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االفتتاحية

»تنمية م�شتدامة.. و�شراكة اأق�ى« كان هذا عن�ان م�ؤمترنا العام الثامن ع�شر الذي انعقد 

مبثابة  وجاء   .2019 /حزيران  ي�ني�   25-24 الها�شمية  الأردنية  باململكة  عّمان  مدينة  يف 

مدننا  امل�شتدام يف  النم�  العربية على طريق  املدن  منظمة  مل�شرية عمل  انطالقة جديدة 

العربية.

الخر  والنفتاح على  وال�شراكة  التعاون  تفعيل  اإىل  باأم�س احلاجة  الي�م  املدن  باتت  فقد 

لتحقيق  ت�شعى  املدن  واأن  ل�شيما  املمار�شات  واأف�شل  الناجحة  التجارب  من  وال�شتفادة 

اأعمال  ل حمال عنه.. ومن خالل  رئي�شياً  تعترب مطلباً  والتي  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف 

م�ؤمترنا العام الثامن ع�شر اأكد قادة واأمناء وعمداء وروؤ�شاء املدن والبلديات العربية على 

اأهمية ال�شراكة مبفه�مها ال�ا�شع وفتح اأفاق جديدة من العمل اجلماعي يف ظل التحديات 

الكامل  ال�شم�ل  و�شمان  امل�شتدامة  التنمية  لتحقيق  نعي�شها  التي  املت�شارعة  واملتغريات 

لل�شاكنني .

لقد اتخذت منظمة املدن العربية منذ تاأ�شي�شها يف اخلام�س ع�شر من مار�س / اأذار 1967 

على  تعاون  وعالقات  �شراكات  من  به  تق�م  ما  من خالل  املدن  دور  تعزيز  عاتقها  ،على 

امل�شت�يني الإقليمي والدويل بالإ�شافة اإىل الربامج واخلطط وال�شرتاتيجيات التي تن�شجم 

مع ت�جهات اأجندة التنمية امل�شتدامة للعام 2030 والتي من �شاأنها اأن حتقق نقلة ن�عية يف 

برامج التنمية على كافة امل�شت�يات خا�شة واأن املدن والإدارات املحلية  والبلدية اأ�شبحت 

الإدارة  اأن  امل�شتدام. ويجمع اخلرباء على  النم�  النطالق نح� عملية  اأ�شا�شية يف  ركيزة 

والذي يفرت�س  والدويل  املحلي  الإمنائي  العمل  املحلية اجلديدة هي عن�شر من عنا�شر 

اأن يحظى بالهتمام الذي ي�شتحق، من اأجل خلق م�شار جديد للنم� و نظـــام اأكرث كفاءة 

ن�شب�  ما  وهذا  العربية..  ملدننا  واملرتابطة  ال�شاملة  التنمية  حتقيق  يف  ي�شاعد  وفاعلية 

اليه  من خالل تكاتف اجله�د واتخاذ القرارات التي تعزز م�شرية عملنا التنم�ي العربي 

امل�شرتك.

و�شاكنيها  العربية  باملدينة  للنه��س  العربية  املدن  منظمة  به  تق�م  الذي  الدور  �ش�ء  ويف 

والجتماعية  القت�شادية  الثالثة  بابعادها  ال�شبعة ع�شر  التنمية  اهداف  لتحقيق  و�شعيها 

وبني  وبراجمها  ا�شرتاتيجياتها  بني  الربط  على  تعمل  وم�ؤ�ش�شاتها   املنظمة  فاإن  والبيئية 

اأهداف وغايات التنمية امل�شتدامة.

لقد ا�شبحت التنمية تفر�س نف�شها كمفه�م عملي للم�شاكل املتعددة والتحديات التي ت�اجه 

املدن.. فالتنمية ت�شمح بتقييم املخاطر ون�شر ال�عي وت�جيه العمل على امل�شت�يات املحلية 

والقليمية والدولية. 

          

الأمني العام   

ت��ن��م��ي��ة م��س��ت��دام��ة .. 
وشراكة اقوى
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رئيس التحرير
م.  أحمد حمد الصبيح

أمين عام منظمة المدن العربية

هيئة التحرير
- 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 15 دينار كويتي
- األفراد 8 دنانير كويتية

- األفراد في الدول األجنبية: 10 دنانير كويتية

المقاالت 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
هات�����ف: 24849705 / 24849706 / 2489708

فاكس: 24849322 / 24849319
www. arabtowns. org :موقع المنظمة االلكترني

ato@arabtowns. org :ال�ب�ري����د اإلل�ك�ت���رون���������ي
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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 

2019 بمشاركة أمناء وعمداء ورؤساء  24-25 يونيو/حزيران  الفترة  الثقافي في مدينة عّمان بالمملكة األردنية الهاشمية خالل  الحسين 

وقادة مدن وبلديات أعضاء في المنظمة وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء وممثلي المنظمات والهيئات العربية واإلقليمية 

والدولية.
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الذكر  من  باآيات  الفتتاح  حفل  ا�شتهل  وقد 

احلكيم بعد ذلك مت عر�س فيلم عن الإجنازات 

يف  الها�شمية  الأردنية  اململكة  حققتها  التي 

م�شرية العمل التنم�ي، تبعه فيلم تعريفي عن 

واأهدافها  وم�ؤ�ش�شاتها  العربية  املدن  منظمة 

 1967 العام  يف  تاأ�شي�شها  منذ  واإجنازاتها  

يف الك�يت.

رئي�س   – الكربى  عّمان  اأمني  معايل  واألقى 

ال�ش�اربه  ي��شف  الدكت�ر  العام  امل�ؤمتر 

باأ�شم  وي�شرفني  »ي�شرين  فيها:  قال  كلمة 

واأخ�اين  عمان  واأهايل  عمان  اأمانة  جمل�س 

اأمناء عمان   .. عمان  �شبق�ين خلدمة  ممن 

مدينتنا،  يف  الي�م  ن�شتقبلكم  اأن  ال�شابقني 

اأعمال امل�ؤمتر  التي تفتح ذراعيها لحت�شان 

العربية،  املدن  ملنظمة  ع�شر  الثامن  العام 

ال�شرية وامل�شرية وعلى مر  وقد كانت عّمان 

العق�د �شريكة اأ�شا�شية لهذه املنظمة العربية 

ال�شقيقة  العربية  املدن  ولكافة  العريقة، 

الي�م نتطلع معكم  الأع�شاء فيها، وها نحن 

يف  امل�شاهمة  اإىل  امل�ؤمتر  هذا  خالل  من 

تكري�س م�شاهمات  املنظمة عرب  دور  تعظيم 

�شراكات  وبناء  اأعمالها،  يف  العربية  املدن 

جديدة مع م�ؤ�ش�شات دولية معتربة، غر�شنا 

وتنميتها،  العربية  مبدننا  الرتقاء  جميعاً 

من  املحلية  الإدارة  تط�ير  العامل  وم�شاركة 

اأجل تقدم الإن�شان وازدهار الب�شرية”.

وا�شاف د. ال�ش�اربه: “نحن ندرك اأن العامل 

جديدة،  متطلبات  ذات  حقبة  الي�م  يدخل 

معها،  وم�شروعاتنا  عملنا  ن�اءم  اأن  علينا 

الذي  التكن�ل�جي  التحّ�ل  الرئي�س  عن�انها 

يتيح اخلدمات ل�شاكني املدن بي�شر. وميكنني 

الأمني العام ملنظمة املدن العربية يلقي كلمته

كلمة اأمني عمان د. ي��شف  ال�ش�اربه

علينا مواءمة عملنا 
ومشروعاتنا مع الحقبة 

الجديدة التي يعيشها 
العالم

❞
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أنشطة المنظمة

اأمني عام  منظمة املدن العربية واأمني عمان ودولة رئي�س ال�زراء الأردين يف الفتتاح الر�شمي للم�ؤمتر العام

اأبرز ما ه�  الي�م  تعد  املهمة  اإن هذه  الق�ل 

مطل�ب من م�ؤ�ش�شاتنا يف العامل العربي، نظراً 

املبا�شرة  اخلدمات  من  قرباً  الأكرث  لك�نها 

يق�د  اإذ  للم�اطن،  الي�مية  باحلياة  املتعلقة 

العملية  يف  املجتمع  �شرائح  كافة  اإدماج  اإىل 

اآفاق  وت��شيع  الت�شغيل  زيادة  عرب  التنم�ية 

ومبادرات  واملت��شطة  ال�شغرية  امل�شروعات 

العمل التط�عي وبناء قدرات الأفراد”.

باأن  الت�شريعات،  تط�ير  اأهمية  على  واأكد 

اأ�شبح من ال�شروري تط�ير عمل م�ؤ�ش�شاتنا، 

متكينها  عن  ف�شاًل  هذا  خدماتنا،  وجت�يد 

خدمات  اإجناز  يف  ال�شريع  النطالق  من 

ن�عية  التي ل ميكن حت�شني  التحتية  البنية 

احلياة يف املدن من دونها، ومن �شمنها النقل 

تراثها  على  واحلفاظ  املدن  وتخطيط  العام 

والقت�شاد  التعليم  اآفاق  وت��شيع  العمراين 

الرقمي والت�شاركية يف العمل العام والق�شايا 

العامة.

برعاية  م�ؤمترنا  “ينعقد  ال�ش�اربه:  د.  وقال 

الها�شمية  اجلاللة  �شاحب  لدن  من  كرمية 

املعظم  احل�شني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك 

اجلامعة،  املدينة   .. عمان  يف  اهلل  حفظه 

الكبري  الأردن  اهتمام  على  يدل  ما  وه� 

من  امل�شرتك  العربي  وبالعمل  امل�ؤمتر،  بهذا 

ب�ابة املدن. لذا فقد حر�شنا اأن يرتجم هذا 

الر�شيدة يف  الها�شمية  القيادة  ت�جه  امل�ؤمتر 

احلفاظ على ت�ازن وعمق العالقات الأخ�ية 

بني الدول العربية ، طريقاً نح� دعم مدننا 

العربية يف اإجناز مهمات التنمية امل�شتدامة، 

مبا يف ذلك حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة 

لالأمم املتحدة 2030، ون�شج �شراكات متجددة 

يف  العاملة  الدولية  امل�ؤ�ش�شات  مع  ودائمة 

الأفكار  من حت�يل  التنمية، متكننا  جمالت 

املبتكرة اإىل فر�س لالأعمال وحل�ل لتحديات 

التنمية امل�شتدامة، اآخذين بالعتبار دور قادة 

ال�شيا�شات  على  الإيجابي  التاأثري  يف  املدن 

كالنقل  املدن،  يف  الي�مية  باحلياة  املعنية 

امل�شتدام، وق�شية التغري املناخي، والقت�شاد 

الأخ�شر، والطاقة املتجددة والنظيفة، وبناء 

مدن منعة وذكية، ما ي�شب يف حتقيق �شعار 

نتطلع لبناء شراكات جديدة 
مع مؤسسات دولية

معتبرة لالرتقاء بمدننا 
العربية وتنميتها 

❞
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و�شراكة  م�شتدامة،  “تنمية  امل�ؤمتر:  هذا 

اأق�ى”. 

ولفت د. ال�ش�اربه اإىل اأن مدينة عّمان  اأدركت 

لي�س  امل�شتدامة،  التنمية  روؤى  حتقيق  اأن 

املدينة  اأهايل  ودعم  �شراكة  دون  من  ممكناً 

وم�ؤ�ش�شاتها وخا�شة فئة ال�شباب يف امل�شاريع 

املتعلقة بج�انب احلياة الي�مية ، ومنها النقل 

والتكن�ل�جيا  واملناخ  والبيئة  وال�شحة  العام 

الع�شرية  الت�شريعات  من  اطار  يف  والثقافة 

.. وما املجل�س البلدي لالطفال ال ثمرة من 

ثمار هذه الروؤى.

وقال: “اأن ا�شت�شافة عّمان للجمع املميز من 

قادة املدن العربية، من روؤ�شاء واأمناء الع�ا�شم 

وممثلي  وقــادة  ال�شقيقة،  والبلديات  واملــدن 

الدولية،  وامل�ؤ�ش�شات  والهيئات  املنظمات 

فاإمنا ت�ؤكد اإدراكها �شم�لية مهمات التنمية، 

امل�شت�يني  على  فيها،  الت�شاركية  و�ــشــرورة 

تنظر  الزاوية  هذه  ومن  والــدويل،  الإقليمي 

من  م�ؤ�ش�شتني  ا�شت�شافة  يف  لدورها  عّمان 

م�ؤ�ش�شات منظمة املدن العربية، هما املنتدى 

العمل  وجمــمــ�عــة  الــذكــيــة  للمدن  الــعــربــي 

الثقايف للمدن العربية، حيث ن�شعى بال�شراكة 

مع الأمانة العامة للمنظمة ومع املدن العربية 

ال�شقيقة اإىل امل�شاعدة يف دفع التنمية قدماً 

املدن  خمتلف  يف  الهامني  امللفني  هذين  يف 

ثقة  ال�شياق  هــذا  يف  مــقــدريــن  ــاء،  الأعــ�ــش

اأ�شقائنا العرب بنا”.

واختتم كلمته لفتاً اإىل اأن انعقاد امل�ؤمتر العام 

الثامن ع�شر يف عّمان يتزامن مع احتفالت 

اململكة الأردنية الها�شمية بالذكرى الع�شرين 

جلل��س �شاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين 

العر�س، حيث  ابن احل�شني حفظه اهلل على 

الأردنيني  ثقة  ال�طنية عن  الحتفالت  تعرّب 

وتعظيم  والنه�شة،  التنمية  م�شرية  با�شتمرار 

منجزات املدن العربية جميعها، وتط�ير حياة 

كافة  ال�شقيقة  بلداننا  يف  العربي  الإن�شان 

و�ش�ل اىل مدن عربية م�شتدامة.

ملنظمة  العام  الأمني  معايل  اأكد  جهته  من 

ال�شبيح  حمد  احمد  املهند�س  العربية  املدن 

حر�س املنظمة يف تفعيل مفه�م ال�شراكة  من 

اأجل حتقيق التنمية امل�شتدامة. وقال: نلتقي 

البلد امل�شياف.. ويف عا�شمة  الي�م يف هذا 

الها�شميني، عّمان، لنبحث ونتداول يف ق�شايا 

واملراكز  العربية  مبدننا  تت�شل  وم��ش�عات 

العام  م�ؤمترنا  ي�شكل  حيث  بها..  املحيطة 

الثامن ع�شر فر�شة لبل�رة مقاربات ت�شاركية 

ومتجددة لتحقيق تنمية ح�شرية م�شتدامة.. 

تق�م على تعزيز مفه�م  التعاون وال�شراكة.

“تنمية  العام  م�ؤمترنا  عن�ان  اأن  وقال: 

دع�ة  ي�شكل  اأق�ى”  و�شراكة  م�شتدامة.. 

يعد  مل  اإذ  الع�شر..  معطيات  مع  للتاأقلم 

يكفي احلديث عن املدن ودورها يف النه��س 

املنتخبني  بقدرة  واإمنا  امل�شتدامة..  بالتنمية 

الذي  الكامل  ال�شم�ل  �شمان  على  املحليني 

وال�شتقرار،  الأمان  بتحقيق  لل�شاكنة  ي�شمح 

خا�شة  احلياة،  فر�س حت�شني  وراء  وال�شعي 

العامل،  اأنحاء  كل  ويف  الي�م،  املدن  واأن 

امل�شت�ى  على  �ش�اء  كربى  حتديات  ت�اجه 

امل�شت�ى  اأو على   .. الدميغرايف والجتماعي 

فتح  منا  يتطلب  .. مما  والبيئي  القت�شادي 

لتفعيل  اجلماعي  العمل  من  جديدة  اأفاق 

التنمية  وحتقيق  ال�شامل  مبفه�مها  ال�شراكة 

امل�شتدامة على كافة امل�شت�يات.

ومنذ  العربية  املدن  منظمة  اأن  اإىل  واأ�شار 

مار�س/ من  ع�شر  اخلام�س  يف  تاأ�شي�شها 

زالت  وما  كانت  الك�يت..  يف   1967 اأذار 

حيث داأبت على تن�يع  “بيتاً للمدن العربية” 
على  والعمل  عالقاتها..  وتعزيز  �شراكاتها 

ت�شجيع  وعلى  املختلفة،  اأن�شطتها  تكثيف 

الأع�شاء  العربية  للمدن  الفاعلة  امل�شاركة 

يف املنظمة يف جداول اأعمال التنمية املحلية 

للنه��س  �شرورياً  اأمراً  اأ�شبحت  والدولية 

والرتقاء مبدننا العربية.

اأمني عام منظمة املدن العربية يكرم دولة رئي�س ال�زراء يف الفتتاح الر�شمي للم�ؤمتر العام

المدن والمراكز الحضرية باتت 
تحتل مكانة الصدارة في 

أولويات وعمليات التنمية

❞
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أنشطة المنظمة

احل�شرية  واملراكز  املدن  اأن  ال�شبيح  واأكد 

اأول�يات  يف  ال�شدارة  مكانة  حتتل  باتت 

اإحداث  اإىل  وحتتاج  التنمية،  وعمليات 

خططها  اإجناز  يف  ت�شاعدها  حت�لت 

التنمية  عملية  اأن  اإذ  التنم�ية..  وبراجمها 

املختلفة،  وخمارجها  مبداخلها  امل�شتدامة 

تبقى اأمراً �شرورياً للنه��س مبدننا العربية. 

عمل  ور�شتي  اإقامة  على  “حر�شنا  وقال: 

بالتزامن مع م�ؤمترنا العام الثامن ع�شر ح�ل 

“الذكاء ال�شطناعي واأنرتنت الأ�شياء لدعم 
ا�شتدامة املدن” و“اإدارة املعرفة واملعل�ماتية 

بني  م�شرتك  بتنظيم  العربية”  املدينة  يف 

ن�شر  على  با�شتمرار  تعمل  التي  م�ؤ�ش�شاتنا 

برامج التنمية امل�شتدامة”.

واختتم ال�شبيح كالمه قائاًل: اأن م�ؤمترنا العام 

وخمرجاته  ومناق�شاته  بح�اراته  ع�شر  الثامن 

ويف  للنم�  جديد  م�شار  خلق  يف  يُ�شهم  �ش�ف 

ي�شاعد يف حتقيق  وفاعلية  كفاءة  اأكرث  نظـــام 

التنمية ال�شاملة واملرتابطة ملدننا العربية.

العربية عن  املدن  اأمني عام منظمة  واأعرب 

الها�شمية  اجلاللة  ل�شاحب  وتقديره  �شكره 

املعظم،  احل�شني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك 

ملك اململكة الأردنية الها�شمية – حفظه اهلل 

ورعاه على رعايته الكرمية لأعمال امل�ؤمتر. 

اأمني  ملعايل  وتقديره  �شكره  عن  عرب  كما 

ح�شن  على  ال�ش�اربه  ي��شف  الدكت�ر  عّمان 

م��ش�ل  وال�شكر  ال�شيافة،  وكرم  ال�شتقبال 

وال�شي�ف  البلديات  وروؤ�شاء  املدن  لقادة 

لأعمال  والت�فيق  النجاح  متمنياً  الأعزاء.. 

الربامج  واعتماد  القرارات  واتخاذ  امل�ؤمتر 

عملنا  م�شرية  تعزز  التي  وال�شرتاتيجيات 

التنم�ي العربي امل�شرتك.

عام  اأمني  قدم  الر�شمي  الفتتاح  ختام  ويف 

حمد  احمد  املهند�س  العربية  املدن  منظمة 

ال�زراء  رئي�س  لدولة  تكرمياً  درعاً  ال�شبيح 

الدكت�ر عمر الرزاز.

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 

❞
د. ي��شف ال�ش�اربه يت��شط اأمناء عّمان ال�شابقني
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من اجتماع امل�ؤ�ش�شات

من  جملة  مناق�شة  الجتماع  خالل  مت   

التي  واخلطط  بالربامج  تت�شل  امل��ش�عات 

العمل  خطة  اإطار  يف  امل�ؤ�ش�شات  بها  تق�م 

التي اتخذتها منظمة املدن العربية يف الدورة 

يف  التنفيذي  للمجل�س  واخلم�شني  الرابعة 

ن�اك�ش�ط 2017 . كما ا�شتعر�شت امل�ؤ�ش�شات 

�شيتم  والتي  التي متت  والفعاليات  الأن�شطة 

تنفيذها يف الفرتة القادمة.

على  ال�ش�اربه  د.  عّمان  اأمني  اأكد  بداية 

دعم  يف  العربية  املدن  منظمة  دور  اأهمية 

باعتبارها  العربية  مدننا  يف  التنمية  م�شرية 

نب�س ال�شارع العربي يف جمال العمل التنم�ي 

وحث الإدارات املحلية على م�اكبة التط�رات 

واملتغريات من ح�لنا يف دول العامل.

املدن  منظمة  عام  اأمني  اأ�شاد  جانبه  من 

العربية معايل املهند�س احمد حمد ال�شبيح 

به  يق�م�ن  وما  امل�ؤ�ش�شات  مدراء  بجه�د 

اأهداف  تخدم  متن�عة  واأن�شطة  اأعمال  من 

للمدن  خري  فيه  ملا  وم�ؤ�ش�شاتها  املنظمة 

العربية وال�شاكنني. م�ؤكداً اأهمية التعاون بني 

امل�ؤ�ش�شات يف تفعيل مفه�م ال�شراكة والنفتاح 

على اأف�شل التحارب واخلربات الناجحة. 

وحتدث اأمني عام منظمة املدن العربية عن 

اأن  اإىل  واأ�شار  العربية  املدن  تنمية  �شندوق 

للظروف  نتيجة  تاأثرت  ال�شندوق  عمل  األية 

والتط�رات التي ت�شهدها مدن عربية.

املعهد  عام  مدير  نائب  ا�شتعر�س  جهته  من 

اجتماع المؤسسات 

برامج وأنشطة وفعاليات .. وإنجازات متميزة
عقدت المؤسسات التابعة لمنظمة المدن العربية اجتماعًا قبل انعقاد الدورة السادسة والخمسين للمجلس التنفيذي 24-25 يونيو/ حزيران 

2019 في العاصمة األردنية عّمان، برئاسة أمين عام المنظمة معالي المهندس احمد حمد الصبيح وأمين عّمان الكبرى معالي الدكتور 

يوسف الشواربه. 
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أنشطة المنظمة

العربي لإمناء املدن عبد اهلل ال�شبيل برامج 

املدن،  تنمية  ا�شرتاتيجية  يف  املتمثلة  املعهد 

احل�شرية  املرا�شد  وال�شباب،  الأطفال 

اأهداف  اإىل  واأ�شار  الب�شرية   امل�ارد  وتنمية 

منظمة  اأهداف  حتقق  التي  الربامج  هذه 

املدن العربية. 

لإمناء  العربي  املعهد  اأن  اإىل  ال�شبيل  واأ�شار 

 2018 اأبريل  من  الفرتة  يف  عمل  املدن 

هيكلته  اإعادة  على    2019 ي�ني�  اإىل 

خطة  و�شع  بهدف  احلايل  ال��شع  وحتليل 

لكل  ت�شغيلية  وخطط  للمعهد  ا�شرتاتيجية 

برنامج. كما  اأ�شار اإىل اأن املعهد يعمل على 

اجلهات  من  مع عدد  �شراكات  وتعزيز  خلق 

ح�شة  الأمرية  م�ؤ�ش�شة  بينها  من  الفاعلة 

ال�شديري اخلريية، رواد املعرفة  اأحمد  بنت 

امل�ؤ�ش�شة اخلريية لرعاية  للتدريب والتعليم، 

الدولية  اأفالط�ن  منظمة  اإخاء،   – الأيتام 

املرونة  لبناء   Resurgence )اأم�شرتدام(  

املحلية يف الدول العربية  )لندن(  وم�ؤ�ش�شة 

احل�شرية  والتنمية  للبح�ث   GORA
)ني�ي�رك(.

قــام  الــتــي  الأنــ�ــشــطــة  ال�شبيل  وا�ــشــتــعــر�ــس 

يف  ومتثلت  املا�شية  الــفــرتة  يف  املعهد  بها 

لندن،   - واملرنة  الذكية  املدن  م�ؤمتر  تنظيم 

والأ�شر  ال�شغرية  امل�شروعات  م�ؤمتر  تنظيم 

تنظيم  اأغــاديــر،   – للتنمية  كرافد  املنتجة 

عن�ان  حتــت  للت�شجري  الــعــ�ــشــرون  ــدوة  ــن ال

املكرمة  مكة  لــظــروف  املــالئــم  )الت�شجري 

باملنطقة املركزية وامل�شاعر املقد�شة( - مكة 

املكرمة.  وامل�شاركة يف تنظيم امل�ؤمتر الدويل 

معي�شة  لتحقيق  البيئية  الكفاءة  لال�شتدامة: 

من  عدد  اإىل  بالإ�شافة  القاهرة،   – اف�شل 

امل�شاركات باأوراق عمل يف عدد من امل�ؤمترات 

العربية والإقليمية والدولية.

واختتم ال�شبيل مداخلته باأجندة عمل املعهد 

للفرتة ابريل 2019 اإىل ي�ني� 2020 وت�شمنت 

بينها  من  والفعاليات  الأن�شطة  من  عدد 

دورات تدريبية ح�ل اإدارة املخاطر واأ�شاليب 

،اإدارة  اأثارها  ومعاجلة  الك�ارث  من  احلد 

خماطرها،  معاجلة  و  البلدية  ال�شتثمارات 

اإدارة  امل�شتمر يف  للتح�شني  كايزن  تطبيقات 

بناء  احل�شري  التخطيط  البلدية،  امل�شاريع 

ال�شراكات  امل�شتدامة،  التنمية  اأهداف  على 

وتطبيقات  البلدية  امل�شاريع  يف  املجتمعية 

التكاليف  وخف�س  النفاق  تر�شيد  كايزن يف 

امل�شاريع  من  وغريها  البلدية،  امل�شاريع  يف 

وامل�ؤمترات والندوات.

العربية  املــدن  جائزة  عــام  مدير  ثم حتــدث 

ب�شياغة  امل�ؤ�ش�شة  قيام  عن  البدر  عي�شى 

للج�ائز  واملــ�ا�ــشــفــات  الــ�ــشــروط  ــة  ــش ودرا�

الهيئة  يف  اعتمادها  مت  الــتــي  امل�شتحدثة 

ال�شت�شارية العليا يف دورتها الثالثة ع�شر يف 

التنفيذي   املجل�س  واجتماع   2017 الدوحة  

وذلــك    2018 الــربــاط  55 يف  الــ  ـــدورة  ال

الذكية  للمدن  العربي  املنتدى  مع   بالتعاون 

مت  ثــم  ومــن  العربية  للمدن  البيئة  ومــركــز 

طرحها وهي: 

1 - جــائــزة املــــدن املــ�ــشــتــدامــة: )املــديــنــة 
امل�شتدامة واملرنة( و)املدينة املبدعة(.

2 - جائزة التميز للتح�ل الإلكرتوين والذكي. 

الأمانة  مع  بالت�شاور  اأنه  اإىل  البدر  ولفت 

العامة ملنظمة املدن العربية مت متديد فرتة 

ع�شرة  الرابعة  للدورة  الرت�شيحات  ا�شتالم 

اأكرب  لإعطاء فر�شة  ملدة �شنة وذلك حر�شاً 

للمدن التي ترغب يف امل�شاركة.

اأن  البدر  عي�شى  اجلائزة  عام  مدير  واأكد 

ه�  ما  كل  م�اكبة  على  حتر�س  امل�ؤ�ش�شة 

لتحقيق  العمل  اآلية  تط�ير  اجل  من  جديد 

تن�شجم  التي  العربية  املدن  منظمة  اأهداف 

مع اأهداف التنمية امل�شتدامة. م�شرياً اإىل اأن 

ت�ثيقي  كتاب  اإعداد  ب�شدد  حالياً  امل�ؤ�ش�شة 

جل�ائز الدورة الثالثة ع�شر كما جرت العادة 

بعد كل دورة.

بدوره ا�شتعر�س مدير عام مركز البيئة للمدن 

العربية خالد بدري باأن املركز قام بالعديد من  

الأمني العام يلقي كلمة يف اجتماع امل�ؤ�ش�شات

خطط وإستراتيجيات تدعم 
مسيرة العمل التنموي 

في المدن العربية

❞
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وفعاليات  اأن�شطة  الإجنازات من خالل عدة 

والت�عية  التثقيف  عملية  تعزيز  اأبرزها  من 

البيئية  عرب عدد من الإ�شدارات والن�شرات، 

ون�شر  الجتماعي  الت�ا�شل  تقنيات  تط�ير 

اإىل  بالإ�شافة  املعرفة  ونقل  البيئي  ال�عي 

يف  وم�شاركاته  املركز  ينظمها  التي  الربامج 

املحلية  واملعار�س  العمل  وور�س  امل�ؤمترات 

والعربية والدولية.

عطيات  جمانة  املهند�شة  ا�شتعر�شت  ثــم 

الذكية  للمدن  العربي  املنتدى  عــام  مدير 

املنتدى  قام  التي  والفعاليات  الأن�شطة  اأبرز 

العمل  ــس  ور� مــن  عــدد  بينها  مــن  بتنفيذها 

بعن�ان  عمل  ور�ــشــة  التدريبية:  والــــدورات 

املــدن  يف  والـــذكـــي  الإلـــكـــرتوين  “التح�ل 
يف  امل�شتقبل”  واإ�شت�شراف  ال�اقع   – العربية 

الرباط، ور�شة تدريبية بعن�ان “املدن الذكية 

حتديات ومق�مات النجاح” يف مدينة البرتاء، 

ور�شة “التح�ل الإلكرتوين والذكي يف املدن 

واإ�شت�شراف  الــ�اقــع   - العربية  والبلديات 

دورة  اللبنانية.  ج�نيه  مدينة  يف  امل�شتقبل” 

 Android« متخ�ش�شة  فنية  تــدريــبــيــة 

Studio« يف العا�شمة الأردنية عّمان، ور�شة 
املدن  مق�مات  و  “عنا�شر  بعن�ان  تدريبية 

الذكية ” يف ال�شكندرية. اإ�شافة اإىل امل�شاركة 

بعدد من اأوراق العمل يف م�ؤمترات وملتقيات 

للمدن  العربي  )امل�ؤمتر  بينها  من  �شلة  ذات 

�شلطنة ُعمان، )الي�م  امل�شتدامة(  �شاللة – 

العلمي ال�شاد�س لكلية الهند�شة التكن�ل�جية( 

العربي  املنتدى  و)ملتقى  الــزرقــاء  بجامعة 

للمدن الذكية( يف ا�شطنب�ل.

كما بينت اأن املنتدى قام بت�شميم وبرجمة امل�قع 

الإلكرتوين للمنتدى باللغة الإجنليزية، وت�شميم 

الرتاث  مل�ؤ�ش�شة  الإلكرتوين  امل�قع  وبرجمة 

واملدن التاريخية العربية. كما عمل املنتدى على 

و�شع معايري وم�ؤ�شرات خا�شة باملنتدى العربي 

للمدن الذكية لقيا�س املدن الذكية.

وا�شتعر�شت عطيات خارطة طريق لالأع�ام 

2019 - 2020 تن�شجم وتت�افق مع اأهداف 
من  امل�شتمدة  الذكية  للمدن  العربي  املنتدى 

ومتثلت   .2020 امل�شتدامة  التنمية  اأهداف 

التطلعات والروؤى امل�شتقبلية للمنتدى العربي 

للمدن الذكية يف:

املدن  لقيا�س  عربية  فنية  بناء مرجعية   - 1
يف  الأوىل  العربية  الن�شخة  لتك�ن  الذكية 

جمال قيا�س املدن الذكية بال�شراكة مع خرباء 

من العامل العربي والعامل الغربي.

2 - نقل التجارب العاملية الناجحة يف جمال 
الذكية  املدن  من�ذج  بالأخ�س  الذكية  املدن 

.BIM-CIM

3 - التعاون ما بني املدن العربية كافة لردم 
الفج�ة ما بني املدن املتقدمة يف جمال املدن 

الذكية واملدن النا�شئة .

اخلا�س  القطاع  مــع  امل�شاهمة  تفعيل   -  4
ب�شكل ت�شاركي من خالل )امل�ؤمترات وال�ر�س 

وامللتقيات... وغريها( وب�شكل تطبيق عملي.

املدن  الت�اأمة يف جمال  م��ش�ع  تعزيز   -  5
الذكية ما بني املدن العربية و املدن العربية 

الأجنبية على اأن تك�ن ت�اأمة عملية ولي�شت 

ورقية.

6 - ت�فري خدمات التاأهيل والتدريب للكـ�ادر 
الب�شرية يف جمـــال تقنيـة املعل�مـات والتح�ل 

بني  احلديثة  والإدارة  والذكي  الإلكتـروين 

املدن العربيـــة.

