« نحو مدن شاملة ..ومستدامة»
يف اخلام��س عش��ر م��ن م��ارس  2015احتفلت مدنن��ا األعض��اء يف املنظمة بي��وم «املدين��ة العربية» ذكرى تأس��يس
منظمتنا العتيدة يف العام .1967
وق��د تزامن��ت هذه االحتف��االت مع دخول عام اس��تدامة التنمية على مس��توى العامل بعد ثالث مؤمت��رات أممية يجري
اإلع��داد له��ا يف كل من أديس أباب��ا ونيويورك وباريس .ولذلك فإن��ه من الطبيعي أن يرتكز حمور أنش��طتنا يف املرحلة
املقبل��ة على موضوع االس��تدامة  ..اس��تدامة املدن والعمل الدؤوب من أجل الفوز واس��تغالل الف��رص املتاحة فيما
يتعلق باملساواة االجتماعية والنمو االقتصادي الشامل وخلق فرص العمل واحرتام البيئة واجتثاث الفقر .
وقد اخرتنا الحتفالية يوم املدينة العربية للعام  2015ش��عار « نحو مدن ش��املة ..ومس��تدامة» وهو ش��عار ال يختلف
من حيث املضمون والهدف عن احتفاليات األعوام الس��ابقة والتي متحورت حول املدن الذكية ،ومدن املعرفة ومدن
املس��تقبل ،ألن مدن املس��تقبل هي م��دن املعرفة .ومفهوم م��دن املعرفة يفرتض أن يكون قادرا على اس��تيعاب كل
نواح��ي احلي��اة االجتماعي��ة واالقتصادي��ة والثقافية وكل ما ل��ه عالقة بالنمو املس��تدام .ويف راي اخل�براء أن املدن
الشاملة ..واملستدامة هي تلك التي تواكب التنمية واملعرفة عن طريق تشجيع اإلبداع والتشاركية والتقييم والتجديد
والتحديث املستمر.
ويف الوقت الذي اس��تطاعت فيه مدن عربية أن تس��جل جناحات اس��تنادًا إىل املفهوم األساس��ي ملدينة املعرفة عرب
التفاع��ل املس��تمر بني مواطني املدينة أنفس��هم وبينهم وبني س��اكني امل��دن األخرى ..فإن مدنًا عربي��ة يف منطقتنا
العربية ال تزال تعاين من ظروف وتطورات غري عادية
نتمن��ى أن تخ��رج منه��ا ،لتواصل مس�يرتها التنموية وتلحق برك��ب التقدم العاملي نحو «مدن آمنة ومس��تقرة وش��املة
ومستدامة».
لق��د عملن��ا عل��ى مدى عام�ين متتاليني م��ع ش��ركائنا اإلقليميني والدوليني يف رس��م خط��ط ومالمح التحض��ر والنمو
املستدام يف املدن ،فاملدن كما يقول اخلرباء ،هي العامل وعلينا أن نعمل معًا من أجل تنمية مدننا ورعاية ساكنيها
عن طريق حتديد االحتياجات األساس��ية من بنى حتتية وغريها ،واس��تباق حدوث املش��كالت وإيجاد احللول املناسبة
لها ..وهذا ما ينطوي عليه مفهوم املدينة الشاملة واملدينة املستدامة.
أن منظم��ة امل��دن العربي��ة واملؤسس��ات التابعة لها تتحرك بثب��ات نحو تعزي��ز اإلدارات والقطاع��ات البلدية يف مدننا
ً
فاع�لا يف ه��ذه التحركات نح��و تأمني مس��تلزمات املدينة
العربي��ة ..وه��ي تأم��ل م��ن مدنه��ا األعضاء أن تكون ش��ريكًا
احلديثة وتطبيقات معطيات التحضر والنمو املستدام.
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مدير بلدية الدوحة يزور األمانة العامة

األمني العام املساعد ومدير بلدية الدوحة

اس��تقبل األمني العام املساعد املهندس احمد
حممد صالح العدساين يف مكتبة مبقر األمانة
العامة للمنظمة مدير بلدية الدوحة املهندس
حمم��د احمد الس��يد ومدير عام مؤسس��ة جائزة
منظمة املدن العربية يعقوب املاس.
مت يف االجتماع اس��تعراض جملة من املواضيع
تتص��ل بأنش��طة املنظمة ومؤسس��اتها مبا يف
ذلك االس��تعدادات اجلارية لعقد املؤمتر العام
الس��ابع عش��ر يف مدين��ة قس��نطينة اجلزائري��ة
. 2016

جانب من اإلجتماع

كم��ا تن��اول البح��ث إمكاني��ة عق��د ال��دورة الثانية
عش��ــر للهيئــ��ة االستش��اريـــة العلي��ا للمنظم��ة
يف الدوحــ��ة فــــ��ي األول مــــ��ن يونيـــــ��و 2015
بالتزام��ن مـ��ع احتفالية مؤسس��ة اجلائ��زة بتوزيع
اجلوائ��ز علـــ��ى الفائزيــ��ن بال��دورة الثاني��ة عش��ر
« صحة البيئة وتقنية املعلومات».
حضر االجتماع كبار املس��ؤولني باألمانة العامة
للمنظمة.
6
العدد 167

االمني العام املساعد ومدير بلدية الدوحة يف االجتماع

األمني العام املساعد
يستقبل املدير اإلقليمي للجامعة العربية املفتوحة
اس��تقبل األمني العام املساعد ملنظمة املدن العربية املهندس احمد حممد صالح العدساين يف مكتبه
مبق��ر األمان��ة العامة املدي��ر اإلقليم��ي للجامعة العربي��ة املفتوحة الدكت��ورة موضي احلم��ود حيث تطرق
البح��ث إىل جماالت التعاون ب�ين املنظمة واجلامعة .وقد عرضت الدكتورة احلمود ألنش��طة اجلامعة يف
فروعها املنتش��رة يف العامل العربي وقالت أن اجلامعة تش��هد إقباال متزايدًا من الطلبة والطالبات الدارس�ين
يف خمتل��ف التخصصات العلمية ،كم��ا حتدثت عن أهمية التعاون بني الهيئ��ات واملنظمات غري الربحية ومن
بينها اجلامعة العربية املفتوحة ومنظمة املدن العربية.
م��ن جانب��ه ع�بر األمني العام املس��اعد للمنظمة ع��ن ترحيبه بزيارة الدكت��ورة احلمود وعرض ل��دور املنظمة
واملؤسس��ات التابع��ة له��ا يف تنمية امل��دن ورفع ق��درات األجه��زة البلدية العربية .وطرح الس��يد العدس��اين
جملة اقرتاحات وتصورات للتعاون بني اجلانبني ومن بينها إمكانية إنش��اء تخصص علمي يتصل بإدارة املدن
والتع��اون مع اجلامعة يف األبحاث والدراس��ات التي تقوم بها املنظم��ة وجهازها العلمي والفني (املعهد
العربي إلمناء املدن) يف معاجلة قضايا الفقر احلضري.
واتف��ق اجلانب��ان عل��ى مواصل��ة املش��اورات من خ�لال فريق عمل فن��ي يحدد جم��االت وآفاق وصي��غ التعاون
املشرتك.

األمني العام املساعد يستقبل املدير اإلقليمي للجامعة العربية املفتوحة

7
العدد 167

احتفال منظمة املدن العربية وبلدية الكويت
بإجناز وتسليم املبنى اجلديد إلدارة مراقبة أعمال الزينة

لقطة جماعية

احتفلت منظمة امل��دن العربية وبلدية الكويت بإجناز املبنى
اجلديد ملراقبة أعمال الزينة ورف��ع األع�لام التابع للبلدية يف
منطقة الشويخ.
وق��ام ممثل��و األمان��ة العام��ة للمنظم��ة مدي��ر املكت��ب الفن��ي
املهندس عبد الرحمن الدعيج ومستش��ار األمني العام املهندسة
من��ى بورس��لي واملنس��ق اإلداري والعالقات حميد احلرز بتس��ليم
مباين املش��روع الذي مت أنش��اءه وإجنازه من قبل منظمة املدن
العربية .وص��رح مدير املكتب الفن��ي يف املنظمة املهندس عبد
الرحم��ن الدعي��ج ب��أن االحتف��ال بإجناز وتس��ليم املبن��ى اجلديد
يأتي ترجم��ة لعالقات التعاون بني املنظمة ومدينة الكويت التي
تستضيف املقر الدائم للمنظمة منذ تأسيسها يف العام .1967
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حضر االحتفال من بلدية الكويت مديرة
إدارة اإلنشاءات عائشة العثمان ،وممثل
إدارة اخلدمات ف��واز الرشيدي ،وممثل
اإلدارة القانونية حممد العازمي ومن
إدارة مراقبة أعمال الزينة ورفع األعالم
احمد بخيت.
ك��م��ا ح��ض��ر ح��ف��ل ال��ت��س��ل��م والتسليم
مم��ث��ل��ون ع��ن دار ال��ب��ن��اء ل�لاس��ت��ش��ارات
الهندسية (االستشاري املشرف على
امل��ش��روع ) و ش��رك��ة األب����رق الكويتية
( املقاول املنفذ).

التحضري للمؤمتر العام السابع عشر للمنظمة
قام وفد من األمانة العامة بزيارة رئيس اجمللس الشعبي البلدي ملدينة قسنطينة سيف الدين ريحاين وذلك
لبحث التحضريات واالس��تعدادات اخلاصة باملؤمتر العام الس��ابع عش��ر للمنظمة الذي ستس��تضيفه مدينة
قس��نطينة اجلزائري��ة يف  ،2016وعل��ى هامش الزيارة مت عق��د اجتماع حتضريي مت خالله مناقش��ة اإلجراءات
واألمور التنظيمية واللوجستية التي تتصل باملؤمتر.
حضر االجتماع الكاتب العام الس��يد  /ندير بطني  ،رئيس��ة جلنة الش��ؤون الرتبوية والثقافية والرياضية السيدة/
زبي��دة في�لايل ،عضو اجمللس الش��عبي بلدية قس��نطينة الس��يد  /نبيل بوصب��ع ،مدير الدي��وان البلدي لرتقية
النش��اطات الثقافية الفنية الس��يد  /بليكاز حس��ان ،املكلف��ة بالعالقات اخلارجية والتوأم��ة يف ديوان الرئيس
الس��يدة  /بثين��ة عيم��ر ،رئيس مكت��ب اخللية واالتصال الس��يد  /فريد جوام��ع ،املكلفة باإلعالم الس��يدة /غنية
بوراس.
كما قام وفد األمانة العامة برفقة رئيس بلدية قسنطينة وكبار معاونيه بجولة يف املدينة وعدد من املرافق
املهمة.

االجتماع التحضريي للمؤمتر العام السابع عشر يف قسنطينة

وفد األمانة العامة مع رئيس بلدية قسنطينة
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مبشاركة شخصيات قيادية وخرباء وعلماء
أبو ظبي تتألق يف امللتقى السنوي الثامن:

الطاقــة النظيفــة  ..طاقــة املستقبــل

القمة
العاملية
لرتويج
وتطوير
وحتسني
توليد
طاقة
املستقبل
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حفل االفتتاح وكلمة رئيس اجلمهورية املصرية

ش��اركت منظم��ة امل��دن العربي��ة يف القم��ة العاملي��ة لطاق��ة
املس��تقبل  2015يف دورته��ا الثامن��ة يف أبوظب��ي خ�لال الفرتة
 22-19يناير .2015
تأت��ي أهمي��ة القم��ة العاملية لطاقة املس��تقبل يف إط��ار التوجه
العاملي نحو الطاقة النظيفة واستخداماتها املتعددة وأهميتها
يف التنمي��ة املس��تدامة .إذ أصبح��ت القم��ة العاملي��ة لطاق��ة
املستقبل يف أبو ظبي على مدى السبع سنوات املاضية امللتقى
الس��نوي األول يف الع��امل ال��ذي يعن��ي بالرتويج لتطوير وحتس�ين
تولي��د طاقة املس��تقبل ،والكفاءة يف اس��تخدام الطاقة والتقنيات
النظيف��ة ،وت��زداد أهميتها بش��كل مضطرد كواحدة م��ن الفعاليات
الرائ��دة الت��ي تض��م مؤمت��ر قم��ة على مس��توى عامل��ي ومعرضني
وبرنامج "القادة الشباب لطاقة املستقبل" وجلسات نقاش.

افتتحت القمة العاملية لطاقة
املستقبل  2015بحضور الشيخ
حمم��د بن راش��د آل مكتوم نائب
رئي��س الدول��ة رئي��س جمل��س
الوزراء حاكم دب��ي ،والفريق أول
س��مو الش��يخ حمم��د ب��ن زاي��د
آل نهي��ان ويل عه��د أبوظب��ي
نائ��ب القائ��د األعل��ى للق��وات
املس��لحة وع��دد م��ن ال��وزراء
وكب��ار املس��ؤولني وق��د حض��ر
الرئي��س عبدالفت��اح السيس��ي
رئي��س جمهوري��ة مص��ر العربية
الشقيقة وعدد من الشخصيات

القيادي��ة واخل�براء والعلم��اء واملهتمني بش��ؤون الطاقة من
خمتلف أنحاء العامل.
وألقى الرئيس عبد الفتاح السيس��ي الكلمة الرئيس��ة يف حفل
االفتت��اح ،أكد على أهمي��ة الطاقة وقال أنها احلي��اة والطاقة
املتجددة هي احلياة النظيفة .مثمنًا جهود شركة «مصدر»
املتميزة يف اس��تضافة وتنظيم القمة العاملية ،التي تربز دور
اإلم��ارات الرائ��د عل��ى املس��توى العامل��ي يف تعزي��ز مفاهيم
الطاقة املتجددة والتنمية املستدامة.
وأش��ار إىل أن القم��ة العاملية لطاقة املس��تقبل تعد جتمعًا
مهم��ًا وحيوي��ًا لبح��ث التحدي��ات الت��ي تؤث��ر عل��ى قطاع��ات
الطاق��ة واملي��اه والتنمي��ة املس��تدامة ومتث��ل فرص��ة مهمة
للح��وار والنقاش بني خمتل��ف األطراف لتبادل ال��رؤى واخلربات
وطرح احللول املبتكرة للتحديات التي تواجه العامل.
وأش��ار إىل تضاع��ف مع��دالت االس��تهالك العامل��ي للطاق��ة
خ�لال العقود األربع��ة املاضية مع توقع��ات بتضاعف الطلب
العامل��ي بحلول ع��ام  ،2050إضاف��ة إىل وجود م��ا يزيد على
 1,3ملي��ار نس��مة عل��ى مس��توى الع��امل دون مص��در للكهرباء
نصفه��م يف أفريقيا ،األمر الذي يس��تدعي تضاف��ر اجلهود من
أجل مواجهة هذه املش��كلة التي تعوق مسرية التقدم بالدول
األفريقية الشقيقة.
ث��م انتق��ل الرئي��س املص��ري للحديث ع��ن السياس��ات التنموية
الت��ي تنتهجه��ا مص��ر ،وق��ال :أن تواف��ر الطاق��ة وإدارة الطل��ب
عليه��ا م��ن األولوي��ات الرئيس��ة على أجن��دة التنمي��ة املصرية
نس��عى لتحقيقه من خالل إصالح الدعم وتنويع مزيج الطاقة
وتبن��ي خط��ط لرتش��يد وحتس�ين كفاءته��ا .و للتغل��ب عل��ى
التحديات الناجمة عن الفجوة بني احتياجات الطاقة واملتاح
منه��ا ،تعم��ل مصر عل��ى تطوي��ر اس�تراتيجية وطني��ة للطاقة
تف��ي باحتياج��ات الس��وق احمللي��ة وحتق��ق مع��دالت النم��و
املستهدفة لالقتصاد وتؤمن إمدادات الطاقة وحتافظ على
معايري البيئة والتنمية املستدامة.
وب�ين أن تلك االس�تراتيجية تقوم على عدة حماور تش��مل تنويع
مص��ادر الطاق��ة التقليدي��ة املس��تخدمة يف حمط��ات تولي��د
الكهرب��اء م��ن خ�لال وض��ع مزي��ج مت��وازن يحق��ق االس��تخدام

جانب من اجللسات النقاشية

املس��تدام واألنس��ب للم��وارد املتاح��ة
بحيث يشمل االستخدام النظيف للفحم
ومص��ادر الطاق��ة النووي��ة ،إىل جان��ب
الغاز الطبيعي والبرتول مع العمل على
حتس�ين كفاءة الطاق��ة وتطوي��ر حقول
الب�ترول والغ��از وتش��جيع االس��تثمار يف
االستكشافات اجلديدة.
وأوض��ح أن ه��ذه االس�تراتيجية تش��مل
حتوي��ل مص��ر إىل مركز حم��وري لتجارة
وتداول الطاقة لالس��تفادة من موقعها
اجلغ��رايف الذي يتوس��ط كب��ار منتجي
ومس��تهلكي الطاق��ة ومن تواف��ر البنية
التحتي��ة وعل��ى رأس��ها قن��اة الس��ويس
أه��م مم��ر مالح��ي عامل��ي خاصة يف
ظل التوس��عة اجلدي��دة التي تتم حاليا
وكذلك خط أنابيب «سوميد» وخطوط
ش��بكات الب�ترول والغ��از والطاق��ات
املتاحة مبعامل تكرير النفط.

الطاقة
املتجددة
ركيزة
أساسية
لتحقيق
املستقبل
املستدام

وأك��د الرئي��س السيس��ي أن حمدودي��ة
مصادر الطاقة التقليدية حتتم التوسع
يف االعتم��اد عل��ى مص��ادر الطاق��ة
املتج��ددة ،يف ظ��ل اإلمكان��ات الكبرية
الس��تغالل الطاق��ة الشمس��ية وطاق��ة
ً
وص��وال لنس��بة مش��اركة الطاقة
الري��اح
املتج��ددة يف مزي��ج الطاق��ة املصري
إىل  % 20بحلول عام .2020
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من اإلفتتاح

تشريعات جديدة

الطاقة
املتجددة
من أسرع
مصادر
الطاقة
منوًا
باستثمارات
تتجاوز
 300مليار
دوالر

وتطرق الرئيس السيسي يف كلمته إىل
تطوي��ر تش��ريعات جديدة لتحفي��ز إنتاج
الكهرباء م��ن مصادر الطاقة املتجددة
وتنمي��ة اس��تخدامها وتنوي��ع أمن��اط
إنش��اء مش��روعات الطاق��ة املتج��ددة
إلعط��اء أكرب مس��احة من الف��رص أمام
املس��تثمرين م��ع تبن��ي برنام��ج لتعرفة
التغذية على أس��س جاذبة لالس��تثمار،
ً
فض�لا عن ط��رح واح��د من أك�ثر الربامج
طموحًا على املس��توى ال��دويل إلنتاج
أربعة آالف و 300ميجاواط من حمطات
إنت��اج الكهرب��اء م��ن الطاق��ة الشمس��ية
وطاقة الرياح خالل ثالث سنوات.

مصدر
ث��م ألق��ى الدكت��ور س��لطان ب��ن أحم��د
س��لطان اجلابر وزير دول��ة رئيس جملس
إدارة «مص��در» كلم��ة ق��ال فيه��ا إن
الطاقة املتجددة تشكل ركيزة أساسية
لتحقي��ق املس��تقبل املس��تدام وق��د
حتول��ت تدريجيًا من بديل مكلف للوقود
التقليــ��دي إلــ��ى تكنولوجيــ��ا جمدي��ة
وق��ادرة عل��ى املنافس��ة ،مش�يرًا إىل أن
هذا القطاع قد ش��هد منوًا الفتًا بفضل
االنخفاض الكبري يف التكاليف واالرتفاع
املطرد يف كفاءة التكنولوجيا.
وذك��ر أن الطاقة املتجددة تعترب أس��رع
مص��ادر الطاق��ة من��وًا حي��ث س��جلت
اس��تثماراتها يف عام  2014منوًا بنس��بة
 16%لتص��ل إىل أك�ثر م��ن  310مليارات
دوالر ،مش�يرًا إىل أن ه��ذا النم��و يش��كل
ثم��رة الف��رص التجاري��ة الت��ي توفره��ا
الطاق��ة املتج��ددة إىل جان��ب الطل��ب
العاملي املتزايد على الكهرباء.
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وأضاف الدكتور سلطان اجلابر "أننا نشهد عامًا تاريخيًا يف
دولة اإلمارات فاإلعالن عن مبادرة عام االبتكار بالتزامن مع
انعقاد أسبوع أبوظبي لالستدامة الذي يساعد على جذب
االس��تثمارات وحتفي��ز الش��راكات ،يس��هم يف تس��ريع جهود
تطوي��ر ونش��ر احلل��ول والتكنولوجيا النظيفة مما س��يعود
بفوائد كبرية".

مستشار األمني العام ومدير عام مركز البيئة مع بعض املشاركني

مشروع "الريادة"
به��دف دعم جهود دولة اإلم��ارات الرامية إىل جعل االبتكار
مكون��ًا أساس��يًا يف النس��يج االقتصادي للب�لاد ،مت تصميم
برنامج أس��بوع أبوظبي لالس��تدامة وفق رؤية تش��جع على
التفك�ير بأس��لوب جديد وحتفي��ز التعاون واتخ��اذ خطوات
واقعي��ة وعملي��ة من خالل الرتكي��ز على القضايا الرئيس��ية
التي تؤثر على التنمية املستدامة مبا يف ذلك قوة الشراكة
واالبت��كار التكنولوج��ي ،ومت تن��اول ق��وة الش��راكة وأهمي��ة
التع��اون كمحف��ز لتطوير احلل��ول اجملدي��ة اقتصاديًا من
خ�لال تس��ليط الضوء عل��ى املش��اريع الرئيس��ية لإلمارات،
ومنها مش��روع «الري��ادة» يف أبوظب��ي بالتع��اون والعمل
املش�ترك ب�ين ع��دد م��ن الش��ركاء يف جم��االت خمتلف��ة.
ويركز مش��روع «الريادة» على التقاط الكربون واس��تخدامه
وتخزين��ه ،حي��ث يجم��ع ب�ين خ�برة ش��ركة ب�ترول أبوظب��ي
الوطني��ة «أدن��وك» يف قط��اع النف��ط والغ��از واملعرف��ة
الواسعة التي متتلكها «مصدر» يف التكنولوجيا النظيفة
لتقدمي حلول فعالة وجمدية اقتصاديًا.

ويعم��ل املش��روع على التق��اط وضغط ثم نقل غاز ثاين أكس��يد الكرب��ون املنبعث من مصن��ع حديد اإلمارات
الستخدامه يف تعزيز عمليات استخراج النفط يف حقول النفط الربية يف أبوظبي.

جائزة زايد لطاقة املستقبل
مت خ�لال االفتت��اح توزي��ع جائزة زايد لطاقة املس��تقبل بدورتها الس��ابعة عل��ى الفائزين من الش��ركات واألفراد
ومؤسسات اجملتمع املدين واجلامعات والشباب.
وش��اركت منظمة امل��دن العربية ومركز البيئة للمدن العربية يف املع��رض املصاحب للقمة العاملية لطاقة
املستقبل  2015ومت تدشني العدد اجلديد من جملة بيئتي والعدد اجلديد من جملة املدينة العربية ،وقد
استضافت املنظمة مبعرضها وزير الدولة اإلماراتي ورئيس جملس إدارة "مصدر" الدكتور سلطان اجلابر ،ومت
تقدمي تعريف له بربامج التوعية والتواصل مع املدن العربية لالستفادة من اجملاالت املتنوعة يف تطبيقات
التنمية املستدامة ومنها الطاقة املتجددة والتدوير واألفكار املبدعة يف احلفاظ على البيئة.
ومت تنظيم عدة ورش تناولت مصادر الطاقة املتجددة وأساليب الشركات للمصالح املتبادلة بني قطاع اإلنتاج
واجملتمع والبحث يف احللول للطاقة املستدامة التي تساعد املدن على خفض انبعاثات الكربون اخلاصة
به��م ،وأخ��رى جاءت يف البحث مبجاالت التعاون بني قادة الصناعة لتش��جيع تس��ويق مش��اريع كفاءة الطاقة
يف جميع أنحاء املنطقة العربية والقارة األفريقية باإلضافة إىل عرض املمارس��ات والتجارب املتعددة يف
تطبيق استخدام ونقل وتخزين الطاقة املتجددة.

لقطة جماعية
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ورشة يف بريوت حول متكني ودمج املعاقني:

"نحو عمل الئق للجميع ما بعد "2015
ش��اركت منظم��ة املدن العربية يف ورش��ة العم��ل اإلقليمية التي
نظمه��ا "االحتاد الع��ام لغرف التج��ارة والصناع��ة والزراعة للبالد
العربي��ة" ،يف ب�يروت  .....بالتع��اون م��ع "مكت��ب اإلقلي��م العرب��ي
للمنظم��ة الدولية لألش��خاص املعوق�ين" ،و"احت��اد املقعدين
اللبنانيني" ،و"جمعية الش��بان املسيحية -القدس" ،بالتعاون مع
"مؤسس��ة املقاييس واملواصفات اللبنانية  -ليبنور" ،وبرعاية نائب
رئيس االحتاد العام للغرف العربية حممد شقري.
ش��ارك يف ورش��ة العم��ل ممثل��و منظم��ات غ�ير حكومي��ة حملية
ودولي��ة ،وممثل��و هيئ��ات اقتصادية وخ�براء يف التنمي��ة والقانون
ونقابيون ،وممثلو ش��ركات يف القطاع اخلاص ،ووكاالت س��ياحية،
وس��فراء ،إىل جان��ب ممثل��ي جمعي��ات األش��خاص املعوق�ين.
حملت الورشة عنوان "نحو عمل الئق للجميع ما بعد ."2015
افتتحت الورشة بكلمة الرئيس الفخري لالحتاد العام لغرف التجارة
والصناع��ة والزراع��ة للب�لاد العربي��ة الوزير الس��ابق عدن��ان القصار
حي��ث أبدى قلقه م��ن ارتفاع عدد املعوق�ين يف البالد العربية مع
تزايد الصراعات يف املنطقة ،والذي وصل وفق بعض اإلحصاءات
إىل "نح��و  34ملي��ون مع��اق س��نة  .2010وهن��اك تقدي��رات ترج��ح
زي��ادة عددهم بنس��بة ال تقل عن  30يف املئة بس��بب االضطرابات
وح��دة النزاع��ات والصراع��ات الت��ي رافق��ت التح��والت من��ذ مطلع
 .2011وه��ذا يعن��ي أن هناك حاليا ما ال يقل ع��ن  45مليون معوق
يف الع��امل العرب��ي" .وأكد اس��تعداد القطاع خ��اص واحلكومات
العربية للقيام باملس��ؤوليات اجلس��يمة املش�تركة التي تواجهنا
على مستوى املسؤولية االجتماعية.
ث��م حت��دث مدي��ر "جمعية الش��بان املس��يحية -القدس" ن��ادر أبو
عمش��ا ،فأخذ على ق��ادة دول الع��امل الذين وضعوا قب��ل نحو 15
عام��ا أه��داف األلفي��ة ومؤش��رات قي��اس التق��دم نحو حتقي��ق تلك
األه��داف ،إغفاله��م أن  15يف املئ��ة من س��كان الك��رة األرضية هم
ذوو إعاق��ات ،وان م��ا يق��ارب نصف مليار منهم يف س��ن تس��مح لهم
14
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نحو عمل الئق

للجميع ما بعد 2015

بالعم��ل .وأش��ار إىل حماول��ة الورش��ة
املس��اهمة يف إعادة قضي��ة اإلعاقة
وح��ق لألش��خاص ذوي اإلعاق��ة يف
العم��ل الالئ��ق عل��ى ج��دول أعم��ال
ال��دول ،معت�برا القضية بانها "مس��ألة
حقوقية تنموية عرب قطاعية.
ورأت رئيس��ة "مكت��ب اإلقلي��م العرب��ي
للمنظمــــ��ة الدوليـــــ��ة لألش��ــخاص
املعوق�ين" س��يلفانـــــا اللقيـــ��س أن
االقتص��اد يصب��ح أك�ثر متان��ة وازدهارا
عندم��ا يت��م اس��تثمار الطاق��ات ،كل
الطاقات ،مبا فيها طاقات األش��خاص
املعوق�ين الذي��ن يق��در عدده��م بـ 45
ملي��ون ش��خص يف الع��امل العرب��ي.
وأعربت عن أملها يف أن تتوصل الورشة
إىل اعتماد "توجه اسرتاتيجي إلطالق
"مب��ادرة ب�يروت للدم��ج االقتص��ادي

االجتماع��ي العرب��ي" ،والت��ي ترتكز على إطار تش��اركي تنس��يقي
م��ا بني جمتم��ع األعمال وجمعي��ات اجملتمع امل��دين وأصحاب
القضية.
من جهتها ،رأت املديرة العامة ملؤسس��ة املقاييس واملواصفات
اللبنانية النا درغام أن تقييم أداء وجناح املؤسسات ،إن كانت عامة
أو خاص��ة ،مل يع��د يق��اس فق��ط مبردوده��ا ومداخيلها الس��نوية،
إمن��ا أيضا مبدى مس��اهمتها يف إمناء اجملتم��ع الذي تعمل فيه
والتزامها مبادئ املس��ؤولية اجملتمعية ،الس��يما حقوق اإلنسان
التي نصت عليها شرعة حقوق اإلنسان واتفاقية حقوق األشخاص
ذوي اإلعاق��ة .واعتربت أن الش��راكة بني القطاع�ين العام واخلاص
هي "الوس��يلة الوحيدة والسياس��ة الوحي��دة لتحقيق هدف "نحو
عمل الئق للجميع ما بعد  "2015وتأمني استدامته".
وأك��د نائ��ب املدي��ر اإلقليم��ي لـ"منظمة العم��ل الدولي��ة" فرانك
هاغم��ان أن ميث��اق األمم املتح��دة حلقوق األش��خاص املعوقني
يضم��ن بوض��وح حق��وق املعوق�ين يف العم��ل ويحظ��ر التميي��ز
ضده��م يف التوظي��ف ويس��اويهم م��ع األش��خاص غ�ير املعوقني
بفرص العمل واألجور واحلقوق.

و أش��ار إىل دور الدول��ة يف التش��ريع
ويف ضم��ان احلق��وق ويف احلماي��ة،
وش��دد عل��ى أنه��ا غ�ير ق��ادرة مبفردها
عل��ى ضم��ان وص��ول املعوق�ين إىل
العمل الالئق ما يفرض مشاركة القطاع
اخلاص وممثلي األشخاص املعوقني
يف ضمان ولوج هؤالء إىل سوق العمل
يف املنطقة .ورأى أن النموذج اللبناين
يف التع��اون ب�ين الدول��ة وجمعي��ات
املعوق�ين ميكن أن تك��ون مثاال يحتذى
لدول املنطقة".
أم��ا رئي��س قس��م التع��اون ل��دى بعث��ة
االحت��اد األوروب��ي يف لبن��ان ألكس��يس
لوب�ير فش��دد عل��ى حق��وق األش��خاص
املعوق�ين يف االنخ��راط الكام��ل يف
س��وق العم��ل ،الفت��ا إىل أن العاطل�ين
عن العم��ل من هذه الفئة والذين ترتاوح
أعماره��م ب�ين  18و 64عام��ًا ،وصل��ت

فعاليات عربية ولبنانية يف الورشة
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وأكدت على ضرورة إدخال ثقافة
ومعاي�ير الدم��ج يف السياس��ات
وأنظمـــ��ة العمــــ��ل املعتم��دة
يف املؤسس��ـــات ،وتش��جيعها
وحتفيزهــــ��ا واعتمــ��اد سياس��ة
التنــ�� ّوع فــ��ي جميـ��ع مس��تويات
عملها.

فعاليات اقتصادية ونقابية لبنانية

نس��بتهم إىل  94.77يف املئ��ة يف  .2012وأكد الت��زام االحتاد األوروبي
مبحاربة التمييز ضد األش��خاص املعوقني والعمل على ضمان حقهم
يف احلصول على فرص متساوية مع اآلخرين.
وحت��دث ممثل منظمة املدن العربية رئي��س قطاع العالقات اخلارجية
واإلع�لام ،ع��ن اهتم��ام املنظم��ة باملدينة وق��ال :إذا كان��ت املدن هي
احمل��رك األساس��ي للتنمية فم��ن الطبيعي أن يكون اإلنس��ان هو هدف
التنمي��ة وحموره��ا .وتطرق إىل مفه��وم التنمية ما بع��د  2015وخاصة
البن��د رق��م ( )11يف أجندة األه��داف اإلمنائية وهو بعن��وان " مدن أمنة
وش��املة ومس��تدامة" وهو ما يعني أن املدينة هي للجميع وال جمال
فيه��ا لإلقص��اء أو التهميش .وقال ممث��ل املنظمة أن امل��دن اليوم أكرث
قابلي��ة للدمج وال بد من اعتماد معاي�ير جديدة لتمكني األطفال وذوي
اإلعاق��ة وكبار الس��ن م��ن ركوب امل�ترو والس��يارة والوصول الس��لس إىل
الوظائ��ف واملدارس واألدوار العلي��ا ،وهو ما ميكن وضعه حتت عنوان "
نحو جمتمع دامج ومتعاون لبلوغ األهداف اإلمنائية".
حتدث��ت الناش��طة االجتماعي��ة منس��قة "مش��روع الدم��ج االقتص��ادي
واالجتماع��ي يف لبنان" ضحى يحف��ويف ،عن أبرز احلواجز التي حتول
دون توظي��ف األش��خاص املعوق�ين يف القط��اع اخل��اص ،ودجمه��م
اقتصادي��ًا مبا يضم��ن اس��تقالليتهم ،وقالت أنه��ا حواجز ثقافي��ة تتعلق
بالنظ��رة النمطي��ة املتوارث��ة جت��اه ق��درات املعاقني من جه��ة ،وأخرى
تتعل��ق بأنظم��ة وسياس��ات العم��ل املعتم��دة ،قب��ل أن تك��ون حواج��ز
هندسية تتصل بتجهيزات حترتم حاجاتهم اإلضافية.
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تضمن��ت الورش��ة أرب��ع جلس��ات،
األوىل بعن��وان "التن��وع والعم��ل
الالئ��ق" ،والثاني��ة عرض��ت لواق��ع
األش��خــاص ذوي اإلعاقــ��ة فـ��ي
الع��امل العرب��ي ربط��ًا باحل��ق
يف التعلي��م والعم��ل والوصول،
الس��يما يف لبن��ان وفلس��طني.
والثالثــــ��ة بعنـــ��وان "التجهيــ��ز
الهندس��ي والتكيي��ف يف م��كان
العمـ��ل" ،والرابعـــ��ة خصص��ت
لـ"املسؤولية االجتماعية ودمج
األش��خاص ذوي اإلعاق��ة يف
مكان العمل".

مداخلة منظمة املدن العربية

مدينة سطيف حتتفل بيوم املدينة العربية

وتدشني مشروعات ثقافية ورياضية

رئيس اجمللس البلدي وهراين يف امللتقى

شاركت منظمة املدن العربية يف احتفال مدينة سطيف
بيوم املدينة  15مارس  2015حتت عنوان (ملتقى "واقع
وأف��اق مدين��ة س��طيف") يف دار الثقافة ه��واري بومدين
حتت رعاية رئيس بلدية سطيف وهراين نصر الدين.
تضمنت االحتفالية عدد من الفعاليات واألنش��طة التي
تتصل باملدينة وس��اكنيها ،حيث انطلقت عملية تش��جري
عرب عدد من أحياء و ش��وارع مدينة س��طيف ،كما أعطيت
إش��ارة انطالق عملية إعادة تأهيل املس��احات اخلضراء
يف األحي��اء الس��كنية ،واختي��ار احل��ي املمي��ز "ع�ين
الطريق"  ،وس��باق اجلري "س��طيف يجري" باإلضافة إىل
تك��رمي عدد من أع��وان النظاف��ة مبديرية البيئ��ة بالبلدية
وتوزي��ع اجلوائ��ز عل��ى الفائزي��ن يف خمتلف املس��ابقات
املنظمة باملناسبة.
وأك��د رئي��س قط��اع العالق��ات اخلارجي��ة واإلع�لام يف
املنظم��ة عل��ى أهمية التع��اون بني املنظم��ة ومدينة
س��طيف لالس��تفادة م��ن جت��ارب امل��دن األعض��اء يف

املنظم��ة والهيئ��ات اإلقليمي��ة .وأش��اد بالتطور
ال��ذي تعيش��ه مدين��ة س��طيف م��ن خ�لال جملة
مش��اريع تنموي��ة وق��ال أن م��ا ينج��ز يف مدين��ة
س��طيف يع��د مث��اال للم��دن العربي��ة واملغاربية
الت��ي تواك��ب التط��ور والتق��دم وتعم��ل عل��ى
النهوض و االزدهار كعديد املدن العاملية.
وأش��ار إىل أن التحض�يرات جاري��ة لعق��د املؤمتر
الع��ام الس��ابع عش��ر للمنظم��ة يف مدين��ة
قس��نطينة يف  2016وق��ال :أن انعق��اد املؤمت��ر
الع��ام الس��ادس عش��ر س��يعزز م��ن التع��اون ب�ين
املنظمة واملدن اجلزائرية ،كما سيش��كل فرصة
ملس��ؤويل امل��دن والبلدي��ات العربي��ة للتش��اور
وتب��ادل اخل�برات والتج��ارب الناجح��ة م��ن أج��ل
النه��وض باملدين��ة العربي��ة وس��اكنيها ،خاص��ة
وأن ه��ذه التظاهرة س��تناقش جملة موضوعات
ته��م امل��دن يف عدة جم��االت م��ن بينه��ا قضايا
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التنمي��ة املس��تدامة و الش��باب والبيئ��ة والتوس��ع العم��راين
والتغ�ير املناخي وغريها من القضاي��ا واملواضيع التي تنهض
باملدينة العربية.
مت خ�لال امللتقى مناقش��ة للعديد من املواضي��ع التي تصب
يف جممله��ا ح��ول تطور املدين��ة والرتكيز عل��ى دور املواطن
باعتباره العنصر الفعال يف حتسني و ترقية املدينة.

كلمة املنظمة

من فعاليات السباق
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وتتح��رك س��طيف لتكريس هويته��ا كعاصم��ة للرياضة وجنحت
املدين��ة يف اس��تثمار ث�لاث مناس��بات :ي��وم املدين��ة  ..والي��وم
العامل��ي ل��ذوي االحتياج��ات ..وس��باق الدراج��ات العامل��ي
لتدشني مشروعات ثقافية ورياضية وعمرانية .كما مت االحتفال
بتدش�ين أح��د األحي��اء وفرت ل��ه البلدي��ة مقومات االس��تدامة
ليكون منوذجًا ألحياء أخرى يف اجلوار تش��كل يف املس��تقبل
مدينة صغرية ترتبط باملدينة األم سطيف.

