اإلفتتاحية
المدينة واستحقاقات التنمية المستدامة
في الجزء االفتتاحي من هذه المقالة دعونا نطرح السؤال التالي:
هل منطقتنا العربية جاهزة لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة؟
هل مدننا العربية ،التي هي محور اهتمام منظمتنا ،مس�تعدة للتعامل بإيجابية ورؤية واضحة مع احتياجات
ومتطلبات التنمية المستدامة؟
هل اإلنس�ان ساكن المدينة ،وهو المستهدف ،والمحور واألساس والغاية في مخرجات التنمية المستدامة ..
نس�أل هل يملك هذا اإلنس�ان أن يأتي بالقيادة والريادة التي تستطيع أن تجعل من أمنه ومستوى معيشته
وطمأنينته على حاضره ومس�تقبله ،ومس�تقبل من يلوذون برعايته ..هل هذا اإلنس�ان يملك حريته و ناصية
قراره فيأتي بمن يعتبرهم الضمانة واألداة للنجاح؟
قد يكون من الصعب سبر غور هذه األسئلة أو القفز فوق الواقع الذي نحن فيه والسيطرة عليه؟!
الثاب�ت أن األثني�ة والح�روب األهلية وخراب الم�دن وتدمير البنى التحتي�ة وتعطيل المؤسس�ات االقتصادية
والم�دارس والجامع�ات ،والهج�رة المفتوحة على الخ�ارج ،كل ذلك واقع نعيش�ه وال نع�رف أن كانت األمور
والنهايات ،ستبقى محصورة في ما نحن عليه ،أم أنها سوف تتطور إلى ما هو أقسى وأشد.
االنتخاب�ات ،واإلب�داع والتجدي�د والوع�ي والقدرة على االس�تقراء ..كل ذلك ال ب�د من تواف�ره أو فرضه بإرادة
الناس وجهود الش�عوب  ..وليس هناك ما يش�ير إلى أن كل ش�يء سوف يتغير أو يؤدي إلى ما هو مطلوب.
إذ ثم�ة تقاطعات حادة تجعل من فرص النجاح في تنفيذ أجندة التنمية المس�تدامة أمر ًا ذا غير مصداقية ألن
هدف التنمية وغايتها ومحورها كما أسلفنا هو اإلنسان ...وطالما أن إنساننا العربي مشغول بقضايا حياتية
وفكري�ة وصحية ومعيش�ية ف�إن التنمية لن تطاله ول�ن تضيف إلى ما عن�د غيره من الحق�وق واالحتياجات
األساسية.
نحن بحاجة إلى أس�اليب مبتكرة في التعاطي مع أهداف التنمية المس�تدامة وغايتها  ..أس�اليب تنافس�ية
ناجح�ة ،ونخب سياس�ية وثقافي�ة واجتماعية واقتصادية ،ت�رى ما ال يراه اآلخ�رون ..نخب تعمل خ�ارج المكرور
وتفعل وتبدع وتكمل دورها مع اآلخرين دون إقصاء أو تهميش ،في داخل الحدود وخارجها.
فالمساواة واألمن والشمولية واالستدامة والتعليم وغيرها مما هدفت اليه أجندة التنمية ،يفترض أن تشعل
جذوة التغيير وأن تطلق وتحرك كل مكمن في عالم اإلبداع والتجديد  ...ال عالم الفوضى واالقتتال والتدمير.

األمين العام

جملة دورية متخ�ص�صة
ت�صدرها منظمة املدن العربية
رئي�س التحرير
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من أنشطة المنظمة
األمين العام زار أبو ظبي
والتقى وكيل دائرة الشؤون البلدية
في زي�ارة قصيرة إلى مدين�ة أبو ظبي
بح�ث األمي�ن الع�ام لمنظم�ة المدن
العربي�ة المهندس احم�د حمد الصبيح
ووكي�ل دائرة الش�ؤون البلدي�ة خليفة
المزروع�ي جمل�ة موضوع�ات تتص�ل
بتعزي�ز التع�اون بي�ن المنظم�ة ومدن
وبلديات دولة اإلمارات العربية المتحدة
وفـــي مقدمــها العاصمة أبو ظبي.
وق�د رح�ب الس�يد المزروع�ي بزي�ارة
األمين العام للمنظمة وعرض مجاالت
التع�اون بم�ا يدفع مس�يرة العمل نحو

األمين العام و وكيل دائرة الشؤون البلدية بأبو ظبي

أفاق أوسع على طريق النهوض بالمدينة العربية وساكنيها .من جانبه أكد الصبيح حرص المنظمة والمؤسسات
التابعة لها على االستفادة من خبرات وتجارب مدن عربية ،ومن بينها أبو ظبي في مجاالت اإلدارة الحضرية الجيدة
والمشروعات التنموية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
حضر االجتماع رئيس قطاع العالقات الخارجية واإلعالم بالمنظمة غس�ان س�مان ومس�ؤول العالقات العامة في
دائرة الشؤون البلدية احمد العامري.

األمين العام يستقبل سفير العراق
اس�تقبل معال�ي األمي�ن الع�ام
المهن�دس احم�د حم�د الصبي�ح
سعادة سفير جمهورية العراق لدى
دول�ة الكوي�ت محم�د حس�ين بحر
العلوم ف�ي مق�ر األمان�ة العامة .
تناول اللقاء بحث عالقات التعاون
بين المنظمة والمدن العراقية من
اجل تبادل الخبرات والتجارب في ما
يتعلق بتنمية المدن والساكنين.

األمين العام والسفير العراقي

6

العدد

170

من أنشطة المنظمة
القمة العالمية للمناخ في باريس
المناخ ال يعترف بالحدود
وليس لديه جواز سفر
قب�ل انعقاد مؤتم�ر القمة  21للمناخ في ديس�مبر 2015
في باريس كان الخبراء يتساءلون :هل نستطيع القول
أن إق�رار معاه�دة ملزم�ة بإطلاق تعهدات من ش�أنه أن
يطمئن العالم؟
ونح�ن عندما نتح�دث عن تغي�ر المناخ ،فذل�ك يعني أن
العال�م وص�ل إل�ى نقطة الالع�ودة .في باري�س كان
هن�اك  150رئيس دول�ة وحكوم�ة وأربعون الف مش�ارك.
الجميع كان يس�عى من اجل التوص�ل إلى حلول دائمة
ومتوازنة في اطار اتفاق ملزم من الناحية القانونية  ،من
ش�أنه أن يضع المجتمع الدولي على الس�كة الصحيحة

وم�ا اذا كان�ت ال�دول س�تتخذ ق�رارات الت�ي يتعي�ن
عليه�ا اتخاذه�ا في رس�م المس�ار نحو اقتص�اد جديد
وديناميكي ومنخفض الكرب�ون ...اقتصاد قادر على
دعم عالم يتس�م بالنمو السريع للسكان والتغيرات
الديموغرافية للمدن.

لبن�اء مجتمع�ات واقتصادات اق�ل واكثر مناع�ة للتغير

مائة وخمس�ون س�نة من النمو الصناع�ي والعلمي

الماخي.

انتهى بكارث�ة انبعاث الغ�ازات والتل�وث الصناعي.

يجم�ع علم�اء المن�اخ عل�ى أن ح�رق الكربون اذا اس�تمر

واكب�ر ملوثي�ن :أمي�ركا والصي�ن ،والمفارق�ة التي

بالمع�دالت العالية س�وف يرفع درجة ح�رارة األرض عدة
درجات مئوية ..ذل�ك أن ارتفاع درجة حرارة كوكب األرض
يعن�ي أن يش�هد العال�م عواق�ب صعب�ة منه�ا ،ارتفاع
مس�توى البحار وعواصف اكثر ش�دة وموجات جفاف في
الب�ر وفناء عدد كبير من أش�كال الحياة ف�ي المحيطات

كان يدف�ع بها المفاوض�ون أن هناك م�ن كان يدعو
الدول ذات االقتصادات الناش�ئة لتحمل مسؤولياتها
بخف�ض الملوث�ات  ،فيم�ا القوتي�ن الكبيرتي�ن ل�م
تفعال شيئ ًا.
كي�ف نطلب مثال من الهند أن تقدم تضحيات إلقامة

التي ستصبح مياهها اكثر دفئا واكثر حموضة.

«عدال�ة مناخي�ة» بي�ن الش�مال والجن�وب للح�د من

ويح�ذر اختصاصي�و الجغرافي�ا السياس�ية للمن�اخ م�ن

االحتباس الحراري  ..فيما المس�ألة المناخية بدأت منذ

أن االختلال المناخ�ي سيس�هم ف�ي تفاق�م األزم�ات

الس�بعينات والثمانينات ولم تفلح المفاوضات في

والنزاع�ات ،ولمواجهة ذلك االختلال يجب التفكير في

الحد من الملوثات المناخية.

اليات تعاون بين الدول.
ه�ذه القضي�ة المناخية كان�ت محور قم�ة باريس حيث
وافق ق�ادة العالم على االتفاقية الدولي�ة األكثر أهمية

دول مه�ددة بالتصحر وس�وء اإلنتاج الزراعي بس�بب
الغ�رق ،بينم�ا األث�ار الس�لبية ته�دد الجمي�ع بظاهرة

التغي�ر المناخ�ي .جمي�ع بن�ود اتفاقية كيوت�و 1992

بش�أن إدارة المناخ في اكثر من عش�رين عام ًا .ومع ذلك

تتح�دث ع�ن الظاه�رة ..بينم�ا بن�ود كل االتفاقي�ات

تظل هناك تساؤالت حول االلتزام بتنفيذ تلك االتفاقية

الموقعة لم تنفذ.
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يقول الخبراء أن الفيصل في المس�ألة المناخية هو التنفيذ ألن ظاهرة االحتباس الحراري تمس الجميع ،وتأثيرها
يتناول الكبار والصغار وهي تهدد التجارة العالمية والتدفقات المالية.

األرض في خطر
يق�ول اح�د الخب�راء أن األرض ف�ي خط�ر ،واإلنس�ان هو
الس�بب ف�ي التغي�رات المناخية ..والفش�ل ف�ي تنفيذ
اتفاقي�ة باري�س يعن�ي التصح�ر وش�ح المي�اه وانعدام
األمن الغذائي.
وم�ن المؤك�د أن التح�دي ال�ذي ينتظرنا واس�ع النطاق
بق�در ما هو معقد ولكن في المقابل من ش�أن االنتقال
إلى اقتصاد منخفض الكربون من ش�أنه أن يجلب فوائد

عدم االلتزام يعني
جفاف وتصحر
جزر ومساحات
مهددة بالغرق

اقتصادية جمة.
م�ن هنا يمك�ن القول أن قمة المناخ ف�ي باريس خطوة
أول�ى على طريق االلت�زام ،فالطاقة المتج�ددة لم تعد
مكلف�ة ،والتموي�ل الذي تق�رر في قمة باري�س يجب أن
يذه�ب إلع�داد الك�وادر الوطني�ة والمحلية مع ش�ركاء
التكنولوجيا.
يق�ول الخبراء أن المن�اخ ليس له ح�دود ،وبالتالي ليس
لدي�ه جواز س�فر  :هن�اك جف�اف وتصحر وجزر ومس�احات
مه�ددة بالغ�رق  ،بمعن�ى أن اإلش�كالية موج�ودة على
مس�توى العال�م وه�ي مرتبط�ة بالمفاهي�م البيئي�ة
والتوس�ع الحض�ري والتغير الديموغرافي على مس�توى
المدن.

أن قضي�ة التوس�ع الحض�ري في م�دن العال�م خالل
الس�نوات الخم�س عش�رة المقبل�ة م�ن المنتظ�ر
ً
هائلا ،وس�وف تصبح الم�دن موطن ًا
أن تس�جل نم�و ًا

لنم�و  % 60م�ن س�كان العال�م  ،إذ م�ن المتوقع أن
يبل�غ عددهم  8.5مليارات نس�مة ،وستش�كل كيفية

تصمي�م ه�ذه الم�دن أهمية كبي�رة لكل م�ن البيئة
واالقتصاد.
وف�ي ه�ذا الس�ياق يق�ول خافيي�ر س�والنا الممث�ل
األعل�ى لالتح�اد األوروب�ي للش�ؤون الخارجي�ة و وزير
خارجية إس�بانيا س�ابقا ،أن الفارق بين مدينتي أتالنتا
وبرش�لونة يع�د مث�اال للمقارب�ة واس�تخالص الرؤى..
ولك�ن انبعاثات ثاني أكس�يد الكرب�ون التي تنتجها
وسائل النقل في أتالنتا تفوق مثيالتها في برشلونة
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النوايا
الحسنة ال
تكفي
وال بد من
نصوص
قانونية
ملزمة..

من مناطق س�تزيد ف�ي الحرارة إلى أكثر م�ن طاقة تحمل
اإلنس�ان ما س�يزيد من خطر انتش�ار آفة الفقر بسبب تضرر
أراضيهم بالتغيرات المناخية.
اجتماع�ات قم�ة باريس للمن�اخ  COP21وصفه�ا البعض
بس�تـة أضع�اف ..فمدينــ�ة أتالنتا

بالمصيري�ة ،وه�ي مطالب�ة بوض�ع العال�م عل�ى مس�ار

تش�جع ضمن� ًا اس�تخدام المركبات

مناخ�ي جدي�د م�ن ش�أنه إنق�اذ الكوك�ب ،فم�ن دون

الخاص�ة على نطاق واس�ع ،وهو ما

االس�تغناء عن صناع�ات ونش�اطات باعثة للغ�ازات فلن

يؤدي إلى زي�ادة االنبعاثات الغازية

تهدأ وتيرة تسارع التغيرات المناخية ،وأهمها حرارة ال تطاق

واالختنــاقـات المـروريــة وتـلوث

في الصيف وبرد ال يحتمل في الشتاء مع زيادة العواصف

الهواء.

والفيضان�ات واألعاصي�ر والجف�اف وابتلاع مي�اه البح�ار

والمدين�ة الت�ي تس�تعين بأنظمة
نقــ�ل عــ�ام تتس�ـم بالكف�اءة
– مث�ل بـرش�لونة – فأنهـ�ا اكثـ�ر
صحـة واس�تدامة .وس�وف تش�كل
التط�ورات التقني�ة والتكنولوجية
فـ�ي مجـ�ال الطاقـ�ة المتج�ددة
والمركبات المهجنة أو الكهربائية،
على سبيل المثال – مكونا ال غنى
عنه في بناء هذه المدن.

خلفية باريس
أكــ�دت المنظــمــ�ات البـيئيــة
المتخصص�ة أن الع�ام  2015ه�و
األكث�ر ح�رارة بش�كل غير مس�بوق

والمحيطات للسواحل وزحفها نحو المدن السكانية التي
توجد أكثرها كثافة على المناطق الساحلية.
انعق�د المؤتم�ر تزامن� ًا مع صدور دراس�ات علمي�ة صادمة
ح�ول تغي�ر المن�اخ ،ح�ذرت بعضه�ا م�ن تع�رض بع�ض
الم�دن الكب�رى للغرق على الم�دى الطوي�ل ،إضافة إلى
ازدي�اد أع�داد الفقراء ف�ي العال�م ،وكان البن�ك الدولي
ل�م يس�تبعد تح�ول نح�و  100مليون ش�خص إضاف�ي حول
العالم إلى دائرة تحت خط الفقر بحلول العام  ،2030وأن
ع�دد الفقراء قد يس�تمر ف�ي الزيادة إذا لم تتخ�ذ إجراءات
لمواجهة ظاهرة االحتباس الحراري الذي تعاني منه أغلب
مناطق الكوكب وال أحد في معزل عن خطره.
وقد باتت تداعياته يلمس�ها سكان المعمورة في الصيف
المنصرم بعد وفاة عشرات األشخاص حول العالم بسبب
زيادة الحرارة ،وقد نبه بعض العلماء حس�ب تقرير لشبكة

م�ا يعن�ي أن الغ�ازات المنبعث�ة

«سي أن أن» أن المستقبل المتوسط ستشهد فيه األرض

مات�زال تدف�ع نح�و زي�ادة االحتباس

زي�ادة بنحو درجتي�ن .وحذرت تقاري�ر عالمية م�ن أن غازات

الح�راري والذي قد تنجم عنه كوارث

االحتباس الحراري التي تناولها «بروتوكول كيوتو» حسب

ال يصدقه�ا العق�ل لع�ل أبس�طها

موق�ع «غرين إيريا» زادت بنس�بة  80بالمئ�ة منذ عام 1970

إذا استمرت الحرارة في الزيادة عام ًا

الح�رارة تتراوح بي�ن  3.7درجة مئوية و 4.8درج�ة مئوية في

بعد عام ،فقد نستفيق بعد عقدين

الع�ام  ،2100ولذل�ك ثم�ة جهود تب�ذل من أج�ل أال ترتفع

أو أكثر لنجد مناطق بأس�رها كانت

الح�رارة أكثر من درجتين مئويتين مع نهاية القرن الحالي،

طوف�ان كبير قد يغمر مدن ًا بأس�رها

آهلة بالس�كان تح�ت الم�اء ،أو قد
يضط�ر ماليين البش�ر إل�ى الهجرة

و 30بالمئ�ة منذ عام  ،1990وذل�ك يعني زيادة في درجات

إذ ال ب�د م�ن أن تقل االنبعاثات بنس�بة تت�راوح بين  40و 70

بالمئة عام  ،2050بالمقارنة مع مستوياتها في .2010
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«المنظم�ة العالمي�ة لألرص�اد الجوي�ة» التابع�ة لألم�م

من مؤسسات البحث ،وعلى دعم تلك المؤسسات

المتح�دة أص�درت تقري�ر ًا ف�ي اآلونة األخي�رة يح�ذر من أن

التي تواجه « فجوة الرسملة» بين المختبرات وتحول

كثاف�ة الغ�ازات المس�ببة للغ�ازات الدفيئة س�جلت رقم ًا

ابتكاراتها إلى أفكار تجارية.

قياسي ًا جديد ًا في العام الماضي  ،2014حيث بينت أبحاث
المنظمة أن ثاني أكسيد الكربون ارتفع إلى  397.9جزيئة

بالمليون في الجو خالل العام الماضي.
واعتب�رت المنظم�ة أن االحتب�اس الح�راري ب�ات تهدي�د ًا
غي�ر مرئ�ي لكنه واقع�ي ج�د ًا ،وهذا يعن�ي توق�ع المزيد
م�ن الظواه�ر الجوي�ة الغريب�ة ،مث�ل زي�ادة موج�ات الحر
والفيضان�ات وذوب�ان الجليد وارتفاع مس�توى المحيطات
وحموضتها.
وكان واضحا أن الوصول إلى اتفاق يلزم بتغيير سياس�ات

ما ،واألمير السعودي الوليد بن طالل ،ورجل األعمال
الهندي موكش أمباني وغيرهم.
وه�ي قائم�ة تضم  25ش�خص ًا من أكثر الن�اس ثراء
في العالم ،وقد التزموا كلهم بحل المشكلة األكبر
الت�ي تواجه ش�ركات المراح�ل المبك�رة :أي «وادي
الموت» الذي يفصل بين بزوغ الفكرة الواعدة وبين

المحروق�ات ف�ي المصان�ع وف�ي وس�ائل المواصلات

ويتس�ــم ذلـ�ك الـ�وادي بالرعـ�ب ،ألن معظـ�م
المس�تثمرين يري�دون تحقي�ق عوائ�د س�ريعة بقدر

مكلف� ًا ويف�رض عل�ى ال�دول سياس�ة اقتصادي�ة جديدة

يف�وق م�ا يمك�ن لش�ركات الطاق�ة ف�ي المرحلة

ق�د تقدر عليها دول وق�د ال تقدر عليه�ا دول أخرى خصوص ًا

المبكرة عرضه في أغلب األحيان.

دول العال�م الثان�ي والثال�ث التي اس�تضافت كثير ًا من
الصناع�ات التحويلية الثقيلة لل�دول المتقدمة ذات درجة
عالية من التلوث.

وم�ن ه�ذا المنطلق فإن كب�ار المس�تثمرين يدعون
إل�ى «خ�ط أنابي�ب ع�ام رفي�ع المس�توى بص�ورة
دراماتيكي�ة يرتب�ط بن�وع مختلف من المس�تثمرين

كما أن معالجة النفايات السامة تعتبر من أكثر التحديات

الخاصي�ن م�ع الت�زام طوي�ل األج�ل إزاء تقني�ات

الت�ي تواج�ه ال�دول الصناعي�ة المتقدم�ة والت�ي يعتمد

جديدة ،ويرغبون في تخصيص رسملة مرنة حقيقية

كثير منه�ا على الصناع�ات الكيميائي�ة والبتروكيميائية

للعم�ل» .وبغ�ض النظر عن اإلعالن الس�الف الذكر

والنووية والتي تعتمد على مواد سامة يتم التخلص منها

ق�د يق�وم المس�تثمرون ببس�اطة باس�تثمار جي�د

في األنهار والبحيرات والبحار ،إلى ذلك فإن زيادة التعويل

(وليس ثمة خطب في ذلك).

على الطاق�ة الملوثة مثل المحروقات يمث�ل تحدي ًا كبير ًا
لل�دول النامية التي تزيد من اس�تهالكها للطاقة من أجل
تعزيز اقتصاداتها.

العدد

وريتش�ارد برانس�ون ،وقطب العم�ال الصيني جاك

مناخية للدول لم يكن س�ه ً
ال حي�ث إن مالءمة اقتصادات

واللج�وء إل�ى الطاق�ة النظيف�ة البديل�ة تمث�ل توجه� ًا
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ويضم ائتلاف بيل غيتس طائفة م�ن المليارديرات

وكما يق�ول بيل غيت�س على موقع�ه اإللكتروني
ف�إن العالم س�يكون ف�ي حاجة إلى  50ف�ي المئة

م�ن الطاقة اإلضافي�ة بحلول عام  .2050وس�تكون

ائتالف غيتس

تلبي�ة ه�ذا الطل�ب عملي�ة مربح�ة خاص�ة م�ع بدء

وق�د اعلن ائتالف بيل غيتس الخاص بتش�جيع التطور في

العال�م باالبتع�اد ع�ن مص�ادر الطاقة األكث�ر قذارة

مج�ال الطاقة  ،على قدرة قم�ة المناخ في باريس  ،تركيزه

مث�ل الفحم (حت�ى اذا هبطت أس�عار الطاقة بمرور

عل�ى األفكار ،األكثر قدرة على إح�داث التحول ،والتي تبرز

الوقت كما يأمل غيتس).

وإضافة إلى ائتلاف اختراق الطاقة ،فقد اعلن غيتس أيض ًا «مهمة

االبت�كار» ،وهو التزام م�ن جانب  20دولة إلنف�اق المزيد من المال
على بحوث الطاقة النظيفة ،ويهدف إلى مضاعفتها ومش�اطرة
التقني�ة .وتش�مل قائم�ة الدول المش�ار اليه�ا الوالي�ات المتحدة
والهند واليابان وإندونيس�يا والعديد من البل�دان األوروبية .وتنفق

الوالي�ات المتحدة في الوقت الراه�ن حوالي  5مليارات دوالر على

بحوث الطاقة مقارنة بـ 70مليار دوالر على بحوث الدفاع.

س�يواصـل مس�تـوى ميـ�اه البح�ر

لم يتودد غيتس دائم ًا إلى صناعة الطاقة النظيفة أو إلى نشطاء

ف�ي االرتف�اع لتغم�ر المي�اه أراض

تغي�ر المناخ .وق�د جادل ،ش�أن أكاديميي�ن مثل بج�ورن لومبورغ،

يقطنها اليوم  280مليون ش�خص،

ف�ي أن الحصول عل�ى الطاق�ة ،حتى اذا ت�م إنتاجها م�ن الوقود
األحف�وري ،يجب أن تمثل أولوية .واذا كانت الطاقة النظيفة أكثر
تكلف�ة في الوقت الراهن فهو ل�م يحبذ تطويرها أكثر من الفحم
والنفط أو الغاز الطبيعي.

وإذا ما ارتفعت أكثر من أربع درجات
فستش�مل الظاه�رة أكث�ر من 600
مليون شخص،

وق�ال في الس�نة الماضي�ة« :يحت�اج الفق�راء بصورة يائس�ة إلى

لق�د ب�ات تحقي�ق ه�دف الح�د من

مص�ادر رخيص�ة للطاق�ة في الوق�ت الراهن م�ن أجل دف�ع النمو

االنبعاث�ات الغازية الس�امة مرهون ًا

االقتصادي الذي ينتش�ل العائالت من حالة الفقر .وهؤالء الفقراء

برغبة سياسية ،ولكن يبقى هناك

ال يس�تطيعون تحمل حلول الطاقة النظيف�ة الباهظة الثمن ،وال
نستطيع أن نتوقع منهم أن ينتظروا حتى تصبح التقنية أرخص».
ويس�عى غيتس إلى نجاح الحل�ول المتجددة ألنه�ا أرخص ،وألنها
تمث�ل تقنية أفضل .ولكن نقاد غيتس يقول�ون إن تلك المجادلة
تفتق�د الس�ياق السياس�ي الذي يحبذ ف�ي الوقت الراه�ن الوقود
األحفوري ،وتقلل م�ن أهمية التقدم الذي تحقق من خالل الطاقة

مطل�ب إلحق�اق ت�وازن بي�ن جميع
البل�دان عل�ى مس�توى تخفي�ض
االنبعاث�ات حي�ث اس�تفادت الدول
الغنية م�ن الصناعات الملوثة في
فترة م�ن الفت�رات وبات�ت مطالبة

الشمسية والمصادر المتجددة األخرى.

بمس�اعدتها لل�دول الفقيرة لدعم

نتائج قمة باريس

سياس�اتهـا المنـاخـي�ة وتقلي�ص

ل�م تبدد المخاوف الكبيرة من عدم اتفاق دولي ملزم حول مس�ار

اعتـمـادهـا علــ�ى الصنـاعـــات

مناخي جديد يُلزم أغلب الدول المس�ببة النبعاثات غازية في ظل

المس�تهلكـة للطـاقـ�ة الملوثـة

تقارير ودراس�ات ال تنبئ بإمكانية التوصل إلى اتفاق إطاري ملزم،

ودعمه�ا ببدائ�ل طاقي�ة ،على هذا

حيث أظهرت دراس�ة نش�رها مركز األبحاث «كاليمت سنترال» أكد

النح�و ،هن�اك مطال�ب للحص�ول

فيه�ا باحث�ون أميركي�ون أن مدن� ًا كبرى مث�ل ش�نغهاي وبومباي
وهون�غ كونغ مهددة بس�بب الخل�ل المناخي بال�زوال جزئي ًا على
األم�د الطويل ،بعد أن تغمره�ا المياه إذا لم يتوص�ل العالم إلى
الح�ؤول دون أن ترتف�ع درجات ح�رارة األرض بمق�دار درجتين ،وفي
ح�ال اس�تمرت درجات الحرارة ف�ي االرتفاع بنحو أكث�ر من درجتين،

اإلنسان
هو
المسؤول
عن
التغيرات
المناخية..
وهو
المستفيد
في نهاية
المطاف

على مس�اعدة مالية لفائدة الدول
الفقي�رة حيث إن هناك تعهد ًا بنحو
 100مليار دوالر سنوي ًا لصالح الدول
النامية منذ ست سنوات.
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تجربة صندوق المناخ األخضر
يعتبر «صندوق المناخ األخضر» من أبرز آليات التمويل

للصن�دوق ،م�ن المتوق�ع تموي�ل مش�روعات صغيرة
ومتوسطة بقرابة تسعمئة مليون دوالر.
وش�هد الش�هر الجاري اجتماع ًا لمجلس إدارة الصندوق

لمش�روعات تغيّر المن�اخ .ومر ّ الصن�دوق بمراحل من
التعثّ�ر نتيج�ة ضع�ف التمويل وع�دم الت�زام الدول

في زامبيا ،لمناقشة عدد آخر من المشروعاتّ .
وأكدت

المتقدم�ة بم�ا أعلنت عن�ه من دع�م للصن�دوق .إذ

ش�يكوروهو اهتمام الصندوق المتزايد حاضر ًا بأفريقيا

يحتاج الصندوق إلى مئة بليون يورو سنوي ًا ،لمساعدة

والشرق األوسط.

الدول الفقيرة والنامية في مجالي تخفيف آثار التغيّر

ّ
ونظم الصندوق ورشة عمل في «مكتبة اإلسكندرية»

المناخ�ي والتكيّف معها .وأعلن�ت الدول العظمى
التزامها توفير  60في المئة من حاجاته في  2009في

كوبنهاغ�ن ،لكنها لم تلتزم بما وعدت به حتى اآلن.
وعلى رغم جهود متن ّوعة ،ال يوجد في الصندوق اآلن
سوى عشرة باليين دوالر!
وأعلن الصندوق أن أول مش�روعاته س�يُنجز في دولة
«مالي» به�دف تطوير قدراتها في المن�اخ والتنمية،
بكلفة قدرها  300ألف دوالر.
ووف�ق الصندوق ،هن�اك ما يزيد عن س�بعين حكومة
أرس�لت مش�روعات مماثل�ة لبن�اء الق�درات ،وج�رت
الموافقة على عشرة منها.
وفـي تصريحات لهيال شيكوروهو ،المديرة التنفيذية

عن دوره في أفريقيا والشرق األوسط ،في تحقيق مزيد
م�ن الفه�م ألهدافه وآلي�ات عمله .ودار نقاش واس�ع
حول نقاط ش�ملت متطلّبات الصن�دوق حيال التق ّدم
بالمش�روعات ،وضرورة دمج ممثل�ي القطاع الخاص
والجماهير والمجتمع المدني في مش�روعات المناخ،
ُ
مؤسس�ات التنمية الوطنيّة
وطرُق إنشاء ش�بكة من
ّ
في الدول كافة كي تصبح نقاط اتصال مع الصندوق.
وكذل�ك ،جرى توضيح أن الصندوق يزمع تقديم الدعم
مؤسس�ات وطني�ة موث�وق بها،
لمش�روعات تتبناه�ا
ّ
كالمؤسس�ات الحكومي�ة وغير الحكوميّ�ة ،ووكاالت
ّ
التنمي�ة الوطنيّ�ة ،ووكاالت األم�م المتح�دة ،وبعض
عق�دت ورش أخرى
بنوك تموي�ل التنمي�ة العالميّة .و ُ
شملت مناطق العالم المختلفة.

نيودلهي تخوض تجربة السير بالتناوب
تطل�ق العاصم�ة الهندي�ة وهي األكث�ر تلوثا في العال�م أول تجربة لها ف�ي مجال حركة الس�ير بالتناوب في
الشهر الحالي في مسعى إلى التخفيف من تلوث الهواء المثقل بالجزيئات الدقيقة الذي تشتد وطأته كثيرا
في الشتاء.
وكانت المدينة التي يعيش فيها  17مليون نسمة غارقة خالل األيام األخيرة في ضباب شديد يتسبب باحتباس
الغازات السامة.
وتس�ير على طرقاتها أكثر من  8,5ماليين مركبة تضاف إليها  1400س�يارة جديدة كل يوم .وترتفع مس�تويات
التلوث في الشتاء خاصة بسبب إشعال الحطب للتدفئة.
وخالفا للعاصمة الصينية بكين التي تعاني أيضا من تلوث ش�ديد ،ال تتمتع نيودلهي بأي نظام إنذار يش�غل
عندما يصل التلوث إلى مستويات خطيرة على الصحة.
وتقوم مدن صينية عدة بالحد من عدد السيارات التي تتنقل على طرقاتها .وتنوي العاصمة الهندية حذو حذوها
واعتماد حركة السير بالتناوب .كما سيتم تحسين وسائل النقل العام فضال عن إغالق محطة تعمل بالفحم.
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دول الخليج تتصدر في ابتكار مشاريع للطاقة المتجددة
أكد اتفاق قمة تغير المناخ الذي ُو ّقع في ديس�مبر  2015ف�ي باريس ،التزام قادة  200دولة تجاه تبني مفهوم الطاقة
المتجددة باعتبارها أداة مهمة للح ّد من ارتفاع درجات الحرارة على كوكب األرض ،من دون أن يؤثر ذلك في استمرارية
توفير الطاقة الالزمة لدعم التنمية االجتماعية والنمو االقتصادي.
وتعد الدول الخليجية من الدول الرئيس�ة التي يس�تهدفها هذا االتفاق ،إذ تعتمد بش�دة على مصادر الطاقة التقليدية ،مثل
الوقود األحفوري ،لتوليد الطاقة .وش�هدت بعض الدول الخليجية خطوات وثيقة الس�تخدام مصادر طاقة بديلة أو أقل ضرر ًا
على البيئة كمصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة التي تخفف من االنبعاثات الناجمة من مصادر الطاقة التقليدية.
وب�رزت «أكواب�اور» ،المطور والمالك والمش�غل لمش�اريع الطاقة والمي�اه لمجموعة من المحطات في تس�ع دول،
كش�ركة رائدة في تنفيذ مش�اريع الطاقة ذات الكفاءة العالية والصديقة للبيئة لدع�م نمو اقتصادات المجتمعات
التي تتواجد فيها.
وتعليق� ًا عل�ى االتفاق ،قال الرئي�س المدير التنفي�ذي في «أكواب�اور» بادي بادمانث�ان« :يمكن لالتف�اق المو ّقع في
باريس المس�اهمة في تغيير أسلوب توليد واس�تخدام الكهرباء حول العالم لألبد ،خصوص ًا في دول الشرق األوسط
تضمنه االتفاق الذي من ش�أنه تس�ريع عملية تقليل االنبعاثات الناتجة من أنش�طة
وأفريقي�ا ،إذ نرحب بااللتزام الذي
ّ
توليد الكهرباء ،ما سيغير مالمح قطاع الطاقة بالفعل».
وأض�اف« :نس�عى ف�ي أكواباور إلى اس�تخدام مزيج متنوع م�ن مصادر الطاقة ف�ي عملية تولي�د الكهرباء في دول
الخليج العربي ،مثل المصادر المتجددة لضمان توافر األدوات الالزمة لتنفيذ إس�تراتيجية الطاقة المس�تدامة لألجيال
المستقبلية ،من دون التأثير في فرص العمل أو التنمية االقتصادية».
وف�ازت «أكواباور» خالل العام الحالي بمش�روعين م�ع «هيئة كهرباء ومياه دبي» ،أحدهما للطاقة الشمس�ية واآلخر
بتقنية الفحم النظيف ،محققة أرقام ًا قياسية في دولة اإلمارات والعالم .وستعمل «أكواباور» ،على تطوير وتشغيل
المرحل�ة الثاني�ة من «مجمع محمد بن راش�د آل مكتوم للطاقة الشمس�ية» ،الذي يعد واحد ًا من أكبر المش�اريع التي
ينفذها منتج مس�تقل للطاقة ،بهدف إنتاج  200ميغاوات من الطاقة الشمس�ية عبر الخاليا الضوئية ،بأقل تعرفة في
العالم .وسيغطي إنتاج المحطة من الطاقة الكهربائية المولّدة بتقنية األلواح الكهروضوئية  30ألف منزل كل عام،

باس�تخدام محطات توليد بالطاقة الشمس�ية .وتق َّدر قيمة الخفض في انبعاثات الكربون التي سيحققها المشروع
بـ 469650طن ًا مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوي ًا.
ّ
ويش�غل من قبل
أم�ا المش�روع الثاني ،فهو محط�ة «حصيان» لتولي�د الكهرباء بتقني�ة الفحم النظيف ،فس�يط ّور
تحالف يضم ك ً
ال من «هاربن إلكتريك إنترناشونال» و «أكواباور» .يستخدم المشروع تقنية المراحل فوق الحرجة ،التي
تتطلب فحم ًا أقل لكل ميغاوات في الساعة مقارنة بالمحطات التقليدية التي تعمل بوقود الفحم ،نظر ًا لما تتمتع
به من كفاءة أكبر في األداء ،وبالتالي تنتج انبعاثات أقل من الغازات الدفيئة .ويع ّد هذا المشروع األول واألضخم من
سيسعر الكيلووات في الس�اعة بقيمة  4.501دوالر لكل
نوعه على مس�توى الخليج العربي والش�رق األوس�ط ،حيث
ّ
كيلووات/ساعة ،وذلك على أساس أسعار الفحم في أيار (مايو) الماضي.
وأضاف بادمانثان« :نفخر بأننا ش�ركة س�عودية تقود مس�يرة نحو انتش�ار مش�اريع الطاقة المتجددة قبل انعقاد قمة
التغي�ر المناخي ،فش�ركة أكواباور من رواد الش�ركات التي أعلنت طوع� ًا عن هدفها بتوليد  5ف�ي المئة من الطاقة
م�ن مص�ادر متجددة خالل الس�نوات الخمس المقبلة ،وعملت في مش�اريع فري�دة تتحدى معادالت الكلفة الس�ائدة
في المحطات التي تعمل بوقود الفحم أو خاليا الطاقة الشمس�ية» .وأض�اف« :فيما نبدأ بتحقيق أهدافنا الطموحة،
سنسعى إلى خفض أكثر من  2.4مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوي ًا خالل السنوات الثالث المقبلة».
يذك�ر أن كال المش�روعين يتوافق�ان مع مب�ادرة «اقتص�اد أخضر لتنمية مس�تدامة» ،والت�ي أطلقها نائب رئي�س الدولة رئيس
الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،وتمثل أحد الركائز األساسية إلستراتيجية الطاقة المتكاملة  ،2030والتي
وضعها المجلس األعلى في دبي بهدف تنويع مزيج الطاقة في اإلمارات والتقليل من انبعاثات الكربون والملوثات األخرى.
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وح�ض الرئيس الفرنس�ي فرنس�وا هوالند
الدول المش�اركة على القي�ام «بالخطوة
الحاس�مة» عب�ر تبني اتف�اق مؤتم�ر األمم
المتحدة للمن�اخ في باريس .وبعدما وصف
االتف�اق بأن�ه «نص�ر كبي�ر لإلنس�انية» ،دعا
المندوبين إلى أن يح ّول�وا «يوم  12كانون
األول (ديس�مبر) يوم ًا ليس فقط تاريخي ًا بل
محط�ة لإلنس�انية أيض�ا» .وقال أن فرنس�ا
تطل�ب منك�م وتدعوك�م إلى تبن�ي أول
اتفاق عالمي في تاريخنا.
ودع�ا األمي�ن الع�ام لألم�م المتح�دة ب�ان
كي مون ال�دول إلى «إنجاز العمل» بتبني
مش�روع االتف�اق .وق�ال أن «النهاي�ة قريبة.

التوصيات
مع انتهاء أعمال قمة المناخ في باريس عرضت الرئاس�ة الفرنسية
للمؤتم�ر عل�ى ممثل�ي ال�دول ال�ـ  195المش�اركة مش�روع اتفاق
نهائ�ي إلبق�اء ارتف�اع ح�رارة األرض دون درجتي�ن مقارن�ة بها زمن

س�عى المفاوض�ون إل�ى إب�رام اتف�اق

الثورة الصناعية .وقال وزير الخارجية الفرنس�ي لوران فابيوس «أن

تاريخ�ي س�يحول اقتص�اد العال�م ال�ذي

نص التسوية عادل ودائم وحيوي ومتوازن وملزم قانوني ًا».

يق�وم عل�ى اس�تهالك الوق�ود األحف�وري

دون درجتي�ن والس�عي لجعل ه�ذا االرتفاع بمس�توى  1.5درجة ،ما

ظاهرة االحتباس الحراري .وبعد أربع سنوات

سيس�مح بخفض األخطار والمفاعيل المرتبط�ة بالتغير المناخي
في شكل كبير».

تضارب�ت فيها كثي�ر ًا مصالح ال�دول الغنية

أن تش�كل المئة بلي�ون دوالر التي وعدت دول الش�مال بتقديمها
س�نوي ًا إل�ى دول الجن�وب لمس�اعدتها عل�ى تموي�ل سياس�اتها
المناخية «حد ًا أدنى لما بعد  .»2020وأضاف وزير الخارجية الفرنسي

العدد

خلال عق�ود ويقل�ب مي�زان المعركة ضد
م�ن محادث�ات مكثف�ة لألم�م المتح�دة

وفي ما يتعلق بمسألة التمويل الشائكة ينص مشروع القرار على
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األشخاص يعتمدون على حكمتكم».
وفي نهاية أش�د األعوام ح�رارة في التاريخ،

ويؤك�د النص ه�دف «احتواء ارتفاع متوس�ط ح�رارة األرض وإبقائه
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لننجز العم�ل اآلن .العال�م يراقب وماليين

والفقي�رة ومصالح الدول الج�زر مع مصالح
االقتص�ادات الصاعدة ،قدم فابيوس أحدث
مس�ودة التف�اق المن�اخ .وكان�ت الجه�ود
الرامي�ة لصياغة اتف�اق عالم�ي لمكافحة

قائ ً
ال :يتعي�ن تحديد هدف جديد باألرقام عام  2025على أبعد تقدير،

التغي�ر المناخ�ي تعث�رت مع رف�ض الكثير

وإذا أق�ر فإن ه�ذا النص س�يكون منعطف ًا تاريخي ًا .إننا على وش�ك

م�ن الدول تقدي�م تنازالت ما اضطر فرنس�ا

بل�وغ نهاية الطري�ق وبداية طريق آخر حتم ًا» ودع�ا الدول إلى عدم

الدول�ة المضيف�ة إل�ى تمديد قم�ة األمم

تفويت الفرصة الفريدة السانحة لها.

المتحدة ليوم للتغلب على االنقسامات.

حالي ًا ،ومستقب ً
ال أوروبا ،والفيضانات
م�ن ذوب�ان الجليد س�تهدد األراضي
وأراض�ي
الزراعي�ة ،وس�تطمر دو ًال
َ

قالوا  ..عن المناخ

اللهم أسقنا الغيث

د .موضي عبد العزيز الحمود

نف�رح وتنش�رح صدورن�ا م�ع تزايد مع�دالت المطر في ه�ذه األي�ام ،وترتفع
أك ّ
ُ
فن�ا بالضراعة للعل�ي القدير بطلب المزيد ،هذا المزي�د الذي أحرج كثير ًا
م�ن الدول حولنا ،عندما أغرقت الس�يول القرى وفاض�ت الطرق  ،ومع ذلك
استبش�روا واستبش�رنا خير ًا ،ومع اعتدال الجو ما زال يتساءل كثيرٌ عن وقت
قدوم الشتاء.
نحن ن�درك ما يعنيه تغيّر الظ�روف المناخية على مس�توى الكرة األرضية،
وه�ذا أم�ر يتزام�ن م�ع تغيُّ�ر المن�اخ السياس�ي ،وإن كان خط�ر األول أش�د
وأعظم ،ونحن ال ش�ك منزعجون كثي�را مما يحدث سياس�ي ًا في منطقتنا،
وفي العالم في هذا الزمن ،ومن قبل جماعات اإلرهاب التي تضرب األخضر
واليابس وتهدد االستقرار ،ليس في منطقتنا المنكوبة بشرورها فقط ،بل
عل�ى العالم أجمع ،ولك�ن الخطر األكبر الذي يس�تعد العال�م لمواجهته
ويؤث�ر في الحياة البش�رية بأكملها هو تنامي التغيّ�رات المناخية (ظاهرة

االحتب�اس الح�راري)  ،Global Warmingوال�ذي ال نأب�ه ب�ه نح�ن ،وال تأخ�ذه
حكوماتن�ا على محمل الجد ،وعلى خالف ذل�ك يضع العالم المتقدم هذا
الخطر كمحور اهتمامه األساس�ي ويضعه في األولوية بعد تضميد جراحه،
فال شيء يشغل هذا العالم عن االنطالق للتفكير في المستقبل.
وه�ا ه�ي باريس رغم جراحها ق�د اس�تقبلت  195رئيس دولة ومس�ؤو ًال دولي ًا

بالكامل ..وغيرها من المخاطر كثير.
ويح�دد العلم�اء الحاج�ة إل�ى 100
ملي�ون دوالر س�نوي ًا م�ن ال�دول

المتقدمة حتى س�نة  2020وبعدها
لمس�اعدة ال�دول الفقي�رة ،حي�ث
إنها هي المتس�بب األساس�ي في
هذه التغيّ�رات المناخية الخطيرة..
طبع ًا نحن خارج الحسبة.
أم�م يش�غلها المس�تقبل ،وأم�م
يش�غلها القي�ل والق�ال وكث�رة
الس�ؤال ،وال يش�غلها ما لألمور من
م�آل ،حت�ى وإن كان�ت ه�ذه األمور
مصيري�ة ،كحال�ة عج�ز الميزاني�ة
العام�ة للدول�ة ،أو تأخ�ر اإلصلاح
والتنمية ..ولعلن�ا بعيدون بمراحل
عم�ا قال�ه رئي�س ال�وزراء
زمني�ة ّ
البريطان�ي كامي�رون ،حين لخص
استعداد الدول للمستقبل بكلمته
للمؤتم�ر ،عندما قال« :م�ن األجدى
أن نتح�رك لت�دارك األم�ور وعالجه�ا
وإصالحه�ا قبل أن يس�ألنا أحفادنا:
لم�اذا كان صعب� ًا عليك�م التحرك

ف�ي مؤتمر «التغيّ�رات المناخية» ،الذي تقيمه بالتعاون م�ع األمم المتحدة..

في عام  2015وقبل�ه للعمل على

لتبحث في التهديد المقبل ،وهو تهديد للحياة البشرية بأكملها على سطح

حمايتن�ا وضم�ان اس�تمرارنا؟!»..

األرض ،فاالنبع�اث الحراري من األرض مع تق�دم الحياة ،وزيادة أعداد المصانع

وأق�ول «يج�ب التح�رك للبن�اء

واألجهزة على اختالفها قد أدت إلى ارتفاع في معدالت حرارة المناخ ،مما ينذر
األرض والحياة فوقها وبأكملها َ
�ر خطير وكبير ،ال س�يما أن المياه ستش�ح
بش ٍّ

والتفكي�ر ف�ي المس�تقبل قبل أن

وس�يزيد النق�ص الحالي ال�ذي أصبح أكبر مص�در للصراع في آس�يا وأفريقيا

تدع�و علين�ا األجي�ال القادم�ة ،وال
يدعون لنا .»..واهلل الموفق.

مؤتمر باريس للتغير المناخي« ..تاريخي»
السفير الفرنسي لدى الكويت كريستيان نخلة

يعد اتفاق باريس للتغير المناخي الذي اس�تضافته العاصمة الفرنس�ية مؤخرا اتفاقا تاريخيا ،كما أن التاريخ سوف
يسطر نتائج ومخرجات هذا المؤتمر بأحرف من نور.
فم�ن الن�ادر أن نعيش مثل هذه اللحظات ،التي عاش�ها المش�اركون في المؤتمر ،حيث وق�ف الحاضرون جميعا
لالحتف�ال بنج�اح كان العالم ينتظره منذ فت�رة طويلة ،حيث تعد تل�ك اللحظة مفصلية ،ولقد بدأن�ا عصرا جديدا
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من التعاون العالمي المتعلق بإحدى القضايا األكثر تعقيدا التي تواجه اإلنس�انية ،وهذه هي المرة األولى التي
تتف�ق فيها جميع البلدان على تلك المس�ألة ،بينما تحاول األمم المتحدة من�ذ اكثر من  20عاما ،إقناعهم بالعمل
معا لخفض انبعاثاتهم ،التي تسهم في ارتفاع درجة حرارة كوكب األرض.
وسوف يوضع اتفاق باريس في األمم المتحدة بنيويورك وقد يتم التوقيع عليه ابتداء من  22أبريل  ،2016في اليوم
العالمي لألرض ،ولمدة عام ،وسيدخل حيز التنفيذ عندما تصدق عليه  55دولة تمثل  % 55على األقل من االنبعاثات
العالمي�ة ،وقد يتم تس�ريع ذلك إذا وافقت البلدان التي تحتل مكان الصدارة ف�ي االنبعاثات ،أي الواليات المتحدة
والصين على االتفاق وصدقت عليه بسرعة ،ووفقا للقانون الدستوري لكل من البلدان ،ستكون موافقة البرلمان
ضرورية او غير ضرورية ،وهناك فرص كبيرة لكي تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بسرعة قبل حلول عام .2020
أن االتف�اق المعتمد هو نقطة مفصلية في تاريخ كوكب األرض ،والهدف منه هو التعهد بحصر ارتفاع درجة حرارة
األرض وإبقائه�ا دون درجتين مئويتين وبمتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند  1.5درجة مئوية ،ويتضمن اتفاق
باريس هذه المعطيات الرئيس�ية التي كنا نظن انه من المس�تحيل الحصول عليها ،انه ال يحل جميع المش�اكل
لكنه يحدد قواعد صلبة للعمل ،كما يس�مح بالتحول نحو تنمية عالمية منخفضة االنبعاثات من الغازات الدفيئة،
وهذا يعني أنه يجب علينا تغيير أنماط حياتنا وتنميتنا الصناعية.
كما أن الهدف من خفض درجات الحرارة  1.5درجة ،بالتأكيد طموح ولكنه مركزي ،وحيوي أيضا ،للعديد من الدول،
الس�يما ال�دول الجزري�ة والبلدان األقل نم�وا ،فارتفاع إل�ى درجتين مئويتين تك�ون له عواقب وخيم�ة ،ودعا فريق
الخب�راء الحكوميي�ن المعني بالتغيرات المناخي�ة « »GIECإلى إعداد تقرير خاص عام  2018حول س�بل التوصل
إل�ى هذا الهدف ،أثن�اء العمل في مجال المناخ ،ومن الضروري وضع أه�داف طموحة ،حتى لو بدت صعبة المنال
في الوقت الحاضر ،فعلى س�بيل المثال ،عندما قررنا باإلجماع خالل الـ « COP20في «ليما» ديس�مبر  ،2014دعوة
البلدان إلى وضع «مساهمات وطنية» للعمل ضد االحتراز العالمي ،توقع عدد قليل من الناس نجاح ذلك ،بالرغم
من ذلك قامت  186بلدا من بين  195بوضع مساهماتها ،مما يغطي أكثر من  % 96من انبعاثات الغازات الدفيئة.
البلدان النامية
أن الموارد المالية هي مفتاح الثقة في مجال المكافحة العالمية لتغير المناخ ،وسوف نمضي قدما على مراحل
متتالي�ة في ذل�ك ،ويتضمن نص االتفاق التاريخي تحدي�دا ،قبل حلول عام  2025كحد أقص�ى ،هدف مالي جديد،
كما أن مس�ؤولية البلدان المتقدمة الخاصة في دعم البلدان النامية ماليا وتكنولوجيا محددة بوضوح ،ويش�جع
االتفاق الدول األخرى ،على سبيل المثال البلدان الناشئة الكبرى ،على المساهمة أيضا على أساس طوعي.
ويج�ب تخصي�ص  100مليار دوالر س�نويا في ش�كل قروض ومنح ،بداية م�ن  2020من اجل تمويل مش�اريع تمكن
البلدان من التالؤم مع تغير المناخ (ارتفاع مس�تويات س�طح البحر ،والجفاف وغيرها) ،وتخفيض انبعاثات الغازات
المس�ببة لالحتباس الح�راري ،من المتوقع ان تزيد هذه األم�وال كما هو محدد في االتف�اق ،يمكن لبعض البلدان
النامية ،على أساس طوعي ،أن تصبح أيضا جهات مانحة للبلدان األكثر فقرا ،وبحلول عام  ،2025فمن المتوقع ان
يعقد اجتماع مذكور في االتفاق لوضع هدف جديد لمساعدة البلدان األكثر فقرا.

