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 15 مارس 1967 / 15 مارس 2017
خمسون عامًا في خدمة المدينة العربية

اإلفتتاحية

من  حققته  وما  العربية،  المدن  منظمة  اليه  وصلت  ما  أن  لنقرر  واألشخاص  والمفردات  األزمنة  عالم  ندخل  لن 
أو  السنين  عشرات  تختصرها  أن  من  أطول  فاألزمنة  المعاصر...  العربي  واقعنا  في  مضيئة  عالمة  سيظل  إنجازات، 
مئات السنين.... ففي الخامس عشر من مارس 1967 نشأت وانطلقت من الكويت منظمة عربية إقليمية لتكون  
وخدمة  وازدهارها  نموها  أجل  من  ومستقبلها  وأوضاعها  حاضرها  لتتدارس  العربية  والبلديات  المدن  يجمع   بيتًا 

ساكنيها.

طويلة  مسيرة  ليختصر  المنظمة،  تأسيس  ذكرى  العام،  هذا  العربية  المدينة  بيوم  االحتفال  يأتي  السياق  هذا  وفي 
إنما  عامًا،  خمسين  قبل  الكويت  في  تحقق  ما  أن  على  الدليل  وليقيم  العربية  المدينة  لخدمة  والنشاط  العمل  من 
كان بفعل أيد وعقول مبدعة أدرك أصحابها أنهم يعملون من أجل المدينة العربية وساكنيها وهو ما أنتج نسيجًا 

متجانسًا لقي التشجيع واالنتشار واإلقبال عليه.

خمسون عامًا هو عمر منظمة تفخر بأنها ال تزال على نفس الوتيرة من الحركة والنشاط... فحين استفاقت دولنا 
على معجزات صناعة الوحدة وكيانات االتحاد .. لم يكن غريبًا أن تستفيق مدننا العربية على واقعها وتدرك الحاجة 
التكنولوجيا والعلوم، واللحاق بقطار  التمتع بثمار  إلى كيان يجمعها وينظم توجهاتها وتطلعاتها ويساعدها على 

الحداثة والمعاصرة لتسهيل أمور مواطنيها وتقديم أفضل الخدمات البلدية لساكنيها.

المدرسة  هي  إنما  الذهبي،  بيوبيلها   2017 مارس  من  عشر  الخامس  يوم  تحتفل  التي  العربية  المدن  منظمة  أن 
الجامعة التي امتلكت ناصية اإلرادة والقيادة الحكيمة لتنطلق من الكويت محلقة في دنيا العروبة بأجنحة مدنها 

وبلدياتها األعضاء ونجاح مؤسساتها وثقة واحترام دولنا وحكوماتنا العربية .

وبال  يجوب  قطاراً  لتغدو  عامًا..  خمسين  قبل  عربية  ومدينة  عاصمة  وعشرون  سبع  صاغتها  أه��داف  ثمانية 
وأميركا  أوروب��ا  في  والمدن  العواصم  وخبرات  الناجحة  التجارب  ثمار  معه  حاماًل  عربية،  وبلدية  مدينة  كل  توقف 
المختلفة. قطاعاتها  وتطوير  المدن  إدارات  تسيير  في  والتكنولوجيا  التقنية  استخدامات  وكذلك   وآس��ي��ا، 
العربية«  المدن  تنمية  »صندوق  الكويت  من  كل  في  لها  التابعة  والمؤسسات  العربية  المدن  منظمة  أضحت  لقد 
للمدن  البيئة  مركز   « ودبي  العربية«  المدن  منظمة  »جائزة  والدوحة  المدن«،  إلنماء  العربي  »المعهد  والرياض 
و«  المعلومات«،  لنظم  العربي  المنتدى   « وعّمان  العربية«  التاريخية  والمدن  التراث  مؤسسة  وتونس«  العربية، 
مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية«... لقد أضحت هذه المنظمة بيتًا عربيًا جامعًا ومميزاً في أسلوب التعاطي 

مع سياسات وبرامج ومشاريع التنمية المستدامة.

إقليمية  ومؤتمرات  ندوات  صورة  في  أهدافها  وحققت  رسالتها  ونشرت  المستقل،  قرارها  المنظمة  امتلكت  لقد 
ودولية، ورفعت سقف إنجازاتها إلى شراكات مع المانحين والداعمين ، فاتحة ألعضائها من المدن والبلديات العربية، 
النوافذ واألبواب أمام كل ما هو جديد في عالم المدن على صعيد التخطيط واإلدارة : عمرانيًا وبيئيًا وإنماء مستدامًا.
يبقى أن نشير إلى أننا بصدد تطوير عمل المنظمة ومؤسساتها .. ونؤكد من جديد أن المدينة العربية ستبقى لها 
األولوية بعد مسيرة نصف قرن من العطاء المتواصل والمتطور. وكل ما نرجوه ونتمناه أن تخرج منطقتنا العربية 
أن  اعتبرنا  فإذا  إنجازاتها.  إلى  جديداً  وتضيف  أداءه��ا،  ومؤسساتها  منظمتنا  تجيد  كي  الراهنة  األوضاع  ضبابية  من 
السياسة بحساباتها وانقساماتها قد أفرزت أوضاعًا مستجدة في موقع أو أكثر من منطقتنا العربية .. فإن عملية 
التنمية المستدامة بمداخلها ومخارجها المختلفة، تبقى أمراً ضروريًا للنهوض بمدننا العربية حيثما كان تموضعها 

وحيثما كانت مخططاتها وبرامجها.
األمين العام
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جملة دورية متخ�ص�صة

ت�صدرها منظمة املدن العربية

رئي�س التحرير

م. اأحمد حمد ال�صبيح

اأمني عام منظمة املدن العربية

مدير التحرير

غ�صان �صمان

رئي�س قطاع العالقات اخلارجية والإعالم

م�شرف اإعالمي

عبد اهلل املدير�س

هيئة التحرير

مديـــر عـــام املعهــد العربـــي لإمنـــاء املــــدن

مــديـــــــــــر     م�ؤ�ص�صــــــة  جـــــــائــــــــزة    املنـظــــمـــــــــــــة

مـديــــــر  مركــــــز  البيـئــــــة للمــــــدن   العربيــــــة

مديـــــر        املنتـــــــدى   العـربـــــي لنظــــم     املعل�مـات

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

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

ول تعرب بال�شرورة عن راأي منظمة املدن العربية

الإ�صرتاكات

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

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

- الأفراد 8 دنانري كويتية

- الأفراد يف الدول الأجنبية : 10 دنانري كويتية
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الإعالنات

يتفق ب�شاأنها مع الأمانة العامة ملنظمة املدن العربية

املرا�صالت

كافة اخلطابات تر�شل با�شم الأمانة العامة

: 68160 كيفان - 71962 الكويت �س.ب

هاتف :24849705 / 24849706 / 24849708

فاكـــ�س: 24849322 / 24849319

 www.ato.net : موقع املنظمة اللكرتوين

ato@ato.net : الربيــــــد الإلكتـــــرونـــــــي
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من أنشطة
المنظمة

لقاء الوفد البرلماني

األمين العام يتوسط الوفد البرلماني

وفد برلماني 
 مصري

يزور األمانة 
العامة

منظمة  عام  أمين  معالي  استقبل 
احمد  المهندس  العربية  ال��م��دن 
بمقر   مكتبه  ف��ي  ال��ص��ب��ي��ح  ح��م��د 
اإلدارة  العامة وفداً من لجنة  األمانة 
المحلية في مجلس النواب المصري، 
والنائب  كمال،  الحميد  عبد  النائب 
جاب  منى  والنائب  الحسيني  ممدوح 
السفير  مستشار  اللقاء  حضر  اهلل. 

المصري بالكويت نازلي الفيومي.

ت���م خ����الل االج���ت���م���اع ب��ح��ث ع��دد 
بالتنمية  المتعلقة  القضايا  م��ن 
المدن  دور  وتفعيل  المستدامة 
المنظمة  ف��ي  األع��ض��اء  المصرية 
وم���ش���ارك���ت���ه���ا ف�����ي األن���ش���ط���ة 
وال���ف���ع���ال���ي���ات ال����ت����ي ت��ن��ظ��م��ه��ا 
في  للمنظمة  التابعة  المؤسسات 
المعلومات  ونظم  البيئة  مجاالت 
للعاملين  والقدرات  الكفاءة  ورفع 
والقطاعات  األج��ه��زة  مختلف  ف��ي 
المصرية. المحافظات  في   المحلية 
وق���د أع���رب ال��وف��د ال��ب��رل��م��ان��ي عن 
وأب��دى  المنظمة  ب��زي��ارة  سعادته 
استعداده لدعم كل توجه من شأنه 
خدمة  المحلية  ب��اإلدارات  ينهض  أن 

للساكنين.
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 األمين العام  وأسرة المعهد وسفير الكويت في الرياض

عقد األمين العام لمنظمة المدن العربية المهندس احمد حمد الصبيح اجتماعًا مع رئيس مجلس األمناء- رئيس 
المعهد العربي إلنماء المدن الشيخ  عبد اهلل العلي النعيم بحضور مدير عام المعهد المهندس احمد السلوم وكبار 
المسؤولين وأسرة المعهد. حيث اطلع المهندس الصبيح على أنشطة المعهد والبرامج التي ينفذها لخدمة المدن 

والبلديات العربية األعضاء في المنظمة.

والمشروعات  والخطط  البرامج  تلك  من  إنجازه  تم  لما  شرحًا  السبيل  اهلل  عبد  المعهد  عام  مدير  نائب  وقدم 
المستقبلية التي يضطلع بها المعهد لتنف��ي��ذ أجن���دة التنمية المستدام��ة. وق���د أش��اد سفير دولة الكويت لدى 
المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر األحمد الصباح بجهود منظمة المدن العربية ومؤسساتها في تطوير 

العمل البلدي وتنمية قدرات العاملين في األجهزة البلدية العربية.

وقد أقام الشيخ عبد اهلل العلي النعيم مأدبة غداء تكريمية على شرف أمين عام المنظمة حضرها السفير الكويتي 
وكبار موظفي السفارة الكويتية في الرياض.

من أنشطة
المنظمة

األمين العام
يزور المعهد العربي إلنماء المدن
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قام أمين عام منظمة المدن العربية المهندس احمد حمد الصبيح بزيارة ودية إلى بلدية تونس حيث التقى رئيس 

البلدية شيخ المدينة سيف اهلل األصرم حيث تناول الحديث جهود منظمة المدن العربية وأنشطتها المستقبلية 

والمدن  التراث  مؤسسة  مقر  إلى  بزيارة  الصبيح  المهندس  قام  كما   .  2030 المستدامة  التنمية  أجندة  لتنفيذ 

التاريخية  العربية والتقى مدير عام المؤسسة الزبير الموحلي واستمع إلى شرح عن البرامج واألنشطة التي تقوم بها 

المؤسسة للعناية بالتراث والمدن التاريخية العربية والحفاظ على مكنوزاتها من األسواق والمآثر التاريخية.

 األمين العام في زيارة لمؤسسة التراث األمين العام ورئيس بلدية تونس

األمين العام
يزور بلدية تونس ومؤسسة التراث
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من أنشطة
المنظمة

HABITAT III منظمة المدن العربية في 

 الصبيح: المساواة واألمن واالستدامة
في مواجهة الفوضى والتدمير والتهجير

للمستوطنات  ال��م��ت��ح��دة  األم���م  ل��ب��رن��ام��ج  ال��ث��ال��ث  ال��م��ؤت��م��ر  أع��م��ال  ف��ي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��م��دن  منظمة  ش��ارك��ت 
.2016 أكت��وب���ر   21-17 الف��ت���رة  خ��الل  ب��األك��وادور  كيت����و  ف�����ي  ع���ق�����د  ال�����ذي   HABITAT III  البش���ري����ة 
أجندة  حول  تركزت  وح��وارات  ومناقشات  مستديرة  وموائد  عمل  ورش  شكل  في  المؤتمر  فعاليات  توزعت  وقد 
التنمية المستدامة لما بعد 2015... كما تم تنظيم قمة للمدن والسلطات المحلية ، أكد خاللها المتحدثون على 

دور المدن في تنفيذ األجندة باعتبار أن المدن هي األقرب للناس وهي المحرك األساسي للتنمية.

 قمة المدن والسلطات المحلية
الح��كومات  لقمة  االفتتاحي����ة  الجلس����ة  ف����ي 
والسلط����ات المحلي���ة عل��ى هامش اجتماعات 
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  
في  تناوب  باألكوادور،  كيتو  في   HABITAT III

كي  بان  المتحدة  لألمم  العام  األمين  الحديث 
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  ورئيس  مون 
بيت���ر بي����رس����ون وم���دي����ر البرنامج التنفيذي 
ل�برنام�����ج األم����م المتح����دة للمس���توطنات 
البشري����ة ج��ون كلوز  ورئيس منظمة المدن 
المتحدة والحكومات المحلية UCLG وعمدة 

إسطنبول قادر توباش.

  HABITAT اجتماع  منذ  أن��ه  م��ون  كي  بن  ق��ال 
األول ف���ي الع���ام 1996 ف���ي إسطنب��ول قطعنا 
برامج  ش��راك��ات  ف��ي  ت��ح��واًل  وسجلنا  ش��وط��ا 
والسلطات  للمدن  بالنسبة  وخاص���ة  التنمي�ة 

المحلية التي  يتزايد دوره بشكل مستمر.

أن   : المشاركي���ن  المدن  قادة  مخاطبًا  وقال 
دورك���م ف��ي ت��زاي��د وان��ت��م ف��ي ص���دارة معركة 
السكن  تأمين  المستدامة على طريق  التنمية 
والخدمات األساسية والمفاصلة بين األولويات  

لخدمة الناس. وق��ال: أن منظم���ات الم���دن وهيئاتها و وكاالتها 

عززت التعاون والشراكات لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة. 

وفي األمم المتحدة تبنت الدول والحكومات الرؤية العامة ألجندة 

التنمية المستدام���ة وأق���رت بأن الم��دن والسلطات المحلية هي 

المستقبل  وتحقيق نمو حضري  الطرف األساس��ي ف��ي خلق مدن 

مستدام.

في  قال  بيرسون  بيتر  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعي���ة  رئي����س 

كلمته أننا نعي��ش عصر التغيرات السريعة » المناخ، التكنولوجيا، 

السكان« ، ومن خالل خطة عمل التنمية حتى العام 2030 تجاوزنا 

 شعار  المؤتمر
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 رئيس األكوادور يلقي كلمته

كل األرقام القياسية في تمكين المرأة وحماية المناخ، وتحقيق االستدامة 
.. جاعلين من أهداف التنمية المستدامة مفتاح الدخول إلى عصر الرفاهية. 
وقال أن احترام أهداف التنمية يتم من خالل االلتزام بتلك األهداف وتنفيذها 
على كل المستويات وفي مقدمها المدن والسلطات المحلية. وتابع كالمه 
قائاًل: أن الشباب هم مصدر االبتكار واإلبداع وعلينا  أن نشرك الجميع لتحويل 
عالمنا إلى ما هو أفضل .. مؤكداً على أن دور المدن أساسي ورئيس في النجاح.

في  قال  كلوز  جون  البشرية  للمستوطنات  المتحدة  األمم  برنامج  رئيس 
1996 استطعنا جمع رؤساء البلديات والسلطات  كلمته أنه في إسطنبول 
المحلية في شرق وجنوب الكرة األرضية . وبعد سقوط جدار برلين تم إنشاء 
عالمية  منظمة  إلى  الجمعية  تلك  تحولت  ثم  المدن  بقضايا  تعنى  جمعية 
بعد    2030 المستدامة  التنمية  أجندة  عن  كلوز  وتحدث   .  UCLG اسمها 
انتهاء العمل بأهداف األلفية لعام 2015 وقال: أن التخطيط الحضري أصبح 
التطور  نواصل  أن  ومهمتنا  والساكنين  بالمدن  للنهوض  والوسيلة  األداة 
 . الشباب  المساواة والعنف بين  البطالة وعدم  كي ننجح في معالجة قضايا 
وشدد كلوز على ضرورة تعميق الحوار بين الحكومات المحلية والحكومات 
الوطنية ألن األخيرة، كما قال، هي من يتولى الصياغات األمنية وإعادة توزيع 
القطاع العام كم أجل توفير الرفاه للساكنين. وأضاف كلوز أن نسب التحضر 
في تزايد مستمر وسترتفع النسبة إلى 60 %70- في السنوات القادمة وهو ما 

سيخلق مشاكل وتحديات ومصاعب أمام الحكومات والمدن معًا.

الرغبة  لديها  المحلية  الحكومات  أ،  قال   UCLG ورئيس  إسطنبول  عمدة 
إلى حلول لمشكالت التحضر والتنمية  في المشاركة الحقيقية في التوصل 
أن  توباش  وأكد   1996 إسطنبول  قمة  منذ  الكثير  حققنا  وقد  المستدامة 
المدن هي األقدر على تدبير شؤونها ومعالجة قضاياها وعيلنا العمل من أجل 
بناء مدن ومستوطنات مستدامة . فنحن شركاء حقيقيون في تنفيذ جدول 
أعمال الموئل وعيلنا كمدن أن نشارك في كل األنشطة مع األمم المتحدة 

بصفتنا حكومات محلية.

حكومي  نظام  من  يتحول  أن  العالم  على  أن  برشلونه  عمدة  قال  جانبه  من 
التنمية  إنجاح أجندة  المدن شريكًا أساسيًا في  إلى نظام تكوزن فيه  خالص 
بأن يكون  المشاركين : مواطن���ون يطالبونن���ا   المستدامة. وقال مخاطبًا 

القرن الحادي والعشرين، قرن المدن ... قرن اإلناث والشباب.

 اللجان اإلقليمية 
وقد كان لمنظمة المدن العربية أكثر من مداخلة ومن بينها االجتماع الذي 
ضم اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة والشراكات بين هذه 

اللجان والمنظمات والهيئات التي تعنى بقضايا المدن والساكنين.

اللجان  عمل  في  المشاركون  بحث 
اللجنة  ب��ي��ن��ه��ا  وم���ن  اإلق��ل��ي��م��ي��ة 
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ل��دول 
تيسير  في  »االسك�وا«  اسي���ا  غرب��ي 
الجديدة  األجن��دة  تنفي���ذ  عمل���ي���ة 
 2030 ال��م��س��ت��دام�����ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
بالتعاون والتنسي���ق م��ع الحكومات 
الوطني���ة وال�م�ن�ظم���ات اإلقليمية 
المدني  والمجتمع  اإلقليمية،  وغير 
إلى جانب  والقطاع الخاص وغيرها.. 
إلى  الرامية  االستراتيجيات  ع��رض 
المصلحة  أص��ح��اب  ق��اع��دة  توسيع 
ال��م��ش��ارك��ي��ن ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ أج��ن��دة 

الموئل.

على  االقليمية  اللجان  عمل   ترك��ز 
ال��م��ل��ق��اة على  ت��ح��دي��د االل��ت��زام��ات 
الجهات  من  وغيرها  األعضاء  الدول 
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الفاعلة االقليمية، وممثلي األمانة العامة لألمم المتحدة باعتبارها أنظمة 
تبادل  وتسهيل  االقليمية  االتجاهات  تقييم  فى  الحكومات  لدعم  أساسية 
الخبرات المكتسبة فى مجال السياسات الوطنية وتطوير القدرات الوطنية 
الى  العالمية  االلتزامات  ترجمة  في  االعض���اء  ال��دول  ومساعدة  والمحلية 
اجراءات السياسة العامة، وذلك بالتعاون مع منظومة االمم المتحدة بما فى 

ذلك المكاتب االقليمية لبرنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

االعمال  ج��دول  وتنفيذ  صياغة  فى  رئيسي  ب��دور  االقليمية  اللجان  قامت   
اقليمية. وش��ب��ك��ات  م��ن��اب��ر  ان��ش��اء  خ��������الل  م��ن  ال��ج��دي��دة   ال��ع��م��ران��ي��ة 

التابعة  االقليمية  للجان  الخمسة  التنفيذيين  االمناء  الحدث  هذا  ضم  وقد 
لالمم المتحدة واللج���ان االقليمي���ة الخم��س لبح��ث تنفيذ جدول االعمال 

العمرانية الجديدة.

الحكومات  اهمية  المكسيك  حكومة  رئيس  مانسيرا،  انخ���ل  ميغي��ل  أك��د 
المحلية فى تنفيذ جدول االعمال العمرانية الجديدة بما فى ذلك زيادة الوجود 
فى العمل مع منظومة االمم المتحدة. مستعرضا التحديات بوصفها مجاال 

ذا اولوية.

المتعلقة  المبادرات  ريسماهاريني  تراي  س���ورابايا  مدين���ة  عمدة  وعرضت 
كما  االول��وي��ة.   ذات  المجاالت  من  مجاال  بوصفه  والنفايات  المياه  ب��ادارة 
جدول  تحقي���ق  ف���ى  بالفع��ل  تسهم  وكيف  المبادرات  على  الضوء  سلطت 
األعمال العمرانية الجديدة  وأكدت على أهمية الشراكات وكذلك التعاون مع 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية السيا والمحيط الهادئ.

عملت  منظمتها  أن   Gehl لمعهد  التنفيذي  المدير  تيساي  بي  شن  وقالت 
بحثًا عن السلوكيات في المساحات الحضرية التي تؤكد انه حتى لو السياقات 
الحضرية  المناطق  بالنسبة لتصميم وإدارة  المحلية تختلف هناك تحديات 
مع  للتعاون  الصغيرة  المدن  فرص  بينت  كما  البلد.  من  مختلفة  أنحاء  في 

الوحدات االقليمية للوصول الى موارد واستثمارات تستهدف المدن األكبر.

والحكومات  المدن  منظمة  يمثل  ال��ذي  ماباسي  بيير  جان  أكد  جانبه  من 
المنطقة  اولوية فيما يتعلق بهذه  7 نقاط ذات  المحلي��ة فى افريقي��ا عل��ى 
بالتحضر  االعتراف  اجل  من  العمل  االفارقة  الزعماء  من  العديد  على  وقال:  
كجزء من عملية التنمية، وينبغى اال يقتصر التركيز على المدن الكبرى بل 

على امتداد المدن وغيرها من المستوطنات.

كما ينبغى التسليم باإلشكاليات و واقع البلدان النامية واقتصاداتها وإيالء 
المزيد من االهتمام بالمدن . وتحسي��ن تعبئة الم���وارد والوصول الى أسواق 

سندات الصناديق الوطنية استنادا الى زيادة الثقة فى البلديات.

 مداخلة المدن العربية
من جهت���ه ق��ال أمين عام منظمة 
ال��م��������دن ال��ع��رب��ي�����������ة ال��م��ه��ن��دس 
مداخلته  في  الصبيح  حم���د  أحم����د 
هو  ال��م��دي��ن��ة  س��اك�����ن  اإلن��س��ان  أن 
المسته����دف والغاي���ة في مخرجات 

التنمية المستدامة.

واألم�����ن  ال����م����س����اواة  أن  وق�������ال: 
والشم�ولي����ة واالستدامة والتعليم 
ذلك  وغير  الفقر  واجتثاث  والعمل 
التنمية  أج��ن��دة  ال��ي��ه  ه��دف��ت  مما 
االبتكار  ج��ذوة  يشعل  أن  يفترض 
وقوة الحركة، وأن يطلق كل مكمن 
في   ... والتجديد  اإلب���داع  عالم  في 
واالقتتال  الفوض����ى  عال��م  مواجهة 
وال��ت��دم��ي��ر وال��ت��ه��ج��ي��ر وال���ن���زوح 

القسري.

المدن  منظمة  أن  الصبيح  وأض��اف 
الظروف  من  الرغم  وعلى  العربية، 
ومناطق  مدن  بها  تمر  التي  الصعبة 
بالصبر  استطاعت  عربي���ة  دول  في 
بالتعاون  مهامها  أداء  في  والمثابرة 
م���ع ش��رك��ائ��ه��ا اإلق��ل��ي��م��ي��ي��ن وف��ي 
المتحدة  األم���م  برن�ام����ج  مقدمها 
للمس��ت���وط����ن������ات  الب���ش������ري���ة 

بناء مدن 
المستقبل 

هدف نعمل 
من أجل بلوغه 
 وتحقيق غاياته
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واالجتماعية  االقتص�ادي�ة  واللجن�ة   UN-HABITAT

المتحدة  الم�����دن  ومنظم���ة  )اإلسك��وا(  أسيا  لغرب 
والسلط����ات الم�حل��ي����ة UCLG وال�جمعي��ة الدولية 
المنظمات  من  وغيرها   AIMF الفرانكفونية  للمدن 

التي تعنى بقضايا المدن والساكنين.

التي  المتص��اعدة  التحدي����ات  أن   : الصبي����ح  واض����اف 
السريع...  العمراني  التوسع  مع  ال��م��دن،  تشهدها 
تتطلب التزامًا وعماًل جماعي���ًا عل���ى الصعد الوطنية 
يرفد  موئاًل  المدن  تبقى  كي  والعالمية...  واإلقليمية 
بيئية  بأنماط  للسكان،  واالزده��ار  االقتصادي  النمو 

مستدامة وشاملة.

للجميع،  م��ف��ت��وح��ة  ال��م��دن  ل��ج��ع��ل  م��ح��اول��ة  وف���ي 
والتنمية  االقتصادي  النمو  دفع  في  دورها  وتحسين 
االج��ت��م��اع��ي��ة.. ي��ع��م��ل ب��رن��ام��ج األم����م ال��م��ت��ح��دة 
مختلف  على  الشركاء  مع  البش��ري����ة  للمستوطنات 
وضع  على  والعالمية،  واإلقليمية  الوطني����ة  الصع���د 
للجميع  شاملة  مدن  لبن��اء  جديدة،  عمرانية  رؤي��ة 
واألمان. واالستدامة  المنع���ة  مقوم���ات   تست��وف���ي 
كلمته  العربية   المدن  منظمة  ع��ام  أمين  وختم 
بالق��ول: أن ه���دف بناء مدن المستقبل في منطقتنا 
العربية  المدن  منظمة  تعمل  األهمية  بالغ  هدف  هو 
ومؤسساته�ا وشركائه����ا من أج�����ل بلوغه وتحقيق 

غاياته.

 ريما خلف
وفى الج���زء الثان���ى من اجتم���اع  االمناء التنفيذيين للجان 
اولويات  اللجنة  ،قدمت  المتحدة  لالمم  التابعة  االقليمية 
المنطقة الحضرية الجديدة  وكيف يمكن لجدول االعمال 
وقدم   لها.  التصدى  فى  يس��اعد  ان  االقليم���ى  بالتع���اون 
للجنة  التنفيذي  الرئيس  وهو  باتش  ف��ري��س  كريستي���ان 
االسكان  مرجعية  نظم  بشان  مبادرات  ألوربا  االقتصادية 
والمدينة المستدامة والمؤش���رات الذكي����ة ح���ول سالمة 

الطرق والمعايير والمقاييس لالستثمارات.

 السيدة ريما خلف الرئيسة التنفيذية ل��� » األسكوا« قالت 
أن���ه خ���الل العق���دين الماضيي���ن شه��دت مدن المنطقة 
العربية عمليات تنمية نجحت فى بعض المناطق و فشلت 
في  أكثرها. واشارت إلى المسائل المادية من أسلحة  الدمار 
الشامل واحتالل فلسطي���ن واالفتق���ار الى السالم واالمن 
تستحوذ  البشر  من  كبيرة  اع��داد  وتشريد  االرواح  وازه��اق 

على التحديات التى تواجه المدن فى المنطقة.

االقتصادية  للجنة  التنفيذي   الرئيس  اختر  السيد شمشاد 
حاجة  عل��ى  أك��د  اله���ادئ  والمحي��ط  آلسي����ا  واالجتماعية 
المنطقة الى االنتقال الى التنمية المستدامة ومساراتها و 
ضرورة تطوير الهياكل األساسية. ولفت إلى  ان العديد من 
المدن  اهم  هى  الهادئ  والمحيط  اسيا  منطقة  فى  المدن 
فى التنمية الحضرية. وقال: أن انماط تحضر المدن  خالل 
كله  كوكبنا  استدامة  على  تؤثر  سوف  القادمين  العقدين 

شريطة ان تعزز االنفتاح والمرونة واالستدامة .

تاكيوا مانوه مديرة  قسم سياسة التنمية االجتماعية في   
ECA ركزت على زيادة جودة البيانات الحضرية في أفريقيا ، 

ال سيما في أبعادها االقتصادية . وشددت ايضا على الحاجة 
وتحويل  المنطقة  فى  بالتحضر  المعنى  الخطاب  تغيير  الى 

التركيز السلبى الحالي لفرص جيدة للتخطيط والتحضر.

للجنة  التنفي��ذي  الرئي��س  باراسين��ا  اليس�ي���ا  جانبه��ا  من 
االقتصادية المريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي قالت 
أن على امريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبى العمل أكثر 
التحضر  التحضر ومواكبة  مراحل مختلفة من  في عملية 

في مناطق نامية اخرى أكثر تحضراً .
 من اجتماع اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة

ريما خلف: مدننا العربية سجلت  نجاحات واخفاقات 
تنموية بسبب االحتالل والنزوح والتشريد وغياب األمن
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والحاجة  المناخ  تغير  مواجهة  فى  الضعف  نواحى  على  ش��ددت  كما 

الفجوات  واغ��الق  المنطقة  فى  الرقمية  التقنيات  ارتفاع  تسخير  الى 
الرقمية. باالضافة الى تحسين وصول الحكومات المحلية إلى خطوات 

جادة من اجل التصدى للتحديات الحضرية للمنطقة.

 التوصيات
التقارير اإلقليمية النهائية في مناطق مختلفة من الدول كانت حاسمة 
التنمية  أجندة  بتنفيذ  المتعلقة  والتوصيات  االستنتاجات  فى  وتنظر 
يستخدم  ان  ويجب  والمحلية  الوطنية  المستويات  على  الجديدة 
جدول أعمال التنمية العمرانية الجديدة اداة رئيسية للتخطيط ووضع 

السياسات من اجل التنمية الحضرية المستدامة.

لألمم  التابعة  اإلقليمية  للجان  مشترك  قرار  االجتماع  عن  نتج  كما 
»الموئل«  المتحدة  األمم  وبرنامج  المكسيك  حكومة  بأن  المتحدة 
الحضرية«  المناطق  »تمويل  عنوان  تحت  مؤتمر  بتنظيم  ستقومان 

في أوائل عام 2017.

 جانب من المداخالت

من الحضور

 أوراق عمل
أجمع المشاركون في الجلسات النقاشية في مؤتمر HABITAT  III  على دور اإلدارة الحضرية في ارتقاء العمل 
بالمدن وتوفير أفضل الخدمات للساكنين. من أوراق العمل التي ركزت على اإلدارة الحضرية جمعت مجموعة 
من المتحدثين من وزارة المدن في البرازيل، وبلدية طهران وعدد من المنظمات الشعبية. نقلت العروض 
حوار  وجود  أهمية  في:  وتمثلت  الجديدة،  العمرانية  أعمال  جدول  تنفيذ  لنجاح  اساسية  رسائل  والمناقشات 
اصحاب  من  صغيرة  مجموعة  ويديرها  جدا  معقدة  المدينة  أن  باعتبار  المصلحة  اصحاب  جميع  مع  متواصل 
ما  سماع  على   وقادرة  قوية  الحضرية  االدارة  المستويات.  كافة  مع  التنسيق  من  بد  وال  المتعددة  المصالح 

يطلبه الساكنون.

وأشار المشاركون إلى أن فعالية الحكم الحضري الجيد يعني وجود حق للناس كافة على مختلف المستويات، 
وأن الحق فى المدينة يشكل الية القدرة على االستجابة بطريقة مسؤولة فى عالم متحضر فى التغير. كما أن 
جدول أعمال العمرانية الجديدة، يرتبط ارتباطا وثيقا بتنفيذ أجندة عام 2030 وال سيما الهدف ال�� 16 وهو امر 

أساسى الرساء منظور إيجابي نحو 20 سنة قادمة.
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من أنشطة
المنظمة

المؤتمر الخامس 
لمنظمة 

المدن المتحدة 
والحكومات 

UCLG المحلية 

مستقبل المدن:
منظور محلي..

وشراكة
عالمية من
أجل تحقيق 

التنمية 
المستدامة

في  العربية  الم���دن  منظمة  ش���ارك���ت 

المدن  لم�نظم���ة  الخام���س  المؤتم���ر 

 UCLG المحلية  المتح��دة والحكومات 

الذي عق�د في بوغوتا في كولومبيا خالل 

الفت��رة 15-12 أكتوبر 2016.

وقد أجمع المشاركون في المؤتمر على 

ضرورة إحراز تقدم في مجال الالمركزية 

اقليمى  نهج  وإت��ب��اع   ، ال��ذات��ي  والحكم 

المحلية  الحكومات  مستوى  على  التمويل  من  مزيد  الى  يدعو  متكامل 
واإلقليمية.

كما اكد المشاركون على ضرورة أن يعمل الجميع من أجل توفير الدعم  
ما  أعمال  جدول  وفق  العالمية   االستدامة  لمتابعة  والتقني  السياسي 
بعد الموئل الثالث. كما دعوا إلى التعاون مع العاملين في مجال التنمية 
ومناقشة  اآلراء  تبادل  بهدف  الصلة  ذات  الفاعلة  الجهات  من  وغيرها 
عملية اختبار السياسات اإلنمائية وتنفيذها بكفاءة تمشيا مع األهداف 

ال��  17 ألجندة التنمية العالمية.

التنمية  تحقيق  في  يساهم  أن  شانه  من  الجماعي  الجهد  أن  وأك��دوا 
المستدامة،  مما يجعل األهداف العالمية حقيقة واقعة بالنسبة للجميع.

في اإلفتتاح
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 افتتاح المؤتمر

 اإلدارة الحضرية للحكومات المحلية 
قدمت اإلدارة الحضرية للحكومات المحلية على هامش المؤتمر العام 
الحضري  الحكم  حول  االستقصائية  الدراسة  نتائج   UCLG ل��  الخامس 
بعنوان »تخطيط وإدارة المناطق الحضرية«. وهي مبادرة قدمتها عدد 
للمستوطنات  المتحدة  األم��م  برنامج  مع  بالتعاون  المنظمات  من 
مؤسسة  من  بدعم   Local-Self الالمركزية   UCLG ولجنة  البشرية 
ماك ارثر. تم عرض نتائج الدراسة في جلسة عمل تحدث فيها مجموعة 
إدارة  في  المتخصصين  من  وعدد  العالمية  والبلديات  المدن  قادة  من 
ستة  إلى  استنادا  األسئلة  من  بسلسلة  النتائج  بحث  تم  حيث  المدن، 
تبادل  طريق  عن  االستقصائية  الدراسة  مجاالت  من  رئيسية  مجاالت 
الفرصة  المشاركة  للمدن  الدورة  وأتاحت  محلى.  منظور  من  الخبرات 

لالطالع  وتداول الرأي حول اإلدارة الحضرية.

UNACLA  اجتماع 
وعقدت لجنة األمم المتحدة االستشارية المعنية بالسلطات المحلية 
بوغوتا  في   UCLG الخامس  المؤتمر  اط��ار  في  اجتماعا   UNACLA  -

المدير  كلوس،   جون   UNACLA رئيس  االجتماع  ترأس  كولومبيا،   –
وحضره  البشري�ة  للمستوطنات  المتحدة  األم��م  لبرنامج  التنفيذي 
اإلقليمي���ة  المكات��ب  وممثلو  توباس,  القادر  عبد  إسطنبول  عمدة 
UCLG وك�ذل�ك الم�راقبي���ن المعينين من قبل الحكومات  الكب��رى ل�� 

المحلية واإلقليمية.

 2017 UNACLA عل�ى ضرورة وضع خطة عمل لعام  وق أجمع أعضاء 
تتوافق مع إعالن كيت��و ال���ذي صدر عن اجتماع HABITAT III ، ليشكل 
برنامج  تجاه  واإلقليمية  المحلية  للحكومات  الرسمي  الموقف  اإلعالن 
المدن  لمستقبل  ورؤيتهم  توصياتهم  ذلك  في  بما  الثالث،  الموئل 

وأجندة التنمية المستدامة.

 الشفافية في عمل البلديات

كان المؤتم��ر الخام��س لمنظمة المدن 

 UCLG المحلي��ة  والحكومات  المتحدة 

عمداء  بي���ن  والنق�����اش  للح��وار  فرص�ة 

ورؤساء بلديات المدن في جلسات عمل 

متع����ددة ح����ول مخت����ل�ف الموضوعات 

التنمي��ة  وتحقيق  بالمدينة  تعن���ى  الت���ي 

المستدامة.

على  الجلسات  ف��ي  ال��م��ش��ارك��ون  أج��م��ع 

إدارة  في  والمساءل���ة  الشفافية  أهمي���ة 

لمنع  المبتكرة  التدابير  وإب���راز  البلديات 

التخطيط  الفس���اد ف���ي مجال  ومكافحة 

الحضري وتوفير الخدمات األساسي��ة.

وأكدوا أن مسؤولية الحكومات المحلية 

ستكفل  الحكومة  شفافي��ة  ضم���ان  في 

المدن  وعم���داء  الحكوم���ات  مشارك���ة 

على  الحكومة  في  سياسي  منظور  من 

العديد  هناك  وأن  خاصة  المدن  مستوى 

المدن  في  بالفعل  الجارية  المبادرات  من 

العال���م بش���ان تطبيق  في مختلف أنحاء 

المحلية،  واإلدارة  الحك���وم�����ة  مب�����ادئ 

في  والمساءلة  الشفافية  على  والبرهنة 

البلديات باعتب��اره��ا من ضروريات الربط 

بين زيادة الموارد المالية والحصول على 

الخدمات العامة.

الترابط  تعزيز  إلى  المشاركون  دعا  كما 

والشراكات العالمي��ة م��ن اج���ل التنمي��ة 

المستدامة، بغية زيادة تأثير مبادراتهم 

مؤكدين  للبلديات.  المحل��ي  األداء  عل��ى 

العوامل   من  العالمية  الشراكة  أن  على 

التي تسهم في بلوغ  أهداف عام 2030 .
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 ملك المغرب في القمة االفريقية 

من أنشطة
المنظمة

نحو مزيد من 
األفعال الطموحة 
لتعزيز دور المدن 

وجعلها جاذبة 
للعيش والعمل

في  العربية  ال��م��دن  منظمة  ش��ارك��ت 
والجهويين  المحليين  المنتخبين  قمة 
حول المناخ – القمة األممية للمناخ في 
وذلك   2016 نوفمبر   14-12 م��راك��ش 
 COP المناخ  قمة  انعقاد  هامش  عل��ى 
مشارك  ألف   20 القمة  في  ش��ارك   .  22

قمة المنتخبين 
المحليين 

والجهويين حول 
المناخ » القمة 

 األممية للمناخ«
- مراكش

من منظمات وهيئ��ات دولية وعالمية وبحضور أكث���ر من 30 رئيسا في 
مراكش.

تكمن أهمية القمة العالمية للمناخ في أنها يفترض أن تسجل تقدما في 
مجال الحد من ارتفاع حرارة األرض، واستكمااًل للتقدم المحرز  في القمة 

ال�21 التي استضافتها فرنسا في 2015.

رمزيا  المناخ،  لتغير  للتصدي  دولة   195 تبنته  الذي  باريس  اتفاق  ودخل 
حيز التنفيذ في نوفمبر 2016.

من  بأكثر  األرض  حرارة  خفض  إلى  بالسعي  موقِعيه  باريس  اتفاق  ويلزم 
الصناعية،  الثورة  قب���ل  المسج��ل  بالمستوى  مقارنة  مئويتين  درجتين 
من  المليارات  ومئات  راسخة  إرادة  يتطلب  الطموح  الهدف  هذا  أن  غير 
ال��دوالرات م��ن أج��ل االنتق��ال م��ن مص��ادر الطاقة الملوثة مثل النفط 

والفحم إلى موارد طاقة نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

أجمع المشاركون على أهمية تكثيف الجهود في السنوات المقبلة لبلوغ 
هدف الحد من ارتفاع حرارة األرض »دون 2 درجة مئوية« مقارنة بما قبل 
الثورة الصناعية. وارتفع معدل حرارة األرض بنحو درجة مئوية وأكثر من 

ذلك في القطب الشمالي والبحر المتوسط.

مجال  في  الطوعية  الوطنية  استراتيجيتها  على  القمة  في  المغرب  وركزت 
الطاقة  محطات  أكبر  إحدى  تدشينها  من  أشهر  بعد  »الخضراء«  الطاقات 
 52 إلى تغطية  المغرب  إذ يطمح  أبواب الصحراء.  العالم على  الشمسية في 
بالمئة من حاجاته من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة وذلك بحلول 2030. 
»الخضراء«  المشاريع  من  سلسلة  إبراز  على  أشهر  منذ  الرباط  ركزت  وقد 
بيئية  حملة  في  المناخ«،  »قطار  جاب  السياق  هذا  وفي  البيئية.  واإلنجازات 

محلية واسعة، البالد لتوعية المغاربة على تحديات التغير المناخي.

 القمة األفريقية
ترأس الملك محمد السادس بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش، افتتاح 
لمؤتمر   22 ال���  ال��دورة  هامش  على  المنظمة  اإلفريقية،  العمل  قمة 
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حول  المتحدة  ل��ألم��م  اإلط���ار  االت��ف��اق��ي��ة  ف��ي  األط����راف 
.)COP 22( التغيرات المناخية

العمل  “ق��م��ة  أم���ام   ، ال��س��ادس  محمد  ال��م��ل��ك  ودع���ا 
 22 الدورة  ت���م تنظيمه���ا على هامش  الت���ي  اإلفريقي�ة” 
صامدة  إفريقيا  تأسيس  إلى  بمراكش،  المناخ  لمؤتم��ر 
التنمية  المناخي��ة، وثابتة على درب  التغي��رات  ف��ي وج��ه 

المستدامة.

وقال الملك، في خطاب ألقاه في القمة : إن إفريقيا حريصة 
على ترشيد استعمال مواردها، في إطار احترام التوازنات 
تحقيق  أجل  م�ن  تعم���ل  إفريقي���ا  واالجتماعية.  البيئية 
التنمية الشاملة، في انسجام مع مقومات هويتها والتي 

تتمثل في ثقافة التشارك واالنصاف والتضامن.

بين  الموجود  للتباين  الص���دد  هذا  ف��ي  الم��لك  وتط���رق 
الشمال والجنوب على مستوى الثقافة البيئية، والمرتبط 
ضرورة  السياق  هذا  في  وأب��رز   ، وباإلمكانات  باألولويات 
العمل من أجل تطابق، بل وتوحيد التربية البيئية، مؤكدا 
تحقيقه  على  المغربية  الرئاسة  ستعمل  ما  هو  ذلك  أن 

.COP 22 خالل رئاستها لمؤتمر

ثمنا  تدفع  اإلفريقية  القارة  أن  من  المغرب  ملك  وحذر 
القارة  شك،  ب���دون  وه��ي  المناخي���ة.  المعادلة  في  غاليا 

ألقى أمين عام منظمة المدن العربية المهندس  أحمد الصبيح الكلمة التالية في قمة المنتخبين المحليين في الرباط:
يجمع الخبراء على أن عالم اليوم هو عالم المدن. ونحن نقول أن عالم اليوم، وعالم الغد، وعالم المستقبل .. هو 
عالم المدن. فال تنمية مستدامة من غير المدن، وال نهوض للسكان في الحواضر واألرياف، من غير تنمية حقيقية 

تكون فيها المدن والبلديات شريكا أساسيًا.

أن عالم اليوم ال يواجه نموا حضاريا وحسب .. بل كذلك ضعفا متزايدا في استقرار اإلنسان الذي هو هدف التنمية 
وغاياتها، وهذا يعود طبقا للخبراء، إلى التغيرات المناخية، وانتزاع األراضي، والكوارث الطبيعية ، وتلك التي من صنع 
من  والهجرة  منازلهم،  عن  للرحيل  الماليين  بل  الناس،  آالف  تدفع  التي  المسلحة  النزاعات  ذلك  في  بما   ، اإلنسان 
أوطانهم. من هنا تقف الجهات الحكومية واإلقليمية في الواجهة، للتعامل مع هذه األزمات، وبات لها دور حيوي في 

توفير أرزاق ورفاهية وصحة مجتمعاتها.

الحرارة، واضطراب  ارتفاع درجات  أن  األكثر تضررا، ذلك 
تساهم  عوامل  كلها  الجفاف،  فترات  وتواتر  الفصول، 
البيئية،  األنظمة  وتدمير  البيولوجي،  التنوع  تدهور  في 

وترهن تقدم القارة وأمنها واستقرارها.

سوى  تنتج  ال  أنها  من  بالرغم  القارة  أن  الملك  وأضاف 
أربعة بالمائة من انبعاثات الغازات التي تؤدي لالحتباس 
الحراري، فإن التقلبات المناخية في العالم، تعيق بشكل 
كبير التنمية في إفريقيا، وتهدد على نحو خطير الحقوق 

األساسية لعشرات الماليين من األفارقة.

 كلمة أمين عام منظمة المدن العربية المهندس احمد حمد الصبيح

 كلمة أمين عام منظمة المدن العربية
المهندس احمد حمد الصبيح
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لحظة  المناخية..  بالتغيرات  الخاصة   COP21 والتزامات  المستدامة..  التنمية  ألجندة   2015 اتفاقية  هيأت  لقد 

تاريخية وفرصة سانحة لتغيير العالم. ولذلك فإن  مخرجات الموئل الثالث في كيوتو، وأجندة التنمية المستدامة 

، ينبغي أن تكونا مدخاًل ألنماط جديدة من التفكير والعمل، وأن تعمال كمرجعية عالمية متساوية  لشمال العالم 

وجنوبه.

أن علينا كمدن ومنظمات ممثلة للسلطات المحلية والجهوية، أن نكون مستعدين للتعامل بإيجابية ، وبشكل 

مؤثر وفاعل مع المتغيرات وما يتصل  بها من تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية .

أن المطلوب من مدننا ودولنا االنفتاح على كل القضايا والموضوعات السياسية والتنموية، والتعامل معها بما يتفق 

مع نظيراتها، ومع تطلعاتنا لعالم يسوده العدل والسالم والرفاه.

أن التغيرات المناخية والتنمية العمرانية في المدن، تؤثر كل منها على األخرى في عالقة تبادلية. وهناك رابط بين 

التنمية العمرانية وانعكاساتها، والسرعة في حدوث التغيرات المناخية .. بمعنى أن هناك عالقة تبدأ وتنتهي بالمدن.

