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االفتتاحية

التنمية  أهداف  تحقيق  حيث  من  أن  الوقت  بضياع  تسمح  تعد  مل  الرسيعة  العاملية  التطورات 

املستدامة أو تحقيق طموحات الناس يف العيش بكرامة وأمن وسعادة.

ومع التطور الرقمي والتقني والتكنولوجي، مل يعد مقبوال الدفع باألعذار والحجج  لتربير التقصري 

وتفادي الخوض يف املسائل الجوهرية التي تتصل ببناء مدن فيها حياة.. مدن ذكية.. مدن نظيفة: 

مدن املستقبل.

لقد أدى التطور الحضاري والعمراين الذي مرت به مدن العامل عىل مر السنني إىل حدوث الكثري 

من املشاكل الحرضية ومنها مشكالت النقل واملتمثلة بشكل رئييس بازدحام الشوارع واالختناقات 

ظهرت  ذلك  خالل  ومن  والسمعية.  البرصية  أشكاله  بكافة  البيئي  والتلوث  والضوضاء  املرورية 

الحاجة إىل وجود الكثري من النظم والوسائل املسرية ألمور الحياة داخل هذه املدن من الناحية 

االجتامعية واالقتصادية والسياسية ومن بينها نظم النقل واملواصالت التي تعترب من أهم أسباب 

االستقرار الحرضي يف املدن ، حيث يعترب قطاع النقل من القطاعات الهامة والذي يقوم بدور أسايس 

عىل املستوى االجتامعي واالقتصادي والعمراين لكل املدن.

التنقل يف املناطق  الرتكية أن  النقل الحرضي يف مدينة شانيل اورفا  ولقد أكدنا يف كلمتنا يف قمة 

الحرضية يعد حقاً من حقوق اإلنسان... وأداة متكني للتنمية املستدامة، إذ ينبغي علينا أن ندرك 

الدور املحوري لنظم النقل املتطورة يف تحقيق األهداف اإلمنائية. وقد تم اإلقرار بذلك يف أهداف 

التنمية املستدامة لألمم املتحدة يف البند 11-2 والذي يسعى إىل »إتاحة إمكانية الوصول إىل نظم 

السالمة عىل  اليها، وتحسني  الوصول  للجميع  والتى ميكن  نقل مستدامة وآمنه وبأسعار معقولة 

الطرق، ال سيام من خالل التوسع يف النقل العام، مع إعطاء اهتامم خاص للفئات األكرث احتياجاً: 

النساء واالطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن« بحلول عام 2030.

أن مجلس البلديات واملناطق األوروبية يعترب التنقل الحرضي املستدام حق من حقوق اإلنسان، 

أن »الحق يف التنقل هو حق عاملي لجميع البرش، وهو رضوري للتحقيق العميل والفعال  معلناً 

ملعظم حقوق اإلنسان األساسية األخرى.« 

وعليه فأن مسؤوليتنا جميعا العمل عىل توفري تنقل حرضي الئق من خالل تحديد العوامل التي 

االقتصادية  املعوقات  كافة  عىل  التغلب  أجل  من  الحرضية  املناطق  يف  املالئم  التنقل  يف  تسهم 

واالجتامعية واملادية للتحرك يف املدن وترسيخها كحق لسكان املدينة.

                                                                     األمني العام

مدن المستقبل
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رئيس التحرير
م. أحمد حمد الصبيح

أمين عام منظمة المدن العربية

مدير التحرير
غسان سمان

رئيس قطاع العالقات الخارجية واإلعالم

هيئة التحرير
- مدير عام المعهد العربي إلنماء المدن

- مدير جائزة المدن العربية
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- المؤسسات الرسمية 15 دينار كويتي
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المراسالت
كافة الخطابات ترسل باسم األمانة العامة

ص.ب: 68160 كيفان - 71962 الكويت
هاتـــــف: 24849705 / 24849706 / 2489708

فاكس: 24849322 / 24849319
www.arabtowns.org :موقع المنظمة االلكترني
ato@arabtowns.org :الـبـريــــد اإللـكـتـــرونـــــــــي
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86الوعد العالمي بالصحة الرقمية

88أفعالنا هي مستقبلنا
اعرف مدينتك
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أنشطة المنظمة

اجتماع حت�ضريي للدورة الــ 56 للمجل�س التنفيذي وامل�ؤمتر العام 

الثامن ع�ضر يف العا�ضمة الأردنية

الله   عبد  امللك  األردين  العاهل  من  كرمية  بدعوة 

العربية  املدن  منظمة  عام   أمني  معايل  حرض  الثاين 

الصبيح احتفالية األعياد ورأس  املهندس احمد حمد 

بالعاصمة  الثقايف  الحسني  مركز  يف  امليالدية  السنة 

األردنية عاّمن بحضور سمو األمري الحسني بن عبدالله 

الثاين ويل العهد، والرئيس الفلسطيني محمود عباس 

الذي كان يف زيارة لألردن، وعدد من ممثيل األوقاف 

والهيئات املقدسية و الشخصيات املسيحية الرسمية 

والشعبية من مختلف محافظات اململكة.

وأكد امللك عبد الله يف كلمته أن العامل أجمع يعمل 

أوارص  وترسيِخ  البرش  لكل  العادل  السالم  أجل  ِمن 

عىل  واالنفتاح  اآلخر  وتقبل  معاً..  والعيِش  األُُخَوِة 

العامل من أجل تعزيز روح األخوة واملحبة.

وقد عقد  األمني العام مع أمني عاّمن الدكتور يوسف 

الشواربه اجتامعاً تم خالله  البحث يف االستعدادات 

السادسة  والدورة  عرش  الثامن  العام  املؤمتر  لعقد 

والخمسني للمجلس التنفيذي للمنظمة. حيث رحب 

الهاشمية  األردنية  اململكة  باستضافة  عاّمن  أمني 

املدن  .. وقال أن  الدورة يف يونيو 2019  الجتامعات 

دوراً   تلعب  املنظمة  يف  األعضاء  األردنية  والبلديات 

من  تتخذ  التي  اإلقليمية  املنظمة  هذه  يف  نشطاً 

الكويت مقراً دامئاً لها.

من جانبه أكد أمني عام املنظمة حرصه عىل التعاون 

والتضامن يف كل ما من شأنه أن يحقق النجاح. كام 

جهود  من  العربية  املدن  منظمة  تبذله  ما  إىل  أشار 

العربية ومساعدتها يف تحقيق أهداف  لدعم املدن  

التنمية املستدامة 

تتصل  املواضيع  من  جملة  استعراض  االجتامع  يف  تم 

االستعدادات  ذلك  يف  مبا  ومؤسساتها  املنظمة  بأنشطة 

الجارية لعقد الدورة.

العاهل االردين  امللك عبد الله الثاين يستقبل االٔمني العام م. احمد حمد الصبيح

أمني عاّمن  د. الشواربه يستقبل االٔمني العام م. احمد حمد الصبيح
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الأمني العام ي�ضتقبل رئي�س املجل�س البلدي

املجلس  رئيس  الصبيح  حمد  احمد  املهندس  العام  األمني  معايل  استقبل 

البلدي ملدينة الكويت املهندس أسامة العتيبي يف مكتبه مبقر األمانة العامة 

ملنظمة املدن العربية.

التنفيذي يف  واملجلس  املنظمة  بني  التعاون  تعزيز  بحث  اللقاء  تم خالل 

إطار تحقيق أهداف التنمية املستدامة. حيث أكد أمني عام املنظمة حرصه 

عىل دعم الربامج والخطط التي من شأنها أن تحقق النمو املستدام للمدن 

العربية.

االٔمني العام يستقبل رٔييس املجلس البلدي

مدير عام ال�ضندوق الك�يتي ي�ضتقبل اأمني عام املنظمة

استقبل مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية عبد الوهاب البدر  معايل أمني عام منظمة املدن العربية املهندس احمد حمد الصبيح يف مكتبه  بحضور مساعد 

املدير اإلقليمي  للدول العربية نصف املصف.

تناول االجتامع عدة موضوعات تتصل بدعم املشاريع اإلمنائية وتنمية املدن العربية كام تم بحث تعزيز سبل التعاون بني الصندوق الكويتي واملنظمة يف مجاالت دراسة املشاريع 

والربامج التنموية وخطط العمل. 

مدير عام الصندزق الكويتي  يستقبل أمني عام املنظمة

أنشطة المنظمة
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هـــدف املنتـــدى إىل دعـــم أهـــداف التنميـــة املشـــرتكة 

ــن  ــد مـ ــة يف العديـ ــة والصينيـ ــدن العربيـ ــني املـ بـ

ــة،  ــة العربيـ ــة الصينيـ ــق الصداقـ ــاالت وتعميـ املجـ

باإلضافـــة إىل إرســـاء منصـــة للحـــوار بـــني مدبـــري 

ـــر  ـــات النظ ــادل وجه ـــة تبـ ـــيل، بغي ـــأن املح الش

ــتعداد  ــىل اسـ ــة عـ ــة املغربيـ ــه  إن اململكـ يف كلمتـ

دائـــم لإلســـهام الفعـــال يف كل املبـــادرات الهادفـــة 

إىل وضـــع األســـس القويـــة واملتناســـقة لرشاكـــة 

مندمجـــة بـــني املـــدن الصينيـــة واملـــدن العربيـــة، 

مـــن خـــالل تفعيـــل مبـــادرة “الحـــزام والطريـــق” 

التنميـــة  قضايـــا  حـــول  الرائـــدة  والتجـــارب 

املســـتدامة الشـــاملة.

افتتـــح أعـــامل املنتـــدى وزيـــر الطاقـــة واملعـــادن 

والتنميـــة املســـتدامة عزيـــز الربـــاح  حيـــث أكـــد 

أنشطة المنظمة

مراكش احتضنت الدورة الثانية للمدن العربية الصينية

الصبيح: املنتدى قيمة مضافة للسالم والتنمية

البناء امل�ضرتك ملجتمعات طريق احلرير

تعزيز التعاون وال�ضراكة لتحقيق التنمية والإندماج

بتنظيم من منظمة املدن العربية واملعهد العريب إلمناء املدن ووزارة الداخلية املغربية ممثلة باملديرية العامة للجامعات املحلية، وجمعية الصداقة للشعب الصيني 

مع البلدان األجنبية وبرشاكة مع جمعية جهات املغرب والجمعية املغربية لرؤساء مجالس الجامعات تم عقد الدورة الثانية  ملنتدى املدن العربية الصينية يف 

مدينة مراكش باململكة املغربية 8-9 نوفمرب 2018 تحت عنوان » البناء املشرتك ملجتمعات طريق الحرير: دور املدن العربية والصينية« شارك يف املنتدى عمداء 

ورؤساء مدن وبلديات عربية وصينية باإلضافة إىل مشاركني من املغرب ميثلون رؤساء مجالس الجهات ورؤساء الجامعات الرتابية وممثيل اإلدارة املركزية وممثيل 

بعض القطاعات الحكومية والوكاالت واملؤسسات العمومية ذات الصلة وعدد من الخرباء واألكادمييني.

االٔمني العام ملنظمة املدن العربية يلقي كلمته يف افتتاح أعامل املنتدى
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ــة  ــذه الرشاكـ ــا إىل أن هـ ــع. الفتـ ــىل أرض الواقـ عـ

تنبنـــي عـــرب تطويـــر آليـــات العمـــل املشـــرتك 

وتشـــجيع االســـتثامر وتأهيـــل املـــدن واملواطـــن يف 

ــادل. ــرتام املتبـ ــاس االحـ ــني، عـــىل أسـ املنطقتـ

وأبـــرز الوزيـــر  الربـــاح أن مـــا يجمـــع الـــدول 

العالقـــات  يف  ينحـــرص  ال  بالصيــــن  العربيـــة 

الدبلوماســـية فحســـب، وإمنـــا ينبنـــي، أكـــرث مـــن 

ـــتندت  ـــة اس ـــة وحضاري ـــط تاريخي ـــىل رواب ـــك، ع ذل

يف نشـــأتها عـــىل طريـــق الحريـــر القديـــم، الـــذي 

كان لـــه الفضـــل يف زيـــادة مســـاحة االختـــالط 

والتجـــاذب الثقـــايف والتأثـــري اإليجـــايب املتبـــادل 

بـــني شـــعوب املنطقتـــني. وقـــال: أن حضـــور هـــذه 

النخبـــة يف فعاليـــات هـــذا املنتـــدى، يعـــرب بحـــق 

عـــن اإلرادة القويـــة التـــي تحـــدو املرشفـــني عليـــه 

ـــة  ـــة والصيني ـــدن العربي ـــا بامل ـــن أجـــل الســـري قدم م

وتطويرهـــا واالســـتفادة مـــن التجـــارب الرائـــدة يف 

ـــة. ـــة والصيني ـــم الحـــوارض العربي ـــي ته ـــاالت الت املج

وأشـــار إىل أن موضـــوع املنتـــدى يحظـــى بأهميـــة 

انشـــغاالت  إحـــدى  يجســـد  باعتبـــاره  قصـــوى 

ـــة  ـــدان العربي ـــة يف البل ـــة واملحلي الســـلطات العمومي

والصـــني، ســـواء يف إطـــار الـــرشاكات االســـرتاتيجية 

ـــة  ـــدول العربي ـــن ال ـــة م ـــني مجموع ـــع ب ـــي تجم الت

ـــي  ـــة الت ـــات التوأم ـــار اتفاقي ـــني، أو يف إط ـــني الص وب

ـــة  ـــدن العربي ـــن امل ـــة م ـــة مهم ـــني مجموع ـــع ب تجم

واملـــدن الصينيـــة، مـــربزا أن األداء القـــوي للتنميـــة 

الحرضيـــة يف الصـــني يثـــري االهتـــامم والتفكـــري 

ـــن هـــذه  ـــتفادة م ـــة إىل االس ـــدان العربي ـــو البل ويدع

ــرتكة  ــود املشـ ــر الجهـ ــالل تضافـ ــن خـ ــة مـ التجربـ

ـــدرة  ـــني الق ـــة لتحس ـــات الرتابي ـــة والجامع ـــني الدول ب

ـــة  ـــرتاتيجية للتنمي ـــامد اس ـــة، واعت ـــية الوطني التنافس

الحرضيـــة الشـــاملة.

مـــن جانبـــه، أكـــد رئيـــس الوفـــد الصينـــي، أن 

النهـــوض باملدينـــة العربيـــة وتحقيـــق االزدهـــار 

ـــة يف  ـــذه الرؤي ـــاهمت ه ـــد س ـــاكنيها وق ـــة لس والتنمي

ـــة أســـهمت يف  ـــا العربي ـــة يف مدنن ـــة نوعي ـــق نقل تحقي

ـــززت  ـــة وع ـــالم والتنمي ـــة إىل الس ـــة مضاف ـــاء قيم إضف

التعـــاون بـــني املـــدن مـــن خـــالل تبـــادل املنفعـــة 

واالســـتفادة مـــن الخـــربات ملصلحـــة الســـاكنني.

اليـــوم، تحـــت  الصبيـــح: أن اجتامعنـــا  وأضـــاف 

مظلـــة امللتقـــى الثـــاين للمـــدن العربيـــة – الصينيـــة 

ســـيضيف جديـــداً إىل إنجازاتنـــا ويســـاعد املـــدن 

العربيـــة والصينيـــة يف طـــرح ومناقشـــة املشـــاكل 

والتحديـــات التـــي تواجـــه املـــدن واإلدارات املحليـــة 

تســـاعد  للحـــوار  منصـــة  وســـيكون  والبلديـــات 

املشـــاركني واملهتمـــني بالشـــأن املحـــيل يف تبـــادل 

ـــتدامة...  ـــة املس ـــا التنمي ـــول قضاي ـــر ح ـــات النظ وجه

ـــة  ـــة والصيني ـــدن العربي ـــىل دور امل وتســـلط الضـــوء ع

يف بنـــاء مجتمعـــات طريـــق الحريـــر. مؤكـــداً أن 

ــع  ــاون مـ ــل وبالتعـ ــة تعمـ ــدن العربيـ ــة املـ منظمـ

ـــب  ـــة الرك ـــىل مواكب ـــني ع ـــني والدولي ـــا اإلقليم رشكائه

ـــادرة  ـــة ق ـــدن ذكي ـــييد م ـــرب تش ـــي ع ـــاري العامل الحض

ــة  ــة واالقتصاديـ ــروف االجتامعيـ ــني الظـ ــىل تحسـ عـ

ــاكنني. للسـ

وقـــال:  لقـــد أنشـــأت املنظمـــة مؤسســـات فاعلـــة 

تعنـــى بقضايـــا املـــدن وتنميتهـــا وتســـاعدها يف 

جمعيـــة الصداقـــة الصينيـــة العربيـــة تقـــوم عـــىل 

أســـاس تعزيـــز التعـــاون والرشاكـــة املثمـــرة يف 

ــذه  ــدم هـ ــق وقـ ــرا بعمـ ــاالت، مذكـ ــع املجـ جميـ

العالقـــات التـــي تعـــود إىل 2000 ســـنة. مؤكـــداً 

أن التعـــاون بـــني املـــدن العربيـــة والصـــني أصبـــح 

أكـــرث مـــن واجـــب، مـــع التمســـك مببـــادئ تبـــادل 

املنافـــع والتشـــاركية لتحقيـــق التنميـــة واالندمـــاج 

ـــط  ـــم الرواب ـــة، ورضورة دع ـــة والعربي ـــدن الصيني بامل

إىل  لرتقـــى  واإلفريقيـــة  اآلســـيوية  والعالقـــات 

ــد. ــتوى جيـ مسـ

كلمة المنظمة

مـــن جهتـــه أكـــد أمـــني عـــام منظمـــة املـــدن 

ــىل  ــح عـ ــد الصبيـ ــد حمـ ــدس احمـ ــة املهنـ العربيـ

أهميـــة تعزيـــز التعـــاون املشـــرتك كمـــدن عربيـــة 

ــن  ــدة مـ ــاق جديـ ــح أفـ ــل فتـ ــن أجـ ــة مـ وصينيـ

ـــت  ـــي بات ـــتدامة الت ـــة املس ـــق التنمي ـــل لتحقي العم

مطلبـــاً دوليـــاً، خاصـــة وأن املـــدن تســـعى لتنفيـــذ 

ــم  ــا األمـ ــي أقرتهـ ــة التـ ــة للتنميـ ــدة العامليـ األجنـ

املتحـــدة يف العـــام 2015.

وقـــال: منـــذ تأســـيس منظمـــة املـــدن العربيـــة يف 

ــارس 1967 دأبـــت عـــىل  ــن مـ الخامـــس عـــرش مـ

ــل  ـــن أجـ ــا م ــز عالقاتهـ ــا وتعزيـ ــع رشاكاتهـ تنويـ

االٔمني العام يتوسط الوفود املشاركة
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وأن هـــذه التحديـــات هـــي مشـــرتكة بـــني املـــدن 

الصينيـــة والعربيـــة، مـــع بعـــض االختـــالف، داعيـــا 

ــىل  ــل عـ ــرب إىل العمـ ــني والعـ ــؤولني الصينيـ املسـ

ـــه  ـــع ب ـــت تضطل ـــذي كان ـــدور ال ـــار لل ـــادة اإلعتب إع

هـــذه املـــدن يف املـــايض باعتبارهـــا فضـــاء مـــرور 

ــز وجـــرس بـــني املـــرشق واملغـــرب. ــادل متميـ وتبـ

جلسات العمل

ـــل  ـــات عم ـــس جلس ـــدى خم ـــامل املنت ـــت أع تضمن

تناولـــت عـــدد مـــن املوضوعـــات املهمـــة. جـــاءت 

ـــة«، وتطرقـــت  ـــوان »املـــدن الذكي الجلســـة األوىل بعن

ألهميتهـــا باعتبارهـــا فـــرص اســـتثامرية هائلـــة 

لتكثيـــف األنشـــطة العمرانيـــة وتجهيـــز املـــدن 

ـــث  ـــة وتحدي ـــات العام بالوحـــدات الســـكنية والخدم

ــاريع  ــة مشـ ــا وإقامـ ــة بهـ ــة التحتيـ ــبكات البنيـ شـ

ـــامدا  ـــة، اعت ـــة البيئي ـــة والتنمي ـــة البرشي ـــم التنمي ته

ــات.  ــا املعلومـ ــال وتكنولوجيـ ــائل االتصـ ــىل وسـ عـ

البنيـــات  دور   « الثانيـــة  الجلســـة  وتناولـــت 

ـــدى  ـــا مل ـــا مقياس ـــة املدن«باعتباره ـــة يف تنمي التحتي

تحـــرض الـــدول ومـــدى تقـــدم مدنهـــا مـــن خـــالل 

ـــود  ـــرب العم ـــث تعت ـــة، حي ـــة التحتي ـــا بالبني اهتاممه

الفقـــري والعامـــل األســـايس الـــذي تعتمـــد عليـــه 

ـــاهم يف  ـــي تس ـــربى الت ـــاريع الك ـــتثامرات واملش االس

تنميـــة املجتمـــع.

ـــة »قطـــاع اإلســـكان« اســـتعرضت  أمـــا الجلســـة الثالث

ــات  ــي حاجيـ ــكن يلبـ ــري سـ ــكالية توفـ ــة إشـ دراسـ

اإلنســـان االجتامعيـــة، والثقافيـــة، واالقتصاديـــة، 

ــة. ــانية، والرتفيهيـ ــة، واإلنسـ والبيئيـ

ـــتعرضت  ـــرتايب« اس ـــويق ال ـــة »التس ـــة الرابع والجلس

ــويق  ــة بالتسـ ــب املتعلقـ ــف الجوانـ ــة مختلـ دراسـ

ـــات  ـــا، أو جه ـــت مدن ـــواء كان ـــة س ـــدات الرتابي للوح

ـــتثامرات،  ـــذب االس ـــار لج ـــة، كإط ـــات ترابي أو جامع

ـــا ليســـت  ـــربة هن ـــكار والتحـــرض.. والع ـــدم واالبت التق

يف وجـــود كيانـــات ومؤسســـات تابعـــة لنـــا، وإمنـــا 

العـــربة يف مواكبـــة النمـــو الحـــرضي املتســـارع، 

ـــة  ـــع منظوم ـــف م ـــىل التكي ـــادرة ع ـــدن ق ـــون امل لتك

ـــة  ـــاريع تنموي ـــة مش ـــرب إقام ـــجمة ع ـــعة ومنس واس

تهـــم اإلنســـان والتنميـــة البيئيـــة.

واختتـــم الصبيـــح كلمتـــه الفتـــاً إىل أن املـــدن 

العربيـــة والصينيـــة ســـجلت نجاحـــات وإنجـــازات 

ـــد  ـــالل عق ـــن خ ـــتثامر م ـــرة باالس ـــي جدي ـــرية وه كب

مثـــل هـــذه امللتقيـــات واملنتديـــات لتلبيـــة حاجيـــات 

واالقتصاديـــة  والثقافيـــة  االجتامعيـــة  اإلنســـان 

ــتدامة. ــة املسـ ــدة التنميـ ــذ أجنـ ــة وتنفيـ والبيئيـ

ــا رئيـــس مجلـــس جهـــة طنجـــة  مـــن جانبـــه دعـ

ـــة  ـــم جمعي ـــامري باس ـــاس الع ـــيمة إلي ـــوان الحس تط

جهـــات املغـــرب  اىل اســـتثامر التجـــارب املشـــرتكة 

ــوه   ــدن. ونـ ــل للمـ ــري أفضـ ــة لتدبـ العربية-الصينيـ

ــام  يف كلمتـــه إىل أن املنتـــدى ســـيمكن مـــن اقتسـ

التجـــارب بـــني الحضارتـــني العربيـــة والصينيـــة 

العريقـــة يف التاريـــخ، موضحـــا أن املـــدن الصينيـــة 

عرفـــت تحـــوال رسيعـــا بفضـــل التكنولوجيـــا الرقميـــة. 

كـــام اعترباملنتـــدى فرصـــة لتقديـــم تجـــارب رائـــدة يف 

ـــرايف  ـــن داخـــل الفضـــاء الجغ ـــواء م ـــدن، س ـــري امل تدب

ـــة الصـــني الشـــعبية. وهـــي  ـــن جمهوري ـــريب، أو م الع

ـــني يف  ـــني ضاربت ـــني تجربت ـــادل ب ـــانحة للتب ـــة س فرص

ـــن  ـــل م ـــخ طوي ـــام تاري ـــارة، يجمعه ـــخ والحض التاري

االحتـــكاك والتقـــارب، رغـــم بعـــد املســـافات.

لرؤســـاء  املغربيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  وأكـــد 

الجامعـــات الرتابيـــة محمـــد بـــودرا، أن املـــدن 

الصينيـــة والعربيـــة تواجـــه نفـــس التحديـــات، 

ـــن  ـــدن م ـــني امل ـــات ب ـــوص يف التفاوت ـــىل بالخص تتج

ـــرى،  ـــة أخ ـــن جه ـــروي م ـــال الق ـــدن واملج ـــة وامل جه

واملشـــاكل املرتبطـــة بالتالحـــم االجتامعـــي، والســـكن، 

ـــد  ـــي تعي ـــة الت ـــة التنموي ـــن الدينامي ـــوع م ـــق ن وخل

رســـم معـــامل املجـــال، وجعلـــه يف خدمـــة اإلنســـان 

ـــة. ـــاه والطأمنين ـــه الرف ـــن ل ـــة األوىل ويضم بالدرج

ــىل  ــة عـ ــة »املحافظـ ــة الخامسـ ــت الجلسـ وتطرقـ

ــىل  ــة عـ ــكالية املحافظـ ــة إشـ ــرب دراسـ ــرتاث« عـ الـ

املناطـــق األثريـــة داخـــل املـــدن، مـــن خـــالل 

تحديثهـــا عمرانيـــا ومعامريـــا، وبـــث الـــروح فيهـــا 

مـــن جديـــد، وجعلهـــا مناطـــق جـــذب اقتصاديـــا، 

ــا. ــياحيا وثقافيـ ــا، وسـ واجتامعيـ

اختتـــام أعمـــال الـــدورة الثانيـــة 
للمـــدن العربيـــة الصينيـــة

أجمـــع املشـــاركون يف أعـــامل الـــدورة الثانيـــة 

ملنتـــدى املـــدن العربيـــة الصينيـــة عـــىل رضورة 

ــدن  ــو مـ ــال نحـ ــة لإلنتقـ ــري مرجعيـ ــامد معايـ اعتـ

عربيـــة مســـتدامة وأقطـــاب اقتصاديـــة ذات جاذبيـــة 

ــغل. ــرص الشـ ــة لفـ ــتثامرات ومنتجـ لالسـ

ـــذي  ـــدى ال ـــة للمنت ـــة الختامي ـــالل الجلس ـــدوا خ وأك

أنشطة المنظمة

كلمة الجانب الصيني يف االفتتاح
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انعقـــد عـــىل مـــدى يومـــني، عـــىل أهميـــة تطويـــر 

الخـــربة واملهـــارات يف املـــدن الذكيـــة وتعزيـــز 

ــتخدام  ــي واسـ ــري الرقمـ ــة يف التدبـ ــا التحتيـ بنياتهـ

التكنولوجيـــا الحديثـــة مـــع األخـــذ بعـــني االعتبـــار 

ـــذيك. ـــرتاث ال ـــد ال ـــة بع ـــدن الذكي ـــذه امل ـــرشوع ه م

وشـــددوا عـــىل رضورة معالجـــة القضايـــا الناشـــئة 

الطاقـــة  وإدارة  بالبيئـــة  بالخصـــوص  املتعلقـــة 

والتعليـــم والـــرتاث مـــع العمـــل عـــىل وضـــع 

ــة  ــة للبيئـ مخططـــات للتنقـــالت الحرضيـــة صديقـ

ــار  ــة آثـ وتحســـني قـــدرات املـــدن بغـــرض مواجهـ

والرشاكـــة بـــني املـــدن العربيـــة - الصينيـــة يف إطـــار 

املبـــادرات  ودعـــم  الطريـــق”  “الحـــزام  مبـــادرة 

ــاالت. ــف املجـ ــعبني يف مختلـ ــني الشـ ــادالت بـ واملبـ

ــؤولني  ــوة املسـ ــا، دعـ ــات ، أيضـ ــت التوصيـ وتضمنـ

الصينيـــني والعـــرب وأصحـــاب القـــرار الســـيايس 

إىل رضورة األخـــذ بعـــني اإلعتبـــار مجمـــل هـــذه 

ــبل لجلـــب  ــل السـ ــن أفضـ ــات والبحـــث عـ التوصيـ

ــدن  ــو املـ ــة نحـ ــتثامرات الصينيـ ــن االسـ ــد مـ املزيـ

العربيـــة، مـــن أجـــل تحقيـــق التنميـــة املحليـــة 

ــا. ــتدامة بهـ املسـ

كلمة الصبيح

ويف كلمـــة ختاميـــة ألمـــني عـــام منظمـــة املـــدن 

ــرب  ــح اعتـ ــد الصبيـ ــد حمـ ــدس احمـ ــة املهنـ العربيـ

املنتـــدى مبثابـــة انطالقـــة للعمـــل املشـــرتك بـــني املـــدن 

ـــتدامة..  ـــة املس ـــاالت التنمي ـــة يف مج ـــة والصيني العربي

للحـــوارات  منصـــة  كان  امللتقـــى  وأن  الســـيام 

ـــج  ـــول الربام ـــر ح ـــات النظ ـــادل وجه ـــات وتب والنقاش

واالســـرتاتيجيات التـــي تحقـــق أهـــداف التنميـــة 

املســـتدامة ملدننـــا. مؤكـــدا عـــىل أن  التعـــاون بـــني 

ـــاً  ـــح أفاق ـــوف يفت ـــة س ـــة صيني ـــات عربي ـــدن وبلدي م

ــا ذات  ــة القضايـ ــرب ملناقشـ ــاحات أكـ ــدة ومسـ جديـ

ـــة  ـــة والبيئي ـــة واالجتامعي ـــة بالفضـــاءات العمراني الصل

ملصلحـــة اإلنســـان ســـاكن الريـــف واملدينـــة.

البيان الختامي

العربيـــة  املـــدن  منتـــدى  املشـــاركون يف  خلـــص 

: رضورة  إىل  الثانيـــة  دورتـــه  يف  الصينيـــة 

- تقويـــة الرشاكـــة والتعـــاون العريب-الصينـــي، عـــرب 

ـــع  ـــادل املناف ـــاج وتب ـــز االندم ـــة وتعزي ـــازات عملي إنج

ـــق؛ ـــزام والطري ـــادرة »الح ـــار مب ـــم يف إط بينه

- تشـــجيع الرشاكـــة والتعـــاون بـــني املـــدن الصينيـــة 

التغـــريات املناخيـــة ونهـــج مامرســـات تدبرييـــة 

ناجعـــة للطاقـــة واســـتحضار مقومـــات الهويـــة 

ــا. ــة بهـ ــم الروحيـ والقيـ

أكـــد  العربية-الصينيـــة  العالقـــات  وبخصـــوص 

املشـــاركون عـــىل أهميـــة تقويـــة هـــذه العالقـــات 

ــاون  ــات تعـ ــد اتفاقيـ ــيق وعقـ ــالل التنسـ ــن خـ مـ

ورشاكـــة بينيـــة، والتفكـــري يف إحـــداث شـــبكة 

للمـــدن التاريخيـــة الصينيـــة العربيـــة ورد االعتبـــار 

ــن رضورة  ــا، مربزيـ ــياحيا وثقافيـ ــا سـ ــا وتنميتهـ لهـ

تعزيـــز االندمـــاج والرفـــع مـــن اتفاقيـــات التوأمـــة 

الجانب الصيني يكرم االٔمني العام

رٔييس بلدية ظفار ورٔييس مجلس 

محافظة ظفار يكرم االٔمني العام

االٔمني العام مع رٔييس بلدية بعلبك

مع نائب رئيس جامعة القنيطرة
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ـــدى  ـــا يف إطـــار منت ـــادل التجـــارب بينه ـــة وتب والعربي

التعـــاون الصينـــي العـــريب وفقـــا ملنطـــق رابـــح – 

ـــح  راب

-تطويـــر أشـــكال التعـــاون بـــني جمعيـــة الصداقـــة 

الصينيـــة العربيـــة ومنظمـــة املـــدن العربيـــة مـــن 

ـــول  ـــرتك ح ـــاون املش ـــيق والتع ـــف التنس ـــالل تكثي خ

الشـــؤون التنظيميـــة ملنتـــدى املـــدن الصينيـــة 

والعربيـــة؛

-العمـــل عـــىل ضـــامن اســـتمرارية عقـــد منتـــدى 

املـــدن العربيـــة والصينيـــة بشـــكل دوري وتنـــاويب  

بـــني املـــدن العربيـــة والصينيـــة؛

-الرفـــع مـــن عـــدد اتفاقيـــات التوأمـــة والرشاكـــة 

ـــاس  ـــىل أس ـــة ع ـــدن العربي ـــة وامل ـــدن الصيني ـــني امل ب

ضـــامن فعاليـــة التواصـــل والتعـــاون؛

-تبـــادل التجـــارب الرائـــدة والخـــربات وتعميـــق 

بـــني  الالزمـــة  املســـاعدات  وتقديـــم  التعـــاون 

ـــم  ـــي ته ـــريب يف املجـــاالت الت ـــي والع ـــني الصين الجانب

ـــة  ـــة الحرضي ـــق التنمي ـــيل وتحقي ـــأن املح ـــري الش تدب

ــاملة؛ الشـ

ــم  ــكرهم وامتنانهـ ــن شـ ــاركون عـ ــرب املشـ ــام عـ كـ

للمملكـــة املغربيـــة مـــن خـــالل وزارة الداخليـــة / 

ــة  ــة وملنظمـ ــات املحليـ ــة للجامعـ ــة العامـ املديريـ

املـــدن العربيـــة ولجمعيـــة الصداقـــة للشـــعب 

ـــات  ـــة جه ـــة، ولجمعي ـــدان األجنبي ـــع البل ـــي م الصين

ــس  ــاء مجالـ ــة لرؤسـ ــة املغربيـ ــرب، وللجمعيـ املغـ

ـــع رشوط  ـــري جمي ـــدى وتوف ـــم املنت ـــات لتنظي الجامع

نجاحـــه ، كـــام نوهـــوا باملجهـــودات التـــي بدلتهـــا 

ــش  ــة مراكـ ــة  مبدينـ ــة واملنتخبـ ــلطات املحليـ السـ

عـــىل حســـن االســـتقبال وكـــرم الضيافـــة.

وخلصـــت أشـــغال املؤمتـــر إىل مجموعـــة مـــن 

فيهـــا  يجـــد  أن  يتوخـــى  التـــي  التوصيـــات، 

ـــوة وأن  ـــدة املرج ـــرار الفائ ـــذو الق ـــؤولون ومتخ املس

تكـــون محـــل اهتـــامم املـــدن واألجهـــزة املســـؤولة 

ـــع  ـــامت املجتم ـــاص ومنظ ـــام والخ ـــني الع يف القطاع

ــدين. املـ

وقـــد انبثقـــت عـــن أشـــغال املنتـــدى عـــدد مـــن 

ــرارات  ــم إىل قـ ــل أن ترتجـ ــي يؤمـ ــات التـ التوصيـ

ــا:   ــن أهمهـ ــة ومـ عمليـ

1- تطويـــر الخـــربة واملهـــارات الوطنيـــة يف مجـــال 

خدمـــات املـــدن الذكيـــة )Smart cities(، مـــن 

خـــالل تعزيـــز البنيـــات التحتيـــة للتدبـــري الرقمـــي 

واســـتخدام  الكـــربى،  املـــدن  الســـيام  للمـــدن، 

التكنولوجيـــات الحديثـــة يف الخدمـــات العموميـــة 

ـــرث  ـــدن أك ـــذه امل ـــل ه ـــع جع ـــة للمواطنني؛م املقدم

ـــداع والبحـــث التطبيقـــي  ـــكار واإلب ذكاء وإطـــارا لالبت

لفائـــدة الشـــباب عـــىل الخصـــوص.

2- إحـــداث  مراصـــد يف املـــدن لتطويـــر األنظمـــة  

الذكيـــة والتخطيـــط واإلدارة الحرضيـــة املســـتدامة 

ــاخ  ــري املنـ ــل: تغـ ــئة مثـ ــا الناشـ ــة القضايـ ومعالجـ

، الســـالم واألمـــن، والوقايـــة مـــن الكـــوارث، إدارة 

التعليـــم،  امليـــاه والنفايـــات،  الطاقـــة، مراقبـــة 

ــايف،  الـــرتاث الثقـ

3- العمـــل عـــىل تســـهيل مشـــاركة منظـــامت املجتمـــع 

املـــدين والقطاعـــني العـــام والخـــاص يف عمليـــات 

مراقبـــة السياســـات مـــن خـــالل املراصـــد الذكيـــة؛

ــال  ــدة يف مجـ ــة جديـ ــات تدبرييـ ــج مامرسـ 4- نهـ

الطاقـــة باملـــدن، مـــن خـــالل اعتـــامد املعايـــري 

ـــتوى  ـــىل مس ـــة ع ـــري الطاق ـــا  يف تدب ـــارف عليه املتع

ــة؛  ــة الجامعيـ ــى التحتيـ البنـ

5- وضـــع مخططـــات للتنقـــالت الحرضيـــة مـــع 

ـــة إىل  ـــة باإلضاف ـــة للبيئ ـــل صديق ـــائل النق ـــري وس توف

ـــل املتعـــددة. ـــني وســـائل النق ـــط ب ـــدأ الرب ـــق مب تطبي

6- تحســـني  قـــدرات املـــدن عـــىل تخفيـــف آثـــار 

التغـــريات املناخيـــة والتكيـــف معهـــا وتحملهـــا 

ـــع  ـــاخ وتنوي ـــل املن ـــادر متوي ـــن مص ـــث ع ـــع البح م

ـــة  ـــح املدين ـــكل مل ـــوة بش ـــالت الخـــرضاء ودع التموي

إىل ترشـــيد نفقاتهـــا الخاصـــة بالتســـيري؛

7- اســـتحضار مقومـــات الهويـــة والقيـــم الروحيـــة 

مـــن خـــالل التخطيـــط وإنجـــاز مشـــاريع الســـكن 

الرتاثيـــة  واملعـــامل  العموميـــة،  والتجهيـــزات 

الفضـــاء  وتجهيـــزات  الخـــرضاء  واملســـاحات 

الحـــرضي؛

8- اعتـــامد  املعايـــري كآليـــة مرجعيـــة لتدبـــري 

االنتقـــال نحـــو مـــدن مســـتدامة وتنزيـــل أهـــداف 

التنميـــة املســـتدامة؛

9- جعـــل املـــدن أقطابـــا اقتصاديـــة وصناعيـــة 

ـــع  ـــغل وتتمت ـــرص الش ـــرثوة وف ـــة لل ـــية منتج تنافس

بالقـــدرة عـــىل التكيـــف والصمـــود عـــىل الصعيـــد 

ــدويل. ــي والـ الوطنـ

ــة  ــة العربيـ ــبكة للمـــدن التاريخيـ 10- إحـــداث شـ

ـــربات  ـــارب والخ ـــادل التج ـــل تب ـــن أج ـــة م – الصيني

ـــراين  ـــا العم ـــىل تراثه ـــاظ ع ـــا بالحف ـــار له ورد االعتب

والثقـــايف وتثمينهـــا ســـياحيا وثقافيـــا.

11- اعتـــامد التكويـــن والبحـــث العلمـــي مـــن 

ـــايف  ـــراين والثق ـــوروث العم ـــىل امل ـــة ع ـــل املحافظ اج

التاريخيـــة والعتيقـــة وتطويـــر طـــرق  للمـــدن 

ــة. ــم الذكيـ ــي النظـ ــالل تبنـ ــن خـ ــا مـ تدبريهـ

أنشطة المنظمة

الجلسة الختامية
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يف مدينة شانيل اورفا الرتكية

UCLG-MEWA اجتامع املكتب التنفيذي واملجلس املشرتك ملنظمة

قمة التنقل احل�ضري: »دعنا نتحرك بطريقة ذكية«

شاركت منظمة املدن العربية يف قمة التنقل الحرضي التي انعقدت  تحت عنوان  »دعنا نتحرك بطريقة ذكية« يف مدينة شانيل اورفا الرتكية 20-22 نوفمرب 2018  

بالتزامن مع انعقاد اجتامع املكتب التنفيذي واملجلس املشرتك ملنظمة UCLG-MEWA بحضور املدن األعضاء وعدد من ممثيل اإلدارات املحلية يف املدن الرتكية 

وعدد من الخرباء واالستشاريني يف مجال النقل الحرضي.

اكتســـبت أهميـــة انعقـــاد قمـــة التنقـــل الحـــرضي  

ــة  ــيل اإلدارات املحليـ ــة ملمثـ ــت الفرصـ ــا أتاحـ أنهـ

ـــاص   ـــاع الخ ـــة والقط ـــة والدولي ـــامت اإلقليمي واملنظ

للنقـــاش وتبـــادل األراء واالســـتفادة مـــن الخـــربات 

ــل  ــال التنقـ ـــة يف مجـ ــات الناجح ــرض الدراسـ وعـ

الحـــرضي.

أمـــني عـــام منظمـــة UCLG-MEWA محمـــد 

دومـــان أكـــد يف كلمتـــه عـــىل أن النقـــل الحـــرضي 

ـــامل ومل  ـــدن الع ـــف م ـــة يف مختل ـــح رضورة ملح أصب

ـــات  ـــي املعوق ـــىل تخط ـــل ع ـــا العم ـــا جميع ـــذا علين ل

والعمـــل عـــىل تنفيـــذ تطبيقـــات تقنيـــة حديثـــة يف 

وســـائل النقـــل املختلفـــة. وأشـــار إىل أهميـــة وضـــع 

ـــكل  ـــرضي بش ـــل الح ـــق التنق ـــق  لتحقي ـــة طري خارط

ـــة  ـــدن بطريق ـــش بامل ـــي العي ـــتدامة تعن ـــع. فاالس أوس

صحيحـــة  وحرضيـــة. 

ـــة  ـــد أمـــني عـــام منظمـــة املـــدن العربي ـــه أك مـــن جانب

املهنـــدس احمـــد حمـــد الصبيـــح عـــىل أهميـــة 

ـــامل ونقـــل  الرشاكـــة بـــني املـــدن واالنفتـــاح عـــىل الع

يعـــد مقتـــرصا عـــىل مدينـــة دون أخـــرى.  وأشـــار 

إىل التطـــور التكنولوجـــي يف العـــامل وأهميـــة مواكبتـــه 

ـــات  ـــف القطاع ـــياً يف مختل ـــزءا أساس ـــات ج ـــذي ب ال

الســـيام يف وســـائل التنقـــل واالســـتفادة مـــن التقنيـــات 

يف توفـــري وتســـهيل التنقـــل لســـاكني املدينـــة. 

ــال: تحتـــاج املـــدن لتخطيـــط صحيـــح يؤهـــل  وقـ

ــن  ــاكل وتكمـ ــن املشـ ــة مـ ــون خاليـ ــة  لتكـ املدينـ

أهميـــة التنقـــل الحـــرضي يف الحـــد مـــن التلـــوث 

الســـيام يف العواصـــم الكبـــرية حيـــث ال توجـــد 

ـــكان  ـــدد الس ـــادة يف ع ـــة الزي ـــة  ملواجه ـــري كافي تداب

االفتتاح الرسمي

أنشطة المنظمة
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االجتامعـــي واالقتصـــادي والعمـــراين لـــكل املـــدن.

املناطـــق  يف  التنقـــل  أن  إىل  الصبيـــح  ولفـــت 

الحرضيـــة يعـــد حقـــاً مـــن حقـــوق اإلنســـان... 

ـــدرك  ـــا أن ن ـــتدامة وعلين ـــة املس ـــني للتنمي وأداة متك

ـــق  ـــدور املحـــوري لنظـــم النقـــل املتطـــورة يف تحقي ال

ـــداً أن  مســـؤوليتنا جميعـــا  ـــة.  مؤك األهـــداف اإلمنائي

ــن  ــق مـ ــل حـــرضي الئـ ــري تنقـ ــىل توفـ ــل عـ العمـ

خـــالل تحديـــد العوامـــل التـــي تســـهم يف التنقـــل 

ـــب  ـــل التغل ـــن أج ـــة م ـــق الحرضي ـــم يف املناط املالئ

ــة  ــة واالجتامعيـ ــات االقتصاديـ ــة املعوقـ ــىل كافـ عـ

واملاديـــة للتحـــرك يف املـــدن وترســـيخها كحـــق 

ــة.  لســـكان املدينـ

ـــل  ـــان ناق ـــة رشي ـــل مبثاب ـــح قطـــاع النق ـــرب الصبي واعت

وممـــول لجميـــع الفعاليـــات واألنشـــطة املختلفـــة 

ـــة  ـــامل يف املدين ـــع األع ـــة وأن جمي ـــة. خاص يف املدين

ـــام  ـــل م ـــة النق ـــاءة حرك ـــة وكف ـــىل مرون ـــة ع متوقف

ـــاكل  ـــل مش ـــة لح ـــات واضح ـــامد سياس ـــب اعت يتطل

التجـــارب والخـــربات التـــي مـــن شـــأنها أن تدعـــم 

الربامـــج واالســـرتاتيجيات الخاصـــة بتنفيـــذ أجنـــدة 

التنميـــة املســـتدامة،. الســـيام مـــا يتعلـــق بالتنقـــل 

الحـــرضي والـــذي بـــات مطلبـــا أساســـياً يف تحـــرض 

الحضـــاري  التطـــور  أدى  لقـــد  وقـــال:  املـــدن. 

والعمـــراين الـــذي مـــرت بـــه مـــدن العـــامل بشـــكل 

ــنني  ــر السـ ــىل مـ ــة عـ ــدن العربيـ ــا املـ ــام ومنهـ عـ

الحرضيـــة  املشـــاكل  مـــن  الكثـــري  إىل حـــدوث 

بشـــكل  واملتمثلـــة  النقـــل  مشـــكالت  ومنهـــا 

رئيـــيس بازدحـــام الشـــوارع واالختناقـــات املروريـــة 

البيئـــي بكافـــة أشـــكاله  والضوضـــاء والتلـــوث 

البرصيـــة والســـمعية.  ومـــن خـــالل ذلـــك ظهـــرت 

ـــائل  ـــم والوس ـــن النظ ـــري م ـــود الكث ـــة إىل وج الحاج

املســـرية ألمـــور الحيـــاة داخـــل هـــذه املـــدن مـــن 

والسياســـية  واالقتصاديـــة  االجتامعيـــة  الناحيـــة 

ـــرب  ـــي تعت ـــالت الت ـــل واملواص ـــم النق ـــا نظ ـــن بينه وم

مـــن أهـــم أســـباب االســـتقرار الحـــرضي يف املـــدن 

، حيـــث يعتـــرب قطـــاع النقـــل مـــن القطاعـــات 

ـــدور أســـايس عـــىل املســـتوى  ـــذي يقـــوم ب الهامـــة وال

النقـــل داخـــل املـــدن  لتقليـــل مشـــاكل االزدحـــام 

ـــل  ـــكان  وتقلي ـــدر اإلم ـــة ق ـــهيل الحرك ـــروري وتس امل

االعتـــامد عـــىل مركبـــات النقـــل الشـــخصية وتشـــجيع 

ــل  ــام نقـ ــاد نظـ ــام الجامعـــي.... وإيجـ ــل العـ النقـ

ــني  ــا بـ ــق مـ ــيم املناطـ ــالل تقسـ ــن خـ حـــرضي مـ

ـــام. ـــل الجامعـــي الع ـــل الجامعـــي الخـــاص والنق النق

ــدن  ــة املـ ــرص منظمـ ــداً حـ ــه مؤكـ ــم كلمتـ واختتـ

العربيـــة عـــىل تعزيـــز التعـــاون والرشاكـــة بـــني املـــدن 

ـــا  ـــي قدم ـــربات وامل ـــارب والخ ـــن التج ـــتفادة م لالس

يف تحقيـــق أهـــداف التنميـــة املســـتدامة ملـــا فيـــه 

خـــري املـــدن والســـاكنني. 

مـــن جهتـــه  أكـــد رئيـــس بلديـــة شـــانيل اورفـــا  نهـــاد 

ـــد   ـــة الجدي ـــىل مواكب ـــه ع ـــرص مدينت ـــيفتيش  ح تش

ـــة   ـــة التقني ـــن األنظم ـــد م ـــل بالعدي ـــم العم ـــث ت حي

ــا تشـــهده  الســـيام يف النقـــل الحـــرضي يف ظـــل مـ

ـــعبة  ـــص ش ـــم تخصي ـــث ت ـــكانية  حي ـــة س ـــن كثاف م

ـــا  ـــتخدام التكنولوجي ـــىل اس ـــت ع ـــل عمل إلدارة النق

ــة  ــز الذكيـ ــل واملراكـ ــا يف التنقـ ــة وتطبيقهـ الحديثـ

ــل  ــال: أن التنقـ ــليم. وقـ ــكل سـ ــل بشـ ــي تعمـ التـ

ــات  ــل التطبيقـ ــالل  أفضـ ــن خـ ــم مـ ــرضي يتـ الحـ

وتخطـــي الصعوبـــات، فنحـــن نعـــزز اســـتخداماتنا  

ـــل   ـــا  بشـــكل امث ـــة ونعمـــل عـــىل تطبيقه التكنولوجي

يك نحقـــق  للمواطنـــني  الرفاهيـــة وتكـــون مدننـــا 

صديقـــة للبيئـــة. 

ـــن يف  ـــه اري ـــد الل ـــا  عب ـــانيل اورف ـــظ ش ـــال  محاف وق

كلمتـــه  أن التنقـــل الحـــرضي أصبـــح اليـــوم  لـــه تأثـــري 

كبـــري عـــىل املـــدن والحاجـــة  لهـــذا النـــوع مـــن التنقـــل 

ـــكانية  ـــادة الس ـــل الزي ـــوم يف ظ ـــد ي ـــاً بع ـــزداد يوم ي

ـــاذ  ـــا  واتخ ـــن مواجهته ـــد م ـــراين فالب ـــع العم والتوس

ــرضي.   ــل الحـ ــق التنقـ ــة لتحقيـ ــوات الالزمـ الخطـ

وأشـــار إىل أن مدينـــة شـــانيل اورفـــا اســـتفادت 

ـــل  ـــم أفض ـــل تقدي ـــن أج ـــة  م ـــات تقني ـــن تطبيق م

أنشطة المنظمة

االٔمني العام يلقي كلمته يف االفتتاح
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الخدمـــات للســـاكنني. وأكـــد حـــرص مدينتـــه عـــىل 

ـــادل الخـــربات واالســـتفادة  ـــامل وتب ـــاح عـــىل الع االنفت

ـــار  ـــاالت باعتب ـــف املج ـــدن يف مختل ـــارب امل ـــن تج م

ـــه يجـــب  ـــوم شـــمويل وعلي ـــة  مفه ـــوم التنمي أن مفه

ـــل. ـــم األفض ـــىل تقدي ـــل ع العم

وقـــال أريـــن: العـــامل اليـــوم يتحـــرك ويتطـــور 

ـــري  ـــذا التغ ـــة ه ـــرك ومواكب ـــن التح ـــد م ـــا والب رسيع

ــوم  ــة ويـ ــط العوملـ ــن نعيـــش وسـ ــع.. فنحـ الرسيـ

بعـــد يـــوم  هنـــاك تحـــول رقمـــي ويجـــب األخـــذ 

بعـــني االعتبـــار هـــذا التوجـــه العاملـــي ورضورة 

نحـــاول  نحـــن  املحليـــة.  بـــاإلدارات  االهتـــامم 

ـــة  ـــات  املتاح ـــق اإلمكاني ـــا 2020 وف ـــول لرؤيتن الوص

ــش  ــول للعيـ ــا للوصـ ــىل أفضلهـ ــل عـ ــي نعمـ والتـ

ــة. ــودة عاليـ بجـ

ـــول  ـــزت ح ـــل ترك ـــات عم ـــع جلس ـــة أرب ـــت القم تضمن

التنقـــل الحـــرضي، حيـــث عقـــدت الجلســـة األوىل 

تحـــت عنـــوان » النقـــل الـــذيك« والجلســـة الثانيـــة » 

ـــل«. وجـــاءت الجلســـة  ـــة وتشـــغيل النق ـــل وحوكم متوي

الثالثـــة بعنـــوان »  النقـــل صديـــق للبيئـــة« أمـــا 

ـــات  ـــل مامرس ـــوان »أفض ـــت بعن ـــة كان ـــة الرابع الجلس

النقـــل يف مـــدن منطقـــة الـــرشق األوســـط«.

UCLG- املكتـــب التنفيـــذي واملجلـــس املشـــرتك لـــــ

 MEWA

املشـــرتك  التنفيـــذي واملجلـــس  املكتـــب  عقـــد 

ملنظمـــة UCLG-MEWA  اجتامعـــا مشـــرتكا تـــم 

ـــر اإلداريـــة تتصـــل  ـــة مـــن التقاري ـــه عـــرض جمل خالل

الهيئـــة  واجتامعـــات  االســـرتاتيجية  باألولويـــات 

ـــم  ـــة للمنظمـــة.. كـــام ت ـــة اإلدارة املالي ـــة ولجن الرقابي

عـــرض واعتـــامد برنامـــج األنشـــطة للعـــام 2019.. 

والعضويـــات الجديـــدة.. كـــام تـــم اعتـــامد إنشـــاء 

ــة ودار نـــرش. ــة  تجاريـ مؤسسـ

رئيس بلدية شانيل اورفا يكرم االٔمني العام

اجتماع ثنائي
تـــم عقـــد اجتـــامع ثنـــايئ بـــني أمـــني عـــام منظمـــة املـــدن العربيـــة املهنـــدس احمـــد حمـــد الصبيـــح 

وووكيـــل وزارة الحكـــم املحـــيل –حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي لدولـــة ليبيـــا عبـــد البـــارى شـــنبارو والوفـــد 

املرافـــق لـــه. تـــم بحـــث عـــدة موضوعـــات تتصـــل باســـتقرار املـــدن الليبيـــة وتعزيـــز التعـــاون بـــني الجانبـــني. 

ـــات  ـــة يف أنشـــطة وفعالي ـــل  مشـــاركة املـــدن الليبي ـــح حـــرص املنظمـــة عـــىل تفعي وأكـــد األمـــني العـــام الصبي

ـــدة  ـــذ  أجن ـــار تنفي ـــاون يف اط ـــة التع ـــىل أهمي ـــة، وع ـــة والدولي ـــرات اإلقليمي ـــاتها واملؤمت ـــة ومؤسس املنظم

ـــتدامة . ـــة املس التنمي

ـــن  ـــد م ـــة العدي ـــات الليبي ـــدن والبلدي ـــدى امل ـــنبارو أن ل ـــيل  ش ـــم املح ـــل وزارة الحك ـــال وكي ـــه ق ـــن جانب م

ـــا  ـــة  علي ـــكيل لجن ـــم تش ـــث ت ـــا حي ـــاص لتنفيذه ـــاع الخ ـــع القط ـــل م ـــم العم ـــا يت ـــج وحالي ـــط والربام الخط

تختـــص بالتعـــاون بـــني القطـــاع الخـــاص والقطـــاع العـــام. كـــام تـــم خـــالل االجتـــامع عـــرض عـــدد مـــن 

ـــب  ـــة إىل جان ـــات املنظم ـــا فعالي ـــة وحضوره ـــدن الليبي ـــاركة امل ـــزز مش ـــأنها أن تع ـــن ش ـــي م ـــات الت املقرتح

ـــد  ـــقيقة. وأك ـــة الش ـــدن العربي امل

شـــنبارو حـــرص بـــالده عـــىل 

ـــل  ـــة للمحاف ـــدن الليبي ـــودة امل ع

العربيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة.

كـــام تـــم دعـــوة أمـــني عـــام 

ـــارة  ـــة لزي ـــدن العربي ـــة امل منظم

ــاون  ــز التعـ ــا بهـــدف تعزيـ ليبيـ

ـــري  ـــه خ ـــا في ـــرتك مل ـــل املش والعم

ــاكنني. ــة والسـ ــدن الليبيـ للمـ



المدينة العربية /  العدد 16181

أنشطة المنظمة

 AIMF مدينة ليل تستضيف االجتامع السنوي  الـ

»الريا�ضة يف اأبعادها القت�ضادية والجتماعية«

شاركت منظمة املدن العربية يف االجتامع السنوي للجمعية الدولية لعمداء ومسؤويل العواصم واملدن الناطقة كليا أو جزئيا بالفرنسية AIMF يف مدينة 

ليل الفرنسية  5-8 نوفمرب 2018 تحت عنوان  »الرياضة يف أبعادها االقتصادية واالجتامعية« بحضور املدن األعضاء وعدد من الخرباء والباحثني.

ـــدة مـــن أجـــل   ـــزور مـــدن وأماكـــن جدي ـــح عـــىل العـــامل ون ـــا ننفت ـــاً.. يجعلن ـــاً حيوي عنوان

ـــدة يف هـــذا الشـــأن. ـــة عدي ـــاك أمثل ـــة وهن ـــات واألنشـــطة الرياضي املشـــاركة يف الفعالي

ـــن وأن  ـــا التضام ـــب من ـــداث  يتطل ـــريات وأح ـــن متغ ـــوم م ـــامل الي ـــه الع ـــا يعيش أن م

ـــع  ـــش م ـــا أن نتعاي ـــر. علين ـــاه اآلخ ـــزام تج ـــعر بااللت ـــدة ونش ـــؤولية واح ـــل مبس نعم

ـــتدامة. ـــة املس ـــا  التنمي ـــن لن ـــا يؤم ـــد ومب كل جدي

ولفتـــت إىل أن  للرياضـــة قيمـــة اجتامعيـــة واقتصاديـــة ولهـــا أبعـــاد عـــىل املـــدن التـــي تتميـــز 

بأنشـــطتها كـــام أن أهميتهـــا تنعكـــس عـــىل جوانـــب الحيـــاة اليوميـــة بشـــكل مبـــارش.

ـــة  ـــدة التنمي ـــذ  أجن ـــة تنفي ـــرسع عملي ـــدن ي ـــني امل ـــاون ب ـــو أن التع ـــدت هيدالغ وأك

ـــا. ـــي تواجهه ـــات الت ـــات والتحدي ـــابه يف االحتياج ـــدن تتش ـــار أن امل ـــتدامة باعتب املس

ـــا  ـــه بالده ـــا حققت ـــينو إىل م ـــانا ماراس ـــية روكس ـــة الفرنس ـــرة الرياض ـــارت وزي ـــام أش ك

ــامل وقالـــت:  ــا  الفـــوز بـــكأس العـ ــال الرياضـــة وكان أخرهـ مـــن نجاحـــات يف مجـ

ـــامل،  ـــىل الع ـــاح ع ـــل  انفت ـــها ب ـــاب منارس ـــرد ألع ـــت مج ـــري وليس ـــي الكث ـــة  تعن الرياض

وثقافـــة واقتصـــاد وحيـــاة اجتامعيـــة.. وهـــي مجـــال واســـع ومتنـــوع.

ــرح  ــىل طـ ــة عـ ــة حريصـ ــه أن الجمعيـ ــري باييـ ــام  الـــــ AIMF بيـ ــني عـ ــد أمـ اكـ

املوضوعـــات التـــي تهـــم املـــدن مبختلـــف املجـــاالت وتـــم اختيـــار عنـــوان اجتـــامع 

هـــذا العـــام حـــول الرياضـــة ليـــأيت متامشـــياً مـــع  التوجـــه الـــدويل نحـــو الرياضـــة 

كقطـــاع حيـــوي وهـــام.

ـــل  ـــرتك والعم ـــاون املش ـــل التع ـــن اج ـــاً م ـــا مع ـــد تضامنن ـــوم لنؤك ـــع الي ـــال: نجتم وق

ـــب  ـــىل جان ـــرص ع ـــة ال تقت ـــتدامة.. فالتنمي ـــة املس ـــدة التنمي ـــذ أجن ـــد  لتنفي ـــدا بي ي

ـــات. ـــة القطاع ـــياً لكاف ـــاً أساس ـــت مطلب ـــل أصبح ـــر ب دون األخ

ـــت  ـــل عرف ـــة لي ـــري إىل  أن مدين ـــن أوب ـــل مارت ـــة لي ـــا أشـــارت رئيســـة بلدي ـــن جهته م

ـــاً يف  ـــاالً هام ـــوم مج ـــت الي ـــة أصبح ـــايض وأن الرياض ـــال الري ـــطة يف املج ـــة ناش كمدين

ـــره.  ـــه وتطوي ـــا مواكبت ـــاً علين ـــاً حديث ـــة مفهوم ـــت الرياض ـــدن وبات ـــاس وامل ـــاة  الن حي

ـــامم  ـــالل االهت ـــن خ ـــك م ـــل ذل ـــن أج ـــل م ـــتقبل ونعم ـــر يف املس ـــن نفك ـــت: نح وقال

ـــات  ـــف فئ ـــىل مختل ـــز ع ـــة والرتكي ـــة االجتامعي ـــث العدال ـــن حي ـــكانها م ـــة وس باملدين

ـــرق  ـــني والف ـــىل املعاق ـــز ع ـــة والرتكي ـــا بالرياض ـــىل اهتاممن ـــس ع ـــذا ينعك ـــكان وه الس

ـــل. ـــف املحاف ـــم يف مختل ـــم الدع ـــدم له ـــث نق ـــائية حي النس

ـــرب  ـــوم يعت ـــا الي ـــوان اجتامعن ـــة: عن ـــو قائل ـــس آن هيدالغ ـــة باري ـــت رئيســـة بلدي وتحدث

رٔييسة بلدية  ليل الفرنسية
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وزيرة الرياضة روكسانا ماراسينو تلقي كلمتها يف االفتتاح

ــيام وأن  ــئني السـ ــا وبالناشـ ــة مبختلـــف مجاالتهـ ــا بالرياضـ ــدت اهتـــامم بالدهـ وأكـ

ـــام الجميـــع للتعـــرف عـــىل ثقافـــات جديـــدة وأمنـــاط  ـــواب أم الرياضـــة  تفتـــح األب

ـــوم  ـــي يق ـــوالت الت ـــارات والج ـــالل  الزي ـــن خ ـــاً م ـــاداً قوي ـــق اقتص ـــام تحق ـــة ك مختلف

بهـــا زوار املدينـــة لحضـــور املناســـبات الرياضيـــة. 

