
العدد 175

2



تراثنا الثقافي وموروثاتنا التاريخية

اإلفتتاحية

ما  التراث  بقضايا  المهتمة  والعالمية  اإلقليمية  الهيئات  وبال  إقليمية،  عربية  كمنظمة  بالنا  يشغل  ما  أكثر  لعل 
تتعرض له مدن عربية هي في مقاييس التراث والثقافة عواصم كونية بما تضمه من مكنوزات ومعالم تاريخية ال 

يتوافر مثلها للكثير من مدن العالم.

التاريخية  المدن  تراث  لها  يتعرض  التي  الخطيرة  االعتداءات  تفاقم  أمام  الفزع  صيحات  العالم  وأطلق  أطلقنا،  لقد 
العربية وأعمال التدمير الممنهجة التي طالت فضاءات واسعة من وطننا العربي ولم تعد تمثل تهديداً لمنطقتنا 

وحسب بل تعدى ذلك إلى تهديد التراث المشترك لإلنسانية جمعاء. 

أمر مخيف أن نرى قالعًا وأوابد، وأسواقًا قديمة وموروثات تاريخية وعمرانية .. وقد لحق بها الدمار والتخريب . 

مدن في سورية والعراق وليبيا واليمن والصومال، وفي أماكن ومناطق أخرى من وطننا العربي الكبير، فقدت بعض 
األفضل،  نحو  الحياة  في  تحوالت  يشهد  العالم  بينما  الجنون..  وأعمال  والصراعات  الحروب  بفعل  والبريق،  القيمة 

بفعل التكنولوجيا واالستفادة من الفرص االقتصادية واالجتماعية واألعمال اإلنسانية.

.. نبحث عن حلول واقعية تقوم  بالمدن، ومكنوزاتها وذاكرتها وموروثاتها  ونحن كمنظمات ومؤسسات تهتم 
وال   .. المدن  عالم  هو  الغد  عالم  أن  ذلك   ... التحديات  ومواجهة  الواقع  مع  التعامل  في  رئيسي  بدور  خاللها  المدن 

تنمية حقيقية، وال تحضر بدون إشراك المدن في المجهودات األممية التي تستهدف راحة وسعادة اإلنسان.

أسواقًا  القديمة...  بالمدن  والعناية  لالهتمام  أساسية  ضرورة  ثمة  أن  مبكراً  العربية  المدن  منظمة  أدركت  لقد 
وأزقة ومبان ودور عبادة... فأنشأت مؤسسة تعنى بالمدينة التاريخية العربية... وتعمل مع الشركاء األخرين في 
دول العالم من أجل الحفاظ على الموروثات التاريخية والثقافية والعمرانية في المدينة القديمة. ولعل الجديد في 
جهد المنظمة كان مشاركتها في الملتقى الدولي حول مرصد التراث المعماري والعمراني كأداة لمراقبة عمليات 
هدم الذاكرة في المدن زمن النزاعات المسلحة بتنظيم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم »االلكسو« 
ومنظمة  مدن التراث العالمي ومنظمة المدن العربية – مؤسسة التراث والمدن التاريخية العربية التابعة للمنظمة 
في تونس حيث هيأ هذا المؤتمر فضاء للتذكير بضرورة حشد المهارات األكاديمية والمهنية في مجاالت التوثيق 
واإلعالم والتعليم والتدريب والمراقبة والتقييم إلعادة إعمار المدن وإنقاذ معالمها األثرية والتاريخية ومجموعاتها 

الثقافية ومشاهدها الثقافية العمرانية في فترة ما بعد النزاعات.

لقد كانت مشاركة منظمتنا في هذا المؤتمر تتويجًا لجهد لم ينقطع من أجل مرحلة جديدة من التعاون بين األطراف 
المعنية بقضايا التراث والموروث خاصة وأن األضرار الكبيرة التي لحقت بتراثنا الثقافي والمعماري والعمراني نالت من 
مدننا العربية وزادت من أعباء بناء مدن آمنة وشاملة ودامجة ومستدامة تنفيذاً ألجندة التنمية المستدامة حتى 

العام 2030.
األمين العام
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جملة دورية متخ�ص�صة

ت�صدرها منظمة املدن العربية

رئي�س التحرير

م. اأحمد حمد ال�صبيح

اأمني عام منظمة املدن العربية

مدير التحرير

غ�صان �صمان

رئي�س قطاع العالقات اخلارجية والإعالم

م�شرف اإعالمي

عبد اهلل املدير�س

هيئة التحرير

مديـــر عـــام املعهــد العربـــي لإمنـــاء املــــدن

مــديـــــــــــر     م�ؤ�ص�صــــــة  جـــــــائــــــــزة    املنـظــــمـــــــــــــة

مـديــــــر  مركــــــز  البيـئــــــة للمــــــدن   العربيــــــة

مديـــــر        املنتـــــــدى   العـربـــــي لنظــــم     املعل�مـات

مدير م�ؤ�ص�صة الرتاث واملدن التاريخية العربية

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

ول تعرب بال�شرورة عن راأي منظمة املدن العربية

الإ�صرتاكات

قيمة الإ�شرتاك ال�شنوي �شاملة اأجور الربيد كما يلي :

- املوؤ�ش�شات الر�شمية 15 دينار كويتيا

- الأفراد 8 دنانري كويتية

- الأفراد يف الدول الأجنبية : 10 دنانري كويتية
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الإعالنات

يتفق ب�شاأنها مع الأمانة العامة ملنظمة املدن العربية

املرا�صالت

كافة اخلطابات تر�شل با�شم الأمانة العامة

: 68160 كيفان - 71962 الكويت �س.ب

هاتف :24849705 / 24849706 / 24849708

فاكـــ�س: 24849322 / 24849319

 www.ato.net : موقع املنظمة اللكرتوين
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استقبل معالي أمين عام منظمة المدن العربية المهندس احمد حمد الصبيح في مكتبه بمقر األمانة العامة  سفير 
ليبيا لدى دولة الكويت عبد العالي أنور محمود المرتضى. تم خالل اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بالتنمية 
لها.ص  التابعة  والمؤسسات  المنظمة  وفعاليات  أنشطة  في  ومشاركتها  الليبية  المدن  دور  وتفعيل  المستدامة 

من أنشطة
المنظمة

سفير ليبيا
يزور األمين العام

 ... ويستقبل سفير تونس

 األمين العام وسفير ليبيا

 األمين العام يستقبل سفير تونس

المدن  منظمة  عــام  أميــن  معالــي  استقبــل 
العربية المهندس احمد حمد الصبيح سعادة  
احمد بن الصغير سفير  الجمهورية التونسية 
لدى دولة الكويت. تم خالل اللقاء بحث عدد 
من القضايا والموضوعات التي تتصل بعضوية 
واعرب   .. المنظمــة  فـــي  التونسيـــة  المــدن 
االنتخابات  تسفر  أن  في  آمله  عن  السفيــر 
البلدية المقررة في السابع عشر من ديسمبر 
2017 عن وصل قيادات بلدية تنهض بعملية 

التنمية المستدامة لخدمة الساكنين وخاصة في المناطق الجهوية الداخلية .

من جانبه أ:د أمين عام المنظمة االستعداد للتعاون مع رؤساء البلديات الجدد وتلبية االحتياجات اإلنمائية بما في 
ذلك رفع كفاءة وقدرات العاملين في األجهزة البلدية في تونس الجمهورية التونسية الشقيقة.
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من أنشطة
المنظمة

وفد برنامج 
األمم المتحدة 
للمستوطنات 

البشرية
 HABITAT

يزور أمين عام 
المنظمة

منظمــة  عــام  أميــن  معالــي  اســتقبل 

المــدن العربيــة المهنــدس احمد حمد 

الصبيح في مكتبه بمقر األمانة العامة، 

دافيــد أوبــري المديــر اإلقليمــي باإلنابة 

فــي المكتب اإلقليمي للــدول العربية لــ 

HABITAT فـــــي القاهـــــرة ود. محمــــد 

الســيوفي مستشــار التنميــة الحضرية 

وحضر اللقاء رئيس بعثة  برنامج األمم 

المتحدة للهبيتــات والممثل اإلقليمي 

لــدى دول الخليــج العربيــة د.م. طــارق 

الشيخ ومســاعد رئيس البعثة د. أميرة 

الحســن. تـــم خــالل اللقــاء بحــث آفاق 

التعــاون فــي إطــار خطــة عمــل لتنفيذ 

 2030 المســتدامــة  التنميــة  أجنــدة 

وأنشــطة  مشــتركة  برامــج  وتنفيــذ 

وفعاليات  تنهض بالمدن والساكنين.

 األمين العام يستقبل وفد هبيتات
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 األمين العام والكاتب العام في بلدية سوسة

من أنشطة
المنظمة

األمين العام يزور بلدية تونس 

... ويزور بلدية سوسة

استقبل رئيس النيابة الخصوصية شيخ مدينة 
البلدية  قصر  فــي  األصـــرم  اهلل  سيف  تونس 
بمدينة تونس أمين عام منظمة المدن العربية 
المهندس احمد حمد الصبيح والوفد المرافق 
وموضوعات  قضايا  في  البحث  تم  حيـــث  لــــه 
لتفعيل  المنظمة  وبرامج  بأنشـطـــة  تتــصــل 
العامة  األمانة  وضعتها  التي  الطريـــق  خارطـة 
للنهوض  للمنظمة  التابــعــة  والمؤسســات 
مواجهة  في  جهودها  ودعم  العربية  بالمدينة 
والبيئية. واالجتماعية  االقتصادية   التحديـــات 
وبرامج  خطط  تعزيز  في  الجانبان  بحث  كما 

قام أمين عام منظمة المدن 
احمد  الــمــهــنــدس  الــعــربــيــة 
بلدية  إلى  بزيارة  الصبيح  حمد 
ــة الــتــونــســيــة والــتــقــى  ــوس س
في  شاكر  حاتم  العام  الكاتب 
اللقاء بحث  مكتبه. تم خالل 
مجمـــوعــة مــن الموضوعات 
التعاون  بتعزيز  الصلـــة  ذات 
ــن الــمــنــظــمــة ومــديــنــــــــة  ــي ب
التونسية.  والمـــدن  سوســة 
على  العام  الكاتب  أثنى  وقــد 
جهود المنظمة ومؤسساتها 
انشطة  مــن  بــه  ــوم  ــق ت ـــا  وم
بالتنمية  تتصل  وفــعــالــيــات 

المستدامة.

المعماري  للتراث  المدن  ذاكرة  مرصد  تنفيذ  في  للمنظمة،  التابعة  العربية،  التاريخية  والمدن  التــراث  مؤسســـة 
والعمراني في زمن الحروب والنزاعات المسلحة بالتعاون مع الشركاء اإلقليميين والدوليين.

األمين العام ورئيس بلدية تونس
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من أنشطة
المنظمة

المكتب
الدائم )54(

في نواكشوط:

قرارات وتوصيات 
تواكب قناعات المدن 

بالتطوير واالرتقاء
وخارطة طريق لتعزيز 

دور مؤسســات 
المنظمــة في 

التنميـــة المستدامة

الرباط تحتضن أعمال 
الدورة 55 للمكتب 

الدائم في 2018

 الجلسة االفتتاحية
تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية اإلسالمية الموريتانية محمد ولد 

عقدت  حدمين  ولد  يحيي  المهندس  األول  الوزير  وبحضور  العزيز  عبد 

في  العربية  المدن  لمنظمة  الدائم  للمكتب  والخمسين  الرابعة  الدورة 

قصر المؤتمرات بنواكشوط عاصمة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

2017 بمشاركــة ممثلــي المدن األعضاء  17-18 مارس  خـــالل الفتــرة 

وممثلي  ورؤساء  والسفــراء  الوزراء  من  عدد  وبحضور  المنظمــة  فــي 

المنظمات والهيئات العربية والدولية.

من  عطرة  بتالوة  الــدورة  ألعمــــال  االفتتاحية  الجلسة  استهلت  وقد 

ايات الذكر الحكيم ثم القى المهندس يحيي ولد حدمين رئيس الوزراء 

بالنسبة  طويال  يزال  ال  التنمية  طريق  إن  فيها:  قال  كلمة  الموريتاني 

لمختلف البلدان العربية، وال تزال التحديات التي نواجهها كبيرة.

وأضاف: »إن اإلرادة القوية لقادتنا والتجربة الغنية بالعطاء لمنظمتكم 

العتيدة تعزز قناعتنا بإمكانية تذليل كل الصعاب وبلوغ الغايات النبيلة 

التي نصبوا إليها«.

وتابع أن العمل العربي المشترك يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية 

التعاون  ويمثل  العربية،  األقطار  مستوى  على  واالجتماعية  االقتصادية 

وبأجهزتها  المحلية  بمستوياتها  العربية  الحكومــات  بين  والتكـــامــل 

المحلية صلب ذلك العمل بالنظر لما يحققه من شروط التقريب بين 

إليه  تتوق  الذي  االندماج  سبل  وتيسير  بينها  الصالت  وتوطيد  شعوبنا 

شعوبها.

الجلسة اإلفتتاحية
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المركزية  حــكــومــاتــنــا  أن  وأضــــاف 
بأن  المجال  هذا  في  مطالبة  العربية 
المحلية  المجموعات  مــن  تجعل 
لتحقيق  عنها  غنى  ال  فعالة  وسيلة 
مزيد  عــلــى  تــعــمــل  وأن  الــتــنــمــيــة، 
الالمركزية  نظام  وتعزيز  لتدعيم 
باعتبارها اإلطار األمثل لتحقيق هذه 

األهداف.

ومن جانبها، قالت عمدة نواكشوط 
الــســيــدة أمــاتــي بــنــت حـــمـــادي: إن 
الــقــائــمــيــن عــلــى الـــمـــدن الــعــربــيــة 
وقت  أي  من  أكثر  اليوم  مطالبون 
مضى -انطالقا مــن مسئوليــاتهــم 
وواجباتهم في ادارة الشأن المحلي- 
باتخاذ القرارات الهامة والعمل صفا 
الكبرى  التحديات  ــه  وج فــي  ـــدا  واح
اليوم،  العربية  مدننا  تواجهها  التي 
اهتمام  محور  تشكل  تحديات  وهي 
خدمة  الكثير  قدمت  التي  منظمتنا 
للمدينة العربية وعملت على ترقية 

تطورها.

عملت  المنظمة  هــذه  أن  وأكـــدت 
والبذل  العطاء  من  قرن  نصف  منذ 
ــز مــســار  ــزي ــع ــى ت ــل ــة ع ــي ــح ــض ــت وال
للتنمية  أمثل  كخيــار  الالمركزيــة 
المحليـــة وتقـــويــة أنظمــة الحكم 
للحكامة  أســاســي  كــرهــان  المحلي 

الرشيدة المحلية وتقوية عرى التواصل وتبادل الخبرات بينها والحفاظ على 
لشعوب  الرفاه  تحقيق  وضمان  السكان  حاجيات  وتلبية  الطبيعي  المحيط 

منطقتنا العربية.

أن  الصبيح  المهندس أحمد حمد  العربية  المدن  أمين عام منظمة  واعتبر 
انعقاد الدورة يأتي في ظرف اقليمي ودولي يلقي بظالله على مسيرة التنمية 
قدرة  حول  كبيرة  استفهام  عالمات  ذاتــه  الوقت  في  ويطرح  المستدامة 
تنموية  فضاءات  إقامة  على  للتنمية-  األساسي  المحرك  -باعتبارها  المدن 
وخاصة   ،  2030 عام  حتى  وغاياتها  المستدامة  التنمية  أجندة  مع  تنسجم 

البند 11 الذي نص على إقامة مدن آمنة وشاملة ودامجة ومستدامة.

التنمويــــة  القضايــــا  وقــال: إن دورة نواكشـــــوط تشـكــل محطــــة لتناول 
مضيفا  ورصد،  ومتابعة  اهتمام  من  تستحقه  وما  ومتطلباتها  وتحدياتها 
أن المدن العربية باتت تحتــل مكانة الصدارة في أولويات وعمليات التنمية، 
دور  ذات  أصبحت  بل  والخدمات،  ولإلنتاج  لالستقرار  أماكن  مجرد  تعد  ولم 
هام في تشكيل بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن اإلنجازات التنموية التي 

حققتها مدينة نواكشوط في مختلف المجاالت.

 جانب من الحضور في الجلسة اإلفتتاحية

 من الحضور
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للمكتب  والخمسين  الرابعة  ــدورة  ال أعمال  انطلقت 

الموريتانية  بالعاصمة  المؤتمرات  قصر  فــي  الــدائــم 

نواكشوط برئاسة رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية 

الدائم  المكتب  أعــضــاء  وبحضور  حــمــادي  بنت  أمــاتــي 

واألمانة العامة للمنظمة والمؤسسات التابعة لها.

تم في بداية االجتماع نقل رئاسة الدورة من المنامة إلى 

نواكشوط  وانتخاب نائب الرئيس- مدينة الرباط. 

الرابعة  الثالثة  الــدورة  رئيس  بكلمة  االجتماع  استهل 

والخمسين رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية أماتي 

المنظمة  مسيرة  إلى  فيها  أشارت  بكلمة  حمادي  بنت 

منذ  المدن  دعم  في  ــا  ودوره حققتها  التي  والنجاحات 

تأسيسها عام 1967. وأكدت على أهمية تضافر الجهود 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تضمن  الذي  األعمال  جدول  المشاركون  استعرض  ثم 
مجموعة من البنود التي تتصل بمسيرة عمل المنظمة 
المناسبة  والتوصيات  القرارات  اتخاذ  وتم  ومؤسساتها 

ورفعها للمؤتمر العام الثامن عشر للمصادقة عليها.

إلى   54 الــ  دورته  في  الدائم  المكتب  اجتماع  خلص  وقد 
القرارات والتوصيات التالية:

 أواًل: الشؤون المالية:
للمنظمة-  المالية  البيانات  على  الدائم  المكتب  صادق 
في  المنتهية  للسنة  والمصروفات  ـــرادات  اإلي بيانات 
وكذلك  الــحــســابــات  مــدقــق  تقرير  مــع   31/12/2016

الحسابات الختامية.

للمنظمة  العام  األمين  تفويض  الدائم  المكتب  وقرر 

وايجاد  ايراداتها  مقابل  المنظمة  التزامات  وضع  دراسة 

المكتب الدائم

 أعمال المكتب الدائم
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المنظمة ومؤسساتها فيما  صيغة توفيقية فيما بين 
المالي  الوضع  هذا  تجاوز  لحين  المقدم  بالدعم  يتعلق 
خاصة في الظروف االقتصادية الحالية واالوضاع الصعبة 

التي تمر بها مدن في دول عربية شقيقة.

 ثانيًا: الشؤون اإلدارية:
• انضمام مدن وبلديات من لبنان والمغرب

رحب المكتب الدائم من حيث المبدأ بالمدن والبلديات 
عضوية  إلى  االنضمام  طلبت  التي  والمغربية  اللبنانية 
إجراءات االنضمام لتكون  المنظمة ودعاها الستكمال 

أعضاء عاملة في المنظمة.

اتحاد  حلبا-  بلدية   ( الجديدة  اللبنانية  والبلديات  المدن 
بلديات المنية – اتحاد بلديات الدريب األوسط.

المدن المغربية الجديدة ) فم الحصن(.

• االشتراكات:
اقترحتها  التي  الجديدة  اآللية  على  الدائم  المكتب  اطلع 
األمانة العامــة لتحصيــــل االشتـــراكات المتراكمة على 
المــدن األعضــاء لسنــوات طويلة وقرر المكتب الدائم 
الموافقة على مقترح األمانة العامة في عملية التحصيل 
التعاون  االشتراكات  ســداد  عن  المتأخرة  المدن  وحث 
العضوية  بشروط  التزامها  وتأكيد  العامة  األمانة  مع 
والتقدير  بالشكر  الدائم  المكتب  وتوجه  المنظمة.  في 
لتمكين  العضوية  اشتراكات  بسداد  الملتزمة  للمدن 
المنظمة ومؤسساتها من القيام بمسؤولياتها الحالية 

والمستقبلية تجاه مدنها العربية األعضاء.

 ثالثًا: العالقات الخارجية واإلعالم:
المنظمة  مشاركة  على  الدائم  المكتب  اطلع 
والدولية  اإلقليمية  والفعاليات  األنشطة  في 
والتي  والساكنين  المدن  بقضايا  الصلة  ذات 
في  العربية  المدن  منظمة  لدور  تتويجًا  جاءت 
تفعيل شراكاتها مع المنظمات والمؤسسات 
المــدن.  في  المستدامــة  بالتنمية  تهتم  التي 
وأوصــي  التوجه  بهذا  الــدائــم  المكتب  وأشــاد 
لتطوير  والــمــفــتــوح  الــقــوي  الــتــعــاون  بتعزيز 
المدينة العربية ومساعدتها في ميادين العلم 
القصــوى  االستفــــادة  وتوفيــر  والتكنولوجيــــا 
البيئية  والتهــديدات  التحديــــات  مواجهـــة  في 
المستدامة  التنمية  أجندة  مع  ينسجم  وبما 

وأهدافها وغاياتها.  

قطاع  بــجــهــود  الــدائــم  المكتب  ـــاد  أش كــمــا 
في  المنظمة  في  واإلعــالم  الخارجية  العالقات 
تعزيز وتقوية الروابط والعالقات بين المنظمة 
من  مثيالتها  وبين  وبينها  األعضاء  ومدنها 
ذات  والدولية  اإلقليمية  والهيئات  المنظمات 
المكتب  أشاد  كما  وساكنيها.  بالمدن  الصلة 
المدن  وضع  على  اإلعالم  قطاع  بحرص  الدائم 
الملتقيات  األعضاء في المنظمة في مخرجات 
بعملية  الــصــلــة  ذات  ــة  ــي ــدول وال اإلقليمية 
مجلة  في  النشر  عبر  ســواء  المستدام  النمو 
المدينة العربية أو من خالل الموقع اإللكتروني 

للمنظمة.
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 األمين العام ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية
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الصبيح: 
المدن 

العربية 
تحتل 

الصدارة 
في 

أولويات 
وعمليات 

التنمية 
ودورها 
هام في 

تشكيل 
الروابط 

اإلنسانية 
بين 

الساكنين

رؤساء  وكذلك  للمنظمة  العامة  األمانة  وجهاز  العام  األمين  معالي  يبذله  بما  الدائم  المكتب  أشاد  كما 
المدن  لصالح  أنشطتها  وتطوير  المنظمة  أهداف  لتحقيق  طيبة  جهود  من  فيها  والعاملين  المؤسسات 

األعضاء.

 ATO مقترح شراكة بين منظمة المدن العربية 
ومنظمة المدن والحكومات المحلية  - فرع الشرق األوسط وغرب أسيا :

المحلية  والحكومات  المتحدة  المدن  لمنظمة  العامة  األمانة  مذكرة  في  جاء  ما  على  الدائم  المكتب  اطلع 
UCLG-MEWA التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها ودعوة منظمة المدن العربية أن تكون عضواً مباشراً فيها 

 UCLG بغية منح اإلدارات المحلية في منطقتنا العربية دوراً مؤثراً في برامج وفعاليات المنظمة العالمية األم
في برشلونة.

أن المكتب الدائم إذ يقدر عاليًا ما جاء في مقترح مذكرة الشراكة والتعاون بين المنظمتين .. ال يجد مبرراً 
عربية  مدينة  ستمائة  حوالي  عضويتها  في  تضم  العربية  المدن  كمنظمة  إقليمية   منظمة  تكون  أن  في 
عضواً كاماًل في منظمة إقليمية تختلف في هيكليتها وتركيبتها ونظام العضوية فيها عن منظمة المدن 
العربية . وأوصي المكتب الدائم األمانة العامة للمنظمة بتعزيز التعاون مع UCLG-MEWA وتقوية العالقات 

المشتركة القائمة بينهما لما فيه خدمة المدن األعضاء في كال المنظمتين  على طريق النمو المستدام.

 مذكرة تفاهم بين منظمة المدن العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
»االلكسو«:

االلكسو،  و  العربية  المدن  منظمة  بين  تونس  في  الموقعة  التفاهم  مذكرة  نص  على  الدائم  المكتب  اطلع 
وأكد على ضرورة تفعيل بنود االتفاقية لجهة مساعدة المدن العربية على وضع استراتيجيات للحفاظ على 
التراث  العامة للمنظمة ومؤسسة  الدائم األمانة  التنمية المستدامة. وأوصى المكتب  تراثها وتوظيفه في 
في  جاء  ما  لتنفيذ  والتنسيق  التعاون  العربية  للمدن  الثقافي  العمل  مجموعة  و  العربية  التاريخية  والمدن 
المكتب  أوصى  كما  منها.  المنشودة  واألهــداف  والغايات  مخرجاتها  من  االستفادة  على  والحرص  المذكرة 
الدائم بأن تكون مؤسسة التراث والمدن التاريخية العربية في تونس الطرف المعني بآلية التنفيذ والمتابعة. 

األمين العام ورئيسة مجموعة نواكشوط في المكتب الدائم
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الثانية لملتقى المدن العربية والصينية: • الدورة 
المكتب  وطلب  مالئمة  عربية  أجواء  في  الصينية  العربية  المدن  لملتقى  الثانية  الدورة  بعقد  الدائم  المكتب  رحب 
الدائم من األمانة العامة للمنظمة إجراء االتصاالت مع عواصم ومدن عربية للوقوف على رغبتها ومدى استعدادها 
تذاكر  نفقات  باستثناء  والصيني  العربي  الجانبين  من  فيه  المشاركين  نفقات  وتحمل  الملتقى  أعمال  الستضافة 

السفر.

• مركز التدريب الثقافي للمدن العربية:
أطلع المكتب الدائم على مذكرة معالي أمين عّمان رئيس مجلس مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية والتصور 
مجال  في  اإلدارية  الكوادر  إلعداد  المركز  إنشاء  مبادرة  على  المشاركون  وأثنى  الثقافي  التدريب  مركز  إلنشاء  األولي 
الثقافة في المدن والبلديات العربية..وهو ما ينسجم مع أهداف مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية التي أطلقتها 
2016 في المنامة الستقطاب الشباب والمبدعين  منظمة المدن العربية في مؤتمرها العام السابع عشر في مايو 

العرب. 

وقرر المكتب الدائم إحالة المشروع المقترح إلى لجنة التطوير المزمع تشكيلها لمزيد من الدراسة واقتراح ما تراه

2030 وخارطة الطريق: • دعم المدن واإلدارات المحلية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 
التابعة لها واعتمد  العامة للمنظمة والمؤسسات  التي اقترحتها األمانة  الدائم على خارطة الطريق  اطلع المكتب 
ما جاء فيها وقرر تشكيل »لجنة تطوير« تضم األمانة العامة للمنظمة والمؤسسات التابعة لها ومدن ذات تجارب 
األساسية  لألنظمة  متطورة  صيغة  واقتراح  ومؤسساتها  المنظمة  مسيرة  لتقييم  خبرة  ومكاتب  وخبراء  ناجحة 
المنظمات  في  مثيالتها  تواكب  للقياس  مؤشرات  وضع  و  والبرامج  والخطط  واألهداف  واإلداريــة  المالية  واللوائح 

اإلقليمية والدولية ذات الصلة بقضايا المدن والساكنين.

وحدد المكتب الدائم مهلة شهرين للجنة إلنجاز مهامها ورفع تقرير بذلك إلى الهيئة االستشارية في اجتماع خاص 
تدعو اليه  األمانة العامة على أن تتولى  الهيئة مناقشة تقرير اللجنة واعتماده بعد تصويب وتعديل وإدخال ما تراه 
ليكون نافذا، دونما حاجة لقرار جديد من المكتب الدائم كسبًا للوقت وتعزيزاً لمسيرة المنظمة ومؤسساتها. كما 

قرر المكتب الدائم تفويض األمين العام اتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار.

 األمين العام يتوسط الوفود المشاركة
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 تقارير المؤسسات:
تقارير  على  العامة  جلسته  في  الدائم  المكتب  اطلع 
المؤسسات التابعة للمنظمة وصادق عليها وأثنى على 
ما  مناقشة  مستقباًل  يتم  أن  في  العامة  األمانة  اقتراح 
تعرض المؤسسات في تقاريرها من ميزانيات وإنجازات 
يتسنى   ، ومفتوحة  عامة  جلسة  في  وبرامج  وخطط 
الدائم  المكتب  فــي  األعــضــاء  الــمــدن  لجميع  خاللها 
االطالع على عمل المؤسسات والمشاركة في النقاش 
بين  التعاون  وتعزيز  والتنسيق  التكامل  يحقق  وبما  

المؤسسات لما فيه خير المنظمة ومدنها األعضاء. 

وقرر المكتب الدائم أن تتولى األمانة العامة للمنظمة 
تقديم تقارير وتحليالت تقييمية ألنشطة المؤسسات 
الجلسة  في  ومناقشتها  عرضها  ليتم  وميزانياتها 
إلقــرارهــا  الــدائــم  للمكتب  رفعها   ثــم  ــن  وم العامة 

والمصادقة عليها.

تنمية  صندوق  إدارة  ومجلس  الدائم  المكتب  -انتخاب 
المدن العربية:

المكتب  تشكيلة  على  باالبقاء  الدائم  المكتب  أوصــى 
الدائم ومجلس إدارة  صندوق تنمية المدن العربية وذلك 
حتى االنعقاد التالي للمؤتمر العام الثامن عشر في 2019.

• ما يستجد من أعمال:
إدارة  لمركز  الرباط  مدينة  احتضان  مشروع   •
جديدة  كمؤسسة  العربية  الساحلية  المدن 

تابعة للمنظمة.
احتضان  الرباط  مدينة  طلب  على  الدائم  المكتب  اطلع 
مؤسسة جديدة تابعة للمنظمـــة تحـــت عنـــوان » مركز 
إدارة المدن الساحلية العربية« واشاد المكتب الدائم بما 
حواه المشروع من أهداف وغايات وأوصي بإحالة المشروع 
من  لمزيد  التطوير  ولجنة  العامة  األمانة  إلــى  المقترح 

الدراسة واتخاذ القرار المناسب.

 لقطة جماعية
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 الدورة الخامسة والخمسون للمكتب الدائم
البلديات  ورؤســـاء  المحلي  الحكم  مجالس  ورؤســـاء  المدن  ــادة  ق توجه 
بجزيل  الدائم  للمكتب  والخمسين  الرابعة  الــدورة  أعمال  في  المشاركون 
الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجموعة نواكشوط الحضرية على الدعوة 
الضيافة  وكــرم  الــوفــادة  حسن  وعلى  ــدورة  ال أعمال  باستضافة  الكريمة 
متمنين لمدينة نواكشوط الشقيقة المزيد من النمو واالزدهار. كما توجه 
أعمال  استضافة  طلبها  على  الرباط  لمدينة  الشكر  بجزيل  الدائم  المكتب 
التشاور  العامة  األمانة  الدائم وأوصي  الخامسة والخمسين للمكتب  الدورة 

مع المدينة المضيفة – الرباط  لتحديد زمان انعقاد الدورة في العام 2018.

 برقيات الشكر:
إلى  المشاركين  األعضاء  باسم  شكر  برقيات  توجيه  الدائم  المكتب  أوصي 
فخامة رئيس الجمهورية اإلسالمية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز على 

رعايته للمؤتمر ولسعادة الوزير األول على تفضله بافتتاح أعمال الدورة.

كما أوصي المكتب الدائم إرسال برقيات شكر وتقدير إلى كل من:
صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
جاللة ملك المملكة األردنية الهاشمية الملك عبد اهلل الثاني

صاحب السمو  أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
صاحب السمو رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد

فخامة رئيس الجمهورية التونسية القائد السبسي

برقيات شكر وتقدير على ما تقدمه بلدانهم من دعم لمؤسسات المنظمة 
لتمكينها من أداء مهامها ورسالتها للمدن العربية األعضاء في المنظمة.

كما أوصي المكتب الدائم توجيه برقية شكر إلى رئيس لجنة القدس جاللة 
موروثها  وحماية  المقدسة  المدينة  على  للحفاظ  السادس  محمد  الملك 
التي  الجليلة  األعمال  خالل  من  سكانها،  صمود  ودعم  والحضاري  الديني 
تقوم بها وكالة بيت مال القدس الشريف، باعتبارها الذراع الميدانية للجنة 

القدس.

مارس   18-17 نواكشوط  في  الدائم  للمكتب   )54( الدورة  في  المشاركون 
:2017

الرباط-الرياض-عّمان-  – الدوحة  دبي-  حلحول-الخرطوم-  تونس-  بنغازي- 
العيون- مراكش- مسقط - مقديشو-المنامة- جزر القمر- جيبوتي - نواكشوط

فرع   المحلية   والحكومات  المتحدة  المدن  منظمة  عــن  ممثلــون  وحضر 

أســيـــــا  وغـــــرب  األوســـط  الشــــرق 

من  وممثل   )  UCLG – MEWA  (

مكتب الدول العربية لبرنامج األمم 

المتحدة للمستوطنات البشرية في 

القاهرة.

ــي ختام  الـــدائـــم ف الــمــكــتــب  وقـــرر 

إلى  والتوصيات  القرارات  رفع  دورته 

المؤتمر العام الثامن عشر إلقرارها 

والمصادقة عليها.

 اجتماع مجالس أمناء 
المؤسسات

عقدت مجــالس أمنـــاء المؤسسات 

العربية  المــــدن  لمنظمــــة  التابعة 

الدورة  انعقــــاد  سبق  مغلق  اجتماع 

الرابعــــــة والخمســـيـــن للمــكتــــب 

المؤسسات  مـــدراء  ــد  وق  . الــدائــم 

الــمــوضــوعــات الــمــدرجــة واتــخــذت 

المناسبة في  التوصيـــــات  بشأنهــــا 

مدن  تشهدها  التي  التطورات  ضوء 

عربية ووصول قيادات بلدية جديدة 

إلى تلك .

 عمدة 
نواكشوط: 
مدننا تواجه 

تحديات كبيرة 
والرهان في 

الحكامة 
المحلية 

والتواصل 
وتبادل الخبرات
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زيـــارة رؤســاء الـوفـــود للوزيـر األول الموريتاني

العربية  المدن  ورؤساء  قادة  من  وفداً  الصبيح  حمد  احمد  المهندس  العربية  المـدن  منظمــة  عــام  أمين  ترأس 
المشاركة في الدورة الرابعة والخمسين للمكتب الدائم في زيارة للوزير االول الموريتاني المهندس يحيى ولد حدمين 
حيث تم مناقشة  العديد من القضايا التي تهم المدن العربية  كما تم تبادل األحاديث الودية واآلراء والمقترحات التي 

من شأنها أن تحقق أهداف التنمية المستدامة للمدن العربية والساكنين.

 تبادل الدروع والهدايا
حمد  احمد  المهندس  للمنظمة  العام  واألمين  والبلديات  المدن  رؤساء  بين  التذكارية  والهدايا  الدروع  تبادل  تم 

الصبيح ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية أماتي بنت حمادي.

لجهوده طوال  انتهاء مهام عمله، تقديراً  المعلومات بمناسبة  العربي لنظم  المنتدى  كما تم تكريم مدير عام 
فترة إدارته.

 تغطية إعالمية
انعقادها في وسائل اإلعالم والصحافة  الدائم طوال فترة  الرابعة والخمسين للمكتب  الدورة  تم تغطية أعمال 

الموريتانية للجلسة االفتتاحية واجتماع المكتب الدائم.

 تكريم رئيسة مجموعة نواكشوط الحضارية
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من أنشطة
المنظمة

نواكشوط 
تحتفل بيوم 

المدينة العربية

العربــيــة  المدينة  بيــوم  نواكشــوط  مدينــة  احتفلـــت 
حمد  احمد  المهندس  المنظمة  عام  أميــن  بحضــور 
خمسون  العربية  المدن  »منظمة  شعار  تحت  الصبيح 

عاما في خدمة المدن على طريق النمو المستدام«.