دور الكويت
عق�ب انتهاء قم�ة باريس للتغير المناخي ،جددت الكويت رغبتها في الحد م�ن انبعاثات الكربون ،وقد تم إطالق
العديد من المش�اريع الواعدة ،منها على سبيل المثال مشروع الشقايا ،الذي أطلق في عام  2011من قبل معهد
الكويت لألبحاث العلمية ويهدف إلى تطوير استخدام الطاقة المتجددة في الكويت ،وسوف يتم إنشاء محطة
للطاق�ة المتجددة تنتج  2000ميغاوات في الصحراء غرب البلاد تغطي  % 15من احتياجات الكويت من الطاقة،
كما س�يعمل مش�روع الش�قايا على تقليل احتراق النفط الملوث للغاية وبالتالي يقلل م�ن انبعاثات غاز ثاني
أكسيد الكربون بنسبة  5ماليين طن.
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من أنشطة المنظمة
اجتماعات  UCLGفي باريس

تقارير ومناقشات حول دور المدن
في التنمية المستدامة والتغيرات
المناخية وتحسين الحياة
ش�اركت منظم�ة الم�دن العربي�ة ف�ي اجتماع�ات المجل�س العالم�ي
والمجلس التنفيذي لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية UCLG
التي انعقدت في الفترة من  2015/ 12/ 7-4في العاصمة الفرنسية باريس.
افتتح االجتماعات الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند في أجواء لم تخلو من
تبيع�ات العملية اإلرهابية التي حولت العاصمة الفرنس�ية إلى ما يش�به
«س�احة معركة» بين األمن واإلرهاب في وقت تحولت فيه شوارع العاصمة
الفرنس�ية إل�ى م�ا يمك�ن وصف�ه بالصدام�ات السياس�ية الت�ي رافق�ت
مش�اركة  150رئيس جمهوري�ة وحكومة وممثل�و  195دولة ف�ي قمة التغير
المناخي وما صاحبها من مناورات ومفاوضات ش�اقة انتهت بالتوقيع على
اتفاقية أيدتها جموع المشاركين من الدول في قمة باريس.
في مبنى بلدية باريس تحدث الرئيس الفرنس�ي مفتتح ًا اجتماعات UCLG
ومؤك�د ًا عل�ى دور المدن ف�ي التصدي لتحدي�ات التغي�رات المناخية حيث
ش�دد على ضرورة أن تكون للمدن إس�هامات فاعلة في الحد من الملوثات
ومواجه�ة الك�وارث وذل�ك باعتم�اد تش�ريعات جدي�دة وش�راكات واقعية
م�ع مختل�ف مكون�ات المجتمع المدن�ي والقط�اع الخاص  .ودع�ا الرئيس
الفرنس�ي إل�ى تطوي�ر الخط�ط العمراني�ة والتنظيمية في داخ�ل المدن
وتأمين حياة آمنة ومريحة للساكنين.
ت�رأس اجتماعات المجلس العالمي لمنظمة الم�دن والحكومات المحلية
رئيس المنظمة رئيس بلدية إس�طنبول قادر طوباش حيث أش�ار إلى جهود
المنظم�ة وش�ركائها في إنج�از اتفاقي�ة أجن�دة التنمية المس�تدامة التي
أقرتها األمم المتحدة على مس�توى القمة في سبتمبر  2015في نيويورك.
وتط�رق طوباش إلى ال�دور المحوري ال�ذي باتت تلعبه المدن والس�لطات
المحلي�ة في تحقيق أه�داف التنمية المس�تدامة وتوطينه�ا محلي ًا لتكون
مخرجاتها ونتائجها قريبة ومرضية لإلنس�ان ساكن المدينة والريف باعتباره
محور التنمية وصانعها.
وأش�ار رئي�س منظمة المدن العالمية إلى الفري�ق األممي  Task forceوما
ق�ام ب�ه من مبادرات وم�ا قدمه من اقتراح�ات أفضت إلى وض�ع المدن في
صميم العملية التنموية على المستويين الحكومي والمحلي حيث كان
البند الحادي عش�ر في أجندة التنمية المستدامة لما بعد « 2015مدن /آمنة،
وش�املة ،ودامجة ،ومستدامة» أحد النجاحات التي س�جلها الفريق األممي

من االجتماع

ف�ي جعـ�ل المـ�دن والس�لطـات
المحلية ش�ريك ًا أساسيا وفاع ً
ال في
تحقي�ق األجن�دة العالمي�ة للتنمية
المس�تدامة .وكانت هناك أنشطة
تتص�ل بالتغي�رات المناخي�ة ودور
الس�لطات المحلي�ة ف�ي مواجه�ة
الك�وارث والفيضان�ات والتصح�ر
واالنبعـاثـــ�ات الغـازيـة وس�بــل
معالجتها والتصدي لسلبياتها.
وق�د توال�ى عل�ى الكالم ع�دد من
ق�ادة الم�دن الذي�ن طرحوا أف�كار ًا
وروئ وعرض�وا تج�ارب وممارس�ات
تتصل بقضايا اقتصادية واجتماعية
وبيئـيـ�ة كم�ا ناقش المش�اركون
جمل�ة موضوعـ�ات مدرجـ�ة عل�ى
ج�دول األعم�ال وم�ن بينه�ا مؤتمر
المس�توطنات البش�رية هبيت�ات 3

ال�ذي س�يعقد ف�ي  20-17أكتوب�ر
 2016فـ�ي األكـ�وادور والمجلـ�س
العالمي الخامس لــ  UCLGفي 9

أكتوب�ر في بوغوت�و وعلى هامش
االجتماعات أجرى أمين عام منظمة
المدن العربية المهندس احمد حمد
الصبيح سلسلة لقاءات ومشاورات
م�ع عمـ�داء م�دن عربي�ة وأجنبي�ة
ورؤس�اء منظم�ات م�دن عالمي�ة
وذلـ�ك فـي إطـ�ار االس�تعـدادات
الجاريـ�ة لعقـد مؤتمـ�رات عالمية
على مستوى المدن.
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من أنشطة المنظمة
عمومية الفرنكفونية 35/في تونس

مدن ذكية يحلو العيش فيها
تجديد صناعة االبتكار والمعرفة
واعتماد حوكمة جديدة عمادها التقنية الرقمية

شاركت منظمة المدن العربية في
االجتماع الـ  35للجمعية العمومية
للم�دن الفرنكفوني�ة  AIMFف�ي
العاصم�ة تونس خلال الفترة 9-7
أكتوب�ر  .2015حض�ر أعم�ال الدورة
ممثلون عن  259بلدية من  49دولة.
تن�اول االجتم�اع تحدي�ات التوس�ع
العمران�ي ،والتجدي�د ف�ي العم�ل
البلدي ،وتقنيات العمل ،والتعاون
الالمرك�زي بي�ن الم�دن ،ودعم دور
الم�رأة ف�ي صن�ع الق�رار ،ودع�م
المش�اريع البلدي�ة ودف�ع التع�اون
االستراتيجي بين المنظمة واالتحاد
األوروبي.
افتتح االجتماع رئي�س بلدية تونس،
س�يف اهلل األصرم بكلمة أشار فيها
إل�ى أه�م األه�داف الت�ي تعم�ل
عليه�ا الجمعية العمومي�ة للمدن
الفرنكفونية وهي التعاون وإرساء
عالقات الالمركزي�ة بين المدن في
ال�دول المنضوي�ة تح�ت الجمعية،
ومن�ح البلدي�ات حري�ة التدبي�ر،
واالرتق�اء بالجماع�ات المحلي�ة
لما ه�و أفض�ل وتحس�ين الخدمات
البلدي�ة .ولفت إل�ى أن االبتكار هو
مجموعة من القرارات التي يستلزم
اتخاذه�ا لمواجه�ة المش�كالت
والتحديات التي تواجه المدن.
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الجلسة اإلفتتاحية

م�ن جانبه�ا القت عم�دة نواكش�وط أماتي حم�ادي كلمة باس�م المدن
العربية أشارت فيها إلى أن االجتماع يشكل فرصة للتواصل والتعاون بين
الم�دن العربي�ة والجمعية لتحقيق المش�اريع بتكاتف جه�ود الجمعيتين
العربي�ة والفرنكفونية و ذلك وفق اتفاقية التع�اون الموقعة في باريس
لتحقيق التكامل بين منظمة المدن العربية والجمعية .
وتحدث بريتراند كورس�يل عن أجندة التنمية المستدامة « المدن المبتكرة
« وق�ال :أن الحوكم�ة هي المدخل في التعاطي مع المش�روعات التي
تتص�ل بالنفاي�ات والبيئ�ة والطاق�ة النظيف�ة وذل�ك بمش�اركة هيئ�ات
ومنظمات المجتمع المدني  ..وكذلك الدخول في شراكات مع الممولين.

المستقبل
هو
عالم
المدن
والتحضر

وأش�ار إل�ى تجرب�ة جم�ع النفاي�ات

ومتابعت�ه وتمويل�ه م�ن مس�اهمات ال�دول والم�دن

والتخلص منها ف�ي منطقة المنزه

والقطاع الخاص وعلى المدينة أن تحدد ارض المش�روع

ف�ي مدينة تونس وكيفي�ة تدويرها

عل�ى أن تق�وم الجمعي�ة الفرنكفونية في المس�اعدة

إلنت�اج طاق�ة نظيف�ة بتكلف�ة 3.4

بإطالقه من خالل شركائها اإلقليميين والدوليين.

ملي�ون ي�ورو وه�و مش�روع يعتم�د
على طرق سهلة وتقنية غير معقدة
لتحس�ين البيئة حيث يتم جمع وفرز
النفايات بشكل جيد وبحلول سهلة
ومن ثم إعادة تدويرها وتوزيعها.

وتحـدث ممـثل مدينـة ليـون الفرنسية حول االبتكار
الرقمي  /نحو عالم اكثر تحضرا ،وقال أن المس�تقبل
ه�و عال�م الم�دن والتحض�ر ..ويفترض أن تتماش�ى
أه�داف التنمي�ة م�ع المتغي�رات الجدي�دة اقتصادي�ا
واجتماعي�ا وبيئي� ًا .وأض�اف أن التكنولوجي�ا غي�رت
كل ش�يء وهناك توجهات وطرق ومس�ارات جديدة
تس�تلزم اعتم�اد ابت�كارات تتج�اوز الط�رق القديمة.
وأض�اف أن هن�اك نوع ًا جديد ًا من ال�ذكاء يفترض أن
يج�دد صناعة االبتكار والمعرفة ..هناك اقتصاد جديد
يحت�اج إلى تنظي�م واالبت�كار كي يصار لالس�تفادة
من الف�رص المتاحة وذلك من خلال اختيار مناطق
جديدة يتم فيها اس�تخدام االبت�كارات في بناء مدن
و مناطق وأبنية ،مش�ير ًا إلى أن  50شركة دخلت في
شراكات استثمارية لبعث مس�تلزمات االبتكار ماليا
وصناعيا وعمرانيا و اعتماد حوكمة جديدة بناء على
التقنية الرقمية والمعلومات.
وق�ال أن�ه البد من اس�تخدام المعلوم�ات في خدمة
المدين�ة وذلك عبر ش�راكات م�ع المجتم�ع المدني
وه�ذا يت�م عب�ر تش�كيل مجموع�ات عمل إلنج�از ما
يمك�ن أن نطل�ق علي�ه « م�دن ذكي�ة يحل�و العيش
فيها».

الميدان الرقمي في االندماج والحوكمة
وثم�ة اقتراح « مش�روع» أن تق�وم البلدية بتخصيص
منطق�ة أو ح�ي لخل�ق بيئ�ة جدي�دة تعتم�د عل�ى

شيخ مدينة تونس وعمدة باريس السابق

مشاكل التحضر
بع�د ذلك ت�م التطرق إل�ى موضوع�ات وقضاي�ا تتصل
بمش�اكل التحض�ر والتوس�ع الديموغراف�ي ومش�اكل
البنية التحتية  ..وهذه كلها مس�ائل لها آثار س�لبية ومن
ذلك أنه بعد خمس�ة عش�ر س�نة س�يعيش نصف سكان

أفريقيا في المدن ..و  350مليون ش�اب في أفريقيا ..و 70
مليون وجهة عمل في الصين.
ه�ذا النم�و الحض�ري ف�ي العال�م وخاصة ف�ي الجنوب

االبت�كارات والحوكم�ة الناش�طة ،وبالتال�ي خل�ق

يعني أن المدن تكبر بصورة متسارعة وبالتالي البد من

ش�راكات اس�تثمارية وبناء اقتصادات محلية شاملة.
المش�روع يعتب�ر نموذج� ًا يمك�ن اقتب�اس فكرت�ه

أن تطرأ تغيرات على وظائ�ف ومهام رئيس البلدية من
موق�ع اإلداري إل�ى «السياس�ي» .فالنم�و الديموغرافي
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 % 70من سكان العالم سوف يعيشون في المدن
واجه�ة اجتماعي�ة ش�املة وكبيرة للم�دن ألن  % 70من
العالم سوف يعيش�ون في المدن وهذا يعني أن هناك
صعوب�ات وتحدي�ات وعل�ى رئي�س المدين�ة أو البلدي�ة
مواجهته�ا والتعامل معه�ا ومن تلك التحدي�ات القدرة
عل�ى دم�ج الس�اكنين القادمين م�ن قرى وم�دن أخرى،
وه�ذا الخلي�ط البش�ري يفت�رض أن يتعايش م�ع بعضه
بعض ًا باعتبار أن المدينة أصبحت مكان ًا لتجميع األموال
واألش�خاص مما يعن�ي ق�درة المدينة على اس�تقطاب
الش�ركات واالس�تثمارات والخب�رات ورج�ال األعم�ال
القادمين من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد آخر.
وي�رى الخب�راء أن التحض�ر المتزاي�د والمتس�ارع يخل�ق
مش�اكل اجتماعي�ة واقتصادي�ة وبيئي�ة وبالتال�ي يجب
معرف�ة كي�ف يمك�ن لمدين�ة أن تكبر وتتس�ع من حيث
الس�كان ومنفتحة على محيطها والخارج  ..كيف يمكن
لمدينة أن تتغير وتتطور وأن تطرح نفس�ها في محيطها
وأن تكون مدينة أمنة وقابلة للعيش.

تجارب أفريقية
تحدث ممثل الس�نغال عن تجربة بالده وقال :أن س�كان
أفريقي�ا يمثل�ون  % 35منه�م اقل م�ن  30س�نة ،كما أن
هناك مش�كلة الهجرات المفتوحة من مدينة إلى مدينة
أخرى ،والس�ؤال هنا :ما دور رئيس البلدية و كيف يمكنه
مواجهة التحديات والمشكالت الناجمة عن ذلك؟ كيف

وأش�ار أحد المتحدثين إلى أن الش�باب يحتاجون إلى
فض�اء يتحركون فيه ،يعملون ويتعلمون ....وهنا يبرز
دور المدن وش�موليتها وقدرتها على إدماج س�كانها
وقطاعاتها المختلفة وخاصة الشباب.
وتس�اءل المتحدث :بماذا تفكرون؟ وم�اذا تعملون،
لقد تركن�ا أفريقيا تغرق في فقرها فيم�ا الصين مث ً
ال

ومن هي األطراف المعنية بالتعامل مع تحديات الهجرة

المثال» حيث توظف اس�تثمارات ضخمة في أفريقيا

والنم�و الديموغراف�ي «الحكومات ،البرلم�ان المحلي،

ف�ي زراع�ة القطن وم�ن ثم تعم�ل على نقل�ه إلى

المؤسسات ،هيئات المجتمع المدني و القطاع الخاص.

مصانعها وإعادت�ه إلى أفريقيا على ش�كل منتجات

في هذا السياق.
وتط�رق المتحدثون إلى هجرة الش�باب م�ن أفريقيا إلى
أوروبا ،ومن أفريقيا إلى أفريقيا بدافع العمل أو للدراسة،

العدد

تحمل معها تحديات ومشاكل اكبر.

نواجه ونعالج ونس�يطر كرؤساء بلديات على األوضاع..

س�لطة رئيس البلدية والبد أن تلع�ب كافة األطراف بدور
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جه�اد وتكفي�ر ،وإرهاب ..وه�ذه كلها عناوي�ن كبيرة

تقطف غالل الثروات األفريقية « القطن على س�بيل

أن التص�رف والتحك�م بنم�و الم�دن مس�ؤولية تتع�دى
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وفدا مراكش وكازابالنكا

قطني�ة ،في الوقت الذي يتفاق�م الفقر في الجنوب
بينما ينعم الشمال في الغرب بالثروات.
وخل�ص المتحدث إلى القول بأن الش�باب هم النمو
وهم الثروة ،والبد من استقطاب الشباب وتكوينهم
في بلدانهم وتوفير فرص العمل لهم.

وأجمع�وا عل�ى أن ذلك يش�كل مخاط�ر كب�رى للبلدان

ودعا ممثل الس�نغال الدول األفريقي�ة إلى التفكير

المس�تقطبة للمهاجرين وللعالم أيض ًا “أغنياء وفقراء،

بش�بابها وتوفي�ر ف�رص العمل له�م والعم�ل على

تغيي�ر وتحس�ين أوضاعهم وهذا يب�دأ بالحوكم�ة وإعطاء الثقة للش�باب
ليبادروا إلى النهوض بأوضاعهم ومدنهم وبلدانهم.
وقال رئيس بلدية داكار أن ديموغرافية أفريقيا هي مصدر قوتها ،والشباب
هم ثروتها ،وهم الورقة الرابحة ،وأضاف :علينا أن نعترف بأن مش�كلتنا في
أفريقي�ا ه�ي أن كل ثرواتنا مصدرة ،ل�ذا علينا أن نغير م�ن أوضاعنا ونبني
ونقيم صناعاتنا وان نبني الثقة بالقاعدة المحيلة والوطنية .على أفريقيا
أن تثق بنفس�ها أوال وان تبني نموها وتنمي قدراته�ا الوطنية وان تتصدى
للفساد ومكافحة الرشوة.

االبتكار التكنولوجي  ..والتنمية

خلق شراكات
استثمارية
وبناء
اقتصادات
محلية
شاملة

تحدث�ت عم�دة باري�س و رئيس�ة  « AIMFان هيدالغو» عن أهمي�ة االبتكار
التكنولوجي في عملية التنمية وقالت :علينا تحسين العيش في المدن
م�ن خالل االقتصاد الرقمي وتمكين الش�باب في التصرف في العديد من
الميادين والقطاعات في المدينة « المدينة الرقمية.

المؤسسات النسائية
وفي موضوع المؤسسات النسائية
ت�م ع�رض تجرب�ة كندية لتش�جيع
النس�اء عل�ى االبت�كار االجتماعي
وإنش�اء جمعي�ات تتول�ى تش�جيع
النس�اء عل�ى تأس�يس الش�ركات
والمش�روعات الصغيرة ،وقد حمل
المش�روع عن�وان « حل�م عائل�ي
يحق�ق االس�تقالل المال�ي» .وهذا
الن�وع م�ن األعم�ال والمب�ادرات
النس�ائية يس�هم ف�ي نم�و المدن
م�ن خلال مش�اريع ناجح�ة تتوالها
النساء.
وت�م ع�رض ع�دة مش�اريع تديره�ا
نس�ــاء تتصــل بجمـ�ع النفايات
ف�ي صنادي�ق جميل�ة وموزعة في
أحياء مخت�ارة من المدين�ة تمهيدا
لنقله�ا ف�ي س�يارات البلدي�ة
م�رة ف�ي األس�بوع « مونتري�ال».
كم�ا ت�م التط�رق إلى مش�روعات
نش�أت بمب�ادرات ش�خصية تتخ�ذ

عمدة باريس وممثل منظمة المدن العربية

له�ا مكاتب ف�ي البلدي�ات لتزويد
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المراجعي�ن بــ�األوراق والمـعلومـ�ات عبـ�ر
التقنيـ�ات والبرمجيــات مـمـا يس�هم في
اختصار أوقات المراجعين « المدينة الذكية»
والقضــ�اء علـ�ى أمي�ة اإلج�راءات اإلدارية
في البلديات.

العالم الرقمي /عالم المستقبل
وتح�دث أح�د المش�اركين ع�ن مش�روعات
«الصحـ�ة الرقميـ�ة» التــي تهــ�دف إلـى
مراقب�ة كب�ار الس�ن ومس�اعدتهم من خالل
اعتماد ابت�كارات تتصل بتلبي�ة احتياجاتهم

عمدة باريس:
من مستلزمات النمو اعتماد
االبتكار التكنولوجي
واالقتصاد الرقمي وتمكين
الشباب
وطني�ة ومحلية (حكومة وبلدية) تح�ت عنوان «المدينة للجميع»
وتنطلق هذه الشراكة من أرضية جمع المعلومات ثم البحث عن

الصحي�ة والحياتية ومتابعة ش�ؤونهم وهم

التموي�ل الالزم .وقد تم اختي�ار  4دول أفريقي�ة لتحديد األولويات

المستوصفات أو المستشفيات أو العيادات

من خالل باحثين محليين يقدم�ون طروحاتهم وتصوراتهم تحت
مظل�ة الجمعي�ة الدولية الفرنكفونية ،عل�ى أن يصار الحق ًا إلى

ف�ي منازله�م دونم�ا حاج�ة لالنتق�ال إل�ى
الخاص�ة بما ف�ي ذلك االتص�ال االجتماعي
واألسري عبر الموبايل وغير ذلك من األجهزة

إعداد مشروعات الشراكة األوروبية الفرنكفونية.

الرقمية ،وهذا النوع من المش�اريع المبتكرة
تنم�ي ق�درات الش�باب والنس�اء م�ن خالل
اعتماد شبكات رقمية على مستوى المدينة.
وع�رض ممث�ل المفوضي�ة األوروبي�ة خطة

تض�م ثالث�ة ش�ركاء UCLG+AIMF+EU
لتنفي�ذ أه�داف أجن�دة التنمية المس�تدامة

على م�دى  7س�نوات قادمة .تق�وم الخطة
عل�ى ش�راكة سياس�ية و ش�راكة محلي�ة
وإقليمي�ة وش�راكة مع منظم�ات مدن على
أن يص�ار إل�ى اس�تثمار الضغ�ط البرلماني
المحل�ي « ن�واب المدين�ة» لدع�م عم�ل
ومب�ادرات الس�لطات المحلية عل�ى صعيد
التموي�ل المحلي و حفز الق�درات التمويلية
المحلي�ة « الضرائ�ب « م�ن خالل تش�ريعات
وقوانين تحقق التكام�ل الضريبي واإلنفاق
المحلـ�ي علــ�ى المش�ــاريع والخدم�ات
االجتماعية داخل المدينة.
وتحـ�دث أميـ�ن عـ�ام الجمعيـ�ة الدولي�ة
الفرنكفوني�ة ع�ن نم�وذج إلقام�ة ش�راكة
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المشاركون

من أنشطة المنظمة
مؤتمر  UCLG-MEWAفي مالطية

مدن مستدامة  ..ويحلو العيش فيها
عق�د المكت�ب التنفي�ذي والجمعي�ة

المدن
دعامة
التغيير
على
طريق
أجندة
التنمية
لعام
2030

العام�ة لمنظم�ة الم�دن المتح�دة
والحكوم�ات المحلي�ة  /ف�رع الش�رق
األوس�ط وغرب أس�يا UCLG-MEWA
اجتماع�ا مش�تركا ف�ي الفت�رة مـ�ن
 2015/ 11/ 14-13ف�ي مدين�ة مالطي�ة
التركية .وثد صاحب االجتماع فعاليات
علمي�ة تناول�ت موضوع�ات بيئي�ة
وتنموي�ة وت�م تقديم ع�روض وتجارب
ح�ول الم�دن المس�تدامة باعتباره�ا
مفت�اح التغي�ر عل�ى طري�ق تنفي�ذ
أجن�دة التنمي�ة المس�تدامة وكذل�ك
الم�دن وأفضل ممارس�ات التعامل مع
النفاي�ات وتقلي�ل االنبعاث�ات الغازية
باإلضاف�ة إل�ى االس�تعدادات الجاري�ة
لعقد مؤتمر المس�ــتوطنات البشرية
هبيت�ات  . 3وق�د كان لمنظم�ة المدن

جلسة االفتتاح

وق�د أكدت المنظمة عل�ى أن العالم قد تغير من�ذ الموئل الثاني وهذا

العربية مداخلة تتص�ل بأجندة التنمية

م�ا أوجد تحديات عل�ى المدن والحكومات المحلي�ة واإلقليمية التصدي

المس�تدامة حيث ت�م التركيز على دور

لها ومن بينها تحويل االقتصاد نحو االس�تدامة وإيجاد توظيف الئق وذي

المدن والبلديات والحكومات المحلية

معنى لمخرجات الجامعات والمعاهد وأسواق العمل.

واإلقليمي�ة باعتباره�ا دعائ�م التغيي�ر
في أجندة أعمال التنمية المس�تقبلية
والتأكي�د عل�ى أن كل قط�اع ف�ي

وأب�رزت المنظمة في مداخلته�ا مفاهيم المدينة المس�تدامة لتخلص
إلى القول بأن التوس�ع الحضري والتهديد بتغير المناخ وعدم المساواة
وتأثير التقنيات الجديدة ومطالب المواطنين بالديمقراطية ..كل ذلك

المدين�ة هو مكون أساس�ي في صنع

فرص إعادة تش�كيل مجتمعاتنا وكوكبنا ،كما تغير العالم س�وف يزيد

السياس�يات واتخ�اذ الق�رارات عل�ى

في وتيرة التغير على مدى العقدين أو الثالثة عقود القادمة ..ففي حين

طريق إقامة مدن آمنة وشاملة ودامجة

أن عدد س�كان الريف سينخفض ،سيزداد عدد سكان المناطق الحضرية

ومستدامة.

بنس�بة  % 60وه�ذا يعن�ي أن ثلث�ي البش�رية س�تكون ف�ي المناط�ق
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الحضرية ،وس�تكون الس�نوات العش�رون المقبلة حرجة وحافلة بالتحديات وبالتالي س�نكون بحاجة إلى التغيير
الهيكلي في مقاربتنا للتنمية.
وتطرق�ت المنظمة ف�ي مداخلتها إلى نماذج من المش�كالت التي تواجه المدن في مناط�ق عديدة من العالم
والتي تتطلب معالجات سريعة تختلف عن المعالجات السابقة وهذا أمر يتطلب انفتاح المدينة على القطاعات
المختلفة كالجامعات والمعاهد والبنوك والقطاع الخاص ومراكز األبحاث وهيئات المجتمع المدني.
لقد تميزت اجتماعات مالطية بتنوع المتدخلين وهو ما هيأ للمشاركين من رؤساء البلديات وقادة المدن مساحة
واسعة لزيادة المعرفة واالطالع على الممارسات والتجارب الناجحة في تسيير الشأن البلدي والتعاطي اإليجابي
م�ع احتياج�ات التنمي�ة المس�تدامة ومتطلبات الس�اكنين .وقد اختص�رت منظمة الم�دن العربية ف�ي مداخلتها
ف�ي تعريف «المدينة المس�تدامة» بالقول أنها المدين�ة التي يحلو العيش فيها  ..المدينة التي يحرص س�اكنها
والمقيم فيها على حبها وعدم مغادرتها أو االنتقال منها.

من الجلسات

نقاشات جانبية
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لقطة جماعية للوفود المشاركة

جانب من الحضور

من أنشطة المنظمة
احتفالية مراكش بالذكرى الثالثين

إلعالن مراكش تراثا عالميا من قبل اليونسكو
ش�اركت منظم�ة الم�دن العربي�ة ف�ي احتفالي�ة
المجل�س الجماعي لمدينة مراكش بالذكرى الثالثين
إلعلان مراك�ش تراثا عالمي�ا من قبل اليونس�كو في
الفت�رة  20-18ديس�مبر  2015تح�ت ش�عار «مراك�ش

 :وكل الن�اس له�م إليه�ا محب�ة واش�تياق» التي تم
تنظيمه�ا بالتع�اون م�ع وزارات الثقاف�ة والس�ياحة
واألوقاف والش�ؤون اإلسلامية والس�كنى وسياس�ة
المدين�ة ،وجه�ة مراك�ش آس�في ،ووالي�ة الجه�ة،
ومجل�س العمالة وجمعي�ة منية مراكش ومنس�قية
الجمعيات التي تعنى بالحفاظ على التراث الثقافي
لمدينة مراكش.
ألق�ى رئي�س المجل�س الجماع�ي لمراك�ش محم�د
العرب�ي بالقاي�د كلم�ة ف�ي المناس�بة أك�د فيها أن
المجلس الجماعي لمدينة مراكش وش�ركاؤه وعلى
رأس�هـم مندوبيتـ�ي وزارة الثقافـ�ة ووزارة األوق�اف
والش�ؤون اإلسلامية بمراكش ،ووالية جه�ة مراكش
أس�في ،ومجل�س عمال�ة مراكش ،وبع�ض جمعيات
المجتمع المدن�ي يولون اهتمام ًا كبير ًا للحفاظ على
الت�راث الثقاف�ي لمدين�ة مراك�ش ،ليأت�ي االحتفال
بتخلي�د الذك�رى الثالثي�ن إلعلان مدينة مراك�ش تراثا
عالمي�ا لإلنس�انية ص�ورة للجه�ود المثم�رة ف�ي هذا
الخص�وص .وقال :تتكات�ف جه�ود القطاعين العام
و الخ�اص ف�ي الحف�اظ عل�ى ت�راث مدين�ة مراكش
وصيانت�ه الس�يما خالل العق�ود الثالث�ة االخيرة حيث
ت�م إرس�اء أس�س وقواع�د مخط�ط تأهي�ل ش�امل
وبعي�د المدى إلدم�اج وتجميع جل التدخلات من أجل

تكريم لألمين العام من رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش

المتدخلين في مجال صيانة التراث الذي تزخر به المدينة
الحم�راء الضارب�ة جذوره�ا ف�ي أعم�اق التاري�خ .وق�ال:
تأتي االحتفالية لتكريم ه�ذه المدينة العريقة والغنية
بتاريخه�ا وبمعالمه�ا وبحدائقه�ا وبهويته�ا المعمارية
وس�احتها الفريدة جام�ع الفنا ،وذلك من خلال تنظيم
العدي�د م�ن األنش�طة واللق�اءات والتظاه�رات الت�ي
تعنى بصيانة التراث.

إحي�اء وترمي�م النس�يج العمران�ي للمدين�ة العتيقة

تضم�ن برنام�ج االحتف�ال ن�دوات وعروض� ًا ثقافي�ة و

وصيانته من األضرار التي تتس�بب فيها عوامل بشرية

ورش عم�ل ومحاض�رات ،تناول�ت بالتحلي�ل والتعري�ف

وبيئي�ة .وأش�ار بلقايد ف�ي كلمته إل�ى أن االحتفالية

الت�راث بالمراكش�ي ،وتطرقت لمواضي�ع تتعلق خاصة

ته�دف إل�ى تقيي�م المنج�زات التي حققه�ا مختلف

بس�احة جامع الفن�ا  :الحصيل�ة وإعادة االعتب�ار و التراث
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الش�فوي الالم�ادي وثائ�ق الذاكرة وتأملات في مآل
الت�راث الش�فوي وحصيل�ة أعم�ال المحافظ�ة عل�ى

ندوات و ورش عمل
نظ�م المجلس الجماع�ي لمراكش بمناس�بة االحتفال

الت�راث بمراك�ش و اعم�ال الترميم للمعال�م الدينية

ندوة صحفية ترأسها رئيس المجلس الجماعي لمراكش

بمراك�ش وحصيل�ة تدخلات وزارة الثقاف�ة في مجال

محم�د العرب�ي بالقاي�د وبحضور رؤس�اء بلدي�ات عربية

المحافظة على الت�راث بمراكش ورهانات المحافظة

ومغربية وممثل�ي جمعيات المجتمع المدني وعدد من

عل�ى التراث ودور الكتاب والمخطوط في المحافظة

اإلعالميي�ن .تناول�ت الن�دوة مجموعة م�ن المالحظات

على التراث .وغيرها من األنشطة الثقافية والرياضية

القيمة من ط�رف بعض ممثلي وس�ائل اإلعالم والتي

والفنية.

انصب�ت على بع�ض المظاهر الس�يئة ،وم�ا تتعرض له

كما ت�م التأكيد خالل االحتفالي�ة على تفعيل بعض
التوصي�ات ومنه�ا تأس�يس ش�بكة الم�دن المغربية
المصنف�ة تراث�ا عالمي�ا م�ع توقي�ع اتفاقي�ة ف�ي هذا

بعض المآثر من إهمال وما يعتري محيطها من ش�وائب
ومخلف�ات ت�ؤدي إلى تل�وث البيئ�ة ،واإلض�رار بالصحة،
وتحوي�ل بع�ض الس�قايات التاريخي�ة إل�ى حاوي�ات أو
محالت تجارية وأس�واق ،وإهمال ال�رواد الذين يرجع لهم

الش�أن ،وإعط�اء الضوء األخضر لعمل مش�ترك يضع

الفضل في تنشيط ساحة جامع الفنا ،والمحافظة على

نصب أعينه التفكير ف�ي الصيغ المالئمة للمحافظة

التراث الشفهي الالمادي ،إضافة إلى ظاهرة المرشدين

على التراث وصيانته إلى جانب تحسيس المواطنين

الس�ياحيين غير الشرعيين ،والمشاكل المرتبطة بسوء

وتوعيته�م بأهمي�ة هذا الم�وروث التاريخ�ي وعالقته

التدبي�ر ،وبالعش�وائية في ترميم وصيان�ة بعض المآثر

بالتنمي�ة البش�رية المس�تدامة .واالس�تعداد لط�رح

التاريخي�ة ،وغيره�ا من المالحظ�ات التي اعتب�ر بعضها

كاف�ة اإلش�كاالت المطروحة ،واإلكراه�ات المتعددة

وجيها.

واالمكانيات المتوفرة.

في الورش�ة العلمي�ة التي عقدت تحت عن�وان «التراث
الالم�ادي ف�ي قلب التدبي�ر الحضري» ،دعا المش�اركون
كافة الفاعلي�ن والجهات المعنية إلى المحافظة على
الم�وروث الثقاف�ي الالم�ادي (الت�راث الش�فوي) ،الذي
يتعرض قسط ًا كبير ًا منه لالندثار ،وإحياء ونقل الحكاية
إلى أجيال المس�تقبل .وأجمع المتدخلون في الورش�ة،
التي ش�ارك فيها باحثون وأزيد من  15جمعية تنشط في
مجال الحفاظ على الس�احة ،على أن س�احة جامع الفنا
تعد واح�دة من األماكن األس�طورية ف�ي العالم ،تمنح
يومي�ا لزواره�ا الترفيه والحيوي�ة ،معتبري�ن أن االحتفال
به�ذه المناس�بة يش�كل حدثا كبي�را وعميقا ،س�يمكن
من تحس�يس الفاعلين في الس�احة وجمهورها بأن هذا
الموروث جزء من الثقافة الوطنية والعالمية.
كما أش�ار المش�اركون إلى بعض القضاي�ا التي تهدد
الت�راث من بينها نقل الثقافة الش�فاهية التي أصبحت
مه�ددة باالنقراض ،و التحدي في الحف�اظ على التوازن
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بين ما هو موجود اليوم بالس�احة وما كانت عليه في الس�ابق .وأكد المشاركون أن التراث الالمادي يشكل جزءا
م�ن ثقافتنا وهويتنا ،ويس�توجب جدولته وج�رده ،والعمل على تلقي�ن المواطن مفهوم الت�راث الالمادي وحثه
عل�ى المحافظة عليه وتثمينه .وأن التراث الالمادي بالنس�بة للمواطن هو كل م�ا يحمله من معارف تراثية وقيم
إنسانية مثل الحكايات والتقاليد الشفوية والمهن واألعياد ،أي كل ما يعيشه اإلنسان في حياته.
يذكر أن مدينة مراكش س�بق ان أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي س�نة  ، 1985كما صنفت س�احة جامع الفنا

ضمن قائمة التراث الش�فوي لإلنس�انية س�نة  ، 2001مما يجعل الحفاظ على تراثها وصيانته من اولى األولويات
وباعتباره�ا رمزي�ة المدينة ومكانتها بي�ن المدن المغربية وس�معتها العالمي�ة وأيضا الحفاظ على المكتس�ب
وتنقي�ة محيطه من الش�وائب المش�ينة التي ته�دد باندثاره وتفق�ده القيمة الجمالي�ة والمي�زة التاريخية التي
مكن�ت مدينة مراكش من اعت�راف دولي وتصنيفها في مقدمة المدن الس�ياحية ،وانتزاعها ش�هادة عالمية من
طرف منظمة اليونسكو.
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من أنشطة المنظمة
المنتدى الوزاري العربي األول لإلسكان والتنمية الحضرية
خطة متكاملة
للتنمية العمرانية
تراعي العدالة في
توزيع االستثمارات

والمتخصصين ف�ى مجـاالت

شاركت منظمة المدن العربية في المنتدى

اإلسكـان والتنمية الحضرية.

ال�وزاري العرب�ي األول لإلس�كان والتنمي�ة

الحضري�ة ف�ي القاهرة خلال الفت�رة 22-20
ديس�مبر  2015ال�ذي نظمته وزارة االس�كان
بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع جامعة
ال�دول العربي�ة ممثل�ة ف�ي مجل�س وزراء

والمحور السادس  :التشريعات
وزير االسكان المصري يلقي كلمته

جــ�اءت أهميـــ�ة المنت�دى
باعتـبـ�اره «موقـ�ف اقليمي
عرب�ي موح�د» فيم�ا يتعل�ق
بالتنمي�ة الحضري�ة وقضاي�ا
اإلس�كان ،إضاف�ة إل�ى أن�ه

المتح�دة للمس�توطنات البش�رية من خالل

المطلوبـ�ة لإلع�داد لمؤتم�ر

مكتبه�ا االقليم�ي لل�دول العربي�ة .انعق�د

األم�م المتحـ�دة الثــالــ�ث

المنت�دى تح�ت عن�وان «العم�ران العرب�ي..

للمس�توطنـــات البش�ـريـة

واالدارة الحضريـ�ة واالقتص�اد .
ألقى وزي�ر االس�كان والمرافق
والمجتمعـــ�ات العمرانـيــ�ة
د .مصطف�ى مدبول�ي كلم�ة
اش�ـار فيهـ�ا إل�ى أن المنت�دى
يه�دف إل�ى مناقش�ة وط�رح
رؤى عربي�ة جدي�دة ،والتوص�ل
إل�ى حل�ول مبتك�رة وآلي�ات
فعالـ�ة لمواجهـ�ة التحديـات
الحالية والمستقبلية لمختلف
القضايا العمرانية واالقتصادية
واالجتمـاعيـ�ة والبيئيـ�ة ف�ي
الوط�ن العرب�ي ،وبخاص�ة أنه

من تحدي�ات الحاضر إلى آفاق المس�تقبل»،

( الموئ�ل الثال�ث .) 2016

وناقش التحديات التي تواجه معظم الدول

تضم�ن المنت�دى  16جلس�ة

واالقتصادية واالجتماعية التى

علمي�ة تـ�م خـاللهـ�ا ع�رض

تواج�ه العالـ�م العربـ�ي في

ألفضل الممارسات ومناقشة

الوقت الراه�ن ،تتنامى الحاجة

العديـ�د مـ�ن الـموضوع�ات

إلى طرح رؤى جدي�دة للتعامل

الخاص�ة باإلس�كان والتنمية

م�ع قضاي�ا اإلس�كان والتنمية

الحضرية التي قام بتنظيمها

الحضرية المس�تدامة ،وتفعيل

وتنس�يقهـــا مـــ�دن عربي�ة

العمـ�ل التش�ـاركـى لتحقيق

المحلي�ة والمؤسس�ات العربي�ة المعني�ة

مش�اركــة .تنــ�اول المنتدى

تنميــة متــوازنـــة ومستدامة

س�تــة مح�اور :المحـ�ور األول

وتحس�يــن نوعيــ�ة الحيــ�اة

باإلس�كان والتنمي�ة الحضري�ة والجه�ات

العدال�ة االجتماعي�ة ،المحور

للش�عوب العربية .وقال :وافق

ذات الصل�ة ،إضافة إلى ممثل�ى الجامعات

الثان�ي  :التخطي�ط والتنمية

مجلس وزراء اإلسكان والتعمير

واألكاديميي�ن واألجه�زة العلمي�ة والبحثية،

المس�تدامة ،المح�ور الثالث:

الـعـ�رب فـ�ى دورتـ�ه ال�ـ()29

وممثل�ى القط�اع الخ�اص والمنظم�ات

مواجهـ�ة المخاطـ�ر ،المحور

عل�ى إنش�اء المنت�دى ال�وزارى

غي�ر الحكومي�ة وممثلى المجتم�ع المدنى

الرابـــ�ع :االس�كـان والبني�ة

العرب�ى لإلس�كـان والتنمي�ة

عربي�ة جدي�دة والتوصل إلى حل�ول مبتكرة
وآلي�ات فعال�ة لمواجه�ة تل�ك التحدي�ات.
حضر المنتدى عدد من وزراء اإلسكان العرب
و رؤس�اء الم�دن والبلدي�ات ،والمس�ئولون
ومتخ�ذو الق�رار بالحكوم�ات والس�لطات

العدد

المناخي�ة واالس�تدامة البيئية،

االس�كان والتعمي�ر الع�رب ،وبرنام�ج األمم

واجتماعي�ة وبيئي�ة والحاج�ة إلى ط�رح رؤى
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التحتي�ة والخدمات االساس�ية،

في ظل المتغيرات السياس�ية

الصبيح :إنهاء الفقر
وتوفير السكن الالئق
وتفعيل اإلدارة الشاملة
للتنمي�ة المس�تدامة ...إذ ال يوج�د ازده�ار م�ن دون
احترام للقيم الديمقراطية ،وحكم القانون ،وحقوق
اإلنس�ان ..بما ذلك حقه في الس�كن اآلم�ن والمريح.
ً
قائلا :في هذا العالم المترابط تحضرا..
وتابع الصبيح
تجد الحكومات والس�لطات المحلية واإلقليمية  ..تجد
نفسها في وضع فريد ،لوضع الناس في مكب جدول
أعم�ال التنمية  ،لتك�ون المدن بمثاب�ة اذرع للتغيير.
وعلى مس�توى الس�لطة المحلية ..وهي األقرب إلى
الن�اس ،يمكننا  ،كش�ركاء فاعلين ف�ي تنفيذ أجندة
الحضري�ة بناء على مقت�رح المكتب اإلقليم�ي لبرنامج

التنمية المس�تدامة  ،االس�تماع غلى جميع قطاعات
مجتمعاته�ا وفهمه�ا ،بما ف�ي ذلك األكثر تهميش� ًا،

األمم المتحدة للمستوطنات البش�رية للدول العربية».

والتكيف وسياسات التنمية المستهدفة وفقا لذلك.

وأض�اف الوزي�ر قائ ً
ال :أن إنش�اء المنتدى ال�وزارى العربى

لق�د انخرط�ت منظم�ة الم�دن العربي�ة م�ع اط�راف

لإلس�كان والتنمي�ة الحضري�ة يعتب�ر آلي�ة استش�ارية

إقليميـ�ة ودوليـ�ة فاعلــ�ة ف�ي وضـ�ع االقتراح�ات

إقليمية ،ويعقد كل عامين حول قضايا التنمية الحضرية

والتصورات التي تم اعتمادها لتطوير مفاهيم عملية

إفتتاح المنتدى

المستدامة واإلس�كان لمجلس وزراء اإلسكان والتعمير

التنمي�ة لما بع�د  2015ومن بينها البند الحادي عش�ر،

العرب وال�وزارات األخرى ذات الصلة ف�ى دول المنطقة

الذي نص على « مدن ومستوطنات بشرية مستدامة

العربي�ة ،وجامعة ال�دول العربية وال�دول األعضاء فيها.

وأمنة وش�املة» .وقد اصب�ح واضحا بعد اعتماد أجندة

وألقـ�ى األميـ�ن العـ�ام لمنظمـ�ة المـ�دن العربيـ�ة
المهن�دس احم�د حم�د الصبي�ح كلمـ�ة قـ�ال فيه�ا أن
الم�دن ،قضاياه�ا ومش�كالتها وتحدياتهـ�ا ،وكـ�ل م�ا
يرتب�ط باس�تدامتها ..تحت�ل م�كان الص�دارة واالهتمام
من قبل المؤسس�ات والمنظمات اإلقليمي�ة والدولية،

التنمي�ة المس�تدامة لخمس عش�رة س�نة قادمة ،أن
المش�اركة المجتمعي�ة تس�هم على نح�و واضح في
تفعيل اإلدارة الش�املة ومن ثم ترش�يد عمليات صنع
الق�رار ،من خلال التعددي�ة ،وألي�ة التصحي�ح الذاتي
واس�تيعابها لل�رؤى واألف�كار والمصال�ح المختلف�ة،
وتعبيره�ا ع�ن ت�وازن مصالح اط�راف المجتم�ع ،وهذا

الت�ي تعنى بش�ؤون الم�دن والس�اكنين ..وم�ن بينها

ينس�حب على إنهاء الفق�ر ،وتحقيق األم�ن الغذائي

منظم�ة الم�دن العربي�ة والمؤسس�ات التابع�ة له�ا.

وتوفير الس�كن الالئق ،وتقديم تعليم نوعي ش�امل

وق�ال :إن مدنن�ا العربي�ة ه�ي ج�زء م�ن ه�ذا العال�م،

واس�تخدام مس�تدام للث�روات والم�وارد الطبيعي�ة.

وقضاياها التنموية مطروحة في المؤتمرات والندوات و

وخت�م الصبي�ح كلمت�ه بالق�ول أن المنت�دى الوزاري

ورش العمل ..ذلك أن التقدم البش�ري يتحقق من خالل

العرب�ي األول لإلس�كان والتنمي�ة الحضري�ة ،س�وف

القرب ،وتبادل الخبرات ،وبناء العالقات ..كما أن التحضر

يس�هم ف�ي التوص�ل إل�ى حل�ول مبتك�رة وألي�ات

يش�كل فرصة عظيمة لبناء الم�دن ومعالجة قضاياها.

فعال�ة لمواجه�ة التحدي�ات الحالي�ة والمس�تقبلية،

أن هذا المنتدى س�وف يسهم بمناقشاته ومخرجاته في

لمختلــ�ف القضـايـــ�ا العمرانـيـ�ة واالقتصـادي�ة

تنفي�ذ أجندة التنمية المس�تدامة ،باعتبار أن المش�اركة

واالجتمـاعيــ�ة والبيئـيــ�ة فـ�ي وطننـ�ا العربـ�ي.

والش�فافية المس�ؤولة تعتبران « ،هدف�ا وأداة تمكين»

وألق�ى رئيس مجل�س األمناء رئي�س المعهد العربي
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إلنم�اء الم�دن عب�د اهلل العل�ي النعي�م كلم�ة أش�ار

الس�كانية المختلف�ة ،ومتطلب�ات ذوي االحتياج�ات

فيها إلـ�ى أن موضوع الس�كن للفرد واألس�رة يمثل

الخاص�ة لالرتق�اء بنوعي�ة الحي�اة ،وابت�كار حل�ول

هاجس�ـا للحكومـ�ات والمس�ؤولين والمختصي�ن

وتوجه�ات مرن�ة لمواجه�ة تح�دى الفقر ف�ى المناطق

والمتخصصي�ن ف�ي كافـ�ة المس�تويـات وق�ال :أن

المختلفة ،والس�يما بتعديل النظ�م االقتصادية واألطر

المعه�د العرب�ي إلنم�اء الم�دن رح�ب بالمش�اركة

المؤسس�ية ،وكذل�ك إح�داث تكام�ل بي�ن القطاعات

ف�ي تنظي�م المنت�دى الرتباط�ه الوثي�ق بموض�وع
اإلس�كان ،مش�ير ًا إل�ى أن المنت�دى الحال�ي يمث�ل

المختلفـ�ة واألقالـيــ�م المتنوع�ة ،والتركي�ز عل�ى
دع�م المش�اركة المجتمعي�ة وتعظي�م االس�تفادة

باك�ورة لأللي�ة االستش�ارية اإلقليمي�ة من اج�ل طرح

م�ن الم�وارد البش�رية وبصفة خاص�ة المرأة والش�باب.

التنمية العمراني�ة واالقتصادية واالجتماعية والبيئية.

