مــدن قابلــة للعيــش
املدن ،قضاياها ومش��كالتها وحتدياتها ،وكل ما يرتبط باس��تدامتها وجعلها قابلة للعيش  ...هي التي حتتل
الصدارة واالهتمام من قبل املؤسسات واملنظمات اإلقليمية والدولية التي تعنى بشؤون املدن والساكنني.
ومدنن��ا العربي��ة هي جزء من هذا العامل ،وقضاياها مطروح��ة يف مؤمتراتنا وندواتنا وأوراش عملنا .ومهمتنا
تب��ادل اآلراء واألف��كار يف اإلجاب��ة عل��ى العديد من األس��ئلة :كيف نخت��ار الطريق األفضل؟ وكيف نحس��ن من
املدن كي يبقى الناس فيها ليشعروا باألمن واألمان والطمأنينة وفرص العيش الالئق والكرمي؟
أن التقدم البشري يتحقق من خالل القرب وتبادل اخلربات وبناء العالقات .كما أن التحضر ُيشكل فرصة عظيمة
لبناء املدن ومعاجلة قضاياها بدل احلديث عن السلبيات ،والعزف على وتر ضعف اإلمكانات...
ذل��ك أن جمع الناس يعني وضع القواعد واملعايري التي تنظم أوضاعهم وأس��اليب حياتهم ومعاش��هم .وهذا
ينس��حب بطبيعة احلال على السياس��ات املعتم��دة والنظم االقتصادية املبنية عل��ى اإلحصاءات والبيانات
واألرقام.
أن التحض��ر الس��ليم واجلي��د  ..يف أحد جوانبه عملية سياس��ية لها متطلب��ات فنية وقرارات س��ليمة .ومنظمة
امل��دن العربي��ة واملؤسس��ات التابعة له��ا ال تنفك عن تنوي��ر قادة امل��دن والبلديات العربية ،ب��كل ما هو جديد
ومميز يتعلق باستدامة املدن يف جماالت النقل والتنظيم والبيئة والشراكات .فلدينا اليوم مدنًا عربية سجلت
قف��زات مش��هودة يف عملي��ة التحض��ر والتنمية املس��تدامة .وش��ركاؤنا اإلقليمي��ون والدولي��ون يدركون حجم
األعباء واملسؤوليات امللقاة على منظمات املدن يف إعادة البناء والتعمري للمدن العربية املتضررة بفعل
تبعات ما يسمى بــ "الربيع العربي" وخاصة ما يتصل بالسلطات احمللية التي تبوأت مواقعها صدفة والتي
وجدت نفسها عاجزة عن تلبية احتياجات الساكنني يف مدنها واملناطق احمليطة بها.
ونح��ن مل نتوقف عن االتصال بقادة املدن ورؤس��اء البلديات يف دول ما يس��مى بــ"الربي��ع العربي" ،وندعوهم
للمش��اركة واالس��تفادة م��ن املؤمت��رات والن��دوات اإلقليمية والدولي��ة ،مبا يف ذلك األنش��طة الت��ي تنظمها
مؤسس��ات املنظم��ة ،ك��ي يتس��نى له��ؤالء فرص��ة االتص��ال واكتس��اب اخل�برات وط��رح املش��اكل والتحديات
واالستفادة من التجارب الناجحة يف املدن القريبة والبعيدة عن منطقتنا.
أن التحض��ر الس��ليم ل��ه ركائ��ز ومبادئ وال ش��يء مين��ع مدننا املتض��ررة بفعل األح��داث األخرية م��ن االقتباس
واالس��تفادة م��ن خط��ط وبرام��ج مدن أخ��رى .إنها عملي��ة ال تتم بالصدف��ة وإمنا بالتع��اون والتنظي��م مع توفر
املوارد املالية الالزمة لعملية البناء واالستدامة التنموية.
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األمني العام يستقبل مدير عام املعهد العربي إلمناء املدن

معايل األمني العام ومعايل األمني العام املساعد مع وفد املعهد العربي إلمناء املدن

اس��تقبل األمني العام ملنظمة املدن العربية عبد العزيز يوس��ف العدس��اين مدير عام املعهد العربي إلمناء
املدن املهندس أحمد السلوم ومدير برنامج األطفال و الشباب الدكتور عبد السالم السليمان يف مقر األمانة
العام��ة .مت البحث خالل االجتماع جملة من القضايا تتصل بأنش��طة املعه��د العربي إلمناء املدن باعتباره
إحدى املؤسسات التابعة للمنظمة والتي تتخذ من الرياض مقرًا لها.
حضر اللقاء األمني العام املساعد املهندس أحمد حممد صالح العدساين وأعضاء اللجنة العليا.
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وفد األمانة العامة يزور حمافظ األحمدي
ق��ام وف��د من األمانة العامة ملنظمة املدن العربية برئاس��ة األمني العام املس��اعد ملنظم��ة املدن العربية
املهن��دس أحم��د حممد صالح العدس��اين بزي��ارة حمافظ األحمدي الش��يخ فواز اخلالد احلم��د الصباح يف
مكتب��ه بديوان عام احملافظة حيث قدم لس��عادته التهانئ مبناس��بة توليه منصبه اجلدي��د .كما بحث الوفد
ال��ذي ض��م مدي��ر املكتب الفن��ي املهندس عب��د الرحمن الدعي��ج ورئيس قطاع الش��ؤون املالية خال��د إبراهيم
البديوي عالقات التعاون بني املنظمة واملدن الكويتية األعضاء ومن بينها مدينة األحمدي.
م��ن جانب��ه أكد الش��يخ ف��واز اخلال��د احلم��د الصب��اح حرصه عل��ى حتقيق املزي��د م��ن املس��اهمة اإليجابية
حملافظة األحمدي يف خطط وبرامج املنظمة.

حمافظ األحمدي يف استقبال وفد األمانة العامة للمنظمة
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األمني العام املساعد يستقبل رئيس بلدية حلحول
اس��تقبل األمني العام املساعد املهندس أحمد حممد صالح العدساين رئيس بلدية حلحول الدكتور وجدي
ملحم وعضو اجمللس البلدي لبلدية حلحول الدكتور حممد الوحوش يف مقر األمانة العامة وذلك مبناسبة
زيارتهما إىل الكويت .مت خالل االجتماع بحث جملة من القضايا تتصل بتطور املدن كما بحثا عالقات التعاون
ب�ين املدن العربية واملدن الفلس��طينية من أجل تبادل اخلربات والتج��ارب فيما يتعلق بتنمية املدن وخدمة
الساكنني
حضر اللقاء أعضاء اللجنة العليا يف املنظمة.

األمني العام املساعد يتوسط الضيوف مع أعضاء اللجنة العليا
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اجتماع مؤسسات منظمة املدن العربية:
اطالق جائزة املدينة العربية اخلضراء
وتطوير نظام معلومات الكرتوين متكامل
عق��د رؤس��اء جمالس األمن��اء واملدراء العام��ون للمؤسس��ات التابعة ملنظم��ة املدن العربي��ة اجتماعًا يف
الكوي��ت مت خالل��ه اس��تعراض أوراق العم��ل املقدمة من األمان��ة العامة للمنظمة واملؤسس��ات ح��ول تقييم
اجلوائز التي متنحها املنظمة من خالل مؤسس��ة جائزة منظمة املدن العربية واطالق جوائز جديدة تواكب
عصر املدن وحتفز التنافس من اجل األفضل.
ش��ارك يف االجتماع املعهد العربي إلمناء املدن ،ومؤسس��ة اجلائزة ،ومركز البيئة للمدن العربية ،واملنتدى
ً
فضال ع��ن مدير عام بلدي��ة املنامة و
العرب��ي لنظ��م املعلومات ،ومؤسس��ة ال�تراث للمدن التاريخي��ة العربية،
األمانة العامة للمنظمة.
وبع��د مناقش��ات وحوارات هادف��ة أوصى اجملتمعون بإط�لاق جائزة جديدة حتمل عن��وان "املدينة العربية
اخلض��راء" وذلك تنفيذًا لق��رار املؤمتر العام الذي عقدته منظمة املدن العربي��ة يف مايو  2013يف الدوحة،
كم��ا أوص��ى اجملتمعون بتش��كيل جلنة م��ن ذوي االختصاص لتقيي��م اجلوائز احلالي��ة "املعماري��ة والبيئية
وجتميل وتخضري املدن وتقنية املعلومات" وتعديل الش��روط واألحكام التي تؤهل املدن لدخول املنافسة
والفوز بجائزة أو أكرث من هذه اجلوائز.
كم��ا بح��ث املش��اركون يف تركيبة جمال��س أمناء املؤسس��ات وأوصوا بض��رورة حتقيق الت��وازن اجلغرايف يف
عملية الرتش��ح للعضوية .كذلك مت البحث يف تعاون املؤسسات مع األمانة العامة للمنظمة إلطالق مشروع
نظام معلومات الكرتوين متكامل يضم من خالله تبادل املعلومات والوثائق ويكون مرجعًا موحدًا بني املدن
العربية ومنصة تفاعلية وتشاركية.
األمني العام املساعد يتوسط رؤساء املؤسسات
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لقطة جماعية

جانب من االجتماع
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منظمة املدن العربية تشارك يف أعمال القمة العاملية
لالقتصــاد األخض ــر
دبي  16 – 15أبريل 2014

االمني العام املساعد يتوسط مدير عام مركز البيئة ومستشار األمني العام والدكتور نضال حممد

ش��اركت منظمة املدن العربي��ة يف القمة العاملية
لالقتص��اد األخض��ر الت��ي انطلق��ت حت��ت عن��وان
"شراكات عاملية ملستقبل مستدام" يف دبي خالل
الفرتة  16-15أبريل  2014حتت رعاية نائب رئيس دولة
اإلمارات العربية املتحدة رئيس جملس الوزراء حاكم
دب��ي الش��يخ حممد بن راش��د آل مكت��وم ،و اجمللس
األعلى للطاق��ة وهيئة كهرباء ومي��اه دبي وبحضور
الش��يخ أحم��د ب��ن س��عيد آل مكتوم ،رئي��س اجمللس
األعل��ى للطاق��ة يف دب��ي ،ومبش��اركة واس��عة م��ن
خرباء القطاع الدوليني واحملليني.
ألقى نائ��ب رئيس اجمللس األعلى للطاقة يف دبي،
رئي��س القم��ة العاملي��ة لالقتص��اد األخض��ر 2014

وعض��و جمل��س اإلدارة املنت��دب الرئي��س التنفي��ذي
لهيئ��ة كهرب��اء ومي��اه دبي س��عيد الطاير كلم��ة أكد
فيه��ا أن مدين��ة دبي تتطلع إىل تعزي��ز حضورها يف
االقتصاد األخضر وذلك من خالل خطة اسرتاتيجية
لتعزيز االس��تثمارات والش��راكات اخلض��راء ،فضال عن
إقامة س��وق عاملية للمنتجات والتقنيات واخلدمات
اخلضراء ،حيث تسعى مدينة دبي لتجسيد مكانتها
كعاصم��ة لالقتصاد األخضر يف العامل متاش��يا مع
رؤي��ة اإلم��ارات  .2021وأش��ار إىل أن القمة ستس��اعد
على حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وأنها
تش��كل خط��وة مهم��ة نح��و دف��ع عجل��ة التقدم يف
دولة اإلمارات نحو اقتصاد أخضر.
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األمني العام املساعد ومستشار األمني العام يف املؤمتر

م��ن جانب��ه أك��د مدير ع��ام الوكال��ة الدولي��ة للطاقة
املتجددة (ايرين��ا) ومقرها أبو ظبي ،عدنان أمني أن
األهمي��ة القصوى للح��د من االرتفاع يف املتوس��ط
العامل��ي لدرجات احل��رارة وجتنب تغ�ير مناخي قد
ينط��وي عل��ى نتائج كارث��ي ،ودعا اجملتم��ع الدويل
إىل التح��رك بش��كل ح��ازم  ،الفت��ا إىل أن الطاق��ة
املتج��ددة إذا اق�ترن اس��تخدامها م��ع كف��اءة يف
اس��تخدام الطاق��ة بش��كل ع��ام  ،تعترب أفضل الس��بل
اجملرب��ة تكنولوجيًا وامليس��ورة التكلفة من الناحية
االقتصادية لتحقيق ذلك التحول الطاقي املنشود.
وق��ال أم�ين أن التقري��ر األخ�ير الص��ادر ع��ن الهيئ��ة
احلكومي��ة الدولي��ة املعني��ة بتغري املن��اخ ()IPCC
يؤك��د أن جتن��ب العواق��ب الكارثي��ة لتغري املن��اخ أمر
ممك��ن إذا حت��رك الع��امل اليوم مش�يرا إىل أن تس��ريع
عمليات اس��تخدام مصادر الطاقة املتجددة يسهم
يف التقليل بش��كل كبري من انبعاثات غاز ثاين أكس��يد
الكربون.
تضمنت القمة على عدد من اجللسات العلمية التي
ش��ارك فيه��ا جمموعة م��ن اخل�براء واملتخصصني،
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وشهدت نقاشا واسع املستوى متحور حول العالقة
بني رؤية دب��ي لالقتصاد األخضر واأله��داف الدولية
للح��د من انبعاث��ات الكربون ،والش��راكة اخلضراء بني
القطاع العام واخل��اص والتمويل اخلاص لالقتصاد
األخض��ر ودب��ي ع��ام  2020وإنش��اء م��كان لس��وق
االقتصاد األخضر.
ويف جلس��ة ركزت على كيفية الوصول إىل االقتصاد
األخضر وتس��هيل رؤي��ة دبي يف أن تصب��ح "املدينة
الذكي��ة" ،ناق��ش املتحدث��ون أهمي��ة تكنولوجي��ا
املعلومات يف البنية التحتية مثل "الشبكة الذكية"
يف الدف��ع باالقتص��اد األخض��ر م��ن خ�لال حتس�ين
الكفاءة داخل املدينة.
اختتمت فعاليات القمة العاملية لالقتصاد األخضر
 2014بتوصي��ات "إعالن دبي" ،الذي أك��د التزام دبي
مبواصل��ة االرتق��اء بالقم��ة العاملي��ة لالقتص��اد
األخض��ر للرتوي��ج لالقتص��اد واألعم��ال اخلض��راء،
ً
حتقيق��ا لرؤي��ة
اس��تعدادا ملع��رض إكس��بو  ،2020و
اإلم��ارات  ،2021وتعزي��زا ملكان��ة دب��ي عاصم��ة
لالقتصاد األخضر.

وعل��ى هام��ش القمة أقي��م معرض تكنولوجيا املي��اه والطاقة والبيئ��ة " "WETEX 2014ال��ذي عرض أحدث
التقنيات يف جمال االقتصاد األخضر.
اجلدي��ر بالذك��ر أن القم��ة العاملية لالقتصاد األخضر ه��ي األوىل من نوعها يف الع��امل العربي ومت تنظيمها
كتمهيد ملعرض دبي العاملي .2020

جانب من التكرمي

من حفل االفتتاح
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املنتدى احلضري العاملي السابع
ميدلني – كولومبيا  11-5أبريل 2014
ش��اركت منظمة املدن العربية يف املنتدى احلضري العاملي الس��ابع
يف مدينة ميدلني يف كولومبيا يف الفرتة من  11-5أبريل . 2014
عق��د املنت��دى حتت عن��وان( العدالة يف التنمي��ة احلضرية – مدن من
أجل احلياة ).
يعت�بر املنتدى أب��رز املؤمترات الدولية اخملتصة بش��ؤون املدن والذي
يتم تنظيمه مرة كل عامني ويش��كل منصة دولية تبحث يف أبرز القضايا
املتصلة باملستوطنات البشرية التي تواجه عاملنا يف الوقت احلاضر.
لقد ش��كلت الوترية املتس��ارعة للنمو احلضري مس��احة واسعة للحوار
واملناقش��ة بني املش��اركني حيث تواجه املدن عام��ة ،واملدن العربية،
حتدي��ات متع��ددة اجلوان��ب م��ن النواح��ي املكاني��ة واالقتصادي��ة
واالجتماعية ونظم اإلدارة والبيئة وغري ذلك من التحديات.
رك��زت فعالي��ات املنت��دى عل��ى تش��جيع املش��اركة الفاعل��ة خملتل��ف
الش��ركاء يف أجن��دة املوئ��ل باإلضاف��ة إىل األط��راف األخ��رى املعنية
والعامل��ة يف الربام��ج الدولية واجله��ات املانحة يف حتدي��د القضايا
اجلدي��دة وتبادل ال��دروس والتج��ارب والتعرف على افضل املمارس��ات
والسياس��ات الناجح��ة .وق��د اس��تقطب املنت��دى طائف��ة واس��عة م��ن
اخل�براء يف ش��تى مناحي احلياة مما أس��هم يف إثراء حلق��ات النقاش
بني ممثلي احلكوم��ات الوطنية واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية
واخملتصني يف اجملال احلضري.
تواج��ه مدننا العربية حتديات متع��ددة اجلوانب وهي حتديات ناجمة
عن أس��باب متعددة بعضها يرتبط بالسياق القانوين واملؤسسي الذي
يحك��م تخطيط املس��توطنات البش��رية وغي��اب التكامل والتنس��يق بني
هيئات التخطيط والتمويل اخملتلفة مما أسهم يف مضاعفة اجلهود
وال��رؤى املش��وهة التي تتص��ل بالتنمية وكذل��ك غياب الدع��م القانوين
واملايل لتنفيذ خمرجات التخطيط االسرتاتيجي.
14
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الرئيس الكولومبي يف االفتتاح

ويشكل غياب اخلطط املتكاملة
ب��ي�ن امل���س���ت���وي���ات ال��ق��وم��ي��ة
واإلقليمية واحمللية ،واحلاجة
إىل سياسات التوسع العمراين
ال���ك���ف���ؤة  ..ي��ش��ك��ل حت���دي���ات
مكانية حتتاج إىل معاجلة .زد
على ذل��ك أن بعض امل��دن يف
منطقتنا العربية ،ويف العامل
ت��واج��ه مشاكل تتعلق بنوعية
ال��ه��واء واآلث����ار السلبية لتغري
امل���ن���اخ .وع��ل��ى ه���ذا األس���اس
شكلت مدينة ميدلني ،احلائزة
ع��ل��ى ج���ائ���زة أف��ض��ل تصميم،

خمتربًا حضريًا خالل انعقاد فعاليات الدورة وذلك باعتبار
ه��ذه امل��دي��ن��ة الكولومبية م��ث� ً
�اال للتحول احل��ض��ري ،من
خالل عمليات التحضر االجتماعي ومتيز املدينة بتحديد
أولوياتها بالنسبة للشرائح الضعيفة على املستويني
امل��ادي واملؤسسي ،عرب ط��رح احللول املناسبة لتيسري
فرص التنقل واإلدارة الشمولية ،وضمان جودة التعليم ،إىل
جانب احلفاظ على املساحات اخلضراء واألماكن العامة
يف شتى أنحاء العامل.
ويف الي��وم ال��ذي س��بق اجللس��ة االفتتاحي��ة للمؤمت��ر كانت
هناك جلس��ة عامة ح��ول املدن وتغري املن��اخ وحتدث فيها
كل م��ن ،نائ��ب أم�ين ع��ام األمم املتح��دة املكل��ف بقضاي��ا
التغري املناخ��ي ،واملدير التنفيذي لربنام��ج األمم املتحدة
للمس��توطنات البش��رية حي��ث مت الرتكي��ز عل��ى دور امل��دن
يف احل��د م��ن امللوث��ات املناخي��ة وذل��ك م��ن أج��ل إقام��ة
م��دن نظيف��ة وقابل��ة للعي��ش .وش��دد املتحدث��ون عل��ى
أهمية الدخول يف ش��راكات م��ع البلدي��ات والقطاع اخلاص
الس��تخدام خمرجات التكنولوجي��ا للحد من امللوثات وتغري
املناخ .وكان واضحا الرتكيز على شراكات املدن مع الشركات
الك�برى مث��ل ،مايكروس��وفت ،وس��يمنز يف تنفي��ذ مش��روعات
الطاقة املتجددة والنقل املستدام ودور الساحات الكبــرى
( ) Public Spaceللح��د م��ن التأثريات الس��لبية الناجمة عن
التغ�يرات املناخي��ة وهن��اك م��ن ط��رح فك��رة أن تش��كل هذه
املساحات ما نسبته  % 50من املدن اجلديدة.

مدي��ر هبيت��ات ج��ون كل��وس أش��ار إىل أنه يتم
حالي��ًا رص��د مدن خمت��ارة من اجل��و ملعرفة
حرك��ة امل��رور وحج��م الس��احات العام��ة
وقي��اس نس��بة النم��و والتحضر .وح��دد مدير
الربنام��ج خمس��ة مؤش��رات من أجل تس��هيل
املعرف��ة والرص��د وعق��د املقارن��ات ..وم��ن
تلك املؤش��رات الس��احات العام��ة واحلدائق
الت��ي تش��جع الناس عل��ى اخلروج واملش��ي
واالس��تمتاع باحلياة .وأضاف ج��ون كلوس أن
ثمة مدن س��جلت بع��ض التقدم يف التعامل
م��ع التغ�يرات املناخي��ة يف ح�ين أن مدن��ًا
أخ��رى مل تق��م ب��اي ش��يء  ..مش�يرًا إىل أن
م��ا س��وف يتمخ��ض عن��ه املنت��دى احلضري
العاملي الس��ابع سوف ميهد ملؤمتر هبيتات
الثالث يف .2016
ولفت كلوس إىل أن ثالثة من خمسة يعيشون
يف امل��دن ،غ�ير أن هذه النس��بة س��وف تتغري
مع النمو الدميوغرايف يف العامل.

ازدهار املدن والتنمية
العمرانية العادلة

شهد املنتدى فعاليات عربية جانبية ومن
بينها ورقة عمل املنظمة العامة لتخطيط

من اجللسات النقاشية
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املعرض املصاحب للمنتدى احلضري العاملي السابع

التغريات
والتحديات
التي تواجه
التخطيط
العمراين
وتخطيط
االستخدام
األمثل
لألراضي
وتنفيذه
يف املدن
العربية

استخدام األراضي "مصر" ووكالة التخطيط العمراين
"ليبيــا" بعــنـــوان" التغريات والتحديات التي تواجه
التخطيط العمراين وتخطيط االستخدام األمثل
لألراضي وتنفيذه يف املدن العربية".
رك��زت ورق��ة العمل على مفهوم قياس ازده��ار املدن
عن طريق حتديد موقع امل��دن يف البلدان النامية
يف ال��وق��ت احل��اض��ر وفقًا ألب��ع��اد وم��ؤش��رات عديدة،
ونوع اجلهود التي يتم بذلها إلحداث تقدم يف مسار
االزده���ار لضمان عملية تنمية عمرانية ع��ادل��ة .كما
سلطت الورقة الضوء على أهمية الشوارع باعتبارها
أماكن عامة وعناصر دافعة لتعزيز االزدهار.
كما رك��زت ورق��ة العمل على خ�برة جمهورية مصر
العربية يف تطبيق وحت��دي��د س��ي��اق م��ؤش��ر التكيف
مع احل��اج��ات واألول��وي��ات اخملتلفة على املستوى
الوطني واإلقليمي وعلى مستوى املدن .إضافة إىل
ذل��ك رك��زت على التحديات األساسية التي اعرتضت
امل��دن خ�لال امل��راح��ل اخملتلفة لتطوير املؤشر،
سيما خالل تقدير املؤشر ،وإعداد التشخيص وخطط
العمل على مستوى املدينة واملستويات اإلقليمية،
واختيار وتضمني املمارسات والسياسات اجليدة.
ويف املعرض املصاحب كانت هناك أجنحة لدول
وم��دن و وك��االت عربية من مصر والسودان واإلم��ارات
ً
فضال عن دول و وك��االت تنمية
واملغرب وفلسطني
عاملية.
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املنظمة العامة لتخطيط
استخدام األراضي  ،مصر
ووكالة التخطيط
العمراين  ،ليبيا
ت��واج��ه امل���دن يف املنطقة العربية
حتديات متعددة اجلوانب من النواحي
املكانية واالقتصادية االجتماعية ونظم
اإلدارة والبيئة وغري ذلك من التحديات
التي نتجت من الظروف واجلوانب التي
يعاين منها قاطنو العديد من املدن
العربية من حيث الظلم ال��ذي انعكس
بشكل واض��ح على حياتهم مثل انتشار
مستوطنات السكن العشوائية .ويتم
تسليط الضوء على هذه التحديات يف
اإلط���ار ال��ق��ان��وين وامل��ؤس��س��ي احل��ايل
ال����ذي ي��ح��ك��م تخطيط امل��س��ت��وط��ن��ات
ال��ب��ش��ري��ة وي���دي���ره���ا ض��م��ن امل��ن��ط��ق��ة
العربية ،وغياب التكامل والتنسيق بني
هيئات التخطيط والتمويل اخملتلفة
مما يؤدي إىل مضاعفة اجلهود والرؤى
امل��ش��وه��ة املتعلقة بالتنمية وغياب
الدعم القانوين واملايل لتنفيذ خمرجات
التخطيط االس�ترات��ي��ج��ي .كما يشكل
غياب اخلطط املتكاملة بني املستويات
القومية واإلقليمية واحمللية واحلاجة

مع الوفد السوداين املشارك يف املنتدى

إىل سياسات التوسع العمراين الكفوءة حتديات مكانية رئيسة
حتتاج إىل معاجلة ،إضافة إىل القدرات احملدودة لإلدارات
احمللية وشركائها مبا يف ذلك ،على سبيل الذكر ال احلصر،
املؤسسات البحثية ،وشركات القطاع اخلاص ،واملنظمات غري
احلكومية وغريها من اجلهات لتوضيح اخلطط وتنفيذها .زد
على ذلك أن بعض املدن يف أنحاء املنطقة العربية تواجه
مشاكل تتعلق بنوعية الهواء واآلثار السلبية لتغري املناخ ،وتعد
مدن أخرى ضعيفة يف مواجهة أخطار الكوارث مثل تسونامي
ولذلك حتتاج إىل تعزيز استعداداتها.
تتي��ح مناس��بة التش��بيك للعالق��ات فرص��ًا جلمي��ع أصح��اب
املصلح��ة املعني�ين يف عملي��ة التخطي��ط يف امل��دن
العربية على املس��تويات املركزية واحمللية لعرض ومناقش��ة
القضاي��ا ذات الصل��ة بالق��درات االقتصادي��ة االجتماعي��ة،
ً
فضال عن الق��درات الوظيفية
والتنمي��ة االقتصادي��ة احمللي��ة،
واملؤسس��ية لتحس�ين عملي��ات تخطي��ط االس��تخدام األمثل
لألراضي يف املنطقة العربية .كما نشجع أصحاب املصلحة
املعنيني على زيادة تطوير قدراتهم من خالل مشاركة الدروس
املستفادة واخلربات املشرتكة.

جانب من املعرض
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مدن صاحلة للحياة
امل��دن املالئم��ة للعي��ش تتطل��ب التخطي��ط  ..ويف غي��اب التخطيط
واالس��تثمار احلكومي يف البنية األساس��ية والنقل الع��ام وتوفري املياه
النظيفة ومرافق الصرف الصحي ..تصبح املدن غري قابلة للسكن.
جوزي��ف س��تيغليتز احلائ��ز على جائ��زة نوبل يف االقتصاد ،األس��تاذ يف
جامع��ة كولومبي��ا كت��ب مق��اال نش��رته دوري��ة "بروجيك��ت س��نديكيت"
وترجمت��ه "جري��دة اجلري��دة" ،تن��اول فيه املنت��دى احلض��ري العاملي
السابع يف ميدلني.

يقول الكاتب:
املدن املالئمة للعيش تتطلب التخطيط ،وهي الرسالة املتناقضة مع
املواقف الس��ائدة يف الكثري من بلدان الع��امل ،لكن يف غياب التخطيط
واالس��تثمار احلكوم��ي يف البني��ة األساس��ية والنق��ل الع��ام واحلدائ��ق
وتوف�ير املياه النظيفة ومراف��ق الصرف الصحي ،تصبح املدن غري قابلة
للسكن ،والفقراء هم األكرث معاناة حتمًا من غياب هذه املنافع العامة.
يف الش��هر املاضي ،اس��تضافت مدين��ة ميدل�ين يف كولومبيا يف أبريل
 2014جتمع��ًا غ�ير ع��ادي ،فق��د اجتم��ع نح��و  22أل��ف ش��خص حلضور
املنت��دى احلض��ري العامل��ي ومناقش��ة مس��تقبل امل��دن ،وكان الرتكيز
على إنشاء "مدن من أجل احلياة"؛ تشجيع التنمية العادلة يف البيئات
َ
احل َضري��ة حي��ث تعي��ش أغلبي��ة مواطن��ي الع��امل بالفع��ل ،وحي��ث من
املتوق��ع أن يقيم ثلثاه��م بحلول عام  .2050وكان موق��ع إقامة املنتدى
يف ح��د ذات��ه رمزيًا :ذل��ك أن ميدل�ين التي كان��ت ذات يوم مدينة س��يئة
السمعة بسبب عصابات اخملدرات ،تتمتع اآلن بسمعة طيبة مستحقة
ع��ن ج��دارة باعتبارها واحدة من أك�ثر املدن إبداعًا يف الع��امل ،والواقع
أن قص��ة حتول هذه املدينة حتمل يف طياتها دروس��ًا مهمة للمناطق
احلضرية يف كل مكان.
يف ثمانيني��ات القرن العش��رين وتس��عينياته ،كان زعم��اء عصابات جتارة
اخمل��درات م��ن أمث��ال س��يئ الس��معة بابل��و أس��كوبار يحكمون ش��وارع
ميدل�ين ويس��يطرون على سياس��تها ،ومل يكن مصدر قوة أس��كوبار نابعًا
فق��ط من جت��ارة الكوكاي�ين الدولية املربح��ة (التي كان��ت تتغذى على
الطل��ب يف الوالي��ات املتح��دة) ،ب��ل أيض��ًا م��ن التف��اوت املف��رط ب�ين
الن��اس يف ميدل�ين وكولومبي��ا ،فعلى س��فوح جبال األندي��ز الوعرة عند
ال��وادي ال��ذي يحتضن املدين��ة ،كانت األحي��اء الفقرية الشاس��عة التي
تخل��ت عنها احلكومة عمليًا توفر للعصاب��ات َمددًا من اجملندين ،ويف
غي��اب اخلدمات العامة ،فاز أس��كوبار بقلوب وعقول أفقر س��كان ميدلني
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بسخائه ،حتى رغم ترويعه للمدينة.
واليوم يكاد املرء ال يتعرف على تلك األحياء الفقرية،
فف��ي ح��ي س��انتو دومينغ��و الفق�ير ،تعم��ل ش��بكة
امل�ترو املعلق اجلدي��دة يف املدينة ،والت��ي تتألف
من ثالثة خطوط ،على خدمة السكان ونقلهم مئات
األق��دام على املنحدر اجلبلي ،لتنهي بذلك عزلتهم
ع��ن وس��ط املدين��ة .واآلن ال تتج��اوز م��دة الرحل��ة
دقائق ،وأصبحت احلواجز االجتماعية واالقتصادية
ب�ين املس��توطنات غري الرس��مية وبقي��ة املدينة يف
طريقها إىل الزوال.
صحيح أن املشاكل التي تعانيها أحياء املدينة
تنمح ،لكن الفوائد التي جلبها حتسن
الفقرية مل
ِ
البنية األساسية واضحة بجالء يف البيوت النظيفة
املرتبة ،واجلداريات ،ومالعب كرة القدم التي تقع
بالقرب من حمطات املرتو املعلق .و ُت َعد العربات
املعلقة املشروع األكرث شهرة بني املشاريع التي
استحقت م��ي��دل�ين بفضلها يف ال��ع��ام امل��اض��ي
"جائزة فريونيكا رودج غرين للتصميم العمراين"
التي متنحها جامعة هارفارد ،وهي أكرث اجلوائز
أهمية واعتبارًا يف هذا اجملال.
بدءًا من والية رئيس املدينة سريجيو فاجاردو (الذي
يش��غل حاليًا منصب حاكم مقاطعة أنتيوكيا) الذي
ت��وىل منصبه يف ع��ام  ،2004بذلت املدينة جهودًا
ك�برى لتحوي��ل أحيائه��ا الفق�يرة ،وحتس�ين التعليم،
وتعزي��ز التنمي��ة( .أ َّكد رئي��س املدينة احل��ايل أنيبال
جافريي��ا عل��ى التزام��ه مبواصلة الس�ير على ُخطى
فاجاردو).
أقام��ت مدين��ة ميدل�ين بناي��ات عام��ة طليعي��ة يف
مناطق كانت األسوأ ً
حاال على اإلطالق ،فوفرت طالء
املس��اكن للمواطن�ين الذي��ن يعيش��ون يف األحياء
الفقرية ،ونظفت وجملت الشوارع -وكل هذا انطالقًا
من اعتقاد مفاده أن معاملة الناس على النحو الذي
يحفظ لهم كرامتهم من شأنه أن يحملهم على تقدير
قيم��ة حميطه��م والفخ��ر مبجتمعاته��م .وكان هذا
االعتقاد صادقًا ويف حمله بالفعل.

يف أنحاء العامل اخملتلفة ،تش��كل املدن موضوع وحمور املناقش��ات الرئيسية يف اجملتمع ،والسبب وراء هذا االهتمام وجيه،
فعندما يعيش األفراد يف أحياء مزدحمة يفقدون القدرة على اإلفالت من املش��اكل اجملتمعية الكربى :اتس��اع فجوة التفاوت
بني الناس ،والتدهور البيئي ،ونقص االستثمارات العامة.
وق��د ذَ َّك��ر املنتدى املش��اركني بأن املدن املالئم��ة للعيش تتطلب التخطيط -وهي الرس��الة املتناقضة مع املواقف الس��ائدة
يف الكثري من بلدان العامل ،ولكن يف غياب التخطيط واالس��تثمار احلكومي يف البنية األساس��ية والنقل العام واحلدائق وتوفري
املياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي ،تصبح املدن غري قابلة للس��كن ،والفقراء هم األكرث معاناة حتمًا من غياب هذه املنافع
العامة.
وحتمل ميدلني بعض الدروس ألمريكا أيضًا ،فقد أظهر بحث حديث كيف أدى التخطيط غري املالئم إىل تغذية العزل االقتصادي
يف الواليات املتحدة ،وكيف تش��كلت فخاخ الفقر يف املدن التي تفتقر إىل وس��ائل النقل العام نظرًا لنقص الوظائف التي ميكن
الوصول إليها.
وق��د ذه��ب املؤمت��ر إىل ما هو أبعد من هذا ،فش��دد على أن "املدن القابلة للس��كن" ليس��ت كافية ،فنح��ن يف احتياج إىل خلق
مناط��ق حضري��ة ،حيث يصبح بوس��ع األف��راد أن يزدهروا ويبدعوا ،ولي��س من قبيل املصادف��ة أن ينطلق التنوير -ال��ذي أدى بدوره
إىل أس��رع الزيادات وأكربها يف مستويات املعيش��ة يف تاريخ البشرية -من املدن ،فالفكر اجلديد نتاج طبيعي للكثافة السكانية
املرتفعة ،شريطة توافر الظروف السليمة؛ الظروف التي تشمل املساحات العامة ،حيث يستطيع الناس أن يتفاعلوا وحيث تزدهر
الثقافة والروح الدميقراطية التي ترحب باملشاركة العامة وتشجعها.
كان أحد املواضيع األساس��ية يف املنتدى اإلجماع الناش��ئ حول احلاجة إىل التنمية املس��تدامة بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديا،
والواقع أن كل جوانب االستدامة هذه تتشابك وتتكامل ،وتوفر املدن السياق الذي يسمح بتجلي هذا يف أوضح صوره.
واح��دة م��ن أكرب العقبات التي حتول دون حتقيق االس��تدامة تتمثل بالتفاوت وعدم املس��اواة بني الن��اس ،والواقع أن اقتصاداتنا
ودميقراطياتن��ا وجمتمعاتنا تدفع ثمنًا باهظًا له��ذه الفجوة املتنامية بني األغنياء والفقراء ،ولعل اجلانب األكرث ُقبحًا وإزعاجًا
لهذه الفجوة املتزايدة االتساع يف الدخل والرثوة يف العديد من البلدان أنها تعمل على تعميق عدم املساواة يف الفرص.
وق��د أظه��رت بع��ض املدن أن ه��ذه األمن��اط امللحوظة على نطاق واس��ع ليس��ت نتيجة لقوان�ين اقتصادية غري قابل��ة للتغيري،
فحت��ى يف البل��د املتقدم الذي يتس��م بأعظم قدر من التفاوت وعدم املس��اواة -الواليات املتح��دة -تضاهي بعض املدن مثل
سان فرانسيسكو وسان خوسيه أفضل االقتصادات أدا ًء من حيث تكافؤ الفرص.
ويف ظ��ل اجلمود السياس��ي الذي يبتلي العديد من احلكومات الوطني��ة يف أنحاء العامل اخملتلفة ،أصبحت املدن التقدمية
منارة لألمل ،وقد تبدو الواليات املتحدة غري قادرة على معاجلة مشكلة اتساع فجوة التفاوت املزعجة ،ولكن يف مدينة نيويورك
انت ُِخب العمدة ِبل دي بالسيو على وعد بالقيام بشيء حيال ذلك.
ورغم احلدود التي تقيد ما ميكن القيام به على املستوى احمللي -الضرائب الوطنية على سبيل املثال أكرث أهمية من الضرائب
البلدية -فإن املدن قادرة على املس��اعدة يف ضمان توافر اإلس��كان بأس��عار معقولة ،وهي تتحمل مس��ؤولية خاصة عن توفري
التعليم العام العايل اجلودة واملرافق العامة للجميع ،بصرف النظر عن الدخل.
وق��د أثبت��ت ميدل�ين واملنتدى احلضري العاملي أن ه��ذا ليس جمرد أضغاث أحالم ،فاحلياة يف عامل آخ��ر جديد أمر ممكن؛ وال
نحتاج إال إىل اإلرادة السياسية للسعي إىل حتقيق هذه الغاية.
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املؤمتر الدويل حول الشباب وفرص العمل
إسطنبول  9 – 8مايو 2014
عق��د يف إس��طنبول يوم��ي  9-8ماي��و  2014مؤمت��ر
دويل بعن��وان " حلول لتوظيف الش��باب" ش��ارك فيه
خ�براء وباحثون وعم��داء مدن وفمنظم��ات وهيئات
جمتم��ع مدين من الع��امل العربي والع��امل ..وكانت
قضاي��ا الش��باب وما يرتبط به��ا من مه��ارات وتأثريات
اجتماعي��ة واقتصادي��ة وثقافي��ة وتعليمي��ة حم��ور
نقاش��ات وح��وارات موس��عة س��لطت الض��وء عل��ى
املش��كالت والتحدي��ات الت��ي تواج��ه احلكوم��ات
وامل��دن يف توف�ير العمل للش��باب وتأم�ين احلماية
االجتماعية للساكنني.
ش��ارك يف تنظيم املؤمت��ر املعه��د العربي إلمناء
ً
ممث�لا بقس��م احلماي��ة
امل��دن والبن��ك ال��دويل
االجتماعي��ة وش��ركاء عاملي�ين أخري��ن حي��ث أك��دت
الكلمات االفتتاحية على احلاجة إىل التغيري وتوفري
الوظائف يف خضم مشاكل خمتلفة وغري متجانسة
ولعل األقرب الينا أن ما يسمى "بالربيع العربي" قد
كشف عن مشكالت وقضايا مل نكن نعرفها.

