن )189( دولة عض�وًا باألمم المتح�دة بالعمل من أج�ل تكوين عالم 
تك�ون قمة األولويات فيه تحقيق األه�داف اإلنمائية لأللفية والتخلص من 
الفق�ر بحلول ع�ام 2015 من خ�الل متابع�ة مجموعة مختارة م�ن األهداف 

المنبثقة من إعالن األلفية التي وقع عليها 147 دولة .

وأش�ار إل�ى أن مملك�ة البحري�ن حرص�ت عل�ى تقيي�م وضعه�ا لمعرف�ة 
مس�توى إنجاز هذه األه�داف من خالل إص�دار تقارير دوري�ة حولها، حيث تم 
إصدار 3 تقارير، صدر األول من قبل مكتب البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 
بالبحرين بالتعاون مع وزارة الخارجية عام 2003. وصدر الثاني من قبل وزارة 
التنمي�ة االجتماعية عام 2008. و أصدر الجهاز المركزي للمعلومات التقرير 

الثالث عام 2010 بتكليف من مجلس الوزراء الموقر.

وأوض�ح أنه م�ع انتهاء الفترة الزمني�ة المحددة لأله�داف اإلنمائية لأللفية 
وه�ي 2015 أنه�ت مملكة البحري�ن إعداد التقري�ر الرابع واألخي�ر بالتعاون 
م�ع مكتب البرنامج اإلنمائي لألمم المتح�دة بالبحرين والوزارات والجهات 
الحكومي�ة ذات العالق�ة، والتي أولت هذه األهداف بال�غ األهمية حيث تم 
إدراجها ضمن الخطط االس�تراتيجية وبرامج عمل الحكومة مما ساهم في 

تحقيق وإنجاز معظم األهداف.

وبي�ن العامر أن اله�دف الخ�اص »بالقضاء عل�ى الفقر المدق�ع والجوع« 
ال ينطب�ق عل�ى مملك�ة البحري�ن إذ أن المقي�اس الدول�ي لخ�ط الفق�ر 
يتمث�ل بنس�بة الس�كان الذين يعيش�ون بأق�ل م�ن دوالر وربع ف�ي اليوم 
وتبل�غ قيمة المؤش�ر صف�ر، بينما مملك�ة البحرين بفضل النظ�رة الثاقبة 

لس�مو األمير خليفة بن س�لمان آل 
تبن�ت  س�موه  وتوجيه�ات  خليف�ة 
أهداف وطنية متمثلة في تحس�ين 
وتقليص  المعيش��ة  مس�ت��ويات 
وتطوي�ر  االجتم�اع��ي  التف���اوت 
سياس��ات اإلس�ك��ان و التشغيل 

وظروف العمل.

وأض��اف أن مم�ل�ك��ة البح��ري�ن 
حقق�ت بقي�ة األه�داف المتعلق�ة 
االبتدائ�ي«  التعلي�م  »تعمي�م  ب�� 
حي�ث بلغ�ت النس�بة 100 %، كم�ا 
ان مع�دل القرائية بين الش�باب قد 
بل�غ 99 % . كم�ا أن مملكة البحرين 
نتائ�ج  ف�ي  عربي�ا  األول�ى  تعتب�ر 
امتحانات »التميز« لمادتي العلوم 

والرياضيات.

وف�ي م�ا يتعل�ق باله�دف الثال�ث 
الجنس�ين  بي�ن  المس�اواة  »تعزي�ز 
العام�ر  أوض�ح  الم�رأة«،  وتمكي�ن 
أعداد اإلناث تتس�اوى بأعداد الذكور 
ف�ي التعلي�م االبتدائ�ي والثانوي ، 
وتتجاوز أع�داد اإلناث أع�داد الذكور 
ف�ي التعلي�م الجامع�ي، حيث بلغ 
ه�ذا المع�دل 153 أنث�ى ل�كل 100 

ذكر.

وبخص�وص الهدف الرابع الخاص ب� 
»تخفيض مع�دل وفيات األطفال«، 
أكد العامر أن اإلحصاءات العالمية 

تق�ري�ر
»مملكة البحرين لألهداف اإلنمائية لأللفية 2015«
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تش�ير إلى أن هن�اك 53 حال�ة وفاة 
لألطف�ال دون س�ن الخامس�ة في 
العالم لكل 1000 مولود حي ، في 
حين انه يبلغ ه�ذا المعدل 9.1 حالة 
وفاة لألطفال دون س�ن الخامس�ة 
و 7.6 حال�ة وف�اة لألطف�ال الرض�ع 
في مملكة البحرين ،كما ان نس�بة 
التطعيم�ات لألطف�ال ق�د بلغ�ت 

.% 100

وبالنسبة للهدف الخامس المتعلق 
ب�� »تحس�ين صح�ة األمه�ات«، بين 
العام�ر أن هن�اك 35 حال�ة وفاة من 
األمهات ل�كل 100,000 مولود حي 
ف�ي مملك�ة البحري�ن، مقارن�ة ب 
210 حال�ة وفاة ل�دول العالم . كما 
وتتم جمي�ع عمليات ال�والدة تحت 
إش�راف أخصائيي�ن صحيي�ن ويت�م 
تقدي�م خدم�ات الصح�ة اإلنجابي�ة 

في المراكز الصحية  

وفيم��ا يخ��ص اله�دف الس�ادس 
»مكافح�ة في�روس نق�ص المناعة 
م�ن  وغيرهم�ا  اإلي�دز   / المكتس�بة 
األم�راض«، لف�ت العام�ر إل�ى أن�ه 
بي�ن كل 100 ش�خص ف�ي الفئ��ة 
العمري�ة ) 15-24( سنة هناك فقط 
ال�دول  ف�ي  مصابي�ن  أش�خاص   3
المتقدمة، أما في مملكة البحرين 
فتبل�غ ه�ذه النس�بة 0 % ، كم�ا أن 
مرض السل غير منتشر في البحرين 
وبلغت النس�بة )0.4 لكل 100 ألف 
من السكان(، لم تسجل حالة وفاة 

للمالريا منذ 1995.

أم�ا فيم�ا يتعل�ق باله�دف الس�ابع 
»االس�تدامة البيئي��ة«، فق��د أك�د 

أن البحري�ن تعمل جاه�دة على تحقيق�ه الس�يم�ا وانه��ا تواج�ه تحديات 
كبيرة في ه�ذا المجال البيئي بحكم خصائص المملكة الجغرافية وصغر 

مساحتها.

وفيم�ا يرت�ب�ط باله�دف الثامن »تحقيق شراكة عالمية من أجل التنمية«، 
أش�ار العام��ر إل�ى أن مملك�ة البحرين م�ن ال�دول الرائدة في االس�تجابة 
لمتطلب�ات االقتصاد العالمي مما انعكس ايجابيا على الترتيب المتقدم 
م�ن بين ال�دول العربية وغيره�ا م�ن دول العالم في عدد من المؤش�رات 
االقتصادي�ة واإللكتروني�ة العالمي�ة فق�د حقق�ت المملك�ة : المرتب���ة 
13 عالم�ي���ا ف�ي مؤش�ر الحري�ة االقتصادية من قب�ل منظم�ة هرتي��دج ، 
المرت�ب�ة الثامنة عالميا في دراسة معهد فريزر للحرية االقتصادية ، المرتبة 
46 عالميا في س�هولة ممارس�ة أنش�طة األعمال من قب�ل البنك الدولي، 

المرتبة 18 عالميا في مؤشر الجاهزية اإللكترونية

ولفت إلى أنه من باب االنفتاح االقتص�ادي عل�ى الدول األخرى والتع��اون 
ف��ي مجاالت الرزق واالس�تثم��ار تستقطب البحرين العدي�د من الوافدين 
لطل�ب ال�رزق وتحس�ين مس�توياتهم المعيش�ية ولم�ن يعولونه�م في 
أوطانهم ، كما تحرص البحرين عل�ى توفير الحماية الصحية الكافية لهم 
وذل�ك ضمن إط�ار التزاماته�ا الدولي�ة والمتعلقة بص�ون وكفالة حقوق 

العمال دون تمييز .

العدد 168



42

نظم�ت بلدي�ة تون�س بالتع�اون مع  مؤسس�ة  
الت��راث والم�دن التاريخي��ة العربي�ة واألمان��ة 
اإلقليمي��ة لمنظم��ة م��دن الت�راث العالمي 
الخاصة بأفريقيا والشرق األوسط  وبالتعاون مع 
البنك األوروبي لالس�تثمار  والوكالة الفرنسية 
للتنمي�ة وجمعي�ة صيان�ة مدينة تونس مؤتمرًا  
حول التراث  تحت عنوان  » إدارة التراث التاريخي 
والتقلي�دي  بالم�دن العربي�ة واألفريقية  أي دور 
للجماع�ات المحلية والمجتم�ع المدني« خالل 

الفترة  4-5 يونيو 2015 في تونس.

الم�دن  بلدي�ات  رؤس�اء  المؤتم�ر  ف�ي  ش�ارك 
التاريخية العربية وباحثون ومشرفون على إدارة 
تلك المدن إلى جانب ممثلين عن المؤسسات 

الدولية واإلقليمية المعنية.

افتتاح المؤتمر

ه�دف المؤتمر إلى تب�ادل اآلراء بي�ن أمناء البلدي�ات واإلدارات 
المحلي�ة والخب�راء م�ن اج�ل التعري�ف بالتج�ارب الناجح�ة في 

ميدان صيانة وإحياء المجموعات التاريخية والتقليدية.

تضمن المؤتمر س�تة مح�اور،  المحور األول: اإلدم�اج االقتصادي 
واالجتماع���ي  للم���دن التاريخي�ة، المحور الثاني: مس�اهمة 
الجمعيات والمجتمع المدني في إدارة المدن التاريخية، المحور 
الثالث: األدوات التش�ريعية والقانوني�ة إلدارة المدن التاريخية، 
المح�ور الراب�ع: أدوات تموي�ل الت�راث، المح�ور الخام�س: اإلرث 
الثقافي زمن النزاعات واالعتداءات اإلرهابية والمحور السادس 

الفوائد االقتصادية المنجزة عن تهذيب المدن العتيقة.

في الجلس�ة االفتتاحي�ة للمؤتمر تم القاء ع�دة كلمات لوزيرة 
الثقاف�ة والمحافظ�ة على الت�راث في تونس لطيف�ة األخضر، 
رئي�س النياب�ة الخصوصية لبلدي�ة تونس رئيس مجل�س أمناء 
مؤسس�ة التراث والم�دن التاريخي�ة العربية س�يف اهلل األصرم 
وأمي�ن ع�ام  منظم�ة التراث العالم�ي  دوني ري�كارد و مديرة 
الثقاف�ة وبرنام�ج المحافظ�ة على الت�راث بالمنظم�ة العربية  
للتربية والثقافة  والعلوم )االلكس�و( حي�اة القرمازي ومنظمة 

المدن العربية.

وق�د رك�زت الكلمات عل�ى أهمية االهتم�ام بالت�راث وحمايته 
وانتش�اله م�ن اإلقص�اء والتهمي�ش وذل�ك عب�ر إع�داد برام�ج 
للشباب وطلبة المدارس وبرامج لكبار السن في المدن لتنمية 

اهتمامهم واالستفادة من خبراتهم في التراث.

ف�ي كلم�ة األمين الع�ام لمنظمة الم�دن العربية عب�د العزيز 
يوس�ف العدس�اني أكد اهتمام المنظمة بالمعالم الحضرية 
التاريخي�ة والتراثي�ة، كه�دف م�ن أه�داف المنظم�ة وق�ال: أن 
احتض�ان مدين�ة تونس لمؤسس�ة الت�راث وتمكينها م�ن أداء 
رس�التها ف�ي خدم�ة المدين�ة العربي�ة والحفاظ عل�ى هويتها 
العربي�ة واإلس�المية، إنم�ا يترج�م المجه�ودات الكبي�رة التي 

مؤتمر دولي في تونس
إدارة التراث التاريخي والتقليدي في المدن

مؤتمر دولي في تونس
إدارة التراث التاريخي والتقليدي في المدن
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و هك�ذا فإنّ�ه ال مناص من أن تصبح الس�لطات 
المحلية ش�ريكا أساس�يا في التّمش�ي الرامي 
إل�ى تحدي���د المعال�م التراثي���ة  و صيانتها و 
إدارتها. و ما اختي�ار موضوع » التراث العالمي و 
التنمية المستدامة : دور المجموعات المحلّية » 
كموض�وع لالحتفال بالذك�رى األربعين لميثاق 
الت�راث العالم�ي إالّ دلي�ل عل�ى أهميّ�ة ه�ذه 

المقاربة في صيانة المدن التاريخية.

كيف يمكن إذن تحديد هذا الدور و ما هي آليات 
التّدخل على الميدان ؟

يعتبر ه�ذا الس�ؤال الي�وم موضوع الس�اعة إذ 
مثّ�ل المؤتمر األّول لمؤسس�ة الت�راث و المدن 
التاريخي�ة العربي�ة المنعقد بدمش�ق في جوان 
و  سياس�ات  لتقيي�م  فرص�ة   2008 حزي�ران   -
اس�تراتيجيات صيان�ة الم�دن العتيقة و دراس�ة 
إش�كالية التوفي�ق بي�ن متطلّب�ات التنمي�ة و 
متطلّب�ات المحافظة على الت�راث و دعى في 
توصيات�ه إلى التعّمق في هذه المس�ألة. كما 
تطرّقت فعاليات ملتقى » المدن العتيقة 2030 
» الذي انعقد بمدينة مرسيليا بفرنسا من 8 إلى 
9 أكتوبر 2011 إلى إشكاليات التهذيب بالمدن 
التاريخي�ة. كم�ا تعتبر دراس�ة ه�ذا الموضوع و 
تب�ادل الخب�رات بخصوص�ه م�ن األه�داف التي 
بي�ن  المبرم�ة  التّفاه�م  مّذك�رة  إليه�ا  تصب�و 
منظم�ة الم�دن العربي�ة و الجمعي�ة العالمية 
لرؤس�اء البلديات الناطقين بالفرنسية و التي 
تدع�و إل�ى تش�ريك أكث�ر فاعلي�ة للس�لطات 

من المشاركين في المؤتمر

س�بقت ورافقت انعقاد هذا المؤتمر.. في وقت تواجه العمارة 
العربية اإلسالمية تحديات كبرى، وتهب عليها رياح العولمة من 
كل ص�وب .. كما يتعرض التراث العربي اإلس�المي للكثير من 
المخاط�ر والتدمير وف�ي مقدمها اإلهم�ال .. وبالتالي كان من 
الطبيعي أن تعمل منظمة المدن العربية على تش�جيع مدنها 
األعضاء ومؤسساتها ودعمها بكل اإلمكانات المتاحة من أجل 

الحفاظ على تراثها وهويتها ومكنوزاتها التاريخية. 

وق�ال العدس�اني: نح�ن الي�وم معني�ون.. وبالتدخ�ل المتعدد 
األط�راف.. لتعزيز مفهوم التراث والمعالم التاريخية في مدننا، 

وفي مدارسنا، في جامعاتنا، في مجتمعاتنا.

نحن معني�ون بالنس�يج العمران�ي والمحيط.. حماي�ة وصيانة 
وإدارة. وإذا كان البن��د الح��ادي عش��ر ف��ي أجن��دة التنمي�ة 
المس�تدامة لم�ا بع�د الع�ام 2016 ق�د نص عل�ى إقام�ة: مدن 
ش�املة وآمنة ومس�تدامة .. فإن�ه ال مناص م�ن أن تصبح المدن 
والس�لطات المحلية شريكا أساس�يا في التمشي الرامي إلى 
تحديد متطلبات المرحبة الراهنة والتالية، وذلك من خالل إعداد 
اس�تراتيجية تعيد إعمار م�ا أفرزته ثورات ما كان يس�مى بالربيع 
العرب�ي. فالش�واهد واضح�ة ف�ي كثي�ر م�ن المواق�ع العربية 

واألفريقية.. وال سبيل إلى ذكرها أو الحديث عنها.

تقديم المؤتمر
ال ي�زال موضوع إدارة التراث التاريخ�ي و التقليدي محّل اهتمام 
الم�دن التاريخي�ة إذ بفضل تط�ّور مفه�وم الت�راث العمراني، 
أصبحت عمليات الصيانة ال تقتصر على الحفاظ على المعالم 
التاريخية القيّمة فقط بل تعّدت تلك المعالم لتعتني بالنسيج 
العمراني المحيط بها، و هو ما من ش�أنه تحقيق صيانة شاملة 

ورفع لمستوى العيش في المجموعات العمرانية التاريخية.

و  اإلهم�ال  م�ن  تعان�ي  التاريخي�ة  الم�دن  كان�ت  لطالم�ا  و 
التهمي�ش مّم�ا جع�ل منه�ا مراك�ز للفق�ر و اإلقص�اء بس�بب 
تدهور األوضاع به�ا. إالّ أنّها أصبحت في األعوام األخيرة تحظى 
باهتمام جديد يهدف إلى حمايتها باعتبارها تراثا حيّا و متميّزا. و 
للتوفق إلى صيانة هذه المجموعات التاريخية، ال بّد من اعتماد 
تم�ّش متع�ّدد التّدخالت و قادر عل�ى التجاوب م�ع الواقع، يأخذ 
بعين االعتب�ار المقتضيات التراثية و االجتماعي�ة و االقتصادية. 
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المحلية في منظومة أخذ القرارات الخاّصة بالتراث الثقافي.

و تجدر اإلش�ارة إل�ى تميّز المجهودات المبذولة خالل الس�نوات 
األخي�رة ف�ي عملي�ات التهذي�ب العمران�ي داخ�ل العدي�د من 
الم�دن التاريخي�ة، بالرغب�ة في إرس�اء توازن فعل�ي بين القيم 
الثقافي�ة و التراثية و بين االعتب�ارات االجتماعية و االقتصادية و 
ذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة. و يتطلّب هذا التّمشي 
اعتم�ادات اس�تراتيجية معقدة للتّدخ�ل، تتّم ف�ي إطارها إدارة 
المراكز التاريخي�ة مع احترام تعّدد أبعاده�ا و انصهار مكّوناتها 
المعماري�ة و العمراني�ة و البيئي�ة م�ن جه�ة، و االجتماعي�ة و 
االقتصادي�ة و الثقافي�ة م�ن جهة أخ�رى. و مع ذل�ك ظلّت هذه 
المجه�ودات دون الحاجي�ات الفعلي�ة الت�ي تتطلّبه�ا المراكز 
التاريخية في مجال التهذيب و الصيانة. وحتّى يتّم التّوفق إلى 
تنفيذ سياس�ات وطني�ة ناجعة في مج�ال التّدخل ف�ي المدن 
التاريخية تكون في مستوى التحديات المطروحة، ال بّد من وضع 
آليات ناجعة للتّدخل و إلطار قانوني مالئم و مؤسس�ات محلية 
فاعلة ع�الوة على تقدي�ر الموازنات العمومية التي تتماش�ى 
مع هذه اإلجراءات. و من البديهي أنّه ال س�بيل لخلق ديناميكية 
للتهذي�ب و إلحياء الم�دن التاريخي�ة إالّ بتظافر جه�ود الدولة و 
الجماعات المحلية و القطاع الخاص  و المتساكنين أنفسهم. 
كّل هذا يتطلّب إحكام التنس�يق بين مختلف اإلدارات المعنيّة 
بالت�راث و إقام�ة ش�راكة فاعلة بي�ن المؤسس�ات العمومية و 
ضمان مش�اركة حقيقية للجمعيات الناشطة في هذا المجال 
حتّى تتمّكن من مس�اندة البلديات و من المس�اهمة في إنجاز 

المشاريع.   

و م�ن جهة أخ�رى كيف يمك�ن للس�ياحة الثقافية أن تس�اهم 
في رفع التحديات التي تواجه مس�ألة صيانة المدن التاريخية و 

الناتجة عن تسارع نسق التنمية فيها. 

كي�ف يمك�ن إذن أن يضطلع الت�راث بدوره كمح�رّك لالقتصاد 
؟ وم�ا هو ال�دور ال�ذي يمّك�ن لمختل�ف المتّدخلي�ن المنتمين 
إل�ى المجتم�ع المدني و إل�ى الن�ّواب المحلييّ�ن و الوطنيين 
أن يقوم�وا به في مج�ال وضع و تنفيذ اس�تراتيجيات الصيانة و 

الحماية ؟
ه�ذا، و نظرا الهتمام المس�تثمرين المتزايد بالمدن التاريخية، و 
تصاعد نس�ق التموي�الت المرصودة و تنامي عالقات الش�راكة 

بي�ن القطاعين الع�ام و الخاص ف�ي مجاالت 
التهذي�ب و اإلحي�اء، و للمجه�ودات المبذولة 
إليجاد حلول ناجعة للمش�اكل المطروحة في 
بعض الم�دن التاريخية والمتعلّق�ة باآلليات و 
التمويالت الالّزمة للصيانة، وقد كان الملتقى 
فرص�ة س�انح�ة للتباح��ث بش�أن المواضي�ع 
المقترح�ة و أهميّة وضع اس�تراتيجيات صيانة 
م�ن ش�أنه�ا أن تق���ّدم اإلجاب�ات المالئم��ة 

للتساؤالت التالية :

أ - على المستوى التشريعي و المؤسساتي :
-إلى أّي م�دى يمكن اعتبار اآللي�ات القانونية 
و الترتيبي�ة الموجودة حالي�ا مالئمة لعمليات 

الصيانة و اإلحياء ؟

-م�ا ه�ي طريق�ة عم�ل آلي�ات التص�رّف في 
الم�دن التاريخية ؟ هل هي ناجعة ؟ هل يمكن 

إصالحها 

ب - عل�ى مس�توى آلي�ات التّدخل ف�ي المدن 
التاريخية :

- كيف يمكن اس�تنباط المكّونات الرئيس�ية 
الس�تراتيجيات تّدخ�ل بغرض تنمية مس�تدامة 
باألنس�ج�ة العتيق���ة؟ و أّي دور للجم�اع��ات 
تمتي�ن  يمك�ن  كي�ف  ؟  ذل�ك  ف�ي  المحلي�ة 
مقدرتها و ش�رعيتها للتّدخل مباشرة لحماية و 
إدارة  و إحي�اء التراث الثقافي في محيطها ؟ و 
أّي تكوين منش�ود إلطاراتها و أعوانها في هذا 

الميدان ؟

مدين�ة  ف�ي  مقترح�ة  آللي�ات  يمك�ن  -ه�ل 
م�ا أن تك�ون صالح�ة لم�دن أخ�رى و م�ا م�دى 
إمكانية تعميم الحل�ول و اآلليات على المدن 

التاريخية؟

ج - بخصوص تعبئة الموارد :
-كي�ف يمكن تعبئ�ة الموارد العاّم�ة لتمويل 
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تهذيب السكن و إحياء المعالم التاريخية و تنمية االقتصاد بالمدن التاريخية ؟

-كي�ف يمكن إدراج حوافز مالية ضم�ن المنظومات القانونية الرامية إلى حماية التراث و التي تمثّل س�ّدا منيعا 

ضّد مختلف أوجه أشكال المضاربات العقارية ؟

-كيف يمكن تشجيع راعيي الثقافة و الفنون على االهتمام بميدان صيانة التراث ؟

-ما هي التمويالت الخارجية الممكنة عبر قنوات التعاون ؟

من الحضور

جلسة اإلفتتاح
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نظ�م المع���د العرب��ي 
الجه�از  الم�دن،  إلنم���اء 
والف�ن���ي  العلم�����ي 
العربية،  الم�دن  لمنظمة 
بعن�وان  ميداني�ًا  برنامج�ًا 
تج�ارب  عل�ى  »االط�الع 
بلدية إس�طنبول الكبرى« 

خ�الل الفت�رة 26-30 أبري�ل 2015 .ش�ارك ف�ي البرنام�ج  
ثمانون من مسؤولي المدن والبلديات العربية، وأمضوا 
أربع�ة أي�ام حافل�ة بالزي�ارات  لمواق�ع وش�ركات تابع�ة 
للبلدي�ة كما أطلع�وا على كيفية وآلي�ات إدارة المدينة 

ومجلسها البلدي.

ه�دف البرنام�ج إل�ى تمكي�ن م�دن وبلدي�ات عربية من 
زيارة العديد من المرافق والمش�روعات البلدية التنموية 
واالس�تثمارية ف�ي إس�طنبول وإدارة ه�ذه المش�روعات 
الت�ي  المتخصص�ة  الش�ركات  طري�ق  ع�ن  والمراف�ق 
تمتلكه�ا البلدية والتي تتمتع بقدر كبير من االس�تقالل 

اإلداري يمكنها من التنافس والتميز واإلنجاز

هدف البرنامج إلى ما يلي:
• االط�الع على أفضل الممارس�ات في مجاالت التنمية 
المستدامة وأس�اليب إدارة المدينة والخدمات والمرافق 

المحلية واالستثمارات التنموية 

• االط�الع عل�ى ال�دور المتميز الذي يق�وم به المجلس 
البلدي لبلدية إسطنبول الكبرى

• التعرف على أساليب التكامل والتنسيق بين المجلس 
البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية

• التعرف على إدارات وأقسام و وحدات بلدية إسطنبول 
الكب�رى واألجه�زة التابعة لها، وكيفي�ة عملها واالطالع 

وبرامجه�ا  خطط�ا  عل�ى 
وإنجازاتها

• التعرف عل�ى الشركات 
الت��ي تملكه�ا  بل��دي��ة 
وأنش�طته���ا  إسطنبول 
وكيفي��ة عملها وأسباب 

نجاحها.

والشك أن  تنظيم مثل هذه الزيارات الميدانية  يسهم  
ف�ي تبادل  الخبرات واالطالع على افضل الممارس�ات 
ويهيء لمنسوبي البلديات والمدن العربية  مساحات 
اقليمية ودولية  الكتساب  المعارف  والمعلومات في 
كل م�ا يتص�ل بالعم�ل البلدي ف�ي قطاع�ات النقل 

والمياه والنفايات والبيئة وغيرها.

الذين ش�اركوا ف�ي البرنامج م�ن منس�وبي البلديات 
العربي�ة طرح�وا الكثي�ر م�ن األس�ئلة واالستفس�ارات 
ترك�زت ح�ول بنية وحيوي�ة  إنش�اء مثل ه�ذه المراكز 
بالنسبة للمدن والبلديات في توفير كل  أسباب األمن  
والطمأنينة للس�اكنين واكدوا ضرورة  تكرار  مثل هذه 
الزي�ارات الميدانية واالس�تفادة  من تج�ارة مدن كبيرة  
كإس�طنبول ف�ي إدارة المخاط�ر ومواجه�ة  الكوارث 
تمل�ك  متخصص�ة  ك�وادر  وتدري�ب  تأهي�ل  وأهمي�ة  
أهلي�ة التح�دث والتدخ�ل عندم�ا يس�تدعي األمر ذلك 
كذل�ك كان هن�اك تركيز على التقنيات المس�تخدمة  
في تس�يير وإدارة الش�ركات والمراكز التابع�ة لبلدية 
إس�طنبول.. وض�رورة  تمكين قادة المدن من رؤس�اء 
البلدي�ات العربية م�ن القيام بالمس�ؤوليات واعتماد 
الوس�ائل واألدوات العملي�ة التي تجع�ل من المدينة 

أمنة وقابلة للعيش ومستدامة.

وس�وف  يعم�ل المعه�د إلنم�اء الم�دن عل�ى تطوير 

 برنامج متخصص  نظمه المعهد العربي لمنسوبي المدن والبلديات 

مدن عربية في ضيافة إسطنبول
 برنامج متخصص  نظمه المعهد العربي لمنسوبي المدن والبلديات 

مدن عربية في ضيافة إسطنبول

• ثمانون مشاركًا زاروا مواقع  
وشركات تابعة لبلدية إسطنبول
• إنشاء إسطنبول جديدة ومطار 

جديد على البحر األسود
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برامج�ه  وأوراش عمل�ه  لتكون المدن  والك�وادر البلدية 
العربية األعضاء في المنظمة  قريبة من  طرق وأساليب 
م�دن أخرى  خ�ارج  النط�اق المحلي والوطن�ي  وتمكين  
الك�وادر البلدي�ة العربي�ة م�ن االط�الع عل�ى  تجاربه�ا 

وكيفية معالجة تحديات ومشكالت نموها الحضري.