ورقة عمل

وكان ملدينـــة الدوحـــة مشـــاركة بورقـــة عمـــل ضمـــن الجلســـات حيـــث تحـــدث 

مديـــر بلديـــة الدوحـــة املهنـــدس جـــامل مطـــر النعيمـــي عـــن اســـتعداد بـــالده 

ـــة  ـــري األحـــداث الرياضي ـــة تأث ـــامل وكيفي ـــتقبال كأس الع ـــة الدوحـــة الس ـــدا مدين وتحدي

ـــت دوراً  ـــة لعب ـــل خارجي ـــاك عوام ـــال: هن ـــة. وق ـــة واالجتامعي ـــز االقتصادي ـــىل الركائ ع

ـــة  ـــم األحـــداث الرياضي ـــو الحـــرضي يف قطـــر، وكان تنظي ـــرية النم ـــع وت ـــاالً يف ترسي فع

ـــرشة  ـــة ع ـــيوية الخامس ـــاب اآلس ـــتضافة دورة األلع ـــل... فاس ـــذه العوام ـــم ه ـــد أه أح

ـــامل الرياضـــة  ـــا قطـــر للدخـــول يف ع ـــت خطـــوة رئيســـية اضطلعـــت به ـــام 2006 كان ع

الـــدويل، وتـــىل ذلـــك العديـــد مـــن االســـتضافات األخـــرى، مثـــل كأس آســـيا 2011 

ـــاًم  ـــيوية مله ـــاب اآلس ـــاح األلع ـــال. وكان نج ـــد للرج ـــرة الي ـــامل لك ـــة كأس الع ،وبطول

وأدى إىل الخطـــوة الثانيـــة الكـــربى يف تنظيـــم األحـــداث الرياضيـــة الدوليـــة. وقـــد 

ـــام  ـــدم ع ـــرة الق ـــامل لك ـــن خـــالل اســـتحقاق قطـــر الســـتضافة كأس الع ـــك م ُترجـــم ذل

ـــزة. ـــات املحف ـــأيت التحدي ـــة ت ـــة الحرضي ـــرية للتنمي ـــرص الكب ـــذه الف ـــع ه 2022. وم

وأشـــار مديـــر بلديـــة الدوحـــة إىل أن قطـــر تعمـــل حاليـــاً عـــىل تحقيـــق هدفهـــا 

ـــتدامة،  ـــة املس ـــة والتنموي ـــط التطويري ـــذ الخط ـــتكامالً لتنفي ـــة اس ـــتضافة البطول باس

وقـــد تـــم تشـــكيل اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع وللتخطيـــط والتنســـيق مـــع جميـــع 

ــو  ــة والنمـ ــق التنميـ ــة لتحقيـ ــاريع ذات الصلـ ــة املشـ ــة ومواءمـ ــات الدولـ مؤسسـ

املســـتدام للمـــدن القطريـــة.

واختتـــم النعيمـــي كلمتـــه بالقـــول أن اســـتضافة بـــالده بطولـــة كأس العـــامل لكـــرة 

ــاً لألنظـــار يف  القـــدم »قطـــر 2022 »مـــن ضمـــن أكـــرث املنشـــآت طموحـــاً وخطفـ

العـــامل، حيـــث أبـــدع تصاميمهـــا عـــدد مـــن أشـــهر املعامريـــني يف العـــامل.

تضمـــن االجتـــامع ثـــالث جلســـات عمـــل : الرياضـــة والعيـــش معـــاً، الرياضـــة والتنميـــة االقتصاديـــة 

ـــا عـــرض تجـــارب املـــدن. ـــم خالله ـــث ت ـــة حي ـــة الدولي ـــة ، املـــدن واألحـــداث الرياضي املحلي

ـــن يف  ـــا للمتميزي ـــم تقدميه ـــنوية يت ـــزة س ـــدار جائ ـــنوي إص ـــامع الس ـــالل االجت ـــم خ ت

ـــة. ـــال الرياض ـــة يف مج ـــدورة مختص ـــذه ال ـــت ه ـــة وكان ـــاالت مختلف مج

االٔمني العام يتوسط مدير بلدية الدوحة ومدير مٔوسسة جأيزة منظمة املدن العربية

رٔييس جمعية الفرانكفونية بيري  باييه
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أنشطة المنظمة

اجتامع املجلس العاملي لـــ UCLG يف مدريد

واملنتدى املعني بالعنف يف املناطق احل�ضرية

اإلسبانية  العاصمة  نوفمرب 2018 يف   8  -  5 العاملي ملنظمة UCLGة-  املجلس  اجتامع  العربية يف  املدن  شاركت منظمة 

مدريد، وذلك بالتوازي مع املنتدى العاملي املعني بالعنف يف املناطق الحرضية والتعليم من أجل التعايش والسالم.

واالدمــاج  الفقر  عىل  والقضاء  العمل  فرص  وخلق 

االجتامعي وتنمية املوارد والحفاظ عىل البيئة.

التنمية  أهداف  مظلة  تحت  يدخل  مام  ذلك  وغري 

املستدامة وخاصة الهدف الحادي عرش.

هذا وقد  تقرر عقد املكتب التنفيذي للمنظمة العاملية  

يف ابريل 2019 يف مونتيفيديو بأرغواي واملجلس العاملي 

يف نوفمرب 2019  دوربان  بجنوب افريقيا.

املتصاعدة  الزيادة  مع  تواجهها  التي  واملشكالت 

مواكبة  إىل  والحاجة   والتحرض  النمو  اتساع  يف 

العرصنة والتحوالت الرقمية والذكية يف إدارة  املدن 

واستقطاب  املرافق  بإدارة  يتصل  فيام  والبلديات 

املشاريع وتوفري األمن والرفاهية للساكنني.

وقد شهدت جلسات العمل مناقشات مستفيضة ركزت 

للعيش  جاذبة  كمناطق  والبلديات  املدن  دور  عىل 

تحقيق  يف  واألريــاف  الحوارض  دور  وكذلك  والعمل 

والتعليم  املساواة  لجهة  املستدامة  التنمية  أهداف 

وقد كان يوم السادس من نوفمرب يوماً رئيسياً ملنظمة 

واملجلس  التنفيذي  املكتب  انعقد  حيث   UCLG

ما  عىل  تركزت  ومناقشات  عمل  جلسات  العاملي يف 

تقوم به UCLG وفروعها العاملية من أنشطة.

العاملية  للمنظمة  املشرتك  االجتامع  تضمن  وقد 

عرض جملة تقارير تناولت قضايا وموضوعات فنية 

وإدارية ومالية حيث تناوب رؤساء الفروع التسعة 

عىل  الضوء  تسليط  عىل   UCLG لــــ  التابعة 

جملة األنشطة التي تتصل بدور املدن والتحديات 

من االفتتاح الرسمي

من الحضور

جانب من جلسات العمل

من املدن املشاركة
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احتفالية بغداد بيومها السنوي:

» جندد العهد لبناء الغد«

بدعوة رسمية من أمانة بغداد شاركت منظمة املدن العربية يف يوم بغداد السنوي 22-24 نوفمرب 2018 

يف العاصمة العراقية بغداد والذي اقيم تحت شعار » نجدد العهد لبناء الغد«.

خدميـــة وتنمويـــة وتشـــجيع االســـتثامر.

ـــالء  ـــور ع ـــتاذ الدكت ـــداد األس ـــة بغ ـــس جامع ـــد رئي واك

عبـــد الحســـني عبـــد الرســـول خـــالل كلمتـــه رضورة 

ـــن  ـــداد م ـــة بغ ـــي ملدين ـــق التاريخ ـــىل العم ـــز ع الرتكي

ــخ  ــار تاريـ ــرتاث ، وإظهـ ــة بالـ ــط الفعاليـ ــالل ربـ خـ

بغـــداد العريـــق مثـــل األغـــاين الرتاثيـــة البغداديـــة 

ــام كان  ــذا العـ ــرياً إىل أن هـ ــور، مشـ ــارض الصـ ومعـ

متميـــزا بدخـــول جامعـــة بغـــداد تصنيـــف التاميـــز 

العاملـــي ألفضـــل الجامعـــات العامليـــة لعـــام 2019.

ـــذ  ـــة من ـــم هـــذه االحتفالي ـــة بغـــداد تقي ـــر أن أمان يذك

عـــام 1943 وهـــو تقليـــد ســـنوي يعـــرب عـــن عمـــق 

ـــم  ـــم تقدي ـــا الحضـــاري. حيـــث يت ـــخ بغـــداد وارثه تاري

ــة  ــة والثقافيـ ــروض الفنيـ ــن األعـــامل والعـ ــدد مـ عـ

ومهرجانـــات متنوعـــة.

عاصمـــة لألبـــداع األديب يجعلنـــا أمـــام مســـؤولية 

ـــا.   ـــا ودولي ـــة بغـــداد عربي ـــة للحفـــاظ عـــىل مكان مضاعف

مؤكـــدة  أن أمانـــة بغـــداد أحيـــت املراكـــز الثقافيـــة 

ــة  ــام أن األمانـ ــاطها كـ ــة نشـ ــىل دميومـ ــت عـ وحافظـ

ـــة  ـــاء  املدين ـــاص يف بن ـــاع الخ ـــدور القط ـــا ب ـــا منه وإميان

احتضنـــت العديـــد مـــن املشـــاريع  االســـتثامرية.

مـــن جانبـــه قـــال األمـــني العـــام ملجلـــس الـــوزراء 

ـــوم بغـــداد  ـــال بي العراقـــي مهـــدي العـــالق أن االحتف

ـــخ  ـــة التاري ـــة صاحب ـــة العريق ـــال باملدين ـــو  االحتف ه

ـــاف  ـــامء. وأض ـــع العل ـــعراء ومنب ـــالذ الش ـــرشق وم امل

:  لقـــد عانـــت بغـــداد يف الســـنوات املاضيـــة مـــن 

عـــدة أزمـــات واســـتطاعت أن تتغلـــب عليهـــا 

بتكاتـــف جهـــود أبنائهـــا. واكـــد أن مـــن أولويـــات 

ــداد  ــامم ببغـ ــة االهتـ ــنوات املقبلـ ــة  للسـ الحكومـ

وباقـــي املـــدن العراقيـــة عـــرب تنفيـــذ مشـــاريع  

ــني  ــور األمـ ــة بحضـ ــات االحتفاليـ ــت فعاليـ انطلقـ

العـــام ملجلـــس الـــوزراء العراقـــي مهـــدي العـــالق 

ــي  ــن الكعبـ ــان حسـ ــس الربملـ ــب األول لرئيـ والنائـ

وأمينـــة بغـــداد د. ذكـــرى علـــوش وعـــدد مـــن 

ــاء  ــاء ورؤسـ ــخصيات وأمنـ ــار الشـ ــؤولني وكبـ املسـ

املنظـــامت اإلقليميـــة والدوليـــة والســـفراء العـــرب 

واألجانـــب املعتمديـــن يف جمهوريـــة العـــراق يف 

ــداد.  ــة بغـ مبنـــى جامعـ

أكـــدت أمينـــة بغـــداد د. ذكـــرى علـــوش عـــىل 

أهميـــة النهـــوض بواقـــع مدينـــة بغـــداد نحـــو 

األفضـــل يف املرحلـــة املقبلـــة لتعويـــض ســـنوات 

ـــامل  ـــن إه ـــا م ـــا أصابه ـــي وم ـــتقرار األمن ـــدم االس ع

ـــداد  ـــة بغ ـــرص أمان ـــرية إىل ح ـــامم.. مش ـــدم اهت وع

يف تقديـــم أفضـــل الخدمـــات للســـاكنني ومواكبـــة 

مـــدن  تعيشـــها  التـــي  واملتغـــريات  التطـــورات 

وعواصـــم مختلفـــة خاصـــة وأن أهـــداف التنميـــة 

ــدن.  ــياً للمـ ــاً رئيسـ ــت مطلبـ ــتدامة باتـ املسـ

ـــا  ـــا جميع ـــداد يدعون ـــوم بغ ـــال بي ـــت: أن االحتف وقال

حكومـــة ومواطنـــني إىل أن ننهـــض مبســـؤولية  الحفـــاظ 

ــا.. وان  ــلبية عنهـ ــر السـ ــداد ورفـــع املظاهـ عـــىل بغـ

االحتفـــال بيـــوم بغـــداد هـــو  يـــوم االفتخـــار بهـــذه 

ـــات  ـــام كل التحدي ـــي صمـــدت أم ـــة الت ـــة العريق املدين

ـــا.  ـــا وتاريخه ـــس تراثه ـــت طم ـــي حاول الت

ــداد  ــكو بغـ ــة اليونسـ ــار منظمـ ــت إىل أن اختيـ االفتتاح الرسمي ليوم بغداد السنويونوهـ

أنشطة المنظمة
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منتدى الثقافة والسياحة بني املدن الصينية العربية 

»نح� عامل اأكرث �ضلمًا وجماًل«

ـــدن  ـــايف للم ـــل الثق ـــة العم ـــة مجموع ـــت مؤسس نظم

ـــة  ـــدن العربي ـــة امل ـــة، إحـــدى مؤسســـات منظم العربي

ــة  ــياحة الصينيـ ــة والسـ ــع وزارة الثقافـ ــاون مـ بالتعـ

وحكومـــة مقاطعـــة سيشـــوان الشـــعبية منتـــدى 

ــياحة بـــني املـــدن الصينيـــة العربيـــة   الثقافـــة والسـ

تحـــت عنـــوان » نحـــو عـــامل أكـــرث ســـلاًم وجـــامالً« 

ــر 2018  ــة 24-26 أكتوبـ ــنغدو الصينيـ ــة شـ يف مدينـ

ـــة. ـــة وصيني ـــات عربي ـــاء بلدي ـــداء ورؤس ـــور عم بحض

ـــا  ـــن بينه ـــدى م ـــة يف املنت ـــدن عربي شـــاركت عـــدة م

عـــاّمن، بغـــداد، الدوحـــة، ديب، اربـــد، مراكـــش، 

ــن الجانـــب  ــل. ومـ ــا، الخليـ ــاس، اريحـ ــاط، فـ الربـ

الصينـــي  مـــدن: تيانجـــني، شـــنغهاي، نانجينـــغ، 

ـــنغدو،  ـــيامن، ش ـــو، ش ـــو، نينغب ـــينغ، هانج تشونغتش

ـــيش. ـــو، دينغ ـــا، تشيوانتش ـــيان، تشانغش ـــان، ش ووه

ــة عـــن الجانـــب  تخلـــل املنتـــدى عـــروض تقدمييـ

الثقـــايف مـــن املـــدن املشـــاركة حيـــث قدمـــت كل 

مدينـــة عرضـــاً موجـــزاً عـــن مـــا تقـــوم بـــه مـــن 

ــة. ــة متنوعـ ــات ثقافيـ ــطة وفعاليـ ــط وأنشـ خطـ

ــن  ــتفادة مـ ــة  االسـ ــدى إمكانيـ ــش املنتـ ــام ناقـ كـ

ــاون  ــياحيا والتعـ ــا وسـ ــة ثقافيـ ــة االندماجيـ التنميـ

ــادل  ــل للتبـ ــة األجـ ــة طويلـ ــة أليـ ــرتك إلقامـ املشـ

ـــة  ـــدن الصيني ـــني امل ـــياحي ب ـــايف والس ـــاون الثق والتع

ــر. ــق الحريـ ــار طريـ ــة يف إطـ والعربيـ

افتتحـــت أعـــامل املنتـــدى بكلمـــة وزيـــر الثقافـــة 

ــا   ــد فيهـ ــغ  أكـ ــو قانـ ــو شـ ــي لـ ــياحة الصينـ والسـ

عـــىل أهميـــة التعـــاون بـــني املـــدن العربيـــة 

واملـــدن الصينيـــة عـــىل طريـــق الحريـــر »الحـــزام 

العربيـــة –  العالقـــات  أن  والطريـــق« الفتـــا إىل 

ــوم  ــل واليـ ــخ طويـ ــا تاريـ ــذرة ولهـ ــة متجـ الصينيـ

ــن  ــات مـ ــذه العالقـ ــز هـ ــني بتعزيـ ــوم الجانبـ يقـ

ـــع يف  ـــال : نجتم ـــر. وق ـــرتك ومثم ـــاون مش ـــالل تع خ

ـــة  ـــة وثقافي ـــة تاريخي ـــا مدين ـــنغدو بصفته ـــة ش مدين

مشـــهورة ومحطـــة مهمـــة لطريـــق الحريـــر يف 

ـــة  ـــم إقام ـــنوات ت ـــس س ـــذ خم ـــني. ومن ـــوب الص جن

ـــا املشـــرتك   ـــا وتعاونن ـــز تضامنن ـــات لتعزي عـــدة منتدي

ـــة...  ـــياحية والثقافي ـــانية والس ـــع اإلنس ـــراز املناف وإلب

ـــالم  ـــق الس ـــر يف تحقي ـــق الحري ـــة طري ـــداً أهمي مؤك

ـــة. ـــاح والتســـامح واملنفعـــة املتبادل والتعـــاون واالنفت

وقـــال الوزيـــر الصينـــي: علينـــا أن نضـــع أجنـــدة 

لتعاوننـــا وفـــق مـــا يربطنـــا مـــن عالقـــات تاريخيـــة 

خاصـــة وأن املـــدن هـــي أماكـــن لتجمـــع ســـكان العـــامل 

ــامل  ــني والعـ ــة. وأن الصـ ــياحة والثقافـ ــد للسـ ومقاصـ

العـــريب  يعتـــربان منابـــع للحضـــارات اإلنســـانية 

وطريـــق الحريـــر يربـــط بينهـــم. فاليـــوم نحـــن 

ـــة  ـــة منص ـــاون إلقام ـــد أوارص التع ـــىل توطي ـــرص ع نح

ـــياحة.  ـــة والس ـــاالت الثقاف ـــني مج ـــية ب ـــز التنافس لتعزي

مـــن جهتـــه اعتـــرب عمـــدة مدينـــة تشـــنغدو لـــو 

تشـــيانغ املنتـــدى منصـــة لإلنطـــالق نحـــو عـــامل أكـــرث 

ــدى.  ــيس للمنتـ ــوان الرئيـ ــو العنـ ــامال وهـ ــلام وجـ سـ

وأشـــار إىل أن التعـــاون بـــني الجانـــب الصينـــي والجانـــب 

العـــريب ســـيحقق طموحاتنـــا وأمنياتنـــا يف العيـــش 

ـــاً مـــن أجـــل  ـــال: نعمـــل مع بســـالم وأمـــن وســـعادة. وق

ـــة  ـــدن العربي ـــياحي يف امل ـــايف والس ـــد الثق ـــل البع تفعي

والصينيـــة مـــام ينعكـــس عـــىل تعاوننـــا املشـــرتك. 

أنشطة المؤسسات

وزير الثقافة والسياحة الصيني يتوسط االٔمني العام ومدير بلدية الدوحة بحضور الوفود املشاركة
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كلمة المنظمة

مـــن جانبـــه  أكـــد أمـــني عـــام منظمـــة املـــدن 

أن  الصبيـــح  حمـــد  احمـــد  املهنـــدس  العربيـــة 

عـــامل اليـــوم هـــو عـــامل املـــدن.. عـــامل املبـــادرات.. 

عـــامل االســـتدامة. والعـــامل الـــذي ينشـــأ اليـــوم هـــو 

االحـــرتام، خدمـــة  املشـــرتكة:  القيـــم  إىل  أقـــرب 

ــا إىل  ــال الصاعـــدة.. الفتـ املجتمـــع، والقـــدوة لألجيـ

ــائل  ــث يف الوسـ ــب البحـ ــد يتطلـ ــا الجديـ أن واقعنـ

ـــدن،  ـــز امل ـــة ومراك ـــن العام ـــر األماك ـــة لتطوي الحديث

وتحســـني الفراغـــات الحرضيـــة، ورفـــع مســـتوى 

جـــودة الحيـــاة، وجعـــل املـــدن صديقـــة لإلنســـان 

ـــربز  ـــياق ي ـــذا الس ـــل. ويف ه ـــش والعم ـــة للعي ومالمئ

دور الثقافـــة مـــن خـــالل مرشوعـــات ذات مالمـــح 

الجانـــب  تتجـــاوز  وثقافيـــة  وبيئيـــة  اجتامعيـــة 

النظـــري إىل الواقـــع امللمـــوس. وأشـــار الصبيـــح إىل 

ـــة  ـــدن العربي ـــة والســـياحة للم ـــدى الثقاف ـــة منت أهمي

والصينيـــة باعتبـــاره ســـوف يســـهم يف بنـــاء منصـــة 

ثقافيـــة  لتبـــادل وجهـــات النظـــر وتفعيـــل  البعـــد 

ـــادل  ـــيل وتب ـــأن املح ـــني بالش ـــل املعني ـــايف يف عم الثق

وجهـــات النظـــر حـــول قضايـــا التنميـــة املســـتدامة.

العربيـــة   املـــدن  منظمـــة  إطـــالق  إىل  ولفـــت 

مؤسســـة تعنـــى بالجانـــب الثقـــايف » مجموعـــة 

ــة  ــة » يف العاصمـ ــدن العربيـ ــايف للمـ ــل الثقـ العمـ

البعـــد  تفعيـــل  إىل  وتهـــدف  عـــاّمن  األردنيـــة 

ــتقطاب  ــة اسـ ــة، لجهـ ــل املنظمـ ــي  يف عمـ الثقاقـ

ـــة  الشـــباب واســـتثامر طاقاتهـــم وامكاناتهـــم اإلبداعي

ـــث  ـــة وح ـــة والتطوعي ـــة والفكري ـــاالت الفني يف املج

ــي  ــرش الوعـ ــىل نـ ــة عـ ــات العربيـ ــدن والبلديـ املـ

ــرأي  ــاع الـ ــب وصنـ ــني النخـ ــق بـ ــاين  العميـ اإلنسـ

ــع. ــام يف املجتمـ العـ

ــة  ــىل أهميـ ــداً عـ ــه مؤكـ ــح كلمتـ ــم الصبيـ واختتـ

ــة  ــس ملرحلـ ــأنه أن يؤسـ ــن شـ ــذي مـ ــدى الـ املنتـ

جديـــدة مـــن التعـــاون املشـــرتك عـــىل طريـــق 

دعـــم برامـــج وأنشـــطة العمـــل الثقـــايف عـــىل 

مســـتوى املـــدن والبلديـــات العربيـــة، واالســـتفادة 

مـــن التجـــارب والخـــربات الصينيـــة يف اســـتقطاب 

ـــات  ـــارض والفعالي ـــم املع املبدعـــني والخـــرباء يف تنظي

ــق  ــأنها أن تحقـ ــن شـ ــي مـ ــة التـ ــة والفنيـ الثقافيـ

ملدننـــا مجتمعـــات متحـــرضة وعـــىل مســـتوى مـــن 

ــة. ــة والثقافـ املعرفـ

تناولـــت عـــروض املـــدن العديـــد مـــن النقـــاط املهمـــة 

يف مجـــال الثقافـــة مـــن اســـتعراض للحضـــارات 

القدميـــة والتجـــارب التنمويـــة املختلفـــة واملواضيـــع 

ـــي  ـــج الت ـــامم املشـــرتك واإلصـــدارات والربام ذات االهت

تقـــوم بهـــا املدينـــة واإلدارات املحليـــة.

صـــدر عـــن المنتـــدى التوصيـــات 
التاليـــة:

1- تعزيـــز روح طريـــق الحريـــر وتعميـــق التعـــاون 

الثقـــايف والســـياحي يف اطـــار » الحـــزام والطريـــق«.

2- اســـتمرار تعزيـــز التبـــادل الســـياحي ونـــرش 

واملتســـامح.  املنفتـــح  الثقـــايف  التوافـــق 

3- اســـتمرار إثـــراء مضمـــون التعـــاون واالرتقـــاء 

مبســـتوى التبـــادل الثقـــايف والســـياحي. 

ـــدن  ـــدرة امل ـــع ق ـــدن ورف ـــني امل ـــاون ب ـــىل التع ـــز ع 4- الرتكي

ـــتمرار. ـــياحة باس ـــة والس ـــا يف الثقاف ـــية وجاذبيته التنافس

ـــة  ـــاج التنمي ـــز اندم ـــاون وتعزي ـــداع منـــوذج التع 5- إب

ـــة والســـياحية. الثقافي

أمني عام منظمة املدن العربية يلقي كلمته يف االفتتاح

مدير بلدية الدوحة
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أنشطة المؤسسات

ورشة عمل نظمها املنتدى العريب للمدن الذكية:

التح�ل الإلكرتوين والذكي يف املدن والبلديات العربية 

ال�اقع وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل 

نظـــم املنتـــدى العـــريب للمـــدن الذكيـــة »احـــدى 

مؤسســـات منظمـــة املـــدن العربيـــة« ورشـــة عمـــل 

بعنـــوان »التحـــول اإللكـــرتوين والـــذيك يف املـــدن 

ـــة : الواقـــع واســـترشاف املســـتقبل »  ـــات العربي والبلدي

ـــة  ـــة اللبناني ـــه يف الجمهوري ـــة جوني بالتعـــاون مـــع بلدي

وتحـــت رعايـــة رئيـــس الـــوزراء ســـعد الحريـــري .

ــا جـــاميل  ــاين دميـ ــان اللبنـ مثنـــت النائـــب يف الربملـ

املندوبـــة عـــن رئيـــس الـــوزراء اللبنـــاين مـــا تقـــوم 

ـــة  ـــات التابع ـــة واملؤسس ـــدن العربي ـــة امل ـــه منظم ب

لهـــا مـــن أنشـــطة وفعاليـــات تهـــم قضايـــا املـــدن 

وتدعـــم عمليـــة التنميـــة املســـتدامة. وأشـــارت يف 

كلمـــة القتهـــا يف افتتـــاح أعـــامل الورشـــة  إىل أهميـــة 

ـــق أفضـــل  تكاتـــف الجهـــود والعمـــل املشـــرتك لتحقي

ــالل   ــن خـ ــة مـ ــة  خاصـ ــا العربيـ ــازات ملدننـ اإلنجـ

التكنولوجيـــا التـــي باتـــت اليـــوم أداة هامـــة يف 

تقـــدم وتطـــور املـــدن.

مـــن جانبـــه أشـــار رئيـــس بلديـــة جونيـــه جـــوان 

حبيـــش إىل ورشـــة العمـــل ومـــا تتضمنـــه مـــن 

أوراق عمـــل هامـــة ومتنوعـــة الفتـــا إىل تطلعـــات 

ـــة نحـــو التحـــول اإللكـــرتوين  ـــة جوني ـــات بلدي وتوجه

والـــذيك مـــن أجـــل تحقيـــق النمـــو املســـتدام.

ـــدن  ـــريب للم ـــدى الع ـــام املنت ـــر ع ـــارت مدي ـــام أش ك

ــة التحـــول  ــات إىل أهميـ ــة عطيـ ــة  م. جامنـ الذكيـ

ـــل  ـــا  العم ـــا جميع ـــت: علين ـــذيك وقال ـــرتوين وال اإللك

عـــىل نـــرش مفهـــوم املـــدن الذكيـــة ومواجهـــة 

التحديـــات التـــي تواجـــه املـــدن يف هـــذا الجانـــب 

والعمـــل مـــن أجـــل وضـــع الخطـــط والربامـــج 

ــول. ــة التحـ ــة يف عمليـ ــرتاتيجيات املتبعـ واالسـ

ـــت  ـــة عمـــل تضمن ـــم خـــالل الورشـــة مناقشـــة 12 ورق ت

ـــتعرضها  ـــي اس ـــة الت ـــات الهام ـــن املوضوع ـــة م مجموع

املشـــاركون مـــن بينهـــم وزيـــرة الدولـــة لشـــؤون 

التنميـــة اإلداريـــة يف لبنـــان وأمـــني عـــام منظمـــة  

املـــدن  إلمنـــاء  العـــريب  واملعهـــد   UCLG-MEWA

»احـــدى مؤسســـات منظمـــة املـــدن العربيـــة« واملكتـــب 

ـــدويل لالتصـــاالت مـــن مـــرص. كـــام  اإلقليمـــي لالتحـــاد ال
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ـــة  ـــا أمان ـــدن بينه ـــارب امل ـــن تج ـــدد م ـــتعراض ع ـــم اس ت

ــة   ــة بلديـ ــة وتجربـ ــة املنامـ ــة العاصمـ ــاّمن  وأمانـ عـ

الكويـــت وبلديـــة رام اللـــه مـــن فلســـطني.

صدر عن ورشة العمل  
التوصيات التالية:

ـــادة مـــن أهـــم  ـــق واملســـتمر مـــن القي -الدعـــم املطل

ـــذيك. ـــة التحـــول اإللكـــرتوين وال ـــارص نجـــاح عملي عن

-وجـــود خارطـــة اســـرتاتيجية للتحـــول اإللكـــرتوين 

والـــذيك تحـــايك املســـتقبل وتلبـــي االحتياجـــات.

-إيجاد نظام إدارة أداء متكاملة خاص باملدينة/ البلدية.

-وضـــع مـــؤرشات أداء  مؤسســـية شـــاملة وقابلـــة 

للقيـــاس للتحـــول اإللكـــرتوين والـــذيك.

الخطـــط   لنتائـــج  معياريـــة  مقارنـــات  -إجـــراء 

ــات  ــع الجهـ ــؤرشات مـ ــج واملـ ــادرات والربامـ واملبـ

ـــج  ـــن نتائ ـــتفادة م ـــاً، واالس ـــاً وعاملي ـــزة إقليمي املتمي

املقارنـــات لتحســـني وتطويـــر الخدمـــات املقدمـــة.

لضـــامن ترسيـــع  املاليـــة  املخصصـــات  -توفـــري 

اإللكـــرتوين. التحـــول  عمليـــة 

-االستثامر يف رأس املال البرشي.

-خطـــة تدريـــب وتأهيـــل موجهـــة يف عمليـــات 

التحـــول اإللكـــرتوين والـــذيك.

-تطوير البنية التحتية اإللكرتونية ومواكبتها للمستجدات.

-تطبيـــق تعليـــامت أمـــن ورسيـــة املعلومـــات 

اســـتدامتها  وحداثتهـــا. وضـــامن  

-اعتـــامد منهجيـــة موثقـــة ومطبقـــة إلدارة التغيـــري 

اإللكـــرتوين والـــذيك.

- مشاركة املوظفني واملعنيني  يف عملية التغيري.

- تطويـــر فكـــر وســـلوك املوظفـــني واملجتمـــع 

باتجـــاه التحـــول اإللكـــرتوين والـــذيك.

وترويـــج  لتســـويق  فاعلـــة   خطـــة  وجـــود   -

الخدمـــات اإللكرتونيـــة والذكيـــة تحـــث كافـــة 

اســـتخدامها. عـــىل  األطـــراف 

املبـــادرات  مـــن  مجموعـــة  وتطبيـــق  تبنـــي   -

للمواطنـــني. املضافـــة  القيمـــة  ذات  اإلبداعيـــة 

- إيجاد منصة  فاعلة لإلبداع واالبتكار.

ومبتكـــرة  مبدعـــة  ذكيـــة  تطبيقـــات  -إيجـــاد  

بالبلديـــات.  خاصـــة  ومتنوعـــة 

ـــات  ـــم إدارة املعلوم ـــة لنظ ـــات متقدم ـــي تطبيق -تبن

.)GIS(الجغرافيـــة

ــايس يف  ــل أسـ ــة كمدخـ ــة اإللكرتونيـ ــامد الهويـ -اعتـ

ــة. ــالت اإللكرتونيـ التعامـ

-التوسع يف استخدام املواقف الذكية  للسيارات.

-توفـــري خدمـــات االتصـــاالت ) WiFi( يف املواقـــع 

ــياحية. ــع السـ ــة واملواقـ العامـ

-خدمات إلكرتونية لذوي اإلعاقات واالحتياجات الخاصة.

ــول  ــة التحـ ــباب يف عمليـ ــال والشـ ــاركة األطفـ -مشـ

ـــب. ـــم والتدري ـــالل التعلي ـــن خ ـــذيك  م ـــرتوين وال اإللك

-الربط اإللكرتوين مع الرشكاء والجهات الحكومية.

-إلزامية استخدام وتطبيق الخدمات اإللكرتونية والذكية.

-مشـــاركة  القطـــاع العـــام والخـــاص يف جوائـــز 

التحـــول اإللكـــرتوين والـــذيك عـــىل املســـتوى املحـــيل 

واإلقليمـــي والعاملـــي.

-ال يوجد بلدية / مدينة / حكومة إلكرتونية / ذكية،  

اإللكرتوين  التعامل  تضمن  متطورة  ترشيعات   بدون 

والذيك بشكل آمن وسليم  بالشكل املنشود.

-توفـــري  الترشيعـــات لحاميـــة الخصوصيـــة وحاميـــة 

البيانـــات الشـــخصية.

-توفري الترشيعات التي تساعد يف الوصول إىل املعلومات.

ـــة عـــىل املشـــاركة  ـــات العربي ـــدن والبلدي -تشـــجيع امل

الفاعلـــة يف الجوائـــز املختصـــة باملـــدن الذكيـــة 

قبـــل  مـــن  وتنظـــم  تعقـــد  والتـــي  ومحاورهـــا 

مؤسســـات منظمـــة املـــدن العربيـــة.

جانب من الورشة

من الحضور
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أبحاث

منهجية التمكني االقتصادي كألية فعالة عىل املستوى الدويل يف 

تنفيذ املرشوعات الصغرية 

برنامج التمكني القت�ضادي للأ�ضر الفل�ضطينية 

املنتجة »من�ذج جناح« 

ملخص الورقة: 

تتعـــرض هـــذه الورقـــة اىل تعريـــف مفهـــوم التمكـــني 

ــالمي  ــك اإلسـ ــر البنـ ــة نظـ ــن وجهـ ــادي مـ االقتصـ

للتنميـــة ومـــن خـــالل تجـــارب ومشـــاريعه يف الـــدول 

ـــاذج  ـــم من ـــد أه ـــة ألح ـــرض الورق ـــام تتع ـــاء ك األعض

البنـــك يف التمكـــني االقتصـــادي يف دولـــة فلســـطني 

مـــن خـــالل اســـتعرض أهـــم أهـــداف ونتائـــج 

برنامـــج التمكـــني االقتصـــادي لـــألرس الفلســـطينية 

املنتجـــة. وقـــد حـــاول الباحثـــان مـــن خـــالل مراجعـــة 

ــذا  ــول هـ ــك حـ ــات البنـ ــج وأدبيـ ــر الربنامـ تقاريـ

املوضـــوع الرتكيـــز عـــىل توضيـــح مفهـــوم التمكـــني 

االقتصـــادي باســـتخدام أدوات التمويـــل املتفقـــة 

مـــع الرشيعـــة اإلســـالمية، وكذلـــك عـــرض نتائـــج 

برنامـــج التمكـــني االقتصـــادي لـــألرس الفلســـطينية 

ــة  ــظ الكرامـ ــني وحفـ ــذى يف التمكـ ــوذج يحتـ كنمـ

ومكافحـــة الفقـــر.

ـــن  ـــا م ـــادي وانطالق ـــني االقتص ـــة التمك ـــوم منهجي تق

ــراء  ــر الفقـ ــا تنظـ ــالمية، بأنهـ ــر اإلسـ ــة النظـ وجهـ

عـــىل انهـــم عبئـــا، بـــل كـــرشكاء محتملـــني للقيـــام 

بأعـــامل تجاريـــة. عندمـــا تعطـــى لهـــم األدوات 

املاليـــة املصممـــة خصيصـــا الحتياجاتهـــم وفـــق 

ـــة  ـــع الرشيع ـــق م ـــل املتواف ـــاملة للتموي ـــة الش الرؤي

ـــل األصغـــر االســـالمي(، وبهـــا يكـــون الفقـــراء  )التموي

هـــم أصحـــاب املشـــاريع وميلكونهـــا وهـــذا يدفـــع 

بالتنميـــة االقتصاديـــة ألنفســـهم ومجتمعاتهـــم.

األصغـــر  للتمويـــل  الشـــاملة  الرؤيـــة  وهـــذه 

االســـالمي هـــي مـــا نســـميه بالتمكـــني االقتصـــادي 

ــي  ــة، والتـ ــة املهمشـ ــات االجتامعيـ ــراء والفئـ للفقـ

تتطلـــب اســـتخدام مختلـــف الصيـــغ االســـالمية 

خاصـــة منهـــا املبنيـــة عـــىل الرشاكـــة مـــع الفقـــري. 

وبعبـــارة أخـــرى مختـــرصة، التمويـــل األصغـــر 

االســـالمي يهـــدف اىل املشـــاركة الفعالـــة مـــع 

ــة قدارهـــم  ــة وتنميـ ــة االنتاجيـ ــراء يف العمليـ الفقـ

ـــم  ـــر ومتلكه ـــن الفق ـــم م ـــني خروجه ـــم اىل ح وأدائه

مصريهـــم  يقـــودوا  يك  الرضوريـــة  الكفـــاءات 

بأنفســـهم ويصبحـــوا فاعلـــني يف محيطهـــم ويف 

مجتمعهـــم.

برنامـــج التمكـــني االقتصـــادي لـــألرس الفلســـطينية 

ـــذ  ـــي اســـتطالعي من ـــق كنمـــوذج تجريب املنتجـــة أطل

عـــام 2017 اىل 2012 ثـــم بعـــد تقيمـــه وقيـــاس أثـــره 

ـــذ 2013  ـــدة من ـــة جدي ـــق مبرحل عـــىل املجتمـــع انطل

ومســـتمرة ويخطـــط اىل تخريجهـــا عـــرب انشـــاء 

وقـــف التمكـــني االقتصـــادي اإلمنـــايئ للشـــعب 

ــراء  ــح فقـ ــتمراريته لصالـ الفلســـطيني لضـــامن اسـ

فلســـطني.

ـــة واســـعة شـــملت  ـــة رشاك ـــز هـــذا الربنامـــج بحال متي

ومنظـــامت  والحكوميـــة  الدوليـــة  املنظـــامت 

ــذا  ــن هـ ــج مـ ــو أول برنامـ ــدين، وهـ ــع املـ املجتمـ

النـــوع يف فلســـطني، وكان الهـــدف األســـايس منـــه، 

ـــوه هـــو باألســـاس  ـــام مصمم ـــام ســـطره بوضـــوح ت ك

ــة  ــطينية املحتلـ ــر يف األرض الفلسـ ــة الفقـ »مكافحـ

مـــن خـــالل متكـــني اقتصـــادي لـــألرس الفقـــرية 

ــة اىل  ــة االقتصاديـ ــة االعتامديـ ــن حالـ ــروج مـ للخـ

ـــذا  ـــري دخـــل مســـتقل ومســـتقر ومســـتدام.  ، له توف

ـــه  ـــارة اىل كون ـــن اإلش ـــج م ـــو الربنام ـــل مصمم مل يغف

ال يعـــدو أن يكـــون برنامجـــا منوذجيـــا اســـتطالعيا 

يتـــم تقييمـــه وتطويـــره مســـتقبال لــــبناء مؤسســـة 

ــة  ــة االقتصاديـ ــراء يف التنميـ ــاج الفقـ ــدة إلدمـ رائـ

ـــة  ـــج التجرب ـــت نتائ ـــطني، إذا كان ـــة بفلس واالجتامعي

النموذجيـــة مشـــجعة يف ذلـــك.

عادل بن محمد الرشيف ونواف عبدالله عطاونه 

البنك اإلسالمي للتنمية 
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التمكيـــن  بمنهجيـــة  تعريـــف 
ي   د قتصـــا ال ا

ـــامل  ـــول الع ـــخص ح ـــار ش ـــن 2.5 ملي ـــرث م ـــش اك يعي

عـــىل أقـــل مـــن دوالريـــن يف اليـــوم، وهـــؤالء يفتقـــرون 

ـــي  ـــات الت ـــاج أو الخدم ـــية لإلنت ـــائل األساس إىل الوس

تولـــد الدخـــل - مبـــا يف ذلـــك الوصـــول إىل الخدمـــات 

املاليـــة ومعرفـــة كيفيـــة بـــدء وتشـــغيل مـــرشوع 

املـــرض  او  للتهميـــش  نتيجـــة  ناجـــح.  تجـــاري 

وكذلـــك نقـــص مشـــاريع االنعـــاش املبكـــر. 

 )IDB( لقـــد التـــزم البنـــك اإلســـالمي للتنميـــة

مبســـاعدة النـــاس عـــىل التخلـــص مـــن الفقـــر 

ـــايض،  ـــد امل ـــدى العق ـــىل م ـــل. وع ـــاة أفض ـــاء حي وبن

ـــد  ـــري مـــن الوقـــت والجه ـــك الكث اســـتثمر خـــرباء البن

لتصميـــم برامـــج قامئـــة عـــىل منهـــج التمكـــني 

ـــع  ـــة م ـــل متوافق ـــتخدام ادوات متوي ـــادي باس االقتص

ـــباب  ـــغيل الش ـــج تش ـــل برام ـــالمية مث ـــة االس الرشيع

ومتكـــني االرس املنتجـــة مصممـــة لتوفـــر فـــرص 

العمـــل والتدريـــب ألولئـــك الذيـــن هـــم يف أمـــس 

ـــل األصغـــر  ـــا. وتشـــمل محفظـــة التموي الحاجـــة إليه

ـــة يف أكـــرث مـــن 40 مرشوعـــا  ـــك اإلســـالمي للتنمي البن

يف 18 بلـــدا، وهـــذه الربامـــج تالمـــس حيـــاة أكـــرث 

مـــن 50 مليـــون شـــخص.

ـــن  ـــا م ـــادي وانطالق ـــني االقتص ـــة التمك ـــوم منهجي تق

ــراء  ــر الفقـ ــا تنظـ ــالمية، بأنهـ ــر اإلسـ ــة النظـ وجهـ

عـــىل انهـــم عبئـــا، بـــل كـــرشكاء محتملـــني للقيـــام 

بأعـــامل تجاريـــة. عندمـــا تعطـــى لهـــم األدوات 

ــا  ــم، وبهـ ــا الحتياجاتهـ ــة خصيصـ ــة املصممـ املاليـ

ـــا  ـــاريع وميلكونه ـــاب املش ـــم أصح ـــراء ه ـــون الفق يك

وهـــذا يدفـــع بالتنميـــة االقتصاديـــة ألنفســـهم 

ومجتمعاتهـــم.

ــا  ــتنادا ملـ ــة اسـ ــذه املنهجيـ ــار هـ ــم اختيـ ــد تـ لقـ

ـــف  ـــي تق ـــات الت ـــة للعقب ـــول عملي ـــن حل ـــه م تقدم

ـــن  ـــني ع ـــباب العاطل ـــراء والش ـــاج الفق ـــه ادم يف وج

العمـــل والخرجـــني الجـــدد يف التنميـــة االقتصاديـــة 

ـــح  ـــة توضي ـــذه املقدم ـــنحاول يف ه ـــم، وس يف بلدانه

ـــا  ـــتند عليه ـــي تس ـــة الت ـــة والتطبيقي ـــس النظري االس

ـــىل  ـــي تســـتند ع ـــني االقتصـــادي، والت ـــة التمك منهجي

ـــدرة  ـــة م ـــق مشـــاريع تنموي هـــدف اســـايس هـــو خل

ــتداما  ــال مسـ ــا ودخـ ــا كرميـ ــل تضمـــن عيشـ للدخـ

وتتمتـــع بجـــدوى اقتصاديـــة وربحيـــة ماليـــة. 
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ويســـتند فكـــر التمكـــني االقتصـــادي اىل أن هنـــاك 

أربـــع حواجـــز اساســـية يجـــب رفعهـــا أمـــام 

ــة  ــم يف التنميـ ــا ادماجهـ ــا اردنـ ــتهدفني اذا مـ املسـ

والعمليـــات االســـتثامرية االقتصاديـــة : 

ــدرة  ــدم القـ ــتثامر - عـ ــرص االسـ ــز االول: فـ الحاجـ

امـــام  االســـتثامرية  الفـــرص  استكشـــاف  عـــىل 

املســـتهدف ووفقـــا لطبيعـــة الثقافـــة االقتصاديـــة 

واملنـــاخ املؤسســـايت يف الدولـــة املعنيـــة. 

الحاجـــز الثـــاين: االســـتثامرات الداعمـــة – وهـــذه 

ـــاريع  ـــام مش ـــة لقي ـــة الالزم ـــات التحتي ـــمل البني تش

اســـتثامرية )الكهربـــاء، املـــاء، الورشـــات، النيـــة 

ـــجع  ـــام يش ـــية،..... ( م ـــزات االساس ـــة، التجهي التحتي

ـــال  ـــو الح ـــام ه ـــة ك ـــة والجامعي ـــتثامرات الفردي االس

يف املناطـــق الصناعيـــة مثـــال. 

الحاجـــز الثالـــث: التشـــبيك – هنـــاك الكثـــري مـــن 

ــار  ــل يف اطـ ــا اىل تعمـ ــاج لنجاحهـ ــاريع تحتـ املشـ

شـــبكة متعاونـــة لتوفـــري محيـــط مالئـــم يف التســـويق 

والتصديـــر واالســـتفادة مـــن مشـــاريع مشـــرتكة 

داعمـــة. كـــام تحتـــاج اىل التشـــبيك والتعـــاون 

ـــامل  ـــال االع ـــاص ورج ـــاع الخ ـــع القط ـــادي م االقتص

مـــن اجـــل فتـــح االســـواق الخارجيـــة وغريهـــا.

الحاجـــز الرابـــع: التمويـــل – التمويـــل عامـــل 

هـــام جـــدا وان انـــواع التمويـــل وطرقـــه املختلفـــة 

يجـــب أن تؤخـــذ بعـــني االعتبـــار ظـــروف الفئـــات 

والتأمـــني  الضامنـــات  حيـــث  مـــن  املســـتهدفة 

ــا مـــع العلـــم ان جميـــع طـــرق  والتكافـــل وغريهـ

التمويـــل املســـتخدمة هـــي مالمئـــة ومطابقـــة 

ـــان  للرشيعـــة االســـالمية. ولتجـــاوز هـــذه الحواجـــز ف

منهجيـــة التمكـــني االقتصـــادي تركـــز عـــىل أربعـــة 

ــية:  ــات اساسـ توجهـ

• املبـــادرة يف خلـــق فـــرص اســـتثامرية مالمئـــة 

وتوفـــري الدعـــم التقنـــي الـــالزم 

ـــام باســـتثامرات داعمـــة للمشـــاريع الصغـــرى مـــن  • القي

ـــات  ـــة ومخـــازن وحاضن ـــة وصناعي مناطـــق اقتصادي

• ربـــط العالقـــة مـــع ذوي املصلحـــة مـــن القطـــاع 

الخـــاص واألهـــيل وتجميـــع املشـــاريع الصغـــرى يف 

وحـــدات انتاجيـــة 

ـــل مختلفـــة ومالمئـــة  ـــأدوات متوي ـــل املشـــاريع ب • متوي

ـــات املســـتفيدين ومالمئـــة للرشيعـــة االســـالمية  لحاجي

االســـتثمارية  المشـــاريع  أنـــواع 
فة  لمســـتهد ا

أوالً: املشـــاريع الفرديـــة التـــي تكـــون ملكيتهـــا 

ملســـتفيد واحـــد 

ثانيـــاً: املشـــاريع الجامعيـــة وهـــي التـــي تكـــون يف 

ـــتفيدين  ـــن املس ـــري م ـــدد كب ـــا ع ملكيته

ـــل  ـــة عم ـــاريع منهجي ـــذه املش ـــن ه ـــوع م ـــكل ن ول

ـــتقبال  ـــالن واس ـــة االع ـــن مرحل ـــة م ـــة متبع تفصيلي

ــة  ــاج واملراقبـ ــذ االنتـ ــة التنفيـ ــات اىل مرحلـ الطلبـ

والتقييـــم وقيـــاس االثـــر. 

أهداف التمكين االقتصادي 

يهـــدف التمكـــني االقتصـــادي اىل مســـاعدة النـــاس 

عـــىل بنـــاء حيـــاة أفضـــل مـــن خـــالل توفـــري 

الخدمـــات املاليـــة واملعرفـــة التـــي ال غنـــى عنهـــا 

ـــادة  ـــن ع ـــادي ولك ـــذايت االقتص ـــاء ال ـــق االكتف لتحقي

ـــني  ـــدم التمك ـــراء. ويق ـــرة للفق ـــري متوف ـــون غ ـــا تك م

االقتصـــادي عـــرب التمويـــل األصغـــر طريقـــا إىل:

ـــل  ـــش للمســـتهدفني، مث ـــر أصـــول ســـبل العي • تطوي

ـــو  ـــن أن تنم ـــي ميك ـــرية، الت ـــة الصغ ـــامل التجاري األع

ـــادر الدخـــل. ـــع مص وتنوي

ــل،  ــة يف الدخـ ــات الدوريـ ـــر التقلبـ ــف أث • تخفيـ

ـــالل  ـــية خ ـــات األساس ـــة االحتياج ـــن تلبي ـــث ميك بحي

األوقـــات العجـــاف.

• إنشـــاء قاعـــدة ماليـــة للمســـتهدف بطريقـــة 

ميكنهـــا أن تحمـــل الصدمـــات املفاجئـــة.

ـــة  ـــورت منهجي ـــة، تط ـــنوات املاضي ـــدى الس ـــىل م ع

التمكـــني إىل أداة قويـــة للتنميـــة االقتصاديـــة لصالـــح 

الفقـــراء وذلـــك مـــن منظـــور شـــامل للتنميـــة 

االقتصاديـــة ومكافحـــة الفقـــر وتعزيـــز قـــدرات 

الصمـــود عـــىل األرض والتمكـــني يرتكـــز عـــىل أصغـــر 

ـــي األرسة  ـــىل األرض وه ـــة ع ـــدة اجتامعي ـــر وح وأفق

وان متكـــني األرسة الفقـــرية وإخراجهـــا مـــن وحـــل 

أبحاث
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ـــة إىل  ـــامد االقتصـــادي عـــىل املســـاعدات الدوري االعت

توفـــري دخـــل مســـتقل ومســـتقر ومســـتدام. 

ان أحـــدث التجـــارب الرائـــدة للبنـــك االســـالمي 

للتنميـــة إلدمـــاج الفقـــراء يف التنميـــة االقتصاديـــة 

التمكـــني  برنامـــج  بفلســـطني-  واالجتامعيـــة 

االقتصـــادي لـــألرس الـــذي وصـــل اىل االف االرس 

ـــف أرسة  ـــول اىل 240 ال ـــج اىل الوص ـــعى الربنام ويس

فقـــرية منتجـــة والقضـــاء عـــىل الفقـــر يف أفـــق 10 

ســـنوات مـــن خـــالل االنتقـــال مـــن مرحلـــة دعـــم 

ــق  ــة تحقيـ ــة اىل مرحلـ ــق التنميـ ــراء  لتحقيـ الفقـ

ـــة مـــع الفقـــراء باســـتثامرات داعمـــة للصمـــود  التنمي

ـــيل  ـــام ي ـــبات وفي ـــز املكتس ـــة وتعزي ـــظ الكرام وحف

ــل  ــة عمـ ــل منهجيـ ــن التفصـ ــتعرض بـــيشء مـ نسـ

ـــني  ـــتخدامه كأداة للتمك ـــة اس ـــج وكيفي ـــذا الربنام ه

ــر.  ــة الفقـ ــادي ومكافحـ االقتصـ

االقتصـــادي  التمكيـــن  برنامـــج 
لألســـر الفلســـطينية المنتجـــة:

خلفية عامة عن البرنامج

برنامـــج التمكـــني االقتصـــادي للعائـــالت الفلســـطينية 

ــك  ــل البنـ ــن قبـ ــول مـ ــة »DEEP« واملمـ املحرومـ

ــة  ــق العربيـ ــض الصناديـ ــة وبعـ ــالمي للتنميـ اإلسـ

ـــم املتحـــدة  ـــج األم ـــل برنام ـــن قب ـــذ م األخـــرى واملنف

اإلمنـــايئ / برنامـــج مســـاعدة الشـــعب الفلســـطيني 

وبالرشاكـــة مـــع الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية ) 

ـــط، وزارة  ـــة، وزارة التخطي ـــؤون االجتامعي وزارة الش

ــايس  ــكل أسـ ــدف بشـ ــج يهـ ــو برنامـ ــل ( هـ العمـ

إىل متكـــني العائـــالت الفلســـطينية التـــي تعـــاين 

ــىل  ــاعدتها عـ ــع ومسـ ــر املدقـ ــر والفقـ ــن الفقـ مـ

ـــامد  ـــة االعت ـــن حال ـــة وم ـــذه الحال ـــن ه ـــروج م الخ

ـــامد اقتصـــادي ذايت  ـــة اعت االقتصـــادي لتصـــل إىل حال

كامـــل ومســـتدام. وذلـــك عـــن طريـــق إمنـــاء رأس 

ــي  ــايل واالجتامعـ ــي واملـ ــرشي، والطبيعـ ــال البـ املـ

والفيزيـــايئ. كـــام أن الربنامـــج يهـــدف إىل تطويـــر 

ـــراء  ـــرب، وتســـاند الفق ـــة أك ـــاءة وفعالي ـــا بكف ـــث تحقـــق أهدافه ـــة يف هـــذا املجـــال، بحي ـــدرات املؤسســـات العامل ق

بطريقـــة أفضـــل. ويصـــب ذلـــك كلـــه يف املســـاهمة بتقليـــل نســـبة الفقـــر عـــىل املســـتوى الوطنـــي.

ـــة(  ـــات املالي ـــر )الخدم ـــل األصغ ـــون التموي ـــو مك ـــون األول ه ـــني؛ املك ـــني رئيس ـــن مكون ـــد م ـــج الرائ ـــون برنام يتك

ـــادي  ـــني االقتص ـــح التمك ـــاين من ـــون الث ـــق، واملك ـــر املطل ـــط الفق ـــن خ ـــة م ـــت وقريب ـــتهدف األرس تح ـــذي يس وال

ـــة  ـــد منهجي ـــج الرائ ـــد برنام ـــع. يعتم ـــر املدق ـــط الفق ـــت خ ـــتهدف األرس تح ـــذي يس ـــة( وال ـــري مالي ـــات غ )خدم

املشـــاركة بشـــكل كبـــري ســـواًء يف التخطيـــط والتنفيـــذ وأخـــذ القـــرار. ويـــرشف عـــىل الربنامـــج لجـــان رئيســـية 

ـــة  ـــي، إضاف ـــرار عـــىل املســـتوى الوطن ـــاع الق ـــي(. تضـــم اللجـــان صن ـــة الضـــامن الفن ـــاء، ولجن ـــس األمن وهـــي )مجل

إىل ممثلـــني عـــن الهيئـــات واملؤسســـات العاملـــة يف هـــذا املجـــال أو ذات العالقـــة. كـــام أن الربنامـــج يعتمـــد 

ـــع األرس  ـــة م ـــالت املختلف ـــاطات والتدخ ـــذ النش ـــج لتنفي ـــذ الربنام ـــة لتنفي ـــة رشيك ـــة وطني ـــات محلي ـــىل مؤسس ع

ـــم أشـــكال التداخـــالت املناســـبة، ســـواء  ـــالت لتصمي ـــع العائ ـــارش وتشـــاريك م ـــك بشـــكل مب املســـتهدفة، فتعمـــل تل

ـــادي. ـــني االقتص ـــح التمك ـــر، أو من ـــل األصغ ـــت يف التموي كان

بـــدأ الربنامـــج مبرحلـــة اســـتطالعية تجريبيـــة نـــت العـــان 2007 اىل العـــام 2012 ثـــم بـــدأ العمـــل يف املرحلـــة 

الثانيـــة مـــن برنامـــج التمكـــني االقتصـــادي لـــألرس الفلســـطينية مـــع بدايـــات ســـنة 2013 حتـــى االن. فقـــد 

ـــرشوع  ـــطة امل ـــة انش ـــذ كاف ـــدف التنفي ـــدين به ـــع امل ـــات املجتم ـــن مؤسس ـــرية م ـــة كب ـــع مجموع ـــد م ـــم التعاق ت

مـــن اســـتهداف وتحليـــل ارس وصـــوال إىل فكـــرة مـــرشوع األرسة ومـــن ثـــم اعـــداد خطـــط األعـــامل وتدريـــب 

املســـتفيدين ومتابعتهـــم بعـــد تســـليم بضائـــع ومشـــرتيات املـــرشوع لـــكل ارسة.

سلسة النتائج للبرنامج

األثــر

يعمـــل برنامـــج التمكـــني االقتصـــادي لـــألرس الفلســـطينية املحرومـــة عـــىل مجموعـــة مـــن املحـــاور بهـــدف 
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ـــطينية  ـــاة األرس الفلس ـــىل حي ـــوس ع ـــر ملم ـــرك أث ت

املســـتهدفة يتمثـــل بتحســـن مخرجـــات ســـبل عيـــش 

ـــاكلة  ـــذه الش ـــىل ه ـــر ع ـــة األث ـــذه األرٍس. إن صياغ ه

يهـــدف إىل اإلحاطـــة بالطبيعـــة متعـــددة األبعـــاد 

للفقـــر. يـــأيت تحســـن مخرجـــات ســـبل عيـــش 

ــة  ــطة الهادفـ ــدى لألنشـ ــدة املـ ــة بعيـ األرس كنتيجـ

للتمكـــني األرس املســـتهدفة اقتصاديـــاً. حيـــث مـــن 

ـــة إىل  ـــني االقتصـــادي، إضاف ـــؤدي التمك ـــع أن ي املتوق

ـــة  ـــتويات املعيش ـــن يف مس ـــل، إىل تحس ـــادة الدخ زي

ـــاف،  ـــياق االنكش ـــرض لس ـــية التع ـــاض حساس وانخف

وتحســـني األمـــن الغـــذايئ، وزيـــادة االســـتخدام 

املســـتدام لقاعـــدة املـــوارد، حيـــث تقـــوم االرس 

املســـتفيدة مـــن الربنامـــج بتوجيـــه نفقاتهـــا نحـــو 

أهـــداف تخـــدم هـــذه املخرجـــات. مـــن املمكـــن 

التحقـــق مـــن هـــذا األثـــر عـــىل األرس املســـتهدفة 

الصحيـــة  املـــؤرشات  دراســـة  طريـــق  عـــن 

ــل  ــىل التدخـ ــا عـ ــد حصولهـ ــا بعـ ــة لهـ والتعليميـ

ـــىل املســـكن  ـــت ع ـــي حصل ـــة التطـــورات الت ومراجع

ـــدة  ـــة أو رشاء ســـلع معمـــرة جدي ـــة الصيان مـــن ناحي

ــم  ــا أهـ ــذاء. أمـ ــر الغـ ــؤرشات توفـ ــة إىل مـ إضافـ

ـــج  ـــالت الربنام ـــري تدخ ـــل بتأث ـــي تحص ـــريات الت التغ

ـــز قـــدرة األرس املســـتفيدة عـــىل الصمـــود  فهـــي تعزي

ـــا  ـــي يولده ـــات الت ـــات والنزع ـــن الصدم ـــايف م والتع

عـــىل  قدرتهـــا  إىل  إضافـــة  االنكشـــاف،  ســـياق 

االســـتثامر يف قاعـــدة مواردهـــا وإعـــادة اســـتخدام 

هـــذه املـــوارد بشـــكل مســـتدام.

النتيجــة

ـــا  ـــج لتحقيقه ـــي يســـعى الربنام ـــارشة الت النتيجـــة املب

تكـــون األرس  أن  املتوســـط هـــي  املـــدى  عـــىل 

املســـتهدفة طـــورت اســـرتاتيجيات ســـبل عيـــش 

إيجابيـــة مســـتدامة. تشـــري اســـرتاتيجيات ســـبل 

ــا األرس  ــي تتخذهـ ــطة التـ ــك األنشـ ــش إىل تلـ العيـ

ــا عـــىل املـــوارد  ــتها وتعتمـــد فيهـ كمصـــدر ملعيشـ

ـــة  ـــة والتجاري ـــة والصناعي ـــاريع الزراعي ـــإن املش ـــذا ف ـــا. به ـــول إليه ـــتطيع الوص ـــي تس ـــك الت ـــا أو تل ـــرة لديه املتوف

)كمحـــال البقالـــة وتربيـــة املـــوايش والحـــرف( واألنشـــطة األخـــرى )كاألعـــامل اإلنشـــائية والخدمـــات املرتبطـــة 

ـــاهم  ـــا تس ـــث أنه ـــة حي ـــش إيجابي ـــبل عي ـــرتاتيجيات س ـــرب اس ـــتها تعت ـــا األرس يف معيش ـــد عليه ـــي تعتم ـــا( والت به

يف تحســـني الوضـــع املعيـــيش لهـــذه األرس عـــىل املـــدى الطويـــل، وتخرجهـــا مـــن حالـــة االعتامديـــة إىل حالـــة 

االســـتقالل املـــايل. 