وفي هذا السياق هناك الكثير مما يمكن عمله للحد من التأثيرات الناتجة عن التغير المناخي، حتى تحافظ المدن على 

الحد األدنى من بصمتها البيئية لضمان الحماية لساكنيها.

والمنظمات  واإلقليمية،  المحلية  السلطات  جمعيات  مع  تعاونها  تكثف  أن  الوطنية،  الحكومات  على  كان  هنا  من 

غير الحكومية ، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.. والمصارف والجامعات... لتعزيز دور المدن وجعلها 

جاذبة للعيش والعمل، وهو ما يسمح بقيام شراكة شاملة في صنع القرارات التي تؤسس إلى قيام »مدن مرنة .. 

وشاملة.. آمنة.. ومستدامة«. والشك أن ثمة حاجة إلعادة التفكير في نظم التمويل المحلي، من اجل االستدامة 

وترجمة التزامات اتفاقيات التغيرات المناخي���ة.

البنى  وعلى السياس���ات الوطنية تسهيل الوصول لق���روض مسؤول���ة للسلطات المحلية من اجل استثمارها في 

التحتية والخدمات المستدامة والمرنة.

كما أن على الحكومات الوطنية والمحلية تطوير خارطة طريق لتحقيق االستقالل المالي للمدن من خالل استثمارات 

المستدامة والتزاماتها  التنمية  بأجندة  المرتبط���ة  المالي���ة والتحوي���الت  الصن���اديق والمؤسس���ات  متع���ددة من 

والعمل..  للعيش  جاذبة  ذكرنا،  كما  وجعلها،  وشراكتها،  المدن  دور  وتعزيز  المستقبل،  مدن  لبناء  واحتياجاتها.. 

يحبها الناس وال يتركها ساكنوها.

 مشاركة المعهد العربي إلنماء المدن في قمة المناخ
وقد شارك نائب مدير عام المعهد للشئون الفنية المهندس أحمد بن عبد اهلل التويجري نيابة عن رئيس مجلس 

األمناء في فعاليات تلك التظاهرة الكبيرة .. وشارك بالحضور ما يقرب من 1100 مشارك من 114 دولة من مختلف 

القارات ومن بينهم وزراء وعمداء مدن ورؤساء بلديات .
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وفي هذا االتجاه نؤكد من جديد: 

المحل���ي����ة  للحك����وم�������ات  األس��اس�������ي  ال������دور   -
الوطن���ي��ة  للحك���وم�������ات  كش���رك������اء  والجهوية 
المساهمات  وتفعيل  بتحديد  يتعلق  فيما  خاصة 
المعتمدة على الصعيد الوطني )NDC( والمخططات 
الوطنية للتكي���ف  )DNA(  وأيض����ا في إطار التكامل 
مختلف  ع��ب��ر  المعتمدة  ال��ذات��ي��ة  االل��ت��زام��ات  م��ع 
االستراتيجي���ات وبرام���ج تقليص االنبعاثات به���دف 
لضمان  اإلنتاج  وطرق  االسته���الل  أسالي���ب  تغيي���ر 

العيش الكريم للمواطنين.

الترابية  الجماعات  والتزام  التعبئ�ة  استمراري��ة   -
الثانية  القمة  هذه   : خالل  من  العالمي  الصعيد  على 
بباريس  المنظم   2015 ديسمبر  لقاء  تلت  التي 
ومختلف المبادرات التي انخرطنا فيها والتي تعكس 
طموحا قويا ال يقل عن طموح التشريعات الوطنية، 
ضمن  المناخي���ة  التغي���رات  مواجهة  إدم�اج  خاصة 
في  الفعال  حضورنا  وأيضا  الدولية،  شبكاتنا  أولويات 
التنمية  بأجندة  المرتبطة  الدولية  القمم  مختلف 
التضام��ن  مجال  ف���ي  وعملن���ا  والمناخ،  المستدامة 
الالمرك���زي  التع����اون  اتفاقي����ات  عب����ر  المت���ب����ادل 
بعض  عبر  تعاضدي  بشكل  ندعم  بواسطته  والذي 
خالل  من  وأيضا  تضامن(   % 1( ومنها  الميكانيزمات 

 من افتتاح قمة المنتخبين المحلين والجهويين حول المناخ 

   خارطة طريق مراكش من أجل إطار عالمي
   نحو توطين تمويل المناخ 

اعتم���دت القم�����ة ف����ي الجل����س���ة الخت���ام���ي���ة ، )خارط�����ة 

ط����ري����ق مراكش ( والتي ركزت على الجوانب التمويلية من 

)مراكز  المانحة  والجهات  الدول  في  المركزية  الحكومات 

إليج�����اد  المحلي�����ة  اإلدارات  لمساعدة   ) والبن��وك  التمويل 

الحلول المالئمة للتص��دي لتأثي����ر المتغي����رات المناخي����ة 

طريق  )خ��ارط��ة  ب��ي��ان  ت��وزي��ع  وت��م  ومعالجتها.  ال��ق��ادم��ة 
مراكش( على المشاركين وفيما يلي نص البيان:

 الجزء األول 
المنتمون  المحلي���ون والجهويون  العال���م  نح���ن منتخب���و 

بمدينة  الدولية  شبكاتنا  م����ع  والمجتمع���ون  بلدا   114 إلى 

2016، في  14 نوفمبر  مراك���ش بالمملك���ة المغربية يوم 

حول  للمناخ  والجهويين  المحليين  المنتخبين  قمة  إط����ار 

موضوع »تمويل التحول المستدام للمجاالت الترابية«.

والعشرين  الثانية  القمة  أشغال  في  المساهمة  أج����ل  م���ن 

التغيرات  حول  المتحدة  لألم���م  اإلط���ار  اتفاقي���ة  ألطراف 

،COP22 المناخية

نعلن ما يلي :
حيز  باريس  التف��اق  التاريخي  بالدخ����ول  أنفسن���ا  نهن����ئ 

تاريخيا  ح�دث�ا  يع���د  ال��ذي   ،2016 نوفمب���ر   4 يوم  التنفيذ 

يشهد على تعبئة الحكومات الوطني���ة ف���ي مج�ال االلتزام 

الدولي من أجل المناخ.

قوية  رس��ال��ة  يوجه  التنفيذ،  حيز  االت��ف��اق،  ه��ذا  دخ��ول  إن 

لهم  ويؤكد  ال��دول  ال��ت��زام  ح��ول  األط���راف  غير  للفاعلين 

التالحم اإلداري للقوى الدولية من أجل تفعيل سيناريو 2 أو 

حتى 1.5 درجة.

كما نؤكد على التزام الفاعلين الغير األطراف وتعبئتهم في 

إطار األجندة الدولية لعمل المناخ )GCAA(، وبالدرجة األولى 

لتفعيل  كأبطال  بالعالم  والجهوية  المحلية  الحكومات 

اتفاقية باريس.
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المحلي  المستوى  عل��ى  اليوم��ي  التش���ارك����ي  عملن�����ا 

والجه���وي مع مجموع األط���راف المعني���ة والمساهمة 

وفي  الترابية  للمجاالت  واإلبداع  واالستمرارية  بالحيوية 

المق��ام األول المواطني���ن ح���ول اختالالت البيئة وآثارها 

ومواكبة التحول من أجل حياة أفضل.

حاجيات  لم��واجهة  الع���م���راني  الت���ط����ور  وإن  ه������ذا   -

2050 أصبح يتطلب بإلحاح  ارتفاع عدد السكان في أفق 

بنيات وتجهيزات تحتية وموارد مالية لتمويلها تحترم 

المن���اخ والتوف����ر على موارد بشرية ومنظومة قانونية 

التحديات  وسياس���ات حضري���ة بديل���ة تستجيب لهده 

الجديدة وكذلك مجهودات من أجل ضمان استمرارية 

الحفاظ  أجل  من  والقروي  الحضري  المجال  بين  الروابط 

على المجاالت الترابية مندمجة ومتجانسة.

مازال  والبشرية  المالية  اإلمكانيات  في  النقص  أن  غير 

مستمرا من أجل االستجابة للطموح المعلن عليه من 

طرف المجتمع الدولي خاصة بالنظر لحجم المسؤوليات 

إطار  في  والجهوية   المحلية  للحكومات  واالختصاصات 

المسار الالمركزي. 

ويمثل اتفاق باريس أرضية لتحديد سياسة دولية ناجعة 

في اتجاه ولوج و تعبئة الموارد المالية لفائدة الحكومات 

عبر  المناخية  التغيرات  لمواجهة  الجهوية  و  المحلية 

تغيير أنماط االستهالك وطرق اإلنتاج. 

إدم��اج  األساسية  األول��وي��ات  من  أصبح  الغرض،  ولهذا 

البع���د المناخ���ي في الثقافات والممارسات والهندسات 

العمومي����ة  المالية  القنوات  عبر  االستثمارات  اختيار  و 

والخاصة سواء الدولية منها أو الوطنية أو المحلية.

التغيرات  مع  التكي����ف  أن  عل���ى  التأكي��د  يتعين  وعليه، 

و  إكراها،  فقط  تشكل  ال   ، آثارها  من  وتخفيف  المناخية 

إنما تشكل أيضا رافعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية، وذلك من أجل التنمية المستدامة للمجاالت 

الترابية.

حول  حوار  فت��ح  مستعج��ل  بشكل  يتطلب  أصبح  مما 
القيمة الحقيقية للرأسمال ونجاعة اختيار االستثمارات، 
تطوير  إلى  والحاج��ة  المناخ،  على  مخاطرها  إلى  بالنظر 
مجال  في  الفاعلين  عمل  وطرق  والقوانين  التشريعات 
التمويل وخاصة بالنظر لإلمكانيات التي أصبحت متاحة 
نتيجة التقنيات الحديثة في مجال تخفيض كلفة اإلنتاج 
غير  الساكن����ة  عدد  م��ن  والرف����ع  النجاعة  في  والزيادة 
المستفيدة من الخدمات الترابية، وهي أوراش رائدة من 
من  بمبادرة  وذلك  المناخية،  التغيرات  مواكبة  شأنها 

الحكومات المحلية والجهوية.

المحلية  المالية  التنظيمات  قيود  من  الرغ����م  وعل���ى 
التي  التوفر على الموارد المرصودة لالستثمارات  وعدم 
تتطلبها البنيات التحتية فإن مدن وجهات العالم، ترصد 
االلتزامات  من  حصتها  تمويل  أجل  من  الذاتية  مواردها 
الخاص  للقطاع  االستثم��ار  فرص  وخل���ق  المستدام���ة 
أسواق  طرف  من  المحقق  النجاح  أن  كما  والمواطنين، 
المليارات  أن  عل��ى  أب���ان  والجهوي���ة،  المحلية  الكربون 
االقتصاد  في  استثمارها  إع��ادة  يمكن  ال���دوالرات  من 
الترابية  والجماعات  المقاوالت  دعم  أجل  من  المحلي 
والمواطنين، لالنتقال إلى اقتصادات منخفضة الكاربون 
تسمح لهم على الخصوص من إدارة جزء من اإليرادات 

وإعادة استثمارها في مشاريع مستدامة.

خارطة  بشأن  التفاوض  فيه  يتم  الذي  الوقت  وفي  هذا 
100 ملي����ار م��ن الدوالرات في  طريق حول ط��رق تعبئة 
كربون،  بدون  دول  نحو  منظم  انتقال  أجل  من  التنمية 

نذكر بما يلي: 

بالتنمية  المرتبط���ة  الدولية  االتفاقيات  تق���ادم  ع���دم 
المص���ادق  الدولي���ة  النص���وص  ومختل���ف  المستدام��ة 
سلك  خ��الل  المركزية  الحكومات  ط��رف  من  عليه���ا 
2015-2016: برنام��ج عم���ل حول تقليص  المفاوضات 
 VDP أبابا  أديس  عم����ل  وأجن����دة   )SENDAI(  المخاطر 
من  الدولية  االستثمارات  تمويل  نظام  تجديد  ض��رورة 
بالدرجة  تدفقاتها  وتوجيه  للمناخ  مالئمة  جعلها  أجل 
المستوى  على  المنجزة  المستدامة  التنمية  نحو  األولى 
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المحلي تأخذ بعين االعتبار ارتفاع نسبة التمدن خاصة بالدول التي هي في طور النمو أو ذات الدخل المحدود ؛ والتوازنات 
التي يجب تحقيقها لمواجهة عدم المساواة في الحق في التنمية المستدامة والولوج إليها واالنتفاع منها أخدا بعي�ن 
االعتب��ار المرجعي����ة الرئيسة »المسؤولي���ات المشترك���ة ولك��ن المتمايزة« و»العدال����ة المناخي���ة«  المدرجة في 
لب�����روز   ��� الحاج��ة  حض��ري«:  »قروي-  والثقافي  واالقتصادي  االجتماعي  النظام  لمنط���ق  الحي��اة  منح  باريس؛  اتفاق 
بالمناطق  وخاصة  لألسر  قار  ودخل  خضراء  شغل  مناصب  خلق  شأنه�ا  م��ن  الكرب���ون  منخفض����ة  محلي��ة  صناعة 

الهشة.

للتغيرات  السلبية  اآلث��ار  م��ن  أكث��ر  تعان��ي  التي  الترابي���ة  بالمج���االت  لالقتصادي����ات  الدعم  تقديم  على  العمل 
المناخية، حيث إن قدرة وسرعة التحرك ليست في مستوى حجم التهديدات خصوصا على مستوى المجاالت الترابية 

للبلدان ذات الدخل المحدود والدول الجزرية الصغيرة التي هي في طور النمو.

الحاج�ة الملح��ة لتعبئة التمويالت العامة والخاصة على جميع مستويات العمل، من أجل دعم تدابير التكيف المناخي 
لهندسة  مبتكرة  نماذج  خالل  من  المالئمة  التمويل  فرص  وتسريع  والتحليل  البحث  مواصلة  مع  هبات  شكل  في 

التمويل.

من الحضور
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هذا وارتباطا بقمة »تمويل التحول المستدام 
للمجاالت الترابية«، نثمن:

الفاعلين  بع���ض  وتصريح����ات  والتزام����ات  ديناميكية 
العموميين  لل��مستثمري����ن  الرئيسي����ة  واالئتالف����ات 
والخ���واص الت���ي تلت اتفاق باريس كيوم تمويل المناخ 
للمستثمرين  أخ����رى  وائت���الفات   )  IDFC إعالن   CFD  (
ودعوتهم  والمؤسساتيي��ن،  والخ���واص  العموميي�����ن 
التعاون  آليات  وض����ع  أجل  م��ن  الح���وار  في  لالستم��رار 
االستثمارية  أعمالنا  أثر  وتسريع  لتفعيل  والتحالف����ات 

المشتركة على مجاالتنا الترابية. 

تم  الذي  األط��راف«،  »غير  الفاعلي��ن  تموي���ل  ائت���الف   -
إطالقه خالل قمة فرصة المناخ بنانت، NANTES  وكذا 
الفاعلين   - المتعددة  االئتالفات  مجموع  ديناميكية 
والمتعددة المستويات واألفقية والقطاعية التي أحدثت 
التزام »غير األطراف«، خالل أجندة  التعبير عن  من أجل 
العمل التي نح���ن بص���دد بنائه��ا بشكل مشترك في جو 

يطبعه االستعجال والمسؤولية واإلرادة والثقة.

CC- بالمناخ المرتبط  للتمويل  المدن  مدبري  رابطة   - 
FLA  ، باعتبارها التقاء تاريخي متعدد الفاعلين ومتعدد 

المستويات في سلسلة تمويل المناخ والتي تعمل على 
تحديد االستراتيجيات والميكانيزمات ورصد نقط التقاء 
ما بين التدفقات المالية والمؤسسات المعنية وقنوات 
في  المستدام  االستثمار  أجل  من  وشروطها  التوزيع 
تنمية مدمجة بكربون منخفض وذات مناعة بالمجاالت 

الترابية.

وبهذا الخصوص فإننا ندعم:

روح خارطة طريق مختلف هذه االئتالفات والديناميكيات 
في  بها  واألخ���ذ  العمل  أج��ن��دة  إط��ار  ف��ي  إدماجها  وك��ذا 
أشغال األطراف حول آليات تمويل اتفاق باريس، من أجل 
بضخ  الكفيلة  والتنظيمية  التشريعية  المجاالت  دمج 
مشاريع المجاالت الترابية بالتدفقات المالية المناسبة 
الجماعات  عمل  ق��درة  وتقوية  وتحدياتها  لحاجياتها 
والتسيير  والتعبئة  ال��ه��ن��دس��ة  م��ج��ال  ف��ي  ال��ت��راب��ي��ة 
لالضطالع  ال��ض��روري��ة  ل��ل��م��وارد  الناجع  واالس��ت��ع��م��ال 

المحلية  بالحكومات  المنوطة  والمسؤوليات  بالمهام 
والجهوية.

لذا، نعيد التأكي���د على استعجالية دعم تنفيذ توصيات 
رابطة مدب��ري المدن لتمويل المناخ ) CCFLA ( التي تم 
نشرها في تقرير حول وضعية التمويل المرتبط بالمناخ 

بالمجاالت الترابية سنة 2015 والتي تطالب بدعم:

أجل  من  للتسهيالت  أفض����ل  وتنسي���ق  وتقييم  تنمية 
القابلة للتموي���ل والتي توفر المؤهالت  إعداد المشاريع 
ال��ت��ي م��ن ش��ان��ه��ا ج��ل��ب االس��ت��ث��م��ارات ووض���ع ب��رام��ج 

استثمارية وطنية ومحلية.

شروط  خلق  به����دف  التمويلي����ة  والضمانة  الوساطة 
الدعم  خ��الل  م��ن  وج��ه��وي��ة  محلية  م��ش��اري��ع  تمويل 
المقدم لألبناك التجارية وصناديق التنمية البلدية وكذا 
الترابية؛ الجماعات  بين  المشترك  للتمويل  أخرى   آليات 
سياسات االندماج والتعاون األفقي عبر تطوير المنظومة 
االستثمارات  لت���وزي����ع  المالئمة  والتنظيمية  القانونية 
المحلية خصوصا في إطار الالمركزية المالية و في إطار 
شراكات القطاع العام وال�خ���اص والقطاع العام والعام، 
العمومية  الصفقات  م���ع  المن����اخ  مالئم���ة  تثمين  مع 

المحلية.

المحلية،  الكربون  )أسواق  الكربون  أسعار  تحديد  تدابير 
االيجابية  ال��ع��وام��ل  إدم���اج  ال��خ��اص��ة،  ال��ض��رائ��ب  إح���داث 

والسلبية في الميزانيات (....

من  تشبيكها  على  والعمل  التمويلي  االبتكار  مختبرات 
أجل عم���ل معم��ق ح��ول تحديد وتنظيم وتجديد نماذج 
المستوى  على  الخصوص  على  بها  المعمول  التموي���ل 
األخضر  االستثمار  هوة  سد  أج���ل  م���ن  وذلك  المحل���ي، 

المحلي.

 جانب من االفتتاح
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عبر التعاون واالندماج األفقي، ليس فقط ، بضمان تفعيل 
المصادق  الدولية  لالتفاقيات  الترابية  بالمجاالت  ناجع 
عليها من قبل األطراف ولكن أيضا عبر مقاربة تصاعدية 
القرارات  اتخاذ  أجل  من  لألطراف  الموجهة  للمعلومات 
الدولية المالئمة لواقع المجاالت الترابية، يجب أن يكون 
جميع  على  للحكامة  هدفا  والتناغم  والتنسيق  التعاون 
المستويات خاصة فيما يتعلق بميكانيزمات المركزية 

التمويل بتقوية الدور التكميلي للمدن والجهات.

عبر تقوية التعاون األفقي حول التمويل :

والدولي  الوطن����ي  المست���وى  على  الترابي���ة  الجماع��ات 
وخاصة في مجال تخطيط وتدبير موارد جديدة من أجل 
الدعم لمحاور  إدماج جهوية من خالل  آلية  البيئة وكل 
المرنة  واستجابته  المناخ  لمخاطر  المدرجة  التنمية 

الستثمارات المستدامة.

ما بين القطاعات وما بين الصناعات )المدمجة للقوانين 
جديدة  اق��ت��ص��ادي��ات  بتطوير  تسمح  ال��ت��ي  وال��ت��داب��ي��ر 
االجتماعي  واالقتصاد  الجاري  االقتصاد  للمناخ:  مالئمة 

والتضامن.....الخ(. 

مشاريع  سلسلة  وخلق  إع���داد  تسهيالت  دع��م  عبر 
التحولي  أعمال  كب���رنام���ج  للتموي����ل  قابلة  مرجعية 
واإلدماج  االستدامة،  خاصية  يثمن   PROGRAM-TAP

والمتضمن  للتمويل،  المقترحة  للمشاريع  والمناعة 
في  المستعملة  التمويل  أدوت  فعالية  وتتبع  للتقييم 

االستثمار على مستوى المجاالت الترابية.

يتم  أن  يجب  المناخ،  في  االستثمارات  معايير  تطوير  إن 
العالمي  التمويل  وهندسة  التكنولوجي  المستوى  على 
بشكل  التمويل  استراتيجيات  توجيه  أجل  من  والوطني 
يقوي من مناعة المجاالت الترابية. وهذه الديناميكيات 
يجب أن تسمح بمضاعفة التمويل تجاه مشاريع التكيف 
التي تعتبر أولوية للحكومات المحلية والجهوية وخاصة 

للتغيرات  تعرضا  األكثر  الترابية  بالمجاالت 
المناخية.

دولي  عمل  إط��ار    2020 أف��ق  في  وض��ع  عبر 
بالمناخ  المرتبط  التمويل  توطين  أجل  من 
والقدرات  العمل  سلطة  تقوية  إلى  والرامي 
المحلية،  الفرق  مستوى  ع���لى  التمويلي����ة 
نسقي  وتمويل  تحديد  قدرة  بتفعيل  تسمح 
المحلية  المناخ  الست���راتيجيات  ومندم����ج 
للتفاوض  سلطة  تشكيل  وكذا  والجهوية، 
الفاعلين  ل���دى  ال��ق��وي  واالب��ت��ك��ار  ال��م��ال��ي 
ال��ذي  اإلط���ار  وه��و  والجهويين.  المحليين 
التفاقية  رائد  عمل  كبرنامج  إدراج��ه  يمكن 
الم�ن���اخ  لعم����ل  العالمية  واألجندة  باريس 
تنف���يذ  لمخ���ط���ط���ات  وتكم���ل���ة   GCAA

المساهمات المحددة على المستوى الوطني 
NDCS    واالستف����ادة، ف���ي المق��ام األول من 

للتنمية  المتعددة  أو  الثنائية  األبناك  دعم 
مع  بتناغم  المركزي����ة  الحك���ومات  وم����ن 
تفعيل مساهماتها المحددة على المستوى 
أجل  من  االستثمارية،  ومخططاتها  الوطني 
الالزم  للمناخ،  الخاص  التمويل  استقطاب 
والجهوية  المحلية  االستثمارات  لتحقي����ق 
 المطلوبة من خالل تتبع سيناريو 1.5 درجة. 
للتحوالت  والجه��وي  المحلي  البع����د  إدماج 
البيئية في المالية العالمية الحالية عبر دعم 
الصعيد  على  المناخ  لتمويل  معايير  إع��داد 
الدولي والمحلي، يدمج المستويات المحلية 
تعزيز  خالل  من  وخصوصياتها،  لالستثمار 
المراكز المالية وأجهزة الوساطة للتمويالت 
القادرة  التمويل  مهنييي  تجمع  الخصوصية 
مهنية،  الستثمارات  إط�ارا  تشكي����ل  عل���ى 

 الجزء الثاني :
وفي هذا اإلطار نوصي الحكومات الوطنية، األطراف في اتفاق باريس، وآلياتها الثنائية أو المتعددة لتمويل 

التنمية المستدامة وكذلك مجموع الوكاالت والبرامج التابعة لألمم المتحدة بما يلي: 

تقوية 

قدرات 

عمل 

الحكومات 

المحلية 

والجهوية 

ودعم 

مسارات 

إعداد 

وتمويل 

مشاريعها
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المحلية.  للبرامج  الخاص  االستثمار  بجلب  تسمح 
وهذه المؤسسات ومراكز الخبرة والمعايير المالية، هي 
المنخفض  الدخل  ذات  الدول  من  عديد  في  حاليا،  غائبة 
الوصول  م��ن  المالية  التدفقات  وتمنع  والمتوسط، 
الستثمارات  حاجة  في  هي  التي  الترابية  المجاالت  إل��ى 
 2030 مستقبلية في إطار احترام التزاماتنا اتجاه أجندة 

وتفعيل أهدافنا 17  للتنمية المستدامة.

العمومية  المالية  الثقاف���ات والممارسات  عب�ر تغيي����ر 
المحلية من خالل العم��ل على إدماج مخاطر المناخ في 
السياسات  وتتبع  وتقييم  وتفعي���ل  شكلي  نسق  إطار 
ومنح  وتقييم  والجهوي؛  المحلي  االستثمار  وخيارات 
للحكومات  المتاحة  التمويلية  للمنتوج����ات  العالمة 
لها  المعرضة  المخاطر  حسب  والجهوي����ة  المحلي���ة 
المرتبطة بتغير المناخ وحسب مساهماتها في االنتقال 
نحو اقتصاد ذو كربون منخفض، يشكل أولوية من أجل 
العموميين  للمستثمرين  مرجعية  توجهات  صياغة 

والخواص.

ع��ب��ر ت��س��ري��ع دي��ن��ام��ي��ك��ي��ات األج���ه���زة وال��م��ؤس��س��ات 
من  المحلي  االستثمار  مخ���اطر  بتقلي���ص  المرتبط����ة 
المحليين  الفاعليين  خ���الل ح���وارات قطاعي���ة تجم���ع 
والجهويين وفاعلي المالية العمومية والخاصة من أجل 
لالستثمارات.  المحلي  الصعيد  على  االهتمام   تجديد 
ولهذا، فإن الدعم بالدرجة األولى ألبناك التنمية الثنائية 
ومتعددة األطراف، يعتبر أمرا ضروريا، حيث أن لديها قوة 
تنطوي  التي  األس��واق  وضمان  الحلول  واقتراح  االبتكار 
على  والمؤسساتيين  ال��خ��واص  المستثمرين  حسب 
المخاطر، كما هو الشأن بالنسبة للمستويات المحلية.

دع��م التثمين ونق��ل المعارف والممارس��ات 
والولوج لمصادر التمويل المتاحة والهندسة 

المرتبطة بها
التمويل  مصادر  ح��ول  المعارف  نقل  آليات  دع��م  عبر 
من  عملية  بأبحاث  القيام  وكذا  المناسبة  والهندسة 
التعبئة والتثمين وتدبير  أجل تنظيم المقاربات وطرق 
حيث  الترابية،  للمجاالت  الذاتية  ال��م��وارد  واستعمال 

تعبئتها  يتعين  التي  أهمية  األكثر  الث��روات  حالي��ا  توج�د 
لالستثمار في تغيير نموذج المناخ.

للمدن  المتاحة  التمويل  بم��ص���ادر  التعري�����ف  وكذل�ك 
والجه���ات انط��الق����ا من المستوى ال��دول����ي )الصناديق 
الخض����راء ومساع��دات التنمية والتعاون الالمركزي عن 
طريق ميكانيزمات من قبيل % 1 تضامن)  إلى المستوى 
االجتماعي  واالقتصاد  الضريبي����ة  التحفي����زات   ) المحلي 

والتضامني(.

والذي  التمويل  مجال  في  الالمركزي  التعاون  دعم  إن 
تبادل  خالل  من  العالم  وجهات  م��دن  فيه���ا  انخرطت 
التجارب والمع��ارف، يشك����ل محورا أساسيا للعمل في 
تسريع وتيرة االستثمار المحلي والجهوي. ويجب كذلك 
والتحالفات  الشبكات  على  تنص���ب  أن  التموي���الت  على 
وتعطي  تجمعها  التي  والجهات،  للمدن  الموضوعاتية 
ام��ت��ي��ازا ل��ل��ش��راك��ات وال��م��ش��اري��ع ال��م��ت��ع��ددة األط���راف 
مجال  في  لتقن����ي  التب����ادل  على  تساعد  التي  والعمليات 

التأقلم مع التغيرات المناخية وخفض تأثيراتها.

لصناديق  ال��م��ب��اش��ر  ال��ول��وج  م��ن  التمكن  خ���الل  م��ن 
للمناخ  األخضر  الصندوق  المتخصصة:  الدولية  المناخ 
الثنائية  التنمية  أبناك  وأيضا  للبيئة  الدولي  والصندوق 
للتنمية  المالية  والمؤسسات  األط����راف  أوالمت���عددة 
 ودع���م الوساط��ة المالي����ة ومختب���رات االبتكار المالي. 
التكيف  مشاريع  تمويل  لصال���ح  الت����وازن  إعادة  يشكل 

 رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية  تلقي كلمة
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ولهذا فإننا ندعو ونلتزم:
المحليين  العمومين  الفاعلين  بين  تام  وتعاون  بحوار 
ثقافة  خلق  أجل  من  الماليين  والفاعلين  والجهويين 

جماعية مشتركة للمخاطر والحاجيات والفرص.

التمويل  لتوطين  عالمية  لحملة   ،2017 سنة  إط��الق 
المرتبط بالمناخ من أجل تسريع تعبئة التمويالت لفائدة 
الترابية  المجاالت  اتجاه  في  وخاصة  المحلي  المستوى 
المعرضة والهشة على الخصوص بإفريقيا والدول األقل 
الشراكة  اقتراحات  مع  بتنسيق  الجزرية،  والدول  تقدما 
مدبري  راب��ط��ة  وأع��م��ال  التمويل،  لتوطين  العالمية 
المدن للتمويل المرتبط بالمناخ وجميع تحالفات فاعلي 

التمويل العمومي والخاص.

المتعلق  التمويل  توطين  أجل  من  العالمية  الحملة  إن 
بالمناخ سيتم تنسيقها على المستوى المحلي بواسطة 
متطورة  معطيات  بقاعدة  المتعلق  البحث  محرك 
الشبكة  عبر  والمتوفرة  والمبادرات  بالصناديق  خاصة 
والحكومة  األلمانية  الحكومة  طرف  من  العنكبوتية 
ترأسهما  إط��ار  في  لكوب22  المستضيفة  المغربية 
المشترك لهذه المبادرة من أجل توفير شروط وأدوات 

رؤية واضحة واندماج فرص التمويل.

وه��ذا المس��ار يج��ب أن يرتك��ز ويس��تلهم م��ن العم��ل 
للتموي��ل  الم��دن  مدب��ري  رابط��ة  ط��رف  م��ن  المنج��ز 
المرتب��ط بالمن��اخ ح��ول ديناميكي��ة الخريط��ة العالمية 
للف������رص وإكراه�����ات التم����وي��ل لفائ�����دة الحكوم��ات 

خارطة  خالل  من  والجهوية  المحلية  الحكومات  طرف  من  ومؤكدة  باريس  اتفاقية  طرف  من  بها  معترف  أولوية 
طريق العمل هاته.

ينبغي أيضا وضع إستراتيجية دعم مشاريع ذات آثار اجتماع��ي محلي التي تستدعي ميزانيات أقل من الحجم المطلوب 
من قبل المشاريع الكب���رى للبنيات التحتية وال سيم���ا ف��ي إطار تفعيل المساهمات المحددة على المستوى الوطني 

والبرامج الوطنية للتكيف.

في هذ���ا الص��دد، نسجل أن مناعة المجاالت الترابية وساكنتها يمكن أن تعتمد على منظومة بنية تحتية ذات تكلفة 
منخفضة وتقنية بسيطة الممركزة، مع تدبير جماعاتي مرتكز على المعارف الموروثة كمصدر لالبتكار وبتطابق مع 

الدخ���ل األسري الذي ين���درج في صلب االقتصاديات الغير المهيكلة.

المحلي��ة والجهوي��ة، و أن يأخ��ذ بعين االعتب��ار وضعيات 
وتصني��ف  المعني��ة  والجهوي��ة  المحلي��ة  الحكوم��ات 
 مداخيلها وم��دى تعرضها للمخاطر وأنواع مش��اريعها. 
ولذل��ك نفوض لرابطة مدبري الم��دن للتمويل المرتبط 
بالمن��اخ الس��هر عل��ى تنفي��ذ توصي��ات خارط��ة الطري��ق 
للعم��ل هاته بتع��اون مع الش��بكات الدولي��ة للجماعات 
األعض��اء الممثل��ة للحكوم��ات المحلي��ة والجهوي��ة في 
النقاش��ات وتدبي��ر االئتالف، وذلك بتنس��يق م��ع كلوبال 

تكسفورس.

األط��راف  مؤتمر  خ��الل  شركائنا  لجميع  موعدا  نعطي 
COP 23 للوقوف على نتائج هذه التعبئة الغير مسبوقة 

المدن  طرف  من  ولوجها  المتاح  المالية  التدفقات  حول 
والجهات بالعالم.

 قمة المناخ  في مراكش

ملحوظة:
نح��ن الموقعون على هذا البيان تقتصر مس��ؤوليتنا على 

التوجيهات والتوصي��ات العامة المتضمنة به. وال يمثل 

هذا البيان إقرارا على كل كلمة أو رقم أو التزام جاء به.
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16 مليار دوالر من البنك الدولي

لمشاريع الطاقة الشمسية والكهرومائية في القارة األفريقية

أعلن البنك الدولي أنه يعتزم تخصيص 16 مليار دوالر بحلول سنة 2018 لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية 

والكهرومائية والطاقة الحرارية األرضية في القارة اإلفريقية.

وقال تشارلز كورميي، مدير الطاقة في البنك الدولي، )األربعاء( بمراكش، إن هذا التمويل يأتي في إطار خطة 

المناخ من أجل االقتصاد في إفريقيا التي أطلقها البنك العام الماضي خالل قمة باريس والتي تهدف الى تمكين 

ماليين   5 ل��  دائمة  طاقة  مصادر  توفير  مع   ،2023 بحلول  الشمسية  الطاقة  إنتاج  من  المستهدفة  الدول 

شخص.

وتابع كورميي الذي قام بتنشيط ندوة حول الطاقات المتجددة والنظيفة على هامش مؤتمر المناخ ، أن البنك 

سيقوم أيضا بجمع 1,8 مليار دوالر الى غاية حلول شهر يونيو 2017 من أجل انجاز مشاريع الطاقة الشمسية 

بشكل متكامل مع الشبكة الموجودة في مختلف البلدان، بما في ذلك إثيوبيا والسنغال وزامبيا.

التمويل  ومؤسسات  الدولي  البنك  طرف  من  المبذولة  الجهود  على  الضوء  تسليط  تم  اللقاء،  هذا  وخالل 

الحرارية  الطاقة  ومشاريع  الكهرومائية،  والطاقة  الشمسية،  للطاقة  دوالر  مليار   16 لتخصيص  الدولية 

األرضية في جميع أنحاء القارة األفريقية.

وبحسب المسئول بالبنك فإن دول أفريقيا جنوب الصحراء، تتوفر على أحد أعلى معدالت التعرضات ألشعة 

الشمس في العالم، ومع ذلك فإن الطاقة الشمسية بهذه البلدان ال تمثل في الوقت الحاضر سوى 0.5 بالمائة 

من الطاقة المنتجة بها.

ولكن  المنشآت،  بناء  في  تكمن  ال  الشمسية  الطاقة  قدرات  تنمية  تحديات  فإن  كورميي،  لتشارلز  ووفقا 

خصوصا تمويل وتخزين الطاقة الشمسية.
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من أنشطة
المنظمة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب يتبنى إعالن تونس:

تعزيز التسامح والتضامن بين الشعوب
والثقافات واألديان

ش��اركت منظمة المدن العربية في الدورة 20 لمؤتمر الوزراء المس��ؤولين عن الش��ؤون الثقافي��ة في الوطن العربي 
ف��ي مدينة تونس خ��الل الفترة 14-15 ديس��مبر 2016، و التي عقدت تح��ت عنوان )اإلعالم الثقافي ف��ي البالد العربية 
ف��ي ضوء التط��ور الرقمي(. تم خالل المؤتمر مناقش��ة المفه��وم والسياس��ات والتجارب في اإلع��الم الثقافي العربي 
والتدريب والممارس��ات المهنية وش��بكات التواص��ل االجتماعي وإنتاج المحت��وى الثقافي في اللغ��ة العربية واقتصاد 

اإلعالم الثقافي وتحديات اإلعالم الثقافي الرقمي في الوطن العربي.

وق��د حذر المش��اركون في المؤتمر م��ن تراجع دور الثقافة، ودعوا إلى ضرورة التنس��يق إلب��راز دور الثقافة في مقاومة 
اإلرهاب. كما دعوا للعناية بالتراث الثقافي العربي. وأقروا الرابع من أبريل من كل عام يوما للمخطوط العربي. 

وأوص��ى ال��دول العربي��ة باالحتف��ال بهذه المناس��بة، فضال عن س��ن كل القوانين والتش��ريعات واتخ��اذ كل اإلجراءات 
الالزمة لخدمة الثقافة العربية وتطويرها وتبني )إعالن تونس ضد اإلرهاب ومن أجل التسامح والتضامن بين الشعوب 

والثقافات واألديان(.

كم��ا اعتم��د المؤتمر قرار اختيار دولة الكويت عاصمة للثقافة العربية للع��ام 2022. وأوصى في بيانه الختامي بإقرار 
الجائزة العربية لإلبداع الثقافي، تحت مس��مى جديد لتصبح )الجائزة العربية للمبدع الش��اب(، إضافة إلى اختيار الفنانة 

اللبنانية “فيروز” رمزا للثقافة العربية لعام 2017.

ودع��ا المش��اركون بالمؤتم��ر المنظمة العربي��ة للتربي��ة والثقافة والعلوم )ألكس��و(، للتنس��يق مع ال��دول العربية 
والمنظم��ات والهيئ��ات اإلقليمية والدولية إلب��راز دور الثقافة في مقاومة اإلرهاب، وما يتس��بب فيه من أضرار تطال 
المثقفي��ن والمبدعي��ن والت��راث الثقاف��ي بجميع مكوناته، ونش��ر قي��م االعتدال والوس��طية وتوظيفها ف��ي التربية 

واإلعالم والثقافة ومراجعة السياسات المنتهجة في مجال حماية التراث الثقافي.

وحذر المش��اركون في المؤتمر من تراجع دور الثقافة في هذه المرحلة االس��تثنائية التي يمر بها العالم العربي بسبب 
تفاق��م ظاه��رة العولمة وم��ا يصحبها من مح��اوالت لما يس��مى بالثقاف��ة الش��مولية وتهميش الثقاف��ات المحلية 

والخصوصيات الحضارية.

كما حذروا من التغيرات الجيوستراتيجية وما يترتب عليها من محاوالت التجزئة وتأجيج النعرات الطائفية والمذهبية 
والتح��والت العميقة التي نتجت عن ذلك على مس��توى بني��ة المجتمعات العربية إزاء محدودية السياس��ات الثقافية 

العربية في مواكبة هذه التحوالت.

وطال��ب المؤتم��ر بالعناي��ة بالتراث العربي بش��قيه الم��ادي والالم��ادي واالهتمام باللغة العربية تدريس��ا واس��تعماال 
وتطويرا من خالل التأليف واإلبداع والبحث العلمي والترجمة منها وإليها وتيس��ير التبادل الثقافي الذي يس��مح ببناء 
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الكويت 

عاصمة 

الثقافة 

العربية 

للعام 

2022

 من الجلسة االفتتاحية

الوحدة الثقافية العربية وتحويل المجتمع العربي 
الثقافي��ة  للمضامي��ن  اس��تهالكي  مجتم��ع  م��ن 
المهيمنة إلى مجتمع ينتج المعرفة ويسهم من 

خاللها في بناء مستقبل اإلنسانية.

ودع��ا المؤتمر إل��ى تعزيز التنس��يق الثقافي العربي 
بم��ا يخدم المش��روع الثقافي العربي المس��تقبلي 
مش��ددا على أن رفع هذه التحدي��ات لن يتم إال من 
خالل مجهود مشترك بين الحكومات ومنظمات 
المجتم��ع المدن��ي والق��وى الثقافي��ة الحي��ة م��ن 
اجل احت��رام الحق الثقافي والتربي��ة وقبول التنوع 
المجتمع��ات  ث��راء  عوام��ل  م��ن  عام��اًل  بوصف��ه 
وقوته��ا وم��ن ش��أنه أن يك��ون حصن��ا منيع��ا ضد 
الفكر المتطرف الذي أصب��ح ينتج اإلرهاب بجميع 
أش��كاله ويس��تنزف جه��ود التنمية المس��تدامة 

ويهدد كيان المجتمعات العربية دون استثناء.

 كلمة الشاهد
وقد تناوب في القاء الكلمات في الجلسة االفتتاحية 
 للمؤتم��ر ع��دد من ال��وزراء والمتحدثي��ن بينهم 
أب��و  احم�����د  العربي�����ة  الجامع�����ة  ع����ام  أمين����� 
ه��ل  بالس��ؤال:  كلمت��ه  اس��تهل   ال��ذي  الغي��ط 
ثقاف��ة؟ أم  سياس��ة   أزم��ة  ه��و  العرب��ي   مأزقن��ا 
وقال: ربما يس��تهل أهل السياس��ة إلق��اء الالئمة 
على أه��ل الثقافة .... ولكنني أقوله��ا صادقا بعد 
خمس��ين عام��ًا قضيته��ا ف��ي معت��رك السياس��ة 
والدبلوماس��ية أن الثقاف��ة ف��ي تقدي��ري تأت��ي أواًل 
وكل ش��يء آخ��ر يأت��ي بعده��ا ... ألن الثقاف��ة ه��ي 
المبت��دأ والمنته��ى في أي مش��روع وطن��ي أو عابر 

لألوطان. » طالع الصفحة األخيرة«.

وألقى رئيس الحكومة التونس��ية يوسف الشاهد، 
كلم��ة أك��د فيه��ا  إن تون��س باحتضانه��ا مؤتم��ر 
وزراء الثقاف��ة الع��رب يأت��ي تتويجًا للنج��اح الكبير 
ال��ذي لقيه مؤتم��ر االس��تثمار الدولي، ف��ي تونس 
ف��ي نوفمبر 2016، حيث تس��عى تون��س  أن يكون 
خيارنا العربي و عملنا المش��ترك بالتنسيق الدائم 

و الش��راكة اإلقليمية والدولية وهذا خير س��بيل يحدونا 
لكس��ب رهان��ات التق��دم والنم��و واالزدهار باإلنس��ان في 

بلداننا وأوطاننا . 

وقال الش��اهد: أنها أه��داف ترتقي بش��عوبنا رمزيا وماديا 
ف��ال مس��تقبل للتنمي��ة البش��ري إال بت��الزم فعل��ي بي��ن 
األبع��اد المعنوي��ة والروحي��ة ف��ي انس��جام م��ع أغ��راض 
الحياة السياس��ية واالقتصادية واالجتماعية . ومؤتمرنا 
اليوم ه��و تطلع نحو أداء ثقافي عربي أرقي وأفضل وبحث 
متج��دد ومتواصل في الوس��ائل والمناهج المؤدية لذلك 

شيئا فشيئا.

الرهان��ات  أن  الجل��ي  الواض��ح  م��ن  ب��ات  لق��د  وأض��اف: 
الوط��ن  ف��ي  بلدانن��ا  عليه��ا  تق��دم  الت��ي  المس��تقبلية  
العرب��ي الكبير هي رهانات ثقافية ف��ي جوهرها . فالثقافة 
ليس��ت مجرد اختص��اص وال مكان ألي برنام��ج اقتصادي 
أو اجتماع��ي أو سياس��ي تغي��ب فيه اس��تراتيجيات العمل 
الثقاف��ي بالمعني الحض��اري للكلمة. هو تص��ور نريده أن 
ينزل اإلنسان منزلته ويرسم آفاق العالقات االجتماعية، 
ويصور مستقبل األفراد رؤية متكاملة. ذلك أن االقتصاد 
مراهن��ة على العمل الذي يتخذ من اآلداب والفنون مطية 
و انطالق��ا لتحقي��ق مجال الفع��ل اإلبداع��ي وتحرير الفكر 
واإلس��هام ف��ي المعرف��ة الوطني��ة واإلنس��انية. إضافة، 
إل��ى أنه ال يمكن للعم��ل االقتصادي في معناه الواس��ع أن 
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يتحق��ق إن لم تصاحب��ه عقلية األمل 
وذهنية الثقة في المس��تقبل وعدم 
االنطواء ، وثقافة االنفتاح على اآلخر.

فع��ل  الحقيق��ة  ف��ي  ه��و  العم��ل   أن 
ثقاف��ي يرمي إل��ى تغيير الواق��ع وتغيير 
الذهني��ات. وم��ن ه��ذا المنطلق كان 
عصرنا واعيا تمام بأن تحقيق عوامل 
التبادل والتواصل هو الرهان الحقيقي 
دواع��ي  لم��ن  وإن������ه  للمس��تقب����ل. 
االطمئنان أن يطرح موضوع مؤتمرنا 
إش��كالية اإلع��الم الثقاف��ي ف��ي ضوء 
التطور الرقمي الهائل. فال بد لبلداننا 
من سن نصوص وتش��ريعات جديدة 
الغتن��ام الفرص الت��ي يوفره��ا لنا في 
التواصل مع األخر وفي إعطاء اإلعالم 
م��ع  متناس��بة  مضامي��ن  الثقاف��ي 

حقيقة واقعنا ومقتضيات عصرنا.

وتابع رئيس الحكومة التونس��ية: إن 
الرهان��ات الت��ي نواجهها الي��وم هي ال 
محالة رهانات إعالمية بس��ؤالها عن 
كيفية التعريف بثقافتنا وباستعمال 
امث��ل لم��ا يوف��ره التط��ور الرقم��ي. 
تض��ررت  ق��د  العربي��ة  فش��عوبنا 
كثي��را م��ن ج��راء م��ا أصب��ح يلحقها 
م��ن األح��كام المس��بقة الت��ي تطلق 
عليها نتيجة فهم ال خاطئ للعروبة 
واإلس��المية، غير مطابق لحقيقته. 
دورا  الثقاف��ي  لإلع��الم  أن  ش��ك  وال 
الش��بهات  ه��ذه  رف��ع  ف��ي  أساس��يا 
ع��ن س��ماحة اإلس��الم ودعوت��ه إلى 

التعايش في كنف الحوار والتعارف.
كم��ا أك��د  أن لإلع��الم الثقاف��ي دورا 
رئيس��يا في رفع هذه الشبهة وإعادة 
إل��ى نصابه��ا. وال ش��ك أن  الحقيق��ة 

الوس��ائل المتاح��ة الي��وم والت��ي أضحت تتس��م بالس��رعة والتواق��ت الكوني 
توفر فرصة غير مس��بوقة، علينا أن نس��تغلها ببرمجة محكمة ومدروس��ة 
ومتناس��قة تتوخى إحداث صناع��ة كاملة للمضامين واقتراح س��بل للترويج 

الرقمي والمتابعة والتنسيق.