الــرتاث  م�ؤ�ش�شة  عــام  مدير  اأكــدت  بــدورهــا 

بن  املــ�ؤدب  اأمــال  العربية  التاريخية  واملــدن 

قدماً  امل�شي  على  امل�ؤ�ش�شة  حر�س  غربال 

اأهــداف  اأجــل حتقيق  من  عملها  م�شرية  يف 

ب�شيانة  يتعلق  فيما  العربية  املــدن  منظمة 

نطاق  يف  الـــرتاثـــي،  ـــدن  امل ر�ــشــيــد  واإدارة 

امل�اثيق  حترتم  مالئمة  عربية  اإ�شرتاتيجية 

واأن  خا�شة  امليدان  يف  الدولية  والتفاقيات 

امل�ؤ�ش�شة ترتبط باتفاقيات تعاون مع عدد من 

املنظمات الإقليمية والدولية ذات ال�شلة.

أنشطة وفعاليات تتصل 
بأهداف التنمية المستدامة

❞

م�ؤ�ش�شات املنظمة يف الجتماع
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أنشطة المنظمة

بها  تق�م  التي  العمل  خطة  وا�شتعر�شت 

ومتثلت   2020  –  2018 للفرتة  امل�ؤ�ش�شة 

بينها: تدعيم  اأن�شطة وفعاليات من  يف عدة 

لتتّبع  والعمراين  املعماري  ــرتاث  ال مر�شد 

الآثـــار  و�شرقة  لــلــذاكــرة  التدمري  عمليات 

املعّر�شة  العربية  املــدن  يف  بها  واملــتــاجــرة 

للحروب والنزاعات امل�شلحة، ت�شجيع وتقدمي 

الدعم جلميع اجلهات املعنية بت�ثيق الرتاث 

العربي، تعميم التجارب الناجحة يف ميدان 

ومقاربة  ت�ظيفها  واإعــــادة  املــعــامل  ترميم 

تنظيم   ، حــّي  كــرتاث  العتيقة  املــدن  �شيانة 

املــدن  جميع  تهم  م�ا�شيع  حــ�ل  ملتقيات 

خ�ش��شا  تتمح�ر  امل�ؤ�ش�شة  يف  الأعــ�ــشــاء 

ح�ل اإ�شكالية الت�فيق بني متطلبات التنمية 

التاريخية،  املدن  على  املحافظة  ومتطلبات 

العمل على زيادة عدد املدن العربية وامل�اقع 

ـــرتاث  ـــة املــ�ــشــجــلــة �ــشــمــن قــائــمــة ال ـــري الأث

بني  التن�شيق  من  مزيد  على  العمل  العاملي، 

واجلمعيات  امل�ؤ�ش�شات  وخمتلف  امل�ؤ�ش�شة 

واإحــكــام  ـــرتاث،  ال بــ�ــشــ�ؤون  الأهــلــيــة املهتمة 

اجلامعية  امل�ؤ�ش�شات  خمتلف  بني  التن�شيق 

يتعلق  فيما  الــرتاث  يف  العاملة  وامل�ؤ�ش�شات 

بالربامج التدري�شية وتقدمي الدعم يف جمال 

وتــاأهــيــل اخلريجني  ــحــاث  الــدرا�ــشــات والأب

املعماريني والعاملني يف جمال الرتاث، تنمية 

برامج تعاون مع املنظمات العاملية والإقليمية 

اإدارة  تهم  م�ا�شيع  حــ�ل  ملتقيات  لتنظيم 

واإحكام  تط�ير  العمل على  التاريخية،  املدن 

والأوامــــر  الــقــ�انــني  خمتلف  بــني  التن�شيق 

العمرانية  والتهيئة  الـــرتاث  تخ�س  الــتــي 

وال�شتفادة من خمتلف التجارب العاملية من 

اأجل احلفاظ على املدن والأحياء التاريخية 

وكيفية اإدارتها واإدماج حميطها العمراين مبا 

يتنا�شب مع قيمتها الأثرية. 

كما عر�شت امل�شاريع التي �شتق�م بها امل�ؤ�ش�شة 

�شمن خطة عملها 2019 - 2020، وهي:

- تنمية برامج تعاون وتفعيل اتفاقية �شراكة 

مع منظمة املدن الرتاث العاملي لتنظيم ملتقى 

اإقليمي يف �شهر ن�فمرب القادم ح�ل م��ش�ع 

“ا�شتدامة املدن التاريخية واندماجها البيئي 
يف حميطها العمراين احلديث”. 

- م�ا�شلة تنمية املكتبة الرتاثية املتخ�ّش�شة 

جمال  يف  خمت�ّشني  خرباء  �شبكة  وتاأ�شي�س 

الرتاث وبل�رة م�شاريع جديدة.

- م�ا�شلة م�شروع ت�ثيق الرتاث باملدن العربية 

لإعانة الراغبة منها على اإعداد ملفات الرّت�شح 

للت�شجيل على قائمة الرتاث العاملي.

-  العمل لإ�شدار كتيبات مب�ّشطة للتعريف 

الّنا�شئة  لــدى  عليه  واملــحــافــظــة  ــرتاث  ــال ب

بالتعاون مع اللك�ش�.

كاملنتدى  املنظمة  م�ؤ�ش�شات  مع  التن�شيق   -

م�قع  وتط�ير  لبحث  الذكية  للمدن  العربي 

م�ؤ�ش�شة الرتاث واملدن التاريخية.

مداخلة رئي�شة بلدية ت�ن�س
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الثقايف  العمل  جمم�عة  عام  مدير  وتبعها 

احمد  خري  �شامر  املهند�س  العربية  للمدن 

اأن�شطة  من  املجم�عة  به  قامت  ما  بعر�س 

من اأبرزها: منتدى الثقافة وال�شياحة للمدن 

وزير  برئا�شة  انعقد  الذي  وال�شينية  العربية 

املدن  ملنظمة  العام  والأمني  ال�شيني  الثقافة 

ال�شينية عا�شمة  �شنغدو  العربية، يف مدينة 

 ،2018 اأكت�بر  يف  �شيت�ش�ان  مقاطعة 

مب�شاركة 9 مدن عربية، هي: الدوحة، عّمان، 

اخلليل،  بغداد،  فا�س،  مراك�س،  الرباط، 

هي:  �شينية،  مدينة  و14  اإربد،  اأريحا، 

ت�ش�نغت�شينغ،  ناجنينغ،  �شنغهاي،  تياجنني، 

ووهان،  �شنغدو،  �شيامن،  نينغب�،  هاجن�، 

�شيان، ت�شانغ�شا، ت�شي�انت�ش�، دينغ�شي، ه�نغ 

الإدارة  ح�ل  الأوىل  التدريبية  الدورة  ك�نغ. 

الثقافية للعاملني يف امللفات الثقافية يف املدن 

العربية اأبريل 2019 والتي هدفت اإىل تزويد 

الإدارة  يف  جديدة  معارف  على  املتدربني 

الثقافية يف جمايل: املفاهيم والتطبيقات.

كما مت التعاون مع مركز البيئة للمدن العربية 

على ن�شر مبادرة “جمال�س ال�شباب اجلامعي 

العربي ل�شت�شراف م�شتقبل املدينة العربية” 

املجم�عة  فيه  تت�ىل  حيث   2019 ماي�  يف 

املدن  منظمة  برامج  يف  ال�شباب  اإ�شراك 

العربية ذات ال�شلة. 

واختتم مدير عام املجم�عة عر�شه بالإ�شارة 

فيما  املقبلة  للفرتة  له  التح�شري  يتم  ما  اإىل 

مع  جديد  تعاون  لبناء  بالتخطيط  يخت�س 

اجلانبني الفرن�شي وال�شيني، من خالل تنظيم 

العربية  املدن  بني  الثقايف  للتعاون  منتدى 

واإيجاد   ،2019 باري�س خالل  يف  والفرن�شية 

م�شار خا�س باملدن العربية يف منتدى التعاون 

�شهر  �شن�ياً يف  ينعقد  الذي  ال�شيني  العربي 

�شبتمرب لفتا اإىل اأنه مت الجتماع مع �شفري 

)يل  ال�شيني  العربي  التعاون  ملنتدى  ال�شني 

�شينغ ون( يف وزارة اخلارجية ال�شينية ببكني، 

ال�شيني  اجلانب  بني  التن�شيق  جري  حيث 

ومنظمة املدن العربية بهذا اخل�ش��س.

�ش�رة جماعية من اجتماع امل�ؤ�ش�شات

تعاون مؤسسات المنظمة 
يؤسس لخطط تنموية 

مستقبلية

❞
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أنشطة المنظمة

الدورة السادسة والخمسين للمجلس التنفيذي 

في  الثقافي  الحسين  مركز  في   2019 يونيو   25-24 يومي  والخمسين  السادسة  دورته  العربية  المدن  لمنظمة  التنفيذي  المجلس  عقد 

مدينة عّمان / المملكة األردنية الهاشمية، برئاسة معالي أمين عّمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربه  ومعالي أمين عام منظمة المدن 

العربية المهندس احمد حمد الصبيح وبحضور أعضاء المجلس التنفيذي واألمانة العامة للمنظمة والمؤسسات التابعة لها.

افتتاح اأعمال املجل�س التنفيذي يف دورته ال�شاد�شة واخلم�شني
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الدورة  رئا�شة  نقل  الجتماع  بداية  يف  مت 

الجتماع  ا�شتهل  ثم  عّمان.  اإىل  الرباط  من 

واخلم�شني  ال�شاد�شة  الدورة  رئي�س  بكلمة 

اأمني عّمان الكربى - معايل الدكت�ر ي��شف 

املدن  من  بامل�شاركني  فيها  رحب  ال�ش�اربه 

اإىل  لفتاً  التنفيذي  املجل�س  يف  الأع�شاء 

اجلماعي  والعمل  ال�شراكة  تفعيل  اأهمية 

اأهداف  وحتقيق  التط�رات  م�اكبة  اأجل  من 

التنمية امل�شتدامة. 

احمد  املهند�س  العام  الأمني  معايل  واألقى 

اأ�شحاب  بالأخ�ة  رحب  كلمة  ال�شبيح  حمد 

وروؤ�شاء  الع�ا�شم  اأمناء  وال�شعادة  املعايل 

البلديات  وروؤ�شاء  املحلي  احلكم  جمال�س 

الأع�شاء يف املجل�س التنفيذي وقال: جنتمع 

امل�شرتك  تعاوننا وعملنا   لن�ؤكد تعزيز  الي�م 

اأجندة  من  حتقيقه  ميكن  ما  لتحقيق  معا 

حيث   .2030 العام  حتى  امل�شتدامة  التنمية 

من  التط�رات  اأحدث  م�اكبة  على  نحر�س 

ح�لنا والنطالق نح� روؤى جديدة من خالل 

الربامج والأن�شطة والفعاليات املختلفة التي 

عر�س الت��شيات والقرارات للمجل�س التنفيذي

تكرمي اأمني الريا�س لل�شيخ عبد اهلل العلي النعيم
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أنشطة المنظمة

من �شاأنها حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.

ثم ا�شتعر�س امل�شارك�ن جدول الأعمال الذي 

ت�شمن جمم�عة من امل��ش�عات والبن�د، ومت 

اتخاذ عدد من القرارات والت��شيات تت�شل 

التنمية  واأهداف  وم�ؤ�ش�شاتها  املنظمة  بعمل 

امل�شتدامة ورفعها للم�ؤمتر العام الثامن ع�شر 

للم�شادقة عليها.

م�شروع  التنفيذي  املجل�س  ا�شتعر�س  كما 

البيان اخلتامي للم�ؤمتر العام الثامن ع�شر، 

تعك�س  معطيات  من  فيه  جاء  ما  واعتمد 

رغبات وتطلعات املدن العربية ومدن العامل 

العاملية  الأجندة  وغايات  اأهداف  لتحقيق 

للتنمية امل�شتدامة.

بدورته  التنفيذي  املجل�س  اجتماع  ويف ختام 

الريا�س  اأمني  قدم  واخلم�شني  ال�شاد�شة 

الدكت�ر طارق الفار�س هدية ودرعا تذكاريا 

لل�شيخ عبد اهلل العلي النعيم تقديراً جله�ده 

العربي  املعهد  يف  عمله  فرتة  ط�ال  ودوره 

م�ؤ�ش�شات  اإحدى  الريا�س،  يف  املدن  لإمناء 

العلمي  اجلهاز  وه�  العربية  املدن  منظمة 

والت�ثيقي للمنظمة.

للمجل�س   53 الدورة  يف  امل�شارك�ن 

التنفيذي:

جزرالقمر   - جدة  ت�ن�س-   - بغداد   - اربد 

 - الــدوحــة   - دبــي   - - جيب�تي - حلح�ل 

 - ن�اك�ش�ط  عــّمــان   - الريا�س   - الــربــاط 

 - الك�يت   - مراك�س   - م�شقط   - املنامة 

منتدى   ،-UCLG - MEWA القد�س، 

�شباب التعاون الإ�شالمي ICYF وم�ؤ�ش�شات 

املـــدن -  الــعــربــي لإمنـــاء  )املــعــهــد  املنظمة 

م�ؤ�ش�شة الرتاث واملدن التاريخية العربية – 

البيئة  مركز  العربية-  املدن  جائزة  م�ؤ�ش�شة 

للمدن  العربي  املنتدى   - العربية  للمدن 

للمدن  الثقايف  العمل  جمم�عة   - الذكية 

العربية(.

جانب من املجل�س التنفيذي

من امل�شاركني يف املجل�س التنفيذي
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رئي�س   – الكربى  عّمان  اأمــني  معايل  رحــب 

باملدن  ال�ش�اربه  ي��شف  د.  الــعــام  املــ�ؤمتــر 

يف  قدماً  امل�شي  اأهمية  على  واأكــد  امل�شاركة 

م�شرية النم� امل�شتدام و تفعيل عن�ان امل�ؤمتر 

للتنمية  العاملية  الأهـــداف  حتقيق  اأجــل  من 

من  عــدد  اإجنـــازات  اإىل  واأ�ــشــار  امل�شتدامة. 

نقلة ن�عية يف جمال  العربية وحتقيق  املدن 

التنمية على كافة الأ�شعدة. 

اأمني عام منظمة املدن العربية  وقال معايل 

انعقاد  »اأن  ال�شبيح:  حمد  احمد  املهند�س 

الثامن ع�شر يف مدينة عّمان  العام  م�ؤمترنا 

مزيد  نح�  جديدة  انطالقة  مبثابة  ال�شقيقة 

مــن اخلــطــط وال�ــشــرتاتــيــجــيــات الــتــي من 

ومن  امل�شتدام.  النم�  ملدننا  اأن حتقق  �شاأنها 

ن�عية  نقلة  �شنحقق  الفاعلة  ال�شراكة  خالل 

م�اكبة  مدننا  التي جتعل  التنمية  برامج  يف 

للتط�ير .. خا�شة واأن مدننا العربية اأ�شبحت 

لفتة،  واإجنـــازات  مببادرات  الهتمام  حمل 

وباتت تناف�س مدناً كربى يف العامل يف خطط 

التنمية  اأجندة  ت�جهات  مع  تن�شجم  وبرامج 

امل�شتدامة حتى العام 2030«.

التنمية  عملية  باأن  مقتنع�ن  »نحن  واأ�شاف: 

وبالنفتاح  اجلــهــ�د،  بتكاتف  اإل  تتحقق  ل 

وال�شتفادة  اخلــربات  لكت�شاب  الخــر  على 

املتغريات  مل�اجهة  الناجحة  التجارب  مــن 

املت�شارعة من ح�لنا، والتح�لت الجتماعية 

والبيئية والقت�شادية. م�ؤكداً اأن تعاون املدن 

والبلديات العربية �ش�ف يحقق ملدننا الرخاء 

والزدهار والأمن وال�شتقرار، ويجعلها مدن 

اأمنة وداجمة و�شاملة وم�شتدامة«.

المؤتمر العام الثامن عشر

 الجلسة العامة

انعقدت الجلسة العامة للمؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة المدن العربية برئاسة معالي أمين عّمان – رئيس المؤتمر العام الدكتور يوسف 

الثقافي بحضور قادة وأمناء وعمداء  الشواربه ومعالي أمين عام منظمة المدن العربية المهندس احمد حمد الصبيح في مركز الحسين 

ورؤساء المدن والبلديات المشاركة في أعمال المؤتمر العام.

الأمني العام واأمني عمان يت��شطان احل�ش�ر
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وتقديره  �شكره  على  معرباً  كلمته  واختتم 

اهلل  عبد  امللك  الها�شمية  اجلاللة  ل�شاحب 

اململكة  ملك  املعظم،  احل�شني  ابن  الثاين 

الأردنية الها�شمية – حفظه اهلل ورعاه على 

رعايته الكرمية لأعمال امل�ؤمتر العام الثامن 

ع�شر واملجل�س التنفيذي يف دورته ال�شاد�شة 

وال�شكر  العربية،  املدن  ملنظمة  واخلم�شني 

ي��شف  الدكت�ر  عّمان  اأمني  ملعايل  م��ش�ل 

امل�ؤمتر..  اأعمال  ا�شت�شافة  على  ال�ش�اربه 

اأمانة  من  املتميز  العمل  فريق  جه�د  مثمناً 

عّمان يف الإعداد والتنظيم .

من  جملة  ع�شر  الثامن  العام  امل�ؤمتر  اتخذ 

عمل   مب�شرية  تت�شل  والت��شيات  القرارات 

املنظمة وم�ؤ�ش�شاتها لثالث �شن�ات قادمة .. 

تغطي اأن�شطة املنظمة منذ انتهاء امل�ؤمتر العام 

ال�شابع ع�شر )املنامة 2016( وحتى امل�ؤمتر 

العام الثامن ع�شر 24-25 ي�ني� - حزيران 

الها�شمية  الأردنية  اململكة  عّمان/   2019
ومن بينها العتماد وامل�شادقة على ت��شيات 

دورات املجل�س التنفيذي الرابعة واخلم�شني 

واخلم�شني  واخلام�شة   )2017 )ن�اك�ش�ط 

واخلم�شني  وال�شاد�شة   )2018 )الرباط 

العليا  ال�شت�شارية  والهيئة   )2019 )عّمان 

 .)2017 )الدوحة  ع�شر  الثالثة  دورتها  يف 

بن�د  من  ت�شمنته  ما  العام  امل�ؤمتر  واعتمد 

العربية  املدن  منظمة  بعمل  تت�شل  وم�اد 

وامل�ؤ�ش�شات التابعة لها.

البيان اخلتامي  العام  امل�ؤمتر  ا�شتعر�س  كما 

للم�ؤمتر العام الثامن ع�شر، واعتمد ما جاء 

وتطلعات  رغبات  تعك�س  معطيات  من  فيه 

اأهداف  لتحقيق  العامل  ومدن  العربية  املدن 

وغايات الأجندة العاملية للتنمية امل�شتدامة.

ويف ما يلي  ن�ص البيان:

- نحن قادة املدن وروؤ�شاء البلديات وجمال�س 

املجتمع�ن  العربي  ال�طن  يف  املحلي  احلكم 

يف عّمان عا�شمة اململكة الأردنية الها�شمية 

  2019 حـــزيـــران  يــ�نــيــ�/   25-24 يــ�مــي 

ع�شر   الثامن  العام  امل�ؤمتر  انعقاد  مبنا�شبة 

»تنمية  �شعار  حتــت  العربية  ــدن  امل ملنظمة 

الهتمام  ن�ؤكد  اأقــ�ى«،  و�شراكة  م�شتدامة.. 

باملدن واجلماعات املحلية، وبدورها الفاعل 

املحلية وخا�شة يف   القطاعات  تنمية كل  يف 

البيئة  وت�فري  القت�شادية،  التنمية   انعا�س 

التحتية، وال�شتخدام الأمثل للم�ارد وانعا�س 

املبادرات اجليدة املتميزة.

- نحن املنتخب�ن املحلي�ن وممثل� ال�شلطات 

لعتماد  مدع�ون  املحلي  احلكم  وجمال�س 

من�ذج جديد لل�شم�لية التنم�ية وال�شتدامة 

باعتبار الإن�شان هدف التنمية و�شانعها.

تاأ�شي�س منظمتنا  - لقد ادركنا مبكرا ومنذ 

اأن مدننا العربية لديها من  يف العام1967، 

ال�شفات واخل�شائ�س ما مييزها عن غريها 

من مدن العامل.. حيث لديها من املكن�زات 

الأثــريــة والــعــمــائــر الــتــاريــخــيــة، والأ�ــشــ�اق 

الــقــدميــة، مــا هــ� اأفــ�ــشــل مــن مــدن كثرية، 

يفي�س  ما  الثقافية  الإبــداعــات  من  ولديها 

باملعرفة والقيم الإن�شانية.

للمدن  التاأهيلية  والربامج  امل�شروعات  اأن   -

التحتية  والبنية  العام  النقل  م�شاريع  مثل 

النم�  وخــطــط  ال�شلبة  الــنــفــايــات  واإدارة 

خمططات  �شمن  تــنــدرج  اإمنـــا  الأخــ�ــشــر، 

الب�شرية،   للتنمية  �شاملة  وحملية  وطنية 

وت�فري فر�س الت�شغيل لل�شباب، حيث تعمل  

جمال  يف  كل  للمنظمة  التابعة  امل�ؤ�ش�شات 

وامل�ش�رة،  اخلــربة  تقدمي  على  اخت�شا�شه، 

املحلية   وال�شلطات  للبلديات  والــتــدريــب 

لتعزيز التنمية امل�شتدامة، باعتبار اأن املدينة 

فيه  ي�شعر  اأن  يفرت�س  الـــذي   املــكــان  هــي 

ال�شاكن�ن بالأمن وال�شعادة والرفاه.

نن�شده يف عاملنا  الــذي  النم�  اأن  منــ�ذج   -

الت�شغيل،  الكثيف  النم�  ذلــك   ه�  العربي 

وامل�لد لل�ظائف، والذي يدمج كافة �شرائح 

رواد  اأمـــام  املــجــال  يف  والإفــ�ــشــاح  املجتمع، 

امل�شروعات ال�شغرية واملت��شطة لرفد النم� 

وزيادة الدخل.

و�شانعها..  التنمية  هدف  ه�  الإن�شان  -اإن 

الهتمامات  �شميم  يف  يقع  اأن  يجب  لذلك 

ان  له  ويحق  امل�شتدامة،  بالتنمية  املتعلقة  

حياة  ب�شرية،  وم�شت�طنات  مــدن  يف  يحيا 

�شحيحة ومنتجة، ومتفقة مع الأ�ش�س والقيم 

العدل  اإىل  تدع�  التي  والجتماعية  الدينية 

وال�شالم واملحبة والتكامل.

يف  فاعل  كطرف  العربية  املدن  ومنظمة   -

منظ�مة العمل العربي امل�شرتك ، تعنى باملدن 

اأمني عّمان د. ي��شف ال�ش�اربه يلقي كلمته
كلمة اأمني عام منظمة املدن العربية يف 

اجلل�شة العامة للم�ؤمتر العام
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القدرات  بناء  اأن  تعترب  العربية،  والأرياف 

التنمية  خطط  من  يتجزاأ  ل  جزء  املحلية 

ال�طنية، مع التاأكيد على اأهمية ال�شتفادة من 

اأحدثه  وما  واملعل�ماتي،  التكن�ل�جي  التط�ر 

من تغريات كربى يف تنظيم القت�شاد العاملي.

التما�شك  تعزيز  يجب  منظ�ر حملي  ومن   -

على  �ــشــ�اء  الــعــمــل..  وتنظيم  الجــتــمــاعــي، 

وتاأ�شي�س  اجلماعي..  اأو  الــفــردي  امل�شت�ى 

�شراكة اأ�شد ق�ة من اأجل اجلميع.

يف  وم�ؤ�ش�شاتها  منظمتنا  تركز  و�ــشــ�ف   -

املدينة،  �شاكن  امل�اطن  على  املقبلة  املرحلة 

وال�شراكة  الرقمي،  والقت�شاد  التعليم  وعلى 

الفاعلة مع خمتلف القطاعات احلي�ية. 

ت�شجيع  عــلــى  منظمتنا  �شتعمل  كــمــا   -

جمالت  يف  ال�شتثمار  على  العربية  املــدن 

بالتعاون مع  الرقمي  التكن�ل�جيا والقت�شاد 

القطاعني العام واخلا�س.. كما �شتعمل على 

التكن�ل�جي  التقدم  ظل  يف  املعرفة  تط�ير 

مدننا وجمتمعاتنا  ت�شاعد  و�ش�ف   الهائل.. 

يف و�شع معايري عادلة لقيا�س معدلت النم� 

امل�شتدام، وال�شتفادة من التقدم التكن�ل�جي 

على  واملحلية  البلدية  و�شلطاتها  املدن  وحث 

الرقمي  الــعــامل  قلب  يف   ال�شاكنني  و�ــشــع 

واملنعة/ الذكية  املــدن  اإىل  و�ش�ل  اجلديد 

تتحقق  التي  وبــرامــج  مفه�م  الــريــادة/  اإىل 

النقل  م�شاريع  مــثــل:  خمتلفة  جمـــالت  يف 

واحلدائق  املباين  وي�شمل  والعمران:  العام 

والأماكن العامة، والطاقة املتجددة، والتح�ل 

الذكي،  اللكرتوين واأمتته اخلدمات والدفع 

الت�شريعات،  وتــطــ�يــر  الــنــفــايــات،  واإدارة 

وم�اجهة اأثار التغري املناخي.

من�شات  لتك�ن  املدن  ت�شجيع  على  العمل   -

ــــداع.. تــتــقــا�ــشــم خــرباتــهــا، وافــ�ــشــل  ــــالإب ل

الفر�س  من  لديها  ت�افر  فيما  ممار�شاتها 

والأن�شطة الإبداعية والبتكارية.. باعتبار اأن 

الإبداع عامل ا�شرتاتيجي نح� حتقيق التنمية 

امل�شتدامة. 

التعاون بني املدن العربية وغريها من  - ان 

العالقات،  من  جديدا  �شكال  ي�لد  اأن  �شاأنه 

الت�اأمة  اتفاقيات  واأبعاده  غاياته  يف  يتجاوز 

لأف�شل  امل�شاركة  عالقات  اإىل  والتاأخي.. 

تدعم  التي  ال�شراكات  وتط�ير  املمار�شات 

البتكار، وال�شناعات الثقافية ودمج الثقافة 

يف خطط التنمية املحلية واخلروج مب�شاريع 

واخلا�س  العام  القطاع  مع  بالتعاون  ثقافية، 

وم�ؤ�ش�شات املجتمع املدين.

الربامج  �شمن  التط�عي   العمل  اعتماد   -

وال�شرتاتيجيات التي تق�م بها منظمة املدن 

العربية وم�ؤ�ش�شاتها باعتبار اأن املدن �شريك 

عليها  وتــقــع  املجتمع،  خــدمــة  يف  اأ�ــشــا�ــشــي 

وفعاليات  مبادرات  ورعاية  تنظيم  م�ش�ؤولية 

املنظم  التط�عي  العمل  بينها  ومن  جمتمعية 

لتاأهيل  الــتــدريــبــيــة،  ـــدورات  ـــال ب واملـــقـــرون 

املتط�عني واملتط�عات يف املجالت الإن�شانية 

وامل�شاركة  التنمية  وحتقيق  والجتماعية 

الفاعلة...اإذ اأن العمل التط�عي مع التدريب 

يف�شح يف املجال اأمام اكت�شاف امل�اهب ال�شابة 

مهارات  تط�ير  يف  وا�شتثمارها  واملــبــدعــة 

العمل اجلماعي للنه��س باملدينة و�شاكنيها.

اأمينة  بغداد ومدير عام اأمانة العا�شمة املنامة ورئي�شة بلدية ت�ن�س

قادة واأمناء وعمداء وروؤ�شاء مدن وبلديات عربية يف اجلل�شة العامة للم�ؤمتر
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الفعاليات العلمية  

في  التنفيذي  والمجلس  عشر  الثامن  العام  المؤتمر  انعقاد  خالل  العربية  المدن  منظمة  مؤسسات  بين  بالتعاون  عمل  جلسات  تنظيم  تم 

العربية  للمدن  البيئة  مركز  بين  مشترك  بتنظيم  األولى  العمل  ورشة  عقدت  فقد  الهاشمية.  األردنية  المملكة   - عّمان  في   56 الــ  دورته 

للوقوف  العمل  أهمية ورشة  المدن »جاءت  لدعم استدامة  األشياء  وانترنت  الذكاء االصطناعي  المدن بعنوان«  العربي إلنماء  والمعهد 

على أكثر المشكالت البيئية الضاغطة في العصر الحالي،  والتي نجد العديد من األساليب التي يمكن من خاللها أن تسهم تقنيات الذكاء 

أنها توفر تقنيات وتطبيقات في مجاالت  التغيرات. حيث  الجديدة لمجابهة هذه  االصطناعّي وإنترنت األشياء في دعم السياسات واللوائح 

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، 

حيث أن علوم الذكاء االصطناعّي وإنترنت األشياء ستحتل في المستقبل مكانتها الهامة كفاعلين رئيسيين في مسيرة التنمية المستدامة 

والحماية البيئية مع األخذ بعين االعتبار إلى أن الحوكمة الرشيدة تعتبر في غاية األهمية لضمان أن تعمل تقنيات الذكاء االصطناعّي وإنترنت 

األشياء لصالح كافة البشر ولصالح البيئة واستدامة المدن.

من جل�شات العمل
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ت�شمنت ال�ر�شة �شت اأوراق عمل، جاءت ال�رقة 

ال�شطناعي  الذكاء  )تقنيات  بعن�ان  الأوىل 

البيئية  التنمية  يف  ودورها  الأ�شياء  واأنرتنت 

الرفاعي  حممد  ح�شن  د.  قدمها  وامل�شتدامة( 

– كلية تكن�ل�جيا املعل�مات جامعة فيالدلفيا – 
اململكة الأردنية الها�شمية.

ال�شطناعي  الذكاء  )تطبيقات  الثانية:  ال�رقة 

امل�شتدامة(  الذكية  للمدن  الأ�شياء  واأنرتنت 

جمل�س  رئي�س  نائب  ايك-  اينا  كاري  قدمتها 

رئي�س  ال�شطناعي-  للذكاء  املتحدة  الأمم 

ميثاق الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة والأمني 

العام ملنظمة OIER للمدن الذكية املتحدة – 

املمار�شات  )اف�شل  الثالثة:  وال�رقة  الرنويج. 

وتطبيقات الذكاء ال�شطناعي واأنرتنت الأ�شياء 

يف املحافظة على البيئة يف اإمارة دبي( قدمتها 

مدير اإدارة  م. علياء عبد الرحيم الهرم�دي – 

العربية  الإمارات  دولة   – دبي  بلدية  البيئة يف 

ال�شديقة  )املدينة  الرابعة:  ال�رقة  املتحدة. 

 - الرا�شد  حممد  منرية  قدمتها  للطفل( 

اخلام�شة  وال�رقة  الأ�شرة،  م�شاريع  اأخ�شائية 

)الطفل يف قلب تخطيط املدينة الذكية( قدمتها 
اأ. عبدالعزيز زكري

جانب من اجلل�شات العلمية

نائب مدير عام املعهد العربي لإمناء املدن
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لينا فهد ال�شريف -  باحثة تخطيط عمراين، 

يف  ال�شراكة  نح�  )روؤية  ال�شاد�شة:  وال�رقة 

اأ.  قدمها  للطفل(  ال�شديقة  للمدينة  التطبيق 

عبد العزيز ح�شن زكري- مدير برنامج الأطفال 

وال�شباب واملراأة – اململكة العربية ال�شع�دية.

بتنظيم  انعقدت  الثانية فقد  العمل  اأما ور�شة 

للمدن  الثقايف  العمل  جمم�عة  بني  م�شرتك 

حتت  الذكية  للمدن  العربي  واملنتدى  العربية 

املدينة  يف  واملعل�ماتية  املعرفة  »اإدارة  عن�ان 

العربية«. هدفت ال�ر�شة اإىل مناق�شة مفاهيم 

وتطبيقات اإدارة املعرفة واملعل�ماتية يف املدينة 

العربية، بغر�س جعلها رافعة للتنمية فيها، على 

م�شت�يي: تطبيقات املدن الذكية، وانعكا�شاتها 

على ثقافة جمتمعات املدن وقيمها ال�شل�كية.  

اجلل�شة  عمل:  جل�شتي  ال�ر�شة  ت�شمنت 

ال�رقة  جاءت  و  الثقافة،  ح�ل  الأوىل 

البلدية  اهتمام  يك�ن  )كيف  بعن�ان  الأوىل 

باإن�شاء واإدامة املرافق الثقافية رافعة للقيم 

ال�شل�كية يف املدينة( قدمها املهند�س ال�شيخ/ 

حممد بن احمد ال خليفة – وكيل الزراعة 

و�ش�ؤون  الأ�شغال  وزارة   – البحرية  والرثوة 

مملكة   – العمراين  والتخطيط  البلديات 

ال�شبكات  )بناء  الثانية  وال�رقة  البحرين. 