المخرجات

1- أنشطة مدرة للدخل أنشأت لألرس الفقرية

2- برنامج متويل إسالمي أصغر يستهدف األرس الفقرية 

3- برنامج تنمية قدرات املؤسسات العاملة يف خدمة الفقراء 

4- آليات ومنهجيات تنظم العمل عىل تدخالت التمكني االقتصادي قامئة ومستخدمة

منهجية العمل في البرنامج 

ــش  ــبل العيـ ــة سـ ــاً ملنهجيـ ــة وفقـ ــطينية املحرومـ ــألرس الفلسـ ــادي لـ ــني االقتصـ ــج التمكـ ــم برنامـ ــم تصميـ تـ

ـــع األرس الفقـــرية  ـــي تســـتخدم يف مجـــال دراســـة واق ـــة الت ـــرز األطـــر التحليلي ـــة أب ـــرب هـــذه املنهجي املســـتدامة. تعت

وتحديـــد التدخـــالت التـــي يتـــم تنفيذهـــا مـــع هـــذه األرس. عـــىل صعيـــد آخـــر فقـــد تبنـــت إدارة الربنامـــج 

ـــا،  ـــار املؤسســـات، ودراســـة قدراته ـــة اختي ـــن ناحي ـــة م ـــع هـــذه املنهجي ـــق م إجـــراءات خاصـــة بنظـــام العمـــل تتف

ـــادي أو  ـــني االقتص ـــون التمك ـــواء يف مك ـــرشوع س ـــن امل ـــتفادة م ـــا لالس ـــم اختياره ـــي يت ـــد األرس الت ـــبل تحدي وس

ـــتدامة. ـــش املس ـــبل العي ـــة س ـــرص ملنهجي ـــح مخت ـــل إىل توضي ـــذا الفص ـــيعمد ه ـــالمي. س ـــر اإلس ـــل األصغ التموي

منهجية سبل العيش المستدامة

توفـــر املنهجيـــة إمكانيـــة تحليـــل قـــدرات ومـــوارد األرس مـــن خـــالل »مخمـــس املـــوارد« الـــذي يحتـــوي عـــىل 

ــم(،  ــم وتوجهاتهـ ــم ومهاراتهـ ــتوى تعليمهـ ــن ومسـ ــراد القادريـ ــة )األفـ ــي البرشيـ ــية هـ ــوارد رئيسـ ــة مـ خمسـ

االجتامعيـــة )عالقـــات األفـــراد واألرس بأفـــراد وأرس ومؤسســـات أخـــرى ومـــدى إمكانيـــة االعتـــامد عـــىل هـــذه 

ـــة  ـــوارد املائي ـــة )األرايض وامل ـــيش(، الطبيعي ـــا املعي ـــني واقعه ـــن تحس ـــا م ـــرتاتيجيات متكنه ـــر اس ـــات يف تطوي العالق

أبحاث
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ــة  ــة األخـــرى(، الفيزيائية/املاديـ والـــرثوات الطبيعيـ

ــوارد  ــة إىل املـ ــدات(، إضافـ ــاين واآلالت واملعـ )كاملبـ

ـــألرس.  ـــة ل املالي

ـــددات  ـــاً املح ـــار أيض ـــني االعتب ـــة يف ع ـــذ املنهجي تأخ

التـــي تقيـــد األرس والتـــي قـــد تســـاهم يف نضـــوب 

ـــن  ـــاف م ـــياق االنكش ـــة بس ـــا املتمثل ـــدة موارده قاع

جهـــة والفـــرص أو التهديـــدات التـــي تنتـــج عـــن 

املؤسســـات والعمليـــات والسياســـات التـــي تؤثـــر 

عـــىل الفقـــراء. 

ـــه يضـــم كافـــة  أمـــا بالنســـبة لســـياق االنكشـــاف، فإن

ـــدة  ـــىل قاع ـــر ع ـــن أن تأث ـــن املمك ـــي م ـــل الت العوام

ــهم  ــبل عيشـ ــىل سـ ــراء وعـ ــة للفقـ ــوارد املتاحـ املـ

ــاس  ــا النـ ــم بهـ ــي ال يتحكـ ــا والتـ ــم لهـ واختيارهـ

ـــات.  ـــات  والنزع ـــمية والصدم ـــل املوس ـــهم، مث أنفس

ـــوي  ـــر التنم ـــف إىل الفك ـــاف يضي ـــياق االنكش إن س

العوامـــل التـــي مـــن املمكـــن أن تزيـــد مـــن فقـــر 

ـــر.  ـــة الفق ـــراء يف حال ـــري الفق ـــل غ ـــراء، أو تدخ الفق

وينضـــوي تحـــت إطـــار ســـياق االنكشـــاف كافـــة 

ـــراد  ـــا األف ـــر به ـــن أن مي ـــن املمك ـــي م ـــات الت الصدم

والعائـــالت كالصدمـــات الصحيـــة، أو النزاعـــات 

والحـــروب التـــي مـــن املمكـــن أن تقـــوض قاعـــدة 

املـــوارد املتاحـــة. كـــام يشـــمل هـــذا الســـياق 

املوســـمية )خصوصـــاً يف ســـبل العيـــش التـــي تعتمـــد 

عـــىل مواســـم معينـــة كالزراعـــة والســـياحة(.

أمـــا فيـــام يخـــص عنـــرص السياســـات والعمليـــات 

املجتمـــع  فـــإن  املنهجيـــة،  مـــن  واملؤسســـات 

ـــات أو  ـــع سياس ـــة، يض ـــه املختلف ـــاته وهياكل مبؤسس

عمليـــات أو إجـــراءات ذات عالقـــة بســـبل عيـــش 

األرس. هـــذه السياســـات واإلجـــراءات ميكـــن أن 

تســـاهم يف تحســـن أو يف تدهـــور املـــوارد لـــألرس، 

كذلـــك ميكـــن أن تزيـــد أو أن تقلـــل مـــن مجـــال 

ــر  ــا تؤثـ ــام أنهـ ــألرس، كـ ــرض لـ ــاف أو التعـ االنكشـ

ــي  ــش التـ ــبل العيـ ــرتاتيجيات سـ ــىل اسـ ــاً عـ أيضـ

ميكـــن لـــألرس اتباعهـــا. وتعـــرف السياســـات بأنهـــا 

ســـري األعـــامل املصممـــة لتحقيـــق أهـــداف أو 

غايـــات معينـــة، حيـــث تنفـــذ السياســـات العامـــة 

مـــن خـــالل املنظـــامت واملؤسســـات التـــي تضـــع 

ـــات.  ـــذه السياس ـــق ه ـــزم يف تحقي ـــي تلت األدوات الت

ـــه  ـــات متكيني ـــن سياس ـــات ضم ـــل املؤسس ـــد تعم فق

ـــات  ـــاره أو سياس ـــر وآث ـــن الفق ـــد م ـــاهم يف الح تش

ــادة  ــر أو زيـ ــادة الفقـ ــىل زيـ ــل عـ ــة، تعمـ معوقـ

ســـياق االنكشـــاف والتعـــرض وتحـــد مـــن قـــدرات 

ــوارد. ــول إىل املـ ــني عـــىل الوصـ املواطنـ

المنهجية في تدخالت مكافحة 
الفقر

املســـتدامة  العيـــش  ســـبل  منهجيـــة  تســـاعد 

املؤسســـات التنمويـــة عـــىل تحديـــد التدخـــالت 

الالزمـــة للتعامـــل مـــع األرس الفقـــرية. مـــن املمكـــن 

ـــن  ـــاط م ـــة أمن ـــىل ثالث ـــات ع ـــذه املؤسس ـــل ه أن تعم

ـــارش مـــع الفقـــراء،  ـــم بشـــكل مب ـــا يت التدخـــالت بعضه

ـــات  ـــع املؤسس ـــل م ـــتوجب العم ـــر يس ـــض اآلخ والبع

الرســـمية واألهليـــة لخلـــق بيئـــة مالمئـــة ملكافحـــة 

الفقـــر. هـــذه األمنـــاط مـــن التدخـــالت هـــي:

• بنـــاء مـــوارد الفقـــراء وتصميـــم اســـرتاتيجيات 

ــة. ــش إيجابيـ ــبل عيـ سـ

• الحد من االنكشاف.

• خلـــق سياســـات وعمليـــات تســـاهم يف ســـبل 

ــتدامة. ــش مسـ عيـ
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مراحل التنفيذ

باالســـتفادة مـــن الخـــربات املرتاكمـــة لـــدى فريـــق 

الربنامـــج تـــم تصميـــم مراحـــل العمـــل للربنامـــج 

للحصـــول عـــىل أفضـــل اختيـــار للمرشـــحني لهـــذا 

ـــل  ـــم أفض ـــامن تقدي ـــة، وإىل ض ـــن ناحي ـــج م الربنام

الخدمـــات للمســـتفيدين مـــن جهـــة أخـــرى. 

املراحل الرئيسية لهذه العملية هي:

ـــر  ـــاس الفق ـــة قي ـــتخدام بطاق ـــم اس ـــتهداف: يت االس

 Poverty Scoring Card الحتســـاب الدخـــل

التحليـــل: باســـتخدام منهجيـــة ســـبل املعيشـــة 

ــم  ــد قدراتهـ ــل تحديـ ــن أجـ ــتدامة )SLA( مـ املسـ

واألصـــول التـــي ميكـــن أن يبنـــى عليهـــا مـــن 

أجـــل وضـــع اســـرتاتيجية إيجابيـــة لســـبل العيـــش 

املســـتدامة.

وإعـــداد  تدريـــب  يتضمـــن  الـــذي  التصميـــم 

ــى  ــة  يتلقـ ــذه املرحلـ ــالل هـ ــامل: خـ ــة األعـ خطـ

ـــل، ويف  ـــارات العم ـــىل مه ـــب ع ـــتفيدين التدري املس

ـــليمة  ـــل س ـــة عم ـــر خط ـــم تطوي ـــه يت ـــت نفس الوق

ألفـــكار أعاملهـــم »مشـــاريعهم االقتصاديـــة«.

ــرشكاء  ــوم الـ ــيس: يقـ ــامل التأسـ ــرتيات وأعـ املشـ

ــة  ــلع الالزمـ ــول والسـ ــدء رشاء األصـ ــن ببـ املنفذيـ

لتأســـيس رشكات للمســـتفيدين »مدخـــالت املـــرشوع« 

ــدة  ــم املتحـ ــج األمـ ــد برنامـ ــم وقواعـ ــا لنظـ وفقـ

ــة. ــة والتنظيميـ ــايئ املاليـ اإلمنـ

املتابعـــة والتدريـــب: للتأكـــد مـــن أن املســـتفيدين 

يقومـــون بـــإدارة أعاملهـــم عـــىل أكمـــل وجـــه، 

وضـــامن اســـتمرارية الـــرشكات كـــام ويجـــرى تدريـــب 

لتطويـــر األعـــامل ملســـاعدة املســـتفيدين عـــىل 

التعامـــل مـــع مختلـــف القضايـــا التـــي يوجهونهـــا. 

ملخص إنجازات البرنامج: 

متيـــز الربنامـــج بحالـــة رشاكـــة عـــىل املســـتوى 

ـــة  ـــة والحكوم ـــالمي للتنمي ـــك اإلس ـــني البن ـــدويل ب ال

ــايئ،  ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــج األمـ ــطينية وبرنامـ الفلسـ

كذلـــك رشاكـــة شـــملت ثالثـــني منظمـــة غـــري 

التمكـــني  املنـــح يف  املنفـــذة ملكـــون  حكوميـــة 

ـــون  ـــات ملك االقتصـــادي، باإلضافـــة اىل ســـتة مؤسس

التمويـــل األصغـــر واثنـــني وعرشيـــن مؤسســـة 

للخدمـــات االجتامعيـــة املســـاندة )صحـــة، تعليـــم، 

ــر  ــات تطويـ ــم خدمـ ــتني لتقديـ ــكن( ومؤسسـ وسـ

األعـــامل.  كذلـــك، توجـــد رشاكـــة قويـــة مـــع القطـــاع 

ـــة  ـــوزاريت التنمي ـــيس ب ـــكل رئي ـــاًل بش ـــي ممث الحكوم

ــع  ــة مـ ــة إىل رشاكـ ــل، باإلضافـ ــة والعمـ االجتامعيـ

وزارة الزراعـــة مـــن خـــالل مـــرشوع إدارة املصـــادر 

الطبيعيـــة باملشـــاركة وبتمويـــل مـــن مؤسســـة 

)إيفـــاد(  الزراعـــة  لتطويـــر  الدوليـــة  التمويـــل 

واملجلـــس األعـــىل للرياضـــة والشـــباب مـــن خـــالل 

ــطيني. ــباب الفلسـ ــني الشـ ــادرة متكـ مبـ

انجـازات البرنامـج الكليـة لغايـة نهايـة 
2017 )للمرحلتيـن األولـى والثانيـة(:

ــالل  ــن خـ ــادي مـ ــني اقتصـ ــاريع متكـ • 8,733 مشـ

مكـــون املنـــح لـــألرس شـــديدة الفقـــر.

• 6,321 متكـــني اقتصـــادي مـــن خـــالل مكـــون 

التمويـــل األصغـــر لـــألرس الفقـــرية.

• خدمات صحية لـ 331 ارسة.

• خدمات اصالح وتأهيل مساكن لـ 201 ارسة.

• اعاشة ومنح سلع منزلية معمرة لـ 141 ارسة.

• منح تعليمية ودورات تدريب مهني لـ 3,299 طالب\ة.

• تشغيل مؤقت لـ 2,401 خريج\ة وعامل.

• حقائب مدرسية ولباس مدريس لـ 6,400 طالب\ة.

ــل  ــرص العمـ ــني فـ ــت، تبـ ــة بريزيـ ــة جامعـ دراسـ

التـــي أوجـــدت مـــن املشـــاريع حـــوايل 45,162 

ــدت  ــي اوجـ ــل التـ ــرص العمـ ــك فـ ــاف اىل ذلـ يضـ

ـــادة  ـــوي وإع ـــب والتشـــغيل التنم ـــن خـــالل التدري م

ــاريع التـــي تـــرضرت بعـــد الحـــرب  تشـــغيل املشـ

ــذا  ــوايل 5928، وبهـ ــي بلغـــت حـ ــزة والتـ ــىل غـ عـ

ـــع  ـــدت م ـــي أوج ـــل الت ـــرص العم ـــوع ف ـــون مجم يك

األخـــذ بعـــني االعتبـــار نســـب التعـــرث يف املشـــاريع 

ــل. ــة عمـ ــوايل 50,000 فرصـ حـ

ـــاذج  ـــرتاتيجيات ومن ـــوع اس ـــج أن ين ـــتطاع الربنام اس

التمكـــني االقتصـــادي مراعيـــاً الســـياقات املختلفـــة 

هـــذه  تلخيـــص  ميكـــن  حيـــث  فلســـطني،  يف 

ــيل: ــام يـ ــرتاتيجيات فيـ االسـ

ــتهدف تحريـــك  ــة التـــي تسـ ــات الرياديـ - الحاضنـ

ــاً  ــباب وخصوصـ ــة لـــدى الشـ االمكانيـــات االبداعيـ

الخريجـــني الجـــدد.

ـــطيني  ـــباب الفلس ـــني الش ـــد لتمك ـــن بع ـــل ع - العم

مـــن التشـــبيك والتواصـــل مـــع فضـــاءات الفـــرص 

خـــارج فلســـطني.

ـــك  ـــىل تحري ـــد ع ـــذي يعتم ـــوي ال ـــغيل التنم - التش

االحتياجـــات التنمويـــة الكامنـــة لـــدى املؤسســـات 

والقطاعـــات االقتصاديـــة املختلفـــة.

- التمهـــري املـــؤدي للتشـــغيل وخصوصـــاً يف مدينـــة 

ـــدس. الق

- منذجـــة التمكـــني االقتصـــادي لـــذوي االعاقـــة 

ومتثلـــت بشـــكل رئيـــس يف مـــرشوع إرادة.

- املشـــاريع الجامعيـــة والرشاكـــة مـــع القطـــاع 

الخـــاص.

ــث  ــات بحيـ ــا املعلومـ ــام تكنولوجيـ ــر نظـ - تطويـ

يســـتطيع الـــرشكاء املختلفـــون مـــن الولـــوج إىل 

املعلومـــات ذات العالقـــة.

ــار  ــراء كخيـ ــادي للفقـ ــني االقتصـ ــامد التمكـ - اعتـ

رئيـــس يف سياســـة الحاميـــة االجتامعيـــة ضمـــن 

السياســـات الوطنيـــة ملكافحـــة الفقـــر.

ــبة  ــت نسـ ــث بلغـ ــرأة حيـ ــاركة املـ ــز مشـ - تعزيـ

ــاء 49%.   ــا النسـ ــا وتديرهـ ــي متلكهـ ــاريع التـ املشـ

التنميـــة  وزارة  قـــدرات  بنـــاء  يف  املســـاهمة   -

ــن  ــادي مـ ــني االقتصـ ــال التمكـ ــة يف مجـ االجتامعيـ

خـــالل تأهيـــل الكـــوادر. 

أبحاث
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للتمويـــل األصغـــر  الدليـــل اإلجـــرايئ  إعـــداد   -

املتوافـــق مـــع الرشيعـــة ملؤسســـات التمويـــل 

فلســـطني. يف  العاملـــة  األصغـــر 

- تطويـــر قـــدرات مؤسســـات التمويـــل يف أســـس 

التنفيذيـــة  واإلجـــراءات  اإلســـالمي  التمويـــل 

ــتصناع  ــة واالسـ ــة واملضاربـ ــذه األدوات )املرابحـ لهـ

ــة  ــارة املنتهيـ ــك واإلجـ ــة بالتملـ ــاركة املنتهيـ واملشـ

بالتملـــك( وأســـس دراســـة املشـــاريع )دراســـة 

الجـــدوى االقتصاديـــة(.

ـــل  ـــاط التموي ـــة لضب ـــة امليداني ـــن املرافق ـــاًل ع - فض

التوجيـــه  وجلســـات  الرشيكـــة  املؤسســـات  يف 

ـــاهم  ـــأنها أن تس ـــن ش ـــي م ـــي والت ـــردي والجامع الف

الالزمـــة  واملهـــارات  األداء  مـــن  كل  تطويـــر  يف 

ضمـــن  للربنامـــج  املرجـــوة  النتائـــج  لتحقيـــق 

التمكـــني االقتصـــادي – مكـــون التمويـــل الصغـــري.

عمـــل وانجـــازات المرحلـــة الثانيـــة 
مـــن البرنامـــج 2018-2013: 

إن تقـــدم ســـري العمـــل عـــىل األرض رغـــم التحديـــات 

ـــة يف  ـــة، خاص ـــية وأمني ـــروف سياس ـــن ظ ـــة م امليداني

ـــزة،  ـــاع غ ـــدار ويف قط ـــل الج ـــة داخ ـــدس الرشقي الق

ـــع  ـــدرة الربنامـــج عـــىل العمـــل يف جمي ـــل عـــىل ق يدل

ــدا  ــه جيـ ــع وفهمـ ــع الواقـ ــم مـ ــروف والتأقلـ الظـ

ــوارد  ــىل مـ ــة عـ ــالت مبنيـ ــذ تدخـ ــم وتنفيـ لتصميـ

األرسة والظـــروف املحيطـــة بهـــا. 

 - االقتصـــادي  التمكيـــن  أواًل: 
المنـــح. مكـــون 

عقـــود  ضمـــن  املســـتهدفة  األرس  عـــدد  بلـــغ 

ـــادي  ـــني االقتص ـــطة التمك ـــذة ألنش ـــات املنف املؤسس

7,140 ارسة تقريبـــا، قامـــت فـــرق املؤسســـات 

ـــل  ـــر وتحلي ـــص الفق ـــدف فح ـــا به ـــة بزيارته الرشيك

التمكـــني  مـــوارد األرسة للتحقـــق مـــن قابليـــة 

ـــرية  ـــع 2,905 ارسة فق ـــرية م ـــاريع صغ ـــذ مش ولتنفي

ــني.  ــة للتمكـ قابلـ
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ـــرية  ـــاريع صغ ـــن مش ـــذه م ـــم تنفي ـــا ت ـــة م إن اضاف

مـــدرة للدخـــل ضمـــن مـــرشوع التمكـــني االقتصـــادي 

ـــة الســـويدية  ـــن الوكال ـــات املمـــول م للنســـاء الريادي

ـــة  ـــة الثاني ـــة إىل املنفـــذ ضمـــن املرحل ـــة للتنمي الدولي

مـــن برنامـــج التمكـــني االقتصـــادي لـــألرس املنتجـــة 

ســـرتفع نســـبة مشـــاركة الســـيدات يف محفظـــة 

ــاريع  ــن املشـ ــح %49 مـ ــذة لتصبـ ــاريع املنفـ املشـ

ـــا  ـــغ عدده ـــي يبل ـــرتة والت ـــذه الف ـــالل ه ـــذة خ املنف

اإلجـــاميل للربنامجـــني معـــا 2,816 مـــرشوع صغـــري.

ــيدات  ــا السـ ــي تديرهـ ــاريع التـ ــب املشـ ــا نسـ امـ

موزعـــة عـــىل املناطـــق الجغرافيـــة فهـــي كالتـــايل:  

ـــل الســـيدات  - بلغـــت نســـبة املشـــاريع املـــدارة مـــن قب

يف محفظـــة الضفـــة الغربيـــة %57 مـــن املنفـــذ.

- بلغـــت نســـبة املشـــاريع املـــدارة مـــن قبـــل الســـيدات 

يف محفظـــة قطـــاع غـــزة %31 مـــن املنفـــذ.

- بلغـــت نســـبة املشـــاريع املـــدارة مـــن قبـــل 

الســـيدات يف محفظـــة القـــدس %61 مـــن املنفـــذ.

جدول 1: األرس التي تم العمل معها من أيار 2013 ولنهاية أيلول 2017

جدول 2: توزيع النوع االجتامعي للتدخالت املنفذة من 2013 ولنهاية أيلول 2017

عدد التدخالت املنفذةعدد التدخالت املطلوبةاملنطقة الجغرافية

10951,055الضفة الغربية

859785قطاع غزة

179183القدس

2,1332,023املجموع الكيل

النوع االجتامعي عدد التدخالت املنفذةاملنطقة الجغرافية

رجالنساء

1,582906676الضفة الغربية

950299651قطاع غزة

284173111القدس

2,8161,3781,438املجموع الكيل

%100%49%51%

ــذة  ــرية املنفـ ــاريع الصغـ ــات املشـ ــت توزيعـ تنوعـ

ـــة  ـــة نهاي ـــة ولغاي ـــة املرحل ـــن بداي ـــة م ـــألرس املنتج ل

أيلـــول 2017 عـــىل مختلـــف القطاعـــات االقتصاديـــة، 

ـــة  ـــاريع التجاري ـــبة للمش ـــىل نس ـــكلت اع ـــث ش بحي

ــبة  ــة بنسـ ــرثوة الحيوانيـ ــاريع الـ ــا مشـ %52، تليهـ

%22 واملشـــاريع الخدماتيـــة التـــي بلغـــت 21% 

ضمـــن محفظـــة املشـــاريع. ومل تتجـــاوز املشـــاريع 

ــة  ــاريع املرحلـ ــة %5 مـــن مشـ ــة والصناعيـ الحرفيـ

الثانيـــة املنفـــذة ضمـــن الفـــرتة.

أبحاث
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جدول 3: توزيع التدخالت املنفذة من أيار 2013 ولنهاية 2017 عىل القطاعات االقتصادية

جدول4: عقود تطوير التمويل اإلسالمي من 2013 ولنهاية أيلول 2017

ـــات  ـــة محافظ ـــعاً لكاف ـــتهدافاً واس ـــج اس ـــق الربنام ـــام حق ك

ـــدس  ـــزة والق ـــة وقطـــاع غ ـــة الغربي ـــن الضف الوطـــن يف كل م

ـــن  ـــرشكاء املنفذي ـــب ال ـــز مكات ـــن مترك ـــة، مســـتفيداً م الرشقي

ــوادر فريـــق التمكـــني  ــر كـ ــات وتوفـ يف مختلـــف املحافظـ

الشـــؤون االجتامعيـــة يف مكاتـــب  لـــوزارة  االقتصـــادي 

مديريـــات الـــوزارة يف هـــذه املحافظـــات.

ثانيـــا: التمكيـــن االقتصـــادي - مكـــون 
التمويـــل األصغـــر.

ـــم  ـــر وت ـــل األصغ ـــرايئ للتموي ـــل اإلج ـــداد الدلي ـــم إع ـــد ت لق

ــل  ــات التمويـ ــن مؤسسـ ــدد مـ ــون لعـ ــذا املكـ ــال هـ إدخـ

األصغـــر العاملـــة يف فلســـطني، وبـــدأت عمليـــة اســـتهداف 

ـــة: ـــات التالي ـــن التدريب ـــلة م ـــذ سلس ـــد تنفي ـــتفيدين بع املس

- أسس التمويل اإلسالمي. 

ــة  ــة واملضاربـ ــألدوات )املرابحـ ــة لـ ــراءات التنفيذيـ - اإلجـ

واإلجـــارة  بالتملـــك  املنتهيـــة  واملشـــاركة  واالســـتصناع 

املنتهيـــة بالتملـــك(.

- أسس دراسة املشاريع )دراسة الجدوى االقتصادية(.

فضـــاًل عـــن املرافقـــة امليدانيـــة لضبـــاط التمويـــل يف 

الفـــردي  التوجيـــه  وجلســـات  الرشيكـــة  املؤسســـات 

والجامعـــي والتـــي مـــن شـــأنها أن تســـاهم يف تطويـــر كل 

مـــن األداء واملهـــارات الالزمـــة لتحقيـــق النتائـــج املرجـــوة 

للربنامـــج ضمـــن التمكـــني االقتصـــادي – مكـــون التمويـــل 

ــري. الصغـ

عدد التدخالت املنفذةاملنطقة الجغرافية
القطاع االقتصادي

صناعيتجاريخدمايتزراعي

1,58254423075355الضفة الغربية

9507325755169قطاع غزة

28471171546القدس

2,8166246041,458130املجموع الكيل

اسم املؤسسة الرشيكة 

املنفذة

قيمة العقد 

اإلجاملية
متويل ايفاد

متويل البنك 

اإلسالمي 

والصندوق الدوار

مشاركة 

املؤسسة يف 

التمويل

قيمة التمويل 

اإلجاملية

عدد 

املشاريع 

املستهدفة

عدد املشاريع 

املنجزة لنهاية 

أيلول 2017

1,528,000226,4001,301,600259,7601,787,760150153مؤسسة الريف للتمويل

2,750,0001,000,0001,750,000467,5003,217,500471507مؤسسة فاتن للتمويل

700,000439,600260,400119,000819,000120109املركز العريب للتطوير الزراعي

1,000,0001,000,000200,0001,200,000175194املركز العريب للتطوير الزراعي

500,000500,000100,000600,00012599مؤسسة اإلبداع

250,000250,000250,000750صندوق املرأة - بكدار

1,000,0001,000,0001,000,00014082مؤسسة وافا الدولية للتنمية

1,000,0001,000,0001,000,000200218مؤسسة فاتن للتمويل

1,000,0001,000,0001,000,00010029مؤسسة الريف للتمويل

1,5561,391$10,874,260$1,146,260$8,062,000$1,666,000$9,728,000الضفة الغربية -املجموع

300,000300,000300,0007185مؤسسة الريف للتمويل

500,000500,000500,00010097مؤسسة فاتن للتمويل

200,000200,000200,0005051املركز العريب للتطوير الزراعي

221233$1,000,000-$1,000,000$0$1,000,000قطاع غزة -املجموع

500,000500,000500,000350مؤسسة فاتن للتمويل

350$500,000-$500,000$0$500,000القدس الرشقية - املجموع

1,8121,624$12,374,260$1,146,260$9,562,000$1,666,000$11,228,000املجموع الكيل
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ــكل  ــب الشـ ــة حسـ ــاريع االقتصاديـ ــت املشـ توزعـ

ـــاريع  ـــي املش ـــة ه ـــاريع الزراعي ـــت املش ـــايل فكان الت

األوفـــر حظـــا حيـــث بلغـــت نســـبة املشـــاريع 

لكـــون  ذلـــك  ويعـــاز   62% ضمنهـــا  املمولـــة 

ـــة ضمـــن برنامـــج  املحفظـــة تشـــمل املشـــاريع املمول

 IFAD ـــع ـــة م ـــول بالرشاك ـــة واملم ـــادر الطبيعي املص

املناطـــق  ويف  الزراعيـــة  باملشـــاريع  واملختصـــة 

املشـــاريع  الزراعيـــة،  مشـــاريع  يـــيل  الريفيـــة. 

التجاريـــة وقـــد بلغـــت نســـبة املشـــاريع املمولـــة 

 7% الخدمـــات  مشـــاريع  يليهـــا   26% ضمنهـــا 

واملشـــاريع الصناعيـــة 5%.

كام بلغت نسبة املشاريع املمولة والتي متلكها وتديرها النساء %26 من حجم محفظة التمويل اإلسالمي لدى املؤسسات الرشيكة لغاية نهاية أيلول 2017.

توزعت املشاريع االقتصادية املمولة من مكون التمكني االقتصادي -التمويل اإلسالمي عىل مختلف محافظات الوطن وقد شملت قطاع غزة والقدس الرشقية حسب الشكل التايل:

أبحاث



35 المدينة العربية /  العدد 181

االجتماعيـــة  الخدمـــات  ثالثـــا: 
الفقيـــرة  لألســـر  الداعمـــة 

ــتدام  ــادي مسـ ــني اقتصـ ــداث متكـ ــل إحـ ــن أجـ مـ

ـــرض  ـــن أن تتع ـــذي ميك ـــاف ال ـــم االنكش ـــص حج يقل

ــدر  ــرشوع املـ ــاء املـ ــد إنشـ ــرية بعـ ــه األرس الفقـ لـ

ـــة  ـــم مجموع ـــىل تقدي ـــج ع ـــد الربنام ـــل، اعتم للدخ

ـــة إىل  ـــة باإلضاف ـــة والتعليمي ـــات الصحي ـــن الخدم م

خدمـــة اعـــادة تأهيـــل املســـاكن لـــألرس الفقـــرية. 

قـــدرات  بنـــاء  مكـــون  رابعـــا: 
الشـــريكة  والجهـــات  الـــوزارات 

ـــام برنامـــج التمكـــني االقتصـــادي بعقـــد عـــده  كـــام ق

ورشـــات عمـــل وايـــام تدريبيـــه لتطويـــر قـــدرات 

الطواقـــم العاملـــة يف املؤسســـات لضـــامن العمـــل 

ـــملت  ـــل. وش ـــدة للعم ـــه املع ـــة وااللي ـــب الخط حس

ـــات :  ـــذه التدريب ه

 / الفقـــر  تحليـــل  عـــىل  الطواقـــم  تدريـــب   -1

املســـتدام. العيـــش  وســـبل  االســـتهداف 

2- اليـــات الرشاكـــة مـــع القيـــادات املجتمعيـــة 

ــدس.  ــد للقـ ــل املعـ ــل العمـ ــب دليـ حسـ

3- تدريـــب عـــىل اســـتخدام نظـــم املعلومـــات 

والـــذي صمـــم ليوائـــم مـــع متطلبـــات عمـــل 

االقتصـــادي. التمكـــني  برنامـــج 

4- التدريب عىل األنظمة املالية املتبعة من الربنامج. 

لـــكل  امليدانيـــة  واملتابعـــة  املؤسســـات  مرافقـــه   -5

مؤسســـه للتأكـــد مـــن تطبيـــق الدليـــل عـــىل ارض الواقـــع. 

مـــن  األولـــي  المرحلـــة  تقييـــم 
: مـــج نا لبر ا

ــع  ــج لواقـ ــة الربنامـ ــم مالمئـ ــج التقييـ ــد نتائـ تؤكـ

االقتصـــاد الفلســـطيني الـــذي يعـــاين مـــن مشـــكلة 

ـــج املحـــيل  ـــذب النمـــو يف النات ـــر وتذب ـــة والفق البطال

اإلجـــاميل ومتوســـطة للفـــرد الواحـــد.

جدول: الخدمات االجتامعية الداعمة املنفذة

عدد األرس املستفيدةنوع الخدمة االجتامعية الداعمة

2603منح دراسية

125خدمات صحية

4,500حقائب مدرسية

1,900حقائب مدرسية ولباس مدريس

117تأهيل واصالح مساكن

1,704مبادرات التوظيف املؤقت والتدريب املهني



المدينة العربية /  العدد 36181

ــة  ــداف التنميـ ــع أهـ ــة مـ التوافقيـ
المســـتدامة: البرنامـــج يســـاهم 

فـــي تحقيـــق األهـــداف التاليـــة: 
1- املساهمة يف القضاء عىل الفقر 

2- املساهمة يف القضاء التام عىل الجوع 

3- املساهمة يف الصحة الجيدة والرفاه

4- املساهمة يف املساواة بني الجنسني 

5- العمل الالئق ومنو االقتصاد 

6- الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية 

7- الحد من أوجه عدم املساواة

8- الحياة يف الرب عىل األرض

شركاء البنك اإلسالمي للتنمية 
في البرنامج 

1- الحكومة الفلسطينية 

2- برنامج األمم املتحدة االمنايئ

3- صندوقي األقىص والقدس.

4- برنامـــج دول مجلـــس التعـــاون إلعـــادة إعـــامر 

غـــزة.

5- الصندوق السعودي للتنمية

6- املرصف العريب للتنمية االقتصادية يف افريقيا.

7- صندوق أوبيك للتنمية الدولية.

االقتصـــادي  لإلمنـــاء  العـــريب  الصنـــدوق   -8

. عـــي الجتام وا

9- صندوق النقد العريب.

10- الهيئة العربية لالستثامر واالمناء الزراعي.

11- الصندوق الدويل للتنمية الزراعية.

للتنميـــة االقتصاديـــة  الكويتـــي  الصنـــدوق   -12

العربيـــة.

13- قطر الخريية.

أبحاث
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14- مؤسســـة وافـــا لبنـــاء القـــدرات والتمويـــل 

األصغـــر.

15- مؤسسة عفيف لألعامل الخريية.

16- الوكالة السويدية للتنموية الدولية 

17- حكومة اليابان 

18- حكومة نيوزيالندا 

تسويق البرنامج: 

شـــارك الربنامـــج يف الكثـــري مـــن املحافـــل العربيـــة 

ـــامع الســـنوي  ـــم، وبخاصـــة االجت ـــىل الدع ـــادرة ع الق

للصناديـــق العربيـــة، ومحافـــل رجـــال األعـــامل 

ــك  ــة البنـ ــي ومجموعـ ــل الطوعـ ــامت العمـ ومنظـ

اإلســـالمي للتنميـــة بهـــدف التســـويق وحشـــد 

ــق.  ــم والتعميـ ــوارد والتعميـ املـ

جوائز البرنامج:

ـــريب  ـــري الع ـــداع الفك ـــزة االب ـــج بجائ ـــاز الربنام 1- ف

ـــام 2007 للع

ـــز  ـــة للتمي ـــزة فلســـطني الدولي ـــج بجائ ـــاز الربنام 2- ف

ـــداع للعـــام 2012 واالب

االستدامة واستراتيجية الخروج: 

ـــج  ـــىل نتائ ـــج، ع ـــاء الربنام ـــس أمن ـــالع مجل ـــد اط بع

التقييـــم قـــرر املجلـــس الـــرشوع يف إعـــداد إنشـــاء 

وقـــف عاملـــي لفقـــراء فلســـطني بـــرأس مـــال أويل 

البنـــك  بــــ 500 مليـــون دوالر أمريـــي. وكلـــف 

ـــرص  ـــاف ف ـــراءات واستكش ـــدء االج ـــارين بب املستش

ـــري.  ـــي الكب ـــف العامل ـــذا الوق ـــاء ه ـــاهامت إلنش املس

وذلـــك بهـــدف ضـــامن اســـتمرارية الربنامـــج وفـــق 

منهجـــه التنمـــوي، عـــن طريـــق إنشـــاء مؤسســـة 

متخصصـــة كامتـــداد للتجربـــة الســـابقة الناجحـــة. 

ـــات.  ـــة أوســـع للحاجي ـــة لتغطي ـــري مـــوارد إضافي وتوف

المراجع

التقارير الدورية للربنامج 

التقرير الختامي للمرحلة األوىل 2012.

املجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء. 2006. 

املوقع االلكرتوين لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. 

WWW.DEEP.PS املوقع اإللكرتوين للربنامج

املوقع االلكرتوين للبنك اإلسالمي للتنمية

الصغري  ــراض  االق ســوق  مسح  فايينس.  بالنت 

ومتناهي الصغر يف الضفة الغربية وقطاع غزة. رام 

الله 2007.

تقرير تقييم املرحلة األوىل للربنامج 2012. 

تقرير تقييم املرحلة الثانية للربنامج 2016.

التمكني  ,دوره يف  اإلمنايئ  الوقف  أنس.  حسناوي، 

االقتصادي، ورقة غري منشورة. 

وثيقة تصميم الربنامج 2006.

 Makhool, Basim. Evaluation of the

 Deprived Economic Empowerment

.Program – DEEP, UNDP 2011

 Makhool, Basim. Scaling Up the DEEP

.program study – DEEP- UNDP, 2013

 UNDP. SPEED: Sweden-Palestine

 Economic Empowerment &

.Development Program. A Proposal
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أبحاث

العمران امل�ضتدمي واملعل�ماتية املكانية 

يف منطقة اجلفرة بال�ضحراء الليبية

الحديثة  والــتــقــنــيــات  ــل  ــائ ــوس ال
لتخطيط العمران المستديم

العمران  إلدارة  مدخاًل  االسرتاتيجي  التخطيط   -1

الصحراوي املستديم

نسبة لحساسية األوضاع البيئية باملناطق الصحراوية- 

ويف كثري غريها- هناك حاجة ملحة للتعامل بالتخطيط 

املتواصلة  الديناميكية  طبيعته  بحكم  االسرتاتيجي 

اسرتاتيجيات  إلدارة  األساليب  أنجح  من  بوصفه 

ما  فحص  بعمليات  يهتم  وفن  علم  وهو  العمران، 

يدور يف املؤسسات لتحديد ما يجب أن تكون عليه، 

لها،  الداخلية  القوة  نقاط  استغالل  إىل  والسعي 

واقتناص الفرص املتاحة يف بيئتها الخارجية مبا يعرف 

 )SWOT analysis( االسرتاتيجي  التحليل  بعملية 

 BEST  BEST analysis ويستخدم فيه أيضاً تحليل

أو تحليل التأثريات السياسية واالقتصادية واالجتامعية 

والتقنية عىل منتجات املؤسسة. 

أين  ملعرفة  تحتاج  فإنها  املؤسسة  مصري  ولتحديد 

وكيف  تكون،  أن  تريد  أين  إىل  وتحديد  اآلن،  تقع 

ستصل لتلك الغاية؟ وما ينتج عن تلك العملية هو ما 

يطلق عليه املخطط االسرتاتيجي. ويقوم عىل تحديد 

واملهمة   )Vision( الرؤية  هي  رئيسة  عنارص  ثالثة 

.)Values()1 ( والقيم )Mission(

لقد جاء التخطيط االسرتاتيجي املتعدد السيناريوهات 

املرونة  من  واسعة  فرٍص  لتحقيق  املجال  ليفسح 

وصياغة  التخطيطية،  القرارات  اتخاذ  يف  والحرية 

برامج التنمية العمرانية. كام ظهر التخطيط العمراين 

االسرتاتيجي )Strategic Urban Planning( بهدف 

والعمل  للمدن،  األمثل  العمراين  النموذج  تحديد 

الجهود  تنسيق  خالل  من  الهدف  ذلك  تحقيق  عىل 

الرسمية والخاصة بالتواؤم مع املتغريات املستحدثة، 

التحسني  خالل  من  االستدامة  مبادئ  يحقق  ومبا 

املستمر للظروف املعيشية للمجتمع)2(.

2- تقنيات أنظمة املعلوماتية املكانية أداًة لتخطيط 

العمران 

ال شك أن تطور التقنيات الحديثة- يف اإلدارة واتخاذ 

القرارات- وفرت فرصاً هائلة لعمليات تأسيس قواعد 

من  الرقمية  بالخرائط  وربطها  واملعلومات  البيانات 

املعلومات  ونظم  ــة  اإلداري املعلومات  نظم  خالل 

الجغرافية التي تعرف بكونها مجموعة من الربمجيات 

عىل  باالعتامد  الرقمية  البيانات  بتنظيم  تعنى  التي 

البيانات  هذه  مع  التعامل  ثم  ومن  املكاين،  املوقع 

بجمعها وتخزينها وإدارتها وتحليلها وعرضها اعتامداً 

عىل موقعها الجغرايف، وأصبحت تلك الوسائط وسيلة 

لالتصال والتحليل والتطوير. 

وخرائط  بعد  عن  االستشعار  وسائل  سهلت  كام 

ومراقبة  متابعة  )Google Earth(عمليات  جوجل 

تقنيات  كذلك  وظهرت  العمرانية.  املتغريات  ورصد 

السمعية  الوسائط  بدمج  تقوم  متقدمة  رقمية 

وغريها  املتحركة  والرسوم  والصور  كاألفالم  والبرصية 

تطور  ومع  واملعلومات)3(.  والبيانات  بالخرائط 

تقنيات اإلنرتنت وانتشار استخدام الحاسب، أصبحت 

يف  القرارات  اتخاذ  عملية  لتحول  متاحة  الفرصة 

والجمود  السكون  حالة  من  العمران  تخطيط  قضايا 

إىل  املايض  القرن  يف  سادت  التي  والوقتية  والفردية 

ومن  واالستدامة،  والديناميكية  املرونة  عالية  حالة 

إمكانية  إىل  املتخصصني  فردية ملجموعة من  قرارات 

القرارات بصورة دامئة،  اتخاذ  املجتمعية يف  املشاركة 

ومن اللحظية يف عملية اتخاذ القرارات إىل استدامة 

والتقييم  والتحليل  واملراقبة  العملية  هذه  وتواصل 

د. احمد عبد الكريم احمد

أستاذ مشارك بجامعة رست- ليبيا

تساؤالت شديدة األهمية عن التحوالت املعارصة نحو االعتامد عىل أنظمة التقنيات املكانية ومدى اإلفادة منها يف إدارة واستدامة العمران باملناطق ذات الحساسية 

للبيئة مثل املناطق الصحراوية أو القاحلة، ومنها أجزاء واسعة من الرتاب الليبي كمنطقة الجفرة التي متثل مجااًل دراسياً هنا. إن اخضاع مثل هذه املناطق للبحث 

بغرض وضع حلول أو خيارات لجعلها أكرث استدامة وأقرب انتامًء ملحيطها الطبيعي يصبح من األهمية مبكان، سيام يف ظل االعتامد املتنامي عىل األنظمة املذكورة يف 

إدارة وتخطيط املوارد والرفاه البرشي املستديم. وعطفاً عىل ذلك فان الدراسة تهدف إىل تسليط الضوء عىل ما متتلكه منطقة الجفرة من إمكانات، وتقييم تجربة 

مخططاتها املكانية من منظور تخطيطي ومستديم، فضاًل عن اقرتاح خيارات عمل مستقبلية ترتبط باملعلوماتية املكانية واستدامة العمران فيها.
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واملحاسبة والتطوير)4(. وكل ما ذكر ميكن استخدامه 

يف عملية تخطيط العمران املستديم، وهي منظومة 

العمليات  جملة  عىل  تحتوي  ومنهجية  تخطيطية 

والتصميم  بالتخطيط  الخاصة  والتنفيذية  الفكرية 

املجتمعية  االعتبارات  وبإدخال  والبيئي،  املكاين 

واالستدامة واالقتصادية والترشيعية، وكافة الجوانب 

املمكنة إلنتاج بيئة عمرانية تتوافق والحياة اإلنسانية 

الكرمية.

لإلمكانات  االستراتيجي  التحليل 
التنموية بمنطقة الجفرة

1- وصف املجال املكاين:

ملنطقة الجفرة بتجمعاتها العمرانية الخمسة )مدينة 

هون العاصمة اإلدارية، وودان وسوكنة وزُلة والفقهاء( 

محورين  عىل  بوقوعها  مهم  جيواسرتاتيجي  موقع 

رست  وطريق  سبها  طريق  طرابلس  هام  رئيسيني 

خليج  من  الجنوب  إىل  الليبية  الخريطة  وسط  سبها 

منخفض  وهي  تقريبا؛  كيلومرت   )200( بنحو  رست 

صحراوي يتميز بغلبة االنبساط وكرثة الرمال وبعض 

تكوينات  باملنطقة  ويحيط  واألودية؛  املنعزلة  التالل 

الهاروج رشقاً  وجبال  ودان شامالَ  جبال  مثل  جبلية، 

الصحراوي  املناخ  ويسود  جنوباً.  السوداء  والجبال 

واملتأثر مبناخ الساحل ليصبح حاراً جافاً صيفاً وبارداً 

نادر املطر شتاًء. 

لتنوع  استقطاب  نقطة  السنني  آالف  منذ  واملنطقة 

بالوقت  باالنقراض  مهدد  ولكنه  متميز،  بيولوجي 

الحارض مع غطاء نبايت مبعرث يزداد كثافًة عىل مجاري 

األودية فضاًل عن وجود حيوانات برية، مثل الغزالن 

والثعالب والذئاب والطيور وغريها. 

ويبلغ عدد سكان املنطقة حسب تعداد 2006 حوايل 

52 ألف نسمة )5( )الشكل 1(.

الشكل 1: منطقة الجفرة ضمن خريطة ليبيا

)املجمع االداري بهون ( ) مجمع سكني بهون ( ) بوابة املدينة القدمية بهون ( )جبال الهروج بالفقهاء(

) مزارع النخيل بالجفرة ( ) صومعة الحبوب بودان ( ) القلعة التاريخية بزلة ( )املدينة القدمية بالفقهاء(

الشكل 2: مالمح بصور مختارة من منطقة الجفرة
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2- ملحة عامة عن مخططات التنمية املكانية باملنطقة

فرتات،  بثالث  ليبيا  يف  املكاين  التخطيط  عملية  مرت 

ومرحلة   ،)1980-1966( األول  الجيل  مرحلة  وهي 

الثالث  الجيل  ومرحلة   ،)2000-1981( الثاين  الجيل 

عىل  الكبري  االعتامد  ويالحظ   .)6()2025-2006(

التصاميم  اعداد  يف  األجنبية  االستشارية  الرشكات 

والخرائط ملخططات الجيلني األول والثاين مع ارشاف 

الجانب  وإرشاك  املتابعة  عىل  الليبية  السلطات 

الوطني يف العمليات الفنية والتخطيطية. 

عىل  ليبيا  يف  املكاين  التخطيط  اسرتاتيجيات  اعتمدت 

إيتالكونسلت، وهي رشكة  دراسة  توصيات  جاء يف  ما 

الشكل 3: املخطط العام ملدن الجفرة 2025-2006)10(

التخطيط  مسودة  وتضمنت  إيطالية،  استشارية 

للتجمعات  مخططات  عمل  الثاين  للجيل  العمراين 

السكانية يف كامل الرتاب الليبي ومسحها. ويف 1976 

فلسفة  عىل  انعكست  توجيهات  الرشكة  قدمت 

الجفرة)7(.  منطقة  يف  املكاين  التخطيط  واسرتاتيجية 

اختياره  تم  الذي  البديل  أن  هنا  ذكره  يجدر  وما 

بدائل تخطيطية مطروحة  واعتامده من بني خمسة 

الرتاب  تنمية  وضع  قد  املذكور  املخططات  لجيل 

الليبي عىل أساس أربعة محاور تنموية. 

مركز  بإنشاء  إيتالكونسلت  توصية  تنفيذ  تم  وقد 

إداري يف مدينة رست وآخر مبدينة هون بالجفرة. كام 

وغريها  االقتصادية  النشاطات  بتوجيه  التوصية  متت 

نحو املناطق الجنوبية األقل منواً، ويشمل ذلك إقامة 

مراكز تنمية جديدة بعدة مناطق منها مدينة هون، 

محور مرصاتة هون  بتنمية  بعد  فيام  ما عرف  وهو 

للتنمية  مخططات  إعداد  ذلك  تبع  وقد  سبها)8(. 

إقليم  عليه  اطلق  الذي  املذكور  للمحور  املكانية 

االستشاري  املكتب  بواسطة  التخطيطي  الخليج 

البولندي  االستشاري  املكتب  مع  وبالتعاون  للمرافق 

)بولرسفيس( يف عام 1990)9(. 

انتهاء  بعد  تخطيطي  فراغ  بفرتة  اآلن  البالد  ومتر 

مخططات الجيل الثاين لعدم تنفيذ مخططات الجيل 

بالوقت  ليبيا  بها  متر  التي  الظروف  نتيجة  الثالث 

الراهن.

والعمران  التنمية  بإمكانات  اسرتاتيجي  تحليل   -3

باملنطقة

مبنطقة  وقوعها  من  بالرغم  الجفرة-  منطقة  متتلك 

الطبيعية-  للظروف  عالية  حساسية  ذات  صحراوية 

فهناك  واالستدامة،  للتطوير  قابلة  تنموية  مقومات 

وإنتاج  زلَة،  مبنطقة  الطبيعي  والغاز  البرتول  حقول 

لإلبل.  الصحراوية  املراعي  ووفرة  وتصنيعها،  التمور 

ذلك  يف  مبا  السياحي  الجذب  امكانات  تتوافر  كام 

السياحة  ومقومات  الطبيعية  واملناظر  الثقايف  املزيج 

لخدمات  مرتكزات  وجــود  عن  فضاًل  الصحراوية 

كله  ذلك  ويساند  تطويرها.  ميكن  مناسبة  تكميلية 

امليزانيات  وتخصيص  الحكومي،  الدعم  امكانية 

الرتاب  عموم  ضمن  تنموياً  قطباً  باعتبارها  للمنطقة 

لالنطالق  املالئم  األســاس  ذلك  كل  ويوفر  الليبي. 

لتصحيح الهيكل املكاين للتنمية، ويعطي الجدول)1( 

تحلياًل عاماً باإلمكانات التنموية باملنطقة.

الشكل 3: املخطط العام ملدن الجفرة 2025-2006)10(

الشكل 4: املخطط العام ملدينة هون

أبحاث
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الجدول 2: التحليل االسرتاتيجي الستخدام املعلوماتية املكانية يف عمران منطقة الجفرة )12(الجدول 1: التشخيص االسرتاتيجي إلمكانات التنمية بالجفرة )11(

نقاط الضعفنقاط القوة

موارد زراعية قابلة للتطوير •

إمكانية للزراعة البيولوجية •

استخراج البرتول والغاز من  •

اآلبار باملنطقة

مواقع للسياحة الصحراوية  •

واملواقع التاريخية

مؤسسات متويلية ومرصفية  •

وجود الكفاءات واملؤسسات  •

العلمية والثقافية

ترابط النسيج االجتامعي  •

صعوبات الري وملوحة املياه  •

محدودية تساقط األمطار •

اختالل التوازن البيئي •

القصور اإلداري وتشتت  •

امللكيات والعقبات القانونية 

املرتبطة بذلك 

قصور تجهيزات املرافق والبنية  •

التحتية

عدم كفاية التجهيزات السياحية •

عدم ارشاك املجتمع املحيل يف  •

وضع تصورات التنمية املكانية

املهدداتالفرص

املوقع الجيواسرتاتيجي يف  •

الخريطة الليبية 

إمكانات واسعة للزراعة  •

البيولوجية 

إمكانية قيام صناعات تعليب  •

التمور واللحوم

إمكانية زيادة كفاءة املراعي  •

الصحراوية

استغالل الخربات املتوارثة يف  •

الزراعة الصحراوية

تثمني طاقة املوارد البرشية  •

وتوظيفها 

استنزاف الرثوة املائية الجوفية •

تقلص مساحات زراعة النخيل •

التصحر والقحولة •

التلوث األريض •

عدم االستفادة من رشكاء التنمية •

نقاط الضعفنقاط القوة

توفري البيانات واملخرجات •

اعتبار األنظمة مصدراً  •

تحفيزياً للتنمية املستدمية 

للمواقع االستثامرية 

لعمل الخرائط الرقمية 

عن طبيعة هذه األماكن 

وتسويقها وتوفري 

املعلومات عنها

اتاحة االنظمة عرب شبكة  •

االنرتنت

قدرات األنظمة يف دعم  •

اتخاذ القرار 

تعظيم االستفادة من  •

البيانات املكانية ألكرث 

من جهة

تقليل الوقت املستقطع  •

ملحليل البيانات املكانية 

عدم الدقة يف جمع البيانات  •

يؤدي ايل نتائج سلبية 

التغري املستمر ألجزاء من  •

عمليات التحليل والخرائط

محدودية املتخصصني من  •

املخططني

التكلفة العالية إلنشاء االنظمة  •

وانتاج الخرائط الرقمية 

والصيانة املستمرة

عدم ارشاك املجتمع املحيل يف  •

وضع تصورات التنمية املكانية 

املهدداتالفرص

توفر غطاء رسمي من  •

الدولة.

امكانية توفري املوارد  •

املالية إلنشاء األنظمة.

وجود بعض مؤسسات  •

التعليم العايل الهنديس.

جمع املعلومات والبيانات  •

وتخزينها يف االنظمة. 

الربامج والدورات  •

التدريبية الخاصة 

لرفع القدرات بالداخل 

والخارج 

توقف االنظمة عند انقطاع  •

خدمات االنرتنت 

املبالغة يف ادخال البيانات •

املشكالت املؤسسية لغياب  •

التنسيق.

العمل البريوقراطي يعيق رسعة  •

انشاء األنظمة 

عدم وضوح الرؤية االسرتاتيجية  •

لدى الرشكاء 

مخاطر تطبيق مخرجات  •

املخططات املجازة لتعارض 

املصالح احياناً 

تحليل واقع املعلوماتية املكانية واستخداماتها لعمران املنطقة

انطالقا مع ما تهدف إليه هذه الدراسة، يرد بالجدول )2( تحليل لنقاط القوة والضعف 

الستدامة  املستقبلية  الخيارات  لوضع  منه  االنطالق  بقصد  وذلك  واملهددات،  والفرص 

العمران مبنطقة الجفرة باملكان الذي سيتم فيه مناقشة هذه الخيارات. 
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مستديم  عمراين  ملستقبل  ومنافذ  خيارات  مناقشة 

ملنطقة الدراسة

والتحليل  النظري  باإلطار  تناوله  تم  ما  خالل  من 

فيمكن  الدراسة،  أهداف  مع  انسجاماً  االسرتاتيجي 

للمناطق  املستديم  التخطيط  مبدأ  أن  عىل  التأكيد 

مثل  البيئية-  للظروف  الخاصة  الحساسية  ذات 

واملناطق  الجافة  وشبه  الجافة  الصحراوية  املناطق 

اطار  هو  الدراسة-  منطقة  عىل  وباإلسقاط  القاحلة، 

إداري عايل املرونة، يستخدم فيه- ضمن ما يستخدم- 

املكانية،  واملعلوماتية  الرقمية  التقنية  وسائل  أحدث 

تقييمها  يتم  التي  االسرتاتيجية،  الرؤية  فيه  وتتحدد 

ومراجعتها  القرارات  واتخاذ  اقــرتاح  يف  وتطويرها 

وتقوميها. وتجب اإلشارة هنا إىل أن العمران املستديم 

ملثل املناطق املذكورة يجب أن يتعامل معه منظومًة 

إيكولوجية حيوية ذات هوية خاصة تستجيب للوضع 

البيئي الحساس أو الهش، وبيشء من التفاعل والتطور 

والتحول والتبلور، وهي التي ينطبق عليها مبدأ طاملا 

 ،)Lassies-faire Approach( تسري  فدعها  تعمل 

هي  العمران  تخطيط  عملية  استدامة  فإن  لذلك 

واآللية  مستدمية)13(.  ملدن  للوصول  األمثل  السبيل 

املقرتحة لتنفيذ ذلك ميكن تلخيصها بالنقاط التالية يف 

صورة خيارات عمل مستقبلية مع االستعانة بالعرض 

الجدويل كلام لزم األمر.

1- منظومة املعلوماتية املكانية واملؤرشات الحرضية: 

املكانية  التقنيات  لبيئة  متكاملة  منظومة  إنشاء  إن 

وإنفاقاً  جهداً  يتطلب  حيث  اليسري  باألمر  ليس 

بيئة  إنشاء  املثال متر عملية  مستمرين. وعىل سبيل 

مراحل  بعدة  الجغرافية  املعلومات  ألنظمة  حاضنة 

فنية تتطلب اإلنفاق املايل، وهي تحديد االحتياجات 

املنطقي  والتصميم   ))Needs Assessment

 Physical التفصييل  والتصميم   )Logical Design(

 Application( التطبيقات  وتصميم   ))Design

 .)Turn over( والتنفيذ والتسليم )Design

وتعترب مرحلة تحديد الوضع الراهن من أكرث املراحل 

حساسية حيث يتم فيها تقدير االحتياجات املطلوبة 

والشبكات  البيانات  ومصادر  واألجهزة  املباين  من 

املطلوبة  التشغيل  وأنظمة  والربامج  والتطبيقات 

إلنجاز  املؤهلة  البرشية  والكفاءات  والتخصصات 

األعامل)14(. 

ملشــــــروع  األوىل  الخطوة  أن  عىل  التأكيد  ويجب 

الجدول 3: موجز بأهم مراحل وخطوات إنشاء خريطة رقمية ملنطقة الجفرة

الخطوات والعمليات التنفيذية

جمع أكرب عدد ممكن من الخرائط الورقية والصور الفضائية عن منطقة الدراسة وجوارها.( 1

جمع املعلومات عن الظاهرات املوجودة يف املنطقة من املصادر املكتوبة األولية والثانوية.( 2

التحريرية ( 3 والربامج   ،)Adobe reader( وبرنامج   ،)ESRI Arc GIS 10( بربنامج  الحاسوب  جهاز  تجهيز 

االخرى. 

وباستخدام ( 4  ،)Arc Map 10( برنامج  باستخدام  ورسمها  الوطني  االطلس  من  الدراسة  منطقة  تحديد 

.)GCS _European _Libyan_Datum_197( 1979 االسقاط األوريب الليبي لسنة

عمل موزاييك للخرائط الجيولوجية والطبوغرافية والصور الفضائية ملنطقة الدراسة وما جاورها باستخدام ( 5

LGD2006_UTM_( 33N االسقاط الجيودييس الليبي 2006 الصادر عن مصلحة املساحة الليبية نطاق

.)Clip( عن طريق االمر )Arc Toolbox( وذلك باستخدام برنامج )Zone_33N

عمل ملفات شكل )shape files( لجميع الظواهر املوجودة يف املنطقة الظهارها يف الخريطة الرقمية، ( 6

 )polygons( كاملراكز العمرانية واملشاريع التنموية، والظواهر املساحية )points( ومنها الظواهر النقطية

 Arc Catalog( كالطرق، وذلك باستخدام برنامج )lines( مثل نطاقات الزراعة والرعي، والظواهر الخطية

10( أو الربنامج األحدث. ويجب أن يتم تحديد املسقط لهذه امللفات لتسهيل اجراء الحسابات عليها.

رسم جميع الظواهر السابقة باستخدام الرموز املناسبة بربنامج )Arc Map 10( أو الربنامج األحدث.( 7

اضافة البيانات الخاصة بكل ظاهرة اىل ملف الشكل الخاص بها يف برنامج )Arc Map 10(، وذلك عن ( 8

طريق انشاء جدول الخصائص )Attribute table(، حيث اصبح لكل ظاهرة قاعدة بيانات يف جدول خاص 

بها بحيث ميكن االضافة والحذف والتعديل والتحديث بهذا الجدول كلام تغريت الظاهرة أو معلوماتها.

9 ) Calculate( إجراء العمليات الحسابية عىل ملفات الشكل املطلوب حساب اطوالها أو مساحتها باستخدام األمر

.)geometry

10( اإلخراج النهايئ لكل طبقة من طبقات الخريطة الرقمية عن طريق اضافة اطار الرموز وسهم اتجاه الشامل.

 تصدير الخريطة من برنامج )Arc Map 10( اىل برنامج )Adobe reader( عىل شكل ملف )PDF(، باستخدام االمر ( 11

)Export Map(، ثم نقلها ووضعها يف مكانها يف نص البحث.

انشــاء  هــــــــي  رقميــــــــــة  خريطـــــــة 

Accuracy(( خريطة أساس عىل قدر عاٍل من الدقة

تحديثها-  أو  الخرائط  تلك  انشاء  فان  ولذلك   .))15

إن وجدت- يعترب أهم خطوات املرشوع، التي ينجم 

بالحداثة  الخرائط  تكن  مل  إذا  سلبية  نتائج  عنها 

والدقة املناسبة)16(. ويقوم فريق العمل بالخطوات 

الورقية إىل  الخرائط  لتحويل هذه  الالزمة  التمهيدية 

رقمية من خالل املسح الضويئ )Scanning( وضبطها 

 )Geo-referencing( الجغرافية  مرجعتيها  عىل 

)الجدول 3 والجدول 4(.

أبحاث
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السكان  ألفضليات  املستجيبة  املخططات   -2

والترشيعات واملعايري:

هناك عدد من البدائل التخطيطية لعمران الجفرة، وإن 

كانت مخططات الجيل الثالث التي سبقت اإلشارة إليها 

مبقرتحات  والخاصة  الشائكة،  القضايا  بعض  تعالج  مل 

عنها،  الناشئ  والنزاع  امللكيات  أرايض  يف  املكاين  النمو 

بليبيا  الثوري  التغيري  بعد  خاصة  بصورة  ظهرت  التي 

بآليات  ذلك  تجاوز  املمكن  ومن  سنوات.  عدة  قبل 

ترشيعية واضحة تستتبع إجازة مخطط الجيل املذكور. 