وعلـم  العربيـة  المدن  منظمة  علــم  برفــع  الحفل  بدأ 
نواكشوط  والة  بحضور  الحضرية  نواكشوط  مجموعة 

الثالثة وحاكم مقاطعة لكصر وعدد من العمداء.

كلمـة  الحضرية  نواكشـوط  مجموعــة  رئيسة  والقت 

هنـأت فيهـا المــدن العربيــة والوفود العربية المشاركة 

في االحتفالية.

فيها  أشار  بالمناسبة  كلمة  المنظمة  عام  أمين  وألقى 

إلى أن تنظيم مثل هذه االحتفالية المميزة في الخامس 

عشر من مارس، ذكرى تأسيس منظمة المدن العربية 

سنة 1967 في الكويت جاءت تزامنًا مع انعقاد المجلس 

التنفيذي للمنظمة العتيدة وسط حشد من الشخصيات 

السيد  الجمهورية  رئيس  فخامة  برعاية  والفعاليات 

محمد ولد عبد العزيز.

وأضاف أن االحتفال بيوم المدينة العربية، في نواكشوط 

لخدمة  والنشاط  العمل  من  طويلة  مسيرة  يختصر 

المدينة العربية كما يؤكد أن ما تحقق في الكويت قبل 

خمسين عاما إنما كان بفعل عقول مبدعة ادرك أصحابها 

العربية وساكنيها مما  المدينة  أنهم يعملون من أجل 

انتج نسيجا متجانسا لقي التشجيع واالنتشار واإلقبال .

تاريخ  يحكي  للصور  معرض  في  جولة  الحفل  وتضمن 

وحتى  ــاس  األس حجر  وضــع  من  بــدءا  نواكشوط  مدينة 

اليوم.

 األمين العام ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية  في االحتفالية

كلمة األمين العام
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 من الحضـور

 جولة في المعرض

 احتفالية يوم المدينة العربية
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 الجلسة االفتتاحية

من أنشطة
المنظمة

المؤتمر العالمي 
للتراث في تونس

الصبيح: نعمل مع 
شركائنا لحماية تراث 

مدننا العربية

االصرم: تراثنا شاهد 
على الثراء والتنوع 

الثقافي والديني

قرمازي: نعيش 
ظروفًا استثنائية 

ومخاطر تهدد 
سالمة تراثنا الثقافي 

والمعالم األثرية

للتربية  الــعــربــيــة  المنظمة  عــقــدت   

والثقافة والعلوم »االلكسو« باالشتراك 

الــتــراث  لــمــدن  اإلقليمية  ــة  ــان األم مــع 

والــشــرق  أفــريــقــيــا  لمنطقة  الــعــالــمــي 

األوسط ومنظمة المدن العربية ممثلة 

التاريخية  والــمــدن  الــتــراث  بمؤسسة 

األلكسو  بمقر  عالميًا  مؤتمراً  العربية 

  2017 مارس  و24   23 يومي  تونس   في 

المعماري  التراث  مرصد    « عنوان  تحت 

والعمراني : أداة لمراقبة عمليات هدم الذاكرة في المدن زمن الحروب 
و النزاعات المسلحة«. 

شارك في المؤتمر مجموعة من المهندسين المعماريين المتخّصصين 
العربية  الدول  فـــي  المعنيــة  الجهات  عّينتهم  الذين  األثري  التراث  في 
ممثلين  جانب  إلى  للمرصد،  الرئيسيين  المخاطبين  ليكونوا  األعضاء 
والبيئة  والتراث،  الثقافية،  الشؤون  عن  المسؤولــة  الوزارات  بعض  عن 
والسياحة والتعليم العالي في الوطن لعربي، وعدد من ممثلي المنظمات 
والمعمــاري  الثقـافـــي  التراث  بمجـــاالت  المهتّمــــة  والدولية  اإلقليمية 

والحضري واألساتذة والخبراء.

الثقافية  الشؤون  وزير  ممثل  ألقــى  للمؤتمــر  االفتتاحيـــة  الجلسة  في 
الهيئات  انشغال  يثير  المؤتمر  موضوع  أن  فيها:  قال  كلمة  التونسي 
اإلقليمية و العالمية المهتّمة بشأن التراث التي أطلقت صيحات الفزع 
أمام تفاقم االعتداءات الخطيرة التي يتعّرض لها تراث المدن التاريخية 
و أعمال التدمير الممنهجة التي طالت خاصة منطقة الشرق األوسط و 
لم تعد تمّثل تهديدا لهذه المنطقة فحسب بل تعّدت ذلك إلى تهديد 
التراث المشترك لإلنسانية جمعاء. وأشار إلى أن العنف و التطرف أتى على 
العديد من أماكن العبادة في المدن التي شهدت انعدام االستقرار األمني 
بين  والتآزر  لالئتالف  نادرة  فرصة  من  الديني  التراث  يمثله  مّما  بالرغم 

الفرق المختلفة.
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 مدير عام مؤسسة التراث مع المشاركين

 أمين عام منظمة المدن العربية يلقي كلمته كلمة ريكار

كلمة  االلكسو  في  الثقافة  إدارة  مديرة  قرمازي  قطاط  حياة   د.  وألقت 
على  والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة   حرص  فيها  أكدت 
واإلعــالم  التوثيق  مجاالت  في  والمهنية  األكاديمية  المهارات  حشد 
لحق  مما  المدن  إعمار  إلعادة  والتقييم  والمراقبة  والتدريب  والتعليم 
بها من أضرار بفعل  الحروب والنزاعات وكذلك تبادل المعلومات حول 
التراث العمراني والمعماري في الدول العربية و وضع السياسات الالزمة 
إلعادة إعماره والمحافظة عليه. وقالت: أن ما تقوم به االلكسو يسهم 
التاريخية العربية  في الحفاظ على ذاكرة المدينة العربية ويروج للمدن 
وجهة للسياحة الثقافية على الصعيدين اإلقليمي والدولي. وتحدثت د. 
حياة عن إسهام االلكسو في إنجاز التقرير الدولي للمؤتمر الثالث لألمم 
الثالث«  »الموئل  المستدامة  الحضرية  والتنمية  لإلسكان  المتحدة 
الدراسة  في  تمثل  الذي  التقرير  إنجاز  في  بــارزاً  دوراً  لأللكسو  كان  حيث 
هذا  في  العربية  المدن  واقــع  حول  االلكسو  أعدتها  التي  التشخيصية 

المجال.

أمين عام منظمة المدن العربية المهندس احمد حمد الصبيح كلمة 
شركائها  مع  وبالتعاون  المنظمة  به  تقوم  ما  على  الضوء  فيها  سلط 
المقبلة  المرحلة  في  خاصة  العربية  التاريخية  والمدن  التراث  لحماية 
مدن  في  والحروب  المسلحة  النزاعات  دمرته  ما  وترميم  إعمار  إلعادة 

عربية تاريخية.

أصاب  ما  وتتابع  تابعت  العالم  دول  ومعها  المنظمة  أن  الصبيح:  وقال 
مدننا وموروثاتنا من هدم ونهب وتدمير .

من جهته القى دوني ريكار  أمين عام منظمة  مدن التراث العالمي كلمة  
التراث  لمؤسسات  العالمي   التراث  مدن  منظمة  دعوة  إلى  فيها  أشار 
االجتماع كل عامين  خاصة وأن تونس مدينة مؤسسة من العام 1991 

وكانت طرفا في تأسيس مؤسسة مدن 
األهمية  من  أنه  وقــال:  العالمي.  التراث 
العربية  المنطقة  فــي  ــراث  ــت ال حماية 

باعتباره إرثًا ثقافيًا عالميًا.  

– رئيس  وفي كلمة رئيس بلدية تونس 
والمدن  التراث  مؤسسة  أمناء  مجلس 
التاريخية العربية  سيف اهلل األصرم أشار 
مازالت  التي  المسلحة  النزاعات  أن  إلــى 
مشتعلة في مواقع عديدة، أضرت كثيرا 
تستثن  لم  و  منها  التاريخية  المدن  من 
منها تلك التي ُسجّلت على قائمة التراث 
العالمي كما أضّرت بالمتاحف والمكتبات 
والمقامات و المعالم الدينية، اإلسالمية 
مــنــهــا والــمــســيــحــيــة عــلــى حـــّد ســـواء. 
التهريب  حّمى  في  العنــف  هـــذا  وتسّبب 
األثرية  بالقطــع  المشروع  غير  واإلتّجار 
لألخطار  وعّرض  النادرة  والمخطوطات 
على  شاهدا  يعتبر  نفيســـا  ثقافيـــا  تراثـــا 
لهذه  والديني  الثقافــي  والتنــّوع  الثـــراء 

المدن المنكوبة.

تم خالل المؤتمر تسليط الضوء على:

ودور  الثقافي  التراث  على  -االعــتــداءات 
)ليبيا الوقايــــة والمتابعــة  فــي  المرصـد 

اليمن – العراق –فلسطين – تونس(

-مساهمـــــات المنظــــمـــات اإلقليميــة 
والـــدوليــة في حـمــــايـــة التراث المهـدد 

والتجارب الناجحة ومنهجيات التدخل.

-دور التجمعـــات المحليـــة والمـجتـمـــع 
المدني أمام خطر هدم الذاكرة.
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 رئيس بلدية تونس  يلقي كلمته
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 مداخلة منظمة المدن العربية
الخارجية  الــعــالقــات  قــطــاع  رئــيــس  سلط  جانبه  مــن 
على  الــضــوء  العربية  الــمــدن  منظمة  فــي  واإلعــــالم 
العناية  في  لها  التابعة  والمؤسسات  المنظمة  جهود 
جاذبًا  فضاء  باعتبارها  العربية  بالمدينة  واالهتمام 
للعيش والعمل وباعتبارها عامل جذب سياحي وثقافي 
لما فيها من كنوز عمرانية ومعمارية وتراثية وقال في 
مؤتمر  انعقاد  يأتي  أن  الصدف  حسن  من  أنه  مداخلته  
اللوفر  للتراث مع إعالن مؤتمر عقد في متحف  تونس 
دوالر  مليون  مائة  بقيمة  صندوق  تأسيس  باريس  في 
المهدد  الثقافي  الــتــراث  إلنقاذ   2019 العام  بحلول 
العربية.  منطقتنا  فــي  وخــاصــة  ــروب  ــح وال ــاب  ــاإلره ب
ويتوقع إطالق أول المشاريع بحلول نهاية النصف األول 

من العام الحالي.

وقال رئيس قطاع العالقات الخارجية واإلعالم: 

يحتل  وتراثها  العربية  المدينــة  هوية  على  الحفـــاظ  أن 
يتضمنها  التي  الثمانية  األهداف  بين  األولى  المكانــــة 
والهدف   العربية  المـــدن  لمنظمـــة  األساسي  النظام 
التي تحتفل  الثامــن من أهداف منظمة المدن العربية 
في  إنشائها  على  عــامــًا  خمسين  بــمــرور  األيـــام  ــذه  ه

مع  فاعلة  وتعاون  اتصاالت  شبكـــة  بنـــاء  هــو  الكويت.. 
العالقة  ذات  والدولية  واإلقليميـــة  العربيـــة  المنظمــات 
واستقطاب  الخبـــرات  تبــــادل  بهدف  المنظمة،  بنشاط 

الدعم المالي والفني ألنشطة المنظمة.

تضم  والتي  مبكراً،  العربية  المدن  منظمة  أدركت  ولقد 
عربية..  مدينة  خمسمائة  من  أكثر  عضويتها  في  اليوم 
عنوان  تحمل  للمنظمة  تابعة  مؤسسة  إنشاء  أهمية 
»مؤسســـة التـــراث والمـــدن التاريخية العربية« ومقرها 
الشركـاء األخرين على  تونـــس، تعمــل وبالتعاون مع  فـي 
الميثاق  وكذلك  العالمي  الطبيعي  الثقافي  التراث  صيانة 

العالمي للحفاظ على المدن التاريخية. 

المدن  بين  المعلومات  وتبادل  التعاون  تنمية  أن  وقال: 
العربية، وإرساء تعاون وثيق مع المؤسسات والمنظمات 
العالمية واإلقليمية ذات الصلة .. ال يقتصر على تنظيم 
المدن  إدارة  ملتقيات مشتـــركــــة حـــول مواضيـــع تهم 
التاريخية .. وإنما العمل كذلك على زيادة تمثيل المنطقة 
العربية على قائمة مسجلة » تراثًا عالميًا« وذلك بتشجيع 

المدن العربية التاريخية المؤهلة للتسجيل .

وأن  ــة  األزم تطول   أن  يتوقع  يكن  لم  أحــدا  أن  إلــى  ــار  وأش
تتفاقم االعتداءات الخطيرة التي يتعرض لها تراث المدن 
مدنًا  طالت  التي  الممنهجة  التدمير  وأعمال  التاريخية 
به  االهتمام  يجب  ثقافيًا  كنزاً  ــاس  األس في  هي  عربية 

والمحافظة عليه. 

ناجعة  آليات  اعتماد  إلــى  أدعــو  الموقع  هــذا  من  ــاف:  وأض
واالعتداءات  الصراعات  دمرته  ما  أعمار  وإعــادة  للتدخل 
الخطيرة وإلى تنظيم شراكات مع المانحين والمنظمات 
اإلقليمية  والدولية التي تعنى بحماية الممتلكات الثقافية 
ذاكرة  هدم  ألن  المسلحة  والنزاعات  الحروب  حاالت  في 
المسلحة  الحروب والصراعات والنزاعات  المدن في  زمن 

يتطلب تعاون وثيق بين الشركاء جميعًا.

العربية  والمنظمة  العربية  المدن  منظمة  أن  إلى  وأشار 
اتفاقية  وقعتا  االلكسو«   « والعلوم  والتربيـــة  للثقافــــة 
تعـــاون لتكون مدخاًل عمليًا لإلتــــالف والتـــآزر بين الفرق 

المختلفة.
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 لقطة جماعية للمشاركين

 مـن الحضور
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من أنشطة
المنظمة

القمة العالمية للحكومات في دورتها الخامسة:

منصة للتنمية واالستدامة ومدن المستقبل

 األمين العام ومدير عام بلدية دبي وعمدة الرباط

دورتها  في  للحكومات  العالمية  القمة  في  العربية  المدن  منظمة  شاركت 
الخامسة 12 - 14 فبراير 2017 في مدينة دبي بحضور ورعاية صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي.

114 جلسة وشارك  150 متحدثا في  استضافت القمة العالمية للحكومات 
إقليمية وعالمية ضمن وفود من  4 آالف شخصية  أكثــر من  في أعمــالهــا 
138 دولة من قادة وعلماء وخبراء في علوم المستقبل ومختلف المجاالت 

اإلنسانية والتطبيقية ما يعد أكبر مشاركة من نوعها منذ انطالق القمة في 
دورتها األولى عام 2013.

)استشراف  شعار  تحت  عقدت  التي  للحكومات،  العالمية  القمة  وتعد 
والقطاعات  القضايا  من  عدد  لبحث  عالمية  منصة  المستقبل(،  حكومات 
الحيوية مثل التعليم والتغطية الصحية واألداء الحكومي، والمستجدات في 
المال  رأس  إدارة  مواضيع  جانب  إلى  واالقتصاد،  والتكنولوجيا  االبتكار  مجال 

البشري والتنمية واالستدامة ومدن المستقبل.

األول  اليوم  خالل  حوارية  جلسة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  وعقد 
للقمة، فيما أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي 

عهد دبي من منصة القمة عن مشروع مستقبلي جديد في إمارة دبي.

 الجلسة الحوارية 
حــول  ــة  ــواري ــح ال الــجــلــســة  شكلت 
)استئناف الحضارة( العربية، في إطار 
للقمة  الخامسة  الـــدورة  فعاليات 
قوية  لحظة  للحكومـــات  العالميـة 
ـــذي يشهده  ال الــنــقــاش  ــي مــســار  ف
استعادة  بخصوص  العربــــي  العالم 
تحديات  ومواجهة  المجيد  الماضي 

المستقبل.

راشد  بن  محمد  الشيخ  سمو  وأكد 
دولـــة  رئــيــس  نــائــب  ــوم،  ــت ــك م آل 
رئيس  المتحدة،  العربية  اإلمـــارات 
خالل  دبــي،  حاكم  الـــوزراء  مجلس 
مشاركته في الجلسة التفاعلية، أن 
في  الحضارة  استئناف  عن  الحديث 
العالم العربي يبدأ بفهم المؤشرات 

التي ترسم مالمح المستقبل . 

وشدد الشيخ محمد بن راشد، خالل 
للحكومات  العالمية  القمة  أشغال 
ــن »اســتــئــنــاف  الــحــديــث ع أن  عــلــى 
من  تعاونا  يحتاج  أمــر  هو  الحضارة 
الجميع«، مؤكدا على ضرورة التحلي 
تعد  التي  المنطقة  هذه  في  باألمل 

مهد الحضارة اإلنسانية. 

ــارات  اإلم دولــة  رئيس  نائب  واعتبر 
تأكيده  سياق  في  المتحدة،  العربية 
على أن انشغاله بحالة العالم العربي 
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ليس وليد اليوم بل بدأ قبل سنوات عديدة، ذلك أن االهتمام باإلنسان العربي 
واستعادة  العربية  الحضارة  توهج  استئناف  طريق  في  األساس  الحجر  يعد 
بريقها الذي خفت، موضحا أن »اإلنسان هو الذي يصنع الحضارات واالقتصاد 
العربي والمسلم في بناء حضارة في الماضي فهو  والمال، وإذا نجح اإلنسان 

قادر من جديد على استئنافها «. 

كل  يمتلك  العربي  العالم  أن  على  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  وأكد 
ظل  في  والسيما  العريقة،  بحضارته  النهوض  من  تمكنه  التي  المقومات 
مشددا،  التحتية،  والبنيات  المادية  واإلمكانيات  المتعلمة  البشرية  الموارد 
األهم  »العنصر  فإن  الموارد  هذه  توافر  من  بالرغم  أنه  على  السياق،  هذا  في 

يظل هو اإلدارة والتدبير«. 

وقال إن »هناك فشال كبيرا في إدارتنا لهذا المجال .. نحن حوالي 300 مليون 
هم  حصدوا  كم  انظروا  ولكن  أيضا..  شخص  مليون   300 وأمريكا  شخص، 
من ميداليات األولمبياد وكم حصدنا نحن.. لدينا فشل في بعض المواطن 

ويجب إصالحه فورا «. 

النهوض  صعوبة  إلى  تشير  التي  والتوجهات  التيارات  بعض  من  وبالرغم 
واألمية  الفقر  عوامل  من  بالمنطقة  يعصف  ما  ظل  في  العربية  بالحضارة 
أن  ويجب  تقف  ال  العالم  »مشاكل  أن  على  دبي  إمــارة  حاكم  أكد  واإلرهــاب، 

نستمر بالنمو ونجتهد لصالح شعوبنا وبلداننا ونستمر بالتطوير«. 

وشدد على حاجة الحكومات العربية إلى االستثمار في عاملي القيادة واإلرادة 
وعدم تضييع مزيد من الوقت، وذلك للحاق بركاب النهضة والتطور. 

الصدد  هذا  في  صياغتها  يتم  التي  الرؤى  ترجمة  إلى  ماسة  الحاجة  أن  واعتبر 

ومحددة،  واضحة  وبرامج  خطط  إلى 
ـــى وجــــود قــادة  ــة ال ــاج ــح مــســجــال ال
مؤهلين إلنجاز وتنفيذ هذه الخطط 
ـــــات الــحــرجــة  ــا فـــي األوق ــم ــي »والس

والصعبة«. 

محمد  الشيخ  أكد  أخرى،  جهة  ومن 
سياق  ــي  ف مــكــتــوم،  آل  راشـــد  ــن  ب
رسمه للخطوط العريضة الستئناف 
ــارة الــعــربــيــة، عــلــى ضـــرورة  ــض ــح ال
العربي  العالم  في  للفساد  التصدي 
حالة  واستنكر  وقـــوة.  ــزم  ح بكل 
السكوت عن الفساد التي ادت الى أن 
يصبح قاعدة وأمرا طبيعيا في بعض 

الدول. 

اإلمارات  دولة  رئيس  نائب  نوه  كما 
تمكين  بأهمية  المتحدة  العربية 
ــم وضــــخ دمـــاء  ــال ــع ـــرأة فـــي ال ـــم ال
وإدماج  القيادات  صفوف  في  جديدة 
ــي الــمــنــاصــب الــريــاديــة  الــشــبــاب ف
عن  التعبير  فرصة  من  وتمكينهم 
مواقفهم والكشف عن تطلعاتهم 

واالستفادة منها. 

 مدير عام بلدية دبي ومدير بلدية الدوحة
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 المنتدى األول لشباب العرب
انطلق بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات المنتدى األول لشباب العرب 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  برعاية 
جديدا  مشروعا  المنتدى  خــالل  سموه  أطلق  حيث  الرئاسة،  شــؤون  وزيــر 

للشباب على مستوى العالم العربي.  

اجتماعات  القمة  مع  شراكتها  إطــار  في  الدولية  المنظمات  أبــرز  وعقدت 
لتوحيد  مشتركة  عمل  منصة  تطوير  بهدف  الفعاليات  خــالل  ولــقــاءات 
الدولي  النقد  وصــنــدوق  الــدولــي  البنك  الشركاء  قائمة  وتشمل  جهودها 
المتحدة للتربية والعلوم  المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم  وبرنامج األمم 
»الفاو«  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  ومنظمة  »اليونسكو«  والثقافة 
األوروبــي  والبنك  للتنمية  اإلسالمي  والبنك  العالمي  االقتصادي  والمنتدى 
أمريكا  ومركز  االقتصادي  والتعاون  التنمية  ومنظمة  والتعمير  لإلنشاء 

.)CLAD( الالتينية لإلدارة العامة والتنمية

ـــوزراء  ال مجلس  شـــؤون  وزيـــر  ــقــرقــاوي،  ال اهلل  عبد  محمد  معالي  وأكـــد 
بقيادة  ــارات  اإلم دولــة  أن  للحكومات  العالمية  القمة  رئيس  والمستقبل 
وتوجيهات  الدولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مركز  إلــى  للحكومات  العالمية  القمة  حولت  دبــي  حاكم  الـــوزراء  مجلس 
إلحداث  سعيها  إطار  في  المستقبل  حكومات  الستشراف  عالمي  وملتقى 

حراك عالمي لخير الشعوب.

وحكومات  دول  رؤساء  يجمع  دولي  كمنبر  القمة  تجربة  إن  القرقاوي  وقال 
ووزراء ومسؤولين وعلماء ورواد أعمال وقادة منظمات دولية لرسم مالمح 
حكومات المستقبل وصلت إلى مرحلة متقدمة تركز على إيجاد التوازن بين 
والرفاه  والسعادة  الصحة  وتحقيق  التقنية  اإلنجازات  لوتيرة  الهائل  التسارع 

للشعوب.

وأضاف القرقاوي: » إن هذه المشاركات النوعية تعكس الموقع البارز للقمة 
عالميا  حدثا  كونها  من  لتنتقل  الدولي  المستوى  على  للحكومات  العالمية 
المستقبل  استشراف  من  تتخذ  منصة  إلى  الدولية  الفعاليات  أجندة  على 
لتحديات  االستباقية  الحلول  وتصميم  الحكومات  عمل  لتطوير  منهجا 
الغد وتبحث سبل توظيف تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وتحويلها إلى 

عوامل لالرتقاء بحياة أكثر من 7 مليارات نسمة« .

وأكد أن توجه القمة المستقبلي وسع اآلفاق التي تستشرفها لتضع على أجندة 
الحكومات في  أولويات للمجتمع اإلنساني مثل دور  عملها مواضيع تشكل 

تحقيق سعادة الناس وضمان حماية 
واستدامة الكوكب وبيئاته المتعدد 
وواجبها تجاه االرتقاء بواقع الشباب 
ورواده  المستقبل  صناع  بوصفهم 
واألدوات  المعارف  من  وتمكينهم 
قيادة  فــي  مهمتهم  تسهل  الــتــي 
المستقبل إلى جانب مواضيع أخرى. 
الحكومات  »إن  ــاوي:  ــرق ــق ال وقـــال 
الناجحة هي القادرة على ابتكار آليات 
الحكومي  للعمل  جــديــدة  وأدوات 
على  المستقبل  تحديات  تستبق 
والمتوسط  الــقــريــب  المستويات 
يواجهها  التي  فالتحديات  والبعيد 
مجاالت  في  بالتصاعد  آخــذة  العالم 
رأس  وإدارة  واالســتــدامــة  التنمية 
الصحة  وقــطــاعــات  البشري  الــمــال 
والبيئة  التحتية  والبنى  والتعليم 
هاجسا  وأصــبــحــت  الــمــنــاخ  وتــغــيــر 

مشتركا لكل شعوب العالم«.

 لقاءات جانبية
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 من االجتماع

احتفت  الــتــي  الــقــمــة،  مــن  األول  الــيــوم  أشــغــال  تميزت 
في  عالمية  شخصيات  بمشاركة  شرف،  كضيف  باليابان 
الحلقات النقاشية والمحاضرات والندوات، من بينها على 
الخصوص؛ ماكي سال رئيس السينغال، وكريستين الغارد 
مشاركة  جانب  إلى  الدولي،  النقد  لصندوق  العامة  المديرة 

رئيس وزراء اليابان شينزو أبي عبر تسجيل فيديو. 

وشاركت منظمة األمم المتحدة في القمة وتحدثت إيرينا 
بوكوفا مدير عام منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم 
التراث  على  الحفــاظ  أهميــة  حول  »يونسكو«  والثقافة 
المتحدة  األمــم  برنامج  مدير  كــالرك  وهيلين  اإلنساني 
اإلنمائية  البنوك والمؤسسات  أبرز  اإلنمائي. كما شاركت 

في العالم ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات.

األغذية  منظمة  عام  مدير  مشاركة  القمة  شهدت  كما 
في  سيلفا  دا  غرازيانو  خوسيه  المتحدة  لألمم  والزراعة 
الغذائي  األمن  على  وأثره  المناخ  تغير  حول  رئيسية  جلسة 
النووية  للطاقة  الدولية  الوكالة  عــام  مدير  ومشاركة 
يوكيا آمانو في جلسة حول مستقبل الطاقة النووية ودور 
الوكالة في حفظ السلم الدولي وتطوير البحث العلمي في 

مجال الطاقة النووية.

من  عدد  مستقبل  للحكومات  العالمية  القمة  وبحثت 
القطاعات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل 
الحكومي والعلـــوم واالبتكــــار والتكنولوجيــــا واالقتصاد 
والتنمية  البشري  المــــال  رأس  وإدارة  العمــــل  وســوق 

واالستدامة ومدن المستقبل.  

للحكومات،  العالمية  للقمة  الجديدة  الدورة  تميزت  كما 
المناخي  التغير  لقضايا  أنشطتها  من  هام  حيز  بتخصيص 
واألمن  المناخي  التغير  )منتدى  تنظيم  تم  حيث  والبيئة، 

الغذائي(. 

مع  بحثية  علمية  شــراكــات  بــإبــرام  الـــدورة  تميزت  كما 
العديد  في  ومعتمــدة  مرمــوقــة  علميـــة  مؤسســــات 
و)ماكينزي(  و)أكسفورد(  )هارفرد(  مثل  المجاالت،  من 
 10 إطالق  تم  حيث  يونغ(،  أند  و)وإرنست  كيرني(  تي  و)إي 
العديد  إلى  باإلضافة  عالميين،  شركاء  مع  بحثية  تقارير 

العدد 175

35



ة 
ط

ش
ن أن

م
مة

ظ
من

ال

 جانب من لقاء قادة ورؤساء وعمداء بلديات

ــك  وذل التنموية  ــرات  ــؤش ــم ال ــن  م
مساهمة من القمـــة في استشراف 
المستقبــــل بطريــــقــــة علمــيــــــة 
مــمــنــهــجــة تــســتــنــد لـــلـــدراســـات 

والمعلومات الموثوقة . 

يـــــــذكــــر أن القــــمــــة العالمــــيــــــة 
الخامسة  دورتــهــا  فــي  للحكومات 
متعددة  معرفية  منصة  إلى  تحولت 
العلمــــاء مــــن  األغراض لنخبة من 
ممثــــلي المؤسســــات األكاديميــــة 
وطـالب  العلـمــي  البحث  ومــراكــز 
ــرؤى  وال األفــكــار  لتبادل  الجامعات 

والتطلعات المستقبلية.

 الحوار العالمي للسعادة
ـــــدورة  وعـــلـــى هـــامـــش أشـــغـــال ال
احتضنت دبي،   ، للقمـــة  الخــامســـة 
للسعادة(،  العالمي  )الحوار  تظاهرة 
بمشاركــــة نحـــو 300 من العلمــاء 
والمختصين والخبراء وصناع القرار ، 
التأسيس  حيث تدارسوا بحث سبل 
إلــى  يــهــدف  ــاء  ــن وب مستمر  ــوار  ــح ل
جديدة  عالمية  توجهات  تشكيــل 
لشعوب  السعادة  تحقيق  على  تركز 
العالــم وتبنيهــــا كإطــــــــار جــــديــد 
للتنميـــــة. وتــــم بهــــذه المناسبة 
الذي  المستقبل(،  )متحف  افتتــــاح 
يعتبر من أهم التظاهرات الرئيسية 
ــلــقــمــة الــعــالــمــيــة  ــة ل ــب ــاح ــص ــم ال
علــــى  المتحــف  يركـــز  للحكومات. 
علــــى  المنــــاخــــــي  التغيــيــر  تأثيـــــر 
وعلى  اإلنــســانــيـــــــــــة  الــمــجــتــمــعــات 
استشـــــراف الحلـــــول المستقبليـة 
لمواجهة التحديات وكيفية التأقلم 

مع تغيرات المناخ .

 جانب من االجتماع
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من أنشطة
المنظمة

ضمن فعاليات 

أسبوع أبو ظبي 

لالستدامة

القمة العالمية 
لطاقة 

المستقبل 
2017

العربيــة  المـــــدن  منظمـــــة  شــاركـــت 

في«القمــة العالمية لطاقة المســتقبل 

2017« بنســختها العاشــرة فــي مركــز 

أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك ضمن 

فعاليــات »أســبوع أبوظبي لالســتدامة« 

الــذي تتولــى »مصــدر«، شــركة الطاقــة 

المتجــددة متعــددة األوجه فــي أبوظبي، 

الوطنــي  أبوظبــي  مركــز  فــي  تنظيمــه 

للمعــارض. خــالل الفتــرة    19-16 يناير 

2017  تحت رعاية ســمو الشــيخ محمد 

بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب 

القائد األعلى للقوات المســلحة. شــارك 

فــي القمــة أكثــر مــن 32 ألًفــا مــن كبار 

شــركات  ومســؤولي  والخبــراء  الــوزراء 

شــركة  و650  دولــة   170 مــن  الطاقــة 

يمثلون أكثر من 40 دولة.

يعتبر »أســبوع أبوظبــي لالســتدامة« ملتقى عالميــا جامعا لقــادة الفكر 
وصنــاع السياســة والمســتثمرين. تركزت المناقشــات حــول التحديات 
التــي تواجــه قطــاع الطاقــة المتجــددة والتنميــة المســتدامة. كمــا تم 
مناقشة إشــكالية تمويل مشــروعات الطاقة المتجددة وأهمية كفاءة 
استهالك الطاقة في المنشآت الحالية والمستقبلية، و فرص وتوجهات 
الطاقة الشمســية والنووية وطاقة الرياح في كل من الســعودية والهند 
باعتبارهمــا من أهم الدول لمشــروعات الطاقة النظيفة المســتقبلية. 
كمــا تــم عــرض مجموعــة غير مســبوقة مــن حلــول الطاقــة النظيفة 
المربحــة ماليًا، والتي من شــأنها أن توّســع اآلفاق أمام شــركات التقنيات 
الخضراء، في ضوء الهبوط الحاد في تكلفة الطاقة الشمسية، وبالتزامن 
مــع حــراك واســع تشــهده منطقــة الشــرق األوســط ســعيًا وراء تحقيق 
األهداف الطموحة لالســتدامة. باإلضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع 
والقضايــا الرئيســية حــول الطاقــة النظيفــة، منهــا ســبل تطويــر قطاع 

الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتكنولوجيا النظيفة.

وبحث المشــاركون في »أسبوع أبوظبي لالستدامة« كيفية ترجمة نتائج 
مؤتمر األطراف الثاني والعشــرين التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 
تغيــر المناخ » كوب 22 » التي انعقدت في مدينة مراكش المغربية نهاية 
العــام الماضــي، إلى سياســات عمليــة واســتثمارات وحلــول تكنولوجية 
مبتكــرة مــع التركيــز علــى تحديــد إجــراءات يمكــن تنفيذهــا مــن قبــل 

القطاعين العام والخاص. 

وناقــش الحــدث أهــم القضايــا العالميــة الملحــة فــي قطاعــات الطاقــة 
والمياه والبيئة وتســريع اعتماد ونشر حلول الطاقة المتجددة والتنمية 
المســتدامة حول العالــم ومواجهة تحديــات المياه فــي المناطق الجافة 
وتشــجيع الحوار بين الجهات المعنية على نطاق واســع لتعزيز الشراكات 
االســتراتيجية وتحفيز االستثمارات في مشــاريع الطاقة والمياه والبيئة، 

إضافة إلى تمكين جيل الشباب ورواد األعمال. 

ويشــكل هذا الحدث العالمي منصة مثالية لنشــر الوعي وتحفيز النقاش 
والعمــل على إيجاد حلــول فعالة لتحديات االســتدامة بما في ذلك كفاءة 

الطاقة والمحافظة على المياه وإعادة تدوير النفايات.

كمــا وفرت القمــة العالمية لطاقــة المســتقبل 2017، مجموعة فرص 
اســتثمارية هائلة ينطوي عليها قطاع الطاقة الشمســية في الهند، بعد 
أن أعلنــت الحكومــة الهندية حديًثــا الخطوط العريضة لخطــط ترمي إلى 

 قمة طاقة المستقبل
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المســتدامة والدفــع بهــا قدمــا من 
أجــل الوصــول إلــى إجــراءات عمليــة 
علــى  تطبيقهــا  يمكــن  ملموســة 
أرض الواقع«،  مشيرا إلى أن السنوات 
تقدمــا  شــهدت  الماضيــة  العشــر 
ملحوظــا في هــذا القطــاع وأصبحت 
المواضيــع  مــن  اليــوم  االســتدامة 
العالميــة  األجنــدة  علــى  المهمــة 
المتقدمــة  الــدول  اجتمعــت  حيــث 
مشــتركة  قضيــة  حــول  والناشــئة 
واحــدة واألهم من ذلــك أنها قدمت 
نظرة جديدة وتوازنا جديدا لمشــهد 
أن دولــة  العالمــي. وأضــاف  الطاقــة 
اإلمــارات تنظــر إلــى مصــادر الطاقة 
المتجــددة والنفــط والغاز علــى أنها 
تتمتع بعالقــة تكاملية تســهم في 
إعــادة تشــكيل اقتصاديــات الطاقة 

وخصوصا في هذا الجزء من العالم. 

أحمــد  ســلطان  الدكتــور  وأوضــح 
مصــادر  علــى  االعتمــاد  أن  الجابــر 
الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي بدأ 
االنبعاثات  بالفعل بموازنــة معادلــة 
الكربونيــة وأننا ألول مــرة في العصر 
الصناعي نشهد اســتقرارا وانخفاضا 
في االنبعاثــات الكربونيــة في خطوة 

تعد ذات أبعاد تاريخية.

