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االفتتاحية

ت��ن��م��ي��ة م��س��ت��دام��ة ..
وشراكة اقوى

«تنمية م�ستدامة ..و�شراكة �أقوى» كان هذا عنوان م�ؤمترنا العام الثامن ع�شر الذي انعقد
يف مدينة عمّان باململكة الأردنية الها�شمية  25-24يونيو /حزيران  .2019وجاء مبثابة
انطالقة جديدة مل�سرية عمل منظمة املدن العربية على طريق النمو امل�ستدام يف مدننا
العربية.
فقد باتت املدن اليوم ب�أم�س احلاجة �إىل تفعيل التعاون وال�شراكة واالنفتاح على االخر
واال�ستفادة من التجارب الناجحة و�أف�ضل املمار�سات ال�سيما و�أن املدن ت�سعى لتحقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة والتي تعترب مطلباً رئي�سياً ال حمال عنه ..ومن خالل �أعمال
م�ؤمترنا العام الثامن ع�شر �أكد قادة و�أمناء وعمداء ور�ؤ�ساء املدن والبلديات العربية على
�أهمية ال�شراكة مبفهومها الوا�سع وفتح �أفاق جديدة من العمل اجلماعي يف ظل التحديات
واملتغريات املت�سارعة التي نعي�شها لتحقيق التنمية امل�ستدامة و�ضمان ال�شمول الكامل
لل�ساكنني .
لقد اتخذت منظمة املدن العربية منذ ت�أ�سي�سها يف اخلام�س ع�شر من مار�س � /أذار 1967
،على عاتقها تعزيز دور املدن من خالل ما تقوم به من �شراكات وعالقات تعاون على
امل�ستويني الإقليمي والدويل بالإ�ضافة �إىل الربامج واخلطط واال�سرتاتيجيات التي تن�سجم
مع توجهات �أجندة التنمية امل�ستدامة للعام  2030والتي من �ش�أنها �أن حتقق نقلة نوعية يف
برامج التنمية على كافة امل�ستويات خا�صة و�أن املدن والإدارات املحلية والبلدية �أ�صبحت
ركيزة �أ�سا�سية يف االنطالق نحو عملية النمو امل�ستدام .ويجمع اخلرباء على �أن الإدارة
املحلية اجلديدة هي عن�صر من عنا�صر العمل الإمنائي املحلي والدويل والذي يفرت�ض
�أن يحظى باالهتمام الذي ي�ستحق ،من �أجل خلق م�سار جديد للنمو و نظـــام �أكرث كفاءة
وفاعلية ي�ساعد يف حتقيق التنمية ال�شاملة واملرتابطة ملدننا العربية ..وهذا ما ن�صبو
اليه من خالل تكاتف اجلهود واتخاذ القرارات التي تعزز م�سرية عملنا التنموي العربي
امل�شرتك.
ويف �ضوء الدور الذي تقوم به منظمة املدن العربية للنهو�ض باملدينة العربية و�ساكنيها
و�سعيها لتحقيق اهداف التنمية ال�سبعة ع�شر بابعادها الثالثة االقت�صادية واالجتماعية
والبيئية ف�إن املنظمة وم�ؤ�س�ساتها تعمل على الربط بني ا�سرتاتيجياتها وبراجمها وبني
�أهداف وغايات التنمية امل�ستدامة.
لقد ا�صبحت التنمية تفر�ض نف�سها كمفهوم عملي للم�شاكل املتعددة والتحديات التي تواجه
املدن ..فالتنمية ت�سمح بتقييم املخاطر ون�شر الوعي وتوجيه العمل على امل�ستويات املحلية
واالقليمية والدولية.
						
الأمني العام
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 األمانة العامة لمنظمة المدن العربية مدير عام المعهد العربي إلنماء المدن مدير جائزة المدن العربية مدير مركز البيئة للمدن العربية مدير المنتدى العربي للمدن الذكية مدير مؤسسة التراث والمدن التاريخية العربية -مدير مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية

اإلشتراكات

قيمة اإلشتراك السنوي شاملة أجور البريد كما يلي:
 المؤسسات الرسمية  15دينار كويتي األفراد  8دنانير كويتية األفراد في الدول األجنبية 10 :دنانير كويتيةالمقاالت المنشورة في هذه المجلة تعبر عن آراء كتابها ،وال تعبر
بالضرورة عن رأي منظمة المدن العربية
اإلعالنات
يتفق بشأنها مع األمانة العامة لمنظمة المدن العربية
المراسالت
كافة الخطابات ترسل باسم األمانة العامة
ص .ب 68160 :كيفان  71962 -الكويت
هاتـــــف2489708 / 24849706 / 24849705 :
فاكس24849319 / 24849322 :
موقع المنظمة االلكترنيwww. arabtowns. org :
الـبـريــــد اإللـكـتـــرونـــــــــيato@arabtowns. org :
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أنشطة المنظمة

المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة المدن العربية

« تنمية مستدامة ..وشراكة أقوى»

افتتاح امل�ؤمتر العام الثامن ع�شر

الصبيح :مؤتمرنا العام الثامن عشر فرصة لبلورة مقاربات تشاركية
ومتجددة لتحقيق تنمية حضرية مستدامة
د.الشواربه :انعقاد المؤتمر العام الثامن عشر برعاية كريمة من صاحب الجاللة
الهاشمية دليل على اهتمام األردن بالعمل العربي المشترك من بوابة المدن
تحت الرعاية الملكية السامية رعى مندوب جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم  -حفظه اهلل ورعاه دولة رئيس الوزراء الدكتور
عمر الرزاز أعمال المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة المدن العربية ،والذي انعقد تحت عنوان « تنمية مستدامة ..وشراكة أقوى « في مركز
عمان بالمملكة األردنية الهاشمية خالل الفترة  25-24يونيو/حزيران  2019بمشاركة أمناء وعمداء ورؤساء
الحسين الثقافي في مدينة ّ
وقادة مدن وبلديات أعضاء في المنظمة وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء وممثلي المنظمات والهيئات العربية واإلقليمية
والدولية.
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❞

علينا مواءمة عملنا

ومشروعاتنا مع الحقبة
الجديدة التي يعيشها
العالم
الأمني العام ملنظمة املدن العربية يلقي كلمته

وقد ا�ستهل حفل االفتتاح ب�آيات من الذكر
احلكيم بعد ذلك مت عر�ض فيلم عن الإجنازات
التي حققتها اململكة الأردنية الها�شمية يف
م�سرية العمل التنموي ،تبعه فيلم تعريفي عن
منظمة املدن العربية وم�ؤ�س�ساتها و�أهدافها
و�إجنازاتها منذ ت�أ�سي�سها يف العام 1967
يف الكويت.
و�ألقى معايل �أمني ع ّمان الكربى – رئي�س
امل�ؤمتر العام الدكتور يو�سف ال�شواربه
كلمة قال فيها« :ي�سرين وي�شرفني ب�أ�سم
جمل�س �أمانة عمان و�أهايل عمان و�أخواين
ممن �سبقوين خلدمة عمان � ..أمناء عمان
ال�سابقني �أن ن�ستقبلكم اليوم يف مدينتنا،
التي تفتح ذراعيها الحت�ضان �أعمال امل�ؤمتر
العام الثامن ع�شر ملنظمة املدن العربية،
وقد كانت ع ّمان ال�سرية وامل�سرية وعلى مر
العقود �شريكة �أ�سا�سية لهذه املنظمة العربية
العريقة ،ولكافة املدن العربية ال�شقيقة
الأع�ضاء فيها ،وها نحن اليوم نتطلع معكم
من خالل هذا امل�ؤمتر �إىل امل�ساهمة يف
تعظيم دور املنظمة عرب تكري�س م�ساهمات

كلمة �أمني عمان د .يو�سف ال�شواربه

املدن العربية يف �أعمالها ،وبناء �شراكات
جديدة مع م�ؤ�س�سات دولية معتربة ،غر�ضنا
جميعاً االرتقاء مبدننا العربية وتنميتها،
وم�شاركة العامل تطوير الإدارة املحلية من
�أجل تقدم الإن�سان وازدهار الب�شرية”.

وا�ضاف د .ال�شواربه“ :نحن ندرك �أن العامل
يدخل اليوم حقبة ذات متطلبات جديدة،
علينا �أن نواءم عملنا وم�شروعاتنا معها،
عنوانها الرئي�س التح ّول التكنولوجي الذي
يتيح اخلدمات ل�ساكني املدن بي�سر .وميكنني
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أنشطة المنظمة

�أمني عام منظمة املدن العربية و�أمني عمان ودولة رئي�س الوزراء الأردين يف االفتتاح الر�سمي للم�ؤمتر العام

القول �إن هذه املهمة تعد اليوم �أبرز ما هو
مطلوب من م�ؤ�س�ساتنا يف العامل العربي ،نظراً
لكونها الأكرث قرباً من اخلدمات املبا�شرة
املتعلقة باحلياة اليومية للمواطن� ،إذ يقود
�إىل �إدماج كافة �شرائح املجتمع يف العملية
التنموية عرب زيادة الت�شغيل وتو�سيع �آفاق
امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ومبادرات
العمل التطوعي وبناء قدرات الأفراد”.
و�أكد على �أهمية تطوير الت�شريعات ،ب�أن
�أ�صبح من ال�ضروري تطوير عمل م�ؤ�س�ساتنا،
وجتويد خدماتنا ،هذا ف�ض ً
ال عن متكينها
من االنطالق ال�سريع يف �إجناز خدمات
البنية التحتية التي ال ميكن حت�سني نوعية
احلياة يف املدن من دونها ،ومن �ضمنها النقل
العام وتخطيط املدن واحلفاظ على تراثها
العمراين وتو�سيع �آفاق التعليم واالقت�صاد
الرقمي والت�شاركية يف العمل العام والق�ضايا
العامة.
وقال د .ال�شواربه“ :ينعقد م�ؤمترنا برعاية

8

المدينة العربية  /العدد 183

كرمية من لدن �صاحب اجلاللة الها�شمية
امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم
حفظه اهلل يف عمان  ..املدينة اجلامعة،
وهو ما يدل على اهتمام الأردن الكبري
بهذا امل�ؤمتر ،وبالعمل العربي امل�شرتك من
بوابة املدن .لذا فقد حر�صنا �أن يرتجم هذا
امل�ؤمتر توجه القيادة الها�شمية الر�شيدة يف
احلفاظ على توازن وعمق العالقات الأخوية
بني الدول العربية  ،طريقاً نحو دعم مدننا
العربية يف �إجناز مهمات التنمية امل�ستدامة،
مبا يف ذلك حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
للأمم املتحدة  ،2030ون�سج �شراكات متجددة
ودائمة مع امل�ؤ�س�سات الدولية العاملة يف
جماالت التنمية ،متكننا من حتويل الأفكار
املبتكرة �إىل فر�ص للأعمال وحلول لتحديات
التنمية امل�ستدامة� ،آخذين باالعتبار دور قادة
املدن يف الت�أثري الإيجابي على ال�سيا�سات
املعنية باحلياة اليومية يف املدن ،كالنقل
امل�ستدام ،وق�ضية التغري املناخي ،واالقت�صاد
الأخ�ضر ،والطاقة املتجددة والنظيفة ،وبناء
مدن منعة وذكية ،ما ي�صب يف حتقيق �شعار

❞

نتطلع لبناء شراكات جديدة
مع مؤسسات دولية
معتبرة لالرتقاء بمدننا
العربية وتنميتها

هذا امل�ؤمتر“ :تنمية م�ستدامة ،و�شراكة
�أقوى”.
ولفت د .ال�شواربه �إىل �أن مدينة ع ّمان �أدركت
�أن حتقيق ر�ؤى التنمية امل�ستدامة ،لي�س
ممكناً من دون �شراكة ودعم �أهايل املدينة
وم�ؤ�س�ساتها وخا�صة فئة ال�شباب يف امل�شاريع
املتعلقة بجوانب احلياة اليومية  ،ومنها النقل
العام وال�صحة والبيئة واملناخ والتكنولوجيا
والثقافة يف اطار من الت�شريعات الع�صرية
 ..وما املجل�س البلدي لالطفال اال ثمرة من
ثمار هذه الر�ؤى.
وقال�“ :أن ا�ست�ضافة ع ّمان للجمع املميز من
قادة املدن العربية ،من ر�ؤ�ساء و�أمناء العوا�صم
وامل��دن والبلديات ال�شقيقة ،وق��ادة وممثلي
املنظمات والهيئات وامل�ؤ�س�سات الدولية،
ف�إمنا ت�ؤكد �إدراكها �شمولية مهمات التنمية،
و���ض��رورة الت�شاركية فيها ،على امل�ستويني
الإقليمي وال��دويل ،ومن هذه الزاوية تنظر
ع ّمان لدورها يف ا�ست�ضافة م�ؤ�س�ستني من
م�ؤ�س�سات منظمة املدن العربية ،هما املنتدى
ال��ع��رب��ي للمدن ال��ذك��ي��ة وجم��م��وع��ة العمل
الثقايف للمدن العربية ،حيث ن�سعى بال�شراكة
مع الأمانة العامة للمنظمة ومع املدن العربية
ال�شقيقة �إىل امل�ساعدة يف دفع التنمية قدماً
يف هذين امللفني الهامني يف خمتلف املدن
الأع�����ض��اء ،م��ق��دري��ن يف ه��ذا ال�سياق ثقة
�أ�شقائنا العرب بنا”.
واختتم كلمته الفتاً �إىل �أن انعقاد امل�ؤمتر العام
الثامن ع�شر يف ع ّمان يتزامن مع احتفاالت
اململكة الأردنية الها�شمية بالذكرى الع�شرين
جللو�س �صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين
ابن احل�سني حفظه اهلل على العر�ش ،حيث
تعبرّ االحتفاالت الوطنية عن ثقة الأردنيني
با�ستمرار م�سرية التنمية والنه�ضة ،وتعظيم
منجزات املدن العربية جميعها ،وتطوير حياة
الإن�سان العربي يف بلداننا ال�شقيقة كافة
و�صوال اىل مدن عربية م�ستدامة.
من جهته �أكد معايل الأمني العام ملنظمة
املدن العربية املهند�س احمد حمد ال�صبيح
حر�ص املنظمة يف تفعيل مفهوم ال�شراكة من

�أمني عام منظمة املدن العربية يكرم دولة رئي�س الوزراء يف االفتتاح الر�سمي للم�ؤمتر العام

❞

المدن والمراكز الحضرية باتت

تحتل مكانة الصدارة في
أولويات وعمليات التنمية

�أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة .وقال :نلتقي
اليوم يف هذا البلد امل�ضياف ..ويف عا�صمة
الها�شميني ،ع ّمان ،لنبحث ونتداول يف ق�ضايا
ومو�ضوعات تت�صل مبدننا العربية واملراكز
املحيطة بها ..حيث ي�شكل م�ؤمترنا العام
الثامن ع�شر فر�صة لبلورة مقاربات ت�شاركية
ومتجددة لتحقيق تنمية ح�ضرية م�ستدامة..
تقوم على تعزيز مفهوم التعاون وال�شراكة.
وقال� :أن عنوان م�ؤمترنا العام “تنمية
م�ستدامة ..و�شراكة �أقوى” ي�شكل دعوة

للت�أقلم مع معطيات الع�صر� ..إذ مل يعد
يكفي احلديث عن املدن ودورها يف النهو�ض
بالتنمية امل�ستدامة ..و�إمنا بقدرة املنتخبني
املحليني على �ضمان ال�شمول الكامل الذي
ي�سمح لل�ساكنة بتحقيق الأمان واال�ستقرار،
وال�سعي وراء فر�ص حت�سني احلياة ،خا�صة
و�أن املدن اليوم ،ويف كل �أنحاء العامل،
تواجه حتديات كربى �سواء على امل�ستوى
الدميغرايف واالجتماعي � ..أو على امل�ستوى
االقت�صادي والبيئي  ..مما يتطلب منا فتح
�أفاق جديدة من العمل اجلماعي لتفعيل
ال�شراكة مبفهومها ال�شامل وحتقيق التنمية
امل�ستدامة على كافة امل�ستويات.
و�أ�شار �إىل �أن منظمة املدن العربية ومنذ
ت�أ�سي�سها يف اخلام�س ع�شر من مار�س/
�أذار  1967يف الكويت ..كانت وما زالت
“بيتاً للمدن العربية” حيث د�أبت على تنويع
�شراكاتها وتعزيز عالقاتها ..والعمل على
تكثيف �أن�شطتها املختلفة ،وعلى ت�شجيع
امل�شاركة الفاعلة للمدن العربية الأع�ضاء
يف املنظمة يف جداول �أعمال التنمية املحلية
والدولية �أ�صبحت �أمراً �ضرورياً للنهو�ض
واالرتقاء مبدننا العربية.
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د .يو�سف ال�شواربه يتو�سط �أمناء عمّان ال�سابقني

و�أكد ال�صبيح �أن املدن واملراكز احل�ضرية
باتت حتتل مكانة ال�صدارة يف �أولويات
وعمليات التنمية ،وحتتاج �إىل �إحداث
حتوالت ت�ساعدها يف �إجناز خططها
وبراجمها التنموية� ..إذ �أن عملية التنمية
امل�ستدامة مبداخلها وخمارجها املختلفة،
تبقى �أمراً �ضرورياً للنهو�ض مبدننا العربية.
وقال“ :حر�صنا على �إقامة ور�شتي عمل
بالتزامن مع م�ؤمترنا العام الثامن ع�شر حول
“الذكاء اال�صطناعي و�أنرتنت الأ�شياء لدعم
ا�ستدامة املدن” و“�إدارة املعرفة واملعلوماتية
يف املدينة العربية” بتنظيم م�شرتك بني
م�ؤ�س�ساتنا التي تعمل با�ستمرار على ن�شر
برامج التنمية امل�ستدامة”.
واختتم ال�صبيح كالمه قائ ً
ال� :أن م�ؤمترنا العام
الثامن ع�شر بحواراته ومناق�شاته وخمرجاته
�سوف يُ�سهم يف خلق م�سار جديد للنمو ويف
نظـــام �أكرث كفاءة وفاعلية ي�ساعد يف حتقيق
التنمية ال�شاملة واملرتابطة ملدننا العربية.
و�أعرب �أمني عام منظمة املدن العربية عن
�شكره وتقديره ل�صاحب اجلاللة الها�شمية
امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم،
ملك اململكة الأردنية الها�شمية – حفظه اهلل
ورعاه على رعايته الكرمية لأعمال امل�ؤمتر.
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تواجه المدن اليوم تحديات كبرى على المستوى الديمغرافي
واالجتماعي  ..مما يتطلب منا فتح أفاق جديدة من العمل
الجماعي لتفعيل الشراكة بمفهومها الشامل
تكمن أهمية دور منظمة المدن العربية في دعم مسيرة
التنمية في مدننا العربية باعتبارها نبض الشارع العربي في
مجال العمل التنموي

كما عرب عن �شكره وتقديره ملعايل �أمني
ع ّمان الدكتور يو�سف ال�شواربه على ح�سن
اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة ,وال�شكر مو�صول
لقادة املدن ور�ؤ�ساء البلديات وال�ضيوف
الأعزاء ..متمنياً النجاح والتوفيق لأعمال
امل�ؤمتر واتخاذ القرارات واعتماد الربامج

واال�سرتاتيجيات التي تعزز م�سرية عملنا
التنموي العربي امل�شرتك.
ويف ختام االفتتاح الر�سمي قدم �أمني عام
منظمة املدن العربية املهند�س احمد حمد
ال�صبيح درعاً تكرمياً لدولة رئي�س الوزراء
الدكتور عمر الرزاز.

من اجتماع امل�ؤ�س�سات

اجتماع المؤسسات

برامج وأنشطة وفعاليات  ..وإنجازات متميزة
عقدت المؤسسات التابعة لمنظمة المدن العربية اجتماع ًا قبل انعقاد الدورة السادسة والخمسين للمجلس التنفيذي  25-24يونيو /حزيران
عمان الكبرى معالي الدكتور
عمان ،برئاسة أمين عام المنظمة معالي المهندس احمد حمد الصبيح وأمين ّ
 2019في العاصمة األردنية ّ
يوسف الشواربه.

مت خالل االجتماع مناق�شة جملة من
املو�ضوعات تت�صل بالربامج واخلطط التي
تقوم بها امل�ؤ�س�سات يف �إطار خطة العمل
التي اتخذتها منظمة املدن العربية يف الدورة
الرابعة واخلم�سني للمجل�س التنفيذي يف
نواك�شوط  . 2017كما ا�ستعر�ضت امل�ؤ�س�سات
الأن�شطة والفعاليات التي متت والتي �سيتم
تنفيذها يف الفرتة القادمة.
بداية �أكد �أمني ع ّمان د .ال�شواربه على

�أهمية دور منظمة املدن العربية يف دعم
م�سرية التنمية يف مدننا العربية باعتبارها
نب�ض ال�شارع العربي يف جمال العمل التنموي
وحث الإدارات املحلية على مواكبة التطورات
واملتغريات من حولنا يف دول العامل.
من جانبه �أ�شاد �أمني عام منظمة املدن
العربية معايل املهند�س احمد حمد ال�صبيح
بجهود مدراء امل�ؤ�س�سات وما يقومون به
من �أعمال و�أن�شطة متنوعة تخدم �أهداف

املنظمة وم�ؤ�س�ساتها ملا فيه خري للمدن
العربية وال�ساكنني .م�ؤكداً �أهمية التعاون بني
امل�ؤ�س�سات يف تفعيل مفهوم ال�شراكة واالنفتاح
على �أف�ضل التحارب واخلربات الناجحة.
وحتدث �أمني عام منظمة املدن العربية عن
�صندوق تنمية املدن العربية و�أ�شار �إىل �أن
�ألية عمل ال�صندوق ت�أثرت نتيجة للظروف
والتطورات التي ت�شهدها مدن عربية.
من جهته ا�ستعر�ض نائب مدير عام املعهد
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خطط وإستراتيجيات تدعم

مسيرة العمل التنموي
في المدن العربية

الأمني العام يلقي كلمة يف اجتماع امل�ؤ�س�سات

العربي لإمناء املدن عبد اهلل ال�سبيل برامج
املعهد املتمثلة يف ا�سرتاتيجية تنمية املدن،
الأطفال وال�شباب ،املرا�صد احل�ضرية
وتنمية املوارد الب�شرية و�أ�شار �إىل �أهداف
هذه الربامج التي حتقق �أهداف منظمة
املدن العربية.

ال��ن��دوة ال��ع�����ش��رون للت�شجري حت��ت عنوان
(الت�شجري امل�لائ��م ل��ظ��روف مكة املكرمة
باملنطقة املركزية وامل�شاعر املقد�سة)  -مكة
املكرمة .وامل�شاركة يف تنظيم امل�ؤمتر الدويل
لال�ستدامة :الكفاءة البيئية لتحقيق معي�شة
اف�ضل – القاهرة ،بالإ�ضافة �إىل عدد من
امل�شاركات ب�أوراق عمل يف عدد من امل�ؤمترات
العربية والإقليمية والدولية.

و�أ�شار ال�سبيل �إىل �أن املعهد العربي لإمناء
املدن عمل يف الفرتة من �أبريل 2018
�إىل يونيو  2019على �إعادة هيكلته
وحتليل الو�ضع احلايل بهدف و�ضع خطة
ا�سرتاتيجية للمعهد وخطط ت�شغيلية لكل
برنامج .كما �أ�شار �إىل �أن املعهد يعمل على
خلق وتعزيز �شراكات مع عدد من اجلهات
الفاعلة من بينها م�ؤ�س�سة الأمرية ح�صة
بنت �أحمد ال�سديري اخلريية ،رواد املعرفة
للتدريب والتعليم ،امل�ؤ�س�سة اخلريية لرعاية
الأيتام – �إخاء ،منظمة �أفالطون الدولية
(�أم�سرتدام)  Resurgenceلبناء املرونة
املحلية يف الدول العربية (لندن) وم�ؤ�س�سة
 GORAللبحوث والتنمية احل�ضرية
(نيويورك).

واختتم ال�سبيل مداخلته ب�أجندة عمل املعهد
للفرتة ابريل � 2019إىل يونيو  2020وت�ضمنت
عدد من الأن�شطة والفعاليات من بينها
دورات تدريبية حول �إدارة املخاطر و�أ�ساليب
احلد من الكوارث ومعاجلة �أثارها �،إدارة
اال�ستثمارات البلدية و معاجلة خماطرها،
تطبيقات كايزن للتح�سني امل�ستمر يف �إدارة
امل�شاريع البلدية ،التخطيط احل�ضري بناء
على �أهداف التنمية امل�ستدامة ،ال�شراكات
املجتمعية يف امل�شاريع البلدية وتطبيقات
كايزن يف تر�شيد االنفاق وخف�ض التكاليف
يف امل�شاريع البلدية ،وغريها من امل�شاريع
وامل�ؤمترات والندوات.

وا���س��ت��ع��ر���ض ال�سبيل الأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي ق��ام
بها املعهد يف ال��ف�ترة املا�ضية ومتثلت يف
تنظيم م�ؤمتر املدن الذكية واملرنة  -لندن،
تنظيم م�ؤمتر امل�شروعات ال�صغرية والأ�سر
املنتجة كرافد للتنمية – �أغ��ادي��ر ،تنظيم

ثم حت��دث مدير ع��ام جائزة امل��دن العربية
عي�سى البدر عن قيام امل�ؤ�س�سة ب�صياغة
ودرا���س��ة ال�����ش��روط وامل��وا���ص��ف��ات للجوائز
امل�ستحدثة ال��ت��ي مت اعتمادها يف الهيئة
اال�ست�شارية العليا يف دورتها الثالثة ع�شر يف
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الدوحة  2017واجتماع املجل�س التنفيذي
ال���دورة الــ  55يف ال��رب��اط  2018وذل��ك
بالتعاون مع املنتدى العربي للمدن الذكية
وم��رك��ز البيئة للمدن العربية وم��ن ث��م مت
طرحها وهي:
 - 1ج��ائ��زة امل����دن امل�����س��ت��دام��ة( :امل��دي��ن��ة
امل�ستدامة واملرنة) و(املدينة املبدعة).
 - 2جائزة التميز للتحول الإلكرتوين والذكي.
ولفت البدر �إىل �أنه بالت�شاور مع الأمانة
العامة ملنظمة املدن العربية مت متديد فرتة
ا�ستالم الرت�شيحات للدورة الرابعة ع�شرة
ملدة �سنة وذلك حر�صاً لإعطاء فر�صة �أكرب
للمدن التي ترغب يف امل�شاركة.
و�أكد مدير عام اجلائزة عي�سى البدر �أن
امل�ؤ�س�سة حتر�ص على مواكبة كل ما هو
جديد من اجل تطوير �آلية العمل لتحقيق
�أهداف منظمة املدن العربية التي تن�سجم
مع �أهداف التنمية امل�ستدامة .م�شرياً �إىل �أن
امل�ؤ�س�سة حالياً ب�صدد �إعداد كتاب توثيقي
جلوائز الدورة الثالثة ع�شر كما جرت العادة
بعد كل دورة.
بدوره ا�ستعر�ض مدير عام مركز البيئة للمدن
العربية خالد بدري ب�أن املركز قام بالعديد من

❞

أنشطة وفعاليات تتصل
بأهداف التنمية المستدامة

م�ؤ�س�سات املنظمة يف االجتماع

الإجنازات من خالل عدة �أن�شطة وفعاليات
من �أبرزها تعزيز عملية التثقيف والتوعية
البيئية عرب عدد من الإ�صدارات والن�شرات،
تطوير تقنيات التوا�صل االجتماعي ون�شر
الوعي البيئي ونقل املعرفة بالإ�ضافة �إىل
الربامج التي ينظمها املركز وم�شاركاته يف
امل�ؤمترات وور�ش العمل واملعار�ض املحلية
والعربية والدولية.
ث��م ا�ستعر�ضت املهند�سة جمانة عطيات
مدير ع��ام املنتدى العربي للمدن الذكية
�أبرز الأن�شطة والفعاليات التي قام املنتدى
بتنفيذها م��ن بينها ع��دد م��ن ور���ش العمل
وال����دورات التدريبية :ور���ش��ة عمل بعنوان
“التحول الإل���ك�ت�روين وال���ذك���ي يف امل��دن
العربية – الواقع و�إ�ست�شراف امل�ستقبل” يف
الرباط ،ور�شة تدريبية بعنوان “املدن الذكية
حتديات ومقومات النجاح” يف مدينة البرتاء،
ور�شة “التحول الإلكرتوين والذكي يف املدن
والبلديات العربية  -ال��واق��ع و�إ�ست�شراف
امل�ستقبل” يف مدينة جونيه اللبنانية .دورة
ت��دري��ب��ي��ة فنية متخ�ص�صة «Android
 »Studioيف العا�صمة الأردنية ع ّمان ،ور�شة
تدريبية بعنوان “عنا�صر و مقومات املدن
الذكية ” يف اال�سكندرية� .إ�ضافة �إىل امل�شاركة
بعدد من �أوراق العمل يف م�ؤمترات وملتقيات
ذات �صلة من بينها (امل�ؤمتر العربي للمدن

امل�ستدامة) �صاللة – �سلطنة ُعمان( ،اليوم
العلمي ال�ساد�س لكلية الهند�سة التكنولوجية)
بجامعة ال��زرق��اء و(ملتقى املنتدى العربي
للمدن الذكية) يف ا�سطنبول.
كما بينت �أن املنتدى قام بت�صميم وبرجمة املوقع
الإلكرتوين للمنتدى باللغة الإجنليزية ،وت�صميم
وبرجمة املوقع الإلكرتوين مل�ؤ�س�سة الرتاث
واملدن التاريخية العربية .كما عمل املنتدى على
و�ضع معايري وم�ؤ�شرات خا�صة باملنتدى العربي
للمدن الذكية لقيا�س املدن الذكية.
وا�ستعر�ضت عطيات خارطة طريق للأعوام
 2020 - 2019تن�سجم وتتوافق مع �أهداف
املنتدى العربي للمدن الذكية امل�ستمدة من
�أهداف التنمية امل�ستدامة  .2020ومتثلت
التطلعات والر�ؤى امل�ستقبلية للمنتدى العربي
للمدن الذكية يف:
 - 1بناء مرجعية فنية عربية لقيا�س املدن
الذكية لتكون الن�سخة العربية الأوىل يف
جمال قيا�س املدن الذكية بال�شراكة مع خرباء
من العامل العربي والعامل الغربي.
 - 2نقل التجارب العاملية الناجحة يف جمال
املدن الذكية بالأخ�ص منوذج املدن الذكية
.BIM-CIM