مع  عالقاتها  وتط�ير  املدن  بني  الثقافية 

وئام  قدمتها  الدولية(  الثقافية  امل�ؤ�ش�شات 

عريقات – م�ش�ؤولة  ال�شبكة الثقافية للمدن 

يف  الثقافية  الدائرة  ومديرة  الفل�شطينية 

بلدية اريحا.

وت�شمنت  الذكية  املدن  ح�ل  الثانية  اجلل�شة 

الإلكرتوين  )الق�شاء  الأوىل  عمل  ورقتي  اأي�شا 

والت�شريعات يف املدن امل�شتدامة الذكية( قدمتها 

ع�ش� جمل�س  حكمت  تغريد  الدويل/  القا�شي 

الطاقة  )دور  الثانية  وال�رقة  الردين.  العيان 

قدمها  امل�شتدامة(  الذكية  املدن  يف  املتجددة 

والرثوة  الطاقة  وزير   – حامد  حممد  الدكت�ر 

املعدنية الأردين �شابقاً.

أنشطة المنظمة

اأمني عمان يف اإحدى اجلل�شات العلمية

وكيل الزراعة والرثوة البحرية ال�شيخ/ م. حممد بن اأحمد اآل خليفة 
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جلسات عمل أمانة عّمان

نظمت اأمانة عّمان الكربى جل�شة عمل فنية 

بعن�ان »نظرة عاملية على ال�شتدامة«، هدفت 

اإىل عر�س التحديات التي ت�اجه العديد من 

املدن  يف جمال البيئة ب�شبب النم� ال�شريع 

يف عدد ال�شكان، والتمدد التح�شري ونق�س 

اأو  امل�شتدامة  التنمية  واأن  والطاقة.   املياه 

النم� الأخ�شر مفه�م رئي�شي مل�شاعدة املدن 

على م�اجهة هذه التحديات؛ ل ميكن حتقيق 

هذا التط�ر دون بذل جه�د �شاملة بني املدن 

املجتمع  منظمات  مع  اأق�ى  عالقات  وبناء 

املدين واجلهات املانحة.

العاملية  الروؤى  بع�س  ا�شتعرا�س  مت  حيث 

فيما  املدينة  ا�شتدامة  م�شتقبل  ملعاجلة 

البيئية  والتحديات  القت�شادي  بالنم�  يتعلق 

واعتماد  تط�ير  املدن يف  دور  والجتماعية. 

ا�شرتاتيجيات لتح�شني ن�عية احلياة واملرونة 

وال�شتدامة. كما �شلطت اجلل�شة ال�ش�ء على 

الأخ�شر،  بالنم�  املتعلقة  امل��ش�عات  بع�س 

املياه والطاقة والنقل وامل�شاحات اخل�شراء. 

�شارك يف اجلل�شة مارك غين�شربغ - مدير  

ا�شرتاتيجيات غين�شربغ اخل�شراء )ال�ليات 

اجلندي  كرمي  اخلبري  المريكية(  املتحدة 

دار  يف  الرئي�شي  ال�شتدامة  ا�شت�شاري   -

الكرب�ن  مبادرة  ومن�شق  وم�ؤ�ش�س  الهند�شة 

اإيك  اآينا  امل�شت�شارة كاري  املتحدة(.  )اململكة 

للذكاء  املتحدة  الأمم  جمل�س  رئي�س  -نائب 

العالقات  منظمة  رئي�س   - ال�شطناعي 

القت�شادية الدولية )OiER( للمدن الذكية 

حممد  اجلل�شة  واأدار  الرنويج.   – املتحدة 

العاملي  للمجل�س  الإقليمي  املدير   - ع�شف�ر 

الأو�شط  ال�شرق  ملنطقة  اخل�شراء   للمباين 

و�شمال اإفريقيا. 

مناق�شات واآراء

من جل�شة اأمانة عمان
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عاملية  »نظرة  الفنية  اجلل�شة  انعقاد  �شبق 

ان�شمام  وثيقة  ت�قيع  ال�شتدامة« حفل  على 

الرائدة   ، التنقل »عمان  عّمان  ملجتمع قادة 

الحتاد  مع  امل�شتدام«  احل�شري  التنقل  يف 

العاملي للم�ا�شالت )UITP( ومنظمة املدن 

  )UCLG( املحلية  واحلــكــ�مــات  املــتــحــدة 

املــدن  منظمة  عــام  اأمـــني  مــعــايل  وبح�ش�ر 

العربية املهند�س احمد حمد ال�شبيح. 

اأمني  ال�ثيقة كل من معايل  الت�قيع على  مت 

عّمان الدكت�ر ي��شف ال�ش�اربة، الأمني العام 

املتحدة  املحلية  واحلك�مات  املدن  ملنظمة 

ملنطقة  الإقليمي  املكتب  ومدير  �شيز،  اإميليا 

الحتاد   – اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 

الّدويل للم�ا�شالت العامة اأمين �شمادي.

 2030 اأجندة  اإطار  يف  ال�ثيقة  ت�قيع  جاء 

ال�شكاين  النم�  اأن  حيث  التنمية  واأهداف 

والتمدد العمراين والتغري املناخي والختناقات 

والتعليم  والإ�شكان  اله�اء  وتل�ث  املرورية 

والرعاية ال�شحية كلها لي�شت اإّل نذرا ي�شريا من 

الق�شايا امللحة التي ن�اجهها. وينبغي على املدن 

النا�س  اأكرث م�شت�يات احلك�مة قربا من  وهي 

اأن تعمل معهم على م�اجهة هذه التحديات... 

لأن  ي�ؤهلها  م�قع  يف  املدن  فاإن  م�قعها  ومن 

النا�س  تك�ن على متا�س مبا�شر مع احتياجات 

واأن تك�ن الأكرث قدرة على ترجمة اأطر العمل 

الإقليمية خلط�ات عملية  وال�شيا�شات  العاملية 

على  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق  جتعل 

املدن  م�شتقبل  ويعتمد  ممكناً  املحلي  ال�شعيد 

على ذلك.

لهذا ال�شبب وعرب جمتمع قادة التنقل، فقد 

مت اإطالق من�شة على اأعلى امل�شت�يات، حيث 

يتبادل فيها املحافظ�ن وال�زراء وغريهم من 

ال�شرتاتيجيات  امل�شت�ى  رفيعي  امل�ش�ؤولني 

واخلربات املتعلقة بالتنقل وحتدياته واحلل�ل 

للتغلب عليها لتك�ن مدننا جميعاً اأكرث �شم�لً 

وكفاءة و�شم�داً. 

الدكت�ر  معايل  واأمينها  عّمان  اأظهرت  لقد 

والتي  وقيادته  روؤيته  غرب  ال�ش�اربة  ي��شف 

ا�شطلع بها برباعة وحنكة، حر�شا وم�ش�ؤولية 

م�شت�ى  ورفع  اأف�شل  مدينة  عّمان  جلعل 

املعي�شة لكل �شاكنيها. فاإن عدد من امل�شاريع 

التي  الإجنازات  على  اأمثلة  تعد  متت  التي 

حتققت حديثاً وخارطة طريق مل�شتقبل واعد. 

أنشطة المنظمة

ان لمجتمع قادة المدن توقيع  وثيقة انضمام عمَّ

من ت�قيع الب�ت�ك�ل

جل�شة اأمانة عّمان الفنية



27 المدينة العربية /  العدد 183

مع  الكربى  عمان  اأمانة  جل�شة  عقدت 

ال�شركاء واملانحني« حتقيق التنمية امل�شتدامة 

عمان  اأمانة  جتربة   – ال�شراكات  خالل  من 

الدكت�ر  اأمني عّمان  »برئا�شة معايل  الكربى 

منظمة  عام  اأمني  ومعايل  ال�ش�اربه  ي��شف 

ال�شبيح  احمد حمد  املهند�س  العربية  املدن 

امل�ؤمتر  امل�شاركة يف  العربية  املدن  وبح�ش�ر 

العام الثامن ع�شر للمنظمة.  

مت يف بداية اجلل�شة عر�س فيدي� ح�ل مفه�م 

وال�شتدامة  العاملي،  وال�شياق  ال�شتدامة 

اأمني  وا�شتعر�س  الأردن - مدينة عمان.  يف 

كجزء  عمان  اأمانة  دور  ال�ش�اربه  د.  عّمان 

ال�شتدامة  مفه�م  حتقيق  يف  الأردن  من 

عمان  اأمانة  يف  املتبعة  وال�شرتاتيجيات 

مع  العالقة  وا�شتعر�س  ال�شتدامة  لتحقيق 

تنفيذ  الدويل يف  التعاون  اأهمية  و  ال�شركاء 

م�شاريع تنم�ية يف املدينة. 

والدولية  الإقليمية  املنظمات  من  عدد  �شارك 

يف اجلل�شة من خالل املناق�شات والعرو�س ذات 

ال�شلة من بينها املعهد العاملي للنم� الأخ�شر، 

GGGI، الحتاد الأوروبي، ال�كالة الأمريكية 
UNDP املتحدة   الأمم  برنامج  للتنمية، 

.UNHABITAT وبرنامج الأمم املتحدة

جانب من اجلل�شة

اأمني عمان يف افتتاح جل�شة ال�شركاء واملانحني

جلسة أمانة عمان الكبرى مع الشركاء و المانحين  

» تحقيق التنمية المستدامة من خالل الشراكات – تجربة 

أمانة عمان الكبرى «



العامة  الجلسة  في ختام 
للمؤتمر العام الثامن عشر 
العربية  الــمــدن  لمنظمة 
والــدروع  الهدايا  تبادل  تم 
معالي  بــيــن  ــة  ــاري ــذك ــت ال
المدن  منظمة  عــام  أمين 
احمد  المهندس  العربية 
حــمــد الــصــبــيــح ومــعــالــي 
أمين عّمان الكبرى الدكتور 
وبين  ــه  ــوارب ــش ال يــوســف 
العربية  والبلديات  المدن 
المؤتمر.  في  المشاركة 
ـــن عـــام  ـــي كـــمـــا قـــــدم أم
العربية  ــمــدن  ال منظمة 
حمد  احـــمـــد  ــدس  ــن ــه ــم ال
الصبيح هدية ودرعًا تذكاريًا 
العلي  اهلل  عبد  للشيخ 
لجهوده  تــقــديــرًا  النعيم 
وعــمــلــه فـــي الــمــعــهــد 
في  المدن  إلنماء  العربي 
مؤسسات  إحــدى  الرياض، 
ـــو الــجــهــاز  الــمــنــظــمــة وه
ــيــقــي  ــتــوث ــي وال ــم ــل ــع ال
المدن  بحضور  للمنظمة 
ــة فـــي أعــمــال  ــارك ــش ــم ال
المؤتمر العام الثامن عشر 

لمنظمة المدن العربية.

ــــــــادل ــــــــب ت
الــــــــــــدروع 
والـــهـــدايـــا 
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أنشطة المنظمة
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أنشطة المنظمة
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لقطات من المؤتمر العام الثامن عشر

أنشطة المنظمة
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لقطات من المؤتمر العام الثامن عشر

أنشطة المنظمة
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لقطات من المؤتمر العام الثامن عشر

أنشطة المنظمة
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لقطات من المؤتمر العام الثامن عشر

أنشطة المنظمة
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ناق�س �ش�رة على �س 39
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لقطات من المؤتمر العام الثامن عشر

أنشطة المنظمة
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لقطات من المؤتمر العام الثامن عشر

أنشطة المنظمة
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لقطات من المؤتمر العام الثامن عشر

أنشطة المنظمة
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لقطات من المؤتمر العام الثامن عشر

أنشطة المنظمة
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المدينة العربية /  العدد 48183

لقطات من المؤتمر العام الثامن عشر

أنشطة المنظمة
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المدينة العربية /  العدد 50183

لقطات من المؤتمر العام الثامن عشر

أنشطة المنظمة
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لقطات من المؤتمر العام الثامن عشر

أنشطة المنظمة
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أنشطة المنظمة

لقطات من المؤتمر العام الثامن عشر
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أنشطة المنظمة

لقطات من المؤتمر العام الثامن عشر
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املدن  منظمة  عام  اأمني  معايل  ا�شتقبل 

يف  ال�شبيح  حمد  احمد  املهند�س  العربية 

التعاون  م�شت�شار  �ش�نز  �شبا�شتيان  مكتبه 

الو�شط  ال�شرق  ق�شم   العرب  املانحني  مع 

النا�شر مدير امل�شروع ال�طني  ،و�شفا كمال 

 ،GIZ  من  امل�ؤ�ش�شة الملانية للتعاون الدويل

الك�يت  لدى  الأملاين  ال�شفري  نائب  بح�ش�ر 

ال�شفريمازن عقلة.  وم�شت�شار  زيتل   روديغر 

بني  التعاون  اأوجه  بحث  اللقاء  خالل  مت 

منظمة املدن العربية وبني املنظمات والهيئات 

التنمية  وبرامج  باملدن  تعنى  التي  الملانية 

امل�شتدامة لال�شتفادة من اخلربات والتجارب 

الناجحة يف جمالت التنمية امل�شتدامة. وقد 

وما  املنظمة  جله�د  تقديره  عن  ال�فد  عرب 

وا�شرتاتيجيات  وخطط  برامج  من  به  تق�م 

تت�شل باأهداف التنمية امل�شتدامة. 

حر�س  املنظمة  عام  اأمني  اأكد  جهته  من 

العمل  امل�شي قدماً يف م�شرية  املنظمة على 

حتقيق  على  العربية  املدن  وحث  التنم�ي 

ظل  يف  ل�شيما  للتنمية  العاملية  الأهداف 

العامل  يعي�شها  التي  واملتغريات  التحديات 

الي�م. وقال: هناك عدة مدن عربية حققت 

اجنازات يف جمالت التنمية وهذا ما نتطلع 

ال�شركاء  بالتعاون مع  القادمة  املرحلة  له يف 

التنمية  اأن  اإىل  لفتاً  التنم�ي،  العمل  يف 

امل�شتدامة باتت مطلباً اأ�شا�شياً ملدن العامل.

األمين 
العـام 

يستقبل  وفدًا  من 
المؤسسة االلمانية 

 GIZ  للتعاون الدولي

المني العام ي�شتقبل وفد امل�ؤ�ش�شة الملانية للتعاون الدويل

أنشطة المنظمة
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المني العام ي�شتقبل وفد امل�ؤ�ش�شة الملانية للتعاون الدويل

معايل الأمني العام و�شفري جمه�رية القمر املتحدة

ويــســتــقــبــــــــــــــل    ...
ســفــيــر جــمــهــوريــة 
ــر الــمــتــحــدة ــم ــق ال

ا�شتقبل معايل اأمني عام منظمة املدن العربية املهند�س احمد حمد 

ال�شبيح يف مكتبه مبقر الأمانة العامة �شعادة العارف �شيد ح�شن 

- �شفري جمه�رية القمر املتحدة لدى دولة الك�يت.

مت خالل اللقاء بحث عدد من الق�شايا التي تت�شل بع�ش�ية مدن 

وبلديات جمه�رية القمر املتحدة وتعزيز التعاون امل�شرتك.

واأكد ال�شفري اأهمية التعاون بني املنظمة ومدن وبلديات جمه�رية 

القمر املتحدة يف اإطار حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة. م�شرياً 

بالدور  املتحدة  القمر  جمه�رية  يف  والبلديات  املدن  اهتمام  اإىل 

الربامج  خالل  من  العربية  املدن  منظمة  به  تق�م  الذي  الريادي 

للتنمية  العاملية  الأهداف  حتقيق  �شاأنها  من  التي  واخلطط 

النم�  طريق  على  العربية  والبلديات  للمدن  ودعمها  امل�شتدامة.. 

امل�شتدام.

التعاون  اأهمية تعزيز  اأمني عام منظمة املدن العربية  اأكد  من جانبه 

التحديات  ظل  يف  الأع�شاء  العربية  واملدن  املنظمة  بني  امل�شرتك 

واملتغريات املت�شارعة التي تعي�شها املدن يف العامل. لفتاً اإىل دور املدن 

يف حتقيق التنمية امل�شتدامة و و�شع اخلطط و ال�شرتاتيجيات التي 

من �شاأنها اأن حتقق اأف�شل اخلدمات للمدينة وال�شاكنني.
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ح�شني  �شعد  الدكت�ر  عّمان  الأردنية  العا�شمة  حمافظ  ا�شتقبل 

ال�شهاب يف مكتبه اأمني عام منظمة املدن العربية املهند�س احمد 

حمد ال�شبيح حيث تناول اجلانبني عدة م��ش�عات تت�شل بربامج 

التي و�شعتها  العربية وخارطة الطريق  التنمية يف املدن  وخطط 

النم�  م�شرية  لدعم  للمنظمة  التابعة  وامل�ؤ�ش�شات  العامة  الأمانة 

امل�شتدام يف املدن والبلديات العربية.

وقد رحب املحافظ د. ال�شهاب بزيارة الأمني العام واأ�شاد بالدور 

الذي تلعبه منظمة املدن العربية يف اإطار العمل العربي امل�شرتك.

من جانبه اأكد ال�شبيح حر�س املنظمة على تفعيل مفه�م ال�شراكة 

واأف�شل  التط�رات  م�اكبة  على  الأع�شاء  العربية  املدن  وحث 

التنمية  العربية   للمد  حتقق  اأن  �شاأنها  من  التي  املمار�شات 

امل�شتدامة يف خمتلف املجالت.

األمين العام يزور محافظ عّمان 

حمافظ عّمان والأمني العام ملنظمة املدن العربية

أنشطة المنظمة
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 UCLG-MEWA المؤتمر السادس لمنظمة

في العاصمة األردنية عّمان

الفتتاح الر�شمي

آسيا   وغرب  األوسط  الشرق  فرع  المحلية  واإلدارات  المتحدة  المدن  لمنظمة  السادس  المؤتمر  أعمال  في  العربية  المدن  منظمة  شاركت 

UCLG -MEWA يومي 9-10 يوليو 2019 في مركز الحسين الثقافي برعاية وحضور أمين عّمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربه وعدد من 

رؤساء البلديات ومجالس اإلدارات المحلية وممثلي المنظمات اإلقليمية.
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وقال معايل اأمني عمان د. ي��شف ال�ش�اربة 

يف حفل الفتتاح: “اإن مدينة عمان تتطلع من 

خالل امل�ؤمتر اإىل تن�شيط ال�شراكة لتحقيق 

التنمية امل�شتدامة، وا�شتكمال ر�شالة املنظمة 

يف اأن تك�ن �ش�تاً م�حداً للمدن يدع� العامل 

اإىل الدميقراطية يف الإدارة املحلية، وتعزيز 

واملجتمع  املحلية  الإدارات  بني  التعاون 

والإدارات  املدن  دور  بات  وقت  الدويل، يف 

التنمية  خطط  �شياغة  يف  حم�رياً  املحلية 

التنمية  اأهداف  ترابط  بات  كما  وتطبيقها، 

امل�شتدامة وتكاملها يفر�س علينا اأن نت�شارك 

مت�ا�شل،  ب�شكل  املعرفة  ونتبادل  العمل 

لبل�غ اأف�شل املمار�شات التي ت�شمن حت�يل 

اأر�س  على  ناجحة  تطبيقات  اإىل  خططنا 

ال�اقع”.

تعتنق  عّمان،  مدينة  “اأن  قائاًل:  واأ�شاف 

من  اأع�شائها  بني  بال�شراكة  وت�ؤمن  مبادئها 

�ش�رة جماعية

أنشطة المنظمة

كلمة اأمني عّمان
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د. الشواربه: مدينة عمان ❞
تتطلع إلى تنشيط الشراكة 
لتحقيق التنمية المستدامة

دومان: ضرورة تقييم التجارب 
السابقة والخطة التي 

ستتبعها المنظمة في 
السنوات الثالث القادمة

تتيح  اأن  تاأمل  والعامل،  اأجل خدمة منطقتنا 

فر�س  من  مزيداً  امل�ؤمتر  وخمرجات  نتائج 

التقدم والتطّ�ر جلميع امل�شاركني، بخا�شة اأن 

جدول اأعمال امل�ؤمتر ينط�ي على طرح ق�شايا 

كم��ش�ع  الي�م،  عامل  يف  ومف�شلية  دقيقة 

قبل  من  الهجرة  واإدارة  ال�شخمة،  البيانات 

والتنقل احل�شري،  املحلية،  والإدارات  املدن 

وغريها من امل�شائل امللحة يف مدننا”. لفتاً 

اإىل اأن عّمان اتبعت منذ �شن�ات نهجاً ي�شتند 

على امل�شاركة يف خمتلف ال�شبكات والهيئات 

التي يف�شي  الدولية  وامل�ؤ�ش�شات واملنظمات 

ت�شاعد  عاملية  �شيا�شات  �شياغة  اإىل  عملها 

على ت�ا�شل املدن وتعاونها، وتط�ير ج�انب 

خمتلف  على  والتنم�ية  املعرفية  عملها 

ال�شعد.

واأ�شار د. ال�ش�اربه اإىل انعقاد امل�ؤمتر العام 

الثامن ع�شر ملنظمة املدن العربية قبل م�ؤمتر 

UCLG-MEWA قائاًل: “ اإنه ملن دواعي 
يف  الهام  امل�ؤمتر  هذا  ينعقد  اأن  �شروري 

عّمان، بعد اأيام من ا�شت�شافتنا امل�ؤمتر العام 

وهي  العربية،  املدن  ملنظمة  ع�شر  الثامن 

ع�ش�يتها  يف  ت�شم  التي  الإقليمية  املنظمة 

العربية،  الدول  كافة  من  مدينة   650 نح� 

و�شراكة  م�شتدامة  “تنمية  �شعار  حتت 

امللحة  الق�شايا  تكامل  يعك�س  فهذا  اأق�ى”، 

بني دول املنطقة، و�شرورة ا�شتمرار ال�شراكة 

بيننا جميعاً مل�اجهة التحديات امل�شرتكة التي 

املمار�شات  اأف�شل  ح�ل  والتباحث  نعي�شها، 

التن�شيق  اإدامة  اإىل  اإزاءها، و�ش�لً  واحلل�ل 

اأن  غريباً  ولي�س  بيننا.  امل�شرتك  والعمل 

امل�ؤمترين  هذين  عّمان  ا�شت�شافة  تتزامن 

الهامني، مع منا�شبة وطنية عظيمة يحتفل بها 

الأردن، هي الذكرى الع�شرين جلل��س جاللة 

املعظم  احل�شني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك 

الها�شمية، ففي  على عر�س اململكة الأردنية 

جانب من الجتماعات
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من امل�شاركني

أنشطة المنظمة

مثل هذه املنا�شبة التي يرفع فيها الأردني�ن 

اأن  طبيعياً  يك�ن  امل�شرية”،  “وت�شتمر  �شعار 

تعمل عّمان مع �شقيقاتها وجاراتها من مدن 

وزوارها،  م�اطنيها  اأجل خدمة  من  املنطقة 

وتكري�س تعاونها، وتعزيز جناحاتها.

�شريكاً  بدورها  عّمان  ا�شتمرار  على  م�ؤكداً 

نح�  ال�شعي  يف  املنطقة  ملدن  حقيقياً 

تطبيقاً  ومنعة،  واأمناً  رخاًء  اأكرث  م�شتقبل 

لنهج قائد البالد يحفظه اهلل يف مّد ج�ش�ر 

ال�شقيقة  اجل�ار  دول  مع  وال�شراكة  التعاون 

للم�شري  جاللته  من  اإدراكاً  وال�شديقة، 

لر�شالة  وا�شتمراراً  يجمعنا،  الذي  امل�شرتك 

الأردن التي بُني عليها، وما حاد عنها ي�ماً.

UCLG-  من جهته بني  اأمني عام منظمة

MEWA حممد دومان اأن الهدف من عقد 
امل�ؤمتر ه� تقييم التجارب ال�شابقة واخلطة 

الثالث  ال�شن�ات  يف  املنظمة  �شتتبعها  التي 

القادمة.

اجتماعات  انعقاد  اأن  اإىل  دومان  واأ�شار 

وتق�ية  اأدائها  لقييم  ياأتي  امل�شرتكة  اللجان 

الدول  بني  الجتماعي  والتما�شك  العالقات 

امل�شرتكة  والتجارب  الآراء  وتبادل  الأع�شاء، 

يف خمتلف املجالت على امل�شت�ى الإقليمي 

الجتماعي  الرفاه  اإىل  لل��ش�ل  والدويل 

لل�شكان واملدن التي يعي�ش�ن بها.

وهاب  الكربى  مر�شني  بلدية  رئي�س  وتطرق 

�شت�شار اإىل اأهمية امل�ؤمتر يف عر�س جتارب 

مر�شني  مدينة  منها جتربة  الأع�شاء،  املدن 

يف التعامل مع امل�شكالت التي ت�اجه املدن، 

من  الإن�شاين  واللج�ء  الهجرة  واأبرزها 

التعامل  واآليات  البلدان،  �ش�ريا وغريها من 

ال�شاحلة  والبيئة  احلياة  حق  لتاأمني  معها 

وامل�شتدامة لقاطنيها.

من جانبه حتدث رئي�س بلدية كازان اإل�ش�ر 

الت�شاركية ملدينة كازان  التجربة  مت�شني عن 

منظمة  خالل  من  اإ�شطنب�ل  بلدية  مع 

UCLG-MEWA  التي �شاهمت يف دعم 
اخلدمات التي تنه�س يف املدينة ومن اأهمها 

املجال الريا�شي وا�شت�شافة املباريات العاملية 

التي دعمت القت�شاد املحلي، بالإ�شافة اإىل 

احلك�مة  مع  املدينة  وقعتها  التي  التفاقية 

الرو�شية لتهيئة امل�شاريع امل�شتدامة من خالل 

تقدمي الدعم على م�شت�ى املدن الآ�شي�ية.

اأوغــ�ر  الكربى  ق�نيا  بلدية  رئي�س  واأو�ــشــح 

اإبراهيم األطاي اأن 70 % من �شكان العامل 

يعي�ش�ن يف املدن الكبرية التي تعاين اأغلبها 

ب�شبب  والجتماعية  املــالــيــة  امل�شاكل  مــن 

اللج�ء  ينتج عنها من م�جات  وما  احلروب 

املناخي  والتغري  البيئة  وم�شاكل  الإن�شاين، 

يجعلها  مــا  املــــ�ارد،  وحمــدوديــة  والتعليم 
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UCLG-MEWA اجتماع املكتب التنفيذي لــ

بحاجة اإىل درا�شات م�شرتكة على امل�شت�يني 

وال��ش�ل  حلها  اأجل  من  والــدويل  الإقليمي 

اإىل اأف�شل النتائج بغ�س النظر عن فروقات 

اللغة والدين والعرق.

ملنظمة  ال�شاد�س  امل�ؤمتر  انعقاد  خالل  مت 

عّمان  اأمني  انتخاب   UCLG-MEWA

الدكت�ر ي��شف ال�ش�اربه رئي�شاً م�شاركاً  يف 

للجنة املدن الذكية  املنظمة ورئي�شاً م�شاركاً 

�شعديه  حممد  وانتخاب  احل�شري  والتنقل 

لبنان رئي�شاً  رئي�س احتاد بلديات ال�شنية – 

للدورة   UCLG-MEWA منظمة  يف 

القادمة. 

من جل�شة الهجرة

مدار  على  امل�ؤمتر  جل�شات  تطرقت 

امل��ش�عات  من  ملجم�عة  ي�مني 

املدن.  اأمام  حتديات  تعترب  التي 

وفر�س  حتديات  جل�شة  ركزت  فقد 

البيانات ال�شخمة والبيانات املفت�حة 

املمار�شات  على  املحلية  لالإدارات 

اجليدة لالإدارات املحلية التي يجب 

مت  كما  طريق  خارطة  اعتبارها 

مناق�شة اإيجابيات و�شلبيات البيانات 

دور  جل�شة  اأما  املفت�حة.  و  الكبرية 

الهجرة  اإدارة  يف  املحلية  الإدارات 

التحديات  اإىل  املتحدث�ن  تطرق 

التي ت�اجه املدن التي تعي�س الهجرة 

اأف�شل  وحتديد  املهاجرين  وتدفق 

وتبادل  التعاون  وتعزيز  املمار�شات 

املعرفة  بني املدن للت�شدي اإىل هذه 

الظاهرة واإيجاد احلل�ل الناجحة.

جلان  اجتماعات  عقد  مت  كما 

احل�شري،  والتنقل  الذكية  املدن 

الجتماعي،  الندماج  وجلنة 

تغريات  مع  التكيف  األيات  وبحث 

اتخاذ  يف  احل�شرية  واملرونة  املناخ، 

التدابري الالزمة �شد الآثار املدمرة 

قبل  وال�شدمات  والأخطار  للك�ارث 

ظه�رها، والتنمية املحلية واحل�كمة 

الرتاث  وحماية  املدينة  ودبل�ما�شية 

اإيجاد  يف املدن واملناطق املحلية مع 

حتافظ  م�شتدامة  وم�شاريع  برامج 

على الثقافة املحلية . كما مت مناق�شة 

�شن�ات  لثالث  ال�شن�ي  التقرير 

لعمل  ال�شرتاتيجية  اخلطة  وعر�س 

املنظمة.

جلسات المؤتمر
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أبحاث

د. اميان احمد حممد على  - ا�شتاذة م�شاركة - عميدة كلية العل�م احل�شرية

عند الحديث عن التنمية، يتبادر للذهن الشريك اآلخر في عملية صنع استراتيجيات التنمية وهم الشركاء. فعملية صنع السياسات التنموية 

عديدة  أطراف  تفاعل  ونتاج  ديناميكي  طابع  ذات  عملية  فهي  فراغ،  من  تنطلق  ال  العملية  هذه  أن  بيد  دولة،  ألي  األساسية  المهام  من 

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 دورًا اساسيًا 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.

دور األسر وشركاء التنمية في محاربة الفقـر 
بوالية الخرطوم

وبناء على ذلك برزت اأدوار عديدة وجديدة 

بالتح�ل  متعلق  بع�شها  ال�شركاء،  بها  من�ط 

الدميقراطي والبع�س الآخر ذو �شلة ب�شنع 

ال�شيا�شة واإحداث التنمية. فقد تنامت بق�ة 

يف العق�د الأخرية من القرن الع�شرين الدع�ة 

القرارات  اتخاذ  يف  ال�ا�شعة  امل�شاركة  اإىل 

املتعلقة بال�شاأن العام وتبل�رت يف �ش�ر �شتى 

ظهرت  حيث  الألفية،  من  الأول  العقد  مع 

م�شطلحات احلكم الرا�شد بطريقة م�ؤطرة، 

الب�شرية  التنمية  عبارة  ا�شبحت  كذلك 

اخلا�شة  الجتهادات  ومعها  امل�شتدمية 

على  واملحافظة  ال�شرتاتيجي  بالتخطيط 

وهي  الأهداف،  من  رزمة  تتالقى يف  البيئة 

ولكنها  مت�شابكة  ق�شايا  اأثارت  م��ش�عات 

كلها تخاطب اأهدافا تنم�ية تتجه نح� ترقية 
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والتنظيمات  ال�شيا�شية  الحزاب  التاأمني،  و�شركاء  البن�ك  وامل�شتثمرين،  الأعمال  رجال  جمعيات 

العامة  ال�شخ�شيات  البح�ث،  ومراكز  واملعاهد  اجلامعات  والنيابية،  املحلية  املجال�س  املجتمعية، 

والإعالمية واملم�لني الأجانب.

وتتمثل اأهمية �شركاء التنمية يف الآتي )1(:

- ال�شركاء هم املعني�ن بالتنمية ومن الطبيعي اأن تك�ن لهم ا�ش�اقهم وامنياتهم التي متى ما حتققت 

تبن�ها وخلقت فيهم �شع�ر امللكية لأنها متثل خياراتهم وطم�حاتهم.

- لكل من ال�شركاء خربات ومعارف وجتارب ومعل�مات �شابقة عن الأو�شاع ل تت�فر عند الذين 

وبالتايل فان  ال�شيا�شات.  اأو �شانعي  كان�ا من اخلرباء  ياأت�ن من خارج املجتمع املحلي �ش�اء 

فكرهم وجهدهم وحكمتهم متثل اإ�شافة ودعماً حقيقياً لمتالكهم املعل�مة والتجربة وعك�شها 

يف اأي ممار�شة م�شتقبلية.

اأو تعار�س امل�شالح  للتجديد  الرف�س  املتمثلة يف  ال�شركاء يقلل من املخاطر والتحديات  - وج�د 

وبالتايل ي�فر وج�دهم امكانية التفاو�س والت��شل حلل�ل تر�شي اجلميع واخلروج باأكرب مكا�شب 

اأمر الإجراءات  اأن تذهب يف التع�ي�شات وتعقيد  ممكنة وتقليل النفقات التي كان من املمكن 

وتفادي التعطيل الناجت عن ال�شراعات وت�شارب امل�شالح.

