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iiكلمة األمني العام

املاضية أصبحت  القليلة  الشهور  خالل  العربية  املدن 
بآليات  للمطالبة  شجاعة  لدعوات  منطلقاً 
للمطالبة  باإلضافة  كفاءة،  أكثر  اقتصادية  وإدارة  أفضل،  حكم 
بتعزيز كل من معايير الشفافية واحلرية، حيث ترددت أصداء هذه 
أنحاء  كافة  في  وكرامته  اإلنسان  حلقوق  املشروعة  التطلعات 

العالم.
اإلجنازات  أكبر  العربية  املدن  أفرزت  املاضية،  العصور  عبر 
استدامة  ضمان  من  لنا  بد  فال  احلاضر،  وفي  البشرية،  واملوروثات 
وشمولية هذه املدن – بحيث تكون قادرة على احلفاظ على تراثها 
الرفاه  مستويات  حتقيق  من  متكنها  ظل  في  والروحي،  الثقافي 

الالزم لألجيال القادمة.
في  إعداده  مت  والذي   ،2012 لعام  العربية  املدن  حالة  تقرير  إن 
التقدم  مستوى  من  لكل  ضرورياً  تقييماً  يطرح  املناسب،  الوقت 
احملرز واملشكالت الناشئة في مراكز احلضارة اإلنسانية هذه والتي 
تشهد وتيرة متسارعة من التحضر، وذلك في ضوء إشارته على 
باتت  والتي  املدن  في  املتدهورة  األحياء  قضية  إلى  املثال  سبيل 
تشهد تضاؤالً في أنحاء واسعة من املنطقة ، فضالً عن إشارته 
مذهلة  بسرعة  تطبيقها  يجري  التي  احلضرية  االبتكارات  إلى 
للغاية. بيد أنه يشير في املقابل إلى العديد من اجملتمعات العربية 
والتي ال تزال تعاني حتت وطأة النزاع، والفقر املدقع، والتخلف عن 

مواكبة عمليات التنمية والتطوير. 
باملركزية  تتسم  التي  اإلدارة  هياكل  فإن  آخر،  صعيد  وعلى 
الشديدة عادة ما تؤدي إلى تقويض كفاءة اإلدارة احمللية، وتوفر أرضاً 
السياسية  املشاركة  لتقويض  باإلضافة  الفساد،  لنمو  خصبة 
األقرب  احلكومية  واملستويات  املواطنني  بني  الصلة  على  والقضاء 
لهم. إن هذه الصحوة العربية قد ساهمت في حتقيق التغيير الذي 
القى ترحيباً واسعاً، ولكن، ال يزال هنالك الكثير مما يتعني تنفيذه في 
املناطق التي باتت تشهد نشوء أشكال من التحوالت الدميقراطية. 

كما يسلط هذا التقرير الضوء على فئة الشباب، ممن يشكلون 
الغالبية العظمى من السكان في معظم الدول العربية، والتي 
ذلك،  على  عالوة  البطالة.  من  مرتفعة  معدالت  أيضاً  سجلت 
فعادة ما يكون هنالك تقارب بني هذه االجتاهات في مدن املنطقة، 
القامتة  واآلفاق  املتاحة  الفرص  مستويات  تدني  ظل  في  وذلك 
واملهني،  الشخصي  املستويني  من  كل  على  والتقدم  للنهوض 
مما قد يسفر عن نشوء تأثيرات تعمل على زعزعة االستقرار في 

املنطقة. 
وتعد كل من الدول واملدن العربية في مواجهة حلظة حاسمة، 
القول  ميكن  املستقبلية؛  التحديات  في  البحث  ولدى  أنه  حيث 
بأن تقرير حالة املدن العربية لعام 2012 يقدم رؤية وحتليالً هامني 
لإلعالم والتنوير، وهنا، فإنني أوصي بهذا التقرير لطائفة عاملية 

واسعة من املهتمني في هذا اجملال.

بان كي مون
األمني العام
األمم املتحدة
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تقرير إنه  من  األول  اإلصدار  هذا  أقدم  أن  سروري  دواعي  ملن 
إصدار لسلسلة  أحدث  والذي ميثل  العربية،  املدن  حالة 
متنامية من اإلصدارات التي يتم إعدادها على املستوى اإلقليمي 
إفريقيا،  مناطق  من  كالً  تتضمن   والتي  املدن،  بحالة  واخلاصة 
الالتينية  وأمريكا  الشرقية،  وأوروب��ا  الهادئ،  واحمليط  وآسيا 

والكاريبي. 
إن الدول العربية لرمبا تشكل اإلقليم األكثر تنوعاً في العالم 
بني سلسلة تقاريرنا عن حالة املدن حتى الوقت احلاضر، وذلك في 
ظل التباين على صعيد الكثافة السكانية التي مت تسجيلها في 
 691 ما بني  تراوحت  2010 والتي  لبيانات عام  وفقاً  املنطقة  دول 
ألف نسمة في جزر القمر إلى ما يزيد عن 84 مليون نسمة في 
مصر. عالوة على ذلك، ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي للعام 
إجمالي  من  الفردي  النصيب  معدالت  أن  إلى  اإلشارة  متت  ذاته، 
أمريكياً في جزر القمر  الناجت احمللي قد تراوحت ما بني 862 دوالراً 
التعليم  مبعدالت  يتعلق  فيما  أما  قطر.  في  دوالر  ألف  و74.901 
 94.5 بنسبة  األولى  املرتبة  في  الكويت  حلت  فقد  املنطقة؛  في 
في املائة مقابل 55.8 في املائة فقط في موريتانيا. وباملثل، فقد 
سجلت الكويت معدل حتضر بنسبة 98.4 في املائة على املستوى 
الوطني مقابل نسبة لم تتجاوز 31.8 في املائة فقط في اليمن. 
كما يتضح أيضاً وجود العديد من اخلصائص املشتركة بني دول 
املنطقة والتي تتجاوز نطاق سمة العروبة التي جتمع فيما بينهم، 
حيث تشكل كل من الديانة والثقافة اإلسالميتني السمة األبرز 
بني مختلف السمات املشتركة بني هذه الدول، باإلضافة لسمات 
أخرى، مبا في ذلك الزيادة الكبيرة احلاصلة في الكثافة السكانية 
الشابة، ومعدالت البطالة والبطالة املقنعة والواسعة بني أفراد 
على  الدول،  هذه  بعض  فتتسم  ذلك،  عن  عدا  الشريحة.  هذه 
بدرجة  تتسم  التي  اإلدارة  نظم  بانتشار  احلصر،  ال  املثال  سبيل 
سكانية  شرائح  اعتراض  محل  باتت  والتي  املركزية،  من  عالية 
املياه  إم��دادات  على  الطلب  معدالت  لتنامي  إضافة  واسعة، 

العذبة، وتزايد الشعور بالتأثيرات الناجمة عن تغير املناخ. 
العربية،  الدول  تاريخ  في  مفصلياً  2011 عاماً  العام  كان  لقد 
وضمن  العربي".  "الربيع  عليه  يطلق  بات  ملا  أشير  فإنني  وهنا، 
هذا السياق، فيمكن اإلشارة أيضاً إلى اإلصدار األول لتقرير حالة 
والذي   –  2008 عام  مطلع  في  إطالقه  مت  والذي  اإلفريقية  املدن 
اإلفريقية  القارة  في  تقع  التي  العربية  للدول  تغطية  تضمن 
نصيحة  التقرير  هذا  عن  املنبثقة  الرسائل  تضمنت  حيث   –
إفريقيا  ذاته حلكومات دول شمال  الوقت  مقتضبة وواضحة في 
والتي نصت على ضرورة تنفيذ اإلصالحات الواسعة في كل من 
تشكل  والتي  واالقتصادية،  واالجتماعية،  السياسية،  امليادين 
النطاق  الواسعة  االضطرابات  دون نشوء  للحيلولة  الوحيد  احلل 

في املدن الكبرى.

وقد حذر التقرير أيضاً من اجتماع العديد من العوامل املشتركة 
والتي تشكل مزيجاً يبعث على انفجار األوضاع في هذه الدول، مبا 
في ذلك ارتفاع معدالت البطالة بني أعداد كبيرة من الشباب في 
املدن، والنقص في املساكن امليسورة التكلفة، وما ينجم عن ذلك 
احتياجات  تلبية  اجملتمعات على  من ضغوط تنعكس على قدرة 
املعدالت املتزايدة لألسر احلديثة، وقد كانت األحداث الناشئة في 

عام 2011 خير دليل على صحة هذه التوقعات. 
طرق  مفترق  مواجهة  في  باتت  قد  العربية  الدول  منطقة  إن 
تاريخي في الوقت الراهن، وذلك في ضوء التطورات التي شهدتها 
واالقتصادية.  واالجتماعية،  السياسية،  املستويات  على كل من 
ولذلك، فأود هنا تكرار الرسالة التي متت اإلشارة إليها في طيات 
تقرير حالة املدن اإلفريقية لعام 2008 ملا لها من أهمية بالنسبة 

للمنطقة العربية ككل: 

من  كل  صياغة  إعادة  في  يتمثل  الناشئ  التحدي  إن 
معدالت  حتقيق  بهدف  واحلضرية  االجتماعية  السياسات 
مستدامة على صعيد النمو االقتصادي والظروف املعيشية 
الشابة  السكانية  الشرائح  على  بالنفع  يعود  مبا  الالئقة 
أن  إال  النمو.  من  متسارعة  وتيرة  تشهد  والتي  والفقيرة 
ميكن  ال  واحلداثة  التحضر  أشكال  من  كل  بني  ما  املواجهة 
النتائج  ولكن  ذاتها،  بحد  املنطقة  خالل  من  إال  حلها 
أفضل  دمج  لتحقيق  والرامية  السياسات  عن  املتمخضة 
بعضها  بني  العاملي....وفيما  االقتصاد  في  العربية  للدول 

البعض...هي التي سوف تساهم في حتديد مستقبلها. 

الدور  تعزيز  على  املوئل  برنامج  يعمل  آخر،  صعيد  وعلى 
على  العالم  مدن  ولشتى  العربية  املدن  من  لكل  االقتصادي 
التخطيط  آليات  مالئمة  لضمان  أيضاً  نهدف  لكننا  سواء،  حد 
الناشئة  احلالية  التحديات  مواجهة  من  التمكن  بغية  احلضري 

في املناطق احلضرية. 
وفي اخلتام، فأود أن أشيد بالتعاون املتميز بني مختلف الوكاالت 
أمم  ملنظمة  احلقيقية  الروح  عن  واملنبثق  التقرير  هذا  إعداد  لدى 
ملا  شركائنا  جلميع  بالشكر  اتقدم  أن  أود  كما   ، واحدة  متحدة 

قدموه من مساهمات، ورؤى، وتعاون إلجناز هذا العمل.

تقدمي برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

 
الدكتور جون كلوس

وكيل األمني العام  لألمم املتحدة واملدير التنفيذي لبرنامج املوئل
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مت إعداد هذا التقرير باالستناد إلى تقرير أولي يطرح خلفية عن حالة التنمية احلضرية باملدن العربية والذي مت إعداده من قبل لقد 
مكتب برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )املوئل( في الكويت ومبساهمة مجموعة كبيرة من اخلبراء واخملتصني، حيث 
يشكل محاولة الستعراض مختلف الظروف واالجتاهات السائدة في جميع أنحاء منطقة الدول العربية وبحثها بشكل مفصل. كما 
تضمنت مراحل اإلعداد لهذا التقرير تنظيم أول اجتماع لفريق اخلبراء، بتاريخ 28 و 29 أبريل / نيسان 2010، وذلك مبقر الصندوق العربي 
لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، في دولة الكويت. أما االجتماع الثاني، فقد مت باستضافة كرمية من جامعة الدول العربية، خالل الفترة 
ما بني 1 – 3 نوفمبر / تشرين الثاني 2010 في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، تاله اجتماع آخر جمللس التحرير في مدينة عمان، 
اململكة األردنية الهاشمية، في الفترة ما بني 20 – 21 نوفمبر / تشرين الثاني 2011 والذي ضم مجموعة من اخملتصني الستعراض 

ومناقشة النسخة املوحدة للتقرير.

إن إعداد هذا التقرير لم يكن ممكناً لوال الدعم املالي الكرمي الذي تقدمت به حكومة دولة الكويت ودون التعاون الذي قدمته منظمة املدن 
العربية. كما يود برنامج املوئل أن يعرب عن امتنانه حلكومة النرويج ملساهمتها املالية في تنظيم اجتماع مجلس التحرير، وألغراض 

إعداد التصميم اجلرافيكي للتقرير. 

لقد مت التنسيق إلعداد هذا التقرير مبشاركة كل من الدكتور طارق الشيخ واآلنسة دالل الراشد من مكتب برنامج املوئل في الكويت. كما 
ساهم كل من يوس ميسيالند ولوسونغو كاياني من مكتب األمم املتحدة للمستوطنات البشرية اإلقليمي ملنطقة إفريقيا والدول العربية 
في وضع التصور العام للتقرير وتصميم عملية الصياغة. وقد مت إعداد النسخة األولية للتقرير مبساهمة  الدكتور طارق الشيخ وفكتوريا 
ويسنوسكي-أوتيرو      في مكتب برنامج املوئل في الكويت. إضافة لذلك، ساهم كل من السادة دانيال بيو، املدير السابق لشعبة التعاون اإلقليمي 
  . �والتقني في برنامج املوئل، وعليون باديان، مدير مكتب مشروع برنامج املوئل، في توفير التوجيه العام خالل عملية صياغة التقرير النهائي

كما نتوجه بالشكر إلى الدكتورة منى سراج الدين، املؤلف الرئيسي للتقرير، وفريق اخلبراء الذي شارك في توفير الدعم لها لدى إعداد 
التقرير، واملكون من كل من: كندرا ليث، وماريا لويز فرنانديز مانسفيلد، وليندا شي، وفرنسوا فيغيير. 