املنظمة وإسكوا تطلقان يف طرابلس لبنان:

منهجية قياس احلرمان احلضري

ش��اركت منظم��ة امل��دن العربية يف اللق��اء العلم��ي اخملصص
لعرض ومناقش��ة منهجية دراس��ة الفقر باس��تخدام دليل احلرمان
احلض��ري ملدين��ة طرابل��س /لبن��ان ،وه��و دلي��ل طورت��ه اللجن��ة
االقتصادية واالجتماعية لدول غرب أس��يا ( اإلسكوا) بالتعاون مع
املعهد العربي إلمناء املدن يف مقر األمم املتحدة يف بريوت.
حت��دث يف حفل اإلطالق رئيس بلدي��ة طرابلس/لبنان الدكتور نادر
غزال واملستشار يف املعهد العربي إلمناء املدن الدكتور عثمان
احلسن حممد نور فيما عرض املستشار اإلقليمي يف أسكوا أديب
نعمة نتائج الدراسة والتصور األويل خلطة تنمية طرابلس /لبنان.
حض��ر حف��ل إط�لاق الدراس��ة وزراء ون��واب وفعالي��ات اقتصادي��ة
واجتماعي��ة وبلدي��ة طرابلس��ية حيث ش��كل حفل إطالق الدراس��ة
مناس��بة لإلعالن عن خطة إمنائية ملدين��ة طرابلس اللبنانية .كما
نظم��ت اإلس��كوا نقاش��ًا علميًا ي��وم  12يناير  2015ح��ول مضمون
الدراس��ة ،ش��ارك في��ه حش��د م��ن ممثل��ي البعث��ات الدبلوماس��ية
واملنظم��ات الدولي��ة املعتم��دة يف لبن��ان ورؤس��اء بلدي��ات
باإلضاف��ة إىل ممثل�ين ع��ن اجلامع��ات والطلب��ة املتخصص�ين
بالتنمية احلضرية.
تضمن اللقاء كلمات لإلس��كوا والبنك اإلسالمي للتنمية ومنظمة
املدن العربية وجهازها العلمي والتقني املعهد العربي إلمناء
املدن.
تناولت دراس��ة حالة مدينة طرابلس  /لبنان فكرة املنهجية ونتائج
التطبي��ق األويل يف ع��دد م��ن االجتماعات اإلقليمية الس��يما يف
املؤمت��ر الع��ام ملنظمة امل��دن العربية يف الدوح��ة  2013ويف
البنك اإلسالمي للتنمية يف جدة.
وقد صدرت دراسة الفقر باستخدام دليل احلرمان احلضري ملدينة
طرابل��س يف نهاي��ة  ،2014و تتكون من  3أجزاء .بدأ مس��ار اإلعداد
لدراس��ة الفق��ر يف طرابل��س يف اجتم��اع للخ�براء عق��د يف البحر

كلمة املستشار االقليمي يف االسكوا اديب نعمة

املي��ت يف فرباير  2010حتض�يرا للقمة
العاملي��ة للم��دن وال��ذي نظم م��ن قبل
برنام��ج األمم املتحدة للمس��توطنــات
البش��ريـة (  )UN-HABITATواملرصد
احلض��ري للمدينــ��ة املنـــ��ورة ،وش��كل
االجتم��اع نقطــ��ة انطــ�لاق ملباحثــات
اإلس��كوا واملعه��د العرب��ي إلمن��اء
امل��دن لتتط��ور إىل ش��راكة يف اط��ار
مشروع دراسة الفقر احلضري يف الدول
العربية.
رك��ز اللق��اء العلم��ي عل��ى اخلط��وات
املنهجية لبن��اء دليل احلرم��ان احلضري
وتطبيق��ه يف طرابل��س باإلضاف��ة إىل
إظهار كيفية استثمار البيانات يف التحليل
واستكشاف إمكانية استخدامه إقليميا.
وج��اءت كلم��ة منظم��ة امل��دن العربية
لتؤكد على أهمية تعزيز التعاون للقضاء
على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة.
19
العدد 167

كلمة املنظمة
ألق��ى رئيس قطاع العالقات اخلارجية واإلعالم
يف املنظمة كلمة قال فيها:
أن "مش��روع دراس��ة الفق��ر احلض��ري يف املدن
العربي��ة" ،وحتديدًا الفق��ر يف مدينة طرابلس..
إمن��ا يرتج��م ش��راكة حقيقي��ة ب�ين منظم��ات
إقليمي��ة ودوليــ��ة وحكوم��ات وم��دن وهيئ��ات
جمتمع مدين ،تعمل جميعًا من أجل النهوض
باملدن واجملتمعات وخلق فرص عمل وس��بل
معيشة مستدامة ومنو عادل.
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وأض��اف :لق��د س��جلت منظم��ة امل��دن العربية
واللجن��ة االقتصادي��ة واالجتماعي��ة لدول غرب
أس��يا  /اإلس��كوا ،إجن��ازات ملفت��ة من��ذ توقي��ع
مذك��رة التفاه��م بينهم��ا يف الع��ام ، 2000
واحتفالية اطالق هذا التقرير إمنا هي جتس��يد
ألربعة عشر عامًا من الش��راكة الناجحة هدفها
الوفاء بالوعود التي ترسمها األهداف اإلمنائية
لأللفي��ة ،و وض��ع معاي�ير أعل��ى يف اجمل��االت
الت��ي تثب��ت التج��ارب والوقائ��ع الق��درة عل��ى
حتقيق املزيد من اإلجن��ازات ،إىل جانب إضافة
مسائل أساسية مفقودة .ومن خالل اجلمع بني
ه��ذه االلتزام��ات ،كحكومات وم��دن ومنظمات،
نك��ون قد خطونا خط��وات هامة نح��و القضاء
على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة.

بع��د ذل��ك الق��ى الدكتور أزهري قاس��م احمد كلم��ة البنك
اإلس�لامي للتنمية حيث أشار إىل أن اهتمام الدول بالفقر
احلضري ليس بالش��يء اجلديد ،فقد مت إعداد أول دراسة
لقي��اس الفقر احلضري يف مدينة لندن عام 1889م ،تلتها
دراس��ة يف ع��ام  1901لقي��اس الفق��ر احلض��ري ملدين��ة
نيويورك.

وأش��ار إىل أن م��ا مت إجن��ازه يف تقري��ر دراس��ة
الفق��ر يف مدين��ة طرابل��س وم��دن عربي��ة أخرى
إمن��ا يرتجم ،جزئيًا ،جمموعة الغايات واألهداف
واملؤش��رات الت��ي ترس��مها األه��داف اإلمنائي��ة
يف إط��ار التنمي��ة املس��تدامة .أن م��ا أنط��وى
علي��ه تقري��ر دراس��ة الفق��ر يف مدين��ة طرابل��س
يش��كل رس��الة قوية حـ��ول املس��ائل التي حتفز
النـ��اس واملدن واحلكوم��ات وهيئات اجملتمـع
املدنـي لتحقيـق التنميــة املستدامة.

كم��ا أن اهتم��ام املنظم��ات الدولية مبحارب��ة الفقر على
املس��توى العاملي ليس بالشيء اجلديد أيضًا فمحاربة
الفق��ر وتوفري حق احلي��اة الكرمية ج��اءت واضحة وملزمة
بعدد من املواثيق الدولية لتأكيد احلقوق التي من شائها
القض��اء عل��ى الفق��ر ،وعل��ى راس ه��ذه املواثي��ق اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنس��ان لع��ام 1948م  ،والعهد الدويل
للحق��وق االقتصادي��ة واالجتماعي��ة والثقافية الذي صدر
ع��ن األمم املتح��دة يف العام 1966م ،ال��ذي احتوى على
( احل��ق يف التعلي��م والصح��ة والضم��ان االجتماع��ي

رئيس بلدية راس نحاش البرتون لبنان

كلمة البنك اإلسالمي للتنمية

والعمل واألجر املناسب واملأوى وامللبس الالئق)
وغريه��ا من احلق��وق والتي تعد ضمان��ات للقضاء
على الفق��ر .وقد تعهدت بها الدول عرب مصادقتها
للعم��ل م��ن اج��ل إنق��اذ ه��ذه احلق��وق ،ث��م جاءت
األه��داف الثمانية اإلمنائي��ة لأللفية ،وعلى رأس��ها
مكافح��ة الفق��ر وتقليل إع��داده إىل النصف بحلول
العام  2015ويتأهب اجملتمع الدويل األن لإلعالن
ع��ن األه��داف اإلمنائية مل��ا بع��د  .2015وحماربة
الفق��ر يف ع��امل يعي��ش أك�ثر م��ن نصف س��كانه يف
املدن.
ً
قائ�لا :لقد اصب��ح الفقر ليس
وتاب��ع الدكت��ور ازه��ري
فق��ط ظاه��رة ريفية كم��ا كان يف الس��ابق بل أيضًا
ظاه��رة حضرية متثل ،على نح��و متزايد ،عبئا ثقيال
ومظهرا أساس��يًا للحالة االقتصادية واالجتماعية
يف كثري من الدول.
وتن��درج يف صل��ب مكافح��ة ه��ذه األف��ة اخلطرية
عملي��ة قي��اس الفقر فه��ي مهمة ج��دا لرصد حدة
الفق��ر ،وتوجيه وتقييم سياس��ات وبرام��ج مكافحته
وعملية القياس هذه ،عموما من العمليات الصعبة
الخت�لاف وجهات نظر احمللل�ين االقتصاديني يف
وضع:
 أوال ،مؤشرات الفقر وثانيا ،حتديد منهجية قياس هذه املؤشرات وثالث��ا :صعوب��ة احلص��ول عل��ى بيان��ات دقيق��ةوتفصيلية حول هذه املؤشرات
وقبل كل ذلك ،بالطبع تعريف الفقر نفسه واملعروف
أن املقي��اس الكالس��يكي للفق��ر وال��ذي اس��تخدم
لفرتة زمنية طويلة معتمدا على اس��تخدام الدخل
النق��دي للف��رد مل يع��د كافي��ا وأصبح��ت توجه��ات
اخل�براء وكث�ير من اجله��ات االقتصادي��ة يف تناول
الفقر مؤخرا ترتكز على منظور اإلقصاء االجتماعي
والتهميش ويشمل املقياس الذي يعتمد عليه اكرث
م��ن جمرد معايري الفقر والتفاوت التقليدي القائمة

على الدخل.
ومن الواضح أن املؤش��ر الذي قدم يف دراس��ة " الفقر
احلض��ري يف مدين��ة طرابل��س /لبن��ان" قد عن��ي بهذا
اجلان��ب امله��م للغاي��ة ،جان��ب اإلقص��اء االجتماع��ي
والتهميش ،فاهتم مثال بجانب املقدرة على احلصول
عل��ى املعرفة من صحف وأنرتن��ت ،باإلضافة للجوانب
األخرى املهمة يف املسح السكاين لتقييم حالة الفقر
من صحة وتعليم وس��كن ودخل وغريه ،مما يؤكد عمق
الدراس��ة وش��موليتها ومن ثم فائدتها يف رسم وتطبيق
السياسات اخلاصة مبحاربة الفقر احلضري.
وأض��اف :والش��ك أن ه��ذا املقي��اس تس��تكمل فائدت��ه
على مس��توى الربامج والسياس��ات ،ال بد أن يستصحب
تطبيق��ه الفعل��ي بع��ض املعلوم��ات النوعي��ة الت��ي
له��ا أهميته��ا يف دراس��ات وسياس��ات مكافح��ة الفق��ر
يف امل��دن ،مث��ل الصراع��ات السياس��ية واالخت�لاالت
األمني��ة وإهم��ال التنمي��ة الريفي��ة وت��دين اإلنتاجي��ة
الزراعي��ة يف الري��ف ،وقل��ة ف��رص العم��ل ،والس��كن غ�ير
اخملطط ،وضع��ف القطاع اخلاص مما يؤدي لضعف
التنمي��ة الريفية ومن ثم الهجرة غري املرش��دة من الريف
للم��دن وضعف اخملرجات التعليمي��ة وعدم مواكبتها
الحتياج��ات الس��وق .وق��د ي��ؤدي ذل��ك أحيان��ا إىل
الفس��اد اإلداري واملايل وارتفاع عجز املوازنة والدين
اخلارجي وغريها.
لذل��ك ف��ان ه��ذه العوام��ل مهم��ة ج��دا لفه��م أس��باب
حدة الفقر وحتديد املعامل األساس��ية الس�تراتيجيات
حماربت��ه يف املناطق احلضرية لتك��ون حقيقة  ،جزءا
أصيال من التخطيط احلضري.
وخت��م الدكت��ور ازه��ري كلمت��ه بالق��ول :أوك��د بانن��ا يف
البن��ك اإلس�لامي للتنمي��ة س��نحرص على االس��تفادة
من منهجية هذه الدراسة يف قياس الفقر( أو احلرمان
كما تس��ميه الدراس��ة) باملناطق احلضرية ويف إعداد
الدراس��ات القاعدي��ة الت��ي يق��وم به��ا البن��ك لتنفي��ذ
مش��اريعه يف مكافح��ة الفق��ر .فم��ع وض��وح مظاه��ر
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الفقر وآثاره االجتماعية الس��البة بل واملدمرة يف
بعض األحيان ،واهتم��ام الدول األعضاء مبكافحة
الفقر واحل��د منه اصب��ح للبنك اإلس�لامي للتنمية
اهتم��ام خ��اص بالدراس��ات الت��ي تعنى مبؤش��رات
الفقر وقياس��ه وسياس��ات مكافحته مع استصحاب
املؤش��رات النوعية لضمان جناحه��ا وكفاءتها يف
رسم سياسات مكافحة الفقر.
يج��در بالذك��ر أن البن��ك اإلس�لامي للتنمي��ة أنش��أ
صندوق��ًا متخصص��ًا يف مكافح��ة الفقر برأس��مال
مستهدف قدره  10مليارات دوالر ،حتصل منه حتى
األن على  2,7مليار دوالر ،وال شك أن مكافحة الفقر
احلض��ري من خالل تق��دمي القروض ودع��م املوارد
احمللي��ة للدول األعض��اء من اهم أهداف��ه ،ولذلك
فأن هذه الدراس��ة ذات صلة وثيقة بعمل الصندوق
وتطبي��ق براجم��ه باملناط��ق احلضري��ة يف ال��دول
األعض��اء .كما يج��در الذكر أن دولة لبن��ان كانت من

فعاليات وزارية ونيابية وبلدية
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أوائل الدول املس��اهمة برأس��مال هذا الصندوق ودفع
مس��اهمتها كاملة .وال شك أن هذه املساهمة سيكون
له��ا عظيم األثر يف تفعي��ل دور الصندوق يف مكافحة
الفقر وتعزيز عرى األخوة والتضامن بني الدول األعضاء
بالبنك.

املعهد العربي إلمناء املدن
كم��ا الق��ى الدكت��ور عثم��ان نور كلم��ة حت��دث فيها عن
جه��ود املعه��د العرب��ي إلمن��اء امل��دن واخلط��ط
واألدوات التي مت اعتمادها يف وضع التقرير .وأشار إىل
ً
ً
مماثال س��وف يطب��ق يف تونس العاصمة ويف
عمال
أن
اخلرطوم وغريهما من املدن العربية.
كم��ا حتدث رئيس بلدي��ة طرابلس عن التس��هيالت التي
وفرته��ا البلدي��ة والهيئ��ات االجتماعي��ة واالقتصادي��ة
والعلمية يف املدينة إلجناز الدراسة.

وحتدث الس��يد أديب نعمة عن خط��ة العمل التي واكبت
إجن��از الدراس��ة وم��ا مت م��ن مس��ح ش��امل ألوض��اع مدينة
طرابل��س بالتعاون م��ع برنام��ج األمم املتح��دة اإلمنائي
و وزارة الش��ؤون االجتماعي��ة يف لبن��ان .وق��ال :أن اجلديد
يف املوض��وع يتمث��ل بتزام��ن اخلط��ة م��ع برنام��ج تدخل
ميداين ش��امل يهدف إىل حتسني أوضاع عاصمة الشمال
اللبناين وسط تركيز على توجيه رسائل خلصها املستشار
اإلقليمي يف اإلسكوا أديب نعمة مبا يلي:
ً
أوال ،بينت الدراس��ات أن عاصمة الشمال مليئة بجيوب فقر
مزمنة.
ثاني��ًا ،أظه��رت املقارن��ة ب�ين دراس��تي  2001و 2011أن
املناط��ق الفق�يرة يف طرابلس ما زالت عل��ى حالها ،ال بل
أن بعضه��ا إىل ازدياد ،ما يعني أن كل التدخالت الس��ابقة
مل تؤد إىل نتيجة.
ثالثًا ،وعلى مستوى ارتباط الفقر باإلرهاب ،بينت الدراسة أن
العالقة معكوس��ة .يدل على ذلك ما أظهرته املراجعات
للمش��كالت األمني��ة والسياس��ية ب�ين ب��اب التبان��ة وجب��ل
حمس��ن والت��ي تع��ود إىل الثمانينات من الق��رن املاضي،
أي قب��ل تده��ور األوض��اع االقتصادي��ة واالجتماعية .ويف
ذل��ك "إثبات على أن التش��نج األمني والسياس��ي أدى إىل
تعطي��ل دور املدين��ة االقتص��ادي ،ما ش��كل نقط��ة بداية
ملسار التدهور".
رابعًا ،تشكل اخلطة التي تقرتحها اجلهات الدولية فرصة
للنهوض ليس بطرابلس فحس��ب إمن��ا باالقتصاد اللبناين
ً
كال ،وال س��يما أن الش��مال يختزن فرصًا الس��تثمارات كثرية
تسمح بتوسع أفقي وعمودي يف االقتصاد اللبناين.
خامس��ًا ،تغط��ي اخلط��ة اجلدي��دة "مروح��ة متكامل��ة"
م��ن القطاع��ات تب��دأ م��ن حتدي��د املنطق��ة االقتصادية
اخلالص��ة وال تنته��ي بنش��ر تاريخ املدينة ،كم��ا تهدف إىل
إيجاد فرص عمل .لذا ،تبدو من وجهة نظر واضعيها "الرد
األسلم" على املسار املتفجر يف عاصمة الشمال.
إالم أفضت األرقام التي عرضها اخلرباء احملليون والعرب
َ
يف مركز األمم املتحدة يف بريوت امس؟

من أب��رز اخلالصات الت��ي تضمنتها الدراس��ة أن
"طرابل��س مدين��ة فقرية م��ع جيوب رف��اه" ،وما
ميك��ن اعتب��اره طبقة وس��طى وما ف��وق ال يزيد
عل��ى نس��بة  20يف املئة من إجمايل الس��كان.
ويكفي القول أن نس��بة األس��ر احملروم��ة تراوح
ما ب�ين  87يف املئة يف باب التبانة  -الس��ويقة
و 19يف املئ��ة يف ح��ي البس��اتني ،و 57يف
املئة من األس��ر املقيمة يف املدينة هي أس��ر
حمروم��ة بينه��ا  26يف املئة حمروم��ة حرمانا
ش��ديدا .ووق��ت ت�برز ض��رورة لتنفي��ذ مش��اريع
ك�برى للتنمي��ة االقتصادي��ة م��ع احلاج��ة إىل
قي��ادة مركزية حملي��ة قوية ،تلفت الدراس��ة إىل
"التناف��س السياس��ي احملل��ي الض��ار وال��ذي
يش��جع على الفوضى" ،داعية إىل تغيري صورة
املدينة وس��ط تعويل على طاقات كامنة وغري
مستخدمة.
ويف باب التوصيات القطاعية ،تربز توصيات يف
اجملال االقتص��ادي تطالب ببلورة اس�تراتيجيا
وطني��ة للتنمي��ة املناطقية تهدف إىل تنش��يط
ال��دورة االقتصادي��ة احمللي��ة وربطه��ا بالدورة
الوطنية .ويف باب توصيات السكن تشديد على
تنفيذ معايري الس�لامة وااللتزام مبعايري الدمج
وحتدي��د األحي��اء واجلي��وب العش��وائية األكرث
تدهورا يف املدينة.
أم��ا بالنس��بة إىل التعلي��م والصح��ة ،فت�برز
دع��وات إىل رفع نس��بة احلاصلني على ش��هادة
ثانوي��ة وردم التف��اوت وإحل��اق جمي��ع األطفال
بالروضات.
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حمضر اجتماع حول الفقر احلضري متعدد األبعاد
بحضور نائب املدير التنفيذي يف اإلسكوا و منظمة املدن العربية
بن��اء عل��ى دعوة كرمية من نائ��ب املدير التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب أس��يا (اإلس��كوا)
س��عادة عب��د اهلل ال��دردري ،عقد اجتماع يف اإلس��كوا ش��ارك فيه مدراء ومس��ؤولون ميثل��ون اإلدارات املعنية
بقضايا املدن والفقر احلضري باإلضافة إىل منظمة املدن العربية والبنك اإلسالمي للتنمية.
جاء االجتماع بعد اللقاء العلمي اخملصص لعرض ومناقش��ة "منهجية قياس احلرمان احلضري" اس��تنادًا
إىل دراسة "حالة مدينة طرابلس  /لبنان".
وق��د أع��رب نائ��ب األم�ين التنفيذي يف أس��كوا ال��دردري عن س��عادته بإط�لاق الدراس��ة التي أجنزتها اإلس��كوا
بالتع��اون م��ع املعهد العربي إلمناء امل��دن (اجلهاز العلمي والتقني ملنظمة امل��دن العربية) وقال " نحن
بحاجة لش��راكة علمية تنفيذية لقياس توجهات الفقر يف املدن ومبا يفضي إىل تقدمي الدعم واختيار املدن
املطلوب شمولها يف الدراسة.
وحتدث الدردري عن احلاجة إىل حتديد رؤية الشركاء واخلطوات الواجب اتخاذها من خالل اعتماد آلية تقنية
فنية لقياس الفقر متعدد األبعاد .وقد تداول املش��اركون يف عدة صيغ من بينها إجراء مس��ح على املس��توى
العرب��ي واعتم��اد دليل جديد لقياس الفقر يعتمد على البيانات املتوف��رة للفقر متعدد األبعاد .كذلك حتدث
املش��اركون عن احلاجة لصياغة برنامج و وثيقة عمل لوضع دليل للمدن يتم إجنازه خالل ثالث س��نوات يتعلق
بالفقر يف املدينة والريف على املستوى العربي.

اطالق دراسة الفقر احلضري يف مدينة طرابلس لبنان
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ورشة تقييمية نظمتها  UCLGيف برشلونة
مبشاركة مدن ومنظمات إقليمية ودولية

UCLG Retreat and Campus

ش��اركت منظم��ة امل��دن العربي��ة يف أوراش العمل الت��ي نظمتها
األمان��ة العام��ة ملنظمة امل��دن املتحدة واحلكوم��ات احمللية
 UCLGيف برشلونة يف الفرتة  13-9فرباير .2015
توزع��ت أوراش العم��ل عل��ى جمموعات تض��م خ�براء وباحثني من
خمتل��ف أنحاء الع��امل يتولون ملفات ذات عالق��ة بعمل املنظمة
يف املرحلة املقبلة .كما ش��ارك فيها أمناء األفرع العاملية الست
ملنظمة املدن واحلكومات احمللية يف كل من الش��رق األوس��ط
وغرب أسيا ،والباسفيك وأمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية وأفريقيا
وأوراس��يا .باإلضافة إىل ممثلني عن املفوضي��ة األوروبية وحتالف
املدن وغريهم.
كان الهدف من االجتماع تبادل الرأي واملشورة يف كيفية التعاطي
م��ع املرحل��ة املقبلة باعتب��ار أن العام  2015قاع��دة انطالق عمل
الشركاء اإلقليميني والدوليني من احلكومات والسلطات احمللية
وهيئ��ات و وكاالت األمم املتح��دة ..باإلضاف��ة إىل برنام��ج عم��ل
 UCLGللمرحل��ة التالية كم��ا مت اعتماده يف هايكو – الصني
نوفمرب .2014
تركزت احملاور واملناقش��ات حول تعزيز ق��درات وإمكانات املكاتب
اإلقليمي��ة التابع��ة لــ��ـ  UCLGواعتم��اد بن��اء الق��درات والرص��د
والتعل��م وتب��ادل اخل�برات وذل��ك بالتع��اون م��ع امل��دن املؤث��رة
وهيئات اجملتمع املدين واجلامعات وغريها.
أثناء النقاش مت التطرق إىل بعض املعوقات التي تركت اثأرا سلبية
عل��ى أداء مكاتب  UCLGاإلقليمية وخاصة يف أفريقيا والش��رق
األوس��ط ،وهو ما انعكس على أداء األمانة العامة للمنظمة يف
برش��لونة .وش��دد املتدخل��ون على احلاج��ة إىل التحرك إلقامة
عالق��ات اوثق مع املدن األعضاء ومع احت��ادات ومنظمات املدن
يف املناطق.

اجتماع UCLG

كمــــ��ا تطـــــ��رق النقـــ��اش إلــ��ى
املعوقـــ��ات املاليـــ��ة بس��بــب
األوضاع واألزمات التي تشهدها
بع��ض املناط��ق املضطرب��ة
بفع��ل األزمة املالي��ة العاملية
وأح��داث العن��ف كما يف بعض
دول الشرق األوسط وأفريقيا.
كم��ا مت تس��ليط الض��وء عل��ى
بع��ض البنود يف خط��ة العمل
وم��ن بينه��ا معوق��ات األخ��ذ
بط��رح برنام��ج األمم املتح��دة
للمس��ــتوطنــــــــات البش��ــريـــــة
 U N - H A B I TATبوج��وب
تخطيط امل��دن اجلديدة على
قاع��دة م��ا نس��بته  % 50م��ن
املس��احات العمــوميــ�� ة P u
 blic Spaceومعوقات تنفيذ
هذا الطرح.

ثمة طرق
متعددة
ميكن
استخدامها
لتوصيل
الفكرة
والتعريف
باخلطط
والسياسات
والتعلم
والتعليم

وتنــــ��اول اخلبـــــ��راء موضـــ��وع
الالمركزي��ة وض��رورة أن تعم��ل
األمان��ة العام��ة لـ��ـ  UCLGمن
خ�لال جل��ان يف امل��دن "جلان
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املهم
أن تعمل
السلطة
احمللية
إىل ما
يساعدها
على بلوغ
الهدف
وإيجاد
احللول
للمشكالت
والتحديات
التي تتصل
بعملية
التنمية

ثقافي��ة وبحثي��ة ودميوقراطية حملية وتوأم��ة" حيث ميكن
له��ذه اللج��ان أن ترف��ع تقارير ع��ن أنش��طتها و تنظيم وروش
وحلقات دراسية وغريها سواء يف داخل الدولة أو املدينة
أو العمل مع مدن أخرى يف دول أخرى .وكل هذه األنشطة
متثل جزء من الـــ  Global Agendaاألجندة العاملية.
بع��ض املتدخل�ين أك��دوا عل��ى ض��رورة االتص��ال والتواصل
م��ع السياس��يني ،وتس��اءل بعضه��م :كي��ف ميك��ن أن نعي��ش
الواقع؟ كيف ميكن أن نخرج بعملنا من دائرة نظريات التقارير
والتش��خيص  ..إىل الواق��ع ،فيم��ا تواجهه املدن والس��طات
احمللية من مشاكل وحتديات على مستوى العامل.
ممثل��ة مفوضية االحت��اد األوروبي تطرق��ت إىل موضوعات
ته��م امل��دن ومنظماته��ا باإلضاف��ة إىل رؤي��ة املفوضي��ة
األوربي��ة يف موضوع��ات مهم��ة تتص��ل بالنق��ل ،واملن��اخ،
والدميقراطي��ة احمللي��ة ،والبيئة ،وقالت ممثل��ة املفوضية
األوروبي��ة يف مداخلتها أننا غالبًا ال جند ش��ركاء فاعلني يف
قضي��ة أو اك�ثر من تلك التي أش��رنا اليها  ..ومع ذل��ك علينا أن
نرتك مس��احة للس��لطات احمللي��ة كي جتل��س معنا كدول
لنتح��دث ونتب��ادل ال��راي يف قضايا وموضوعات تش��كل همًا
للجمي��ع ،وقالت أنه م��ن املهم التواصل مع جميع الش��ركاء
لنع��رف كي��ف نص��رف االعتم��ادات وامليزاني��ات اخملصص��ة
للربام��ج واملش��اريع التي تنهض باملدن وتوفري س��بل احلياة
الكرمي��ة للس��اكنني .مش�يرة إىل أن هن��اك خمصص��ات م��ن
االحت��اد األوروبي للس��لطات احمللية ،وه��ذه اخملصصات
ال ميك��ن إيصالها مباش��رة إىل امل��دن ..العتب��ارات متعددة..
لذل��ك نق��وم بتوزيعه��ا على احت��ادات ومنظمات الس��لطات
احمللي��ة لتق��وم بدوره��ا بتوزيعها عل��ى املدن��ى والبلديات
وهيئ��ات ومنظم��ات اجملتم��ع امل��دين .وأك��دت عل��ى
ض��رورة العمل م��ن أجل دع��م منظمات الس��لطات احمللية
.Association of Local Authority
ممثل��ة برنامج األمم املتحدة للمس��توطنات البش��رية أكدت
على ضرورة مشاركة أو دعوة عمداء مدن يف املفاوضات إىل
جن��ب احلكومات حول أجندة األمم املتحدة للمس��توطنات
البش��رية واملفــ��روض أن يلتـقــ��ي اجلمـيــ��ع علــ��ى طاولــ��ة
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املفاوضــ��ات " .”All Voicesوقال��ت:
تنتظرنا أجندة عمل غنية بالتحديات ..
وعلين��ا وعل��ى مدى  14س��نة أن نعمل
مع��ا من اج��ل معاجلتها وإجن��از ما هو
مطلوب يف تلك األجندة وخاصة فيما
يتص��ل بقضاي��ا الفق��ر والدميقراطي��ة
احمللي��ة والتغ�يرات املناخي��ة .فف��ي
الربازي��ل ،على س��بيل املث��ال هناك مدن
وبلديات صغرية ،تشكل غالبية املناطق
 ..وه��ذه ق��د يكون من الصع��ب الوصول
اليه��ا ،خالفًا للمدن الك�برى مثل ريو دي
جانريو وسان باولو ،لوضعها على قطار
أجن��دة التنمي��ة كم��ا تق��رر يف أجن��دة
 Post 2015ألن غالبي��ة س��كان تل��ك
املدن واألرياف م��ن الفقراء .من هنا تربز
أهمية االتصال والتواصل ما بني املدن
وبعضه��ا البعض وخاصة يف املناطق
البعيدة واألرياف والضواحي.

متويل مكافحة
تغري املناخ
يف موضوع ذات صلة باألنشطة الهامة
التي تتصل بأجندة التنمية Post 2015
بش��ان التغ�يرات املناخي��ة واجله��ود
الدولي��ة للح��د من تأث�ير تل��ك التغريات
عل��ى املوارد الطبيعية وم��ا يرتبط بها
من قضاي��ا اجلفاف والفيض��ان وتخريب
س��بل العي��ش واإلم��دادات الغذائي��ة ..
كتب��ت الرئيس��ة التنفيذي��ة للمؤسس��ة
الفرنس��ية للتنمي��ة واملعني��ة بتموي��ل
التنمي��ة آن بوج��ام مقال��ة يف جمل��ة
بروجكت سنديكيت قالت فيها:
متثل زي��ادة الدخ��ول الهدف األساس��ي
لكل جه��ود التنمي��ة ،لكنها ت��كاد تعني

جانب من اجللسـات النقاشية

دومًا زيادة اس��تهالك املوارد الطبيعية والطاقة ،األم��ر الذي يؤدي إىل إطالق املزيد من االنبعاثات،
وبالتايل املزيد من االنحباس احلراري العاملي.
يعي��ث تغ�ير املناخ فس��ادًا بالفعل يف خمتل��ف أنحاء الع��امل النامي ،فق��د ذكرت تقارير م��ن فيتنام،
بفعل تغري املناخ ،تسببت يف خسائر
على سبيل املثال ،أن الكوارث الطبيعية ،التي تضاعف بعضها ِ
سنوية تعادل  2يف املئة من ناجتها احمللي اإلجمايل ،ويف البلدان التي تعتمد على الزراعة مثل
إثيوبي��ا ،ته��دد موجات اجلفاف الت��ي أصبحت أطول أم��دًا والفيضانات التي باتت أك�ثر تواترًا بتخريب
س��بل العيش واإلمدادات الغذائي��ة .ويف حني يعد اجملتمع الدويل الع��دة ملؤمتر األمم املتحدة
لتغري املناخ يف باريس يف ديس��مرب فإن حتديد وتيس�ير موارد التمويل ملكافحة تغري املناخ البد أن
يكون على رأس األولويات ،والواقع أن بنوك التنمية ،مثل الوكالة الفرنسية للتنمية التي أتوىل رئاستها
التنفيذية ،قادرة على املساهمة يف هذه اجلهود.
فبادئ ذي بدء ،من املمكن أن تتوىل بنوك التنمية متويل املش��اريع التي تعود بالفائدة على التنمية
ً
عامال بالغ األهمية ،والبد من وضعه يف احلس��بان
والبيئ��ة ،واآلن أصب��ح االنحباس احلراري العاملي
عندما نخطط ألي مش��روع تنموي ،فعلى س��بيل املثال ،من املمكن أن تفرض التأثريات املرتتبة على
تغري املناخ خماطر جسيمة على البنية األساسية ،الري الزراعي ،أو النقل العام ،أو كل شيء آخر تقريبا.
ويف الوقت نفس��ه ف��إن زيادة الدخول ،وهي الهدف األساس��ي لكل جهود التنمي��ة ،تكاد تعني دومًا
زي��ادة اس��تهالك امل��وارد الطبيعي��ة والطاق��ة ،األم��ر الذي ي��ؤدي إىل إط�لاق املزيد م��ن االنبعاثات،
وبالتايل املزيد من االنحباس احلراري العاملي.
وتفس��ر هذه العالقات املتش��ابكة بني االنحباس احلراري العاملي والتنمية ملاذا تش�ترط احلكومة
الفرنسية أن يتم توجيه  50يف املئة على األقل من التمويل املقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية إىل
مشاريع التنمية التي تخلف أيضًا تأثريًا إيجابيًا على البيئة ،ومن بني األمثلة على ذلك مزارع الرياح يف
إثيوبيا ،وحتس�ين إدارة الغابات يف مدغش��قر ،وخطط املناخ على املستوى الوطني يف إندونيسيا
وفيتنام ،والنقل النظيف يف املناطق احلضرية يف كولومبيا.
وم��ن املمك��ن أيض��ًا أن تلع��ب بن��وك التنمي��ة دورًا مهم��ًا يف تصمي��م األدوات املالي��ة الت��ي تس��مح
للمس��تثمرين م��ن القطاع اخلاص باملس��اهمة يف مكافحة تغري املناخ ،ولك��ن التحدي الذي يواجه
التموي��ل الي��وم مل يع��د يقتص��ر عل��ى الك��م ،فربغ��م أن املص��ادر احملتملة لتموي��ل مش��اريع التنمية
الرحيمة بالبيئة تشمل اآلن صناديق التقاعد وشركات التأمني واملؤسسات وصناديق الرثوة السيادية،
فإن األمر املفقود يف كثري من األحيان هو اآلليات الكفيلة بضمان توجيه االس��تثمارات إىل مش��اريع
مستهدفة بعناية وتتسم بالفعالية.

على املدن
أن تتقاسم
املعرفة
مع األطراف
واجملموعات
التي لديها
اخلربات
واملعارف
يف جمال ما
هو مطروح
أو ما هو
مطلوب
معرفته
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ويتلخ��ص أح��د احلل��ول يف الس��ندات "اخلضراء"
(أو س��ندات املن��اخ) ،حيث تتمتع ه��ذه األدوات بكل
خصائ��ص الس��ندات التقليدي��ة ،ولكنه��ا مدعوم��ة
باالس��تثمارات التي تساهم يف التنمية املستدامة
أو مكافحة تغري املناخ.

ويف سبتمرب ،أصدرت الوكالة الفرنسية للتنمية سندات
املن��اخ بقيم��ة ملي��ار ي��ورو ( 1.2ملي��ار دوالر) ،به��دف
وحي��د يتلخ��ص يف املس��اهمة يف تطوي��ر معاي�ير
ج��ودة ثابت��ة ،ومبس��اعدة وكال��ة ك�برى تت��وىل تقيي��م
املسؤولية االجتماعية للشركات ،بات بوسعنا أن نزود
املس��تثمرين مبعلومات راس��خة ــ وعملية املساءلة
ـ��ـ حول التأث�ير املباش��ر للمحفظة االس��تثمارية على
االنبعاث��ات الغازي��ة املس��ببة لالنحب��اس احل��راري
العاملي .والواقع أن املشاريع التي مت متويلها بهذه
الس��ندات كانت مطالبة بتلبية معايري صارمة ،مبا يف
ذلك التحليل املس��بق ألثرها الكربوين ،وإثبات قدرتها
بوض��وح عل��ى التأث�ير عل��ى تغري املن��اخ ،م��ع تصميم
يتماش��ى م��ع االس�تراتيجيات األوس��ع الت��ي تتبن��اه
اجلهات الفاعلة احمللية والبلدان.

والواق��ع أن الطل��ب يف��وق الع��رض الي��وم ،ف��كان
االكتت��اب يف كل الع��روض األخ�يرة م��ن الس��ندات
أك�ثر من املت��اح منها ،وم��ن املرجح أن يس��تمر هذا
االجت��اه ،فق��د تعه��دت صناعة التأم�ين مبضاعفة
اس��تثماراتها اخلض��راء ،إىل  84ملي��ار دوالر بحلول
نهاي��ة ع��ام  ،2015ويف س��بتمرب أعلن��ت ثالث��ة م��ن
صنادي��ق التقاع��د من أم�يركا الش��مالية وأوروبا عن
خطط لزيادة حيازاتها من االستثمارات املنخفضة
الكربون بأكرث من  31مليار دوالر بحلول عام .2020

إن س��ندات املن��اخ ق��ادرة عل��ى متك�ين البل��دان
واملؤسس��ات أثناء تقدمها نحو تلبي��ة تعهدات قابلة
للتنفي��ذ بخف��ض االنبعاثات من ثاين أكس��يد الكربون،
ولك��ن إذا كان له��ا أن تعم��ل بفعالية فإنها س��تتطلب
مبادئ توجيهية واضحة وإط��ار جدير بالثقة للتقييم،
وبينم��ا يس��تعد الق��ادة م��ن البل��دان واملؤسس��ات
م��ن خمتل��ف أنح��اء الع��امل لالجتم��اع يف باريس يف
ديس��مرب ف��إن تصحي��ح عملي��ة التمويل الب��د أن يكون
على رأس األولويات.