- ال�شركاء هم اأقرب النا�س من ق�اعدهم ولديهم القدرة على التعبئة وال�شتنفار للم�شاهمة املادية 

كبري  دور  ولهم  القناع  والقدرة على  القاعدة  و�شط  لتغلغلهم  وذلك  ال�شعبي  واجلهد  والعينية 

يف حمل ر�شالة التغيري قادًة ي�شتلهم�ن روؤية املجتمع وعك�س الف�ائد املت�خاة من امل�شروعات 

امل�شتقبلية مبا يحفظ حق م�اطنيهم واحلفاظ على مكا�شبهم.

املتغريات الدافعة لت�صاعد دور �صركاء التنمية على ال�صعيد العاملي

1- دولة الرفاهة االجتماعية وحتوالتها:

اجتهت دول الغرب الراأ�شمالية بعد الأزمة القت�شادية العاملية عام 1929م وحتت تاأثري ا�شهامات 

اأجل  من  عديدة  واجتماعية  اقت�شادية  الدولة يف جمالت  لتدخل  الدع�ة  اإىل  القت�شادية  كينز 

انقاذ النظام الراأ�شمايل من اأزمته وقد نتج عن هذا التدخل ن�ش�ء ما اأطلق عليه دولة الرفاهة 

الجتماعية، اإذا حتملت الدولة عبء تقدمي اخلدمات الأ�شا�شية لل�شعب وقد ا�شتمر هذا ال��شع 

طيلة النتعا�س القت�شادي التي اعقبت احلرب العاملية الثانية حتى بداية الت�شعينيات حيث بداأت 

اأزمة النظام الراأ�شمايل التي عرفت باأزمة دولة الرفاهة وجتلت يف �شعف الأداء القت�شادي للدول 

ال�شناعية.

يف ذلك ال�قت برز دور الدولة يف احلياة القت�شادية وجاء جناح حك�مة تات�شر يف بريطانيا عام 

1969م ثم انتخاب ريغان يف ال�ليات املتحدة المريكية عام 1980م تاأييدا لهذا التيار الذي يرغب 
اأ�شغر، ثم انفجرت كل الدولة ال�شرتاكية يف ال�شن�ات الأخرية ودعمت هذا الجتاه  يف حك�مة 

وبذلك تكاتفت الظروف نح� الأخذ بايدل�جية جديدة يف ال�شيا�شات القت�شادية امتد تطبيقها 

والنقدي على  املايل  الت�ازن  بداأ يرتدد احلديث عن �شرورة حتقق  اإذ  النامية،  الدول  يف  لحقاً 

امل�شت�ى العاملي واي�شاً الإ�شالح الهيكلي الذي يتطلب الأخذ باقت�شاد ال�ش�ق واخل�شخ�شة وخلق 

.)2(
املناخ ال�شتثماري املنا�شب

وهكذا مل تلبث �شيا�شات التنمية يف معظم الدول النامية اأن اأخذت منذ الثمانينيات وب�جه خا�س 

يف الت�شعينيات بهذا الت�جه اجلديد نح� تقلي�س دور الدولة يف القت�شاد واحلد من النفاق العام 

على اخلدمات القت�شادية والجتماعية، وقد تزامن مع ما �شبق حت�ل اآخر اأطاح مبق�لت اخلطاب 

الكال�شيكي وبخا�شة يف الدول النامية، هذا اخلطاب الذي يركز على دور الدولة يف التنمية واملتاأثر 

باملدر�شة الكينزية. فقد اأدت النتائج املت�ا�شعة- التي حققتها خطط وبرامج التنمية وا�شعة النطاق 

احلياة الب�شرية وحترير املجتمعات من الفقر 

وال�شتغالل  املعي�شي  امل�شت�ى  لرفع  وتهدف 

الأمثل للم�ارد واحلفاظ عليها يف اآن وذلك 

من خالل م�شاركة اأكرب للمجتمعات الإن�شانية 

واإ�شراك كافة الفئات والقطاعات يف حتمل 

الأعباء وال�شتفادة من ناجت هذه ال�شراكة.

يف ال�ش�دان منذ �شن�ات ال�شتقالل والعق�د 

حك�مياً  عبئاً  التنمية  م�شاألة  كانت  التالية، 

املركزية  احلك�مة  م�شت�ى  على  تتم  خال�شاً 

دون ان تك�ن هنالك ادوار تذكر على م�شت�ى 

اأحدث  وقد  املحلية.  املجال�س  او  املديريات 

قان�ن احلكم ال�شعبي املحلي يف عام 1971م 

امل�شاركة اجلماهريية  ن�عية يف عملية  نقلة 

التنفيذية  ال�شعبية  للمجال�س  اأوكل  حيث 

التنمية  اإحداث  يف  امل�شاركة  باملديريات 

اخلطط  ومبتدري  القرار  �شانعي  اأن  على 

كان�ا ي�شع�ن اخلطط وميررونها عن طريق 

بتنفيذها  ويق�م�ن  الت�شريعية  الأجهزة 

الغالب متلقية  املحلية يف  املجتمعات  وكانت 

اأكرث منها م�شاركة يف اخلطط اأو تنفيذها اأو 

الإ�شراف والرقابة عليها.

�شند  باأن  وال�شع�ر  النفتاح  من  و�شيء 

وامل�شتهدفني  للخدمات  املتلقني  امل�اطنني 

ال�شت�شارة.  باب  من  ول�  �شرورة  بالتنمية 

على اأن دائرة امل�شاركة مل تكن تتعدى اأع�شاء 

املختلفة،  مب�شت�ياتها  الت�شريعية  املجال�س 

امليزانية  واإجازة  لتقنني  الغالب  يف  وكانت 

جهات  هناك  باأن  والأ�شعار  الراأي  وابداء 

تراقب.

ولكن مع مرور ال�قت ا�شبحت هنالك جهات 

ا�شبحت  الفعل حيث  دائرة  م�ؤثرة يف  كثرية 

تت�شكل يف تنظيمات لها د�شاتريها ول�ائحها 

وت�قعات  ومطالب  اأهداف  لها  وا�شبحت 

ت�شعى اإىل حتقيقها.

�صابط  مفاهيمي  اإطار  و�صع  نحو 

للدرا�صة

ال�شلطات  يف:  التنمية  �شركاء  ح�شر  ميكن 

العامة )ال�زارات وامل�شالح والهيئات واملكاتب 

التابعة لها(، قطاع الأعمال العام واملختلط، 

الحتادات  وال�شناعية،  التجارية  الغرف 

والتعاونية،  الأهلية  واجلمعيات  والنقابات 
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قيامها  الثالث من خالل  العامل  دول  مع  الدولية خا�شة  املالية  امل�ؤ�ش�شات  لعبته  الذي  الدور   -

بت�جيه املع�نات مبا�شرة ل�شركاء التنمية يف تلك البلدان.

- وعلى ال�شعيد املقابل كانت هناك �شغ�ط م�جهة اىل بع�س امل�ؤ�ش�شات املالية الدولية لتعديل 

اأجندتها ومنهجيتها يف العمل مع البلدان النامية. فخالل الت�شعينيات قام �شركاء التنمية بحملة 

واإتباع  الدي�ن  وت�شجيع خف�س  وال�شفافية  النفتاح  من  مزيد  على  الدويل  البنك  ق�ية حلث 

ا�شرتاتيجيات امنائية اأكرث عدلً واأقل تدمرياً للبيئة وقد جنحت هذه ال�شغ�ط اإىل حد كبري 

يف دفع البنك الدويل عام 1994م اإىل اإعادة النظر يف اأهدافه وطرائق عمله، فح�ايل ن�شف 

م�شروعات الإقرا�س اخلا�شة بالبنك تت�شمن بن�داً وتدابري خا�شة مب�شاركة �شركاء التنمية يف 

تلك البلدان مقارنة بح�ايل 6 % فقط من امل�شروعات يف الفرتة 1973م- 1988م.

التنمية  يف  ال�شركاء  دور  اأهمية  ت�شعيد  يف  رائد  دور  املتحدة  لالأمم  كان  اآخر  �شعيد  على   -

الجتماعية وقد متثل ذلك يف امل�ؤمترات العاملية العديدة التي انعقدت يف الت�شعينيات، فقد 

�شهد العقد العديد من امل�ؤمترات العاملية الهادفة اإىل حتقيق التنمية الجتماعية والقت�شادية 

امل�شتدمية وم�شاركة املجتمع املدين فيها مثل: م�ؤمتر البينة والتنمية يف الربازيل 1992م

للتنمية  العاملية  القمة  وم�ؤمتر   – 1994م  القاهرة  يف  والتنمية  لل�شكان  الدويل  وامل�ؤمتر   –
الجتماعية يف ك�بنهاجن 1995م – وامل�ؤمتر العاملي الرابع للمراأة يف عام 1995م – وم�ؤمتر 

الأمم املتحدة للم�شت�طنات الب�شرية يف ا�شطنب�ل 1996م؛ وقد تناولت ت��شيات تلك امل�ؤمترات 

ق�شايا عديدة تركزت بالأ�شا�س ح�ل التنمية الجتماعية والقت�شادية امل�شتدمية كما ا�شارت 

اأن تتخذها امل�ؤ�ش�شات احلك�مية بالتعاون  اإىل جمم�عة من الإجراءات والتدابري التي يجب 

مع �شركائها يف التنمية لتحقيق الأهداف املرج�ة وبذلك ا�شتقر يف وجدان اخلطاب العاملي 

وم�ؤ�ش�شاتها  الدولة  هما:  والقت�شادية  الجتماعية  التنمية  عن  م�ش�ؤولني  طرفني  هنالك  اأن 

و�شركائها يف التنمية)4(.

دور اال�صر و�صركاء التنمية يف حماربة الفقر بوالية اخلرطوم

بحتاً  حك�مياً  عبئاً  التنمية  م�شاألة  كانت  التالية  والعق�د  ال�شتقالل  �شن�ات  منذ  ال�ش�دان  يف 

يتم على م�شت�ى احلك�مة املركزية ول تق�م احلك�مة على م�شت�ى املديرية اأو املجال�س املحلية 

عام  املحلي يف  ال�شعبي  احلكم  قان�ن  احدث  لكن  البالد.  التنمية يف  اإدارة  تذكر يف  اأدوار  باأي 

1971م نقلة ن�عية حيث اأوكل للمجال�س ال�شعبية التنفيذية باملديريات امل�شاركة يف اإحداث التنمية 
القت�شادية والجتماعية، لكن يف التطبيق كان الدور الأكرب ل�شانعي القرار ومبتدري اخلطط 

القت�شادية واإقرارها ب�ا�شطة الأجهزة الت�شريعية وتنفيذها ومراجعتها وكانت املجتمعات املحلية 

اأو  اأو تنفيذها  اإعداد اخلطط  اأكرث من م�شاركني يف  الغالب متلقني  امل�شتفيدين يف  ال�شركاء  اأو 

.)5(
ال�شراف والرقابة عليها

لكن مع تط�ر ال�عي ال�شيا�شي وال�شع�ر ب�شرورة ازكاء روح امل�شاركة يف الفعل التنم�ي يف البالد 

حدث تط�ر يف الق�انني واملمار�شة و�شع�ر اإيجابي بدور ال�شركاء امل�شتفيدين بالتنمية ول� من باب 

ال�شت�شارة فقط. على اأن يف الفعل مل تتعدَّ دائرة ال�شركاء اأع�شاء املجال�س الت�شريعية مب�شت�ياتها 

املختلفة وكانت يف الغالب لتقنني واإجازة امليزانيات واإبداء الراأي واإ�شعار الآخرين وهماً بدورهم 

الإعدادي والإقراري والرقابي على خطط التنمية امل��ش�عية.

ا�شبحت هنالك جهات كثرية م�ؤثرة يف   – التنم�ي- كما �شبق  العاملية يف الفهم  ومع التح�لت 

دائرة الفعل التنم�ي يف البالد حيث ا�شحت تت�شكل يف تنظيمات وهيئات ومنظمات... الخ، لها 

د�شاتريها ول�ائحها واأهدافها ومطالبها وت�قعاتها امل�شتقبلية التي ت�شعى اإىل حتقيقها. كما اأن 

مفه�م التنمية مل يعد يقت�شر على املفه�م القدمي الذي ارتبط فقط بالتنمية القت�شادية البحتة 

بقدر ما ارتبط ب�شم�لية املنظ�ر، واأن اي عمل اقت�شادي ل يك�ن بعده تغيري اجتماعي ي�شمل كل 

وقامت بها احلك�مة يف تلك البلدان لتحقيق  

النم� القت�شادي ال�شريع- اإىل اعادة النظر 

يف املفاهيم التنم�ية ال�شابقة.

ولذا بداأ احلديث عن �شرورة تنمية القدرات 

امل�شت�ى  على  امل�شاركة  وت�شجيع  الب�شرية، 

الحتياجات  ا�شباع  على  والرتكيز  املحلي، 

الأ�شا�شية للم�اطن وقد برزت يف هذا الإطار 

التنمية  �شركاء  مثل  جديدة  م�شطلحات 

امل�شتدمية  والتنمية  ال�شعبية  وامل�شاركة 

دور  تبل�ر  وهكذا  الفقراء.  لأفقر  وال��ش�ل 

واجتماعياً  اقت�شادياً  دوراً  التنمية  �شركاء 

يحل حمل الدولة يف وظيفة تخ�شي�س امل�ارد 

ب�ش�رة اأكرث عدالة وكفاءة.

بيد اأن الأمر الأكرث اأهمية اأن حدود التعاون 

بني الدولة واملجتمعات الغربية وغريها من 

ناحية، و�شركاء التنمية من ناحية اأخرى مل 

يقف عند هذا احلد، ولكنه جتاوز ذلك اإىل 

بل�رة �شراكة م�ؤ�ش�شية ومنظمة بني الطرفني 

يف التنمية. 

املتحدة  بلدان مثل بريطانيا وال�ليات  ففي 

بني  التعاون  تط�ر  وغريها،  الأمريكية 

ب�شرعة  التنمية  يف  و�شركائها  احلك�مات 

التفاق  ثم  التط�ر  هذا  دعم  وبغية  هائلة، 

على اأ�ش�س واأطر لهذا التعاون تعيد �شياغتها 

ت�ازناً  اأكرث  ب�ش�رة  الطرفني  بني  العالقة 

لي�شت  التنمية  يف  ال�شركاء  دور  اأن  وت�ؤكد 

جمرد دور مكمل للدولة ولكنه طرف ا�شا�شي 

يف �شياغة ال�شيا�شات التنم�ية وتنفيذها.

2 - النظام العاملي وحتوالته:

منذ عق�د الت�شعينيات مل يعد اخلطاب املتعلق 

بدور �شركاء التنمية يركز على �شد الفج�ة اأو 

ملء الفراغ الذي ان�شجت منه الدولة- بعد 

القت�شادي،  التحرير  �شيا�شات  تطبيقها- 

ولكنه تط�ر اإىل التاأكيد على �شرورة قيامهم 

بدور يف عملية �شنع ال�شيا�شات التنم�ية جنباً 

اإىل جنب مع الدولة وم�ؤ�ش�شاتها وعلى هذا 

اأزمة دولة الرفاهة  انه مل تكن  الق�ل  ميكن 

هي ال�شبب الأ�شا�شي وال�حيد للتع�يل على 

دور ال�شركاء يف التنمية لكن كان بجانب ذلك 

التح�لت اجلذرية التي طراأت على النظام 

العاملي منها)3(.

أبحاث
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منظمات  خالل  من  املراأة  تنظيمات  لإ�شراك  واملحاولت  ال�شرائب  فئات  فر�س  يف  وم�شاركتها 

املجتمع املدين العديدة اخلا�شة بالعاملني يف القطاع غري املنظم واإ�شراك النقابات يف برامج دعم 

العاملني بالإ�شافة اإىل التعاون مع الفئات اخلا�شة التي متثل �شرائح املع�قني وجرحى العمليات، 

لإن�شاء م�ؤ�ش�شات تعنى بتم�يل وم�شروعات �شغرية جماعية للفقراء.

�شكان  اأجمايل  من   %  2.4 ن�شبتهم  بلغت  حيث  اخلرط�م-  ولية  ل�شكان  املطردة  الزيادة  ويف 

ال�ش�دان يف تعداد 1955م- قفزت هذه الن�شبة اىل 13٫5 % يف تعداد عام  2008م، وا�شبحت 

لل�شكان،  املتزايد  النم�  ومع  ال�شكان.  من حيث  ال�ش�دان  فى  الكرث من�ا  اجلزء  ولية اخلرط�م 

ت�جب منذ عام 1990م ا�شافة فئة �شكانية جديدة وهي فئة النازحني، فالنم� ال�شكاين يف ولية 

اخلرط�م تاأثر بع�امل النزوح الذي جعل منه من�ا غري طبيعي. 

وللهجرة ج�انبها ال�شلبية، ك�شعف النتاج يف الريف، وتف�شي اجلرمية، والتفكك ال�شري، والبطالة 

واملهن الهام�شية وال�شكن الع�ش�ائي، وارتفاع معدلت الفقر، وقلة خدمات النظافة و�شحة البيئة 

احل�شرية، تف�شي الوبئة والمرا�س املتعلقة بقلة المداد املائي وعدم ا�شحاح البيئة، وال�شغط 

التي �شهدت  النقل وال�ش�ارع، وال�ش�اق وامل�شت�شفيات،  الهائل على اخلدمات املحدودة، ك��شائل 

تط�را ولكنه مل ي�شل للدرجة التي ت�شت�عب الكم الهائل من املهاجرين. ولكل هذه ال�شباب كان 

لزاما على ال�لية ان تبحث عن �شركاء فاعلني للم�شاعدة فى معاجلة اكرث نتائج الهجرة �شلبية 

وهي متمثلة يف حماربة حدة الفقر يف ال�لية.

 وميكن ح�شر هذه ال�شراكة يف النقاط التالية:

1 - ال�صراكة مع القطاع امل�صريف:

خدمات  بتقدمي  الدولة  ا�شرتاتيجية  مع  ومت�شياً  املركزي  البنك  قبل  من  مرة  لأول  الهتمام  مت 

التم�يل الأ�شغر يف ت�شعينيات القرن املا�شي وبداأ معظم امل�شارف ال�ش�دانية ومنذ ذلك ال�قت 

الئتمانية  ال�شيا�شية  مل�جهات  وفقاً  متن�عة  اإنتاجية  وقطاعات  اأقاليم  لتغطية  عملياتها  تت��شع 

واملهنية  احلرفية  لالأعمال  �شن�يا  للبن�ك  التم�يل  �شق�ف  من   %  10 بتخ�شي�س  املركزي  للبنك 

و�شغار املنتجني. وقد ركز معظم هذه البن�ك على تقدمي هذه اخلدمات يف ولية اخلرط�م، كما 

بداأ العرتاف الكامل يف ال�شيا�شة التم�يلية لعام 1994م– 1995م حيث مت و�شع قطاع احلرفيني 

واملهنيني و�شغار املنتجني مبا يف ذلك الأ�شر املنتجة �شمن القطاعات ذات الأول�ية يف التم�يل 

امل�شريف، كما اأدخلت ال�شيا�شات التم�يلية منذ منت�شف الت�شعينيات بع�س المتيازات والنظم التي 

حتكم مت�يل هذا القطاع.

للتنمية.  و�شيلًة  اليه  ينظر  املجتمع ل  افراد 

لذلك تعاظمت دائرة ال�شركاء وكربت لت�شمل 

عديد الفئات واجلهات التي مل يكن لها وج�د 

مع بدايات ال�شتقالل يف الدول النامية.

اإىل  القت�شادي  ال�ش�دان  د�شت�ر  وي�شري 

لل�شيا�شات  م�جها  الرا�شد  احلكم  التزام 

الربع  اخلطة  يف  ترجمته  متت  ما  وذلك 

مبادئ  التزام  ل�شرورة  اأ�شارت  حيث  قرنية 

احلكم الرا�شد وخلق ال�شركات مع منظمات 

وذلك  اخلا�س  والقطاع  املدين  املجتمع 

العام  باحلق  اي فعل خا�س  اأن  اعتبار  على 

باملجتمع  بال�شرورة  معنى  ه�  العام  وال�شاأن 

الكبري فاإنه ل يج�ز غمط حق�ق النا�س يف 

املعرفة وامل�شاركة واإبداء الراأي يف اخليارات 

م�شلحة  ا�شحاب  اأنهم  باعتبار  املطروحة 

وم�ؤثرين ومتاأثرين يف نف�س ال�قت. ومت�شياً 

وال�شرتاتيجية  النتقايل  البالد  د�شت�ر  مع 

على  اخلرط�م  ولية  د�شت�ر  ركز  الق�مية 

حق امل�اطن يف احلريات والتنظيم اإل اأنه مل 

يخ�ش�س باباً وفقرة تقر مببداأ امل�شاركة يف 

الفعل التنم�ي مع م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين 

الت�شريعية  باملجال�س  التمثيل  حيث  من  اإل 

وحق النتخاب.

ل�شنة  املحلي  احلكم  قان�ن  يف  جاء  لكن 

امل�شاركة  وروح  التكافل  ت�شجيع  2007م 
الذاتي  والع�ن  الط�عي  والعمل  ال�شعبية 

وت�شخريها  اجلماهري  طاقات  وح�شد 

والتنم�ية،  املحلية اخلدمية  الربامج  لإجناح 

وطاأة  تخفي�س  على  العمل  اإىل  بالإ�شافة 

والأرامل  والأيتام  العجزة  ورعاية  الفقر 

احلاجات  وذوي  واملع�قني  ال�شهداء  واأ�شر 

اخلا�شة باتباع مناهج التنمية بامل�شاركة التي 

على  والعمل  املحلية  املجتمعات  ت�شتهدف 

ا�شاليب  وتعميم  الجتماعي  التغيري  اإحداث 

املجتمع  مبنظمات  بالهتمام  املجتمع  تنمية 

اخلا�س  والقطاع  املنظمات  واإعانة  املدين 

ودعمها  الذاتي  الع�ن  م�شاريع  تط�ر  على 

مالياً وفنياً ومتابعة اإجنازاتها )6(.

بداأت  قد  اخلرط�م  ولية  اأن  ويالحظ 

امل�شاركة  �شرورات  بعيد  اأمد  منذ  ت�شت�شعر 

التجارية  الغرف  كاإ�شراك  القرار،  اتخاذ  يف 
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مت مت�يل اأكرث من 13 األف اأ�شرة )ا�شتجالب ماكينات اللحام والثالجات وت�فري ماكينات 

اخلياطة(. 

• فر�س جديدة 	 امل�شروع خللق  وقد هدف هذا  ال�شاي:  لبائعات  املتحركة  ال�حدات  م�شروع 

لت�ليد الدخ�ل بتنظيم عمل بائعات ال�شاي ب�لية اخلرط�م، وقد ا�شتهدف امل�شروع بالتعاون 

مع ال�لية 200 امراأة يف الأحياء والأ�ش�اق ال�شعبية بهدف زيادة دخل املراأة الفقرية وتنظيم 

عمل املراأة يف القطاع غري املنظم ورفع قيمة العمل الجتماعية والقت�شادية مع رفع ال�عي 

ال�شحي والبيئي للمراأة العاملة يف القطاع غري املنظم.

• م�شروع تنظيم خدمات الأ�ش�اق: حيث مت تنفيذ هذا امل�شروع �شراكة بني امل�شرف و�شركة 	

راجا للتنمية بالتعاون مع ولية اخلرط�م وذلك بهدف ت�فري فر�س عمل لعدد )655( من 

امل�شتهدفني حيث مت الرتكيز على الطالب والفقراء و�شرائح امل�شردين وكانت بداية امل�شروع 

عام 2004م للم�شاعدة يف تنظيم خدمات الأ�ش�اق.

• ال�دائع ال�قفية: وقد مثلت ال�دائع ال�قفية من�ذجاً لل�شراكة بني املحليات ب�لية اخلرط�م 	

وبنك الدخار حيث تق�م هذه ال�دائع على مال مقط�ع من املحليات بال�لية يقابل ذلك مال 

املعينة،  املحلية  تختارهم  الذين  امل�شتفيدين  من  لعدد  ي�جه  الدخار  بنك  من  اآخر مقط�ع 

والتم�يل يقدمه امل�شرف وفقاً ل�شروط ال�قف للمال. ولعل هذا الن�ع من ال�شمانات يعترب 

من اأق�ى ال�شمانات غري التقليدية و�شملت اأن�اع ال�شمانات الآتي:

اأ- ت�فري ال�شمانات للم�شتفيد عن طريق املنظمات القاعدية. 

ب- ال�شمانات ال�شخ�شية.

جـ - �شمانات ال�شناديق املجتمعية.

2 - ال�صراكة مع ال�صناديق واملوؤ�ص�صات والوزارات االجتماعية:

اأكدت ال�شرتاتيجية الق�مية ال�شاملة لالأع�ام )1992م – 2002م ( والربنامج الثالثي على مدى 

اأهمية حماربة الفقر على امل�شت�ى الحتادي وال�لئي وبناء عليه فقد ا�شتجابت ال�لية ملحاربة 

الفقر من خالل التن�شيق واإن�شاء ال�شناديق وامل�ؤ�ش�شات الجتماعية فهنالك العديد من ال�شناديق 

هنالك جتارب  كما  املنخف�س،  الدخل  ذات  واملجم�عات  للفقراء  الدعم  ت�فر  التي  الجتماعية 

لل�شندوق الق�مي للمعا�شات وم�شروع اخلريجني يف تقدمي التم�يل ال�شغر.

منحتها  التي  امليزات  يف  ذلك  ات�شح  وقد 

من  للحد  القطاعات  لهذه  التجارية  البن�ك 

الفقر فقد �شملت مثالً:

- تخ�شي�س بنك في�شل الإ�شالمي ال�ش�داين 

التم�يل  لتقدمي  ال�لية  يف  فروعاً 

باأق�شاط  واحلرفية  ال�شغرية  لل�شناعات 

وكذلك  مي�شرة،  وب�شمانات  مريحة 

الإعفاء من بع�س متطلبات التم�يل وقب�ل 

البنك  قام  كما  ال�شخ�شية.  ال�شمانات 

ال�شناعات  لأ�شحاب  ا�شت�شارات  بتقدمي 

حما�شبية(،  اإدارية،  )فنية،  ال�شغرية 

بالإ�شافة لعقد دورات تدريبية متخ�ش�شة 

قام  ثم  ومن  ال�شغرية  ال�شناعات  بقطاع 

البنك–  يك�ن  وبذلك  املتدربني  بتم�يل 

متتلك  لفئات  عمل  فر�س  وفر  مثالً– 

اخلربة وينق�شها راأ�س املال لزيادة دخ�لهم 

واحلد من الفقر يف ال�لية )7(.

الجتماعية  للتنمية  الدخار  قام  كما   -

1200 م�شروع  التم�يل لأكرث من  بت�فري 

زراعي عام 2003م وقد بلغ امل�شتهدف�ن 

بهذا التم�يل اأكرث من 20 الفا من �شغار 

املزارعني. كما م�ل البنك يف نف�س العام 

مياه  ت�فري  بهدف  ابار  حلفر  م�شروعاً 

اأ�شرة كما �شاهم   248 ال�شرب لأكرث من 

يف مت�يل حمفظة امل��شم ال�شت�ي بح�ايل 

م�ل  كما  املحفظة،  مال  راأ�س  من   25%
يف  واأخرى  الأ�شماك  لزراعة  م�شروعات 

تبنى  وقد  امل�ا�شي  وتربية  اإنتاج  جمال 

ال�شتخدام  م�شروعات  مت�يل  البنك 

البدائل  اأحد  انها  الذاتي للخريجني على 

لإيجاد  الدولة  طرقتها  التي  للتم�يل 

فر�س عمل منا�شبة للخريجني يف خمتلف 

مبا  جمم�عات  �شكل  يف  التخ�ش�شات 

ميكن امل�شرف من املتابعة وت�فري فر�س 

التم�يل والتدريب والإ�شناد.

الدولة  �شيا�شة  مع  البنك مت�شياً  قام  كما   -

لأهدافه  وحتقيقاً  ال�لية  وا�شرتاتيجية 

وغاياته بتم�يل بع�س الأن�شطة يف القطاع 

غري املنظم ومن هذه امل�شروعات التي قام 

بتم�يلها )8(:

• حيث 	 بال�لية:  املنتجة  الأ�شر  مت�يل 

أبحاث
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- ابتكار اآليات تنفيذ ومتابعة فعالة.

اأما م�ؤ�ش�شة التنمية الجتماعية فقد �شاعدت يف:

• تقدمي القرو�س للفقراء املمار�شني لالأعمال ال�شغرية يف املناطق احل�شرية الفقرية.	

• بناء القدرات للم�ؤ�ش�شات القاعدية ال��شيطة مثل جمعيات الدخار والت�شليف يف الأحياء.	

• اإن�شاء حمافظ التم�يل ال�شغر على م�شت�ى املحليات يف ال�لية وتهدف من خالله امل�ؤ�ش�شة 	

التي: 

• مت�يل امل�شروعات الإنتاجية ذات اجلدوى القت�شادية والجتماعية �شعياً وراء الكتفاء الذاتي 	

وخلق فر�س عمل جديدة.

• الهتمام بالفئات الفقرية وال�شرائح ال�شعيفة من خالل مت�يل امل�شروعات الإنتاجية والتدريب 	

املهني والإداري والت�عية الجتماعية بالتعاون مع اجلهات ذات ال�شلة.

• الهتمام بامل�شاركة ال�شعبية وخلق ك�ادر وم�ؤ�ش�شات قاعدية مدربة تك�ن قادرة على تخطيط 	

وتنفيذ واإدارة امل�شاريع على امل�شت�ى املحلي.

• التكن�ل�جيا وو�شع 	 ت�شجيع ال�شناعات ال�شغرية ودعمها من خالل التم�يل والتدريب ونقل 

ا�شرتاتيجيات الت�ش�يق.

الئتمانية  اجلمعيات  تك�ين  خالل  من  وذلك  املحلية  املجتمعات  تق�ية  نهج  امل�ؤ�ش�شة  تبنت  وقد 

التي اأ�شهمت يف تنفيذ الربامج وجذب امل�ارد بتاأ�شي�س عدد كبري من اجلمعيات يف خمتلف اأنحاء 

الدعم  نطاق  خارج  مت�يلية  �شيغة  اإىل  امل�ؤ�ش�شة  املجتمعية جلاأت  احلاجات  تزايد  ومع  ال�لية. 

احلك�مي وقد جنحت يف اإن�شاء �شبكة عالقات و�شراكات مع ال�شركات والبي�تات التجارية وكان 

كاإن�شاء  كبرية  وم�شروعات  الغاز  وحدات  مثل متليك  ال�شغرية  امل�شروعات  عدد  زيادة  ذلك  نتاج 

�شبكات املياه ومراكز احلا�ش�ب.

كما مار�شت امل�ؤ�ش�شة عام 2008م التم�يل ال�شغر حيث بادرت اإىل تنفيذ حا�شنات العمال ثم 

اإن�شاء حمافظ التم�يل الأ�شغر عرب �شراكات مع فروع بن�ك متعددة بلغت �شبع حمافظ.

كما اعرتف بنك ال�ش�دان بها جهًة قادرة فنياً واإدارياً على تقدمي اخلدمات الئتمانية بعد ت�قيعهما 

معاً اتفاقية عام 2007م. وت�شتهدف امل�ؤ�ش�شة بع�س الفئات اأهمها:

- الفقراء الذين يتلق�ن دعماً من دي�ان الزكاة خا�شة الأ�شر التي تع�لها الن�شاء.

- الفئات اخلا�شة من املع�قني.

- اخلريج�ن غري امل�شت�عبني.

وقد متثلت امل�شروعات التي قامت بها امل�ؤ�ش�شة يف التي )11(:

اأ - امل�شروعات الفردية: اجتهت امل�ؤ�ش�شة اإىل تنفيذ م�شروعات فردية �شغرية ملكافحة الفقر 

بالرتكيز على الأ�شرة الفقرية التي تع�لها الن�شاء و�شملت هذه امل�شروعات ان�شطة يف التجارة 

واخلدمات وال�شناعات ال�شغرية )ور�س حدادة، مكتبات، اك�شاك طبايل، عربات كارو(.

ب - امل�شروعات اجلماعية: وت�شم يف ع�ش�يتها ما بني )20-50( ع�ش�اً حيث حت�شل املجم�عة 

على مت�يل واحد با�شم املجم�عة. وهناك �شكل اآخر من اأ�شكال التم�يل )الفردي واجلماعي(، 

جماعي  �شكل   يف  يك�ن  العمل  ولكن  فردياً  مت�ياًل  الفراد  بتم�يل  امل�ؤ�ش�شة  تق�م  حيث 

ت�شكل  حيث  املراأة(  لتنمية  ماي�  جمم�عة  ي��شف،  احلاج  جمم�عة  احلامدة،  )جمم�عة 

املجم�عة ال�شمان املايل والفني. وتهدف امل�شروعات اجلماعية اإىل اختيار م�شروعات لها 

التنمية  م�ؤ�ش�شة  باإن�شاء  ال�لية  قامت  وقد 

الجتماعية يف العام 1996م ووزارة ال�ش�ؤون 

الجتماعية يف عام 1995م لتعمل ال�لية من 

ال�ش�ؤون  ووزارة  امل�ؤ�ش�شة  مع  التعاون  خالل 

:)9(
الجتماعية والثقافية على

تقدمي  وتاأكيد  الفقراء  على  الرتكيز   -

من  املحدود  الدخل  لذوي  اخلدمات 

الرجال والن�شاء.