التركيز على وضع استراتيجيات تنموية وبيئية متكاملة

رؤى عربي�ة جدي�دة وحل�ول مبتك�رة وألي�ات لقضاي�ا

بهدف تعزيز االندماج االجتماعى وتقليص فجوات الفقر
فى المجتمعات ،وتحديث السياس�ات واالس�تراتيجيات
العمراني�ة الوطنية بصف�ة دورية ،وذلك بالتنس�يق مع
الجه�ات ذات الصل�ة بغ�رض تضمين سياس�ات جديدة
تعكس التغير ف�ى أولويات وظ�روف التنمية ،مع وضع
خط�ة متكاملة للتنمي�ة العمرانية تراع�ى العدالة فى
توزيع االس�تثمارات لتحقيق الت�وازن بين قطاعى الريف

من المنتدى

وضع وتطوير التشريعات الالزمة
لتحسين جودة الحياة
التوصيات
وف�ي خت�ام فعالي�ات المنت�دى أش�اد وزي�ر االس�كان
والمرافق والمجتمع�ات العمرانية الدكتور مصطفى
مدبـولـ�ى بمش�اركة ال�دول العربي�ة س�واء عل�ى
المس�توى الحكومـ�ى ،أو الخبـ�رات المختلف�ة ،م�ا
يؤك�د االهتمام بقضايا االس�كان والتنمي�ة الحضرية
المستدامة.
ثم استعرض الوزير توصيات المنتدي التي جاءت لتعبر
عن آمال وتطلعات الدول العربية في توفير المسكن
الالئ�ق لمواطنيهـ�ا فـ�ي بيئ�ة عمراني�ة مس�تدامة:
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والحضر ،الس�يما التجمع�ات الثانوية والهامش�ية بغية
تعظي�م دوره�ا بالمناطق التنموي�ة الجدي�دة الواعدة،
إضاف�ة إل�ى التاكي�د عل�ي اهمي�ة دور المرك�ز العربي
للوقاي�ة من اخطار ال�زالزل والك�وارث الطبيعية االخري
في وضع اس�تراتيجية عربية الدارة المخاطر ومخططات
استراتيجية للتعامل معها.
كم�ا أوص�ى المنت�دى ال�وزاري العربي األول لإلس�كان
والتنميـ�ة الحضـري�ة بوض�ع مخطط�ات اس�تراتيجية
للتعامل م�ع كل أنواع الك�وارث الطبيعية منها ،وتلك
الت�ى من صنع اإلنس�ان ،ال س�يما الك�وارث االقتصادية
والمالي�ة ،والناتج�ة ع�ن النزاع�ات األهلي�ة والهج�رات
القس�رية الداخلي�ة والدوليـ�ة ،م�ع إعطـ�اء األولويـ�ة
لمل�ف إع�ادة اإلعم�ار ،وتحديد أولوي�ات التدخ�ل لتوفير
الس�كن للمتضررين من آثار الح�روب ،والنزاعات األهلية
والعملي�ات اإلرهابي�ة ،والك�وارث الطبيعي�ة ،وتذلي�ل
النزاع�ات ح�ول الملكيات وإزال�ة المخالف�ات لتمكين

ض�رورة وض�ع وتطوي�ر التش�ريعات الالزمة لتحس�ين

عملي�ات إع�ادة اإلعم�ار ،مع ض�رورة وضع اس�تراتيجيات

جودة الحياة ،ومراعاة االندماج االجتماعي والخصائص

وطني�ة لإلس�كان والتنمي�ة الحضـريـ�ة المس�تدامة،

استراتيجية عربية
للوقاية من
أخطار الكوارث
الطبيعية وغيرها
من المشاركين

باالسترش�اد باالستراتيجية العربية لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة
المق�رة م�ن قبل مجل�س وزراء اإلس�كان والتعمي�ر العرب لجامع�ة الدول
العربية.
كما أوصى المنتدى بإعداد اس�تراتيجية بيئية متكاملة لتحقيق االستفادة

تعزيز
الالمركزية

القص�وى من كافة أش�كال الطاقة المتجددة (الشمس�ية ،الري�اح ،المياه

واالستقالل

المنظوم�ة البيئي�ة ،م�ع ض�رورة تعزي�ز الالمركزي�ة واالس�تقالل المال�ى

المالي

وغيره�ا) ورف�ع الوع�ى البيئ�ى وتوعي�ة المجتم�ع بأهمي�ة واس�تخدامات
للمحلي�ات والبلدي�ات للقي�ام بمهامه�ا للتنمي�ة الحضري�ة المس�تدامة،
والتركيز على اس�تنباط المؤش�رات اإلس�كانية والحضرية من خالل إنشاء
وتفعيل دور المراصد الحضرية على الصعيدين الوطنى والمحلى .

للمدن
والبلديات من
أجل التنمية
الحضرية
المستدامة
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اعالن القاهرة

حول االسكان والتنمية الحضرية المستدامة
القاهرة  22كانون اول/ديسمبر 2015

نح�ن وزراء اإلس�كان والتنمية الحضرية الع�رب المجتمعين في المنتدى الوزاري العربي األول المعني بمناقش�ة
«العم�ران العربي  ..م�ن تحديات الحاضر إلى افاق المس�تقبل» والمنعقد في القاه�رة – جمهورية مصر العربية
في الفترة من  22-20كانون االول /ديسمبر  2015من ضمن التحضيرات اإلقليمية للمؤتمر الثالث لألمم المتحدة

عن االسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) والذي سيعقد في كيتو ،االكوادور في الفترة 20-17
تشرين االول /اكتوبر .2016

وتطبيق�ا للقرار رقم  24/8للمجلس الحاكم لبرنامج االمم المتحدة للمس�توطنات البش�رية (الموئل) الذي انش�ا
منظوم�ة الدعم الفني االقليمي لالس�كان والتنمية الحضرية المس�تدامة بما في ذلك المنت�دى الوزاري للدول

العربية لالسكان والتنمية الحضرية في  19نيسان /أبريل 2013

واس�تحضارا لاللتزامات العربي�ة المعتمدة في المؤتمر الدولي الخاص بالس�كان والتنمي�ة المنعقد بالقاهرة –
مص�ر في  1994ب�ان  :عملية التحضر هي «عملي�ة جوهرية بالنس�بة للتنمية االقتصادي�ة واالجتماعية» والمؤتمر

الثان�ي لألم�م المتح�دة الخاص بالمس�توطنات البش�رية (الموئ�ل) المنعقد في إس�طنبول – تركي�ا عام 1996
وبمراجعة أجندة الموئل التي تضمنها إعالن المدن والمس�توطنات البش�رية األخرى ف�ي األلفية الجديدة الصادر

عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرارها رقم  S25.2في  9يونيو .2001

والتزام�ا بتحقي�ق كاف�ة اه�داف اجن�دة  2030للتنمية المس�تدامة وعلى وج�ه التحدي�د الهدف الحادي عش�ر من
اهداف التنمية المس�تدتمة «جعل المدن والمس�توطنات البش�رية ش�املة للجميع وامنة وقادرة على المجابهة
ومس�تدامة» وكافة الغايات التي تندرج تحته ال سيما الغاية الحادية عشرة (أ) « دعم الروابط االيجابية االقتصادية
واالجتماعي�ة والبيئي�ة بين المناطق الحضري�ة والمناطق المحيط�ة بالمناطق الحضرية والمناط�ق الريفية من
خلال تعزيز تخطي�ط التنمية الوطنية واإلقليمية» كذل�ك التعهدات العربية المقدمة ف�ي مؤتمر االمم المتحدة
الثالث للحد من مخاطر الكوارث عام  2015وقمة التغيرات المناخية ( .) COP 21

وتأكي�دا على التزامنا بكاف�ة التحضيرات المحلية والوطني�ة واإلقليمية لمؤتمر األمم المتح�دة (الموئل الثالث)
ومس�اهماتنا في وضع االجن�دة الحضرية الجديدة التي س�يتم اعتمادها في المؤتمر الثال�ث لألمم المتحدة عن

اإلسكان والتنمية المستدامة عام ( 2016الموئل الثالث).

واستشهادا باالستراتيجية العربية لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة حتى عام 2030
واهتداء بقرار مجلس وزراء االس�كان والتعمير العرب لجامعة الدول العربية رقم  9في دورته التاس�عة والعشرين
المنعقدة في ديس�مبر  2012بالعراق بإنش�اء المنتدى الوزاري العربي لإلس�كان والتنمية الحضرية المستدامة،
والت�ي قدمت�ه المملكة األردنية الهاش�مية باس�م ال�دول العربية في المجل�س الحاكم ببرنامج االم�م المتحدة

للمستوطنات البشرية عام 2013
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واعتراف ًا
• بان معدالت التحضر في االقليم العربي من اعلى المعدالت الحضرية في العالم في الس�نوات االخيرة ،وقد
صاحب ذلك زيادة في الضغوط السكانية والتحضر السريع ،ونمو واسع النطاق لمدنه الرئيسية ومعدالت تحضر
س�رريعة لمدن�ه الوس�طى والصغيرة مما ادى الى ضغ�وط على البني�ة التحتية والهياكل األساس�ية والموارد
المحدودة ،وتزايد الحاجة لتوفير السكن الالئق للجميع بما في ذلك الخدمات الحضرية واالساسية.
• بازدياد معدالت الفقر في المدن والتي تعد من اهم مس�ببات انتش�ار المناطق العش�وائية وتعميق الفجوة
الحضرية بين السكان مما يقلل فرص المساواة في الحصول على السكن الالئق والخدمات األساسية.
• ب�ان لالحتالل االس�رائيلي لالراض�ي العربية والصراع�ات العنيفة والنزاع�ات األهلية والعملي�ات اإلرهابية اثارا
مدمرة على المدن والبلديات وعلى الظروف المعيشية لساكنيها ونسيجها االجتماعي.
• بالتأثر الش�ديد للمدن العربية بالهجرات البش�رية القسرية الداخلية منها والدولية ،اضافة للهجرات الجماعية
لالجئين والنازحين واألعباء المترتبة عليها.
• ب�أن تعزيز اإلدارة السياس�ية الكفوءة وتدعيم اس�س الحوكمة الجيدة وتقوية الس�لطات المركزية الوطنية
والمحلية جنبا الى جنب مع خطوات شمولية لتعزيز عملية صنع القرار هي أمور اساسية لمواجهة تحدي التحضر
في الدول العربية.

وادراك ًا
• الهمي�ة تحقي�ق المس�اواة بين الجنس�ين وتمكي�ن المرأة م�ن الحصول على المس�كن الالئق والمس�اهمة
الفاعلة في المسيرة التنموية للمجتمع.
• لض�رورة تاهي�ل وادم�اج ذوي االحتياجات الخاص�ة والفئات الضعيفة والمهمش�ة في المجتمع�ات الحضرية
وادماج الشباب والعمل على اطالق طاقاتهم االبداعية لتطوير مجتمعاتهم.
• لألهمية البالغة بضرورة االهتمام بالريف وتوفير س�بل العيش لتش�جيع االستقرار والعمل فيه مع تعزيز فرص
االقتصادية والخدمات ومد جسور التواصل مع المدن القريبة.

واعترافا ُ
• بالوض�ع الدقي�ق ال�ذي تمر ب�ه بعض بلدانن�ا العربية وم�ا تعاني�ه المجتمع�ات الحضرية والريفية من قس�وة
الصراع�ات والنزاع�ات االهلي�ة والعملي�ات اإلرهابية التي تؤدي ال�ى الهدم الممنه�ج للمدن العربي�ة العريقة
ومناطق التراث االنساني العالمي التي تحتضنها الكثير من مدننا العربية.
• بالموقف العربي الثابت والداعم في مواجهة سياس�ات واجراءات االحتالل االس�رائلي لتهويد القدس وتغيير
طبيعتها الديموغرافية والتراثية.
ونعي�د التأكيد على كافة نتائج مؤتمرات األمم المتحدة الكبرى والخاصة بالس�كان والتنمية وبالمرأة وبالطفل
وبالمناخ.
ونؤكد على الهدف االول من اهداف اجندة  2030للتنمية السمتدامة والخاص بالقضاء على الفقر بجميع اشكاله
وفي كل مكان.
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نقرر ما يلي:
• اتخاذ كافة اإلجراءات لتنفيذ األجندة الحضرية الجديدة التي س�تنبثق عن الموئل الثالث اخذين بعين االعتبار
ان االنسان هو محورها.
• بـان المنتـدى الـوزاري العربـي لإلس�كان والتنمية الحضرية المس�تدامة هو الية استش�ارية لتعزيز سياس�ات
واستراتيجيات االسكان والتنمية الحضرية المستدامة في الدول العربية تحت رعاية جامعة الدول العربية التي
ستضع االطار المؤسسي المالئم له للعمل بشكل فاعل ضمن منظومة الجامعة.
• أن يك�ون المنت�دى ال�وزاري العربي ه�و المنبر ال�ذي تتفاعل فيه ال�رؤى المختلفة بهدف صياغة السياس�ات
واالس�تراتيجيات اإلقليمية وتسترشد بصياغتها السياسات واالستراتيجيات الوطنية والمحلية .كما يوفر المنتدى
األليات لتطوير مواقف اقليمية وآراء موحدة للمس�اهمة في الحوار التنموي الدولي وبصفة خاصة المس�اهمة
ف�ي تطوي�ر ال�رؤى االقليمية الخاصة بتنفيذ الهدف الحادي عش�ر وم�ا يتبعه من غايات متع�ددة كذلك لتنفيذ
األجندة الحضرية الجديدة واالهداف ذات الصلة ،وسيس�عى المنتدى لتعزيز وتوسيع مبادرات التعاون بين الدول
العربي�ة في مج�االت اإلس�كان والتنمية الحضري�ة المس�تدامة .إضافة إلى إدم�اج جهود المؤسس�ات البحثية
والجهات االكاديمية على المس�تويين االقليمي والوطني بغي�ة تعزيز القاعدة المعرفية بتزويدها بالديناميات
االجتماعية واالقتصادية والبيئية والديموغرافية.

اليات
• ان مجل�س وزراء االس�كان والتعمي�ر الع�رب هو المش�رف عل�ى المنتدى ال�وزاري العربي لالس�كان والتنمية
الحضرية المستدامة بالتنسيق مع برنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشرية والدولة المضيفة.
• ان يت�م توس�يع مه�ام االمان�ة الفني�ة للمنت�دى لتش�كل البلدي�ات والقط�اع الخ�اص والمجتم�ع المدن�ي
والفاعلين في مجال التنمية الحضرية المستدامة.
• ان تق�وم ال�دول العربي�ة بتحدي�د نق�اط اتص�ال وطني�ة للتنمية الحضري�ة المس�تدامة تكون ه�ي المعنية
بالمس�اهمة في تنظيم المنتدى ومتابعة تنفيذ مخرجاته على المس�توى الوطني بالتنسيق مع كافة الجهات
الوطنية ذات الصلىة.
• وضع الية لتمويل فاعليات المنتدى ودعم أمانته الفنية ومتابعة تنفيذ مخرجاته.
• دع�وة ال�دول العربي�ة لصياغة خطة وطني�ة لتحقيق أهداف التنمية المس�تدامة المعني�ة بالتنمية الحضرية
المس�تدامة وإنشاء لجنة وطنية لمتابعة كل ما هو مختص بالتنمية الحضرية المستدامة تشمل في عضويتها
كافة االجهزة الحكومية المعنية بالتنمية العمرانية والحضرية والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة األخرين.
• دعوة برنامج األمم المتحدة للمس�توطنات البش�رية لدعم جهود المنتدى الوزاري العربي لالس�كان والتنمية
الحضري�ة المس�تدامة واعتم�اده كجه�ة اقليمية اساس�ية في رس�م وتنفيذ سياس�اته وبرامجه عل�ى الصعيد
االقليمي العربي.
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نحو فلسفة اجتماعية قوامها الحقوق
والتنمية البشرية والعدالة االجتماعية
دعت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب أسيا «أسكوا» إلى مراجعة
معمق�ة ألح�وال العمران ف�ي بل�دان منطقتن�ا العربية بهدف إع�ادة ربط
التنمية الحضرية وسياس�ات اإلسكان بفلس�فة اجتماعية قوامها الحقوق
والتنمية البشرية والمستدامة والعدالة االجتماعية.
ج�اء ذلك في الكلمة التي القتها نائلة حداد في المنتدى الوزاري العربي
األول لإلس�كان والتنمي�ة الحضري�ة ف�ي القاه�رة .وأش�ارت ح�داد إلى أن
الس�عي لتحقيق العدالة االجتماعية تصدر جدول األعمال العالمي لألمم
المتح�دة منذ ع�ام  1948بصدور اإلعلان العالمي لحقوق اإلنس�ان وقالت
ح�داد ف�ي كلمته�ا كمتح�دث رئيس�ي ف�ي جلس�ة العدال�ة االجتماعية/

كلمة اليونسكو في المنتدى

اإلس�كوا أن العدال�ة االجتماعي�ة كقيم�ة جوهري�ة ف�ي الثقاف�ة العربية
واإلسالمية تعتبر ركن ًا أساسي ًا في بناء مجتمعات آمنة ومتالحمة ومزدهرة.

جمل�ه وكأن المجتم�ع ق�د دخ�ل
مرحله جديده أو ط�ورا جديدا .وكان

وفي ما يلي نص الكلمة:

ابن خل�دون اول من تكلم عن علم

السيدات والسادة الكرام،

العم�ران ف�ي الق�رن الراب�ع عش�ر

يطي�ب ل�ي بداية ان انق�ل تحيات االمين�ة التنفيذي�ة لالس�كوا وتمنياتها
الخالص�ة بنجاح اعم�ال المنتدى ال�وزاري العربي االول لالس�كان والتنمية
الحضري�ة وال�ذي ينعقد تحت رعاي�ة جمهورية مصر العربي�ة وبالتعاون مع
االمان�ة الفني�ة لمجل�س وزراء االس�كان والتعمي�ر الع�رب بجامع�ة الدول
العربية والمكتب االقليمي لبرنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشرية
لل�دول العربي�ة وبمش�اركة هام�ة من منظم�ة الم�دن العربي�ة والمعهد
العربي النماء المدن.
واس�محوا لي هن�ا ان افتح قوس�يين ألنوه بالجه�د الهام والمش�ترك في
االعداد والتنفيذ للمنتدى وباالس�لوب التش�اركي في االعداد وكذلك في
نوعي�ة ومس�توى المش�اركة وفي اختي�ار المواضي�ع التي س�يتم تناولها
ف�ي مداوالت�ه .ونأمل ان يكون ه�ذا المنتدى االول فاتح�ة طريق لمزيد من
التعاون والتش�اور وتبادل المعارف والتج�ارب الناجحة في مجال العمران و
التنمية الحضرية واالسكان.

الميلادى ف�ي مقدمت�ه الذائع�ة
الصي�ت وكان واعي ًا بهدفه ،محيط ًا
بخطت�ه ف�ي تأس�يس ه�ذا العل�م
دون أن يدع�ي الوص�ول ب�ه إل�ى
منتهاه بل كان يضع حجر األس�اس
داعي� ًا الخل�ف لمتابع�ة البحث في
عل�م العم�ران ومتن�اوال ل�ه م�ن
الجوان�ب االجتماعي�ة واالقتصادية
والتاريخي�ة .ودع�ا م�ن يات�ي بعده
الى الغوص في مسائله ،واخضاع
تحلي�ل طبيعة العمران الى س�نن
حضاري�ة تحك�م حرك�ة العم�ران
صع�ودا وهبوط� ًا .وم�ن اس�ف ال
تتوف�ر حالي�ا العديد من الدراس�ات

قديم�ا ،اك�د ابن خل�دون أن التغي�ر االجتماعى حقيقه م�ن حقائق الوجود

والبح�وث الت�ي تتن�اول مواضي�ع

البش�رى ،حي�ث ال تدوم أح�وال األمم والجماع�ات على وتيره واح�ده .وميز

العم�ران واالس�كان م�ن الجوانب

بي�ن نوعي�ن م�ن التغي�ر  .التغير التدريج�ى ،ال�ذي تتغير في�ه المجتمعات

االقتصادي�ة واالجتماعي�ة وتقاربها

بب�طء عبر فترة طويله من الزم�ن .والتغير الجذرى  ،الذي تتبدل فيه األحوال

م�ن مفه�وم التنمي�ة الش�املة
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والمس�تدامة والعدال�ة االجتماع�ة كذل�ك  .وما احوجنا في ه�ذه االيام تحديدا ف�ي منطقتنا العربي�ة في ظل ما
نشهده من متغيرات متسارعة الى مراجعة معمقة الحوال العمران في بلداننا بهدف اعادة ربط التنمية الحضرية
وسياسات االسكان بفلسقة اجتماعية قوامها الحقوق والتنمية البشرية والمستدامة والعدالة االجتماعية والتي
من ش�انها ان تؤسس لمجتمعات منتجة وتوفر فرص عمل البنائها وتوفر لهم الحماية االجتماعية كذاك والعمل
الالئ�ق والس�كن الالئق والتعليم الجيد والمنفتح وكذلك س�هوله الوصول الى الخدم�ات واالندماج االجتماعي .
وتؤسس جميعها الوصول الى مجتمعات اكثر منعة وتماسكا واستدامة .
السيدات والسادة ،
الس�عي لتحقي�ق العدالة االجتماعية تصدر جدول االعمال العالمي لالمم المتح�دة منذ عام  1948بصدور االعالن
العالمي لحقوق االنس�ان ،وكذلك بلغ اوجه عام  2007باعالن اليوم العالمي للعدالة االجتماعية في  20شباط/
فبراي�ر م�ن كل عام .وج�اء ذلك بعد وطأة تس�ارع ازمة الغ�ذاء ،وتفاقم الالمس�اواة ،واضطراب االس�واق المالية
عالميا وعن ادراك عميق الحق بأن التنمية االجتماعية والنمو االقتصادي والعدالة االجتماعية اهدافا ي ّدعم بعضها
البعض ،وال يمكن الس�ير باحداها دون االخري لدى توخي الوصول الى الس�لم واالم�ن المجتمعيين .واتى اليوم
العالمي ليذكر باهمية تعزيز الجهود في مجاالت القضاء على الفقر ،وتشجيع العمالة الكاملة  ،والعمل الالئق
والمس�اوة بين الجنس�يين واالندماج االجتماعي واحترام حقوق االنس�ان وحصول الجميع بشكل شامل ومنصف
على الخدمات االجتماعية والفرص.
وكانت االسكوا ،الجهة االقليمية لالمم المتحدة في المنطقة ،في دورتها الوزارية الثامنه والعشرين في تونس
ع�ام  2014ق�د اطلقت اعالن تونس للعدالة االجتماعية في المنطقة العربي�ة .وقد التزم بموجب االعالن ممثلو
ال�دول االعضاء المش�اركين بالدورة بالعدالة االجتماعي�ة كقيمة جوهرية في الثقافة العربية واالسلامية وركنا
أساس�يا لبناء مجتمع�ات امنة ومتالحمة ومزدهرة .كما اكدوا الس�عي للعمل على تحقيق المس�اواة واالنصاف
وعلى مكافحة الفقر وتحقيق اس�تدامة التنمية وعلى بناء الش�راكات من اجل التنمية وباالس�تناد الى المبادئ
التي كرستها الصكوك والمواثيق الدولية.
السيدات والسادة،
تش�هد منطقتنا العربية اليوم عددا من التحديات االنمائية في مختلف مجاالت التنمية االنس�انية والمس�تدامة .
وبالرغم من االنجازات االنمائية الهامة التي سجلت خالل العقود القليلة الماضية  ،اال ان المنطقة ما زالت تشهد
تحدي�ات جس�يمة في بعض م�ن دولها ،كاالفتقاد ال�ى االمن واالمان ،وتزاي�د الفوارق االجتماعية ونس�ب الفقر،
وتزايد الصراعات والحروب ،واس�تمرار االحتالل ومصادرة االراضي  ،وتفاقم التهجيرواللجوء ،وتزايد الهجرة الداخلية
والى الخ�ارج ،وذلك باالضافة العوامل االقتصادية المؤثرة كندرة المياه والم�وارد ،واالفتقاد الى االمن الغذائي،
وتراك�م الديون عل�ى الدول الفقيرة  ،باالضاف�ة الى تفاقم التل�وث البيئي ،واالفتقاد الى ف�رص العمل الالئق،
وتدني نس�ب التعلي�م ،وعدم التغطي�ة الصحية الكاملة للس�كان ،وعدم توف�ر مظلة حماية اجتماعية ش�املة
والس�كن الالئق ،باالضافة الى تكاثر العش�وائيات الس�كنية ومدن الصفيح حول الم�دن ،وبداخلها ايضا .وجميع
هذه االمور من ش�انها ان تقوض فرص تحقيق التنمية االجتماعية الشاملة والمستدامة وتصيب في احيان كثيرة
التماسك االجتماعي.
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باالضافة الى ذلك ،البد من لحظ اثر تس�ارع النمو الس�كاني اكان في العالم او في منطقتنا ،وتركزه كذلك في
االماك�ن الحضرية على النمو الحضري والعمراني  .ومع هذا النمو الس�ريع في المناط�ق الحضرية ،برزت تحديات
رئيس�ية جديدة ،بما في ذلك زيادة الفقر والبطالة ونمو األحياء الفقيرة والمناطق ش�به الحضرية وزيادة المعازل
الحضرية ،واالفتقاد الى االماكن العامة والمش�تركة والمفتوحة للجميع .كما اس�فر التسارع الحضري عن زيادة
الع�بء عل�ى البنى التحتية األساس�ية؛ وزيادة الف�وارق الكبيرة في الخدم�ات المقدمة بي�ن المناطق الحضرية
واالرياف؛ وزيادة العبء على االثر البيئي والمناخ ،وفي ارتفاع االستهالك السريع للموارد.
ومثله�ا مث�ل المناط�ق األخرى ف�ي العالم  ،ف�إن المنطقة العربية تش�هد الق�وة التحويلية الطبيعي�ة للتحضر.
ولك�ن ،عل�ى عكس مناط�ق أخرى ،فأن العدي�د من الدول العربي�ة ،اصبحت عملي�ة التحضر أكثر تعقي�دا بنتيجة
الح�روب واألزم�ات والن�زوح والهجرة .وتش�هد المنطقة معدالت غير مس�بوقة عل�ى الصعيد العالم�ي من اعداد
الالجئي�ن والمش�ردين ،وذل�ك أساس�ا نتيج�ة األح�داث األخي�رة التي يش�هدها عدد م�ن ال�دول كالع�راق ،وليبيا،
والصومال ،والس�ودان ،والجمهورية العربية الس�ورية ،واليمن .وذلك دون ذكر النزيف الدائم في فلس�طين من
تهجي�ر ولج�وء وتدمير للمن�ازل والبيوت ،ومص�ادرة االراض�ي ،وغيرها ،عبر عقود م�ن الزمن  .ولقد ت�م تدمير مدن
بأكمله�ا ف�ي العديد من البلدان في س�ياق األزم�ات والصراعات المس�لحة .وقد زهق�ت العديد م�ن األرواح وبدد
العدي�د من الجهد التنموي واالنمائي والثروات ،وتم تفكك النس�يج االجتماعي في كثير من األماكن .وقد تأثرت
العديد من الدول المجاورة للدول التي تش�هد صراعات ونزاعات مس�لحة الى حد كبير بها ،وعمدت الى استيعاب
تدفق ماليين الالجئين والمش�ردين وتوفير الس�كن والخدم�ات االجتماعية األخرى بقدر االم�كان .وقد نتج عن هذه
التطورات تفاقم انتش�ار المناطق الفقيرة المكتظة ،واجهاد للبنى التحتية وارتفاع في البطالة ،و في كثير من
األحيان زيادة في التوترات االجتماعية واالستبعاد المكاني.
وقد ش�هدت العقود القليلة الماضية أيضا النمو غير المسبوق في المستوطنات غير الرسمية ،بما في ذلك في
أطراف المدن .وزحف المناطق الحضرية على األراضي الزراعية التي تهدد في كثير من األحيان ندرة المياه والموارد
الطبيعية وتنهك البنية التحتية الحضرية القائمة التي في كثير من الحاالت ،ليست قادرة على استيعاب الزيادة
الحادة في الطلب على الخدمات.
لق�د تغي�رت حالة التحضر والم�دن في المنطقة العربية بش�كل كبير منذ عق�د الموئل الثاني قب�ل عقدين من
الزم�ن .وازدادت الف�وارق في توزي�ع الدخل بين المدن واالرياف وبين الش�رائح االجتماعية .وب�رزت تحديات عمرانية
وحضرية جديدة وذلك بالرغم من االنجازات التي قامت بها الدول العربية .ولكن تبقى مس�ائل كارس�اء االنصاف
والمس�اواة ،والتماس�ك االجتماع�ي ،واالس�تدامة ،وتوفير الس�كن الالئ�ق والمالئ�م ،وتوفير الخدم�ات الحضرية
المناسبة واتاحة اماكن مشتركة و عامة للجميع وضمان عودة الالجئين والمهجرين  ،وتوفير الخدمات االجتماعية
له�م الى حين عودتهم تحديات اضافية مضاق�ة للمنطقة في جهدها االنمائي .وهناك حاجة إلى الوصول الى
فلسفة نهج توافقي جديد لإلسكان والتنمية الحضرية في المنطقة العربية لتلبية احتياجات وتطلعات شعوبها
من حيث االنصاف والمس�اواة واالستدامة والعدالة االجتماعية بما يفعل منفعة النمو العمراني ويزيد من الثروة
التي ينتجها وفي االن نفس�ة يزيد من التماسك االجتماعي واالمن واالستقرار واالزدهار لشعوب المنطقة  .ويوفر
هذا المنتدى الكريم فرصة هامة الطالق النقاش وافساح الحوار حول هذه المسائل كافة.
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من أنشطة المنظمة
منتدى تمكين مدن دول مجلس التعاون من مجابهة الكوارث
ف�ي هذا المضمار وتطبق الممارس�ات الفاعلة للحد م�ن مخاطر الكوارث.

تحـ�ت رعـايـ�ة منظـمـ�ة الم�دن
العربي�ة و مرك�ز مجل�س التع�اون
الخليجـ�ي إلدارة حـ�االت الطـوارئ
نظـ�م المـركـ�ز اإلقليم�ي للدول
العربي�ة ببرنام�ج األم�م المتح�دة
اإلنـمــائـ�ي منـتــ�دى « تمكي�ن
م�دن دول مجل�س التع�اون م�ن
مجابه�ة الك�وارث» ف�ي الكوي�ت
يـومـ�ي  17-16ديس�مـبــر .2015
حضـ�ر المنتـ�دى ممثلــ�ون عـ�ن
المؤسس�ـات العربي�ة واإلسلامية
والخليجيـ�ة المعـنـيـ�ة بالتنمي�ة
والتخطيط الحضري ،والمؤسسات
الحكوميــ�ة والبلـديـ�ات ،ومراكز
الطوارئ ومنظم�ات الهالل األحمر،
والمـعاهـ�د األكاديمـي�ة المعنية
ف�ي منطق�ة دول الخلي�ج العربية
 المخاط�ر الناجم�ة ع�ن الكوارثالطبيعي�ة وتغير المن�اخ والكوارث
مـ�ن صنـ�ع اإلنس�ــان ،خصوصـ� ًا
م�ا يتعلـ�ق بالتنميـ�ة الحضـريـ�ة
المس�تدامة ف�ي الم�دن الخليجية.
ج�اءت أهمي�ة المنت�دى باعتب�اره
فرصة للمش�اركين لت�دارس أفضل
الممارس�ـات التـ�ي تبنتهـ�ا م�دن
مختلفة من داخل وخارج المنطقة،
منها م�دن أوروبية وعربي�ة؛ ولزيادة
قدراته�ا للح�د م�ن مخاطرالكوارث
م�ن خلال بن�اء الق�درات الفاعل�ة
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ألق�ى رئي�س مرك�ز مجل�س التع�اون إلدارة حـ�االت الطـ�وارئ الدكت�ور
عدنـ�ان التميم�ي كلمة كش�ف فيهـ�ا عـن اتف�اق دول المجل�س للمرة
االول�ى عل�ى ثماني�ة مخاط�ر ذات الخط�ورة االعل�ى اقليمي�ا في س�جل
للط�وارىء االقليمي�ة مرتب�ة حس�ـب االولويـ�ة .واش�ار إل�ى أن االتفـ�اق
عل�ى المخاط�ر الثماني�ة ت�م م�ن خلال ورش�ة عم�ل خاص�ة ش�ارك فيها
خب�راء دولي�ون واكثر من  70خبي�را ومتخصصا م�ن دول مجلـ�س التعاون
به�دف الخ�روج بس�ـجل مخاط�ر اقليم�ي موح�د ،وقـ�ال :ان ه�ذا الس�جل
سيس�هم ف�ي ترتي�ب اولوي�ات دول المجلس عل�ى المس�توى االقليمي
لالع�وام المقبلة بم�ا فيها اعداد خطط التأهب والتص�دي لهذه المخاطر.
وأكد التميمي ان المركز يقوم بعمل خطة تدريب سنوية تأخذ بالحسبــان
اولويــة المنطـقـة بالنسبـة للكـوارث المتوقـعـة مشـددا علـى ضـرورة
ان يـون برنامـج التدريب االقليمي مكمال لبرامـج التدريـب الوـطنـية .وان
المرك�ز يتعاون في تنفيذ هذا البرنامج مع مؤسس�ات دولية منها الوكالة
الدولية للطاقة الذرية اضافة الى التعاون مع استش�اريين دوليين .ولفت
التميمي إلى أن المركز لديه خطة خمسية تبدأ في يناير  2016تهدف الى
عمل�ه بكام�ل قدرته التش�غيلية وبك�وادر خليجية فنية مدرب�ة على اعلى
المستوياتوانيكونالمركزمعتمدادولياكمرجعالدارةالكوارث االقليمية.
م�ن جانبه ألق�ى أمين عام منظم�ة المدن العربية المهن�دس أحمد حمد
الصبي�ح كلمة ق�ال فيها أن بين برنام�ج األمم المتح�دة اإلنمائي ،كهيئـة
فرعـيــ�ة ومنظمـ�ة غي�ر حكومي�ة ...تابع�ة لألم�م المتح�دة ..ومنظم�ة
الم�دن العربي�ة كمنظم�ة إقليم�ه غي�ر حكومي�ة متخصص�ة في ش�ؤون
المدن والبلديات العربية قواس�م وأهدافا مش�تركة للعم�ل معا ،من أجل
توطي�ن األه�داف والمؤش�رات ألجن�دة أه�داف التنمي�ة لمـ�ا بعـ�د ،2015
وف�ي مقدمتها الهـ�دف الحـادي عش�ـر ،كهدف حضـري مس�تقـل ،غايته
جعل المدن والمس�توطنات البش�رية «ش�املة ،آمنة  ،مرنة ومس�تدامة» .
وه�ذا دليل على مناصرة ناجحة في مواجهة التحدي الحضري ،على صعيد
اإلس�كان والخدمات األساسيــة ،وتحس�ـيـن األحيـاء الفقيـرة ،والنقــل،
والتخطيـط التشاركي ،وحماية التراث الثقافي والطبيعي ،والوقاية من
الكوارث والصمود ،واألثر البيئي للمدن ،والمس�احات الخضراء والساحات
العامة ،ومناطق االتصال الحضرية – الريفية.
وقال الصبيح :نحن كمنظمات إقليمية ودولية تعنى بالتنمية المستدامة
تبق�ى س�احات ومج�االت العمل والتع�اون مفتوح�ة  ،لتحوي�ل التحديات
الحضري�ة إلى ف�رص  ..فالمدن كم�ا يجمع الخب�راء ،هي م�كان المعركة
التي سيتم فيها الفوز أو الخسارة من أجل التنمية المستدامة .

نحن معنيون بتش�جيع ودعم الجه�ود الوطنية والمحلية في إيجاد حلول للتحدي�ات المعقدة التي تواجه عملية
التنمية في جوانبها االقتصادية واالجتماعية ،وفي تعزيز التقدم االجتماعي وتحس�ين مس�تويات المعيشة وفي
دعم س�بل منع الصراع�ات  ،وتعزيز التأهب لالس�تجابة لحاالت الط�وارئ ،وفي دعم التكيف م�ع التغير المناخي
ودعم الطاقة والبيئة.
فإذا كان برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يعمل كذراع تنفيذي للمنظمة الدولية في قطاع التنمية على المستوى
القط�ري  ..ف�إن منظم�ة الم�دن العربية تعمل كذل�ك ،مع ش�ركاء محليين وإقليميي�ن ودوليين لتعزي�ز التنمية
المس�تدامة ،والحد من مخاطر الكوارث  ،والتكيف مع التغير المناخ�ي وغير ذلك من القضايا والموضوعات ذات
األبعاد الحاسمة في عملية التحدي الحضري.
هذه المس�ائل ذات االهتمام المشترك ستكون في صلب اتفاقية التعاون التي سيتم التوقيع عليها بين برنامج
األم�م المتح�دة اإلنمائي ومنظم�ة المدن العربية والمؤسس�ات التابعة لها .فالطرفان يؤسس�ان لش�راكة ذات
أبع�اد محلية وإقليمية ،تتوزع مجاالتها وموضوعاتها ف�ي مواجهة المخاطر وأنواعها  ..والعمل على تقوية البينة
التحتية ،لتعزيز القدرة على مجابهة الكوارث واالستثمار في الحد من مخاطرها ،وبناء القدرات المحلية في التنبؤ
بها والتعامل في الحد من آثارها.
من جهته اكد منسق البرنامج اإلقليمي بالمركز اإلقليمي للدول العربية ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي يعقوب
بيري�ش اهمية التع�اون بين البرنامج ومنظمة الم�دن العربية والمنظمات الفرعية التابع�ة لها اضافة الى مركز
ادارة حاالت الطوارئ في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .واشار إلى ان برنامج االمم المتحدة االنمائي يؤمن
بأهمي�ة هذا النوع من الش�راكة والتنس�يق لتعزيز الق�درة العمرانية في وج�ه التغير المناخ�ي ومخاطر الكوارث
الطبيعي�ة ف�ي المنطقة العربية وقال :ان منتدى الكويت يعقد في الوقت ال�ذي تعرضت فيه العديد من المدن
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العربي�ة ال�ى كثي�ر م�ن التحديات
منه�ا النم�و الس�كاني المتس�ارع
وازم�ة الالجئي�ن الس�وريين والفقر
والمخاطـ�ر الناتجــ�ة ع�ن التغي�ر
المنـاخـ�ي والك�وارث الطبيعي�ة.
ونأم�ل ان يك�ون منت�دى الكوي�ت
مرجع�ا لمعالجـ�ة بعــ�ض ه�ذه
القضاي�ا ومس�اندا لعم�ل برنام�ج
االم�م المتح�دة لتعزي�ز االنظم�ة
العمراني�ة وتقليل نق�اط الضعف
بمواجه�ة المن�اخ والك�وارث
الطبيعي�ة وم�ن ضمنه�ا المخاطر
الطبيعية والصناعية.
ط�رح المرك�ز اإلقليم�ي لل�دول
العربي�ة ببرنام�ج األم�م المتح�دة
اإلنمائـ�ي خـلال المنت�دى برنامج
متكامل لتمكي�ن مدن دول الخليج
العربية من مجابهة الكوارث ،حيث
تم مناقش�ة األفكار واالستراتيجيات
الالزمة لرفع مس�توى الق�درات لدى
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م�دن الخلي�ج العربي�ة لمجابه�ة

جدي�ر بالذك�ر أن بع�ض م�دن دول

المخاطــ�ر الطبيعــي�ة ،ضــمــن
منظوم�ة األُطر الدولي�ة واإلقليمية
للح�د من مخاطر الك�وارث .كما تم
تن�اول اآلليات واألدوات التش�ريعية
المطلوب�ة لبن�اء الق�درات ووض�ع
االس�تراتيجيــات الالزم�ة لتمكي�ن
المــ�دن مــ�ن مجابه�ة الك�وارث
ودع�م إع�داد برام�ج تغط�ي كافة
أن�واع المخاط�ر المتوقع�ة ف�ي
م�دن الخليـ�ج العربيـ�ة لتقــ�وم
الحكـومـ�ات المحليـ�ة بتنفيذه�ا.
وتناول المنتدى سبل تعزيز مفهوم
التنمي�ة الحضرية المراعية لمخاطر
الكــ�وارث والحــ�وادث الصناعية
وتغي�ر المن�اخ ،وإنش�اء نظ�م إدارة
لالس�تعــداد واالس�تجابة للكوارث
ً
فضلا ع�ن
ف�ي الم�دن الخليجي�ة،
إيجاد مجتمعات مس�تعدة للتعامل
مع الك�وارث والتعاف�ي منها بأقل
خسائر ممكنة.

تزاي�دا في
مجل�س التعاون تش�هد
ً
مع�دالت المخاطـ�ر الناتجـ�ة ع�ن
التغيـ�رات المناخــي�ة والكـ�وارث
الطبيعيــ�ة ،مـثـ�ل الفيضـانـات
والـ�زالزل واألعاصيـ�ر واالنزالقـ�ات
األرضي�ة وتس�اقط الصخ�ور ،وتلك
التي من صنع اإلنسان ،والتي تزداد
ف�ي حجمها نتيجة الزدي�اد معدالت
النـمــ�و الس�كـانـي والتوطي�ن
الحضري ف�ي المنطقة ،حيث برزت
رغب�ة الحكومات ومؤسس�ات دول
مجلس التع�اون للعمل على الحد
م�ن مخاط�ر الك�وارث ف�ي المدن
وخصوص�ا
والمناطـ�ق الحضريـ�ة،
ً
بعدما تعرضت مدن خليجية عديدة
لمخاط�ر مختلف�ة ،مث�ل فيضانات
ج�دة عام�ي  2009و 2010وإعص�ار
غونو في سلطنة عمان عام .2007

من أنشطة المؤسسات
مؤتمر المشاريع الصغيرة  /الواقع والتطلعات
تطوير نظم معلومات متكاملة لتنمية المشاريع
اعتماد
«ريادة
أعمال»
تتسم
باإلبداع
واالبتكار
والقدرة
على النمو

جلسة االفتتاح

تحت عنوان (المش�اريع الصغيرة ومتناهية الصغر في

والمس�ئولين والمختصي�ن  ،وخل�ص المؤتم�ر إل�ى

البلدان العربية  :الواق�ع والتطلعات) نظمت الجامعة

مجموع�ة من التوصي�ات باإلضافة إلى إعالن مش�روع

العربي�ة المفتوحة بالكوي�ت والمعهد العربي إلنماء

تطوي�ر المب�ادرات الريادي�ة المع�د م�ن ط�رف برنام�ج

الم�دن  ،وبرنام�ج الخلي�ج العرب�ي للتنمي�ة ( أجفن�د )

األمم المتحدة للتطوي�ر الصناعي (اليونيدو) بالتعاون

بالري�اض  ،واتح�اد المص�ارف الكويت�ي مؤتم�ر ًا تحت

مع ش�ركة أنت�ل والمرك�ز الدول�ي للريادة واالس�تثمار

رعاي�ة صاح�ب الس�مو أمي�ر دول�ة الكوي�ت الش�يخ/

بالبحرين.

صب�اح األحمد الجابر الصباح خالل الفت�رة  29-28أكتوبر
 2015بمق�ر الصنـ�دوق العربـ�ي لإلنم�اء االقتص�ادي

واالجتماعي بالكويت.

وق�د القي�ت ف�ي الجلس�ة االفتتاحي�ة للمؤتم�ر ع�دة
كلمات م�ن بينها كلمة لرئيس مجل�س أمناء المعهد
العرب�ي الش�يخ عب�د اهلل العل�ي النعي�م أش�اد ف�ي

بل�غ ع�دد المش�اركين أكث�ر م�ن  300مش�ارك حضروا

مس�تهلها باألطراف المنظم�ة والمش�اركة والداعمة

م�ن دول عربي�ة مختلفة .و قد ش�مل البرنامج العلمي

وق�ال أن ه�ذا المؤتمر ج�اء اس�تجابة لما لمس�ناه من

للمؤتم�ر ثمان�ي جلس�ات علمي�ة وحلق�ات نقاش�ية

تحديات تواجه الدول العربية ومدنها الكبرى من كثافة

وقدم الباحثون  32ورقة علمية ودارت حولها مناقشات

س�كانية تعان�ي م�ن العطال�ة والعطال�ة المقنع�ة

وح�وارات هام�ة ش�ارك فيه�ا الحض�ور م�ن الباحثي�ن

وعدم توفر فرص العمل للش�باب والش�ابات والنس�اء
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وخصوص� ًا األرام�ل .وأض�اف :م�ن هن�ا كان
االهتمام بالمشاريع والتمويل األصغر واألسر
المنتج�ة  .وم�ن هن�ا كذل�ك كان اهتم�ام
الدول بالمش�اريع الصغيرة ممثلة في أجهزة
التمويل البنوك والغرف التجارية ومؤسسات
الـدولــ�ة المعنيـ�ة بالتنميـ�ة االقتصادي�ة
واالجتماعية .
وأك�د النعي�م أنه انطالق ًا م�ن حرص منظمة
الم�دن العربي�ة والمعه�د العرب�ي إلنم�اء
الم�دن على تن�اول الموضوع�ات التي تهم
المجتمعات العربية وتعالج قضاياه الحياتية
 ،كـ�ان موض�وع ه�ذا المؤتمـ�ر  ،المش�اريع
الصغي�رة ومتناهي�ة الصغـ�ر ف�ي الوط�ن
العرب�ي  ،وهو من الموضوعات التي تحظى
باهتمام دولي وإقليم�ي ومحلي  ،ومعظم
الدول ومؤسس�اتها االقتصادي�ة واالجتماعية
ومؤسس�ات القط�اع الخ�اص والمجتم�ع
المدني تبادر بطرح المش�روعات االقتصادية
وتمويل الخطط والبرامج التنموية لمكافحة

رؤي�ة المش�اركين ل�دور المش�اريع متناهي�ة الصغ�ر والصغي�رة

لتك�ون منتجة وبعي�دة على أن تك�ون عالة
على المجتمع .

والحظ�ت التوصيات معدالت النمو االقتص�ادي المنخفضة في

وطلبة المعاهد والجامعات وتميزت مداخالت
المشاركين باإليجابية والرغبة في االستفادة
م�ن الجوان�ب التي تش�غل بال المس�ئولين
والباحثين والمهتمين بقضايا األس�ر الفقيرة
والش�باب والش�ابات العاطلي�ن ع�ن العمل

العدد

والمتوس�طة ف�ي إح�داث وتس�ريع التنمي�ة االقتصادي�ة –
االجتماعي�ة ،وخل�ق فرص توظيفي�ة ،وتنمي�ة الموارد البش�رية.

تمي�ز المؤتم�ر بحض�ور مكث�ف من الش�باب
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الفق�ر والعطال�ة وتموي�ل األس�ر الفقي�رة
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الحضور

كثير م�ن ال�دول العربي�ة ،وارتفاع مع�دالت البطال�ة وخصوص ًا
وس�ط الش�باب والنس�اء .وأكدت عل�ى الرغبة ف�ي تعزيز نظم
دع�م ش�املة لتنمي�ة المش�اريع متناهي�ة الصغ�ر والصغي�رة
والمتوس�طة لمحارب�ة الفقر والقض�اء على البطال�ة وتحويل
االقتصاديات العربي�ة إلى اقتصاديات مس�تندة على التوظيف
الكامل ،اإلنتاجية المرتفعة ،االبتكار والتنافسية العالية.

وذل�ك م�ن خلال اس�تراتيجيات تنموي�ة

وقد أوصى المشاركون بما يلي:

ومش�روعات اس�تثمارية بتموي�ل مفرداته�ا

• ضرورة ربط رؤية وأهداف تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية

لتمكين تلك الفئات م�ن العمل كي تكون

الصغر والمتوس�طة واألس�ر المنتجة بالتنمية البشرية والتنمية

منتج�ة وداعم�ة القتصادي�ات الدول�ة نتيج�ة

االقتصادي�ة واالجتماعي�ة عل�ى المس�توى المحل�ي والوطني

المنتجات النابعة من تلك المشاريع .

والقومي.

• إع�داد اس�تراتيجيات لتنمي�ة المش�اريع متناهي�ة

حي�ث أن صعوب�ة وتكلف�ة الحص�ول عل�ى المعلوم�ات

الصغ�ر والصغي�رة والمتوس�طة واألس�ر المنتج�ة

تش�كل واح�د ًا من أكبر العوائ�ق أمام المش�اريع متناهية

تش�ارك فيه�ا اإلدارات الحكومي�ة ،القط�اع الخاص،

الصغر والصغيرة والمتوسطة ،وتشمل هذه المعلومات

منظمات المجتم�ع المدني والمنظم�ات التنموية

فرص التموي�ل ،برامج تنمي�ة القدرات ،األس�واق ،التقنية

العربي�ة والعالمي�ة ،حيث ان تجربة ال�دول الناهضة

واإلجراءات الحكومية.

والمتقدمة تش�ير إلى أنه بدون هذه االس�تراتيجيات

• مراجعة مناهج التعليم في المراحل األساسية ومراحل

تظل الجهود مبعثرة ومحدودة العائد.

التعليم العالي لترس�يخ مبدأ العدالة بين المرأة والرجل

• إنش�اء منظمات قطرية رئيسة تسهم في تحويل

ف�ي المج�االت االقتصادي�ة والسياس�ية واالجتماعي�ة،

االس�تراتيجيات والسياسات إلى برامج عمل متنوعة

وكذلك لتعزيز مفهوم ريادة األعمال.

في المج�االت التمويلية والتنموية األخرى ،وتنس�ق

• إنش�اء ش�بكات تواص�ل بين طلاب التعلي�م العالي

وتع�زز عمل مختل�ف المؤسس�ات الداعم�ة لقطاع

لتبادل التجارب في مجال ريادة األعمال.

المش�اريع متناهي�ة الصغر والصغيرة والمتوس�طة

• اضطالع مؤسس�ات التعليم العالي والبحوث بدور رائد

واألسر المنتجة .

في مج�االت األبحاث والتعلي�م المتصلة بالري�ادة ،حيث

• دع�وة الحكوم�ات العربي�ة لوض�ع التش�ريعات

يغيب ه�ذا الدور عن أغلبية هذه المؤسس�ات في الوقت

الالزمة المحفزة لدعم وتطوير المؤسسات المهتمة

الحاضر.

باإلقراض الصغير والمتناهي الصغر  ،وكذلك دعوة

• توفي�ر منص�ات الكتروني�ة تفاعلية تس�هم ف�ي تعزيز

البنوك المركزية في الدول العربية إلدراج مؤسسات
التموي�ل األصغر ضم�ن اإلطار المؤسس�ي المالي

ري�ادة األعم�ال واالبت�كار وتنمي�ة المش�اريع متناهي�ة
الصغر والصغيرة والمتوس�طة على المس�توى القطري

للدولة.