ويتضمن التقرير مساهمات متعددة من مجموعة من اخلبراء اإلقليميني ممن قدموا تقارير خاصة بدول محددة، حيث ساهم فريق برنامج 
املغرب(،  )منطقة  الثاني  الفصل  إعداد  العزيز عديدي في  الدكتور عبد  التقرير، في حني ساهم  األول من  الفصل  املوئل في صياغة 
كما ساهم كل من الدكتور ناصر ياسني والسيدة دانيا الرفاعي في إعداد التقرير اخلاص بجمهورية لبنان، إلى جانب إعداد التقارير 
القطرية اخلاصة باألراضي الفلسطينية احملتلة مبساهمة مشكورة من كل من الدكتور رامي نصر اهلل والسيد فيليب ديكورت. من 
الدكتور  )منطقة املشرق( من قبل فيونا مكلوني، في حني قدم  الثالث  الفصل  إعداد اجلزء اخلاص مبدينة بغداد ضمن  آخر، مت  جانب 
املقصود  عبد  سعيد  للدكتور  أيضاً  موصول  والشكر  البحرين.  ومملكة  قطر  من  بكل  اخلاصة  الوطنية  التقارير  الرؤوف  عبد  علي 
التقارير اخلاصة بكل  التقرير اخلاص باململكة العربية السعودية، في حني ساهمت الدكتورة راضية الهاشمي في إعداد  والذي قدم 
كل  مبساهمة  إعدادها  مت  فقد  الكويت،  بدولة  اخلاصة  واملعلومات  التقارير  أما  عمان.  وسلطنة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  من 
وبيانات  إحصاءات  من  قدمه  ملا  اخلالدي  عيد  املهندس  مساهمة  جانب  إلى  الدويسان،  سارة  والسيدة  الشيخ  طارق  الدكتور  من 
إقليمية قيمة للفصل الرابع )دول مجلس تعاون اخلليج(. إضافة لذلك، فيتوجه البرنامج بالشكر للدكتور صالح عثمان ملساهمته 
ضمن  إدراجها  بغرض  اليمنية  باجلمهورية  اخلاص  التقرير  إلعدادها  العوضي  ياسمني  واملهندسة  بالسودان،  اخلاص  التقرير  إعداد  في 
التقرير من قبل كريس  التي شملها هذا  الدول  املرجعية خملتلف  الوثائق  )منطقة دول اجلنوب(. وقد مت إعداد جميع  الفصل اخلامس 
وآفاق   2010 لعام  اإلفريقية  املدن  حالة  تقرير  من  بيانات  إلى  استناداً  اإلحصائي  املرفق  جمع  على  كاياني  لوسونغو  وعملت  هوروود، 
)ديسا(.  املتحدة  األمم  في  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  إدارة  قبل  من  إعداده  مت  والذي   2009 عام  تنقيح  العالم:  في  �التحضر 

إثراء   في  والقاهرة  الكويت  مدينتي  من  كل  في  تنظيمها  مت  التي  االجتماعات  في  واملشاركني  أسماؤهم  التالية  اخلبراء  ساهم  وقد 
التوجيهات اخلاصة بإعداد التقرير: 

عبد العزيز عديدي، آدم عبد املولى، بسيوني عبد الرحمن، أحمد العدساني، ضاري العجمي، عبد الرحمن الدعيج، صهيب اللبدي، علي 
عبد الرؤوف، ساطع أرناؤوط، ياسمني العوضي، دينا البحيري، دانيال بيو، رنوة عدلي بسيسو، حسني دشتي، سارة الدويسان، عاصم اجلزار، 
إدواردو  مكلوني،  فيونا  ميسيالند،  يوس  اخلالدي،  عيد  كاظم،  محمد  كاياني،  لوسونغو  هوروود،  كريس  الهاشمي،  راضية  الهارون،  ثابت 
الدين،  الرفاعي، ساندرا الصالح، غسان السمان، موفق الصقار، منى سراج  دانيا  تريفور بيرسون، جيري بوست،  رامي نصراهلل،  مورينو، 
إيهاب شعالن، سحر الشوا، طارق الشيخ، مونيكا الشوربجي، ديفيد سيمز، علي شبو، دعاء الشريف، أحمد طه، مها يحيى، وناصر ياسني. 

كما يعرب برنامج املوئل عن عميق شكره للتوجيه املقدم من قبل السادة أعضاء مجلس التحرير والتالية أسماؤهم: 
عبد العزيز عديدي، علي عبد الرؤوف، علي شبو، عليون باديان، سعادة السيد عمار غرايبة، رئيس جلنة أمانة عمان الكبرى سابقاً، دالل الراشد، دانيا 
الرفاعي، دانيال بيو، إدواردو مورينو، غسان السمان، حامت طه، جان ميوسني، يوس ميسيالند، لوسونغو كياني، مها يحيى، محمد كاظم، منى 
�سراج الدين، باوليوس كوليكوسكاس، رياض طبارة، رياض طبوني، طارق الشيخ، ساطع أرناؤوط، وليد العربي، ومعالي املهندس يحيى الكسبي. 

أما دراسات احلالة التي يتضمنها التقرير، فقد مت إعدادها مبساهمة مشكورة من كل من السادة التالية أسماؤهم: 
ناديا مطر، ياسمني العوضي، دوروثي فون برينانتو، راضية الهاشمي،يوس ميسيالند، فيونا مكلوني، رامي نصر اهلل، صالح عثمان، علي 

عبد الرؤوف، موفق الصقار، علي شبو، طارق الشيخ، ديفيد سيمز، ومها يحيى.

شكر
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• شهدت املنطقة العربية منواً في الكثافة السكانية احلضرية مبعدل أربعة أضعاف بني األعوام 1970 و 2010، كما تشير التوقعات إلى 	
احتمالية منو هذه النسبة بنحو الضعف مرة أخرى في غضون األعوام األربعني املقبلة. 

• تشير التوقعات إلى استيعاب املدن املتوسطة ملعظم معدالت النمو احلضري مما يتطلب تعزيز كالً من القدرات والكفاءات اإلدارية في 	
املدن بغية إعدادها الستقبال هذا النمو. 

• ثمة العديد من العوامل الدافعة لعملية التحضر الناشئة في منطقة الدول العربية في الوقت احلاضر، مبا في ذلك عمليات التنمية 	
االقتصادية، والهجرة إلى دول اخلليج العربية، وحاالت اجلفاف والصراع الناشئة، ولكن، البد من األخذ بعني االعتبار ضرورة النظر في 

التفاوت بني هذه األسباب حسب املناطق الفرعية.  

• بلغ عدد الالجئني في الدول العربية في عام 2010 ما مجموعه 7.4 مليون الجئ، مقابل 9.8 مليون نازح و15 مليون عامل وافد ألسباب 	
اقتصادية. 

• تطورت عدة مدن رئيسية إلى أقاليم كبرى موسعة، وبعضها يعتبر كأقاليم ناشئة. إن هذه األمناط اإلقليمية اجلديدة للتحضر متيل 	
إلى جلب قضايا معقدة ذات صلة بكل من آليات اإلدارة احلضرية، والصراع على السلطة، والفراغ في احلكم في جميع أنحاء املنطقة، 

ولذلك، فال بد من إيالء األهمية القصوى ملعاجلة هذه املسائل املتصلة باإلدارة.

• إن أساليب اإلدارة احلالية والتي تتسم بدرجات عالية من املركزية متيل إلى تقويض مستوى كفاءة السلطات احمللية في الدول العربية، 	
باإلضافة إلعاقة املشاركة السياسية في املناطق احلضرية، والقضاء على الروابط ما بني املواطنني واملستويات احلكومية األقرب لهم. 

• يتعني على الدول العربية إيجاد تنسيق أفضل من أجل حتقيق التكامل بني أدوار كل من احلكومات املركزية واحمللية، باإلضافة لضرورة 	
تعزيز مستوى مشاركة القطاع اخلاص في عمليات التنمية احلضرية. 

• تسير معظم الدول العربية في االجتاه الصائب نحو حتقيق خفض في عدد السكان ممن يقل مستوى دخلهم اليومي عن 1.25 دوالراً إلى 	
النصف، إال أنه ال تزال هنالك فروق كبيرة وواضحة ما بني دول مجلس تعاون اخلليج العربية ودول منطقة اجلنوب )جزر القمر، وجيبوتي، 

والصومال، وجنوب السودان، والسودان، واليمن(، حيث تتعني معاجلة هذه املسألة بوصفها مسألة مرتبطة بالتضامن بني الدول العربية. 

• مت حتقيق تقدم ملموس على صعيد تنظيم املناطق العشوائية في مدن بعض الدول العربية، حيث تطرح الدروس املستفادة مناذج هامة 	
ميكن اتباعها في الدول العربية األخرى. 

• تشكل معدالت النقص املتبقية والالفتة في املساكن امليسورة التكلفة نتيجة الرتفاع أسعار األراضي والناشئة عن عمليات املضاربة، 	
فضالً عن اعتبارها نتيجة إلجراءات التسجيل العقاري والتي تتسم بالتعقيد والتكلفة الباهظة، وحملدودية فرص احلصول على التمويل 

العقاري. 

• تعتبر التهديدات املتزايدة والناشئة عن انعدام األمن الغذائي واملائي في املناطق احلضرية ضمن أبرز املشكالت االجتماعية التي 	
ستواجه املنطقة في املستقبل القريب، والتي قد تساهم في منو اإلضطرابات اإلجتماعية الكبيرة في املناطق احلضرية. 

• تعد املنطقة العربية إحدى املناطق األقل تكامالً وترابطاً في العالم من حيث التجارة الداخلية، وذلك في ضوء عدم استغالل آليات 	
التكامل االقتصادي بني الدول، إضافة إلى غياب التنسيق على صعيد البنية التحتية اإلقليمية املادية والسياسية. 

• ثمة حاجة ماسة ملزيد من التعاون بني الدول العربية بهدف إيجاد موضع إستراتيجي بارز لكل من الدول واملدن على خريطة العالم 	
اآلخذ في العوملة.

منطقة الدول العربية: أبرز النتائج والرسائل
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أهمية تقرير حالة املدن العربية

سلسلة إن  ضمن  األول  يعد   2012 لعام  العربية  املدن  حالة  تقرير 
املوئل  برنامج  عن  والصادرة  املدن  بحالة  املتخصصة  التقارير 
كما  العربي.  العالم  على  خالله  من  الضوء  تسليط  سيتم  والذي 
التقرير صورة عامة لكل من الظروف واالجتاهات احلضرية  يعكس هذا 
ودول  واملشرق،  )املغرب،  العربي  العالم  في  األربع  املناطق  في  السائدة 
مجلس تعاون اخلليج العربية، ودول اجلنوب(، حيث يطرح مناقشة لكل 
الدول ضمن سياق  والروابط ما بني هذه  والتشابه،  االختالف  أوجه  من 

املنطقة العربية األوسع نطاقاً. 
العالم  مدن  حالة  لتقرير  مكمالً  التقرير  هذا  فيعد  آخر،  جانب  من 
لألعوام 2010 / 2011 ، باإلضافة لدوره املكمل للفصل اخلاص مبنطقة 
شمال إفريقيا ضمن تقرير حالة املدن اإلفريقية لألعوام 2008 و 2010. 
كما تبرز أهمية هذا التقرير أيضاً وأهمية تزامنه الستعراض القضايا 
املتصلة بعملية التحضر في املنطقة العربية وذلك في ضوء األحداث 

التي شهدتها املنطقة في عام 2011.
باإلضافة  العالم،  ألقدم احلضارات في  العربية مهداً  املنطقة  تعتبر 
العتبارها إحدى أكثر املناطق حتضراً. وقد بلغ إجمالي الكثافة السكانية 
في الدول العربية في عام 2010 نحو 357 مليون نسمة، مبا في ذلك 56 
في املائة من سكان املدن، إال أن هذه املعدالت سوف تواصل منوها، بحيث 
تصل إلى 646 مليون نسمة تقريباً بحلول عام 2050، مبا في ذلك 68 في 

املائة منهم من سكان املدن. 
سجلت الدول العربية منواً سكانياً في املدن في عام 2010 والذي جتاوز 
أربعة أضعاف معدالت النمو املسجلة في عام 1970، إضافة لذلك، فإن 

هذه املعدالت سوف تشهد منواً بأكثر من الضعف خالل الفترة ما بني 
التي  النمو  عمليات  معظم  نشوء  لوحظ  2050 . كما  2010 و  عامي 
الرئيسية  باملدن  احمليطة  املناطق  في  احلاضر  الوقت  حتى  تسجيلها  مت 
للدول العربية، وذلك على الرغم من تسجيل املدن املتوسطة أو الثانوية 