العالميــة  القمــة  اســتضافت  كمــا 
لطاقــة المســتقبل، الــدورة الثالثــة 
الســيــدات لالســتدامة  لملــتـــقـــــى 
والطاقة المتجددة، والتي هدفت إلى 
إلهام وتشجيع النســاء وتمكينهن 
مــن المســاهمة بشــكل فاعــل فــي 
تطــويـــــر حلــول مــن شــأنها دعــم 
المســــاعــــي الراميـــــة إلــى التصــدي 

تعزيز إمدادات الكهرباء في البــالد بنحو 175 جيجاوات إضافية من الكهرباء 
من مصادر للطاقة المتجددة، بحلول 2022

تضمنت القمة  عدداً من الجلســات حول مســتقبل الطاقــة العالمي في ظل 
هبوط أسعار النفط، وتمويل مستقبل الطاقة والمشاريع الجديدة في قطاع 
الطاقة الشمســية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وقضية تغير 

المناخ والدور الكبير الذي تلعبه دولة اإلمارات في هذا الشأن.

وشــهد  الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائد 
األعلى للقوات المســلحة افتتاح الدورة العاشــرة من القمــة العالمية لطاقة 
المســتقبل - إحدى الفعاليات الرئيســية ضمن »أســبوع أبوظبي لالســتدامة 
2017 » .وأكــد الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان في كلمتــه أن »دولة اإلمارات 

العربيــة المتحدة ماضية في ترســيخ مكانتها في قطاع الطاقة لتعزيز النمو 
االقتصادي واالجتماعي«.

وقــال: إن دولة اإلمــارات كونها واحــدة من الــدول الرائدة في أســواق الطاقة 
العالميــة وشــريك فاعــل فــي الجهــود الرامية لضمــان أمن الطاقــة تحرص 
علــى تنويع الطاقــة وتخصيص حصة متناميــة للطاقة النظيفــة بما يضمن 

مستقبال آمنا ألجيال الغد ويعزز النمو االقتصادي.

وأضــاف: أن اجتمــاع قــادة العالم وصنــاع القــرار ورواد االقتصــاد والطاقة في 
أبوظبي هو دليل على أن دولة اإلمارات ومن خالل الجهود واإلجراءات العملية 
التي اتخذتها في مجال تطويــر قطاع الطاقة والمياه محليا وإقليميا وعالميا 

باتت وجهة رئيسة لمناقشة فرص وتحديات هذا القطاع الحيوي .

مــن جهته قــال وزير دولة رئيس  مجلــس إدارة  مصدر الدكتور ســلطان بن 
أحمد ســلطان الجابر »لقد أصبح هذا الحدث العالمي على مدى العقد الماضي 
منصــة أساســية والوجهة األولــى للجهود الدوليــة الهادفة لتعزيــز التنمية 

من المعرض
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للتحديــات العالمية ذات الصلــة بأمن الغذاء والطاقــة والمياه وتداعيات 
تغير المناخ.

كما جمع برنامج القادة الشــباب لطاقة المســتقبل، الذي يشرف علـــيــه 
»معهــد مصــدر للعلــوم«، ممثليــن محلييــن ودولييــن علــى هامــش 

المؤتمرات والبرامج للقمة العالمية لطاقة المستقبل.

وشهدت القمة أيضا إطالق »معرض الطاقة الشمسية«، ليكون منطقة 
مخصصــة لعــرض التقنيات واالبتكار فــي مجال الطاقة الشمســية بغية 
مســاعدة الحكومات على تحقيق األهداف الطموحة المنشودة في مجال 

الطاقة المتجددة. 

 جائزة زايد لطاقة المستقبل
خــالل القمة العالمية لطاقة المســتقبل 2017 تم اإلعــالن عن الفائزين 
بـ«جائــزة زايــد لطاقــة المســتقبل« خالل أســبوع أبــو ظبي لالســتدامة. 
وكانــت حكومــة اإلمارات قــد أطلقت الجائــزة البالغة قيمتهــا 4 ماليين 
دوالر بهــدف تكريم الجهــود المتميزة فــي قطاعات الطاقــة المتجددة 
واالســتدامة، التي ســاهمت على مدى 9 دورات في تحسين حياة أكثر من 
289 مليون إنســان في مناطق مختلفة من العالم، فضًلا عن منع انبعاث 

أكثــر من 1.033 مليار طن من غاز ثاني أكســيد الكربون. وكشــف تقرير 
صــادر عــن الجائــزة أن مبــادرات الفائزين بجائــزة زايد لطاقة المســتقبل 
ســاهمت في تزويد أكثر من 146 مليون إنسان بالطاقة المتجددة، و1.7 
مليون إنســان بمياه شــرب نظيفة، فضًلا عن تزويد 24.9 مليون إنســان 
فــي أفريقيــا بالطاقــة، وإنتــاج 1.076 مليــار ميجاوات ســاعي عبــر مصادر 

الطاقة المتجددة.

 الختام 

لطاقــة  العالميــــة  القــمــــة  اختتمــــت 

نمــوا  محققــة  أعمــالهــا  المســتقبــــل 

ملحوظــا في النشــاط التجــاري، وارتفاعا 

بنسبة 60 في المئة في عدد االجتماعات 

التي استضافتها. وسعت القمة إلى دفع 

عجلــة األعمــال التجارية فــي القطاعات 

والميــاه  الطاقــة  باســتدامة  المتصلــة 

وإدارة النفايات.

خطــط  عــن  اإلعــالن  القمــة  وشــهدت 

مشــتركة بيــن هيئــة »كهربــاء وميــاه 

بنــاء  فــي  للشــروع  و«مصــدر«  دبــي« 

المرحلــة الثالثــة من مجمــع محمد بن 

راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية 

 800 التــي ســتتمتع بقــدرة إنتــاج تبلــغ 

ميغاواط، وســتكون عند اكتمال العمل 

بهــا أكبــر منشــأة للطاقــة الشمســية 

الكهروضوئية في العالم.

 معرض

وعلــى هامــش القمة تــم إقامة معرض 

شــكل  والـــذي  الشمســيـــة  الطــاقـــة 

تضــم  قويــة  شــبكات  لبنــــاء  فرصــــة 

مســتثمـــريـــن وشــركــاء ومســؤولين 

حكوميين ومشترين مرموقين، ويمثل 

المعرض المكان المثالي لتكوين روابط 

وأعمــال آمنــة فــي أســواق جديــدة بيــن 

أصحاب المشــاريع ومــزودي الحلول من 

جهة، والمســتثمرين والمشــترين من 

العــام والخــاص مــن جهــة  القطاعيــن 

أخرى.

 وفد األمانة العامة في افتتاح قمة طاقة المستقبل
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من أنشطة
المؤسسات

الدورة الثالثة عشر 
لجائزة منظمة 

المدن العربية

50 مرشحًا
للجوائز المعمارية 

وتخضير المدن

هيئــة  اجتماعــات  الدوحــة  فــي  عقــدت 

تحكيم جوائز الدورة الثالثة عشر لجائزة 

منظمــة  المــدن العربيــة خــالل الفتــرة 

مديــر  بحضــور   2017 فبرايــر   28-26

بلديــة الدوحــة –رئيس مجلــس األمناء 

المهنــدس جمال مطــر النعيمي. وألقى 

النعيمــي بهذه المناســبة كلمــة أعرب 

فيها عن تقديره وشــكره لوزير البلدية 

والبيئــة، الرئيس األعلــى للجائزة محمد 

بــن عبــد اهلل الرميحــي، علــى مــا يوليــه 

مــن رعايــة ودعم وتوجيه ، ممــا كان له 

أعظم االثر في نجاح مسيرة الجائزة.

والتعــاون  بالتواصــل  النعيمــي  وأشــاد 

الدائــم الــذي تلقــاه الجائــزة مــن األمانة 

العربيــة،  المــدن  لمنظمــة  العامــة 

المـنظـمــة  أميــن عــــام  وعلــى رأســها 

المهـنــدس /  احمد حمد الصبيح بما ســاعد علــى مواصلة الجائزة دورها 

والقيام بفعالياتها على النحو المنشود.

وقــال: بالرغــم مــن الظــروف والتحديــات الصعبــة التــي تمر بهــا بعض 

مدننــا العربية إال أن إقبال المشــاركين على الترشــيح لجوائز هذه الدورة 

، خيــر دليــل على اهتمام الجميع بدعم مســيرة منظمــة المدن العربية 

ومؤسساتها.

كما اشــاد النعيمــي بأعضاء هيئــة التحكيم ، وأكد على تقدير مؤسســة 

الجائزة للمجهودات والقرارات التي تصدرها الهيئة في نهاية اجتماعاتها 

بإعــالن أســماء الفائزين وما يصاحب ذلك من توصيــات لتفعيل الجائزة ، 

والتي عادة ما تؤخذ بعين االهتمام والجدية لالســتفادة منها في الدورات 

المقبلة.

مــن جانبه أشــار مدير عام مؤسســة الجائزة عيـســى راشـــد البــدر إلى أن 

هـيئــة التحكيــم تضم فــي عضويتها عـــدداً مــن الخبــــراء والمختصين 

فــي مجــال الجوائـز المطروحـــة في  الــدورة الجديدة وقد تـــم اختيــارهم 

مـــن عــــدة دول عـربيـة حيث تم النظر فــي التــرشــيحات المقدمـة وقد 

 اجتماع هيئة التحكيم
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بلــــغ عــددها )50( ترشــيحـًا .وقال: تشــمل الجوائــز المعمارية بأفرعها 
الثالثة :جـائـزة المشــــروع المعمـاري ، جـائـــزة التــراث المعـمـاري ، جائـزة 
المهنــــدس المعـمـاري بجــانـب جــوائـز تخضيــــر وتـجمـيـل الـمـدن التـي 
تشــمـل جـائـزة تخضيـر المدينـة ، جائـزة تجميـــل المـدينـة ، جـائزة خبيـر 

تجميـل المـدن .

تشــكلت هيئة تحكيم جائزة منظمة المدن العربية للجوائز المعمارية 
وجوائــز تخضيــر وتجميل المدن بنــاء على القرير اإلداري رقم ) 1 ( لســنة 
2017 والصــادر مــن المهنــدس / جمال مطــر النعيمــي ) رئيس مجلس 

أمناء الجائزة ( على الوجه التالي :

االستاذ الدكتور/  علي بن ســالم باهمام من السعودية، األستاذ الدكتور 
عمــرو عبــد اهلل عبدالعزيــز مــن مصــر، المهندســة وفــاء عبدالرحمن 
آل غتــم مــن البحريــن، المهندس محمد علــي خوري من قطر، االســتاذ 
الدكتور محمد هشام كامل من مصر، والمهندس يعقوب جرجي ميسي 
من ســورية. وجرى خــالل االجتماع األول انتخاب مكتــب الهيئة كالتالي : 
االستاذ الدكتور محمد هشام سعودي كامل   -رئيسا، و االستاذ الدكتور/  
علي بن ســالم باهمام مقرراً. وقد اتفقــت اللجنة على قائمة من معايير 
التقييم المســتخلصة مــن محاور الجائــزة واهدافها لالســتناد إليها في 

أعمال التحكيم.
وبعــد االطــالع علــى تقريــر اللجنــة التحضيريــة المشــكلة، تــم تصنيف 

الترشيحات على الجوائز كالتالي :

أواًل : الجوائز المعمارية :
9 مرشحين • جائزة المشروع المعماري 

7 مرشحين • جائزة التراث المعماري 

• جـــــائـــــزة المهـنــــدس المعمـــــاري 7 

مرشحين
ثانيا :  جوائز تخضير وتجميل المدن :

11 ترشيحًا • جائزة تخضير المدينة 

4 مرشحين • جائزة تجميل المدينة 

• جائزة خبيــر تجميل المدن لم يتقدم 

أحــد وبعد أتفــاق الهيئــة علــى منهجية 
تقييم الترشــيحات والمعاييــر العلمية 
التــي تتفــق مع أهــداف الجائــزة ولوائحها 
وضوابطهــا وتحديــد الجوائز المناســبة 
لكل منها استقر رأي الهيئة على تقييم 

الجوائز كالتالي :

 الجوائز المعمارية :

أواًل : جائزة المشروع المعماري:

) المركــز األول ( المركز الحضاري والحي 
المملكــة   ، المنــورة  المدينــة  التراثــي 

العربية السعودية  
)المركز األول ( مشــروع الحــزم   مدينة 

الدوحة، دولة قطر
وتم حجب جائزة ) المركز الثاني(. 

) المركز الثالث( مشــروع مدينة الملك 
عبداهلل بن عبدالعزيز لإلسكان الخيري- 

مدينة الخليل- دولة فلسطين  

 مع الحضور
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ثانيًا :  جائزة التراث المعماري:
• ) المركــز األول ( ترميم منطقــة البلدة القديمة

لمدينة رام اهلل في دولة فلسطين.
• )المركــز األول ( ترميــم قرية رجــال ألمع التراثية

في عسير - المملكة العربية السعودية .
• ) المركــز الثانــي( تأهيــل وأعمار ســوق القيصرية
العربيــة  المملكــة   - األحســاء  فــي   بالهفــوف 

السعودية. 
• ) المركــز الثانــي( ترميم قلعة الوكرة التراثية في

مدينة الوكرة - دولة قطر .
• ) المركــز الثالــث( ترميم الجامــع الكبير ومئذنة
الملوية في ســامراء في صالح الدين - الجمهورية 

العراقية.

ثالثًا : جائزة المهندس المعماري :
• حجبت جائزة ) المركز األول (

• )المركــز الثانــي (  الدكتور / غســان جودة الدويك
من دولة فلسطين .

• )المركــز الثالــث ( المهنــدس / حســين عمــران الحــرز من

المملكة العربية السعودية

• )المركز الثالث ( الدكتور / يحي حسن وزيري من جمهورية

مصر العربية .

أواًل : جائزة تخضير المدينة:

• )الــمركــــز األول ( مديـــنــة الجبــيــل الصناعيــة - المملكة

العربية السعودية .

الثاني (  مدينة الشمال - دولة قطر . • ) المركز 

الثالث ( مدينة العيون - المملكة المغربية . • ) المركز 

  ثانيًا :  جائزة تجميل المدينة: 

• ) المركز األول ( مدينة ظفار - سلطنة عمان .

الثاني (  مدينة رام اهلل  - دولة فلسطين . • ) المركز 

الثالث ( مدينة الريان - دولة قطر. • ) المركز 

ثالثًا : جائزة خبير تجميل المدن:

لم يرشح أحد .

 مدير عام جديد لمنتدى المعلومات في عّمان 

أصدر أمين عّمان - رئيس مجلس أمناء المنتدى العربي لنظم المعلومات قراراً بتعيين المهندس عامر  روحي 
عبد القادر عطية مديراً عامًا لمؤسسة المنتدى التابعة لمنظمة المدن العربية خلفًا للمهندس جميل العملة.

واألمانــة العامــة تتمنــى للمهندس عطية التوفيــق والنجاح في أداء مســؤوليات منصبه الجديــد خدمة للمدن 
العربية األعضاء في المنظمة.

العدد 175

42



أبحاث

في عصرنــا الحديث تبنى المــدن أو تقام 
التجمعــات العمرانية الجديــدة من أجل 
إيجاد البيوت وبخاصة للشباب، وبخاصة 
علــى  المقبليــن  أو  حديثــا  المتزوجيــن 
الــزواج، وهــو هــدف طيــب ال غبــار عليه 
ولكــن فــي الرؤيــة القرآنيــة فــإن الغايــة 
من إقامة المــدن والتجمعات العمرانية 
وال  ورقيــا،  ســموا  أكثــر  هــي  الجديــدة 
تنحصــر فــي إيجــاد المزيــد مــن البيــوت 

والمساكن.

نحو منهجية 
لتنظيم 

التوسع 
العمراني 

الرأسي بالمدن 
المصرية

دراسة لظاهرة 
األبراج السكنية 

المخالفة 
 باإلسكندرية

 م. أحمد جابر أنور محمد
د. منى عوض الوزير

 الهدي القرآني النبوي في ضوابط العمران والمساكن
في القرآن الكريم يتأكد لنا أن الغاية من إعمار األرض وإقامة المجتمعات 
العمرانيــة والمدن هي عبادة اهلل ســبحانه وتعالى وإقامة الصالة، فيقول 
اهلل ســبحانه وتعالى على لســان ســيدنا إبراهيم عليه الســالم: }ربنا إنى 
أســكنت مــن ذريتــى بواد غيــر ذي زرع عنــد بيتــك المحرم ربنــا ليقيموا 
الصــالة فاجعــل أفئــدة من النــاس تهوي إليهــم وارزقهم مــن الثمرات 
لعلهــم يشــكرون{ ]ســورة إبراهيم: اآليــة 27[. فالغرض األســاس من 
إسكان ســيدنا إبراهيم لزوجته هاجر وابنه إســماعيل عند البيت الحرام 
هــو إقامــة الصالة والصــالة هنا رمز وأســاس لــكل العبــادات، فمن أقام 
الصالة فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين كما علمنا رســولنا 
الكريم عليه أفضل الصالة والتســليم؛ ثم تأتــي بقية األهداف من إقامة 

التجمعات العمرانية من إيجاد المأوى وفرص العمل لألجيال الجديدة.

ولقد أوضح القصص القرآني أن األســاس الذى أقيمت علية المدن الثالث 
المقدســة عنــد المســلمين: مكــة المكرمــة والمدينة المنــورة وبيت 
المقدس هو وجود المساجد بها. لقد فهم المسلمون األوائل أن عمارة 

األرض وتأسيس المدن واألمصار عمل تعبدي في المقام األول،

الهدف منه إقامة شــرائع الدين وسنة النبي صلى اهلل عليه وسلم. تلك 
هي بعــض ضوابط العمــران والبنيان المســتنبطة ممــا ورد في القصص 
القرآني تنير طريق المســلمين في كل زمان ومــكان وتضع لهم الثوابت 
الواجــب اتباعهــا عند عمــارة األرض حتــى ال ينبهــروا بالمظاهــر الكاذبة 
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عصر واســتقامته أو آفاته فانظر إلى 
المعمار فــي هذا العصر« ]من جريدة 
96، العــام  اللــواء اإلســالمى، العــدد 

1983، القاهرة[.

وبدراســة العــدد من اآليــات القرآنية 
تبيــن لنــا أن القرآن الكريــم قد لفت 
أنظار المســلمين إلى أهمية مراعاة 
العـوامــل البيئــيـــــة فــــي التصميــم 
العمرانــي للمــدن، اذ ان مراعاة البعد 
البيئــي هــي أحــد الضوابط التــي يجب 
مراعاتهــا فــي العمران اإلســالمي، اذ 
يســعى المصمــم إليجــاد الفضاءات 
الخارجيــة وهــذا فــي محاولــة لجعل 
أو  المبانــي  داخــل  الحـــرارة  درجــــات 
فــي  حولهــا  الخارجيــة  الفضــاءات 
حــدود معينــة ال تقــل أو تزيــد عنها  
تصميمـيةـ  أســاليــــب  باســتعمـــال 
معينــة قال تعالــى: }متكئيــن فيها 
علــى األرائــك ال يــرون فيهــا شمســا 
وال زمهريرا{ ]ســورة اإلنســان: اآلية 
13[، أي ليــس عندهــم حر مزعج وال 

برد شــديد وهي حــال تحقيــق الراحة 
الحراريــة التــي نصــت عليهــا أكــواد 
الطاقة العالمية فــي العصر الحديث 
منــذ  القــرآن  اليهــا  ســبقهم  وقــد 

قرون.

3 - مراعاة اختيار مواقع 
التجمعات السكنية:

العمــران  ضوابــط  عــن  بالبحــث 
والبنيــان أشــار القرآن الكريــم لآلية 
الكريمــة }واذكــر في الكتــاب مريم 
إذ انتبــذت من أهلها مكانا شــرقيا{، 
أي اتخــذت مــن جانــب الشــرق وهــو 
المــكان الذي تشــرق فيه الشــمس 

للمدنيــات والحضــارات الســابقة أو الحاليــة التــي اتخــذت مــن العمــران رمزا 
للتفاخــر والتكبر لفســاد عقيدتهم وابتعادهم عن الطريــق القويم ولتكون 
الممارســات اإلعماريــة الصالحــة التــي أساســها تقــوى اهلل هــي الســائدة في 

المجتمعات اإلسالمية والسبيل لرضاه تعالى ونيل السعادة في الدارين.

1 - مباني السكن واإليواء:
اإلنســان بطبيعتــه البشــرية ال يســتطيع أن يعيش مــن دون مأوى يســتريح 
فيــه من عناء العمــل. وكذلك يلجأ إليــه ليحميه من البــرد والحر والظروف 
المناخيــة الصعبة، ولذلك فإن البيوت والمســاكن تعّد إحــدى النعم التى مّن 
اهلل سبحانه وتعالى بها على البشر وفي هذا المعنى يقول اهلل عز وجل: }واهلل 
جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود األنعام بيوتا تستخفونها 
يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى 
حين{ فاآلية الكريمة الســابقة من ســورة النحل فيها تعداد لنعم اهلل تعالى 
علــى الناس فــي البيوت فذكر اهلل ســبحانه وتعالى بيوت المــدن وهي اإلقامة 
الطويلــة وقولــه ســكنا أي تســكنون فيهــا وتهــدأ جوارحكم مــن الحركة. 
وكذلــك للبيــوت حرمة وخصوصية شــدد عليهــا القرآن الكريم فــي اآلية }يا 
أيها الذين ءامنوا ال تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنســوا وتســلموا على 
أهلها{ ]ســورة النور: اآلية 27[. ولقد كان للقرآن الكريم الســبق في التحديد 
المبكر لمعنى البيت والمســكن وأن البيت ليس كالمســكن اذ يقول جل في 
عاله: }واهلل جعل لكم من بيوتكم ســكنا{ ]ســورة النحــل: اآلية 80[، فاهلل 
هو الذى جعل البيت مســكنا وورود البيت قبل المســكن فيه إشــارة واضحة 
إلــى أنــه لكي يصبح البيت ســكنا فهو بحاجــة إلى مدة من الزمــن حتى يتحقق 
اإلرتباط الذهني بين الســاكنين والوسط الفيزيائي الذي هو البيت. إن البيت ال 
يعد مســكنا إال إذا تحققت العالقة التى يشــير إليها القرآن بفعل السكن الذى 

هو عالقة إجتماعية زمنية.

2 - المدن والمدائن:
المدينــة هي مســاكن ألقوام مختلفــي األصل والجنس ويؤكد ذلك تســمية 
يثــرب بالمدينة ألنها جمعــت قبائل العرب من المهاجريــن واألنصار )األوس 
والخــزرج( إضافــة إلى اليهود، يقــول اهلل تعالى: }وما كان ألهــل المدينة ومن 

حولهم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهلل{ ]سورة التوبة: اآلية 120[.

وكذلك للعمران والمبانى دور في تشــكيل وبناء اإلنســان بطريق غير مباشر 
ال يشــعر به ولذلك فإن ونستون تشرشــل ]رئيس وزاراء بريطانيا[ له مقولة 
وهــي: »نحــن نحــدد أنمــاط مبانينــا ولكنها فيمــا بعد هــي التي تحــدد انماط 
حياتنــا«. وكذلــك العمــران انعــكاس ألخــالق العصــر الــذي بني فيــه وفي هذا 
المعنى يقول الشــيخ الشعراوي رحمه اهلل: »إن أردت أن تعرف خلق وأخالق أي 
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وخص المكان بالشــرق ألنهم كانوا يعظمون جهة المشــرق من حيث تطلع األنوار وكانت الجهات الشــرقية من كل 
شيء أفضل من سواها ]حكاه الطبرى، تفسير اآلية 16 من سورة مريم، في الجامع ألحكام القرآن[. لقد أراد القرآن أن 
ينبه إلى أهمية العالقة بين التجمعات السكنية والعمران بالبيئة المحيطة سواء في أسلوب اختيار أماكن التجمعات 

وعالقتها بالجهات األصلية وهي أشياء توضح اهتمام اإلسالم بالبعد البيئي عند إقامة التجمعات العمرانية.

كانت تلك مقدمة مختصرة لبعض آيات القرآن الكريم والهدي النبوي التي أشارت الى ضوابط العمران والمساكن 
من جهة انتشارها ومعاييرها وضوابطها.

 التوسع الرأسي

1 -  تعريف العمران الرأسي:
هو أسلوب محدد الرتفاع مبنى أو مجموعة من المباني، يمكن 
أن توجــد فــي ظروف خاصــة، تفرضها قيود برنامج المشــروع، 
ومسطح األرض الخاصة به وســعرها، ولكنه أصبح في الوقت 
الحالي ظاهرة عمرانية في أسلوب البناء على نحو عام، وانتشر 
فــي جميــع المواقع داخل المــدن بالدول المختلفــة؛ بمعنى أن 
اتجاه ســيروات التصميم فــي البناء المعاصر أصبــح يبنى على 
أساس وضع مسطحات األدوار المختلفة للمبنى فوق بعضها، 
والوصــول إلى أقصى ارتفــاع ممكن، وقد وصــل األمر في بعض 
األحيــان إلــى التحايل حتــى على القوانيــن المحــددة لالرتفاعات 
القصــوى، ومخالفتهــا فــي أحيــان كثيــرة، بقصــد الوصــول إلى 
الرأسية المسيطرة وهو النمط العمراني لمعظم ما يقام من 

منشآت سكنية وغيرها.

2 - أسباب نشأة العمران الرأسي:
هنــاك أســباب متعــددة دعــت المعمارييــن إلــى التفكيــر فــي 
ارتفاعــات كبيــرة. فاختــالف  إلــى  كيفيــة االنطــالق بالمبانــي 
أســلوب حياة اإلنســان في العصــر الحديث على نحــو كبير عنه 
في العصور الســابقة، من تقــدم علمي، وتطــور تكنولوجي في 
نواحــي الحياة، أظهر بالتبعية أنشــطة حياتيــة جديدة تطلبت 
وظائف جديدة بالمبنى، فتعقدت أنظمة التصميم المعماري. 
وكذلــك تطــورت طــرق اإلنشــاء، وظهرت مــواد جديــدة، لها 
صفــات وخصائص مميزة لــم تكن معروفة مــن قبل. إضافة 
إلــى ظاهــرة االنفجــار الســكاني، التــي تعانــي منها بعــض البالد 
بالمنطقة العربية، وزيادة الطلب على الوحدات الســكنية، مع 
تناقــص المعروض من األراضي الصالحة للبناء، وزيادة أســعار 

المتوافر منها.

3 - أنماط العمران الرأسي:
يعّد العمران الرأســي ظاهرة أكثر مــن كونه نمطًا، 

ولكــن ارتباط المبانــى داخل هذه الظاهــرة بعوامل 

تكوينهــا وتشــكيلها يجعل من الممكــن تصنيف 

أنمــاط عــدة طبقــًا  إلــى  الرأســي  العمــران  ظاهــرة 

لحسابات مختلفة.
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 مدينة اإلسكندرية 

1 - التاريخ والنشأة:
ُتلقــب اإلســكندرية باســم عــروس البحــر األبيــض المتوســط، وهــي 
ثانــي أكبــر مدينة في مصر بعد مدينــة القاهرة، وتعــّد العاصمة الثانية 
لمصــر والعاصمة القديمة لهــا. تقع على امتداد ســاحل البحر األبيض 
المتوســط بطــول حوالي 70 كم شــمال غربي دلتا النيــل، ويحدها من 
الشــمال البحر المتوســط، وبحيــرة مريوط جنوبًا حتــى الكيلو 71 على 
طريق القاهرة اإلســكندرية الصحراوي، يحدها من جهة الشــرق خليج 
أبــو قير ومدينة إدكو، ومنطقة ســيدي كرير غربًا حتــى الكيلو 36,30 

على طريق اإلسكندرية مطروح السريع .

تضم اإلســكندرية بيــن طياتها الكثير من المعالــم المميزة، إذ فيها 
أكبــر ميناء بحري فــي مصر هو ميناء اإلســكندرية الــذي يخدم حوالي 
80 % مــن مجمل الــواردات والصادرات المصرية. وتضــم أيضًا مكتبة 

اإلســكندرية الجديدة التي تتســع ألكثــر من 8 ماليين كتــاب. وكذلك 
تضــم العدد من المتاحــف والمواقع األثرية مثل قلعــة قيتباي وعمود 
الســواري، ويبلــغ عدد ســكان اإلســكندرية حوالي 4,123,869 نســمة 
والصناعيــة  التجاريــة  باألنشــطة  يعملــون   )2006 تعــداد  )بحســب 

والزراعية.

أسســت مدينة اإلسكندرية العام 331 ق. م في عهد االسكندر األكبر 
وكانت تتســم في مطلعها بالصبغة العسكرية، ثم تحولت إلي مدينة 
ملكية، اذ أصبحت بوتقة للفنيــن اليوناني والروماني وملتقى للعلماء 
والباحثيــن وذاع صيتها العلمــي واحتلت الصدارة بيــن عواصم العالم 
القديــم. وكذلــك راجت تجارتها وأصبحت أكبر ســوق تجــاري وملتقى 
لألجنــاس المختلفــة. ظلت مدينة اإلســكندرية عاصمــة لمصر مدة 
ألــف عــام تقريبــا حتى فتــح المســلمون مصر العــام 641م وأسســوا 

الفسطاط عاصمة لمصر.

بفنــار  فاشــتهرت  اآلثــار،  مــن  بالكثيــر  اإلســكندرية  مدينــة  تزخــر 
اإلســكندرية )احدى عجائب الدنيا الســبع في العالم القديم( وبمكتبة 
اإلســكندرية )المكتبــة األكبــر فــي العالــم القديــم(، وبمقابــر كــوم 
الشــقافة )احدى عجائب الدنيا في العصور الوســطى(. وتضم متاحفها 
الكثير من الكنوز األثرية النادرة والفريدة. ويبدو أن تاريخ اإلسكندرية 
العريــق الثري بثقافاته المتعددة حاضر في كل ركن من أركان المدينة 

بأسماء الكثير من األحياء والشوارع.

والصــور اآلتيــة هــي ألهــم معالــم مدينــة 
اإلسكندرية.

قلعة قيتباي على البحر

مكتبة اإلسكندرية الحالية

المتحف اليوناني الروماني

متحف إسكندرية القومي
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2 -  نبــذة تاريخيــة لتطــور مدينة اإلســكندرية في 
العصر الحديث:

- عصر محمد علي باشا:
تديــن اإلســكندرية لمحمــد علــي باشــا بالنهضــة، اذ انــه أعاد 
للمدينــة الحياة بوســائل عــّدة؛ ففي العام 1820 تــم االنتهاء 
مــن حفر قنــاة المحمودية لربط اإلســكندرية بنهــر النيل، ما 
كان لــه الفضــل في إنعــاش اقتصــاد اإلســكندرية، وقد صمم 
المينــاء الغربي كي يكون هو الميناء الرســمي لمصر وتم بناء 
منــارة حديثة عنــد مدخله، كذلــك فإن منطقة المنشــية هي 
باألســاس من تصميم مهندســيه، وكذلك شــيد محمد علي 
عنــد رأس التين مقــره المفضــل وأصبحت اإلســكندرية مقر 
قناصــل الدول الغربية، ما جعل لها شــخصية أوربية، اذ جذبت 
الكثيــر من الفرنســيين واليونــان واليهود والشــوام. وكذلك 
أنشــأ دار الصناعــة البحريــة فــي المدينــة ويطلق عليهــا حاليًا 

))الترسانة البحرية((، لتلبية احتياجات األسطول المصري.

- عهد الخديوي إسماعيل:
شــهدت اإلســكندرية في عهــد الخديــوي إســماعيل اهتمامًا 
ُيشابه االهتمام الذي أواله لتخطيط مدينة القاهرة، فأنشأ بها 
الشــوارع واألحياء الجديــدة وتمت إنارة األحياء والشــوارع بغاز 
المصابيح بوســاطة شركة أجنبية؛ وأنشــئت بها جهة خاصة 
لالعتناء بتنظيم شوارعها وللقيام بأعمال النظافة والصحة 
والصيانــة فيهــا، ووضعــت شــبكة للصــرف الصحــي وتصريف 
ميــاه األمطار، وتم رصــف الكثير من شــوارع المدينة، وقامت 
إحدى الشــركات األوربيــة بتوصيل المياه العذبــة من منطقة 
المحموديــة إلــى المدينــة وتوزيعها بوســاطة ))وابــور مياه(( 
اإلســكندرية. وأنشــئت فــي المدينة مبــاٍن ضخمــة وعمارات 
ســكنية فخمــة في عدد مــن األحياء كمنطقــة محطة الرمل 

والكرنيش البحري.

- من الحرب العالمية الثانية حتى
ثورة يوليو:

تعرضــت المدينــة ألضــرار هائلــة فــي زمــن الحرب 

العالميــة الثانيــة، اذ كانت الطائــرات الحربية لدول 

المحور- وبخاصة اإليطالية واأللمانية- تقصفها، ما 

تســبب في دمار ومقتل المئات وعّدت اإلسكندرية 

أكثر المدن المصريــة تضرراً من تلك الحرب. وبعد 

نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة ألغيــت الملكيــة 

فــي مصــر وتــم ترحيــل فــاروق األول ]آخــر ملــوك 

األســرة العلويــة[ إلى المنفــى، وقامــت الجمهورية 

المصريــة على أنقاض المملكة بقيــادة جمال عبد 

الناصــر الذي أعلن من اإلســكندرية- وبالتحديد في 

ميناء اإلسكندرية العام 1870

ميدان محمد علي العام 1915

قصر األميرة عائشة فهمي سابقا جليم على البحر
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ميدان المنشــية، حيث تعــرض لمحاولة اغتيــال- تأميم قناة 
الســويس. وقد قلت أعداد الجاليات األجنبية في اإلســكندرية 
بعد سياســة التأميم التي اتبعها عبد الناصر؛ وكذلك بســبب 
الحــروب التــي خاضتها مصر مع إســرائيل، ولكن ال يــزال هناك 

جالية يونانية بسيطة في المدينة.

3 - أهــــم مـــراحــــل التخطيـــط الشــامــل لمدينـة 
اإلسكندرية في العصر الحديث )1805 - 2016(

علــى مــدار مــا يقــرب مــن القــرن تــم إعــداد مخططــات عدة 
لإلسكندرية كان من أهمها: 

1( تخطيط اإلسكندرية الشــامل لتوجيه سيروة التنمية حتى 
العام 2005، تم عمله العام 1985.

2( المخطــط العام لإلســكندرية حتى العــام 2017، تم عمله 
العام 1997. 

3( استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة اإلسكندرية: رؤية 
مستقبلية )2050(، تم عملة العام 2004.

أوال: تخطيــط اإلســكندرية الشــامل لتوجيه ســيروة التنمية 

حتى العام 2005 )1985(:

امتــدت الرقعــة العمرانيــة للدراســة فــي هــذا المخطــط على 

مســاحة 600 كــم 2 وتناول هــذا المخطط الشــامل للمدينة 

األقاليــم المجاورة وعالقتهــا بالمدينة، ومن أهــم التوصيات 

الرئيسة فيه:

1( توجيــه ســيروات التنميــة العمرانيــة نحو الغرب مــع تأكيد 

العالقــة بيــن مناطــق النمــو ومدينــة بــرج العــرب 
الجديــدة والتنمية الســياحية للواجهة الســاحلية 

والمناطق المحيطة ببحيرة مريوط.

2( تحديــد النمــو بحزام أخضر مــن الجنوب لحماية 
األراضى الزراعية والتحكم في النمو العمراني.

الدخيلــة  مينــاء  جنوبــــي  منطقــــة  تخصيــــص   )3
للصناعات المقترحة مستقبال.

ثانيا: المخطط العام لإلسكندرية حتى العام 
:)1997( 2017

هــو امتــداد للمخطــط 2005. وقد قــام المخطط 
بوضــع اســتراتيجية تنميــة شــاملة بإيجــاد محاور 
وأقطاب للنمو )السكاني العمراني(. وكانت مساحة 
المنطقــة العمرانيــة التــي شــملها 2679 كــم2. 
وقــد ركز هــذا المخطط على إيجاد محــاور وأقطاب 
للتنمية الســتيعاب الزيادة الكلية المتوقعة بنحو 

1,3 مليون نسمة، كما يأتي:

- الفضاءات العمرانية بالكتلة الحالية وتستوعب 
نحو 300 ألف نسمة.

- مدينة برج العرب الجديدة وتستوعب نحو 500 
ألف نسمة.