"البنك الدويل"
يف الهند س��تة ماليني يدخلون س��وق العمل ش��هريا
ويف أفريقي��ا  % 70م��ن االقتص��اد غ�ير منتظ��م ويف
الشرق األوسط  % 29.1عاطلون عن العمل يف العام
 .2013وعاملي��ا  600ملي��ون وظيف��ة عل��ى م��دى 15
عامل ستكون مطلوبة.
اس��تذكر املتحدث��ون وم��ن بينه��م منظم��ة العم��ل
الدولي��ة (  ) ILOاألزمة املالية العاملية يف س��بتمرب
 2008بع��د انهي��ار بن��ك  Lehman and brotherيف
الواليات املتحدة وكان��ت صدمة كبرية حيث ارتفعت
نس��بة البطال��ة بش��كل خمي��ف إىل  % 6و  % 5عل��ى
مستوى العامل.

وق��د تناول��ت مداخل��ة البن��ك ال��دويل الش��راكة م��ع
املعهد العربي إلمناء املدن ،وإشادة به ،كمؤسسة
عربي��ة تعم��ل من اج��ل النه��وض بالش��باب العربي..
ش��باب مل��يء بالطاق��ة و باحلاف��ز .وأك��د البن��ك أن
الس��ؤال املط��روح الي��وم :كيف جند احللول للش��باب
وماذا سيكون عليه الوضع بعد عشرين عامًا؟
فف��ي الع��ام  2030س��يكون النم��و الس��كاين اكرب من
التط��ور االقتصادي يف كثري من ال��دول  ..أنها أهداف
علينا جميعا أن نعمل من اجل حتقيقها.
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إحدى ورش العمل

كيف نحقق النقطة اخلضراء؟

متحدثون من قطر وجن��وب أفريقيا وفيتنام والربازيل
وتركي��ا واألردن ولبن��ان ومص��ر وتون��س والوالي��ات
املتح��دة وغريه��ا تناول��وا مش��كلة البطال��ة وكيفية
القض��اء عليها ،وأجمعوا عل��ى أن النمو االقتصادي
يج��ب أن يتزامن م��ع النمو الوظيف��ي ..والعملية يف
األس��اس تتص��ل بش��راكات وطني��ة وحملي��ة وهيئات
جمتم��ع مدين  ..يج��ب أن يكون ه��ؤالء جميعًا جزء
م��ن احل��وار ،وش��ركاء يف بن��اء املس��تقبل .اجلمي��ع
"ش��باب وش��ابات ورواد بهواتفه��م الذكي��ة" عليهم أن
يتحرك��وا وأن يعمل��وا لبناء اجلس��ور وس��د الفجوات،
واحلص��ول عل��ى التدري��ب يف س��بيل التغي�ير  .ال��كل
يج��ب أن يكون جز ًء ال يتجزأ من تش��كيل السياس��ات و
وضع الربامج.
خ�لال عش��ر س��نوات 73 ،ملي��ون فرصة عمل س��تكون
متوف��رة ..والس��ؤال هنا .م��ا هي اس��تعداداتنا؟ كيف
ُنم ّكن الش��باب من احلصول على املهارات؟ هل هي
مهارات حياتية ..أم مهارات تعليمية وجامعية؟
اإلحصائي��ات يف أم�يركا تش�ير إىل أن كثريي��ن ق��د
غ�يروا أعمالهم عدة مرات .أنها رحل��ة من مكان آلخر،
وم��ن عم��ل إىل آخ��ر  ..مبعن��ى أن املس��ألة تتص��ل
بقابلية الش��باب للتعلم من خالل ال��دورات التدريبية
والكورس��ات التعليمي��ة م��ن أج��ل اكتس��اب املهارات
و ولوج س��وق العمل .والس��ؤال هنا :من الذي س��يوفر
ه��ذه املهارات ويعمل عل��ى تقويتها لدى الش��باب؟
هل ننتظر احلكومات؟ اجلواب :بالطبع ال.
هن��ا ي�برز دور اجلامع��ات ومرحلة ما بع��د اجلامعة.
يج��ب أن تك��ون هن��اك مقارب��ات ب�ين ف��رص العم��ل،
ومه��ارات الش��باب ،واس��تعدادهم للعم��ل واس��تثمار
ه��ذه امله��ارات .هن��ا ت�برز أهمي��ة التدري��ب واإلعداد
اجليد.
ويف راي اخل�براء أنه��ا لعب��ة كب�يرة ،والالعب��ون

االساس��يون فيه��ا ك�ثر .أن علين��ا أن نعم��ل م��ن أج��ل
التغيري وبشراكات حملية و وطنية ،مع االستفادة من
جتارب ناجحة خارج احلدود.

قصة جناح
يف جلس��ة العم��ل الثالث��ة مت اس��تعراض التجرب��ة
الفيتنامي��ة .فف��ي الع��ام  1980كان��ت فيتن��ام دول��ة
فقرية جدًا .واليوم أصبحت " قصة جناح" يف انعاش
االقتص��اد ،ومكافح��ة الفقر ..لقد حتول��ت فيتنام من
اقتص��اد كان يعتم��د اعتم��ادًا كليًا عل إنت��اج األرز إىل
اقتص��اد أصب��ح ينت��ج اإللكرتونيات ..وه��ذا كله بفضل
انته��اج سياس��ات تعليمية حمكمة م��ن عمر 24 – 16
عامًا .واملس��ألة هنا تتطلب مراجعة دائمة للمناهج
التعليمي��ة لتوف�ير امله��ارات الت��ي يحتاجه��ا النم��و
املستدام تبعًا لكل مرحلة.
يف فيتنام  54جمموعة عرقية تتحدث لغات خمتلفة،
وكان عل��ى ه��ذه اجملموعات أن تتح��ول من جمتمع
زراع��ي إىل جمتم��ع صناع��ي ..وكان البد م��ن اعتماد
اللغة الفيتنامية لغة واحدة يف التعليم:
"نح��ن نح��ب التعلي��م ..وكل فيتنامي يري��د أن يتعلم"
– ق��ال احملاضر -لذلك وضع��ت الدولة الفيتنامية
"التعلي��م" هدف��ًا اس�تراتيجيًا وخصص��ت  20%م��ن
امليزانية العامة للتعليم.
وطرح املتحدث الفيتنامي النقاط التالية:
• لق��د جعلن��ا مرحل��ة الروض��ات خم��س س��نوات..
باعتب��ار أن التعلي��م يف ري��اض األطفال أه��م كثريًا من
كون الروضات مكانًا لتجمع األطفال.
• نرك��ز االهتم��ام عل��ى حمتوى املناهج الدراس��ية..
وتركن��ا للط�لاب اختي��ار م��ا يري��دون ،وأن يتعلم��وا
بالطريقة التي يحب��ون ..وبدورنا نقوم بتقييم الدورات
والكورسات مبا يتالءم ورغبات الطالب.
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برنامج املعهد العربي إلمناء املدن

ش��ارك املعهد العربي إلمن��اء املدن يف فعاليتني تناولتا نتائج مس��ح
جمتمع��ي س��ريع للش��باب يف كل م��ن حل��ب وتون��س واحت��اد بلدي��ات
الفيحاء لبنان.
لق��د رك��زت نتائ��ج املس��وحات اجملتمعية للش��باب يف امل��دن العربية
الث�لاث ،على التحديات الكثرية التي تواجه الش��باب يف االنتقال الناجح
إىل مرحل��ة النضج والرش��د واحلي��اة العملية وس��لطت النتائ��ج الضوء
على أولويات السياسات الرئيسة التي تتعامل مع هذه التحديات ،حتى
ً
تفصيال،
تك��ون نقط��ة انط�لاق لصياغ��ة خطط عم��ل جمتمعي��ة أك�ثر
به��دف تعبي��د الطري��ق نح��و احلي��اة العملي��ة يف املدن الثالث .ويش�ير
تدين مس��تويات رأس املال البشري بني الشباب إىل احلاجة إىل منحهم
" فرص��ة ثانية للتعليم" ،يتم تصميمها على نحو يعوض الش��باب عن ما
فاته��م من التعلي��م ،وميدهم مبهارات احلياة والعل��م الالزمة إلبعادهم
عن ش��بح البطالة ،وتدين مستوى جودة الوظائف .ففي حلب مل تتجاوز
نس��بة الش��باب احلاصليــن علــى ش��هــادات التعليـم الثانــوي أو األعلـى
 ،% 13فيم��ا تبل��غ النس��بة املقابل��ة يف كل م��ن احتاد بلدي��ات الفيحاء
وتون��س % 61 ،و  % 35عل��ى الت��وايل .وتت��ذرع نس��ب كبرية من الش��باب
بعدم كفاية املهارات.
يش�ير التص��ور الذي يعتق��ده الش��باب ،بتدين مس��توى مالئم��ة التعليم
والتدري��ب ملتطلب��ات احلي��اة العملي��ة يف امل��دن العربية الث�لاث ،إىل
وج��ود ض��رورة ملح��ة إىل إج��راء إصالحات واس��عة ته��دف إىل حتقيق
املواءم��ة بني التعليم والتدريب ،وبني متطلبات س��وق العمل على نحو
أوثق.
ويف مداخلة املعهد العربي إلمناء املدن حول تقييم سوق العمل
لبحث وتعزيز فرص التوظيف ألطفال الشوارع ،أكد امللخص التنفيذي
للدراسة التي قام بها خرباء املعهد بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات
اجملتمع املدين يف مصر ،أن مشكلة أطفال الشارع تعترب من الظواهر
االجتماعية التي تؤثر سلبًا على النمو االق��ت��ص��ادي واالجتماعي
للدولة ..كما أنها دليل قاطع على إه��دار حقوق بعض الفئات من
األطفال التي ميكن أن متثل ثروة بشرية واقتصادية إذا أحسن التعامل
معها وتوظيفها على الوجه األمثل .وال تنتمي مشكلة أطفال الشارع
يف مصر إىل سبب منفرد ولكنها مشكلة متعددة األبعاد ،حيث يدفع
مزيج من العوامل األطفال للجوء إىل الشارع ،مثل اإلساءات املوجهة
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للطفل من جانب أسرته ،وضعف
ال��ت�راب����ط األس�������ري ،وال��ه��ج��رة
ال���ع���ش���وائ���ي���ة م����ن ال����ري����ف إىل
املدينة ،وعدم التكيف مع نظام
التعليم الرسمي مما يؤدي إىل
التسرب من املدارس.
اعتمدت ال��دراس��ة على أدوات
كمية وكيفية جلمع البيانات،
واه���ت���م���ت ب��ب��ح��ث ال���س���وق من
منظور القطاع اخلاص باعتباره
ال���ش���ري���ك ال������ذي ل���دي���ه ف���رص
التوظيف أو الطلب على أطفال
ال��ش��ارع .كما رص���دت خصائص
األطفال واجتاهاتهم ومهاراتهم
وتطلعاتهم باعتبارهم الطرف
اآلخ����ر يف ال��س��وق ال����ذي ميثل
العرض .Supply
أن ال���دراس���ات واألب���ح���اث التي
تقوم بها منظمة املدن العربية،
م���ن خ��ل�ال ج��ه��ازه��ا العلمي
وال���ف���ن���ي ،امل���ع���ه���د ال��ع��رب��ي
إلمن���اء امل���دن ،وب��ال��ت��ع��اون مع
م��دن مصرية وس��وري��ة ولبنانية
وتونسية وبتمويل من مؤسسات
دولية وإقليمية مانحة  ..هذه
الدراسات هدفها متكني املدن
والبلديات العربية من الوقوف
على املشكالت والتحديات التي
تتصل بقضايا ال��ش��ب��اب وف��رص
العمل ومعاجلة ظاهرة التسرب
امل���درس���ي وأط���ف���ال ال���ش���وارع،
وتقدمي تقارير علمية ،إحصائية
تساعد ق��ادة امل��دن والبلديات
يف اعتماد الربامج والسياسات
املتصلة باحللول واملعاجلات
الناجعة.
جانب من ورش العمل

منظمة املدن العربية تشارك يف مؤمتر ومعرض
العمـ ــل البلـ ــدي اخلليجـ ــي الثامـ ــن
أبو ظبي  9 – 8أبريل 2014
شاركت منظمة امل��دن العربية
يف م���ؤمت���ر وم���ع���رض ال��ع��م��ل
البلدي اخلليجي الثامن الذي
ع��ق��د حت��ت ع��ن��وان " خ��دم��ات
بلدية مستدامة لتعزيز ج��ودة
احل��ي��اة " يف أب���و ظ��ب��ي خ�لال
الفرتة  9 – 8أبريل  ، 2014حتت
رعاية نائب رئيس جملس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور
بن زايد آل نهيان ،ومبشاركة كبرية
من اخل�براء واملتخصصني من
خمتلف دول اخل��ل��ي��ج العربي
وال��ع��امل م��ن القطاعني العام
واخلاص.
رك��ز امل��ؤمت��ر على ع��دة حم��اور
سلطت الضوء على املشروعات
وال����رؤى واالس�ترات��ي��ج��ي��ات التي
تدعم جهود االرتقاء بآلية العمل
ال��ب��ل��دي وت��ط��وي��ر امل��م��ارس��ات
واإلج����راءات الكفيلة مبواصلة
م��س�يرة التقدم وال��ب��ن��اء وتعزيز
القدرة التنافسية واإلنتاجية يف
دول جملس التعاون اخلليجي.
ألقى وزي��ر البيئة واملياه بدولة
اإلمارات الدكتور راشد أحمد بن
فهد كلمة أكد فيها على أهمية
ت��ع��اون جملس ال��ت��ع��اون ل��دول

اخلليج العربية لتطوير اخلدمات
ال��ب��ل��دي��ة يف دول��ه��م وال��وص��ول
بها إىل مستويات عاملية .وقال
أن تطوير اخلدمات البلدية يف
اإلم�����ارات ع��ل��ى سيبيل امل��ث��ال
ح��ظ��ي ب��اه��ت��م��ام ك��ب�ير م��ن قبل
اجل��ه��ات املعنية حيث كثفت
ال��س��ل��ط��ات ال��ب��ل��دي��ة ج��ه��وده��ا
لالرتقاء مبستوى اخلدمات التي
تقدمها كما ونوعا ،وأن اخلدمات
البلدية تشكل ج��زءًا مهمًا من
حزمة اخلدمات احلكومية ،نظرًا
لكونها األك�ثر طلبًا والرتباطها
امل���ب���اش���ر مب���ص���ال���ح ال��س��ك��ان
االجتماعية واالقتصادية.
وأض��اف قائال :أن البلدية تستند
يف خطتها لتطوير خدماتها
إىل ما تضمنته (رؤي��ة اإلم��ارات
 )2021التي أكدت أهمية إنشاء
بنية حتتية عاملية توفر أعلى
م��س��ت��وي��ات اجل�����ودة م��دع��وم��ة
بخطط اسرتاتيجية حكومية
فعالة تركز على تعزيز التنسيق
والتكامل ب�ين خمتلف اجلهات
امل��ع��ن��ي��ة وت����ق����دمي خ���دم���ات
ح��ك��وم��ي��ة م��ت��م��ي��زة ومتكاملة
ت��ف��وق اح��ت��ي��اج��ات املتعاملني

وتعلي من قيم التميز والشفافية
واحلوكمة.
وأش�����ار إىل أن ب��ل�اده ت��رك��ز يف
جهودها خالل السنوات القليلة
امل��اض��ي��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر حزمة
خ��دم��ات��ه��ا ال��ب��ل��دي��ة وت��وس��ي��ع
ن��ط��اق االس���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا وف��ق
أع��ل��ى معايري اجل���ودة وأفضل
املمارسات يف هذا اجملال.
ول���ف���ت وزي�����ر ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ي���اه
اإلم��ارات��ي إىل "مشروع تصنيف
م���راك���ز خ���دم���ة امل��ت��ع��ام��ل�ين"
(ن��ظ��ام ال��ن��ج��وم) ال���ذي أطلقه
نائب رئيس الدولة رئيس جملس
الوزراء حاكم دبي الشيخ حممد
بن راشد آل مكتوم  ،ضمن برنامج
اإلم�����ارات للخدمة احلكومية
امل��ت��م��ي��زة ك��ت��ج��رب��ة ح��ك��وم��ي��ة
جديدة تعد األوىل على مستوى
املنطقة إلعادة صياغة مفهوم
ت��ق��دمي اخل��دم��ات يف القطاع
العام وفق معايري أعلى وكفاءة
يف العمليات تضاهي القطاع
اخلاص خاصة قطاع الضيافة.
وق��ال :مت توثيق برنامج اإلم��ارات
للخدمة احلكومية املتميزة
وإص�����داره ك��م��واص��ف��ة قياسية
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إماراتية كما مت اعتمادها مؤخرًا
أيضًا كمواصفة قياسية عربية.
وح��ال��ي��ًا نسعى للدفع باجتاه
اعتمادها كمواصفة عاملية.
م���ن ج��ان��ب��ه ،ق���ال رئ��ي��س دائ���رة
ال��ش��ؤون البلدية يف أبوظبي،
سعيد عيد الغفلي :ننطلق يف
النظام البلدي بإمارة أبوظبي
وب��ل��دي��ات ال���دول���ة ،م��ن م��ب��ادئ
توجيهية راسخة تتمثل يف رؤية
 2030إلم����ارة أب��وظ��ب��ي ورؤي���ة
اإلم����ارات  ،2021التي تؤكد أن
ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة
ه��و خ��ط��وة أس��اس��ي��ة نحو بناء
جمتمع متطور واقتصاد متنوع
ق����ادر ع��ل��ى ال��ت��ن��اف��س ع��امل��ي��ًا،
وي��رت��ك��ز ع��ل��ى ع���دد م��ن األس��س
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امل��س��ت��دام��ة ال��ت��ي ت��أخ��ذ بعني
االع��ت��ب��ار اح��ت��ي��اج��ات اجملتمع
واحد،
آن
ٍ
والبيئة واالقتصاد يف ٍ
ويف الوقت نفسه نسعى لتعزيز
ال��ش��راك��ة م��ع ال��ق��ط��اع اخل��اص،
ن��ظ �رًا ل��ل��دور ال���ذي تلعبه ه��ذه
الشراكة يف تنويع مصادر الدخل
وتعزيز ج��ودة احل��ي��اة وحتقيق
رفاهية الشعوب.
وأش����ار إىل أن أه��م��ي��ة امل��ؤمت��ر
تكمن يف تركيزه على املشروعات
وال����رؤى واالس�ترات��ي��ج��ي��ات التي
ت��دع��م اجل��ه��ود ن��ح��و االرت��ق��اء
ب��آل��ي��ة ال��ع��م��ل ال��ب��ل��دي وتطوير
املمارسات واإلج��راءات الكفيلة
مبواصلة مسرية التقدم والبناء
وت���ع���زي���ز ال����ق����درة ال��ت��ن��اف��س��ي��ة

واإلنتاجية.
تخلل املؤمتر عقد جلسة عامة
حول االسرتاتيجيات التي ميكن
لبلديات دول جملس التعاون
اخلليجي أن تعتمدها إلنشاء
مناطق حضرية مستدامة مع
احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ت�راث وإن��ش��اء
جمتمعات نابضة باحلياة ومدن
م�لائ��م��ة ل��ل��ع��ي��ش .ك��م��ا تضمن
امل��ؤمت��ر جلسة جانبية ح��ول
"احلكومة الذكية" ،وأخرى حول
مسائل إدارة النفايات واحلاجة
إىل تبنّي "امل��ف��ه��وم ال��ذك��ي".
وجلسة حول "خدمة العمالء
والشراكة اجملتمعية" وجلسة
عن خدمات العمالء الذكية.

املناظرة الدولية حول اإلعمار وسياسات املدن
أغادير  -اململكة املغربية  19-17أبريل 2014
ش��اركت منظم��ة امل��دن العربي��ة يف املناظ��رة الدولي��ة ح��ول اإلعمار
وسياس��ات امل��دن يف مدين��ة أغادير باململك��ة املغربية خ�لال الفتـرة
 19-17أبريل . 2014
مت تنظي��م املناظ��رة يف اط��ار االهتم��ام بقضاي��ا اإلعم��ار وتس��ليط
الض��وء عل��ى التحدي��ات الك�برى الت��ي تواجه امل��دن على املس��تويات
الدميوغرافي��ة واالجتماعية واالقتصادية والبيئية التي تكتس��ب أهمية
يف تعزيز التنافسية.
سلطت املناظرة الضوء على خمتلف اإلشكاليات املرتبطة بسياسات
امل��دن م��ن خ�لال ورش عم��ل تناول��ت ع��دة مواضيع م��ن أبرزها الس��كن
والتهيئ��ة احلضري��ة والتدب�ير البيئ��ي ورهان��ات التنمي��ة املس��تدامة
والتعم�ير وتدبري املوارد الطبيعية وإش��كالية متويل التنمية العمرانية
يف العامل خاصة يف الدول النامية وكذلك إش��كالية احلكامة باملدن
الكربى إضافة إىل اس�تراتيجية اإلنتاج األنظف كمدخل لتفعيل التنمية
املس��تدامة يف البلدان العربية ودور األطر التش��ريعية يف ضبط النمو
العمراين.
ألق��ى ممثل وايل جهة س��وس ماس��ة درعة كلمة قال فيه��ا أن اململكة
املغربية اعتمدت اجلهوية املوس��عة لتك��ون قاطرة للتنمية يف البالد
املغربي��ة وأض��اف أن التن��وع اجله��وي هو نقط��ة يف جذب اس��تثمارية
لإلعم��ار وإع��ادة التأهي��ل وتوف�ير الوظائ��ف وحمارب��ة الفق��ر لألمي��ة
واإلقصاء.
كم��ا حت��دث رئيس بلدي��ة أغادير ط��ارق قباج عن إع��ادة بن��اء أغادير بعد
زلزال عام  ..1960مش�يرًا إىل العش��وائيات التي أقيمت على أرض هش��ة
ويف منطق��ة زلزالي��ة وق��ال أن البلدية تعم��ل على توفري مس��اكن بديلة
لتلك العش��وائيات مع اعتم��اد برامج للتأهيل احلض��ري وحتقيق التوازن
التنموي يف املدينة وحميطها .
كما حت��دث يف اجللس��ة االفتتاحي��ة الكاتب الع��ام لفدرالي��ة التضامن
ع��ن خط��ط الفدرالية وم��ن بينها إقامة مناظرة س��نوية بهدف اكتس��اب

اخل�برات والتج��ارب الناجحة من
مدن عربية وأجنبية.
ش��ارك يف املناظ��رة ع��دد م��ن
ال��دول العربي��ة م��ن بينه��ا قط��ر
والبحري��ن واألردن وفلس��طني
والس��ودان ومصر والع��راق ودول
أفريقية و أوروبية.
ل��ق��د أص��ب��ح��ت امل�����دن ت��واج��ه
حتديات كربى على املستويات
ال��دمي��وغ��راف��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
واالق��ت��ص��ادي��ة والبيئية .وتعد
امل����دن أق��ط��اب��ًا م��ه��م��ة لتعزيز
ورب��ح ره��ان التنافسية اجملالية
باعتبارها
الفض��اء األمث��ل خلل��ق ال�ثروة
وف��رص العم��ل .لك��ن امل��دن يف
نف��س الوق��ت تواج��ه حتدي��ات
مرتبطة بوضعيته��ا االقتصادية
املتميزة التي ترفع من جاذبيتها
الدميوغرافي��ة مما يزيد الضغط
وي��ؤدي إىل خل��ل يف املنظومة
احلضرية.
وي��ويل امل��غ��رب اهتمامًا بالغًا
ل��س��ي��اس��ة امل��دي��ن��ة وذل����ك من
خ�لال ب��ل��ورة م��ق��ارب��ات تشاركية
وم���ت���ج���ددة ت��ه��دف إىل ت��ع��زي��ز
التنافسية ال��وط��ن��ي��ة وحتقيق
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تنمية حضرية مستدامة تقوم
علــى تعزيــز املقومات الرتاثية
ال��وط��ن��ي��ة واحمل��ل��ي��ة وتعبئة
ال��ف��اع��ل�ين يف إط����ار منظومة
ت���ق���وم ع��ل��ى م���ب���دأ احل��ك��ام��ة
والتفريع ومبا ينسجم مع دستور
اململكــــة لسنـــــة  . 2011وتعد
جهة سوس ماسة درعة منوذجًا
للتمدن على املستوى الوطني
س��واء تعلق األم��ر بتنوع أمناط
التمدين فيها أو بوترية التمدين
نفسه .وإذا كانت نسبة التمدين
على مستوى جهة سوس ماسة
درعة ضعيفة مقارنة باملستوى
الوطني ف��إن دينامية التمدين
ت��ظ��ل ج��د ه��ام��ة ح��ي��ث انتقلت
نسبة الساكنـة احلضريـــــــة مــن
 % 5,1سنـــة  1960لتـــتـجـــاوز
 % 42حاليًا .ونفس األمر يعكسه
معدل الزيادة السنوية للسكان
احل��ض��ر ال����ذي يسجــل % 3,5
مقابل  % 2,1بالنسبة للسكان
احلضر على املستوى الوطني.
وي��ظ��ل أغ���ادي���ر ال��ك��ب�ير القطب
احلضري اجلهوي األه��م والذي
يركز  % 60من الساكنة احلضرية
باجلهة .من هذا املنطلق ،ويف
إط����ار ال��وع��ي امل��ت��ن��ام��ي ب��دور
اجمل��ت��م��ع امل����دين يف ب��ل��ورة
سياسات عمومية ناجعة جاء
تنظيم املناظرة الدولية من قبل
ف��درال��ي��ة ال��ت��ض��ام��ن اجلمعوي
جل���ع���ة س�����وس م���اس���ة درع����ة
ملواكبة جهود كافة الفرقاء يف
تنفيذ سياسات املدينة وذلك
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من خالل متدخلني وباحثني وعمداء مدن سلطوا الضوء على خمتلف
اإلشكاليات املرتبطة بسياسات املدن.
وقد كان ملنظمة املدن العربية ،ومؤسسة جائزة املنظمة مداخلتان
تناولتا مسرية املنظمة ومؤسسة اجلائزة يف خدمة عملية التنمية
وخلق املنافسة بني املدن العربية جلعل املدن مدن آمنة ومستقرة
وقابلة للعيش.
وقد استعرضت ورقة املنظمة جتارب وممارسات مدن عربية وأجنبية
يف جماالت العمل البلدي وقطاعاته اخملتلفة .ومما جاء يف ورقة
العمل :لقد تبنى قادة العامل يف العام  2000إعالن األلفية للتنمية
الذي وضع أسس حتقيق أهداف تنموية معينة بحلول  .2015ويتكون
اإلعالن من فقرات تهدف إىل تقليص الفقــر وحتقيق التنمية البشرية ،غري
ً
ضئيال نتيجة ما شهده العامل
أن ما حتقــق من هـذه األهــداف يعتبــر
مــن حروب إقليمية وكوارث طبيعية وأزمــة مالية واقتصــادية حادة،
وهذا ما دفــع األمم املتــحدة و وكاالتها املتخصصة بقضايا التنمية
والسكان ،إىل مراجعة األهداف التي تضمنها إعالن األلفية لوضع رؤية
عاملية جديدة للفرتة التي ستعقب العام .2015
وقد أصدرت دائرة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة
يف نيويورك مسحها السنوي ل�لأوض��اع االقتصادية واالجتماعية
العاملية حتت عنوان" حتديات التنمية املستدامة  .. "2013حيث أكد
املسح أن االستمرار يف اسرتاتيجيات التنمية احلالية لن يكون كافيًا
لتحقيق التنمية املستدامة بعد العام  2015بسبب كرثة الشواهد التي
تربهن على تزايد خطورة التغريات املناخية واستمرار تهديد اجلوع
وسوء التغذية وتزايد الفروقات يف توزيع الدخل وسرعة انتشار التحضر
واستمرار حاجة ماليني املساكن إىل الطاقة.
واع�ت�رف امل��س��ح ب��وج��ود جمموعة م�تراب��ط��ة م��ن حت��دي��ات التنمية
املستدامة التي تستدعي االهتمام .وقد اختار املسح ثالثة عناصر
لتأثريها املباشر:
• املدن املستدامة • ضمان الغذاء والتغذية السليمة • الطاقة

ومن الطبيعي أن تكون هناك اختالفات بني امل��دن ،مما يجعل من الصعب إعطاء من��وذج موحد ميكن
تطبيقه لتحقيق التنمية املستدامة ..باعتبار أن أولويات املدن وأهدافها ليست واحدة ،وإمنا يجب تفصيلها
لتالئم التحديات والفرص التي يحددها املستفيدون يف كل مدينة أو منطقة.
إن سرعة التحضر الذي تشهده املدن فرضت ضغوطات كبرية على املوارد األساسية وعلى خدمات القطاع
العام .فمنذ العام  2007يعيش أكرث من نصف سكان العامل يف املدن ...وبحلول  2050يتوقع أن تكون نسبة
احلضر أكرث من  % 70مع ما يستتبع ذلك من موارد مالية ومشاريع بنى حتتية ونقل وطاقة وسكن.
لقد كان موضوع الهجرة من الريف إىل املدينة يشغل بال جميع املعنيني بعملية التنمية والتحضر .أما
اليوم ومع اتساع رقعة التحضر والنمو السريع للمدن ..أصبحت التنمية املستدامة حتمل عنوان "التنمية
املتكاملة" التي تبدأ من الريف إىل املدينة والعكس بالعكس .ولعل القاسم املشرتك يف عملية التنمية هو
األرض واستعماالتها .أي أن تنمية الريف تنسحب جغرافيًا على املدن واملناطق احمليطة بها.
أن الريف واحلضر ليسا متضادان وإمنا عملية التنمية على املستويني احمللي والوطني يفرتض أن تكون
متكاملة بغرض حتسني األساليب الزراعية بالريف ..وهذا يقود إىل حتضر زراع��ي يسهم يف إقامة أسواق
صناعية وتسويقية داخل املدن ،مبعنى أنه ليس هناك اي تناقض ريفي أو حضري .فالتنمية كما نفهمها
تؤدي إىل تطور طبيعي يف العالقة بني الريف واملدينة.
من هنا ميكن القول أن املدن قد أكدت نفسها كعنصر فاعل وأساسي يف بلوغ أهداف التنمية األلفية وبالتايل
فإن االستثمار يف اخلدمات األساسية ينبغي أن يكون أولوية كونه يقلل من عدم املساواة ويساهم يف
التنمية " التقرير العاملي الثالث حول الالمركزية والدميقراطية احمللية يف القمة العاملية الثالثة".
نحن ندرك أنه على مدى الثالثني سنة القادمة سوف يحدث منو دميوغرايف كبري وهو ما يتطلب استيعاب
مليار وخمسمائة مليون مواطن جديد ،من هنا كان علينا أن نوحد ما بني ما هو ريفي وما هو حضري لنتمكن
من تنفيذ عملنا .فاملطلوب  :مدن شاملة اجتماعيًا ..ومستدامة اقتصاديًا وآمنة ،وتتوافر فيها املياه النظيفة
والهواء النقي .أن املطلوب إعادة بناء األهـداف مبنطـق العصر وليس باستخدام أفكار القرن التاسع عشـر،
ومن هذه األهداف القضاء
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على الفقر ،ورفع مستوى العشوائيات ،وتأمني السكن املناسب ..األمر
الذي يستدعي استخدام مؤشرات عقالنية تتفق ومعطيات التطور نحو
" بيئة منصفة ومواتية".

اليوم الواحد وتشجيع اجملتمع
على احلد من اخمللفات وإعادة
تدويرها كمسؤولية عامة.

أن الفرص كبرية وممكنة  ..ويفرتض أن يكون هذا هو هدفنا لألعوام
القادمة.

هذا وقد صدر عن املناظرة بيان
ختامي أش��اد مبنظمة امل��دن
العربية كراعية لقضايا املدن
وال��ب��ل��دي��ات واألن��ش��ط��ة و ورش
العمل والندوات التي تعقدها
املؤسسات التابعة للمنظمة.
وت��ق��رر تنظيم م��ن��اظ��رة سنوية
من أج��ل توطيد جسر التواصل
واالس����ت����ف����ادة م����ن ال���ت���ج���ارب
الناجحة.

التجربة القطرية
لقد كانت "التجربة القطرية يف تدوير اخمللفات املنزلية" التي قدمها
الدكتور فراج الشيخ الفزاري من املوضوعات التي استقطبت اهتمام
املشاركني ،حيث تناولت الورقة السمات الرئيسية للتجربة القطرية
بخصوص معاجلة اخمللفات وخ��ط��ة وزارة البلدية والتخطيط
العمراين القطرية إلدارة اخمللفات الصلبة وإع��ادة تدويرها وكذلك
تقليل نسبة اخمللفات املنزلية عند  1.6كيلو غرام نصيب الفرد يف
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املنتدى األول للمدن الصينية – العربية
ش��اركت منظم��ة امل��دن العربية يف املنت��دى األول للمدن الصيني��ة – العربية يف مدينة مبدينة تشيوانتش��و
(مدينة الزيتون) مبقاطعة فوجيان الصينية خالل الفرتة  19-16يونيو .2014
يأت��ي انعق��اد املنتدى األول للمدن الصينية العربية يف إطار التعاون بني جمعية الصداقة للش��عب الصيني
م��ع البل��دان األجنبي��ة واحلكومة الش��عبية ملقاطعة فوجي��ان بجمهوري��ة الصني الش��عبية ومنظمة املدن
العربية.
انعق��د املنت��دى حت��ت عنوان «التعاون اجلدي��د يف منطلق طريق احلرير» ومت مناقش��ة عدد من احملاور من
بينه��ا «إقام��ة احل��زام االقتصادي لطري��ق احلرير» و»طري��ق احلرير البح��ري يف القرن الـ »21و»آف��اق التعاون
االقتص��ادي والتج��اري واالس��تثماري بني املدن الصيني��ة والعربي��ة» و «التحضر والتنمية املس��تدامة للمدن
وجتارب إدارة املدن».
وأكد اجملتمعون على أهمية تعزيز التعاون بني املدن الصينية والعربية واالس��تفادة من اخلربات واملشاريع
التي تعنى باملدن والتنمية املستدامة.