في زي�ارة ميدانية لمعاق�م المي�اه والص��رف الصح�ي  
أف�اد   Iski Water and Wastewater Management
المس�ؤولون أن ح�ل مش�كلة المي�اه ف�ي اس�طنبول 
بدأت من�ذ كانت عاصمة لإلمبراطورية الرومانية وكانت 
المي�اه مالحة  ويتم الحصول عليه�ا عن طريق حفر اآلبار 
وف�ي عهد اإلمبراطورية البيزنطية  كان يتم جمع المياه 
 Ottoman بواس�طة الصهاري�ج. وفي الحقب�ة  العثمانية
Period  أي بع�د  الس�لطان محمد الفاتح تم بناء جس�ور 
وقناطر وس�دود صغيرة لتخزي�ن وجر مياه حيث كان يتم 
توزي�ع  المي�اه عل�ى المن�ازل  بواس�طة الحنفي�ات في 
المساجد والشوارع واألزقة الداخلية. وفي عام 1981  تم 
إنش�اء  مصلح�ة لمياه الش�رب تابعة لبلدية إس�طنبول 
وذل�ك لتامي�ن المي�اه  الصالح�ة للش�رب، و جم�ع مياه 

الصرف وحماية مصادر المياه الطبيعية.

وأفاد المس�ؤولون عن مرفق المياه بأن إسطنبول ليس 
لديه�ا مياه جوفي�ة وإنما مياه س�طحية تت�م معالجتها 

بواسطة الحصى والرمال.

وقام�ت الوف�ود العربية المش�اركة  ف�ي البرنامج بزيارة 
مرك�ز الط�وارئ AKOM التاب�ع لبلدية إس�طنبول حيث 
تقوم البلدية بالدور التنفيذي للحكومة المركزية  حيث 
يعم�ل المرك�ز عل�ى م�دى 24 س�اعة ومن مهام�ه رصد 
الطوارئ وتقليل الخسائر عند حدوث  الكوارث، والتدخل 
الس�ريع والقيام بعملي�ات الترميم للمبان�ي والمرافق 
المتض�ررة. ويت�م التدخ�ل حس�ب درج�ة الخط�ورة عن�د 
نش�وء الكارثة مثل الزالزل والجفاف والفيضانات. وقال 

مس�ؤول في المركز أنه بعد إنشاء مركز الطوارئ في 
العام 2000 حدث زلزال مدمر بعد 5 سنوات من إنشائه.

يتع�اون المرك�ز مع مؤسس�ة يابانية في  دراس�ة قوة 
المباني »  الترب�ة« وقدرتها على الصمود والمقاومة، 
وهناك  مخطط اس�تراتيجي لمواجهة الزالزل يتضمن 
عدة مراحل من بينها البدء بتقوية المباني الحكومية 
والم�دارس والمستش�فيات لجعله�ا مقاوم�ة للزالزل 
باإلضاف�ة إلى مرحلة  التنبؤ وتخمين الخس�ائر » االنذار 

المبكر« عن طريق الرادارات.

يعم�ل المرك�ز عل�ى م�دى 24 س�اعة ويق�دم تجم�ع 
ونش�ر المعلومات على كافة الدوائر المرتبطة بمركز 
الط�وارئ. وق�ال المس�ؤولون ع�ن المرك�ز أن فري�ق 
العم�ل  يتحرك إلى المنطق�ة المنكوبة وفق  بيانات 
ومعلومات تحدد ش�دة الخطر وطبيعته ولعل األخطر 
في ذلك يتمثل في نشوب الحرائق وبالتالي يفترض 
التدخل السريع وقطع شبكة  الغاز عن المدينة. واألمر 
كذلك  ينس�حب على الفيضانات حيث يتم استخدام 
الرسائل اإللكترونية في مدينة ضخمة مثل إسطنبول  

200X50 كم طول وعرض.

تم تدري�ب 3 ماليين طالب على كيفي�ة التصرف في 
حال الط�وارئ وهناك 1000 كاميرا منتش�رة في كافة 
المناط�ق ف�ي إس�طنبول لعملية الرص�د  تتحرك ب���  
360 درجة. كما أن  لدى المركز س�يارات ومعدات انقاذ 
إضاف�ة إل�ى ش�بكة اتص�االت » ال س�لكي« لتمكين 
عل�ى  واالطمئن�ان  ببعضه�م  االتص�ال  م�ن  الن�اس 
ذويه�م. وهن�اك أيض�ًا مس�احات مكش�وفة لهب�وط 
المروحيات عند الكوارث باإلضافة إلى وس�ائل النقل 
ب�رًا وبح�رًا. وهن�اك 3000 موظف لفت�ح الط�رق وإزالة 
ال�ركام عن�د ح�دوث الك�وارث. كم�ا أن المواص�الت 
العام�ة من الباص�ات والعبارات  يتم تس�خيرها لنقل 
الن�اس إل�ى أماك�ن أمن�ة حيث توج�د ف�ي كل عبارة 
مع�دات لإلغاث�ة. وهن�اك 40000 موظف و400 س�يارة 
لفرق اإلطف�اء حيث تتحرك هذه الف�رق خالل 5 دقائق 

للوصول إلى مكان نشوب الحريق في 3 دقائق.

جانب من الحضور
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وهن�اك أيض�ًا 30 س�يارة إس�عاف و 28 طبي�ب و 165 ممرض�ة 
ومم�رض يعملون في البلدية، ويض�م المركز »مطبخ مركزي« 
لتوفير الوجبات في الطوارىء ل�� 200 الف شخص وهناك انواع 

من الخبز يدوم 15 يوميا فضال عن المياه المعبأة.

مركز النفايات
قام المشاركون في البرنامج  بزيارة إلى موقع مطمر النفايات 
ال�ذي تتول�ى إدارته ش�ركة تابع�ة لبلدية إس�طنبول واس�تمع  
المش�اركون إل�ى ش�رح م�ن المس�ؤولين ع�ن المرك�ز ال�ذي 
يس�تقبل يومي�ًا 16 أل�ف طن م�ن النفاي�ات  وبمع�دل 10 األف  
ط�ن م�ن القس�م األوروبي م�ن إس�طنبول  و6 األف ط�ن  من 
القس�م األس�يوي. يتم دف�ن النفاي�ات لمدة س�نة كاملة  يتم 
بعدها  اس�تخدام غاز الميثان الناتج لتوليد الكهرباء بمعدل 34 
ميغاواط في الس�اعة كما يتم إنتاج  2000م3 من المياه نتيجة 
عملي�ة الطمر. وهناك موقع لحرق  النفايات الطبية  بس�عة 24 

الف طن وبمعدل حرق طن  في الساعة.

وفي محيط مطمر النفايات  تم إقامة بيوت محمية للمزروعات 
تنتج ما يعادل 8 % من الزهور  التي يتم اس�تخدامها في تجميل 
مدينة  إس�طنبول. وم�ن المتوقع أن يتم إغ�الق معمل التخمير 
واالنتق�ال إل�ى موقع أخ�ر. كما أن هن�اك ش�بكة أنابيب لنقل 
الغ�از من المخمر إلى 24 محركًا لف�رز المياه والرطوبة ومن ثم 

استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء. 

وقام المش�اركون بزي�ارة إلى المجلس البلدي حيث اس�تمعوا 
إلى ش�رح ع�ن كيفية  اتخ�اذ الق�رارات وإدارة المراف�ق من قبل  
رئي�س وأعضاء المجلس البلدي. يبلغ عدد أعضاء المجلس 310 
أعض�اء  بما في�ه الرئيس، ويجتمع المجلس  في األس�بوع األول 
من كل ش�هر حيث تصل�ه 250 ملف من األقضية يتم دراس�تها 
م�ن قب�ل  اللجان وم�ن ثم  يص�ار إل�ى تحويلها إل�ى المجلس 
البل�دي لالعتم�اد. وهن�اك  5 لج�ان  أو هيئات رئيس�ية ) النقل - 
البيئ�ة األعم�ار... (  كما أن هناك 17 هيئة ل��� ) الصحة والرياضة 

والتراث، التجميل...(. 

ق�رارات المجلس غير سياس�ية ويمكن لهيئ�ة حكومية مركزية  
الغ�اء  الق�رار الص�ادر عن المجل�س البل�دي  اذا كانت تش�وبه 

شبهة سياسية.

الرؤية المستقبلية 
تب�ع ذل�ك زيارة إل�ى مبن�ى البلدي�ة حيث قدم 

المس�ؤولون عن قس�م اإلعمار والتحضر شرحًا 

وافيًا عن المشروعات الجديدة  المنوي إعدادها 

وم�ن بينه�ا إنش�اء مدين�ة جديدة إلس�طنبول 

ومطار جدي�د على البحر األس�ود. كما أن هناك 

نفق جديد للسيارات يربط بين شطري المدينة. 

وف�ي رد على س�ؤال حول الرؤية المس�تقبلية 

لمدينة إس�طنبول  قال مدي�ر اإلعمار  والتحضر : 

زيارة إحدى الشركات التابعة لبلدية اسطنبول

ممثلو المدن العربية  في جلسة حوارية
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شركات تابعة لبلدية إسطنبول
شركة Parking  لمواقف السيارات  وتأجير الدراجات

شركة إلدارة المجمعات السكنية
شركة لتأجير السيارات

شركة النشاء المجمعات السكنية  لذوي الدخل المحدود
شركة ISFALT  لتزفيت الطرق 

ISTON شركة  إلنتاج المقاعد العامة

ش�ركة  لالستش�ارات الهندس�ية واإلنش�اءات وترمي�م  الت�راث 
BIMIAS

ش�ركة إلنت�اج األب�راج الس�كنية  IMAR ، ش�ركة  لصي�د وبي�ع 
OZIDAS السمك

Haik Bread شركة إلنتاج الخبز

Hamidiya-  Spring water شركة للمياه

ش�ركة للمعلومات واألخب�ار وإدارة اإلعالنات بمراك�ز التس��وق 
Istine.co

شركة  إلدارة المقاهي و المقاصف 

ش�ركة  لمد خطوط األنترنت وتركيب إشارات المرور وكاميرات 
ISBAK المراقبة

 Balbem AC  شركة  إلصدار بطاقات األنترنت والنقل

شركة للبيئة والتخلص من النفايات الطبية 

 Istanbul ش�ركة زراعية لبي�ع النباتات واإلش�راف على الحدائ�ق
Treats

أنه س�يتم نقل الصناعات إل�ى مناطق جديدة 
وس�يكون مركز المدينة منطقة البوسفور وأن 
إس�طنبول س�تكون مدينة المال والمؤتمرات 
والس�ياح����ة والصح��ة والت���راث والرياض�ة 
والموضة. كما س�يتم إنشاء شبكة غاز لجميع 
المدن وخطة البلدية  المس�تقبلية هي إنشاء 

مدينة قابلة للعيش من اجل األجيال القادمة.

إسطنبول باألرقام
تاريخ إس�طنبول يعود إل�ى 8 األف  قبل الميالد

عدد السكان  14,3 مليون نسمة
يش�كل الش�باب نس�بة %50 من عدد السكان
15.5 من س�كان تركيا يعيشون في إسطنبول

56 مليون راكب في مطارات إسطنبول
11 مليون سائح زاروا المدينة

25 الف شركة اجنبيه تعمل في المدينة

31 أل�ف اث�ر تاريخي  ف�ي إس�طنبول  لمختلف 
الحضارات

ميزانية  بلدية إسطنبول 15 مليار دوالر )31 مليار 
ليرة(

27 ش�ركة و مؤسس��ة قط��اع ع��ام تملكه�ا 
وتديرها البلدية

%60  م�ن الضرائ�ب وال�واردات العام�ة لبلدية 
إسطنبول

%40 يت�م تحويله�ا الى صندوق بلدي مش�ترك 
ويتم التوزيع على كل بلدية حس�ب المس�احة 

وعدد السكان
1040 حافلة  بلون ارجواني تجوب المدينة يوميًا

350 مليون راكب سنويا  ضمن  النقل البحري

قالوا عن إسطنبول
ق�ال  نابلي�ون عندم�ا زار المدين�ة »  اذا اعتبرن�ا 
العال�م  واحدًا فان اس�طنبول هي عاصمة هذا 

العالم«
مدينة إسطنبول.. مدينة  السبع تالل 

وفود البلديات العربية في لقطة جماعية
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إحتفالية توزيع جوائز صحة البيئة
وتقنية المعلومات

أقام�ت مؤسس�ة جائ�زة منظم�ة الم�دن العربي�ة حف�ل توزيع 

جوائ�ز ال�دورة الثانية عش�ر عل�ى الفائزين م�ن الم�دن واألفراد 

بجوائز صح�ة البيئة وتقنية المعلومات حيث ألقى وزير البلدية 

والتخطي�ط العمراني ف�ي دولة قطر الش�يخ عب�د الرحمن بن 

خليفة أل ثاني رحب في مستهلها السادة الحضور 

وأك�د إن وزارة البلدي�ة والتخطيط العمران�ي ، بصفتها الراعي 

والداعم لمؤسسة الجائزة ، لن تتوانى أبدًا في مواصلة تقديم 

كل المس�اعدة والمس�اندة للمؤسس�ة حت�ى تحق�ق أه�داف 

منظم�ة المدن العربي�ة ومن أبرزها الحفاظ عل�ى هوية المدن 

العربي�ة وتراثه�ا ، م�ن التغريب وري�اح العولمة التي هي أش�د 

واق�وى ف�ي عالمن�ا المعاص�ر وتمثل أكب�ر التحدي�ات للمدينة 

العربية .

وق�ال: نحتفل الي�وم بتوزيع جوائز ه�ذه الدورة ، ويس�عدني أن 

أهن�ئ جميع الفائزي�ن من الش�خصيات والم�دن العربية على 

م�ا حقق�وه من ف�وز اس�تحقوه ع�ن ج�دارة ، كما أهن�ئ جميع 

المش�اركين الذين ل�م يحالفه�م الحظ ولكنهم فازوا بش�رف 

المش�اركة وكانت مدنه�م وأعمالهم حاضرة. وتوجه بالش�كر 

لألمان�ة العام�ة لمنظمة الم�دن العربية بقي�ادة أمينها العام 

س�عادة األخ عبد العزيز يوس�ف العدس�اني عل�ى دورها الهام 

ف�ي الحف�اظ على هوي�ة المدن العربي�ة ، كما توجه  بالش�كر 

للقائمين على مؤسس�ة جائزة المدن العربية على ما يبذلونه 

من جهود لتحقيق أهداف الجائزة ومنها خلق روح المنافسة بين 

المدن العربية في العديد من المجاالت.

وقال الوزير أن ازدياد عدد الترشيحات في الدورة الثانية عشر رغم 

الظروف والتحديات الصعبة تعكس مدى اهتمام مدننا العربية 

بصحة وس�المة البيئة كما تعكس تطلع المدن المس�تمر نحو 

الجديد في عالم التقنيات وتكنولوجيا المعلومات.

كم�ا ألقى األمين العام المس�اعد كلمة نيابة 
عن األمين العام للمنظمة وجه في مس�تهلها  
الش�كر لدولة قطر لدعمها ورعايتها لمؤسسة 

الجائزة وقال: 

ن أنوب  ع�ن معالي أمين ع�ام منظمة المدن 
العربي�ة الس�يد عبد العزيز يوس�ف العدس�اني 
ف�ي إلقاء ه�ذه الكلمة بمناس�بة توزي�ع جوائز 
ال�دورة الثاني�ة عش�ر لمؤسس�ة  الجائ�زة.. وأن 
لس�عادة  والتقدي�ر  الش�كر  بعظي�م  أتق�دم 
الش�يخ عب�د الرحم�ن ب�ن خليف�ة آل ثان�ي وزير 
البلدية والتخطيط العمراني – الرئيس األعلى 
للجائزة على ما يوليه من رعاية ودعم وتوجيه، 
مم�ا كان ل�ه أعظ�م األث�ر ف�ي مس�يرة الجائزة 

ونجاحاتها المتتالية.

أن التواص�ل والتع�اون بي�ن مؤسس�ة الجائ�زة 
والم���دن العربي���ة س��اعد المؤسس�ة عل�ى 
مواصل���ة دوره���ا وأداء رس�التها ف�ي خدم�ة 
األه�داف والغاي�ات الت�ي أنش�ئت م�ن أجله�ا. 
ولعل ما ش�هدته الدورة الثانية عش�ر من إقبال 
المش�اركين عل��ى تقدي�م طلب�ات الترش�يح 
لجوائ�ز هذه ال�دورة، رغ�م الظ�روف والتحديات 
الصعب�ة الت�ي تمر به�ا بع�ض مدنن�ا العربية، 
إنم�ا هو خير دليل عملي عل�ى اهتمام الجميع  
بالمنظم�ة ومؤسس�اتها. وأض�اف: أن ق�رارات 
مؤتمرنا العام السادس عشر في الدوحة 2013 
.. وق�رارات المكت�ب الدائ�م ف�ي دورت�ه الثانية 
والخمس�ين ف�ي المنام�ة 2014 ش�كال محطة 
دف�ع جدي�دة ف�ي مس�يرة المنظم�ة، وتطوي�ر 
أدائها، للنهوض بالمدينة العربية وس�اكنيها.. 
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الثاني، الس�يد حم�زة عبدالمطل�ب عبدالرحمن م�ن المملكة 

األردنية الهاشمية بالمركز الثالث، والسيدة مها غانم الكواري 

من دولة قطر المركز الثالث مكرر.

 وجوائز تقنية المعلومات:

جائ��زة التطبي���ق المتكام���ل: مدين��ة الطائ�ف - الخدمات 

اإللكتروني�ة ألمان�ة الطائ�ف بالمرك�ز األول، مدين�ة الدوح�ة - 

الخدم�ات اإللكتروني�ة ل�وزارة البلدي�ة والتخطي�ط العمران�ي 

بالمركز الثاني، مدينة اإلحس�اء - المملكة العربية السعودية 

بالمركز الثالث.

كم�ا ت�م منح مدين�ة خان يون�س - ش�هادة تقدير عن مش�روع 

»تطبي�ق خدمات إلكتروني�ة داخلية للبلدية«، حي�ث قررت لجنة 

التحكي�م منح المدينة ش�هادة تقدي�ر لما قدمته م�ن مبادرات 

تقنية جدية في توفير خدمات إلكترونية تساعد موظفي بلدية 

خان يونس على تس�هيل إجراءات أعمالهم الداخلية ورفع رضا 

الموظفين العاملين فيها. 

بالنس�بة لجائ�زة أفض�ل خدم�ة إلكتروني�ة، ت�م تكري�م مدينة 

المنامة - خدمة إصدار رخص البناء حيث فازت بالمركز األول، أما 

جائزة خبير المعلوماتية فتم تكريم الدكتورة أروى بنت يوسف 

األعمى من المملكة العربية السعودية »المركز الثاني«. كما 

كرم الوزير  عددًا من الش�ركات والمؤسسات الوطنية الراعية، 

تقديرًا لدورهم في دعم فعاليات مؤسسة الجائزة.

وكانت الدورة الثانية عشرة من جائزة منظمة المدن العربية قد 

حظيت بمش�اركة فاعلة ومتميزة في جوائ�ز صحة البيئة التي 

بلغ عدد الترش�يحات فيها 32 ترشيحًا شملت 11 في فرع الوعي 

البيئي و6 في فرع السالمة البيئية و15 في فرع داعية البيئة.

بينما بلغت الترش�يحات لجوائ�ز تقنية المعلومات 26 ترش�يحًا 

ش�ملت 10 ف�ي فرع التطبي�ق المتكام�ل و12 في ف�رع أفضل 

خدمة إلكترونية و4 في فرع خبير المعلوماتية.

و أص�درت مؤسس�ة جائ�زة منظم�ة الم�دن العربي�ة بمناس�بة 

االحتفال عددًا خاصًا من نش�رتها »الجائزة« تضمن عددًا متنوعًا 

من األخبار والحوارات والمقاالت والتقارير.

ف�كان انخ�راط المنظم�ة في الجه�ود الدولية 
ف�ي التح�ول م�ن األه�داف اإلنمائي�ة لأللفية، 
إلى أه�داف التنمية المس�تدامة واعتماد البند 
الحادي عشر كهدف تنموي مستدام نحو إقامة 
مدن شاملة وآمنة ومستدامة... لقد شكل ذلك 
نقط�ة ارت�كاز ف�ي رس�م المس�ارات اإلقليمية 
والدولي�ة للتنمية والمس�اهمة العربي�ة فيها. 
وختم كلمت�ه بالقول: لقد أطلقن�ا في الدورة 
الثانية والخمس�ين للمكتب الدائم للمنظمة 
ف�ي المنامة، جوائ�ز جدي�دة ومب�ادرات ثقافية 
عل�ى مس�توى الم�دن والبلدي�ات.. تس�تهدف 
المدن والبلديات الصغي�رة .. والفئات العمرية 
م�ن الش�باب المبدعي�ن، وذل�ك انس�جاما م�ع 
المتغي�رات المعاص�رة التي تتس�م بالتوس�ع 
الحضري ..  مما يضفي على ما نقوم به اليوم، 
وف�ي المس�تقبل، بع�دًا جدي�دًا ف�ي مس�اعدة 
ومراجع�ة  قدراته�ا  بن�اء  ف�ي  العربي�ة  الم�دن 
تقدمه�ا التنم�وي في إطار مؤسس�ي للتنمية 

المستدامة.

وق�ام وزي�ر البلدي�ة والتخطي�ط العمراني بعد 
ذل�ك بتوزي�ع الجوائز على الفائزي�ن من المدن 

واألفراد:

جوائز صحة البيئة »فرع جائزة الوعي البيئي«: 

»مدين�ة الجبي�ل الصناعية - المملك�ة العربية 
الس�عودي���ة بالمرك��ز األول، مدين�ة عم��ان 
بالمملك�ة األردنية الهاش�مية بالمركز الثاني، 
مدينة رام اهلل بدولة فلسطين بالمركز الثالث، 
في حين فاز بفرع جائزة الس�المة البيئية مدينة 
الدم�ام بالمملكة العربية الس�عودية بالمركز 
المغربي�ة  بالمملك�ة  العي�ون  مدين�ة  األول، 
بالمرك�ز الثاني، بينم�ا فاز بجائ�زة داعية البيئة 
كل م�ن الس�ي�د أحم��د حس�ي�ن عبدالرحم�ن 
المطوع من دولة قط�ر بالمركز األول، د. أيوب 
أبو دية من المملكة األردنية الهامشية بالمركز 
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كلمة الوزير

لقطة عامة لحفل توزيع الجوائز

مدير بلدية الكويت مع وزير البلدية والتخطيط العمراني ووزير البيئة

كلمة منظمة المدن العربية

األمين العام المساعد ووزير البلديات والتخطيط العمراني

من حفل االفتتاح
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من حفل اإلفتتاح

الوزير مع رئيس مجلس األمناء - رئيس المعهد العربي إلنماء المدن

جولة في المعرض قسم أمانة العاصمة المنامة

وزير البلديات والتخطيط العمراني مع نائب محافظ القاهرة

الوزير ونائب أمين عمان

مدير بلدية الدوحة وميدر أمانة العاصمة
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الوزير ورئيس بلدية قسنطينة

من الجولة في المعرض

من الجولة في المعرض

مدير بلدية الدوحة واألمين العام المساعد

شهادة تقدير مدينة خان يونس

الوزير واألمين العام المساعد في المعرض

جائزة مدينة المنامة
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تكريم مدير بلدية الدوحةجائزة مدينة العيون

توزيع الجوائز على الفائزين

تكريم أمانة عمانجائزة أيوب أبو ديه

من التكريم

لقطة للفائزين والمكرمين
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د.عبالقادر بن عبداهلل الفنتوخ
كلية علوم الحاسب والمعلومات

جامعة الملك سعود

ملخص البحث :
لق�د أثبتت التج�ارب العملية ل�دول نامية كالهند بأن لتقني�ة المعلومات 
واالتص�االت دورًا تنموي�ًا هام�ًا قد يغير مالم�ح المدن ويؤثر تأثي�راُ فاعالُ في 
عجل�ة التنمية االجتماعية االقتصادية التي تح�اول العديد من دول العالم 
النامي انتهاجها. وفي الوقت الذي تس�عى في�ه منظمات األمم المتحدة 
لتبن�ي مفه�وم »تقنية المعلوم�ات واالتصاالت من أج�ل التنمية« والذي 
تبن�اه قادة العالم في قمة األم�م المتحدة األلفية من خالل تبني األهداف 
اإلنمائي�ة لأللفية وتوج بإعالن المبادئ للقم�ة العالمية لمجتمع المعرفة 

والتي عقدت في تونس أواخر عام 2005م.

سعت المملكة كغيرها من الدول لالستفادة من الطاقة التنموية الهائلة 
الت�ي تتيحها هذه الث�ورة التقنية الش�املة التي اجتاح�ت العالم ، والتي 
أدت لدف�ع العديد من الدول لتبن�ي مبادرات تنموية معتم�دة على تقنية 
المعلوم�ات واالتص�االت � كالحكوم�ة االلكتروني�ة والتج�ارة االلكترونية 
والتعلي�م االلكترون�ي � تم�س قطاع�ات هام�ة ف�ي المجتم�ع المدن�ي 
كالتعلي�م وتطوير نظم الخدم�ات العامة نظم التج�ارة . وقد توجت هذه 
الجهود بإطالق »مب�ادرة المدن الذكية« في الس�عودية، والتي تعد إحدى 
اللبن�ات التي يعول عليها للوصول بالمملكة إلى مجتمع معرفي يعتمد 
عل�ى تقني�ة المعلومات واالتصاالت الحديثة ويش�ارك ف�ي تكون اقتصاد 

رقمي متين.

هدف الدراسة :
يه�دف هذا البحث لدراس�ة األبع�اد التنموية لمب�ادرة الم�دن الذكية التي 

 ، مؤخ�رًا  المملك�ة  ف�ي  اطلق�ت 

ومقارنته��ا باأله���داف اإلنمائ�ي�ة 

وبم�ب���ادرة » تقني�ة المعلوم�ات 

واالتصاالت من أجل التنمية » التي 

تتبناه��ا منظمات األم�م المتحدة 

، وبن��اء نم��وذج تنم�وي للمبادرة 

يمك�ن تعميم�ه وتبني�ه م�ن قب�ل 

المدن العربية .

مقدمة
العملي�ة  التج��ارب  أثبت��ت  لق��د 

ل�دول نامي�ة كالهن�د ب�أن لتقني�ة 

دورًا  واالتص��االت  المعل��وم���ات 

تنمويًا هام�ًا قد يغي�ر مالمح المدن 

ويؤث�ر تأثيراُ فاعالُ في عجلة التنمية 

الت��ي  االقتصادي��ة  االجتماع�ي�ة 

تح�اول العدي��د م�ن دول العال�م 

الوق�ت  وف�ي  انتهاجه�ا.  النام�ي 

الذي تس�عى فيه منظم�ات األمم 

المتح�دة لتبن�ي مفه�وم »تقني�ة 

المعلوم�ات واالتص�االت م�ن أجل 

التنمي�ة« والذي تبناه ق�ادة العالم 

ف�ي قم�ة األم�م المتح�دة األلفية 

من خ�الل تبن�ي األه�داف اإلنمائية 

المب�ادئ  بإع�الن  وت�وج  لأللفي�ة 

للقمة العالمي�ة لمجتمع المعرفة 

والتي عقدت في تونس آواخر عام 

2005م. 

مبادرة المدن الذكية
في المملكة العربية السعودية

مبادرة المدن الذكية
في المملكة العربية السعودية
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وقد أول�ت حكوم�ة المملكة تقني�ة المعلومات 

اهتمام�ا كبي�رًا، وذل�ك لدوره�ا المؤثر ف�ي زيادة 

تقني�ة  قط�اع  ش�ه�د  وق��د  ال�دول.  اقتصادي�ات 

المعلوم�ات تغي�رات كبي�رة ف�ي األربعي�ن س�نة 

الماضية. فكانت البدايات محصورة في تطبيقات 

مح�ددة وقليلة. وترج�ع بدايات اس�تخ�دام تقني�ة 

المعلومات ف�ي القطاع الحكومي المدني إلى 

عام 1382ه�، وذلك م�ن قبل مصلحة اإلحصاءات 

العامة حيث اس�تخدمت الحاس�ب اآلل�ي للقيام 

ببع�ض أعمالها. وفي بداية التس�عينات الهجرية 

بدأ انتش�ار تقنية المعلومات في جهات حكومية 

أخرى، حيث تم اس�تحداث مراكز حاسب آلي، وتم 

الحص�ول عل�ى األجه�زة المختلف�ة. وتتمي�ز تلك 

الفت�رة بأجه�زة الخ�وادم الكبي�رة، ذات التكلفة 

الكبيرة. وقد بدأ القطاع الخاص في التركيز على 

هذا القطاع في تلك الفترة، حيث تم إنش�اء عدد 

م�ن الش�ركات والمؤسس�ات المتخصص�ة ف�ي 

بيع وصيانة أجه�زة الحاس�بات المختلفة وتطوير 

بعض التطبيقات. وقد انتش�رت تطبيقات تقنية 

به�دف  المختلف�ة  المج�االت  ف�ي  المعلوم�ات 

زي�ادة اإلنتاجي�ة وتحس�ين األداء. ه�ذه المج�االت 

تش�مل : المجاالت المالية، والصناعي�ة، التجارية، 

الحكومية، والتعليمية، والصحية.