وق��ال: إن الثقاف��ة اليوم مدع��وة إلى صناع��ة مضامين جديدة تأخ��ذ بناصية 
التطورات المفاهيمية والسياس��ية والدولية المعاصرة بما في ذلك تفاعلها 
م��ع ضرورة الدفاع ع��ن اللغة العربية وأصال��ة موروثنا القيم��ى وتنمية تراثنا 
وأث��اره وهي عديدة ف��ي إبداعاتها وتجلياتها ماديا  وموروث��ًا.  هذه العبر وهذه 
الذاكرات أمانه لكي نبلغها ألطفالنا وش��بابنا لألجي��ال المتالحقة وهي عنوان 

فخرنا وتميز تاريخنا العربي بين األمم.

وخن��ك الش��اهد كلمته بقول��ه: إن اإلع��الم العرب��ي مطالب أن يج��ذر المعرفة 
التاريخية بهويتنا من خالل بمبادرات الفعل الثقافي العربي كي ما يبلغها وطنيا 
وعالمي��ا تعريف��ا بالثقاف��ة ومنجزها في عالم اكتس��حته العوام��ل االفتراضية 

والعوامل الرقمية و وسائل االتصال الحينية والمباشرة سريعة النفاذ.

وعلين��ا كذلك آن نجع��ل من التب��ادل الثقافي بي��ن البلدان العربي��ة، إمكانات 
حقيق��ة بين المثقفين والمبدعين والوس��طاء والنق��اد العرب بالنظر كذلك 
في س��بل تطوير آليات الجوائز واأليام والعواص��م الثقافية العربية وهي كلها 
م��ن التقاليد الت��ي دأبت عليها المنظم��ة العربية للتربي��ة والثقافة والعلوم 
مش��كورة. وق��ال: إن الدس��تور التونس��ي للجمهوري��ة الثاني��ة يؤك��د تأكيدا 
صريحا عل��ى الثقافة كوجه من وج��وه الحقوق اإلنس��انية والفعل المجتمعي 
والعمل المواطني. فمن مظاهر ترش��يد سياس��اتنا الثقاف��ة ضمان الحق في 
اإلبداع وحرية المبادرة الثقافية والحق في التربية والعمل على ترس��يخ محبة 
اللغ��ة العربي��ة وكتابتها والتفنن في اس��تعمالها والتش��بع م��ن ذاكرتها مع 
الس��عي إلى االس��تئناس بتعلم اللغ��ات الحيه األخرى نفاذا إل��ى مصادر العلوم 

والفنون العالمية وفضلها كبير في التثقيف والتعليم والتربية.

والق��ى ب��در فيص��ل الدوي��ش األمي��ن العام المس��اعد ف��ي المجل��س الوطني 
للثقاف��ة والفن��ون واآلداب ف��ي الكوي��ت كلم��ة نيابة ع��ن وزير اإلع��الم وزير 
الدولة لش��ؤون الش��باب  رئيس  المجل��س الوطني للثقاف��ة والفنون واآلداب 
الش��يخ س��لمان الحم��ود الصباح، أش��ار فيه��ا  إلى النج��اح الذي س��جلته دولة 
الكويت في تنصيب مدينة الكويت عاصمة للثقافة اإلس��المية لعام 2016 ، 
وقال:  ونحن نودع احتفالية مدينة الكويت عاصمة للثقافة اإلسالمية، نقف 
متطلعين لمش��اركة حضاري��ة ثقافية فاعله خالل احتفالي��ة تنصيب مدينة 

الكويت عاصمة للثقافة العربية في عام 2022.

العدد 174

29



كم��ا أن دولة الكوي��ت حريصة كعادتها على دعم المنظم��ة العربية للتربية 
والثقاف��ة والعل��وم والعم��ل على تفعي��ل عالقاته��ا الثقافي��ة والحضارية مع 
أش��قاء العرب.  فالمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب يعمل وبش��كل 
دوري على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمر الوزراء المسئولين عن 
الش��ئون الثقافية ف��ي الوطن العربي، وإقامة أنش��طة وفعالي��ات تترجم هذه 

التوصيات واألهداف بشكل عملي ومعبر عن تلك المرتكزات واألهداف. 

وق��ال الدوي��ش: انطالقا من ال��دور الكبير الذي تنهض به دول��ة الكويت على 
المستوى الثقافي والفكري والذي يأتي إيمانا منها بدورها الحضاري المؤثر في 
المجتمع ، األمر الذي تجلى في دعمها الدائم لعملية تحديث الخطة الشاملة 
للثقاف��ة العربية ودعمها لما جاء في دراس��ة الج��دوى المقدمة من المعهد 
العرب��ي للتخطي��ط ف��ي دول��ة الكويت حول إنش��اء المعه��د العرب��ي للتواصل 
الثقاف��ي والحض��اري وتعميم��ه عل��ى دول األعض��اء ل��دى المنظم��ة العربي��ة 

للتربية والثقافة والعلوم. 

وأضاف: لقد تجلى دعم دولة الكويت لمسيرة المنظمة عن طريق تفعيلها 
واستضافتها لألسابيع الثقافية داخل دولة الكويت وخارجها ودعمها للجائزة 
العربي��ة لإلب��داع الثقاف��ي وبتعميم ش��روط االش��تراك بها على المؤسس��ات 
الثقافي��ة في دول��ة الكويت . كما أك��دت دولة الكويت عل��ى موقفها الصلب 
الثاب��ت في جمي��ع المحاف��ل الدولية على أدان��ه جميع أعمال العن��ف واإلرهاب 
التي تس��تهدف المؤسس��ات الثقافية والتعليمية والمستش��فيات واألماكن 

س��عي  الكوي��ت  وتثم��ن   . المدني��ة 

المنظم��ة م��ن اج��ل صياغ��ة ميثاق 

لحماي��ة الت��راث الثقافي ف��ي البلدان 

العربي��ة والتي تتعرض إل��ى تهديدات 

متزاي��دة. ويرص��د المجلس الوطني 

الثقاف��ي والفنون واآلداب بالتنس��يق 

م��ع الجه��ات األمني��ة اإلتج��ار الغي��ر 

الثقافي��ة  للممتل��كات  مش��روع 

المهرب��ة م��ن ه��ذه الدول. كم��ا أننا 

نعمل مع المنظمة العربية للتربية 

والثقاف��ة والفن��ون و األمان��ة العامة 

لدول مجلس التعاون بش��كل دوري 

لهذا الخصوص. 

وخت��م كلم���ت��ه بالق��ول:  جميعن���ا 

المس��ئولية  مس��ي����رة  أن  ي�����درك 

الثقافي��ة ال تنته��ي وم��ا ه��ذا اإلنج��از 

وال��ذي  كثي��ر  م��ن  قلي��ل  إال  كل��ه 

يس��عدنا في دولة الكويت أن نسهم 

ب��ه تقدي��را من��ا لمس��ئوليتنا اتج��اه 

تس��مية ألفي��ة الق��رن ال���� 21 بألفية 

الثقافة ومساهمة منا بدعم جهود 

المنظمة العربي��ة للتربية والثقافة 

والعل��وم الكبي��رة في دع��م الثقافة 

العربية.

الرابع من 
أبريل من 

كل عام يومًا 
للمخطوط 

العربي

 المشارك�ون
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 كلمة المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 
والثقافة »ايسيسكو«

وألق��ى ممث��ل المنظم��ة اإلس��المية للتربي��ة والعل��وم والثقافة 
»ايسيس��كو« كلم��ة أش��ار فيها إلى م��ا وصفه بتصاع��د الموجات 
العاتية من التطرف والطائفية اللذين يفضيان إلى العنف والصدام 
واإلض��رار بالمصال��ح الحيوي��ة للمجتمع��ات العربي��ة، ويتس��ببان 
ف��ي عرقل��ه جه��ود التنمي��ة الش��املة المس��تدامة عل��ى جمي��ع 
المس��تويات ، أن ل��م يك��ن يس��اهمان ف��ي تعطيله��ا ويش��كالن ، 
ف��ي ظ��ل المتغي��رات اإلقليمي��ة والدولي��ة م��ع تراكم المش��اكل 
االقتصادي��ة واالجتماعية الت��ي تعاني منها غالبية ال��دول العربية ، 

مخاطر جمه تهدد االستقرار واألمن والسلم.

وق��ال: لقد دلت الخبرة المكتس��بة والتجربة الطويل��ة على انه ال 
س��بيل إلى الوقاية م��ن هذه المخاطر، قبل التص��دي لها ومعالجة 
أس��بابها ودواعيها، إال عن طريق تعزيز قيم االعتدال والوس��طية 
والتس��امح، ونش��ر ثقاف��ة الحوار واحت��رام حقوق اإلنس��ان، ومنها 
الح��ق في االخت��الف، وتعميق االعت��زاز باالنتماء إلى األم��ة الواحدة، 
وتقوي��ة االرتب��اط بقيمها ومقوماتها، واالس��تلهام م��ن ثقافتها 
وحضارته��ا ، واالس��تنارة بمبادئ الدين الحنيف . وتلك هي رس��الة 
التربي��ة الجي��دة والتعليم الناف��ع المنتج، التي تتكامل مع رس��الة 
الثقافة البانية للعقل والوجدان وللش��خصية اإلنس��انية الس��وية، 
عل��ى نحو يش��كل منظومة واحدة ال يمكن الفص��ل بين عناصرها 

المترابطة.

وتاب��ع قائ��اًل: إذا كان��ت الثقاف��ة بمفاهيمه��ا العميق��ة وبدالالتها 
الواسعة، هي أحد المقومات الرئيسة لبناء اإلنسان، فهي بالضرورة 
ركن من أركان الوئام األهلي، والس��لم االجتماعي، واألمن الفكري 
الذي هو األس��اس الراس��خ ألمن المجتمعات في مدلوله الشامل. 
فالثقافة طاق��ة للبناء وقاطرة للنماء وركي��زة لتعميق االنتماء 
إلى الوطن، تعد المس��ؤولية التي يتحملها القائمون على الش��ؤون 
الثقافية، في جمي��ع الدول، من صميم المس��ؤوليات الكبرى التي 
تناط بحم��اة المصال��ح العليا لألوط��ان، وينهض به��ا المدافعون 

عنها.

وأض��اف أن ليس��ت الثقافة ترفأ، وال ه��ي من العناص��ر الثانوية التي 
ال ض��رر ف��ي أن يس��تغني عنه��ا أي ش��كل م��ن األش��كال التج��اوز. 
ولك��ن الثقاف��ة ه��ي روح الحض��ارة ، وه��ي جوه��ر الهوية، وه��ي إلى 

قواع��د  م����ن  قاع����دة  كل����ه،  ذل��ك 
والنم��اء  والفك��ري،  النفس��ي  البن��اء 
باعتباره��ا  واالجتماع��ي،  االقتص��ادي 
للتنمي��ة  األس��اس  المكون��ات  م��ن 
الش��املة المس��تدامة، ال يمكن بأية 
ح��ال التفري��ط به��ا، أو التقلي��ل م��ن 
أهميته��ا، أو إنزاله��ا المنزل��ة الت��ي ال 
تتناسب مع رسالتها الحضارية في أي 
بعد من إبعادها.  وذلك هو األس��اس 
الثابت والمرتكز الراس��خ للمفاهيم 
الرئيس��ية والخصائ��ص العام��ة الت��ي 
تقوم عليها )االستراتيجية الثقافية 
للعال��م اإلس��المي( التي منه��ا تنبثق 
واألنش��طة  والبرام��ج  المش��روعات 
المنظم��ة  تنفذه��ا  الت��ي  الثقافي��ة 
والعل����وم  للترب�����ي��ة  اإلس��المي����ة 
وضع��ت  إطاره��ا  وف�����ي  والثقاف����ة، 
خط��ط العم��ل واإلعالن��ات والوثائ��ق 
المرجعية واالستراتيجيات المكملة 
اقره��ا  الت��ي  األم��م،  لالس��تراتيجية 
المؤتم��ر اإلس��المي ل��وزراء الثقاف��ة 
ف��ي دورات��ه التس��ع، ومنه��ا )اإلعالن 
اإلس��المي ح��ول الحق��وق الثقافي��ة( ، 
و) تجدي��د  السياس��ات الثقافي��ة ف��ي 
اس��تراتيجية  و)  األعض��اء(،  ال��دول 
تنمية الس��ياحة الثقافي��ة في العالم 
اإلس��المي( ، و) خطة عمل للنهوض 
ب��دور الوس��اطة الثقافية ف��ي العالم 

اإلسالمي(.

وخت��م ممث�����ل  ايسيس��كو كلمت��ه  
اإلس��المية  المنظم��ة  أن  بالق�����ول: 
للتربي��ة والعل��وم والثقاف��ة ال ت��زال 
تؤك��د على ضرورة أن تس��ود الثقافة 
الوس��طية ف��ي مجتمعاتن��ا العربي��ة 
اإلس��المية، وان يوليها ه��ذا المؤتمر 

إبراز دور 

الثقافة في 

مقاومة 

اإلرهاب 

ونشر قيم 

االعتدال 

والوسطية 

وتوظيفها 

في التربية 

واإلعالم
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الموق��ر بال��غ االهتمام، الن الثقافة الوس��طية هي 
بالض��رورة، وعل��ى س��بيل الج��زم، ثقاف��ة تنموية 
إنمائية ، بانية للعقل الس��ليم، وحاضنة للسلوك 
قوي��ة  مقوم��ات  م��ن  أساس��ا  تنطل��ق  القوي��م، 
ذات ج��ذور معرفي��ة راس��خة ف��ي البيئ��ة المحلية 
واإلقليمي��ة، وتنفت��ح عل��ى آف��اق العص��ر لتواكب 
اإلنس��انية  الثقاف��ات  عال��م  ف��ي  المس��تجدات 
المعاص��رة . وه��ي به��ذا االعتب��ار الدقي��ق ، ثقافة 
البناء والنم��اء تتطلع انتماء لحضارته اإلنس��انية 
وتاريخ��ه العريق ورصيده المعرف��ي الغني، وثقافة 

تجديد وإبداع تتناغم مع متطلبات العصر.

إن الثقافة هي احد األس��س المهمة لبناء التنمية 
المتين��ة  القاع��دة  وه��ي  المس��تدامة  الش��املة 
لنهض��ة األم��م ورقيه��ا وازدهارها، وم��ن هنا تأتي 
أهمي��ة برنام��ج العواص��م الثقافي��ة ال��ذي ترع��ى 
االيسيس��كو تنفيذه كل س��نه في ث��الث عواصم 
ثقافية ف��ي الدول األعضاء، والذي ب��دأ عام 2005، 
انطالق��ا من مكة المكرمة، ووص��وال إلي القيروان 
وس��تكون   ،2016 ع��ام  والكوي��ت   ،2009 ع��ام 
مدين��ة تون��س عاصم��ة للثقافة اإلس��المية عن 

المنطقة العربية عام 2019 .

 كلمة الجزائر
ألق��ى  وزي��ر الثقاف��ة الجزائري ع��ز الدي��ن ميهوبي 

كلم��ة ق��ال فيه��ا: إن إع��الن تونس ض��ّد اإلرهاب 
وم��ن أج��ل التس��امح والتضام��ن بي��ن الش��عوب 
والثقاف��ات واألدي��ان ال��ذي ب��ادر ب��ه الرئيس��ي باجي 
قائد السبس��ي إالّ إشارة قوية  تستدعي منا ترجمة 
اإلع��الن إلى فع��ل حقيقي يجع��ل من الثقاف��ة آداه 
التكفي��ر  الفك��ري ومجابه��ة  مقاوم��ة لالنف��الت 
والحرب على مؤسسات الدول ونشر فتاوي القتل 
على الهوية والقناعة الفكرية والمذهبية ، أس��وق 
ه��ذا ألنن��ي جئت م��ن بلد ع��اش وعايش س��نوات 
القتل بالجملة تحت غطاء الدين وتدمير مقدرات 
الش��عب تح��ت ش��عار تكفي��ر الدول��ة .إالّ أن إرادة 

الش��عب كانت أق��وى ، ومنطق المصالح��ة والوئام فرض 
الحق في الحياة .

و وجه في كلمته التهنئة إلى الشعب الفلسطيني بتأكيد 
المجتم��ع الّدولي عل��ى عروبة القدس الش��ريف من خالل 
ق��رار منظمة األمم المتحدة للتربي��ة والعلوم والثقافة 
) اليونس��كو( الّصادر يوم 18 أكتوبر / تشرين األول 2016 
، وال��ذي ينف��ي وج��ود أي ارتب��اط دين��ي لليهود بالمس��جد 
األقص��ى وحائ��ط الب��راق ، ويعتبرهما تراثا إس��الميا خالصا 
و يدع��و إل��ى إرس��ال لجن��ة تحقيق لتقص��ي الحقائ��ق حول 

مساس إسرائيل باألماكن المقدسة للمسلمين.

وق��ال: أن العم��ل الّثقافي المش��ترك بين ال��ّدول العربية 
إح��دى الّس��بل الكفيل��ة بإع��ادة خل��ق الثقة وغ��رس روح 
التسامح واالرتقاء بالفكر العربي لما يخدم تعزيز مشاعر 
االنتماء واألخّوة ، والقدرة على مواجهة اآلخر والدفاع عن 

الحّق ، والتطلع نحو المستقبل . 

وأك��د الوزير الجزائ��ري على دور جامعة ال��ّدول العربية في 
صن��ع الق��رار العربي المش��ترك ف��ي المج��ال الثقافي الذي  
أضح��ى ضروريا أكثر من أي وقت مضى وذلك  للعمل على 
تجسيد بعض المشاريع التي سبق وأن أقّرها مؤتمر وزراء 
الثقاف��ة الع��رب  ، على غ��رار المركز العربي لآلث��ار والتراث 
الحض��اري بالجزائ��ر و المرك��ز اإلقليمي للت��راث المغمور 

بالمياه في مدينة المهدية بالجمهورية التونسية .

وق��ال أن لجامع��ة ال��ّدول العربي��ة دوراً ال يس��تهان به في 
إع��داد تص��ورات مش��تركة بالتنس��يق م��ع كاف��ة ال��دول 

 الحضور

ة 
ط

ش
ن أن

م
مة

ظ
من

ال

التعاون 

إلعادة 

المدينة 

العربية إلى 

المشهد 

العالمي  

والمحافظة 

على

ذاكرتها 

وتوظيف 

تراثها في 

منظومة 

التنمية

العدد 174

32



العربي��ة .. مؤك��داً أنه  إذ صُلح ش��أن الثقافة صلح ش��أن 
السياس��ة وتبعات��ه ، فالثقافة ه��ي القوة الناعم��ة األكثر 

تأثيرا في التغيير واإلصالح .

كلمة العراق
الق��ى وزير الثقاف��ة العراقي فري��اد روان��دزي كلمة تحدث 
فيه��ا ع��ن الدم��ار والخ��راب والض��رر الكبي��ر ال��ذي لح��ق 
بثقاف��ة الع��راق وم��ا ألحق��ه تنظي��م داع��ش اإلرهابي من 
أضرارا جس��يمة ف��ي المواقع األثرية والتراثية والمس��اجد 
بالكنائ��س  لح��ق  وم��ا  لألقلي��ات،  الديني��ة  والمقام��ات 
المس��يحية من أعمال س��لب ونهب وما ألحقه التنظيم 
المتطرف م��ن أضرار ف��ي محافظات ديالى وص��الح الدين 
واألنب��ار وكرك��وك ونينوى ف��ي بنيته��ا األثري��ة والتراثية 
والديني��ة . وقال  وزير الثقاف��ة العراقي:  إننا نعيش اليوم 
ف��ي ظل معطيات الث��ورة الرقمية ومجتم��ع المعلومات 
حيث وفرت التكنولوجيا الرقمية التي اكتس��حت عموم 
مج��االت الحي��اة اإلنس��انية ثورته��ا العميق��ة فين��ا حيث 
غيرت من أنم��اط تفكير وحياة وطرق وأس��اليب العيش 
والعالق��ات اإلنس��انية فيم��ا يتعل��ق بأس��اليب التخاطب 
ونق��ل المعلوم��ة وتنظي��م طبيع��ة وأس��اليب التروي��ج 
اإلعالم��ي واإلعالن��ي للس��لع والمنتج��ات وكذل��ك تغيي��ر 
أس��اليب اإلنت��اج وكث��رة القن��وات اإلعالمي��ة الت��ي تق��دم 
البرامج الترفيهية والتثقيفية والمواهب وجميع الفنون 
الش��عبية واإلبداعية بجانب قنوات ومواقع ووسائل تبث 
روح الكراهي��ة والحق��د والفرق��ة بي��ن مجتمعاتن��ا وع��ن 
طريق ركوبها األفكار المتطرف��ة والعنيفة التي أصبحت 
خطرة ليس��ت على سمعة ومكانة الش��عوب العربية بل 
عل��ى التعددي��ة والتنوع الثقاف��ي ، حيث ينبغ��ي أن تكرس 
ه��ذه الث��ورة الرقمية للتص��دي لمثل ه��ذه األف��كار التي 
ت��ؤدي إل��ي التباع��د والتناف��ر والتناح��ر بي��ن مجتمعاتن��ا 
وإفرادها ، ف��ي حين إن الثورة الرقمي��ة يجب أن تهدف إلى 
اندماج وس��ائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية 
والى تقليل المسافات والى إلغاء الحدود المعلوماتية إزاء 
الحدود الجغرافية والسياس��ة لل��دول والتي بدأت بالفعل 
تؤث��ر عل��ى فلس��فة ومفاهيم عنص��ري الزم��ان والمكان 
، فض��ال ع��ن إش��اعة المعلوم��ة بي��ن أف��راد المجتمعات 

 من الجلس�ات

مجتم��ع  خصائ��ص  أدق  م��ن  وه��ذه  عالي��ة  بانس��يابية 
المعلوم��ات والت��ي أفض��ت بدوره��ا الحي��وي والمتنام��ي 
ال��ى تحقيق ديمقراطي��ة المعرفة للجمي��ع والتي بدورها 
أدت إل��ى تكري��س الحق بالثقاف��ة والحق باإلع��الم والحق 
باالتص��ال وه��ي مجموع��ه حق��وق ال غن��ى عنه��ا ضم��ن 
مسلمة حقوق اإلنسان األساس��ية وبالتالي أصبح رهاننا 
الثقاف��ي والحض��اري مرتبط��ا بم��دى ق��درات بلداننا على 
التنس��يق فيما بينها وعلى النح��و الذي تقتضيه حاجاتها 
الوطني��ة وم��ن خ��الل تضاف��ر جهودن��ا جميع��ا لتحقيق 
االندماج الفعال بين وسائل االتصال ومجاالت الثقافة في 
العمل الثقاف��ي والتي هي بدورها تعد الركيزة األساس��ية 
لتحقي��ق التنمية الثقافية المس��تدامة وعلى النحو الذي 
تقتضيه متطلبات تحقيق الدخول الش��امل والمتكامل  
وب��كل ثقة في العص��ر الرقمي الذي اصبح قطاره س��ريعا 
ول��ن ينتظرنا لنكمل جدالنا في س��نه من س��نن  التطور 
التي تفرض نفسها علينا بإلحاح شديد، وبقدر ما يقتضي 
من��ا ه��ذا اتخ��اذ كل السياس��ات الثقافية االستش��رافية 
م��ا  بق��در  المعلوم��ات  عص��ر  ف��ي  للدخ��ول  المناس��بة 
نحت��اج س��ريعا لحيازة التقني��ة المعلوماتي��ة واالتصالية 
واكتس��اب جمي��ع المهارات والخب��رات الالزمة لها فضال 
ع��ن التع��اون المش��ترك فيما بي��ن مجموعتن��ا العربية 
وال��دول المتقدمة في هذا المج��ال من اجل الرقي جميعا 

وعلى حد سواء قبل فوات األوان .
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بيان تونس

حول اإلعالم الثقافي في الوطن العربي في ضوء التطور الرقمي
إن ال��وزراء المس��ئولين ع��ن الش��ؤون الثقافي��ة في الوط��ن العرب��ي المجتمعي��ن في تونس ف��ي الدورة العش��رين 
لمؤتمرهم من 12 إلى 15 ديس��مبر 2016، تحت س��امي إشراف سيادة الرئيس مجمد الباجي قائد السبسي، رئيس 

الجمهورية التونسية: 
- يعبرون عن شكرهم للجمهورية التونسية على ما أحاطت به مؤتمرهم هذا من كريم االستقبال وحسن التنظيم.

- يعتب��رون أن صياغة تكامل عربي ف��ي المجال الثقافي أمر بات ممكنا بتوفر عناصر اإلرادة والرؤية االس��تراتيجية 
التي تضع هذه اإلرادة في سياق التطور العلمي والتقني المزايد يوما بعد يوم، وخاصة في سياق التطور الرقمي الذي 
تعرف��ه اإلنس��انية ، مما يتطلب مواكبة المس��تجدات الثقافي��ة التي ال يمكن بأي حال من األح��وال التخلف عنها أو 

تأجيلها أو تعطيلها تحت اي مبرر.
- يذك��رون أن التواص��ل الثقاف��ي المتزاي��د ب��ات يفرض التع��رف بالثقاف��ة العربية ب��ل بالثقافات العربي��ة من خالل 
الوس��ائل الرقمية الحاملة ل��كل المضامين الثقافية المحلية وان الجدل العالمي والمحلي بات من أهم ما يش��جع 
عل��ى مخاطبة الثقافات األخرى من خالل اإلعالم الثقافي الرقمي بمختلف المضامين وخاصة في التعريف والترويج 
لهويتن��ا الثقافية العربي��ة في مجاالت التراث الم��ادي وغير الم��ادي والتعابير الثقافية المختلف��ة وثقافة األطفال 

وثقافة الشباب.
- كم��ا يعتب��رون ان الترجم��ة ووس��ائلها الرقمية م��ن أه��م أدوات التواصل التي من ش��أنها إبراز األس��س الروحية 

والفلسفية الحقيقة للثقافات.
- يذكرون بأن اإلعالم الثقافي الرقمي هو إعالم موجه إلى الداخل والخارج معا لما له من أهمية تعريفية وتثقيفية 

محليا وعالميا.
- يؤك��دون ضرورة تطوي��ر الثقافة الرقمية في مختلف بلدان الوطن العربي وخاصة من خالل رصد واقع المش��هد 
اإلعالم��ي الرقم��ي اإلقليم��ي والعالم��ي حالي��ا، قصد إح��كام توجي��ه التش��ريعات والنظ��م اإلعالمية، وال س��يما في 
مجاالت الحقوق، وتطوير المؤسس��ات الثقافية نحو الكف��اءة اإلعالمية والعمل على تكاملها من أجل ربط األفراد 

والمؤسسات وضمان تبادل المعارف واالطالع على المستجدات الثقافية في حينها وتشجيع النقاش حولها.
- يعلن��ون عزمه��م عل��ى تطوير التكوي��ن  الرقمي من حيث األس��اليب واألدوات بوتيرة متس��ارعة، وعلى تش��جيع 
ب��روز المهن الثقافي��ة الجديدة وصناعات المحتوى باللغ��ة العربية واللغات العالمية، وتوظيف ش��بكات التواصل 

االجتماعي للتعريف بالثقافة العربية.
- يؤك��دون عل��ى ضرورة اس��تغالل التط��ور الرقم��ي الحاصل كمجال م��ن اهم المجاالت المس��تحدثة لالس��تثمار 

الثقافي.
- يجددون العزم على وضع الثقافة العربية في سياق محيطها العالمي تفاعال وحوارا وأخذا وعطاء من خالل صياغة 
رؤية إستراتيجية للحضور الثقافي العربي في العالم باستغالل التطور الرقمي واالستفادة من أدواته وحسن توجيه 

إمكاناته.
- يؤك��د عل��ى تش��جيع انفت��اح الهيئ��ات العربي��ة للثقاف��ة والمهتمي��ن والمبدعي��ن عل��ى االس��تخدامات الجديدة 

للتطبيقات التكنولوجية الرقمية.
- يشجعون تطوير سياسات ثقافية محفزة لإلبداع الرقمي.
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وقع��ت منظمة المدن العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم »االلكس��و« مذكرة تفاهم على هامش 
مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي الذي عقد في تونس يومي 14-15 ديسمبر 2016 .

وق��ع االتفاقي��ة عن منظمة الم��دن العربية األمين الع��ام المهندس احمد حم��د الصبيح، وعن االلكس��و  د. عبداهلل 
حم��د مح��ارب. جاء توقي��ع االتفاقية به��دف تطوير التعاون بي��ن المنظمتين ف��ي المجاالت ذات االهتمام المش��ترك 
وف��ي مقدمتها الحفاظ على هوي��ة المدينة العربية وصيانة تراثها وترميم ما دمر م��ن معالمها. كما ترمي االتفاقية 
إل��ى إع��ادة المدين��ة العربية إلى المش��هد العالمي هوية وتراث��ًا وتحضراً والمحافظ��ة على ذاكرتها وتوظي��ف تراثها في 

منظومة التنمية.

وق��د أك��دت االتفاقي��ة على جملة  م��ن األهداف التي س��تكون موضع تعاون بي��ن الجانبين بما في ذلك تطوير إس��هام 
المدين��ة التاريخي��ة ف��ي الحي��اة االقتصادية ومس��اعدة الم��دن العربية على وض��ع اس��تراتيجيات للحفاظ عل��ى تراثها 

وتوظيفه في التنمية المستدامة.

مذكرة تفاهم بين منظمة المدن العربية
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم االلكسو

 توقيع االتفاقية مذكرة تفاهم بين منظمة المدن العربية وااللكسو
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من أنشطة
المنظمة

في  العربية  ال��م��دن  منظمة  ش��ارك��ت 

أع��م��ال ال��م��ؤت��م��ر ال��ع��ام ال��راب��ع عشر 

اإلسالمية  والمدن  العواصم  لمنظمة 

الثانية عشر  الدولية  العلمية  ، والندوة  

التنمية  تقنيات   « بعن����وان  للمنظم���ة 

العاصمة  ف��ي  ل��ل��م��دن«  ال��م��س��ت��دام��ة 

المغربي����ة الرب����اط خ����الل الف��ت����رة 29 

نوفمبر – 1 ديسمبر 2016.

مؤتمر المدن 

اإلسالمية في 

الرباط:

تقنيات التنمية 

المستدامة 

للمدن

تنمية  بضمان  الكفيلة  والتقنيات  الوسائل  مختلف  المؤتمر  ناقش 
لمختلف  ع��روض  تقديم  مع  اإلسالمية  والحواضر  للمدن  مستدامة 
التجارب في هذا المجال .شارك في المؤتمر رؤساء وعمداء من العواصم 

والمدن اإلسالمية وممثلون للقطاع األهلي والخاص.

الداخلية  المنتدب في وزارة  الوزير  ألقى  االفتتاحية للمؤتمر  الجلسة  في 
هو  المؤتمر  إن  فيها:  قال  كلم���ة  ادريس  الشرق���ي  السيد   المغرب  في 
اإلسالمية  المدن  بتمكين  الكفيلة  المقاربات  أنجع  لمناقشة  مناسبة 
اعتماد  كيفية  وت��دارس  المستدامة،  التنمية  تحقيق  في  اإلسهام  من 
مع  الخضراء  المدن  نموذج  لتطوير  الحضري  للتخطيط  ذكية  سياسات 

تركيز االهتمام نحو الطاقات المتجددة.

الثالث  المؤتمر  رئيس  المكرمة  مك���ة  أمي���ن  استعرض   ، ناحيته  من 
فضل  بن  أسامة  الدكتور  اإلسالمية  والمدن  العواصم  لمنظمة  عشر 
بين  الفاصلة  الفترة  في  المنظمة  حققتها  التي  اإلنجازات  مختلف  البار 

المؤتمرين الثالث عشر والرابع عشر.

كما أبرز أهم أعمال المؤتمر السابق للمنظمة و الذي تميز باإلعالن عن 
دعم المدن الفلسطينية الذي تم تنفيذه عن طريق الصندوق السعودي 
الدولية  والمنظمات  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مع  وبالتنسيق  للتنمية 

المتخصصة.

بالنهوض  تتصل  التي  الموضوع����ات  م���ن  جمل��ة  المؤتم���ر  استعرض 
العلمية  الندوة  فعاليات  نطاق  في  تدخ���ل  والتي  اإلسالمي����ة  بالمدين��ة 
الدولية الثانية عشرة للمنظمة كأحد الموضوعات بالغة األهمية، والتي 
تتناول التعريف بالتقنيات والوسائل المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة 
للمدن واالحتياجات األساسية والقضاي���ا ذات األولوي���ة ف���ي التعامل مع 
والدولي  اإلقليمي  المستويين  على  المستدامة  التنمية  لتحقيق  البيئة 
وورش  والبحوث  العلمية  المحاضرات  من  مجموعة  خالل  من  وذل��ك 

العمل.

استعرض أمين عام منظمة العواصم والمدن اإلسالمية عمر عبد اهلل 
تأسيسها  منذ  المنظمة  تبذلها  التي  والجهود  البرامج  مختلف  قاضي، 
قبل 39 عامًا، مؤكدا أن المنظمة استطاعت أن تسهم في تطوير شؤون 
البلديات في األقطار اإلسالمية واإلسهام في تعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح  األمين العام للمنظمة  أن مدينة الرباط إذ تحتضن للمرة الثانية 
هذا المؤتمر، هي إحدى العواصم المؤسسة لمنظمة العواصم والمدن 
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الدول  خارجية  ل��وزراء  التاس���ع  المؤتمر  من  بقرار  إنشائها  منذ  اإلسالمية 

العاصمة  انتخبت  كما   ،1978 سنة  دكار  العاصمة  في  المنعقد  اإلسالمية 

 ،1990 سنة  تأسست  عندما  للمنظمة  إداري  مجلس  أول  في  عضوا  الرباط 

تنتخب  وظلت  أعضاء،  ثمانية  يتجاوز  ال  المجلس  أعضاء  عدد  كان  وعندما 

عضوا في هذا المجلس على مدى ثالثين دورة ماضية.

الرباط  جماعة  رئي���س  للمؤتم���ر  المضيفة  المدينة  رئيس  أكد  جانبه  من 

التاريخ  العواصم والمدن االسالمية يشهد لها  محمد صديق���ي إن منظمة 

المدن  بتوحيد  العالمية  البلدية  الحركة  وبن���اء  دعم  ف�����ي  بالمس���اهم���ة 

والقارية،  الجغرافية  الخصوصي����ة  يتع����دى  إط���ار  في  وتنظيمها  اإلسالمية 

المودة  عرى  توثيق  على  معتمده  العالم،  في  اإلسالمية  المدن  كل  ليشمل 

واإلخاء والصداقة بين العواصم والمدن األعضاء.

وأض��اف قائ���اًل:  إن المؤتمر يشكل فض����اء متمي��زا للتشاور والنقاش حول 

التنمية  تحقيق  إلى  الرامية  القضايا 
وان  خاص����ة  المستدام���ة  المحلية 
أصبح���ت  الت�����ي  المحلي������ة  األدوار 
للتنمية،  الم��دن كأقطاب  تلعبه����ا 
والوتيرة السريعة التي يعرفها النمو 
اليمغرافي ، تضع الجماعات المحلية 
أمام تحديات كبرى تطرح إشكاليات 
المدن  عدة ترتبط بمدى قدرة هذه 
هذه  مواجهة  على  الجماعات  وهذه 
التنمية.  رهان  وكسب   التحدي����ات 
ال��م��دي��ن��ة  أن  إل���ى  ص��دي��ق��ي  وأش�����ار 
مجاال  تشكل  اصبح����ت  المغربي��ة 
ع��م��ران��ي��ا واج��ت��م��اع��ي��ا واق��ت��ص��ادي��ا 
وث��ق��اف��ي��ا ي��ت��م ف��ي��ه ال��ت��ع��ب��ي��ر عن 
الحاجات المتجددة لساكنة حضرية 
يعد  لم  وق��ال:  مستمر.  تزايد  في 
حبيسة  تبقى  أن  ال��م��دن  ب��إم��ك��ان 
بل  التقليدي،  اإلداري  التدبير  نماذج 
نح���و  تتج���ه  أن  عليها  لزاما  أصبح 
نظ���م ناجع���ة للتدبير واإلفساح في 
المجال لحكامة تشاركية تمكن من 
انخراط كل المتداخلين والفاعلي���ن 

مدن خضراء.. 
وطاقات 
متجددة 

وسياسات 
ذكية 

للتخطيط 
الحضري

 من افتتاح المؤتمر
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السياسيي���ن واالقتصاديين واالجتماعيين. وفي هذا الصدد تم إغناء اإلطار القانوني باآلليات الضرورية لتدبير المرافق 

العمومية المحلية، والمتعلقة بالخصوص بالجماعات، وشركات التنمية المحلي���ة وآلي����ات االحتك�����ام والتنسيق 

واالستشارة.

المدن  لتنمية  جديدة  رؤية  بلورة  اليوم  يتطل���ب  المجتمع���ي  التص���ور  أن  على  بالتأكيد  كلمت�ه  صديق��ي  واختت��م 

وإبداع وسائل ناجعة لتدبير شؤونها، من خالل التفكير في أنماط جدي���دة من التسيير، أهمها االستثمار ف���ي العنص����ر 

البشري والنهوض به لالرتقاء بمردودية العمل الجماعي وذلك من خالل تدعيم أساليب تدب��ي����ر الم��وارد البشري����ة 

بآليات تهم مجال��ي التكوين والتحفيز، باإلضافة إلى استحضار البعد البيئي والتكنولوجيات الحديثة.

والترجمة  والتحقيق  التألي����ف  مج����االت  في  العاشرة  دورتها  في  المنظم�����ة  جوائز  تقديم  المؤتمر  افتتاح  خالل  تم 

والبحث العلمي والمشروعات والخدمات البلدية. باإلضافة إلى منح جائزة التميز اإللكتروني ألمانة العاصمة المنامة 

وتكريم مدير بلدية الدوحة السابق المهندس محمد احمد السيد.

 من الحضور
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 كلمة  د. عبد اهلل محارب

من أنشطة
المنظمة

تدشين مرصد التراث المعماري والعمراني
في البلدان العربية

احتضنت المنظم�ة العربي�ة للتربي�ة والثقاف�ة والعل�وم 
) االلكسو( في 3 أكتوبر 2016 حفل تدشين مرصد التراث 
المعم��اري  والعمران��ي ف��ي البل��دان العربي��ة بمقره��ا في 
العاصمة تونس. ويعد هذا المش��روع من المش��روعات 
الكبرى التي تنفذه��ا إدارة الّثقافة وبرنامج حماية التراث 
بالمنّظم��ة به��دف المحافظ��ة عل��ى الت��راث المعم��اري 
والعمراني في الّدول العربّية وحمايته من االندثار وإحيائه 
وتثمينه ليكون محور التنمية الحضرية المستدامة في 

المنطقة العربية في آفاق سنة 2030.

ويع��ّد ه��ذا المرصد آلي��ة لتنفي��ذ ميث��اق المحافظة على 
بيان��ات  العربي��ة، وتنميت��ه وقاع��دة  ال��دول  الّت��راث ف��ي 
تستطيع من خاللها المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعل��وم تعزي��ز قدراته��ا ف��ي مج��ال تقدي��م المش��ورة 
والمس��اعدة الفّني��ة للّدول العربية من خالل االس��تفادة 
من المهارات األكاديمّية والمهنّية في مجاالت : الّتوثيق، 
واإلع��الم، والّتعلي��م، والّتدري��ب، والمراقب��ة، والّتقيي��م 
إلعادة اإلعمار للمدينة في الدول العربية وإنقاذ معالمها 
ومواقعه��ا األثريّ��ة والّتاريخي��ة ومجموعاته��ا الّثقافي��ة 
ومناظره��ا التاريخية التي دمّرت جراء الحروب التي طالت 

بعض الدول العربية.

أكد الدكتور محمد زين العابدين الوزير التونسي للشؤون 
الثقافي��ة في كلمة عل��ى أهّمية الّدور الّذي س��يلعبه هذا 
المرص��د في المحافظ��ة على التراث وتثمين��ه في تونس 
وفي البلدان العربية وقال إنه س��يعمل على جرد مكونات 
الت��راث المادي وغير الم��ادي في البلدان العربية ويس��عى 
إلى التعريف به. وش��خص مجموعة الّنقائص التي تشوب 
العم��ل في مج��ال الت��راث والعناية ب��ه في تونس. وأش��ار 
إل��ى كثرة المواقع والمعالم األثري��ة التي يفوق عددها 40 
أل��ف معلم وموقع أث��ري وتنوعها في تون��س، مما يطرح 
صعوب��ات كثيرة عل��ى مس��توى صيانته��ا وحمايتها من 
االندثار ومن عمليات النهب المنظمة. وأكد على أّن هذا 
الواق��ع الصعب ينطبق على عدد كبي��ر من الدول العربية 

خاصة منها التي تمر بأزمات سياسية.

م��ن جانبه أك��د  أ.د.عب��د اهلل حمد مح��ارب المدير العام 
لأللكس��و ف��ي كلمت��ه عل��ى أهمّي��ة المرص��د العمران��ي 
والمعماري في الدول العربية موضًحا أنه يعتبر مش��روعا 
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 مدير عام االلكسو و وزير الثقافة التونسي

واع��ًدا أنجزته المنّظمة، تنفيذا للقرار الّصادر عن الّدورة 
الّثامنة عش��رة لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون 
الثقافي��ة ف��ي الوط��ن العرب��ي، المنعق��دة ف��ي المنام��ة، 
عاصمة مملك��ة البحرين، يومي 13 و14 نوفمبر 2012، 
ال��ّدورة  واس��تجابة للمهّم��ة الموكل��ة له��ا م��ن قب��ل 
الّرابع��ة والّس��بعين للمجل��س االقتص��ادي واالجتماع��ي 
لجامع��ة ال��ّدول العربّي��ة الملتئمة بالقاهرة م��ن 11  إلى 
14 س��بتمبر 2014 وتم عرض نتائج االجتماع وتوصياته 

عل��ى ال��ّدورة الثاني��ة والعش��رين لمؤتم��ر اآلث��ار والّتراث 
الحضاري في الوطن العرب��ي الذي احتضنته دولة الكويت 
خ��الل الفت��رة 8 - 10 نوفمب��ر 2016، وذل��ك إلقرارها في 
الّدورة العشرين لمؤتمر وزراء الشؤون الثقافية بالدول 
العربي��ة الت��ي س��تنعقد بتون��س يومي 14و15 ديس��مبر 
2016. و ألق��ى المهن��دس الزبير الموحل��ي المدير العام 

لمؤسس��ة التراث و المدن التاريخية العربية كلمة نيابة 
ع��ن أمين عام منظمة الم��دن العربية المهندس أحمد 
حمد الصبيح أش��اد فيها بأهمية مرصد التراث العمراني 

و المعماري في الدول العربية الذي سيش��كل دون ش��ك 

أداة فاعلة ف��ي العناية بالتراث الثقاف��ي و المحافظة على 

الذاكرة التاريخية للمدينة العربية. كما أشاد في كلمته 

بجهود منظمة األلكس��و ف��ي إنجاز هذا المش��روع و أكّد 

س��عي منظمة الم��دن العربية إل��ى تعزيز العم��ل الثقافي 

المش��ترك ف��ي التواص��ل البّن��اء و م��ّد جس��ور المعرف��ة 

المتبادل��ة و التفاه��م على مس��توى المنطق��ة العربية و 

العالم.

و ذّكر في هذا الّصدد بآخر ما استجّد في هذا المسعى وهو 

إعداد مش��روع مذك��رة تفاه��م بين األلكس��و و منظمة 

المدن العربية لدفع التعاون بينهما في مجال المحافظة 

عل��ى ذاك��رة الم��دن العربي��ة و توظيفه��ا ف��ي منظوم��ة 

التنمي��ة المس��تدامة و التروي��ج له��ا كوجهة للس��ياحة 

الثقافي��ة في المدن العربية ُيوكل فيه��ا إلى إدارة الثقافة 

و برنام��ج حماية التراث تمثيل األلكس��و و إلى مؤسّس��ة 

التراث و الم��دن التاريخية العربية تمثيل منظمة المدن 
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 المشاركون

 م�ن الحضور

العربية بهدف متابعة تطور النش��اطات 
المشتركة و البرامج ذات الصلة.

ش��هد الملتق��ى عرضا لعدد م��ن تجارب 
التهيئ��ة  مج��ال  ف��ي  العربي����ة  ال�����دول 
الم��دن  إحي������اء  وإعا�����دة  العمراني�����ة 
لبع��ض  دراس��ات  وتقدي��م  التاريخي��ة 
الخب��راء الدوليي��ن كم��ا تم بالمناس��بة 
والمواثي��ق  االتفاقي��ات  ف�����ي  التباح�����ث 
الدولي��ة ذات العالقة بالت��راث المعماري 
والعمراني ودور الدول العربية واأللكسو 
دع��م  ف��ي  واإليسيس��كو  واليونيس��كو 
وتطوي��ر عم��ل المرصد و نظم��ت زيارة 
ميداني��ة إل��ى مدين��ة تون��س التاريخي��ة 
تح��ت إش��راف جمعي��ة صيان��ة المدين��ة 

)العاصمة التونسية(.
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من أنشطة
المنظمة

اجتماع المجلس التنفيذي والمجلس المشترك
UCLG-MEWA ���ل

WALD القمة الدولية للهجرة وأكاديمية 
مدينة شانلي اورفا التركية

ش��اركت منظم��ة الم��دن العربية ف��ي اجتماع المجل��س التنفي��ذي والمجلس المش��ترك لمنظمة الم��دن المتحدة 
والس��لطات الحكومية فرع الشرق األوس��ط UCLG-MEWA ، والقمة الدولية للهجرة وأكاديمية WALD في مدينة 

شانلي اورفا في تركيا خالل الفترة 8-10 نوفمبر 2016.

ألقى أمين عام منظمة UCLG-MEWA كلمة أشار فيها إلى رحالت الموت في البحر المتوسط وقال: هناك 3 ماليين 
سوري في تركيا..  أنها أزمة عمالقة  يجب أن نتحرك سويا إليجاد الحلول وإعالء القيم اإلنسانية. ولفت إلى أن الحلول 
يفترض أن تكون مسؤولية عالمية وأضاف أن اجتماعنا يهدف إلى تطوير منظمتنا وسنتخذ قرارات تدفع بتعاوننا إلى 

أفق أوسع في حوارات  نتجاوز فيها السلبيات إلى إيجاد  حلول عملية وفعالة.