تحقيق  مصفوفة  استخدام  مثل  أخرى  اساليب  وهناك 

األهداف )Goal Achievement Matrix(، وهي إحدى 

التقنيات الفنية لعملية التخطيط التي تعطي تصوراً عن 

من  مجموعة  عرب  الرئيسة،  األهداف  تحقيق  إمكانية 

الثانوية لكل هدف رئيس، مع مراعاة طبيعة  األهداف 

آليات  بعمل  املنطقة  سكان  وأفضليات  وخصوصيات 

وضع  عند  والرغبات,  األفضليات  تلك  ملعرفة  منهجية 

حساب وتوزيع األوزان وتحديد أهدافها)17(. ولقد تم 

االطالع من صاحب هذه الدراسة عىل الدراسات والوثائق 

الخاصة ببدائل تنمية مدن منطقة الدراسة)18(. وميكن 

البدائل  التي تم فيها تقييم  الرئيسة  الجزم بأن املحاور 

التخطيطية مثل هيكلية املخطط ومساحات املجاورات 

باملطلق)19(،  كافية  ليست  الطرق  وشبكة  واالتصالية 

وكان من املمكن الرتكيز عىل البدائل التي تتعلق مبارشة 

مساحات  عىل  التغول  وعدم  البيئي  الوضع  مبراعاة 

النخيل والواحات بغرض االستدامة )الجدول 5(.

الجيدة بطبيعة  املعرفة  أن  املعلوم بني املخططني  ومن 

أوزانها  وإعطائها  البدائل  تقويم  يف  تساعد  منطقة  أي 

الجفرة،  مثل  ملنطقة  املرغوب  التنمية  لنمط  الرتجيحية 

من حيث النمط العمراين الخطي الذي تحتمه الطبيعة 

الصحراوية وطبوغرافيتها واألولويات البيئية وغري ذلك. 

وتجب اإلشارة إىل أنه يقع عىل عاتق الجهات الحكومية 

املعنية، واملتخصصني بتخطيط املدن والتصميم الحرضي 

املنطقة  التي وقعت يف مخططات  األخطاء  يتجنبوا  أن 

من الجيلني األول والثاين حيث متت االستعانة بالرشكات 

هذه  تتحفظ  وعليه  األجنبية.  االستشارية  واملكاتب 

املراجعات  مرحلة  يف  املوضوع-  إحالة  عىل  الدراسة 

االستشارية، وقبل إجازة املخططات الجديدة- إىل رشكة 

وأعراف  بتقاليد  الكافية  املعرفة  إىل  الفتقارها  أجنبية 

الجفرة  منطقة  ومجتمع  عامة،  بصفة  الليبي  املجتمع 

دراسة  غياب  أن  والحقيقة  خاصة.  بصفة  وحاجاته 

البيئة  سيجعل  الصحراء  مناطق  تنمية  يف  الخواص 

وليس  الجمعي،  الحكم  عن  االنتامء  غريبة  العمرانية 

ستفقد  لذا  وظواهرها.  ماهيتها  تحدد  مرجعية  أي  لها 

عملية  إىل  تفتقر  كونها  انتامئها  لعدم  هويتها  حينئذ 

العيل)20(.  بذلك  يعرب  كام  الجمعية  بالبيئة  املقارنة 

حرضي  مرصد  إنشاء  املهم  فمن  للمؤرشات  وبالنسبة 

متخصص يف صلب الهيكل التنظيمي إلدارة تنمية عمران 

البيانات  جمع  حول  الفنية  بالعمليات  ليقوم  الجفرة 

الحرضية  بالتنمية  الخاصة  واملعلومات  واإلحصاءات 

ينتجها،  التي  املؤرشات  تلك  طريق  وعن  واستدامتها. 

ميكن الوقوف عىل مدى التحسن أو التدهور يف أحوال 

املنطقة بشكل دوري)21(.

منظومة  إلنشاء  اسرتاتيجي  بإطار  مقرتح   :4 الجدول 

متكاملة للتقنيات املكانية مبنطقة الجفرة

الجدول 5: خيارات مستقبل قطاعي التنمية املكانية واالسكان بالجفرة )22(

الخطوات / العملياتم

1
مؤسساتية  رقمية  بيانات  قاعدة  انشاء 

)مركزية وفرعية(.

2

)الشفافية  للمعلومات  البيني  اإلسناد 
الجهات  جميع  وبني  من  املعلوماتية( 

رشطاً لنجاح مخرجات االنظمة

3
منظومات  لدعم  االسرتاتيجي  التحالف 

املعلوماتية وجمع البيانات امليدانية 

4

اساسيات  عىل  البرشية  الكوادر  تدريب 
لها  الخادمة  والربمجيات  األنظمة 

لالستفادة من امكانياتها التحليلية 

5

تأهيل البنية التحتية والتحول التدريجي 
والحكومة  املحوسبة  األنظمة  نحو 

االلكرتونية

6

خربات  وادماج  املجتمعية  املشاركة 
وضع  اسرتاتيجية  يف  املحيل  املجتمع 

تصورات بدائل املخططات والتنمية

7

تفعيل أدوار املظالت اإلعالمية املتطورة 
االنظمة  تقنية  استخدام  تناسب  التي 

وامكانات االنرتنت 

8

فرص  بتعزيز  التقني  التحول  تشجيع 
واملؤسسات  املراكز  وإنشاء  التدريب 

الجامعية املتخصصة 

القطاع
الخيارات املستقبليةالقطاعالخيارات املستقبلية

التنمية 
املكانية

تطوير املناطق ذات الكثافة املنخفضة

االسكان 
وخدمات 

املرافق

تخفيض معدل إشغال املساكن مبعيار 
التخطيط املعتمد

تحسني شبكات الربط الطرقي اإلقليمية 
والرئيسة الحالية

وضع ضوابط لعدم البناء خارج 
املخططات املجازة

تطوير البنية التحتية واملرافق
تخصيص نسبة من األرايض السكنية 

للسكن منخفض التكلفة

إنشاء املباين والتجهيزات السياحية 
وصيانة املجودة حالياً

التقيد بنسبة استعامالت األرايض 
املعتمدة باملخطط عند تنفيذ املرشوعات

تطوير مدن املنطقة من منظور 
اسرتاتيجي كبوابات نحو إفريقيا جنوب 

الصحراء

إنشاء بعض الوحدات الصحية لتغطية 
العجز القائم

تخفيض الكثافة الفصلية الحالية ببناء 
فصول باملراحل األساسية وفقاً للمعايري

تغطية العجز القائم يف كفاية الخدمات 
الرتفيهية واملساحات الخرضاء الحرضية 

وخارج املدن
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3- خيارات اإلسناد املجتمعي والرشاكات:

إن استدامة املشاركة املجتمعية وتعزيز الرشاكات مع 

وضع  بداية  منذ  الخاص  والقطاع  املصلحة  أصحاب 

يف  األقوى  الركيزة  ميثل  املخططات  وتصورات  أفكار 

االتصالية  من خالل  وذلك  التنمية،  نجاح مخططات 

التقليدية  والوسائل  الطرق  تجاوزت  التي  العالية، 

الدين  فلسفة  من  مشتقة  منظومات  عىل  لتعتمد 

والشفافية  الحرضية  والحكامة  الحنيف  اإلسالمي 

Info-( الحديثة  التقنية  وسائط  استغالل  عن  فضاًل 

مع  الرسيع  االتصال  ووسائل  اإلنرتنت  من   )media

تعدد الوسائل والوسائط الذكية، التي ميكن بها طرح 

الرؤى واألفكار واالعرتاضات من سكان املنطقة. 

4- خيارات االستدامة والتصميم البيئي:

لقد نتج من التجارب العربية املتعددة يف االتجاه نحو 

تعمري الصحراء بالعقود املاضية عدد من الدروس، التي 

تؤرش بوضوح عىل عدم مراعاة االعتبارات واملتطلبات 

التصميمية التي ينبغي تحقيقها يف تلك املجتمعات، 

البيئات  يف  االعتبارات  تلك  من  العديد  وجود  رغم 

مبنطقة  التقليدية  العامرة  وتزخر  القدمية.  العمرانية 

الجفرة بكم وافر من الحلول املبدعة واالستدامة، مثل 

املعتمد  الذايت  والتظليل  العمراين  والتكثيف  التضام 

الكتل والفراغات للحصول  عىل اسلوب ومنط توزيع 

عىل أكرب قدر من التظليل، واالنحياز للخواص املناخية 

ذلك.  وغري  البيئة  صديقة  املحلية  املواد  واستعامل 

من  املشتقة  املقرتحات  بعض   )6( الجدول  ويعرض 

التي  الصحراوية،  للمناطق  البيئي  التصميم  مبادئ 

التصميم  سيناريوهات  تضمينها ضمن  بغرض  تطرح 

مبنطقة الدراسة. 

الجدول 6: مقرتحات ملعايري تصميمية من واقع االعتبارات البيئية مبنطقة الجفرة )23(

موجهات التخطيط اعتبارات التناسب يف التخطيط البيئي

· البناء 	 نسبة  بني  التناسبية  العالقة 

واملساحات الطبيعية والخرضاء.

· النسبة حسب أفضل شكل، 	 يجب أن تحدد هذه 

وحسب االحتياج الحقيقي للمساحات.

· ·امكانية تشكيل الفراغ املبني.	 حسب شكل وابعاد األرض وامكاناتها وباالستخدام 	

االمثل للطاقة.

· امكانيات االستخدام املتعدد للمساحات 	

غري املبنية.

· اقامة ممرات مشرتكة واماكن جلوس عامة.	

· للمنشآت 	 املتعدد  االستخدام  امكانيات 

والكتل بالفراغات الخارجية.

· يحب اشرتاطات البناء املعمول بها.	

· ·القيم البيئية العالية يف التشكيل.	 تحقيق موجهات التصميم البيئي الصحراوي.	

· ·الجودة التشكيلية العالية	 للمنطقة 	 واالقليمي  الحرضي  التخطيط  ربط 

باملحيط الطبيعي.

· ·تعزيز وتطوير العالقات االجتامعية	 امكانية اعطاء الدافع من خالل املخططات لخلق 	

والفراغات  املباين  فراغات  يف  اجتامعية  عالقات 

العامة.

لذلك مبنت الدراسة، فإنه ميكن تسجيل النتائج التالية:

1- تتطلب إدارة التنمية املكانية العمرانية باملناطق الصحراوية االستجابة 

ضد  والعمل  العرب  املخططني  لدى  مهنياً  وتطويراً  العرص  ملقتضيات 

الجمود واملنطق امليكانيي والحاكمية الفردية التي التصقت بالتخطيط 

التعامل مع هذه  الزمن، وذلك يف  لعقود طويلة من  الطبيعي  العمراين 

املناطق الحساسة باالعتامد عىل التخطيط العمراين االسرتاتيجي يف إطار 

عايل املرونة، ويحدد النموذج األكرث مالءمة للتنمية العمرانية الشاملة. 

العمران  وتخطيط  إدارة  ميكن  االسرتاتيجي  التخطيط  طريق  عن   -2

املستديم بحسب مواطن القوة واستغالل الفرص. وقد دَل التحليل مبنت 

الدراسة عىل توفر إمكانات واسعة تتيح التحول لالعتامد عىل منظومات 

املعلوماتية املكانية يف منطقة الدراسة.

3- إن مفاتيح منافذ مستقبل العمران املستديم بالجفرة كثرية، من وجهة 

نظر هذه الدراسة فهي، باإلضافة لألربعة خيارات التي تم طرحها: دراسة 

التنمية، وُأسس التشكيل العمراين ومعايري وضوابط  خصائص وإمكانات 

التخطيط، واملحددات التصميمية والتخطيطية، واملسنودة بالترشيعات، 

مجمعات  تطوير  يف  منها  لالستفادة  والسلبيات  اإليجابيات  تحديد  ثم 

عمرانية تتالءم وبيئة الصحراء لتتحقق بها الرشوط املطلوبة لالستدامة. 

4- توجد فرص حقيقية ميكن استغاللها باالعتامد عىل أنظمة املعلومات 

املكاين  بالتخطيط  الخاصة  والبدائل  القرارات  أفضل  انتخاب  يف  املكانية 

الدولة،  من  الدعم  توفر  إمكانية  الفرص  هذه  ومن  الدراسة،  مبنطقة 

والربامج والدورات التدريبية داخل وخارج ليبيا. 

5- غياب األجندة البيئية الحساسة لضعف اإلشارة اليها، واملؤثرة عنارص 

أساسية ضمن بدائل مخططات الجيل الثالث املنطقة.

التــــوصيـات
التي  املستقبل-  ومنافذ  خيارات  تخترب  وحتى  تناوله،  تم  ما  عىل  بناًء 

سبق مناقشتها- يف منطقة الدراسة بشكل خاص ويف غريها من مناطق 

الصحراء، فيمكن تقديم التوصيات التالية:

أواًل- توصيات عامة: 

يف  للمساعدة  املكانية  املعلوماتية  لبيئة  متكاملة  منظومات  إنشاء   )1  

إدارة واستدامة العمران الصحراوي. 

2( رضورة االعتامد عىل نتائج دراسات األثر البيئي لكل ما يتعلق بتعمري 

واستثامر األرايض باملناطق الصحراوية.

 3 ( إعادة النظر بالتشكيل العمراين الحديث يف مناطق الصحراء، وعدم 

التخيل عن الحلول املعامرية املوروثة من البناء املحيل والتقليدي بتلك 

املناطق.

بإدارة وآليات تساندها  التعامل مع عمرانها واستغالل مواردها  يتطلب 

منظومات متكاملة للمعلوماتية املكانية، وباعتبار أن االتجاه نحو تعمري 

الصحراء بالتجربة العربية قد صاحبه الكثري من املآخذ- ولنقل األخطاء 

التخطيطية- من خالل النامذج التخطيطية املستوردة، كام متت اإلشارة 

النتــــائج والتوصيات
النتائج

للتحورات  االستجابة  هشة  طبيعة  ذات  الصحراوية  املناطق  باعتبار 

فاألمر  الدراسة-  منطقة  يف  كام  البيئية-  ظروفها  يف  السلبية  والتحوالت 

أبحاث
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عن  الناتج  التقدم  أثر  لقياس  العلمية  البحوث  توجيه    ) 4 

واالستدامة  املكاين  التخطيط  إدارة  عىل  املكانية  التقنيات  استخدام 

باملناطق الصحراوية والقاحلة.

ثانياً- توصيات خاصة مبنطقة الدراسة:

الحكومية  باإلدارات  ونرشها  املكانية  املعلوماتية  ألنظمة  بيئات  إنشاء 

املايل  الدعم  وتوفري  للجفرة،  حرضي  مرصد  إقامة  ذلك  يف  مبا  املعنية، 

والتقني وبالكوادر املؤهلة واملدربة.

األرايض  تنمية  أسبقيات  تعديل  من  العمراين  التخطيط  مصلحة  متكني 

ضمن صالحياتها مبخططات الجيل الثالث لتتواءم واملتغريات املستجدة، 

وخارج  داخل  األرايض  استعامالت  ونسب  مبوجهات  يتعلق  ما  خاصة 

املخطط الرتباط ذلك باستدامة بعض املوائل الطبيعية والحياة الفطرية 

للمنطقة ومواردها الجوفية وغري ذلك.

الفاعلة وتنظيم متليك األرايض ومواقع  وضع ترشيعات للضبط والرقابة 

توزيعها خاصة للمشاريع االستثامرية التي تتطلب بحكم طبيعتها مناطق 

شاسعة.

للجفرة  والثقايف(  )العمراين  املكاين  السياق  تقيص  بــرضورة  التوجيه 

لبدائل  املكملة  أو  الالحقة  بالدراسات  وفراغياً  برصياً  ذلك  ومخاطبة 

موروثها  لفهم  مشرتكة  قاعدة  توفري  يف  ذلك  ألهمية  املستقبيل  التوسع 

املعامري وهويتها. 

الهوامش والتعليقات
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أبحاث

التنمية القت�ضادية با�ضتغلل امل�ارد الطبيعية مدخًل للتنمية ال�ضاملة 

وامل�ضتدمية باملناطق ال�ضحراوية بجمه�رية م�ضر العربية

المناطق الصحراوية.. المفهوم 
والخصائص

قبـــل الـــرشوع يف مناقشـــة قضايـــا التنميـــة الحرضيـــة 

يف املناطـــق الصحراويـــة يف مـــرص يجـــب التمهيـــد 

ـــن  ـــق م ـــذه املناط ـــة ه ـــىل ماهي ـــرف ع ـــك بالتع لذل

ـــامت،  ـــص والس ـــوم، الخصائ ـــف واملفه ـــث التعري حي

ثـــم التعـــرض للصحـــاري املرصيـــة مـــن حيـــث 

ـــات، املخاطـــر واملعوقـــات، العمـــران  املـــوارد واإلمكان

ــة  ــىل أرضيـ ــوف عـ ــن الوقـ ــى ميكـ ــكان، حتـ والسـ

ــخة  ــة راسـ ــة علميـ ــن خلفيـ ــالق مـ ــة واالنطـ صلبـ

ــبل  ــل السـ ــرق وأفضـ ــب الطـ ــد أنسـ ــو تحديـ نحـ

لتنميـــة هـــذه املناطـــق.

1- مفهوم املناطق الصحراوية:

املناطـــق الصحراويـــة هـــي املناطـــق التـــي تتميـــز 

ـــع  ـــاه املتاحـــة تصـــل إىل حـــد من بنقـــص حـــاد يف املي

ـــة  ـــة والحيواني ـــاة النباتي ـــور الحي ـــو وتط ـــة من أو عرقل

ــاخ  ــة ملنـ ــات املعرضـ ــل البيئـ ــك متيـ ــة لذلـ ونتيجـ

ــه  ــايت أو ندرتـ ــاء النبـ ــدام الغطـ ــراوي إىل انعـ صحـ

وتســـمى أيضـــاً باملناطـــق الجافـــة أو القاحلـــة؛ بينـــام 

ــق  ــة- وفـ ــة أو الجافـ ــق الصحراويـ ــرّف املناطـ ُتعـ

ــق  ــك املناطـ ــا تلـ ــار- بأنهـ ــول األمطـ ــدل هطـ معـ

التـــي يقـــل املعـــدل الســـنوي لألمطـــار فيهـــا عـــن 250 ملـــم/ الســـنة.

ـــني  ـــام تب ـــن ســـطح األرض ك ـــري م ـــن ســـطح اليابســـة، وهـــو جـــزء كب ـــا يصـــل إىل %41,3 م ـــة م تشـــكل األرايض الجاف

ـــم املتحـــدة ملكافحـــة التصحـــر(. ـــد األم ـــم )1( )عق ـــة، يف الشـــكل رق ـــك خارطـــة األرايض الجاف ذل

أمـــا عـــىل مســـتوى الوطـــن العـــريب الـــذي تبلـــغ مســـاحته حـــوايل 14,3 مليـــون كـــم2, فتقـــع حـــوايل %77 مـــن 

ـــريب  ـــن مســـاحة الوطـــن الع ـــم2 م ـــون ك ـــن 11 ملي ـــرث م ـــوايل أك ـــة أي ح ـــة الجاف ـــاق األرايض الصحراوي ـــه يف نط أراضي

ـــة  ـــرة العربي ـــل شـــبه الجزي ـــألرايض الجافـــة يف العـــامل. ومتث ـــة ل مناطـــق جافـــة وهـــي تشـــكل %20 مـــن املســـاحة الكلي

ـــر أعـــىل نســـبة مـــن  ـــا والجزائ ـــل مـــرص وليبي ـــام متث ـــة يف الجـــزء اآلســـيوي بين أعـــىل نســـبة مـــن مســـاحة األرايض الجاف

ـــي. ـــزء األفريق ـــة يف الج ـــاحة األرايض الجاف مس

الباحث عامد عثامن مصطفى محمد

املدرس املساعد بقسم التخطيط العمراين– كلية الهندسة– جامعة األزهر

ظلت مرص منذ قيامها منذ أكرث من 5 آالف سنة قبل امليالد وحتى اآلن يشغل سكانها وعمرانها حوايل %7,6 فقط من مساحتها املتمثل معظمها يف وادي النيل 

ودلتاه، مسجلة بذلك أعىل كثافة سكانية عىل مستوى العامل بالنسبة للمساحة املأهولة، تصل إىل حوايل 1123 شخصاً/كم2 طبقاً لتعداد 2006، مستنزفة ملواردها 

ومستنفدة لطاقاتها وملوثة لبيئتها، تاركة %92,4 من مساحتها أراٍض صحراوية بكر مهدورة املوارد ومعطلة الطاقات وغري مستغلة اإلمكانات، التي إن حسن 

استغالل مساحاتها الشاسعة وتوظيف مواردها الضخمة ال نقول انها ستحل املشكالت االقتصادية للسكان بل ستحقق لهم الرفاهية. 

الشكل 1: املناطق الصحراوية عىل مستوى العامل

http://www.un.org/ar/events/desertification_decade/ التصحر   ملكافحة  املتحدة  األمم  عقد  املصدر: 

whynow.shtml
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للمناطـــق  المكانيـــة  الســـمات 
الصحراويـــة

تتســـم املناطـــق الصحراويـــة بالبعـــد املـــكاين عـــن 

ـــدس  ـــق تك ـــن مناط ـــا ع ـــة وبعزلته ـــق الحرضي املناط

الســـكان ومتركـــز الخدمـــات وتركـــز األنشـــطة مـــع 

ـــة  ـــالت املوصل ـــائل املواص ـــل ووس ـــرق النق ـــدرة ط ن

ـــة  ـــا مرتفع ـــة به ـــات التنمي ـــل عملي ـــام يجع ـــا م إليه

ــا  ــرق واملرافـــق إليهـ ــبكات الطـ ــد شـ ــة ومـ التكلفـ

ـــال  ـــكان باالنتق ـــاع الس ـــف وإقن ـــظ التكالي ـــرا باه أم

ـــم  ـــىل الرغ ـــن ع ـــة، ولك ـــة الصعوب ـــرا يف غاي ـــا أم إليه

مـــن ذلـــك يجـــب تنميـــة هـــذه املناطـــق حيـــث 

ـــدول  ـــة يف ال ـــعة وخاص ـــاحات شاس ـــل مس ـــا متث انه

العربيـــة ســـواء االفريقيـــة أو االســـيوية كـــام أنهـــا 

ـــوارد. ـــن امل ـــد م ـــىل العدي ـــوي ع تحت

1- املناطق الصحراوية يف مرص.

عـــىل الرغـــم مـــن اعتبـــار مـــرص دولـــة نهـــر 

ــة  ــدول صحراويـ ــرث الـ ــا أكـ ــا إحصائيـ ــل فانهـ النيـ

ــوايل 96%  ــراء حـ ــكل الصحـ ــث تشـ ــامل، حيـ يف العـ

ــرص  ــىل مـ ــراء عـ ــيادة الصحـ ــاحتها، وسـ ــن مسـ مـ

ـــي  ـــاً، فه ـــف أيض ـــن بالكي ـــط ولك ـــم فق ـــت بالك ليس

جامعـــة لـــكل أمنـــاط الصحـــراء الحـــارة جيولوجيـــاً 

ــاً )جـــامل حمـــدان، 1988(. ــاً ومناخيـ ومورفولوجيـ

تبلـــغ املســـاحة اإلجامليـــة ملـــرص 1009,4 ألـــف كـــم2، 

ـــف كـــم2 بنســـبة  ـــة 76,5 أل وال تتجـــاوز املســـاحة املأهول

ــة  ــاحة الباقيـ ــا املسـ ــة وأمـ ــاحة الكليـ ــن املسـ %7,6 مـ

التـــي متثـــل %92,4 فهـــي مســـاحة غـــري مأهولـــة 

ـــة  ـــرتاتيجية التنمي ـــة )اس ـــة رصف ـــق صحراوي ـــي مناط وه

ــة، 2005(. ــات الجمهوريـ ــة ملحافظـ اإلقليميـ

ــر الســـطح إىل  تنقســـم مـــرص مـــن حيـــث مظاهـ

ـــم وادي  ـــا إقلي ـــا، أحده ـــة بيئًي ـــم متباين ـــة أقالي أربع

ـــز  ـــوادي، ويتمي ـــث لل ـــا والثل ـــاً للدلت ـــني تقريب ـــع اُلُثلث ـــم2، بواق ـــف ك ـــذي يشـــغل نحـــو ٣٥ أل ـــاه وهـــو ال ـــل ودلت الني

ـــم  ـــا األقالي ـــزة، أم ـــة املرك ـــة العمراني ـــة والتنمي ـــكانية العالي ـــة الس ـــة والكثاف ـــة الخصب ـــة الزراعي ـــم بالرتب ـــذا اإلقلي ه

ـــرة  ـــبه جزي ـــراء ش ـــة، صح ـــراء الرشقي ـــة، الصح ـــراء الغربي ـــمل: الصح ـــة تش ـــم صحراوي ـــي أقالي ـــة فه ـــة الباقي الثالث

ـــم )2(. ـــكل رق ـــن الش ـــح م ـــام يتض ـــيناء، ك س

الشكل 2: مظاهر السطح لألقاليم الجغرافية األربعة مبرص

املصدر: اسرتاتيجية التنمية اإلقليمية ملحافظات الجمهورية، 2005.
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الصحراء الغربية:
متثـــل ثلثـــي مســـاحة مـــرص أي حـــوايل 681 ألـــف 

ـــامل  ـــربى بش ـــراء الك ـــن الصح ـــزء م ـــي ج ـــم2 وه ك

افريقيـــا، وتضـــم مجموعـــة مـــن الواحـــات التـــي 

ـــرة،  ـــة، الخارجـــة، الفراف ـــا: واحـــات الداخل مـــن أهمه

ســـيوه، التـــي توجـــد بهـــا بعـــض اآلبـــار والعيـــون. 

وتنتـــرش بالصحـــراء الغربيـــة الكثبـــان الرمليـــة 

وفرشـــات الرمـــال حيـــث يقـــع يف الجـــزء الغـــريب 

ـــوايل 40%  ـــي ح ـــم، ويغط ـــال األعظ ـــر الرم ـــا بح منه

مـــن مســـاحة الصحـــراء الغربيـــة.

الصحراء الشرقية:
تبلـــغ مســـاحتها حـــوايل 225 ألـــف كـــم2 بنســـبة 

ـــا  ـــل جباله ـــرص، وتط ـــاحة م ـــاميل مس ـــن إج %21 م

ـــني  ـــا ب ـــراوح م ـــري ي ـــاع كب ـــر بارتف ـــر األحم ـــىل البح ع

ـــد مـــن  ـــوق ســـطح البحـــر، ومتت 1500م إىل 2000م ف

ـــدود  ـــى الح ـــامالً حت ـــويس ش ـــة الس ـــوب محافظ جن

بكـــرثة  وتتميـــز  جنوبـــاً،  الســـودانية  املرصيـــة 

ـــية  ـــة القاس ـــا الجبلي ـــراً لطبيعته ـــة نظ ـــة الجاف األودي

ـــي  ـــتثنينا األمطـــار الت ـــاه إال إذا اس ـــوارد املي ـــدرة م ون

ــال  ــل جبـ ــة لسالسـ ــم الجبليـ ــىل القمـ ــقط عـ تسـ

ــيول يف  ــة سـ ــىل هيئـ ــاب عـ ــر وتنسـ ــر الحمـ البحـ

ـــر. ـــر األحم ـــب يف البح ـــة لتص ـــة الجاف ـــاه األودي اتج

صحراء شبه جزيرة سيناء:
ـــوايل  ـــا أي ح ـــم٢ تقريًب ـــف ك ـــاحة ٦١ أل ـــل مس تحت

٦% مـــن املســـاحة الكليـــة ملـــرص وهـــي بوابـــة مـــرص 

ــيا  ــني آسـ ــوي بـ ــال الحيـ ــور االتصـ ــة، ومحـ الرشقيـ

ــن  ــويب %33 مـ ــم الجنـ ــغل القسـ ــا، ويشـ وافريقيـ

مســـاحة ســـيناء، ويتألـــف مـــن جبـــال جرانيتيـــة، 

ـــهول  ـــويس س ـــة والس ـــي العقب ـــن خليج ـــه ع ويفصل

ســـاحلية متفاوتـــة االتســـاع، أمـــا القســـم األوســـط 

فيشـــغل نحـــو ٥٤% مـــن مســـاحة ســـيناء، وهـــو 

هضبـــة جرييـــة بهـــا بعـــض األوديـــة، ويشـــغل 

ـــو  ـــاحة، وه ـــن املس ـــو ١٣ % م ـــاميل نح ـــم الش القس

ــات  ــض املرتفعـ ــه بعـ ــد بـ ــاحيل، وتوجـ ــهل سـ سـ

ــان  ــن الكثبـ ــلة مـ ــد سلسـ ــام توجـ ــطة، كـ املتوسـ

ـــهيل. ـــاق الس ـــن النط ـــاميل م ـــط الش ـــة بالرشي الرملي

بالصحـــاري  الطبيعيـــة  المـــوارد 
المصريـــة.

ـــي  ـــوارد الت ـــك امل ـــي تل ـــة- وه ـــوارد الطبيعي ـــد امل تع

ـــل  ـــن دون تدخ ـــان م ـــل لإلنس ـــز وج ـــه ع ـــا الل وهبه

ـــة  ـــق الصحراوي ـــزات املناط ـــم ممي ـــدى أه ـــه- اح من

ـــوارد  ـــك امل ـــن تل ـــري م ـــك الكث ـــث متتل ـــرص، حي يف م

والـــرثوات التـــي تعـــد مقوًمـــا مـــن مقومـــات 

التنميـــة. وســـيتم اســـتعراض أهـــم املـــوارد الطبيعيـــة 

التـــي متتلكهـــا املناطـــق الصحراويـــة يف مـــرص.

ا( المياه الجوفية
ـــة  ـــاه العذب ـــاًم للمي ـــورًدا مه ـــة م ـــاه الجوفي ـــل املي متث

األســـايس  املصـــدر  كونهـــا  أهميتهـــا  وتتعاظـــم 

للميـــاه يف صحـــاري مـــرص، فهـــي مـــورد آمـــن 

ــب  ــرشب بجانـ ــتخدامه يف الـ ــن اسـ ــف ميكـ ونظيـ

ـــم  ـــا أضخ ـــة تحته ـــراء الغربي ـــم الصح ـــة .  وتض الزراع

خزانـــات امليـــاه الجوفيـــة يف مـــرص بـــل يف شـــامل 

رشق إفريقيـــا وهـــي خزانـــات الحجـــر الرمـــيل 

ـــدر  ـــيا ,  ويق ـــا ورأس ـــل أفقي ـــداد الهائ ـــويب ذي االمت الن

ألـــف مليـــار م3، حيـــث  بنحـــو 40  مخزونهـــا 

ميتـــد يف إقليـــم شـــامل رشق إفريقيـــا ويشـــمل 

ويعتـــرب  أرايض مرص والسودان وليبيا وتشـــاد. 

هـــذا الخـــزان مـــن أهـــم مصـــادر امليـــاه الجوفيـــة 

ـــاه تتوافـــر عـــىل أعـــامق  ـــة يف مـــرص ولكـــن املي العذب

ــاب، 2009(. ــحاتة ديـ ــاوري شـ ــرية )مغـ كبـ

ــة يف  ــاه الجوفيـ ــامالت امليـ ــاءل احتـ ــني تتضـ يف حـ

شـــبه جزيـــرة ســـيناء والصحـــراء الرشقيـــة إذا مـــا 

ـــراء  ـــت الصح ـــا تح ـــزون منه ـــات املخ ـــت بكمي قورن

ـــة الكـــربى يف توجهـــات  ـــل األهمي ـــة التـــي تحت الغربي

التنميـــة بالصحـــراء املرصيـــة. 

الطاقة المتجددة
متثـــل مصـــادر الطاقـــة املتجـــددة- كالشـــمس 

أبحاثأبحاث
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والريـــاح- أهـــم البدائـــل االســـرتاتيجية للتغلـــب عـــىل 

ـــاز  ـــط والغ ـــة )النف ـــة األحفوري ـــص الطاق ـــة نق معضل

ـــوارد ال  ـــا م ـــامل، باعتباره ـــم( يف الع ـــي والفح الطبيع

ـــري  ـــة غ ـــوارد الطاق ـــن م ـــا م ـــس غريه ـــب، بعك تنض

املتجـــددة )محمـــد رأفـــت إســـامعيل، 1988(.

ـــدة  ـــدول الواع ـــن ال ـــرص م ـــد م ـــار تع ـــذا اإلط ويف ه

يف مجـــاالت إنتـــاج الطاقـــة املتجـــددة ملـــا تتمتـــع بـــه 

ـــد  ـــىل صعي ـــز. فع ـــع متمي ـــم وموق ـــاخ مالئ ـــن من م

ـــن  ـــويس م ـــاة الس ـــة قن ـــد منطق ـــاح، تع ـــة الري طاق

أكـــرث املناطـــق التـــي تتميـــز بريـــاح ذات رسعـــات 

عاليـــة تصـــل إىل 10م/ثانيـــة. كـــام تعـــد منطقتـــا 

الصحـــراء الرشقيـــة والغربيـــة وامتـــداد ســـاحل 

البحـــر األحمـــر عـــىل طـــول خليـــج العقبـــة مـــن 

ـــاح،  ـــق الري ـــن طري ـــة ع ـــد الطاق ـــق تولي ـــم مناط أه

مبـــا يجعـــل مـــرص مـــن أكـــرث الـــدول مالءمـــة لتنفيـــذ 

ــاح  ــة بالريـ ــة الكهربائيـ ــد الطاقـ ــات توليـ مرشوعـ

التـــي تتســـم باالســـتمرارية وعـــدم النضـــوب.

ـــة  ـــدرا للطاق ـــية مص ـــة الشمس ـــق بالطاق ـــام يتعل وفي

املميـــزات  مـــن  العديـــد  فلمـــرص  املتجـــددة، 

ـــزام  ـــن الح ـــا ضم ـــل يف وقوعه ـــي تتمث ـــية الت التنافس

الشـــميس وفًقـــا ألطلـــس الشـــمس الـــذي تتوافـــر 

ــاع  ــل ارتفـ ــمس ويصـ ــطوع الشـ ــاعات سـ ــه سـ فيـ

ـــني  ـــا ب ـــرص م ـــارشة يف م ـــمس املب ـــعة الش ـــدة أش ح

2000 و2600 كيلـــو وات ســـاعة/م2 وهـــذا غـــري 

متوافـــر يف عـــدد كبـــري مـــن الـــدول، األمـــر الـــذي 

يجعلهـــا مصـــدرًا مهـــاًم لتوليـــد الطاقـــة )رشـــا 

قنـــاوي، 2008(.

الثروات المعدنية
متتلـــك صحـــراء مـــرص الكثـــري مـــن املعـــادن التـــي 

تتنـــوع مـــن حيـــث النـــوع والكـــم وأماكـــن التوزيـــع، 

ـــي  ـــاط التعدين ـــادرات النش ـــة ص ـــت قيم ـــث بلغ حي

ــام  ــات عـ ــم واملالحـ ــر واملناجـ ــل يف املحاجـ املتمثـ

ـــة  ـــزي للتعبئ ـــاز املرك ـــاءات الجه ـــا إلحص -2007 وفًق

ــه  ــون جنيـ ــوايل 2096 مليـ ــاء- حـ ــة واإلحصـ العامـ

)عاطـــف هـــالل، 2011(. وتنقســـم الـــرثوات املعدنيـــة 

يف مـــرص إىل ثالثـــة أنـــواع أساســـية، هـــي:

خامات الطاقة:
والغـــاز  كالبـــرتول  البرتوليـــة  املـــواد  وتشـــمل 

ــة  ــف إنتاجيـ ــن ضعـ ــم مـ ــىل الرغـ ــي. وعـ الطبيعـ

ـــدول  ـــة ببعـــض ال ـــة مقارن ـــات الطاق ـــن خام مـــرص م

العربيـــة األخـــرى، ويتضـــح ذلـــك مـــن ارتفـــاع 

معـــدالت اســـترياد املشـــتقات البرتوليـــة والغازيـــة، 

فـــان هنـــاك طفـــرة يف مجـــال االكتشـــافات الجديـــدة 

ــة يف مـــرص،  ــد للطاقـ ــتقبل واعـ ــي تبـــرش مبسـ التـ

حيـــث تـــم اكتشـــاف نحـــو 41 بـــرا للنفـــط و22 

ــك، 2010(. ــام 2010 )األوبـ ــاز عـ ــرا للغـ بـ

الطاقـــة  خامـــات  وتشـــمل 
الصلبـــة فـــي طياتهـــا عـــدًدا مـــن 

أهمهـــا: األنـــواع، 
يتواجـــد  الـــذي  الكربونية: كالفحـــم  الخامـــات 

ــامل  ــارة شـ ــل املغـ ــوىس وجبـ ــون مـ ــي عيـ مبنطقتـ

ســـيناء، وتبلـــغ االحتياطـــات املؤكـــدة يف جبـــل 

ـــون  ـــوايل 21 ملي ـــا ح ـــن، منه ـــون ط ـــارة 27 ملي املغ

ـــات  ـــودا ملحط ـــتخدم وق ـــن، ويس ـــة للتعدي ـــن قابل ط

ـــن  ـــا م ـــمنت وغريه ـــع االس ـــاء ومصان ـــد الكهرب تولي

ـــي تتواجـــد يف  ـــة الت ـــالت الكربوني ـــات، والطف الصناع

ـــيناء،  ـــوب س ـــة جن ـــورة مبحافظ ـــة وث ـــي بدع منطقت

حيـــث يقـــدر االحتياطـــي املؤكـــد بحـــوايل 15 مليـــون 

طـــن، بينـــام يقـــدر االحتياطـــي املحتمـــل بحـــوايل 

ـــد  ـــي تتواج ـــة الت ـــة الزيتي ـــن، والطفل ـــون ط 60 ملي

ــفات يف  ــن الفوسـ ــو تكويـ ــي تعلـ ــور التـ يف الصخـ

ــة  ــراء الرشقيـ ــر بالصحـ ــر األحمـ ــات البحـ محافظـ

والـــوادي الجديـــد بالصحـــراء الغربيـــة.

يف  يتواجـــد  الـــذي  املشـــعة: كاليورانيوم  الخامـــات 

صخـــور الصحـــراء الرشقيـــة يف منطقـــة املســـيكات وجبـــل 

قطـــار وســـيناء ويســـتخدم يف إنتـــاج الطاقـــة النوويـــة.

الخامات الفلزية:
ــن  ــد مـ ــذي يعـ ــد الـ ــة: كالحديـ ــات الحديديـ الخامـ

أهـــم الـــرثوات املعدنيـــة التـــي تشـــتهر بهـــا مـــرص، 

ـــا  ـــد وفًق ـــغ االحتياطـــي املـــرصي مـــن خـــام الحدي ويبل

لتقديـــرات عـــام 2010، 3.1 مليـــار طـــن )صنـــدوق 

النقـــد العـــريب، 2011(، وتتواجـــد رواســـبه يف ثـــالث 

مناطـــق، رشق أســـوان حيـــث ُقـــدرت االحتياطيـــات 

الجيولوجيـــة املبدئيـــة لهـــذا الخـــام بحـــوايل 14 

بالصحـــراء  البحريـــة  والواحـــات  طـــن،  مليـــون 

ـــع مناطـــق هـــي  ـــا يف أرب ـــد فيه ـــة يوجـــد الحدي الغربي

ــام 2005،  ــي عـ ــدر االحتياطـ ــدة وقـ ــة الجديـ منطقـ

بــــ71 مليـــون طـــن تكفـــى البـــالد ملـــدة 21 عامـــاً، 

ـــد  ـــغ رصي ـــارا فيبل ـــارص والح ـــرايب ون ـــا يف مناطـــق غ أم

 World( .الخـــام حـــوايل 7.5 مليـــون طـــن فقـــط

steel association,2011(، أمـــا خـــام حديـــد الصحـــراء 

الرشقيـــة فقـــدرت احتياطيـــة بـــــ53 مليـــون طـــن. 

)الهيئـــة املرصيـــة العامـــة للـــرثوة املعدنيـــة(

ـــوب  ـــة جن ـــة أبوغلق ـــد مبنطق ـــذي يتواج ـــت ال واألملني

الصحـــراء الرشقيـــة حيـــث يقـــدر باحتياطـــي40 

مليـــون طـــن، وبالرمـــال الســـوداء عـــىل طـــول 

ـــش  ـــى العري ـــكندرية حت ـــاميل رشق اإلس ـــاحل الش الس

ــن. ــون طـ ــي 7 مليـ باحتياطـ

واملنجنيـــز الـــذي يتواجـــد يف ســـيناء مبناطـــق أم 

بجمـــة، عـــش املالحـــة بـــوادي املعاليـــك، جبـــل 

علبـــة وأبـــو رمـــاد حيـــث بلـــغ االحتياطـــي حـــوايل 

ـــب ويف  ـــة الصل ـــتخدم يف صناع ـــن، ويس ـــف ط 120 أل

ــات. ــالء والبطاريـ ــة الطـ صناعـ

ـــة، رأس  ـــيناء يف الربامي ـــد يف س ـــذي يتواج ـــروم ال والك

ــرف،  ــل الجـ ــر، جبـ ــر، وادي الغديـ ــعيث، أبوضهـ شـ

أم كابـــو، ويســـتخدم يف صناعـــة الصلـــب القـــوى 

ــة،  ــركات النفاثـ ــرارة، املحـ ــة للحـ ــبائك املقاومـ والسـ

التوربينـــات الغازيـــة، دباغـــة الجلـــود واألصبـــاغ، 

ـــني  ـــا ب ـــرتاوح م ـــي ي ـــة، واالحتياط ـــات الحراري والصناع

)2000 – 5000 طـــن(.

الخامـــات غـــري الحديديـــة: كالنحـــاس الـــذي يتواجـــد 
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يف رسابيـــط الخـــادم وفـــريان وســـمرة بشـــبه جزيـــرة 

وعـــكارم  حيمـــور  ووادي  ســـويل  وأبـــو  ســـيناء 

ـــك والرصـــاص خامـــات  ـــام الزن ـــة، بين بالصحـــراء الرشقي

توجـــد متالزمـــة يف مناطـــق أم دغيـــج عـــىل ســـاحل 

البحـــر األحمـــر وتصـــل االحتياطيـــات املقـــدرة بهـــا 

ـــد  ـــذي يتواج ـــر ال ـــن، والقصدي ـــون ط ـــوايل 1,6 ملي ح

علـــم،  مـــرىس  غـــرب  العجلـــة  وادي  يف منطقـــة 

ــة  ــراء الرشقيـ ــوب الصحـ ــة يف جنـ ــة مويلحـ ومنطقـ

ـــة  ـــاً ومنطق ـــوايل 160 طن ـــا بح ـــي به ـــدر االحتياط ويق

ـــن  ـــف ط ـــا 850 أل ـــي به ـــدر االحتياط ـــاب ويق ـــو دب أب

وتحتـــوى عـــىل 700 طـــن قصديـــر.

ـــب،  ـــني، والذه ـــة، والبالت ـــة: كالفض ـــادن النفيس املع

حيـــث يتواجـــد 3 مواقـــع إلنتـــاج الذهـــب يف 

ــراء الرشقيـــة يف: حمـــش التـــي أنتجـــت 60  الصحـ

كجـــم عـــام 2009، وادي العالقـــي، والســـكري، 

حيـــث تـــم إنشـــاء أول مصنـــع متكامـــل مبجمـــع 

ـــاج الذهـــب والفضـــة والنحـــاس مبنطقـــة  ـــارك إلنت مب

ـــهر  ـــالل ش ـــب خ ـــن الذه ـــه م ـــغ إنتاج ـــكري وبل الس

ينايـــر 2010 حـــوايل 911 كيلـــو جرامـــا وارتفـــع 

ـــة يف  ـــني أوقي ـــن 3 مالي ـــاك م ـــب هن ـــي الذه احتياط

مايـــو 2005 إىل 13 مليـــون أوقيـــة عـــام 2010 )وزارة 

ـــرتول، »مرشوعـــات الذهـــب يف مناطـــق الســـكري  الب

وحمـــش«(.

ـــا للمجلـــس العاملـــي  ـــة 38 وفًق وتقـــع مـــرص يف املرتب

ــن  ــا مـ ــاميل احتياطيهـ ــغ إجـ ــث بلـ ــب حيـ للذهـ

 World Gold( 2012 ـــو ـــن يف ماي ـــب 75,6 ط الذه

.)Council, 2012

الخامات الالفلزية: 
واألســـمدة:  الكيميائيـــة  الصناعـــات  خامـــات 

كالفوســـفات الـــذي يتواجـــد عـــىل ســـاحل البحـــر 

ــة  ــري وهضبـ ــفاجه والقصـ ــاء سـ ــني مينـ ــر بـ األحمـ

ـــن الفوســـفات  ـــا أضخـــم راســـب م ـــو طرطـــور وبه أب

ـــن  ـــون ط ـــدر بــــ 1000 ملي ـــي يق ـــرص باحتياط يف م

ــه, 2008(. ــد طعمـ ــف محمـ )عاطـ

ــويس  ــج السـ ــد يف خليـ ــذي يوجـ ــيوم الـ والبوتاسـ

الـــذي  والكربيـــت  األحمـــر،  البحـــر  ومدخـــل 

يســـتخدم يف صناعـــة حمـــض الكربيتيـــك الـــذي 

الكيميائيـــة  الصناعـــات  يف  بـــدوره  يســـتخدم 

الكيميائيـــة  واألســـمدة  املفرقعـــات  وصناعـــة 

ـــك  ـــة، والتل ـــة ويف األغـــراض الطبي ـــدات الحرشي واملبي

الـــذي تتواجـــد رواســـبه يف أكـــرث مـــن 30 موقًعـــا 

معظمهـــا بجنـــوب الصحـــراء الرشقيـــة ويســـتخدم 

ــة  ــري الطبيـ ــون والعقاقـ ــورق والصابـ ــة الـ يف صناعـ

واملنظفـــات الصناعيـــة.

ـــذي  ـــز ال ـــرياميك: كالكوارت ـــات والس ـــات الحراري خام

ـــة  ـــروات ومنطق ـــل م ـــدب وجب ـــل ال ـــد يف جب يتواج

ـــة ويســـتخدم صناعـــة  ـــج بالصحـــراء الرشقي أم هيجلي

الخاليـــا الشمســـية، وتتواجـــد الرمـــال البيضـــاء 

ـــة  ـــو زنيم ـــة أب ـــن منطق ـــرب م ـــودة بالق ـــة الج عالي

خليـــج  عـــىل  الزعفرانـــة  منطقـــة  ويف  بســـيناء 

الســـويس ووادي النطـــرون وأبـــو الـــدرج ووادي 

ـــوان  ـــة أس ـــد يف منطق ـــذي يتواج ـــبار ال ـــا، والفلس قن

ـــة  ـــتخدم يف صناع ـــى ويس ـــى والعنيج ووادي أم دي

الســـرياميك والخـــزف والصينـــي والحراريـــات.

ــتغل  ــي تسـ ــف: التـ ــاء والرصـ ــواد البنـ ــات مـ خامـ

ــيل  ــيل والرمـ ــوب الطفـ ــمنت والطـ ــاج االسـ يف إنتـ

ــاءات  ــاين واإلنشـ ــات املبـ ــالزم لعمليـ ــريي الـ والجـ

ورصـــف الطـــرق، كالبازلـــت والحجـــر الجـــريي، 

ــور  ــة يف صخـ ــرة هائلـ ــرص بوفـ ــز مـ ــث تتميـ حيـ

الحجـــر الجـــريي املتعـــدد األلـــوان ومـــن أهـــم 

ـــاملوط  ـــد وس ـــي خال ـــرصة وبن ـــرة واملع ـــره ط محاج

باملنيـــا وعـــىل امتـــداد طريـــق أســـيوط، الواحـــات 

الداخلـــة والخارجـــة. كـــام يوجـــد بعـــض املحاجـــر 

ـــة، ويســـتخدم  ـــني بالصحـــراء الغربي يف ســـيوة والعلم

الجـــريى مـــادة أساســـية يف صناعـــات  الحجـــر 

ــتخدم يف  ــام يسـ ــب كـ ــد والصلـ ــمنت والحديـ االسـ

أغـــراض البنـــاء والتشـــييد بجانـــب اســـتخدامه 

ــات  ــة البويـ ــل صناعـ ــدة مثـ ــات العديـ يف الصناعـ

والبالســـتيك والكاوتشـــوك والـــورق.

أحجـــار الزينـــة واألحجـــار الكرميـــة وشـــبه الكرميـــة: 

ــة كالفـــريوز  ــار الزينـ يتوافـــر مبـــرص كثـــري مـــن أحجـ

والرخـــام  والرسبنتـــني  والديوريـــت  والجرانيـــت 

ـــذه  ـــوزع ه ـــة وتت ـــة الصلب ـــار الجريي ـــرت واألحج واأللباس

ـــة مبحافظـــة البحـــر األحمـــر  ـــواع يف الصحـــراء الرشقي األن

وأســـوان وشـــامل ســـيناء ومحافظـــات بنـــي ســـويف 

ــوب(. ــى يعقـ ــوهاج )مصطفـ ــيوط وسـ ــا وأسـ واملنيـ

العمران والسكان.

عـــىل  الســـكان  وتوزيـــع  انتشـــار  أمـــر  يعـــد 

ـــا  ـــة، إذ أصبحن ـــة رضورة ملح ـــات الصحراوي املحافظ

ــد أن  ــن ونجـ ــادي والعرشيـ ــرن الحـ ــع القـ يف مطلـ

ـــامل،  ـــه يف الع ـــن نوع ـــد م ـــكاين فري ـــرص الس ـــع م وض

حيـــث التمركـــز الشـــديد للســـكان مبقـــدار 98,5% 

ـــوق  ـــاه ف ـــل ودلت ـــكان يف وادي الني ـــة الس ـــن جمل م

ــاميل  ــن إجـ ــوازي %7,6 مـ ــن األرض تـ ــاحة مـ مسـ

ـــة  ـــاري املرصي ـــة الصح ـــون كثاف ـــرص لتك ـــاحة م مس

ـــة  ـــامل وبطبيع ـــكانية يف الع ـــات الس ـــن أدىن الكثاف م

ــا عـــدم  ــال تتكـــون مشـــكلة ســـكانية مفادهـ الحـ

ــامل  ــد سـ ــوارد )محمـ ــكان واملـ ــني السـ ــوازن بـ التـ

ــد، 2002(. ــم مقلـ إبراهيـ

األطر التنموية املقرتحة للمناطق الصحراوية.

عرفـــت التنميـــة بأنهـــا نشـــاط إنســـاين للعمـــل مـــن 

ــام  ــف كـ ــم والكيـ ــة يف الكـ ــادة املتواصلـ ــل الزيـ أجـ

أنهـــا عمليـــة تلبيـــة لالحتياجـــات وحـــل للمشـــكالت 

ـــق أهـــداف الســـكان مـــن  واســـتغالل للمـــوارد يف تحقي

خـــالل نظـــام معـــني )شـــعبان أبـــو خطـــوة، 2013(.

ــة عـــىل  ــة أي منصبـ ــون قطاعيـ ــد تكـ ــة قـ والتنميـ

ــة  ــة أو التنميـ ــة االجتامعيـ ــني كالتنميـ ــال معـ مجـ

الثقافيـــة أو التنميـــة االقتصاديـــة وقـــد تكـــون 

ـــع القطاعـــات واملجـــاالت  ـــة عامـــة تشـــمل جمي تنمي

ـــة املســـتدمية،  ـــة الشـــاملة أو التنمي فتوصـــف بالتنمي

أبحاثأبحاث
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ــي  ــرق التـ ــىل الطـ ــف عـ ــاف تتوقـ ــذه األوصـ وهـ

ــول إىل الهـــدف. ــة للوصـ ــلكها التنميـ تسـ

اإلطـــار االقتصـــادي مدخـــاًل لتنميـــة املناطـــق 

الصحراويـــة

فيـــام يـــيل عـــرض الطـــرق التنمويـــة املالمئـــة 

لطبيعـــة املناطـــق الصحراويـــة والتـــدرج املتبـــع 

يف الوصـــول إىل تنميـــة شـــاملة تغطـــي كافـــة 

القطاعـــات ويف نفـــس الوقـــت ال تتعـــارض مـــع 

البيئـــة بـــل تتكامـــل معهـــا. والتنميـــة االقتصاديـــة 

أحـــد جوانـــب تنميـــة املجتمعـــات إىل جانـــب 

التنميـــة العمرانيـــة والتنميـــة االجتامعيـــة.

مفهوم التنمية االقتصادية

تعـــرف التنميـــة االقتصاديـــة بأنهـــا الجهـــود التـــي 

تبـــذل لتنميـــة اإلنتـــاج وزيـــادة الدخـــول الفرديـــة 

ــه  ــا لـ ــكل مـ ــم بـ ــي تهتـ ــايل فهـ ــة، وبالتـ والقوميـ

قيمـــه ماديـــة يف بيئـــة اإلنســـان )إقبـــال أمـــري 

.)2005 الســـاملوطي، 

ـــادة  ـــاول زي ـــا نح ـــن خالله ـــي م ـــة الت ـــي العملي أو ه

متوســـط نصيـــب الفـــرد مـــن إجـــاميل الناتـــج القومـــي 

ـــك مـــن خـــالل رفـــع  ـــة محـــددة وذل خـــالل فـــرتة زمني

ـــوارد املتاحـــة  ـــرد واســـتخدام امل ـــة الف متوســـط إنتاجي

ـــرتة. ـــك الف ـــاج خـــالل تل ـــادة اإلنت لزي

عـــىل  االقتصاديـــة  التنميـــة  مفهـــوم  تطبيـــق 

الصحراويـــة املناطـــق 

تنميـــة املجتمعـــات العمرانيـــة وخاصـــة الجديـــدة 

منهـــا يجـــب أن تتضمـــن توفـــري االحتياجـــات 

بعنـــارص  يعـــرف  مـــا  أو  األساســـية  التنمويـــة 

يشـــمل:  الـــذي  الحرضيـــة  التنميـــة  مثلـــث 

االقتصاديـــة.  القاعـــدة  الخدمـــات،  اإلســـكان، 

وبعـــض املجتمعـــات العمرانيـــة الجديـــدة- التـــي 

ــربى-  ــة الكـ ــز الحرضيـ ــن املراكـ ــرب مـ ــأ بالقـ تنشـ

ــد يف  ــات ويعتمـ ــكان والخدمـ ــني اإلسـ ــدأ بتوطـ يبـ

توفـــري فـــرص العمـــل عـــىل األنشـــطة االقتصاديـــة 

املتمركـــزة يف املناطـــق الحرضيـــة القريبـــة، ويف هـــذه 

ـــكنية  ـــي س ـــات ضواح ـــذه التجمع ـــون ه ـــة تك الحال

ــط. ــة فقـ ــا لإلقامـ ــة األم ومدنـ للمدينـ

ـــا  ـــادة م ـــي ع ـــة الت ـــق الصحراوي ـــة املناط ـــا يف حال أم

ــة  ــق الحرضيـ ــن املناطـ ــكاين عـ ــد املـ ــم بالبعـ تتسـ

وبقلـــة أعـــداد الســـكان أو انعدامهـــم يف بعـــض 

ـــج  ـــس النه ـــا بنف ـــل معه ـــح التعام ـــال يصل ـــان ف األحي

يف عمليـــات البنـــاء والتنميـــة. ولكـــن نظـــراً لتميـــز 

ــر  ــابقاً- بتوفـ ــر سـ ــام ذكـ ــة- كـ ــق الصحراويـ املناطـ

املـــوارد والـــرثوات الطبيعيـــة بكافـــة أشـــكالها وصورهـــا 

ـــو  ـــق ه ـــك املناط ـــة تل ـــب لتنمي ـــل املناس ـــان املدخ ف

ــة  ــق إقامـ ــن طريـ ــك عـ ــة، وذلـ ــة االقتصاديـ التنميـ

ـــىل  ـــدة ع ـــة املعتم ـــة أو التعديني ـــات الصناعي املرشوع

ــة  ــراء الرشقيـ ــرة بالصحـ ــادن املتوفـ ــات واملعـ الخامـ

أو املرشوعـــات  وصحـــراء شـــبة جزيـــرة ســـيناء 

ـــات االســـتصالح  ـــة مرشوع ـــق إقام ـــن طري ـــة ع الزراعي

الزراعـــي يف مناطـــق الواحـــات بالصحـــراء الغربيـــة 

باالعتـــامد عـــىل ميـــاه اآلبـــار الجوفيـــة وذلـــك مـــن 

خـــالل الخطـــوات التاليـــة: 

للمـــوارد  الدقيـــق  واملســـح  الحـــرص  عمليـــات 

الصحراويـــة  باملناطـــق  املتوفـــرة  الطبيعيـــة 

وترتيبهـــا طبقـــاً ألهميتهـــا النســـبية وفقـــاً لكمياتهـــا 

واالحتياطـــي منهـــا ومـــدى كفـــاءة اســـتخراجها 

اقتصاديـــاً. واســـتغاللها 

البـــدء بتنميـــة مناطـــق املـــوارد الطبيعيـــة القريبـــة 

مـــن التجمعـــات الســـكانية الصحراويـــة لالســـتفادة 

ــا  ــكنيا وخدميـ ــريا سـ ــات ظهـ ــذه املجتمعـ ــن هـ مـ

ـــدن  ـــة م ـــواة إلقام ـــة ون ـــات االقتصادي ـــذه التجمع له

ــتقبل. ــدة يف املسـ جديـ

ــق  ــة يف مناطـ ــطة االقتصاديـ ــة األنشـ ــة إقامـ يف حالـ

ــن  ــة مـ ــب العاملـ ــم جلـ ــكان يتـ ــن السـ ــة مـ خاليـ

مناطـــق الرتكـــز الســـكاين بشـــكل دوري يف املراحـــل 

األوىل مـــن املـــرشوع حتـــى يكتمـــل بنـــاء املـــرشوع 

ويعمـــل بكامـــل طاقتـــه.

مـــن  مجموعـــة  تنميـــة  ســـيتم  الشـــكل  بهـــذا 

ــن  ــة مـ ــق مختلفـ ــة يف مناطـ ــات االقتصاديـ املرشوعـ

الصحـــاري املرصيـــة تكـــون مبثابـــة النـــواة يف إقامـــة 
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التجمعـــات العمرانيـــة وبالتـــايل تنميـــة املناطـــق 

ــار  ــال إىل اإلطـ ــم االنتقـ ــم يتـ ــن ثـ ــة ومـ الصحراويـ

الثـــاين مـــن أطـــر التنميـــة أال وهـــو التنميـــة الشـــاملة.

إطار التنمية الشاملة للمناطق الصحراوية

ا( مفهوم التنمية الشاملة

مجـــاال  هـــي  االقتصاديـــة  التنميـــة  كانـــت  إذا 

التنميـــة  أو توجهـــا أو قطاعـــا مـــن قطاعـــات 

فـــان الشـــمول هـــو وصـــف للتنميـــة وتعـــرف 

ـــة  ـــج املتكامل ـــذ الربام ـــا تنفي ـــاملة بأنه ـــة الش التنمي

واالجتامعيـــة  العمرانيـــة  التنميـــة  مجـــاالت  يف 

إطـــار خطـــة قوميـــة شـــاملة  واالقتصاديـــة يف 

ـــة  ـــط والتنمي ـــتقبل التخطي ـــات ومس ـــد اتجاه لتحدي

ـــو  ـــعبان أب ـــه )ش ـــوره وريادت ـــدى تط ـــم وم يف اإلقلي

.)2013 خطـــوة، 

تطبيـــق مفهـــوم التنميـــة الشـــاملة عـــىل املناطـــق 

الصحراويـــة

ـــن  ـــاء م ـــد االنته ـــابق وبع ـــوم الس ـــالل املفه ـــن خ م

إرســـاء القاعـــدة االقتصاديـــة لهـــذه التجمعـــات 

ــا، يتـــم التحـــول مـــن  العمرانيـــة وضـــامن نجاحهـ

ـــدت  ـــدأت واعتم ـــي ب ـــة الت ـــة القطاعي ـــار التنمي إط

ــة  ــام بتهيئـ ــذي قـ ــادي )الـ ــاط االقتصـ ــىل النشـ عـ

ـــار  ـــة( إىل اإلط ـــة الالزم ـــوارد املالي ـــري امل ـــال وتوف املج

التـــايل وهـــو إطـــار التنميـــة الشـــاملة التـــي تضـــم 

إىل جانـــب التنميـــة االقتصاديـــة مجـــاالت التنميـــة 

ومـــد  املســـاكن  بنـــاء  يف  املتمثلـــة  العمرانيـــة 

شـــبكات الطـــرق واملرافـــق والبنيـــة األساســـية، 

ـــات  ـــري الخدم ـــة يف توف ـــة املتمثل ـــة االجتامعي والتنمي

بكافـــة أنواعهـــا مـــن تعليـــم وصحـــة وترفيـــه 

ــاء  ــات البنـ ــم عمليـ ــىل أن تتـ ــخ؛ عـ ــة... إلـ وثقافـ

والتعمـــري بشـــكل مرحـــيل وتدريجـــي مـــن خـــالل 

ــة  ــات االقتصاديـ ــاح املرشوعـ ــة وأربـ ــوارد املاليـ املـ

التـــي تـــم إقامتهـــا دون الضغـــط عـــىل ميزانيـــة الدولـــة. ومـــن هنـــا يتحـــول التجمـــع الجديـــد مـــن مـــرشوع 

اســـتثامري بحـــت ومجتمـــع اقتصـــادي رصف إىل مجتمـــع متكامـــل وتتحـــول العاملـــة مـــن عاملـــة مهاجـــرة 

بشـــكل دوري بـــني مناطـــق الســـكن ومناطـــق العمـــل إىل عاملـــة مســـتقرة وتنتقـــل أرسهـــا إىل العيـــش معهـــا 

ـــه  ـــدأت بذرت ـــذي ب ـــل ال ـــامل واملتكام ـــع الش ـــون املجتم ـــك يتك ـــات، وبذل ـــذه املجتمع ـــل ه ـــل داخ ـــكل كام بش

بالنشـــاط االقتصـــادي. وبتكـــرار هـــذه التجربـــة يف مناطـــق أخـــرى حيثـــام تتوفـــر الركائـــز االقتصاديـــة واملـــواد 

ـــاري  ـــا إىل الصح ـــوادي والدلت ـــن ال ـــكان م ـــن الس ـــرية م ـــداد كب ـــتنتقل أع ـــعة س ـــرص الشاس ـــاري م ـــام يف صح الخ

ـــة والســـكانية داخـــل املســـتقرات  ـــني احداهـــام تخفيـــف الضغـــوط العمراني ـــني عظيمت ـــك عـــىل فائدت ونحصـــل بذل

ـــة  ـــة املناطـــق الصحراوي ـــاه، وثانيتهـــام تنمي ـــل ودلت ـــوادي الني ـــزة ب ـــة املرتك ـــزة يف املناطـــق الحرضي ـــة املتمرك البرشي

ـــدة أو  ـــكانية املتواج ـــادات الس ـــتيعاب الزي ـــة الس ـــدة للتنمي ـــاق جدي ـــح آف ـــة وفت ـــا االقتصادي ـــتغالل موارده واس

الناتجـــة عـــن النمـــو الطبيعـــي.