وق�د كان للقط�اع الخ�اص ف�ي المملك�ة -م�ن 

خالل ش�ركة أرامكو- الس�بق في استخدام تقنية 

المعلومات منذ سبعينيات القرن الماضي. وفي 

الوق�ت الحاض�ر تس�تخدم الش�ركات الس�عودية 

-خصوص�ًا الكب�رى منها، مث�ل: أرامكو، وس�ابك، 

والخط�وط  الس�عودية،  االتص�االت  وش�ركة 

الس�عودية، والبنوك- أحدث التقنية لتطبيقاتها 

الخاص�ة. وب�دأ انتش�ار تقني�ة المعلوم�ات يتزاي�د 

بش�كل كبير. فاإلحصاءات تش�ير إلى أن أكثر من 

80 % م�ن ش�ركات القط�اع الصناعي تس�تخدم 

أجهزة حاسبات.

مبادرة المدن الذكية : 
في إط�ار النهض�ة التنموية الش�املة الت�ي يقودها خادم 
الم�دن  مب�ادرة  المملك�ة  أطلق�ت  الش�ريفين،   الحرمي�ن 
الذكي�ة والت�ي تمث�ل إح�دى اللبن�ات الت�ي يع�ول عليه�ا 
للوصول بالمملكة إلى مجتم�ع عصري يعتمد على تقنية 
المعلومات واالتصاالت الحديثة ويشارك في تكون اقتصاد 

رقمي متين. 

وقد س�عت حكومة المملكة كغيرها من الدول لإلستفادة 
م�ن الطاق�ة التنموي�ة الهائل�ة الت�ي تتيحه�ا ه�ذه الثورة 
التقني�ة الش�املة التي اجتاح�ت العالم، والت�ي أدت لدفع 
العدي�د من ال�دول لتبن�ي مب�ادرات تنموية معتم�دة على 
تقني�ة المعلوم�ات واالتص�االت - كالحكوم�ة االلكترونية 
والتجارة االلكترونية والتعليم االلكتروني - تمس قطاعات 
هام�ة ف�ي المجتم�ع المدن�ي كالتعلي�م وتطوي�ر نظ�م 
الخدم�ات العام�ة ونظم التج�ارة.  وقد توجت ه�ذه الجهود 
بإطالق »مبادرة المدن الذكية« في الس�عودية، والتي تعد 
إح�دى اللبنات التي يع�ول عليها للوص�ول بالمملكة إلى 
مجتمع معرفي يعتمد عل�ى تقنية المعلومات واالتصاالت 

الحديثة ويشارك في تكون اقتصاد رقمي متين.

وتطم��ح ه���ذه المب���ادرة إل��ى إيج�اد م��دن عص�ري��ة 
تتوف�ر أول��ى(  كمرحل���ة  الري��اض  بالعاصم��ة  )تب���دأ 
فيه�ا خدم�ات االتص�ال ذات نط�اق عري�ض بحي�ث تتوف�ر 
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تل�ك الخدم�ات  لجمي�ع األف�راد وف�ي مختل�ف األماك�ن العام�ة بم�ا فيه�ا ) الحدائ�ق والمنتزه�ات، والمكات�ب، 

والمستش�فيات، وأماك�ن التجمع�ات عموم�ا (، وإضاف�ة إل�ى ذل�ك يت�م تس�خير كاف�ة الخدم�ات الحكومي�ة 

والخاصة بحيث تكون متوفرة بش�كل آمن وميس�ر لهؤالء المس�تخدمين عبر مواقع نس�يجية وخدمات ال سلكية.

وفي حالة تتويج ذلك بتوفر محتويات وخدمات تجارية متنوعة فإن هذا س�يتيح بيئة مناس�بة ومناخ مالئم لتعامل 

س�لس م�ع تطبيق�ات العمل والتعليم عن بع�د دون تقيد بمكان محدد للعمل أو الدراس�ة. إضافة إل�ى ذلك فإن هذه 

الم�دن الذكية تعمل بفاعلية أعلى وبتأثير أقل س�لبية عل�ى البيئة العامة وبحاجة أقل لوس�ائل النقل المختلفة كما 

أنها تس�هم في إيجاد فرص عمل أكبر للمرأة الس�عودية وتش�رك قطاع�ات جديدة من المجتمع مث�ل ذوي االحتياجات 

الخاصة وغيرهم.

ما هي المدن الذكية :
فكرة المدن الذكي�ة هي فكرة تم 

تطبيقه�ا بصور متع�ددة في بقاع 

كثي�رة م�ن العال�م ومن م�ا يدعم 

مس�يرة التطور في المملكة تبنى 

ه�ذه الفك�رة بم�ا يناس�ب ظروف 

المملك�ة و يخ�دم المناط�ق التي 

يتم تطبيق المفهوم فيها وباختيار 

اقتص�اد  تدع�م  الت�ي  الوس�ائل 

وصناع�ة تقني�ة المعلوم�ات ف�ي 

المملكة. 

المدين�ة  م�ن  األساس�ي  اله�دف 

الذكية هو توفير بنية تحتية  لمدينة 

متطورة ف�ي جميع المجاالت تتوفر 

فيه�ا الخدم�ات إلكتروني�ًا بكفاءة 

باس�تخدام  ذل�ك  ويتحق�ق  عالي�ة 

الالس�لكي��ة  االتص��االت  تقني���ة 

والس�لكي��ة وبتوفي����ر الخدم�ات 

والمحتوى المناس�ب ونشر األجهزة 

الق�ادرة عل�ى الوص�ول  الطرفي�ة 

الالسلكي لهذه البيئة.

ه�ذه  تبن�ت  الت�ي  الم�دن  وم�ن 

مدين�ة  بنج�اح،  وطبقته�ا  الفك�رة 

تمب�ي في والي�ة أريزون�ا األمريكية 

قامت ببناء ش�بكة السلكية تغطي معظم أنحاء المدينة لتوفير االتصال 

باالنترن�ت للمنازل وقطاع االعمال ولتوفير االتصال الش�بكي الالس�لكي 

لموظف�ي البلدية والس�المة العام�ة ولتقديم الخدم�ات العامة لجامعة 

والي�ة اريزون�ا. وللنج��اح الذي حققت��ه المدينة بدأت التجرب�ة تعمم على 

الم�دن المحيط�ة لتأس�يس ش�بكة الس�لكية للم�دن المتج�اورة. وتع�د 
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الش�بكة الالس�لكية للمدينة أكبر 
شبكة السلكية مفعلة في العالم 
و  عمي�ل  االف  ثالث�ة  عل�ى  تعتم�د 
700 نقط�ة اتص�ال الس�لكي. عدد 
سكان المدينة 160 ألف ومساحتها 
تغط�ي 40 مي�ل مرب�ع ويوج�د بها 
حوال�ي 50 ألف طالب يس�تفيدون 
من خدمات الشبكة الالسلكية في 

التعليم. 

خصائص المدن الذكية :
• بني�ة تحتي�ة لالتص�االت مت�اح��ة 
للجميع م�ن بما في ذلك المناطق 

المأهولة وغير المأهولة. 

عام���ة  وخدم���ات  • تطبيق���ات 

االم��ن  مث���ل  للجمي��ع  متوف��رة 
والصحة والتعلي�م والبنية التحتية 

االقتصادية.

•  المجتمع مترابط ببعضه البعض 
بشبكة خدمات متكاملة.

• بيئ��ة ابتك���ار واب��داع متوف��رة 
الخدمات  للجميع لتش�جيع تطوي�ر 
والتطبي�ق���ات الجدي���دة )مث��ل 

حاضنات االعمال(.

المتطلبات العامة 
للمدينة الذكية :

إن االرتقاء بالمدين�ة لتصبح مدينة 
ذكي�ة، ال يتحق�ق بإط�الق حم�الت 
اعالمي�ة وال بتبني خط�ط وبرامج ال 
تس�تند الس�س علمية س�ليمة، بل 
يتحق�ق بتوفي�ر بني�ة تحتي�ة متينة. 
وق�د اعتم�د مب�ادرة الم�دن الذكية 
ف�ي المملك���ة خم�س��ة مح��اور 
ذكي�ة  لم�دن  للوص�ول  أساس�ية 

حقيقية ترتقي بمستوى الخدمات لقطاعات المجتمع المختلفة. 

1( بنية االتصاالت: تعد البنية التحتية لالتصاالت بمثابة العصب الرئيس�ي 
للمدين�ة الذكي�ة. ومن أه�م التقنيات التي س�توفرها الم�دن الذكية في 

المملكة:- 

• شبكة اتصال رئيسية: ربط أماكن التجمع والترفيه والمجمعات السكنية 

.)WIMAX( و المالية بشبكات مركزية مثل

• نق�اط توزي�ع الس�لكية:  نش�ر نق�اط س�اخنة) hot-spots( ف�ي المدين�ة 
ورب�ط هذه النقاط بش�بكة رئيس�ية ووصلها بمراكز المعلوم�ات حيث أنه 
باس�تطاعة أي ش�خص الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها عن طريق 
األجهزة الطرفية التي يحملها   )PDAs, laptops(  كأس�عار األسهم وأحدث 

المعلومات االقتصادية على المستوى المحلي والعالمي.

• استخدام تقنيات االتصال المرئي. 

• استخدام الشبكات الالسلكية )Micro wave links( حين يتطلب األمر.   

• استخدام االتصاالت الفضائية حين يتطلب األمر.

2( األجه�زة الطرفي�ة: لتمكي�ن متلقي الخدم�ات من الحص�ول عليها ال بد 
من توفير أجهزة طرفية تمكن المس�تخدمين من الوصول لهذه الخدمات. 
ولتحقي�ق ذل�ك أطلق�ت المملك�ة مب�ادرة الحاس�ب المنزل�ي لتمكي�ن 
المواطنين من الحصول على أجهزة حاسب آلي بتكلفة معقولة وبطرق 

ميسرة.
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خصوصيته�م. حي�ث تج�د العدي�د 
بالخدم�ات  يثق�ون  ال  الن�اس  م�ن 
البنكية عب�ر االنترنت وال بالتس�وق 
االلكترون�ي. ولنج�اح المب�ادرة تم 
االعتب�ار  بعي�ن  العام�ل  ه�ذا  أخ�ذ 
وجاري العمل على تأسيس شبكة 
معلوم�ات آمن�ة تربط كاف�ة انحاء 

المملكة.

5( التوعي���ة والتثقي��ف بأهمي��ة 
المش�روع: لضمان نجاح المش�روع 
ت�م تصمي���م خط���ط توعوي��ة 
تس�تهدف جمي�ع ش�رائح المجتم�ع 
المش���روع  بأهم�ي�ة  لتوعيت�ه�م 
ونط�اق خدمات�ه وما يمك�ن له من 
تحقيق نقلة نوعية بمستوى الحياة 

االجتماعية بالمدن السعودية.

مجاالت التطبيق الرئيسية 
لخدمات المدن الذكية :

عدي�دة  خدم�ات  الذكي�ة  للمدين�ة 
تش�مل كافة ش�رائح المجتمع مما 
ي�ؤدي إلى زيادة الكفاءة و تعميم 

الفائدة. ومن أهم هذه الخدمات:-

1( المجال التعليم�ي: يعتبر قطاع 
التعلي�م ف�ي المملك�ة م�ن أكث�ر 

تس�تفيد  أن  المتوق�ع  القطاع�ات 
من المدن الذكية، حيث أن المدينة 
الذكية ستوفر بنية تحتية متكاملة 
واالتصاالت  المعلوم��ات  لتقني��ة 
مما س�يمكن للجامعات والمعاهد 
والم��دارس م��ن تبن��ي تقني��ات 
التعل��م االلكت�رون��ي والتعلي�م 
ع�ن بع��د المعتم�د عل�ى تقني�ة 
المعلومات واالتص�االت. وقد بدأت 
العدي�د م�ن الجامعات الس�عودية 
بالعم�ل على تطوي�ر برامج تعليم 
الكتروني مس�اندة لبرامج التعليم 
ومنه�ا  تقدمه�ا  الت�ي  التقلي�دي 
جامع�ة الملك س�عود في الرياض 
وجامع�ة المل�ك فيصل ف�ي جدة. 
ومن أهم ما ستوفره المدن الذكية 
لقطاع التعليم الخدمات الرئيسية 

التالية:- 

3( الخدم�ات والمحتوى: إن مقياس 
نج�اح المدينة الذكي�ة يعتمد على 
ما تقدم�ه لمواطنيها م�ن خدمات 
ومحتوى الكتروني آمن ومناس�ب. 
حيث أن االجهزة والشبكات وحدها 
غير ق�ادرة عل�ى االرتق�اء بالمدينة 
لمس�توى المدن الذكية دون وجود 
تتي�ح  مناس�بة  وخدم�ات  محت�وى 
لس�كانها الحص�ول عل�ى الخدمة 
ف�ي أي وقت ومن أي م�كان. وتوفر 
له�م محت�وى يتناس�ب م�ع ثقافة 

المدينة. 

4( أم�ن المعلوم�ات والخصوصية: 
رغ�م القف�زة الهائل�ة ف�ي تقني�ة 
المعل���وم����ات واالت��ص���االت، 
اال أن العدي�د من مس�تخدمي هذه 
التقنيات ال زالوا ال يثقون بمس�توى 
أمنه���ا وم���دى حفاظه���ا على 
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بش�بكات  مربوط�ة  خاص�ة  تعليمي�ة  مراك�ز  وج�ود   •
مربوط�ة  المراك�ز  ه�ذه  تك�ون   )WIMAX( الس�لكية 
بالبواب�ات للحص�ول عل�ى المعلوم�ات العلمية على 
المس�توى العالمي وبثها في مواقع محددة عن طريق 

هذه الشبكات الالسلكية.

• إمكانية اإلس�تماع إلى أو مشاهدة المحاضرات التي 
تلق�ى على المس�توى المحلي والعالم�ي عن طريق 
مراك�ز خاصة تبث هذه المحاضرات بواس�طة ش�بكات 
تقني�ة  بإس�ت�خدام   )GSM 3rdG( النقال�ة  اله�وات��ف 
الجي�ل الثالث للش�بكة الخلوية أو الش�بكات المحلية 

الالسلكية .

• وضع مكتب�ات إلكترونية في مناطق خاصة وربطها 
بالمكتب�ات المركزي�ة لس�هولة الوصول إل�ى الكتب 

المختلفة .

2( مج�ال النق�ل والمواص�الت: تزخر المملكة بش�بكة 
مواصالت حديثة وضخمة تمتد االف الكيلومترات وتربط 
الم�دن والقرى معًا بش�بكة طرق حديث�ة. وقد أصبحت 
مدن المملكة مزدحمة بحركة الس�يارات في السنوات 
االخيرة. مما فاقم من مش�كلة السيطرة والرقابة على 
الط�رق، وقد س�اهمت تقني�ة المعلوم�ات واالتصاالت 
بتقدي�م حل�ول مبتك�رة للس�يطرة على حرك�ة المرور 
وش�بكات المواصالت. وتعد البني�ة التحتية لالتصاالت 
التي س�وف تقدمها المدن الذكي�ة من أهم الخطوات 
التي سوف تساهم في حل هذه االشكاليات من خالل 

توفير الخدمات التالية:-

المعلوم�ات  لتب�ادل  بش�بكات  الم�رور  مراك�ز  رب�ط   •
المهمة لتس�هيل عملية الحرك�ة المرورية ونقلها إلى 

الناس عن طريق الشبكات الالسلكية والخليوية .

• أمكانية الحصول على خرائط محددة ومواقع معينة 
عن طريق إس�تخدام ص�ور األقمار الصناعي�ة وبثها إلى 
المراكز المرورية وإلى عامة الناس عن طريق استخدام 

)GPS systems( الخدمات المختلفة مثل

• المراقبة المرورية عن طريق ربط الكاميرات الموزعة 
ف�ي مختلف الط�رق والتقاطع�ات المروري�ة للحصول 

عل�ى المعلوم�ات المناس�بة لتنظي�م حرك�ة الس�ير 
وتخفيف نقاط االزدحام.

المعلوم��ات  عل�ى  الحص��ول  وس�رع�ة  س�هول�ة   •

المختلف�ة الخاص�ة  بالخدم�ات المروري�ة ع�ن طري�ق 
إس�تخدام خدم�ات الج�وال المختلف�ة م�ن قب�ل عامة 

الناس) المخالفات , مناطق اإلزدحام ...( .

3( المج�ال الصحي: يع�د التكامل والتراب�ط بين كافة 
القطاع�ات االقتصادي�ة م�ن ركائ�ز التنمي�ة الش�املة 
المستدامة في المدن ، وقد اخذت مبادرة المدن الذكية 
ه�ذا العامل بعي�ن االعتبار وعملت على تأس�يس بنية 
تحتي�ة تحقق التكام�ل والترابط بين كاف�ة القطاعات 
في مدن المملكة. ويعد قط�اع الخدمات الصحية في 
من أه�م القطاعات التي تس�تهدفها المب�ادرة، حيث 
س�توفر الم�دن الذكية بني�ة تحتية تمكن ه�ذا القطاع 
من االرتق�اء بمس�توى خدماته. ومن أهم ما س�تقدمه 

المد الذكية للقطاع الصحي:-

• ربط المستشفيات العامة والخاصة بشبكات لتبادل 
المعلومات الالزمة لزيادة كفاءتها لعالج المرضى.

• ربط الصيدليات لتبادل األدوية بالس�هولة والس�رعة 
المناسبة لزيادة كفاءتها.

• وجود نقاط خاصة الس�لكية إلمكاني�ة الوصول من 

خالله�ا إل�ى أقس�ام الط�واريء بالس�رعة المطلوب�ة 
حال�ة  ف�ي  والص�ورة  بالص�وت  معه�م  والتخاط�ب 

الطواريء الخاصة .

• رب�ط المستش�فيات بمن�ازل المرض�ى ذوي الحاالت 
الخاصة )حاالت القلب مث�ال( لمتابعة حالتهم الصحية 
وإنذاره�م ف�ي حال�ة تده�ور صح�ة المري�ض بطريق�ة 

تلقائية كمتابعة إشارة تخطيط القلب مثال.

4( المجال األمن�ي: تعرضت المملكة كغيرها من دول 
العالم للهجمات االرهابية والتخريبية التي استهدفت 
قطاعات حيوية وتس�ببت في نش�ر الرعب في مجتمع 
آم�ن ومس�الم تبع خط�ى الحبي�ب المصطف�ى. وقد 
عملت القطاعات االمنية في المملكة على استخدام 
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احدث التقنيات في تطوير مس�توى الخدمات االمنية. وتأتي مبادرة المدن 
الذكية لتعمل على تكامل وترابط هذا القطاع، وس�وف تس�اهم بتقديم 

خدمات عديدة من أهمها:-

• ربط مراكز األمن العامة بمختلف أقس�امها ) اإلطفاء, الطوارئ , النجدة( 
لتبادل المعلومات الالزمة وسهولة الوصول إلى األهداف المطلوبة

• وض�ع ش�بكة م�ن الكامي�رات المنتش�رة في مخلت�ف مناط�ق المدينة 
لمراقبة الوضع األمني .

• وض�ع نقاط خاصة في المناطق الحساس�ة ووصلها مع المراكز األمنية 
لمتابعة الوضع األمني وتحذيرهم عند وقوع حاالت طوارئ تلقائيا .

5( المجال االجتماعي والترفيهي: يس�عى االنسان ومنذ القدم الستخدام 
التقنيات المتاحة لتحقيق الرفاه االجتماعي. ومنذ ظهور تقنية المعلومات 
واالتصاالت وانتشارها ساهمت بتغيير انماط الحياة في المجتمعات وأدت 
لتطوير مس�توى الخدمات التي يحصل عليها االنس�ان في مجتمع مترابط 
أصب�ح يع�د كقري�ة صغيرة متش�ابكة يحصل فيها االنس�ان عل�ى خدمات 
ش�تى وهو جالس أمام شاشة الكمبيوتر. وتأتي مبادرة المدن الذكية في 

المملكة لتضع أرضية صلبة لتقديم خدمات جديدة من أهمها:-

• ربط المراكز التموينية واألسواق المنتشرة بشبكات ال سلكية للوصول 
إليه�ا عن طري�ق األجهزة الطرفية كاس�تعراض الس�لع وش�رائها من هذه 

المراكز واألسواق .

• وضع نقاط س�اخنة في المرافق العامة وربطها بشبكات للوصول إلى 
مطاعم ومراكز الترفيه و استعراضها عن طريق األجهزة الطرفية .

• وضع نقاط س�اخنة في المرافق العامة كالحدائق والمناطق الترفيهية 
للتح�دث واإلتصال بي�ن الناس وتب�ادل األف�كار والنقاش�ات والمعلومات 

العامة . 

ما يمكن للمدن والبلديات العربية تحقيقه للتحول 
لمدن ذكية :

يالح�ظ الجمي�ع بأن العديد م�ن الم�دن العربية حققت قف�زات كبيرة في 
اس�تخدامات تقنية المعلومات واالتصاالت من أج�ل التنمية. ولكي تنجح 
جه�ود أية مدينة في تبني وانجاح مش�اريع المدن الذكي�ة ال بد من العمل 
بمنهجية علمية تتوافق مع امكاني�ات المدينة وهويتها الثقافية المميزة. 

وهنالك مجموعة خطوات ينصح باتباعها لتحقيق ذلك، ومن أهمها:-

• تأسيس شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنمية مستدامة 
للمدينة.

المعلومات  تقني�ة  مش�اريع  • ربط 
العامة  باالس�تراتيجية  واالتص�االت 

للمدينة.

• االستفادة من أفضل الممارسات 
والتجارب العالمية.

• العم��ل عل��ى توحي��د الجه�ود 
وتكام���ل الخط���ط والمش�اري�ع 

التنموية بين مختلف القطاعات.

• وض��ع خط�ة رئيس�ي�ة لمش�روع 
المدين�ة الذكي��ة وتأس�ي�س ادارة 
مس�تقل�ة تعم��ل عل��ى تنس��ق 
الجه�ود ومتابع�ة تنفيذ المش�اريع 

المرتبطة.

• تشجيع مؤسسات القطاع العام 
الخدم�ات  وتقدي�م  تبن�ي  عل�ى 

الحكومية الكترونيًا.

• توعي�ة المواطنين ألهمية تقنية 
المعلوم�ات واالتص�االت بالتنمية. 
وتش�جيع�ه��م عل��ى اس�تخ�دام 
الوس�ائل االلكترونية في الحصول 

على الخدمات.
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 المهندس: احمد عبد الرحمن الجودر
 إدارة التخطيط الهيكلي - اإلدارة العامة للتخطيط العمراني

مملكة البحرين

الملخص
تلق�ي الورق�ة الضوء على نش�أة جه�از التخطيط العمران�ي في مملكة 
البحرين وتطوره، في العقود األربعة الماضية، وكذلك عرض اختصاصات 
وض�ع  ف�ي  الجه�از  م�ع  الفاعلي�ن  الش�ركاء  كأح�د  البلدي�ة  المجال�س 
المخطط�ات العمراني�ة على مس�توى المحافظ�ات والم�دن والقرى في 
المملك�ة. ث�م تتص�دى الورقة إل�ى تعريف مفه�وم التقني�ة، وتركز على 
اس�تعراض أنم�اط م�ن التقنيات الحديث�ة، من األجه�زة والبرام�ج المتاحة 
اس�تخدامها لجه�از التخطي�ط العمران�ي في مج�ال ممارس�اته لوظائفه 
واختصاصات�ه، ف�ي وضع المخطط�ات العمراني�ة اإلس�تراتيجية المالئمة 
لدعم التنمي�ة. وما هي تأثيراته�ا على بيئة العم�ل والمجتمع. من تقنية 
نماذج اإلس�قاطات الس�كانية و توزيعه�م كقاعدة أساس�ية لالحتياجات 
االجتماعي�ة واالقتصادية في بيان�ات التنمية العمرانية، إل�ى تكاملها مع 
تقني�ات: االستش�عار عن بعد، نمذجة ش�بكة الم�رور، ونمذج�ة هيدروليكا 
الس�واحل والمي�اه اإلقليمية ف�ي المملكة، كله�ا تدعم عملي�ات تطوير 
المخطط�ات الهيكلية ومخططات اس�تخدامات األراض�ي، والمخططات 
 التفصيل�ة، لفت�ح آفاق النم�و الذكي وف�رص االس�تثمار الع�ام والخاص.

وحي�ث ان�ه ال جدوى للتقنيات ف�ي تقديم الحلول في حال�ة غياب العنصر 
البش�ري، حرصت الورقة عل�ى عرض بعض النتائج األولية الس�تبيان يقيم 
م�دى اس�تيعاب العاملين التش�غيليين ف�ي الجهاز لمفه�وم التقنية وما 
م�دى توظيفهم لتطبيقاتها ف�ي مجال عملهم، وتتع�رف من منظورهم 
عل�ى: دور التدريب والتأهيل التقن�ي ومقترحاتهم في تعزي�ز دور التقنية 

في الجهاز التخطيطي.

المقدمة
تح�رص الورقة عل�ى أن تتقدم بعرض تجربة مملك�ة البحرين في توظيف 
التقني�ات الحديث�ة ف�ي جه�از التخطي�ط العمران�ي م�ن خالل ن�دوة »دور 
التقني�ة قي دعم التنمية الش�املة في المدينة العربي�ة« والتي  ينظمها 
المعهد العربي إلنم�اء المدن في مدينة مراكش، المملكة المغربية في 

الفترة 4-8 يوني�و 2007م، في إطار 

االهتمام بتبادل  الخبرات والتجارب 

العربي�ة بش�ان التقني�ات الحديث�ة 

لتعمي�م  التكنولوجي�ا،  ونق�ل 

العربي�ة  التج�ارب  م�ن  االس�تفادة 

الناجح�ة وال�دروس م�ن اإلخفاقات 

التي تعرضت لها.

فبعد الحدي�ث المختصر عن نش�أة 

جه�از التخطي��ط العمران�ي ف��ي 

منهج�ا  الورق�ة  تنته��ج  البحري��ن، 

ف�ي  المتوف�رة  للتقني�ات  وصفي�ا 

الجه�از م�ع اإلش�ارة إلى إس�هامها 

في تقدي�م الحل�ول اإلس�تراتيجية 

ودع�م التنمي�ة الش�املة، وتحليل 

أثره�ا عل�ى بيئ�ة العمل، فال ش�ك 

أن اإلدخ�االت التقني�ة تتواصل مما 

تس�تدعي االحتياج�ات التنظيمي�ة 

إلع���ادة الهيك�ل���ة للتنظ�ي���م 

واالحتياج��ات التدريبي��ة وتطوي��ر 

ت�م  هن�ا  وم�ن  العم�ل،  أس�الي�ب 

ف�ي  التش�غيلي  ال�كادر  اس�تبيان 

الجهاز للوقوف على هذه التبعات، 

خصوص�ا وان العنص�ر البش�ري هو 

العامل الحاسم في إدارة المعرفة 

التقنية.

جهاز التخطيط العمراني ودوره في
تطبيق التقنية لدعم التنمية
جهاز التخطيط العمراني ودوره في

تطبيق التقنية لدعم التنمية
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البحري�ن  مملك�ة  عاصم�ة  المنام�ة،  مدين�ة  ش�هدت 
بلدي1نص�ف  مجل�س  أول  ميالدي�ة   1919 س�نة  ف�ي 
أعضائ�ه باالنتخاب�ات الحرة، وش�اركت في�ه المرأة في 
االقت�راع. مم�ا جع�ل البحري�ن ضم�ن التج�ارب العربية 
تجرب�ة  تك�رار  وم�ع   البل�دي،  العم�ل  ف�ي  المبك�رة  
المجلس وانتش�ارها بعد عقد إلى مدين�ة المحرق، مما 
مه�دا ال�ى إرس�اء أرضي�ة إلدارة التخطي�ط العمراني، 
حي�ث ان�ه م�ن المع�روف أن المجال�س البلدي�ة تقوم 
بمتابعة ش�ئون الحياة العمرانية والتصدي لمتطلبات 
 تنظيمه�ا وتوفي�ر الخدم�ات الت�ي يحتاجها الس�كان. 
كم�ا عرف�ت الفت�رة 1956 - 1970 وج�ود مجل�س إداري 
مركزي ض�م اإلدارات الحكومية وم�ارس دور التخطيط 
العمراني، وشمل المجلس في تبعيته وحدة التخطيط 
الطبيع�ي في متصف الس�تينات، ووج�ود جهاز إلعداد 
المخططات العمرانية، سابقة أخرى لمملكة البحرين، 
كم�ا ت�م تش�كيل مجل�س التخطي�ط والتنس�يق ضم 
ف�ي تش�كيله مس�ئولي إدارات الخدم�ات الحكومي�ة 
الم�اء  و  والكهرب�اء  واإلش�غال  والتعلي�م  كالصح�ة 
واإلس�كان، لتوجيه التخطيط العمراني والتنسيق بين 

المشاريع الحكومية، حيث كان لمشاركة هذه األجهزة 
ف�ي مجل�س التخطي�ط  والتنس�يق دور بارز ف�ي تحديد 
اس�تخدامات  وترش�يد  العمران�ي  التخطي�ط  أولوي�ات 
األرض وتخصيص األراضي المطلوبة للخدمات وسهل 
من تنفيذ ذلك. لم يستمر المجلس حيث تم في نهاية 
ع�ام 1970 تش�كيل مجل�س الدول�ة وال�ذي ض�م في 
عضويته أعضاء مجلس التخطيط والتنس�يق، وحولت 
وح�دة التخطيط الطبيع�ي حينها إلى دائ�رة البلديات 

والزراعة .