- الرتكيز على م�شروعات التنمية الجتماعية 

ومتابعتها.

- تفعيل قيم العطاء والتكافل يف املجتمع.

ال�شعيفة  الفئات  رعاية  برامج  تط�ير   -

يف  واإدماجهما  والأطفال  الن�شاء  خا�شة 

املجتمع. 

- حتقيق التكافل الجتماعي والرتاحم.

الجتماعية  ال�ش�ؤون  وزارة  عملت  وقد 

اأهمها  عدة حماور  ال�لية يف  والثقافية يف 

:)10(

ال�شغرية  امل�شروعات  مت�يل  حم�ر   - اأ 

واملت��شطة، وي�شمل هذا املح�ر: 

ال�شغرية  امل�شروعات  م�شار  على  التاأكيد   -

واملت��شطة ومراجعة التجربة وتط�يرها.

لدعمها  الالزمة  الت�شريعات  ا�شدار   -

وت�شجيعها مبنحها الإعفاءات والت�شهيالت 

اأ�ش�ة بامل�شروعات ال�شتثمارية الكبرية.

ال�شغرية  امل�شروعات  م�شاكل  معاجلة   -

والكفاءة  بالت�عية  املتعلقة  واملت��شطة 

والإنتاجية.

جمم�عات  يف  املنتجني  �شغار  تنظيم   -

لال�شتفادة  واإنتاجية  وت�ش�يقية  ائتمانية 

من اقت�شاديات احلجم والأهلية للتم�يل.

ب. حم�ر التم�يل: ويهدف هذا املح�ر اإىل 

التي:

منافذ  فتح  الالزم عن طريق  املال  ت�فري   -

مت�يل جديدة.

نظام  وو�شع  التم�يل  حمفظة  تط�ير   -

ا�شا�شي لها.
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يقدم  الأ�شغر  التم�يل  برنامج متخ�ش�س يف  وه�  الأ�شغر:  للتم�يل  المل  برنامج  م�شروع  ب.  

م�شت�ى  بهدف حت�شني  وذلك  بال�لية  دخاًل  الأقل  واملجم�عات  لالأفراد  متعددة  مالية  خدمات 

معي�شتهم ويتم مت�يله بال�شراكة مع بنك ال�ش�دان وحك�مة ال�لية ويهدف امل�شروع اىل:

- الرتويج لثقافة التم�يل الأ�شغر وال�شرتداد.

- ت��شيل اخلدمة للفقراء مبناطقهم.

- تخفيف املعاناة لطالب اخلدمة التم�يلية.

- تفعيل الدخار وال�شريفة املجتمعية.

ويتم ذلك من خالل عدة اأن�شطة تتمثل يف:

• مت�يل ان�شطة جتارية وخدمية وا�شتهالكية.	

• �شلفيات لدفع ر�ش�م درا�شية.	

• مت�يل �شيانة العربات.	

• �شيانة وحت�شني املنازل.	

• دفع ر�ش�م تاأمني وترخي�س.	

• مت�يالت م��شمية بح�شب الحتياج.	

• مت�يل ان�شطة �شناعية �شغرية.	

ويتعامل الربنامج مع الأفراد مبا�شرة اأو ب�ا�شطة جمم�عاتهم الت�شامنية اأو عن طريق اجلمعيات 

القاعدية. 

اأ. برنامج تاأهيل بائعات الأطعمة ب�لية اخلرط�م:

الغر�س من هذا امل�شروع ه� تاأهيل الن�شاء العامالت يف جمال انتاج الع�شائر للعمل يف جمالت 

ك�شب �شريف ل تتعار�س مع ت�جهات الدولة وا�شتهدف امل�شروع 250 امراأة وقام بت�فري مظالت 

العمل  ال�شكنية وقد �شممت بحيث ت�شم كل م�شتلزمات ومق�مات  بالأ�ش�اق واملناطق  واأك�شاك 

املطل�بة)12(.

د. برنامج دعم املع�قني: هدف امل�شروع لزيادة الدخل وحفز املع�ق للقيام بدوره يف املجتمع وقد 

ا�شتهدف امل�شروع 100 فرد بتقدمي فر�س للمع�ق بعد درا�شة امل�شروع الذي يتالءم وحالة املع�ق 

وي�شحب ذلك برنامج تدريبي للمع�ق يف امل�شروع املقرتح وتاأهيله. ويحدد ن�ع امل�شروع الربامج 

التدريبية امل�شاحبة ويقدم التم�يل عن طريق قرو�س ق�شرية للمع�ق.

فائدة تنم�ية كبرية للمجتمع.

التعاوين:  ال�شكن  �شندوق  م�شروع   - ج 

يف  املبذولة  املنا�شط  اأحد  وه� 

ال�لية  يف  الفقر  حدة  تخفيف  اإطار 

وحت�شني البيئة ال�شكنية.

افتتاح  مت  املنتجة:  الأ�شر  معر�س   - د 

ودي�ان  امل�ؤ�ش�شة  بني  �شراكة  املعر�س 

الزكاة وبنك الدخار يف ماي� 2001م 

وي�شعى امل�شروع لتحقيق عدة اأهداف 

اأهمها:

من  ال�شغرية  احلرف  منتجات  تن�شيق   -

خالل املعار�س ومراكز الت�زيع.

للمنتجات  حملية  ت�ش�يقية  اآفاق  فتح   -

ال�شغرية.

- �شبط منتجات الأ�شر املنتجة بخلق برامج 

تدريبية وت�فري اخلامات اجليدة.

والتجارية  الفنية  ال�شت�شارات  تقدمي   -

لتط�ير الإنتاج والت�ش�يق.

من  عدد  ال�شراكة  هذه  عن  نتج  كما 

امل�شروعات الرائدة يف هذا املجال منها:

ويهدف  اخلريجني،  ت�شغيل  م�شروعات  اأ. 

هذا امل�شروع اإىل:

اخلريجني  عمل  وفل�شفة  ثقافة  ن�شر    -

ال�شباب.

خا�شة  املجتمع  يف  البطالة  ن�شبة  تقليل    -

و�شط اخلريجني.

يف  الكامنة  ال�شباب  طاقة  من  ال�شتفادة    -

دفع عجلة التنمية.

اخلريجني  عند  والإبداع  النب�غ  اكت�شاف    -

واإتاحة الفر�شة لهم ل�ل�ج جمالت رائدة 

ومبتكرة.

ومن الآثار املت�قعة لهذا امل�شروع:

• امل�شتفيدين 	 اخلريجني  دخل  زيادة 

واأ�شرهم. 

• املنتظمة 	 ال�ظائف  من  عدد  ت�فري 

وال�ظائف امل��شمية.

• البطالة 	 دائرة  من  اخلريج  خروج 

النف�شية  اآثارها  من  والتخل�س 

والجتماعية.

أبحاث
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للن�شر  الربيعان  املقارنة،  ال�شيا�شية  النظم  ا�ش�ل  املن�يف،  كمال   .1
والت�زيع، الك�يت، 1987، �س20.

وحتديات  املدين  املجتمع  منظمات  بالل،  اأحمد  عبدالرحيم   .2
التن�شيق والت�شبيك )م�ش�دة نقا�س(، مركز املراأة لل�شالم والتنمية، 

2009م،  اخلرط�م،  الجتماعية،  الرعاية  وزارة  امل�ؤمترات،  قاعة 

�س20 - 26.

عزمي ب�شارة، املجتمع املدين: درا�شة نقدية مع اإ�شارة اإىل املجتمع املدين   .3
العربي، مركز درا�شات ال�حدة العربية، بريوت، 1998م، �س14 - 15.

ه�يدا عديل، فعالية م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين وتاأثريها على بل�رة   .4
دولة  لندوة  مقدمة  ورقة  الجتماعية،  للخدمات  انفاق  �شيا�شة 

الرفاهية الجتماعية، مركز درا�شات ال�حدة العربية، ال�شكندرية، 

28-30 ن�فمرب 2005م، �س15. 

جن�ى �شمك وال�شيد �شدقي عابدين، دور املنظمات غري احلك�مية   .5
الدرا�شات  مركز  واليابانية،  امل�شرية  اخلربتان  الع�ملة:  ظل  يف 

الآ�شي�ية، جامعة القاهرة، 2002م، �س55.

الببالوي، النظام القت�شادي الدويل منذ نهاية احلرب  د. حازم   .6
املعرفة،  عامل  �شل�شة  الباردة،  احلرب  نهاية  اىل  الثانية  العاملية 

الك�يت،  والآداب،  والفن�ن  للثقافة  ال�طني  املجل�س   ،257 العدد 

ماي� 2000، �س 111– 112.

الأ�شغر  التم�يل  �شناعة  العتيبي،  عبدال�هاب  الفاحت  حممد   .7
التم�يل  وم�شتقبل  التعاونيات  والتحديات،  ال�اقع  ال�ش�دان:  يف 

بالتعاون مع  الأ�شغر، ورقة مقدمة ل�ر�شة عمل، جامعة اجلزيرة 

وزارة الرعاية الجتماعية، ال�ش�دان، 2008م، �س15. 

احمد �شديق جربيل، دور بنك في�شل الإ�شالمي ال�ش�داين يف مت�يل   .8
امل�ؤ�ش�شات ال�شغرية، امللتقى الدويل، اجلزائر، 2013م، �س45.

عبد القادر احمد، اإ�شباع احلاجات الأ�شا�شية و�شد ظاهرة الفقر،   .9
الجتماعية،  والتنمية  الدخار  مل�شرف  التقليدية  غري  املنتجات 

اخلرط�م، 2007م.

ال�ش�ابط  والنظم  بنك ال�ش�دان املركزي، قطاع امل�ؤ�ش�شات املالية   .10
والت�جيهات، اخلرط�م، �شينان للطباعة املحدودة، 2014. 

ال�شروق  دار  اخلرط�م،  ال�شغرية،  امل�شروعات  ادارة  حممد ح�شني، 

للن�شر والت�زيع، 2013.

ماجدة حممد، ادارة امل�شروعات ال�شغرية، اخلرط�م، دار عزة للن�شر 

والت�زيع والطباعة، 2013.

النتائج والتو�صيات

املراجع وامل�صادر

اواًل: النتائج:

1. ي�ؤثر �شركاء التنمية على عملية �شنع ال�شيا�شات التنم�ية من خالل 
عدة و�شائل واآليات مثل: تقدمي امل�ش�رة واخلربة الفنية وبناء تكتالت 

وحتالفات لل�شغط على �شناع ال�شيا�شات التنم�ية.

2. على الرغم من النجاحات التي حققتها ال�شراكة بني �شركاء التنمية 
وولية اخلرط�م فى احلد من ظاهرة الفقر، فاإن هذه التاأثريات ظلت 

ال�شلطة  ت�زيع  التي حتدد  والهياكل  النظم  ب�شبب  وجزئية  حمدودة 

وامل�ارد داخل ال�لية.

الأدوار وع��ش�ا  بعدد من  ال�لية  مع  بالتعاون  التنمية  3. قام �شركاء 
الجتماعية  الرفاهة  جمالت  من  عدد  من  ال�لية  ان�شحاب 

والقت�شادية، مثل: التعليم وال�شحة وم�اجهة الفقر وم�شكلة البطالة.

كما  التنمية  ل�شركاء  م�شروعاتها  من  اإ�شناد جزء  ال�لية يف  بداأت   .4
بداأت معامل البناء ل�شراكة ولكنها ما زالت قليلة وحمدودة وتفتقر اإىل 

الإطار امل�ؤ�ش�شي املنظم لها، ما يجعل دور ال�شركاء يف ال�لية يتجاوز 

جمرد تقدمي بع�س اخلدمات اإىل فاعل اأ�شا�شي وحم�ري يف عملية 

�شنع ال�شيا�شات التنم�ية بال�لية وتنفيذها وتق�ميها. 

ثانيا التو�صيات:

التنمية وولية اخلرط�م  دورها يف  1. لن حتقق ال�شراكة بني �شركاء 
حماربة الفقر، اإل من خالل اإدخال اإ�شالحات على الهياكل الر�شمية 

ولي�س جمرد م�شاعفة اعداد امل�شروعات التي يق�م بها ال�شركاء.

2. ت�فري اإطار م�ؤ�ش�شي يحدد اأ�ش�س التعاون بني ال�لية و�شركائها يف 

احلد من ظاهرة الفقر، مع مراعاة مراجعة هذا الإطار با�شتمرار يف 

�ش�ء املتغريات التي تطراأ على املجتمع.

تبادل  3. �شرورة التن�شيق بني �شركاء التنمية مع بع�شهم بغية ت�شهيل 
املعل�مات واخلربات وتقدمي امل�ش�رة لتعظيم ادوارهم اجلماعية فى 

حماربة الفقر بال�لية.
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بحث

نشر الوعي البيئي الصحي والتنمية الحضرية

تجربة جهاز بناء وتنمية القرية المصرية 
اأ. حمم�د فرج عبد ال�احد  - مدير اإدارة التخطيط، جهاز بناء وتنمية القرية امل�شرية  

- وزارة التنمية املحلية، جمه�رية م�شر العربية

يمكن مشاهدة النمو الحضري وارتفاع الكثافة السكانية ظاهرة في أنحاء المنطقة العربية، وتزيدها استفحااًل عوامل 

في  االقتصادي  النشاط  وتركز  األجنبية  العمالة  واستقدام  المدينة  إلى  الريف  من  والهجرة  الخصوبة  نسب  ارتفاع  مثل 

المناطق الحضرية. وفيما تقدر نسبة السكان العرب في المدن حاليًا بنحو 56 %، يتوقع أن يرتفع هذا الرقم الى 66 % 

بحلول سنة 2020، ومستويات النمو الحضري عالية على وجه الخصوص في الكويت )97 %( والبحرين 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�شة: التنمية البيئية واإدارة النفايات وخم�ش�شات 

املالحظات  ومن  النقل.  ونظم  التعليمية  وامل�ؤ�ش�شات  ال�شحية  الرعاية 

اأن التنمية احل�شرية ترتكز- على نح� �شاحق- على مناذج  ال�شارخة 

من�ش�خة من بلدان اأخرى، ي�شاحبها اعتداء �شارخ على املك�نات البيئية، 

اإ�شافة اإىل اأنها تتجاهل- اإىل حد بعيد- اخل�شائ�س الرتاثية والطبيعية 

.
)1(

للمنطقة 

وعندما ي�شري بع�س الدرا�شات اإىل اأن العامل العربي ينتج ح�ايل 250 

األف طن من النفايات ال�شلبة كل ي�م، ينتهي معظمها- من دون معاجلة- 

يف مكبات ع�ش�ائية؛ ويعالج اأقل من 20 % منها بح�شب الأ�ش�ل اأو يتم 

التخل�س منها يف املطامر، فيما يعاد تدوير ما ل يزيد على %5. واإنتاج 

العربية-  البلدان  البلدية يف بع�س  ال�شلبة  النفايات  ال�احد من  الفرد 

مثل الك�يت والريا�س واأب� ظبي- ه� اأكرث من 1،5 كيل�غرام يف الي�م، 

اأجزاء  اأن  ذلك  اإىل  ي�شاف  العامل.  امل�شت�يات يف  اأعلى  من  يجعله  ما 

من املنطقة العربية- التي ت�شهد من�اً اقت�شادياً وح�شرياً �شريعاً- تنتج 

اأي�شاً الكثري من خملفات الهدم والبناء. لذلك، فاإن اإحدى امل�شاعفات 

الثان�ية للنم� القت�شادي املتزايد والزدهار هي تزايد م�شت�يات اإنتاج 

الفرد ال�احد من النفايات.

وهناك الكثري من ج�انب ال�شعف يف اإدارة املخلفات يف املنطقة العربية. 

ففي بع�س البلدان، ل يتم جمع ن�شبة كبرية من النفايات املنتجة. ويف 

ر اأن %35 من النفايات ال�شلبة البلدية  م�شر- على �شبيل املثال- يقدَّ

ل جتمع على نح� منتظم. وهناك م�شاألة اأخرى، هي تداول النفايات 

وح�شرية،  وطبية  و�شناعية  زراعية  ن�شاطات  من  النا�شئة  اخلطرة 

وجمعها ومعاجلتها بطرق غري �شليمة.

مقالة د. ح�شن الطريف، جملة البيئة العربية، اغ�شط�س، 2012.•-1

وان�شجاماً مع اجله�د الدولية يف جمال البيئة وحمايتها، بداأت املنظمات 

وامل�ؤ�ش�شات العربية- املعنّية بحماية البيئة- تعطي اهتماماً كبرياً بق�شايا 

معاجلة الأخطار املحيطة بتل�ث البيئة احل�شرية يف املدن العربية، للنم� 

م�شروعات  لتنفيذ  نتيجة  العربية،  املدن  ت�شهده  الذي  ال�شريع  املتزايد 

التنمية القت�شادية الجتماعية، ول �شيما امل�شروعات ال�شناعية.

العلمي  وجهازها  العربية  املدن  منظمة  فاإن  الهتمام،  هذا  اإطار  ويف 

البيئة  بدرا�شة  اهتما  قد  املدن(  لإمناء  العربي  )املعهد  املخت�س  الفني 

التل�ث  عن  الناجتة  العربية  املدن  م�شكالت  اإىل  والتعرف  احل�شرية، 

يف  والقروية  البلدية  واملجال�س  البلديات  دور  اأهمية  وتاأكيد  البيئي، 

امل�شكالت  معاجلة  جانب  اإىل  النفايات،  من  والتخل�س  البيئة  حماية 

العلمية  الدرا�شات  باإعداد  والبلديات  املدن  ت�اجهها  التي  والق�شايا 

والتطبيقية واللقاءات املخت�شة، وبربامج التدريب، اإىل جانب اخلدمات 

ال�شت�شارية. 

امل�ؤمترات  تنظيم  ومعهدها  العربية  املدن  منظمة  اهتمامات  و�شملت 

منها  بع�س  اإىل  ون�شري  البيئة،  ق�شايا  تتناول  التي  العلمية،  والندوات 

:
)1(

فيما ياأتي

امل�ؤمتر العام الرابع )عن البيئة ال�شحية يف املدن العربية(، الذي  •

عقد يف بغداد العام 1974م و�شدرت الأبحاث والدرا�شات، التي 

ال�شحية  ))البيئة  كتاب  يف  ج�انبه  جميع  من  امل��ش�ع  عاجلت 

نظرية  علمية  ودرا�شة  مبحثا  ثالثني  وي�شم  العربية((  املدن  يف 

وتطبيقية.

باملدن  • البيئة  حماية  يف  البلديات  ))دور  ح�ل  العلمية  الندوة 

العربية((، التي عقدت يف الك�يت العام 1981م، وتركزت اأعمالها 

البيئي،  التكامل  ومفه�م  البيئية  امل�شكالت  ج�انب  خمتلف  على 

و�شدرت عنها ح�ايل ع�شرين ت��شية يف حماية البيئة احل�شرية.

اأكادميية  • مع  بالتعاون  عقدت-  التي  والك�ارث((،  ))املدينة  ندوة 

الأمنية  للدرا�شات  العربي  )املركز  الأمنية  للعل�م  العربية  نايف 

والتدريب �شابقاً(- يف مدينة ت�ن�س العام 1986م.

امل��ش�عية  • الدرا�شة  اإ�شدار  البح�ث-  جمال  يف  جرى-  وكذلك 

العربية،  املدينة  النفايات يف  من  والتخل�س  النظافة  ال�شاملة عن 

درا�شـة  �شدرت  وكذلك  املجال.  هذا  يف  م�شغرة  م��ش�عة  وتعّد 

عن اأ�شاليب معاجلة النفايات وو�شائلها، وال�شتفادة من ت�شنيعها 

وتدويرها.

وكذلك جرى اإعداد الق�انني والنظم والل�ائح والإجراءات املنظمة  •

لل�ش�ؤون ال�شحية والبيئية يف املدن العربية.

جمال  • يف  املخت�شة  التدريبية  الدورات  ع�شرات  جانب  اإىل  هذا 

النظافة والتخل�س من النفايات وال�شرف ال�شحي.

امل�قع الإلكرتوين للمعهد العربي لإمناء املدن. •-2

ويف هذا املبحث، اأحاول القاء ال�ش�ء على جتربة وزارة التنمية املحلية 

)جهاز بناء وتنمية القرية امل�شرية( يف رفع ال�عي البيئي واإدارة منظ�مة 

املخلفات ال�شلبة لتاليف بع�س عي�ب النُّظم التقليدية القائمة على اإدارة 

املجتمع، وه� ما  تلبية احتياجات  ت�شتِطع  والتي مل  ال�شلبة،  املخلفات 

اإثراًء لفكر  اأن يك�ن هذا امل��ش�ع  اآماًل  �شاأتعر�س له يف هذا املبحث، 

ومناق�شات امل�ؤمتر، وت�ا�شاًل مع كافة اجلهات املحلية والإقليمية ودعماً 

لعرى الأخ�ة وال�شداقة بني الدول.

اأهمية املبحث واأهدافه

الناجحة يف جمال  امل�شرية  التجارب  اإحدى  اإبراز  اإىل  املبحث  يهدف 

ن�شر ال�عي البيئي واإدارة منظ�مة املخلفات ال�شلبة بـ:

واإدارة 	  ال�شحي  البيئي  ال�عي  رفع  م�شروع  ماهية  اإىل  التعرف 

منظ�مة املخلفات ال�شلبة.

�شرح الهدف ال�شرتاتيجي والأهداف الفرعية للم�شروع.	 

التعرف اإىل ال�شغ�ط امل�ؤثرة يف اإدارة املخلفات ال�شلبة البلدية يف 	 

م�شر.

ع�امل ا�شتمرار امل�شروع.	 

الإطار الت�شريعي القان�ين الداعم للم�شروع.	 

الإجنازات التي متت منذ بداية امل�شروع وحتى الآن.	 

م�شر  جمه�رية  م�شت�ى  على  املت�الية-  التنمية  خطط  ت�شمنت  وقد 

اأبرزها- يف  من  كان  التي  الريفية،  التنمية  برامج  من  عددا  العربية- 

ال�شن�ات ال�شابقة- الربنامج الق�مي للتنمية الريفية املتكاملة )ال�شروق(. 
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والإقليمية  العربية  واملنظمات  الهيئات  من  عدد  مع  التعاون  وكذلك 

والدولية ل�شالح التنمية الريفية ال�شاملة.

وقد اأ�شفرت هذه اجله�د امل�شتمرة كافة عن تط�ر ملم��س يف جمال 

البنية الأ�شا�س للقرية امل�شرية )ر�شف الطرق، الكهرباء والإنارة، مياه 

ال�شرب النقية، ال�شرف ال�شحي.. اإلخ(.

وكذلك دفع م�شروعات التنمية الب�شرية على م�شت�ى القرية )املتمثلة 

يف: ال�شحة، التعليم، ال�شباب، الثقافة، رعاية املراأة.. اإلخ(. 

الأ�شا�س  البنية  م�شروعات  يف  امللم��س  التقدم  هذا  من  الرغم  وعلى 

التنمية  تلك  م�اكبة  عدم  املالحظ  من  بات  فقد  الذكر،  �شالفة 

قيمة  جعل  ما  بيئي،  ح�شاري  اجتماعي  بعد  ذي  تقدم  اأي  العمرانية 

هذه امل�شروعات تقل و�شط بيئة غري �شحية وقرى غري نظيفة، ت�شبح 

يف بحريات التل�ث واأك�ام القمامة، ف�شال على تراث ثقايف اجتماعي 

يتلقى كل ما ي�ؤذي العني وال�شحة بالالمبالة وعدم الإدراك. من هنا 

اإىل خط�رة ذلك على جه�د  ننتبه جميعا  اأن  الأهمية مبكان  كان من 

اإذا  اإل  اأنه ل اإح�شا�س ل�شريورة التنمية ول مذاق  التنمية، واأن ندرك 

�شاحبتها البيئة النظيفة اخلالية من التل�ث، ول �شيما يف املجتمعات 

املحلية والقرى ال�شغرية. ولذلك كان من املنطقي الهتمام برفع ال�عي 

البيئي ال�شحي وكيفية اإدارة منظ�مة املخلفات ال�شلبة لتحقيق التنمية 

امل�شتدمية.

نبذة عن جهاز بناء وتنمية القرية امل�صرية

يف اإطار اجله�د املبذولة مل�اجهة التحديات البيئية، التي ي�اجهها معظم 

الدول العربية، واأثر هذه التحديات يف التنمية الجتماعية القت�شادية 

وكذلك يف امل�ارد الطبيعية؛ وعلى الرغم من ت�افر الكثري من الأ�شاليب 

التحديات،  التقليدية يف كيفية معاجلة هذه  والطرائق احلديثة وغري 

اأو  املركزية  �ش�اء  امل�ش�ؤولة-  اجلهات  فان  منها،  احلد  الأقل  على  اأو 

املحلية- مل ت�فق يف اتخاذ ال�شيا�شات اأو الإجراءات واخلطط الالزمة 

ملعاجلة هذه امل�شكالت قبل وق�عها. وملا كان امل�ؤمتر يهدف اإىل خلق 

م�شاحة ح�ار وتفاعل للتعرف اإىل اأف�شل الأ�شاليب والطرائق مل�اجهة 

هذه التحديات البيئية، وب�شفة خا�شة ما ياأتي: 

التحديات البيئية يف التنمية احل�شرية.	 

التنمية 	  يف  ودورها  البيئية  واملعل�مات  وال�شيا�شات  الت�شريعات 

احل�شرية امل�شتدمية.

دور الدولة وامل�اطن يف املحافظة على البيئة الطبيعية.	 

الإدارة املحلية ودورها يف معاجلة م�شكالت البيئة املحلية وتكامل 	 

دورها مع املخططني واملهتمني بالبيئة.

معاجلة  حماولة  كيفية  اإىل  التعرف  يف  الأهداف  هذه  من  وانطالقا 

التحديات البيئية واأثر التل�ث البيئي يف التنمية الجتماعية القت�شادية 

العمل  فاإن  امل�شتدمية،  احل�شرية  التنمية  لتحقيق  العربية  الدول  يف 

املقدم يظهر جتربة جهاز بناء وتنمية القرية امل�شرية يف تنفيذ م�شروع 

لتحقيق  ال�شلبة  املخلفات  واإدارة منظ�مة  ال�شحي  البيئي  ال�عي  رفع 

التنمية احل�شرية امل�شتدمية.

التابعة  التنم�ية  الأجهزة  اأحد  امل�شرية ه�  القرية  وتنمية  بناء  وجهاز 

ل�زارة التنمية املحلية بجمه�رية م�شر العربية؛ وقد تبنى اجلهاز- منذ 

القت�شادية  اأبعادها  بجميع  املتكاملة  الريفية  التنمية  مفه�م  اإن�شائه- 

القرار  مب�جب  اأن�شئ  وقد  وامل�ؤ�ش�شية؛  والعمرانية  والجتماعية 

اجلمه�ري برقم 891 لل�شنة 1973 ليت�ىل:

• اخلطة العامة لتنمية القرية امل�شرية والعمل على تنفيذها.	

• التن�شيق بني ال�زارات واأجهزة الدولة وال�حدات املحلية الإدارية 	

كافة، كل فيما يخ�شه يف تنفيذ ال�شيا�شة العامة للدولة للنه��س 

بالقرية اقت�شاديا واجتماعيا وعمرانيا وم�ؤ�ش�شيا.

• تقدمي مناذج ا�شرت�شادية مل�شروعات اقت�شادية اإنتاجية غري منطية 	

تعتمد على تعظيم ال�شتفادة من خامات البيئة املحلية وم�اردها.

• تقدمي قرو�س مي�شرة عن طريق �شندوق التنمية املحلية لالأفراد 	

املحلية  ال�حدات  طريق  عن  املعيلة  واملراأة  ال�شباب  �شيما  ول 

القروية.

• اإعداد الربامج الإعالمية والتدريبية وغريها من الربامج الالزمة 	

وتنفيذها لتحقيق خطة اإعادة تنمية القرية امل�شرية.

املخلفات  منظومة  واإدارة  ال�صحي  البيئي  الوعي  ن�صر  م�صروع 

ال�صلبة البلدية

الفكرية  الدرا�شة  ه�  العلمي  املنهج  اأن  على  والباحث�ن  العلماء  يتفق 

ال�اعية واخلط�ات املنظمة ملعاجلة امل��ش�عات و�ش�لً اإىل الك�شف عن 

احلقيقة. ويف هذا الإطار فاإن هذه الدرا�شة )العمل البحثي( تعّد من 

البح�ث التطبيقية غري الأكادميية التي تق�م بها الهيئات وامل�ؤ�ش�شات- 

م�شكالتها،  وحل  اأعمالها  تط�ير  بغر�س  ال�شاأن-  بهذا  املهتم�ن  وكذا 

ومن ثم م�شكالت املجتمع ب�شفة عامة.

ومن ناحية منهجية العمل والتطبيق، فاإنها تعتمد على التنفيذ امليداين 

ال�شريورة  تبداأ  نح�  على  وال�شرورية،  املب�شطة  العملية  والإجراءات 

من حني طلب تنفيذ امل�شروع حتى احل�ش�ل على امل�افقة على تنفيذه 

بال�حدة املحلية، ويتم التطبيق امليداين وفق فل�شفة امل�شاركة املجتمعية 

والالمركزية يف التخطيط والتنفيذ.

من  باأكرث  املا�شية  �شنة  الأربعني  يف  م�شر  �شكان  عدد  ت�شاعف  ومع 

مرة ون�شف املرة، وتزايد الكثافة ال�شكانية يف املناطق احل�شرية- ول 

من  والهجرة  ال�لدات،  معدل  زيادة  نتيجة:  الكربى،  املدن  يف  �شيما 

الريف اإىل املدن، وتغري الأمناط ال�شتهالكية يف احل�شر والريف على 

ال�ش�اء- تفاقم الكثري من ال�شغ�ط على البيئة وال�شحة العامة، ومنها 

م�شكلة املخلفات ال�شلبة، التي ظهرت اأعرا�شها ال�شارة ب��ش�ح �شديد 

يف اأرجاء البالد.

فقد اأ�شبحت النُّظم التقليدية القائمة على اإدارة املخلفات ال�شلبة غري 

قادرة على تلبية احتياجات املجتمع مبختلف �شرائحه، من جهة: حتقيق 

م�شت�ى مقب�ل من النظافة، وتقلي�س املخاطر ال�شحية، والنعكا�شات 

البيئية ال�شلبية، وت�افر املظهر احل�شاري العام مل�شر، اإذ مل تتعدَّ كميات 

املخلفات- التي يتم جمعها يف اأح�شن الظروف والتقديرات- 77 % من 

، وتراكمت كميات كبرية من املخلفات يف ال�ش�ارع 
)1(

املخلفات املت�لدة 

القمامة  مقالب  انت�شار  اإىل  اإ�شافة  العمائر،  بني  اخلالية  والأماكن 

بحث
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للمخلفات  املك�ش�ف  احلرق  واأ�شبح  عدة؛  حي�ية  اأماكن  الع�ش�ائية يف 

و�شيلة للتخل�س منها، ما ي�شكل اأحد اأهم م�شادر تل�ث اله�اء يف م�شر.

وتتمثل اأهم ال�شغ�ط امل�ؤثرة يف اإدارة املخلفات ال�شلبة يف م�شر فيما 

ياأتي:

زيادة كمية املخلفات املت�لدة نتيجة لزيادة عدد ال�شكان من جهة،  •

وتغري الأمناط ال�شتهالكية يف املدن والقرى على ال�ش�اء من جهة 

اأخرى.

املخلفات  • مع  التعامل  و�ش�ء  ال�شحي  البيئي  ال�عي  انخفا�س 

ال�شلبة عم�ما.

)1( امل�قع اللكرتوين ل�زارة البيئة، م�شر، 2014.

انخفا�س كفاءة جمع املخلفات البلدية ال�شلبة يف معظم املحافظات  •

الريفية، ما  املناطق  تنعدم متاما يف بع�س  امل�شرية، وقد  واملدن 

اأدى اإىل تراكم كميات كبرية من املخلفات يف ال�ش�ارع وال�شاحات 

اخلالية بني املباين ال�شكنية.

)الب�شرية،  • ال�شلبة  املخلفات  لإدارة  املتاحة  الإمكانات  �شعف 

املادية(.