 - 3التعاون ما بني املدن العربية كافة لردم
الفجوة ما بني املدن املتقدمة يف جمال املدن
الذكية واملدن النا�شئة .
 - 4تفعيل امل�ساهمة م��ع القطاع اخلا�ص
ب�شكل ت�شاركي من خالل (امل�ؤمترات والور�ش
وامللتقيات ...وغريها) وب�شكل تطبيق عملي.
 - 5تعزيز مو�ضوع التو�أمة يف جمال املدن
الذكية ما بني املدن العربية و املدن العربية
الأجنبية على �أن تكون تو�أمة عملية ولي�ست
ورقية.
 - 6توفري خدمات الت�أهيل والتدريب للكـوادر
الب�شرية يف جمـــال تقنيـة املعلومـات والتحول
الإلكتـروين والذكي والإدارة احلديثة بني
املدن العربيـــة.
ب��دوره��ا �أك��دت مدير ع��ام م�ؤ�س�سة ال�تراث
وامل��دن التاريخية العربية �أم��ال امل���ؤدب بن
غربال حر�ص امل�ؤ�س�سة على امل�ضي قدماً
يف م�سرية عملها من �أج��ل حتقيق �أه��داف
منظمة امل��دن العربية فيما يتعلق ب�صيانة
و�إدارة ر���ص��ي��د امل���دن ال�ت�راث���ي ،يف نطاق
�إ�سرتاتيجية عربية مالئمة حترتم املواثيق
واالتفاقيات الدولية يف امليدان خا�صة و�أن
امل�ؤ�س�سة ترتبط باتفاقيات تعاون مع عدد من
املنظمات الإقليمية والدولية ذات ال�صلة.
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مداخلة رئي�سة بلدية تون�س

وا�ستعر�ضت خطة العمل التي تقوم بها
امل�ؤ�س�سة للفرتة  2020 – 2018ومتثلت
يف عدة �أن�شطة وفعاليات من بينها :تدعيم
مر�صد ال�تراث املعماري والعمراين لتت ّبع
عمليات التدمري ل��ل��ذاك��رة و�سرقة الآث���ار
وامل��ت��اج��رة بها يف امل��دن العربية املع ّر�ضة
للحروب والنزاعات امل�سلحة ،ت�شجيع وتقدمي
الدعم جلميع اجلهات املعنية بتوثيق الرتاث
العربي ،تعميم التجارب الناجحة يف ميدان
ترميم امل��ع��امل و�إع����ادة توظيفها ومقاربة
��ي  ،تنظيم
�صيانة امل��دن العتيقة ك�تراث ح ّ
ملتقيات ح��ول موا�ضيع تهم جميع امل��دن
الأع�����ض��اء يف امل�ؤ�س�سة تتمحور خ�صو�صا
حول �إ�شكالية التوفيق بني متطلبات التنمية
ومتطلبات املحافظة على املدن التاريخية،
العمل على زيادة عدد املدن العربية واملواقع
الأث���ري���ة امل�����س��ج��ل��ة ���ض��م��ن ق��ائ��م��ة ال�ت�راث
العاملي ،العمل على مزيد من التن�سيق بني
امل�ؤ�س�سة وخمتلف امل�ؤ�س�سات واجلمعيات
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الأه��ل��ي��ة املهتمة ب�����ش���ؤون ال�ت�راث ،و�إح��ك��ام
التن�سيق بني خمتلف امل�ؤ�س�سات اجلامعية
وامل�ؤ�س�سات العاملة يف ال�تراث فيما يتعلق
بالربامج التدري�سية وتقدمي الدعم يف جمال
ال��درا���س��ات والأب��ح��اث وت���أه��ي��ل اخلريجني
املعماريني والعاملني يف جمال الرتاث ،تنمية
برامج تعاون مع املنظمات العاملية والإقليمية
لتنظيم ملتقيات ح��ول موا�ضيع تهم �إدارة
املدن التاريخية ،العمل على تطوير و�إحكام
التن�سيق ب�ين خمتلف ال��ق��وان�ين والأوام����ر
ال��ت��ي تخ�ص ال�ت�راث والتهيئة العمرانية
واال�ستفادة من خمتلف التجارب العاملية من
�أجل احلفاظ على املدن والأحياء التاريخية
وكيفية �إدارتها و�إدماج حميطها العمراين مبا
يتنا�سب مع قيمتها الأثرية.
كما عر�ضت امل�شاريع التي �ستقوم بها امل�ؤ�س�سة
�ضمن خطة عملها  ،2020 - 2019وهي:
 -تنمية برامج تعاون وتفعيل اتفاقية �شراكة

مع منظمة املدن الرتاث العاملي لتنظيم ملتقى
�إقليمي يف �شهر نوفمرب القادم حول مو�ضوع
“ا�ستدامة املدن التاريخية واندماجها البيئي
يف حميطها العمراين احلديث”.
املتخ�ص�صة
 موا�صلة تنمية املكتبة الرتاثيةّ
خمت�صني يف جمال
وت�أ�سي�س �شبكة خرباء
ّ
الرتاث وبلورة م�شاريع جديدة.
 موا�صلة م�شروع توثيق الرتاث باملدن العربيةلإعانة الراغبة منها على �إعداد ملفات الرتّ�شح
للت�سجيل على قائمة الرتاث العاملي.
مب�سطة للتعريف
 العمل لإ�صدار كتيبات ّب��ال�تراث وامل��ح��اف��ظ��ة عليه ل��دى النّا�شئة
بالتعاون مع االلك�سو.
 التن�سيق مع م�ؤ�س�سات املنظمة كاملنتدىالعربي للمدن الذكية لبحث وتطوير موقع
م�ؤ�س�سة الرتاث واملدن التاريخية.

�صورة جماعية من اجتماع امل�ؤ�س�سات

وتبعها مدير عام جمموعة العمل الثقايف
للمدن العربية املهند�س �سامر خري احمد
بعر�ض ما قامت به املجموعة من �أن�شطة
من �أبرزها :منتدى الثقافة وال�سياحة للمدن
العربية وال�صينية الذي انعقد برئا�سة وزير
الثقافة ال�صيني والأمني العام ملنظمة املدن
العربية ،يف مدينة �شنغدو ال�صينية عا�صمة
مقاطعة �سيت�شوان يف �أكتوبر ،2018
مب�شاركة  9مدن عربية ،هي :الدوحة ،ع ّمان،
الرباط ،مراك�ش ،فا�س ،بغداد ،اخلليل،
�أريحا� ،إربد ،و 14مدينة �صينية ،هي:
تياجنني� ،شنغهاي ،ناجنينغ ،ت�شونغت�شينغ،
هاجنو ،نينغبو� ،شيامن� ،شنغدو ،ووهان،
�شيان ،ت�شانغ�شا ،ت�شيوانت�شو ،دينغ�شي ،هونغ
كونغ .الدورة التدريبية الأوىل حول الإدارة
الثقافية للعاملني يف امللفات الثقافية يف املدن
العربية �أبريل  2019والتي هدفت �إىل تزويد
املتدربني على معارف جديدة يف الإدارة
الثقافية يف جمايل :املفاهيم والتطبيقات.

كما مت التعاون مع مركز البيئة للمدن العربية
على ن�شر مبادرة “جمال�س ال�شباب اجلامعي
العربي ال�ست�شراف م�ستقبل املدينة العربية”
يف مايو  2019حيث تتوىل فيه املجموعة
�إ�شراك ال�شباب يف برامج منظمة املدن
العربية ذات ال�صلة.

❞

واختتم مدير عام املجموعة عر�ضه بالإ�شارة
�إىل ما يتم التح�ضري له للفرتة املقبلة فيما
يخت�ص بالتخطيط لبناء تعاون جديد مع
اجلانبني الفرن�سي وال�صيني ،من خالل تنظيم
منتدى للتعاون الثقايف بني املدن العربية
والفرن�سية يف باري�س خالل  ،2019و�إيجاد
م�سار خا�ص باملدن العربية يف منتدى التعاون
العربي ال�صيني الذي ينعقد �سنوياً يف �شهر
�سبتمرب الفتا �إىل �أنه مت االجتماع مع �سفري
ال�صني ملنتدى التعاون العربي ال�صيني (يل
�شينغ ون) يف وزارة اخلارجية ال�صينية ببكني،
حيث جري التن�سيق بني اجلانب ال�صيني
ومنظمة املدن العربية بهذا اخل�صو�ص.

يؤسس لخطط تنموية

تعاون مؤسسات المنظمة
مستقبلية
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الدورة السادسة والخمسين للمجلس التنفيذي

افتتاح �أعمال املجل�س التنفيذي يف دورته ال�ساد�سة واخلم�سني

عقد المجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية دورته السادسة والخمسين يومي  25-24يونيو  2019في مركز الحسين الثقافي في
عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربه ومعالي أمين عام منظمة المدن
عمان  /المملكة األردنية الهاشمية ،برئاسة معالي أمين ّ
مدينة ّ
العربية المهندس احمد حمد الصبيح وبحضور أعضاء المجلس التنفيذي واألمانة العامة للمنظمة والمؤسسات التابعة لها.
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عر�ض التو�صيات والقرارات للمجل�س التنفيذي

تكرمي �أمني الريا�ض لل�شيخ عبد اهلل العلي النعيم

مت يف بداية االجتماع نقل رئا�سة الدورة
من الرباط �إىل ع ّمان .ثم ا�ستهل االجتماع
بكلمة رئي�س الدورة ال�ساد�سة واخلم�سني
�أمني ع ّمان الكربى  -معايل الدكتور يو�سف
ال�شواربه رحب فيها بامل�شاركني من املدن
الأع�ضاء يف املجل�س التنفيذي الفتاً �إىل
�أهمية تفعيل ال�شراكة والعمل اجلماعي

من �أجل مواكبة التطورات وحتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة.
و�ألقى معايل الأمني العام املهند�س احمد
حمد ال�صبيح كلمة رحب بالأخوة �أ�صحاب
املعايل وال�سعادة �أمناء العوا�صم ور�ؤ�ساء
جمال�س احلكم املحلي ور�ؤ�ساء البلديات

الأع�ضاء يف املجل�س التنفيذي وقال :جنتمع
اليوم لن�ؤكد تعزيز تعاوننا وعملنا امل�شرتك
معا لتحقيق ما ميكن حتقيقه من �أجندة
التنمية امل�ستدامة حتى العام  .2030حيث
نحر�ص على مواكبة �أحدث التطورات من
حولنا واالنطالق نحو ر�ؤى جديدة من خالل
الربامج والأن�شطة والفعاليات املختلفة التي
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أنشطة المنظمة
من �ش�أنها حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.
ثم ا�ستعر�ض امل�شاركون جدول الأعمال الذي
ت�ضمن جمموعة من املو�ضوعات والبنود ،ومت
اتخاذ عدد من القرارات والتو�صيات تت�صل
بعمل املنظمة وم�ؤ�س�ساتها و�أهداف التنمية
امل�ستدامة ورفعها للم�ؤمتر العام الثامن ع�شر
للم�صادقة عليها.
كما ا�ستعر�ض املجل�س التنفيذي م�شروع
البيان اخلتامي للم�ؤمتر العام الثامن ع�شر،
واعتمد ما جاء فيه من معطيات تعك�س
رغبات وتطلعات املدن العربية ومدن العامل
لتحقيق �أهداف وغايات الأجندة العاملية
للتنمية امل�ستدامة.
ويف ختام اجتماع املجل�س التنفيذي بدورته
ال�ساد�سة واخلم�سني قدم �أمني الريا�ض
الدكتور طارق الفار�س هدية ودرعا تذكاريا
لل�شيخ عبد اهلل العلي النعيم تقديراً جلهوده
ودوره طوال فرتة عمله يف املعهد العربي
لإمناء املدن يف الريا�ض� ،إحدى م�ؤ�س�سات
منظمة املدن العربية وهو اجلهاز العلمي
والتوثيقي للمنظمة.

جانب من املجل�س التنفيذي

امل�شاركون يف الدورة  53للمجل�س
التنفيذي:
اربد  -بغداد  -تون�س -جدة  -جزرالقمر
 جيبوتي  -حلحول  -دب��ي  -ال��دوح��ة -ال��رب��اط  -الريا�ض  -ع�� ّم��ان نواك�شوط -
املنامة  -م�سقط  -مراك�ش  -الكويت -
القد�س ،-UCLG - MEWA ،منتدى

�شباب التعاون الإ�سالمي  ICYFوم�ؤ�س�سات
املنظمة (امل��ع��ه��د ال��ع��رب��ي لإمن���اء امل���دن -
م�ؤ�س�سة الرتاث واملدن التاريخية العربية –
م�ؤ�س�سة جائزة املدن العربية -مركز البيئة
للمدن العربية  -املنتدى العربي للمدن
الذكية  -جمموعة العمل الثقايف للمدن
العربية).

من امل�شاركني يف املجل�س التنفيذي
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المؤتمر العام الثامن عشر

الجلسة العامة

الأمني العام و�أمني عمان يتو�سطان احل�ضور
عمان – رئيس المؤتمر العام الدكتور يوسف
انعقدت الجلسة العامة للمؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة المدن العربية برئاسة معالي أمين ّ
الشواربه ومعالي أمين عام منظمة المدن العربية المهندس احمد حمد الصبيح في مركز الحسين الثقافي بحضور قادة وأمناء وعمداء
ورؤساء المدن والبلديات المشاركة في أعمال المؤتمر العام.

رح��ب معايل �أم�ين ع ّمان الكربى – رئي�س
امل���ؤمت��ر ال��ع��ام د .يو�سف ال�شواربه باملدن
امل�شاركة و�أك��د على �أهمية امل�ضي قدماً يف
م�سرية النمو امل�ستدام و تفعيل عنوان امل�ؤمتر
من �أج��ل حتقيق الأه���داف العاملية للتنمية
امل�ستدامة .و�أ���ش��ار �إىل �إجن���ازات ع��دد من
املدن العربية وحتقيق نقلة نوعية يف جمال
التنمية على كافة الأ�صعدة.
وقال معايل �أمني عام منظمة املدن العربية
املهند�س احمد حمد ال�صبيح�« :أن انعقاد

م�ؤمترنا العام الثامن ع�شر يف مدينة ع ّمان
ال�شقيقة مبثابة انطالقة جديدة نحو مزيد
م��ن اخل��ط��ط واال���س�ترات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ي من
�ش�أنها �أن حتقق ملدننا النمو امل�ستدام .ومن
خالل ال�شراكة الفاعلة �سنحقق نقلة نوعية
يف برامج التنمية التي جتعل مدننا مواكبة
للتطوير  ..خا�صة و�أن مدننا العربية �أ�صبحت
حمل االهتمام مببادرات و�إجن���ازات الفتة،
وباتت تناف�س مدناً كربى يف العامل يف خطط
وبرامج تن�سجم مع توجهات �أجندة التنمية

امل�ستدامة حتى العام .»2030
و�أ�ضاف« :نحن مقتنعون ب�أن عملية التنمية
ال تتحقق �إال بتكاتف اجل��ه��ود ،وباالنفتاح
على االخ��ر الكت�ساب اخل�برات واال�ستفادة
م��ن التجارب الناجحة ملواجهة املتغريات
املت�سارعة من حولنا ،والتحوالت االجتماعية
والبيئية واالقت�صادية .م�ؤكداً �أن تعاون املدن
والبلديات العربية �سوف يحقق ملدننا الرخاء
واالزدهار والأمن واال�ستقرار ،ويجعلها مدن
�أمنة وداجمة و�شاملة وم�ستدامة».
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واختتم كلمته معرباً على �شكره وتقديره
ل�صاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبد اهلل
الثاين ابن احل�سني املعظم ،ملك اململكة
الأردنية الها�شمية – حفظه اهلل ورعاه على
رعايته الكرمية لأعمال امل�ؤمتر العام الثامن
ع�شر واملجل�س التنفيذي يف دورته ال�ساد�سة
واخلم�سني ملنظمة املدن العربية ،وال�شكر
مو�صول ملعايل �أمني ع ّمان الدكتور يو�سف
ال�شواربه على ا�ست�ضافة �أعمال امل�ؤمتر..
مثمناً جهود فريق العمل املتميز من �أمانة
ع ّمان يف الإعداد والتنظيم .
اتخذ امل�ؤمتر العام الثامن ع�شر جملة من
القرارات والتو�صيات تت�صل مب�سرية عمل
املنظمة وم�ؤ�س�ساتها لثالث �سنوات قادمة ..
تغطي �أن�شطة املنظمة منذ انتهاء امل�ؤمتر العام
ال�سابع ع�شر (املنامة  )2016وحتى امل�ؤمتر
العام الثامن ع�شر  25-24يونيو  -حزيران
 2019ع ّمان /اململكة الأردنية الها�شمية
ومن بينها االعتماد وامل�صادقة على تو�صيات
دورات املجل�س التنفيذي الرابعة واخلم�سني
(نواك�شوط  )2017واخلام�سة واخلم�سني
(الرباط  )2018وال�ساد�سة واخلم�سني
(ع ّمان  )2019والهيئة اال�ست�شارية العليا
يف دورتها الثالثة ع�شر (الدوحة .)2017
واعتمد امل�ؤمتر العام ما ت�ضمنته من بنود
ومواد تت�صل بعمل منظمة املدن العربية
وامل�ؤ�س�سات التابعة لها.
كما ا�ستعر�ض امل�ؤمتر العام البيان اخلتامي
للم�ؤمتر العام الثامن ع�شر ،واعتمد ما جاء
فيه من معطيات تعك�س رغبات وتطلعات
املدن العربية ومدن العامل لتحقيق �أهداف
وغايات الأجندة العاملية للتنمية امل�ستدامة.
ويف ما يلي ن�ص البيان:
 نحن قادة املدن ور�ؤ�ساء البلديات وجمال�ساحلكم املحلي يف الوطن العربي املجتمعون
يف ع ّمان عا�صمة اململكة الأردنية الها�شمية
ي��وم��ي  25-24ي��ون��ي��و /ح���زي���ران 2019
مبنا�سبة انعقاد امل�ؤمتر العام الثامن ع�شر
ملنظمة امل��دن العربية حت��ت �شعار «تنمية
م�ستدامة ..و�شراكة �أق��وى» ،ن�ؤكد االهتمام
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كلمة �أمني عام منظمة املدن العربية يف
اجلل�سة العامة للم�ؤمتر العام

باملدن واجلماعات املحلية ،وبدورها الفاعل
يف تنمية كل القطاعات املحلية وخا�صة يف
انعا�ش التنمية االقت�صادية ،وتوفري البيئة
التحتية ،واال�ستخدام الأمثل للموارد وانعا�ش
املبادرات اجليدة املتميزة.
 نحن املنتخبون املحليون وممثلو ال�سلطاتوجمال�س احلكم املحلي مدعوون العتماد
منوذج جديد لل�شمولية التنموية واال�ستدامة
باعتبار الإن�سان هدف التنمية و�صانعها.
 لقد ادركنا مبكرا ومنذ ت�أ�سي�س منظمتنايف العام� ،1967أن مدننا العربية لديها من
ال�صفات واخل�صائ�ص ما مييزها عن غريها
من مدن العامل ..حيث لديها من املكنوزات
الأث��ري��ة وال��ع��م��ائ��ر ال��ت��اري��خ��ي��ة ،والأ���س��واق
ال��ق��دمي��ة ،م��ا ه��و �أف�����ض��ل م��ن م��دن كثرية،
ولديها من الإب��داع��ات الثقافية ما يفي�ض
باملعرفة والقيم الإن�سانية.
 �أن امل�شروعات والربامج الت�أهيلية للمدنمثل م�شاريع النقل العام والبنية التحتية
و�إدارة ال��ن��ف��اي��ات ال�صلبة وخ��ط��ط النمو
الأخ�����ض��ر� ،إمن���ا ت��ن��درج �ضمن خمططات
وطنية وحملية �شاملة للتنمية الب�شرية،

�أمني عمّان د .يو�سف ال�شواربه يلقي كلمته

وتوفري فر�ص الت�شغيل لل�شباب ،حيث تعمل
امل�ؤ�س�سات التابعة للمنظمة كل يف جمال
اخت�صا�صه ،على تقدمي اخل�برة وامل�شورة،
وال��ت��دري��ب للبلديات وال�سلطات املحلية
لتعزيز التنمية امل�ستدامة ،باعتبار �أن املدينة
ه��ي امل��ك��ان ال���ذي يفرت�ض �أن ي�شعر فيه
ال�ساكنون بالأمن وال�سعادة والرفاه.
 �أن من��وذج النمو ال��ذي نن�شده يف عاملناالعربي هو ذل��ك النمو الكثيف الت�شغيل،
واملولد للوظائف ،والذي يدمج كافة �شرائح
املجتمع ،والإف�����س��اح يف امل��ج��ال �أم���ام رواد
امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة لرفد النمو
وزيادة الدخل.
�إن الإن�سان هو هدف التنمية و�صانعها..لذلك يجب �أن يقع يف �صميم االهتمامات
املتعلقة بالتنمية امل�ستدامة ،ويحق له ان
يحيا يف م��دن وم�ستوطنات ب�شرية ،حياة
�صحيحة ومنتجة ،ومتفقة مع الأ�س�س والقيم
الدينية واالجتماعية التي تدعو �إىل العدل
وال�سالم واملحبة والتكامل.
 ومنظمة املدن العربية كطرف فاعل يفمنظومة العمل العربي امل�شرتك  ،تعنى باملدن

قادة و�أمناء وعمداء ور�ؤ�ساء مدن وبلديات عربية يف اجلل�سة العامة للم�ؤمتر

والأرياف العربية ،تعترب �أن بناء القدرات
املحلية جزء ال يتجز�أ من خطط التنمية
الوطنية ،مع الت�أكيد على �أهمية اال�ستفادة من
التطور التكنولوجي واملعلوماتي ،وما �أحدثه
من تغريات كربى يف تنظيم االقت�صاد العاملي.
 ومن منظور حملي يجب تعزيز التما�سكاالج��ت��م��اع��ي ،وتنظيم ال��ع��م��ل��� ..س��واء على
امل�ستوى ال��ف��ردي �أو اجلماعي ..وت�أ�سي�س
�شراكة �أ�شد قوة من �أجل اجلميع.
 و���س��وف تركز منظمتنا وم�ؤ�س�ساتها يفاملرحلة املقبلة على املواطن �ساكن املدينة،
وعلى التعليم واالقت�صاد الرقمي ،وال�شراكة
الفاعلة مع خمتلف القطاعات احليوية.
 ك��م��ا �ستعمل منظمتنا ع��ل��ى ت�شجيعامل��دن العربية على اال�ستثمار يف جماالت
التكنولوجيا واالقت�صاد الرقمي بالتعاون مع
القطاعني العام واخلا�ص ..كما �ستعمل على
تطوير املعرفة يف ظل التقدم التكنولوجي
الهائل ..و�سوف ت�ساعد مدننا وجمتمعاتنا
يف و�ضع معايري عادلة لقيا�س معدالت النمو
امل�ستدام ،واال�ستفادة من التقدم التكنولوجي
وحث املدن و�سلطاتها البلدية واملحلية على
و���ض��ع ال�ساكنني يف قلب ال��ع��امل الرقمي
اجلديد و�صوال �إىل امل��دن الذكية واملنعة/
�إىل ال��ري��ادة /مفهوم وب��رام��ج التي تتحقق
يف جم���االت خمتلفة م��ث��ل :م�شاريع النقل
العام والعمران :وي�شمل املباين واحلدائق
والأماكن العامة ،والطاقة املتجددة ،والتحول

�أمينة بغداد ومدير عام �أمانة العا�صمة املنامة ورئي�سة بلدية تون�س

االلكرتوين و�أمتته اخلدمات والدفع الذكي،
و�إدارة ال��ن��ف��اي��ات ،وت��ط��وي��ر الت�شريعات،
ومواجهة �أثار التغري املناخي.

يف خطط التنمية املحلية واخلروج مب�شاريع
ثقافية ،بالتعاون مع القطاع العام واخلا�ص
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.

 العمل على ت�شجيع املدن لتكون من�صاتل��ل��إب����داع ..ت��ت��ق��ا���س��م خ�برات��ه��ا ،واف�����ض��ل
ممار�ساتها فيما توافر لديها من الفر�ص
والأن�شطة الإبداعية واالبتكارية ..باعتبار �أن
الإبداع عامل ا�سرتاتيجي نحو حتقيق التنمية
امل�ستدامة.

 اعتماد العمل التطوعي �ضمن الربامجواال�سرتاتيجيات التي تقوم بها منظمة املدن
العربية وم�ؤ�س�ساتها باعتبار �أن املدن �شريك
�أ���س��ا���س��ي يف خ��دم��ة املجتمع ،وت��ق��ع عليها
م�س�ؤولية تنظيم ورعاية مبادرات وفعاليات
جمتمعية ومن بينها العمل التطوعي املنظم
وامل���ق���رون ب���ال���دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة ،لت�أهيل
املتطوعني واملتطوعات يف املجاالت الإن�سانية
واالجتماعية وحتقيق التنمية وامل�شاركة
الفاعلة�...إذ �أن العمل التطوعي مع التدريب
يف�سح يف املجال �أمام اكت�شاف املواهب ال�شابة
وامل��ب��دع��ة وا�ستثمارها يف تطوير مهارات
العمل اجلماعي للنهو�ض باملدينة و�ساكنيها.

 ان التعاون بني املدن العربية وغريها من�ش�أنه �أن يولد �شكال جديدا من العالقات،
يتجاوز يف غاياته و�أبعاده اتفاقيات التو�أمة
والت�أخي� ..إىل عالقات امل�شاركة لأف�ضل
املمار�سات وتطوير ال�شراكات التي تدعم
االبتكار ،وال�صناعات الثقافية ودمج الثقافة
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الفعاليات العلمية

من جل�سات العمل
تم تنظيم جلسات عمل بالتعاون بين مؤسسات منظمة المدن العربية خالل انعقاد المؤتمر العام الثامن عشر والمجلس التنفيذي في
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية .فقد عقدت ورشة العمل األولى بتنظيم مشترك بين مركز البيئة للمدن العربية
دورته الــ  56في ّ
والمعهد العربي إلنماء المدن بعنوان» الذكاء االصطناعي وانترنت األشياء لدعم استدامة المدن «جاءت أهمية ورشة العمل للوقوف
على أكثر المشكالت البيئية الضاغطة في العصر الحالي ،والتي نجد العديد من األساليب التي يمكن من خاللها أن تسهم تقنيات الذكاء
االصطناعي وإنترنت األشياء في دعم السياسات واللوائح الجديدة لمجابهة هذه التغيرات .حيث أنها توفر تقنيات وتطبيقات في مجاالت
ّ
التنمية المستدامة والبيئة التالية  :الطاقة الذكية  -المواصالت والنقل  -إدارة النفايات  -إدارة المياه  -التصميم الحضري  -حفظ التنوع
البيولوجي  -إدارة جودة الهواء  -الزراعة  -المدن الذكية -االستجابة للتغيرات المناخية والكوارث .ولعل التعاون فيما بين الهيئات العامة
والخاصة ،وكذلك أخصائيو التقنية ،وصناع القرار ،إضافة إلى االستثمارات في مجاالت البحث العلمي ،كلها تعتبر بمثابة مجهودات ضرورية،
االصطناعي وإنترنت األشياء ستحتل في المستقبل مكانتها الهامة كفاعلين رئيسيين في مسيرة التنمية المستدامة
حيث أن علوم الذكاء
ّ
االصطناعي وإنترنت
والحماية البيئية مع األخذ بعين االعتبار إلى أن الحوكمة الرشيدة تعتبر في غاية األهمية لضمان أن تعمل تقنيات الذكاء
ّ
األشياء لصالح كافة البشر ولصالح البيئة واستدامة المدن.
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ت�ضمنت الور�شة �ست �أوراق عمل ،جاءت الورقة
الأوىل بعنوان (تقنيات الذكاء اال�صطناعي
و�أنرتنت الأ�شياء ودورها يف التنمية البيئية
وامل�ستدامة) قدمها د .ح�سن حممد الرفاعي
– كلية تكنولوجيا املعلومات جامعة فيالدلفيا –
اململكة الأردنية الها�شمية.
الورقة الثانية( :تطبيقات الذكاء اال�صطناعي
و�أنرتنت الأ�شياء للمدن الذكية امل�ستدامة)
قدمتها كاري اينا ايك -نائب رئي�س جمل�س
الأمم املتحدة للذكاء اال�صطناعي -رئي�س
ميثاق الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة والأمني
العام ملنظمة  OIERللمدن الذكية املتحدة –
الرنويج .والورقة الثالثة( :اف�ضل املمار�سات
وتطبيقات الذكاء اال�صطناعي و�أنرتنت الأ�شياء
يف املحافظة على البيئة يف �إمارة دبي) قدمتها
م .علياء عبد الرحيم الهرمودي – مدير �إدارة
البيئة يف بلدية دبي – دولة الإمارات العربية
املتحدة .الورقة الرابعة( :املدينة ال�صديقة
للطفل) قدمتها منرية حممد الرا�شد -
�أخ�صائية م�شاريع الأ�سرة ،والورقة اخلام�سة
(الطفل يف قلب تخطيط املدينة الذكية) قدمتها

�أ .عبدالعزيز زكري

نائب مدير عام املعهد العربي لإمناء املدن

جانب من اجلل�سات العلمية
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لينا فهد ال�شريف  -باحثة تخطيط عمراين،
والورقة ال�ساد�سة( :ر�ؤية نحو ال�شراكة يف
التطبيق للمدينة ال�صديقة للطفل) قدمها �أ.
عبد العزيز ح�سن زكري -مدير برنامج الأطفال
وال�شباب واملر�أة – اململكة العربية ال�سعودية.
�أما ور�شة العمل الثانية فقد انعقدت بتنظيم
م�شرتك بني جمموعة العمل الثقايف للمدن
العربية واملنتدى العربي للمدن الذكية حتت
عنوان «�إدارة املعرفة واملعلوماتية يف املدينة
العربية» .هدفت الور�شة �إىل مناق�شة مفاهيم
وتطبيقات �إدارة املعرفة واملعلوماتية يف املدينة
العربية ،بغر�ض جعلها رافعة للتنمية فيها ،على
م�ستويي :تطبيقات املدن الذكية ،وانعكا�ساتها
على ثقافة جمتمعات املدن وقيمها ال�سلوكية.
ت�ضمنت الور�شة جل�ستي عمل :اجلل�سة
الأوىل حول الثقافة ،و جاءت الورقة
الأوىل بعنوان (كيف يكون اهتمام البلدية
ب�إن�شاء و�إدامة املرافق الثقافية رافعة للقيم
ال�سلوكية يف املدينة) قدمها املهند�س ال�شيخ/
حممد بن احمد ال خليفة – وكيل الزراعة
والرثوة البحرية – وزارة الأ�شغال و�ش�ؤون
البلديات والتخطيط العمراين – مملكة
البحرين .والورقة الثانية (بناء ال�شبكات
الثقافية بني املدن وتطوير عالقاتها مع

وكيل الزراعة والرثوة البحرية ال�شيخ /م .حممد بن �أحمد �آل خليفة

امل�ؤ�س�سات الثقافية الدولية) قدمتها وئام
عريقات – م�س�ؤولة ال�شبكة الثقافية للمدن
الفل�سطينية ومديرة الدائرة الثقافية يف
بلدية اريحا.
اجلل�سة الثانية حول املدن الذكية وت�ضمنت
�أي�ضا ورقتي عمل الأوىل (الق�ضاء الإلكرتوين

والت�شريعات يف املدن امل�ستدامة الذكية) قدمتها
القا�ضي الدويل /تغريد حكمت ع�ضو جمل�س
االعيان االردين .والورقة الثانية (دور الطاقة
املتجددة يف املدن الذكية امل�ستدامة) قدمها
الدكتور حممد حامد – وزير الطاقة والرثوة
املعدنية الأردين �سابقاً.