ألسرع معدالت النمو في الوقت احلاضر. 
وعلى مستوى اإلقليم، بلغت نسبة السكان ممن يعيشون دون خط 
الفقر الوطني2 احملدد في كل دولة نحو 18 في املائة، وتتفاوت النسبة 
الفرد  دخل  يبلغ متوسط  العربية حيث  اخلليج  تعاون  دول مجلس  بني 
متوسط  يبلغ  حيث  الصومال(  )باستثناء  اجلنوب  ودول  دوالر،  ألف   29
نصيب الفرد 1300 دوالراً من الناجت القومي. أما فيما يتعلق بدول اخلليج، 
فتشكل العوائد النفطية ما نسبته 40 إلى 50 في املائة من املوازنات 
املوازنات احلكومية  املائة من  احلكومية مقابل تشكيلها لنحو 95 في 
إلى  العربية  اخلليج  دول  معظم  توجهت  ذلك،  على  عالوة  بالسودان. 
وتطوير  التحتية،  البنية  مجاالت  من  كل  في  كبير  بشكل  االستثمار 
والطاقة.  واملياه،  الغذاء،  مجاالت  من  كل  في  الدعم  وتقدمي  املساكن، 
أما في الدول العربية األخرى، فقد واجهت احلكومات العديد من القيود 
في  احلاصل  االرتفاع  وطأة  من  التخفيف  من  متكنها  دون  حالت  والتي 
أسعار الغذاء والطاقة، األمر الذي انعكس بدوره على عدم متكنها من 

دعم إنتاج السكن امليسور التكلفة. 
من ناحية ثانية، متكنت الدول العربية من حتقيق خطوات ملموسة 
مجالي  من  كل  في  سّيما  ال  لأللفية،  اإلمنائية  األه��داف  بلوغ  نحو 
االقتصادي  النمو  معدالت  محدودية  من  بالرغم  والتعليم،  الصحة 
التي سجلتها الدول في كل من فترتي التسعينيات واأللفية، واألزمة 
في  املتفرقة  النزاعات  واستمرار  مؤخراً،  الناشئة  العاملية  االقتصادية 
نحو  الصائب  املسار  على  عامة  بصورة  املنطقة  تتجه  كما  املنطقة. 
حتقيق خفض  مبعدل النصف على صعيد مجموع األفراد ممن ال يتجاوز 
دخلهم اليومي  1.25 دوالراً، فضالً عن حتقيقها لتقدم ملحوظ في كل 
من مجاالت تعميم التعليم االبتدائي، واحلد من وفيات األطفال والرضع، 

وسد الفجوات بني اجلنسني على صعيد معدالت االلتحاق باملدارس. 
بيد أنه ال تزال هنالك العديد من أشكال التفاوت الكبيرة واملستمرة 
بني كل من املناطق الريفية واحلضرية، وكذلك ما بني الدول ذات الدخل 
يتوقع  والتي  العربية،  اخلليج  دول  تعاون  مجلس  في  األعضاء  املرتفع 
أن تنجح في حتقيق معظم األهداف اإلمنائية لأللفية، والدول اجلنوبية 
أهداف  ضمن  الواردة  الغايات  معظم  حتقيق  في  إخفاقها  يرجح  التي 
والعراق،  موريتانيا،  من  كل  إليهم  يضاف   ،2015 عام  بحلول  األلفية 
واملغرب،  املشرق  بدول  يتعلق  فيما  احملتلة. أما  الفلسطينية  واألراضي 
في  خاص  بشكٍل  الدول  تلك  تواجهها  والتي  معينة  حتديات  فثمة 
البطالة في صفوف الشباب، وخفض معدل  مجاالت خفض معدالت 
وفيات األطفال، وتعميم التعليم االبتدائي أيضاً في بضعة دول أخرى.4  
لقد كانت هنالك العديد من العوامل التي ساهمت في تزايد عمليات 
والتوجه  اإلقتصادي  النمو  عمليات  ذلك  في  مبا  املنطقة،  في  التحضر 
النزاع  عن  الناشئة  النزوح  وعمليات  العربية،  اخلليج  دول  في  للعمل 
وحاالت اجلفاف. وقد بلغ مجموع الالجئني املسجلني في الدول العربية 
نحو 7.4 مليون نسمة5 منذ عام 2010، ومعظمهم من الفلسطينيني 
والعراقيني املقيمني في كل من األردن وسوريا؛ و 9.8 مليون نسمة من 
والصومال،  والعراق،  السودان،  في  ومعظمهم  داخلياً،  النازحني  األفراد 
ولبنان، وسوريا، واليمن.6 و15 مليون عامل وافد في دول مجلس تعاون 
اخلليج العربية، حيث يقطن معظمهم في املدن، فضالً عن تشكيلهم 

لنحو الثلث من الكثافة السكانية في األقاليم الفرعية. 
تدرك جميع احلكومات العربية أهمية املدن ودورها كمركز لتحقيق 
االبتكار، فضالً عن دورها الرئيسي في جذب اإلستثمارات، وتوليد فرص 
لتحقيق  رئيسي  محرك  إلى  املدن  هذه  حتول  ظل  في  وذلك  العمل، 
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التنمية االقتصادية. عدا عن ذلك، وفي ضوء أشكال التفاوت املرتبطة 
عامالً  املدن  فتشكل  املنطقة،  في  نسبياً  املنخفض  الدخل  مبستويات 

أساسياً لتقليص نسبة الشريحة السكانية الفقيرة أيضاً. 
يساهم كل من قطاعي الصناعة واخلدمات، واللذان يتركزان بشكل 
في  احمللي  الناجت  إجمالي  من  املائة  في   92 معدله  مبا  املدن،  في  كبير 
املائة  الزراعي، والذي يستحوذ على 25 في  العربية. أما القطاع  الدول 
من إجمالي القوى العاملة، فقد سجل تدنياً في مستوى حصته من 
إضافة   .7 2008 عام  في  املائة  8 في  بلغت  والتي  احمللي  الناجت  إجمالي 
النفطية  العوائد  على  تعتمد  التي  الدول  من  العديد  توجهت  لذلك، 
قطاعات  من  كل  في  االقتصادية  قواعدها  تنويع  إلى  كبير  بشكل 
التوجه  ظل  في  وذلك  واملعلومات،  والسياحة،  واخلدمات،  التصنيع، 

لتوظيف الشباب الذي يتمتع مبستوى تعليمي جيد. 
تتميز املدن بصفة عامة بتوفير فرص أفضل للحصول على اخلدمات، 
ومرافق البنية التحتية، والصحة، والتعليم مقارنًة مع املناطق الريفية، 
ألهم  والفقر  البطالة  من  كل  تشكيل  استمرار  من  بالرغم  وذلك 
بضعة  حتول  من  وبالرغم  ذلك،  على  املتنامية. عالوة  احلضرية  املظاهر 
مدن رئيسية إلى مراكز رئيسية إقليمية متروبولية أو مناطق حضرية 
كبرى، إال أن احلكومات في مختلف أنحاء العالم العربي قد عملت على 
صياغة السياسات الالزمة لتوجيه االستثمارات نحو املدن املتوسطة، 
وذلك ضمن سعيها لتحسني الروابط االقتصادية ما بني كل من املدن 
واألرياف، ولتعزيز التنمية بصورة متوازنة في مختلف املناطق الفرعية 

في كل دولة. 
البنية  ومرافق  املساكن،  من  كل  على  الطلب  معدالت  ارتفاع  إن 
التحتية ونظم اإلدارة احلضرية في املدن الرئيسية قد بات يزيد من وطأة 
التقدم  وبالرغم من  اخملدومة،  األراضي  لتوفير  احلكومات  الضغط على 
انتشرت  والتي  العشوائية  املناطق  لتنظيم  إحرازه  مت  الذي  الكبير 
بشكل كبير في أواخر القرن املاضي، إال أنه ال يزال هنالك نقص كبير 

في املساكن امليسورة التكلفة في معظم الدول. 
توفير  في  اخلاص  للقطاع  املتنامي  الدور  من  وبالرغم  لذلك،  إضافًة 
املساكن لألسر ذات الدخل املرتفع، فال يزال هنالك نقص في الوحدات 
حيث  األدنى،  الدخل  ذات  لألسر  بالنسبة  التكلفة  امليسورة  السكنية 
املناسبة  اآلليات  غياب  أن  كما  األسر.  منو  معدالت  الرتفاع  ذلك  يعزى 
املرتفع،  الدخل  ذات  للفئات  املتوفرة  تلك  باستثناء  العقاري،  للتمويل 
اخملصصة  للمساكن  الرسمي  اإلنتاج  عمليات  عرقلة  في  ساهم  قد 

لألسر ذات الدخل املنخفض واملتوسط. إال أن نشوء األزمة االقتصادية 
قد  الفاخر  اإلسكان  سوق  انهيار  من  تالها  2008 وما  عام  في  العاملية 
دفعا مبطوري اإلسكان في كل من دول املشرق واملغرب إلعادة النظر في 

الفرص املمكنة ضمن سوق اإلسكان للشرائح ذات الدخل املتوسط. 
وعلى صعيد آخر، فقد لوحظ وجود تباين في نسبة انتشار املساكن 
املساكن  تشكيل  ظل  في  وذلك  ألخرى،  دولة  من  العادي  املستوى  دون 
الدول، بينما  في األحياء املتدهورة جليوب معزولة ومهمشة في بعض 
والسودان،   الصومال  وبخاصة  اجلنوب،  ودول  موريتانيا  من  كل  سجلت 
يعيشون  ممن  املدن  سكان  من  املائة  94 في  67 و  بني  ما  تتراوح  نسبة 
في األحياء املتدهورة حيث يعانون من شكل واحد أو أكثر من أشكال 
احلرمان من املأوى. أما في دول املغرب واملشرق، فعادة ما متيل الشرائح 
ذات الدخل املتوسط واملتدني للعيش في مناطق عشوائية والتي تتميز 
بنوعية جيدة وبنية حتتية كافية ولكنها ال تزال تفتقر لسندات ملكية 

األراضي. 
لقد متكنت معظم الدول في املغرب واملشرق من إحراز تقدم ملحوظ 
امليسورة  املساكن  من  املعروض  لزيادة  الالزمة  املبادرات  تنفيذ  في 
التكلفة، وذلك من خالل تنفيذ برامج موجهة، وفي املقابل، تتمتع دول 
السعودية بسياسات  العربية  واململكة  العربية  اخلليج  تعاون  مجلس 
خاصة لتوفير السكن املناسب ملواطنيها. إأل أنه ال بد من اإلشارة هنا 
إلى أحد التحديات البارزة في الوقت الراهن في دول اخلليج، واملتمثل في 

الظروف السكنية للعمالة األجنبية ذات الدخل املنخفض. 
اإللتزامات  أبرز  حتقيق  من  ومصر  وتونس،  املغرب،  دول  متكنت  وقد 
امليسورة  املساكن  وإنتاج  املتدهورة  األحياء  بترقية  املرتبطة  الوطنية 
التكلفة. وبصرف النظر عن اختالف النماذج التي اتبعتها تلك الدول، 
إال أنها قد متكنت جميعها من إنشاء مؤسسات وطنية مختصة في 
املشاريع  ومتويل  اخملططات،  إعداد  على  تعمل  والتي  اإلسكان  مجال 
بالتعاون مع القطاع اخلاص، إضافة لتنسيق عمليات التنفيذ نيابة عن 

البلديات احمللية. 
برزت تونس كأول دولة عربية تنجح في القضاء على األحياء املتدهورة، 
األراضي، وضمان  وتنظيم عمليات حيازة  التاريخية،  املناطق  واستعادة 
والتي  املغربية،  اململكة  أما  املدن.  لفقراء  األساسية  اخلدمات  توفير 
البرنامج األكثر تطوراً في مجال اإلسكان امليسور التكلفة بني  متتلك 
مختلف الدول العربية، فقد متكنت من حتقيق خفض في عدد األحياء 
  . املتدهورة بنسبة 65 في املائة خالل الفترة ما بني األعوام 1990  و 2010
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السكن  إنتاج  على  املغرب  في  القابضة  الوطنية  الشركة  تعمل  كما 
االجتماعي، وإعادة توطني سكان األحياء املتدهورة وتطوير املدن اجلديدة، 
األسواق  في  املعروضة  السكنية  الوحدات  قيم  تعارض  ظل  في  وذلك 
املنخفض. من  الدخل  ذات  السكنية اخملصصة للشرائح  الوحدات  مع 
جانب آخر، وفي إطار مختلف أشكال الدعم واحلوافز املتاحة لتشجيع 
استثمارات القطاع اخلاص، يهدف املشروع الوطني لإلسكان في مصر 
إلى إنشاء ما مجموعه 500 ألف وحدة سكنية ميسورة التكلفة خالل 
في  معظمها  تنفيذ  سيتم  حيث   ،2011 2005 و  عامي  بني  ما  الفترة 
أبو ظبي، فقد أشارت احلكومة إلى ضرورة  إمارة  املدن اجلديدة. أما في 
التزام جميع مشاريع اإلسكان املستقبلية بتخصيص 20 في املائة من 
الوحدات السكنية لإلسكان امليسور التكلفة، حيث ميكن أن تساهم 
مختلف هذه املبادرات والدروس املستفادة من تنفيذها في طرح مناذج 
النظر فيها ودراستها لدى شروعها  العربية  بالدول  والتي يجدر  هامة 

في تنفيذ برامج جديدة لإلسكان امليسور التكلفة.