حتى وقت قريب ،مل تكن س��وى ِقل��ة من املنظمات
أو احلكوم��ات ،ومنه��ا البن��ك ال��دويل ،ووالي��ة
ماساتشوس��تس األمريكية ،ومنطق��ة إيل دو فرانس
الفرنس��ية ،تص��در الس��ندات اخلض��راء ،ويف عموم
األم��ر كانت األحجام متواضع��ة ،ولكن يف العامني
املاضي�ين ،دخ��ل العب��ون آخ��رون إىل الس��وق،
وارتفع��ت األحج��ام إىل عن��ان الس��ماء ،ويف ع��ام
 ،2014جت��اوزت اإلص��دارات من الس��ندات اخلضراء
جمموع اإلصدارات منها يف كل السنوات السابقة.

وم��ع توس��ع الس��وق املتعاملة يف هذه الس��ندات،
فالبد من تس��ميتها وضمانها بشكل أفضل ،فاليوم،
ال توج��د معايري موح��دة ،وتعتمد ج��ودة األصول
الت��ي تدع��م الس��ندات عل��ى حس��ن نواي��ا اجله��ات
املص��درة ومهاراته��ا الفني��ة فحس��ب ،ل��ذا البد من
وضع معايري حمددة وأساليب تصنيف.
ويف ه��ذا الس��ياق ،ف��إن الق��رار األخري ال��ذي اتخذه
ائت�لاف من املس��تثمرين املؤسس��يني بقي��اس األثر
الكرب��وين والكش��ف عنه لنح��و  500ملي��ار دوالر من
االستثمارات على األقل ميثل خطوة إىل األمام.
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من اإلجتماع

من أنشطة املؤسسات
جوائز الدورة الثانية عشر ملؤسسة اجلائزة

جانب من اإلجتماع

أعلنت مؤسسة جائزة منظمة املدن العربية عن نتائج الدورة الثانية
عشرة جلوائز صحة البيئة بفروعها الثالث (الوعي البيئي والسالمة
البيئية وداع��ي��ة البيئة) وج��وائ��ز تقنية املعلومات بفروعها الثالث
(التطبيق املتكامل وأفضل خدمة إلكرتونية وخبري املعلوماتية) .وقد
أسفرت النتائج عن التايل:

ً
أوال :جائزة صحة البيئة:

• جائزة الوعي البيئي :
اجلبيل الصناعية – اململكة العربية السعودية يف املركز األول
عمان – اململكة األردنية الهاشمية يف املركز الثاين
ّ
رام اهلل – فلسطني يف املركز الثالث
• جائزة السالمة البيئية:
الدمام – اململكة العربية السعودية يف املركز األول
العيون – اململكة املغربية يف املركز الثاين

املركز الثالث حجب
• جائزة داعية البيئة:
ال���س���ي���د /اح���م���د ح��س�ين عبد
الرحمن امل��ط��وع – دول��ة قطر
يف املركز األول
أيوب أبو دية – اململكة األردنية
الهاشمية يف املركز الثاين
السيد /حمزة عبد املطلب عبد
الرحمن احمليسن –اململكة
األردن��ي��ة الهاشمية يف املركز
الثالث
األس��ت��اذة /مها غ��امن ال��ك��واري –
دولة قطر يف املركز الثالث مكرر
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من أنشطة املؤسسات
ثانيًا :جائزة تقنية املعلومات

• جائزة التطبيق املتكامل:
الطائ��ف – اخلدم��ات اإللكرتوني��ة ألمان��ة الطائ��ف يف املرك��ز األول
الدوح��ة – اخلدم��ات اإللكرتونية ل��وزارة البلدية والتخطي��ط العمراين
يف املركز الثاين
اإلحساء – تطبيق  IHASAاملتكامل يف املركز الثالث
ش��هادة تقدير  :خان يونس – تطبيق خدمات اإللكرتونية داخلية لبلدية
خان يونس
• أفضل خدمة الكرتونية:
املنامة – خدمة إصدار رخص البناء يف املركز األول
املركز الثاين حجب
• جائزة خبري املعلوماتية:
املركز األول حجب
الدكت��ورة أروى بنت يوس��ف األعم��ى – اململكة العربية الس��عودية يف
املركز الثاين
املركز الثالث حجب

وكان��ت جلن��ة التحكيم ق��د بدأت
أعماله��ا يف تقيي��م ترش��يحات
جوائ��ز ال��دورة وعدده��ا ()54
ترش��يحا مقدم��ة م��ن نح��و ()28
ً
مدينة.
وق��د تش��كلت هيئ��ة التحكي��م
م��ن الدكت��ور عيس��ى حمم��د
عب��د اللطي��ف م��ن الس��ودان -
رئيس��ًا والدكت��ور صال��ح عبد اهلل
الس��لوقي م��ن ليبي��ا والدكت��ور
جاس��ر احلرب��ش م��ن اململك��ة
العربي��ة الس��عودية واملهن��دس
وضاح مشه من األردن مقررًا.
وس��وف يص��ار إىل توزي��ع اجلوائز
عل��ى الفائزي��ن وتك��رمي امل��دن
املش��اركة يف حفل خ��اص يقام
خصيص��ًا به��ذه املناس��بة يف
وقت الحق.

األمانة العامة

من احلضور
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وق��د ش��اركت منظم��ة امل��دن
العربي��ة يف افتت��اح أعم��ال هيئة
حتكي��م اجلوائ��ز حي��ث ألق��ى
املهن��دس حمم��د أحمد الس��يد
مدير بلدية الدوحة رئيس جملس
أمناء مؤسسة اجلائزة كلمة أعرب
فيه��ا ع��ن تقدير وش��كر مؤسس��ة
اجلائ��زة لس��عادة الش��يخ عب��د
الرحم��ن ب��ن خليف��ة أل ث��اين وزير
البلدي��ة والتخطي��ط العم��راين
الرئي��س األعلى للجائ��زة على ما
يولي��ه م��ن رعاي��ة ودع��م وتوجيه
مما كان له اعظم األثر يف مسرية
اجلائزة وجناحاتها املستمرة.

لقطة جماعية

وأش��اد بالتواصل والتعاون الدائم الذي تلقاه اجلائزة من األمانة العامة ملنظمة املدن العربية وعلى راسها
األمني العام عبد العزيز يوس��ف العدس��اين مما س��اعد اجلائزة على مواصلة دورها والقيام بفعالياتها على
النحو املنش��ود وقال أن ما ش��هدته الدورة الثانية عشرة من إقبال املشاركني على الرتشيح جلوائز هذه الدورة
رغ��م الظ��روف والتحدي��ات الصعبة التي متر به��ا بعض مدننا العربي��ة خلري دليل على اهتم��ام اجلميع بدعم
مسرية العمل يف املدن العربية أملني املزيد من األعمال واملشاركات يف الدورات القادمة.
واكد املهندس حممد السيد على تقدير مؤسسة اجلائزة للمجهودات والقرارات التي تصدرها هيئة التحكيم
التي تضم عددا من اخلرباء العرب وكذلك االهتمام بالتوصيات التي تصدرها الهيئة يف نهاية أعمالها.
وكانت اللجنة التحضريية جلوائز الدورة الثانية عشرة قد أنهت أعمالها يف فرز وتصنيف الرتشيحات املقدمة
وعدده��ا  58ترش��يحا للم��دن والش��خصيات العربي��ة يف جم��ال صح��ة البيئة بفروعه��ا الثالث وجوائ��ز تقنية
املعلومات بفروعها الثالث.
وألقى رئيس قطاع العالقات اخلارجية واإلعالم يف املنظمة كلمة وجه فيها الشكر لدولة قطر أمريًا وحكومة
وشعبًا على استضافتها ورعايتها ملؤسسة اجلائزة وقال :نلتقي اليوم يف رحاب مؤسستنا العتيدة يف مهمة
كرمية ..مس��تفيدين مما وفرته لنا القيادة الرش��يدة يف دولة قطر العزيزة من رعاية ودعم واحتضان ملؤسس��ة
حيوية وفاعلة تابعة ملنظمة املدن العربية ..هي "مؤسسة جائزة منظمة املدن العربية".
أن جهود أس��رة اجلائزة والقائمني عليها تس��تحق اإلش��ادة والتقدير ،وهو ما س��وف ينعكس على املهمة التي
نلتق��ي الي��وم من أجلها ،واملفاضلة بني ما هو معروض على الس��ادة األجالء أعضاء هيئة حتكيم اجلائزة يف
دورتها الثانية عشر.
ثمانية وخمس��ون ترش��يحًا تتوزع مش��روعاتها بني صحة البيئة وتقنية املعلومات ..وهو رقم غري مسبوق قياسًا
إىل ترش��يحات ال��دورات الس��ابقة  ..ه��ذا الرق��م يعكس التفاع��ل اإليجابي بني املدن ومؤسس��ة اجلائ��زة  ..كما
يعكس التنافس وحرص املدن على الفوز بجائزة أو أكرث من جوائز املنظمة.
وتنفي��ذًا لق��رارات املؤمت��ر العام الس��ادس عش��ر يف الدوح��ة  ،2013وق��رارات املكت��ب الدائم يف دورت��ه الثانية
واخلمس�ين يف املنامة  ،2014مت اطالق جوائز جديدة ودمج أخرى وذلك انس��جامًا مع املتغريات املعاصرة
الت��ي تش��هدها امل��دن ،مما يضفي على م��ا نقوم به اليوم ويف املس��تقبل بعدًا جديدًا لعملي��ة التنافس بني
املدن العربية يف اختيار وتنفيذ مشروعاتها اإلمنائية واخلدمية ملصلحة مواطنيها وساكنيها.
وال يس��عني يف اخلتام إال أن أتوجه بالش��كر والتقدير لدولة قطر الش��قيقة على دعمها ومس��اندتها ملنظمة
امل��دن العربي��ة ..متمني��ًا لألخوة مدي��ر عام املؤسس��ة األخ يعقوب امل��اس ومعاونيه وأعضاء هيئ��ة التحكيم
التوفيق والسداد يف مهمتهم ..وملؤسسة اجلائزة املزيد من على طريق النمو واإلجناز.
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من أنشطة املؤسسات
التشكيلة اجلديدة جملالس أمناء مؤسسات منظمة املدن العربية
تنفي��ذًا لق��رار املكت��ب الدائم يف دورت��ه الثانية واخلمس�ين يف مدينة املنام��ة  2014املتعلق بإعادة تش��كيل
جمالس أمناء املؤسس��ات التابعة للمنظمة ،فقد مت اعتماد التش��كيلة اجلديدة جملالس األمناء على النحو
التايل:
املعهد العربي إلمناء املدن:
دول املغرب العربي

دول املشرق العربي

دول اخلليج العربي

القاهرة

عمان
ّ

الرياض

الرباط

بريوت

املدينة املنورة

اجلزائر

بغداد

الدوحة
املنامة

تونس
املنتدى العربي لنظم املعلومات
دول املغرب العربي

دول املشرق العربي

دول اخلليج العربي

الرباط

عمان  -رئيسًا
ّ

الكويت

اجلزائر

بريوت

املنامة

اإلسكندرية

بغداد

مسقط
مكة املكرمة

تونس
جائزة منظمة املدن العربية
دول املغرب العربي

دول املشرق العربي

دول اخلليج العربي

اخلرطوم

البصرة

الدوحة

املنستري

عمان
ّ

املنامة

اإلسكندرية

حلب

مسقط

العيون
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املدينة املنورة

مركز البيئة للمدن العربية
دول املغرب العربي

دول املشرق العربي

دول اخلليج العربي

الرباط

عمان
ّ

دبي

اجلزائر العاصمة

بريوت

الرياض

القاهرة

بغداد

أبو ظبي
مسقط

تونس العاصمة
مؤسسة الرتاث واملدن التاريخية العربية
دول املغرب العربي

دول املشرق العربي

دول اخلليج العربي

اجلزائر

عمان
ّ

مكة املكرمة

الرباط

بغداد

الكويت

القاهرة

بريوت

مسقط

القدس الشريف

دبي
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مشروعات اإلمداد باملساكن امليسرة
يف اململكة العربية السعودية
عبد اهلل العلي النعيم
رئيس جملس األمناء ،رئيس املعهد العربي إلمناء املدن
الرياض

عق��دت منظم��ات األمم املتح��دة ذات الصلة ن��دوات ومؤمترات حول موضوع توفري الس��كن املالئم للس��كان..
منها :مؤمتر فانكوفر عام 1976م ،مؤمتر اس��طنبول ع��ام 1996م ،الذي ال تزال الهيئات املتخصصة تتابع تنفيذ
ً
تسجيال
توصياته ومقرراته ،ويعترب مؤمتر اسطنبول  +5الذي عقد مببنى األمم املتحدة يف نيويورك عام 2001
ملا حققته كل دولة يف جمال تطبيق توصيات ذلك املؤمتر .وتويل املنظمات غري احلكومية اهتمامًا خاصًا
به��ذا املوضوع ،مثل(( :منظم��ة املدن العربية)) ،وجهازها العلمي الفني ((املعهد العربي إلمناء املدن))،
حي��ث عق��د األخري عددًا من النش��اطات آخرها ندوة متخصصة حول الس��كن امليس��ر الصحي املس��تدمي يف
مدينة دنقال بالس��ودان عام 2010م .وتتواصل اجلهود لدعم برامج ومش��روعات اإلس��كان امليسر لتلبية الطلب
املتزايد على املساكن وخصوصًا يف الدول النامية.
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نظرة عامة على تطور اإلسكان يف اململكة
العربية السعودية

ش��هدت اململك��ة العربي��ة الس��عودية خ�لال العقود املاضي��ة تغريات
س��كانية واجتماعية بالتحول من حي��اة البادية إىل احلياة العصرية يف
امل��دن .ونظ��رًا للهج��رة إىل امل��دن ودخول العمال��ة األجنبي��ة ،تزايدت
احلاجة إىل اإلس��كان .وس��ارعت الدولة ملعاجلة الوضع وحرصت على
متك�ين الطبقة الوس��طى والفقراء م��ن احلصول على مس��اكن خاصة
وس��اعدهم عدد من مؤسس��ات اجملتمع امل��دين (اجلمعيات اخلريية
والتعاوني��ة) والقط��اع اخل��اص ،واجله��ات املقرض��ة لتصب��ح إضاف��ة
حقيقية ملشروعات اإلسكان.
عند إنش��اء البلدي��ات يف اململكة ،بدأ تطوير املس��اكن باملدن الكبرية،
مث��ل :مكة املكرم��ة ،املدينة املنورة ،جدة ،الري��اض ،وغريها من املدن.
وأه��م أه��داف تطوير اإلس��كان توف�ير متطلبات احلي��اة العصري��ة ،مثل:
التوظي��ف ،الرعاية االجتماعي��ة ،البيئة الصحي��ة ،وذلك وفق خمططات
هندسية معتمدة.

مؤسسات ومشروعات املساكن امليسرة

انطلقت خطة التنمية التاسعة املعتمدة للمملكة العربية السعودية-
1436 /35 - 1432 /31ه��ـ (2014 - 2010م) -يف غاياته��ا كم��ا يف
اخلطة السابقة ،وتستمد توجهاتها إىل أهدافها العامة :حتقيق تنمية
متوازنة بني مناطق اململكة ،واالس��تمرار يف حتس�ين مس��توى معيشة
املواطن�ين ،واالرتق��اء بنوعي��ة حياته��م ،والعناي��ة بالفئ��ات احملتاجة،
وتقلي��ص معدالت البطالة .وش��ملت هذه األهداف كذل��ك تنمية القوى
البشرية الوطنية ورفع كفاءتها ،وتعزيز اسهامات القطاع اخلاص ،ودعم
التوجي��ه نحو االقتصاد القائم على املعرفة ،وحتس�ين قدرة االقتصاد
الس��عودي التنافسية يف ظل مستجدات الواقع العاملي الذي تسوده
اجتاهات العوملة.
 - 1احملافظة على التعاليم والقيم اإلسالمية ،وتعزيز الوحدة الوطنية
واألم��ن الوطن��ي الش��امل ،وضمان حقوق اإلنس��ان ،وحتقيق االس��تقرار
االجتماعي ،وترس��يخ هوية اململكة العربية السعودية ،واالستمرار يف
تطوير املشاعر املقدسة واخلدمات.
 - 2حتقي��ق التنمي��ة االقتصادي��ة االجتماعي��ة املس��تدمية ،والتنمي��ة
املتوازنة بني مناطق اململكة ،وتعزيز التنمية البشرية.

 - 3رفـــ��ع مس��ـتــــوى املعيش��ـــة
وحتسني نوعية احلياة.
 - 4تنوي��ع القاع��دة االقتصادي��ة
أفقي��ًا ورأس��يًا ،والتوج��ه نح��و
االقتصاد املبني على املعرفة،
وتعزي��ز دور القط��اع اخلاص يف
التنمية ،وتطوير قطاع املنش��آت
الصغيـ��رة واملتوس��طــة لزي��ادة
مس��اهمته يف الن��اجت احملل��ي
االجم��ايل ،واس��تحداث األط��ر
لرعايته وتنظيمه.
 - 5تنمي��ة امل��وارد الطبيعي��ة،
وتعزي��ز التكام��ل االقتص��ادي مع
دول جملس التعاون.
وس��عت اخلطــ��ة إلـ��ى حتقي��ق
أهدافها ومراميها خلري املواطن
واملقيم.
ونظ��رًا ألهميـــ��ة اإلس��كــان يف
اس��تقرار األس��ر واألفراد ،وضرورة
السكن بالنسبة للمواطنني ،فقد
أولت الدول��ة عناية كبرية ومقدرة
ملوض��وع اإلس��كان ،فس��اهمت
بأس��اليب متعددة لتأمني السكن
لهم.
تعت�بر امل��وارد أه��م العناص��ر
للتنمي��ة ،كم��ا متث��ل احمل��رك
احمل��وري ملعاجل��ة قضاي��ا
الس��كان ،الت��ي يف مقدمته��ا
مش��كلة االس��كان .فمن األهداف
الرئيس��ة للتنمي��ة يف جم��ال
الس��كان واالس��كان يف اململكة
العربي��ة الس��عودية ه��و توف�ير
الس��كن املالئ��م للمواطن�ين
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واملقيمني .وقد س��اعدت كثريًا برامج الدعم احلكومي يف جمال
االس��كان يف اململكة ،كما ظهرت مش��كلة املساكن التي اقيمت
بصورة غري قانونية واملس��توطنات العش��وائية من ج��راء الهجرة
الس��كانية م��ن البادية واملدن األخرى والقرى إىل املدن الرئيس��ة
وما تبعه من منو سكاين.
ورأت احلكوم��ة ح��ل ه��ذه املش��كلة فقام��ت بش��راء األراض��ي
اململوك��ة للغري ثم ش��رعت يف تنميتها وتعمريها بش��ق الش��وارع
وتش��ييد املدارس وم��دت اخلدم��ات واملرافق احلياتي��ة وأعطت
املس��توطنني ح��ق امللكي��ة الش��رعية لألراض��ي عل��ى أن يقيموا
ً
فضال عن
عليه��ا مس��اكن نظامية بع��د أن زودتهم باخملطط��ات
الدعم املادي لتمويل االسكان.
وواصل��ت احلكوم��ة دع��م الس��كان لتموي��ل االس��كان بتنفي��ذ
برنام��ج األراضي امل��زودة باخلدمات واملرافق حي��ث وزعت على
ذوي الدخ��ول احمل��دودة قط��ع األراض��ي باجمل��ان وس��هلت
له��م احلص��ول على ق��روض من صن��دوق التنمي��ة العق��اري .هذا
باإلضاف��ة إىل الربام��ج االس��كانية احلكومي��ة .كم��ا ق��ام القطاع
األهلي من منطلق خريي بتمويل عدد من املش��روعات الس��كنية
ل��ذوي احلاج��ة والفق��راء يف م��دن اململك��ة وبخاص��ة يف مكة
املكرم��ة والري��اض ،فضال على جمهود القطاع اخلاص النش��يط
يف هذا اجملال.
وتشري أحدث دراسة أصدرتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض،
إىل أن��ه -نظرًا حلاج��ة منطقة الري��اض خالل العق��د القادم إىل
التوس��ع املس��تمر يف البناء بس��بب ازدياد معدالت منو الس��كان
س��نويًا زيادة عالية جدًا قد ال تتمش��ى مع معدالت النمو السنوي
لقطاع التش��ييد والبناء البالغة  % 2.3سنويًا -ينبغي التحول من
سياس��ة التوسع اإلس��كاين األفقي إىل الرأسي ،ومن املدينة إىل
الضواح��ي اجلدي��دة ،وكذل��ك ض��رورة أن يتم انتهاج سياس��ة دعم
حكوم��ي باألراض��ي واخلدم��ات اجملاني��ة لصالح املس��تثمرين
العقاريني وش��ركات اإلس��كان لالس��تثمار يف مش��روعات اإلسكان
لصال��ح حم��دودي الدخ��ل .وأوص��ت الدراس��ة بإع��ادة النظ��ر يف
األنظم��ة واإلجراءات التي تس��اعد على تنظيم قطاع االس��تثمار
والتج��ارة معًا من خالل منظومة واح��دة متكاملة ،نظرًا ألهمية
العق��ار وارتباط��ه مبصال��ح الن��اس على خمتل��ف فئاته��م ،وتبني
سياس��ة متويلي��ة جديدة جل��ذب رؤوس األموال وتوس��يع مصادر
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التمويــــ��ل وتطويـــ��ر أس��اليبــه بالس��ـوق
العقـاري.
وفيم��ا يل��ي نش�ير إىل جه��ود الدول��ة
ومن��اذج للمش��اريع الت��ي مت فيه��ا توفري
امل��وارد والتموي��ل ملعاجل��ة قضاي��ا
السكان يف جمال اإلسكان.

أ -جهود الدولة
(وزارة اإلسكان):

م��ع تنام��ي مش��كلة اإلس��كان قام��ت
الدولة بجهود كبرية وغري مسبوقة حيث
أنش��أت الدولة وزارة خاصة لإلسكان عام
1431ه��ـ2009 /م ،وأوكل إليه��ا تنفي��ذ
برنامج ضخم لتوفري الوحدات الس��كنية،
فوف��رت مس��احات كب�يرة م��ن األراض��ي،
واعتمدت مبالغ ضخمة تفوق  250مليار
ريال إلنشاء خمسمئة ألف وحدة سكنية.
وقد أع��دت وزارة اإلس��كان برنامج الدعم
الس��كني (أراضي وقروضًا) ،وخريت وزارة
اإلس��كان املتقدم�ين س��ابقًا للحص��ول
على ق��رض عقاري م��ن صن��دوق التنمية
العق��اري -وف��ق ش��رط األرض -البق��اء
عل��ى الوض��ع احلايل للتق��دمي إىل حني
اس��تحقاق الق��رض ،أو التن��ازل ع��ن طلبه

والتقدم إىل الربنامج اجلديد (اإلسكان) مع احتفاظ
املتق��دم بأولوي��ة نق��اط التقدمي ،يف كلت��ا احلالتني.
احلص��ول عل��ى مس��كن أو أرض مرتب��ط بتوفره��ا يف
حم��ل التق��دمي وع��دم التص��رف بالوح��دة إال بعد 10
س��نوات وس��داد قيمته��ا .هذا وتلج��أ ال��وزارة إىل أكرث
من جه��ة للتثبت م��ن متلك املس��كن للمتقدمني عرب
املنص��ة اجلدي��دة ،م��ع التوج��ه إىل االس��تفادة م��ن
برنامج تس��جيل ملكية املس��اكن ،والتسجيل العيني
يف ح��ال إمتامه��ا .والقيم��ة احملتس��بة ل�لأرض
املط��ورة ،تض��اف إىل قيم��ة األرض ،يف ح��ال اخت��ار
املواطن منح "أرض وقرض".
 - 1برنامج منح األراضي:
خالل التس��عينيات من القرن الهجري املاضي حدث
تطور س��ريع نظرًا للطفرة االقتصادية التي ش��هدتها
اململك��ة وظهر ذلك التطور يف التغيريات الس��كانية
املتس��ارعة مث��ل االنتق��ال م��ن احلي��اة البدوي��ة إىل
األس��لوب امل��دين .كما ش��هدت تل��ك الف�ترة إجنازات
معماري��ة هائل��ة ال أعتق��د أنها كانت ميك��ن أن حتدث
لوال سياسات الدولة العمرانية ،والتي متثلت يف:
أ .برنام��ج صن��دوق التنمي��ة العقاري��ة لتموي��ل األفراد
لبناء مساكنهم أو لتشييد املباين متعددة الطوابق.
ب .برنامج اإلسكان.
ج .بنك التسليف السعودي.
ويع��د من��ح األراض��ي الس��كنية اح��دى السياس��ات
احلصيفة التي ساهمت يف توفري السكن للمواطنني
خصوص��ًا ذوي الدخ��ل احمل��دود .وه��ي سياس��ة
تعطي احلق لكل مواط��ن يف احلصول جمانًا على
قطعة أرض يش��يد عليه��ا مس��كنه يف املدينة التي
يعمل بها ،وذلك حس��ب اخلارط��ة املوجهة يف تلك
املدين��ة .وق��د مت تخصي��ص مس��احات كب�يرة له��ذا
الغ��رض .وق��د كان��ت قط��ع األراض��ي ذات مس��احات
خمتلفة ولكنها ال تقل عن  625مرتًا مربعًا .وقد شمل
تخطي��ط ه��ذه األراضي تزويده��ا باملي��اه والكهرباء
وغري ذلك من اخلدمات الضرورية.

 - 2صندوق التنمية العقارية:
صدر األم��ر امللكي رقم /23م -بتاريخ 11/6/1394هـ/
1يولي��و - 1974بإنش��اء صن��دوق التنمي��ة العقاري��ة
كإح��دى املؤسس��ات املتخصص��ة التي ته��دف إىل
تنمي��ة اإلس��كان والنش��اطات العمرانية .وس��رعان ما
ب��دأ عمليات��ه يف الس��نة الثالث��ة إلنش��ائه (1975م/
1395هـ).
وق��د حدث��ت حتوالت نوعي��ة يف اس��تقرار املواطنني
ولفائدته��م بس��بب حصوله��م عل��ى مس��اكن صحية
حديث��ة ،كم��ا ظه��رت مش��روعات عمراني��ة كب�يرة
وجممع��ات س��كنية وأس��واق وأعم��ال جتاري��ة .وكان
صن��دوق التنمي��ة العقارية ق��د بدأ ميارس نش��اطاته
برأس م��ال قدره  250مليون ري��ال ،وتضاعف رأس ماله
ع��دة م��رات ليصب��ح اآلن  191مليار ريال .وب��دأ بتقدمي
نوعني من القروض:
 )1قروض املساكن اخلاصة.
 )2قروض االستثمار.
وص��ل إجمايل الق��روض التي مت��ت املوافق��ة عليها
حت��ى تاريخ��ه  902.477قرض��ًا بقيم��ة إجمالي��ة
مقداره��ا ً 308.801.215.312
رياال (ثالثمئة وتس��عة
بالي�ين ريال) .نت��ج عن ذلك بناء أكرث م��ن مليون وحدة
سكنية.
وتغط��ي خدم��ات الصن��دوق -بفروعه الت��ي تبلغ 33
فرع��ًا ومكتبًا موزعة يف أنح��اء اململكة -عدد 4279

مدين��ة وقري��ة وهج��رة ،وبذلك س��اهم الصن��دوق يف
تخفيض معدل الهجرة من الريف إىل املدن الكبرية.
ويف مقدور الف��رد أن يقرتض من الصندوق مبلغ 500
ألف ريال يقوم بتس��ديدها خالل  25سنة بال رسوم وال
فوائ��د .ويعيد منه��ا إىل الدولة  % 80فقط ويحس��م
لصاحله .% 20
وم��ن جه��ة أخ��رى فق��د أوكل للصن��دوق
مس��ؤولية تخصي��ص الوح��دات الس��كنية -الت��ي
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كانت وزارة اإلسكان قد قامت بتشييدها -لألشخاص املسجلني لنيل قروض الصندوق ً
بدال من تسلمهم النقد.
ً
(فلال وشققًا) يف كل من الرياض وجدة ومكة واملدينة
وبذلك فقد قام الصندوق بتسليم  20314وحدة سكنية
وبريدة والدمام واخلرب والهفوف والقطيف.

ب -جهود شركات القطاع اخلاص:

 - 1برنامج أرامكو لإلسكان:
مع زيادة القوى العاملة بسبب تطور صناعة الزيت ،فقد تطورت اخمليمات السكنية إىل مساكن ثابتة .وبالتايل
فقد قامت أرامكو بتخطيط وتش��ييد مدن جديدة بجوار تلك اخمليمات لتوفري الس��كن الالئق ملنتس��بيها .كما
قامت بإنشاء عدة مدن يف شمال اململكة حماذية خلط البرتول الذي كان ينقل البرتول من الظهران إىل مرفأ
لبناين عرب األردن وسوريا ،وأصبحت هذه املدن تعج اآلن بالسكان واملرافق العامة.
 - 2الشركة العقارية السعودية:
وهي ش��ركة مس��اهمة عامة أسس��تها الدولة برأس مال قدره  600مليون ريال تساهم فيها احلكومة بجزء كبري
من األس��هم .وقد ش��يدت الش��ركة جممعات س��كنية بعضها ش��قق س��كنية لإليجار وبعضها على شكل فلل مت
بيعها للمواطنني السعوديني وقد ساهم هذا املشروع بقدر كبري يف جمال اإلسكان.
 - 3شركة الرياض للتعمري:
أنش��ئت هذه الش��ركة ب��رأس مال ق��دره ألف مليون ريال وهي ش��ركة مس��اهمة للمس��تثمرين من رج��ال األعمال
وامل�لاك ،وس��اهمت يف تطوي��ر منطق��ة قص��ر احلك��م (مرك��ز املدينة) يف الري��اض وإقام��ة املراف��ق التجارية
واملكتبية والسكنية وتنمية األراضي والعقارات واجملمعات السياحية.
 - 4شركة املعيقلية:
أقامت الش��ركة جممعها التجاري يف وس��ط مدينة الرياض الذي يقدر حجمه بأكرث من مئتني وأربعني ألف مرت
ً
حمال جتاريًا وفندقًا و  280مكتبًا و  2400موقف للس��يارات .كما طورت الش��ركة أس��واق الديرة
مربع ويضم 1150
ً
بإنشاء  480حمال جتاريًا.
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 - 5شركة طيبة لالستثمار والتنمية العقارية:
ش��ركة اس��تثمارية متع��ددة األغ��راض .وتعترب م��ن الش��ركات الكربى
القائم��ة بتطوي��ر املنطق��ة املركزي��ة احمليطة باملس��جد النبوي
الش��ريف باملدين��ة املن��ورة .متل��ك عق��ارات وفن��ادق ومستش��فيات
ومراف��ق س��ياحية .ومن مش��روعاتها اإلس��كانية الك�برى :مركز طيبة
الس��كني التج��اري -الربج الش��رقي ،ومركز طيبة الس��كني التجاري-
الربج الغربي ،ومركز العقيق السكني والتجاري.
 - 6شركة مكة لإلنشاء والتعمري:
ً
ري��اال
تأسس��ت ب��رأس م��ال مدف��وع بالكام��ل ق��دره 1.648.162.40
س��عوديًا .ونش��اطها الرئي��س تعمري العق��ارات اجملاورة للمس��جد
احل��رام مبك��ة املكرمة ،وتق��وم بامت�لاك العقارات اجمل��اورة للحرم
وتطويرها وإدارتها واستثمارها وشرائها وتأجريها.
 - 7الهيئة امللكية للجبيل وينبع:
عن��د إنش��اء مدينتي اجلبيل (على الس��احل الش��رقي) وينبع (على
الس��احل الغربي) مدنًا صناعية أنشأت احلكومة مدينة سكنية يف
كل منهم��ا .وقد مت بيع املس��اكن للعامل�ين يف هاتني املدينتني أو
منحوا أراضي لتشييد مساكنهم عليها .كما قامت الشركات العاملة
يف املدينتني بتشييد مساكن للعاملني لديها.

ج -جهود مؤسسات اجملتمع املدين
يف مشروعات اإلسكان:

اإلس��كان التعاوين هو نش��اط تقوم به جماعة من الناس جمعتهم
بعض األسباب مثل :اجلغرافيا )اإلقليم ،احملافظة ،املدينة ..الخ)،
أو التخصص (األطباء ،املهندس�ين ،املعلمني ..الخ) ،أو العمل يف
م��كان واح��د (وزارة ،ش��ركة ..ال��خ) فيتفق��ون على توحي��د جهودهم
يف بن��اء وتش��ييد مش��روع س��كني تش��اركي ،وذلك حس��ب املبادئ
والقوان�ين املتع��ارف عليه��ا يف جم��ال التعاون واملوج��ودة حول
العامل.
ونظرًا ملعدالت النمو العالية للسكان يف اململكة فإن من املتوقع
أن تش��هد السنوات القادمة منوًا رمبا يصل إىل  29مليون نسمة يف
الع��ام 1440ه��ـ ،2019 - 2018 /م��ا يتوق��ع مع��ه ح��دوث حتدي��ات
اقتصادي��ة واجتماعي��ة ومزي��د م��ن الضغوطات عل��ى االحتياجات
اخلدمي��ة وعل��ى رأس��ها قط��اع اإلس��كان واملتطلب��ات األخ��رى

للتنمية واالس��تقرار كالتعليم والصحة
والتغذي��ة واألم��ن والنق��ل .واجملتمع
السعودي جمتمع تكافلي ولذلك نشأ
العدي��د من ه��ذه اجلمعي��ات اخلريية
يف جمال اإلسكان ،مثل:
 - 1مؤسس��ة املل��ك عبد اهلل لإلس��كان
التنموي:
صدر األمر امللكي الكرمي رقم أ159/
بتــــاريـــــــخ 20/8/1423هـ الـمــوافـــــق
2002/ 10/26م القــاضــــــــي بــــإنـشــاء
مؤسسة األمري (وقتها) عبد اهلل بن عبد
العزيز لوالديه لإلسكان التنموي بهدف
مساعدة فئات اجملتمع األكرث حاجة
لإلسكان على احلصول على مساكن
مالئمة حديثة .ومن أجل تفعيل دور
املؤسسة فقد أع��دت برامج تنموية
عملية وذل��ك بعد دراس��ة مستفيضة
لوضع املستفيدين ،والربامج هي:
أ  -برنام��ج التوعية بخدمات اإلس��كان
والتأهيل للحياة األسرية اجلديدة.
ب  -برنامج اجلمعيات التعاونية.
ج -برنامج القروض امليسرة.
د -برنامج األسر املنتجة.
هـ -برنامج تدريب العاملني.
 - 1مؤسس��ة األم�ير س��لطان ب��ن عب��د
العزيز اخلريية ملشروع اإلسكان:
متش��يًا م��ع توجيه��ات صاحب الس��مو
امللكي األمري س��لطان بن عب��د العزيز
رحمه اهلل ،ويف وجه من وجوه التكافل
االجتماعي ،فإن هذه املؤسسة تويل
اهتمام��ًا خاص��ًا لتقص��ي احتياج��ات
املواطنني الفقراء ومس��اعدتهم .وقد
بدأ نش��اط املؤسسة يف عام 1421هـ
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املواف��ق 2000م بتنفي��ذ املش��روع .وق��د واف��ق صاحب الس��مو امللكي
األمري س��لطان رحمه اهلل على  6مشروعات إس��كانية يف كل من :عسري،
تب��وك ،جن��ران ،حائل ،مك��ة ،الرياض ،بنهاي��ة الربع األول من ع��ام 1427هـ
2006م ،بكلفة إجمالية بلغت  168مليون ريال.
 - 2مشروع األمري سلمان لإلسكان االجتماعي:
ه��ذا أح��د املعين��ات اخلريي��ة الت��ي نبع��ت م��ن التكاف��ل االجتماع��ي
للمجتم��ع الس��عودي .وهو أحد خمرج��ات العمل اخل�يري الذي يهدف
إىل توفري املس��كن املالئم والتقدم اإلنس��اين للمئات من األسر الفقرية.
ويعتم��د املش��روع عل��ى التربع��ات الت��ي ته��دف إىل توفري امل��أوى ملن
فق��دوا مس��اكنهم بس��بب تصدعه��ا ومل يتمكنوا م��ن إعادة تش��ييدها أو
ملن ال يستطيعون سداد إيجار مساكنهم أو للذين يعانون من مشكالت
(مثل املطلقات ،األرامل ،األيتام ..الخ) واملعوقني.
 - 3املشروعات اإلنسانية لشركة اململكة القابضة:
اس��تجابة لنداء خادم احلرمني الش��ريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
لرج��ال األعم��ال واملوس��رين للمس��اهمة يف صن��دوق إنش��اء مس��اكن
للفق��راء واحملتاج�ين ،وإميان��ًا م��ن صاح��ب الس��مو امللك��ي األم�ير
الولي��د ب��ن ط�لال بن عب��د العزي��ز -رئي��س جمل��س إدارة ش��ركة اململكة
القابض��ة -بأهمي��ة توف�ير املس��اكن املالئم��ة للمحتاج�ين م��ن أف��راد
الش��عب الس��عودي يف جمي��ع أنح��اء اململكة ،فق��د تربع س��موه ببناء
 10آالف وحدة س��كنية خالل عش��ر س��نوات موزعة يف مناطق اململكة.
وقد ش��ملت املواقع الت��ي مت البناء فيها :حائل ،عس�ير ،اجلوف ،الباحة،
منطقة احلدود الشمالية.
 - 4مشروعات اجلمعيات اخلريية يف إمارة منطقة عسري:
يجرى تنفيذ العديد من مش��روعات اإلس��كان اخلريي��ة التي يتم متويلها
وتنفيذه��ا بواس��طة بع��ض اجلمعي��ات اخلريي��ة مث��ل مؤسس��ة امللك
فيصل اخلريية ومؤسسة األمري سلطان بن عبد العزيز اخلريية.
 -5مش��روع األم�ير فه��د بن س��لطان بن عب��د العزيز (املس��اكن اخلريية)
مبنطقة تبوك:
يأت��ي مش��روع األم�ير فه��د ب��ن س��لطان اخل�يري ضم��ن املش��روعات
املتعددة لربنامج األمري فهد بن س��لطان االجتماعي .بدأ املشروع يف
بناء الوحدات الس��كنية يف املراكز والق��رى واحملافظات ومدينة تبوك
ليصبح ما مت اجنازه حتى اآلن هو  1000وحدة سكنية.
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 - 6جمعيــــة البـــــر اخلرييـــة يف
حمافظة عنيزة:
ال���ق���ائ���م���ون ع���ل���ى اجل��م��ع��ي��ة
ي��ح��م��ل��ون ه���م ت��وف�ير املسكن
الصحي املناسب للمحتاجني
م��ن األرام���ل واملطلقات وكبار
ال��س��ن وامل��ع��وق�ين .وق���د تبنت
اجلمعية عدة مشاريع يف هذا
اجملال أبرزها:
أ  -توفـيـــــر السكـــــن الصـحــــي
للمحتاجيــن فــي احلـي وذلك
بدفع األجرة عنهم.
ب -مس��اعــدة احملتاج�ين إىل
متل��ك س��كن مناس��ب بدف��ع جزء
من تكاليف البناء.
ج -مس��اعدة م��ن ميل��ك بيت��ًا من
هذه الفئة ولكن يحتاج إىل ترميم
وصيانة شاملة.
د -العمــل على بنــاء جممعات
س��ك��ن��ي��ة ت���ت���وف���ر ف��ي��ه��ا ج��م��ي��ع
اخلدمات ،وإسكان احملتاجني
فيها من الفئات املذكورة.
 -7اللجنـــة النسائيــــة للخــدمات
اإلنس��انية يف منطق��ة مك��ة
املكرمة:
ت���ه���دف ال��ل��ج��ن��ـ��ـ��ة ال��ن��س��ائ��ي��ـ��ـ��ة
العليــا للخــدمـــات اإلنسانيـــة
مبنطقة مكة املكرمة إىل دعم
املشاريع اخل�يري��ة واإلنسانية،
ك���م���ا ت��س��ت��ه��دف يف خ��ط��ت��ه��ا
اخلمسية بناء أكرث من ألف وحدة
سكنية منوذجية ،إلسكان األسر
احملتاجة يف ع��دد م��ن القرى