واإلقليمي ،وأن يتم ترويج المبادرة في هذا الش�أن والتي

• ض�رورة تش�جيع وتعزي�ز مفه�وم ري�ادة العم�ال

نش�أت بتع�اون ش�ركة انت�ل العالمي�ة ومنظم�ة األم�م

لتحقيق إنش�اء مش�روعات تتس�م باإلبداع واالبتكار

المتح�دة للتنمية الصناعية ،والت�ي تم اإلعالن عنها ألول

والقدرة على النمو وتحقيق قصص النجاح وتكوين

مرة في هذا المؤتمر.

الثروات لتحقي�ق التنمية المنش�ودة ،واعتماد ريادة
األعمال كأحد الخيارات األساسية للشباب.
• التنوي�ع واالبت�كار ف�ي الحل�ول التمويلي�ة ،حيث
أن القطاع يش�مل مش�اريع متباينة في احتياجاتها:
المش�اريع المتناهي�ة الصغ�ر ،المش�اريع المبتدئ�ة
المبتك�رة ،المش�اريع القائم�ة ذات اإلمكان�ات
العالية للنمو ،وتش�مل هذه الحلول إنشاء صناديق
متخصص�ة وتحفي�ز الجه�از المصرف�ي ع�ن طري�ق
برام�ج ضم�ان االئتم�ان وتخصي�ص حص�ص م�ن
إجمالي تمويلها لمصلحة المشاريع متناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة.
• تطوير نظم معلومات متكاملة لتنمية المشاريع

أصحاب المشاريع الصغيرة:
معوقات تحول دون النجاح
في اس�تبيان أج�راه «بي�ت كوم» أكب�ر موق�ع للتوظيف
في الش�رق األوس�ط وبالتعاون مع  ،YouGovالمؤسس�ة
المتخصص�ة في أبحاث الس�وق ..كش�ف االس�تبيان وهو
تحت عنوان (ريادة األعمال في الش�رق األوس�ط وش�مال

أفريقيا  ،)2015أن  %77من المجيبين في الكويت يعرفون

شخصي ًا رائد أعمال واحد على األقل؛ مشيرين إلى أن %95
من معارفه�م من رواد األعمال أثبت�وا نجاحهم في مجال

عملهم.
ّ
يفك�ر الموظفون في القطاعين الخاص
وفي الكويت،
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من أنشطة املؤسسات
يتعلق باألرباح أو الدخل ()%38
ويعتق�د  %19م�ن المجيبي�ن ف�ي
الكويـ�ت أن اإلعـلان والتس�ويق
والعالق�ات العام�ة ه�و القط�اع
األكث�ر اس�تقطاب ًا لري�ادة األعم�ال
ف�ي الدول�ة ،يلي�ه قط�اع الضيافة
والترفي�ه ( ،)18%ث�م تكنولوجي�ا
االتص�االت والمعلوم�ات (،)%15
والتصمي�م المعم�اري والهندس�ة
( ،)%13بإضافة إلى قطاع التمويل
والتأمين والعقارات (.)%8
مؤتمر المشاريع الصغيرة

وينظر أكثر من ثلثي المجيبين في

والع�ام عل�ى ح�د س�واء بتأس�يس عم�ل خ�اص به�م .ويق�ول  %63من

الكوي�ت إل�ى ر ّواد األعم�ال عل�ى

المجيبين أنهم يفكرون حالي ًا بتأسيس عملهم الخاص ،مقابل  %18ممن
خاضوا هذه التجربة من قبل ،ولكنهم فش�لوا أو لم يتمكنوا من تأس�يس

عملهم الخاص ألس�باب مختلفة .وأش�ار  %13م�ن المجيبين في الكويت
إلى أنهم لم يفكروا بتأسيس عمل خاص بهم على اإلطالق.
أما بالنس�بة إلى التص ّورات المتعلقة بتأس�يس عمل خاص في الكويت،

العدد

أن ر ّواد األعمال يس�عون الستغالل
كاف�ة الف�رص المتاح�ة أمامه�م.

ويتفق  %80من المجيبين «بش ّدة»
أو «إلى حد ما» على أن ر ّواد األعمال

يق�ول  %17من المجيبين ان تأس�يس عم�ل خاص يعتبر س�ه ً
ال إلى حد ما
للغاية في الكويت.

ان ر ّواد األعم�ال يقدم�ون الفائ�دة

ويوضح المجيبون الذين أسس�وا أعمالهم الخاصة ف�ي الكويت أن هناك

للمجتمع م�ن خالل تقديم منتجات

مجموعة من الصعوبات التي واجهتهم أهمها عدم توفر التمويل (،)%58

44

المق�ام األول ،ويعتب�ر  %80منهم

يس�اعدون ف�ي خل�ق ف�رص عم�ل

أو س�ه ً
ال للغاية .في حين أش�ار  %54إلى أن ريادة األعمال صعبة أو صعبة
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أنهم أشخاص يفكرون باألرباح في

جديدة ،في حين يقول  73%منهم

وخدمات جديدة.

والحاجة إلى إنش�اء العالقات أو «الواس�طة» ( ،)%48والقوانين واألنظمة

أمـ�ا بالنس�بــة ألفض�ل النصائ�ح

الحكومية الصارمة (.)%44

الت�ي يقدمه�ا المجيب�ون ل�ر ّواد
األعم�ال الناش�ئين ف�ي منطق�ة

التص ّورات الخاصة

الش�رق األوس�ط وش�مال أفريقي�ا،

يعتق�د أكث�ر م�ن نص�ف المجيبين ف�ي الكوي�ت ( )%52أنه يج�ب عليهم

وم�ن ضمنها الكوي�ت ،فهي عدم

اكتس�اب خب�رة كافية قبل تأس�يس عملهم الخاص ،في حين يش�ير %39

الخ�وف من الفش�ل ( ،)%38واعداد

إلى أنه يمكن للش�خص في أي وقت تأس�يس عمل خ�اص به .كما يقول

خطة عمل متمي�زة ( ،)%13وابتكار

المجيبون في الكويت ان أبرز ثالث صعوبات خالل تأسيس عمل خاص في

فك�رة عمل وخط�ة تس�ويق فريدة

الكوي�ت هي الحصول على التمويل ( ،)%64والحاجة إلى إنش�اء عالقات

ومبنية على البحث والدراسة (%11

مع األشخاص المناسبين أو «الواسطة» ( ،)%48وعدم وجود ضمانات فيما

لكل منهما).

دور التعليم

تفضيالت أسلوب العمل

يتف�ق أكث�ر م�ن ثلث�ي المجيبي�ن في

يفضل  %63من المجيبين في الكويت تأس�يس ش�ركة خاصة بهم،

الكويت ( )%72عل�ى أن التعليم الذي
حصل�وا علي�ه س�اعدهم ف�ي تطوي�ر
س�لوكيات ري�ادة أعمال بش�كل كبير
أو إل�ى ح�د م�ا ،وذل�ك مقاب�ل  %8من
المجيبين الذين لم يوافقوا على ذلك.
ويـوضـ�ح  %73مـ�ن المجيبي�ن ف�ي
الكويـ�ت  -بش�ــدة أو باعتــ�دال -أن
التعليم ال�ذي حصلوا عليه س�اعدهم
ف�ي اكتس�اب المه�ارات الضروري�ة
وتعلّم كيفية الدخول إلى عالم ريادة
األعم�ال .ويعتق�د  %74ب�أن التعلي�م
الذي حصلوا عليه س�اعدهم في فهم
دور ري�ادة األعم�ال ف�ي المجتمع ،في
حي�ن يوافق  %74عل�ى أن التعليم هو
ما أثار اهتمامهم بريادة األعمال ،سواء
بشكل كبير أو إلى حد ما.

مقابل  %32من المجيبين الذين يبحثون عن العمل كموظفين في
شركة .أما عندما يتعلق األمر بأسباب تفضيل العمل الخاص ،فيقول

 %48م�ن المجيبي�ن ف�ي الكوي�ت ان الس�بب الرئيس�ي ه�و اإلنجاز
الش�خصي .ويعتق�د  %40م�ن المجيبي�ن ف�ي الكويت ب�أن العمل

الخ�اص يس�مح له�م بتحقيق ت�وازن أفض�ل بي�ن حياته�م المهنية

والش�خصية ،ويق�ول  %42منه�م انه�م يفضل�ون فك�رة أن يكونوا
مديري أنفسهم.
أما بالنس�بة للمجيبي�ن الذين يفضل�ون العمل في ش�ركة ،فيقول
أكث�ر م�ن ثالث�ة أرب�اع المجيبي�ن ( )%76انه�م يفضل�ون العمل في
ش�ركات القط�اع الخاص ،في حي�ن يفضل  %24منه�م العمل في
القط�اع الع�ام .ويعتبر الدخ�ل المنتظ�م العامل األهم ال�ذي يدفع

 %43من المجيبين إل�ى تفضيل العمل كموظفين .ويق ّدر  %29من
المجيبين في الكويت االس�تقرار الذي يوفره العمل في شركة ،في
حي�ن يعتقد  %35ب�أن العمل في المؤسس�ات المختلف�ة يمنحهم
فرصة تعلّم مهارات وتقنيات جديدة.

المعوقات

 - 1عدم توافر التمويل - 2 .الحاجة إلى (واسطة).
 - 3قوانين غير مشجعة - 4 .عدم ضمان األرباح.

د .موضي الحمود  ،د .بدر العيسى  ،عبداهلل النعيم  ،األمير خالد بن طالل
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من أنشطة المؤسسات
مؤتمر الفجيرة الدولي األول للبيئة البحرية والسواحل

نحو بيئة بحرية صحية ومستدامة
بتنظيم مش�ترك بي�ن بلدية دبا الفجي�رة ومركز البيئة للم�دن العربية
وبدعم من بلدية دبي عقد مؤتمر الفجيرة الدولي األول للبيئة البحرية
والس�واحل  2015تحت عنوان « اإلدارة البيئية المتكاملة للبيئة البحرية

والسواحل» خالل الفترة  4-3نوفمبر .2015

حض�ر المؤتمر أمين ع�ام منظمة المدن العربي�ة المهندس احمد حمد
الصبيح ورئيس هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم الش�يخ د .راش�د بن حمد
الش�رقي والمستش�ار البيئ�ي لحكومة عجمان الش�يخ عب�د العزيز بن

استحداث
جائزة
الفجيرة
الدولية
للبيئة
البحرية
والسواحل

عل�ي النعيمي و وكي�ل وزارة البيئة والمياه المس�اعد للموارد المائية
والمحافظ�ة عل�ى البيئ�ة المهندس�ة مريم محمد س�عيد ح�ارب .كما
ش�هد الفعاليات مدير عام بلدية دبا الفجيرة المهندس حس�ن س�الم
المياح�ي ومدير مركز البيئة للمدن العربية المهندس حس�ين الفردان

بلدي�ات الم�دن والممثلي�ن ف�ي

والمحلي�ة وع�دد من الخب�راء وأصح�اب االختص�اص من داخ�ل الدولة

وطرح أفكارهم ح�ول قضايا البيئة

وخارجه�ا ،حيث بلغ عدد الحضور المش�اركين بالمؤتم�ر ما يقارب 230
مشارك.

هدف المؤتمر إلى توفير فرصة اس�تثنائية لمس�ؤولي المدن لاللتقاء
وتب�ادل الخب�رات واالنخراط في حوار مفتوح لمناقش�ة األفكار والحلول
الناجع�ة إلدارة الس�واحل وحماي�ة البيئ�ة البحري�ة لضم�ان التنمي�ة
المس�تدامة للم�دن كم�ا أن المؤتم�ر اعتب�ر منب�را لمجموع�ة م�ن
متخ�ذي الق�رار والمختصين وأصحاب العالقة على المس�توى المحلي
واإلقليم�ي والعالم�ي في النظر في نهج أوس�ع وش�امل لسياس�ات

واس�تراتيجيات طويلة األمد لضم�ان التنمية االجتماعي�ة واالقتصادية
والبيئية لمدننا العربية.

العدد

فرص�ة فري�دة للعم�داء ورؤس�اء

وع�دد م�ن المس�ؤولين بالدوائ�ر والمؤسس�ات الحكومي�ة االتحادي�ة

البحرية والتخفيف من تأثيرات المناخ على مستوى المدن إليجاد حلول
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تكريم األمين العام

البحرية والسواحل.

التوصياتف
وقد صدر عن المؤتمر
التوصيات التالية:
 ضـ�رورة الحفـ�اظ عـل�ى البيئـةالبحري�ة والس�واحل وإبقاءه�ا في
حال�ة صحي�ة ونظيف�ة م�ن خلال
اعتماد االس�تراتيجيات والسياسات
والمب�ادرات والبرام�ج الهادفة إلى
التكام�ل بين جميع األنظمة البيئة
واأليكولوجية.
 -اس�تـدامـة تنظي�م ه�ذا المؤتمر

ناقش المش�اركون في المؤتمر افضل الممارسات العالمية والتجارب

العلم�ي المتمي�ز كل عامي�ن من

العلمي�ة والعملي�ة إلث�راء المعرف�ة التخصصي�ة وخدم�ة المجتم�ع

أجـ�ل تبـ�ادل أفضـل الممارس�ات

وتقيي�م التحديات الرئيس�ية وكيف يمكن للحكومات عقد ش�راكات

والمبـ�ادرات المتميـ�زة واالطـالع

م�ع الجه�ات ذات العالقة لوضع سياس�ات وإجراءات اكث�ر فعالية في

علـى كـل ما هو جديـد في تجارب

األنظمة المتكاملة إلدارة البيئة البحرية والساحلية.
 تعزي�ز دور الجامعات والمعاه�د العلمية المتخصصةومشاريع الطلبة الجامعيين وتوجيهها نحو المساهمة
بالحل�ول واالقتراحات التي تثري البيئة البحرية وتضمن
بيئة بحرية صحية ومستدامة.
 أهمي�ة االعتن�اء ببن�اء أنظم�ة معلوم�ات متكامل�ةومترابطة هادفة التخاذ قرارات علمية رشيدة باالستعانة
بأحدث التقنيات وأدوات الرصد والمتابعة التي تضمن
الحد من الكوارث والتنبؤ المبكر بها.

 أهمي�ة وضع أطر اس�تراتيجية وقواني�ن برامج وخططعمل تتماشى وتتكامل مع أهداف التنمية المستدامة

التي اعتمدتها األجن�دة الدولية لألمم المتحدة - 2015
2030

 تفعي�ل برام�ج التثقي�ف والتوعي�ة البيئي�ة للجمهوروخاص�ة األطف�ال والش�باب والعائل�ة .وإدماجه�ا في
كل اإلط�ارات االس�تراتيجية المتعلق�ة بالحف�اظ على
السواحل البيئية البحرية والسواحل.
 تمكي�ن وتحفي�ز برام�ج الس�ياحة البيئي�ة وتش�جيعالقطاع الخاص للتطبي�ق والتكامل معها مثل برنامج
العل�م األزرق للس�واحل ف�ي أكب�ر ع�دد ممك�ن م�ن
الش�واطئ العامة والفنادق ،وكذلك برنامج السياحة
المستدامة.
 دعم عجل�ة التطوي�ر االقتصادي والعمراني بش�كلمس�تدام في المناطق الس�احلية والبحرية و التنس�يق

حفل االفتتاح

المبك�ر والمنهج�ي ف�ي مش�اريع التم�دد العمران�ي
المؤث�رة عل�ى البيئ�ة البحري�ة والتكام�ل بي�ن جمي�ع

 -ض�رورة التع�اون م�ع المنظم�ات والهيئ�ات الدولية

الجه�ات للحف�اظ عل�ى البيئ�ة البحري�ة انطالق�ا م�ن

والعلمية في تطبيق االتفاقيات الدولية وبناء األنظمة

المعاييــ�ر البيئيـ�ة الدوليــ�ة والتش�ريعات المحلية

والسياسات والتشريعات والمواصفات الحاضنة لبيئة

المعتمدة بهذا الخصوص لضمان دراسة األثر واإلشراف

ساحلية نظيفة وآمنة.

الفاعل قبل وأثناء وبعد المشروع.

 -أهمية بناء الشراكات وعالقات التعاون على الصعيد

 -العم�ل على إع�داد مخطط موح�د ومتكام�ل وإطار

المحل�ي بين جمي�ع األط�راف والجهات المؤث�رة على
البيئة البحرية والساحلية سواء التشريعية أو التنفيذية

عم�ل ش�مولي للمناط�ق الس�احلية والبحري�ة لدولة
اإلمارات العربية المتحدة .

وم�ع األط�راف الفاعل�ة في القط�اع الخ�اص من أجل

 -تنفي�ذ برام�ج الرص�د البح�ري وبرام�ج اإلن�ذار المبك�ر

ضم�ان الحف�اظ عل�ى الث�روات الطبيعي�ة و حماي�ة

لمس�اعدة متخ�ذي الق�رار ف�ي وض�ع االس�تراتيجيات

الكائن�ات الحي�ة المهددة باالنق�راض وتوس�يع نطاق

والخطط المناس�بة واعتماد قرارات مباشرة في حاالت

الحفاظ على المحميات الطبيعية ووقف الصيد الجائر

الطوارئ.

وتأمي�ن الس�واحل م�ن األخط�ار والك�وارث الطبيعية

 -اس�تحداث لجن�ة محلي�ة لحماي�ة البيئ�ة البحري�ة

وتل�ك المتعلق�ة بالنش�ـاط االقتصـ�ادي كالناقلات

والس�واحل ف�ي كل دولة مكون�ة من جمي�ع الجهات

النفطي�ة والتجارية وتعزيز فرص االس�تثمار االقتصادي

ذات االختص�اص ف�ي دوائر الدول�ة المختلف�ة للعمل

المشترك بين القطاعين العام والخاص.

كفري�ق واحد م�ن أج�ل تفعيل خط�ط واس�تراتيجيات
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من أنشطة املؤسسات
مجال حماية البيئة البحرية وإدارة الس�واحل وتطبيقها
عل�ى أرض الواق�ع في ال�دول العربية بع�د األخذ بعين
االعتب�ار التغي�رات المناخي�ة والخصوصية للش�واطئ
العربية.
 تعمي�م التوصي�ات عل�ى جمي�ع ال�وزارات والهيئاتوالدوائ�ر المعني�ة بالبيئ�ة البحرية والس�واحل وكذلك
تعمي�م ه�ذه التوصي�ات تمهي�دا لنش�رها ف�ي كاف�ة
األجه�زة اإلعالمي�ة والصح�ف والمجلات والقن�وات
التثقيفية ذات العالقة.

جانب من المشاركين

التنمي�ة المس�تدامة للس�واحل والش�واطئ البيئي�ة
البحريـ�ة بش�كـل يتماش�ـى م�ع متطلب�ات التنمي�ة

المس�تدامة الجدي�دة لع�ام  2030ودراس�ة التحول من
نظ�ام اإلدارة القطاعي�ة إل�ى نظ�ام االدارة التكاملية
في البيئة البحرية والساحلية وعكس الجهود الوطنية
على المستوى الدولي للبيئة البحرية.
 تش�جيع البحث العلمي والتنس�يق بين مراكز البحثالعلم�ي ف�ي مج�االت البح�ث المختلف�ة المتعلق�ة
بالبيئة البحري�ة لتفادي البحث ف�ي موضوعات اإلدارة
المتكاملة للبيئة البحرية والسواحل وتعزيز الشراكات
مع دول العالم المتقدم وخصوصا الهيئات ومنظمات
البح�ث العلم�ي العامل�ة في مج�ال تش�جيع عمليات
االس�تزراع الس�مكي لضمان اس�تمرارية وج�ود األنواع
الس�مكية والمحافظ�ة على النظ�ام البيئ�ي البحري
واألمن الغذائي.
 اس�تحداث جائ�زة الفجي�رة الدولي�ة للبيئ�ة البحري�ةوالسواحل من أجل تعزيز الممارسات واألبحاث العلمية
والتقنيات والمبادرات الفعالة لخلق بيئة بحرية صحية
ومالئمة للتوازن واالستقرار اإلنساني والطبيعي.
 تعمي�م هذه الممارس�ات الناجحة الت�ي عرضت فيالمؤتم�ر وتبادلها بغ�رض تحقيق االس�تفادة منها في
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من الحضور

من أنشطة المؤسسات
المنتدى العربي لنظم المعلومات

ينظم دورة « أمن الشبكات»

مشاركون في الدورة

نظم المنتدى العربي لنظم المعلومات وضمن خطته التدريبية دورة تدريبية بعنوان امن الش�بكات “Network
 ، “ Securityهدفت الدورة التي استمرت خمسة ايام الى تعريف المشاركين بمجموعة من اإلجراءات التي يمكن
خاللها توفير الحماية القصوى للمعلومات والبيانات في الش�بكات من كافة المخاطر التي تتهددها ،وذلك من
خالل توفير األدوات والوسائل الالزم توفيرها لحماية المعلومات من المخاطر الداخلية أو الخارجية.
ش�ارك في الدورة التدريبية ( )17س�بعة عش�ر مش�اركا يمثل�ون عدد م�ن البلديات األردني�ة منه�ا (وزارة البلديات،
بلدي�ة اربد ،جرش ،الوس�طية ،الس�لط ،بيرين ،باالضافة الى مش�اركين من دائرتي تكنلوجي�ا المعلومات و نظم
المعلومات الجغرافية في امانة عمان الكبرى و المنتدى العربي لنظم المعلومات )
جاء تنظيم الدورة في إطار جهود المنتدى العربي لنظم المعلومات كمؤسس�ة من مؤسس�ات منظمة المدن
العربي�ة والت�ي يحظى بدع�م ورعاية من امانة عم�ان الكبرى في تأهي�ل الكوادر التقنية ف�ي البلديات والمدن
العربي�ة األعض�اء في منظمة الم�دن العربية ليكون�وا قادرين على مواكب�ة كل ما هو جدي�د وحديث في مجال
تكنلوجيا المعلومات.
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أبحاث
المدن الكبرى وتحديات التنمية الحضرية
معالي الشيخ الدكتور عبد اهلل العلي النعيم
رئيس مجلس أمناء المعهد العربي إلنماء المدن ،رئيس المعهد

تمثل المدن الكبرى -وعلى وجه الخصوص العواصم
منه�ا -المناط�ق الت�ي يت�م فيه�ا تخطيط مس�تقبل
األم�م ،وه�و التعبي�ر الملم�وس للتق�دم الحض�اري
وقناع�ة المجتم�ع ورغب�ات الش�عوب ،وكالهم�ا يع�زز

الس�كانية للم�دن المليوني�ة (المليون نس�مة أو تزيد)

القيم الثقافية ويحميها ويلهم القيادة اتخاذ القرارات

س�وف يصل إلى  % 67م�ن مجموع س�كان الحضر ،مع

في جميع األمور ،كبيرها أو صغيرها ،وتتماثل األنشطة

األخذ ف�ي الحس�بان أن العواص�م والحواض�ر الكبرى-

الت�ي تتم في تلك المدن وج�ودة طابعها البصري مع

ذات الثقل الخاص ومعدل النمو الس�ريع -سوف يتزايد

منجزات األمة بأسرها.

س�كانها بمع�دالت أعلى .وم�ن الثابت أنه كلم�ا ازداد

المدين�ة كت�اب مفت�وح ،تطال�ع ف�ي صفحات�ه تاري�خ

ع�دد س�كان الحاض�رة كان االهتم�ام أكب�ر بإبداع�ات

االجتماعية االقتصادية ،وذوقهم العام وس�لوكاتهم،
وأهدافهـ�م ومطامحه�م وتطلعاته�م .وق�د أصب�ح
إنشاء المدن أمر ًا أساس ًا يفرض نفسه أح َد االهتمامات

إن التط�ور الحضري في العالم يس�ير بمع�دالت خارقة

م�ن أثر عل�ى التوازن�ات المكاني�ة والس�كانية وحتى
على المسائل التفصيلية ألنماط الحياة المختلفة.
لق�د م�ارس اإلنس�ان الحي�اة في الم�دن من�ذ أكثر من
خمس�ة آالف ع�ام ،ولك�ن الم�دن الكبرى تع�د ظاهرة
حديثة نوع ًا ما ،ولعل ضخامة حجمها هي التي تميزها
من ألوان االستيطان الحضري األخرى.
وم�ن المع�روف أن الحرك�ة الحضرية تنبع م�ن تفاعل
عوام�ل ع�دة ،يمك�ن أن نخ�ص م�ن بينه�ا :اإلدارة
السياس�ية للدول�ة ،والتط�ور التاريخ�ي ،واالس�تقرار
االجتماع�ي ،وتوافر النمو المتناس�ق لألراضي ،وتنمية
الم�وارد االقتصادي�ة وازدهاره�ا ،وتوظي�ف األنش�طة
القائمة على التقدم العلمي والتطور التقني .ولكن
يظل عنصر السكان يتحكم بالدرجة األولى في حركة
نمو المدينة وتخطيطها وتنظيمها وتطويرها.

العدد

وس�ائل العل�م والتقني�ة لمواجه�ة مش�كالت الحاضر
والمستقبل.

الجوهري�ة ف�ي مختل�ف دول العالم المعاص�ر ،لما له
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إلى أن عدد س�كان المدن س�وف يبلغ  % 54من مجمل
س�كان العالم ف�ي ع�ام  ،2020فإن تع�داد التجمعات
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170

وإذا كان�ت تقدي�رات تطور الس�كان في العالم تش�ير

حت�ى ليصعب التنبؤ بما س�يأتي به الغ�د ،وهذا يجعل
سيرورة التخطيط توقع ًا اجتهادي ًا إلى حد كبير؛ فوسط
المتغي�رات -الت�ي تم�ت حديث� ًا وفي م�دة ل�م تتجاوز
بضعة عقود -شهدنا:
• تدفق ًا بش�ري ًا مس�تمر ًا بال ضوابط نحو المدن ألسباب
مختلفة.
• احتقان� ًا ف�ي المراف�ق العام�ة تتفاق�م حدت�ه نتيجة
إقامة المباني الشاهقة.
• انطلاق المــ�دن ف�ي االتس�ــاع األفقـ�ي لتحت�وي
المجتمعات المجاورة.
• ظهور المدن التابعة حول المدن الرئيسة وغير بعيدة
عنها.
• ضغوط� ًا ش�ديدة عل�ى ش�رايين المواصلات وزيادة
سريعة في وسائط النقل كم ًا ونوع ًا.
• مشكالت أخرى متنوعة :اجتماعية وأمنية واقتصادية

وبيئية ...إلخ.
هذه الدالئل ليس�ت إال مؤش�رات لتطوير مس�تمر ،يحمل الكثير من قضايا

وإنج�از م�ن أكبر إنج�ازات اإلنس�ان،
ومؤشر على مقدار تحضره وتطوره.

التحض�ر الت�ي ينبغي التص�دي لها وطرحها على بس�اط البح�ث ،لتدرس

لقد ظهرت المدن بأحجام مختلفة

وتعال�ج بش�مول وواقعية ،وعلى األخ�ص في المدن الكب�رى التي تعدت

في العصور الس�ابقة على التاريخ

المشكالت في بعضها هيمنة اإلنسان وتجاوزت حتى مداركه.

الميلادي م�ع ظه�ور الحض�ارات

ولئ�ن أمك�ن في الماض�ي االعتماد ف�ي مس�ار التخطيط الحض�ري على
الخبرة والمهارة والتج�ارب والقواعد المتوازنة وقدر غير قليل من العفوية،
فإن إنشاء المجتمعات الحضرية المعاصرة وإدارتها يتطلبان نهج ًا مختلف ًا
وأس�لوب ًا مغاي�ر ًا ،ولهذا وذاك وج�د التنظيم المدن�ي والتخطيط التقني،
اس�تهداف ًا لنظ�ام دقي�ق يعتم�د على البح�ث العلم�ي واإلب�داع الفكري
والدراس�ات المتكامل�ة والتج�ارب الرائ�دة والتوقع�ات المثل�ى لحواض�ر

القديم�ة  :الصيني�ة ،والهندي�ة،
والفرعوني�ة ،واآلش�ورية ،والعربية،
ثم ف�ي الق�رون الميالدي�ة األولى
إبان الحضارات اليونانية والرومانية،
ث�م م�ع الحض�ارة اإلسلامية .وق�د
قام�ت هذه الم�دن بس�بب عوامل
دينية وتجارية وعسكرية وسياسية،

المستقبل.

واندثرت مدن واس�تمرت أخرى حتى

المدن الكبرى

العصور الحاضرة.

سعى اإلنس�ان منذ آالف السنين لتكوين الجماعات البشرية ،فأنشأ القرى

وفي البحث عن بداية ظهور المدن

الت�ي تطورت إلى قرى كبيرة ثم إلى م�دن ومراكز حضارية .وينظر العالم

والتجمعات الحضري�ة في العالم،

إلى المدن على أنها ظاهرة مميزة في مواقع العمران على سطح األرض،

يذكر التاري�خ أرض الجزي�رة العربية
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وما حوله�ا ،وظ�روف التفاع�ل االجتماعي م�ن قديم

الوظيف�ة الت�ي يمك�ن تأديته�ا والمس�احة الت�ي

بين اإلنس�ان والبيئة المحيطة ب�ه وأفراد مجتمعة ،ثم

تس�تثمرها ،وال ت�زال الدراس�ات الحضري�ة قاص�رة ع�ن

االستغالل الفعلي للموارد البيئية وتطويرها .ويمكن

الوصول إلى الصيغة المثلى بس�بب اختالف مقومات

القول إن اإلنسان اهتدى إلى العيش في المدينة منذ

نش�أة وتطور المدن من جه�ة ،وتباين مع�دالت الزيادة

حيَواته
اهت�دى إلى الكتابة وحدوث تحوالت كثيرة في َ

الس�كانية والوظيفي�ة م�ن جه�ة أخ�رى ،ولك�ن تظل

االقتصادي�ة واالجتماعية والفكري�ة .وحين انتقل إلى

الم�دن الكبرى مش�تركة ف�ي صيغة واح�دة هي النمو

النش�اط الزراعي في ش�مال الجزيرة العربية ،وبالذات

المس�احي عل�ى حس�اب األراض�ي المحيط�ة بها في

في س�فـوح جبـال زجوراس ،قبـل س�بعـة آالف سنـة،

محاولة منها لسد متطلباتها الوظيفية والسكانيــة.

قـام بإنشاء مدينة ((جرمو)) أولى المـدن المتطــورة،
حي�ث تجمعـ�ت فيهـ�ا ال�دور الس�كنيـة وأحيط�ت
بالمزارع الواسعـة والمراعي المتراميـة.
وعلى الرغم م�ن أن عمر المدينة ف�ي ظاهرة حضرية
يراوح بين س�بعة آالف وخمسة آالف عام ،فإن الحاضرة
الكب�رى في ظاهرة عامة أقرب إل�ى الحداثة منها إلى
القدم.

هو أس�اس بناء المدينة ،فقد ظه�رت العمائر الضخمة
متع�ددة الطواب�ق والوح�دات الس�كنية ،وارتفع�ت
ناطحات الس�حاب في أكثر مدن العالم الرئيس�ة ،ولم
يع�د االنتقال قاصر ًا عل�ى الطرق والش�وارع المعروفة،

روما القديمة -ذات المليون نسمة -كانت على عالقة

نقل أضخم وأس�رع ،وظهرت وس�ائل النق�ل المعلقة،
وأصب�ح مفه�وم الم�دن أن له�ا حجم ًا وليس�ت محض

قطع المس�افة بي�ن أي منطق�ة وأخرى ف�ي المدينة،
أو م�ن مركز المدينة إل�ى أطرافها الريفية س�ير ًا على
األقدام.

مس�احة ،وأن نموها لم يعد وقف ًا على المحاور األفقية،
بل انتشرت ظاهرة النمو الرأسي.
وازدادت بع�ض الم�دن في أحجامها حت�ى أطلق عليها
((الم�دن المليوني�ة)) متج�اوزة م�ا عرف في أط�وار نمو

أم�ا ف�ي الحاض�رة الحديث�ة فيس�تغرق االنتق�ال م�ن

المدن ،بالمدينة الرئيسة أو المدينة األم التي قد تكون

مركزه�ا إلى أطرافها حتى بالس�يارة س�اعات ،وهكذا

عاصمة إلقليم أو ((المدينة العظمى)) التي تضم في
محيطه�ا عدد ًا من المدن الصغرى واألحياء وتتركز فيها

الفرد بكثير.

األنشطة والخدمات ،وقد تكون عاصمة الدولة.

إن ظاه�رة اتس�اع المراك�ز الحضري�ة ظاه�رة عالمي�ة

ثم ش�هدنا ما يس�مى بـ ((المجمعات المدني�ة)) تعبير ًا

نش�أت بتأثي�ر ارتف�اع درجة التحض�ر ،وقد ش�غلت -وال

عن امتداد النمو العمراني والمناطق المبنية لتش�مل
أكث�ر من مدينة أو وحدة حضرية مع� ًا ،ولعل أكبر مجمع

وعلم�اء االجتم�اع واالقتصاد الحض�ري والمخططين،

حض�ري ع�رف بالضخامة -س�واء في المس�احة أو عدد

اتس�عت الحاضرة الكبرى لتصبح نطاق ًا يتعدى هيمنة

ت�زال -أف�كار الباحثي�ن الجغرافيي�ن والديموغرافيي�ن
فقد حاولوا التوصل بدراس�اتهم إلى صيغة ((المدينة

الس�كان -هو مجمع لندن الكبرى الذي ابتلع حوالي 12

النموذج)) التي تس�تغل ظروفها الطبيعية والبشرية

مدينة ..ومجمع مدينة عم�ان الكبرى الذي ابتلع حوالي
 13مدين�ة أو تجمع� ًا س�كاني ًا كان مس�تق ً
ال؛ أو إقام�ة

االس�تغالل الك�فء وتس�تعين بها في تحدي�د صيغة

العدد

حيث لم يعد المنزل المكون من طابق واحد أو طابقين

ويذهب بعض العلماء إلى أن اتساع المدينة هو الذي

مرئية بضواحيها الريفية ،إذ كان باس�تطاعة س�كانها
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المس�طح في كونه داللة وحيدة على النمو واالمتداد،

بل ش�قت األنف�اق تحت س�طح األرض لتتحرك وس�ائل

يميزه�ا عن أي اس�تيطان حضري س�ابق .وحتى مدينة
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ولك�ن التط�ور التقن�ي للحاض�رة أدى إل�ى أن الم�دن
ق�د تأخ�ذ في نموه�ا وامتداده�ا بع�د ًا جدي�د ًا ،واختفى

مجمعات سكنية قريبة من المدن الكبرى كما هي حال القاهرة حيث أقيمت مدن تابعة مثل  6أكتوبر و  10رمضان
والعب�ور ومدينتي وغيرها ،ومدين�ة مراكش المغربية حيث أقيمت مجمعات س�كنية فاخرة ف�ي أطراف المدينة،
وكذلك مدينة تامنصور التي تبعد حوالي  15كيلومتر ًا من المدينة األم.
ومن مجموعة الظواهر -التي تنشأ في منطقة معينة ،تتمتع بمميزات جغرافية ،واقتصادية ،واجتماعية ،وإدارية-
عرف�ت المدين�ة ذات ((االس�تقطاب الحضري))؛ ألن مميزاته�ا هذه تعطيها خاصي�ة الجذب والتأثي�ر في المناطق
المحيط�ة به�ا (القابلة لالس�تقطاب) .وتعاني مثل هذه الحاضرة من زيادة في الس�كان وتكدس في األنش�طة
اإلنتاجي�ة وتمرك�ز في الخدمات ،وما ينت�ج عن ذلك من تأثي�رات اقتصادية واجتماعية وإدارية ف�ي هذا المركز وما
حوله من مناطق.
وف�ي العواصم العربية ((المتروبوليس)) (أو المدن الرئيس�ة) ظهرت للوجود مناط�ق حديثة خالل العقود الثالثة
أو األربع�ة الماضية ،فتضاعف حجم معظم المدن الكبرى بضم المدن والمناطق المجاورة إلى نطاقها ،وترددت
مس�ميات ((القاهرة الكبرى)) و((الرياض الكبرى)) و((عمان الكبرى)) و((الدار البيضاء الكبرى)) متجاوزة مساحاتها
حدود المدن األصلية ومخترقة حدود المدينة القديمة بأضعاف أضعاف مساحتها األولى.

تصنيفات المدن
تشير بعض التحليالت العلمية إلى الحاضرة بوصفها
مجموع�ة الس�كان المقيم�ة ف�ي تجمع�ات بش�رية
تنام�ت لتحتل موقعها في مقدم�ة تصنيفات المدن.
وكذلك أشارت أخرى إلى عنصرين يتضمنهما مفهوم
التحض�ر :أولهم�ا ع�دد مح�اور التمرك�ز واآلخ�ر زي�ادة
حج�م الكثاف�ة الس�كانية .وكذلك تخض�ع تصنيفات
التجمع�ات الس�كانية إل�ى اعتب�ارات عدة :سياس�ية،
إدارية ،تاريخية ،ثقافية ،وتتفاوت التصنيفات من دولة
إلى أخ�رى .وهن�اك تصني�ف اعتمدته األم�م المتحدة
تضمن ثالثة أنماط رئيسة هي:
 -1التنظيم�ات المدني�ة الت�ي تش�مل ن�وع الحكومة
المحلية ،وعدد األش�خاص ،ونسبة الس�كان العاملين
في المجاالت المختلفة :الزراعية ،الصناعية ،التجارية.
 -2األسلوب اإلداري ،واعتبار المركز اإلداري  -الذي يخدم
ع�دد ًا م�ن القرى -منطق�ة حضرية ،وما ع�داه منطقة
ريفية.
 - 3اعتبار حجم الس�كان في التجمعات البشرية معيار
التصنيف الحضري بصرف النظر عن العوامل األخرى.
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وعل�ى الرغم م�ن أهمية ه�ذه التصنيف�ات وجدواها في تحلي�ل التركيب

وأصب�ح النم�و الس�كاني تضخم ًا
س�كاني ًا أو انفج�ار ًا س�كاني ًا ،يمثل

واالقتصادي�ة ،ف�إن العوام�ل التاريخي�ة والديني�ة ،والظ�روف الجغرافي�ة

القضي�ة األولــ�ى ،والمش�كلة

والبيئي�ة ،والع�ادات والتقالي�د والت�راث ،وتفاوته�ا بي�ن المجتمع�ات

الملحّ�ة ،ومح�ور التفكي�ر ومج�ال

المختلفة ،تلقي بظاللها على اتجاهات التصنيف.

الدراس�ات العلمي�ة واإلحصائي�ة

االجتماع�ي والوظائ�ف االجتماعية وخصائص النظم السياس�ية واإلدارية

وق�د ش�هدت المجتمعات الحضري�ة تغير ًا ملموس� ًا في البن�اء الوظيفي
الذي تأث�ر بتحركات التحضر والتصنيع ،وأخ�ذت المفاهيم القديمة تتوارى،
والمه�ن الحرفي�ة واليدوية تختفي ،م�ع التطور التكنولوجي واس�تعمال
اآللة والتقدم العلمي الحديث.

بحاضر المدن ومستقبلها.
يؤك�د ش�ريداثرامفال أمي�ن ع�ام

مختل�ف االتجاه�ات ،وم�ن الصعب أن

الت�ي ألقاه�ا ف�ي مؤتم�ر

نتن�اول الحدي�ث ع�ن جمي�ع عناصرها

عواصم العالم

وتوجيهه�ا ،وق�د نتخيّر منه�ا بعض ما
تصورنا أ ّولياته لنعرض لها الحق ًا.

النمو السكاني
يتطل�ع الناس إل�ى الحواض�ر أم ً
ال في
حياة آمنة مستقرة ،في مجتمع حضري
تت�اح للف�رد في�ه حري�ة اختيار أس�لوب
الحي�اة ال�ذي يناس�به أو يطم�ح إلي�ه،
والنمط الحضاري الذي تسوده التقنية
الحديثة ،والتمت�ع بكل مميزات المدن
الكب�رى الت�ي يفتقده�ا ف�ي غيرها أو
في مناطق الريف والبادية.
وبتأثي�ر البري�ق ال�ذي يغلّ�ف ه�ذه
الحواض�ر ،وعوامل الج�ذب فيها ،فض ً
ال
على عوامل الطرد في غيرها ،أتخمت
هذه المدن بالسكان المهاجرين إليها
من المناط�ق المجاورة وغير المجاورة،
إضاف�ة إل�ى الزي�ادة الطبيعي�ة
المتنامي�ة بي�ن س�كانها (زي�ادة ع�دد
المواليد وانخفاض نسبة الوفيات).

العدد

واإلقليمي�ة والوطني�ة المعني�ة

إن الم�دن الكب�رى تمث�ل -كم�ا

وتفاعلها فيما بينها والس�يطرة عليها

54

وموض�وع المؤتم�رات العالمي�ة

منظم�ة الكومنول�ث الس�ابق
أهمي� َ
ة الموض�وع ف�ي كلمت�ه

قدمن�ا -ب�ؤرة النش�اط والحرك�ة ف�ي
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واالقتصاديــ�ة واالجتمــاعيــ�ة،

ف�ي أوت�وا بكن�دا ف�ي أكتوب�ر 1987م،
ويتساءل عن المستقبل وعن التحديات
التي س�وف يرثها أبناؤن�ا! وكيف نفرط
ف�ي مص�ادر الطبيعة وينابي�ع كوكبنا!
وكي�ف نتس�بب ف�ي تل�وث البيئ�ة!
ونقض�ي عل�ى الغاب�ات واألش�جار!
ونس�تنزف خي�رات الترب�ة! وال نفكر في
أس�اليب االس�تفادة م�ن الفيضانات أو
مقاومة الجفاف .واستطرد إلى القول:
إن المحافظ�ة على االقتص�اد العالمي
ليس�ت بأهم من القضاء عل�ى الفقر،

إلى بليونين عام 1980م ،وربما وصلت حالي ًا إلى  5باليين.
وعــ�ودة إلـى ضغــوط النمـو الس�كاني على الم�دن الكبرى في
مثال واقعي ،ورد على لس�ان عم�دة مدينة دلهي أن التحضر يع ّد من
ً
ومس�تقبأل ،وأنه إلى ع�ام 2000م
أه�م الظواهر ف�ي عالمنا حاض�ر ًا

يعي�ش  % 48من الجنس البش�ري ف�ي المناطق الحضرية ،وس�ترتفع

النس�بة ف�ي ع�ام 2025م إل�ى  ،% 67وأن التحضر والتصني�ع وحركة
المركبات في الطرق أوجدت وضع ًا مربك ًا للعقل في المدن الكبيرة،
وبخاصة تلك الكائنة في األقطار النامية ،وأن النمو الحضري الس�ريع
يأتي بنتائج س�لبية وإيج�اد ضغط ال يطاق عل�ى البنيتين االقتصادية
واإلدارية.

ال�ذي ي�ردد بعضه�م أن�ه ج�ارِ القض�اء

وع�ن ((الم�دن المليوني�ة)) تش�ير اإلحص�اءات الس�كانية وتوقع�ات

عليه ،على حي�ن أن العكس هو الواقع،

منظم�ة هيئة األمم إلى أنه في ع�ام 1950م كانت المدن المليونية
تق�در بحوالي  80مدينة زادت في ع�ام 1960م إلى  120مدينة ،وحالي ًا

فف�ي أفريقي�ا الس�وداء أبل�غ مث�ال،
حي�ث انخفض�ت مس�تويات المعيش�ة
إل�ى الثل�ث مما كان�ت عليه ف�ي عام
1970م ،وتس�ير الق�ارة نح�و مزي�د م�ن
الفقر والجوع .وأهم التحديات لإلنس�ان
س�تكون ف�ي الم�دن وف�ي الغال�ب
ف�ي العواص�م ،فقب�ل نهاي�ة الق�رن
العشرين س�يعيش أكثر سكان العالم
ف�ي الم�دن ،وهو عك�س م�ا كان عليه
العال�م في بداية ذاك القرن ،حيث كان
س�كان الحضر يمثلون نس�بة  %15فقط
ثم ارتفعت إل�ى  .% 30وبتعبير أدق فإن
الزيادة في عدد س�كان المدن مذهلة إذ
ارتفعت من  730مليون ًا في عام 1950م

قاربت الـ  200مدينة.

وأما الحواضر الكبرى (العمالقة) فقد كانت المدن العشر األولى عام
1950م على مستوى العالم ،التي يزيد سكانها على أربعة أو خمسة
ماليي�ن ،م�ن بينها س�ت مدن ف�ي البلاد الصناعي�ة ،واألرب�ع الباقية
وبن�اء على تقديرات
ف�ي الصين والهن�د ،إضافة إلى بيون�س أيرس.
ً
األمم المتحدة ومع حس�اب معدل الزي�ادة في النمو لكل مدينة ،فإن
المتوقع أن يكون هناك خمسون مدينة يزيد عدد سكان الواحدة منها
على خمسة ماليين نسمة ،منها تسع مدن فقط في األقطار الغربية.

اإلسكان والتوطين
يفضل الناس العيش في المدن الكبرى ،ويتوافدون عليها ،ويسعون
لإلقام�ة فيها؛ ألنهم يجدون فيه�ا المجال الفس�يح لتحقيق رغباتهم
ف�ي حي�اة عصري�ة متقدم�ة وإرض�اء طموحاتهم ف�ي التطل�ع إلى
مس�تقبل أكثر تقدم ًا وإشراق ًا ،وينظرون إلى الحاضرة الكبرى لقيَمها
ومزاياه�ا المتع�ددة ،وحي�ث يج�دون مج�ا ً
ال لالختي�ار ال يت�اح لهم في
مكان آخر ضمن إمكاناتهم الفردية ،وقد يعني هذا أن تهيئ كل
حاضرة للقاطنين فيها حرية أكثر لمجال واسع من االختيارات.
وكذل�ك يعني جه�د ًا مضاعف� ًا في حل مش�كالت هؤالء
القاطني�ن ،وف�ي مق َّدمه�ا تيس�ير التوطي�ن وإتاح�ة
الس�كن المناس�ب ال�ذي عد م�ن مج�االت اإلدراك
الحسي للبيئة الحضرية.
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وتتع�دد مش�كالت اإلس�كان وتتن�وع ،وتخ�ف أو تتفاق�م ،وفق� ًا لطبيع�ة

• ستظل الرياض -كونها العاصمة

كل حاض�رة وظروفه�ا االجتماعي�ة واالقتصادي�ة ،وطاقته�ا االس�تيعابية،

ومقــ�ر ًا للمؤسس�ات الحكومي�ة
المركزيـــ�ة ومكـانــ� ًا للجامعات

م�ن الس�كان ،وحتى بريق النجاح ال�ذي تحققه يجذب إليها البش�ر من كل

الرئيسة والمستشفيات المركزية-
تجت�ذب الهجرة الداخلي�ة وعدد ًا آخر

النظريات وتطبيقاتها إلى ما يحدث التطوير الفاعل في المحيط الحضري

من المهاجرين غير السعوديين.

وما يحقق مطالب السكان ورفاهَتهم.

• تضاعف النتائج المش�تركة لتلك

ومن�ذ أواخر الثمانينيات اتجه المخططون إلى محاولة اس�تيعاب الظاهرة

العوام�ل العدد المجمل للس�كان

وإمكانات التوس�ع وتنويع اس�تعماالت األراضي ،وضخامة األعداد الوافدة
ح�دب وص�وب .وفي كل األح�وال نتيجة الجه�ود في دراس�ة التفاعل بين

الحضرية بكل تعقيداتها ،ومن بينها إنعاش أحياء بكاملها فوجدت مناطق
األعمال التي يغلب عليها النش�اط االقتصادي ،وإنشاء تجمعات من حجم
وس�طي ،ومجمع�ات علمية ،ومس�توطنات مختصة ف�ي البحث العلمي

ف�ي رقعة المدين�ة الكبرى ينبغ�ي التنبيه إل�ى تصحيح األخط�اء الناتجة

بحلول عام 1440هـ2020/م.

ع�ن النمو المضطرب الذي تج�اوز توقعات التخطيط؛ وأم�ا معظم المدن

• سيزداد الطلب على السكن في

الكب�رى العربية فتعاني من أزمة اإلس�كان ويتجه الوضع اإلس�كاني فيها

ص�ورة مضاعفة .وإضاف�ة إلى عدد

ويتأث�ر في الوقت نفس�ه باألوض�اع السياس�ية واالقتصادي�ة واالجتماعية
على المستويين المحلي والوطني.

حقائق حول الرياض

الوحدات الس�كنية البالغ 455,000
وح�دة ف�ي عـ�ام 1417ه�ـ1996/م

ستدعو الحاجة إلى إنشاء 847,000
وحدة س�كنية جديدة تقريب ًا بحلول
ع�ام 1440ه�ـ2020/م م�ن بينه�ا

س�نلقي الض�وء ف�ي هذا الج�زء عل�ى مدينة الري�اض عاصم�ة المملكة

 627,000وحدة للسعوديين فقط.

العربي�ة الس�عودية ..الت�ي ش�هدت نمو ًا متس�ارع ًا خلال العق�ود الثالثة

• س�يــؤدي حـجـ�م المدين�ة إلى

الماضية وقارب عدد س�كانها الس�تة ماليين نس�مة ويتع�دى معدل النمو

مضاعف�ة الطل�ب عل�ى وس�ائط

الس�كاني فيها نس�بة  ،% 3,6وأصبحت تعاني مشكالت االزدحام المروري

النق�ل ،وم�ن ث�م سيس�تلزم ذلك

الكبير لتوسعها افقي ًا على نحو مذهل..

إنش�اء ش�بكة نق�ل ذات فعالي�ة

تغيرت الرياض على نحو س�ريع خلال حياة الجيلين الس�ابقين ،ولعل من
المهم أن نس�لط الض�وء قبل عرض الرؤي�ة المس�تقبلية لمدينة الرياض
على الحقائق األكثر لفت ًا للنظر التي لوحظت أخير ًا ،وهي:
• ان ارتف�اع معدل المواليد لس�كان مدينة الري�اض مع كون العدد األكبر
م�ن الس�كان ضم�ن المجموع�ة العمري�ة األصغ�ر س�ن ًا س�يبقى الزيادة

أكبر.
• ضــ�رورة تــوافـ�ر مص�ادر جديدة
للطاقة والمياه ،وس�تحتاج خدمات
المرافق العامة وأنظمة النقل إلى
توس�عتها وتطوي�ر أنظم�ة جديدة
تأخذ في الحس�بان الطل�ب الجديد

الطبيعي�ة بالري�اض عند نس�بة  31باأللف (للس�عوديين) أو أكث�ر من ذلك

ف�ي منطقة تبل�غ مس�احتها ثالثة

لعقود قادمة ،ما يعني أن هذه النس�بة -بمفردها -ستضاعف عدد سكان

أضعاف مساحة المنطقة الحضرية

السعوديين خالل  20سنة تقريب ًا.