�أمني عمان يف �إحدى اجلل�سات العلمية
24
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عمان
جلسات عمل أمانة ّ

من جل�سة �أمانة عمان

نظمت �أمانة ع ّمان الكربى جل�سة عمل فنية
بعنوان «نظرة عاملية على اال�ستدامة» ،هدفت
�إىل عر�ض التحديات التي تواجه العديد من
املدن يف جمال البيئة ب�سبب النمو ال�سريع
يف عدد ال�سكان ،والتمدد التح�ضري ونق�ص
املياه والطاقة .و�أن التنمية امل�ستدامة �أو
النمو الأخ�ضر مفهوم رئي�سي مل�ساعدة املدن
على مواجهة هذه التحديات؛ ال ميكن حتقيق
هذا التطور دون بذل جهود �شاملة بني املدن
وبناء عالقات �أقوى مع منظمات املجتمع
املدين واجلهات املانحة.
حيث مت ا�ستعرا�ض بع�ض الر�ؤى العاملية
ملعاجلة م�ستقبل ا�ستدامة املدينة فيما
يتعلق بالنمو االقت�صادي والتحديات البيئية
واالجتماعية .دور املدن يف تطوير واعتماد
ا�سرتاتيجيات لتح�سني نوعية احلياة واملرونة
واال�ستدامة .كما �سلطت اجلل�سة ال�ضوء على
بع�ض املو�ضوعات املتعلقة بالنمو الأخ�ضر،

املياه والطاقة والنقل وامل�ساحات اخل�ضراء.
�شارك يف اجلل�سة مارك غين�سربغ  -مدير
ا�سرتاتيجيات غين�سربغ اخل�ضراء (الواليات
املتحدة االمريكية) اخلبري كرمي اجلندي
 ا�ست�شاري اال�ستدامة الرئي�سي يف دارالهند�سة وم�ؤ�س�س ومن�سق مبادرة الكربون
(اململكة املتحدة) .امل�ست�شارة كاري �آينا �إيك

نائب رئي�س جمل�س الأمم املتحدة للذكاءاال�صطناعي  -رئي�س منظمة العالقات
االقت�صادية الدولية ( )OiERللمدن الذكية
املتحدة – الرنويج .و�أدار اجلل�سة حممد
ع�صفور  -املدير الإقليمي للمجل�س العاملي
للمباين اخل�ضراء ملنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا.

مناق�شات و�آراء
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عمان لمجتمع قادة المدن
توقيع وثيقة انضمام َّ

من توقيع البوتوكول

�سبق انعقاد اجلل�سة الفنية «نظرة عاملية
على اال�ستدامة» حفل توقيع وثيقة ان�ضمام
ع ّمان ملجتمع قادة التنقل «عمان  ،الرائدة
يف التنقل احل�ضري امل�ستدام» مع االحتاد
العاملي للموا�صالت ( )UITPومنظمة املدن
امل��ت��ح��دة واحل��ك��وم��ات املحلية ()UCLG
وبح�ضور م��ع��ايل �أم�ي�ن ع��ام منظمة امل��دن
العربية املهند�س احمد حمد ال�صبيح.
مت التوقيع على الوثيقة كل من معايل �أمني
ع ّمان الدكتور يو�سف ال�شواربة ،الأمني العام
ملنظمة املدن واحلكومات املحلية املتحدة
�إميليا �سيز ،ومدير املكتب الإقليمي ملنطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا – االحتاد
الدويل للموا�صالت العامة �أمين �صمادي.
ّ
جاء توقيع الوثيقة يف �إطار �أجندة 2030
و�أهداف التنمية حيث �أن النمو ال�سكاين
والتمدد العمراين والتغري املناخي واالختناقات
املرورية وتلوث الهواء والإ�سكان والتعليم
والرعاية ال�صحية كلها لي�ست � اّإل نذرا ي�سريا من
الق�ضايا امللحة التي نواجهها .وينبغي على املدن
وهي �أكرث م�ستويات احلكومة قربا من النا�س
�أن تعمل معهم على مواجهة هذه التحديات...
ومن موقعها ف�إن املدن يف موقع ي�ؤهلها لأن
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تكون على متا�س مبا�شر مع احتياجات النا�س
و�أن تكون الأكرث قدرة على ترجمة �أطر العمل
العاملية وال�سيا�سات الإقليمية خلطوات عملية
جتعل حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة على
ال�صعيد املحلي ممكناً ويعتمد م�ستقبل املدن
على ذلك.
لهذا ال�سبب وعرب جمتمع قادة التنقل ،فقد
مت �إطالق من�صة على �أعلى امل�ستويات ،حيث
يتبادل فيها املحافظون والوزراء وغريهم من
امل�س�ؤولني رفيعي امل�ستوى اال�سرتاتيجيات

واخلربات املتعلقة بالتنقل وحتدياته واحللول
للتغلب عليها لتكون مدننا جميعاً �أكرث �شموالً
وكفاءة و�صموداً.
لقد �أظهرت ع ّمان و�أمينها معايل الدكتور
يو�سف ال�شواربة غرب ر�ؤيته وقيادته والتي
ا�ضطلع بها برباعة وحنكة ،حر�صا وم�س�ؤولية
جلعل ع ّمان مدينة �أف�ضل ورفع م�ستوى
املعي�شة لكل �ساكنيها .ف�إن عدد من امل�شاريع
التي متت تعد �أمثلة على الإجنازات التي
حتققت حديثاً وخارطة طريق مل�ستقبل واعد.

جل�سة �أمانة عمّان الفنية

�أمني عمان يف افتتاح جل�سة ال�شركاء واملانحني

جلسة أمانة عمان الكبرى مع الشركاء و المانحين

« تحقيق التنمية المستدامة من خالل الشراكات – تجربة
أمانة عمان الكبرى »
عقدت جل�سة �أمانة عمان الكربى مع
ال�شركاء واملانحني» حتقيق التنمية امل�ستدامة
من خالل ال�شراكات – جتربة �أمانة عمان
الكربى «برئا�سة معايل �أمني ع ّمان الدكتور
يو�سف ال�شواربه ومعايل �أمني عام منظمة
املدن العربية املهند�س احمد حمد ال�صبيح
وبح�ضور املدن العربية امل�شاركة يف امل�ؤمتر
العام الثامن ع�شر للمنظمة.
مت يف بداية اجلل�سة عر�ض فيديو حول مفهوم
اال�ستدامة وال�سياق العاملي ،واال�ستدامة
يف الأردن  -مدينة عمان .وا�ستعر�ض �أمني
ع ّمان د .ال�شواربه دور �أمانة عمان كجزء
من الأردن يف حتقيق مفهوم اال�ستدامة
واال�سرتاتيجيات املتبعة يف �أمانة عمان
لتحقيق اال�ستدامة وا�ستعر�ض العالقة مع
ال�شركاء و �أهمية التعاون الدويل يف تنفيذ

جانب من اجلل�سة

م�شاريع تنموية يف املدينة.
�شارك عدد من املنظمات الإقليمية والدولية
يف اجلل�سة من خالل املناق�شات والعرو�ض ذات

ال�صلة من بينها املعهد العاملي للنمو الأخ�ضر،
 ،GGGIاالحتاد الأوروبي ،الوكالة الأمريكية
للتنمية ،برنامج الأمم املتحدة UNDP
وبرنامج الأمم املتحدة .UNHABITAT

المدينة العربية  /العدد 183

27

أنشطة المنظمة

ت��������ب��������ادل
ال������������دروع
وال���ه���داي���ا
في ختام الجلسة العامة
للمؤتمر العام الثامن عشر
لمنظمة ال��م��دن العربية
تم تبادل الهدايا وال��دروع
ال��ت��ذك��اري��ة ب��ي��ن معالي
أمين ع��ام منظمة المدن
العربية المهندس احمد
ح��م��د ال��ص��ب��ي��ح وم��ع��ال��ي
عمان الكبرى الدكتور
أمين ّ
ي��وس��ف ال��ش��وارب��ه وبين
المدن والبلديات العربية
المشاركة في المؤتمر.
ك���م���ا ق�����دم أم���ي���ن ع���ام
منظمة ال��م��دن العربية
ال��م��ه��ن��دس اح���م���د حمد
الصبيح هدية ودرع ًا تذكاري ًا
للشيخ عبد اهلل العلي
النعيم ت��ق��دي��ر ًا لجهوده
وع��م��ل��ه ف���ي ال��م��ع��ه��د
العربي إلنماء المدن في
الرياض ،إح��دى مؤسسات
ال��م��ن��ظ��م��ة وه���و ال��ج��ه��از
ال��ع��ل��م��ي وال��ت��وث��ي��ق��ي
للمنظمة بحضور المدن
ال��م��ش��ارك��ة ف���ي أع��م��ال
المؤتمر العام الثامن عشر
لمنظمة المدن العربية.
28
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األمين
العـام

يستقبل وفد ًا من

المؤسسة االلمانية
للتعاون الدولي GIZ

االمني العام ي�ستقبل وفد امل�ؤ�س�سة االملانية للتعاون الدويل

ا�ستقبل معايل �أمني عام منظمة املدن
العربية املهند�س احمد حمد ال�صبيح يف
مكتبه �سبا�ستيان �سونز م�ست�شار التعاون
مع املانحني العرب ق�سم ال�شرق االو�سط
،و�صفا كمال النا�صر مدير امل�شروع الوطني
من امل�ؤ�س�سة االملانية للتعاون الدويل ،GIZ
بح�ضور نائب ال�سفري الأملاين لدى الكويت
روديغر زيتل وم�ست�شار ال�سفريمازن عقلة.
مت خالل اللقاء بحث �أوجه التعاون بني
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منظمة املدن العربية وبني املنظمات والهيئات
االملانية التي تعنى باملدن وبرامج التنمية
امل�ستدامة لال�ستفادة من اخلربات والتجارب
الناجحة يف جماالت التنمية امل�ستدامة .وقد
عرب الوفد عن تقديره جلهود املنظمة وما
تقوم به من برامج وخطط وا�سرتاتيجيات
تت�صل ب�أهداف التنمية امل�ستدامة.
من جهته �أكد �أمني عام املنظمة حر�ص

املنظمة على امل�ضي قدماً يف م�سرية العمل
التنموي وحث املدن العربية على حتقيق
الأهداف العاملية للتنمية ال�سيما يف ظل
التحديات واملتغريات التي يعي�شها العامل
اليوم .وقال :هناك عدة مدن عربية حققت
اجنازات يف جماالت التنمية وهذا ما نتطلع
له يف املرحلة القادمة بالتعاون مع ال�شركاء
يف العمل التنموي ،الفتاً �إىل �أن التنمية
امل�ستدامة باتت مطلباً �أ�سا�سياً ملدن العامل.

 ...وي��س��ت��ق��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ل
س��ف��ي��ر ج��م��ه��وري��ة
ال��ق��م��ر ال��م��ت��ح��دة

معايل الأمني العام و�سفري جمهورية القمر املتحدة

ا�ستقبل معايل �أمني عام منظمة املدن العربية املهند�س احمد حمد
ال�صبيح يف مكتبه مبقر الأمانة العامة �سعادة العارف �سيد ح�سن
 �سفري جمهورية القمر املتحدة لدى دولة الكويت.مت خالل اللقاء بحث عدد من الق�ضايا التي تت�صل بع�ضوية مدن
وبلديات جمهورية القمر املتحدة وتعزيز التعاون امل�شرتك.
و�أكد ال�سفري �أهمية التعاون بني املنظمة ومدن وبلديات جمهورية
القمر املتحدة يف �إطار حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .م�شرياً
�إىل اهتمام املدن والبلديات يف جمهورية القمر املتحدة بالدور

الريادي الذي تقوم به منظمة املدن العربية من خالل الربامج
واخلطط التي من �ش�أنها حتقيق الأهداف العاملية للتنمية
امل�ستدامة ..ودعمها للمدن والبلديات العربية على طريق النمو
امل�ستدام.
من جانبه �أكد �أمني عام منظمة املدن العربية �أهمية تعزيز التعاون
امل�شرتك بني املنظمة واملدن العربية الأع�ضاء يف ظل التحديات
واملتغريات املت�سارعة التي تعي�شها املدن يف العامل .الفتاً �إىل دور املدن
يف حتقيق التنمية امل�ستدامة و و�ضع اخلطط و اال�سرتاتيجيات التي
من �ش�أنها �أن حتقق �أف�ضل اخلدمات للمدينة وال�ساكنني.
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عمان
األمين العام يزور محافظ ّ
ا�ستقبل حمافظ العا�صمة الأردنية ع ّمان الدكتور �سعد ح�سني

وقد رحب املحافظ د .ال�شهاب بزيارة الأمني العام و�أ�شاد بالدور
الذي تلعبه منظمة املدن العربية يف �إطار العمل العربي امل�شرتك.

حمد ال�صبيح حيث تناول اجلانبني عدة مو�ضوعات تت�صل بربامج

من جانبه �أكد ال�صبيح حر�ص املنظمة على تفعيل مفهوم ال�شراكة
وحث املدن العربية الأع�ضاء على مواكبة التطورات و�أف�ضل
املمار�سات التي من �ش�أنها �أن حتقق للمد العربية التنمية
امل�ستدامة يف خمتلف املجاالت.

ال�شهاب يف مكتبه �أمني عام منظمة املدن العربية املهند�س احمد
وخطط التنمية يف املدن العربية وخارطة الطريق التي و�ضعتها

الأمانة العامة وامل�ؤ�س�سات التابعة للمنظمة لدعم م�سرية النمو
امل�ستدام يف املدن والبلديات العربية.

حمافظ عمّان والأمني العام ملنظمة املدن العربية
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المؤتمر السادس لمنظمة UCLG-MEWA
عمان
في العاصمة األردنية ّ

االفتتاح الر�سمي
شاركت منظمة المدن العربية في أعمال المؤتمر السادس لمنظمة المدن المتحدة واإلدارات المحلية فرع الشرق األوسط وغرب آسيا
عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربه وعدد من
 UCLG -MEWAيومي  10-9يوليو  2019في مركز الحسين الثقافي برعاية وحضور أمين ّ
رؤساء البلديات ومجالس اإلدارات المحلية وممثلي المنظمات اإلقليمية.
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�صورة جماعية

وقال معايل �أمني عمان د .يو�سف ال�شواربة
يف حفل االفتتاح�“ :إن مدينة عمان تتطلع من
خالل امل�ؤمتر �إىل تن�شيط ال�شراكة لتحقيق
التنمية امل�ستدامة ،وا�ستكمال ر�سالة املنظمة
يف �أن تكون �صوتاً موحداً للمدن يدعو العامل
�إىل الدميقراطية يف الإدارة املحلية ،وتعزيز
التعاون بني الإدارات املحلية واملجتمع
الدويل ،يف وقت بات دور املدن والإدارات
املحلية حمورياً يف �صياغة خطط التنمية
وتطبيقها ،كما بات ترابط �أهداف التنمية
امل�ستدامة وتكاملها يفر�ض علينا �أن نت�شارك
العمل ونتبادل املعرفة ب�شكل متوا�صل،
لبلوغ �أف�ضل املمار�سات التي ت�ضمن حتويل
خططنا �إىل تطبيقات ناجحة على �أر�ض
الواقع”.
و�أ�ضاف قائ ً
ال�“ :أن مدينة ع ّمان ،تعتنق
مبادئها وت�ؤمن بال�شراكة بني �أع�ضائها من
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كلمة �أمني عمّان

جانب من االجتماعات

�أجل خدمة منطقتنا والعامل ،ت�أمل �أن تتيح
نتائج وخمرجات امل�ؤمتر مزيداً من فر�ص
التقدم والتط ّور جلميع امل�شاركني ،بخا�صة �أن
جدول �أعمال امل�ؤمتر ينطوي على طرح ق�ضايا
دقيقة ومف�صلية يف عامل اليوم ،كمو�ضوع
البيانات ال�ضخمة ،و�إدارة الهجرة من قبل
املدن والإدارات املحلية ،والتنقل احل�ضري،
وغريها من امل�سائل امللحة يف مدننا” .الفتاً
�إىل �أن ع ّمان اتبعت منذ �سنوات نهجاً ي�ستند
على امل�شاركة يف خمتلف ال�شبكات والهيئات
وامل�ؤ�س�سات واملنظمات الدولية التي يف�ضي
عملها �إىل �صياغة �سيا�سات عاملية ت�ساعد
على توا�صل املدن وتعاونها ،وتطوير جوانب
عملها املعرفية والتنموية على خمتلف
ال�صعد.
و�أ�شار د .ال�شواربه �إىل انعقاد امل�ؤمتر العام
الثامن ع�شر ملنظمة املدن العربية قبل م�ؤمتر

 UCLG-MEWAقائ ً
ال� “ :إنه ملن دواعي
�سروري �أن ينعقد هذا امل�ؤمتر الهام يف
ع ّمان ،بعد �أيام من ا�ست�ضافتنا امل�ؤمتر العام
الثامن ع�شر ملنظمة املدن العربية ،وهي
املنظمة الإقليمية التي ت�ضم يف ع�ضويتها
نحو  650مدينة من كافة الدول العربية،
حتت �شعار “تنمية م�ستدامة و�شراكة
�أقوى” ،فهذا يعك�س تكامل الق�ضايا امللحة
بني دول املنطقة ،و�ضرورة ا�ستمرار ال�شراكة
بيننا جميعاً ملواجهة التحديات امل�شرتكة التي
نعي�شها ،والتباحث حول �أف�ضل املمار�سات
واحللول �إزاءها ،و�صوالً �إىل �إدامة التن�سيق
والعمل امل�شرتك بيننا .ولي�س غريباً �أن
تتزامن ا�ست�ضافة ع ّمان هذين امل�ؤمترين
الهامني ،مع منا�سبة وطنية عظيمة يحتفل بها
الأردن ،هي الذكرى الع�شرين جللو�س جاللة
امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم
على عر�ش اململكة الأردنية الها�شمية ،ففي

❞

د .الشواربه :مدينة عمان

تتطلع إلى تنشيط الشراكة
لتحقيق التنمية المستدامة
دومان :ضرورة تقييم التجارب
السابقة والخطة التي
ستتبعها المنظمة في
السنوات الثالث القادمة
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من امل�شاركني

مثل هذه املنا�سبة التي يرفع فيها الأردنيون
�شعار “وت�ستمر امل�سرية” ،يكون طبيعياً �أن
تعمل ع ّمان مع �شقيقاتها وجاراتها من مدن
املنطقة من �أجل خدمة مواطنيها وزوارها،
وتكري�س تعاونها ،وتعزيز جناحاتها.
م�ؤكداً على ا�ستمرار ع ّمان بدورها �شريكاً
حقيقياً ملدن املنطقة يف ال�سعي نحو
م�ستقبل �أكرث رخا ًء و�أمناً ومنعة ،تطبيقاً
لنهج قائد البالد يحفظه اهلل يف م ّد ج�سور
التعاون وال�شراكة مع دول اجلوار ال�شقيقة
وال�صديقة� ،إدراكاً من جاللته للم�صري
امل�شرتك الذي يجمعنا ،وا�ستمراراً لر�سالة
الأردن التي بُني عليها ،وما حاد عنها يوماً.
من جهته بني �أمني عام منظمة UCLG-
 MEWAحممد دومان �أن الهدف من عقد
امل�ؤمتر هو تقييم التجارب ال�سابقة واخلطة
التي �ستتبعها املنظمة يف ال�سنوات الثالث
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القادمة.
و�أ�شار دومان �إىل �أن انعقاد اجتماعات
اللجان امل�شرتكة ي�أتي لقييم �أدائها وتقوية
العالقات والتما�سك االجتماعي بني الدول
الأع�ضاء ،وتبادل الآراء والتجارب امل�شرتكة
يف خمتلف املجاالت على امل�ستوى الإقليمي
والدويل للو�صول �إىل الرفاه االجتماعي
لل�سكان واملدن التي يعي�شون بها.
وتطرق رئي�س بلدية مر�سني الكربى وهاب
�ست�شار �إىل �أهمية امل�ؤمتر يف عر�ض جتارب
املدن الأع�ضاء ،منها جتربة مدينة مر�سني
يف التعامل مع امل�شكالت التي تواجه املدن،
و�أبرزها الهجرة واللجوء الإن�ساين من
�سوريا وغريها من البلدان ،و�آليات التعامل
معها لت�أمني حق احلياة والبيئة ال�صاحلة
وامل�ستدامة لقاطنيها.

من جانبه حتدث رئي�س بلدية كازان �إل�صور
مت�شني عن التجربة الت�شاركية ملدينة كازان
مع بلدية �إ�سطنبول من خالل منظمة
 UCLG-MEWAالتي �ساهمت يف دعم
اخلدمات التي تنه�ض يف املدينة ومن �أهمها
املجال الريا�ضي وا�ست�ضافة املباريات العاملية
التي دعمت االقت�صاد املحلي ،بالإ�ضافة �إىل
االتفاقية التي وقعتها املدينة مع احلكومة
الرو�سية لتهيئة امل�شاريع امل�ستدامة من خالل
تقدمي الدعم على م�ستوى املدن الآ�سيوية.
و�أو���ض��ح رئي�س بلدية قونيا الكربى �أوغ��ور
�إبراهيم �ألطاي �أن  % 70من �سكان العامل
يعي�شون يف املدن الكبرية التي تعاين �أغلبها
م��ن امل�شاكل امل��ال��ي��ة واالجتماعية ب�سبب
احلروب وما ينتج عنها من موجات اللجوء
الإن�ساين ،وم�شاكل البيئة والتغري املناخي
والتعليم وحم��دودي��ة امل����وارد ،م��ا يجعلها

جلسات المؤتمر

اجتماع املكتب التنفيذي لــ UCLG-MEWA

بحاجة �إىل درا�سات م�شرتكة على امل�ستويني
الإقليمي وال��دويل من �أجل حلها والو�صول
�إىل �أف�ضل النتائج بغ�ض النظر عن فروقات
اللغة والدين والعرق.
مت خالل انعقاد امل�ؤمتر ال�ساد�س ملنظمة
 UCLG-MEWAانتخاب �أمني ع ّمان

الدكتور يو�سف ال�شواربه رئي�ساً م�شاركاً يف
املنظمة ورئي�ساً م�شاركاً للجنة املدن الذكية
والتنقل احل�ضري وانتخاب حممد �سعديه
رئي�س احتاد بلديات ال�ضنية – لبنان رئي�ساً
يف منظمة  UCLG-MEWAللدورة
القادمة.

تطرقت جل�سات امل�ؤمتر على مدار
يومني ملجموعة من املو�ضوعات
التي تعترب حتديات �أمام املدن.
فقد ركزت جل�سة حتديات وفر�ص
البيانات ال�ضخمة والبيانات املفتوحة
للإدارات املحلية على املمار�سات
اجليدة للإدارات املحلية التي يجب
اعتبارها خارطة طريق كما مت
مناق�شة �إيجابيات و�سلبيات البيانات
الكبرية و املفتوحة� .أما جل�سة دور
الإدارات املحلية يف �إدارة الهجرة
تطرق املتحدثون �إىل التحديات
التي تواجه املدن التي تعي�ش الهجرة
وتدفق املهاجرين وحتديد �أف�ضل
املمار�سات وتعزيز التعاون وتبادل
املعرفة بني املدن للت�صدي �إىل هذه
الظاهرة و�إيجاد احللول الناجحة.
كما مت عقد اجتماعات جلان
املدن الذكية والتنقل احل�ضري،
وجلنة االندماج االجتماعي،
وبحث �أليات التكيف مع تغريات
املناخ ،واملرونة احل�ضرية يف اتخاذ
التدابري الالزمة �ضد الآثار املدمرة
للكوارث والأخطار وال�صدمات قبل
ظهورها ،والتنمية املحلية واحلوكمة
ودبلوما�سية املدينة وحماية الرتاث
يف املدن واملناطق املحلية مع �إيجاد
برامج وم�شاريع م�ستدامة حتافظ
على الثقافة املحلية  .كما مت مناق�شة
التقرير ال�سنوي لثالث �سنوات
وعر�ض اخلطة اال�سرتاتيجية لعمل
املنظمة.

من جل�سة الهجرة
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دور األسر وشركاء التنمية في محاربة الفقـر
بوالية الخرطوم
د .اميان احمد حممد على  -ا�ستاذة م�شاركة  -عميدة كلية العلوم احل�ضرية

عند الحديث عن التنمية ،يتبادر للذهن الشريك اآلخر في عملية صنع استراتيجيات التنمية وهم الشركاء .فعملية صنع السياسات التنموية
من المهام األساسية ألي دولة ،بيد أن هذه العملية ال تنطلق من فراغ ،فهي عملية ذات طابع ديناميكي ونتاج تفاعل أطراف عديدة
حكومية وغير حكومية ،داخلية وخارجية ،وما يتضمنه ذلك من مشاورات واتصاالت وضغوطات وهذا أمر مسلم به منذ عقود عديدة فهنالك
إقرار أن للجماعات المنظمة داخل المجتمع دور ًا اساسي ًا في عملية صنع السياسات بمختلفها سواء من خالل صراعاتها مع بعضها أو مع
الدولة في سبيل التأثير على عملية صنع السياسات المختلفة أو من خالل تقديمها ألنماط عديدة من المدخالت (معلومات ،مشاورات ،خبرة،
مطالب ،تأييد ..إلخ) للنظام السياسي.

وبناء على ذلك برزت �أدوار عديدة وجديدة
منوط بها ال�شركاء ،بع�ضها متعلق بالتحول
الدميقراطي والبع�ض الآخر ذو �صلة ب�صنع
ال�سيا�سة و�إحداث التنمية .فقد تنامت بقوة
يف العقود الأخرية من القرن الع�شرين الدعوة
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�إىل امل�شاركة الوا�سعة يف اتخاذ القرارات
املتعلقة بال�ش�أن العام وتبلورت يف �صور �شتى
مع العقد الأول من الألفية ،حيث ظهرت
م�صطلحات احلكم الرا�شد بطريقة م�ؤطرة،
كذلك ا�صبحت عبارة التنمية الب�شرية

امل�ستدمية ومعها االجتهادات اخلا�صة
بالتخطيط اال�سرتاتيجي واملحافظة على
البيئة تتالقى يف رزمة من الأهداف ،وهي
مو�ضوعات �أثارت ق�ضايا مت�شابكة ولكنها
كلها تخاطب �أهدافا تنموية تتجه نحو ترقية

احلياة الب�شرية وحترير املجتمعات من الفقر
وتهدف لرفع امل�ستوى املعي�شي واال�ستغالل
الأمثل للموارد واحلفاظ عليها يف �آن وذلك
من خالل م�شاركة �أكرب للمجتمعات الإن�سانية
و�إ�شراك كافة الفئات والقطاعات يف حتمل
الأعباء واال�ستفادة من ناجت هذه ال�شراكة.
يف ال�سودان منذ �سنوات اال�ستقالل والعقود
التالية ،كانت م�س�ألة التنمية عبئاً حكومياً
خال�صاً تتم على م�ستوى احلكومة املركزية
دون ان تكون هنالك ادوار تذكر على م�ستوى
املديريات او املجال�س املحلية .وقد �أحدث
قانون احلكم ال�شعبي املحلي يف عام 1971م
نقلة نوعية يف عملية امل�شاركة اجلماهريية
حيث �أوكل للمجال�س ال�شعبية التنفيذية
باملديريات امل�شاركة يف �إحداث التنمية
على �أن �صانعي القرار ومبتدري اخلطط
كانوا ي�ضعون اخلطط وميررونها عن طريق
الأجهزة الت�شريعية ويقومون بتنفيذها
وكانت املجتمعات املحلية يف الغالب متلقية
�أكرث منها م�شاركة يف اخلطط �أو تنفيذها �أو
الإ�شراف والرقابة عليها.