اإلجتاهات الناشئة

تتضمن أبرز التحديات التي تواجه املنطقة كالً من ضرورة توفير فرص 
العمل املربحة للشباب، واإلستعداد ملواجهة التأثيرات املتوقعة لتغير 
املناخ. عالوة على ذلك، وفي ظل تشكيل الشباب دون 25 عاماً ملا نسبته 
60 في املائة من اإلجمالي السكاني في الدول العربية، فإنه يتعني على 
تلك الدول مواجهة هذا التحدي من خالل توفير فرص العمل املناسبة 
للشباب ممن تتراوح نسبة البطالة في صفوفهم ما بني 11 في املائة في 
الكويت و 35 في املائة في املغرب. كما أن املشاعر املتمثلة في خيبة 
شكلت  قد  والتنقل  احلركة  عمليات  ضعف  عن  الناجم  والفقر  األمل 
أحد أبرز األسباب التي ساهمت في تأجيج معالم التضارب السياسي 

الناشئة مؤخراً في املنطقة. 
أدنى  والتي سجلت  باملياه،  الدول شحاً  أكثر  العربية من  الدول  تعد 
معدالت النصيب الفردي من املصادر املائية في مختلف أنحاء العالم، 
والتي  اجلوفية  املياه  احتياطيات  تشهده  الذي  االستنزاف  عن  ناهيك 
أنه  كما  العراق.  باستثناء  اخلطر،  ناقوس  دق  إلى  تدعو  معدالت  بلغت 
وبالرغم من استهالك نحو 85 في املائة من املوارد املائية في املنطقة 
لألغراض الزراعية، إال أن معظم الدول في املنطقة تعمل على استيراد 
اخلارج. عدا عن  الغذائي من  املائة من استهالكها  يزيد عن 50 في  ما 
ذلك، فمن املرجح أن تساهم كل من عوامل ارتفاع درجات احلرارة نتيجة 
تغير املناخ، إلى جانب انخفاض مستويات هطول األمطار في زيادة ندرة 

اإلنتاجية  مستوى  خفض  وكذلك  الشديد،  اجلفاف  حاالت  وتواتر  املياه 
الزراعية بنسبة تتراوح ما بني 10 و 40 في املائة، مما قد يؤدي إلى زيادة 
الفقر  معدالت  نتيجة  املدن  إلى  األرياف  مناطق  من  الهجرة  عمليات 

املتزايدة. 
أخرى  مستقبلية  تهديدات  من  بها  يرتبط  وما  التصحر،  حاالت  إن 
كندرة املياه وانعدام األمن الغذائي لسكان املناطق احلضرية تعد ضمن 
معظم  فتتسم  لذلك،  باإلضافة  املنطقة.  تواجه  التي  املشاكل  أبرز 
املدن الرئيسية في املنطقة، واملراكز االقتصادية ومحاور النقل، مبوقعها 
غير املالئم في املناطق الساحلية املنخفضة، حيث أن ارتفاع منسوب 
مياه البحار قد يشكل تهديداً كارثياً بالنسبة للعديد من املدن املكتظة 

بالسكان في املناطق الساحلية. 
في  احلكومات  معظم  بدأت  تواجهها،  التي  التحديات  ظل  وفي 
التطوير  عمليات  توجيه  أجل  من  عمرانية  تدخالت  بتنفيذ  املنطقة 
اخلطط  صياغة  على  املدن  معظم  تعمل  كما  اجلديدة.  العمراني 
اإلستراتيجية، إضافة لربط املشاريع التنموية املتنوعة وبرامج التجديد 
حتت مظلة واحدة تنطوي على رؤية أوسع نطاقاً. كما يجري إنشاء املدن 
اجلديدة باعتبارها مبثابة مراكز للتميز، والتقدم التكنولوجي، واالبتكار، 
لنفسها  الترويج  على  املدن  هذه  فتعمل  آخر،  جانب  من  والبحوث. 
ألصولها  الترويج  زيادة  خالل  من  وذلك  دولية،  سياحية  كوجهات 
بأن  القول  ميكن  كما  مضى.  وقت  أي  من  أكثر  والثقافية  التاريخية 
اخلريطة  باتت تعمل على وضع بصمتها على  قد  العربي  العالم  مدن 
العاملية، سواء كان ذلك في اجملاالت الثقافية، أو التعليمية، أو املالية.  

إن التطبيق الناجح لهذه اخلطط، وإدارة النظم احلضرية التي تشهد 
احلكومات  عمل  ضرورة  يطرح  والتعقيد،  النمو  مستويات  من  املزيد 
احلكومات  من  لكل  التكميلية  األدوار  تنسيق  على  العربية  الدول  في 
املركزية واحمللية بشكل أفضل، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع اخلاص 
في عمليات التنمية احلضرية. أما على الصعيد التاريخي، فلطاملا كانت 
هذه الدول تتسم مبستويات عالية من املركزية، حيث أن تفويض املهام 
واملسؤوليات للسلطات احمللية قد كان يخلو من التكافؤ، وذلك في ظل 
إعادة  عمليات  تنفيذ  دون  املسؤوليات  لنقل  املركزية  احلكومات  توجه 
صالحيات  أية  احمللية  السلطات  منح  ودون  للتمويل،  املتكافئ  التوزيع 
أن  إلى  هنا  اإلشارة  جتدر  كما  احمللي.  املستوى  على  العوائد  لزيادة 
الناشئة في عام 2011 لم تكن واضحة مبا فيه  تداعيات االحتجاجات 
مختلف  إشارة  من  الرغم  على  وذلك  التقرير،  هذا  إعداد  لدى  الكفاية 
لتعزيز  يدعو  ناشئ  جديد  نهج  وجود  إلى  النطاق  الواسعة  املناقشات 

مبدأ املشاركة في إدارة املدن.

الشكل 2: انتشار األحياء املتدهورة في الدول العربية، البيانات لألعوام 2005 – 2007

املرجع: املرصد احلضري العاملي، برنامج املوئل
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التقسيم اإلقليمي واإلختالفات بني األقاليم الفرعية

الالجئني  املائة من مجمل  50 في  لنحو  املشرق موطناً  دول  تشكل 
في  الدائرة  للصراعات  نتيجة  وذلك  بأكمله،  العالم  في  املسجلني 
لبنان.  شهدتها  التي  السابقة  والنزاعات  والعراق،  فلسطني،  من  كل 
الداخلية  الهجرة  عمليات  لنشوء  باإلضافة  الالجئني،  أولئك  وجود  إن 
في  ساهمت  والتي  عوامل  شكلت  قد  املدن،  إلى  الريفية  املناطق  من 
انتشار  لوحظ  فقد  ذلك،  على  عالوة  هائلة.  لضغوط  املدن  تعرض 
مدينة  في  احلال  هو  مثلما  املشرق،  دول  مدن  في  العشوائية  املناطق 
القاهرة الكبرى حيث بلغت الكثافة السكانية في هذه املناطق نحو 
املناطق  تلك  تفتقر  ما  وعادة  السكاني،  اإلجمالي  من  املائة  في   62
ملرافق الصرف الصحي املطورة بالرغم من توفيرها للظروف السكنية 
املالئمة. كما تعد دول املشرق فقيرة نفطياً، باستثناء العراق، عدا عن 
الدعم  توفير  على  قدرتها  من  يحد  والذي  املالي  العجز  من  معاناتها 

الكافي للفقراء في ظل ارتفاع أسعار مصادر الغذاء والطاقة. 
عن  فضالً  املائة،  50 في  جتاوزت  حتضر  معدالت  املغرب،  دول  سجلت 
السياسة  تركز  آخر،  جانب  من  فيها.  احلضري  النمو  معدالت  تباطؤ 
احلضرية احلالية على تنويع القواعد االقتصادية، وربط املناطق احلضرية 
الرئيسية بعمليات التخطيط من أجل توجيه عمليات النمو إلى املدن 
املتوسطة التي تقع في املناطق الداخلية. كما أن القطاع الزراعي ال 
حيث  واجلزائر،  املغرب  من  كل  في  للعمل  رئيسية  قاعدة  يشكل  يزال 

سجلت األخيرة منواً في هذا القطاع بنسبة 17 في املائة. 
ملا  عاماً  والعشرين  اخلامسة  سن  دون  الشباب  تشكيل  ضوء  وفي 
البطالة  أن معدالت  إال  املائة  من اإلجمالي السكاني،  نسبته 48 في 
يتجاوز  ال  ممن  الذكور  بني  املائة  70 في  لنحو  تصل  الشريحة  هذه  بني 
من  األكبر  اجلزء  ميثلون  حيث  االبتدائية،  املرحلة  التعليمي  مستواهم 
إجمالي البطالة املسجلة. كما متكنت دول املغرب من حتقيق مكاسب 
واضحة على صعيد احلد من عدد األسر التي تعاني من أشكال احلرمان 
من املأوى في املدن، حيث تبني اجلهود التي بذلتها تلك الدول إمكانية 
حتقيق عمليات ترقية األحياء املتدهورة وتوفير اخلدمات الالزمة للشرائح 

الفقيرة في حال وجود التزام سياسي قوي إزاء ذلك. 
تعد دول مجلس تعاون اخلليج العربية ضمن الدول األكثر حتضراً في 
والتي تشكل دوالً مدينية، وذلك  الدول  العالم، فضالً عن وجود بعض 
مجمل  من  املائة  في   90 لنحو  الصحراوية  املناطق  تشكيل  ظل  في 
كبيرة  إجنازات  الدول  هذه  حققت  وقد  العربية.  اجلزيرة  شبه  مساحة 
متكنها  عن  عدا  والتعليم،  والصحة،  التحتية،  البنية  مجاالت  في 
التحديات  ظل  وفي  أنه  بيد  لأللفية.8  اإلمنائية  األهداف  حتقيق  من 
معدالت  في  احلاصل  التدني  صعيد  على  الدول  تلك  تواجهها  التي 
واملياه،  الطاقة،  مجاالت  في  الدعم  تكاليف  وارتفاع  النفطي،  اخملزون 
يتناول  احلالي  الوقت  في  العامة  السياسات  تركيز  فإن  واإلسكان، 
سياسة التنويع االقتصادي، واستقطاب املواطنني للعمل في القطاع 
البيئية.  االستدامة  وحتقيق  التكلفة،  امليسور  السكن  وتوفير  اخلاص، 
تخطيط  مجال  في  الطموحة  املشاريع  من  العديد  تنفيذ  يجري  كما 
أن  بالرغم من  املدن، وذلك  البيئية في  العام واالستدامة  النقل  قطاع 
عمليات التخطيط العمراني ال تزال تنفذ في الكثير من األحيان على 

شكل مرحلي. 
وفي أعقاب فترات طويلة من الصراعات الناشئة، فإن حكومات دول 
اجلنوب لم تكن قادرة على تأمني اخلدمات األساسية ملعظم املواطنني. 
وباستثناء جيبوتي، فال زالت هذه الدول تتسم بهيمنة الطابع الريفي 
املنطقة.  التحضر في  باتت تسجل أعلى معدالت  عليها، ولكنها قد 
بيد أن قدرة تلك الدول العربية األقل تطوراً ومنواً على مواجهة أشكال 
مناطق  في  السكن  أمناط  من  واالنتقال  السريع،  العمراني  التوسع 
األرياف نحو املدن، سوف تكون ذات أهمية حاسمة في العقود املقبلة. 
املناخ سوف يسفر عن تفاقم  وعلى الصعيد املستقبلي؛ فإن تغير 
خطر  فإن  لذلك،  إضافة  اإلفريقي،  القرن  منطقة  في  اجلفاف  حاالت 
نشوب صراعات جديدة حول احلقوق باملياه والنفط قد تؤدي إلى تعقيد 

حالة االنقسام املنظم التي يشهدها السودان ما بني شماله وجنوبه. 
شكلت الصادرات بني مختلف األقاليم نسبة ال تتجاوز 8.5 في املائة 
أقل  من  العربية  املنطقة  وتعد   ،2007 عام  في  الصادرات  إجمالي  من 
املناطق تكامالً على صعيد التجارة الداخلية، حيث يعزى ذلك إلى غياب 
التنسيق في مجاالت   العربية، وضعف  الدول  التكامل االقتصادي بني 
اجلهود  من  العديد  هنالك  أن  إال  والسياسية.9  املادية  التحتية  البنى 
اجلديدة والناشئة والتي تهدف إلى إنشاء شبكة من الطرق، والسكك 
احلديدية، واملوانئ، والنقاط اجلمركية في جميع أنحاء منطقتي املشرق 
والنقل في  التجارة  أن تساهم في حتفيز عمليات  والتي ميكن  واملغرب 

شتى أنحاء املنطقة. 
الثنائية  التجارية  االتفاقيات  من  العديد  العربية  الدول  أبرمت 
االحتاد  ودول  اإلفريقية،  الدول  ومع  بينها،  فيما  األطراف  واملتعددة 
التجارة  منطقة  اتفاقية  إبرام  ذلك  في  مبا  املتحدة،  والواليات  األوروبي، 
الشراكة  ضمن  احلرة  التجارة  ومنطقة  )بافتا(،  الكبرى  العربية  احلرة 
األورومتوسطية، واتفاقية أغادير إلقامة منطقة جتارة حرة بني كل من 

املغرب، وتونس، ومصر، واألردن. 
والهادفة  الكبرى  املشاريع  تنفيذ  في  الدول  من  العديد  شرعت 
لتحسني شبكات الطرق والسكك احلديدية، وشبكات الكهرباء، فضالً 
عن تبسيط اإلجراءات التجارية واجلمركية بغية حتقيق الهدف  املتمثل 
بني  ما  يربط  محور  إنشاء  ذلك  يتضمن  كما  اإلقليمي.  التكامل  في 
األوروبي  االحتاد  دول  ربط  في  بدوره  سيساهم  والذي  واجلنوب،  الشمال 
مع دول مجلس تعاون اخلليج العربية عبر تركيا، وسوريا، واألردن؛ فضالً 
عن محورين آخرين بني منطقتي الشرق والغرب لربط املوانئ السورية 
بالعراق، واستثمار 100 مليار دوالر لتطوير خطط السكك احلديدية في 
دول مجلس تعاون اخلليج للربط ما بني مدن جدة، والرياض، والبحرين، 
لذلك،  واملغرب. إضافة  املشرق  ومنطقتي  ومسقط،  الكويت،  وكذلك 
اإلقليمية  اإلقتصادية  األنظمة  في  التغيير  إليجاد  إمكانية  فثمة 
إلنشاء  مسبقاً  إعدادها  مت  التي  املبادرات  من  العديد  تنفيذ  خالل  من 
جميع  في  الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة  لتوليد  خاصة  محطات 
أنحاء دول املغرب، مع إمكانية التوسع فيما بعد في كل من دول املشرق 