والهجر التابعة ملنطقة مكة املكرمة.
 - 8مشروع اجلرب لإلسكان اخلريي امليسر يف اإلحساء:
مت االنته��اء م��ن بناء وحدات مش��روع "اجلرب لإلس��كان اخلريي امليس��ر"
يف حمافظ��ة اإلحس��اء باملنطق��ة الش��رقية ،الذي وفر مس��اكن لـ 236
أُس��رة حمتاج��ة ،وقد بلغ��ت كلفة املش��روع  60ملي��ون ري��ال ،تربعت بها
أس��رة اجلرب ،ويقام املش��روع على مس��احة  30ألف مرت مربع ،ويتكون من
 236وحدة سكنية ،وجامع ،وسكن لإلمام واملؤذن ،كما يحوي املشروع
ّ
حم��ال جتارية ،يخصص ريعها من اإليج��ارات ألعمال الصيانة والتطوير
للمشروع.
 - 9املؤسسة العامة للتقاعد (برنامج متويل مساكن املتقاعدين):
قامت املؤسسة العام للتقاعد بإجراء دراسة بشأن مساكن املتقاعدين.
وق��د أظه��رت نتائ��ج الدراس��ة حاج��ة موظف��ي الدول��ة واملتقاعدي��ن
للحص��ول عل��ى مس��اكن .وم��ن ه��ذا املنطلق تبن��ت املؤسس��ة إطالق
برنامج لتمويل املس��اكن الذي قدم تس��هيالت مالي��ة تصل إىل  5ماليني
ري��ال لش��راء مس��كن مل��ن يرغب م��ن موظفي الدول��ة .ويف ح��ال الوفاة
يعفى املقرتض من بقية األقساط ويتم تسجيل العقار باسم الورثة.
 - 10جمعية اإلسكان التعاونية يف مدينة بريدة:
اإلسكان التعاوين هو جتمع جمموعة من األفراد جتمعهم اعتبارات
جغرافيــة ،أو اعتـبــارات وظيفيـة ،يتشاركـون فيمـا بينهـم على تأسيس
جمعيــة تعاونيـة لبنــاء مشـروع سكني وفقًا للمبادئ التعاونية

ال��ت��ي اس��ت��ق��ـ��ـ��ر عليهــا الفقـه
ال��ت��ع��اوين وال��ت��زم��ت بها جميع
أنظمة التعاون يف جميع دول
ال���ع���امل .ل��ق��د ت��أس��س��ت إح���دى
املؤسســــات الوطنيـــة ومقرها
مدينــة بريدة مبنطقــة القصيم
للقيــام مبشروعات سكنية ذات
أهــداف إنسانيــة وليــس الغرض
منها جت��اري��ًا .وي��ه��دف الربنامج
إىل حتقيق ع��دد م��ن األه���داف
منها الهدف االجتماعي بتمكني
أك�بر شريحة من املوظفني من
احلصــول علــى مسكــن .وهدف
اس��ت��ث��م��اري وه���و تنمية م���وارد
املؤسســـة ملقابــلـــة التزاماتها
جت����اه امل��ت��ق��اع��دي��ن وأس���ره���م
م���ن ه���ذا ال�برن��ام��ج وغ��ي�ره من
االستثمارات األخرى.
خامتة
أن ال��ت��ن��اول ال��س��ري��ع الجت��اه��ات
ال��س��ك��ان يف امل��م��ل��ك��ة ..ويف
بعض مدنها خاصة ..تشري إىل
ارت��ف��اع م��ع��دالت وس��رع��ة إيقاع
ال��ت��غ�يرات ال��س��ك��ان��ي��ة ال��ه��ائ��ل��ة
مبدينة الرياض .وكان لهذا النمو
السكاين آثار يف خمتلف جماالت
ال��ت��ن��م��ي��ة احل��ض��ري��ة .وينبغي
أن ت��رك��ز ال��س��ي��اس��ات احل��ض��ري��ة
على معاجلة قضايا السكان
االج��ت��م��اع��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة
والثقافية للمجتمع احمللي.
واإلس���ك���ان -ال ش���ك -يعترب من
العوامل األساسية التي تؤخذ
يف احل���س���ب���ان يف ع��م��ل��ي��ات
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التخطيط االجتماعي واالقتصادي .أن سوق اإلسكان بتوفريه املعروض من املساكن يساهم يف رفع مستوى
املعيشة وتلبية احتياجات املواطنني.
وقد شملت جهود الدولة اجملاالت التالية:
• اإلجراءات الرسمية إلسكان ذوي الدخل احملدود.
• منح األراضي جمانًا.
• القروض امليسرة طويلة األجل.
• اإلسكان التعاوين.
كما قام القطاع اخلاص بدور مقدر يف توفري اإلسكان أضف إىل ذلك جهود اجلمعيات اخلريية التي قدمت
أعدادًا كبرية من املساكن للفقراء جمانًا.
ويجدر أن نذكر هنا أن قطاع العقار يف اململكة يقوم بدور رئيس يف اقتصاد اململكة.
وينبغي أن تشمل اجلهود املوحدة احتياجات السكان للمساكن التي يجب أن تكون ميسرة لذوي الدخل
احملدود والفقراء .واجملتمع السعودي جمتمع تكافلي يؤمن بتزويد جميع أفراد اجملتمع بوسائل احلياة
الكرمية املستقرة.
وال يفوتني يف اخلتام أن أذكر أن هذه اجلهود مل تسهم فقط يف االستثمار بل ويف توفري السكن امليسر
للسكان وتأمني األرض ومساعدة الناس على تشييد املساكن ،ومن ثم تسهم يف االرتقاء باألحياء السكنية
والرعاية الصحية ،التي تكفل جمتمعًا سعيدًا تقل فيه نسبة اجلرمية واألمراض والبطالة بدرجة ملحوظة
حسب ما تشري إليه نتائج البحوث العلمية.
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جتربة بلدية الشارقة الستخدام نظم املعلومات اجلغرافية
إلدارة أعمال رقابة األغذية
فريدة عبد الكرمي اليافعي
بلدية الشارقة -إدارة تقنية املعلومات
Farida@shjmun.gov.ae

يعد قسم رقابة األغذية من األقسام املهمة جدًا يف بلدية الشارقة ،إذ يشرف هذا القسم على مراقبة جميع
ّ
الرخص واحملالت التجارية التي لها عالقة باملواد الغذائية وذلك من خالل التفتيش الدوري عليها .كما
يشرف القسم على جميع املواد الغذائية التي يتم استريادها عن طريق املوانئ اخملتلفة يف إمارة الشارقة.
كما يصدر القسم املوافقات اخلاصة باملنشآت التي لها عالقة باألغذية كمخازن األغذية واملصانع ...إلخ.
يعمل يف رقابة األغذية نحو سبعني مفتشًا ملتابعة احملالت التي لها عالقة باألغذية واملدارس والفنادق
واألندية الرياضية يف إمارة الشارقة .كما يتم أخذ عينات الختبار مياه الشرب ومياه أحواض السباحة يف
املدارس واألندية واملدينة اجلامعية والفنادق ...إلخ.
تعد من كربى الشعب وأهمها
إحدى الشعب املهمة يف قسم رقابة األغذية هي شعبة القطاعات ،التي ّ
لدورها يف اإلشراف على األغذية يف األسواق والرخص ذات العالقة وأخذ العينات خملترب األغذية لفحصها.
هذه الشعبة تقسم إىل ثالث فرق ،لكل فريق رئيس ،ومهمتهم تغطية مدينة الشارقة بالكامل.
وملا كانت قدرة املفتشني ومهاراتهم متشابهة ،فذلك يسهل على القسم حتويل املفتشني من فريق إىل آخر
عند احلاجة (ينظر اجلدول رقم .)1
عدد التفتيش الصحي
الكلي يف إمارة الشارقة

عدد التفتيش الصحي يف
املدن األخرى بالشارقة

عدد التفتيش الصحي
يف مدينة الشارقة

السنة

35069

5844

29225

1999

53560

16025

37535

2001

49201
52320
53541
50942
61997
70219

15603

33598

16708

35612

22648
27291
27768
30610

30893
23651
34229
39609

2000
2002
2003
2004
2005
2006

اجلدول (رقم  )1إحصاءات التفتيش الصحي -نظام الصحة العامة يف بلدية الشارقة
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وبن��اء عل��ى ما س��بق فق��د قمنا بإع��داد دراس��ة يف
ع��ام  2003ملتابع��ة مش��كالت التفتي��ش ومراقب��ة
املفتشني ودراسة إمكان استخدام نظم املعلومات
اجلغرافية لتطوير قس��م رقابة األغذية .وقد اتخذت
إدارة بلدية الش��ارقة يف عام  2004قرارا بتنفيذ هذه
الدراس��ة واس��تخدام املس��اعد الرقمي الش��خصي
 PDAم��ع إمكان��ات نظ��م املعلوم��ات اجلغرافي��ة
 GISلالس��تدالل عل��ى مواق��ع التفتي��ش الصح��ي
ورقاب��ة األغذي��ة ،وإدخال بيان��ات التفتي��ش وطباعة
اخملالف��ات واإلنذارات باملوقع .كما ش��كلت البلدية
جلن��ة خاص��ة ملتابع��ة األعم��ال ولتذلي��ل الصعاب
أثن��اء التطبي��ق .وقد أس��هم ه��ذا النظ��ام يف تطوير
أعمال قس��م رقابة األغذية على جميع املس��تويات:
التشغيلية والتخطيطية واإلدارية.
ولش��رح ه��ذه التجرب��ة س��نبدأ بش��رح فك��رة ع��ن أنواع
التفتيش واملشكالت التي كانت يواجهها قسم رقابة
األغذي��ة قب��ل اس��تخدام النظام اجلديد ،ثم س��نقوم
بعرض فكرة احلل والتطبيق والنتائج التي مت عرضها
على منطقة الدراسة النموذجية.

أنواع التفتيش املستخدم

• تفتيش قبل إصدار رخصة تتعلق باملواد الغذائية.
• تفتي��ش دوري ملتابعة مطابقة النش��اط لقوانني
البلدي��ة وأخذ بعض العينات الختبارها (كل  35يومًا
يت��م تفتي��ش الرخ��ص املتعلق��ة بامل��واد الغذائي��ة
كالبقاالت والسوبر ماركت ...الخ).
• تفتي��ش ملتابع��ة اخملالف��ات وح��ل مش��كالت
اجلمه��ور التي قد ت��رد للبلدية مباش��رة أو عن طريق
اخلط الس��اخن  ،933وهو خط هاتف��ي يعمل على
مدار  24ساعة الستقبال شكاوي السكان يف اإلمارة.
• تفتيش لسحب منتج من أسواق الدولة عند صدور
تعمي��م من األمان��ة العامة للبلدي��ات بذلك ،ويحدث
أحيانًا سحب منتج بتاريخ إصدار معني.
• تفتي��ش املصان��ع الغذائي��ة ملتابع��ة س�لامة
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األغذي��ة وجتنب حوادث التس��مم ومتابعة املصانع
التي تس��تورد وتص��در املواد الغذائي��ة .ويوجد نحو
ً
مسجال بإمارة الشارقة .وتستغرق
 82مصنعًا غذائيًا
ً
طويال يراوح
عملي��ة تفتي��ش ومتابعة املصانع وقت��ًا
من  3ساعات إىل  3أيام ،بحسب حجم املصنع.

مشكالت قسم رقابة األغذية قبل
استخدام النظام
ميكن تقسيم املشكالت إىل قسمني أساسني:

 -1مشكالت تتعلق بالعمل
• حتديد املوقع
معرف��ة مواق��ع احمل�لات الت��ي س��يتم تفتيش��ها
وبخاص��ة يف ح��ال تغي�ير املفت��ش وع��دم معرفت��ه

للمنطق��ة التي س��يقوم بتفتيش��ها ،ما قد يس��تغرق
وقتًا أطول يف البحث.
• التوزيع العشوائي للمفتشني
ق��د تتفاق��م املش��كلة الس��ابقة وبخاص��ة يف ح��ال
مت تغي�ير مواق��ع املفتش�ين وحتويلهم م��ن منطقة
إىل أخ��رى م��ن باب التدوير لتحقي��ق العدل يف توزيع
األعم��ال ،وم��ن ث��م تع��رض أي مفت��ش -يح��ول إىل
منطق��ة جدي��دة ال يعرفه��ا -إىل مش��كلة حتدي��د
املوقع.
• التنسيق مع قسم البيئة
عن��د إعط��اء املوافق��ة ألي رخص��ة جتاري��ة جديدة
يق��وم قس��م رقاب��ة األغذي��ة مبتابع��ة املطل��وب
للرخصة اجلديدة والتفتيش على صالحية املكان أو
املعدات الالزم��ة فيه واملطلوب للرخصة اجلديدة
من دون األخذ باحلس��بان احملي��ط اخلارجي الذي
يك��ون بق��رب امل��كان ،كأن يك��ون بالق��رب م��ن مصن��ع
يحت��وي على مواد ملوث��ة تضر البيئة وقد تؤثر س��لبًا
على الصحة العامة.
• حتليل املواقع أو احمليط اخلارجي
مل يكن يتيح النظام املستخدم إمكان عرض املواقع
احمليط��ة بأي رخصة ،لعدم ارتباط النظام الس��ابق
مبعلوم��ات اجل��وار .وبن��اء علي��ه ف��إن قس��م رقاب��ة
األغذي��ة ال يس��تطيع معرف��ة احمل�لات اجمل��اورة
للموقع املراد ترخيصه .كما أنه من الصعب منح نوع
معني من الرتاخيص يف أي منطقة ،ومثال ذلك منع
إقامة نوع معني من املصانع يف منطقة املدارس.

 -2مشكالت تتعلق باإلدارة

• تقييم املفتشني
ال يتي��ح النظ��ام املتبع يف إدارة قس��م رقابة األغذية
إم��كان تقيي��م أداء املفتش�ين ،إذ ال يوض��ح النظ��ام
احل��ايل حج��م العم��ل ل��كل مفت��ش ،فق��ط يتي��ح
اس��تخراج تقاري��ر توضح ع��دد املواقع التي يفتش��ها
كل مفت��ش من دون أخ��ذ الوقت الضائ��ع بالتنقل من
موقع إىل آخر باحلسبان.

• توزيع املفتشني
صعوب��ة حتدي��د املس��افة أو الزم��ن ال��ذي يحتاجه
املفت��ش للوصول إىل املكان احمل��دد تؤدي احيانا
إىل صعوب��ة توزي��ع املفتش�ين عل��ى املواق��ع وق��د
تك��ون جمحف��ة بحق املفتش�ين الذي��ن يتنقلون أكرث
على مواقع قليلة.
• تغطية مواقع التفتيش
بحسب اإلمكانات احلالية للنظام املتبع ال تستطيع
إدارة قس��م رقابة األغذية تقييم حجم العمل يف كل
منطق��ة وال تس��تطيع متابعة ح��االت التفتيش التي
أجنزت أو ما زالت عالقة بحسب املوقع اجلغرايف.

أهداف الدراسة

حل��ل املش��كالت الت��ي مت عرضه��ا قمن��ا بإع��داد
دراس��ة ته��دف إىل ع��رض كيفي��ة االس��تفادة م��ن
نظ��م املعلوم��ات اجلغرافي��ة لتطوي��ر أعمال قس��م
رقاب��ة األغذية على جميع املس��تويات :التش��غيلية
والتخطيطية واإلدارية .كما تهدف الدراسة إىل عرض
فائدة التطابق والتكامل بني النظام املس��تخدم يف
قس��م رقاب��ة األغذية ونظ��م املعلوم��ات اجلغرافية
وإم��كان االس��تفادة من��ه التخ��اذ الق��رارات اإلداري��ة
املناس��بة وللحص��ول عل��ى نظ��ام متكام��ل إلدارة
عملية التفتيش الصحي.
وق��د اعتم��دت الدراس��ة عل��ى مراجع��ة الدراس��ات
الس��ابقة الت��ي اس��تخدمت فيه��ا نظ��م املعلومات
اجلغرافي��ة عاملي��ًا وقد مت تصني��ف الدراس��ات التي
روجعت إىل ثالث فئات:
• نظم املعلومات اجلغرافية يف الصحة والبيئة.
• نظم املعلومات اجلغرافية يف التخطيط.
• نظ��م املعلوم��ات اجلغرافي��ة للتفتي��ش وإيج��اد
أفضل الطرق للوصول إىل الهدف.
ويعم��ل تطاب��ق وتكام��ل نظ��ام رقاب��ة األغذي��ة
(املس��تخدم يف قس��م رقاب��ة األغذي��ة) م��ع نظ��م
املعلوم��ات اجلغرافي��ة (املس��تخدم يف البلدي��ة)
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عل��ى األخ��ذ باحلس��بان أي رخص��ة له��ا عالق��ة باألغذي��ة (مطع��م ،مدرس��ة ،س��وبر مارك��ت) عنص��رًا يف نظم
املعلومات اجلغرافية ،كما يبني الشكل (رقم .)1
املعلومات اجلغرافية.
• هما من املناطق اخملططة القدمية نس��بيًا وال توجد
بها أي تعديالت تخطيطية.
الش��كل (رق��م  )1يوض��ح الرتاب��ط ب�ين نظام��ي رقاب��ة األغذي��ة
واملعلومات اجلغرافية

على األخذ باحلس��بان أي رخص��ة لها عالقة
باألغذي��ة (مطع��م ،مدرس��ة ،س��وبر مارك��ت)
عنصرًا يف نظ��م املعلومات اجلغرافية ،كما
يبني الشكل (رقم .)1

الدراسة النموذجية

مل��ا كان احلل املقرتح يق��دم مفهوما جديدا
لألعم��ال واإلدارة يف قس��م رقاب��ة األغذي��ة،
وللتأك��د م��ن إم��كان تطبيق��ه بنج��اح ،فقد مت
اق�تراح أن يت��م تطبي��ق احل��ل عل��ى منطق��ة
منوذجي��ة .وبن��اء علي��ه فق��د مت اختي��ار
منطقتي أبو ش��غارة و بو دانق للدراس��ة ،كما
هو موضح بالش��كل (رق��م  .)2وهذه الدراس��ة
النموذجي��ة يس��تفاد منه��ا تقلي��ص الوق��ت
واجلهد والكلف��ة إلجراء االختب��ار على عينة
صغرية نس��بيًا وللحصول على نتائج سريعة.
وق��د مت اختي��ار منطقتي أبو ش��غارة وبودانق
لألسباب اآلتية:
تع��دان من املناط��ق املزدحمة وحتتوي
•
ّ
على عدد كبري ومتنوع من األنشطة التجارية
املتعلقة بالصحة العامة واألغذية.
تعدان من املناطق املألوفة لفريق العمل
• ّ
أو الفنيني العاملني على نظم املعلومات
اجلغرافية ،إذ مت اختيارهما بالسابق لبعض
ال���دراس���ات ال��ن��م��وذج��ي��ة املتعلقة بنظم
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مت تكوي��ن فري��ق مش�ترك يض��م اثن�ين م��ن مفتش��ي رقاب��ة
األغذية واثنني من الفني�ين العاملني على نظم املعلومات
اجلغرافي��ة ب��إدارة تقني��ة املعلوم��ات ،وق��ام الفريق مبس��ح
ميداين جلميع الرخص التجارية واملس��تودعات املوجودة
يف كل ش��ارع يف املنطق��ة ،ولها عالق��ة بالصحة واألغذية،
م��ع ق��راءة اخملطط��ات وحتدي��د املوق��ع اخل��اص ب��كل
رخص��ة (رق��م املنطقة والرق��م احلكومي لقطع��ة األرض).
وق��د اس��تغرق هذا العم��ل يومني فق��ط جلمع البيان��ات؛ ثم
أدخ��ل املفتش��ون يف نظام رقاب��ة األغذية بيان��ات املوقع،
واستغرقت عملية اإلدخال يومني فقط.

الشكل (رقم  )2يوضح منطقتي املشروع النموذجي

مميزات الربط مع نظم املعلومات اجلغرافية
نظم املعلومات اجلغرافية حتتوي على معلومات املوقع
اجلغرايف (رقم املنطقة والرقم احلكومي لقطعة األرض)،
التي تعكس وس��ط أو مركز القطعة أو ما يسمى Centroid
وهو نقطة املركز أو الوسط لكل مساحة مغلقة وتستخدم
لرب��ط املوقع بالبيان��ات اخلاصة به .وبوس��اطة ه��ذا الربط
ميكن ربط املوقع ببيانات التفتيش اخلاصة برقابة األغذية.

ول��ذا فإن��ه يجب التأكد من إدخال رق��م القطعة والرقم احلكومي يف قاعدة بيانات نظ��ام رقابة األغذية حتى
نتأك��د م��ن الرب��ط وحتى يك��ون نظام رقاب��ة األغذية مرتابط��ًا مع نظ��م املعلوم��ات اجلغرافية ،م��ا يتيح خلق
خمط��ط جدي��د يوضح بيان��ات تفصيلية عن :اس��م املفتش ،آخر تاري��خ للتفتيش ،رقم الرخصة التجارية ،االس��م
التجاري ،النشاط ...إلخ.
يقدم الربط مع نظم املعلومات اجلغرافية عدة فوائد لقس��م رقابة األغذية على مس��تويات :التفتيش ،اإلدارة،
التخطيط املستقبلي .وهذه أهم الفوائد:
• يس��تطيع املس��ؤول توزي��ع املفتش�ين التابع�ين له بحس��ب املواقع القريب��ة لتحقيق الزمن ال�لازم للتنقل
وتقليص الوقت الضائع يف البحث عن املواقع املراد تفتيش��ها .ومن املمكن أن يتم تزويد املفتش مبخطط
يوضح املواقع املراد تفتيشها وطريقة التنقل وأفضل طريق يستطيع أن يسلكه للوصول إىل هذه املواقع.
• يس��تطيع املفت��ش معرفة أي موقع بس��رعة وبخاص��ة يف حاالت الطوارئ أو الش��كاوي التي ترد للبلدية
مباشرة أو من خالل اخلط الساخن.
• يس��تطيع املفت��ش احلص��ول عل��ى خريط��ة مطبوع��ة تب�ين املواق��ع التي س��يقوم بتفتيش��ها على نحو
يومي .وهذه اخلريطة ممكن ان يستلمها يدويًا أو إلكرتونيًا يف املكتب أو املوقع من خالل املساعد الرقمي
الشخصي.
• يف احل��االت االضطراري��ة -التي يجب أن يس��حب منتج معني من الس��وق -يس��مح النظ��ام بعرض جميع
املواقع أو الرخص التي حتتوي على هذا املنتج ويجب تفتيشها وسحبه بسرعة.
• من خالل معرفة املواقع وحركة س�ير املفتش بني املواقع ،تس��تطيع إدارة قس��م رقابة األغذية نقل أي
مفتش بسهولة من منطقة إىل أخرى من دون ضرورة معرفة املفتش للمنطقة املراد تفتيشها.
• إحدى الفوائد غري املباش��رة للنظام هي تقليل مصاريف الوقود للس��يارات ،وكذلك حس��ن صيانتها وقطع
غيارها ،بسبب تقليص أزمنة التنقل.
• يزي��د النظ��ام اجلدي��د م��ن كفاءة قس��م رقاب��ة األغذية على جمي��ع املس��تويات .فلو افرتضن��ا أن النظام
اجلدي��د يواف��ر م��ن  15إىل  20دقيقة كل يوم م��ن وقت التنقل يف خمس س��اعات عمل يف الي��وم لكل مفتش،
فذلك يؤثر يف تطوير كفاءة العمل بنسبة  5إىل .% 10
• تس��تطيع إدارة قس��م رقاب��ة األغذي��ة احلص��ول عل��ى تقرير مرئي (عل��ى خمطط) ملعرف��ة األماكن التي
فتشت أو املواقع التي مل تفتش بعد أو أي تقارير أخرى تتعلق بعملية التفتيش.
• تس��تطيع إدارة قس��م رقاب��ة األغذي��ة احلصول عل��ى تقرير يوض��ح اخملالفات اخملتلفة واتخ��اذ القرارات
املناس��بة بن��اء على اخملالفات املتش��ابهة يف املواق��ع القريبة .ومث��ال على ذلك وج��ود خمالفات تتعلق
باحلشرات والقوارض خالل مدة معينة ويف مناطق متجاورة.
• تس��تطيع إدارة قس��م رقاب��ة األغذي��ة مراجع��ة وتقيي��م حج��م العم��ل ل��كل مفت��ش عل��ى نح��و يومي ،أو
أسبوعي ،أو شهري .كما ميكنهم مقارنة إجناز املفتشني يف املناطق املتماثلة خالل مدة من الزمن.
• تس��تطيع إدارة الصح��ة العام��ة أو قس��م رقاب��ة األغذي��ة أن يحص�لا عل��ى إحص��اءات مهم��ة للتخطيط
واملتابعة املستقبلية على النحو املطلوب وبالسرعة املطلوبة.
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مناذج من التطبيق الفعلي على
املشروع النموذجي

يوض��ح الش��كل (رقم  )3جمي��ع الرخص التجاري��ة املتعلقة
بالصح��ة العام��ة ملنطقت��ي املش��روع النموذج��ي؛ إذ
ميث��ل كل لون نش��اطًا حمددًا ،مثال :هن��اك  16مطعمًا11 ،
كافترييا 21 ،سوبر ماركت ...الخ.

الش��كل (رق��م  )5يوض��ح مواق��ع التفتي��ش خ�لال أس��بوع عمل يف
منطقة أبو شغارة

الش��كل (رقم  )3يوضح الرخص املتعلقة بالصحة العامة يف منطقتي املشروع النموذجي

ويوضح الش��كل (رقم  )4جميع الرخ��ص التجارية املتعلقة
بالصح��ة العام��ة ،وه��ي بالل��ون األخض��ر .كم��ا يوض��ح
الل��ون ال��وردي جمي��ع الصيدلي��ات يف منطقتي املش��روع
النموذجي.
الش��كل (رقم  )6يوضح املواقع التي فتش��ت بحس��ب اسم املفتش
خالل ثالثة أشهر

الشكل (رقم  )4يوضح مواقع الصيدليات يف منطقتي املشروع النموذجي

ويوضح الش��كل (رقم  )5بعض املواقع التي فتش��ت س��ابقًا
خالل أس��بوع عمل ،يف منطقتي املش��روع النموذجي من
 2003 /2 /1وحت��ى  ،2003 /2 /5ويظهر التفتيش عش��وائيًا
غري خمطط له.
كم��ا يتيح اس��تخدام نظم املعلوم��ات اجلغرافي��ة معرفة
املواق��ع الت��ي فتش��ت بحس��ب اس��م كل مفت��ش .ويوض��ح
الش��كل (رق��م  )6املواق��ع التي فتش��ت خ�لال ثالثة ش��هور،
ويرمز كل لون على اخملطط ملفتش معني.
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كم��ا يتيح النظ��ام إمكان اختي��ار أي موقع على
اخملط��ط وعرض جمي��ع بياناته ،مثل :االس��م
التج��اري ،ن��وع النش��اط ،آخ��ر تفتي��ش مت عل��ى
املوقع ،وق��ت التفتيش ...إلخ ،كما هو مبني يف
الشكل (رقم .)7

الش��كل (رقم  )7يوضح موقع س��وبر ماركت جاينت على اخملطط
واملعلومات اخلاصة بالتفتيش

وكذل��ك يتي��ح النظ��ام اجلديد إم��كان تنفيذ اس��تعالم معني من
قاعدة بيانات الصحة العامة ،ثم عرض النتيجة على اخملطط.
ويوضح الش��كل (رقم  )8بعض الرخص املؤش��ر عليها ومواقعها
يف منطقة املشروع النموذجي.

الش��كل (رق��م  )8يوض��ح آلي��ة االس��تعالم ع��ن الرخ��ص املتعلق��ة بالصح��ة وبي��ان نتيج��ة
االستعالم على اخملطط

وأيض��ًا م��ن األعم��ال املهم��ة لقس��م رقاب��ة األغذي��ة متابع��ة
اخملالف��ات؛ إذ ان اس��تخدام نظم املعلوم��ات احلغرافية يتيح
حتدي��د مواق��ع اخملالف��ات وإيج��اد عالق��ة مكاني��ة ب�ين ه��ذه
املواقع .فمثال يوضح الشكل (رقم  )9مواقع خمالفات احلشرات
والق��وارض ،حي��ث متت خمالف��ة  48رخصة لها عالق��ة بالصحة
العامة أو باألغذية يف منطقتي املشروع النموذجي.
كم��ا ميكن توضي��ح تفاصيل أكرث لتصنيفات خمالفات احلش��رات
والق��وارض ومواقعه��ا على اخملط��ط ،إذ ال توجد لبعض هذه
الرخص عقود مع ش��ركة مكافحة احلشرات والقوارض ،وبعضها
انتهى عقده ومل يجدد بعد .ومن الش��كل الس��ابق (رقم  )9يتبني
وجود جمموعة من خمالفات احلشرات والقوارض املتنوعة.

الش��كل (رقم  )9يوضح اخملالفات اخلاصة باحلش��رات والقوارض يف منطقة أبو ش��غارة
خالل مدة زمنية حمددة مع عرض تفاصيل هذه اخملالفات

وهن��اك اس��تخدامات أخ��رى للتفتيش ،إذ
تستطيع إدارة قس��م رقابة األغذية عرض
جمي��ع املواق��ع الت��ي فتش��ت أو التي مل
تفت��ش بع��د خ�لال م��دة زمنية حم��ددة،
م��ا يس��اعد يف متابع��ة س�ير األعم��ال
وتوقع طلب العمل املستقبلي لتغطية
تفتي��ش جمي��ع املواقع .ويوضح الش��كل
( رق��م  )10املواق��ع الت��ي فتش��ت بالل��ون
األحم��ر واملواق��ع العالقة بالل��ون األزرق
خ�لال امل��دة م��ن  2003 /1 /1وحت��ى
 .2003 /4 /15وبالرغ��م م��ن ح��رص إدارة
الصح��ة العام��ة عل��ى تفتي��ش املواق��ع
التي لها عالقة باألغذية من خالل قس��م
رقاب��ة األغذي��ة كل  35يوم��ًا واملواق��ع
األخ��رى كل  60يومًا ،فإنه م��ن خالل هذا
التطبي��ق تب�ين أن هناك رخص��ًا مل تفتش
ألكرث من مئة يوم.

الش��كل (رق��م  )10املواقع التي فتش��ت واملواق��ع التي مل
تفتش خالل مدة حمددة

استخدام املساعد الرقمي
الشخصي مع إمكانات
املعلومات اجلغرافية

كان املفت��ش يب��دأ يوم��ه ع��ادة باس��تالم
تقري��ر باملواق��ع الت��ي يج��ب تفتيش��ها
كم��ا يحدده��ا مس��ؤول التفتي��ش ،فيب��دأ
بالتوج��ه للموق��ع امل��راد تفتيش��ه بن��اء
على معرفته للمنطقة ،وإن كان املفتش
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جدي��دًا باملنطق��ة فق��د تتطل��ب عملية
البح��ث عن املوقع مدة م��ن الزمن .وبعد
إج��راء املفت��ش لعملي��ة التفتي��ش يقوم
بتس��جيل النتيج��ة يف دف�تر خ��اص ،وإن
كان��ت هن��اك أي مالحظ��ات أو خمالف��ات
فتس��جل بالدفرت أيضا؛ ثم يعود املفتش
إىل مق��ر العم��ل ويدخ��ل البيان��ات يف
احلاس��وب ويق��وم بطباع��ة اإلن��ذارات أو
اخملالف��ات ويأخ��ذ اعتم��اد مس��ؤوله
املباش��ر عليه��ا؛ ث��م يق��وم بالي��وم التايل
بالتوج��ه إىل املوق��ع مرة أخرى لتس��ليم
اإلنذارات واخملالفات للرخصة .والشكل
(رقم  )11يوضح كيف كان الوضع للمفتش
وحركته.

يزورها باللون األحمر ،وإن كان املفتش جديدًا يف املنطقة
فإنه يستطيع الوصول إىل املوقع بسرعة ،ثم يقوم بإدخال
بيانات التفتيش مباشرة وطباعة أي خمالفات أو إنذارات بوساطة
الطابعة املرتبطة باجلهاز من دون احلاجة للرجوع إىل املكتب
الرئيس بالبلدية .كما ميكن النظام اجلديد املفتش من االطالع
على التفتيش السابق ليعرف إن كانت هناك خمالفات سابقة
للرخصة.
والش��كل (رقم  )12يوضح عملية التفتيش باس��تخدام املس��اعد
الرقمي الشخصي.

الشكل (رقم  )12يوضح الوضع اليومي للتفتيش بعد استخدام املساعد الرقمي الشخصي

الش��كل (رق��م  )11يوض��ح الوض��ع اليوم��ي للتفتي��ش قبل
استخدام املساعد الرقمي الشخصي

وب��ن��اء على ه��ذه ال��دراس��ة ونتائجها،
قررت بلدية الشارقة استخدام املساعد
ال���رق���م���ي ال��ش��خ��ص��ي م����ع إم���ك���ان���ات
امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة ل�لاس��ت��دالل
على املواقع املراد تفتيشها وإلدخال
البيانات يف املوقع وكذلك طباعة أي
إنذار أو خمالفة مباشرة يف املوقع من
دون احلاجة للرجوع إىل املكتب الرئيس.
ب��ع��د اس���ت���خ���دام امل��س��اع��د ال��رق��م��ي
الشخصي مع إمكانات نظم املعلومات
اجلغرافية ،أصبح املفتش يذهب إىل
امل���وق���ع ب��ن��اء ع��ل��ى خ��ري��ط��ة امل��وق��ع
احمل��دد عليها امل��واق��ع التي يجب أن
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أثر استخدام املساعد الرقمي الشخصي
على قسم رقابة األغذية

• تقلي��ص الوق��ت الذي كان يس��تخدم يف الرج��وع إىل املكتب
إلدخ��ال البيان��ات وطباعته��ا واعتمادها وإعادة إرس��الها إىل
املوقع.
• تقلي��ص الوق��ت يف البح��ث ع��ن أي رخصة ،إذ س��اعد وجود
اخلريط��ة عل��ى جه��از املس��اعد الرقم��ي الش��خصي يف
االس��تدالل عل��ى املوق��ع حت��ى إن كان املفت��ش جدي��دًا يف
املنطقة.
• أصب��ح م��ن الس��هل عل��ى املفت��ش االط�لاع عل��ى نتيج��ة
التفتيش السابقة والتأكد من عدم وجود خمالفة سابقة.
• أصب��ح بإم��كان مس��ؤول التفتي��ش متابع��ة األعم��ال الت��ي
ينجزه��ا املفتش ،ومن ثم إس��ناد أعمال إضافي��ة للمفتش يف
حال انتهائه من العمل املوكل إليه ،إذ يس��مح النظام بإرس��ال
أعمال إضافية للمفتش على جهازه.

• نتيج��ة تقلي��ص الوق��ت أصبح بإمكان املفتش�ين
تغطي��ة مواقع إضافية أكرث ،إذ كان بالس��ابق يفتش
باملتوس��ط خم��س رخص وأصبح اآلن يفتش س��بع
رخص.
•إرس��ال املفتش للمواقع القريبة اس��هم يف تقليل
حركة س��يارات املفتش�ين ومن ثم خفض استخدام
الوقود.

العوامل األساسية التي أسهمت
يف جناح هذا التطبيق يف بلدية
الشارقة

• دع��م إدارة البلدي��ة للفك��رة وإنش��اء جلن��ة علي��ا
ملتابع��ة تط��ور العم��ل واإلش��راف عل��ى التنفي��ذ
ولتذلي��ل الصع��اب والعقب��ات الت��ي يواجهه��ا
التطبيق.
• دعــ��م إدارة رقاب��ة االغذيــ��ة للفكـ��رة وحماس��ــة
املس��ؤولني واملوظفني إلج��راء التغي�ير ،وكونهم
رائدين يف هذه التجربة يف الدولة.
• التدري��ب اجلي��د للمفتش�ين وق��د ش��مل معرف��ة
طبيعة نظم املعلومات اجلغرافية ،وكيفية قراءة
اخملطط��ات ومعرفة مواق��ع التفتي��ش وبخاصة
مب��ان قليل��ة وال
يف األماك��ن الت��ي حتت��وي عل��ى
ٍ
يوجد بها معامل معمارية مهمة.
• التع��اون املش�ترك ب�ين إدارت��ي رقاب��ة األغذي��ة
وإدارة تقنية املعلومات منذ دراسة النظام وإجراء
التغيريات املطلوبة على النظ��ام القائم ومتابعة
التنفي��ذ م��ن إدارة تقني��ة املعلوم��ات واملش��اركة
يف املس��ح املي��داين وبخاص��ة ش��عبة تطوي��ر
األنظم��ة وش��عبة النظم اجلغرافية وش��عبة دعم
املستخدمني.