جمعيات رجال الأعمال وامل�ستثمرين ،البنوك و�شركاء الت�أمني ،االحزاب ال�سيا�سية والتنظيمات
املجتمعية ،املجال�س املحلية والنيابية ،اجلامعات واملعاهد ومراكز البحوث ،ال�شخ�صيات العامة
والإعالمية واملمولني الأجانب.
وتتمثل �أهمية �شركاء التنمية يف الآتي (:)1
 ال�شركاء هم املعنيون بالتنمية ومن الطبيعي �أن تكون لهم ا�شواقهم وامنياتهم التي متى ما حتققتتبنوها وخلقت فيهم �شعور امللكية لأنها متثل خياراتهم وطموحاتهم.
 لكل من ال�شركاء خربات ومعارف وجتارب ومعلومات �سابقة عن الأو�ضاع ال تتوفر عند الذيني�أتون من خارج املجتمع املحلي �سواء كانوا من اخلرباء �أو �صانعي ال�سيا�سات .وبالتايل فان
فكرهم وجهدهم وحكمتهم متثل �إ�ضافة ودعماً حقيقياً المتالكهم املعلومة والتجربة وعك�سها
يف �أي ممار�سة م�ستقبلية.
 وجود ال�شركاء يقلل من املخاطر والتحديات املتمثلة يف الرف�ض للتجديد �أو تعار�ض امل�صالحوبالتايل يوفر وجودهم امكانية التفاو�ض والتو�صل حللول تر�ضي اجلميع واخلروج ب�أكرب مكا�سب
ممكنة وتقليل النفقات التي كان من املمكن �أن تذهب يف التعوي�ضات وتعقيد �أمر الإجراءات
وتفادي التعطيل الناجت عن ال�صراعات وت�ضارب امل�صالح.
 ال�شركاء هم �أقرب النا�س من قواعدهم ولديهم القدرة على التعبئة واال�ستنفار للم�ساهمة املاديةوالعينية واجلهد ال�شعبي وذلك لتغلغلهم و�سط القاعدة والقدرة على االقناع ولهم دور كبري
يف حمل ر�سالة التغيري قاد ًة ي�ستلهمون ر�ؤية املجتمع وعك�س الفوائد املتوخاة من امل�شروعات
امل�ستقبلية مبا يحفظ حق مواطنيهم واحلفاظ على مكا�سبهم.
املتغريات الدافعة لت�صاعد دور �شركاء التنمية على ال�صعيد العاملي

و�شيء من االنفتاح وال�شعور ب�أن �سند
املواطنني املتلقني للخدمات وامل�ستهدفني
بالتنمية �ضرورة ولو من باب اال�ست�شارة.
على �أن دائرة امل�شاركة مل تكن تتعدى �أع�ضاء
املجال�س الت�شريعية مب�ستوياتها املختلفة،
وكانت يف الغالب لتقنني و�إجازة امليزانية
وابداء الر�أي والأ�شعار ب�أن هناك جهات
تراقب.
ولكن مع مرور الوقت ا�صبحت هنالك جهات
كثرية م�ؤثرة يف دائرة الفعل حيث ا�صبحت
تت�شكل يف تنظيمات لها د�ساتريها ولوائحها
وا�صبحت لها �أهداف ومطالب وتوقعات
ت�سعى �إىل حتقيقها.

اجتهت دول الغرب الر�أ�سمالية بعد الأزمة االقت�صادية العاملية عام 1929م وحتت ت�أثري ا�سهامات
كينز االقت�صادية �إىل الدعوة لتدخل الدولة يف جمالت اقت�صادية واجتماعية عديدة من �أجل
انقاذ النظام الر�أ�سمايل من �أزمته وقد نتج عن هذا التدخل ن�شوء ما �أطلق عليه دولة الرفاهة
االجتماعية� ،إذا حتملت الدولة عبء تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية لل�شعب وقد ا�ستمر هذا الو�ضع
طيلة االنتعا�ش االقت�صادي التي اعقبت احلرب العاملية الثانية حتى بداية الت�سعينيات حيث بد�أت
�أزمة النظام الر�أ�سمايل التي عرفت ب�أزمة دولة الرفاهة وجتلت يف �ضعف الأداء االقت�صادي للدول
ال�صناعية.

نحو و�ضع �إطار مفاهيمي �ضابط
للدرا�سة

يف ذلك الوقت برز دور الدولة يف احلياة االقت�صادية وجاء جناح حكومة تات�شر يف بريطانيا عام
1969م ثم انتخاب ريغان يف الواليات املتحدة االمريكية عام 1980م ت�أييدا لهذا التيار الذي يرغب
يف حكومة �أ�صغر ،ثم انفجرت كل الدولة اال�شرتاكية يف ال�سنوات الأخرية ودعمت هذا االجتاه
وبذلك تكاتفت الظروف نحو الأخذ بايدلوجية جديدة يف ال�سيا�سات االقت�صادية امتد تطبيقها
الحقاً يف الدول النامية� ،إذ بد�أ يرتدد احلديث عن �ضرورة حتقق التوازن املايل والنقدي على
امل�ستوى العاملي واي�ضاً الإ�صالح الهيكلي الذي يتطلب الأخذ باقت�صاد ال�سوق واخل�صخ�صة وخلق
(.)2
املناخ اال�ستثماري املنا�سب

ميكن ح�صر �شركاء التنمية يف :ال�سلطات
العامة (الوزارات وامل�صالح والهيئات واملكاتب
التابعة لها) ،قطاع الأعمال العام واملختلط،
الغرف التجارية وال�صناعية ،االحتادات
والنقابات واجلمعيات الأهلية والتعاونية،

وهكذا مل تلبث �سيا�سات التنمية يف معظم الدول النامية �أن �أخذت منذ الثمانينيات وبوجه خا�ص
يف الت�سعينيات بهذا التوجه اجلديد نحو تقلي�ص دور الدولة يف االقت�صاد واحلد من االنفاق العام
على اخلدمات االقت�صادية واالجتماعية ،وقد تزامن مع ما �سبق حتول �آخر �أطاح مبقوالت اخلطاب
الكال�سيكي وبخا�صة يف الدول النامية ،هذا اخلطاب الذي يركز على دور الدولة يف التنمية واملت�أثر
باملدر�سة الكينزية .فقد �أدت النتائج املتوا�ضعة -التي حققتها خطط وبرامج التنمية وا�سعة النطاق

 -1دولة الرفاهة االجتماعية وحتوالتها:
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وقامت بها احلكومة يف تلك البلدان لتحقيق
النمو االقت�صادي ال�سريع� -إىل اعادة النظر
يف املفاهيم التنموية ال�سابقة.
ولذا بد�أ احلديث عن �ضرورة تنمية القدرات
الب�شرية ،وت�شجيع امل�شاركة على امل�ستوى
املحلي ،والرتكيز على ا�شباع االحتياجات
الأ�سا�سية للمواطن وقد برزت يف هذا الإطار
م�صطلحات جديدة مثل �شركاء التنمية
وامل�شاركة ال�شعبية والتنمية امل�ستدمية
والو�صول لأفقر الفقراء .وهكذا تبلور دور
�شركاء التنمية دوراً اقت�صادياً واجتماعياً
يحل حمل الدولة يف وظيفة تخ�صي�ص املوارد
ب�صورة �أكرث عدالة وكفاءة.
بيد �أن الأمر الأكرث �أهمية �أن حدود التعاون
بني الدولة واملجتمعات الغربية وغريها من
ناحية ،و�شركاء التنمية من ناحية �أخرى مل
يقف عند هذا احلد ،ولكنه جتاوز ذلك �إىل
بلورة �شراكة م�ؤ�س�سية ومنظمة بني الطرفني
يف التنمية.
ففي بلدان مثل بريطانيا والواليات املتحدة
الأمريكية وغريها ،تطور التعاون بني
احلكومات و�شركائها يف التنمية ب�سرعة
هائلة ،وبغية دعم هذا التطور ثم االتفاق
على �أ�س�س و�أطر لهذا التعاون تعيد �صياغتها
العالقة بني الطرفني ب�صورة �أكرث توازناً
وت�ؤكد �أن دور ال�شركاء يف التنمية لي�ست
جمرد دور مكمل للدولة ولكنه طرف ا�سا�سي
يف �صياغة ال�سيا�سات التنموية وتنفيذها.
 - 2النظام العاملي وحتوالته:
منذ عقود الت�سعينيات مل يعد اخلطاب املتعلق
بدور �شركاء التنمية يركز على �سد الفجوة �أو
ملء الفراغ الذي ان�سجت منه الدولة -بعد
تطبيقها� -سيا�سات التحرير االقت�صادي،
ولكنه تطور �إىل الت�أكيد على �ضرورة قيامهم
بدور يف عملية �صنع ال�سيا�سات التنموية جنباً
�إىل جنب مع الدولة وم�ؤ�س�ساتها وعلى هذا
ميكن القول انه مل تكن �أزمة دولة الرفاهة
هي ال�سبب الأ�سا�سي والوحيد للتعويل على
دور ال�شركاء يف التنمية لكن كان بجانب ذلك
التحوالت اجلذرية التي طر�أت على النظام
العاملي منها(.)3
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 الدور الذي لعبته امل�ؤ�س�سات املالية الدولية خا�صة مع دول العامل الثالث من خالل قيامهابتوجيه املعونات مبا�شرة ل�شركاء التنمية يف تلك البلدان.
 وعلى ال�صعيد املقابل كانت هناك �ضغوط موجهة اىل بع�ض امل�ؤ�س�سات املالية الدولية لتعديل�أجندتها ومنهجيتها يف العمل مع البلدان النامية .فخالل الت�سعينيات قام �شركاء التنمية بحملة
قوية حلث البنك الدويل على مزيد من االنفتاح وال�شفافية وت�شجيع خف�ض الديون و�إتباع
ا�سرتاتيجيات امنائية �أكرث عدالً و�أقل تدمرياً للبيئة وقد جنحت هذه ال�ضغوط �إىل حد كبري
يف دفع البنك الدويل عام 1994م �إىل �إعادة النظر يف �أهدافه وطرائق عمله ،فحوايل ن�صف
م�شروعات الإقرا�ض اخلا�صة بالبنك تت�ضمن بنوداً وتدابري خا�صة مب�شاركة �شركاء التنمية يف
تلك البلدان مقارنة بحوايل  % 6فقط من امل�شروعات يف الفرتة 1973م1988 -م.
 على �صعيد �آخر كان للأمم املتحدة دور رائد يف ت�صعيد �أهمية دور ال�شركاء يف التنميةاالجتماعية وقد متثل ذلك يف امل�ؤمترات العاملية العديدة التي انعقدت يف الت�سعينيات ،فقد
�شهد العقد العديد من امل�ؤمترات العاملية الهادفة �إىل حتقيق التنمية االجتماعية واالقت�صادية
امل�ستدمية وم�شاركة املجتمع املدين فيها مثل :م�ؤمتر البينة والتنمية يف الربازيل 1992م
– وامل�ؤمتر الدويل لل�سكان والتنمية يف القاهرة 1994م – وم�ؤمتر القمة العاملية للتنمية
االجتماعية يف كوبنهاجن 1995م – وامل�ؤمتر العاملي الرابع للمر�أة يف عام 1995م – وم�ؤمتر
الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية يف ا�سطنبول 1996م؛ وقد تناولت تو�صيات تلك امل�ؤمترات
ق�ضايا عديدة تركزت بالأ�سا�س حول التنمية االجتماعية واالقت�صادية امل�ستدمية كما ا�شارت
�إىل جمموعة من الإجراءات والتدابري التي يجب �أن تتخذها امل�ؤ�س�سات احلكومية بالتعاون
مع �شركائها يف التنمية لتحقيق الأهداف املرجوة وبذلك ا�ستقر يف وجدان اخلطاب العاملي
�أن هنالك طرفني م�س�ؤولني عن التنمية االجتماعية واالقت�صادية هما :الدولة وم�ؤ�س�ساتها
و�شركائها يف التنمية(.)4
دور اال�سر و�شركاء التنمية يف حماربة الفقر بوالية اخلرطوم
يف ال�سودان منذ �سنوات اال�ستقالل والعقود التالية كانت م�س�ألة التنمية عبئاً حكومياً بحتاً
يتم على م�ستوى احلكومة املركزية وال تقوم احلكومة على م�ستوى املديرية �أو املجال�س املحلية
ب�أي �أدوار تذكر يف �إدارة التنمية يف البالد .لكن احدث قانون احلكم ال�شعبي املحلي يف عام
1971م نقلة نوعية حيث �أوكل للمجال�س ال�شعبية التنفيذية باملديريات امل�شاركة يف �إحداث التنمية
االقت�صادية واالجتماعية ،لكن يف التطبيق كان الدور الأكرب ل�صانعي القرار ومبتدري اخلطط
االقت�صادية و�إقرارها بوا�سطة الأجهزة الت�شريعية وتنفيذها ومراجعتها وكانت املجتمعات املحلية
�أو ال�شركاء امل�ستفيدين يف الغالب متلقني �أكرث من م�شاركني يف �إعداد اخلطط �أو تنفيذها �أو
(.)5
اال�شراف والرقابة عليها
لكن مع تطور الوعي ال�سيا�سي وال�شعور ب�ضرورة ازكاء روح امل�شاركة يف الفعل التنموي يف البالد
حدث تطور يف القوانني واملمار�سة و�شعور �إيجابي بدور ال�شركاء امل�ستفيدين بالتنمية ولو من باب
اال�ست�شارة فقط .على �أن يف الفعل مل تتع َّد دائرة ال�شركاء �أع�ضاء املجال�س الت�شريعية مب�ستوياتها
املختلفة وكانت يف الغالب لتقنني و�إجازة امليزانيات و�إبداء الر�أي و�إ�شعار الآخرين وهماً بدورهم
الإعدادي والإقراري والرقابي على خطط التنمية املو�ضوعية.
ومع التحوالت العاملية يف الفهم التنموي -كما �سبق – ا�صبحت هنالك جهات كثرية م�ؤثرة يف
دائرة الفعل التنموي يف البالد حيث ا�ضحت تت�شكل يف تنظيمات وهيئات ومنظمات ...الخ ،لها
د�ساتريها ولوائحها و�أهدافها ومطالبها وتوقعاتها امل�ستقبلية التي ت�سعى �إىل حتقيقها .كما �أن
مفهوم التنمية مل يعد يقت�صر على املفهوم القدمي الذي ارتبط فقط بالتنمية االقت�صادية البحتة
بقدر ما ارتبط ب�شمولية املنظور ،و�أن اي عمل اقت�صادي ال يكون بعده تغيري اجتماعي ي�شمل كل

افراد املجتمع ال ينظر اليه و�سيل ًة للتنمية.
لذلك تعاظمت دائرة ال�شركاء وكربت لت�شمل
عديد الفئات واجلهات التي مل يكن لها وجود
مع بدايات اال�ستقالل يف الدول النامية.
وي�شري د�ستور ال�سودان االقت�صادي �إىل
التزام احلكم الرا�شد موجها لل�سيا�سات
وذلك ما متت ترجمته يف اخلطة الربع
قرنية حيث �أ�شارت ل�ضرورة التزام مبادئ
احلكم الرا�شد وخلق ال�شركات مع منظمات
املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص وذلك
على اعتبار �أن اي فعل خا�ص باحلق العام
وال�ش�أن العام هو معنى بال�ضرورة باملجتمع
الكبري ف�إنه ال يجوز غمط حقوق النا�س يف
املعرفة وامل�شاركة و�إبداء الر�أي يف اخليارات
املطروحة باعتبار �أنهم ا�صحاب م�صلحة
وم�ؤثرين ومت�أثرين يف نف�س الوقت .ومت�شياً
مع د�ستور البالد االنتقايل واال�سرتاتيجية
القومية ركز د�ستور والية اخلرطوم على
حق املواطن يف احلريات والتنظيم �إال �أنه مل
يخ�ص�ص باباً وفقرة تقر مببد�أ امل�شاركة يف
الفعل التنموي مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
�إال من حيث التمثيل باملجال�س الت�شريعية
وحق االنتخاب.
لكن جاء يف قانون احلكم املحلي ل�سنة
2007م ت�شجيع التكافل وروح امل�شاركة
ال�شعبية والعمل الطوعي والعون الذاتي
وح�شد طاقات اجلماهري وت�سخريها
لإجناح الربامج املحلية اخلدمية والتنموية،
بالإ�ضافة �إىل العمل على تخفي�ض وط�أة
الفقر ورعاية العجزة والأيتام والأرامل
و�أ�سر ال�شهداء واملعوقني وذوي احلاجات
اخلا�صة باتباع مناهج التنمية بامل�شاركة التي
ت�ستهدف املجتمعات املحلية والعمل على
�إحداث التغيري االجتماعي وتعميم ا�ساليب
تنمية املجتمع باالهتمام مبنظمات املجتمع
املدين و�إعانة املنظمات والقطاع اخلا�ص
على تطور م�شاريع العون الذاتي ودعمها
مالياً وفنياً ومتابعة �إجنازاتها (.)6
ويالحظ �أن والية اخلرطوم قد بد�أت
ت�ست�شعر منذ �أمد بعيد �ضرورات امل�شاركة
يف اتخاذ القرار ،ك�إ�شراك الغرف التجارية

وم�شاركتها يف فر�ض فئات ال�ضرائب واملحاوالت لإ�شراك تنظيمات املر�أة من خالل منظمات
املجتمع املدين العديدة اخلا�صة بالعاملني يف القطاع غري املنظم و�إ�شراك النقابات يف برامج دعم
العاملني بالإ�ضافة �إىل التعاون مع الفئات اخلا�صة التي متثل �شرائح املعوقني وجرحى العمليات،
لإن�شاء م�ؤ�س�سات تعنى بتمويل وم�شروعات �صغرية جماعية للفقراء.
ويف الزيادة املطردة ل�سكان والية اخلرطوم -حيث بلغت ن�سبتهم  % 2.4من �أجمايل �سكان
ال�سودان يف تعداد 1955م -قفزت هذه الن�سبة اىل  % 13٫5يف تعداد عام 2008م ،وا�صبحت
والية اخلرطوم اجلزء االكرث منوا فى ال�سودان من حيث ال�سكان .ومع النمو املتزايد لل�سكان،
توجب منذ عام 1990م ا�ضافة فئة �سكانية جديدة وهي فئة النازحني ،فالنمو ال�سكاين يف والية
اخلرطوم ت�أثر بعوامل النزوح الذي جعل منه منوا غري طبيعي.
وللهجرة جوانبها ال�سلبية ،ك�ضعف االنتاج يف الريف ،وتف�شي اجلرمية ،والتفكك اال�سري ،والبطالة
واملهن الهام�شية وال�سكن الع�شوائي ،وارتفاع معدالت الفقر ،وقلة خدمات النظافة و�صحة البيئة
احل�ضرية ،تف�شي االوبئة واالمرا�ض املتعلقة بقلة االمداد املائي وعدم ا�صحاح البيئة ،وال�ضغط
الهائل على اخلدمات املحدودة ،كو�سائل النقل وال�شوارع ،واال�سواق وامل�ست�شفيات ،التي �شهدت
تطورا ولكنه مل ي�صل للدرجة التي ت�ستوعب الكم الهائل من املهاجرين .ولكل هذه اال�سباب كان
لزاما على الوالية ان تبحث عن �شركاء فاعلني للم�ساعدة فى معاجلة اكرث نتائج الهجرة �سلبية
وهي متمثلة يف حماربة حدة الفقر يف الوالية.
وميكن ح�صر هذه ال�شراكة يف النقاط التالية:
 - 1ال�شراكة مع القطاع امل�صريف:
مت االهتمام لأول مرة من قبل البنك املركزي ومت�شياً مع ا�سرتاتيجية الدولة بتقدمي خدمات
التمويل الأ�صغر يف ت�سعينيات القرن املا�ضي وبد�أ معظم امل�صارف ال�سودانية ومنذ ذلك الوقت
تتو�سع عملياتها لتغطية �أقاليم وقطاعات �إنتاجية متنوعة وفقاً ملوجهات ال�سيا�سية االئتمانية
للبنك املركزي بتخ�صي�ص  % 10من �سقوف التمويل للبنوك �سنويا للأعمال احلرفية واملهنية
و�صغار املنتجني .وقد ركز معظم هذه البنوك على تقدمي هذه اخلدمات يف والية اخلرطوم ،كما
بد�أ االعرتاف الكامل يف ال�سيا�سة التمويلية لعام 1994م– 1995م حيث مت و�ضع قطاع احلرفيني
واملهنيني و�صغار املنتجني مبا يف ذلك الأ�سر املنتجة �ضمن القطاعات ذات الأولوية يف التمويل
امل�صريف ،كما �أدخلت ال�سيا�سات التمويلية منذ منت�صف الت�سعينيات بع�ض االمتيازات والنظم التي
حتكم متويل هذا القطاع.
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أبحاث
وقد ات�ضح ذلك يف امليزات التي منحتها
البنوك التجارية لهذه القطاعات للحد من
الفقر فقد �شملت مثاالً:
 تخ�صي�ص بنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداينفروعاً يف الوالية لتقدمي التمويل
لل�صناعات ال�صغرية واحلرفية ب�أق�ساط
مريحة وب�ضمانات مي�سرة ،وكذلك
الإعفاء من بع�ض متطلبات التمويل وقبول
ال�ضمانات ال�شخ�صية .كما قام البنك
بتقدمي ا�ست�شارات لأ�صحاب ال�صناعات
ال�صغرية (فنية� ،إدارية ،حما�سبية)،
بالإ�ضافة لعقد دورات تدريبية متخ�ص�صة
بقطاع ال�صناعات ال�صغرية ومن ثم قام
بتمويل املتدربني وبذلك يكون البنك–
مثاالً– وفر فر�ص عمل لفئات متتلك
اخلربة وينق�صها ر�أ�س املال لزيادة دخولهم
واحلد من الفقر يف الوالية (.)7
 كما قام االدخار للتنمية االجتماعيةبتوفري التمويل لأكرث من  1200م�شروع
زراعي عام 2003م وقد بلغ امل�ستهدفون
بهذا التمويل �أكرث من  20الفا من �صغار
املزارعني .كما مول البنك يف نف�س العام
م�شروعاً حلفر ابار بهدف توفري مياه
ال�شرب لأكرث من � 248أ�سرة كما �ساهم
يف متويل حمفظة املو�سم ال�شتوي بحوايل
 25%من ر�أ�س مال املحفظة ،كما مول
م�شروعات لزراعة الأ�سماك و�أخرى يف
جمال �إنتاج وتربية املوا�شي وقد تبنى
البنك متويل م�شروعات اال�ستخدام
الذاتي للخريجني على انها �أحد البدائل
للتمويل التي طرقتها الدولة لإيجاد
فر�ص عمل منا�سبة للخريجني يف خمتلف
التخ�ص�صات يف �شكل جمموعات مبا
ميكن امل�صرف من املتابعة وتوفري فر�ص
التمويل والتدريب والإ�سناد.
 كما قام البنك مت�شياً مع �سيا�سة الدولةوا�سرتاتيجية الوالية وحتقيقاً لأهدافه
وغاياته بتمويل بع�ض الأن�شطة يف القطاع
غري املنظم ومن هذه امل�شروعات التي قام
بتمويلها (:)8

•متويل الأ�سر املنتجة بالوالية :حيث
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مت متويل �أكرث من � 13ألف �أ�سرة (ا�ستجالب ماكينات اللحام والثالجات وتوفري ماكينات
اخلياطة).
•م�شروع الوحدات املتحركة لبائعات ال�شاي :وقد هدف هذا امل�شروع خللق فر�ص جديدة
لتوليد الدخول بتنظيم عمل بائعات ال�شاي بوالية اخلرطوم ،وقد ا�ستهدف امل�شروع بالتعاون
مع الوالية  200امر�أة يف الأحياء والأ�سواق ال�شعبية بهدف زيادة دخل املر�أة الفقرية وتنظيم
عمل املر�أة يف القطاع غري املنظم ورفع قيمة العمل االجتماعية واالقت�صادية مع رفع الوعي
ال�صحي والبيئي للمر�أة العاملة يف القطاع غري املنظم.
•م�شروع تنظيم خدمات الأ�سواق :حيث مت تنفيذ هذا امل�شروع �شراكة بني امل�صرف و�شركة
راجا للتنمية بالتعاون مع والية اخلرطوم وذلك بهدف توفري فر�ص عمل لعدد ( )655من
امل�ستهدفني حيث مت الرتكيز على الطالب والفقراء و�شرائح امل�شردين وكانت بداية امل�شروع
عام 2004م للم�ساعدة يف تنظيم خدمات الأ�سواق.

•الودائع الوقفية :وقد مثلت الودائع الوقفية منوذجاً لل�شراكة بني املحليات بوالية اخلرطوم
وبنك االدخار حيث تقوم هذه الودائع على مال مقطوع من املحليات بالوالية يقابل ذلك مال
�آخر مقطوع من بنك االدخار يوجه لعدد من امل�ستفيدين الذين تختارهم املحلية املعينة،
والتمويل يقدمه امل�صرف وفقاً ل�شروط الوقف للمال .ولعل هذا النوع من ال�ضمانات يعترب
من �أقوى ال�ضمانات غري التقليدية و�شملت �أنواع ال�ضمانات الآتي:
�أ -توفري ال�ضمانات للم�ستفيد عن طريق املنظمات القاعدية.
ب -ال�ضمانات ال�شخ�صية.
جـ � -ضمانات ال�صناديق املجتمعية.
 - 2ال�شراكة مع ال�صناديق وامل�ؤ�س�سات والوزارات االجتماعية:
�أكدت اال�سرتاتيجية القومية ال�شاملة للأعوام (1992م – 2002م ) والربنامج الثالثي على مدى
�أهمية حماربة الفقر على امل�ستوى االحتادي والوالئي وبناء عليه فقد ا�ستجابت الوالية ملحاربة
الفقر من خالل التن�سيق و�إن�شاء ال�صناديق وامل�ؤ�س�سات االجتماعية فهنالك العديد من ال�صناديق
االجتماعية التي توفر الدعم للفقراء واملجموعات ذات الدخل املنخف�ض ،كما هنالك جتارب
لل�صندوق القومي للمعا�شات وم�شروع اخلريجني يف تقدمي التمويل اال�صغر.

وقد قامت الوالية ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة التنمية
االجتماعية يف العام 1996م ووزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية يف عام 1995م لتعمل الوالية من
خالل التعاون مع امل�ؤ�س�سة ووزارة ال�ش�ؤون
(:)9
االجتماعية والثقافية على
 الرتكيز على الفقراء وت�أكيد تقدمياخلدمات لذوي الدخل املحدود من
الرجال والن�ساء.
 الرتكيز على م�شروعات التنمية االجتماعيةومتابعتها.
 تفعيل قيم العطاء والتكافل يف املجتمع. تطوير برامج رعاية الفئات ال�ضعيفةخا�صة الن�ساء والأطفال و�إدماجهما يف
املجتمع.
 حتقيق التكافل االجتماعي والرتاحم.وقد عملت وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
والثقافية يف الوالية يف عدة حماور �أهمها

(:)10

�أ  -حمور متويل امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة ،وي�شمل هذا املحور:
 الت�أكيد على م�سار امل�شروعات ال�صغريةواملتو�سطة ومراجعة التجربة وتطويرها.

 ابتكار �آليات تنفيذ ومتابعة فعالة.�أما م�ؤ�س�سة التنمية االجتماعية فقد �ساعدت يف:
•تقدمي القرو�ض للفقراء املمار�سني للأعمال ال�صغرية يف املناطق احل�ضرية الفقرية.
•بناء القدرات للم�ؤ�س�سات القاعدية الو�سيطة مثل جمعيات االدخار والت�سليف يف الأحياء.
•�إن�شاء حمافظ التمويل اال�صغر على م�ستوى املحليات يف الوالية وتهدف من خالله امل�ؤ�س�سة
االتي:
•متويل امل�شروعات الإنتاجية ذات اجلدوى االقت�صادية واالجتماعية �سعياً وراء االكتفاء الذاتي
وخلق فر�ص عمل جديدة.
•االهتمام بالفئات الفقرية وال�شرائح ال�ضعيفة من خالل متويل امل�شروعات الإنتاجية والتدريب
املهني والإداري والتوعية االجتماعية بالتعاون مع اجلهات ذات ال�صلة.
•االهتمام بامل�شاركة ال�شعبية وخلق كوادر وم�ؤ�س�سات قاعدية مدربة تكون قادرة على تخطيط
وتنفيذ و�إدارة امل�شاريع على امل�ستوى املحلي.
•ت�شجيع ال�صناعات ال�صغرية ودعمها من خالل التمويل والتدريب ونقل التكنولوجيا وو�ضع
ا�سرتاتيجيات الت�سويق.
وقد تبنت امل�ؤ�س�سة نهج تقوية املجتمعات املحلية وذلك من خالل تكوين اجلمعيات االئتمانية
التي �أ�سهمت يف تنفيذ الربامج وجذب املوارد بت�أ�سي�س عدد كبري من اجلمعيات يف خمتلف �أنحاء
الوالية .ومع تزايد احلاجات املجتمعية جل�أت امل�ؤ�س�سة �إىل �صيغة متويلية خارج نطاق الدعم
احلكومي وقد جنحت يف �إن�شاء �شبكة عالقات و�شراكات مع ال�شركات والبيوتات التجارية وكان
نتاج ذلك زيادة عدد امل�شروعات ال�صغرية مثل متليك وحدات الغاز وم�شروعات كبرية ك�إن�شاء
�شبكات املياه ومراكز احلا�سوب.
كما مار�ست امل�ؤ�س�سة عام 2008م التمويل اال�صغر حيث بادرت �إىل تنفيذ حا�ضنات االعمال ثم
�إن�شاء حمافظ التمويل الأ�صغر عرب �شراكات مع فروع بنوك متعددة بلغت �سبع حمافظ.

 ا�صدار الت�شريعات الالزمة لدعمهاوت�شجيعها مبنحها الإعفاءات والت�سهيالت
�أ�سوة بامل�شروعات اال�ستثمارية الكبرية.

كما اعرتف بنك ال�سودان بها جه ًة قادرة فنياً و�إدارياً على تقدمي اخلدمات االئتمانية بعد توقيعهما
معاً اتفاقية عام 2007م .وت�ستهدف امل�ؤ�س�سة بع�ض الفئات �أهمها:

 معاجلة م�شاكل امل�شروعات ال�صغريةواملتو�سطة املتعلقة بالتوعية والكفاءة
والإنتاجية.

 -الفئات اخلا�صة من املعوقني.

 تنظيم �صغار املنتجني يف جمموعاتائتمانية وت�سويقية و�إنتاجية لال�ستفادة
من اقت�صاديات احلجم والأهلية للتمويل.
ب .حمور التمويل :ويهدف هذا املحور �إىل
االتي:
 توفري املال الالزم عن طريق فتح منافذمتويل جديدة.
 تطوير حمفظة التمويل وو�ضع نظاما�سا�سي لها.