العربي ودول مجلس تعاون اخلليج العربية. 
الطاقة  توليد  محطات  إلنشاء  املنظمة  الشبكة  إنشاء  مبادرة  إن 
إمكانية  مع  املغرب،  دول  أنحاء  جميع  في  الرياح  وطاقة  الشمسية 
تعاون  مجلس  ودول  العربي  املشرق  دول  تشمل  لكي  نطاقها  توسعة 
اخلليج العربية، لرمبا تكون املبادرة األبرز في الوقت احلاضر والتي ستساهم 
في إحداث التغيير. عالوة على ذلك، وفي ظل األهداف التي تسعى دول 
من  املائة  في   20 نسبته  ما  إنتاج  خالل  من  لتحقيقها  األوروبي  االحتاد 
مجمل معدالت الطاقة املستهلكة من مصادر الطاقة املتجددة بحلول 
البحر  منطقة  لدول  احتاد  إلنشاء  الرامية  الرؤى  ضوء  وفي   ،2020 عام 
الطاقة  شبكات  إنشاء  على  حالياً  العمل  فيجري   ، املتوسط  األبيض 
املبادرات  باإلضافة لتوسعة نطاقها. إن هذه  إفريقيا  أوروبا وشمال  بني 
قد تساهم في جذب استثمارات ضخمة وفرص تنموية هامة للمنطقة، 
لتحقيق  اقتصادية  قاعدة  إيجاد  في  مساهمتها  إمكانية  جانب  إلى 
الناشئة عن ظاهرتي  السلبية  بالتأثيرات  يرتبط  املناسب فيما  التوازن 

تغير املناخ والتوسع احلضري. 
املنطقة  تواجه  تزال  ال  والتي  الكبيرة  التحديات  من  العديد  توجد 
برمتها؛ وبالرغم من ذلك، فقد مت إحراز تقدم كبير نحو حتقيق عمليات 
فإن  ذلك،  على  عالوة  واستدامة.  شمولية  األكثر  احلضري  التوسع 
النفط  والناجمة عن عوائد  العربية  الدول  للعديد من  املتأتية  الفوائد 
طوال السنوات اخلمسني املاضية قد ساهمت في حتقيق تقدم ملموس 
على صعيد رفع املستويات املعيشية لسكان املنطقة، وتوفير السبل 
الالزمة للمضي قدماً في حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ال سيما في 
مجاالت التعليم، والصحة، والدخل املتاح. من جانب آخر، ومن خالل هذه 
املناقشات لكل من الظروف واالجتاهات الراهنة، فيهدف هذا التقرير إلى 
تعزيز كالً من معايير اإلدارة اجليدة وأشكال التحسني الالزمة ملساعدة 

املدن في العمل كمحركات لتحقيق النمو واالبتكار.
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حملة عامة

املنطقة العربية موطناً ملا مجموعه 357 مليون نسمة تشكل 
وفقاً لبيانات عام 2010، فضالً عن اعتبارها إحدى أكثر 
في   56 نسبته  ما  تسجيل  ظل  في  وذلك  العالم،  في  حتضراً  املناطق 
املائة من إجمالي سكانها ممن يعيشون في املدن. كما تعد الصراعات 
املاضية واحلديثة النشوء، فضالً عن حاالت اجلفاف األكثر ضراوة، مبثابة 
عوامل رئيسية لنشوء عمليات التحضر. من جانب آخر، فتشهد دول 
سجلت  بينما  السكاني،  النمو  معدالت  أسرع  اخلليج  تعاون  مجلس 
من  وبالرغم  أنه  بيد  التحضر.  لعملية  األسرع  الوتيرة  اجلنوب  دول 
التباطؤ احلاصل في معدالت النمو السكاني واحلضري في املنطقة، إال 
أن التوقعات ال تزال تشير إلى احتمالية منو مجمل الكثافة السكانية 
بنسبة الضعف بحلول عام 2050، حيث يرجح أن تبلغ نسبة التحضر 
يساهم  سوف  االجتاه  هذا  أن  إال  املائة.  في   68 نحو  الوقت  ذلك  في 
املناطق  في  التحتية  البنية  مرافق  على  الضغط  أشكال  تواصل  في 
اإلسكان  مجاالت  من  كل  على  األخرى  للضغوط  باإلضافة  احلضرية، 

واخلدمات االجتماعية.
يشكل السكان دون سن اخلامسة والعشرين ملا نسبته 53 في املائة 
الطلب  مستويات  فإن  ولذلك،  املنطقة،  في  السكاني  اإلجمالي  من 
من  املزيد  تشكل  سوف  الشباب  ألولئك  واملساكن  العمل  فرص  على 
الضغوط على النظم احلضرية. كما يعد توفير السكن الالئق وامليسور 
التكلفة أحد التحديات الرئيسية وامللحة في شتى أنحاء املنطقة، مبا 
في ذلك في دول اخلليج. أما فيما يتعلق بالدول التي شهدت صراعات 
السياسي  االستقرار  وعدم  الفقر  معدالت  الرتفاع  إضافة  متواصلة، 
– كما هو احلال في كل من السودان، والصومال، وجزر القمر، واليمن، 
ولبنان، والعراق – فإن هذه االجتاهات الدميوغرافية قد تبلورت عبر انتشار 
األحياء املتدهورة، والتي تشكل ما بني 50 و 95 في املائة من املعدالت 

اإلجمالية لعمليات التحضر. 
باملدن  احمليطة  العشوائية  املناطق  و  املتدهورة  األحياء  انتشار  يعتبر 
مبثابة نتيجة لندرة األراضي اخملدومة، فضالً عن ندرة اخليارات السكنية 
املتاحة. أما فيما يتعلق باألحياء املتدهورة في املنطقة، فإنها تتضمن 
واملساكن  احلضري،  النسيج  نطاق  ضمن  واملتدهورة  القدمية  املباني 
اخلدمات  وملعظم  االستدامة،  ملعيار  تفتقر  والتي  حديثاً  املنشأة 
يبرز ذلك بصورة خاصة في منطقة دول اجلنوب. أما  األساسية، حيث 
في مخيمات الالجئني، فعادة ما يتعرض سكان تلك اخمليمات لصدمة 

اجتماعية حادة. 

الشكل 1: إجتاهات النمو السكاني احلضري في املنطقة العربية 

)األعوام 1970 – 2050 (
�الشكل 2: إجتاهات التحضر في املنطقة العربية

)األعوام 1970 – 2050 (

في املقابل، لوحظ إنشاء معظم املناطق العشوائية باستخدام مواد 
والتي  الطوابق  املتعددة  املباني  هيأة  تتخذ  ما  وعادة  التحمل،  شديدة 
السابق،  للزراعة في  التي كانت تستخدم  األراضي  إنشاؤها على  يتم 
تعزى  ما  عادة  املناطق  بتلك  املرتبطة  الرسمية  غير  الصفة  أن  حيث 
وغالباً  األراضي.  ملكية  سندات  ولغياب  املنظمة  غير  طبيعتها  إلى 
املياه،  تصريف  شبكات  توفر  عدم  من  املناطق  تلك  سكان  يعاني  ما 
وإمدادات  للشرب،  الصاحلة  املياه  بإمدادات  عموماً  يتمتعون  ولكنهم 
الكهرباء، وأحد أشكال خدمات الصرف الصحي. عالوة على ذلك، غالباً 
يعمل  والتي  املتوسط،  الدخل  ذات  األسر  املناطق  تلك  تستقطب  ما 
أفرادها في وظائف فنية أو إدارية في كل من القطاعني العام واخلاص. 
تعد البطالة أحد أبرز التحديات الناشئة في املنطقة، وبخاصة بني 
فئة الشباب، ففي كل من منطقتي املغرب واملشرق، تراوحت معدالت 
بني  ما  النسبة  هذه  تراوحت  بينما  املائة،  في   26 و   9 بني  ما  البطالة 
تدني  إلى  هنا  اإلشارة  جتدر  أنه  إال  اجلنوب.  دول  في  املائة  في  و60   15
بني  ما  تراوحت  اخلليج،والتي  تعاون  مجلس  دول  في  البطالة  معدالت 
0.5 في املائة في قطر، و 5.1 في املائة في اململكة العربية السعودية، 
العام،  القطاع  في  املواطنني  لتوظيف  ناجح  نظام  وجود  بفضل  وذلك 
حيث لوحظ وجود تباين كبير في معدالت البطالة بني الشباب في تلك 
املنطقة، وذلك في ضوء تشكيلهم لنسب تراوحت ما بني 37 و 82 في 
املائة من إجمالي معدالت البطالة تبعاً لكل دولة. كما لوحظ ارتفاع 
معدالت البطالة بني الشباب من حملة الشهادات الثانوية واجلامعية 
في منطقة املغرب العربي بصورة خاصة، مما يسفر عن تفاقم مشاعر 
السياسية  النظم  ظل  في  الشباب  صفوف  بني  األمل  وخيبة  اليأس 

الراهنة. 
الدول  مختلف  انخرطت   ،2011 عام  شهدها  التي  لألحداث  ونتيجة 
في حوارات تهدف إلى تكييف النظم اإلدارية، أو بناء مؤسسات جديدة 
في بعض األحيان حتى وإن كان ذلك يعني البدء من نقطة الصفر. كما 
تنعكس هذه اجلهود التي تبذلها الدول جلعل حكوماتها أكثر شفافية 
من  كل  لتحويل  الرامية  اجلهود  إن  االقتصادية.  النظم  في  وشمولية 
االستثمارات  والستقطاب  عاملية،  اقتصادية  نظم  نحو  والدول  املدن 
األجنبية، والتحول من النظم االقتصادية الزراعية إلى نظم قائمة على 
تتطلب  العربي،  املغرب  دول  في  وبخاصة  والصناعية،  اخلدمية  اجملاالت 
استخدامات  إدارة  مجاالت  من  لكل  تدريجي  إصالح  عمليات  تنفيذ 

األراضي، والنظم املصرفية واملالية.

ملخصات األبواب اخلاصة باألقاليم الفرعية 1.1

املرجع: آفاق التحضر في العالم 2009
املرجع: آفاق التحضر في العالم: تنقيح عام 2009، دائرة الشؤون االقتصادية و 

االجتماعية التابعة لألمم املتحدة، نيويورك، 2010
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ملخص حول دول منطقة املشرق العربي

السكان والتحضر. تتراوح معدالت التحضر في دول املشرق العربي 
معدالت  تباين  ظل  في  وذلك  للغاية،  واملرتفعة  املتوسطة  بني  ما 
ما  تتراوح  والتي  دولة  كل  في  املسجلة  احلضرية  السكانية  الكثافة 
بني 43 في املائة في مصر و 87 في املائة في لبنان. كما لوحظ تسجيل 
مستويات متدنية نسبياً على صعيد النمو احلضري و اإلجمالي والتي 
تراوحت ما بني 1 و 3 في املائة، والتي يرجح أن تواصل انخفاضها الحقاً. 
توجهت  فقد  الكبرى،  املدن  في  التوسع  خيارات  محدودية  ظل  وفي 
احلكومات للتركيز بشكل أكبر على املدن املتوسطة واملناطق البعيدة 
عن مراكز املدن، فعلى سبيل املثال، تضمنت مسودة اخلطة الشاملة 
االستثمارات  تركيز  بتحويل  يقضي  مقترحاً  لترتيب األراضي اللبنانية 
من مدينة بيروت نحو مدن طرابلس، وزحلة – شتورة، وصيدا، والنبطية، 
وصور. كما يتضمن اخملطط إعادة إنشاء خدمة خط السكك احلديدية 
الذي يربط بني مدينتي بيروت وطرابلس. أما في مصر، عملت احلكومة 
على إنشاء مدن جديدة لتحويل عمليات النمو من مدينة القاهرة نحو 
عملت  ذلك،  عن  عدا  الصحراوية.  املناطق  في  وبعيدة  موازية  مواقع 
احلكومة األردنية على تنشيط املراكز احلضرية في كل من مدن السلط، 
النمو  عمليات  لتحويل  محاولة  ضمن  وذلك  والكرك،  وجرش،  ومادبا، 

بعيداً عن العاصمة عمان. 
االقتصادية  األنشطة  من  العديد  تتركز  للمدن.  االقتصادي  الدور 
وفرص العمل في املدن الرئيسية للعديد من دول منطقة املشرق، وفي 
جميع أنحاء املنطقة، لوحظ حتقيق خفض طفيف نسبياً في معدالت 
الفقر والتي تركزت في أجزاء معينة من املنطقة، وبخاصة في املناطق 
أعلى من  الريفية معدالت  املناطق  ذلك، سجلت  احلضرية. عالوة على 
البطالة، بينما لوحظ تأثيرها املتفاوت على كل من الشباب و النساء 