فل�صفة امل�صروع واأهدافه

نتيجة ملا �شبق، فاإن قيام جهاز بناء وتنمية القرية امل�شرية بدوره- يف 

للقرية امل�شرية- ي�شهم يف حت�شني ج�دة احلياة  تنمية �شاملة  اإحداث 

القرية، وه� الأمر الذي �ش�ف ينعك�س بدوره على احلد  ون�عيتها يف 

اأعباء  اإىل املدن، وامل�شاركة يف تخفيف  الريف  الهجرة من  من م�شكلة 

الدولة الناجمة عن م�شكلة تراكم املخلفات، وما نتج عنها من م�شكالت 

تبني م�شروع  اإىل  اقت�شادية وبيئية و�شحية. ولذا، اجته اجلهاز  واآثار 

رائد جديد وه� ))ن�شر ال�عي البيئي ال�شحي واإدارة منظ�مة املخلفات 

ال�شلبة(( �شمن خطته ال�شن�ية التي يق�م بتنفيذها.

واإدارة  ال�شحي  البيئي  ال�عي  ))ن�شر  مل�شروع  الأ�شا�س  الفل�شفة  اإن 

منظ�مة املخلفات ال�شلبة(( هي اعتمادها يف التنفيذ على كيان جمتمعي 

التنفيذ، وله جتارب ناجحة يف ذات املجال  اأهلية( قادر على  )جمعية 

عائد  ولها  العطاء،  يف  م�شتمرة  التجارب  وهذه  م�شابهة،  جمالت  اأو 

ال�شعبية،  وامل�شاركة  التط�عي  العمل  مفه�م  تعميق  مع  املجتمع،  على 

وتطبيق منظ�مة متكاملة لإدارة املخلفات والقمامة باملجتمعات املحليـة، 

من اأجل: الق�شـاء على التل�ث البيئي، وتعظيـم ال�شتفادة من املخلفات 

�ش�اء الع�ش�ية اأو غري الع�ش�ية، بعد فرزها ومعاجلتها، ثم بيعها، مبا 

يحقق النظافة واملحافظة على البيئة ال�شاحلة، وحت�شني ن�عية حياة 

العمل  فر�س  ت�افر  على  ف�شاًل  املعي�شة،  بظروف  والرتقاء  النا�س، 

لل�شباب بالقرية، تك�ن م�شدرا للرزق وحداً مل�شكلة البطالة، ويف ذلك 

تتكافاأ الفر�س بني اجلن�شني مع تاأكيد دور املراأة الريفية يف هذا ال�شاأن.

والهدف ال�شرتاتيجي للم�شروع ه� تغلب الريف امل�شري على م�شكلة 

باي�شاح  ال�شحي،  البيئي  ال�عي  ورفع  ال�شلبة،  النفايات  من  التخل�س 

بيئة  وت�افر  النفايات،  م�شكلة  وم�اجهة  البيئة،  على  احلفاظ  اأهمية 

�شحية اآمنة، ب��شاطة: جمتمع حملي م�شارك بفعالية عن طريق جهات 

تنفيذية �شعبية، ومنظمات املجتمع املدين، وامل�اطنني، واجلهات العلمية، 

وحت�شني  احلياة،  بن�عية  الرتقاء  اإىل  و�ش�لً  الفني  الدعم  لتقدمي 

م�شت�ى املعي�شة بيئيا واجتماعيا، ومن ثم حتقيق التنمية امل�شتدمية.

واأما الأهداف الفرعية للم�شروع فهي:

رفع ال�عي البيئي العام يف التعامل مع املخلفات، وخلق روح العمل  •

التط�عي، وكذلك املناف�شة ال�شريفة بني ال�حدات املحلية ل�شمان 

التميز يف التنفيذ.

تطبيق املنهج ال�شامل املتكامل امل�شتدمي لإدارة املخلفات ال�شلبة  •

التدفق  �شال�شة  وي�شمن  ومك�ناته  حلقاته  تت�افق  نح�  على 

و�شالمة التنفيذ.

احلد من ظاهرة الهجرة من الريف اإىل املدينة. •

املخلفات  • �شيما  ول  املخلفات  حرق  ممار�شات  على  الق�شاء 

الزراعية.

الق�شاء على املقالب الع�ش�ائية واملك�ش�فة. •

اإزالة الرتاكمات الهائلة يف خمتلف املدن والقرى، والتخل�س منها  •

بطريقة اآمنة �شحية بيئية �شليمة.

معها،  • املتعاقد  اجلهات  على  والرقابة  الر�شد  �شريورات  اإحكام 

لإدارة املخلفات يف ال�حدات املحلية القروية باملحافظات املختلفة.

التنمية  • مفه�م  غر�س  طريق  عن  للم�شروع،  ال�شتدامة  �شمان 

النجاح،  ع�امل  جميع  و�شمان  التط�عية،  املجتمعية  بامل�شاركة 

ور�شد ع�امل الف�شل والتغلب عليها، وحت�يل امل�شروع للعمل على 

نح� اقت�شادي ي�شمن تغطية نفقاته عن طريق اإيراداته.

ت�افر اأ�شمدة ع�ش�ية عالية اجل�دة وب�شعر اأقل. •

با�شتعمالهم  • النظيفة  الزراعة  ا�شتعمال  على  املزارعني  ت�شجيع 

اأ�شمدة ع�ش�ية.

الإ�شهام يف الق�شاء على البطالة، بت�شغيل عدد من اأبناء املجتمع  •

املحلي يف امل�شروع، وه� ما ي�ؤدي اإىل حت�شني اأح�الهم املعي�شية.

وفتح  • اإليها  الع�دة  على  خارجها  املقيمني  القرية  اأبناء  ت�شجيع 

جمالت لال�شتثمار.

اأن�صطة امل�صروع

�ش�ف يتم تنفيذ هذه الأهداف مبجم�عة من الأن�شطة ومنها:
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بحث

اأماكن  • ويف  ذاتها  بالقرية  نقا�شية  وحلقات  للت�عية  ندوات  عقد 

القادة  منازل  املدار�س،  امل�شاجد،  املنا�شبات،  دور  )مثل:  عامة 

بهذه  امل�شارك�ن-  ميثل  نح�  على  اإلخ(،  بالقرية..  الطبيعيني 

و�شباب  �شي�خ  من:  القرية،  فئات  كافة-  والندوات  الجتماعات 

اإىل  الر�شالة  و�ش�ل  ل�شمان  وتنفيذيني،  �شعبيني  وقادة  ون�شاء 

جميع اأهل القرية، مع الرتكيز على �شرورة تغيري ثقافة الر�شا 

الأمل  روح  بث  اإىل  و�ش�لً  وال�شالبية،  والالمبالة  قائم  ه�  مبا 

يخلق  مبا  اأجمل،  وبيئة  اأنظف،  وحياة  اأف�شل،  م�شتقبل  يف 

الت�شميم والإرادة الالزمني للتغيري الجتماعي املحم�د، بتح�شني 

املهارات اخلا�شة  الجتاهات وال�شل�ك، وزيادة املعارف، و�شقل 

بالعمل البيئي ونظافة املجتمعات املحلية.

م�شاركة اخلرباء املخت�شني وممثلي القيادات التنفيذية وال�شعبية  •

اإعطاء  على  الرتكيز  مع  الهتمام،  لإ�شفاء  الندوات،  هذه  يف 

الفر�شة كاملة للمناق�شات احلرة الهادفة، وال�شتماع لالآراء كافة، 

على  كافة،  وال�شتف�شارات  الأ�شئلة  عن  لالإجابة  ال�شتعداد  مع 

امل�شروع،  بفكرة  القتناع  اإىل  بال��ش�ل  وتنتهي  الندوة  تبداأ  اأن 

والت�شميم على العمل لإجناحها.

و�شع نظام جلمع القمامة من املنازل وفق برنامج زمني ي�مي.  •

�شكنية،  ملربعات  تق�شيمها  يتم  القرية،  م�شاحة  كرب  حال  ويف 

ويتم  �شكني.  مربع  كل  من  القمامة  جتميع  �شريورة  لت�شهيل 

التجميع من ال�شالت وتفريغهـا- بح�شب ن�ع النفايات )الع�ش�ية، 

يجرها  مقط�رة  اأو  لذلك،  جر خم�ش�شة  عربات  يف  ال�شلبة(- 

العربة  داخل  حدة  على  ن�ع  كل  يك�ن  نح�  على  زراعي،  جرار 

القمامة عن طريق  لتجميع  و�شيلة  ويتم تخ�شي�س  املقط�رة،  اأو 

م�اردها  ومن  امل�شروع،  بتنفيذ  القائمة  املجتمع  تنمية  جمعيات 

اإلخ(،  التربعات..  الإعانات،  ال�شهرية،  )ال�شرتاكات  الذاتية 

وتق�م امل�ؤ�ش�شات احلك�مية بال�حدات املحلية القروية بدعم هذه 

ال�شريورة وتفعيلها بالآلت واملعدات والعربات املتاحة، ويربز ذلك 

فعالية امل�شاركة املجتمعية احلك�مية.

الإنارة  • واأعمدة  بالأ�شجار  معلقة  و�شالت  خا�شة  براميل  و�شع 

لتجميع القمامة وال�ش�ائب والأتربة الناجتة من نظافة ال�ش�ارع 

اإليه  الإ�شارة  ال�شابق  التجميع  مكان  اإىل  نقلها  يتم  اأن  على  بها 

وي�شاف اإىل القمامة املجمعة من املنازل ح�شب ن�عها.

جتميل ال�ش�ارع بزراعة اأن�اع من اأ�شجار الزينة اأو النخيل على  •

القدمية  بالأ�شجار  والعناية  كافة،  بال�ش�ارع  معّينة  م�شافات 

زراعة  يتم  املنازل  اأب�اب  وعند  عليها.  واملحافظة  وتهذيبها، 

النباتات املت�شلقة واملزهرة مبا ي�شفي منظراً جمالياً بيئياً بديعاً 

يتناغم مع البيئة الريفية املعروفة باخل�شرة والزراعة، على حني 

ت�شتغل امل�شاحات اخلالية يف القرية بتخ�شريها بالنجيل الطبيعي 

واحلدائق ال�شغرية.

- جتربة حمافظة البحرية، قرية اجلرادات، 2012.

فيه  • يتم  متحف  لعمل  القرية  مبدخل  منا�شب  مكان  اختيار 

جتميع الآلت واملعدات الريفية والزراعية القدمية )مثل: الن�رج 
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والكان�ن  والرحاية  والطنب�ر  واملحراث  وال�شاقية  وال�شادوف 

املكان جلذب  ال�شتفادة من هذا  اإلخ(. وميكن  البلدي..  والفرن 

ال�شياحة الريفية، وتقدمي بع�س الأطعمة الريفية امل�شه�رة )مثل: 

القدمية،  والق�شدة، واجلبنة  الفالحي،  امل�شلتت، واخلبز  الفطري 

وع�شل النحل.. اإلخ(. 

نقل القمامة املجمعة من املنازل وخملفات ال�ش�ارع بالآلية املنا�شبة  •

اإىل مكان مالئم اآمن، يتم تعيينه خارج القرية، على مقربة منها، 

النقل. ولذلك  ل�شريورة  املختار م�شكلة  املكان  على نح� ل ميثل 

عادة ما يق�م اأحد اأبناء القرية بالتربع بقطعة اأر�س خارج الكتلة 

 –175 قرياط/   1،5  –1( ممهد  طريق  على  تك�ن  ال�شكنية، 

(، ويتم جتميع القمامة بها يف ك�متني )ع�ش�ية، �شلبة(.
2
250م

نح�  • على  ال�شليمة،  ال�شحية  بالطرق  املجمعة  القمامة  معاجلة 

الكمياوية  وامل�اد  باملطهرات  الع�ش�ية  امل�اد  معاملة  فيه  يتم 

الآمنة، وهي ت�شاعد على حتلل امل�اد الع�ش�ية وحت�لها اإىل �شماد 

ع�ش�ي ي�شتفاد منه يف الزراعة وا�شت�شالح الأرا�شي؛ واأما امل�اد 

ال�شلبة فتجمع كما هي، ويتم الت�شرف- يف كال الن�عني- بالبيع 

اأجل النفاق والتم�يل  امل�رد، من  من هذا  اقت�شادياً  وال�شتفادة 

الذاتي للم�شروع بالقرية، وزيادة م�ارد اجلمعيات الأهلية.

والتنفيذيني،  • ال�شعبيني  القادة  ب�شحبة  بالقرية  امليدانية  املتابعة 

واإبداء املالحظات على الطبيعة، على نح� يتم فيه التخل�س من 

ال�شالبات وت�شجيع امل�جبات، مع الرتكيز على الأفكار البتكارية 

ال�شاحلة للتطبيق.

امل�شروع  • اإدارة  كيفية  على  امل�شاركة  اجلهة  يف  العاملني  تدريب 

باأ�شل�ب علمي، عن طريق التدريب من جهة خمت�شة يف املجالت 

الآتية:

حت�يل املخلفات الزراعية اإىل اأ�شمدة ع�ش�ية عالية الكفاءة.	 

و�شع 	  للمنتج،  اجليد  )الت�ش�يق  للم�شروع  املتكاملة  الإدارة 

خطط لزيادة م�ارد امل�شروع، كيفية اتخاذ القرارات(.

نقل خربات امل�شروعات املماثلة لتخاذ اخلربة العملية.	 

التمويـــل

1 - متويل ذاتي تطوعي

اإ�شافة  ذاتية؛  وجه�د  �شعبية  م�شاركات  ب�شيغة  القرى،  م�اطني  من 

اإىل �شنع القرار، والإ�شراف ومتابعة التنفيذ والت�شغيل من دون مقابل؛ 

امل�شروع  تنفيذ  امل�شاركة يف  تنمية املجتمع  اإىل م�ارد جمعيات  اإ�شافة 

بالقرى؛ وهذه امل�ارد متثل ا�شرتاكات �شهرية تط�عية من اأبناء القرى، 

وبع�س �ش�ر الدعم املايل من املقتدرين بالقرى.

2 - التربعات العينية
عن طريق التربع بالأرا�شي الالزمة مل�قع جتميع القمامة خارج القرية، 

مباين  بع�س  لبناء  يطلب  قد  ما  اإىل  اإ�شافة  ريفي؛  متحف  اإن�شاء  اأو 

اخلدمات داخل القرية من دون انتقا�س من امل�شاحة اخل�شراء؛ اإ�شافة 

اإىل العدد والآلت وم�اد البناء املختلفة.  

3 - الدعم احلكومي املبا�صر
التم�يل  ور�شد  اجلمعيات،  ون�شاط  الأهايل،  مبادرات  بت�شجيع  يك�ن 

وت�شمل:  املختارة،  للقرى  املتاحة  وامل�ارد  الإمكانات،  بح�شب  املنا�شب 

وبرامج  الب�شرية،  والتنمية  الأ�شا�س،  البنية  م�شروعات  بع�س  تنفيذ 

الت�عية البيئية.
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وزارة التنمية املحلية 

جهاز بناء وتنمية القرية امل�صرية

مقرتح

اخلطة ال�شتثمارية مت��شطة الأجل 2016/2015 ــ 2018/2017

لن�شر ال�عي البيئي ال�شحي واإدارة منظ�مة املخلفات ال�شلبة

املحافظة

عدد القرى

جممل 

عدد 

القرى

الكلفة

التقديرية

 بالألف

 جنيه

/2015
2016

/2016
2017

/2017
2018

11241000البحرية

1113750دمياط

112500ال�ش�ي�س

1113750املنيا

21141000اأ�شي�ط

12141000املن�فية

11241000كفر ال�شيخ

11241000الفي�م

21141000الإ�شماعيلية

11241000اجليزة

12141000قنــا

21141000الغربية

11241000الق�شر

12141000�ش�هاج

البحر 

الأحمر
21141000

ال�ادي 

اجلديد
11241000

2019216015000املجمل

مت احت�شاب الكلفة التقديرية ب�اقع 200 الف جنيه للآلت 	 

واملعدات و50 األف جنيه لن�شر ال�عي البيئي ال�شحي لكل قرية.

امل�شدر: جهاز بناء وتنمية القرية امل�شرية، بيانات غري من�ش�رة.	 

االإجرائية  واخلطوات  االأهلية،  اجلمعية  تقومي  معايري 

للم�صروع

لدخ�ل اأي قرية يف م�شروع ن�شر ال�عي البيئي ال�شحي واإدارة منظ�مة 

املخلفات ال�شلبة البلدية، يجرى اتباع الإجراءات الآتية:

مبادرة تط�عية من اإحدى اجلمعيات الأهلية - اأو اأهايل القرية  •

- بتقدمي طلب اإىل املحافظة التابعني لها للدخ�ل يف امل�شروع.

تق�م املحافظة مبخاطبة جهاز بناء وتنمية القرية امل�شرية - اأو  •

وزير التنمية املحلية - مب�شم�ن الطلب.

العر�س على وزير التنمية املحلية لأخذ امل�افقات الالزمة. •

قبل  • بالقرية  ال��شع  لدرا�شة  ا�شتك�شافية  ميدانية  بزيارة  القيام 

البدء بتعيني الحتياجات والتنفيذ.

الأهلية،  • واجلمعية  واملحافظة  اجلهاز  من  عمل  فريق  ت�شكيل 

ليت�ىل و�شع خطة العمل وتعيني امل�ش�ؤوليات والتنفيذ.

تقدمي الدعم الفني واملتابعة الدورية لل�ق�ف على مقدار التقدم  •

الذي يتم يف امل�شروع، وعر�س التقارير اأولً باأول على القيادات 

املعنية.

وملا كانت الفل�شفة الأ�شا�س للم�شروع تق�م على تنفيذه عن طريق كيان 

جمتمعي )جمعية اأهلية(، فمن املهم ت�افر الكثري من املعايري يف اختيار 

املعايري  وهذه  وينميه،  احلك�مي  الإ�شهام  على  يحافظ  مبا  اجلمعية، 

هي:

ن�ع الن�شاط الأ�شا�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�شابقة يف ذات املجال.	 

عدد امل�شروعات الأخرى يف جمالت م�شابهة.	 

تقدير التحديات والع�ائق التي �شي�اجهها �شري العمل.	 

وج�د دورة دفرتية م�شتندية مف�شلة لإدارة اأعمال اجلمعية.	 

وهبات 	  ِمنح  الع�شاء،  )ا�شرتاكات  اجلمعية  مت�يل  م�شادر 

حك�مية، ِمنح وهبات خارجية، م�شروعات تنمية م�ارد،.. اإلخ(.

مقدار وج�د فائ�س طبقا ملا ت��شحه اآخر ميزانية للجمعية.	 

جمالت ا�شتثمار فائ�س امليزانية يف حال وج�ده.	 

هل �شبق ت�قيع عق�بة على اجلمعية من اجلهات الإدارية؟ وما 	 

هي هذه العق�بات اإن وجدت؟

عوامل ا�صتمرار امل�صروع

للم�شروع . 1 اجلارية  النفقات  بتغطية  ي�شمح  م�شتمر  عائد  وج�د 

)اأج�ر العمال، التكاليف لنقل القمامة،.. اإلخ(.

بحث
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وج�د وعي لدى الأهايل، ورغبتهم يف حت�يل جمتمعهم املحلي اإىل . 2

جمتمع نظيف، وم�شاركتهم بفاعلية يف تنفيذ امل�شروع )املعاونة يف 

امل�شتمرة يف حت�شيل  واملتابعة  باملنازل(،  املنبع  من  القمامة  فرز 

للق�انني  طبقاً  املعّينة  النظافة  منظ�مة  يف  الأهايل  ا�شرتاكات 

والقرارات ال�شادرة يف هذا ال�شاأن.

وج�د جمعية اأهلية ذات م�شداقية وقدرة على ال�شطالع بتنفيذ . 3

مع  اليها،  والإ�شافة  التنفيذ  اأهداف  وتط�ير  واإدارته،  امل�شروع 

ال�حدة  الأهلية،  )اجلمعية  الأطراف  جلميع  ملزم  تعاقد  وج�د 

املحلية( ي�شمن حتقيق اأهداف امل�شروع 

خلق القدرة على اإعادة تدوير املخلفات، وت�شنيع منتجات منها، . 4

ميكن ت�ش�يقها، وحتقيق عائد اإ�شايف يدعم امل�شروع )اإنتاج �شماد 

ع�ش�ي، بيع املخلفات البال�شتيك والزجاجات املعدنية.. اإلخ(.

وقابلية . 5 القرى،  يف  املنازل  وخملفات  الزراعية  املخلفات  وفرة 

حت�يلها اإىل اأ�شمدة ع�ش�ية عالية اجل�دة.

املتابعة امل�شتمرة من الأجهزة التنفيذية والقيادات الطبيعية عن . 6

جه�ده،  واإبراز  املتميز  مبكافاأة  ت�شمح  متكاملة،  منظ�مة  طريق 

جتاوز  يف  ومعاونته  م�شاره،  تعديل  على  املق�شر  حث  وكذلك 

العقبات يف حال وج�دها.

االإطار الت�صريعي القانوين الداعم للم�صروع

1 - �شالحيات املجال�س ال�شعبية املحلية يف املحافظات واملراكز واملدن 
واخلا�س   1979 ل�شنة   43 برقم  املحلية  الإدارة  بقان�ن  املقررة 

بقان�ن نظام احلكم املحلي والق�انني املعدلة له يف تخ�شي�س اأرا�سٍ 

وفرزها  القمامة  لتجميع  اأماكَن  ا�شتغاللها  ميكن  العامة  للمنفعة 

واإعادة تدويرها.

الن�س: »يج�ز للمجل�س ال�شعبي املحلي للمحافظة الت�شرف باملجان   

يف مال من اأم�اله الثابتة اأو املنق�لة اأو تاأجريه باإيجار ا�شمي اأو باأقل 

من اأجر املثل بق�شد حتقيق غر�س ذي نفع عام، اإذا كان الت�شرف 

اأو التاأجري لإحدى ال�زارات اأو امل�شالح احلك�مية اأو الهيئات العامة 

اأو �شركات القطاع العام  اأو لحدى ال�شخ�شيات العتبارية العامة 

واجلمعيات وامل�ؤ�ش�شات اخلا�شة ذات النفع العام«. 

)قان�ن نظام احلكم املحلي برقم 43 ل�شنة 1979 والق�انني املعدلة   

 42  ،14 املادتان  الثاين،  الفرع  الأول،  الف�شل  الثاين،  الباب  له، 

)املراكز(، املادة 50 )املدن(.

2 - �شالحيات املجال�س ال�شعبية املحلية يف اإمداد اجلمعيات الأهلية 
اأهدافها  املالية والفنية والإدارية مبا ميكنها من حتقيق  باملع�نات 

وتاأدية اأن�شطتها التي قامت من اأجلها. 

امل�ازنة  حدود  يف  للمحافظة-  املحلي  ال�شعبي  »للمجل�س  الن�س:   

املعتمدة- اأن يقرر تقدمي املع�نات املالية والفنية والإدارية للجهات 

ذات الأغرا�س الجتماعية واخلريية والعلمية يف دائرة اخت�شا�شه، 

وامل�افقة على اإقرا�س اجلمعيات التعاونية وم�شاعدتها فنيا واإداريا 

مبا ميكنها من القيام باخت�شا�شاتها«.

والق�انني   ،1979 ل�شنة   43 برقم  املحلي،  احلكم  نظام  )قان�ن   

املعدلة له، الباب الثاين، الف�شل الأول، الفرع الثاين، املادة 16(.

-3 م�ش�ؤوليات ال�حدات املحلية يف اإن�شاء مرفق النظافة واإدارته، وتنفيذ 

اأعمال حت�شني البيئة والنظافة العامة، واإحكام الرقابة على مرفق 

النظافة والعاملني به وتدعيمه باملعدات والتجهيزات الالزمة.

  الن�س: »تت�ىل الإدارة املحلية يف حدود ال�شيا�شة العامة واخلطة 

دائرتها  يف  ال�اقعة  العامة  املرافق  جميع  اإن�شاء  للدولة  العامة 

واإدارتها«.

والق�انني   ،1979 ل�شنة   43 برقم  املحلي،  احلكم  نظام  )قان�ن    

املعدلة له، الباب الأول، الف�شل الأول، املادة 2(.

اخت�شا�شها-  دائرة  يف  كل  املحلية-  ال�حدات  »تبا�شر  الن�س:   

وال�ش�ارع  الطرق  و�شق  واإن�شاءها،  العامة  املتنّزهات  تخطيط 

ور�شفها و�شيانتها، وتنفيذ اأعمال حت�شني البيئة والنظافة العامة، 

واإحكام الرقابة على مرفق النظافة والعاملني به، وتدعيمه باملعدات 

والتجهيزات الالزمة«.

اخلا�س   ،1979 ل�شنة   707 برقم  ال�زراء،  جمل�س  رئي�س  )قرار   

الثاين،  الباب  املحلي،  احلكم  نظام  لقان�ن  التنفيذية  بالالئحة 

الف�شل الرابع، املادة 7(.

حكم  بعد  ملزم  �شبه  نح�  على  النظافة  مقابل خلدمة  - حت�شيل   4
بجل�شة  ال�شادر   ،36 برقم  الدع�ى  يف  العليا  الد�شت�رية  املحكمة 

1998/1/3، وه� يق�شي بعدم د�شت�رية قرار وزير الإدارة املحلية 
برقم 239 ل�شنة 1971 ب�شاأن الر�ش�م امل�حدة للمجال�س املحلية. 

الإدارة  قان�ن  من  الرابعة  املادة  ت�شمنتها  التي  الأحكام  وب�شق�ط 

التي  تلك  1979، وكذلك  ل�شنة   43 بالقان�ن رقم  ال�شادر  املحلية 

احت�اها قرار رئي�س جمل�س ال�زراء برقم 870 ل�شنة 1990، ولعدم 

القرى،  2005 على  ل�شنة   10 العامة برقم  النظافة  �شريان قان�ن 

فقد غلت يد املحليات يف فر�س ر�ش�م حملية )ول �شيما املتعلقة 

بالنظافة(، ما جعلها ت�شلك احدى الطرائق الآتية:

الدارة  نظام  لقان�ن  )وفقا  املحلي  الطابع  ذات  الر�ش�م  فر�س  الأول: 

اأو تق�شري اأجل �شريانها،  اأو تعديلها،  43 ل�شنة 1979(،  برقم  املحلية 

اقرتاح  )بعد  ال�زراء  م�افقة جمل�س  بعد  اإلغاوؤها  اأو  منها،  الإعفاء  اأو 

املجل�س ال�شعبي املحلي للمحافظة بها( وفقا للمادة 12 الفقرة رقم 7 

من القان�ن.

الر�شم املحلي و�شبغه  الثاين: حت�شيل مقابل اخلدمة بدل من فر�س 

ب�شبغة الزامية بالق�اعد العامة من قان�ن نظام الإدارة املحلية امل�شار 

اإليه ولئحته التنفيذية وتعديالته والقان�ن رقم 4 ل�شنة 1994 ب�شاأن 

حماية البيئة ولئحته التنفيذية.

 كما ياأتي:

2 - يف جمال تنظيم اخلدمة:

ميكن اإ�شناد �شريورة جمع القمامة وحت�شيل مقابل ال�شرتاك ال�شهري 
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هذه  تنظيم  يعد  اإذ  املحلي،  املجتمع  تنمية  جمعيات  مبعرفة  للخدمة 

اخلدمة من قبيل تنظيم الق�اعد العامة لنظام تعامل اأجهزة املحافظة 

مع اجلماهري ا�شتناداً اإىل املادة الآتية:

الن�س: »يت�ىل املجل�س يف اإطار اخلطة العامة وامل�ازنة املعتمدة ومبراعاة 

واجله�د  ال�شعبية  امل�شاركة  خطة  واإقرار  تعيني  والل�ائح  الق�انني 

الق�اعد  واإقرار  املحلية،  امل�شروعات  يف  للمعاونة  الذاتية  والإمكانات 

العامة لنظام تعامل اأجهزة املحافظة مع اجلماهري يف املجالت كافة«.

)قان�ن نظام احلكم املحلي، برقم 43 ل�شنة 1979، والق�انني املعدلة 

 ،2 البندان   ،12 املادة  الثاين،  الفرع  الأول،  الف�شل  الثاين،  الباب  له، 

.)10

2  - يف جمال تنظيم ردع املخالفني:

رادعاً(  )عقاباً  الالزمة  الغرامات  و�شع  املحافظني  لل�شادة  ميكن   

البيئي  التل�ث  زيادة  �شاأنها  من  باأعمال  يق�م�ن  الذين  للمخالفني 

وانت�شار الأوبئة والأمرا�س.. الخ، ا�شتناداً اإىل املادة الآتية:

تدخل  التي  املرافق  جميع  جانب  اإىل  املحافظ-   »يت�ىل  الن�س:   

القان�ن-  يف اخت�شا�س وحدات الإدارة املحلية وفقا لأحكام هذا 

جميع ال�شلطات والخت�شا�شات التنفيذية املقررة لل�زراء مبقت�شى 

الق�انني والل�ائح ويك�ن املحافظ يف دائرة اخت�شا�شه رئي�شا جلميع 

الأجهزة واملرافق املحلية«

والق�انني   ،1979 ل�شنة   43 برقم  املحلي،  احلكم  نظام  )قان�ن   

املعدلة له، الباب الثاين، الف�شل الثاين، املحافظ�ن، املادة 27(.

البيئة  ب�شاأن حماية  ل�شنة -1994   4 رقم  القان�ن  اأعطى  وكذلك   

ولئحته التنفيذية- �شلطة للمحليات وجهاز �ش�ؤون البيئة )مكاتب 

�ش�ؤون البيئة باملحافظات( لردع املخالفني لأحكام القان�ن؛ اإذ ورد 

التي   ،37 رقم  املادة  التل�ث(  من  البيئة  )حماية  الثاين  الباب  يف 

حذرت من اإلقاء القمامة واملخلفات ال�شلبة اأو معاجلتها اأو حرقها، 

البيئة-  �ش�ؤون  جهاز  مع  بالتفاق  املحلية-  ال�حدات  التزام  مع 

بتخ�شي�س اأماكن لإلقاء القمامة واملخلفات ال�شلبة اأو معاجلتها اأو 

حرقها طبقا لأحكام هذه املادة.

وكذلك ورد- يف العق�بات يف الباب الرابع من القان�ن يف املادة 87   

الفقرة الثانية- اأن تك�ن العق�بة املخالفة للمادة غرامة ل تقل عن 

1000 جنيه ول تزيد على 20000 جنيه.
واأخريا جاءت امل�اد 102 و 103 و 104 لت��شيح الكيفية التي يتم   

بها التن�شيق بني املحليات وجهاز �ش�ؤون البيئة يف هذا ال�شاأن.

املجل�س املحلي للقرية 

الق�مية  واملخططات  ال�شيا�شات  تنفيذ  به  يناط  الذي  املجل�س  ه� 

واملحلية وت�افر اخلدمات واملرافق املختلفة من: اأمن، وتعليم، و�شحة، 

واإ�شكان، وزراعة وري، وتاأمينات اجتماعية، وق�ى عاملة، وثقافة.. اإلخ. 

الطريقة ميثل  بهذه  وه�  املحلية،  ال�حدة  رئي�س  املجل�س  ويراأ�س هذا 

احلك�مة املحلية التي �شتاأخذ على عاتقها تطبيق نُظم الإدارة البيئية 

داخل ال�حدة املحلية.

املجل�س ال�صعبي املحلي

ه� جمل�س منتخب من �شكان القرية، تك�ن له �شلطة مراقبة املجل�س 

التنفيذي وم�شاءلته عن اأن�شطته كافة.

االإجنازات املحققة

بداأ تنفيذ امل�شروع العام 2002 باجله�د الذاتية يف قرية الغرباوي-  •

اإحدى قرى مركز الدلنجات مبحافظة البحرية- بتطبيق منظ�مة 

املخلفات  منظ�مة  لإدارة  نظام  وو�شع  املنبع،  من  القمامة  فرز 

بالقرية عن طريق جمعية تنمية املجتمع املحلي بالغرباوي.

من 2006 جرى التن�شيق مع جهاز بناء وتنمية القرية امل�شرية  •

ومت تقدمي الدعم الفني امل�ؤ�ش�شي لن�شر الفكرة بالقرى املجاورة 

حتى و�شل عدد القرى التي جرى تنفيذ التجربة فيها يف املدة 

من 2006 وحتى 2009 اإىل ح�ايل 48 قرية مبحافظة البحرية، 

و7 قرى مبحافظة كفر ال�شيخ، و5 قرى مبحافظة ال�شكندرية، 

وقريتني مبحافظة قنا، وجميعها جرى تنفيذها باجله�د الذاتية 

التط�عية.