العدد

• مــ�ع االتجــ�اه العــ�ام لتعليم

والتقني�ة المتقدمة ،وهذا مدخل جغرافي أكث�ر توازن ًا بين االمتدادات على

إلى التدهور المس�تمر ،وتأخذ المش�كلة أبعاد ًا عدة يؤثر كل بعد في اآلخر
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ف�ي المدين�ة م�ن  6إل�ى  8ماليين

الحالية.

مدينة الرياض

إلى شبه مستطيل بلغت مساحته  00.9كم.2
ونتيجة للتوس�ع العمراني في العقد الخامس
بلغت مس�احتها  8,5كم ،2وفي العقد السابع

تضاعفت مساحة المدينة لتصل إلى  85كم،2
وف�ي أزمنة س�ريعة وصل�ت المس�احة الكلية
للمدينة وضواحيها حالي� ًا إلى  1800كم ،2وإن
كانت المباني الس�كنية ال تحت�ل إال  850كم2

والباقي مساحات بيضاء متخللة.
لق�د تواص�ل النم�و والتط�ور الديموغرافي ْي�ن
لس�كان مدينة الرياض حتى قارب عدد س�كان
مدينة الرياض  6ماليين نس�مة بحس�ب بيانات

الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
• مراحل نمو مدينة الرياض وتطورها:
يمك�ن أن نمي�ز خم�س مراحل رئيس�ة مرت بها
• بناء على التعرفة الحالية واالعانات الس�نوية للمياه س�وف

المدينة ،وتتمثل تلك المراحل في:

ترتف�ع الحاج�ة إلم�دادات المياه ألربع�ة أضعاف هذا إذا اس�تمر

المرحل�ة األول�ى :حتى ع�ام 1349ه�ـ1929 /م

مع�دل االس�تهالك للف�رد بالتصاع�د م�ن دون التحك�م في�ه
مس�تقب ً
ال .وربما تتضاع�ف النفقات على ش�بكة مياه الصرف
الصح�ي عل�ى م�دار الخمس والعش�رين س�نة بمقدار س�بعة
أضعاف -تقريب ًا -المبلغ المقرر للمدة 1415هـ 1420 -هـ.
• ض�رورة المحافظ�ة على الم�وارد البيئي�ة الن�ادرة المعرضة
للتوس�ع العمراني غير المنظم وال س�يما عن�د تمديد خطوط
المرافق العامة وإنشاء شبكة الطرق.

وكانت مرحلة نشوء وتكوين.
المرحل�ة الثاني�ة :ف�ي ما بي�ن عام�ي 1349هـ
و1375ه�ـ1955 /م وفيها ب�دأت المدينة نموها
التدريجي لالس�تقرار الذي نعم�ت به البالد بعد
توحيدها على يد الملك المغفور له عبد العزيز
آل سعود.

• يتطلب النمو المتشعب والقوى المحركة لسيرورة التطوير

المرحل�ة الثالث�ة :ف�ي ما بي�ن عام�ي 1375هـ

إل�ى إدارة حصيـفـة لحمايـة الـقيـ�م الثقافية وجودة الحياة،

و1388ه�ـ1968 /م وتع� ّد البداي�ة الحقيقي�ة

وه�ذه الحقائـ�ق ال بـ�د مـ�ن أن تأخذهـ�ا مجموعـ�ة العمـ�ل

لنمو واتس�اع ونش�وء بع�ض األحي�اء الحديثة

الرئيسة في الحسبان عند صياغة مستقبل مدينة الرياض.

بالمدينة.

 - 1مراحل التطور العمراني لمدينة الرياض

المرحل�ة الرابع�ة :فيم�ا بي�ن عام�ي 1388ه�ـ

• نمو مدينة الرياض وتطورها عمراني ًا:
لم يطرأ أي تغيير يذكر على مس�احة مدينة الرياض ،في القرن
التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين ،وكانت البلدة دائرية

و1396ه�ـ1976 /م ،وفيه�ا ب�دئ بوضع مخطط
ع�ام لترش�يد نم�و المدين�ة واتجاهات�ه م�ع
التوقعات حتى عام 1410هـ1990 /م.

الش�كل تقريب� ًا ال تزي�د مس�احتها على ثالث�ة أرب�اع الكيلو متر

المرحلة الخامس�ة  :من ع�ام 1396هـ إلى اآلن،

عدل ش�كل البلدة
المرب�ع ،وفي العق�د الثاني من ذاك القرن ُ

وق�د قفزت المدين�ة خاللها في حركة اإلنش�اء
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والتط�ور الحضري والعمراني قفزاته�ا الهائلة ونمت
النم�و المذه�ل وبلغ�ت مس�احة التنمي�ة العمراني�ة
 3000كم 2منها  1,300كم 2مساحة مطورة.

 -والمدين�ة ف�ي نم�و وتط�ور مس�تمر عل�ى جمي�ع

 - 2الرؤيــ�ة المس�تقبليــة للمخطــ�ط
االس�تراتيجي الش�امل لمدين�ة الري�اض
ال�ذي تبنت�ه الهيئ�ة العليا لتطوي�ر مدينة
الرياض

المح�اور .وق�د ش�هدت المنطق�ة المركزي�ة الحديث�ة

لتحقي�ق مب�دأ االس�تدامة ف�ي التخطي�ط وبن�اء مدينة

في منطقة العليا المبان�ي العالية واألبراج والمراكز

جميل�ة فعال�ة للمس�تقبل ولجعله�ا واح�ة في وس�ط

التجارية (العصب التجاري).

الصحراء توا ُفر ألجيال الحاضر والمستقبل مستوى حياة

ونش�ير إل�ى أن�ه كان نتيج�ة لحص�ول المملكة على

جيد ًا...

عوائد كبيرة -بعد أن بدأت أسعار البترول تأخذ قيمتها

سيجس�د تطوي�ر مدين�ة الري�اض العالق�ة بين اإلنس�ان

ابتداء من ع�ام 1394هـ1974 /م-
الطبيعي�ة بالتدريج
ً

باإلنسان والبشر بالطبيعة في مدينة:

أن غي�رت م�ن األوض�اع الس�ائدة ف�ي ذل�ك الوق�ت.

ً
عاصمة للمملكة العربية الس�عودية
• تعك�س دورها

وكذلك أدى النمو الس�ريع في عدد السكان واالرتفاع

أرض الرس�الة المحمدي�ة والحرمي�ن الش�ريفين ومركز ًا
ٍ

الملح�وظ ف�ي الداخل إل�ى زيادة كبيرة ف�ي الطلب

لألنش�طة السياس�ية والثقافية واالقتصادية والتاريخية

على المساكن وعلى الخدمات العامة المرتبطة بها.

عالميا وإقليميا ووطنيا.

 -والرتفاع أس�عار البترول خالل عامي 1427 - 1426هـ

• تواف�ر االحتياجات اإلنس�انية الالزمة والحي�اة الكريمة

(2006م) وزي�ادة عائدات الدولة ،حدث�ت طفرة جديدة

في بيئة تعطي األ ّولية للسكان وتوافر لهم الطمأنينة

في مجال اإلعمار والتوسع في المناطق السكنية.

واألمن والحياة األسرية والعالقات االجتماعية الوطيدة.
• تك�ون ((مدين�ة واح�ة)) معاص�رة تنس�جم م�ع البيئة
الصحراوي�ة باالس�تعمال األمث�ل للتقني�ة والتخطي�ط
الحضري الهادف إليجاد نموذج يتالءم مع البيئة.
• تك�ون مركزا تجاريا وماليا مزدهرا فعاال منافس� ًا على
النط�اق العالم�ي ،ويندم�ج اقتصادي� ًا وسياس�ي ًا عل�ى
المستويين الوطني واإلقليمي.
• تك�ون جميل�ة ف�ي ش�كلها العمران�ي الخ�اص به�ا
ومندمج�ة بالحي�اة االجتماعي�ة والثقافي�ة ومرك�ز ًا يب�رز
القيم الثقافية والفنية اإلسالمية.
• تكون مدينة رائدة ف�ي الخدمات التعليمية والصحية
ومرك�ز ًا للمعرف�ة تقود البح�ث والتطوي�ر العلمي في
مجاالت تقنية الطاقة والمناطق الصحراوية.

 - 3االستراتيجية العمرانية الوطنية
تع� ّد المملك�ة العربية الس�عودية في الوق�ت الحاضر
واح�د ًا م�ن البل�دان األكث�ر تح�و ً
ال حضري� ًا ف�ي العال�م.
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وتش�مل الق�وى الت�ي تس�هم ف�ي ه�ذه الظاه�رة النم�و االقتص�ادي

وف�ي م�ا يأت�ي العناص�ر الرئيس�ة

المفاجـئ والزيادة الس�ريعـة للسكان الس�عودييـن والهـجـرة الداخلية

لالستراتيجية العمرانية الوطنية:

والهجرة العالمية والزيادة الس�ريعة ف�ي تطوير البنية التحتية االجتماعية

أ ) تحقيـ�ق االس�تـعمـال األمثـ�ل

االقتصادية ،وتحسن االنتقال والتباين اإلقليمي ،وأخير ًا التحول االجتماعي

لش�بكـــات الخدمـ�ات والمراف�ق

للمجتمع السعودي من مجتمع قروي إلى حضري في طبيعته.

العامة األس�اس الحالي�ة ،وبخاصة

وم�ع أن المملكة العربية الس�عودية ال تتميز بوجود الم�دن الضخمة كما
هي الحال في أماكن أخ�رى بالعالم ،فإنه يمكن اعتبار التوطين الحضري
بالمملك�ة مرتفع ًا .ومع ذلك يب�دو أن المملكة العربية الس�عودية ظلت
ق�ادرة عل�ى تجنب بع�ض األحوال المعاكس�ة الت�ي ترافق عادة التوس�ع
العمران�ي الس�ريع مث�ل وجود األحي�اء المزدحم�ة بالس�كان واألحياء غير
النظامية.

في المراكز الحضرية الرئيسة التي
ت�م تزويدهـ�ا بش�بكات الخدم�ات
والمراف�ق العام�ة المذك�ورة ،ع�ن
طريق:
• ضب�ط س�يرورة النم�و العمراني
وإعداد مخطط�ات هيكلية لتحديد
المناطق التي س�يتم بها التطوير

إن أهم خصائص نمط المس�توطنات الحضرية ضمن اإلطار الوطني هي

العمراني في المستقبل.

توزيعها الس�كاني المتركز في مدن مح�ددة ،إذ ان ثمانين بالمئة (حوالي

• تبني سياسات موجهة نحو زيادة

 20مليون نس�مة) من مجمل عدد س�كان المملكة يتمركزون في عشرين

الطاقـ�ات االس�تيعابيـة للمراك�ز

مرك�ز ًٍا حضري ًا بأحجام مختلفة .وفي ع�ام 1431هـ2011 /م كان حوالي 42

الحضرية الكبيرة عن طريق اإلسراع

بالمئ�ة من س�كان المدن يعيش�ون في ثالث�ة مراكز حضرية رئيس�ة هي:

في االستعمال المناسب لألراضي

الرياض ،جدة ومكة المكرمة ،الدمام.

البيض الموصولة بالخدمات.

وقد قامت وزارة الش�ؤون البلدي�ة والقروية بإعداد االس�تراتيجية العمرانية

• إدخال أنظمة جديدة لتقس�يمات

الوطنية وت�م اعتمادها من مجلس الوزراء ،وركزت أهدافها الرئيس�ة على
أهمي�ة تعزي�ز نم�ط المس�توطنات المتع�ددة األقط�اب ،وكان م�ن أه�م
مالمحها الرئيسة:

األراض�ي والبنـ�اء للتأثيـ�ر عل�ى
تحس�ين البنيـ�ة العمرانيـ�ة فـ�ي
المراكز الحضرية.

• استغالل المزايا القوية للمناطق الحضرية الرئيسة.

ب) اس�تعمال الق�وى االقتصادي�ة

• تحقيق اإلمكانات االقتصادية للمراكز اإلقليمية المختارة.

لمركز النمو لتعديل اختالل التوازن

• تعزيز التنمية المتوازنة للوظائف األعلى في الترتيب.
• تعزي�ز المناط�ق ذات التجمع�ات الس�كنية الخفيف�ة والمبعث�رة بي�ن
المراكز الحضرية الرئيسة.

في التنمية اإلقليمية:
تقتـ�رح االس�تراتيجيــة العمراني�ة
الوطني�ة إعط�اء األ ّولي�ة لدع�م
تنمي�ة مراك�ز حضري�ة معين�ة تقع

• حماية البيئة والموارد الطبيعية.

ف�ي مناطق ذات كثافات س�كانية

• تماسك سيرورة التنمية في جميع أنحاء المملكة.

منخفض�ة به�دف تحقي�ق التنمي�ة

ولقد تضمنت االس�تراتيجية العمرانية الوطنية سياسات وطنية وإقليمية
مح�ددة س�يكون لها تأثير عل�ى التطور المس�تقبلي للري�اض .ولهذا تعد

لتل�ك المناط�ق ،م�ا س�يؤدي إلى
تـوافـ�ر فـ�رص العمالـ�ة لك�وادر
المهنيي�ن والفنييـ�ن ومـ�ن ثـ�م

تلك االستراتيجية وثيقة تضع إطار ًا تخطيطي ًا يستعمل في توجيه التنمية

ستس�اعد عل�ى تخفي�ض معدالت

الطويلة األمد.

الهجرة من الريف إلى المدن.

59

العدد

170

ج) تعزيز الروابط الوظيفية واإلنتاجية بين مختلف أجزاء المملكة:
تقترح االس�تراتيجية العمرانية الوطنية االس�تغالل األمث�ل للفرص لتحقيق التنمية ف�ي المناطق المجاورة األقل
تط�ور ًا وتق�ع ضم�ن تأثي�ر المراك�ز الحضرية الرئيس�ة .وس�يتم تحقيق ذلك بتش�جيع تطوي�ر المدن المتوس�طة
والصغي�رة الواقع�ة عل�ى امتداد المح�اور الحالية بي�ن المراكز الحضرية الرئيس�ة ،اذ ح�ددت االس�تراتيجية مراكز
التنمي�ة ضمن محاور التنمية التي س�تكون لها األ ّولية في الحصول على الدعم اللازم وتخصيص الموارد التي
تحتاج اليها .وفي ما يأتي السياسات التي تمت التوصية بها ضمن هذا اإلطار:
• إعداد مخططات هيكلية للمدن المتوسطة والصغيرة الواقعة ضمن محاور التنمية المحددة.
• االستعمال الفعال لشبكات الخدمات والمرافق العامة األساس المتوافرة بالمراكز الحضرية الكبيرة الواقعة
ضمن محاور التنمية الحالية.
• بذل الجهود الالزمة لتحقيق توزيع سكاني متوازن ضمن محاور التنمية لضمان االنتشار التدريجي للتنمية خارج
مراكز الجذب الحالية.
وتحقيق ًا لهذه االس�تراتيجية فقد تم إعداد المخطط اإلقليمي الش�امل لمنطق�ة الرياض من طرف الهيئة العليا
لتطوير مدينة الرياض ..ويتبنى المخطط إيجاد هرمية للتجمعات السكانية لتحقيق التوازن في التنمية من دون
تش�تيت وذلك بإيجاد مراكز نمو وطني�ة ومراكز نمو إقليمية ومحلية تغطي كافة مح�اور التنمية في المنطقة..
ومن أهمها محور التنمية الممتد من الرياض إلى الخرج جنوب ًا وإلى المجمعة والقصيم شما ً
ال.
وليس من أهداف االستراتيجية العمرانية الوطنية تخفيض دور الرياض ،بل إنها تهدف إلى تعزيزه بتوافر الخدمات
األس�اس والف�رص الوظيفية للس�كان ف�ي مواطنهم األصلي�ة .ونتيجة لذلك يمك�ن التوقع أن يك�ون للرياض
طلب أقل على الخدمات المنخفضة المس�توى مع تخفيض متناس�ب في االعتمادات المالية كلما تقدم تنفيذ
االستراتيجية العمرانية الوطنية.
ولع�ل م�ن أه�م نواتج ه�ذه االس�تراتيجية في منطق�ة الرياض إنش�اء ثلاث جامعات ف�ي المحافظ�ات (الخرج،
المجمع�ة ،ش�قراء) ..وكذلك اعتماد خمس مدن صناعية كبيرة (س�دير ،الخرج ،القويعي�ة ،الدوادمي ،ضرما) ،وقد
اسهمت هذه الجامعات والمدن الصناعية في خلق فرص عمل جديدة لسكان المحافظات ..ما أدى إلى تخفيض
الهجرة إلى مدينة الرياض.
وكذلك تم االنتهاء من إنش�اء خط س�كة الحديد (الرياض ،المجمعة ،القصيم إلى ش�مال المملكة) وسيس�اعد
على نقل البضائع والمسافرين.
وم�ن أبرز التحديات التي تواجهها مدينة الرياض حالي ًا ازدياد حجم الحركة المرورية التي تجوب طرقها وش�وارعها
الداخلي�ة بم�ا يتج�اوز  1,500,000رحل�ة يومي ًا عل�ى الرغم من وجود ش�بكة ضخمة م�ن الطرق الرئيس�ة واألنفاق
والجسور والتقاطعات حرة الحركة ،ولكن االختناقات المرورية تزداد على نحو مذهل للتوسع األفقي في المدينة.
وكان ه�ذا الموضوع هاجس� ًا يؤرق القائمين عل�ى إدارة المدينة (الهيئة العليا ،أمانة المدين�ة ،المرور) ..ومعالجة
لهذه المش�كلة فقد تم أخير ًا اعتماد مش�روع النقل العام باس�تعمال القطارات الكهربائي�ة والحافالت واعتماد
الحكوم�ة الس�عودية مش�روع ًا عمالق ًا وصل�ت تكاليفه إلى مبل�غ  84مليار ريال س�عودي ،وقد ب�دأ تنفيذه العام
الماضي وسينتهي بإذن اهلل خالل السنوات القليلة القادمة.
وختام� ًا ..فما ذكرته ليس س�وى لمحات عن تحدي�ات التنمية في المدن الكبرى وهي كثيرة ومتش�عبة وتتطلب
استراتيجية ورؤية واضحة يمكن تنفيذها ..مع المسارعة في اتخاذ القرارات لمعالجة المشكالت قبل استفحالها..
أعان اهلل القائمين على إدارة المدن الكبرى ورزقهم الصبر والتحمل وتقبل معاناة سكانها بصدر رحب.
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أبحاث
تجربة تطبيق األجهزة المحمولة في التفتيش
بوزارة البلديات بسلطنة عمان
المهندس معاذ بن سالم الهنائي
رئيس قسم التفتيش وسالمة الغذاء -دائرة الرقابة الغذائية
سلطنة عمان -مسقط

تع� ّد وزارة البلديات اإلقليمية والبيئة وم�وارد المياه من الجهات الحكومية
الت�ي تعنى بالرقاب�ة الصحية على المنش�آت التجارية وإص�دار التراخيص
البلدية لمزاولة األنشطة في المناطق اإلقليمية بعد استكمال االشتراطات
الصحية لكل نوع من األنش�طة وفق اللوائح المعمول بها في هذا الشأن،
ويناط بموظفيها أعمال التفتيش والرقابة الميدانية على هذه المنشآت.
وبطبيع�ة الحال ف�إن العمل الميداني يتطلب وج�ود معلومات أولية عن
المنش�آت الم�راد زيارته�ا وتفتيش�ها صحي ًا وجم�ع المعلوم�ات والبيانات
واتخاذ اإلجراءات الالزمة ميداني ًا وفق القرارات المنظمة لهذا الجانب .ويتبع

الوزارة  44بلدية موزعة على  9مناطق ومحافظات إقليمية هي:

 .1منطق�ة جن�وب الباطنة .2 .منطقة ش�مال الباطن�ة .3 .منطقة جنوب
الش�رقية .4 .منطقة ش�مال الش�رقية .5 .المنطقة الداخلي�ة .6 .المنطقة
الوسطى .7 .منطقة الظاهرة .8 .محافظة مسندم .9 .محافظة البريمي.

حي�ث توجد في كل منطقة ومحافظة مديرية عام�ة يناط بها أعمال عدة،
منه�ا أعم�ال الرقاب�ة الصحي�ة الميداني�ة ،يت�م فيما بع�د جم�ع نتائج هذه
األعم�ال الميدانية بجمي�ع المديري�ات وتحليلها ووضعها ف�ي تقارير فنية
وإحصائية ،يتم االس�تعانة به�ا في تقويم الوضع الع�ام لعمل المناطق
ورس�م الخطط وآليات العمل المس�تقبلية م�ن الوزارة .وبن�اء على ذلك
فإن وج�ود نظام إلكتروني إلدارة هذه األعمال س�يجعل س�ير العمل أكثر
س�هولة ودقة بسبب تقليل األخطاء البش�رية للنظام اليدوي إضافة إلى
سرعة الحصول على التقارير الالزمة.

وألهمي�ة المحافظ�ة عل�ى الصحة
العام�ة للمواطني�ن والمقيمي�ن

وم�ن هذا المنطلق فإن إدخال تقنية المعلومات واالس�تفادة من القدرات
الهائلة ألنظمة وبرامج الحاسوب إلنجاز األعمال اإلدارية والفنية التي تقوم

وم�ن منطل�ق الحرص عل�ى جودة

به�ا ال�وزارة يع ّد من أه�م مقومات النج�اح والتقدم والق�درة على تقديم

وسلامة األغذي�ة ..كونه�ا اح�دى
ركائـ�ز الصحـ�ة العامـ�ة ،وحرص� ًا

أفض�ل الخدمات لمختلف فئات المجتمع .وكذلك يع ّد ذلك من التوجهات

عل�ى تطوير أنظمة وط�رق الرقابة

العالمية التي يس�عى إل�ى تحقيقها جميع األف�راد والهيئات والجماعات

عليه�ا ،فق�د كان�ت الوزارة س�باقة

على مختلف المستويات.

الس�تعمال تقني�ة المعلومات في
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هذا المجال الحيوي بإدخال نظ�ام األجهزة المحمولة

بحمل جميع االس�تمارات والملفات المطلوبة والخاصة
بالمنش�آت وباإلج�راءات المتخ�ذة يدوي� ًا (كاس�تمارات

الصحي�ة عل�ى المنش�آت التجاري�ة والمصان�ع ذات

اإلن�ذارات والمخالفات وس�حب العين�ات ،وغيرها) ،وفق
برام�ج الزيارات المعدة مس�بق ًا ،ما يش�كل عبئ� ًا إضافي ًا

عم�ان في مرحل�ة أول�ى لتعمي�م اس�تعمالها على

ويزي�د من إمكان فقد االس�تمارات والبيانات .ومع نهاية

بقية األنشطة التجارية مستقب ً
ال.

العم�ل اليوم�ي يج�ب عليه�م إع�ادة تنظي�م األوراق

(الكفي�ة) إلنج�از أعمال التفتي�ش الميداني�ة والرقابة
العالق�ة باألغذي�ة بمختل�ف مناطق وواليات س�لطنة

الوضع الحالي للتفتيش الصحي

واالستمارات في ملفات الحفظ والمتابعة.

إن النظام الحالي للتفتيش نظام يدوي يعتمد على
تقسيم المنشآت إلى ثالث فئات (وفق ًا للقرار الوزاري
برقم  )99 /219وهي:

 .1المحالت الغذائية عالية الخطورة:
وتشمل هذه المجموعة أنشطة المطاعم والمطابخ
العمومي�ة ومطابخ معس�كرات العم�ال والمقاهي
والمقاص�ف المدرس�ية ومصان�ع األغذي�ة بأنواعه�ا.
ويت�م التفتي�ش عل�ى ه�ذه المنش�آت عل�ى نح�و

مكث�ف (بمع�دل  3 - 1م�رات اس�بوعي ًا) اعتم�اد ًا على
عدد المنش�آت وعدد الكادر الفن�ي الموجود ،لما لها
من خطورة مباش�رة على صحة وسلامة المس�تهلك
ولكث�رة التعام�ل م�ع األغذي�ة م�ن العاملي�ن به�ذه
األنشطة.
 .2المحالت الغذائية متوسطة الخطورة:
وتش�مل هذه المجموعة المخابز ومحالت بيع اللحوم
والدواجن واألسماك ومحالت إعادة التعبئة والمحالت
الش�املة (الس�وبر ماركت) والبرادات ومخازن األغذية.
وتت�م زي�ارة ه�ذه المجموعة م�ن المنش�آت في مدد
متباعدة نوع ًا ما (زيارة كل اسبوع).
 .3المحالت الغذائية ذات الخطورة األقل:
وتش�مل ه�ذه المجموعة بي�ع الخض�راوات والفواكه
والمرطب�ات والعصائ�ر ومحلات بيع الم�واد الغذائية
ومحالت بيع وتحميص البن والمكسرات .وتتم زيارتها
على نحو دوري وفي مدد أكثر تباعد ًا (بمعدل زيارة كل
اسبوعين).
ويقوم المفتشون الصحيون أثناء عمليات التفتيش
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الهدف من مشروع األجهزة المحمولة في
التفتيش الصحي
إن اتس�اع المس�احة الجغرافي�ة للس�لطنة ولوالي�ات
السلطنة وتزايد أعداد المنشآت والمحالت التجارية -ومن
ث�م تزايد أعم�ال التفتيش الدوري على هذه المنش�آت-
جعال نظام التفتيش اليدوي أقل كفاءة كم ًا وكيف ًا من
النظام التقني وال يحقق الرقابة الغذائية المنشودة وال
يواكب التطور التقني في هذا المجال.

ويهدف المشروع التقني إلى:

 .4البدء -بعدها -بعملية التفتيش الميداني .وفي

 .1تنظيـ�م عمليـ�ة التفتيـ�ش ونقله�ا إل�ى الص�ورة

ح�ال وجود أي مخالفات من المنش�آت ،تتم طباعة

((اإللكترونية)) لتحل محل الطريقة اليدوية التي تس�تنزف
الوقت وقد تؤدي إلى قلة الدقة في البيانات.
 .2تمكين المفتش�ين الصحيين من إنجاز األعمال بطريقة
علمية عملي�ة دقيقة تتوافر بها قواع�د بيانات وإحصاءات
حول ع�دد المحالت والتراخي�ص البلدية واإلج�راءات التي
يت�م اتخاذها ميداني ًا وغيرها م�ن المعلومات واإلحصاءات
المهم�ة بصف�ة دوري�ة ،إضاف�ة إلى إم�كان الرج�وع إلى
التواريخ الصحية لكل منشأة على حدة.
 .3تس�هيل األعمال اإلدارية والمكتبي�ة المرافقة لعمليات
التفتي�ش الميدان�ي -مث�ل إص�دار اإلن�ذارات والمخالفات
والحفظ في الملفات -بوساطة جمع المعلومات ميداني ًا
ً
مباش�رة من المواق�ع المختلفة عن طري�ق األجهزة واتخاذ

المخالف�ات واإلن�ذارات -وغيره�ا م�ن اإلج�راءات
التحريرية الالزمة -مباش�رة بوس�اطة إرس�ال األوامر
إلى الطابعات المحمولة المرافقة لألجهزة.
.5إعادة البيانات الميدانية -بعد االنتهاء من عملية
التفتي�ش -م�ن األجه�زة المحمول�ة إل�ى أجه�زة
الحاس�وب بالبلدي�ة ،م�ا يس�هل اس�تخراج التقارير
واإلحص�اءات الفني�ة الالزم�ة ونقلها بعد ذل�ك آلي ًا
إل�ى قاع�دة البيان�ات الخاص�ة بال�وزارة عل�ى نحو
يومي أو دوري بوس�اطة ش�بكة خاص�ة أعدت لهذا
الغرض.

ملحقات الجهاز المحمول
والشاشات الخاصة بالنظام

اإلج�راءات المناس�بة عل�ى نح�و مباش�ر وه�و م�ا يضم�ن

ّ
مصغرة
تع� ّد األجه�زة المحمولة أجه�زة حاس�وبية

س�هولة ومرونة نقل المعلوم�ات والبيانات وحفظها في

يراف�ق عملها في هذا المش�روع طابع�ات متحركة

أجهزة الحاسوب عوض ًا عن الملفات واالستمارات الورقية.

وهي طابعات صغيرة الحجم وسهلة الحمل تعمل

 .4تسهيل الحصول على التقارير الدورية واإلحصاءات في

على طباع�ة المخالفات الصحية واإلنذارات وغيرها

وقت قياسي جد ًا وبدقة عالية.

م�ن اإلجراءات التحريرية المباش�رة الت�ي يقوم بها
المفتشون الصحيون ميداني ًا بوساطة إرسال األوامر

 .5مواكب�ة التطور الحاصل في هذا المجال على مس�توى
دول العالم.
 .6التماش�ي مع مشروع حوس�بة العمل البلدي وتوجهات
السلطنة نحو حكومة إلكترونية.

إليها من األجهزة المحمولة.
وت�م تصمي�م البرنام�ج الخ�اص بالتفتي�ش عل�ى
األجه�زة المحمول�ة ليتواف�ق مع متطلب�ات العمل
والتفتيــ�ش الصـحـ�ي الميدانـ�ي ،وفيم�ا يأت�ي

الفكرة العامة للمشروع وطريقة العمل

استعراض مختصر ألهم شاشات البرنامج:

تعتمد فكرة عمل هذا المشروع على خطوات عدة:

 .1شاشة الدخول:

 .1وض�ع رقم تش�غيأتي ( )BARCODEلكل منش�أة على

تظه�ر ه�ذه الشاش�ة عن�د ب�دء تش�غيل البرنام�ج،

شريط الصق من المعدن ،يتم فيه تخزين البيانات الخاصة

ويجب إدخال اسم المستخدم والرمز السري:

بالمنش�أة ثم إلصاق�ه على الواجهة األمامية للمنش�أة أو
في الترخيص البلدي الخاص بالمنشأة.
.2تصميم برنامج يومي لعمليات التفتيش من المختصين
بكل بلدية ،يحدد فيه المنشآت التي يجب زيارتها.
.3نق�ل أو ترحي�ل ه�ذه البرام�ج آلي ًا م�ن أجهزة الحاس�وب
بالبلدية إلى األجهزة المحمولة الخاصة بالمفتشين.

شاشة الدخول إلى نظام التفتيش
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 .2شاشة القائمة الرئيسة:

• البلدية :اسم البلدية التي يعمل بها.

وه�ي شاش�ة رئيس�ة يت�م التحك�م به�ا بالمعلومات

• اسم المفتش :اسم الشخص المستخدم.

المدخل�ة إلى النظ�ام وتحتوي على مدخلات البيانات
االس�اس :تفاصيل الزي�ارة ،نقل المعلوم�ات من وإلى
األجهزة المحمولة ،تقرير الفحص ،زر الخروج. ،

• الوظيفة :المنصب الذي يشغله الموظف.
• رقـ�م المركبـ�ة :رقـم الس�يــارة التي يس�تخدمها
المفتش.
• مجموع�ة المس�تخدمين :مجموع�ة المس�تخدمين
التي ينتمي لها الموظف (المفتش).
.5الشاشة الخاصة بموقع المنشأة:
تض�م بيان�ات موقع المنش�أة الت�ي يق�وم المفتش
الصحي بزيارتها وفق ًا لجداول الزيارات المعدة مسبقا.
.6الشاشة الخاصة بنوع النشاط:
هي الشاش�ة التي يتم به�ا تحديد نوع النش�اط الذي
تتم زيارته.

شاشة القائمة الرئيسة

.3شاشة المخالفات:
به�ذه الشاش�ة تنتق�ل نم�اذج اس�تمارات المخالف�ات
الصحي�ة اليدوي�ة المس�تخدمة س�ابق ًا إل�ى الص�ورة
اإللكترونية بحيث ال يمك�ن إجراء أي تغيير عليها إال من
ً
عادة من أصحاب القرار
المستخدم الرئيس ،الذي يكون
وتعطى له الصالحية بناء على ذلك.
شاشة توضح نوع النشاط الممارس في المنشأة

.7الشاشة الخاصة بأسباب المخالفات:
تض�م قائمة باألس�باب التي يتم على أساس�ها تحرير
مخالفة للمنشأة.
شاشة المخالفات الصحية

.4الشاشة الخاصة ببيانات القائم بالتفتيش:
هذه الشاش�ة تبي�ن معلومات المفت�ش الصحي الذي
يقوم بعملية التفتيش ،وتشتمل على:
• رق�م القائ�م بالتفتيش :وه�و الرمز الذي يس�تعمله
المفتش في الجهاز المحمول للدخول إلى البرنامج.
• المنطقة :وهي المنطقة اإلقليمية التي تتبعها البلدية.
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شاشة توضح أسباب المخالفات الصحية

 .8الشاشة الخاصة بتفاصيل الزيارات الميدانية:
تع� ّد هذه الشاش�ة من الشاش�ات المهمة ف�ي البرنامج ،إذ
يمكن للمس�تخدم تحدي�د جدول الزيارات وتكرارها بحس�ب
متطلبات وظروف العمل ،وبتحديد مواعيد الزيارة عن طريق
قائمة تكرار (يومية ،اس�بوعية ،شهرية) ثم إضافة المنشآت
المراد زيارتها ليكتمل جدول الزيارات بحسب الرغبة.

شاشة توضح عملية تحويل البيانات من وإلى الجهاز المحمول

 .10الشاشات الخاصة بتقارير األعمال المنجزة:
تحتوي هـذه الشاشات على تقارير األعمال المنجزة
(يومية أو أسبوعية أو ش�هرية) بحسب االختيار ،بعد
تحديد رق�م المفت�ش والم�دة الزمني�ة المطلوبة.

شاشة توضح التقرير النهائي ألعمال التفتيش اليومية
شاشة توضح تفاصيل الزيارات الميدانية

الخالصــــة
يع� ّد تنفيذ هذا المش�روع نقلة نوعية في مج�ال الرقابة
الصحي�ة ،إذ ان�ه يض�ع الوزارة ف�ي الصدارة بي�ن الجهات
الحكومي�ة ف�ي الس�لطنة ،م�ن جه�ة اس�تعمال تقنية
المعلوم�ات واالس�تفادة م�ن برام�ج الحاس�وب إلنج�از
األعم�ال اإلداري�ة والفني�ة واألنش�طة الميداني�ة الت�ي
تقدمه�ا للمواطني�ن والمقيمي�ن في مختل�ف مناطق
ووالي�ات الس�لطنة .وكذل�ك يس�اعد اس�تعمال ه�ذه
التقنية على:
ـ سرعة إنجاز المعامالت المطلوبة.

شاشة توضح تقرير الزيارات الميدانية

.9الشاش�ات الخاص�ة بتحوي�ل البيان�ات من وإل�ى األجهزة
المحمولة:
تت�م عملي�ة تحوي�ل البيان�ات م�ن الحاس�وب ف�ي البلدية
المختصـ�ة إل�ى األجهـ�زة المحمولـ�ة والعك�س صحيـح،
بوس�اطـة هـ�ذه الشاش�ات ،إذ يت�م تحدي�د رق�م القائ�م
بالتفتيش ورقم الجهاز المحمول.

ـ زيارة عدد أكبر من المنشآت في اليوم أو الشهر أو السنة.
ـ سهولة المتابعة للمنشآت المخالفة.
ـ متابع�ة إص�دار وتجدي�د التراخي�ص البلدي�ة المنتهي�ة
بجميع أنواعها.
ـ دق�ة ومتابعة اإلي�رادات المالية المتعلق�ة بالتراخيص
البلدية والغرامات البلدية.
ـ يعطي مؤشرات وإحصاءات حول المنشآت العاملة والمغلقة.
ـ تقلي�ل التكالي�ف وع�دد ال�كادر الفن�ي المطل�وب
للتفتيش الصحي.
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أبحاث
اإلرتقاء بالبيئة التعليمية لألطفال والشباب
ضمن المنظومة العمرانية الشاملة للمدن
د /أحمد كمال الدين عفيفي
أستاذ ورئيس قسم التخطيط العمراني – كلية الهندسة – جامعة األزهر

Prof_Afifi @ Yahoo.com

الملخص :
إن أهمي�ة التعلي�م ف�ي حياة الش�عوب مثل أهمي�ة الهواء لحي�اة الناس
 ،وبمق�دار األخ�ذ بمب�دأ التعليم واإلرتقاء ب�ه تصنف الش�عوب ويكون لها
مكان تحت الشمس .

والخدمات التعليمية  ،س�واء على
مس�توى التخطي�ط العمران�ي أو

التعلي�م أهمية كبرى  ،في محاولة للتصدي بص�دق للتحديات التي تواجه

المعماري .

عملية التعليم .

 - 1مقدمــة :
تق�اس حض�ارة األم�م وثقافته�ا
بم�ا تقدم�ه لألطف�ال والش�باب

المختلف�ة باعتباره�ا إح�دى مكون�ات المنظوم�ة الش�املة للعم�ران

باعتبارهما مستقبل اإلنسانية .

ويتكون هذا البحث من محورين أساسيين :

وم�ع أن المدين�ة تعتب�ر قاس�ما

ف�ي المدين�ة  ،وأح�د أه�م الخدم�ات الت�ي تش�كل العم�ران بالم�دن .
المحور األول  :المش�كالت العمرانية التي تواجه عملية التعليم عامة

مش�تركا لكاف�ة األعم�ار واألجناس
إال أن�ه قلم�ا تحظ�ى ش�ريحة م�ن

واألطفال والشباب خاصة والتي من أهمها :

الش�رائح االجتماعي�ة ف�ي اله�رم

إفتقار بع�ض المدارس إلى المكونات العمرانية األساس�ية التي تش�كل

الس�كاني الس�فلي أو العلي�ا

البيئ�ة التعليمي�ة مث�ل التصمي�م المعم�اري المس�تمد م�ن البيئة بكل

(األطف�ال والمس�نون) االهتم�ام

عناصرها ومقوماتها  ،والتصميم العمراني الذي يشكل المالعب واألفنية

الالئ�ق ف�ي الدراس�ات العمراني�ة

المفتوحة الس�احات والمكتبات واألنشطة الترفيهية الخارجية والداخلية :

س�واء عل�ى مس�توى التخطي�ط

بما يجسد البيئة العمرانية التي تتكامل مع البيئة التعليمية .

العمران�ي أو التصمي�م الحض�ري

من ه�ذا المنطلق كانت توجهات البحث هو إلق�اء الضوء على مثل هذه
المش�كالت وبالتالي إعداد رؤية عمرانية يمكن من خاللها االرتقاء بالبيئة
التعليمية لألطفال وللشباب .

العدد

الواجب مراعاتها في المؤسس�ات

م�ن ه�ذا المنطلق أول�ت الدول ممثل�ة ف�ي أجهزتها ومؤسس�اتها قضية

رؤي�ة عمرانية يمكن من خاللها االرتقاء بالعملية التعليمية ومؤسس�اتها
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التصمي�م العمران�ي أو التصمي�م

ويلق�ي ه�ذا البحث الض�وء عل�ى أحد ه�ذه التحدي�ات من خلال نظرة أو
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للطف�ل العربي من خالل األس�س

أو التصمي�م المعم�اري ورغ�م
كل المح�اوالت الت�ي تب�ذل نظريا
في ه�ذا المج�ال من أج�ل االرتقاء
بالبيئ�ة العمراني�ة لتل�ك الش�رائح

المح�ور الثان�ي  :ويح�دد الخط�وط العريض�ة لصياغ�ة اس�تراتيجية

االجتماعي�ة  ،إال أنه�ا تظ�ل دائم�ا

نحو مس�تقبل أفضل م�ن خالل تحدي�د معالم واضحة تصلح أساس�ا لرؤية

دون المس�توى المستهدف  ،والذي

مس�تقبلية لالرتقاء بتعليم األطفال والشباب لضمان تحقيق واقع أفضل

تتطل�ع إلي�ه تل�ك الش�رائح فبرغم

م�ا تولي�ه الن�دوات والمؤتم�رات وم�ا
تتضمن�ه الدراس�ات األكاديمي�ة م�ن
أج�ل تطوي�ر واق�ع المدينة بم�ا يحقق
تطلعات ومتطلبات األطفال والشباب
 ،إال أن تلك المجهودات ال تجد إنعكاسا
واضح�ا ف�ي المنظوم�ة العمراني�ة
المتكاملة للمدينة العربية .
ومن ه�ذا المنطل�ق يمثل ه�ذا البحث
خط�وة عملي�ة نحو تقري�ب المفاهيم
النظرية من الواقع العمراني  ،ويتجسد

 - 2أهميـة البحـث :
تتض�ح أهمي�ة البحث من خالل اس�تعراض عدة نقاط أساس�ية يتبناها
البحث ويركز عليها وهي :
يمث�ل البح�ث أهمية خاصة ف�ي مجال التنمية البش�رية والت�ي يعتبر
األطفال والش�باب م�ن أه�م ركائزها  ،ولذلك يفس�ح البح�ث المجال
أمام أهم عناصر تلك التنمية البش�رية من خالل االرتقاء بالمؤسسات
التعليمية تصميما وتخطيطا سواء في المباني والفراغات المعمارية
 ،وكذلك العناصر العمرانية والعالقة بين الكتل البنائية والفراغات .

ذلك في شكل سياسات واستراتيجيات

نسبة األطفال والشباب في التركيب االجتماعي للسكان  ،وهي نسبة

عمراني�ة تصل�ح لالسترش�اد به�ا ف�ي

ال يستهان بها إطالقا فهي تمثل حوالي  % 54من مجموع السكان في

تحقيــ�ق متطلبــ�ات تلـك الش�ريحة
الهائلة من الهرم الس�كاني (األطفال
والشباب) .

المجتمع المصري ( الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء – 2004م
) ويمثل األطفال والشباب حتى سـن  15عامـا  % 40من جملة السكان
الحضري في الشرق األوسط وشمال إفريقيا .
علما بأن س�كان الحضر أولئك يمثلون  % 60من مجموع الس�كان في
تل�ك لبلدان ( ) Children And The City Amman 2002من هنا يجب أن
تحظى تلك الش�ريحة باالهتمام الالزم الذي يتناسب وحجمها وثقلها
في المجتمع .
يبلغ عدد سكان منطقة الشرق األوسط حوالي  330مليون نسمة عام
2001م يمث�ل األطف�ال والش�باب منهم نس�بة  % 50م�ن بين حديثي
الوالدة إلى س�ن  24س�نة  ،يعيش أكث�ر من  % 60من أولئك الس�كان
في المدن  ،وبالتالي فإن نس�بة األطفال والش�باب في المدن تقترب
من ذلك كثيرا (. )% 60
إضاف�ة إلى ما تعانيه منطقة الش�رق األوس�ط من صراع�ات وتقلبات
انعكس�ت عل�ى مس�توى الدخ�ول  ،كم�ا انعكس�ت عل�ى االس�تقرار
السياس�ي واالجتماعي  ،ووقوع كثير من األسر في دائرة الفقر والعوز
 .وانعك�س ه�ذا ب�دوره عل�ى األطف�ال والش�باب في ش�كل تفش�ي
األم�راض واألوبئة بل أحيان�ا يصل األمر إلى إنعدام المس�كن وإن وجد
فهو بصورة غير الئقة آدميا .
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أن تطور المؤسس�ات التعليمية لألطفال والش�باب ،

التعليمية خاصة وبالبيئة العمرانية عامة مثل :

إنما يمثل في الحقيقة تنمية إجتماعية وبشرية لتلك

• التصميم الحضري للكتل والفراغات

الش�ريحة الغالية والمؤثرة في المس�تقبل  ،والقادرة

• التشكيل البصري للعناصر العمرانية

على اتخاذ القرار وصناعة الغد .

• المسارات اآلمنة

إن محاول�ة االرتقاء بالمؤسس�ات التعليمية لألطفال
والش�باب يض�اف إل�ى الرصي�د العمران�ي للمدين�ة
ككل  ،مم�ا يحق�ق مع�دالت أفض�ل ف�ي الخدم�ات
والمرافق واس�تعماالت األراضي ف�ي المدينة وخاصة
االستعماالت الترفيهية والرياضة  .كما يوضح الشكل
رقم ()1
م�ع أن المدينة تض�م العديد من المناط�ق المفتوحة

 Open Areasمتعددة الوظائف واألحجام واالس�تعمال
إال أن�ه غالبا ما يه�در نصيب الطفل فيه�ا .من هنا فإن
البح�ث يؤك�د عل�ى أهمي�ة اس�تثمار ه�ذه المناط�ق

• عناصر التنسيق والتجميل
• الفراغات العمرانيـة
• الفراغات المعمارية
ش�كل ( )1انع�كاس تطوير المؤسس�ات التعليمي�ة لألطفال والش�باب على
المنظومة العمرانية
األنشطة الترفيهية

مباني تعليمية

األنشطة الرياضية

المؤسسات التعليمية المتكاملة
الخدمات التعليمية

أنشطة إجتماعية

أنشطة ثقافية

 مبان�ي تعليمي�ة غي�ر تقليدي�ة تم�زج المبن�ى بالبيئة(عمارة خضراء) .

الخض�راء وتوظيفها نحو االرتق�اء بمتطلبات األطفل

 -المسطحات الخضراء لكافة األعمار (طفولة وشباب) .

والش�اب عل�ى حد س�واء  .ومن ه�ذه المناط�ق على

 -المالع�ب الرياضي�ة الت�ي تناس�ب المراح�ل العمرية .

س�بيل المث�ال  ،الحدائ�ق العام�ة  ،الحدائ�ق النباتي�ة ،
حدائ�ق الحي�وان  ،حديق�ة المس�كن  ،حديق�ة الش�ارع
 ،حدائ�ق األس�طح …  ،الس�احات واألفني�ة  ،األح�واش
واألفني�ة  ،األح�واش المدرس�ية  ،المالع�ب  ،مم�رات
المشاة .
ال يقتص�ر االرتق�اء بالمؤسس�ات التعليمي�ة لألطفال
والش�باب على المدارس والجامعات باعتبارها معاهد

 مبانــي الخدمات المسطحات المفتوحة أنديــة علمية – اجتماعية واسر طالبية الخدم�ات الطالبي�ة م�ن (طباع�ة – تصوي�ر ،كتاب�ة ،كمبيوتر  ،اتصاالت …) .
 -مسرح مدرسي .

تعليمي�ة  ،وإنم�ا يتضم�ن البح�ث مج�االت عمراني�ة
أخ�رى تتكامل م�ع العملية التعليمية مثل المس�ارات

المدرسة بؤرة إشعاع حضاري

اآلمنة لألطفال إلى مدارس�هم  ،والفراغات العمرانية
الخاص�ة به�م والمناط�ق الترفيهي�ة والرياضي�ة وغير

زيادة الرصيد العمراني للمدينة كلها

ذلك من مفردات التصميم الحضري التي تتعامل مع
األطفال والشباب .
ول�ذا ال يقتص�ر البح�ث عل�ى االرتق�اء بالمؤسس�ات
التعليمي�ة كوح�دات بنائي�ة فق�ط  ، Buildingsوإنم�ا

68

العدد

170

 مع�دالت المناط�ق الخض�راء والمفتوح�ة والمالع�بالرياضية .

يتعرض البحث لكثي�ر من الملحقات وعناصر العمران

 -مع�دالت الخدم�ات االجتماعي�ة العام�ة والثقافي�ة .

الت�ي تس�اهم مس�اهمة فعالة ف�ي االرتق�اء بالبيئة

 -التش�كيل العمران�ي والبص�ري للمدين�ة (المبان�ي) .

ورغم أنه تبذل محاوالت عديدة في
ه�ذا االتج�اه ف�ي العال�م العرب�ي
عامة وفي مصر خاصة إال أنها تظل
دون المس�توى م�ن جه�ة وال تصل
إل�ى حي�ز التنفي�ذ م�ن جه�ة أخرى
(الهيئ�ة العامة لألبني�ة التعليمية
2001،م)  .ول�ذا كان االتج�اه إل�ى
تصامي�م المؤسس�ات التعليمي�ة
والثقافية لألطفال والشباب البعد
ع�ن النمطي�ة  ،ومحاول�ة االقتراب

 - 3منهجية البحث :

م�ن الطبيع�ة والوصول إل�ى نوع

تعتم�د المنهجي�ة المتبعة ف�ي هذا البحث عل�ى أكثر من أس�لوب وذلك

من التزاوج بين البيئة والمبنى .

تبعا لنوعية التعامل مع مفردات البحث وعناصره األساسية ويمكن إلقاء

حي�ث يمي�ل كثير م�ن المصممين

الضوء على هذه المنهجية ودورها في توجيه عملية البحث .

إل�ى تحاش�ي األن�واع التقليدي�ة

كما يلي -:

وتصمي�م فراغ�ات أكث�ر مرون�ة

 -المنه�ج التحليل�ي والذي يعتمد على دراس�ة الظاهرة م�ن خالل تحليل

لتحقي�ق ن�وع م�ن الحري�ة للطفل

عناصره�ا األولية مثل تحلي�ل الفراغ�ات المعماري�ة والعمرانية لمعرفة

من خلال التعام�ل مع ه�ذا الفراغ

وظائفه�ا  ،وعناصره�ا وم�ا توفره لألطفال والش�باب وتحلي�ل معدالتها

المفتوح ب�كل مكونات�ه وعناصره

ونسبها .
 المنه�ج المق�ارن حي�ث يت�م الحك�م ع�ادة عل�ى ظاه�رة ما م�ن خاللمقارنته�ا بمثيله�ا في مجتمع آخ�ر أو في مدينة أخرى تش�ترك معها في
بعض أو في كل خصائصها .
ويتطل�ب كل م�ن المنهجين الس�ابقين االرت�كاز على عنصري�ن هامين :
•" الدراسات والمسوحات الحقلية والعينات الدراسية .

وتع�دد اس�تعماالته ف�ي أنش�طة
كثي�رة (ح�ازم حس�ام الدي�ن مص�ر
1990م) ويمثل ه�ذا االتجاه ما يعرف
حالي�ا بالعم�ارة البيئي�ة أو العمارة
الخضراء ( .عادل ياسين 2000م)
ويتح�دد ذلـ�ك م�ن خلال دراس�ة
العالق�ة بي�ن المبن�ى والالمبن�ى

• األدبيات التي تناولت المجال بشكل أو بآخر .