ـــة عـــن  ـــل أهمي ـــة- ال تق ـــة يف املناطـــق الصحراوي ـــات التنموي ـــج عـــن هـــذه العملي ـــد أخـــرى تنت ـــة إىل فوائ باإلضاف

ـــم  ـــي كان يت ـــاه الت ـــل ودلت ـــوادي الني ـــة ب ـــة الخصب ـــىل األرايض الزراعي ـــاظ ع ـــل يف الحف ـــابقة- تتمث ـــارص الس العن

ـــا  ـــرتاوح م ـــة مبعـــدل ي ـــات الرقعـــة التنموي ـــع ثب ـــادة أعـــداد الســـكان م ـــد نتيجـــة لزي ـــا بشـــكل متزاي التعـــدي عليه

ـــام أدى  ـــن، م ـــرن العرشي ـــن الق ـــاين م ـــف الث ـــالل النص ـــنوياً خ ـــب س ـــي خص ـــدان زراع ـــف ف ـــا و60 أل ـــني 30 ألف ب

ـــامن، 2003(. ـــالح عث ـــد ص ـــن 1986 إىل 2012 )أحم ـــنوات م ـــدان يف الس ـــف ف ـــوايل 350 أل ـــرص ح ـــدان م إىل فق

إطار التنمية المستديمة للمناطق الصحراوية.

الشكل 3: األطر التنموية املقرتحة للمناطق الصحراوية

املصدر: من عمل الباحث

أبحاثأبحاث
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ا( مفهوم التنمية املستدمية:

ــات  ــد البيئـ ــن أشـ ــي مـ ــة هـ ــق الصحراويـ املناطـ

ـــادة  ـــب زي ـــا يج ـــن هن ـــة وم ـــات التنمي ـــراً بعملي تأث

ـــة،  ـــات التنمي ـــام بعملي ـــد القي ـــة عن ـــامم بالبيئ االهت

حيـــث ان النمـــو الرسيـــع يعقبـــه تدهـــور رسيـــع 

وبالتـــايل يجـــب التفكـــري يف تطبيـــق املفاهيـــم 

ـــور  ـــع التده ـــة ومتن ـــتمرارية التنمي ـــق اس ـــي تحق الت

ـــاظ  ـــل الحف ـــىل األق ـــوارد أو ع ـــتنزاف امل ـــي واس البيئ

ـــم تحقيقـــه بالفعـــل  ـــذي ت ـــة ال عـــىل مســـتوى التنمي

حيـــث انـــه مـــن املعـــروف أن املـــوارد الطبيعيـــة 

ـــد  ـــا ي ـــام تصـــل إليه املتواجـــدة يف باطـــن األرض حين

اإلنســـان ويبـــدأ باســـتغاللها يبـــدأ العـــد التنـــازيل 

الحتياطاتهـــا وتتناقـــص كمياتهـــا، وهنـــا يجـــب 

ــق  ــة لتحقيـ ــن التنميـ ــر مـ ــوع آخـ ــل نـ أن يتدخـ

ــتدمية  ــة املسـ ــه التنميـ التـــوازن فيـــام يطلـــق عليـ

وتعـــرف بأنهـــا “التنميـــة التـــي تفـــي باحتياجـــات 

الجيـــل الحـــارض دون املســـاومة عـــىل قـــدرة األجيـــال 

القادمـــة يف تلبيـــة احتياجاتهـــا”. كـــام عرفتهـــا اللجنـــة 

ـــه  ـــث ان ـــام 1987، حي ـــة ع ـــة والتنمي ـــة للبيئ الدولي

مـــن خـــالل تطبيـــق هـــذا املفهـــوم يتـــم التعامـــل 

ـــة بشـــمولية تأخـــذ يف اعتبارهـــا  ـــات التنمي مـــع عملي

ــن  ــي مـ ــة التـ ــة والطبيعيـ ــة البيئيـ ــارص التنميـ عنـ

ــة  ــذه التنميـ ــريات هـ ــن تأثـ ــاين مـ ــن أن تعـ املمكـ

عليهـــا. فالفلســـفة الرئيســـية لالســـتدامة هـــي 

ـــالل  ـــن خ ـــة م ـــع البيئ ـــادي م ـــو االقتص ـــوازن النم ت

االســـتخدام الحـــذر للمـــوارد املحـــدودة عـــرب الزمـــن.

مفهوم املدينة املستدمية.

ـــامم  ـــتدمية واالهت ـــة املس ـــوم التنمي ـــي مفه ـــع تبّن م

املتزايـــد بآثـــار التنميـــة عـــىل البيئـــة املاديـــة 

ــدن  ــوم ”املـ ـــر مفهـ ــة، ظه ــة والثقافيـ واالجتامعيـ

ــاد شـــكل جديـــد  ــادى بإيجـ ــتدمية“ الـــذي نـ املسـ

ـــالل  ـــن خ ـــادي م ـــو االقتص ـــق النم ـــدن يحق ـــن امل م

ــة  ــوارد الطبيعيـ ــتنفد املـ ــة ال تسـ ــدة اقتصاديـ قاعـ

باالســـتخدام غـــري الرشـــيد وال تلوثهـــا، وتتبّنـــى 

ـــره  ـــادة تدوي ـــج، أي إع ـــتخدام املنت ـــادة اس ـــدأ إع مب

ــتعادة  ــرى، أو اسـ ــة أخـ ــة إنتاجيـ ــال يف عمليـ مدخـ

ــج. ــذا املنتـ ــتثَمرة يف هـ ــة املسـ الطاقـ

ـــة نحـــو  ـــك اســـتحداث تحـــوالت هيكلي ـــب ذل ويتطل

ــد  ــري إىل أدىن حـ ــود الحفـ ــتخدام الوقـ ــل اسـ تقليـ

ــة  ــوارد الطاقـ ــىل مـ ــامد عـ ــادة االعتـ ــن، وزيـ ممكـ

الجديـــدة واملتجـــددة كالطاقـــة الشمســـية وطاقـــة 

الريـــاح والطاقـــة الجيولوجيـــة وغريهـــا.

ـــارصة  ـــة مع ـــي مدين ـــتدمية ه ـــة املس ـــه فاملدين وعلي

ـــدار إلشـــباع الحاجـــات املعيشـــية  ـــى وُت تخطـــط وُتبن

ــق  ــة ومرافـ ــة تحتيـ ــن بنيـ ــكانها، مـ ــة لسـ اليوميـ

مدنيـــة وخدمـــات صحيـــة وتعليميـــة وتجاريـــة 

ــالل  ــن خـ ــك مـ ــق ذلـ ــل. ويتحقـ ــة ونقـ واجتامعيـ

مداخـــل وأســـاليب جديـــدة لتخطيطهـــا التنمـــوي 

والعمـــراين املتكامـــل، تجســـد املبـــادئ واألطـــر 

البيئيـــة واالقتصاديـــة واالجتامعيـــة والعمرانيـــة يف 

ــة،  ــات تكافليـ ــا عالقـ ــة، تحكمهـ ــة متكاملـ منظومـ

وبأســـلوب منـــو مختلـــف عـــن عمليـــة النمـــو 

تخطيطهـــا  حيـــث  مـــن  للمدينـــة،  التقليديـــة 

وتســـويقها،  وتشـــييدها،  وتصميمهـــا  للتنميـــة، 

وإدارتهـــا، ومقاومتهـــا للتدهـــور البيئـــي )نرسيـــن 

ـــر  ـــح األط ـــكل )3( يوض ـــام، 2011(، والش ـــق اللح رفي

ــة. ــق الصحراويـ ــة للمناطـ ــة املقرتحـ التنمويـ

ـــتدمية للمناطـــق الصحراويـــة وآفـــاق  التنميـــة املس

املســـتقبل.

ـــة  ـــق الصحراوي ـــة يف املناط ـــون التنمي ـــا تك ـــادة م ع
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مؤقتـــة وغـــري متواصلـــة أو مســـتدمية، حيـــث 

ـــاق  ـــدم وس ـــىل ق ـــة ع ـــة قامئ ـــات التنمي ـــل عملي تظ

طاملـــا ظلـــت امليـــاه الجوفيـــة ُتَضـــخ أو الخامـــات 

ــا  ــن عندمـ ــَتخلص، ولكـ ــادن ُتسـ ــَتخرج أو املعـ ُتسـ

تنضـــب هـــذه املـــوارد الطبيعيـــة ُتهَجـــر املواقـــع 

وُتنَقـــل العاملـــة واملعـــدات إىل مناطـــق أخـــرى 

ــذه يف  ــا، وهـ ــك برثواتهـ ــا وتفتـ ــتنزف مواردهـ تسـ

الواقـــع ليســـت تنميـــة ولكنهـــا تخليـــة للمواقـــع مـــن 

ـــق  ـــذه املناط ـــا ه ـــل بعده ـــث تضمح ـــا بحي مقدراته

وتتدهـــور وتتضـــاءل إمكاناتهـــا بعكـــس عمليـــات 

ـــق  ـــا املناط ـــر خالله ـــي تزده ـــة الت ـــة الحقيقي التنمي

التنمويـــة وتتزايـــد إمكاناتهـــا وال يتـــأىت ذلـــك إال مـــن 

خـــالل تطبيـــق مفاهيـــم االســـتدامة التـــي ميكـــن 

ـــىل  ـــواٍز ع ـــكل مت ـــل بش ـــا العم ـــن خالله ـــم م أن يت

ـــيل  ـــام ي ـــاً، وفي ـــل مع ـــية تتكام ـــاور أساس ـــة مح ثالث

اســـتعراض لهـــذه املحـــاور.

املحور األول: استخراج املواد الخام.

مـــن خـــالل إقامـــة مرشوعـــات اســـتخراج املـــواد 

الخـــام مـــن باطـــن األرض بالشـــكل وبالكميـــات التـــي 

تســـمح بتجددهـــا إذا كانـــت مـــن املـــوارد املتجـــددة 

ـــة إذا  ـــوارد الطبيعي ـــتنفد امل ـــي ال تس ـــة الت وبالطريق

ـــذه  ـــام أن ه ـــددة، ك ـــري املتج ـــوارد غ ـــن امل ـــت م كان

املـــوارد يجـــب أن ال يتـــم تصدرهـــا يف شـــكلها الخـــام 

وذلـــك مـــن خـــالل تبّنـــي مبـــدأ إعـــادة اســـتخدام 

املنتـــج، أي إعـــادة تدويـــره مدخـــال يف عمليـــة 

ـــاين. ـــور الث ـــا إىل املح ـــذا يأخذن ـــرى وه ـــة أخ إنتاجي

املحور الثاين: تصنيع املواد الخام.

ــن  ــتخراجها مـ ــم اسـ ــي يتـ ــة التـ ــوارد الطبيعيـ املـ

ـــم  ـــة ومعظ ـــات أولي ـــواد وخام ـــي م ـــن األرض ه باط

الـــدول الناميـــة- ومنهـــا مـــرص- يقـــوم بتصديرهـــا 

ــم  ــث يتـ ــدة حيـ ــعار زهيـ ــام بأسـ ــا الخـ يف صورتهـ

تصنيعهـــا وتحويلهـــا إىل منتجـــات صناعيـــة وســـلع 

تعـــود إليهـــا مـــن خـــالل عمليـــات االســـترياد 

بأضعـــاف األســـعار التـــي بيعـــت بهـــا يف صورتهـــا 

ـــات  ـــع الخام ـــة تصني ـــأيت أهمي ـــا ت ـــن هن ـــام، وم الخ

ــن  ــن األرض مـ ــن باطـ ــتخراجها مـ ــم اسـ ــي يتـ التـ

خـــالل إقامـــة مرشوعـــات صناعيـــة إىل جانـــب 

ــات إىل  ــل الخامـ ــتخراجية لتحويـ ــات االسـ املرشوعـ

ــن  ــدة مـ ــؤدي إىل فائـ ــذا يـ ــلع وهـ ــات وسـ منتجـ

ـــن  ـــات م ـــتخراج الخام ـــد اس ـــة أم ـــني: أوالً إطال جهت

باطـــن األرض حيـــث يتـــم اســـتخراج الكميـــات 

ـــا  ـــع، أم ـــات التصني ـــع عملي ـــط م ـــب فق ـــي تتناس الت

ـــي يف  ـــام ه ـــا ك ـــات وبيعه ـــتخراج الخام ـــة اس يف حال

صورتهـــا األوليـــة فـــان هـــذا يســـتنزف املـــوارد بشـــكل 

ـــؤدي  ـــرى ي ـــة أخ ـــن جه ـــرب، وم ـــات أك أرسع وبكمي

ـــة إىل  ـــوادَّ مصنع ـــا م ـــات وبيعه ـــذه الخام ـــع ه تصني

ـــي هـــي املصـــدر األســـايس  ـــة الت ـــوارد املالي ـــادة امل زي

يف تنميـــة هـــذه املجتمعـــات كـــام ذكـــر ســـابقاً.

املحـــور الثالـــث: األنشـــطة االقتصاديـــة املســـاندة 

والطاقـــات البديلـــة.

ـــددة  ـــري متج ـــوارد غ ـــا م ـــة معظمه ـــوارد الطبيعي امل

وبالتـــايل طـــال أمـــد اســـتخراجها أو قـــرص، كـــرثت 

كمياتهـــا أو قلـــت فهـــي اىل زوال ولكـــن اتبـــاع 

غـــري  املـــوارد  حالـــة  يف  املســـتدمية  األســـاليب 

ـــة أمـــد اســـتخدامها  ـــؤدي فقـــط إىل إطال املتجـــددة ي

ــة. ــول فـــرتة ممكنـ إىل أطـ

وبالتـــايل يجـــب أن تتـــوازى عمليـــات اســـتخراج 

ـــطة  ـــاس أنش ـــي يف األس ـــا وه ـــام وتصنيعه ـــواد الخ امل

ــرى:  ــطة أخـ ــني أنشـ ــات توطـ ــع عمليـ ــة مـ صناعيـ

أنشـــطة تجاريـــة مـــن خـــالل اســـتغالل موقـــع 

ـــاور أو طـــرق رئيســـية؛ أو أنشـــطة  ـــىل مح ـــع ع التجم

زراعيـــة مـــن خـــالل اســـتصالح األرايض القابلـــة 

ــي؛  ــع الزراعـ ــطة التصنيـ ــة أنشـ ــتصالح وإقامـ لالسـ

أو أنشـــطة رعويـــة مـــن خـــالل اســـتغالل املراعـــي 

الطبيعيـــة إن وجـــدت، وتنميـــة الـــرثوة الحيوانيـــة، 

وإقامـــة أنشـــطة لتصنيـــع األلبـــان واللحـــوم، أو 

اســـتغالل الطاقـــات املتجـــددة كالطاقـــة الشمســـية 

وطاقـــة الريـــاح أو طاقـــة باطـــن األرض؛ حيـــث ان 

النشـــاط الصناعـــي يكـــون يف بدايـــة األمـــر للمـــواد 

والخامـــات املســـتخرجة مـــن باطـــن األرض ويكـــون 

ــرى  ــطة األخـ ــون األنشـ ــد وتكـ ــاط الرائـ ــو النشـ هـ

أنشـــطة مســـاعدة، وخـــالل مســـرية هـــذا التجمـــع 

ســـتتناقص املـــوارد الطبيعيـــة املســـتخرجة مـــن باطـــن 

ـــوة  ـــيطرة وق ـــه س ـــد في ـــي تتزاي ـــت الت األرض يف الوق

ــبان  ــام يتناسـ ــاً، أي انهـ ــرى تدريجيـ ــطة األخـ األنشـ

عكســـياً. وعندمـــا يـــأيت الوقـــت التـــي تصـــل فيـــه 

ــتخراج إىل  ــق االسـ ــام يف مناطـ ــواد الخـ ــات املـ كميـ

ـــبة  ـــري مناس ـــا غ ـــح كمياته ـــأن تصب ـــة ب ـــا الحرج كتلته

اقتصاديـــاً أو تنضـــب كليـــاً، يكـــون أحـــد هـــذه 

ـــل  ـــع وح ـــىل التجم ـــيطرته ع ـــرض س ـــد ف ـــطة ق األنش

ـــو  ـــح ه ـــع وأصب ـــتخراج والتصني ـــات االس ـــل عملي مح

ــوه  ــع منـ ــل املجتمـ ــايل يواصـ ــد وبالتـ ــاط الرائـ النشـ

وازدهـــاره وال ينتهـــي بنهايـــة املـــواد الخـــام التـــي 

كانـــت األســـاس يف قيامـــة.

النتائج والتوصيات
ـــث  ـــن حي ـــم م ـــت تتس ـــة وان كان األرايض الصحراوي

ـــرثة  ـــات وك ـــة اإلمكان ـــاف وقل ـــر والجف ـــر بالفق املظه

ـــئ  ـــا تخب ـــة، فانه ـــرص التنموي ـــدام الف ـــر وانع املخاط

بـــني طياتهـــا العديـــد مـــن املـــوارد الطبيعيـــة، 

ــات  ــادل إمكانـ ـــي أن تتعـ ـــي يقت ــزان البيئ فاالتـ

إمكانـــات  مـــع  الصحراويـــة  املناطـــق  هـــذه 

املناطـــق األخـــرى املزدهـــرة ولكـــن إن كانـــت 

ـــة  ـــق معين ـــان يف مناط ـــة للعي ـــات بادي ـــذه اإلمكان ه

وبالتـــايل تـــم اســـتغاللها بشـــكل رسيـــع وتحولـــت 

بشـــكل أرسع إىل مناطـــق للرتكـــز الحـــرضي، فـــان 

ـــاج إىل  ـــة وتحت ـــة كامن ـــق الصحراوي ـــات املناط إمكان

ـــؤيت أكلهـــا  ـــذ ت ـــل مـــن البحـــث والتنقيـــب وعندئ قلي

ـــة  ـــد يفـــوق املناطـــق الحرضي ـــل ق بشـــكل يتعـــادل ب

ســـهلة التنميـــة.

ــة  ــوارد الطبيعيـ ــق للمـ ــرص دقيـ ــل حـ رضورة عمـ

بالصحـــاري املرصيـــة مـــن حيـــث املوقـــع والنـــوع 

أبحاثأبحاث
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وكميـــة الخـــام ومـــن حيـــث القـــرب مـــن التجمعـــات 

ــة  ــدء بتنميـ ــع رضورة البـ ــة؛ مـ ــة القامئـ الصحراويـ

املناطـــق ذات املـــوارد الطبيعيـــة التـــي تتميـــز 

ــات  ــن التجمعـ ــرب مـ ــة واألقـ ــاءة االقتصاديـ بالكفـ

ـــذه  ـــون ه ـــى تك ـــة حت ـــة القامئ ـــة الصحراوي العمراني

ــي  ــكني والخدمـ ــري السـ ــة الظهـ ــات مبثابـ التجمعـ

ـــة. ـــة املقرتح ـــات العمراني ـــية للتجمع ـــواة األساس والن

ـــدء  ـــب للب ـــاه األنس ـــو االتج ـــادي ه ـــل االقتص املدخ

يف تنميـــة املناطـــق الصحراويـــة، ولكـــن يجـــب أن 

ال تقتـــرص تنميـــة تلـــك املناطـــق عـــىل االســـتغالل 

ــة  ــع عمليـ ــب أن تتبـ ــت، أي يجـ ــادي البحـ االقتصـ

ــة  ــة يف كافـ ــات تنمويـ ـــة دفعـ ــة االقتصادي التنميـ

القطاعـــات )العمرانيـــة، االجتامعيـــة،...( للوصـــول 

ـــك  ـــة وذل ـــق الصحراوي ـــاملة للمناط ـــة الش إىل التنمي

باالعتـــامد عـــىل املـــوارد املاليـــة التـــي تتيحهـــا 

ــة. ــطة االقتصاديـ األنشـ

ــن  ــمى مـ ــدف األسـ ــي الهـ ــتدمية هـ ــة املسـ التنميـ

ـــن  ـــا يضم ـــة، ألن تطبيقه ـــق الصحراوي ـــة املناط تنمي

ـــتغالل  ـــالل االس ـــن خ ـــك م ـــة، وذل ـــتمرارية التنمي اس

الرشـــيد للمـــوارد الطبيعيـــة املتوفـــرة ســـواء مـــن 

حيـــث اســـتخراج الخـــام أو إدخالـــه يف عمليـــة 

ــه إىل  ــوالً إىل تحويلـ ــر وصـ ــادة تدويـ ــع وإعـ تصنيـ

منتـــج أو ســـلعة، باإلضافـــة إىل توفـــري األســـواق 

ـــكل  ـــا. ف ـــة لصيانته ـــز خدم ـــا ومراك ـــة لبيعه التجاري

ـــام  ـــامدة الخ ـــة لل ـــة املضاف ـــن القيم ـــم م ـــك يعظ ذل

ويرفـــع مـــن كفـــاءة املجتمـــع االقتصاديـــة ويزيـــد 

مـــن دخلـــه ويطيـــل مـــن عمـــره وينعكـــس عـــىل 

مســـتوى رفاهيتـــه.

ــات  ــتقاللية التجمعـ ــن اسـ ــدر مـ ــرب قـ ــق أكـ تحقيـ

ـــة الصحـــراء وتأسيســـها عـــىل قاعـــدة  املقرتحـــة لتنمي

ــا  ــظ توازنهـ ــا وتحفـ ــاًل لهـ ــق دخـ ــة تحقـ اقتصاديـ

ــا وتعظـــم  االقتصـــادي وتحقـــق ميـــزة نســـبية لهـ

مـــن قدرتهـــا عـــىل جـــذب الســـكان.

ــددة  ــة متعـ ــدة اقتصاديـ ــاد قاعـ ــىل إيجـ ــل عـ العمـ

ــد  ــاط الرائـ ــة إىل النشـ ــوي- باإلضافـ ــب تحتـ الجوانـ

الـــذي يعتمـــد عـــىل املـــوارد الطبيعيـــة التـــي تقـــل 

ـــىل أنشـــطة أخـــرى  ـــت- ع ـــع الوق ـــاً م ـــا تدريجي كمياته

مســـاعدة تســـتطيع النهـــوض باملدينـــة وتكملـــة 

مســـريتها التنمويـــة بعـــد تقلـــص كميـــات املـــواد 

ــأتها. ــة يف نشـ ــا املدينـ ــام التـــي اعتمـــدت عليهـ الخـ

املتجمعـــات العمرانيـــة املقرتحـــة لتنميـــة املناطـــق 

الصحراويـــة يجـــب أن تكـــون بأحجـــام صغـــرية 

يـــرتاوح عـــدد ســـكانها مـــن 100 ألـــف إىل 150 

ـــق  ـــة وتحقي ـــاكل التمويلي ـــاليف املش ـــمة لت ـــف نس أل

ــتيطان. ــة االسـ رسعـ
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تركيز  محل  واملتوسطة  الصغرية  املشاريع  اصبحت 

للدور  نظرا  النامية  الدول  حكومات  معظم  جهود 

فرص  وتوفري  االنتاج  زيــادة  يف  تلعبه  الذي  الكبري 

العمل اضافة اىل مساهمتها الفاعلة يف زيادة معدالت 

النمو االقتصادي وزيادة الدخل القومي ودعم الناتج 

مستوى  فعىل  الــدول.  من  للكثري  االجاميل  القومي 

العامل منذ اواخر سبعينيات القرن املايض ازداد عدد 

تشكل  باتت  حتى  واملتوسطة  الصغرية  املشاريع 

االقتصادية  املرشوعات  حجم  من   )90%( نسبته  ما 

وتشغل ما نسبته )50-%60( من حجم قوى العمل 

العاملية، كام باتت تساهم مبا ال يقل عن )%45( من 

الدخل القومي للكثري من الدول و)%50( من اجاميل 

حجم الناتج املحيل االجاميل للكثري من الدول.

تشكل املشاريع متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة 

من   99% مــن  أكــرث  الــخــاص  القطاع  ىف  مــرص  ىف 

النشاط  طبيعة  يف  تتفاوت  انها  إال  املــرشوعــات 

من  األكرب  النصيب  املرشوعات  ولتلك  االستثامري 

املرصي.  باالقتصاد  واإلنتاجية  االقتصادية  الوحدات 

العاملة.  مجموع  من  بحوايل 85%  تساهم  أنها  كام 

لعام  مرص  يف  االقتصادي  التعداد  نتائج  عىل  وبناء 

 2,41 االقتصادية  املنشآت  تعداد  يبلغ   ،2013/2012

الرسمي  غري  القطاع  نسبة  تقدر  كام  منشأة.  مليون 

ضمن إجاميل عدد املنشآت وبناء عىل تقدير العديد 

من الدراسات بـ 83%. 

االجتماعي  بالصندوق  التعريف 
للتنمية

أنشئ الصندوق االجتامعي للتنمية بالقرار الجمهوري 

األمان  شبكات  أهم  أحد  وهو   ،1991 لعام   40 رقم 

االجتامعي يف مرص للمساهمة يف حل مشكلة البطالة 

مع  والتعامل  واسع  نطاق  عىل  عمل  فرص  وتوفري 

وتخفيف  االقتصادي  اإلصالح  لربامج  الجانبية  اآلثار 

وطأة إجراءاتها عن كاهل محدودي الدخل. وترتجم 

برامج الصندوق التنموية األساسية إىل أربعة محاور 

أساسية: تنمية املرشوعات الصغرية، تنمية املرشوعات 

ونرش  والبرشية،  املجتمعية  التنمية  الصغر،  متناهية 

الفعالة  واملساهمة  الحر،  العمل  ثقافة  وتعميق 

إقامة  دعم  خالل  من  الشاملة  التنمية  مسرية  يف 

القائم  وتحديث  والتوسع  جديدة  صغرية  مرشعات 

منها. وتتلخص مهام الصندوق يف تعبئة املوارد املالية 

فرص  توفر  برامج  لتنفيذ  واملحلية،  العاملية  والفنية، 

الفئات األكرث  عمل جديدة دامئة ومؤقتة، ومساعدة 

احتياجاً، وتحقيق التنمية االجتامعية والبرشية، وذلك 

للفئات املستهدفة للصندوق وهي: محدودو الدخل، 

وشباب الخريجني، واملرأة، وسكان املناطق املحرومة 

اإلصالح  بربنامج  تأثرا  األكرث  والفئات  الخدمات،  من 

االقتصادي للدولة. 

خالل  من  عمل  فرص  توفري  إىل  الصندوق  ويهدف 

ــراءات  اإلج واتخاذ  الصغرية  للمرشوعات  قــروض 

الالزمة للتأكد من إمكانية توفري هذه الفرص، ويعطي 

الدامئة،  العمل  لفرص  نسبية  أفضلية  الصندوق 

كام  والبرشية،  املجتمعية  للمرشوعات  باإلضافة 

يعطي أولوية للمرشوعات التي بها قدر من املشاركة 

بتوفري  أيضاً  ويقوم  املستهدفة.  الفئات  من  الشعبية 

أبحاث

جتربة ال�ضندوق الجتماعي للتنمية يف

دعم امل�ضروعات ال�ضغرية ومتناهية ال�ضغر 

أ. نيفني جامع

األمينة العامة للصندوق االجتامعي للتنمية

متثل املرشوعات الصغرية واملتوسطة احد القطاعات االقتصادية التي تستحوذ عىل اهتامم كبري من قبل دول العامل كافة واملنظامت والهيئات الدولية واإلقليمية، 

والباحثني يف ظل التغريات والتحوالت االقتصادية العاملية، وذلك بسبب دورها املحوري يف اإلنتاج والتشغيل وإدرار الدخل واالبتكار والتقدم التكنولوجي عالوة عىل 

دورها يف تحقيق األهداف االقتصادية واالجتامعية لجميع الدول.

كام تشكل املرشوعات الصغرية واملتوسطة اليوم محور اهتامم السياسات الصناعية الهادفة إىل تخفيض معدالت البطالة يف الدول النامية والدول املتقدمة صناعيا 

النظر عن فلسفاتها االقتصادية وأسلوب إدارة اقتصادها الوطني وتكتيس املرشوعات الصغرية أهميتها من مجموعة اعتبارات تتعّلق بخصائص هياكلها  برصف 

االقتصادية واالجتامعية، ونسب توفر عوامل اإلنتاج، والتوزيع املكاين للسكان والنشاط.
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من  مجموعة  وتطوير  تنفيذ  خالل  من  عمل  فرص 

الفئات  احتياجات  للتعرف عىل  اإلجرائية  السياسات 

برسعة  إليها  خدماته  وصــول  وضــامن  املستهدفة 

املنفذة  الوكاالت  دعم  يتم  ذلك  ولتحقيق  وكفاءة. 

والتنظيمي  اإلداري  والدعم  الفنية،  املعونة  ومنحها 

الالزمني لحسن سري وتنفيذ املرشوعات.

وهو  عملة  وبداية  االجتامعي  الصندوق  إنشاء  منذ 

ألنشطته  املــدى  طويلة  ورؤيــة  اسرتاتيجية  ميتلك 

وضعها  يف  شــارك  الروية  وهــذه  أهدافه  وتحقيق 

والجهات  الدولية  التنمية  صناديق  مع  الحكومة 

االجتامعي  الصندوق  وخرباء  الدويل  والبنك  املانحة 

الصندوق يف دعم  للتنمية ومام ساهم عىل استمرار 

رواد األعامل وتنمية املرشوعات الصغرية كانت بتطور 

العمل ومتطلبات التنمية.

أداء الصندوق االجتماعي للتنمية

1( أداء الصندوق االجتامعي للتنمية منذ إنشائه عام 

1991 حتى نهاية عام 2016:

قام الصندوق االجتامعي للتنمية يف تلك الفرتة  •

جنيه  مليار   34,6 حوايل  متويل  إجاميل  بضخ 

لتنفيذ العديد من املرشوعات حتى نهاية عام 

2016 تفصيلها اآليت:

ومتناهية  • صغرية  مرشوعات  لتمويل  قروض 

حوايل  مولت  جنيه  مليار   28,6 بحوايل  الصغر 

2,5 مليون مرشوع وفرت حوايل 4 ماليني فرصة 

عمل.

مَنح لتمويل البنية األساسية والتنمية املجتمعية  •

والتدريب بلغ حجم متويلها 5,974 مليار جنيه 

وفرت 678,789 فرصة عمل.

توفري خدمات غري مالية لبدء ومنو املرشوعات  •

الصغرية ومتناهية الصغر.

2( أداء الصندوق االجتامعي للتنمية خالل عام 2016:

قدم الصندوق االجتامعي للتنمية متويال بإجاميل 4,4 

مليار جنيه لتنفيذ العديد من املرشوعات حتى نهاية 

عام 2016 تفصيلها اآليت:

ــيـــة  ــالـ ــر الـــمـ ــ ــي ــ ــات غ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
ــيـــرة  ــات الـــصـــغـ ــ ــروع ــ ــش ــ ــم ــ ــل ــ ل

والمتناهية:

أصحاب  مساعدة  إىل  املالية  غري  الخدمات  تهدف 

يف  ملساعدتهم  الصغر  ومتناهية  الصغرية  املرشوعات 

املبيعات  وزيادة  الجودة  وتحسني  منتجاتهم  تطوير 

ويف توسيع نطاق أعاملهم وتوفري عاملة مدربة.

واملتناهية  • الصغرية  املرشوعات  لتمويل  قروض 

بحوايل 3,8 مليار جنيه مولت حوايل 204,412 

مرشوعا وفرت 265,186 فرصة عمل.

منح لتمويل البنية األساسية والتنمية املجتمعية  •

والتدريب بلغ حجم متويلها 674,1 مليون جنيه 

وفرت 83,494 فرصة عمل.

التي  المالية  غير  الخدمات  وأهم 
تم تقديمها: 

تدريب عمالء – ريادة األعامل بـ 4141 متدربا. •

توفري خدمات معلوماتية لـ 11361 مستفيدا. •

•  32( معارض   104 تنفيذ  تم  حيث  املعارض 

معرضا   72 إىل  بــاإلضــافــة  مركزيا  معرضا 

بإجاميل  عارضا   1914 فيها  اشرتك  باملحافظات 

مبيعات وتعاقدات بلغ 53,8 مليون جنيه. 

التمويل املتاح للمرشوعات الصغرية ومتناهية الصغر موزعا جغرافيا التمويل املتاح للمرشوعات الصغرية ومتناهية 

الصغر طبقا لقطاعات األنشطة
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االنتهاء من اعداد خريطة التجمعات اإلنتاجية  •

 145 حرص  عن  امثــرت  التي  مبرص  الطبيعية 

تجمعا إنتاجيا طبيعيا بجميع املحافظات.

تسجيل 2292 مستفيدا من جميع املحافظات  •

بالجهات الحكومة لتفعيل %10 من املشرتيات 

الحكومية لصالح املرشوعات الصغرية مبناقصات 

اجاميل قيمتها 52 مليون جنيه لـ 125 مرشوعا 

يف 16 محافظة من خالل 84 جهة حكومية.

القطاع  • رشكــات  بفروع  املــرشوعــات  تسكني 

بالقاهرة  الكربى  التجارية  والسالسل  العام 

التسويق من  العمالء يف  واملحافظات ملساعدة 

 171 تسكني  تم  حيث  منتجاتهم  عرض  خالل 

مرشوعا وحجم املبيعات حوايل 5 ماليني جنيه.

تنفيذ صفقات تكامل بني املرشوعات من عمالء  •

من  املرشوعات  احتياجات  لتغطية  الصندوق 

مكونات العملية اإلنتاجية بواسطة مرشوع آخر 

B2B حيث تم تنفيذ 166 صفقة مببالغ قيمتها 

14 مليون جنيه. 

بحاضنات  • املحتضنة  املرشوعات  إجاميل  بلغ 

حاضنات:  يف  مرشوعا   72 الحالية  الصندوق 

األقرص،  أسيوط –  املنوفية –   ، تال  املنصورة – 

بورسعيد  بحاضنة  متدربا   188 تدريب  وتم 

املفتوحة كام تم تقديم 17 خدمة تسويقية. 

خدمة تسهيل تكويد املنتجات للعمالء )باركود(  •

حيث تم تكويد منتجات 124 عميال. 

فرص  • عىل  للحصول  مرشوعا   125 ترشيح 

تصديرية من خالل نقطة التجارة الدولية.

أساسيات  • عىل  أهلية  جمعيات   10 تدريب 

التصدير والعرض باملعارض فضاًل عن مشاركتهم 

يف املعارض الدولية )فرينكس ، الكازا ، املعرض 

الدويل للصناعات اليدوية(.

منتج  • ــدة  واح ))قرية  مبادرة  من  االنتهاء 

مرشوع  خالل  من  تم  حيث   OVOP واحد(( 

التمكني االقتصادي للمرأة بالتجمعات اإلنتاجية 

محافظات  بأربع  الربنامج  تنفيذ  الطبيعية 

 – بحرية   ، الخرشوف   – سوف  بني   ، )األلبان 

الربدي ، الرشقية – السجاد اليدوي ، املنوفية(. 

ــات )وحــــدة  ــات الـــخـــدمـ ــع ــم ــج م
الشباك الواحد(: 

أصحاب  مساعدة  إىل  الخدمات  مجمعات  تهدف 

من  الصغري  املرشوع  لتأسيس  الصغرية  املرشوعات 

املستندات  باستخراج  املعنية  الجهات  تجميع  خالل 

واألوراق الالزمة وترخيصه يف مكان واحد ويتم إصدار 

للشباك  مركزا   33 خالل  من  للمرشوعات  الرتاخيص 

الواحد.

تقديمها  تم  التي  الخدمات  وأهم 
خالل عام 2016:

إصدار 18358 رخصة نهائية. •

إصدار 19282 رخصة مؤقتة. •

إصدار 21338 رقام قوميا للمنشأة. •

إصدار 5196 سجال تجاريا. •

إصدار 9653 بطاقة رضيبية.  •

التأمينات االجتامعية لـ 6426 مستفيدا.  •

قطاع  في  الممولة  المشروعات 
التنمية المجتمعية والبشرية:

يقوم الصندوق االجتامعي بدور فعال يف مجال التنمية 

املجتمعية والبرشية والحد من الفقر وتنفيذ مشاريع 

املكثفة  العاملة  أسلوب  باستخدام  األساسية  البنية 

التي تهدف إىل  يف جزء من شبكة األمان االجتامعي 

املستهدفة  املجتمعات  يف  مؤقتة  عمل  فرص  توفري 

طبقا لخريطة الفقر بغرض تحسني الظروف املعيشية 

وإتاحة فرص عمل للمقاول الصغري للقيام بتنفيذ تلك 

األعامل وكذلك أعامل الصيانة وتتم تلك املرشوعات 

بالتنسيق والتعاون مع املحافظات والوزارات.

أبحاثأبحاث
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االجتماعــي  الصنــدوق  تجربــة 
للتنميــة فــي تمويل المشــروعات 

الصغــر  والمتناهيــة  الصغيــرة 

املرشوعات الصغرية:

يقــدم الصنــدوق خدماتــه التمويلية للمنشــآت  •

الفرديــة أو الــرشكات الجديــدة والقامئــة التــي 

ينطبــق عليهــا تعريــف املنشــآت الصغــرية 

ــة  ــون تنمي ــة الصغــر كــام وردت بقان ومتناهي

ــم 141 لســنة 2004. املنشــآت الصغــرية رق

يتــم متويــل كافــة األنشــطة املرخــص لهــا  •

بالعمــل طبقــاً للقوانــني الســائدة بالدولــة، 

ويشــمل ذلــك كافــة املرشوعــات اإلنتاجيــة 

والخدميــة والتجاريــة التــي تعمــل يف مختلــف 

بــرشط  وذلــك  االقتصاديــة،  القطاعــات 

ــة  ــة لكاف ــة واالقتصادي ــدوى الفني ــر الج تواف

املرشوعــات املمولــة ومطابقتهــا لاللتزامــات 

البيئيــة.

بنظــام  العمــالء  تمويــل  آليــات 
الصنــدوق:

ــات  ــالل الجه ــن خ ــرية م ــات الصغ ــل املرشوع متوي

ــيطة: الوس

إن اآلليــة املتبعــة منــذ بدايــة عمــل الصنــدوق  •

عــىل  تعتمــد  اآلن  وحتــى   1992 عــام  يف 

ــالزم  ــل ال ــوك إلتاحــة التموي ــد مــع البن التعاق

للمرشوعــات الصغــرية الجديــدة والقامئــة مــن 

ــة  ــدات املرصفي ــروع والوح ــبكة الف ــالل ش خ

ــا. ــد معه ــوك املتعاق للبن

يبلــغ الحــد األقــىص املطبــق حاليــاً لقيمــة  •

القــروض / التمويــالت املمنوحــة للعمــالء مــن 

أصحــاب املرشوعــات الصغــرية 2 مليــون جنيــه 

ــك  ــاط، وذل ــات النش ــف قطاع ــبة ملختل بالنس

باســتثناء القطاعــات التاليــة )القطــاع الصناعي 

وقطــاع الطاقــة املتجــددة وقطــاع اإلنتــاج 

ــات  ــدا مرشوع ــام ع ــي، »في ــع الزراع والتصني

تجــارة املــواد الزراعيــة والغذائيــة«( حيــث 

يبلــغ الحــد األقــىص لقيمــة القــرض / التمويــل 

ــدوق  ــة مــن الصن ــك رغب ــه وذل ــني جني 5 مالي

يف تقديــم مزيــد مــن الدعــم لتلــك القطاعــات 

ملــا تتمتــع بــه مــن كثافــة العاملــة، هــذا 

ــا  ــي يتعامــل معه ــوك والفــروع الت وعــدد البن

الصنــدوق حــوايل 16 بنــكا وأكــرث مــن حــوايل 

ــرع. ــة االف ف ثالث

االهليــة  • الجمعيــات  مــع  التعاقــد  يتــم 

يف  متخصصــة  وهــي جمعيــات  والتعاونيــة 

متويــل نوعيــة متخصصــة من املرشوعــات ذات 

الطبيعــة الخاصــة التــي يصعــب عــىل قنــوات 

التمويــل التقليديــة متويلهــا كــام تتمكــن تلــك 

الجمعيــات مــن الوصــول اىل كافــة الفئــات 
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ــة(  ــرثوة الحيواني ــة ال ــل تنمي ــتهدفة )مث املس

ألعضائهــا  اإلقــراض  إعــادة  بغــرض  وذلــك 

وعــدد الجمعيــات املتعامــل معهــا حــوايل 

ــر  ــة الصغ ــات متناهي ــة للمرشوع 450 جمعي

وحــوايل 650 جمعيــة للتنميــة املجتمعيــة.

كــام يتــم التعاقــد مــع الــرشكات الوطنيــة  •

لتمويــل  وغازتــك(  )كارجــاس  املتخصصــة 

الطبيعــي. بالغــاز  للعمــل  الســيارات  تحويــل 

كــام اتجــه الصنــدوق مؤخــراً لتنويــع تعاقداتــه  •

ــة،  ــري مرصفي ــة غ ــات مالي ــالل مؤسس ــن خ م

ورشكات  التمويــيل  التأجــري  رشكات  مثــل: 

التخصيــم التجــاري بغــرض متويــل العمــالء 

بنظــام التأجــري التمويــيل والتخصيــم التجــاري.

آليــة  خــالل  مــن  الصغــرية  املرشوعــات  متويــل 

للعمــالء: املبــارش  اإلقــراض 

ــام 2006 يف  • ــف ع ــذ منتص ــدوق من ــدأ الصن ب

تقديــم التمويــل للعمــالء بشــكل مبــارش مــن 

ــك  ــدوق، وذل ــة للصن ــب اإلقليمي ــالل املكات خ

بتطبيــق سياســة ائتامنيــة مرنــة تســتهدف 

متويــل املرشوعــات وقطاعــات النشــاط بصفــة 

ــزف  ــي يع ــك الت ــىل تل ــز ع ــع الرتكي ــة م عام

ــة. ــة خاص ــا بصف ــن متويله ــرصيف ع ــاع امل القط

ــن  • ــالء م ــارش للعم ــل املب ــم التموي ــم تقدي يت

خــالل نظــام اإلقــراض التقليــدي وكذلــك مــن 

خــالل نظــام بيــع املرابحــات اإلســالمية، هــذا 

ــدأ حجــم التمويــل مــن 10 آالف جنيــه  ويب

ــد. ــرشوع الواح ــه للم ــون جني ــرصي اىل 2 ملي م

ــارش  • ــات بشــكل مب ــراض الجمعي ــم إق ــام يت ك

لهــا  مملوكــة  إنتاجيــة  مرشوعــات  إلقامــة 

ملســاعدتها عــىل تحقيــق االســتدامة املاليــة 

الخدمــات  تقديــم  عــىل  قدرتهــا  وزيــادة 

ألعضائهــا.

أشكال القروض / التمويالت التي 
تمنح للمشروعات الصغيرة 

بنظام الصندوق:
)قــروض  • االجــل  ومتوســطة  قصــرية  قــروض 

تقليديــة(.

التمويل بنظام الحد الجاري مدين.  •

باملرابحــة  • البيــع  لنظــام  وفقــاً  التمويــل 

. الســالمية ا

الجهــات  • مــع  املشــاركة  بنظــام  التمويــل 

االســالمية. بالنظــم  االقــراض  إلعــادة  الوســيطة 

التمويل من خالل صيغة التأجري التموييل.  •

قــروض نوعيــة متخصصــة )لتنميــة املرشوعات  •

الحيوانيــة  والــرثوة  الزراعيــة  الصناعيــة، 

والســمكية(. الداجنــة 

التمويــل مــن خــالل سياســة االســتثامر »رأس  •

املــال املخاطــر«. 

التمويل بنظام االمتياز التجاري )الفرنشايز(.  •

التخصيم التجاري. •

مجــاالت اســتخدام القــروض / التمويــالت التــي 

متنــح للمرشوعــات الصغــرية بنظــام الصنــدوق:

واملســتعملة  • الجديــدة  اآلالت  رشاء  متويــل 

املحليــة واملســتوردة بــرشط توافــر فــرتات 

الغيــار. الضــامن والصيانــة املناســبة وقطــع 

متويل رأس املال العامل. •

متويــل اإلنشــاءات واملبــاين والتجهيــزات بــرشط  •

ــامل  ــل رأس ــاً بتموي ــل مقرتن ــون التموي أن يك

ــل و/أو آالت. عام

تمويل المشروعات متناهية 
الصغر من خالل الجهات 

الوسيطة: 
احــدى  • الصغــر  متناهــي  التمويــل  يعتــرب 

الفقــر خاصــة  الرئيســية ملحاربــة  اآلليــات 

بالنســبة لرشيحــة الفقــراء النشــطني اقتصاديــا 

حيــث انهــا تســاعدهم عــىل الحــد مــن الفقــر 

ــة  ــرا ألهمي ــية ونظ ــم املعيش ــني حياته وتحس

هــذا  ومنــو  الصغــر  متناهيــة  املرشوعــات 

القطــاع يف الســنوات األخــرية ملــا لــه مــن 

مــردود ايجــايب عــىل تحســني الحيــاة املعيشــية 

الصنــدوق  فقــرر  االقتصاديــة  والتنميــة 

ــال  ــذا املج ــة التوســع يف ه ــي للتنمي االجتامع

مــام ســيتيح الفرصــة إىل الوصــول إىل املناطــق 

الريفيــة والحرضيــة األكــرث فقــرا عــىل مســتوى 

أبحاث
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طريــق  عــن  ســواء  املحافظــات  جميــع 

الجمعيــات األهليــة إلقــراض املســتفيد النهــايئ 

او البنــوك إلقــراض الجمعيــات األهليــة لنــرش 

ثقافــة عمــل الجمعيــات األهليــة مــع البنــوك 

يتناســب  أكــرب  متويــل  بحجــم  وتزويدهــا 

ــرض  ــم الق ــدأ حج ــاطها. ويب ــة نش ــع طبيع م

للمســتفيد النهــايئ مــن 500 جنيــه مــرصي 

ــه. ــف جني ــى 25 أل حت

إميانــا مــن الصنــدوق االجتامعــي للتنميــة  •

بأهميــة مشــاركة القطــاع األهــيل يف دفــع 

عمليــات التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة 

التــي تتمثــل يف قــدرة الجمعيــات األهليــة 

لتلــك  الحقيقيــة  املشــكالت  إبــراز  عــىل 

املجتمعــات وتعبئــة الجهــود يف إيجــاد حلــول 

عمليــة ملواجهتهــا فقــد حــرص الصنــدوق عــىل 

االســتعانة بالقطــاع األهــيل رشيــكا أساســيا 

ولتحقيــق  أنشــطته،  مــن  كثــري  تنفيــذ  يف 

ذلــك فقــد قــام الصنــدوق االجتامعــي بعمــل 

الجمعيــات  أوضــاع  عــن  كاملــة  دراســــة 

ــى  ــرف علـ ــة(، والتعـ ــة )غــري الحكوميـ األهلي

قدراتهـــا املؤسسيـــة وإمكانيات الكوادر الفنية 

ــات  ــر الجهـ ــار معظــم تقاري ــد أشـ ــا. وق لديه

املانحـــة والــوزارات إىل قلــة عــدد الجمعيــات 

ــدد  ــة الع ــن ضخام ــم م ــا بالرغ ــطة منه النش

ــا. ــاميل له اإلج

ومــن هــذا املنطلــق كان تدخــل الصنــدوق  •

االجتامعــي يف دعــم هــذه الجمعيــات األهليــة 

الــذي يشــمل بعضهــا دعــام مبــارشا مثــل 

الدعــم اإلداري املــايل وآخــر غــري مبــارش مثــل 

ــوادر  ــاءة الك ــع كف ــي لرف ــم الفن ــم الدع تقدي

ــذ  ــة لتنفي ــون مؤهل ــث تك ــا بحي ــة به العامل

املحليــة  املجتمعــات  الصنــدوق يف  أنشــطة 

ــا. ــل يف نطاقه ــي تعم الت

كــام يدعــم الصنــدوق االجتامعــي للتنميــة  •

خــالل  مــن  الصغــر  متناهيــة  املرشوعــات 

الخدمــات  مــن  متكاملــة  حزمــة  تقديــم 

)املاليــة / غــري املاليــة( بهــدف رفــع مستـــوى 

الدخــول وتحســني الحيــاة املعيشــية لــألرس 

الفقــرية خاصــة التــي تعولهــا املــرأة وكــذا 

ــن  ــرص العمــل لشــباب الخريجــني م ــري ف توف

الجنســني عــىل النحــو التــايل:

ــة يف  • ــروض متناهي ــري ق ــة : توف ــات املالي الخدم

ــر. الصغ

تدريــب  • املاليــة:  غــري  الخدمــات 

جــدوى  دراســات  إعــداد  املســتفيدين، 

يف  املســاهمة  للمرشوعــات،  مبســطة 

منتجــات  لتســويق  معــارض  إقامــة 

املستفيدين، باإلضافة إىل ذلـــك املساهمـــة 

ــة يف  ــات الرشيك ــاءة الجه ــع كف ــي رفـ فـ

اإلقــراض. مرشوعــات  تنفيــذ 

مجاالت دعم الصندوق 
االجتماعي للجمعيات األهلية:

ــن  • ــر م ــة يف الصغ ــات املتناهي ــل املرشوع متوي

ــا  ــة مب ــات األهلي ــات والجمعي ــالل املؤسس خ

ــل  ــر وتأهي ــم وتطوي ــن دع ــك م ــه ذل يتضمن

لتقديــم  والجمعيــات  املؤسســات  هــذه 

ــة  ــات املتناهي ــة للمرشوع ــات التمويلي الخدم

يف الصغــر وفقــا ألفضــل املامرســات العامليــة.

العاملــة  • واملؤسســات  الجمعيــات  حــرص   

)أو الراغبــة يف التعامــل( يف مجــال اإلقــراض 

املتناهــي يف الصغــر مــع تقييــم وتصنيــف 

ــري محــددة  ــاء عــىل معاي ــات بن هــذه الجمعي

وواضحــة لتحديــد مــدى قــدرة االعتــامد عــىل 

هــذه الجهــات يف تنفيــذ سياســات الصنــدوق.

الجهــات  • هــذه  تقييــم  يف  االعتــامد  يتــم 

عليهــا  املتعــارف  اآلليــات  احــدى  عــىل 

 G.I.R.A.F.E. بيانهــا:  التــايل  عامليــا 

 )Governance, Information, Risks,

 )Assets, Funding, Efficiency 

مــع مالحظــة االعتــامد عــىل هــذه املعلومــات يف 

إنشــاء قاعــدة بيانــات عــن الجمعيــات األهليــة 

ــر  ــي الصغ ــراض املتناه ــال اإلق ــة يف مج العامل

عــىل مســتوى الجمهوريــة.

مــن  • املنفــذة  للجهــات  املؤسســية  التنميــة 

ــط  ــالزم لتخطي ــي ال ــم الفن ــم الدع خــالل تقدي

برامــج اإلقــراض املتناهــي يف الصغــر وتنفيذهــا 

ومتابعــة األداء الفعــيل.

ــة االســتفادة مــن  • ــي ويشــمل كيفي الدعــم الفن

ــدرات املؤسســية  ــاء الق ــم املــرشوع يف بن تصمي

ــة  ــرشوع تغطي ــق امل ــذة )أن يحق ــة املنف للجه

اإلداريــة،  املرصوفــات  التدريــب،  ملرصوفــات 

ــات…(. ــن مخصص ــال، تكوي ــة رأس امل تعلي

توفــري التمويــل الــالزم لربامــج اإلقــراض املتناهي  •

ــات  يف الصغــر مــن خــالل املؤسســات والجمعي

األهليــة.

أنواع الجمعيات التي يتعامل معها 
الصندوق: 

جمعيــات تنميــة املجتمــع املحــيل عىل مســتوى  •

ــز القرى. املراك

الجمعيــات األهليــة األخــرى عــىل املســتوى  •

اإلقليمــي واملركــزي التــي تخــدم أكــرث مــن 

محافظــة.

جمعيات األرس املنتجة. •

ــم  ــة بتقدي ــدوق االجتامعــي للتنمي ــز الصن كــام يتمي

الخدمــات غــري املاليــة لتســاعد املرشوعــات الصغــرية 

واملتناهيــة الصغــر ومنهــا:

دعــم تحويــل القطــاع غــري الرســمي إىل القطــاع  •

الرســمي مــن خــالل 33 وحــدة للشــباك الواحــد 

وتيســري  تبســيط  طريــق  عــن  باملحافظــات 

ــص  ــات والرتاخي ــتصدار املوافق ــراءات واس اإلج

ــالل:  ــن خ ــات م ــل املرشوع ــدء عم ــة لب الالزم

 – التجــاري  الســجل   – الرضائــب  ممثــل 
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التأمينــات االجتامعيــة - الرتاخيــص – التنظيــم 

– البيئــة – االمــن الصناعــي، وذلــك مــن خــالل 

ــل تشــغيل معتمــد  ــة عمــل موحــدة ودلي آلي

ــل  ــم عم ــدوق لتنظي ــا للصن ــن االدارة العلي م

ــد.  ــباك الواح ــدات الش وح

متكــني أصحــاب املرشوعــات مــن الحصــول  •

عــىل حصتهــم مــن املناقصــات الحكوميــة مــن 

ــن  ــار املوردي ــجالت صغ ــجيلهم بس ــالل تس خ

بالــوزارات والهيئــات الحكوميــة )طبقــا للــامدة 

12 مــن قانــون املرشوعــات الصغــرية برقــم 

ــص  ــىل تخصي ــص ع ــي تن ــام 2004 الت 141 لع

نســبة ال تقــل %10 مــن املشــرتيات الحكوميــة 

ــرية(. ــات الصغ الســنوية ألصحــاب املرشوع

إتاحــة فــرص ومنافــذ تســويقية ألصحــاب  •

منتجاتهــم  عــرض  خــالل  مــن  املرشوعــات 

ــة  ــام والسالســل التجاري بسالســل القطــاع الع

ــا: رشكــة  الكــربى بالقاهــرة واملحافظــات ومنه

ــة –  ــاء الراقي ــوت األزي ــة بي ــاوي – رشك صيدن

ــاء الحديثــة  رشكــة عمــر افنــدي - رشكــة األزي

- هايــرب وان – ألفــا ماركــت -...(.

إيجــاد ســوق دائــم بــني أصحــاب املرشوعــات  •

 B2B Business Match ــات مــن خــالل خدم

العمليــة  احتياجــات  لتوفــري   Making

ــة وســعر منافــس  ــة بالجــودة املطلوب اإلنتاجي

- ترشــيح مرشوعــات للحصــول عــىل فــرص 

تصديريــة بالتعــاون مــع الجهــات املتخصصــة 

الدوليــة  التجــارة  نقطــة  رأســها  وعــىل 

التابعــة  املتخصصــة  التصديريــة  واملجالــس 

واملرشوعــات  والتجــارة  الصناعــة  لــوزارة 

واملتوســطة. الصغــرية 

التســويق لكافــة منتجات املرشوعــات الصغرية  •

مــن خــالل املعــارض التابعــة للصنــدوق التــي 

تقــام باملعــرض الدائــم للمنشــآت الصغــرية 

بــأرض املعــارض بصــالح ســامل وكــذا مــن خــالل 

ــة  املعــارض املتنوعــة التــي تقــام بصفــة دوري

ــن  ــا م ــة وأيض ــات الجمهوري ــة محافظ يف كاف

ــي  ــة الت ــارض املختلف ــاركة يف املع ــالل املش خ

ــة. ــا رشكاء التنمي ينظمه

الرتويــج لفكــر الحاضنــات واختيــار انســب  •

ــات املشــاركة يف إنشــاء وإدارة وتشــغيل  الجه

ــات. الحاضن

تدريــب فنــي متخصــص يف املجــال: الزراعــي،  •

الصناعــي، الخدمــي، الفرنشــايز

اسرتشــادية  • جــدوى  ودراســات  افــكار 

والصناعيــة. الزراعيــة  للمرشوعــات 

ــن  • ــات ع ــامل )معلوم ــات االع ــة معلوم خدم

مصــادر املــواد الخــام، مــوردي اآلالت، الجهــات 

الفنيــة املســاعدة،.. الــخ(

صناعيــة  • مجمعــات  تنفيــذ  يف  املســاهمة 

. متخصصــة

تنفيــذ مرشوعــات متخصصــة مــع جهــات  •

ــم  ــة- دع ــات الطبيعي ــة التجمع ــة )تنمي مانح

واحــدة  قريــة  مــرشوع  االعــامل-  ســيدات 

منتــج واحــد – الدعــم االقتصــادي للمــرأة(.

ــب  • ــامل والتدري ــادة االع ــات لري ــرام اتفاقي اب

ــة. ــع رشكاء التنمي م

عقــد نــدوات للتوعيــة بأهميــة ريــادة االعــامل  •

ــات الصندوق. وخدم

ــي  ــات الت ــث التحدي وضــع املرشوعــات الصغــرية مــن حي

ــا تواجهه

ــادة  • ــة ري ــر وثقاف ــل الح ــة العم ــف ثقاف ضع

ــا. ــال عليه ــامل واإلقب األع

ــل مــن  • ــة الحصــول عــىل التموي ــا صعوب أحيان

الجهــات التــي تقــوم بتمويــل املرشوعــات، 

وصعوبــة توفــري الضامنــات العينيــة املطلوبــة 

ــرتة  ــول الف ــع ط ــل م ــة التموي ــاع تكلف وارتف

الزمنيــة التخــاذ قــرارات الرفــض أو القبــول 

ــوب. ــل املطل للتموي

تعــارض وتضــارب قــرارات الجهــات املختصــة  •

واملعنيــة بإقامــة وترخيــص املرشوعــات الصغــرية 

والخدمــات  الصغــر  ومتناهيــة  واملتوســطة 

ــا. ــة له املقدم

ــاع  • ــة املاهــرة وارتف ــة الفني ــر العامل عــدم توف

التدريبيــة  املناهــج  أجرهــا، نتيجــة قصــور 

التدريبيــة. واملؤسســات 

والرتخيــص  • التســجيل  إجــراءات  صعوبــة 

الســالمة  ومتطلبــات  البيئيــة  واملوافقــات 

وارتفــاع  املســاحية  واالشــرتاطات  املهنيــة 

اإلجــراءات. تلــك  تكاليــف 

مناســبة  • أماكــن  عــىل  الحصــول  صعوبــة 

التســجيل. وإجــراءات  إلقامتهــا 

عــن  • معلومــات  عــىل  الحصــول  صعوبــة 

اإلنتــاج  ومدخــالت  واألســواق  املنتجــات 

نشــاطها. ألوجــه  املالمئــة  واألماكــن  واملســاحات 

ــبكات  • ــوات وش ــة التســويق لقصــور قن صعوب

ــة  ــدم كفاي ــات وع ــص املعلوم ــويق ونق التس

ــال. ــك املج ــني يف ذل ــف املتخصص ــوارد لتوظي امل

ضعــف عالقــات التشــابك بــني املرشوعــات  •

واألجنبيــة،  الكبــرية  واملنشــآت  الصغــرية 

التــي  العقــود  عــىل  الحصــول  وصعوبــة 

الدولــة. تطرحهــا 

التيسيرات التي قام بها الصندوق 
االجتماعي لتشجيع تمويل 

المشروعات
تنويــع املنتجــات التمويليــة املتاحــة لعمــالء  •

الصنــدوق )القــروض العاديــة، الحــد الجــاري 

املديــن، التأجــري التمويــيل، التخصيــم التجــاري، 

التوســع يف التمويــل وفقــاً ألحــكام الرشيعــة 

اإلســالمية(.