أس�س الس�يد مونرو - وهو يربطاني الجنس�ية - وحده 
التخطيط الطبيعي في متصف الستينات وعمل فيها 
حتى  تش�كيل مجلس الدولة تمهيدا الستقالل مملكة 
البحري�ن ال�ذي تم ف�ي ع�ام 1971، وقد أع�دت الوحدة 
ف�ي س�نواتها األولى بع�ض التقاري�ر والدراس�ات عن 
متطلبات الخدمات الس�كانية لتلك الفترة، وتوجهات 
التطوي�ر المقترح�ة، وأنجزت مخطط�ا هيكليا للمنامة 
الكب�رى ومخطط�ا ش�امال لمدين�ة المنام�ة العاصمة 
1968 – 1988، وق�د كان�ت إقام�ة مجل�س التخطي�ط 
والتنس�يق م�ن أف�كار مونرو وق�د س�هل المجلس كما 

ذكرنا من تنفيذ الكثير من مشاريع تلك الفترة. 

واصل�ت وح�دة التخطي�ط الطبيعي العم�ل من خالل 
جه�از البلديات حتى التش�كيل الوزاري ف�ي عام 1975 
ش�هدتها  الت�ي  االقتصادي�ة  الطف�رة  حتم�ت  حي�ث 
المنطقة انطالقة جدي�دة للتنمية، فتم تطوير الوحدة 
إدارة  واس�تحداث  الطبيع�ي  التخطي�ط  إدارة  إل�ى 
المس�احة وإلحاقهم�ا ب�وزارة اإلس�كان الت�ي أنش�ئت 
حينها بغرض التصدي للتوس�ع العمراني ومرحلة بناء 
المدن الجدي�دة؛ مدينة عيس ومدينة حمد، والمش�اريع 

اإلسكانية المنتشرة في البالد.

تبنى المشروع اإلصالحي لجاللة الملك قيام المجالس 
البلدية المنتخب�ة في المحافظ�ات الخمس للمملكة 
ف�ي ع�ام 2002، بع�د انقط�اع من�ذ ع�ام 1954 لتكون 
تعبيرا عن مش�اركة األهالي في مناقشة المخططات 
العمراني�ة وللتأكي�د على األخذ في االعتبار المش�اكل 

خلفية تاريخية عن التخطيط العمراني
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الحقيقية التي تعاني منها مناطقهم وتحقيق 
طموحاتهم في استثمار الفرص المتوفرة فيها 
في خط�ط التطوي�ر المع�دة، ولتك�ون تتويجا 
للتع�اون بين األجه�زة التنفيذية والمؤسس�ات 
الش�عبية في تحقيق مستوطنات بشرية نوعية 
تس�توفي المعايي�ر العمراني�ة والمتمش�ية مع 
تطلعات أجندة القرن الواحد والعش�رين لمركز 

المستوطنات البشرية باألمم المتحدة. 

وعليه ج�اء ضم إدارة التخطي�ط الطبيعي في 
عام 2003 إلى وزارة شئون البلديات والزراعة من 
اجل دعم عم�ل المجالس البلدي�ة في التنمية 
العمراني�ة عل�ى مس�توى المناط�ق البلدي�ة او 
المحافظ�ات، وأعق�ب ذل�ك ص�دور المرس�وم 
رق�م 43 لس�نة 2004 بش�ان تطوي�ر التخطي�ط 
للتخطي�ط  مس�اعدة  وكال�ة  إل�ى  الطبيع�ي 
التخطي�ط  إدارتي�ن:  م�ن  تتك�ون  العمران�ي 

الهيكلي، تخطيط المدن والقرى .

وعل�ى الرغ�م م�ن توس�ع الجه�از التخطيطي 
وتط�ور هيكل�ه التنظيم�ي، حي�ث تج�اوز ع�دد 
العاملين فيه أكثر من ضعف  العاملين من وزارة 
اإلس�كان، حيث وصل  إلى 90 فردا على مختلف 
المس�تويات بع�د أن كان 42 ف�رد.  لك�ن لوحظ 
أن فصل إدارة المس�احة في جهاز مس�تقل عن 
إدارة التخطيط العمراني أعاق من س�رعة تنفيذ 
المخطط�ات عل�ى األرض ع�ن الس�ابق، بينم�ا 
تعاون التخطيط العمراني مع ش�ئون البلديات 
ل�م يختل�ف ع�ن وضع�ه الس�ابق عندم�ا كان 
منفصال عنه�ا، مما جعل الحكوم�ة تعيد النظر 
وتض�م جه�از التخطي�ط العمران�ي إل�ى جه�از 
المس�احة والتس�جيل به�دف تكام�ل الجه�ات 
المعني�ة بالتخطي�ط، وص�در الم�رس��وم رق�م 
) 89( والصادر في 28 نوفمبر 2006، والذي أرسى 
اإلدارة العام�ة للتخطيط العمران�ي مع اإلبقاء 
عل�ى  والتأكي�د  المذكورتي�ن  اإلدارتي�ن  عل�ى 

االلت�زام بالتع�اون مع المجالس البلدية حس�ب م�ا نص عليه 
مرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بشان قانون البلديات.

المخططات العمرانية اإلستراتيجية
والتنمية الشاملة

تعد مخططات استخدامات األرض وتصنيف األراضي من حيث 
االش�تراطات التعميرية من أهم منتجات التخطيط العمراني 
واللتان ترسيان تصورا واضحا للمستثمرين عن فرص االستثمار 
أمامه�م، مما يش�جهم على المش�اركة في عملي�ات البناء 
والتطوي�ر1، كذل�ك ال تقل المخطط�ات العمراني�ة الهيكلية 
أهمية من حي�ث التهيئة والتحفيز لدفع محركات النمو، فهي 
تقت�رح الكثي�ر م�ن  المش�اريع الحيوي�ة، والتي تأخ�ذ طريقها 
إل�ى االعتماد م�ن الحكومة والتنفيذ في وقته�ا المالئم بعد 
رصد ميزانياتها ف�ي خطط الموازنة العامة للدولة، ومن خالل 
تش�جيع المس�تثمرين المحليين واألجانب في المشاركة في 

تمويل، بناء، وإدارة هذه المشاريع.

يش�كل المخط�ط الهيكلي أداة أساس�ية م�ن خاللها تقوم 
الدول�ة بتوجي�ه اإلنف�اق الع�ام عل�ى تعزي�ز البني�ة التحتي�ة 
وتطويره�ا لمواجه�ة أعب�اء التنمي�ة والنمو، س�واء كان هذا 
اإلنف�اق االس�تثماري في قط�اع التجهيزات: محط�ات الطاقة 
معالج�ة   ، الموان�ئ  المي�اه،  تحلي�ة  محط�ات  الكهربائي�ة، 
مي�اه المج�اري، والط�رق والجس�ور، أو ف�ي قط�اع رأس المال 
االجتماعي: الجامعات، المدارس، المستش�فيات، المجمعات 
والمراك�ز  الثقافي�ة،  المراك�ز  الصحي�ة،  المراك�ز  التجاري�ة، 
االجتماعي�ة، أو في القطاع الس�ياحي: الفنادق والمنتجعات، 

أو في القطاع الصناعي: المنتجعات الصناعية، والمصانع .

العدد 168



66

المجالس البلدية والتخطيط العمراني
نلق�ي الض�وء عل�ى دور المجالس البلدية بش�كل ع�ام وعالقة عملها 
بالتخطيط العمراني، فهي احد الش�ركاء الفاعلين في تحقيق التنمية 
العمراني�ة، بع�د أن نظم قان�ون البلدي�ات تفعيل وتش�كيل المجالس 
البلدي�ة الخمس في المملكة ع�ن طريق االنتخاب الحر المباش�ر، وحدد 
صالحيات المجلس البلدي بعدد من المهام والمسئوليات والتي ترتبط 

في معظمها مع التخطيط العمراني. 

يمكن تقس�يم اختصاصات المجالس البلدية 

أربع�ة  إل�ى  البلدي�ات  قان�ون  ف�ي  ال�واردة 

أنواع1على النحو التالي: 

الن�وع األول: االختصاص�ات األصيل�ة للمجلس 

البلدي دون مش�اركة من أحد وتشمل معظم 

االختصاصات البلدية والتي تبلغ س�بعة عش�ر 

المتعلق�ة  األنظم�ة  وض�ع  منه�ا  اختصاص�ا: 

العام�ة  المح�ال  وأنظم�ة  الط�رق  بأش�غال 

والمحال التجارية والصناعية والباعة الجوالين 

الحدائ�ق  وتطوي�ر  وإنش�اء  اإلعالن�ات  ونظ�م 

والمتنزه�ات وإنش�اء األس�واق وتنظيم رخص 

البن�اء واله�دم، وم�ا إل�ى ذل�ك مم�ا يتعل�ق 

بصمي�م مصال�ح اإلعمال واألنش�طة المحلية 

واليومية. 

الن�وع الثان�ي: وه�و االختصاصات اإلش�رافية 

والرقابية والمتابعة 

باإلن�ارة  المتعلق�ة  األنظم�ة  تنفي�ذ  مراقب�ة 

م�ن  وغيره�ا  الصح�ي  والص�رف  والمي�اه 

األنظمة الخاص�ة بالمرافق العام�ة المتعلقة 

م�ع  بالتنس�يق  وذل�ك  البلدي�ة  باختصاص�ات 

الجهات المختصة. 

النظر في الشكاوى التي يقدمها المواطنون 

والجه�ات األخ�رى ف�ي ش�أن المس�ائل الت�ي 

تدخل في اختصاص المجلس.

اإلشراف على تنفيذ العقود التي ترتب حقوقا مالية أو التزامات 

للبلدية.

الن�وع الثالث: اختصاصات استش�ارية، بمعنى ان�ه يتعين على 

األجه�زة الحكومي�ة المركزية المختصة اس�تطالع رأي المجلس 

البلدي بشأنها: 

االش�تراك مع الجهات المختصة في دراس�ة ووضع المخططات 

العمرانية الهيكلية والعامة ومخططات المناطق التفصيلية.

إب�داء الرأي مقدما في اس�تغالل أي مرفق ع�ام يدخل في حدود 

اختصاص البلدية.

الن�وع الراب�ع: اختصاصات استش�ارية، جوازيه، بمعن�ى أنه يجوز 

للمجل�س البل�دي ان يق�دم التوصي�ة بش�أن أي م�ن االقتراحات 

والتي بينتها المادة 19 من القانون في س�تة موضوعات أهمها 

اقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها واإلعفاء منها 

وإلغائها وطرق تحصيلها. 

ويتض�ح من ه�ذه االختصاص�ات والمهام ب�ان التقني�ة وبيانات 

التنمي�ة العمراني�ة تش�كل رواف�د مهم�ة ف�ي مس�اعدة جه�از 

التخطيط العمراني على تقديم المش�ورة والدعم الفني إلى 

المجال�س البلدي�ة فيما تتصدى ل�ه من قضايا عمراني�ة تنموية، 

ودراس�ات ف�ي صل�ب اختصاصاته�ا مع�ززا مش�ورته بالبيان�ات 

والخرائط والمخططات على مختلف المستويات.
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ماذا نعني بالتقنية 
نتق�دم بتعريف إجرائي للتقنية، بأنها مركب قوامة معرفة اإلنس�ان والمعدات، ويح�دد الدكتور العجالن تعريفها 
بالتال�ي: »التقني�ة مجموعة المعارف والخب�رات التقنية واإلداري�ة والمهارات المتاحة والمتراكمة والمس�تنبطة 
المعنية باآلالت والس�بل والوس�ائل والنظم المرتبطة باإلنتاج والخدمات الموجهة من اجل خدمة أغراض محددة 

لألشياء والمجتمع.«

وهن�اك عدد ملحوظا م�ن الخطط والبرامج ف�ي دول الخليج العربية إلع�داد اقتصادياتها للتعامل بش�كل مالئم 
م�ع ما يفرضه عالم االقتصاد المعرفي، والتي تقدر بعض المصادر حج�م االتفاق على تطوير بناء البنية التحتية 
المعلوماتية وكوادرها ألكثر من 21000 مليار خالل السنوات القادمة، ودول المجلس تهيئ اقتصادياتها وكوادرها 
البش�رية لتكون على مس�توى الحدث والتح�دي الذي تفرضه العولم�ة وتداعياتها. كما قطعت ال�دول الخليجية 
ش�وطا متقدما في تنفي�ذ برامجها في الحكومة االلكترونية، وتبنت سياس�ات الخصخصة في بعض القطاعات 
والخدم�ات، وهي بذلك تفتح فرص المش�اركة مع القطاع الخاص المحلي، واالس�تثمارات العالمية في التنمية 

الشاملة من خالل أساليب تمويل غير تقليدية لألنفاق على المشاريع.

التخطيط العمراني 
والتقنية

ترج�ع بداية اهتمام الجه�از بقضايا 
التقني�ات الحديثة وإع�داد الخرائط 
والمخطط�ات اليكترونيا إلى فترة 
الماض�ي،  الق�رن  م�ن  الثماني�ات 
حي�ث تعم�ل التقني�ة عل�ى توفير 
الدق�ة ف�ي التوقيع عل�ى الخرائط، 
المس�احية،  باإلح�داثيات  وربطه��ا 
مم�ا يوف��ر ف�ي ال�زم�ن والكلف�ة 
في اإلنت�اج، أيض�ا توفر الش�مولية 
لمس�تويات متع�ددة م�ن البيانات 
العمراني�ة المختلف�ة بم�ا يعزز من 
عملي�ة تمثيل الوض�ع الراهن على 
تقييمي�ه  ف�ي  وتس�هم  حقيقت�ه، 
وتحديد مش�اكله، وبالتالي ترسي 
قاع�دة للتطوير العمراني بش�كل 

سليم.

تقاري�ر  أو  أدبي�ات  تتوف�ر  ال  تك��اد 
توث�ق دخ�ول التقني�ات إل�ى جهاز 
واأله�داف  العم�ران�ي  التخطي��ط 

ف�ي  أنن�ا  والظ�ن  له�ا،  المح�ددة 

الس�واء  العربية على  المنظم�ات 

نفتق���د ه��ذه الثقاف��ة؛ ثقاف��ة 

التقارير التي توثق متابعة س�يرورة 

التج�ارب وتص�ف مش�اكل تقدمها 

عق�دت  ان�ه  ش�ك  ال  وإخفاقاته�ا، 

حوله�ا الكثي��ر م��ن االجتماع�ات 

والمتابعات والمحاورات الشفهية، 

لك�ن ل�م تصلن�ا تفاصيله�ا ألنه�ا 

الق�ول  يمك�ن  لك�ن  ت�دون،  ل�م 

دخل�ت  التقني�ات  أن  باطمئن�ان، 

العمران�ي  التخطي�ط  جه�از  إل�ى 

ف�ي  ومس�تمر  تدريج�ي،  بش�كل 

إط�ار توجيه�ات الدولة بالتحس�ين 

الخدم�ات  لمس�ت��وى  المس�تم��ر 

ف�ي  اإلنتاجي�ة  وزي�ادة  الحكومي�ة 

مواجه�ة النمو الس�كاني وتحقيق 

تطلع�ات المواطنين ف�ي التنمية 

والنم����و االقتص���ادي وتحس�ين 

مستوى المعيشة. 

وق�د كان فعال لهذه التراكمات من 

اإلدخ�االت التقني�ة التدريجية على 

جه�از التخطي�ط العمران�ي التأثير 

الواض�ح ف��ي تحس�ي�ن اإلنتاجي�ة 

وزيادتها وتطوير أداء العمل، فقي 

أع�داد  في�ه  يرتف�ع  كان  ع�ام  كل 

المنتجات م�ن المخططات العامة 

تقاس�يم  ومخططات  والتفصيلية 

األراضي التي يتم انجازها، ويتحسن 

محتواه�ا ومس�احة تغطيته�ا، عن 

العام الذي س�بقه، رغ�م أن الجهاز 

ل�م يش�هد خالله�ا زي�ادة ف�ي عدد 

العاملي�ن. وتج�در اإلش�ارة هنا إلى 

أن جه�از التخطي�ط العمران�ي في 

فترة وجوده في وزارة اإلس�كان، قد 

كان من ضم�ن اإلدارات الحكومية 

السباقة في الحصول على شهادة 

الجودة العالمية االيزو.

يصن�ف فريمان و بيري�ز1  أربعة أنواع 

من التجديدات واإلدخ�االت التقنية 

ف�ي المنظم�ات، وتأثي�ر كل ن�وع 

االقتصادي�ة،  ال��دورة  عل�ى  منه�ا 
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وتش�مل األنواع عل�ى ما يلي: التجدي�دات التدريجية، 

التجدي�دات الجذرية، التجدي�دات المنهجية، والثورات 

التقنية. وإذا كانت اإلدخاالت الس�ابقة الذي ش�هدها 

الجه�از تدريجي�ة ف�ان المرحل�ة الراهن�ة م�ن تحديات 

اتفاقي�ات  تتطلبه�ا  الت�ي  والمنافس�ة  العولم�ة 

التج�ارة العالمي�ة تحتم قف�زة نوعية م�ن التخطيط 

االس�تراتيجي وجذب االس�تثمارات العالمية لتحسين 

فرص الحياة ورفع مس�تويات المعيشة. لذلك عهدت 

الحكوم�ة الى احد المكاتب االستش�ارية في تقييم 

النظام التخطي�ط العمراني ف�ي المملكة وتطوير 

هيكلت�ه وأدوات�ه وعالقات�ه باآلخرين، وعل�ى ما يبدو 

هن�اك توج�ه إلى اقت�راح تجدي�دات منهجي�ة مبرمجة 

زمنيا في تطوير الجهاز وتقنياته.

وف�رت عملي�ة االنتقال من وزارة اإلس�كان إل�ى وزارة 

ش�ئون البلدي�ات الت�ي س�بق ذكره�ا للجه�از فرصة 

التكيف والتعامل مع بيئ�ات ومنصات عمل مختلفة 

م�ن التقنيات، فالنظام الس�ائد في وزارة اإلس�كان، 

وفي إدارة المس�احة ه�و نظام »المايكروستيش�ن« 

Microstation، مختلف عن بيئة النظام الذي تعتمده 

وزارة ش�ئون البلديات: نظام المعلوم�ات الجغرافية 

.GIS
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تم توفير احتياجات التخطي�ط العمراني من خدمات 
الحاس�ب اآللي م�ن قب�ل اإلدارة المختص�ة في كلتا 
الوزارتي�ن ول�م تك�ن للتخطي�ط العمران�ي وحدت�ه 
المس�تقلة لخدمات الحاس�ب اآللي، وليس هناك ما 
يس�تدعي االزدواجي�ة وه�در الموارد ف�ي توفير خدمة 
حاس�ب آل�ي مس�تقلة ف�ي التخطي�ط العمران�ي، 
لك�ن عدم وجود خ�ادم خاص للتخطي�ط الطبيعي، 
واقتصاره�ا على حيز من الخ�ادم أو الخوادم القائمة 
servers، يش�ير إل�ى انه كان يمكن تحقيق اس�تفادة 
أفض�ل للتخطي�ط العمران�ي م�ن خدمات الحاس�ب 
اآلل�ي المرك�زي في ال�وزارة الت�ي تتبعه�ا من خالل 
تعزيزه�ا ل�دور إدارته�ا للخدم�ات المقدم�ة له�ا بم�ا 

يشمل معالجة المشكالت الطارئة والتدريب.

تفعي�ل  نح�و  الحكومي�ة  التوجيه�ات  م�ع  وتمش�يا 
المعامالت االلكترونية تمهيدا للحكومة االلكترونية 
فق�د أنجز الجه�از ف�ي مطلع األلفي�ة نظ�ام متابعة 
المراسالت والمعامالت اليكترونيا، ومع االنتقال إلى 
ش�ئون لبلديات تم تكريس هذا النظام والتوسع فيه 
مع تبادل المراس�الت اليكترونيا بين إدارات وأقس�ام 

وموظفي الوزارة.

كم�ا ت�م اس�تحداث نظ�ام صم�م الس�تالم طلبات 
تقس�يم األراض�ي ومتابعته�ا إجرائي�ا وت�م تش�غيله 
الفترة التجريبية بما يش�مل إخط�ار أصحاب الطلبات 
عن المرحل�ة التي وص�ل إليها الطلب عبر الرس�ائل 
القصي�رة للهات�ف المحم�ول، كما يمك�ن ألصحاب 
الطلب�ات تتب�ع س�ير ه�ذه المعام�الت عب�ر الموق�ع 
االليكترون�ي للتخطي�ط العمراني، وه�و جاهز حاليا 

لتعميم استخدامه.

تأثير اس�تخدام هذه التقنيات عل�ى بيئة العمل؛ دقة 
تحديده�ا للمش�اكل واالحتياج�ات، وتحليله�ا ل�كل 
مراح�ل العم�ل ومتطلباته�ا، ويمك�ن أن تت�م ع�ن 
بع�د وبدقة وس�رعة عالي�ة وكلفة اقل، م�ع  إمكانية 
االستفادة من الخبرات في أماكن أخرى. كذلك عززت 
التقنيات من أهمية س�رية المعلومات ومصداقيتها، 

وامت�د التأثي�ر إل�ى تغي�ر أس�اليب العم�ل والخط�ط 
بسبب س�رعة تداول المعلومات وبالتالي المساعدة 
الخط�ط  بتعدي�ل  الس�ليمة  الق�رارات  اتخ�اذ  ف�ي 
وتحديثها ومنحها قيمة مضافة، كما أصبحت تتطلب 
تغيي�ر المه�ارات وبن�اء الق�درات، فوج�ود ك�م هائل 
من المعلوم�ات يتطلب مهارات خاص�ة في االنتقاء 
والمعالج�ة، كم�ا أن تحري�ر العنصر البش�ري من قيود 
األعمال الروتينية يفرغه لألعمال اإلبداعية والفكرية. 

تقنية بيانات التنمية العمرانية 
وانعكاسها على المخططات العمرانية

الدراس�ات والبح�وث بمتابع�ة مس�تمرة  يق�وم قس�م 

للبيان�ات العمراني�ة لجمعها م�ن مصادره�ا المتعددة، 

اإلحصاء، التعليم، الصحة، اإلس�كان، العمل، الصناعة، 

بش�كل  ويحلله�ا  البيان�ات  ويح�دث  وغيره�ا،  التج�ارة، 

منتظم، وبحفظها ويس�ترجعها باس�تخدام  حزمة برامج 

أوفيس – مايكروس�وفت Microsoft- office، لتوظيفها 
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أه�داف  ولتوجي�ه  والبح�وث،  الدراس�ات  إع�داد  ف�ي 
المخطط�ات العمراني�ة ومحتواه�ا، ولتلبي�ة حاج�ة 
أقس�ام الجه�از وال�وزارة م�ن المعلوم�ات، ويعم�ل 
القس�م على استخالص مؤش�رات حضرية منها يتم 
توظيفها في رس�م أه�داف المخطط�ات العمرانية، 

وتقييم تنفيذها.

ويقوم جهاز التخطيط العمراني حاليا بالتنس�يق مع 
إدارة الحاس�ب اآلل�ي في دراس�ة تكام�ل معلومات 
البيان�ات العمراني�ة المتوفرة مع نظ�ام المعلومات 
 الجغرافي�ة ودع�م الجه�از بالبرام�ج المالئم�ة لذل�ك
يوفر برنامج اكس�ل Excel برنامج األوراق المنبس�طة، 
من حزمة أوفيس إمكاني�ات تطبيقية بالغة األهمية 
إلغراض نمذجة اإلس�قاطات السكانية المستقبلية، 
إج�راء س�يناريوهات لتوزيع الس�كان عل�ى المناطق 
مختلف�ة  ف�روض  وعل�ى  الق�رى،  والم�دن  اإلداري�ة 
ومحتمل�ة للنمو، الهجرة بين المناط�ق، او في تقدير 
اس�تخدامات األرض المختلف�ة وم�ا يتول�د عنه�ا من 
كثافات عمراني�ة وفرص اس�تثمار، وغيرها من نماذج 
حيوي�ة تلزم عملي�ة إعداد المخططات اإلس�تراتيجية 
للتنمي�ة العمراني�ة، حيث تتي�ح األعمدة ف�ي برنامج 
اكسل تحرير معادالت، معدالت، أو عالقات نسبية يتم 
حس�ابها بس�رعة فائقة بداللة معطيات المعلومات 
المدخل�ة ويق�وم البرنام�ج ف�ي إظه�ار المعلومات 

المطلوبة.

النم�اذج وس�ائل رياضي�ة تجريبية لتش�كيل رؤية عن 
الواقع1مبني�ة عل�ى عالق�ات وعملي�ات رياضي�ة بين 
المتغيرات المس�تقلة والمتغيرات التابعة يعبر عنها 
بالمع�ادالت الت�ي تأخذ في االعتب�ار تمثيل تحديدات 
الواق�ع، وق�د تكون المع�ادالت خطية أو غي�ر خطية. 
ويتم بناء النموذج عبر س�يرورة من تطوير المعادالت 
المعب�رة بنج�اح لديناميكية وتفاع�ل المتغيرات في 
الواق�ع، والتنب�ؤ بهم في المس�تقبل، س�واء كانت 
ه�ذه المتغيرات متعلق�ة بالس�كان واحتياجاتهم أو 

باالقتصاد ومكوناته.

ويتض�ح مما تقدم أهمية الثقاف�ة، أو الذكاء االجتماعي 

ف�ي دق�ة اختي�ار المتغي�رات وتكيفه�ا لت�الءم الواق�ع، 

والتقنية الكفيلة بمصداقية النتائج ودرء خطورة النتائج 

المضلل�ة، فالقاعدة الذهبية هنا؛ إدخال معطيات هش�ة 

تؤدي إلى نتائج أكثر هشاش�ة. كما نش�ير إلى أن الذكاء 

االجتماعي يعي أن التخطيط العمراني أوسع من صرامة 

األرقام والنماذج،  خصوص�ا وانه، أي التخطيط العمراني 

يتضم�ن أبع�اد جمالي�ة وإنس�انية يتأت�ى تحقيقه�ا عن 

طريق المعرفة الحدسية2، أو كما يطرح بعض المفكرين 

مفهوم اإلدارة المعرفية للشئون اإلنسانية والتي تعتمد 

الجوانب الثقافية والمؤثرات الس�لوكية، أو بعبارة أخرى، 

أن المع�دات والحواس�يب وأجه�زة االتص�االت الحديثة ال 

تشكل جميعها حالة عصر معرفة، من دون وجود اإلنسان 

الحر والمتمكن والمستمر في إبداعه.

تقنية االستشعار عن بعد
يوف�ر مرك�ز البحري�ن للدراس�ات والبح�وث ه�ذه الخدمة 

بالتع�اون م�ع ع�دد م�ن المص�ادر المتخصص�ة،  ويقوم 

جه�از التخطي�ط العمران�ي بالتنس�يق م�ع المرك�ز ف�ي 

االس�تفادة من الخرائط والمعلومات التي تكشفها عن 

البيئة و التصحر والعمران والثروات الوطنية في األراضي 

للمي�اه  الق�اع  ودراس�ة  البحري�ن،  لمملك�ة  اإلقليمي�ة 

اإلقليمية وخصائص الترب�ة وتكويناتها، ومواقع الثروات 

السمكية وتحديد محاضنها الموسمية والدائمة.