وقال نهاد جفنجي رئيس  بلدية شانلي أورفا :  أنه على مدى التاريخ تستضيف بالدنا سوريين أكثر من أوروبا بأكملها 
يأت��ون الينا مش��يًا على األقدام ويجازف��ون بحياتهم للوصول إلى األم��ان. أن هدفنا إيجاد حلول وبناء مس��تقبل  يخلو 
من المش��اكل. علينا أن ننظر إلى المس��تقبل ونعزز الحوار والتعاون.  علينا أن نعمل دون أن تغيب الصور والمش��اهد 
المؤلمة صورة » الطفل عمران« عن عقولنا  وعلينا اتخاذ مواقف حاسمة  من أجل مستقبل  افضل لشبابنا واألجيال 

الصاعدة.

وأض��اف جفنج��ي: لدينا مش��اريع جاهزة  من اج��ل الالجئين والنازحين وه��ي بحاجة إلى تمويل.. مش��اريع للجميع لبناء 
شبكة أمان.

من جهتها أكدت رئيس��ة بلدية غازي عنتاب فاطمة ش��اهين على أهمية  التعاون  من أجل الالجئين والنازحين  خاصة 
األطفال الذين يشكلون نسبة 51 % من النازحين.

وأش��ارت إلى مقولة ابن خلدون » أن  الجغرافيا  جزء من قضاء وقدر« وأن ش��انلي أورفا هي عاصمة الحضارات، عاصمة 
يعود تاريخها  إلى ألف س��نة  وفيها الثقافة والفن والتاريخ.. مدينة ملتقى الحضارات، وتش��تهر بالفسيفساء ال مثيل 

لها في التاريخ عاش فيها »أيوب.«

 م�ن االجتماع
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 كلمة المدن العربية
وألق��ى أمين ع��ام منظم��ة الم��دن العربي��ة  المهندس 
احم��د حم��د الصبي��ح كلم��ة أش��ار فيه��ا إل��ى أن مس��ألة 
الالجئي��ن والمهاجري��ن م��ن أه��م المس��ائل المطروحة 
عل��ى المس��توى العالم��ي وق��ال: قب��ل الولوج إل��ى قضية 
الالجئي��ن.. والُمهجري��ن ، والمهاجري��ن .. يج��در بن��ا  أن 
الهج��رة  قضي��ة  عل��ى  األرق��ام  وبلغ��ة  الض��وء،  نس��لط 
واللج��وء باعتباره��ا قضي��ة مطروح��ة للنقاش إلرس��اء 
نه��ج عمل��ي محك��وم بمب��ادئ التعام��ل م��ع التحدي��ات 
الت��ي يواجه��ا النازح��ون، ويؤكد ف��ي الوقت نفس��ه القيم  
واأله��داف الت��ي  نصت عليه��ا األجندة  الجدي��دة للتنمية 

المستدامة وأهدافها السبعة عشر.

واش��ار الصبيح إلى أنه طبقًا لبيانات المفوضية السامية 
لألم��م المتح��دة لش��ؤون الالجئي��ن هن��اك اكث��ر من65 
مليون الج��ئ ومهجر في العالم، وهو اعلى رقم مس��جل 
للمهجري��ن منذ الح��رب العالمية الثاني��ة. وأن أكثر من 
نص��ف المهجري��ن ه��م م��ن األطف��ال، وأكب��ر ع��دد م��ن 
الالجئين ينحدر من س��وريا.. حيث هناك خمسة ماليين 
الجئ » والالجئ بتعريف المفوضية الس��امية« هو شخص 
أجبر على الهرب من بالده بس��بب االضطه��اد، أو الحرب 
أو أعم��ال العن��ف. الفتًا إل��ى أن تركيا تض��م اكبر عدد من 
 الالجئي��ن » اكث��ر م��ن مليوني��ن ونص��ف الملي��ون الجئ.
وأض��اف  الصبي��ح: طبق��ا لبيان��ات األمم المتح��دة هناك  
الي��وم اكث��ر من 244 ملي��ون مهاجر في العال��م.. ويزيد 
حاليا عدد المهجرين قس��را من دياره��م عن 65 مليون 
ش��خص كما جاء في بيانات المفوضية السامية لشؤون 
الالجئين 2015. وهذه األرقام والبيانات تؤسس لواقعة، 

أو ظاه��رة جدي��دة.. و هي أن الناس يتنقل��ون بأعداد اكبر 

م��ن أعدادهم ف��ي أي وقت مضى.. وبم��ا أننا نعيش عصر 

التكنولوجي��ا واألنترن��ت .. فإننا نرى ما يعاني��ه الالجئون 

والمهاج��رون والمهجرون من تبعات الن��زوح والكراهية 

وأعمال العنف وغير ذلك من أمراض وبؤس وتشرد.

وأشار في كلمته  إلى مؤتمر  HABITAT III  وقال:

بعضه��م  أراء  إل����ى  واس��تمع���وا  المش��ارك���ون  التق�����ى 

البع��ض، وناقش��وا أفكاره��م، و وافق��وا عل��ى الدخول في 

ش��راكات لتحس��ين خدم��ات مدنهم وتطوي��ر أعمالهم 

وح��ددوا  أجياله��م..  وتربي��ة  وتهذي��ب  وصناعاته��م، 

الوس��ائل واألدوات الت��ي تس��اعد صاحب القرار السياس��ي 

والتنم��وي عل��ى أداء مهمات��ه بم��ا يحقق أه��داف الدولة، 

ورضى وإس��عاد الناس س��اكني الحواض��ر واألرياف. ولكن 

ماذا عن منطقتنا.. مدنها ومواطنيها وصراعاتها.

وأك��د الصبي��ح أن التحدي��ات هائل��ة، و الغالبي��ة العظم��ى 

م��ن الالجئي��ن موجودة ف��ي العال��م النام��ي »86 %.. كما 

أن البل��دان األكثر فقرا التي تس��تضيف الجئين ومهجرين 

ال تتلق��ى مس��اعدات كافي��ة.  وقال: ما نصي��ب منطقتنا 

الش��رق أوس��طية من حظ��وظ التنمية المس��تدامة؟ .. 

وهل س��تكون مدننا الت��ي ال تزال تش��هد نزاعات وحروب 

وأعمال عنف وقصف وتهجير.. هل س��تكون هذه المدن 

قادرة على مواكبة النهج الحضري الجديد؟

انه س��ؤال كبير نطرحه على مس��امع الكب��ار من أصحاب 

يس��عون  وه��م  خط��رة  بأناني��ة  المتس��مين  المصال��ح 

لطمس إنسانيتنا المشتركة.

 جلسة االفتتاح

العدد 174

43



 كلمة عّمان
وتح��دث  المهن��دس ف��وزي إبراهي��م مس��عد مس��اعد 
أمي��ن عّم��ان قائاًل: س��يتضاعف عدد س��كان المدن على 
المس��توى العالمي خالل األربعة عقود القادمة ويش��هد 
التحض��ر في جنوب وش��رق المتوس��ط نمواً كبي��راً حيث 
س��يص��ل عدد س��ك���ان الم�دن بحل��ول ع����ام 2025 إل�ى 
70 % من س��كان المتوس��ط ، لذا ف��إن الطريقة التي تدار 

بها الم��دن اآلن والف��رص المتاح��ة الناتجة ع��ن التحضر 
تش��كل وجه إقليم المتوسط غداً ، وكما نرى فإن مدننا 

اآلن تواجه تحديات كبيرة :

أوال : الم��دن ه��ي المح��رك الرئيس��ي للنم��و االقتص��ادي 
ومرك��ز التعل��م واالبت��كار ، والتح��دي الرئيس��ي لصانع��ي 
السياس��ات هو ضمان إيجاد فرص مناسبة لجميع فئات 
الس��كان للوصول إلى التعليم والحص��ول على المهارات 

الالزمة للمشاركة في التنمية المستدامة .

ثاني��ًا: توفي��ر الخدم��ات العامة م��ن بنى تحتية أساس��ية 
كالمياه والصرف الصحي ، جم��ع النفايات وإدارتها، النقل 
العام والطاق��ة إلى الخدمات االجتماعي��ة والصحية مثل 
التعليم والس��كن الميسر والمنش��آت الصحية ومراكز 
الرعاي��ة وخدمات آخري تعزز نواحي الحي��اة الكريمة مثل 
الس��المة العامة والتخطيط الحضري والس��احات العامة 
والمنش��آت الرياضية، بسبب الزيادة المتنامية في أعداد 
السكان، فإن مدن المتوس��ط تواجه صعوبات كبيرة في 

توفير هذه الخدمات.

ثالثًا: تحٍد هام أخر يواجه مدن المتوس��ط هو إيجاد سبل 
لبن��اء المنعة والمرون��ة في مواجهة أث��ار التغير المناخي 

والتأقلم معها.

رابع��ًا: يج��ب أن تؤخ��ذ جمي��ع المج��االت ف��ي التخطي��ط 
الحضري كالنق��ل والطاقة والمياه والمجتمع واالقتصاد 
واس��تعماالت األراض��ي بش��كل متكام��ل ويجب إش��راك 
جمي��ع المعنيي��ن بم��ا فيه��م القط��اع الخ��اص وجمي��ع 
فئ��ات المجتم��ع خصوص��ًا الفئ��ة الضعيفة واألق��ل حظًا 
المعرضي��ن للخط��ر واإلقص��اء م��ع الجه��ات المختص��ة 

التقليدي��ة في التخطيط الحض��ري والمكاني للوصول إلى 
نتائج أكثر استدامة.

وأش��ار المهندس مسعد إلى أن العديد من التحديات التي 
ذكرت تصبح أكثر حده بسبب االضطرابات التي تواجهها 
منطقتن��ا وبس��بب تدف��ق أع��داد كبي��رة م��ن الالجئي��ن 
والمهاجرين ويش��كل توفي��ر الخدمات والم��وارد و البنى 
التحتية للمجتمعات المضيفة التي أجهدت تحٍد رئيس��ي 

يجب التعامل معه أيضًا.

وأضاف قائاًل: الهجرة جانب أساس��ي من الوجود اإلنساني 
، نح��ن جميع��ا نهاجر ألس��باب مختلف��ة، البع��ض يهاجر 
للبحث عن فرص��ة اقتصادية وآخرين بس��بب الصراعات 
والحروب والفقر واألمن الغذائي واالضطهاد واإلرهاب، . أو 
انتهاكات حقوق اإلنسان وهناك من يهاجر بسبب التغير 
المناخ��ي والكوارث الطبيعية أو ألس��باب بيئية مختلفة. 
والعديد يهاج��ر لمجموعة من األس��باب. الهجرة تأخذنا 

أحيانا من مدينة ألخرى، عبر الحدود أو عبر المحيطات.

وبس��بب موق��ع األردن االس��تراتيجي ف��ي منطق��ة غي��ر 
م��ن  الكثي��ر  المنطق��ة  تش��هد  سياس��يا:  مس��تقرة 
الصراع��ات وصار لزام��ا التعامل مع تدفق��ات ضخمة من 

الهجرات واللجوء هربا من أماكن الصراع.

إل��ى اس��تقبال الفلس��طينيين بع��د الص��راع  فباإلضاف��ة 
العرب��ي اإلس��رائيل����ي ع�����ام 1948، وح����رب 1967 فق��د 
اس��تقبلت األردن الهجرة م��ن لبنان بعد الح��رب األهلية 
الت��ي امتدت من ع��ام 1975 حتى 1991 وم��ن العراق بعد 
حرب��ي الخليج عام��ي 1991 و 2003 التي أرغمت ما يقارب 
750 ألف عراقي على الهجرة القصرية إلى األردن . ومؤخراً 

بع��د اندالع الصراع في س��وريا ع��ام 2011 لج��أ اآلالف من 
الس��وريين إل��ى األردن مما أدى إلى زي��ادة الضغوطات على 
الس��لطات الحكومية وعل��ى البنية التحتي��ة االقتصادية 

واالجتماعية وعلى المجتمعات المحلية.

وأوض��ح المهن��دس مس��عد أنه حالي��ا يس��تضيف األردن 
حوال��ي 1,4 ملي��ون وأربعمائ��ة ألف الجئ س��وري 655 ألف 
مسجلين كالجئين من قبل مفوضي��ة األم��م المتح��دة   
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 من الجلسات

UNHCR  83%  منهم اس��تقروا في المناطق الحضرية 

في وسط وشمال البالد .

وعالميا تقدر أعداد المهاجرين بما يزيد عن 244 مليون 
لع��ام 2015 وهذا ال يش��مل المهاجري��ن الداخليين الذي 
يبل��غ عدده��م 740 ملي��ون مهاج��ر ، فق��ط خمس دول 
النات��ج المحل��ي اإلجمالي له��ا ال يزيد عن 2 % م��ن الناتج 
المحل��ي اإلجمالي العالمي وهي تركيا ، األردن ، باكس��تان ، 
لبن��ان ، وجنوب أفريقيا تأوي حوال��ي نصف أعداد الالجئين 

في العالم.

وق��ال: األردن م��ن أكث��ر ال��دول تأث��راً باللج��وء الس��وري 
حي��ث أن عدد الالجئين يش��كل 20 % من عدد الس��كان 
وبمقارن��ة الوض��ع االقتص��ادي ل��ألردن م��ع دول الج��وار 
الس��وري فان األردن األقل م��ن حيث الدخل القومي.  وقد 
ازداد ع��دد س��كان األردن في العقد الماض��ي بما يزيد عن 
87 % حيث بلغ التعداد عام 2004 – 5,1 مليون نس��مة 

وحاليًا 9,5 مليون نس��مه . أغل��ب الزيادة جاءت من غير 
األردنيين البالغ عددهم 2,4 مليون والذين يمثلون  3/1  
عدد السكان المحليين منهم 1,4 مليون سوري و 636 
ألف مصري و 634 ألف فلس��طيني و 130 ألف عراقي و 31 
أل��ف يمن��ي و 22 ألف ليب��ي و 197 ألف من جنس��يات أخرى 
مختلف��ة أغلبها من أس��يا.  هذا وقد صنف��ت األردن من 
أفضل ال��دول اس��تقباال واس��تضافة للمهاجري��ن وذلك 
 حس��ب تصني��ف منظم��ة العف��و الدولية ح��ول الهجرة. 
ولفت إلى أن الزيادة المفاجئة في أعداد الس��كان تش��كل 
الب��الد االقتصادي��ة واالجتماعي��ة  ضغط��ا عل��ى مص��ادر 
والمؤسس��ية والطبيعي��ة. .. وج��اءت الزي��ارة ف��ي وقت 
اتخ��اذ  الحكوم��ة  عل��ى  لزام��ا  وكان  األردن  عل��ى  صع��ب 
إج��راءات فورية لتجنب تعريض اس��تقرار وأمن البالد إلى 
 الخط��ر ومن أه��م التحدي��ات عل��ى المس��توى الوطني.:

- النق��ص الكبي��ر ف��ي مياه الش��رب حيث أن حص��ة الفرد 
ف��ي األردن )88( لت��ر يومي��ا وهي أقل من م��ا هو مقرر من 
منظم��ة  الصح��ة العالم��ي البال��غ )120( لت��را وحاليا بعد 
الهج��رات األخيرة أصبحت حصة الفرد ال تتجاوز )66( لترا 

يوميًا.

-  االرتف��اع الكبي��ر ف��ي احتياج��ات مص��ادر الطاق��ة علم��ا 
أن األردن يس��تورد 95 % م��ن حاجت��ه وتب��اع في األس��واق 

المحلية بدعم من الموازنة العامة.

-  الضغ��ط المتزاي��د على الخدم��ات الصحية ف��ي المراكز 
الصحية والمستشفيات.

-  التناف��س عل��ى الس��كن واالرتف��اع الكبي��ر ف��ي القيمة 
اإليجارية خصوصا في مدن الشمال.

- منافس��ة العمالة الس��ورية غير الرس��مية في األسواق 
المحلي��ة رغ��م ارتفاع مع��دالت البطالة ف��ي األردن حيث 
بلغ��ت 14,6 % بارتفاع 1,6 % عن نف��س المدة في العام 
الماض��ي وق��د تعه��د األردن بتوفير 50 أل��ف فرصة عمل 
لالجئين السورين مع نهاية العام الحالي و 200 ألف خالل 
الخمس��ة س��نوات القادمة مقابل التزام ال��دول المانحة 
األردن  ف��ي  واالس��تثمار  والمن��ح  المس��اعدات  بتوفي��ر 
وتس��هيل عملي��ات دخول البضائ��ع األردنية إلى األس��واق 

األوروبية.
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-  وفي مجال التعليم فإن عدد الطلبة الس��وريين على مقاعد الدراس��ة يبلغ 145 ألف طالب يعاملون معاملة الطلبة 

األردنيي��ن وهن��اك 90 طالب س��وري خارج الم��دارس و 30 ألف على قائم��ة االنتظار وقد عمدت الحكوم��ة على بناء ما 

يزي��د ع��ن 5 آالف غرفة صفية وتعيين معلميين و إداريين إضافيين وتحويل 102 مدرس��ة إضافة إلى 98 مدرس��ة تم 

تحويلها سابقًا إلى نظام الفترتين الستيعاب األعداد المتزايدة من الطلبة السوريين.

وأش��ار المهندس مس��عد أنه ال يوجد على المدى المنظور بوادر لحل األزمة الس��ورية وحتى في حال تحقق ذلك فإنها 

تحتاج لس��نوات الس��تقرار البالد وإعادة البناء بش��كل يس��مح لالجئين بالعودة إل��ى ديارهم هذا باإلضاف��ة إلى أن جزء 

كبير منهم س��يحاول إيجاد أماكن بديلة لالس��تقرار والهجرة بش��كل دائم.  وقال: لقد حرص��ت الحكومة في األردن 

على مدى الس��نوات الماضية على التخطيط المس��تمر لمواجهة الهجرة السورية وقد أصدرت عدة خطط كان أخرها 

الخط��ة المتج��ددة )rolling plan( لألع��وام 2016-2018 بحيث يتم مراجعتها في نهاي��ة 2016 وإصدار خطة جديدة 

لألعوام 2019-2017 .

بلغت الكلفة اإلجمالية لهذه الخطة حوالي )8( بليون دوالر أمريكي على مدى ثالث سنوات مخصص منها 2,5 بليون 

تقريب��ا لالحتياج��ات المباش��رة لالجئين و 2,3 بلي��ون لتقوي��ة المنع��ة resilience-strengthening بم��ا فيها منعة 

المجتمع��ات المس��تضيفة والباقي يخص��ص لدعم الموازن��ة للتعويض عن الخس��ائر االقتصادية الناتج��ة عن األزمة 

ودع��م الخزين��ة لتغطية نفقات الالجئين األخ��رى مثل كلف دعم الطعام والغاز والكهرب��اء والمياه وكذلك جزء كم 

كلف الحفاظ على السالمة واألمن. 

ه��ذا وم��ن الجدير بالذكر أن تعه��دات الدول المانحة لعام 2015 لم تغط س��وى 36 % من الدع��م المطلوب لالجئين 

والبالغ 2,9 بليون دوالر وال يزيد عن 8 % مما هو مقرر من الدعم للمجتمعات المضيفة.

وأضاف: عمان هي العاصمة وأكبر مدن األردن وقد تضاعف عدد س��كانها خالل العش��ر س��نوات األخيرة حيث ازداد من 

1,9 مليون نسمة عام 2004 إلى ما يزيد عن 4 ماليين نسمة حاليا يمثلون 42 % من عدد سكان األردن موزعين على 

مس��احة 800 كم 2 تقريبا علما أن 50 % من غير األردنيين أيضا يعيش��ون في مدينة عمان. وتس��تضيف عمان حوالي 

435 ألف الجئ س��وري مما يش��كل ضغوطًا كبيرة على البنية التحتية والخدمات العامة التي تقدمها المدينة وبلديات 

المملكة بشكل خاص وأهمها:

- الزيادة الكبيرة في كمية النفايات المنزلية والتي تضاعفت كمياتها خالل سنوات الماضية مما اضعف قدرة البلديات 

على تقديم خدمات النظافة بالمستوى المطلوب وأدى إلى ارتفاع كلفة إدارة النفايات المدعومة من البلديات بشكل 

كبير.

- األزمات المرورية التي تفاقمت بالسنوات األخيرة بالمدن الكبرى وما يصاحبها من تلوث بيئي وكلف إضافية.

-  الضغط الكبير على وسائل النقل العام المحدودة أصال.

-  ضغوطات على الخدمات االجتماعية والثقافية التي تقدمها البلديات.

ومن جانب أخر ومع دخول األزمة عامها السادس يعيش الالجئون السوريون بأوضاع إنسانية صعبة وأصبحوا يعانون 

من مش��اكل اجتماعية ونفس��ية، وقد تحولت الصدمة الناتجة عن الصراع والحرب إلى صدمة بس��بب ضغوط الحياة 

االقتصادية واالستمرار في العزلة واإلقصاء وقلة التماسك االجتماعي والتحديات المالية التي يعانون منها.
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وق��ال:  في ه��ذا اإلطار تم إطالق مش��روع »حوكمة 
الهجرة على مس��توى المدينة » ضم��ن إطار الحوار 
م��دن  ش��بكة  بي��ن  المتوس��طية  الهج��رة  ح��ول 
مش��اركة ف��ي ه��ذا المش��روع وه��ي عم��ان، بيروت، 
لش��بونة، لي��ون، مدري��د، طنج��ة، تورنت��و، تون��س 
و فين��ا. بحي��ث ت��م تب��ادل المعلومات بي��ن المدن 
بش��أن تجاربها والسياس��ات الت��ي تختاره��ا وتقييم 
وض��ع الهج��رة في الم��دن المش��اركة به��دف وضع 
خي��ارات للسياس��ات المتعلق��ة بحوكم��ة الهج��رة 
على المس��توى المحلي كما يقدم المشروع فرصة 
لتنفي��ذ مش��اريع تجريبي��ة ف��ي المدن المش��اركة. 
وسوف يتم تقييم الممارسات الناجحة التي سيتم 
حصرها خالل مراحل المشروع وتطبيقها على مدن 

مختلفة حسب احتياجاتها.

وفي نف��س اإلطار قامت منظمة مئ��ة مدينة مرنة 
Resilient Cities 100 بعقد ورشة عمل لتشخيص 

المنظم��ة  ف��ي  األعض��اء  الم��دن  لبع��ض  األوض��اع 
اثين��ا،  باري��س،   ، اهلل  رام  عم��ان،  وه��ي  المش��اركة 
س��الونيك، مونتري��ال، ميدلين/كولومبي��ا ول��وس 
انجل��وس والخ��روج بتوصي��ات لتعزيز ق��درة المدن 
لمواجه��ة تحدي��ات الهج��رة والزي��ادات الس��كانية 
المفاجئة والتغي��رات الديموغرافية وزيادة قدرتها 
عل��ى مجابهة ه��ذه المخاطر مس��تقباًل لبناء منعة 
المدين��ة وضم��ان تكيفه��ا م��ع األوض��اع الجدي��دة 

ونموها.

واختتم المهندس مس��عد حديثه قائاًل: أن الهجرة 
والتنمي��ة  للتحض��ر  إضافي��ة  تحدي��ات  تخل��ق  ق��د 
المس��تدامة ولك��ن هن��اك أس��اليب للتفاع��ل م��ع 
هذه الظاهرة وهناك العديد من المدن اس��تطاعت 
تحقي��ق أمثله للنج��اح حول العالم واالس��تفادة من 
التن��وع الحض��اري والثقاف��ي ف��ي مناط��ق الصراعات 
ال  أنن��ا  وبم��ا  المتتالي��ة  القس��رية  الهج��رات  حي��ث 
نس��تطيع منعه��ا يج��ب أن نب��دأ بالتفكي��ر بكيفية 

استغالل هذه الظاهرة للتنمية والتطوير.
 مش��ارك��ون
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 من االفتتاح

من أنشطة
المنظمة

المؤتمر العالمي 
السادس

» بيئة
 المدن 2016 «

» إدارة المدن 
الساحلية: 

التحديات وحلول 
التغير المناخي «

انعق�دت اش��غ��ال الم�ؤتمر العالمي الس��ادس لبيئ��ة المدن حول موضوع 
إدارة الم����دن الس��احلي���ة: »التحدي��ات وحلول التغير المناخ��ي« يومي 24 
و25 أكتوب��ر2016 بالرب��اط بتنظيم مش��ترك بين مدين��ة الرباط ومركز 
البيئ��ة للم��دن العربي��ة وبلدية دبي وبدع��م من منظمة الم��دن العربية  
وذل��ك ف��ي س��ياق التحضي��ر لمؤتم��ر األط��راف ح��ول اتفاقي��ة التغي��رات 
المناخي��ة : COP 22 بمدين��ة مراك��ش وفي س��ياق يتميز بتنام��ي الوعي 
بأهمي��ة المدن الس��احلية والبيئة البحرية وإدراك المخاط��ر التي تهددها 
بس��بب أثار التغير المناخي واألنش��طة البش��رية والتنمي��ة الحضرية غير 
المس��تدامة، وضرورة  إدارة هذه الفضاءات الس��احلية بطريقة مندمجة 

ومتكاملة تخطيطا وتطويرا وإدارة.

حض��ر أش��غال المؤتم��ر أكث��ر من 300 مش��ارك  م��ن مس��ؤولين إداريين 
ومنتخبي��ن وجامعيين وخبراء وممثلي المجتم��ع المدني وإعالميين من 

دول عربية وأجنبية.

هدف المؤتمر إلى تبادل الرأي حول التحديات التي تواجه المدن الس��احلية 
عموم��ا وتل��ك المتصل��ة بالتغي��ر المناخي عل��ى وجه الخص��وص. وتبادل 
الخب��رات والتجارب والممارس��ات المثلى المتصلة بأس��اليب إدارة البيئة 
البحري��ة والس��احلية مما يس��اعد أصحاب الق��رار في الم��دن العربية على 
اتخاذ اإلجراءات المالئمة. واستشراف مستقبل المدينة الساحلية وآفاق 
مواجه��ة التحدي��ات على المس��تويات االقتصادية واالجتماعي��ة و البيئية 
والتدبيرية. وكذلك مناقشة آليات وسبل بناء شراكات عربية فاعلة مع 
مدن ساحلية عالمية ذات تميز في اإلدارة الساحلية والبحرية المندمجة.
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توصية 
باستحداث 

جائزة عربية 
إلدارة المدن 

الساحلية 
المتميزة

تضمن المؤتمر أربع محاور، المحور األول استراتيجيات وسياسات وتشريعات 
إدارة المدن الساحلية والبيئة البحرية للتخفيف من آثار التغير المناخي.

 المحور الثاني: التطوير االقتصادي واالجتماعي والبيئي للمناطق الس��احلية.  
المح��ور الثال��ث : أفض��ل منظومات جم��ع المعلومات ف��ي البيئة الس��احلية 
والبحري��ة ، انظم��ة دعم الق��رار لمواجهة آث��ار التغير المناخ��ي وحماية البيئة 
الس��احلية.  المحور الرابع: ادارة البيئة البحرية والس��احلية وحمايتها من آثار 

التغير المناخي.

بدأت الجلس��ة االفتتاحية للمؤتمر بكلمة وزير الس��كنى وسياس��ة المدينة 
محم��د نبيل بن عبد اهلل، الذي اكد أن المؤتمر يش��كل فرصة لتبادل األفكار 
والخبرات بين الوفود المش��اركة في هذه التظاهرة، بالتركيز أساسا على حل 
المش��اكل التي تعاني منها المدن الس��احلية للمملك��ة. وأوضح بن عبد اهلل 
أن هن��اك عددا من التحديات على المس��توى البيئي واإليكولوجي جعلتنا نفكر 
في وضع مقاربة جديدة لسياسة المدينة بمواكبة المشاريع اآلنية من بينها 
توفير الطرقات والماء والكهرباء...، بحكم ان سياس��ة المدينة تس��توجب 
الدخول في برامج مع باقي الش��ركاء اآلخرين لتوفير ش��روط العيش وس��كن  
يوفر الحياة الكريمة للمواطن. ومن بين التحديات المطروحة أساس��ا و التي 
يتعين أن نحضر لها الظروف لمواجهة التأثيرات البيئية هي المدن الساحلية. 
ألن ج��ل اقتص��اد المملك��ة يتواجد على مس��تواها، مم��ا يؤدي إل��ى ضغط  في 

االستغالل العقاري والعمراني. 

م��ن جانبه أكد محم��د الصديقي، رئيس جماعة الرباط،عل��ى أن المغرب، ومن 
خ��الل احتضان��ه لهذا المؤتم��ر، يري��د أن يكون مؤسس��ا لمواجه��ة التغيرات 
المناخي��ة من خ��الل عمله عل��ى مجموعة من ال��ورش المتقدم��ة في مجال 
الطاق��ات المتجددة، بم��ا فيها مش��روع الطاقة الهوائية بش��مال المملكة، 
ومشروع “نور” بورزازات، وغيرها من اإلجراءات العملية التي تم اإلعالن عنها 
من خالل البالغ الوطني الثالث التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بش��أن التغير 

المناخي.

وق��ال الصديق��ي: أن المغرب يدرك التحدي��ات المرتبطة بالتغي��رات المناخية 
وأهمي��ة الحفاظ على البيئة، ل��ذا يحرص على إيالء الجماع��ات الترابية مكانة 
خاصة ضمن بنائه المؤسس��اتي، وذلك من خالل تمتيعها بصالحيات واسعة 
في مختلف المجاالت وفق رؤية تكاملية ش��مولية تضع البعد البيئي كأولوية 
ف��ي العمل الجماع��ي. واض��اف » أن الس��ياق يس��تدعي التركيز عل��ى المقاربة 
التش��اركية، وجع��ل الم��دن والجماع��ات المحلية، تش��كل، إلى جان��ب الدولة 
والقط��اع الخ��اص والمجتم��ع المدني ش��ريكا حقيقي��ا في مسلس��ل التنمية 

الش��املة ببالدن��ا، وق��وة اقتراحي��ة، 
االس��تراتيجيات  مختل��ف  لتفعي��ل 
تعزي��ز  عل��ى  الره��ان  م��ع  الوطني��ة 
األساليب العلمية والتقنية واإلدارية 
ف��ي  الحديث������ة  التكنولوجي�����ا  ودور 
مواجه��ة التحديات البيئية من حيث 
تدهور البيئة وضي��اع الموارد وإيجاد 
التوازن��ات الالزم��ة لتف��ادي الكوارث 
البيئي��ة أو الح��د م��ن آثاره��ا، وذل��ك 

تحقيقا للتنمية المستدامة«.

الزي��دي  س��عاد  أك��دت  جانبه��ا  م��ن 
نائب��ة رئيس مجل��س جماعة الرباط 
المكلف��ة بالتعاون الدولي، ورئيس��ة 
المؤتم��ر  لتنظي��م  العلي��ا  اللجن��ة 
العالمي السادس بيئة المدن 2016، 
أن مدين��ة الرب��اط عض��و نش��يط في 
مجل��س أمن��اء مركز البيئ��ة للمدن 
العربي��ة، مب��رزة أن جماع��ة الرب��اط 
تعم��ل دائم��ا بجه��د م��ن أج��ل دعم 
عمل المرك��ز وتطبيق مواثيقه ذات 
ف��ي  بفعالي��ة  والمس��اهمة  الصل��ة، 
الدفاع عن القيم النبيلة التي تتبانها 
والمتعلقة أساسا بالبيئة الطبيعية 
والتنمي��ة  والعمراني��ة  والس��احلية 
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والدول��ي،  العرب��ي  المس��توى  عل��ى  المس��تدامة 
مش��يرة إل��ى أن جماعة الرب��اط انخرطت ف��ي إطار 
التع��اون الدول��ي في ع��دة برام��ج في مج��ال البيئة 
البحري��ة، وخصوصا في  ما يتعلق بتهيئة ش��واطئ 
ح��وض البحر األبيض المتوس��ط في إطار ش��راكة 

متعددة األطراف بدعم اللجنة األوروبية،.

وأوضح��ت الزيدي أن ما أنجزت��ه جماعة الرباط من 
ورش عم��ل، أو م��ن خ��الل إعداده��ا ل��ورش أخرى 
مس��تقبلية، جعل��ت من الرباط عاصمة س��احلية 
 بامتي��از ارتق��ت إل��ى مص��اف العواص��م العالمي��ة.
وأكدت قائل��ة: أن العمل اليوم ينك��ب على تعزيز 
سياس��ات خلق مدن بيئية وذكي��ة وذلك من أجل 
تمكي��ن عش��رات اآلالف من الحواض��ر في مختلف 
أنحاء العالم من تبني قضية التنمية المستدامة، 
م��ن ط��رف الجمي��ع، داعي��ة ف��ي ه��ذا الس��ياق إلى 
ض��رورة إش��راك جميع الفئ��ات وش��رائح المجتمع 
في النق��اش وتبادل األف��كار حول مواضي��ع البيئة 
والمن��اخ، وذل��ك من خالل اس��تثمار كل الوس��ائل 
والقن��وات المتاح��ة من أج��ل اإلنص��ات المتواصل 
لج��ل الفئ��ات والش��رائح على اعتب��ار أنه��م صناع 
بيئة الغ��د. من جانبه أكد حس��ين الفردان – مدير 
مركز البيئة للمدن العربية في كلمة القاها نيابة 

ع��ن معال��ي المهن��دس أحم��د حم��د الصبيح أمي��ن عام 
منظمة المدن العربية، أن هذا االحتضان يعزز من جهود 
المنظم��ة في تس��ليط الضوء على آلي��ات معالجة قضية 
المناخ في كافة  المدن الساحلية، التي يعيش فيها نصف 
س��كان العال��م، والتفكير ف��ي الحلول العالمي��ة للحفاظ 
على البيئة. كما أش��اد بالمجهودات التي يبذلها المغرب 
في مجال تطوير آليات مواجه��ة التغيرات المناخية وكذا 
م��ن خ��الل برامج��ه التنموي��ة الت��ي تأخ��ذ بعي��ن االعتب��ار 
أهمية البيئ��ة والحفاظ على الم��وارد الطبيعية. وأضاف: 
» أن التح��دي اليوم هو إيجاد س��بل جديدة لحل إش��كالية 
تقل��ب المن��اخ بالعال��م ككل، وك��ذا إيجاد حلول بش��كل 
خ��اص للم��دن الس��احلية التي تواج��ه مخاط��ر مضاعفة، 
مؤك��دا أن الم��دن العربي��ة ومن خالل عملها المش��ترك 
قادرة على بلورة حلول ناجع��ة تأخذ بعين االعتبار أهمية 
البيئة والحف��اظ على الموارد البيئية والطاقية الطبيعية 

لألجيال القادمة.«

وشدد حسين الفردان، في ختام كلمته، على أن المؤتمر 
ال��ذي تحتضن��ه الرب��اط، يش��كل فرصة حقيقي��ة لتفكير 
جدي وتعاون مشترك بين الدول العربية من أجل الخروج 
 COP بحلول تشكل قيمة مضافة لقمة المناخ العالمية
22 ف��ي المغ��رب، كما يش��كل فرص��ة حقيقية لتجس��يد 

الوضع الذي تعيشه المدن العربية الساحلية.

اقتراح 

إلنشاء 

مركز 

إلدارة 

المناطق 

الساحلية 

العربية

 سعاد الزيدي
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 مدير مركز  البيئة للمدن العربية حسين الفردان

 التوصيات
صدر عن المؤتمر التوصيات التالية:

التوصيات الخاصة بالمحور االول: اس��تراتيجيات وسياسات وتشريعات إدارة 

المدن الساحلية والبيئة البحرية للتخفيف من آثار التغير المناخي

1 - العمل على استدامة تنظيم هذا المؤتمر العلمي المتميز كل عامين من 

أجل تبادل أفضل الممارس��ات والمبادرات المتمي��زة واالطالع على كل ماهو 

جديد من تجارب وإدارة المدن الس��احلية التي تدمج موضوع التغير المناخي و 

األنظمة المتكاملة إلدارة البيئة  البحرية والساحلية.

2 - التنس��يق والتواص��ل وتحفي��ز المدن العربي��ة بضرورة الحض��ور والتواجد 

المكث��ف ف��ي القم��ة العالمي��ة ح��ول اتفاقي��ة االط��راف المتعلق��ة بالتغيرات 

المناخي��ة والتي س��تعقد في مدينة مراكش خالل الفت��رة من 7 - 18 نوفمبر 

2016 من أجل إيصال رس��الة المدن الساحلية العربية و إدماج تحديات المدن 

الساحلية   ضمن مخرجات قمة  مراكش.

3 - حش��د التأيي��د الدول��ي حول موض��وع دعم ال��دول الكبرى لل��دول الفقيرة 

األكثر هشاش��ة من اجل مواجهة آثار التغير المناخ��ي والمخاطر التى تتعرض 

له��ا مجاالتها الس��احلية والبحرية وف��ق مبدأ العدالة المناخية والمس��ؤولية 

المشتركة المتباينة.

4 - العم��ل على وضع أطر اس��تراتيجية وقواني��ن وبرامج وخطط عمل عربية  

تتماش��ى وتتكام��ل مع أه��داف التنمي��ة المس��تدامة التي اعتمدته��ا األجندة 

الدولية لألمم المتحدة 2015 – 2030.

5 - ح��ث الم��دن العربي��ة عل��ى وض��ع وتعزيز منظوم��ة متكاملة م��ن اآلليات 

والتش��ريعات والمبادرات الوطنية المس��تدامة ذات العالقة بموضوع التغير 

المناخي مع مراعاة جميع األبعاد القانونية واإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية 

والثقافي��ة وتتماش��ى م��ع المواثي��ق الدولية لمس��اعدة الحكوم��ات المحلية 

والمجالس المحلية والبلديات  لحماية وتطوير مدنها وفضاءاتها الساحلية 

والبحرية.

6 - تفعيل برامج التثقيف والتوعية والتربية واالعالم حول اإلدارة المستدامة 

للبيئ��ة الس��احلية  لتكون موجهة لجمي��ع أفراد المجتم��ع وطلبة المدارس 

والجامع��ات وكاف��ة ذوي العالقة وإدماجه��ا في كل المنهجيات والسياس��ات 

االس��تراتيجية والتش��غيلية المتعلقة بالحفاظ على المدن الساحلية والبيئة 

البحرية.

الثاني:  التوصي��ات الخاصة بالمح��ور 
واالجتماع��ي  االقتص����ادي  التط��وي��ر 

والبيئي للمناطق الساحلية

1 - ضرورة مراعاة الموروث التاريخي 

والثقاف��ي واالبتكار والخبرة المحلية 
في المشاريع المتعلقة بإدارة المدن 
الهوي��ة  عل��ى  والحف��اظ  الس��احلية 

الوطنية للمدينة العربية.

2 - إنشاء مراصد للساحل والمناطق 
العربي��ة  المنطق����ة  ف����ي  البحري�����ة 
التغي��رات   رص��د  مهم��ة  به��ا  تن��اط 
الس��احلية   الم��دن  عل��ى  تط��رأ  الت��ي 
ووضع الس��يناريوهات المس��تقبلية 
الق��رارات  اتخ��اد  عل��ى  للمس��اعدة 
الرشيدة  والتشغيلية  اإلستراتيجية 
والت��ي ترتكز عل��ى مب��ادئ الحوكمة 
وإشراك كافة الفاعلين ذوي العالقة 
من قائمين على التخطيط والتطوير 

واإلدارة.

3 - االس��تفادة م��ن الخب��رة العلمية 
الجامع��ات ومش��اركة جمي��ع  وم��ن 
مؤسس��ات البحث العلمي في ابتكار 
حل��ول وتقني��ات مس��تدامة تدع��م 
الحكوم��ات المحلي��ة والبلدي��ات في 
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دعم 

عجلة 

التطور 

المستدام 

في 

المناطق 

الساحلية 

والبحرية

التص��دي للتحدي��ات البيئي��ة واإلدارة المتكامل��ة 
للبيئة الساحلية.

4 - دعم وتبادل أفضل التجارب والخبرات العلمية 

اإلدارة  ح��ول  بنج��اح  المطبق��ة  والممارس��ات 
المتكاملة للمدن الساحلية والبيئة البحرية على 

المستوى المحلي والعربي والدولي.

5 - انش��اء مراك��ز مهني��ة متخصص��ة ف��ي تطوير 
الكف��اءات والم��وارد الخبيرة الق��ادرة على تحقيق 
وتنفي��د  الس��احلية  الم��دن  إدارة  ف��ي  الفاعلي��ة 
األبحاث والدراس��ات تس��جلها المدن الس��احلية و 

رصد التغيرات المناخية بشكل منهجي وعلمي.

6 - دع��م عجل��ة التطوي��ر االقتص��ادي والعمران��ي 

بشكل مستدام في المناطق الساحلية والبحرية 
و التنسيق المبكر والمنهجي والتكامل بين جميع 
الجه��ات للحفاظ على البيئ��ة البحرية انطالقا من 
المعايي��ر البيئي��ة  الدولية  والتش��ريعات المحلية 
المعتم��دة به��ذا الخص��وص لضمان دراس��ة األثر 

البيئي قبل وأثناء وبعد المشروع.

أفض��ل   : الثال��ث  بالمح��ور  الخاص��ة  التوصي��ات 
منظومات جمع المعلومات في البيئة الس��احلية 
والبحرية ،انظمة دعم القرار المساندة لمواجهة 

آثار التغير المناخي وحماية البيئة الساحلية

أن��ظ��م��������ة م��ع��ل��وم��ات  ب��ب��ن�����������اء  اإلع��ت��ن��������اء   - 1
ق���رارت  إلت��خ��اذ  ه��ادف��ة  وم��ت��راب��ط��ة  متكاملة 
التقني���ات  بأحدث  باإلستعان���ة  رشيدة  علمية 
والنم���وذج  وال���م��تاب�ع������ة  ال�������رص�������د   وأدوات 
» MODELING « الت����ي تض��م���ن التنبؤ المبك��ر 
للمتغيرات المناخية والمخاطر البيئية الساحلية 

واتخاد إجراءات مالئمة لمواجهتها.

2 - تس��هيل تب��ادل البيان��ات والمعلوم��ات بي��ن 
مختلف الجهات الفاعلة في إدارة المدن الساحلية 
وكل  للباحثي��ن  للمعلوم��ات  الول��وج  وتس��هيل 

اله��ادف  العلم��ي  واالبت��كار  التطوي��ر  بإث��راء  المعنيي��ن 
للتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على البيئة 

البحرية والساحلية.

3 - تنفي��ذ برام��ج الرص��د البح��ري وبرامج اإلن��ذار المبكر 
االس��تراتيجيات  وض��ع  ف��ي  الق��رار  متخ��ذي  لمس��اعدة 
والخط��ط المناس��بة واعتماد قرارات مباش��رة في حاالت 

الطوارئ.

واالقليمي��ة  المحلي��ة  والش��راكات  التع��اون  تعزي��ز   - 4

والدولي��ة والتش��بيك وخصوص��ا م��ع الهيئ��ات الدولي��ة 
والمحتم��ع المدن��ي وكاف��ة الجه��ات العلمي��ة والعملية 
ذات العالق��ة بإدارة المدن الس��احلية  واإلدارة المتكاملة 

للبيئة الساحلية والبحرية.

5 - تمكي��ن وتحفي��ز برام��ج الس��ياحة البيئية  وتش��جيع 
القطاع الخ��اص والمبادرات المبتكرة مثل برنامج اللواء 
األزرق الخ��اص بالش��واطئ ،الذي تنفذه مؤسس��ة محمد 
الس��ادس لحماي��ة البيئة بالمغرب في أكب��ر عدد ممكن 

من الشواطئ العامة  والفنادق.

 عمدة الرباط محمد صديقي
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التوصيات الخاصة بالمحور الرابع: ادارة البيئة البحرية والساحلية وحمايتها من آثار التغير المناخي

1 - التوسع في إستخدام الطاقات النظيفة والصديقة للبيئة والمناخ وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المشاركة على 

تبني االنتقال الطاقي النظيف والتحول نحو االقتصاد األخضر. 

 2 - ض��رورة الحف��اظ عل��ى الثروات واالس��تخدام األمثل للثروات بش��كل مس��تدام يضمن وصولها ال��ى كافة األجيال. 

3 - تعزيز دور ومش��اركة المرأة والش��باب واألطفال في التنمية المستدامة وإشراك كافة القطاعات في الموضوعات 

التي تتعلق بالتوعية والتثقيف. 

4 - تعزي��ز برام��ج الس��ياحة المس��تدامة وتحفي��ز االس��تثمار األمث��ل والذي يراع��ي االس��تدامة والتكيف م��ع التغيرات 

المناخية.

5 - وضع استراتيجيات لمواجهة حاالت الطوارئ  والمخاطر كالتسرب النفطي عبر تخطيط متكامل وشامل من قبل 

مختلف الجهات الفاعلة مع إنجاز خرائط لتحديد المواقع األكثر عرضة للمخاطر البيئة والمناخية.

6 - اس��تحداث جائ��زة عربي��ة إلدارة المدن الس��احلية المتمي��زة في معالجة آث��ار التغير المناخي وتوف��ر فرص التنمية 

الحضرية المستدامة وتراعي متطلبات ومعايير االقتصاد األخضر.

7 - اقتراح استحداث مركز إلدارة المناطق الساحلية العربية تستضيفه جماعة الرباط بالمملكة المغربية يكون أحد 

مؤسسات منظمة المدن العربية بعد التشاور مع األمانة العامة للمنظمة.

 جولة في المعرض جانب من التكريم
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من أنشطة
المنظمة

ال��دورة  أعم��ال  الري��اض  ف��ي  اختتم���ت 

33 لمجل��س وزراء اإلس��كان والتعمي��ر 

الع�����رب حي���ث ن�����اق�����ش المش��اركون 

وتفعي��ل  الش��راك���ة  تع��زي������ز  أهمي�����ة 

التع��اون ف��ي قط��اع اإلس��كان، لتحقي��ق 

تطّلع��ات المواطني��ن في الب��الد العربية 

وتنمي���ة القط��اع وتنظيم���ه، وأكد وزير 

اإلس��ك��ان الس��ع���ودي ماجد بن عبداهلل 

الحقي��ل ف��ي كلمته ف��ي بداي��ة االجتماع 

أن هذه ال��دورة تهدف إل��ى تعميق أواصر 

مؤتمر اإلسكان 
العربي الرابع

استراتيجية 
عربية لإلسكان 

والتنمية 
المستدام

التع��اون المثم��ر والبن��اء بي��ن ال��دول العربي��ة. وق��ال: أن ش��راكة وزارة 
اإلس��كان مع القط��اع الخاص يهدف إل��ى إتاحة المجال أم��ام المواطن كي 

يختار السكن المالئم له من ناحية السعر والخدمة.