في املناطق احلضرية. 
عادة ما تسجل املناطق احلضرية معدالت أعلى على صعيد التعليم 
واإلملام بالقراءة والكتابة، واخلدمات الصحية، حيث يتمتع سكان املدن 
تعليمية  مستويات  لتحقيق  أكبر  بفرص  املثال  سبيل  على  األردنية 
أعلى. أما في سوريا، فقد لوحظ تركز معظم املرافق الصحية في كل 

من مدينتي دمشق وحلب. 
تدل  التي  املؤشرات  جميع  من  بالرغم  التنمية احلضرية واإلسكان. 
على مضي دول املشرق في املسار الصائب نحو حتقيق األهداف اإلمنائية 
لأللفية؛ إال أن تكلفة املساكن عادة ما تتجاوز مستويات الدخل املتاحة 
في املدن، عدا عن مواصلة تشكيل ظاهرة منو املناطق العشوائية حتدياً 
رئيسياً في املنطقة، وذلك في ضوء تركيز األسواق الرسمية لإلسكان 
األعلى  املتوسط  الدخل  ذات  الشرائح  على  العقاري  الرهن  وأسواق 
غير  تزال  ال  العقاري  الرهن  أسواق  أن  إال  املرتفع،  الدخل  ذات  والشرائح 
مطورة، فضالً عن ميلها في معظم األحيان لتوفير التمويل للشرائح 

السكانية ذات الدخول املتوسطة واملرتفعة. 
النقدي  الدفع  خالل  من  العقارات  لشراء  السكان  معظم  يتوجه 
بواسطة  أو  وأصدقائهم،  أسرهم  من  االقتراض  عبر  أو  املباشر، 
أن فرص احلصول على  الرسمية. كما  والقروض غير  املالية  التحويالت 
لصعوبة  نظراً  التعقيد  من  بالكثير  تتسم  باتت  قد  العقاري  التمويل 
إجراءات تسجيل امللكية، والتي نادراً ما توفر للمواطنني الضمانات التي 

يحتاجونها لتأمني الرهن العقاري. 
إن محدودية عمليات إنشاء املساكن امليسورة التكلفة تعزى إلى النقص 
في األراضي اخملدومة وامليسورة التكلفة، فضالً عن صعوبة احلصول على 
التمويل العقاري لكل من املطورين واملشترين على حٍد سواء. وقد بلغت 
العشوائية في سوريا ما نسبته 38 في  املناطق  السكانية في  الكثافة 
املناطق في  لتلك  املتواصل  النمو  السكاني، عدا عن  اإلجمالي  املائة من 
مدينة دمشق مبعدل سنوي يتراوح ما بني 40 و 50 في املائة. أما في األردن، 
في  يعيشون  ممن  املدن  في  السكاني   اإلجمالي  من  املائة  في   16 فثمة 
املناطق العشوائية، في حني مت تقدير الكثافة السكانية في هذه املناطق 

داخل منطقة القاهرة الكبرى في مصر بنحو 62 في املائة. 

وقد توجهت بعض الدول لتنفيذ مشاريع اإلسكان امليسور التكلفة، 
سكنية  وحدة  ألف   100 مجموعه  ما  إنشاء  على  األردن  يعمل  حيث 
عن  عدا   ،2013 و   2008 األعوام  بني  ما  الفترة  خالل  التكلفة  ميسورة 
الفقيرة.  املناطق  وتطوير  التحتية  البنية  مرافق  إنشاء  على  التركيز 
وحدة  ألف   35 و   15 بني  ما  إنشاء  على  مصر  تعمل  ذلك،  على  عالوة 
وحدة  ألف   500 إلنشاء  هدفها  عن  فضالً  سنوياً،  جديدة  سكنية 
سكنية ميسورة التكلفة، وذلك كجزء من سياستها الرامية إلنشاء 
مدن جديدة في املناطق الصحراوية بغية احلفاظ على األراضي الزراعية. 
كما أعلنت العراق في عام 2011 عن إطالق برنامج استثماري بتكلفة 
إجمالية تبلغ 35 مليار دوالر أمريكي من أجل معاجلة مسألة املساكن 

غير املكتملة والتي يقدر مجموعها بنحو 1.5 مليون وحدة سكنية. 
متراً  مليون   80 بنحو  يقدر  ما  املشرق  دول  متتلك  والنقل.  البيئة 
مكعباً من موارد املياه املتجددة، بينما بلغ معدل استهالكها السنوي 
ملوارد  التدريجي  استنزافها  إلى  يشير  مما  مكعباً،  متراً  مليون   88 نحو 
املياه اجلوفية. عالوة على ذلك، فتعاني النظم التشغيلية من خسائر 
كبيرة في املياه )ما بني 35 – 50 في املائة في املناطق احلضرية(، األمر 

الذي يساهم بدوره في تفاقم مسألة ندرة املياه. 
وتبرز هنا كل من مصر، واألردن، وسوريا والتي تستخدم املياه مبعدالت 
ال ميكن معها حتقيق االستدامة، وهنا، فثمة ضرورة لتقنني مستويات 
أنه  إال  استخدامها،  لترشيد  الالزمة  الرسوم  وفرض  املياه  استهالك 
وضمن  لذلك،  إضافة  اآلليات.  هذه  تطبيق  في  صعوبة  هنالك  تزال  ال 
املساعي الرامية للحد من مستويات االعتماد على املياه العذبة، فقد 
توجهت احلكومات نحو إعادة استخدام مياه الصرف املعاجلة،وبخاصة 

في اجملال الزراعي. 
دول  على  تنعكس  سوف  املناخ  تغير  عن  الناجمة  التأثيرات  إن 
املشرق، سواء كان ذلك من خالل االرتفاع في درجات احلرارة، والفترات 
األمطار،  هطول  انتظام  عدم  حاالت  وتزايد  الرطبة،  للمواسم  األقصر 
املتزايدة،  البحار. إال أن تلبية مستويات الطلب  وارتفاع منسوب مياه 
وحماية موارد املياه وإيجاد موارد جديدة، وفقدان الطاقة الكهرمائية، 
ونشوء الضرر البيئي ميكن أن تشكل مجتمعة لتكلفة تتراوح ما بني 
أن  املعنية. كما  للدولة  تبعاً  احمللي  الناجت  املائة من إجمالي  7 في  1 و 
التكيف مع تغير املناخ سوف يتطلب احلفاظ على موارد املياه بشكل 
واحلد  املياه،  استخدام  حلقوق  األمثل  التوزيع  تنفيذ  عن  فضالً  أفضل، 
في  االستثمارات  وتنفيذ  األحفوري،  الوقود  مصادر  على  االعتماد  من 
مجال الطاقة املتجددة وزيادة مستوى التعاون الدولي من أجل تقاسم 

املوارد. 
أكثر  يجعلها  البعلية  الزراعة  على  العربي  املشرق  دول  اعتماد  إن 
توجه  من  الرغم  وعلى  املناخ،  تغير  عن  الناجمة  للتأثيرات  عرضة 
الفوائد  أن  إال  احلكومية،  األجور  ورفع  الغذائية  املواد  لدعم  احلكومات 
املتأتية من هذه التوجهات ال تصل في معظم األحيان للشرائح األكثر 

حاجة لها. 
املركبات،  مللكية  متزايدة  ملعدالت  املنطقة  دول  تسجيل  لوحظ 
العام. وقد برزت مصر  النقل  النقص في االستثمار في قطاع  مقابل 
كاستثناء ضمن هذا اإلطار، وذلك في ضوء حفاظها على نظام واسع 
للنقل العام، والذي يخدم نحو مليوني راكب يومياً. كما تعتزم مدينة 
إنشاء  على  عمان  مدينة  تعمل  حني  في  املترو،  نظام  إنشاء  دمشق 
باإلضافة  اخلفيفة  احلديدية  للسكك  جديدة  نقل  خطوط  ثالثة 
من  وبالرغم  ذلك،  على  عالوة  السريعة.  للحافالت  جديد  نقل  لنظام 
باشرت  فقد  األحفوري؛  الوقود  مصادر  على  الكبير  االعتماد  استمرار 
كالطاقة  األخرى  البدائل  اعتماد  نحو  التوجه  دعم  في  الدول  بعض 
الشمسية وطاقة الرياح. من ناحية ثانية، فقد لوحظ حتقيق خفض 
ظل  في  وذلك  الدول،  معظم  بالهواء في  في معدل اجلزيئات احملمولة 
وإيجاد  املركبات  كفاءة  زيادة  صعيد  على  حتقيقه  مت  الذي  النجاح 

خيارات أفضل للنقل العام. 
املشرق  منطقة  في  التخطيط  نظم  تتسم  اإلدارة احلضرية.  نظم 
احلكومات  معظم  تفتقر  حيث  املركزية،  من  عالية  بدرجة  العربي 
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اعتمادها  عن  عدا  احمللية،  والرسوم  الضرائب  فرض  لصالحيات  احمللية 
على حتويالت احلكومة املركزية لتمويل أنشطتها وخدماتها والتي عادة 

ما تتم إدارتها من خالل املكاتب احمللية للوزارات املعنية. 
احمللية من  امليزانيات  املائة من  تتأتى ما بني 80 و 90 في  وفي مصر، 
 – – اإلسكندرية وقنا  احلكومات املركزية، باستثناء محافظتني اثنتني 
واللتان جتمعان رسوم االستخدام لتمويل أولويات التنمية اخلاصة بكل 
منهما. أما في سوريا، فتتسم نظم احلكم بدرجات عالية من املركزية، 
وذلك بالرغم من اجلهود الرامية لتطبيق معيار الالمركزية في عمليات 
صنع القرار إلى جانب التوجهات الرامية لتعزيز اجملالس احمللية. إضافة 
لذلك، فال توجد أية دولة تتمتع بنظام الالمركزية املالية بشكل كامل 
مدينة  كل  على  يتعني  حيث  احملتلة،  الفلسطينية  األراضي  باستثناء 

العمل على جمع اإليرادات اخلاصة بها. 
وفي ظل محدودية اخلدمات التي توفرها احلكومات احمللية، فقد نشأ 
للشرائح  اخلدمات  توفير  في  املدني  اجملتمع  ملنظمات  للغاية  هام  دور 
الصحة،  مجاالت  من  بكل  رئيسي  بشكل  ذلك  يرتبط  حيث  الفقيرة، 

والتعليم، واإلغاثة، والثقافة. 
تصدير  على  العربي  املشرق  دول  تعمل  املالية.  والتحويالت  الهجرة 
واستيراد األيدي العاملة على حد سواء، وبصورة عامة، عادة ما يتوجه 
الشباب من ذوي املستويات التعليمية اجليدة للسفر خارج البالد بحثاً 
عن فرص العمل األفضل، أما بالنسبة لكل من الالجئني والعاملني من 
ذوي املهارات األدنى ، فعادة ما يتنقلون داخل املنطقة بحثاً عن مكان آمن 

للعيش وفرص العمل األفضل. 
واللبنانية  واألردنية،  املصرية،  اجلنسيات  من  العاملون  يتوجه 
العربية،  اخلليج  دول  في  للعمل  العالية  املهارات  ذوي  من  مثالً 
املتوسطة  املهارات  ذوي  من  املصريني  على  أيضاً  ذلك  ينطبق  كما 
السوريني  من  كل  جانب  إلى  األخيرة،  الفئة  هذه  ولكن  املستوى، 
اجملاالت  في  يعملون  ما  فعادة  اآلسيوية،  اجلنسيات  من  واألف��راد 
استقبلت كل  ذلك،  الدول. عالوة على  تلك  واخلدمية في  الصناعية 
واللبنانيني.  والعراقيني،  الفلسطينيني،  الالجئني  وسوريا  األردن  من 
من  كبيراً  املعتاد جزءاً  املالية عادة ما تشكل في  التحويالت  أن  كما 
22 في  األردن، و  املائة في  16 في  الناجت احمللي: وذلك بنسبة  إجمالي 

لبنان. في  املائة 

ملخص حول دول منطقة املغرب العربي

البيانات املسجلة  معدالت النمو السكاني و عمليات التحضر. تشير 
لعام 2010 إلى حتقيق دول املغرب العربي معدالت مرتفعة للنمو احلضري 
وبنسبة تتجاوز 50 في املائة في جميع دول املنطقة، باستثناء موريتانيا. 
إال أنه قد لوحظت مؤخراً الوتيرة البطيئة نسبياً ملعدالت النمو احلضري 
)بنسبة تتراوح ما بني 1 – 3 في املائة(، والتي يرجح أن تواصل انخفاضها 

بالرغم من استمرار احلاجة الستيعاب أشكال التوسع العمراني. 
املتوسطة،  املدن  على  للتركيز  املنطقة  في  الدول  معظم  تتجه 
باإلضافة للتركيز على املناطق التي تقع خارج الكتلة العمرانية الرئيسية 
وذلك بغية التخفيف من حدة الضغوط التي تشهدها املواقع الساحلية 
ذات  العمران، وهي شركة قابضة  املغرب، عملت شركة  الرئيسية. وفي 
 15 و   5 بني  ما  تبعد  والتي  جديدة  مدن  أربع  إنشاء  على  عامة،  ملكية 
كيلومتراً عن اجملاميع القائمة، وذلك بهدف توفير السكن الالئق وامليسور 