 - المناطق المحيطة ببحيرة مريوط وتستوعب 
نحو 150 ألف نسمة.

المحافــظــــة  بجنــــوب  المقترحــة  التجمــعــــات   -
أقطــاب  فــي  نســمة.  ألــف   250 نحــو  وتســتوعب 
تنمويــة جديدة على محور وادى النطرون العلمين، 

وبعض التجمعات الريفية بأراضي االستصالح.

وتقوم فكرة المخطط العام لإلسكندرية 2017 على 
إيجاد منظومة ثالثية األقطاب ومثلثة الشكل هي:

)القطــب  الشــرق  فــي  الحاليــة  العمرانيــة  الكتلــة 
التنموي األول(.
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مدينة برج العرب واالمتدادات العمرانية المقترحة في 
الغرب )القطب التنموي الثاني(.

أقصــى جنوبــي المحافظــة بمنقــار الهدهــد )القطــب 
التنموي الثالث(. 

واألفقيــة،  الرأســية  التنمويــة  المحــاور  إلــى  إضافــة 
اإلقليميــة والمحليــة. وإن النمــو فــي االتجــاه الغربــي 
يعتمــد علــى صياغة نمــط لمحــاور تنمويــة متدرجة 
العمــق  وحتــى  شــماال  الســاحل  حــدود  مــن  النشــاط 

التنموي بالرؤية المقترحة.

القائمة غربي وجنوب غربي اإلســكندرية كالحمام والعميد 
والعلمين وحتــى منخفض القطارة في شــكل نوى حضرية 
تتســع تدريجا الستيعاب الزيادة الســكانية المتوقعة بنمو 
4 مالييــن نســمة ســكانًا إضافييــن، مــع تنميــة المناطــق 
الريفيــة في قــرى صغيــرة توابع لقــرى أم، ســواء كان ذلك 
بتنميــة الريف القائــم بالنهضة ومريــوط والناصرية وقرى 
بنجــر الســكر أو باألراضــي الجديــدة المقتــرح اســتصالحها 
بالتوســعات المنتظــرة والمقدر أن تولد نحــو ١٠٠ ألف فرصة 

عمل.

إضافــة إلــى الحــي الصناعــي الجديــد المتوقــع أقصــى جنوبي 
المدينــة المقتــرح فــي المخطــط 2017 علــى محــور وادي 
النطــرون العلميــن بمنطقــة منقــار الهدهــد فــي مجتمع 
صناعــي متكامل الخدمات ومتوافق بيئيــا يتيح المزيد من 
فرص العمل. وستصبح المساحة المستهدفة الستيعاب 
الزيادة الســكانية المتوقعة العام 2050 هي 25890 كم2، 

بإضافة نوى عمرانية جديدة مقترحة كاآلتي:

مساحة مركز ومدينة الحمام 13000 كم2وتشتمل على 
6 وحدات محلية قروية.

مســاحة مركــز ومدينة العلميــن 10112 كم2 وتشــتمل 
على وحدتين قرويتين.

وقــد اقتــرح هــذا المخطــط وضــع منخفــض القطــارة فــي 
الحســبان ويمثــل مســطحه 19500 كــم2 لإلفــادة منــه 
مورداً اســتثماريًا للتنمية البشرية لإلسكندرية الكبرى )8 
ماليين نســمة( في رؤية مســتقبلية لإلســكندرية 2050، 

وتتضح خطوطها العريضة في:

1- نشــر المجتمعــات العمرانية المقترحة فــي اتجاه الغرب 
والجنــوب الغربــي بهــدف الحفــاظ علــى األراضــي الزراعيــة 

وتحقيق الكفاءة االقتصادية وكفاءة البنية الفنية.

2- اتخــاذ مبــدأ الفصــل المكاني بيــن القطاعــات العمرانية 
المقترحــة بجعلها تجمعــات عمرانية متكاملــة الخدمات 
وإعطاء نمط اقتصادي مميز لكل تجمع لتحقيق التنوع في 
األنشــطة والتكامل بين تلك المراكــز والمراكز اإلقليمية 

المحيطة.

ثالثا: استراتيجيــــة التنمـــيــــة الشاملــــة لمحافظــة 

اإلسكندرية 2050:

المســتقبلية  التوســعات  المخـــطــــط  تنــــاول هـــــذا 

الحضريــة  المواقــع  فــي   2050 العــام  لإلســكندرية 

تخطيط 2017 وأهم مالمحه من ناحية تعدد اتجاهات النمو في 
جميع المحاور الممكنة
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اســم  فــي  جديــد  إداري  تنظيــم  عمــل  مقتــرح   -3

اإلســكندرية الكبــرى العام 2050 وبعد زيــادة الحدود 

اإلداريــة للمحافظة على نحــو يضم المراكــز والمدن 

التنظيــم  ويصبــح  والعلميــن  كالحمــام  المضافــة 

الجديد اآلتي:

مدينة اإلســكندرية: ســتة أحياء+ مركــز ومدينة برج 

العرب )بسعة استيعابية 4 ماليين نسمة(.

خمسة قطاعات عمرانية جديدة ذات سعة استيعابية 

إضافية 4 ماليين نسمة وهي:

القطــاع األول: مركــز ومدينة برج العرب وتســتوعب 

نحــو مليون نســمة وتختــص بالصناعــات التحويلية، 

الزراعة، الصناعات الثقيلة، األنشطة المكملة.

القطاع الثاني: مركز ومدينة الحمام وتســتوعب نحو 

مليون نســمة وتختص بالجامعــة اإلقليمية، الزراعة، 

الصناعة، األنشطة المكملة.

القطــاع الثالــث: مركــز ومدينة العلمين وتســتوعب 

نحو مليون نسمة وتختص بالنشاط السياحي العالمي 

والصناعات النظيفة.

القطــاع الرابع: قطــاع النهضــة ومريوط ويســتوعب 

نحو نصف مليون نســمة ويختص بالنشاطين الزراعي 

والحيواني والتصنيع الزراعي.

الصناعــي  الهدهــد  الخامــس: مركــز منقــار  القطــاع 

ويستوعب نحو نصف مليون نسمة ويختص بالنشاط 

الصناعي )صناعات ثقيلة وصناعات تتسبب في تلويث 

البيئة(.

وكـــذلــــك جـــــاءت اســتراتيجية التنميــة لمحافظــة 

اإلسكندرية التي أعدت في سياق دراسة استراتيجيات 

2008 م) التــي  التنميــة لمحافظــات اإلقليــم العــام 

صيغــت بناء علــى المخطــط العــام للمحافظــة حتى 

العام 2017 م لتضع أبعاداً عامة ترتكز على مجموعة 

من الحسبانات األساس التي من أهمها:

إيجاد بدائــل للنمو العمراني خارج الكتلة العمرانية الحالية، 
اذ يمكن اســتيعاب الزيادة الســكانية المتوقعة حتى العام 

2017 والتي تقدر بنحو 2،1 مليون نسمة.

وضع خطة متكاملة للحد من االستعمال العشوائي ألراضي 
المحافظة مع تطوير المناطق العشوائية الحالية وامدادها 

بالمرافق والخدمات العامة.

إعطـــاء أّوليـــة لألراضــــي الفضـــاء داخــل العمــران الحالـــي 
 بالمحافظة لتخصيصهــا للخدمات )التعليمية والصحية(. 
وضع خطة متكاملة لتطوير شــبكات الطرق الحالية داخل 
وخــارج التجمعات العمرانية بالمحافظة. وضع اشــتراطات 

عامة للحفاظ على المناطق المختلفة بالمحافظة.

 دراسة ظاهرة األبراج السكنية المخالفة 
باإلسكندرية

يوضــح هــذا الجــزء مــن المبحــث وجهــة النظــر الخاصــة 
بالباحثيــن، التي تبلورت بعد دراســة مســتفيضة بالمواقع 
الميدانيــة المختلفــة بالمدينــة، للوقــوف علــى حجم تلك 
الظاهرة المتفشــية كالمــرض العضــال، والمحاولة إليجاد 

منهجية التطوير المقترحة.
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1 - أهم تشريعات البناء والقوانين:

1 - الحد األدنى لعرض الطريق:
تنص المادة 43 )البند و( من الالئحة التنفيذية لقانون 
التخطيــط العمراني على: »للجهــة اإلدارية المختصة 
المحليــة  بالوحــدة  والتنظيــم  التخطيــط  بشــؤون 
المختصة أن تشــترط حــداً أدنى لعرض الشــارع ال يقل 
عن عشــرة أمتار شــاملة نهر الشــارع واألرصفة. وفي 
حال عمل ممرات للمشــاة إضافة إلى شوارع الحركة، 
فيجــب أن ال يقــل عــرض الممــر عــن ثالثــة أمتــار«. 
ونالحــظ أن صياغــة المقطــع األول تعنــي االختيــار أو 
االجتهــاد، فليــس هنــاك نص ملــزم للجهــة اإلدارية 

بالوحدة المحلية بأن تضع حداً أدنى لعرض الشارع.

علــى حين أن المــادة 20 - المضافة بالقــرار رقم 268 
للعــام 1996 إلــى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون البنــاء- 

تنــص: »ال يجــوز إقامة أي بنــاء على أي طريــق- عاما كان أو 
خاصا- يقل عرضه عن ستة أمتار وإال وجب أن تكون واجهة 
البنــاء رادة عــن حد الطريق بمقدار نصــف الفرق بين عرض 
الطريــق القائم والســتة أمتار، علــى أن يحدد ارتفــاع واجهة 
البنــاء والبــروزات المســموح بها فــي هذه الواجهــة- طبقا 
ألحكام هذه المادة- بحســبانها واقعــة على طريق بعرض 
ســتة أمتــار، وال يســمح بإقامــة أي منشــآت علــى مســاحة 

االرتداد المشار إليه«.

2 - االرتفاع لعرض الطريق والحد األقصى 
لالرتفاع:

علــى حيــن تنص المــادة 81 )البنــد ١( في الالئحــة التنفيذية 
لقانون التخطيط العمراني: »يشترط فيما يقام من األبنية 
علــى جانبــي الطريــق- عامــًا كان أو خاصــًا- أال يزيــد االرتفاع 
الكلــي لواجهــة البنــاء المقامة علــى حد الطريــق على مثل 
وربع مثل البعد ما بين حديه إذا كانا متوازيين، ويشــترط أال 
يزيــد ارتفاع الواجهة على 30 متراً«، نجد أن المادة 20 )البند 
١( بالالئحــة التنفيذية لقانــون البناء تنص: »يشــترط فيما 
يقــام من األبنية على جانبي الطريق- عامــًا كان أو خاصًا- أال 
يزيد االرتفاع الكلي للبناء على مرة ونصف المرة البعد بيني 
حدي الطريق إذا كانا متوازيين، بشــرط أال يزيد االرتفاع على 

36 متراً«.

بالرغم من أن شــرط االرتفاع لعــرض الطريق وكذلك الحد 
األقصــى لالرتفــاع من االشــتراطات المهمــة التي كثيــراً ما 
يســعى المالك إلــى مخالفتهــا للحصول علــى أدوار إضافية، 
ويضربــون عــرض الحائــط بالقانونيــن- مــع وجــود اختالف 
 بينهمــا- فــال احد يحتــرم ارتفاع 30 متــراً أو حتــى 36 متراً.

ج- بروزات وتشكيل الواجهة:

المــادة 103: يجوز عمل بروز في واجهــات المباني المقامة 
 على حــد أي طريق عــام او خاص طبقا للشــروط االتية )1(:

عمل كرنيش او بروز نافذة في الدور االرضي بشرط ان يقام 
علــى ارتفــاع ال يقل عــن متريــن ونصف المتر من منســوب 
ســطح الرصيف وال يزيــد بروزه علــى صامــت الواجهة على 
10 ســم في الشوارع التي يراوح عرضها بين ثمانية وعشرة 

أمتار, على 20 سم في الشوارع التي يزيد عرضها على ذلك.
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يجــب فــي المبانــي المقامــة على حــد الطريــق اال يقل 
االرتفاع بين اســفل جزء من الشرفات أو االبراج وأعلى 
ســطح طرفية الرصيف أو منســوب محور الشــارع في 

حال عدم وجود رصيف عن اربعة أمتار. 

والســلـــالم  الشــرفات  دربــــزيــن  ارتفــــــاع  يقــــــل  أال 
 المكشوفة عن 9،0 من المتر  لألدوار الخمسة االولى.
ال يجــوز ان يتعــدى اقصى بروز للشــرفات المكشــوفة 
%10 واالبــراج 5 % مــن عرض الطريق علــى أال يتجاوز 

البــروز في الحاليــن 25,1 متر. وكذلك يجــب ان يترك 
5,1 متــر من حــدود المباني المجاورة مــن دون أي بروز 

للشرفات المكشوفة او االبراج فيها.

يجــوز البروز بكرانيــش او عناصر زخرفيــة بمقدار 25 
سم زيادة على البروز المسموح به الى عرض الطريق. 
ال يصرح ببروز أي شــرفة )فرندة/ بلكون( على الطريق 

أو شارع عرضه أقل من ستة أمتار.

المــادة 106: يجــب االلتــزام بتطبيــق احــكام الكــود 
التنفيــذ  واشــتراطات  التصميــم  ألســس  المصــري 
لحماية المنشــآت من أخطار الحريق في انشاء المباني 
ارتفــاع منســوب  الترخيــص لهــا حيــث  التــي ســيتم 
االرضيــة ألعلى طابق بالمبنى ال يزيــد على 16 متراً من 

منسوب الشارع.

2 - سوالب ظاهرة التوسع الرأسي:

أ - الحوادث واالنهيارات:
وقــوع أخطــار مــن الدرجــة األولى وهــي تــؤدي للخراب 
المجــاورة  المبانــــــي  وتعـــــّرض  األنفــــس،  وفقــدان 
للتصدعــات واحتماالت االنهيارات. ونتيجة للســرعة 
في إنشــاء األبــراج المخالفة فيتم إهمــال االحتياطات 
الفنيــة والمعاييــر الهندســية عند تأســيس المنشــأ 
ومنهــا التأســيس علــى تربة طفليــة مــن دون عمل 
إحالل للتربة ودك جيد؛ ووجود كيماويات في التربة قد 
تؤدي لتآكل وتفاعالت في الخرسانة وحديد التسليح. 
وفــي جميــع الحــاالت المذكــورة يجب عنــد التصميم 
اخــذ االحتياطــات وفقــا لــكل حــال، وعمــل االختبارات 

التصميــم  لعمــل  الالزمــة  المعلومــات  واخــذ  الضروريــة 
المناســب. وكذلك إهمال عمل الجســات واختبارات إجهاد 
التربة عامل رئيس مهم يتناســاه الكثيرون ألســباب عدة 
أهمهــا الرغبة فــي اإليجــاد واســتخراج التراخيــص بطريقة 
صورية وإســناد األمر إلى غير أهله، أو التأسيس على أنقاض 

ومناطق ردم.

ب - التلوث البصري:
ســاهمت ظاهــرة العمران الرأســي فــي تفاقم حــال التلوث 
البصــري التي صارت خاصية معاصــرة للمدينة، فضياع خط 
الســماء والتبايــن فــي االرتفاعــات واســتعمال المــواد غير 
المتجانســة مــع البيئة، والمعالجــات المعماريــة المتباينة 
وغيــر المرتبطة بأصالة المدن، وضياع المقياس اإلنســاني 
واإلحســاس بضآلة اإلنســان أثناء المرور بين هــذه المباني، 
كل ذلك أوجد ظاهرة الخلل في الصور الذهنية المســقطة 
مــن البيئــة العمرانيــة علــى عقل المشــاهد، فغــدت صوراً 
مشــوهة، وخادعــة، وكئيبــة فــي بعــض األحيــان، أفقــدت 
اإلنســان الحس الجمالي، وأحدثت خلال في التكوين النفسي 
الحسى لدى األطفال، ففقد اإلنسان عامال مهمًا من عوامل 

تحقيق السعادة.
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ج- التعرض للكوارث الطبيعية:
العناصر الحضرية األكثر عرضة أو حساسية لتأثير التغير المناخي والكوارث الطبيعية المستقبلية من مباٍن ومناطق 

بمدينة االسكندرية:

1.المناطق العشوائية التي تؤوي ثلث سكان المدينة.

2.المباني والبنية الفنية القديمة والمستهلكة.

3.البناء على األراضي المنحفضة والمعرضة لظاهرتي هبوط اليابسة والغرق. 

4.المباني والبنية الفنية المواجهة لساحل البحر المعرضة لخطر النحر والغرق.

إن النمــو العمرانــي الســريع للمناطــق المحيطــة وظهــور بعــض المناطــق الحضرية فــي األماكن المعرضــة للخطر 
وزيادة توســع المباني العشــوائية في المناطق المنخفضة المعرضة للغرق وخطر الزلزال يزيد من حساسية المدينة 

وعرضتها لألخطار. 

د- مواد وُنُظم اإلنشاء:
نظام بناء الحوائط الهيكلية هو النظام الســائد بمدينة االســكندرية بنســبة 4.88 %، وتبلغ نسبة الحوائط الحاملة 

5.8 % والمواد االخرى تصل نسبتها الى 3.1 % من مجمل المباني بالمدينة. ارتفاع عدد المباني المقامة من األسقف 

واألعمدة بقســم المنتزه عن بقية األقســام، على حين يتميز قســم العامرية بوجود المباني ذات األسقف المتنوعة 
التي تغطي حوائط من الطوب األحمر.

العدد 175

53



ث
حا

أب

مناهج الحلول ومقترحات التطوير
لكي نحل المشكلة في مدينة اإلسكندرية- وهي التي تعّد قنبلة موقوتة، تنذر بعواقب ال يعلم مداها إال اهلل سبحانه- 
فال بد من أن نتفق على أن الحل لن يأتي على مســتوى واحد، كالحكومة مثال أو الفرد، وإنما على مســتويات عدة، تعمل 
فــي حلقــة متدرجة، كل منها مثل ترس المحرك يســلم لآلخــر، حتى تعمل اآللة بكفاءة ويســر. ومن هنا جاءت أهم 

المقترحات في هذا الصدد:

1 -على مستوى الدولة:

ممثلة في الحكومات والوزارات المعنية بالتشييد والبناء والنقابات المهنية والتشريعية:
إصــدار القوانين المنطقيــة وتعديل البنود التي تتعارض مــع بعضها في القوانين القائمة حــاًل للتناقضات في منطوق 

قوانين التخطيط العمراني وقانون البناء الموحد.

وزارة الداخلية:
متابعة جيدة للقوانين من ناحية التنفيذ ومعاقبة مهندســي األحياء المتخاذلين عن التفتيش الدقيق أثناء ســيروة 
اإلنشــاء، وإصــدار المحاضر الخاصــة بالمخالفات، ليس حبراً علــى ورق، وإنما يجب تفعيل تلــك المحاضر بالتنفيذ عن 

طريق جهات الشرطة واألمن المعنية.

وزارة العدل:
التجريــم والمعاقبة الشــديدة ألصحاب العمــارات المخالفة حتى يكونــوا عبرة لغيرهم وعدم اكتفــاء الدولة بغرامة 

مالية بسيطة، وإنما يجب تشديد هذه العقوبة بالسجن.

الحى ووزارة اإلسكان:
العمارات التي ليس لها ورق أصال في أي حي من أحياء اإلسكندرية، يجب إزالتها فورا وتعويض المواطنين المنخدعين 

بالشعارات الكاذبة ألصحاب العمائر.

وزارة اإلعالم:
دورها مهم بتوعية المواطن بعدم الشــراء في المباني الســكنية من دون التأكد من مشــروعيتها 0عدم مخالفتها( 
بالحي المعني، حتى ال يتعرض للغش والخداع ومن ثم يطالب الدولة بالتعويض. وكذلك ضرورة وجود برامج تلفازية 

تخاطب المواطن العادي وتحاوره لشرح الظاهرة وتقديم الحلول والتوعية بكل ما ضروري في هذا الموضوع. 

وزارة الكهرباء والمرافق:
ضــرورة منع إمداد العمارات المخالفة بالمياه والكهرباء والغاز، حتى بعداد اســتهالك ))كودي((، برقم فقط من دون 

اسم صاحب الشقة كما يحدث اآلن. 

لجان التراث والتسيق الحضاري:
النزول للشارع السكندري ومعالجة سوالبه البصرية بتجميل التشوه الحادث من فروق االرتفاعات والخامات واأللوان؛ 

اذ يمكن العمل بكودات التشكيل المعماري الموجودة في دول مجاورة لمصر وال نعمل بها في مصر حتى اآلن.

2 -على مستوى المواطن:

ضرورة مراقبة النفس والبعد عن الجشع وتجربة االستجابة لمطالب الدولة في الخروج من الوادي الضيق الذي ينحصر 
فيــه معظم ســكان مصر. يجب على المواطن إيصال صوتــه للمحليات والتواصل مع الجهــات المخططة في الدولة 
لنقــل أحالم المواطن واحتياجاته النابعة منه وليســت القادمة من مقترحات المخططيــن. وهنا أوصي المخططين 
باحتــرام آدمية المواطن عند دعوته للخروج من مدينة اإلســكندرية والتوســع األفقي بدال من الرأســي. ولذلك يجب 

مراعاة إيجاد فرص للعمل ووسائل للترفيه ومساكن مالئمة وخدمات في مناطق النمو الجديدة.
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فــي ظــل أزمــة الطاقــة التــي يشــهدها 

البيئــة مــن  العالــم، ومشــكلة حمايــة 

التلوث، وحماية خواص االراضي الزراعية 

مــن التدهــور، وفــي محاولــة الســتغالل 

المــــوارد الطبيعيـــة، بــــدأت اجتهــادات 

ليســت بالقليلة- من دول العالم أجمع 

الشــرق  منطقــة  دول  خاصــة  وبصفــة 

األوســط ومنهــا مصــر- نحو اســتخدام 

الموارد المحليــة المتاحة بدائَل للوقود 

الحفــري وهــي المخلفــات الصلبــة التــي 

تنتج فــي البيئة مثل مخلفات اإلنســان، 

ومخلفــات  الحيـوانــيــة،  والمخـــلـفــــات 

يوجــه  االســتغالل  هــذا  المحاصيــل. 

بالدرجــة األولــى نحــو المصــادر البديلــة 

للطاقــة التقليدية غير المتجددة إلنتاج 

وقود نظيف للطهي واإلنارة وحتى إلدارة 

الطاقة الحيوية 
ودورها في 

تحقيق التنمية 
المستدامة 

وحماية البيئة

أ. محمود فرج عبد الواحد

مختص أول تخطيط اقتصادي، جهاز بناء 
وتنمية القرية المصرية

المحــركات ليــس لــه انبعاثات تؤثر ســلبا علــى البيئة. هــذا باإلضافة إلى 
اســتخدام الناتج اآلخر ســماداً عضويًا أعلى في كفاءتــه وأغنى في محتواه 
اآلزوتي وأفضل من الوجهة الصحية لقلة محتواه من البكتريا الممرضة 

ومن الطفيليات مقارنة باألسمدة العضوية األخرى.

 من التجارب المصرية الناجحة للحفاظ على البيئة 
وفي مصر يمكــن الحصول من المزارع على مخلفــات المحاصيل بطاقة 
تعــادل 1-3 % مــن إجمالــي الطاقة المســتخدمة ويمكــن الحصول على 
مخلفــات حيوانية يمكنها أن توافر حوالي 8 % من الطاقة المســتخدمة 
في الطهي. كما أن هناك كميات كبيرة تصل إلى 15 مليون لتر من كحول 

اإليثيل ُتنَتج سنويا من تخمير الموالس الناتج عن صناعة السكر.

لذلــك كان التوجــه نحــو بــذل مزيــد مــن االجتهــادات لتوفيــر الوحــدات 
المالئمة التي يمكنها تحويل تلك المخلفات إلى وقود نافع يخفف العبء 
عــن المخــزون البترولــي ويحقــق التنمية المســتديمة من خــالل حماية 
البيئــة من اآلثــار الضارة للمخلفــات ويوافر مصدراً قريبــًا داخل المزرعة 
يمكن للمزارع بشــكل مســتمر أن يغــذي المصــدر بالمخلفات ويحصل 

منه على طاقة متواصلة. 
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وبالنظــر مــرة ثانيــة إلى تكاليف إنتــاج الطاقة مــن مخلفات المزرعــة نجد أن 
التكلفــة تأخذ مســلكا تصاعديا. وفــي العمليات التالية يتم اســتغالل جميع 
المخلفات التي كانت تهمل أو كان يتم اســتخدامها استخداما تقليديا باتباع 

تكنولوجيا جديدة في إنتاج طاقة غير تقليدية وسماد عضوي غني.

لــذا فقــد كان مــن األهميــة بمــكان إبــراز احــدى التجــارب المصريــة الناجحة 
للحفاظ علــى البيئة وأيضا الحفاظ على األراضي الزراعيــة من التدهور، وإتاحة 
فــرص عمل جديدة للشــباب للحد مــن البطالة من خالل انتــاج الغاز الحيوي 
)البيوغاز( والســماد العضوي من المخلفات العضوية، وهو ما ســوف اتعرض 
لــه هنا آماًل أن يكون في هذا الموضوع إثراء لفكر ومناقشــات المدن العربية، 
وتواصاًل مع كافة الجهات المحلية واإلقليمية ودعمًا لعرى األخوة والصداقة 

بين الدول.

 األهداف المبتغاة من مشروع انتاج الغاز الحيوي
يعد مشــروع انتــاج الغاز الحيــوي )البيوغــاز( مــن المشــروعات القومية ذات 
األهــداف المتعــددة لخدمــة االقتصــاد القومــي مــن ناحيــة، وخدمــة البيئــة 
العامة وصحــة المواطن وبيئته المحلية من جهة أخــرى. ومن هذه األهداف 

االستراتيجية:

- إبــراز أهميــة الوصــول الــى المركزيــة التنفيذ وخاصــة مشــروعات التنمية
المستديمة.

- التأكيد على أهمية مشــاركة المواطنين المحلييــن في الحفاظ على البيئة
واإلدارة البيئيــة الســليمة للمخلفات العضوية الصلبة إلنتــاج الغاز الحيوي 

والسماد العضوي.

- توطيــن وتطويــر تقنيــات ســهلة االســتخدام إلنتــاج الطاقــة مــن الكتلة
الحيوية بالبيئة المحلية لتنمية المناطق الفقيرة.

- إبراز تأثير اســتخدام الغاز الحيوي الناتج فــي خفض انبعاث الغازات من خالل
خفض استهالك المنتجات البترولية.

- لفــت األنظــار إلــى مــا يحققــه اســتخدام الغــاز الحيــوي فــي توفيــر العملة
األجنبية للدولة من خالل الحد من اســتيراد البوتاغاز واألسمدة الكيماوية، 
واستخدام هذه الوفورات في تنفيذ مشروعات ومتطلبات تنموية يحتاجها 

المواطن.

 ومن األهداف المحددة للمشروع:
- حماية البيئة والمحافظة على مســتوى الئق من النظافة واالرتقاء بالصحة

العامة.

- توفير اســتهالك البوتاغاز وخفض
وخفــض  الضــارة،  الغــازات  انبعــاث 
الكيماويــة،  األســمدة  اســتخدام 

استغالل مصدر متجدد للطاقة.

مــن المحليـــــة  القـــــدرات  بنــــاء   -
خــــــالل تنفــــيذ وتشــغـيل وصيانة 
المركزيــا  التنمويــة  المشــروعات 

من خالل المحليات.

- زيــــــادة الوعـــــي البيئــي وبــث روح
المشــاركة المجتمعيــة والثقافــة 

التطوعية.

- تدعــيــم النـشــاط األهلــي بالقــرى
مــن خــــالل مشــــاركــة الجمعيات 
الخبــرة  ذات  والتعاونيــات  األهليــة 
والكفاءة في تنفيذ ندوات التوعية، 
المشــروع، وتوفيــر  ونشــر فكــرة 
فــرص عمل للشــباب الراغبين في 

المشاركة في تنفيذ المشروع.

- دعــم اقتصاديــات القرية من خالل
شــركات  إلنشــاء  الشــباب  دعــوة 
خــاصــــة لتنــفيــــذ المشــروع بعــد 
تدريبهم، بما يسهم في النهوض 
وبيئيــًا  تنمويــًا  القريــة  بمســتوى 

ويزيد من فرص العمل المتاحة.
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 أهمية البحث 
تأتــي مشــكلة الطاقــة والحفــاظ علــى البيئــة وحماية 
األراضي الزراعية من التدهور في بلدان الشــرق األوسط 
وشــمال إفريقيا علــى قائمة هموم وقلــق تلك الدول، 
ولم تفلــح الطرق التقليدية المتبعــة في التخفيف من 

حدة هذه المشكلة. 

وواقــع الحــال ينبــئ بإمكان اســتمرار هــذا الوضع لزمن 
غيــر قصير حتى نصــل إلى حلول عمليــة تصحح الوضع 
الســيئ. وليس مــن المعقول الوقــوف مكتوفي األيدي 
حتى تأتي االنفراجــة المأمولة. لذا فقد كان من األهمية 
بمــكان اقتراح طــرق وأســاليب مبتكرة غيــر تقليدية 
أو نمطيــة تأكيداً على اســتمرارية القــدرة على الحركة 
وعــدم االستســالم لواقــع مؤلم مريــر، ومــن هنا فإن 
توجيه ودعم نشــر فكرة اســتخدام المــوارد المحلية 
المتاحــة فــي انتــاج الطاقــة الحيويــة »البيوغــاز« مــن 

المخلفات العضوية أمر جدير باالهتمام.

وهــذا ما اعتنــى به جهاز بنــاء وتنمية القريــة المصرية 
بــوزارة التنمية المحلية بجمهوريــة مصر العربية من 
خــالل بروتوكــول التعاون المشــترك مع جهاز شــؤون 
البيئــة فــي مجــال التوعية لتنفيــذ 900 وحــدة منزلية 
إلنتــاج الغــاز الحيــوي )البيوغاز( فــي محافظتــي الفيوم 

وأسيوط.

حيث يعمل المشــروع على توفير مصادر طاقة جديدة 
ومتجددة والحفاظ على البيئة واإلدارة البيئية السليمة 
للمخلفات العضوية )طبقا لما جاء في الخطة القومية 
للعمــل البيئــي 2017/2002، والحد مــن الفقر، وتوفير 
فــرص عمــل، وتحســين أحــوال المعيشــة للمواطــن 
من خــالل دعم المجتمعات المحلية على مســتويين: 
مســتوى فــردي لــكل أســرة ومســتوى مجتمعــي من 
خــالل التعاون مع بعــض الجمعيات األهليــة؛ باإلضافة 
إلــى خفــض انبعاثات غــازات االحتبــاس الحــراري نتيجة 
األمــم  اتفاقيــة  لتنفيــذ  الحفــري  الوقــود  اســتخدام 
المتحــدة للتغيــرات المناخيــة، حيث يعمل المشــروع 

على توفير الطاقة من مخلفات الحيوانات الصلبة.

وفــي إطــار المبــادرة القيمــة الهادفــة إلــى توجيــه العناية 
واالهتمــام بالتدبير الحضــري في المناطــق القاحلة وذلك 

في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا، من خالل: 

• تسليط الضوء على مفهوم المناطق القاحلة والعالقات 
اإلدارية والتنظيمية في إطار الالمركزية اإلدارية.

البيئيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة وقضايــا  • التحديــات 
التنمية الحضرية في المناطق القاحلة.

• التأكيد على أهمية دور المواطن والمجتمعات المحلية 
والشــراكة مع األجهــزة المركزية لتدبير الشــأن العام في 

المناطق القاحلة.

تواجههــا  التــي  والصعوبــات  المعوقــات  علــى  التعــرف   •
الشــراكة بيــن المواطنيــن ومنظمــات المجتمــع المدني 
واألجهــزة المركزية بهــدف معالجتها وتعزيز المشــاركة 
الفعالة لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المســتديمة 

لمجتمعات المناطق القاحلة.

يضــاف إلى هــذه األهداف ما جاء فــي محاور النــدوة )التدبير 
الحضري بالمناطق القاحلة( التي تتضمن: 

• السمات األساسية والمعلومات حول المناطق القاحلة.

• تحــديـــات ومشــــاكـــل المنــاطــق القاحلـــة وإمكاناتهــا 
الطبيعية.

• األساليب العلمية والتقنيات الحديثة واستخداماتها.

• المواطن والمجتمعات المحلية والشــراكة مع األجهزة 
المركزية.

• التجارب المحلية واالقليمية والدولية لتنمية المناطق 
القاحلة.

 نبذة عن جهاز بناء وتنمية القرية المصرية
تبنــى جهــاز بنــاء وتنميــة القريــة المصريــة منــذ إنشــائه 
أبعادهــا  بجميــع  المتكاملــة  الريفيــة  التنميــة  مفهــوم 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والعمرانيــة المؤسســية، وقــد 
انشــئ بموجب القــرار الجمهــوري رقم 891 لســنة 1973 

ليتولى:

• اقتــراح الخطــة العامة لتنمية القريــة المصرية والعمل 
على تنفيذها.
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لألفراد وخاصة الشــباب، وللمرأة وخاصة المعيلة، من 
خالل الوحدات المحلية القروية.

 منهجية العمل بالمشروع
للوصــول إلى الهــدف من المشــروع في توفيــر مصادر 
طاقة جديــدة ومتجــددة والحفاظ على البيئــة واإلدارة 
والمخلفــات  الصلبــة  للمخلفــات  الســليمة  البيئيــة 
الزراعيــة )طبقــا لما جــاء في الخطــة القوميــة للعمل 
البيئــي 2017/2002(، والحــد من الفقــر، وتوفير فرص 
المجتمعــات  فــي  المعيشــة  أحــوال  وتحســين  عمــل، 
المحليــة عــن طريــق اســتخدام المخلفــات الحيوانية 
الصلبــة فــي انتــاج الغــاز الحيــوي )البيوغــاز( والســماد 
العضــوي، تــم اتبــاع منهج عملــي متسلســل، وقد تم 

ذلك على:

التجهيــــزيــة )المرحلة  العــام  • المستـــوى 
للمشروع(

يتبنــى فكــرة  رأي عــام مســتنير موضوعــي  بنــاء   - 1
مشــروع انتاج الغــاز الحيــوي )البيوغاز( مــن المخلفات 

الحيوانية الصلبة.

2 - بْلــورة آليــات تحقــق تكامــل األنشــطة الحكوميــة 
والشــعبية وذلك على المســتويات: الوطني واإلقليمي 

والمحلي.

• التنســيق بين الــوزارات وكافة أجهــزة الدولة والوحدات 
المحليــة اإلداريــة كل فيمــا يخصــه فــي تنفيذ السياســة 
العامــة للدولــة للنهــوض بالقريــة اقتصاديــا واجتماعيــا 

وعمرانيا ومؤسسيًا.

• تقييم اإلمكانيات المتاحة لدى الوحدات المحلية اإلدارية 
وتحديد متطلبات دعمها سواء من الناحية المالية أو من 

ناحية الخبرات الفنية.

المتكاملــة  اإلدارة  لمشــروعات  الفنــي  الدعــم  • تقديــم 

للمخلفات الصلبة بالقرى والعمل على تحسين المستوى 
البيئي بالقرية المصرية.

• إجراء الدراســات والبحوث المتعلقة بمشروعات تنمية 
القريــة المصريــة مــن النواحــي االجتماعيــة واالقتصاديــة 
والخبــراء  المعنيــة  الجهــات  مــع  والفنيــة  والعمرانيــة 

المختصين.

• إعداد وتنفيذ البرامــج اإلعالمية والتدريبية وغيرها من 
البرامج الالزمة لتنفيذ خطة إعادة تنمية القرية المصرية.

اقتصاديــة  لمشــروعات  استرشــادية  نمــاذج  تقديــم   •

انتاجيــة غير نمطيــة تعتمد علــى تعظيم االســتفادة من 
خامات موارد البيئة المحلية.