التوجه املستقبلي

اس��تخدام نظ��م املعلوم��ات اجلغرافي��ة م��ع نظام
رقاب��ة األغذي��ة يع��د اخلط��وة األوىل م��ن عملي��ة

التطوير املس��تمر ألعم��ال التفتيش بالبلدي��ة .وبناء
عليه فإن التوجه املستقبلي يشمل اآلتي:
• توس��عــة تطبيق اس��تخـدام املس��اعــد الرقــمــي
الش��خصي وإمكانات نظم املعلومات اجلغرافية
ليش��مل بقية أعمال التفتيش يف البلدية .وبالفعل
ت��درس البلدي��ة حالي��ا تطبي��ق النظ��ام يف إدارة
األس��واق واإلدارة الفني��ة املس��ؤولة ع��ن تفتي��ش
املباين وكذلك عيادة البلدية.
• تطبيـ��ق هـ��ذا املش��ـروع يف البداي��ة كان عل��ى
مدين��ة الش��ارقة فق��ط .والتوجه املس��تقبلي هو
أن يع ّم املش��روع بقي��ة مدن اإلم��ارة ،وقد أصبحت
ً
مث��اال ناجح��ًا لبقي��ة البلديات يف
بلدي��ة الش��ارقة
الدولة.
• تنظ��ر البلدي��ة إىل إمكان اس��تخدام أفضل طريق
ع��ل��ى اخل��ري��ط��ة  routingل��ل��وص��ول ل��ل��م��واق��ع
امل��راد تفتيشها لكل مفتش .وبناء عليه فإنه من
خالل التعاون بني البلدية وبعض الدوائر -مثل:
التخطيط واملساحة ،ودائ��رة األشغال العامة،
وإدارة امل��رور والرتاخيص -سيتم احلصول على
بيانات الطرق ،ويسهل ذلك العمل يف احلاالت
الطارئة وبخاصة عند ورود بيان من األمانة العامة
للبلديات لسحب منتج معني.
• ت��درس البلدي��ة إم��كان عم��ل بع��ض التحلي�لات
البيئية ،بالتعاون مع قسم البيئة بالبلدية ،لتحديد
التأثريات البيئية للمصانع القريبة من الرخص
املتعلقة بالصحة العامة ورقابة األغذية ،ووضع
ال��ش��روط املناسبة وحتديد نطاق التلوث ،ومن
ً
مستقبال استخدام نظم املعلومات
ث��م ميكن
اجلغرافية التخاذ ال��ق��رارات املتعلقة بإعطاء
امل��واف��ق��ات اخل��اص��ة ب��ال��رخ��ص اجل��دي��دة ذات
العالقة بالصحة العامة من خالل تقييم املواقع
احمليطة والتي قد تؤثر سلبًا.
• م��ن خ�ل�ال امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة وب��ي��ان��ات
التفتيش الدقيقة املدخلة بالنظام والتي تشتمل
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على جميع النتائج من جهة اإلنذارات واخملالفات اخلاصة بالرخص التجارية املتعلقة بنشاط األغذية
سيكون باإلمكان استخدام تقنيات حديثة للوصول إىل التفتيش املوجه من النظام أوتومات ّيًا ومن ثم سيخرج
جدول التفتيش من النظام أوتوماتيًا ،ما سيخفف أعباء كثرية عن مسؤويل التفتيش يف قسم رقابة األغذية.
• ت��درس البلدي��ة حالي��ا مش��روع نظ��ام متابع��ة الس��يارات واملركب��ات بالبلدي��ة ،وم��ن ث��م س��تكون س��يارات
املفتشني مراقبة .كما سيتم ربط مواقع التفتيش ومقارنته مع حركة السيارات على نحو ال يسمح للمفتش
بالوقوف يف غري منطقة التفتيش أو اخلروج خارج املدينة ،فهناك نظام إنذار للمسؤول عن املفتشني.

ويف اخلتام...
يب�ين ه��ذا البح��ث تأثري اس��تخدام املس��اعد الرقمي الش��خصي والرتاب��ط بني األنظم��ة املعلوماتي��ة ونظم
املعلومات اجلغرافية يف جمال إدارة الصحة وقس��م رقابة األغذية وتطوير األعمال على جميع املس��تويات
التش��غيلية والتخطيطية واإلدارية ومس��اعدة متخذي القرار بتحقيق املعلومات املطلوبة بأساليب حديثة.
وهنا نود أن نؤكد أن استخدام التقنية احلديثة ونظم املعلومات وتوافر البيانات واملعلومات يسهم كثريًا يف
تطور األعمال باملؤسسات احلكومية ،ما ينعكس إيجابًا على املدينة وسالمة اجملتمع بأكمله.
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إعداد ووضع نظام املعلومات اجلغرافية
ملدينة مراكش الكربى
عبد الكرمي اخلطيب
متصرف ممتاز
اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش  /اململكة املغربية

ملخص البحث

يهدف ه��ذا املش��روع التقني النموذج��ي اعتماد مدين��ة مراكش
لنظ��ام املعلوم��ات اجلغرافية يتضمن دراس��ة خرائطي��ة لرتابها
الكبري بغية حتقيق األهداف الرئيسية التالية :
 - 1متك�ين املدين��ة مـ��ن اس��تعمال التكنولوجيـ��ات اجلديـ��دة
يف جم��ال املعلوم��ات اجلغرافي��ة م��ن أجل اعتم��اد مقاربة
جديدة لتحليل العناوين والتحرك . La Mobilite
 - 2متك�ين املدين��ة م��ن نظ��ام معلوم��ات جغ��رايف يتضم��ن
استعماالت تنظيمية وتدبريية للمعطيات اجلغرافية .
 - 3حص��ول املدين��ة عل��ى تصمي��م خرائط��ي مع�ين  ،يتضم��ن
أس��ماء  ( :األزقة ـ النهوج ـ الشوارع ـ الساحات ـ الطرق املمرات ـ
املواقف ـ احلدائق . ) ....
هذا وإلجناز كل هذه األهداف  ،خاصة اجلانب املرتبط بالتصميم
اخلرائطي  ،يتضمن املش��روع الذي اعتمدته مدينة مراكش إجناز
العمليات التالية :
ـ إحصاء وجتميع املعلومات من أجل إعداد قاعدة املعطيات .
ـ حتليل ومعاجلة وجتميع هذه املعطيات .
ـ إحداث نظام معلومات خرائطي .
ـ تشخيص دقيق لعناوين الشوارع واألزقة واقرتاح تسميات لألماكن
الغري املسماة .
ـ ضرورة األخذ بعني االعتبار التحوالت أو اإلضافات اجلديدة التي
توفرها املدينة يف جماالت متعددة ( نقل حضري ـ إنارة عمومية
ـ لوحات إشهارية . ) ...

ن��ظ��ام امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة يجب
أن ي��ك��ون مطابقًا لكل األن��ظ��م��ة التي
تستـعــمـلـها الهيـئــات احملليـة األخـرى
( وك��ال��ة حضرية ـ مصلحة خرائطية ـ
وكـالـــــة تـــوزيـــــع املــــــاء والكهــــــربـــــاء
والتطهيــر . ) ...
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل��ي��ة ل��ه��ذا ال��ن��ظ��ام
بالعديـــد مــن األقســـام البلديــة خاصــة
التقنية منها وتهم :
1ـ ق��س��م ت��ه��ي��ئ��ة امل��ن��اط��ق اخل��ض��راء
باملدينة .
2ـ قسم اإلنارة العمومية .
3ـ قســم تــدبـيــر وحتديــد املمتلكــات
البلدية العامة واخلاصة .
4ـ ق��س��م ال����دراس����ات وال��ت��خ��ط��ي��ط��ات
االسرتاتيجية .

مقدمة

يف اجملتمع��ات املعاص��رة التي تعرف
حركي��ة ال مثيل لها يف تطور املعلومات
 ،أصب��ح من الض��روري أو البديه��ي التوفر
عل��ى آلي��ة لتحليل ال�تراب يف الزمان يف
خمتلف جتلياته وعلى مستوى شامل .
فف��ي الع��امل الي��وم ال��ذي يتمي��ز بغلب��ة
اجلانب احلضري فيه أصبح من الضروري
ج��دًا التوف��ر عل��ى ه��ذه اآللي��ات ( نظام
املعلوم��ات اجلغرافي��ة  )CISمتكن من
معاجل��ة أحج��ام كبرية م��ن املعلومات
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الالحمدودة والتي تهم خمتلف مناحي احلياة احلضرية  ،مع تدقيقها وحتيينها بني الفرتة واألخرى .
وقد أصبح القيمون على تدبري الش��ؤون احمللية خاصة يف املدن الكربى واثقني أكرث من أي وقت مضى على
األهمي��ة البالغ��ة التي من املمك��ن أن يلعبها نظ��ام املعلومات اجلغرافي��ة ملواجهة املش��اكل والتحديات
اليومية التي يعرفها تدبري اجملال احلضري .
فهذا النظام الذي يعترب ثمرة تطور تكنولوجي أصبح اليوم آلية تقنية مثالية تساعد يف تدبري اجملال املتنوع
للمدينة واجلهة ويف أحيان أخرى على مس��توى البلد كله  .فنظام املعلومات اجلغرافية هو جتميع ضروري
لثالثة عناصر أساسية :
ـ حبكة إعالمية Logiciel :
ـ قاعدة معطيات Base de donnees :
ـ نظـــــام systeme :
اعتم��ادًا عل��ى ما س��بق  ،عرض اجمللس اجلماع��ي ملدينة مراكش يف إط��ار عصرنة إدارت��ه البلدية وحتديثها
آليات وتقنيات جديدة يف التدبري  ،على تبني مشروع نظام املعلومات اجلغرافية ملدينة مراكش الكربى  ،وهو
اآلن يف طور اإلعداد مع مكتب دراسات خمتص لهذا الغرض .
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األهداف الرئيسية للمشروع :

تتمثل هذه األهداف فيما يلي :
 -1متك�ين املدين��ة م��ن اس��تعمال التكنولوجي��ات اجلدي��دة يف
جم��ال املعلوم��ات من أج��ل اعتم��اد مقاربة جدي��دة لتحليل
العناوين والتحرك . La Mobilite
 -2متكيــ��ن املديــن��ة م��ن نظــ��ام معــلومـات جغرافي��ة يتضمــن
استعماالت تنظيمية وتدبريية للمعطيات اجلغرافية .
 - 3حص��ول املدين��ة عل��ى تصمي��م خرائط��ي مع�ين  ،يتضم��ن
أس��ماء( :األزقة ـ النهوج ـ الش��وارع ـ الس��احات ـ الطرق املمرات ـ
املواقف ـ احلدائق . ) ....
هذا وإلجناز كل هذه األهداف  ،خاصة اجلانب املرتبط بالتصميم
اخلرائطي  ،يتضمن املشروع جمموعة من العمليات التالية :
ـ إحصاء وجتميع املعلومات من أجل إعداد قاعدة املعطيات.
ـ حتليل ومعاجلة وجتميع هذه املعطيات .
ـ إحداث نظام معلومات خرائطي .
ـ تش��خيص دقي��ق لعناوي��ن الش��وارع واألزق��ة واق�تراح تس��ميات
لألماكن الغري املسماة .
ـ ض��رورة األخ��ذ بعني االعتب��ار التح��والت أو اإلضاف��ات اجلديدة
الت��ي توفرها املدينة يف جم��االت متعددة ( نقل حضري ـ إنارة
عمومية ـ لوحات إشهارية . ) ...
نظام املعلومات اجلغرافية يجب أن يكون مطابقًا لكل األنظمة
الت��ي تس��تعملها الهيئ��ات احمللي��ة األخ��رى ( وكال��ة حضري��ة ـ
مصلحة خرائطية ـ وكالة توزيع املاء والكهرباء والتطهري . ) ...

تعريف نظام املعلومات اجلغرافية :

ه��و نظ��ام اعتم��د م��ن أج��ل جتمي��ع  ،تدب�ير  ،احت��واء وحتلي��ل
املعطي��ات اجلغرافية من أجل معرفة تدب�ير واحملافظة على
تراب املدينة .
إن املعرف��ة الدقيقة لهذا الرتاب متكن م��ن التحكم اجليد لتهيئة
وتخطيط تطوراته .
ويجدر التذكري أن هناك عدة تعريفات لهذا النظام وبصفة إجمالية

ف��إن نظ��ام املعلوم��ات اجلغرافي��ة ه��و
آلي��ة متك��ن م��ن إب��راز الواق��ع أو احلقيقة
اجملالية على مستوى مكونني إثنني :
 1ـ معطيات جمالية :
Donnee Particulieres

 2ـ معطيات مسندة :

Donnee attributaires

وم��ن أجل تدبريه أو تس��يريه البد من توفر
العناصر التالية :
 - 1األشخاص :
وه���و العنصر األه���م يف ه���ذا النظام
 .ف���ه���ؤالء ع��ل��ي��ه��م حت���دي���د م��ع��اجل��ة
وتنميــة مساطــر استــغــالل املعطيات
واملعلومات .
 - 2املعطيات :
واق��ع��ي��ة وت���وف���ر امل��ع��ط��ي��ات ش��رط�ين
أس��اس��ي�ين ل��ط��رح ال��ت��س��اؤالت وحتليل
املعطيات.
 - 3األجهـزة :
ق��درة ه��ذه األجه��زة التقني��ة وفعاليتها
تعدان ش��رطًا أساسيًا لالستغالل السريع
واالستعمال األسهل .
 - 4األنظمة املعلوماتية :
وتنطل��ق من قاعدة املعطيات والرس��وم
واإلحصائيات .
إن جتمي��ع كل م��ن ه��ذه العناص��ر تفت��ح
اجملال لتدبري املعطيات التالية :
أ  -كتابة وجتميع وتدبري املعطيات .
ب  -تدبيــ��ر  ،حتليــ��ل  ،انتقــ��اء وتعلي��ق
املعطيات .
ج  -إنت��اج خرائط��ي ـ تقاري��ر ـ بطاق��ات
وأنظمة إعالمية أخرى .
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انطالق��ًا م��ن كل ذل��ك فإن نظ��ام املعلوم��ات اجلغرافية ملدين��ة مراك��ش واملس��مى  SIGMA :يجمع ثالثة
مصادر ذات طبيعة خمتلفة :
 - 1قاعدة معطيات جغرافية تشمل جمموعة تراب املدينة .
 - 2آليات  ،أجهزة وأنظمة لتدبريها .
 - 3تنظيم الكفاءات واملناهج لوضعهما حيز التطبيق .
إن كمي��ة وغن��ى وتن��وع املعطي��ات التي تتوف��ر عليها املدين��ة يف عدة جم��االت  ،تفرض تقس��يمها يف خانة
معطيات مدققة ومفصلة حسب كل قطاع على حدة .
انطالقًا من كل ذلك فاملصالح التقنية للمدينة منهمكة رفقة مكتب دراسات خمتص يف اإلعداد املادي فـي
اعتمـ��اد نظ��ام املعلومات اجلغرافية يف تدبري الش��ؤون اليومي��ة للجماعة خاصة املصال��ح التقنية التالية :
( الط��رق ـ املناط��ق اخلض��راء ـ اإلنارة العمومية ـ التش��جري والبيئة والتهيئة احلضرية ) من أجل إجناز مش��اريع
دراسات والتهيئة احلضرية ( آلية للرسم موجهة عرب جهاز الكمبيوتر ) .
األه��م يف ه��ذا االس��تعمال التقن��ي هو تزوي��د وحتيني بن��ك املعلومات بني الفين��ة واألخرى  ،م��ن أجل تطوير
خريطة جمالية تعكس وبصفة مستمرة واقع آين لرتاب املدينة .

وكمثال على هذا النوع من التدبري :

• بقس��م املناط��ق اخلض��راء  ،ف��إن كل جم��ال مت إدخاله يف النظ��ام مرتبط ببطاقة تقني��ة توضح التهيئة
واإلصالح والتدخالت التقنية التي يعرفها .
• هذه البطاقة تساعد ً
مثال يف معرفة احلاجيات من البذور انطالقًا من املساحات املعاجلة .
• قس��م اإلن��ارة العمومي��ة  ،ف��إن كل عم��ود مت إدماج��ه أو إدخاله يف النظ��ام يتوفر عل��ى بطاقة مفصلة
متكن من معرفة خاصياته ومعرفة املركز الذي يتغذى منه الشئ الذي يسهل وبكيفية سريعة البحث عن أي
خلل أمل به وتخطيط جتديد كل األضواء انطالقًا من مدة حياتها أو استغاللها .
• واألمثلة كثرية يف هذه األعمال وتهم :
ـ حتديد األمالك العامة واخلاصة للمدينة .
ـ الدراسات اخلاصة بالساحات العمومية والنقل العمومي .
وهكذا يتضح أن وضع هذا النظام اإلعالمي اجلغرايف لتدبري املعلومات املتعلقة مبجال حضري معني هو
يف املقام األول مسألة تدبري عقالين وعلمي لهذا اجملال .
إن احلديث عن هذا النظام يحيلنا يف الوهلة األوىل على جمال تكنولوجيات املعلومات.ولكن التحدي الكبري
ليس هو هذا املعطى فقط بل إن توفري هذه املعلومات هو األهم من نظام تدبريها .
واجملل��س البل��دي ملدينة مراك��ش إميانًا منه بالدور واألث��ر الكبريين الذي ميكن أن تلعب��ه التقنية احلديثة يف
تدب�ير ش��ؤون املدينة التي تعرف توس��عًا عمرانيًا غري مس��بوق على الصعيد الوطني  ،عم��ل على اعتماد هذه
اآللية التقنية اجلديدة والتي تعرف بنظام املعلومات اجلغرافية وذلك بهدف عصرنة إدارته البلدية وجتهيزها
بآليات وتقنيات جديدة يف تدبري جماله الرتابي الواسع والتحكم فيه .
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دور التقنية يف بناء اجملتمعات املعرفية يف العامل العربي
حالة مدينتي دبي والدوحة
علي عبد الرءوف علي
أستاذ مشارك العمارة والعمران البيئي
قسم العمارة – جامعة البحرين  ،ص.ب  - 32038 :مملكة البحرين

alialraouf@yahoo.com

ملخص البحث

يف اللحظ��ة املعاص��رة أصبحت املدن موط��ن قرابة
نص��ف س��كان العامل وتتوق��ع منظم��ات األمم املتحدة
املزي��د م��ن التحض��ر املتس��ارع يف العق��ود القادم��ة.
والراص��د للمتغ�يرات يف امل��دن احلالي��ة ي��رى تأث�ير
التقنيات الرقمية وخاصة االتصاالت الغري مسبوق على
اجملتمع��ات الداخلي��ة للم��دن وعل��ى أس��لوب تق��دمي
اخلدم��ات العام��ة لقاطنيه��ا .الي��وم تقني��ات االتص��ال
اجلدي��دة تغري الدور االقتصادي للمدن وانس��اق منوها
العم��راين وامل��ادي .وحاليا فان الكث�ير من املدن على
الصعي��د العامل��ي واإلقليمي العربي فق��دت أدوارها
كمراك��ز ملق��ار الش��ركات ومراك��ز للتصني��ع وم��دن أخرى
ازده��رت عن طريق ج��ذب أنش��طة واس��تثمارات خاصة
باملعلوماتي��ة واالقتص��اد املع��ريف وانتش��رت به��ا
مراك��ز خدم��ات العم�لاء ومعام��ل البح��ث والتطوي��ر.
أن التط��ورات الس��ريعة يف جم��ال تقني��ات املعلومات
متثل حتديا هاما للمؤسس��ات االقتصادية والتعليمية
والصحي��ة التقليدي��ة والدوار امل��دن ملراك��ز للتج��ارة
والثقافة.
البح��ث املق��دم يق�ترح أن هن��اك حاج��ة إىل دراس��ة
األس��اليب الت��ي م��ن خالله��ا تؤث��ر التقني��ات املعرفي��ة
املعلوماتيــ��ة وخاصـ��ة تقنــيــ��ات االتصـــ��ال الرقمــ��ي
 Digital Communicatio nعلــــ��ى مـــركـــزيـــــ��ة
وال مركزي��ة من��و النش��اط االقتص��ادي وبالتايل انس��اق
النم��و العم��راين يف امل��دن املعاصرة .الورق��ة تبحث
وتستكش��ف الط��رق الت��ي م��ن خالله��ا تغ�ير التقني��ات

اجلديــ��دة وخاصــ��ة تقنيـ��ات االتصــ��ال أش��كال
وتكوينات املدن.
وتعتم��د الرؤي��ة البحثي��ة عل��ى الرتكي��ز عل��ى
املدن الهام��ة يف اخلليج العرب��ي وطموحاتها
يف حت��دي النق��ص املع��ريف وعب��ور الفج��وة
الرقمي��ة وحماوالت إنش��اء جمتمع��ات املعرفة
 Knowledge Communi tiesالت��ي ترتك��ز
عل��ى أن املس��اهمة يف إب��داع مس��تقبل الكي��ان
اإلنس��اين ومس��تقبل البش��رية ه��و ركي��زة التطور
يف االقتـــصـ��اد املعــتـــمـــــ��د علــ��ى املعرفــ��ة
 . Knowledge Economyوترك��ز الدراس��ة
عل��ى مقارنـة حالة مدينتني من أكرث مدن اخلليج
العرب��ي منوا وتأكي��دا على ارتباط اس�تراتيجيات
اقتصادهـ��ا عـلـ��ى الط��رح املع��ريف الن��اجت م��ن
تقنـيـــ��ات القــ��رن الواحــ��د والعش��ريــن وهات�ين
املدينتني هم��ا دبي يف دولة اإلمارات املتحدة
والدوح��ة يف دول��ة قط��ر وته��دف املقارن��ة اىل
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تقيي��م التجرب��ة التنموي��ة يف املدينت�ين وتأثريه��ا عل��ى
التكوي��ن احلض��ري والبنائ��ي لكالهم��ا وبالتايل اس��تنتاج
األساليب واملعايري التي ميكن أن متثل مرجعية لتفاعل
العدي��د من املدن العربي��ة مع مفاهي��م ومتطلبات بناء
اجملتمعات املعرفية وتنميتها الشاملة .

مقدمة
إن التط��ورات التقني��ة ش��كلت ومازال��ت تش��كل األبع��اد
االقتصادية واملادية للم��دن يف أنحاء العامل واملتتبع
للظاه��رة تاريخي��ا ي��رى تأث�ير الث��ورة الصناعي��ة وتقنياتها
واحمل��ركات البخاري��ة يف الق��رن التاس��ع عش��ر وتقني��ات
االنتق��ال يف الق��رن العش��رين مب��ا تضمنت��ه م��ن حرك��ة
الطائرات ومنو الطرق السريعة العابرة للمدن والدول بل
إن البع��ض يناقش مس��اهمة تقنية تكييف الهواء يف منو
جمتمعات مس��تقرة طوال الع��ام يف نطاقات جغرافية
عرفت بأنها موسمية ويصعب التوطن الدائم بها.
الـورقـ��ة البحثيـ��ة تستكش��ـف الطـ��رق التـ��ي ميكـ��ن مــ��ن
خالله��ا ان يؤث��ر اقتصاد املعرف��ة على تش��كيل املدينة
والنطاق��ات العمراني��ة الك�برى وخاص��ة م��ع التح��والت
اجلذري��ة احلادثة يف مدن الش��رق األوس��ط عامة ومدن
اخلليج خاصة .فهناك حاجة ملحة العتبار الكيفية التي
متك��ن االتص��االت من ان تس��اعد على مركزي��ة والمركزية
النش��اط االقتصادي ففي الس��نوات األخرية أصبح هناك
وع��ي كامل بالدور املؤثر لالتصاالت يف تنمية االقتصاد
احمللي .
إن الورق��ة حتل��ل احل��دود والف��رص لالتص��االت وكذل��ك
للتطور يف اس��تخدام االنرتنت وتطبيقاتها وتأثري تقنيات
االتص��ال اجلدي��دة عل��ى جمتمع��ات امل��دن الداخلي��ة
وعلى تقدمي اخلدمات العامة بها  ،باإلضافة إىل قدرتها
عل��ى ربطها االيجابي بأطروح��ات العوملة وخاصة يف
حقبة التحول املتسارع نحو االقتصاد املعريف .
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 - 1طاقات الشعوب وإمكانات االنرتنت :
إن ش��ب��ك��ة اإلن�ت�رن���ت أص��ب��ح��ت  ،خ��ل�ال عقد
م��ن ان��ط�لاق��ه��ا ،ع��ن��ص��را أس��اس��ي��ا يف التغيري
االج��ت��م��اع��ي ورمب����ا ت��ك��ون اح���د اك�ب�ر أدوات
ومقاييس التقدم راهنا .ومتثل أداة فاعلة لتعزيز
احلرية وال��دف��اع عنها  ،وإلت��اح��ة ال��وص��ول إىل
املعلومات واملعارف  .وقد طرح املؤمتر األول
للمنتدى العاملي إلدارة اإلنرتنت املنعقد يف
العاصمة اليونانية أثينا (  30أكتوبر  -2نوفمرب،
 )2006حتت عنوان "تسخري اإلنرتنت ألغراض
التنمية" أول��وي��ات التنمية يف جمموعة من
القضايا أهمها االنفتاح وحرية التعبري وحرية
تدفق املعلومات واألفكار واملعارف وتشجيع
التعدد اللغوي واملضامني احمللية.
" ال أري��د أن يك��ون من��زيل حماطا باجل��دران من
كل اجلوان��ب  ،ونواف��ذي مس��دودة  .اري��د أن تهب
ثقاف��ات كل األوط��ان عل��ى من��زيل  ،م��ن جمي��ع
اجله��ات  ،وبكل حرية  .لكنني ارفض أن يقتلعني
احد من جذوري".
املهامت��ا غان��دي  :تقري��ر التنمي��ة البش��رية ع��ام
 ، 2004ص.85 :
عندمــ��ا ظهــ��ر مصطــل��ح االقتصـ��اد اجلدي��د
 N e w E c o n o m yيف أواخ��ر التس��عينيات
كان يعك��س حال��ة الطف��رة اخلاصة يف ش��ركات
اإلنرتنت التي عاشتها األسواق املالية األمريكية
يف ذل��ك الوقت ،حي��ث رأى بعض كب��ار املفكرين
االقتصادييـــــ��ن واخملططـيـــــ��ن (C a s t e l l s ,
 )1 9 9 7 , 1 9 9 3فــ��ي هــ��ذه الطفـ��رة مؤش��را
عل��ى التح��ول م��ن "االقتص��اد الصناع��ي" إىل
"االقتص��اد املع��ريف" ،مب��ا يعن��ي التحول من
االعتماد على اإلنتاج يف االقتصاد إىل االعتماد
عل��ى اخل�برة الن��ادرة ،وحتويل ه��ذه اخلربة إىل
عام��ل اقتص��ادي مس��يطر .وعل��ى الرغ��م م��ن

االنهيار املفاجئ للكثري من ش��ركات اإلنرتنت فيما عرف بإش��كالية "دوت
ك��وم" ،مل ينه��ار "االقتصاد اجلدي��د" كمبدأ وأفكار ،وذل��ك ألنه كمفهوم
يعكس حالة العوملة التي أصبحت واقعا يصعب منعه.
بالنس��بة إيل حال��ة ال��دول العربي��ة ،التح��دي خمتلف جدا ،فنحن لس��نا
دوال إنتاجية ألسباب عديدة مبا فيها اختالف الرتكيبة السكانية وحداثة
عهدن��ا باالقتص��اد اإلنتاج��ي ،كم��ا أنن��ا لس��نا "دول خ�برة" وال منل��ك
مقوم��ات "االقتصاد املعريف" ولذا ميكننا دخول الرتكيبة االقتصادية
من خالل عاملني مهمني:
األول :هو االستثمار املباشر يف االقتصاد اإلنتاجي يف آسيا واالقتصاد
املعريف يف الغرب واليابان ،واملش��كلة يف اس��تثماراتنا املباشرة أنها
عش��وائية غري منظمة تقوم بش��كل بح��ت على الفرص الت��ي تتاح لرجال
األعمال .إن وجود آلية مركزية تنظم استثمارات رجال األعمال مبا يخدم
مصاحلهم ومغامراتهم التجارية ويف الوقت نفس��ه توفر للدولة وجودا
واسعا ومتنوعا يف اقتصاديات عديدة يبدو كأنه ضرورة ال بد منها.
الث��اين :هو الرتكيز على صناعة األف��كار اجلديدة ،فاألفكار واإلبداع هما
اجل��زء الوحيد من اخلربة الذي ميكن ألي بناء اقتصادي أن يس��اهم فيه
مهما كان هشا أو ضعيفا .لن ميكننا املنافسة يف جمال املعلومات أو
الدراسات أو التسويق أو شبكات التوزيع أو األنظمة اإلدارية ،ولكن ميكننا

دائما أن ننتج أفكارا جديدة تكون
وقودا يوميا لالقتصاد اإلنتاجي
واالقتص��اد املع��ريف عل��ى حد
سواء.
 - 2االقتصاد املعلوماتي
املعريف:
" يف االقتص��اد املعريف ،تطور
اإلنس��ان ال يعتم��د عل��ى امتالك
األك�ثر بل على أن يكون هو األكرث،
هو املس��اهم يف خلق مستقبل
اإلنسانية".
د .توماس مالون ( )1 9 8 9

يطـــــ��رح مفـهـــــ��وم االقتصــــ��اد
املعلومات��ي هي��كل عامل��ي
جديد يس��يطر في��ه إنتاج الس��لع
واخلدم��ات املعلوماتي��ة عل��ى
فــــ��رص الثـــــ��راء والعمــ��ل عل��ى
الس��ــواء  ،وهــ��و هيكــ��ل يعتم��د
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االنهيار املفاجئ للكثري من ش��ركات اإلنرتنت فيما عرف بإش��كالية "دوت
ك��وم" ،مل ينه��ار "االقتصاد اجلدي��د" كمبدأ وأفكار ،وذل��ك ألنه كمفهوم
يعكس حالة العوملة التي أصبحت واقعا يصعب منعه.
بالنس��بة إيل حال��ة ال��دول العربي��ة ،التح��دي خمتلف جدا ،فنحن لس��نا
دوال إنتاجية ألسباب عديدة مبا فيها اختالف الرتكيبة السكانية وحداثة
عهدن��ا باالقتص��اد اإلنتاج��ي ،كم��ا أنن��ا لس��نا "دول خ�برة" وال منل��ك
مقوم��ات "االقتصاد املعريف" ولذا ميكننا دخول الرتكيبة االقتصادية
من خالل عاملني مهمني:
األول :هو االستثمار املباشر يف االقتصاد اإلنتاجي يف آسيا واالقتصاد
املعريف يف الغرب واليابان ،واملش��كلة يف اس��تثماراتنا املباشرة أنها
عش��وائية غري منظمة تقوم بش��كل بح��ت على الفرص الت��ي تتاح لرجال
األعمال .إن وجود آلية مركزية تنظم استثمارات رجال األعمال مبا يخدم
مصاحلهم ومغامراتهم التجارية ويف الوقت نفس��ه توفر للدولة وجودا
واسعا ومتنوعا يف اقتصاديات عديدة يبدو كأنه ضرورة ال بد منها.
الث��اين :هو الرتكيز على صناعة األف��كار اجلديدة ،فاألفكار واإلبداع هما
اجل��زء الوحيد من اخلربة الذي ميكن ألي بناء اقتصادي أن يس��اهم فيه
مهما كان هشا أو ضعيفا .لن ميكننا املنافسة يف جمال املعلومات أو
الدراسات أو التسويق أو شبكات التوزيع أو األنظمة اإلدارية ،ولكن ميكننا
 - 3املدينة املعاصرة يف حقبة االقتصاد املعريف:
تلعب حركة املعلومات وانتقالها وإنتاجها دورا اكرث أهمية يف حياة
امل��دن املعاصرة وأصبحت امل��دن ال��ق��ادرة على االرت��ب��اط باالقتصاد
املعريف هي املدن العاملية التي أنتجتها العوملة بأبعادها اخملتلفة
وهي املدن التي تصفها ساسكيا ساسن (  ) Sassen, 2002بانها مدن
غنية باملعارف ولذا أصبحت مراكزا للسيطرة على النظام االقتصادي
العاملي.
مييز هذه املدن  ،تبعا لألدبيات املعاصرة  ،مالمح هامة منها توافر
الرصيـــد البشــري املتمــيز معرفيــــا ( )Wagner, 2001والذي اصبح
موردا هاما وحيويا للتنمية االقتصادية املعرفية اجلديدة .يضاف اىل
ذلك أن توافر وكفاءة البنية األساسية يف جمال االتصاالت والتعامل
مع املعلومات اصبح املفهوم األكرث مالئمة لتنمية وتخطيط املدينة
املعاصرة يف اط��ار حتوالتها املعرفية وه��و م��ا يتجاوز املفهوم
التقليدي للبنية األساسية يف القرن العشرين التي كانت تعني فقط
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ال���ط���رق وال���س���ك���ك احل��دي��دي��ة
واملوانئ واملطارات.
 - 4التنمية العمرانية املعرفية
فــــــــي الـعـالـــــــــم املتعـــولــــم
 G l o b a l i z i n g Wo r l dالذي
نعيشه اآلن أصبحت املعرفة
وامل���ع���ل���وم���ات وال��ت��ج��ه��ي��زات
االجتماعيـــة والتقنيـــة الالزمــة
إلنتاجها وتواصلها هي مفاتيح
ب���واب���ات ال���رخ���اء االق��ت��ص��ادي.
ال��ف��ائ��ـ��ـ��ـ��ـ��دة االج��ت��م��اع��ي��ـ��ـ��ـ��ة
للتنميــــــة العمرانيــة املعرفيــة
ت��ت��ج��اوز ال��ن��م��و االق���ت���ص���ادي.
فمن ناحية فإنها تقدم تواصل
على مستوى حملي وإقليمي
ودويل م��ن خ�لال شبكة فاعلة
م���ن االت���ص���االت  ،وم���ن ناحية
أخرى فان نوعية احلياة ال تعرف
فقط مبستوى اخلدمات العامة
كالصحة والتعليم ولكن أيضا
باحلفاظ وتنمية القيم الثقافية
واجلمالية والبيئية التي تعطي
ل��ل��م��دي��ن��ة ط��اب��ع��ه��ا وم��ذاق��ه��ا
املميز وجتذب الطبقة املبدعة
وه��و م��ا يعترب مطلب أساسي
لنمو عمراين معريف ناجح.
فـي االقتصـــاد املعريف الشكل
العمرانـــي والرتكيبــــة الوظيفـية
للمدينـــــــــــة تتحــــدد وتتـشـــكل
ب��ق��وى ال��س��وق ال��ع��امل��ي وليس
مببــــادئ التخطيــــط العمراين
التقليديــــة .املعاييـــر العمرانية
ومبـــــادئ التخطيــط اإلقليمي
التـي ورثــــت مـن القرن العشرين

أصبحت عاجزة عن مالحقة التغريات املتسارعة
والتحديــــات امللحـة التــــي يطرحهـــــا االقتصاد
املعرفـــي  ،فدور املعرفة يف خلق الرثوات أصبح
قضية هامة يف املدن التي تتعاطى مع جتربة
العوملة ومـن ثم أصــبــح على اإلدارات العمرانية
واخملططني أن يكتشفوا طرقا جديدة للتمسك
بالفرص املعاصرة لإلنتاج املعريف .أن اقتصاد
مدينة املعرفة يخلق منتجات ذات قيمة مضافة
استعملت فيها األبحاث والتقنيات وقوى العقول.
إن ما تدعيه فكرة التنمية العمرانية املعرفية هو
اقتصاد أمن يف نطاق إنساين وهى بالتايل تنمية
متواصلة ومستدامة.
 - 5حالة الدراسة األوىل :مدينة دبي – اإلمارات
العربية املتحدة
دبي :اقتصاد املعرفة وثورة امليديا واملعلوماتية
تبع��ا للمتغ�يرات احلاصل��ة يف الع��امل التوج��ه
نح��و االعتماد عل��ى اقتص��اد التج��ارة االلكرتونية
والتكنولوجيا او ما اصطلح على تسميته االقتصاد
اجلدي��د ال��ذي هو عك��س االقتصاد الق��دمي القائم

على جمموعة من األنش��طة مثل االسترياد والتصدير
واملق��اوالت والزراعة وغريها  ،فقد ق��ررت دبي التوجه
نحو اقتص��اد املعرفة منذ حوايل عقد كامل حيث مت
صياغ��ة ثالث أه��داف مرحلي��ة حتقق من خالل إنش��اء
ثالث مشروعات رئيسية ريادية  .أما األهداف فكانت :
• تداخ��ل املعلوم��ات والتقني��ة عن طري��ق خلق بيئة
تستقطب الشركات املعنية وتتفاعل وتندمج يف إطار
إمارة دبي وباقي اإلمارات.
• استقطاب املواهب الذكية مدركني أن االقتصاد
املعريف يبنى على األفراد ونوعية وقوى العقول.
• الرتويج اإلعالم��ي املدروس للمضمون واحملتوى
من خالل قنوات صحافية وإعالمية وانرتنت.
 1-5حتليل املشروعات الريادية لبناء اقتصاد
املعريف يف دبي:
عرف��ت مدينة دبي طريقا نحو اقتصاد حقبة العوملة
ع�بر حماولتهـا عب��ور بوابة اقتصاد املعرف��ة وامليديا
واملعلوماتي��ة وهو توجه اس�تراتيجي دعمته قيادات
األس��ــرة احلاكمــ��ة يس��تجيــب الــ��ى إدراك االنحس��ار
التدريج��ي للقاع��دة التقليدي��ة املؤسس��ة لالقتصاد
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وه��ي النف��ط  ،وبالت��ايل كان م��ن الض��رورة الب��دء يف سياس��ة التن��وع
االقتص��ادي  .وم��ن اج��ل ضم��ان حتقي��ق ه��ذا العب��ور مت إنش��اء ث�لاث
مش��روعات كربى وهي مدينة دبي لإلع�لام ومدينة دبي لالنرتنت وقرية
املعرف��ة  ،وتق��ع جميعها يف نط��اق منطقة دبي احل��رة للتكنولوجيا
واألعالم.
 1-1-5مدينة دبي لإلعالم:
تبلغ مساحة املرحلة األوىل من املدينة حوايل  280هكتارا تتضاعف
مرتني حني انتهاء املرحلة الثانية وهي تركز يف إسرتاتيجيتها على
أقسام معينة من األنشطة اإلعالمية مثل القنوات الفضائية التي
وفرت لها البيئة املالئمة وشركات الدعاية واإلعالن العاملية وشركات
العالقات العامة واألبحاث التسويقية والتجارية لتدعيم قدرات تلك
القنوات املالية وبالتايل ضمان استمراريتها وجتنب فشلها كما حدث
مع العديد من القنوات األخرى يف العامل العربي كما دعمت املدينة
بشركات النشر الكربى والصحف العربية املتمركزة خارج الوطن العربي
 ،وقد توجت هذه السياسة بقرارات انتقال بعض الفضائيات العربية
بالكامل من العامل الغربي إيل دبي مثل حالة قناة  .M.B.Cالتي
انتقلت من العاصمة االجنليزية لندن كما حتتوي املدينة على فرع قناة
 .C.N.Nاإلخبارية ووكالة رويرتز لألنباء قسم الشرق األوسط  .وبصورة
أكرث وضوحا فان املدينة تركز على ما يعرف حاليا باإلعالم الرقمي
بتوجهاته اخملتلفة ومنها اإلنتاج السينمائي حيث متتلك املدينة
استوديوهات متخصصة مساحتها  150ألف مرت مربع جمهزة بأحدث
أجهزة التصوير واملؤثرات واملعاجلة .
 2-1-5مدينة دبي لالنرتنت :

املدخل الرئيسي واحلديقة املائية يف الفراغ األوسط ملدينة دبي لالنرتنت

كشفت ثورة التكنولوجيا التي اجتاحت العامل منذ بدايات التسعينيات
عـن وجود فجوة تكنولوجية فـي منطقة اخلليج والشرق األوس��ط ،
كــــمـــــا ان تــوجــــــه معظـــم املؤسسات الدولية ومتعددة اجلنسيات
وكذلك احلكومية يف العامل املتقدم نحو إدارة أعمالها باستخدام
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التكنولوجيـــا ساهـــم يف اتساع
هذه الفجوة .ومن هذا املنطلق
ج��ـ��اءت م��دي��ن��ة دب���ي ل�لان�ترن��ت
لتكوين قاعدة تكنولوجية مهمة
يف املنطقة تعتمد على توفري
التسهيــــالت والبنيــــة األساسية
ال���ت���ي ت��س��ت��ق��ط��ب ال���ش���رك���ات
العاملية يف جمال التكنولوجيا
بحيث يتم توطينها ودجمها يف
األســــواق اجملليــــة واإلقليمية
وبالتايل إتاحــة اخلدمات لعدد
اكرب وبصورة أس��رع وارخ��ص مما
يساعــد بصورة رئيسية يف عبور
الفجــــوة التكنولوجيـــــة السابــق
اإلشارة إليها.