 ،األمـ�ر الــ�ذي حـــ�دى ببعـ�ض

أوال  :قراءة الوضع الراهن

المصمميـ�ن أن يجع�ل تصمي�م
الفصــ�ل الــدراس�ـي ال يخضـ�ع

البيئة والمؤسسات التعليمية

لألش�كال الهندس�يــة التقليدي�ة

ولقد أدى غياب البعد البيئي في تصميم المؤسسات التعليمية إلى

(المرب�ع أو المث�ل  ،ب�ل يمي�ل إلى

ظهور نماذج نمطية من المدارس ال تحقق التفاعل مع البيئة في محاولة

التلقائي�ة)  .وأن يعك�س تصمي�م

للتكامل معها أو اإلنسجام مع المكونات البيئية بحيث تصبح المدرسة

المدرس�ــة الخصائــ�ص التـــ�ي

جزءا من التشكيل البيئي مما يحبب التعامل معها سواء من العاملين

تحق�ق تناس�قا كاملا م�ع الموقع

أو من الطالب .

الطبيع�ي م�ن حي�ث الخصائ�ص
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األيكولوجي�ة والفراغية والطوبوغرافية  .ولذل�ك كان من األهمية بمكان

تحدي�د مفه�وم  . Kinder Gartenباعتباره�ا م�ن التعاري�ف الت�ي يج�ب
الوقوف عندها والتي تشير إلى ما يهدف إليه البحث هو من محاولة المزج
بي�ن المبن�ى والطبيعة ف�ي تجس�يد لعال�م الطفول�ة  Kinderأطفال و
 Gartenحدائق مع أنها تعبير ألماني أصال إال أنه لداللته البيئية اس�تعيرت
واستعملت في اللغة اإلنجليزية وغيرها من اللغات  .القاموس األلماني .

لوضع األغراض أو الجلوس لعدم
توفير أماكن لهذا الغرض .
 -5عدم قدرة الفراغ على استيعاب

تلع�ب الفراغات العمراية دورا ب�ارزا ينعكس على تنش�ئة األطفال وعلى

المحاضرات .

توجي�ه س�لوكيات الش�باب  .األمر ال�ذي يدعو إل�ى اإلبداع ف�ي تخطيطها

 -6الضوضاء كأحد أش�كال التلوث

وتصميمه�ا باألس�لوب ال�ذي يحق�ق اله�دف منها  ،فم�ن خلال الفراغات

البيئـ�ي المرفـ�وض ف�ي هـ�ذا

يمكن تحقيق المبادئ التالية .

الصرح األكاديم�ي ( .أحمد عوف

• ب�ث الع�ادات والتقاليد بين األطف�ال في تعاملهم م�ع اآلخرين ضمن

2002 ،م)

أسلوب العمل الجماعي في مرحلة مبكرة من العمر .
• تنمي�ة المه�ارات الت�ي يمك�ن اكتش�افها مبك�را ف�ي األطف�ال أثن�اء
سلوكهم في الفراغات العمرانية .
• تدري�ب الطف�ل عل�ى التفاعل م�ع المكون�ات الطبيعي�ة والبيئية من
حوله مثل الشجيرات وأحواض الزهور ومكونات الفراغ العمراني .
• انطالقـ�ة الطفـ�ل فـ�ي الفراغ�ات العمراني�ة وإحساس�ه بن�وع م�ن
الخصوصية بعيدا عن تعليمات المشرفين والموجهين .

وأفـــ�رزت الــدراس�ــة التحليليـ�ة
تحـديــ�د الفــ�راغ وإعادةتوظيفه
بما يحق�ق االنس�جام م�ع العملية
التعليمية.
ولذل�ك ف�إن م�ن أه�م مؤش�رات
تقييـ�م المؤسس�ـات التعليمـية
وخاص�ة ف�ي المراح�ل األولى مثل
الحضانـ�ات  ،وريـ�اض األطفـ�ال ،
الم�دارس االبتدائية نس�بة مس�احة

أمثلة تحليلية لبعض الفراغات العمرانية

المبنـ�ى  Bui l t U p A r e aإلـ�ى

تعمد البحث – كما أس�لفنا – على تحليل لبع�ض العناصر العمرانية مثل

المس�احة الكلية  ،أو إلى المساحة

الفراغ�ات التعليمي�ة للتدليل عل�ى خصائصها واس�تعماالتها وعناصرها
باعتبارها أحد المكونات العمرانية للشباب في مرحلة الجامعة .
الس�تكمال الجوانب البحثية كان البد من دراسة تحليلية لبعض الفراغات
العمرانية بإحدى المؤسسات التعليمية على النحو التالي :
أ ) فراغ عمراني بجامعة القاهرة
أسفرت الدراسة التحليلية لعدة فراغات عمرانية تتخلل مباني جامعة
القاهرة عن عدة نتائج :
 -1تداخل حركة المشاة (من الطالب) مع حركة السيارات .
 -2عدم استعمال عناصر تجميل أو تنسيق مطلقا .

العدد

 -4اس�تخدام الس�يارات المنتظ�رة

 - 4الفراغ�ات العمراني�ة وأهميتها لألطفال والش�باب :

• تدري�ب الطف�ل وتعوي�ده عل�ى التفاع�ل م�ع اآلخري�ن  ،وخاص�ة ف�ي

70

المشاكل البيئية .

حركة الطلاب أو انتظارهم قبل

هذا الحيز العمراني المحدود .
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 -3أرضيات إس�فلتية لها العديد من

غير المبنية .
جامعة القاهرة

ب) دراسة عينة
م�ن منطلق االقتراب من الوضع الراهن للمؤسس�ات التعليمية وتقييمها
من منظور علمي من خالل عدة معايير  ،ثم اختيار عينة تمثل حوالي % 20
من جملة المدارس األساس�ية في مصر وعددها  800مدرسة بهدف التعرف
على المع�دالت التصميمية والتخطيطية ومدى رضاء المس�تعملين لها
طالبا وأس�اتذة وغيرهم  ،وتتوزع هذه الم�دارس (العينة) على جميع أنحاء
مص�ر تقريب�ا ( .الهيئة العام�ة لألبني�ة التعليمية 2000م)  .وق�د تمت هذه
الدراس�ة عن طريق اس�تبيانات وع�ن طريق مقابالت ش�خصية وتم تدوين
اإلجابات وتحليلها.
وأسفرت نتائج هذا االستبيان عن :
 ارتفاع نسبة الضوضاء بالمدرسة % 45 عدم وجود أماكن مخصصة لألنشطة المختلفة % 33 ارتفاع كثافة الفصل % 60 نقص في عدد الحجرات والمكاتب % 68 نقص المعامل % 66 نقص في مساحات المالعب % 54 نقص في غرف أعضاء هيئة التدريس % 59 نقص اإلضاءة الطبيعية % 45 نقص في دورات المياه % 58تدن�ي نصي�ب الطف�ل م�ن المناط�ق الخض�راء والمناط�ق المفتوح�ة
بالمدرسة إلى حوالي  0.9م/2طفل.
إال أن م�ن أه�م النتائج التي أس�فر عنها االس�تبيان ه�ي  « :الهيئة العامة
لألبنية التعليمية  ،القاهرة 2001،م»

جـ) دراسة مقارنة :

• وج�ود بع�ض الم�دارس في مناط�ق متطرفة ع�ن المدين�ة  ،األمر الذي

حيـ�ث تـ�م إج�راء دراس�ة حقلي�ة

يجعل من الوصول إليها مشكلة بالغة خاصة لألطفال .وتمثل .% 41

لتحليل بع�ض الفراغات العمرانية

• ع�دم وج�ود وس�ائل مواصلات خاص�ة بالمدرس�ة أو مواصلات عام�ة
مباشرة  ، % 53األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع زمن رحلة المدرسة يوميا ذهابا
وإياب�ا ناهي�ك عن اإلرهاق الناش�ئ عن تلك الرحلة وال�ذي ينعكس على
مستوى التحصيل المدرسي .
• وجود بعض المدارس على طرق رئيس�ية وس�ريعة  ،أو على مقاطعات
خطرة للطرق .% 46

ف�ي خمس م�دن مصري�ة  ،لمعرفة
نصي�ب الطف�ل م�ن المناط�ق
الخض�راء في ه�ذه الم�دن  ،والتي
أس�فرت بوض�وح عن�د تدن�ي ه�ذا
المع�دل بص�ورة كبي�رة خاصة عند
مقارنتها بمثيلتها في دول أوروبية
 ،كما يوضح الجدول رقم ()1

71

العدد

170

جدول ( )1مقارنة بين نصيب الطفل من المناطق المفتوحة في خمس مدن مصرية
« سامية فاضل  ،مصر 2002م .

دمياط

المنصورة

كفر الشيخ

طنطا

شبين الكوم

مساحة المدينة (كم( 2

983

4200

1285

3010

1256

عدد السكان (باأللف)

110

370

125

373

165

عدد األطفال (باأللف)

41

170

57

76

70

نسبة األطفال %

37,6

46

45,8

47,3

41,9

نسبة الفراغات المفتوحة %

1.8

1,1

3.1

1.45

2.77

معدل نصيب الفرد (م( 2

0.67

0.52

1.34

0.49

0.95

3.7

8.1

4.6

5.4

4.3

0.068

0.093

0.135

0.081

0.011

نسبة الفراغات المفتوحة لألطفال بين
الفراغات المفتوحة الكلية %
معدل نصيب الطفل (م( 2

ويش�ير تقري�ر األم�م المتح�دة  United Nationلس�نة 1990م إل�ى تدن�ي معدل المناط�ق الخض�راء والمفتوحة
والمناط�ق الترفيهية في مصر إلى  2سم/ش�خص  ،في حين يبلغ هذا المعدل ف�ي دولة مثل إنجلترا إلى حوالي
24م2/5رد  ،وف�ي بلدان أوروبي�ة أخرى إلى حوالي 31م/2فرد  ،وال يخفي ما له�ذه المناطق الترفيهية من أهمية ال
تقل عن أهمية التعليم والصحة خاصة في ظل اإلرهاق اليومي من العمل أو التحصيل الدراسي للطالب .
وينعك�س ه�ذا التدني في نصيب الفرد من المناطق الخضراء أو المفتوحة على نصيب الطفل منها  ،حتى في
حال�ة ارتفاع ه�ذا المعدل إلى فدان لكل  1000من الس�كان  ،بما يحقق  4.2م/2فرد « هيئ�ة التخطيط العمراني ،
مسر 2000م « فإنه يظل دون المستوى .
ولق�د أس�فرت التجارب ع�ن أنه يمك�ن الجزم ب�أن الحصول عل�ى فراغ دراس�ي مثال�ي يحقق كاف�ة االحتياجات
المطلوب�ة يعتب�ر ضرب�ا م�ن الوهم  ،كم�ا أن حجم المدرس�ة كلم�ا كان كبيرا كلم�ا أدى ذلك إلى ن�وع من عدم
االرتباط النفس�ي بين الطفل والمدرس�ة  ،ولقد لجأ بعضهم (المس�ابقة المعمارية للمباني التعليمية 2001م)
إلى نموذج المدرس�ة التي تحقق فلس�فة التعليم الحر حيث يمكن أن تكفل الفراغات تحقيق أنش�طة مختلفة
بشئ من المرونة شكل رقم ((. )2حازم محمد 1990م)

شكل رقم ( )1 - 2نموذج لمدرسة تحقق فلسفة التعليم الحر (المسابقة المعمارية لتصميم المباني التعليمية) – القاهرة 2001
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عل�ى المس�تويات الدني�ا ف�ي الوح�دات
التخطيطية الت�ي تعتمد على الحضانات
والم�دارس االبتدائي�ة  ،إال أن�ه ال ي�رد كثي�را
في ذه�ن المخط�ط كأحد أه�م العوامل
الت�ي توج�ه عملي�ة التخطي�ط بعدم�ا
أصبحت الس�يارة ه�ي العنصر األساس�ي

ثانيا  :تخطيط المدينة وعالم الطفولة والشباب
لي�س من المبالغة الق�ول بأن عالم الطفولة والش�باب يبدأ من
تخطي�ط المدين�ة  .فالمخط�ط الواع�ي ال�ذي يضع نص�ب عينيه

ف�ي دراس�ة الحرك�ة ف�ي المدين�ة عل�ى
كافة المستويات التخطيطية كما يوضح
الشكل (- 3أ) (أحمد عفيفي  ،مرجع سابق)

متطلب�ات وطموح�ات تل�ك الش�ريحة الغالي�ة والت�ي يج�ب أن
يكون لها نصيب األس�د في التنمية العمرانية الشاملة  ،وال عجب
أن تك�ون اس�تراتيجية تنمي�ة المدين�ة نح�و تحقي�ق عال�م أفضل
للطفولة والش�باب ول�ذا البد من إب�راز الجوان�ب والمجاالت التي
يمكن أن يقدمها مخططو المدينة والمصممون الحضريون The

 City Planners and Urban Designerلصياغ�ة مس�تقبل افض�ل
للطفول�ة والش�باب على حد س�واء  ،إن ه�ذا يعني أبع�ادا بيئية
واجتماعي�ة وأمنية تعتب�ر نتاجا ومحصلة ألعم�ال عمرانية  ،يمكن
اإلشارة إليها على النحو التالي :
• أن تكون الحضانة (رياض األطفال) هي بؤرة تش�كيل وتكوين

وح�دة تخطيطي�ة  Kindergarten Community Unitكأس�اس
لتركي�ب المدين�ة  The City Structureم�ن وح�دات متدرج�ة ،
تب�دأ من المس�كن ث�م المجموع�ة الس�كنية  Clusterثم وحدة
الحضان�ة  K.C.Uث�م وحدة المدرس�ة األساس�ية للتجمع األعلى
 B.S.Uثم وحدة المدرس�ة الثانوية وهكذا (مهران  ،علي الرياض

1999م ) وبذلك يكون األس�اس في تش�كيل وتركي�ب المدينة
م�ن وحدات تخطيطية تعتمد على مؤسس�ات تربوية وتعليمية
لألطفال والشباب تتدرج هرميا مع أعمارهم .

شكل رقم ( – 3أ ) مسارات آمنة لألطفال والشباب

• موق�ع الحضان�ة والمدرس�ة االبتدائي�ة – بن�اء عل�ى م�ا س�بق
يكون ضمن مس�افة س�ير معقولة لكافة األعمار والتي يجب أال

تتعدى  500م ألطفال الحضانات إلى  750مترا ألطفال المدرسة

اإلبتدائية ثم إلى حوالي  1.25كم لتالميذ المدرسة اإلعدادية ثم
تزي�د إلى حوالي  1.5كم للش�باب في المرحل�ة الثانوية  ( .أحمد
عفيفي القاهرة 2000م ).

وه�ذه معدالت تلعب عوامل أخرى دورا ف�ي تحديدها مثل المناخ ،
التركيب االجتماعي واالقتصادي للمجتمع … ،
• تخطي�ط وتصمي�م مس�ارات آمن�ة للس�ير بي�ن المس�كن
والحضان�ات والمدارس االبتدائي�ة يمنع فيها الم�رور اآللي تماما
وتعال�ج بيئي�ا وبصريـا م�ن منظـ�ور تجميـل وتنس�يـق الموقـع
 ، Landscapeوم�ع أن ه�ذا العنصـ�ر يمكـ�ن تطبيـقـ�ه بنجـ�اح

شكل رقم ( – 3ب ) مسارات آمنة لألطفال والشباب
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 - 5الشوارع السكنية
لألطفال والشباب
إن االرتق�اء بالمؤسس�ات التعليمي�ة يج�ب أن
يتضم�ن الط�رق والمم�رات الموصل�ة إليه�ا ،
عالوة على اختيار مواقعه�ا بما يمكنها من أداء
وظيفتها على الوجه األكمل.
من هذا المنطلق كان االهتمام بتطوير الشوارع
الس�كنية من أجل األطفال والشباب كما يوضح
الش�كل رقم ( )4وذلك لتحقيق ع�دة أهداف من
أهمها :
قيادة الدرجات براحة وآمان
 تقييد سرعة السيارة . التنزه والتجوال للمسنين . اللعب … التسلية والدردشة . الذهاب إلى المدرسة سيرا على األقدام . الذهاب إلى العمل سيرا على األقدام . مشاهدة ما يفعله اآلخرون . رعاية األشجار واألزهار .• تأسيس�ا على العوامل الس�ابقة يجب أن يكون
موق�ع المدرس�ة  Locationبعيدا ع�ن تقاطعات

الط�رق الرئيس�ية بالنس�بة للم�دارس اإلبتدائي�ة
والثانوي�ة  ،وبذل�ك يمك�ن تف�ادي الكثي�ر م�ن
المش�اكل البيئي�ة والمروري�ة واألمني�ة نتيج�ة
لتكوي�ن عقد مروري�ة  Traffic Nodesناش�ئة من
المرور العابر  Through Trafficفي ساعات الذروة

الصباحية والمس�ائية عن�د بداية ونهاي�ة الدوام
اليومي للطالب  ،وهناك العديد من المعالجات
التخطيطي�ة لمث�ل ه�ذه الح�االت ف�ي الوض�ع
الراه�ن مث�ل تعدي�ل مس�ارات الحرك�ة  ،ونظام
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شكل رقم ( )4فراغات لألطفال

• العمـ�ل علـ�ى زيــ�ادة نصيــ�ب الطفــل والش�ــاب من
المس�طحات الخضراء الالزمة للترفيه واللعب ضمن ميزانية
اس�تعماالت األراض�ي للمدين�ة  ،والعم�ل عل�ى تنويعه�ا
كعنص�ر ج�ذب تتمث�ل ف�ي الحدائ�ق والمالع�ب والفراغات
العمراني�ة والمس�ارات اآلمنة للمش�اة  ،حيث أف�ادت بعض
الدراس�ات الت�ي ت�م إجراؤها عل�ى خمس م�دن مصرية في
خمس محافظات بالوجه البح�ري عدم وجود مناطق خضراء
أو مالع�ب تتناس�ب وأعم�ار تلك الش�ريحة الهام�ة وإن كان
ه�ذا ال يمن�ع وج�ود بعض الحدائ�ق العام�ة التي ته�در فيها
متطلب�ات األطفال  .وأس�فرت الدراس�ة المذك�ورة على أن
متوس�ط نصيب الطف�ل من الفراغ�ات المفتوحة في مصر
 0.13م 2للطف�ل بمدن الدلتا * ،علم�ا بأن المعدل العالمي
يتراوح بين  20 – 15م 2في بعض المدن األوروبية .
• تصني�ف الفراغ�ات وظيفي�ا وعضوي�ا في تركي�ب المدينة
حس�ب األعم�ار  ،فهن�اك مرحل�ة الطفول�ة المبك�رة (2-6
سنوات) التي تتطلب فراغات خالية من األلعاب التي يمكن
أن تسبب أضرارا وتقتصر على أحواض الرمل  ،أحواض الزهور
مثال  .ومرحلة الطفولة الوس�طى والمتأخرة ( 12 – 6س�نة)
وهذه تتطلب مالعب ذات أجهزة – وحدائق – مراكز ترفيهية –

االتج�اه الواح�د والش�وارع المقفل�ة  ،وإع�ادة

مالعب تركيبة أما مرحلة الشبيبه والشباب فتتطلب مالعب

تخطيط وتصميم حركة دخول الطالب من وإلى

وأندي�ة رياضي�ة واجتماعي�ة وثقافية تتناس�ب ف�ي أحجامها

المدرسة … إلخ.

ومواقعها ومعدالتها مع تلك الفئة العمرية .

• تكام�ل المنظوم�ة العمرانية للمدن  ،إذ أن توفير مثل هذه المتطلب�ات لصناعة عالم الطفولة يحقق العديد من
األهداف البيئية والصحية والتربوية والنفسية لدى األطفال من حيث التمتع بأنشطة الشمس شتاء والهواء الطلق
صيفا وحب االنطالق والتعامل مع الطبيعة ومفرداتها وعناصرها.

 - 6استراتيجية عمرانية من أجل الطفولة :
تكون مهمتها :
• مواجهة التحديات المستقبلية لصناعة عالم الطفولة في مجال العمران .
• توجي�ه تنمي�ة الم�دن العربي�ة بما يحقق طموح�ات وتوقعات الطف�ل متمثلة في كل عناص�ر المدينة التي تتعام�ل مع الطفل أو
الشباب سواء في شكل مسكن أو حضانة أو مدرسة أو شارع .
وتوضح األش�كال المرفقة تصورا ورؤية الفراغات الخاصة باألطفال والشباب التي تؤكد توجهات األبحاث ورؤيته المستقبلية لما يمكن
أن يكون عليه عالم الطفولة والشباب في المدينة العربية (وسوف يتم عرض العديد منها من خالل )Power Point
علاوة على ما س�بق فهناك بعض االعتبارات التخطيطية التي يمكن أن تس�اهم ف�ي االرتقاء بالفراغات الخاصة لألطفال والش�باب .
منها :
 تطوي�ر الفراغ�ات البيني�ة (بين الكتل البنائي�ة وبعضها) كفراغ�ات حدائقية لألطفال في مرحل�ة الطفولة المبك�رة  ،خاصة وأن تلكالفراغات عادة ما تكون محمية من األخطار المرورية .
 اس�تغالل األرض البيض�اء  ،وهي الجيوب العمراني�ة  ،التي لم يتم تطويره�ا وتنميتها بعد  ،حيث يمكن اس�تغاللها كمالعب وحدائقلألطفال أو الشباب لحين تطويرها  ،ولو باإليجار من مالكها بدال من تركها مصدرا مزعجا بيئيا .
 اس�تغالل األرصفة  Side Walkوتطويرها بما يحقق االس�تغالل األمثل لها من حيث معالجتها بيئيا وتنسيقها وتجميلها بعناصر التجميلالمناسبة من تشجير وأحواض زهور وطبات ومقاعد ومظالت وأرضيات ومعالجة تباين مناسيبها من أجل األطفال (والحوامل) .
وكذلك تخطيط مسارات الحركة للطفل خاصة من المسكن والحضانة أو المدرسة ومعالجتها (هدى الشيال  ،الكويت 2004م) بعناصر
التجميل والتنسيق مما يجعل منها بيئة محببة للطفل .
 يمك�ن لمخطط�ي المدن تحديد االش�تراطات البنائي�ة التي تعمل على رف�ع المبنى على أعمدة واس�تغالل الطاب�ق األرضي كفراغمفتوح لألطفال ولو على مستوى عدة عمارات متقاربة تشكل فيما بينها مجموعة سكنية . Cluster
 يمك�ن تغطي�ة الت�رع والمص�ارف المائي�ة في الم�دن الصغي�رة واس�تغالل المس�طحات الهائلة فوقها في ش�كل مناط�ق مفتوحةلألطف�ال حتى ولو تطلب بعض اإلنش�اءات الخفيفة  Light Structureكما في مش�روع المخطط الهيكل�ي لمدينة المنزلة  « .أحمد
عفيفي  ،القاهرة 2002م » .
عالوة على أن ذلك يحل كثير من المشاكل البيئية والصحية الناتجة عن تلك المجاري المائية .
 اس�تغالل أفنية المدارس بكافة مس�توياتها لتكون مكانا مفتوحا لألطفال أو الش�باب خاصة في اإلجازات مما يعيد للمدرسة مكانتهاكبؤرة إشعاع حضاري تعليمي وتثقيفي وترفيهي  ،إن ذلك سوف يساعد كثيرا على تنمية العالقات االجتماعية وتنشيط الروابط
بين السكان من خالل اصطحابهم لألطفال إلى تلك الماكن المفتوحة .
 االتج�اه نح�و تطوير أس�طح المباني الس�كنية واس�تغاللها كحدائق أس�طح  Roof Gardensفي محاول�ة لرفع نصيب الف�رد عامة منالمناطق الخضراء والترفيهية مما يمكن أن ينعكس بالتالي على نصيب الطفل من هذه الحدائق التي يمكن تطويرها بصفة خاصة
بما يتناس�ب ومتطلبات األطفال مع مراعاة االش�تراطات األمنية من حيث صيانتها وريها وعمر المبنى وحالته اإلنشائية  ،أندية الشباب
 ،الساحات العامة  ،المالعب متعددة األنماط  ،التجربة الصينية  ،التجربة األلمانية  ..إلخ .
 ع�دم توجي�ه الهوائي�ات في اتج�اه أبنية مدارس األطف�ال (أب�راج التليفزيون  +محط�ات البث اإلذاع�ي والتليفزي�ون  +محطات تقويةالمحوالت)  « .المركز المصري لحقوق السكان ».
 استخدام عناصر التنسيق والتجميل المناسبة . Landscape Element مراعاة مقياس األطفال  Child Scaleفي كافة الفراغات والعناصر التصميمية األخرى مثل السلالم  ،الحمامات  ،المناس�ك  ،المقاعد ،اإلعالنات الحائطية  ،الرسومات المعلقة  ,,, ،إلخ .
وأخيرا ال يجب تهميش الجهود المبذولة نحو االرتقاء بعالم الطفولة والش�باب  ،رغم اعتبار عام 2002م عام الطفولة بالش�رق األوس�ط
وشمال إفريقيا ورغم المنتديات والمؤتمرات والتوصيات إال أنها تعتبر مجهودات متناثرة تنقصها الشمولية.
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تقرير
فوائد األشجار في المدينة العربية
د .أي ّوب أبو دي ّة
الحاصل على جائزة داعية البيئة

لجائزة منظمة المدن العربية لعام 2015

في المعدل العام فإن كل ش�جرة ناضجة تستهلك

كذلك فإن األشجار تنقي الهواء من األغبرة وتمنع انجراف

س�نوي ًا نحو  10ال�ى  20كيلوغرام من ثاني أكس�يد

التربة وتزيد من احتمالية تساقط األمطار وترفع من رطوبة

الكرب�ون .وقيم�ة ه�ذه الش�جرة مهم�ة ومرتفع�ة

الج�و وتلطف�ه ف�ي المناط�ق الصحراوي�ة؛ كذل�ك فإنها

للغاية ألن اإلنس�ان خالل تنفس�ه فق�ط ،أي بإطالق

تس�هم في زيادة الرقع�ة الخضراء وتخف�ض بالتالي من

الزفير م�ن الرئتين ،ينتج ضعف ه�ذه الكمية .وذلك

فاعلي�ة ظاه�رة االنحب�اس الح�راري ،عل�ى عك�س األلوان

يعن�ي أن م�ن واجب كل إنس�ان أخالقي ًا أن يس�عى

الداكن�ة التي تمتص الحرارة ،كما أنها تخفض من س�رعة

إلى زراعة ش�جرتين على األقل ف�ي حياته لتعويض

الهواء وتمنع الزحف الصح�راوي وتلتقط األغبرة المحملة

عم�ا ينتج�ه م�ن ثان�ي أكس�يد الكرب�ون م�ن خالل

بالبكتيريا واألمراض والعناصر المش�عة وما إلى ذلك من

عملي�ة الش�هيق والزفي�ر فق�ط ،ناهي�ك بم�ا ينتجه
اإلنس�ان من غازات تلوث البيئة خالل تنقله وس�فره
وبن�اء منزله والمواد الغذائية التي يس�تهلكها وما
يحتاج إل�ى أربعة أكواب مياه ،أو إل�ى لتر مياه على

من ثلث طن للمواطن الس�وداني؛ وه�ذا يعني أن األردن

األق�ل لتنظي�ف الفنجان بينما يس�تهلك من المياه

يقارب اس�تهالك الف�رد الصين�ي وهذا غي�ر منطقي في

لترا آخر خالل عملية الزراعة .أما الطاقة المستهلكة

ض�وء تباي�ن إجمال�ي الدخل القوم�ي للصي�ن والتقدم

لكل فنج�ان قهوة عربي�ة صغير في مراح�ل الزراعة

الذي يحدث فيها على األصعدة كافة.
وم�ن القضاي�ا الخطي�رة التي يتع�رض له�ا األردن هو أنه

ف�ي مجمله�ا إل�ى الطاق�ة الالزم�ة لنق�ل مركب�ة

لديه من المس�احة الخضراء المس�تدامة التي تقل عن 1

كذل�ك تنت�ج كل ش�جرة نح�و  100كيل�و غ�رام م�ن

يصل عدد الفصائل الش�جرية النادرة إلى  349فصيل نادر؛

األكس�جين ،لذل�ك فإنه�ا مص�در مه�م للبيئ�ة
المس�تدامة والصحية .كذلك فإننا نس�تطيع القول
إن األش�جار بإمكانها تخفيض درج�ة حرارة البيئة من
 6 – 2درج�ات سيلس�يوس ،األمر الذي يجعلنا نش�عر
بالراح�ة الحراري�ة أكث�ر ويقل�ل ذل�ك من اس�تهالك
الوقود للتبريد ،حيث تستهلك دول الخليج نحو 70%
من كهربائها للتبريد فقط.

العدد

من ثاني أكس�يد الكربون بينما الش�خص الصيني ينتج 6

إلى ذلك .إذ إن اس�تهالك فنج�ان صغير من القهوة

متوسطة الحجم مسافة تقارب  20كيلومتر ًا.

76

األردن ينت�ج ف�ي المعدل نحو  4طن لكل ش�خص س�نوي ًا

طن س�نوي ًا في مقاب�ل  80طن للمواط�ن القطري وأقل

والقطف والتصنيع والنقل والطبخ والخدمة فتصل
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 %م�ن مس�احته ،وفيه أيض ًا فصائ�ل نادرة من األش�جار .إذ

واأله�م من ذلك هو أن  76من هذه الفصائل النادرة

اإلنس�ان من حيث إصابته بالحساس�ية والربو على سبيل

(حس�ب تقرير حالة البيئة في األردن :التنوع الحيوي

المث�ال؛ وأيض� ًا تطوي�ر الزراع�ات الت�ي تس�تهلك المي�اه

واألنظم�ة البيئي�ة) هي مه�ددة باالنق�راض ،لذلك

المس�وس المالح�ة الت�ي تحتوي عل�ى نس�بة عالية من

ينبغي ايالء زراعة األشجار عناية بالغة ،فكيف نمهد

األملاح ،ربما ف�ي ري نبات�ات الزينة أو زراع�ة بعض أصناف

لذلك؟

البندورة والكرسنة الذي أثبت نجاعته في العالم.

ينبغـ�ي تأميـ�ن حمايـ�ة األش�جار م�ن الحيوان�ات

كذلك إنت�اج البيوديز ل  Biodieselأو الوقود العضوي �Bio

والرع�ي الجائر والحماية من الحرائق والتش�ارك في
المس�ؤولية بين الدولة والمواطنين .فكيف يمكن

 fuelsواألعالف والثمار من خالل زراعة هذه األش�جار ،فهناك
الكثير م�ن النوعيات التي تنتج م�واد عضوية قابلة إلنتاج

تأمين تلك الحماية!

الدي�زل وأيض ًا الكثير منه�ا يمكن اس�تخالص الزيوت منه

ينبغ�ي أو ً
ال تأمي�ن الوع�ي والتثقي�ف الع�ام إل�ى

أو يمك�ن اس�تخدامه كأعلاف .وش�جر الهلهوب�ا واألرغان

مس�توى راق انطالق� ًا م�ن الصف�وف األول�ى ف�ي

والجاتروفا من األمثلة على ذلك.

وانتهـــ�اء بالجامعــ�ات والموظفي�ن
المـ�دارس
ً
ف�ي دوائره�م العام�ة والخاص�ة وف�ي مزارعه�م
ومصانعهم ومواقعهم التجارية والخدمية وغيرها.

وينبغ�ي االعتم�اد عل�ى التنوع ف�ي زراعة األش�جار وعدم
االقتص�ار عل�ى نوعي�ة واحدة ألن تجرب�ة ماليزيا ف�ي زراعة
شجر زيت النخيل قد أثبتت أن الغابات المتراصة منها أدت

وم�ن المهم اختي�ار الفصائل من النبات�ات المحلية

إل�ى نفوق الكثير م�ن الحيوانات وانهيار الث�روة الحيوانية

التي اعت�ادت على المناخ وعدم اس�تيراد الفصائل

وهجرة الطيور الموج�ودة في المنطقة؛ فالغابة الحرجية

األجنبي�ة كاس�تيرادنا للمركبات واأللبس�ة والغذاء
م�ن كل حدب وصوب؛ كذلك يجدر بن�ا التركيز على
الفصائ�ل المه�ددة باالنق�راض والت�ي عدده�ا 76
فصي�ل ف�ي األردن مثلا لحمايته�ا م�ن االنق�راض،

بحاجة إلى تنوع كبير في أنواع األشجار وأعمارها وهو علم
بحد ذاته من شأنه أن يسمح بالتنوع الحيوي أن يترعرع في
الغابات المتنوعة الفصائل.

واللج�وء إل�ى زراع�ة النبات�ات البري�ة المس�توطنة

وأخي�ر ًا يفض�ل أن يتراف�ق مش�روع تحري�ج الغاب�ات م�ع

في بالدنا ب�د ً
ال من زراعة النجيل والبانس�يه وما إلى

انخف�اض التلوث الهوائ�ي بكافة مص�ادره وبخاصة إنتاج

ذلك من نباتات وأعش�اب تس�تهلك المي�اه بإفراط.

الديزل والمشتقات النفطية الذي يجب أن يكون مطابق ًا

حت�ى في المناطق الصحراوية الجافة كدول الخليج

للمواصفات العالمية؛ فعلى س�بيل المث�ال ينتج الديزل

هناك فصائل نباتية محلية مثل الصباريات بأنواعها

(المازوت) ف�ي العديد من البلدان العربية بنس�ب كبريت

وأش�جار الق�رم كم�ا ف�ي محمي�ة رأس الخ�ور ف�ي

تتراوح بي�ن  12000-4000جزءا بالملي�ون بينما المواصفة

اإلمارات وأش�جار النخي�ل والنبات�ات الرعوية وغيرها

األوروبية ال تتجاوز  10أجزاء بالمليون فقط!!!! كذلك يفضل

التي تستوطن المناطق الصحراوية.

أن يتراف�ق ذل�ك كل�ه مع رف�ع الوع�ي العام واالس�تعداد

ويتطل�ع البعض إلى ضرورة التركي�ز على الزراعات

الكام�ل للدف�اع ع�ن ه�ذه الغاب�ات م�ن الحرائ�ق وعب�ث

البعلي�ة واختيار المواقع المناس�بة ل�كل نبتة وفق ًا

العابثين من قبل المواطنين أنفسهم لفتح المجال أمام

لطبيع�ة معدل س�قوط األمطار ،ودراس�ة آث�ار هذه

بيئة صحية مس�تدامة لنا ولألجيال القادمة من بعدنا .فما

النباتات الصحية على اإلنس�ان ومراعاة استهالكها

الفائ�دة م�ن زراع�ة محميات ال نس�تطيع إطف�اء حريق قد

للمي�اه كم ًا ونوع� ًا ،ودراس�ة إمكاني�ة تأثيرها على

يشب فيها بعد سنين من الجهد واالستثمار المتواصل؟
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عمارة المستقبل
تعوم على الماء وتغوص في األرض
سمير غريب

ربم�ا تكون العمارة ه�ي الفن األكثر تطلع� ًا إلى المس�تقبل .فما إن تبدأ

يعتقد المعم�اري الهولندي كوين

عم�ارة الحاض�ر في التحق�ق ،حتى يتجه خي�ال المعماريي�ن وعلمهم إلى

أولتي�وس أن المباني العائمة هي

ابت�كار تصامي�م للمس�تقبل .أهمي�ة العمارة ليس�ت فقط ف�ي تصميم
المبان�ي أي� ًا كان�ت وظائفه�ا ،ولكن أيض� ًا في أنه�ا تصحب معه�ا فنون ًا

ً
مثلا
عم�ارة المس�تقبل .يعط�ي
بس�فينة ركاب ضخم�ة تحم�ل م�ا

وعلوم� ًا أخرى في مجاالت مثل التش�ييد والتصميم�ات الداخلية واإلضاءة

بي�ن ثالثة آالف وأربعة آالف ش�خص

وغيرها.

يعيش�ون ف�وق الم�اء ويتنقل�ون

فما هي عمارة المستقبل التي يعمل عليها مصممو اليوم؟

م�ن مدين�ة إلى أخ�رى .عل�ى ذلك

يمكن أن تتعدد اإلجابة ،ولكنها من وجهة نظري هي العمارة التي غادرت
األرض .عم�ارة الماء والس�ماء .ظلت العمارة من�ذ بدايتها مرتبطة باألرض
عب�ر القرون وعب�ر الحض�ارات المختلفة .لك�نُ ،فرض على العم�ارة اليوم
أن تغ�ادر األرض ألن األرض أصبح�ت غير آمن�ة للحياة عليها .ه�دف العمارة
األول ه�و توفي�ر الم�أوى .أي توفي�ر الملاذ اآلمن لإلنس�ان .يب�دو أن المالذ
اآلمن س�يحط في القريب العاج�ل على الماء أو يعلق ف�ي الجو .فعمارة

يرى أنه م�ن الممكن أيض ًا أن نبني
مباني عائمة لمئات األشخاص في
بيئة مائي�ة .يريد بناء من�ازل تمكن
حمايتها من الفيضانات بأقل جهد.
وه�و يعتق�د أن الماء ينبغ�ي أن ال
يمث�ل مش�كلة ،بل أن يك�ون جزء ًا
من الح�ل .ل�ذا ،وبطريقة م�ا يفكر

المستقبل تهدف إلى التكيف مع تغيرات الطبيعة والتعايش مع الكارثة!
مث ً
ال :تصمي�م مبان تقاوم الفيضان�ات وتتعايش مع األعاصي�ر! لذا ،تظهر

المعماري�ون اآلن ف�ي كيفـيـ�ة

أفكار جديدة وجريئة قد ال يس�توعبها كثر من الن�اس اآلن .لنر َ ترجمة عملية

جع�ل مدنن�ا تعي�ش مع الم�اء بد ً
ال

عند معماريين يصممون لعمارة المستقبل:

من مكافحته.
يطلـ�ق علـ�ى المعم�اري
كوي�ن أولتيـ�وس لقـ�ب
الهولن�دي العائ�م .فقب�ل
 9س�نـوات أس�س مكتب�ه

«ووت�ر اس�تديو» ،المختص
ببناء منازل عائمة .التقنية
األساس�ية ليس�ت جديدة،
فهولن�دا تعــرف المـنـازل

العائم�ة من�ذ أكث�ر من 40
عام� ًا .لكنه يصم�م منازله
فــ�ي أش�كــال وأحج�ام
مختلفــ�ة كمبــ�ان له�ا
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المس�كونة بأف�كار غي�ر تقليدي�ة.
بأف�كار ومب�ان تقين�ا م�ن تقلب�ات
الطق�س وربما تس�اهم ف�ي إنقاذ
العالم.
يتاب�ع كوي�ن أولتيوس أيض� ًا خطة
جريئ�ة .يريد بناء أب�راج عائمة إليجاد
مساحة للطبيعة التي طردت خارج
مدنن�ا ،يطل�ق عليها اس�م «أش�جار
البح�ر» .ربم�ا تحول�ت يوم ًا م�ا إلى
غاب�ات مدننا الكب�رى .يقول« :نحن
في حاج�ة إل�ى طيورن�ا وأش�جارنا
أساس�ات إس�منتية عازلة للماء والت�ي يمكنها وفق قانون أرش�ميدس أن
تطف�و .ث�م يجر المنزل بق�ارب في البحر ليس�تقر في الم�كان المطلوب.
هكذا نش�أت منطقة جيبورج الساحلية شرق أمس�تردام ،كلها من المنازل
العائمة الفاخرة المجهزة لتواجه ارتفاع منس�وب المياه .للمنازل العائمة
مي�زة أخرى ق�د ال نتوقعها ،إذ إن بإمكانها امتص�اص الطاقة وتحويلها إلى
حركة ،ل�ذا فهي ال تتأثر كثي�ر ًا بالعواصف .ففي ظ�روف الطقس الخطرة
يك�ون الوجود في الماء أفضل من الوجود على اليابس�ة .فهل يمكن أن

وأسماكنا الصغيرة ليبقى النظام
البيئ�ي فعـ�ا ً
ال .أقتـ�رح اآلن أش�جار
بح�ر عائم�ة تش�به حديق�ة ،يمكن
تقس�يمها إل�ى مناط�ق وصنع برج
منه�ا .ه�ذه األب�راج أو أش�جار البح�ر
الخض�ر نقيمه�ا عل�ى بع�د مئ�ة أو
مئت�ي كيلومت�ر ث�م ننقله�ا إل�ى
الم�اء .م�ا تفعله ه�و أنه�ا تضيف

تكون هذه المنازل العائمة ح ً
ال إلنقاذ مدينة البندقية المهددة بالغرق؟

نظام� ًا بيئي� ًا جدي�د ًا تمام� ًا هن�اك.

المش�كلة في تنفيذ مثل هذه األفكار أن الكلفة عالية جد ًا .لكن مش�اريع
المعم�اري الهولندي في نيويورك ،وريو دي جانيرو ،ودبي جعلته مش�هور ًا

ل�ذا ،س�تكون لدينا أماك�ن للطيور
الصغيـ�رة والحيوانـ�ات الصغي�رة

ً
مثلا وضع
عل�ى مس�توى العالم .بع�ض تصاميم�ه العالمية غي�ر عادي.

تحت الماء».

تصميم ًا لمس�جد عائم وميناء عائم ويحلم ببناء اس�تاد عائم .استاد يؤجر
ل�كل ح�دث رياضي ضخ�م وينتقل من مكان إل�ى مكان ،بم�ا يفتح مجا ً
ال
اقتصادي ًا جديد ًا تمام ًا.

يش�اطره اله�دف نفس�ه وإن ف�ي
شكل مختلف البروفيسور األلماني
فيرنر س�وبك الذي يقوم بالتدريس
ف�ي ش�يكاغو .وه�و مدي�ر معه�د

مض�ى كوين أولتي�وس خطوة أبع�د :زار هو وفريق�ه أحي�اء دكا القديمة.
وم�ا ش�اهدوه تأثروا به كثير ًا .العدي�د من األحياء الفقي�رة تقع في مناطق

تصميـ�م المبان�ي الخفيف�ة ف�ي

الفيضان�ات .أولتي�وس مقتن�ع ب�أن طريقة بنائ�ه مجدية هن�اك .في هذه

ش�توتغارت فـ�ي الوق�ت نفس�ـه،

األحي�اء الفقي�رة القريب�ة م�ن الماء يمك�ن اس�تحداث المبان�ي العائمة

ولديه مكتب في دبي .هو مختص

لمس�اعدة تلك األحياء على تحس�ين الحياة واألوضاع فيها .صمم حاويات

بالمبـانـ�ي الخفيفـ�ة والواجهات

بس�يطة ،حيث يمكن أن يكون في داخلها م�دارس أو حمامات أو محطات

الش�فافة .ي�رى س�وبك أن العمارة

توزي�ع كهرب�اء .عندم�ا يح�دث فيض�ان ف�ي منطق�ة م�ا تبق�ى الخدمات

يجب أن تكون استشرافية وأن طرق

األساس�ية ف�ي معظمها جاف�ة .يأمل المعم�اري الهولندي بإث�راء األحياء

البن�اء يج�ب أن تخض�ع للمراجع�ة
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تقرير
في ش�كل أساس�ي .فيرنر س�وبك واحد من أش�هر المهندس�ين المدنيين ويعمل مع معماريين كبار مثل نورمان

فوس�تر وهيلموت يان ،لكنه صمم تحفته الفنية وبناها بمفرده :منزل�ه المعتبر أيقونة معمارية .فالمنزل يزن 16
في المئة من وزن منزل عادي بالحجم نفسه ،وهذا يعني أنه يوفر  85في المئة من الحمولة ،وبالطبع أيض ًا الكثير
من الطاقة .في الوقت نفسه ال يستهلك أقل كمية من الموارد فحسب ،بل هو قابل للتدوير بالكامل .إنه المنزل

الحديث األول القابل للتدوير بنس�بة  100في المئة منذ األكواخ الطينية ذات األس�طح المصنوعة من القش .غير
ذل�ك ال يكون ما نبنيه س�وى مكب نفايات من صنع البش�ر .واجهات المنزل زجاجية وش�فافة تمام� ًا لكنها عازلة
جيدة للحرارة .ثالث طبقات من الزجاج الخاص مع وجود غازات خامدة بينها تنقل الحرارة بأقل مما يفعل الهواء.
لهذا السبب يتابع فيرنر سوبك ابتكار األفكار الجديدة .مث ً
ال هو يحلم بمبنى ليس رفيق ًا بالمناخ والبيئة فحسب ،بل أن
يكون جزء ًا من الطبيعة في كل حاالت الطقس وكل المناطق المناخية .قال« :في طفولتي كنت أحلم بالعيش
ف�ي فقاع�ة صابون» .ل�ذا ،يعمل عل�ى تصميم منزل يمك�ن أن يتم داخله تخزي�ن الكهرباء والح�رارة ،وفي الوقت
نفس�ه المزيد من الراحة والش�فافية بكبسة زر ،حيث يمكننا الجلوس في أحضان الطبيعة ألننا نستطيع رؤيتها في
كل االتجاهات ،أو يمكننا تعتيم الزجاج آلي ًا ،ربما بالتصفيق ،ويمكننا فتح المنزل من خالل فتحة تبدو كشفرة!
في االتجاه نفس�ه أيض ًا ،يريد المعماري األميركي الش�اب تيد جيفنز أن تكون عمارة المس�تقبل متنقلة ويمكنها
أن تتفادى األعاصير المدمرة والعواصف الش�ديدة من دون أن تتأذى ،من خالل خاصية تجعلها قادرة على الغوص
فلم ال نجعل منازلنا متحركة أيض ًا؟ ويجيب :س�ياراتنا تتحرك
داخل األرض .يتس�اءل تيد :نحن نعيش ثقافة التنقل،
َ
ونح�ن نتح�رك ،فلندع المنزل يس�تفيد من ه�ذه التكنولوجي�ا .المعماري تيد جيفن�ز صاحب رؤية ولدي�ه أفكار غير
تقليدي�ة ُمذ كان طالب ًا .كان مش�روع تخرجه هو تصميم منزل تحت األرض .لم يكن فوق األرض س�وى مرأب كبير.
كان تصميمه دعوة إلى إعادة التفكير في كل شيء .اليوم تيد جيفنز شريك في شركة مقرها هونغ كونغ .في
الس�نوات الثالث الماضية ،فاز بعش�ر مس�ابقات معمارية كبرى في الصين .صمم مباني بواجهات ذكية تنظف
نفس�ها بنفس�ها .ووضع مخطط ًا لحرم جامعة يتس�ع لـ 12ألف طالب .أثن�اء تطويره مش�اريع عالمية كبرى ،لم
يفق�د رغبته في عمارة األعاصير ،ربما ألنه ش�هد هذه العواصف المرعبة في طفولته .م�ا زال جيفنز مبهور ًا بقوى
الطبيعة والعالقة بين البشر وبين الطبيعة« .علينا أن نعمل مع الطبيعة وإن حاولنا العمل ضدها فسنفشل كل
مرة» .هذا قاله تيد جيفنز ،وكتبته أنا قبله بس�نوات عدة في سلس�لة مقاالتي «آخر قرون اإلنس�ان» المنشورة في
جريدة «األخبار» القاهرية .بالطبع كتبت المعنى وليس الحرف.
ال متنق ً
خطر ببال جيفنز أن يبني منز ً
ال يمكن إنزاله تحت األرض عندما تقترب عاصفة .اس�تغرق هو وفريقه سنوات
لفهم تعقيدات تكنولوجية لتحقيق فكرته .كانت النس�خة الس�ابعة من التصميمات ناجحة يتحرك فيها المنزل
بأنظم�ة هيدروليكي�ة .أس�اس المنزل حوض تح�ت األرض من اإلس�منت المدعم وتحته طبقة م�ن الحصى ،يتم
التحك�م ب�ه برافعات هيدروليكية .أراد جيفن�ز أن يجعل المنزل أقل وزن ًا من البن�اء التقليدي بحيث يمكن النظام
الهيدروليكي المركزي أن يرفعه على ذراع .كانت الفكرة أن يكون الشكل بسيط ًا ،ومواد البناء خفيفة والغالف
من الكيفلر .تغليفه بالكيفلر يبقي شكله إروديناميكي ًا .الكيفلر مادة خفيفة وقوية ومكلفة تستخدم في صنع
السترات الواقية من الرصاص ،لذا فحلم جيفنز بإنشاء قرية كاملة من الكيفلر سيكون مكلف ًا جد ًا .تعتمد الفكرة
على وصل القرية بأقمار المناخ االصطناعية حتى يتم إنزال البيوت بالتزامن عند الضرورة.
يحل�م تيد جيفنز أيض ًا ببناء منازلن�ا من طريق طابعات ثالثية األبعاد ،وربما إنش�اء مصدات عواصف لكل منطقة
سكنية .يحلم ببناء منزل يكون كل شيء فيه آلي ًا .بناء منزل كالجسم البشري يصلح نفسه في حال حدوث ضرر.
إن كانت هناك عاصفة يصنع غالف ًا ويزيله في اليوم التالي ...هذه األفكار المجنونة ستش�عل ش�رارة أفكار أخرى.
هذا هو المستقبل.
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مقاالت
طاقة ..وكربون
م�ع انته�اء المؤتمرات األممي�ة التي مه�دت الطريق أمام أجن�دة التنمية

المس�تدامة حتى العام  2030بات على الدول والحكومات أن تتعاون في
ما بينها لتنفيذ ،قدر المس�تطاع ما نصت عليها أجندة التنمية المس�تدامة
لحماية الكوكب واإلنس�ان وتحقيق الرفاه .وفي ضوء ما تم التوصل اليه
ف�ي مؤتمر باريس حول المن�اخ فقد بات على الدول أن تقت�رب أكثر وأكثر

ذات إنتاجي�ة عالي�ة ،وهي تش�كل
حالي ًا أكثر من  90في المئة من إنتاج
الشعير الذي يزرع في البالد.

م�ن التحديات من خالل فكر ورؤية واس�تمرارية بمعنى أن التعاون الدولي

لك�ن تطبيق�ات العل�وم النووي�ة

من ش�أنه أن يسمح بخفض سريع لمس�تويات الغازات المسببة لالحتباس

تمت�د إلى ما ه�و أبعد م�ن الزراعة،

الحراري العالمي وتعزيز آمن الطاقة واألمن الغذائي وتسريع االبتكار.