• تقديــم قروض ميســرة من صندوق التنميــة المحلية 
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مــن مرفــق البيئــة العالميــة UNDP، IFAD، وبمشــاركة 
وزارة التنمية المحلية، باإلضافة الى المساهمات الشعبية 

من المواطنين.

 فكرة وطريقة انتاج الغاز الحيوي )البيوغاز(
ينتج الغــاز الحيوي من هضم المخلفــات العضوية بمعزل 
المــادة  تحليــل  ويتــم  الالهوائــي(  )الهضــم  الهــواء  عــن 
العضوية بتأثير أنواع عديدة من الكائنات الدقيقة، ويمكن 
اســتخدام المــواد المختلفــة لهذا الغرض مــن المخلفات 
العضوية، والبيوغاز غاز غير ســام وعديم اللون وله رائحة 

الغاز الطبيعي وسرعة اللهب عند اشتعاله 35 ك/ث.

ولقــد انتشــرت فكــرة انتــاج الغــاز الحيــوي فــي الســنوات 
العشــرين االخيــرة بدرجــة كبيرة حيــث بلغ عــدد وحداتها 
المنزلية في الصين ما يزيد عن 7 ماليين وحدة، وفي الهند 

أكثر من 5 ماليين وحدة.

ويعــد انتــاج الغــاز الحيــوي ذا عائــد اقتصادي اذا تم حســاب 
الطاقة الناتجة باألســعار العالمية وأخذ في االعتبار القيمة 
المضافــة الناتجة عن اســتخدام مــا يتخلف عــن عمليات 
التخمير على شكل سماد عضوي، فضاًل عن اآلثار اإليجابية 
في تحســين البيئة حيث يتــم التخلص من قــدر كبير من 

المكروبات والطفيليات أثناء عملية التخمير الالهوائي.

 تكوين وحدة البيوغاز
تتكون وحــدة البيوغاز مــن أربعة اجزاء رئيســية: المخمر 
خــروج  حــوض  المخلفــات،  دخــول  حــوض  الهاضــم،  أو 

المخلفات، خزان أو مجمع الغاز.

وحدة البيوغاز قريبة من مصدر المخلفات ومكان استهالك الغاز

3 - إعــداد القيــادات المســؤولة عــن توجيــه الجهــود 
الحكومية والشعبية في المشروع.

المشــروع  تنفيــذ  مخطــط  إلعــداد  الفنــي  الدعــم   - 4
والبرنامج الزمني على المســتويات: الوطني واإلقليمي 

والمحلي.

• المســتوى الخــاص فــي كل وحــدة محليــة ينفذ بها 
المشروع وتشمل المراحل الخمس التالية:

المرحلــة األولــى التعــرف.. وتســتهدف رســم خريطة 
اقتصادية اجتماعية للمجتمع المحلي.

المرحلة الثانية: تحريك المجتمع.. وتستهدف تركيز 
انتبــاه المجتمــع المحلي علــى إمكانياته ومــوارده غير 
المســتغله بكفــاءة ومشــاكله واحتياجاتــه التنموية 
واســتثارة مشــاركة ابنائه للتفكير في كيفية تحسين 
األوضــاع مــن خــالل جهودهــم الذاتيــة بالدرجــة األولى 

ومساندة الحكومة بالدرجة الثانية.

المرحلــة الثالثــة: التخطيط.. وتســتهدف وضع خطة 
لتنفيــذ أنشــطة المشــروع بمــا يحقــق تطلعــات أبناء 
المجتمــع المحلي بكافــة تفصيالته الفنيــة وبرامجها 
واألفــراد  المنظمــات  علــى  أدوارهــا  وتوزيــع  الزمنيــة 

المشاركة في تنفيذه.

المرحلــة الرابعــة: التنفيذ.. وتســتهدف ترجمة خطة 
تنفيذ ألنشطة المشروع إلى واقع عملي من خالل قيام 
كل منظمة وفرد بمهامه وأدواره طبقًا للخطة ووفق 

تتابعها الزمني.

قيــاس  وتســتهدف  التقييــم..  الخامســة:  المرحلــة 
وتقديــر كم ونوعية ما تم إنجازه من أهداف المشــروع 
أو  المشــروع  نهايــة  فــي  فقــط  تقــع  ال  مرحلــة  وهــي 
بعــد تنفيــذه، بــل انهــا مطلوبــة فــي كل مرحلــة مــن 
مراحــل العمل الســابقة وعلى أساســها يتــم تخطيط 

المشروعات التنموية األخرى التالية.

 التمويل
يتــم تمويل المشــروع من خــالل جهاز شــؤون البيئة، 
مرفق البيئة العالمية، وبرنامج المنح الصغيرة الممول 
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 معايير اختيار مكان وحجم وحدة انتاج البيوغاز
دورة أو  الحظيــرة  مثــل  المخلفــات  مصــدر  مــن  قريبــة   -  1

المياه.

2 - يفضل أن تكون قريبة من الحقل لسهولة النقل.

3 - معرضة للشــمس أطــول وقت ممكن وبعيــداً عن مصادر
مياه الشرب.

4 - قريبة من مكان استهالك الغاز.

 مراحل إنشــاء وحدة البيوغاز )الوحدة المنزلية(:
1 - عمــل حفــرة دائريــة بعمــق 4م فأكثــر وتصــب قاعدتهــا

بالخرسانة بسمك 30سم.

2 - يبنــى المخمر دائريا بقطر 2م ويقســم الــى غرفتين بحائط
نصفي الرتفاع 2م.

3 - يثبــت اكــس الخــزان علــى الحائــط النصفــي بحيــث تتصــل
احــدى الغرف بحــوض الدخــول بماســورة بالســتيك ال يقل 
قطرها عن 8 بوصات وتتصل الغرفة االخرى بحوض الخروج.

4 - تثبــت المواســير بحيــث يكــون ارتفاعهــا من القــاع ال يقل
عن 60سم.

5 - يكمــل البنــاء بحيــث ال يرتفــع المخمــر عن ســطح االرض
ويبطن من الداخل والخارج باالسمنت والمواد العازلة.

6 - يكــون مســتوى قاعــدة حــوض الدخــول أعلــى مــن ســطح
المخمر الذي يكون أعلى من قاعدة حوض الخروج.

7 - يمــأل المخمــر بمخلوط الــروث والماء بنســبة 1:1 ويركب
خزان الغاز وتوصل الخراطيم الى أماكن االستهالك.

 الصيانة الدورية لوحدة انتاج الغاز:

ال توجــد أعمــال صيانــة بالمعنى المفهــوم وإنما 

يجب الفحص المستمر ألحواض الدخول والخروج 

وعمل الترميمــات الالزمة، متابعــة وصالت الغاز 

والخراطيــم وتغييــر التالف منهــا، التأكد من خلو 

خراطيم الغاز من الميــاه وهو أمر يمكن لصاحب 

الوحدة القيام به بعد تدريبه على ذلك.

اإلنجازات:

يتم تنفيذ هذا والنواحي المشــروع من خالل جهاز 

بناء وتنمية القرية المصرية بالمشاركة مع جهاز 

شؤون البيئة وبالتعاون مع مرفق البيئة العالمية 

وبرنامج األمــم المتحدة اإلنمائي وفي هذا الشــأن 

فقد تم: 

- تــم إجــراء دراســة لتقييــم التجــارب الســابقة 

فــي انتاج الغــاز الحيــوي في مصــر لدراســة األبعاد 

والنـــواحــــي االجتـماعيــــة واالقتصاديــة والفنيــة 

للترويــج الســتخدام تقنيــات إنتــاج الغــاز الحيوي 

من خالل اســتخدام المخلفــات العضوية المتاحة 

بالمناطــــق المحليــــة، وبأســلـــوب ســهل فنيــًا 

للمستخدم وصديق للبيئة ورخيص التكلفـة.

- بتاريخ 20 يونيــو 2012 تم التعاقد مع الجمعية 

األهليــة الهنديــة SKG Sangha لتنفيذ وحدات 

إلنتاج الغاز الحيوي، وذلك مرورا بإجراءات التعاقد 

من لجنــة ACP التابعــة لبرنامج االمــم المتحدة 

االنمائي.

- تــم تنفيذ تدريب عملي لمهندســي المشــروع، 

فبرايــر   18-16 الفتــرة  خــالل  المواقــع  ومديــري 

2013 بالفيوم، وحضر التدريب كل من مهندسي 

المشــروع وعــدد من ممثلــي الجمعيــات األهلية 

التي يمكن ان تشــارك في تنفيــذ وحدات للبيوغاز 

مماثلة خالل المرحلة القادمة.

مرحلة بناء وحدة انتاج الغاز الحيوي )البيوغاز(
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- تم تنفيذ تدريب تأهيلي لفريق العمل من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية 
لتنفيذ أنشــطة التوعية البيئية ونشــر فكرة اســتخدام الطاقة الحيوية من 

المخلفات العضوية.

- تم تنفيذ 101 وحدة منزلية إلنتاج الغاز الحيوي )في مرحلة أولى تجريبية( بواقع 
50 وحدة بمحافظة اســيوط و51 وحــدة منزلية بمحافظة الفيوم )علما بأنه 

كان التعاقــد على تركيب 50 وحدة فقط بمحافظة الفيوم، إال أنه تم تركيب 
وحدة إضافية تجريبية تستخدم الطوب المفرغ األكثر انتشارا في محافظات 
مصر لبيان إمكانية االســتعانة بهذا النوع من الطوب في المستقبل بدال من 
الطوب المسمط الذي يفضله الجانب الهندي لقدرته الكبرى على االحتمال(.

- جــاٍر تنفيــذ 150 وحــدة منزليــة بمحافظة الفيــوم ضمن المرحلــة الثانية 
والمستهدف بها تنفيذ 450 وحدة منزلية.

- تم االنتهاء من تنفيذ 100 وحدة بمحافظة أسيوط ضمن المرحلة الثانية 
والمستهدف بها تنفيذ 450 وحدة منزلية.

- بالنســبة لتعزيز القدرات لسلســلة التوريدات المحلية إلى السوق وتقديم 
خدمات ومنتجات الطاقة الحيوية المســتديمة فــي المناطق الريفية، بما في 
 )SKG( ذلــك التمويــل، قامت الجهــة التي تعاقد معها المشــروع مــن الهند
بتأســيس شــركة في مصــر لتقديــم خدماتها الفنيــة للوحدات التــي ينفذها 

المشروع.

- بــدء حوار مفتوح مع مجموعة من مؤسســات المجتمــع المدني المهتمة 
بتكنولوجيــا البيوغاز، ويظل التواصل مع المشــروع حتى انتهائه على تقديم 

ذات الخدمة بناء على التدريبات التي سيتم الحصول عليها من المشروع.

- مواصلــة التعامــالت مع مؤسســات المجتمــع المدني التي مــن بينها إحدى 
الجمعيــات األهليــة الممولــة مــن المعونة الهولنديــة التي ســتقوم بتنفيذ 
وحدات للبيوغاز مماثلة في بني ســويف، على أن تبدأ المفاوضات بهذا الشــأن 

خالل المرحلة القادمة.

صورة توضح جزءاً من التدريب العملي لمهندسي المشروع

امكانيــة  ومــدى  الدراســة  فائــدة   
تطبيقها في مجتمعات مشابهة

يــرى الباحــث أن أهــم ما تســفر عنه 
وإيجابيــات  فـــوائــد  مــــن  الدراســــة 
االنظــار  ولفــت  االنتبــاه  جــذب  هــو 
بشــدة إلــى تفاقــم مشــكلة الطاقة 
وتدهــور خصوبــة االراضــي الزراعيــة 
وتحقيــق التنمية المســتديمة، مما 
ينــذر بعواقــب بيئيــة وخيمــة تهدد 
واإلقليميــة  المحليــة  المجتمعــات 
والوطنيــة، وعليه فــإن دق نواقيس 
الخطــر بأعلــى صــوت بــات مطلوبــًا 
باســتمرار، وال يحبطنا كثرة التكرار 
وال يغضبنــا بــطء االســتجابة، ونحن 
أيضــًا بدورنــا علينــا أال نكتفــي بــدق 
النواقيــس والصيحة تلو الصيحة بل 
يجــب المبــادرة بطــرح ســبل العالج 
والتفكيــر المتعمق المبدع المبتكر 

في تجاوز المعوقات.

بســيطة  الحلــــول  تكـــن  ومهــمــــا 
متواضعــة فــإن تنــوع تلــك الحلــول 
وتعددهــا لهــو بريق األمــل للوصول 
الى حلــول متكاملــة وناجحة في حل 
مشــاكل مجتمعاتنــا وعلــى رأســها 
مشكلة الطاقة والحفاظ على البيئة 
وحماية االراضي الزراعية من التدهور 

وتحقيق التنمية المستديمة.

ومن هنا فإن نجاح نشر فكرة تنفيذ 
مشــروع انتاج الغاز الحيوي والسماد 
العضــوي مــن المخلفــات العضويــة 
الصلبة وفق منظومة مرنة بسيطة 
لتلــك  الهامــة  الفوائــد  احــدى  هــو 
الدراســة باإلضافة الى تحقيق المزيد 
مــن فــرص العمــل اآلمن المســتقر 

ألعداد متزايدة من الشباب.
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وممــا يزيــد مــن الفائــدة المرجــوة لتلــك الدراســة أنــه يمكــن تكرارهــا فــي 
العديــد مــن المجتمعــات المشــابهة فــي الشــرق االوســط وشــمال افريقيا 
 حيــث ان معظــم الظــروف فــي هــذه الــدول تعتبــر متماثلــة الــى حــد كبير.

ومــع األخــذ فــي االعتبــار مرونــة المشــروع ووصولــه الــى عمــق المجتمعات 
المحلية فإن ذلك يساعد على سرعة االنتشار بين تلك المناطق.

 االيجابيات:
يعتمد المشروع على آلية عمل متناسقة بين الجهات التنفيذية بالمحليات 
والجمعيــات االهلية والمواطن، تقــوم على تمويل تنفيذ تلك المشــروعات 
والماليــة  والمؤسســية  الفنيــة  العوائــق  ازالــة  بهــدف  عــدة  فئــات  لصالــح 
والتســويقية أمــام التوســع فــي اســتخدام الطاقــة الحيويــة لحفــز التنمية 
المحلية المســتديمة في مصر، والحــد من انبعاث غــازات االحتباس الحراري 
نتيجــة اســتخدام الوقــود الحفــري، إضافة الــى دعــم المناطق الفقيــرة على 
المســتوى الفردي لكل أســرة، والمســتوى المجتمعي من خــالل التعاون مع 
بعــض الجمعيــات االهلية النشــيطة، إلتاحة فــرص عمل حقيقية مســتقرة 

تسهم في تحسين نوعية الحياة ومستويات المعيشة.

ومــن أهم إيجابيــات هذه اآلليــة أنها تدار من خــالل منظومة عمــل مبتكرة 
بســيطة بعيداً عــن الُنظم المعقدة، حيــث يتم التقدم لطلــب تنفيذ وحدة 
منزليــة إلنتاج الغاز الحيوي المنزلية بطلب في مقر رئاســة الجهة التنفيذية 

التابع لها المواطن مباشرًة.

كما أن اســتخدام الهواضــم )المخمرات( الحيوية يؤدي إلــى النتائج اإليجابية 
التالية: 

1 - وجود مصدر دائم متجدد إلنتاج الطاقة.

2 - يحقق المشروع اكتفاء ذاتيًا من الغاز للمستفيد من الوحدات المنزلية 
إلنتاج الغاز.

3 - يوافــر مليارات الجنيهات من الدعم الذي تقدمــه الدولة للمواطنين من 
خالل دعم ســعر جرة البوتاغاز المنزلية، إضافة الى توفير مليارات الجنيهات 
األخــرى من توفير اســتيراد الســماد الكيماوي واســتخدام الســماد العضوي 
المنتــج، والذي يعتبــر ذا جودة وقيمة غذائية عاليــة لحماية األراضي الزراعية 
من التدهور حيث يحتوي هذا الســماد على كافة العناصــر الغذائية الطبيعية 
التي تحتاجها األرض ويســهل امتصاصها فيكون أكثر فائدة وجدوى لألراضي 

الزراعية.

4 - استخدام الخامات المحلية في بناء الوحدات.

5 - توافــر هــذه التقنيات وقــوداً نظيفًا للمســتهلك المنزلــي، وتجنبه جهداً 

شاقًا لجمع ونقل المخلفات.

6 - نظافة البيئة والحد من األمراض 
الناتجــة عــن التلــوث وكذلــك الحــد 
من الذباب والبعــوض الذي ال يتواجد 
فــي البيئــة النظيفــة وهذا يــؤدي إلى 
الحفــاظ على الصحــة العامة وخاصة 

األطفال.

7 - تـــوافـــر الوقــــت ألفــراد األســرة 
واســتغالله في النشــاطات الثقافية 
والعــالقـــــات االجتمــاعيــة والعمــل 

وزيادة اإلنتاج.

8 - تحســين الوضــع االقتصــادي )مع 
توطيــد  إلــى  يــؤدي  الوقــت(  توافــر 
أفــراد  بيــن  االجتماعيــة  العالقــات 

األسرة الواحدة، واألسر المجاورة.

9 - تحســــيــــن نوعــيــة الحيــاة مــن 
النظافـة  أحــوال  خـــــالل تحســــيــــن 
والمنازل  المحليــة  بالمجتــمعـــــات 
وظهــور المســاحات الخضــراء حول 
للســكان  يحقــق  مـمــــا  المســكـــن 
الرفاهية وهي تحفز اإلنسان وتدفعه 

للعمل واإلنتاج برغبة ومتعة.

 المعوقات:
المعوقات التي يواجهها انتشار انتاج 

الغاز الحيوي في البلدان النامية:

1 - اعتيـــاد ســكـــان األريـــــاف عـلـــى 
تأمـــيــــن احتياجاتهــم مــن الطاقــة 
مـــــن خـــــالل المصـــــادر المختلفــة 
التقليدية المدعمة من الدولة مثل 

الكيروسين واالحتطاب.

2 - قـــــوة العـــــادة والخــــوف مــــــن 

الجــديــــد ممــا يعـنــي االســتمرار في 
اســتخدام أنواع الوقود المعتادة في 

االستخدام.
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3 - قلــة الوعــي البيئــي الصحــي، والمعرفــة المحــدودة 

الصحيــة  وفوائدهــا  ومزاياهــا  الحيــوي  الغــاز  بتقنيــات 
والبيئية واالجتماعية.

4 - غياب أو عدم تفعيل التشــريعات المحددة لشــروط 

المجتمعــات  فــي  العضويــة  الفضــــالت  مــع  التــعامـــل 
المحلية.

5 - عدم توافر األماكن المناســبة فنيــًا لدى المزارعين 

ومربــي الحيوانــات والالزمــة إلقامة وحــدات إنتــاج الغاز 
الحيــوي، مما يقلل مــن كفاءة وفوائــد إقامة مثل هذه 

الوحدات ويرفع تكاليفها.

 الرؤية المستقبلية
1 - مـــع تفـــاقم مشــكلـــة الطاقة وزيــادة تلوث البيئة 

وعــدم الحفاظ على المــوارد المحلية وتدهــور خصوبة 
االراضــي الزراعيــة، يصبح مــن الضروري بل مــن الواجب 
تشــجيع تمويل وتنفيذ مثل تلك المشــروعات الواعدة 
التي تســاهم فــي حل مشــكلة الطاقة وتقليــل مصادر 

التلوث.

2 - مــع التوســع في المشــروع مســتقباًل يمكن إنشــاء 

شــركات مســاهمة محليــة لتنفيذ هــذه الوحــدات بما 
يساعد في حل مشكلة البطالة.

3 - زيــادة التنســيق الكامــل والتعاون المثمــر مع كافة 
وجعلهــا  القومــي  المســتوى  علــى  المعنيــة  الجهــات 
تحــت مظلة واحدة مــع احتفاظ كل جهــة بمواصفاتها 
الخاصــة، ويمكن أن يكون هذا التنســيق ماليًا وجغرافيًا 

وفنيا لتحقيق األهداف المرجوة.

4 - نظــراً للنجــاح الكبيــر للوحــدات التــي تــم تنفيذهــا 
بمحافظتي الفيوم وأســيوط وزيادة الطلب على تنفيذ 
هــذه الوحدات، صــدر قرار رئيــس مجلس الــوزراء رقم 
)5( والصــادر عن اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد 
بتاريــخ 2014/2/2 وتقرر مــن خالله تولي وزيــر التنمية 
نشــر  فــي  الســير  المحافظيــن  الســادة  مــع  المحليــة 
مشــروع انتاج الطاقة الحيوية من المخلفات الحيوانية 
والزراعية بدعم من وزارة الدولة لشــؤون البيئة وذلك 

في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
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أب

 التوصيات
أواًل: أهمية نشر فكرة استخدام الغاز الحيوي

ويتــم ذلك عــن طريق إجــراء حمــالت التوعية علــى جميع المســتويات 
من خــالل المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشــية والدورات التدريبية 

المتخصصة وذلك بهدف:

1 - التعريــف بأبعــاد تقنيــة الغــاز الحيــوي ونشــر الوعــي حــول فوائد هذه 

التقنية.

2 - إيضــاح المهــام التــي تقــع علــى عاتــق المســتفيدين ومتخــذي القرار 

وممثلي المنظمات المحليــة وتحديد الدور الذي يلعبه كل منهم بهذا 
الخصوص.

3 - تأهيــل كــوادر قــادرة على تصميــم وتنفيــذ وصيانة ُنُظم إنتــاج الغاز 
الحيوي.

ثانيًا: ضرورة تأسيس مؤسسات 

تشــمل األجهزة المتكاملــة لعمليــات التمويل والتصميــم والخدمات 
الفنية وذلك للقيام بالمهام التالية:

1 - القيام بالدراســات التي تؤدي الى تعزيز االستفادة من هذه التقنية في 
المناطق المحلية المختلفة.

2 - تنفيــذ عدد من الوحــدات المنزلية إلنتاج الغاز الحيــوي الرائدة لتكون 
نموذجــًا ارشــاديًا علميًا للتعرف عليهــا وتوضيح التعامــل معها وتبيان 
مدخالتهــا ومخرجاتها، ومــدى الفائدة منها وتقييــم النتائج من الناحية 

الفنية واالقتصادية واالجتماعية. 

3 - إيجــاد نظــام للدعــم المالــي لوحــدات الغــاز الحيوي وإعطــاء قروض 
ميســرة للراغبين في إنشــاء وحدات الغاز الحيوي وليــس لديهم القدرة 
المالية على المســاهمة في تركيبها، مع حق الجهات المعنية على دعم 

أسعار المواد المستخدمة.

4 - اإلشــراف والمتابعة لوحدات إنتاج الغاز الحيــوي التي تم بناؤها بغرض 
التأكــد مــن اســتمرارية عملهــا وكفــاءة أدائها وإعــداد برامــج تدريبية 

لتأهيل فرق فنية محلية ألغراض الصيانة.

5 - وضع خطة عمل تشــمل التوعية بضرورة نشــر واستخدام التقنيات 
السهلة والمناسبة للوحدات المنزلية إلنتاج الغاز الحيوي.

6 - ضــرورة إصدار أو تفعيل القوانين والتشــريعات التي  تنظم عمل مثل 
تلك المشروعات التنموية.
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أبحاث

مقدمة:
تبلــغ المســاحة الكليــة للوطــن العربي 
41.14 مليــون كــم2، ويقــع %89 مــن 

الجافــة  المناطــق  فــي  المســاحة  هــذه 
وشــبه الجافــة، تتبايــن طبيعــة التربــة 
والغطــاء النباتــي تباينا واضحــا باختالف 
أقاليم الوطن العربي الموزعة بين غرب 
أســيا وشــمال أفريقيا. تشــكل األراضي 
المســاحة  مــن   % 44 حوالــي  الجــرداء 
اإلجمالية، وتقدر مساحة األراضي القابلة 
للزراعــة حوالــي 197 مليــون هكتــار أي 
المســاحة  مــن   %  14 حوالــي  تشــكل 
اإلجماليــة للوطــن العربــي، بينمــا تبلــغ 
حوالـــي  المزروعــة  األراضــي  مســاحة 
97.5 مليـــــون هكتــار أي يعــــادل 40 % 

من مســاحة األراضــي الصالحــة للزراعة 
المرويــة  المناطــق  مســاحة  وتشــكل 
قرابــة %18 مــن المســاحة المزروعــة، 
ومساحة مناطق الزراعة المطرية 82 % 

من مجمل المساحة المزروعة. 

مفهوم 
»حيادية تدهور 

األراضي«
المركز  العربي لدراسات المناطق الجافة 

واألراضي القاحلة - أكساد

وتشــكل موارد األراضي محورا أساســيا لتحسين األمن الغذائي في الوطن 
العربــي ، ومن المتوقع أن يــزداد الطلب على الغذاء بنســبة %70 بحلول 
عام 2050م، وســيفرض هذا الوضع تنافســا متزايدا علــى موارد األراضي 

وستواجه هذه الموارد تحديات تنموية أهمها: 

• مشكلة الفقر التي تتفاقم في عدد من الدول العربية. 

• االستغالل غير الرشيد للموارد الطبيعية بشكل عام ولموارد األراضي 
بشكل خاص. 

• اســتمرار زيــادة الســكأن فــي المــدن وازديــاد الهجــرة مــن الريــف إلى 
المدينة. 

• تعرض المنطقة العربية إلى الظروف المناخية القاسية. 

ويتمثل التحدي األساســي الذي يواجه موارد األراضي بزيادة مساحتها في 
أنتاج الغذاء والتصدي لآلثار المتوقعة للجفاف وتغير المناخ.

أمــام هــذا الواقع فــأن المطلوب هــو المحافظــة على مــوارد األراضي من 
التدهــور وزيادة أنتاجيتها بهدف مواجهة التحــدي الذي يواجهها لتأمين 
الغذاء للشــعوب العربية والعمل علــى تحييد تدهور األراضي للوصول إلى 

هذا الهدف. 

• تدهور األراضي : 
عرفــت اتفاقيــة األمم المتحــدة لمكافحــة التصحــر )UNCCD( تدهور 
األراضــي بأنــة مــا يحــدث فــي المناطــق الجافــة وشــبة الجافــة والجافــة 
شــبة الرطبة من أنخفــاض أو فقــدأن لألنتاجية والتنــوع الحيوي األراضي 
المحاصيــل والمراعــي والغابــات نتيجــة الســتخدامات األراضــي الناجمــة 
عــن األنشــطة البشــرية واألنمــاط الســكأنية، وأوردت أمثلــه علــى ذلك 
تتلخــص بتعرية التربة بفعل الرياح والمياه، وتدهــور الخواص الفيزيائية 
والكيميائيــة والخصوبيــة والحيويــة للتربــة والفقــدأن الطويــل األجــل 

للغطاء النباتي الطبيعي. 

وفي نظرة ســريعة على واقع تدهور األراضي في المنطقة العربية، يالحظ 
أن هذه المنطقة تتصف بظروفها المناخية الصعبة ومحدودية مواردها 
الطبيعية بما يشــمل التربــة والمياه والغطــاء النباتي، وتعد مســتويات 
شــح المياه في معظــم بلدأن المنطقــة من بين المســتويات األعلى في 
العالم، كمــا أن معدالت هطول األمطار منخفضة وغير منتظمة ، لذلك 
تشهد المنطقة حاالت جفاف متكرر مما يساهم في تسارع تدهور التربة 
والغطــاء النباتــي الطبيعــي والتنوع الحيــوي، ويؤدي إلى أنخفــاض أنتاجية 
األراضي مهددا حياة األنســأن في المنطقة العربة كمحصلة نهائية لهذا 
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الوضع وصوال إلى النتائج التالية: 

• تدهــور وتدميــر الموارد الطبيعيــة خاصة ما يتعلق منهــا بجودة وأنتاجية 

التربة والموارد المائية المتاحة والغطاء النباتي الطبيعي. 

– غابوية(  – رعوية  • أنحسار وتقلص مساحات األراضي المنتجة ) زراعية 

النباتي والحيوأني.  • أنخفاض األنتاج الزراعي بشقية 

• هجــرة الســكأن وتركهــم ألراضيهــم المتدهــورة ونزوحهم إلــى مناطق 

الجذب.

• فقدأن التربة عن طريق التعرية الربحية واألنحراف المائي.

• زحف الرمال وهبوب العواصف الرملية التي يمتد تأثيرها على الصحة العامة 

والطرقات والمرافق والمنشآت.

لذلــك فأن تحييد تدهور األراضي من األمــور الهامة التي يجب األنتباه لها عند 

التعامل مع قضايا تدهور األراضي، فرغم اتساع رقعه الوطن العربي وامتالكه 

العديــد مــن الثــروات الطبيعيــة وعلــى الرغــم مــن محــاوالت تعزيــز النمــو 

االقتصادي في عدد من األقطار العربية، فأن األمن الغذائي العربي مازال يواجه 

تحديا حقيقا وأن مســتقبل األمة متوقف على مــدى نحاجها في تحقيق أمنها 

الغذائــي ، ويكفي للداللة على خطورة الوضع أن نذكر أن معدل النمو الســنوي 

لألنتــاج الزراعــي لــم يتجــاوز 2.5 % فــي الوقــت الــذي يتزايد فيه االســتهالك 

الغذائــي بنســبة 5 % ســنويا، ومنــذ ســبعينات القــرن الماضي أصبحــت أزمة 

الغــذاء والعجز الغذائــي العربي محور اهتمــام الباحثين العــرب، ورغم العديد 

من الدراســات والمشــروعات التنموية فــي جميع المجاالت لتطويــر الزراعة 

وزيــادة أنتاج الغــذاء، إال أن النتائج لم تكن بمســتوي الطموحــات، ال بل برزت 

مشــكلة خطيرة نتيجة االســتغالل غير الرشــيد للمــوارد الطبيعية وكثافة 

االســتغالل غير المتوازن لمــوارد األراضي ، ما أدى إلى تدهور مســاحات كبيرة 

وفســح المجــال أمــام التغير المناخــي ليزيد مــن تأثيراتــه الســلبية، وكأنت 

النتائج المباشرة تسارع تدهور األراضي خاصة في المناطق القائمة على نظم 

بيئة هشه في الوطن العربي . 

ومــا ينطبق على العالم العربــي ينطبق على بقية الدول الناميــة في العالم ما 

جعــل من تدهــور األراضي ونقــص الغذاء قضيــة ذات إبعاد محليــة وإقليمية 

وعالميــة البد من إتباع سياســات متكاملة للتغلب عليها، وابتكار أســاليب 

مناســبة لحماية المــوارد الطبيعية والمحافظة علــى أنتاجيتها – ال بل زيادة 

هذه األنتاجية لتتناسب مع ازدياد الطب على الغذاء، ولعل من هذه األساليب 

تحييد تدهور األراضي. 
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• المفهوم العام لتحييد تدهور األراضي:
يشــكل التخفيف من تدهور األراضي وتحويلها إلى ارض منتجه 
أفضليــة عالميــة للوصــول إلــى مجتمعات بشــرية مســتقرة 
ومؤمنــه االحتياجــات ) االكتفاء الذاتي ( وتســعى إلــــى األفضــل 
» تأميــن الرفاهيــة« وهذا ما أنعكس جليا فــي نتائج مؤتمر ريو 
مــا بعد Rio 20+( 2020( فــي الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر 
 ) The future we want – تحت اســم ) المســتقبل الذي نريــد
حيــث أشــارت الفقــرة 206 )أننا مقتنعــون بالحاجــة إلى تحرك 
وعمــل ســريع إلعــادة األراضــي المتدهــورة إلــى أنتاجيتها وفي 
ضــوء ذلك يجــب أن نكافح من اجل الوصول إلــى تحييد تدهور 
األراضي في إطار التنمية المســتدامة . بناء عليه فقد تم تبني 
مفهــوم تحييد تدهور األراضي كجزء مــن جدول أعمال 2030 
للتنمية المســتدامة. ثم تأكيد العمل بهذا االتجاه في الهدف 
15.3 من األجنــدة المتضمن كطافحة التصحــر وإعادة تأهيل 

األراضــي المتدهــورة بمــا يشــمل األراضــي المتأثــرة بالتصحر 
والجفاف والفيضأنات ، والعمل للوصول إلى عالم تحييد تدهور 
األراضــي، ومن هذا المنظور يالحــظ أن المفهوم العام لتحييد 
تدهــور األراضي يشــمل فــي مضمونه الحد من تدهــور األراضي 
وإعادة تأهيل المتدهور منهــا والمحافظة على التنوع الحيوي 
والمســاهمة فــي التكيف مع تغيــر المناخ والتخفيــف من آثاره 
السلبية، وهذا ما ينســجم ويتواءم مع األهداف اإلستراتيجية 
والتشغيلية التفاقيات األمم المتحدة البيئية والتي من أهمها 
اتفاقية مكافحة التصحــر )UNCCD( واتفاقية التنوع الحيوي 
)UNCBD( واالتفاقيــة اإلطارية لتغييــر المناخ )FCCC( والتي 
تسعى جميعها إلى تحسين الحالة المعيشية لسكأن المناطق 
المتأثرة وتحســين الحالــة العامة للنظيم البيئية، وتحســين 
أنتــاج الغــذاء وزيــادة األنتاجيــة، وهــذا يأتــي فــي صلــب تعريف 
مصطلــح تحييــد تدهــور األراضــي الــذي تبنتــه اتفاقيــة األمم 
المتحــدة لمكافحة التصحر وأكدت عليــه في اجتماع األطراف 

الثأني عشر )COP12( الذي عقد في تركيا. 

• تعريف تحييد تدهور األراضي: 
بغية تسليط الضوء بشكل أكبر على تدهور األراضي، تم وضع 
هــدف الوصول إلى حياديــة تدهور  األراضي فــي وثيقة مخرجات 
مؤتمــر ريــو بعــد RIO+20( 2020( والتــي نشــرت تحت اســم 

المســتقبل الذي نرد )The future we want( ومن 
المتوقع يؤدي تبني هذا الشــعار إلى تســليط الضوء 
على قضايا تدهــور األراضي كعامل من العوامل التي 
تهدد االســتقرار ، ومــن هذه القضايــا تحييد تدهور 
األراضــي وبناء عليه قامت اتفاقيــة األمم المتحدة 
 )UNCCD 2015 ( 2015 لمكافحــة التصحر عــام
Land Degrada-  بتعريــف تحييد تدهور األراضــي )

tion Neutrality( بما يلي: 

» هو الحالة التي يجب أن تكون عليها موارد األراضي 
كمــا ونوع لدعم وظائف النظــم البيئية وخدماتها 
وتعزيز األمن الغذائي، مع بقائها على هذه الحال هاو 
زيادة مســاهمتها ضمن شــروط زمأنيــة ومكأنية 

تحت ظروف بيئية معنية« 
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• الهدف من تحييد تدهور األراضي: 
الهــدف مــن تحييد تدهــور األراضي هــو المحافظة علــى موارد 
األراضــي المنتجــة وزيادة مســاحاتها وتحســين أنتاجيتها على 
مــر الزمــن، وذلك بمــا يتواءم مــع أولويــات التنميــة الوطنية 
المستدامة ، بحيث يمكن تطبيق هذا الهدف على المستويات 
المحليــة والوطنيــة واإلقليميــة، وهــو بذلــك هــدف مباشــر 
واســتدامته  األراضــي  أنتاجيــة  وزيــادة  تكثيــف  إلــى  للوصــول 
لمواجهــه الطلــب المتزايد علــى الغذاء آو المنتوجــات الالزمة 
للتصنيــع الزراعــي دون زيــادة تدهــور األراضــي مــع المحافظة 

عليها وتنميتها. 

وبالنظر إلى هذا الهدف كقضية عالمية، فأنه من غير المقبول 
أن يســتمر تدهور مــوارد األراضي ألســباب محليــه أو إقليمية 
كاســتمرار تدهور األراضي بســبب ســوء اإلدارة مثال، ألن ذلك 
ســيؤثر حتما على األمن الغذائي العالمــي والتنمية االقتصادية 
واالســتدامة البيئية، وبالنتيجة فــأن تحقيق الهدف من تحييد 
األراضي يســتدعي إتباع سياســات وطنية إقليميــة تتواءم مع 

السياسة العالمية لتحييد تدهور األراضي. 