وتس�اعد هذه المعلومات على اختي�ار المواقع المالئمة 

للجزر الصناعية المقترحة للتطوير، وكذلك اختار مناطق 

الحف�ر للرم�ل البحري ال�الزم  لدفنها، من دون المس�اس 

بمناطق حساسة بيئيا، ومن تكامل هذه الصور والخرائط 

مع البيانات العمرانية يمكن إنتاج تصور استراتيجي عام 

للب�الد، ع�ن المناطق الت�ي يجب الحف�اظ عليها ألهمية 

ثرواته�ا الوطني�ة أو البيئي�ة، وع�ن المناط�ق الت�ي يتم 

فيها التطوير بش�روط واعتبارات خاصة، والمناطق التي 

يمك�ن التطوير والبن�اء عليها، ليكون مرش�دا في إعداد 

المخططات العمرانية.
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تقنيات شبكة االنترنت
وجهاز التخطيط العمراني

س�اه���م الجه���از م�ن خ��الل موقعة 
االنترن�ت  ش�بكة  عل��ى  االلكت�رون��ي 
واالش�تراطات  القواني�ن  ع��رض  ف��ي 
واإلج���راءات المعم��ول به���م ف��ي 
مرجعا  لتك�ون  العمران��ي  التخطي��ط 
للمهتمي��ن به���م م��ن المواطني��ن 
ل�ه  كان  مم�ا  االستش�ارية،  والمكات�ب 
ال�دور ف��ي التقلي��ل م�ن مراجعته�م 
للجهاز الغير ضرورية للحصول على هذه 
المعلوم�ات خصوص�ا وان الموقع يتيح 
لهم  التعرف على االشتراطات الخاصة 
ب�كل عق�ار م�ن خ�الل إدخ�ال العن�وان 
رق�م  أو  المطل�وب،  بالموق�ع  الخ�اص 
وثيقة العق�ار، ومتابعة أين وصلت إليه 

معامالتهم. 

كم���ا ت�وف��ر التقني��ة م�ن اس�تخدام 
االنتران�ت والتواص�ل االلكترون�ي بي�ن 
جمي�ع العاملي�ن ف�ي الجه�از وال�وزارة، 
حيث يتمت�ع كل موظف بجهاز حاس�ب 
شخصي متصل بالش�بكة العنكبوتية. 
ويتجه الجهاز في المرحلة الثانية وتمشيا 
مع التمهي�د للحكوم�ة االلكترونية من 
تطوي�ر الموق�ع عل�ى الش�بكة ليكون 
تفاعليا بش�كل أفضل، يمكن منه إنزال 
مس�تندات تقدي�م الطلب�ات للخدم�ات 
الت��ي تق�دم�ه���ا ال�وزارة، وتق�دي��م 
عل�ى  للتس�هيل  اإلجرائي��ة  الطلب��ات 
المستثمرين ولس�رعة انجاز المعامالت، 
وإجراء بعض االستبيانات مع المترددين 
اقت�راح�ات  وتلق��ي  الم�وق��ع،  عل��ى 
ومالحظ�ات المترددي�ن عل�ى الموق�ع 

بشان التخطيط العمراني. 

تقنية استخدام الصور الجوية
يتم االس�تفادة من الصور الجوية ومقارنتها لفترات زمنية متفاوتة 
للخ�روج بتقديرات عن إعداد المس�اكن و المنش�ات ف�ي المناطق 
المختلفة وعلى مس�توى المجمعات اإلحصائية ومعدالت نمو لها، 
وتقدي�ر إع�داد الس�كان واألراضي المفتوح�ة الغير مط�ورة، وهي 
مص�در من مصادر بيان�ات التنمي�ة العمرانية التي يتم االس�تفادة 
منه�ا في جمي�ع أقس�ام وإدارات الجهاز وفي أي مرحل�ة من مراحل 

إعداد المخططات العمرانية.

ويق�وم الجهاز بش�كل دوري بج�والت للتصوير بالتنس�يق مع وزارة 
الداخلي�ة بواس�طة طي�ران الهليكوبت�ر وهي تق�وم بعملية دعم 
إع�داد الدراس�ات اإلس�تراتيجية الت�ي يق�وم به�م الجه�از للتنمية 

وبرمجة مراحل تنفيذها.

تقنية نظم المعلومات الجغرافية
نظ�م المعلوم�ات الجغرافي�ة م�ن الوس�ائل الحديث�ة والحيوي�ة 
المس�اهمة في جودة إعداد المخططات العمرانية، والنظام الذي 
 ،Map Browsing system بمس�تخدمة جهاز التخطيط العمراني هو
وه�و نظام متكامل يجمع بي�ن الصور الجوية، الخرائط المس�احية 
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والطبوغرافي�ة، تصني�ف االش�تراطات، 
الحدائق،  األراضي، الطرق،  اس�تعماالت 
الم�دارس، والعناوين، مواق�ع الخدمات 
العامة، التجهيزات والمرافق، والبيانات 
العمراني�ة بإش�كالها المختلف�ة، م��ع 
ه�ذه  تدقي��ق  ف�ي  الجه�ود  مواص�ل�ة 
هن��اك  حي��ث  وتحديث�ه�ا،  البي�ان��ات 
اتفاقي�ات تفاه�م وتعاون م�ع الجهات 
المختلف��ة ف��ي تب��ادل المعلوم�ات 

بشكل اليكتروني منتظم.

تقنية النمذجة الهيدروليكية 
تشك��ل س�الم��ة الس�واح�ل والبيئ�ة 
البحرية ف�ي مملكة البحرين عصبا بالغ 
األهمية والحساس�ية للحي�اة العمرانية 
خصوصا وان المملكة عبارة عن أرخبيل 
طبيعي�ة  جزي�رة  أربعي�ن  م�ن  يتك�ون 
دائم�ة وع�دد آخ�ر م�ن الج�زر الصناعية 
وع�دد من الج�زر المرتبط�ة بحركة المد 
والج�زر. لذلك نش�أت الحاجة إلى تقنية 
النمذجة الهيدروليكية للمس�اعدة في 
دراس�ة مش�اريع التطوير المقامة على 
الس�واحل ومش�اريع دفان البحر وإنشاء 
الج�زر الصناعي�ة، لتقيي�م أثره�ا عل�ى 

التيارات البحرية.

ويس�اعد البرنام�ج على اتخ�اذ القرارات 
عل�ى  الش�روط  تحدي�د  ف�ي  الفني�ة 
المش�اريع الس�احلية وتوجي�ه تطوريها 
لضم�ان س�المة البيئ�ة وع�دم حصول 
االنعك�اس�ات الس�لبي�ة عل�ى ح�رك�ة 
تيارات المياه والحياة البحرية. والبرنامج 
أداة هامة في مس�اعدة جهاز التخطيط 
التخطيط المستقبلي  العمراني على 
الصناعي�ة  الج�زر  مواق�ع  اقت�راح  ف�ي 
الج�دي��دة المالئم��ة بيئي��ا وتش�كيل 

انسيابية خطوط سواحلها.

وتق�وم برام�ج النمذج�ة ه�ذه أيضا بإع�داد نم�اذج دينامكي�ة حية عن 
حرك�ة المي�اه لفت�رات زمني�ة لتتب�ع س�لوك حرك�ة ملوث�ات معين�ة 
كبق�ع الزيت أو صرف محط�ات تحلية المياه وغيرها مما يس�اعد على 
تحدي�د مخارج وإبعاد مس�ارات له�ذه المعطيات ب�دون أن تكون هناك 
ترس�بات تؤدي إل�ى الض�رر واإلخ�الل بالبيئ�ة البحرية. وه�ي ال تقتصر 
على دراس�ة المش�اريع فقط إلعداد الرأي التخطيطي بشان الترخيص 
له�ذه المش�اريع، بل تش�مل تمثي�ل المخطط�ات المقترح�ة وتقييم 
أثره�ا عل�ى هيدرولي�كا المي�اه البحري�ة، وبالتال�ي تطوي�ر وتحس�ين 
عل�ى  المش�اريع  ه�ذه  ع�رض  قب�ل  العمران�ي  التخطي�ط  مخرج�ات 
الجه�ات المختص�ة بالبيئة للحص�ول عل�ى موافقتها، والت�ي بدورها 
 تق�وم بدراس�ة ه�ذه المخطط�ات وتقييمها وف�ق أس�اليبها وأدواتها
DHI  وهو من إنتاج ش�ركة ،Mike 21 21 يس�تخدم الجهاز برنامج مايك
الش�ركة الدنمركي�ة المعروفة في إنت�اج البرام�ج الهيدروليكية ويتم 
موائم�ة البرنام�ج بالخرائ�ط المس�احية للمملكة والمنطق�ة البحرية 
التابعة لها، كما يتم تغذية النظام بأعماق البحر عبر ش�بكة منتظمة 
من اإلحداثيات تقترب وتبتعد حسب الدقة المطلوبة وطبيعة منطقة 

الدراسة، وبيانات األعماق من البيانات األساسية في عمل البرنامج.

وتدخل بيانات أعماق المناطق الساحلية المتاخمة للعمران عبر شبكة 
كثيف�ة متقاربة م�ن اإلحداثي�ات، بينما المناط�ق العميقة م�ن البحار 
والبعيدة عن الس�واحل ال تحتاج إلى نقاط به�ذه الكثافة، كما يعمل 
البرنام�ج على نظام الش�بكات المنتظم�ة، والش�بكات المرنة الغير 
منتظم�ة أيضا، واألخيرة تحت�اج  إلى وقت أطول في إجراء الحس�ابات 
على الحاس�ب إلنتاج مخرجات  الدراسة. وتعرض مخرجات البرنامج في 
ش�كل بيانات رقمية وخطوط منحنيات وأفالم فيديو نمذجة عن حركة 
التي�ارات المائية حس�ب حركة دورات الم�د والجزر وباألي�ام المطلوبة 

إلغراض الدراسة.

تقنية نمذجة المرور والطرق
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تقوم شبكة الطرق بتامين 
حركة االنتقال بين المناطق 
المختلف�ة لتحقي�ق أعم�ال 
ومصالح الس�كان، االنتقال 
بي���ن مناط���ق الس�ك��ن 
واإلق�ام���ة إل��ى مناط��ق 
والعكس،  واإلنت�اج،  العمل 
الدراس�ة،  مناط�ق  إل�ى  أو 
والترفي�ه وغيره�ا من حركة 
متب��ادل���ة بي�ن المناطق. 
ش�بكة  كف��اءة  وت���ؤدي 
المرور والط�رق إلى بالراحة 
واليس�ر على الس�كان في 
عوائد  لهم  وتحقق  تنقلهم 
اقتصادي�ة واجتماعي�ة، تتم 
خس�ارتها في وجود ش�بكة 
االختن�اق  نق�اط  تكتنفه��ا 
وتعطل الحركة من الزحام.

تلع�ب طبيعة اس�تخدامات 
دورا  وتصنيفه��ا  األراض��ي 
ف�ي تحديد حركة الس�يارات 
صن�ف  كل  ف�ي  المتول�دة 
بدالل�ة  ل��ألرض  اس�تخ�دام 
النس��ب��ة البنائ�ي���ة ف�ي 
ك��ل اس�تخ�دام وبحس��ب 
برنام�ج  ويق�وم  مس�احته. 
والط��رق  الم��رور  نمذج��ة 
م��ن   »Visum« »فيس��وم« 
إنت���اج الش�رك�ة األلماني�ة 
PTV ب��الع�م���ل عل����ى 
مستوين، األول استراتيجي، 
يت�م  تش�غيلي،  والثان���ي 
تهيئ���ة جه���از الحاس�وب 
بمرجعية من خرائط ش�بكة 
تصني�ف  ومناط�ق  الط�رق 

الط����رق وإب���داء ال���رأي 
التخطيطي تجاهها.

التقني�ة  ه�ذه  تتي�ح  كم�ا 
العمراني  التخطي�ط  لجهاز 
رف���ع ج��ودة المخطط�ات 
المس�تقبلي��ة  العمراني��ة 
من حي�ث توقع�ات الحركة 
المروري�����ة المت�وق�ع���ة 
الم�رور  ش�بك�ة  وكف���اءة 
لمواجهته���ا،  المقترح���ة 
المخططات  تحوي�ل  قب��ل 
إل�ى  المقترح�ة  العمراني�ة 
الجه�ات المختص�ة بالطرق 
لتق�وم بدوره�ا ف�ي تقييم 
الع�مراني�ة  المخطط���ات 
 وإب�داء مالحظاته�م عليها. 
يمكن تشغيل كال برنامجي 

النمذجة:

الهيدروليك���ا البح��ري���ة، 
وش�بكة المرور والطرق من 
منص��ة حاس��ب ش�خصي 
 3,5 ع��ن  تق��ل  ال  بس�رع�ة 
ميغاهيرت�ز وس�عة ذاك�رة 2 
المالحظ  لك�ن  ميغاباي�ت، 
ه�ذه  عل�ى  يعم�ل  م�ن  أن 
التقني�ات ه��م م��ن فئ��ة 
المستش�ارين األجان�ب في 
الجهاز أو من الخبرات الفنية 
الملحقة بصف�ة مؤقتة عن 
طريق التعاقد لفترة محددة 
االستش�ارية  المكات�ب  م�ع 

المتخصصة.

ول��م يت��م تأهي��ل ك�وادر 
الجه�از المحلي�ة بع�د على 

العمل على هذه البرامج.

األراضي، واستخدامات األرض، ويقوم البرنامج في 
المستوى االستراتيجي بحساب الرحالت المتولدة  
القادمة والذاهبة كل طريق في الش�بكة وعرض 
ه�ذه النتائ�ج على ش�كل ج�داول مصفوفات بين 
المناط�ق وبالتوقي�ع عل�ى الط�رق ف�ي الخرائط، 

وعلى شكل تصور افتراضي.

تغذي�ة البرنام�ج بالمعلومات الدقيق�ة المتعلقة 
باستخدامات األرض والمساحات البنائية القائمة، 
كم�ا أن معاي�رة النتائ�ج باألرق�ام التي تكش�فها 
تطوي�ر  ف�ي  يس�اهم  الطبيع�ة  عل�ى  المس�وح 
دف�ة نتائ�ج النمذج�ة ودالالته�ا. حي�ث يمكن في 
الجان�ب التش�غيلي م�ن البرنام�ج معرف�ة حج�م 
الحرك�ة وتوقيتها عل�ى كل ش�ارع، وتحديد نقاط 
االختناقات والمش�اكل المرورية، وسلوك الحركة 
 وإيقاعاته�ا عن�د تقاطع�ات اإلش�ارات وال�دورات. 
تتي�ح إمكانيات تقنية نمذجة الطرق والمرور لجهاز 
التخطي�ط العمران�ي التأك�د م�ن مالئمة ش�بكة 
الط�رق مع اس�تخدامات األراض�ي وتصنيفها. كما 
تتي�ح له�ا اقت�راح الحل�ول والمعالج�ات لتحس�ين 
الحرك�ة ف�ي نق�اط االختن�اق على أس�س علمية 
وقياس�ية. حي�ث يس�تطيع البرنام�ج م�ن تقيي�م 
الحل�ول المقترحة والتأك�د من مصداقي�ة النتائج 
المروري�ة لعالج المش�اكل وتحس�ين الوضع. كما 
يوف�ر البرنام�ج أداة في جهاز التخطي�ط العمراني 
ال�ى تقيي�م المش�اريع ذات التأثي�ر عل�ى ش�بكة 
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داخلي�ة،  نش�رة  عب�ر  ربم�ا  المناس�بة،  بالطريق�ة 
اليكتروني�ة وعادي�ة بش�كل دوري، وتك�ون ه�ذه 
النش�رة فرصة لطرح األفكار التطويرية واالبتكارية 
والتواص�ل االجتماعي بين منس�وبي الجهاز، كما 
أن حداث�ة االلتح�اق أيض�ا وراء الطم�وح او ارتف�اع 
التوقع�ات في التدري�ب عبر الدورات وع�دم الرضا 

عن مستوى التقنيات المتوفرة واقتناء البرامج.

ت�ؤدي اآلث�ار المترتب�ة ع�ن التقني�ات والتي س�بق 
ذكره�ا إلى إج�راء تغيرات أساس�ية ف�ي الهياكل 
التنظيمي�ة للمؤسس�ات والمنظم�ات الحتوائها، 
ويحس�ن لجه�از التخطي�ط العمران�ي االس�تعداد 
أس�اليب  ف�ي  والتغيي�رات  اآلث�ار  ه�ذه  لمواجه�ة 

العمل، والتكيف مع األوضاع الجديدة من خالل:

والمعلوم�ات  للتقني�ات  جي�دة  إدارة  1.تط�وي���ر 
سياس�ات  تصمي�م  عل�ى  تس�اعد  الجه�از  ضم�ن 

واستراتيجيات للتخطيط العمراني.

2.إع�ادة النظ�ر ف�ي الهي�كل التنظيم�ي بحي�ث 
يبق�ى الجه�از ق�ادر عل�ى العم�ل ضم�ن: أس�س 

تنافسية، ومبادرات الشراكات، والتخصيص

التخطي�ط  عل�ى  ترك�ز  جدي�دة  وح�دات  3.إنش�اء 
االس�تراتيجي، التس�وي�ق،  والتوج��ه نح�و خدم�ة 

العمالء.

4.تطوي�ر هي�كل تنظيم�ي يتواف�ق م�ع التق�دم 
التكنولوجي ويستفيد بكفاءة عالية من:

التقني�ات، التطبيقات الجديدة، وأس�اليب العمل 
الحديثة.

5.ين�اء الق�درات لتنفي�ذ االس�تراتيجيات ولتطوي�ر 
السياس�ات  تحلي�ل  عل�ى  التنفيذي�ة  السياس�ات 
وصياغتها من منظور فكر التخطيط االس�تراتيجي 

واإلدارة اإلستراتيجية واقتصاديات العمران.

6.تطوي�ر الوظائ�ف المتعلقة بتحليل السياس�ات 
وصياغته��ا بم�ا يش�م��ل التحلي���ل االقتصادي، 
األنش�ط��ة  وإدارة  العم��راني���ة،  والتش�ريع��ات 
 المش�تركة بين القطاع الع�ام والقطاع الخاص.

تم تطبيق االس�تبيان عبر المقابالت الش�خصية واس�تخدم 

وأس�فرت  المفتوحة/المغلق�ة،  األس�ئلة  نظ�ام  فيه�ا 

المقاب�الت م�ن بدايته�ا عن عدم وض�وح مفه�وم التقنية 

م�ن  القط�اع  ه�ذا  م�ن   % 70 وصل�ت  عالي�ة  نس�بة  ل�دى 

العاملين بش�كل موضوعي، فقد ظه�ران هناك عدم علم 

باالنج�ازات التقني�ة الت�ي حققه�ا  الجهاز، فضال ع�ن ما هو 

مق�دم علي�ه من خطوات، كم�ا كان ل�دى البعض تضخيم 

بأنه�ا  وبرامجه�ا  كالكومبيوت�ر  التقني�ة  المع�دات  ل�دور 

كالعص�ا الس�حرية ف�ي تقدي�م الحل�ول لعالج المش�اكل 

متناس�ين دور اإلنس�ان الحاس�م في امتالك�ه للمعلومات 

 والبيانات الالزمة لالس�تفادة م�ن هذه المع�دات والبرامج.

حداث�ة االلتح�اق بالعمل قد تفس�ر إل�ى حد ما ع�دم العلم 

بمنج�زات الجه�از التقنية، لكن على الجه�از أن يعمم أخبار 

منجزات�ه التقني�ة وخططه وبرامج�ه على جميع منس�وبيه 

التش�غيلي  العمران�ي  التخطي�ط  جه�از  ك�وادر   اس�تبيان 
يش�كل الكادر البش�ري عنصر أساس�ي في إدارة المعرفة، 
أو التعلم باس�تمرار من تجاربنا وتحديد أفضل الممارس�ات، 
وب�دون توف�ر ال�كادر البش�ري الك�فء للتعامل م�ع أدوات 
التقني�ة، ف�ال جدوى عملي�ة منه�ا. لذلك تم عمل اس�تبيان 
ش�مل عينة معتب�رة من كوادر الجهاز تمثل 36 فردا تش�كل 
36 % من مجم�وع العاملين في جه�از التخطيط العمراني 
ف�ي الوظائ�ف المختلف�ة م�ن مهندس�ين وفنني�ن ومهن 
اعتيادي�ة، وإداري�ة، لم تتضم�ن العينة الوظائ�ف القيادية 
العليا، رؤساء األقسام، أو فئة المستشارين والخبراء، وذلك 
للتعرف عل�ى مدى اس�تيعاب هذا القطاع التش�غيلي من  
العاملي�ن ف�ي الجه�از لمفه�وم التقنية ووعيه�م لدورها 
ف�ي تطوير جودة مخرجات جه�از التخطيط العمراني، مدى 

استخدامهم لها وفرص التدريب عليها.
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7.تطوي�ر إدارة جي�دة للتدريب في الجهاز لتنس�يق 
والمه�ارات  المعرف�ة  الكتس�اب  الالزم�ة  البرام�ج 

لتفعيل ما تقدم من تطويرات وتغييرات .

الحواس�يب وبرامجه�ا أدوات ممت�ازة ف�ي أغراض 
إع�داد  س�يرورة  ف�ي  التقيي�م  وأغ�راض  التحلي�ل 
أغ�راض  ف�ي  جي�دة  غي�ر  لكنه�ا  المخطط�ات، 
التصمي�م، س�يظل اإلنس�ان وفك�ره وقدرته على 
االختي�ار والمفاضل�ة ف�ي الق�رارات التصميمي�ة، 
وحل اإلشكاليات عندما تتصادم األهداف التنموية 
المتع�ددة، س�يد الموق�ف، بع�د توضي�ح مفهوم 
التنمية أمكن مواصلة إجراء االس�تبيان، لنكتشف   
ع�ن موض�وع ملتب�س آخ�ر، التدري�ب، فينح�از رأي 
المس�تهدفين إل�ى إن التدري�ب عب�ارة ع�ن دورات 
دراسية بش�هادات معترف بهم، على رغم أن مثل 
هذه ال�دورات قد تكون مطلوبة فعال، إال انه ال صلة 
لها مباش�رة بمش�اكل العمل الحقيقية وتوظيف 
التقنيات الحديثة في حلها وتحسين اإلنتاجية في 

العمل.

المدخ�ل الحقيق�ي للتدري�ب التقني، ه�و تحويل 
الجه�از إل�ى بيئ�ة تعل�م وإب�داع، م�ن خ�الل اختيار 
ف�رق مجموعات العم�ل المكلفة بدراس�ة أو إعداد 
مخطط منطقة، م�ن خالل الزيارات والمش�اركات 
ف�ي ورش العم�ل، والتواجد في العم�ل في دوائر 
أخ�رى م�ن الجه�از أو حت�ى خ�ارج الجهاز الكتس�اب 
مه�ارات ومواق�ف مح�ددة يتطلبه�ا العم�ل، م�ع 
وج�ود استش�اري كادر بش�ري خ�اص بالتدريب في 
جهاز التخطيط العمراني يقوم بالدعم وتس�هيل 
عمليات التدريب من خالل هذه األنشطة المذكورة 
ومتابع�ة تطور المس�تهدفين بالتدري�ب من خالل 
اتصال�ه بهم ف�رد إلى فرد وتقدي�م وإعداد حلقات 
التدريب التي تناسب احتياجاتهم في بيئة العمل 
للتكيف مع المتغيرات، وتقديم النصح لهم حتى 
ف�ي حالة رغبتهم بالدراس�ة عن بع�د وغيرها على 

حسابهم الشخصي.

الطريقة إلى التدريب في الجهاز خصوصا وانه مقبل على 
نقل�ة نوعية في تطويره، تمر من خ�الل التحليل الوظيفي 
للتعديالت الهيكلية المرغوب�ة وتحليل المهام والوظائف 
الت�ي تتطلبها، وتحدي�د الفجوة التدريبية م�ن خالل مقارنة 
المعرف�ة  م�ع  الوظائ�ف  سيش�غلون  م�ن  كل  إمكاني�ات 
والمه�ارات والمواقف المطلوبة لكل وظيفة واالس�تعداد 
لها، فالتدريب التقني ال يعدو أكثر عن العمل على التركيز 
عل�ى المعرفة والمهارات والمواق�ف الالزمة لكل وظيفة، 

في الوقت المناسب وعند الحاجة إلى تطبيقاتها.

وفيما يلي بعض النتائج األولية من االستبيان:

التخطي�ط  جه�از  مجتم�ع  اغل�ب  أن  العين�ة  بين�ت   •
العمراني حديث نس�بيا في االلتحاق بالعمل في الجهاز 
فقد بلغت نس�بة م�دة خدمة العاملين لخمس س�نوات 
واق�ل 66 % م�ن مجموع العينة، وش�كلت هذه النس�بة 

87.5 بالنسبة للمهندسين، 66 % بالنسبة للفنيين.
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32.2 % من العينة عن رأيها في مس�تويات التقنية  • عبرت 
المتوف�رة في الجهاز بأنها تحتاج إل�ى تطوير، بينما وصفها 
42 % بأنها ممتازة، بينما وصف 50 % من المهندس�ين بأنها 

بحاجة إلى تطوير، و 37,5 % جيدة، و 12.5 % ممتازة.

• ج��اءت نتيج��ة أعل�ى ش�ه��ادة علمي��ة حص��ل عليها 
ف�ي العين�ة على النحو التال�ي ثان�وي  14 % الدبلوم 42 % 

البكالوريوس 39 % و الماجستير 5 %.

• عزا 60 % من العينة تعرفهم على التقنيات إلى دراستهم 

الجامعي��ة والى التدري�ب ال�ذات��ي والش�خ�ص��ي، 40 % 

م�ن العينة ع�زت ذل�ك إل�ى دورات تدريبية، على مس�توى 

المهندس�ين 33 % دورات تدريبية و 67 % تعود إلى التدريب 

الشخصي والى جزء من دراستهم الجامعية، والحقيقة أن 

جه�از التخطيط العمراني مر ببعض الجمود في الس�نوات 

األخي�رة، ول�م تك�ن ل�ه برام�ج تدري�ب واضح�ة، مم�ا ترتب 

علي�ه نقصا حادا ف�ي الك�وادر المتخصصة ف�ي التخطيط 

العمراني، حيث أدى الجمود إلى تسرب بعض المخططين 

إل�ى وظائف إدارية متقدمة ف�ي جهات أخرى، كما 
خسر البعض عن طريق التقاعد المبكر.

عل�ى  الرقمي�ة  الكامي�رات  اس�تخدام  يقتص�ر   •
المهندس�ين حي�ث بل�غ اس�تخدام المهندس�ين 5 
 م�رات واق�ل ش�هريا. بيتن�ا ال يس�تخدمها اآلخ�رون.
ج�اء اس�تخدام البري�د االلكترون�ي في االس�تبيان 
الحقيق�ي  االس�تخدام  يعك�س  ال  ج�دا  منخف�ض 
والفعل�ي ل�ه، حي�ث م�ن المع�روف أن مراس�الت 
العم�ل تتم عبر البريد االلكتروني، كما يش�يع بين 
الموظفي�ن تب�ادل الطرائف والغرائب عبر رس�ائل 
البري�د االلكترون�ي. حيث بين�ت العين�ة أن 70 % ال 
يس�تخدمون البريد المرك�زي، وان 30 % تس�تخدمه 

5-10 مرات في الشهر. 

• تق�دم ع�دد معتبر م�ن العين�ة، تج�اوزت نسبت�ه 
60 %، باقتراح�ات تطويري�ة فيما يتعل�ق بالتقنيات 
واس�تخدامها ف�ي الجهاز، وبغض النظ�ر عن صحة 
هذه المقترح�ات وجدواها، فإنها إنما تعبر عن رغبة 
ف�ي المش�اركة في اتخ�اذ القرارات، وه�و من تأثير 
ثقافة اس�تخدام التقنيات الحديثة في بيئة العمل 

ومن نتائجها.

النتائج والتوصيات
1.النظ�ر في وج�ود مجل�س للتخطيط والتنس�يق 
يش�رف عل�ى التخطي�ط العمران�ي ويس�هل م�ن 
عملي�ة التنفي�ذ للمخطط�ات ويعج�ل م�ن تأهيل 
الك�وادر البش�رية ف�ي التقني�ات الت�ي يحتاجه�ا 
التخطي�ط العمران�ي والتعدي�الت الهيكلي�ة في 

الجهاز.

2.الحاج�ة إلى تعزيز ال�كادر بمس�تويات عالية من 
التأهيل في التخصص�ات العمرانية المتعددة من 

حملة الماجستير والدكتوراه.

3.توفي�ر خوادم للحاس�ب اآللي خاص�ة باحتياجات 
التخطيط العمراني وتحت إش�راف إدارة الحاس�ب 

اآللي.

4.اقتن�اء برامج النمذجة ذات التطبيقات في مجال 
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التخطيط العمراني وتوطين إمكانياتها من خالل تدريب المهندسين والفنيين على العمل عليها. 