تبســيط املســتندات ملنــح قــروض مبــارشة مــن  •

خــالل املكاتــب االقليميــة املختلفــة بالصندوق 

وذلــك بغــرض التيســري عــىل املقرتضــني ورسعــة 

تنفيــذ القــروض وتــم املوافقــة عــىل تخفيــض 

أبحاث
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املســتندات الالزمــة للحصــول عــىل القــرض 

االقــراض  بنظــام  االقــراض  لرشائــح  وفقــاً 

ــدوق. ــارش بالصن املب

تعديــل وتبســيط إجــراءات منــح القــروض  •

متناهيــة الصغــر :

تــم تعديــل مــدة التعاقــد مــع الجمعيــات  •

واملؤسســات االهليــة التــي لديهــا خــربة 

ــل متناهــي الصغــر اىل 5  ســابقة يف التموي

ــدال مــن 3 ســنوات. ســنوات ب

فرتة السامح ملدة املرشوع 18 شهرا. •

السداد عىل 8 دفعات بدال من 4 دفعات. •

آلية التمويل بضامن التنازل عن أوامر التوريد: •

نظــام التمويــل بضــامن التنــازالت هــو  •

أحــد األنظمــة التمويليــة التــي تقدمهــا 

الجهــات املرصفيــة لعمالئهــا مــن املقاولــني 

والكفــاءة  الخــربة  ذوي  مــن  واملورديــن 

ــات  ــن عملي ــم م ــد إليه ــا يعه ــذ م يف تنفي

ــد  ــائية او توري ــات انش ــة يف مرشوع متمثل

مختلــف املــواد واملهــامت لصالــح املصالــح 

ــام  ــامل الع ــاع االع ــة ورشكات قط الحكومي

العميــل  تنــازل  نظــري  وذلــك  والخــاص 

)املقــاول، املــورد( تنــازال رســميا لصالــح 

ــة املقرضــة عــن مســتحقاته الناشــئة  الجه

عــن تنفيــذ عقــود املقــاوالت أو عقــود 

ــة.  ــات املختلف ــع الجه ــة م ــد املربم التوري

ــة  • ــك اآللي ــز يف تل ــم الرتكي ــام ت ــكل ع بش

تطبيقهــا  عــىل  املوافقــة  متــت  التــي 

لعمــالء الصنــدوق االجتامعــي عــىل نظــام 

التســهيالت بضــامن التنــازل عــن أوامــر 

االخــر  النظــام  اســتبعاد  مــع  التوريــد 

الخــاص بالتســهيالت بضــامن التنــازل عــن 

عمليــات مقــاوالت حيــث ان النظــام األول 

ــىل  ــق ع ــه للتطبي ــب يف طبيعت ــو األنس ه

نظــام االقــراض بالصنــدوق االجتامعــي.

التمويــل الجديــد مــن خــالل االســتثامر  •

يهــدف  حيــث  املخاطــر،  املــال  رأس   /

ــالل  ــن خ ــارش م ــتثامر املب ــدوق لالس الصن

أمــوال  رؤوس  يف  بحصــة  املســاهمة 

الــرشكات التــي متــارس أنشــطة مكملــة 

ــي  ــدوق االجتامع ــطة الصن ــداف وأنش أله

للتنميــة مــن خــالل االشــرتاك يف االســتثامر، 

رأس  لــرشكات  املشــرتك  التمويــل  أو 

األعــامل،  مرسعــات  أو  املخاطــر،  املــال 

ــرص  ــا ف ــي لديه ــامل الت ــات األع أو حاضن

منــو كبــرية حيــث تقــوم تلــك الجهــات 

أمــوال  رؤوس  يف  بحصــة  باالســتثامر 

الــرشكات ذات األفــكار االبتكاريــة التــي 

تتمتــع بفــرص منــو كبــرية وواعــدة.

أدوات استثمار برنامج رأس 
المال المخاطر:

ــال  • ــرشكات رأس امل ــة ل ــوق امللكي ــل حق متوي

ــر املخاط

ــات  • ــات / مرسع ــة لحاضن ــوق امللكي ــل حق متوي

ــال املخاطــر ــامل رأس امل أع

توفــري قــروض للــرشكات العاملــة يف مجــال رأس  •

املــال املخاطــر

توفــري قــروض للــرشكات الناشــئة يف املراحــل  •

ــو ــة النم ــرة أو مرحل املبك

تطويــر نظــام الشــكاوي واالستفســارات وإنشــاء  •

ــث  ــا حي ــة له ــر إحصائي ــات وتقاري ــدة بيان قاع

يتــم حاليــا الــرد بصــورة رسيعــة وإيجابيــة عــىل 

كافــة الجهــات ســواء الداخليــة أو الخارجيــة 

التــي مــن ضمنهــا الصفحــة الرســمية للصنــدوق 

)Face book( التــي أظهــرت الــدور اإليجــايب 

ــارات  ــات واستفس ــكاوي وطلب ــىل ش ــرد ع يف ال

ــني. املواطن

املعــارض  • إلقامــة  جديــدة  آليــة  اســتحداث 

عــىل  تعتمــد  املحافظــات  داخــل  اإلقليميــة 

ــم  ــة تض ــكل منطق ــة ل ــارض مجمع ــة مع إقام

املنطقــة. مبحافظــات  الصنــدوق  مســتفيدي 

تحســني دور الصنــدوق االجتامعــي للتنميــة  •

عــىل  الصغــر  متناهــي  التمويــل  مجــال  يف 

ــنة  ــون 141 لس ــدور قان ــي وص ــتوى القوم املس

2014 واملصــدر بتاريــخ 2014/11/14 والخــاص 

بتنظيــم نشــاط التمويــل متناهــي الصغــر.

ــس  • ــة مبجل ــدوق االجتامعــي للتنمي ــل الصن متثي

امنــاء وحــدة الرقابــة عــىل نشــاط التمويــل 

متناهــي الصغــر بالهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة، 

وقــد تــم االتفــاق بالفعل بــني الهيئــة والصندوق 
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وتيســريا عــىل الجمعيــات واملؤسســات االهليــة 

للحصــول عــىل الرتاخيــص الالزمــة ملزاولــة 

نشــاط التمويــل متناهــي الصغــر بإمكانيــة 

تقــدم تلــك الجهــات باملســتندات املطلوبــة اىل 

أي مــن أفــرع الصنــدوق االجتامعــي للتنميــة 

باملحافظــات التابعــة لهــا تلــك الجمعيــات 

واملؤسســات مبلــف الجمعيــة كامــال )طبقــا 

ــة العامــة  ــل الهيئ ــة مــن قب لإلرشــادات املعلن

ــدوق  ــرع الصن ــة بأف ــة واملعمم ــة املالي للرقاب

املحافظــات(  بكافــة  للتنميــة  االجتامعــي 

وذلــك بديــال عــن التعامــل مــع الهيئــة مبــارشة 

مبقرهــا الحــايل يف 20 شــارع عــامد الديــن 

عــىل  الرقابــة  )وحــدة  القاهــرة  مبحافظــة 

بالهيئــة  الصغــر  التمويــل متناهــي  نشــاط 

ــة(. ــة املالي ــة للرقاب العام

التوجهات االستراتيجية 
للصندوق االجتماعي للتنمية

الصنــدوق االجتامعــي للتنميــة معنــي يف املقــام 

األول بالتشــغيل وإتاحــة فــرص للعمــل فهــو شــبكة 

ــة وتدعــم املرشوعــات الصغــرية  ــان تســاند الدول أم

ومتناهيــة الصغــر، فقــد تبنــى الصنــدوق االجتامعــي 

اســرتاتيجية لعــام 2017 تتــامىش مــع اســرتاتيجية 

وتوجهــات الدولــة وخاصــة مــن خــالل املحــاور 

ــة: التالي

البيئة الترشيعية واملرشوعات القومية :

الترشيعيــة . 1 البيئــة  تطويــر  يف  املســاهمة 

ومــا  واملتوســطة  الصغــرية  للمرشوعــات 

تتضمنهــا مــن تعديــل ترشيعــات وقوانــني 

ووضــع اســرتاتيجيات تســاهم يف زيــادة أعــداد 

وتنافســيه املرشوعــات الصغــرية واملتوســطة 

االقتصاديــة  التنميــة  يف  دورهــا  وتفعيــل 

املختلفــة. مبحاورهــا 

الدولــة . 2 وتوجهــات  اســرتاتيجية  تبنــي 

التاكــيس  مثــال:  القوميــة  للمرشوعــات 

ــد ســيارات  ــي، تخري األبيــض، مــرشوع جمعيت

للعمــل  الســيارات  تحويــل  امليكروبــاص، 

محــور  منطقــة  تطويــر  الطبيعــي،  بالغــاز 

قنــاة الســويس، اســتصالح املليــون ونصــف 

تطويــر  الروبيــى،  الجلــود  مدينــة  فــدان، 

العشــوائيات، النهــوض مبنطقــة النوبــة، مدينــة 

ــاط، مشــاركة  ــدة مبحافظــة دمي ــاث الجدي األث

الصنــدوق ملكافحــة الهجــرة غــري الرشعيــة، 

األوقــاف. وزارة  مبــادرة 

التوســع يف خلــق رشاكات اســرتاتيجية مــع . 3

ــة  ــات محلي ــن وزارات وهيئ ــة م رشكاء التنمي

ودوليــة، مبــا يعــود بالنفــع واألثــر املبــارش 

ــق  ــام وعــىل خل ــة بشــكل ع يف اقتصــاد الدول

ــاص. ــكل خ ــل بش ــرص عم ف

الخدمات املالية وغري املالية:

تقديــم منظومــة متكاملــة مســتحدثة بشــقيها . 1

املــايل واملتمثلــة يف قــروض ميــرسة مــن خــالل 

تبســيط اإلجــراءات وتحديــث آليــات متويليــة 

جديــدة، وغــري املــايل املتمثــل يف خدمــات 

تدريبيــة وتســويقية بهــدف التطويــر وزيــادة 

القــدرة التنافســية، مبــا يفتــح للمرشوعــات 

مجــاالت اوســع، ســواء يف األســواق املحليــة أو 

ــة. الدولي

اســتكامل منظومــة دعــم الشــباب مــن خــالل . 2

ــة  ــري املالي ــات غ ــاع الخدم ــة قط ــادة هيكل اع

ليتــم اضافــة مجموعــة خدمــات وفقــا ألفضــل 

املامرســات الدوليــة يف التنميــة االقتصاديــة 

التــي تعتمــد عــىل تنميــة املرشوعــات الصغرية 

تقديــم  مــع  دعامئهــا  أهــم  احــدى  كونــه 

كافــة  يف  متخصصــة  ماليــة  غــري  خدمــات 

األنشــطة والقطاعــات اإلنتاجيــة واملختلفــة 

وخاصــة املرشوعــات الزراعيــة واملرشوعــات 

مــع  تتــامىش  التــي  املضافــة  القيمــة  ذات 

محــاور اســرتاتيجية التنميــة املســتدمية للدولــة 

لعــام 2030.

حيــث . 3 والجغــرايف  القطاعــي  االســتهداف 

التوجــه نحــو اســتهداف زيــادة نســبة القطــاع 

الصناعــي يف املرشوعــات الصغــرية وخاصــة 

فكــرة  ودعــم  التشــغيل  كثيفــة  الصناعــة 

املجمعــات الصناعيــة املتخصصــة، واســتهداف 

الصعيــد  مبحافظــات  مرشوعــات  متويــل 

والرتكيــز عمومــاً عــىل املحافظــات األكــرث فقــراً. 

وكذلــك اســتهداف املرشوعــات الكــربى للــرثوة 

أبحاثأبحاث
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الحيوانيــة والســمكية.

التحــول التدريجــي مــن تقديــم الخدمــات غري . 4

ــات  ــد الخدم ــل إىل تحدي ــدون مقاب ــة ب املالي

التــي يتميــز فيهــا الصنــدوق )مــن وجهــه نظــر 

املســتفيدين( وتوفريهــا مبقابــل مــادي بســيط 

مناســب يــزداد تدريجيــا بنــاء عــىل حجــم 

الطلــب عليهــا وكــذا أســعار الخدمــة العادلــة 

بالســوق.

املســاهمة يف إدمــاج القطــاع غــري الرســمي . 5

لتطبيــق  آليــة  ووضــع  الرســمي  بالقطــاع 

عمليــة اإلدمــاج بالتنســيق مــع رشكاء التنميــة 

مــن خــالل وضــع بعــض الحوافــز للمســاعدة 

عــىل التطبيــق مثــال: الرضائــب، التدريــب، 

األرايض،..(.

للمرشوعــات . 6 التنافســية  القــدرة  تعزيــز 

وذلــك مــن خــالل دعــم التجمعــات اإلنتاجيــة 

Cluster وقــد تــم البــدء يف تحفيــز املــوارد 

ــرض. ــذا الغ له

عــىل . 7 االعــامل  حاضنــات  تشــغيل  اعــادة 

افضــل  باســتخدام  الجمهوريــة  مســتوى 

املامرســات العامليــة التــي تســتهدف دعــم 

ــم  ــا ث ــالل احتضانه ــن خ ــدة م ــكار الجدي األف

متويلهــا وتقديــم خدمــات تنميــة األعــامل 

وتنافســيتها.  لنموهــا  الالزمــة 

أمــوال . 8 رؤوس  يف  املســاهمة  آليــة  تفعيــل 

الحاضنــات ورشكات رأس املــال واملخاطــر يف 

منــوذج للرشاكــة بــني القطــاع العــام والقطــاع 

ــامل. ــادة األع ــم ري ــل دع ــن اج ــاص م الخ

تحفيــز انشــاء مراكــز ريــادة اعــامل عــىل . 9

املرشوعــات  لرعايــة  الجمهوريــة  مســتوى 

منــذ بدايتهــا فكــرًة وحتــى تبــدأ وتنمــو وفقــا 

الصغــرية  للمرشوعــات  القومــي  للتعريــف 

الــذي تــم إعــداده عــن طريــق وزارة التجــارة 

والصناعــة والصنــدوق االجتامعــي للتنميــة 

املركــزي  البنــك  قبــل  مــن  اعتــامده  وتــم 

املــرصي خــالل نهايــة ديســمرب 2015.

الرتكيــز عــىل اســتهداف املرشوعــات التــي . 10

التصنيــع  تنتــج الصناعــات املغذيــة عاليــة 

القيمــة املضافــة يف الســوق  والتقنيــة ذات 

والخارجيــة. املحليــة 

ــرشكات املتخصصــة . 11 ــدوق يف ال مســاهمة الصن

ــل متناهــي الصغــر.  يف التموي

إعــادة دراســة تفعيــل بروتوكــول التعــاون مــع . 12

ــة املنــح  الهيئــة القوميــة للربيــد لتيســري عملي

والتحصيــل عــىل عمــالء التمويــل متناهــي 

ــىل  ــالء ع ــجيع العم ــة إىل تش ــر باإلضاف الصغ

املؤسســة  هــي  الهيئــة  ان  االدخــار حيــث 

البنكيــة الوحيــدة التــي تقــدم التحويــالت 

النقديــة واالدخــار.

للتعريــف . 13 التســويقية  الحمــالت  تكثيــف 

بالصنــدوق ونــرش دوره مــن خــالل إنشــاء 

املرشوعــات  لتنميــة  متخصصــة  وحــدة 

خدميــة. أو  اقتصاديــة  وزارة  بــكل  الصغــرية 

دراســة إمكانيــة التعامــل مــع أكــرث مــن جهــة . 14

تأمينيــة تتناســب مــع طبيعــة عمــل الصنــدوق 

التأمــني. وثائــق  وتســييل  التعويضــات  لتيســري رصف 

التنمية املجتمعية والبرشية:

توفــري فــرص تشــغيل وبنــاء قــدرات ومهــارات . 1

الشــباب العاطلــني وذلــك ملواجهــة األزمــة 

االقتصاديــة الحاليــة حيــث يتــم الرتكيــز عــىل 

القطاعــات  يف  العاملــة  كثيفــة  املرشوعــات 

فــرص  زيــادة  إىل  تهــدف  التــي  املختلفــة 

ــام  ــات، ك ــباب والفتي ــبة للش ــغيل بالنس التش

يتــم الرتكيــز عــىل املحافظــات األكــرث فقــراً 

ــر. ــة الفق ــاً لخريط طبق

ــة . 2 ــل برامــج التشــغيل كثيــف العامل دراســة تحوي

مــن مصــادر  يتــم متويلــه  برنامــج قومــي  إىل 

الدولــة ويكــون الصنــدوق االجتامعــي للتنميــة 

هــو ذراع الدولــة املســؤول عــن إدارة هــذا الربنامــج.

تدبري املوارد املالية:

التعــاون مــع وزاره التعــاون الــدويل بشــأن اســتقطاب 

مــوارد متويــل خارجيــة ميــرسة تتوافــق مــع توجيهــات 

رئيــس الجمهوريــة لدعــم املرشوعــات الصغــرية فضــال 

عــن توفــري العملــة الصعبــة لســد احتياجــات البــالد، 

هــذا باإلضافــة إىل الحصــول عــىل متويــل جديــد 

لتنفيــذ مرشوعــات كثيفــة العاملــة يف البنيــة األساســية 

والتنميــة املجتمعيــة والتدريــب، وكــذا تعبئــة املــوارد 

تنميــة األعــامل )جهــات  املاليــة لدعــم خدمــات 

ــة(.  ــة – CSR – حكوم مانح

االهتامم باملرأة:

ــة . 1 ــة املعــرض األول ملنتجــات املــرأة املرصي إقام

العــام 2017 تحــت شــعار »رائــدات أعــامل 

مــرص« بالتعــاون مــع املجلــس القومــي للمــرأة 

وتحــت رعايــة رئيــس الجمهوريــة عبــد الفتــاح 

ــرأة«. ــام امل ــام 2017 »ع ــار ع الســييس باعتب

للتنميــة . 2 االجتامعــي  الصنــدوق  يســتهدف 

النــوع  ختــم  شــهادة  عــىل  الحصــول 

االجتامعــي)Gender seal( لتكــون أول مؤسســة 

ــة،  ــهادة العاملي ــذه الش ــىل ه ــل ع ــة تحص مرصي

متنــح  عامليــة  شــهادة  مبثابــة  هــو  والختــم 

للمؤسســات التــي تعمــل عــىل املســاواة بــني 

الجنســني ومتكــني املــرأة وذلــك مــن خــالل دمــج 

سياســات النــوع االجتامعــي يف جميــع السياســات 

املرشوعــات. جميــع  تنفيــذ  ويف  الداخليــة 

خاصــة . 3 جديــدة  متويليــة  منتجــات  تطويــر 

واجتامعيــا. اقتصاديــا  متكينهــا  لزيــادة  باملــرأة 

التوســع يف ادمــاج النــوع االجتامعــي يف الربامــج . 4

وكــذا  الصنــدوق  يف  املختلفــة  واملرشوعــات 

ــب. ــج التدري برام
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ــكالت  ــم املش ــة أه ــة البحثي ــذه الورق ــتعرض ه تس

ــلبا  ــر س ــي تؤث ــة والت ــه البيئ ــي تواج ــر الت واملخاط

ــة بشــكل عــام  ــات الحي عــىل صحــة األفــراد والكائن

كــام تــربز رضورة عمــل الحكومــات عــىل إرســاء 

اآلليــات القانونيــة الكفيلــة بحاميــة البيئــة لعالقتهــا 

الوطيــدة بتحقيــق التنميــة املســتدامة. ويف هــذا 

ــدان التــي أدركــت  الســياق يعتــرب املغــرب مــن البل

أهميــة الحفــاظ عــىل البيئــة ووضعــت اســرتاتيجيات 

ــتحق  ــا تس ــن تجربته ــل م ــا يجع ــو م ــا وه لحاميته

ــل. ــة والتحلي الدراس

وعــىل الرغــم مــن أن لفظ البيئــة  أصبح مــن األلفاظ 

شــائعة االســتعامل يف الوقــت الحــارض، إال أنــه مــن 

الصعــب وضــع تعريــف محــدد لهــا، ويرجــع ذلــك 

إىل تبايــن مدلولهــا تبعــا لنمــط العالقــة التــي تربــط 

ــون  ــن الباحث ــث تباي ــالح، حي ــذا االصط ــان به اإلنس

ــف محــدد  ــام بينهــم يف وضــع تعري واملختصــون في

ــددت  ــع، فتع ــه الجمي ــق علي ــة يتف ــالح البيئ الصط

تبعــا لذلــك التعاريــف يف هــذا الشــأن.فهي املحيــط 

املــادي الــذي يعيــش فيــه اإلنســان مبــا يشــمل مــن 

مــاء وهــواء وفضــاء وتربــة وكائنــات حيــة ومنشــآت 

شــيدها إلشــباع حاجياتــه.

كــام تعــرف البيئــة أيضــا عــىل أنهــا الوســط أو املجال 

ــر  ــر ويؤث ــان يتأث ــه اإلنس ــش في ــذي يعي ــكاين ال امل

ــن  ــكاين م ــال امل ــذا املج ــتمله ه ــا يش ــكل م ــه، ب في

عنــارص ومعطيــات ســواء كانــت طبيعيــة كالصخــور 

ــة  ــة وترب ــادر طاق ــادن ومص ــن مع ــه م ــا تضم وم

ومــوارد ميــاه وعنــارص مناخيــة مــن حــرارة وضغــط  

وريــاح وأمطــار ونباتــات طبيعيــة وحيوانــات بحريــة 

وبريــة، أو معطيــات برشيــة أســهم اإلنســان يف 

وجودهــا مــن عمــران  وطــرق نقــل ومواصــالت 

ــخ ــدود... ال ــع وس ــزارع ومصان وم

تعــاين البيئــة مــن الكثــري مــن املشــاكل والتحديــات، 

ولكــن ميكــن إجــامل أو حــرص كل هــذه املشــاكل يف 

نقطتــني أساســيتني هام:التلــوث  واإلســتنزاف.

ــة  ــي  بأهمي ــاد درجــة الوع ــن ازدي ــم م ــىل الرغ وع

املحافظــة عــىل البيئــة إال أن هــذه األخــرية  شــهدت 

ــع  ــك يف جمي ــل وذل ــن قب ــدث م ــا مل يح ــا عالي تلوث

عنــارص البيئــة مــن هــواء وغــذاء وتربــة وميــاه 

أبحاث

معامل  امل�ضتدامة:  والتنمية  البيئة 

الأزمة واآفاق التجاوز يف املغرب

د. رضوان العنبي

باحث يف القانون العام

عىل الرغم من ازدياد درجة الوعي  بأهمية املحافظة عىل البيئة إال أن هذه األخرية  شهدت 

تلوثا عاليا مل يحدث من قبل، ويف هذا اإلطار تعالت األصوات املنادية  برضورة املحافظة عليها 

وحاميتها من التدهور، وأصبحت البيئة وما يصيبها من تدهور موضوعا للدراسات واألبحاث 

العلمية والشغل الشاغل للباحثني والعلامء يف مختلف املجاالت بهدف الحد من هذا التدهور 

أو التقليل منه عىل األقل، كام حظي موضوع البيئة باالهتامم أيضا من قبل النظم القانونية 

املختلفة إن عىل املستوى العاملي أو عىل املستوى الوطني.
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املنزليــة  اإلنســان  مخلفــات  وتزايــد  وضوضــاء 

اســتخدام  يف  واإلرساف   ، الخطــرة  والصناعيــة 

املبيــدات ، ومــن االعتــداء عــىل األرض الزراعيــة 

وعــىل املســاحات الخــرضاء الرضوريــة الســتمرار 

مــن  مختلفــة  أنــواع  انقــراض  ومــن   ، اإلنســان 

الحيوانــات والنباتــات ، كل ذلــك أدى إىل تدهــور 

واضــح وبــارز يف البيئــة انعكــس بــدوره عــىل حيــاة 

اإلنســان وصحتــه وحيويتــه. 

ويتضــح مــن ذلــك أن معظــم أســباب تدهــور البيئــة 

وتلوثهــا يرجــع إىل أنشــطة اإلنســان نفســه ألنــه 

ــذي  ــة وال ــالمه البيئ ــة وس ــاره صح ــع يف اعتب مل يض

الطبيعيــة  البيئــة  تغيــري  عــىل  بــدوره  ينعكــس 

ــات  ــان والكائن ــه اإلنس ــش في ــذي يعي ــط ال واملحي

ــرى. ــة األخ الحي

لقــد اعتــرب التدهــور البيئــي وملــدة طويلــة أثــر 

حتمــي للتقــدم الصناعــي والتكنولوجــي  أو أنــه 

ــا  ــل م ــه مقاب ــب دفع ــذي يج ــن ال ــن الثم ــوع م ن

تحقــق مــن تقــدم، وكان الحديــث عــن حاميــة 

ــرتف،  ــة مــن هــذا التدهــور يعــد نوعــا مــن ال البيئ

للتدهــور  الســلبية  لآلثــار  البرشيــة  تتفطــن  ومل 

البيئــي إال مــع النصــف الثــاين للقــرن العرشيــن عــىل 

ــزت  ــي ه ــة الت ــوارث البيئي ــن الك ــة م ــر مجموع إث

العــامل، األمــر الــذي أدى إىل زيــادة االهتــامم بشــكل 

متصاعــد بالقضايــا البيئيــة وعــىل كافــة املســتويات، 

حيــث أضحــت البيئــة أحــد الرهانــات املعــارصة ذات 

ــادي. ــاط االقتص ــة والنش ــق بالتنمي ــاط الوثي االرتب

ويف هــذا اإلطــار تعالــت األصــوات املناديــة بــرضورة 

املحافظــة عليهــا وحاميتهــا مــن التدهــور، وأصبحــت 

البيئــة ومــا يصيبهــا مــن تدهــور موضوعا للدراســات 

للباحثــني  الشــاغل  والشــغل  العلميــة  واألبحــاث 

ــن  ــد م ــدف الح ــاالت به ــف املج ــامء يف مختل والعل

ــام  ــل، ك ــىل األق ــه ع ــل من ــور أو التقلي ــذا التده ه

ــل  ــن قب ــامم أيضــا م ــة باالهت حظــي موضــوع البيئ

النظــم القانونيــة املختلفــة إن عــىل املســتوى العاملي 

ــي. أو عــىل املســتوى الوطن

وقــد بــدأ االهتــامم بالبيئــة عــىل املســتوى العاملــي 

ــم املتحــدة  ــا مــن مؤمتــر األم بشــكل واضــح انطالق

للبيئــة البرشيــة املنعقــد مبدينــة ســتوكهومل بالســويد 

ــرة  ــر للم ــذا املؤمت ــش ه ــث ناق ــام 1972 ، حي يف ع

الفقــر  بواقــع  وعالقتهــا  البيئــة  القضايــا  األوىل 

وغيــاب التنميــة يف العــامل، وتــم اإلعــالن عــن أن 

ــة،  ــداء البيئ ــد أع ــام أش ــة ه ــاب التنمي ــر وغي الفق

ــدول  ــة أخــرى انتقــد مؤمتــر ســتوكهومل ال مــن ناحي

والحكومــات التــي الزالــت تتجاهــل البيئــة عنــد 

ــر  ــذا املؤمت ــن ه ــدر ع ــد ص ــة  وق ــط للتنمي التخطي

ــني  ــات ب ــادئ العالق ــت مب ــة تضمن ــة دولي أول وثيق

ــات  ــة الحكوم ــو كاف ــي تدع ــات الت ــدول والتوصي ال

واملنظــامت الدوليــة التخــاذ تدابــري مــن أجــل حامية 

ــة. ــوارث البيئي ــن الك ــة م ــاذ البرشي ــة وإنق البيئ

البيئــة  العاملــي مبوضــوع  االهتــامم  تعــزز  وقــد 

ــم  ــر، األم ــالل مؤمت ــن خ ــرب م ــكل أك ــا بش وحاميته

املتحــدة للبيئــة والتنميــة املنعقــد مبدينــة ريــو 

ديجانــريو  بالربازيــل   ســنة 1992. وقــد خــرج هــذا 

املؤمتــر مبجموعــة مــن الوثائــق القانونيــة  متثلــت يف 

ــامل  ــدول أع ــو )، وج ــالن ري ــة األرض(إع ــالن قم إع

القــرن 21 ،  ومبــادئ حاميــة الغابــات باإلضافــة إىل 

ــوع  ــة التن ــذا اتفاقي ــة وك ــريات املناخي ــة التغ اتفاقي

البيولوجــي، وتجــدر اإلشــارة إىل أن كل هــذه الوثائــق 

تضمنــت اإلشــارة إىل فكــرة التنميــة املســتدامة التــي 

تســعى إىل تلبيــة حاجيــات وطموحــات األجيــال 

الحــارضة مــن املــوارد البيئيــة مــن دون اإلخــالل 

بقــدرة األجيــال القادمــة عــىل تلبيــة حاجياتهــا منهــا، 

كــام تهــدف التنميــة املســتدامة إىل تحقيــق التــوازن 

بــني متطلبــات التنميــة مبختلــف أشــكالها وصورهــا 

البيئــة  املــوارد  حاميــة  ومقتضيــات  جهــة  مــن 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــة م ــرثوات الطبيعي وال

ــد  ــة هــذا املوضــوع مــن االهتــامم املتزاي ــأيت أهمي وت

واملنظــامت  الحكومــات  مســتوى  عــىل  بالبيئيــة 

ــى عــىل املســتوى  ــة واإلعــالم وحت ــة ذات الصل الدولي

الشــعبي وخاصــة بعــد الكــوارث واألزمات البيئــة التي 

بــرزت يف العقــود األخــرية، كــام هــو الحــال بالنســبة 

لظاهــرة االحتبــاس الحــراري، إتــالف مجــال واســع من 

املســاحات الغابويــة، نــدرة وتراجــع مســتويات امليــاه 

ــد مــن املناطــق. ــة يف العدي العذب

كــام تكمــن اهميتــه يف التعــرض اىل األســباب املفضيــة 

ــا  ــع يف اغلبه ــي ترج ــا والت ــة وتلوثه ــور البيئ اىل  تده

ــم بطــرق  ــذي يت اىل اإلنســان واســتغالله للمــوارد وال

خاطئــة األمــر ،مــام فــرض التفكــري يف اآلليــات العملية  

الكفيلــة بضــامن تحقيــق املوازنــة بــني متطلبــات 

ــة. ــة البيئ ــات حامي ــة ومقتضي التنمي

املســتدامة  والتنميــة  »البيئــة  موضــوع  ويطــرح 

ــة  ــرب« جمل ــاوز يف املغ ــاق التج ــة وأف ــامل األزم :مع

مــن التســاؤالت مــن قبيــل: 

ما هي مظاهر التدهور البيئي باملغرب؟ •

الوضــع  • تــردي  يف  املســؤولية  يتحمــل  مــن 

لبيئــي؟ ا

ما هي ركائز التنمية املستدامة؟ •

قبــل  • مــن  املتخــذة  اآلليــات  فعاليــة  مــدى 

املــرشع  يف تحقيــق التــوازن بــني متطلبــات 

التنميــة املســتدامة  مــن جهــة  ومقتضيــات 

حاميــة البيئــة مــن جهــة أخــرى؟

ــرتدي  • ــي امل ــع البيئ ــاوز الوض ــن تج ــف ميك كي

ووفــق أي آليــات؟ 

تســاؤالت وأخــرى ســنحاول اإلجابــة عنهــا مــن خــالل 

املحــاور التاليــة:

املحور االول: معامل األزمة البيئية باملغرب •
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ــل  • ــة مدخ ــىل البيئ ــاظ ع ــاين: الحف ــور الث املح

ــتدامة ــة املس ــق التنمي لتحقي

االزمــة  معالــم  االول:  المحــور 
بالمغــرب: البيئيــة 

إن موضــوع البيئــة هــو موضــوع الحيــاة عــىل هــذا 

الكوكــب يف صورتهــا الطبيعيــة والبرشيــة. وهــي 

بهــدف  األرض  عــىل  يعيــش  مــن  كل  مســؤولية 

ــاة  ــارص الحي ــس التســبب يف تدمــري عن إعامرهــا ولي

ــد اإلنســان  ــن يتحقــق اال بي ــا, وهــذا الهــدف ل فيه

لكــن يبــدو انــه يف طريقــه إىل الرفاهيــة قــد تعــدى 

حــدوده حتــى غــدت ترصفاتــه هــي مصــدر تلــوث 

ــر  ــض الظواه ــتثنينا بع ــا. واذا اس ــة واألرضار به البيئ

التــي تتــم يف اطــار الطبيعــة نفســها وفقــا لقوانينهــا 

اال أن قضايــا البيئــة تــدور كلهــا حــول اإلنســان فهــي 

ــان  ــه االنس ــع اخي ــه م ــا يف تعامل ــه : ام ــن صنع م

التخطيــط  مــن ســوء  وامــا  املدمــرة،  كالحــروب 

االقتصــادي واالجتامعــي , وامــا مــن ســوء إدارة 

اســتعامل املــوارد ومــا ينتــج عنهــا مــن تلــوث البيئــة 

ــو.  ــر والج ــرب والبح ــة يف ال الطبيعي

الفرع االول: مظاهر األزمة البيئية باملغرب

شــهد املغــرب تغــريات هائلــة يف القــرن الحــايل فقــد 

ارتفــع عــدد ســكانه مــن نحــو 29 680 069 مليــون 

ــاً  ــاً حالي ــن 33 مليون ــرث م ــرن إىل أك ــذ ق ــمة من نس

ــت  ــة وتضاءل ــرتة  تدهــورت البيئ ،وخــالل هــذه الف

ــن  ــة مل تك ــاط تنموي ــة أمن ــة  نتيج ــوارد الطبيعي امل

مســتدامة اىل حــد بعيــد. ويف معظــم الحــاالت كانت 

ــن  ــات م ــا  مجموع ــة يف غالبيته ــات املربمج السياس

ــا  ــد منه ــل القص ــرية األج ــة القص ــراءات املؤقت اإلج

معالجــة تحديــات آنيــة دون االنخــراط يف عمليــات 

ــه.   ــة األجــل يف الوقــت ذات ــط طويل تخطي

ورغــم تعــدد وتنــوع املشــاكل البيئيــة إال أنــه عمومــا 

ميكــن تصنيفهــا إىل مشــاكل تــؤدي  إىل تــردي البيئــة 

الطبيعيــة وأخــرى تؤثــر يف جــودة البيئــة الحرضيــة.                                                                                                                     

الفقرة األوىل : التلوث البيئي وتدهور املوارد الغابوية 

ــل  ــن قب ــدث م ــا مل يح ــا عالي ــة  تلوث ــهدت البيئ ش

وذلــك يف جميــع عنارصهــا مــن هــواء وغــذاء وتربــة 

وميــاه وضوضــاء وتزايــد مخلفــات اإلنســان املنزليــة 

ــة الخطــرة. والصناعي

كــام ســاهم التوســع العمــراين  يف القضــاء عــىل 

الغطــاء النبــايت يف العــامل عامــة ،حيــث توســعت 

ــم  ــام ت ــاف ك ــرى واألري ــا الق ــت إليه ــدن وضم امل

قطــع  إىل  أدى  ذلــك  وكل  مــدن جديــدة  انشــاء 

اعــداد كثــرية مــن األشــجار ومل تراعــي اهميــة هــذه 

ــار  ــو واآلث ــف الج ــة وتلطي ــت الرتب ــجار يف تثبي األش

البيئيــة األخــرى.

اوال:   التلوث البيئي                                                           

يعــرف التلــّوث البيئــي انــه التغيــريات غــري املرغوبــة 

كنتيجــة  أو جزئيــا  كليــا  باإلنســان  يحيــط  فيــام 

ألنشــطته  مــن خــالل حــدوث تأثــريات مبــارشة 

أو غــري مبــارشة تغــري مــن املكونــات الطبيعيــة 

ــىل  ــر ع ــام يؤث ــة م ــة للبيئ ــة والبيولوجي والكيميائي

اإلنســان ونوعيــة الحيــاة التــي يعيشــها، وميكــن 

تنقســم مصــادر التلــوث إىل مجموعتــني: 

1- التلوث الطبيعي:

ــل :  ــا مث ــة ذاته ــن البيئ ــة م ــات النابع ــي امللوث وه

ــىل  ــة ع ــان الرملي ــف الكثب ــني - زح ــزالزل - الرباك ال

املــزارع واإلمطــار الغزيــرة التــي تجــرف الرتبــة 

ولكــن مبشــيئة اللــه وبعــد فــرتة مــن الزمــن تــوازن 

الطبيعــة نفســها. 

2- التلوث بسبب النشاط البرشي:

وميكن ان ندرج يف هذا اإلطار:

أ- تلــوث امليــاه:  ويعــد تلــوث امليــاه إحدى املشــاكل 

البيئيــة التــي تخــل بتــوازن الوســط الطبيعــي ذلــك 

أن التزايــد الدميغــرايف والتوســع العمــراين وتكاثــر 

ــاع  ــل أدت إىل ارتف ــا عوام ــة كله ــطة الصناعي األنش

نســبة امليــاه املســتعملة التــي أضحــت تهــدد املــوارد 

ــائل  ــف وس ــل ضع ــا يف ظ ــوث خصوص ــة بالتل املائي

األساســية  التجهيــزات  وغيــاب  الســائل  التطهــري 

ــار  ــم اآلث ــايئ مــام أدى إىل تفاق ــوث امل ملكافحــة التل

البيئيــة والصحيــة الناجمــة عــن تلــوث امليــاه ســواء 

ــة. ــاه البحري ــة أو املي ــاه القاري ــر باملي ــق األم تعل

وميكــن إرجــاع تلــوث امليــاه القاريــة الســطحية منهــا 

والجوفيــة إىل مصــادر متعــددة مــن أهمهــا:

- التلــوث الناتــج عــن امليــاه املســتعملة املنزليــة 

والصناعيــة؛

- التلــوث الفالحــي الناتــج عــن االســتعامل الكثيــف 

إىل  يــؤدي  مــام  الحرشيــة  واملبيــدات  لألســمدة 

اإلرضار بالفرشــات املائيــة الباطنيــة

وأكيــد أن تلــوث امليــاه القاريــة  مبختلــف مصــادره 

ــاع  ــر يف ارتف ــذي يظه ــا ال ــؤدي إىل تدهــور جودته ي

درجــة امللوحــة فيهــا  وتراكــم النفايــات وبقايــا 

ــل , أضــف إىل  ــة للتحل ــة غــري القابل املــواد الكياموي

ــة, إذ  ــا  مــن أرضار صحي ــج عــن تلوثه ــا ينت ــك م ذل

أن انتشــار املســتنقعات يــؤدي إىل ظهــور الحــرشات 

تفتقــد  التــي  املناطــق  يف  خصوصــا  والجراثيــم 

لشــبكات التطهــري والــرصف الصحــي وبالتــايل تظهــر 

ــاه. ــوث املي ــة بتل ــراض املرتبط ــن األم ــد م العدي

- كــام تتعــرض البيئــة البحريــة ألشــكال مختلفــة مــن 

التلــوث  ناتجــة عــن مصــادر أرضيــة أو بريــة أو نتيجة 

ــات  ــص مــن النفاي ــة أو بفعــل التخل األنشــطة البحري

أبحاثأبحاث
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وكذلــك التلــوث الــذي تحدثــه ناقــالت البــرتول.

وبالنســبة للبيئــة البحريــة املغربيــة فإنهــا ليســت يف 

مأمــن مــن التلــوث البحــري الــذي تحدثــه املنشــآت 

الســاحلية    املناطــق  بجــوار  املتمركــزة  الصناعيــة 

ــات  ــر بامللوث ــاه البح ــث مي ــبب يف تلوي ــي تس والت

الصناعيــة  النفايــات  عــن  الناجمــة  الكيامويــة 

ــج  ــي تنت ــة الت ــات العضوي ــك امللوث ــة وكذل املعدني

والورقيــة  الســكرية  الصناعــات  نفايــات  عــن 

ــة  ــن الكثاف ــج ع ــا ينت ــك م ــف إىل ذل ــغ. أض واملداب

ــات  ــن نفاي ــيس م ــاحل األطل ــوار الس ــكانية بج الس

دون  البحريــة  امليــاه  يف  تــرصف  ســائلة  منزليــة 

معالجــة كل هــذه العوامــل الربيــة تجعــل الرشيــط 

الســاحيل األطلــيس املمتــد مــن القنيطــرة إىل آســفي 

ــي  ــيج الصناع ــي النس ــن تلث ــرث م ــم أك ــذي يض وال

املغــريب معــرض للتلــوث البحــري. 

ــؤدي  ــة ي ــاه البحري ــوث املي ــه أن تل ومــام ال شــك في

ــاهم  ــام يس ــة ك ــة البحري ــص البيئ ــور خصائ إىل تده

ــاه الشــواطئ ويؤثــر يف النباتــات  يف تــردي جــودة مي

والحيوانــات البحريــة وباألخــص الــرثوة الســمكية 

ــة. الوطني

ب- تلــوث الرتبــة: تتلــوث الرتبــة عــن طريــق طمــر 

النفايــات، خاصــة النفايــات الصناعيــة، حيــث أن 

هــذه النفايــات تحتــوي عــىل معــادن ثقيلــة ســامة 

مثــل الرصــاص والزئبــق وقــد يحــدث تلــوث الرتبــة 

ــدات  ــواع مــرضة مــن املبي ــق اســتخدام أن عــن طري

واألســمدة. وعندمــا يتــم اســتخدام الرتبــة امللوثــة يف 

العمليــات الزراعيــة فإنهــا تنتقــل إىل النباتــات ومنهــا 

إىل اإلنســان. 

ج- تلــوث الهــــواء: يتلــوث الهــواء ببعــض منتجــات 

ــة  ــىل طبق ــر ع ــام يؤث ــارة م ــازات ض ــن غ ــع م املصان

ــايل عــىل صحــة اإلنســان  ــاخ عامــة وبالت األوزون واملن

ــذه الغــازات الضــارة. نتيجــة الستنشــاقه له

د- التلــوث الكيميــايئ: يحــدث هــذا النــوع مــن 

الصناعيــة  النفايــات  طمــر  طريــق  عــن  التلــوث 

ــواع األســمدة  ــق بعــض أن دون معالجــة أو عــن طري

واملبيــدات الضــارة فتنتقــل للرتبــة واملــاء ثــم إىل 

ــم لإلنســان  ــات ث ــوان أو نب ــة مــن حي ــات الحي الكائن

االســتخدام  نتيجــة  الكيميــايئ  التلــوث  ويحــدث 

املفــرط للمنظفــات املنزليــة املحتويــة عــىل مــواد 

ــؤدي إىل  ــارش امل ــون الســبب املب ــي تك ــة والت كيميائي

ــراض املزمنــة.  ــن األم كثــري م

هـــ- التلــوث الضوضــايئ: ارتفعــت نســبة أمــراض 

ــي بســبب  ــر العصب ــاز الهضمــي والتوت ــب والجه القل
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ــادة  ــة الح ــوات العالي ــن األص ــة م ــل مجموع تداخ

والغــري مرغوبــة مــام يســبب اإلزعــاج لإلنســان مثــل: 

ــوارع،..... ــام الش ازدح

ــرة  ــار ظاه ــة  وانتش ــوارد الغابوي ــور امل ــا: تده ثاني

ــر التصح

تكتــيس الــرثوة الغابويــة الوطنيــة أهميــة كبــرية 

ــن  ــا فم ــي تؤديه ــددة  الت ــف املتع ــر للوظائ بالنظ

الناحيــة اإليكولوجيــة تقــوم الغابــة باملحافظــة عــىل 

البيئــة إذ تعمــل عــىل مقاومــة التعريــة واالنجــراف 

ــوث  ــاخ والتخفيــف مــن تل ــل املن وتســاهم يف تعدي

مجــاري  لصبيــب  تنظيمهــا  إىل  باإلضافــة  الهــواء 

امليــاه, واقتصاديــا فــإن الغابــة توفــر املــادة األوليــة 

للعديــد مــن الصناعــات إذ تغطــي قســطا وافــرا 

مــن حاجيــات البــالد مــن املــواد الغابويــة مبختلــف 

أصنافهــا ومــن الناحيــة االجتامعيــة فإنهــا تؤمــن 

أو  بداخلهــا  يعيشــون  الذيــن   للســكان  العمــل 

بجوارهــا , فضــال عــن ذلــك فهــي تســاهم يف تنميــة 

ــرثوة  ــري أن ال ــة. غ ــات املحلي ــة للجامع ــوارد املالي امل

ــة هــي يف تدهــور مســتمر نتيجــة  ــة الوطني الغابوي

ــا  : ــن أهمه ــة م ــانية وطبيعي ــل إنس ــدة عوام لع

ــة  •  االســتغالل الكثيــف لألخشــاب وحطــب التدفئ

ــب  ــن خش ــنوي م ــتهالك الس ــم االس ــث أن حج حي

الوقــود يفــوق 10 ماليــني مــرت مكعــب تقتطــع مــن 

ــوي. الرأســامل الغاب

• االســتغالل التعســفي للغابــة مــن خــالل عمليــات 

القطــع واالجتثــات املبــارشة.

• الرعــي الجائــر الــذي يقصــد بــه تدهــور النباتــات 

الرعويــة مــن قبــل املاشــية بواســطة االســتغالل 

املفــرط للمراعــي الغابويــة مــام يــؤدي إىل إضعــاف 

ــة. ــا وتدهــور الرتب منوه

• وهنــاك عوامــل أخــرى تــؤدي إىل تدهــور الغطــاء 

الغابــوي منهــا ظاهــرة احــرتاق الغابــات, الحــرشات 

والطفيليــات املتلفــة لألشــجار, الضغــط العمــراين 

ــة  ــة املتمثل ــاك العوامــل الطبيعي ــم هن والســياحي ث

ــة. ــة والتصحــر وانجــراف الرتب يف التعري

ــور  ــي تده ــي يعن ــر فه ــرة التصح ــوص ظاه وبخص

ــبه  ــق ش ــة أو املناط ــبه الجاف ــق ش ــة يف املناط الرتب

الرطبــة بســبب عوامــل عديــدة مثــل التغــريات 

ــة أو أنشــطة اإلنســان  ،ومــن أهــم مظاهــر  املناخي

ــد: ــر نج التصح

- انجراف الرتبة؛

- نشاط الكثبان الرملية الثابتة؛

- تناقض الغطاء النبايت وتدهور نوعيته.

وتســاهم عوامــل عــدة يف خلــق هــذا املشــكل نذكــر 

ــا: منه

* العوامــل البرشيــة: وتعتــرب مــن أهــم العوامــل 

التــي تــؤدي إىل خلــق مشــاكل التصحــر, فمعــدالت 

النمــو الســكاين املتزايــدة بشــكل متســارع يفــي اىل 

ــة املختلفــة أقــىص اســتغالل  اســتغالل املــوارد البيئي

لتوفــري الغــذاء والطاقــة. كــام ويتــم اإلفــراط يف قطــع 

األشــجار والغطــاء النبــايت لزحـــف العمـــران.

ــريات  ــظ أن التغ ــن املالح ــة: م ــل الطبيعي *  العوام

ــايل  ــت الح ــامل يف الوق ــهدها الع ــي يش ــة الت املناخي

ــاع يف درجــات الحــرارة عــىل  ــؤدي إىل ارتف ســوف ت

مســتوى العــامل وتغــري يف توزيــع األمطــار مــام يهــدد 

ــة مبظاهــر التصحــر. ــة وشــبه الجاف املناطــق الجاف

جـ ـ تنحرص مظاهر التصحر يف االيت:

متلح الرتبة. •

زحف الرمال. •

تدهور الغطاء النبايت والتنوع الحيوي. •

الفقرة الثانية:  تردي البيئة الحرضية 

تتعــرض البيئــة الحرضيــة بدورهــا الختــالالت ناتجــة 

ــة الســكانية والضغــط العمــراين وتطــور  عــن الكثاف

ــة ،وتجســد  ــة والصناعي األنشــطة اإلنســانية الحرضي

ــات مبختلــف  ــق والنفاي مشــكلتي الســكن غــري الالئ

بيئيــة  أرضار  مــن  عنهــام  يتولــد  ومــا  أصنافهــا 

وصحيــة أهــم النــامذج التــي تــربز الــرتدي البيئــي يف 

ــرضي. ــط الح الوس

اوال :  انتشار السكن غري الالئق 

مــام ال شــك فيــه أن التزايــد املضطــرد للمجــاالت 

الســكنية غــري الالئقــة التــي تفتقــد للربــط بشــبكة املاء 

الصالــح للــرشب والكهربــاء وال تتوفــر عــىل التجهيــزات 

ــم  ــام مالئ ــىل نظ ــري وال ع ــة والتطه ــة بالنظاف املتعلق

ــة  ــات املنزلي ــتعملة والنفاي ــاه املس ــن املي ــص م للتخل

ــة. ــة الحرضي ــؤدي إىل تدهــور البيئ ي

العشــوائية  و»األحيــاء  الصفيــح«  »دور  أن  ذلــك 

والهامشــية« تســبب يف تشــويه املنظــر العمــراين 

والحــرضي وتــؤدي إىل منــو  ال عقــالين للمــدن ، خاصة 

ــدن  ــية للم ــق الهامش ــا يف املناط ــتقر غالب ــا تس وأنه

وتتشــكل مــن »أبنيــة حديديــة أو طينيــة« تتخللهــا 

أزقــة ضيقــة فيهــا مجــاري مليئــة بامليــاه املســتعملة. 

ويف غيــاب قنــوات الــواد الحــار تصبــح تلــك األزقــة 

مرتعــا خصبــا للحــرشات الضــارة والحيوانــات الضالــة 

ــة يف  ــة الصلب ــات املنزلي ــم النفاي ــة إىل  ان تراك إضاف

ــة  ــاء يســاهم يف  انتشــار األوبئ ــات هــذه األحي جنب

ــة. ــراض املعدي واألم

ثانيا: تفاقم معضلة النفايات 

ــة  ــة بيئي ــف أشــكالها معضل ــات مبختل تشــكل النفاي

تزيــد مــن تعقيــد مشــاكل البيئــة الحرضيــة وتــؤدي 

إىل تدهــور الوســط الطبيعــي , حيــث أنــه يف غيــاب 

وســائل وطــرق مالمئــة لتدبريهــا العقــالين باتــت 

ــر عــىل صحــة اإلنســان والبيئــة. تؤث

لقــد ارتفعــت كميــات النفايــات  باملغــرب يف العقــود 
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األخــرية بســبب التوســع الحــرضي والتقــدم الصناعــي 

والتكنولوجــي والتطــور االقتصــادي واالجتامعي.

النفايــات حســب طبيعتهــا إىل نفايــات  وتتنــوع 

ــل  ــة للمعام ــات الغازي ــن املقذوف ــة ع ــة ناجم غازي

واملصانــع ووســائل النقــل، ثــم هنــاك النفايــات 

الحرضيــة  األنشــطة  عــن  تنجــم  التــي  الســائلة 

الصناعيــة واملنزليــة- والتــي تعرضنــا لهــا يف معــرض 

النفايــات  امليــاه- وهنــاك   تلــوث  عــن  حديثنــا 

ــا إىل  ــب إنتاجه ــا حس ــن تصنيفه ــي ميك ــة الت الصلب

نفايــات صلبــة منزليــة ونفايــات صلبــة صناعيــة 

ونفايــات طبيــة.

أمــا عــن األرضار البيئيــة والصحيــة للنفايــات بوجــه 

ــؤدي  ــائلة ت ــات الس ــون النفاي ــص يف ك ــام فتتلخ ع

تلــوث مجــاري األوديــة واألنهــار والطبقــات  إىل 

املائيــة الجوفيــة ،مــام يــؤدي إىل انتشــار الكثــري 

ــوص  ــهال والتيفويد....)..وبخص ــراض, كاإلس ــن األم م

ــواء  ــوث اله ــؤدي إىل تل ــي ت ــة فه ــات الغازي النفاي

ــا  مــام يســبب يف انتشــار األمــراض التنفســية , أم

املنزليــة  أصنافهــا  مبختلــف  الصلبــة  النفايــات 

والصناعيــة والطبيــة فهــي ال تــؤدي إىل تدهــور 

البيئــة إال عندمــا ال يتــم حســن تدبريهــا بإعــادة 

الوســائل  غيــاب  أن  إذ  معالجتهــا،  أو  اســتعاملها 

والطــرق املالمئــة ملعالجــة النفايــات يــؤدي إىل أرضار 

كبــرية تتجســد يف انتشــار األمــراض واألوبئــة وتكاثــر 

الحــرشات الضــارة وتشــويه املناظــر الطبيعيــة. ومــام 

يزيــد يف تعميــق الوضــع أن تلــك النفايات تســاق إىل 

مطــارح عموميــة غــري مراقبــة ،حيــث يتــم التخلــص 

منهــا بطريقــة عشــوائية مــام يــؤدي إىل تلــوث امليــاه 

الســطحية وتلــوث امليــاه الجوفيــة بواســطة تــرسب 

ســائل النفايــات املركــز إىل الفرشــات املائيــة الباطنيــة.

ــة  ــني البيئ ــوازن ب ــالل الت ــل اخت ــاين: عوام ــرع الث الف

ــة ــات التنمي ومتطلب

إن التدهــور الشــديد للبيئــة أىت نتيجــة للتغــريات 

األساســية يف أمنــاط التنميــة البرشيــة يف منتصــف 

ــك  ــذ ذل ــامل من ــد اتســم الع ــرن التاســع عــرش، فق الق

الوقــت وحتــى اآلن بالتغــريات الرسيعــة يف  عــدد 

بــني  الفجــوة  وزيــادة  االســتهالك  الســكان ومنــط 

ــني النمــو وقــدرة  ــزان ب ــاء وعــدم االت الفقــراء واألغني

ــه.  ــىل احتوائ ــة ع البيئ

وقــد واكــب هــذه التغــريات تحــوالت يف األمنــاط 

العمرانيــة ، فقــد تضخمــت العديــد مــن املــدن القامئة  
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ــات إىل  ــرى والبلدي ــن الق ــد م ــت العدي ــام تحول ك

مــدن نتيجــة لألنشــطة الصناعيــة التــي توطنــت بهــا. 

فكيــف اثــر التزايــد الســكاين عــىل البيئــة وســاهم يف 

تدهورهــا؟

الفقــرة االوىل: النمــو الســكاين املتســارع واثــره عــىل 

لبيئة ا

تشــكل الزيــادة املســتمرة يف عــدد الســكان واحــدة 

ــد  ــا العدي ــاين منه ــي تع ــة الت ــاكل الضخم ــن املش م

مــن الــدول يف وقتنــا الحــارض، فاالرتفــاع الهائــل 

لعــدد الســكان يــؤدي اىل اســتغالل املــوارد الطبيعيــة 

ــني  ــني االثن ــوازن ب ــدم الت ــا ع ــق نوع ــايل يخل وبالت

ــن  ــكاين م ــم الس ــرا للتضخ نظ

جهــة يقابلــه عــدم توفــر املــوارد والغــذاء والســكن 

املالئــم مــن جهــة اخــرى. 

والتوزيــع  النمــو  مثــل  عوامــل  تلقــي  وهكــذا 

ــدن  ــني امل ــة ب ــرة العالي ــة اىل الهج ــكاين باإلضاف الس

ــتهالك  ــاط االس ــع امن ــة م ــة مجتمع ــباب مختلف ألس

البــرشي تبعاتهــا عــىل البيئــة التــي لهــا حــدود 

بقطــع  واالســتمرار  النفايــات  الســتيعاب  وقــدرة 

ــري أو  ــة لغــرض ال ــاه العذب االشــجار والحاجــة للمي

البــرشي. االســتهالك 

ومــع اســتمرار تطــاول االنســان عــىل البيئــة لتوفــري 

الغــذاء الــالزم نظــرا الرتفــاع اعــداد الســكان  ومــع 

حينهــا  ،يعمــد  للزراعــة  الصالحــة  االرايض  قلــة 

ــة  ــدات الحرشي ــة واملبي ــواد الكيمياوي ــتخدام امل الس

بشــكل كبــري ومســتمر وبــدون توقف.مــام انعكــس 

ــىل  ــا ع ــا قدرته ــة  وافقده ــة الرتب ــىل نوعي ــلباً ع س

االنتــاج وهــذا لــه تأثــري واضــح عــىل املحاصيــل 

الزراعيــة وهــذا حتــام يــؤدي اىل االخــالل باالقتصــاد 

ــي. الوطن

ان النمــو الهائــل والغــري املتــوازن بــني املناطــق 

الحرضيــة والقرويــة واحــدة مــن املــؤرشات الســلبية  

التــي تؤثــر عــىل بنيــة الخدمــات االساســية وضعــف 

قدرتهــا الســتيعاب الزيــادة الســكانية , ذلــك ان 

التوســع العشــوايئ للمــدن الــذي ميتــد لــألرايض 

ــر عــىل  ــاء والســكن يؤث ــح للبن ــي ال تصل الهشــة الت

والحيــواين  الزراعــي  اإلنتــاج  معــدالت  انخفــاض 

وهجــرة الطيــور والحيوانــات وبالتــايل ينــدر بتدمــري 

ــة. البيئ

أبحاثأبحاث



73 المدينة العربية /  العدد 181

كــام ان  النمــو الســكاين يســاهم يف نشــوء التصحــر 

ذلــك ان زيــادة الطلــب عــىل الغــذاء والســكن 

ــنويا  ــة س ــتنزاف األرايض الزراعي ــرض اس ــاه يف واملي

التــي تدهــورت رسيعــا وأصبحــت مهيئــة للتصحــر.

وعمومــا أصبــح الوضــع البيئــي يســتدعي رضورة 

وضــع الخطــط للتنميــة البرشيــة والتوزيــع الســكاين 

لوقــف  الوحيــد  الحــل  االمثــل وهــو  باألســلوب 

عشــوائية زيــادة الســكان داخــل املــدن  التــي تعــاين 

ــر  ــه ايضــا ســوء تقدي ــال يصحب انفجــارا ســكانيا هائ

ــرد. ــة الف ــب حص ــة بحس ــوارد الطبيعي ــع امل توزي

الفقرة الثانية تشتت البنيات اإلدارية

تتــوزع االختصاصــات البيئيــة يف املغــرب عــىل بنيــات 

عديــدة ومســتويات مختلفــة  ذلــك ان تدخــالت 

املرافــق اإلداريــة ال تتجــىل فقــط عــىل مختلــف 

املســتويات الجغرافيــة واملؤسســاتية ) املركزيــة ، 

الجهويــة ، املحليــة( ،ولكــن تنصــب عــىل مهــام جــد 

ــة. ــة وتقني متنوعــة ذات طبيعــة سياســية واقتصادي

ويرتبــط هــذا «التشــتت »  يف االختصاصــات بتعــدد 

ــاء  ــتحالة إنش ــة وإىل اس ــم البيئ ــي ته ــاالت الت املج

مركــز وحيــد للقــرار، إذ أن العديــد مــن اإلدارات 

ــا. ــا وحاميته ــؤولية إدارته ــم مس تتقاس

وهنا يطرح التساؤل التايل:

ــل إلدارة  ــرب ؟ ه ــة يف املغ ــري البيئ ــع تدب ــن يرج مل

وحيــدة أم إلدارات متعــددة ؟

أوال: هشاشة اإلطار املؤسسايت املكلف بالبيئة

ســار املغــرب كغــريه مــن العديــد مــن الــدول عــىل 

خطــى  توزيــع املهــام البيئيــة بــني وزارات عديــدة، 

اســتثنينا  إذا  البيئــة-  إدارة  تســند  مل  أنــه  حيــث 

إىل    1998- وإىل   1994 بــني  مــا  املمتــدة  الفــرتة 

ســلطة وزاريــة تتمتــع باختصــاص عمــودي عــىل 

ــي تعمــل  ــوزارات األخــرى الت ــن ال ــد م ــرار العدي غ

ــاك  ــس هن ــوم لي ــة الي ــإىل غاي ــو. ف ــذا النح ــىل ه ع

ــات  ــة باالختصاص ــة خاص ــة بصف ــة مكلف وزارة تقني

السياســية واإلداريــة التــي متــس البيئــة  ، بــل  ترتبــط  

بــوزارات أخــرى لهــا مهــام أساســية ورئيســية تبقــى 

ــة. ــة ثانوي ــة مهم ــا البيئ يف إطاره

 ففــي ســنة 1972 أضيفــت  البيئــة اىل  الــوزارة 

ــتمرت  ــياحة واس ــري والس ــكنى والتعم ــة بالس املكلف

ــي  ــنة الت ــي الس ــة 1977 وه ــوزارة إىل غاي ــذه ال ه

شــكل  وهيكلتهــا يف  تنظيمهــا  إعــادة  فيهــا  تــم 

ومــن  الوطنــي.  الــرتاب  وإعــداد  الســكنى  وزارة 

هنــا نالحــظ اختفــاء كلمــة بيئــة يف هــذه التســمية 

ــة عــىل مســتوى  ــة اإلداري ــدة ، ولكــن الوصاي الجدي

التنســيق بقيــة يف أيــدي هــذه الــوزارة وبالضبــط يف 

قســم البيئــة التابــع ملديريــة إعــداد الــرتاب الوطنــي.

األخــرية  هــذه  عــىل  أطلقــت   1985 أبريــل  ويف 

ــة  ــي والبيئ ــرتاب الوطن ــداد ال ــري وإع ــة التعم مديري

، وتحتــوي عــىل قســم للبيئــة الــذي تــم ربطــه 

بــوزارة الداخليــة. وقــد ورثــت هــذه األخــرية ســلطة 

 ، البيئــي  املجــال  يف  الحكومــي  العمــل  تنســيق 

ــيق  ــع وتنس ــا وض ــود له ــه يع ــدد فإن ــذا الص ويف ه

ضــامن  شــأنها  مــن  التــي  واألعــامل  الدراســات 

ــة  ــي ومحارب ــط الطبيع ــي للوس ــوازن اإليكولوج الت

التلــوث واالنبعاثــات، كــام تهــدف إىل حامية الوســط 

ــة  ــطة ثالث ــذه األنش ــوم به ــاة  . وتق ــني الحي وتحس

مصالــح تشــكل قســم البيئــة وتتمثــل يف :

  –  مصلحــة املؤسســات البرشيــة للوقايــة ومحاربــة 

التلــوث وكل مــا يســببه،

–   مصلحة حامية الوسط الطبيعي،

–   مصلحة اإلعالم والعالقات العامة.