• أهمية تحييد تدهور األراضي: 

تجلــت أهميــة تحييــد تدهــور األراضــي من خــالل بحــث العلماء 
والمختصون عن حلول مبتكرة لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق 
األمــن الغذائي العالمــي، والمحافظة علــى النظم البيئيــة وإعادة 

تأهيل المتدهور منها، وتبرز هذه األهمية من خالل ما يلي: 

• تبنــى مفهوم تحييد تدهور األراضي في وثيقة مخرجات ما بعد 
ريــو2020 كهدف مــن األهــداف التنمية المســتدامة، مــا يلقي 
الضوء على األهمية البيئية واالقتصادية لتحييد تدهور األراضي. 

• اقتــراح العلمــاء والمختصون أن إعادة تأهيــل األراضي عمل 
أساســي وضروري لتحقيق أهــداف االتفاقيات البيئيــة الدولية) 
FCCC-UNCBD-UNCCD( وأهداف التنمية المستدامة لما 

بعد SDG+15( 2015( مع التأكيد على أن تحقيق هذه األهداف 
العالمية على المستوى الوطني مثل العمل على تحييد تدهور 
األراضي )LDN( سوف يساعد على التآزر والتالحم بين التحديات 
الخاصة بمواجهة التصحر وتدهــور األراضي والجفاف ويجعلها 
في صلب أعمــال صيأنة الموارد الطبيعية والمحافظة عليها، 

ويؤمــن قوة دافعــة نحو اســتجابات متكاملة تجاه 
التغير المناخي والكوارث الطبيعية األخرى. 

• يؤثــر تدهــور األراضــي ســلبا على خطــط التنمية 
المستدامة في كل أنحاء العالم، لذلك من الضروري 
التعامل مع قضايا تدهور األراضي التي تشمل التربة 
والميــاه والغطــاء النباتي على أنها تشــكل أساســا 
لنمو وأنتعاش االقتصاديات العالمية والمجتمعات 

المحلية اإلقليمية والدولية.

• يوفــر تحييد تدهور األراضي أساســا ألهداف بيئية 
كثيــرة، لذلــك يجب أن يعطي دورا أكبر في مســيرة 
التنميــة المســتدامة، وأنشــطة المحافظــة علــى 

الموارد الطبيعية والنظم البيئية.

األراضــي  تدهــــور  تحيـــيــد  مفهــــوم  تطبيــق  • أن 
يســاعد علــى تحســين أنتاجيــة المــوارد الطبيعية 
والمحافظــة عليهــا عن طريق اإلدارة المســتدامة 
للتربــة والميــاه والغطــاء النباتي، كما أنه يســاهم 
فــي اســتئصال الفقر، ودعــم األمن الغذائــي والمائي 

والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

علــى  األراضــي  تدهــور  تحييــد  مفــاهيمـــ  تبنــــي   •
المســتويات المحلية والوطنية واإلقليمية يشجع 
المؤسســات المعنيــة علــى إجــراء تقييــم أفضــل 
الستعماالت األراضي والتخطيط الستثمارها، وهذا 
يدعم إعداد خطط أساسية ووضع خطوط مرجعيه 
لمراقبــة وتقييــم تحييــد تدهــور األراضــي وتحديد 

أولويات التنمية بحسب المستويات المطلوبة. 

• بعيــــدا عــــن األهمـــيــة البيئيــة لتحييــد تدهــور 
األراضــي فأن لــه أهمية اقتصادية تبــرز في المردود 
االقتصــادي االيجابــي لتحييــد تدهــور األراضــي، فقد 
ثبتــت الجــدوى االقتصادية لــه عن طريــق التجربة 
العمليــة من خــالل تنفيــذ مختلف المشــاريع ذات 
العالقــة حــول العالم، حيــث أن اإلدارة المســتدامة 
لألراضــي وإعادة تأهيل النظــم البيئية والتي تحمل 
في مضمونهــا تحييد تدهور األراضــي، أظهرت أنها 
عمليــة مجديــة اقتصاديــا وتدعم خطــط التنمية 
خاصــة فــي الــدول األقــل نمــوا، ويمكــن تنفيذهــا 

بتكاليف اقتصادية مقبولة.
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• مؤشرات تحييد تدهور األراضي: 
المؤشــرات بشكل عام هي معايير وصفية للتعبير عن 
وضــع ســائد او حاله معنيــة لقياس التغيــر الحاصل في 
ظاهــرة ما، وفي حالــة تحييد تدهور األراضــي هي معايير 
لتوصيــف حالة الوضع الســائد في تنفيذ أنشــطة تحييد 
تدهــور األراضــي والفعاليــات المتبعة للوصــول إلى هذا 
المفهــوم، وقد تكون هذه المؤشــرات كمية أو نوعية 
وتوفــر قاعدة أساســية لتقييم األثر أو التغيــر او األداء، 
وتســاعد علــى تحديــد المســتويات الــذي وصلــت آلية 
عمليات تحييــد تدهور األراضي، كما تســاعد على وضع 
خطط واســتراتيجيات تحييد تدهور األراضي وتوجيهها 
هــذه  وضــع  إلــى  الحاجــة  وتدعــو  الصحيــح،  بالشــكل 

المؤشرات لألسباب التالية: 

• من أجل تقييم الوضع الراهن لتحييد تدهور األراضي. 

• من اجــل تقييم عمليات اإلدارة المســتدامة لموارد 

األراضي

• مــن اجــل الحكم علــى صالحيــة وفعاليــة اإلجراءات 

المتبقية في تحييد تدهور األراضي

• من اجل تطوير خطط تنمية موارد األراضي

• ضــرورة قياس مدى االلتــزام الوطني واإلقليمي بتنفيذ 

األعمال الخاصة بتحييد تدهور األراضي

واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  العلميــة  األبعــاد  تقييــم   •

لألنشطة المنفذة

الصحيــح  التنفيــذ  تتبــع  تقاريــر  إعــداد  فــي  • المســاعدة 

والواقعية

• إلقــاء الضوء على التقدم المحرز في الوصول إلى أهداف 

تحييد تدهور األراضي. 

ويجب أن تتوفر في هذه المؤشرات الشروط التالية: 

• أن تكون ذات معايير كمية ونوعية مناسبة.

• توفر الدقة الكافية لالستفادة منها في توجيه إجراءات 

تحييد تدهور األراضي

• أن تكون قابله للتطبيق على مساحات جغرافية واسعة

• أن تكون سهله القياس وقليلة التكاليف

• يمكن االستفادة منها في تقييم الوضع الراهن

• ســهولة التمييــز بيــن التغيــر الحاصل بصــورة تلقائية 

نتيجة العوامل الطبيعية والتغير الحاصل بســبب التدخل 

االيجابي لتحييد تدهور األراضي

العدد 175

69



ث
حا

أب

• أن تكون مناسبة للحالة العامة في المناطق التي تطبق فيها
مع العلم بأن األهداف الرئيسية لوضع مؤشرات تحييد تدهور األراضي هي: 

• التمكن من إجراء مقارنات بين مناطق وإجراءات مختلفة والوصول إلى استنتاجات صحيحة

• قياس مدى التقدم الحاصل في مجال تحييد تدهور األراضي

• المساعدة على اتخاذ القرارات الصحيحة وتحديد اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها

النتائج وإعداد التقارير الخاصة بالتقييم والتخطيط وتطوير العمل • التعبير عن 

كمــا يجــب أن تكــون هنــاك منهجيــة في وضــع المؤشــرات تلقي الضــوء علــى األثــر والعواقــب والمراقبــة والتقييم 
وإمكانيــات التنفيــذ وتقاطع المؤشــرات مع بعضهــا للوصول النــي نتائج ســليمة وباعتبار أن موضــوع تحييد تدهور 
 )UNCCD ) األراضي هو موضوع مســتجد على مســاحة أنشــطة وفعاليات اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
وباعتبار أن مؤمتر األطراف الحادي عشر )COP11( تبنى مؤشرات للحكم على تنفيذ األهداف اإلستراتيجية والتشغيلية 
إلستراتيجية االتفاقية العشرية، فأنه من الممكن حاليا االستفادة من بعض هذه المؤشرات في مراقبه تحييد تدهور 
األراضي والحكم على مدى نجاح الدول في الوصول إلي هذا الغرض، وما هم المؤشــرات التي يستفاد منها للحكم على 

تحييد تدهور األراضي ما يلي:

1- المؤشرات الخاصة بالهدف االستراتيجي األول: هذا الهدف هو تحسين األحوال المعيشية لسكان المناطق المتأثرة 
بتدهور األراضي، وينعكس أثر هذا الهدف على تنوع مصادر العيش وتحســنها للســكان الذين يعيشــون في المناطق 
المتأثــرة بالتصحــر وتدهور األراضي والجفاف ، واســتفادة هؤالء الســكان من الدخــل المتولد عن اإلدارة المســتدامة 

لألراضي، ويتيح تواؤم هذا الهدف مع أهداف تحييد تدهور األراضي لمؤشرات التالية: 

• تناقص عدد السكان المتضررين من التصحر وتدهور األراضي والجفاف

• ارتفاع نسبة السكان الذين يملكون مقومات العيش فوق خط الفقر

• تناقص عدد السكان الذين يصفون تحت المستوى األدنى لتناول الغذاء

• تخفيف اآلثار السلبية للتغيير المناخي على األحوال االقتصادية االجتماعية للسكان المحليين 

• ازدياد إمكانيات الحصول على مياه أمنه صالحة للشرب

يمكن االســتفادة من هذه المؤشرات في رصد التغيرات التي تطرأ على تحسن الحالة المعيشية للسكان معبرا عنها 
بمــدى الوصــول إلى االكتفاء الذاتــي أو تحقيق الرفاهيــة وتقييم اثر تحييد تدهــور األراضي على الســكان المحليين في 

المناطق المتأثرة وتقييم التقدم المحرز في الوصول الى تحييد تدهور األراضي وإعادة تأهيل األراضي المتدهورة. 

2- المؤشرات الخاصة بالهدف االستراتيجي الثاني: وهو تحسين حالة النظم البيئية المتأثرة، وينعكس أثر هذا الهدف 
على تحســين إنتاجية األراضي ومنتجات النظم البيئية األخرى في المناطق المتأثرة بشــكل مســتدام بحيث تســاهم 
بذلك في تحسين معيشية السكان المحليين، وتتخلص مؤشرات هذا الهدف بما يخدم أهداف تحييد تدهور األراضي 

بما يلي: 

• تقليص مساحة المناطق المعروضة للتصحر وتدهور األراضي والجفاف

• زيادة أنتاج األراضي والنظم البيئية في المناطق المتأثرة

• تخفيض تعرض النظم البيئية المتأثرة للتغير المناخي
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• تحسن حالة الغطاء النباتي والتنوع الحيوي في المناطق المتدهورة
• التغير االيجابي في استعماالت األراضي

ويمكــن االســتفادة مــن هذه المؤشــرات فــي رصد التغيــرات التي تطــرأ على 
الغطــاء األراضــي وإنتــاج األراضــي، وكذلــك في تحديــد مدى عكوســية تدهور 
األراضــي ن وتقييــم التقــدم المحرز فــي الحفاظ علــى حالة النظــم البيئية أو 

تحسنها 

3- المؤشــرات الخاصة بالهدف االســتراتيجي الثالث : يتركز هذا الهدف حول 
تحقيــق منافــع علي المســتوى العالمي مــن خــالل التطبيق الفعــال التفاقية 
األمم المتحدة لمكافحة التصحر، ويعبر عن هذه المنافع بمســاهمة اإلدارة 
المســتدامة لألراضــي ومكافحــة التصحر وإعــادة تأهيل األراضــي المتدهورة 
فــي صيانــة التنــوع الحيــوي، والتخفيف من اآلثــار الســلبية لتغير المنــاخ، أما 

المؤشرات التي تخدم تحييد تدهور األراضي في هذا المجال فهي: 

• زيادة مخزون الكربون في التربة والكتلة الحيوية للنباتات ضمن المناطق 

المتأثرة . 

اإلدارة  نظــام  تحــت  الزراعيــة  واألراضــي  للغابــات  البيئيــة  النظــم  وضــع   •

المستدامة 

النباتات  • التحول االيجابي في وفرة وتوزع أنواع مختارة من 

ويمكن االستفادة من هذه المؤشرات في رصد التغيرات الحاصلة في مخزون 
الكربــون فــوق ســطح األرض وتحتــه، باعتبــار ذلــك يمثــل منفعــة عالمية، 
ويمكــن اســتخدامه على مدى التقــدم في الســيطرة على عمليــات التصحر 

ودعم تحييد تدهور األراضي. 

4- مؤشر حالة الغطاء األراضي: تؤدي العمليات واألنشطة المرافقة لتطبيق 
إجراءات تحييد تدهور األراضي إلى تغيرات في الغطاء النباتي مثل زيادة المظلة 
النباتية او اتساع الرقعة الخضراء أو مساحة األراضي الزراعية وتقلص مساحة 
األراضــي الجرداء، فتعريف الغطاء األراضــي )Land Cover( هو ما يالحظ على 
ســطح األرض، ويوصــف عادة ضمن فئــات تصنيفية مثل ) أراضي عشــبية – 
أراضــي زراعية – غابات – أجســام مائية – أراضي جــرداء ... الخ( ويجب التأكيد 
هنــا أن الغطــاء األراضي يختلــف عن اســتعماالت األراضــي )Land use( حيث 
أن اســتعماالت األراضــي تتعلــق بكيفية اســتخدام األراضي من قبل اإلنســان 
بهــدف تأميــن متطلبات حياتية ووظائــف اجتماعية واقتصاديــة ( ضمن هذا 
المفهوم يمكن االستفادة من مراقبة وتقييم حالة الغطاء النباتي كمؤشر 
من مؤشــرات تحييــد تدهور األراضي من خــالل مراقبة وقيــاس التغيرات في 
الغطــاء األراضــي وإنتاجيــة األراضي، حيث يتــم االعتماد في ذلــك للداللة على 

تدهور األراضي بمعنى فقدان إنتاجية 
النظــم البيئية على المــدى الطويل، 
وكذلــك تقييــم التقــدم فــي صيانة 
البيئيــة  النظــم  حالــة  وتحســين 

والمحافظة عليها. 

حيث يعكس الغطــاء األرضي اإلبعاد 
الحيويــة الطبيعيــة لســطح األرض، 
وهذا مــا يدل على مقدرة األرض على 
االســتعمال والمحافظــة  اســتدامة 
هــذه  تحســين  او  إنتاجيتهــا  علــى 
اإلنتاجية، وهــذا ما يــؤدي إلى الحكم 
علــى عكوســية األراضــي المتدهورة 
واستدامة موارد األراضي في عطائها 
، وبالتالي الحكــم على نجاح عمليات 
تحييد تدهور األراضــي، وعلميا يجب 
توفيــر البيانــات اإلحصائيــة لفتــرات 
زمنيــة واالســتعانة ببيانــات وصــور 
األقمــار الصناعيــة متعــددة الزمــن 
التمييــز  قــدرة  وعاليــة  والطيفيــة 
المكانــي لــكل منطقة مــن مناطق 
المراقبة ولكل نوع من أنواع الغطاء 
بهدف إعطاء داللــه صحيحة لنتائج 

المراقبة والتقييم.

ومــن الجديــر بالذكــر أن التغيــر فــي 
الغطاء األرضــي قد يكون احد النتائج 
الســلبية للتصحــر وتدهــور األراضي 
والجفاف خاصة علــى المدى الطويل 
، مــع العلــم أن مدى التأثــر بعمليات 
التصحــر وتدهــور األراضــي والجفــاف 
يختلــف من نــوع غطاء أراضــي ألخر، 
وهذا ما يساعد على تحديد المناطق 
المتدهورة واختيار المناطق التي من 
الممكــن أن تخضع إلجــراءات تحييد 
تدهــور األراضــي، وبقيــة المؤشــرات 
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المختلفة وكذلك يمكن االستفادة منها في 
قيــاس التقدم باتجاه تحييــد تدهور األراضي، 
المؤشــرات تتناســب  بــأن هــذه  العلــم  مــع 
العالميــة  األراضــي  مؤشــرات  مبــارده  مــع 
)GLI2015( وتشمل هذه المؤشرات ما يلي: 

• المــــــــؤشــــــــــر األول : التــغـــــــيـــــــــر فـــــي 
استعماالت األراضي والغطاء األرضي: 

- التوصــــيــــــف: يســتــخـــــدم مــــــــؤشـــــــر 
اســتعــمـــاالت األراضـــــي والغـطــــاء األرضــي 
كمظلــة واســعــة الطيــف للمســاعدة على 
توصيف وتصنيف إنتاجيـــة األراضـي وكــذلـك 
دعـم تـوصـيف مؤشــر الكربــون العضوي في 
التربــة، ومــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن أهمية 
تصنيف درجــات الغطاء األراضــي تتوقف على 
المفهــوم العام الــذي تمثله فــأن التغير في 
الغطــاء األرضي أو اســتعماالت األراضي يمثل 
الداللــة األولية عــن تدهور األراضــي أو فقدان 
التربــة الصالحــة للزراعــة ، كمــا أنــه يعكس 
التحســن الحاصل فــي مواصفــات وخصائص 
األراضي والتربــة نتيجة تطبيق إجراءات إعادة 
تأهيل األراضي المتدهورة، بمعني أخر يساعد 
علــى تحديــد المناطــق الســاخنة والمناطــق 

المشرقة في مناطق المراقبة. 

بالنســبة  المؤشــر  هــذا  يقــاس  القيــاس:   -
والتناســب بين صفوف اســتعماالت األراضي 
األنظمــة  أحــد  حســب  األرضــي  والغطــاء 
)FAO – LCCS( ويحتــاج  المعتمــدة مثــل 
قياس هذا المؤشــر إلى خرائط أرضية مكانية 
لتصنيف استعماالت األراضي والغطاء األرضي 
إلجــراء المقارنة وفقا لفتــرات زمنية معينة 
لمســتويات  المناســبة  المعلومــات  وتوفــر 

المراقبة. 

• المؤشر الثاني: التغير في اإلنتاجية: 

اإلنتــاج  عــن  اإلنتاجيــة  تعبــر   : التوصيــف   -

األخــرى وبالنتيجــة فــأن هــذا المؤشــر يســلط الضــوء علــى االمتداد 
المكانــي لــكل نوع من أنواع الغطــاء األرضي ويميز بيــن كل منها ما 
يخــص التعــرض للتدهور او االســتجابة تحييــد تدهــور األراضي، كما 
يعــزز تحليل االتجاه في تحديد التغيرات التي تطرأ على الغطاء األرضي 
، ما يســاعد متخذي القرار على التخطيط لإلدارة المســتدامة لموارد 

األراضي.

5-  مؤشــر إنتاجية األراضي: إنتاجية األراضي باختصار هي كمية اإلنتاج 
في وحدة المســاحة، الغرض من هذا المؤشــر هــو تحديد النقص في 
اإلنتاجية بسبب تدهور األراضي، وتحديد الزيادة أو الثبات في اإلنتاجية 
نتيجــة إلجــراءات تحييد تدهــور األراضي، فالتناقض فــي اإلنتاجية هو 
إنــذار مبكر على احتمــال تدهور األراضي بينما االتجــاه نحو الزيادة هو 

دليل على تحسن مواصفات األرض ووقف التدهور وإعادة التأهيل. 

ويعتبر هذا المؤشر من المؤشرات األساسية لتحييد تدهور األراضي 
باعتباره داللة على اســتقرار أو تحســن وظائف النظم البيئة في حال 
تطبيق إجراءات التحييد، بحيث يمكن التعرف على أثر هذه اإلجراءات 
وبالمقابل قياس التحسن في اإلنتاجية كمؤشر لنجاحها، ولكن من 
المهم مالحظة أنه في بعض المناطق قد ال تكون العالقة وثيقة بين 
اإلنتاجية وتحييد تدهور األراضي بسبب وجود عوامل أخرى اقتصادية 
أو اجتماعيــة أو بيئيــة أو ذات تأثيــر كبير على إنتاجيــة األراضي، لذلك 
يجب دعم هذا المؤشــر بالمعلومــات الدقيقة الكافية التي تســاعد 
على اعتماده في عمليات المراقبة والتقييم لتحييد تدهور األراضي. 

على المستوى الوطني يمكن االســتفادة من تقانات االستشعار بعد 
لتطبيق هذا المؤشر عن طريق االستفادة من صور القرنية النباتية) 
NDVI( لتحديــد المناطق التي تدهور فيها الغطــاء النباتي )المناطق 

الســاخنة( أو المناطــق التي تحســن فيها الغطــاء النباتــي ) المناطق 
المشــرقة( وبنفــس الوقــت يمكن مــن خــالل تحليل هــذه القرنية 
تحديد المساحة المحصولية وتقدير الغلة، وبالتالي الحكم على حالة 

إنتاجية األراضي. 

6- االستفادة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة : 

قــام مجموعة من الخبراء من معاهــد علمية مختلفة بوضع بعض 
مؤشــرات األراضــي الخاصــة بمراقبــة مــدى تحقيــق أهــداف التنمية 
المستدامة )SDGs( وخضعت هذه المؤشرات للمناقشة في بعض 
المحافــل الدولية خاصــة اتفاقية األمم المتحــدة لمكافحة التصحر 
)UNCCD( بحيــث يمكن تطبيق هذه المؤشــرات على المســتويات 
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األساســي لوحــدة المســاحة، وتعكس الحالة العامــة لألراضي نتيجة لــإلدارة واألحــوال المناخية واســتخدام الموارد ، 
يســتخدم التغير في اإلنتاجيــة بالتكامل مع بعض البيانات األخرى للداللة على تدهــور األراضي أو ضياع التربة وتقلص 

اإلنتاج وكذلك للحكم على مدى فعالية إجراءات تعافي األراضي من التدهور وعودتها إلى حظيرة اإلنتاج. 

- القياس: يحتاج هذا المؤشــر إلى وقت طويل من المراقبة ومتابعة اإلنتاجية على مســتوى عالي من التفصيل ، لهذا 
السبب يقترح استخدام البيانات االستشعارية عالية قدرة التمييز المكاني. 

• المؤشر الثالث: مؤشر التغير في الكربون العضوي في التربة: 

- التوصيــف : يســاعد قياس الكربون فــي التربة في تقدير تدفق الكربون ويشــكل بنفس الوقت مؤشــر هام لتقدير 
الحالة العامة للتربة. 

- القياس: يمكن تقدير الكربون العضوي في التربة كمخزون للكربون ويعبر عنه بكمية الكربون في وحدة المساحة 
) غــرام كربون فــي الهكتار( أو يقدر بالمحتوى النســبي للكربون فــي التربة ) غرام كربون في 100 غــرام تربة( لعمق 
معين. يحتاج قياس هذا المؤشر إلى خرائط أرضية مكانية لتوزيع الكربون العضوي في التربة لعمق معين واستخدام 

منهجيات للمقارنة خالل فترات زمنية معينة. 

اآلثار المترتبة على تحليل مؤشرات تحييد تدهور األراضي 
يترتب على قراءة مؤشــرات تحييد تدهور األراضي آثــار متعددة تعبر عن األثر 
االيجابــي إلجراءات تحييــد تدهور األراضي المطبقة على مختلف المســتويات، 

ويمكن إيجاز هذه اآلثار بما يلي :

• تحســين األحوال المعيشــة لســكان المناطــق التي طبقت فيهــا إجراءات 
تحييــد تدهور األراضي وتنوع مصادر عيشــهم باالســتفادة مــن توليد الدخل 

الناتج عن اإلدارة المستدامة لموارد األراضي. 

المتأثرين  السكان  • انخفاض نسبة 

اقتصاديــا واجتماعيــا نتيجــة تدهور 

األراضي والتعرض للتغير المناخي. 

إنتاجيــة  فــي  التحســــن  • مالحظـــة 

األراضــي وزيادة أنتاج النظــم البيئية 

بشكل يســاهم في تحسين األحوال 

المعيشية
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• إعــداد الخرائــط الفرضيــة للموارد 
الطبيعية ) تربة – مياه – غطاء نباتي 
( واالســتفادة منهــا فــي وضع خطط 
التنمية المســتدامة لهــذه الموارد 

والعمل على صيانتها. 

األراضــي  تدهــور  تقييــم  مراقبــة   •
وتحديــد نــوع وشــدة ومدى انتشــار 
عمليــات التصحــر وتدهــور األراضي، 
التصحــر  مكافحــة  خطــط  ووضــع 
وإعــادة تأهيــل األراضــي المتدهــورة 
النباتــي  الغطــاء  نوعيــة  وتحســين 
الطبيعــي وزيــادة إنتاجيتــه، وكذلك 
لتخفيف انجــراف التربة والمحافظة 

على خصوبتها. 

• تحســيـــن إدارة مـــــوارد المـيــــــاه 
الرياضية  النمذجــه  باالعتمــاد علــى 
إجــراءات  المائيــة وتطبيق  للمــوارد 
حصاد المياه وإعادة نشــره، وتطوير 
التقليدية  الميــاه غيــر  اســتعماالت 
للتخفيــف مــن الضغــط على مــوارد 

المياه العذبة. 

المحاصيــل  مــن  أصنــاف  اســتنباط 
الحقليــة عاليــه اإلنتاجيــة ومقاومة 
للجفــاف، وتحســين وتطويــر زراعة 
المتحملــة  المثـمـــــرة  األشـــــجـــار 

لإلجهادات البيئية. 

• حصــر وتقييــم المصــادر الرعويــة 
مشــاكلها  ودراســــة  الطبيعـــيــــــة 
وإمكانات تحسينها لزيادة إنتاجيتها 

مع المحافظة عليها واستدامتها 

• الترميــم البيئــي المتضمن تقييم 
البيئيــة  النظـــم  انتعـــــاش  مـــــدى 
تســريع  علــى  والعمــل  المتدهــورة 
عودة هذه النظم إلى حالتها الصحية 

وقيامها بالوظائف الطبيعية. 

• التقليل من فرص تعرض النظم البيئية المتأثرة لتغير المناخ واالختالفات 
المناخية والجفاف

• مساهمة اإلدارة المستدامة لألراضي في صيانة التنوع الحيوي واالستخدام 

المستدام له والحد من عمليات التصحر وتدهور األراضي

• التخفيف من نســبة الســكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في المناطق 
التــي ســبق أن تعرضــت للتصحــر وتدهــور األراضي والجفــاف، وطبقــت فيها 

إجراءات تحييد تدهور األراضي

المســتهدفة  المناطــق  لســكان  الغذائيــة  الحالــة  علــى  المترتــب  األثــر   •

وانعكاسات ذلك على الصحة العامة ومدى توفر الخدمات البيئية. 

• تحديــد فــرص وإمكانيــات الوصــول إلى مصــادر الماء لتقييم اثــر التصحر 
وتدهور األراضي والجفاف وجهود التخفيف منها على مصادر المياه

• اثــر إجــراءات تحييــد تدهــور األراضــي علــى الحالة العامــة للتربــة ومراقبة 
التغيرات التي تطرأ عليها جراء تطبيق هذه اإلجراءات

• تقييــم التغيرات الحاصلة في اســتعماالت األراضي تتبع التغير في المردود 
والغلــة والمســاحة المحصوليــة والحكم على مــدى تحقيق أهــداف التنمية 

المستدامة.

• الحكــم علــى مدى وشــدة تدهور األراضــي وتحليل االتجاه في هــذا المجال 
بغية تقييم برامج مكافحة التصحر وإعادة تأهيل األراضي المتدهورة

• اإلدارة المستدامة لألراضي: 
المســتدام لمــوارد  بأنهــا االســتخدام  المســتدامة لألراضــي  تعــرف اإلدارة 
األراضــي ) تربة- ميــاه – غطاء نباتــي ( لتأمين احتياجات اإلنســان، مع  التأكيد 
علــى إنتاجيتها الطويلة األمــد والمحافظة على توازنهــا البيئي، ويعتمد ذلك 
على خصائص األرض وطرق إدارتها، ومن الخصائص التي تشــير إلى االستدامة 
مقدرة األرض على استعادة طبيعتها، خاصة بالنظر إلى المقدرة على الترميم 
)Restoration(بعــد االضطرابــات التــي تتعــرض لهــا األراضــي بســبب التغير 
المناخي أو النشــاط البشري ، وهي بذلك تعتبر رديفا للتنمية المستدامة من 
حيــث التكامل بين البيئة واإلنتاج الزراعي، من خالل المحافظة لفترة طويلة 
على أنتاجي النظم البيئية التي تشــمل التربة والمياه والتنوع الحيوي، وزيادة 

اإلنتاجية من حيث الكم والنوع والتنوع لتأمين احتياجات اإلنسان. 

وباعتبــار أن تحييــد تدهــور األراضي يهدف إلــى المحافظة على مــوارد األراضي 
ودعــم وظائف النظم البيئية ، فأنة يتالقي بذلــك مع المفهوم العام لإلدارة 
المســتدامة لألراضي ويمكن االســتفادة من أنشــطة اإلدارة المستدامة في 

فعاليات تحييد تدهور األراضي بما يشمل األتي: 
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الميــاه  مســاقط  صيانــة   – التربــة 
ومكافحة السيول( 

• إعــادة تأهيل األراضــي الرعوية عن 
طريق : 

• تنمية وصيانة المراعي لطبيعية
 – الرعويــة  األراضــي  زراعــة  منــع   (
الرعويــة  النباتيــة  األنــواع  تحســين 
– تاميــن بدائــل الطاقــة – تحســين 
أســاليب اإلدارة – توزيع نقاط شــرب 
نشــر  وإعــادة  حصــاد   – الحيوانــات 
المياه – التوسع في أنشاء المحميات 

الرعوية وإحياء نظام الحمى( 

• التـجــــديــــــد الطبيــــعـــي للغطــاء 
النباتــي الرعــوي : ) تنظيــم الرعــي – 
تحديــد الحمولــة الرعويــة – أنشــاء 
المسيجات الرعوية – البذر الصناعي 
والتشــتيل (وتجــدر اإلشــارة إلــى أنه 
يمكــن تطبيــق إجــراء أو أكثــر مــن 
اإلجــراءات المذكــورة فــي نظــام أو 
شــريطة  األراضــي  نظــم  مــن  أكثــر 
اختيــار اإلجــراء المناســبة للحد من 
ترميــم  فــي  والمســاهمة  التدهــور 
األراضي المتدهورة وإعادة تأهيلها. 

اإلدارة  إجــــراءات  نـــجــــاح  لضمـــــان 
المســتدامة لألراضــي البــد مــن رفع 
التوعية لدى المجتمعات الســكانية 
في المناطق المتأثرة وتفعيل النهج 
التشــاركي لديهــم ، ويمكــن أن يتم 

ذلك وفقا لما يلي : 

• تنفـــيــــذ الـــدراســـــات االجتماعية 
والقتصاديــة ) التركيــب االجتماعــي 
– توزيع  التعليمي والثقافي  – الوضع 
العمــل بيــن األفراد – مصــادر الدخل 

واستخداماتها ( 

إعادة تأهيل األراضي المتدهورة: استرشادا بتعريف تدهور األراضي الذي تينته 
اتفاقيــة األمم المتحدة لمكافحة التصحر )UNCCD( فأن تدهور األراضي هو 
انخفاض أو فقدان اإلنتاجية والتنوع الحيوي لألراضي بصفة مؤقت هاو دائمة، 
ويشــمل هذا التعريــف كافة األراضي ســواء كانــت أراضي زراعيــة أو مراعي أو 
غابــات، ولتطبيــق إجراءات اإلدارة المســتدامة لهذه األراضــي وإعادة تأهيلها 
يجــب أن تكــون هــذه اإلجــراءات متوائمة مــع المفهوم الــوارد فــي االتفاقية 

بحيث تشمل ما يلي : 

• إعادة تأهيل األراضي الزراعية المروية عن طريق : 

– إعطاء المقننات  • ترشيد استخدام موارد المياه ) إتباع طرق ري مناسبة 
المائية المناسبة – تقليل الفاقد من مياه الري ( 

• مكافحــة تملــح األراضي ) إتباع طرق الوقاية من التملح – تنفيذ شــبكات 
ري جيدة – المحافظة على التوازن الملحي في الترب – زراعة األصناف النباتية 

المقاومة للملوحة ( 

• اســتصالح األراضي المالحة ) إقامة المصارف الرئيســية والثانوية – غسيل 
مقطع التربة – زراعة النباتات المقاومة للجفاف ( 

• إعادة تأهيل األراضي الزراعية البعلية ) المطرية( عن طريق : 

• مكافحة انجراف التربة بواســطة الرياح ) التخفيف من سرعة الرياح – رفع 
مقاومة التربة لالنحراف – إتباع النظم الزراعية المرشدة ( 

• مكافحــة انجراف التربة بواســطة المياه ) تنفيذ األعمــال الخاصة بصيانة 
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قبل برنامــج األمم المتحدة اإلنمائي 
العالمــي  البيئــة  ومرفــق   )UNDP(
)GEF(، نفذت المرحلة األولى ما بين 
2004 - 2010، خــالل هــذه المرحلة 

أعيــدت مســاحة 30000 هكتــار من 
األراضــي المتدهــورة إلــى اإلنتــاج فــي 
جنــوب خراســان، وتنفيــذ المرحلــة 
الثانيــة حاليــا فــي ســتة محافظــات 
أخرى تشــمل طهــران وكرمان، وتم 
توقيــع اتفاقيــة جديــدة تطبيــق هذا 
محافظــات  عشــرة  فــي  المشــروع 

األشد تأثرا بتدهور األراضي. 

• فـــي تنــزانيـــــا أدي تطبيــق الطــرق 
التقليدية الناجحة  فــي إدارة األراضي 
إلــى إعــادة تأهيل أكثر مــن 350000 
هكتــار مــن أراضــي الغابــات مــا بيــن 
مــن  اســتفادت   ، 2001م   -  1986

هــذا العمــل 800 قريــة مــع تحقيــق 
عائد اقتصادي بواقع $14 للشــخص 
في الشــهر مــن خالل تطبيــق اإلدارة 
المســتدامة وتكاملهــا مع أنشــطة 

إعادة تأهيل األراضي. 

العــربـــــي لدراســات  • قــام المركــز 
المناطــق الجافــة واألراضــي القاحلة 
– اكســاد – بإعــادة تأهيــل منطقــة 
متدهورة فــي والية شــمال كردفان 
فــي الســودان بهدف تطبيــق نموذج 
الرعويــة  األراضــي  تأهيــل  إلعــادة 
وترميــم النظــم البيئيــة، تــم مــن 
هكتــار   1500 تأهيــل  إعــادة  خاللــه 
من األراضــي المتدهــورة، وادي ذلك 
إلــى عــودة التعاقب النباتــي الطبيعي 
، وزيــادة التغطيــة النباتيــة، وعــودة 
التنوع الحيــوي، وقامت المجتمعات 
المحلية بنقل التقانات المطبقة إلى 

ثالث قرى أخرى في الوالية. 

• التوعيــة واإلرشــاد ) تنفيــذ األيــام الحقليــة – تنظيــم النــدوات والــدورات 
التدريبية – تنظيم الحمالت اإلعالمية – التعاون مع المجتمعات المحلية ( 

• تحسين مستوى المعيشي للسكان ) دعم المصادر والدخل – إيجاد بدائل 
الطاقة – توفير الموارد واالحتياجات المالية – تشغيل اليد العاملة ( 

• المشــاركة الســكانية ) تنظيــم المجتمعات المحلية – تنظيم اســتثمار 
الموارد الطبيعية – المشاركة في فعاليات مكافحة التصحر – االستفادة من 

العمالة المحلية ( 

• أمثله على تحييد تدهور األراضي : 

• فــي اســتراليا قامــت الوكالة الوطنيــة لصيانة التربة بتوســيع أنشــطتها 
لتشــمل تحســين تقانات المحافظة على التربة والمياه في أراضي القطاعين 
العــام والخــاص، ودعمــت الحكومــات المحلية فــي تطبيق سياســات اإلدارة 
المســتدامة لموارد األراضي، بما يضمن تنفيذ برنامج مستمر لصيانة التربة 
والمرعــى والغابــات والمحافظــة علــي البيئة والجهــود منصبة حاليــا لتنويع 
االســتخدام التجاري لألراضي الزراعية والتشــجيع على أعمال المحافظة على 

الموارد ودعم المؤسسات العاملة في مجال إدارة الموارد الطبيعية.