5.تعزي�ز ثقاف�ة التوثيق للتج�ارب في المنظمات مث�ل دخول التقني�ات وأهدافها ليكون مرجع�ا عند تقييم 
التقنيات وإعداد التطوير االستراتيجي لها.

6.بناء المهارات الالزمة إلدارة التقنيات في التخطيط العمراني.

7.تطوي�ر هي�كل تنظيم�ي يتوافق م�ع مس�تجدات التق�دم التكنولوج�ي ويس�تفيد من توظي�ف كل من: 
التقنيات، التطبيقات الجديدة، وأساليب العمل الحديثة بكفاءة وجودة عالية.

8.العمل على تكريس بيئة العمل في الجهاز كبيئة محفزة لإلبداع والتعلم.

9.تطوي�ر إدارة جي��دة للتدري�ب ف�ي الجه�از من خ�الل استش�اري تدري�ب إلرش�اد العاملين في تطوي�ر وبناء 
قدراتهم ولتنس�يق البرامج الالزمة الكتس�اب المعرفة والمهارات لتفعيل التطوي�رات والتغييرات الهيكلية 

في التنظيم.

10.تطوير الوظائف المتعلقة بتحليل السياسات وصياغ�ت�ه�ا بما يشم�ل التحلي�ل االقتص�ادي، والتشريعات 
العمرانية، وإدارة األنشطة المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

11.يناء القدرات لتنفيذ االس�تراتيجيات ولتطوير السياس��ات التنفيذي�ة القائمة عل�ى تحلي�ل السياس��ات 
وصياغتها من منظور فكر التخطيط االستراتي�ج�ي واإلدارة اإلستراتيجية واقتصاديات العمران.

العدد 168



78

غ��وردن ب��راون

بناء المدرسة العالميةبناء المدرسة العالمية

ه�ذا العام هو ع�ام حاس�م بالنس�بة إل�ى التعليم على 

مس�توى العال�م، فبالرغ�م من الت�زام المجتم�ع الدولي 

بضم�ان التعلي�م االبتدائ�ي العالم�ي، ال يزال هن�اك نحو 

58 مليون�ًا من أكث�ر أطفال العالم تهميش�ا خ�ارج الصف 

المدرس�ي، وبينم�ا نس�عى إلى توس�يع الت�زام المجتمع 

الدول�ي، وذل�ك حتى تتاح ل�كل طفل بحلول س�نة 2030 

فرص�ة االلتحاق بالتعليم الثانوي، يج�ب أن نعمل بجد من 

أجل توفير التمويل الالزم.

ولهذا الس�بب ف�إن منتدى التعلي�م العالمي ال�ذي يمتد 

ألربعة أي�ام في كوري�ا الجنوبية، بلد األمي�ن العام لألمم 

المتح�دة ب�ان كي م�ون، مهم كذل�ك، وطبق�ا لمعظم 

التقدي�رات فإن توفي�ر تعليم ثانوي عالمي س�وف يكلف 

50 ملي�ار دوالر  22 إل�ى  الجه�ات المانح�ة الدولي�ة مبل�غ 

أميرك�ي إضافي س�نويًا، وحتى ل�و قامت ال�دول النامية 

بزي�ادة التزاماته�ا، ولو فش�لنا ف�ي جمع األم�وال فإن من 

المؤكد أن آمال ماليين األطفال وطموحاتهم ستتحطم.

س�يركز المنت�دى على كيفية جس�ر ه�وة التمويل، 
وف�ي وق�ت الح�ق وبالتحديد ف�ي 7 يوليو س�تقوم 
ووزي�ر  س�ولبيرغ  إيرن�ا  النرويجي�ة  ال�وزراء  رئيس�ة 
خارجيته�ا بورغ بريندي بعقد قمة في أوس�لو؛ بهدف 
تعزي�ز وض�ع التعلي�م بي�ن األولوي�ات العالمي���ة، 
ومكافح�ة االتجاه�ات السلبية المتعلقة بالتمويل، 
وتحديد األساليب من أجل دعم الطالب بشكل أكثر 
فعالي�ة، وهناك مؤتمرات أخرى بم�ا في ذلك مؤتمر 
أدي�س أبابا العالم�ي المتعل�ق بالتمويل والتنمية، 
والكونغ�رس العالم�ي الدولي للتعلي�م، واجتماع 
مب�ادرة »أب ف�ور س�كول« عل�ى هام�ش الجمعي�ة 
العامة لألمم المتحدة، والجلسة الثامنة والعشرين 
للمؤتمر العام لليونس�كو، علما أن تلك المؤتمرات 

ستكون بمثابة منتديات للعمل والمناقشة.

س�تقام  الفعالي�ات  تل�ك  أول  أن  المناس�ب  وم�ن 
ف�ي كوري�ا الجنوبي�ة، وأن ب�ان ك�ي مون س�يكون 
أح�د المتحدثي�ن الرئيس�يين، فقصة بان الش�خصية 
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توضح الف�رق الذي يمكن أن يحدثه 
التعليم في تغيير حياة اإلنسان.

لقد نشأ بان في كوريا التي مزقتها 
علم�ا  الخمس�ينيات،  ف�ي  الح�رب 
أن�ه تلق�ى تعليم�ه االبتدائي تحت 
ظل ش�جرة، وذلك بفضل مساعدة 
»اليونسيف«، وقد وفرت اليونسكو 
الكت�ب الت�ي كان عليه�ا الكتابة 
التالي�ة: »يج�ب عل�ى األطف�ال أن 
يعمل�وا بج�د، وبه�ذا تكون�ون ق�د 
أوفيت�م دينك�م لألم�م المتحدة«. 
ل�م يكن أح�د يتخيل أن أح�د هؤالء 
الطالب س�يتمكن من س�داد دينه 
وذلك عندما أصبح أمينا عاما لألمم 
المتح�دة، واس�تخدم موقع�ه م�ن 
أجل قي�ادة حمل�ة مب�ادرة التعليم 
العالم�ي أوال لمن�ح الفرص�ة التي 

حصل عليها لآلخرين.

إن التعلي�م حيوي م�ن أجل تحقيق 
أهداف التنمية المس�تدامة األخرى، 
تحقي�ق  إل�ى  ي�ؤدي  فالتعلي�م 
وتمكي�ن  الصح�ة  ف�ي  مكاس�ب 
الم�رأة والتوظي�ف وج�ودة الحي�اة 
بش�كل ع�ام، والمش�كلة ه�ي أن 
مناس�ب  تعليم�ي  نظ�ام  توفي�ر 
يتطل�ب على األق�ل 5 % من الناتج 
المحل�ي اإلجمال�ي ألي بل�د، ونحو 
علم�ا  الع�ام،  اإلنف�اق  م�ن   %  20
أن القلي�ل م�ن ال�دول النامي�ة ق�د 

تعهدت باإلنفاق على هذا النطاق.

وفي الوقت الحاضر فإن المساعدة 
الخارجي�ة س�وف تك��ون ضروري�ة، 
فهن��اك مح�ددات واضح�ة لق�درة 
ال�دول الفقيرة على حش�د الموارد 

المحلي�ة الالزم�ة من أجل توفي�ر التعليم الثان�وي للجمي�ع، وعليه يتوجب 
عل�ى المجتمع الدولي أن يس�اعد في تعوي�ض الفارق، وذلك بمس�اعدة 
المؤسس�ات والش�ركات الخاص��ة والم�نظم�ات الخيرية والتمويل على 

المستوى العالمي والوطني.

إن مس�ألة التعلي�م ال تزال تفتقد محس�نًا كبيرا مثل بي�ل غيتس، وبالرغم 
م�ن أن الش�راكة العالمية للتعلي�م، قد جمع�ت أكث�ر من ملي���اري دوالر 
أمي�رك��ي ضم��ن جهوده�ا من أج�ل التجدي�د فإن ل�دى البرام�ج الصحية 
ممولي�ن أكثر، وه�ذا ينعكس على س�بيل المثال في مبل�غ 12 مليار دوالر 
أميركي ت�م جمعها للصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والس�ل والمالريا، 
علم�ا أن النروي�ج فقط لعب�ت مؤخ�را دورا طليعيا من أجل جع�ل التعليم 

لجميع أطف�ال العال�م أولوي�ة وطنية.
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مقاالت
فالتعلي�م حاليا يش�كل 1 % فقط من 

ح�االت  ف�ي  اإلنس�انية  المس�اعدات 

الط�وارئ بالرغم من حقيقة أن ماليين 

حاج�ة  ف�ي  الجئ�ون  ه��م  األطف�ال 

للمس�اعدة، ليس أليام أو أسابيع فقط 

نص�ف  نح�و  وإن  ع�ادة،  لس�نوات  ب�ل 

األطفال الذين لم يلتحق�وا بالم�دارس 

28 ملي�ون طف�ل– يعيش�ون  – ن�ح��و 

ف�ي بلدان الصراعات م�ع وجود ماليين 

محاصرين في مخيمات اللجوء أو مدن 

الخيام.

وم�ن المقترحات التي تتم مناقش�تها 

ف�ي اجتماع�ات ه�ذا الع�ام تأس�يس 

صندوق للتعليم خالل الحاالت الطارئة 

وبرنامج تنس�يقي من أجل المس�اعدة 

ف�ي إرس�ال الم�وارد إل�ى بل�دان مث�ل 

س�ورية، وال�ذي ت�رك الص�راع في�ه نحو 

3 ماليي�ن طفل خ�ارج الم�دارس، وفي 

نيبال كذل�ك يوجد لدين�ا 25 ألف غرفة 

صفي�ة بحاج�ة عاجل�ة إلع�ادة البناء أو 

التعديل من أجل تحمل الزالزل.

فالجه�ود م�ن أج�ل توفي�ر مس�اعدات 

إنس�انية في حاالت الطوارئ هي فقط 

التعلي�م العالم�ي،  ج�زء م�ن أجن�دة 

المالي��ة  التس�هي��الت  تق�وم  وكم�ا 

الدولي�ة المتعلق�ة بالتطعي�م بتوفير 

آليات تموي�ل للصحة، يتوجب علينا أن 

ننظ�ر في إيجاد أدوات تمويلية مبتكرة 

مثل سندات التأثير االجتماعي، والوعد 

ليس بزي�ادة االلتحاق فقط ولكن أيضا 

عل�ى  المحافظ�ة  إمكاني�ة  بتحس�ين 

الطالب وتحسين تعليمهم.

أم�ا الي�وم ف�إن أغن�ى بل�دان العال�م 

تص�رف نح�و 100 أل�ف دوالر أميرك�ي عل�ى تعلي�م طف�ل حت�ى س�ن 

السادسة عشرة، وعلى النقيض من ذلك في منطقة جنوب الصحراء 

ف�إن الطفل من عائلة فقيرة س�يحصل على أقل من أربع س�نوات من 

التعليم بقيمة 150 دوالرا أميركيا س�نويًا، علما أن 12 دوالرًا أميركيًا من 

ذلك المبلغ فقط مصدرها الدول األغنى.

فهدفن�ا الطويل المدى ه�و التحقق من أن مواطني أفق�ر الدول على 

مس�توى العال�م ال يتمتع�ون بالف�رص التعليمي�ة نفس�ها فق�ط، بل 

معدالت التحصيل التي يتمتع بها نظراؤهم في الدول األغنى نفسها، 

وعندم�ا يتحقق ذلك فقط س�يكون بإمكاننا القول إن�ه قد تم االنتصار 

ف�ي الصراع م�ن أجل ح�ق التعلي�م، وإننا خلقن�ا عالما يتمك�ن جميع 

األطفال فيه من تحقيق آمالهم وطموحاتهم.

رئيس وزراء بريطانيا السابق )2007 - 2010(
و يعمل حاليا كمبعوث خاص لألمم المتحدة للتعليم العالمي.

نشر في بروجيكت سنديكيت باالتفاق مع جريدة الجريدة
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إن نتائ�ج اجتم�اع قمة مجموعة الس�بع تبش��ر بالخي��ر للتوصل إل�ى 
اتف��اق عالمي قوي بش�أن تغير المن�اخ عندما تجتمع البل�دان ال� 193 
األعض�اء ف�ي منظمة األم�م المتحدة في باريس في ش�هر ديس�مبر 

لصياغة اتفاقية مناخية عالمية حقا.

ك��ان اجتم�اع قم�ة مجموع�ة ال�دول الس�بع الصناعي�ة الكبرى في 
ش�لوس إلمان في جبال األلب البافارية بمثابة فتح كبير في سياس�ة 
تغير المناخ، فقد اتخذت االقتصادات السبعة صاحبة أكبر دخل مرتفع 
)الواليات المتح�دة، والياب�ان، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنس�ا، 
وإيطاليا، وكندا( القرار الثوري بإزالة الكربون من اقتصاداتها خالل هذا 

القرن.

للم�رة األول��ى ف��ي التاري�خ، تواف�ق االقتص��ادات الغني��ة الكب�رى 
عل�ى الحاج�ة إلى إنه��اء اعتمادها عل�ى ال�وق��ود األحف�وري، وق�د 
ارتفع��ت المستش�ارة األلماني�ة أنجيال مي�ركل، والرئي�س األميركي 
ب�اراك أوبام�ا، وبقي�ة زعم�اء مجموع�ة الس�بع إل�ى مس�توى الحدث 

واستحقوا اإلشادة العالمية القوية.

ل هذا الفت�ح التاريخي في  وقد ُس�جِّ
البي�ان الرس�م�ي الختام�ي لقم�ة 
مجموعة الس�بع، فأوال، أكدت بلدان 
مجموع�ة الس�بع أهمي�ة اإلبق���اء 
عل�ى االرتف��اع في درج�ات الحرارة 
نتيج�ة لالنحباس الح�راري العالمي 
درجتي��ن  يتج��اوز  ال  مس�توى  عن�د 
مئويتي�ن أعلى من المتوسط الذي 
س�اد قب�ل بداي�ة الث�ورة الصناعي�ة 
أن  غي�ر  تقريب�ا(،   1800 ع�ام  )قب�ل 
االنحب�اس الح�راري العالم�ي اليوم 
بلغ نحو 0.9 درج�ة مئوية بالفع��ل، 
أو ن�ح�����و منتص��ف الطري�ق إلى 

الحد األعلى.

ث�م فع�ل زعم�اء مجموع�ة الس�بع 
ش�يئًا غي�ر مس�بوق، فق�د أق�روا بأن 
اقتص��ادات العال�م الب�د أن تنه�ي 
اعتماده�ا على الوق�ود األحف��وري 
)الفح��م والنفط والغاز الطبيعي( 
حت�ى يتس�نى لن��ا اإلبق��اء عل�ى 
االنحب�اس الحراري عند مس�توى أقل 

من حد الدرجتين المئويتين.

ف�ي الوق��ت الحالي، يأت��ي نح��و 
العال��م  احتياج���ات  م���ن   % 80
م��ن الطاق��ة األولي�ة م�ن الوق�ود 
األحف�وري، والذي يتس�بب احتراقها 
ف�ي إط�الق نح�و 34 ملي�ار ط�ن من 
ثاني أكس�ي��د الكربون، وإذا استمر 
االنبعاث��ات  م��ن  المس�ت�وى  ه�ذا 

جيفري ساكس

مجموعة الدول السبع الكبرى تتبنى إزالة الكربونمجموعة الدول السبع الكبرى تتبنى إزالة الكربون

العدد 168



82

مقاالت
ف�ي العق��ود المقبل�ة، ف�إن ه�ذا م�ن ش�أنه أن يدف�ع درج�ات الحرارة 
إل�ى مس�تويات أعلى كثي�رًا م�ن ح�د الدرجتي�ن المئويتي�ن األقصى. 
والواق�ع أن االعتماد المس�تمر على الوقود األحف�وري، في ظل ارتفاع 
اس�تخدام الطاقة في مختلف أنحاء العالم، قد يؤدي إلى زيادة درجات 
الح�رارة العالمية بنحو أربع إلى س�ت درجات مئوية، وهذا من ش�أنه أن 
يخلف عواقب مأس�اوية على إنت�اج الغذاء العالمي، فض�اًل عن ارتفاع 
مس�تويات س�طح البحر، وموج�ات الجف��اف الش�دي��د، والفيضان�ات 

الكبرى، وموجات الحر المدمرة، والعواصف الشديدة.

والحقائق العلمية أشد وضوحًا مما قد يود كثيرون من الساسة، ولكي 
تحظى البش�رية بفرصة »مرجحة« )بمقدار الثلثي�ن على األقل( للبقاء 
تح�ت عتب�ة الدرجتي�ن المئويتي�ن، فإن خف�ض انبعاثات ثاني أكس�يد 
الكرب�ون بنس�بة صغي�رة لن يك�ون كافي�ا. الواق�ع أن االنبعاث�ات البد 
أن تنخف�ض إل�ى الِصف�ر في وقت الحق م�ن هذا القرن لمن�ع أي زيادة 
ف�ي ارتفاع إضاف�ي في تركي�زات ثاني أكس�يد الكربون ف�ي الغالف 
الجوي، وببس�اطة جْعل االقتصاد العالمي »خاليا من الكربون« ضرورة 

أساسية.

كان التق�دم المفاج�ئ ال�ذي حققت�ه قم�ة مجموع�ة الس�بع متمثاًل 
بإقرار الحكومات الس�بع بهذه الحقيقة، عندما أعلن�ت أن حد الدرجتين 
المئويتين يتطل�ب »جعل االقتصاد العالمي خالي�ا من الكربون على 
مدار ه�ذه القرن«، لق�د صرحت مجموعة الس�بع أخي�رًا بالحقيقة التي 
ظل العلماء يؤكدونها لسنوات: ال ينبغي للبشرية أن تكتفي بخفض 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استخدام الوقود األحفوري، 

بل يتعين عليها أن توقف هذه االنبعاثات تمامًا هذا القرن.

الواق�ع أن إزال�ة الكرب�ون أم�ر ممك�ن، وإن لم يك�ن ذلك س�هاًل على 
اإلط�الق. ذلك أن تحقي�ق هذه الغاية يتوقف عل�ى اتخاذ ثالث خطوات 

رئيسة:

أوال: يتعي�ن علين�ا أن نحقق قدرًا أعظ�م من كفاءة اس�تخدام الطاقة، 
على س�بيل المثال، من خ�الل تصاميم البناء الحديث�ة التي تقلل من 
الحاجة إل�ى عملي�ات التدفئة والتبري�د والتهوية الكثيفة االس�تهالك 

للطاقة.
 ثاني�ا: يتعي�ن علين�ا أن نعمل على إنت�اج الكهرباء باالس�تعانة بطاقة 
الري�اح، والطاقة الشمس�ية، والطاقة النووية، والطاق�ة الكهرومائية، 
والطاق�ة الحرارية األرضية، وغير ذلك من مصادر الطاقة غير الكربونية، 

ه��ذا  ف��إن  المقبل�ة،  العق��ود  ف�ي 
الح�رارة  درج�ات  يدف�ع  أن  ش�أنه  م�ن 
إل�ى مس�تويات أعل�ى كثي�رًا م�ن حد 
الدرجتين المئويتي�ن األقصى. والواقع 
الوق�ود  عل�ى  المس�تمر  االعتم�اد  أن 
األحف�وري، ف�ي ظ�ل ارتفاع اس�تخدام 
الطاق�ة ف�ي مختل�ف أنح�اء العال�م، 
ق�د ي�ؤدي إل�ى زي�ادة درج�ات الح�رارة 
العالمي�ة بنحو أرب�ع إلى س�ت درجات 
مئوية، وهذا من شأنه أن يخلف عواقب 
مأس�اوية على إنتاج الغ�ذاء العالمي، 
س�طح  مس�تويات  ارتف�اع  ع�ن  فض�اًل 
البح�ر، وموج�ات الجف��اف الش�دي��د، 
والفيضان��ات الكب�رى، وموج�ات الحر 

المدمرة، والعواصف الشديدة.

والحقائ�ق العلمي�ة أش�د وضوح�ًا مما 
ق�د ي�ود كثيرون م�ن الساس�ة، ولكي 
»مرجح�ة«  بفرص�ة  البش�رية  تحظ�ى 
)بمق�دار الثلثي�ن عل�ى األق�ل( للبقاء 
تح�ت عتبة الدرجتي�ن المئويتي�ن، فإن 
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
بنس�بة صغيرة لن يكون كافيا. الواقع 
إل�ى  تنخف�ض  أن  الب�د  االنبعاث�ات  أن 
الِصف�ر في وق�ت الحق من ه�ذا القرن 
إضاف�ي  ارتف�اع  ف�ي  زي�ادة  أي  لمن�ع 
ف�ي تركي�زات ثان�ي أكس�يد الكربون 
ف�ي الغ�الف الج�وي، وببس�اطة جْعل 
االقتصاد العالمي »خاليا من الكربون« 

ضرورة أساسية.

كان التق�دم المفاج�ئ ال�ذي حققته 
بإق�رار  متمث�اًل  الس�بع  مجموع�ة  قم�ة 
الحقيق�ة،  به�ذه  الس�بع  الحكوم�ات 
الدرجتي��ن  ح�د  أن  أعلن���ت  عن�دم���ا 
المئويتي�ن يتطل�ب »جع�ل االقتص�اد 
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العالم�ي خالي�ا من الكرب�ون على م�دار ه�ذه القرن«، 

لقد صرحت مجموعة الس�بع أخي�رًا بالحقيقة التي ظل 

أن  للبش�رية  ينبغ�ي  ال  لس�نوات:  يؤكدونه�ا  العلم�اء 

تكتفي بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة 

ع�ن اس�تخدام الوقود األحف�وري، ب�ل يتعي�ن عليها أن 

توقف هذه االنبعاثات تمامًا هذا القرن.

الواق�ع أن إزالة الكرب�ون أمر ممك�ن، وإن لم يكن ذلك 

س�هاًل على اإلطالق. ذلك أن تحقيق هذه الغاية يتوقف 

على اتخاذ ثالث خطوات رئيسة:

أوال: يتعي�ن علين�ا أن نحق�ق ق�درًا أعظ�م م�ن كف�اءة 

اس�تخدام الطاق�ة، عل�ى س�بيل المث�ال، م�ن خ�الل 

الت�ي تقل�ل م�ن الحاج�ة  البن�اء الحديث�ة  تصامي�م 

إل�ى عملي�ات التدفئ�ة والتبري�د والتهوي�ة الكثيف�ة 

االستهالك للطاقة.

ثاني�ا: يتعي�ن علين�ا أن نعم�ل عل�ى إنت�اج الكهرب�اء 

الشمس�ية،  والطاق�ة  الري�اح،  بطاق�ة  باالس�تعانة 

والطاق�ة النووي�ة، والطاق�ة الكهرومائي�ة، والطاقة 

الحراري�ة األرضي�ة، وغي�ر ذلك م�ن مص�ادر الطاقة غير 

الكربوني�ة، أو ع�ن طريق احتجاز وتخزين ثاني أكس�يد 

الكربون الناتج عن احتراق الوقود األحفوري.
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ثالثا: يتعين علينا أن نتحول من الوقود األحفوري إلى الكهرباء )أو إنتاج 
الهيدروجي�ن باس�تخدام تيار كهربائ�ي خال تمامًا م�ن الكربون( أو في 

بعض الحاالت )مثل الطيران( إلى أشكال الوقود الحيوي المتقدمة.

يتمث�ل الج�زء الصعب بالتنفي�ذ العملي على نطاق واس�ع لمفاهيم 
عريض�ة عل�ى نح�و ال ي�ؤدي إل�ى اخت�الل االقتص�اد العالمي الش�ديد 
االعتم�اد عل�ى الطاقة وال يكلف ث�روة طائلة، ولكن ينبغ�ي لنا ونحن 
نس�تعرض ه�ذه التكاليف أن نضع ف�ي اعتبارنا أن تغي�ر المناخ الجامح 

من شأنه أن يفرض التكاليف األعظم على اإلطالق.

س�وف يس�تغرق تحقيق النجاح ِع�دة عق�ود لتحويل محط�ات الطاقة، 
المنخفض�ة  التكنولوجي�ات  م�ن  مخ�زون  وبن�اء  األساس�ية،  والبني�ة 
الكربون، وس�وف نحتاج إلى ترقية التكنولوجيات المنخفضة الكربون 
ذاته�ا، س�واء الخاليا الشمس�ية الكهروضوئي�ة، أو البطاري�ات لتخزين 
الطاق�ة، أو تكنولوجيا احتجاز وتخزين ثاني أكس�يد الكرب�ون بأمان، أو 
محطات الطاق�ة النووية التي تحظى بثقة عام�ة الناس، وقد التزمت 
مجموعة الس�بع »بتطوير ونش�ر التكنولوجيات المبدعة الساعية إلى 
تحوي�ل قطاعات الطاق�ة بحلول عام 2050«، كما وجه�ت الدعوة إلى 

»كل بلدان العالم لالنضمام إلى هذا المسعى«.

الواق�ع أن إزال�ة الكرب�ون على مس�توى العالم س�وف تك�ون طويلة 
ومعقدة، وسوف تحتاج إلى خريطة طريقة تفصيلية مع إعادة التصميم 
بش�كل دوري م�ع تط�ور التكنولوجيات، وهن�ا أيضًا حقق�ت مجموعة 
الس�بع تقدم�ًا تاريخي�ًا باإلعالن ع�ن اس�تعدادها »لوضع اس�تراتيجيات 
وطنية منخفضة الكربون طويلة األمد« لتحقيق غاية إخالء المستقبل 
من الكربون. وكانت ش�بكة حلول التنمية المس�تدامة التابعة لألمم 
المتحدة، والتي أتولى إدارتها بالنيابة عن األمين العام لألمم المتحدة 
بان كي مون، عاكفة على دراس�ة مثل هذه االستراتيجيات المنخفضة 
الكربون بالنسبة إلى البلدان األكثر إطالقًا لالنبعاثات في إطار مشروع 

يسمى »مشروع مسارات إزالة الكربون العميقة«.

ال ش�ك أن إع�الن مجموع�ة الس�بع مج�رد إع�الن، وه�و ال يتضم�ن بعد 
االلت�زام م�ن جان�ب العديد من البل�دان األكث�ر إطالقًا النبعاث�ات ثاني 
أكس�يد الكربون، بم�ا في ذل�ك الصين والهن�د وروس�يا، ولكنها رغم 
ذل�ك خطوة بالغة األهمية ومن ش�أنها أن تش�جع إلى ح�د كبير بلدان 
أخرى للمش�اركة في إزالة الكربون العميق�ة، وخاصة في ضوء التزام 
مجموعة الس�بع بالتعجيل بعملية تطوي�ر التكنولوجيات المنخفضة 

الكربون المحسنة.

إن نتائ�ج اجتماع قمة مجموعة الس�بع 
تبشر بالخير للتوصل إلى اتفاق عالمي 
قوي بش�أن تغي�ر المناخ عندم�ا تجتمع 
البل�دان المئ���ة والثالث�ة والتس�عين 
األعض�اء ف�ي منظمة األم�م المتحدة 
في باريس في ش�هر ديس�مبر لصياغة 
اتفاقي�ة مناخية عالمية حقا. صحيح أن 
بلدان مجموعة الس�بع ل�م تضمن بعد 
نتيج�ة ناجحة الجتماع باري�س، ولكنها 
قطعت ش�وطًا طوياًل نحو تحقيق هذه 

الغاية.

* أس�تاذ التنمي�ة المس�تدامة، وأس�تاذ 
وم�دي�ر  واإلدارة،  الصحي�ة  السياس�ات 
معه�د األرض ف�ي جامع�ة كولومبي�ا، 
وهو أيض�ًا المستش�ار الخ�اص لألمين 
العام لألمم المتحدة لش�ؤون األهداف 

اإلنمائية لأللفية.
»بروجيكت سنديكيت« باالتفاق مع »الجريدة«

مقاالت
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مؤسسات دوليّة تسعى إلى تعزيز األمن الغذائي 
تجارة.. وإنتاج زراعي مستدام في شرق المتوسط وغربه
مؤسسات دوليّة تسعى إلى تعزيز األمن الغذائي 
تجارة.. وإنتاج زراعي مستدام في شرق المتوسط وغربه

يُعّد تعزيز التجارة واإلنتاج الزراعي المستدام، إحدى األولويات الرئيسية 
للبل�دان المطلّ�ة عل�ى جن�وب البح�ر المتوس�ط وش�رقه، حي�ث ينتج 
معظم هذه البلدان كميات غير كافية من المواد الغذائية األساس�ية. 
ولهذا الس�بب، ش�اركت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )فاو(، 
والبن�ك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، واالتحاد من أجل المتوس�ط، 
ف�ي تنظيم »منتدى القطاع الخاص ح�ول األمن الغذائي في منطقة 
جنوب البحر المتوس�ط وشرقه بهدف تعميق العالقات بين القطاعين 
الع�ام والخاص، بدءًا بالمزارعين وجمعياتهم وحتى مش�اريع األعمال 
التجاري�ة الزراعية الصغيرة والمتوس�طة والكبي�رة، وتطوير المبادرات 

الرامية إلى زيادة االستثمار في النظم الزراعية والغذائية.