 الفقراء الذين يتلقون دعماً من ديوان الزكاة خا�صة الأ�سر التي تعولها الن�ساء. -اخلريجون غري امل�ستوعبني.

وقد متثلت امل�شروعات التي قامت بها امل�ؤ�س�سة يف االتي (:)11
�أ  -امل�شروعات الفردية :اجتهت امل�ؤ�س�سة �إىل تنفيذ م�شروعات فردية �صغرية ملكافحة الفقر
بالرتكيز على الأ�سرة الفقرية التي تعولها الن�ساء و�شملت هذه امل�شروعات ان�شطة يف التجارة
واخلدمات وال�صناعات ال�صغرية (ور�ش حدادة ،مكتبات ،اك�شاك طبايل ،عربات كارو).

ب  -امل�شروعات اجلماعية :وت�ضم يف ع�ضويتها ما بني ( )50-20ع�ضواً حيث حت�صل املجموعة
على متويل واحد با�سم املجموعة .وهناك �شكل �آخر من �أ�شكال التمويل (الفردي واجلماعي)،
حيث تقوم امل�ؤ�س�سة بتمويل االفراد متوي ً
ال فردياً ولكن العمل يكون يف �شكل جماعي
(جمموعة احلامدة ،جمموعة احلاج يو�سف ،جمموعة مايو لتنمية املر�أة) حيث ت�شكل
املجموعة ال�ضمان املايل والفني .وتهدف امل�شروعات اجلماعية �إىل اختيار م�شروعات لها
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أبحاث
فائدة تنموية كبرية للمجتمع.
ج  -م�شروع �صندوق ال�سكن التعاوين:
وهو �أحد املنا�شط املبذولة يف
�إطار تخفيف حدة الفقر يف الوالية
وحت�سني البيئة ال�سكنية.
د  -معر�ض الأ�سر املنتجة :مت افتتاح
املعر�ض �شراكة بني امل�ؤ�س�سة وديوان
الزكاة وبنك االدخار يف مايو 2001م
وي�سعى امل�شروع لتحقيق عدة �أهداف
�أهمها:
 تن�سيق منتجات احلرف ال�صغرية منخالل املعار�ض ومراكز التوزيع.
 فتح �آفاق ت�سويقية حملية للمنتجاتال�صغرية.
 �ضبط منتجات الأ�سر املنتجة بخلق برامجتدريبية وتوفري اخلامات اجليدة.
 تقدمي اال�ست�شارات الفنية والتجاريةلتطوير الإنتاج والت�سويق.
كما نتج عن هذه ال�شراكة عدد من
امل�شروعات الرائدة يف هذا املجال منها:
�أ .م�شروعات ت�شغيل اخلريجني ،ويهدف
هذا امل�شروع �إىل:
 ن�شر ثقافة وفل�سفة عمل اخلريجنيال�شباب.
 تقليل ن�سبة البطالة يف املجتمع خا�صةو�سط اخلريجني.
 اال�ستفادة من طاقة ال�شباب الكامنة يفدفع عجلة التنمية.
 اكت�شاف النبوغ والإبداع عند اخلريجنيو�إتاحة الفر�صة لهم لولوج جماالت رائدة
ومبتكرة.
ومن الآثار املتوقعة لهذا امل�شروع:
•زيادة دخل اخلريجني امل�ستفيدين
و�أ�سرهم.
•توفري عدد من الوظائف املنتظمة
والوظائف املو�سمية.
•خروج اخلريج من دائرة البطالة
والتخل�ص من �آثارها النف�سية
واالجتماعية.
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ب .م�شروع برنامج االمل للتمويل الأ�صغر :وهو برنامج متخ�ص�ص يف التمويل الأ�صغر يقدم
خدمات مالية متعددة للأفراد واملجموعات الأقل دخ ً
ال بالوالية وذلك بهدف حت�سني م�ستوى
معي�شتهم ويتم متويله بال�شراكة مع بنك ال�سودان وحكومة الوالية ويهدف امل�شروع اىل:
 الرتويج لثقافة التمويل الأ�صغر واال�سرتداد. تو�صيل اخلدمة للفقراء مبناطقهم. تخفيف املعاناة لطالب اخلدمة التمويلية. تفعيل االدخار وال�صريفة املجتمعية.ويتم ذلك من خالل عدة �أن�شطة تتمثل يف:
•متويل ان�شطة جتارية وخدمية وا�ستهالكية.
•�سلفيات لدفع ر�سوم درا�سية.
•متويل �صيانة العربات.
•�صيانة وحت�سني املنازل.
•دفع ر�سوم ت�أمني وترخي�ص.
•متويالت مو�سمية بح�سب االحتياج.
•متويل ان�شطة �صناعية �صغرية.
ويتعامل الربنامج مع الأفراد مبا�شرة �أو بوا�سطة جمموعاتهم الت�ضامنية �أو عن طريق اجلمعيات
القاعدية.
�أ .برنامج ت�أهيل بائعات الأطعمة بوالية اخلرطوم:
الغر�ض من هذا امل�شروع هو ت�أهيل الن�ساء العامالت يف جمال انتاج الع�صائر للعمل يف جماالت
ك�سب �شريف ال تتعار�ض مع توجهات الدولة وا�ستهدف امل�شروع  250امر�أة وقام بتوفري مظالت
و�أك�شاك بالأ�سواق واملناطق ال�سكنية وقد �صممت بحيث ت�ضم كل م�ستلزمات ومقومات العمل
املطلوبة(.)12
د .برنامج دعم املعوقني :هدف امل�شروع لزيادة الدخل وحفز املعوق للقيام بدوره يف املجتمع وقد
ا�ستهدف امل�شروع  100فرد بتقدمي فر�ص للمعوق بعد درا�سة امل�شروع الذي يتالءم وحالة املعوق
وي�صحب ذلك برنامج تدريبي للمعوق يف امل�شروع املقرتح وت�أهيله .ويحدد نوع امل�شروع الربامج
التدريبية امل�صاحبة ويقدم التمويل عن طريق قرو�ض ق�صرية للمعوق.

النتائج والتو�صيات
او ً
ال :النتائج:
 .1ي�ؤثر �شركاء التنمية على عملية �صنع ال�سيا�سات التنموية من خالل
عدة و�سائل و�آليات مثل :تقدمي امل�شورة واخلربة الفنية وبناء تكتالت
وحتالفات لل�ضغط على �صناع ال�سيا�سات التنموية.
 .2على الرغم من النجاحات التي حققتها ال�شراكة بني �شركاء التنمية
ووالية اخلرطوم فى احلد من ظاهرة الفقر ،ف�إن هذه الت�أثريات ظلت
حمدودة وجزئية ب�سبب النظم والهياكل التي حتدد توزيع ال�سلطة
واملوارد داخل الوالية.

ثانيا التو�صيات:
 .1لن حتقق ال�شراكة بني �شركاء التنمية ووالية اخلرطوم دورها يف
حماربة الفقر� ،إال من خالل �إدخال �إ�صالحات على الهياكل الر�سمية
ولي�س جمرد م�ضاعفة اعداد امل�شروعات التي يقوم بها ال�شركاء.
 .2توفري �إطار م�ؤ�س�سي يحدد �أ�س�س التعاون بني الوالية و�شركائها يف

 .3قام �شركاء التنمية بالتعاون مع الوالية بعدد من الأدوار وعو�ضوا
ان�سحاب الوالية من عدد من جماالت الرفاهة االجتماعية
واالقت�صادية ،مثل :التعليم وال�صحة ومواجهة الفقر وم�شكلة البطالة.
 .4بد�أت الوالية يف �إ�سناد جزء من م�شروعاتها ل�شركاء التنمية كما
بد�أت معامل البناء ل�شراكة ولكنها ما زالت قليلة وحمدودة وتفتقر �إىل
الإطار امل�ؤ�س�سي املنظم لها ،ما يجعل دور ال�شركاء يف الوالية يتجاوز
جمرد تقدمي بع�ض اخلدمات �إىل فاعل �أ�سا�سي وحموري يف عملية
�صنع ال�سيا�سات التنموية بالوالية وتنفيذها وتقوميها.
احلد من ظاهرة الفقر ،مع مراعاة مراجعة هذا الإطار با�ستمرار يف
�ضوء املتغريات التي تطر�أ على املجتمع.
� .3ضرورة التن�سيق بني �شركاء التنمية مع بع�ضهم بغية ت�سهيل تبادل
املعلومات واخلربات وتقدمي امل�شورة لتعظيم ادوارهم اجلماعية فى
حماربة الفقر بالوالية.

املراجع وامل�صادر
 .1كمال املنويف ،ا�صول النظم ال�سيا�سية املقارنة ،الربيعان للن�شر
والتوزيع ،الكويت� ،1987 ،ص.20

العدد  ،257املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت،
مايو � ،2000ص .112 –111

 .2عبدالرحيم �أحمد بالل ،منظمات املجتمع املدين وحتديات
التن�سيق والت�شبيك (م�سودة نقا�ش) ،مركز املر�أة لل�سالم والتنمية،
قاعة امل�ؤمترات ،وزارة الرعاية االجتماعية ،اخلرطوم2009 ،م،
�ص.26 - 20

 .7حممد الفاحت عبدالوهاب العتيبي� ،صناعة التمويل الأ�صغر
يف ال�سودان :الواقع والتحديات ،التعاونيات وم�ستقبل التمويل
الأ�صغر ،ورقة مقدمة لور�شة عمل ،جامعة اجلزيرة بالتعاون مع
وزارة الرعاية االجتماعية ،ال�سودان2008 ،م� ،ص.15

 .3عزمي ب�شارة ،املجتمع املدين :درا�سة نقدية مع �إ�شارة �إىل املجتمع املدين
العربي ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،بريوت1998 ،م� ،ص.15 - 14

 .8احمد �صديق جربيل ،دور بنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين يف متويل
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية ،امللتقى الدويل ،اجلزائر2013 ،م� ،ص.45

 .4هويدا عديل ،فعالية م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وت�أثريها على بلورة
�سيا�سة انفاق للخدمات االجتماعية ،ورقة مقدمة لندوة دولة
الرفاهية االجتماعية ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،اال�سكندرية،
 30-28نوفمرب 2005م� ،ص.15

 .9عبد القادر احمد� ،إ�شباع احلاجات الأ�سا�سية و�صد ظاهرة الفقر،
املنتجات غري التقليدية مل�صرف االدخار والتنمية االجتماعية،
اخلرطوم2007 ،م.

 .5جنوى �سمك وال�سيد �صدقي عابدين ،دور املنظمات غري احلكومية
يف ظل العوملة :اخلربتان امل�صرية واليابانية ،مركز الدرا�سات
الآ�سيوية ،جامعة القاهرة2002 ،م� ،ص.55
 .6د .حازم الببالوي ،النظام االقت�صادي الدويل منذ نهاية احلرب
العاملية الثانية اىل نهاية احلرب الباردة� ،سل�سة عامل املعرفة،

 .10بنك ال�سودان املركزي ،قطاع امل�ؤ�س�سات املالية والنظم ال�ضوابط
والتوجيهات ،اخلرطوم� ،سينان للطباعة املحدودة.2014 ،
حممد ح�سني ،ادارة امل�شروعات ال�صغرية ،اخلرطوم ،دار ال�شروق
للن�شر والتوزيع.2013 ،
ماجدة حممد ،ادارة امل�شروعات ال�صغرية ،اخلرطوم ،دار عزة للن�شر
والتوزيع والطباعة.2013 ،
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بحث

نشر الوعي البيئي الصحي والتنمية الحضرية

تجربة جهاز بناء وتنمية القرية المصرية
�أ .حممود فرج عبد الواحد  -مدير �إدارة التخطيط ،جهاز بناء وتنمية القرية امل�صرية
 -وزارة التنمية املحلية ،جمهورية م�صر العربية

يمكن مشاهدة النمو الحضري وارتفاع الكثافة السكانية ظاهرة في أنحاء المنطقة العربية ،وتزيدها استفحا ًال عوامل
مثل ارتفاع نسب الخصوبة والهجرة من الريف إلى المدينة واستقدام العمالة األجنبية وتركز النشاط االقتصادي في
المناطق الحضرية .وفيما تقدر نسبة السكان العرب في المدن حالي ًا بنحو  ،% 56يتوقع أن يرتفع هذا الرقم الى % 66
بحلول سنة  ،2020ومستويات النمو الحضري عالية على وجه الخصوص في الكويت ( )% 97والبحرين وقطر (.)% 92
وإضافة إلى سرعة مستويات النمو السكاني ،تكافح بلدان المنطقة العربية إلدخال التحسينات الضرورية في قدرة البنى
التحتية في المراكز الحضرية النامية.
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ومن التحديات الرئي�سة :التنمية البيئية و�إدارة النفايات وخم�ص�صات
الرعاية ال�صحية وامل�ؤ�س�سات التعليمية ونظم النقل .ومن املالحظات
ال�صارخة �أن التنمية احل�ضرية ترتكز -على نحو �ساحق -على مناذج
من�سوخة من بلدان �أخرى ،ي�صاحبها اعتداء �صارخ على املكونات البيئية،
�إ�ضافة �إىل �أنها تتجاهل� -إىل حد بعيد -اخل�صائ�ص الرتاثية والطبيعية
للمنطقة (.)1
وعندما ي�شري بع�ض الدرا�سات �إىل �أن العامل العربي ينتج حوايل 250
�ألف طن من النفايات ال�صلبة كل يوم ،ينتهي معظمها -من دون معاجلة-
يف مكبات ع�شوائية؛ ويعالج �أقل من  % 20منها بح�سب الأ�صول �أو يتم
التخل�ص منها يف املطامر ،فيما يعاد تدوير ما ال يزيد على  .5%و�إنتاج
الفرد الواحد من النفايات ال�صلبة البلدية يف بع�ض البلدان العربية-
مثل الكويت والريا�ض و�أبو ظبي -هو �أكرث من  1,5كيلوغرام يف اليوم،
ما يجعله من �أعلى امل�ستويات يف العامل .ي�ضاف �إىل ذلك �أن �أجزاء
من املنطقة العربية -التي ت�شهد منواً اقت�صادياً وح�ضرياً �سريعاً -تنتج
�أي�ضاً الكثري من خملفات الهدم والبناء .لذلك ،ف�إن �إحدى امل�ضاعفات
الثانوية للنمو االقت�صادي املتزايد واالزدهار هي تزايد م�ستويات �إنتاج
الفرد الواحد من النفايات.
وهناك الكثري من جوانب ال�ضعف يف �إدارة املخلفات يف املنطقة العربية.
ففي بع�ض البلدان ،ال يتم جمع ن�سبة كبرية من النفايات املنتجة .ويف
م�صر -على �سبيل املثال -يق َّدر �أن  35%من النفايات ال�صلبة البلدية
ال جتمع على نحو منتظم .وهناك م�س�ألة �أخرى ،هي تداول النفايات
اخلطرة النا�شئة من ن�شاطات زراعية و�صناعية وطبية وح�ضرية،
وجمعها ومعاجلتها بطرق غري �سليمة.
1 1-مقالة د .ح�سن الطريف ،جملة البيئة العربية ،اغ�سط�س.2012 ،

وان�سجاماً مع اجلهود الدولية يف جمال البيئة وحمايتها ،بد�أت املنظمات
وامل�ؤ�س�سات العربية -املعن ّية بحماية البيئة -تعطي اهتماماً كبرياً بق�ضايا
معاجلة الأخطار املحيطة بتلوث البيئة احل�ضرية يف املدن العربية ،للنمو
املتزايد ال�سريع الذي ت�شهده املدن العربية ،نتيجة لتنفيذ م�شروعات
التنمية االقت�صادية االجتماعية ،وال �سيما امل�شروعات ال�صناعية.
ويف �إطار هذا االهتمام ،ف�إن منظمة املدن العربية وجهازها العلمي
الفني املخت�ص (املعهد العربي لإمناء املدن) قد اهتما بدرا�سة البيئة
احل�ضرية ،والتعرف �إىل م�شكالت املدن العربية الناجتة عن التلوث
البيئي ،وت�أكيد �أهمية دور البلديات واملجال�س البلدية والقروية يف
حماية البيئة والتخل�ص من النفايات� ،إىل جانب معاجلة امل�شكالت
والق�ضايا التي تواجهها املدن والبلديات ب�إعداد الدرا�سات العلمية
والتطبيقية واللقاءات املخت�صة ،وبربامج التدريب� ،إىل جانب اخلدمات
اال�ست�شارية.
و�شملت اهتمامات منظمة املدن العربية ومعهدها تنظيم امل�ؤمترات
والندوات العلمية ،التي تتناول ق�ضايا البيئة ،ون�شري �إىل بع�ض منها
فيما ي�أتي(:)1
• •امل�ؤمتر العام الرابع (عن البيئة ال�صحية يف املدن العربية) ،الذي
عقد يف بغداد العام 1974م و�صدرت الأبحاث والدرا�سات ،التي

•

•
•

•
•

عاجلت املو�ضوع من جميع جوانبه يف كتاب ((البيئة ال�صحية
يف املدن العربية)) وي�ضم ثالثني مبحثا ودرا�سة علمية نظرية
وتطبيقية.
•الندوة العلمية حول ((دور البلديات يف حماية البيئة باملدن
العربية)) ،التي عقدت يف الكويت العام 1981م ،وتركزت �أعمالها
على خمتلف جوانب امل�شكالت البيئية ومفهوم التكامل البيئي،
و�صدرت عنها حوايل ع�شرين تو�صية يف حماية البيئة احل�ضرية.
•ندوة ((املدينة والكوارث)) ،التي عقدت -بالتعاون مع �أكادميية
نايف العربية للعلوم الأمنية (املركز العربي للدرا�سات الأمنية
والتدريب �سابقاً) -يف مدينة تون�س العام 1986م.
•وكذلك جرى -يف جمال البحوث� -إ�صدار الدرا�سة املو�سوعية
ال�شاملة عن النظافة والتخل�ص من النفايات يف املدينة العربية،
وتع ّد مو�سوعة م�صغرة يف هذا املجال .وكذلك �صدرت درا�سـة
عن �أ�ساليب معاجلة النفايات وو�سائلها ،واال�ستفادة من ت�صنيعها
وتدويرها.
•وكذلك جرى �إعداد القوانني والنظم واللوائح والإجراءات املنظمة
لل�ش�ؤون ال�صحية والبيئية يف املدن العربية.
•هذا �إىل جانب ع�شرات الدورات التدريبية املخت�صة يف جمال
النظافة والتخل�ص من النفايات وال�صرف ال�صحي.

2 2-املوقع الإلكرتوين للمعهد العربي لإمناء املدن.

ويف هذا املبحث� ،أحاول القاء ال�ضوء على جتربة وزارة التنمية املحلية
(جهاز بناء وتنمية القرية امل�صرية) يف رفع الوعي البيئي و�إدارة منظومة
املخلفات ال�صلبة لتاليف بع�ض عيوب النُّظم التقليدية القائمة على �إدارة
ِ
ت�ستطع تلبية احتياجات املجتمع ،وهو ما
املخلفات ال�صلبة ،والتي مل
ً
�س�أتعر�ض له يف هذا املبحث� ،آمال �أن يكون هذا املو�ضوع �إثرا ًء لفكر
ال مع كافة اجلهات املحلية والإقليمية ودعماً
ومناق�شات امل�ؤمتر ،وتوا�ص ً
لعرى الأخوة وال�صداقة بني الدول.
�أهمية املبحث و�أهدافه
يهدف املبحث �إىل �إبراز �إحدى التجارب امل�صرية الناجحة يف جمال
ن�شر الوعي البيئي و�إدارة منظومة املخلفات ال�صلبة بـ:
التعرف �إىل ماهية م�شروع رفع الوعي البيئي ال�صحي و�إدارةمنظومة املخلفات ال�صلبة.
�شرح الهدف اال�سرتاتيجي والأهداف الفرعية للم�شروع.التعرف �إىل ال�ضغوط امل�ؤثرة يف �إدارة املخلفات ال�صلبة البلدية يفم�صر.
عوامل ا�ستمرار امل�شروع.الإطار الت�شريعي القانوين الداعم للم�شروع.الإجنازات التي متت منذ بداية امل�شروع وحتى الآن.وقد ت�ضمنت خطط التنمية املتوالية -على م�ستوى جمهورية م�صر
العربية -عددا من برامج التنمية الريفية ،التي كان من �أبرزها -يف
ال�سنوات ال�سابقة -الربنامج القومي للتنمية الريفية املتكاملة (ال�شروق).
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بحث
وكذلك التعاون مع عدد من الهيئات واملنظمات العربية والإقليمية
والدولية ل�صالح التنمية الريفية ال�شاملة.
وقد �أ�سفرت هذه اجلهود امل�ستمرة كافة عن تطور ملمو�س يف جمال
البنية الأ�سا�س للقرية امل�صرية (ر�صف الطرق ،الكهرباء والإنارة ،مياه
ال�شرب النقية ،ال�صرف ال�صحي� ..إلخ).
وكذلك دفع م�شروعات التنمية الب�شرية على م�ستوى القرية (املتمثلة
يف :ال�صحة ،التعليم ،ال�شباب ،الثقافة ،رعاية املر�أة� ..إلخ).
وعلى الرغم من هذا التقدم امللمو�س يف م�شروعات البنية الأ�سا�س
�سالفة الذكر ،فقد بات من املالحظ عدم مواكبة تلك التنمية
العمرانية �أي تقدم ذي بعد اجتماعي ح�ضاري بيئي ،ما جعل قيمة
هذه امل�شروعات تقل و�سط بيئة غري �صحية وقرى غري نظيفة ،ت�سبح
يف بحريات التلوث و�أكوام القمامة ،ف�ضال على تراث ثقايف اجتماعي
يتلقى كل ما ي�ؤذي العني وال�صحة بالالمباالة وعدم الإدراك .من هنا
كان من الأهمية مبكان �أن ننتبه جميعا �إىل خطورة ذلك على جهود
التنمية ،و�أن ندرك �أنه ال �إح�سا�س ل�سريورة التنمية وال مذاق �إال �إذا
�صاحبتها البيئة النظيفة اخلالية من التلوث ،وال �سيما يف املجتمعات
املحلية والقرى ال�صغرية .ولذلك كان من املنطقي االهتمام برفع الوعي
البيئي ال�صحي وكيفية �إدارة منظومة املخلفات ال�صلبة لتحقيق التنمية
امل�ستدمية.
نبذة عن جهاز بناء وتنمية القرية امل�صرية
يف �إطار اجلهود املبذولة ملواجهة التحديات البيئية ،التي يواجهها معظم
الدول العربية ،و�أثر هذه التحديات يف التنمية االجتماعية االقت�صادية
وكذلك يف املوارد الطبيعية؛ وعلى الرغم من توافر الكثري من الأ�ساليب
والطرائق احلديثة وغري التقليدية يف كيفية معاجلة هذه التحديات،
�أو على الأقل احلد منها ،فان اجلهات امل�س�ؤولة� -سواء املركزية �أو
املحلية -مل توفق يف اتخاذ ال�سيا�سات �أو الإجراءات واخلطط الالزمة
ملعاجلة هذه امل�شكالت قبل وقوعها .وملا كان امل�ؤمتر يهدف �إىل خلق
م�ساحة حوار وتفاعل للتعرف �إىل �أف�ضل الأ�ساليب والطرائق ملواجهة
هذه التحديات البيئية ،وب�صفة خا�صة ما ي�أتي:
التحديات البيئية يف التنمية احل�ضرية.الت�شريعات وال�سيا�سات واملعلومات البيئية ودورها يف التنميةاحل�ضرية امل�ستدمية.
دور الدولة واملواطن يف املحافظة على البيئة الطبيعية.الإدارة املحلية ودورها يف معاجلة م�شكالت البيئة املحلية وتكاملدورها مع املخططني واملهتمني بالبيئة.
وانطالقا من هذه الأهداف يف التعرف �إىل كيفية حماولة معاجلة
التحديات البيئية و�أثر التلوث البيئي يف التنمية االجتماعية االقت�صادية
يف الدول العربية لتحقيق التنمية احل�ضرية امل�ستدمية ،ف�إن العمل
املقدم يظهر جتربة جهاز بناء وتنمية القرية امل�صرية يف تنفيذ م�شروع
رفع الوعي البيئي ال�صحي و�إدارة منظومة املخلفات ال�صلبة لتحقيق
التنمية احل�ضرية امل�ستدمية.
وجهاز بناء وتنمية القرية امل�صرية هو �أحد الأجهزة التنموية التابعة
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لوزارة التنمية املحلية بجمهورية م�صر العربية؛ وقد تبنى اجلهاز -منذ
�إن�شائه -مفهوم التنمية الريفية املتكاملة بجميع �أبعادها االقت�صادية
واالجتماعية والعمرانية وامل�ؤ�س�سية؛ وقد �أن�شئ مبوجب القرار
اجلمهوري برقم  891لل�سنة  1973ليتوىل:
•اخلطة العامة لتنمية القرية امل�صرية والعمل على تنفيذها.
•التن�سيق بني الوزارات و�أجهزة الدولة والوحدات املحلية الإدارية
كافة ،كل فيما يخ�صه يف تنفيذ ال�سيا�سة العامة للدولة للنهو�ض
بالقرية اقت�صاديا واجتماعيا وعمرانيا وم�ؤ�س�سيا.
•تقدمي مناذج ا�سرت�شادية مل�شروعات اقت�صادية �إنتاجية غري منطية
تعتمد على تعظيم اال�ستفادة من خامات البيئة املحلية ومواردها.
•تقدمي قرو�ض مي�سرة عن طريق �صندوق التنمية املحلية للأفراد
وال �سيما ال�شباب واملر�أة املعيلة عن طريق الوحدات املحلية
القروية.
•�إعداد الربامج الإعالمية والتدريبية وغريها من الربامج الالزمة
وتنفيذها لتحقيق خطة �إعادة تنمية القرية امل�صرية.
م�شروع ن�شر الوعي البيئي ال�صحي و�إدارة منظومة املخلفات
ال�صلبة البلدية
يتفق العلماء والباحثون على �أن املنهج العلمي هو الدرا�سة الفكرية
الواعية واخلطوات املنظمة ملعاجلة املو�ضوعات و�صوالً �إىل الك�شف عن
تعد من
احلقيقة .ويف هذا الإطار ف�إن هذه الدرا�سة (العمل البحثي) ّ
البحوث التطبيقية غري الأكادميية التي تقوم بها الهيئات وامل�ؤ�س�سات-
وكذا املهتمون بهذا ال�ش�أن -بغر�ض تطوير �أعمالها وحل م�شكالتها،
ومن ثم م�شكالت املجتمع ب�صفة عامة.
ومن ناحية منهجية العمل والتطبيق ،ف�إنها تعتمد على التنفيذ امليداين
والإجراءات العملية املب�سطة وال�ضرورية ،على نحو تبد�أ ال�سريورة
من حني طلب تنفيذ امل�شروع حتى احل�صول على املوافقة على تنفيذه
بالوحدة املحلية ،ويتم التطبيق امليداين وفق فل�سفة امل�شاركة املجتمعية
والالمركزية يف التخطيط والتنفيذ.
ومع ت�ضاعف عدد �سكان م�صر يف الأربعني �سنة املا�ضية ب�أكرث من
مرة ون�صف املرة ،وتزايد الكثافة ال�سكانية يف املناطق احل�ضرية -وال
�سيما يف املدن الكربى ،نتيجة :زيادة معدل الوالدات ،والهجرة من
الريف �إىل املدن ،وتغري الأمناط اال�ستهالكية يف احل�ضر والريف على
ال�سواء -تفاقم الكثري من ال�ضغوط على البيئة وال�صحة العامة ،ومنها
م�شكلة املخلفات ال�صلبة ،التي ظهرت �أعرا�ضها ال�ضارة بو�ضوح �شديد
يف �أرجاء البالد.
فقد �أ�صبحت النُّظم التقليدية القائمة على �إدارة املخلفات ال�صلبة غري
قادرة على تلبية احتياجات املجتمع مبختلف �شرائحه ،من جهة :حتقيق
م�ستوى مقبول من النظافة ،وتقلي�ص املخاطر ال�صحية ،واالنعكا�سات
تتعد كميات
البيئية ال�سلبية ،وتوافر املظهر احل�ضاري العام مل�صر� ،إذ مل َّ
املخلفات -التي يتم جمعها يف �أح�سن الظروف والتقديرات % 77 -من
املخلفات املتولدة ( ،)1وتراكمت كميات كبرية من املخلفات يف ال�شوارع
والأماكن اخلالية بني العمائر� ،إ�ضافة �إىل انت�شار مقالب القمامة