واس��تعرض الوزير جه��ود الحكومات والخطوات التي ته��دف إلى مواجهة 
األزم��ة اإلس��كانية والحّد منه��ا، وقال: أن اعتم��اد االس��تراتيجية العربية 
لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة سيعزز جهود التنمية الحضرية 
المس��تدامة في المنطقة العربية، مطالبا بس��رعة إع��داد مقترح للخطة 

التنفيذية لالستراتيجية وتفعيلها إعالميًا.

وأوض��ح الوزير الس��عودي أن التعاون م��ع المنظمات العربي��ة واإلقليمية 
والدولي��ة واالتح��ادات العربي��ة ذات الصل��ة يش��كل فرص��ة جي��دة لتبادل 
األف��كار والمقترح��ات وم��ن ش��أنه أن يث��ري الخبرات ويس��هم ف��ي تطور 

المنجزات اإلسكانية.

وق��ال وزير اإلس��كان الس��عودي أن ش��راكتنا م��ع القطاع الخ��اص هدفها 
تقديم منتج إس��كاني متميز حيث أن القطاع الخاص لديه بعض األنظمة 
التي تعيق س��رعة تنفيذ المش��روعات ذات الجودة العالية وأن دور الوزارة 
ه��و تذليل ه��ذه الصعوب��ات من خ��الل أربعة برامج أنش��أتها ال��وزارة وهي 
) إتم��ام( و ) واف��ي( و ) اتح��اد الم��الك( و ) تنظي��م إيج��ار(. تضم��ن ج��دول 
أعم��ال ال��دورة  ع��رض البن��ود الت��ي تاب��ع المكت��ب التنفي��ذي للمجل��س 
تنفيذه��ا ف��ي اجتماع��ه 81، ومن بينها أس��لوب إدارة وصيان��ة المجمعات 
الس��كنية المش��تركة، واالحتف��ال بي��وم اإلس��كان العربي، ومس��تجدات 
الموق��ع اإللكترون��ي لمجلس وزراء اإلس��كان والتعمي��ر العرب وتصميم 
قاع��دة البيان��ات والمعلومات لتفعيل أه��داف المجل��س، ومتابعة تنفيذ 
ق��رارات القمة العربية االقتصادي��ة والتنموية واالجتماعي��ة في ما يخص 
اإلس��كان، والتعاون مع برنامج األمم المتحدة للمس��توطنات البش��رية، 
والتع��اون العرب��ي م��ع التجمع��ات اإلقليمي��ة وال��دول األجنبية ف��ي مجال 
اإلس��كان والتعمير، واالستراتيجية العربية لإلس��كان والتنمية الحضرية 
المس��تدامة، وإج��راء تقييم ش��امل لعم��ل المجلس في قطاع اإلس��كان 
والتعمي��ر وتقدي��م مقترح��ات ف��ي إط��ار إص��الح وتطوي��ر العم��ل العرب��ي 

المشترك، إضافة إلى أساليب التمويل العقاري.

كما ش��مل جدول أعمال االجتماع، تبادل المعلوم��ات بين الدول العربية 
ح��ول المش��اريع الرائ��دة ف��ي مج��ال اإلس��كان، إضاف��ة إل��ى المس��تجدات 

 كلمة الوزير المصري
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ال��زالزل والك��وارث الطبيعي��ة  بش��أن المرك��ز العرب��ي للوقاي��ة م��ن أخط��ار 
األخ��رى، إضافة إل��ى النظر في تعدي��ل بعض مواد النظام األساس��ي للمجلس 
 لتواك��ب المس��تجدات في إط��ار التطوي��ر واإلص��الح بجامعة ال��دول العربية.

من جانبه  قدم وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية 
مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي،  عرض وزارة اإلس��كان حول مشروع 
اإلس��كان االجتماعي، وأوضح أن المش��روع ينفذ في جمي��ع أنحاء الجمهورية، 
س��واء عل��ى أراضي المحافظات داخ��ل نطاقها، أو في نطاق م��دن المجتمعات 
العمرانية الجديدة، وهو ُيعد المشروع األضخم لإلسكان االجتماعي فى تاريخ 
مص��ر، وفي المنطقة. وق��ال الدكتور مصطفى مدبولى: بدأ تنفيذ المش��روع 
فعلي��ًا في  العام المالي 2014/2013، وت��م االنتهاء من تنفيذ 200 ألف وحدة 
سكنية، حتى اآلن، وبنهاية 2017 سنكون انتهينا من 500 ألف وحدة سكنية، 

وبذلك نكون نفذنا 4 أضعاف ما كان ينفذ سابقًا.

وأوض��ح مدبول��ي، أنه لضمان اس��تمرارية المش��روع وتنظي��م آلياته أصدرت 
الدول��ة القان��ون رق��م 33 لس��نه 2014 بش��أن اإلس��كان االجتماع��ي، وأه��م 
مالمح��ه: توفي��ر مس��كن مالئ��م للمواطني��ن مح��دودي الدخ��ل، وضماًن��ا 
بمراحل��ه  االجتماع��ي  اإلس��كان  لمش��روعات  دائ��م  تموي��ل  مص��در  لوج��ود 
مس��ئولياته  وح��دد  الغ��رض  له��ذا  صن��دوق  إنش��اء  عل��ى  القان��ون  ن��ص 
 وصالحيات��ه ومص��ادر تمويل��ه وأوجه الدع��م، وأن تك��ون له م��وارده الذاتية.

وأك��د وزير اإلس��كان، أن نجاح المش��روع يعتم��د على تطبيق نظ��ام التمويل 
الوح��دات  لتنفي��ذ  المس��تمر  التم��وي����ل  توفي��ر  يضم��ن  وال��ذى  العق��اري، 
للمس��تحقين... مش��يراً إل��ى أن��ه يس��اهم في تنفيذ المش��روع 394 ش��ركة 
مقاوالت مصرية من القطاع الخاص، بخالف المكاتب االستشارية الهندسية، 

ووفر المشروع نحو مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وق��دم وزي��ر اإلس��كان ش��رحًا وافي��ًا ع��ن ش��روط الحص��ول عل��ى الوح��دات 
بمشروع اإلس��كان االجتماعي، الُمنفذ حالًيا بمصر، وشرح منظومة التمويل 
العق��اري، وجهود الوزارة لتحقيق العدالة االجتماعية، من خالل آلية اإلس��كان 
االجتماع��ي، ال��ذى يوفر وحدة مناس��بة لش��ريحة محدودي الدخل والش��باب، 
 ف��ي مجتم��ع س��كنى حض��اري متكام��ل الخدم��ات، وبفت��رة س��داد ممت��دة.

وأش��ار وزي��ر اإلس��كان، إل��ى أن��ه  ف��ي إط��ار تش��جيع ش��ركات القط��اع الخاص 
والمس��تثمرين تم��ت الموافق��ة على آليات تنفيذ وحدات مش��روع اإلس��كان 
له��ذه  أراٍض  قط��ع  تخصي��ص  نظي��ر  وذل��ك  الجدي��دة،  بالم��دن  االجتماع��ي 

 جانب م�ن الحضور

 من المشاركين

القطاع الخاص 
السعودي 

شريك 
في تقديم 
المنتجات 
اإلسكانية

الش��رك���ات إلق���ام�������ة مش��روعات 
اس��تثماري�����ة. وك������ان مج�ل���������س 
ال��وزراء الس��ع���ودي ق��د واف��ق في 8 
/2016 عل��ي تنفي��ذ وحدات مش��روع 

بالمحافظ��ات  االجتماع��ي  اإلس��كان 
من خالل الشركات االس��ت�ثم���اري���ة 
أراٍض  قط����ع  تخص���ي����ص  ن��ظي�����ر 
بالم��دن الجديدة لهذه الش����رك���ات 
إلق���ام����ة مش��روع���ات اس��تثمارية 
وفًقا للضوابط التالية: يتم التعامل 
جدي��ة  أثبت��ت  الت��ي  الش��ركات  م��ع 
ويت��م  الس��ابقة،  المش��روعات  ف��ي 
لنش��اط  أرض  قط��ع��ة  تخص��ي�����ص 
اس��تثماري توازي ف��ي قيمتها تنفيذ 
عدد العم��ارات التي س��يتم تنفيذها 
وتسليمها لنشاط إسكان اجتماعي، 
وتك��ون مس��احة األرض المخصصة 
لإلس��كان االجتماعي بنس��بة ال تقل 
عن 30 % من المس��احة للمش��روع 
االس��تثماري، ويت��م تنفيذ اإلس��كان 
االجتماعي كاماًل )كامل التش��طيب، 
ش��ام���اًل أعم����ال المراف����ق وأعم��ال 
تنسيق الموقع(، ويتم تضمين ذلك 
بالعق��ود الُمبرم��ة م��ع المس��تثمر، 
لصن��دوق  الوح��دات  تس��ليم  ويت��م 
س��نتين  بع��د  االجتماع��ي  اإلس��كان 
من تس��لم األرض، ليقوم بتوزيعها 
طبًقا للش��روط والقواعد المعتمدة 

في هذا الشأن.
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 من االفتت�اح

من أنشطة
المنظمة

المؤتمر ال�� 
36 للجمعية 

الدولية للمدن 
الفرانكفونية

ش��اركت منظمة الم��دن العربية ف��ي المؤتمرال���� 36 للجمعي��ة الدولية 

للم��دن الفرانكفوني��ة AIMF ف��ي بيروت خ��الل الفترة   28-30 س��بتمبر 

2016 تحت عنوان »بناء مدينة للعيش معًا«.

عق��د المؤتمر برعاية رئي��س مجلس الوزراء تمام س��الم وبحضور وزير 

الثقاف��ة اللبنانية رون��ي عريجي  والنائ��ب عمار حوري ممث��اًل عن الرئيس 

س��عد الحري��ري ورئي��س بلدية بي��روت جمال عيتان��ي ورئيس��ة الجمعية 

الدولية للمدن الفرنكوفونية عمدة باريس آن هيدالغوا واألمينة العامة 

 للجمعية ميكايل جان، ومش��اركة  أكثر م��ن 320 بلدية عربية وأجنبية.

ألقى رئي��س بلدية بيروت جمال عيتاني كلمة ف��ي افتتاح أعمال المؤتمر 

أع��رب فيه��ا عن س��روره النعق��اد المؤتم��ر ال��� 36 للجمعية ف��ي بيروت، 

مؤكداً ان بيروت مدينة نابضة بالحياة وتتمتع بموقع استراتيجي متقّدم 

في  منطقة الش��رق األوس��ط ، وهي مدينة عريقة يعود تاريخها إلى 5000 

ع��ام و كانت مح��ط اهتمام الش��عراء والعلماء والمعنيي��ن، ونالت لقب 

لؤلؤة الشرق.
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 األمينة العامة للجمعية ميكايل جان

وأض��اف عيتان��ي: بي��روت ورغم الح��رب التي كان��ت فيها 
إال انه��ا حافظت عل��ى كونها صل��ة بين الش��رق والغرب، 
وحافظ��ت على صيغ��ة العيش المش��ترك، وكان��ت رمزاً 

للديمقراطية وللحرية.

وأك��د ف��ي كلمت��ه عل��ى أهمي��ة انعق��اد المؤتم��ر ال���� 36 
الخب��رات وإرس��اء  لتب��ادل  باعتب��اره فرص��ة  للجمعي��ة  

التعاون في المجاالت كافة.

م��ن جانبه��ا تحدث��ت رئيس��ة الجمعي��ة الدولي��ة للمدن 
الفرنكوفوني��ة عم��دة باري��س آن هيدالغ��وا وأك��دت في 
كلمتها على ضرورة التعاون لتحقيق األهداف التي تسعى 
إليها الجمعية  مش��يرة إل��ى ان انعقاد المؤتمر في بيروت 
ه��و إش��ارة قوية م��ن البل��دان والبلدي��ات المش��اركة ان 

بيروت ستظّل تتمتع بهذه المكانة المرموقة.

وأضاف��ت هيدالغ��وا: توصي��ف المش��كالت والبح��ث عن 
حّله��ا ليس باألمر الس��هل ولكن مع��ًا وبتضافر الجهود 
يمك��ن حّله��ا وم��ن خ��الل برنامجنا هن��اك حل��ول قريبة 
لبعضه��ا وفيها أيضًا أهداف بعيدة المنال لكنها ليس��ت 

مستحيلة ويمكن تحقيقها.

وف��ي كلمة لمحاف��ظ مدينة بيروت القاضي زياد ش��بيب 
قال : أن العيش المش��ترك هو من المبادئ الراس��خة في 
بي��روت وهي صفة تتصف بها العاصمة على مدى التاريخ، 
وبي��روت لم تعد التينية وهي مدينة عربية ومن ثقافتها 
الفرنكوفونية إلى جانب لغته��ا األم العربية، وبيروت هي 
م��كان للعي��ش المش��ترك. والناظر إل��ى لبن��ان وبيروت 
يعرف أنها تجاوزت المش��كالت التي اعترضتها وحافظت 

على العيش المشترك.

بدورها ألقت األمينة العامة للجمعية ميكايل جان كلمة 
قال��ت فيها:  إنه لش��رف ل��ي أن أكون بينك��م وفي بيروت 
أتشارك معكم اآلراء في هذه العاصمة التي عانت الكثير، 
ولكن رغم ذلك اس��تطاعت النهوض مجدداً، وأن انعقاد 
المؤتمر في بيروت كانت فكرة س��ديدة ألننا نتكلم عن 
بناء مدن التعايش في ظل الفرنكوفونية التي تسمح لنا 

بالتواصل لتعزيز مؤشرات النمو من خالل خبراتنا.

وتطرق��ت ج��ان إل��ى ظاه��رة انتش��ار اإلره��اب والتط��ّرف 
فاعتب��رت أن الكثي��ر م��ن الم��دن مؤخ��راً حصل��ت فيه��ا 
ح��وادث أمنية واغتي��االت وتفجي��رات ألن بعض الش��باب 
ينج��ّرون إل��ى التعص��ب وُيزهق��ون أرواحه��م م��ن أج��ل ال 
ش��يء، وباألساس هم لم يأتوا إلى هذه الحياة متطرفين، 
ولكنه��م يش��عرون أنهم منعزل��ون وال مس��تقبل لهم 

لذلك ينجّرون إلى التعصب ويرفضون اآلخر.

وأضاف��ت ج��ان قائل��ة: م��ن هن��ا علين��ا أن نكاف��ح ه��ذه 
الظاهرة والداعمين لها، والعمل إلرس��اء مبدأ التسامح، 
فنحن األكثرية في العالم وهم قّلة، ونحن ندعو الشباب 
يتوّف��ر  األه��ل واألس��رة والمب��ادئ وه��ذا  للحف��اظ عل��ى 
م��ن خ��الل الح��وار والعم��ل لمواجه��ة اإلرهاب م��ن خالل 

المبادرات اإلنسانية.

كم��ا ألق��ى وزير الثقاف��ة اللبناني روني عريج��ي  كلمة قال 
فيها: يسّرنا التعاون مع الجمعية لتشييد مدن التعايش 
الشبيهة بمدينة بيروت البعيدة عغن الطائفية والتي هي 

نقطة التقاء.

وأض��اف: نح��ن كسياس��يين وأش��خاص منتخبي��ن علينا 
العم��ل لمصلحة المدينة، وعلينا أن نس��مع للمواطنين 
الذي��ن يتكّون المجتم��ع منهم، وعندما نس��تمع إليهم 
يمك��ن أن نجعل المدن تضّج بالحياة، مؤكداً أنه إلى جانب 
النواح��ي العمراني��ة واإلنمائي��ة وإش��ادة األبني��ة، علينا أن 
نعزز الحياة المش��تركة وال ننجر إلى الطائفية وأن نتجاوز 
المصال��ح السياس��ية ليتمّك��ن المواط��ن م��ن العي��ش 
بكرام��ة ولنتمّك��ن م��ن تأمي��ن مس��تلزماته الحياتي��ة. 
مؤكداً على أهمية التعاون والعمل الجماعي إلعادة األمل 
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للمواط��ن وعلين��ا أن نعم��ل ليك��ون مش��روعنا الُمدني 
ناجحًا.

بدوره أش��ار عضو مجلس بلدية بي��روت المحامي راغب 
ح��داد ف��ي كلمته إل��ى أن المؤتم��ر اس��تلَهَم عنوانه من 
مفه��وم العيش مع��ًا أي العي��ش بالتفاع��ل اإليجابي من 
أج��ل بناء ال��ذات الفردي��ة والجماعي��ة، وق��ال: أن بيروت 
هي رم��ز العي��ش المش��ترك والمركز الرئيس��ي النصهار 
تياراته��م  طوائفه��م،  بجمي��ع  وتفاعله��م  اللبنانيي��ن 
ومذاهبه��م، وه��ي الترجم��ة الحقيقة للوح��دة الوطنية 

التي دفعت أثمانًا غالية.

واعتب��ر حداد المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات في مجاالت 
الهيئات المحلية المنتخبة ودورها في التنمية المدينية 
والحداث��ة والتخطيط وح��ّض البلديات المش��اركة وعلى 
رأس��ها بلدي��ة بي��روت عل��ى العم��ل م��ن أج��ل الس��كان 

ورفاهيته��م ومحاربة البطالة وتش��جيع الحياة الثقافية 
التفاعلية وصواًل إلى تحقيق التنمية المستدامة.

ت��م خالل المؤتمر اس��تعراض المش��اريع  الت��ي تقوم بها 
الجمعي��ة الدولي��ة للم��دن الفرانكفونية  مع ش��ركائها،  
بما فى ذلك الش��راكة االس��تراتيجية مع االتح��اد األوروبي 
و مش��روع الحف��اظ عل��ى الت��راث ال��ذى قام��ت ب��ه مدينة 
تمبكتو  بالتعاون مع منظمة اليونس��كو ووزارة  الثقافة 
ف��ي مال��ي . وكذل��ك  التع��اون الجدي��د مع  مؤسس��ة بيل 
وميليندا غيتس، من جهة  وبين برنامج األمم المتحدة 

لحقوق المرأة من ناحية أخرى.

ع��ن  تحدث��ت  متع��ددة   عم��ل  ورش  المؤتم��ر  تخل��ل 
دور اإلقتص��اد اإلجتماع��ي وأهمي��ة التضام��ن في س��بيل 
بن��اء مدين��ة للعي��ش مع��ا، الممارس��ات المتوج��ب على 
المجتمع��ات اتباعه��ا للعي��ش مع��ا، إضافة إل��ى التمويل 

المساهم في بناء المدينة.

الجدير بالذكر أن الجمعية الدولية للمدن الفرنكوفونية 
)AIMF( تض��م ف��ي عضويته��ا 265 مدين��ة و23 جمعي��ة 
للم��دن منبثق��ة ع��ن 49  بل��داً فرنكوفوني��ًا، وتعد إحدى 

.OIF الهيئات األربع للمنظمة الدولية الفرنكفونية

 االفتتاح والقاء الكلمات

 جانب من الحضور
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أبحاث

 الملخص
تعتب��ر المطارح العمومية العش��وائية من بين نتائج األنش��طة الحضرية 
الت��ي تس��اهم إل��ى ح��د كبي��ر ف��ي التده��ور البيئ��ي ق��رب جمي��ع التكتالت 
الحضرية. كما تش��كل نقطا س��وداء في المش��هد عند االقتراب من جل 
الم��دن المغربي��ة إذ أن هذه الطريقة م��ن التخلص من النفاي��ات هي التي 
كانت سائدة إلى أن اتخذت تدابير للحد من هذه الظاهرة. هكذا كان األمر 
بالنس��بة للمطرح العمومي األس��بق للتكتالت الحضرية ألكادير  الكبرى 
حي��ث كان��ت النفايات المنزلية وما يش��ابهها ترمى بصفة عش��وائية من 

دون أي تصميم مسبق أو تدبير.

بعد قيام مدينة أكادير  ببناء مطرح مصمم لهذا الغرض ومراقبا حسب 
معايي��ر متحينة ودفتر تحمالت دقيق، عمد إلى إغالق المطرح العش��وائي 
الس��ابق وإعادة تأهيله من أجل رد االعتبار ل��ه. وقد اتخذت تدابير علمية 

لهذا الغرض قصد إدماجه في المناظر الطبيعية المحيطة به.

تتط��رق هذه الورقة إل��ى تقديم نتائج ه��ذا العمل إلع��ادة االعتبار وإدماج 
المطرح المهجور باس��تعمال نباتات على رأسها ش��جرة األركان ونباتات 

أخرى من تلك التي تصاحب األركان.

الكلم��ات المفت��اح : أكادي��ر الكبرى، المط��رح العمومي المهج��ور، إعادة 
التأهيل، اإلدماج في المحيط البيئي.

 مقدمة
تعتبر معالجة النفايات المنزلية والمش��ابهة له��ا والتخلص منها تحديا 
وعائق��ا مهمي��ن للجماع��ات المحلي��ة وخاص��ة بع��د التوس��ع العمران��ي 
ال��ذي تعرفه المدن حاليا. لمنع انتش��ار اآلثار الض��ارة للنفايات على صحة 
اإلنس��ان بش��كل خاص و على البيئة بش��كل عام، تم اتخاذ إجراءات على 
الصعي��د العالمي من أجل تنظي��م مطارح أو مكب��ات النفايات حتى نقطع 
م��ع التص��رف الج��اري به العمل إل��ى حد اآلن وال��ذي يتمثل في رم��ي األزبال 
ف��ي أي م��كان دون أي احتياط. خالل العقود األخيرة، ب��دأت البلدان النامية 
مث��ل دول المغ��رب العربي تنتب��ه إلى مش��اكل الرمي العش��وائي للنفايات 
التي تهدد الظروف المعيش��ية للمواطني��ن وبيئة المدن من خالل تلوث 
اله��واء والماء وانتش��ار الحش��رات والحيوانات الضارة، وانتش��ار األمراض 

المعدية وكذا بعض السموم.

في المغرب، على حافة الطرقات، في األرياف وعلى مش��ارف المدن تنتشر 
النفايات على مدى عش��رات الهكتارات،  مسيئة إلى العين ومكونة خطرا 

إعادة تأهيل 
المطرح 

العمومي 
المهجور 

ألكادير الكبرى 
)المغرب(

موالي الشريف حروني- يدير جيرو -عمر أملوك 
قسم المشهد والبيئة، معهد الحسن الثاني 

 للزراعة، أكادير

 فؤاد مساندة - عمر البوزكري
قسم البيولوجيا، كلية العلوم، جامعة ابن زهر، 

أكادير

أحمد القاضي
قسم البيئة والنظافة، بلدية أكادير

جمال األجراوي 
Tecmec مسؤول عن تدبير المطرح بشركة
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على البيئة وصحة المواطنين. النمو السكاني والتوسع العمراني وتغير أنماط 
الحياة وتعزيز نموذج اقتصادي قائم على االس��تهالك ورمي كل ما هو فائض، 

كلها أسباب ساهمت في تفاقم مشكلة النفايات المنزلية والمماثلة لها.

ف��ي الس��نوات األخي��رة، أصبح��ت مواق��ع دف��ن النفاي��ات البلدي��ة )الت��ي تدعى 
بالمراك��ز التقني��ة للدفن( خاضعة للتنظي��م في المغ��رب. فالقانون 28-00 

يلزم بمعالجة صحية وسليمة بيئيا للنفايات المنزلية والمماثلة لها.

هناك نماذج وأساليب لهذه المراكز في المغرب وصلت إلى هدف جمع النفايات 
ودفنه��ا في مكان مخصص لها، الش��يء الذي س��اهم إلى ح��د كبير في النقص 
من المش��اهد المش��ينة التي اعتادها زوار المدن وس��اكنتها. إال أن طرق إدارة 
ه��ذه المراكز وكيفيات معالجة مخلفات النفايات م��ن عصارة وغازات وروائح 
كريهة غير كافية للحل النهائي للمش��كلة، ال س��يما في المطارح الموجودة 
ف��ي من��اخ رط��ب وتتلقي حمول��ة يومية كبي��رة. تتمي��ز النفايات ف��ي المغرب 

بمستويات عالية من الرطوبة )60%( وبنسبة  70% من المواد العضوية.

عل��ى أية ح��ال كلما أح��دث مط��رح لدفن النفاي��ات البلدي��ة يخض��ع للمعايير 
القانونية إال ويعني أن المطرح الذي كان من قبل يحتاج إلى إعادة التأهيل.

هكذا أصبح الحال بالنس��بة للمطرح األصلي بأكادير  الذي أصبح مهجورا بعد 
إنشاء مركز تقني للدفن يستجيب لمعايير معينة.

 تقديم المطرح المهجور ألكادير 
يق��ع المط��رح المهج��ور ألكادي��ر  داخ��ل المحي��ط الحض��ري الحال��ي للمدينة 
)الش��كل 1(. إال أن��ه ل��م يك��ن الحال كذل��ك إذ أن وق��ت إنش��ائه كان يبعد عن 
المدين��ة بمس��افة كبي��رة. مع م��رور الزمن والتوس��ع العمراني ال��ذي عرفته 
المدينة أصبحت األحياء الس��كنية تقترب من المطرح مع ما يترتب عن ذلك 
من مضاعفات س��لبية ومضايقات للسكان، منها ما هو حقيقي ومنها ما هو 

ناتج عن النظرة السلبية التي لدى الناس تجاه المطارح.

ق��ررت المصال��ح البلدية ط��رح النفايات المنزلي��ة في هذا الموق��ع ابتداء من 
س��نة 1978 بدون أي دراسة مس��بقة وال اعتبار أي طريقة لتدبير النفايات ألن 
حينه��ا لم تكن الجماعات المحلية تعطي االهتمام الكافي لمعضلة النفايات 
ول��م تك��ن له��ا الدراي��ة الكاملة باألض��رار الت��ي يمك��ن أن تنتج ع��ن النفايات 
البلدية. وأطلق على هذا المطرح اسم »بيكران« نسبة إلى المقالع التي توجد 

في الجبال المجاورة.

ظ��ل الموق��ع يس��تقبل النفايات طيلة عقود ب��ل أكثر من هذا أصبح يس��تقبل 
نفاي��ات الجماعات الحضرية والقروية المح���ادي��ة ألك�ادي��ر )إنزكان، أيت ملول، 

الدش��يرة، أنزا، بن س��ركاو وبعد ذلك 
القليعة والدرارك��ة(. مع مرور الزمن 
وتطل���ع الم�واطن�ي���ن إل���ى تحس��ي�ن 
الس��ك�ان  ب���دأ  عيش��ه��م  ظ����روف 
يش��تكون م��ن األضرار الت��ي تطالهم 
ال��روائ���ح  وخ�اص��ة  الم�ط���رح  م����ن 
الكريه��ة الت��ي تنبع��ث م���ن النفايات 
والدخ��ان الناتج عن االحت��راق التلقائي 
األحي��اء  س��كان  كان  المقص��ود.  أو 
ب��دأت  الت��ي  المج��اورة للمط��رح ه��ي 
بالش��كوى ولك��ن م��ع انتش��ار الوع��ي 
ش��رع المجتم��ع المدن��ي ف��ي الضغط 
على الس��ؤولين إليجاد حل للوضعية 
الراهنة. مزامنة مع ه��ذه التحركات، 
ب��دأت الدول��ة تول��ي االهتم��ام الالزم 
وصح��ة  البيئ��ة  عل���ى  للمح�افظ���ة 
المواطني��ن إذ أنه��ا أص��درت قواني��ن 
مهم��ة منها قان��ون 00-28 المتعلق 
بتدبير النفايات والتخلص منها الذي 
صدر س��نة 2006 وكذلك المراسيم 
الت��ي أص��درت ف��ي م��ا بع��د م��ن أج��ل 

تطبيق مقتضيات هذا القانون.

تطبيق��ا لمقتضيات القان��ون الجديد، 
بدأت بلدية مدينة أكادير  في مشروع 
خل��ق مط��رح جدي��د يراع��ي المعايي��ر 
الالزمة من أجل تفادي اآلثار الس��لبية 
على البيئة وصحة المواطنين خاصة 
وأن مدين��ة أكادير ، زي��ادة عن كونها 
قطب��ا فالحي��ا وصناعيا، تك��ون جهة 

سياحية بامتياز.

م��ا  واألش��عال  الدراس��ة  اس��تغرقت 
يفوق 3 سنوات منذ انطالق الدراسة 
2007 توج��ت ببداي��ة العم��ل  س��نة 
بالمط��رح الجدي��د ف��ي العاش��ر م��ن 
التاري��خ  ه��ذا  ويعتب��ر   .2010 أبري��ل 

نهاية التفريغ بمطرح »بيكران«.
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أس��ن�دت أش��غ���ال تهيئ�ة المطرح الجديد لشركة دولية 
متخصصة في جمع النفايات وتدبير المطارح المخصصة 
لها كما أس��ند إليها إعادة تأهيل مط��رح »بيكران« الذي 
أصب��ح مهج��ورا. عمل��ت هذه الش��ركة طبق��ا للمعايير 
المعمول بها في ما يخ��ص تهيئة المطارح المنتهي بها 

العمل.

 التحضير لتهيئ��ة المطرح المهجور ألكادير 
من أجل إع��ادة تأهيل مطرح »بيكران« عملت الش��ركة 
تحت اإلش��راف التقني لخبير من قسم المشهد والبيئة 
لمعه��د الحس��ن الثان��ي للزراع��ة والبيط��رة. يتجلى هذا 
العم��ل ف��ي ع��دة مراح��ل يمك��ن تقديمها على الش��كل 

التالي:

1 - دفن النفايات داخل فرش��ات من التراب لتفادي تطاير
المكونات الخفيفية وكذلك اجتناب اش��تعال النيران 

وتخمر المواد العضوية.

2 - بعد االنتهاء من دفن كافة النفايات، يغطى الموقع
بفرش��ة من ت��راب ذي النفاذية الضعيف��ة جدا  )10-6 
m/s( س��مكها متر واحد. دور ه��ذا الغطاء أو باألصح 
هذا الغشاء هو الحيلولة دون تسرب مياه األمطار إلى 
النفايات المطمورة وبالتالي تفادي أي تسرب لعصارة 

النفايات إلى المياه الجوفية.

3 - تهيأ قمة المطرح )الذي أصبح ش��كله يشبه تال يبلغ
عل��وه أكث��ر م��ن 20 مت��را( عل��ى ش��كل قب��ة ال يق��ل 

انحداره��ا عن 3% وذلك لتفادي ركود مياه األمطار 
وبالتالي تسربها إلى النفايات رغم الغشاء العازل.

4 - وضع نظام الس��تخراج الغازات الحيوية التي تنتجها
الم��واد  وتحل��ل  الضغ��ط  عوام��ل  تح��ت  النفاي��ات 
العضوية الموجودة بكثرة ف��ي النفايات المغربية. 
يوج��ه الغاز الحي��وي إلى جهاز يخلص��ه من الرطوبة 
ث��م إل��ى جه��از يضغط��ه قب��ل أن يدفعه إل��ى فتيل 
حيث يتم إش��عاله وحرقه. ال يس��تعمل غاز مطرح 
»بيك��ران« لتولي��د الكهرباء ألن المس��ؤولين غير 
مقتنعي��ن بج��دوى العملي��ة إذ يعتب��رون الكمي��ة 
تب��رر  ال  وإذا  قليل��ة  الحي��وي  الغ��از  م��ن  المنتج��ة 

االستثمار في أي محطة لتوليد الطاقة.

5 - وضع فرشة من التربة الخصبة فوق الغشاء الواقي.

6 - التط��رق إل��ى زرع أو غ��رس النبات��ات المالئمة قصد
إعادة تأهيل المطرح.

 الخيار إلعادة تأهيل مطرح »بيكران« 
المهجور بأكادير 

اقترحت الش��ركة التي منحت العقد زرع الموقع ببذور 
أعشاب بالطريقة الجاري بها العمل في أوربا أي التطرق 
إلى زرع البذور باس��تعمال الضغط المائي أي ضخ البذور 
تح��ت ضغ��ط الم��اء. إال أن��ه إذا كان��ت له��ذه الطريق��ة 
ميزاته��ا في المن��اخ األورب��ي المعتدل ذي التس��اقطات 
المطري��ة المهمة والمس��تمرة، تحت من��اخ أكادير  ال 

يمكنها أن تعطي النتائج المتوخات.

له��ذا اقت��رح المش��رف العلم��ي طريقة بديل��ة وافقت 
عليه��ا بلدي��ة أكادير  ف��ي النهاي��ة. يتجلى ه��ذا البديل 
ف��ي تهيئة مندمجة تؤدي إلى إدم��اج المطرح المهجور 
ف��ي محيط��ه م��ن حي��ث المش��هد والبيئ��ة. له��ذا تم 
الوس��ط يتمي��ز  األركان ألن  اقت��راح غ��رس ش��جيرات 
بهذه الشجرة الفريدة من نوعها والتي ينفرد المغرب 
باكتس��ابها بطريق��ة تلقائية. يوضح الش��كل 2 خطة 
التهيئة المقترحة والتي ش��كلت التصميم الذي أنشئ 
ف��ي الواق��ع. يبين الش��كل 3 الكيفية الت��ي تقدمت بها 
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الش��ركة التي منحت الصفقة التي أرادت أن تعتمد فرش��ة من التربة الخصبة 
سمكها 20 س��م لنمو العشب، الشيء الذي ال يمكن أن ينجح تحت الظروف 
الراهنة بمنطقة أكادير  المتميزة بضعف التس��اقطات المطرية. أما الشكل 
4 فيبي��ن المقت��رح البدي��ل ال��ذي يرتكز عل��ى دراية واقعي��ة بالمن��اخ المحلي 
والخاصيات اإليكولوجية للمنطقة. يتجلى هذا المقترح في إنشاء حفر كبيرة 
نس��بيا وملئها بالتربة الخصبة قبل الغرس. كما أنه أحضرت دراس��ة لنظام 
الس��قي الموضع��ي إذ أن��ه ف��ي غياب��ه ستفش��ل أي عملية غرس ف��ي الظروف 

المناخية ألكادير .

يبي��ن الش��كل 2 نم��ط ترتي��ب النبات��ات والمم��رات ال��ذي اخت��اره مهن��دس 
المشهد. يتجلى في التناسب مع الشكل التالي الذي أعطي للمطرح بعد طمي 
النفايات وتغش��يتها بالتراب. صممت خطوط الغرس على شكل دائري يوجد 
مرك��زه في قمة التل يبعد كل خط عن الموالي بثمانية امتار. أما الش��جيرات 
فالف��رق بينها هو 6 أمتار. تتكون معظم الش��جيرات من أركان وهذا االختيار 
ل��م ي��أت اعتباطي��ا ولك��ن من أج��ل إدم��اج المطرح ف��ي محيط��ه المكون في 
األص��ل م��ن غاب��ة أركان. ه��ذه التش��كيلة طبقت عل��ى الجزء العل��وي للقبة 
حيث االنح��دار ضعيف. أما في األماكن ذوي االنح��دار المرتفع فكثافة الغرس 
أكبر والش��جيرات أكثر تنوعا. المغزى من ه��ذا االختيار هو تثبيت المنحدرات 
بتغطيتها بالنباتات ومنع انجراف التربة في حاالت س��قوط المطر الذي يكون 

في كثير من األحيان عنيفا.

في ما يخص طريقة الغرس والصيانة الالزمة فقد حددت المتطلبات التقنية 
على الشكل التالي :

- وضع نظام الس��قي الموضعي تبعا للتصمي��م المحضر من طرف مهندس
المشهد.

- فت��ح ثق��ب الغرس على ش��كل بؤر
قطرها 70 سم وعمقها 70 سم 

تمأل بالتربة الخصبة.

التأك��د بع��د  الش��جيرات  غ��رس   -
م��ن جودتها م��ن الناحي��ة الصحية 

والشكلية.

- نظي��م الس��قي وفق��ا لمتطلب��ات
األغراس.

- ص��ي��ان��ة ال��ن��ب��ات��ات ب��ع��د ال��غ��رس
وخاصة إزالة األعشاب المنافسة.

خالل األش��هر األخيرة من استعمال 
مط��رح »بيك��ران« أس��ندت مهم��ة 
الموضع��ي  الس��قي  نظ��ام  وض��ع 
لش��ركة محلية متخصصة حيث أنه 
مباش��رة بعد تحوي��ل تفريغ النفايات 
إل��ى المط��رح الجدي��د، ب��دأت عملية 

الغرس في شهر أبريل 2010.

خضع��ت  برمته��ا  العملي��ة  خ��الل 
الش��ركات إل��ى المراقبة المس��تمرة 
المصم����م  المش��ه���د  لمهن����دس 
للمش��روع ال��ذي تاب��ع حال��ة النباتات 
ونموه��ا م��ع الزم��ن. وس���اع��د ف��ي 
إنجاح العملية عوامل عديدة أهمها 
التف��اف جميع الش��ركاء ح��ول فكرة 
رف��ع التحدي من أج��ل الوصول إلى رد 
االعتب��ار لهذا الموقع ال��ذي فقد من 
قيمت��ه. فانخ��رط أطر ومستش��ارو 
الش��رك�ات  أط����ر  وكذل��ك  البلدي���ة 
العامل��ة بالموق��ع في العم��ل الجدي 
ال��ذي أدى بالتال��ي إل��ى أن أصب��ح ه��ذا 
المش��روع يع��د نموذج��ا يقت��دى ب��ه 
ي��زوره المهتم��ون ويتبع��ه الطلب��ة 
والباحث����ون م����ن الجامع����ات وم��ن 

المعاهد.

التصور الذي اقترحه مهندس المشهد إلعادة تأهيل مطرح »بيكران« بأكادير
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 نوع الشجيرات اإلسم العلميالعدد المغروس

249Nerium oleander الدفلة

252 Atriplex halimus الطرفة

221Senecio anteuphorbium 226

179Lantana camara 

85Buddleia madagascariensis 

40Punica granatum رمان الزينة 

32Periploca angustifolia 

 حصيلة عملية إعادة تأهيل مطرح »بيكران« المهجور بأكادير
بعد 5 س��نوات منذ غرس الش��جيرات وصيانتها بصفة مستمرة نمت الفسائل التي غرست على ظهر التل الناتج عن 
دفن النفايات وكذلك تلك التي غرس��ت على المنحدرات. كانت نسبة النمو مهمة جدا أذ أن عددا كبيرا من شجيرات 

األركان أثمرت وجمعت ثمارها واستخلصت الشركة المدبرة للموقع زيتا من بذورها.

وكانت نسبة نجاح األغراس عالية كما يبينه الجدول رقم 1 بالنسبة للشجيرات التي غرست على ظهر الموقع.

كما يتميز المطرح المهي��أ بوجود عدد كبير من النباتات 

الت��ي نم��ت بصف��ة تلقائي��ة نظ��را لك��ون الترب��ة الخصب��ة 

محملة ببذور هذه األعشاب. إنها األمطار هي التي ساعدت 

عل��ى نمو ه��ذه النبات��ات وخاصة ف��ي األماكن الت��ي يتجمع 

فيه��ا الم��اء. الج��دول 3 يبين أهمي��ة األعش��اب التلقائية 

في المط��رح. أظهرت متابعة نمو النبات��ات فلى الطرح أن 

هناك بعض األش��جار التي نبتت كذل��ك تلقائيا نظرا لكون 

بذوره��ا أت��ت م��ع التربة الخصب��ة التي وضعت على س��طح 

المطرح بعد تغشيته. يبين الجدول 4 هذه النباتات.

النسبة المائويةالعدد الذي بقالعدد المغروساإلسم العلمي نوع الشجيرات

Argania spinosa18241534% 84 أركان

Olea europaea227227% 100 الزيتون

Ceratonia siliqua 226196% 86 الخروب

جدول 1 : نسب نجاح األشجار المغروسة على ظهر المطرح )حسب تعداد 2014(

الجدول 2 : الشجيرات المغروسة على منحدرات المطرح

أما النباتات التي غرست في المنحدرات فكانت نسب النجاح فيها على الشكل الذي يبينه الجدول 2
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 نوع األعشاب العائلة النباتية

Asteraceae Acanthoxanthium spinosum

Asteraceae Sonchus oleraceus

Asteraceae Verbesina enceloides

AsteraceaeScolymus hispanicum

AsteraceaePhagnalon saxatile

AsteraceaeLaunaea arborescens

AsteraceaeBubonium odorum

AsteraceaePulicaria mauritanica

AsteraceaeCarlina involucrata

AsteraceaeVolutaria crupinoides

AsteraceaeConyza canariensis

AsteraceaePhagnalon saxatile

AizoaceaeMesembryanthemum cristallinum

AizoaceaeMesembryanthemum nodiflorum

AizoaceaeAizon canariense

AmaranthaceaeAtriplex semi bacata

AmaranthaceaePatellifolia patellaris

ApiaceaeFerula communis

ApiaceaeEryngium ilicifolium

AsparagaceaeAsparagus altissimus

BorraginaceaeEchium humile

BorraginaceaeHeliotropium europaeum

ConvolvulaceaeConvolvulus arvensis

ConvolvulaceaeConvolvulus althaeoides

CucurbitaceaeCitrillus colocynthis

ChenopodiaceaeChenopodium album

ChenopodiaceaeChenopodium murale

CyperaceaeCyperus rotundus

الجدول 3 : األعشاب التلقائية التي نمت على المطرح
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 نوع األعشاب العائلة النباتية

CaryophyllaceaeSpergularia arvensis

CaryophyllaceaeParonychia argentea

CrucifereaeDiplotaxis catholica

EuphorbiaceaeAndrachne aspera

FrankeniaceaeFrankenia corymborea

PoaceaeCynodon dactylon

PoaceaeBromus rubeus

PoaceaeCenchrus ciliaris

PoaceaeStipa retorta

PoaceaeAndropogon hirtus

PoaceaeTrisetaria  panicea

PoaceaeLolium rigidum

PoaceaePennisetum ciliaris

LamiaceaeMarrubium vulgare

LamiaceaeAjuga iva

MalvaceaeMalva parviflora

PlantaginaceaePlantago psyllium

PlantaginaceaePlantago lanceolata

PapilionaceaeLotus creticus

PapilionaceaeOnonis natrix

PlumbaginaceaeLimonium sinuatum

PortulacaceaePortulaca oleracea

PrimulaceaeAnagallis arvensis

SolanaceaeDatura stramonium

SolanaceaeSolanum nigrum

ScrofulariaceaeLinaria ventricosa

AsphodelaceaeAsphodelus tenuifolius

ZygophyllaceaePeganum harmala

ZygophyllaceaeFagonia cretica
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 نوع األشجار العائلة النباتية

Anacardiaceae tSchinus terebethifolius

ArecaceaePhoenix dactylifera

ArecaceaeWashingtonia robusta

CesalpiniaceaeParkinsonia aculeata

EuphorbiaceaeRicinus communis

MimosaceaeLeucaena leucocephala

MimosaceaeAcacia cyanophylla

MimosaceaeAcacia cyclops

RhamnaceaeZiziphus lotus

SolanaceaeNicotiana glauca

الجدول 4 : األشجار التي نمت على المطرح بصفة تلقائية

الحصيل��ة الحالي��ة ه��ي أن المط��رح المهج��ور »بيك��ران« ب��دأ يأخ��ذ صبغة 
طبيعي��ة تتمي��ز بش��جيرات األركان ذات كثاف��ة مهم��ة )208 ش��جيرة في 
الهكت��ار( تتخللها ش��جيرات من الزيت��ون والخروب. والملف��ت للنظر هو 
أنه فضال عن النمو التلقائي لألعش��اب وانتش��ارها على كافة الموقع أصبح 
ه��ذا األخي��ر يوح��ي بمنظ��ر طبيعي. ف��ي طبيع��ة الح��ال س��اهمت الصيانة 
 المس��تمرة وحف��ظ الموق��ع م��ن الرع��ي ف��ي م��ا آل��ت إلي��ه ه��ذه العملية.

تبين الصور التالية بعض المشاهد للمطرح.

منظر للمطرح في شهر أغطس 2012

صورة تبين كثافة األعش��اب فيمنظر لمنحدر من منحدرات المطرح
ش��هر أبريل 2012

 الخاتم��ة
ف��ي الخت��ام يمك��ن أن نن��وه بالعمل 
المندم��ج ال��ذي أدى إلى إع��ادة تأهيل 
ه��ذا  المهج��ور.  »بيك��ران«  مط��رح 
االس��تعانة  عل��ى  المبن��ي  التأهي��ل 
بالخب��رة العلمية المحلي��ة وعلى رد 
إن  أركان.  لش��جرة  كذل��ك  االعتب��ار 
نجاح هذا المش��روع يمك��ن أن يتخذ 
ق��دوة لتأهي��ل المط��ارح البلدية في 
باق��ي الم��دن الت��ي الزالت ل��م تهتم 
بهذا األمر. تعميم هذه الطريقة في 
العمل ال يمكن��ه إال أن يؤتي أكله كي 
تتح��ول مواق��ع األزب��ال والنفايات إلى 
مناط��ق خض��راء تثير انتب��اه المارين 
ويفتخر بها المسؤولون المحليون.

النفاي��ات  مط��ارح  معضل��ة  إن  أج��ل 
البلدي���ة تم�ث���ل وس��م�ة ع���ار عل���ى 
إذ  جبي��ن المس��ؤولين السياس��يين 
أنها تس��تقيل زوار الم��دن بالمناظر 
المش��ي��ن��ة وال���روائ����ح الك���ري��ه��ة 
إضاف��ة إل��ى التهدي��دات عل��ى صح��ة 

المواطنين.

ف���إذا كان����ت مطارح النفاي��ات تمثل 
إكراه��ا وتحدي��ا للبيئ��ة الحضرية في 
مدنن��ا ف��إن إعادة تأهيله��ا ليس من 
الصعب إذا جندنا له ما يس��تلزم من 
خب��رة وم��ن إمكاني��ات  متوازي��ة مع 

أهمية التحدي.
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أبحاث

يسعى المخطط الش��امل للمدينة المنورة الى ان تكون المدينة نموذجًا 
فري��داً للتنمي��ة العمراني��ة المتوازن��ة ف��ي اطار مس��تديم على مس��توى 
المملك��ة وعل��ى مس��توى العال��م االس��المي بأس��ره؛ ليواف��ر متطلبات 
واحتياجات المدينة في الحاضر والمستقبل، وفي ذات الوقت يحافظ على 
موارد ومقومات المدينة ويعمل على تنميتها لالجيال القادمة. وتس��عى 
الرؤي��ة المس��تقبلية لتطوي��ر المدين��ة المنورة ال��ى تحقيق الت��وازن بين 
االحتياج��ات العمراني��ة واالجتماعية واالقتصادية للمدين��ة وبين الحاجة 
المس��تمرة للتحديث والتطوير والتوس��ع، بما يتضمن��ه ذلك من تنمية 
االنس��ان والمكان في البعد الزمني للمخطط الشامل. ويهدف المخطط 
الش��امل الى ايجاد نقل��ة نوعية كبيرة في تلبية االحتياجات المس��تقبلية 
للس��كان ومتطلباته��م م��ن الس��كن بفئاته��م المختلف��ة والخدم��ات 
والمراف��ق الالزم��ة له��م، والتركيز عل��ى التنمي��ة االقتصادية وتش��جيع 

االستثمارات وتنويع القاعدة االقتصادية للمدينة المنورة.