الرتكيب��ة العمراني��ة للمدين��ة وتظه��ر املباين
املستقلة ألفرع الشركات العاملية

وي���ه���دف امل����ش����روع أي���ض���ا إىل
اس��ت��ق��ط��اب أص���ح���اب األف���ك���ار
اجل���دي���دة يف ع����امل اإلن�ت�رن���ت
ومنطقــة الشـرق األوسط مليئة
بنوعيــات متميزة تضطر للهجرة
غربــا لتحقيــــق أفكارهــــا حيــــث
تتوافر البيئـــة املهيــأة الستقبال
ومتـويــل األفكـــار واملشروعــــات
املتميـــزة .ومــــن جهــــة أخــــرى
فــان املدينـة ستستقطب عقوال
غربية لتتفاعـــــل مـــــع العقــــول
احمللــيــــــة فـعــلـــــــى سبيـــــــل

املثــال فان شركـة مايكــروسوفــت نقلــت وحــدة
التعريــب من مدينة سياتــل األمريكية إىل دبي ن
وهذه الوحدة تضم قــرابــة  200موظــف ما بيــن
مرتجمني ومربجمني ميكن إغ��راء نصفهم على
األقل باستمرار التواجد يف املدينة.
 3-1-5قرية املعرفة :
قرية املعرفة مشروع يهدف إىل إقامة جمتمع
معريف متكامل ق��ادر على إث��راء عملية التعلم
عن طريق بناء قاعدة تعليمية متطورة بغرض
حتقيق ه��دف اس�ترات��ي��ج��ي يتلخص يف صقل
الطاقات اإلبداعية وزي��ادة أعداد املتخصصني
يف جمال العمل املعريف مبا لذلك من اثر يف
تسريع معدالت منو االقتصاد حمليا وإقليميا،
وقد بدأ املشروع عام  2002وميتد على مساحة
مليون قدم مربع داخل نطاق منطقة دبي احلرة
للتكنولوجيا واألعالم ويتضمن املشروع أكادميية
األع�لام وأف��رع اجلامعات واملعاهد األجنبية
ومركز اإلبداع ومركز التعلم اإللكرتوين ومؤسسات
األب��ح��اث ومكتبات الوسائط املتعددة ومراكز
تدريبية وتعليمية لشركات تقنيات املعلومات
وجمعيات علمية وتقنية .
ويوضح د .عبد اهلل كرم مدير القرية يف تصريحاته
عام  2002أن فكرة قرية املعرفة خرجت إىل النور
بعد أن تالحظ أن الكثري من اجلامعات األجنبية
ومراكز التعليم العاملية بدأت تهتم مبدينة دبي
كlركزا جديدا للمال واألعمال يف اخلليج والشرق
األوسط كما توازى مع ذلك رغبة حملية يف بناء
جمتمع تعليمي أكادميي غري تقليدي تستخدم
فيه التكنولوجيا احلديثة للتعليم والتعلم .
ويستكمل د .ك��رم أه��داف امل��ش��روع بأنه وسيلة
لتشجيع احلقبة اجلديدة من التعليم القائمة
على اخللط ما بني التعليم التقليدي والتعليم
بواسطة اإلنرتنت والتي يعتقد أنها ستمثل أكرث
من  % 70من طرق التعليم يف املستقبل  ،ويؤكد

أن القرية هــي جهــة ال تسعــى للربح وبالتايل فهي
شديدة االختيارية يف مستوى اجلامعات واملؤسسات
التعليمـيــة التي تنضــم إليهــا وترفــض أن تتحـول إـلى
شركات متفرقة تقد خدماتها بهدف رئيسي هو حتقيق
الربح بالدرجة األوىل .وتنتهي أهداف املشروع بإعداد
املناخ املالئم للمواهب لكي تزدهر وتنمو وتكون قادرة
على اإلبداع واالبتكار البناء وبالتايل تتحول القرية إىل
أداة فاعلة لصقل املواهب وإطالق الطاقات الكامنة.
 -6حالة الدراسة الثانية  :مدينة الدوحة – دولة قطر
" التعليم ل��ي��س ف��ق��ط رك��ي��زة للدميقراطية  ،ولكن
الدميقراطية أيضا هي ركيزة لتعليم" .
الشيخة موزة بنت ناصر املسند .

تبنت قطر يف اخلمس سنوات األخ�يرة رؤي��ة جديدة
يف التنمية االق��ت��ص��ادي��ة ترتكز على فهم تداعيات
ال��ت��ط��ورات االق��ت��ص��ادي��ة يف عصر ال��ع��ومل��ة وترتبط
بتنفيذ استثمارات ضخمة يف جمال التعليم والعلوم
والبحوث التطبيقية يف إطار جعل اقتصاد املعرفة
يف دولة قطر نشطا وفاعال ودوليا .فقد أسس الشيخ
حمد بن خليفة أل ث��اين أم�ير دول��ة قطر ع��ام 1995
مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية اجملتمع وهي
منظمة خاصة غري هادفة للربح وترأس الشيخة موزة
بنت ناصر املسند حرم األمري جملس إدارة املؤسسة
وتشرف شخصيا على أهدافها وبراجمها.
" تكمن رسالة مؤسسة قطر يف تأهيل شعب دولة
قطر ودول املنطقة على مواجهة التحديات الناشئة
يف عامل دائم التغري واالرتقاء بدولة قطر إىل مصاف
ق��ي��ادي��ة يف جم���االت التعليم اإلب��داع��ي وال��ب��ح��وث.
وتوفر مؤسسة قطر ,يف سبيل ترجمة هذه الرسالة
إىل واقع ملموس ,الدعم لشبكة من املراكز وشراكات
م��ع مؤسسات نخبة املنضوية جميعها حت��ت ل��واء
الفلسفة القائلة بأن اإلنسان هو أهم ثروات الوطن وقد
صممت املدينة التعليمية التي تشكل املشروع األهم
يف سلسلة مشاريع مؤسسة قطـر لكـي تكـون مركزا
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للتعليم املتميز والبحوث الكفيلة يف أن حت ّول دولة قطر إىل جمتمع
قائم على املعرفة".
رؤية مؤسسة قطر عن املوقع الرسميQatarfoundation.org :

ولتقييم هذه الرؤية ميكن الرتكيز يف جمال هذا البحث علي مشروعني
هامني من جممل مشروعات مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية
اجملتمع  Qatar Foundationوهو واح��ة العلوم والتكنولوجيا
 Science and Technology Oasisواملدينة التعليمية .
 .1-6مشروع واحة العلوم والتكنولوجيا :
تقدم جمموعة فريدة من
"إن واح��ة العلوم والتكنولوجيا يف قطر ّ
الفوائد من حيث متركزها يف املدينة التعليمية يف قطر .وتكمن
مهمتنا يف زي��ادة الفرص التي ميكن إتاحتها من خالل هذه الفوائد
وتوظيف خرباتنا اخلاصة من أجل القيمة املضافة والتأكد من أن واحة
العلوم والتكنولوجيا يف قطر قد أصبحت من تلقاء نفسها حمورًا دوليًا
لألبحاث وشركات األعمال املرتكزة على التكنولوجيا".
الدكتور أوليان روبرتس املدير التنفيذي لواحة العلوم والتكنولوجيا.

توفر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا البيئة التي تساعد على تطوير
التكنولوجيات وتسويقها كما أنها تقدم مواقع وخ��دم��ات مبعايري
عاملية للشركات الدولية وتسعى إىل احتضان املشاريع التكنولوجية
الناشئة .وتقع الواحة عمرانيا يف نطاق املدينة التعليمية مما يضيف
لها أبعاد معرفية وبحثية من خالل عالقاتها االيجابية مع اجلامعات
البارزة .ومت إنشاء مشروع واحة العلوم والتكنولوجيا الذي يهدف إىل
بناء حاضنة لألعمال لتوفر من خاللها للشركات الناشئة مناخا مالئما
لإلنتاجية كما أنها أطلقت يف  5سبتمرب  2006صندوق إثبات الفكرة
 Proof of Conceptالذي يقدم منحا للباحثني الذين يتخذون من
دولة قطر مقرا لهم  .وتدعيما للركيزة االقتصادية للمشروع فقد مت
طالق صندوقني لالستثمار ،صندوق الشركات الناشئ ة �New Enter
 prise Fundوصندوق الشركات التقنية Technology Venture
 ، Fundبقيمة  130مليون دوالر أمريكي وتبعا لرؤية احملللني  1فان
هذا احلدث ميثل نقلة نوعية يف االقتصاد القطري ويجعل الدوحة
اح��دي أه��م الوجهات املفضلة يف العامل إلط�لاق شركات التقنية
الناشئة.
ع ّينت مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية اجملتمع شركة ANGLE
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للتكنولوجيا ،ومركزها بريطانيا
لتوظيف خرباتها ومهاراتها يف
إدارة واحة العلوم والتكنولوجيا
يف قطر م��ن خ�لال عقد مدته
ث�ل�اث س��ن��وات ينتهي يف شهر
مارس من العام .2009
وه����ي ش��رك��ة ع��امل��ي��ة تختص
ب��������������اإلدارة واالس�����ت�����ش�����ارات
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ل��ك��ي��ة الفكرية
وتطوير األعمال املرتكزة على
التكنولوجيا .وتضطلع ه��ذه
الشركة بخربة فريدة يف جمال
العلوم احليوية ،واإللكرتونيات،
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ع���ل���وم���ات،
واألوب��ت�رون����ي����ات ،وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
املصغرات والربجمة .ولذلك ّ
مت
التعاقد م��ع شركة ANGLE
للتكنولوجيا م��ن أج���ل زي���ادة
ال��ف��رص امل��ت��اح��ة للتطور أم��ام
واحة العلوم والتكنولوجيا يف
قطر.
واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا
التابعة ملؤسسة قطر للرتبية
والعلوم وتنمية اجملتمع ،سوف
تضطلع ب���دور حم���وري عاملي
امل��س��ت��وى ل�لأب��ح��اث العلمية
املرتجمة إىل مشاريع عملية.
ويتوقع أن تشكل مركزًا لإلبداع
واالبتكار العلميني وأرضًا خصبة
ل�لأب��ح��اث ال���ت���ي ت��خ��ط��ط لها
الشركات الدولية ،إذ أنها تعمل
ع��ل��ى ت��وس��ي��ع إط����ار االق��ت��ص��اد
احمل���ل���ي ك��م��ا ت���وف���ر ف���رص���ًا ال
م��ت��ن��اه��ي��ة ل�لارت��ق��اء يف جم��ال

اإلب��داع ،وتوفر الدعم للمؤسسات والشركات
املعنية بتطوير التكنولوجيا وترجمتها إىل
مشاريع وأع��م��ال .كما أنها ستكون منطقة
التجارة احلرة األوىل يف قطر.
 2-6املدينة التعليمية :
تعتبـــر املديـنـــــة التعليميـــة اهــم املشاريع
التي تنجزها مؤسسة قطـر حيـث أنها تشغل
مساحــة  8ماليني مرت مربع وتتضمن جمموعة
متميــزة مــن املراكز التعليمية والبحثية لعل
أهمها وهو اجلانب األكرث أهمية لهذا البحث
هو وجود فروع خلمس من اشهر اجلامعات
يف ال��ع��امل وب��ال��ت��ايل ف��ان اختبار ق���درة تلك
املؤسسات املعرفية على خلق بيئة حمفزة
لإلبداع وقادرة على حتقيق تعاون مبتكر بني
الباحثني وال��ط�لاب واخل��ري��ج�ين  ،ه��و هدف
رئيسي من دراسة هذه احلالة .
املراكز التعليمية األساسية :
صممــت املدينة التعليميـــة التي تضــم أيضا
ّ
عددا وافرا من املساكن والتسهيالت الرتفيهية
لكي تشكل جمتمعــا مـــن املؤسســات يضع
بــــراجمـــه األكادمييـــة والتعليميـــة والبحثية
للمواطــن طــــوال مســـار حياتــه منذ الطفولة
املبكرة وحتى املرحلة اجلامعية املتقدمة.

مقر جامعة فرجينيا كومنولث يف املدينة التعليمية بالدوحة

 -7ايجابية التأثري اإلقليمي للتوجه املعريف
اخلليجي  :حالة البحرين
إن م��ا ي��ح��دث يف اث��ن��ت�ين م��ن أه���م م���دن دول جملس
التعاون اخلليجي ولد نوعا من املوجة التنموية نحو
االق��ت��ص��اد امل��ع��ريف ال��ت��ي ميكن رص��د تداعياتها يف
باقي الدول وتوضح حالة البحرين مدى التأثري واتساعه
حيث أعلن يف نهاية العام املاضي  2006عن مشروع
حديقة التكنولوجيا يف البحرين إلنشاء جممع للعلوم
والتكنولوجيا يف البحرين ( )Te c h n o l o g y P a r k
على  3مراحل  :تبدأ مبرحلة البنية التحتية واملنشــآت
األوىل األساسية  ،فيما املرحلة الثــانية تكمن يف التوسع
يف بعض القطــاعات مثل منشــآت التعليم ،أما املرحلة
الثالثة فرتكز على بناء منشآت وخمتربات يف جماالت
الطاقة وبعض املناطق السكنية التي تتعلق بالطلبة
 ،بكلفة تصل إىل مليار دوالر على مساحة مليوين مرت
مربـع تقريبــا بالقــرب من مشروع درة البحرين  .املشروع
جــاء بالتعــاون مــع عــدة جهات عامليــة منهــا "صوفيا
انتيكوليس" ،والتي تعد ثاين اكرب مدينة تقنية وعلوم يف
العامل ،باإلضافة إىل مشاركة جهات ومدن تكنولوجية
عاملية أخ���رى  ،ب��اإلض��اف��ة إىل أه��م ج��ام��ع��ات العامل
وامل��وج��ودة يف أوروب���ا .وق��د مت التسويق واإلع�ل�ان عن
املشروع فى صورة انه مشروع وطني سيسـمــح بتعــزيز
عـوامــل وأدوات اإلبداع واالبتكار يف قـلب اململكة ،كما
سيكون االبتكار والتكنولوجيا حافزا للمساهمة يف تنمية
وتطوير اململكة مع األخذ بعني االعتبار أهمية تكوين
جمتمع بحريني مؤهل علميا معرفيا.
 -8نتائج وتساؤالت وتوصيات:
أن م��ا ي��ح��دث يف م��دن ال��ش��رق األوس���ط وخ��اص��ة مدن
اخلليج م��ن ب��ن��اء جتمعات معرفية تقنية ه��و ب��دون
ج���دال أف��ض��ل م��ن جت��اه��ل ال��ت��ح��والت امل��ت��س��ارع��ة يف
العامل املعاصر وتكمن اخلطورة يف انعزال بعض هذه
التجمعات وحتولها إىل كيانات مغلقة ال تتفاعل مع
اجملتمع احمللي وال تزيد القدرة االبتكارية والتنافسية
إلفراده وبالتايل فان الفاضل هو وجود رؤية متكاملة لها
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إطارها الزمني املستقبلي تؤكد على املعايري اآلتية :
• أهمية وجود الروية االسرتاتيجية املشجعة حلتمية االقتصاد املعريف على مستوى صنع القرار.
• ايجابية استرياد املعرفة يف عصر العوملة.
• حتقيق مناخ تفاعلي بني مصدر ومستقبل املعرفة.
• إشراك األجيال اجلديدة املتطلعة للمعرفة بعد تهيئتها يف التجمعات املعرفية اجلديدة التي تنشا يف املدن العربية.
• سقوط احلدود اجلغرافية واملكانية ال يعني إهمال التوزيع العادل لألقطاب املعرفية التنموية يف
اطار حملي او إقليمي متوازن.
• احرتام التنوع والتعددية حمليا وإقليميا وبالتايل أهمية تقييم الظروف اخلاصة بكل دولة او إقليم (خليجيا او عربيا).
• التكامل واالستقرار واالستمرارية عوامل حيوية يف جناح االقتصاد املعريف وبناء كياناته اخملتلفة .
 .1-8مقومات اإلطار املقرتح ملنهجية إقامة جمتمعات معرفية عربية:
الرؤية املشرتكة للحقبة املعرفية اجلديدة:
إن إقامة وبناء جمتمع املعرفة تتطلب وعيًا جمتمعيا بضرورة ومساهمة كافة قطاعات اجملتمع وان ال
تلقى املسئولية على عاتق الدولة فقط بل البد من مشاركة القطاع اخلاص ومؤسسات اجملتمع املدين
واألفراد الذين لديهم القدرة واإلمكانيات على نشر ذاك الوعي والبناء املؤسسي لتفعيل معطياته.
تقييم املوقف احمللي:
قيام كل دولة عربية بإجراء املسوح والدراسات امليدانية للتعرف على ما لديها من خمزون معريف وتكنولوجي
وقوى بشرية وإمكانيات مادية وذلك للتأكد من مدى ودرجة توافر البنية التحتية الالزمة إلقامة جمتمع املعرفة.
األطروحات االيجابية حلتمية العوملة:
االنفتاح على العامل لالستفادة من التجارب االيجابية يف ميادين نقل وتوطني املعرفة وتخليقها مع
احملافظة على هوية اجملتمع العربي واألصالة الثقافية على أن تكون هذه األصالة بدون جمود واالنفتاح
بدون ذوبان كلي.
التنوع والتعددية :
اخلصائص والسمات اخلاصة لكل دولة عربية وخصوصياتها يف التعامل مع املعطيات اخملتلفة يناشدون
هذه الدول البدء بتأسيس واحات للمعرفة  knowledge parkوكذلك جامعة تكنولوجيا عربية على أن تضمن
لهما احلياد وذلك بأبعاد السياسة وتأثرياتها على هذه املراكز وأن يختار لهما النخب العلمية والفكرية
القادرة على البدء ببناء النموذج العربي مستفيدة من التجارب العاملية.
املساهمة املعرفية العربية  :من االستهالك إىل اإلنتاج :
حالة املعرفة والتكنولوجيا يف العامل العربي هي النقل واالستهالك وتكاليف ذلك تقدر بعشرات الباليني من
الدوالرات سنويا وهذا األنفاق يذهب دون فائدة كبرية منه نتيجة للتغري املتسارع يف التكنولوجيا واملعرفة
ولذا من الهام ان تضع الدول العربية جزءا من هذا األنفاق لتوطني املعرفة والتكنولوجيا وبناء القاعدة
العلمية حتى يكون هذا األنفاق ،انفاقًا استثماريًا ال انفاقا استهالكيا ً.
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مقاالت
أهداف املدن والتنمية املستدامة
تخ��دم األس��واق املالي��ة غرض�ين يف غاي��ة
األهمي��ة :توجي��ه املدخ��رات نح��و االس��تثمار
املنت��ج ،ومتك�ين األف��راد والش��ركات م��ن إدارة
اخملاطر ع��ن طريق التنوي��ع والتأم�ين ،ونتيجة
لهذا فإن القطاع يش��كل ضرورة أساسية للتنمية
املس��تدامة ،والتي متثل فرصًا استثمارية على
نط��اق عاملي وحتديات غري مس��بوقة يف إدارة
اخملاطر.

يجمع اخلرباء والباحثون واملهتمون بقضايا املدن
وال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة ع��ل��ى أن���ه ينبغي أله���داف
التنمية املستدامة أن تتجاوز فكرة الكوكب املقسم
بشكل ص��ارخ بني أولئك الذين يعطون وأولئك الذين
يتلقون ،وأنه البد من أن تضع األه��داف اجلديدة يف
احلسبان أن العامل اليوم يخضع للعوملة السريعة
وأن التحديات التي تواجه احلكومات واملدن تتجاوز
قطاعات الصحة والغذاء والتعليم.
وفيم��ا يل��ي مقاليــ��ن نش��ــرا يف بروجيك��ت س��نديكيت
باالتف��اق م��ع جري��دة اجلري��دة ،يتن��اوالن التموي��ل م��ن
أج��ل التنمي��ة وعومل��ة التنمي��ة .املق��ال األول حم��ل
عن��وان (األرض تن��ادي القطاع املايل) جليفري س��اكس
أستاذ التنمية املس��تدامة ،وأستاذ السياسات الصحية
واإلدارة ،ومدي��ر معه��د األرض يف جامع��ة كولومبي��ا،
وه��و أيض��ًا املستش��ار اخل��اص لألم�ين الع��ام ل�لأمم
املتحدة لشؤون األهداف اإلمنائية لأللفية ،و هنديل دو
تو الرئيس التنفيذي ملؤسسة إنفستيك إلدارة األصول.

وله��ذا الس��بب ،فعندم��ا يلتق��ي زعم��اء الع��امل
يف يولي��و  2015يف أدي��س أباب��ا حلضور مؤمتر
التمويل من أجل التنمي��ة ،يتعني على الصناعة
املالي��ة أن تكون على اس��تعداد لتق��دمي حلول
عملي��ة عاملي��ة للتحدي��ات املرتبط��ة بتموي��ل
النم��و االقتص��ادي ،وجه��ود احل��د م��ن الفق��ر،
واالستدامة البيئية.
دخلن��ا اآلن ع��ام التنمي��ة املس��تدامة ،ويف
ث�لاث قمم عاملي��ة متعاقبة ،مؤمت��ر أديس أبابا،
واجتم��اع األمم املتحدة لتبن��ي أهداف التنمية
املس��تدامة ،ومؤمت��ر األمم املتح��دة لتغ�ير
املناخ يف باريس يف ديسمرب ،سوف حتاول 193
حكومة ضمان اس��تمرار النمو العاملي وجهود
احلد من الفقر يف إطار بيئة طبيعية آمنة.
إن االقتص��اد العامل��ي ،برغ��م كل العراقي��ل
الضخمة عل��ى الطريق ،يحقق منوًا س��نويًا كليًا
بنس��بة  3إىل  4يف املئة ،وهذا يعني مضاعفة
الن��اجت كل جي��ل ،ورغ��م ه��ذا ف��إن االقتص��اد
العامل��ي ال يحقق النمو املس��تدام يف جانبني
أساس��يني ،ففي العدي��د من أج��زاء العامل ،كان
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مقاالت
النمو منحرفًا بش��دة لصالح األغنياء؛ وكان مدمرًا للبيئة ،إىل حد يهدد احلياة عندما نرى األمر من منظور قرن
كامل من الزمان ،وليس وفقًا لتقارير ربع سنوية أو دورات انتخابية من سنتني.
الواق��ع أن تغري املناخ هو أعظم هذه التحديات البيئية ،فنظرًا إىل مس��ار اس��تخدام الوقود األحفوري احلايل،
ف��إن ح��رارة كوكب األرض من املرجح أن ترتفع بنحو  4إىل  6درجات مئوية فوق مس��توى ما قبل الصناعة ،وهي
زيادة كارثية لإلنتاج الغذائي ،وصحة البشر ،والتنوع البيولوجي؛ بل إنها قد تهدد ،يف العديد من أجزاء العامل،
قدرة اجملتمعات على البقاء .وقد اتفقت احلكومات بالفعل على إبقاء االرتفاع يف درجة احلرارة عند مستوى
أقل من درجتني مئويتني ،ولكنها مل تتخذ حتى اآلن خطوات حاسمة نحو خلق نظام طاقة منخفض الكربون.
ويتعني على الصناعة املالية أن تلعب دورًا حموريًا يف حتفيز التحول العاملي إىل النمو املس��تدام الش��امل،
الفعالة ق��ادرة على نق��ل املعلومات الطويل��ة األج��ل للمدخرين واملس��تثمرين ،وبالتايل
فاألس��واق املالي��ة ّ
متك�ين الش��ركات ،وصناديق التقاع��د ،وجممع��ات التأمني ،وصنادي��ق الرثوة الس��يادية ،وغريه��ا ،من تخصيص
مواردها ملشاريع تعود بفوائد ملموسة طويلة األجل ،وحتمي مدخراتها من الكوارث املالية ،ونظرًا إىل تغري
املناخ ،فإن هذا يعني أن نضع يف احلس��بان على س��بيل املثال ما إذا كانت املناطق الس��احلية اخلفيضة أو
املناطق الزراعية ستتمكن من التحمل.
الفعالة أن تعم��ل أيضًا عل��ى توجيه ق��در أكرب كثريًا م��ن املدخ��رات العاملية
ويتع�ين عل��ى األس��واق املالي��ة ّ
م��ن البل��دان ذات الدخ��ل املرتف��ع حيث آف��اق النم��و الطويل األج��ل ضعيفة نس��بيا إىل املناط��ق ذات الدخل
املنخفض ،حيث آفاق النمو قوية نس��بيا ،نظرًا للفرص اجلديدة لدفع التنمية باالس��تعانة ببنية أساسية قائمة
عل��ى املعلوم��ات .فقبل عش��ر س��نوات فق��ط ،كان مئات املاليني م��ن األفارق��ة يف املناطق الريفية يعيش��ون
خ��ارج تدفق املعلومات العاملية ،واآلن ،بفضل االنتش��ار الس��ريع لتقنية النطاق العري��ض ،أصبحت القرى التي
كان��ت معزول��ة ذات يوم قادرة على االس��تفادة من اخلدمات املصرفية على ش��بكة اإلنرتن��ت ،وخدمات النقل،
والصناعات الزراعية ،وبرامج الصحة والتعليم ،التي تعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على متكينها.
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ومن أجل اغتنام الفوائد املرتتبة على هذه التكنولوجيات
اجلدي��دة على نطاق واس��ع ،وجتنب االس��تثمارات التي
تؤدي إىل تفاق��م األزمات البيئية املتتالية ،فإن الصناعة
املالية س��تحتاج إىل فهم الكيفية التي سوف تعمل بها
أهداف التنمية املس��تدامة على إعادة تشكيل املشهد
االس��تثماري يف الع��امل .وق��د ح��ان الوق��ت اآلن لتبن��ي
مفه��وم االس��تثمار احلقيق��ي الطوي��ل األج��ل ،وال��ذي
يتطل��ب حش��د ق��درة رأس امل��ال اخملص��ص مؤسس��يًا
لدعم فرص االس��تثمار الكفيلة بتأمني مستقبل مستدام
للجميع.
ونح��ن نعل��م أن األمر يتطل��ب اس��تثمارات عامة وخاصة
هائلة لالنتقال نح��و اقتصاد منخفض الكربون ،من أجل
حتقي��ق النصر يف الكفاح العاملي ض��د الفقر واملرض،
وتوف�ير التعلي��م الع��ايل اجل��ودة والبني��ة األساس��ية
املادي��ة يف خمتل��ف أنح��اء الع��امل ،والي��وم يتع�ين
عل��ى املس��تثمرين الواع�ين ،والصناعة املالي��ة ككل ،أن
يتطلع��وا إىل املس��تقبل بعي��دًا عن أس��عار وسياس��ات
السوق اليوم وإىل أسعار السوق وسياسات املستقبل.
على س��بيل املثال ،ال يوجد اليوم س��عر عاملي للكربون
لتحوي��ل االس��تثمار يف الطاق��ة م��ن الوق��ود األحفوري
إىل مص��ادر الطاقة املتج��ددة؛ ولكننا نعل��م أن ضرورة
اإلبقاء عل��ى االنحباس احلراري العاملي عند مس��توى
أدن��ى م��ن درجتني مئويتني تعني أن هذا الس��ر قد يأتي
قريب��ا ،وبوصفه��م وكالء ل��رأس امل��ال الطوي��ل األج��ل
ف��إن املس��تثمرين الي��وم م��ن غ�ير املمك��ن أن يتجاهلوا
س��عر الكرب��ون الق��ادم والتح��ول نح��و مص��ادر الطاق��ة
املنخفض��ة الكربون ،وهذا يعني ابتكار الس��بل العملية
الالزمة لتمويل وتشجيع التحول املطلوب.
ونح��ن نعتقد أن الق��ادة املاليني يري��دون لصناعتهم أن
تلعب دوره��ا احليوي يف التنمية املس��تدامة ،ونحثهم
على املس��اهمة بنش��اط يف الفرص��ة الفري��دة املاثلة
يف هذا العام ،وبوس��ع القائمني عل��ى التمويل اليوم أن
يخت��اروا أن نتذكره��م إما بأزم��ة عام  2008التي أش��رفوا
عليها ،أو جهودهم اخلالقة البارعة لتشجيع االستدامة

يف األمد البعيد.
وعل��ى اف�تراض أنه��م اخت��اروا االحتم��ال الث��اين،
فينبغ��ي لصناع��ة املال أن تعمل م��ع احلكومات
م��ن أج��ل خل��ق إط��ار عامل��ي لالس��تثمار يتضمن
احلواف��ز املناس��بة للتص��دي للتحدي��ات الت��ي
يفرضه��ا النم��و املس��تدام ،وه��ذا يعن��ي ضمن��ًا
اس��تمرار عوملة التمويل ،وهو العنصر الذي يشكل
ض��رورة أساس��ية لتخصيص األموال م��ن املناطق
الغني��ة ب��رأس امل��ال إىل املناط��ق الفق�يرة الت��ي
ً
فض�لا ع��ن تطوي��ر أس��واق
تفتق��ر إىل رأس امل��ال،
رأس املال احمللية القادرة على تس��هيل عمليات
تكوي��ن رأس امل��ال حلماي��ة البل��دان م��ن تقلب��ات
املشاعر العاملية.
وي��ن��ب��غ��ي ل��ل��ق��ادة امل��ال��ي�ين أي��ض��ًا أن ي��ش��رك��وا
املواطنني (املدخرين) يف الرحلة إىل اقتصاد
ً
عدال واستدامة ،وهذا يعني تشجيع
عاملي أكرث
االس��ت��ث��م��ار امل��س��ؤول م��ن خ�ل�ال تبني معايري
متزايدة االرتفاع لإلشراف ،على سبيل املثال ،من
خالل إلزام حمافظ الشركات بتلبية أهداف معينة
لالستدامة ،كما يعني املساهمة يف وضع إطار
جديد لالستثمار يف البنية األساسية العاملية
التي توجه امل��وارد بعيدًا عن املشاريع الضارة
بالبيئة وتعمل على احلد من اإلهدار الذي يرتبط
غالبًا باحملسوبية السياسية.
منذ الث��ورة الصناعية ،عمل التموي��ل كأداة متكني
قوية للتقدم البشري ،وتتلخص املهمة العظيمة
املن��وط بها ه��ذا اجليل م��ن الق��ادة املاليني يف
تعبئة االس��تثمار يف املهارات ،والبنية األساسية،
والتكنولوجي��ات املس��تدامة الق��ادرة عل��ى إنهاء
الفقر ،ونش��ر الرخاء ،وحماية كوكب األرض ،وسوف
يك��ون أولئ��ك الذي��ن يتحرك��ون ً
أوال لتنفي��ذ ه��ذه
املهمة هم األكرث حكمة واألكرث ثراء.
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مقاالت
املقال الثاين

(عوملة التنمية املستدامة)
لألستاذ مانيش بابنا املدير اإلداري ملعهد املوارد العاملية ،وكيتي فان دير هايدن املديرة األوروبية للمعهد:

ينبغ��ي أله��داف التنمية املس��تدامة أن تتج��اوز فكرة الكوكب املقس��م
بش��كل ص��ارخ ب�ين أولئك الذي��ن يعط��ون وأولئ��ك الذي��ن يتلق��ون ،والبد
أن تض��ع األه��داف اجلدي��دة يف احلس��بان أن الع��امل يخض��ع للعوملة
ً
فضال ع��ن االحتياجات،
الس��ريعة ،حي��ث لدى كل ال��دول بعض األص��ول
وتتجاوز حتديات اليوم الصحة والغذاء والتعليم.
يف عام  2015س��وف تكتسب مس��ألة البحث عن كيفية متكني العامل من
القضاء على الفقر املدقع وحتسني رفاهية اإلنسان ُبعدًا جديدًا ملحا،
م��ع انتهاء العم��ل بربنامج األه��داف اإلمنائية لأللفية ووضع اللمس��ات
األخرية جملموعة جديدة من األهداف؛ أهداف التنمية املستدامة.
ويق��دم األم�ين الع��ام ل�لأمم املتح��دة ب��ان ك��ي م��ون يف "تقري��ره
التجميعي" الذي رس��م فيه اخلطوط العريضة للعناصر الرئيس��ية يف
أجن��دة ما بع��د  2015إرش��ادًا قويًا بش��أن الهيئ��ة التي ينبغ��ي أن تكون
عليه��ا التنمي��ة املس��تدامة ،وم��ا يتعني على زعم��اء الع��امل أن يقوموا

به عل��ى مدى الس��نوات اخلمس
عش��رة التالي��ة لتحقيقه��ا ،وبعد
عام�ين م��ن حتدي��د أه��داف
التنمي��ة املس��تدامة وصياغته��ا
فالب��د أن يكون الرتكي��ز يف العام
املقبل عل��ى كيفية حتقيق هذه
األهداف؟
الواق��ع أن الطم��وح الرئيس��ي
يتس��م باجل��رأة :القض��اء عل��ى
الفقر املدق��ع بحلول عام ،2030
ولتحقي��ق ه��ذا فالب��د أن تتحول
أه��داف التنمي��ة املس��تدامة
بعيدًا عن منوذج القرن العشرين
للتنمي��ة ،وال��ذي مبوجب��ه كان��ت
البل��دان الغني��ة تعط��ي امل��ال
للبل��دان الفق�يرة ،ويف األغل��ب
إلطع��ام اجلوع��ى وحتس�ين
الصحة والتعليم .كانت األهداف
اإلمنائي��ة لأللفية ناجحة بش��كل
ملح��وظ يف العدي��د م��ن ه��ذه
اجمل��االت ،ولكن الص��ورة تغريت
بش��كل كب�ير من��ذ ذل��ك احل�ين،
وهن��اك جمموع��ة جدي��دة م��ن
االقتص��ادات الناش��ئة -مب��ا يف
ذل��ك الص�ين والهن��د والربازي��ل
وجن��وب إفريقي��ا -تتس��ابق إىل
التحديـــ��ث .ويتـ��وىل القطــــ��اع
اخل��اص دورًا أك�بر يف التنمي��ة
االقتصــاديــ��ة ،ويهــ��دد التدهور
البيئ��ي املكاس��ب الت��ي حتققت
يف العقود األخرية.
وينبغــ��ي ألهـــ��داف التنــمــي��ة
املس��تدامــة أن تتجــ��اوز فكــ��رة
الكوك��ب املقس��م بش��كل ص��ارخ
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وس����وف ي��ت��ط��ل��ب حت��ق��ي��ق ه��ذه
األه��داف ثالثة مكونات ضرورية:
آل���ي���ات ال���ت���م���وي���ل ،وال���ت���ج���ارة،
وال��ش��راك��ات ،فبعد م��رور أربعني
عامًا منذ وعـدت البلدان الغنية
بتخصيـــــص  % 0.7مــن ناجتـهــا
احمللي اإلجمايل للمساعدات،
تظل التزاماتها أق��ل م��ن نصف
ذل��ك امل��س��ت��وى .ورغ��م أن أغلب
االق��ت��ص��ادات ال��ن��اش��ئ��ة مل تعد
تعتمد على املساعدات فإنها
تظل تشكل أهمية بالغة للبلدان
ذات ال��دخ��ل املنخفض ،ورغ��م
هذا فحتى إذا جنحنا يف تلبية
أه����داف امل��س��اع��دات بالكامل
فإن تكاليف التحول إىل التنمية
امل��س��ت��دام��ة ستكون أك�بر كثريًا
من كل ما قد تتمكن املساعدات
وح��ده��ا م��ن تغطيته ،وينبغي
لنا أن نبحث عن مصادر جديدة
للتمويل ،وأن نضمن أن اإلنفاق
احلكومي يتماشى مع أجندة
ال��ت��ن��م��ي��ة امل���س���ت���دام���ة ،وأن
نستهدف تلك اجمل���االت حيث
ميكن حتقيق القدر األعظم من
اخلري باألموال املتاحة.
ب�ين أولئك الذين يعط��ون وأولئك الذين يتلقون ،والب��د أن تضع األهداف
اجلديدة يف احلس��بان أن العامل يخضع للعوملة الس��ريعة ،حيث لدى
ً
فضال عن االحتياجات ،وتتجاوز حتديات اليوم
كل الدول بعض األص��ول
الصح��ة والغذاء والتعلي��م ،والبد أن تعمل أهداف التنمية املس��تدامة
عل��ى دمج ه��ذه الش��واغل مع مطال��ب الطبق��ة املتوس��طة العاملية
النامي��ة ،والتأث�يرات املرتتب��ة عل��ى الق��وى السياس��ية واالقتصادي��ة
املتحول��ة ،والتحديات املتمثلة باالس��تدامة البيئية ،مبا يف ذلك تغري
املناخ.