التكلفة الستيعاب املعدالت املتزايدة للنمو السكاني. 
املوارد  على  واجلزائر  ليبيا  من  كل  تعتمد  للمدن.  اإلقتصادي  الدور 
النفطية بصورة عامة، في حني تتوجه كل من تونس واملغرب للتركيز 
بشكل أكبر على قطاعي الصناعة واخلدمات. كما لوحظ أيضاً توجه 
العديد من الدول لتنويع قواعدها االقتصادية، حيث توجهت اجلزائر مثالً 
للتركيز بشكل أكبر على كل من مجاالت صيد األسماك، والسياحة، 
إطالق  على  مؤخراً  احلكومة  عملت  ذلك،  عن  عدا  املتجددة.  والطاقة 
خطة سياحية لألعوام اخلمسة عشر املقبلة، حيث تهدف هذه اخلطة 
إلى استقطاب االستثمارات والسياح في املدن الصحراوية والساحلية، 
اجلزائر،  مدن  من  كل  في  الثقافية  املواقع  في  لتنشيطها  باإلضافة 
وعنابة، وقسنطينة، ووهران. أما في املغرب، فقد عملت احلكومة على 
تنفيذ خطة إقليمية لتطوير القطاع السياحي، والتي تتضمن مشاريع 
استثمارية في مجال البنية التحتية وإعادة تأهيل املدن القدمية واملواقع 

التاريخية األخرى ذات األهمية الثقافية. 
بعيد،  زمن  منذ  الساحلية  املدن  في  االقتصادية  األنشطة  تتركز 
وبالرغم من ذلك، ثمة اجتاه حديث والذي يهدف لتطوير املدن املتوسطة، 
فمثالً، تسعى تونس لتوجيه األنشطة إلى املناطق الداخلية من خالل 
بعيداً  املتوسطة  املدن  في  التنافسية  التكنولوجية  املراكز  إنشاء 

عمان، األردن. يقطن نحو 16 في املائة من إجمالي سكان املناطق احلضرية في املناطق العشوائية. © آندي كالرك / شاتر ستوك
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االقتصادية  التنمية  خطط  تتوجه  حني  في  الساحلية،  املناطق  عن 
اإلقليمية في اجلزائر نحو حتويل بعض األنشطة االقتصادية من اجلزائر 

العاصمة إلى املدن املتوسطة. 
للبطالة بصورة عامة، في  أعلى  املناطق احلضرية معدالت  تسجل 
من  بكثير  أقل  املناطق  هذه  في  املسجلة  الفقر  معدالت  تبدو  حني 
الرغم من تسجيل  أنه وعلى  الريفية. بيد  املناطق  تلك املسجلة في 
ولكن  العلمي؛  التحصيل  صعيد  على  نسبياً  مرتفعة  معدالت 
كل  بني  العربي  املغرب  منطقة  في  مرتفعة  تزال  ال  البطالة  معدالت 
األعلى،  العلمية  الشهادات  حملة  من  واألفراد  والنساء،  الشباب،  من 
التفاوت، فعادة  بأشكال  يرتبط  املناطق احلضرية. وفيما  وبخاصة في 
ولكن  املنطقة،  هذه  في  نسبياً  منخفضة  معدالت  تسجيل  يتم  ما 
وبخاصة في  املناطق احلضرية،  أعلى في  املعدالت  تكون هذه  ما  عادة 

املدن الكبرى. 
التكلفة  امليسورة  املساكن  توفير  إن  واإلسكان.  احلضرية  التنمية 
لطاملا شكل أحد التحديات البارزة في املنطقة، حيث لوحظ االستثناء 
املتواصل للشرائح السكانية ذات الدخل املنخفض من أسواق اإلسكان، 
األراضي،  أسعار  في  احلاصل  لالرتفاع  املتسارعة  للوتيرة  نتيجة  وذلك 
ومحدودية فرص احلصول على االئتمان. كما يتفاقم هذا الوضع بشكل 
التكلفة،  والباهظة  املرهقة  امللكية  تسجيل  لعمليات  نتيجة  أكبر 
حيث تساهم هذه اإلجراءات في عرقلة إمكانية احلصول على السندات 

القانونية الالزمة للحصول على القروض. 
في  للعيش  األدنى  الدخل  ذوي  من  السكان  يضطر  لذلك،  ونتيجة 
مواقع  في  العيش  أو  املدن،  أطراف  على  تقع  التي  العشوائية  املناطق 
اخلطوات  ضوء  في  وحتى  ذلك،  على  عالوة  بها.  مرغوب  وغير  مخالفة 
الناجحة التي متكنت دول منطقة املغرب العربي من حتقيقها للقضاء 
على األحياء املتدهورة من خالل تنفيذ برامج التطوير وإعادة التسكني، 
األمر الذي عادة ما كان يتم تنفيذه من خالل إنشاء الشراكات ما بني 
املؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص؛ ولكن املناطق العشوائية ال زالت 

تسجل معدالت منو مطرد. 
دول  في  احلضرية  املناطق  سكان  معظم  يتمتع  والنقل.  البيئة 
الصرف  ومرافق  املياه  إمدادات  على  احلصول  بفرص  املغرب  منطقة 
الصحي، ولكن مسألة األمن املائي قد باتت تشكل قضية هامة للغاية 
في جميع تلك الدول، وذلك في ظل الندرة املائية احلاصلة، ونتيجة أيضاً 
ناحية  اجلوفية. من  املياه  مخزون  من  كبير  جلزء  الدول  هذه  الستهالك 
أخرى، عملت الدول على تنفيذ العديد من البرامج الرامية لزيادة فرص 
احلصول على إمدادات املياه واحلد من مستويات التلوث، كتنفيذ برنامج 
إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في كل من املغرب وتونس، وضخ 

املياه اجلوفية، وحتلية مياه البحر في اجلزائر. 
الغذائي  األمن  للغذاء، حيث تشكل مسألة  املنطقة مستورداً  تعد 
تغير  عن  الناجمة  التأثيرات  جراء  األسعار  ارتفاع  ضوء  في  بارزاً  حتدياً 
الفيضانات  ونشوء  التبخر  معدالت  زيادة  في  تساهم  والتي  املناخ، 
الشديدة. كما أنه وفي ظل انخفاض مستويات هطول األمطار وارتفاع 
مستويات  انخفاض  احتمالية  إلى  التقديرات  فتشير  احلرارة،  درجات 
وجيزة.  فترة  غضون  في  املائة  في   10 بنسبة  والرعوي  الزراعي  اإلنتاج 
منطقة  دول  تسعى  الغذائي،  األمن  لتحقيق  الرامية  املساعي  وضمن 
نظم  اعتماد  خالل  من  الزراعي  اإلنتاج  مستويات  لزيادة  العربي  املغرب 
أفضل للري، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وحتلية املياه. كما 
على  املفروضة  الضرائب  وخفض  األغذية،  تخزين  على  أيضاً  تعمل 
التكاليف  حتمل  على  القدرة  لضمان  الغذائي  الدعم  وتوفير  احلبوب، 

املترتبة عليه. 
سجلت كل من املغرب وتونس مستويات متدنية نسبياً على صعيد 
استهالك الطاقة، وتعد كلتا الدولتني مستوردتني ملوارد الطاقة، بينما 
على  املسجل  للمتوسط  مماثلة  استهالك  مستويات  اجلزائر  سجلت 
في  املسجلة  االستهالك  مستويات  جتاوزت  حني  في  العاملي،  املستوى 
عاملياً. إال  املسجل  الفردي  االستهالك  معدل  ضعفي  نسبته  ما  ليبيا 
وارتفاع  الطاقة  مصادر  على  املتزايدة  الطلب  مستويات  ظل  وفي  أنه 

إليجاد  وتونس  املغرب  من  كل  فتسعى  الكربونية،  االنبعاثات  معدالت 
بدائل أخرى للطاقة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 

احلضرية،  املناطق  في  الناشئة  الصلبة  اخمللفات  معدالت  إرتفعت 
والتي عادة ما يتم التخلص منها برميها في املكبات املكشوفة عوضاً 
عن طمرها بأسلوب صحي. كما متتلك كل من اجلزائر، واملغرب، وتونس 
في  مبا  اخمللفات،  إدارة  عمليات  لتحسني  تهدف  وطنية  إستراتيجيات 
صحية  مطامر  وإنشاء  اخمللفات،  جمع  عمليات  حتسني  خالل  من  ذلك 

إضافية، وإعادة تطوير مواقع الطمر املكشوفة. 
يعتمد معظم سكان املناطق احلضرية على نظم النقل العام، والتي 
تتسم بالتهالك واالكتظاظ. إال أن هنالك بعض الدول، مبا في ذلك كل 
األخيرة  السنوات  في  عملت  والتي  واملغرب،  وليبيا،  واجلزائر،  تونس،  من 
وأنظمة  اخلفيفة  احلديدية  السكك  نظم  إنشاء  في  االستثمار  على 
املترو في املناطق احلضرية. من جهة أخرى، وبالرغم من التدني النسبي 
الفترة  في  باالزدياد  أخذت  قد  ولكنها  املركبات،  اقتناء  معدالت  في 
اجلزائر  في  وبخاصة  املدعوم،  الوقود  تكاليف  النخفاض  نتيجة  األخيرة 
وليبيا، ونتيجة أيضاً إلنشاء شبكات الطرق الواسعة والتي تعد سمة 

مميزة في املنطقة. 
نظم اإلدارة احلضرية. تتسم دول املغرب العربي بوجود مستويني من 
اإلدارة احمللية، على هيئة األقاليم أو احملافظات على املستوى اإلقليمي، 
مكاتب  إنتشار  ساهم  كما  احمللي.  املستوى  على  والقرى  والبلديات 
الوزارات الرئيسية على مستوى احملافظات في توفير مختلف اخلدمات 

األساسية في مجاالت الصحة، والتعليم، واإلسكان.10 
وعادة ما يتم تعيني احملافظني، وتنقسم احملافظات عادة إلى مجموعة 
من املناطق، حيث يتم تعيني رؤساء املناطق تبعاً لذلك. أما فيما يتعلق 
باجملالس احمللية، فيتم تعيني أعضائها باالنتخاب، في حني تركز األنشطة 
الطرق،  وتعبيد  كالشوارع،  اخلدمات  إدارة  على  رئيسي  بشكل  البلدية 
واإلنارة، وإنشاء املساحات املفتوحة، وجمع اخمللفات الصلبة.11 إن حتقيق 
جانب  إلى  للسكان،  املعيشية  الظروف  وحتسني  الفاعلة،  املشاركة 
تعزيز معيار املساءلة على صعيد احلكم احمللي تتطلب جميعها تنفيذ 
اإلصالحات الالزمة في الروابط املالية بني احلكومات، وذلك من أجل زيادة 

اإليرادات احمللية وتعزيز القدرات املالية للبلديات. 
التصويت  العربي على احلق في  املغرب  املرأة في منطقة  لقد حازت 
خالل خمسينيات وستينيات القرن املاضي، ولكن مشاركتها في اجملال 
السياسي التزال محدودة. كما تراوحت معدالت مشاركة املرأة البرملانية 
في كل من اجلزائر، وليبيا، واملغرب ما بني 8 و 11 في املائة فقط، وهي 
نسبة ضئيلة باملقارنة مع املتوسط العاملي والبالغ 15 في املائة. إضافة 
الالزمة  واملتطلبات  الفرص  تعزيز  إلى  احلكومات  بعض  توجهت  لذلك، 
لتحقيق املشاركة النسائية، حيث تتبع املغرب على سبيل املثال نظام 

احلصص البرملانية واحمللية. 
دول  في  البطالة  معدالت  ارتفاع  إن  املالية.  والتحويالت  الهجرة 
الدول  هذه  دفع  قد  وموريتانيا،  ليبيا  من  كل  باستثناء  العربي،  املغرب 
من  كالً  الرئيسية  وجهاتها  تضمنت  والتي  العاملة  األيدي  لتصدير 
بلجيكا، وفرنسا، وأملانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والواليات املتحدة. 
كما شكلت منطقة املغرب العربي أيضاً منطقة عبور للمهاجرين 
من الدول اإلفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، إال أنه قد لوحظ 
مؤخراً توجه أوروبا لفرض العديد من القيود على عدد العمالة املهاجرة، 
في  الواقعة  اإلفريقية  الدول  من  القادمة  تلك  استقرار  إلى  أدى  مما 
جنوب الصحراء الكبرى في كل من وهران، واجلزائر العاصمة، وطرابلس، 

وبنغازي. 
والصني،  بنغالدش،  من  كل  من  العاملة  األيدي  املنطقة  وتستقبل 
الغربية.  الصحراء  منطقة  من  لالجئني  باإلضافة  وباكستان،  والهند، 
من  كل  في  ضخها  يتم  التي  املالية  التحويالت  فإن  لذلك،  إضافة 
مستويات  حتسني  في  كبير  بشكل  تساهم  وتونس،  واملغرب،  اجلزائر، 
أسرة  ألف   600 مجموعه  ما  فثمة  للتقديرات،  ووفقاً  األسري،  الدخل 
حال  في  الفقر  خط  دون  تصنيفها  سيتم  والتي  املغربية  اململكة  في 

إنقطاع الدعم املتأتي من أفرادها العاملني في اخلارج.
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ملخص حول منطقة دول مجلس تعاون اخلليج العربية

دول  في  السكانية  الكثافة  التحضر.بلغت  وعمليات  السكان 
مجلس تعاون اخلليج العربية ما يزيد عن 39 مليون نسمة، مبا في ذلك 
املائة منها في السعودية. كما بلغ معدل الكثافة السكانية  67 في 
في املناطق احلضرية نحو 80 في املائة، حيث تعد هذه املنطقة إحدى 