من العام املايل 2010/ 2011، جرى اعتماد م�شروع ن�شر ال�عي  •

البلدية �شمن  ال�شلبة  املخلفات  واإدارة منظ�مة  ال�شحي  البيئي 

لتقدمي  امل�شرية  القرية  وتنمية  بناء  ال�شتثمارية جلهاز  اخلطة 

يتم  التي  بالقرى  البيئي  ال�عي  ون�شر  امل�ؤ�ش�شي  الفني  الدعم 

اختيارها لتنفيذ امل�شروع بها، اإذ:

 	 90 تنفيذ  2015 مت   /2014 2012 حتى   /2011 من  املدة  يف 

ندوة يف 25 حمافظة، �شملت ح�ايل 3200 متدرب لرفع ال�عي 

البيئي ال�شحي )ي�شتفيد من هذه الندوات اأهايل ال�حدات املحلية 

املعنية وت�ابعها(.

يف املدة من 2013/ 2014 حتى 2014/ 2015 مت ت�ريد معدات 	 

نظافة مبجمل اعتمادات مالية قدره 212 األف جنيه لـ 14 وحدة 

حملية قروية.

كان لتنفيذ امل�شروع بالقرى املختارة- عن طريق جمعيات تنمية  •

الر�شمية  وال�شعبية  التنفيذية  الأجهزة  من  مدع�مة  املجتمع 

يف  الأثر  اأكرب  امل�شرية-  القرية  وتنمية  بناء  وجهاز  باملحافظة 

حتقيق النتائج الآتية:

ارتفاع م�شت�ى ال�عي والن�شج الجتماعي لدى امل�اطنني الريفيني 	 

ون�شر الثقافة البيئية والنظافة عن طريق الإقناع والت�افق.

مبا 	  التط�عي  والعمل  الذاتية  واجله�د  ال�شعبية  امل�شاركة  ت�شجيع 

امل�شاركة  تعني  ول  ومعن�ياً.  ماديا  التنم�ي  العمل  ويدعم  ين�شط 

اجلانب املادي فقط ولكن املمار�شة امل�شاركة ال�شعبية اأفرزت عمال 

واإ�شرافاً ومتابعًة،  متكامال على نح� تك�ن فيه امل�شاركة تخطيطاً 

بحث
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مع احلر�س على ال�شتدامة، مبا يعك�س م�شاركة الأهايل يف اتخاذ 

القرارات.

وال�شع�ر 	  لالأف�شل  للتغيري  حمباً  ط�عياً  فريقاً  اجلماعي  العمل 

بالتط�ر احل�شاري اجلمايل.

الأمرا�س 	  من  واحلد  الريف  لأبناء  ال�شحي  امل�شت�ى  حت�شني 

امل�شت�طنة نتيجة للنظافة ب�شفة عامة واحلد من التل�ث والتخل�س 

من الذباب والبع��س واحل�شرات املنزلية ال�شارة.

اأهم 	  من  ب�شفتها  الريفية  املراأة  دور  اأهمية  اإىل  الهتمام  ت�جيه 

الع�امل يف جناح الأفكار اجلديدة ودعم اقت�شادات املنزل وحتقيق 

ال�شغرية  امل�شروعات  بع�س  واإقامة  وخارجه  املنزل  داخل  النظافة 

التي تنفذ مبعرفة املراأة الريفية داخل امل�شت�طنات والبي�ت الريفية.

خلق وت�شجيع ال�شراكة بني اأكرث من جهة- �ش�اء كانت حك�مية اأو 	 

اأهلية- لتحقيق هدف واحد ه� ال�شالح العام للقرية وال��ش�ل اإىل 

امل�شت�ى الالئق مبعي�شة الأفراد الريفيني بالقرية.

رفع 	  ت�شهم يف  التي  ال�شغرية،  الريفية  امل�شروعات  تنفيذ عدد من 

امل�شت�ى القت�شادي لالأ�شر الريفية، مثل م�شروعات:

 تربية النحل لإنتاج الع�شل  •

 تربية الأرانب ببطاريات �شغرية  •

 م�شاتل لنباتات الزينة والزه�ر •

  ور�س لإ�شالح ال�شيارات  •

 الآلت الزراعية  •

  ور�س النجارة  •

 اإنتاج حي�اين داجني  •

َمِكنَة لطحن الغالل •

ال�شيدليات البيطرية •

التو�صيات 

القت�شادية  واآثارها  البيئية  التحديات  م�اجهة  اأن  فيه  �شك  ل  مما 

البيئية، بجانب دور  والجتماعية تتطلب م�شاركة جمتمعية يف الإدارة 

احلك�مات- �ش�اء املحلية اأو املركزية- يف هذا ال�شاأن. وهذه امل�شاركة 

كافة-  املجتمع  �شرائح  يف  حقيقي-  اإدراك  وج�د  تتطلب  املجتمعية 

املحلية وحجمها ومقدار خط�رتها  البيئة احل�شرية  لطبيعة م�شكالت 

على الأرواح واملمتلكات، وه� الأمر الذي يتطلب ت�شكيل وعي عام بيئي 

ق�ي يف املجتمع، قادر على ال�شغط على حك�مته املحلية من اأجل حل 

م�شكالته البيئية.

وحتى يت�شكل هذا ال�عي ل بد من:

لتك�ين  • املختلفة  الدرا�شية  املراحل  يف  البيئي  بالتعليم  الهتمام 

قاعدة معرفية عن البيئة وم�شكالتها وخط�رتها لدى الن�سء.

دعم برامج ت�عية امل�اطنني وحثهم على حماية بيئتهم والبتعاد عن  •

ال�شالبات التي ت�ؤدي اإىل التل�ث، وال�شل�كات الأخرى التي ينتج عنها 

التده�ر البيئي.

تفعيل دور املنظمات غري احلك�مية ومنظمات تنمية املجتمع املحلي  •

القائمة وخط�رتها  البيئية  بالأو�شاع  لل�شكان  ت�ع�ية  ندوات  بعمل 

على �شحتهم وممتلكاتهم.

الهتمام باأطراف املدن والأخذ باأ�شل�ب التخطيط ال�شامل املتكامل  •

قن�ات  واإن�شاء  للتن�شيق  و�شائل  وابتكار  املحلية  واملرافق  للخدمات 

لالت�شال امل�شتمر بني اجلهات والأجهزة املعنية باخلدمات البيئية.

الهتمام بالالمركزية داخل احلك�مة املحلية عن طريق تفعيل م�اد  •

قان�ن الإدارة املحلية رقم 43 ل�شنة 1979 ولئحته التنفيذية، الذي 

مينح احلك�مات املحلية- على اختالف م�شت�ياتها- �شلطات وا�شعة 

يف اإدارة ق�شاياها الداخلية.

اإخ�شاع القيادات الإدارية وال�شيا�شية لربامج ت�عية وتدريب مكثفة،  •

لالإحاطة بالق�شايا البيئية وم�شكالتها و�شريورات الإدارة البيئية.

العمل على حت�يل معل�مات امل�شكالت البيئية واأخطارها وبياناتها-  •

التي يتم تقدميها لهذه القيادات- اإىل طريقة �شل�شة ميكن تفهمها 

ب�شه�لة، كتح�يل بيانات املل�ثات اإىل قيم وخ�شائر مادية ناجتة عن 

التكاليف العالجية، وحت�يل احتمالت الأخطار الب�شرية والطبيعية 

اإىل ت�قعات خ�شائر يف الأرواح واملمتلكات.

دعم اجلامعات وامل�ؤ�ش�شات واملراكز البحثية املحلية بامل�ارد الب�شرية  •

واملادية والتقنية الالزمة للح�ش�ل على املعل�مات والبيانات.

اإيجاد  • على  الرتكيز  نح�  العلمية  امل�ؤ�ش�شات  هذه  ت�جيه  �شرورة 

حل�ل مل�شكالت جمتمعاتها املحلية.

اإيجاد نظم معل�مات وبيانات ح�ل التل�ث البيئي، حتى ميكن حتليل  •

احل�ادث الناجتة عن امل�اد الِكْمياوية والإ�شعاعات ونح�ها وتاأثريها 

يف احلياة يف املدن ول �شيما الكربى منها.

الهتمام مبناق�شة الق�شايا البيئية- على نح� م��ش�عي مكثف- يف  •

تك�ين  يف  الأ�شا�س  ال��شائل  احدى  ك�نها  املحلي،  الإعالم  و�شائل 

الراأي العام وت�شكيلها.

امل�صادر

- جهاز بناء وتنمية القرية امل�شرية، بيانات غري من�ش�رة.

- اإدارة التنمية مبحافظة البحرية، جتربة املحافظة 2012.

- ادارة التنمية مبحافظة كفر ال�شيخ، جتربة قرية ابيانة 2013.

- قان�ن نظام احلكم املحلي برقم 43 ل�شنة 1979 والق�انني املعدلة له.

- القان�ن برقم 4 ل�شنة 1994 ب�شاأن حماية البيئة ولئحته التنفيذية.

- امل�قع اللكرتوين للمعهد العربي لإمناء املدن.

- امل�قع الإلكرتوين ملجلة البيئة العربية، 2012.
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بريكلي �صيث 

مقاالت

بشكل  لمواجهتها  يستعد  أن  العالم  على  يجب  التي  المناخية  المخاطر  من  العديد  هناك 

إلى  القاسية  المناخية  الظروف  بسبب  التحتية  بالبنية  لحقت  التي  األضرار  من  بدءا  عاجل، 

انعدام األمن الغذائي الناجم عن الجفاف، لكن أحد المجاالت التي يشكل فيها تغير المناخ 

يكون  الطبيعية  الكوارث  تحل  عندما  اإلنسان.  صحة  مناقشتها:  يتم  ال  أهمية  األكثر  الخطر 

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 

إلى  باإلضافة  الطبيعية وشدتها،  الكوارث  يزداد عدد  العالم،  البحر في  ومستويات سطح 

خطر األوبئة القاتلة وتفشي األمراض.

وقد مت التاأكيد على هذا اخلطر م�ؤخرا يف 

م�زمبيق، حيث اأدى اإع�شار “اإيداي” الذي 

اجتاح البلد يف �شهر مار�س، اإىل تف�شي وباء 

 6700 اأكرث من  الإبالغ عن  الك�لريا، فتم 

يتعلق  وفيما  الآن،  فيها حتى  م�شتبه  حالة 

مبخاطر الأمرا�س امل�شت�طنة التي غالبا ما 

ُمبلغ  37 ملي�ن حالة  اإهمالها، ظهرت  يتم 

عنها من املالريا والإ�شهال والتهابات اجلهاز 

 2010 عام  يف  واجللدية  احلادة  التنف�شي 

باك�شتان.  دمرت  التي  الفي�شانات  بعد 

اأدت الفي�شانات  وباملثل، يف جزر �شليمان، 

حماية الصحة
في عالم يشهد

االحتباس الحراري
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مدارية  عا�شفة  عن  الناجمة  العا�شمة  يف 

يف عام 2014 اإىل تف�شي مر�س الإ�شهال، 

تتاأثر  مل  مناطق  خم�س  اإىل  انت�شر  الذي 

بالفي�شانات.

الفعال  الأولية  ال�شحية  الرعاية  نظام  اإن 

لكنه  الدمار،  هذا  �شد  دفاع  اأف�شل  ه� 

اأعمال  جدول  يف  كبرية  باأهمية  يحظى  ل 

املناخ. هذا عيب خطري، حيث اإن الأنظمة 

لل�شدمات  خا�س  ب�شكل  معر�شة  ال�شحية 

اأو  باملناخ  مرتبطة  كانت  �ش�اء  البيئية، 

اأجرتها  لدرا�شة  ووفقا  الأخرى،  بالظ�اهر 

منظمة ال�شحة العاملية م�ؤخرا، فاإن 84 % 

من اأ�شل 94 دولة مت تقييمها غري م�شتعدة 

للك�شف عن تف�شي الأمرا�س والت�شدي لها.

بالإ�شافة اإىل ال�شتجابة الف�رية للك�ارث، 

اأنظمة  يف  املرونة  بناء  يف  الف�شل  فاإن 

التدخالت  تقدمي  يق��س  ال�شحية  الرعاية 

ال�شحية الأ�شا�شية على املدى الط�يل، مما 

وال�شكان  النظام  �شعف  تفاقم  اإىل  ي�ؤدي 

احلالت،  من  العديد  يف  يخدمهم.  الذين 

فاإن اأولئك الذين من املرجح اأن يعان�ا اأ�شد 

ع�اقب تغري املناخ ل يح�شل�ن اإل على اأقل 

امل�ث�قة  الأولية  ال�شحية  الرعاية  من  قدر 

والفعالة، مبا يف ذلك اخلدمات الأ�شا�شية.

�ش�ف  املناخ،  تغري  م�شكلة  ا�شتمرار  ومع 

كما  هذه،  ال�شعف  نقاط  ع�اقب  تتده�ر 

�شتتفاقم ب�شبب الجتاهات العاملية الأخرى، 

بداية من التح�شر.

ثلثا  يعي�س  اأن  املت�قع  من   2050 وبحل�ل 

�شكان العامل يف املناطق احل�شرية، اأي 2.5 

هذا  ومثل  الي�م،  من  اأكرث  �شخ�س  مليار 

بع�امل  جزئيا  مدف�عا  ال�شريع-  التح�شر 

�شيزيد  املناخ-  وتغري  وال�شراع  الفقر  مثل 

خطر الأوبئة والأمرا�س امل�شت�طنة، وت�شهل 

الكثافة ال�شكانية العالية انتقال العدوى، يف 

على  وال�شغط  املتزايد  التل�ث  ي�ؤدي  حني 

املرافق ال�شحية العامة اإىل اأمرا�س اجلهاز 

واأمرا�س  الرئ�ي(  اللتهاب  )مثل  التنف�شي 

الإ�شهال )مثل فريو�س الروتا والك�لريا(.

للخطر  املعر�شة  الفقرية  البلدان  لي�شت 

اأن  املت�قع  من  القادمة  العق�د  ففي  فقط، 

اإىل ت�شريع  املرتفعة  ت�ؤدي درجات احلرارة 

بع��شة  مثل  الأمرا�س،  ناقالت  ع�دة 

اأوروبا  من  اأجزاء  اإىل  امل�شرية،  الزاعجة 

يف  ذلك  يت�شبب  وقد  ال�شمالية،  واأمريكا 

اأق�شى  يف  جديدة  مناطق  يف  انت�شارها 

اإىل  هذا  ي�ؤدي  وقد  كندا،  مثل  ال�شمال 

كانت  التي  ال�شفراء،  احلمى  ظه�ر  ع�دة 

من  واأجزاء  املتحدة  ال�ليات  يف  منت�شرة 

وفريو�س  ال�شنك  حمى  وتف�شي  اأوروبا، 

زيكا، وا�شتناًدا اإىل بيانات الهيئة احلك�مية 

الدولية املعنية بتغري املناخ، يُت�قع اأن ت�ؤدي 

ال�شكاين  والنم�  املناخي  التغري  جمم�عة 

اإ�شايف  �شخ�س  مليارات   6 تعري�س  اإىل 

عام  بحل�ل  ال�شنك  بحمى  الإ�شابة  خلطر 

.2080

�شتك�ن  فعالة  اأولية  �شحية  رعاية  بدون 

ال�شتجابة لل�شدمات متفاعلة ومكلفة وغري 

فعالة دائما، وحل�شن احلظ، هناك بالفعل 

من  الالزم  امل�شت�ى  ت�فري  ميكنه  نظام 

الرعاية، وهذا النظام ه� الذي كفل و�ش�ل 

الأ�شخا�س  من  اأكرب  عدد  اإىل  التح�شني 

مقارنة باأي تدخل طبي اآخر، فاأ�شبح باإمكان 

اأكرث من 80 % من الأطفال يف جميع اأنحاء 

اأفقر دول  العديد من  العامل- مبا يف ذلك 

احل�ش�ل  �شع�بة-  البيئات  واأكرث  العامل 

اأمرا�س  من  روتينية حتميهم  لقاحات  على 

مثل الدفترييا والكزاز وال�شعال الديكي.

الــذي  التح�شني-  نظام  يك�ن  اأن  وميكن 

اإىل جميع  لل��ش�ل  ت��شيعه  بالتاأكيد  يجب 

الرعاية  لبناء  اأ�ــشــا�ــس  مبثابة  ــال-  الأطــف

الــ�ــشــحــيــة الأولــــيــــة، وبــفــ�ــشــل الــعــالقــات 

وامل�ظفني  الإمــــداد  و�شال�شل  املجتمعية 

ــني ومــراقــبــة الــبــيــانــات والأمــرا�ــس  ــدرب امل

بالفعل،  ــ�جــ�دة  امل ال�شحية  والــ�ــشــجــالت 

ي�شبح من الأ�شهل بكثري تقدمي التدخالت 

ال�شحية الأخرى التي ميكن اأن تفيد الأفراد 

الغذائية  املــكــمــالت  مثل  كــكــل،  واملجتمع 

وبرامج ال�قاية من املالريا.

حتى ل� جنح العامل يف منع ارتفاع مت��شط 

درجتني  من  باأكرث  العاملية  احلرارة  درجة 

الث�رة  قبل  ما  م�شت�يات  عن  مئ�يتني 

لزيادة  ال�شتعداد  علينا  فيتعني  ال�شناعية، 

هائلة يف حالت الط�ارئ ال�شحية املرتبطة 

باملناخ، ويُعد ت��شيع وتعزيز الرعاية ال�شحية 

الأولية و�شيلة فعالة من حيث التكلفة لتعزيز 

القدرة على م�اجهة التحديات املقبلة.

جـــــايف،  ملـــنـــظـــمـــة  الـــتـــنـــفـــيـــذي  الــــرئــــيــــ�ــــس   ❋

ـــقـــاحـــات والــتــحــ�ــشــني. ـــل ـــي ل ـــامل ـــع الـــتـــحـــالـــف ال
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هذا لي�س ال�قت املنا�شب ملناق�شة ما اإذا كان 

يتعلق  العاملية  الأهداف  نح�  التقدم  اإحراز 

مبثابة ن�شف الك�ب املمتلئ اأو ن�شف الك�ب 

على  الك�ب،  حتى  �شنفتقد  قريباً،  الفارغ. 

للعمل  العاملية  ال�شحفية  التغطية  الرغم من 

املتنامية،  اأزماتنا  مل�اجهة  وال�شيا�شي  املدين 

للغاية،  خميفة  الأ�شا�شية  الجتاهات  فاإن 

ففي الأ�شهر الأخرية جمعت الهيئة احلك�مية 

اأدلة   )IPCC( املناخ  بتغري  املعنية  الدولية 

احلراري  الحتبا�س  اآثار  اأن  لإظهار  قاطعة 

ف�ق  مئ�ية  درجة   1.5 على  تزيد  التي 

�شتك�ن  ال�شناعية  الث�رة  قبل  ما  م�شت�يات 

بادري برتراند 

مقاالت

للتنمية  المتحدة  األمم  برنامج  رعاية  تحت  الجماعية  العالمية  التحديات  لمعالجة  مجددة  جهودا  الدولي  المجتمع  بذل   ،2015 عام  في 

المستدامة واالتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ )COP21(. ولكن بعد موجة مبدئية من االهتمام، تضاءل التقدم الذي تم إحرازه نحو تحقيق 

المتزايدة  التحذيرات الصارخة  إزاء  الكثيرون بقلق متزايد  العالم يشعر  أنحاء  المناخ. في جميع  التنمية المستدامة والتصدي لتغير  أهداف 

لألمم المتحدة والهيئات األخرى بشأن االنقراض المتزايد لألنواع، وانهيار النظم البيئية، واالحتباس الحراري.

ال����������وق����������ت 

ي����������داه����������م 

ال����������ع����������امل
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ح�ل  الب�شر  مليارات  اإىل  بالن�شبة  مدمرة 

العامل.

يعد تقرير �شدر م�ؤخراً عن املنرب احلك�مي 

التن�ع  وال�شيا�شات يف جمال  للعل�م  الدويل 

الإيك�ل�جية  النظم  وخدمات  البي�ل�جي 

ويخل�س  لال�شتيقاظ،  اآخر  نداء  مبثابة 

قد  الب�شرية  الأن�شطة  اأن  اإىل  التقرير 

ب�شكل  النقرا�س  ن�ع خلطر  ملي�ن  عّر�شت 

ت�فر  التي  املحيطات  اأن  كما  م�شب�ق،  غري 

الغذاء و�شبل العي�س لأكرث من اأربعة مليارات 

اإذا مل نتخذ  اأي�شا.  �شخ�س معر�شة للخطر 

اإجراءات ف�رية لعك�س هذه الجتاهات، فمن 

بالركب  “اللحاق  تك�ن حتديات  اأن  املحتمل 

لحًقا” هائلة.

معظم  اعتمدت  الزمان،  من  عق�د  منذ 

اأ�شكال  من  �شكل  على  الكربى  القت�شادات 

ف�ائد  حتقيق  يف  �شاعد  مما  الراأ�شمالية 

املق�لة  تداعيات  الي�م  ن�شهد  لكننا  كبرية، 

ن�بل  جائزة  احلائز  لالقت�شادي  ال�شهرية 

امل�ش�ؤولية  “تهدف  فريدمان:  ميلت�ن 

زيادة  اإىل  التجارية  لالأعمال  الجتماعية 

ح�كمة  من�ذج  �شيطر  فقد  اأرباحها”. 

ال�شركات على اأ�شا�س زيادة قيمة امل�شاهمني 

اإىل حد كبري على نظامنا القت�شادي، مما 

�شكل اأُطرا ح�شابية واأنظمة �شريبية ومناهج 

كليات اإدارة الأعمال.

و�شع  اإىل  الآن  و�شلنا  فقد  ذلك،  ومع 

املفكرين القت�شاديني عن  كبار  يت�شاءل فيه 

ب�ل  كتاب  يقدم  ال�شائد.  النظام  اأ�شا�شيات 

ك�لري “م�شتقبل الراأ�شمالية”، وكتاب ج�زيف 

والأرباح”،  ال�شلطة  “النا�س،  �شتيغليتز  اإي 

وكتاب راغ�رام جي. راجان “الركن الثالث”، 

النظام  يعد  فلم  للم�شكلة،  �شاملة  تقييمات 

الراأ�شمايل- املنف�شل عن معظم النا�س وغري 

املُ�شتغل من املناطق التي يعمل فيها- مقب�لً، 

نهاية  ويف  عزلة،  يف  تعمل  ل  الأنظمة  واإن 

من  وذلك  نف�شها:  احلقيقة  ت�ؤكد  املطاف 

خالل ع�دة ظه�ر الت�ترات التجارية العاملية، 

ال�شلطة،  اإىل  ال�شعب�يني  الق�ميني  و�شع�د 

وتزايد الك�ارث الطبيعية ب�ترية �شريعة.

�شد  ا�شرتاتيجيتنا  اأدت  لقد  بب�شاطة، 

الجتماعية  امل�شاكل  تفاقم  اإىل  الراأ�شمالية 

والبيئية التي كان من املمكن ال�شيطرة عليها 

الجتماعية  النق�شامات  واأثارت  �شابقا، 

امل�شاواة  عدم  يف  النفجار  واإن  العميقة، 

)اأي  الأجل  الق�شرية  النتائج  على  والرتكيز 

اأعرا�س  من  اثنني  جمرد  الف�شلية(  الأرباح 

انهيار النظام.

الذي  ال�ش�ق  اقت�شاد  على  احلفاظ  يتطلب 

م�شالح  يدعم  والذي  جيد  ب�شكل  يعمل 

جميع اأ�شحاب امل�شلحة حت�يل تركيزنا نح� 

حتقيق التقدم على املدى الط�يل، ففي بع�س 

املناطق، هذا ما حدث بالفعل، لكننا بحاجة 

اإىل  اجلارية  الإيجابية  اجله�د  ت�جيه  اإىل 

النظامية  الإ�شالحات  لدفع  من�شقة  حملة 

لتتجاوز نقطة التح�ل، عندها فقط �شنك�ن 

قد حققنا جه�دا كبرية نح� الأ�شاليب ط�يلة 

الأجل وامل�شتدامة لالأعمال.

للر�شا  ن�شت�شلم  األ  يجب  ذلك  من  والأهم 

عن النف�س، فالت�ترات الق�شرية املدى ح�ل 

حتما  �شتثري  الق�شايا  من  وغريها  التجارة 

ال�شماح  لكن  واحلك�مات،  النا�س  انتباه 

لعناوين الأخبار الأخرية ب�شرف انتباهنا عن 

لي�س  ال��شيكة  والجتماعية  البيئية  الك�ارث 

خيارا �شائبا.

ومع ذلك ل ميكن اأن يك�ن الدافع وراء التغيري 

فالأزمات  اخل�ف،  على  قائماً  الإيجابي 

املت�شاعدة حقيقية ومرعبة على حد �ش�اء، 

�شلبية  نتائج  لها  املتكررة  التحذيرات  ولكن 

�شد  حم�شنني  النا�س  اأ�شبح  لقد  للغاية، 

اإحداث تغيريات ط�يلة الأجل  ال�اقع. يجب 

التنظيمية،  والأطر  ال�ش�ق  تعديل  من خالل 

امل�شتهلكني  على  يجب  اأنه  من  الرغم  فعلى 

ال�ش�ق  الآخرين يف  وامل�شاركني  وامل�شتثمرين 

نح�  والدفع  اأنف�شهم  تثقيف  يف  ال�شتمرار 

اإعادة  اإىل  اأي�شا  حاجة  هناك  فاإن  التغيري، 

فح�س �شاملة و�شريعة للق�اعد واملعايري التي 

حتكم الراأ�شمالية الي�م.

على  حقيقية  تكاليف  فر�س  اإىل  نحتاج 

يغريون  ل  الذين  ال�ش�ق  يف  امل�شاركني 

�شل�كهم، ولن يحدث ذلك من خالل اخلطب 

اقت�شاد  يعد  ال�شن�ية.  والتقارير  والتعليقات 

اإىل الت�جيه، فعلى  ال�ش�ق ق�ة كبرية حتتاج 

املنظمني وامل�شاركني يف ال�ش�ق حتقيق ذلك، 

املالية  احل�افز  لإن�شاء  ال�قت  حان  لقد 

لدفع  الالزمة  العق�بات  وفر�س  املبا�شرة 

بذلك ميكننا  القيام  وبعد  النظامي،  التغيري 

اأن نبداأ يف مناق�شة ما اإذا كان ن�شف الك�ب 

فارغا اأو ممتلئا.

ـــــدويل،  ال ــبــنــك  لــل الــ�ــشــابــق  الإداري  املـــديـــر   ❋

 blue like لــ�ــشــركــة  الــتــنــفــيــذي  ـــيـــ�ـــس  ـــرئ وال

.an orange sustainable capital
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امل�شاعدات  يف  امل�شتمر  النخفا�س  اإن 

يف  ال�شباب  ن�شف  يحرم  العاملية  التعليمية 

طفل-  ملي�ن   800 ح�ايل  النامي-  العامل 

من التعليم الذي �شيحتاج�نه من اأجل تاأمني 

وظائف م�شتقبلية ج�هرية يف امل�شتقبل.

التعليم  م�شاعدات  اإجمايل  انخف�س  لقد 

 13 اإىل  اأمريكي  دولر  مليار   13.2 من 

مليار دولر اأمريكي هذا العام )من امل�شادر 

الثنائية واملتعددة الأطراف( مما يعني اأن تلك 

اإجمايل  من  فقط   7% ت�شكل  امل�شاعدات 

اأن  يعني  وهذا  العاملية،  امل�شاعدات  ميزانية 

كل امل�شاعدات التنم�ية يف العامل ل ت�شاوي 

طفل  لكل  اأمريكية  دولرات   10 من  اأكرث 

حمتاج، وه� مبلغ ل يكفي حتى لدفع قيمة 

كتب مدر�شية م�شتعملة.

النامي  العامل  يف  التعليم  م�شت�ى  معدل  اإن 

 100 مبقدار  الغرب  عن  يتخلف  يزال  ل 

على  ال�شن�ي  الإنفاق  فاإن  اإفريقيا  ويف  عام 

املدار�س ه� 200 دولر اأمريكي باملعدل لكل 

املتقدمة  القت�شادات  تنفق  حني  يف  طفل 

دولر   9500 اأي  الرقم  لذلك  �شعفاً   40
املجتمع  التزم  حني  ويف  فرد،  لكل  اأمريكي 

والثان�ي  البتدائي  التعليم  بتحقيق  الدويل 

طفل  ملي�ن   200 فاإن   2030 �شنة  بحل�ل 

كل  املدر�شة  خارج  �شيبق�ن  تقدير  اأقل  على 

عام من الآن حتى يحني ذلك ال�قت و400 

ملي�ن اآخرين لن يجتازوا املرحلة البتدائية، 

ويف حني يبدو اأن الدول الإفريقية والآ�ش�ية 

نق�س  فاإن  العمالة،  من  كبرية  اأعداد  لديها 

املهارات لدى تلك العمالة نتيجة التم�يل غري 

الكايف لقطاع التعليم يعني اأن تلك الدول لن 

من  الالزمة  ال�شتثمارات  اجتذاب  ت�شتطيع 

اأجل ال�شعي اإىل مزيد من التنمية.

اأما على امل�شت�ى العاملي فاإن ح�شة اإجمايل 

امل�شاعدات املخ�ش�شة للتعليم قد انخف�شت 

والتي   2007 �شنة  ذروتها  من  مطرد  ب�شكل 

غوردن براون

مقاالت

تسهيالت التمويل العالمية للتعليم مصممة من خالل شراكة مشابهة بين القطاعين الخاص والعام لوقف الطبيعة المتقطعة لتدفقات 

العالمية  التمويل  الحين واآلخر فإن تسهيالت  بين  إيقافها  يتم  االعتماد على »حنفية« تمويل  للتعليم، وعوضا عن  المخصصة  المساعدات 

للتعليم ستتحقق من وجود تمويل مستمر ومستقر. 

حتويل حلم تعليم جيل كامل اىل حقيقة
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من  اأنه  من  الرغم  وعلى   11% اىل  و�شلت 

ه�  التعليم  اأن  وا�شع  نطاق  على  املعروف 

اأهداف  لتحقيق  فعالية  ال��شائل  اأف�شل  من 

بالن�شبة  امل�شتدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم 

لقد  احلياة.  وج�دة  والت�ظيف  ال�شحة  اإىل 

اأعلن الحتاد الأوروبي م�ؤخرا اأنه �شيخ�ش�س 

%10 من م�شاعداته الإن�شانية للتعليم، حيث 
نرحب بذلك الإعالن واإن كانت تلك الن�شبة 

غري كافية.

بع�س  حقق  الدويل  املجتمع  اأن  �شحيح 

مقاعد  ت�فري  مثل  الن�شبية  النجاحات 

مدر�شية لنح� %60 من الالجئني ال�ش�ريني، 

كبرية  ن�شبة  اأن  هي  تزال  ل  احلقيقة  ولكن 

الذين  العامل  يف  امل�شردين  الأطفال  من 

ملي�ن   12 ملي�ن-   30 اإىل  عددهم  ي�شل 

�شيق�ش�ن ال�شن�ات التي من  منهم لجئ�ن– 

املفرت�س اأن تك�ن �شن�ات درا�شية من دون اأن 

تطاأ اأقدامهم املدر�شة، واإن هناك 75 ملي�ن 

طفل حمرم�ن من التعليم واإمكانية الت�ظيف 

جميع  يف  �شراع  منطقة   36 يف  م�شتقبال 

اأرجاء العامل.

زيادة  علينا  يجب  اأنه  ال�ا�شح  من  اإن 

امل�شاعدات الدولية املخ�ش�شة للتعليم، ولكن 

مع وج�د عجز يف التم�يل ال�شن�ي ي�شل اإىل 

40 مليار دولر اأمريكي بالن�شبة اإىل التعليم 
ال�ا�شح  من  فاإن  فقط،  والثان�ي  البتدائي 

فبالإ�شافة  جديدة،  مقاربة  اإىل  بحاجة  اأننا 

فاإنه  اخلا�شة  التم�يل  م�شادر  ح�شد  اإىل 

يجب علينا ال�شتفادة ب�شكل اأكرب بكثري من 

مليار   13 العام  )هذا  املت�افرة  امل�شاعدات 

املا�شية،  بالأع�ام  مقارنة  اأمريكي(  دولر 

للحك�مات  ح�افز  خلق  خالل  من  وذلك 

يف  ا�شتثماراتها  لزيادة  للم�شاعدات  املتلقية 

التعليم.

اإن�شاء  العام املا�شي مت  حل�شن احلظ خالل 

املهتمة  ال�شناديق  من  متن�عة  جمم�عة 

واحل�كمة  الجتماعية  وال�ش�ؤون  بالبيئة 

لتلبية  وذلك  امل�شتدامة،  التنمية  واأهداف 

املبنية  ال�شتثمارات  على  املتنامي  الطلب 

الهند  ففي  الجتماعي،  التاأثري  اأ�شا�س  على 

اأ�شبح اأ�شحاب العمل مطالبني طبقا للقان�ن 

للق�شايا  اأرباحهم  من   %2 بتخ�شي�س 

اخلريية، وعلى م�شت�ى العامل فاإن ال�شركات 

ح�شابات  تقدمي  اأجل  من  ل�شغ�ط  تخ�شع 

الجتماعي  التاأثري  العتبار  بعني  تاأخذ 

والتاأثري على البيئة.