كلمة األمني العام ملنظمة املدن العربية

وفيم��ا يل��ي كلمة أمني ع��ام منظمة امل��دن العربية
يف املنتدى األول للمدن الصينية – العربية:
بداية نتوجه بالش��كر اجلزي��ل لرئيس وأعضاء جمعية
الصداق��ة للش��عب الصين��ي م��ع ش��عوب الع��امل
عل��ى الدع��وة الكرمية واجله��د املب��ذول يف تنظيم
املنت��دى األول للم��دن الصينية العربي��ة .كما نتوجه
بأطي��ب التحيات الرقيقة والتمنيات اجلميلة للمدينة
املضيفة "مدينة الزيتون" ،املدينة التي يرمز اسمها
إىل شجرة الزيتون ،شجرة السالم واحملبة والوئام.
لقد جئنا إىل مدينة الزيتون لنعزز التواصل والتعاون،
وندف��ع بجهودن��ا املش�تركة عل��ى طري��ق الصداق��ة
وعالقات التوأمة.
جئن��ا نضي��ف جديدًا إىل ما بدأن��اه يف مؤمترنا العام
اخلامس عش��ر ملنظم��ة املدن العربي��ة الذي انعقد

وفد األمانة العامة مع عمدة مدينة تشيوانتشو والقنصل الكويتي يف كوانزو

يف الكوي��ت يف الع��ام  ،2010لنقي��م ونعمل من أجل
حياة أفضل ومدن أجمل.
أن ثم��ار التع��اون ب��روح عملي��ة ومنفتح��ة جتع��ل من
قطف الثمار واكتس��اب اخلربة وال��دروس يف التواصل
اإلنس��اين ..حتت مظل��ة التواص��ل الصين��ي العربي،
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مبثاب��ة كنز وترجمة أمين��ة ملعيار مهم من أجل قياس التقدم والتنمي��ة االقتصادية واالجتماعية على صعيد
املدن واألقاليم واملناطق.
أن انعقاد هذا املنتدى يف هذه املدينة اجلميلة س��وف يؤس��س ملنتديات أخرى عربية  -صينية تطرح العديد
م��ن القضاي��ا البالغة األهمية مب��ا يف ذلك التكيف مع التغ�يرات املناخية واجلهود الرامية إىل حتس�ين إدارة
املوارد ،والتوسع احلضري ونشأة املدن الكربى وزيادة فرص العمل أمام الشباب وتوسيع رأس املال البشري.
ويف اعتقادن��ا أن الش��عار ال��ذي ينعقد حتت مظلته هذا املنت��دى وهو احلزام االقتص��ادي لطريق احلرير إمنا
ين��درج يف س��ياق م��ا نعم��ل معًا م��ن أجله ..وه��و فتح أف��اق تعاون اقتص��ادي وجت��اري واس��تثماري بني املدن
الصينية والعربية.
أن التحديات التي تواجهه مدننا العربية ال تختلف عن مثيالتها يف املدن الصينية ومدن العامل .فقبل عشرين
عام��ًا انعق��دت قمة األرض يف ريو دي جانريو ،ومل تكن املدن يف ذلك الوق��ت حاضرة يف القمة كما كانت يف
ري��و  ... +20وم��ع تزايد معدالت النمو الس��كاين واتس��اع رقع��ة التحضر والتمدن ،وس��قوط املوان��ع واحلواجز
الت��ي كانت حتول دون التواص��ل واالتصال وتبادل اخلربات والتجارب ...أصبحت املدن قاعدة أساس��ية للعمل
التنموي املقرون باملش��اركة والعدالة االجتماعية ....فال تنمية مس��تدامة من غري شراكة حقيقية ...وال تنمية
مستدامة من غري عمل جماعي يؤدي حلماية بيئية وإدماج اجتماعي.
م��ن أج��ل ذلك نحن هنا اليوم ،فمن��ذ العصور القدمية الس��ابقة للميالد كان الصيني��ون يجيبون مياه احمليط
الهندي ،وكانت س��فنهم تقوم برحالت طويلة فيما بني املوانئ الصينية وموانئ الهند الغربي .ومثل ذلك كان
يفعل العرب ،فقد كانت س��فنهم تبحر من موانئ اخلليج العربي والس��واحل اليمنية إىل موانئ الهند الغربية
وإىل ساحل جنوب الهند ،حيث يلتقون هناك بالتجار الصينني ويحصلون منهم ومن التجار الهنود على بضائع
الصني والهند ،ويبيعونهم بضائع اجلزيرة العربية الثمينة.
أن احلدي��ث ع��ن طريق احلرير وتأثريه الكب�ير على ازدهار احلضارات القدمية ،مث��ل الصينية واملصرية والهندية
والرومانية يجعلنا نس��تذكر ما نحن عليه اليوم حيث أرس��ت تلك احلضارات القواعد للعصر احلديث .وها نحن
اليوم يف هذا املنتدى نضيف جديدًا إىل ما تركه لنا أجدادنا من أجل إقامة مدن آمنة ومزدهرة وقابلة للعيش.
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ليفربول  -مناقشات أممية مبشاركة السلطات احمللية:

أهداف التنمية املستدامة  OWG 12يف جدول أعمال ما بعد 2015
شاركت منظمة املدن العربية يف اجتماع اجمللس
التنفيذي ملنظمة امل��دن املتحدة واحلكومات
احمل��ل��ي��ة  UCLGوال��ف��ع��ال��ي��ات و ورش العمل
املصاحبة له يف ليفربول خالل الفرتة  19-17يونيو
. 2014
ج��اءت اجتماعات ليفربول يف سياق املناقشات
التي جتريها األمم املتحدة مع كافة األطراف حول
األولويات املستقبلية التي يفرتض اعتمادها لتكون
على جدول أعمال التنمية العاملية ملا بعد .2015
تناولت املناقشات ع��دة موضوعات توزعت على
النحو التايل:
• حتسـيــن مستقـبل املناطـق املدنيـة :احلكومة
املدنية وجدول األعمال العاملي
• جدول أعمال التوطني بعد عام 2015
• أهــداف التنميـــــة املستدامـــة  OWG 12فــي
جدول أعمال ما بعد عام 2015
ان��ع��ق��دت على ه��ام��ش االج��ت��م��اع��ات قمة لقادة
املدن نظمتها بلدية ليفربول بالتعاون مع شركات
من القطاع اخل��اص حيث أك��د املتدخلون ض��رورة
أن تكون املدن والبلديات قريبة من بعضها البعض
من حيث الرؤية املشرتكة التي تتصل بعملية النمو
املستدام والتطور املتزامن مع حركة املتغريات
املتسارعة التي يفرضها التحضر السريع والنمو
الدميوغرايف باعتبار أن أكرث من  % 60من تعداد
السكان س��وف يعيشون يف امل��دن يف املستقبل
القريب وبالتايل فإن احلكومة احمللية أو املدنية

إحدى ورش العمل

هي إحدى القضايا املركزية التي تستأثر باالهتمام
يف جدول أعمال التنمية العاملية ملا بعد .2015
وم���ن أج���ل امل��س��اه��م��ة يف ه���ذه العملية ويف
التحضري للمرحلة الثالثة من التوطني Localizing
ف��إن احلكومة احمللية املركزية املدنية تساهم
يف تصميم األدوات الهادفة لتقدمي بيانات مقارنة
من أج��ل تخطيط حكومة مدنية حت��دد اجلوانب
اإلقليمية األساسية من أجل حتقيق فهم أفضل:
كيف تعمل املدن أو كيف ال تعمل؟
لقد أطلقت جمموعة التنمية لألمم املتحدة مرحلة
جديدة من االستشارات العاملية بشأن وسائل تنفيذ
أهداف التنمية املستدامة يف املستقبل كجزء من
احلوار العاملي على جدول أعمال التنمية ملا بعد
ع��ام  2015يف أبريل  .2014و يف إط��ار عمل هذه
املؤمترات يقوم برنامج األمم املتحدة للتنمية و
برنامج األمم املتحــدة للمستوطنــات البشـريــة
, UN-HABITATباالشتـــراك مــع فريـــق العمــل
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للحكومات احمللية واإلقليمية  Taskforceمن أجل جدول أعمال التنمية ملا بعد  2015فيما يخص
املرحلة الثالثة للتوطني بقيادة مشرتكة للمؤمتر عن جدول أعمال التنمية لعملية التوطني ملا بعد عام
.2015
وقد انعقد املؤمتر يف مايو  2014يف نيويورك ومت البحث عن الوسائل اجلديدة لتنفيذ جدول أعمال التنمية
على املستوى احمللي أي فيما يخص أصحاب الشأن واآلليات و األدوات و الربامج و العمليات الضرورية
لرتجمة جدول األعمال إىل ممارسة بطريقة فعالة.
تضمن املؤمتر حوارات حملية و دولية يف  15بلدًا باإلضافة إىل استشارات دولية وإقليمية و مناقشات عرب
األنرتنت (عرب برنامج العامل الذي نريد).
و سيتم عرض احلوارات و املناقشات عرب األنرتنت على اجلمعية العامة لألمم املتحدة و التي ستشكل جزءًا
من تقرير األمني العام لألمم املتحدة بشأن جدول أعمال التنمية ملا بعد عام .2015
وق��د نظمت منظمة امل��دن املتحدة واحلكومات احمللية  UCLGح��وارًا عامليًا يف ليفربول بحضور
املشاركني تضمن احلوار مناقشات مفتوحة حول األسئلة التالية:
• الدروس املستفادة من األهداف اإلمنائية لأللفية :هل كانت األهداف اإلمنائية لأللفية منسجمة مع
االهتمامات واألولويات احمللية يف املناطق؟ هل كانت األهداف واملؤشرات مناسبة حلاجات املواطنني؟
هل تغريت سياسات احلكومات احمللية نتيجة األهداف اإلمنائية لأللفية؟
• هناك اتفاق على احلاجة جلدول أعمال تنمية مستدامة متكاملة :هل نحن مدركون لألمثلة املتعلقة
بسياسات احلكومات احمللية التي أثرت على نحو إيجابي عرب املناطق اخملتلفة على البيئة أو االقتصاد أو
الصحة أو املساواة بني اجلنسني على سبيل املثال؟
• كيف ميكن للحكومات احمللية أن تتعاون على نحو أفضل مع البلديات اجملاورة (أفقيًا) و مع احلكومات
املركزية و اإلقليمية (عموديًا)؟
• كيف ميكن أن تساهم احلكومات احمللية و أصحاب الشأن احملليني يف تنفيذ منطقة الرتكيز املدنية
(بناء مستوطنات بشرية و مدن مستدامة آمنة وشاملة) واألهداف (األحياء الفقرية ،النقل ،النوعية البيئية،
تخفيف اآلثار البيئية ،الصمود/املرونة ،األماكن العامة والثقافة)؟
ً
القرار(مثال قاطني
• هل يوجد أيًا من أصحاب الشأن احملليني مت استثناؤه أو تهميشه من عملية اتخاذ
األماكن الفقرية أو النساء أو األقليات الدينية أو العرقية)؟ ملاذا؟ كيف ميكن إشراكهم؟
• ما هي القدرات التي يجب تعزيزها أو أنشائها على املستوى احمللي؟
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جانب من اإلجتماع

احلكومة املدنية وجدول األعمال العاملي

مت تقدمي حماضرة خاصة عن احلكومة املدنية وجدول األعمال العاملي حول احلكومة الذاتية احمللية
والالمركزية:
ركز املشاركون يف احملاضرة على اجلوانب التالية:
 حتليل احلكومة اإلقليمية واملدنية والطريقة التي تعتمدها املدن لبناء مستقبلها احلكومة احمللية وتصميم املستقبل املدين القدرات املؤسساتية للحكومات احمللية ملواجهة التحديات اجلديدة (اإلدارة والتخطيط و تأمنياخلدمات األساسية)
 حتليل مقارن ألنظمة احلكومة املدنية حتديد أفضل املمارساتكما تركزت املناقشات حول احلكومة اإلقليمية واملدنية بصورة أكرث دقة:

 )1مبدأ احلكومة املدنية

 تعزيز التعاون بني السياسات احمللية و الوطنية :كيف نحقق تعاون أفضل بني املستويات اخملتلفةللحكومة (حكومة متعددة املستويات) بدون تقويض احلكم الذاتي احمللي؟
 الشفافية و اإلدارة احمللية :ما هي مبادئ املعلومات و املساءلة التي يجب أن توجه أعمال احلكوماتاحمللية؟
 احلكومات احمللية و األزمات :كيف حتافظ على التبعية و الشفافية و تقويها يف حاالت األزمات و الضعفاملؤسساتي؟

 )2مقابض التغيري

 التقنيات اجلديدة و احلكومة املدنية :ما هي األدوات التي ميكن استخدامها من قبل احلكومات احمللية،يف أي مناطق؟
 مشاركة املواطنني :هل املشاركة هي حمرك للتغيري أو عائق للتخطيط؟ -تطوير املشاركة احمللية :كيف نقيم مشاركات خاصة و عامة من املنظور احمللي؟

 )3املمارسات اجليدة

 مرونة املمارسات اجليدة :كيف ميكن استخدام املمارسات اجليدة يف احلكومة املدنية؟ أدوات توزيع املمارسات اجليدة :كيف ينبغي توزيع املمارسات اجليدة؟33
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أهداف التنمية املستدامة OWG 12 :
جدول األعمال ملا بعد عام 2015

 .1القضاء على الفقر بكل أشكاله يف كل مكان.
 .2القضاء على اجلوع و حتقيق األمن الغذائي و حتسني التغذية للجميع.
 .3حتقيق حياة صحية لكل األعمار و للجميع.
 .4تقدمي تعليم نوعي و شامل و متساوي و فرص التعلم طول احلياة للجميع.
 .5حتقيق املساواة بني اجلنسني و متكني املرأة يف كل مكان.
 .6تأمني املياه و الصرف الصحي للعامل املرتقب.
 .7ضمان احلصول على طاقة حديثة موثوقة و مستدامة بأسعار معقولة للجميع.
 .8تعزيز منو اقتصادي ثابت و شامل و مستدام و عمل الئق للجميع.
 .9تعزيز صناعة مستدامة.
 .10احلد من عدم املساواة ضمن و بني البلدان.
 .11بناء مدن و مستوطنات بشرية مستدامة آمنة و شاملة .
 .12تعزيز مناذج إنتاج و استهالك مستدامة.
 .13التصدي لتغري املناخ.
 .14احلفظ و االستخدام املستدام للموارد املائية ،احمليطات و البحار.
 .15حماية و استصالح النظم البيئية األرضية و وقف كل أشكال فقدان التنوع البيولوجي.
 .16إقامة جمتمعات شاملة و سلمية و سيادة القانون و املؤسسات النافذة.
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من أنشطة املؤسسات
تنظيم املعهد العربي وبلدية حمافظة عنيزة
ندوة تنسيق احلدائق والشوارع باملناطق احلضرية
ن��ظ��م امل��ع��ه��د ال��ع��رب��ي إلمن���اء امل����دن ،اجل��ه��از
العلمي والفني ملنظمة امل��دن العربية ن��دوة
التشجري ال��س��ادس��ة ع��ش��رة بعنوان " خصائص
األشجار والشجريات وتقنيات زراعتها املستخدمة
يف تنسيق احلدائق والشوارع باملناطق احلضرية "
مبناسبة أسبوع زراعة الشجرة بالتعاون مع جامعة
امل��ل��ك س��ع��ود ممثلة يف كلية ع��ل��وم األغ��ذي��ة
والزراعة.
انعقدت الندوة يومي  23و 24أبريل  2014بضيافة
كرمية من بلدية حمافظة عنيزة باململكة العربية
السعودية.

التوعية
بخصائص
األشجار
والشجريات
من حيث
استخدامها
يف تنسيق
املواقع

تضمنت الكلمات التي ألقيت يف حفل افتتاح الندوة
التأكيد على أهمية م��راع��اة خصائص األشجار
وال��ش��ج�يرات املستخدمة يف عمليات التشجري
وتنسيقها بالشوارع وامليادين واحلدائق باملناطق
احلضرية ،وكذلك اإلشارة إىل جهود حكومة خادم
احلرمني الشريفني يف جم��االت التشجري وإنشاء
احلدائق واملتنزهات وتنسيق الشوارع وامليادين
يف جميع مناطق اململكة.
شارك يف تقدمي حماضرات الندوة متخصصون من
جامعة امللك سعود وجامعة القصيم ،باإلضافة
إىل عدد من اجلهات احلكومية ذات العالقة .وبلغ
عدد املشاركني يف حضور فعاليات الندوة 180
مشارك ُا من منسوبي أم��ان��ات املناطق و وزارت��ي
الشؤون البلدية والزراعة والرتبية والدفاع باإلضافة
إىل املعنيني بقضايا التشجري يف عدد من الهيئات
والشركات والقطاع اخلاص.

ندوة التشجري السادسة عشرة

تضمن برنامج الندوة ثالث جلسات عمل
هي:
 - 1جلسة العمل األوىل بعنوان :األن��واع
امل�ل�ائ���م���ة م���ن األش����ج����ار وال���ش���ج�ي�رات
ومواصفاتها املطلوبة يف تنسيق املواقع.
 - 2جلسة العمل الثانية بعنوان :التقنيات
احلديثة املستخدمة يف عمليات إنتاج
وزراع��ة وصيانة األشجار والشجريات يف
احلدائق والشوارع وامليادين.
 - 3جلسة العمل الثالثة بعنوان :املعوقات
وامل��ش��اك��ل ال��ت��ي ت��واج��ه زراع���ة األش��ج��ار
وال��ش��ج�يرات واستخداماتها التنسيقية
باململكة– جتارب أمانات وبلديات املدن.
وق���د أل��ق��ي��ت يف ه���ذه اجل��ل��س��ات ()14
حماضرة.

تطبيق
التقنيات
احلديثة
يف طرق
وأنظمة
الري
املقننة
للمياه

وق���د ص���در يف خ��ت��ام ال��ن��دوة التوصيات
واملقرتحات التالية:
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من أنشطة املؤسسات
توصيات

الرتكيز على
األشجار
والشجريات
احمللية
املنتشرة
يف بيئاتها
ومناطقها
الطبيعية
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• العمل على اختيار أنواع األشجار والشجريات املالئمة للظروف البيئية للمملكة وزراعتها حسب
طبيعة منوها والغرض من استخدامها باملواقع املناسبة لها يف عمليات التشجري والتنسيق يف
الشوارع وامليادين واحلدائق باملناطق احلضرية.
• إجراء مزيد من الدراسات على األنواع اخملتلفة من األشجار والشجريات احمللية واملدخلة ومدى
مالئمتها لألغراض التنسيقية واجلمالية يف الشوارع وامليادين واحلدائق باملناطق احلضرية.
• عدم التوسع يف استخدام أشجار الكونوكاربس يف أعمال تنسيق املواقع خاصة الشوارع وامليادين
باململكة والتوعية باستخدام أنواع أخرى من األشجار والشجريات املالئمة كبديل لها.
• تشجيع زراعة واستخدام بعض أنواع األشجار والشجريات احمللية املالئمة للتنسيق يف الشوارع
وامليادين واحلدائق واملنتزهات باململكة.
• االهتمام بأنواع األشجار والشجريات احمللية املنتشرة يف بيئاتها ومناطقها الطبيعية وجمع
بذورها للمحافظة عليها من االنقراض.
• التوعية بخصائص األشجار والشجريات من حيث استخدامها يف تنسيق املواقع وتفعيل االسرتشاد
باملواصفات والضوابط املتعلقة بالتشجري وخاصة للشوارع واجل��زر الوسطية واألرصفة داخل
املناطق احلضرية وذلك من قبل القائمني على مشاريع التشجري يف األمانات والبلديات باململكة.
• العمل على تطبيق نظم الصيانة احلديثة التي تعتمد على اخلرائط الرقمية (نظام املعلومات
اجلغرافية) ،كما ينبغي االهتمام بعمليات الصيانة الدورية لألشجار والشجريات املزروعة خاصة من
حيث التقليم وإزالة األجزاء اجلافة وامليتة باحلدائق والشوارع.
• تطبيق التقنيات احلديثة خاصة طرق وأنظمة الري املقننة للمياه وترشيدها يف زراعة األشجار
والشجريات املستخدمة يف تنسيق الشوارع وامليادين واحلدائق باملناطق احلضرية.
• حصر اآلفات احلشرية واملسببات املرضية التي تصيب أنواع األشجار والشجريات املستخدمة يف
عمليات التنسيق باملواقع اخملتلفة وأهمية التشخيص السليم لها وكيفية معاجلتها ،والعمل على
تطبيق برنامج اإلدارة املتكاملة ملكافحة اآلفات.
• إنشاء موقع إليكرتوين يحتوي على دليل يتضمن املواصفات النباتية لكل نوع من أنواع األشجار
والشجريات املالئمة للظروف البيئية باململكة وطرق تكاثرها وإنتاجها ورعايتها وصيانتها واستخدامها
يف تنسيق املواقع.
• عقد الدورات التدريبية املتخصصة مبشاريع التشجري وتنسيق املواقع والتي تتبناها اجلامعات
بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وغريها من اجلهات وذلك للعاملني يف جمال التشجري
واحلدائق مبختلف القطاعات باململكة.
• الـتأكيــد علــى أهميــة التعاون والتنسيق بني اجلامعات واألمانات والبلديات والهيئات األخرى
ذات العالقة مبناطق اململكة اخملتلفة والقطاع اخلاص بهدف دعم الدراسات والبحوث التطبيقية
املتعلقة يف جمال التشجري واستخدامها يف عمليات تنسيق وجتميل الشوارع واحلدائق باملناطق
احلضرية.

من أنشطة املؤسسات
املعهد العربي إلمناء املدن
يشارك يف املؤمتر التدريبي السنوي السابع
عمان باململكة األردنية الهاشمية
مبدينة ّ
شارك معايل رئيس جملس أمناء املعهد العربي إلمناء املدن رئيس املعهد معايل األستاذ  /عبد اهلل
العلي النعيم يف املؤمتر التدريبي السنوي السابع بعنوان ( التنافسية العاملية ودورها يف تطوير األداء
يف إدارة أمانات املدن والبلديات يف الوطن العربي « ف ّكر عامليًا ونفذ حمليًا «) الذي عقد يف مدينة عمان
باململكة األردنية الهاشمية خالل الفرتة  ، 2014/ 3/ 19 – 15وافتتحه معايل وزير الشؤون البلدية باململكة
األردنية الهاشمية املهندس وليد املصري وحضره عدد من املسئولني واخملتصني يف البلديات اخلليجية
والعربية .
وقد حتدث معاليه يف اجللسة االفتتاحية ،كما قدم ورقة عمل بعنوان ( إدارة اخلدمات احمللية يف املدن
الكربى من خالل جتربة مدينة الرياض)  ،وقد حظيت الورقة مبناقشات ومداخالت خصوصًا املشاركني من
اململكة العربية السعودية.
شارك يف املؤمتر سعادة املهندس  /أحمد بن عبد اهلل التويجري مستشار املعهد مبداخالت يف معظم
األوراق التي قدمت يف املؤمتر.
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من أنشطة املؤسسات
املعهد العربي إلمناء املدن
يشارك يف قمة الشرق األوسط الثانية لإلسكان امليسر
مبدينة املنامة يف مملكة البحرين
شارك معايل رئيس جملس أمناء املعهد العربي إلمناء املدن رئيس املعهد معايل األستاذ  /عبد اهلل
العلي النعيم يف مؤمتر قمة الشرق األوسط الثانية لإلسكان امليسر الذي نظمه املركز الدويل للجودة
واإلنتاجية  IQPCوذلك مبدينة املنامة يف مملكة البحرين خالل الفرتة  26 – 23مارس . 2014
قدم معاليه ورقة عمل بعنوان ( مشروعات اإلم��داد باملساكن امليسرة يف اململكة العربية السعودية)
والتي استعرضت تطور اإلسكان يف اململكة العربية السعودية  ،وتناولت جهود الدولة ممثلة يف وزارة
اإلسكان واملؤسسات التابعة لها يف معاجلة قضايا اإلسكان باململكة  .كما أبرزت الورقة جهود شركات
القطاع اخلاص وجهود مؤسسات اجملتمع املدين يف مشروعات اإلسكان  .وقد حظيت الورقة مبناقشات
ومداخالت من احلضور ملا تناولت من نقاط مهمة يف قضية اإلسكان.
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مركز البيئة واملعهد العربي إلمناء املدن
يبحثان التعاون يف تنظيم برامج
بناء القدرات البيئية العربية يف دبي
يف إطار التعاون بني مؤسسات
م��ن��ظ��م��ة امل������دن ال��ع��رب��ي��ة،
استقبل مدير ع��ام مركز البيئة
للمدن العربية حسني ف��ردان
ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام للمعهد
العربي إلمن��اء امل��دن السيد
ع��ب��د اهلل ب��ن حم��م��د السبيل،
حيث مت بحث توطيد عالقات
ال���ت���ع���اون ب�ي�ن امل��ؤس��س��ت�ين
يف جم���االت تنظيم ال�برام��ج
التدريبية والندوات واملؤمترات
ال���ع���رب���ي���ة وك�����ذل�����ك ت���ب���ادل
املعلومات واملطبوعات يف
كافة جم��االت االه��ت��م��ام ،ومت
التطرق الحتضان مدينة دبي
بعض الربامج التدريبية فيما
يتم التعاون يف تنظيم برامج
ب��ي��ئ��ي��ة م��ت��خ��ص��ص��ة يف م��دن
عربية خمتارة.
ي��ذك��ر أن م��رك��ز البيئة للمدن
العربية قد اختتم مؤخرا برنامج
( املدن اخلضراء املستدامة )
وال��ذي ش��ارك فيه العديد من
اخمل��ت��ص�ين ال��ع��رب فيما يتم

جانـب من اللقاء

التحضري حاليا لندوة علمية بالتنسيق مع إحدى املنظمات الدولية
وشملت مباحثات التفاهم الرتكيز على الربامج البيئية وخصوصا يف
جماالت املباين اخلضراء والتنمية املستدامة واحلضرية وتخطيط
وإدارة املدن الذكية وغريها.
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من أنشطة املؤسسات
املنتدى العربي لنظم املعلومات
ينظم دورة تدريبية بعنوان
« التخطيط املايل اإلسرتاتيجي»

صورة اثناء الدورة

افتتاح الدورة

حتت رعاية نائب أمني عمان يوسف شوارب نظم املنتدى العربي لنظم املعلومات بالتعاون مع أمانة عمان
عمان برنامج تدريبي بعنوان " التخطيط املايل اإلسرتاتيجي " يف الفرتة ما
الكربى يف العاصمة األردنية ّ
بني  24مارس –  2أبريل  . 2014شارك فيها ممثلون من  21جهة من البلديات األردنية األعضاء يف منظمة
املدن العربية وأمانة عمان الكربى ووزارة الشؤون البلدية .
وأك��د نائب أمني عمان يوسف ش��وارب يف كلمة ألقاها  ...على أهمية دعم تطوير البلديات يف اجملاالت
اخملتلفة وإتاحة الفرصة للمشاركني من البلديات يف تبادل املعرفة واخلربة فيما بينهم وخاصة يف ظل
تباين اإلمكانات والقدرات بني تلك البلديات ،مشريًا إىل الدور الفاعل للمنتدى العربي لنظم املعلومات يف
تنظيم وإقامة الدورات التدريبية املتخصصة.
وقال املدير التنفيذي للمنتدى العربي لنظم املعلومات املهندس جميل حممد العملة " أن تنظيم هذا
الربنامج التدريبي يأتي يف سياق اهتمام منظمة املدن العربية ممثلة مبؤسسة املنتدى العربي لنظم
املعلومات يف تطوير وحتسني قدرات املدن األعضاء يف جمال تقنية ونظم املعلومات واإلدارة احلديثة"
الفتًا إىل أن موضوع الدورة يعترب من املواضيع التي تهم املؤسسات باعتبار أن التخطيط االسرتاتيجي يعترب
البوصلة التي ترشدنا اىل الطريق الصحيح للوصول إىل الهدف املنشود خاصة وأن الدورة تهدف إىل زيادة
اخلربة يف القدرة على ربط املواضيع املالية بالتخطيط اإلسرتاتيجي ومساعدتهم على رسم خارطة طريق
ألعمالهم وتطوير وتنمية مهاراتهم يف التخطيط بشكل عام.
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املنتدى العربي لنظم املعلومات
ينظم دورة تدريبية للبلديات
بعنوان «»Adobe Flash Cs5
عمان  ،دورة تدريبية
نظم املنتدى العربي لنظم املعلومات  ،إحدى مؤسسات منظمة املدن العربية ومقره ّ
يف جمال التصميم اإللكرتوين ". "Adobe flash Cs5
شارك يف الدورة أربعة عشر خمتصًا ميثلون ست بلديات أعضاء يف منظمة املدن العربية باإلضافة إىل وزارة
الشؤون البلدية وأمانة عمان الكربى.
هدفت الدورة إىل تدريب املشاركني على أساسيات الربنامج وتطبيقاته التي تعترب أساسا مهما يف عملية
التصميم اإللكرتوين وخاصة يف ما يتعلق بتصميم املواقع اإللكرتونية والتي تعترب النافذة التي تطل منها
البلدية على العامل اخلارجي ،ما يسهم يف زيادة مهاراتهم ويساعدهم على التطور يف جمال عملهم البلدي
بشكل عام .
يذكر أن هذه الدورة جاءت يف إطار جهود املنتدى العربي لنظم املعلومات كمؤسسة من مؤسسات منظمة
املدن العربية والتي حتظى برعاية أمانة عمان الكربى يف تأهيل الكوادر التقنية يف البلديات واملدن العربية
األعضاء يف منظمة املدن العربية ليكونوا قادرين على مواكبة كل ما هو جديد وحديث يف جمال التصميم
اإللكرتوين.
جانب من الدورة
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من أنشطة املؤسسات
أمني عمان يسلم الشهادات خلريجي دورة
«اإلدارة احلديثة»
حتت رعاية أمني عمان املهندس عقل بلتاجي مت االحتفال يف مركز احلسني الثقايف بتخريج املشاركني يف
الربنامج التدريبي "اإلدارة احلديثة" الذي نظمه املنتدى العربي لنظم املعلومات.
عمان خالل حفل التخرج ،أشار إىل أن مثل هذه الربامج توفر فرصة لتبادل التجارب
ويف كلمة القاها أمني ّ
واخلربات واالستفادة منها يف عمل البلديات وحتسني اخلدمات وتطويرها التي تقدمها للساكنني.
وحتدث مدير عام املنتدى العربي لنظم املعلومات املهندس جميل العملة عن أهمية املواضيع واملهارات
التي غطتها ال��دورة و احلاجة املاسة إىل إع��داد م��دراء وق��ادة ميتلكون منظومة متكاملة من املهارات
واخلربات واملعرفة للتعامل مع العصر احلايل عصر تكنولوجيا املعلومات.
وقال :لقد جاء تنظيم هذا الربنامج يف سياق اهتمام منظمة املدن العربية ممثله يف املنتدى العربي
لنظم املعلومات (إحدى مؤسسات املنظمة) يف املدينة العربية وساكنيها والتاحة الفرصة امام املشاركني
لتنمية مهاراتهم االدارية والقيادية وتعزيزها بالربامج التدريبية املتخصصة.
شارك يف الدورة  36من املدراء واملسؤولني ميثلون أمانة عمان الكربى ووزارة الشؤن البلدية و وأربعة عشر من
البلديات األردنية األعضاء يف منظمة املدن العربية واشتملت ال��دورة التدريبية التي استمرت ملدة أيام على
العديد من احملاور منها :مفهوم اإلدارة احلديثة وأهميتها،مهام اإلدارة التقليدية وغري التقليدية ،املهارات اإلدارية
القيادية املتخصصه ،الدور اإلداري القيادي املعاصر يف املنشآت املتطورة ،التحليل املتقن لقدرات وأهداف
املؤسسات وخطط العمل ،معيار التخطيط املؤسسي الناجح ،طرق بناء اخلطة اإلداري��ة وعناصر فعاليتها،
التخطيط احلديث ببطاقة األداء املتوازن  ،BSCخطة تشخيص و معايري قياس األداء بطريقة ال . KPI’s

جانب من احلفل
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تسليم اخلريجني الشهادات

إدارة اخلدمات احمللية يف املدن الكربى
من خالل جتربة مدينة الرياض
األستاذ  /عبداهلل العلي النعيم
رئيس جملس امناء املعهد العربي إلمناء املدن رئيس املعهد
أمني مدينة الرياض سابقًا

مقدمـــة :

متثل امل��ن��اط��ق احل��ض��ري��ة يف خمتلف ب�لاد العامل
مراكز التجمع البشري والنشاط االقتصادي والتفاعل
االج��ت��م��اع��ي واحل��رك��ة ال��دائ��ب��ة وال��ت��ط��ور العلمي
والثقايف والتقني والتقدم العلمي احلديث.
وعمل اإلدارة يف املدن والبلديات يتمثل يف تنسيق
جهود اجملموعات البشرية واالجت��اه بها إىل تنفيذ
اخلطط املرسومة لتحقيق األهداف العامة .وأهمية
اإلدارة اليوم تبدو يف كيفية مواجهة أعباء العمل
الكثيف واملتنوع واملتزايد واملتطور يف املناطق
احلضرية حيث الطبيعة املعقدة لعمل اإلدارة وسط
التقدم التقني الهائل وال��زي��ادة امل��ط��ردة يف عدد
السكان والطلب املتزايد للخدمات البلدية واحمللية،
ومطالب اجلماهري امللحة يف تطوير تلك اخلدمات
واملزيد منها ،والتطور السريع يف حياة املدن ذاتها.
فبالنسبة للسكان يشري تقرير األمم املتحدة إىل أن
ع��دد سكان ال��ع��امل س��وف يصل إىل ثمانية مليارات
ونصف ع��ام 2025م ومعظم ال��زي��ادة س��وف تكون يف
البلدان النامية .ويف اطار ضغوط النمو السكاين على
املدن يشري عمدة مدينة دلهي يف كلمته أمام مؤمتر
عواصم العامل يف اوتوا بكندا ،أن التحضر يعد من أهم
الظواهر يف عاملنا احلاضر واملستقبل وانه بحلول
عام 2025م ستزيد نسبة الذين يعيشون يف املناطق
احلضرية إىل  ، % 63وأن التحضر والتصنيع وحركة
املركبات يف الطرق أوجدت وضعًا مربكًا للعقل يف

املدن الكربى وبخاصة تلك الكائنة يف األقطار
النامية.
وبالنســبة للنمـو السكانـي فــي الوطـن العربي
فإن عدد سكان ا لعامل العربي وصل إىل أكرث من
 250مليون نسمة يف نهاية القرن العشرين وأن
سكان احلضر قد شكل أكرث من  % 60من إجمايل
السكان.
ومـن خصائـص أغلـب املـدن العربية أنها مراكز
خدمات أك�ثر من كونهـا مراكـز انتاجية  ،وأنها
قطعت شوطًا بعيدًا عن طريق توفري اخلدمات
االجتماعية والصحية وال�ترب��وي��ة والرتويحية
ً
�ض�لا ع���ن امل���راف���ق وال��ت��ج��ه��ي��زات
واألس������واق ف�
االساسية .

اإلدارة احلضرية والبلدية:

متثل الدولة الهيئة العامة األصلية يف نطاق
اقليمها  ..وقيامها معناه وج��ود كيان قانوين
منفصل عن أشخاص األف��راد املكونني ل��ه ،وله
اكتساب احلقوق وعليه االلتزام بالواجبات .
واحل��ك��وم��ة ه��ي اجل��ه��ة املمثلة ل��ه��ذا الكيان
القانوين .
وتتعدد فروع احلكومة ومصاحلها نوعًا واتساعًا
إلدارة خمتلف األنشطة التي تزاولها .وقد تنبثق
عن الدولة هيئات عامة بقصد معاونتها على
حتقيق أهداف اجلماعة السياسية واالجتماعية
واالقتصادية  ..إلخ.
43
العدد 164

ان التضخم والتعقيد ال��ذي مييز وظيفة الدولة املعاصرة ،يضاعف
ويعقد وظيفة اإلدارة العامة واحمللية فيها بصورة جتعلها وظيفة
إمنائية بالدرجة األوىل ،األم��ر ال��ذي يجعل العمل على املستوى
ً
عمال شاقًا ومعقدًا يفرض تطوير العمل اإلداري وتنشيطه مبا
احمللي
يؤهله ملواجهة أية ظروف جديدة أو مستجدة وملعاجلة أي مشكالت
ترتبت أو ميكن أن ترتتب خالل حركة التغيري املستمر .
وملا كانت اإلدارة احمللية والبلدية تهدف أول ما تهدف إىل النهوض
مبستوى اجملتمعات احمللية وتنميتها على خمتلف األصعدة
ألنها يف وضع أفضل من وضع السلطة املركزية للوصول إىل هذه
اجملتمعات ومعرفة مشاكلها والعمل على حلها .فإن ذلك يتم من
خالل إحداث التفاعل داخل اجملتمع احمللي بشكل يجعل مواطني
اجملتمعات احمللية يشاركون يف أنشطته  ،ومن ثم حتقيق املشاركة
الوطنية يف التنمية مما يجعلها إدارة متميزة .

الزيادة املتنامية للخدمات البلدية واحمللية :

أنها مطلب أساسي بدأ يف بعض املدن يف اوروب��ا الغربية وأمريكا
وسرى إىل باقي دول العامل تباعًا على مر السنني حتى أصبح سمة
العصــر فـي حركيــة اإلدارة فـي احملليـات وحتملهـا ملسئوليـاتهـا
املتعددة واملتطورة.
وتواجه اإلدارة احمللية متطلبات املدينة األساسية يف املرافق العامة
واخلدمات البلدية واخلدمات العامة واألنشطة املتعددة يف الشئون البلدية.
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وع��ن تطور اخل��دم��ات وتزايدها
وت��ن��وع��ه��ا يف امل������دن ،ميكن
اإلش�����ارة إىل خ��ط��ط التنمية
وأعبائها ،والتطور يف املناطق
الصناعية ومقتضيات التخطيط
احل����ض����ري ،وش����ئ����ون ال��ص��ح��ة
الوقائية ورقابة التلوث البيئي
واجلوي ،ومشاكل جمع النفايات
وأحدث الوسائل للتخلص منها،
ومقاومة ال��ق��وارض واحل��ش��رات
الضارة ،ومعاجلة مياه الصرف
الصحي وتنقيتها لالنتفاع بها،
وضبط حركة امل��رور وتنظيمها
ال��ك�ترون��ي��ًا ،وم��راق��ب��ة ح��م��ام��ات
ال���س���ب���اح���ة ،وت���ط���وي���ر وس��ائ��ل
أط��ف��اء احل��رائ��ق ،وب��رام��ج صحة
اإلنسان ،وعيادات رعاية األطفال
واحل�����وام�����ل ،وم���راق���ب���ة م��راك��ز
التجمع ال��س��ك��اين ،واملناطق
الرياضية كاملالعب والساحات ،
واملطارات ومهابط الهليوكوبرت،
وش���ق ال��ط��رق وإق���ام���ة االن��ف��اق

واجلسور  ،وإض��اءة الشوارع .ثم دور التنظيم اإلداري يف تسيري عجلة
العمل اليومي خملتلف ه��ذه اخل��دم��ات وامل��راف��ق والتنسيق بينها
واعداد ميزانياتها واستخدام أحدث األساليب اإلدارية والتنظيـــميـــــــة
فــــــي العـمـــــل ( الكمبيوتر ،ميكروفيلم ،اآلالت احلاسبة ،مراكز نظم
املعلومات اجلغرافية ..إلخ).

واقع إدارة اخلدمات احمللية
( جتربة مدينة الرياض) :

يلمس املتتبع حلركة التطوير والتحديث ،التي تعيشها العواصم
وامل��دن الكربى يف أنحاء العامل ،ال��دور املهم الذي تؤديه السلطات
احمللية وال��ب��ل��دي��ات على وج��ه اخل��ص��وص ،ملواكبة ه��ذه احلركة
ومواجهة األعباء العديدة واملتنوعة واملتجددة التي تالزم عمليات
التغيري والتنمية وما يتطلبه كل هذا من أجهزة البلديات من استعداد
فني وتنظيمي لتطوير أساليب األداء وتنمية العنصر البشري.
وعن طبيعة عمل أمانة مدينة الرياض نشري إىل املرسوم امللكي رقم
 8723وتاريخ 1938 / 9/ 14م الذي حدد طبيعة البلديات يف اململكة
بوصفها االجهزة املشرفة على تنظيم املدن على مقتضى القواعد
الصحية العامة وعلى جتميل امل��دن ،والعمل على ما ي��ؤدي إىل
حتسني منظرها كما حدد األوض��اع الوظيفية للبلديات وواجباتها
وطريقة توزيع األعمال والقيام بها.

حيث حتولت األمانة إىل أمانة
منطقة وأصبحت مسئولة عن
احمل��اف��ظ��ات  ،واخ��ت��ص وكيال
األم�ي�ن وامل���دي���رون ال��ع��ام��ي��ون
ب��ص�لاح��ي��ات أص��ي��ل��ة وم��ف��وض��ة
 ،واخ��ت��ص وك��ي��ل ث��ال��ث لشئون
ب��ل��دي��ات احمل���اف���ظ���ات  ،وه��و
مسؤول عن تنمية احملافظات
وإع��داد خمططاتها العمرانية
واإلش��راف على بلدياتها وتنفيذ
مشروعاتها الرئيسية واملتابعة
ً
مسؤوال عن ضبط
ويبقى األمني
وحدة االيقاع يف حركة اإلدارة
وح��س��ن س�ير العمل وانتظامه
وعدم التنافر بني أساليب وطرق
األداء .