ويف 1998 وبعــد إلغــاء وزارة البيئــة تــم ربطهــا 

بــوزارة التعمــري واإلســكان لتحمــل اســم وزارة البيئــة 

ــكان. ــري واإلس والتعم

يتبــني مــام ســبق ان  اإلطــار املؤسســايت يبقــى 

ــى  ــه تبق ــائل عمل ــات ووس ــيج والبني ــف النس ضعي

جــد مقلصــة وهــو مــا يحــد مــن قدرتهــا عــىل 

تحمــل مســؤولياتها الثقيلــة واملعقــدة التــي متنحهــا 

لهــا النصــوص القانونيــة.

ثانيا: وزارت عديدة للبيئة.

ــف باملســؤوليات  ــن اإلدارات تتكل ــد م ــاك العدي هن

املختلفــة التــي ترتبــط بحاميــة الطبيعــة أو مراقبــة 

التلــوث ،ونســوق هنــا مثــال وزارة الفالحــة والتنميــة 

القرويــة والصيــد البحــري التــي أنطهــا املــرشع 

صالحيــات عديــدة  يف مجــال حاميــة الطبيعــة ، فهي 

تضــم مديريــة امليــاه والغابــات التــي تهتــم بحاميــة 

ــات  ــة واملحمي ــق الوطني ــات والحدائ ــداد الغاب وإع

الطبيعيــة ، وللــوزارة أيضــا دور يف حاميــة األرايض 

ــني  ــق وتحس ــر وخل ــات والتصح ــة اإلنجراف ومحارب

مســاحات رعويــة مبراقبــة ســالمة النباتــات مــن 

األمــراض ، والضبــط الصحــي والبيطــري ، كــام أنهــا 

تنظــم مامرســة القنــص والصيــد القــاري فتــرتأس 

املجلــس األعــىل للقنــص وكــذا لجنــة الصيــد يف امليــاه 

ــة . القاري

ــا دورا مهــام  ــز مــن جانبه كــام تلعــب وزارة التجهي

ــد  ــاع ض ــة بالدف ــي مكلف ــة ، فه ــن البيئ ــاع ع للدف

ــوث  ــة وتل ــح الكريه ــوث والروائ ــباب التل ــر أس تكاث

امليــاه واحتياطــات الصحــة واألمــن التــي يجــب 
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احرتامهــا يف االســتغالل الصناعــي وكذلــك مراقبــة 

املؤسســات املنظمــة.

فضــال عــن ذلــك تتوفــر وزارة التجهيــز عــىل مندوبية 

دامئــة لتســيري امللــك العــام ، ولهــذا الغــرض تتمتــع 

بأهليــة إعطــاء تراخيــص أخــذ امليــاه ، إقامــة معامــل 

اســتغالل امليــاه ومتلــك أيضــا ســلطة اإلغــالق التلقايئ 

ملآخــذ امليــاه املســتعملة بــدون ترخيــص مســبق أو 

ــوزارة  ــة ال ــع لوصاي ــة ، ويخض ــري عقالني ــة غ بطريق

ــح الــرشب ، وتشــارك  ــامء الصال ــي لل ــب الوطن املكت

يف تحقيــق برنامــج التطهــري الحــرضي.

وتتحمــل وزارة الصحــة العموميــة مســؤولية أساســية 

ــاة  ــة األمــراض املرتبطــة بتدهــور رشوط الحي ملحارب

ونــوع البيئــة لذلــك فهــي تهتــم بالصحــة والتطهــري 

مراقبــة   ، املــوارد  حاميــة   ، التلــوث  محاربــة   ،

ــق  ــن طري ــة ع ــة خاص ــة والصوتي ــات الجوي االنبعاث

مصلحتهــا املركزيــة لحاميــة البيئــة ومحاربــة التلوث.

وميكــن ذكــر العديــد مــن األمثلــة للتأكــد عــىل 

ــات  ــىل درج ــوزارات ع ــن ال ــة م ــاك مجموع أن هن

تنفيــذ  يف  بأخــرى  أو  بطريقــة  تشــارك  مختلفــة 

العمــل البيئــي للحكومــة: ) وزارة الطاقــة واملعــادن 

وزارة  الســياحة،  وزارة  الثقافيــة،  الشــؤون  وزارة 

الخارجيــة...)     الشــؤون  وزارة  الشــغل، 

وباإلضافــة إىل ذلــك تتوفــر اإلدارة املركزيــة عــىل 

فــروع المركزيــة ، فالعديــد مــن الــوزارات تتوفــر عىل 

مصالــح خارجيــة ) املندوبيــات ( تعمــل عىل مســتوى 

العاملــة أو اإلقليــم لهــا نظريــا أهميــة كــربى يف 

حاميــة البيئــة. ولكــن نــادرا مــا تتوفــر عــىل وســائل 

ــا. ــة إلنجــاز مهمته العمــل الرضوري

ــرتايب  ــىل املســتوى ال ــة ع ــات املحلي ــارس الجامع ومت

بعــض االختصاصــات البيئيــة ، إذ تعتــرب هــذه األخرية 

مختصــة يف مجــاالت تهــم البيئــة تتمثــل يف الصحــة 

ــران ، التشــجري ،  ــات ، العم ــع النفاي ــري ، جم ، التطه

املســاحات الخــرضاء ويف هــذا اإلطــار وضعــت وزارة 

ــة سياســة  ــع الجامعــات املحلي ــة بتعــاون م الداخلي

ــم اململكــة. لألغــراس يف مجموعــة أقالي

 فضــال عــىل ذلــك تلعــب مشــاتل الدولــة  دورا 

مهــام يف مجــال املســاحات الخــرضاء عــىل مســتوى 

الجامعــات املحليــة ، وتحقيقــا لهــدا الغــرض يســعى 

ــة  ــراس إىل المركزي ــرضاء واألغ ــاحات الخ ــم املس قس

ــة مســرية  ــة وجامعي ــق مشــاتل  إقليمي ــاج بخل اإلنت

ــة. ــات املحلي ــن طــرف الجامع ــة م ومصان

وباعتبــار الجهــة جامعــة محليــة فقــد أوكل القانــون 

للمجلــس  الجهــات  بتنظيــم  املتعلــق   47  –  96

الجهــوي اعتــامد كل التدابــري الراميــة إىل حاميــة 

ــة. البيئ

ــة يجــب  ــة والرتابي إىل جانــب هــذه اإلدارات املركزي

العموميــة  شــبه  أو  العموميــة  األجهــزة  إضافــة 

وحتــى الخاصــة التــي تقــوم بأنشــطة علميــة وتقنيــة 

ــر  ــن مظاه ــد م ــد العدي ــب أو بعي ــن قري ــس م مت

ــال  ــر عــىل ســبيل املث ــة وميكــن أن نذك تســيري البيئ

ــة  ــرشب ) مراقب ــح لل ــامء الصال ــي لل ــب الوطن املكت

ــددة  ــات املتج ــة الطاق ــز تنمي ــاه ( ومرك ــة املي نوعي

ــة  ــة )محارب ــة الحرضي ــة ( ، الوكال ــة النظيف ) الطاق

التلــوث الحــرضي (، املعهــد العلمــي  ) البحــث 

الزراعــي الحيــواين (، املعهــد العلمــي للصيــد البحري 

) تقديــر الــرثوة الســمكية ودراســة التلــوث البحــري 

( ، املعهــد الوطنــي لإلعــداد والتعمــري ) التعمــري 

ــايل  )  ــم الع ــات التعلي ــف مؤسس ــة ( ، مختل والبيئ

كليــات العلــوم ، املــدارس الغابويــة خاصــة (، بعــض 

ــارب. ــالت والتج ــربات للتحلي املخت

ــر  ــرب تفتق ــة باملغ ــبق ان إدارة البيئ ــام س ــني م يتب

ــي  ــة الت ــات اإلداري اىل جهــاز وزاري يجمــع كل البني

ــتت يف  ــذا التش ــام ه ــة ، وأم ــيري البيئ ــف بتس تتكل

ــاك خطــر   ــة يف هــذا املجــال هن املســؤوليات اإلداري

أن تكــون القــرارات متناقضــة وغــري متالمئــة وبالتــايل 

ــبه مســتحيل. ــون التنســيق ش يك

ــا إذا كان  ــة م ــو معرف ــا ه ــؤال مطروح ــى الس ويبق

يجــب وضــع سياســة بيئيــة معزولــة عــن السياســات 

األخــرى  )وبالتــايل منظمــة يف شــكل وزارة مســتقلة 

( وفرضهــا عــىل السياســات الصناعيــة والفالحيــة 

كل  مــع  البيئــة  إدمــاج  يجــب  …أم  والطاقويــة 

السياســات األخــرى بــاإلرادة املنفــردة لكل الــوزارات 

املســؤولة ؟ باختصــار هــل السياســات البيئيــة يجــب 

أن تكــون مســتقلة عــن السياســات األخــرى؟

املحــور الثــاين: الحفــاظ عــىل البيئــة مدخــل لتحقيق 

التنمية املســتدامة

  لقــد أســهم النمــو الرسيــع وغــري املتــوازن للتقــدم 

الصناعــي والتطــورات غــري املنضبطــة املصاحبــة لــه 

يف تنامــي سلســلة مــن املشــاكل ذات الطابــع البيئي، 

حيــث أضحــت قضايــا التدهــور البيئــي متثــل واقعــا 

مؤملــا مالزمــا للحيــاة يف العــرص الحديــث. ومــام 

الشــك فيــه أن جــّل هــذه املشــكالت ( التلــوث، 

التصحــر، االحتبــاس الحــراري، نــذرة امليــاه...) ناتجــة 

ــد  ــث مل تع ــة، بحي ــان للبيئ ــيري اإلنس ــوء تس ــن س ع

تكتــيس صبغــة محليــة محــدودة، ولكنهــا تفاقمــت 

ــاً.  ــاً ودولي ــح انشــغاالً جهوي لتصب

  وبســبب تعاظــم خطــر تلــك املشــاكل مــن جهــة، 

وتقلــص نســبة املــوارد عــىل األرض وإضعــاف قدرتهــا 

ــاك  ــإن هن ــة أخــرى، ف ــا مــن جه ــد ذاته عــىل تجدي

حاجــة ملحــة لرتشــيد التعامــل اإلنســاين عــن طريــق 

تبنــي مــا يعــرف بالتنميــة املســتدامة.

أبحاثأبحاث
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الفرع االول: عالقة البيئة بالتنمية املستدامة

ــادئ  ــة مب ــىل مجموع ــتدامة ع ــة املس ــوم التنمي تق

تحقيــق  إليهــا يف  تســتند  التــي  الركائــز  تشــكل 

اســرتاتيجيتها الهادفــة إىل تحقيــق تنميــة ورفــاه 

األجيــال  بقــدرة  املســاس  دون  الحاليــة  األجيــال 

اآلتيــة تلبيــة حاجياتهــم

الفقرة االوىل: ركائز التنمية املستدامة

و تتمثــل أهــم املبــادئ  التــي تقــوم عليهــا التنميــة 

املســتدامة  يف :

اوال: مبدأ االحتياط واملشاركة

مبوجــب مبــدأ االحتيــاط  يجــب عــىل الــدول اتخــاذ 

التدابــري الالزمــة الســتدراك تدهــور البيئــة، حتــى يف 

ــار  ــاب اليقــني العلمــي القاطــع حــول اآلث ــة غي حال

الناجمــة عــن األنشــطة املزمــع القيــام بهــا. فالــرضر 

الــذي يســعى مبــدأ االحتيــاط إىل منــع وقوعــه هــو 

ــة أن  ــة املتاح ــة العلمي ــىل املعرف ــتعيص ع رضر يس

تؤكــد وقوعــه أو تحــدد آثــاره ونتائجــه عــىل البيئــة 

إذا مــا وقــع، أي أن يكــون هنــاك عــدم وجــود يقــني 

علمــي فيــام يتعلــق مباهيــة الــرضر.

فمبــدأ الحيطــة يتصــف مبيــزة االســتباقية  والتوقــع 

وهــو بذلــك موجــه كليــا أو جزئيــا نحــو املســتقبل، 

يجــب  الحاليــة  العلميــة  للمعطيــات  واســتنادا 

العمــل قبــل الحصــول عــىل أي دليــل الحتــامل 

ــرضر.  ــق ال تحق

ومــن الناحيــة القانونيــة فمبــدأ االحتيــاط منصــوص 

عليــه ضمــن املبــدأ الخامــس عــرش مــن إعــالن ريــو 

ــى  ــك يعطــي معن ــة وهــو بذل ــة والتنمي حــول البيئ

أويل للمبــدأ عــىل أنــه ال يحتــج  باالفتقــار إىل اليقــني 

ــة  ــري احتياطي ــل اتخــاذ تداب العلمــي  كســبب لتأجي

لحاميــة البيئــة.

ومــن جانــب آخــر ومــام مــن شــك ان  مبــدأ التنميــة 

املســتدامة عبــارة عــن ميثــاق يقــر مبشــاركة جميــع 

ــة  ــرارات  جامعي ــاذ ق ــة يف اتخ ــات ذات العالق الجه

ــط  ــال التخطي ــا يف مج ــوار، خصوص ــالل الح ــن خ م

ــة املســتدامة  ووضــع السياســات وتنفيذهــا. فالتنمي

تبــدأ يف املســتوى املحــيل، وهــذا يعنــي أنهــا تنميــة 

مــن أســفل، يتطلــب تحقيقهــا بشــكل فاعــل توفــري 

شــكل مناســب مــن أشــكال

الرســمية  الهيئــات  متكــن  والتــي  الالمركزيــة، 
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ــوات  ــاركة يف خط ــن املش ــام م ــه ع ــعبية بوج والش

التنميــة. خطــط  ومتابعــة  وتنفيــذ  إعــداد 

ثانيا: مبدأ اإلدماج ومبدأ امللوث الدافع 

مل يكــن مــن املتعــارف عليــه يف الســابق اعتــامد 

االعتبــارات البيئيــة  كجــزء مــن املعطيــات التــي 

ــة  ــات  االقتصادي ــم املخطط ــا تصمي ــاء عليه ــم بن يت

واالجتامعيــة ، إال انــه أصبــح مــن الواضــح بــأن 

هاتــه  حســابات  يف  البيئيــة  االعتبــارات  وضــع 

املخططــات  مبــا يف ذلــك تقييــم اآلثــار البيئيــة 

تنفيذهــا  البــدء يف  قبــل  العموميــة   للسياســات 

يعطــي أبعــادا جديــدة لقيمــة املــوارد واســتخدامها 

عــىل أســاس تحليــل التكلفــة والفائــدة وكيــف ميكــن 

املحافظــة عليهــا، فضــال عــام ســيعود عــن ذلــك مــن 

ــق هــدف  ــا لتحقي ــة طبع ــة، باإلضاف ــد اقتصادي فوائ

ــة. ــىل البيئ ــة ع املحافظ

ــإن  ــة  ف ــة البيئ ــر بحامي ــق األم ــا يتعل ــه عندم إذ أن

الوقايــة تكــون أرخــص كثــريا وأكــرث فعاليــة مــن 

إىل  اآلن  البلــدان  معظــم  تســعى  ،حيــث  العــالج 

ــتثامرات  ــن االس ــل م ــرضر املحتم ــف ال ــم تخفي تقيي

يف  تضــع  وباتــت  التحتيــة،  البنيــة  يف  الجديــدة 

الحســبان التكاليــف واملنافــع النســبية عنــد تصميــم 

اســرتاتيجيتها املتعلقــة بالطاقــة، كــام أنهــا تجعــل مــن 

البيئيــة عنــرصا فعــاال يف إطــار السياســات االقتصاديــة 

واملاليــة واالجتامعيــة والتجاريــة والبيئيــة.

ويعــد مبــدأ امللــوث الدفــع  مــن بــني أهــم املبــادئ 

ــة املســتدامة بشــكل  ــي تحقــق التنمي ــة الت القانوني

ــادي  ــب االقتص ــط بالجان ــه مرتب ــال كون ــري وفع كب

للنشــاطات امللوثــة، ويهــدف إىل تحميــل التكاليــف 

ــل  ــرادع يجع ــه ك ــذي تحدث ــوث ال ــة للتل االجتامعي

ــة  ــرصف بطريق ــوث تت ــببة يف التل ــات املتس املؤسس

تنســجم فيهــا آثــار نشــاطاتها مــع التنمية املســتدامة 

التــي تعتــرب النمــوذج الوحيــد املقبــول مــن غالبيــة 

ــا. ــدول إن مل تكــن كله ال

للتنميــة  البيئــة بعــد أســايس   : الثانيــة  الفقــرة 

املســتدامة

ترتكــز فلســفة التنميــة املســتدامة عــىل حقيقــة 

تقــول بــأن اســتنزاف املــوارد الطبيعيــة التــي تعتــرب 

ــه  رضورة ألي نشــاط زراعــي أو صناعــي، ســيكون ل

ــام،  ــكل ع ــاد بش ــة واالقتص ــىل التنمي ــارة ع ــار ض آث

ــتدامة  ــة املس ــوم التنمي ــد يف مفه ــإن أول بن ــذا ف له

االقتصــادي  النظــام  بــني  املوازنــة  محاولــة  هــو 

والنظــام البيئــي   بــدون اســتنزاف املــورد الطبيعيــة 

ــي. ــن البيئ ــاة األم ــع مراع م

لهــذا يتعــني مراعــاة  الحــدود البيئيــة بحيــث يكــون 

ــة ال ميكــن تجاوزهــا  ــي حــدود معين ــكل نظــام بيئ ل

مــن االســتهالك واالســتنزاف، أمــا يف حالــة تجــاوز تلــك 

الحــدود فإنــه يــؤدي إىل تدهــور النظــام البيئــي. 

لقــد كان االعتــامد الرئيــيس يف الــدول الصناعيــة 

يقــوم عــىل  الناميــة عــىل حــد ســواء،  والــدول 

ــامد  ــذا االعت ــوري والزال ه ــود األحف ــتهالك الوق اس

قامئــا ،مــام تســبب يف مشــاكل بيئيــة عديــدة أثــرت 

ــوي. ــالف الج ــايئ للغ ــب الكيمي ــوازن الرتكي ــىل ت ع

و ملــا كانــت حاميــة البيئــة والحفــاظ عــىل مواردهــا 

تعتــرب حلقــة الوصــل بــني االســتهالك العاملــي للطاقــة 

وتطــور التنميــة يف جميــع دول العــامل، فإنــه يف عــام 

ــة  ــدة اإلطاري ــم املتح ــة األم ــي اتفاقي ــم تبن 1992 ت

بشــأن التغــريات  املناخيــة والتــي تضمنــت تعهــدات 

ــق  ــم ألح ــة، ث ــراف يف االتفاقي ــا االط ــة تتحمله عام

ــذي  ــو ال ــول كيوت ــة ســنة1997 برتوك ــذه االتفاقي به

يســعى إىل فــرض التزامــات محــددة تقــوم بهــا 

املرتتبــة  االنبعاثــات  لتخفيــض  االطــراف   الــدول 

عــىل اســتهالك الطاقــة والســعي إىل التوجــه الــدويل 

ــة املتجــددة. ــواع الطاق الســتخدام أن

بقابليــة  املتجــددة  الطاقــة  مصــادر  تتميــز  و 

ــك إىل اســتنفاذ  ــؤد ذل اســتغاللها املســتمر دون أن ي

منبعهــا، فالطاقــة املتجــددة هــي تلــك التــي نحصــل 

ــرر  ــي يتك ــة الت ــا رات  الطاق ــالل تي ــن خ ــا م عليه

وجودهــا يف الطبيعــة عــىل نحــو تلقــايئ ودوري.

وهكــذا ميكــن أن نقــول أن البعــد البيئــي هــو 

ــود  ــة وهــو العم ــإدارة املصــادر الطبيعي ــامم ب االهت

الفقــري للتنميــة املســتدامة، حيــث أن كل تحــركات 

الحكومــات  وبصــورة رئيســية تركــز عــىل كميــة 

ــة،  ــرة األرضي ــىل الك ــة ع ــادر الطبيعي ــة املص ونوعي

وعامــل االســتنزاف  البيئــي هــو أحــد العوامــل 

التــي تتعــارض مــع التنميــة املســتدامة، لذلــك نحــن 

بحاجــة إىل معرفــة علميــة إلدارة املصــادر الطبيعيــة 

ــدة مــن أجــل الحصــول عــىل  لســنوات قادمــة عدي

طرائــق منهجيــة تشــجيعية ومرتابطــة مــع إدارة 

نظــام البيئــة للحيلولــة دون زيــادة الضغــوط عليهــا.

مــن خــالل مــا ســبق ميكــن القــول أن التنميــة 

املســتدامة، هــي التنميــة التــي تحقــق التــوازن 

واالجتامعــي  واالقتصــادي  البيئــي  النظــام  بــني 

والتكنولوجــي، وتســاهم يف تحقيــق أقــىص حــد 

مــن النمــو يف األنظمــة األربعــة الســابقة، وأن ال 

يكــون لــه تأثــري جانبــي عــىل األنظمــة الســابقة، ويف 

جوهرهــا ترتكــز عــىل النقــاط التاليــة:

األمثــل  • االســتغالل  رضورة  عــىل  التأكيــد 

االقتصــاد؛ يف  املتاحــة  واملــوارد  لإلمكانيــات 

ــل  • ــق التقلي ــن طري ــة، ع ــىل البيئ ــة ع املحافظ

ــة  ــلبية الناتج ــار الس ــن اآلث ــكان م ــدر اإلم ق

ــة عــىل  ــة واالجتامعي عــن األنشــطة االقتصادي

ــة؛ ــىل البيئ ــاد وع ــادر االقتص مص

ــة  • ــة متوازن ــة اقتصادي ــق تنمي ــعي لتحقي الس

قــادرة عــىل إحــداث تقــارب يف مســتويات 

املعيشــة ملختلــف الفئــات.

أبحاثأبحاث
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بالبيئة-كــام  املتعلــق  املؤسســايت  اإلطــار  يتميــز 

وتشــعب  املختصــة  الســلطات  بتعــدد  ســبق- 

مســالك اتخــاذ القــرار، إال أن هــذه الصفــة ليســت 

ــة  ــدى غالبي ــا ل ــل نجده ــرب ب ــىل املغ ــرصة ع مقت

ــم كل  ــة تض ــون البيئ ــر اىل  ك ــك بالنظ ــدول. وذل ال

االقتصاديــة  األنشــطة  كل  وكــذا  الحيــاة  أشــكال 

واالجتامعيــة والصناعيــة والثقافيــة. وعليــه ال ميكــن 

أن نتصــور عــىل األقــل مــن الناحيــة التطبيقيــة، 

إدارة تســتأثر لوحدهــا بــكل االختصاصــات املتعلقــة 

باملجــال البيئــي. فالعمــل يف هــذا املجــال ال ميكــن أن 

يكــون إال مشــرتكا بــني جميــع الــوزارات عــن طريــق 

الفاعلــني  جميــع  وإرشاك  بينهــا  فيــام  التنســيق 

االقتصاديــني واملجتمــع املــدين.

إن أحــد أهــم التطــورات املســجلة يف الســنوات 

األخــرية يف ميــدان التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة 

يكمــن يف بــروز الجامعــات املحليــة كفاعــل أســايس 

ــث،  ــالح والتحدي ــري واإلص ــل التغي ــم يف مسلس ومه

ــارزة  ــة ب ــة مكان ــات املحلي ــت للجامع ــث أصبح حي

يف االقتصــاد املحــيل ويف الحيــاة اليوميــة للمواطنــني.

الفقــرة االوىل: الــدور املحــوري للدولــة يف النهــوض 

بأوضــاع البيئــة باملغــرب 

إن الهــدف الرئيــيس الــذي يســعى إليــه املغــرب 

إطــار  إيجــاد  هــو  البيئــة  قانــون  إصــالح  مــن 

قانــوين يضمــن التــوازن بــني أمريــن يظهــران أحيانــا 

متكاملــني: املحافظــة عــىل البيئــة بالنســبة لألجيــال 

الحاليــة واملســتقبلية ومتابعــة التنميــة االقتصاديــة.

ــوين  ــك القان ــق التامس ــب تحقي ــك ، يج ــا لذل وتبع

التــي  أو  املوجــودة  البيئيــة  النصــوص  ملجمــوع 

ــا مــع تطــور  ــق تالؤمه ــك تحقي ــا وكذل ســيتم خلقه

ــة األوســاط املســتقبلية ، ويجــب  ــا وحال التكنولوجي

للمغــرب مبواجهــة  تســمح  أن  اإلصالحــات  عــىل 

قانونــه  مقتضيــات  بواســطة  الدوليــة  التزاماتــه 

الداخــيل بطريقــة تجعلــه يحــرتم تعهداتــه.

اوال: الحاجة امللحة إىل مدونة بيئية

يعتمــد املغــرب يف تدبــري ملســألة البيئــة عــىل عــددا 

مــن النصــوص الهامــة  ، هــذه النصــوص لهــا بالتأكيد 

مكانتهــا يف إطــار اإلصــالح القانــوين الــذي يجــب 

ــه، ولكــن يجــب إدماجهــا يف إطــار قانــوين  ــام ب القي

متامســك، هــذا األخــري ميكــن أن يأخــذ شــكل مدونــة 

حقيقيــة للبيئــة. وهــو مــا يبقــى مطلبــا ملحــا.

وبــدون شــك، فــإن الغايــة األساســية لهــذه املدونــة 

تكمــن يف تجنــب التناقضــات وتســهيل التكامــل 

ــري  ــا تأث ــي له ــتتة الت ــوص املش ــف النص ــني مختل ب

ــة… ).  ــة البحري ــواء ، البيئ ــاء، اله ــة ( امل ــىل البيئ ع

ــة  ــوين شــمويل ومتكامــل لحامي وإيجــاد مقــرتب قان

البيئــة.  وتوفــري وســيلة للعمــل تجمــع كل النصــوص 

ملختلــف اإلدارات والقضــاة واملســتعملني وخاصــة 

ــني. ــني االقتصادي الفاعل

والبرشيــة  املاديــة  الوســائل  أن  الواضــح  ومــن 

ــوع  ــة يف موض ــا االدارات املتدخل ــر عليه ــي تتوف الت

البيئــة تعتــرب رشطــا للتطبيــق الحســن للرتســانة 

الترشيعيــة والتنظيميــة مــن خــالل تبنــي تدابــري 

تحفيزيــة ،وقائيــة وعقابيــة يف افــق تكريــس ســلوك 

إيكولوجــي. وذلــك مــن خــالل:

ــدأ   ــروف مبب ــايل املع ــوين وامل ــام القان ــامد النظ - اعت

»امللــوث يــؤدي« والــذي يقابلــه يف الفقــه اإلســالمي 

يقــوم  بالغنــم«. ومعنــاه أن مــن  الغــرم  »مبــدأ 

ــه أن يدفــع تكاليــف إصالحهــا،  ــة علي بتلويــث البيئ

ــة اســتعامل  ــدأ يجســد التخــيل عــن مجاني وهــو مب

املــوارد الطبيعيــة، وذلــك بتحميــل امللــوث تكاليــف 

التــي  األرضار  ومعالجــة  املــوارد  تلــك  اســتعامل 



تلحقهــا. وهكــذا ســيكون لــدى مــن يتســبب يف 

التلويــث الدافــع للتقليــل مــن االنبعاثــات والبحــث 

ــل  ــوث األق ــن التل ــف م ــرتاتيجيات التخفي عــن اس

ــون؛ ــا القان ــمح به ــي يس ــة الت تكلف

البيئــي   التلــوث  ملكافحــة  صناديــق  إحــداث    -

تســتخدم مواردهــا يف تشــجيع املؤسســات الصناعيــة 

عــىل اتخــاذ تدابــري وقائيــة وعالجيــة يف مجــال 

ــة  ــة املكلف ــة تــرشف الســلطة الحكومي ــة البيئ حامي

ــه؛ ــطة ومهام ــة أنش ــىل متابع ــة ع بالبيئ

ــال يف  ــا كام ــة إدماج ــل اإليكولوجي ــاج العوام -  إدم

ــة؛ ــرارات االقتصادي ــع الق ــايس لصن ــار األس التي

- رضورة اعــادة النظــر مــن قبــل املــرشع فيــام يخــص 

ــلبي  ــري الس ــم ذات التأث ــات او الجرائ ــط املخالف ضب

الكبــري او املدمــر بفــرض عقوبــات زجريــة مناســبة؛

يتبــني مــام ســبق إن للدولــة دورا كبــريا يف هــذا 

ــوين  ــن اجــل إصــالح املجــال القان ــك م االتجــاه وذل

املرتبــط بالتدبــري املحــيل وتطويــر مصــادر التمويــل 

وتنويعــه وتقديــم الدعــم اللوجســتيي والتقنــي 

الــرضوري للجامعــات. كــام أنــه يســتوجب منهــا 

ــبكة  ــق ش ــام بخل ــدة والقي ــادرات الجي ــاش املب إنع

لتبــادل املعلومــات والتجــارب.

مدخــل  التشــاركية   املقاربــة  الثانيــة:  الفقــرة 

البيئيــة املشــاكل  حــدة  مــن  للتخفيــف 

ــه  ــت علي ــام تعارف ــي ك ــب تبن ــار يج ــذا اإلط يف ه

جميــع  بــني  فعليــة  رشاكــة  الدوليــة  املنظومــة 

املتدخلــني يف ميــدان البيئــة مــن قطــاع عــام وفاعلــني 

اقتصاديــني ومجتمــع مــدين. فالقطــاع العــام يجــب 

أمــا دور  لــه دور توجيهــي وتســهييل  أن يكــون 

الفاعلــني االقتصاديــني فيجــب أن ينبنــي عــىل تحمــل 

املســؤولية إزاء القضايــا واملشــاكل البيئيــة ســواء 

ــتقبلية. ــا أو املس ــة منه الحالي

أمــا بالنســبة للمجتمــع املــدين فيجــب أن يلعب دور 

ــكان  ــة الس ــدف إرشاك وتعبئ ــي له ــيط الحقيق الوس

ــني  ــذا يتب ــة. وهك ــة البيئي ــق السياس ــة تحقي ملواكب

ــة  ــؤولية جامعي ــي مس ــة ه ــىل البيئ ــاظ ع ان الحف

مــن  كل  عاتــق  عــىل  تقــع  الدرجــات  متفاوتــة 

ــني  ــات والفاعل ــة وجمعي ــات املحلي ــة والجامع الدول

ــراد. ــذا األف ــني وك االقتصادي

أوال: الجامعــات الرتابيــة رشيــك رئيــيس للمحافظــة 

عــىل للبيئــة

 إن نقــل املزيــد مــن املهــام إىل الجامعــات املحليــة 

قــد ســاهم يف تعزيــز دورهــا يف تنميــة جــل املياديــن 

املحليــة وخاصــة يف إنعــاش التنميــة االقتصاديــة 

املجــاالت  وتطويــر  التحتيــة  البنيــات  وتوفــري 

السوســيو-اقتصادية.)....و مل يســتثنى ميــدان البيئــة 

مــن هــذا التوجــه، بحيــث حظيــت الجامعــات 

ــاالت  ــري املج ــدة يف تدب ــات جدي ــة باختصاص املحلي

البيئيــة. ويصبــو هــذا التوجــه إىل دعــم وتقويــة 

دورهــا يف املحافظــة وحاميــة البيئــة ويف التدبــري 

املعقلــن للمــوارد الطبيعيــة املحليــة.

ويفــرس أهميــة الــدور الــذي ميكــن للهيئــات املحليــة 

ــدة  ــة املســتدامة بع ــن أجــل التنمي ــه م ــوم ب أن تق

اعتبــارات منهــا:

1- اعتبــار كــون غالبيــة املشــاكل البيئــة هــي نتيجــة 

بيــد  الحلــول ملعظمهــا  وأن  املحليــة  للنشــاطات 

ــة ؛ ــات املحلي الهيئ

2- أهميــة االســتثامرات املاليــة التــي تقــوم بهــا 

ــن املشــاريع  ــل م ــدد الهائ ــة والع ــات املحلي الجامع

التــي تنجزهــا، وهــذا يحتــم عليهــا األخــذ بعــني 

ــاز  ــل إنج ــع مراح ــي يف جمي ــب البيئ ــار الجان االعتب

ــاريع ؛ ــذه املش ه

3- اختــالف وتنــوع املجــاالت واملياديــن البيئيــة 

التــي تســهر عليهــا بحيــث إن طبيعــة مهامهــا وجــل 

لهــا عالقــة وطيــدة ومبــارشة مــع  اختصاصاتهــا 

ــة تديرهــا الجامعــات  ــن حيوي ــاك ميادي ــة، فهن البيئ

مبــارشة وهنــاك أخــرى تشــارك يف تســيريها وأخــرى 

ــا؛ ــق به ــا يتعل ــار يف كل م تستش

ــذا  ــة وك ــىل البيئ ــرة ع ــل املؤث ــن العوام ــا م 4- قربه

ــاكل  ــة املش ــن معرف ــا م ــام ميكنه ــني م ــن املواطن م

ــىل  ــا ع ــام يجعله ــات التدخــل ك ــا عملي ويســهل له

ــاعد  ــام يس ــم، م ــكان وتطلعاته ــات الس ــم برغب عل

ــة  ــة املحافظ ــيس بأهمي ــار والتحس ــك يف اإلخب كذل

ــة.  ــىل البيئ ع

يلعــب املجــال املحــيل دورا مهــام يف تعبئــة   -5

العمــوم مــن أجــل املســاهمة يف التنميــة املســتدامة. 

لهــذا ولتقريــب العمــل العمومــي مــن املواطــن فإنــه 

ــايس  ــدور األس ــب ال ــات أن تلع ــىل الجامع ــب ع يج

واملحــوري يف هــذا املجــال.

ــئولني  ــىل املس ــب ع ــة  يج ــة املحلي ــني البيئ ولتحس

ــة تنمويــة شــمولية ومســتقبلية  املحليــني تبنــي رؤي

لجامعتهــم، ويف هــذا االطــار احســن املــرشع صنعــا  

ــن  ــي م ــادي واالجتامع ــط االقتص ــه للتخطي بإدراج

ــل  ــن اج ــتعاملها م ــب اس ــي يج ــائل الت ــني الوس ب

املياديــن  املحليــة وان  التنميــة  تحقيــق أهــداف 

البيئيــة تكــون  يف صميــم هــذا التخطيــط والربمجــة.

ويتطلــب التخطيــط البيئــي املحــيل املــرور مــن 

عــدة مراحــل ميكــن إيجازهــا يف:

-  إنجــاز ضبــط شــامل ودقيــق للحالــة البيئيــة مــع 

ــف يف  ــوة والضع ــن الق ــار ملكام ــني االعتب ــذ بع األخ

ــدان ؛ هــذا املي

-  صياغــة األولويــات حســب خطــورة املشــاكل 

املطروحــة وحجــم آثارهــا ســواء عــىل صحــة الســكان 

أو عــىل البيئــة أو لتكلفتهــا االقتصاديــة ومــع األخــذ 

واألهــداف  املتاحــة  اإلمكانيــات  االعتبــار  بعــني 

ــون؛ ــئولون املحلي ــا املس ــي حدده ــتقبلية الت املس

-  وضــع رؤيــة شــاملة وأفقيــة يف ميــدان املحافظــة 

أبحاث



وتثمــني البيئــة، تشــتمل عــىل إســرتاتيجية وعــىل 

برنامــج عمــل دقيــق وواضــح ميكــن إذا مــا تحقــق 

مــن الحــد مــن تدهــور البيئــة ومــن تحســني إطــار 

العيــش. والحلــول املقرتحــة يجــب أن تكــون مناســبة 

ــار  ــني االعتب ــذ بع ــة وأن تأخ ــف مقبول وذات تكالي

ــي. ــرايف والزمن ــع الجغ الوض

ومــن أجــل إنجــاز تخطيــط بيئــي محــيل مالئــم 

ومقبــول، يجــب اعتــامد مقاربــة تشــاركية مــن خالل 

ــط  ــني يف التخطي ــني املحلي ــع املتدخل مســاهمة جمي

ــة املســتدامة. ويف إنجــاز املشــاريع املتعلقــة بالتنمي

لتطويــر  مدخــل  االجتامعيــة  القنــوات  ثانيــا: 

البيئيــة التوعيــة 

 إن مــن عوامــل تدهــور البيئــة ضعــف الوعــي بهــا 

ــج يف  ــة تنت ــراد ،فمعظــم املشــكالت البيئي ــدى األف ل

ــان عــن الســلوكات اإلنســانية الســلبية  أغلــب األحي

البيئيــة  التوعيــة  أهميــة  تبــدو  لذلــك  حيالهــا. 

ــم واملعــارف  ــث القي كوظيفــة أساســية تســتهدف ب

واملفاهيــم حــول البيئــة بــني أفــراد املجتمــع وحثهــم 

عــىل االلتــزام بترصفــات إيجابيــة للمحافظــة عليهــا.

تبعــا لذلــك فــإن ترســيخ الوعــي البيئــي بــني األفــراد 

يقتــي االهتــامم بتلقــني املبــادئ األساســية يف الرتبية 

البيئيــة مــن خــالل املؤسســات التعليميــة التــي 

عليهــا أن تعمــل عــىل تزويــد الفئــات الواقعــة داخــل 

ــات  ــارف واالتجاه ــم واملع ــي بالقي ــاق التعليم النط

لتنظيــم ســلوكها قصــد التعامــل اإليجــايب إزاءهــا. 

واملناهــج  املقــررات  يف  إدماجهــا  يجــب  كــام 

شــموليتها  يف  البيئــة  دراســة  قصــد  الدراســية 

ودراســتها مــن الناحيــة الوطنيــة واملحليــة والجهويــة 

والدوليــة , مــع إقامــة دورات مكثفــة لتدريــب 

وتكويــن املعلمــني يف ميــدان علــوم البيئــة، وتعميــم 

ــز  ــف ومراك ــة متاح ــية وإقام ــة املدرس ــوادي البيئ ن

ــذ  ــني التالمي ــة لتمك ــوم البيئ ــة وعل ــاة الطبيعي للحي

مــن التعــرف عــىل مكونــات البيئــة الطبيعيــة , 

وعــىل مســتوى التعليــم العــايل ينبغــي إدخــال مــواد 

دراســية تتعلــق بالبيئــة يف مختلــف التخصصــات 

ــي. ــي البيئ ــث العلم ــر البح ــع تطوي ــة م العلمي

إشــاعة  إىل  الهــادف  التوعــوي  العمــل  أن  عــىل   

ــة  ــكاالت املرتبط ــيس باإلش ــة والتحس ــة البيئي الثقاف

ــل  ــا ال ينحــرص فحســب يف النطــاق التعليمــي ،ب به

ــه  ــع فئات ــي بجمي ــاق املجتمع ــمل النط ــع ليش يتس

املتعلمــة وغــري املتعلمــة. لذلــك تظهــر املكانــة 

البــارزة التــي تحتلهــا املؤسســات اإلعالميــة واملنظامت 

ــه  ــي وتوجي ــي البيئ ــق الوع ــة يف تعمي ــري الحكومي غ

ــة. ــرتام البيئ ــو اح ــع نح ــراد املجتم ــلوكيات أف س

هكــذا وقصــد الوصــول إىل الفعاليــة اإلعالميــة يف 

ميــدان حاميــة البيئــة يتعــني تطويــر آليــات وأســاليب 

املهنيــة  الكفــاءة  مــن  والرفــع   ، البيئــي  اإلعــالم 

ــى  ــة حت ــا البيئي ــع القضاي ــم م ــني يف تعامله لإلعالمي

ــي  ــلبية الت ــر الس ــف املظاه ــول إىل كش ــن الوص ميك

النــامذج  البيئــة وبالتــايل إظهــار  تؤثــر يف جــودة 

الوقائيــة الخاصــة بحاميتهــا . 

الحكوميــة  غــري  املنظــامت  فــإن  جانبهــا  مــن 

وباألخــص الجمعيــات مدعــوة إىل تكثيــف أنشــطتها 

ــراد  ــيس أف ــف وتحس ــة إىل تعري ــا الهادف وبرامجه

ــة  ــم بأهمي ــة وتوعيته املجتمــع باإلشــكاليات البيئي

أخــرى  ناحيــة  ،مــن  البيئــة  عــىل  املحافظــة 

فالجمعيــات مدعــوة إىل تدعيــم هياكلهــا واالرتبــاط 

بــكل رشائــح املجتمــع ووضــع برامــج وخطــط عمــل 

مدروســة وملموســة يف ميــدان البيئــة  وإقامــة 

رشاكات فيــام بينهــا ووضــع اآلليــات التنظيميــة 

ــن  ــي م ــادرات الت ــز املب ــيق وتحفي ــة بتنس الكفيل

ــة. ــة البيئي ــم التوعي ــأنها تدعي ش
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بعثة �ضع�دية - فرن�ضية تك�ضف عن م�اقع يع�د تاريخها اإىل ١٠٠ األف 

عام تقريبا يف عدد من اجلبال يف جن�ب الريا�س

تم العثور يف املوقع عىل كرس األواين الفخارية العادية واملزججة، باللون األخرض الغامق واألخرض العشبي، ومجموعة من كرس األساور املصنوعة من عجينة الزجاج 

واملطعمة بعجائن ذات ألوان أخرى مثل األصفر واألحمر واألزرق، إضافة إىل كرس قليلة من أواين الحجر الصابوين الرمادي التي يبدو أنها أجزاء من مسارج وأواٍن صغرية.

وكانـت البعثـة التي تضـم 18 عضـوا من العلـامء واملتخصصني 

التنقيـب األثـري، بـإرشاف  السـعوديني والفرنسـيني يف مجـال 

الهيئـة العامـة للسـياحة والـرتاث الوطني قد كشـفت يف موقع 

عـني الضلـع الـذي يقـع يف الجهـة الغربيـة مـن واحـة الخـرج 

بحـوايل  عمرهـا  يقـدر  بـرشي  سـكنى  اثـار  عـىل  العثـور  تـم 

5000 عـام، وحديـد يعـود إىل بدايـة األلفيـة األوىل قبل امليالد، 

كـام تـم العثـور عـىل سـيف مـن الربونـز يبلـغ طولـه 56 سـم. 

مسـتوطنة  مبسـح  األثـري  املسـح  مجـال  يف  البعثـة  وقامـت 

مـن  الـرشق  إىل  عقيلـة  حـزم  ومسـتوطنة  )الِخرضمـة(  البَنـة 

موقـع البَنـة، وخـط القنـوات مـن عـني فـرزان حتى السـلمية، 

وتبـني مـن املسـح وجـود عـدد مـن املـزارع القدمية ومنشـآتها 

املعامريـة يعـود تاريخهـا إىل القـرن الخامـس الهجـري.

الثموديـة والكتابـات  النقـوش  الكشـف عـن عـدد مـن  وتـم 

العربيـة بـدون تنقيـط وتعتـرب أقدم كتابـة إسـالمية يف املنطقة 

الوسـطى مـن الجزيـرة العربيـة. وتقـع غـرب مدينة »السـيح« 

مدافـن فـوق السالسـل الجبليـة التـي تطـل عـىل وادي الخـرج 

إمـا مسـتطيل  الحجريـة«، واملدفـن شـكله  »الرجـوم  وتشـبه 

أو دائـري، والتخطيـط الدائـري يبـدو مـن الخـارج، أمـا مـن 

الداخـل فصمم املدفن عىل شـكل مسـتطيل مـن أربعة »ألواح 

حجريـة«، مـن الحجر الجـريي، ثم يحاط املدفـن برجم حجري 

كبـري يغطـي التخطيـط املسـتطيل السـفيل.

يشـار إىل أن البعثـة السـعودية - الفرنسـية املشـرتكة تعمـل 

يف إطـار االتفـاق املوقـع بـني الهيئـة العامـة للسـياحة والـرتاث 

 ،2011 )سـبتمرب(  أيلـول   21 يف  الفرنـيس  والجانـب  الوطنـي 

الخـرج  محافظـة  مواقـع  األثـري يف  التنقيـب  وذلـك ألعـامل 

الريـاض، مبنطقـة 



81 المدينة العربية /  العدد 181

اكتشافات

..... والعث�ر على اأ�ضا�ضيات م�ضجد بني قبل األف عام يف الباحة

عرث فريق علمي متخصص تابع لقطاع اآلثار يف الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني عىل أساسات مسجد جامع موقع عشم األثري يف إقليم تهامة غرب منطقة 

الباحة.

ويعد هذا املسجد من املساجد املبكرة يف جنوب الجزير العربية حيث يشتمل عىل حجر تأسييس يشري إىل عامرته كانت يف سنة 414هـ )1023(

للموسم  املوقع  يف  األثري  التنقيب  أعامل  وتركزت 

املوقع.  يف  التجاري  السوق  منطقة  يف  تركزت  األول 

من  عدد  اكتشاف  األول  املوسم  أعامل  من  ونتج 

ودعامات  جــدران  يف  املتمثلة  املعامرية  العنارص 

عدد  عن  فضال  الغرف،  بعض  يف  مساطب  وكذلك 

والزجاجية  الفخارية  منها  األثرية  املعثورات  من 

األواين  من  كرس  عىل  العثور  وكذلك  واملعدنية، 

الفخارية والزجاجة متثلت يف أجزاء من حواف وابدان 

وقواعد وتم العثور عىل فخار مزجج بألوان مختلفة 

وكذلك عىل أجزاء من الحجر الصابوين والتي تعود إىل 

الفرتة اإلسالمية املبكرة والوسيطة.

يف  أعامله  الفريق  يستأنف  )الثاين(  املوسم  ويف 

السوق  ملنطقة  املعامرية  العنارص  عن  الكشف 

الجامع  املسجد  عىل  التعرف  إىل  باإلضافة  التجاري، 

يف عشم كونه من املساجد املبكرة يف جنوب الجزير 

إىل  يشري  تأسييس  حجر  عىل  يشتمل  حيث  العربية 

عامرته كانت يف سنة 414هـ )1023(

وتشري أساسات املسجد الباقية إىل أنه كبري املساحة، 

ويف وسطه ساحة مكشوفة، وله مئذنة رباعية الشكل 

تقع أساساتها يف الزاوية الجنوبية الرشقية منه ويظهر 

الجدار الشاميل الرشقي للمسجد )جدار  يف منتصف 

يشتمل  بينام  املسجد،  ملحراب  تجويف  القبلة( 

للمسجد،  املدخلني  عىل  والغريب  الجنويب  الجداران 

باملسجد  األثرية  األعــامل  تكشف  أن  املؤمل  ومن 

التفاصيل  من  عدد  عن  باملوقع  األخــرى  واملناطق 

املعامرية واملعثورات األثرية.
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مقاالت

مدن ذكية لتنمية م�ضتدامة

تتيرس سبل الحياة للناس يف مدن حول العامل بفضل ما أسهم فيه مخططوها يف املايض، إلعدادها ملستقبل أصبح اليوم حارضاً. كام يعاين برش كثريون من سوء يف 

الخدمات وتدهور يف نوعية الحياة وتراجع يف مستويات املعيشة لسوء تخطيط مدنهم، وتركها لجهات غلب عليها قصور الرؤية وتدين الكفاءة واالفتقار ملوارد 

برشية ومالية تعينها عىل عملها.

مدن  وتأسيس  القامئة  املــدن  تطوير  فإن  وباملثل، 

جديدة اليوم سيحدد مستقبل نجاح التنمية، ويصوغ 

احتامالت رضا الناس وسعادتهم مبا تقدمه هذه املدن 

من خدمات، أو نفورهم منها وبؤسهم بسببها. ومدن 

األولويات  تحقيق  فيها  يجتمع  أن  يلزم  املستقبل 

تفتئت  أن  دون  والبيئية،  واالقتصادية  االجتامعية 

واحدة منها عىل األخرى.

يف  السكان  نصف  من  أكرث  يسكن  اليوم  عاملنا  ويف 

سيتجاوز  الحرضية  املناطق  منو  تسارع  ومع  املدن، 

ساكنو الحرض ثلثي عدد سكان املعمورة يف خالل ثالثة 

عقود. وهو تسارع يف النمو ال تالحقه االستثامرات يف 

البنية األساسية والخدمات يف أغلب مدن العامل القدمية 

واملستجدة، وبخاصة يف الدول النامية.

اتفاقيات  يف  االهتامم  صدارة  يف  املدن  ُوضعت  وقد 

دولية ثالث، ُأقرت خالل األعوام الثالثة املاضية، تحت 

مسميات التنمية املستدامة، وتغريات املناخ واألجندة 

املدن  مطوري  أن  املفرتض  ومن  الجديدة.  الحرضية 

القدمية ومخططي املدن الجديدة يضعون ما تعهدت 

التنفيذ.  موضع  االتفاقيات  هذه  يف  الحكومات  به 

ومن أسف أنه قلام يصادف االفرتاض النظري بالواقع 

العميل وفقاً للشواهد، إما لشح يف املوارد املطلوبة أو 

التي  املركزية  الحكومة  دوائر  بني  التواصل  يف  لوهن 

تربم هذه التعهدات وجهات اإلدارة املحلية املنوط بها 

شؤون تطوير وإدارة املدن.

وتوفريها بشكل أفضل للناس.

يحتاج األمر إىل سياسة متكاملة لجعل مدن املستقبل 

مدناً ذكية، مبعنى حسن استخدام تكنولوجيا املعلومات 

لتطوير منظومة العالقات بني دوائر الحكومة املركزية 

جميعاً  وبينهم  الخاص،  القطاع  وبني  وبينها  واملحلية، 

أطلقت  حيث  مثل،  إستونيا  دولة  يف  ولنا  واملواطنني. 

استخدام تكنولوجيا املعلومات يف معامالتها الحكومية، 

يف  القومي  دخلها  يف  املائة  يف   2 زيادة  لها  حقق  مبا 

املتكامل  النظام  هذا  ويسمح  األوىل.  التطبيق  مرحلة 

املعمول به يف هذه الدولة األوروبية بتسجيل أي رشكة 

النظام  جديدة يف أقل من 20 دقيقة. كام يقدم هذا 

99 يف املائة من الخدمات الحكومية من خالل شبكة 

أكرث من 800 ساعة  يوفر  مبا   - اإلنرتنت   - املعلومات 

عمل سنوياً من خالل نظام فاعل للحكومة اإللكرتونية. 

يدعم هذا تنظيم متطور لتداول البيانات التي أصبحت 

وتشري  متناٍم.  اقتصادي  لنشاط  مجاالً  ذاتها  حد  يف 

االتحاد  املنظمة يف  البيانات  أن سوق  إىل  اإلحصاءات 

األورويب قد بلغ 55 مليار يورو عام 2016، ويتوقع أن 

يزيد بنحو 37 يف املائة حتى عام 2020.

يف  مدنها  توسعت  التي  الصني  إىل  أوروبـــا  ومــن 

مختلفة  مجاالت  يف  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام 

التكنولوجيا  فباستخدام  الصحية.  الرعاية  ذلك  يف  مبا 

املريض  يستطيع  إذ  العالج؛  تطورت خدمات  الرقمية 

الحصول عىل استشارات طبية متطورة من خالل نظام 

لالتصاالت املتخصصة تسانده قواعد بيانات متكاملة. 

منو  تزايد  مع  التنمية  عملية  يف  املدن  أهمية  وتتزايد 

للنفع  الرئييس  املصدر  أنها  باعتبار  وكذلك  قاطنيها، 

االقتصاد  محركات  هي  فاملدن  واحد.  آن  يف  والرضر 

االبتكار  مراكز  عىل  جنباتها  بني  وتحتوي  العاملي 

 70 من  ألكرث  املسببة  أيضاً  وهي  واإلبداع،  والتطوير 

ومن  واملناخ.  بالبيئة  الضارة  االنبعاثات  من  املائة  يف 

دون تنظيم املدن ووضعها عىل مسار يالحق متطلبات 

املواصالت  مشكالت  وتتفاقم  العشوائية،  تزيد  العرص 

املخلفات،  وإدارة  والنظافة  والطاقة  واملياه  واإلسكان 

ويتعذر تقديم خدمات تعليمية وصحية الئقة.

لتكنولوجيا  فيه  النظر  ميكن  كان  عهد  انتهى  لقد 

من  ســواه  عن  منعزالً  قطاعاً  بصفتها  املعلومات 

الحياة  طبيعة  تشكل  فمستحدثاتها  القطاعات، 

مجاالت  يف  وبرامجها  تطبيقاتها  وتنترش  املعارصة. 

وتيسري  وتعليمهم  الناس  عالج  وكذلك  كافة،  اإلنتاج 

مدخراتهم  وتعبئة  وأعاملهم  وسكناهم  انتقاالتهم 

واستثامرها، فضاًل عن سبل الرتفيه عنهم إىل غري ذلك.

يف   70 عىل  يزيد  ملا  متاحة  إمكانية  هناك  وأصبحت 

شبكة  خدمات  عىل  للحصول  العامل  سكان  من  املائة 

عىل  الثالث  الجيل  من  النطاق  واسعة  املعلومات 

الستخدام  األدىن  الحد  يوفر  مبا  املحمولة،  الهواتف 

أفضل لخدمات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات. كام 

لالبتكار  جديدة  آفاقاً  األشياء  بإنرتنت  يعرف  ما  مينح 

البيانات  قواعد  تحليالت  توفر  وكذلك  والتطوير، 

الكربى، إذا ما أحسن تنظيمها، فرصاً لتحسني الخدمات 

د. محمود محيي الدين/ النائب األول لرئيس البنك الدويل



83 المدينة العربية /  العدد 181

عىل تلقي الخدمات بأساليب جديدة، حتى يتم إدراك 

مثار التنمية للكافة.

فاملدن الذكية تهدف إىل تحقيق ثالث أولويات، يتمثل 

أولها يف تحقيق الكفاءة يف أنشطة املدينة كافة، وذلك 

يجعل  مبا  وتحليلها  الكبرية  البيانات  قواعد  باستخدام 

والتعليم  الصحية  كالرعاية  العامة،  الخدمات  تقديم 

مع  ومتجاوباً  الناس  الحتياجات  ملبياً  واملواصالت، 

توقعاتهم املتزايدة يف تحسينها. واألولوية الثانية تجعل 

من املدينة مركزاً متكاماًل للتطوير واالبتكار، يزيد من 

فرص التعاون بني سكانها ومؤسساتها العامة والخاصة 

مبا ييرس توفري الخدمات بأقل تكلفة ممكنة وأقل فاقد 

الخدمات  تشمل  أن  هي  الثالثة  واألولوية  اقتصادي. 

السكان كافة دون استبعاد أليهم، وذلك بضامن أن يتم 

الخدمات بشفافية وفق قواعد متعارف عليها  تقديم 

للحوكمة، وتقييم األداء وفاعلية اتخاذ القرار.

لنهج  متطوراً  تطبيقاً  األولويات  هذه  تحقيق  وُيعد 

يتم  التي  األهداف،  من خالله  ترتجم  التنمية،  محلية 

إىل  والقومي،  الدويل  املستويني  عىل  بإنجازها  التعهد 

عىل  تعتمد  للتمويل  متطورة  نظم  استخدام  تم  وقد 

املشاركة بني القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وكذلك 

الطرح  ثم  املخاطر  املال  رأس  عىل متويل من رشكات 

العام يف البورصات يف مراحل مختلفة من التمويل.

مثل  العامل،  بقاع  مختلف  يف  عدة  مدن  تشهد  كام 

ألبانيا،  عاصمة  وتريانا  كوسوفو،  عاصمة  بريشتينا 

ودينباسار  سامرانج  ومدينتي  كولومبيا  يف  ومدايني 

االصطناعي،  للذكاء  متطوراً  استخداماً  إندونيسيا  يف 

وتشهد  خدماتها.  تطوير  يف  الكربى  البيانات  وقواعد 

هذه املدن تزايداً يف االستعانة مبسوح األقامر الصناعية 

املساحية  املعلومات  وتحديث  املدن  لهذه  للتخطيط 

التنمية  ألولويات  وفقاً  استخداماتها  لتنظيم  لألرايض 

يف  العدالة  وقواعد  االقتصادية  االعتبارات  ومراعاة 

تطبيقها.

عند  فيها  والتطوير  االبتكار  يتوقف  ال  الذكية  فاملدن 

بل  مجتمعاتها،  من  محدودة  فئة  أو  بعينه،  قطاع 

اإلدارة  نظم  فيه  تتضافر  ومتكامل  شامل  نظام  هو 

الناس  وإقبال عموم  الخاصة،  الرشكات  مع  الحكومية 

برامج عملية تنفذ حيث يعيش الناس ويعملون يف املدن 

وأحيائها. ويستلزم هذا األمر االستناد إىل قواعد للبيانات 

القرار ومتابعة  التخطيط واتخاذ  واملعلومات تيرس من 

تنفيذه، كام يلزمه مصادر للتمويل تتوفر عىل مستوى 

املدن والسلطات املحلية لإلنفاق عىل الخدمات الحيوية 

منضبطة  ومؤسسات  األولويات  ترتجم  ملوازنات  وفقاً 

تنفذها.

ملجرد  بالذكية  توصف  ال  املدن  أن  التأكيد  عن  وغني 

اقتنائها أجهزة ومعدات وتقنيات حديثة، لكن مبا تحظى 

به من برش مؤهلني للتعامل مع مستحدثات تكنولوجيا 

العرص وتطويرها مبا ينفعهم. ويف هذا الشأن يربز دور 

النظام متطوراً خالقاً  التعليم، عىل أن يكون هذا  نظام 

االستفادة  يحقق  مبا  املهارات  ويصقل  املعرفة  يزيك 

فاملدن  املستقبل.  مدن  يف  التكنولوجيا  مستجدات  من 

ما  بكرثة  وليس  وتقدمهم،  بأهلها  التنمية  لها  تتحقق 

تقتني من أشياء أنتجها غريها، وإن ُوصفت بالذكية.

النائب األول لرئيس البنك الدويل

* اآلراء الواردة يف املقال ال تعرب بالرضورة عن رأي البنك الدويل
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مقاالت

رؤى وزوايا / الصني ورؤية طريق الحرير

ال�ضني وروؤية طريق احلرير

أبرزت العناوين الرئيسة عىل مستوى العامل، يف عام 2015، املخاوف املتصاعدة بشأن االقتصاد املتباطئ يف الصني، وما إذا كانت قادرة عىل الحفاظ عىل زخم اإلصالح 

واستكامل تحولها إىل منوذج منو جديد يقوم عىل زيادة االستهالك املحيل والخدمات املوسعة، ولكن داخل الصني تظل الثقة باملسار االقتصادي يف األمد البعيد ثابتة 

ال تتزعزع، والواقع أن قادة الصني، رغم انشغالهم املؤكد بتباطؤ النمو، مازالوا حريصني عىل الرتكيز عىل ضامن تحقيق مبادرة الرئيس يش جني بينغ »حزام واحد 

وطريق واحد«، وسيظل هذا األمر عىل حاله يف عام 2016.

جوستني يي فو لني

دينغ  إطالق  عىل  عاماً  أربعني  من  أقل  مرور  بعد 

شياو بينغ اسرتاتيجية »اإلصالح واالنفتاح«، حققت 

املرتفع،  املتوسط  الدخل  ذات  الدولة  وضع  الصني 

العامل من حيث  دولة عىل مستوى  أكرب  اآلن  وهي 

يف  اقتصاد  أكرب  ثاين  وصاحبة  التجاري،  التداول 

القوة  تعادل  اإلطالق من حيث  )واألكرب عىل  العامل 

الرشائية(، ولكن كام يدرك قادة الصني، فإن الطريق 

اليزال طوياًل لتأمني ما أسامه يش »التجديد العظيم 

لألمة الصينية«، ولي تتمكن الصني من االنضامم إىل 

صفوف االقتصادات املرتفعة الدخل، يتعني عليها أن 

تستخدم األسواق واملوارد، يف الداخل والخارج، بقدر 

قدراً  تتحمل  أن  عليها  يتعني  الكفاءة، كام  من  أكرب 

النفوذ،  أكرب من  أعظم من املسؤولية، ومتارس قدراً 

عىل الساحة العاملية.

الحايل  الدويل  النظام  أن  ينكر  أن  يستطيع  أحد  ال 

يحايب مصالح الواليات املتحدة وحلفائها، وكان ذلك 

تأسس  عندما  الثانية،  العاملية  الحرب  بعد  منطقياً 

هذا النظام، لكن ميزان القوى العاملي قد تغري، فإذا 

كان لنا أن نتوقع أن تكون الصني »رشيكاً مسؤوالً« 

يف الشؤون العاملية، وهي كذلك، فإنها تحتاج إىل دور 

أكرث بروزاً يف عملية ُصنع القرار الدويل.

هذه  عىل  الدويل  اإلجامع  هذا  ترجمة  أثبتت  وقد 

النقطة إىل إجراء واقعي ألنها أمر صعب، ففي قمة 

الرئيس  توصل   2009 عام  يف  العرشين  مجموعة 

الرئيس  مع  اتفاق  إىل  تاو  هو جني  السابق  الصيني 
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املجال،  هذا  يف  الخربة  من  وافر  بقدر  تتمتع  فإنها 

إضافة إىل صناعة مواد البناء الضخمة، وعالوة عىل 

ذلك يزودها الكم الهائل من االحتياطيات األجنبية، 

ومن  أمرييك  دوالر  تريليونات   3.5 نحو  بلغت  التي 

املرجح أن تستمر يف النمو، باألموال الالزمة لتمويل 

املشاريع.

احتياطياتها  بعض  بالفعل  الصني  خصصت  وقد 

لتمويل البنك اآلسيوي لالستثامر يف البنية األساسية 

لدعم  الصني  قادتها  التي  املبادرة  حديثاً،  املنشأ 

من  دولة   57 ومبشاركة  الحرير،  طريق  طموحات 

إىل  الحلفاء  أقرب  بعض  ذلك  يف  مبا  قارات،  خمس 

والتي  وأملانيا  وفرنسا  املتحدة  اململكة  مثل  أمريكا، 

الواليات  احتجاجات  برغم  املبادرة  إىل  انضمت 

البنية  يف  لالستثامر  اآلسيوي  البنك  ُيَعد  املتحدة، 

لتلبية  خصوصاً  مصممة  مبادرة  أول  األساسية 

النامي،  العامل  بلدان  يف  األساسية  البنية  احتياجات 

السيام منطقة آسيا واملحيط الهادئ.