وكذلك يهدف المخطط الش��امل ال��ى تطوير البني��ة العمرانية للمدينة 
وتحديث ش��بكات الط��رق والنقل بها وإعادة تأهيل المناطق العش��وائية 
وتطوير مناطقه��ا التراثية ومواقع معالمها التاريخية؛اضافة الى تحقيق 
نوعية عالية للفضاءات العامة في سيرورة دينامية مستديمة لمواجهة 
المتغي��رات المختلف��ة وتحقي��ق بيئ��ة عمراني��ة صحي��ة وضم��ان االمن 
والس��المة فيه��ا؛ اضافة ال��ى تنمية ف��رص العمل التي يه��دف المخطط 
الشامل الى ايصالها الى حوالي مليون فرصة عمل بحلول العام 1462 ه�، ما 

اآلثار 
المستقبلية 

للمخطط 
الشامل

للمدينة
المنورة

 م. محمد بن مدني العلي
االمين العام لهيئة تطوير المدينة المنورة

 تطوير البيئة العمرانية وتحقيق نوعية عالية للفضاءات 
العامة والخدمات
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يتوقع ان يكون لذلك اكبر االثر في التنمية العمرانية االقتصادية االجتماعية للسكان والزوار. 

وبصفة عامة تركز الرؤية المستقبلية لتطوير المدينة المنورة على تحقيق مبادئ التوازن والشمولية في تطوير كل 
من: المنطقة ))الدينية الروحية(( وتتمثل في المس��جد النبوي الش��ريف وس��احاته والمنطقة المحيطة، والمنطقة 
))العمراني��ة الحضرية(( وه��ي المناطق واالحياء الس��كنية والخدمات والمراف��ق التي تتكون منه��ا المدينة، ومنطقة 

))البيئة الطبيعية(( وتتمثل في مواقع البيئة الطبيعية بالمدينة المنورة.

وتس��تعرض الدراس��ة التأثيرات المتوقع��ة لتنمية وتطوي��ر المدينة المنورة بوس��اطة محاور التنمية االس��اس التي 
يرتكز عليها المخطط الش��امل، وتلقي الضوء على االثار االجتماعية الناجمة عن التنمية والتطوير في المدينة وعلى 

الظروف االقتصادية والبيئة العمرانية على نحو عام.

 أهم القضايا والتحديات الحالية
تتل�خ��ص أه�م القضاي����ا والت�حدي����ات الطبيع�ي��ة والعمراني��ة واالجتماعي���ة 

واالقتصادية في تنمية المدينة المنورة في:

1 - المحددات الطبيعية:
تتمثل ف��ي الجبال والحرات فه��ي محددات قوية تتحكم في مس��ارات الطرق 
وشبكات البنية التحتية، وإن الحرات تعيق استعماالت االراضي الرتفاع تكاليف 
البناء بها. وكذلك تؤثر مس��ارات االودية على التش��كيل والتوس��ع العمراني، 
لفصلها للحركة واالنش��طة وهي ناق��ل للمياه المغذي��ة للخزانات االرضية. 
وتعّد االراضي الزراعية والبساتين ذات قيمة بيئية اقتصادية ُيتطلب الحفاظ 

عليها ومنع التعديات فيها، سواء بالبناء او التجريف او غيرهما.

وكذل��ك تعّد العوامل المناخي��ة- المتمثلة في ارتفاع درج��ات الحرارة والرياح 
الس��ائدة بالمنطق��ة- ذات تأثير قوي في تحديد اس��تعماالت االراضي وبخاصة 

مواقع المناطق الصناعية ومحطات الصرف الصحي.

2 - المحددات العمرانية:
اللوائ��ح  م��ن  مجموع��ٌة  المن��ورة  بالمدين��ة  التنموي��ة  الس��يرورَة  تحك��م 
والمنظوم��ات؛ وه��ي مثال عندما تحك��م توزيع اس��تعماالت االراض��ي الحالية 
داً قوي��ًا لس��يرورة التنمية في ح��ال ع��دم قدرتها عل��ى مواكبة  تصب��ح مح��دِّ

التغيرات المستمرة في الهيكل العمراني وتتمثل في شبكات الطرق.

وكذلك س��يكون االمت��داد العمران��ي فيها مح��دوداً الى درجة كبي��رة بمقدار 
قدرة ش��بكات المرافق على تحقيق الخدمة المطلوبة؛ وتأتي ش��بكة تصريف 
مياه االمطار على هذا النسق. ويمثل التداخل في استعماالت االراضي وانتشار 
المناطق العشوائية احدى المشكالت المهمة بالمدينة المنورة، ما يعّد قيداً 

محدداً للتنمية العمرانية.
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3 - المحددات االجتماعية واالقتصادية:
تش��هد المدين��ة المن��ورة تركي��زاً ش��ديداً للس��كان، ومن ث��م ت��زداد باطراد 
ملحوظ نس��بة الطل��ب على الخدم��ات وتأثيرها عل��ى كفاءة االداء. ويش��غل 
معظ��م مباني الخدمات مباني مس��تأجرة ال تفي بالحاج��ة الوظيفية وال توافر 
المعايير والمع��دالت المطلوبة، ما يخفض من مس��توى ادائها بصفة عامة. 
ويؤدي تضخم قاعدة الهرم الس��كاني عل��ى حجم ونوع الطلب على الخدمات 
العام��ة لمواجه��ة الزي��ادة المرتفعة للس��كان ف��ي فئات الس��ن الصغرى على 
حس��اب الفئة الوس��طى التي تمثل قوة العمل في الوقت ال��ذي يكون حجمها 

قليال.

 الخصائص السكانية
ش��هدت المدين��ة الُمن��ّورة عل��ى م��ر تاريخها مع��دالت نم��وٍّ عاليًة ف��ي اعداد 
الس��كان. ومن المتوق��ع ان يصبح معدل النمو متوس��طًا، وان تؤدي العوامل 

الديمغرافية الى نمو المدينة بما يقارب 1,1 مليون نسمة حاليا.

وقد زاد عدد الس��كان في المدينة المنورة في االعوام الخمس��ة عشر االخيرة 
بمع��دل س��نوي ق��دره 3,8 % في المتوس��ط، اي بم��ا يفوق 450 الف نس��مة. 
وقد س��جلت بيان��ات مصلحة االحص��اءات العامة العام 1425ه���/ 2004م ان 
920,069 من الس��كان يعيش��ون داخل النط��اق العمراني للمدين��ة، ما ُيمّثل 

92,4 % م��ن مجمل س��كان المدين��ة في الع��ام ذاته. وقد ت��م تقدير مجمل 

عدد الس��كان ف��ي المدينة المنورة الع��ام 1430ه� بحوالي 1092431 نس��مة 
)نس��بة الذكور 53,7 % ونس��بة االن��اث 46,3 %(. وقدر مجمل عدد الس��كان 
الس��عوديين ب� 760314 نسمة وغير الس��عوديين ب� 332117 نسمة بمعدل 
نمو س��كاني حوال��ي 3,5 % العام 1431ه�. ويبدو- في ض��وء هذه البيانات- ان 
مع��دل النمو اتس��م بالثبات النس��بي الى حد كبي��ر طوال المدة الت��ي تناولتها 

ه��ذه البيانات. وبحس��بان متوس��ط 
حج��م االس��رة الحال��ي نج��ده حوال��ي 
6,1 ف��رد)1(، بحس��ب المس��وح التي 

اجري��ت لالحي��اء بالمدين��ة المن��ورة 
الع��ام 1430ه�، ونجد متوس��ط عدد 
االس��ر حوال��ي 179,087 ال��ف اس��رة. 
وبصف��ة عامة وص��ل مع��دل مواليد 
السعوديين بالمدينة الُمنّورة العام 
1425ه��� الى 2,7 % ومع��دل الوفيات 

ال��ى 0,3 % ومن ث��م بلغ معدل النمو 
الطبيع��ي للس��كان الس��عوديين في 
 .% 2,4 الُمن��ّورة ح���وال����ي  المدين��ة 
وفي نف��س الوق��ت تش��هُد المدينة 
المنورة تدفقًا كبيراً من المواطنين 
الس��عوديين فوق 45 سنة. وتشهد 
المدين��ة تدفق��ًا ش��ديداً م��ن الذكور 
ف��ي الفئ����ة العم��ري��ة 15 - 44 عامًا، 
ويعك��س ه��ذا النم��ط ف��ي المعظم 

هجرة مؤقتة مرتبطة بالعمل.

1 - توزيع السكان
والكثافات السكانية:

ف�����ي الس��كان���ي  التم��رك�����ز  يق�����ع 
بي��ن  المحص��ور  العمران��ي  النط��اق 
والثان��ي  االول  الدائريي��ن  الطريقي��ن 
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)باس��تثناء الج��زء الجن��وب��ي الش��رقي من��ه ال��ذي يتمي�����ز بالمناطق المبنية 
بمخطط��ات معتم��دة(. وكذلك ف��ي االحياء الواقع��ة على الطرق الش��عاعية 
خارج الطريق الدائري الثاني. وتراوح الكث�اف���ات الس��كاني���ة في ه��ذه المناطق 
بين الكثافات العالية )اكثر من 170 ش��خصًا/ هكتار( والكثافات المتوس��طة 
)100– 170 ش��خصا/ هكت��ار(. وتزي��د الكثاف��ة عن��د االقتراب م��ن المنطق�ة 
المركزي����ة، عل����ى حي��ن تترك��ز الكثاف��ات المنخفض��ة عل��ى اط��راف النطاق 
العمران��ي بي��ن الدائريين الثاني والثال��ث. وتمثل المخطط��ات المعتمدة غير 

المبنية النسبة الغالبة لمناطق االسكان بهذه االحياء.

وتتماي��ز تركيب��ة الس��كان ال��ى ثالث فئ��ات: يش��ّكل فيها االطفال )من س��ن 
المي��الد ال��ى 14 س��نة(- م��ن مجم��ل الس��كان العام 1425ه���- حوال��ي 37 %، 
ومجموعة فئة العمل )من س��ن 15 ال�ى 64 س���نة( حوال�ي 60 %، وكبار السن 
)ف��وق 65 س��نة( حوال��ي 3 %. ووفق��ًا لبيان��ات تع��داد 1425ه�، بلغ��ت نس����ب 
والمطلقي��ن  والمتزوجي���ن  المت���زوج�ي�����ن  غ�ي�����ر  الس��عوديي�ن  الس��ك��ان 

واالرامل: 35 % و60 % و1 % و3 % على التوالي.

وتوض��ح البيانات المنش��ورة تزايد نس��بة االمي��ة بي���ن االن���اث عن نس��بته���ا 
بي����ن الذكور؛ اذ َمّثل�ت الفئات الحاصلة على تعليم متوس��ط اكبر مجموعة 
بي��ن الذكور 24 %؛ على حي��ن انحصرت الفئات االكبر من االناث في الحاصالت 
على التعليم االبتدائي بنس��بة 21 %. وش��ّكلت نس��بة الذكور الحاصلين على 
ش��هادة جامعية 1 ل��كل 10 )بنس��بة قدره��ا 10,5 %(، وفاقتها نس��بة االناث 

الحاصالت على الشهادة الجامعية، اذ بلغت حوالي 12 %.

2 - التركيبة السكانية والحال الوظيفية:
تتلخ��ص اه��م احص��اءات الح��ال الوظيفي��ة للس��كان الس��عوديين بالمدينة 
الُمن��ّورة- طبقًا لتعداد العام 1425ه�- في وجود 2 من كل 5 س��عوديين فوق 
س��ن 15، وتتألف القوى العاملة من حوال��ي اربعة اخماس من الذكور وخمس 
واحد من االناث. وبصفة عامة يش��ارك ما يقارب 3 من كل 5 رجال سعوديين 
في القوى العاملة، على حين تقل مش��اركة النس��اء السعوديات عن 1 من كل 
5 منهن. وُيعّد العمل بمجال الخدمات العامة هو النش��اط االقتصادي السائد 
لالناث الس��عوديات؛ ويك��ون اكث�ر الوظائ��ف في قط����اع التعليم، اذ تصل ال��ى 
86 % و88 % على التوالي. وعند الذكور يتركز العمل بمجال الخدمات العامة 

ف��ي قطاعات االدارة العام��ة والدف�اع والضم�ان االجتم�اعي، بنس���ب تص�ل ال�ى 
65 % و86 % و72 % على التوالي.

3 - التوقعات السكانية للمدينة الُمنّورة:
طبقًا لدراس��ات المخطط الش��امل للمدين��ة المنورة، من المتوق��ع ان يزداد 

ع��دد س��كان المدين��ة المن��ورة على 

األم��د القريب )حت��ى الع��ام 1439ه�( 

ال��ى 1,5 ملي��ون نس��مة، وان يتجاوز 

)الع��ام  البعي��د  الضع��ف عل��ى األم��د 

1462ه�(، ليبلغ 2,6 مليون نس��مة. 

س��وف  التوقع��ات،  ه��ذه  وبحس��ب 

يرتفع مجمل عدد الس��كان في س��ن 

العم��ل ارتفاع��ًا كبي��راً ع��ن عددهم 

الحال��ي وه��و 683,000 بال��غ ال��ى 1,7 

1460ه���،  الع��ام  نس��مة  ملي��ون 

وأما ع��ن عدد الس��كان كبار الس��ن، 

فس��وف يزداد على األم��د الطويل الى 

 (% 10 بنس��بة  نس��مة(   251,000

الع��ام 1460ه�. اضاف��ة الى ذلك، من 

نم��واً  المدين��ة  تش��هد  ان  المتوق��ع 

حاداً في عدد الزوار على مدار الثالثين 

عام��ًا القادم��ة. وكذلك ُيق��در ازدياد 

ع��دد الزائري��ن- ف��ي موس��مي الح��ج 

والعم��رة- م��ن 7,7 ملي��ون نس��مة 

2009م  1430ه���/  الع��ام  تقريب��ًا 

)منه��م 2,7 ملي��ون نس��مة تقريب��ًا 

من كل الزي��ارات التي تت��م في االيام 

العش��رة لموس��م الح��ج وح��ده( الى 

12,2 مليون نس��مة العام 1462ه�. 

ولكنه ُيتوقع ان تش��هد المدينة مع 

الوقت ضغطًا كبيراً من زوار موسم 

العم��رة، وبخاصة في االيام العش��رة 

االخي��رة من ش��هر رمضان. وس��وف 

يت��وزع الس��كان ف��ي المس��تقبل في 

يعك��س  بم��ا  المدين��ة  انح��اء  كل 

اس��تع�م��ال  واتج��اه�ات  سي���اس���ات 

االراض��ي والتخطي��ط، ويعك��س ايضًا 

توافر الخدمات وشبكات النقل.
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 المخطط الشامل للمدينة المنورة
لتطوي��ر  المس��تقبلية  الرؤي��ة  تترك��ز  عام��ة  بصف��ة 
الت��وازن  مب���ادئ  تحق�ي���ق  عل����ى  المن���ورة  المدين����ة 
والش��مولية بين تطوير كل م��ن: المنطقة ))الدينية 
الحض�ري����ة((،  ))العمراني����ة  الروحي����ة((، والمنطق����ة 
ومنطق��ة ))البيئ��ة الطبيعي��ة(( )وقد بينت ف��ي بداية 
الموض��وع المقص��ود به��ذه المناط��ق االصطالحي��ة 

الثالث(.

ويستند المخطط الش��امل على نحو عام الى عدد من 
المب��ادئ االس��اس، اهمها: احترام قدس��ية المس��جد 
المس��تديم  التخطي��ط  وتحقي��ق  الش��ري��ف  النب���وي 
واحتياج��ات التوس��عة فيه��� بم��ا يناس��ب متطلب��ات 
االع��داد المتزايدة من الحج��اج والمعتمري�ن. وكذلك 
تحقي��ق نوعي��ة عالي��ة للفض��اءات العامة، وتحس��ين 
البني��ة التحتي��ة والخدم��ات، وتحقي��ق بيئ��ة عمراني��ة 

صحية، وضمان االمن والسالمة بها.

1 - الحسبانات االساس
        للمخطط الشامل:

تتلخ��ص اه��م الحس��بانات التخطيطي��ة- التي يق��وم عليها 
المخطط الشامل للمدينة المنورة حتى العام 1462ه�- في:

• الطبيعة الدينامية المس��تمرة لتطوير المدينة المنورة 
لمواجهة المتغيرات المختلفة.

• تبني رؤية لمستقبل المدينة على اطار متناسق متكامل 
االهداف والمستويات والعناصر.

• شمولية وتكامل القطاعات التخطيطية والحيز المكاني 

والمراحل الزمنية.

• الت��وازن بي��ن الخصائ��ص الروحي��ة والمكاني��ة العمرانية 
والبيئية في سيرورات التطوير.

• المسجد النبوي الشريف هو نواة التطوير، ويمتد وينتشر 
منها كما تطورت المدينة تاريخيا.

• الت��وازن بي��ن س��يرورات تحدي��ث المدين��ة والحفاظ على 
هويتها العمرانية االصيلة.

والنق��ل  والخدم��ات  االس��كان  احتياج��ات  كاف��ة  • تحقي��ق 

والمرافق لسكان المدينة.

• تنويع االنش��طة االقتصادية- بناء على مش��اريع التنمية 
المترابطة- اساس مهم للتطوير.

• تحقي��ق اآللي��ات الالزمة لتنفي��ذ مخطط��ات التطوير في 
سيرورات التنمية المستديمة.

وال ش��ك ان النمو المتزايد ف��ي اعداد س��كان وزوار المدينة 
المنورة في البعد الزمني لهذا المخطط الش��امل يحمل في 
طياته سلس��لة واس��عة من التحديات والف��رص العمرانية 
واالجتماعية والسياسية واالقتصادية والبيئية. وسيعمل 
ذلك- بع��ون اهلل تعالى- عل��ى تعزيز وإث��راء جميع قطاعات 

التنمية والتطوير في المستقبل.

2 - أهم مالمح المخطط الشامل
للمدينة المنورة:        

• طبق��ًا لالس��تراتيجيات القطاعي��ة في المخطط الش��امل 

فإن من اهم االفكار والطروح التي تضمنتها: 
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• خط��ة متكامل��ة لتوس��عة المس��جد النب��وي الش��ريف وتطوي��ر المنطقة 

المركزية، ويش��مل ذلك توسيع الس��احات المحيطة وتحويل تلك المنطقة 

الى منطقة للمشاة، وتتكامل مع النقل العام.

• خط��ط لمنظ���وم����ة النق������ل المس��تقبلي للمركب��ات والمش����اة يواف����ر 

االنس��يابية والمرونة والس��المة وف��ق المعاي�ي����ر الدولي��ة، ويتضمن تحقيق 

وس��ائل متعددة ومتكاملة للنقل العام وتدرجات هرمية مناس��بة لشبكات 

الطرق.

• ادارة مصادر المياه وتفعيل اعادة استعمال المياه والحماية من الفيضانات 

وتحسين منظومة الوديان وتقنيات الري الحديثة.

• تطوي��ر المناطق العش��وائية ووضع منظومات مناس��بة للبن��اء والتطوير 

لالستعماالت المختلفة وضبط نسب وارتفاعات البناء. 

• الحف��اظ عل��ى المعالم التاريخية وتطوير مواقعها وانش��اء مراكز حضارية

تتكام��ل م��ع تطوي��ر المناط��ق المحيطة به��ا مع وض��ع منظوم��ة مترابطة 

للفضاءات العامة.

• تش��جيع االس��تثمارات: وتتضم��ن 

اس��تثمارات البنية التحتي��ة وتأمين 
مفاهي��م  وتطبي��ق  المي��اه  مص��ادر 

المدينة الذكية، وغيرها.

• دعم مش��اركة القطاع الخاص في 
انشاء وتشغيل بعض الخدمات على 

مستوى المدينة.

3 - استراتيجية النمو
       والتنمية:

تعمل اس��تراتيجية النم��و والتنمية 
المقت���رح����ة عل����ى تس��هيل النم��و 
الس��كان  ت��وزي����ع  ف�����ي  المت������وازن 
للمدين��ة  المكان����ي  الح��ي�����ز  على���� 
اقتص��اٍد  اس��تحداث  وم��ع  المن��ورة، 
متن���وع القطاع����ات. إضاف�����ة ال�����ى 
االس��تراتيجية  المب�����ادرات  تحفي����ز 
التكميلية االخرى. وس��تكون هناك 
البني��ة  تحس��ينات  ال��ى  حاج��ة  ايض��ًا 
االجتم�اعي���ة  والخدم��ات  التحتي��ة 
للس����ك���ان  المتك����ام������ل  والنق��ل 
ولل��زوار وللبضائ��ع. يض��اف الى ذلك 
تش��جيع المش��روعات االس��تثمارية 
الرئيس��ة ذات المواقع االستراتيجية 
ومخططات عمل المناطق المحلية 

التي تتضمن حوافز التطوي��ر.

النم���و  اس��ت���راتيجي���ة  وتتك���ام������ل 
االس��ت���راتي�جي����ة  م�����ع  والتنمي������ة 
العمراني��ة الوطني��ة بتبن��ي مفهوم 
مح��اور التنمي��ة، اذ يت��م بمقتض��اه 
للتنمي��ة  عمراني��ة  مراك��ز  تحدي��د 
على امت��داد مراكز حضرية رئيس��ة. 
وتؤكد اس��تراتيجية النمو والتنمية 
ض��رورة دعم الت����وازن المك���ان�ي في 
توزي��ع الخدمات والوظائف المركزية 

العدد 174

72



كالجامع��ات ومراكز االبحاث والمجمعات العمراني��ة المتكاملة للمواصالت 
واالستعماالت المختلطة، وهي مواقع ذات ميزات نسبية كبيرة. وتستجيب 
استراتيجية النمو والتنمية لمتطلبات الضغوط العمراني����ة الم�ت���وق����ع�����ة 
وم��ن�ه��������ا الح��اج����ة المس��تمرة للتطوير داخل وح��ول المنطقة المركزية 
القائم��ة، حي��ث يقع الع��دد من المناط��ق العش��وائية، وكذلك مواق��ع الطلب 

المتزايد على االسكان وغيرها.

4 - النمو والتوسعات العمرانية المتوقعة: 
اوضح��ت الدراس��ات التخطيطية المختلف��ة- التي اجريت للمدين��ة المنورة، 
مثل: دراسة تثبيت النطاق العمراني للمدينة المنورة ودراسات الوضع الحالي 
لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمش��اعر المقدسة ودراسات المخطط 
الش��امل للمدينة المنورة- توافر موارد كافية من االراضي بالمدينة المنورة 
لتلبي��ة احتياجات اعداد الس��كان وال��زوار المتنامية على مدار 30 س��نة قادمة 

على االقل. 

Densi-  ويأت��ي تخطيط اس��تعمال االراضي للمدين��ة مبنيًا على مب��دأ الكثافة
fication والتمرك��ز Intensification انعكاس��ًا الس��تراتيجية نم��و المراك��ز 

للمواصالت  المتكامل��ة  العمراني��ة 
 Urban المختلط��ة  واالس��تعماالت 
Nodes والمحاور التنموية الممتدة 

الت��ي   Development Corridors

ضغ��وط  تخفي���ف  عل����ى  س��تعم���ل 
التطوير بوس��اطة تخصي��ص المزج 
المحكم المتوازن من االستعماالت 
ف��ي المواق��ع االس��تراتيجية ومحاور 
المواصالت والنقل التي تولد كثافات 
مس��اندة للنق��ل. اضافة ال��ى مراكز 
الكثاف��ة والتمرك��ز خ��ارج المنطقة 
المعرف��ة  مدين��ة  ف��ي  المركزي��ة 
الجامع��ات  وم���راك�����ز  االقتصادي��ة، 
)جامعة طيبة والجامعة االسالمية( 
وم����رك��ز الميق��ات ومرك��ز جامع��ة 

طيبة ومركز الجامعة االسالمية.
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ويقت��رح المخط��ط الش��امل زي��ادة ارتفاع��ات البن��اء وكذل��ك الكثاف��ات ف��ي 
ه��ذه المراك��ز العمرانية. ويه��دف التوس��ع العمراني الموجه هن��ا الى الحفاظ 
عل��ى الم��وارد من االراضي وف��ي نفس الوق��ت العمل على تحس��ين االمكانات 
لالس��تعمال الفع��ال للبني��ة التحتي��ة والخدم��ات والنقل. ويوص��ي المخطط 
انم��اط  تواف��ر تجمع��ات متنوع��ة م��ن  الت��ي  باس��تعماالت خاص��ة لالراض��ي 
االس��كان وتوزيعه��ا ف��ي جمي��ع االتجاه��ات بعي��داً ع��ن المنطق��ة المركزية، 
ضم��ن انماط التطوي��ر المحك��م، لتحقيق فرص زي��ادة الكثافات والتوس��ع، 
وحماية موارد االراضي والبيئة؛ ومن ثم س��يقوم المخطط الش��امل بتوجيه 
التنمي��ة والتوس��ع العمران��ي في اط��ار من النم��و المتوازن بين م��وارد االرض 
)باستعماالتها المختلفة والحفاظ على البيئة الطبيعية( واالستغالل االمثل 

للمقومات واالمكانات التي تتوافر بالمدينة.

يتواف��ر بالمدين��ة المن��ورة الخصائ��ص التقليدي��ة للواحة، فبس��اتين النخيل 
والمناط��ق الزراعي��ة مرتبط��ة بالهوي��ة التاريخ�ي�����ة والثقافي����ة للمدي�ن��ة. 
ويع��رف العدد م��ن احياء المدينة بأس��ماء مزارع تاريخية. وقد ت��م البناء في 
ع��دد من ه��ذه االراضي مع ضغ��ط التطوير واالمت��داد الحضري في ال��� 25 عامًا 
الماضية، نتيجة للتقس��يمات المتتالية لالراضي الزراعية بس��بب السياسات 
غي��ر الكافية لحماية هذه االراضي. وازداد تحويل االرض الزراعية بس��رعة مع 
ارتف��اع اس��عار االراضي في م��دة االزده��ار 1402ه�- 1404ه��� )1982– 1984(. 
واصب��ح التناقص المتس��ارع لمس��احات المناطق الزراعية مح��ل اهتمام في 
المدين��ة من��ذ العام 1393ه�/ 1973، وأس��هم ف��ي ذلك االنخف��اض التدريجي 
لم��وارد المي��اه الجوفي��ة للري، والسياس��ات التي ش��جعت الزراع��ة بعيداً عن 
العم��ران؛ وم��ن ث��م اقتط��اع بع��ض المناط��ق الزراعي��ة عل��ى نح��و دائم من 
المخ��زون الزراعي للمدينة. ولمواجهة ذلك س��تتم حماي��ة االراضي الزراعية 
الموج��ودة في تخطيط اس��تعماالت االراض��ي ومنظومات التطوي��ر التي تمنع 

تحويل االراضي الزراعية الى استعماالت اخرى.

5 - االسكان وتطوير المناطق العشوائية:
تمث��ل المناط��ق العش��وائية احدى المش��كالت الرئيس��ة في تنمي��ة وتطوير 
المدين��ة المن��ورة، وتحقيق االس��كان للمواطني��ن ذوي الدخ��ول المنخفضة 
ال��ى تحس��ين البيئ��ة  والمتوس��طة. ويه��دف تطوي��ر المناط��ق العش��وائية 
العمراني��ة االقتصادي��ة االجتماعية فيها بما يؤدي ال��ى دمجها مع بقية احياء 
المدين��ة. وتتمثل اه��م اهداف تطوي��ر المناطق العش��وائية متردية االوضاع 
في تحويلها الى مناطق نمو مخططة بما يرفع مس��تواها العمراني االجتماعي 
االقتص��ادي، ويواف��ر بيئ��ة عمراني��ة امن��ة مس��تقرة صحي��ة جاذبة لس��كان 
المدين��ة وزواره��ا. وكذلك تدخل هذه االحياء في دائرة الس��وق االس��تثمارية 

منظوم��ات  ايج��اد  وإن  العقاري��ة. 
وحواف��ز لدم��ج الملكيات وتنش��يط 
االس��تثمارات س��يرفع ج��دوى اعادة 
فوائ��د  ويواف��ر  والتطوي��ر  التأهي��ل 
عمراني��ة واجتماعي��ة. وس��يتطلب 
ذل��ك صياغ��ة منظوم��ات مش��جعة 
للبن��اء ف��ي ه��ذه المناط��ق تش��كل 
متفاوت��ة  قط��ع  دم��ج  ف��ي  مرون��ة 
االحجام واس��تثمارها. ومن المهم 
البديل��ة  االس��كان  خي��ارات  ط��رح 
قبي��ل تطوير ه��ذه المناطق، ويجب 
اس��تحداث اماكن االعاش��ة الجديدة 
الس��تبدال المفق��ودة ف��ي المناطق 
العشوائية. وبذلك يتم عكس اتجاه 
التح��رك ال��ى المناط��ق البعي��دة عن 

المركز.

يت��م  المدي�ن��ة،  مس��ت���وى  وعل�����ى 
الكافي��ة  انج����از وح����دات االس���كان 
الس��ك��ان  م���ن  ك�����ل  الس��تيع����اب 
وال��زوار ف��ي المس��تقبل ف��ي مزي��ج 
م��ن الفي��الت المس��تقلة والفي��الت 
متع��ددة  والمب��ان����ي  الم���زدوج�����ة 
الطواب��ق لس��كن العائالت والش��قق 
تتطل��ب  عام��ة  وبصف��ة  الصغي��رة. 
لزي��ادة   - المس��تقبلي��ة  التوقع���ات 
ملي��ون   2,62 حوال��ي  ال��ى  الس��كان 
انج����از  1462ه���-  الع�����ام  نس��م���ة 
تقريب��ًا  س��كنية  وح��دة  ال��ف   527

ويتضم��ن  الع������ام.  ذاك  بح��ل������ول 
تطوي��ر االس��كان 4 برام��ج تنفيذية 
لفئ��ات س��كانية مح��ددة، تتضمن: 
االس��كان الميسر، واالس��كان العام، 
واالس��كان البديل )لسكان المناطق 
ووض��ع  تطويره��ا(.  س��يجري  الت��ي 
والطل���ب  الع����رض  الحس��ب��ان  ف��ي 
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المس��تقبلي وتحدي��د اع��داد الوح��دات وانماطه��ا وتوزيعاته��ا عل��ى االحي��اء. 
وكذل��ك يتضم��ن مخطط االس��كان هدف��ًا ادن��ى وق��دره 100,000 وحدة س��كنية 

ميسرة يتم بناؤها في الثالثين عامًا للمخطط الشامل.

ومن ثم فإن مخطط االس��كان سيعمل على تحقيق بيئات سكنية في مواقع 
مخطط��ة ومح��ددة بكثاف��ات متنوع��ة تتوافق مع نم��ط الكثافة واالنتش��ار 
وتت��وازن مع توزيع االراضي ونمط اس��تعماالتها. وس��يتركز تحقيق االس��كان 
عل��ى نح��و اس��اس للمواطني��ن ذوي الدخ��ل المنخف��ض والدخل المتوس��ط، 
اضافة الى تحقيق فرص اس��كانية جديدة، ومن ثم دمج المناطق العش��وائية 
وتحسين البيئة العمرانية واالقتصادية واالجتماعية فيها لتحقيق مجتمعات 

مستقرة وجاذبة في هذه المناطق.

6 - امتداد وتطوير المنطقة المركزية:
يقترح المخطط الش��امل منطقة مركزية موسعة، محاطة بالطريق الدائري 
الجديد اتجاه الجنوب والش��رق والش��مال، وبالطريق الدائري المتوس��ط اتجاه 
الغ��رب. وم��ع هذه الح��دود الجديدة، س��تصبح مس��احة المنطق��ة المركزية 
الجديدة حوالي ثالثة اضعاف مس��احتها الحالية. وله��ذه المنطقة تأثير كبير 
على اوجه الحياة العمرانية بالمدينة بما تمثله من مركز عمراني رئيس لها. 
وس��توافر المنطقة المركزية المزيد من الفرص التنموية لتش��جيع القطاع 
الخ��اص على اعادة تطوي��ر المواقع اليجاد مرافق االس��كان والخدمات للزوار. 
ويق��دم المخط��ط الش��امل تخطيطًا عام��ًا جدي��داً للمناطق ح��ول المنطقة 
المركزي��ة، مع ايج��اد الخدمات والمراف��ق والبنية التحتية. وستس��مح لوائح 
البن��اء داخ��ل الطريق الدائري الجديد بزي��ادة ارتفاعات البناء نوع��ًا ما مع زيادة 
مح��دودة ف��ي الكثافة. ويعم��ل هذا على اس��تحداث وتش��جيع وزي��ادة جدوى 
اع��ادة التطوير بوس��اطة اس��هام القط��اع الخ��اص. ويوصي المخط��ط ببناء 
المبان��ي متعددة الوحدات داخل المنطقة، لس��كن أصح��اب المباني الراغبين 
في الس��كن في المنطقة ب��داًل من التعويض المالي ع��ن امالكهم المنزوعة، 

وبداًل من منحهم اراٍض او مساكن بديلة في مواقع بعيدة.

7 - الطرق والنقل:
يقت��رح المخطط االعتماد على منظومة متكاملة للنقل العام من الحافالت 
والقط��ارات الخفيف��ة، لتحقي��ق الوصول ال��ى المنطقة المركزية. وس��يعمل 
الطري��ق الدائ��ري الجدي��د عل��ى اع��ادة تعري��ف المنطق��ة المركزي��ة الجدي��دة 

وتحقيق منظومة لتوزيع الحركة المرورية بعيداً عن المركز.

ويوصي المخطط الش��امل بضرورة وضع خطة العادة تحديد وظيفة الطريق 
الدائري االول على نحو يكون له سعة اقل للمركبات الشخصية، وتحديد اّولية 

حركة النقل العام والمشاة، ويقوم 
عل��ى نحو مناس��ب ب��إدارة التدفقات 

المرورية في أوقات الذروة.

م��ع  الجدي��د-  الطري��ق  وس��يعمل 
تغييرات الطري��ق الدائري االول- على 
استبدال بعض الطاقة االستيعابية. 
وكذلك س��يعمل الدائري المتوسط 
على خدمة ج��زء من ه��ذه الوظيفة 

عند استكماله.

أ( الطرق:
ي��ت��ض��م��ن ت��ط��وي��ر ش��ب��ك��ة ال��ط��رق 
وط��رق  للحركة  م��ح��اور  استحداث 
جديدة ذات كفاءة عالية واستكمال 
والشعاعية  الدائرية  الطرق  انشاء 

وتحسين الشبكة الحالية.

- انشاء الطرق المستحدثة:

ان��ش��اء ال��ط��ري��ق ال���دائ���ري ال��ج��دي��د 
ال���راب���ط بين  ال��ج��ن��وب��ي  وال��م��ح��ور 
ومنطقة  الشريف  النبوي  المسج��د 
إع��ادة  ال��م��ش��روع  ويتضمن  ق��ب��اء. 
تأهي��ل وتنمية المناط���ق المحيطة 
الجديد  الدائري  الطريق  م���ن  بك���ل 
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متكامل  وظيفي  هيكل  بتطوير  امتدادتهما  وعلى  الجنوبي  وال��م��ح��ور 

والمواقع  المركزية  للمنطقة  الالزمة  الخدمات  كافة  يوافر  االستعماالت 

المحيطة بها.

- استكمال وتطوير الطرق الدائرية والشعاعية:

نايف  االمير  وطريق  المتوسط  الدائ��ري  الطري��ق  استكم��ال  الخطة  تتضمن 

وطريق الملك خالد وطريق قباء وطريق علي بن ابي طالب وطريق عثمان بن 

عفان وتطوير تقاطعاتها الرئيسة.

ب( منظومة النقل العام:
س��يتم انش��اء منظوم��ة ش��املة للنق��ل العام ف��ي المدين��ة المن��ورة توافر 

االنس��يابية والمرون��ة والس��المة وف��ق المعايي��ر العالمي��ة. وتش��مل ه��ذه 

المنظوم��ة وس��ائل متع��ددة للنق��ل الع��ام، تواف��ر مس��ارات للنقل الس��ريع 

بالحاف��الت وبالس��كة الحدي��د ال��ى المنطق��ة المركزي��ة لتس��هيل الحرك��ة 

الس��ريعة للزوار ال��ى ومن المركز. وس��تربط منظومة النق��ل العام الموصى 

بها ومنظومة السكة الحديد- في نهاية المطاف- الحرمين بالمطار.

وس��تتضمن المنظوم��ة المتكاملة خطوطًا للس��كة الحدي��د عالية الجودة، 

وخطوطًا للنقل العام الس��ريع بالحافالت، وممرات للمش��اة اكبر في مناطق 

معين��ة. ويعم��ل التطوير المرتب��ط بالنقل العام ومحطات النق��ل العام على 

تقليل حجم الحركة المرورية ودعم كل من النقل والنشاط االقتصاديين.

وسيش��جع تحدي��د مواق��ع الخدمات 
المستش��فيات  م����ث����ل  ال���عام���ة- 
الحكومي��ة-  والمكات��ب  والعي��ادات 
ف��ي  الموج��ود  التج�����اري  التطوي��ر 
تحقي��ق  وس��يتم  المناط��ق.  ه��ذه 
المدين��ة ف��ي  اس��تعماالت مقي��اس 
المواق��ع المناس��بة، وه��و م��ا يج��ب 
ان يعم��ل عل��ى خفض ع��دد الرحالت 
داخ��ل المدينة التي يحتاج المقيمون 
ال��ى القيام بها. وبصف��ة عامة يمثل 
تركيز المخطط الشامل على تجميع 
مراف��ق االس��كان والخدم��ات العامة 
وف��رص التوظي��ف عل��ى مقرب��ة من 
بعضه��ا وم��ن النقل العام اس��تجابًة 
كبي��رة متكامل��ة لنم��وذج حض��ري 

اكثر استدامة في المستقبل.

وتتضمن منظومة النقل العام: 
المرحل��ة  تتضم��ن  المت��رو:  – خ��ط 

االول��ى م��ن منظوم��ة النق��ل الع��ام 
انش��اء خط مترو رئي��س يربط مطار 
االمير محمد بن عبد العزيز ومحطة 
القط����ار الس��ري��ع )قط��ار الحرمي��ن 
الش��ريفين( بوس��اطة طريق الملك 
عبد العزي��ز مروراً بمدين��ة المعرفة 
االس��كان  ومش����اري����ع  االقتصادي��ة 
الجديدة، ليربطها بالمس��جد النبوي 
الش��ري����ف والمنطق�����ة المرك��زي��ة 

وبعضها ببعض.

الس��ريع�ة  الحاف����الت  خط�����وط   -
الش��بك��ة  ه��������ذه  ت�����رب������ط   :BRT

بمدين��ة  الس���ريع  القط��ار  محط��ة 
وط�������ري�����������ق  الم��ع���������رف��������������ة 
المل�������ك عب�����د الع�زي����ز والمس����ار 
الط�������ري���������ق  ح���������ول  ال���دائ�������ري 
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الدائ�������ري االول، ما يس��اعد على رب��ط المناطق الواقعة على مس��اره، مع رب��ط المنطقة المركزية بمحطة اس��تقبال 
 حج��اج الب��ر والبح��ر على طري��ق الهجرة، وتش��مل كذلك رب��ط طريق الس��الم والمنطق��ة المركزية بالدائ��ري الثالث. 
– مواق��ف اركن واركب: يتم انش��اء ه��ذه المواقف في جميع مراحل تنفيذ خطة النق��ل، بالتزامن مع ادخال خطوط 

المت��رو والحاف��الت الس��ريعة. ويتضم��ن ذل��ك ايضًا ادخ��ال خدم��ة خطوط الحاف��الت المغذي��ة للمنظومة الرئيس��ة 
 للنق��ل العام. ومن المهم التركيز- في المرحلة االولى- عل��ى بن��اء م���واق�ف ارك��ن وارك�ب خارج وحول الدائري االول. 
وستتحسن شبكة الطرق مع انشاء المنظومة المتكاملة للنقل العام بسبب ايجاد الترابط الالزم بين مناطق واحياء 
المدين��ة وبي��ن المنطقة المركزية ومراك��ز الخدمات والمعالم الحضاري��ة والتاريخية فيها، ما سيس��اعد على ترابط 
وتكامل البنية االجتماعية االقتصادية، وهذا سيؤثر بقوة على تماسك البيئة العمرانية وتوازن عناصرها ومكوناتها.

تحتاج المدينة الى اظهار جمال معالمها التاريخية والطبيعية وتوضيح 
مواقع تراثها التاريخي الثقافي والى الحفاظ على المدينة في المس��تقبل 

مع إثراء دورها الديني المميز، وهويتها التاريخية الثقافية.

ويتعي��ن ان يعم��ل التطوي��ر المس��تقبلي عل��ى الت��وازن بي��ن الحاج��ات 
المعاص��رة لس��كانها المتنامي��ن والحاج��ة ال��ى عال��م ع��ام جميل يفي 
بالحاجات المس��تقبلية لالعداد الكبيرة من الس��كان والزوار، وفي ذات 
الوقت لحماي��ة وتدعيم الخصائص والصفات التي تضاف الى التماس��ك 
االجتماع��ي للمدين��ة. وس��تتم تحس��ينات الفض��اءات المفتوحة حول 

المساجد والمسارات الرئيسة لربط المساجد بالمنطقة المركزية.

واالس��تثمار في هذه المنظومة المفتوحة س��يضيف قيمة الى االراضي 
على مستوى المدينة. وتتضمن المشروعات المقترحة هنا استحداث 
مس��ار المشاة، الذي س��يربط المسجد النبوي الش��ريف ومسجد قباء. 
وعل��ى األم��د البعي��د، يقت��رح المخط��ط الش��امل ع��دداً م��ن الفضاءات 
المفتوحة داخل الطريق الدائري الثاني من اجل س��د العجز في الفضاءات 

المفتوحة الحالية.

وس��يتم اس��تحداث هذه الفضاءات الجديدة مع اع��ادة تطوير المناطق 
وربطه��ا بمناطق الخدمات العام��ة التي تتضمن المدارس والمس��اجد 
وغيره��ا، وبالمناط��ق ذات العناص��ر الطبيعي��ة والديني��ة، الت��ي تتطلب 
عناية خاصة في التصميم الحضري واالشتراطات البنائية واستعماالت 
االراضي. وستوافر اشتراطات التطوير الحضري حوافز لحماية واحترام 

الخصائص الثقافية والتاريخية المهمة.

8 - المراكز الحضارية وتطوير المواقع التاريخية
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9 - الخدمات العامة:
الخدم��ات التعليمي��ة: االهتم��ام بإيج��اد مب��اٍن خاص��ة به��ا 
عوض��ًا عن المبان��ي المس��تأجرة لتحقي��ق كف��اءة االداء, مع 
امكان الجمع بين مس��تويين من الخدمة التعليمية )رياض 
االطف��ال والتعليم االس��اس( مع وضع توصي��ات اخرى يجب 

مراعاتها والتنسيق مع جهات االختصاص االخرى.

الخدمات الصحية: توسط الخدمة الصحية للحي السكني مع 
س��هولة الوصول اليه��ا، وتوزيع المستش��فيات العامة وفقًا 
للتوزيع الجغرافي وان تكون المباني مناسبة لهذه الخدمات، 

مع ايجاد الحدائق ومواقف السيارات.

الخدم��ات الديني��ة: تنس��يق مواقع مس��اجد الجمع��ة كونها 
النس��يج  نقاط��ًا بصري��ة مهم��ة وعالم��ات ممي��زة ضم��ن 
العمران��ي لالحي��اء وتس��هيل الوص��ول اليه��ا- لقربه��ا م��ن 
المناطق السكنية- سيراً على االقدام او بالسيارة، وان تكون 
مربعة الشكل او مس��تطيلة ويفضل المستطيلة على نحو 

يكون الضلع االطول موازيًا للقبلة.

الخدم��ات االمني��ة: توزي��ع مراك��ز الش��رطة ومراك��ز الدفاع 
المدن��ي على نحو يتناس��ب مع الكثافة الس��كانية في االحياء 
والمناط��ق، م��ع التوصي��ة ب��أن تك��ون مواقعه��ا م��ن امالك 

الدولة.

الخدم��ات الرياضي��ة والترفيهي��ة والثقافي��ة: حس��ن اختيار 
مواق��ع المكتبات العام��ة وتوزيعها وكذل��ك توزيع الخدمات 
الترفيهي��ة والرياضي��ة بالتوافق مع الكثافات الس��كانية مع 

تحقيق االمن والسالمة.

وس��يؤثر تحقيق الخدمات المتكاملة الالزمة للس��كان على 
استقرار وتماس��ك المجتمعات المحلية واستيفاء حاجاتها 
المختلف��ة ورفع المس��توى المعيش��ي لها وتحس��ين الحياة 

العمرانية على مستوى المدينة بصفة عامة.

10 - التنمية االقتصادية واالستثمار:
يحت��اج اقتص��اد المدينة الى تن��وع مصادره لتقلي��ل االعتماد 
على القطاع الحكومي لتلبية متطلبات العمل المستقبلية 
الكث��ر م��ن ملي��ون وظيف��ة الع��ام 1462. ويح��دد مخط��ط 

اس��تعمال االراضي ومش��روعات االس��تثمار الرئيسة 
والمراك��ز  الجدي��دة  المركزي����ة  المنط��ق��ة  هوي����ة 
العمرانية المتكاملة مع وس��ائل المواصالت بجعلها 
مناط��ق تنمي��ة خاص��ة، بهدف ج��ذب االس��تثمارات. 
وستعمل البنية التحتية للنقل- بما في ذلك توسيع 
واع��ادة تطوير المط��ار وخدمة الس��كة الحديد عالية 
الس��رعة الحرمين، على نحو كبير- على تحسين ربط 
المدين��ة بالمواق��ع االخ��رى ف��ي المملك��ة وتس��هيل 
قدوم الزوار الى المدينة وخروجهم منها، لتعمل في 
الوقت نفس��ه على اس��تحداث فرص توظي��ف كبيرة 
في قط��اع النقل والضيافة. وكذلك س��يعمل تطوير 
مدينة المعرفة االقتصادية والتوسعات المستقبلية 
ف��ي الجامع��ات عل��ى اس��تحداث ف��رص اقتصادية في 
التعلي��م والصناع��ات القائمة على اس��اس المعرفة، 

مثل: البحث والتطوير، وتكنولوجيا المعلومات.