هذا النظام جاء بداية لالجتاه إىل التخفيف عن احلكومة املركزية،
بأسلوب املركزية النسبية أو املعتدلة التي تسمح بتوزيع العمل،
وسلطة ال��ب��ت ب�ين احلكومة وف��روع��ه��ا باألقاليم  ،واختصت بعض
هذه الفروع ( البلديات) بأسلوب إداري متقدم تشارك به يف العملية
اإلدارية جمالس مكونة من أعضاء منتخبني من املواطنني إىل جانب
املسئولني التنفيذيني من قبل احلكومة  .ثم صدر املرسوم امللكي
رقم م 5/وتاريخ 1977 / 2/ 9م بنظام البلديات والقرى حمددًا طبيعتها
ً
استقالال
ووظائفها .فأضفى عليها الشخصية االعتبارية ومنحها
ماليًا وإداري��ًا ووسع من جماالت نشاطها وأفسح يف وظائفها  ،ومد
يف اختصاصاتها وصالحياتها  .وبهذا فقد خطى النظام بالبلديات
خطوات نحو الالمركزية االقليمية  ..وأصبح للهيئات احمللية كل
يف نطاقها اجلغرايف مهمة اشباع احلاجات احمللية .واألمانات
والبلديات صورة صادقة من صور تطبيق مبدأ الالمركزية  .كما وأنه يف
عملية اتخاذ القرارات  ،يقرتب التنظيم يف أمانة الرياض من الالمركزية
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البلديات الفرعية – جتربة متميزة :

يف جم��ال النهوض مبختلف املرافق واخلدمات
البلدية وتنفيذ املشاريع املتعددة التي تضمنتها
خطط التنمية وامل��ي��زان��ي��ات املتتابعة ،تصدت
األمانة للمسئولية يف تفهم جيد وحركة دائبة،
حم���اول���ة األخ����ذ مب��خ��ت��ل��ف االس��ال��ي��ب امل��ت��اح��ة
ل��رف��ع م��س��ت��وى األداء وس��رع��ة االجن����از ،وم���ن بني
ه��ذه االس��ال��ي��ب تطبيقات ال�لام��رك��زي��ة االقليمية
أو اجلغرافية على مستوى املدينة يف ص��ورة
البلديات الفرعية .
وم��ب��دأ ال�لام��رك��زي��ة االقليمية يعد م��ن أب���رز صور
الالمركزية وأهمها ،وه��و يعني ت��وزي��ع الواجبات
واملسئوليات ذات الطابع احمللي جغرافيًا على
وح���دات تتكون م��ن جمموعها املساحة الكلية
للوحدة الكربى ،وتختص كل وحدة مبستوى معني
م��ن ال��ص�لاح��ي��ات داخ���ل ح��دوده��ا وت��ع��م��ل حتت
االشراف والتنسيق والتوجيه للوحدة الكربى (األم).
ول��ق��د جل��أت ال��ع��واص��م ال��ك�برى ب��ل وب��ع��ض امل��دن
الكربى واملتوسطة يف كثري من دول العامل إىل
ه��ذا االس��ل��وب م��ن الالمركزية تخفيفًا م��ن أعباء
قيادات البلديات لتتفرغ لوضع السياسات واخلطط
والربامج.
ففي عام 1397هـ ( 1977م ) وبناء على املوافقة
السامية تقرر تقسيم مدينة الرياض إىل عشرة اقسام
اطلق عليها البلديات الفرعية وإىل هذه الوحدات
اجلغرافية قدمت األمانة الدعم واالمكانات البشرية
والتنظيمية واملادية واحاطتها مبزيد من العناية
والتشجيع .
هذه البلديات متثل أمانة مدينة الرياض .وقد أثبتت
جدارتها يف إدارة تلك ال��ف��روع ..وم��ع تزايد حركة
البناء وال��ع��م��ران التي عمت املدينة العاصمة،
اثقلت كاهل البلديات الفرعية ،فأجريت الدراسات
امليدانية والتحليلية  ،وع��رض األم��ر على املقام
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السامي وصدرت املوافقة يف 1400 / 2/ 10هـ برقم
 2917بإنشاء أربع بلديات فرعية جديدة كما تقرر
إنشاء بلديتني أخريني يف ضواحي املدينة حتت
إشراف االمانة ومربوطة بها.
وغني ع��ن البيان أن ه��ذه البلديات الفرعية ،وإن
جاءت تطبيقًا جيدًا من تطبيقات الالمركزية ،أثبتت
جن��اح��ه ،وظ��ه��رت احل��اج��ة إلرس��ائ��ه ب��زي��ادة هذه
الوحدات كما تقدم  ..إال أن هذه البلديات ليست
وح���دات مستقلة متامًا  ،ب��ل ه��ي مبثابة أجنحة
ألمانة املدينة ،عدا أن هذه التجربة فرضت نفسها
واسرتعت انتباه املسئولني وأنتقل تطبيقها إىل
أمانات امل��دن الكربى  :أمانة العاصمة املقدسة
مبكة املكرمة وأم��ان��ة حمافظة ج��ده ث��م أمانة
املدينة امل��ن��ورة وأم��ان��ة ال��دم��ام وأم��ان��ة الطائف
وأمانة االحساء التي أصبحت أمانات مناطق لكافة
مدن اململكة الرئيسية التي تبلغ حاليًا  16أمانة
منطقة  ( ،وق��د استفادت كثري من امل��دن الكربى
الشقيقة والصديقة من هذه التجربة ) .

شواهد التطور العمراين والتنمية
املستدامة يف مدينة الرياض:

تعد أمانة مدينة الرياض رائدة يف تبني األساليب
احلديثة املتطورة يف تقدمي اخل��دم��ات البلدية
املتنوعة واملتميزة  ،وأسهمت يف ترسيخ ونشر
املفهوم اجل��دي��د وال���دور احل��دي��ث للبلديات يف
خدمة وتطوير املدن وتلبية االحتياجات لسكانها
والعناية بامتداداتها العمرانية اجلديدة ومواصلة
االرتفاع مبستوى اخلدمات امل��ؤداة إىل احيائها
 ،ومل تكتف بتقدمي اخلدمات التقليدية املعتادة
من نظافة وجمع للنفايات ورصف للطرق وانارتها
واص����دار رخ���ص ال��ب��ن��اء وال��ع��ن��اي��ة بصحة البيئة
ورقابة االسواق  ..إلخ  ،بل أزالت التالل واملرتفعات
الصخرية ومهدت الطرق وشقت االن��ف��اق ورفعت
اجل��س��ور وال��ط��رق ال��ع��ل��وي��ة وف��رش��ت مسطحات

ضخمة من الطبقات االسفلتية يف طرق وشوارع أحياء
املدينة املرتامية االطراف وزودتها مبظاهر التجميل
والتحسني من أرصفة وإنارة وزراعة وبستنة وجمسمات
جمالية مستلهمة من الرتاث العربي اإلسالمي األصيل
واقامت احلدائق واملتنزهات العامة اجملهزة مبختلف
املعامل اجلمالية واملرافق الرتفيهية اجلذابة وتقوم
األمانة بإنشاء مائة ساحة بلدية  ،مت تنفيذ أكرث من
أرب��ع�ين منها  ،ه��ذه ال��س��اح��ات حت��ت��وي على مرافق
متعددة  ،ملعب كرة قدم  ،ملعب سلة  ،مضمار مشي ،
مقاعد  ،مقصف نظيف  ،مالعب أطفال .
كما قامت األمانة بكثري من األعمال اإلنسانية ومنها
الساحات أع�لاه وإق��ام��ة مضامري مشي يف خمتلف
أن��ح��اء املدينة مرصوفة ومشجرة وم��ن��اره  ،وآم��ن��ه ،
ميارس فيها الرجال والنساء رياضية املشي  ،ومدت
ش��ب��ك��ات ال���ري وأق��ام��ت األس����واق وم��واق��ف ال��س��ي��ارات
السطحية وم��ت��ع��ددة ال��ط��واب��ق  ،وه��ذب��ت ال��ودي��ان

والشعاب واجمل��اري الطبيعية ملياه األمطار
واق��ام��ت عليها ال��ع��ب��ارات واجل��س��ور وال يتسع
اجملال هنا لسرد تلك املشروعات بالتفصيل ،
لكننا سنعرض لبعض منها بشيء من االيجاز
فيما يلي:

 - 1مشروعات الطرق :

تعد شبكة الطرق التي قامت األمانة بإنشائها
من أفضل شبكات الطرق مبدن العامل احلديثة،
مزودة وجمهزة بكافة عناصر ومتطلبات الربط
واالتصال بني أجزائها ومكوناتها اخملتلفة من
جسور وأنفاق وتقاطعات متعددة املستويات
وت��ق��اط��ع��ات سطحية متسعة مت تصميمها
وتنفيذها برتابط تام يكفل حتقيق أعلى مستوى
من السيولة املرورية والكفاءة يف االستيعاب
واحلركة.
كما قامت األمانة بإنشاء العديد من األعمال
الهندسية الضرورية لتأمني حركة املشاة بيسر
وسهولة وأم��ان عرب الطرق املتسعة السريعة
وذات الكثافة املرورية العالية التي اشتملت على
أنفاق وجسور املشاة التي مت تصميمها واختيار
مواقعها مبا يتمشى مع متطلبات حركة املشاة
احلالية واملستقبلية وكثافة االنشطة التجارية
واحلرفية الراهنة واملتوقعة دون أغفال اجلانب
اجلمايل .
وط��ري��ق امللك فهد يقطع مدينة ال��ري��اض من
شمالها إىل جنوبها  ،وط��ري��ق مكة املكرمة
يقطع املدينة من شرقها إىل غربها واصبحا
أهم الشرايني األساسية للمدينة ،حيث يشــكل
الطريقان مع الطريق الدائري احملاور األساسية
حلركة النقل واملواصالت مبدينة الرياض.
وت��ق��وم وزارة ال��ن��ق��ل ب��إن��ش��اء ال��ط��ري��ق ال��دائ��ري
الثاين وه��و يبعد ع��دة كيلو م�ترات عن الطريق
47
العدد 164

ال��دائ��ري األول  ،وه��و بذلك ينقل حركة
امل���رور ال��ت��ي ت��أت��ي م��ن ال��ش��رق وال��غ��رب
أو العكس بعيدًا عن وس��ط املدينة .
كما أن وزارة النقل حددت مبدئيًا الطريق
ال��دائ��ري الثالث  ،بالتعاون مع األمانة
والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض .

 - 2مشروع النقل العام :

ومبناسبـة ذكـــر الهيئـــة العلــيــا لتطوير
مدينة الرياض  ،فإنها تقوم بجهود كبرية
فـي دراسـة االسرتاتيجيـة املستقبليـة
للمدينـة ودراسة النمو السكاين  ،وأنهت
مشروع اخملطط االسرتاتيجي ملدينة
ال��ري��اض وكذلك اخملطط الإلقليمي
للمنطقة .
وجت��در اإلش���ارة هنا إىل مشروع النقل
العام يف مدينة ال��ري��اض وه��و مشروع
كبري حلل مشكلة النقل وامل��رور تشرف
ع��ل��ي��ه جل��ن��ة ع��ل��ي��ا ب��رئ��اس��ة س��م��و أم�ير
منطقة ال��ري��اض رئ��ي��س الهيئة العليا
لتطوير م��دي��ن��ة ال��ري��اض  ،وس��م��و وزي��ر
الشئون البلدية والقروية وسمو نائب
أم�ي�ر منطقة ال���ري���اض وم��ع��ايل وزي��ر
املالية ومعايل وزير النقل .
وتضمن املشروع نزع ملكية العقارات
اخل���اص���ة ل��ص��ال��ح ت��ن��ف��ي��ذ امل���ش���روع
وتزويده بالتغذية الكهربائية  ،وترسية
ع��ق��ود تصميم احمل��ط��ات الرئيسية ،
وإعداد وثائق تنفيذ مبنى مركز التحكم
والتشغيل  ،ومتابعة م��ش��روع القطار
الكهربائي وشبكة احلافالت .
وي��ت��م تنفيذ امل��ش��روع بائتالف شركات
عاملية تتشكل م��ن  20شركة عاملية
كربى لـ  11دولة من خمتلف قارات العامل
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لتنفيذ مرتو الرياض ويتكون من ستة حماور رئيسية بطول إجمايل
يبلغ  176كيلو مرت و  85حمطة تغطي معظم املناطق ذات
الكثافة السكانية  ،ومشروع شبكة النقل باحلافالت ميتد بطول
 1083كيلو مرت لتغطي كامل املدينة وتشمل توريد وتشغيل
وصيانة  1064حافلة خمتلفة األحجام والسعات وتضم 776
حمطة انتظار ومواقف عامة مبختلف الفئات واألحجام .

 - 3يف جمال النظافة :

النظافة اح��دى أه��م واجبات البلديات فكيف يكون البيت
نظيفًا وال��ش��ارع غري نظيف؟ لهذا اهتمت األمانة بتطوير
اخلدمة احليوية (نظافة الشوارع) وذلك بالرقابة الصارمة
على خملفات القاء النفايات بالشوارع من البيوت واحملالت
التجارية ،ثم التعاقد مع الشركات ذات املستوى العاملي
لتتوىل النظافة.
وللتخلص من النفايات  ،كان الدفن الصحي أفضل الطرق
وانسبها للبيئة احمللية .ومن ثم حتويل مدافن النفايات إىل
غابات مليئة باألشجار يف أطراف املدينة.

 - 4يف جمال االسكان والبناء والتشييد :

متثل مشكلة االسكان واحدة من القضايا االجتماعية التي
تواجه امل��دن الكربى .ولهذا فقد مت توزيع األراض��ي على
احملتاجني ومنحوا القروض من صندوق التنمية العقارية
بشروط ميسرة وبال فوائد.
وقد اعتمدت األمانة التوسع األفقي رغم تكلفة خدماته،
ومت بحمد اهلل القضاء على ظاهرة املساكن العشوائية
إىل حد كبري  ،كما قام القطاع اخلاص بدور كبري يف توفري
املساكن للمواطنني واملقيمني ،هذا إىل جانب مشروعات
االسكان التي أنشأتها وزارة االشغال العامة واالسكان يف
مدينة ال��ري��اض ،مشروعي اس��ك��ان امل��ع��ذر وط��ري��ق اخل��رج
اللذين يعتربان مدينة متكاملة اخلدمات واملرافق واملدن
السكانية التي أنشأتها اجلهات احلكومية مثل الدفاع،
احلرس الوطني ،الداخلية ،اجلامعات ،مؤسسة النقد ،وكثري
من الشركات الكربى.
كما ق��ام القطاع اخل��اص بإنشاء جممعات سكنية كبرية
انتشرت يف أنحاء مدينة ال��ري��اض .ولقد شجعت األمانة
اجملمعات السكنية شبه املغلقة يف أنحاء كثرية من
املدينة  ،وهي جممعات سكنية  ،فيها جميع اخلدمات
الضرورية .
كما أن وزارة اإلسكان احملدثة تتوىل اإلسكان يف جميع
أنحاء اململكة ومن بينها مدينة الرياض .

 - 5احلدائق والتشجري
والتجميل :
تعيش م��دي��ن��ة ال���ري���اض واق��ع��ًا رائ��ع��ًا من
التقدم واالزدهار خاصة يف جمال التشجري
وإنشاء احلدائق وحتسني وجتميل الشوارع
وامليادين ،حيث تنتشر احلدائق واملنتزهات
ال��ع��ام��ة واألش��ك��ال اجلمالية يف معظم
أحيائها ،ومن امللفت للنظر اخلضرة وقد
عمت ش��وارع��ه��ا وميادينها ،وم��ا تتميز به
م��ن تصميم ج��م��ع ب�ين احل��داث��ة وال��ت�راث،
وم��ن تطويع للعوامل الطبيعية الصعبة
التي حتيط بتلك املدينة الرابضة وسط
الصحراء حتى ص��ارت الرياض اسمًا على
مسمى  .ول��ع��ل أه��م م��ش��روع��ات احل��دائ��ق
ال��ك�برى جم��م��وع��ة م��ن م����زارع ال��ن��خ��ي��ل مت
استمالكها وحتويلها إىل حدائق وكذلك
يجدر اإلشارة بشكل خاص إىل حدائق امللك
عبد اهلل على مساحة مليون ونصف مليون
مرت مربع ،ومتنزه امللك عبد اهلل يف امللز
مبساحة تبلغ  300.00مرت مربع ،ومشروع
حدائق األمري سلمان يف ضاحية بنيان على
مساحة تقارب ثالثة ماليني مرت مربع  ،متنزه
سالم على مساحة ثالثمائة ألف مرت مربع
وفيه ما يزيد على ألف نخلة وأشجار أخرى
وفيه بحرية كبرية مساحتها ع��ش��رون ألف
مرت  ،أما وادي حنيفة فقد مت تطويره على
مساحة أك�ثر من عشرين كيلو م�ت ٍر وأصبح
منتزهًا كبريًا يجذب الناس يف كل األوقات
وهو وغريه من احلدائق الكربى م��زودة بكل
ما حتتاجه من مقاصف ،وجلسات مريحة ،
ودورات مياه  ،ومالعب مناسبة لكل حديقة
حسب حجمها وغريها .
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هذه فقط مناذج من أنشطة األمانة يف انشاء
املراكز الرتفيهية  ،وهناك املرافق الرتفيهية
التي أجرتها األم��ان��ة على القطاع اخل��اص
إلنشاء امل��دن الرتفيهية  ،وه��ي منتشرة يف
أنحاء املدينة .
كما قامت األم��ان��ة بإنشاء الساحات داخ��ل
أحياء املدينة ومالعب األط��ف��ال والشباب ،
وممرات املشاة ملمارسة رياضة املشي وذلك
يف إطار التوجه نحو (( أنسنة املدينة )) .

 - 6األسواق :
لقد قامت األمانة بإنشاء العديد من األسواق
املركزية الكبرية للخضار والفاكهة والتمور
وغ�يره��ا يف أن��ح��اء مدينة ال��ري��اض ،وزودت��ه��ا
مبواقف السيارات ومت ربطها م��روري��ًا بشبكة
اخلطوط الرئيسية ملدينة الرياض لتسهيل
الوصول إليها واخلروج منها.

التنسيق بني األمانة واجلهات
احلكومية لتنفيذ مشروعات
خدمية :
ت��ض��اف��رت اجل��ه��ود يف التنسيق ب�ين األم��ان��ة
وجميع قطاعات اجل��ه��از التنفيذي للدولة
مبعناه الواسع الشامل ل��ل��وزارات واملصالح
وال��ه��ي��ئ��ات وامل��ؤس��س��ات ال��ع��ام��ة ،ح��ي��ث زاد
التنسيق اهمية يف التوفيق بني األجهزة التي
تباشر خدمات اساسية مباشرة للمواطنني
وم���راف���ق ع��ام��ة ح��ي��وي��ة يف م��دي��ن��ة ال��ري��اض
مثل اخل��دم��ات البلدية امل��ت��ع��ددة وم��راف��ق
املياه والصرف الصحي ،والكهرباء والهاتف،
والصناعة وامل��واص�لات ،الصحة والتعليم
واألمن  ..إلخ.
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خصخصة أعمال اخلدمات :

تعترب أم��ان��ة مدينة ال��ري��اض رائ���دة يف تطبيق اسلوب
اخلصخصة واشراك القطاع اخلاصة يف تنفيذ وصيانة
وتشغيل بعض اخل��دم��ات البلدية ومنها على سبيل
املثال أعمال النظافة التي اسندت إىل القطاع اخلاص
منذ أكرث من ثالثني سنة ،انشاء الطرق واجلسور واالنفاق،
اعمال الصيانة ،انشاء احلدائق وتشجري الشوارع ،صيانة
احل��دائ��ق واش��ج��ار ال���ش���وارع ،تشغيل احل��دائ��ق الكربى
بواسطة القطاع اخلاص ،انشاء اجملازر وأسواق املاشية
بواسطة القطاع اخلاص ،كما قامت األمانة بتأجري مواقع
كثرية يف انحاء متفرقة لهذه األغراض .

املشاكل والصعوبات التي تواجهها
يف إدارة اخلدمات احمللية :

تعترب مشاركة القطاع اخل��اص يف التطوير اخلدمي
جتربة جديدة يف العامل بصفة عامة ،وهي جديدة كليًا
يف اململكة العربية السعودية ،وكانت احدى مرتكزات
خطتي التنمية اخلامسة والسادسة يف اململكة هي
مشاركة القطاع اخل��اص يف أع��م��ال التطوير وتقدمي
اخلدمات .
متتلك أمانة مدينة الرياض والشركات التي شاركت يف
تأسيسها ومنها شركة الرياض للتعمري وشركة املعيقلية
 ،وهما شركتان مساهمتان :

( )1شركة املعيقيلية " شركة مساهمة مقفلة " أقيمت
على أرض استملكتها األم��ان��ة ب��إزال��ة جمموعة كبرية من
البيوت القدمية  ،املتهدمة  .ودخلت األمانة كشريك بشركة
املعيقيلية بجزء من قيمة األرض  ،على أن تسدد الشركة
املبلغ املتبقي نقديًا لألمانة على عدة سنوات .
( )2شركة الرياض للتعمري  ،شركة مساهمة مفتوحة  ،أيضًا
أقيمت على مساحة من األرض  ،حيث مت إزالة بيوت صغرية
متهدمة .
كما قام عدد من املواطنني أيضًا بامتالك عقارات متهدمة
جزء’
وإزالتها  ،وإقامة مشاريع استثمارية عليها  ،كل هذا ُ
من تطوير وسط املدينة  ،باإلضافة إىل إع��ادة بناء قصر
احلكم (( مركز االمارة )) وأمانة مدينة الرياض  ،ومقر شرطة
العاصمة  ،وإعادة بناء اجلامع الكبري (( جامع اإلمام تركي
مؤسس الدولة السعودية الثانية )) وإقامة ساحات واسعة
يف قلب املدينة .
هذه املشاريع جتربة غنية نظرًا لتنوعها ،فقد تطلبت دراسة
الفرص االستثمارية للمشاريع التي نفذتها هذه الشركات
واإلدارة احلكومية  ،التنسيق مع عدد من اجلهات احلكومية
سواء بغرض جمع املعلومات أو االتفاق على أسس التعاون،
ونرى بعد تقييم جتارب أمانة مدينة الرياض والشركات التي
شاركت معها يف تنفيذ املرافق البلدية واملشاريع األخرى.
أن هناك عددًا من املعوقات التي تؤثر على سرعة االتفاق
بني القطاع احلكومي والشركات املستثمرة  ،ومن أهم هذه
املعوقات :

 - 1املعلومات :

تعترب املعلومات الصحيحة واحلديثة والشاملة أحد
أهم األسس لدراسة أي مشروع قبل أتخاذ قرار باملشاركة
يف أعمال التطوير ألي مشروع  ،وذلك بالقدر الذي يتعادل
فيه طرفا التطوير ( املطور وصاحب الفكرة) يف مستوى
املعلومات والنقاش ،ومن ذلك التعرف على احصائيات عن
املستخدمني احملتملني  ،ومتطلبات املستخدمني وأمثلة
أو دراسات مشابهة.

ويف معظم التجارب التي مرت بها الشركات
مل يكن احلصول على املعلومات متيسرًا ،
إضافة على انها غري كافية وال شاملة وتفتقد
التنظيم والتحديث .ويف بعض التجارب كانت
ً
أصال غري متوفرة  ،مما اقتضى
ا ملعلومات
جمهودًا ووقتًا ومبالغ جلمعها وتنظيمها .

 - 2اإلدارة املتخصصة :

إن التعامل م��ع القطاع اخل��اص والتعرف
على ط��رق ج��ذب��ه ،ال ي���زال مي��ر بتجارب من
ق��ب��ل ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي .وب��ال��رغ��م م��ن أن
بعض اإلدارات احلكومية قد أنشأت إدارات
متخصصة لالستثمار ،اال ا نها ما زالت حتتاج
إىل مزيد م��ن اإلدراك ملتطلبات التكامل
مع القطاع اخل��اص ،والتعامل مع الفرص
االستثمارية التي تتم مناقشتها  ،لذلك فهي
تطلب م��ن امل��ط��ور ال��ق��ي��ام ب��ع��دد كبري من
اإلج��راءات واخلطوات التي يتحمل كلفتها
إضافة إىل حتمله خملاطر االستثمار ،يف
الوقت الذي تستطيع هذه اجلهات أن تكون
مصدرًا مثاليًا لإلجابة على ع��دد كبري من
االستفسارات التي تواجه املطور مما يوفر
الوقت وامل��ال واجملهود  .ويف املقابل ال
توجد يف بعض اجلهات احلكومية إدارة
متخصصة لهذه األعمال  ،وهنا يتطلب من
املطور وقتًا أطول وجمهودًا أكرب عند تقدمي
االق�تراح��ات التطويرية إلنشاء أو تسيري أي
مشروع ومناقشتها قبل التوصل إىل اتفاق
نهائي.

 - 3املرونة :

ال توجد أنظمة إدارية مفصلة وواضحة لدى
معظم اجلهات احلكومية تنظم التعامل مع
مطورين من القطاع اخلاص.
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 - 2تطوير اإلدارة
وتبني الفكر االستشاري :

وما زالت بعض هذه اجلهات حتاول إيجاد مثل هذه االنظمة يف الوقت
ال��ذي تتعرض فيه إىل عدد من املراجعات لالستثمار ،من الشركات
احمللية واخلارجية  .وحتى يتم االنتهاء من إع��داد ه��ذه القوانني
واألنظمة يبقي الوضع ي��راوح مكانه بني تفسري لألنظمة القائمة
واجتهادات املواطنني املتحمسني للتعاون ،وهذا يعرض املشاريع
إىل صعوبات تؤدي أحيانًا إىل التوقف النهائي.

الرؤى املستقبلية ( التطلعات والتوصيات ) :
ملعاجلة املعوقات التي تعرتض امكانية التوسع يف اشراك القطاع
اخلاص يف تنفيذ مشاريع املرافق املدينية الكبرية وحتقيق مردود
جيد لالستثمار ينعكس يف توفري اخلدمات واملرافق وتطويرها  ،نرى أن
هناك حاجة إىل القيام ببعض االصالحات الضرورية والتي من أهمها:

 - 1توضيح السياسة العمرانية العامة للمدينة :
من خالل اعداد خطة اسرتاتيجية للمدينة او تطوير وحتديث اخلطة
القائمة على ضوء املستجدات وتوضيح االمكانيات والفرص التطويرية
للقطاعات االقتصادية اخملتلفة وان��ش��اء قواعد معلومات حول
معطيات السكان والفعاليات واستعماالت االرض والبنية التحتية ،وأن
تكون هذه االنظمة املعلوماتية متاحة للقطاع اخلاص والباحثني
بحيث تشكل قاعدة اساسية للتعاون االستثماري وتقليل املعوقات
وزيادة السرعة يف اتخاذ القرار .
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وأن يكون هذا التطوير متمشيًا
م���ع م���ب���دأ ال���ك���ف���اءة امل��ال��ي��ة
وحتقيق االهداف مما سيساعد
ع��ل��ى ت��ق��ري��ب م��ف��اه��ي��م العمل
م��ع ال��ق��ط��اع اخل���اص وحتقيق
املرونة يف التعامل ويف اتخاذ
القرار  ،خاصة لدى املؤسسات
واإلدارات ال��ت��ي ت��ت��ع��ام��ل مع
املستثمرين من القطاع اخلاص.
وأن تأخذ اإلدارات زمام املبادرة
يف اع�����داد دراس�����ات اجل���دوى
للمشاريع التي تفكر يف اشراك
القطاع اخل��اص يف تنفيذها ،
وأن تعد أج��وب��ة متثل الصالح
ال��ع��ام مل��ا ميكن أن ت��واج��ه من
تساؤالت .

 - 3تشجيع وحتفيز
املستثمرين :

م���ن خ�ل�ال وس���ائ���ل تشجيعية
وج����اذب����ة ل��ل��م��س��ت��ث��م��ري��ن إىل
امل��ش��اري��ع امل��ط��روح��ة ،كعقد
االج����ت����م����اع����ات وال������ن������دوات
وامل���ع���ارض ل��ع��رض امل��ش��اري��ع
اجل��دي��دة واالس��ت��م��اع إىل آراء
القطاع اخل��اص حولها وتبني
امل��م��ك��ن م��ن��ه��ا .ك��م��ا أن القيام
ب���ال���دراس���ات ال��س��وق��ي��ة وع���رض
نتائجها وجمع املعلومات عن
أم��ث��ل��ة ن��اج��ح��ة ع��امل��ي��ًا ي��ك��ن أن
يشجع القطاع اخلاص يف تفهم
دورة ب��ش��ك��ل اف��ض��ل يف ض��وء
التطورات اجلديدة.

 - 4معاملة القطاع اخلاص من منطلق عملي :

ففي نظر الكثري من املسئولني يف اجلهات احلكومية ،أن املشاريع التي سينفذها القطاع اخلاص يجب
أن حتتوي على شروط مثالية واحيانًا مبالغ فيها جلدوى املشاريع بغض النظر عن عنصر الربح والنفقات
التي يتحملها املستثمر .لذلك فإن من االهمية مبكان أن يعامل القطاع اخلاص من منظور عملي بحيث
حتقق املشاريع الهدف املطلوب باملستوى املناسب الذي يرضي جميع االطراف املشاركة واملستفيدة من
املشروع.

 - 5ايجاد وتطوير االنظمة املناسبة :

ضرورة إيجاد انظمة وتعليمات واضحة تتناول كل جوانب املشاركة واالستثمار والتعاون مع القطاع اخلاص
على ضوء األهداف االقتصادية واالجتماعية العامة .

اخلامتـــة :

واقع احلال يف كثري من مدن الدول العربية وبشكل خاص مدن الدول غري النفطية أنها تعاين من نقص كبري يف
اخلدمات البلدية واملرافق العامة كما أن املوجود بحاجة إىل التحديث والتطوير .واصبحت اإلدارة احلديثة
املدخل االساسي لتحقيق االستدامة لهذه املدن وأن وظائف املدن أصبحت معنية بتنمية اجملتمع
احمللي .وأن عملية التطوير والتحديث جتابهها جمموعة من املعوقات وإن كانت تختلف من بلد آلخر .اال أنه
عمومًا ميكن القول أن عدم وضوح الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للوحدات اإلدارية وعالقاتها الرأسية
واالفقية وتوزيع الصالحيات واملسئوليات أحد العوائق .كما أن اختالف االنظمة والقوانني احملددة لتلك
اخلدمات له دوره السالب يف إدارة اخلدمات  .هذا إىل جانب القصور يف التخطيط واالعتمادات املالية
للبلديات وغياب معايري قياس مستوى األداء وأثره على اخلدمات واملرافق.
وم��ن جممل ه��ذه املعوقات يتضح اتساع الفجوة بني مستوى تقدمي اخل��دم��ات بوصفها احل��ايل وبني
املستويات املزمع الوصول إليها لتحقيق تطلعات املواطنني وسكان امل��دن .ولعل اخمل��رج يكون يف
معاجلة تلك املشاكل واملعوقات ويف تطوير سياسات وتخطيط شامل لتوفري وتطوير اخلدمات ومشاركة
جميع القطاعات احلكومية والقطاع اخلاص وهيئات اجملتمع املدين .

املراجع :

 - 1املعهد العربي إلمناء املدن ( اساليب اإلدارة والتنظيم يف خدمة املدينة العربية املعاصرة) أعمال وبحوث وتوصيات
املؤمتر العام السابع ملنظمة املدن العربية 1983 5/ 4 – 30/4م.
 - 2د .أحمد كمال الدين عفيفي  ،دراسات يف التخطيط العمراين  ،جامعة اإلمارات – العني .1985
 - 3املعهد العربي إلمناء املدن ( النمو العمراين احلضري يف املدينة العربية – املشاكل واحللول _ اجلزء األول ) الرياض
1989م.
 - 4النعيم  ،عبـداهلل العلي  ( ،إدارة املدن الكربى – جتربة مدينة الرياض) مكتبة امللك فهد الوطنية – الرياض 1994م .
 - 5املعهد العربي إلمناء املدن ( املدينة العربية وحتديات املستقبل) ملخصات االبحاث للمؤمتر العام ملنظمة املدن
العربية ،دبي 1994م.
 - 6د .منصور أحمد أبو زيد ،االيكولوجيا احلضرية وعالقاتها باملتغريات االجتماعية يف املدن العربية ،رسالة دكتوراه ،كلية
اآلداب ،جامعة عني شمس – القاهرة 1996م.
 - 7جملة تطوير – العدد 1434 ، 68هـ  ،الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
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تطوير الصيغ التعاقدية
لتفعيل خصخصة اخلدمات واملرافق العامة
هاشم عوض عبد اجمليد
مستشار قانوين – اململكة العربية السعودية

khairyhashim@hotmail.com

إن تبني اخلصخصة كتوجه
اقتصادي يتطلب مراجعة دقيقة
وف��اع��ل��ة ل��ل��ق��وان�ين واألن��ظ��م��ة
وال���ل���وائ���ح وال��ت��ش��ري��ع��ات ذات
الصلة على املستوى املركزي
واحمل���ل���ي ل��ت��س��ت��وع��ب أش��ك��ال
ال��ع�لاق��ات القانونية اجل��دي��دة
التي تفرزها اخلصخصة ،بحيث
حتافظ الدولة على املكتسبات
التي حتققت ملتلقي اخلدمات
ط��وال عقود طويلة كانت هي
م��ن يقدمها ل���ه ،م��ع االه��ت��م��ام
ب���زي���ادة ك��ف��اءة وم��س��ت��وى ه��ذه
اخل��دم��ات وم��واك��ب��ت��ه��ا للتطور
ال��ذي شمل كل مناحي احلياة،
ففي ظل اخلصخصة سيتحول
دور ال��دول��ة تدريجيًا من مقدم
خ���دم���ات م��ب��اش��ر إىل م��ش��رف
وم��راق��ب على القطاع اخل��اص
ال���ذي سينوب عنها يف تقدمي
اخلدمات للجمهور.
ك��ذل��ك ف��إن االجت���اه لتخصيص
اخل���دم���ات وامل���راف���ق ال��ع��ام��ة
وم���ع���ظ���م أن���ش���ط���ة ال����دول����ة،
يستوجب مراجعة وتطوير صيغ
التعاقد ،وم��ن بينها تلك التي
تربمها ال��ب��ل��دي��ات أو مؤسسات
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احل��ك��م احمل��ل��ي م���ع ال��ق��ط��اع
اخلاص .هذه الروابط القانونية
(العقود) من احملتم أن تكون
مغايرة ومتطورة عما هو عليه
احلال اآلن ،ذلك أن االجتاه جلذب
ال��ق��ط��اع اخل����اص للمساهمة
يف األن��ش��ط��ة البلدية سيقود
إىل تفضيل أمن��اط تعاقد دون
غ�يره��ا ،كما سيقود إىل مرونة

أكرث يف الصيغ القانونية بحيث
تبتعد ع��ن ال��ش��ك��ل التحكمى
الذي كان يطغى على العالقة
بني اجلهاز احلكومي والقطاع
اخلاص.
تهدف ه��ذه ال��ورق��ة إىل تسليط
الضوء على نظام البوت B.O.T
 -ال��ب��ن��اء والتشغيل واإلع����ادة

– وما يتفرع عنه من أنواع عقود  ،وابراز جتارب دولية استخدم فيها هذا النظام التعاقدي على املستويني
املركزي واحمللي  ،كما تهدف إىل تبيان إمكانية تطبيق هذا النوع من العقود على املستوى البلدي يف
الوطن العربي .
وانتهت الورقة إىل خالصة مفادها أن االجتاه خلصخصة املرافق واخلدمات البلدية يجب أن يعتمد على
مبدأ التدرج استنادًا إىل أسلوب اخلصخصة اجلزئية للمرافق واخلدمات .وضرورة مراجعة األنظمة والقوانني
واللوائح على املستــوى املركــزي واملستـوى احمللي لتفي مبتطلبات اخلصخصــة .وإيجــاد نظــام أو قانون
خاص ينظم التعاقدات املربمة وفـق نظـام البـوت  BOTسوا ًء على املستوى املركزي أو املستوى احمللي.
وتعزيــز بنيــات البلديـات وأجهـزة احلكم احمللي بحيــث تتوفـــر لديهــــــا السلطـــــات والصالحيــات واملقــدرات
البتـــدار والرتويــج عــن مشاريع البنية األساسية واملرافق واخلدمات وفق نظام البوت ،وكذلك دعم هذه
البلديات بالكوادر الفنية املؤهلة لإلشراف على هذه املشاريع فنيًا وقانونيًا وإداريًا.

املقدمة:

يعترب االجت��اه إىل "اخلوصصة" أو “اخلصخصة"
( )1من أه��م عناصر النظام االقتصادي العاملي
اجلديد ،حيث بات مسارًا ستسلكه معظم دول العامل
ً
مستقبال بغض النظر عن اتفاقها أو اختالفها مع
املفهوم الغربي لعوملة االقتصاد أو العوملة ككل.
إن االجت��اه لتخصيص اخلدمات وامل��راف��ق العامة
ومعظم أنشطة الدولة ،يستوجب مراجعة وتطوير
صيغ التعاقد ،ومن بينها تلك التي تربمها البلديات
أو مؤسسات احلكم احمللي مع القطاع اخل��اص.
ه��ذه ال��رواب��ط القانونية (ال��ع��ق��ود) م��ن احملتم أن
تكون مغايرة ومتطورة عما هو عليه احلال اآلن ،ذلك
أن االجت��اه جلذب القطاع اخل��اص للمساهمة يف
األنشطة البلدية سيقود إىل تفضيل أمناط تعاقد
دون غريها ،كما سيقود إىل مرونة أكرث يف الصيغ
القانونية بحيث تبتعد عن الشكل التحكمى الذي كان
يطغى على العالقة بني اجلهاز احلكومي والقطاع
اخل����اص .ك��ذل��ك ف���إن ت��ب��ن��ي اخل��ص��خ��ص��ة كتوجه
اقتصادي يتطلب مراجعة دقيقة وفاعلة للتشريعات
ذات ال��ص��ل��ة ع��ل��ى امل��س��ت��وى امل��رك��زي واحمل��ل��ي
مثل أنظمة االستثمار وامل��ش�تري��ات واملناقصات
واملزايدات والعطاءات احلكومية وغريها لتستوعب

أشكال العالقات القانونية اجلديدة التي تفرزها
اخلصخصة ،بحيث حتافظ الدولة على املكتسبات
التي حتققت ملتلقي اخلدمات طوال عقود طويلة
كانت هي من يقدمها له ،مع االهتمام بزيادة كفاءة
ومستوى هذه اخلدمات ومواكبتها للتطور الذي
شمل كل مناحي احلياة ،ففي ظل اخلصخصة
سيتحول دور الدولة تدريجيًا من مقدم خدمات
مباشر إىل مشرف وم��راق��ب على القطاع اخلاص
الذي سينوب عنها يف تقدمي اخلدمات للجمهور.
إن صياغة العقود عملية تخضع للتغيري والتطور
حسب احلاجة..وقد ال يلمس التغيري الشكل وإمنا
ينصرف للمضمون من نصوص وش��روط ،فالتوجه
للخصخصة يتطلب تقليل القيود القانونية واإلدارية
على أجهزة احلكم احمللي والبلديات أو باألحرى
إط�ل�اق ي��ده��ا وزي����ادة سلطاتها بحيث تستطيع
إب��رام أي نوع من العقود ما دام يحقق املصلحة
العامة دون إغفال الضوابط التي تستوجبها هذه
املصلحة أيضًا .هذا األمر يتطلب تسليط الضوء
على صيغ التعاقد اخملتلفة والرتكيز على األمناط
التي تدعم توجه الدولة للخصخصة  ،كما يتطلب
القيام بدراسة وحتليل األسس النظامية والقانونية
التي تستمد منها اإلدارات احلكومية والبلديات
حتديدًا السلطة يف إب��رام مثل ه��ذه التعاقدات ،
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واملؤسسات من تشريعات ومناذج وإرشادات مفيدة
يف هذا اجملال .