الع�شوائية يف �أماكن حيوية عدة؛ و�أ�صبح احلرق املك�شوف للمخلفات
و�سيلة للتخل�ص منها ،ما ي�شكل �أحد �أهم م�صادر تلوث الهواء يف م�صر.
وتتمثل �أهم ال�ضغوط امل�ؤثرة يف �إدارة املخلفات ال�صلبة يف م�صر فيما
ي�أتي:
• •زيادة كمية املخلفات املتولدة نتيجة لزيادة عدد ال�سكان من جهة،
وتغري الأمناط اال�ستهالكية يف املدن والقرى على ال�سواء من جهة
�أخرى.
• •انخفا�ض الوعي البيئي ال�صحي و�سوء التعامل مع املخلفات
ال�صلبة عموما.
( )1املوقع االلكرتوين لوزارة البيئة ،م�صر.2014 ،
• •انخفا�ض كفاءة جمع املخلفات البلدية ال�صلبة يف معظم املحافظات
واملدن امل�صرية ،وقد تنعدم متاما يف بع�ض املناطق الريفية ،ما
�أدى �إىل تراكم كميات كبرية من املخلفات يف ال�شوارع وال�ساحات
اخلالية بني املباين ال�سكنية.
• •�ضعف الإمكانات املتاحة لإدارة املخلفات ال�صلبة (الب�شرية،
املادية).
فل�سفة امل�شروع و�أهدافه
نتيجة ملا �سبق ،ف�إن قيام جهاز بناء وتنمية القرية امل�صرية بدوره -يف
�إحداث تنمية �شاملة للقرية امل�صرية -ي�سهم يف حت�سني جودة احلياة
ونوعيتها يف القرية ،وهو الأمر الذي �سوف ينعك�س بدوره على احلد
من م�شكلة الهجرة من الريف �إىل املدن ،وامل�شاركة يف تخفيف �أعباء
الدولة الناجمة عن م�شكلة تراكم املخلفات ،وما نتج عنها من م�شكالت
و�آثار اقت�صادية وبيئية و�صحية .ولذا ،اجته اجلهاز �إىل تبني م�شروع
رائد جديد وهو ((ن�شر الوعي البيئي ال�صحي و�إدارة منظومة املخلفات
ال�صلبة)) �ضمن خطته ال�سنوية التي يقوم بتنفيذها.
�إن الفل�سفة الأ�سا�س مل�شروع ((ن�شر الوعي البيئي ال�صحي و�إدارة
منظومة املخلفات ال�صلبة)) هي اعتمادها يف التنفيذ على كيان جمتمعي
(جمعية �أهلية) قادر على التنفيذ ،وله جتارب ناجحة يف ذات املجال
�أو جماالت م�شابهة ،وهذه التجارب م�ستمرة يف العطاء ،ولها عائد
على املجتمع ،مع تعميق مفهوم العمل التطوعي وامل�شاركة ال�شعبية،
وتطبيق منظومة متكاملة لإدارة املخلفات والقمامة باملجتمعات املحليـة،
من �أجل :الق�ضـاء على التلوث البيئي ،وتعظيـم اال�ستفادة من املخلفات
�سواء الع�ضوية �أو غري الع�ضوية ،بعد فرزها ومعاجلتها ،ثم بيعها ،مبا
يحقق النظافة واملحافظة على البيئة ال�صاحلة ،وحت�سني نوعية حياة
النا�س ،واالرتقاء بظروف املعي�شة ،ف�ض ً
ال على توافر فر�ص العمل
ً
لل�شباب بالقرية ،تكون م�صدرا للرزق وحدا مل�شكلة البطالة ،ويف ذلك
تتكاف�أ الفر�ص بني اجلن�سني مع ت�أكيد دور املر�أة الريفية يف هذا ال�ش�أن.
والهدف اال�سرتاتيجي للم�شروع هو تغلب الريف امل�صري على م�شكلة
التخل�ص من النفايات ال�صلبة ،ورفع الوعي البيئي ال�صحي ،باي�ضاح
�أهمية احلفاظ على البيئة ،ومواجهة م�شكلة النفايات ،وتوافر بيئة
�صحية �آمنة ،بو�ساطة :جمتمع حملي م�شارك بفعالية عن طريق جهات
تنفيذية �شعبية ،ومنظمات املجتمع املدين ،واملواطنني ،واجلهات العلمية،

لتقدمي الدعم الفني و� ً
صوال �إىل االرتقاء بنوعية احلياة ،وحت�سني
م�ستوى املعي�شة بيئيا واجتماعيا ،ومن ثم حتقيق التنمية امل�ستدمية.
و�أما الأهداف الفرعية للم�شروع فهي:
• •رفع الوعي البيئي العام يف التعامل مع املخلفات ،وخلق روح العمل
التطوعي ،وكذلك املناف�سة ال�شريفة بني الوحدات املحلية ل�ضمان
التميز يف التنفيذ.
• •تطبيق املنهج ال�شامل املتكامل امل�ستدمي لإدارة املخلفات ال�صلبة
على نحو تتوافق حلقاته ومكوناته وي�ضمن �سال�سة التدفق
و�سالمة التنفيذ.
• •احلد من ظاهرة الهجرة من الريف �إىل املدينة.
• •الق�ضاء على ممار�سات حرق املخلفات وال �سيما املخلفات
الزراعية.
• •الق�ضاء على املقالب الع�شوائية واملك�شوفة.
• •�إزالة الرتاكمات الهائلة يف خمتلف املدن والقرى ،والتخل�ص منها
بطريقة �آمنة �صحية بيئية �سليمة.
• •�إحكام �سريورات الر�صد والرقابة على اجلهات املتعاقد معها،
لإدارة املخلفات يف الوحدات املحلية القروية باملحافظات املختلفة.
• •�ضمان اال�ستدامة للم�شروع ،عن طريق غر�س مفهوم التنمية
بامل�شاركة املجتمعية التطوعية ،و�ضمان جميع عوامل النجاح،
ور�صد عوامل الف�شل والتغلب عليها ،وحتويل امل�شروع للعمل على
نحو اقت�صادي ي�ضمن تغطية نفقاته عن طريق �إيراداته.
• •توافر �أ�سمدة ع�ضوية عالية اجلودة وب�سعر �أقل.
• •ت�شجيع املزارعني على ا�ستعمال الزراعة النظيفة با�ستعمالهم
�أ�سمدة ع�ضوية.
• •الإ�سهام يف الق�ضاء على البطالة ،بت�شغيل عدد من �أبناء املجتمع
املحلي يف امل�شروع ،وهو ما ي�ؤدي �إىل حت�سني �أحوالهم املعي�شية.
• •ت�شجيع �أبناء القرية املقيمني خارجها على العودة �إليها وفتح
جماالت لال�ستثمار.
�أن�شطة امل�شروع
�سوف يتم تنفيذ هذه الأهداف مبجموعة من الأن�شطة ومنها:
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•

•عقد ندوات للتوعية وحلقات نقا�شية بالقرية ذاتها ويف �أماكن
عامة (مثل :دور املنا�سبات ،امل�ساجد ،املدار�س ،منازل القادة
الطبيعيني بالقرية� ..إلخ) ،على نحو ميثل امل�شاركون -بهذه
االجتماعات والندوات كافة -فئات القرية ،من� :شيوخ و�شباب
ون�ساء وقادة �شعبيني وتنفيذيني ،ل�ضمان و�صول الر�سالة �إىل
جميع �أهل القرية ،مع الرتكيز على �ضرورة تغيري ثقافة الر�ضا
مبا هو قائم والالمباالة وال�سالبية ،و�صوالً �إىل بث روح الأمل
يف م�ستقبل �أف�ضل ،وحياة �أنظف ،وبيئة �أجمل ،مبا يخلق
الت�صميم والإرادة الالزمني للتغيري االجتماعي املحمود ،بتح�سني
االجتاهات وال�سلوك ،وزيادة املعارف ،و�صقل املهارات اخلا�صة
بالعمل البيئي ونظافة املجتمعات املحلية.
•م�شاركة اخلرباء املخت�صني وممثلي القيادات التنفيذية وال�شعبية
يف هذه الندوات ،لإ�ضفاء االهتمام ،مع الرتكيز على �إعطاء
الفر�صة كاملة للمناق�شات احلرة الهادفة ،واال�ستماع للآراء كافة،
مع اال�ستعداد للإجابة عن الأ�سئلة واال�ستف�سارات كافة ،على
�أن تبد�أ الندوة وتنتهي بالو�صول �إىل االقتناع بفكرة امل�شروع،
والت�صميم على العمل لإجناحها.

•

•و�ضع نظام جلمع القمامة من املنازل وفق برنامج زمني يومي.
ويف حال كرب م�ساحة القرية ،يتم تق�سيمها ملربعات �سكنية،
لت�سهيل �سريورة جتميع القمامة من كل مربع �سكني .ويتم
التجميع من ال�سالت وتفريغهـا -بح�سب نوع النفايات (الع�ضوية،
ال�صلبة) -يف عربات جر خم�ص�صة لذلك� ،أو مقطورة يجرها
جرار زراعي ،على نحو يكون كل نوع على حدة داخل العربة
�أو املقطورة ،ويتم تخ�صي�ص و�سيلة لتجميع القمامة عن طريق
جمعيات تنمية املجتمع القائمة بتنفيذ امل�شروع ،ومن مواردها
الذاتية (اال�شرتاكات ال�شهرية ،الإعانات ،التربعات� ..إلخ)،
وتقوم امل�ؤ�س�سات احلكومية بالوحدات املحلية القروية بدعم هذه
ال�سريورة وتفعيلها بالآالت واملعدات والعربات املتاحة ،ويربز ذلك
فعالية امل�شاركة املجتمعية احلكومية.

•

•

•
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•و�ضع براميل خا�صة و�سالت معلقة بالأ�شجار و�أعمدة الإنارة
لتجميع القمامة وال�شوائب والأتربة الناجتة من نظافة ال�شوارع
بها على �أن يتم نقلها �إىل مكان التجميع ال�سابق الإ�شارة �إليه
وي�ضاف �إىل القمامة املجمعة من املنازل ح�سب نوعها.
•جتميل ال�شوارع بزراعة �أنواع من �أ�شجار الزينة �أو النخيل على
م�سافات مع ّينة بال�شوارع كافة ،والعناية بالأ�شجار القدمية
وتهذيبها ،واملحافظة عليها .وعند �أبواب املنازل يتم زراعة
النباتات املت�سلقة واملزهرة مبا ي�ضفي منظراً جمالياً بيئياً بديعاً
يتناغم مع البيئة الريفية املعروفة باخل�ضرة والزراعة ،على حني
ت�ستغل امل�ساحات اخلالية يف القرية بتخ�ضريها بالنجيل الطبيعي
واحلدائق ال�صغرية.

 جتربة حمافظة البحرية ،قرية اجلرادات.2012 ،• •اختيار مكان منا�سب مبدخل القرية لعمل متحف يتم فيه
جتميع الآالت واملعدات الريفية والزراعية القدمية (مثل :النورج

ع�ضوي ي�ستفاد منه يف الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي؛ و�أما املواد
ال�صلبة فتجمع كما هي ،ويتم الت�صرف -يف كال النوعني -بالبيع
واال�ستفادة اقت�صادياً من هذا املورد ،من �أجل االنفاق والتمويل
الذاتي للم�شروع بالقرية ،وزيادة موارد اجلمعيات الأهلية.

•

وال�شادوف وال�ساقية واملحراث والطنبور والرحاية والكانون
والفرن البلدي� ..إلخ) .وميكن اال�ستفادة من هذا املكان جلذب
ال�سياحة الريفية ،وتقدمي بع�ض الأطعمة الريفية امل�شهورة (مثل:
الفطري امل�شلتت ،واخلبز الفالحي ،والق�شدة ،واجلبنة القدمية،
وع�سل النحل� ..إلخ).
•نقل القمامة املجمعة من املنازل وخملفات ال�شوارع بالآلية املنا�سبة
�إىل مكان مالئم �آمن ،يتم تعيينه خارج القرية ،على مقربة منها،
على نحو ال ميثل املكان املختار م�شكلة ل�سريورة النقل .ولذلك
عادة ما يقوم �أحد �أبناء القرية بالتربع بقطعة �أر�ض خارج الكتلة
ال�سكنية ،تكون على طريق ممهد ( 1,5 –1قرياط–175 /
250م ،)2ويتم جتميع القمامة بها يف كومتني (ع�ضوية� ،صلبة).

• •املتابعة امليدانية بالقرية ب�صحبة القادة ال�شعبيني والتنفيذيني،
و�إبداء املالحظات على الطبيعة ،على نحو يتم فيه التخل�ص من
ال�سالبات وت�شجيع املوجبات ،مع الرتكيز على الأفكار االبتكارية
ال�صاحلة للتطبيق.
• •تدريب العاملني يف اجلهة امل�شاركة على كيفية �إدارة امل�شروع
ب�أ�سلوب علمي ،عن طريق التدريب من جهة خمت�صة يف املجاالت
الآتية:
حتويل املخلفات الزراعية �إىل �أ�سمدة ع�ضوية عالية الكفاءة.الإدارة املتكاملة للم�شروع (الت�سويق اجليد للمنتج ،و�ضعخطط لزيادة موارد امل�شروع ،كيفية اتخاذ القرارات).
نقل خربات امل�شروعات املماثلة التخاذ اخلربة العملية.التمويـــل
 - 1متويل ذاتي تطوعي
من مواطني القرى ،ب�صيغة م�شاركات �شعبية وجهود ذاتية؛ �إ�ضافة
�إىل �صنع القرار ،والإ�شراف ومتابعة التنفيذ والت�شغيل من دون مقابل؛
�إ�ضافة �إىل موارد جمعيات تنمية املجتمع امل�شاركة يف تنفيذ امل�شروع
بالقرى؛ وهذه املوارد متثل ا�شرتاكات �شهرية تطوعية من �أبناء القرى،
وبع�ض �صور الدعم املايل من املقتدرين بالقرى.
 - 2التربعات العينية
عن طريق التربع بالأرا�ضي الالزمة ملوقع جتميع القمامة خارج القرية،
�أو �إن�شاء متحف ريفي؛ �إ�ضافة �إىل ما قد يطلب لبناء بع�ض مباين
اخلدمات داخل القرية من دون انتقا�ص من امل�ساحة اخل�ضراء؛ �إ�ضافة
�إىل العدد والآالت ومواد البناء املختلفة.
 - 3الدعم احلكومي املبا�شر
يكون بت�شجيع مبادرات الأهايل ،ون�شاط اجلمعيات ،ور�صد التمويل
املنا�سب بح�سب الإمكانات ،واملوارد املتاحة للقرى املختارة ،وت�شمل:
تنفيذ بع�ض م�شروعات البنية الأ�سا�س ،والتنمية الب�شرية ،وبرامج
التوعية البيئية.

•

•معاجلة القمامة املجمعة بالطرق ال�صحية ال�سليمة ،على نحو
يتم فيه معاملة املواد الع�ضوية باملطهرات واملواد الكمياوية
الآمنة ،وهي ت�ساعد على حتلل املواد الع�ضوية وحتولها �إىل �سماد
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بحث
وزارة التنمية املحلية
جهاز بناء وتنمية القرية امل�صرية
مقرتح
اخلطة اال�ستثمارية متو�سطة الأجل  2016/2015ــ 2018/2017
لن�شر الوعي البيئي ال�صحي و�إدارة منظومة املخلفات ال�صلبة
عدد القرى
املحافظة

/2015
2016

/2016
2017

/2017
2018

الكلفة
جممل
التقديرية
عدد
بالألف
القرى
جنيه

البحرية

1

1

2

4

1000

دمياط

1

1

1

3

750

ال�سوي�س

1

1

2

500

املنيا

1

1

1

3

750

�أ�سيوط

2

1

1

4

1000

املنوفية

1

2

1

4

1000

كفر ال�شيخ

1

1

2

4

1000

الفيوم

1

1

2

4

1000

الإ�سماعيلية

2

1

1

4

1000

اجليزة

1

1

2

4

1000

قنــا

1

2

1

4

1000

الغربية

2

1

1

4

1000

االق�صر

1

1

2

4

1000

�سوهاج

1

2

1

4

1000

البحر
الأحمر

2

1

1

4

1000

الوادي
اجلديد

1

1

2

4

1000

املجمل

20

19

21

60

15000

مت احت�ساب الكلفة التقديرية بواقع  200الف جنيه للآالتواملعدات و� 50ألف جنيه لن�شر الوعي البيئي ال�صحي لكل قرية.
-امل�صدر :جهاز بناء وتنمية القرية امل�صرية ،بيانات غري من�شورة.
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معايري تقومي اجلمعية الأهلية ،واخلطوات الإجرائية
للم�شروع
لدخول �أي قرية يف م�شروع ن�شر الوعي البيئي ال�صحي و�إدارة منظومة
املخلفات ال�صلبة البلدية ،يجرى اتباع الإجراءات الآتية:
• •مبادرة تطوعية من �إحدى اجلمعيات الأهلية � -أو �أهايل القرية
 بتقدمي طلب �إىل املحافظة التابعني لها للدخول يف امل�شروع.• •تقوم املحافظة مبخاطبة جهاز بناء وتنمية القرية امل�صرية � -أو
وزير التنمية املحلية  -مب�ضمون الطلب.
• •العر�ض على وزير التنمية املحلية لأخذ املوافقات الالزمة.
• •القيام بزيارة ميدانية ا�ستك�شافية لدرا�سة الو�ضع بالقرية قبل
البدء بتعيني االحتياجات والتنفيذ.
• •ت�شكيل فريق عمل من اجلهاز واملحافظة واجلمعية الأهلية،
ليتوىل و�ضع خطة العمل وتعيني امل�س�ؤوليات والتنفيذ.
• •تقدمي الدعم الفني واملتابعة الدورية للوقوف على مقدار التقدم
الذي يتم يف امل�شروع ،وعر�ض التقارير �أوالً ب�أول على القيادات
املعنية.
وملا كانت الفل�سفة الأ�سا�س للم�شروع تقوم على تنفيذه عن طريق كيان
جمتمعي (جمعية �أهلية) ،فمن املهم توافر الكثري من املعايري يف اختيار
اجلمعية ،مبا يحافظ على الإ�سهام احلكومي وينميه ،وهذه املعايري
هي:
نوع الن�شاط الأ�سا�س للجمعية.جمال عمل اجلمعية.النطاق اجلغرايف للجمعية.القدرات الب�شرية واملالية والتنظيمية للجمعية.مدة عمل اجلمعية.خربة اجلمعية يف م�شروعات مماثلة يف احلجم والتعقيد.عدد امل�شروعات ال�سابقة يف ذات املجال.عدد امل�شروعات الأخرى يف جماالت م�شابهة.تقدير التحديات والعوائق التي �سيواجهها �سري العمل.وجود دورة دفرتية م�ستندية مف�صلة لإدارة �أعمال اجلمعية.م�صادر متويل اجلمعية (ا�شرتاكات االع�ضاء ،مِ نح وهباتحكومية ،مِ نح وهبات خارجية ،م�شروعات تنمية موارد� ..،إلخ).
مقدار وجود فائ�ض طبقا ملا تو�ضحه �آخر ميزانية للجمعية.جماالت ا�ستثمار فائ�ض امليزانية يف حال وجوده.هل �سبق توقيع عقوبة على اجلمعية من اجلهات الإدارية؟ وماهي هذه العقوبات �إن وجدت؟
عوامل ا�ستمرار امل�شروع
1 .1وجود عائد م�ستمر ي�سمح بتغطية النفقات اجلارية للم�شروع
(�أجور العمال ،التكاليف لنقل القمامة� ..،إلخ).

.2

.3

.4
.5
.6

2وجود وعي لدى الأهايل ،ورغبتهم يف حتويل جمتمعهم املحلي �إىل
جمتمع نظيف ،وم�شاركتهم بفاعلية يف تنفيذ امل�شروع (املعاونة يف
فرز القمامة من املنبع باملنازل) ،واملتابعة امل�ستمرة يف حت�صيل
ا�شرتاكات الأهايل يف منظومة النظافة املع ّينة طبقاً للقوانني
والقرارات ال�صادرة يف هذا ال�ش�أن.
3وجود جمعية �أهلية ذات م�صداقية وقدرة على اال�ضطالع بتنفيذ
امل�شروع و�إدارته ،وتطوير �أهداف التنفيذ والإ�ضافة اليها ،مع
وجود تعاقد ملزم جلميع الأطراف (اجلمعية الأهلية ،الوحدة
املحلية) ي�ضمن حتقيق �أهداف امل�شروع
4خلق القدرة على �إعادة تدوير املخلفات ،وت�صنيع منتجات منها،
ميكن ت�سويقها ،وحتقيق عائد �إ�ضايف يدعم امل�شروع (�إنتاج �سماد
ع�ضوي ،بيع املخلفات البال�ستيك والزجاجات املعدنية� ..إلخ).
5وفرة املخلفات الزراعية وخملفات املنازل يف القرى ،وقابلية
حتويلها �إىل �أ�سمدة ع�ضوية عالية اجلودة.
6املتابعة امل�ستمرة من الأجهزة التنفيذية والقيادات الطبيعية عن
طريق منظومة متكاملة ،ت�سمح مبكاف�أة املتميز و�إبراز جهوده،
وكذلك حث املق�صر على تعديل م�ساره ،ومعاونته يف جتاوز
العقبات يف حال وجودها.

الإطار الت�شريعي القانوين الداعم للم�شروع
� - 1صالحيات املجال�س ال�شعبية املحلية يف املحافظات واملراكز واملدن
املقررة بقانون الإدارة املحلية برقم  43ل�سنة  1979واخلا�ص
أرا�ض
بقانون نظام احلكم املحلي والقوانني املعدلة له يف تخ�صي�ص � ٍ
للمنفعة العامة ميكن ا�ستغاللها �أماك َن لتجميع القمامة وفرزها
و�إعادة تدويرها.
الن�ص« :يجوز للمجل�س ال�شعبي املحلي للمحافظة الت�صرف باملجان
يف مال من �أمواله الثابتة �أو املنقولة �أو ت�أجريه ب�إيجار ا�سمي �أو ب�أقل
من �أجر املثل بق�صد حتقيق غر�ض ذي نفع عام� ،إذا كان الت�صرف
�أو الت�أجري لإحدى الوزارات �أو امل�صالح احلكومية �أو الهيئات العامة
�أو الحدى ال�شخ�صيات االعتبارية العامة �أو �شركات القطاع العام
واجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ذات النفع العام».
(قانون نظام احلكم املحلي برقم  43ل�سنة  1979والقوانني املعدلة
له ،الباب الثاين ،الف�صل الأول ،الفرع الثاين ،املادتان 42 ،14
(املراكز) ،املادة ( 50املدن).
� - 2صالحيات املجال�س ال�شعبية املحلية يف �إمداد اجلمعيات الأهلية
باملعونات املالية والفنية والإدارية مبا ميكنها من حتقيق �أهدافها
وت�أدية �أن�شطتها التي قامت من �أجلها.
الن�ص« :للمجل�س ال�شعبي املحلي للمحافظة -يف حدود املوازنة
املعتمدة� -أن يقرر تقدمي املعونات املالية والفنية والإدارية للجهات
ذات الأغرا�ض االجتماعية واخلريية والعلمية يف دائرة اخت�صا�صه،
واملوافقة على �إقرا�ض اجلمعيات التعاونية وم�ساعدتها فنيا و�إداريا
مبا ميكنها من القيام باخت�صا�صاتها».

(قانون نظام احلكم املحلي ،برقم  43ل�سنة  ،1979والقوانني
املعدلة له ،الباب الثاين ،الف�صل الأول ،الفرع الثاين ،املادة .)16
 3م�س�ؤوليات الوحدات املحلية يف �إن�شاء مرفق النظافة و�إدارته ،وتنفيذ�أعمال حت�سني البيئة والنظافة العامة ،و�إحكام الرقابة على مرفق
النظافة والعاملني به وتدعيمه باملعدات والتجهيزات الالزمة.
الن�ص« :تتوىل الإدارة املحلية يف حدود ال�سيا�سة العامة واخلطة
العامة للدولة �إن�شاء جميع املرافق العامة الواقعة يف دائرتها
و�إدارتها».
(قانون نظام احلكم املحلي ،برقم  43ل�سنة  ،1979والقوانني
املعدلة له ،الباب الأول ،الف�صل الأول ،املادة .)2
الن�ص« :تبا�شر الوحدات املحلية -كل يف دائرة اخت�صا�صها-
تخطيط املتنزّهات العامة و�إن�شاءها ،و�شق الطرق وال�شوارع
ور�صفها و�صيانتها ،وتنفيذ �أعمال حت�سني البيئة والنظافة العامة،
و�إحكام الرقابة على مرفق النظافة والعاملني به ،وتدعيمه باملعدات
والتجهيزات الالزمة».
(قرار رئي�س جمل�س الوزراء ،برقم  707ل�سنة  ،1979اخلا�ص
بالالئحة التنفيذية لقانون نظام احلكم املحلي ،الباب الثاين،
الف�صل الرابع ،املادة .)7
 - 4حت�صيل مقابل خلدمة النظافة على نحو �شبه ملزم بعد حكم
املحكمة الد�ستورية العليا يف الدعوى برقم  ،36ال�صادر بجل�سة
 ،1998/1/3وهو يق�ضي بعدم د�ستورية قرار وزير الإدارة املحلية
برقم  239ل�سنة  1971ب�ش�أن الر�سوم املوحدة للمجال�س املحلية.
وب�سقوط الأحكام التي ت�ضمنتها املادة الرابعة من قانون الإدارة
املحلية ال�صادر بالقانون رقم  43ل�سنة  ،1979وكذلك تلك التي
احتواها قرار رئي�س جمل�س الوزراء برقم  870ل�سنة  ،1990ولعدم
�سريان قانون النظافة العامة برقم  10ل�سنة  2005على القرى،
فقد غلت يد املحليات يف فر�ض ر�سوم حملية (وال �سيما املتعلقة
بالنظافة) ،ما جعلها ت�سلك احدى الطرائق الآتية:
الأول :فر�ض الر�سوم ذات الطابع املحلي (وفقا لقانون نظام االدارة
املحلية برقم  43ل�سنة � ،)1979أو تعديلها� ،أو تق�صري �أجل �سريانها،
�أو الإعفاء منها� ،أو �إلغا�ؤها بعد موافقة جمل�س الوزراء (بعد اقرتاح
املجل�س ال�شعبي املحلي للمحافظة بها) وفقا للمادة  12الفقرة رقم 7
من القانون.
الثاين :حت�صيل مقابل اخلدمة بدال من فر�ض الر�سم املحلي و�صبغه
ب�صبغة الزامية بالقواعد العامة من قانون نظام الإدارة املحلية امل�شار
�إليه والئحته التنفيذية وتعديالته والقانون رقم  4ل�سنة  1994ب�ش�أن
حماية البيئة والئحته التنفيذية.
كما ي�أتي:
 - 2يف جمال تنظيم اخلدمة:
ميكن �إ�سناد �سريورة جمع القمامة وحت�صيل مقابل اال�شرتاك ال�شهري
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بحث
للخدمة مبعرفة جمعيات تنمية املجتمع املحلي� ،إذ يعد تنظيم هذه
اخلدمة من قبيل تنظيم القواعد العامة لنظام تعامل �أجهزة املحافظة
مع اجلماهري ا�ستناداً �إىل املادة الآتية:
الن�ص« :يتوىل املجل�س يف �إطار اخلطة العامة واملوازنة املعتمدة ومبراعاة
القوانني واللوائح تعيني و�إقرار خطة امل�شاركة ال�شعبية واجلهود
والإمكانات الذاتية للمعاونة يف امل�شروعات املحلية ،و�إقرار القواعد
العامة لنظام تعامل �أجهزة املحافظة مع اجلماهري يف املجاالت كافة».
(قانون نظام احلكم املحلي ،برقم  43ل�سنة  ،1979والقوانني املعدلة
له ،الباب الثاين ،الف�صل الأول ،الفرع الثاين ،املادة  ،12البندان ،2
.)10
 - 2يف جمال تنظيم ردع املخالفني:
ميكن لل�سادة املحافظني و�ضع الغرامات الالزمة (عقاباً رادعاً)
للمخالفني الذين يقومون ب�أعمال من �ش�أنها زيادة التلوث البيئي
وانت�شار الأوبئة والأمرا�ض ..الخ ،ا�ستناداً �إىل املادة الآتية:
الن�ص« :يتوىل املحافظ� -إىل جانب جميع املرافق التي تدخل
يف اخت�صا�ص وحدات الإدارة املحلية وفقا لأحكام هذا القانون-
جميع ال�سلطات واالخت�صا�صات التنفيذية املقررة للوزراء مبقت�ضى
القوانني واللوائح ويكون املحافظ يف دائرة اخت�صا�صه رئي�سا جلميع
الأجهزة واملرافق املحلية»
(قانون نظام احلكم املحلي ،برقم  43ل�سنة  ،1979والقوانني
املعدلة له ،الباب الثاين ،الف�صل الثاين ،املحافظون ،املادة .)27
وكذلك �أعطى القانون رقم  4ل�سنة  1994-ب�ش�أن حماية البيئة
والئحته التنفيذية� -سلطة للمحليات وجهاز �ش�ؤون البيئة (مكاتب
�ش�ؤون البيئة باملحافظات) لردع املخالفني لأحكام القانون؛ �إذ ورد
يف الباب الثاين (حماية البيئة من التلوث) املادة رقم  ،37التي
حذرت من �إلقاء القمامة واملخلفات ال�صلبة �أو معاجلتها �أو حرقها،
مع التزام الوحدات املحلية -باالتفاق مع جهاز �ش�ؤون البيئة-
بتخ�صي�ص �أماكن لإلقاء القمامة واملخلفات ال�صلبة �أو معاجلتها �أو
حرقها طبقا لأحكام هذه املادة.
وكذلك ورد -يف العقوبات يف الباب الرابع من القانون يف املادة 87
الفقرة الثانية� -أن تكون العقوبة املخالفة للمادة غرامة ال تقل عن
 1000جنيه وال تزيد على  20000جنيه.
و�أخريا جاءت املواد  102و  103و  104لتو�ضيح الكيفية التي يتم
بها التن�سيق بني املحليات وجهاز �ش�ؤون البيئة يف هذا ال�ش�أن.
املجل�س املحلي للقرية
هو املجل�س الذي يناط به تنفيذ ال�سيا�سات واملخططات القومية
واملحلية وتوافر اخلدمات واملرافق املختلفة من� :أمن ،وتعليم ،و�صحة،
و�إ�سكان ،وزراعة وري ،وت�أمينات اجتماعية ،وقوى عاملة ،وثقافة� ..إلخ.
وير�أ�س هذا املجل�س رئي�س الوحدة املحلية ،وهو بهذه الطريقة ميثل