فالسلفادور اآلن تس�تخدم التقنية

وتع�رض المقالتي�ن التاليتي�ن ال�دروس المس�تفادة ف�ي تحقي�ق أجندة
التنمي�ة المس�تدامة حي�ث كتب المدي�ر الع�ام للوكالة الدولي�ة للطاقة
الذرية يوكيا أمانو مقا ً
ال بعنوان (العلم والتنمية المستدامة) جاء فيه:
يبدو أن نش�ر العل�م النووي حقق فوائ�د كبيرة للدول النامي�ة ،ولكن تلك
ال�دول لم تعد ببس�اطة جه�ات س�لبية متلقي�ة للتقنيات الت�ي تخترعها
وتتبادلها شريكاتها من الدول المتقدمة ،بل على العكس ،اكتسبت عدة
دول نامية مس�تويات مرتفعة من الخبرة باتت تستخدمها بابتكار ،لتحقيق
فائدة لها ولغيرها.

النوويـ�ة فـ�ي مراقبـ�ة مياهه�ا
الس�احلية للبحـ�ث ع�ن الس�موم
البحريــ�ة التـ�ي يمك�ن أن ته�دد
صناعتها السمكية الحيوية.
إن مث�ل ه�ذه التقني�ات لديه�ا
اس�تخدامات طبي�ة حيوي�ة كذلك،
فاألدوات البس�يطة المش�تقة من
التقنيـ�ة النوويـ�ة س�اهمت ف�ي
تس�ريع اكتش�اف في�روس اإليب�وال

أهداف التنمية المس�تدامة ،التي تم تبنيها مؤخر ًا ،والتي تهدف إلى إنهاء

عندم�ا تفش�ى الم�رض مؤخرا في

الفق�ر وحماي�ة الكوكب وتعزي�ز االزده�ار للجميع بحلول س�نة  ،2030هي

غ�رب إفريقي�ا ،أم�ا ف�ي المج�ال

بالتأكي�د أهداف طموح�ة ،ولو أردنا تحقيق تلك األه�داف فينبغي أن تمنح

الصناعي فأصبح اس�تخدام أش�عة

الدول األفقر في العالم حرية الوصول ألفضل اكتشافات العلم والتقنية،

«غاما» م�ن أجل تعقي�م المعدات

ولحسن الحظ فإن لدى العالم نموذج ًا جيد ًا يمكن تقليده من أجل تحقيق

الطبية وحماية األغذية من التلوث

أه�داف التنمية المس�تدامة ،وه�ذا النموذج يتعلق بنش�ر التقني�ة النووية

أكثر ش�يوعا ف�ي البل�دان النامية،

السلمية.

وف�ي موريتاني�ا وبمس�اعدة م�ن

لقد عمل�ت الوكالة الدولية للطاق�ة الذرية عقود ًا م�ن الزمن مع منظمة
الغ�ذاء والزراع�ة التابعة لألم�م المتحدة من أج�ل مس�اعدة البلدان على
االس�تفادة م�ن التقني�ة النووي�ة والتقني�ات المرتبطة بها لتحس�ين أمن
الغذاء وتطوير التنمية الزراعية ،وعلى س�بيل المثال في أجزاء من الصين
والهند وباكستان ساهمت التقنيات النووية في تحقيق انخفاض ملموس
في انجراف التربة ،كما قام البروفيس�ور البيروفي مارينو روميرو باستخدام
الطفرة الناتجة عن اإلش�عاع وتقنيات أخرى في تطوير أصناف من الشعير

الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة
ت�م مؤخ�را افتت�اح أول مركز للطب
النـ�ووي ،والـ�ذي يقـ�دم خدم�ات
ش�املة ف�ي التش�خيص ومعالجة
وادارة م�رض الس�رطان واألم�راض
األخرى.
وبالطب�ع هن�اك الطاق�ة النووي�ة،
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مقاالت
إذ يوج�د حالي�ا حوال�ي  25دول�ة نامية تنظر في إنش�اء

غير المدمرة (يتم فيها اس�تخدام اإلش�عاعات األيونية

محط�ات طاق�ة نووي�ة م�ن أج�ل التعام�ل م�ع التحدي

الختب�ار ج�ودة مجموع�ة م�ن المنتج�ات المصنع�ة

الم�زدوج المتمث�ل في التحقق م�ن وجود م�وارد طاقة

م�ن أنابي�ب النف�ط والغاز إل�ى مكون�ات الطائرات)،

يمكن التعويل عليها والحد من انبعاثات غاز الدفيئة.

لق�د نقلت فيتن�ام تقنية المش�ع والمس�تخدمة في

ومن الواضح أن نشر العلم النووي قد حقق فوائد كبيرة
لل�دول النامية ،ولك�ن البلدان النامية لم تعد ببس�اطة
جهات سلبية متلقية للتقنيات التي تخترعها وتتبادلها
ش�ريكاتها من ال�دول المتقدمة ،بل عل�ى العكس من
ذلك ،اكتسب العديد منها مستويات مرتفعة من الخبرة
تس�تخدمها من أجل االبتكار ،وذلك لتحقيق الفائدة لها
ولغيرها.
عل�ى س�بيل المثال ،تأت�ي الهند كدولة تتمت�ع بالخبرة
في اس�تخدام الطاقة النووية ،لتتص�در طليعة التنمية
التقنية ف�ي مجاالت مثل المفاعالت الس�ريعة ،كما أن
ماليزيا تنقل إلى السودان خبرتها الكبيرة في االختبارات

الصناعات البتروكيماوية والمعادن الى أنغوال.
إن الدروس المستفادة من أجل تحقيق أهداف التنمية
المس�تدامة واضح�ة ،وأوله�ا أن الخب�رة ف�ي المج�ال
النووي تس�لط الضوء على اتساع الفرص في العلم
والتقنية والتي تحقق القيمة المضافة على مس�توى
االقتصاد الجزئي ،مما يعني دعم التنمية بشكل عام.
يجب الس�ماح للدول النامية كذلك بتحديد أولوياتها،
وأن تكون ف�ي الطليعة من أجل تحقيقه�ا ،علم ًا أنه
ينبغي عل�ى الدول المتقدمة دع�م تلك الجهود عن
طريق نق�ل الخب�رة والمعرفة ،وليس فق�ط من خالل
تزوي�د المع�دات ،وه�ذا يتطل�ب تح�و ً
ال ف�ي العقلية،
فال�دول المتقدمة يج�ب أن تغير تصوره�ا عن العالم
النام�ي كمصدر للعمالة الرخصي�ة أو كمكان لإلنتاج
الرخي�ص التكلفة ،وعوض ًا عن ذلك ينبغي على تلك
الدول معامل�ة الدول النامية كش�ريكة كاملة قادرة،
لي�س فقط على عمل األبح�اث والتنمية ذات التقنية
المرتفع�ة فحس�ب ،ولكن أيضا المس�اهمة بش�كل
متساو في المشاريع المشتركة.
ٍ
إن اله�دف التاس�ع م�ن أه�داف التنمي�ة المس�تدامة
يسلط الضوء على األهمية الحيوية للعلم والتقنية،
بينم�ا يدع�و العال�م – والس�يما ال�دول النامي�ة –
لدع�م النم�و الصناع�ي والتطوي�ر التقني وتش�جيع
االبت�كار وزي�ادة االنف�اق على األبح�اث والتنمي�ة ،غير
أن تحقي�ق ه�ذا الهدف س�يتطلب م�ن الحكومات أن
تظهر التزام ًا سياس�ي ًا مس�تدام ًا ،ليس فقط من خالل
تبن�ي السياس�ات والحواف�ز الصحيح�ة ،ولك�ن أيض� ًا
من خلال تأمين الموارد الكافية ،كما أنها س�تتطلب
من الش�ركات العالي�ة التقني�ة ،أن تس�عى لتحقيق
ش�راكات م�ع ال�دول النامي�ة كج�زء من المس�ؤولية
االجتماعية لتلك الشركات.
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لكن الحقيقة هي أن أهداف التنمية المس�تدامة الس�بعة عش�ر – من

الح�راري العالم�ي بنج�اح ،فف�ي ع�ام

إنه�اء الجوع وتوفير المياه النظيف�ة والصرف الصحي إلى المحافظة

 ،1997حاول بروتوكول كيوتو استخدام

على األنظمة البيئية  -تعتمد بدرجات مختلفة على مدى فعاليتنا في

نظام يقوم على حصص قابلة للتداول

استخدام العلم والتقنية ،وبينما يبدأ العالم هذه الرحلة التي تستغرق

إلنش�اء س�عر لالنبعاث�ات من غ�از ثاني

خمسة عشر عام ًا فإن اإلقرار بهذه الحقيقة الملحة أمر مهم جد ًا.

أكس�يد الكرب�ون ،ولكن�ه تعث�ر بعد أن

وتح�ت عنوان (خطة لس�عر الكرب�ون) للكات�ب بيير أندري�ه جوفيت و
الكاتب كريس�تيان دو بيرثوس « جوفيت أس�تاذ االقتصاد في جامعة

رفض�ت الوالي�ات المتح�دة والعديد من
البلدان الناشئة االنضمام إليه.

 ،Paris-Ouest-Nanterre-la Défenseوالمدير العلمي لكرسي اقتصاد

وف�ي  ،2009ق َّدم مؤتمر تغير المناخ في

المن�اخ في دامعة باريس دوفين ،أما دو بيرثوس فهو أس�تاذ االقتصاد

كوبنهاغن «عملية التعهد والمراجعة»،

في جامعة باريس دوفين ،ورئيس كرس�ي اقتصاد المناخ ،وقد اشترك

والت�ي بموجبها تقرر ال�دول ،من جانب

الكاتبان في تأليف الكتاب الذي نش�ر مؤخر ًا بعنوان «رأس�مال أخضر:

واحد ،مقدار الخفض الذي تعتزم إنجازه،

منظور جديد إلى النمو».

ونتيجة له�ذا ،تعهدت الواليات المتحدة

أن�ه قبل انعق�اد مؤتمر باريس فش�لت محادث�ات المن�اخ الدولية في
إيج�اد آلية قادرة على الحد من االنبعاثات الغازية المس�ببة لالحتباس

والعديد م�ن االقتصادات الناش�ئة ألول
م�رة بخف�ض االنبعاث�ات ،ولك�ن ه�ذا
النظ�ام أيض� ًا معي�ب بش�دة؛ فه�و ال
يضم�ن خف�ض االنبعاث�ات ف�ي الدول
النامي�ة ،ب�ل ربم�ا ش�جع بع�ض ال�دول
عل�ى القيام بأق�ل مما كان�ت لتفعله
حتى يتس�نى لها الحف�اظ على موقف
تفاوضي قوي.
واعتبر الكاتبان أن اجتماع زعماء العالم
ف�ي باريس ف�ي ديس�مبر الماضي في
إطار مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ،
كان مناس�بة للتوص�ل إل�ى اتف�اق
فع�ال ،وض�رورة أساس�ية للعم�ل نحو
ّ
نظام واضح وش�فاف لتسعير الكربون،
لتش�جيع الحكوم�ات عل�ى العمل مع ًا
وفق ًا لخطة مشتركة.
تشير الدراسات التي أجريت قبل انعقاد
مؤتمر باري�س إلى أن التع�اون الدولي
م�ن ش�أنه أن يس�مح بخف�ض س�ريع
لمستويات الغازات المسببة لالنحباس
الحراري العالمي ،كما تسلط الدراسات
الضوء على الفوائد المتسلس�لة التي
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مقاالت
ق�د تترت�ب عل�ى اتخ�اذ تدابي�ر س�ريعة

اآللي�ة الدول كافة على خف�ض انبعاثاتها على أس�اس نصيب الفرد،

لمكافح�ة تغي�ر المن�اخ ،بم�ا ف�ي ذلك

وهذا يعني بالتالي تضييق الفجوة بين المدفوعات والحسومات.

الح�د من التل�وث المحل�ي ،وتعزيز أمن
الطاقة واألمن الغذائي ،وتس�ريع وتيرة
االبتكار واإلبداع.
وللتعجيـ�ل بالتحـ�رك نحـ�و اقتصـ�اد
منخف�ض الكرب�ون ،فالب�د أن يك�ون
ً
قابلا للتطبي�ق عل�ى
االتف�اق الدول�ي
جمي�ع البل�دان؛ وأن يش�مل نظام� ًا
مش�ترك ًا ومتماس�ك ًا للرص�د ،واإلبلاغ،
والتحق�ق؛ وأن يوف�ر حواف�ز اقتصادي�ة
قوية على نطاق عالمي.
كان�ت آلي�ة «الس�عر والحس�م» الت�ي
اقترحناهـ�ا مس�تلهمــة مـ�ن مخط�ط
«الث�واب والعق�اب» في فرنس�ا ،والذي
يقض�ي بف�رض ضريب�ة عل�ى مش�تري
الس�يارات الجدي�دة أو منحه�م مكاف�أة
اعتم�اد ًا عل�ى ك�م االنبعاث�ات الت�ي
تصدره�ا مركبت�ه م�ن ثان�ي أكس�يد
الكربـ�ون ،وبموجـ�ب النظ�ام الـ�ذي
نقترح�ه ،تدف�ع الدول�ة الت�ي تتج�اوز
المتوس�ط العالمي لنصيب الفرد في
االنبعاث�ات مبلغ� ًا معين� ًا ف�ي مقاب�ل
كل طن م�ن ثاني أكس�يد الكربون (أو
م�ا يعادل�ه) ف�وق عتب�ة محددة س�لفا،

وس�وف يعتمد تحديد الس�عر المثال�ي للكربون على أه�داف االتفاق،
فعلى س�بيل المثال ،الس�عر ال�ذي يتراوح بين دوالر واح�د إلى دوالرين
عن كل طن س�يولد من  14إلى  28مليار دوالر ،وهو مبلغ كاف لتمويل
نش�ر عمليات الرصد والمراجعة والتحقق في البلدان النامية .ويش�مل
اتف�اق كوبنهاغن تعه�د ًا من ِقبَل الدول الغنية بإنف�اق  100مليار دوالر
س�نوي ًا بعد عام  2020لمس�اعدة البل�دان األقل نمو ًا عل�ى تخفيف آثار

تغي�ر المن�اخ والتكيف معها ،أما الس�عر ال�ذي يتراوح بين س�بعة إلى
ثمانية دوالرات لكل طن فس�وف يولد ما يكفي م�ن اإليرادات للوفاء
به�ذا الوعد ،مع تدفق الم�ال إلى الدول حيث تنخف�ض االنبعاثات عن
كل فرد.
سوف يأتي ما يزيد قلي ً
ال على  60مليار دوالر من هذه المليارات المئة من
الدول الغربية واليابان ،وأقل قلي ً
ال من  20مليار دوالر سيأتي من البلدان
المصدرة للنفط والغاز (روس�يا والمملكة العربية الس�عودية بش�كل
خ�اص) واالقتصادات اآلس�يوية المرتفعة النمو (بم�ا في ذلك الصين
وكوري�ا الجنوبي�ة) ،وبالتال�ي فإن فرض آلية «الس�عر والحس�م» يعيد
توزي�ع األموال بين الدول بما يتفق مع مبدأ «المس�ؤوليات المش�تركة
ولكنها متغايرة والقدرات الخاصة بكل مشارك على ِحدة.
ال وعاد ً
فعا ً
ال في آن ،ذلك أن كل
س�وف يكون نظام الس�عر والحس�م ّ
مواط�ن ف�ي العالم س�وف يتمتع بنف�س الحق ف�ي إطلاق الغازات
المس�ببة لالحتباس الحراري العالمي ،وسوف تخضع كل دولة لنفس
الحوافز على هامش الحد من االنبعاثات.

أم�ا ال�دول حي�ث االنبعاث�ات أق�ل م�ن

تتلخ�ص العقب�ة الرئيس�ية الت�ي يتعي�ن علين�ا أن نتغل�ب عليها في

المتوسط فيتم تعويضها عن التلويث

إنش�اء مثل هذا النظام في إقناع حكومات ال�دول المانحة بدفع ثمن

األقل.

انبعاثاتها الكربونية ،وسوف تكون هذه التكلفة متواضعة نسبة إلى

وس�وف تس�تفيد من ه�ذا النظ�ام في

حج�م اقتصادات ه�ذه الدول ،علم ًا ب�أن أي اتفاق ناج�ح للتصدي لتغير

عد نصيب
مس�تهل األمر الدول ،حي�ث ي ُ َ

المن�اخ البد أن يطال�ب بالتزامات مماثلة .وإذا لم تك�ن البلدان الغنية

الف�رد ف�ي االنبعاث�ات األدن�ى ،وه�ذا

عد
ق�ادرة عل�ى الموافقة على دفع س�عر متواضع للكربون ،فس�وف ت ُ َ

يعن�ي أن أغل�ب األم�وال س�وف تتدفق

المحادثات في باريس فاشلة ال محالة.

نح�و البل�دان األق�ل نم�وا ،وبمج�رد أن
تعم�ل ب�كل طاقته�ا فستش�جع ه�ذه
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بروجكت سنديكيت باالتفاق مع الجريدة

مقاالت
سلة الخبز األفريقية
بول كاجامي وكيه واي امواكو

منت�دى التح�ول اإلفريق�ي س�ينعقد ف�ي م�ارس
المقبل في كيجالي ،وسيجمع بين شخصيات رائدة
م�ن الحكوم�ات والش�ركات واألوس�اط األكاديمية
ومنظم�ات المجتم�ع المدن�ي اإلفريقية لمناقش�ة
الخطوات العملية نحو التحول الزراعي في إفريقيا،
والدفعة األوس�ع نطاق ًا لبناء اقتص�ادات قادرة على
المنافسة على مستوى العالم.
ف�ي الي�وم العالم�ي األول للغذاء في ع�ام ،1945
احتف�ل الناس ف�ي مختل�ف أنح�اء العالم بإنش�اء

ورغ�م أن العديد من االقتص�ادات اإلفريقية ش�هدت نمو ًا

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وإطالق أول

س�ريع ًا في الس�نوات األخيرة ،فقد ظل القط�اع الزراعي

تحرك عالمي منس�ق لمكافحة الج�وع ،وهذا العام،

راك�د ًا ،والواق�ع أن الزراع�ة اإلفريقي�ة ال ت�زال واقع�ة تحت

ف�ي الي�وم العالم�ي الس�بعين للغ�ذاء ،تحتش�د

صغار المزارعين الذي�ن يفتقرون إلى القدرة على
هيمنة ِ

البلدان وراء أهداف التنمية المستدامة ،والتي يدعو

الحصول عل�ى التكنولوجيا المع�ززة لإلنتاجية ،ويركزون

أحده�ا إل�ى القض�اء عل�ى الج�وع وس�وء التغذية

ف�ي األس�اس على نط�اق ضي�ق م�ن المنتج�ات ،ويظل

بحلول ع�ام  ،2030جنب� ًا إلى جنب مع إنش�اء نظام

ارتباطهم باألس�واق والتصنيع واالقتصاد األوسع ضعيفا،

غذائي أكثر مرونة واستدامة ،ولكن من الممكن أن

وبعي�د ًا عن تقويض األم�ن الغذائي -حيث تظ�ل إفريقيا

يتحقق هذا؟

م�ن المناط�ق الرئيس�ة المس�توردة للغ�ذاء -تس�اهم

م�ع تزايد عدد س�كان العالم بس�رعة (إلى ما يقرب

م�ن  8.5ملي�ارات نس�مة بحل�ول ع�ام  ،)2030وتزايد
وض�وح تأثير تغي�ر المناخ ،وتضاؤل مس�احة األراضي

اإلنتاجي�ة الزراعي�ة المنخفض�ة ف�ي اس�تمرار الفق�ر في
المناط�ق الريفي�ة ،حت�ى م�ع ب�روز طبقة متوس�طة في
العديد من مدن إفريقيا.

الصالح�ة للزراعة ،ال أحد يس�تطيع أن ينكر أن تحقيق

الواق�ع أن إفريقي�ا من الممكن أن تتحول إلى س�لة غذاء

ه�ذه الغاية س�يكون أم�ر ًا ش�ديد الصعوب�ة ،ولكن

للعال�م أجم�ع ،ب�ل ينبغ�ي له�ا ذل�ك ،ولك�ن لتحقي�ق

بالنس�بة إلى إفريقيا ،التي تضم  % 60من األراضي

ه�ذه الرؤية -وبطريق�ة مس�تدامة بيئي ًا -فالب�د أن يخضع

الصالح�ة للزراع�ة على مس�توى العال�م ،فض ً
ال عن

القطاع الزراعي في إفريقيا إلى تحول حقيقي يس�تلزم

المن�اخ المفضي إل�ى تن�وع هائل م�ن المحاصيل

اس�تمارات رأس�مالية أعلى ،وتنوع ًا كبير ًا في المحاصيل،

الزراعي�ة ،ف�إن الس�عي إل�ى القي�ام بذل�ك يمث�ل

وتحس�ين الرواب�ط باألس�واق االس�تهالكية الحضري�ة

فرص�ة رائعة لضم�ان األمن الغذائ�ي لألفارقة (واحد

المزده�رة ،وعالوة على ذلك ،يتعي�ن على إفريقيا أن تبدأ

م�ن كل أربعة م�ن األفارق�ة يعاني نق�ص التغذية)

تصني�ع المنتجات الغذائية ذات القيم�ة المضافة األعلى

وتعزي�ز اقتص�اد الق�ارة بتحويله�م إل�ى مصدري�ن

لالس�تهالك المحلي والتصدير ،وخصوص ًا إلى بلدان مثل

رئيسين للغذاء.

الهند والصين ،حيث يشهد الطلب نمو ًا كبيرا.
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م�ن أوروبا إلى أميركا الش�مالية إلى ش�رق آس�يا وأميركا

ولتعزي�ز اإلب�داع الزراع�ي والتحدي�ث ،يتعي�ن على

الالتيني�ة ،أثبت�ت التط�ورات الزراعي�ة أنه�ا بش�ير رئي�س

الحكوم�ات أن تضم�ن حص�ول المزارعي�ن عل�ى

بالتنمية الصناعية والمكاسب في مستويات المعيشة،

س�ندات ملكي�ة آمن�ة ألراضيه�م ،وبالتال�ي الحافز

وتتمت�ع إفريقي�ا بمي�زة إضافي�ة متمثل�ة بالتكنولوجيات

لتنفي�ذ االس�تثمارات الالزم�ة ،ويكم�ن التحدي في

الت�ي افتقرت إليه�ا مناطق أخرى في ه�ذه المرحلة التي
تمر بها من التنمية الزراعية ،من الطاقة الشمسية القادرة
على المنافسة من حيث التكلفة خارج الشبكة إلى آليات
رس�م خرائط خصائص الترب�ة ،وتنظيم اس�تخدام المياه،
وضم�ان قدرة المزارعي�ن على الوصول إل�ى المعلومات

حقيقة مفادها أن األراض�ي في العديد من مناطق
إفريقي�ا ذات ملكي�ة جماعي�ة ،حي�ث يتمت�ع جمي�ع
س�كان القري�ة تقريب� ًا بحق�وق تقليدي�ة في بعض
األراض�ي الزراعي�ة ،وه�و النظ�ام ال�ذي س�اعد في
منع انع�دام الملكية والفقر المدق�ع في المناطق
الريفي�ة .ونظ�ر ًا له�ذا ف�إن اإلصالح�ات الرامية إلى

الدقيقة عن األسعار.

جع�ل حيازة األراضي أكثر توافق ًا مع الزراعة التجارية

وقد بدأ اإلبداع بالفعل ،فرواندا على س�بيل المثال تعمل

الحديث�ة الب�د أن تكون حساس�ة للتقالي�د المحلية

على رب�ط الدعم الزراعي بخدمات أوس�ع مث�ل الكهرباء
والتعلي�م ،وتحم�ل المجتمع�ات الزراعية ف�ي البالد لواء

وأن تحت�رم حق�وق الملكي�ة للمجتمع�ات المحلية
وأصحاب الحيازات الصغيرة التقليدية.

الري�ادة ف�ي إنش�اء هياكل صن�ع الق�رار التش�اركية في

بطبيعة الحال ،قد ال تخلو التنمية الزراعية من مزالق

مجاالت مث�ل التخطي�ط الزراعي وآليات ف�ض المنازعات

خطيرة قد تؤثر ف�ي االقتصاد بالكامل ،والتي يجب

لتسوية النزاعات بين المزارعين.

أن يتم التعامل معها بحرص .على سبيل المثال ،مع
تسبب مكاس�ب اإلنتاجية المدفوعة بالتكنولوجيا
عل�ى تقلي�ص ع�دد العاملي�ن المطلوبي�ن ف�ي
المزارع ،تصبح االستراتيجيات الالزمة لتعزيز تشغيل
العمال�ة في أجزاء أخرى من سلس�لة القيمة وإدارة
الهجرة إلى المدن أكثر أهمية.
ومع انتشار البطالة إلى حد كبير بالفعل بين سكان
المناطق الريفية ،لم يعد هناك مجال إلهدار الوقت
ف�ي تنفي�ذ مث�ل ه�ذه االس�تراتيجيات ،ومن حس�ن
الح�ظ أن س�كان إفريقي�ا م�ن الحاصلي�ن عل�ى
تعليم متزايد الجودة ،والذين هم غير
مهتمي�ن إل�ى ح�د كبير
بــالعـمـ�ل

86

العدد

170

المضن�ي ف�ي زراع�ة الكف�اف،
مناس�بون تمام ًا لش�غل الوظائف

في نهاي�ة المط�اف ،يتعين على

التنمي�ة االقتصادي�ة ،والمس�اعدة

كل دول�ة أن ترس�م مس�ارها نح�و

ف�ي إطع�ام العال�م ف�ي نهاي�ة

ذات القيم�ة المضاف�ة األعل�ى

التنمي�ة الزراعي�ة ،ولك�ن التعاون

المط�اف ،ونحن على ثق�ة بارتفاع

الناش�ئـة ف�ي القطـ�اع الزراع�ي

 -حتـ�ى لمجـ�رد تبـ�ادل األفكــار

زعماء إفريقيا إلى مستوى التحدي.

وخارجه.

ومحاكاة أفضل الممارس�ات -من

وم�ن بيــ�ن المزالـ�ق المحتمل�ة
األخرى في التنمي�ة الزراعية األضرار
البيئي�ة ،بم�ا ف�ي ذل�ك التده�ور
البيئ�ي ،وتعدي�ن مغذي�ات التربة،
واالس�تـخـدام المفـ�رط للميـ�اه،
وتل�وث المياه ،وهنا م�رة أخرى ،من
الممك�ن أن تس�تفيد إفريقي�ا م�ن
الخب�رات والمعارف الت�ي لم يكن
بوس�ع مناطق أخرى الوصول إليها
ف�ي مرحل�ة مماثل�ة م�ن تطوره�ا
الزراع�ي ،ومن خلال االعتماد على
أفض�ل الممارس�ات ف�ي بل�دان
أخ�رى -وتجن�ب أخطائه�ا -تصب�ح

الممكن أن يس�اعد ه�ذه العملية
إل�ى ح�د كبي�ر ،وله�ذا الس�بب
س�ينعقد منتدى التحول اإلفريقي
ف�ي مارس المقبل ف�ي كيجالي،
وال�ذي يجمـ�ع بيـ�ن ش�خصيات
رائ�دة م�ن الحكومات والش�ركات
واألوس�اط األكاديمي�ة ومنظمات
المجتمـــ�ع المدنــ�ي اإلفريقي�ة
لمناقش�ـــة الخط�وات العملي�ة
التالي�ة نح�و التح�ول الزراعي في
إفريقي�ا ،والدفع�ة األوس�ع نطاق� ًا
لبنــ�اء اقتصــ�ادات ق�ادرة عل�ى
المنافسة على مستوى العالم.
وس�يكون التح�ول الزراع�ي ف�ي

إفريقي�ا ق�ادرة عل�ى تطوي�ر نظام
زراعي مس�تدام بيئي ًا ويتناس�ب مع

إفريقي�ا عملي�ة طويل�ة ومعقدة،

الظروف اإلفريقية.

لكنه�ا عملية تنطوي على القدرة

ويتعي�ن عل�ى مث�ل ه�ذا النظ�ام
أن يعط�ي أولوي�ة قص�وى لحماية

عل�ى ضم�ان األم�ن الغذائ�ي
اإلقليمي ،وتعزيز

التن�وع البيولوج�ي ومن�ع ظه�ور
الزراعات األحادية في مختلف أنحاء
ع�د موطن� ًا لبعض
الق�ارة ،الت�ي ت ُ َ
أكث�ر األنظم�ة البيئية ف�ي العالم
ث�راء ،والب�د أن تك�ون االعتب�ارات
المرتبط�ة بتغي�ر المن�اخ -بم�ا في
ذلك التكاليف المتوقعة لتخفيف
اآلث�ار والتكيف معه�ا -ذات أهمية
مركزية ف�ي عملية تطوي�ر الزراعة
ورفع مس�تواها ،بما في ذلك البنية
األساسية ذات الصلة.
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مقاالت
دول ضعيفة ...وبلدان فقيرة
أنجوس ديتون

يحتوي على مس�تندات مس�تعجلة
لصاحب عملي في صندوق قمامة
تص�ورت أن�ه يب�دو إل�ى ح�د كبي�ر
كصندوق بريد.
الواق�ع أن األوروبيي�ن يميل�ون إلى
النظ�ر بمش�اعر أكث�ر إيجابي�ة إلى
حكوماته�م مقارن�ة باألميركيي�ن،
الذين أصبح فش�ل ساستهم على
المس�تــوى الفدرالـ�ي ومس�توى
الوالي�ات والمحلي�ات أم�ر ًا مألوف� ًا
معت�ادا ،ورغ�م ه�ذا ف�إن حكومات
األميركييــ�ن المختلفـ�ة تحصـ�ل
منه�م الضرائ�ب ،وف�ي المقاب�ل
تقدم له�م الخدمات الت�ي بدونها
ال يمكنه�م أن يعيش�وا حياته�م
بسهولة.
إن األميركيي�ن ،مثله�م ف�ي ذل�ك
كمثـ�ل العـديـ�د مـ�ن مواطن�ي
الدول الغنية ،ينظ�رون إلى الجهاز
القانون�ي والتنظيمي ،والمدارس
العـامـ�ة ،والرعــايــ�ة الصحيــ�ة

فعالة تعمل معهم من أجل بناء الحاضر
ما يحتاج إليه الفقراء هو حكومة ّ
والمس�تقبل ،لكن المس�اعدات الخارجية المقدمة له�ذه الحكومات تزيد
م�ن الصعوبات التي تواجه البلدان الفقيرة الت�ي تحاول الخروج من دائرة
الفق�ر ،وقد يكون خفض المس�اعدات خطوة أولى يج�ب القيام بها لحل
هذه المشكلة.
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والضم�ان االجتماع�ي للمس�نين،
والط�رق ،والدف�اع والدبلوماس�ية،
واالس�تثمارات الضخمة من الدولة
في البح�وث ،وخاصة ف�ي مجاالت
مث�ل الط�ب ،باعتباره�ا م�ن األمور
المفـ�روغ منهـ�ا والمس�لـم به�ا.

نش�أت في اس�كتلندا وتربيت على التفكير في رجال الش�رطة باعتبارهم

وم�ن المؤك�د أنن�ا ال نس�تطيع أن

حلف�اء ،وطل�ب المس�اعدة من أي منه�م كلم�ا احتجت إلى المس�اعدة،

نزع�م أن كل ه�ذه الخدم�ات جيدة

ولتتخي�ل كم الدهش�ة الت�ي أصابتني ف�ي أول�ى زياراتي إل�ى الواليات

كم�ا ينبغ�ي له�ا أن تك�ون أو أن

المتحدة ،وكنت في التاس�عة عش�رة من عمري ،عندم�ا قوبلت بوابل من

الحكوم�ات توفره�ا للجمي�ع على

الش�تائم والبذاءات من ش�رطي ف�ي مدين�ة نيوي�ورك كان ينظم حركة

قـ�دم المس�اـواة ،ولكـ�ن الن�اس

الم�رور في س�احة «تايمز س�كوير» بعد أن س�ألته ع�ن الطري�ق إلى أقرب

يس�ـددون الضرائـ�ب المس�تحقة

مكتب بريد ،وفي أوج حيرتي وارتباكي إزاء ذلك الموقف ،ألقيت بمظروف

عليه�م غالبا ،وإذا كان�ت الطريقة

التي يتم بها إنفاق أموال الضرائب

ح َ
حقن في الوري�د ،والمضـادات الحيويـة  -ولكـن الدولة
قن ،وال َ
عليه -ال ُ

غير مرضي�ة في نظ�ر البعض ،فإن

ال تنظم عملهم ،والعديد من الممارسين غير مؤهلين على اإلطالق.

هذا يستتبع إطالق مناقشات عامة،
وتس�مـح االنتخـابـ�ات المنتظم�ة
للناس بتغيير األولويات.

وفـ�ي مختلـف بلـدان العالـم النامي ،يموت األطفال ألنهم يولدون في
الم�كان الخط�أ ،ليس نتيج�ة إلصابتهـ�م بمـرض غريب أو مس�تعص ،بل
بفع�ل أمراض الطفولة الش�ائعة التي عرفنا كي�ف نعالجها منذ ما يقرب

كل ه�ذا واضح وال يحتاج إلى تنبيه،

م�ن قرن م�ن الزم�ان ،وفي غي�اب الدول�ة القادرة عل�ى تقـديـ�م الرعاية

عل�ى األق�ل بالنس�بة إل�ى أولئ�ك

الصحيـة الروتينية لألم والطفل ستستمر الوفيات بين هؤالء األطفال.

فعال�ة ،ولك�ن
تقوده�ا حكوم�ات ّ

وعل�ى نحـو مماثل ،في غي�اب حكومة قادرة ال تعمل التنظيمات وس�بل

الذي�ن يعيش�ون ف�ي بل�دان غني�ة
أغل�ب س�كان العال�م ال يعيش�ون
في مثل هذه البلدان.
ف�ي الكثيـ�ر م�ن بل�دان إفريقي�ا
وآس�يا ،تفتق�ر ال�دول إل�ى القدرة

فرضها على النحو الالئق ،األمر الذي يفرض على الش�ركات صعوبات جمة
ف�ي مزاولة أعمالها ،وفي غياب المحاكـ�م المدنيـة العاملة كما ينبغي
له�ا ،فليس هناك م�ا يضمن قدرة رجال األعم�ال المبدعيــن علــى جنـي
ثمرات أفكارهم.

عل�ى تحصي�ل الضرائ�ب أو تقديم

إن غياب قدرة الدولة -بمعنى عدم توفيرها للخدمات وسبل الحماية التي

الخدم�ات ،والواق�ع أن العق�د بي�ن

يعتبرها سكان البلدان الغنية من األمور المسلم بها -أحد األسباب الرئيسة

الحكومـ�ة والمحكوميـ�ن  -وه�و

للفق�ر والحرمان ف�ي مختلف أنحاء العال�م ،وب�دون دول فاعلة تعمل مع

غي�ر مثال�ي ف�ي البل�دان الغني�ة-
غالب� ًا ما يغي�ب تمام ًا ف�ي البلدان

مواطنين فاعلين ومشاركين ،فإن فرص تحقيق النمو الالزم للقضاء على

الفقي�رة ،كان ش�رطي نيوي�ورك
غير مهذب إلى حد كبير (ومشغول
بتقديم الخدمة) ،ولكن في الكثير
م�ن بل�دان العال�م يق�ع الن�اس
فريس�ة لرج�ال الش�رطة الذين من

الفقر العالمي تصبح ضئيلة للغاية.
وم�ن المؤس�ف أن البلدان الغنية ف�ي العالم تزيد األمور س�وء ًا في وقتنا
الحال�ي ،صحيح أن المس�اعدات الخارجي�ة -التحويالت من البل�دان الغنية
إل�ى الفقيرة -تحس�ب لها إلى حد كبير ،وخصوصا ف�ي ما يتصل بالرعاية
الصحي�ة ،التي م�ا كان العديد من األحي�اء اليوم ليظلوا عل�ى قيد الحياة
لواله�ا ،ولك�ن المس�اعدات الخارجي�ة تعمل أيض� ًا على تقوي�ض عملية

المفترض أن يوف�روا لهم الحماية،
فيفرض�ون عليه�م ب�د ً
ال م�ن ذلك

تطوير القدرات المحلية للدول.

اإلتاوات أو يضطهدونهم لمصلحة

ويتجلى ه�ذا في أوضح صوره في البلدان الفقي�رة -وأغلبها في إفريقيا-

رعاة أقوياء.

حيث تتلقى الحكومات المس�اعدات بشكل مباشر ،وحيث تكون تدفقات

وحتـ�ى فـ�ي البل�دان ذات الدخ�ل

المس�اعدات ضخم�ة نس�بة إل�ى اإلنف�اق المال�ي (وه�و أكث�ر م�ن نصف

المتوس�ـط مثـ�ل الهن�د ،تواج�ه
الم�دارس والعيادات العام�ة تغيب ًا

المجم�وع غالبا) ،ومثل ه�ذه الحكومات ال تحتاج إلى عق�ود مع مواطنيها
أو برلمانات أو أنظمة لتحصيل الضرائب ،وإذا كانت قابلة للمس�اءلة أمام

ألع�داد كبيرة م�ن العاملي�ن لديها

أي كي�ان فه�و الجه�ات المانح�ة؛ ولكن حتى هذا يفش�ل في الممارس�ة

(م�ن دون عقاب) ،ويعط�ي أطباء

العملي�ة ،ألن الجه�ات المانح�ة الخاضع�ة للضغوط م�ن المواطنين في

القط�اع الخاص الناس م�ا يرغبون

بلدانها (والتي تريد حق ًا مس�اعدة الفقراء) ،تحت�اج إلى صرف األموال بقدر

(ف�ي تصوره�م) فـ�ي الحصـ�ول

ما تحتاج حكومات الدول الفقيرة إلى تلقيها ،إن لم يكن أكثر.
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مقاالت
ولك�ن ماذا عن تجاوز الحكومات وتقديم المس�اعدات مباش�رة إلى الفقراء؟ من المؤكد أن التأثيرات المباش�رة
س�تكون أفضل في األرجح ،وخصوصا في البلدان التي يصل قدر ضئيل من المس�اعدات التي تسلم من حكومة
إل�ى حكوم�ة للفق�راء ،والحق أن األم�ر يتطلب مبلغ� ًا ضئي ً
ال من الم�ال إلى حد مذهل -نحو  15س�نت ًا م�ن الدوالر
األميركي يومي ًا لكل بالغ في العالم الغني -لرفع الجميع على األقل إلى خط الفقر المدقع (دوالر واحد يوميا).
ورغ�م ذل�ك فإن ه�ذا لي�س بالح�ل الناج�ح ،فالفق�راء يحتاجون إل�ى حكوم�ات حتى يتس�نى لهم أن يعيش�وا
حي�اة أفض�ل؛ وإخ�راج الحكومات من المعادلة قد يحس�ن األمور في األم�د القريب ،ولكن هذا من ش�أنه أن يخلف
المش�كلة األساس�ية بال حل ،فالدول الفقيرة ال تس�تطيع أن تس�مح بإدارة خدماتها الصحية من الخ�ارج إلى األبد،
الفعالة التي تعمل معه�م من أجل بناء
فالمس�اعدات الخارجي�ة تقوض أكثر م�ا يحتاج إليه الفقراء :الحكوم�ة
ّ
الحاضر والمستقبل.
واألم�ر الوحيد الذي بوس�عنا أن نفعله ه�و أن نحض حكوماتنا على التوقف عن القيام به�ذه األمور التي تزيد من
الصعوبات التي تواجه البلدان الفقيرة التي تحاول الخروج من دائرة الفقر ،وقد يكون خفض المساعدات خطوة
أول�ى ،ولكن هناك أيض ًا ضرورة الحد من تجارة األس�لحة ،وتحس�ين سياس�ات التجارة وإعان�ات الدعم في البلدان
الغني�ة ،وتقدي�م المش�ورة الفنية التي ال ترتبط بالمس�اعدات ،وتطوي�ر أدوية أفضل لألمراض الت�ي ال تؤثر على
األغنياء ،وال يمكننا أن نساعد الفقراء من خالل جعل حكوماتهم الضعيفة بالفعل أشد ضعفا.
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مقاالت
خطوط القتال ضد خط الفقر
كوشيك باسو

بعد تجربة خاضها الكاتب في العمل في مجال قياس

إن العم�ل في مجال قياس الفقر يش�كل تحدي ًا للبنك

الفق�ر ف�ي البنك الدول�ي ،يؤكد أن العم�ل في ذلك

الدول�ي ،ف�إذا انح�در الفق�ر ،يتهمن�ا المنتق�دون بأننا

المجال يشكل تحدي ًا في كل األحوال ،فإذا انحدر الفقر،

نح�اول اس�تعراض نجاحن�ا ،وإذا م�ا ارتفع ،يقول�ون إننا

اتهموا بمحاولة استعراض نجاحهم ،وإذا ما ارتفع ،قيل

نعمل على ضم�ان بقائنا في العمل ،وإذا ظل ثابت ًا بال

إنه�م يعملون على ضم�ان بقائهم ف�ي العمل ،وإذا

تغيير ،يتهموننا بمحاولة تجنب هاتين التهمتين.

ظ�ل ثابت ًا بال تغيير ،جاء االته�ام بمحاولة تجنب هاتين
التهمتين.
ً
فت�رة طويل�ة مس�تخدم ًا س�عيد ًا لبيان�ات البن�ك
كن�ت
الدولي بش�أن الفقر العالمي ،بوصفي أستاذ ًا جامعي ًا،
ثم باعتب�اري كبير المستش�ارين االقتصاديين للحكومة
الهندي�ة ،فكن�ت أتتب�ع االتجاه�ات وأحل�ل األنم�اط عبر
البلدان ،ونادر ًا ما توقفت للتفكير في الكيفية التي يتم
بها احتساب هذه األرقام ،ثم انضممت منذ ثالث سنوات
إل�ى البنك الدول�ي في منص�ب كبير خب�راء االقتصاد،

من حس�ن الح�ظ أن ش�عور ًا مح�رر ًا ينتاب الم�رء عندما
يعلم أنه س�وف ينتقد أي ًا كانت نتيجة عمله ،ومع ذلك،
فعندما شرع فريقنا في تحديد خط الفقر العالمي هذا
العام (وبالتالي مدى انتش�ار الفق�ر) ،كنت أعي تمام ًا
رس�الة التحذير التي جاءت على لس�ان أنجوس ديتون،
الحائز جائزة نوبل في علوم االقتصاد هذا العام ،حينما
ق�ال« :لس�ت متأك�د ًا أن م�ن الحكم�ة أن يل�زم البنك
الدولي نفسه بهذا المشروع إلى هذا الحد».

فوجدت نفس�ي أش�به بزبون ،يطلب عش�اءه بس�عادة

وبوس�عي أن أدرك وجه�ة نظ�ره ،فقد كانت حس�ابات

في مطعمه المفضل ،لك�ي يفاجأ بمن يطلب منه أن

الفقر هذا العام ش�ديدة األهمية ،فف�ي عام  ،2011تم

يذهب إلى المطبخ إلعداد الوجبة بنفسه.

حس�اب تعادالت جديدة للقوة الشرائية (التي تقدر في
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مقاالت
األساس ما يمكن شراؤه بدوالر أميركي واحد في بلدان
مختلف�ة) ،وأصبح�ت البيان�ات متاح�ة في ع�ام ،2014
وكان هذا أحد األسباب وراء ضرورة التحقق من الكيفية
أرقام جديدة للفقر ،ونشرها في تقرير الرصد العالمي،

كانوا يعيش�ون تحت ذلك الخط ف�ي عام  ،2011وألننا

والذي أصدرناه في أكتوبر الماضي.

ملتزمون بالفعل بهدف إنه�اء الفقر المدقع والمزمن

وهذا يعني أن قرارنا بش�أن مكان رس�م خط الفقر ربما
يؤث�ر ليس فق�ط على مهم�ة البنك الدول�ي ،بل أيض ًا

بحلول عام  ،2030فكان قرارنا األول هو اإلمساك بعصا
القياس لقياس المعدل الثابت للفقر.
ونظ�ر ًا للتضخم الحادث بين جولتي حس�اب معادالت
الق�وة الش�رائية ،ف�ي ع�ام  2005وع�ام  ،2011فم�ن

عل�ى أجندة التنمية الت�ي تبنتها األم�م المتحدة وكل

الواض�ح أننا الب�د أن نرفع خ�ط الفقر االس�مي لإلبقاء

البل�دان ف�ي مختلف أنح�اء العال�م ،ومن الواض�ح أننا

عل�ى الخط الحقيق�ي ثابتا ،بي�د أن تطبي�ق هذا على

عندما عكفنا على دراسة األرقام ،كنا نضع نصب أعيننا

العال�م ككل ليس باألمر الس�هل عل�ى اإلطالق ،فأي

مسؤولية خاصة وشاقة يتعين علينا أن نتحملها.

دولة ينبغي لنا أن نستخدم معدل التضخم لديها؟

تحديد خط الفقر

تجربتان

كانت مهمتنا األولى تتمثل في التعرف على الكيفية

وق�د أجرين�ا تجربتي�ن ،األول�ى كانت تضخي�م خطوط

الت�ي كان يتم بها تحديد خط الفقر س�ابقا ،ففي عام
 ،2005عندم�ا ت�م تقدير الجولة الس�ابقة م�ن تعادالت
القوة الش�رائية ،كانت الطريقة المس�تخدمة تتلخص
في تس�جيل خطوط الفقر الوطنية في أفقر  15دولة،
وحس�اب المتوس�ط ،ثم اعتب�ار ذلك المتوس�ط الخط
العالم�ي .وقادن�ا ذل�ك إلى خ�ط فقر عالم�ي يعادل

 1.25دوالر ،وكان�ت الفك�رة أن الفقي�ر ه�و أي ش�خص

الفقر المستخدمة في عام  2005في البلدان الخمسة
عش�ر باس�تخدام مع�دل التضخ�م ل�دى كل منه�ا ثم
أخذ المتوس�ط؛ وكانت التجربة الثاني�ة القيام بنفس
األمر م�ع  101دولة لدينا بيانات الزم�ة عنها ،وقد رفعت
الطريق�ة األولى خ�ط الفق�ر إل�ى  1.88دوالر ًا والثانية

إلى  1.90دوالرا.

ولك�ن ظ�ل لدينا نه�ج ثال�ث محتم�ل :وال�ذي يتمثل

يقل اس�تهالكه اليوم�ي المعدل وفق ًا لتع�ادل القوة

ف�ي رفع خط الفقر باس�تخدام مؤش�رات تعادل القوة

الشرائية عن دوالر وربع الدوالر.

الشرائية بحيث ظلت نسبة الفقر العالمي دون تغيير

وكانت صح�ة هذه الطريقة موضع تش�كيك ــ وكنت
رسم الخط
شخصي ًا لدي بعض التحفظات ،ولكن أين ي ُ َ
في العام األول ليس باألمر المهم إلى حد ما ،فبسبب
ع�دم وجود تعري�ف فريد للفق�ر ،فإن ما يهم هو رس�م
خ�ط في مكان معقول ثم اإلبقاء على ثباته من حيث
الرقم الحقيقي (المعدل تبع ًا للتضخم) حتى يتسنى

العدد

م�ا ينبغ�ي أن يزعجه�م حق� ًا ه�و أن نح�و  % 14.5م�ن

الت�ي يمكننا به�ا ضبط خ�ط الفقر العالم�ي ،وتقدير

الفقر المزمن إلى أهداف التنمية المستدامة الجديدة،
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دوالر ف�ي ع�ام  2005كان منخفض� ًا للغاي�ة ،ولك�ن
س�كان العال�م ـ�ـ واح�د م�ن كل س�بعة أش�خاص ــ

والسبب الثاني أن األمم المتحدة ضمت القضاء على
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ي�رى بعض المنتقدي�ن أن خط الفقر ،بم�ا يعادل 1.25

(ألن مع�ادل الق�وة الش�رائية ينبئن�ا ع�ن التكافؤ بين
البلدان وال ينبغي له أن يغير المستوى المطلق للفقر
العالمي) .وأسفرت هذه الممارسة عن خط فقر أعلى

ً
قليلا م�ن  1.90دوالرا ،باختص�ار ،بالحفاظ عل�ى منزلة
عش�رية واحدة ،قادتنا كل الطرق الثالث إلى  1.9دوالر،

وهذا هو الخط الذي اعتمدناه.

لن�ا أن نتتب�ع أداء العال�م والبلدان المنف�ردة من وقت

ل�ن نحظ�ى دوم� ًا بالح�ظ الطي�ب ال�ذي يمكنن�ا من

إلى آخر.

اس�تخدام ثالث طرق مختلفة والوصول رغم ذلك إلى

نف�س الخط تقريبا ،وعالوة على ذلك ،م�ن الممكن ،بل ينبغي لنا،
أن نقي�س الفق�ر تبع� ًا للعديد من القياس�ات غير المال :فمتوس�ط
العمــ�ر المتوقــ�ع ،والـتحصي�ل التعليمي ،والصح�ة ،والعديد من
قياس�ـات «الجوانـب الوظيفيـة والقدرات البش�رية» (كما يسميها
س�ـن) جميعهــ�ا مهم�ة ،وفي س�عينا إلى التص�دي لهذه
أمارتيـ�ا ِ
المش�اكل في المس�تقبل وتوس�يع قاعدة بحوث الفق�ر في البنك
الدول�ي ،أنش�أننا اللجنة المعني�ة بالفقر العالمي الت�ي تتألف من
 24عضوا ــ والتي يترأس�ها الس�ير توني أتكنسون من مدرسة لندن
لالقتص�اد ونوفيل�د كولي�دج ف�ي أكس�فورد ـ والت�ي س�وف تقدم
تقريرها في الربيع المقبل.
الواقع أن قياس الفقر يجتذب انتباه الساسة والباحثين األكاديميين
عل�ى حد س�واء ،ونحن لدين�ا كمي�ات وافرة م�ن النوعي�ن ،وقد كنا
مثابري�ن ف�ي التعامل مع سياس�ة الفق�ر ،ولكننا قاومن�ا الضغوط
السياس�ية ،وأخذنــ�ا فــ�ي االعتبـ�ار اقتراح�ات الباحثي�ن ،ولكنن�ا
استخدمنا قدرتنا على التمييز ،فعلى سبيل المثال ،كان أحد الباحثين
ش�ديد اإلصرار على أن يكون خط الفقر  1.9149دوالر ،وكان قراري أن
تلك األرقام الثالثة األخيرة إلى اليمين مفرطة بعض الشيء.
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إعرف مدينتك

مراكش  ..مدينة تزخر بالتاريخ والقيم الجمالية
مراك�ش مدين�ة مغربية ،وصف�ت بأنها

شتاء ،ويماثل نمط ترسب مياه
 29-28درجة مئوية صيف ًا و 12درجة مئوية
ً

المدين�ة الحم�راء ،الفس�يحة األرج�اء،

ش�تاء في مراك�ش باقي مناطق البحر األبيض المتوس�ط ،لكن
األمطار
ً

الجامع�ة بي�ن ح�ر وظ�ل ظلي�ل وثل�ج

بمعدالت أمطار أقل من نظيرتها المتوسطية.