وذلك حتى يتم استيعاب الصيغ التعاقدية احلديثة
دون ت��ص��ادم م��ع البيئات القانونية والتنظيمية
ال��ق��ائ��م��ة ،وإزال����ة أي ق��ص��ور أو ع���دم م��واك��ب��ة يف
النظم واللوائح املتعلقة باالستثمار واملشرتيات
احلكومية وإدارة املناقصات والتعاقد مع الغري
 ،ه��ذا األم���ر يتطلب اس��ت��ح��داث تشريعات ونظم،
وإج��راء تعديالت يف التشريعات القائمة لتصبح
بيئة مناسبة للخصخصة .إن كثريًا من بلدان العامل
ومنها الصني والفلبني وتركيا باإلضافة إىل هيئة
األمم املتحدة ومنظماتها املتخصصة جلأت إىل
استصدار قوانني وتشريعات وأدلة وإرشادات تتناول
صيغ التعاقد احلديثة مثل نظام البوت - BOT
البناء والتشغيل واإلع���ادة – وم��ا يتفرع عنه من
أنواع عقود  ،حيث اهتمت مبسألة أمناط التعاقد
احلديثة وتنظيم املنافسة يف العقود احلكومية
وكيفية إدارة املناقصات واملزايدات والعطاءات،
مم��ا يستوجب إل��ق��اء ال��ض��وء عليها لإلستفادة
من جتاربها واالستهداء مبا وضعته ه��ذه ال��دول
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إن صيغ التعاقد املستخدمة يف البلديات حاليًا
تندرج حتت ثالث أقسام هي على التوايل" :عقود
التوريد واخلدمات" ويتفرع منها على سبيل املثال
ع��ق��ود التشغيل اجل��زئ��ي وال��ت��وري��د وامل��س��اع��دة
التقنية والتشغيل الكامل ،والقسم الثاين وهو عقود
"االمتياز" التي يتفرع منها أيضًا على سبيل املثال
عقود اإليجار وعقود البناء والتشغيل واإلعادة وما
يتفرع منها من عقود ،والقسم الثالث هو "عقود
اخلصخصة الكاملة" وه��ي غالبًا م��ا تتمثل يف
صيغة البناء والتشغيل والتملك (ال��ب��و) .B.O.O
وم��ا يتفرع منها م��ن ترتيبات تعاقدية ،أو صيغة
(البيع) حيث تتخلص البلديات من بعض األنشطة
واملمتلكات .سنقوم يف هذه الورقة بالرتكيز على
بعضها وحت��دي�دًا النوع الثاين من أن��واع التعاقد
وهو يندرج حتت مفهوم التخصيص اجلزئي ،كما
تعترب الصيغ املستحدثة منه حديثة االستخدام
على املستويني املركزي والبلدي  ،ومن ثم سنعمل
على تبيان حماسنه كأسلوب فاعل للخصخصة
املتدرجة ألنشطة البلديات وأداة جذب للقطاع
اخل��اص حتى تتطور جت��ارب خصخصة اخلدمات
وامل��راف��ق البلدية يف الوطن العربي على أسس
قانونية سليمة.
تهدف هذه الورقة إىل استعراض وحتليل السمات
العامة للتشريعات والقوانني مبا فيها تلك الضابطة
للتعاقد بني أجهزة الدولة والغري  ،ذلك أن الصيغ
القانونية والعقود التي تربمها قطاعات الدولة
اخملتلفة مبا فيها البلديات وأجهزة احلكم احمللي
تستند على قوانني وأنظمة ولوائح تنظم االستثمار
وعمليات دع��وة املتعاقدين وأس��س املناقصات
وامل��زاي��دات والعطاءات واملشرتيات احلكومية .
ستعمل هذه الورقة على استعراض وحتليل مناذج
مما هو قائم اآلن من هذه القوانني والنظم واللوائح،

وتبيان مدى تطابقه أو تعارضه مع متطلبات اخلصخصة استشرافًا
ملالمح البيئة التشريعية والنظامية املالئمة للخصخصة حيث متثل
مراجعة هذه التشريعات اخلطوة األس��اس يف االنتقال من أمناط
التعاقد التقليدية السائدة إىل صيغ جديدة دافعة وحمفزة للقطاع
اخلاص.
إن البيئة القانونية والتشريعية للخصخصة والتي تستوعب أمناط
التعاقد املستحدثة هي من أهم اآلليات التي تشجع وتدفع القطاع
اخلاص إىل وضع أمواله يف أنشطة مرهقة تتطلب الكثري من الضمانات
والدعم احلكومي الذي إن مل يكن ماليًا فعلى األقل مؤسسيًا وقانونيًا
والئحيًا بحيث تتحقق النتائج املباشرة املرجوة من اخلصخصة،
وهي تقدمي أفضل اخلدمات للمستفيدين بأسعار معقولة يضمن بها
القطاع اخلاص حتقيق قدر مناسب من األرباح وتعود على مؤسسات
الدولة بعائد مايل أو استقرار اجتماعي من خالل توفري اخلدمات
بصورة منتظمة تلبي احلاجات وتدفع بعجلة التنمية لألمام.
إن الكثري من املدن العربية تطمح جلذب رؤوس أموال حملية وأجنبية
ضخمة خصوصًا لبناء وتأهيل مشاريع البنية التحتية واخلدمات
األساسية ،وحتى تؤتي اخلصخصة ثمارها فإن هذه الورقة ستقوم
بعمل مقارنة الهدف منها جتسري الهوة بني ما هو قائم اآلن من صيغ
تعاقد وأنظمة ضابطة لها يف الدول العربية وما يتجه له العامل يف
هذا اجلانب ،الشيء الذي سيفيد حتمًا يف تطوير صيغ العقود القائمة
ويساعد على استيعاب املستحدث منها ،كما سيعزز ويزيد من فاعلية
دور أنظمة وقوانني املناقصات والتشريعات ذات الصلة على املستوى
املركزي والبلدي (احمللي) يف الدول العربية.

انطالقا من ه��ذه التقدمة فإننا
سنتناول موضوع هذه الورقة من
خالل مبحثني ،يف املبحث األول
ال��ذي أسميناه (البيئة القانونية
والتنظيمية للخصخصة :الواقع
وامل���أم���ول) س��وف ن��ق��وم ب��دراس��ة
البيئة القانونية للتعاقد ومدى
حاجاتها للتطوير وذلك من خالل
حمورين هما على التوايل:
البيئـات القانونيــة القائمـة ومـدى
استيعابهـا للخصخصـة.
أن��ظ��م��ة ال��ع��ق��ود وامل��ن��اف��س��ات
وامل��ش�تري��ات احل��ك��وم��ي��ة :إب��ق��اء،
حتديث أم جتاوز.
أم���ا يف امل��ب��ح��ث ال���ث���اين ال���ذي
أس��م��ي��ن��اه (تطبيق ن��ظ��ام ال��ب��وت
كآلية للخصخصة على املستوى
ال���ب���ل���دي) ف��س��ن��ت��ن��اول ب��ال��ب��ح��ث
ن��ظ��ام ال��ب��وت ك��أمن��وذج لصيغة
تعاقدية ميكن استخدامها كآلية
ل��ل��خ��ص��خ��ص��ة ع��ل��ى امل��س��ت��وى
البلدي وذل��ك من خ�لال حمورين
هما:
نظام البوت  ،BOTخلفية ومالمح
أساسية.
استخدام صيغة البوت كأسلوب
ل��ل��خ��ص��خ��ص��ة ع��ل��ى امل��س��ت��وى
البلدي.
ويف اخلامتة سوف نبني خالصة
م��ا توصلت إل��ي��ه ال��ورق��ة وم��ن ثم
ن��ق��دم ب��ع��ض ال��ت��وص��ي��ات ال��ت��ي
خرجت بها الورقة.
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إن معظم التعريفات األكادميية
ال��ت��ي أورده�����ا أه���ل االق��ت��ص��اد
ل��ل��خ��ص��خ��ص��ة ت������دور ب��رم��ت��ه��ا
حــول حتـويــــل ملكـيــة أو إدارة
امل��ؤس��س��ات وامل��راف��ق العامة
احلكومية إىل القطاع اخلاص
وفقًا ملوجهات االقتصاد احلر،
وم����ن ذل����ك أخ����ذت ال�����دول يف
تطبيقاتها هذا املضمون .ومن
ال��ت��ع��ري��ف��ات ال��رس��م��ي��ة م��ا ج��اء
فـي اإلسرتاتيجيـــة السعوديـــة
ل��ل��ت��خ��ص��ي��ص ،ال���ت���ي ع��رف��ت
اخلصخصة بأنها " عملية تغيري
يف امللكية أو اإلدارة للمؤسسات
واملشاريـع واخلـدمــات العامــة
م���ن ال���ق���ط���اع احل���ك���وم���ي إىل
القطـاع اخلـــاص اعتمــادا على
آليـات السـوق واملنافسة ،وذلك
بتطبيق أساليب متعددة ترتاوح
ما بيـن عقـود اإلدارة والتشغيل،
واإليجار والتمويل أو البيع الكلي
أو اجلزئي إىل القطاع اخلاص .
أم������ا ع���ن���د ال����ق����ان����ون��ي�ن ف���إن
اخل���ص���خ���ص���ة ُت�����ع����� َّرف ب��أن��ه��ا
"الرتخيص للخواص باالستثمار
يف جم���االت ك��ان��ت تعترب حكرًا
ع��ل��ى ال����دول����ة أو اجل��م��اع��ات
احمللية ( البلديات).
وه����ذا ال��ت��ع��ري��ف مب��ث��اب��ة تأطري
ق��ان��وين للخصخصة كعملية
اقتصادية ،إذ أن عملية التحول
م���ن من���ط اق��ت��ص��ادي إىل آخ��ر
تتطلب تنظيمًا قانونيًا موائمًا
للنمط اجل��دي��د .إن املنظومة
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القانونية للدولة مبا حتتويه من نظم وقوانني ولوائح تنظم العالقة بني
املركز والسلطات احمللية هي الرحم الذي تتخلق فيه اخلصخصة،
فإما أن يتمخض عنها مولودًا سليمًا أو شائهًا ،واخلصخصة بوصفها
النمط االقتصادي الذي اجتهت إليه دول العامل مبا فيها الدول العربية
لتحقيق التنمية والرفاه يف ظل اقتصاد السوق واملنافسة احلرة سوف
ً
فشال ذريعًا يف حال أن هذه النظم والقوانني قاصرة عن استيعاب
تالقي
هذا التوجه االقتصادي أو مقيدة له ،حيث تتحول هذه البيئة عن دورها
اإليجابي لتصبح من املعوقات األساسية يف انطالقة التنمية .إن
مبادرة القطاع اخلاص ومشاركته – مهما كان حجمها  -يف العملية
التنموية حتتاج لبيئة قانونية تساعدها على التحرك واالنطالق.كما أن
تشجيع اخلصخصة على املستوى احمللي يتطلب تسليط الضوء
على النظم والقوانني واللوائح التي حتكم عالقة السلطة املركزية
بالسلطات على املستوى البلدي ملعرفة مدى جاهزية الصالحيات
املمنوحة ل�لإدارات احمللية لتشجيع هذه املبادرة الفردية وتقدمي
الدعم لها.
إن حتديــد األنشطــة القابلــة للتخصيــص  ،و صالحيــات اتخـاذ القـرار
بتخصيـــص هـــذه الـخـدمـــــات والـمرافــــق ،واألدوات اخملتلفـة التـي
تستخدمها األجهزة احلكوميـة عـلـى اختـالف مستوياتهـا مـن أنظمة
وقوانيـن ولوائـح وأمنـاط تعاقـد هـو ما سنتناوله فـي هذا املبحث من
خالل استعراض ما هو سائد من آليات قانونية والئحية يف بعض الدول
العربية ،وجاهزية القوانني النظم واللوائح القائمة أو ضرورة تعديلها
ملقابلة متطلبات اخلصخصة بحيث تتم مبرونة وفاعلية.

 ًأوال :البيئات القانونية القائمة
ومدى استيعابها للخصخصة:

يستلــزم مراجعــة هــذه األطـــر القانونية للتأكد من
استيعابها لهذا التحول.
فالتوجه للخصخصة يبدأ باإلرادة السياسية التي ما
إن تنصرف إىل هذا النمط االقتصادي حتى يتبعها
تغيري يف القوانني والنظم ،فالكثري م��ن الدساتري
واألنظمة األساسية للدول كانت حتفل بقواعد تنص
على أن توفري اخلدمات العامة وإدارة هذه املرافق
هو أم��ر حمصور يف ال��دول��ة وأجهزتها ،وكذلك ما
دون الدساتري والنظم األساسية من قوانني وأنظمة
ولوائح حيث تصب كلها يف هذا املصب.

من البديهي القـول أن معظـم األطـر القانونية التـي
حتكم األنشطة االقتصادية يف الدول العربية هي
من بقايا مرحلة الدولة املتدخلة ،وبالتايل فإن هذه
األطر قد وضعت أساسًا لتنظيم العالقة بني الدولة
وأجهزتها اخملتلفة و بني هذه األجهزة واملواطنني
من جهـــة أخـــرى على أساس أن الدولة هي الفاعل
الرئيــــس فــــي تقـديـــــم اخلدمــات وإدارة األنشطـة
اخملتلفـــة ،ومــن هنـــا فــإن التحـول إـلى النقيض ،أي ســوف نتنـاول عبــر النقاط التالية وبإيجاز السمات
تخلي الدولة عن دورها االقتصادي لصالح القطاع التي نرى ض��رورة تضمينها يف التشريعات القائمة
اخلـاص وانسحابهــا من أنشطـة كانــت حكــرًا عليها ومبختلف أنوعها لتتماشى مع اخلصخصة.
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 سمات البيئة القانونية املالئمةللخصخصة وأمن��اط التعاقدات
املستحدثة:

إن التخصيص يتطلب رؤوس أموال كبرية خصوصًا
يف حالة بيع أصول الدولة الضخمة أو االستعانة
بالقطاع اخلاص يف تشييد ال ُبنى التحتية ،الشيء
الذي يعني ولوج رأس املال األجنبي بصورة مباشرة
أو غري مباشرة لالستثمار البلد حمل اخلصخصة
وب��ال��ت��ايل يصبح م��ن ال���ض���روري مب��ك��ان مراجعة
وتطوير النظام القانوين للدولة بحيث يستوعب
هذا التغيري ،فمن جهة فإن تطوير البيئة القانونية
ه��و أداة ج��ذب للمستثمر األج��ن��ب��ي ال���ذي سوف
متلؤه الطمأنينة والثقة لكونه سوف يستثمر أمواله
حت��ت مظلة قانونية تقيه أي خماطر حمتملة،
وم���ن ج��ه��ة أخ���رى ف���إن ال��دول��ة حم��ط االستثمار
األجنبي سوف حتصن نفسها ومواطنيها بسياج
من األنظمة والقوانني التي تضمن عدم املساس
بأمنها االقتصادي .إن الكثري من الشركات متعددة
اجلنسيات واملستثمرين األجانب يهرعون لشراء
املرافق العامة واملؤسسات يف الدول النامية بغية
بيع أصولها والتنفع منها دون أي اهتمام مبا تعنيه
هذه املرافق من استقرار جملتمعات هذه الدول  ،أو
يتجه هؤالء املستثمرون للمضاربة باألسهم التي
يشرتونها معرضني ه��ذه املرافق لتقلبات أس��واق
املال وما ينتج عن ذلك من مظاهر سالبة.
إن االجت��اه للخصخصة ال يعني أن ت�ترك الدولة
النشاط االقتصادي دون ضوابط وتنظيم ،ويستوي
يف ذلك استمرار البنية القانونية القدمية أو عدم
التبصر يف تعديلها بحيث تصبح حمكمة وشاملة
لكل جماالت احلياة االقتصادية .يجب أال يفهم من
هذا التغيري أنه حمض حماكاة لألنظمة القانونية
يف الدول األخرى أو ينظر إليه سلبًا على أنه انتقاص
من هيبة الدولة وسلطتها ،بل التغيري ضرورة حتمية
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تفرضها الطبيعة األبوية للدولة التي تغري أسلوبها
ومل تتغري وظيفتها ،فالدولة مع كونها توقفت عن
التدخل يف النشاط االقتصادي بصورة مباشرة
إال أن��ه��ا تبقى مسئولة ع��ن ضبط ه��ذا النشاط
بإطار قانوين وتنظيمي حمكم يحول دون انهيار
لمها اإلجتماعي.
منظومتها االقتصادية ِ
وس َ
إن امل��راج��ع��ة والتعديل والتطوير تستوجب أن
تتضمن الدساتري والنظم األساسية ما يفيد بأن
انتهاج اخلصخصة ه��و م��ن امل��ب��ادئ املنصوص
عليها يف النظام األس��اس��ي ،وق��د اجتهت بعض
الدول العربية إىل ذلك بالفعل بتضمني دساتريها
م��واد تنص على إتباع سياسة السوق احلر وتبني
اخلصخصة .كما يستوجب األم��ر حتديث قوانني
وأنظمة االستثمار ،وه��و ما اجتهت إليه معظم
ال��دول العربية التي ط��ورت من أنظمة االستثمار
بحيث تستوعب هذا التغيري  ،حيث عمدت معظمها
إىل فتح اجملال أمام االستثمار األجنبي ومنحه
إمتيازات وصلت حد املساواة مع املستثمر الوطني
يف احلقوق والواجبات .
كما يجب أن يطال التحديث على سبيل املثال ال
احلصر قوانني الرهن والضمانات ،حيث أن الكثري
من القوانني والنظم يف ال��دول العربية ال تتوفر
فيها أحكام مفصلة تنظم مسألة الضمانات والرهن
وحت��دد اجل��ه��ات واألج��ه��زة النظامية اخملتصة
بتسجيل الرهون والضمانات وكيفية التنفيذ عليها
وان���واع املمتلكات اجل��ائ��ز رهنها ،ذل��ك أن النظم
القانونية يف بعض دول العامل يجوز فيها " إنشاء
املصالح الضمانية يف جميع أن��واع املوجودات
تقريبًا ،مبا فيها امللكية الفكرية ،يف حني أنه يف
نظم أخ��رى ال ميكن إنشاء املصالح الضمانية إال
يف فئة حم��دودة من امل��وج��ودات ،مثل األراض��ي
واملباين ..وال يحتاج األمر منا إىل تفصيل أكرث إذ
أن أهمية الضمانات وامل��ره��ون��ات يف العمليات
التجارية التي يدخل طرفًا فيها ممولني وضامنني

والشفافية التامة بحيث يقل إن مل ينعدم
فيها الفساد اإلداري واحملاباة.
شئ أس��اس��ي .كما أن��ه من ال��ض��روري أن يشمل التطوير
والتحديث قوانني حماية امللكية الفكرية فهذا النوع من
النشاط سوا ًء كان ميارس لوحده أو يدخل ضمن أنشطة
اقتصادية أصبح من األنشطة احملورية يف حياة اإلنسان
يف هذا العصر.
وقوانني العقود واملعامالت ،وقوانني وأنظمة الشركات،
والقوانني واألنظمة الضريبية ،وقوانني وأنظمة حماية
البيئة ،وقوانني حماية املستهلك ،والقوانني واألنظمة
اإلدارية.
إن أهم السمات التي يجب أن تتصف بها القوانني واألنظمة
التي حتكم نشاط اقتصادي يتجه نحو اخلصخصة واتباع
أسلوب السوق احلر هو أن تواكب هذه القوانني واألنظمة
التطور التشريعي احل��ادث يف العامل وتستصحب منه
ما يتوافق مع معتقدات مواطنيها وقيمهم االجتماعية،
كما يجب أن تؤمن هذه القوانني املساواة واالنتصاف أمام
جهات التقاضي واالختصام والتحاكم وأن تتصف بالثبات
واالستقرار والبعد عن التغيري املستمر بشكل يجعلها
تفتقد الرسوخ الباعث على االطمئنان لدى املستثمرين
س��وا ًء الوطنيني أو األجانب ،وأن تكون ناجزه وباتة.كما
يفرتض أن تكون هذه األنظمة على قدر من املرونة بحيث
تتيح إمكانية اللجوء إىل هيئات التحكيم الدولية .ومن
ناحية أخرى فإن البيئة القانونية للخصخصة
يجب أن حتمي املبادئ التي تضمن
ممارسة النشاط االقتصادي
ع����ل����ى أس��������س م��ن
ال�����ن�����زاه�����ة

إن ه���ذه ال��ق��وان�ين واألن��ظ��م��ة ه��ي اإلط���ار
احلاكم ملعظم األنشطة يف الدولة أو على
أقل تقدير األنشطة االقتصادية وبالتايل فإن
النشاط االقتصادي يتأثر سلبًا وإيجابًا بهذه
القوانني ،وم��ن نافلة القول أن ه��ذه النظم
والقوانني تسري على النشاط االقتصادي
س��وا ًء ك��ان على املستوى امل��رك��زي للدولة
أو املستوى البلدي واحمللي ،بيد أن هناك
ت��ش��ري��ع��ات ذات خ��ص��وص��ي��ة ف��ي��م��ا يتعلق
بخصخصة اخلدمات واملرافق العامة على
املستوى البلدي ،ويف مقدمتها القوانني
واللوائح املنظمة لعالقة املركز باألقاليم
وكذلك تلك املتعلقة بالعقود واملشرتيات
احلكومية وهذه األخرية يف غالب األحوال
قوانني ونظم تطبق على املستويني املركزي
واحمللي وألهميتها فقد أفردنا لها حيزًا
خاصًا يف هذا املبحث وهو املطلب التايل.

ثانيًا :أنظمة العقود
واملنافسات واملشرتيات
احلكومية :إبقاء ،حتديث
أم جتاوز:

إن القوانني واألنظمة الضابطة للمشرتيات
واملنافسات والعقود احلكومية من أهم
القوانني التي يجب أن تطالها يد املراجعة
يف ظ��ل اخل��ص��خ��ص��ة .ف����إذا ك��ان��ت ملبية
ملتطلبات اخلصخصة فيمكن اإلبقاء عليها،
وإن كان هذا نادر احلدوث حيث أن هذا النوع
من القوانني والنظم حتمًا يحتاج إىل تعديل
ي��واك��ب ال��ت��وج��ه االق��ت��ص��ادي اجل��دي��د ويف
بعض األحيان يحتاج األمر ألكرث من تعديل
إذ يتطلب ال��وض��ع جت���اوزًا ك� ً
�ام�لا للقوانني
القدمية واشرتاع قوانني جديدة.
ميكن التعامل مع هذا املوضوع من خالل
م��س��اري��ن ،امل��س��ار األول يعنى ب��ال��ت��درج يف
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تعديل أنظمة العقود واملنافسات احلكومية واملشرتيات احلكومية
املوجودة حاليًا بحيث تلبي احتياجات اخلصخصة بصورة عامة.
واملسار الثاين يتعلق باخلصخصة ذات الصلة مبشاريع البنية التحتية
والتي يؤمل أن تنفذ بواسطة امناط التعاقد احلديثة وحتديدًا نظام
البناء والتشغيل واإلع��ادة البوت  ،BOTوه��ذه نرى أن تشرع البلدان
العربية املهتمة يف اش�تراع واستصدار أنظمة وقوانني خاصة بها ،
فهذا النوع التعاقدات ينطوي على ترتيبات تتطلب تفصيالت قانونية
كثرية قد يصعب تضمينها يف قوانينها القائمة  ،وبالتايل فإن من األسلم
إيجاد قوانني خاصة تنظم " متويل وإنشاء وتشغيل وصيانة مشاريع
البنية التحتية عن طريق القطاع اخلاص"  .بإيجاد مثل هذه القوانني
ستكون ل��دى األجهزة احلكومية قواعد إج���راءات وضوابط واضحة
وحمددة حتكم كيفية التعامل مع مثل هذا النوع من التعاقدات تفاديًا
لإلجتهادات اخملتلفة التي يلجأ إليها التنفيذيون حاليًا يف التعامل
مع مثل هذه املشاريع والتي قد تنطوي على خمالفات إدارية وقانونية
وتشوبها ضبابية تؤدي إىل نتائج غري مرغوبة .إن التجربة الرتكية قد
نهجت هذا النهج باستصدارها لقانون "البوت" BOT Law Act No.
ً
منفصال للبوت
 ، 3996وقد نحت الفلبني ذات املنحي وأفردت قانونًا
يسمى Republic Act No 6957 :هاتني التجربتني تعضدهـم
األدلــة والنماذج الصادرة من هيئات األمــم املتحـدة اخملتلفة مثل
األونسيرتال  UNCITRALواليونيدو  UNIDOكلها تدعم االجتاه
القائل بأفضلية سن واشرتاع قانون أو نظام خاص بالبوت.
فيما يلي بعض املالمح والسمات العامة التي نرى أن يشتمل عليها
هذا القانون أو النظام واملتمثلة يف:
 - 1أن يتضمن نصًا يعلن التزام الدولة ب��دور القطاع اخل��اص كقطاع
أساسي يف التنمية الوطنية ،وكما سبق واش��رن��ا ف��إن بعض ال��دول
العربية قد نصت يف نظمها األساسية على ه��ذا ال��دور ،إال أن هذا
ً
تفاصيال أوفى عن هذا الدور.
القانون املقرتح ميكن أن يتضمن
 - 2أن يشتمــل علــى تعريفـــات وافيــة ملاهية مشاريع التنمية والبنية
التحتية التي يقوم بها القطاع اخل��اص وكذلك تعريف لنظام البوت
وما يشتق منه من صيغ تعاقدية .ويف هذا الصدد نشري إىل أنه رغم
غياب تعريف مماثل يف الوطن العربي إال أن هنالك حماوالت متفرقة
يف بعض القوانني واألنظمة أش���ارت إىل ذل��ك م��ن بعيد وتضمنت
مصطلحات مثل البــنـــاء والتحديــث وإعــادة التأهــيـــل دون تتحدث
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بصورة مباشرة عن نظام البوت
حتديدًا ومنها قانون االستثمار
ال���س���وداين ل��س��ن��ة 1998م .إن
تعريف هذا النوع من التعاقدات
مهم لكونه يحد م��ن اإلجتهاد
غري املقنن لألجهزة التنفيذية
وأج���ه���زة ت��ط��ب��ي��ق ال��ق��ان��ون من
حماكم وهيئات حتكيم وغريها.
 - 3أن يتضمن القانون ما يفيد
إمكانية أن يحصل مالك أو مطور
م��ش��روع ال��ب��وت على متويل من
داخ��ل البلد حمل االستثمار أو
خ��ارج��ه وأن ي��وض��ح الضمانات
ال��ت��ي مي��ك��ن مل��ال��ك امل��ش��روع
توفريها سوا ًء للجهة احلكومية
امل��ت��ع��اق��دة م��ع��ه أو للمولني
وكيفية تنظيم مسألة الضمانات
ه��ذه بحيث حتفظ ح��ق��وق كل
أطراف التعاقد.
 - 4م���ن ال���ض���روري واجل���وه���ري
أن يتضمن ال��ق��ان��ون أو النظام
الشكل القانوين للمنشأة التي
س��وف تنشئ امل��رف��ق اخلدمي
أو تعيد تأهيله أو حتدثه  .إن
كثري م��ن ال��ت��ج��ارب العربية يف
جمال خصخصة مشاريع البنية
األس��اس��ي��ة وامل���راف���ق ال��ع��ام��ة
واخل��دم��ات ونشري هنا حتديدًا
إىل ال��ت��ج��رب��ة ال��س��ودان��ي��ة يف
جمال البوت مل تتحدث عن شكل
قانوين معني يؤطر فيه املشروع
املنفذ عن طريق البوت  ،وملزيد
م��ن ال��ت��وض��ي��ح ن��ق��ول أن���ه يجب
ال��ت��ف��رق��ة ب�ين ال��ش��ك��ل ال��ق��ان��وين

 - 5أن يتضمن القانـون الــحـــد األقصــى ملـــدة
االم��ت��ي��از امل��م��ن��وح للقطاع اخل���اص للمشروع
امل��ع�ين .وأن يشتمل ع��ل��ى أن����واع معينة من
املشاريع ذات الطبيعة اخلاصة أو االسرتاتيجية
ال��ت��ي مينع على ال��ق��ط��اع اخل���اص إدارت��ه��ا وإن
ك��ان ميكن ال��دخ��ول يف ترتيبات تعاقدية بشأن
بنائها ون��ق��ل ملكيتها كما يف صيغة ال��ـ B.T
وه���ي اخ��ت��ص��ار ل��ـ ال��ب��ن��اء واإلع�����ادة (ال��ت��ح��وي��ل)
.Build – and –Transfer

للجهة التي متنح االمتياز وبني الشكل القانوين الذي
سينفذ ويدار به املشروع فاجلهة التي منحت االمتياز
قد تكون منشأة وفق قوانني البلد حمل االستثمار وقد
تكون أجنبية إال أن اإلطار القانوين الذي سينفذ ويدار
من خالله املشروع يجب أن يكون وفقًا لقوانني البلد
حمل االستثمار يف كل األح��وال .وقد اجتهت بعض
قوانني البوت إىل النص على ض��رورة أن تكون شركة
املشروع  -وهي التسمية التي اصطلح إطالقها على
اإلطار القانوين لتنفيذ وإدارة املشروع  -هذه الشركة
يجب أن تنشأ وفق قوانني البلد حمل االستثمار وأن
تكون مسـجلة يف سـوق أوراقه املاليـة  ،بل اشرتطت
بعض التشريعات ومنها التشريع الفلبيني أن��ه يف
حال أن املشروع ينطوي على امتياز مرفق عام يجب أن
يكون مشغل املشروع – وهو أحد عناصر تعاقد البوت
التي سنتحدث عنها الحقًا – يجب أن يكون فلبينيًا أي
منشأ وفقًا لقوانني البلد أو أن تكون  % 60من أسهم
شركة املشروع مملوكة ملواطنني وأن تكون مقيدة
يف سوق األسهم مبا يعني أن تكون شركة مساهمة
عامة أو ما يدخل يف حكمها .

 - 6أن يتضمن القانون اجلهة والكيفية التي ميكن
بها احتساب التعرفة أو سعر اخلدمة للمشاريع
التي سوف يتعامل فيها املستثمر مع املستهلك
أو املستخدم مباشرة .ويف هذا الصدد نشري إىل
ض��رورة تكوين جلنة أو هيئة خمتصة بالتسعري
والتعرفة تشكل مب��وج��ب ه��ذا ال��ق��ان��ون ومتنح
الصالحيات الكافية ،ويفرتض أن تتكون هذه الهيئة
من جميع اجلهات ذات الصلة  ،وزارات املالية،
الصناعة،الزراعة ،التجارة ،الري،السياحة،األشغال
العامة..هيئات املواصفات ،البنوك املركزية..
الخ .ويجب أن متنح هذه اللجنة صالحية وضع
املعايري واحلد األدنى للمواصفات الفنية.
 - 7يجب أن مينح القانون السلطات احلكومية
املركزية وأجهزة احلكم احمللي وما يف حكمها
واملؤسسات العامة حق دعوة القطاع اخلاص
للتأهيل األويل ملشروعات البنية التحتية املنفذة
عن طريق نظام البوت  ،مع وضع الضوابط الالزمة
لذلك .هذا يقود إىل ضرورة أن تكون هذه اجلهات
مؤهلة أساسًا لطرح مثل هذه املشاريع من ناحية
إعداد دراسات اجلدوى األولية وإعداد املتطلبات
النظامية والقانونية .
 - 8ن���رى أن ي��ن��ص ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى س��ق��وف مالية
تلتزم بها أجهزة الدولة اخملتلفة وهي متارس
حق دعوة القطاع اخلاص للتأهيل ملشاريع البوت
 ،ويرتك أمر إجازة هذه التعاقدات إىل الهيئة التي
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أشرنا إليها يف الفقرة السادسة أعاله أو هيئة أخرى تنشأ مبوجب القانون .ومن املهم يف هذا الصدد اإلشارة
إىل ضرورة اشرتاك اجلهاز التشريعي مع اجلهاز التنفيذي يف إجازة مثل هذه التعاقدات ،بعض القوانني
العربية ذات الصلة باخلصخصة منحت اإلختصاص املطلق للجهاز التنفيذي دون أي رقابة الشـئ الذي
يجعل يف كثري من األحيان تصرفات اجلهاز التنفيذي حمل انتقاد وإن أصابت .
 - 9كما نرى أن يحتوي القانون نصًا يوجه األجهزة احلكومية املركزية واحمللية أن تضمن براجمها التنموية
قائمة باملشاريع ذات األولوية املقرتح تنفيذها عن طريق نظام البوت  ،وأن متنح هذه املشاريع األولوية يف
اإلعالن عنها ودعوة القطاع اخلاص لإلستثمار فيها وأن تقوم اجلهات احلكومية املركزية واحمللية – وفق
ما تنص عليه قوانني البلد املعني – باإلعالن عن املزايا والرعاية اخلاصة التي سوف متنحها ملتويل هذه
املشاريع أو بعضها وفقًا ألولويات وضرورات التنمية.
 - 10من الضروري أن يتضمن القانون اإلجراءات الواجب إتباعها يف دعوة القطاع اخلاص سوا ًء للتأهيل األويل
أو إجراءات العطاءات والتعاقد وتنظيم املفاوضات املتعلقة بالتعاقد ،وجدير بالذكر أن هذه اجلزئية ذات
أهمية بالغة إذ من خاللها يتبني املستثمر مدى الشفافية التي يتمتع بها القانون مما يعزز اطمئنانه وثقته،
كما أنها تسد املنافذ أمام أي مغريات بالفساد وانتهاك حرمة املال العام.
لقد أفرطنا يف تفصيل مالمح وسمات القانون املقرتح للمشاريع املنفذة عن طريق البوت :البناء والتشغيل
واإلعادة وما يتفرع عنها من عقود ألهمية هذا القانون يف ضبط نشاط على قدر كبري من األهمية والفائدة
يف دوران عجلة التنمية .إن كثري من األجهزة احلكومية جتتهد يف إج���راءات التعاقد بشأن ه��ذا النوع
من املشاريع ونعتقد أن إيجاد إطار تشريعي ينظم هذا النمط من التعاقدات يساعد يف تفادي كثري من
التعقيدات القانونية التي ميكن أن تنشأ بعد التعاقد مما يرتتب عليه دفع تعويضات كبرية أو إهدار للمقدرات.
كما أن وجود هذا اإلطار القانوين يجعله مبثابة السياج احلامي من املستثمرين ذوي النفوس الضعيفة
الذين يبحثون عن الثغرات القانونية حلصد األرباح .إن ما فصلناه آنفًا يجب أال يكون مبثابة كابح أو معجز
ألجهزة البلدية وأجهزة احلكم احمللي عن االهتمام بهذا النوع من التعاقدات ،إذ يعتقد الكثريون أن هذه
احلزم التعاقدية صعبة التطبيق على املستوى البلدي واحمللي وهي ما سنعمد إىل تفنيده يف هذه
الورقة.

املبحث الثاين  :تطبيق نظام البوت كآلية للخصخصة على املستوى البلدي :

بادئًا ذي بدئ نشري إىل أن اخلصخصة نوعني إما خصخصة كاملة وإما خصخصة جزئية ،ولكل نوع من هذين
النوعني حماسنه ومثالبه ،فاخلصخصة الكاملة هي حتويل املرفق العام من ملكية الدولة إىل ملكية القطاع
اخلاص نهائيًا ،ومن األساليب املتبعة يف هذا النوع من اخلصخصة أسلوب (البيع) يف حالة املرافق القائمة
أو نظام  BOOيف حالة املرافق اجلديدة حيث يقوم التعاقد على امتياز مينح للقطاع اخلاص لبناء وتشغيل
ومتلك مرفق خدمي ،ويشتق منه أساليب أخرى منها ( )ROOوهي اختصار لـ Rehabilitate – Operate -
 Owenأي إعادة التأهيل والتشغيل والتملك أو أسلوب ( ،)MOOوهذه اختصار لـ Modernize – Operate
 - Owenأي التحديث والتشغيل والتملك ،وهذا األسلوب وما يشتق منه من صيغ يتم مبقتضاها نقل ملكية
املرفق إىل القطاع اخلاص شريطة أن يقوم بإعادة تأهيله أو حتديثه وبالتايل فإن ملكية املرفق تنتقل متامًا
للقطاع اخلاص.
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أما النوع الثاين فهو اخلصخصة اجلزئية التي تظل فيها ملكية
املرفق العام يف يد الدولة أو ُينص يف التعاقد على انتقالها
إليها بعد فرتة حم��ددة ،وميتاز هذا النوع بكونه يقوم على
التدرج الذي مينح الدولة الفرصة ملراجعة قرارات اخلصخصة
ومينحها إمكانية الرتاجع عنها كليًا أو جزئيًا متى ارتأت ضرورة
ذلك ووفقًا للضوابط العقدية ،كما أنه يف جميع األح��وال
بقي املرافق العامة وأصولها مملوكة كليًا للدولة وما يعنيه
ُي ِ
ه��ذا م��ن أهمية خصوصًا يف ظ��روف بعض ال���دول النامية
التي قد حتتم ضرورات سياسية واقتصادية إبقاء ملكية هذه
األصول يف حوزتها .ومن أساليب اخلصخصة اجلزئية نظام
 BOTوهو اختصار لـ  Build – Operate – Transferأي البناء
والتشغيل واإلعادة وما يشتق عنه من صيغ تعاقدية وهو ما
سنتناوله بتفصيل فيما يلي.