• فــي البرازيــل أصدرت الحكومة قرارا خاصا لحماية الغابات ، يمنع التعدي أو 
القطــع أو أزاله الغطاء النباتي ، ويشــكل هذا القرار آليــة جيدة دعمت الجهود 

الرامية إلى حماية الغابات المتدهورة وسمحت لها بالتجدد الطبيعي . 

• بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية )NGOs( دعمت الوكالة االسترالية 
للتنميــة إعــادة تأهيــل غابة تمتــد على طــول الحــدود الغامبية الســنغالية، 
وشــكل هذا العمل نموذجــا واقعيا للتعــاون العابر للحدود وتعزيز التشــارك 
في المصادر الوراثية الغابوية، وفي الجانب السنغالي قامت إحدى المؤسسات 
بإعــادة تأهيل الغابــات والتدريب على اإلدارة المســتدامة لمــوارد األراضي في 
منطقة شــهدت صراعــات قبلية لمدة ثالثيــن عام، وتم إجــراء تقييم لهذا 
العمــل تبيــن من خالله أن هنــاك زيادة في كثافــة الغابة وتناقــص في القطع 
غيــر الشــرعي لألشــجار، وهناك طلب مــن الجهــات المعنية فــي تطبيق هذا 

المفهوم ضمن مواقع أخرى في البالد.

• فــي أثيوبيا وكجزء من برنامج الدعم المالي والعالمي لإلدارة المســتدامة 
لألراضــي، تــم إعادة تأهيــل حوالــي 180.000 هكتار مــن األراضــي المتدهورة 
ووضعــا فــي االســتثمار، ومــن األنشــطة المطبقــة فــي هــذا المجــال أنشــاء 
المصاطب وإتباع الدورات الزراعية، وقد اســتفاد من هذا الموضوع 194000 
شخص من أصحاب العالقة، وساهم في زيادة إنتاجية المناطق المتأثرة، كما 

خفف من اآلثار السلبية لتغير المناخ.

• في إيران يشــكل مشــروع »الكربون« مبادرة مجتمعية وبيئية مولت من 
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• االستنتاجات: 
1- أن لتحييد تدهور األراضي واإلدارة المستدامة لموارد األراضي أهمية مميزة في المنطقة العربية، تنبع هذه األهمية 

من النقاط التالية: 
• األمن الغذائي في المنطقة العربية يواجه تحديا حقيقا رغم مشاريع التنمية والتطوير الزراعي.

• لصيانة موارد األراضي يجب دعم وتفعيل الشراكة بين القطاعات المختلفة على كافة المستويات. 
• ضرورة تحســين العمليات الزراعية وإنتاجية األراضي باختيار األســاليب والوســائل الكفيلة بالمحافظة على النظم 

البيئية للوصول إلى تحييد تدهور األراضي والتنمية المستدامة. 
• موارد المياه نادرة في المنطقة العربية لذلك يجب العمل على ترشــيد اســتعماالتها وتطوير ســبل االســتفادة من 

موارد المياه غير التقليدية.
• مراقبة تدهور األراضي وتقييمه من القضايا الهامة التي يجب االنتباه لها للوصول إلي تحييد تدهور األراضي. 

• أنشاء قواعد البيانات الرقمية لموارد األراضي )تربة – مياه –نبات ( أصبح ضرورة علمية واقتصادية للتوجه الصحيح 
إلى تحسين تدهور األراضي واإلدارة المستدامة لها. 

• التدريــب ورفــع التوعية للكــوادر الوطنية وتفعيل النهج التشــاركي ضروريــا لتطبيق مفهوم اإلدارة المســتدامة 
لموارد األراضي. 

2- هناك تحديات تواجه اإلدارة المستدامة لموارد األراضي في المنطقة العربية أهمها: 

• النمو السكاني والتوسع العمراني 
• التخفيف من أثار الفقر في المناطق الريفية 

• التحديات الناتجة عن اآلثار السلبية لتغير المناخ
• تدهور األراضي ونوعيه المياه

• تحديات التنمية المستدامة للموارد الطبيعية 

3- أمــام هــذا الواقــع ولكي يكون هنــاك تكامل بين األنشــطة الهادفة إلى تحييــد تدهور األراضي واإلدارة المســتدامة 
لموارد األراضي يقترح ما يلي : 

• اعتماد المنهج التكاملي بين اإلدارة المستدامة لموارد األراضي وتحييد تدهور األراضي. 
• وضع استراتيجيات وأوليات العناية بموارد األراضي وتحسين إدارتها ضمن سياسات التنمية المستدامة للمنطقة 

العربية 
• تطويــر التعــاون اإلقليمي في مجال مراقبــة تدهور األراضي واإلنــذار المبكر لعمليات التصحر وتنفيــذ البرامج تحت 

اإلقليمية لمكافحة التصحر 
• تطوير قدرات البحث العلمي التطبيقي في مجال التربة والمياه الغطاء النباتي.

• تشجيع برامج العمل المشتركة لتحييد تدهور األراضي واستثمار الموارد العابرة للحدود خاصة المياه.
• تعزيز مشاركة السكان المحليين في أنشطة تحييد تدهور األراضي والتنمية المستدامة لموارد األراضي
• تعزيز مشاركة السكان المحليين في أنشطة تحييد تدهور األراضي والتنمية المستدامة لموارد األراضي

• تعزيــز آليات تعبئة وتحريك مصادر التمويل الالزم لتحســين إدارة األراضي ومكافحة التصحر والســير باتجاه تحييد 
تدهور األراضي

• زيادة التشــاور والتنســيق بين المنظمــات الدولية واآلليات العربية والمؤسســات الوطنية المعنيــة بقضايا صيانة 
موارد األراضي واستثمارها والتنمية الريفية في الوطن العربي. 
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مقاالت

األرض تلسكوب افتراضّي عمالق بفضل موجات الراديو
أحمد شعالن-  رئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث - لبنان

في العــام 1937، شــّيد المهنــدس األميركي غروت 
ِرِبــْر أول تلســكوب يعمــل بموجــات الراديــو، بمعنى 
أنــه يلتقــط موجــات الراديو التــي تصدر عن أجســام 
معّينة في الكون، وبديهي القول إن العين ال ترى تلك 
الموجات. وتستطيع موجات الراديو اجتياز مسافات 
شاســعة فــي الكــون، إضافة إلــى أنها تعبر بســهولة 

الغالف الجوي لألرض.

ويمتلــئ الكــون بموجــات ال تراهــا العيــن، كأشــعة 
»إكـــــس« )األشــــعــة الســينّيـــة(، وموجــات الراديو 
القصيرة جداً )»ميكروويف« Microwave(، وأشــعة 
»غامــا« الذريّــة وغيرهــا. وتصدر تلــك الموجات غير 
المرئّية عن أجرام وأجسام متنّوعة في الفضاء، لكن 
بعضهــا »يتبــّدد« عنــد عبــوره الطبقــات المختلفة 

للغالف الجوي.

ومثــاًل، تصــدر موجــات »أشــعة غاما« عندمــا تنفجر 
شــموس ضخمــة الحجــم، أكبــر بمــا ال يقــاس من 
 .Super Nova »شمسنا، تسّمى علمّيًا »سوبر نوفا
وتنبعث موجات أشــعة »إكس« من نوع من النجوم 
)كل نجمــة هــي شــمس(، تتوافــر غالبــًا بالقرب من 
الثقــوب الســود المعروفــة. وتصــدر األشــعة تحــت 
الحمــراء عن المذنّبــات والكواكب البــاردة. وتضاف 
إلى تلــك الموجــات المتنّوعة، موجــات الجاذبّية التي 

تتحرك مع األجرام السماويّة الضخمة الحجم.

لــذا، تحّتم علــى علماء الفلك أن يرســلوا إلى الفضاء 
مــن  األنــواع  بتلــك  مختصــة  تكــون  تلســكوبات 
الموجــات. وســاعدت تلــك التلســكوبات الفضائّية 
المختّصــة علــى اكتشــاف كواكب ســّيارة في شــتى 

أرجاء الفضاء. 

 ثورًة تلسكوب »افتراضي«
وفــي 1991، أطلقــت الوكالــة األميركية للطيــران والفضاء 

)ناســا( إلى الفضــاء تلســكوب »كونتون« المختــص بالتقاط 

أشــعة »غاما« النوويّة، بمعنى أنّه مزّود بكاميرات تستشــعر 

تلــك األشــعة. وفــي 1999، أطلقــت »ناســا« أيضــًا تلســكوب 

»شــاندرا« الفضائي الذي يلتقط األشعة السينّية. وفي 2003، 

أطلقت الوكالة نفسها تلســكوب »سبيتزر« الذي يستطيع 

التقــاط أشــعة الـ«ميكروويف«. وشــهد العــام 2009 إطالق 

تلسكوب »وايز« الذي يلتقط األشعة تحت الحمراء.

وخارج الواليات المتحدة، أطلقت »الوكالة األوروبية للفضاء« 

)إيســا(، تلســكوب »إنتيغرال« الفضائي فــي 2002. وعلى نحو 

مشــابه، ســارت دول كروســيا والصيــن والهند وإســبانيا في 

مسار إرسال تلسكوبات مختصة إلى الفضاء.

في العام 1887، أجــرى عاِلم الفيزياء األميركي آلبرت أبراهام 

مايشلســون تجربــة علــى الضــوء، نــال بفضلها جائــزة نوبل 

للفيزيــاء فــي 1907، بــل كان األميركي األول الــذي ينال تلك 

الجائــزة في العلوم. كان الهدف من تلــك التجربة هو قياس 

ســرعة الضوء، لكنهــا برهنت أن تداخل نوعين متشــابهين 

مــن موجــات الضــوء، يــؤّدي إما إلــى ظــالم أو مضاعفــة قوة 

الضــوء«  الظاهــرة باســم »تداخــل  تلــك  الضــوء. وُعِرَفــت 

)»إنترفيرومتــري« Interferometry(. وبعــد 33 ســنة، طّبق 

مايكلســون ظاهــرة تداخل الضــوء على عوالم التلســكوب 

والرصــد الفلكي. وفي 1920، اســتطاع تطبيق مبــدأ »تداخل 

الضوء« على تلســكوب في مرصد جبلي، ما مّكنه من قياس 

قطــر نجمة عمالقــة تدعى »بتلغــوز«، يفوق قطرهــا بقرابة 

1180 ضعفــًا قطــر شمســنا! وتقــع »بتلغــوز« فــي كوكبــة 

»أوريون«، وتبعد عنا قرابة 642.5 سنة ضوئّية.
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وفــي ذلــك التلســكوب، ُصِنــع ممرين 
بالقــدرة  فاحتفــظ  للضــوء،  ضّيقيــن 
باألحــرى  أو  التكبيــر،  علــى  نفســها 
بالرؤيــة.  الســماويّة  األجــرام  تقريــب 
واســتخلص مايشلســون أنّــه إذا ُوِضع 
ُبْعــد  علــى  متشــابهين  تلســكوبّين 
معيــن من بعضهمــا بعضًا، ثــم ُوّجها 
إلــى نقطــة معينة فــي الفضــاء، تكون 
النتيجــة حــدوث تكبير لتلــك النقطة 
تفصــل  التــي  المســافة  مــع  يتــوازى 
تكــون  آخــر،  بقــول  التلســكوبين. 
المحصلــة هــي تلســكوب »افتراضي« 
يحــوز قدرة مذهلــة على تكبيــر نقاط 
الفضــاء الكونــي، بمعنــى جعلهــا أكثر 

وضوحًا و »قربًا«.

شّكل نجاح تلك التجربة نقطة البداية 

لثورة في علوم التلســكوب، خصوصًا 
تلــك التــي تعمل بموجــات الراديــو. إذ 
فهــم العلمــاء أن نشــر مجموعة من 
التلســكوبات المتشــابهة والمنسّقة 
في عملها علــى موجات الراديــو، ينِتج 
تلسكوب »افتراضي« عمالق يقدر على 
إعطــاء تكبيــر دقيــق وواضــح ألجرام 
ســماويّة في األعماق السحيقة للكون 
الفســيـــح. وألن تلــك التلســكوبــــات 
تتعامل مع موجات الراديو، فهي تشبه 
وهنــاك  الالقطــة.  الصحــون  عملّيــًا 
فــي  الطريقــة  بتلــك  مرّكــب  مرصــد 
»نيومكسيكو«، يضم 27 صحنًا القطًا 
قطر كل منهم 30 متراً. ويحمل ذلك 
المرصد اســم »المصفوفة العظمى«، 
وتتوّزع أطباقه على دائرة يبلغ قطرها 
تلســكوبًا  يصنــع  مــا  كيلومتــراً،   36

قطره »االفتراضي« هو 36 كيلومتراً!

 على امتداد األرض
فــي ذلك الســياق، تســعى وكالة »ناســا« حاضراً إلى نشــر شــبكة من 
ذلــك النوع من صحون الراديو، ضمن مشــروع ضخــم لرصد الفضاء 

باالستناد إلى ظاهرة الـ »إنترفيرومتري«.

وبطريقة مشــابهة، ُصِنَعت تلســكوبات تعتمد علــى تطبيق ظاهرة 
الـــ »إنترفيرومتــري« علــى الضــوء المرئــي، وكذلــك الحــال بالنســبة 

لتلسكوبات تعمل على »إنترفيرومتري« في األشعة تحت الحمراء.

وفي 1995، نشــرت الـ »ناســا« مجموعة من التلسكوبات في الواليات 
المتحدة، تعمل عبــر تطبيق الـ »إنترفيرومتــري« على الضوء المرئي، 

ما مّكن من رؤية سطوح بعض النجوم البعيدة جداً عن األرض. 

عند تلــك النقطة، صار بديهّيــًا التفكير بالعمل على نشــر مصفوفة 
من التلســكوبات التي تعمل بظاهرة الـــ »إنترفيرومتري« في موجات 
الراديــو، علــى امتداد الكــرة األرضّية بأســرها، مــا يعني تحــّول األرض 

تلسكوبًا »افتراضّيًا« هائاًل.

ويجــري التخطيط عملّيًا على صنع ذلك »التلســكوب« الهائل ضمن 
مشروع يحمل اسم »القاعدة الدولّية التداخلّية الشديدة الطول«.
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 هل »نرى« الثقب األسود؟
في سياق مّتصل، ظهر مشــروع لصنع تلسكوب 
يرصــــد »الثقــــب األســود« Black Hole، تحديداً 
المنطقة المجاورة له مباشــرة التي تســّمى »أفق 
المشــروع  ذلــك  يحمــل  واســتطراداً،  الحــدث«. 
Telescope Ho-  اســم »تلســكوب أفق الحدث«
وكاالت  تحقيقــه  علــى  وعملــت   .rizon Event
عــدة.  دول  مــن  مختصــة  ومؤّسســات  فضــاء 
واقترحــت العاِلَمــة كايتــي بومــان، مــن »معهــد 
ماساشوستس للتقنية« وضع منظومة من 12 
صحنًا القطًا متشــابهًا توزع حــول الكرة األرضّية، 
وتكــون مصّممــة اللتقــاط موجات راديــو بطول 
1.3 ميلليمتــراً. وعلمّيــًا، أّدى تحقيــق نشــر تلك 
المنظومــة إلــى جعــل األرض تلســكوبًا عمالقــًا 
يعمــل بموجــات الراديــو، بــل يقــدر تحديــداً على 
تصوير منطقة »أفق الحدث« في ثقب أسود اسمه 
»ســاجيتاريوس أ« مجرة »درب التّبانة«، يبعد عن 
األرض قرابة 26 ألف ســنة ضوئّيــة! ويكفي القول 
بــأّن الثقــب األســود يحمل تلــك التســمّية ألن ال 
ضوء يخــرج منه، وال من المنطقــة المجاورة له. 
ويرجع ذلــك إلى أن الجاذبّية الفائقــة القّوة للثقب 
األسود تستطيع أن »تمســك« الضوء نفسه، فال 

يملك فكاكًا منها.

وإذ استطاع العلماء تنسيق منظومة تلسكوبات 
تعمل بموجات الراديو وتستطيع مراقبة منطقة 
»أفق الحدث«، شــّكل األمر اختراقًا علمّيًا تاريخّيًا. 
وفــي تلك المنظومــة، تصب اإلشــارات اآلتية من 
تلسكوباتها في شبكة حواسيب مركزيّة، بهدف 
تحليلها واســتخراج المعلومــات المفيدة منها. 
وتضم تلك الشــبكة 800 وحدة معالجة مركزيّة 
ترتبــط ببعضها بعضــًا بســرعة 40 غيغابايت في 
الثانية. وفي 2006، بدأت البيانات األولى لمشروع 
»تلســكوب أفــق الحدث« فــي التهاطــل. ويتوّقع 
علماء ذلك التلســكوب أن يتمكنــوا من تركيب 
صورة للثقب األســود »ســاجيتاريوس أ«، بحلول 

العام 2017.

وتتشــارك مراصــد عــّدة فــي إنجــاح مهّمــة »تلســكوب أفق 
»معهــد  لـــ  التابــع  هايســتاك«  »مرصــد  أبرزهــا  الحــدث«، 
ماساشوســتس للتقنيــة«، و»معهــد ماكــس بالنــك لعلم 
الوطنــي«  الفلكــي  و»المرصــد  )ألمانيــا(،  الراديــوي«  الفلــك 
)اليابان(، و»تلســكوب جايمس كالرك ماكســويل« )هاواي- 
أميــركا(، و»تلســكوب هاينريخ-هيرتــز« )أريزونــا- أميــركا(، 
و»التلســكوب  )ألمانيــا(،  غوتــه«  جامعــة  و»تلــســكوب 
الملليمتــري الكبيــر« )المكســيك(، و»معهــد علــم الفلك 
أتاكامــا«  »مصفوفــة  و  )إســبانيا(،  الملليمتــري«  الراديــوي 
)التشــيلي( و»تلسكوب القطب الجنوبي« )أميركا(، و»مرصد 

شنغهاي الفلكي« )الصين( وغيرها.
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 قفزة كبرى أخرى  إلى األمام من اجل التنمية 
خافيير سوالنا

تبنــت الجمعية العامة لألمم المتحدة في ســبتمبر 

الماضي أهداف التنمية المستدامة وهو إنجاز تاريخي 

في جهــود التنميــة العالمية من أجل تحســين حياة 

الماليين من البشر بحلول عام 2030.

الواقــع أن تأســيس أهــداف التنمية المســتدامة في 

الذكرى السنوية السبعين لتأسيس األمم المتحدة 

أمر مالئم تماما، فرغم أن ســجل األمم المتحدة في 

العقــود الســبعة الماضية لم يكن مثاليا، فاشــتمل 

علــى العديــد مــن االســتجابات غيــر الكافيــة، فــإن 

نجاحهــا فــي إشــراك العالم فــي الســعي وراء تحقيق 

أكثــر األهداف المشــتركة نقاء، مثل هــدف التنمية، 

كان مبهرا.

في عــام 2000 تبنت األمم المتحــدة أجندة التنمية 

التي ارتكزت على ما يسمى األهداف اإلنمائية لأللفية، 

واسترشدت بمبدأ مفاده أنه ال ينبغي ألحد أن يضطر 

إلــى المعانــاة من عواقــب الفقــر المدقــع، وفي ذلك 

الوقت كانت ِقلة قليلة من الناس يعتقدون أن هذه 

األهداف يمكــن تحقيقها بحلول عــام 2015، ولكن 

رغم أن الفقر لم يستأصل بعد، فقد تحقق قدر كبير 

من التقدم، وبعض االنتصارات الكبرى.

منذ عام 1990 )السنة المرجعية لقياس التحسن(، 

انخفــض عــدد األشــخاص الذيــن يعيشــون فــي فقر 

مدقــع )علــى أقل مــن دوالر وربــع الدوالر فــي اليوم( 

بنســبة %33، من 1.9 مليار شخص إلى 836 مليون 

شــخص علــى مســتوى العالــم، مــع حــدوث أغلــب 

هــذا التقــدم بعد دخــول األهــداف اإلنمائيــة لأللفية 

حيــز التنفيــذ، وارتفع عــدد األشــخاص القادرين على 

الوصول إلى مياه الشــرب اآلمنة بنســبة 15 %، لكي يبلغ 1.9 
مليار شــخص، وانخفض معدل الوفيــات بين األطفال الرضع 
بأكثــر من النصــف، وانخفــض معــدل الوفيات بيــن األمهات 

بنسبة 45 %.
وعلــى نحــو مماثــل، ارتفعــت معــدالت االلتحــاق بالمــدارس 
االبتدائية من %83 إلــى %91 منذ عام 2000، وانخفض عدد 
اإلصابــات الجديدة بعدوى فيــروس نقص المناعة البشــرية 
المكتســبة )اإليــدز( بنحــو %40، كمــا ارتفعــت مســاعدات 

التنمية الرسمية من البلدان المتقدمة بنسبة 66%.

الواقــع أن هــذه األرقــام تشــير إلى إمكانيــة تحقيــق تغييرات 
كبيــرة باالســتعانة بأهــداف محددة بشــكل جيد مــع العمل 
الحقيقــي، وكانــت هــذه الفكــرة مفيــدة للغاية فــي تصميم 
أجنــدة التنميــة لمرحلة ما بعد 2015، وتبنــي أهداف التنمية 
المســتدامة على نجاحات األهــداف اإلنمائية لأللفية، في حين 
تضيــف ُبعداً جديدا، وهو االســتدامة، اآلن يدرك زعماء العالم 
أن الجهود المبذولة لتلبية احتياجات التنمية اليوم ال ينبغي 

لها أن تعرض آفاق أجيال المستقبل للخطر.

إن ُبعــد االســتدامة يجلــب معــه نظــرة عالمية كانــت غائبة 
عــن األهــداف اإلنمائية لأللفيــة، فالبلــدان المتقدمة لم تعد 
مجــرد جهــات تعمل على تمكيــن التقدم، فتخصص نســبة 
مــن ناتجهــا المحلــي اإلجمالي لدعم جهــود البلــدان النامية 
الرامية إلى الحد من الفقر، وتحسين الصحة، ورفع مستويات 
المعيشــة، بــل يتعيــن عليهــا أن تكــون مشــاِركة ملتزمــة 
ونشــيطة فــي الجهــود الراميــة إلى تحقيــق األهــداف المتفق 
عليهــا، وفي بعض الحــاالت يتعين عليهــا أن تعمل حتى على 

تعديل سياساتها المحلية.

وبهذا المعنى فإن أهداف التنمية المستدامة تعكس بشكل 
أكثــر وضوحــًا إيمان األمــم المتحــدة بأننا جميعــًا مواطنون 
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عالميون، ويكمن هذا اإليمان الراسخ وراء تأسيس 
القانون اإلنســاني الدولــي والمحاكم فــوق الوطنية 
التــي تتصــدى النتهــاكات هــذا القانون، كما أســس 
لتبني مبدأ »المســؤولية عن الحماية«، الذي يطالب 
المجتمــع الدولــي بالدفــاع عــن شــعب أي دولة ضد 
جرائم الفظائع الجماعية عندما تفشل حكومة هذا 

الشعب في القيام بالمهمة.

إن األمــر يتعلق بالكرامة الشــخصية، فأنت أيًا كانت 
هويتــك أو مكان مولدك البد أن تتمتع بحق أساســي 
يتمثل بحمايتك من الجرائم الوحشــية مثل اإلبادة 
الجماعيــة أو المعانــاة بــال داع مــن الفقــر المدقــع، 
وأجيال المستقبل أيضًا تستحق الكرامة الشخصية، 
بمــا فــي ذلــك التــي تتيحهــا البيئــة النظيفة 
ــد األميــن العام  الصحيــة، وقــد أكَّ
لألمم المتحدة بان كي 
قضية  مــون 

الكرامة الشخصية في المناقشات التي أدت إلى اعتماد أهداف 
التنميــة المســتدامة، حتــى إنه طلب مــن البابا فرانســيس 
إلقــاء خطاب أمــام الجمعية العامة لألمــم المتحدة في هذا 

الشأن في اجتماعها التالي.

إذاً، مــا الــذي تحملــه لنــا أجنــدة التنميــة التاليــة علــى وجه 
التحديــد؟ تحتــوي األجنــدة التمهيديــة، التــي تــم التوصــل 
إلــى االتفــاق عليها في بداية هذا الشــهر، على ســبعة عشــر 
هدفا- بما في ذلك إنهاء الفقر بكل أشــكاله، وتحقيق األمن 
الغذائــي، وتشــجيع الزراعــة المســتدامة، وتوفيــر التعليــم 
العالــي الجــودة للجميــع، وضمــان القــدرة على الوصــول إلى 
الطاقــة والميــاه النظيفــة، وتبنــي تدابير عاجلــة لمكافحة 
 تغيــر المنــاخ- ويدعــم هــذه األهــداف 169 مقصــداً فرعيا.

وســيتطلب تحقيــق هــذه األجنــدة الطموحــة وجــود آليات 
تقييــم واقعيــة وفّعالة للمســاعدة في الكشــف عن أفضل 
السياســات وإبقــاء الجهود التــي تبذلها الدول على المســار 
الصحيح، ووفقًا لألجندة التمهيدية ســيتم توجيه إجراءات 
الرصد لكل بلد على ِحدة، حتى يتسنى لكل حكومة تكييفها 

وفقًا ألولوياتها الوطنية.

بيد أن األمر متروك للمجتمع الدولي لضمان وضع أهداف 
ومواعيــد نهايــة محــددة لتلبيــة هــذه األهــداف 
آليــات  غيــاب  ففــي  الحكومــات،  كل  مــن 
المســاءلة القوية، لــن ترقى أهداف 
التنميــة المســتدامة إلى ما 
يزيــد علــى ممارســة 
في رفع الوعي، 
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وبالتالــي إخضــاع الصحــة، والكرامة، ورخاء البشــرية للمصالــح الوطنية الضيقــة القصيرة األمد، وتقــدم قمة أهداف 
التنمية المســتدامة المقبلة، التي ســتجمع بين أكبر تركيز من رؤســاء الدول والحكومات في تاريخ األمم المتحدة، 

الفرصة المثالية إلنشاء مثل هذه اآلليات.

الحق أن أهداف التنمية المستدامة شديدة الطموح، ولكن بااللتزام المتواصل من كل البلدان المتقدمة والنامية 
على حد سواء يستطيع العالم أن يضمن االحتفال بقفزة أخرى كبرى إلى األمام في عام 2030.

 * كان الممثل األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية، واألمين العالم لمنظمة حلف شمال األطلسي، ووزير خارجية إسبانيا، وهو يشغل حاليًا منصب 

رئيس مركز إيساد )ESADE( لالقتصاد العالمي والسياسة الجغرافية، وزميل مميز لدى مؤسسة بروكنجز.
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اقتناص الموجة الرقمية
دومينيك بارتون

كانت التغييرات التكنولوجية تشــكل دومًا تحديًا ماثاًل أمام الشــركات، ولكنها، كما أكد لنا مرة أخرى عام 2015، لم 
تحدث من قبل قط ال بالسرعة وال بالنطاق الواسع الذي تحدث به اليوم، ومع انتشار االبتكار عمليًا في كل القطاعات، 
مــن الصناعــة الثقيلــة إلى الخدمات، يتبدل المشــهد التنافســي، لتقف فــي صدارته الشــركات األكثر تطــوراً، بداًل من 

الشركات األكبر حجمًا أو األعرق وجوداً في السوق.

وأصـبـح العـزل خطـراً حقيقـيـًا يهدد الكيـانات المهيمنة، وهبط متوســط اســتمرار الشركات في العمل وفقًا لمؤشر 
»ستاندرد آند بورز« 500 من 90 سنة عام 1935 إلى أقل من 18 سنة اليوم، والالعبون الخطيرون الجدد، مثل »أوبر« 
التــي قلبت صناعة التاكســي رأســًا على عقب، هم منافســون أشــداء غالبــًا ما ينتزعــون حصصًا من الســوق بتحويل 
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المزيد من الفائض إلى المســتهلكين، وما هذا سوى 
جزء من نزعة أوســع نطاقًا الحتدام المنافســة التي 
يمكنها في غضون عقد واحد من الزمن، وفقًا لبحث 
أجــراه مؤخــراً معهــد ماكينــزي العالمــي، تخفيــض 
مجمع الربــح العالمي بعد خصــم الضريبة من قرابة 
10 فــي المئة من إجمالي الناتــج المحلي العالمي اليوم 
إلــى المســتوى الذي كان عليــه في ثمانينيــات القرن 

المنصرم، أي قرابة 7.9 في المئة.

تؤثر التكنولوجيا على المنافسة إلى حد بعيد بسبب 
قوة األســس الرقمية، أي المعدات المادية والبرامج 
ُتقلــص  إذ  الشــبكة،  تأثيــر  وبســبب  والتطبيقــات، 
أي  الحديــة،  التكاليــف  الحديثــة  الرقميــة  األســس 
تكلفــة إنتاج وحدات إضافية من الســلع أو الخدمات، 
إلى قرابة الصفر، فإذا أضاف المســتخدم، لنقل مثاًل، 
تطبيــق »خرائط غوغــل« إلى هاتفه فلــن يكلفه هذا 
شــيئًا يذكــر، ألن هــذه الخدمــة قائمة علــى البيانات 
التــي يوفرها النظام العالمي لتحديــد المواقع، والذي 
يتــم بالفعل تخزينه ســابقًا في تلفون المســتخدم، 

ويسمح هذا لـ«غوغل« بتوسيع نطاق عملها بمعدل سرعة 
قد ال يمكن تصديقه، ومن ثم يستفيد من هذا، ومن العامل 
المريــح المتمثــل بامتالكــه منفــرداً لمنصــة تكنولوجيــة، 
لالنتقــال إلى قطاعات مجــاورة، مثل الموســيقى »في غوغل 
ومعالجــة  واليــت«  غوغــل  »فــي  الفواتيــر  وتســديد  بــالي« 
النصــوص »في غوغل لتحرير المســتندات«، وعلى هذا النحو 
قد تســارع شــركات التكنولوجيا بتحدي الكيانات المهيمنة 

في صناعات يبدو ظاهريًا أنها غير ذات صلة.

وبالطبــع، ليســت شــركات التكنولوجيــا هي الطــرف الوحيد 
الــذي يقدم االبتــكارات، إذ تقوم حفنة من الشــركات الرائدة 
فــي كل صناعــة عمليــًا بنشــر التكنولوجيا الرقميــة بطرق 
مســتمرة التطــور، وتحصــد فــي المقابل مكاســب ضخمة، 
علــى  المواشــي،  لمراقبــة  االستشــعار  أجهــزة  فاســتخدام 
 ســبيل المثال، يؤثــر تأثيراً بعيــد المدى على صناعــة الغذاء.

ولكــن، تظل القطاعــات األكثر تطوراً من حيــث التكنولوجيا 
الرقميــة تحقق التقدم األكبر، ومن المؤكد أن هامش الربح، 
طــوال العقدين المنصرمين، في هــذه القطاعات الغارقة في 
التكنولوجيــا، قــد نمــا مرتين أو ثــالث مرات، في المتوســط، 

العدد 175

85



ت
اال

مق

أســرع من باقي قطاعات االقتصاد، حتى بين القطاعات األكثر 
تطوراً، هنــاك فجوة عميقة بين الشــركات ذات األداء األعلى 
وبقية الشركات، وعلى ســبيل المثال عروض البيع بالتجزئة 
تكنولوجيــا  تســتخدم  التــي  الجنســية  المتعــددة  للبنــوك 
رقمية متقدمة فاقت إلــى حد بعيد عروض اتحادات االئتمان 

المحلية.

وبينما تواصل التكنولوجيا تغييــر أنماط وعمليات البزنس، 
بدلت أيضًا الطريقة التي يعمل بها الموظفون، وتوصل بحث 
أجــراه معهد ماكينزي مؤخراً إلى أن التكنولوجيات التي أثبتت 
جدواهــا بالفعل يمكن أن تؤدي إلى االســتعاضة عن اإلنســان 
بــاآلالت في ما قد تصل نســبته إلى 45 في المئــة من األعمال 
التــي تدفــع الشــركات لألفــراد مقابــل أدائهــا، وفــي الواليــات 
المتحــدة وحدها يعــادل هذا قرابة ترليونــي دوالر أميركي من 

األجور السنوية.

وبالنســبة إلــى الشــركات، تمتــد المكاســب المحتملة لهذا 
التحول إلى أبعد بكثير من مجرد توفير التكاليف، إذ سيتوافر 
للعامليــن الوقــت لتنفيــذ مهــام تنطــوي على قيمــة أعلى، 
بمــا فــي ذلــك التفكيــر النقــدي واإلبــداع، وســيكون بوســع 
المستشــارين المالييــن قضاء وقت أقل فــي تحليل البيانات 
الماليــة وتكريس وقــت أطول لوضــع حلول تلبــي احتياجات 
العمالء، أو ســيكون بوسع مهندسي الديكور الداخلي تحويل 
اهتمامهــم مــن مجــرد أخذ المقاســات إلــى ابتكار أفــكار في 
مجــال التصميم، وإلى االجتماع بالعمــالء أو التزود بالمعدات 

الالزمة.

التفكيــر  بإعــادة  للشــركات  أيضــا  التكنولوجيــا  وتســمح 
التنظيمــي  التخطيــط  حـــــول  التقليــــديــــة  الحكمــة  فــي 
المعلومــات  تـــبــادل  تكنولوجيـــــات  وتوفــر  والحوكمــة، 
المؤسســات  يجعــل  مـــمــا  الشــفافيــــة،  مــن  أكبــر  قــدراً 
بيرقراطيــة. أقــل  عـــديــدة،  حــــاالت  وفــي  كفــــاءة،   أكثـــــر 
وعلى ســبيل المثال، تبنى المديرون التنفيذيون بشركة أبل 
وشــركة إنديتكــس )شــركة مالبس متعــددة الجنســيات( 
وزابــوس )موقع كبير لتجارة التجزئة على اإلنترنت( نهجًا في 
اإلدارة يسمح بقيام مدير واحد باإلشراف على عمل عدد كبير 
مــن العاملين، عدد يتجاوز النمــوذج التقليدي بكثير: »مدير 
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لكل أربعة عاملين أو ثمانية عمال«، وأعادت شركة هاير الصينية إلنتاج األجهزة 

المنزليــة تنظيــم قوة العمل بهــا والتي بلــغ عددها 80 ألف عامل، فقســمتهم 

إلى ألفي وحدة مســتقلة كل منها مســؤولة عن إدارة أرباحها وخســائرها، لترتفع 

بعد هذه الخطوة القيمة الســوقية للشــركة ارتفاعًا كبيراً بلــغ عام 2014 ثالثة 

أضعاف عما كانت عليه عام 2011.

هــذا فضاًل عــن أن التحــول إلــى التكنولوجيا الرقمية يســمح للشــركات بالعمل 

كـ«أســس« تكنولوجية ال كـ«هياكل« عمل تقليدية، ويســمح بزيادة االستفادة 

من الموارد من خارج هذه الشــركات، ولقد اســتعانت شــركة أليســتات للتأمين 

بخدمــات كاجال للتمويــل الجماعي لدعوة مبرمجي الكمبيوتــر للتوصل إلى حل 

جديــد بشــأن مشــكلة األضرار التــي تصيب الســيارات من جــراء الحــوادث، وكان 

النموذج الفائز أكثر دقة بنسبة 271 في المئة من النموذج الحالي.