افتت�ح المنت�دى األمي�ن الع�ام ل�وزارة الزراع�ة واألغذي�ة والبيئ�ة ف�ي 
مميزي�ن،  سياس�يين  بحض�ور  غودين�و،  كابان�اس  كارل�وس  إس�بانيا، 
ومؤسس�ات مالي�ة وممثلي�ن م�ن القط�اع الخ�اص ومراك�ز بح�وث 
ومؤسس�ات أكاديمية. وناقش المنتدى س�بل التعاون بين القطاعين 
الع�ام والخاص لدع�م األمن الغذائي في المنطق�ة، من خالل تمتين 
االس�تثمار الخاص المس�تدام ف�ي منطقة تتّس�م بالنمو الس�كاني، 
ووجود قي�ود على الم�وارد الطبيعية، وعجز هيكلي ف�ي إنتاج المواد 

الغذائية األساسية.

تس�تورد دول منطقة جنوب البحر المتوسط وشرقه، نصف محاصيلها 
األساس�ية. فق�د ارتفع�ت واردات المنتج�ات الزراعي�ة والغذائي�ة إل�ى 
المنطق�ة لتصل إلى 69 بلي�ون دوالر، أو 63 في المئة بين عامي 2002 

و2013. وفي الوق�ت ذاته، ارتفعت 
الص�ادرات بمقدار خمس�ة أضعاف 
 31 إل�ى  لتص�ل   ،2000 ع�ام  من�ذ 
بليون دوالر، منه�ا الزيادات الكبيرة 
في شحنات الفواكه والخضار إلى 
وش�مال  األوس�ط  الش�رق  أس�واق 

أفريقيا.

عام 2013، اس�توردت المنطقة 29 
مليون طن من القمح. فهي تعتمد 
في ش�كل متزاي�د، على ال�واردات 
من المواد الغذائية األساسية، مثل 
الحبوب والس�كر والزيوت النباتية، 
علمًا أن نق�ل الحبوب م�ن الميناء 
إل�ى الطاحون ق�د يكلّ�ف ما يصل 
إل�ى أرب�ع م�رات أكث�ر م�ن المعيار 
العالمي، بس�بب بطء تواتر دوران 
السفن، وتكاليف التخزين، وفقدان 

كميات كبيرة من المنتج.

ويع�ود ه�ذا االرتف�اع ف�ي الطل�ب 
الس�كاني  النم�و  إل�ى  أساس�ًا، 
الس�ريع في المنطقة ذات الموارد 
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الطبيعية المحدودة والهّش�ة، ال سيما 
من حيث األراضي والمياه، وشدة التأثر 
بتغير المناخ. كما تعاني المنطقة من 
ضع�ف االس�تثمار ف�ي الزراع�ة، وعدم 

كفاية مشاركة القطاع الخاص.

اجه�ة تلك التحدي�ات، خصوصًا كيفية 
زيادة إنتاج الفواك�ه والخضار للتصدير، 
وزيادة تنويع موردي االس�تيراد وأسواق 
التصدير، وتعزيز سياس�ات المشتريات 
واس�تكمالها بوض�ع سياس�ات جي�دة 
التصمي���م لالحتي��اط االس�تراتيجي، 
وتحس�ين هيكل���ة س�الس�ل القيم�ة 
الغذائية، وزيادة االستثمار في البحوث 
والتطوي�ر، وتقليص تكلفة االس�تيراد. 
كم��ا ي�ؤدي التكام�ل اإلقليم�ي في 
األس�واق الزراعي��ة األكث�ر ق�وة، إل��ى 
مس�اعدة البل�دان ف��ي التكيّ��ف م�ع 
صدمات العرض، ويخّفف من التغيرات 

في أسعار المواد الغذائية.

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
وقال نائب رئيس البنك األوروبي إلعادة 
اإلعمار والتنمية، فيليب لوويرو: »أصبح 
األم�ن الغذائي في الس�نوات األخيرة، 
م�ن أولويات البن�ك. فقط�اع األعمال 
التجاري�ة الزراعي�ة صناع�ة ديناميكي�ة 
وتنافس�ية وش�امل�ة، ويمك��ن ل�ه أن 
يصبح، بمشاركة القطاع الخاص، قوة 
فاعلة لتعزي�ز األمن الغذائ�ي. ويهدف 
البنك، في الس�نوات الث�الث المقبلة، 
إلى اس�تثمار أكثر م�ن 300 مليون يورو 
ف�ي  الزراعي�ة  التجاري�ة  األعم�ال  ف�ي 
القط�اع  دور  لتش�جيع   ،)...( المنطق�ة 

الخاص في تعزيز األمن الغذائي«.

يمك�ن للبل�دان المعنية، التح�ّول من 

تلبي�ة  ال�ى  الس�عي  نم�وذج 
حاجاته�ا الغذائي�ة، إلى نموذج 
ف�ي  ال�ذات  عل�ى  االعتم�اد 
الزراعي، اس�تنادًا إلى  المج�ال 
االس�تفادة من المزايا النس�بية 
لديه�ا. وبموجب ه�ذا النموذج، 
يتم اس�تخدام عائدات التصدير 
الناتجة م�ن المنتجات الغذائية 
لش�راء  للمنطق�ة،  المناس�بة 
ال�واردات م�ن الس�لع الغذائية 

غير المناسب إنتاجها محليًا.

وعلى رغ�م ما هو مع�روف عن 
بكونه�ا  المتوس�ط  منطق�ة 
قلب األراضي الزراعية القديمة، 
إال أنه�ا تواجه تحدي�ات متزايدة 
فمن  الطبيعي�ة.  الم�وارد  ف�ي 
المتوق��ع نم��و ع�دد س�كانها 
ف�ي ش�كل كبي�ر، ليص�ل إلى 
360 مليون��ًا ع�ام 2030. وف�ي 
الوقت ذاته، تشير توقعات تغيّر 
المناخ إلى انخفاض مستويات 
هط�ول األمطار ف�ي المنطقة   

بنس�بة تت�راوح بي�ن 10 و40 في 
المئة بحلول عام 2050.

وق�ال المدي�ر الع�ام المس�اعد 
والزراع��ة  األغذي��ة  لمنظم��ة 
للتعاون الفني، لوران توماس: 
مس�توى  أعل�ى  نحق�ق  »ك�ي 
م�ن الفاعلي�ة، يج�ب أن تحقق 
االس�تثم��ارات ف��ي القط��اع 
الزراعي االستفادة المثلى من 
الم��وارد الطبيعي�ة الش�حيحة 
المنطق�ة. فعلى س�بيل  ف�ي 
المث�ال، يج���ب اس�تخدام كل 

قطرة من الماء بحذر شديد، وتوليد 
أعلى قيمة ممكنة«.

وأض����اف: »تضطل�ع »ف�او« ب�دور 
نشط في تقديم المش�ورة الفنية 
والسياس�ية للبلدان األعضاء التي 
تواج�ه ن�درة ف�ي المي�اه، كأولوية 

عامة للمنطقة«.

»ف�او«  تحلي�ل  يُظه�ر  أن  ويُتوق�ع 
المقب�ل، أن القي�ود عل�ى الموارد 
النس�بية  الميزة  الطبيعي�ة تدع�م 
للمنطق�ة ف�ي زراع�ة المحاصي�ل 
الزيت�ون  مث�ل  القيم�ة،  العالي�ة 
والفواك�ه والخض�ار. كم�ا يس�اعد 
ارتفاع مستويات تصدير المنتجات، 
والتي تتمتع فيه�ا المنطقة بميزة 
نس�بية، في تخفي�ف آث�ار التضّخم 
الغذائية  الم�واد  المحتمل ألس�عار 
عالمي�ًا، مثل الزي�ادات الت�ي هزّت 

الكثير من المناطق عام 2008.

وعلى رغم أن الزراعة في المنطقة 
ذات طاب�ع دينام�ي متزاي�د، إال أنها 
تتّس�م أيضًا بضّمها عددًا كبيرًا من 
صغ�ار الم�الك والمش�اريع الريفية 
الصغي�رة، م�ا يش�كل تحدي�ًا خاصًا 

لصناع السياسات.

ورأى األمين الع�ام لالتحاد من أجل 
المتوس�ط، فتح اهلل سيجلماس�ي، 
»أن عمال�ة الش�باب مس�ألة ملّحة 
ف�ي المنطقة. وننظر إل�ى الزراعة 
عل�ى أنها جزء م�ن الحل«. وأضاف: 
»يجب إدخال المنتجين والمش�اريع 
الصغي�رة على النح�و المالئم في 

السالسل الغذائية الزراعية«.
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توض�ح التجرب�ة أن النم�و 
االقتص�ادي الزراع�ي ه�و 
األكث��ر فاعلي���ة عندم��ا 
يك��ون ش�اماًل، بم�ا يتيح 
الوصول  الم�الك  لصغ�ار 
إل���ى االئتم��ان وف�رص 

السوق.

المش��ارك��ون   وبح���ث 
القطاع الخ�اص المحلي 
الحلول  مجموع���ة م��ن 
لمع��ادل���ة  المبت�ك�رة 
ف�ي  الغ�ذائ��ي  األم���ن 

المنطقة.

ف����ي  وللمس���اع���دة 
أك��دت  ذل�ك،  تحقي���ق 
األوروب�ي  والبن��ك  »فاو« 
إلع��ادة اإلعم�ار والتنمية 
واالتح���اد م����ن أج���ل 
المتوس�ط، اس�تعدادهم 
إليص�ال أص�وات القطاع 
وجمع�ي����ات  الخ���اص 
المزارعي�ن ال�ى المحافل 
السي�اس��ي����ة عل����ى 
اإلقليم�ي  المس�تويي��ن 

والوطني.

العدد 168



88

أم قيس ..
مدينة  أردنية تزخر بالحضارات والمعالم األثرية

أم قيس ..
مدينة  أردنية تزخر بالحضارات والمعالم األثرية

أم قي�س بل�دة أردني�ة تق�ع عل�ى بعد 
28 ك�م ش�مال إربد ف�وق مرتف�ع يعلو 
364 مت�رًا عن س�طح البحر، وه�ي أكبر 
م�دن ل�واء بن�ي كنان�ة ف�ي محافظة 
إرب�د. يحده�ا م�ن الش�مال ويفصله�ا 
عن هضب�ة الجوالن نه�ر اليرموك ومن 
الجن�وب وادي الع�رب الممتد م�ن إربد 
حت�ى الش�ونة الش�مالية غرب�ا، وم�ن 
الغ�رب بحيرة طبريا، إذ ينحدر س�هل أم 
قيس تدريجيا إل�ى بداية نهر األردن عند 

مخرجه من بحيرة طبريا. 

يع���ود تاري���خ  أم قي�س  إل�ى زم��ن 
اإلمبراطوري�ة اليوناني�ة ، تلك الحضارة 
التي امتدت سنوات طويلة بين عامي 
) -95 334 قب�ل المي�الد ( حي�ث وقع�ت 
تحت حكم بطليموس الثالث عام 218 
قبل الميالد فدخلتها الحضارة اليونانية 
بي�ن عام�ي )186 -  223 قب�ل الميالد( ، 
وكانت أول حضارة. بدأت البناء في أم 
قيس وأطلق عليها اسم » أنتيوخيا » و » 
سيلوسيا » ، ثم تم تسميتها ب�� » جدارا 
» ، وبقي�ت » أم قي�س » مدين�ة يونانية 
عندم�ا   ، المي�الد  قب�ل   63 ع�ام  حت�ى 
اس�تطاع بومبي القائ�د الروماني من 
اجتي�اح المنطقة واالس�تيالء على  أم 
قيس  فبنيت الحضارة الرومانية امتدت 
بين  )عامي 63 و 324 قبل الميالد ( فوق 
معال�م حض�ارة اليونانيي�ن ، مم�ا أدى 
إل��ى اندث�اره�ا . وق��ام بومبي بض�م  

ج�دارا إل�ى م�دن الديكابولي�س العش�رة 
االس�تراتيجي  موقعه�ا  ألهمي�ة  وذل�ك 
.وش�هدت »ج�دارا » حركة ثقافية واس�عة 
بحيث أصبحت مركزا للفلس�فة والعلوم 
واآلداب وظه�ر العدي�د م�ن الخطاباء من 
بينه�م » ثيودوس�يوس » ، الذي عاش بين 
ع�ام 14 قب�ل المي�الد و37 مي�الدي وه�و 
مؤس�س البالغ�ة ف�ي العص�ر الروماني ، 
وكذل�ك » ميني�وس » ش�اعر الهجاء الذي 
ع�اش ف�ي النص�ف الثان�ي م�ن الق�رن 
الثال�ث قب�ل المي�الد ، الش�اعر الس�اخر » 
ملياج�ر » أو » مليغ�روس ، ال�ذي عاش بين 
عام�ي 40 - 110 قب�ل الميالد  ال�ذي  تخرج 
م�ن » جامع�ة ج�دارا  ع�ام 90 ق. م ، تل�ك 
الجامع�ة الت�ي درس فيها أبن�اء األباطرة 

والرومان .

شهدت أم قيس تزاحما  بين عدة حضارات 
والروماني�ة  اليوناني�ة  الحض�ارات  منه�ا 
الحض�ارة  ث�م  والفارس�ية  والبيزنطي�ة،   ،

اإلسالمية.

معالمها وآثارها
تزدح�م ف�ي مدين�ة أم قي�س  وجنباته�ا 
كثي�ر م�ن المعال�م واآلث�ار الت�ي تركتها 
تلك الحضارات ، على اخت�الف ، ثقافاتها ، 
لتبقى شاهدة  على ما كانت عليه » جدارا 
» أو  أم قي�س  م�ن عظم�ة ف�ي المكان�ة 
والتاري�خ والثقاف�ة م�ن بينه�ا : المدرجات 
والمس��ارح والمق�اع�د  و مازالت معال�م 
المس�رحين الش�مالي والغرب�ي، ويعتبر 

المسرح الغربي من أهم 
اآلثار التي تركها الرومان 
بع�د أن أتم�وا بن�اءه  من 
الحجارة البازلتية القاسية 
الس���وداء ف�ي الق��رن 
الثاني المي�الدي  وال�ذي 
يتس�ع إل�ى 3000 متفرج، 
أيضًا  المعال���م  وم���ن 
المبل�ط��ة  الش�����وارع 
المقنط�رة  والمم���رات 
مث���ل ش���ارع األعم�دة 
ال���ذي يخت���رق المدينة 
الغرب،  إلى  الش��رق  من 
البيزنطي��ة،  الكنيس���ة 
األسواق والمخازن، مجمع 
الروماني�ة   الحم��ام��ات 
وكني�س���ة الب�ازيليك��ا 
وغي�ره�ا  والدك�اكي���ن 
كم��ا  المعال���م.  م��ن 
تزخ�ر المدين�ة بالنص��ب 

التذكاري�ة والتماثي�ل.
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أبواب المدينة
تبين أن هناك  أربعة أبواب للمدينة:
البواب�ة األول�ى : يع�ود بناؤها إلى 
األول  الق�رن  م�ن  الثان�ي  النص�ف 
المي�الدي ، أي�ام العه�د الرومان�ي 
.البواب�ة الثاني�ة: تقع فوق الش�ارع 
الرئيس�ي ، وتعود إل�ى أواخر القرن 

الثالث الميالدي.

البواب�ة الث�الث��ة : وتع�رف بإس��م 
» بوابة طبري�ا » وتعود إلى النصف 

الثاني من القرن األول الميالدي .

البواب�ة الرابع�ة : وه�ي عب�ارة عن 
بن�اء يقع عل�ى ط�رف المدينة من 
الجه���ة الغربي���ة ، ويع�ود بن�اؤه 
إلى أواخ���ر القرن الثاني أو الثالث 

الميالدي .

ب�دأت أعم�ال الحف�ر والترميم في 
أم قي�س من�ذ ع�ام 1930 م�ن قبل 
دائرة اآلثار األردنية ثم قام سيغفرد 
وحف�ر  األث�ري  بالمس�ح  متم�ان 
بمنطق�ة الحمام التي اكتش�فها 
غ�رب القري�ة ع�ام 1959 ووصف ما 
وجده من نقوش وفسيفس�اء. في 
عام 1961 ابت�دأت الحفريات األثرية 
والمس�وح ف�ي أم قي�س عن�د فتح 
طري�ق الحمة، وفي 1968 اكتش�ف 
مدف��ن ضم��ن المدين��ة األث�ري�ة 
القديم�ة. وفي 1974 و1976 و1977  
ت�م القي�ام بمس�ح أثري س�طحي 
ش�امل ألث�ر المدين�ة العلي�ا وف�ي 
ع�ام 1986 ق�ام توم�اس فيب�ر م�ن 
المعه�د األلماني لآلث�ار في برلين 
بمس�ح أث�ري ش�امل للموق�ع وفي 
1986 - 1987 أجرت البعثة تنقيبات 

ف�ي الضري�ح األرض�ي، وتابعت س�وزان كرن�ر وادول�ف هوفم�ان التنقيب 
خ�الل عام�ي 1991 - 1992 ف�ي موق�ع البواب�ة التذكاري�ة إل�ى الغرب من 
المدينة. وفي عام 1992 تركزت الحفريات في منطقة الكنيسة والبنايات 
الجنوبية وش�مال المس�رح الغربي وم�ن  1992 – 1996 جنى وملدر وفريزن 
في المنطقة المسماة )A( وهي منطقة تقاطع الشارع الكبير مع الشارع 
الفرعي المتجه شماال جنوبا عند الزاوية الشمالية الغربية لالكروبول، وقد 

عثر على قواعد بيانات وأرضيات غرف.

اش�تهرت المدن الهلنس�تية – الرومانية بنقل المياه من الينابيع حتى وإن 
كانت من مسافات بعيدة، ولكون المدينة الرومانية تحتوي على حمامات 
ومراف�ق كثي�رة، ف�إن الحاجة لعمل نظ�ام كان م�ن أهم ض�رورات الدولة 
الروماني�ة... ول�م يك�ن الس�بب فقط م�ن أجل تل�ك المرافق بل الس�بب 
الرئيس�ي هو تلبي�ة حاجة اإلنس�ان والحيوان ولألغ�راض الزراعي�ة، فلذلك 
تم قطع األنفاق وبناء الجس�ور المائية ونحت اآلب�ار والخزانات وغيرها، مما 
ك�ون لمدين�ة أم قيس مركزًا لالس�تقرار البش�ري في العصور الهلنس�تية 
والرومانية والبيزنطية واإلس�المية. وبما إن الينابيع الرئيس�ة في أم قيس 
ال تف�ي بحاج�ة المدينة الرومانية، بس�بب أن ه�ذه الينابي�ع كانت أخفض 
بكثير من مستوى الموقع ومن األمثلة على الينابيع عين أم قيس وماقوق 
ووعي�ن أم الت�راب غيره�ا كينابي�ع دائمة تخ�دم األغراض الزراعية بش�كل 
مباش�ر.. فكان االعتماد الرئيس�ي ف�ي أم قيس على مي�اه األمطار، وذلك 
عل�ى م�ر العصور حي�ث كان الجزء األكبر م�ن مياه األمطار يخ�زن في اآلبار 
والخزان�ات ولس�قاية المزروعات، ولكي يتم االس�تفادة م�ن مياه األمطار 
ت�م نحت القنوات في المناط�ق الزراعية لتجميع المي�اه في آبار وأحواض 

صغيرة لسقاية المصاطب الزراعية المنتشرة في المنحدرات.
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كت�اب » تنوع�ات الس�رد وتقنيات�ه عن�د أدباء الخلي�ج »  تألي�ف مصطفى 

الصوف�ي، يتطرق إلى أدب القص�ة القصيرة اإلماراتية ال�ذي يعد فنًا وليدًا 

حديث�ًا  ل�م يمض على تجربت�ه أكثر من ثالثة عقود م�ن الزمن، وقد عكس 

األدب�اء من خ�الل إبداعاته�م القصصي�ة طبيع�ة التح�والت االجتماعية و 

الفكرية والثقافي�ة وتطوراتها وآثارها على المجتمع الخليجي, خاصة بعد 

ظهور الثروة النفطية الهائلة والتي جّس�د المبدعون فيها مرحلة االنتقال 

م�ن الواقع القبلي البدائي, إلى مرحلة جديدة م�ن المدنية وحكم الدولة 

المركزية .

ضمن سلس�لة »علوم اجتماعية« التي تصدرها هيئة الكتاب بالقاه�رة صدر مؤخرًا كتاب )هكذا تكلم ابن عربي( 
للمفكر الراحل د. نصر حامد أبو زيد..

ينقس�م الكتاب إلى س�تة فصول، يحمل الفصل األول منها عنوان »من الجاهلية إلى ختم الوالية«، وفيه نتعرف 
على ابن عربي من خالل ما يخبرنا به هو عن نفس�ه. والفصل الثاني »قيود المكان وضغوط الزمان«، وفيه يرصد 
تجربة رحيل ابن عربي من األندلس والمغرب العربي كله بال عودة من خالل النظر في السياق التاريخي السياسي 

للقرنين السادس والسابع.

أما الفصل الثالث »اللقاء بابن رشد« ففيه يتخذ المؤلف من الرواية السردية التي يحكيها ابن عربي عن اللقاءات 
التي حدثت بينه وبين فيلس�وف قرطبة، »أبوالوليد بن رش�د« منطلقا لتحليل موقف الش�يخ األكبر من الفلس�فة 
والفالس�فة م�ع وضع هذا الموقف في الس�ياق التاريخ�ي والثقافي العام للعالم اإلس�المي م�ن جهة والوضع 
الثقافي والديني في األندلس من جهة أخرى. و الفصل الرابع يتناول جدلية الوضوح والغموض من خالل التجربة 

الصوفية بين الكش�ف والس�تر..أما الفصل الخامس فيتن�اول تحاليل خطاب ابن 
عرب�ي من خالل ث�الث عناصر و الفصل الس�ادس »تأويل الش�ريعة جدلية الظاهر 
والباط�ن« والمقصود بمفهوم الش�ريعة هذه القوانين واألحكام المش�تقة من 
المص�ادر األساس�ية لتنظيم حياة الفرد المس�لم والجماعة المس�لمة في مجال 

الشعائر والعبادات أو في مجال المعامالت والعالقات االجتماعية.

تنوعات السرد وتقنياته عند أدباء الخليج
للمؤلف مصطفى الصوفي

)هكذا تكلم ابن عربي(
للمفكر الراحل د. نصر حامد أبو زيد
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»خطاب أدب الرحالت
في القرن الرابع الهجري«

صدر أخيرا كتاب »خطاب أدب الرحالت في القرن الرابع الهجري« 
عن دار اآلن ناش�رون وموزع�ون تأليف د. نهلة الش�قران. يتناول 
الكتاب نش�أة أدب الرحالت وتعّدد أش�كالها  وأهميتها في أنها 
حفظت جانبًا عظيمًا من األدب والعلوم المختلفة كالجغرافيا 
الُة خاطب ذاته قبل أن  رت واقع كل رحالة. .. فالرحَّ والتاريخ، وصوَّ
يخاطب غيره، ووصف موصوفه بدرجة تماثل تأثيره في نفس�ه، 
ر، في خطاب ذي خصائص مضمونية فنية،  فش�اهد وعاين وصوَّ

وقوالب تعبيرية بنائية تُعد معايير تحكم خطاب أدب الرحالت.

تميَّ�ز خط�اب أدب الرحالت ف�ي الق�رن الرابع الهج�ري بطرائقه 
الوصفي�ة الخاص�ة، فوص�ف األمكن�ة، وخل�ق منها مش�ابهات 
وجداني�ة تجعل�ه ال يرى الم�كان الجغراف�ي، وإنما يح�رّره من أّي 
س�لطة، ليب�دو مزدوجًا بي�ن الواق�ع والتخيُّل، فتصب�ح له صورة 

جديدة، ال ترى إال في منظوره الخاص.

اقتصادات التنمية والتخطيط

كتاب اقتصادات التنمي�ة والتخطيط الصادر عن مركز المعرفة 
لالستش�ارات والخدمات التعليمية، من تأليف األس�تاذ الدكتور 

عبد الوهاب األمين، واألستاذ الدكتور فريد بشير.

يجم�ع هذا الكت�اب يب�ن النظري�ة والتطبيق، فف�ي جزئه األول 
يعرض الكتاب نظريات التنمي�ة االقتصادية القديمة والحديثة 
والتغيير ال�ذي تحدثه عملية التنمية ف�ي القطاعات المختلفة 
لالقتص�اد كالتعلي�م والزراع�ة والصناعة باإلضافة إلى دراس�ة 
البيئ�ة والمديونية  الخارجي�ة  ونقل التقنية. ف�ي الجزء الثاني  
ينتق�ل  الكت�اب بالقاري إل�ى عملية التخطي�ط اإلنمائي حيث 
يب�دا بضرورة  التخطيط  ومفاهيمه وأنماطه ثم يتناول بالش�رح 
والتحلي�ل اه�م الط�رق المتبع�ة ف�ي التخطي�ط االقتص�ادي. 
ويختت��م الكت��اب بتخطي��ط اه��م األنش�ط�ة والقطاع�ات 
التج�ارة   وتخطي�ط  االس�تثمار  تخطي�ط  فيتن�اول  االقتصادي�ة 

الخارجية وتخطيط التعليم والقوى العاملة.
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 جزيرة فريزر أكبر جزيرة
رملية في العالم

األكوادور تدخل غينيس ب� 600 الف شجرة في يوم

أدرج�ت جزي�رة فري�زر الواقع�ة قبالة س�احل 
خلي�ج كوينزالند هيرف�ي  في قائم�ة التراث 
العالم�ي باعتباره�ا أكب�ر جزي�رة رملية في 
العال�م ، وه�ي م�ن الج�زر التي تنم�و فيها 
الغابات المطي�رة والرمال . تمتد بطول 120 
كيلومترا وأكثر من 25 كيلومترا عبر النقطة 
الواس�عة ، جزيرة فريزر هي البيئة الطبيعية 
الفري�دة الت�ي تط�ورت ألكث�ر م�ن 800،000 
س�نة، كما أنها موط�ن للعديد م�ن بحيرات 
المي�اه العذب�ة النقية مث�ل بحي�رة ماكنزي 
، بحي�رة Wabby ، بحي�رة Birrabeen وبحي�رة. 
وتضم الجزيرة ثروة م�ن المعالم الطبيعية 
المذهل�ة  الرطب�ة  األراض�ي  مث�ل  األخ�رى 
وأش�جار  البري�ة  لألزه�ار  المزين�ة  والصح�ة 
الغاب�ات المطي�رة القديمة الت�ي ترجع ألف 

عام مزدهر بالرمال.

دخلت األكوادور بموسوعة غينيس لألرقام القياسية بعدما 

قام�ت بزرع 600 ألف ش�جرة ف�ي يوم واحد ضم�ن جهودها 

إلعادة التشجير. شارك في المبادرة أكثر من 44 ألف شخص، 

زرع�وا النبات�ات عل�ى أكثر م�ن ألف�ي هكتار، مس�تخدمين 

مجموعة منوعة من النباتات واألشجار، جرى زرعها في جميع 

مناط�ق البالد. تأتي ه�ذه المبادرة ف�ي إطار حماي�ة البيئة 

حي�ث  أن زراع�ة األش�جار والنبات�ات يمكنها أن تس�اهم في 

تقليل آثار االحتباس الح�راري لقدرتها على خفض انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون في الجو.
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اكثر المدن التي تشهد 
ازدحاما مروريًا في العالم

تصدرت إس�طنبول ومكس�يكو وريو دي جانيرو 
قائمة اكث�ر المدن التي تش�هد ازدحام�ا مروريا 
بوخارس�ت  احتل�ت  حي�ن  ف�ي  العال�م،  ف�ي 
ووارس�و وروما صدارة هذا الترتي�ب على صعيد 
االتحاد األوروبي، وذلك وفق دراس�ة »توم توم« 
الش�ركة المصنع�ة ألنظم�ة تحدي�د المواق�ع 

العالمي للعام 2015-2014. 

فقد حازت مدينة إس�طنبول التركية لقب اكثر 
الم�دن ازدحاما ف�ي العال�م لس�نة 2014 إذ أن 
م�دة الرحالت داخل المدين�ة تكون عادة أطول 
بمع�دل 58 % خ�الل فت�رات االختن�اق الم�روري 
مقارنة مع المدة التي تس�تغرقها هذه الرحالت 
عندما تكون حركة السير طبيعية. كما أن هذه 
الزي�ادة ف�ي المدة ق�د تص�ل إل�ى 109 % في 

ساعات الذروة في المساء.