ً
أوال :نظام  ، BOTخلفية ومالمح أساسية:

لقد ك��ان وم���ازال عقد اإلي��ج��ار ميثل التطبيق الشائع لعقد
االمتياز حيث ك��ان تأجري مرافق القطاع العام ملستثمر من
للقطاع اخل��اص مبوجب امتياز متنحه اجلهة احلكومية
للمستثمر هــو النمــط السائــد خصوصــًا فـي العقود التي
تربمها اإلدارات احلكومية مع القطاع اخلاص الوطني  ،بيد
أن التطورات احلادثة يف العالقات الدولية وظهور ما اصطلح
علــى تسميتــه بالعـوملـــة  Globalizationومـا نتــج عنـه من
سرعة تدفق وانتقال رؤوس األموال عرب الدول سوا ًء كان ذلك
يف شكل استثمارات أجنبية أو قروض خارجية يتحصل عليها
مستثمرون وطنيون أدى إىل ب��روز وتطور صيغة  BOTالتي
مبقتضاها إم��ا أن ينشئ القطاع اخل��اص املرفق ويخرجه
للوجود أو يعتمد على إحدى تطبيقاتها يف حتديث مرفق
قائم أو إعادة تأهيله وما يتبع ذلك من تدبري للتمويل املتعلق
بهذا املرفق.
لقد اجتهت الكثري م��ن دول ال��ع��امل الستخدام ه��ذا النمط
من التعاقـد فــي بنــاء وتأهيـــل وحتديث بنياتها األساسية
ومرافقها العامة س��وا ًء على املستوى املركزي أو البلدي،
وق��د ظهر مصطلح  BOTإىل ال��وج��ود ألول م��رة يف تركيا
على يد رئيس ال��وزراء السابق تورقوت أوزال وذلك يف العقد
الثامن من القرن الفائت حيث ب��ات يعرف مبعادلة /وصفة

أوزال  .Ozal Formulaومن ثم انتشر
استخدامه يف دول العامل اخملتلفة.
ل��ق��د ق��ام��ت ب��ع��ض ال����دول ال��ت��ي شرعت
قوانني وأنظمة خاصة بالبوت بتعريفه
يف م�تن ه��ذه ال��ق��وان�ين ومنها الفلبني
التـــي عـرفـت البنـاء والتشغيـل واإلعادة
 Build – Ope rate – Transferفـــي
القانون اجلمهوري رق��م  6957املعدل
مبوجب القانون اجلمهوري رقـم 7718
الــذي نــص علــى أنـــه ( :ترتيب تعاقدي
يقوم مبوجبه متبني /مقرتح املشروع
بإنشاء ومتويل وتشغيل وصيانة مشروع
البنية األس��اس��ي��ة احمل���دد ،وت��ت��م إدارة
امل��ش��روع م��ن قبله لفرتة زمنية حم��ددة
يقوم خاللها بتحصيل تعرفة،رسوم،أجرة،
م���ن امل��س��ت��خ��دم�ين مب���ا الي���ت���ج���اوز ما
اق�ترح��ه يف ال��ع��ط��اء ال���ذي ت��ق��دم ب��ه أو
مت التفاوض واإلت��ف��اق حوله ،مبا ميكنه
م��ن اس��ت��ع��ادة استثماراته يف املشروع
وتكلفة تشغيله وصيانته .سيقوم متبني/
مقرتح املشغول بإعادة املرفق (حتويل
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ملكيته) لإلدارة احلكومية أو الوحدة
احل��ك��وم��ي��ة احمل��ل��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة يف
نهاية احملددة والتي يجب أال تتجاوز
( )50خمسون عامًا  ،شريطة أنه يف
حالة ما تطلب تشغيل مشروع البنية
التحتية أو املرفق إمتياز مرفق عمومي
يجب أن يكون مقرتح املشروع فلبينيًا
أو إذا كان شــركة أن تكون مسجلة يف
هيئة األوراق املالية وأن تكون مملوكة
لفلبيني بنسبة  % 60كحد أدنى...إلخ
ك��ذل��ك ف���إن جل��ن��ة األمم امل��ت��ح��دة
للقانون التجاري الدويل (األونسيرتال)
يف معرض تعريفها للمصطلحات
املتعلقة مبشاريع البنية التحتية
فقد تطرقت للبوت وعرفته بأنه وصفًا
يطلــق علــى مشـروع البنية التحتية
حينمــا (تختـار السلطـة املتعاقـدة
صاحب امتيـاز لتمويــل وتشييــد مرفق
أو نظام للبنية التحتية ،وتعطي هذا
الكيان حق تشغيل املرفق على أساس
جت���اري ل��ف�ترة معينة ،تنتقل ملكية
املرفــق بعــد انقضائهـا إىل السلطة
امل��ت��ع��اق��دة).وه��ن��ال��ـ��ـ��ك تعريفـــات
لهــذا ال��ن��م��ط م��ن ال��ع��ق��ود م��ن قبل
قطاع يهتم بهذه الصيغة ول��ه سهم
يف تطويرها وه��و قطاع اإلنشائيني
حيث عرف البعض منهم نظام BOT
أو  BOOTبـــــأنـــــه " مشـروع يقوم
ع��ل��ى إم��ت��ي��از مي��ن��ح م���ن ج��ه��ة ذات
صالحية – قد تكون حكومية أو غري
حكومية ول��ك��ن يف ال��غ��ال��ب تكــون
حكـــومــــيــــــة – إلـــــــى متــــعـــهـــــــد
 Promoterو يعرف أحـيـانًا بصاحب
اإلمتــياز  Concessionaireالذي يكون
ً
مسئوال عن تشييد ومتويل وتشغيل
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وصيانة املرفق طوال فرتة اإلمتياز قبل أن يقوم بنقل ملكيته نهائيًا
وبدون مقابل وبحالة تشغيلية جيدة إىل اجلهة ما نحة اإلمتياز.
خ�لال ف�ترة اإلمتياز ميتلك املتعهد امل��رف��ق وي��ق��وم بتشغيله
ويتحصل من املستفيدين منه أجر/رسوم ليسرتد منها تكاليف
التمويل واإلستثمار والتشغيل والصيانة وهامش ربح "
من خالل التعريفات السابقة جند أن نظام البوت كصيغة قانونية
تتضمن ترتيبات تعاقدية وعناصر عديدة  ،ميكن أن نوجزها فيما
يلي:
• اجلهة مانحة اإلمتياز أو الرخصة  :وهي يف الغالب جهة
حكومية س��وا ًء من األج��ه��زة املركزية أو احلكومات احمللية
أو أي جهة أو مؤسسة أو قطاع حكومي مينحه القانون حق
الدخول يف تعاقدات ومنح امتياز جلهة من القطاع اخلاص  ،وقد
تكون كذلك جهة من القطاع اخلاص .
• اجلهة صاحبة االمتياز :وهي مستثمر من القطاع اخلاص
يتم اختياره بأسس معينة تنص عليها القوانني ومينح امتيازًا من
اجلهة احلكومية يقوم مبوجبه بإنشاء وتشغيل وصيانة ومتلك
املرفق العام ملدة حمددة ونقل ملكيته للجهة احلكومية يف
نهاية امل��دة امل��دة املتفق عليها .وق��د يسمى ه��ذا املستثمر
أحيانًا باملطور  Developerوأحيانــًا أخـــرى مبقتــــرح املشـروع
 Project Proponentأو املتعهد . Promoter
• إتفاقية االمتياز :وهي االتفاق األساس الذي مبوجبه متنح
الدولة أو اجلهة احلكومية امتيازا ملستثمر من القطاع اخلاص
وطنيًا كان أو أجنبيا ،وذلك إلنشاء مرفق عام وتشغيله وصيانته
ملدة حمددة ومن ثم نقل ملكيته للدولة.
• املشروع :وهو أي مشروع تنموي أو مشروع بنية أساسية أو
م��رف��ق خ��دم��ي ت��ق�ترح اإلدارة احلكومية أو السلطة احمللية
املعنية إنشاؤه أو إعادة تأهيله أو حتديثه بواسطة نظام البوت
أو ما يشتق منه من عقود وتوجه الدعوة للقطاع اخلاص لتوليه .
• شركة املشروع  :وهي الكيان القانوين الذي تنشئه اجلهة
التي منحت اإلمتياز  ، Developerويختلف الكيان القانوين
لهذه الشركة حسب النظام القانوين لكل دولة  ،كما تؤثر نوعية
املشروع يف الشكل القانوين للشركة إذ يعمد بعض املطورين
إىل إنشاء شركة مساهمة إلستقطاب التمويل من املساهمني.

• إتفـاقيــات املشـروع :وتشتـمـل عـلـى اتفـاقيـة التمويــل فـي
حالة أن املطور قد أجرى ترتيبات لقرض مايل مع مؤسسات
ماليـة  ،وكـذلك اتفاقيـات املقاولـة يف حالـة أن املشروع به
أعمال مبناء وتشييد وكذلك اتفاق توريد املعدات يف حالة أن
املشروع يقوم على معدات معينة (حمطات الطاقة) وكذلك
قد توجد ضمن اتفاقيات املشروع اتفاقيات خاصة باستخدام
بحماية امللكية الفكرية.

وي���وض���ح ال��ش��ك��ل رق����م ( )1ال�ترت��ي��ب��ات
والعالقات التعاقدية التي يقوم عليها
نظام البوت.
شكل رقم ()1

اجلهة احلكومية
مانحة اإلمتياز

املستثمر احلائز
على اإلمتياز

شركة املشروع

اتفاقية
التمويل
مؤسسات
مالية
مساهمني

اتفاقية
التشغيل
صاحب
اإلمتياز
مشغل
متخصص

اتفاقيات
التوريد
مقاولني
موردين
معدات
براءات
اخرتاع

ل��ق��د اش��ت��ق��ـ��ت م���ن ن��ظ��ـ��ام  BOTصيغ
تعاقدية عديدة نذكر منها على سبيل
املثــال :
عقد إع��ادة التأهيل ،التشغيل  ،اإلع��ادة
أي Rehabilitate-Operate - Transfer
ويعرف اختصارًا بعقد ال��ـ  ، ROTوهذا
العقد يعترب مفيدًا جدًا يف إعادة احلياة
للمرافق ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي حت��ت��اج إلع��ادة
تأهيل  ،حيث حتتاج الكثري م��ن املرافق
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البلدية واملرافق العامة بصفة عامة إلعادة التأهيل بسبب مضي فرتة
طويلة على إنشاءها مما يجعل مقدرتها أو طاقتها اإلستيعابية أقل
من اإلحتياج الفعلي من قبل املستخدمني أو املستهلكني  .وهنالك
أسباب أخرى إلعادة تأهيل املرافق مثل الكوراث الطبيعية  ،األمطار ،
الفيضانات ،الزالزل أو بسبب أفعال اإلنسان من حروب ونزاعات مسلحة..
الخ .وهذا النوع يخدم إحتياجات البلديات يف إع��ادة تأهيل املرافق
ً
فعال بحيث تلبي احلاجات اآلنية.
القائمة
ع��ق��د ال��ت��ح��دي��ث  ،ال��ت��ش��غ��ي��ل  ،اإلع�������ادة  :وي���ع���رف ه����ذا ال��ن��وع
م���ن ال���ع���ق���ود إخ���ت���ص���ارأً ب��ع��ق��د ال�����ـ  MOTوه����ي إخ���ت���ص���ار ل���ـ :
 Modernize – Operate – Transferوتعني  :التحديث – التشغيل
– اإلعادة .ويوظف هذا األسلوب التعاقدي إىل حتديث مرفق قائم،
حيث يقوم املستثمر باإلنفاق على عملية التحديث ومن ثم تشغيل
املرفق وتقاضي مقابل هذا التشغيل حلني إعادة رأس املال املدفوع
يف التحديث مع حتقيق هامش الربح املتفق عليه  .وميكن للبلديات
اإلستفادة من هذا النوع من التعاقدات يف استجالب التقنية احلديثة
أو إدخال أمناط إنشائية جديدة على منشآت قائمة ..إلخ  .هذا العقد
مياثل عقد إعادة التأهيل الـ  ROTمع إختالفات بسيطة .
عقد التمويل ،البناء،التملك،التشغيل ،اإلعادة  :والذي يعرف بـ FBOOT
وهي اختصار لـ Finance – Built – Own – Operate – Transfer

ويف ه��ذا العقد تكون اجلهة املمنوح لها الرتخيص ه��ي اجلهة
املمولة ابتدا ًء وبالتايل يكون التمويل متوفر سلفًا عند منح اإلمتياز ،
كما أن هذا العقد يختلف عن العقود األخرى يف كون ملكية املشروع
تكون بالكامل للمطور ومن ثم تنتقل إىل اجلهة ما نحة اإلمتياز بعد
إنتهاء الفرتة املتفق عليها يف العقد.
عقد البناء،التشغيل ،التأجري  :وه��ذا النوع من العقود ال��ذي يعرف
إصطالحًا بـ  BOLوهي إختصار لـ  Built – Operate – Leaseيقوم
على فكرة مؤداها أن تقوم اجلهة التي منحت اإلمتياز بإنشاء املرفق
عقد التصميم ،البناء،التشغيل ،اإلعادة  :ويف هذه احلالة فإن املشروع
حمل اإلميتاز يكون ذو طبيعة خاصة تعتمد على التصميم حيث يقوم
املطور بالتصميم ومن ثم البناء والتشغيل واإلعادة  ،وستخدم عادة
يف املشاريع اإلنشائية التي تتطلب جهدًا كبريًا يف التصميم أو يف
حالة إمتالك املطور لرباءة إخرتاع تصميم معني أو لرغبة اجلهة مانحة
اإلمتياز يف التشديد على مسئولية املطور عن التصميم  .ويعرف هذا
النوع من التعاقدات بـ  Design – Built – Operate - Transferوتختصر
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بـ  DBOTعقــد ،البنـــاء ،التملك،
التشغيـل ،الدعم ،اإلعادة  :ويف
ه��ذا األس��ل��وب تلتزم ال��دول��ة أو
السلطة مانحة اإلمتياز بتقدمي
دع����م ل��ل��م��ش��روع ب��ع��د تنفيذه
م��ن ق��ب��ل امل��ط��ور ح��ي��ث يعرف
ب���ـ (  ) BOOSTع��ق��د ال��ب��ن��اء،
اإلع����ادة ،التشغيل  :ويف هذا
النوع من التعاقدات فإن ملكية
املشروع بعد إنشاؤه " تصبحًا
م��ل��ك��ًا ل��ل��س��ل��ط��ة امل��ت��ع��اق��دة
مباشرة ح��ال إكماله  ،مع منح
صاحباإلمتياز احلق يف تشغيل
املرفق لفرتة معينة " ويصطلح
ع��ل��ى تسميته ب��ـ  BTOوه��ي
إختصار ل��ـ Built - Transfer-
 Operateوي��ق��ت��ض��ي امل��ط��ور
رأسماله وأرب��اح��ه م��ن عائدات
تشغيل امل���ش���روع  ،ويف ه��ذا
الشكل من التعاقد تلتزم اجلهة
مانحة اإلمتياز بالقيام بأعمال
الصيانة والتأمني على املشروع
خالل فرتة التشغيل.
عقد البناء والتأجري واإلع��ادة :
ال��ذي يعرف بـ  BRTاختصار لـ
 Built – Rent – Transferويف
ه��ذا األس��ل��وب يتفادى املطور
خم��اط��ر تقلبات األس��ع��ار وأي
خماطر أخرى تتعلق بالتشغيل
حيث يعمد بعد بناء املشروع
إىلت��أج�ير امل��ش��روع إىل اجلهة
مانحة اإلم��ت��ي��از ل��ف�ترة حم��ددة
تقوم خاللها بتشغيل املشروع
ومن ثم ينتقل إىل ملكيتها .

وهنالك الكثري من صيغ العقود املشتقة من نظام البوت عدا ما ذكرنا،
كما ميكن للجهات املعنية أن تستنبط ما تراه مناسبًا من صيغ مستمدة
من نظام البناء والتشغيل واإلعادة .BOT

ثانيًا :آليات استخدام  BOTكأسلوب للخصخصة
على املستوى البلدي:

إن أجهزة احلكم احمللي – على اختالف مسمياتها يف الوطن العربي
– بتوجهها نحو استخدام نظام  BOTكوسيلة للخصخصة فإنها
جتني مزاياه العديدة .ذلك أن الكثري من الدول العربية حتى الغنيــة
منها تتجه لتقليـل االعتماد على املوازنة العامة يف تقدمي اخلدمات
للمواطنني وتوظيف املقدرات يف جماالت أشد إحلاحًا ،كما أن هذا
النظام يحقق عدالة إجتماعية يف توزيع األعباء الضريبية حيث أن
املستخدم املباشر هو من يدفع التكلفة وبالتايل يتحمل جزءًا من
تكاليف املشروع بينما يف املشاريع املمولة من قبل الدولة يتحمل
جميع دافعي الضرائب تكلفة املشروع بغض النظر عن استخدامهم له
من عدمه  ،حيث يستبني بشكل أوضح الفارق من خالل حجم اخلدمات
التي تقدمها الدولة للمدن واحلضر مقابل ما تقدمه للريف مع تساوي
ما يدفعه املواطن احلضري والريفي من ضريبة  ،وقد أوردت إحدى
اإلحصائيات أن القطاع الزراعي يف السودان واملنتشر عرب الريف قد
استهلك يف العام 2000م ما مقداره  30ميقاواط فقط من الطاقة
الكهربائية بينما استهلك القطاع السكني وغالبه يف احلضر واملدن
 761ميقاواط  ،هذا مع تساوي الضرائب املستقطعة من املواطنني يف
احلضر والريف .ومن مزايا هذا النظام أيضًا أنه يلقي العبء اإلداري عن
كاهل الدولة ويحملها للقطاع اخلاص الذي سيقوم بتشغيل املشروع
على أس��س جتارية بعيدة عن البريوقراطية ،وباإلضافة لذلك فإن
استخدام هذا النوع من التعاقدات يؤدي إىل تنشيط قطاع املقاوالت
والصناعة الوطنية وتشغيل أيدي عاملة بشروط عمل أفضل.
ومن جهة أخرى فإن الدول العربية النامية أو املتخلفة تعاين من شح
يف اإلمكانيات والقدرات على تقدمي اخلدمات األساسية للمواطنني ،
الشيء الذي يجعل نظام البوت أسلوبًا ناجعًا يف سد احتياجاتها من
اخلدمات عن طريق القطاع اخلاص  .وعلى صعيد آخر فإن صيغة
البوت تعترب جاذبة للقطاع اخلاص العتبارات كثرية أهمها أنها نظام
تعاقدي مركب يختلف عن النمط التقليدي للعقود التي تربمها الدولة
مع القطاع اخلاص  ،كما أن هذا النوع من التعاقدات طويل األمد مما

يوفر قدرًا من االستقرار لالستثمار
ال��ش��يء ال���ذي يجعـل القطـاع
اخلـــاص مطمــــئــنـــــًا لتحصيـل
قـدر معقــول مـــن األربـاح حـتــى
فــي حالـــة تعثــر االستثمـار يف
مرحــلــة مـــن املراحل ،باإلضافة
إىل أن هذا النوع من التعاقدات
يحصل على ضمانات حكومية
ومساندة من املمولني أكرث مما
حتصل عليه املشاريع املنفذة
بأساليب التعاقد التقليدية بني
الدولة والقطاع اخلاص .
رغ����م م��اس��ب��ق ف����إن ال��ك��ث�ير من
التنفيذيني يف أج��ه��زة احلكم
احمللي والبلديات يستبعدون
ت��ط��ب��ي��ق ن���ظ���ام ال����ب����وت ع��ل��ى
املستوى احمللي ألسباب كثرية
منها :
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أ  -أن هذا النظام التعاقدي يشتمل على متطلبات نظامية وقانونية
رمبا ال تتوفر لصاحب الصالحية على املستوى احمللي :قد تكون
هنالك بعض الصحة يف ه��ذا االف�ت�راض حيث أن كثري من األنظمة
والقوانني كما سبق وذكرنا تقيد املبادرة اخلاصة وال متنح اإلدارة
احمللية الصالحيات الالزمة إلب��رام مثل ه��ذا النوع من التعاقدات،
الشيء الذي يتطلب كما سبق وفصلنا يف املبحث السابق اشرتاع وسن
نظام خاص بالبوت على املستوى الوطني مينح األجهزة احمللية
السلطات والصالحيات الالزمة البتدار واق�تراح والتعاقد – ما أمكن
 على إب��رام عقود البوت  ،ويف ه��ذا الصدد نشري بإيجاز إىل بعضاملتطلبات القانونية والنظامية لتطبيق صيغة البوت على املستوى
الالمركزي (احمللي والبلدي) والتي تتمثل يف :
 - 1متطلبات قانونية  :ويدخل فيها االختصاص حيث يجب أن تنص
النظم والقوانني التي يدار بها جهاز احلكم احمللي على اختصاص
وصالحية اجلهاز املعني على إعداد الدراسات واقرتاح إبرام مثل هذه
التعاقدات  ،ويجب أن يراعي يف منح االختصاص صالحية إبرام مشاريع
ذات قيمة عالية أو على أقل الفروض صالحية اقرتاحها على السلطات
املركزية أو التوصية بها  ،إذ أن بعض التشريعات تغل يد اإلدارات
احمللية وتقيد صالحياتها بسقوف حمددة  ،الشيء الذي يحد من
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ق���درة ه��ذه اإلدارات يف حالة
رغبتها يف إب���رام تعاقد بقيمة
مالية كبرية ،وكذلك خلق صلة
بني احل��زم القانونية اخملتلفة
مب��ا ميكن السلطات واألج��ه��زة
احمل��ل��ي��ة أن ت��ع��ال��ج اجل��وان��ب
املالية وال��ق��روض والضمانات
وغريها مما يتصل بهذا النوع من
التعاقدات  .كذلك يجب أن تتوفر
البنية القانونية على املستوى
احمللي سوا ًء بتوفري التشريعات
ذات ال��ص��ل��ة ل��ه��ذا ال��ن��م��ط من
العقود مثل تشريعات االستثمار
والتشريعات املتعلقة بامللكية
واحل��ي��ازة للعقار وامل��ن��ق��ول أو
تضمني ال��ت��ش��ري��ع��ات الوطنية
نصوصًا توضح صالحيات أجهزة
احل��ك��م احمل��ل��ي ف��ي��م��ا يدخل
يف اخ��ت��ص��اص��ه��ا .ك��ذل��ك يجب
تأهيل أج��ه��زة تطبيق القانون
ع��ل��ى امل��س��ت��وى احل��ل��ي م��ادي��ًا
وبشريًا ملقابلة مثل ه��ذا النوع
من التعاقدات ويدخل يف ذلك
نظم التقاضي ونظم تسجيل
امللكيات والضمانات.
 - 2متطلبات إداري��ة :ويدخل يف
هذه املتطلبات إنشاء إدارات أو
جلان أو أي أجسام إداري��ة تكون
خمتصة يف مثل هذا النوع من
ال��ت��ع��اق��دات ،وت��وك��ل لها مهمة
حتديد القطاعات اخلدمية التي
ترغب اإلدارة يف خصخصتها
بهذا األس��ل��وب وإع���داد دراس��ات
اجل����دوى ال�ل�ازم���ة وال���دراس���ات
القانونية األولية املتعلقة بكل
مشروع على حدا حتى تكون يف
متناول يد املستثمر الراغب يف
التعاقد ،وباإلضافة لذلك ميكن

لهذه األجسام اإلدارية أن متنح صالحيات تخولها متابعة كافة إجراءات املشروع إبتدا ًء من دراساته األولية
وبدء تنفيذه من قبل القطاع اخلاص ومرورًا باإلشراف عليه أثناء التشغيل وانتها ًء بالوقوف على إجراءات
تسلمه من القطاع اخلاص و حتويله إىل ملكية الدولة.
ب  -إعتقاد مسئويل احلكم احمللي والبلديات بأن هذا النظام التعاقدي من التعقيد بحيث ال ميكن تطبيقه
يف مناطقهم اإلدارية الصغرية:
وهو اعتقاد ال يقوم على أسس علمية أو موضوعية  ،حيث ميكن تطبيق نظام البوت على املستوى احمللي
والبلدي بكل يسر إذا توفرت له املقومات التنظيمية والقانونية ،وهنالك جتارب دولية كثرية يف هذ 1الصدد.
وعلى املستوى اإلقليمي العربي فإن بلديات اململكة العربية السعودية لها جتربة رائدة يف إنفاذ بعض
التطبيقات املبسطة لنظام البوت حيث تقوم بتأجري أراضيها بعقود طويلة األجل وبأجرة رمزية ملستثمر من
القطاع اخلاص يقوم بتطوير األرض املؤجرة بإنشاء مرفق عام وتشغيله وحتصيل عوائده طوال مدة عقد
اإليجار الذي ما أن ينتهي إال وتعود األرض مبا عليها من مرافق ومبان إىل ملكية البلدية  .هذا األسلوب يضمن
للبلديات تطوير رقع جغرافية غري مستغلة وجعلها جاذبة ألنشطة أخرى  ،كما ينمي عائدات البلدية بإيجاد
أنشطة خمتلفة تتحصل منها البلديات رسوم وعوائد وفوق ذلك زيادة أصول وموجودات البلدية.
وعلى ذات النسق ميكن لألجهزة احمللية إنشاء شبكات طرق ومياه أو صرف صحي أو حمطات طاقة أو
جممعات ووحدات سكنية ..إلخ  .يعتمد األمر كله على توفر البنية التنظيمية والقانونية والصالحيات اإلدارية
والبيئة املوائمة للخصخصة.

خامتـــة :

إن اخلصخصة باتت توجهًا عامليًا عززته اتفاقيات منظمة التجارة العاملية  WTOوالتي حتتم على الدول
املنضمة إليها إيجاد بنية اقتصادية داخلية مهيئة للمنافسة الشاقة التي ستواجهها من الدول األخرى ،مما
يتطلب خلق البيئة اجلاذبة للقطاع اخلاص لالستثمار يف جميع األنشطة التي كانت حكرًا على أجهزة الدولة،
ابتدا ًء من أصغر وحدة إدارية وانتها ًء بالسلطة املركزية للدولة  .البيئة اجلاذبة لالستثمار هي التي تشتمل
ضمن مكوناتها األخرى حزمة من األنظمة والقوانني املتجانسة واحملكمة  ،كما تستوجب بنية تنظيمية
وإدارية مؤهلة ومرنه وقادرة على استيعاب هذا املتغري االقتصادي.
لقد قمنا يف هذه الورقة بتحليل البنية القانونية القائمة حاليًا والتي تنظم العالقات التعاقدية التي تكون
السلطات احمللية طرفًا فيها وخلصنا إىل أن هذه البنية حتتاج إىل تطوير وتعديل  ،كما قمنا باستعراض
نظام البناء والتشغيل واإلع���ادة  BOTكمنط تعاقدي مستحدث ميكن للبلديات والسلطات احمللية
استخدامه كآلية جلذب التمويل وبينا بشكل شبه مفصل الرتكيبة والبناء القانوين لهذه العقود  ،واألدوات
املطلوبة لتوظيفها على املستوى البلدي  ،وخلصنا إىل إمكانية استخدام هذا النمط من العقود على
املستوى البلدي واحمللي حال توفر البيئة القانونية والتنظيمية املوائمة .
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التوصيات :
ميكننا تلخيص ما خرجت به هذه الورقة من توصيات فيما يلي:
 -1الت��درج يف خصخص��ة املراف��ق واخلدم��ات البلدي��ة بحي��ث يتب��ع أس��لوب اخلصخص��ة اجلزئي��ة للمراف��ق
واخلدمات  ،واستخدام نظام البوت كإحدى وسائل اخلصخصة اجلزئية .
-2مراجع��ة القوان�ين واألنظم��ة واللوائ��ح عل��ى املس��توى املرك��زي واملس��توى احملل��ي لتف��ي مبتطلب��ات
ً
وصوال إليجاد حزمة متناس��قة من
اخلصخص��ة ،وإزال��ة أي تعارض أو تناق��ض يف البنية القانونية والتنظيمية
القوانني والنظم موظفة خلدمة التنمية والرفاه .
 -3أن يبدأ جتريب األمناط التعاقدية املستحدثة مثل نظام البناء والتشغيل واإلعادة  BOTيف قطاع بلدي
أو جه��وي أو داري حم��دد  ،عل��ى أن ي��زود ه��ذا القط��اع اإلداري بفريق ذو كف��اءة عالية من أه��ل التخصخصات
اخملتلفة لإلش��راف على هذه التجربة بالكامل ودراس��تها وتقوميها يف كافة مراحلها  ،ومن ثم تعميم التجربة
على الوحدات اإلدارية األخرى يف حال جناحها .
 -4اإلستعانة بخربات الدول التي طبقت نظام البناء والتشغيل واإلعادة  BOTواإلستفادة من هذه التجارب
لتف��ادي الس��لبيات التي صاحب��ت تطبيق هذه األنظم��ة التعاقدية .واإلس��تعانة بخربات املؤسس��ات الدولية
واإلقليمي��ة املتخصخصة لتطوي��ر البنيات القانونية والتنظيمية الوطني��ة ملوائمة التوجه نحو اخلصخصة
 .واإلهتمام بتدريب العاملني يف أجهزة احلكم والبلديات للتهيوء لإلنتقال من مقدمي خدمات إىل مش��رفني
ً
مستقبال.
على القطاع اخلاص الذي يؤمل أن يقدم هذه اخلدمات
 -5اإلعتماد على القطاع اخلاص كمصدر متويل للخدمات واملرافق البلدية بسن قانون أو نظام خاص يحكم
وينظم التعاقدات املربمة وفق نظام  BOTعلى املستويني املركزي و احمللي .
 -6من��ح البلدي��ات وأجه��زة احلكم احمللي الس��لطات والصالحيات الالزمة إلبرام التعاق��دات وفق نظام البوت
والصيغ األخرى املشتقة منه.
-7من��ح أجه��زة احلك��م احمللي والبلديات الس��لطات والصالحي��ات الالزمة إلبرام التعاقدات وف��ق نظام البناء
والتشغيل واإلعادة  ، BOTو تعزيز بنية البلديات وأجهزة احلكم احمللي بحيث تتوفر لديها املقدرات والكوادر
املؤهلة البتدار والرتويج عن مش��اريع البنية األساسية واملرافق واخلدمات وفق نظام البوت ،وكذلك دعم هذه
البلديات بالكوادر الفنية املؤهلة لإلشراف على هذه املشاريع فنيًا وقانونيًا وإداريًا.
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املصادر:

ً
أوال :املراجع العربية:

( )1القوانني:

 - 1قوانني السودان – اجمللد التاسع – قوانني مناخ اإلستثمار – الطبعة السادسة  -مطبعة جامعة اخلرطوم – 1993م.
 - 2املوسوعة احلديثة يف األنظمة السعودية – إعداد احملامي واملسشتار سليمان بن عبداللطيف الشايقي – الطبعة
الثالثة2001 -م

(أ) الكتب:
( )1االناشف انطوان  ،اخلصخصة (التخصيص)  ،مفهوم جديد لفكرة الدولة ودورها يف إدارة املرافق العامة –  -منشورات
احللبي احلقوقية.
( )2دليل احلكم اإلحتادي – رئاسة جمهورية السودان – ديوان احلكم اإلحتادي – اإلصدارة الثالثة – سبتمرب .1998
( )3هيئة األمم املتحدة -دليل (األونسيرتال) التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية املمولة من القطاع اخلاص – إعداد
جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل (األونسيرتال) -األمم املتحدة  ،نيويورك 2001م (النص العربي) .

( )2الندوات:

 1جمموعة أوراق عمل مقدمة إىل :ندوة الرؤية املستقبلية لإلقتصاد السعودي– الشراكة بني القطاعني العام واخلاصالتخصيص والتسعري والتنظيم –اململكة العربية السعودية – وزارة التخطيط  17-13 -شعبان 1423هـ.

 - 2أوراق عمل مقدمة ندوة /دور القطاع اخلاص يف تنمية املدن العربية  -من جزئني (أوراق العمل والتجارب ) – دمشق –
اجلمهورية العربية السورية – تنظيم املعهد العربي إلمناء املدن.
 - 3أوراق عمل مقدمة إىل ندوة  :تنمية وتخطيط مصادر التمويل احمللي – اخلرطوم – السودان – املهد العربي إلمناء
املدن 2001م.
 - 4أوراق عمل مقدمة إىل مؤمتر تقييم وتقومي جتربةاحلكم اإلحتادي – جمهورية السودان – قاعة الصداقة  30-28أبريل 2002م.

ثانيًا :املراجع األجنبية:
(Guidelines for Infrastructure Development through Build-Operate-Transfer (BOT) Projects, UNIDO,)1

.Vienna,1996

(Robert Taylor – International Finance Corporation – BOTs and Concessions – Presentation to a Symposium)2
.on Investment in Government Projects on BOT Contracts – Jeddah , Saudi Arabia , April,2000

(. N.J Smith – ENGINEERING PROJECT MANGMENT –Blackwell Science – Forth Edition , 2000- U.K)3

ثالثًا :مواقع ذات صلة بالبحث على شبكة اإلنرتنت:
(http://www.gurcanlaw.com/under5.htm )1
(http://www.chanrobles.com/default7.htm#BUILD-OPERATE-TRANSFER%20LA )2
(www.fhwa.dot.gov/bolbob.htm )3
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تطوير اخلدمات البلدية واملرافق العامة
املهندس /نضال برجس احلديد
أمني عمان سابقًا – اململكة األردنية الهاشمية
mogamman@go.com.go

أصبحت اإلدارة احلديثة للمدن ،يف القرن احل��ايل ،املدخل الواسع
لتحقيق االستدامة لهذه املدن ،وأن وظائف املدن ( بتنمية اجملتمع
احمللي) اصبحت ،أيضًا  ،عنصرًا من عناصر االستدامة لهذه املدن،
بعد أن كانت تشكل الهدف والوظيفة الرئيسية لها .
• وإن حتقيــ��ق هـ��دف االس��تدامة للم��دن ال يتأت��ى إال بتطوي��ر اآللي��ة
والقـ��درة على إدارة ه��ذه املدن آخذي��ن باالعتبار التط��ور التكنولوجي
الذي يشهده العامل يف كافة مناحي احلياة.
• فااله��داف واألغ��راض م��ن إنش��اء املدن ق��د تطورت كما املش��اكل
وقضايا الس��كان وامل��رور والبيئة واملوارد الطبيعية واملالية والبش��رية
أيضًا قد تفاقمت.
• وبالرغ��م م��ن أن مهام اجملال��س البلدية ،خاصة يف الوطن العربي
 ،ت��كاد تكون واحدة وثابتة ،اال ان اس��لوب وآلية وحج��م أداء هذه املهام
يج��ب أن يك��ون يف تط��ور مس��تمر حت��ى تس��تطيع ه��ذه اجملال��س
االضطالع مبس��ئوولياتها لتحقيق هدف االس��تدامة املنش��ود ملدنها.
• إذ ال ب��د م��ن تطوير يف أدوات وأس��لوب وآلي��ة العمل البلدي يواكب
تط��ور اعداد الس��كان ومتطلباتهم وتطور مس��احة املدين��ة وعناصرها
التي تبقي قلبها نابضًا باحلياة.
• وضمن هذه املفاهيم سوف اعرض عليكم جتربة أمانة عمان الكربى
يف إدارة املدينة ،ومن خالل املهام التي تضطلع بها لتقدمي اخلدمات
واملرافق البلدية والتي نص عليها قانــون البلديات االردين رقم ()29
لعام 1955م ،كما وسأعرض رؤيتي ملقومات ومعوقات األداء لتوفري
هذه اخلدمات والعوامل املؤثرة يف تراجع هذا االداء أو حتسنه.

أوال  :اخلدمات واملرافق البلدية :
وف��ق قانون البلديات االردين فقد مت حتديد املهام والصالحيات
للمجالس البلدية والتي يتم من خاللها تقدمي اخلدمات واملرافق
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البلدية لسكان املدينة ،وتقوم
أمانة عمان الكربى بتقدمي هذه
اخل��دم��ات وامل��راف��ق على ضوء
م��ا ن��ص��ت عليه م���واد ال��ق��ان��ون
املذكور وتشمل هذه اخلدمات
واملرافق ما يلي:

خدمات يف جمال
التخطيط املكاين:
وي����ن����درج ض��م��ن��ه��ا اخل���دم���ات
واملرافق املباشرة التالية:
• منح رخص األعمار والتي تشمل
رخص البناء واذون��ات االشغال
ورخص تقسيم األراضي ورخص
امل���ه���ن وخم��ط��ط��ات امل��وق��ع
التنظيمية.
• ال���رق���اب���ة ع��ل��ى ال��ن��ش��اط��ات
ال��ع��م��ران��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة وال��ت��أك��د
من اتفاقها مع احكام االنظمة
والقوانني والتعليمات املرعية.
• تثبيت لوحات التسمية والرتقيم،
وفق اخملططات املعدة لذلك،
على الشوارع واملباين يف كافة
احياء املدينة.
• اس��تمالك وتطوي��ر األراض��ي
لغايات النفع العام.
• إعادة النظر وتطوير األنظمة
املتعلقة بأحكام التنظيم كي

تتفق وتطلعات السكان ومتطلبات املرحلة ومبا ال يتعارض مع املعايري التي توفر وتؤمن الرفاهية والسالمة
واألمان للسكان.

خدمات يف جمال البيئة والصحة العامة:

• وتس��عى أمان��ة عمان��ة يف ه��ذا الش��أن إىل حتقي��ق الت��وازن البيئ��ي يف املدين��ة م��ن خ�لال تقدميه��ا
اخلدمات املباشرة التالية:
 تخصيص واس��تمالك وزراعة وسقاية ورعاية احلدائق واملنتزهات ورفدها بكافة وسائل الرتفيه والتسلية ،مبايف ذلك احلدائق املتخصصة كحدائق الطيور واحلدائق املرورية.
 زراعة وسقاية ورعاية األرصفة واجلزر الوسطية للشوارع. مراقبة املكاره الصحية والقضاء عليها ضمن حدود املدينة. جمع ونقل والتخلص من النفايات الصلبة والسائلة. تخصيص واستمالك مكاب النفايات واالشراف املباشر على عملها. القي��ام بحم�لات الرش تباعًا للقضاء على احلش��رات والق��وارض حفاظًا على الصحة العامة ومنعًا النتش��اراألوبئة واألمراض السارية.
 مراقب��ة األغذي��ة واللح��وم واملطاعم والتأكد من تقيدها بش��روط الصحة العامة مب��ا يف ذلك منح الرخصالصحية للعاملني يف املطاعم.
 بناء وتشغيل واالشراف على املسالخ ومراقبة الذبائح صحيًا وصالحيتها الستهالك السكان. رقابة وفحص مياه الشرب اخملصصة الستهالك السكان. الرقابة على اسواق املواشي وتخصيص املواقع لها وتنظيم عملها . انشاء اسواق اخلضار املركزية وتنظيم عملها. انشاء األسواق الشعبية املوسمية (اسبوعيًا) وتنظيم عملها يف االحياء.75
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خدمات يف جمال البنية التحتية:

• وتختص أمانة عمان الكربى دون بلديات اململكة
األخ��رى ،يف ه��ذا الص��دد ،بع��دم مس��ؤوليتها ع��ن
انشاء شبكة املياه وش��بكة الصرف الصحي وشبكة
الهات��ف والكهرباء واملدارس واملس��اجد إذ أن هذه
اخلدم��ات ه��ي مس��ؤولية ال��وزارات ذات العالق��ة
ويتمث��ل دور األمان��ة يف هذا اجملال بالتنس��يق مع
هذه الوزارات .
• بينم��ا تقدم أمانة عمان الكربى يف هذا اجملال
اخلدمات املباشرة التالية:
• فت��ح وتعبي��د وتزفي��ت ش��وارع والط��رق واملمرات
والس��احات العامة وعمل الصيانة الدورية الالزمة
لها.
• إنشاء األدراج العامة وصيانتها.
• إنشاء اجلدران االستنادية.
• إنش��اء خط��وط تصري��ف مي��اه األمط��ار مبا يف
ذلك العبارات الصندوقية وصيانتها .
• إنشاء أرصفة الشوارع وصيانتها.
• وحت��رص أمان��ة عم��ان يف ه��ذا الص��دد عل��ى
القي��ام بتنفي��ذ معظم ه��ذه املش��اريع من خالل
كوادره��ا ومواردها املالية والبش��رية أو عن طريق
متعهدين حمليني .