وهناك فرص كبيرة الستحداث التوظيف في صناعات 
االنشاء، نتيجة المشاركة الخاصة في اعادة التطوير او 
بوساطة الشركات العامة والخاصة، التي ستطلب قوة 
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عاملة كبيرة على مدار االعوام الثالثين القادمة، وس��يعود ذلك بالنفع والفائدة على المش��روعات متوس��طة الحجم 
وصغيرة الحجم. ويوصي المخطط الش��امل بإيجاد االراضي الصناعية االضافية واالراضي االقليمية والتجارية باالحياء 
في جزء من مخطط اس��تعمال االراضي لضمان ان يكون هناك مورد من االراضي على نحو معقول لدعم المش��روعات 
في هذه القطاعات. ويحدد مخطط استعمال االراضي ايضًا المواقع االستراتيجية لالستعماالت المركزية على مستوى 

مقياس المدينة، مثل: اسواق الفاكهة الجديدة، واسواق الحراج، واسواق المواشي، وأسواق بيع اللحوم.

11 - توقعات وتوزيعات القوى العاملة:
اس��تناداً ال��ى االتجاهات الحالية في نمو فرص العم��ل والقوى العاملة ينبغي ان تزيد فرص العم��ل في المدينة المنورة 
ال��ى ثالث��ة اضعاف على م��دار الثالثين عامًا القادمة. وبذلك تتماش��ى متطلب��ات القوة العاملة بوجه ع��ام مع معدالت 
النم��و المتوقعة في قطاعات االقتصاد الكثيرة في مخطط التنمية الواس��ع. وبصفة عامة تصل معدالت المش��اركة 
الحالية للمكون السعودي في القوى العاملة فوق 15 عامًا الى 61.1 % و 13.6 % للذكور واالناث على التوالي. ويالحظ 
ان معدالت المشاركة الحالية في قوة العمل من العمالة السعودية من الذكور منخفضة نسبّيًا، وحاجتها الى التعليم 
والتدريب في مجاالت محددة وجاذبة لبعض الوظائف المتاحة. وترتفع نسبيًا معدالت البطالة للسعوديين من الذكور 
للس��بب نفس��ه الذي يؤدي ال��ى انخفاض معدالت المش��اركة. في الوق��ت الذي تنخف��ض معدالت المش��اركة الحالية 
للس��عوديات الس��باب اجتماعية واخرى تتعلق بالتعليم والتدريب وبكون الوظائف الت��ي تعّد مالئمة من طابٍع معيٍن. 

وستعمل برامج التعليم والتدريب على تحقيق مواءمة افضل بين القوى العاملة السعودية ومتطلبات العمل.

 التأثيرات المتوقعة للتوسع والنمو المستقبلي
ف��ي ظ��ل الزي��ادة المتوقع��ة لع��دد س��كان المدين��ة المن��ورة 
وزائريها، يجب القيام باالس��تعدادات الالزمة واجراء الدراسات 
المتأني��ة للوق��وف عل��ى كيفية اس��تيعاب 2,6 مليون نس��مة 
ُيتوقع ان يعيش��وا في المدينة المنورة بحل��ول العام 1462ه�. 
وإذ تش��هد المدين��ة نمّواً س��كانّيًا س��ريعًا، فإنه يتعي��ن تلبية 
احتياج��ات الس��كان والزائري��ن، حالي��ًا وف��ي المس��تقبل، وم��ن 

االحتياجات:

1 -  التاثيرات العمرانية:
1 - تنمية المدينة: الس��تيعاب عدد اكبر من السكان الدائمين 
واس��تيعاب معظ��م مش��روعات التنمي��ة الجدي��دة بوس��اطة 
الكثاف��ة والتركي��ز في االحي��اء المعاد تطويرها داخ��ل المدينة 
الحالية او بوس��اطة االنتش��ار الى بعض التوسعات المحدودة- 
ف��ي بعض المناطق الحالي��ة- في مناطق ت��م تخطيطها فعليًا 

الستيعاب النمو.

ادارة فعال��ة لالراض��ي واس��تعماالتها: بوس��اطة  2 - تنظي��م 
ادارة لمس��احات االراض��ي المطلوبة لالس��تعماالت الس��كنية 
والتجاري��ة واالداري��ة، ويعط��ى تفصي��الت واضحة ع��ن مناطق 

الكثافة العمرانية والتمركز واالنتشار السكاني.

3 - منظوم��ة متكامل��ة للنق��ل: ارتب��اط المدين��ة 

عل��ى نحو جي��د بمنظومة نقل حديث��ة فعالة تقوم 

عل��ى الت��وازن والتكامل بين انماط متع��ددة للنقل 

بكفاءة وفاعلية، مثل: محطات للقطار، مطارات، 

ترب��ط بي��ن مناط��ق النم��و المختلف��ة بالمدين��ة. 

وس��يكون النقل الع��ام ذا نوعي��ة عالية مرن��ًا قاباًل 

للتطوي��ر ويلب��ي احتياج��ات ال��زوار، م��ا يعم��ل على 

تش��جيع وتكثيف الحركة ف��ي المنطق��ة المركزية 

س��واء حركة المش��اة أو االنتقال بوسائل النقل، مع 

خفض التركيز على السيارات الخاصة.

4 - نوعية مميزة من الفضاءات العامة والمفتوحة: 

فيكون في االحياء ثالثة انواع من الفضاءات العامة: 

فضاءات خاصة لالسر، فضاءات خاصة للتجمعات؛ 

فضاءات عامة مشتركة.

5 - تحسي���ن وتطوي����ر وتنظي�����م شبكة الطرق: 

واستكم�����ال تدرجه����ا الهرم����ي، لتحقيق الوصول 

المرور  حركة  وتوزيع  بيسر،  المختلفة  المواقع  الى 
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قطاعات  بين  ما  في  المركبات  وانتقال  المناطق،  بين  ما  في 

المدينة المختلفة. 

الى  الوصول  يسهل  نحو  على  لالحياء:  المكاني  التنظيم   -  6

العامة  والساحات  الحي  وحديقة  والخدمات  المحلي  المسجد 

بوساطة مسارات مشاة مالئمة.

التاريخي��ة: م��ع انش��اء مراك��ز حضاري��ة  7 - حماي��ة المواق��ع 

حولها، وتطوير مواقعها، وربطها بالمس��جد النبوي الش��ريف 

والمنطق��ة المركزي��ة وبمعال��م المدين��ة المن��ورة، والحفاظ 

عليها من اجل االجيال القادمة.

8 - الحاجة الى المس��اكن: يحدد المخطط الش��امل االحتياجات 

المس��تقبلية للمدين��ة من وح��دات االس��كان ومجمل عددها 

527 الف وحدة س��كنية تقريبًا بحل��ول العام 1462ه� بما فيها 

الس��كن الحال��ي. وتضع ه��ذه التقدي��رات في الحس��بان العرض 

والطل��ب المس��تقبليين وتحدي��د أع��داد الوح��دات 

وانماطها وتوزيعاتها على االحياء السكنية.

وكذلك يتضمن مخطط االس��كان هدفًا ادنى قدره 

يت��م  معقول��ة  بأس��عار  س��كنية  وح��دة   100.000

بناؤها عل��ى مدار الثالثين عامًا وه��ي مدة المخطط 

الشامل للمدينة المنورة.

9 - تحسين المرافق والخدمات:

برفع الطاقة االستيعابية للمرافق والبنية االساس 

لتلبية االحتياجات المستقبلية من المياه والصرف 

والكهرب��اء  االمط��ار(  ومي��اه  والمج��اري  )الصح��ي 

واالتصاالت وجمع النفايات والتخلص منها وغيرها. 

وكذل��ك يس��عى المش��روع ال��ى تغطي��ة النقص في 

الخدمات العام��ة حتى العام 1462ه� كم��ًا وتوزيعًا. 
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وق��د تم تحدي��د انواع واع��داد وتوزيع��ات الخدم��ات المطلوبة 
بن��اء على اس��اس المعايير والمع��دالت التخطيطية للخدمات 
المتبع��ة ف��ي المملك��ة بحس��ب نوعيته��ا وتوزيعه��ا ونط��اق 
تغطيته��ا واعداده��ا. ويمر إيج��اد الخدمات الديني��ة والصحية 
والتعليمي��ة واالمنية والبريدية في 6 مراح��ل تبلغ كل منها 5 

سنوات حتى العام 1462ه�.

10 - فرص العمل:

يتوق��ع ان تكون هناك حاجة الى اكثر م��ن مليون وظيفة العام 
1462ه� اس��تناداً الى تزايد عدد السكان السريع والديمغرافيات 

المتغي��رة وق����وة العم��ل المتوق���ع����ة. ويخص��ص تخطي��ط 
اس��تعماالت االراض��ي للمدين��ة المن��ورة الع��ام 1462 االراضي 
المطلوب��ة للوظائف ف��ي القطاعات العامة وقطاعي الس��ياحة 

والرعاية الصحية والقطاعات التجارية واالدارية والصناعية.

2 -  التأثيرات االجتماعية واالقتصادية:
تتضم��ن التأثي��رات االجتماعي��ة واالقتصادية للتوس��ع والنمو 
العمران��ي المس��تقبلي تحس��ينات مجتمعي��ة متوقع��ة نتيجة 
لتطبي��ق توصي��ات المخط��ط الش��امل في م��ا يتعل��ق بهيكلة 
اس��تعماالت االراض��ي لتحقي��ق االس��كان والخدم��ات والمرافق 

العامة وتحقيق فرص العمل، وتشمل هذه التأثيرات:

1 - رف����ع مست�����وى الحي����اة العمراني�����ة وتعظيم كف����اءته���ا 
واستدامتها وتشجيع التماسك االجتماعي، اذ ُتخطط المدينة 
الخدمات  المتكاملة  االمجتمعات  االحياء  وحدات  اساس  على 

والمرافق والفضاءات المفتوحة.

2 - تجدي��د االحياء القديم��ة: وتحويل المناطق العش��وائية الى 
مناطق س��كنية حديث��ة وجاذبة للعيش فيه��ا ومزودة بكافة 
الخدم��ات والمراف��ق الالزم��ة، واالهتم��ام بتنس��يق مواقعه��ا 

وفضاءاتها لتكون بيئات سكنية جميلة ومعاصرة.

3 - االستقرار االجتماعي لسكان المناطق العشوائي����ة: باتب����اع 
الميس���رة  المساك��ن  وانشاء  السكان  الستيعاب  سيرورات 

لجميع المحتاجين باعتماد استراتيجيات متنوعة.

4 - تحقي��ق التضامن االجتماعي: بتحقي��ق الدعم للمنظومات 
االجتماعي��ة واالقتصادي��ة التي تتضمن ابواب��ًا متكافئة لجميع 
الس��كان للحص��ول عل��ى خدم��ات اجتماعي��ة وف��رص للعم��ل 

وفرص للتنمية االقتصادية. 

ذوي  لالش��خاص  الش��امل  الوص��ول  تس��هيل   -  5

االعاق��ة البدني��ة بتطبي��ق منظومات واش��تراطات 
لهذا الغرض. 

6 - بناء م��دارس جديدة، وعيادات، ومستش��فيات، 
وخدم��ات حكومية، مث��ل: الدفاع المدن��ي، والهالل 

االحمر، والمرور، إلخ.

7 - االدارة المس��تديمة لالراض��ي: بوس��اطة ادم��اج 
افض��ل مم����ارس��ات االدارة ف�����ي تطوي��ر االراض���ي 
وس��يرورات البناء وس��يتم بذلك استيعاب الفرص 
االقتصادي��ة وتحقي��ق المواقع المالئمة الس��تيفاء 
االحتياج��ات المتزاي��دة، ما س��يؤتي ثم��اره اجتماعيًا 

واقتصاديا.

8 -  إيجاد االراضي: ويتضم��ن إيجاد االراضي التجارية 
والصناعي��ة الالزم��ة لتلبي��ة احتياج��ات المش��اريع 
االقتصادية لتحقيق فرص العمل للس��كان وتلبية 

احت ياجات العدد المتنامي من الزوار.

الصغي��رة والمتوس��طة  المنش��آ��ت  9 - تش��جي���ع 
ودعمها بوس��اطة منظومات اس��تعماالت االراضي 
والتعلي��م والحواف��ز وبرام��ج التدريب، م��ع اهتمام 
الثقافي��ة  المنتج��ات  تروي��ج  بمش��روعات  خ��اص 

والفنية التي تتميز بها المدينة بوجه عام.
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 الخالصة والتوصيات
يقدم المخطط الش��امل للمدين��ة المنورة حتى العام 1462ه� تصورات متكاملة لتنمي��ة وتطوير المدينة في محاور 
متعددة مترابطة وبوس��اطة مستويات تخطيطية متعددة ومتكاملة. ويمثل المخطط الشامل نموذجًا للتخطيط 
المنهج��ي المتوافق مع متطلبات النمو الس��كاني وما يس��تتبعه من نمو وتوس��ع عمراني ومن اتس��اق مع مؤش��رات 
الحياة العمرانية واالحتياجات والمتطلبات المس��تقبلية للسكان بأس��لوب متدرج متكامل. ويتوقع ان ينعكس كل 
ذلك على تغيرات وتحسينات مهمة في التركيبة االجتماعية وفي طبيعة العالقات بين االسرة والمجتمع، ما سيكون 
ل��ه اكبر االث��ر على القيم والمب��ادئ المرتبط��ة بقضايا الحي��اة العمرانية الحالية وما س��يترتب على ذل��ك تطوير قيم 

ومفاهيم جديدة للبنية العمرانية وتحيسن سبل الحياة في المدينة مع الحفاظ على هويتها الثقافية والحضارية.

وتتضمن محاور المخطط الشامل توسعة المسجد النبوي الشريف وتطوير المنطقة المركزية، ويشمل ذلك توسيع 
الس��احات المحيطة الس��تيعاب االعداد المتزاي��دة من المصلين وتحوي��ل المنطقة الى بيئة امنة للمش��اة وتكاملها 
م��ع حرك��ة المركبات. وبناء مدين��ة يمكن العيش فيها بكفاءة، بوس��اطة الحفاظ على مصادر المي��اه والحماية من 

الفيضانات وتحسين منظومة الوديان وتعظيم اعادة استعمال المياه واتباع التقنيات الحديثة في الري.

وكذلك تتضمن تأهيل المناطق العش��وائية وتحقيق الس��كن الميس��ر والتحكم في ارتفاعات المباني. وكذلك يقدم 
المخطط الشامل منظومة متكاملة فعالة للنقل العام، ومنظومة للمركبات والمشاة توافر االنسيابية والسالمة 
وفق المعايير الدولية، ويتضمن ايجاد وس��ائل متعددة للنقل العام مع التدرجات الهرمية المختلفة لش��بكة الطرق، 
اضافة الى منظومة كاملة مترابطة الفضاءات العامة، وموافرة وس��ائل الراحة للمش��اة، وفيها الس��احات المفتوحة 

والخضراء ومحطات المواصالت والمحاور متعددة الوسائط والمراكز الحضارية وغيرها.

وتوافر المحاور التنموية االس��اس بيئة عمرانية اقتصادية اس��تثمارية وتتضمن توجهات وبرامج مختلفة في تنمية 
قطاعات االسكان والخدمات والنقل والمرافق والفضاءات العامة والبنية االساس، ما سيكون لذلك تأثيرات اجتماعية 
كبيرة وموس��عة على مجتمع وس��كان المدين��ة المنورة، وتأثيرات موجبة على مس��تقبل االجي��ال القادمة؛ ومن ثم 
س��يقوم بتوجيه التنمية والتوس��ع العمراني في اطار متوازن بين موارد االرض باستعماالتها المختلفة والحفاظ على 

البيئة الطبيعية وبين االستغالل االمثل للمقومات واالمكانات التي تتوافر في المدينة.

وكذلك س��يعمل المخطط على تحقيق بيئات سكنية في مواقع مخططة متنوعة الكثافة تتوافق مع نمط االنتشار، 
وتتوازن مع توزيع ونمط استعماالت االراضي.

وس��يتركز تحقيق االس��كان على نحو اساس للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والدخل المتوسط. اضافة الى تحقيق 
فرص اسكانية جديدة بدمج المناطق العشوائية وتحسين البيئة العمرانية االقتصادية االجتماعية فيها.

وكذلك سيس��هم تحسين ش��بكة الطرق مع انش��اء المنظومة المتكاملة للنقل العام في ايجاد الترابط الالزم بين 
مناط��ق واحي��اء المدينة والمنطق��ة المركزي��ة ومراكز الخدم��ات والمعالم الحضاري��ة والتاريخية بها، ما سيس��اعد 
عل��ى ترابط وتكام��ل البني��ة االجتماعية االقتصادية وس��يؤثر بقوة على تماس��ك البيئ��ة العمرانية وت��وازن عناصرها 
ومكوناته��ا. اضافة الى التأثيرات الموجبة المتوقعة لتحقيق الخدمات المتكاملة للس��كان على اس��تقرار وتماس��ك 
المجتمع��ات المحلية واس��تيفاء حاجاتها المختلفة ورفع المس��توى المعيش��ي لها وتحس��ين الحي��اة العمرانية على 

مستوى المدينة بصفة عامة.
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 مدير عام بلدية دبي المهندس حسين لوتاه ومدير مركز البيئة
حسين الفردان في المعرض

من أنشطة
المؤسسات

معرض تكنولوجيا المياه و الطاقة و البيئة
)WETEX 2016(

تح��ت رعاية س��مو الش��يخ حمدان ب��ن راش��د آل مكتوم 
افتت��اح مع��رض  ت��م  المالي��ة  نائ��ب حاك��م دب��ي وزي��ر   ،
 )WETEX 2016( تكنولوجي��ا المي��اه و الطاق��ة و البيئ��ة
ف��ي الفترة من 4 – 6 أكتوب��ر 2016 في مركز المؤتمرات 
والمع��ارض ف��ي دب��ي.  يع��د مع��رض ويتيك��س منص��ة 
عالمية رائدة ومميزة تس��تقطب سنويا القطاع التجاري 
والصناعي في مجاالت المياه والطاقة والبيئة مس��تهدفا 
المتخصصي��ن والمجتمع والذي يهدف الى رفع مس��توى 
الوع��ي بأهمية المحافظة على الم��وارد الطبيعية ودعم 

االستدامة البيئية.

و تمثلت مش��اركة منظمة الم��دن العربية في المعرض 
م��ن خ��الل مرك��ز البيئ��ة للم��دن العربي��ة به��دف تعزيز 
التواصل على مس��توى القيادات البيئية في الوطن العربي 
وتمكينها م��ن أجل تحقيق رؤيتنا نحو مدينة عربية ذات 
بيئ��ة صحي��ة خالية م��ن التل��وث ومجتمع واع ومش��ارك 
و المش��اركة الفعال��ة في منب��ر يجمع قط��اع األعمال مع 
الجه��ات الحكومي��ة والقط��اع الخ��اص من خ��الل الحوار 
بي��ن الجه��ات المعني��ة حي��ث يه��دف المركز ال��ى توثيق 
ص��الت التع��اون، وعق��د الش��راكات ومذك��رات التفاه��م 
والمؤسس��ات  والخاص��ة  الحكومي��ة  المؤسس��ات  م��ع 
ومنظم��ات المجتم��ع المدني البيئية المحلي��ة والعربية 
ومؤسس��ات  االستش��ارية  الدولي��ة  البيئي��ة  والهيئ��ات 

األبحاث.

وقد زار جناح مركز البيئة للمدن العربية وهو مؤسس��ة 
تابع��ة لمنظمة الم��دن العربية، العديد من المس��ئولين 
الحكوميين و الش��ركاء والمدراء التنفيذيين للشركات 
والمنظم��ات البيئي��ة وت��م م��ن خ��الل المع��رض عرض 

والتثقي��ف  التوعي��ة  ف��ي  ودوره  البيئ��ة  مرك��ز  منج��زات 
وتنظي��م المؤتمرات ونقل أفضل الممارس��ات.  ويصدر 
ع��ن المركز  »مجل��ة بيئة الم��دن االلكترونية« و »مجلة 
البيئ��ة«  االلكترون��ي »أخب��ار  بيئت��ي« والموق��ع  األطف��ال 
وكله��ا تعتبر نافذة لنش��ر المعرفة وزي��ادة الوعي البيئي 
ف��ي المجتمع. وقد هيأت مش��اركة مرك��ز البيئة للمدن 
العربي��ة ف��ي المع��رض  الفرص��ة  لإلطالع عل��ى التقنيات 
الحديث��ة في مج��االت المياه و البيئ��ة و الطاقة الخضراء. 
والبحث عن الش��راكات م��ع الهيئات الداعم��ة والعلمية 

ومؤسسات األبحاث.
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من أنشطة
المؤسسات

تنظيم مركز البيئة 
للمدن العربية:

البرنامج التدريبي 
»االبتكار 

واالستدامة 
للمدن العربية«

 جانب من الجلسات ومشاركة فاعلة

العربي��ة  للم��دن  البيئ��ة  مرك��ز  نظ��م 

البرنامج التدريبي »االبتكار واالس��تدامة 

للم��دن العربي��ة« وذل��ك بالتع��اون م��ع 

الجامع��ة الكندي��ة وبدعم م��ن منظمة 

الم��دن العربي��ة  في دب��ي ف��ي الفترة من 

18 - 22 س��بتمبر 2016 . جاء تنظيم البرنامج انطالقًا من حرص مركز 

البيئة للمدن العربي��ة على مواصلة تنظيم البرام��ج والدورات التدريبية 
لرف��ع الكف��اءة بالتوعية البيئي��ة والمس��اهمة بتطوير الق��درات العربية 
وتمكينه��ا م��ن مواكب��ة التحدي��ات البيئي��ة انطالق��ًا م��ن رؤي��ة المرك��ز 
بضرورة إعداد جيل واع ومش��ارك في تحس��ين الظروف الصحية للمدينة 

العربية.

ش��ارك ف��ي البرنام��ج 20 مش��اركًا م��ن مختل��ف المؤسس��ات المعني��ة 
باالس��تدامة داخل اإلم��ارات وخارجه��ا. وتم تنظي��م البرنام��ج على مدى 

خمسة متضمنا العناوين التالية:

الي��وم األول: مقدم��ة إلى االس��تدامة واالبتكار، والنم��و االقتصادي في 
المدن العربية:

 الس��ياق العالمي لالبتكار واالستدامة -  تحديد االولويات والفرص للمدن 
العربية -استراتيجيات لتحقيق النمو االقتصادي واالستدامة.

الي��وم الثان��ي: االنتق��ال المرب��ح اللي��ات وتقني��ات الطاق��ة منخفض��ة 
الكرب��ون: كف��اءة الطاق��ة وإدارة الطل��ب عل��ى الطاق��ة  - التكنولوجيات 
الجديدة .. الفرص والعمليات - توليد الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة.

 الي��وم الثالث: التخطي��ط المتكام��ل للنق��ل واس��تخدامات االراضي:
التنمي��ة االقتصادي��ة م��ن اس��تخدام األراض��ي وتخطي��ط النق��ل- النق��ل 
الجماع��ي منخفض الكربون وما يرتبط به من عوائد اقتصادية على قيمة 
األرض وفوائ��د بيئي��ة - النه��ج االس��تراتيجي للتح��ول م��ن االعتم��اد على 

السيارات الى وسائل نقل صديقة للبيئة.

الم��وارد: وإدارة  للنف���اي����ات  المت��ك��ام���ل����ة  االدارة  الراب��ع:   الي��وم 
النف���اي�����ات  إدارة   - والم��وارد  للم��واد  واإلقليمي��ة  المحلي��ة  التدفق��ات 
المتقدم��ة واس��ترداد الم����وارد- التكن���ولوجي��ات والعملي��ات اإلنتاجي��ة 

للموارد المتقدمة.

اليوم الخامس: اإلدارة المتكاملة للموارد المائية:
إدارة م��وارد المي��اه وش��بكات التوزي��ع - المي��اه المتقدم��ة و التصمي��م 
الحض��ري المتقدم لش��بكات المي��اه - التقنيات الحديث��ة والمتقدمة في 

الري والزراعة.

اشتمل البرنامج التدريبي على عروض تقديمية وجلسات نقاش تفاعلية 
حول مفاهيم االس��تدامة واالبتكار والتغير المناخي واستراتيجيات النمو 
االقتص��ادي واالدارة المتكاملة للمي��اه والطاقة والهواء هادفا الى تدريب 
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 من التكريم م�ن الجلسات

بقدرات��ه��م  والنه����وض  المش��اركي���ن 
ليكون�����وا عناص���ر فاعلي��ن ف��ي تحقيق 

التنمية المستدامة.

ت��م تنظي��م البرنامج التدريب��ي كالتالي:
أدار البرنام��ج التدريبي المحاضر الدكتور 
ش��ارلي هارقروف��ز م��ن اس��تراليا وال��ذي 
يعتب��ر م��ن الباحثي��ن المتخصصي��ن في 
االس��تدامة والتح��والت حي��ث رك��ز على 
المس��تدامة  التنمي��ة  خب��راء  تقدي��م 
الرائدة في العالم على مدى الس��نوات ال�� 
15 الماضي��ة، وق��دم مس��اهمة قوية في 
هذا المج��ال من خالل كتابات��ه، وتقديم 
االستش��ارات، والتحدث أمام الجمهور. 
و يصق��ل تجارب��ه م��ن خ��الل اس��هاماته 
ف��ي الجان��ب التعليمي على المس��تويين 
الجامع��ي والدراس��ات العلي��ا ف��ي جامعة 
كيرت��ن وخلق مواد تعليمية واس��عة في 
عدد من المجاالت المتعلقة باالستدامة 
 و قد ش��ارك ف��ي تألي��ف 5 كت��ب دولية . 
ت��م تكري��م المش��اركين ف��ي البرنام��ج 
للم��دن  البيئ��ة  مرك��ز  مدي��ر  بحض��ور 
العربية و م��ن الجامعة الكندية الدكتور 
كري��م  ش��يلي – مدير الجامع��ة الكندية 
باالضافة الى تكريم المحاضر والمساعد 

الخاص به.

 احدى الجلسات

 جان�ب من التكريم
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 رئيس المجموعة يلقي كلمته

 من الحضور

مجموعة العمل 
الثقافي للمدن 
العربية تطلق 

مبادرة »أنوار 
المستقبل«

نّظمت مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية، التابعة لمنظمة المدن 
العربي��ة، وبالتع��اون م��ع بلدي��ة مادب��ا )األردن(، الواقع��ة إل��ى الجنوب من 
العاصم��ة عّم��ان، حفاًل إلطالق مب��ادرة »أنوار المس��تقبل«، وه��ي مبادرة 
ش��بابية تطّوعية تهدف إلى تطوير معارف الش��باب في محافظة مادبا في 
مختل��ف القضاي��ا الثقافية والفكري��ة المعاصرة، وتوظي��ف طاقاتهم في 
أعم��ال تطوعية لخدمة مجتمعهم المحلي. ويتول��ى إدارة هذه المبادرة 

ثمانية من الشباب تتراوح أعمارهم بين 22 و29 عامًا.

رع��ى الحف��ل نائ��ب رئي��س البلدي��ة أش��رف القس��وس نيابة عن رئيس��ها 
مصطفى المعايعة، وتحدث في المناس��بة الدكتور أحمد الحاليبة، و نبيل 
غيش��ان عضو مجلس النواب األردن��ي، كما ألقى رئي��س مجموعة العمل 
الثقافي للمدن العربية، سامر خير أحمد، كلمة تعريفية حول التعاون مع 
البلديات في تطوي��ر العمل الثقافي، ورؤية منظمة المدن العربية لتعزيز 
وتنش��يط الدور الثقافي للبلديات، وتوجهات مجموعة العمل الثقافي في 

هذا السياق.

وتحدث عدد من المش��اركين في المبادرة عن طموحاتهم ومساعيهم 
التطوعّي��ة المس��تقبلية. حض��ر الحفل عدد م��ن أهالي مادبا ونش��طائها 

ومن مكتب مجموعة العمل الثقافي الورا الحديد ورشا الشواربة.
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 المنتدى العربي لنظم المعلومات ينظم دورة تدريبية
»ادارة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام«

نظ��م المنتدى العرب��ي لنظ��م المعلوم��ات بالتعاون مع 
أمان��ة عم��ان الكب��رى في مرك��ز الحس��ين الثقاف��ي دورة 
تدريبية بعنوان  »ادارة الش��راكة بي��ن القطاعين الخاص 
والع��ام« ف��ي الفت��رة م��ن 24 - 26 /7 /2016 لمدة )15( 

ساعة تدريبية.

اهمي��ة  عل��ى  المش��اركين  اط��الع  ال��ى  ال��دورة  هدف��ت 
الش��راكة بي��ن القطاعي��ن الع��ام و الخاص وال��ذي يحظى 
باهتم��ام الحكومات في مختلف انح��اء العالم خاصة بعد 
أن اصبح��ت عملية النمو االقتص��ادي واالجتماعي تعتمد 
على حش��د كافة امكان��ات المجتمع من طاق��ات وموارد 
وخبرات لتش��ارك في تنظيمات مؤسس��ية تتولى إنش��اء 

وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها.

وق��ال نائب مدير المدين��ة للمناطق والبيئ��ة المهندس 
باس��م الطراون��ة خالل حف��ل تخري��ج المش��اركين نيابة 
ع��ن مدي��ر المدين��ة المهن��دس عم��ر الل��وزي ان االمانة 
له��ا اهتمام��ات ف��ي قطاع��ات النق��ل والبيئ��ة والطاق��ة 
البديل��ة ، مش��يدا بالمنت��دى العربي وادارته عل��ى البرامج 
التدريبي��ة  الت��ي ينظمه��ا المنتدى حيث لمس ش��خصيا 
بنوعية واهمية وتمي��ز  تلك البرامج التدريبية من خالل 

مشاركته الشخصية في عدد منها.

وبي��ن مدي��ر المنتدى المهن��دس جميل محم��د العملة 

أن االهتمام في الش��راكة بين القطاعي��ن الخاص والعام 

جاء عندما واجهت المؤسس��ات المنفصلة والمستقلة 

التنموي��ة  األه��داف  تحقي��ق  ف��ي  وصعوب��ات  تحدي��ات 

بالمستويات الطموحة المستهدفة.

ولف��ت المهن��دس العمل��ة أن تنظب��م المنت��دى العربي 

الم��دن  منظم��ة  دع��م  س��ياق  ف��ي  يأت��ي  ال��دورة  له��ذه 

العربي��ة للبلدي��ات األعضاء ف��ي منظمة الم��دن العربية 

والتاح��ة الفرصة للمش��اركين الذين يمثل��وا العديد من 

البلدي��ات االردنية لالحت��كاك والتفاعل وتب��ادل الخبرات 

فيم��ا بينه��م واالس��تفادة م��ن النش��اطات والخدم��ات 

الت��ي يقدمه��ا المنت��دى بهدف تنمي��ة الق��درات القيادية 

واالداري��ة والمعرفي��ة لديه��م وتعزيزه��ا بالموضوع��ات 

التدريبة المناسبة.

اقس��ام  ورؤس��اء  الم��دراء  م��ن   30 ال��دورة  ف��ي  ش��ارك 

يمثل��ون امانة عم��ان ، ووزارة الش��ؤون البلدية، وبلديات 

)الزرقاء،مادب��ا، الوس��طية، جرش، الطفيل��ه، بيرين، بني 

حميده(.

 المشاركون في الدورة
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دورة تدريبية  ...و
“HTML“في البرمجة بعنوان

لنظ��م  العرب��ي  المنت��دى  مؤسس��ة  دع��م  س��ياق  ف��ي 
الم��دن  منظم��ة  ف��ي  االعض��اء  للبلدي��ات  المعلوم��ات 
العربية ف��ي مجال  التدريب نظم المنت��دى العربي لنظم 
  2016 لع��ام  التدريبي��ة  خطت��ه  وضم��ن  المعلوم��ات 
نظ��م دورة تدريبي��ة  متخصص��ة   ف��ي  مج��ال تكنلوجي��ا 
 Web Design with )HTML, CSS( المعلومات بعنوان

برمجة وتصميم صفحات المواقع االلكترونية.

جاء تنظيم الدورة  في إطار جهود المنتدى العربي لنظم 
المعلوم��ات كمؤسس��ة من مؤسس��ات منظمة المدن 
العربي��ة وال��ذي يحظ��ى بدع��م  ورعاي��ة من امان��ة عمان 
الكب��رى  في تأهي��ل الكوادر التقنية ف��ي البلديات والمدن 
العربي��ة األعض��اء ف��ي منظم��ة الم��دن العربي��ة ليكونوا 
قادري��ن على مواكب��ة كل ما هو جدي��د وحديث في مجال 

تكنلوجيا المعلومات.

هدف��ت ال��دورة الت��ي اس��تمرت اربع��ة اي��ام ال��ى  تدري��ب 

المش��اركين على اساس��يات تصميم صفح��ات االنترنت 

و تزويد المش��اركين بالمهارات الالزم��ة لذلك من خالل 

التطرق الى لغة  توصيف النص التشعيبي )HTML(، شرح 

الرس��وم وطريقة اس��تخدامها ، نظرة عامة عن األنماط 

االنسيابية )CSS(، ش��رح أنماط وخصائص )CSS(، شرح 

طريق��ة رب��ط HTML  م��ع CSS .. وغيره��ا. ش��ارك ف��ي 

الدورة التدريبية )17( س��بعة عشر مشاركا يمثلون عدد 

من البلديات منها: الرصيف��ة ، مأدبا ، عجلون ، باإلضافة 

الى مشاركين من امانة عمان الكبرى من دوائر تكنلوجيا 

المعلوم��ات، نظ��م المعلوم��ات الجغرافية،  االس��تثمار، 

منطق��ة بس��مان و  المنت��دى العربي لنظ��م المعلومات 

وحصلت الدورة على تقييم عام مقدارة 86 %.
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وضم��ن  المعلوم��ات   لنظ��م  العرب��ي  المنت��دى  نظ��م 
تدريب����ي��ة   دورة   2016 ل���ع�����ام  التدريب���ي�����ة  خط��ت�����ه 
متخصص��ة ف��ي مج��ال تكنلوجي��ا المعلوم��ات بعن��وان:  
  G r a p h i c  D e s i g n  / A d o b e  P h o t o s h o p 

يعتبر برنامج  Photoshop فوتوشوب من  أشهر برامج 
التصمي��م حيث  يلقى إقبااًل كبيراً من المس��تخدمين في 
جمي��ع أنحاء العالم نظ��راً لما يوفره م��ن إمكانية كبيرة 
وطف��رة ف��ي التصمي��م  والتعدي��ل ويمك��ن م��ن خ��الل 
برنامج  Photoshop إنش��اء إعالنات وتصميمات وعمل 
اللوحات والالفتات والش��عارات وهو وأيضًا يس��تخدم في 

معظ��م المج��االت العملية مث��ل الهندس��ة وغيرها من 

االعمال الكثيرة .

مش��اركا  عش��ر  خمس��ة  التدريبي��ة  ال��دورة  ف��ي  ش��ارك 

يمثل��ون عدد من البلدي��ات األعضاء ف��ي منظمة المدن 

العربي��ة  ووزارة البلدي��ات باالضاف��ة ال��ى مش��اركين من 

ع��دد من دوائر امانة عمان الكب��رى منها دائرة تكنلوجيا 

المعل���وم����ات ودائ�����رة نظ��م المعلوم��ات الجغرافي��ة،  

باالضاف��ة ال��ى مش��اركين م��ن المنت��دى العرب��ي لنظ��م 

المعلومات.

 ...و دورة تدريبية  
Graphic Design /Adobe Photoshop
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إغالق
ترشيحات

الجوائز 
المعمارية 

وتجميل
 المدن

منظمة  ج��ائ��زة  م��ؤس��س��ة  أع��ل��ن��ت 
المدن العربية التي تتخذ من الدوحة 
الترشيحات  لها عن إغالق باب  مقراً 
لجوائز الدورة الثالث���ة عش���ر لجائزة 
المنظمة و التي بلغ عدد ترشيحاتها 
المعمارية  للج���وائز  ترشيح���ًا   )49(
وج���وائ��ز تخ�ض���ي���ر وتجميل المدن 

بأفرعها الثالث.

ال��ج��ائ��زة عيسى  وق���ال م��دي��ر ع���ام 
الب����در أن اللج��ن������ة الت��حضي���ري����ة 
الترشيحات  في  بالنظ���ر  المكلف���ة 
الختي��ار  التحك�ي���م  هيئ����ة  وكذلك 
في  عملها  تب����دأ  س��وف  الفائ���زي���ن 
الربع األخير من شه��ر فبراير 2017. 
عن  اإلع��الن  سيتم  أن��ه  البدر  وذك��ر 
العربية  المدن  من  الفائزين  اسماء 
والباحثي����ن والمهندسين والخبراء 
وتجميل  وت��خ��ض��ي��ر  ال��ع��م��ارة  ف���ي 
2017، حيث سيتم  المدن  في مايو 
تنظيم احتفالية يحضرها قادة مدن 
فضاًل  بارزة  عربية  بلديات  ورؤس��اء 
في  العاملي��ن  المدعوي��ن  كبار  عن 

مجاالت خدمة المدن العربية.

منظم��ة  جائ��زة  أن  بالذك��ر  الجدي��ر 
الم��دن العربي��ة هي مؤسس��ة تابعة 
لمنظم��ة الم��دن العربي��ة وتنش��ط 
ف���ي تحفي�����ز الم�����دن والب��احثي�����ن 
والمهندس��ين والخب��راء الع��رب في 
مجاالت العمران وتقنية المعلومات 
وتخضي��ر وتجمي��ل الم��دن والبيئة. 
وذل��ك م��ن خ����الل ج��وائ��ز تمنحه��ا 
س��نويًا للمبدعين والمتميزين من 
العاملين ف��ي قضايا الم��دن ونموها 

وازدهارها.
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تقرير

مساهمات الكويت 

في أفريقيا..

رؤية اقتصادية 
تمتزج بمقاربة 

إنسانية

المعاص��ر  االس��تراتيجي  الفك��ر  انطل��ق 
للكوي��ت تج��اه أفريقي��ا من خ��الل رؤية 
إنس��انية  اقتصادي��ة امتزج��ت بمقارب��ة 
ته��دف إل��ى تنمي��ة ق��درات المجتمعات 

الفقيرة بالقارة السمراء والرقي بها.

ولم يغب الش��أن األفريقي عن السياسة 
الخارجي��ة للكوي��ت وكان��ت أفريقي��ا في 
محوره��ا وقدمت العديد م��ن المبادرات 
الس��مراء  الق��ارة  لتل��ك  والمس��اهمات 
من اجل معالجة المعوق��ات التي تعرقل 
عجل��ة التنمي��ة ف��ي تحرك يظه��ر عمق 
العالق��ات التاريخي��ة التي ترب��ط الكويت 

والدول األفريقية.

عل��ى  لالنفت��اح  الكوي��ت  توج��ه  وظه��ر 
العربي��ة  القم��ة  خ��الل  واضح��ا  أفريقي��ا 
األفريقي��ة الثالث��ة الت��ي اس��تضافتها في 
نوفمبر 2013 تحت ش��عار »ش��ركاء في 
التنمي��ة واالس��تثمار« م��ا أب��رز التقارب 
االس��تراتيجي مع أفريقيا عل��ى أنه تقارب 

اقتصادي مغلف بنزعة إنس��انية ال يمكن إنكارها. وأطلق صاحب الس��مو 

أمير دولة الكويت  الش��يخ صباح األحمد خ��الل القمة مبادرات اقتصادية 

كب��رى ل��م تخل م��ن أبع��اد إنس��انية من أج��ل تلبي��ة احتياجات الش��عوب 

األفريقية.

وفي ضوء ما تتمتع به القارة الس��مراء من موارد طبيعية ضخمة إضافة 

إل��ى موق��ع اس��تراتيجي يجعله��ا محط��ة عب��ور اس��تراتيجية بين الش��رق 

والغ��رب بذلت الكويت جهوده��ا لتطبيق مبادرات صاحب الس��مو األمير 

من أجل ضخ االستثمارات والنهوض بالتنمية في أفريقيا.

ووجه س��موه خالل قمة 2013 الصن��دوق الكويتي للتنمي��ة االقتصادية 

العربي��ة بتقدي��م قروض ميس��رة لل��دول األفريقي��ة بمبلغ ملي��ار دوالر 

على م��دى خمس س��نوات وكذلك اس��تثمار وضم��ان االس��تثمار بمبلغ 

ملي��ار دوالر في الدول األفريقية مع التركي��ز على البنية التحتية بالتعاون 

والتنسيق مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية األخرى.

كم��ا خصصت الكوي��ت جائ��زة مالية س��نوية بمبلغ مليون دوالر باس��م 

المرحوم د.عبد الرحمن السميط تخصص لألبحاث التنموية في أفريقيا 

تحت إشراف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وق��ام الصن��دوق الكويت��ي للتنمي��ة االقتصادي��ة العربي��ة بالفع��ل بعمل 

ش��راكات في المجال التنموي مع نحو 30 دول��ة أفريقية أي ما يعادل نحو 

70 % من الدول األفريقية فيما ضخت الهيئة العامة لالستثمار بالتعاون 

مع البنك الدولي والمؤسسات المالية التابعة له وكذلك صندوق التنمية 

الصين��ي األفريقي تمويالت ف��ي مجاالت البنية التحتي��ة والطاقة والزراعة 

والصناعة وغيرها من المجاالت في القارة األفريقية.
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كم��ا قام��ت الكوي��ت ف��ي وق��ت س��ابق 
م��ن نوفمب��ر الجاري بتس��ليم مش��روع 
خ��اص بتعزي��ز نظ��ام تقدي��م الخدمات 
الطبية بمقر مفوضي��ة االتحاد األفريقي 
بتبرع من صاحب الس��مو األمير في اطار 
يولي��ه س��موه  ال��ذي  الكبي��ر  االهتم��ام 
ورؤيته نح��و أفريقيا ويعكس الش��راكة 

الكويتية- األفريقية.

وقوبلت جهود الكويت وتطبيقها لتلك 
المب��ادرات بش��عور كبي��ر باالرتي��اح لدى 
كبار المس��ؤولين العرب واألفارقة وكل 
م��ن جامع��ة ال��دول العربي��ة ومفوضية 

االتحاد األفريقي.

وأش��اد نائب األمين العام لجامعة الدول 
العربي��ة الس��فير احم��د ب��ن حل��ي بالدور 
ب��ه  قام��ت  ال��ذي  واألساس��ي  المح��وري 
القيادة الكويتية ممثلة بصاحب السمو 
األمي��ر خ��الل ترأس��ها القم��ة العربي��ة- 

األفريقية الثالثة.

وقال بن حلي: ان لصاحب الس��مو األمير 
دورا مميزا ومش��هودا في تنفيذ قرارات 
القم��ة العربي��ة األفريقي��ة ميداني��ا التي 

استضافتها الكويت في عام 2013.

كم��ا أعرب��ت رئيس��ة مفوضي��ة االتح��اد 
األفريق��ي دالمين��ي زوم��ا ع��ن تقديره��ا 
للدع��م الكبي��ر ال��ذي تقدم��ه الكوي��ت 
خاص��ة  األفريق��ي  واالتح��اد  ألفريقي��ا 
ف��ي مج��االت البن��ى التحتي��ة واالقتص��اد 

واالستثمار.

وقال��ت إن افتت��اح المرحل��ة األول��ى م��ن 
المش��روع الطب��ي يؤك��د الت��زام صاحب 
الس��مو األمير تج��اه أفريقيا ودعمها في 
مختلف المجاالت التنموية، مش��يرة إلى 

أن الكويت هي الشريك الرئيسي ألفريقيا واالتحاد األفريقي.

وأش��ادت كذلك بجهود س��موه في تنمية أفريقيا ومس��اهمته في تعزيز 
التع��اون العرب��ي � األفريقي، مؤكدة أن هذا المش��روع الذي تم تمويله من 
قبل صاحب الس��مو األمير سيس��هم في تعزيز الخدمات الطبية باالتحاد 

األفريقي.

كم��ا حظيت جهود الكويت بالتقدير الس��يما أنها توس��عت لتدعم أيضا 
اإلج��راءات الت��ي اتخذتها ال��دول األفريقية ف��ي مواجهة »ايب��وال« من أجل 
إيق��اف تمدد الوب��اء الخطير والتي س��اهمت الكويت عبر تبرع س��خي من 
صاحب الس��مو األمير بمبلغ قدره خمسة ماليين دوالر لمنظمة الصحة 

العالمية للمساعدة في مكافحته.

وأكدت الكويت في العديد من المناس��بات أنها ستظل الداعم والمساند 
الق��وي للتنمي��ة ف��ي أفريقي��ا س��واء كان��ت م��ن الكوي��ت كدول��ة أو من 
المؤسسات التابعة للصندوق الكويتي للتنمية العربية واالقتصادية الذي 

يعتبر أفريقيا الساحة الكبرى والرئيسية لدعم المشاريع االقتصادية.

كما شددت على أن أفريقيا هي العمق االستراتيجي للعالم العربي، مؤكدة 
أن عالق��ات الكوي��ت بأفريقي��ا هي األس��اس في تعزي��ز العالق��ات العربية � 

األفريقية.

ول��م يتوقف الدعم الكويتي عند ذلك المس��توى فحس��ب وإنما امتد إلى 
الجمعي��ات اإلغاثية والخيرية الكويتية ومنها الهالل األحمر وبيت الزكاة 
والهيئ��ة الخيري��ة العالمية اإلس��المية وجمعي��ة إحياء التراث اإلس��المي 

للمساعدة في إحياء وتفعيل التعاون العربي � األفريقي.

كما تأسس��ت عام 1981 »لجنة مس��لمي مالوي« إال أن الحاجة كانت في 
مالوي وف��ي غيرها فتم في عام 1984 تغيير االس��م إلى »لجنة مس��لمي 
أفريقيا« وبمرور الوقت أعيد التفكير في االس��م السيما أن برامج اللجنة 

التنموية ومساعداتها وصلت للمسلم وغير المسلم.

واخت��ارت اللجنة اس��م »جمعية العون المباش��ر« في ع��ام 1999 وغدت 
مؤسس��ة كبيرة يس��تفيد الماليين من خدماتها اإلنسانية واالجتماعية 
والصحي��ة والتعليمية ومن مس��اجدها ومدارس��ها وآبارها ومش��اريعها 

الخيرية المختلفة.