يف الكث�ير م��ن بل��دان الع��امل
النامي تتعقد جهود االس��تثمار
يف التنمي��ة املس��تدامة ألن
عائ��دات الضرائ��ب هن��اك أقل من
أن تغط��ي االحتياج��ات ،ولك��ن
ع�لاج ه��ذه املس��ألة ال يتأت��ى
دومًا بزيادة املعدالت الضريبية؛
ب��ل إن األم��ر يتعل��ق يف األغل��ب
بكيفي��ة حتصي��ل الضرائ��ب م��ن
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مقاالت
الن��اس والش��ركات ،وعل��ى ه��ذا ف��إن س��د الثغ��رات
وتضيي��ق اخلناق عل��ى التهرب الضريبي من الس��بل
الكفيل��ة بضمان حتصيل الضرائب ،ووفقًا لتقديرات
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فإن كل دوالر
من املساعدات ُي َ
نفق على حتسني عملية حتصيل
الضرائ��ب يحق��ق يف املتوس��ط م��ا قيمت��ه 350
دوالرًا من العائدات .وااللتزام املش�ترك الذي يقوم
على املبادرات من جمموعة الثماين من ش��أنه أن
يجعل إخف��اء التهرب الضريبي ال��ذي يعتمد على
املالذات الضريبية أو غسل األموال أكرث صعوبة.
ولن يتس��نى للحكومات وحدها حتقيق املستقبل
املس��تدام ،فالقط��اع اخل��اص أيض��ًا يس��تطيع أن
ي��ؤدي دورًا مهمًا يف جماالت مثل الطاقة والزراعة
والتنمي��ة احلضري��ة ،مب��ا يف ذل��ك ش��بكات النق��ل
واملياه القادرة على دفع االبتكار واإلبداع والفرص
االقتصادي��ة ،ورغ��م أن مس��تويات التموي��ل اخلاص
أك�بر كث�يرًا م��ن التمويل الع��ام الدويل ،ف��إن توجيه
ه��ذه األموال اخلاصة نح��و الربامج التي تصل إىل
األك�ثر فقرًا وحتم��ي البيئ��ة يتطلب توف�ير احلوافز
السياسية الصحيحة ،مثل تسعري الكربون ،واليقني
التنظيمي ،واالستخدام احلكيم للمال العام.
تعمل التجارة على تعزيز اإلنتاج احمللـــي وتوليــــد
اإليــ��رادات الكفيلة باملس��اعدة يف تغطية تكاليف
التنمي��ة ،ولقد حتققت مكاس��ب مهم��ة يف القدرة
عل��ى الوص��ول إىل األس��واق يف األعوام اخلمس��ة
عش��ر املاضية :ذل��ك أن  %80من ص��ادرات البلدان
النامي��ة إىل الدول املتقدم��ة أصبحت اآلن معفاة
من اجلمارك ،يف حني انخفض متوسط التعريفات
بشكل عام.
ولك��ن التكالي��ف املرتتب��ة عل��ى احلواج��ز غ�ير
اجلمركية قد تكون أعظم من التعريفات اجلمركية
بالنس��بة إىل البل��دان املص��درة ،واملطل��وب اآلن
ه��و إقامة ش��راكة دوليـ��ة تس��اعــــد البلـــــ��دان ذات
الدخل املنخفض يف االندماج فـي الســـوق الـتي
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حتكمــهـــا العوملة مع حتس�ين معايري البيئة والعمل
يف الوقت نفسه ،ومن املمكن أن تعمل أهداف التنمية
املس��تدامة عل��ى خلق الزخم السياس��ي ال�لازم لدفع
ه��ذه اجلهود ،والتي يصبح م��ن املمكن آنئذ صياغتها
وتأطريه��ا من منظم��ة التجارة العاملية يف ديس��مرب
.2015
ولكي تصبح التنمية مس��تدامة فإن األمر يتطلب أيضًا
التعجي��ل باإلب��داع ونش��ر التكنولوجي��ا ب�ين اآلن وع��ام
 ،2030ومن املمكن أن تعمل الشراكة العامليــة علــى
حتفيــز االس��تثمـار يف البحث والتطوير وتسهيل تدفق
املعلوم��ات ب�ين العلم��اء ،ورج��ال األعم��ال ،وصن��اع
السياسات.
ومـن املمكـن أن تساهـم مثـل هـذه الشراكات اجلديدة
املبدع��ة يف حتقي��ق التقـ��دم يف مواجهة املش��اكل
املعقدة التي تعجز احلكومات أو منظمات اجملتمع
امل��دين أو القط��اع اخل��اص ع��ن حله��ا مبفرده��ا.
عل��ى س��بيل املثال جن��ح التحال��ف العامل��ي من أجل
اللقاح��ات والتحص�ين ،وال��ذي يتأل��ف من ش��راكة تضم
منظم��ات دولي��ة ،ومؤسس��ات خريي��ة ،وحكوم��ات،
وش��ركات ومنظم��ات بحثي��ة ،يف تطعي��م  440ملي��ون
طف��ل من��ذ ع��ام  ،2000كم��ا س��اعد يف جتن��ب أك�ثر
م��ن س��تة ماليني وف��اة ،ويتع�ين علين��ا أن نعم��ل على
حتس�ين ه��ذه األمناط م��ن الش��راكات وتوس��يعها يف
التصدي لتحديات أخرى ،مثل البنية األساسية والزراعة
والطاقة.
وبني اآلن وس��بتمرب  ،2015عندما يجتمع رؤس��اء الدول
يف اجلمعي��ة العام��ة ل�لأمم املتحدة ،س��وف تتاح لنا
فرصة تاريخية لوضع العامل على مس��ار أكرث اس��تدامة
ق��ادر عل��ى اس��تئصال الفق��ر وتعزي��ز الرخ��اء للجميع.
وتزودن��ا األه��داف الطموحة بأس��اس متني ملس��تقبل
أكرث إش��راقا ،ولك��ن على مدى األش��هر املقبل��ة ،يتعني
عل��ى الزعم��اء أن يعملوا معًا على وض��ع العامل على
الطريق الصحيح لتحقيق هذه الرؤية.

إعرف مدينتك
نـزوى مديـنـة الـتـاريخ والـعـلـم والـتـراث

عاصمة للثقافة اإلسالمية عام 2015
املهندس عبد احلميد حسن شــقري

anab-1987@hotmail.com

ن��زوى مدين��ة التاري��خ والعل��م وال�تراث ،وقلع��ة األصال��ة
واجمل��د الش��امخ ,معق��ل الق��ادة والعظم��اء ،وموئ��ل
العلم��اء والفقه��اء ،ومرت��اد الش��عراء واألدب��اء ..إنه��ا
املدين��ة ذات اجلمال الفت��ان ..واملناظر زاهي��ة األلوان..
والعامرة ببيوت اهلل ومدارس تعليم الفقه والسنة النبوية
املطهرة وحتفيظ القرآن الكرمي ..كانت عاصمة لسلطنة
ُعمان خالل القرنني السادس والسابع امليالديني.
نزوى أحد مراكز اإلشعاع احلضاري املعروفة يف الوطن
العرب��ي ,وتع��رف بلقبه��ا(( :بيض��ة اإلس�لام)) ,وأحيان��ًا
((تخت الع��رب)) أو ((مدينة العل��م)) ،ألهميتها الثقافية
والديني��ة ,فق��د خرج منها أئم��ة ع��دة ودرس فيها علماء
ك�ثر ,وقد تضاف��رت طبيعته��ا الغنية مع جهود اإلنس��ان
املب��دع لتجع��ل منه��ا مدين��ة متألق��ة ,نابض��ة باحلي��اة
واجلمال.
العماني��ة
وم��ع بداي��ة الع��ام 2015م تتب��وأ مدين��ة ن��زوى ُ
مكانها عاصمة للثقافة اإلسالمية خلفًا ملدينة الشارقة
اإلماراتية التي حملت اللقب يف عام 2014م.

موقعها اجلغرايف

العماني��ة ،وتبع��د  173كم
تعت�بر نزوى م��ن كربى امل��دن ُ
شرقي العاصمة مسقط ,وهي املدينة الرائعة اخلصبة
اخملض��رة ،حي��ث التم��ازج الرائ��ع الفري��د ب�ين الطبيع��ة
واحلداثة ،ويعلو قمته��ا قلعتها التي مت تصنيفها ضمن
قائم��ة اليونس��كو للمعامل األثرية العاملي��ة .ومتتد هذه
الواح��ة الضخم��ة م��ن أش��جار النخي��ل ملس��افة ثمانية
كيلوم�ترات عل��ى طول جم��رى واديني مم��ا يضفي على
ً
جم��اال أخ��اذًا جع��ل منه��ا واح��دة م��ن أك�ثر
املنطق��ة

املناط��ق الت��ي تزخ��ر باملقومات الس��ياحية يف
سلطنة ُعمان.
تتميز مدينة نزوى مبوقعها االسرتاتيجي ،إذ تقع
على س��فح اجلبل األخض��ر من جهت��ه اجلنوبية،
وحتده��ا والي��ة ((أزك��ى)) م��ن اجله��ة الش��رقية،
واجلب��ل األخض��ر م��ن اجله��ة الش��مالية ،ووالية
((به�لا)) من اجله��ة الغربية ،ووالي��ة ((منح)) من
اجله��ة اجلنوبي��ة .وتتع��دد طبوغرافي��ة مدين��ة
ن��زوى ,فمنه��ا الس��هول املنبس��طة ،والواح��ات
اخلض��راء ،واحلدائق الت��ي ترويها األف�لاج واآلبار
التي تنساب من األودية والشعاب؛ كما أن أوديتها
ذات حصب��اء ،فمنه��ا الفريوزية ،ومنها املاس��ية،
ت��روق لناظره��ا ،ومرتفعاته��ا اجلبلي��ة حتيط بها
كالدروع حتصنها وتغذيه��ا باملياه النقية .ويعد
اجلبل األخضر حصنًا منيعًا ملدينة نزوى بس��بب
تضاريس��ه الصعب��ة وعل��وه وكهوف��ه الت��ي تعترب
خماب��ئ حصينة عند احلاجة .ويطل هذا اجلبل
على أرب��ع واليات :والية احلمراء من جهة الغرب،
وواليت��ي الرس��تاق والعوابي من الش��مال ،ووالية
أزكى من اجلهة اجلنوبية الشرقية.
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إعرف مدينتك
نشأة املدينة وتسميتها

م��ن الصعوبة مب��ك��ان حت��دي��د الزمن
الذي بنيت فيه مدينة نزوى التاريخية,
ألن تاريخها مرتبط بنشأة احلضارة
العمانية القدمية ,والسومريون هم
ُ
أول م��ن ع��م��ر ُع��م��ان واستوطنوها,
وق��د أث���روا فيها ,وتظهر آث��اره��م من
خالل استغالل ال�ثروات املوجودة كـ
((النحاس)) ,أي ان أول نحاس يستخرج
العماين ،وأول
يف العامل هو النحاس ُ
من استخرجه هم السومريون .ويقال:
إن أول من بناها عرمان بن عمرو األزدي,
منذ أك�ثر م��ن ستة آالف وخمسمئة
سنة .وقد سكن فيها العرب القدامى
ب��ق��ي��ادة ع��م��ان ب��ن ق��ح��ط��ان ب��ن ه��ود
عليه السالم ,وأتى بعده أخوه يعرب,
ومن أشهر الشخصيات التي تذكر يف
ُعمان -وحتديدًا يف مدينة نزوى -هو
مالك بن فهم األزدي ,الذي حرر البالد
من الفرس بعد أن وحد القبائل العربية
يف شرق شبه جزيرة العرب.
أما تسمية املدينة بهذا االسم (نزوى)
فيعود للفعل نزا ،ينزو ،نزوًا ،ونزوانًا ،أي
وث��ب وانطلق وان��ق��ض على فريسته,
والنزوة تعني الوثبة .ويقال :نزوي على
قياس وثبي .وقد تكون التسمية جاءت
مبعنى االنطالق واالنقضاض؛ بينما
يرى ياقوت احلموي يف كتابه معجم
البلدان بأن التسمية تعود جلبل يقع
غربي املدينة ويدعى نزوى ,ويؤكد
ه��ذا ال���رأي القاموس احمل��ي��ط .ويف
العمانيني-
املقابل ،جند أن غالبية ُ
مؤرخني وباحثني وسواهم -يجمعون
ع��ل��ى أن ن���زوى ت��ع��ود تسميتها إىل
74
العدد 167

نبع ماء شهري باملكان يقع حتديدًا بجوار حصن نزوى ،كان اسمه
((زوى)) ،وال وجود له يف احلاضر.
ويصف ((ابن بطوطه)) رحلته إىل نزوى وما شاهده فيها يف كتابه
الشهري ((حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار))" :ثم
قصدنا بالد ُعمان فسرنا ستة أي��ام يف الصحراء ،ثم وصلنا بالد
ُعمان يف اليوم السابع ،وهي خصبة ذات أنهار وأشجار وبساتني
وحدائق نخل وفاكهة كثرية خمتلفة األجناس ،ووصلنا قاعدة هذه
البالد وهي مدينة ((ن��زوى)) (وضبط اسمها بنون مفتوحة وزاء
مسكنة وواو مفتوحة) ،مدينة يف سفح جبل حتف بها البساتني
واألنهار ،ولها سوق حسنة ومساجد معظمة نقية .وعادة أهلها
أنهم يأكلون يف صحون املساجد ،ويأتي كل إنسان مبا عنده
ويجتمعون لألكل يف صحن املسجد ،ويأكل معهم الوارد والصادر،
ولهم جندة وشجاعة".

معامل نزوى شواهد حضارة
ن���زوى مدينة غنية ج �دًا ب��األواب��د التاريخية .ومي��ك��ن ال��ق��ول :إن
املدينة -بأحيائهــا القدميــة وجوامعهـــا ومساجدهـــا وقالعها
وحصونها -متثل متحفــًا ناطقًا بأصالة هذه املدينة العريقة
وعمق جذورها يف الرتاث املعماري العربي اإلسالمي الراقي..
إذ فيها من األعمال الفنية ما يقف أمامه اإلنسان مبهورًا مدهوشًا,
وليس بإمكانه أن يتخيل مقدار ما يف هذه املدينة من العظمة
والفخامة وحسن الرونق وبديع الصور .ومن أشهر معاملها نذكر:
 )1املساجد التاريخية
منذ أن اعتنق أه��ل ُعمان اإلس�لام طواعية يف العام السادس
الهجـــري ,شيـــد الصحابــي اجلليــل مــازن بن غضوبة السعدي
العماين ,ال��ذي ك��ان يسكن يف مدينة سمائل ،أول مسجد يف
ُ
ُعمان ويسمــى حاليــا مبسجــد ((املضمار)) .وكان هذا املسجد
نقطة البداية النتشار املساجد وعمارتها يف هذا البلد املسلم.
وتعاقبت األي��ام والسنــوات واملساجد ت��زداد انتشارًا وتطورًا يف
العمانية التي ساهمت
أحجامها وحمتوياتها .ومن أهم املساجد ُ
يف احلركة العلمية يف سلطنة ُعمان يف القرون األوىل للهجرة
ما يلي:
 جامع الشواذنة :بني هذا املسجد يف السنة السابعة للهجرةالنبوية ،ورمم عدة مرات ،لكن احملراب مل يزل قائمًا منذ بنائه األول.

ولقد عمر هذا املسجد عدد من األفاضل العلماء ،الذين لزموا
فيه العبادة وحلقات الذكر ،ونشروا من خالله العلوم يف العقيدة
وأصول الفقه ،واحلديث واللغة ،من نحو وصرف وبالغة ،نذكر منهم
العالمتني أبا عبد اهلل عثمان األصم وأبا علي احلسن بن سعيد
وأخاه أبا زكريا يحيى بن سعيد .ولقد جدد بناؤه مرارًا ،وهو عامر
باملصلني .ومت مؤخرا االنتهاء من ترميمه على الطراز املعماري
القدمي .يف هذا اجلامع -كما تقول الروايات التاريخية -قرئت رسالة
النبي حممد صلى اهلل عليه وسلم إىل ملكي ُعمان يف تلك الفرتة
عبد وجيفي ابني اجللندي.
 جامع سعال :يعترب ثاين جامع يف نزوى بعد الشواذنة ،ويقال :انهبني أيضًا يف السنة الثامنة للهجرة ،وجدد بناؤه عدة مرات ،ويف
عمر هذا املسجد عدد من العلماء
احملراب تاريخ البناء .ولقد َ
الصاحلني ،وأقيمت فيه حلقات الذكر والتدريس ،وتخرج فيه عدد
كبري من العلماء ،وله دور كبري يف نشر التعليم الديني ،وهو عامر
باملصلني.
 ج��ام��ع ن���زوى (ج��ام��ع السلطان ق��اب��وس) :بني ه��ذا املسجداجلامع بنزوى يف القرن الثاين الهجري ،وليس هنالك من تاريخ
يحدد سنة بنائه ،ويعد من أكرب اجلوامع يف نزوى ويقع يف مركز
املدينة مالصقا للقلعة ،ويعد ه��ذا اجلامع -قدميا وحديثا-

دوحة نزوى العلمية وجامعتها ،وقد
تخرج منه ج��ل علمائها ومثقفيها.
ويف مطلع السبعينيات م��ن القرن
املاضي ,أدخ��ل��ت عليه زي���ادة كبرية
يف املساحة وبني بناء يليق ومكانته
الدينية التاريخية ،ويعرف اليوم بجامع
السلطان ق��اب��وس ،وفيه يقوم اليوم
معهد للعلوم اإلسالمية.
 مسجد ال��ش��رج��ة :ي��ق��وم ب��ن��اؤه يفمنطقة س��ع��ال وه���و م��ن املساجد
ال��ق��دمي��ة ،ت��زي��ن حم��راب��ه ن��ق��وش غاية
يف الدقة واجلمال ،وتؤشر الكتابات
املوجودة على احملراب اىل انه بني
يف سبعمئة وسبعة وعشرين هجرية.
 مسجد الشجبي :بني هذا املسجديف أواخ��ر القرن الثاين أو يف مطلع
القرن الثالث الهجري ،ثم قام بتجديده
العالمة أبو القاسم سعيد بن عبد اهلل
الشجبـي يف القرن السادس الهجري،
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بعدما اندثر بناؤه األول .ويتبع هذا املسجد مدرسة لتحفيظ القرآن
الكرمي ،لها أموال موقوفة وما زال تعليم القرآن مستمرا بها وكذلك تقام
بعض احملاضرات للنساء يف هذه املدرسة .وما زال هذا املسجد
عامرا باملصلني حتى يومنا هذا.
 مسجد اجلناة :يقع يف حارة سعال بنزوى .واسمه مشتق من واحةاجلناة .وحلقه عدة جتديدات ،وال يزال يحتفظ مبحراب بارتفاع أربعة
أمتار وعرض ثالثة أمتار .وتقرأ الشهادة على جزئه األعلى بخط كويف
كبري يعلوها أشكال الزهريات؛ أما اإلطار اخلارجي املستطيل ،فيحتوي
على ستة عشر ختمًا كبريًا يتبع ًّ
كال منها ختم أصغر ،ونقشت كلها من
ً
وأشكاال هندسية خمتلفة .واإلطار
اجلص بدقة .ومتثل رسومه زهريات
الداخلي مستطيل الشكل حممول على عمودين منقوشني على
جانبي جتويف احمل��راب ،ويشتمالن على الزخارف النباتية املألوفة
العمانية.
على احملاريب ُ
 مسجد أبي احل��واري :نسب هذا املسجد إىل العالمة حممد بناحل��واري بن عثمان العقري النزوي ،بناه هذا الشيخ يف القرن الثالث
الهجري ،وال يزال قائمًا معمورًا باملصلني ،وقد اتخذ رحمه اهلل مدرسة
لتدريس الفقه وعلوم العقيدة واحلديث واللغة من نحو وصرف وبالغة،
ولقد ج��دد بناؤه ع��دة م��رات ومل تذكر املصادر التاريخية ال��ذي قام
بتجديده وال تاريخا لذلك.
 )2القالع واحلصون التاريخية
ال ميلك الزائر ملدينة نزوى إال أن يعرج على قالعها وحصونها التي كتبت
يف جمموعها التاريخ املشرف ألبناء هذا البلد الذي سقط الطامعون
به على عتبات قالعه العصية ,ومن أشهرها:
 قلع��ة ن��زوى الش��هباء :تعت�بر حتف��ة معماري��ة تتجل��ى فيه��ا مع��املالعماني��ة التقليدية وبراعة الهندس��ة العس��كرية ،مت تصنيفها
العم��ارة ُ
ضم��ن قائمة اليونس��كو للمعامل األثرية العاملية ,فهي تقع يف وس��ط
مدين��ة ن��زوى وتالصق حصن نزوى ال��ذي يعترب املركز السياس��ي للوالية
قدميا ،ولها علو متميز جعلها من أهم املعامل التاريخية يف السلطنة.
بناها اإلمام س��لطان بن سيف بن مالك اليعربي عام 1660م الذي اشتهر
بأن��ه اإلم��ام الذي ط��رد الربتغاليني م��ن ُعمان ,واس��تغرق بناؤه��ا اثنتي
عشرة سنة.
العماني��ة بك�بر حجمه��ا
تتمي��ز قلع��ة ((ن��زوى الش��هباء)) م��ن الق�لاع ُ
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وإش��رافها م��ن علياء عل��ى واحة
خض��راء وغابة م��ن النخيل تروي
بساتينها شبكة من األفالج ويزيد
ط��ول برجه��ا الدائ��ري الضخ��م
ع��ن  37م�ترًا م��ع س�لامل توص��ل
إىل منص��ة تعط��ي للزائ��ر نظرة
علوي��ة مداه��ا  360درج��ة ح��ول
ال�برج واملناظر الرائع��ة للمدينة
ذات األش��جار الوارف��ة فيم��ا يبلغ
ط��ول قطرها اخلارج��ي  43مرتًا
والداخل��ي  26م�ترًا وبه��ا س��بع
آب��ار وعدد م��ن األب��راج الدفاعية،
ويتش��كل بناؤها م��ن مزيج الطني
والص��اروج (الط��وب العم��اين)
واألحجار الصلبة.
العمانية برتميم
قامت احلكومة ُ
القلع��ة .ويف ع��ام 2008م مت
افتتاح متحف نزوى داخل القلعة،
ويض��م العديد م��ن املعروضات
احلرفي��ة والتقليدي��ة م��ن والي��ة
نزوى وما تشتهر به الوالية.
 حصن نزوى :ويقع هذا احلصنبجانب قلعة نزوى الشهباء ,وقد
بن��ي يف عه��د اإلم��ام حمم��د
ب��ن عب��د اهلل ب��ن أب��ي عف��ان يف
الق��رن الث��اين الهج��ري .وق��د
ج��دد م��رات ع��دة مت��ت خالله��ا
تعليت��ه وزي��ادة قوت��ه .كان ه��ذا
احلصن قدميًا هو املركز اإلداري
السياس��ي للمدين��ة وللمنطق��ة
مبجملها ،وبش��كل خاص عندما
كان��ت عاصم��ة للدول��ة .وحت��ى
س��بعينيات الق��رن املاض��ي كان
مقر ال��وايل واملكان الذي يلتقي

حصن نزوي

املواطن��ون ملناقش��ة قضاياه��م وحس��م خالفاتهم ,والي��وم يف إحياء
للتقالي��د القدمية يس��تعيد هذا احلص��ن دوره اإلداري يوم��ًا واحدًا يف
األس��بوع ،حيث يباش��ر في��ه الوايل أعم��ال الوالي��ة ويلتق��ي املواطنون،
يناقش قضاياهم ويحسم خالفاتهم متامًا كما كان يف املاضي.
 حص��ن بي��ت الردي��دة :يعود تاريخه إىل القرن الس��ابع عش��ر ,قام ببنائهاإلمام س��لطان بن س��يف اليعربي ثاين أئمة الدول��ة اليعربية الذي توىل
اإلمام��ة يف الفرتة 1059هـ-1090هـ املوافق 1649م1679 -م ،وجدده
ووسع فيه الشيخ حممد بن اإلمام أحمد بن سعيد ،وهذا البيت مبوقعه
املتميز كان يس��يطر على عن��ق الطريق املتج��ه إىل اجلبل اخلضر وهو
بناء مربع مكون من طابقني يحصنه سور توجد على زواياه بعض األبراج
الصغرية ،ومير يف س��احة هذا املعلم الفلج الكبري املعروف باس��م فلج
اخلطمني.
يجم��ع احلص��ن بني عناص��ر فن البن��اء املعم��اري الدفاع��ي واحمللي
التقليدي ،وتخفي أجزاء جدرانه السميكة -ذات األبراج املشيدة من آجر
الطني -يف داخلها معمارًا أنيقًا ,يكشف عن أقواس متعددة النصوص,
وسقوف مطلية ونقوش من اجلص متقنة ورائعة.
ـ حصن تنوف :يقع على س��فح اجلبل األخضر مبنطقة تنوف التي يحمل
اس��مها ،وج��اء بن��اؤه كم��ا يب��دو ألغ��راض عس��كرية يف املق��ام األول إذ

يحت��ل موقع��ًا اس�تراتيجيًا م��ن
حي��ث حتكم��ه يف مدخل اجلبل
األخض��ر ،وه��و حص��ن فس��يح
حتيط ب��ه ثالثة ب��روج ويحكى أن
بانيه هو الش��يخ حممد بن سلط
النبهاين.
 )3األفالج
تنتش��ر األفالج والعيون يف كافة
أنح��اء ن��زوى ،حي��ث يزي��د عددها
عن  89عينًا وفلجًا.
 فلج دارس :ه��و أه��م األف�لاجوأش���ه���ره���ا ،وي��ت��م��ي��ز ب��ات��س��اع��ه
وام����ت����داده ال��ش��اس��ع وم��ي��اه��ه
اجلارية العذبة ،وهو من املعامل
السياحية اجلديرة باملشاهدة,
وي��ع��ت�بر م���ن أك��ب�ر األف���ل��اج يف
سلطنة ُعمان ,وه��و م��درج يف
قائمة اليونسكو للرتاث العاملي،
ويصل تصريفه املائي إىل 55
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لرتًا مكعبًا ,وترتوي منه قرابة مئة ألف نخلة اىل جانب
مساحات شاسعة من األراضي الزراعية.
يتك��ون فلج دارس من رافدي��ن :األول يطلق عليه الرافد
أو الساعد الكبري ويبلغ طوله  1700مرت وسمي بالرافد
الكب�ير ألن��ه األكرث غ��زارة؛ وأم��ا الرافد أو الس��اعد اآلخر
فيس��مى الصغري ألنه األق��ل غزارة ،ويص��ل طوله نحو
 1900م�تر ،ويبل��غ إجمايل طول قنوات��ه حوايل 7990
مرتًا .ومن املعروف أن أهل والية نزوى يحافظون على
هذا الفلج من قدمي الزم��ان ,ويوجد هذا الفلج بداخل
العماني��ة للحفاظ
حديق��ة عامة أسس��تها احلكوم��ة ُ
عل��ى ه��ذا الفلج ،ليك��ون الفل��ج مكانًا لزي��ارة الكثري من
الس�� ّياح ,وتقع ه��ذه احلديقة مبنطق��ة املرفع (مرفع
دارس).

نزوى مدينة العلماء

تعترب مدين��ة نزوى موطن العلماء يف س��لطنة ُعمان
ع�بر عصورها اإلس�لامية ،حي��ث كانت من أه��م املراكز
العلمي��ة والثقافي��ة يف ُعم��ان .وقام��ت جوامعه��ا
ومس��اجدها ب��دور كب�ير يف احلرك��ة العلمي��ة خ�لال
الق��رون األوىل للهج��رة ،وس��اهمت يف تخ��رج أف��واج
م��ن العلماء واملفكري��ن واألدباء والفقه��اء .ومن أهم
هؤالء العلماء الذين أسهموا يف احلركة العلمية يف
القرون األوىل للهجرة ما يلي:
 )1اإلمام أبو الشعثاء :هو اإلمام العالمة جابر بن زيد،
م��ن ولد عم��رو ب��ن اليحم��د األزدي .ولد الع��ام الثامن
عش��ر الهج��ري ،وبلغ م��ن العل��م واملكانة م��ا أهله ألن
ُيعد أحد التابعني الفقه��اء الذين تؤخذ عنهم الفتوى
ويتلقى عنه��م العلم بأمور الدين .وقد س��ار يف حياته
العلمية س�يرة الرج��ل الورع الذي ال يبغ��ي غري مرضاة
اهلل ،ويع��د م��ن أوائ��ل الذي��ن قام��وا بالتألي��ف .وجم��ع
مؤلفات��ه يف ديوانه الكبري املس��مى ((دي��وان جابر)).
وتختل��ف الروايات حول تاريخ وفات��ه ،فتذكر بعضها أنه
تويف يف نفس األسبوع الذي تويف فيه اإلمام أنس بن
مالك الذي تويف يف ثالث وتسعني هجرية.
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 )2الش��يخ البش�ير بن املنذر السامي العقري النزوي:
ول��د يف مدين��ة نزوى وهاج��ر إىل البص��رة يف طلب
العل��م ،ومكث مدة طويل��ة يف البصرة ،ث��م عاد بعد
ذلك إىل وطنه .وما إن نزل نزوى مس��قط رأسه حتى
فت��ح أب��واب التعليم لكل من يرغب في��ه وأقام حلقات
للتدريس ،وصار مرجعًا للفتوى ،وعرف بالشيخ الكبري.
بنى مس��جدًا يف نزوى يف العقد التاس��ع من القرن
الث��اين الهج��ري ،أي بع��د عودت��ه من البص��رة ،يعرف
مبس��جد الش��يخ .وق��د أق��ام في��ه حلق��ات للتدريس،
وتخ��رج فيه ع��دد من العلماء والفقهاء ،تويف س��نة
ثمان وسبعني ومئة للهجرة.
 )3اإلم��ام ال��وارث ب��ن كع��ب اخلروص��ي :م��ن أع�لام
األئمة الذين كان لهم دور يف حياة األمة اإلسالمية.
بعمان.
ول��د يف قري��ة هجار م��ن وادي بني خ��روص ُ
ويع��د اإلمام الوارث ثال��ث إمام متت بيعته يف ُعمان
يف الق��رن الث��اين الهجري .فبعدما خ��رج حممد بن
ً
معزوال عن احلكم ،اجتمع
عبد اهلل بن عفان من نزوى
ّ
العالمتان
جمه��ور العلماء والفقهاء وعلى رأس��هم
اب��ن أب��ي جاب��ر وأبو املن��ذر ،فعق��دوا اإلمام��ة على
الوارث بن كعب ،وذلك يف ذي القعدة س��نة 179هـ/
يناي��ر 796م .وكان��ت وفات��ه يف اليوم الثال��ث أو الرابع
من جمادى األوىل س��نة اثنتني وتسعني بعد املئة،

وكانت مدة إمامته اثنتي عش��رة س��نة وستة أشهر إال
أيامًا .وقربه مشهور يف نزوى.
 )4العالم��ة أبو عبيد اهلل احلتات بن كاتب الهميمي:
يع��د م��ن العلم��اء احلاملني لل��واء العلم .نش��أ يف
الق��رن األول الهج��ري ،وخ��رج م��ن ُعم��ان إىل البصرة
يف طل��ب العلم ،والزم القائ��د املهلب بن أبي صفرة
وول��ده حبي��ب يف حملتهم��ا ،وقت��ل م��ع حبي��ب ب��ن
املهلب يف تلك احلملة.

احلرف والصناعات التقليدية
تش��تهر ن��زوى بالصناع��ات التقليدي��ة الت��ي ترتك��ز
بالدرج��ة األوىل عل��ى مه��ارة الي��د ،التي أب��دع فيها
أه��ل ن��زوى ,وم��ن أه��م ه��ذه الصناع��ات :صناع��ة
الس��يوف واخلناج��ر واألس��لحة التقليدي��ة ،وصياغة
الذه��ب والفضة ،وصناعة الفخ��ار واخلزف ,وصناعة
النح��اس املتمثل��ة يف األواين كاملراج��ل والق��دور
والصواين ودالل القهوة ,وصناعة النسيج املتمثلة
يف اإلزار والسباعيات والعمائم والشواذر وغريها من
املنسوجات ،وصناعة احللوى التي تشتهر بها نزوى
من��ذ القدم ،والتي تصنع من لباب احلنطة وخالصة
الس��كر والس��من البقري الص��ايف والبي��ض والنكهات
الطيب��ة اخملتلف��ة املمي��زة حلل��وى ن��زوى ،كاله��ال
والزعف��ران والورد ،وهناك أيضًا الصناعات الس��عفية
واخلوصيات املتمثلة يف القفران واحلصر واملراوح
اليدوية وغريها.

وبجان��ب الصناع��ات الت��ي ارتب��ط اس��مها بالرج��ل
العماين الن��زوي صناعات ارتبط اس��مها أيضًا باملرأة
ُ
النزوي��ة ومنه��ا التف��وق يف ف��ن التطري��ز وحياك��ة
املالبس .ولنزوى ش��هرة واس��عة يف صناعة الصاروج
العم��اين الذي تش��اد به الق�لاع واحلص��ون والقصور
ُ
العالية وخزانات املياه الكبرية والس��واقي واملنشآت
القوي��ة ،وال يفوتن��ا ذك��ر صناعة العط��ور كتقطري ماء
الورد ،وش��تى أن��واع الطيب والبخور ،وأج��ود أنواع ماء
الورد ،وذلك الذي يصنع يف اجلبل األخضر.

أسواق نزوى
تش��تهر نزوى بأن بها أكرب األس��واق الش��عبية يف ُعمان
من��ذ أق��دم العص��ور وحت��ى اآلن ،واحلرك��ة التجاري��ة
يف ن��زوى ليس لها وقت حم��دد فهي متواصلة طوال
الع��ام ألنه��ا م��ن أهم م��دن الس��لطنة وأكربه��ا وهي
همزة وصل بني عدد من مناطق السلطنة.
يوج��د س��وقان قدمي��ان هما س��وق الصنصرة وس��وق
نزوى الغربي الذي مت إعادة بنائه بالطابع اإلس�لامي
العماين املميز ،حيث تضم تلك األسواق كل متطلبات
ُ
العص��ر احلدي��ث والكث�ير م��ن املنتج��ات احمللي��ة
واحل��رف والصناع��ات التقليدي��ة ،وكذل��ك املصوغات
الذهبي��ة والفضي��ة وصناع��ة اخلش��ب والنح��اس
والنس��يج والصناعات الس��عفية والص��اروج العماين،
باإلضافة إىل احملالت املنتشرة يف منطقة السوق.
ويعترب س��وق ن��زوى للخضار والفاكهة أحدث س��وق مت
بناؤه بأعلى املواصفات املعمارية ،حيث فاز بأفضل
تصمي��م معم��اري ملنظم��ة امل��دن العربي��ة يف عام
1993م.
وأس��واق نزوى من األس��واق القليلة يف السلطنة التي
ميارس فيها املواطن التجارة مبفرده ،ومن املميز أن
جميع أس��واق نزوى القدمي��ة واحلديثة يف املنطقة
احمليطة بقلعة نزوى الشهباء.
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إصدارات
العدد السادس من جملة بيئة املدن اإللكرتونية
ص��در ع��ن مركز البيئ��ة للم��دن العربية وبلدي��ة دبي العدد الس��ادس من
جمل��ة بيئ��ة امل��دن اإللكرتونية حت��ت عن��وان « احملافظة عل��ى التنوع
البيولوج��ي « باللغت�ين العربي��ة واإلجنليزي��ة والتي تعن��ى باملواضيع
البيئية على جميع املس��تويات احمللية واإلقليمية والعاملية .اش��تمل
الع��دد عل��ى جمموع��ة م��ن املق��االت البيئي��ة املتخصص��ة مبوض��وع
احملمي��ات الطبيعي��ة وحفظ التن��وع البيولوجي واحلي��اة الفطرية يف
امل��دن العربي��ة م��ن قبل جمموع��ة من اخملتص�ين والباحث�ين يف هذا
اجملال من عدة دول.
يذكر أن عدد الزوار للموقع االلكرتوين للمجلة
 www.envirocitiesmag.comيف تزايد مس��تمر حيث وصل عدد الزوار
حتى اليوم إىل  95600زائر.