خدمات النقل واملرور:

• إذ تق��وم أمانة عمان الكربى بهذا الصدد بتطوير
النموذج املروري الرياضي ملدينة عمان لينس��جم
مع العدد املتزايد للمركبات.
 وت��ؤدي األمان��ة يف ه��ذا اجمل��ال اخلدم��اتاملباشرة التالية:
ً
ب���دال م��ن اإلش����ارات
 إن��ش��اء اجل��س��ور واالن���ف���اقالضوئية عند نقاط االختناقات املرورية.
 -اس��تمالك املواقع وانش��اء االبنية والبنية التحتية

76
العدد 164

جملمعات السفريات B u s & Taxi Terminals

واالشراف على تنظيم عملها.
 اس��ت��م�لاك وتخصيص م��واق��ع م��واق��ف ال��س��ي��اراتواملركبات األخرى اخلاصة وتنظيم عملها.
 توزي��ع اإلش��ارات الضوئية عل��ى التقاطعات وحيثماتطلب األمر ذلك.
 توزي��ع الش��واخص املروري��ة االرش��ادية والتحذيريةعل��ى التقاطع��ات والش��وارع يف احي��اء ومناط��ق
املدينة.
 ده��ان الش��وارع واالطاري��ف حفاظ��ًا على انس��يابيةاملرور والسالمة العامة.
 إن��ارة الش��وارع واحلدائ��ق واملتنزه��ات والس��احاتالعامة وبالتنسيق مع شركة الكهرباء.
 تنفي��ذ مم��رات ل��ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة يفالشوارع والساحات العامة.
 وحت��رص أمان��ة عم��ان ،أيض��ًا ويف ه��ذا الص��دد،على القيام بتنفيذ معظم هذه املشاريع من خالل
كوادره��ا وموارده��ا املالي��ة والبش��رية أو عن طريق
متعهدين حمليني.

يف جمال اخلدمات الرياضية
والثقافية واحياء الرتاث :

فبالرغ��م من وجود املؤسس��ات العام��ة ذات العالقة
بالنش��اطات بأع�لاه ف��إن أمانة عم��ان الكربى تس��اهم
وبش��كل فع��ال يف تق��دمي الدع��م املباش��ر له��ذه
النش��اطات وذلك من خالل تقدمي اخلدمات املباشرة
التالية:
• بن��اء امل��دن الرياضي��ة لتوف�ير امل��كان املناس��ب
للشباب لقضاء أوقات فراغهم وبشكل منتج.
• بن��اء املكتب��ات العام��ة وتوزي��ع معظمه��ا عل��ى
احلدائق يف املدينة ورفدها باحلديث والهادف من
الكتب واجملالت ،خاصة مكتبات وكتب األطفال.
• إنش��اء املراك��ز الثقافي��ة والتعليمي��ة يف احلدائق

باحي��اء املدين��ة الس��تقطاب ابن��اء احل��ي يف
ممارس��ة النش��اطات االدبي��ة والثقافي��ة ومهارات
استخدام احلاسوب.
• تش��جيــع األدبــ��اء والش��عـراء والفنانيـن وإقـامـة
االمس��يات الفني��ة والش��عرية واملع��ارض الفني��ة
ومعارض الكتب.
• إنش��اء املس��ارح والقاعات ملمارس��ة النشاطات
الثقافية واالدبية والفنية اخملتلفة للسكان.
• املش��اركة يف املناس��بات القومي��ة والوطني��ة
والدينية واحياء الرتاث.

يف جمال اخلدمات األخرى:

• تخصي��ص واس��تمالك مواق��ع املقابر واالش��راف
املباشر عليها.
• املس��اهمة واملش��اركة يف أعمال الطوارئ يف
الظروف اجلوية والطبيعية غري العادية.
• انش��اء األس��وار واجلدران االستنادية حول قطع
األراضي املنحدرة ملنع اجنراف تربتها.
• جتمي��ل املدين��ة ومواق��ع االنحدارات الش��ديدة
باجلداريات.
• احي��اء واحملافظة على املوروث من الرتاث من
خالل تشجيع وتبني الفرق الشعبية واستمالك
امل���ب���اين وامل���واق���ع ذات ال��ط��اب��ع ال��ت��اري��خ��ي
واملعماري والرتاثي.

ثانيًا  :آلية التنفيذ للمهام :

أن أمان��ة عم��ان الكربى وتعم��ل  ،وكما ذكرت س��ابقًا
وفق��ًا لقان��ون البلدي��ات رق��م (  )29لع��ام 1955م
وال��ذي عرفها بأنها ( :مؤسس��ة اهلية ذات اس��تقالل
م��ايل) .وه��ذا التعري��ف يلق��ي عليها عبئ��ًا كبريًا يف
تطوي��ر مداخله��ا حت��ى تس��تطيع تنفي��ذ امله��ام
املوكولة لها يف القانون املذكور.
وتضطلع األمانة بأداء وتقدمي خدماتها املباش��رة

لس��كان املدينة ،والتي هي ج��زء من جمموع املهام
املوكولة لها من خالل القنوات التالية:

اخلطط والربامج التنفيذية
للخدمات:

• وتنبث��ق ه��ذه اخلط��ط والربام��ج م��ن سياس��ات
واسرتاتيجيات مقررة سلفًا من جملس األمانة املكون
من أربعني عضوًا.
• ت��ق��وم ال��دوائ��ر اخمل��ت��ص��ة ،وع��دده��ا  3 8دائ���رة،
حسب اخملطط الهيكلي لألمانةً ،
ك�لا يف جمال
اختصاصها باعداد الدراسات والتصاميم والكلفة
والربنامج التنفيذي ألي جانب من جوانب اخلدمات
املذكورة.
• ويتم عرض هذه الدراسات على اللجنة اخملتصة
واملنبثق��ة عن جمل��س أمانة عمان الك�برى ،وعددها
ثالث عش��رة جلنة ،وتع��رض هذه الدراس��ات بعد ذلك
على اجمللس ألقرار تنفيذها.
• االش��راف املباش��ر م��ن أجه��زة األمان��ة يف الدوائر
املعني��ة ورقاب��ة تنفيذ ه��ذه اخلدمات مب��ا يتفق مع
املواصفات واجلدول الزمني.
• املتابع��ة والرقاب��ة والتفتي��ش املس��تمر عل��ى
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كاف��ة اخلدم��ات املقدم��ة والتأك��د م��ن مطابقته��ا للمعايري
واملتطلبات املعتمدة .وإال اقرتاح اخلطط التطويرية .وهذا
يتم من خالل مناطق األمانة العشرين.
اخلطط والربامج االنفاقية:
• إذ يج��ب يف ه��ذا اجمل��ال أن يخض��ع تخطي��ط الربام��ج
التنفيذي��ة للخدم��ات ملعي��ار وواقع الق��درة املالي��ة لألمانة
وتوضيح مصادر وأبواب االنفاق.
وميك��ن يف ه��ذا اجمل��ال تقلي��ص األنف��اق إىل احل��د األدنى
إذا كان ل��دى البلدية الق��درة املالية واملوارد البش��رية للقيام
بتنفيذ هذه املهام بكوادرها.
تدعيم وتطوير العمل يف كافة جماالت اخلدمات البلدية من
خالل:
• اس��تقطاب الكف��اءات ورف��ع مس��توى قدراته��م بالن��دوات
واحملاضرات والدورات واملؤمترات.
• تطــويــر الــمــوارد البشريــة مبا يف ذلك توسيع قاعدة
اس��ت��خ��دام��ات احل���اس���وب ون���ظ���ام امل��ع��ل��وم��ات ال��ب��ل��دي��ة
واجلغرافية.
• تطوير اسلوب العمل من خالل اعتماد آلية لالجناز يرافقها
آلية للمتابعة واملراقبة والتطوير.
• تطوير االنظمة والقوانني ذات العالقة بالعمل البلدي
ويف كافة اجملاالت لتواكب متطلبات العصر.

ثالثًا :مقومات تطوير اخلدمات البلدية:

• ال بد لتطوير اخلدمات البلدية من نظرة شمولية تأخذ
يف االعتبار القواعد واألسس التالية:
 وضوح األه��داف والنتائح من تأدية اخلدمة ومدى اهميتهاللسكان وأولوية هذه اخلدمة بني اخلدمات األخرى.
 وجود ووضوح املعايري للمستوى الذي يقاس به اثر اخلدمةوجودة تنفيذها.
 قدرة البلدي��ة على التخطيط والتنفي��ذ واملتابعة والرقابةس��واءًا عل��ى املس��توى البش��ري وأقص��د الكف��اءات أو عل��ى
املس��توى املايل أو على مس��توى املوارد البش��رية ،ملشاريع
تطوير خدماتها املقدمة للسكان.
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 االس��تقرار للح��دود التنظيمي��ة واإلداري��ةللبلدي��ة وضب��ط التوس��ع له��ذه احل��دود
وضب��ط االنتش��ار االفق��ي للس��كان ومبعنى
آخر برجمة هذا التوس��ع وهذا االنتشار حتى
ً
فاعال وملموسًا .
يكون أثراخلدمات املقدمة
 اعتم��اد الربامج التنفيذي��ة الزمنية ألعمالالتطوير والصيان��ة لكافة مناحي اخلدمات
البلدية.
 توعي��ة الس��كان بربامج البلدي��ة يف تطويرخدماته��ا املقدمة له��م وتش��جيع القطاع
اخل��اص يف املس��اهمة بعملي��ة التطوي��ر
واحملافظ��ة عل��ى مكتس��بات اجملتم��ع
احمللي.

رابعًا :معوقات تطوير
اخلدمات البلدية:

• تختلف معوقات تطوير اخلدمات البلدية
م��ن مدينة ألخ��رى ومن بلد آلخ��ر ومرد هذا
االختالف يكمن يف :
 ع��دم وض��وح الهيكل التنظيمي للبلديةوال���وص���ف ال��وظ��ي��ف��ي ل��وح��دات��ه اإلداري����ة
وع�لاق��ات��ه��ا االف��ق��ي��ة وال���رأس���ي���ة وت��وزي��ع
الصالحيات واملهام واملسؤوليات لكوادره
ومبا يتفق مع أه��داف وسياسات اجمللس
البلدي ووظيفته جتاه اجملتمع احمللي،
ومع قدراته وموارده املالية والبشرية على
تنفيذ هذه االهداف والسياسات.
 اخ���ت�ل�اف األن���ظ���م���ة وال���ق���وان�ي�ن ال��ت��يحت��دد ه��ذه اخل��دم��ات واخ��ت�لاف مستوى
الصالحيات والواجبات ألداءها بني املدن.
ت��داخ��ل ال��ص�لاح��ي��ات مب��وض��وع اخل��دم��ات
ب�ين ال��ب��ل��دي��ات وامل��ؤس��س��ات احلكومية،
مم��ا يضعف مستوى اخل��دم��ة ومستوى
املسؤولية.

 ع��دم وض��وح وظائ��ف امل��دن والت��ي تعت�بر املوج��ه لن��وع اخلدم��ةومستواها وأثرها .
• اال ان البلدي��ات يف خمتل��ف االقط��ار تش�ترك يف وح��دة معوق��ات
عامة تؤثر على مستوى التطوير خلدماتها وتشمل:
 غي��اب مهم��ة التخطي��ط ل��دى اجملال��س واعتماده��ا عل��ى اس��لوباملعاجلة اآلنية لقضايا اخلدمات الالزمة للسكان.
 ع��دم وج��ود واعتم��اد برام��ج وخط��ط تنفيذي��ة وبرام��ج صيان��ة لدىاجملالس البلدية للقيام بأداء وتنفيذ خدماتها حيال السكان.
 غي��اب املعايري لقياس مس��توى األداء ومس��توى واث��ر اخلدمة البلديةعلى السكان.
 غي��اب املعايري لقياس مس��توى األداء ومس��توى وأث��ر اخلدمة البلديةعلى السكان.
 القصور املايل لدى البلدية مما يس��اهم يف عجزها عن القيام بتنفيذاخلدمات املطلوبة منها.
 ع��دم الت��وازن ب�ين اإلي��رادات والنفق��ات مم��ا يرب��ك اخلط��ط والربام��جالتنفيذية.
 ضعف ق��درة اجمللس البلدي على حتصيل األموال البلدية من عوائدورس��وم وضرائ��ب وخمالف��ات وانعكاس ذلك س��لبيًا عل��ى أداءها وعلى
مستوى اخلدمات املقدمة ،وضعف األدوات القانونية للتحصيل.
 تراج��ع املوارد البش��رية من أجه��زة وأدوات وآالت وآليات ومركبات لدىالبلديات للقيام بأداء اخلدمات املطلوبة منها.
 نقص الكفاءات واالعداد البشرية واخلربة يف االجهزة الفنية واإلداريةل��دى البلدي��ة مم��ا يؤخ��ر يف تنفي��ذ امله��ام ويؤث��ر س��لبًا على مس��توى
اخلدمات املقدمة للسكان.
 ع��دم اعتماد برام��ج متط��ورة للمتابع��ة واملراقبة للخدم��ات البلديةوبرامج تنفيذها وصيانتها مما يؤثر س��لبًا على مس��توى األداء ومستوى
وأثر اخلدمة املقدمة.
 االنتشار غري املربمج لألعمار والسكان مما يستنـزف قدرات وموجوداتوميزانية البلديات.
 التوس��ع االعتباط��ي وغ�ير امل��دروس يف ح��دود البلدي��ة مم��ا يرتتبتبع��ات مالي��ة وبش��رية إضافية عل��ى كاه��ل البلدية إليص��ال اخلدمات
ملناطق التوسع.

واخ�ي�رًا نطمح وم��ن خ�لال هذه
ال���ن���دوة ض�����رورة ت��ب��ن��ي ب��رن��ام��ج
للتنسيق بيــن اجملالـس البلدية
يف الـمــدن العربيـــة الرئيسيــة
على األق��ل يتيح تبادل اخلربات
فـــي مـــجــــــال إدارة املـــــــــدن.
وفقنا اهلل خلدمة مدننا العربية
ومبا يعود باخلري على مواطننا
العربي ،،،.
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إقليم التفاح  /لبنان
الدكتور  /حممد دهيني

مواطن اجلمال تأس��رك بس��حرها وجتذبك  ،فانغام الش��بيه يف قلبك ترتقي ببصرك نحو شبيهها ،نحو احدى
عش��ر كوكب��ًا هي عل��ى خريطة الوج��ود كالنجوم تضيء حلك��ة الليل املظل��م  ،وبها ُيهت��دى اىل ايات اخلالق
وإعجازه يف خلقه وإبداعه  ،هي قرى وبلدات إحتاد بلديات إقليم التفاح التي تشمخ جمدًا وعزًا تطاول السماء
رفعة وكربياء عند حدود املدى على قمة جبل صايف الذي يضمها شرقًا على ارتفاع  1400م عن سطح البحر
حيث تتكس��ر على س��فوحه الغمام كما ارزاء الدهر وغدراته  .وتنحني امامه بخش��وع االميان س��اجدة للباري
ال��ذي ص��ور فأحس��ن  ،والذي وه��ب فأنعم قرى االحتاد وبلدات��ه كقطعًا من اجلنان االبدي��ة وهي جباع  ،عني
بوس��وار  ،جرجوع  ،عربصاليم  ،حومني الفوقا  ،عني قانا  ،كفر فيال  ،صربا  ،رومني  ،حومني التحتا وعزة  .يف اقرب
نقطة فيه تصل اىل ارتفاع  400م عن سطح البحر .
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يقع مركز إحتاد بلديات إقليم التفاح وال��ذي يرأسه الدكتور حممد سامي
دهيني يف بلدة جباع التي تعترب عروس االقليم وتضم عدد من االدارات
الرسمية ومؤسسات اجملتمع امل��دين حيث تبعد عن العاصمة بريوت
حوايل  68كلم وعن مركز احملافظة يف النبطية حوايل  16كلم  ،وعن مدينة
صيدا بوابة اجلنوب حوايل 23كلم .
ورغم صغر مساحة االحتاد اجلغرافية والتي تقارب  6000هكتار اال ان تنوع
تضاريسه بني جبل وتل وواد اضفا على جمال وجوده وموقعه املشرف على
ً
معتدال ساهم يف متيزه وروعته هذا الغطاء السندسي
احمليط مناخًا
اجلميل الذي تتشحهه اشجار الصنوبر والسنديان وامللول وتفرتش االرض
حتتها سجادها املزركش بالوان احلياة واملها ،عدا عن االشجار املثمرة
ً
فضال عن كرثة الينابيع التي تفيض عذوبة
كالزيتون والتفاح والعنب وخالفها
كأن ميزاجها كافور وقلما جتد بلدة يف قرى االقليم ال تستقبلك بنهر او نبع
ماء يتفجر أو ينساب حتت شج ٍر وارف ظلها لريوي ظمأ القادمني اليها بعد
طول سفر وعناء مسري .

وك���ان م��ن ن��ش��اط��ات االحت����اد اىل
طالت االف���راد واجملتمع تنظيم
املهرجانـات الرياضـيــة  ،ودورات
ت��دري��ب��ي��ة ل��ل��س��ي��دات ع��ل��ى تعلم
االش����غ����ال ال���ي���دوي���ة واحل��رف��ي��ة
ل��ت��ح��س�ين وض��ع��ه��م امل��ع��ي��ش��ي
وزي����ادة مدخولهم ومساعدتهم
ب��ت��س��وي��ق منتجاتهم ع�بر تنظيم
م��ع��ارض لهم ( معرض االونسكو
ملتقى ب��ل��دي��ات ل��ب��ن��ان  ،معرض

وألن الطابع العام لالقليم هو الغطاء االخضر املميز واغلب االه��ايل
املقيمني تساهم الزراعة يف مدخولهم بل هي املصدر الرئيسي لرزقهم
 ،كان ال بد من االهتمام بهم ومساعدتهم يف حتسني إنتاجهم عرب توزيع
نصوب مثمرة عليهم وتوعيتهم على سبل االهتمام مبزروعاتهم ومكافحة
االفات التي تصيبها ودعم التعاونيات الزراعية املوجودة وذلك بالتعاون مع
وزارة الزراعة ومؤسسة جهاد البناء االمنائية  .فضال عن القيام بأعمال تشجري
دورية ملداخل قرى االحتاد والطرقات الرئيسية فيه .
كما عمد االحتاد وضمن خطط سنوية اىل االهتمام وبشكل يلحظ حاجات
القرى االمنائية وحاجات الفرد احلياتية اليومية كجزء من اجملتمع الذي
ً
وصوال اىل االمناء املتوازن الذي يطال
نصبو اىل االرتقاء به نحو االفضل
البشر كما احلجر  ،فاىل جانب توسيع الطرقات وتأهيلها وبناء جدران الدعم
ومتديد خطوط الصرف الصحي للحد من إنتشار التلوث نتيجة تسرب املياه
املبتذلة من احلفر الصحية ودخولها اىل خزانات املياه اجلوفية  ،وتشجري
مداخل قرى االحتاد وبناء املالعب الرياضية ،والتخلص من مكبات النفايات
العشوائية عرب تلزمي جمع ونقل النفايات اىل خارج قرى االقليم  ،قام االحتاد
بتأهيل الكادر البشري لديه ولدى البلديات االعضاء و مستخدميها عرب إقامة
دورات تدريبية حول سبل إستخدام املعلوماتية يف العمل البلدي االدراي
باالضافة اىل ورش عمل حول قانون البلديات والتخطيط االسرتاتيجي ،
وورش عمل حول إدارة الكوارث .
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ً
فضال عن دعم القطاع الرتبوي
مليتا السياحي ) باالضافة اىل العديد من دورات حمو االمية مبستويات عدة  ،هذا
وتزويد املؤسسات الرتبوية مبا يلزم لتمكينها من مواكبة التطور واحلدائة وتوجيه الطالب يف املرحلة الثانوية نحو
االختصاصات التي يحتاجها السوق واملتاحة يف اجلامعات واملؤسسات الرسمية املوجودة لتعزيز دورها يف
خدمة الفرد عرب االستعانة مبراكز متخصصة .
إن املوقع الطبيعي املميز لقرى االقليم جعل منها حمط رحال ليس فقط للطيور املهاجرة التي يطيب لها املكوث
بني خرياتها  ،بل كانت موطنًا للكثري من احلضارات القدمية التي تركت اثارها بني وديانها وعلى قمم تاللها وجبالها ،
ً
وصوال اىل االثار الرومانية والسلجوقية
لذا فتجد اثارات حتاكي جميع احلقبات التاريخية تقريبًا منذ االنسان القدمي
والعثمانية كالكهوف واملغاور والقالع واحلصون وبعض النووايس واقنية جرى املياه التي حفرت يف الصخور  .وقد
قام االحتاد بتأهيل عدد من االماكن واملنشآت االثرية بالتعاون مع االحتاد االوروبي .
يف هجرتها نحو املدنية ال تزال قرى االقليم حتتفظ بالكثري من االصالة والعذرية واهلها الطيبون مازالو معاملًا
للكرم وحسن الضيافة  ،تتهادى على ربوع االقليم عدد من املؤسسات السياحية واملطاعم تشكل حمط نزول الكثري
من الزائرين الذين يطيب اليهم اجللوس يف رياضها بني حفيف الصفصاف وتغريد الطيور وخرير املياه ليطربوا بعزف
سمفونية ربانية تريح النفس وتعزز صفاءها وتساهم مع الهواء العليل يف التخفيف من ضغط احلياة وهمومها ،
ً
فضال عن وجود عدد من الفنادق ابرزها اجملمع السياحي الرتاثي الذي يشيده االحتاد على هضاب بلدة عربصاليم
وسيتم االنتهاء منه قريبًا ليستعمل من قبل السياح كمسكن مؤقت .
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االحتباس احلراري والسرد املشوش
حقيق��ة قضي��ة االحتب��اس احل��راري
عك��س م��ا يروج��ه السياس��يون وأنصار
البيئ��ة متام��ًا :فنح��ن نعل��م اآلن أن
تكالي��ف األضرار قد تبل��غ  %2من الناجت
احملل��ي اإلجم��ايل العامل��ي ،يف
ح�ين ق��د تتج��اوز تكالي��ف سياس��ات
املن��اخ يف نهاي��ة املط��اف  % 11م��ن
الناجت احمللي اإلجمايل.
يف تقري��ر بي��ورن لومب��ورغ "أس��تاذ
مس��اعد يف كلي��ة كوبنهاغ��ن إلدارة
األعمال ،ومؤسس ومدير "مركز إجماع
كوبنهاغ��ن" ،و مؤل��ف كت��اب «حم��اة
البيئة املتشككون» ،وكتاب «اهدؤوا»،
وحم��رر كت��اب «ك��م تكل��ف املش��اكل
العاملي��ة الع��امل؟" أراد الوقوف على

46

قضي��ة االحتب��اس احل��راري م��ن خ�لال ه��ذا التقري��ر فيقولعندما
يحدثن��ا الساس��ة يف أنح��اء الع��امل اخملتلف��ة بقص��ة االحتباس
احل��راري العاملي ،فإنه��م يصوغونها وكأنها التح��دي األكرب الذي
يواجه البش��رية ،ولكنهم يعدوننا أيضًا بأنهم قادرون على التصدي
لهذا التحدي بتكلفة زهيدة ،يف حني يعملون على حتسني العامل
بطرق أخرى ال حصر لها ،ونحن نعلم اآلن أن كل هذا حمض هراء.
يطلق أصحاب الثقل والنفوذ يف عامل السياسة من وزير اخلارجية
األمريكي جون كريي إىل األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون
عل��ى تغري املناخ وصف "التحدي األعظ��م يف جيلنا" ،وكما يقول
كريي ،فإذا فشلنا يف التصدي له فإن التكاليف ستكون "مأساوية".
والواقع أن هذا كان التأكيد املعتاد على لسان الساسة منذ صدور
ما يسمى "تقرير مراجعة شترين" بتكليف من احلكومة الربيطانية
عام .2006
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وحس��ب التقديرات الش��هرية التي خرج بها علينا ذلك التقرير ،فإن الضرر الناجم عن االحتباس احلراري العاملي
ي�تراوح ب�ين  % 5إىل  % 20م��ن الن��اجت احمللي اإلجم��ايل -وهو إخالل كب�ير "على نطاق أش��به بذلك املرتبط
باحلروب الكربى والكساد االقتصادي يف النصف األول من القرن العشرين".
و ُيق��ال لن��ا إن معاجل��ة قضية تغري املن��اخ حتمل تكاليف أق��ل كثريًا ،وقد بش��رنا رئيس املفوضي��ة األوروبية بأن
تكالي��ف سياس��ات االحتاد األوروب��ي املناخية ،رغم أنها "ال تخل��و من التكاليف" ،لن تزيد عل��ى  % 0.5من الناجت
احمللي اإلجمايل ،والواقع أن الساسة من املشارب واالنتماءات اخملتلفة يرددون نتائج تقرير مراجعة شترين
بأن االحتباس احلراري العاملي ميكن تقليصه باالستعانة بسياسات ال تتجاوز تكلفتها  % 1من الناجت احمللي
اإلجمايل العاملي.
ً
فضال عن ذلك إن سياسات املناخ من املمكن أن تساعد على أكرث من نحو ،فقد وعد الرئيس األمريكي
و ُيقال لنا
باراك أوباما أن سياسات مكافحة االحتباس احلراري العاملي قد تخلق خمسة ماليني وظيفة خضراء جديدة،
وزع��م االحتاد األوروبي أن الطاقة اخلضراء من ش��أنها أن تس��اعد يف "حتس�ين أمن االحت��اد األوروبي يف ما
يتصل بإمدادات الطاقة".
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ومع االنتهاء من أحدث تقرير صادر عن
فريق األمم املتحدة احلكومي الدويل
املعن��ي بتغ�ير املن��اخ ،ب��ات بوس��عنا
اآلن أن ن��رى أن ه��ذا الس��رد غري صحيح
يف أغلب��ه ،فقد أظهر اجل��زء األول من
التقرير أن املش��كلة املناخية حقيقية
وقائمة بالفعل ،ذلك أن االنبعاثات من
غ��ازات االحتب��اس احل��راري ،خصوص��ًا
ثاين أكس��يد الكربون ،ت��ؤدي إىل ارتفاع
درج��ات احل��رارة ،وه��ذا يف ح��د ذات��ه
من ش��أنه أن يتحول يف نهاية املطاف
إىل مش��كلة عاملية .وقد حظيت هذه
النتيجة بتغطية إعالمية مكثفة.
بيد أن التقرير أظهر أيضًا أن االحتباس
احل���راري العاملي تباطأ بشكل كبري
أو توقف بالكامل يف العقد ونصف
العقد األخ�يري��ن ،وك��ل من��اذج املناخ
تقريبًا تسجل درجات حرارة أعلى كثريًا
من احلقيقة ،وهذا يعني أن التحدي
احل��ق��ي��ق��ي امل��ت��م��ث��ل ب��االح��ت��ب��اس
احلراري العاملي كان موضع مبالغة
كبرية ،وق��د دع��ت أملانيا وغريها من
احل��ك��وم��ات إىل ح���ذف اإلش����ارة إىل
التباطؤ.
وقد أظهر اجل��زء الثاين من تقرير فريق
األمم املتح��دة احلكوم��ي ال��دويل
املعني بتغري املناخ أن ارتفاع درجات
احل��رارة ال��ذي م��ن املتوق��ع أن نعانيه
يف وق��ت ما م��ن الف�ترة 2080 - 2055
س��يؤدي إىل ص��ايف تكلف��ة ت�تراوح
ب�ين  % 0.2و %2م��ن الن��اجت احملل��ي
اإلجمايل ،أو ما يعادل أقل من تكاليف
ع��ام واحد م��ن الركود؛ ل��ذا ،ففي حني
يق��رر فري��ق األمم املتح��دة احلكومي

ال��دويل املعن��ي بتغ�ير املن��اخ بوض��وح أن االحتب��اس احل��راري
العامل��ي ميث��ل مش��كلة ،فم��ن الواض��ح أن التكلف��ة أقل كث�يرًا من
تكالي��ف احلرب�ين العامليت�ين يف القرن العش��رين وأزمة "الكس��اد
العظيم" يف الثالثينيات.
ومرة أخرى ،مل يكن من املستغرب أن يحاول الساسة حذف هذه
النتيجة أيضًا ،فقد وجد املسؤولون الربيطانيون أن التقدير الذي
خلصت إليه عملية مراجعة األق��ران "خ��ال من أي معنى على
اإلطالق" ،وطالبوا هم واملسؤولون من بلجيكا والرنويج واليابان
والواليات املتحدة بإعادة كتابته أو شطبه ،ووفقًا لتكهنات أحد
األكادمييني فرمبا استشعرت احلكومات "بعض احل��رج" إزاء
تقويض األمم املتحدة ملزاعمهم السابقة املبالغ فيها.
ث��م أظهر اجل��زء الثالث م��ن تقرير فري��ق األمم املتح��دة احلكومي
الدويل املعني بتغري املناخ أن السياس��ات املناخية القوية سوف
تك��ون أكرث تكلفة من مزاع��م احلكومات ،حيث قد تصل إىل  % 4من
الن��اجت احمللي اإلجم��ايل يف عام  ،2030ث��م  % 6يف عام ،2050
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ونح��و  % 11بحل��ول ع��ام  .2100وم��ن املرج��ح أن تك��ون التكلف��ة
احلقيقية أعل��ى كثريا ،ألن هذه األرقام تفرتض سياس��ات ذكية يتم
تفعليه��ا على الفور باالس��تعانة بتكنولوجيات أساس��ية تتاح على
نحو أشبه بالسحر.
ومرة أخرى حاول الساسة حذف أو تغيري اإلشارة إىل هذه التكاليف
الباهظة ،وش��رح لنا املس��ؤولون الربيطانيون أنه��م يريدون خفض
تقدي��رات التكالي��ف ه��ذه ألنها "من ش��أنها أن تعط��ي دفعة قوية
ألولئك الذين يشككون يف ضرورة التحرك".
ومل ُتخ َل��ق الوظائف اخلضراء إال بفضل إعانات الدعم الكبرية ،وهو
ما يتكلف خس��ارة عدد مماثل من الوظائ��ف يف مكان آخر ،والواقع
أن كل وظيف��ة إضافية مت خلقها تكلف أكرث من  11مليون دوالر يف
الوالي��ات املتح��دة ،والواق��ع أن املزاعم الس��طحية ب��أن املصادر
املتج��ددة م��ن املمكن أن تعزز أم��ن الطاقة تب��دو اآلن أقل إقناعًا
بع��د ان��دالع األزم��ة يف أوكراني��ا؛ واآلن ت��درك أوروب��ا أن إم��دادات
الطاقة الضخمة املستقرة فقط هي التي تشكل أي أهمية.
لقد صور لنا البعض أن تغري املناخ كارثة ضخمة قد تبلغ تكاليفها
 % 20م��ن الن��اجت احملل��ي اإلجم��ايل العامل��ي ،ولك��ن الساس��ة
الش��جعان قادرون على التص��دي لهذه الكارث��ة بتكاليف ال تتجـاوز
 % 1م��ن الناجت احمللي اإلجمايل ،واحلقيقة هذه العكس متامًا:
فنحن نعلم اآلن أن تكاليف األضرار قد تبلغ  % 2من الناجت احمللي
اإلجم��ايل العامل��ي ،يف حني قد تتجاوز تكاليف سياس��ات املناخ
يف نهاية املطاف  % 11من الناجت احمللي اإلجمايل.
واألمر الذي يجعل هذه القصة أكرث إذهاال أن اخلرباء كانوا يعرفون
كل هذه احلقائق تقريبًا لفرتة طويلة ،فقد أُن ِتج تقرير مراجعة شترين
بواس��طة بريوقراطي�ين ومل يخض��ع ق��ط ملراجع��ة األق��ران ،وكان
خ�براء االقتصاد يعلم��ون أن تكاليف األضرار كان��ت موضع مبالغة
ش��ديدة ،وأن التقدي��رات كانت ش��اذة مقارنة باألبح��اث األكادميية،
وكانت التوقعات البالغة االنخفاض لتكاليف السياس��ات ذات نتائج
زائف��ة ناجمة عن جتاهل أغلب االلتزام��ات ،ومرة أخرى تتناقض مع
العمل األكادميي.
وتتحمل وسائل اإلع�لام ،الالهثة وراء عناوين مبهرة ،ج��زءًا من
املسؤولية مع الساسة عن هذا الوضع ،ففي أعقاب صدور تقرير
شترين ،كتبت إحدى الصحف الربيطانية" :حتركوا اآلن وإال فإن
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ال��ع��امل كما نعرفه س��وف ُي َ
فقد إىل
األب���د" ،إن حت��ري الدقة أق��ل جاذبية
ولكنه أكرث تنويرًا وفائدة للناس.
نحن نعيش يف ع��امل ي��رج��ع السبب
وراء وفاة من كل ست وفيات فيه إىل
أمراض معدية يسهل عالجها؛ وتنجم
وفاة من كل ثماين وفيات عن الهواء
امل��ل��وث ،املنبعث غالبًا من الطهي
داخ����ل امل���ن���ازل ب��اس��ت��خ��دام ال���روث
وأغ��ص��ان األش��ج��ار ك��وق��ود؛ ويعيش
مليارات من البشر يف فقر مدقع ،وبال
كهرباء وقليل من الطعام ،وال يجوز لنا
أبدًا أن نتقبل فكرة مفادها أن أعظم
حتديات العامل قد يتمثل باحلد من
ارتفاع درج��ات احل��رارة يف جيلنا مبا
ال يتجاوز ج���زءًا ص��غ�يرًا م��ن ال��درج��ة
املئوية.
واحلل يتلخص يف الكف عن التصفيق
والتهليل للساسة الذين يحذروننا من
ال��ك��ارث��ة وي��روج��ون لسياسات هزيلة،
ف��ب� ً
�دال م��ن تخصيص إع��ان��ات الدعم
للطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع
حتقيق فوائد ال ُتذ َكر ،يتعني علينا أن
نستثمر يف إب��داع الطاقة اخلضراء
لألمد البعيد ،وينبغي لنا أن نعطي
امل��زي��د م��ن االه��ت��م��ام لكل املشاكل
األخ��رى ،ولعل ه��ذا يكون أق��ل تسلية
وإمتاعًا ،ولكن املنفعة املرتتبة عليه
سوف تكون أعظم كثريًا.