وتهدف الجمعية التي أسس��ها المرحوم د.عبد الرحمن حمود السميط 
م��ن خالل أنش��طتها للقي��ام بأعم��ال التنمي��ة للمجتمع��ات األقل حظا 
مس��تهدفة بذل��ك الفئات االجتماعي��ة األكثر احتياج��ا والمرضى واأليتام 

ير
قر

ت
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ومنكوب��ي الكوارث والمجاع��ات والقيام 
بكل أنشطة البر والخير.

وبد�����أت جم��عي�����ة الع����ون المباش������ر 
كمؤسس����ة تطوعي��ة غي��ر حكوم���ي��ة 
مهتم��ة بالتنمي��ة ف��ي األماك��ن األكث��ر 
احتياج��ا ف��ي أفريقي��ا وتق��وم بأعماله��ا 
بأس��لوب علم��ي وال تنظر في مس��اعدة 
الح��االت الفردية وتهت��م بالتعليم بكل 
أنواعه كوس��يلة أساسية لتغيير الوضع 
ف��ي  اإلنس��ان  يعيش��ه  ال��ذي  المأس��اوي 

أفريقيا.

م��ن  جعل��ت  المس��اعدات  ه��ذه  وكل 
والخي��ر  لإلنس��اني���ة  ع���نوان��ا  الكوي����ت 

وللعطاء حول العالم.

وتقدي��را لجه��ود صاح��ب الس��مو األمير 
المتواصل  الكريمة ودعمه  وإسهاماته 
للعملي��ات اإلنس��انية لألم��م المتح��دة 
للحف��اظ عل��ى األرواح وتخفي��ف المعاناة 
ح��ول العالم أقام��ت المنظم��ة الدولية 
بمقرها في نيويوك احتفالية في التاس��ع 
س��موه  لتكري��م   2014 س��بتمبر  م��ع 
اإلنس��اني«  للعم��ل  »قائ��دا  وتس��ميته 
واختي������ار الكوي�����ت »مرك������زا للعم��ل 

اإلنساني«.

وكان��ت الكوي��ت اتخذت في ع��ام 2008 
ق��رارا يجس��د حرصه��ا عل��ى دع��م الدور 
اإلنساني لألمم المتحدة عندما خصصت 
ما قيمته 10 % من إجمالي المساعدات 
اإلنسانية التي تقدمها للدول المتضررة 
الك��وارث  أو  الطبيعي��ة  الك��وارث  م��ن 
الت��ي ه��ي من صن��ع اإلنس��ان لك��ي تقدم 
لمنظم��ات األم��م المتح��دة ووكاالته��ا 

المتخصصة المعنية بالعمل اإلنساني.
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مقاالت

كيف نقضي على الجوع
هالل ايفر و جومو كوامي سندارام

القض��اء عل��ى الجوع والفقر بطريقة مس��تدامة تصرف س��ليم أخالقيا، ومفيد سياس��يا، وممك��ن اقتصاديا، ولم يعد 
التقاعس عن التحرك اآلن خيارا متاحا لزعماء العالم. 

تعه��د زعماء العالم في س��بتمبر الماضي بااللتزام بالقضاء على الجوع بحلول ع��ام 2030، كجزء من أهداف التنمية 
المس��تدامة الت��ي أقرته��ا األمم المتحدة. تب��دو المهمة ضخمة، والواق��ع أن العالم ينتج من الغذاء م��ا يكفي بالفعل 

إلطعام الجميع، فلماذا إذاً تظل المشكلة قائمة؟

هناك ارتباط وثيق بين الفقر والجوع، وهو السبب الذي جعل أهداف التنمية المستدامة تستهدف القضاء على االثنين 
مع��ا، إذ يمث��ل الغذاء نحو 50 % إلى 70 % من دخل ش��خص يعيش عند خط الفقر الذي ح��دده البنك الدولي بما يعادل 
1.90 دوالر أميركي. وتشير تقديرات البنك إلى أن ما يقرب من أربعة أخماس فقراء العالم يعيشون في مناطق ريفية، 

رغ��م أن ه��ذه المناطق تمثل أقل من نصف س��كان العالم، واالس��تنتاج الواضح هنا هو أن زيادة الدخ��ول في المناطق 
الريفية على نحو مستدام أمر مطلوب الستئصال الجوع.

ول��ن تكون هذه بالمهمة الس��هلة، ذلك أن أغلب الدول النامية في أيامنا ه��ذه مثقلة بمعدالت بطالة وبطالة جزئية 
مرتفعة، وفي ظل التوقعات االقتصادية القاتمة الحالية، وخاصة مع انخفاض أس��عار الس��لع األساس��ية، واإلصرار على 

التقشف المالي في أغلب األماكن، فمن المرجح أن تستمر الضغوط في خفض الدخول في المناطق الريفية.

ولك��ن حت��ى لو تمكنت الدول من تحقيق النمو الش��امل، فلن يكون هذا كافيا للقضاء عل��ى الجوع بحول عام 2030. 
ويتلخ��ص الس��بيل الوحي��د لتحقي��ق ه��ذه الغاي��ة في تنفي��ذ برام��ج الحماي��ة االجتماعي��ة الجي��دة التصمي��م وتعزيز 

االستثمارات الداعمة للفقراء.

وفقا لبيانات البنك الدولي، يتلقى مليار ش��خص في 146 دولة منخفضة ومتوس��طة الدخل حاليا ش��كال من أش��كال 
الحماية االجتماعية، ورغم هذا يعيش نحو 870 مليون ش��خص منهم في فقر مدقع، وخصوصًا في المناطق الريفية 

التي تفتقر إلى التغطية.

لي��س من المس��تغرب أن يكون أعظم النقص في الدول ذات الدخل المنخفض، حي��ث تغطي الحماية االجتماعية أقل 
من ُعش��ر الس��كان، وحيث يعيش %47 منهم في فقر مدقع، وفي الدول ذات الدخل المتوس��ط األدنى، تصل الحماية 
االجتماعي��ة إل��ى نح��و ربع أولئك الذين يعيش��ون ف��ي فقر مدق��ع، وبهذا يتبقى نح��و نصف مليار ش��خص دون تغطية. 
وف��ي الدول ذات الدخل المتوس��ط األعل��ى، يتلقى نحو 45 % من أولئك الذين يعيش��ون في فقر مدق��ع إعانات الضمان 

االجتماعي.

من الواضح أن هذا ليس جيدا بالقدر الكافي، ومن الممكن أن يساعد تحسين الحماية االجتماعية في ضمان استهالك 
القدر الكافي من الغذاء وتمكين المس��تفيدين من االس��تثمار في تغذية أنفس��هم، وتحس��ين صحتهم وطاقاتهم 
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اإلنتاجي��ة، ومع عمل هذه االس��تثمارات على زيادة الدخل 
بشكل مستدام، فإنها تجعل من الممكن تحقيق زيادات 
أخرى في االستثمارات الشخصية اإلنتاجية، وبالتالي كسر 

الحلقة المفرغة من الفقر والجوع.

ويتعين على الحكومات أيضا أن تتولى بعض االستثمارات، 
م��ن أجل ضمان وصول أولئك الغارقين في الفقر حاليا إلى 
النقط��ة الت��ي يمكنهم عندها االس��تثمار في أنفس��هم، 
ويتطل��ب األم��ر َدفع��ة اس��تثمارية كبي��رة ف��ي مرحل��ة 
مبكرة ومن ش��أنها أن تعم��ل على توليد دخ��ول إضافية 
بش��كل أس��رع، والحد من تكاليف التموي��ل األطول أجال، 
وه��ذه الدفعة المبك��رة كفيل��ة فضال على ذل��ك بتعزيز 
 الطلب الكلي في االقتصاد العالمي الذي يحتاج إليه بشدة.
الواق��ع أن العال��م قادر عل��ى تدبير االس��تثمار المطلوب، 
فوفق��ا لتقديرات منظم��ة األغذية والزراع��ة، والصندوق 
الدول��ي للتنمي��ة الزراعي��ة، وبرنام��ج األغذي��ة العالم��ي، 
يتكل��ف هذا االس��تثمار ما يعادل 0.3 % م��ن دخل العالم 
ف��ي عام 2014. وكل المطلوب ه��و أن توفر الدول األكثر 
ثراء الدعم المالي والمس��اعدة الفنية للدول ذات الدخل 
المنخف��ض. )أغلب الدول المتوس��طة الدخل قادرة على 

تحمل التمويل المطلوب بنفسها(.

ال ينبغ��ي أن يك��ون م��ن الصعب تولي��د اإلرادة السياس��ية 
لتوفي��ر الدعم ال��الزم، من الناحي��ة النظرية عل��ى األقل، 
فق��د مر أكثر من نصف قرن منذ اعتم��اد اإلعالن العالمي 
لحق��وق اإلنس��ان وميثاق��ه بش��أن الحق��وق االقتصادي��ة 
واالجتماعي��ة والثقافي��ة، ال��ذي يتعام��ل م��ع االحتياج��ات 
المادي��ة ل��كل األش��خاص باعتباره��ا من حقوق اإلنس��ان 
األساس��ية. قب��ل بضع س��نوات، اعتبر الرئي��س األميركي 
فرانكلي��ن روزفل��ت »التح��رر من الع��وز«- الذي يش��مل 
التحرر من الجوع- واحدة من أربع حريات أساس��ية ينبغي 

ضمانها للناس »في كل مكان في العالم«.

واآلن، م��ع تبن��ي أه��داف التنمي��ة المس��تدامة، أصبح��ت 
الحكوم��ات ف��ي كل م��كان ملزم��ة بتحمل المس��ؤولية 
ع��ن القضاء على الفق��ر والجوع، فضال ع��ن خلق الظروف 
الكفيل��ة بضم��ان التغل��ب عل��ى الفق��ر والج��وع، ويق��دم 

المنت��دى السياس��ي الرفي��ع المس��توى المقب��ل بش��أن 
التنمية المس��تدامة فرصة بالغة األهمية لشق الطريق 
القري��ب  األمدي��ن  ف��ي  األولوي��ات  وتحدي��د  األم��ام  إل��ى 

والمتوسط.

إن القضاء على الجوع والفقر بطريقة مس��تدامة تصرف 
س��ليم أخالقي��ا، ومفي��د سياس��يا، وممك��ن اقتصادي��ا، 
ول��م يعد التقاعس عن التح��رك اآلن خيارا متاحا لزعماء 

العالم.

* ه��الل إلفر مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، وأس��تاذ 
باحث في الدراسات العالمية في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا. وجومو 
كوام��ي س��ندارام المدي��ر الع��ام المس��اعد ومنس��ق التنمي��ة االقتصادية 

واالجتماعية في منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة سابقا.
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ُسوَس��ة هي مدينة تونس��ية، تقع على بعد 140 كم جنوب العاصمة، وتقع وس��ط السواحل الش��رقية لتونس وتعتبر  
مركز منطقة الس��احل التونس��ي. تعرف ب�«جوهرة الس��احل«، والساحل التونس��ي منطقة تمتد على طول حوالي 170 
كم بين بوفيش��ة والش��ابة وعرض 25 كم تقريبا بين سوس��ة وسيدي الهاني، وسوس��ة مدينة ساحلية تشرف على 

شواطئ البحر األبيض المتوسط.

إعرف 
مدينتك

مدينة سوسة التونسية .. جوهرة الساحل 
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البح��ري  التج��اري  للنش��اط  مالئم��ة  رملي��ة  س��واحلها 

ولنش��اط صي��د األس��ماك وللنش��اط الس��ياحي. وتتكون 

تضاريس��ها م��ن س��هول وربى قليل��ة االرتف��اع وأراضيها 

مالئمة للنشاط الزراعي وتربية الماشية.

تحيط بالمدينة ش��بكة عمرانية كثيف��ة متباعدة وأكبر 

المدن المحيطة بها من حيث عدد الس��كان هي مساكن 

)مركز معتمدي��ة( والمنس��تير)مركز والي��ة( والمهدية 

)مرك��ز والي��ة( وم��دن أخ��رى كله��ا مراك��ز معتمدي��ات 

كحمام سوسة والقلعة الصغرى والقلعة الكبرى.

الم��دن  تق��ع سوس��ة عل��ى مس��افات غي��ر كبي��رة م��ن 

التونسية الهامة: فتقع 140 كم جنوب تونس العاصمة 

و50 كم ش��رق القي��روان 20 كم غرب المنس��تير و 120 

كم شمال صفاقس.

أسس��ها الفينيقيون ف��ي األلف األولى قبل الميالد )س��نة 

1101 ق.م.( وتغير اسمها مرات،  وأطلق عليها سوسة 

)المحروس��ة( وهو االس��م الذي اس��تعمله المس��لمون. 

بقي��ت سوس��ة متمي��زة عب��ر العص��ور وه��ي ف��ي الوقت 

الحاض��ر مرك��ز إداري وصناعي وتج��اري وس��ياحي وثقافي 

نش��يط له��ا مكان��ة متمي��زة عل��ى الصعيدي��ن الداخل��ي 

والخارجي.

 المناخ الثقافي
سوسة مدينة س��احلية نش��يطة ثقافيا على مر العصور 

ه��ي:  اإلس��المية  العص��ور  ف��ي  فيه��ا  الثقاف��ة  ومراك��ز 

الكتاتي��ب وه��ي المؤسس��ات التعليمي��ة األول��ى ودوره��ا 

تحفيظ القرآن الكري��م ومبادئ اللغة العربية والفقهية. 

المس��جد الكبي��ر في قل��ب المدين��ة وتم تأسيس��ه منذ 

القرن2 ه� وبناه األغالبة وبقي منارة تعليمية بارزة يقدم 

إليه الطالب من كامل بالد المغرب واألندلس. المساجد 

الصغي��رة ومنه��ا مس��جد أب��و فتات��ة وهو أقدم مس��جد 

بمدينة سوسة أس��س في العهد األغلبي. الرباطات وهي 

عب��ارة عن أماك��ن للعب��ادة ومراقب��ة الس��واحل. كما أن 

الرباطات كانت تعج بالعلماء.

أم��ا المدارس وهي مؤسس��ة حادثة في الحض��ارة العربية 

اإلسالمية تطورت بعد القرن الخامس للهجرة.

ف��ي الفت��رة المعاص��رة اكتس��بت سوس��ة م��ن تجربتها 

الدفين��ة عل��ى المس��توى الحض��اري والمعرف��ي لتنج��ب 

العدي��د من الكت��اب و الش��عراء باإلضافة إل��ى العديد من 

الجمعي��ات الثقافي��ة الت��ي تح��رص عل��ى تركي��ز وتفعيل 

العمل الثقافي - المعرفي وتش��ريك كل األفراد فيه وكل 

المؤسس��ات.. وق��د ش��هدت مدين��ة سوس��ة وانطالقا 

من س��نة 2009 نش��وء نوع جدي��د منن الح��راك الثقافي 

حملت��ه حركة نش��يد عل��ى عاتقه��ا لتحاول إرس��اء نهج 

جديد للعمل الثقافي يقوم أساس��ا على ركيزتي الس��الم 

والمحّبة.

وتحتض��ن المدين��ة جامع��ة سوس��ة )والتي كان��ت تعرف 

بجامعة الوس��ط(. وتضم العديد م��ن الكليات والمعاهد 

العليا، كما يوجد عدد من المعاهد الثانوية.

 القلب التاريخي

مدين��ة سوس��ة العتيق��ة ه��ي القل��ب التاريخ��ي لمدين��ة 

سوس��ة،، يق��ف الزائر على م��ا تختزنه ذاكرة سوس��ة من 

أبنية تراثية وأسواق ش��عبية، وشواهد تاريخية تجسدها 

جداري��ات ومقتنيات أروقة متحف سوس��ة األث��ري، وُيعد 

ثان��ي أكب��ر المتاح��ف ف��ي تونس بع��د متحف ب��اردو، ويقع 

على هضبة مطلة على المدينة ويمكن رؤيته بس��هولة 

م��ن أي م��كان، ويحتضن المتحف باقة م��ن أجمل لوحات 

الفسيفس��اء الروماني��ة. ت��م تصني��ف مدين��ة سوس��ة 

العتيق��ة ف��ي 1988 بمناس��بة ال��دورة 12 للجن��ة التراث 

العالمي كموقع تراث عالمي لمنظمة اليونسكو.

وتعتبر سوسة مثال عن مدن القرون األولى لإلسالم في 

المغ��رب العربي. لذلك فهي تحتفظ بقصبتها وحصونها 

وأيض��ا جامعها الكبي��ر، وغيرها م��ن المعال��م التاريخية 

واألثرية.
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 محطات جغرافية في عدد من المناطق
عن مش��روع نق��ل المع��ارف، التابع لهيئ��ة البحري��ن للثقافة واآلثار، ص��در كتاب 
»الزمن أطالال« للكاتب الفرنس��ي  - الباحث وعال��م األنثرروبولوجيا مارك أوجيه، 
الذي توقف عند عدد م��ن المحطات الجغرافية، يعرض لنا من خاللها مواقع ذات 
قيمة تاريخية ودالالت إنس��انية معينة، فينتقل بالقراء من ش��اطئ األالديين في 
س��احل الع��اج، إلى رحل��ة فرويد وأخيه لس��واحل اليون��ان، مرورا بموق��ع تيكال في 

غواتيماال، ثم الكونغو، برلين، روما، وباريس.

كم��ا يحمل الكتاب، ال��ذي نقله إلى اللغة العربية المترجم الباحث جمال ش��حيد، 
ضم��ن  طيات��ه موضوعات توضح بش��كل ضمن��ي عالقة األدب والف��ن بمفهوم 

الذكريات واستحضار األطالل.

 »دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات«
      مرجع متكامل في المجال المعرفي

ص��در حديثًا ع��ن المنظمة العربية للترجمة كت��اب: »دليل راوتليدج لعلم الس��يمياء واللغوي��ات« تأليف بول كوبلي 
الباحث في مجال االتصاالت اللغوية في جامعة لندن كيلدهل، ترجمة السيدة هبة شندب. دليل راوتليدج هو المصدر 
المرجع��ي األول ال��ذي يجمع بي��ن المج��االت المعقدة والوثيق��ة الصلة لعل��م الس��يمياء واللغويات. حرر ه��ذا الكتاب 
اختصاص��ي التواصل بول كوبلي، وفيه عش��ر مقاالت تمهيدية أطلقت المدى لهذا المج��ال. ويلي هذه المقاالت أكثر 

من 200 مدخل معجمي من األلف إلى الياء.

دليل راوتليدج لعلم الس��يمياء واللغويات يفتح عالم السيمياء واللغويات للوافدين الجدد إلى هذا المجال المعرفي، 
ويزود الطالَب المتقدَم في هذا المجال بمرجٍع جاهز ومفيد.

 »لعبة الطاقة الكبرى«
      كتاب يقدم فكرة شاملة عن أهمية الطاقة البديلة

م الكتاب  ص��درت الترجم��ة العربية لكت��اب »لعبة الطاقة الكب��رى« والمترجم بالتعاون مع دار النش��ر العالمي��ة. يقدِّ
فكرة ش��املة ع��ن أهمية المواد الخام ف��ي إمدادنا بالطاقة في الوقت الحالي وفي المس��تقبل، والف��رص واإلمكانيات 

التي يمكن أن تتاح أمامنا في المس��تقبل للحفاظ على الرصيد اإلستراتيجي المتبقي 
منها والتوس��ع في االكتش��افات الجديدة، وفي الوقت نفس��ه البح��ث الدائم الذي ال 
يم��ّل وال ي��كّل عن مصادر بديل��ة ومتجددة للطاق��ة.  يطرح الكتاب دراس��ات حول 
الطاق��ة البديلة في ظل تحول العالم بش��كل دراماتيكي بس��بب النم��و االقتصادي 
غير المس��بوق في التاريخ لدولت��ي الصين والهند، والذي كان م��ن أبرز وأهم نتائجه 
وتداعياته احتداُم المنافسة والتكالب بوتيرة متسارعة بصورة رهيبة على مصادر 

الطاقة األحفورية المحدودة، مثل البترول والغاز.

إصدارات
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 العدد األول من مجلة »الشارقة الثقافية«
م��ن  األول  الع��دد  المتح��دة،  العربي��ة  اإلم��ارات  بدول��ة  الش��ارقة،  إم��ارة  ف��ى  ص��در 
مجل��ة »الش��ارقة الثقافي��ة«. تغط��ى المجل��ة كاف��ة الميادي��ن اإلبداعي��ة ف��ى اآلداب 
التحقيق��ات والدراس��ات واالس��تطالعات والمتابع��ات  إل��ى جان��ب  والفن��ون والت��راث 
 الخبري��ة والمق��االت بمش��اركة كوكب��ة م��ن رم��وز الفك��ر واألدب واإلع��الم العرب��ي، 
يتضمن العدد األول إضاءة على كتاب »أوروبا اإلسالمية« الذى يكشف حقيقة العالقة 
بي��ن أوروب��ا واإلس��الم بقلم عب��ده وازن، وح��واراً م��ع المس��تعربة اإليطالي��ة إليزابيتا 
بارتول��ى الت��ى تقول »أبحث ع��ن األعمال الت��ى تنصف العال��م العربى« إضاف��ة إلى وقفة 
مع مش��روع عبد الكبي��ر الخطيب��ى التنويرى وتجديد الفك��ر اإلبداع��ى. ويواكب العدد 
الفعاليات الثقافية واألمس��يات األدبية والش��عرية التى تنظمها بيوت الشعر فى عدد 
من العواصم والبلدان العربية تنفيًذا لمبادرة سلطان القاسمى، ويفرد مساحة لعدد 
من القصائد والقصص القصيرة والترجمات لكوكبة من الشعراء والمبدعين العرب. 
كم��ا تولي المجلة اهتماما خاصا بالش��عر واألدب الش��عبي، وكذل��ك تخصص بابًا تحت 
عن��وان »أمكن��ة وش��واهد« . باإلضافة إل��ى عدد من الكت��اب البارزين يرص��دون قضايا 

وهموم الثقافة العربية.

 »الهجرة.. كيف تؤثر في عالمنا؟« يطرح قضية الهجرة والحلول
كت��اب »الهجرة.. كي��ف تؤثر في عالمنا؟«، الصادر ضمن سلس��لة »عال��م المعرفة«، التي يصدره��ا المجلس الوطني 
للثقاف��ة والفن��ون واآلداب، يناق��ش أكثر الموضوع��ات المطروحة على الس��احة العالمي��ة بعد اإلرهاب وه��و الهجرة، 
الكتاب من تأليف بروفيسور االقتصاد والسياسة العامة في جامعة أوكسفورد بول كوليير، وترجمة مصطفى ناصر.

الكت��اب يعتب��ر تكملة لعمل كوليير الس��ابق واله��ام »المجتمعات األكثر فقراً.. مليار من البش��ر يعيش��ون في أدنى 
مس��تويات الفق��ر«، في كتاب��ه الجديد يأخذنا كوليير ف��ي رحلة علمية رصين��ة تقارب ال�300 صفحة، يس��تعرض فيها 
وجهات النظر االقتصادية واالجتماعية والسياسية حول الهجرة. يتناول الكتاب قضية الهجرة واسبابها ويبين أيضًا 
أن الحد من الهجرة المكثفة لن يتأتى إال بتحويل البلدان النامية إلى بلدان ذات دخل مرتفع، و ضرورة وجود سياس��ات 

هجرة فعالة.

  كتاب »طريق العنبر« ..
       اكتشافات أثرية مهمة

ص��در حديثا عن مجموعة النيل العربية للنش��ر والتوزي��ع بالقاهرة  طبعة عربية 
لكتاب«طريق العنبر«  تأليف جيزيال جرايشين وألكسندر هسه وهو من إصدارات 
معرض القاهرة الدولي للكتاب . يوضح الكتاب أحُد االكتشافات األثرية المهمة، 
ط��رق التج��ارة الخفية بين بحر البلطي��ق ونهر النيل و الرحل��ة الرائعة إلى حجرات 

الكنوز وميادين المعارك ومراكز التجارة والحفريات الحالية.
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متابعات

 محيط تحت سطح بلوتو المتجمد
عث��ر علم��اء على أدلة على أن الكويكب النائي بلوتو، يخفي تحت س��طحه المتجمد محيطا ف��ي مركزه الذي يحاكي في 
ش��كله القلب، وأن المحيط يحتوى على قدر من المياه يعادل كل ما في بحار األرض. ويضيف هذا االكتش��اف بلوتو إلى 
قائم��ة متزايدة من العوالم في النظام الشمس��ي يعتق��د أنها تضم محيطات تح��ت األرض ويحتمل أن يكون بعضها 

قابال للحياة عليه.

يذك��ر العلم��اء إن محيط بلوتو الذي من المرجح أن يك��ون قوام مياهه مثل الثلج الذائب، يق��ع على عمق ما بين 150 
كيلومت��را و200 كيلومت��ر تحت س��طح الكوكب القزم المتجمد ويبل��غ عمقه نحو مئة كيلومت��ر. وأنه في ظل هذا 

الكم من الجليد الذي يغطي محيط بلوتو من الصعب أن يكون الكوكب مرشحا أساسيا للحياة.

 أوراق شجر صناعية تحاكي الطبيعة إلنتاج أدوية
ابتك��ر علم��اء هولندي��ون ورقة ش��جر صناعية يمكنها أن تتح��ول إلى مصنع صغي��ر للغاية إلنتاج األدوي��ة فيما يمثل 

تقدما يمكن أن يسمح بإنتاج الدواء في أي مكان تصل إليه أشعة الشمس.

 ويس��تفيد هذا االبتكار من قدرة النباتات على اس��تخدام ضوء الش��مس في تغذية نفس��ها من خالل عملية التمثيل 
الضوئي وهي عملية بذل علماء الكيمياء جهودا كبيرة لمحاكاتها ألن أش��عة الش��مس ال تولد في العادة طاقة تذكر 
إلحداث التفاعالت الكيميائية. ويحاكي هذا المصنع المصغر المس��توحى من أوراق الش��جر قدرة الطبيعة على تجميع 
األش��عة الشمسية باس��تخدام مواد جديدة يطلق عليها المركزات الشمس��ية المضيئة لها قنوات رقيقة تضخ من 
خاللها السوائل بما يعرض الجزيئات لضوء الشمس.و من الناحية النظرية يمكنك استخدام هذه الوسيلة لتصنيع 

مركبات دوائية بالطاقة الشمسية في أي مكان تشاء.
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 هاتف ذكي جداً  بتجهيزات أساسية وتكلفة مخفضة

 مواقد جديدة تعلم متى تتوقف عن الطهي

س��يطرح ع��ن قريب هاتف��ًا ذكيًا جدي��داً بتجهيزات أساس��ية وتكلف��ة منخفضة من 
قب��ل غيغاس��ت األلماني��ة. الجه��از الجدي��د  GS160 يزخر بشاش��ة قي��اس 5 بوصة 
تعم��ل بتقني��ة الوضوح الفائ��ق، ويدع��م تقنية االتص��االت »إل تي إم��ع بطاقتي اتصال 
»س��ي آي إم«.. يبلغ س��مك  الهاتف 9.5 ملم وال يزيد وزنه على 139 غرامًا، من خالل 
البطاري��ة القابلة لالس��تبدال بس��عة 2500 مللي أمبير/س��اعة. ويوجد عل��ى الجانب 
الخلف��ي للهات��ف الذك��ي الجديد مستش��عر بصمة األصاب��ع، والذي ال تقتص��ر وظائفه 
عل��ى إلغاء قفل الجهاز فحس��ب، بل يمكن اس��تعماله للتحكم ف��ي الوظائف األخرى 

سيطرح عن قريب مواقد ذكية تعرف متى تتوقف عن الطهي، بفضل المستشعرات المزودة بها والتي تراقب درجات 
الحرارة المحددة سلفًا.  فقد تم  ابتكار  جهاز » سيريس 8 « من روبرت بوش، باإلضافة إلى أفران »سينس كوك« من 
خط »ماس��تري رينغ« من ش��ركة »إيه بي إلكترولوكس« الس��ويدية، مزود بضابط حرارة داخلي يتم إدخاله في اللحم 
لفح��ص مدى مس��توى طهيه. ويرى مصنعو هذه التقنية بأن المس��تخدمين لن يضطروا مج��ددا الختبار ما إذا كانت 
األطعمة نضجت من الداخل، حيث أن وضع ش��ريحة استش��عار تضبط مس��تويات الرطوبة في الموقد وتطفئ الحرارة 

عندما يصبح الطعام جاهزاً لألكل.

مث��ل اس��تقبال المكالمات الهاتفي��ة. مواصفات عديدة يتميز به��ا الهاتف الجديد مثل إمكاني��ة فتح التطبيقات من 
خالل رس��م ما يصل إلى ثمانية حروف على الشاش��ة، وهي الوظيفة التي تعرف باسم Smart Draw، كما يمكن تحديد 
إيماءات معينة أو حتى ابتس��امة لتشغيل الكاميرا، التي تعمل بدقة 13 ميغابكسل. ومن ضمن التقنيات الالسلكية 
المت��وف��رة في جه��از غيغاس��ت الجدي��د تقني�ة البلوتوث 4.0 وش��بك�ة n-WLAN الالس��لكية، ويعتمد الهاتف الذكي 
الجديد على نظام تشغيل أندرويد 6.0 دون تغيير إلى حد كبير. أما سعر الهاتف الذكي GS160 الجديد يبلغ 150 يورو.
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ندوات 
وم�ؤتمرات

 الدورة الخامسة للقمة العالمية للحكومات 2017
12-14 فبراير 2017

تعقد الدورة الخامسة للقمة العالمية للحكومات والتي تنظمها حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة 
12-14 فبراي��ر 2017 ف��ي دبي. وتعد القمة تجمعا فريدا لصانعي السياس��ات في العال��م والهادفة لتحقيق تقدم نوعي 

في أداء الحكومات.

وعل��ى هامش القمة س��يعقد »ملتق��ى المدن الصديقة والش��قيقة لمدينة دبي« ف��ي 14 فبراي��ر 2017 والذي تنظمه 
بلدية دبي بالتنس��يق مع مركز البيئة للمدن العربية وبالتشارك مع حكومة دبي. يتضمن الملتقى استعراض  تجارب 
عالمية لمدن متطورة  في خمس��ة محاور رئيس��ية وهي: التنافس��ية وريادة األعمال – التكنولوجيا واالبتكار – سرعة 

النمو والتطور –التنمية المستدامة والرفاه االجتماعي – السكان والتنوع الثقافي.

لمزيد من المعلومات:
 السيد/ حسين الفردان مدير عام مركز البيئة

hafardan@dm.gov.ae :هاتف :0097 00971559991112 - البريد اإللكتروني

مؤتمر ومعرض الكويت الثاني للمسؤولية االجتماعية
الكويت 1-2 فبراير 2017

يعق��د مؤتمر ومعرض الكويت الثاني للمس��ؤولية االجتماعية خالل الفترة 2-1 فبراير 2017 في الكويت. س��يناقش 
المؤتم��ر االطار التش��ريعي والرقابي للمس��ؤولية االجتماعية ودور األجه��زة الرقابية والتش��ريعية للدولة في تفعيل 

المسؤولية واالستثمار المجتمعي وذلك عبر الصالحيات الدستورية والسياسية المخولة قانونا لتلك األجهزة.

كما س��يناقش المؤتمر المؤشر الخليجي للمس��ؤولية االجتماعية ونموه في دول الخليج  والشرق األوسط،  وكذلك 
المس��ؤولية االجتماعية والتنمية المس��تدامة للمنطقة. وس��يكون خالل المؤتمر  عرض ألفضل التجارب المحلية 
والعالمية في مجال التنمية االجتماعية واالستدامة والمشاركة المجتمعية لشركات القطاع الخاص والقطاع العام.

كما يس��بق فعاليات المؤتمر ورش��ة عمل لمدة يومان بعنوان ) مبادئ المس��ؤولية االجتماعية للمنظمات- تطوير 
وبناء األعمال المستدامة(

لمزيد من المعلومات:
فاكس: 0096522462214

Talal@promediakw.com :البريد اإللكتروني
www.kuwaitcsrsummit.com :الموقع اإللكتروني
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مدن حول 
العالم

المانيا تخطط لحظر مركبات البنزين والديزل بحلول عام 2030 
تطمح الحكومة األلمانية ضمن برنامجها البيئي إلى رفع عدد الس��يارات الكهربائية في المانيا إلى مليون س��يارة حتى 
س��نة 2020 و وضعت مكافاة  قدرها 5 آالف يورو لكل فرد يش��تري سيارة كهربائية )خضراء( 3 آالف يورو للشركات. 

كما اقر المجلس االتحادي األلماني مقترحا يقضي بحظر سيارات البنزين والديزل في المدن  حتى عام 2030 .

... وتدشن قطار صديق للبيئة
دش��نت المانيا قطار ركاب للمس��افات الصغيرة والمتوس��طة عمل بطاقة 
يولّده��ا ذاتيا، وال تنبع��ث منه انبعاثات غازية خالل حركت��ه، وال يصدر محركه 
أي صوت. يحمل القطار الجديد  اس��م »كوراديا إلينت«. ويعد األول من نوعه 

في العالم.

يعم��ل القط��ار بتقني��ة تمث��ل بدي��ال حقيقي��ا للدي��زل، وتخف��ف األعب��اء على 
البيئ��ة، بس��بب حاج��ة المح��رك لطاق��ة قليل��ة متول��دة م��ن الهيدروجي��ن، 
إذ يت��زود »كورادي��ا إلين��ت« بهيدروجي��ن يخ��زن بأنب��وب كبي��ر أع��اله، ويت��م 
م��ن خ��الل تفاع��ل كيميائ��ي له��ذا الهيدروجي��ن م��ع أكس��جين تولي��د ذرات 
م��اء يتح��ول بخ��اره عند نقل��ه لمحرك االحت��راق الذات��ي اإللكترون��ي إلى طاقة 
إلكتروني��ة كبي��رة ُيس��تخدم ج��زء منها في تش��غيل القط��ار ويخ��زن الباقي 
ببطاري��ات، وتكف��ي الطاقة المتولدة لتش��غيل القطار لمس��افة تت��راوح بين 
 600 و800 كيلومت��ر. يس��ير القطار الجديد بس��رعة 140 كلم في الس��اعة.

وم��ن المق��رر أن تمنح هيئة الس��كة 

ش��هادة  القط��ار  األلماني��ة  الحدي��د 

عل��ى  الخدم��ة  ليدخ��ل  صالحي��ة 

خطوطها الداخلية هذا العام 2017 .
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من أخبار
المدن العربية

اكتشاف مدفني مِلَكين من العصر البرونزي في البحرين
أعلنت هيئة البحرين للثقافة واآلثار عن اكتشاف مدفني مِلَكين من العصر البرونزي يعودان إلى أكثر من 3700 عامًا 
أي نحو 1700 قبل الميالد. وأن تحاليل الكربون المش��ّع التي أجري��ت على المدفنين الموجودين في المدافن الملكية 
بقرية عالي وسط البحرين، كشفت أنهما ُبنيا تقريبًا في عام 1700 و 1715 قبل الميالد. كما كشفت عملية ترجمة 

النقوش وتحليلها اسم الملك الذي كان يرقد في المدفن.

مراكش: ألذ أطعمة الشوارع عالميًا 
طعام الش��وارع ليس مجرد وس��يلة س��ريعة ورخيصة ولذيذة لملء المعدة بالطعام فحس��ب؛ بل هي الوسيلة التي 

يمكن من خاللها التعرف على وجه آخر للمدينة التي تزورها. 

وبحسب موقع »insider«، توجد قائمة باألماكن التي يمكن أن تجد فيها ألذ أطعمة الشوارع حول العالم، ومن بينها 
مدينة مراكش المغربية حيث يعد طعام الش��ارع في مراكش )جنوب المغرب( أحد أش��هى األطعمة وأكثرها إثارة في 

العالم بكل ما فيه من توابل وألوان، إلى جانب األثر الذي يتركه على من يتناوله.

رغم أن س��المة الغذاء ليس��ت مصدر قلق كبير في س��احة جامع الفناء )الميدان المركزي( الشهير في المدينة؛ إذ أن 
هناك عمليات تفتيش دورية، إلى جانب بقايا الطعام التي يتم التخلص منها مساء كل يوم. وتضمنت القائمة  عدداً  

من المدن منها سنغافورة، سيدني، اسطنبول، وبانكوك.

البحرين

المغرب
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مبادرات إلحياء آثار مصرية
انطلق��ت ف��ي خمس محافظات مصرية )القاهرة، اإلس��كندرية، الدقهلية، بورس��عيد والمنيا( مب��ادرة »ناس وتراث« 
برعاي��ة وزارة اآلث��ار المصرية والمعهد الس��ويدي في اإلس��كندرية والمعه��د الدنماركي المصري للح��وار في القاهرة. 
تنوعت نشاطات المبادرة بين ندوات ثقافية وجوالت في أماكن أثرية وعروض تمثيلية وأوبرا »البلكونة« ومسابقات 
رس��م، هدفه��ا ربط الن��اس بالتراث الحض��اري والمعماري لبلده��م، وترميم بعض دور الس��ينما والمس��ارح القديمة 
المقفلة وافتتاحها أمام الجمهور، منها س��ينما »ريو« في بورس��عيد. يذكر أن الرابطة تأسس��ت في متصف 2016 و 
»ناس وتراث« هو أول نشاطاتها، إال أن المبادرات التي تشكلت عبرها الرابطة تعمل في مجال التراث وتوثيق اآلثار منذ 

ثالث سنوات، ينفذها مهندسون معماريون بعضهم أساتذة في الجامعة.

إطالق مركبة » إسعاف المستقبل الذكي« في دبي
أعلنت دبي عن إطالق مركبة “إسعاف المستقبل الذكي”، والتي تختصر حصيلة ثالث سنوات من العمل، جعلتها تجمع 
مواصفات ذكية وحصرية، مما يس��اعد المس��عفين على القيام بمهامهم بكل سهولة.   تم إدخال تحديثات عدة في 
إس��عاف المس��تقبل، منها نظام يسمح بمس��احة داخلية أكبر لراحة المريض والمس��عف، ونظام يقلل من األعطال 
الفني��ة حيث يتيح تحديد وإصالح العطل بش��كل فوري.    وتجم��ع المركبة أيضًا مواصفات ذكية وحصرية، وس��تحدث 
قف��زة نوعي��ة في مفه��وم التصميم. كما تض��م المركبة الجديدة نظام تحديد موقع اإلس��عاف، وه��و نظام متطور 
يس��تقبل البالغات ثم يوجه الس��يارة األقرب إلى موقع البالغ، ومراقبة حالة المريض وإرس��ال معلومات عن حالته إلى 

المستشفى بشكل فوري لحين وصول المصاب إلى قسم الطوارئ.    

مصر

اإلمارات
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 خريطة طريق ثقافية

األخيرة

لقد قضيت ما يقرب من خمسين عامًا في معترك السياسة والدبلوماسية ... عاصرت القضايا العربية الكبرى، وأتاحت لي الظروف أن 
أكون في القلب من بعضها... شهدت سنوات صعود وانتصار ، وأحسست بمرارة الهزيمة واالنتكاسة ... وبعد كل هذه السنوات مازال 

السؤال يلح على ذهني ويشغل فكري: هل مأزقنا العربي هو أزمة سياسة أم ثقافة؟ 

ربما يستسهل أهل السياسة إلقاء اللوم على أهل الثقافة، ولكنني أقولها صادقا بعد كل هذه العقود من االنشغال بالشأن السياسي 
عابر  أو  وطني  مشروع  أي  في  والمنتهى  المبتدأ  هي  الثقافة  بعدها..  يأتي  آخر  شيء   وكل  أوال،  تأتي  تقديري  في  الثقافة  والدبلوماسي.. 

لألوطان .. وهي البنية األساسية التي ال غنى عنها ألي إنجاز حضاري.. السياسة فرع من الثقافة، وأحد منتجاتها.

، والحق أن هذا المعنى  التونسي الفاضل محمود المسعدي قال ذات يوم: »أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة«  األديب الكبير والمربي 
الشامل  بمعناها   ، الثقافة  أن  بل   . حضاريا  انجاز  لكم  اضمن  ومتجددة،  ومبتكره  منفتحة   ، ثقافة  أعطوني  الثقافة.  على  أكثر  ينطبق 

ومفهومها الواسع، هي الحضارة ذاتها ... الثقافة هي منهج فكر وأسلوب للعيش، وطريقة للحياة.

المأزق العربي الراهن يرتبط – في تقديري – بالثقافة قبل إي شيء أخر. وإذا كانت المجتمعات العربية تمر بأزمة كبرى وممتدة نشهد 
جميعا تداعياتها على النسيج الوطني في بعض الدول.... فإن علينا أن نبحث في الثقافة أوال وقبل إي شيء أخر. علينا أن نسائل أنفسنا، 
بشجاعة وتجرد، عن الحال الراهنة لثقافتنا العربية. هل أنتجت هذه الثقافة مجتمعات منفصلة عن عصرها، اقرب إلى نماذج بائسة من 
أحيان  الثقافة، في  أهدافها .. كيف تحولت  الرئيسية، حائرة في  المستقبل، مزعزعه في خياراتها  إلى نماذج مشرقة من  الماضي منها 
المجتمعات  تغيير  تعيد  لكي  الثقافة  هذه  تحتاجه  الذي  ما  ثم  الشامل؟  القومي  لالستنهاض  دافعا  تكون  أن  من  بدال  عائق  إلى  كثيرة، 

العربية ، وتنقلها من حال الضعف إلى فضاء النجاح والثقة واالنجاز لمواطنيها ؟ 

هذه األسئلة وغيرها مطروحة على الجماعة الثقافية – بامتدادها على رقعة العالم العربي – منذ وقت طويل. وليس صدفة أن تكون 
التي  الدول  من  أعضائها  بين  واللغوية  الثقافية  الرابطة  في  يتمثل  الفقري  فالعمود  المشترك،  العربي  للعمل  رئيسا  محورا  الثقافة 
يتحدث جميع سكانها  اللغة العربية، ويربطهم التراث العظيم للثقافة العربية الرائدة. هذه المنظمة كان من أوائل انجازاتها صدور 
العربية  اللغة  وتعزيز  حركتها،  وتنشيط  العربية  بالثقافة  التعرف   « بهدف   1945 نوفمبر   27 في   « العربية  الثقافية  الوحدة  معاهده   «
العربية  الوحدة  الحقيقي النجاز  المدخل  االتفاقية  – هذه  – وعن حق  البعض  اعتبر  الحضارية والتراثية األصيلة« . وقد  وجميع روافدها 
وتقلباتها.  السياسة  بيننا  فرقت  لو  حتى  المشتركة،  وأحالمنا  لطموحاتنا  والحاضن  بيننا.  الحقيقي  الجامع  هي  فالثقافة  المنشودة. 
 .1964 – في عام  العربية للتربية والعلوم والثقافة » ألكسو  الثانية في إنشاء » المنظمة   وعلى نفس الطريق جاءت الخطوة الهامة 
والحقيقة انه برغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها هذه الهيئات والمنظمات، فإن الشوط مازال طويال امامنا لكي نشعر بالطمأنينة على 
حال الثقافة العربية، وعلى دور المثقفين العرب في البناء الوطني الشامل... بعض المثقفين يشعر بالتهميش من السلطة، وبعضهم 
األخر يكابد مشاعر اليأس والغربة عن المجتمع ولسان حاله ما قاله فليسوف األدباء وأديب الفالسفة، أبو حيان التوحيدي، عن » الغريب 

الذي طالت غربته في وطنه« .

الثقافة العربية تبدو اليوم محاصرة، وكأنها تقف على جزيرة معزولة وسط محيط هائج ومضطرب .. ليس باستطاعتنا الوصول إلى بر 
األمان إال بمد الجسور ... يحتاج المثقفون العرب – في رأيي – إلى أربعه جسور رئيسية ال غني عنها لتأسيس ثقافة عربية سليمة صحيحة 
ومبدعة . الجسر األول يصل المثقف بعصره، ويربط الثقافة العربية بنظيرتها العالمية. أما الجسر الثاني المطلوب فذلك الذي يصل 

الثقافة العربية بماضيها . ذلك ان االنطالق إلى الحداثة ال يجب أن يعني االنسالخ من التراث او نبذه او التبرؤ منه .

الجماعة   – الجماعتين  بين  الهوة  أن  ذلك   ، والحكم  السلطة  بأهل  العرب  المثقفين  يصل  الذي  الجسر  هو  المطلوب  الثالث  الجسر 
التوترات في المجتمعات العربية .. ليس من مصلحة أي حكم تهميش  – هي المسئولة عن الكثير من  المثقفة والجماعة الحاكمة 
المثقفين .. وال أرى أن من مهام المثقف وضع الُحكم موضع االتهام الدائم .. صحيح أنه من طبيعة دور المثقف نقد الُحكم، ولكن 
من واجبه كذلك أن يكون شريكًا في البناء عبر تقديم البدائل .. يتعين علينا أن ننتقل من مرحلة العداء والمنافسة بين قصور الُحكم 

وأروقة الجامعات ، إلى فضاء من التعاون بينهم .

أما الجسر الرابع واألخير ، وفي تقديري أنه األهم، فهو ذاك الذي يصل المثقف العربي بمجتمعه .. وأقول بكل صراحة إن األحداث التي عصفت 
واالجتماعي  السياسي   وواقعه  المثقف  بين  تفصل  واسعة  هوة  عن  كشفت  الماضية  الخمس  السنوات  في  العربي  العالم  دول  ببعض 
واالقتصادي .. صحيٌح أن المثقف يٌفترض فيه أن يجسد الُحلم باألفضل واألمل بالتغيير ، ولكن التغيير الذي ال ينطلق على أسس سليمة 
راسخة على أرض الواقع – بكل مفرداته وتفاصيله – يصير قفزًة إلى المجهول وربما ِردة لما هو أسوأ .. إن دراسة الواقع العربي ، وتكوين 
معرفة علمية دقيقة بحال الُمجتمعات العربية هو المهمة األولى للمثقف .. وهي مهمة تزداد صعوبة كل يوم . فالمجتمعات العربية 
مجتمعات شابة ..6 % من سكانها أعمارهم تقل عن 25 عامًا ... هذا يعني أن الواقع العربي مُتجدد ومتحرك.. على المثقف مالحقة هذا 
الواقع ، وعدم االنفصال عنه أو االستعالء عليه.. فمنه، ووفقًا لُمحدداته ، ُيمكن االنطالق إلى المستقبل المأمول على أرض صلبة واثقة. 
أخيراً أقول هذه رؤيتي لواقع الثقافة العربية الراهن.. وأنا أثق أن المثقف العربي .. وهذه األمة العربية القادرة ...سوف تنجح في مواجهة 

التحدي الضاغط عليها في اللحظة الراهنة .. وسوف تتحاكى األجيال مستقبال كيف نجحنا في االستجابة للتحدي .

  احمد ابو الغيط
 أمين عام الجامعة العربية
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