وف�ي الوالي�ات المتحدة، تص�درت مدينة لوس 
انجلي�س ف�ي والي�ة كاليفورني�ا قائم�ة اكث�ر 

الم�دن ازدحام�ا اذ بل�غ مع�دل الوق�ت اإلضافي ال�ذي يمضيه 
الس�ائقون عل�ى الطرق�ات خالل فت�رات االختناق الم�روري 39 
%. ومن بي�ن المدن األميركية األخرى األكث�ر ازدح�ام�ا هن��اك 
س��ان فرانس�ي�س�كو )34 %( وه�ون�ولول�و )32 %( ونيويورك 
وس�ياتل )31 %( وس�ان خوس�يه )30 %( وميام�ي وش�يكاغو 

وواشنطن العاصمة )27 %(

أطول وأعلى جسر 
زجاجي في الصين

إنج�از جديد تحققه الصين في مجال الهندس�ة 

العمراني�ة الحديثة. يتمثل المش�روع في  بناء 

أط�ول وأعل�ى جس�ر زجاج�ي ف�ي العالم في 

حديقة تشانغجياجيه الوطنية التي تمتد على 

مس�احة 56 كيلومت�رًا مربع�ًا. يمتد الجس�ر بين 

قمت�ي جانبي ال�وادي عل�ى مس�احة 430 مترًا 

وعرض س�تة أمت�ار، وارتفاع عم�ودي يصل إلى 

300 متر.
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ينظ�م المعه�د العرب�ي إلنم�اء الم�دن  واالتح�اد العرب�ي لتنمية الم�وارد البش�رية مؤتم�ر إدارة الم�دن الكبرى: 
تكنولوجيا التخطيط العمراني في القاهرة خالل الفترة 16-18 أغسطس 2015.

تأت�ي أهمية المؤتم�ر في إطار ما تواجه�ه المدن الكبرى في المنطق�ة العربية من تحديات  ولع�ل أولها افتقاد 
الم�دن للطاب�ع المعم�اري الجمال�ي، وتخلل بعضه�ا العش�وائيات والمباني غي�ر الالئقة ومحدودي�ة التخطيط 
الحضري وضعف مش�روعات اإلس�كان لمحدودي الدخل، وإعادة تخطيطي شبكات  النقل والمواصالت  واعتماد 
التخطي�ط الحضري على تكنولوجيا المعلومات  وغيرها من القضايا. يهدف  المؤتمر إلى التعرف على الطبيعة 
الحضرية للمدن الكبرى وعلى اهم  مشكالتها وقضاياها، والتعرف على تكنولوجيا المعلومات ودراسة  طرق حل 
المشكالت الكبرى. يتضمن المؤتمر على عدة محاور من بينها: قضايا المدن الكبرى ومشكالتها، المدن الذكية« 
متغيرات التخطيط الحضري« واألدوات  المتضمنة للتكنولوجيا واألساليب اإلدارية للتنمية  الحضرية المستدامة. 

لمزيد من المعلومات: المعهد العربي إلنماء المدن

األستاذ/ وداعة اهلل حمراوي – اختصاصي اإلدارة المحلية والتدريب

هاتف: 00966114821867 داخلي 120  موبايل: 00966569541945 - فاكس: 00966114802666
whamarawi@araburban.org :البريد اإللكتروني

تنظ�م بلدي�ة دبي  المؤتمر والمعرض الدول�ي  الرابع للحفاظ على التراث العمران�ي  2016 تحت عنوان » التراث 
المستدام: رؤية عالمية  تجارب محلية«  في مدينة دبي خالل الفترة 8 - 10 فبراير 2016.

يناق�ش المؤتمر محاور رئيس�ية في مجاالت الحفاظ العمراني واالس�تدامة وذلك لما يش�كله ه�ذا الموضوع من 
اهتمام عالمي ومردود على خطة دبي 2021.

لمزيد من المعلومات االتصال علي:

المدير التنفيذي إلدارة التراث العمراني  رشاد محمد بوخش 

www.dm.gov.ae :هاتف: 0097143539090 داخلي 111  - نقال 00971502110711  - الموقع اإللكتروني

مؤتمر إدارة المدن الكبرى:
تكنولوجيا التخطيط العمراني

القاهرة  16-18 أغسطس 2015.

المؤتمر والمعرض الدولي الرابع للحفاظ على التراث العمراني
» التراث المستدام: رؤية عالمية تجارب محلية«  دبي 8 - 10 فبراير 2016
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مدينة الداخلة – المملكة المغربية  1-3 فبراير 2016

ينظ�م المعهد العربي إلنم�اء المدن بالتعاون مع وزارة الداخلية المغربي�ة » المديرية العامة للجماعات المحلية 
– مديري�ة األط�ر اإلدارية والتقنية« ندوة متخصصة بعنوان ) التحديات البيئية وأثرها في التنمية الحضرية للمدن 

والمناطق( في مدينة الداخلة المغربية خالل الفترة  1-3 فبراير 2016.

تأت�ي أهمي�ة  ه�ذه الندوة انطالق�ا من أن الم�دن والمناطق الحضري�ة في الدول العربي�ة تواجه تحدي�ًا كبيرا في 
عدد من الميادين ومن ابرزها المش�كالت البيئية نتيجة النمو الس�كاني والتوس�ع العمراني واس�تهالك الموارد 

الطبيعية فضال عن تطور األنشطة االقتصادية .

لمزيد من المعلومات والمشاركة بورقة عمل في مدة أقصاها 3 /8 / 2015 االتصال على :

فاكس : 00966114802666 

audievents@araburban.org :البريد اإللكتروني

ورشة عمل قياس وتطوير الخدمات في أمانات المدن والبلديات
إسطنبول 23 – 27 أغسطس 2015

تنظم ورشة عمل  بعنوان )قياس وتطوير الخدمات في أمانات المدن والبلديات -  ما ال يقاس ال يدار( في إسطنبول 
خالل الفترة 23 – 27 أغسطس 2015.

تتناول الورش�ة عدة مح�اور من أهمها: أث�ر العولمة  والتط�ورات االقتصادية والتكنولوجية  ف�ي تطوير الخدمات 
ف�ي أمان�ات المدن العربية والبلديات، األس�اليب الحديثة في قياس األداء وتطوير خدم�ات أمانات المدن العربية 
والبلدي�ات. الش�راكة بي�ن القطاع الحكومي والخ�اص ودورها في تحقي�ق التميز في تقدي�م وتطوير الخدمات، 
واستشراف الدور المستقبلي ألمانات المدن والبلديات وإسهاماتها في قياس األداء وتطوير الخدمات، واستعراض 

اهم التجارب العربية والعالمية الناجحة في تحقيق التميز في األداء وتطوير الخدمات.

لمزيد من المعلومات:

منسقة الورشة مرام أحمد 

هاتف: 00962796515866  - 0096265521181  - فاكس : 0096265537156
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بيت الفطر في والية ميريالند األميركية
عندما قرر إدوارد وفرانسيس غارفينكل بناء منزل في منطقة بيثيسدا بوالية ميريالند في سبعينات القرن الماضي 
ل�م يك�ن يخطر في بالهم�ا أن تك�ون النتيجة بالص�ورة التي انته�ت عليها عملية البن�اء.. اليوم اصب�ح الجميع 
يطلقون على المنزل المؤلف من طابقين وأربع غرف نوم اسم )بيت الفطر( ألنه يشبه نبات الفطر. يتميز  البيت  
بأنه صديق للبيئة وال يتطلب طاقة كبيرة للتبريد أو التدفئة، فهو مبني بمادة البولي يوريثين العازلة والمصبوبة 

بعناية فوق أسالك تشبه األسالك المتشابكة المستخدمة في التسييج.

مركز تسوق عصري يحاكي الشمس في السويد
لم تعد تصاميم المراكز التجاري�ة الكبيرة تقتصر على تلبية احتياجات 
المس�وقين والمتس�وقين م�ن ناحي�ة توفي�ر مح�ال متنوع�ة ومواقف 
السيارات وأماكن ترفيهية، بل أصبح القائمون عليها يهتمون بالجانب 
التصميمي الجمال�ي بحيث يكون مبتكرًا. مركز تس�وق »إمبوريا« في 
السويد، على مساحة  93000 متر.  حرص مالكوه على تصميمه بشكل 
غريب وحديث في الوقت ذاته، ليبدو وكأنه ينصهر أو يذوب من أش�عة 
الش�مس، األمر الذي جعل منظره ملفتا جدا لكل زواره، وأكسبه شهرة 
واس�عة. يتمي�ز المركز بلون�ه الذهبي، الذي يعكس أش�عة الش�مس، 
ويندم�ج معها في منظ�ر فريد، وكأنه ي�ذوب من حرارته�ا، ويعتمد في 

الداخل على امتزاج اللون الذهبي باللون األزرق.

في إطار التوجه العالمي نحو استخدام التقنيات الحديثة طرحت حاويات قمامة في شوارع لندن  ذات شكل أنيق 
تحمل شاش�ات عرض تعمل بتقنية الحواس�يب الحديثة لتظهر للمارة درجة الح�رارة وحالة الطقس، كما تعرض 
لهم خدمات أس�عار األس�هم المتداولة ومؤش�رات الس�وق الحالية من ارتفاع وانخفاض ليبقى المارة على علم 

بتداوالتها.

لندن تطرح حاويات قمامة عالية التقنيات
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أفضل المدن في العالم 
تص�درت مدين�ة كوبنهاغ�ن عاصم�ة الدانمارك قائم�ة  أفضل 

 CNN المدن ف�ي العالم وذلك وفق تحقي�ق حديث لمجموعة

ح�ول أفضل الم�دن في العالم الت�ي تكون الحي�اة فيها أكثر 

صحة من غيرها س�واء الجسدية أو النفس�ية. وجاءت أوكيناوا 

اليابانية في المرتبة الثانية، ومدينة فانكوفر الكندية بالمرتبة 

الثالثة وذل�ك للضوابط البيئي�ة الصارمة الت�ي تحكم معايير 

البناء وقطاع األعمال، ما يجعل هواء المدينة األكثر نقاء.

أكبر وأقوى مرصد بالعالم في المكسيك
أعلن علماء فلك في المكسيك عن االنتهاء من بناء أكبر وأقوى مرصد في العالم لرصد وتحليل أشعة غاّما في 

الفضاء. ويأمل العلماء أن يمكنهم المرصد من معرفة المزيد عن االنفجارات الشمس�ية والثقوب الس�ود التي 

تنتجها.

ويق�ول العلم�اء إن مش�روعهم الذي أقيم في والية بويبال وس�ط المكس�يك ب�دأ بتقفي األش�عة الكونية قبل 

عامين وهو يعمل حاليا بطاقته القصوى, وبإمكانه تتبع أش�عة غاما من ثلثي الس�ماء خالل أربع وعشرين ساعة. 

ويسعى المش�روع إلى التقاط جزيئات هذه األشعة األكثر نشاطا في الكون لتحليلها ومعرفة مصدرها لمحاولة 

فهم طبيعة الفضاء عندما تكون الطاقة في ذروتها.
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باريس 
أدت الثورة المعمارية إلى تصميم العديد من المباني التي لم تكن تخطر على بال أحد ، فمن الجزر االصطناعية 
إلى األبراج المختلفة األحجام واألش�كال، أصبح المهندس�ون المعماريون يتنافس�ون في اقت�راح األفكار الجديدة 
والغريبة من نوعها، ومن بينها ناطحات الس�حاب الخش�بية وهي األحدث في صيحات التصاميم المعمارية حيث 

سيتم إنشاء أطول بناء خشبي في العالم في العاصمة الفرنسية بهدف تجديد المظهر المعماري

يتأل�ف المبن�ى من 35 طابق�ًا يتضمن فندق�ًا للطالب، ومس�احات خض�راء، وموقفًا للب�اص، وموقفا للس�يارات 
الكهربائية. ويهدف المجمع إلى حل مشكلة النقص في عدد األماكن السكنية في العاصمة الفرنسية بطريقة 

إبداعية وصديقة للبيئة. 

أول مدينة عائمة بالعالم في سان فرانسيسكو
تجري حاليًا التحضيرات لتشييد أول مدينة عائمة في العالم في سان فرانسيسكو األميركية. يتكون المشروع 
من شقق سكنية مساحة كل منها 50 مترا مربعا. ومن المفترض أن يكتمل بناؤها بحلول عام 2020. يأتي هذا 

المشروع في إطار السعي نحو إنجاز أبنية مستقبلية. 
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افتتاح مبنى المقر الدائم
للوكالة الدولية للطاقة المتجددة

)آيرينا( في مدينة مصدر

45 مليون زهرة في حديقة زهور دبي

أبو ظبي

دبي

تم افتتاح مبنى المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة 

المتج�ددة - آيرينا - ف�ي مدينة »مصدر ف�ي أبو ظبي  

ف�ي إطار الت�زام دولة اإلمارات بتوس�يع نطاق انتش�ار 

الحلول التي توفره�ا الطاقة المتجددة والتكنولوجيا 

والعالم�ي.  المحل�ي  المس�تويين  عل�ى  النظيف�ة 

أويمث�ل افتت�اح المق�ر الدائ�م للوكال�ة إنج�ازا مهم�ا 

ضمن المس�يرة الناجحة التي قطعتها دولة اإلمارات 

الستضافة هذه المنظمة العالمية.

يعتب�ر المق�ر الدائم ل�� )آيرين�ا( أول مبنى تج�اري في 

إم�ارة أبوظب�ي يحص�ل عل�ى تصني�ف أربع�ة آلل�ئ 

للتصمي�م والبن�اء م�ن برنام�ج »اس�تدامة« للتقييم 

بدرج�ات اللؤلؤ ال�ذي أطلقه ويدي�ره مجلس أبوظبي 

للتخطي�ط العمران�ي بهدف قياس كفاءة اس�تخدام 

الكربوني�ة.  االنبعاث�ات  وتخفي�ض  والمي�اه  الطاق�ة 

وتعد وكالة آيرين�ا أول منظمة دولية تتخذ مقرها في 

منطقة الش�رق األوس�ط ويجس�د مقرها الدائم واحدًا 

من أكث�ر المباني اس�تدامة في دولة اإلمارات رس�الة 

الوكال�ة الهادف�ة إل�ى تس�ريع نش�ر حلول ومش�اريع 

الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم.

تعتب�ر حديقة زهور في دبي أكبر حديقة ف�ي العالم حيث تضم 45 مليون 
زهرة ُمجس�مة على هيئة أش�كال متع�ددة متنوعة انتش�رت على 18 ألف 
ف�دان، لتنتش�ر الكثير م�ن الروائح العبقة وتمت�زج المئات م�ن األلوان معًا 
ألول مرة في منطقة الخليج العربي والش�رق األوسط. كما تضم الحديقة 
أيضًا أطول س�ور زهور في العالم يصل طوله ل��� 800 متر، وأكبر هرم من 

الزهور بارتفاع يصل إلى 10 أمتار.

العدد 168



100

وقع�ت األمان�ة العام�ة للمجل�س األعل�ى للتخطيط 
والتنمية، بالش�راكة مع مكت�ب برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائ�ي، وثيق�ة تنفي�ذ البرنام�ج الوطن�ي للكويت 

لألعوام من 2015 إلى 2018.

تكمن أهمي�ة الوثيقة كونها تؤس�س لمرحلة جديدة 
م�ن التع�اون التنم�وي م�ع منظم�ة األم�م المتحدة، 
توائم بين الرؤية االستراتيجية بعيدة المدى لسمو أمير 
البالد لعام 2036 والخطة اإلنمائية الوطنية متوسطة 
الم�دى لألع�وام 2015 إلى 2020 والتطلع�ات الدولية 

التنموية معا.

سيوفر برنامج التعاون الدعم الفني والخبرات الدولية 
الالزم�ة والش�راكات بي�ن الجه�ات الوطني�ة ومختلف 
الهيئ�ات التابعة لألمم المتح�دة لدعم تحقيق أهداف 
التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة والمستدامة، 
وتعزيز القدرات اإلدارية والمؤسساتية لدولة وحكومة 
الكوي�ت ومنظم�ات المجتم�ع المدن�ي ف�ي تنفي�ذ 
الخطط التنموية وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية 

للنهوض بالدور اإلقليمي والدولي للبالد.

ح�ددت الخط�ة التنفيذي�ة للبرنام�ج ف�ي أربع�ة محاور 
استراتيجية لألطر والسياسات االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية والمؤسساتية، وتضمنت 17 مشروعا، من اجل 

تحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة وفق أربعة محاور.

المحور األول هو تطوير األطر االقتصادية والسياس�ات 
البيئي�ة والتنظيمي�ة المعم�ول به�ا، وبن�اء أنظم�ة 
ش�املة ومرنة تحق�ق النمو والتنمية المس�تدامة، من 
خالل دعم التطوير المؤسساتي للهيئة العامة للبيئة 
وإع�داد االس�تراتيجية الوطني�ة للطاقة ف�ي الكويت 
وخط�ة العم�ل التنفيذي�ة واس�تكمال االس�تراتيجية 
الوطني�ة للمرور وقطاع النقل، إضاف�ة إلى البدء في 

عمل الخطة التنفيذية لالستراتيجية الوطنية لمكافحة 
دور  لتعزي�ز  تنفيذي�ة  عم�ل  خط�ة  ووض�ع  المخ�درات، 
الكويت كمركز إقليمي وعالمي مالي وتجاري موائمة 

لرؤية 2035.

و المح�ور الثان�ي يتمثل ف�ي تس�ريع التنمية البش�رية 
بتحس�ين رأس المال البش�ري النوعي وزي�ادة التمكين 
التنمي�ة  اس�تراتيجية  تطوي�ر  خ�الل  م�ن  االجتماع�ي، 
ووض�ع  االجتماع�ي،  األم�ان  وش�بكات  االجتماعي�ة 
التنفيذي�ة  العم�ل  وخط�ة  الوطني�ة  االس�تراتيجية 
للش�باب، وكذلك الدعم الفني للهيئة العامة لشؤون 
المعاقين، ودعم وزارة الشؤون االجتماعية والعمل في 
تفعي�ل دور منظم�ات المجتم�ع المدني وإع�داد تقرير 

التنمية البشرية للكويت.

أم�ا المح�ور الثالث يعن�ى بتعزي�ز كفاءة نظ�م اإلدارة 
والش�فافية  الفعالي�ة  معايي�ر  لتحق�ق  المؤسس�اتية 
والمرونة والتنافسية وقابلية المساءلة، من خالل دعم 
األمان�ة العام�ة للمجلس األعل�ى للتخطي�ط والتنمية 
واإلدارة المركزية لإلحصاء والجهات الوطنية في تنفيذ 
الخط�ة اإلنمائي�ة 2015/2016 - 2019/2020، وتوجه�ات 
المحاس�بة  دي�وان  ودع�م   ،2035 االس�تراتيجية  الرؤي�ة 
في تحس�ين نظم اإلدارة العامة، ودع�م الهيئة العامة 

للقوى العاملة في الكويت.

و المحور الرابع األخير يتمثل في بناء شراكات استراتيجية 
متعددة األطراف على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، 
بم�ا في ذلك بلدان الجن�وب والتعاون الثالثي للمضي 
قدما في تحقيق التنمية لما بعد 2015 بتنفيذ المشاريع، 
ومنها اس�تكمال برنامج الموظفين المهنيين الشباب 
للعمل في المنظمات الدولية والترويج لحماية التراث 
الثقافي في الكويت، إضافة إلى تأسيس مركز الدعم 

اإلنساني الدولي وبناء الشراكات الخاصة بالتنمية.

وثيقة تنفيذ البرنامج الوطني للكويت 
لألعوام من 2015 إلى 2018

الكويت
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بيروت

تونس

تونس

اطلق�ت منظم�ة األمم المتح�دة للتنمي�ة الصناعيّة- بي�روت )اليوني�دو(، بالتعاون م�ع وزارة الصناع�ة اللبنانية، 
مشروعها الجديد حول دعم القدرات اإلنتاجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتعاونيّات.

المش�روع هو المرحلة الثالثة من المبادرة المس�ّماة »مشروع تمكين المجتمعات المحليّة وتعزيز سبل العيش«، 
الّمم�ول من الحكوم�ة اإليطاليّة والمنّفذ م�ن منّظمة األمم المتّح�دة للتنمية الصناعيّة باالش�تراك مع المعهد 

. )ICU( اإليطالي للتعاون الجامعّي

يهدف المش�روع إلى مساعدة الحكومة اللبنانيّة على تحسين أداء الش�ركات المختارة لتعزيز قدراتها التنافسية 
والندماجها في الس�وق العالميّة وكذلك دعم المجتمعات الريفيّة من أجل تعزيز األنش�طة المدرّة للدخل ودعم 

االقتصاد المنزلّي.

اطالق مشروع دعم القدرات اإلنتاجية للصناعات 
الصغيرة والمتوّسطة الحجم في بيروت

مدينة اقتصادية في تونس 

يت�م اإلعداد للبدء  بأعم�ال البناء في مدينة تونس االقتصادية التي اعلن عنها في س�بتمبر الماضي والتي يتم 
بناؤه�ا على مدى 55 ميل مربع على طول الس�احل في منطقة النفيضة، في ش�مال تونس. تتميز مدينة تونس 
االقتصادية  بموقعها االستراتيجي في قلب البحر المتوسط وتبلغ تكلفة المدينة حوالي 30 مليار جنيه إسترليني، 

ويشارك في بنائها 50 رجل أعمال، و30 دولة.

س�يت�م ف��ي مدين��ة مك�ة المكرم�ة ف��ي ح��ي 
العس�ي�لة بن��اء أول مس�ج�د ذك��ي يعتم�د على 
الطاقة الشمس�ية، ليصب�ح من المبان�ي الصديقة 
للبيئ�ة التي تعمل عل�ى خفض اس�تهالك الطاقة 
واس�تهالك مي�اه الوضوء. س�وف يتم أن اس�تخدام 
الخالي�ا الضوئي�ة واأللي�اف البصرية لتحويل أش�عة 
الش�مس لطاق�ة كهربائية، واس�تخدامها ف�ي إنارة 
المس�جد، وس�وف تعمل اإلضاءة الخارجية بش�كل 
تلقائي ترش�يدًا للكهرباء، كما س�يتم إع�ادة تدوير 

المياه المستهلكة لالستفادة منها في الري.

سيتم بناء  المس�جد على مساحة 10300 متر مربع وبسعة 

3 آالف مصل.

أول مسجد سعودي صديق للبيئة
في مكة المكرمة
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الشيخة موزة  بنت ناصر

عالم بال طفل مهملعالم بال طفل مهمل

ش�اهدت، في زيارة قمت بها مؤخرًا إلى مخيم لالجئين الس�وريين في تركيا، بعضًا من أقوى تجليات القدرة البش�رية على التحمل التي قد 
يتصورها إنس�ان، رغم هذا، وفي خضم كل هذه القصص عن الصدمات والخس�ارة، كان أكثر ما حرك مش�اعري هو ظمأ أسر الالجئين الذي ال 

يرتوي إلى التعليم.

فقد أخبرني األطفال الذين تحدثت إليهم عن رغبتهم المس�تمرة في التعلم في المدارس المؤقتة المقامة داخل المخيم، حيث يحش�رون 
في فصول دراس�ية مكتظة بهم، ويتلقون دروس�هم على فترات متناوبة تمتد من قبل الفجر إلى ما بعد حلول الظالم، كما حدثني آباؤهم 

عن األمل الذي يعلقونه على القوة التحويلية الكامنة في التعليم.

كان�ت س�ورية تُفاِخ�ر ذات يوم بالتعليم العام الش�امل، واليوم، م�ع اضطرار أكثر من أربعة ماليين ش�خص إلى الفرار من منازلهم بس�بب 
العن�ف ال�ذي يدمر بالدهم، أصبحت س�ورية أحد األماكن العديدة في العال�م التي تعاني ما ال يمكن وصفه إال باألزمة التعليمية الش�املة، 
فهن�اك م�ا يقدر بنح�و 58 مليون طفل في س�ن التعليم االبتدائي ف�ي مختلف أنحاء العال�م ال يذهبون إلى المدرس�ة، وأولئك المتضررون 

بالنزاعات والكوارث الطبيعية هم الفئة التي يَُعد الوصول إليها األصعب على اإلطالق.

وم�ا يزي�د الطين بلة هو أن أع�داد الالجئين األطفال المحرومين من الذهاب إلى المدرس�ة- في أماكن مثل نيب�ال، وميانمار، واليمن- تتزايد 
بمعدل ينذر بالخطر، وإذا لم يتحرك المجتمع الدولي لتغذية هؤالء األطفال وتعليمهم، فإن دورة الفقر والصراع س�وف تتكرر وتمتد ألجيال 

قادمة.

الواق�ع أن مج�رد حرمان مث�ل هذا العدد الكبير من األطفال من التعليم يَُعد فش�اًل واضحًا من جانب حكوم�ات العالم، التي وعدت في عام 
2000، عندم�ا ت�م اعتم�اد األهداف اإلنمائي�ة لأللفية، بضمان التعلي�م االبتدائي لجميع األطف�ال بحلول عام 2015، فال يكف�ي لتحقيق هذه 
الغاية تسجيل األطفال في المدارس؛ بل ال بد من إبقائهم هناك وتزويدهم بتعليم عالي الجودة، وتشير تقديرات منظمة اليونسكو إلى أن 
ما ال يقل عن 250 مليون طفل في س�ن المدرس�ة االبتدائية في مختلف أنحاء العالم غير قادرين على القراءة أو الكتابة أو القيام بعمليات 

حسابية أساسية.

وس�وف يحظ�ى المجتمع الدولي ه�ذا العام بالفرصة للتعامل مع هذه الحالة المخزية، فس�وف يجتمع صناع السياس�ات من مختلف أنحاء 
العال�م في كوري�ا الجنوبية في إطار المنت�دى العالمي للتعليم لالتفاق على األه�داف التعليمية العالمية التي م�ن المقرر أن تحل محل 

األهداف اإلنمائية لأللفية.

ومن المناس�ب حقًا أن تس�تضيف كوريا الجنوبية هذا المنتدى، ألنها كثيرًا ما يُنَظر إليها باعتبارها نموذجًا لما يمكن أن يحققه التعليم من 
إنج�از، إذ إن كوري�ا الجنوبية تنفق نحو 8 % من ناتجها المحلي اإلجمالي على التعليم، وتش�ير تقديرات منظمة اليونس�كو إلى أن كل دوالر 
يس�تثمر ف�ي المدارس االبتدائية هناك يولد عائدًا اقتصاديًا يعادل نحو عش�رة إلى خمس�ة عش�ر دوالرا. الحق أن كوري�ا الجنوبية، التي رفعت 
نفس�ها من صفوف البلدان األكثر فقرًا في العالم إلى األكثر ثراًء في غضون جيلين فقط، تَُعد دلياًل حيًا على المكاس�ب والفوائد المترتبة 

على التعليم.

وتؤك�د أهداف التنمية المس�تدامة الجدي�دة التي من المقرر أن يتم االتفاق عليه�ا هذا العام التحديات التي يتعي�ن على حكومات العالم 
أن تعالجه�ا بحل�ول ع�ام 2030، وأنا أِصر على أن التعليم االبتدائي الش�امل العالي الجودة البد أن يكون بين أول�ى أولويات أهداف التنمية 
المس�تدامة، والتأكي�د هنا ال بد أن يكون على الجودة، فالنجاح ال يُقاس بعدد األطفال الذين ق�د ننجح في إلحاقهم بالمدارس، وال إنجازاتهم 
في االختبارات الموحدة؛ بل تتمثل النتائج األكثر أهمية باآلثار الملموس�ة وغير الملموس�ة التي يخلفه�ا التعليم على نوعية حياة الطالب، 

وهذه هي المهمة التي لم تنجزها األهداف اإلنمائية لأللفية.

أينما أس�افر مع مؤسس�ة »التعليم فوق الجميع«، أص�ادف أطفااًل متألقين متحمس�ين ُحِرموا من الفرصة للتعلم، وم�ع انتقال العالم إلى 
أولويات جديدة، ال يجوز لنا أن ننس�ى مس�ؤوليتنا عن أولئك الذين ُخِذلوا بسبب استسالمنا للشعور بالرضا عن الذات، فالمهمة لم تنته بعد، 
وينبغي لنا أن نظل على التزامنا بتحقيق هدف التعليم االبتدائي العالي الجودة لكل األطفال- ليس بعضهم، وليس حتى أغلبهم- أينما 

كانوا.

* رئيس�ة مجلس إدارة مؤسس�ة »التعليم فوق الجميع«، والمبعوثة الخاصة للتعليم األساس�ي والعالي في منظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة )اليونسكو(، وعضوة مجموعة األمم المتحدة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية.

نشر في بروجيكت سنديكيت باالتفاق مع جريدة الجريدة
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