ونخي�ل ،هي عاصم�ة دول�ة المرابطين
والموحدين والسعديين.
تقع مراكش على بع�د  327كلم جنوب
غ�رب الرب�اط 580 ،كل�م جنوب�ي غربي

طنج�ة 239 ،كل�م جن�وب غ�رب ال�دار
البيض�اء 196 ،كلم جنوب�ي غربي بني
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لمحة تاريخية
تحدد المصادر التاريخية بناء النواة األولى لمراكش سنة  1070م على
يد المرابطين حيث أسس�ها السلطان المرابطي يوسف بن تاشفين.،
ال�ذي طوره�ا و اتخذه�ا عاصم�ة لملك�ه لتصب�ح المرك�ز السياس�ي
والثقافي للغرب اإلسلامي .عاشت المدينة حقب تاريخية حيث دخل

ملال 177 ،كلم ش�رقي الصوي�رة و153

الموحدون المدينة س�نة 1147م ،واتخذوها عاصمة لحكمهم .وأنجزوا

كل�م ش�مالي ش�رقي أغادير .يق�ع نهر

بها عدة معالم تاريخية وعرفت المدينة تحت حكم الموحدين إشعاع ًا

األوري�كا عل�ى بع�د  30كل�م جنوب�ي

كبير ًا جعل منها مركز ًا ثقافي ًا واقتصادي ًا وسياسي ًا ال نظير له في الغرب

مراكش ويمكن رؤية جبل ياغور المكلل

اإلسلامي .ثم جاءت فترة حكم المرينيون سنة 1269م القادمون من

بالثلوج جنوب المدينة.

الش�رق إال أنه�م اتخذوا م�ن فاس عاصم�ة لهم لقربها م�ن موطنهم

تتمت�ع مراك�ش بمناخ ش�به ج�اف حيث

األصلي .لكن عادت مراكش كعاصمة على يد الس�عديين سنة 1551

الش�تاء معت�دل ورط�ب والصي�ف جاف

وف�ي عهدهم ش�يدت بنايات ومنش�آت جديدة من أهمه�ا قصر البديع

وح�ار ،معدل الح�رارة في المدين�ة يبلـغ

ومجمع المواسين وعدد من السقايات.

تحت حكم العلويين ،قام المولى رشيد بترميم مسجد بن

المعم�اري المرابط�ي .تق�ع القب�ة المرابطي�ة

صال�ح المريني ،إال أن خلف�ه المولى إس�ماعيل أولَى كل

بالجه�ة الجنوبي�ة لس�احة ب�ن يوس�ف بالمدينة

اهتمام�ه بعاصمة حكم�ه الجديدة مكناس .أما الس�لطان

القديم�ة ،ويعتب�ر تصمي�م ه�ذه المعلم�ة م�ن

س�يدي محمد عمل على إعادة مراكش إلى مكانتها وذلك

المميزات التي أكس�بتها س�مة التفرد ،حيث برع

من خالل إنشاء أحياء ومعالم جديدة.

مش�يدوها في إعطائها ش�كال مس�تطيال ،تحمل

معالم قيمة

الواجه�ات الخارجي�ة للقب�ة نقوش�ا غني�ة تمث�ل

المغ�رب بطبيعته بلد س�ياحي جميل ال نظي�ر له ،ولمدينة

أقواس�ا وأش�كاال تحاك�ي نجم�ة س�باعية يزي�ن

مراكش خصوصية في الجمال ،الذي يلمسه ويراه الزائر من

مدخله�ا م�ن جهت�ي الش�مال و الجنوب قوس�ان

الوهلة األولى عند وصوله للمدينة الحمراء.

مزدوجان على ش�كل ح�دوة ف�رس ،و من جهتي

تحتوي مراكش على عدة معالم س�ياحية الس�يما القصور

الشمال و الشرق قوسان مفصصان.

التي تش�كل تاريخ ث�ري وقيم�ة حقيقية .من بي�ن القصور

تنتش�ر في مراك�ش العديد من المس�اجد وتعتبر

قص�ر البدي�ع ويعتب�ر م�ن منج�زات المل�ك الس�عدي أحمد

أيض� ًا معال�م تاريخية مهم�ة تج�ذب زوار المدينة.

المنص�ور الذهبي س�نة 1578م وتش�ير المص�ادر التاريخية

من بين هذه المس�اجد جامع الكتبي�ة الذي يتميز

إل�ى ان الس�لطان ق�د جل�ب لبنائ�ه وزخرفته أمه�ر الصناع

بمتن�زه كبي�ر يحي�ط ب�ه .يتوس�ط جام�ع الكتبية

والمهندس�ين المغاربة واألجانب حتى أن بعض المؤرخين
والجغرافيين القدامى قد اعتبروه من عجائب الدنيا.

مدين�ة مراك�ش ،بالقرب من س�احة جام�ع الفنا.
وتسمية المس�جد مش�تقة من «الكتبيين» ،وهو

يقع قصر البديع في الجانب الش�مالي الش�رقي للقصبة،

اس�م س�وق لبيع الكت�ب يعتقد أن�ه كان بمقربة

ويتمي�ز التصمي�م العام للقص�ر بتوزيع متناس�ق للبنايات

من المساجد.

حول س�احة مس�تطيلة الش�كل  ،يتوس�طها صهريج كبير

بطول  90مت�را وعرض  20مترا وأربع�ة صهاريج أخرى جانبية
تتخلله�ا أربع حدائق .أهم ما يميز قص�ر البديع كثرة الزخارف
وتن�وع الم�واد المس�تعملة كالرخ�ام والتيج�ان واألعمدة
المكس�وة بأوراق الذهب والزليج المتعدد األلوان والخشب
المنقوش والمصبوغ والجبس.
وقص�ر الباهية يقع وس�ط المدينة العتيق�ة التابعة لبلدية
مراك�ش المدينة ،ش�يدت قص�ر الباهية في القرن التاس�ع
عش�ر عند مدخل المدين�ة العتيقة لمراك�ش من طرف أحد
أش�هر وزراء الس�لطان م�والي الحس�ن المع�روف بباحماد.
يمتد القصر على مساحة هكتارين تقريبا ويتألف من مرافق
تض�م روض صغي�ر وصحن صغير وس�احة ش�رفية مرصفة

ويع�د جام�ع الفنا م�ن أش�هر المس�اجد بالمدينة
فضاء
حيث تش�كل ساحة الجامع «س�احة الفنا»
ً
ش�عبيا للترفي�ه ،وبن�اء على ذل�ك تعتب�ر القلب
الناب�ض لمدين�ة مراكش حي�ث كانت وم�ا زالت
نقط�ة التقاء بي�ن المدين�ة والقصب�ة المخزنية
والملاح ،ومرك�ز ًا لل�زوار م�ن كل أنح�اء العال�م
لالس�تمتاع بمش�اهدة عروض منوع�ة لمروضي
األفاعي ورواة القصص ،وعازفو موسيقى الشارع
إلى غير ذل�ك من مظاهر الفرجة الش�عبية التي
تخت�زل تراثا غنيا وفري�دا كان م�ن وراء ترتيب هذه
الس�احة تراثا ش�فويا إنس�انيا على الئحة منظمة

بالرخ�ام تحي�ط به�ا أروقة مدعم�ة بأعمدة خش�بية ورياض

اليونيس�كو س�نة  .1997إضاف�ة إل�ى المس�اجد

كبير بناه السي موسى ثم جناح خاص يعرف بــ (المنزه).

األخرى كمس�جد المنصور الموحدي ،مس�جد حارة

أم�ا القب�ة المرابطي�ة ف�ي مراك�ش تب�رز جمالي�ة الف�ن

الصورة ،ومسجد الشيخ الجزولي.
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األبواب واألسوار
ال يقتصر تاريخ مراكش على المس�اجد فحسب بل هناك األبواب واألسوار..
وقد اختلف المؤرخون حول تاريخ بناء أس�وار مدين�ة مراكش ،إال أن أغلبهم
يرجح ذلك إلى ما بين  1126و1127م وكانت كلها مبنية بالتراب المدكوك

أو ما يصطلح عليه محليا باس�م (اللوح) أو (الطابية) .من أشهر هذه األبواب

الرئيس�ية  ،وف�ي نهاي�ة ش�ارع باب
الدب�اغ  ،توجد مداب�غ مراكش التي

أس�وار المدين�ة العتيقة لمراك�ش ،حيث يتوط�ن باب دكالة ف�ي جهتها

بالطريقة القديمة .

الغربية ويؤدي إلى مس�جد باب دكالة ،بينم�ا يوجد باب أغمات في الجهة

مدرس�ة ب�ن يوس�ف والت�ي بني�ت
في عام  1565من قبل الس�عديين
 ،تتمي�ز بهندس�تها العمراني�ة م�ن

كم�ا تزهو مدينة مراكش بالحدائ�ق والمتنزهات التي تضفي عليها جمال

حي�ث الباح�ات الداخلي�ة الصغيرة

خالب وطبيعة ساحرة مثل حدائق المنارة والتي تعود إلى عصر الموحدين

م�ع النم�ط النموذج�ي للعم�ارة

الت�ي كانت عب�ارة عن تكن�ة للتدريب الجنود على الس�باحة ،وق�د زينُوها

اإلسلاميـة  .كم�ا تتمي�ز المدرس�ة

بأش�جار الزيتون في بداية الق�رن  .12تقع حدائق المنارة على بعد حوالي 3

بمظهرهــ�ا الممـ�زوج بالتبلي�ط ،

كلم خارج أسوار مدينة مراكش.

والس�قـوف العاليـ�ة والنـقـ�وش

أم�ا حديق�ة ماجوريل تقع في في كليز وتس�مى «الماجوريل» نس�بة إلى

المرس�ومة بالخط الكوفي والتي

اس�م بانيها الرس�ام الفرنس�ي ج�اك ماجوري�ل الذي بدأ تأسيس�ها س�نة

تس�تخدم كزين�ة ف�ي الكثي�ر م�ن

 .1924وأصبحت أحد أهم معالم مدينة مراكش الس�ياحية حيث تم تحويل

المناطق الداخلية في هذا البناء .

المبنى المحاط بالحديقة إلى متحف للفنون اإلسلامية .تحتوي الحديقة
عل�ى نباتات وأزهار نادرة قادمة من القارات الخمس خصوصا مختلف أنواع
نبات الصبار.
وحدائق أكدال أو بس�اتين أكدال هي منتزه طبيعي على مشارف مراكش
بالمغ�رب ،يمك�ن للزائ�ر أن يجد فيه�ا مئات من أش�جار الزيت�ون والبرتقال

متح�ف مراكش  ،هو م�ن المتاحف
الممي�زة في المدين�ة والذي يضم
مجموعة جذاب�ة تجمع ما بين الفن
المعاص�ر إل�ى النق�وش القرآني�ة
م�ع العم�ل بالس�يراميك المحلي

والمشمش وغيرها من األشجار المثمرة.

والمنسوجات والمسكوكات.

أماكن تستحق الزيارة

إمليل هي القرية الجبلية الس�احرة

مراك�ش مدينة س�ياحية من طراز خاص نظ�را لما تزخر به م�ن إرث حضاري

باعتباره�ا نقط�ة انطلاق الرحالت

كبير ،فقد أصبحت قبلة للس�ياحة العالمية ومقرا للمؤتمرات الدولية ذات

إلـ�ى حديقـ�ة توبـ�كال الوطني�ة

المس�توى الرفي�ع ،لتحتل بذل�ك مكانة خاص�ة في المغ�رب الحديث .من

والتي تقع على أعلى الجبال  ،جبل

األمان التي تستحق الزيارة في مراكش الجميلة:

توبقال  ،فضال عن تميزها بمسارات

مدين�ة األس�واق التجاري�ة (البل�دة القديم�ة) تحت�وي المدين�ة غل�ى األزقة

المش�ي الرائعـة  .يقبل الزوار إلى

الضيقة بأش�كالها الملونة والتي تحتوي على الروائح واألصوات المميزة

الحديق�ة للتمتع بالمناظ�ر الخالبة

لتك�ون من بي�ن أبرز المعالم الس�ياحية ف�ي مراكش .يمكن االس�تمتاع
بش�راء الهداي�ا التذكاري�ة  ،وم�ن أه�م الهداي�ا الت�ي ال ينبغ�ي تفويتها :

العدد

 .إل�ى الغ�رب م�ن منطقة الس�وق

(ب�اب دكالة ،وب�اب أغم�ات) و يعتبران من األب�واب الرئيس�ية التي تتخلل

زاوية سيدي بن صالح.
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البابــ�وش (الحــ�ذاء)  ،العطــ�ور

إل�ى قري�ة  Aremdالدائري�ة  ،الت�ي
لديها إطالالت جذابة .

إصدارات
«فلسفة التوثيق ..صناعة المصادر المعلوماتية»
كلمــ�ة «التوثيـ�ق» واحـ�دة مـ�ن

قواع�د المعرف�ة والبيان�ات الت�ي

ليتأس�س عل�ى ال�درس العلم�ي

الكلم�ات األكث�ر تعقيـ�دا؛ ذل�ك

يمكـ�ن أن يس�تخدمــها الباحـث،

والمادة المنتقاة الموثقة.

أنها ف�ي داللتها الش�ائعة اليومية

أو تع�د أساس�ا للنق�اش والح�وار.

ق�د تعن�ي مجـ�رد التأكي�د ودع�م

ويدخل في نط�اق التوثيق مفهوم

الروابـ�ط اإلنس�انيـة ،لكـ�ن لهـ�ا

الوثيقة نفس�ها ،وهو ما يش�ير إليه

بعده�ا العلم�ي كتنقي�ح وتحدي�د

الكاتب في فص�ل آخر .فقد اختلف

لمصداقيـ�ة المصـ�ادر التاريخي�ة،

هذا المفهوم فصار يش�مل أشكاال

وله�ا جانبه�ا القانون�ي في حفظ

من النش�اط اإلنس�اني غير المادي

الحق�وق ،وجانبها السياس�ي فيما

أو الملموس ،إضافة إلى ما نسميه

يتعل�ق بالعه�ود الدولي�ة .وكتاب

بالتراث الش�فوي أو المحكي الذي

«فلسفة التوثيق ..صناعة المصادر

يش�مل فنونــ�ا للأداء وحكاي�ات

المعلوماتي�ة» الص�ادر أخي�را ع�ن

ش�عبية وس�يرا إل�ى غي�ر ذل�ك.

منش�ورات «ذات السالس�ل» تأليف

ه�ذه الوثائ�ق بالطب�ع تحت�اج إل�ى

بشار محمد خالد خليفوه ،هو كتاب
على الرغم صغر حجمه ،فقد حاول
أن يط�وف بين ه�ذه المعاني ،وأن
يج�د الرابط األس�اس بينها ،موضحا
أهمي�ة التوثي�ق ف�ي زمنن�ا الراهن
لعلتي�ن عل�ى األق�ل؛ األول�ى هي
االحتياج غير المس�بوق للمعلومات
مع وفرتها وغزارتها وتعدد مصادرها
الجدي�دة مث�ل ش�بكة األنترن�ت.
والثان�ي ه�و الحاج�ة للتأك�د م�ن
صحــة المعلــومـ�ات وصــدقيـة
مصادره�ا خاصـ�ة فيمــ�ا يتعلــق
بالبحث العلمي.

أس�اليب مختلف�ة ومناه�ج معددة
الس�تخالصها أوال ونقدها وترميمها
وفهرس�تها أو التأكد من مصادرها،
ومضاهاته�ا ومقارنتهـ�ا .ويوض�ح
مؤل�ف الكت�اب أن قس�ما مهم�ا
م�ن البح�وث التاريخي�ة المعاصرة
لم يعد مجرد س�رد لألح�داث ،وإنما
انص�ب اهتمام�ه عل�ى اكتش�اف
وتفني�د الوثيق�ة .والح�ق أن م�ن
يتابع الكتاب�ات التاريخي�ة الوفيرة،

يتط�رق الباح�ث أيض�ا ف�ي نهاي�ة
كتاب�ه إلى صناع�ة الموثّ�ق ،الذي
ال يع�د فقـ�ط جامـ�ع معلوم�ات
ومفنده�ا ،ب�ل علي�ه أن يؤرش�فها
بطريق�ة علمي�ة لك�ي يس�هل
اس�تخدامها م�ن قب�ل المهتمي�ن
والباحثين.
وم�رة أخرى ،لع�ل الج�داالت الدائرة
اليوم في كل المجاالت السياسية
واالجتماعيــ�ة والديـنيــ�ة علـ�ى
صفحات مواقع التواصل أو وسائل
اإلعالم تكش�ف عن فق�ر هائل في
التوثي�ق ،يتس�بب ف�ي لغ�ط فارغ،
وحوار ال أساس موضوعيا له ،صانعا
تحزب�ات وع�داوات غي�ر منطقية أو
منصفة .المعلومة هي ما نحتاجه..
نع�م .لكن أيض�ا معلوم�ة موثقة
يفت�ح كت�اب «فلس�فة التوثي�ق»
الباب لتذكيرنا بها.

خاصة في منطقتن�ا العربية نتيجة
الصراع�ات المضطرم�ة والتغي�ر
السريع ألش�كال الحياة ،يجد الكثير

في الفصل األول من الكتاب يقدم

منها مفتقرا إل�ى تأصيل المصادر،

الباح�ث خلفي�ة ل�دالالت التوثي�ق

معتم�دا عل�ى ذاك�رة متآكل�ة أو

المتعــ�ددة وغايتــ�ه؛ كالحف�ظ

أح�كام ش�ائعة غيـ�ر مفن�دة ،أو

واألرش�فة واالعتم�اد والتصدي�ق،

مص�ادر ال يص�ح أن ترق�ى إلى هذه

وك�ذا يقدم أن�واع التوثيق وفوائده

الصف�ة .م�ن هن�ا يبدو كتاب بش�ار

ومراحل�ه ،مبينا أن�ه بالتوثيق تصبح

خليف�وه مهم�ا لتصوي�ب وإع�ادة

لدين�ا القاع�دة المعرفي�ة ،وكذلك

توجيه البح�ث التاريخي «العفوي»
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إصدارات
(التراث والتاريخ) رحلة في التراث والتاريخ العربي
كتاب المفكر المصري ش�وقي جالل (التراث والتاري�خ) ،يحفر في تراثنا وتاريخنا في
العالم العربي متابع ًا تيار االنس�حاب للماضي من ناحي�ة ،وتيار العقل والواقع من
ناحي�ة أخرى .يؤكد ش�وقي جالل ف�ي كتابه أن االتجاه إلى الت�راث في جوهره عمل
سياس�ي ،ومن ث�م يضع أيدين�ا على بؤس الحي�اة حين يك�ون التراث خ�ارج الزمن.
وبعد تعرية ماضينا ،يقودنا ش�وقي جالل إلى تراث ش�رقي آخر في مقارنة حية بين
عالمي�ن ي�دور حاضرهما حول :لماذا البحث ع�ن التراث ومحاولة رب�ط أحداث التاريخ
بالماضي كإش�كالية عربية أكثر منها أي ش�يء آخر ،السيما القضايا المستقبلية؟
وفق المؤلف؛ فإن الباحثين العرب والمس�لمين بعامة قد غرقوا في مشكلة البحث
ع�ن ال�ذات في التراث ،على نحو ف�ردي أو على أيدي جماعات متناث�رة بل ومتنافرة،
واتص�ل البحث عقود ًا من دون أن يهتدي الباحثون إلى الذات المفقودة في بطون
كت�ب الت�راث .ويط�رح الكاتب ع�دة تس�اؤالت جوهرية  :ه�ل نفتقد ف�ي «حاضرات
أيامنا» إطار ًا عام ًا لما يحب أن تكون رؤيتنا للتراث وصورة مجتمع المس�تقبل؟ لماذا
نبحث عن ذاتنا؟ هل لمجرد أن اس�تهوتنا المش�كلة نظري ًا؟ ولم�اذا نبحث عنها في
صفح�ات كتب أكثرها ال يزال ف�ي حاجة إلى أن تخضع للبحث والدراس�ة على هدى
منهج علمي؟

حضارة الغرب بكل قيمها
خصه تساؤل رواد
 وهو ما َّالنهض�ة العربي�ة« :لماذا
تخلّف المس�لمون وتقدم
غيرهـ�م» ،ولهـ�ذا لي�س
غريب� ًا وقد أخطأن�ا التعبير

كم�ا يذه�ب المؤلف إلى الوق�وف على ناصي�ة الضد من الت�راث أي الحداث�ة ،ربما

أن يظـ�ل اإلطـ�ار الـ�ذي

ً
انطالق�ا م�ن القاعدة التي تق�ول «وبضدها تتمايز األش�ياء» ،ويح�اول أن يبلور رؤية

ننظ�ر م�ن خالله ه�و إطار

موضوعي�ة لها ،فحين نذك�ر الحداث�ة أو المعاصرة ينصرف الذهن إل�ى الغرب بكل

الصراع األب�دي بين التراث

س�لوكياته وقيمه ،وليس آلية العص�ر كمنهج ،بمعنى أدوات تف ّوق الغرب  -وليس

والحداثة.

«التكامل العربي ..تجارب وتحديات وآفاق»
«التكام�ل العرب�ي ..تجارب وتحديات وآفاق» هو عن�وان تقرير التنمية الثقافية الجديد الصادر عن مؤسس�ة الفكر
العرب�ي ،ويتضم�ن  29بحثا تتحدث ح�ول التكامل العربي وإش�كالياته وأبع�اده السياس�ية واالقتصادية وإصالح
الجامعة العربية .يتألف التقرير من أبواب عدة ،األول حول التكامل العربي وإشكاليات الهوية العربية وتحدياتها.
أم�ا الب�اب الثان�ي فهو ح�ول التكامل العربي ومش�روع الدول�ة الوطنية .ويأتي الب�اب الثالث ليتن�اول موضوع
الثقافة العربية في إقليم مضطرب .أما الباب الرابع فحول التعاون األمني والعسكري في الوطن العربي.
«التكامل العربي واألبعاد االقتصادية» هو موضوع الباب الخامس من التقرير ويتضمن  5أبحاث.
يذكر أن موضوع التكامل تم اختياره موضوع ًا محوري ًا للتقرير ،من جهة ،في ضوء ما تشهده المنطقة العربية من
أحداث جسام ،وما تعانيه دولها من صراعات وانقسامات وتشرذم تعرّض ألشد المخاطر.
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الهوية العربية واألمن اللغوي
يتتبع كتاب «الهوية العربية واألمن اللغوي» عبارة عن دراسة وتوثيق 443( ،صفحة من القطع الكبير) للناقد وعالم اللسانيات
التونس�ي الدكتور عبد السالم المس�دي ،الصادر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياس�ات ،بالتوثيق والتحليل سلسلة
من المبادرات والمشاريع التي يدرجها الكاتب ضمن ما يسميه الوعي اللغوي الجديد .ويشتمل الكتاب على اثنين وعشرين
دفاعا عن اللغة العربية.
فص ًلا وخاتمة .ويقدم الكاتب فيه خالصة سنوات طويلة من البحث والنضال
ً
يس�تأنف الدكتور المس�دي في الفصل األول من الكتاب األس�ئلة كما انتهى إليها في كتابه «العرب واالنتحار اللغوي» الذي
ً
وبأن «اس�تئناف األس�ئلة هو أحد أس�س
متوقعة،
ص�در ع�ام  ،2011ويب�رر العودة إلى هذه األس�ئلة بما ج َّد من أحداث لم تكن
ّ
أن البحث في الشأن اللغوي
النضال الفكري المتجدد» .ويتساءل الكاتب« :أال نكون قد أسأنا طرح سؤال اللغة؟» ويشير إلى ّ
أساس�ا على
أن زمنها ق�د ولَّى ،ليُن ِتج خطاب مرافعة يقوم
دأب عل�ى االهتم�ام بالخطاب الطاعن في صلاح العربية موح ًيا ّ
ً
أن المش�هد العربي العامّ يحملن�ا على االقتناع
تفني�د ه�ذه المزاعم وتفكيك آلي�ات المناورة الثقافية .ولك�ن الكاتب يرى ّ
جديدا ينبثق وتتس�ارع تجلياته ،وهذا بالضبط هو موضوع الكتاب الذي يعمل فيه المس�دي على التش�خيص
ب�أن وع ًي�ا لغو ًي ّا
ّ
ً
المعرف�ي واس�تقراء نش�أة الوعي اللغوي الجدي�د بمفاصله الزمنية ومضامينه الداللية ،واستش�فاف ما ق�د ينتهي إليه من
موضوعا لالستقراء والتشريح بد ًلا من اتخاذ خطاب المناكفة.
مآالت .ولذلك يرى الكاتب أنه يتصدى لخطاب المنافحة
ً
ويضع الكاتب منذ البداية عالمات االفتراق بين ما يطرحه في هذا الكتاب والدارج طرحه في شأن القضية اللغوية ،فيشير أو ًلا
ً
فريسة لثالثية الخطاب اللغوي العربي بين الخطاب العاطفي والخطاب األيديولوجي والخطاب
إلى أنه يحاول عدم الوقوع
الغيبي اإليماني ،بل يتبنى خطا ًبا مغاي ًرا يس�تجيب ألشراط الموضوعية العلمية ،ويتواءم ومتطلبات التشخيص العقالني
من دون أن ينخرط في أعراض االستالب الثقافي أو يُجرَّ إلى إعوار اإلنبات الحضاري.
يجم�ع الدكتور المس� ّدي ف�ي هذا الكتاب بي�ن توثيق عدد كبير م�ن المبادرات والمش�اريع التي أطلقت ف�ي مختلف األقطار
العربية ،وتهدف كلها إلى النهوض باللغة العربية؛ وتشخيصه وتحليله ،وتقييمه وتقويمه لهذه المشاريع والمبادرات ،إذ إنه
وعضوا بمجامعها العلمية وهيئاتها
واك�ب هذه المحطات والمنعطفات جميعها حاض ًرا محاض ًرا في ما كان منها مؤتمرات،
ً
مس�اهما في توضيبها ،أو مس�تقرئاً
ً
مش�اركا في جدله�ا ،وأحيا ًنا
االستش�ارية في ما كان منها مش�اريع وبرامج ومؤسس�ات،
ً
ومساهما في إنضاج بعضها.
لنتائجها،
ً
ويح�اول الكات�ب على امتداد عرضه التوثيقي التحليلي أن يم َّد القارئ بخيوط ناظمة تس�هّ ل له مهمة تجميع اإلدراك بش�أن
مبادرات ومشاريع وقضايا ومساءالت تتداخل في سياقها الزمني وتتفاصل في مقاربتها ألولويات ّ
حل المعضلة اللغوية في
الواقع العربي.
ينطل�ق الدكت�ور المس�دي من عرض ح�ال اللغ�ة العربية وتش�خيص أوضاعه�ا بين أهله�ا وأبنائه�ا وذويها مع نهاي�ة القرن
العش�رين ،ث�م يتط�رق إلى أح�داث  11أيل�ول  /س�بتمبر  2001وما نج�م عنها من انفج�ار الضغائ�ن الثقافية الكب�رى فتطايرت
منتدى لإلصالح
شظاياها على اللغة ،ثم ينتقل إلى أبرز إنجاز صنعه المثقفون العرب حين أصدروا وثيقة اإلسكندرية وأسسوا
ً
(السياس�ي) العربي ،ليعبر إلى ما حاول القادة العرب اس�تدراكه في مجال القضية اللغوية ضمن منظومة العمل العربي
ً
جديدا
نمطا
المش�ترك ،ليصل بعد ذلك إلى مش�اريع أطلق بعضها في سياق ما يعرف بالمجتمع المدني ،وبعضها اآلخر كان
ً
مزدوج الصفة ،يتخذ شكل منظومات المجتمع المدني وترعاه جهات نابعة من السلطة الرسمية تكون حاض ًنا كفي ًلا .ويسبر
الكات�ب ما عس�ى أن تكون المس�ألة اللغوية قد جنت من تفجُّر األوض�اع في بعض أقطار الوطن العرب�ي ،وبروز بوادر تح ّول
تاريخي عميق.
ً
طبقا لتسلس�لها
مس�ردا يب ِّوب في�ه تواريخ األحداث والمب�ادرات والمش�اريع المذكورة في الكتاب
وف�ي األخير يضع الكاتب
ً
الزمني .وال تقتصر أهمية هذا المس�رد – بحس�ب ما يقول الكاتب – على تيس�ير مهمة القارئ حين يروم إعادة ترتيب الوقائع
والش�واهد ،ب�ل إنه يش�تمل على م�ادة خام إلنج�از قراءة أخ�رى للقضية اللغوية ف�ي واقعن�ا العربي ،يعتمد فيه�ا التعاقب
التاريخ�ي ب�كل جدلياته .فتلك دعوة صريح�ة للباحثين والمهتمين بحقل اللغ�ة العربية ليكون الكتاب وم�ا حواه من تجربة
ً
ً
وقاعدة تكفيهم عناء البدء من العدم.
منطلقا ألبحاثهم
سنين طويلة
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متابعات
ثاني أعلى جسر في العالم
ل�م تكت�ف الصي�ن ببنائه�ا أعل�ى جس�ر معل�ق ف�ي
ينته بعد ،بل قامت ببناء ثاني جسر
العالم ،والذي لم
ِ
معلق في الصين ،وهو ثاني أعلى جسر على مستوى
العال�م ال�ذي افتتح ف�ي نهاي�ة العام الماض�ي .يمر

الجس�ر عبر نهر  ، Qingshuiوبلغ�ت تكلفته  1.54مليار

يوان حوالي  240مليون دوالر .استغرقت عملية البناء يذكر أن أول جس�ر في العال�م هو  ، Sidu Riverويقع في
س�نتين ،حي�ث يبل�غ ارتفاع�ه  406أمتار ،ويمت�د طوله الصين ،وسيصل ارتفاعه إلى  496متر ًا ،ويمتد طوله إلى
إلى 1130متر ًا.
 2470متر ًا عندما يتم االنتهاء منه في العام المقبل.

شمسا إلنتاج الطاقة
علماء ألمان يصنعون
ً
كش�ف علماء فيزياء المان عن قيامهم بتشغيل «شمس صناعية» الهدف منها توفير طاقة نظيفة ،حيث امضوا
تسع سنوات في بناء هذه الشمس الصناعية التي تحمل اسم «ستيالريتور» ،وقد كلف بناؤها مليار يورو.
يهدف المش�روع إل�ى تطوير مصدر جدي�د للطاقة يعتمد على االنصه�ار النووي الذي يتم بش�كل طبيعي داخل
ً
خالف�ا للمفاعلات النووية المس�تخدمة حال ًيا ،والت�ي تعتمد ف�ي إنتاج الطاقة على االنش�طار
الش�مس ،وذل�ك
النووي وليس على االنصهار النووي.
تعتبر الطاقة المس�تخرجة عن طريق االنصهار النووي الهدف الرئيسي على صعيد الطاقات النظيفة التي تطرح
عل�ى أنها غير محدودة وال تنضب ،وهذا النوع من الطاقة ال يحمل أي أخطار ،كتلك المرتبطة بالطاقة النووية من
ناحية األمن والفضالت المشعة التي تحتاج آالف السنين كي تتحلل.

الجليد مسؤول عن بطء دوران األرض
ف�ي دراس�ة ( حول معدالت التغير في حركة دوران الكرة األرضية ومحورها) ق�ام بها فريق من جامعة هارفارد ،قال
الباحث�ون إن القوة المحركة وراء التغيرات غير الملحوظة في معدالت دوران الكرة األرضية التي ال يمكن رصدها
إال باالس�تعانة باألقم�ار الصناعية واألس�اليب الفلكية األخرى ه�ي ارتفاع مناس�يب مياه البحار عالمي�ا والناجمة
بدورها عن تدفق كميات هائلة من المياه إلى المحيطات جراء ذوبان الجبال الجليدية.
وقال جيري ميتروفيتشا أستاذ الجيوفيزيقا بجامعة هارفارد «ألن جبال الجليد تقع على ارتفاعات شاهقة فإنها عندما
تذوب تعيد توزيع مناسيب المياه من هذه االرتفاعات الهائلة نحو المناطق المنخفضة  -ومثلما يحدث عندما يقوم
المتزلج على الجليد بتحريك ذراعيه بعيدا عن جسمه -فان ذلك يعمل على إبطاء معدل دوران الكرة األرضية».
وقال الباحثون إن حركة جبال الجليد والمياه الذائبة تتسبب أيضا في حدوث انحرف طفيف في محور دوران األرض
أو القطب الشمالي في ظاهرة تعرف باسم «الحيود القطبي».

100

العدد

170

ندوات ومؤتمرات
مؤتمر«رؤيا استشرافية إلدارة المدن المتوسطة
في الوطن العربي  -الواقع والطموح»
عمان  21-17أبريل 2016
ّ

ينظ�م المعهد العرب�ي إلنماء المدن بالتعاون م�ع بترا للمؤتمرات /عم�ان مؤتمر « رؤيا استش�رافية إلدارة المدن

المتوسطة في الوطن العربي  -الواقع والطموح» خالل الفترة  21-17أبريل . 2016

يهدف المؤتمر لتعريف وتشخيص المدينة المتوسطة ،وتحديد أهمية ودور المدينة المتوسطة في قضية النمو
الحض�ري ،وف�ي قضية الهج�رة والنزوح إلى الم�دن  ،وكذلك تش�خيص وإدارة المدن المتوس�طة وتصور الهيكل
اإلداري المناس�ب له�ا في ض�وء إطار التج�ارب اإلدارية للمدن والبلدي�ات العربية والتعرف عل�ى بعض الوظائف
الرئيسية الهامة إلدارات المدن والبلديات المتوسطة.
يتضم�ن المؤتمر على عدة محاور من بينها تش�خيص إدارة المدن المتوس�طة وتصور الهيكل اإلداري المناس�ب
لها ،الوظائف الرئيسية الهامة إلدارات المدن والبلديات المتوسطة ،تحديد العوائد والضرائب والرسوم المحلية.
لمزيد من االستفسار واالتصال:
هاتف 0096265563860:موبايل  00962777436988 :فاكس0096265563861 :

البريد اإللكتروني - info@petraconf.com :الموقع اإللكترونيwww.petracpnf.com :

القمة الحكومية 2016
ملتقى المدن الصديقة والشقيقة لمدينة دبي
 10-8فبراير 2016
تعقد الدورة الرابع�ة للقمة الحكومية  2016خالل الفترة  10-8فبراير  2016في
إم�ارة دبي وس�ينظم مركز البيئة للمدن العربية عل�ى هامش القمة ملتقى
المدن الصديقة والشقيقة لمدينة دبي.
تأت�ي أهمي�ة انعقاد القم�ة وملتقى الم�دن للتش�اور وتبادل وجه�ات النظر
وتقدي�م االقتراحات التي من ش�انها أن تص�ل لحلول للقضاي�ا الهامة لتطور
المدن في مناحي الحياة اليومية.
لمزيد من االستفسار واالتصال:
هاتف0097143889999 :
البريد اإللكترونيhafardan@dm.gov.ae :
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ندوة « التحديات البيئية واثرها في التنمية الحضرية
للمدن والمناطق»
مدينة الداخلة /المملكة المغربية  3-1فبراير 2016

ينظ�م المعه�د العرب�ي إلنماء المدن بالتع�اون مع المديري�ة العامة للجماع�ات المحلية  /مديري�ة تأهيل األطر
اإلداري�ة والتقني�ة /وزارة الداخلية – المملكة المغربية وبلدية الداخلة ندوة بعن�وان « التحديات البيئية واثرها في

التنمية الحضرية للمدن والمناطق» خالل الفترة  3-1فبراير .2016

تأت�ي أهمي�ة الندوة في اطار مواجهة المدن والمناطق الحضرية في ال�دول العربية لتحديات كبيرة في عدد من
الميادين من ابرزها المشكالت البيئية.
تتضم�ن الندوة خمس�ة محاور ( التحدي�ات البيئية في التنمية الحضرية – التش�ريعات والسياس�ات والمعلومات
البيئي�ة ودورها في التنمية الحضرية المس�تدامة  -دور الدولة والمواطن في المحافظ�ة على البيئة الطبيعية-
اإلدارة المحلية ودورها في معالجة مشاكل البيئة المحلية وتكامل دورها مع المخططين واالقتصاديين والبيئيين
– التجارب العربية والعالمية في معالجة المشاكل البيئية في المدن والمناطق)
لمزيد من االستفسار واالتصال:
األستاذ وداعة اهلل حمراوي – خبير اإلدارة المحلية بالمعهد العربي إلنماء المدن
هاتف 009660114821867 :داخلي 120
موبايل 00966569541945 :فاكس009660114802666 :
البريد اإللكتروني - whamarawi@araburban.org :الموقع اإللكترونيwww.araburban.org :
السيد /سعيد الزداني – رئيس مصلحة التعاون بمديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية – المديرية العامة للجماعات الحضرية –وزارة الداخلية
– المملكة المغربية
هاتف 00212537286295:موبايل00212670286045 :
البريد اإللكترونيsezzidani@interieur.gov.ma :
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مدن حول العالم

أطول برج في مدينة لندن
ُ
كش�ف النقاب عن خطط ألطول برج في مدينة لندن (وهي المدينة الصغيرة جغرافي ًا ضمن المدينة األكبر لندن)

باس�م (  ) Undershaft 1وه�و عب�ارة عن مبن�ى مخصص للمكاتب ،يبلغ طوله  300متر .وس�تقع ناطحة الس�حاب
ضم�ن مجموعة من األبراج في الحي المالي التاريخي للعاصمة لندن .وس�يطل البرج على معالم القرن الواحد

والعشرين في مدينة لندن مثل
« »the Cheesegraterال�ذي يبل�غ طول�ه  224مت�ر ًا ،و« »the Gherkinال�ذي يبل�غ طول�ه  180متر ًا .س�يضم البرج 73
طابق� ًا ،قائم على المس�احة المربعة ،ويهدف إلى توفير مس�احات مكتبية عالية الجودة ،كما س�يتضمن أعلى
البرج مطعم ًا ومعرض ًا فني ًا للعامة من الناس ،فيما الجزء السفلي من البرج سيرتفع عشرة أمتار عن سطح األرض
لخلق مساحة جديدة للعامة.

برج سكني من األشجار في لوزان
ق�ام المهن�دس المعم�اري اإليطال�ي س�تيفانو بويري ببن�اء برج
س�كني في مدين�ة لوزان السويس�رية تغطي األش�جار الخضراء
والنباتات كل طوابقه الـ ،36ليكون األول من نوعه في سويس�را،
والثان�ي ح�ول العال�م بع�د برج مماث�ل بن�اه «بويري» ف�ي ميالن
بإيطاليا.
اطل�ق على البرج اس�م ( ب�رج األرز) ويبلغ ارتفاع�ه  117مترا ،ويضم
مائة ش�جرة وستة آالف ش�جيرة صغيرة ،و 18ألف آنية نبات ،موزعة

على مساحة  3آالف متر مربع من المساحات الخضراء.
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من أخبار المدن العربية
الكويت عاصمة الثقافة اإلسالمية 2016

الكويت

تنفي�ذ ًا للق�رار الص�ادر ع�ن المؤتم�ر الس�ادس ل�وزراء الثقافة
ب�دول العال�م اإلسلامي ،الكوي�ت ه�ي عاصم�ة للثقاف�ة
ً
حالي�ا التحضيرات لالحتفال
اإلسلامية لعام  ،2016حيث تجرى
بهذه المناس�بة بمش�اركة عدد من دول العالم المختلفة في
الفعالي�ات المزم�ع تنظيمها ،كما سيس�اهم ف�ي الفعاليات
ع�دد م�ن الجهات الرس�مية ف�ي البلاد ومؤسس�ات المجتمع
المدن�ي والقط�اع الخاص من خالل تقديم باقة من األنش�طة
الثقافية .يذك�ر أن فعاليات احتفالية الكويت عاصمة للثقافة
اإلسلامية  2016س�تنطلق تزامن�ا م�ع انطالق�ة ال�دورة ال�ـ 22

لمهرجان القرين الثقافي في يناير .2016

استهالك الطاقة في إنارة الشوارع في الرياض

السعودية

كثفت أمانة العاصمة الس�عودية الرياض جهودها لترشيد اس�تهالك الطاقة في إنارة الشوارع من خالل التوسع
في استخدام الطاقة الشمسية في اإلنارة ،وزيادة االعتماد على الفوانيس الموفرة للطاقة ( .)LEDإذ بدأت أمانة
الرياض استخدام الطاقة الشمسية في إنارة بعض الشوارع والميادين والساحات و نجحت في إنجاز مشروع إنارة
موقع تجميع المعادن (الس�كراب) ش�رق الرياض ،باس�تخدام الطاقة الشمس�ية بإجمالي  750نظام ًا شمسي ًا تم
تركيبها وتشغيلها فعلي ًا.
وس�يتم الحق� ًا تنفيذ عدة مش�روعات مماثلة إلنارة س�وق اإلبل بالجنادري�ة ،وحجز النظيم ،ومخط�ط الخير ،وحي

النرجس ،باستخدام الطاقة الشمسية من خالل  3300نظام شمسي وباستخدام أحدث التقنيات.

بغداد مدينة لإلبداع األدبي

العراق

تم اختيار بغداد مدينة لإلبداع األدبي ضمن ش�بكة المدن اإلبداعية لليونس�كو إثر ترش�يحها من بين  47مدينة من

 33دول�ة كأعض�اء ج�دد مثلت مختلف الحق�ول اإلبداعية .وبهذا االختيار س�تكون بغداد ه�ي المدينة األولى في
مجال األدب والمختارة من بين الدول العربية ،والوحيدة من قارة آسيا وكذلك أفريقيا.
يذكر أن بغداد ،أول مدينة عربية تنضم إلى ش�بكة المدن اإلبداعية التابعة لليونس�كو السيما وأن عضوية المدن
للشبكة كانت حكر ًا على الدول األجنبية فقط.
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دبي تطلق جائزة جديدة للمعرفة

اإلمارات

أص�در الش�يخ محمد بن راش�د آل مكتوم ،نائب رئيس دول�ة اإلمارات ،رئي�س مجلس الوزراء ،حاكم دبي ،مرس�وما
بإنشاء جائزة للمعرفة تحمل اسمه ،تمنح الجائزة في شهر ديسمبر من كل عام ،وتتولى مؤسسة محمد بن راشد
آل مكتوم اإلشراف على إجراءات منح الجائزة للفائزين وتقديم الدعم اإلداري والفني للجائزة.
ته�دف الجائزة إل�ى تكريم أصحاب المس�اهمات المتميزة ف�ي مجال المعرف�ة ،وتحفيز األف�راد والجهات العامة
والخاص�ة داخ�ل دبي وخارجها على اإلبداع واالبتكار ،كما تهدف إلى المس�اهمة في بن�اء اقتصاد المعرفة على
المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.
يتولى إدارة الجائزة مجلس أمناء يتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من األعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص،
في المجال األكاديمي والمعرفي ،يتم تعيينهم بقرار يصدره حاكم دبي لمدة  3سنوات قابلة للتجديد.

 ...والشارقة إمارة صديقة للطفل
أعلن الش�يخ س�لطان بن محمد القاس�مي «الش�ارقة إمارة صديقة للطف�ل» ،وبذلك تكون الش�ارقة أول مدينة
صديق�ة للطف�ل على مس�توى العالم بع�د اعتمادها أربع مب�ادرات تطب�ق للمرة األول�ى عالمي ًا .تتمي�ز الحملة
بتنفيذه�ا المب�ادرات األربع ،األولى تهدف إلى توفي�ر بيئة داعمة للرضاعة في الحضان�ات تُعنى باألطفال الرضع
إلى عمر س�نتين ،والمبادرة الثانية تتمثل في تطبيق أماكن عامة صديقة لألم التي تهدف بدورها إلى خلق بيئة
أكثر انس�جام ًا مع متطلب�ات المرأة المرضعة عبر توفير تس�هيالت في األماكن العامة ،وتب�رز المبادرة الثالثة في
العم�ل على توفير مرافق صحية صديقة للطفل تدعم حماية الرضاعة ،والمبادرة الرابعة هي اعتماد مؤسس�ات
ومستشفيات صديقة لألم وهي من أهم المظاهر التي تسعى الحملة إلى تكريسها.

الوسطية

األردن

بلدية الوسطية :شارع وحديقة باسم األمين العام الراحل
قرر المجلس البلدي لبلدية الوس�طية – محافظة أربد في المملكة األردنية الهاش�مية إطالق اس�م األمين العام
الراحل عبد العزيز يوسف العدساني على شارع رئيسي وحديقة عامة وذلك تقدير ًا وتخليد ًا لما قدمه «شيخ المدن
العربية» المغفور له عبد العزيز يوسف العدساني في قيادة منظمة المدن العربية وخدمة مدنها األعضاء.

عمداء جدد للمدن المغربية

المغرب

تتق�دم األمان�ة العام�ة لمنظمة الم�دن العربية بالتهنئة لعم�داء المدن ورؤس�اء البلديات الجدد ف�ي المملكة
المغربية الشقيقة متطلعة إلى مزيد من التعاون من أجل النهوض بالمدن المغربية وساكنيها.
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األخيرة
المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر
المؤتمر الذي نظمته الجامعة العربية المفتوحة بالشراكة مع المعهد العربي إلنماء المدن ،وبرنامج الخليج
العربي للتنمية (أجفند) بالرياض ،واتحاد مصارف الكويت تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح ،وحضور وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى ،يهدف إلى تسريع
التنمي�ة االقتصادي�ة واالجتماعية لخلق فرص وظيفية وتنمية الموارد البش�رية ،واإلس�هام في رفع معدالت
النم�و االقتص�ادي المنخفضة ف�ي كثير من ال�دول العربية ،وحل ارتف�اع معدالت البطالة وخصوص ًا وس�ط
الشباب والنساء.
م�ا ذك�ره المتحدثون في المؤتمر من أرقام مخيفة يحتاج إلى وقفة ج�ادة من حكومات الدول العربية؛ لرفع
معاناة األس�ر الفقيرة وتمكين الش�باب م�ن العمل بعيد ًا ع�ن الوظائف الحكومية الت�ي تعاني التكدس،
وعدم قدرتها على استقبال الخريجين ،ناهيك عن سياسات التوظيف في القطاع الخاص الذي هو اآلخر لم
يعد مغري ًا في ظل األوضاع الساخنة التي يعيشها وطننا العربي.
من جملة تلك األرقام التي إن لم تبادر المجتمعات إلى حلها فإن الش�باب سيكون عرضة للضياع األخالقي
وصيد س�هل للمنظمات اإلرهابية ،حيث بلغ متوس�ط نس�ب البطالة بين الش�باب  % 20ه�ذا إذا ما عرفنا أن
نسبة  % 60من التعداد السكاني للوطن العربي ممن هم دون عمر  25عام ًا.
م�ن الواضح أن مش�اريع الدع�م القائمة لالقتصاد الح�ر لم تأت بجديد في ظل سياس�ات اقتصادية فاش�لة
تتبعها حكومات الدول العربية ،التي تتعامل مع هذه المش�كلة دون وجود رؤية واضحة أو إجراءات تنفيذية
تساهم في حل مشكلة البطالة التي أضحت مشكلة مزمنة حتى بين الدول الغنية.
قوانين دعم الشباب والمرأة يجب أن تأخذ بعين االعتبار تجارب الدول عبر تحرير االقتصاد كما هي حال الكثير
م�ن الدول ،ولنا في تجربة اليابان خير مثال ،حيث يش�كل القطاع الخ�اص  % 90من مجموع الدخل القومي
ونسبة العمل فيه تفوق  % 70وهكذا بقية الدول الغربية والدول الصاعدة.
ما ذكرة المتحدثون عن أهمية ضخ ما قيمته  70مليار دوالر لدعم تلك المش�اريع في الوطن العربي ال أظنه
الحل المناس�ب إن لم يصاحبه تش�ريعات تس�هل وتساعد الش�اب على كس�ب لقمته بطريقة شريفة ،عبر
مشاريع مربحة مدعومة بدراسات جدوى اقتصادية.
البعض ينتظر مبادرات الش�باب الذاتية لدعمها ،والتي غالب ًا ما تنجح بين أوس�اط الشباب الجامعيين وأبناء
األس�ر الغنية ،لكن هؤالء ال يش�كلون السواد األعظم من المشكلة إذا ما نظرنا إلى أصحاب الحرف والمهن
الت�ي أضح�ت عرضة لالندثار بس�بب ضعف الم�ردود المادي وجش�ع التجار الذين يس�تحوذون على النس�بة
الكبرى من الربح والتي تتجاوز .% 90
هناك الكثير من التوصيات التي خرج منها المؤتمر أراها بمثابة خريطة طريق إذا ما تم تنفيذها ضمن مشاريع
وطنية على أن ينشأ بنك عربي يشرف على تلك المشاريع وتنفيذها ،وأال تخرج فكرته عن إنعاش اقتصادات
المجتمعات العربية.
أمنية أتمنى م�ن المجتمعات العربية تحقيقها ألصحاب تلك المش�اريع الصغيرة ،خصوص ًا الحرفيين منهم
والعاملين في الزراعة ،وذلك من خالل تطبيق فكرة «التجارة العادلة» التي تهدف إلى أن تكون فيها النسبة
الكبرى من األرباح لهم أسوة بالكثير من الدول التي اتبعت هذا المفهوم.
أ.د .فيصل الشريفي
« الكويت»
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