«..النافذة اخلضراء» و«أخبار البيئة»
أطلق مركز البيئة للمدن العربية وتطبيقا ملفاهيم احلكومة اإللكرتونية
نش��رة «الناف��ذة اخلضراء» وهي نش��رة إلكرتونية دوري��ة متخصصة يف
عملية التثقيف ونشر الوعي البيئي تلقي الضوء على أكرث من  20تصنيفا
ألح��دث املمارس��ات العاملي��ة وأخب��ار األنش��طة والفعالي��ات واجلوائز
الدولي��ة واملعاي�ير والبلدي��ات املتمي��زة وأخب��ار املكرمني بيئي��ا وغريها
إضاف��ة إىل تدش�ين موقع «أخب��ار البيئة» يف حلته اجلدي��دة بالتواصل
مع اجلهات الشريكة.
ته��دف النش��رة إىل التثقي��ف والوع��ي البيئ��ي ،زي��ادة مش��اركة املدن يف
التواص��ل مع املركز إلبراز وعرض أفضل املمارس��ات املطبقة لديها وكل
ما هو جديد ،تس��هيل مهمة التشارك وتبادل اخلربات بني املدن العربية،
إيجاد آلية ملشاركة اخلرباء العرب والتواصل معهم.
يف حني ميثل موقع «أخبار البيئة» جملة إلكرتونية تهتم بأخبار وشؤون
البيئة والتنمية وتضم أخبارًا يومية ومقاالت خمتارة من وس��ائل اإلعالم،
ودراس��ات وقضاي��ا تتعل��ق بالتغ�يرات املناخي��ة والتقني��ات اخلض��راء
(الصديق��ة للبيئ��ة) والطاقات املتج��ددة ،وترصد نش��اطات اجلمعيات
األهلية واملؤسسات احلكومية العاملة على حماية البيئة ،كما تسعى
لتقدمي مواد تعليمي��ة تفاعلية لرفع الوعي لدى اجلمهور بأهمية البيئة
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كوس��ط يج��ب احملافظ��ة علي��ه
وحمايت��ه م��ن الك��وارث .يت��م ب��ث
أخب��ار مرك��ز البيئة للم��دن العربية،
فعاليات وأنشطته.

فن العمارة والزخرفة يف اإلمارة التنوخية
يبحث كتاب عن كل ما يتعلق بفن العمارة والزخرفة اإلسالمية ،من معاملها وأماكن تواجدها يف مناطق جبل
لبنان الوسطى واجلنوبية وبريوت ،إىل تاريخها من عهد دولة املماليك إبان والية األمراء التنوخيني وارتباطها
ً
وصوال
باألطراف املتعاقبة تاريخيًا على حكم املنطقة منذ العصر العباسي األول وحتى احلقبة العثمانية.
إىل املف��ردات املعمارية وش��رحها مثل «اإليوان»« ،القبة»« ،س��بيل امل��اء» ،القلعة»« ،اجلام��ع»« ،الرنك».
ويتضمن الكتاب صورًا ملونة للمواقع الرتاثية يف مناطق عدة من لبنان.

(الرحيل ..نظرياته والعوامل املؤثرة فيه)
كت��اب (الرحي��ل ..نظريات��ه والعوام��ل املؤث��رة فيه) ،آخ��ر كت��اب للروائي
الس��عودي حمم��د حس��ن علوان ال��ذي يتح��دث يف الكتاب ع��ن ظاهرة
الهج��رة ب��دءا بتعريفها مرورا بأنواعها والنظري��ات التي توالدت لتصنيف
ه��ذه الظاه��رة .يقول الكات��ب أن يف الع��امل اليوم أكرث م��ن مئتي مليون
��در لهم أن يجتمعوا يف دولة مس��تقلة لصارت خامس أكرث
مهاج��ر ،لو ُق ّ
دول��ة يف العامل س��كانا ،ولو أضفن��ا إليهم أولئك الراحلني بش��كل مؤقت
فه��ذا يعن��ي أن ُخم��س س��كان كوك��ب األرض قي��د الرحي��ل ،بينم��ا تقبع
األخم��اس األربع��ة األخ��رى يف انتظار فرصته��ا ..ويلفت الكت��اب إىل أن
ه��ذه الظاهرة تدفع الباحثني يف ش��تى التخصص��ات إىل الرتكيز عليها
باعتبارها حدثًا ش��ديد التأثري وبحاجة ماسة إىل إجابات عميقة ألسئلة
مثل :من يرحل؟ وملاذا؟ وكيف؟ وما أثر هذا الرحيل؟.

العمارة اإلسالمية  ..سجاالت احلداثة
كت��اب (العم��ارة اإلس�لامية  ..س��جاالت احلداث��ة ) يبح��ث يف مفاهي��م
ال�تراث واحلداثة املعمارية ،الذي عان��ى من التهميش يف صلب الثقافة
العربي��ة بالرغ��م م��ن أهميت��ه املزدوجة يف كون��ه عاكس حل��راك الوعي
من جه��ة وحمرك للوعي االجتماع��ي .الكتاب هو حماول��ة إيصال فكرة
ميكن أن تش��كل حافز على س��جال ويؤس��س لقاعدة عمل مش�ترك  ،ومن
ث��م يك��ون مبادرا ملش��روع تنويري يش��مل ش��جون الفك��ر  ،وتك��ون العمارة
اح��دى إحداثيات��ه وداالته الفاعل��ة  .الكتاب هو إضاف��ة نوعية يف جمال
العم��ارة ورؤي��ة حداثوية للعم��ارة طرحها الدكتور عل��ي ثويني املعمار
العراقي يف كتابه الذي يقع يف  292صفحة من القطع الكبري ويتضمن
س��تة فص��ول وه��ي  :مدخ��ل إىل مفهومي ال�تراث واحلداث��ة _ احلداثة
وما بعدها والتفكيكية املعمارية _ الرتاث اإلس�لامي _ اس��تلهام الرتاث
واملعرف��ة املعماري��ة _ ممارس��ات معماري��ة يف كن��ف احلداث��ة _ نق��د
احلداثة املعمارية .
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سيارة أبل الكهربائية يف 2020
بع��د جناحه��ا ومتيزه��ا يف إنت��اج األجهزة اخللوية ،كش��فت ش��ركة
 Appleالعاملي��ة أنه��ا تن��وي الب��دء بإنت��اج س��ياراتها الكهربائية يف
أوائل العام  ،2020هي جتربتها األوىل يف تصنيع السيارات .يذكر أن
فريق تصنيع الس��يارة املؤلف من  200شخص ،سيعمل على حتقيق
هذا الهدف ،لكن الش��ركة قد تلغي املشروع أو تؤجله يف حال أبدى
املسؤولون التنفيذيون فيها أي امتعاض جتاه تقدم هذا املشروع.

معدالت االحتباس احلراري ستصل خالل  30عام إىل نسب حرجة
يف دراس��تني حديثتني نش��رتا يف الدوريتني العلميتني «نيتش��ر جيوس��اينس» و»نيتشر كالميت تشينج» حتت
إش��راف الباحث��ة كورين لو كريي من مرك��ز «تيندال» لبحوث تغري املن��اخ يف مدينة نوريت��ش الربيطانية ،أوضح
الباحث��ون إىل أن معدالت االحتباس احلراري على الكرة األرضية س��تصل خالل الـ 30عاما القادمة إىل نس��ب
حرج��ة ،إذا ما اس��تمر انبعاث الغازات املس��ببة لالحتب��اس بنفس املعدالت الكبرية .وأن��ه ال ينبغي أن ينبعث
سوى  1200مليار طن تقريبا من غاز ثاين أكسيد الكربون ،كي ال ترتفع درجة حرارة األرض عن أكرث من درجتني،
كمع��دل ميك��ن لإلنس��ان والطبيع��ة حتمله إىل حد م��ا .ووفقا لدورية «نيتش��ر جيوس��اينس» العلمية ،أش��ار
الباحثون إىل أنه مت تسجيل انبعاث نحو  40مليار طن من غاز ثاين أكسيد الكربون يف عام  2013وحده.

منزل من األصداف
بعي��دًا ع��ن النمط التقليدي أمضى الصيني ش��ياو يونغ ش��ينغ ( 58عامًا)
عامني كاملني يف تغطية منزله الواقع يف جزيرة ينغش��ان قبالة سواحل
مدينة تش��ينغداو مبقاطعة شاندونغ ش��رقي الصني ،باألصداف ليتحول
إىل حتف��ة معمارية بديعة ..تعج بعش��رات اآلالف من قطع الصدف التي
اس��تخرجها بنفس��ه م��ن البح��ر .جاء ق��رار ش��ينغ يف تصميم منزل��ه البالغ
مس��احته  1500مرت بش��كل مميز ،عندما كان يسري مبحاذاة الشاطئ يف
أحد األيام وشاهد صدفة غريبة الشكل واأللوان ،ووجد فيها فكرة لتصميم
املنزل واالستعاضة باألصداف عن املواد التقليدية الباهظة الثمن.
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هاتف ذكي من األعشاب
يف خط��وة تهدف إىل تش��جيع الن��اس على إع��ادة التدوير ،طور مصمم��ون هاتفا ذكيا مصنوعا من العش��ب
ومواد أخرى أعيد تدويرها .فقد طور املصمم ش��ون مايلز الهاتف الذي تطلب صنعه  240س��اعة مس��تخدما
عش��رات آالف األعش��اب التي مت جمعها من اس��تأد تويكنهام يف جنوب غربي لندن .واس��تخدم اخلش��ب يف
تصنيع أزرار الهاتف ومت استخالص املادة الليفية من العشب ومن ثم جتفيفها مدة ساعتني لتوضع يف قوالب
خاص��ة  .وبع��د وضعه��ا يف القالب مت��ت تغطيتها بصم��غ مصنوع من م��واد صديقة للبيئ��ة للصقه ببعضه
وتشكيل قالب يحمي القطع الداخلية للهاتف.

بالستيك مضاد للبكترييا
توصل باحثون أمريكيون من جامعة جورجيا األمريكية إىل إمكانية تطوير بالستيك حيوي مصنوع من مصادر
بروتيني��ة مض��ادة للبكترييا .ويرى الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها قد تؤدي يف النهاية إىل اس��تخدامها
يف املواد البالس��تيكية املس��تخدمة يف التطبيقات الطبية مثل التئام اجلروح ،وخيوط وأنابيب القس��طرة،
ولتغلي��ف امل��واد الغذائي��ة .وجن��ح الباحثون يف اختبار ث�لاث مواد بالس��تيكية حيوية غري تقليدي��ة ،مثل زالل
البي��ض ومص��ل األلبان وبروتينات الصوي��ا ،كبدائل للمواد البالس��تيكية املعتمدة على امل��واد النفطية التي
تشكل خماطر التلوث.
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املؤمتر اخلليجي لتنمية املوارد البشرية
الكويت  21-19مايو .2015

يعقد املؤمتر اخلليجي لتنمية امل���وارد البشرية يف مدينة الكويت خ�لال الفرتة  21-19مايو .2015
ملزيد من االستفسار والتسجيل االتصال على:
هاتف 0096555099928 :املوقع اإللكرتوين www.kuwaithr.com
الربيد اإللكرتوينtalal@promediakw.com :

تأجيل املؤمتر التدريبي

عمان
«املهارات القيادية واإلشرافية  21-16مايو  2015يف ّ
مت تأجيل املؤمتر التدريبي الذي تعقده ( برتا للمؤمترات) بالتعاون مع املعهد العربي إلمناء املدن حتت عنوان «
املهارات القيادية واإلشرافية ودورها يف حتسني وتطوير األداء يف أمانات املدن والبلديات يف ظل استخدامات
عمان.
تكنولوجيا املعلومات» من  19-15مارس  2015إىل الفرتة  21-16مايو  2015يف العاصمة األردنية ّ
يتناول املؤمتر خمس حماو :احملور األول القيادة اإل دارية العاملية ،احملور الثاين اإلدارة والتخطيط،
احملور الثالث التغريات واملتغريات ،احملور الرابع التكنولوجيا املعاصرة ودورها يف إدارة وتخطيط املدن
واحملور اخلامس قياس وتقييم األداء الفردي واملؤسسي.
ملزيد من املعلومات واالستفسارات االتصال على:
هاتف - 0096265563860 :موبايل - 00962777436988 :الربيد اإللكرتوينinfo@petraconf.com :

دورة تدريبية (قضايا حول العنف األسري)
كواالملبور  14-10مايو 2015

تقام دورة تدريبية بعنوان (قضايا حول العنف األسري) يف كواالملبور – ماليزيا خالل الفرتة  14-10مايو .2015
ملزيد من االستفسار والتسجيل االتصال على:
برنامج األطفال والشباب باملعهد العربي إلمناء املدن
األستاذ /عبد الوحيد خليفة
هاتف 0096614821867 :داخلي ( - )123نقال - 00966500403774 :فاكس 0096114808712 :
الربيد اإللكرتوينcypevents@araburban.org :
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املؤمتر اإلقليمي
(تطوير املشاريع املتنامية الصغر والصغرية يف البلدان العربية)
الكويت  28-27أكتوبر 2015

ينظم املعهد العربي إلمناء املدن بالتعاون مع اجلامعة العربية املفتوحة – فرع الكويت وبرنامج اخلليج
العربي للتنمية (أجفند) املؤمتر اإلقليمي (تطوير املشاريع املتنامية الصغر والصغرية يف البلدان العربية)
يف مدينة الكويت خالل الفرتة  28-27أكتوبر . 2015
تأتي أهمية املؤمتر يف إطار اجلهود املبذولة للتغلب على املشكالت االقتصادية التي تواجهها معظم
املدن العربية ،وكونه يركز على دراسة التجارب والتحديات يف عديد من الدول العربية واإلسالمية يف
جمال تنمية وتطوير املشروعات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة كرافد أساسي للتنمية االقتصادية
واالجتماعية.
يتضمن املؤمتر ثالث حماور  :البيئة التمكينية – التشريعات والدعوة واملناصرة يف جمال السياسات ،نظم
وخدمات التمويل – خدمات تطوير األعمال.
ملزيد من االستفسار والتسجيل االتصال على:

السيد /عبد اهلل بن حذافة السهمي
هاتف - 00966114821867 :فاكس 00966114802666 :
الربيد اإللكرتوينaudievents@araburban.org :

املوقع اإللكرتوينwww.araburban.org :

اجلامعة العربية املفتوحة (الكويت)

هاتف - 0096524394037 - 0096524394158 :فاكس0096524394040 :

الربيد اإللكرتوينd.research@arabou.edu.kw :

برنامج اخلليج العربي للتنمية (أجفند)
هاتف 00966114418888 :داخلي  - 307فاكس00966114412969 :
الربيد اإللكرتوينahmed@agfunf.org :
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مؤمتر القمة العاملي اكوسيتي 2015
أبو ظبي  13-11أكتوبر 2015

يعقد مؤمتر القمة العاملي اكوسيتي  2015يف مدينة أبو ظبي – دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل
الفرتة  13-11أكتوبر 2015
ملزيد من التفاصيل االتصال على :
هاتف 97126934436+ :
بريد اإللكرتوين - noha.choudhary@mci-group.com :املوقع اإللكرتوينwww.ecocityworldsummit.com :

املؤمتر الدويل اخلامس والعشرين
حماية البيئة ضرورة من ضرورات احلياة
اإلسكندرية  18-16مايو 2015

يعقد املؤمتر الدويل اخلامس والعشرين (اليوبيل الفضي) حماية البيئة ضرورة من ضرورات احلياة يف
اإلسكندرية – جمهورية مصر العربية خالل الفرتة  18-16مايو . 2015
ملزيد من املعلومات والستفسار:
منسق املؤمتر – املهندسة ماجدة حممد (نقال - )201283542492+:فاكس 2034253874+ :
الربيد اإللكرتوين - isasami54@hotmail.com :املوقع اإللكرتوينwww.isa-egy.com :

مؤمتر االبتكار العاملي السادس
واشنطن  14-12أغسطس 2015

يعقد مؤمتر االبتكار العاملي السادس يف واشنطن – الواليات املتحدة
خالل الفرتة  14-12أغسطس .2015
ملزيد من املعلومات واالستفسار االتصال على :
هاتف  - 18183456734+ :الربيد اإللكرتوين- new@athgomedia.org :
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املوقع اإللكرتوينwww.athgo.org :

املؤمتر السنوي «املؤمتر العربي الثاين»
(تكنولوجيا إدارة البلديات  ..خصائص جديدة)
إسطنبول  7-3مايو 2015

يعقد املؤمتر السنوي «املؤمتر العربي الثاين» (تكنولوجيا إدارة البلديات  ..خصائص جديدة) يف مدينة
إسطنبول – تركيا خالل الفرتة  7-3مايو 2015
ملزيد من املعلومات واالستفسار االتصال على:
هاتف 20237800853+ / 20237800693+ :
فاكس - 20235866323+ 20237800573+ :نقال 201112694608+ :
الربيد اإللكرتوينsaraGwadi@Gmail.Com :

املؤمتر العربي الدويل السابع لتكنولوجيا املعلومات
الرباط  21-19مايو 2015

يعقد املؤمتر العربي الدويل السابع لتكنولوجيا املعلومات يف مدينة الرباط  -اململكة املغربية خالل
الفرتة  21-19مايو .2015
ملزيد من املعلومات واالستفسار االتصال على:
هاتف 212537274500+ :
فاكس 212537772188+ :
الربيد اإللكرتوينaidmo@aidmo.org :
املوقع اإللكرتوينwww.aidmo.org/aiinc7 :
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ارتفاع عدد سكان مدينة فيينا النمساوية
وفق ما أعلنته إدارة مدينة فيينا أن أعداد السكان يف العاصمة
النمساوية سجلت أعلى مستوى لها منذ  80عاما .إذ وصل
عدد سكان العاصمة النمساوية مطلع أكتوبر املاضي إىل 1.8
مليون نسمة وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ عام  1934حيث
كان عدد سكان فيينا بلغ يف ذلك العام  1.94مليون نسمة.
وجتدر اإلشارة إىل أن عدد سكان فيينا كان يتجاوز املليوين
نسمة يف عام .2010
وأف��ادت اإلحصائيات بأن زي��ادة املواليد والهجرات أدت إىل
حدوث زيادة سنوية يف أعداد سكان فيينا مبقدار نحو  25ألف
شخص .وقد حقق عدد سكان مدينة فيينا ارتفاعا مبقدار نحو
 250ألف شخص خالل األع��وام األربعة عشر املاضية .بذلك
تعترب فيينا ثاين أكرب مدينة ناطقة باألملانية من حيث عدد
السكان بعد العاصمة األملانية برلني.

مدينة فيينا

حظر األكياس البالستيكية يف متاجر هولندا

اعتبارًا من يناير العام املقبل  ،2016سيتم حظر األكياس البالستيك
اجملانية يف املتاجر الهولندية ،وفق ما أبلغت وزيرة الدولة لشؤون
البيئة ،فيلما مانسفيلد ،الربملان .يأتي احلظر يف إطار جهود أوسع
لتقليل استخدام األكياس البالستيكية ،بعدما أظهر بحث بهذا الشأن
أن  %77من املستهلكني سيقبلون دفع مقابل مادي ،نظري احلصول
على الكيس البالستيك أو استخدام بدائل .وقد رحبت النائبة العمالية
ياسمني تشرييك ،بهذا احلظر السيما وأن نحو  8مليارات كيس
بالستيك تلقى يف الطبيعة سنويًا ،وهو ما يضر بالصحة العامة،
وميثل كارثة بالنسبة للبيئة.

قرية أثرية يف أريزونا تعود لــ  1300سنة

اكتشف علماء آثار قرية يعتقد أن عمرها نحو  1300سنة ،وتضم أكرث من خمسني منزال ،وجدرانها مصنوعة من
احلجر الرملي ،يف متنزه قومي أمريكي يف شمال شرق والية أريزونا األمريكية .مت هذا الكشف على يد فريق
كان يقوم مبسح جزء من متنزه احلديقة املتحجرة خالل الصيف .وعرث املساحون على أول أثر ملا يرتاوح بني
نحو  50و 75من "املنازل األثرية" مدفونة يف كثبان رملية يف املتنزه وقدروا أن القرية كان يقطنها نحو 125
شخصا ،ويعتقد أن تلك املنازل كانت مسكونة خالل ما يسمى بفرتة صناع السالل عندما بدأت جمتمعات
السكان األمريكيني األصليني يف املنطقة يف إقامة قرى وزراعة حماصيل من أجل الطعام.
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حدائق باريس بإنارة األشجار
ستبدأ إض��اءة حدائق العاصمة الفرنسية بطاقة
كهربائية متو ّلدة من األشجار االصطناعية ،اعتبارا
م��ن شهر مايو املقبل ،وب��ه��ذا تصبح حتى نسائم
الهواء اللطيفة مصدرًا من مصادر الطاقة النظيفة
الصديقة للبيئة .يتم إنارة احلدائق من خالل أشجار
صناعية ،يبلغ طول الشجرة االصطناعية الواحدة
 11م�ت�رًا ،تختفي يف داخ��ل��ه��ا م���و ّل���دات الطاقة
واألس�ل�اك الناقلة ،وتتفرع م��ن جذعها  72ورق��ة،
تتحرك من دون أي ضجيج ،وبإمكان كل شجرة مفردة
رفد  15مصباحا كهربائيا بالطاقة .وسيتم التفكري
يف استخدام األشجار الصناعية بعد هذه التجربة الناجحة لتزويد السيارات الكهربائية بالطاقة.

نظام طباعة ثالثي األبعاد
جلدران املنازل يف شنغهاي

متكنت مدينة شنغهاي من توظيف نظام طباعة ثالثي األبعاد لطبع
ج��دران وأسقف املنزل وذلك بهدف حل مشكلة السكن يف املدينة
التي تعد من أغلى مناطق العامل يف بناء املساكن.
وتستخدم التقنية اجل��دي��دة مركبا كيميائيا بالتكثيف م��ن األلياف
الزجاجية ومواد بناء معاجلة ومطبعة عمالقة ثالثية األبعاد طولها
 30مرتا وارتفاعها  6أمتار وعرضها  10أمتار.

حافالت لندن احلمراء عصرية وصديقة للبيئة
يستعد أسطول حافالت لندن احلمراء ذات الطابقني التخاذ خطوة
إىل األم��ام يف إط��ار التطور والتميز .إذ ستخضع احلافالت حمراء
اللون ذات الطابقني والتي تشكل معلما رمزيا للندن ،لعملية جتميل
تستهدف جعلها مواكبة للعصر .فاألسطول املؤلف من نحو 8700
حافلة ،والذي يستخدمه قرابة  6.5ماليني راكب يوميًا ،يشهد عمليات
حتديث ،تشمل إجراء جتارب على بعض التقنيات احلديثة .وتشمل
هذه التحسينات جعلها تعمل بالكهرباء ،بدال من الوقود لتقليص
االنبعاثات احلرارية .ومن املتوقع أن جناح التجارب التي جتري حاليًا
قد يحدث ث��ورة يف عملية التنقل داخ��ل امل��دن بفضل نظام جديد
إلعادة الشحن.
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املؤمتر الثاين ملنتدى املبادرات الهندسية
(رؤية فنية ال مواءمة سياسية)
أك��د وزي��ر األش��غال العام��ة ووزي��ر الكهرب��اء واملاء
املهن��دس عبد العزيز اإلبراهي��م حرص الكويت على
املض��ي قدما يف تنفيذ مش��اريع وخط��ط التنمية
وفقا للخطط والربامج الزمنية واملواصفات الفنية
التي تواكب افضل املواصفات الهندس��ية العاملية
مبا يع��ود باخلري على البالد .وأض��اف اإلبراهيم يف
افتت��اح منت��دى املب��ادرات الهندس��ية الث��اين ال��ذي
تنظم��ه جمعية املهندس�ين الكويتية حتت ش��عار
(رؤي��ة فني��ة ال مواءم��ة سياس��ية) نياب��ة ع��ن راع��ي
املنتدى س��مو ويل العهد الش��يخ ن��واف األحمد أن
الكوي��ت أولت اهتمام��ا ملحوظا للقضاي��ا التنموية
حت��ى يف ضوء الظروف املالية التي متر بها حاليا.
وق��ال أن تقس��يم املب��ادرات الهندس��ية إىل ث�لاث
ش��رائح هي جمتمع ومهنة ومهندس ,سيساهم يف
حتدي��د اجلهات التي س��يتم التعام��ل معها لتنفيذ
تل��ك املب��ادرات ,مضيفا ان��ه كان لهذا التقس��يم اكرب
األث��ر يف تنفي��ذ مبادرت�ين مت إقرارهم��ا يف العامني
املاضيني .وذكر أن الكويت أولت اهتمامها بالعنصر
البش��ري والعمل عل��ى تنمية وتطوي��ر قدراته ,مبينا
أن "اإلنس��ان الكويت��ي هو حم��ور التنمي��ة ومبدؤها
ومنتهاه��ا فالتنمي��ة دون اإلنس��ان ال معن��ى له��ا”.
وكش��ف اإلبراهي��م ع��ن وج��ود مش��روعني حديث�ين
الستكمال ش��ارع جمال عبدالناصر باجتاه الدوحة,
واألخ��ر اس��تكمال ش��ارع طري��ق اجله��راء باجت��اه
الدوح��ة أيضًا موضحا أن نس��بة إجناز ش��ارع جمال
عبدالناص��ر جت��اوزت  50يف املئة ويتوق��ع افتتاحه
عام .2017
م��ن جهت��ه ق��ال األم�ين الع��ام ملنت��دى املب��ادرات
الهندس��ية املهندس حس��ام اخلرايف أن مبادرتهم
هندس��ية وتسعى لتكون قابلة للتنفيذ ,مبينا انه مت
تبني مب��ادرات البعض منها وأصب��ح واقعا مثل قرار
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•• الكويت

من التكرمي

وزارة التج��ارة الس��ماح بتحوي��ل املكاتب الهندس��ية
إىل شركات مهنية .وأشاد اخلرايف برعاية سمو ويل
العهد لهذا املنتدى واملشاركة الفاعلة للزمالء يف
جمعية املهندس�ين ولألس��اتذة يف كلية الهندسة
والب�ترول بجامع��ة الكويت وجملس أمن��اء املنتدى
على مناقش��اتهم الفنية واألكادميية واملهنية التي
س��اهمت يف بل��ورة املزيد م��ن املب��ادرات .املنتدى
يبح��ث عل��ى م��دار ثالث��ة أي��ام بل��ورة وصياغ��ة مزيد
م��ن املب��ادرات أولها حم��ور قضية اإلس��كان والثاين
إنش��اء جمل��س التعلي��م للمواءم��ة ب�ين اخملرجات
واالحتياج��ات للقض��اء عل��ى البطال��ة املقنع��ة و
الثال��ث حق��وق املهن��دس وأنظم��ة وقوان�ين مزاولة
املهن��ة الهندس��ية .وق��د مت تق��دمي درع تكرمي��ي
لألمني العام املس��اعد للمنظم��ة املهندس أحمد
حمم��د صال��ح العدس��اين وعض��و جمل��س أمن��اء
املبادرات الهندسية.

مدينة العيون املغربية
حتتفل بيوم املدينة العربية

•• املغرب

االحتفال بيوم املدينة العربية يف مدينة العيون

حتت رعاية رئيس اجلماعة احلضرية للعيون موالي حمدي ولد الرشيد احتفلت مدينة العيون املغربية بيوم املدينة
العربية حتت ش��عار « نحو مدن ش��املة ..ومس��تدامة» يف  15م��ارس  ،2015وجاءت الفعالي��ات متنوعة تركزت حول
أهمية املدينة والتنمية املستدامة التي أصبحت اسرتاتيجية أساسية لتطور وازدهار املدن.

 ...ومراكش اشهر املدن السياحية يف العامل
تفوق��ت مدين��ة مراكش املغربية املعروفة باس��م «جوهرة الصحراء» على أش��هر املدن الس��ياحية يف العامل وذلك
بحصوله��ا عل��ى املركز األول قائمة أفضل وجهة س��ياحية لعام  2015وذلك بحس��ب اختيار املس��افرين على موقع
الس��فر الش��هري  . TripAdvisorيت��م حتدي��د املدينة الفائزة بحس��ب نوعية وج��ودة التقييم التي تعتم��د على أماكن
اجل��ذب الس��ياحي والفن��ادق واملطاعم يف كل أنحاء العامل خالل  12ش��هر .جتذب مدينة مراكش الس��ياح بطابعها
القدمي يف األسواق والساحات الكبرية مثل ساحة جامع الفنا التي تعد واحدة من أجمل الساحات يف العامل.
تلت مراكش مدينة سيم ريب يف كمبوديا واحتلت إسطنبول املركز الثالث.

 ...ومكتب املساندة اخلضراء يف الدار البيضاء
انطل��ق يف مدين��ة ال��دار البيض��اء ،اململكة املغربي��ة ،مكتب املس��اندة اخلضراء مبب��ادرة من جلن��ة األمم املتحدة
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة لغربي آس��يا (اإلس��كوا) حول «تعزي��ز القدرات الوطني��ة على تطوير القطاع��ات اإلنتاجية
اخلض��راء» وتأت��ي مبادرة اإلس��كوا ،التي تقع ضمن إطار إقليمي أوس��ع ،متناغم ًة يف أهدافه��ا ومآربها مع ما توصل
إلي��ه مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املس��تدامة  --وهو م��ا يعرف بريو +20الذي ُعقد يف العام  - 2012-حني جددت
دول الع��امل ،وم��ن ضمنه��ا الدول العربي��ة ،التزامها بالعمل عل��ى حتقيق التنمية املس��تدامة بأبعاده��ا االقتصادية
واالجتماعية والبيئية ومبا يكفل حقوق األجيال احلالية والقادمة.
جتدر اإلشارة إىل أن اململكة املغربية انضمت إىل عضوية اإلسكوا يف شهر سبتمرب .2012
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الفائزون يف مسابقة
«ريادة األعمال للشباب» 2015

•• بريوت

لقطة للطلبة الفائزين

نظم��ت اجلامع��ة احلديثة ل�لإدارة والعل��وم ( ، )MUBSبالتعاون م��ع مركز األمم املتحدة لإلع�لام يف بريوت،
ً
حفال لإلعالن عن الفائزين يف مسابقة «ريادة األعمال للشباب لعام  ،»2015وذلك يف قصر األونيسكو ،بريوت.
هدفت املسابقة إىل حتفيز روح االبتكار واإلبداع لدى طالب املرحلة الثانوية يف جميع املدارس احلكومية واخلاصة،
من خالل إطالق العنان خمليلتهم يف تصميم مشاريع صغرية تساهم يف بناء قدراتهم وتعزز روح املبادرة لديهم.
اكد رئيس جملس أمناء اجلامعة حامت عالمي يف كلمة القاها يف احلفل أن الريادة هي روح التطور وعصب
التق��دم و آن األوان الجتث��اث رتاب��ة التعليم من اجل التعاطي م��ع خاصية اإلبداع الف��ردي بآليات جديدة يف
الرتبية والقيم تقوم على تفاعل يف ثالثية الربامج والطالب واملؤسسة.

«مصدر» تنفذ  4حمطات للطاقة الشمسية

•• أبو ظبي

ب��دأت «مص��در» العملي��ات اإلنش��ائية يف  4حمط��ات
جدي��دة للطاقة الشمس��ية يف دول كرييباتي ،وفيجي،
وتوفالو ،وفانواتو ،الواقعة بجزر احمليط الهادئ ،وذلك
بتمويل من صندوق الشراكة بني اإلمارات ودول احمليط
الهادئ الذي يديره صندوق أبوظبي للتنمية.
تص��ل الطاق��ة اإلنتاجي��ة اإلجمالي��ة للمحط��ات األربع
الت��ي يتوق��ع إجنازه��ا يف النص��ف الث��اين م��ن الع��ام
املقب��ل ،إىل  1.8ميج��اواط من الكهرب��اء النظيفة ،مما
سيحقق وفرًا سنويًا قدره  2مليون دوالر من خالل خفض
اس��تهالك الوق��ود التقلي��دي .وس��يوفر إنش��اء حمطات
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للطاقة الشمسية يف دول جزر احمليط الهادئ
وفع ً
ً
اال يحق��ق لتلك ال��دول وفورات
بدي�لا عملي��ًا ّ
م��ن الكهرباء النظيف��ة مع ضمان إم��دادات آمنة
ومستمرة من الطاقة على املدى البعيد.

حمافظون جدد للمدن املصرية

•• القاهرة

ص��در ق��رار ع��ن رئي��س جمهوري��ة مص��ر العربية عب��د الفت��اح السيس��ي يقضي بتعي�ين  17حمافظ��ًا جديدًا.
واألمان��ة العام��ة ملنظم��ة امل��دن العربية تعرب ع��ن تهانيها للمحافظني اجل��دد ونوابه��م  ...متطلعة إىل
عالقات تعاون أوثق ملا فيه خدمة املدن املصرية واملدن العربية عامة:
الدكتور خالد زكريا العاديل – حمافظ اجليزة
العميد عالء أبو زيد – حمافظ مرسى مطروح
الدكتور هاين املسريي – حمافظ اإلسكندرية
اللواء ياسني طاهر – حمافظ اإلسماعيلية
الدكتور أسامة حمدي عبد الواحد – حمافظ كفر الشيخ
اللواء جمدي نصر الدين – حمافظ بور سعيد
الدكتور حممد علي سلطان  -حمافظ البحرية
املستشار حممد حنفي سليم – حمافظ بني سويف
السيد /حممد بدر – حمافظ األقصر
السيد سعيد مصطفى كامل – حمافظ الغربية
السيد رضا عبد السالم إبراهيم  -حمافظ الشرقية
السيد  /امين حممد عبد املنعم  - -حمافظ سوهاج
السيد  /هشام عبد الباسط عبد الرحمن – حمافظ املنوفية
السيد  /ياسر الدسوقي عطية – حمافظ أسيوط
السيد  /حسام الدين إمام – حمافظ الدقهلية
املستشار وائل حممد نبيه – حمافظ الفيوم
السيد /إسماعيل عبد احلميد – حمافظ دمياط

مدينة عدن حتتفل بيوم املدينة العربية
نظمت مدينة عدن بالتعاون مع نقابة املهندسني،
اجلمعي��ة اجليولوجية واجلمعي��ة اليمنية للتاريخ
واألث��ار احتفالي��ة مبناس��بة ي��وم املدين��ة العربي��ة
 15م��ارس  2015بعن��وان « نح��و م��دن ش��املة..
ومس��تدامة» حت��ت رعاية حماف��ظ حمافظة عدن
– رئي��س اجمللس احمللي أ.د .عب��د العزيز صالح
ب��ن حبتور .تضمن��ت االحتفالية عددًا من األنش��طة
والفعالي��ات التي تتصل بش��عار االحتفالية وتطوير
الشراكات احمللية.

•• عدن

حمافظ حمافظة عدن رئيس اجمللس احمللي يلقي كلمة
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«سوالر  »2جتربة تاريخية للطاقة الشمسية
انطالق طائرة «س��والر إمبلس  »2العاملة بالطاقة الشمس��ية من أبو ظبي يف رحلة حول العامل من دون
اس��تخدام نقطة وقود هو حماولة جريئة وبالغة األهمية ملس��تقبل الطاقة الشمس��ية املس��تدامة يف فرتة
تشهد تراجع أسعار النفط .االستثمار يف الطاقة الشمسية يبقى ذا كلفة مرتفعة ووحدها الدول الغنية مثل
اإلمارات والس��عودية وأملانيا والواليات املتحدة بإمكانها أن تس��تمر يف خططها لتطوير الطاقة الشمس��ية
النظيف��ة ،إذا بقي��ت أس��عار النف��ط متدنية وظلت كلفة اس��تثمار الطاقة الشمس��ية مرتفعة ج��دًا .فقد طورت
ً
وليال استخدمت الغاز.
«مبادلة» يف أبو ظبي إنتاج جزء من إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يف النهار
إن الطائرة الشمسية استخدمت تقنية الطاقة الشمسية التي تستخدمها «سان باور» الشركة األمريكية التي
اش�ترتها «توتال» الفرنس��ية لتطوير الطاقة الشمس��ية يف الواليات املتحدة مع احتمال نش��رها يف العامل .و
«أرامكو» السعودية الشركة النفطية العمالقة تتطلع إىل استثمارات يف جمال تطوير الطاقة الشمسية كما
قال رئيسها خالد الفالح يف أحد مؤمترات الطاقة .فالسعودية التي لديها طاقة نفطية كبرية لعقود مستقبلية
تفك��ر باقتصادها داخلي��ًا إلنتاج الكهرباء بالطاقة البديلة النظيفة .إن كلفة االس��تثمار يف الطاقة الشمس��ية
م��ا زال��ت مرتفعة والصني طورت لوحات خاليا شمس��ية بأقل أس��عار من تقنيات «س��ان ب��اور» األمريكية ولكنها
بنوعي��ة أقل جودة منها .فاملس��تقبل لهذه الطاقة النظيفة التي بإمكانها االنتش��ار يف بالد الش��رق األوس��ط
التي لديها ش��مس ساطعة معظم الس��نة هو مستقبل واعد إذا متكن العامل من تخفيض كلفة االستثمار يف
إنتاج اخلاليا الشمس��ية .وهو رهان ينبغي البناء عليه يف بلدان الش��رق األوس��ط النفطية وغري النفطية .فقد
مت تنفيذ مش��اريع صغرية من هذا النوع يف مصر ولبنان واملغرب .ومن املهم أن تتطور مبس��اعدة املؤسسات
املالي��ة الدولي��ة مث��ل البنك الدويل الذي ميول مش��اريع من هذا الن��وع أو حتى صندوق «اوب��ك» للتنمية الذي
يرأسه مسوؤل سعودي هو سليمان احلربش وهو آت من «ارامكو» ووزارة النفط السعودية.
ّ
وحطت يف عمان والتي س��تدور ح��ول العامل ملدة
إن رحل��ة الطائ��رة الشمس��ية الت��ي انطلق��ت من أبو ظب��ي
خمس��ة أش��هر عاب��رة احمليط�ين اله��ادئ واألطلس��ي لتع��ود إىل أب��و ظب��ي يف آب (أغس��طس) املقبل هي
جترب��ة رائ��دة وبالغة األهمي��ة إذا جنحت ملس��تقبل الطاقة الشمس��ية النظيفة .وقائدا الطائرة السويس��ريان
ً
فعال كذلك كونه تكريسًا للقدرة
برتران بيكارد واندريه بورش�برغ رائدان ش��جاعان ملشروع وصفاه باإلنساين وهو
البش��رية الس��تخدام تقنيات لطاقة بديلة نظيفة ومتوفرة بإمكانها أن تتطور لتصبح أساس��ية يف دول ال متلك
م��ا يكفيها م��ن النفط والغ��از لتوليد الكهرباء .فتجربة الطائرة الشمس��ية إذا جنحت س��تكون خط��وة تاريخية
يف ع��امل الطاقة والتكنولوجيا .وس��تمثل عه��دًا جديدًا للطاقة البديلة املس��تدامة قد تش��جع الدول الغنية
على اإلس��راع يف تخفيض كلفتها ونش��رها يف العامل مثلما حصل مع الغاز والنفط الصخري األقل جودة من
الناحية البيئية من الطاقة الشمس��ية .ونرجو أن تنجح جتربة «س��والر إمبلس  »2على أن متثل موعدًا تاريخيًا
جديدًا يف الطاقة املستدامة.
رندة تقي الدين
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