التعليمية  بامل�شاعدات  املهتمني  اأولئك  اإن 

اأ�شبح�ا يتبن�ن كذلك التم�يل املبتكر بعد اأن 

كان�ا متكا�شلني يف هذا اخل�ش��س، ومن اأهم 

الأدوات التم�يلية اجلديدة ت�شهيالت التم�يل 

التعليم،  مف��شية  من  وذلك  للتعليم  العاملية 

يف  الت�شهيالت  تلك  تد�شني  �شيتم  اأنه  علما 

اجتماعات اجلمعية العم�مية لالأمم املتحدة 

يف �شبتمرب احلايل، ومع وج�د خطط جلمع 

مبلغ 10 مليارات دولر اأمريكي اإ�شايف لتم�يل 

التعليم فاإن ت�شهيالت التم�يل العاملية للتعليم 

لل�شراكة بني  اأ�شا�س جتربتني  امل�شممة على 

القطاعني اخلا�س والعام اأثبتت جناعتها يف 

ال�شن�ات الأخرية.

العاملية  التم�يل  ت�شهيالت  هي  الأوىل  اإن 

 2006 �شنة  انطالقتها  منذ  والتي  للتطعيم، 

جمعت اأكرث من 6 مليارات دولر اأمريكي من 

التي  املال  راأ�س  �ش�ق  �شندات  اإ�شدار  خالل 

يتم �شدادها لفرتة 30 �شنة مع تعهدات مالية 

واإيطاليا  وفرن�شا  والربازيل  اأ�شرتاليا  من 

واإ�شبانيا  اإفريقيا  وجن�ب  والرنويج  وه�لندا 

ت�شهيالت  واإن  املتحدة،  واململكة  وال�ش�يد 

التم�يل العاملية للتطعيم والتي جمعت اأم�ال 

�شاعدت  قد  اللقاحات(  )حتالف  جلايف 

مما  طفل  ملي�ن   700 تطعيم  على  بالفعل 

اأنقذ حياة نح� 5 ماليني طفل.

اإىل  بالن�شبة  لالإلهام  الثاين  امل�شدر  واإن 

ت�شهيالت التم�يل العاملية للتعليم ه� من�ذج 

من  املتقدمة”  الأ�ش�اق  “التزام  ت�شهيالت 

علما  الأ�ش�اق  يف  جديدة  اأدوية  ت�فري  اأجل 

اأنه من خالل مبلغ 1.5 مليار دولر اأمريكي 

عن طريق ت�شهيالت التزام الأ�ش�اق املتقدمة 

مع  جايف-  فاإن  الرئ�ية  املك�رات  للقاحات 

البنك الدويل وغريه من امل�ؤ�ش�شات املتعددة 

بيل  وم�ؤ�ش�شة  املانحة  والدول  الأطراف 

 49 تطعيم  يف  �شاعدت  غيت�س–  وميلندا 

اأنقذ حياة ربع ملي�ن طفل  ملي�ن طفل مما 

حتت �شن اخلام�شة كان�ا معر�شني لل�فاة من 

اللتهاب الرئ�ي.

واإن ت�شهيالت التم�يل العاملية للتعليم م�شممة 

القطاعني  بني  م�شابهة  �شراكة  خالل  من 

املتقطعة  الطبيعة  ل�قف  والعام  اخلا�س 

للتعليم،  املخ�ش�شة  امل�شاعدات  لتدفقات 

وع��شا عن العتماد على حنفية مت�يل يتم 

ت�شهيالت  فاإن  والآخر  احلني  بني  اإيقافها 

وج�د  من  �شتتحقق  للتعليم  العاملية  التم�يل 

وذلك  للتعليم،  وم�شتقر  م�شتمر  مت�يل 

ال�شاد�شة  حتى  اخلام�شة  �شن  من  لالأطفال 

 2 مبلغ  بدفع  تعهدات  وج�د  ومع  ع�شرة، 

احلك�مات  حتالف  من  اأمريكي  دولر  مليار 

وبن�ك  الدويل  البنك  باإمكان  فاإن  امللتزمة 

التنمية الإقليمية املختلفة امل�شاعدة يف جمع 

اأربعة اأ�شعاف ذلك التم�يل، وذلك من خالل 

اإن�شاء  اأنه من خالل  اأ�ش�اق راأ�س املال علما 

من  اأمريكي  دولر  مليار   2 بقيمة  ت�شهيالت 

الدفعات  على  الف�ائد  تكلفة  تخفي�س  اأجل 

فاإن باإمكانهم كذلك ت�فري مبلغ 10 مليارات 

دولر اأمريكي اإ�شافية مل�شاعدات التعليم مما 

يعني م�شاعفة امل�شت�ى احلايل.

والبنك  الدويل  النقد  �شندوق  تعهد  لقد 

الدويل �شنة 2015 بالنتقال من “املليارات 

الحتياجات  لتلبية  الرتيلي�نات”  اإىل 

امل�شتدامة،  التنمية  لأهداف  ال�شتثمارية 

القطاعني  بني  ال�شراكات  اأن  اأدرك�ا  ولقد 

يف  حي�ياً  دوراً  ت�ؤدي  واخلا�س  العام 

الدولية،  امل�شاعدات  الق�ش�ى من  ال�شتفادة 

والآن يجب اأن نح�ل الأق�ال اإىل اأفعال ما مل 

التنمية،  اآخر من وع�د  اأن نخلف وعداً  نرد 

الأطفال  من  كامل  جيل  تعليم  ا�شتطعنا  ول� 

ف�شنك�ن قد �شنعنا تاريخا جميدا، ولقد حان 

ال�قت لنبداأ العمل.

❋ رئي�س وزراء ووزير مالية �شابق يف اململكة املتحدة 

واملبع�ث اخلا�س لالأمم املتحدة للتعليم العاملي، ورئي�س 

كما  العاملية،  التعليم  فر�س  لتم�يل  العاملية  املف��شية 

كاتالي�شت. ذا  مل�ؤ�ش�شة  ال�شت�شاري  املجل�س  يرتاأ�س 

“بروجيكت �صنديكيت، 2019 باالتفاق مع اجلريدة” 
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عمارة

 مت بناء امل�شجد على يد اأمري البحرين الراحل ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة يف عام 1987 

اأ�شبح جامع الفاحت م�قع  و�شمي تيمنا با�شم اأحمد الفاحت الذي فتح البحرين. يف عام 2006 

ملكتبة البحرين ال�طنية.

�شيدت قبته ال�شخمة بالكامل من الألياف الزجاجية ويبلغ وزنها اأكرث من 60 طن وتعترب القبة 

حاليا هي اأكرب قبة م�شن�عة من الألياف الزجاجية يف العامل. والرخام امل�شتخدم يف والأر�شيات 

اإيطايل والرثيا من النم�شا. والأب�اب م�شن�عة من خ�شب ال�شاج من الهند. والكتابات على ح�ائط 

امل�شجد هي كتابات باخلط العربي امل�شمى اخلط الك�يف وه� من اأن�اع اخلط�ط القدمية جدا.

ت�شم مكتبة مركز اأحمد الفاحت الإ�شالمي ح�ايل ما يقرب من 7000 كتاب بع�شها قدمي ويع�د تاأليفه 

، وامل��ش�عة  الر�ش�ل )�س(  اأحاديث  الن�شخ على كتب  100 عام. ت�شمل هذه  اأكرث من  اإىل  وطباعته 

العربية العاملية، وم��ش�عة الفقه الإ�شالمي، وجمالت جامعة الأزهر التي مت طباعتها قبل اأكرث من 

مائة �شنة، وكذلك العديد من الدوريات واملجالت.

يتك�ن اجلامع من ثالثة اأق�شام رئي�شية: م�شلى الرجال وم�شلى الن�شاء والباحة الكربى، وتربز فيه 

الت�شاميم الإ�شالمية ونق��س اآيات القراآن الكرمي على جدرانه، وه� يعترب املق�شد الأول لل�شكان 

امل�شلمني  اإىل مكان لعتكاف  رم�شان  �شهر  ويتح�ل اجلامع يف  �شعائر �شالة اجلمعة،  اأداء  يف 

وحتري ليلة القدر، اإ�شافة اإىل اإقامته �شن�يا م�شابقة البحرين حلفظ القراآن الكرمي والعديد من 

الفعاليات الإ�شالمية وال�طنية.

درة العمارة اإلسالمية

الفاتح
مسجد

األثار  من  بالعديد  البحرين  مملكة  تتمع 

جامع  واشهرها  اإلسالمية  المعمارية 

أحمد  مركز  باسم  المعروف  الفاتح  أحمد 

ــن أكبر  ـــد م ــو واح الــفــاتــح اإلســالمــي ه

مساحته  وتقدر  العالم  في  المساجد 

ويستوعب  مــربــع  متر   6500 بــحــوالــي 

7000 مصلي في وقت واحد.
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درة العمارة اإلسالمية

�شدرت عن »دار األكا« يف بروك�شل الطبعة الثانية من كتاب »بغداد يف 

حداثة ال�شتينات« للكاتب واملرتجم العراقي جمال حيدر. وهي طبعة 

مزيدة وُمنّقحة ا�شتدرك فيها املعل�مات التي غابت عن الذاكرة بفعل 

تقادم ال�شن�ات، لكنه ا�شرتجع بع�شها يف اأثناء زيارته الأوىل لبغداد عام 

2004 بعد اأن متثلها بروؤية مغايرة تتق�شى الأمكنة، وتفح�س الأحداث 
بعني واقعية حمايدة تتفادى قدر الإمكان املبالغات.

يتاألف الكتاب من 7 ف�ش�ل، اإ�شافة اإىل مقّدمة مركزة ي�ؤكد فيها امل�ؤلف 

لر�شم مالمح مدينة  واإمنا حماولة  ذاتية،  �شرية  لي�س  الكتاب  اأّن هذا 

بغداد، وتدوين �شرية اأمكنتها ال�شاخ�شة اأو املطم�رة التي ا�شتقرت يف 

املعل�مات  من  وافر  كم  على  الكتاب  ينط�ي  للنا�س.  اجلمعية  الذاكرة 

والأرقام والت�اريخ والت�شميات التي تت�شح معانيها كلّما ت�غل املتلقي يف 

ثنايا هذا الكتاب املمتع، وقلّب مزيداً من �شفحاته ال�شّيقة.

بغداد في اخاديد الذاكرة

إصدارات

والعل�م،  للثقافة  الرو�شية  امل�شرية  امل�ؤ�ش�شة  عن  اأخريا  �شدر 

وترجمة حممد  فاتيفا،  اإيرينا  تاأليف  واملجتمع«،  »الفرد  كتاب 

جمدي. ويعد الكتاب اإ�شدارا عامليا مرجعيا، يقدم الإجنازات 

فاتيفا  اإيرينا  الكاتبة  وتبل�ر  املختلفة،  املعرفة  مليادين  الرئي�شة 

�شياغات علمية �شرورية ملفاهيم حياتية نعي�س بها: الحتياجات، 

وامل�شالح واملحفزات، والقيم، واملعايري، واجلزاءات الجتماعية 

والأخالق، واأمناط احلياة.

ذلك  وعالقة  وم�شاره،  املهني  الفرد  لن�شاط  الكتاب  ويتعر�س 

للنجاح  الفرد  حتقيق  اإىل  ي�ؤديان  اللذيـن  واملعرفة  بالتعليم 

وجتنب الف�شل، اإذ اإنهما – التعليم واملعرفة – ي�ؤديان بال�شرورة 

اإىل تاأهيل الفرد للقيام بدور قيادي كاريزمي يف جمتمعه.

الفرد والمجتمع ..
 كتاب يركز على االنجازات البشرية المعرفية
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ما�شات�ش��شت�س  معهد  يف  باحث�ن  ك�شف 

وغريبة  جديدة  طريقة  الأمريكي،  للتقنية 

تق�شي  الف�شائية...  الكائنات  عن  للبحث 

بالبحث عن غاز الف��شفني، وه� غاز �شام 

ونظرا  الرائحة،  وكريه  ال�شتعال  و�شديد 

مع  كبري  ب�شكل  يتفاعل  الف��شفني  لأن 

الأك�شجني ويتطلب كميات هائلة من الطاقة 

م�ج�دا  يك�ن  اأن  ينبغي  ل  فاإنه  لإنتاجه، 

الدقيقة  احلية  فالكائنات  الأر�ـــس.  على 

على ك�كبنا تنتج الف��شفني يف بيئات خالية 

من الأك�شجني، حيث ميكن العث�ر على اآثار 

وامل�شتنقعات،  املجاري  مياه  يف  الغاز  هذا 

م�شرتك  ب�شيء  تتمتع  امل�اقع  هذه  وجميع 

يعد  كذلك  اأك�شيجني.  فيها  لي�س  اأن  وه� 

الن�شاط الب�شري م�ش�ؤول عن اإنتاج كميات 

ت�شنيع  خــالل  من  الف��شفني  من  �شغرية 

اأ�شياء مثل املبيدات احل�شرية ويبدو اأن اأي 

على  الف��شفني  من  اكت�شافها  ميكن  كمية 

ك�كب خارج املجم�عة ال�شم�شية ال�شخرية 

طريق  عن  اإل  تنتج  اأن  ميكن  ل  املعتدلة 

احلياة احلي�ية.

متابعات

علماء يكت�صفون طريقة جديدة للبحث عن احلياة خارج االر�ض

درا�صة لرتبة القمر متهيدًا لبناء اأول حمطة ماأهولة على �صطحه

ماأه�لة  وق�اعد  حمطات  اإقامة  م�شروع  دخل 

على �شطح القمر مرحلة متط�رة، لت�شبح واقع 

�شيك�ن له دوره وتاأثريه املبا�شر على تط�ر ن�شاط 

ك�اكب  وعلى  اخلــارجــي  الف�شاء  يف  الإن�شان 

اإذ ك�شفت م�ؤ�ش�شة  ال�شم�شية بداية.  املجم�عة 

الف�شاء الرو�شية “رو�س ك��شم��س” عن م�شروع 

با�شرت باإجنازه واحدة من م�ؤ�ش�شات الأبحاث 

الرتبة  طبيعة  لدرا�شة  الف�شائية،  وال�شناعات 

تخطط  التي  القمر،  �شطح  من  الأجـــزاء  على 

املت�قع  ومــن  عليها.  مــاأهــ�لــة  حمطة  لإقــامــة 

عام  القمر  مــدار  اإىل  ف�شائية  مركبة  اإر�ــشــال 

 2025 القمر عام  �شطح  اإىل  واأخــرى   .2024
وم�شح  ت�ش�ير  بعمليات  الأوىل  املركبة  لتق�م 

ل�شطح القمر، بينما تق�م الأخرى باأخذ عينات 

من تربة قطبه اجلن�بي، لإجراء درا�شات عليها، 

لإقامة حمطات  كبري  م�شروع  اإطــار  وذلــك يف 

مدارية ح�ل القمر، واأخرى على �شطحه.
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قوة الرياح واالمواج اىل ازدياد

احلياة لي�صت حكرا على نظامنا ال�صم�صي 

ك�شفت درا�شة جديدة قام بها فريق من الباحثني من جامعة هارفارد 

اأن نيزكاً �شغرياً رمبا ا�شطدم بالأر�س يف 2014، بالقرب من غينيا 

اجلديدة يف جن�ب املحيط الهادئ. وبلغ عر�س هذا النيزك، القادم 

اأن جميع  اإىل  الباحث�ن  وا�شار   . 1.5 قدم  اآخر  �شم�شي  من نظام 

ال�شم�شي،  النظام  اإىل  تع�د  تقريباً  الأر�س  اأ�شابت  التي  الكائنات 

اأن  فهي م�شن�عة من امل�اد نف�شها التي �شنعت النظام ال�شم�شي. 

اأن  النج�م ميكن  بني  البينية  الأج�شام  اأن  على  تق�م  البحث  فكرة 

والأهــم من ذلك، هناك  اأخــرى،  اأنظمة �شم�شية  حتمل احلياة من 

املبداأ  حيث  ومن  النج�م،  بني  تنتقل  اأن  ميكن  احلياة  اأن  احتمال 

ميكن اأن ت�جد حياة يف قلب ال�شخرة وبع�س احلي�انات املجهرية 

ميكنها البقاء على قيد احلياة يف ظروف قا�شية يف الف�شاء ومن ثم 

ال��ش�ل اإلينا مبا�شرة. ويعد النيزك ال�شغري اأول نيزك م�شجل بني 

النج�م ي�شل اإىل الأر�س، اإل اأن هذه الكائنات تدخل الغالف اجل�ي 

لالأر�س كل ع�شر �شن�ات اأو نح� ذلك، مما يعني اأنه قد يك�ن هناك 

ملي�ن كائن خمتلف بني النج�م يح�م ح�ل نظامنا ال�شم�شي.

يبني العلماء اأن ق�ة الرياح والأم�اج تزايدت 

املناطق  مــن  كثري  يف  املا�شية  الــعــقــ�د  يف 

ارتفاع  اإن  اإذ  العامل.  م�شت�ى  على  البحرية 

والأمــ�اج  الرياح  لق�ة  الق�ش�ى  امل�شت�يات 

القرن  ثمانينيات  منذ  وا�شح  ب�شكل  ازداد 

املحيط  مــنــاطــق  يف  خــ�ــشــ��ــشــاً  املــا�ــشــي، 

القطبي اجلن�بي، و�شمال املحيط الأطل�شي، 

والأطلنطي، وجن�ب خط  الهادي،  واملحيط 

بهذه  الأكرث ت�شرراً  املناطق  ال�شت�اء، وهي 

الزيادات.وتبني ذلك من خالل قيا�شات قام 

 1985 بني عامي  ا�شطناعياً  31 قمراً  بها 

 80 من  اأكــرث  بيانات  اإىل  وكذلك  و2018، 

ع�امة طافية يف البحار. وح�شب الدرا�شات، 

مدى  على  للرياح  املت��شطة  ال�شرعة  فــاإن 

فرتة 33 عاماً يف املحيط القطبي اجلن�بي 

يف  �شنتمرتين  نح�  مبعدل  �شن�ياً  ارتفعت 

يف  كيل�مرت   0.072 يعادل  ما  اأي  الثانية، 

ال�شرعة بقدر م�شابه يف  ال�شاعة. وازدادت 

خط  جن�ب  والأطل�شي،  الهادي  املحيطني 

�شمال  يف  الرتــفــاع  بلغ  حني  يف  ال�شت�اء، 

يف  واحــد  �شنتمرت  نح�  الأطل�شي  املحيط 

يف  وا�ــشــح  اجتـــاه  هــنــاك  يكن  ومل  الثانية 

املناطق البحرية الأخرى.
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مدن حول العالم

قرية كوردي الهندية تظهر لل�صم�ض  �صهرا يف العام

ج�صر بريطاين ذكي ينب�ض باحلياة

تقع قرية ك�ردي يف ولية غ�ا الغربية الهندية، 

واحداً  اإل �شهراً  روؤيتها  وهي قرية ل ميكن 

فقط كل عام، اإذ تختفي حتت املاء ط�ال 11 

�شهراً. وعندما تنح�شر املياه، يجتمع �شكانها 

مكان  يف  الآن  ا�شتقروا  الذين  الأ�شلي�ن، 

القدمية  اآخر، لإقامة احتفالت يف منازلهم 

بالقرية التي تقع بني جبلني يف منطقة غات�س 

الغربية التي ميّر عربها نهر �شالوليم، اأحد 

روافد نهر رئي�شي يف غ�ا. واإن القرية مل تعد 

م�ج�دة يف عام 1986 فبعد بناء اأول �شد يف 

ال�لية، غمرت املياه القرية كلها.

يف  بريطانيا  يف  املهند�شني  مــن  فــريــق  جنــح 

يربط  الذي  ال�شهري،  التذكاري  اجل�شر  جتهيز 

بني مدينتي ب�رت�شم�ث وكيرتي، مبجم�عة من 

البيانات،  بجمع  اخلا�شة  ال�شت�شعار  وحــدات 

حتى اأ�شبح مبنزلة »ج�شر ذكي« ي�شتطيع جمع 

عن  ف�شاًل  به،  املحيطة  البيئة  عن  املعل�مات 

بيانات ب�شاأن حالته الإن�شائية و�شالمة ق�اعده. 

فقد قام الباحث�ن من جامعة ني�هامب�شري ببناء 

الذي  التاريخي  اجل�شر  على  متكامل  خمترب 

اإىل  يــ�ؤدي  اأن  نح� ميكن  على  بالزحام،  مي�ج 

التحتية  البنية  م�شروعات  اإىل  النظرة  تغيري 

اأن  الباحث�ن  وقال  عامة.  ب�شفة  امل�شتقبل  يف 

الغر�س من هذا اجل�شر لي�س جمرد املرور من 

ف�قه، بل اإنه ي�شتطيع اأن يعلمنا ب�شاأن العامل من 

ح�لنا. كما ي�فر اجل�شر الذكي معل�مات ميكن 

اأن ت�شاعد يف تط�ير اجليل املقبل من اجل�ش�ر 

باأعلى درجات ال�شالمة والكفاءة الهند�شية.

ا�شت�شعار  وحــدة  بــاأربــعــني  اجل�شر  جتهيز  مت 

وتتيح  الذاتي،  الت�شخي�س  تق�م مبهام  خمتلفة 

لهم الطالع على معل�مات مثل الأداء الهيكلي 

حتمل  ــعــدلت  وم ــــ�زن،  ال ــغــريات  وت للج�شر، 

حركة  عن  ف�شاًل  للج�شر،  احلاملة  الأعــمــدة 

املرور وظروف الطق�س، ومن�ش�ب املياه، وحركة 

بت�ربينة  اجل�شر  مت جتهيز  كما  واجلــذر.  املد 

ا�شتخدامها  وميكن  واجلــزر،  املد  بطاقة  تعمل 

الن�ع  هذا  ا�شتخدام  كفاءة  مدى  لقيا�س  اأداة 

يف  ال�شم�شية  الطاقة  عن  كبديل  الطاقة  من 

امل�شتقبل.
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مركز ال�صيخ عبد اهلل ال�صامل الثقايف يف الكويت  يفوز بجائزة اأف�صل م�صروع 

على م�صتوى املتاحف عامليًا

فاز مركز ال�شيخ عبد اهلل ال�شامل الثقايف بجائزة م�ؤ�ش�شة املباين العاملية كاأف�شل م�شروع هند�شي عن فئة املرافق العامة يف ال�شرق الأو�شط و�شمال 

افريقيا لعام 2018. ونال امل�شروع �شهادة خم�س جن�م ليتاأهل للف�ز باجلائزة الأكرب عن فئته والتي �شت�شمل كل قارات العامل والتي �شيعلن عن نتائجها 

النهائية يف �شهر دي�شمرب املقبل خالل حفل تكرمي بالعا�شمة الربيطانية لندن. يذكر اأن م�ؤ�ش�شة »جائزة املباين العاملية« الربيطانية مقرها اإمارة دبي  

تق�م بتكرمي الفائزين بج�ائزها يف جمال البناء والتعمري يف ال�شرق الأو�شط واأفريقيا مب�شاركة نخبة من قادة البناء والتعمري ح�ل العامل.

يحت�شن املركز اأكرث من خم�شة متاحف فريدة من ن�عها على م�شت�ى العامل مت ت�شييده ح�شب اأحدث امل�ا�شفات واملقايي�س الدولية ويعترب من املباين 

املميزة التي تلتزم باملعايري البيئية العاملية. وت�شم املتاحف اأكرث من 22 �شالة عر�س حتت�ي على اكرث من ثالثة اآلف قطعة، وعمل على جتهيز هذا 

ال�شرح الثقايف ما يزيد على 100 م�ؤ�ش�شة متخ�ش�شة من 13 بلدا ما يعد تعاونا دوليا مميزا قامت به الك�يت.

من أخبار المدن العربية
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من أخبار المدن العربية

بابل يف قائمة يون�صكو

... ومدافن دملون تراث عاملي

الأمم  ملنظمة  العاملي  الــرتاث  جلنة  وافقت 

)ي�ن�شك�(  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 

يف  والأربعني  الثالثة  ال�شن�ية  دورتها  خالل 

باك� على اإدراج م�قع بابل الأثري التاريخي 

من  بابل  ملف  طرح  مت  فقد  قائمتها.  على 

خم�س مرات منذ العام 1983، بهدف ت�شجيل 

النهرين  بني  ما  لبالد  التاريخي  امل�قع  هذا 

على  كيل�مرتات  ع�شرة  م�شاحة  على  املمتد 

يذكر  بغداد.  جن�ب  كيل�مرت  مئة  نح�  بعد 

اأن مدينة بابل يزيد عمرها عن اأربعة اآلف 

�شنة »اأكرب مدينة ماأه�لة بال�شكان يف التاريخ 

القدمي«.

اأدرجت منظمة الي�ني�شك� م�قع تالل مدافن 

دمل�ن ال�اقعة يف البحرين على قائمة الرتاث 

اأثريا  م�قعا   21 من  تتاألف  والتي  العاملي، 

 6 واأن  اجلزيرة،  من  الغربي  اجلــزء  تقع يف 

تتاألف من ع�شرات  مقابر  امل�اقع   من هذه 

اإىل عدة اآلف من املدافن، اإذ يبلغ اإجمايل 

اأبـــراج  �شكل  تتخذ  قــربا   11774 عــددهــا 

اأ�شط�انية منخف�شة. واملدافن  تعد �شاهدا 

على ازدهار ح�شارة دمل�ن يف وقت مبكر يف 

الألفية الثانية قبل امليالد. 

وتعد تالل مدافن دمل�ن ثالث م�قع بحريني 

يدرج على القائمة بعد م�قع قلعة البحرين 

يف الــعــام 2005 ومــ�قــع طــريــق الــلــ�ؤلــ�ؤ يف 

املحرق العام 2012.
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بوابة الدرعية التاريخية تفتح اأبوابها يف  دي�صمرب القادم 

تق�م هيئة  تط�ير ب�ابة الدرعية على تط�ير 

وتاأهيلها  بالدرعية  التحتية  البنية  وتهيئة 

اأن�شطة  على  املتزايد  الطلب  مع  يت�افق  مبا 

�شيتم  حيث   والرتاثية،  ال�شياحة  ال�شيافة 

الدرعية  بــ�ابــة  مل�شروع  الر�شمي  الطـــالق 

املقبل.  الأول(  )كان�ن  دي�شمرب  يف  �شيك�ن 

بـ”روؤية  ارتــبــاطــا  املــ�ــشــروع  تــطــ�يــر  ــي  ــاأت وي

ال�شع�دية 2030”.

يذكر اأن هيئة تط�ير ب�ابة الدرعّية تاأ�ش�شت 

الدرعّية  تط�ير  بــهــدف  )متـــ�ز(،  ي�لي�  يف 

ال�شع�دية  يف  مهماً  تاريخياً  م�قعاً  ب�شفتها 

امل�شجل  الطريف  حي  واأنها حتت�شن  خا�شة 

يف قائمة الرتاث العاملي بالي�ن�شك�.

حفر وتنقيب يف قلعة فيليك�ض االثرية يف عكار اللبنانية 

اأنتهت البعثة الثرية الهنغارية - اللبنانية من 

اأعمال احلفر والتنقيب يف قلعة » فيليك�س« 

 - منجز  يف  القلعة  �شيدة  ديــر  من  بالقرب 

واحل�شارية  التاريخية  املعامل  لإبــراز  عكار، 

الأعــمــال يف  بـــداأت  فقد  للقلعة.  ــة  ــري والأث

ي�ني� 2018 بر�شم اخلرائط وحتديد اأماكن 

ببدء  املا�شي  ماي�  يف  وا�شتكملت  الكنائ�س 

وج�د  النتائج  واأظــهــرت  واحلــفــر.  التنقيب 

بقايا معبد روماين يف امل�قع احلايل للقلعة، 

وكني�شة اأوىل من القرون ال��شطى تظهر اآثار 

تهدمت  ان  بعد  فيها، رمبــا  اإلعــمــار  اإعــادة 

العديد  اإىل  بالإ�شافة  الق�ي  الزلزال  نتيجة 

من الأثار.
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األخيرة

اأطلق امل�ؤمتر العام الثامن ع�شر ملنظمة املدن العربية، الذي انعقد يف مدينة عّمان خالل �شهر ي�ني� 2019، 

مبادرة لإقامة جمال�س �شبابية ت�شت�شرف م�شتقبل املدن العربية، يقدم من خاللها ال�شباب روؤاهم ووجهات 

نظرهم واأفكارهم مل�ا�شلة النه��س مبدنهم، حيث �شيجري تنفيذ املبادرة من خالل عمل م�شرتك بني مركز 

البيئة للمدن العربية، وجمم�عة العمل الثقايف للمدن العربية.

والفل�شفة اجل�هرية وراء امل�شي يف فكرة جتعل ال�شباب �شريكاً وم�شاهماً يف التخطيط للم�شتقبل، اأننا –

نحن العرب- ل ميكننا اأن ننتظر مئات ال�شنني، ول حتى ع�شرات ال�شنني، كي ن�شنع لأنف�شنا �شياقاً تاريخياً 

كالذي عربته الأمم الأخرى التي تكّر�شت عندها قيم املدنّية وامل�اطنة، كي ت�شري تلك القيم م�ج�دة يف 

املمار�شة املجتمعية الي�مية، ف�شاًل عن وج�دها يف ن�ش��س القان�ن التي يحرتمها النا�س، ويعمل�ن بها. لذا، 

فنحن م�شطرون اإىل “حرق املراحل”، وا�شتدعاء ال�شباب من دون تاأخري. 

ميكن اأن يبداأ الأمر بت�شجيع فكرة املبادرات التط�عية، بخا�شة بني ال�شباب، ل بغر�س خدمة املجتمعات 

وح�شب، على اأهمية ذلك، واإمنا كي نطّ�ر فكرة “النتماء” لدى ال�شباب. علينا اأن نق�ل لهم: اإنه ل م�شاعر 

وطنّية حقيقية ما مل تكن تدفع �شاحبها للبناء. ل يكفي اأن ت�شعر بحب وطنك، اإن مل ترتجم ذلك احلب 

يف فعل يخدم النا�س، ول تنتظر منه مك�شباً اأو م�شلحة. لكن علينا اأن ندرك اأي�شاً اأن اخلدمة التط�عية 

املفيدة، ل يج�ز اأن تك�ن اإكراهية اأو اإلزامية، لأنها �شاعتها �شتك�ن مبثابة واجب ثقيل الظل، ل ي�شنع فرقاً، 

ول يرتك اأثراً عميقاً ميكث يف الأر�س.

لكن، ماذا –يف هذا ال�شياق- عن: 1( ت�شابه املبادرات وتكرار م�شامينها؛ 2( عدم التن�شيق بني املبادرات 

وعمل كل منها ب�شكل م�شتقل عن الأخريات؟ وه� ما قد يرتافق مع انت�شار تلك املبادرات ال�شبابية التي 

تعمل تط�عياً يف جمالت خدمة املجتمع وم�شاعدة اأفراده وت�فري املعرفة له؟

نظرياً، قد ل يك�ن ثمة م�شكلة يف امل�شاألتني. ذلك اأنه لي�س ثمة مبادرة واحدة، ول جهة واحدة، قادرة على 

اأن تفعل كل �شيء، واأن ت�جه ر�شالتها لكل النا�س. هكذا، يك�ن تكرار املبادرات مبثابة تكرار لظه�ر ال�رود 

يف احلقل، وه� اأمر حمم�د. فيما يك�ن ا�شتقالل كل منها عن الأخريات مبثابة اإعادة ت�جيه للر�شالة ب�شيغة 

ونكهة جديدتني.

رغم ذلك، علينا العرتاف اأن اجتماع اجله�د يف “�شيغ وطنية” يظل اأف�شل من ت�شتتها. ذلك اأن املبادرة 

ال�احدة قادرة على اأن تخدم فئة حمدودة من املجتمع، قد ل تتجاوز مئات الأ�شخا�س. وذلك، رغم جدواه 

وقيمته، يظل اأقل جدوى من مبادرة وطنية كربى ت�جه يف ال�قت نف�شه ل�شرائح وا�شعة من املجتمع، وت�شل 

اإىل مئات اآلف النا�س دفعة واحدة، انطالقاً من الإميان باأن “ه�ّية املدينة” م�ش�ؤولية جماعية مل�اطنيها.

ت�شكل  بحيث  اجلديد،  ال�شبابي  امل�شروع  هذا  يف  للم�شاهمة  الي�م  مدع�ة  العربية  البلديات  اأن  واحلال 

مظالت للمجال�س ال�شبابية، بالتن�شيق مع جامعتها وم�ؤ�ش�شاتها التط�عية واملدنية، وبال�شراكة مع جمم�عة 

العمل الثقايف للمدن العربية.

مدير عام م�ؤ�ش�شة جمم�عة العمل الثقايف للمدن العربية

ال�صباب والتنمية الثقافية يف املدن

سامر خير أحمد
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