وتثبت  هائلة،  االستثامرات  هذه  عائدات  ستكون 

الخربة منذ الحرب العاملية الثانية أن البلدان النامية 

القادرة عىل اغتنام الفرصة االسرتاتيجية التي يوفرها 

نقل الصناعات الكثيفة العاملة عىل املستوى الدويل 

من  عاماً  ثالثني  إىل  عرشين  تحقق  أن  املمكن  من 

ظهور  يدعم  أن  شأنه  من  وهذا  االقتصادي،  النمو 

األكرث  الدول  عليها  تتلهف  التي  الجديدة  األسواق 

خلق  يف  يساعد  حني  يف  الصني،  ذلك  يف  مبا  تقدماً، 

الحيز الكايف يف الصني لتمكني الصناعات ذات القيمة 

املضافة األعىل.

يف  الصني  بها  تتمتع  التي  النسبية  امليزة  تآكل  ومع 

ارتفاع  العاملة بسبب  الكثيفة  التحويلية  الصناعات 

التي  تلك  ولنقل  دخاًل،  األقل  البلدان  فإن  األجور، 

نصيب  يزيد  ال  والتي  الحرير،  طريق  بينها  يربط 

نصف  عن  ألغلبها  اإلجاميل  املحيل  الناتج  يف  الفرد 

نظريه يف الصني، تصبح أكرث جاذبية، ومع تحسن البنية 

األساسية تصبح هذه البلدان يف وضع أفضل الستيعاب 

هجرة الصناعات الكثيفة العاملة من الصني.

وما ميكن استيعابه كثري يف واقع األمر، ففي ستينيات 

صناعاتها  نقل  اليابان  بدأت  عندما  العرشين،  القرن 

الكثيفة العاملة إىل الخارج، كانت الصناعات التحويلية 

لديها توظف 9.7 ماليني عامل، ويف الثامنينيات عندما 

خضعت اقتصادات »النمور اآلسيوية« األربعة )هونغ 

كونغ، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايوان( للعملية 

توظف  مجتمعة  التحويلية  صناعاتها  كانت  نفسها، 

نحو 5.3 ماليني عامل، وعىل النقيض من هذا توظف 

الصناعات التحويلية يف الصني نحو 125 مليون عامل، 

حيث يعمل 85 مليون عامل منهم يف وظائف تتطلب 

مهارات متدنية، وهذا يكفي لتمكني كل االقتصادات 

الجديد من  الحرير  الواقعة عىل طول طريق  النامية 

تحقيق التصنيع والتحديث يف آن واحد.

وبينام يشعر العامل باالنزعاج الشديد إزاء تباطؤ النمو 

يف الصني والتصحيحات الهابطة ألسعار األسهم وأسعار 

الرصف، تتقدم الصني حثيثاً يف تنفيذ املبادرة الكفيلة 

بجلب فوائد ال تحىص لالقتصاد العاملي بأرسه، وبعيداً 

األخرى،  النامية  للدول  مسبوقة  غري  فرص  خلق  عن 

الواحد«  والطريق  الواحد  »الحزام  اسرتاتيجية  فإن 

األســواق  استخدام  من  الصني  متكني  عىل  ستعمل 

وهذا  أفضل،  نحو  عىل  والدولية  املحلية  ــوارد  وامل

للنمو  البقاء كمحرك  بالتايل تعزيز قدرتها عىل  يعني 

االقتصادي العاملي.

 * كبري خرباء االقتصاد والنائب األول لرئيس البنك الدويل سابقاً، 

بكني،  بجامعة  للتنمية  الوطنية  للمدرسة  وأستاذ وعميد فخري 

مؤلف  وهو  االقتصادية،  للبحوث  الصني  ملركز  س  املؤسِّ واملدير 

كتاب »ضد اإلجامع: تأمالت يف الركود العظيم«.

»بروجيكت سنديكيت« باالتفاق مع الجريدة

األمرييك باراك أوباما يقي بزيادة قوة تصويت الصني 

األمرييك  الكونغرس  ولكن  الدويل،  النقد  صندوق  يف 

ذ قط. رفض القرار يف العام التايل، ولهذا مل ُينفَّ

ورغم الترصيحات بشأن مسؤوليات الصني الدولية، 

طويلة  فرتة  خالل  املتحدة  الواليات  أظهرت  فقد 

حرصها عىل العمل لتقييد نفوذ الصني خصوصاً، حتى 

الرئيس وراء  الدافع  داخل منطقتها، وكان هذا هو 

نحو  وعىل  آسيا،  نحو  االسرتاتيجي  أوباما  »محور« 

مامثل يبدو من الواضح أن اتفاق الرشاكة عرب املحيط 

املتحدة  الواليات  تقودها  التي  املبادرة  أو  الهادئ، 

وتضم 12 دولة مطلة عىل املحيط نفسه، وال تضم 

الصني، يهدف إىل تعزيز التفوق االسرتاتيجي األمرييك 

الجيوسياسية  املتحدة  الواليات  مصالح  وحامية 

واالقتصادية يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ.

باختصار، يرجع القرار إىل الصني يف تأمني القدر الذي 

دور  يأيت  وهنا  النفوذ،  من  إليه  وتحتاج  تستحقه 

مبادرة يش »حزام واحد، وطريق واحد«.

شبكة  وحي  فمن  نسبياً،  ومبارشة  بسيطة  والفكرة 

واالتصاالت  التجارة  من  القديم  الحرير  طريق 

سيعمل »حزام طريق الحرير االقتصادي« و«طريق 

الحرير البحري للقرن الحادي والعرشين«، عىل ربط 

الصني ببقية آسيا وإفريقيا وأوروبا يف نهاية املطاف، 

ومن خالل تنفيذ مشاريع البنية األساسية التي تشتد 

الحاجة إليها عرب مسالك طريق الحرير، من الطرق 

وخطوط  املوانئ  إىل  الحديدية  السكك  خطوط  إىل 

أنابيب املوارد، تأمل الصني بناء »مجتمع يقوم عىل 

املصالح واملسؤوليات املشرتكة واملصري الواحد«.

أخرى  دولــة  ألي  يتوافر  مل  بوضع  الصني  تتمتع 

ويسمح لها بقيادة الطريق يف مجال البنية األساسية، 

التنمية يف الصني كانت مدفوعة جزئياً  فألن عملية 

باستثامرات هائلة يف مشاريع البنية األساسية املحلية، 
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مقاالت

ال�عد العاملي بال�ضحة الرقمية

للتكنولوجيا الرقمية قيمة إذا تم استخدامها لتحسني كيفية عمل األنظمة، وأال يقيض األطباء وقتاً أطول يف إدخال البيانات مام يقضونه يف رعاية املرىض، ولحسن 

الحظ عند تطبيقها بشكل صحيح، ميكن أن تساعد التقنية الرقمية يف أمتتة العملية بحيث يتفرغ مقدمو الخدمة للقيام مبا يقومون به عىل أفضل وجه.

هانــز  الراحــل  الــدويل  الصحــي  الخبــري  أظهــر 

روزلينــغ يف كتابــه األخــري األكــرث مبيعــاً »حقائــق« أن 

ــط  ــرسب النف ــة وت ــوارث الطبيعي ــل الك األهــوال مث

والوفيــات يف ميــدان املعركــة تتجــه نحــو االنخفــاض 

بشــكل حــاد، وأن عائــدات املحاصيــل ومعــدالت 

معرفــة القــراءة والكتابــة ومــؤرشات التنميــة األخــرى 

يف ازديــاد، ومــع األخــذ بالنهــج املســتند إىل الحقائــق 

واألدلــة، فــإن روزلينــغ يدعونــا للتفــاؤل عــىل الرغــم 

مــام قــد يبــدو وكأنــه عــامل فوضــوي بشــكل متزايــد.

وهنــاك أيضــاً ســبب يدعونــا للتفــاؤل يف مجــال 

ــه  ــك لســبب بســيط وهــو أن ــة، وذل الصحــة العاملي

كــام نتــج عــن الثــورة الصناعيــة تقــدم بعيــد املــدى 

عليــه أهــداف التنميــة املســتدامة فإنهــا قابلــة 

ــام  ــاج إىل اغتن ــث نحت ــري، حي ــكل كب ــق بش للتحقي

الفــرص التــي يوفرهــا اإلنرتنــت واألجهــزة املحمولــة 

تعمــل  والتــي  الرقميــة،  التقنيــات  مــن  وغريهــا 

للرعايــة  الوصــول  نطــاق  توســيع  عــىل  بالفعــل 

ــات  ــة يف املجتمع ــودة الرعاي ــني ج ــة، وتحس الصحي

ــا. ــول إليه ــب الوص ــي يصع الت

ــابق  ــت س ــه يف وق ــا أن ــد لوجدن ــا إىل الهن ــو نظرن ل

ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــت حكوم ــام، قدم ــذا الع ــن ه م

نارنــدرا مــودي برنامــج »مــودي كــري« وهــو برنامــج 

الــذي متولــه  العــامل،  الصحــي األكــرب يف  التأمــني 

ــا يصــل إىل ٪40 مــن  ــذي ســيغطي م الحكومــة، وال

ــم 1.3 مليــار نســمة،  ــد البالــغ عدده ــكان الهن س

وتهــدف الحكومــة إىل وقــف انتشــار األمــراض غــري 

املعديــة، مثــل الســكري والرسطــان، مــع الحــد مــن 

نفقــات الرعايــة الصحيــة التــي تــؤدي إىل الفقــر 

عــىل مســتوى األرسة، ويف بلــد بحجــم الهنــد، يعتمــد 

الربنامــج بشــكل كبــري عــىل التكنولوجيــا لربــط 

األشــخاص بخدمــات الرعايــة الصحيــة، وتخزيــن 

وتحليــل بيانــات املــرىض، ومنــع الكــوارث التــي قــد 

تنشــأ عــن الخلــط بــني الســجالت الصحيــة للمــرىض.

كــام ميكــن للتكنولوجيــا الرقميــة أن تضمــن حصــول 

مــن  الرعايــة  عــىل  النائيــة  املناطــق  يف  املــرىض 

مقدمــي الرعايــة ذوي املهــارات العاليــة، ويف برنامــج 

ــس يف  ــة نوفارت ــع ملؤسس ــد التاب ــن بع ــب ع التطبي

ــتمرة  ــة املس ــورة الرقمي ــإن الث ــب، ف ــال الط يف مج

ستســمح لنــا بتحســني الرعايــة الصحيــة بطــرق كان 

ــط. ــل بضــع ســنوات فق ــا قب يصعــب تخيله

بأهــداف  تقريبــاً  العــامل  دول  كل  التزمــت  لقــد 

ــدة  ــي أجن ــتدامة، وه ــة املس ــدة للتنمي ــم املتح األم

ــذي  ــة والكوكــب ال ــة البرشي ــة لتحســني رفاهي دولي

يدعمهــا، وفيــام يتعلــق بالصحــة العامليــة ترمــي 

أهــداف التنميــة املســتدامة إىل القضــاء عــىل وفيــات 

الرئيســة  التــي ميكــن منعهــا واألوبئــة  األطفــال 

وتحقيــق التغطيــة الصحيــة العامليــة.

ــوي  ــذي تنط ــري ال ــوح الكب ــن الطم ــم م ــىل الرغ وع

»بروجيكت سنديكيت، 2018« باالتفاق مع »الجريدة«
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يف البلــدان الفقــرية باملــوارد يشــكل تحديــا معقــدا، 

ــة  ــات الصح ــون خدم ــان تك ــن األحي ــري م ــي كث فف

الرقميــة مجــزأة بــني الــوكاالت الحكوميــة والــرشكات 

واملنظــامت غــري الحكوميــة، وعليــه يتــم تكــرار 

الكثــري مــن تلــك الجهــود نتيجــة لذلــك، ويتــم 

ــىل  ــال ع ــي مث ــدا ه ــاون. أوغن ــرص التع ــد ف تبدي

ــن  ــري م ــاك الكث ــت هن ــام 2012، كان ــي ع ــك فف ذل

مشــاريع الصحــة الرقميــة املتعارضــة التــي اضطــرت 

ــا. ــا جميع ــت له ــف مؤق ــالن وق ــة إىل إع الحكوم

العريــض  النطــاق  إن مجموعــة عمــل مفوضيــة 

ــي تشــرتك يف رئاســتها  ــة الت ــة بالصحــة الرقمي املعني

مؤسســة نوفارتيــس تركــز عــىل كيفيــة تحســني 

التكنولوجيــا للرعايــة بالنســبة إىل األمــراض غــري 

لألمــم  العامــة  الجمعيــة  املعديــة، ومــن خــالل 

املتحــدة يف ســبتمرب، نــرشت املفوضيــة »أن وعــد 

غــري  لألمــراض  التصــدي  هــو  الرقميــة  الصحــة 

العامليــة يف  الصحيــة  التغطيــة  لترسيــع  املعديــة 

ــدف  ــل«، فاله ــطة الدخ ــة واملتوس ــدان املنخفض البل

ــة لصانعــي السياســات  ــم املشــورة العملي هــو تقدي

وغريهــم مــن أصحــاب املصلحــة ملســاعدتهم يف 

إعــادة تصــور الطريقــة التــي ميكــن للصحــة الرقميــة 

أن تعالــج األمــراض غــري املعديــة.

ــذل  ــات ب ــىل الحكوم ــب ع ــه يج ــح أن ــن الواض وم

املزيــد إلدمــاج جهــود الصحــة الرقميــة عرب الــوزارات 

والتنســيق مــع أصحــاب املصلحــة يف القطــاع الخــاص 

والقطــاع غــري الربحــي متــى أمكــن ذلــك، وإن هــذا 

ــني،  ــل الفلب ــن مث ــل يف أماك ــدث بالفع ــاون يح التع

ــة  ــة للصحــة اإللكرتوني ــة توجيهي حيــث تــرشف لجن

عــىل مجموعــة مــن مبــادرات الصحــة الرقميــة مــام 

ــك،  ــع ذل ــكار الرقمــي. وم ــة لالبت ــة مثالي ــق بيئ يخل

فــإن التكنولوجيــا الرقميــة ليســت ترياقــاً الحــل، 

ــة، وأن  ــا بحكم ــار أولوياتن ــا اختي ــك يجــب علين لذل

ــن  ــد م ــي العدي ــج، فف ــة األوىل للنتائ ــون األولوي تك

غانــا، يتــم التعامــل مــع ٪70 مــن استشــارات املــرىض 

عــرب الهاتــف، وبالتــايل تجنيــب املــرىض الذهــاب يف 

ــة. ــة األولي ــز الرعاي رحــالت شــاقة إىل مراك

لقــد أحدثــت التقنيــات الرقميــة ثــورة كذلــك يف 

ــة،  ــق املعزول ــي املناط ــي، فف ــم الصح ــال التعلي مج

ــىل  ــرياً ع ــون س ــون الصحي ــافر العامل ــا يس ــاً م غالب

األقــدام لســاعات لتلقــي التدريــب، وينتهــي املطــاف 

ــذي  ــب ال ــدون التدري ــم ب ــري منه ــبة إىل الكث بالنس

يحتاجــون إليــه، ولكــن اآلن ميكــن ملقدمــي الرعايــة 

الصحيــة تلقــي التدريــب مــن أي مــكان عــن طريــق 

ــة.  ــزة اللوحي ــة واألجه ــف الذكي الهوات

ــث« منصــة  ــل هيل ــا »الســت ماي أنشــأ أحــد رشكائن

رقميــة كاملــة مصممــة خصيصــا لتعليــم صحــة 

ــزز  ــا تع ــود وغريه ــذه الجه ــث إن ه ــع، حي املجتم

ــة  ــة الصحي ــري الرعاي ــق بتوف ــام يتعل ــة في الالمركزي

وكلهــا  املحليــني،  املامرســني  ومتكــني  والتدريــب 

رضوريــة لتحقيــق التغطيــة الصحيــة العامليــة.

ــتقود  ــة س ــات الرقمي ــول إن التقني ــن الق ــي ع وغن

املغــرية  العالجــات  مــن  القادمــة  املوجــة  أيضــا 

للحيــاة، حيــث جعلــت تقنيــات التواصــل االجتامعي 

ــة  ــة عملي ــراد للتجــارب الرسيري بالفعــل إيجــاد األف

االصطناعــي  الــذكاء  ســمح  كــام  فعاليــة،  أكــرث 

والتحليــالت التنبؤيــة بإجــراء التجــارب بشــكل أرسع 

ــريا. كث

ــهد  ــرب املش ــض ع ــاق العري ــإن النط ــك، ف ــع ذل وم

الرقمــي ســيقدم بعضــاً مــن أهــم التحســينات عــىل 

اإلطــالق، ففــي البلــدان املنخفضــة الدخــل، ميكــن أن 

يكــون اإلنرتنــت عــايل الرسعــة مبثابــة نقطــة تحــول 

عــىل كل مســتوى مــن مســتويات النظــام الصحــي.

إن بنــاء البنيــة التحتيــة لشــبكات النطــاق العريــض 

البلــدان، يكافــأ مقدمــو الخدمــات الصحيــة عــىل 

املهــام التــي يؤدونهــا بــدالً مــن النتائــج النهائيــة، 

وميكــن للتقنيــات الرقميــة املوجهــة نحــو تحقيــق 

ــريات. ــذه التغي ــدوث ه ــن ح ــج أن تضم النتائ

إن األولويــة الثانيــة هــي يف تحســني معرفــة البيانــات، 

بالتقــاط  الرقميــة  التقنيــات  لنــا  تســمح  حيــث 

البيانــات ومعالجتهــا للحصــول عــىل إحصــاءات عــىل 

ــاط  ــة إىل أمن ــا الفردي ــن البيولوجي ــتويات، م كل املس

املــرض العامليــة، ومــن ثــم ينبغــي أن تتضمــن املناهــج 

واإلداريــني  الصحيــة  الرعايــة  ملقدمــي  التدريبيــة 

البيانــات  وإدارة  اإلحصــاء،  مجــال  يف  تعليــامت 

الخدمــات  ملقدمــي  يتســنى  حتــى  والتحليــالت، 

مواكبــة التطــورات الرقميــة.

أن  االعتبــار  يف  األخــذ  هــي  النهائيــة  واألولويــة 

تــم  إذا  فقــط  قيمــة  لهــا  الرقميــة  التكنولوجيــا 

اســتخدامها لتحســني كيفيــة عمــل األنظمــة، ويجــب 

ــات  ــال البيان ــول يف إدخ ــاً أط ــاء وقت ــي األطب أال يق

مــام يقضونــه يف رعايــة املــرىض، ولحســن الحــظ، عنــد 

ــة  ــاعد التقني ــن أن تس ــح، ميك ــكل صحي ــا بش تطبيقه

ــو  ــرغ مقدم ــث يتف ــة بحي ــة العملي ــة يف أمتت الرقمي

الخدمــة للقيــام مبــا يقومــون بــه عــىل أفضــل وجــه. 

لقــد مــرت ثــالث ســنوات منــذ قيــام العــامل بالتصديــق 

ذلــك  يف  مبــا  املســتدامة  التنميــة  أهــداف  عــىل 

األهــداف عــىل املــدى القريــب لتحقيــق التغطيــة 

الصحيــة العامليــة والوصــول العاملــي إىل اإلنرتنــت 

بأســعار معقولــة، ويظهــر التقــدم األخــري أننــا يجــب 

ــداف،  ــذه األه ــق ه ــأن تحقي ــني بش ــون متفائل أن نك

بإمكاننــا  إذا كان  النجــاح يعتمــد عــىل مــا  لكــن 

ــع. ــة الجمي ــه مصلح ــا في ــة مل ــورة الرقمي ــخري الث تس

* آن آرتس وهارالد نورس

* آن أرتــس هــي رئيســة مؤسســة نوفارتــس، وهارالــد نــورس هــو 

رئيــس األعــامل االجتامعيــة ملؤسســة نوفارتــس.
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اأفعالنا هي م�ضتقبلنا...

 قبل 3 سنوات فقط، يف سبتمرب )أيلول( 2015، وافق أعضاء األمم املتحدة 

عىل جدول أعامل 2030 للتنمية املستدامة. وقد اعترب قادة العامل القضاء 

عىل الجوع، وجميع أشكال سوء التغذية )الهدف 2 من أهداف التنمية 

املستدامة(، هدفاً أساسياً من أهداف جدول أعامل التنمية، ورشطاً ال بد منه 

للوصول لعامل أكرث أماناً وعداًل وسلاًم.

جوزيه غرازيانو دا سيلفا

ومــن املفارقــات أن نســبة الجــوع يف العــامل ارتفعــت منــذ ذلــك الحــني. فوفقــاً آلخــر 

التقديــرات، ارتفــع عــدد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة يف العــامل عــام 

2017، للعــام الثالــث عــىل التــوايل. ففــي ذلــك العــام، كان هنــاك 821 مليــون شــخص 

يعانــون مــن الجــوع )11 يف املائــة مــن ســكان العــامل - واحــد مــن كل 9 أشــخاص عــىل 

ــن يعيشــون يف  كوكــب األرض(، معظمهــم مــن األرس املزارعــة ومزارعــي الكفــاف الذي

املناطــق الريفيــة الفقــرية يف أفريقيــا جنــوب الصحــراء وجنــوب رشق آســيا.

ــدل  ــىل املع ــط ع ــرص فق ــه ال يقت ــذي نواجه ــري ال ــإن التحــدي الكب ــك، ف ــم ذل ورغ

املتزايــد لنقــص التغذيــة، إذ ازدادت معــدالت أشــكال أخــرى مــن ســوء التغذيــة. يف 

عــام 2017، عــاىن مــا ال يقــل عــن 1.5 مليــار شــخص مــن نقــص املغذيــات الدقيقــة، 

وهــو مــا يقــوض صحتهــم وحياتهــم. ويف الوقــت نفســه، تتواصــل الزيــادة يف نســبة 

زيــادة الــوزن بــني البالغــني، إذ ارتفعــت هــذه النســبة مــن 11.7 يف املائــة عــام 2012 

إىل 13.3 يف املائــة عــام 2016 )أو 672.3 مليــون شــخص(.

ــي  ــق الت ــي املناط ــددة، وه ــق مح ــرص يف مناط ــادة ينح ــو يف الع ــوع فه ــا الج أم

دمرتهــا النزاعــات وموجــات الجفــاف والفقــر املدقــع، وأمــا الســمنة فهــي منتــرشة 

ــا يســمى  ــاً م ــا نشــهد حالي ــل إنن ــامل، ب ــع أنحــاء الع ــزداد يف جمي ــكان، وت يف كل م

»عوملــة الســمنة«. فعــىل ســبيل املثــال، تــزداد معــدالت البدانــة يف أفريقيــا مبعــدل 

أرسع مــن أي منطقــة أخــرى، حيــث يوجــد يف أفريقيــا 8 دول مــن أصــل 20 دولــة يف 

العــامل ســجلت أرسع ارتفــاع ملعــدالت الســمنة بــني البالغــني. وعــالوة عــىل ذلــك، يف 

2017، كان هنــاك 38 مليــون طفــل دون ســن الخامســة يعانــون مــن الــوزن الزائــد، 

ويعيــش نحــو 46 يف املائــة مــن هــؤالء األطفــال يف آســيا، بينــام يعيــش 25 يف املائــة 

منهــم يف أفريقيــا.

ويف حــال مل نــدع إىل اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لوقــف معــدالت الســمنة املتزايــدة، 

ــداد  ــاوز أع ــمنة تتج ــن الس ــون م ــن يعان ــداد م ــاً أع ــهد قريب ــل أن نش ــن املحتم فم

األشــخاص الذيــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة يف العــامل. وتفــرض معــدالت الســمنة 

ــر  ــل الخط ــمنة عام ــكل الس ــة. وتش ــة ضخم ــة واقتصادي ــة اجتامعي ــدة تكلف املتزاي

لكثــري مــن األمــراض غــري املعديــة، مثــل أمــراض القلــب والســكتة الدماغيــة والســكري 

وبعــض أنــواع الرسطــان. وتشــري التقديــرات إىل أن األثــر االقتصــادي العاملــي للســمنة 

يبلــغ نحــو تريليــوين دوالر أمــرييك ســنوياً )2.8 يف املائــة مــن إجــاميل الناتــج املحــيل 

ــة للتدخــني أو النزاعــات املســلحة. ــار االقتصادي العاملــي(، وهــذا يعــادل اآلث

ويف هــذا العــام، يهــدف يــوم األغذيــة العاملــي، الــذي يصــادف 16 أكتوبــر )ترشيــن 

األول(، إىل تذكــري املجتمــع الــدويل بالتزامــه الســيايس األســايس تجــاه اإلنســانية، وهــو 

القضــاء عــىل جميــع أشــكال ســوء التغذيــة، ونــرش الوعــي بــأن الوصــول إىل عــامل خــاٍل 

مــن الجــوع بحلــول عــام 2030 )أي خــالل 12 عامــاً( ال يــزال ممكنــاً. وتعتــرب تجربــة 

الربازيــل خــري برهــان عــىل ذلــك.

مقاالت
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ــن  ــة م ــن 10.6 يف املائ ــل م ــوع يف الربازي ــض الج ــاو«، انخف ــامت »الف ــب تقيي فبحس

ــل  ــة، إىل أق ــة الثاني ــة األلفي ــون شــخص( يف بداي ــدد الســكان )نحــو 19 ملي إجــاميل ع

مــن 2.5 يف املائــة يف الفــرتة مــن 2008 إىل 2010، وهــي أدىن فــرتة تســتطيع »الفــاو« أن 

تقــدم فيهــا اســتدالالً إحصائيــاً ذا معنــى. وهــذا االنخفــاض يف عــدد األشــخاص الذيــن 

يعانــون مــن نقــص التغذيــة أصبــح ممكنــاً ألســباب مــن أهمهــا االلتــزام الحــازم للرئيــس 

الســابق لــوال، وتطبيــق سياســات عامــة وبرامــج حاميــة اجتامعيــة تعالــج الفقــر املدقــع 

وتأثــريات الجفــاف الطويلــة األمــد عــىل الجــزء الشــاميل الرشقــي مــن البــالد.

ــالل  ــن خ ــوع، م ــىل الج ــاء ع ــم يف القض ــدور األه ــات ال ــإن للحكوم ــة، ف ويف الحقيق

ضــامن حصــول الفئــات الضعيفــة مــن الســكان عــىل دخــل كاٍف لــرشاء الغــذاء الــذي 

تحتاجــه، أو توفــري الســبل إلنتــاج الغــذاء لنفســها حتــى يف أوقــات النــزاع، إال أن عــىل 

ــرص عــىل مكافحــة  ــوم القضــاء عــىل الجــوع ال يقت ــروا أن مفه ــامل أن يتذك ــادة الع ق

نقــص التغذيــة، بــل هــو أوســع مــن ذلــك، فهــو يهــدف إىل تزويــد النــاس باملغذيــات 

ــاء  ــك القض ــوم كذل ــذا املفه ــمل ه ــة. ويش ــاة صحي ــوا حي ــة ليعيش ــة الالزم الرضوري

عــىل جميــع أشــكال ســوء التغذيــة، ولذلــك فإنــه ال يعنــي فقــط إطعــام النــاس، بــل 

تغذيتهــم أيضــاً.

لقــد زادت نظــم الغــذاء العامليــة الحاليــة مــن توفــر األطعمــة املعالجــة الغنيــة جــداً بالســعرات 

الحراريــة والطاقــة والدهــون والســكر وامللــح، وفــرص الحصــول عــىل هــذه األطعمــة.

ــتهلكوا  ــاس أن يس ــع الن ــن لجمي ــث ميك ــة، بحي ــذاء الحالي ــم الغ ــري نظ ــب تغي ويج

األغذيــة الصحيــة واملغذيــة، وعلينــا أن نعالــج البدانــة بوصفهــا مســألة عامــة، وليســت 

منفــردة. ويتطلــب هــذا تبنــي مقاربــة متعــددة القطاعــات، تشــارك فيهــا ليــس فقــط 

الحكومــات، بــل كذلــك املنظــامت الدوليــة واملؤسســات الوطنيــة ومنظــامت املجتمــع 

املــدين والقطــاع الخــاص واملواطنــني بشــكل عــام.

ويجــب أن يكــون هــذا جهــد جامعــي يهــدف إىل تبنــي أمنــاط غذائيــة صحيــة، يشــمل 

- عــىل ســبيل املثــال - وضــع امللصقــات عــىل الطعــام، وحظــر بعــض مكونــات الطعــام 

الضــارة، وإدراج التغذيــة الصحيــة يف املنهــاج املــدريس، وتبنــي طــرق لتجنــب فقــدان 

ــام  ــىل الطع ــول ع ــق الحص ــة ال تعي ــات تجاري ــل إىل اتفاقي ــام، والتوص ــدر الطع وه

الطــازج املغــذي املنتــج محليــاً مــن الزراعــة األرسيــة.

»أفعالنــا هــي مســتقبلنا« هــي رســالة يــوم األغذيــة العاملــي 2018. وقــد حــان وقــت 

تجديــد التزامنــا، واألهــم مــن ذلــك دعمنــا الســيايس للوصــول إىل عــامل مســتدام خــاٍل 

مــن الجــوع وجميــع أشــكال ســوء التغذيــة.

- املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(
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اعرف مدينتك

ــياح  ــتقطاباً للس ــدن اس ــرث امل ــن أك ــك م ــرب بعلب تعت

يف لبنــان؛ فهــي مدينــة عريقــة وتاريخّيــة، باإلضافــة 

ــة  ــر الطبيعّي ــة باملناظ ــزة، واملتمّثل ــها املمي لتضاريس

مــن  بقربهــا  املتأثــر  الهــادئ  الخالبــة، ومناخهــا 

حــوض البحــر املتوّســط، إضافــة للحضــارات العديدة 

التــي توالــت عليهــا، والتــي تركــت فيهــا أجمــل 

اآلثــار واملعــامل الســياحّية اإلســالمّية، واملســيحّية، 

ــد  ــرة، واملعاب ــة الفاخ ــازل العثامني ــة، كاملن والرومانّي

املــدن  مــن  بعلبــك واحــدة  أن  كــام  الرومانيــة. 

وخصوبــة  الخــرضاء  بــاألرايض  الغنيــة  اللبنانيــة 

ــايل  ــا وبالت ــاين فيه ــر الليط ــور نه ــراً لعب ــا نظ أراضيه

وفــرة محاصيلهــا الزراعيــة. تتأثــر مدينــة بعلبــك 

ــرب  ــرب األق ــط؛ إذ ُيعت ــض املتوس ــر األبي ــاخ البح مبن

ــه  ــداً يصاحب ــاراً ج ــا ح ــون صيفه ــل، فيك إىل القاح

ــارداً نســبياً وتشــهد  ــا شــتاؤها فيكــون ب جفــاف، أّم

ــان. ــض األحي ــاً يف بع ــقوطاً ثلجي س

السياحة في بعلبك

ــة  ــدن اللبناني ــن امل ــدًة م ــك واح ــة بعلب ــد مدين تّع

الجاذبــة للســياحة، وذلــك نظــراً ملــا متتلكــه مــن آثــار 

رومانيــة تشــهد عــىل عراقتهــا، كــام تســتضيف فــوق 

أرضهــا عــدداً مــن املهرجانــات العاملّيــة وعــدداً كبــرياً 

مــن الفنانــني العــرب واألجانــب ســنوياً، لــذا تلعــب 

ــزء  ــياحة يف الج ــيط الس ــاّمً يف تنش ــة دوراً مه املدين

الرشقــي مــن البــالد.

مــن اهــم أثــار مدينــة بعلبــك املعابــد، هــي مرتــع 

الرومــان  أقــام  إذ  الضخمــة؛  الرومانيــة  للمعابــد 

فيهــا عــدداً مــن املعابــد آللهتهــم الثالثــة: جوبيتــري، 

وفينــوس، ومريكــوري، إال أنهــا قــد تعرضــت للهــدم يف 

القــرن الســادس امليــالدي بفعــل زلــزال، ومــا زالــت 

بعــض بقايــاه قامئــة حتــى وقتنــا هــذا. وصخــرة 

مدينة ال�ضم�س... بعلبك

بعلبك مدينة لبنانية تقع وسط سهل البقاع املشهور، ويحّدها من الرشق نهر الليطاين، ومن الغرب سلسلتا جبال لبنان الرشقية والغربية، وهي مركز املحافظة، 

وعرفت منذ قديم الزمان مبوقعها االسرتاتيجي الواقع عىل الخطوط الرّبية، كام أّنها تحتوي عىل العديد من املباين واملعابد الضخمة التي شيّدها الرومان؛ مام جعلها 

مدينة جذب سياحي.
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ــل  ــي يص ــرة الت ــك الصخ ــي تل ــل، وه ــرأة الحام امل

طولهــا إىل أكــرث مــن 21 مــرتاً، ويفــوق وزنهــا األلــف 

طــن تقريبــاً، وهــي صخــرة تــم اقتطــاع أجــزاء منهــا 

لبنــاء معبــد قبــل ألفــي عام.•قبتــا أمجــد ودوريــس، 

و تعتــرب القبتــان مبثابــة بقايــا لجامعــني كانــا قــد ُبنيــا 

مــن الحجــارة امُلســتخدمة يف بنــاء املعابــد يف املدينة، 

وتفتــح هاتــان القّبتــان للــزوار، وفنــدق باملــريا، 

ويعــود تاريخــه إىل أكــرث مــن مائــة وعرشيــن عامــاً، 

ــار. ــز املطــل عــىل شــارع اآلث ــاز مبوقعــه املمّي وميت

تعــد مدينــة بعلبــك مــن أهــم املــدن اللبنانيــة التــي تضــم 

األثــار الرومانيــة والفينيقيــة، وتعــرف هــذه املدينــة أيضــاً 

منــذ العهــد الرومــاين باســم »مدينــة الشــمس”.

أمــا اســم بعلبــك فهــو مزيــج لكلمتــي بعــل )الــرب( 

ــوا  ــد أطلق ــرب ق ــى الع ــاع(، وكان قدام ــق )البق وب

عــىل هــذه املدينــة اســم اإللــه بعــل.

ــة  ــياحية واألثري ــع الس ــن املواق ــري م ــك الكث يف بعلب

املميــزة باإلضافــة إىل املطاعــم املتنوعــة، مــام جعلهــا 

يف صــدارة املناطــق الجاذبــة للســياح.

أماكن للزيارة

مــن بــني األماكــن التــي تســتوجب الزيــارة يف بعلبــك 

زيــارة اآلثــار الرومانيــة  وتضــم::

حجــر الحبلــة:  هــو حجــر منحــوت يف بعلبــك طولــه 

20 مــرتاً وعرضــه 4 أمتــار، أمــا ســامكته فهــي 4 

ــر يف املدخــل  ــع الحج ــن. يق ــه 1615 ط ــار ووزن أمت

الشــامل الرشقــي ملدينــة بعلبــك حيــث كان الرومــان 

ــا  ــا وينقلونه يقتلعــون الحجــارة الضخمــة وينحتونه

لتشــييد قلعــة بعلبــك األثريــة ،ويعــد هــذا الحجــر 

أكــرب حجــر منحــوت يف العــامل.

تعتــرب قلعــة بعلبــك مــن اهــم األماكــن الســياحية 

واألثريــة يف التاريــخ والتــي تعــود إىل العصــور الرومانيــة 

ــدة أقســام وهــي: ــن ع ــة م ــف القلع ــة. تتأل القدمي

-الدكــة: هــي ســاحة مبنيــة مــن الحجــارة الضخمــة، 

والتــي يبلــغ طــول الواحــد منهــا عرشيــن مــرتاً، بينــام 

ــم  ــذا القس ــرف ه ــار، ويع ــة أمت ــو ثالث ــا فه عرضه

أيضــاً باســم الرتيليثــون.

-الــرواق املقــدم: بوابــة ضخمــة تتوســط برجــني 

مّتــت  عامــوداً  عــرش  اثنــي  مــن  أكــرث  يضــاّمن 

الــدرج،  إىل  إضافــة  الجرانيــت  مــن  صناعتهــم 

بالتامثيــل. امُلحــاط  والــرواق 

ــة  ــوفة ومحاط ــاحة مكش ــو س ــدس: ه ــو املس -البه

ــرات. ــتة مم بس

-الســاحة الكبــرية: هــي ســاحة كبــرية تضــم أهــم 

املعــامل الدينيــة.

ــة  ــاجد يف قلع ــد واملس ــن املعاب ــدد م ــد ع ــام يوج ك

بعلبــك منهــا: معبــد جوبيــرت، معبــد باخــوس، مســجد 

ــويك وغريهــم. ــرج اململ ــم وب إبراهي

ــان  ــياحية يف لبن ــدة الس ــدى األعم ــكل إح ــك ُتش بعلب

حيــث ُتقــام فيهــا مهرجانــات بعلبــك الدوليــة الســنوية 

ــارج  ــل وخ ــن داخ ــياح م ــن الُس ــد م ــذب العدي وتج

ــام 1956. ــك يف الع ــات بعلب ــدت مهرجان ــان، وول لبن

تزخــر بعلبــك أيضــاً  باملطاعــم واملقاهــي التــي يقــي 

فيهــا الــزوار أوقاتــاً ممتعــة وســط عبــق التاريــخ 

القديــم ملدينــة الشــمس، وكذلــك األســواق التــي  

تزخــر بالصناعــات التقليديــة.
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)مملكة الروؤية(

من اأجل تنمية م�ضتدامة

علم اجلندر والن�ع الجتماعي

»حكايات اأندل�ضية«

نافذة مل�ضاهدة ثقافات اأخرى

صدر  كتاب )مملكة الرؤية( للباحث االقتصادي عبد الله سامل السلوم. الكتاب ذو طابع اقتصادي يدرس يف 

محتواه موضوع رؤية  اململكة العربية السعودية 2030 مبختلف محاورها من خالل منهجية مفرسة. ويعد 

الكتاب نتاجا وخالصة لسنوات من البحث والدراسة.. يهدف الكاتب إىل فتح أفق ابصار القارىء وادراك 

أهمية  املفاهيم  الجديدة  لتحقيق االستدامة واستيعاب عمق وفكر  الرؤية 2030. 

صدر  عن دار الفارايب كتاب » علم الجندر والنوع االجتامعي« للدكتور عيل  عبد خفاف أستاذ متمرس  

يف الجغرافيا البرشية والدراسات السكانية. يركز الكتاب عىل النوع االجتامعي ومدى تأثريه عىل  الجانب 

االقتصادي واالجتامعي وحتى السيايس.  فمثال املرأة  دميوغرافيا  هي نصف املجتمع وقد يكون  تعداد 

النساء اكرث من النصف أو اقل منه بقليل ألسباب ال ميكن أن يحددها الباحثون  وفق الدراسات.. وعليه 

فهي ثروة اقتصادية  باعتبارها قوى برشية ميكن التخطيط الستثامرها وتطوير قابليتها.

ترتبط اهتاممات علم الجندر » النوع االجتامعي«  مبكانة املرأة وبطبيعية العالقات  بينها  وبني الرجل 

داخل األرسة  تلك العالقات التي ينتقل تأثريها  إىل املجتمع.. تستند إىل هذه العالقات موضوعات كثرية 

منها املساواة بني الجنسني واملشاركة ومتكني املرأة ومامرسة الدميقراطية  داخل األرسة.

كتاب »حكايت أندلسية » جمعه خوان اجناثيوبريبث وآنا ماريا مار تينيث وترجمه عن اإلسبانية  الروايئ احمد  عبد 

اللطيف.. متثل  الحكايات الشعبية  بشكل عام خالصة  حكمة الشعوب وكلام كانت شعوبا قدمية  كانت حكاياتها 

اكرث عمقاً. 

 الكتاب عبارة عن تلخيص لتجارب أفراد تحتم عليهم أن يعيشوا يف ظروف مختلفة اغلبهم من الريفيني أو الفالحني 

او الحرفيني .. فهي حكايات تروي لنا طموحاتهم وأحالمهم.  تدور معظم الحكايات مثل الكثري من الحكايات العربية 

يف القرية وهي املكان األثري للمواقف واألحداث سواء املفرحة أو املحزنة.

إصدارات
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متابعات

احلر يهدد الأر�س

حذر معهد بوتسدام لبحوث املناخ من مخاطر التغري املناخي، مشريا إىل أن األرض مهددة مبواسم حر طويلة. وذكرت دراسة أعدها املعهد األملاين أن حرارة األرض قد ترتفع مبعدل 

أربع لخمس درجات وأن ارتفاع منسوب املياه قد يرتفع بدوره من عرشة لستني مرتا.  وركز الباحثون أساسا عىل ذوبان الجليد يف تربة روسيا وأيضا ارتفاع درجة حرارة امليثان يف 

قاع البحر والنظم اإليكولوجية الكربى، مثل أمطار غابات األمازون، حسب يوهان روكشرتوم، املدير املساعد يف معهد بوتسدام لبحوث املناخ الذي أشار إىل أن فقدان الجليد يف 

بعض املناطق قد يؤدي لذوبان أكرب يف املستقبل هناك.

متحف الفن الإ�ضلمي يحتفل باأ�ضهر 

جمرى ملحي يف العامل

الفن  متحف  نظم  السويس،  قناة  وهيئة  املرصية  اآلثار  وزارة  بني  املشرتك  التعاون  إطار  يف 

احتفاالً  وذلك  العصور«،  مر  عىل  السويس  »قناة  بعنوان  مؤقتاً  معرضاً  القاهرة  يف  اإلسالمي 

مبرور 115 عاماً عىل افتتاحه، ومرور 149 عاماً عىل افتتاح قناة السويس، املمر املالحي األشهر 

يف العامل.

تاريخ حفر  السويس تحي  قناة  املتحف  عىل مجموعة من مقتنيات متحف هيئة  احتوى  

القناة وصور فوتوغرافية لبعض الشخصيات التي كانت ذات الصلة بالقناة مثل ديليسبس. 

يضّم متحف الفن اإلسالمي مقتنيات تتجاوز مئة ألف تحفة تغطي نحو 12 قرناً هجرياً، إذ 

بفنون  مروراً  وإيران،  والصني  الهند  من  اإلسالمية  الفنون  من  نادرة  مجموعات  عىل  يحتوي 

الجزيرة العربية والشام ومرص وشامل أفريقيا واألندلس. كام يضم مكتبة تحتوي عىل مجموعة 

الفارسية والرتكية، ومجموعة  القدمية مثل  باللغات الرشقية  النادرة  الكتب واملخطوطات  من 

إىل  باإلضافة  واإليطالية،  واألملانية  والفرنسية  كاإلنكليزية  الحديثة  األوروبية  باللغات  أخرى 

مجموعة كتب يف اآلثار اإلسالمية والتاريخية، ويبلغ عدد مقتنيات املكتبة أكرث من 13 ألف 

كتاب. 
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مدن حول العالم

زه�ر ال�ض��ضن واليا�ضمني الفرن�ضية كن�ز دولية حممية

جنوب  غراس  مدينة  يف  العطور  صناعة  أرسار  نالت 

فرنسا، حيث توجد زهور السوسن والياسمني وغريها 

املتحدة، لتعطي  العطرية، تقدير األمم  النباتات  من 

دفعة ملساعي رواد الصناعة املحلية الجتذاب املزارعني 

املتخصصني. إذ أضافت منظمة األمم املتحدة للرتبية 

بزراعة  املرتبطة  املهارات  )يونسكو(  والثقافة  والعلم 

للكنوز  قامئتها  إىل  غراس  يف  العطور  وخلط  األزهار 

املحمية.

تعد غراس واحدة من أرقى مراكز صناعة العطور يف 

أكرث  مدى  املكتسبة عىل  الخربة  بفضل  وذلك  العامل، 

من 5 قرون واملناخ املحيل املالئم.

افتتاح  اأول فندق حتت الأر�س بالعامل  يف �ضنغهاي

افتتحت الصني أول فندق تحت األرض ليكون األول من نوعه يف العامل، ويتكون من 18 طابقا، يوجد 16 منها تحت األرض وطابقان آخران تحت املاء داخل حوض سمك عميق يبلغ 

ارتفاعه 10 أمتار ويضم 336 غرفة  تم تزويد جميعها برشفات  كاشفة للمكان. تم تصميم الفندق من قبل املصمم الربيطاين  مارتن جوشامن.

يقع الفندق عىل ُبعد 30 كم من وسط مدينة شنغهاي الصينية، وقد تم بناؤه بالقرب من غابة جبل شيشان الوطنية وحدائق جبل شيشان النباتية.



95 المدينة العربية /  العدد 181

اكت�ضاف معبد اأثري 

يف املك�ضيك

والتاريخ،  األجناس  لعلوم  الوطني  املعهد  أعلن 

معبد  أول  املكسيك،  وسط  يف  اآلثار  خرباء  اكتشاف 

لقومية األزتك املحلية، التي كانت موجودة أنذاك.

هرم  شكل  عىل  قبو  داخل  آثار  عن  املنقبون  وعرث 

بيوبال  والية  يف  األثرية،  تيهواكان  نداتشيان  مبنطقة 

املكسيكية. وقال رئيس فرق البحث عامل اآلثار نوميو 

استخدم بني عامي  الذي  املعبد،  مبنى  إن  كاستيللو: 

1000 و1260م، به معامل  متنوعة تحي حياة األقوام 

السابقة.

الصحي يف مدينة سايغون  عىل طول قنوات الرصف 

الفيتنامية، ينتظر السكان إزالة منازلهم مع حلول عام 

2020، يف ظّل سعي سلطات املدينة إىل هدم أحياء 

العاصمة االقتصادية لفيتنام،  الصفيح لتحسني صورة 

يف  السلطات  بدأت  وقد  العقاري.  النمو  واستيعاب 

ضفاف  عىل  بيت  ألف   36 بهدم  املاضية،  السنوات 

مجاري الرصف الصحي، ودفعت لسكانها تعويضات 

لالنتقال إىل الضواحي.

نفسه،  املصري  أخرى  عائلة  ألف   20 نحو  وتتنظر 

واالنتقال خارج املدينة التي صار اسمها رسمياً هويش 

القديم  باسمها  يسّمونها  مازالوا  سكانها  أن  إال  منه، 

كانت  الصحي  الــرصف  قنوات  أن  يذكر  سايغون. 

وممّر  املدينة،  يف  األساسية  النقل  طرق  السابق  يف 

البضائع واملسافرين.

�ضايغ�ن الفيتنامية خالية من الع�ض�ائيات يف 2020
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من اخبار المدن العربية

»معجم الدوحة« ب�ابة اإىل تاريخ 

اللغة العربية

وهو  العربية«  للغة  التاريخي  الدوحة  ملعجم  اإللكرتونية  »البوابة  إطالق  تم 

املرشوع الذي قام به »املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات« منذ منتصف عام 

2013  وشارك يف إعداده عدد من أساتذة الجامعات والخرباء والعلامء، من األردن 

واإلمارات وتونس والجزائر والسعودية وسورية والعراق وفلسطني وقطر والكويت 

ولبنان وليبيا ومرص واملغرب وموريتانيا واليمن.

يهدف املرشوع بفكرته ومفهومه وجدواه ومبادئه املوجهة إىل تحقيق نهضة لغوية 

شاملة، إذ ينفرد املعجم برصد ألفاظ اللغة العربية منذ بدايات استعاملها يف النقوش 

والنصوص، وما طرأ عليها من تغريات يف مبانيها ومعانيها داخل سياقاتها النصية، 

متتبعاً الخط الزمني لهذا التطور.

تطوير  بهيئة  املنورة«  املدينة  »أنسنة  برنامج  حّقق 

التعاون  مجلس  جائزة  املــنــورة،  املدينة  منطقة 

دورتها  يف  الكويت  دولة  تحتضنها  التي  الخليجي 

الثانية للعام 2018  يف مجال العمل البلدي. وُتضاف 

الجائزة الجديدة التي ُسجلت باسم املدينة املنورة إىل 

قامئة اإلنجازات التي تحققت للسعودية لتجسد مدى 

املنورة  للمدينة  القيادة  توليها  التي  والعناية  الرعاية 

املنافسة  يف  متقدماً  مركزاً  اإلنجاز  هذا  ويخطف 

الخليجية ليعكس واقعاً عن مستوى الرضا املجتمعي 

لربنامج األنسنة يف املدينة املنورة.

وكانت الجائزة يف دورتها الثانية التي ينظمها مجلس 

البلدية  التجارب  »أفضل  مسمى  تحت  التعاون 

 15 بني  تناُفساً  شهدت  قد  املدن«  أنسنة  مجال  يف 

وخضعت  املجلس،  دول  مدن  من  بعدد  مرشوعاً 

املحددة  املعايري  من  ملجموعة  املرشحة  املشاريع 

املالمئة إلقامة هذه  استدامة املرشوع والبيئة  تشمل 

بالصحة  املتعلقة  والجوانب  املشاريع  من  النوعية 

محاكاة  من  والتحقق  التنفيذ  ومراحل  والسالمة 

محاور املسؤولية االجتامعية لتلك الربامج وأثرها عىل 

املجتمع املحيل.

املنورة  املدينة  منطقة  تطوير  هيئة  مشاركة  ورّكزت 

والذي  املنورة  املدينة  يف  اإلنساين  الُبعد  تناول  عىل 

حولها  تتمحور  التي  الرئيسية  املرتكزات  أحد  ُيعترب 

املشاريع التطويرية والتأهيلية التي تشهدها األحياء 

التنمية  تحقيق  يف  الربنامج  خطة  ضمن  املستهدفة 

واجتامعياً  املنورة عمرانياً  للمدينة  الشامل  والتطوير 

العمرانية  التنمية  توفري  يضمن  مبا  وبيئياً  واقتصاديا 

ويحقق  الحياة  وُيحّسن من جودة  لإلنسان  املناسبة 

األساسية  الخدمات  توافر  ظل  يف  الحضاري  الُرقي 

باإلضافة إىل تعزيز الهوية العمرانية للمدينة وإيجاد 

املساحات املناسبة بهدف دعم وتشجيع إقامة الربامج 

املتنوعة التي تشمل الفعاليات واالحتفاالت الثقافية 

والفنية والرتفيهية املوجهة ملختلف فئات املجتمع.

املدينة املن�رة حتقق جائزة »التعاون اخلليجي« 

يف اأن�ضنة املدن
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اكت�ضاف مقربة اأثرية يف حمافظة اأ�ض�ان

اكتشفت البعثة األثرية السويدية العاملة يف مرص برئاسة الدكتورة ماريا نيلسون، مقربة ترجع إىل عرص األرسة الثامنة 

عرشة، وذلك أثناء أعامل الحفر مبنطقة جبل السلسلة بكوم أمبو يف محافظة أسوان.  تقع املقربة عىل عمق خمسة 

الحفر خلسة، ما  للدفن وحجرتني جانبيتني، وسبق وتعرضت ملحاوالت  أمتار، وهي غري مزخرفة وتتكون من حجرة 

ب يف عدم إمكان تقييم الرضر الذي لحق بها، فضاًل عن املياة الجوفية التي مألت  جعلها مملوءة بالرمال والطمى، وتسبَّ

الغرف الداخلية والقطع األثرية املوجودة فيها. احتوت املقربة عىل ثالثة توابيت مصنوعة من الحجر الجريي ومجموعة 

من  التامئم، وبقايا هياكل عظمية لنحو 50 شخصاً ما يشري إىل وجود مجتمع متكامل كان يعيش يف تلك املنطقة.

أعلنت مرص عن نيتها إعادة استنساخ بعض األحياء الرتاثية القدمية بطرزها املعامرية يف 

املدن الجديدة التي يتم بناؤها حالياً، إلعطائها طابعاً سياحياً، وصبغها بصبغة معامرية 

قدمية، وبينام أّيد البعض هذا املقرتح باعتباره وسيلة لالرتقاء بالذوق، ورفع قيمة هذه 

املدن اقتصادياً وسياحياً، انتقد آخرون الخطوة، مؤكدين أن األفضل هو السعي إليجاد 

طابع معامري خاص لهذه املدن الجديدة بدالً من استنساخ القدمية.

وبدأت وزارة اإلسكان إنشاء حي عىل طراز اإلسكندرية القدمية مبدينة العلمني الجديدة 

بالساحل الشاميل، وأعلن الدكتور مصطفى مدبويل، رئيس مجلس الوزراء املرصي ووزير 

اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية، يف بيان صحايف أنه تم »إسناد األعامل إىل 6 

طراز  عىل  القدمية،  اإلسكندرية  بطابع  منطقة  لتنفيذ  كربى،  مقاوالت مرصية  رشكات 

املدن الكالسيي، تحت مسمى )الحي الالتيني(، مبدينة العلمني الجديدة، بنمط الطراز 

املعامري الروماين واإلغريقي القديم، عىل مساحة نحو 450 فداناً، وتضم نحو 12 ألف 

وحدة سكنية، بجانب الخدمات املختلفة«، عىل أن يكون متوسط عدد األدوار باملباين 

من 4 إىل 7 أدوار.

وأوضح هاين يونس، املستشار اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء، أن »الهدف من املرشوع 

هو جعل مدينة العلمني مدينة جاذبة«، مشرياً إىل أن »الحي الالتيني سيتم إنشاؤه يف 

املنطقة الجنوبية من املدينة والبعيدة عن الشاطئ، وستضم إىل جانب ذلك جامعات 

ومدينة تراثية، وأوبرا ومجمع سينامت، وبحريات«.

يف الوقت نفسه، أعلنت وزارة اإلسكان عن البدء يف إنشاء »غاردن سيتي الجديدة« عىل 

مساحة ألف فدان، يف العاصمة اإلدارية الجديدة، وستضم 23 ألف وحدة سكنية عبارة 

عن شقق سكنية وفيالت متصلة وشبه متصلة، ومنفصلة، إضافة إىل عدد من الوحدات 

الفاخرة، عىل الطراز الفرنيس، املوجود مبنطقة وسط البلد، وسيضم الحي مجموعة من 

األبراج السكنية، وفندق 5 نجوم.

يف السياق نفسه، يتم حالياً تطوير عدد من املباين ذات الطراز املعامري املتميز مبنطقة 

وسط البلد، ضمن مرشوع القاهرة التاريخية، والذي يتضمن إىل جانب تطوير املباين 

الرتاثية، وضع خطة إلعادة استغالل املباين الحكومية ذات الطراز املعامري املتميز، بعد 

انتقال هذه الهيئات والوزارات إىل العاصمة اإلدارية الجديدة، ومن بينها مبنى مجمع 

التحرير، الذي توجد أفكار لتحويله إىل فندق سياحي.

م�ضر ت�ضتن�ضخ الأحياء القدمية يف املدن اجلديدة
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األخيرة

للمرة األوىل عىل مستوى املدن، اجتمعت يف مدينة تشنغدو عاصمة مقاطعة سيتشوان، وسط جمهورية الصني الشعبية، 

أواخر شهر ترشين األول )أكتوبر( 2018، نحو عرشين مدينة عربية وصينية للتباحث يف تعاون الجانبني عىل الصعيدين 

الثقايف والسياحي، يف »منتدى الثقافة والسياحة للمدن الصينية والعربية«، بتنظيم مشرتك من وزارة الثقافة والسياحة 

الصينية، ومؤسسة مجموعة العمل الثقايف للمدن العربية، املنبثقة عن منظمة املدن العربية.

التعاون مؤسيس الطابع بني الجانبني العريب والصيني، ظهر إىل الوجود منذ العام 2004، ولكن عىل مستوى الحكومات، 

انتهج كام هو معروف نهج الرتكيز عىل املسائل  التعاون العريب الصيني، والذي  وذلك مع اإلعالن عن تأسيس منتدى 

االقتصادية والتجارية. وبينام يتجه العامل اليوم للتسليم بأدوار املدن والحكم املحيل يف توجيه مسارات التنمية وقيادة 

الحياة البرشية يف مختلف دول العامل، كان واجباً االلتفات إىل تعاون املدن عىل الجانبني، من أجل الوصول بالتعاون إىل 

نتائج أفضل.

قبل انعقاد املنتدى بيومني، التقيت يف عاّمن سفري الصني ملنتدى التعاون العريب الصيني، يل شينغ ون، الذي كان يقوم 

بجولة شملت عدة دول عربية. قال السيد »يل« إن بناء عالقات مستقبلية بني املدن سيكون له أهمية كربى يف إنجاح 

مرامي منتدى التعاون، وأن املنتدى ميثل بذلك أهمية كربى.

يف تشنغدو، كان األمر كذلك فعاًل، فقد بدت أعامل املنتدى عىل درجة عالية من األهمية، ابتداًء من إشارة وزير الثقافة 

والسياحة الصيني، لوه شو قانغ، إىل أن التعاون الصيني العريب دخل مرحلة جديدة عىل نحو شامل، آماًل أن تعزز املدن 

الصينية والعربية آليات التبادل والتعاون بينها، بحيث تبني عالقاتها الثقافية والسياحية الخاصة، مروراً بترصيح األمني 

العام ملنظمة املدن العربية، أحمد حمد الصبيح، أن املنتدى سئوسس ملرحلة جديدة من التعاون العريب الصيني، عىل 

طريق دعم برامج العمل الثقايف عىل مستوى املدن والبلديات العربية، واالستفادة من التجارب والخربات الصينية يف 

الجانبني  ملدن  تحقق  أن  شأنها  من  التي  والفنية،  الثقافية  والفعاليات  املعارض  تنظيم  يف  والخرباء  املبدعني  استقطاب 

مجتمعات متحرضة وعىل مستوى متقدم من املعرفة والثقافة.

ويف ضوء إعالن تشنغدو، اتفقت املدن الصينية والعربية عىل تعزيز التعاون الثقايف والسياحي بينها يف خمسة مجاالت: 

تعميق التعاون الثقايف والسياحي يف إطار مبادرة الحزام والطريق، نرش التوافق الثقايف املنفتح واملتسامح، إثراء مضمون 

التعاون ثقافياً وسياحياً، الرتكيز عىل التعاون بني املدن ورفع قدرة املدن التنافسية وجاذبيتها يف الثقافة والسياحة، وإبداع 

منوذج للتعاون يعزز اندماج التنمية الثقافية والسياحية.

ما ميكن التأكيد عليه يف هذا السياق، أن العالقات العربية الصينية تتوفر اليوم عىل أرضية أصلب من أي وقت مىض 

لبناء العالقات الثنائية، وإقامة التعاون املشرتك، بخاصة بعد الكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس الصيني يش جني بينغ 

يف افتتاح قمة منتدى التعاون العريب الصيني خالل شهر متوز )يوليو( من العام الجاري، والتي تحدث فيها عن مسارات 

جديدة للعالقات بني الصني والدول العربية، منها نقل التكنولوجيا والتعاون يف مجاالتها، وهو مجال غري مسبوق للتعاون 

بني العرب وأي من القوى العاملية املعارصة.

لكن ما ُيخىش عليه دوماً، أن تواصل العالقات غري التجارية بني الجانبني مراوحتها يف إطار املجامالت وتسجيل املواقف، 

من دون أن تنعكس واقعياً عىل األرض. هنا، قال يل السفري، سيكون دور املدن مختلفاً عن دور الحكومات، ما دامت 

مؤسساٍت للحكم املحيل يف ما ميس معايش الناس وحيواتهم اليومية. ليس غريباً إذن أن منظمة األمم املتحدة اعتربت 

إبان صياغتها خطتها للتنمية املستدامة يف املدن 2030، أن العامل اليوم هو عامل املدن.

حسٌن إذن، رمبا تغري املدن نظرتنا وفهمنا للعالقات الدولية ومناهجها ومراميها، وتكون أكرث عملية وجدوى وإمثاراً.

                                                                   سامر خري احمد

المدن العربية والصينية
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اليوم العاملي للسكان هو حدث سنوي، يحتفل يف 11 يوليو من كل عام ، يهدف 

إىل زيادة الوعي بالقضايا املتعلقة بالسكان، تم إعالن هذا اليوم ألول مرة من قبل 

املجلس الحاكم لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف 1989. و استلهم هذا اليوم من يوم 

11 يوليو، 1987، حيث وصل عدد سكان العامل إىل خمسة مليار نسمة تقريًبا. 

أو اليوم العاملي للمرأة هو احتفال عاملي يحدث يف يوم 8 من شهر مارس / آذار 

من كل عام، ويقام للداللة عىل االحرتام العام، وتقدير وحب املرأة إلنجازاتها 

االقتصادية، والسياسية واالجتامعية. االحتفال بهذه املناسبة جاء عىل إثر عقد 

أول مؤمتر لالتحاد النسايئ الدميقراطي العاملي يف باريس عام 1945 وغالباً ما 

يصحب االحتفال سمة سياسية قوية وشعارات إنسانية معينة من قبل األمم 

املتحدة، للتوعية االجتامعية مبكانة ودور املرأة عاملياً. 

يف عام 1948 دعت جمعية الصحة العاملية ألوىل إىل تكريس »يوم عاملي 

للصحة« إلحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العاملية. ومنذ عام 1950، 

جرى االحتفال سنوياً بيوم الصحة العاملي يف السابع من أبريل. ويتم، كل 

عام، اختيار موضوع ليوم الصحة العاملي لرتكيز عىل مجال من املجاالت 

التي تثري القلق وتحظى باألولية يف سّلم منظمة الصحة العاملية. أما 

دستور املنظمة فقد جاء يف أيار/ مايو عام 1984 عندما صادقت 26 

دولة من الدول األعضاء الــ 61 باملوافقة عليه فيام بعد عقدت الجمعية 

العمومية األوىل للصحة العاملية يف جنيف 

اليوم العالمي للسكان

يوم الصحة العالمياليوم العالمي للمرأة

عالمية مناسبات