82

المدينة العربية  /العدد 183

احلكومة املحلية التي �ست�أخذ على عاتقها تطبيق نُظم الإدارة البيئية
داخل الوحدة املحلية.
املجل�س ال�شعبي املحلي
هو جمل�س منتخب من �سكان القرية ،تكون له �سلطة مراقبة املجل�س
التنفيذي وم�ساءلته عن �أن�شطته كافة.
الإجنازات املحققة
• •بد�أ تنفيذ امل�شروع العام  2002باجلهود الذاتية يف قرية الغرباوي-
�إحدى قرى مركز الدلنجات مبحافظة البحرية -بتطبيق منظومة
فرز القمامة من املنبع ،وو�ضع نظام لإدارة منظومة املخلفات
بالقرية عن طريق جمعية تنمية املجتمع املحلي بالغرباوي.
• •من  2006جرى التن�سيق مع جهاز بناء وتنمية القرية امل�صرية
ومت تقدمي الدعم الفني امل�ؤ�س�سي لن�شر الفكرة بالقرى املجاورة
حتى و�صل عدد القرى التي جرى تنفيذ التجربة فيها يف املدة
من  2006وحتى � 2009إىل حوايل  48قرية مبحافظة البحرية،
و 7قرى مبحافظة كفر ال�شيخ ،و 5قرى مبحافظة اال�سكندرية،
وقريتني مبحافظة قنا ،وجميعها جرى تنفيذها باجلهود الذاتية
التطوعية.
• •من العام املايل  ،2011 /2010جرى اعتماد م�شروع ن�شر الوعي
البيئي ال�صحي و�إدارة منظومة املخلفات ال�صلبة البلدية �ضمن
اخلطة اال�ستثمارية جلهاز بناء وتنمية القرية امل�صرية لتقدمي
الدعم الفني امل�ؤ�س�سي ون�شر الوعي البيئي بالقرى التي يتم
اختيارها لتنفيذ امل�شروع بها� ،إذ:
يف املدة من  2012 /2011حتى  2015 /2014مت تنفيذ 90ندوة يف  25حمافظة� ،شملت حوايل  3200متدرب لرفع الوعي
البيئي ال�صحي (ي�ستفيد من هذه الندوات �أهايل الوحدات املحلية
املعنية وتوابعها).
يف املدة من  2014 /2013حتى  2015 /2014مت توريد معداتنظافة مبجمل اعتمادات مالية قدره � 212ألف جنيه لـ  14وحدة
حملية قروية.
• •كان لتنفيذ امل�شروع بالقرى املختارة -عن طريق جمعيات تنمية
املجتمع مدعومة من الأجهزة التنفيذية وال�شعبية الر�سمية
باملحافظة وجهاز بناء وتنمية القرية امل�صرية� -أكرب الأثر يف
حتقيق النتائج الآتية:
ارتفاع م�ستوى الوعي والن�ضج االجتماعي لدى املواطنني الريفينيون�شر الثقافة البيئية والنظافة عن طريق الإقناع والتوافق.
ت�شجيع امل�شاركة ال�شعبية واجلهود الذاتية والعمل التطوعي مباين�شط ويدعم العمل التنموي ماديا ومعنوياً .وال تعني امل�شاركة
اجلانب املادي فقط ولكن املمار�سة امل�شاركة ال�شعبية �أفرزت عمال
متكامال على نحو تكون فيه امل�شاركة تخطيطاً و�إ�شرافاً ومتابع ًة،

مع احلر�ص على اال�ستدامة ،مبا يعك�س م�شاركة الأهايل يف اتخاذ
القرارات.
ً
ً
ً
العمل اجلماعي فريقا طوعيا حمبا للتغيري للأف�ضل وال�شعوربالتطور احل�ضاري اجلمايل.
حت�سني امل�ستوى ال�صحي لأبناء الريف واحلد من الأمرا�ضامل�ستوطنة نتيجة للنظافة ب�صفة عامة واحلد من التلوث والتخل�ص
من الذباب والبعو�ض واحل�شرات املنزلية ال�ضارة.
توجيه االهتمام �إىل �أهمية دور املر�أة الريفية ب�صفتها من �أهمالعوامل يف جناح الأفكار اجلديدة ودعم اقت�صادات املنزل وحتقيق
النظافة داخل املنزل وخارجه و�إقامة بع�ض امل�شروعات ال�صغرية
التي تنفذ مبعرفة املر�أة الريفية داخل امل�ستوطنات والبيوت الريفية.
خلق وت�شجيع ال�شراكة بني �أكرث من جهة� -سواء كانت حكومية �أو�أهلية -لتحقيق هدف واحد هو ال�صالح العام للقرية والو�صول �إىل
امل�ستوى الالئق مبعي�شة الأفراد الريفيني بالقرية.
تنفيذ عدد من امل�شروعات الريفية ال�صغرية ،التي ت�سهم يف رفعامل�ستوى االقت�صادي للأ�سر الريفية ،مثل م�شروعات:
• • تربية النحل لإنتاج الع�سل
• • تربية الأرانب ببطاريات �صغرية
• • م�شاتل لنباتات الزينة والزهور
• • ور�ش لإ�صالح ال�سيارات
• • الآالت الزراعية
• • ور�ش النجارة
• • �إنتاج حيواين داجني
• • َمكِ نَة لطحن الغالل
• •ال�صيدليات البيطرية
التو�صيات
مما ال �شك فيه �أن مواجهة التحديات البيئية و�آثارها االقت�صادية
واالجتماعية تتطلب م�شاركة جمتمعية يف الإدارة البيئية ،بجانب دور
احلكومات� -سواء املحلية �أو املركزية -يف هذا ال�ش�أن .وهذه امل�شاركة
املجتمعية تتطلب وجود �إدراك حقيقي -يف �شرائح املجتمع كافة-
لطبيعة م�شكالت البيئة احل�ضرية املحلية وحجمها ومقدار خطورتها
على الأرواح واملمتلكات ،وهو الأمر الذي يتطلب ت�شكيل وعي عام بيئي
قوي يف املجتمع ،قادر على ال�ضغط على حكومته املحلية من �أجل حل
م�شكالته البيئية.
وحتى يت�شكل هذا الوعي ال بد من:
• •االهتمام بالتعليم البيئي يف املراحل الدرا�سية املختلفة لتكوين
قاعدة معرفية عن البيئة وم�شكالتها وخطورتها لدى الن�شء.

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•دعم برامج توعية املواطنني وحثهم على حماية بيئتهم واالبتعاد عن
ال�سالبات التي ت�ؤدي �إىل التلوث ،وال�سلوكات الأخرى التي ينتج عنها
التدهور البيئي.
•تفعيل دور املنظمات غري احلكومية ومنظمات تنمية املجتمع املحلي
بعمل ندوات توعوية لل�سكان بالأو�ضاع البيئية القائمة وخطورتها
على �صحتهم وممتلكاتهم.
•االهتمام ب�أطراف املدن والأخذ ب�أ�سلوب التخطيط ال�شامل املتكامل
للخدمات واملرافق املحلية وابتكار و�سائل للتن�سيق و�إن�شاء قنوات
لالت�صال امل�ستمر بني اجلهات والأجهزة املعنية باخلدمات البيئية.
•االهتمام بالالمركزية داخل احلكومة املحلية عن طريق تفعيل مواد
قانون الإدارة املحلية رقم  43ل�سنة  1979والئحته التنفيذية ،الذي
مينح احلكومات املحلية -على اختالف م�ستوياتها� -سلطات وا�سعة
يف �إدارة ق�ضاياها الداخلية.
•�إخ�ضاع القيادات الإدارية وال�سيا�سية لربامج توعية وتدريب مكثفة،
للإحاطة بالق�ضايا البيئية وم�شكالتها و�سريورات الإدارة البيئية.
•العمل على حتويل معلومات امل�شكالت البيئية و�أخطارها وبياناتها-
التي يتم تقدميها لهذه القيادات� -إىل طريقة �سل�سة ميكن تفهمها
ب�سهولة ،كتحويل بيانات امللوثات �إىل قيم وخ�سائر مادية ناجتة عن
التكاليف العالجية ،وحتويل احتماالت الأخطار الب�شرية والطبيعية
�إىل توقعات خ�سائر يف الأرواح واملمتلكات.
•دعم اجلامعات وامل�ؤ�س�سات واملراكز البحثية املحلية باملوارد الب�شرية
واملادية والتقنية الالزمة للح�صول على املعلومات والبيانات.
•�ضرورة توجيه هذه امل�ؤ�س�سات العلمية نحو الرتكيز على �إيجاد
حلول مل�شكالت جمتمعاتها املحلية.
•�إيجاد نظم معلومات وبيانات حول التلوث البيئي ،حتى ميكن حتليل
احلوادث الناجتة عن املواد الكِ ْمياوية والإ�شعاعات ونحوها وت�أثريها
يف احلياة يف املدن وال �سيما الكربى منها.
•االهتمام مبناق�شة الق�ضايا البيئية -على نحو مو�ضوعي مكثف -يف
و�سائل الإعالم املحلي ،كونها احدى الو�سائل الأ�سا�س يف تكوين
الر�أي العام وت�شكيلها.

امل�صادر
 جهاز بناء وتنمية القرية امل�صرية ،بيانات غري من�شورة. �إدارة التنمية مبحافظة البحرية ،جتربة املحافظة .2012 ادارة التنمية مبحافظة كفر ال�شيخ ،جتربة قرية ابيانة .2013 قانون نظام احلكم املحلي برقم  43ل�سنة  1979والقوانني املعدلة له. القانون برقم  4ل�سنة  1994ب�ش�أن حماية البيئة والئحته التنفيذية. املوقع االلكرتوين للمعهد العربي لإمناء املدن. -املوقع الإلكرتوين ملجلة البيئة العربية.2012 ،
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حماية الصحة
في عالم يشهد
االحتباس الحراري
�سيث بريكلي
هناك العديد من المخاطر المناخية التي يجب على العالم أن يستعد لمواجهتها بشكل
عاجل ،بدءا من األضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الظروف المناخية القاسية إلى
انعدام األمن الغذائي الناجم عن الجفاف ،لكن أحد المجاالت التي يشكل فيها تغير المناخ
الخطر األكثر أهمية ال يتم مناقشتها :صحة اإلنسان .عندما تحل الكوارث الطبيعية يكون
عدد القتلى الناجم عن الفيضانات أو المجاعات أو انهيار المباني هو مجرد بداية؛ فاألمراض
الناتجة عن مثل هذه األحداث تُسبب أضرارا أكبر بكثير ،وفي حال استمرار ارتفاع درجات الحرارة
ومستويات سطح البحر في العالم ،يزداد عدد الكوارث الطبيعية وشدتها ،باإلضافة إلى
خطر األوبئة القاتلة وتفشي األمراض.

84

المدينة العربية  /العدد 183

وقد مت الت�أكيد على هذا اخلطر م�ؤخرا يف
موزمبيق ،حيث �أدى �إع�صار “�إيداي” الذي
اجتاح البلد يف �شهر مار�س� ،إىل تف�شي وباء
الكولريا ،فتم الإبالغ عن �أكرث من 6700
حالة م�شتبه فيها حتى الآن ،وفيما يتعلق
مبخاطر الأمرا�ض امل�ستوطنة التي غالبا ما
يتم �إهمالها ،ظهرت  37مليون حالة ُمبلغ
عنها من املالريا والإ�سهال والتهابات اجلهاز
التنف�سي احلادة واجللدية يف عام 2010
بعد الفي�ضانات التي دمرت باك�ستان.
وباملثل ،يف جزر �سليمان� ،أدت الفي�ضانات

منظمة ال�صحة العاملية م�ؤخرا ،ف�إن % 84
من �أ�صل  94دولة مت تقييمها غري م�ستعدة
للك�شف عن تف�شي الأمرا�ض والت�صدي لها.
بالإ�ضافة �إىل اال�ستجابة الفورية للكوارث،
ف�إن الف�شل يف بناء املرونة يف �أنظمة
الرعاية ال�صحية يقو�ض تقدمي التدخالت
ال�صحية الأ�سا�سية على املدى الطويل ،مما
ي�ؤدي �إىل تفاقم �ضعف النظام وال�سكان
الذين يخدمهم .يف العديد من احلاالت،
ف�إن �أولئك الذين من املرجح �أن يعانوا �أ�شد
عواقب تغري املناخ ال يح�صلون �إال على �أقل
قدر من الرعاية ال�صحية الأولية املوثوقة
والفعالة ،مبا يف ذلك اخلدمات الأ�سا�سية.
ومع ا�ستمرار م�شكلة تغري املناخ� ،سوف
تتدهور عواقب نقاط ال�ضعف هذه ،كما
�ستتفاقم ب�سبب االجتاهات العاملية الأخرى،
بداية من التح�ضر.
وبحلول  2050من املتوقع �أن يعي�ش ثلثا
�سكان العامل يف املناطق احل�ضرية� ،أي 2.5
مليار �شخ�ص �أكرث من اليوم ،ومثل هذا
التح�ضر ال�سريع -مدفوعا جزئيا بعوامل
مثل الفقر وال�صراع وتغري املناخ� -سيزيد
خطر الأوبئة والأمرا�ض امل�ستوطنة ،وت�سهل
الكثافة ال�سكانية العالية انتقال العدوى ،يف
حني ي�ؤدي التلوث املتزايد وال�ضغط على
املرافق ال�صحية العامة �إىل �أمرا�ض اجلهاز
التنف�سي (مثل االلتهاب الرئوي) و�أمرا�ض
الإ�سهال (مثل فريو�س الروتا والكولريا).
يف العا�صمة الناجمة عن عا�صفة مدارية
يف عام � 2014إىل تف�شي مر�ض الإ�سهال،
الذي انت�شر �إىل خم�س مناطق مل تت�أثر
بالفي�ضانات.
�إن نظام الرعاية ال�صحية الأولية الفعال
هو �أف�ضل دفاع �ضد هذا الدمار ،لكنه
ال يحظى ب�أهمية كبرية يف جدول �أعمال
املناخ .هذا عيب خطري ،حيث �إن الأنظمة
ال�صحية معر�ضة ب�شكل خا�ص لل�صدمات
البيئية� ،سواء كانت مرتبطة باملناخ �أو
بالظواهر الأخرى ،ووفقا لدرا�سة �أجرتها

لي�ست البلدان الفقرية املعر�ضة للخطر
فقط ،ففي العقود القادمة من املتوقع �أن
ت�ؤدي درجات احلرارة املرتفعة �إىل ت�سريع
عودة ناقالت الأمرا�ض ،مثل بعو�ضة
الزاعجة امل�صرية� ،إىل �أجزاء من �أوروبا
و�أمريكا ال�شمالية ،وقد يت�سبب ذلك يف
انت�شارها يف مناطق جديدة يف �أق�صى
ال�شمال مثل كندا ،وقد ي�ؤدي هذا �إىل
عودة ظهور احلمى ال�صفراء ،التي كانت
منت�شرة يف الواليات املتحدة و�أجزاء من
�أوروبا ،وتف�شي حمى ال�ضنك وفريو�س
زيكا ،وا�ستنا ًدا �إىل بيانات الهيئة احلكومية

الدولية املعنية بتغري املناخ ،يُتوقع �أن ت�ؤدي
جمموعة التغري املناخي والنمو ال�سكاين
�إىل تعري�ض  6مليارات �شخ�ص �إ�ضايف
خلطر الإ�صابة بحمى ال�ضنك بحلول عام
.2080
بدون رعاية �صحية �أولية فعالة �ستكون
اال�ستجابة لل�صدمات متفاعلة ومكلفة وغري
فعالة دائما ،وحل�سن احلظ ،هناك بالفعل
نظام ميكنه توفري امل�ستوى الالزم من
الرعاية ،وهذا النظام هو الذي كفل و�صول
التح�صني �إىل عدد �أكرب من الأ�شخا�ص
مقارنة ب�أي تدخل طبي �آخر ،ف�أ�صبح ب�إمكان
�أكرث من  % 80من الأطفال يف جميع �أنحاء
العامل -مبا يف ذلك العديد من �أفقر دول
العامل و�أكرث البيئات �صعوبة -احل�صول
على لقاحات روتينية حتميهم من �أمرا�ض
مثل الدفترييا والكزاز وال�سعال الديكي.
وميكن �أن يكون نظام التح�صني -ال��ذي
يجب بالت�أكيد تو�سيعه للو�صول �إىل جميع
الأط��ف��ال -مبثابة �أ���س��ا���س لبناء الرعاية
ال�����ص��ح��ي��ة الأول����ي����ة ،وب��ف�����ض��ل ال��ع�لاق��ات
املجتمعية و�سال�سل الإم����داد واملوظفني
امل��درب�ين وم��راق��ب��ة ال��ب��ي��ان��ات والأم��را���ض
وال�����س��ج�لات ال�صحية امل��وج��ودة بالفعل،
ي�صبح من الأ�سهل بكثري تقدمي التدخالت
ال�صحية الأخرى التي ميكن �أن تفيد الأفراد
واملجتمع ك��ك��ل ،مثل امل��ك��م�لات الغذائية
وبرامج الوقاية من املالريا.
حتى لو جنح العامل يف منع ارتفاع متو�سط
درجة احلرارة العاملية ب�أكرث من درجتني
مئويتني عن م�ستويات ما قبل الثورة
ال�صناعية ،فيتعني علينا اال�ستعداد لزيادة
هائلة يف حاالت الطوارئ ال�صحية املرتبطة
باملناخ ،ويُعد تو�سيع وتعزيز الرعاية ال�صحية
الأولية و�سيلة فعالة من حيث التكلفة لتعزيز
القدرة على مواجهة التحديات املقبلة.

❋ ال����رئ����ي���������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���ن���ظ���م���ة ج�����ايف،
ال���ت���ح���ال���ف ال���ع���امل���ي ل���ل���ق���اح���ات وال��ت��ح�����ص�ين.
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ال� � � � ��وق� � � � ��ت
ي � � � ��داه � � � ��م
ال� � � � �ع � � � ��امل
برتراند بادري
في عام  ،2015بذل المجتمع الدولي جهودا مجددة لمعالجة التحديات العالمية الجماعية تحت رعاية برنامج األمم المتحدة للتنمية
المستدامة واالتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ ( .)COP21ولكن بعد موجة مبدئية من االهتمام ،تضاءل التقدم الذي تم إحرازه نحو تحقيق
أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ .في جميع أنحاء العالم يشعر الكثيرون بقلق متزايد إزاء التحذيرات الصارخة المتزايدة
لألمم المتحدة والهيئات األخرى بشأن االنقراض المتزايد لألنواع ،وانهيار النظم البيئية ،واالحتباس الحراري.

هذا لي�س الوقت املنا�سب ملناق�شة ما �إذا كان
�إحراز التقدم نحو الأهداف العاملية يتعلق
مبثابة ن�صف الكوب املمتلئ �أو ن�صف الكوب
الفارغ .قريباً� ،سنفتقد حتى الكوب ،على

86

المدينة العربية  /العدد 183

الرغم من التغطية ال�صحفية العاملية للعمل
املدين وال�سيا�سي ملواجهة �أزماتنا املتنامية،
ف�إن االجتاهات الأ�سا�سية خميفة للغاية،
ففي الأ�شهر الأخرية جمعت الهيئة احلكومية

الدولية املعنية بتغري املناخ (� )IPCCأدلة
قاطعة لإظهار �أن �آثار االحتبا�س احلراري
التي تزيد على  1.5درجة مئوية فوق
م�ستويات ما قبل الثورة ال�صناعية �ستكون

الحقًا” هائلة.
منذ عقود من الزمان ،اعتمدت معظم
االقت�صادات الكربى على �شكل من �أ�شكال
الر�أ�سمالية مما �ساعد يف حتقيق فوائد
كبرية ،لكننا ن�شهد اليوم تداعيات املقولة
ال�شهرية لالقت�صادي احلائز جائزة نوبل
ميلتون فريدمان“ :تهدف امل�س�ؤولية
االجتماعية للأعمال التجارية �إىل زيادة
�أرباحها” .فقد �سيطر منوذج حوكمة
ال�شركات على �أ�سا�س زيادة قيمة امل�ساهمني
�إىل حد كبري على نظامنا االقت�صادي ،مما
�شكل �أُطرا ح�سابية و�أنظمة �ضريبية ومناهج
كليات �إدارة الأعمال.
ومع ذلك ،فقد و�صلنا الآن �إىل و�ضع
يت�ساءل فيه كبار املفكرين االقت�صاديني عن
�أ�سا�سيات النظام ال�سائد .يقدم كتاب بول
كولري “م�ستقبل الر�أ�سمالية” ،وكتاب جوزيف
�إي �ستيغليتز “النا�س ،ال�سلطة والأرباح”،
وكتاب راغورام جي .راجان “الركن الثالث”،
تقييمات �شاملة للم�شكلة ،فلم يعد النظام
الر�أ�سمايل -املنف�صل عن معظم النا�س وغري
املُ�ستغل من املناطق التي يعمل فيها -مقبوالً،
و�إن الأنظمة ال تعمل يف عزلة ،ويف نهاية
املطاف ت�ؤكد احلقيقة نف�سها :وذلك من
خالل عودة ظهور التوترات التجارية العاملية،
و�صعود القوميني ال�شعبويني �إىل ال�سلطة،
وتزايد الكوارث الطبيعية بوترية �سريعة.
مدمرة بالن�سبة �إىل مليارات الب�شر حول
العامل.
يعد تقرير �صدر م�ؤخراً عن املنرب احلكومي
الدويل للعلوم وال�سيا�سات يف جمال التنوع
البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية
مبثابة نداء �آخر لال�ستيقاظ ،ويخل�ص
التقرير �إىل �أن الأن�شطة الب�شرية قد
ع ّر�ضت مليون نوع خلطر االنقرا�ض ب�شكل
غري م�سبوق ،كما �أن املحيطات التي توفر
الغذاء و�سبل العي�ش لأكرث من �أربعة مليارات
�شخ�ص معر�ضة للخطر �أي�ضا� .إذا مل نتخذ
�إجراءات فورية لعك�س هذه االجتاهات ،فمن
املحتمل �أن تكون حتديات “اللحاق بالركب

بب�ساطة ،لقد �أدت ا�سرتاتيجيتنا �ضد
الر�أ�سمالية �إىل تفاقم امل�شاكل االجتماعية
والبيئية التي كان من املمكن ال�سيطرة عليها
�سابقا ،و�أثارت االنق�سامات االجتماعية
العميقة ،و�إن االنفجار يف عدم امل�ساواة
والرتكيز على النتائج الق�صرية الأجل (�أي
الأرباح الف�صلية) جمرد اثنني من �أعرا�ض
انهيار النظام.
يتطلب احلفاظ على اقت�صاد ال�سوق الذي
يعمل ب�شكل جيد والذي يدعم م�صالح
جميع �أ�صحاب امل�صلحة حتويل تركيزنا نحو
حتقيق التقدم على املدى الطويل ،ففي بع�ض
املناطق ،هذا ما حدث بالفعل ،لكننا بحاجة

�إىل توجيه اجلهود الإيجابية اجلارية �إىل
حملة من�سقة لدفع الإ�صالحات النظامية
لتتجاوز نقطة التحول ،عندها فقط �سنكون
قد حققنا جهودا كبرية نحو الأ�ساليب طويلة
الأجل وامل�ستدامة للأعمال.
والأهم من ذلك يجب �أال ن�ست�سلم للر�ضا
عن النف�س ،فالتوترات الق�صرية املدى حول
التجارة وغريها من الق�ضايا �ستثري حتما
انتباه النا�س واحلكومات ،لكن ال�سماح
لعناوين الأخبار الأخرية ب�صرف انتباهنا عن
الكوارث البيئية واالجتماعية الو�شيكة لي�س
خيارا �صائبا.
ومع ذلك ال ميكن �أن يكون الدافع وراء التغيري
الإيجابي قائماً على اخلوف ،فالأزمات
املت�صاعدة حقيقية ومرعبة على حد �سواء،
ولكن التحذيرات املتكررة لها نتائج �سلبية
للغاية ،لقد �أ�صبح النا�س حم�صنني �ضد
الواقع .يجب �إحداث تغيريات طويلة الأجل
من خالل تعديل ال�سوق والأطر التنظيمية،
فعلى الرغم من �أنه يجب على امل�ستهلكني
وامل�ستثمرين وامل�شاركني الآخرين يف ال�سوق
اال�ستمرار يف تثقيف �أنف�سهم والدفع نحو
التغيري ،ف�إن هناك حاجة �أي�ضا �إىل �إعادة
فح�ص �شاملة و�سريعة للقواعد واملعايري التي
حتكم الر�أ�سمالية اليوم.
نحتاج �إىل فر�ض تكاليف حقيقية على
امل�شاركني يف ال�سوق الذين ال يغريون
�سلوكهم ،ولن يحدث ذلك من خالل اخلطب
والتعليقات والتقارير ال�سنوية .يعد اقت�صاد
ال�سوق قوة كبرية حتتاج �إىل التوجيه ،فعلى
املنظمني وامل�شاركني يف ال�سوق حتقيق ذلك،
لقد حان الوقت لإن�شاء احلوافز املالية
املبا�شرة وفر�ض العقوبات الالزمة لدفع
التغيري النظامي ،وبعد القيام بذلك ميكننا
�أن نبد�أ يف مناق�شة ما �إذا كان ن�صف الكوب
فارغا �أو ممتلئا.
❋ امل���دي���ر الإداري ال�����س��اب��ق ل��ل��ب��ن��ك ال�����دويل،
وال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة blue like
.an
orange
sustainable
capital
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مقاالت

حتويل حلم تعليم جيل كامل اىل حقيقة
غوردن براون
تسهيالت التمويل العالمية للتعليم مصممة من خالل شراكة مشابهة بين القطاعين الخاص والعام لوقف الطبيعة المتقطعة لتدفقات
المساعدات المخصصة للتعليم ،وعوضا عن االعتماد على «حنفية» تمويل يتم إيقافها بين الحين واآلخر فإن تسهيالت التمويل العالمية
للتعليم ستتحقق من وجود تمويل مستمر ومستقر.

�إن االنخفا�ض امل�ستمر يف امل�ساعدات
التعليمية العاملية يحرم ن�صف ال�شباب يف
العامل النامي -حوايل  800مليون طفل-
من التعليم الذي �سيحتاجونه من �أجل ت�أمني
وظائف م�ستقبلية جوهرية يف امل�ستقبل.
لقد انخف�ض �إجمايل م�ساعدات التعليم
من  13.2مليار دوالر �أمريكي �إىل 13
مليار دوالر �أمريكي هذا العام (من امل�صادر
الثنائية واملتعددة الأطراف) مما يعني �أن تلك
امل�ساعدات ت�شكل  7%فقط من �إجمايل
ميزانية امل�ساعدات العاملية ،وهذا يعني �أن
كل امل�ساعدات التنموية يف العامل ال ت�ساوي
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�أكرث من  10دوالرات �أمريكية لكل طفل
حمتاج ،وهو مبلغ ال يكفي حتى لدفع قيمة
كتب مدر�سية م�ستعملة.
�إن معدل م�ستوى التعليم يف العامل النامي
ال يزال يتخلف عن الغرب مبقدار 100
عام ويف �إفريقيا ف�إن الإنفاق ال�سنوي على
املدار�س هو  200دوالر �أمريكي باملعدل لكل
طفل يف حني تنفق االقت�صادات املتقدمة
� 40ضعفاً لذلك الرقم �أي  9500دوالر
�أمريكي لكل فرد ،ويف حني التزم املجتمع
الدويل بتحقيق التعليم االبتدائي والثانوي
بحلول �سنة  2030ف�إن  200مليون طفل

على �أقل تقدير �سيبقون خارج املدر�سة كل
عام من الآن حتى يحني ذلك الوقت و400
مليون �آخرين لن يجتازوا املرحلة االبتدائية،
ويف حني يبدو �أن الدول الإفريقية والآ�سوية
لديها �أعداد كبرية من العمالة ،ف�إن نق�ص
املهارات لدى تلك العمالة نتيجة التمويل غري
الكايف لقطاع التعليم يعني �أن تلك الدول لن
ت�ستطيع اجتذاب اال�ستثمارات الالزمة من
�أجل ال�سعي �إىل مزيد من التنمية.
�أما على امل�ستوى العاملي ف�إن ح�صة �إجمايل
امل�ساعدات املخ�ص�صة للتعليم قد انخف�ضت
ب�شكل مطرد من ذروتها �سنة  2007والتي

و�صلت اىل  11%وعلى الرغم من �أنه من
املعروف على نطاق وا�سع �أن التعليم هو
من �أف�ضل الو�سائل فعالية لتحقيق �أهداف
الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة بالن�سبة
�إىل ال�صحة والتوظيف وجودة احلياة .لقد
�أعلن االحتاد الأوروبي م�ؤخرا �أنه �سيخ�ص�ص
 10%من م�ساعداته الإن�سانية للتعليم ،حيث
نرحب بذلك الإعالن و�إن كانت تلك الن�سبة
غري كافية.
�صحيح �أن املجتمع الدويل حقق بع�ض
النجاحات الن�سبية مثل توفري مقاعد
مدر�سية لنحو  60%من الالجئني ال�سوريني،
ولكن احلقيقة ال تزال هي �أن ن�سبة كبرية
من الأطفال امل�شردين يف العامل الذين
ي�صل عددهم �إىل  30مليون 12 -مليون
منهم الجئون– �سيق�ضون ال�سنوات التي من
املفرت�ض �أن تكون �سنوات درا�سية من دون �أن
تط�أ �أقدامهم املدر�سة ،و�إن هناك  75مليون
طفل حمرمون من التعليم و�إمكانية التوظيف
م�ستقبال يف  36منطقة �صراع يف جميع
�أرجاء العامل.
�إن من الوا�ضح �أنه يجب علينا زيادة
امل�ساعدات الدولية املخ�ص�صة للتعليم ،ولكن
مع وجود عجز يف التمويل ال�سنوي ي�صل �إىل
 40مليار دوالر �أمريكي بالن�سبة �إىل التعليم
االبتدائي والثانوي فقط ،ف�إن من الوا�ضح
�أننا بحاجة �إىل مقاربة جديدة ،فبالإ�ضافة
�إىل ح�شد م�صادر التمويل اخلا�صة ف�إنه
يجب علينا اال�ستفادة ب�شكل �أكرب بكثري من
امل�ساعدات املتوافرة (هذا العام  13مليار
دوالر �أمريكي) مقارنة بالأعوام املا�ضية،
وذلك من خالل خلق حوافز للحكومات
املتلقية للم�ساعدات لزيادة ا�ستثماراتها يف
التعليم.
حل�سن احلظ خالل العام املا�ضي مت �إن�شاء
جمموعة متنوعة من ال�صناديق املهتمة
بالبيئة وال�ش�ؤون االجتماعية واحلوكمة
و�أهداف التنمية امل�ستدامة ،وذلك لتلبية
الطلب املتنامي على اال�ستثمارات املبنية
على �أ�سا�س الت�أثري االجتماعي ،ففي الهند
�أ�صبح �أ�صحاب العمل مطالبني طبقا للقانون