تمامًا مثلما حدث مع شــركة دي جي آي )DJI( الصينية التي أصبحت أكبر شــركة 

فــي العالــم إلنتــاج الطائــرات بدون طيــار، حين ركــزت علــى تطويــر التكنولوجيا 

األساســية لمنتجاتها، وتخلت عن نماذج المجموعــات المجانية من المطورين 

الهواة للبرامج، وأطلقتها مجانًا على اإلنترنت ليتمكن آخرون من بناء تطبيقات 

باســتخدامها، األمر الذي يعني أن طائرات شــركة دي جي آي بدون طيار قد ُجهزت 

بميزات جذابة في وقت يسبق كثيراً الوقت الذي قام فيه بذلك منافسوها الذين 

اعتمدوا في تطوير التطبيقات على جهودهم الذاتية الداخلية.

ويمكــن رؤيــة ابتــكارات تكنولوجية مماثلــة في عمليــات التفكير، وفــي نماذج 

»البزنس« في مختلف قطاعات االقتصاد، وتنعكس هذه االبتكارات في التغييرات 

بعمليات التخطيط بالشركات، التي بدأ بعضها بوضع خطط متميزة لـ«البزنس« 

لشــهرين وعشــرين عامًا، وفي إعــادة توزيع مواردهــا بقوة أكبر، وفي اســتخدام 

تقنيات تحليل جديدة لتحديد الموهوبين وجذبهم وتطويرهم واالحتفاظ بهم.

ويمكن االبتكار التكنولوجي الشركات بالفعل من تعزيز قدراتها، وبالتالي قوتها 

التنافســية، ولهذا الســبب يجــب أن تكون مهمــة تحويل المكونات األساســية 

لـ»البزنــس« إلــى رقميــة وإعــادة التفكيــر فــي التخطيــط التنظيمــي وعمليــات 

الحوكمــة على رأس أولويات المديرين التنفيذيين عام 2016، والســبيل الوحيد 

لتجنــب التخلف عن اآلخرين يتمثــل باقتناص هذه »الموجة الرقمية« لســريعة 

الحركة والسريعة النمو.

 • المدير العام العالمي لشركة ماكنزي آند كومباني
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لتلــك المنطقــة للرئيــس المختــار 

ولــد داداه بعــد طلبه رســميا لهم. 

واختير موقعها ليتوســط موريتانيا 

بيــن الشــمال والجنوب، وتــم البدء 

بمشــروع إعمار طمــوح لزيادة عدد 

الســكان. فــي عــام 1958، أصبحــت 

موريتانيا منطقة حكــم ذاتي ضمن 

عــام  وفــي  الفرنســية،  الســيطرة 

نواكشوط هي عاصمة موريتانيا وأكبر مدنها، في عام 1957 اختيرت منطقة 

نواكشــوط الساحلية لتصبح العاصمة للدولة الجديدة. وتعد واحدة من أكبر 

المدن في الصحراء الكبرى، والمركز اإلداري واالقتصادي في موريتانيا. 

كانــت موريتانيــا جزء من مســتعمرة غرب أفريقيا الفرنســية، ولــذا لم يكن 

لهــا عاصمة أثنــاء فتــرة االســتعمار، حيث كانت ســانت لويس هــي عاصمة 

المســتعمرة. ولكن فــي عــام 1957 اختيرت منطقة نواكشــوط الســاحلية 

لتصبــح العاصمــة للدولــة الجديدة وذلــك بعد أن ســمح الســكان األصليون 

إعرف 
مدينتك

نواكشوط.. مدينة التاريخ واألصالة
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1960، تم حل هذا الشــكل من الســيطرة الفرنســية وأصبحت نواكشــوط عاصمة لدولة مســتقلة. وقد تم اختيار 

المدينة لتكون عاصمة وذلك لمناخها المعتدل وموقعها المركزي في البالد.

 التاريخ الحديث
بعــد بنــاء العاصمــة وتركيــز مختلــف اإلدارات والخدمــات بها ازداد عــدد الســكان .. وقد أدى الجفــاف الذي ضــرب البالد في 
سبعينيات القرن العشرين إلى تدفق مئات األسر باتجاه العاصمة الوليدة وهو ما ضاعف بشكل كبير وسريع أعداد السكان.

 الموقع الجغرافي
تقع نواكشــوط على ســاحل المحيط األطلســي من الســاحل الغربي ألفريقيا. ُيعد الشــريط الســاحلي للمدينة فارًغا، 
باســتثناء مرسى نواكشوط وميناءها. يشمل الشريط الساحلي رمال متحركة وشواطئ رملية. وهناك أيضا مناطق 
رمليــة ُمتحركــة على مقربة من الميناء. وتغطي الكثبان الرملية المدينة القادمة من الجهة الشــرقية. أما المدينة 

فيغلب عليها الشكل المسطح.

بنيت نواكشــوط حول شارع عبد الناصر الذي يمتاُز باألشجار الكبيرة على جانبيه، ويمتد شمال شرق البالد من خالل 
مركز المدينة من المطار. 

تقع العاصمة في الجنوب الغربي لموريتانيا والمياه الجوفية التي في الصخور العميقة تحت المدينة توفر لها حاجاتها 
من المياه، ولنواكشــوط رصيف ميناء بحري يصل للمياه العميقة. وتشــكل المدينة مركز تجمع ســكاني يعتبر من 
األكبر في منطقة الصحراء الكبرى إذا اســتثنيت المدن الواقعة على أطراف الصحراء كالقاهرة في وادي النيل والمدن 

شمال جبال أطلس.

مــن أهم معالم المدينة: المســجد الجامع القديم، المســجد الســعودي، دار الثقــــافــة، الملعـــب األولمبي، معـــرض 
الصنـــاعـــات التقليدية، الميناء القديم، ميناء الصداقة، المتــــحـــف الوطنــــي، كورنيــش نواكشوط.

 مهرجانات وفعاليات ثقافية وفنية
تضم نواكشوط حركية ثقافية هامة، فتتعدد بها المعارض التشكيلية ومعارض الفنون الجميلة والتصوير والنحت 
والعروض المســرحية والحفالت الموسيقية المتواصلة على مدار السنة. وتستضيف المدينة مهرجانات سينمائية 
تعــرض وتقيــم األفــالم المنتجة محليــًا وإقليميــًا أبرزهــا »مهرجان نواكشــوط الســينمائي« الذي تنظمــه كل عام 
مؤسســة »دار الســينمائيين الموريتانيين«. كما تســتضيف المدينة مهرجانات شــعرية أهمها »مهرجان موريتانيا 

الشعري« السنوي للشعر العربي باللغة الفصحى وعدة مهرجانات أخرى للشعر باللهجات المحلية.

 السياحة
شــاطئ نواكشــوط يعد من أجمل الشواطئ المطلة على المحيط األطلسي، كما أن ُمناخ المدينة الُمعتدل ُيساعد على 
زيارة الشــاطئ خصوصًا في الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة. يجذب الســياح في نواكشــوط منشئات تشمل المتحف 
الوطني للعاصمة، والعديد من األسواق بما في ذلك سوق الفضة، والشواطئ. ويخصص واحد على الشاطئ قوارب الصيد 
حيث يمكن شراء أنواع مختلفة من األسماك الطازجة. وتستضيف المدينة أيضا المكتبة الوطنية واألرشيف الوطني. 
وتعتبر نواكشــوط الموقع الرئيسي الذي تنطلق منه رحالت الخبراء والسياح والمستكشفين المهتمين بعلم الفلك 

في أفريقيا إذ ان موريتانيا هي المكان الرئيسي لتوزيع العالم من النيازك في أفريقيا وفي الصحراء القريبة منها.
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 معجم الهادي في األضداد 
 صدر عن دار المراد/ الدار العربية للعلوم ناشرون )معجم الهادي 

اًل لـــــ )معجم  فــي األضــداد( لمؤلفته جولــي مراد، وهــو يأتــي ُمكمِّ
الهادي في المترادفات والمتجانســات( الذي غــدا أداًة أَْثرت مدارَك 

المثّقف والطالب اللُّغويّة.

غويّــة مفــردٌة واحــدٌة تــدلُّ علــى معنَيْين  ــدَّ فــي العلــوم اللُّ إن الضِّ
ــيِّد والعبــد، الجليل للعظيم واليســير،  ُمتقابَلْيــن كالمولــى للسَّ
الَبْيــن للُفراِق والَوْصل، )...(، وقد تنــاول موضوَع األضداد ُلغويّوَن 
كثــٌر من األقدمين، أشــهرهم أبو بكر محمد بن القاســم األنباري 
العه على مؤلّفات من ســبَقُه، وأضاَف  فــي »كتاب األضداد« بعد اطِّ
إليها شــواهَد عــدة من القرآن الكريم والحديث الّشــريف وأشــعار 
ــَلف. أما المعنى اآلخر لألضــداد الذي يدور حولــه هذا المعجم،  السَّ
فهو يكمــن في كلمتْين تدلّان على معنَيْين ُمتعاكســْين كالخير 
والشــّر، الفرح والحــزن، الطويل والقصير، القّوة والضعف، الّســلبّي 

واإليجابّي وما شاَبهها.

لهــذا الُمعجم ميزتان إضافيتان قــد ال تتوافراِن 
في ســائر المعاجِم التي تتنــاوُل الموضوَع عيَنُه، 
دَّ في  الِن للطالِب أمَر استعمالِه الضِّ وهما ُتســهِّ
ُن  المعنى الــذي يريُده، ودعمِه بمثــاٍل ُلغويٍّ ُيمتِّ

ه.  نصَّ

إصدارات

 مدن العرب في رواياتهم
بعد عملــه المميز »من مكة إلى الس فيغــاس: أطروحات نقدية 
فــي العمارة والقداســة«، يطوف بنــا د. علي عبدالــرؤوف في رحلة 
شــيقة بين مدن العرب فــي األدب العربي الحديث؛ من دبي إلى الدار 
ان والقاهرة التراثية  البيضاء، مروراً بالرياض وبغداد ودمشق وعمَّ
والمعاصــرة، وصواًل إلى تونس والجزائر. يعُدنــا الكتاب الصادر عن 
دار »مــدارات« للنشــر والتوزيع بالقاهرة، بعنــوان »مدن العرب في 
رواياتهــم«، بجولة في أعمال كبار األدبــاء العرب المعاصرين، التي 

صّورت هذه المدن وشخوصها؛ تصل األدب بالعمارة والعمران.
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 التنظيم الدولي لالتصاالت وتقنية المعلومات
كتــاب )التنظيــم الدولي لالتصــاالت وتقنية المعلومات ( للمحامــي د.محمود عبدالكريم الخطيــب يتطرق إلى عالم 

االتصال والتواصل .. ما بين هواتف ذكية وشبكة إنترنت.. وتطبيقات سحرية مثل الواتساب.. بعضها مجاًنا وبعضها 

بمقابل مدفوع.. وسائل محلية وأخرى عابرة للقارات.

هذا العالم الذي يحيط بنا من كل جانب، ونســتفيد من تطوراته المتجددة، له جانب آخر ال يعرف عنه الكثيرون شــيًئا، 

وهو الشق القانوني.. كيف تنظم الشركات والدول والمحاكم الدولية شؤون االتصال وتقنيات المعلومات؟

يشــير الكاتــب فــي مقدمتــه إلــى أن بحثــه يتنــاول التنظيــم الدولي الــذي يحكم 
وينظم الجهــود العالمية لتقنين االتصاالت والمعلومــات ومهام االتحاد الدولي 
لالتصــاالت. يقــع الكتــاب فــي ثمانيــة فصــول موزعــة علــى حوالــي 270 صفحة، 
ويتنــاول الفصــل األول ماهيــة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، حيث يذكر 
الكاتب أنها من أهم مظاهر االقتصاد الجديد أو ما يســمى االقتصاد الرقمي. كما 
يشــير إلى أهم مالمح عصرنا مثل: ظاهرة القرية العالمية، واختراق كل الحواجز، 
تمحــور االقتصاد الجديد حو الالمادية، انحســار النمــوذج الصناعي، وتراجع أهمية 
مصــادر الطاقــة التقليديــة، زيادة حدة المنافســة في مجــال التقنيــات الحديثة، 
ســرعة تحويــل األفــكار إلى منتجــات مبتكــرة. ويوضــح أن مفهــوم تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت المعروف اختصارا بـ TIC يشير إلى جميع أنواع التكنولوجيا 

المستخدمة في تشغيل ونقل وتخزين المعلومات في شكل إلكتروني.

والفصــل الثانــي هــو أطــول فصول الكتــاب بعنــوان »االتحــاد الدولــي لالتصاالت« 
وهــو ثاني أقدم تنظيم عالمي حيث بدأ تحت اســم االتحــاد الدولي للتلغراف عام 
1865 في باريس وأخذ اســمه الحالي منذ عام 1934 وفي عام 1947 أصبح وكالة 

متخصصة من وكاالت األمم المتحدة.

وهــو منظمــة تقــوم على الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ويضم في 
عضويتــه 192 دولــة وأكثــر مــن 700 شــركة ومــن أهم إنجازاته إنشــاء شــبكة 

االتصاالت الدولية.

 وتحــت عنوان االتجاهات العالمية لتنظيــم تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت 
يأخذنا الفصل الثالث، فنتعرف على منظمة التجارة العالمية، والمكلية الفكرية، 
والتجــارة اإللكترونية وتنظيمها القانوني. وفي ختام هذا الفصل يتطرق المؤلف 

إلى االتجاهات العربية في تنظيم تكنولوجيا االتصاالت.

ويســتكمل الكتــاب في فصوله 
االتصــاالت  نظــــم  المتبقـيــــة 
المحاســبة  وكيفـيــة  الدولـيـــة 
والخدمات  الجغرافــي،  والتوزيــع 
بيــن  والتنافســية  المختلفــة، 
األســواق، وحجم االســتثمارات، 
الخدمات والمكالمات،  وأســعار 
البحريــة،  والكوابــل  والســواتل 
والتحكـــيـــــم فـــــي النزاعـــــات، 
والبروتوكوالت  والمعــاهـــــدات 

الدولية.
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 كتاب علم التاريخ
صدر حديثا عن المكتب المصري للمطبوعات »كتاب علم التاريخ« للمؤلف شوقي الجمل. حاول الكاتب في هذا الكتاب 

الذي يقدمه للباحثين في مجال التاريخ أن يعالج موضوعين  مترابطين ومتكاملين يصعب فصل أحدهما عن اآلخر:

الموضــوع األول: نشــأة علــم التاريخ منذ بدأ على شــكل قصص وروايات، ثم تطــور مع تطور المعرفة اإلنســانية. وقد 
تعــرض الكاتــب لدور العــرب في هذا المجال والشــوط الذي قطعوه فيه فخصــص فصاًل لذلك. والموضــوع الثاني: فهو 
يتعلــق بالمنهــج الذي يجب أن يلتزم به الباحث في هذا الميدان حيث بدأ الكتــاب مع الباحث منذ اختياره لموضوع بحثه 
وحتى تنســيق المادة التاريخية تمهيداً لعرضها على هيئة موضوع متكامل متجانس ومترابط. واعتمد الكاتب في كل 
ذلك على القواعد المتعارف عليها والتي أصبحت األسس الرئيسية التي يقوم عليها البحث التاريخي. كما عرض الكاتب 

آراء وأفكار العديد من المؤرخين الذين برزوا في هذا الميدان واهتموا بهذه الدراسةـ دراسة منهج البحث التاريخي.

 النقود اإلسالمية في القرن الهجري األول
يســهم كتاب »النقود اإلســالمية في القرن الهجري األول- شــرح النقــود العربية 
الساسانية »، لمؤلفه د. مأمون القصير، في إنارة جانب مشرق من جوانب الحضارة 
اإلسالمية. ويعد الكتاب من المؤلفات المهمة. إذ يقدم د. القصير شرحًا مجماًل 
لتاريــخ النقود العربية الساســانية، ويتضمن اإلصدار أجوبــة على محاور مهمة في 
شكل العملة المتداولة في الدولة اإلسالمية، وأين كانت تسك هذه العملة، ومتى 
بدأ ضرب النقود في الدولة االســالمية، ولماذا، ويتناول اإلصدار الكثير من المحاور 
حــول تطور النقود فــي الدولة االســالمية، ويمضي اإلصدار في اتجــاه تحديد المدن 

التي اشتهرت بضرب النقود.

ويســتعرض الكتــاب اإلصــدارات النادرة مــن هذه الفئــة من العمــالت، كما يقدم 
قراءة بصرية لمحتوى الكتابات المطبوعة على هذه العمالت النقدية.

ت
ارا

صد
إ

 النصرة في أخبار البصرة( يوثق تاريخ وعراقة المدينة
يوثق ويرســم كتــاب )النصرة في أخبار البصرة( للقاضي أحمد األنصاري والصادر عــن دار الوراق )2015(، معالم التاريخ 
واألنســاب والقيــم واألســر والعائالت والمصطلحات تعاقب علــى البصرة من األعوام 945 - 1331هـــ نحو 120 حاكمًا 
عثمانيــًا مــا بين متســلم وحاكم ووكيل ومتصــرف ووال كان آخرهم في زمــن الحرب الكونية األولــى صبحي بك. أما 
مؤلف كتاب فهو أحمد بن نور من عرب األنصار ولد عام 1803م ونشأ في أسرة علم وكان والده تاجراً وعمل مدرسًا 

في المدرسة اليمانية عام 1243هـ ثم عين قاضيًا ثم أصبح عضواً في مجلس والية البصرة عام 1293هـ.

في مقدمة الكتاب يشير المؤلف إلى أنه ألف كتابه في زمن أحد الحكام المشهورين بالبناء وهو »مير ميران )أمير األمراء( 
محمــد منيب باشــا أجرى اهلل علــى يديه من أنواع الخيرات ما يشــاء. الكتاب يجمع تاريخ البصرة واألحداث التي عاشــتها 
باإلضافة إلى تناول طبيعة البصرة والزراعة. وفي بقية الكتاب يتطّرق المؤلف إلى شروحات أهم الكلمات والمصطلحات 
التي مّرت في الفصول الثالثة، وتعريف باألعالم واألسر التي ذكرت فيها، وأتى على ذكر البصرة والهند من خالل أهميتها 

كطريق تجاري للهند، والمالحق التي تحدثت عن أنهار البصرة، وأسماء المحال الواقعة في جنوب البصرة.
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متابعات

 الرياح الشمسية تحول المريخ إلى كوكب جاف وبارد
خلصــت دراســة إلى أن جزيئــات متطايرة من الشــمس قلصت غالفا ســميكا كان محيطــا بالمريخ يوما ما، ويشــبه 
الغــالف الجوي لألرض فجعلت الكوكب األحمر كوكبا جافا وباردا وال يصلح للحياة عليه. وأضافت الدراســة، أن غالفا 
جويــا كثيفــا أحاط بالمريخ وحافظ على دفئه ورطوبتــه، وذلك قبل نحو أربعة مليارات ســنة عندما كانت الحياة على 

األرض في طور البداية.

وأظهرت قياسات سجلتها إحدى المركبات الفضائية التابعة إلدارة الطيران والفضاء األميركية )ناسا( التي تدور حول 
المريخ، أن الجزيئات المشحونة في الرياح الشمسية قلصت بمرور الوقت الغالف الجوي للمريخ، وتركت غشاء رقيقا 

من الغازات حول الكوكب ال يزال ينكمش.

وأوضحت الدراســة أن الظروف على المريخ في البدايات كان من الممكن أن تســمح بعيش الجراثيم، لكن مع اختفاء 
الغــالف الجوي الســميك المحيط بالكوكــب تحول من كوكب رطب يمكن أن تكون على ســطحه حيــاة إلى الكوكب 

البارد الجاف.

 حملة إلعادة بلوتو إلى مصاف الكواكب
بــدأ فريق من العلماء يســعون إلى إعادة بلوتو إلى فئة الكواكب في حملة لتوســيع التصنيفات الفلكية التي أدت قبل 

عشرة أعوام إلى تغيير تصنيف الجرم السماوي إلى »كوكب قزم«.

وقال ســتة علماء من مؤسســات أمريكية إن بلوتو يستحق أن يكون كوكبا كامال وكذلك نحو 110 أجرام فلكية أخرى 
في النظام الشمسي ومنها القمر الذي يدور حول األرض. وأشاروا إلى إن الخواص الجيولوجية ومنها الشكل والسطح 

ينبغي أن تكون المعايير التي تحدد التعريف.  

وكان االتحاد الفلكي الدولي حدد في عام 2006، في إطار معاناته بشــأن كيفية تصنيف جســم جليدي مكتشــف حديثا 
وراء بلوتو، تعريفا للكوكب على أساس خواص منها القدرة على إزاحة أجسام أخرى عن مساره. وبناء على ذلك أعيد 
تصنيف بلوتو وشــبيهه المكتشــف الجديد بأنهما من الكواكب القزمة ومعهما ســيراس وهو أكبر جسم في حزام 

الكويكبات بين المريخ والمشترى. وترك القرار المجموعة الشمسية بثمانية كواكب فقط.
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ندوات 
ومـؤتمرات

الترشيح لجائزة المملكة العربية السعودية
لإلدارة البيئية في العالم اإلسالمي

تعلــن اإلدارة العامــة للمنظمــة اإلســالمية للتربيــة والعلوم والثقافة »إيسيســكو« عــن فتح باب الترشــيح لجائزة 
المملكــة العربية الســعودية  لإلدارة البيئية في العالم اإلســالمي التي تشــرف عليها الهيئة العامــة لإلرصاد وحماية 

البيئة في السعودية بالتعاون مع االيسسيسكو.

لمزيد من االستفسار والمعلومات والمشاركة:
أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام والمؤتمرات الوزارية اإلسالمية المتخصصة

اإليسيسكو – الرباط – المملكة المغربية

uisesco@isesco.org.ma :هاتف: 00212537566052 - فاكس: 00212537566012 - البريد اإللكتروني

الملتقى االقتصادي لفاس مكناس
10-12 مايو 2017 فاس  -المملكة المغربية 

يعقــد الملتقى االقتصادي لفاس مكناس بتنظيم مشــترك بيــن جماعة فاس وغرفة التجــارة والصناعة والخدمات 
لجهــة فاس مكناس  تحــت عنوان » المجال الترابــي، المقاوالت، واالقتصــاد الذكي: المؤهالت الشــراكات واألفاق في 

مدينة فاس  بالمملكة المغربية خالل الفترة 10-12 مايو 2017.

لمزيد من المعلومات:
   www.femefor.com :الموقع اإللكتروني -  contact*femefor.com :البريد اإللكتروني

 www.fesmekneseconomicforum.com

المنتدى العالمي  للحد من مخاطر الكوارث 
كانكون – المكسيك 24-25 مايو 2017

يعقد المنتدى العالمي  للحد من مخاطر الكوارث في مدينة كانكون – المكسيك خالل الفترة 24-25 مايو 2017.
يلقي المنتدى الضوء على  مخاطر الكوارث في مدن العالم والتخطيط العمراني الحضري واستخدام األراضي والحد من 

الخسائر االقتصادية الناجمة عن الكوارث وغيرها من الموضوعات التي تتصل بالحد من مخاطر الكوارث.

Elsawaf@un.org :لمزيد من المعلومات: هاتف: 00201000410492 - البريد اإللكتروني

المؤتمر العالمي الثاني عشر  للمنظمة العالمية للمدن
مونتريال – كندا 19-22 يونيو 2017

يعقــد  المؤتمــر العالمــي الثاني عشــر  للمنظمة العالميــة للمدن الكبرى  تحت عنــوان » التحديــات العالمية : المدن 
الكبرى في العمل« في مدينة مونتريال – كندا خالل الفترة 19-22 يونيو 2017.

تكمــن أهميــة  المؤتمر في  التعــرف على التحديات  والفرص الجديــدة  المتاحة في المدن الكبــرى التي تعمل في اطار  
عالم متغير تتداخل فيه القضايا العالمية والمحلية . وسيتم تقديم عروض وتجارب لمشاريع ومبادرات  وتحليالت 

ألفضل الممارسات لمواجهة التحديات.

montreal2017@metropolis.org :لمزيد من المعلومات: هاتف: 0015144937477  - البريد اإللكتروني
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مدن حول 
العالم

التاكسي الطائر في باريس
اعلن مصنعون فرنســيون عن بدء تطبيق تجربة التاكســي النهــري الطائر بداية من صيف العــام الحالي في العاصمة 
الفرنســية باريس. التاكسي الجديد يشــبه »فقاعة أيكولوجية طائرة«، سوف يتم نشرها فوق نهر السين في باريس 

كمواصالت طائرة سريعة وصديقة للبيئة.

التكنولوجيــا التــي يعتمد عليها التاكســي هــي »الهايدروبتير« والتي تســمح للتاكســي بأن يطير بارتفــاع 5 أمتار فوق 
ســطح المياه بفضل أجنحته األربعة المثبتة على هيكله. يمكن للتاكســي الطائر حمل 4 أشــخاص ونقلهم ســريعا 

للجهة المطلوبة.

أول جسر مشاه مصنوع بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد في مدريد
افتتح في أحد المتنزهات العامة في العاصمة اإلسبانية مدريد أول جسر مشاه مصنوع بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد. 
قام فريق من معهد الهندســة المعمارية المتقدمة في إقليم »كتالونيا« شــمال شــرق إســبانيا، بالتعاون مع مركز 
األبحــاث والتعليــم في برشــلونة بصناعة الجســر الذين عملوا مــع فرقة من المهندســين المعماريين والهندســة 

الميكانيكية واإلنشائية، فضال عن ممثلي البلديات حتى يرى التصميم النور.

يمتد الجســر لمســافة 40 قدما على ممر مائي في متنزه »قشتالة- ال مانتشــا« بمدينة »ألكوبينداس« في العاصمة 
مدريد. وهو مصنوع من ثمانية أجزاء، كل جزء يتألف من طبقات من مسحوق خرسانة منصهر مدعم بمادة البولي 

بروبلين اللدنة.

يسمح تصميم الجسر ثالثي األبعاد بتوزيع المواد بصورة جيدة مع تقليل كمية النفايات عن طريق إعادة تدوير المواد 
الخام أثناء عملية التصنيع، ليكون إنجازا مهما بالنسبة لقطاع التشييد على المستوى الدولي.
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من أخبار
المدن العربية

األقصر في مبادرة »100 مدينة مرنة«
اختيــرت محافظــة األقصر لتشــارك في مبــادرة »100 مدينة مرنــة«، وهي المبــادرة التي ترعاها مؤسســة »روكفلر« 

الدولية، المعنية بالعمل في مجال األعمال الخيرية على مســتوى العالم بشــكل عام، والدول النامية بشــكل خاص، 

ومقرها في مدينة نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية، وتضم لندن ونيويورك وبانكوك.  وقد انطلقت بمحافظة 

األقصــر ورش عمــل خطة المرونــة البيئية لعمــران األقصر بعنوان »األقصــر مدينة مرنة«، وذلك بدعــم من برنامج 

األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لمواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية، وذلك بفندق »الجولي فيل«.

شــارك في الورشــة محافظ االقصر محمد بدر، وممثلون من الحكومة والقطاع الخــاص والمنظمات غير الحكومية 

والجمعيــات األهليــة وبرنامج األمم المتحدة للمســتوطنات البشــرية وموظفو مبادرة 100 مدينــة مرنة حيث من 

المقرر أن تسهم الورشة في وضع إستراتيجية وأنشطة خطة العمل للمرونة في األقصر، خاصة أنها تعد أول فعالية 

تستضيفها مدينة األقصر في إطار شراكتها مع المبادرة.

يذكر أنه تم اختيار األقصر لتكون المحافظة الوحيدة في مصر وشمال إفريقيا، التي تشارك في تلك المبادرة المهمة، 

» 100 مدينــة مرنــة » حيث انضمت األقصــر للمبادرة في المرحلة الثالثة واألخيرة بعد التقدم للمســابقة عن طريق 

برنامــج األمــم المتحدة للمســتوطنات البشــرية – مكتب مشــروعات مصر في عــام 2014، وتم اإلعــالن عن اختيار 

األقصــر في عام 2016 بعد تنافســها ما بيــن أكثر من 325 مدينة من 90 دولة لتنضم األقصــر للمبادرة بجانب مدن 

مثل لندن ونيويورك وبانكوك وريو دي جانيرو والعديد من المدن األخرى حول العالم.

مصر

محافظ األقصر خالل التكريم
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مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية 2017
اختيرت مدينة أبها الســعودية عاصمة للســياحة العربية 2017، من قبل لجنة الخبراء بمنظمة السياحة في جامعة 
الــدول العربيــة. وأوضح رئيس منظمة الســياحة العربية الدكتــور بندر آل فهيد، أن 5 عوامل وقفــت وراء اختيار أبها 
عاصمة الســياحة العربية 2017  تمثلت في طبيعة أبها والمناخ واألنماط الســياحية، ومكانتها التاريخية، وموروثها 

الثقافي واالجتماعي، والبيئة الزراعية الفريدة، والمهرجانات الخاصة بها.

... والطائف تنظم مهرجان الورد
نظمــت أمانة الطائف مهرجان الورد في نســخته الثالثة عشــر..حيث يتم 
تكريــس الجهــود فــي زراعة الــورد وإنتاج مشــتقاته، من ماء الــورد العادي 
وماء الــورد للعروس ودهن الورد. يتميز مهرجان الــورد في الطائف بأجود 
أنواع الورد في العالم ويشهد حضور كبير يصل إلى أكثر من 400 ألف زائر و 

بلغ عدد  الشتالت فيه أكثر من 700 ألف شتلة.

كما أقيم على هامش المهرجان فعاليات وأمســيات شــعرية ومســرحية، 
إضافة إلى مزاد للورد، ومشــروع الزراعة المائية للمهتمين بهذا النوع من 

الزراعة.

المكتبة الوطنية في الكويت  تتيح كتبًا عربية وإسالمية نادرة إلكترونيًا
أعلنــت المكتبة الوطنية الكويتية إتاحة كتب نادرة الكترونيا تتناول تاريخ الحضارة العربية واإلســالمية المحفوظة 
في المكتبة البريطانية. حيث أدخلت المكتبة نظاما آليا لقواعد البيانات يتيح للمستفيدين الزائرين للمكتبة البحث 

والقراءة واالطالع على اكثر من سبعة األف عنوان من أمهات الكتب العربية الكاملة.

تتضمن قاعدة البيانات موضوعات عن الدين اإلســالمي والثقافة اإلسالمية والدراسات اإلسالمية والقانونية والفقه 
والحديــث والمذاهــب مثل المذهــب المالكي والشــافعي والحنفــي والحنبلي. كما تضــم قاعدة البيانــات  موضوعات 
عــن العلــوم والتاريخ والجغرافيــا إضافة الى مئات مــن الكتب في الطب وعلــم النفس والتاريخ الطبيعــي والكيمياء 
والرياضيات والســير الذاتية والســفر والرحالت والفلك وغيرها من العلوم العربية واإلســالمية للعلماء والفالســفة 
المسلمين مثل ابن سينا وابن الهيثم والفارابي. إلى جانب بيانات األدب واللغة وأوائل الدوريات وتضم 400 كتاب في 
األدب إضافة إلى الدواوين الشــعرية والمالحم لكبار الشــعراء واألدباء العرب و220 عمال عــن اللغة العربية والقواعد 

النحوية العربية.

السعودية

الكويت
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األخيرة

احتفلت المدن العربية باليوبيل الذهبي )خمسون عامًا( ذكرى تأسيس منظمة المدن العربية،

حيث تم اإلعالن عن تأسيس المنظمة في الكويت  في 15 مارس العام 1967 باعتبارها منظمة إقليمية عربية مستقلة 
ليس لها نشاط سياسي أو عقائدي متخصصة في شؤون المدن والبلديات، وأهدافها واضحة من أجل تنمية المدن العربية 
والحفاظ على هويتها وتراثها مع تبادل الخبرات ورفع مستوى الخدمات والمرافق البلدية والمحلية والحفاظ على البيئة 
مع اعتماد أساليب التخطيط العلمي لخدمات المدن والبلديات والعمل على تطويرها تنمويًا، اجتماعيًا، اقتصاديًا وحضريًا.

وقد استطاعت المنظمة عبر تاريخها العملي أن يكون لها أجنحة مهمة لخدمة المدن العربية، حيث أنشأت المنظمة 
عدة هيئات مشهود لها بالكفاءة والعمل الدؤوب وهي بمثابة مؤسسات مهمة تؤدي دورها في التنمية منها:

صندوق تنمية المدن والذي يساهم بتقديم القروض المالية للمشاريع التنموية والخدمية للمدن العربية التي تكون لها 
أهمية ملموسة على أرض الواقع.

المعهد العربي إلنماء المدن العربية في الرياض، جائزة المدن العربية في الدوحة، مركز البيئة للمدن العربية في دبي .. 
ثم مؤسسة التراث والمدن التاريخية العربية في تونس.. ومجموعة العمل الثقافي للمدن العربية في عّمان.. والمنتدى 

العربي لنظم المعلومات في عّمان.

المرصد الحضري للمدن العربية وهو مرصد مهم يقوم بالتوثيق والرصد لكل الفعاليات والمشاريع التي تهتم  • وأخيراً 
بالحضارية العربية.

تعتبر منظمة المدن العربية مؤسسة عربية متكاملة األجنحة من أجل اإلنماء، كما أن هذه المنظمة تقوم بدور إعالمي 
مهم حيث تصدر عنها مجلة دورية هي »مجلة المدينة العربية« »وتعتبر نموذجا منفرداً من أجل المساهمة في تطوير 
اإلعالم بالمدن العربية، وقد قامت بالفعل بالكثير من المشاريع التنموية في العديد من البلدان العربية، فضال عن نشر 
فعاليات ودراسات وأبحاث مهمة جداً في هذا المجال، وعلى مدار خمسين عامًا قدمت المنظمة جهوداً تستحق اإلشادة 

بها.

في  القاها  التي  المجيد  عبد  عصمت  الدكتور  األسبق  العربية  الدولة  لجامعة  العام  األمين  كلمة  إلى  نشير  أن  يكفي  وهنا 
وعملها  العربية  المدن  منظمة  دور  »اثمن  وقال:  الكويت،  بدولة   2000 العام  في  للمنظمة  عشر  الثاني  العام  المؤتمر 
المهم جدا، ذلك ألننا عندما نتكلم عن المدن فإننا نتكلم عن العالم العربي ومشكالته المختلفة، من تعمير وإسكان 
وبيئة وتوفير سبل الحياة الكريمة، ومن هنا أشيد بالمؤسسات المنبثقة عنها والتي تؤدي عماًل يندرج في صميم العمل 

العربي المشترك«.

أنه منذ اإلعالن عن تأسيس المنظمة في منتصف مارس  المفيد أن نتذكر  – الكويتية من  العالقات المصرية  وفي اطار 
العام 1967 انضمت مدينتي القاهرة واإلسكندرية للمنظمة في أول تشكيل لها ثم انضمت مدينة األقصر في العام 1968 
وبورسعيد، كما انضمت خمس مدن مصرية أخرى إلى منظمة المدن العربية في العام 1971 )السويس – الجيزة – القناطر 
الخيرية – ودمياط ومدينة طنطا( وفي العام 1990 انضمت خمس عشرة مدينة مصرية أخرى هي أسيوط، المنيا، الخارجة، 
الوادي الجديدة، الزقازيق، الغردقة، الفيوم، المحلة الكبرى، بنها، بني سويف، دمنهور، طور سيناء، قنا، كفر الدوار ومرسى 

مطروح.

وفي الدفعة األخيرة في العام 1997 انضمت مدينتا »شبرا والعريش« وبذلك تصبح 25 مدينة مصرية أعضاء في منظمة 
المدن العربية بالكويت.

إن الخبرات الفنية والفعاليات والمؤتمرات واألبحاث والجوائز والدراسات والقروض التي تمنحها المنظمة ومؤسساتها من 
األهمية بمكان أن يتم االستفادة منها من أجل أن تتحقق أهداف واقعية لتطوير المحليات والمدن في الوطن العربي.

 عبد الحميد كمال
عضو لجنة اإلدارة المحلية بالبرلمان المصري وخبير وباحث باإلدارة المحلية

منظمة المدن العربية بالكويت ..
 العيد الذهبي والمستقبل
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