بيانات ضخمة لطالب الفقراء
حتت��اج الدول إىل أش��خاص مه��رة وموهوبني الس��تحداث أفكار مبتكرة تس��اعد عل��ى تعزيز النم��و االقتصادي
الطوي��ل األج��ل ،وينطب��ق هذا عل��ى الدول املتقدم��ة والنامية على حد س��واء ،لكن أمرًا كهذا ل��ن يتحقق دون
اس��تثمار يف التعلي��م والتدري��ب ،ف��إذا كنا نس��عى إىل القضاء عل��ى الفقر واحلد م��ن البطالة ووق��ف التفاوت
االقتص��ادي املتزايد ،فيجب أن جن��د طرقًا جديدة للتعليم تكون أفضل وأقل تكلف��ة ،مع قابلية تطبيقها على
نطاق واسع.
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يف تقري��ر ج�ين يونغ كاي " نائ��ب الرئيس
التنفي��ذي واملس��ؤول التنفي��ذي األول
مبـؤسس��ـة التمـويــ��ل الـدوليـ��ة ،عضـ��و
جمموع��ة البن��ك الدولـ��ي" ال��ذي نش��ر
فـ��ي "بروجيكـ��ت س��نـديكيــت باالتفـ��اق
م��ع «اجلريدة" يق��ول أن هذا الهدف قد
يب��دو بعي��د املن��ال حت��ى بالنس��بة إىل
الدول األكرث ثراء ،لكن التجميع والتحليل
واالس��تخدام الذكي للبيانات التعليمية
ميكن أن يح��دث اختالفا كبريًا ،وحلس��ن
احل��ظ فإنن��ا نعي��ش يف عص��ر متنحن��ا
في��ه تكنولوجي��ا املعلوم��ات األدوات
املناس��بة إلفس��اح اجمل��ال للحص��ول
عل��ى تعلي��م ع��ايل اجل��ودة ميس��ور
التكلف��ة ،فالبيان��ات الضخم��ة -ويقصد
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به��ا جمموع��ات البيان��ات الهائل��ة املعق��دة الت��ي تس��تخدمها
الش��ركات لتحلي��ل س��لوك املس��تهلك والتنبؤ به -ميك��ن أن تزود
املعلمني والش��ركات بكميات غري مس��بوقة م��ن املعلومات عن
أمن��اط تعلم الطالب ،األمر الذي من ش��أنه أن يس��اعد املدارس
يف إضف��اء طابعها اخلاص على العملية التعليمية بأس��اليب
أك�ثر تطورًا وحنكة .وحت��اول جمموعة البنك الدويل ومؤسس��ة
التموي��ل الدولية -وه��ي ذراع البنك اخملتصة بإق��راض القطاع
اخل��اص -تس��خري ه��ذه اإلمكاني��ة لدع��م النظ��م التعليمي��ة
الوطني��ة ،وق��د أُطلق��ت مؤخرًا مب��ادرة تس��مى نه��ج النظم من
أج��ل حتس�ين نتائج التعلي��م ( )SABERبهدف جمع ومش��اركة
البيان��ات املقارنة حول السياس��ات واملؤسس��ات التعليمية من
دول من خمتلف أنحاء العامل.
وميك��ن أن تك��ون للق��درة عل��ى جم��ع املعلوم��ات ح��ول تفاعل
املعلم�ين والط�لاب والتفاع��ل بني الط�لاب ونظ��م التعلم يف
القطاع اخلاص تأثري عميق ،ففي كينيا على سبيل املثال ،تطبق

أكادمييات بريدج الدولية منهج التعلم التكيفي على نطاق واس��ع ،وتدير بريدج ،وهي عميل ملؤسس��ة التمويل
الدولية أسس��ها ثالثة ممولني أمريكيني 259 ،مدرس��ة للروضة واملرحلة االبتدائية ،مبتوس��ط رس��وم شهرية ال
ً
معمال ضخمًا للتعلم للطالب واملربني على الس��واء .وتخترب بريدج
يتجاوز س��تة دوالرات ،وتعد هذه املدارس
أس��اليب خمتلفة يف تعليم املهارات واملفاهيم القياس��ية ،وذلك بعرض نس��ختني من الدرس الواحد يف عدد
كبري من الفصول يف وقت واحد ،ويشرح املعلمون الدروس وفق خطط موحدة ومفصلة ،وعرب حواسب لوحية
تقوم بتقصي الوقت املس��تغرق يف ش��رح كل درس .و ُتس��جل نتائج االمتحانات على احلاسب اللوحي اخلاص
باملعل��م ،حي��ث يتم تس��جيل أكرث من  250ألف عالم��ة كل  21يوما ،ووفقًا لهذه البيان��ات يقوم فريق التقييم يف
بريدج بتحديد الدرس األكرث فعالية وتوزعه على باقي شبكة املدارس التابعة لألكادميية.
ونح��ن ن��درك أن هناك عوامل قد تتس��بب يف انخف��اض أداء الطالب ،منها على س��بيل املث��ال ال احلصر حرارة
الصيف الالفحة يف فصول غري مكيفة الهواء ،ووجود مشاكل يف البيت ،وضعف مستوى بعض املعلمني ،لكن
عندما يجمع املرء النتائج على نطاق واس��ع ،تتس��اوى املتغريات وتربز االختالفات املهمة ،وهنا تكمن القيمة
العظيمة للبيانات الضخمة.
ومتثل سابيس  SABISحالة أخرى يف هذا السياق ،وهي شركة تقدم خدمات التعليم من مرحلة الروضة إىل
املرحلة الثانوية يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا وآسيا والشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وتقوم سابيس
باستكش��اف كميات هائل��ة من البيانات لضمان تطبيق معايري عالية وتعزي��ز األداء األكادميي ملا يزيد على 63
ألف طالب .ويسفر التتبع املستمر لألداء األكادميي للطالب عن أكرث من  14مليون نقطة بيانات يتم استغاللها
يف صياغة شكل العملية التعليمية وحتقيق أهداف التعلم وضمان االتساق والرتابط بني شبكة املدارس التي
تديرها الشركة يف  15دولة.
وتع��د نيوت��ن  ،Knewtonوه��ي منص��ة للتعل��م التكيف��ي تضف��ي الطابع الش��خصي عل��ى ال��دورات الرقمية
باس��تخدام التحلي��ل التنب��ؤي ،ش��ركة أخ��رى رائدة يف ث��ورة البيان��ات .فباس��تخدام حمتوى وتوجي��ه مصممني
خصيصا ،ميكن حتى للفصول التي تفتقد إىل موارد املدارس اخلاصة توفري التعلم الفردي ،وبالتايل يقضي
املعلمون أوقاتهم بطريقة تعد األكرث فعالية يف تلك احلالة -وهي حل املشكالت مع الطالبً -
بدال من شرح
دروس غري متمايزة.
لك��ن مع هذه الفوائ��د ال يخلو األمر من اخملاطرة ،فقد بدأنا نصطدم بتحدي كيفية االس��تفادة من اإلمكانية
الهائل��ة للبيان��ات الضخم��ة يف التعل��م م��ع احلفاظ عل��ى خصوصي��ة الط�لاب يف الوقت ذات��ه ،ففي بعض
احلاالت تتجاوز تكنولوجيا جمع البيانات قدرتنا على حتديد كيفية جمع هذه البيانات وتخزينها ومش��اركتها.
ومهما بلغت الدقة يف تأمني البيانات ،تظل احلاجة قائمة إىل هيكل واضح إلجازة استخدامها ،ويف كثري من
الدول النامية ،ال توجد قواعد منظمة تضمن خصوصية البيانات على اإلطالق.
وتبش��ر الواجهة املش�تركة بني البيانات والتعليم مبنتجات تعليمية جديدة لتحس�ين التعلم ،مع فوائد كامنة
هائلة للفقراء خاصة ،وإلدراك هذه الفوائد -وحتقيق ذلك بش��كل مس��ؤول -يجب ضمان أال تكون عملية جمع
البيان��ات مبالغ��ًا فيه��ا أو غري مناس��بة وأن يكون هدفه��ا تدعيم التعل��م .وينبغي للقطاع اخل��اص واحلكومات
واملؤسس��ات مثل جمموعة البنك الدويل صياغة قواعد تنظم كيفية جمع ومش��اركة واس��تخدام املعلومات
احلساسة بشأن أداء الطالب ،فهذا أقل ما يستحقه اآلباء والطالب.
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إصدارات
مركز البيئة للمدن العربية يطلق العدد الثامن
من جملة بيئة املدن والثالث جمللة بيئتي لألطفال

املدن الذكية املستدامة عنوان العدد الثامن من جملة بيئة املدن االلكرتونية التي يصدرها مركز

امل��دن الذكية املس��تدامة هذا ه��و التحدي األكرب خملطط��ي املدن وهو العن��وان الذي إخت��اره مركز البيئة
للم��دن العربي��ة ال��ذي أطلق على الع��دد الثامن من اجملل��ة اإللكرتونية بيئ��ة املدن لريكز الع��دد على أفضل
املمارسات العاملية يف جمال تطبيقات املدن الذكية.
اس��تهدفت اجمللة والت��ي يتم توزيعها إلكرتونيا من خ�لال املوقع اإللكرتوين التعري��ف بالتطبيقات يف جمال
الري الذكي وكذلك التحكم بنظم اإلنارة وترشيد استهالك معدالت الطاقة وإلقاء الضوء على تطبيق االمارت
البيئي "دليلك اىل االس��تدامة" كما مت تس��ليط الضوء على مناذج ملدن عاملية جنحت يف أن تقدم نفس��ها
كمدين��ة متكامل��ة تتزاوج فيها التقنيات احلديثة بالسياس��ات البيئة وإرادات اخملطط�ين لتنتج منوذجا مثاليا
ملدينة نظيفة خالية من امللوثات مع احلفاظ على ترشيد أعلى ملستويات استخدام الطاقة وحكما نية يف
السلوك البيئي الرشيد كما هو معمول به يف مدينة تويوتا وفيجاساوا اليابانيتني.
يجدر اإلشارة إىل أن جملة بيئة املدن قد حققت معدل رضا متميز من قبل القراء واملتابعني من خمتلف دول العامل
اذ مت قياس أربعة عناصر هي احملتوى العلمي والتصميم وسهولة الوصول للمعلومات وكذلك املوضوعات التي
يتم تغطيتها من خالل اجمللة اإللكرتونية وجاءت نسبة الرضا العام جلمهور املستفيدين .% 95
مت إصدار العدد الثالث من جملة "بيئتي" لألطفال التي توزع بشكل جماين لالطفال وطلبة املدارس بعنوان
"احلفاظ على الرثوة املائية" وتثقيف الناش��ئة بكيفية اإلس��تخدام األمثل للماء وترش��يد إس��تهالك املياه يف
املنازل واملدارس وغريها  ...يذكر أن جملة بيئتي حتظى برعاية من ش��ركة إتصاالت وهيئة كهرباء ومياه دبي
املؤسس��تني اللت�ين حرصتا على أن تكون جمل��ة بيئتي لألطفال جزءا من رس��التهما اإلجتماعية ومبادراتهما
جتاه البيئة احمللية.
بعد سلس��لة من االجتماعات الناجحة بني مركز البيئ��ة للمدن العربية ووزارة
الرتبي��ة والتعليم بدولة اإلم��ارات فقد اتفق اجلانبان عل��ى أن يتم توزيع جملة
بيئت��ي على جمي��ع طلبة املدارس من خالل املناطق التعليمية على أن يتم
وضع نسخ من اجمللة يف مكتبات املدارس وتوزيع بقية األعداد الورقية على
الطلبة وحتفيزهم لالطالع على املوقع اإللكرتوين لها.
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(اإلسالم ولقاء احلضارات يف القرون الوسطى)

اإلسالم ولقاء احلضارات

(اإلس�لام ولقاء احلضارات يف القرون الوسطى) ،كتاب جماعي ،أشرف على حتريره كل من دومينيك بارتيلمي
وميشال سو ،وترجمه جان ماجد جبور .صادر عن املكتبة الشرقية يف بريوت.
يضم الكتاب مقدمة وعش��رة فصول وخامتة كتبها عدد من الباحثني املتخصصني .كتب املقدمة ميش��ال سو
حتت عنوان ( إسالم القرون الوسطى ،أبو ظبي اليوم :ملتقى احلضارات) ،وساهم يف املقدمة بيار توبار الذي
حتدث عن فضل اإلسالم على الغرب يف القرون الوسطى.
يتناول اجلزء األول يف الكتاب (الفتح اإلسالمي :صدامات ومبادالت أوىل ،من القرن السابع اىل القرن العاشر)،
حيث كتب ميشال سو عن شارملان وهارون الرشيد( :اللقاءات األوىل بني العامل اإلسالمي والغرب املسيحي)،
وحممد الطاهر املنصوري عن (املبادالت األوىل بني بيزنطة والش��رق اإلس�لامي) ،وفلورا بالنشون عن (صدام
النخب احلربية العربية والصينية والرتكية يف آس��يا الوس��طى) ،وشو  -إيشي ساتو عن (املبادالت البحرية بني
الش��رق األدنى والش��رق األقص��ى من خزينة كنوز شوس��و  -إن ،وأديث بارليي��ه  -رينو عن (الب�يروين والهند  :حوار
الثقاف��ات) .أم��ا اجلزء الثاين فجاء بعنوان (مواجهات يف الغرب وحروب صليبية (القرن العاش��ر  -القرن الثاين
عشر)  ،حيث حتدث كل من جان كلود شاينيه عن (اإلمرباطورية البيزنطية والقوى اإلسالمية الكربى) ،وآن  -ماري
اده عن (الش��رف لدى الفرس��ان اإلف��رجن يف املصادر العربية زمن احلمالت الصليبي��ة) ،ودومينيك بارتيلمي عن
(من بروس��يلياند اىل بغداد؟ املغامرة الشرقية خلمسة فرس��ان إفرجن) .أما اجلزء الثالث ديون الغرب (القرنان
الثاين عش��ر والثالث عش��ر) ،حيث حتدث ايف ساس��ييه عن (التع ّرف إىل اإلسالم ونقده لدى مثقفي القرن الثاين
عشر) ،وجاك فريجييه عن (العلوم العربية يف القرون الوسطى) ،واليزابيت كروزيه  -بافان عن (مغامرات جتارية
إيطالية يف الشرق) .وتناول دومينيك بارتيلمي يف خامتة الكتاب مسألة (التقاء احلضارات).
تكم��ن أهمي��ة الكتاب يف تس��ليط الضوء على التأث�ير املتبادل بني العاملني اإلس�لامي والغرب��ي يف القرون
الوس��طى ،ولكن أبحاثه س��لطت الضوء أكرث عل��ى اجملهوالت املعرفية خصوصًا يف الغ��رب ،عن موقع ودور
احلضارة العربية اإلسالمية.
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إصدارات
(الفوائد يف أصول علم البحر والقواعد)

الفوائد يف إصول علم البحر

صدر عن دار الكتب الوطنية يف هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة نسخة حمققة جديدة خملطوط (الفوائد
يف أص��ول عل��م البحر والقواعد) ألس��تاذ علم املالحة العربي ش��هاب الدين أحمد بن ماج��د ،وضعها املؤرخ
اجلغرايف حسن صالح شهاب قبل وفاته.
يلفت احملقق يف مقدمته ،إىل أن اخملطوط مت نش��ره بوس��ائل النش��ر احلديثة يف أوروبا قبل بالد العرب ،فقد عرث
الباح��ث واملستش��رق الفرنس��ي غابرييل ف ّران على نس��خة م��ن الكتاب ع��ام  1912مع خمطوطة أخ��رى يف املكتبة
الوطنية بباريس ،وبهذا عرف العامل دور العرب احلضاري واملهم يف جمال املالحة العاملية.
ويق��دم احملقق نس��خة ق ّيمة من الكت��اب بعد مقارنته بعدة نس��خ من اخملطوطة التي وج��دت يف املكتبة
ّ
الظاهرية بدمشق ،ومكتبة األستاذ علي التاجر يف البحرين ،ومكتبة الشيخ عبداهلل خلف الدحيان يف الكويت،
باإلضاف��ة إىل نس��خة موج��ودة يف مكتب��ة البود لي��ون فى أكس��فورد يف بريطانيا .وصح��ح احملقق يف هذا
الكتاب أجزاء من اخملطوطة وردت يف كتب سابقة.
يحت��وي الكت��اب عل��ى مقدم��ة للمحقق ومقدمة أخ��رى للمؤلف اب��ن ماجد ،يق��ول فيها «إن العل��وم يف الدنيا
أس��مى خمفرا وأربح متجرا ،وأجل مرتبة وأش��رف منقبة :فعلوم البحر هي من العلوم التي ُتع ّرف قبلة اإلس�لام
بأص��ح منه��ا ،فما أوتي باملراكب من الهند والش��ام وال��زجن وفارس واحلجاز واليمن وغريه��ا .بقصد ال مييل عن
ّ
عد دليال مؤكدا على أن هذا العلم يدل على معرفة القبلة ،فيحتاج إليه أهل
اجلهة املطلوبة بأموال وأرواحُ ،ي ّ
الفرائض».
يصن��ف ه��ذا الكتاب اخملتصر ل��ركاب البحر وربابنت��ه فوائد كثرية تتن��اول ظواهر وغوامض تتعل��ق بعلوم الفلك
واملالحة والطبيعة.
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(تاريخ فن العمارة العراقية يف خمتلف العصور)
أص��در املهندس الباحث ش��ريف يوس��ف كتاب بعن��وان (تاريخ ف��ن العمارة
العراقي��ة يف خمتلف العصور) ...وهو أحد كبار رواد العمارة املعاصرين،
عن املؤسسة العربية للدراسات والنشر.
أش��رف على حترير وطباعة هذا الكتاب املعماري أستاذ العمارة الدكتور
إحس��ان فتحي .ويقع اجمللد يف  656صفح��ة من القطع الكبري ،ويعترب
م��ن الكتب التي تبحث يف تاري��خ العمارة ،بكونه يغطي للمرة األوىل أكرث
م��ن خمس��ة آالف ع��ام من ف��ن العم��ارة العراقي��ة ،وذلك من خ�لال توثيق
وحتليل مفصل�ين لعدد كبري من اآلثار واملنج��زات املعمارية ،ابتداء من
أوىل احلض��ارات يف تاري��خ اإلنس��انية وهي احلض��ارة الس��ومرية ،ومرورا
باألكادية ،واآلش��ورية ،والبابلية ،واالخمينية ،واإلغريقية ،والساس��انية ،ثم
العربية ،والبويهية ،والس��لجوقية ،وااليلخاني��ة ،والعثمانية ،وحتى نهاية
فرتة االنتداب الربيطاين عام .1932

تاريخ فن العمارة العراقية

ال���ك���ت���اب مب���ث���اب���ة م���وس���وع���ة
م���ت���خ���ص���ص���ة يف ال���ع���م���ارة
العراقية القدمية ،ومن املراجع
األساسية يف تاريخ العمارة يف
الوطن العربي.

(تاريخ الثقافة العاملية) عرض للثقافات واحلضارات عرب العصور
تاريخ الثقافة العاملية كتاب للباحثني الروسيني دينيس تشيكالوف وفالدميري كوندراشوف،
مت ترجمت��ه إىل العربي��ة عن الروس��ية عماد حمم��ود طحينة وصادر عن مش��روع (كلمة)
للرتجمة يف أبو ظبي.
تتمث��ل أهمية كتاب (تاري��خ الثقافة العاملية) يف أن القارئ يس��تقل قط��ار الزمن ليجوب
بالزمان واملكان بقاع العامل التي شهدت ثقافات وحضارات متنوعة يف عصور خمتلفة،
فيتوقف يف كل حمطة ويدرس ويتمعن يف ثقافة أهلها وثروتهم الروحية .مؤلفا الكتاب
أكادميي��ان روس��يان م��ن أش��هر الروائي�ين ال��روس املعاصرين ،وه��و صاح��ب مؤلفات يف
الفلسفة والعلوم االجتماعية ،من بينها (القاموس الفلسفي احلديث) ،و (تاريخ األديان)
إضاف��ة إىل ع��دد من القص��ص والروايات واألبحاث م��ن أهمها (الثقافة األثني��ة  -التاريخ
والنظرية) ،و(الدراسات الثقافية بصفتها منظومة معارف).
يربز الكتاب أهمية الثقافة بأنها وعاء يصب فيه أفراد أي أمة عصارة فكرهم وجهدهم،
ومتثل اإلجنازات الثقافية الكنز األمثل واألكرث دميومة وحيوية يف تاريخ األمم ،وهي
عادات وتقاليد وإبداعًا ،وينقلونه من جيل
أسلوب احلياة الذي يتشربه األفراد منذ والدتهم
ٍ
إىل آخر ،ومن هنا تأتي مفاهيم (الهوية الثقافية) و(التفرد الثقايف) و(تنوع الثقافات) .كما
يتم تسليط الضوء من خالل الكتاب على تباين آراء الفالسفة واملفكرين على مر العصور
ومفصل للظروف التاريخية
يف شأن تاريخ الثقافة العاملية ،من خالل استعراض شامل
ّ

كتاب الثقافة العاملية

التـي واكـبت نشـأة
الثقافــة وتطورها،
ف���ج���اءت ف��ص��ول
ال���ك���ت���اب م��ر ّت��ب��ة
وفقــــًا للتسـلســـل
الزمني حملطات
تاريخ البشرية.
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سيارات ذاتية القيادة لتخفيف االزدحام
أشارت تقارير حديثة عن معهد ماساتشوستس للتقنية األمريكية بأن السيارات ذاتية القيادة ميكن أن حتد من
التكدس املروري بواقع أربعة أخماس على طرق املدن املزدحمة بآسيا ،وذلك مع استخدام برامج املشاركة
أيضًا.
وأظهر التقرير أن اجلمع بني برامج املشاركة والسيارات ذاتية القيادة ميكن أن يسمح للمدن يف آسيا وأماكن
املكدسة.
أخرى بالوفاء مبتطلبات التنقل مع وجود  %20من احلركة املرورية حاليًا يف شوارعها
ّ

أعلى وأطول تلفريك بالعامل

مت يف بوليفيا افتتاح أول خط من شبكة (التلفريك احلضري) األعلى واألطول يف العامل بني الباز وإل ألتو
بتكلفة مالية قدرها  234مليون دوالر لربط (الباز) بــ (إل ألتو) على علو يرتاوح بني  3200و 4000مرت يف قلب
جبال األنديز.
يسمح هذا اخلط للركاب باالنتقال من مدينة إىل أخرى يف أقل من  10دقائق ،علمًا أن الرحلة تستغرق
بالسيارة أو بوسائل النقل العام أكرث من نصف ساعة.
متتد شبكة التلفريك على حواىل  10كيلومرتات ،مع  2,6كيلومرت للخط األول و 7,3كيلومرتات للخط الثاين
املرتقب تدشينه يف نهاية العام .وسعمل هذا النظام ملدة  17ساعة يف اليوم على مدار السنة ،ويتسع
لنقل  18ألف شخص يف الساعة الواحدة ،بحسب التقديرات الرسمية.
وتباع تذكرة النقل الواحدة يف مقابل  3بوليفيانو ( 43سنتًا من الدوالر) ،بينما يستخدم التلفريك اآلخر املتوفر
يف وسط بوليفيا ألغراض سياحية ال غري.
94
العدد 164

إزالة الغابات تؤدي إىل تراجع كميات الغذاء املتوفرة لألسماك
ذكرت دراسة علمية حديثة أن إزالة الغابات تؤدي إىل تقليل كميات أوراق الشجر التي تسقط يف مياه األنهار
والبحريات على نحو يفضي إىل تراجع كميات الغذاء املتوفرة لألسماك.
وخلص الباحثون إىل أن كمية الطعام املتوفرة أثرت على حجم األسماك الصغرية يف األنهار والبحريات،
وكذلك على حجم األسماك التي استطاعت البقاء وصوال إىل مرحلة البلوغ،
وقال فريق البحث الذي أجرى الدراسة التي نشرت يف جملة (نيتشر كوميونيكيشن) الربيطانية إن النتائج
أوضحت وجود صلة بني حماية الربك التي تكونها مياه األمطار وعدد األسماك السليمة يف املياه العذبة.
وقال أندرو تاننتساب من قسم علوم النبات بجامعة كامربيدج واملشرف على الدراسة ،أن نحو  % 70من
املادة احليوية لألسماك تتشكل من الكربون الناجت من األشجار واألوراق بدال من مصادر السلسلة الغذائية
املوجودة باملياه .وتتميز العوالق التي تتغذى على كربون الطحالب بأنها ذات قيمة غذائية أعلى .كما يعد
الكربون العضوي الذي يأتي من األشجار وينجرف إىل البحريات مصدرا غذائيا مهما بالنسبة لألسماك يف
املياه العذبة ،ويعزز نظامها الغذائي لضمان منوها من حيث العدد والقوة.
وخلصت الدراسة أيضا إىل أن املناطق الغنية بالعوالق احليوانية تعد أكرث األماكن الغنية باألسماك من
حيث احلجم واالمتالء.

أكرب متحف لألحياء املائية يف العامل
افتتح أكرب متحف لألحياء املائية يف العامل بجزيرة
هينجني الصينية ،بالقرب م��ن إقليم ماكو جنوب
البالد ،وأكدت موسوعة جينيس لألرقام القياسية أن
املتحف ،الذي يحمل اسم (أوشن كينجدوم) ،وتعني
( مملكة احمليط) قد حطم  5أرقام قياسية عاملية.
وتشمل هذه األرقام القياسية املوجودة باملتحف
كميات من املياه تعادل  50مليون لرت تقريبا ،كما
توجد به أكرب قبة للمشاهدة حتت املاء يف العامل،
وأكرب مستودع مائي ،وأكرب نافذة مائية وأكرب سياج
من مادة األكلرييك.
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املؤمتر العربي الثاين للحد من خماطر الكوارث
مدينة شرم الشيخ  16-14سبتمرب 2014

يعقد املؤمتر العربي الثاين للحد من خماطر
ال��ك��وارث يف مدينة ش��رم الشيخ – جمهورية
مصر العربية خالل الفرتة  16-14سبتمرب .2014
تكمن أهمية املؤمتر بإلقاء الضوء على التقدم
احمل��رز يف جهود احل��د من خماطر الكوارث
وتتبع تنفيذ إطار عمل هيوغو 2015 – 2005
يف املنطقة العربية  .كما سيتم خالل املؤمتر
حتديد األولويات اإلقليمية نحو اطار للحد من
خماطر الكوارث ملا بعد عام .2015
ملزيد من املعلومات وللتسجيل االتصال على:
املوقع اإللكرتوينwww.unisdr.org/arabstates :

املؤمتر الدويل الرابع ( إدارة النفايات الصناعية واخلطرة)
كريت – اليونان  5-2ديسمرب 2014

يعقد املؤمتر الدويل الرابع حول (إدارة النفايات الصناعية واخلطرة) يف كريت باليونان خالل الفرتة 5 – 2

سبتمرب . 2014

سيتم خالل املؤمتر مناقشة أفضل السبل للحد من التلوث والطرق األمثل للتخلص من النفايات وانعكاساتها
اخلطرة على املدن.
ملزيد من املعلومات واالستفسارات والتسجيل االتصال على:
هاتف 00302821037790 :فاكس00302821037850 :
الربيد اإللكرتوينhwm.conferences@enveng.tuc.gr :

املوقع اإللكرتوينwww.hwm-conferences.tuc.gr :
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املؤمتر السنوي الثامن

(املهارات القيادية واإلشراقية ودورها يف حتسني وتطوير األداء يف
أمانات املدن والبلديات يف ظل استخدامات تكنولوجيا املعلومات)
عمان – األردن  28-24أغسطس 2014
ّ
يعقد املؤمتر السنوي الثامن (املهارات القيادية واإلشراقية ودورها يف حتسني وتطوير األداء يف أمانات
عمان باململكة األردنية الهاشمية
املدن والبلديات يف ظل استخدامات تكنولوجيا املعلومات) يف مدينة ّ
خالل الفرتة  28 - 24أغسطس .2014
سيتضمن املؤمتر عدة حماور من بينها :القيادة اإلدارية والعاملية ،اإلدارة والتخطيط واستشراف املستقبل،
التغري واملتغريات ،التكنولوجيا املعاصرة ودورها يف إدارة وتخطيط املدن والبلديات.
ملزيد من االستفسار االتصال على  :مديرة التدريب السيدة /أمرية السمهوري
نقال 00962796663357 :أو هاتف  - 0096265563860 :فاكس 0096265563861 :
الربيد اإللكرتوينinfo@petraconf.com :

اجتماع فريق اخلرباء /جلنة األمم املتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربي أسيا (اإلسكوا)
بريوت  5 – 4نوفمرب 2014

يعقد اجتماع فريق خرباء  -جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا (اإلسكوا) حول
« التنمية االجتماعية الشاملة يف املنطقة العربية» خالل الفرتة من  5-4نوفمرب  2014يف بيت األمم
املتحدة يف بريوت.
سيتناول االجتماع احد املكونات الهامة لربنامج عمل اإلسكوا احل��ايل يف تعيني األولويات اإلقليمية
للتنمية االجتماعية يف اطار تطوير أهداف التنمية املستدامة التي من شانها أن تشكل األرضية األساسية
يف صياغة أجندة األمم املتحدة بعد عام .2015
للمزيد من املعلومات االتصال على السيدة  /نائلة حداد -مسؤول أول تنمية اجتماعية  /شعبة التنمية االجتماعية
هاتف - 00061978460 :الربيد اإللكرتوين haddad8@un.org :
السيدة /سلوى حممد هاتف - 00961978416 :الربيد اإللكرتوينmohamed1@un.org :
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كلوج الرومانية تفوز كأفضل مدينة يف االحتاد األوروبي
اختريت مدينة (كلوج -نابوكا) الرومانية كأفضل مدينة يف االحتاد
األوربي على رأس  100مدينة أوربية من حيث جودة الهواء ونقائه.
املدينة تقع يف وسط إقليم (ترانسيلفانيا) التاريخي ،وهي ثالث
أكرب مدينة يف رومانيا واحتلت املرتبة األوىل على كل هذه املدن.
وتعترب واحدة من بني اثنتني فقط من املدن الكربى يف أوربا التي
يبلغ فيها متوسط عدد أيام تلوث الهواء الذي يتجاوز املعدالت
العادية ،هو صفر ،أما املدينة األخرى فهي (أدنربة) يف إسكتلندا،
ولكن (كلوج) فازت باملرتبة األوىل النخفاض املعدل املتوسط
يف مؤشرات حتليل تلوث الهواء.

كلوج رومانيا

كلوج الرومانية تفوز كأفضل مدينة يف االحتاد األوروبي
افتتحت أعلى حديقة تزلج يف العامل يف جبال اإلنديز البوليفية،
وت��ق��ع احل��دي��ق��ة ال��ب��ال��غ��ة مساحتها 1000م 2يف احملمية
الطبيعية (بورا بورا) شمال ال باز على ارتفاع 3600م فوق سطح
البحر .وساعد نحو مئة متطوع من  17دولة يف بناء احلديقة
يف الشهور القليلة املاضية .يذكر أن جميع املتطوعني متزجلون
وعلى دراية بالهندسة املعمارية والبناء .وبخربتهم كمتزجلني
يعرفون كيف يجب أن تكون املنحنيات واحلواجز و هذا ما يجعل هذا املكان شديد التميز.

إسبانيا األوىل عامليا يف «الصحة»
وبريطانيا يف «التكنولوجيا»
رسما توضيح ًيا بأفضل الدول ،وترتيبها يف كل جمال ،حيث استند مستشار االقتصادي
قدم موقع ً economist
الدويل ،سيمون أنهولت ،الذي قام بعمل هذا املؤشر ،على  35من اجملموعات البيانية ،ويتم تقسيمها إىل
سبع جماالت ،مثل التكنولوجيا ،والصحة ،والثقافة وغريها .احتلت إسبانيا وهولندا املرتبة األوىل يف جمال
الصحة واألفضل عامليًا .ويف جمال التكنولوجيا والعلوم احتلت بريطانيا وأسرتاليا املرتبة األوىل .أما
الثقافة فجاءت بلجيكا وهولندا يف املقدمة ،ويف جمال االزدهار احتلت إيرلندا وسويسرا املقدمة.
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مدينة قسنطيـــنة
عاصمة للثقافة العربية سنة 2015

•• اجلزائـر

تستعد مدينة قسنطيـــنة ( 450كيلومرتا شرق العاصمة اجلزائرية) لتكون عاصمة للثقافة العربية سنة
 ،2015وذلك وذلك بعــــد أربع سنوات من استضافة مدينة تلسمان ( 450كيلومــــرتا غرب العاصـــمة) عاصمة
للثقـــافة اإلســالمـــية ،وبعد اجلزائر عاصـــمة للثقــافة العربية سنة.2007
مدينة قسنطــينة أو (ســريتا) التي بنــــيت فوق صـــخرة كبـــرية تعتــرب واحدة من أجمل املدن اجلزائرية،
اجلسور السبعة التي تربــــط بني جنباتها أعطتها صبغة جمـــيلة غري موجودة يف أي مدينة أخـــرى من
املـــدن اجلزائرية ،إضافة إىل جسر ثامن أطلق عليه اسم (جسر االستقالل) ،أو (اجلسر العمالق) والذي
يفوق طوله الـ  750مرتا ،وهذا املشروع قيد اإلجناز ،وسيفتتح أمام حركة املرور قريبا ،وسريبط ضفة املدينة
الشمالية مع الشرقية ،وسيخفف عن املدينة االزدحام.
تزخر مدينة قسنطينة مبعامل أثرية وتاريخية عديدة وأحياء قدمية ومراكز ثقافية متنوعة تستقطب العديد
من الزوار يف كل عام .وتقوم حاليًا باالستعدادات والتحضريات اخلاصة لهذه الفعالية من خالل عروض
مسرحية وافتتاح دار للشعر يف قصر أحمد باي ،ودار للموسيقى ،وقاعة أخرى للفنون التشكيلية ،وقاعة
لعرض الكتب األجنبية .كما سيتم إجناز  20فيلمًا سينمائيًا وتنظيم  14ملتقى دوليا ،و  8معارض كربى ،و11
معرضا للفنون البصرية ،وتنظيم  15مهرجانا يتم تنظيــــمها بصفــــة دورية ابتـــداء من سنة .2015

مدينة قسنطينة
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مدينة جدة
على قائمة الرتاث العاملي للبشرية

•• السعودية

أدرجت مدينة جدة التاريخية يف اململكة العربية السعودية ،على
قائمة ال�ت�راث العاملي للبشرية ب��إع�لان ملنظمة اليونسكو خالل
اجتماع للجنة الرتاث يف الدوحة.
جاء هذا االختيار على أن مدينة جدة شكلت اعتبارا من القرن السابع
احد اهم املرافئ على الطرقات التجارية للمحيط الهندي ،فكانت
تصل اليها البضائع املوجهة إىل مكة وكانت اللجنة أدرجت يف وقت
سابق قلعة أربيل يف العراق وقرية بتري الفلسطينية على القائمة.

مدينة جدة

اجتماع اجلمعية العامة لألمم املتحدة للبيئة

•• الكويت

شاركت دولة الكويت يف أعمال الدورة األوىل الجتماع اجلمعية العامة لألمم املتحدة للبيئة التي انعقدت
يف نريوبي من  27 – 23يونيو .2014
ناقشت الدورة سبل تعزيز النمو االقتصادي للحفاظ على البيئة مبا يف ذلك التوجه نحو تشديد القوانني
البيئية .ويعترب اجتماع نريوبي منتدى جديد جلميع البلدان يضم وزراء البيئة وقادة األعمال واجملتمع
املدين على مستوى العامل.
ناقش االجتماع اسرتاتيجيات مهمة من شأنها أن تساعد يف حل املشكالت البيئية وأن تسهم يف تعزيز
التعاون املشرتك للتصدي لألخطاء التي تهدد البيئة ومن بينها تغري املناخ.
وقال اكيم شتايرن رئيس برنامج األمم املتحدة للبيئة «لدينا يف الغالب تشريعات بيئية حسنة النية لكنها غري
مؤثرة وأن بلدان كثرية وقعت على املعاهدات البيئية لكنها متباطئة يف التصديق عليها ومل تطبقها على
قوانينها احمللية يف قضايا ترتاوح بني حماية احليوانات والنباتات من االنقراض إىل حظر املواد الكيماوية
اخلطرة وإدارة اخمللفات اخلطر» .وقال شتايرن أن التوقيع على التزام هو ببساطة خطوة واحدة وجعل
التمويل والتكنولوجيا والقوانني موضع التنفيذ عوامل حاسمة.
وقال نائب املدير العام للشؤون الفنية ونائب املدير العام للرقابة البيئية بالوكالة يف الهيئة العامة للبيئة
املهندس حممد العنزي أن معاجلة قضايا البيئة أصبحت ضرورة ملحة بعد أن جتاوزت تأثرياتها صحة
اإلنسان وباتت تهدد اقتصادات دول العامل .ودعا العنزي إىل تعزيز التعاون مع الشركاء واالستفادة من
اخلربات املتبادلة السيما يف جماالت نقل التكنولوجيا وحتقيق كفاءة استخدام الطاقة والطاقة املتجددة
مبا يؤدي إىل حتقيق تنمية منخفضة التكاليف .وقال العنزي أن برنامج األمم املتحدة للبيئة دخل مرحلة
جديدة يف العمل بعد منح عضويته للدول األعضاء يف األمم املتحدة العام املاضي.
100
العدد 164

الكويت :شبكة للمعلومات البيئية من أربع مراحل

•• الكويت

نظم معهد الكويت لألبحاث العلمية ورش��ة عمل ملشروع “شبكة املعلومات البيئية املتكاملة لدولة
الكويت” بهدف عرض خمرجات املشروع وإمكانية االستفادة منها يف اتخاذ القرار يف قطاعات الدولة
اخملتلفة وسبل التعاون مع جهات وطنية أخرى والذي يأتي متزامنًا مع البدء باملرحلة األخرية يف إجناز
املشروع .وقال الدكتور حسام العمرية املدير التنفيذي – لقطاع العلوم والتكنولوجيا يف معهد الكويت
لألبحاث العلمية أن مشروع “شبكة املعلومات البيئية املتكاملة لدولة الكويت” هو مشروع وطني يهدف
إىل إمداد اجلهات الوطنية لدعم سبل اتخاذ القرار السليم يف الوقت املناسب .ومشروع “شبكة املعلومات
البيئية املتكاملة لدولة الكويت” هو ثمرة للتعاون بني كل من معهد الكويت لألبحاث العلمية واجمللس
األعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالكويت.
وأوض��ح أن األه��داف االسرتاتيجية لشبكة املعلومات البيئية املتكاملة لدولة الكويت تتضمن العمل
كشبكة وطنية لنشر املعلومات البيئية داخل الكويت وخارجها ودعم متخذي القرار وراسمي السياسات
واخملططني يف الكويت باملعلومات اجليوبيئية يف الوقت املناسب واملساهمة يف تنمية امل��وارد
البشرية للكوادر الوطنية يف جمال نظم املعلومات اجلغرافية والتقنيات املرتبطة بها.
وأوض��ح أنه مت تصميم املشروع ليكون متعدد املراحل(أربع مراحل) وقد أجنزت ثالث منها واستهدفت
املرحلة األوىل بناء قاعدة بيانات جيو بيئية لكافة عناصر البيئة البحرية والبيئة الساحلية .واستهدفت الثانية
الستكمال بناء قاعدة بناء اجليو بيئية وتزويدها بعناصر البيئة الهوائية .واستهدفت الثالثة إضافة عناصر
البيئة االجتماعية واالقتصادية والسكانية إىل قاعدة البيانات اجليو بيئية للشبكة وبناء عدد من التطبيقات
التي تسهل االستفادة من عناصر قاعدة البيانات اجليو بيئية الشاملة .واملرحلة الرابعة تهدف إىل تعظيم
االستفادة مما هو متوفر من عناصر قاعدة البيانات اجليو بيئية التي مت جتميعها والتي تغطي فرتة
زمنية تتعدى ربع قرن وذلك إلنتاج املؤشرات البيئية وتوزيعها وعرضها جغرافيا من خالل بوابة اإللكرتونية
متقدمة متكن اجلميع داخل املعهد وخارجه من تشغيل منوذج قياس املؤشرات البيئية واحلصول على
النتائج موزعة جغرافيا وحلظيا دون تدخل تقني من املستخدم.
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املدن :ف ّكر عامليًا ونفذّ حمليًا
عبد اهلل العلي النعيم
رئيس جملس األمناء رئيس املعهد العربي إلمناء املدن

اتفق مع كثريين غريي من اخلرباء والباحثني املعنيني بقضايا املدن بأن التحضر املس��تدام له متطلبات البد
من الوقوف عندها ونحن نتحدث عن مدن مستدامة وقابلة للعيش.
أن عامل املدن يش��هد تطورات س��ريعة يف جماالت الال مركزية وتطوير اإلدارات اإلقليمية واحمللية واالهتمام
باس�تراتيجيات تنمية املدن واالستثمارات البلدية وتطوير اخلدمات واملرافق احمللية واستخدامات التقنيات
احلديث��ة يف إدارة وتخطي��ط امل��دن وتبن��ي مفاهي��م األعم��ال اإللكرتوني��ة إلجنـ��از أعمالها اليومي��ة وتقدمي
خدماتها ..األمر الذي أصبح يفرض نفسه على التعامل يف خمتلف اجملاالت الوظيفية واخلدمية ،وكل هذه
التوجهات تهدف إىل حتقيق التنمية احمللية واملستدامة للمدن .
ونح��ن يف منظم��ة امل��دن العرب��ي ،وحتدي��دًا جهازه��ا العلم��ي والتقن��ي املعه��د العرب��ي إلمن��اء املدن،
نهت��م بالتحض��ر والتنمي��ة املس��تدامة ونركز يف ندواتن��ا و ورش عملن��ا على القي��ادة اإلبداعي��ة وتطوير األداء
واس��تخدامات التكنولوجيا وتشجيع االس��تثمارات البلدية وتطوير اخلدمات واملرافق احمللية  ..وكلها عناصر
أساسية تصب يف جمال التنمية املستدامة للمدن.
وقد ش��اركت مؤخرا يف املؤمتر التدريبي الس��نوي السابع حول التنافس��ية العاملية ودورها يف تطوير األداء
عم��ان بتنظي��م من مؤسس��ة البرتاء
يف إدارة أمان��ات امل��دن والبلدي��ات يف الوط��ن العرب��ي ال��ذي انعق��د يف ّ
للمؤمت��رات ،حي��ث ترك��زت األبحاث والدراس��ات الت��ي طرحها الباحث��ون واملش��اركون على قضاي��ا إدارة املدن
والبلديات ومعاجلة املش��كالت التي تواجه الس��كان وتخطيطي املدن وأساليب إعمارها باستخدام أساليب
تخطيط وتصميم املدينة اإللكرتونية والرقمية واملعرفية وتطبيقات التكنولوجيا يف إدارة املدن والبلديات
واس�تراتيجيات تنميتها .وقد هدف املؤمتر إىل تش��كيل رؤى واضحة وحتديد موجهات تس��اعد متخذي القرار
واملعني�ين م��ن إداري�ين وخمططني وخ�براء ومهتم�ين بقضايا البيئ��ة والتنمي��ة العمرانية واحلضرية بش��كل
خ��اص على تنس��يق اجلهود يف كافة ه��ذه اجملاالت وابتكار احللول للمش��كالت والقضايا التي تواجه املدن
والبلديات.
و املعه��د العربي إلمن��اء املدن ،اجلهاز العلمي والفني ملنظمة املدن العربي��ة ومدنها األعضاء  ،انطالقًا
من أهدافه يف دعم جهود املدن والبلديات يف توفري اخلدمات وتطويرها خلدمة السكان وراحتهم  ،واالرتقاء
مبستوى املدينة وتطوير أساليب األداء  ،وإدراكًا منه بأهمية التوجه نحو حتقيق التنمية احمللية واملستدامة
بامل��دن  ،ركز نش��اطاته يف جمال التدريب بهدف رفع كفاءة العامل�ين يف البلديات ومرافقها وإعدادهم علميًا
ومسلكيًا وفنيًا لدعم برامج التنمية اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية من خالل الدورات التدريبية املتخصصة
وورش العمل وحلقات النقاش باإلضافة إىل املؤمترات والندوات العلمية املتخصصة .
كما تتواصل جهود املعهد بتنفيذ برامج ومشروعات رائدة بالتعاون مع بعض املؤسسات التنموية والعلمية
اإلقليمية والدولية رافع ُا شعار « ف ّكر عامليًا ونفذّ حمليًا».
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