بتخ�صي�ص  %2من �أرباحهم للق�ضايا
اخلريية ،وعلى م�ستوى العامل ف�إن ال�شركات
تخ�ضع ل�ضغوط من �أجل تقدمي ح�سابات
ت�أخذ بعني االعتبار الت�أثري االجتماعي
والت�أثري على البيئة.
�إن �أولئك املهتمني بامل�ساعدات التعليمية
�أ�صبحوا يتبنون كذلك التمويل املبتكر بعد �أن
كانوا متكا�سلني يف هذا اخل�صو�ص ،ومن �أهم
الأدوات التمويلية اجلديدة ت�سهيالت التمويل
العاملية للتعليم وذلك من مفو�ضية التعليم،
علما �أنه �سيتم تد�شني تلك الت�سهيالت يف
اجتماعات اجلمعية العمومية للأمم املتحدة
يف �سبتمرب احلايل ،ومع وجود خطط جلمع
مبلغ  10مليارات دوالر �أمريكي �إ�ضايف لتمويل
التعليم ف�إن ت�سهيالت التمويل العاملية للتعليم
امل�صممة على �أ�سا�س جتربتني لل�شراكة بني
القطاعني اخلا�ص والعام �أثبتت جناعتها يف
ال�سنوات الأخرية.
�إن الأوىل هي ت�سهيالت التمويل العاملية
للتطعيم ،والتي منذ انطالقتها �سنة 2006
جمعت �أكرث من  6مليارات دوالر �أمريكي من
خالل �إ�صدار �سندات �سوق ر�أ�س املال التي
يتم �سدادها لفرتة � 30سنة مع تعهدات مالية
من �أ�سرتاليا والربازيل وفرن�سا و�إيطاليا
وهولندا والرنويج وجنوب �إفريقيا و�إ�سبانيا
وال�سويد واململكة املتحدة ،و�إن ت�سهيالت
التمويل العاملية للتطعيم والتي جمعت �أمواال
جلايف (حتالف اللقاحات) قد �ساعدت
بالفعل على تطعيم  700مليون طفل مما
�أنقذ حياة نحو  5ماليني طفل.
و�إن امل�صدر الثاين للإلهام بالن�سبة �إىل
ت�سهيالت التمويل العاملية للتعليم هو منوذج
ت�سهيالت “التزام الأ�سواق املتقدمة” من
�أجل توفري �أدوية جديدة يف الأ�سواق علما
�أنه من خالل مبلغ  1.5مليار دوالر �أمريكي
عن طريق ت�سهيالت التزام الأ�سواق املتقدمة
للقاحات املكورات الرئوية ف�إن جايف -مع
البنك الدويل وغريه من امل�ؤ�س�سات املتعددة
الأطراف والدول املانحة وم�ؤ�س�سة بيل
وميلندا غيت�س– �ساعدت يف تطعيم 49
مليون طفل مما �أنقذ حياة ربع مليون طفل

حتت �سن اخلام�سة كانوا معر�ضني للوفاة من
االلتهاب الرئوي.
و�إن ت�سهيالت التمويل العاملية للتعليم م�صممة
من خالل �شراكة م�شابهة بني القطاعني
اخلا�ص والعام لوقف الطبيعة املتقطعة
لتدفقات امل�ساعدات املخ�ص�صة للتعليم،
وعو�ضا عن االعتماد على حنفية متويل يتم
�إيقافها بني احلني والآخر ف�إن ت�سهيالت
التمويل العاملية للتعليم �ستتحقق من وجود
متويل م�ستمر وم�ستقر للتعليم ،وذلك
للأطفال من �سن اخلام�سة حتى ال�ساد�سة
ع�شرة ،ومع وجود تعهدات بدفع مبلغ 2
مليار دوالر �أمريكي من حتالف احلكومات
امللتزمة ف�إن ب�إمكان البنك الدويل وبنوك
التنمية الإقليمية املختلفة امل�ساعدة يف جمع
�أربعة �أ�ضعاف ذلك التمويل ،وذلك من خالل
�أ�سواق ر�أ�س املال علما �أنه من خالل �إن�شاء
ت�سهيالت بقيمة  2مليار دوالر �أمريكي من
�أجل تخفي�ض تكلفة الفوائد على الدفعات
ف�إن ب�إمكانهم كذلك توفري مبلغ  10مليارات
دوالر �أمريكي �إ�ضافية مل�ساعدات التعليم مما
يعني م�ضاعفة امل�ستوى احلايل.
لقد تعهد �صندوق النقد الدويل والبنك
الدويل �سنة  2015باالنتقال من “املليارات
�إىل الرتيليونات” لتلبية االحتياجات
اال�ستثمارية لأهداف التنمية امل�ستدامة،
ولقد �أدركوا �أن ال�شراكات بني القطاعني
العام واخلا�ص ت�ؤدي دوراً حيوياً يف
اال�ستفادة الق�صوى من امل�ساعدات الدولية،
والآن يجب �أن نحول الأقوال �إىل �أفعال ما مل
نرد �أن نخلف وعداً �آخر من وعود التنمية،
ولو ا�ستطعنا تعليم جيل كامل من الأطفال
ف�سنكون قد �صنعنا تاريخا جميدا ،ولقد حان
الوقت لنبد�أ العمل.

❋ رئي�س وزراء ووزير مالية �سابق يف اململكة املتحدة
واملبعوث اخلا�ص للأمم املتحدة للتعليم العاملي ،ورئي�س
املفو�ضية العاملية لتمويل فر�ص التعليم العاملية ،كما
يرت�أ�س املجل�س اال�ست�شاري مل�ؤ�س�سة ذا كاتالي�ست.
“بروجيكت �سنديكيت 2019 ،باالتفاق مع اجلريدة”
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عمارة

مسجد

الفاتح

درة العمارة اإلسالمية
تتمع مملكة البحرين بالعديد من األثار
المعمارية اإلسالمية واشهرها جامع
أحمد الفاتح المعروف باسم مركز أحمد
ال��ف��ات��ح اإلس�لام��ي ه��و واح���د م��ن أكبر
المساجد في العالم وتقدر مساحته
ب��ح��وال��ي  6500متر م��رب��ع ويستوعب
 7000مصلي في وقت واحد.

مت بناء امل�سجد على يد �أمري البحرين الراحل ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة يف عام 1987
و�سمي تيمنا با�سم �أحمد الفاحت الذي فتح البحرين .يف عام � 2006أ�صبح جامع الفاحت موقع
ملكتبة البحرين الوطنية.
�شيدت قبته ال�ضخمة بالكامل من الألياف الزجاجية ويبلغ وزنها �أكرث من  60طن وتعترب القبة
حاليا هي �أكرب قبة م�صنوعة من الألياف الزجاجية يف العامل .والرخام امل�ستخدم يف والأر�ضيات
�إيطايل والرثيا من النم�سا .والأبواب م�صنوعة من خ�شب ال�صاج من الهند .والكتابات على حوائط
امل�سجد هي كتابات باخلط العربي امل�سمى اخلط الكويف وهو من �أنواع اخلطوط القدمية جدا.
ت�ضم مكتبة مركز �أحمد الفاحت الإ�سالمي حوايل ما يقرب من  7000كتاب بع�ضها قدمي ويعود ت�أليفه
وطباعته �إىل �أكرث من  100عام .ت�شمل هذه الن�سخ على كتب �أحاديث الر�سول (�ص)  ،واملو�سوعة
العربية العاملية ،ومو�سوعة الفقه الإ�سالمي ،وجمالت جامعة الأزهر التي مت طباعتها قبل �أكرث من
مائة �سنة ،وكذلك العديد من الدوريات واملجالت.
يتكون اجلامع من ثالثة �أق�سام رئي�سية :م�صلى الرجال وم�صلى الن�ساء والباحة الكربى ،وتربز فيه
الت�صاميم الإ�سالمية ونقو�ش �آيات القر�آن الكرمي على جدرانه ،وهو يعترب املق�صد الأول لل�سكان
يف �أداء �شعائر �صالة اجلمعة ،ويتحول اجلامع يف �شهر رم�ضان �إىل مكان العتكاف امل�سلمني
وحتري ليلة القدر� ،إ�ضافة �إىل �إقامته �سنويا م�سابقة البحرين حلفظ القر�آن الكرمي والعديد من
الفعاليات الإ�سالمية والوطنية.
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إصدارات

بغداد في اخاديد الذاكرة
�صدرت عن «دار �ألكا» يف بروك�سل الطبعة الثانية من كتاب «بغداد يف
حداثة ال�ستينات» للكاتب واملرتجم العراقي جمال حيدر .وهي طبعة
مزيدة ومُنقّحة ا�ستدرك فيها املعلومات التي غابت عن الذاكرة بفعل
تقادم ال�سنوات ،لكنه ا�سرتجع بع�ضها يف �أثناء زيارته الأوىل لبغداد عام
 2004بعد �أن متثلها بر�ؤية مغايرة تتق�صى الأمكنة ،وتفح�ص الأحداث
بعني واقعية حمايدة تتفادى قدر الإمكان املبالغات.

يت�ألف الكتاب من  7ف�صول� ،إ�ضافة �إىل مقدّمة مركزة ي�ؤكد فيها امل�ؤلف
�أنّ هذا الكتاب لي�س �سرية ذاتية ،و�إمنا حماولة لر�سم مالمح مدينة
بغداد ،وتدوين �سرية �أمكنتها ال�شاخ�صة �أو املطمورة التي ا�ستقرت يف
الذاكرة اجلمعية للنا�س .ينطوي الكتاب على كم وافر من املعلومات
والأرقام والتواريخ والت�سميات التي تت�ضح معانيها كلّما توغل املتلقي يف
ثنايا هذا الكتاب املمتع ،وقلّب مزيداً من �صفحاته ال�شيّقة.

الفرد والمجتمع ..
كتاب يركز على االنجازات البشرية المعرفية
�صدر �أخريا عن امل�ؤ�س�سة امل�صرية الرو�سية للثقافة والعلوم،
كتاب «الفرد واملجتمع» ،ت�أليف �إيرينا فاتيفا ،وترجمة حممد
جمدي .ويعد الكتاب �إ�صدارا عامليا مرجعيا ،يقدم الإجنازات
الرئي�سة مليادين املعرفة املختلفة ،وتبلور الكاتبة �إيرينا فاتيفا
�صياغات علمية �ضرورية ملفاهيم حياتية نعي�ش بها :االحتياجات،
وامل�صالح واملحفزات ،والقيم ،واملعايري ،واجلزاءات االجتماعية
والأخالق ،و�أمناط احلياة.
ويتعر�ض الكتاب لن�شاط الفرد املهني وم�ساره ،وعالقة ذلك
بالتعليم واملعرفة اللذيـن ي�ؤديان �إىل حتقيق الفرد للنجاح
وجتنب الف�شل� ،إذ �إنهما – التعليم واملعرفة – ي�ؤديان بال�ضرورة
�إىل ت�أهيل الفرد للقيام بدور قيادي كاريزمي يف جمتمعه.
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متابعات

علماء يكت�شفون طريقة جديدة للبحث عن احلياة خارج االر�ض
ك�شف باحثون يف معهد ما�سات�شو�ست�س
للتقنية الأمريكي ،طريقة جديدة وغريبة
للبحث عن الكائنات الف�ضائية ...تق�ضي
بالبحث عن غاز الفو�سفني ،وهو غاز �سام
و�شديد اال�شتعال وكريه الرائحة ،ونظرا
لأن الفو�سفني يتفاعل ب�شكل كبري مع
الأك�سجني ويتطلب كميات هائلة من الطاقة
لإنتاجه ،ف�إنه ال ينبغي �أن يكون موجودا
على الأر����ض .فالكائنات احلية الدقيقة
على كوكبنا تنتج الفو�سفني يف بيئات خالية
من الأك�سجني ،حيث ميكن العثور على �آثار
هذا الغاز يف مياه املجاري وامل�ستنقعات،
وجميع هذه املواقع تتمتع ب�شيء م�شرتك
وهو �أن لي�س فيها �أك�سيجني .كذلك يعد
الن�شاط الب�شري م�س�ؤوال عن �إنتاج كميات

�صغرية من الفو�سفني من خ�لال ت�صنيع
�أ�شياء مثل املبيدات احل�شرية ويبدو �أن �أي
كمية ميكن اكت�شافها من الفو�سفني على

كوكب خارج املجموعة ال�شم�سية ال�صخرية
املعتدلة ال ميكن �أن تنتج �إال عن طريق
احلياة احليوية.

درا�سة لرتبة القمر متهيد ًا لبناء �أول حمطة م�أهولة على �سطحه
دخل م�شروع �إقامة حمطات وقواعد م�أهولة
على �سطح القمر مرحلة متطورة ،لت�صبح واقع
�سيكون له دوره وت�أثريه املبا�شر على تطور ن�شاط
الإن�سان يف الف�ضاء اخل��ارج��ي وعلى كواكب
املجموعة ال�شم�سية بداية� .إذ ك�شفت م�ؤ�س�سة
الف�ضاء الرو�سية “رو�س كو�سمو�س” عن م�شروع
با�شرت ب�إجنازه واحدة من م�ؤ�س�سات الأبحاث
وال�صناعات الف�ضائية ،لدرا�سة طبيعة الرتبة
على الأج���زاء من �سطح القمر ،التي تخطط
لإق��ام��ة حمطة م���أه��ول��ة عليها .وم��ن املتوقع
�إر���س��ال مركبة ف�ضائية �إىل م��دار القمر عام
 .2024و�أخ��رى �إىل �سطح القمر عام 2025
لتقوم املركبة الأوىل بعمليات ت�صوير وم�سح
ل�سطح القمر ،بينما تقوم الأخرى ب�أخذ عينات
من تربة قطبه اجلنوبي ،لإجراء درا�سات عليها،
وذل��ك يف �إط��ار م�شروع كبري لإقامة حمطات
مدارية حول القمر ،و�أخرى على �سطحه.
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قوة الرياح واالمواج اىل ازدياد
يبني العلماء �أن قوة الرياح والأمواج تزايدت
يف ال��ع��ق��ود املا�ضية يف كثري م��ن املناطق
البحرية على م�ستوى العامل� .إذ �إن ارتفاع
امل�ستويات الق�صوى لقوة الرياح والأم��واج
ازداد ب�شكل وا�ضح منذ ثمانينيات القرن
امل��ا���ض��ي ،خ�����ص��و���ص��اً يف م��ن��اط��ق املحيط
القطبي اجلنوبي ،و�شمال املحيط الأطل�سي،
واملحيط الهادي ،والأطلنطي ،وجنوب خط
اال�ستواء ،وهي املناطق الأكرث ت�ضرراً بهذه
الزيادات.وتبني ذلك من خالل قيا�سات قام
بها  31قمراً ا�صطناعياً بني عامي 1985
و ،2018وكذلك �إىل بيانات �أك�ثر من 80
عوامة طافية يف البحار .وح�سب الدرا�سات،
ف���إن ال�سرعة املتو�سطة للرياح على مدى
فرتة  33عاماً يف املحيط القطبي اجلنوبي
ارتفعت �سنوياً مبعدل نحو �سنتمرتين يف
الثانية� ،أي ما يعادل  0.072كيلومرت يف
ال�ساعة .وازدادت ال�سرعة بقدر م�شابه يف
املحيطني الهادي والأطل�سي ،جنوب خط

اال�ستواء ،يف حني بلغ االرت��ف��اع يف �شمال
املحيط الأطل�سي نحو �سنتمرت واح��د يف

الثانية ومل يكن ه��ن��اك اجت���اه وا���ض��ح يف
املناطق البحرية الأخرى.

احلياة لي�ست حكرا على نظامنا ال�شم�سي
ك�شفت درا�سة جديدة قام بها فريق من الباحثني من جامعة هارفارد
�أن نيزكاً �صغرياً رمبا ا�صطدم بالأر�ض يف  ،2014بالقرب من غينيا
اجلديدة يف جنوب املحيط الهادئ .وبلغ عر�ض هذا النيزك ،القادم
من نظام �شم�سي �آخر  1.5قدم  .وا�شار الباحثون �إىل �أن جميع
الكائنات التي �أ�صابت الأر�ض تقريباً تعود �إىل النظام ال�شم�سي،
فهي م�صنوعة من املواد نف�سها التي �صنعت النظام ال�شم�سي� .أن
فكرة البحث تقوم على �أن الأج�سام البينية بني النجوم ميكن �أن
حتمل احلياة من �أنظمة �شم�سية �أخ��رى ،والأه��م من ذلك ،هناك
احتمال �أن احلياة ميكن �أن تنتقل بني النجوم ،ومن حيث املبد�أ
ميكن �أن توجد حياة يف قلب ال�صخرة وبع�ض احليوانات املجهرية
ميكنها البقاء على قيد احلياة يف ظروف قا�سية يف الف�ضاء ومن ثم
الو�صول �إلينا مبا�شرة .ويعد النيزك ال�صغري �أول نيزك م�سجل بني
النجوم ي�صل �إىل الأر�ض� ،إال �أن هذه الكائنات تدخل الغالف اجلوي
للأر�ض كل ع�شر �سنوات �أو نحو ذلك ،مما يعني �أنه قد يكون هناك
مليون كائن خمتلف بني النجوم يحوم حول نظامنا ال�شم�سي.
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مدن حول العالم

قرية كوردي الهندية تظهر لل�شم�س �شهرا يف العام
تقع قرية كوردي يف والية غوا الغربية الهندية،
وهي قرية ال ميكن ر�ؤيتها �إال �شهراً واحداً
فقط كل عام� ،إذ تختفي حتت املاء طوال 11
�شهراً .وعندما تنح�سر املياه ،يجتمع �سكانها
الأ�صليون ،الذين ا�ستقروا الآن يف مكان
�آخر ،لإقامة احتفاالت يف منازلهم القدمية
بالقرية التي تقع بني جبلني يف منطقة غات�س
الغربية التي مي ّر عربها نهر �ساالوليم� ،أحد
روافد نهر رئي�سي يف غوا .و�إن القرية مل تعد
موجودة يف عام  1986فبعد بناء �أول �سد يف
الوالية ،غمرت املياه القرية كلها.

ج�سر بريطاين ذكي ينب�ض باحلياة
جن��ح ف��ري��ق م��ن املهند�سني يف بريطانيا يف
جتهيز اجل�سر التذكاري ال�شهري ،الذي يربط
بني مدينتي بورت�سموث وكيرتي ،مبجموعة من
وح��دات اال�ست�شعار اخلا�صة بجمع البيانات،
حتى �أ�صبح مبنزلة «ج�سر ذكي» ي�ستطيع جمع
ال عن
املعلومات عن البيئة املحيطة به ،ف�ض ً
بيانات ب�ش�أن حالته الإن�شائية و�سالمة قواعده.
فقد قام الباحثون من جامعة نيوهامب�شري ببناء
خمترب متكامل على اجل�سر التاريخي الذي
ميوج بالزحام ،على نحو ميكن �أن ي���ؤدي �إىل
تغيري النظرة �إىل م�شروعات البنية التحتية
يف امل�ستقبل ب�صفة عامة .وقال الباحثون �أن
الغر�ض من هذا اجل�سر لي�س جمرد املرور من
فوقه ،بل �إنه ي�ستطيع �أن يعلمنا ب�ش�أن العامل من
حولنا .كما يوفر اجل�سر الذكي معلومات ميكن
�أن ت�ساعد يف تطوير اجليل املقبل من اجل�سور
ب�أعلى درجات ال�سالمة والكفاءة الهند�سية.
مت جتهيز اجل�سر ب���أرب��ع�ين وح��دة ا�ست�شعار
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خمتلفة تقوم مبهام الت�شخي�ص الذاتي ،وتتيح
لهم االطالع على معلومات مثل الأداء الهيكلي
للج�سر ،وت��غ�يرات ال����وزن ،وم��ع��دالت حتمل
ال عن حركة
الأع��م��دة احلاملة للج�سر ،ف�ض ً
املرور وظروف الطق�س ،ومن�سوب املياه ،وحركة

املد واجل��ذر .كما مت جتهيز اجل�سر بتوربينة
تعمل بطاقة املد واجل��زر ،وميكن ا�ستخدامها
�أداة لقيا�س مدى كفاءة ا�ستخدام هذا النوع
من الطاقة كبديل عن الطاقة ال�شم�سية يف
امل�ستقبل.

من أخبار المدن العربية

مركز ال�شيخ عبد اهلل ال�سامل الثقايف يف الكويت يفوز بجائزة �أف�ضل م�شروع
على م�ستوى املتاحف عاملي ًا

فاز مركز ال�شيخ عبد اهلل ال�سامل الثقايف بجائزة م�ؤ�س�سة املباين العاملية ك�أف�ضل م�شروع هند�سي عن فئة املرافق العامة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال
افريقيا لعام  .2018ونال امل�شروع �شهادة خم�س جنوم ليت�أهل للفوز باجلائزة الأكرب عن فئته والتي �ست�شمل كل قارات العامل والتي �سيعلن عن نتائجها
النهائية يف �شهر دي�سمرب املقبل خالل حفل تكرمي بالعا�صمة الربيطانية لندن .يذكر �أن م�ؤ�س�سة «جائزة املباين العاملية» الربيطانية مقرها �إمارة دبي
تقوم بتكرمي الفائزين بجوائزها يف جمال البناء والتعمري يف ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا مب�شاركة نخبة من قادة البناء والتعمري حول العامل.
يحت�ضن املركز �أكرث من خم�سة متاحف فريدة من نوعها على م�ستوى العامل مت ت�شييده ح�سب �أحدث املوا�صفات واملقايي�س الدولية ويعترب من املباين
املميزة التي تلتزم باملعايري البيئية العاملية .وت�ضم املتاحف �أكرث من � 22صالة عر�ض حتتوي على اكرث من ثالثة �آالف قطعة ،وعمل على جتهيز هذا
ال�صرح الثقايف ما يزيد على  100م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة من  13بلدا ما يعد تعاونا دوليا مميزا قامت به الكويت.
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من أخبار المدن العربية

بابل يف قائمة يون�سكو
وافقت جلنة ال�تراث العاملي ملنظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (يون�سكو)
خالل دورتها ال�سنوية الثالثة والأربعني يف
باكو على �إدراج موقع بابل الأثري التاريخي
على قائمتها .فقد مت طرح ملف بابل من
خم�س مرات منذ العام  ،1983بهدف ت�سجيل
هذا املوقع التاريخي لبالد ما بني النهرين
املمتد على م�ساحة ع�شرة كيلومرتات على
بعد نحو مئة كيلومرت جنوب بغداد .يذكر
�أن مدينة بابل يزيد عمرها عن �أربعة �آالف
�سنة «�أكرب مدينة م�أهولة بال�سكان يف التاريخ
القدمي».

 ...ومدافن دملون تراث عاملي
�أدرجت منظمة اليوني�سكو موقع تالل مدافن
دملون الواقعة يف البحرين على قائمة الرتاث
العاملي ،والتي تت�ألف من  21موقعا �أثريا
تقع يف اجل��زء الغربي من اجلزيرة ،و�أن 6
من هذه املواقع مقابر تت�ألف من ع�شرات
�إىل عدة �آالف من املدافن� ،إذ يبلغ �إجمايل
ع��دده��ا  11774ق�برا تتخذ �شكل �أب���راج
�أ�سطوانية منخف�ضة .واملدافن تعد �شاهدا
على ازدهار ح�ضارة دملون يف وقت مبكر يف
الألفية الثانية قبل امليالد.
وتعد تالل مدافن دملون ثالث موقع بحريني
يدرج على القائمة بعد موقع قلعة البحرين
يف ال��ع��ام  2005وم��وق��ع ط��ري��ق ال��ل���ؤل���ؤ يف
املحرق العام .2012
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بوابة الدرعية التاريخية تفتح �أبوابها يف دي�سمرب القادم
تقوم هيئة تطوير بوابة الدرعية على تطوير
وتهيئة البنية التحتية بالدرعية وت�أهيلها
مبا يتوافق مع الطلب املتزايد على �أن�شطة
ال�ضيافة ال�سياحة والرتاثية ،حيث �سيتم
االط�ل�اق الر�سمي مل�شروع ب��واب��ة الدرعية
�سيكون يف دي�سمرب (كانون الأول) املقبل.
وي���أت��ي ت��ط��وي��ر امل�����ش��روع ارت��ب��اط��ا بـ”ر�ؤية
ال�سعودية .”2030
يذكر �أن هيئة تطوير بوابة الدرعيّة ت�أ�س�ست
يف يوليو (مت���وز) ،ب��ه��دف تطوير الدرعيّة
ب�صفتها موقعاً تاريخياً مهماً يف ال�سعودية
خا�صة و�أنها حتت�ضن حي الطريف امل�سجل
يف قائمة الرتاث العاملي باليون�سكو.

حفر وتنقيب يف قلعة فيليك�س االثرية يف عكار اللبنانية
�أنتهت البعثة االثرية الهنغارية  -اللبنانية من
�أعمال احلفر والتنقيب يف قلعة « فيليك�س»
بالقرب من دي��ر �سيدة القلعة يف منجز -
عكار ،لإب��راز املعامل التاريخية واحل�ضارية
والأث��ري��ة للقلعة .فقد ب���د�أت الأع��م��ال يف
يونيو  2018بر�سم اخلرائط وحتديد �أماكن
الكنائ�س وا�ستكملت يف مايو املا�ضي ببدء
التنقيب واحل��ف��ر .و�أظ��ه��رت النتائج وجود
بقايا معبد روماين يف املوقع احلايل للقلعة،
وكني�سة �أوىل من القرون الو�سطى تظهر �آثار
�إع��ادة �إالع��م��ار فيها ،رمب��ا بعد ان تهدمت
نتيجة الزلزال القوي بالإ�ضافة �إىل العديد
من الأثار.
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األخيرة
�أطلق امل�ؤمتر العام الثامن ع�شر ملنظمة املدن العربية ،الذي انعقد يف مدينة عمّان خالل �شهر يونيو ،2019
مبادرة لإقامة جمال�س �شبابية ت�ست�شرف م�ستقبل املدن العربية ،يقدم من خاللها ال�شباب ر�ؤاهم ووجهات
نظرهم و�أفكارهم ملوا�صلة النهو�ض مبدنهم ،حيث �سيجري تنفيذ املبادرة من خالل عمل م�شرتك بني مركز
البيئة للمدن العربية ،وجمموعة العمل الثقايف للمدن العربية.
والفل�سفة اجلوهرية وراء امل�ضي يف فكرة جتعل ال�شباب �شريكاً وم�ساهماً يف التخطيط للم�ستقبل� ،أننا –
نحن العرب -ال ميكننا �أن ننتظر مئات ال�سنني ،وال حتى ع�شرات ال�سنني ،كي ن�صنع لأنف�سنا �سياقاً تاريخياً
كالذي عربته الأمم الأخرى التي تكرّ�ست عندها قيم املدنيّة واملواطنة ،كي ت�صري تلك القيم موجودة يف
ال عن وجودها يف ن�صو�ص القانون التي يحرتمها النا�س ،ويعملون بها .لذا،
املمار�سة املجتمعية اليومية ،ف�ض ً
فنحن م�ضطرون �إىل “حرق املراحل” ،وا�ستدعاء ال�شباب من دون ت�أخري.

ال�شباب والتنمية الثقافية يف املدن
سامر خير أحمد

ميكن �أن يبد�أ الأمر بت�شجيع فكرة املبادرات التطوعية ،بخا�صة بني ال�شباب ،ال بغر�ض خدمة املجتمعات
وح�سب ،على �أهمية ذلك ،و�إمنا كي نطوّر فكرة “االنتماء” لدى ال�شباب .علينا �أن نقول لهم� :إنه ال م�شاعر
وطنيّة حقيقية ما مل تكن تدفع �صاحبها للبناء .ال يكفي �أن ت�شعر بحب وطنك� ،إن مل ترتجم ذلك احلب
يف فعل يخدم النا�س ،وال تنتظر منه مك�سباً �أو م�صلحة .لكن علينا �أن ندرك �أي�ضاً �أن اخلدمة التطوعية
املفيدة ،ال يجوز �أن تكون �إكراهية �أو �إلزامية ،لأنها �ساعتها �ستكون مبثابة واجب ثقيل الظل ،ال ي�صنع فرقاً،
وال يرتك �أثراً عميقاً ميكث يف الأر�ض.
لكن ،ماذا –يف هذا ال�سياق -عن )1 :ت�شابه املبادرات وتكرار م�ضامينها؛  )2عدم التن�سيق بني املبادرات
وعمل كل منها ب�شكل م�ستقل عن الأخريات؟ وهو ما قد يرتافق مع انت�شار تلك املبادرات ال�شبابية التي
تعمل تطوعياً يف جماالت خدمة املجتمع وم�ساعدة �أفراده وتوفري املعرفة له؟
نظرياً ،قد ال يكون ثمة م�شكلة يف امل�س�ألتني .ذلك �أنه لي�س ثمة مبادرة واحدة ،وال جهة واحدة ،قادرة على
�أن تفعل كل �شيء ،و�أن توجه ر�سالتها لكل النا�س .هكذا ،يكون تكرار املبادرات مبثابة تكرار لظهور الورود
يف احلقل ،وهو �أمر حممود .فيما يكون ا�ستقالل كل منها عن الأخريات مبثابة �إعادة توجيه للر�سالة ب�صيغة
ونكهة جديدتني.
رغم ذلك ،علينا االعرتاف �أن اجتماع اجلهود يف “�صيغ وطنية” يظل �أف�ضل من ت�شتتها .ذلك �أن املبادرة
الواحدة قادرة على �أن تخدم فئة حمدودة من املجتمع ،قد ال تتجاوز مئات الأ�شخا�ص .وذلك ،رغم جدواه
وقيمته ،يظل �أقل جدوى من مبادرة وطنية كربى توجه يف الوقت نف�سه ل�شرائح وا�سعة من املجتمع ،وت�صل
�إىل مئات �آالف النا�س دفعة واحدة ،انطالقاً من الإميان ب�أن “هويّة املدينة” م�س�ؤولية جماعية ملواطنيها.
واحلال �أن البلديات العربية مدعوة اليوم للم�ساهمة يف هذا امل�شروع ال�شبابي اجلديد ،بحيث ت�شكل
مظالت للمجال�س ال�شبابية ،بالتن�سيق مع جامعتها وم�ؤ�س�ساتها التطوعية واملدنية ،وبال�شراكة مع جمموعة
العمل الثقايف للمدن العربية.
مدير عام م�ؤ�س�سة جمموعة العمل الثقايف للمدن العربية
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