أكثر املناطق حتضراً في العالم. 
الكثافة  إجمالي  من  تقريباً  املائة  في   40 نحو  األجانب  يشكل 
السكانية في هذه الدول، ومعظمهم من العمال الوافدين من آسيا. 
السكاني  النمو  معدالت  إجمالي  في  احلاصل  اإلنخفاض  لوحظ  كما 
حدوث  من  التوقعات  ترجحه  عما  عدا  اخلليج،  تعاون  مجلس  دول  في 
انخفاض أكبر في معدالت النمو السنوي لكي تتراوح ما بني 1 و 1.5 في 

املائة بحلول عام 2030. 
توجهت دول مجلس تعاون اخلليج العربية نحو اعتماد إستراتيجيات 
حيث  احلضرية،  التنمية  عمليات  ضمن  النمو  معدالت  إلدارة  خاصة 
على  التركيز  في  تتمثل  والتي  مشتركة  بسمة  اخلطط  تلك  تتميز 
على  تقع  والتي  املنظمة  املتوسطة  املدن  نحو  النمو  عمليات  حتويل 
امتداد محاور النقل واخملدومة بوسائط النقل العام، واملساكن امليسورة 
التكلفة، فضالً عن مساهمة تلك املدن في تعزيز مستويات االستدامة 
البيئية. إضافة لذلك، تركز بعض اإلستراتيجيات الوطنية على أهداف 

محددة، كاستصالح األراضي في مملكة البحرين على سبيل املثال. 
القومي لدول مجلس تعاون  الدخل  الدور االقتصادي للمدن. يعتمد 
املائة(،  في   45( قطر  والغاز:  النفط  عوائد  على  كبير  بشكل  اخلليج 
في   74( املتحدة  العربية  واإلم��ارات  املائة(،  في   66( عمان  وسلطنة 
والكويت  املائة(،  )82 في  والسعودية  املائة(،  )76 في  والبحرين  املائة(، 
الدول  هذه  تسجيل  في  النفط  عوائد  ساهمت  كما  املائة(.  في   95(
العالم  في  احمللي  الناجت  إجمالي  من  الفردي  النصيب  مستويات  ألعلى 
بأسره، حيث شكلت العوائد النفطية لنسبة تراوحت ما بني 10 و 13 
في املائة من إجمالي الناجت احمللي في كل من اإلمارات العربية املتحدة 

والبحرين على التوالي، وما بني 40 و 50 في املائة في كل من الكويت، 
وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية. 

إن التدني املتوقع في اإلمدادات النفطية سوف يساهم وبشكل كبير 
في احلد من قدرة احلكومات على احلفاظ على املستويات احلالية للدعم 
في كل من مجاالت املياه، والطاقة، والغذاء، واإلسكان. ولذلك؛ تسعى 
جميع دول مجلس تعاون اخلليج العربية إلى تنويع قواعدها االقتصادية 
تطوير  خالل  من  العاملي  االقتصاد  ضمن  اندماجاً  أكثر  تصبح  بحيث 
األنشطة القائمة على املعارف واألنشطة السياحية. كما توجهت هذه 
الدول إلى فتح أنظمتها اإلقتصادية الستقطاب املزيد من اإلستثمارات، 
فضالً عن توفير الدعم الالزم للمستثمرين احملتملني، وزيادة االستثمارات 
في مجال البنية التحتية، وتطوير نظم احلكومة اإللكترونية والتجارة 

اإللكترونية. 
يشكل الذكور من العمالة األجنبية نسبة كبيرة من القوى العاملة 
في القطاع اخلاص، وذلك بنسبة 94 في املائة في قطر و 96 في املائة في 
اإلمارات، بينما يعد القطاع العام اجلهة الرئيسية لتشغيل املواطنني، 

مبا في ذلك ما نسبته 77 في املائة في الكويت. 
حكومات  تواجه  التي  التحديات  أبرز  أحد  الشباب  بني  البطالة  تعد 
هذه الدول، وذلك في ظل مساعيها الرامية ملعاجلة حالة عدم التوافق 
األجور  ذات  العمالة  على  الطلب  مستويات  ارتفاع  بني  ما  احلاصلة 
ميكن  والتي  املناسبة  األجور  ذات  العمل  فرص  توفر  وعدم  املنخفضة 
للمواطنني إشغالها. عالوة على ذلك، توجهت العديد من دول اخلليج 
لوضع  باإلضافة  إليها،  الدخول  تأشيرات  منح  على  القيود  لتشديد 
احلدود القصوى ملشاركة العمالة األجنبية، وإنشاء املؤسسات اخملتصة 
لوحظ  فقد  أخرى،  ناحية  من  املواطنني.  قدرات  بناء  في  للمساعدة 
الثروة في جميع دول اخلليج، حيث  التفاوت احلاصل في معدالت توزيع 
تركزت أشكال الفقر بني كل من الوافدين األجانب واملهاجرين إلى املدن 

من املناطق الصحراوية الداخلية. 
النفط  موارد  اكتشاف  ساهم  لقد  واإلسكان.  احلضرية  التنمية 
عاملية  مدن  إلى  اخلليجية  املدن  حتويل  في  الستينيات  فترة  خالل 

قطر. تستند آليات التمويل العقاري في دول اخلليج إلى أحكام الشريعة اإلسالمية. © كومار / شاتر ستوك
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ومناطق  السريعة،  الطرق  وشبكات  احلضرية،  بالشبكات  تتسم 
الطراز  حتاكي  والتي  والفخمة  احلديثة  املنازل  تنتشر  حيث  الضواحي 
الغربي. عالوة على ذلك، فعادة ما تقطن الشرائح الثرية من املواطنني 
املنشأة في  العاملية وفي اجملمعات السكنية  املدن  واألجانب في مراكز 
الدخل  ذات  الشرائح  تتجه  حني  في  باملدن،  احمليطة  الضواحي  مناطق 
األرياف  واملهاجرين من مناطق  الوافدة،  العمالة  املنخفض من كل من 
للسكن في املواقع املتبقية من املناطق القدمية، وفي املساكن املؤقتة 
الغير  املناطق  وفي  اإلنشائية،  املشاريع  مواقع  في  جتهيزها  يتم  التي 
رسمية. أما في مدينة جدة بالسعودية، فيجري تطبيق برنامج "جدة 
القدمية في مركز  املناطق  إعادة تطوير  والذي يتضمن  بال عشوائيات"، 
لكي  الرسمية  غير  املناطق  في  السكاني  اإلجمالي  من  واحلد  املدينة، 

يصل إلى 300 ألف نسمة. 
عمل  ضرورة  على  العربية  اخلليج  تعاون  مجلس  دول  دساتير  تنص 
بدون  العقارية  القروض  أو  األراضي،  أو  املساكن،  توفير  على  حكوماتها 
فئة  على  الدول  بعض  في  بالنفع  يعود  الذي  األمر  للمواطنني،  فائدة 
محدودة من الرجال أو املواطنني ممن تقل مستويات دخلهم عن املستويات 
احملددة. بيد أن الزيادة السكانية، وارتفاع تكاليف األراضي بسبب عمليات 
املضاربة، وامليل األكبر نحو السكن في وحدات سكنية فاخرة ومنفصلة 
بدالً من السكن في الشقق، قد باتت تشكل جميعها عوامل تزيد من 
صعوبة توفير احلكومات للقروض الالزمة لتلبية مستويات الطلب على 
املساكن بني كل من األسر املنخفضة واملتوسطة الدخل، فعلى سبيل 
املثال، متتد قائمة االنتظار للحصول على املساكن احلكومية لنحو 15 
منح  جتميد  على  مؤخراً  السعودية  عملت  حني  في  الكويت،  في  عاماً 
األراضي، وذلك على الرغم من التراكم الكبير في مستويات الطلب،والتي 

بلغت نحو 200 ألف طلب في مدينة جدة لوحدها. 
إن عمليات التصويب التي مت تنفيذها في أسعار العقارات لعام 2008 
احلاصلة في مجال  املضاربة  الصارخة لعمليات  املستويات  قد أظهرت 

التطوير العقاري، وبخاصة في كل من البحرين، ودبي، وقطر. 
الشريعة  ألحكام  اخلليج  دول  في  العقاري  التمويل  عمليات  وتخضع 
اإلسالمية والتي حترم اخلدمات املصرفية التي تقوم على احتساب الفوائد، 
املصارف  تقدمها  التي  العقاري  التمويل  خدمات  فإن  ثانية،  جهة  من 
رئيس  بشكل  إتاحتها  عن  فضالً  النطاق،  محدودة  تزال  ال  اإلسالمية 
املساكن  املعروض من  الشديد في  التدني  الثرية. كما لوحظ  للشرائح 
امليسورة التكلفة، وذلك في ظل توجه املطورين في معظم األحيان لرفع 
أسعارهم. وقد عملت السعودية على إصدار أول قوانني الرهن العقاري في 
عام 2008، وجتدر اإلشارة هنا إلى أن سوق التمويل العقاري السعودي يعد 
األقل تطوراً في املنطقة. من ناحية ثانية، فعادة ما تكون البرامج السكنية 
امليسورة التكلفة ضعيفة من الناحية الرأسمالية، وفي ظل عدم فرض أية 
غرامات أو رسوم، ولذلك، فعادة ما يعمل الكثير من املقترضني على تأجيل 

األقساط املترتبة عليهم أو يتخلفون عن سدادها. 
اخلليج  تعاون  مجلس  دول  في  النفطية  العوائد  إن  والنقل.  البيئة 
كل  في  الدعم  توفير  من  احلكومات  متكني  في  ساهمت  قد  العربية 
والغذاء على مدى عقود  والغاز،  والنفط،  والكهرباء،  املياه،  من مجاالت 
طويلة، األمر الذي ساهم بدوره في تسجيل أحد أعلى معدالت النصيب 
الفردي على صعيد استهالك املياه والطاقة، ونشوء اخمللفات في العالم، 
فعلى سبيل املثال، تبلغ تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية في املتوسط 
نحو 0.12 دوالراً أمريكياً لكل كيلو واط / ساعة في دول اخلليج، بينما ال 

يتجاوز سعر البيع ما مجموعه 0.04 دوالراً لكل كيلو واط / ساعة. 
توجهت حكومات دول مجلس تعاون اخلليج العربية لالستثمار بقوة 
في احللول البديلة، كالطاقة املتجددة والنووية، واستصالح مياه الصرف 
اإلنتاج  معدالت  بلوغ  ظل  في  وذلك  اخمللفات،  تدوير  وإعادة  الصحي، 
التوقعات التي ترجح نضوبه في غضون 10  النفطي ذروتها فضالً عن 
وإصالحات  الرسوم  نظام  تطبيق  صعوبة  ظل  وفي  أنه  إال  عاماً.   40 و 
السياسات اإلدارية من الناحية السياسية، فقد مت التركيز بشكل أكبر 

على تنفيذ عمليات التطوير التكنولوجي وتطوير مستويات الكفاءة.
وذلك  باملياه،  شحاً  العالم  مناطق  أكثر  إحدى  اخلليج  منطقة  تعد 

نظراً ملناخها اجلاف والوتيرة السريعة للنمو السكاني. عالوة على ذلك، 
املفروضة  الرسوم  فإن  املياه،  حتلية  عمليات  تكلفة  ارتفاع  من  وبالرغم 
في  املفروضة  املعدالت  أدنى  ضمن  تزال  ال  املنطقة  دول  في  املياه  على 
في  عديدة  لسنوات  مجاني  بشكل  توفيرها  عن  عدا  ككل،  العالم 
الدوحة. بيد أنه وفي ظل توجه احلكومات نحو إعادة النظر في عمليات 
إدارة موارد املياه، فقد مت التركيز على ثالث إستراتيجيات رئيسية، وهي: 
زيادة قدرة محطات حتلية املياه، وتنفيذ اإلصالحات الالزمة على صعيد 
الرسوم املفروضة وتوعية املستهلك، واحلد من عمليات الزراعة احمللية، 

وتشجيع عمليات إعادة استخدام املياه العادمة. 
للتخلص من اخمللفات،  تعد املدافن الصحية األسلوب األكثر شيوعاً 
اخمللفات  من  املتزايدة  الكميات  نتيجة  التراكم  من  تعاني  باتت  والتي 
الناشئة. كما تعد عمليات التسميد وإعادة التدوير محدودة نتيجة غياب 
السوق احمللية إلعادة التدوير. وضمن هذا اإلطار، يجري تنفيذ مجموعة 
من املبادرات الرامية للحد من توليد اخمللفات في دولة اإلمارات، مبا في ذلك 
التخلص التدريجي من استخدام أكياس التسوق البالستيكية بحلول 
عام 2012، وإطالق معمل إلعادة تدوير اخمللفات في إمارة أبو ظبي، وإنشاء 

معمل حلرق اخمللفات وحتويلها ملصادر الطاقة في إمارة دبي. 
عملت دول اخلليج على االستثمار بكثافة في شبكات الطرق، والتي 
تضمنت إنشاء الطرق السريعة ذات الطاقة االستيعابية العالية والطرق 
الشريانية احمليطة باألحياء السكنية واملدن. عدا عن ذلك، فإن انخفاض 
حتفيز  في  مساهماً  عامالً  شكل  قد  املنطقة  دول  في  الوقود  تكلفة 
استخدام املركبات اآللية، والتي سجلت معدالت مماثلة لتلك املسجلة 
في الدول ذات الدخل املرتفع، مما أدى إلى زيادة معدالت االزدحام في مراكز 
العربية  الدول  العربية عن  اخلليج  تعاون  دول مجلس  تتميز  املدن. كما 
خملططات  تنفيذها  خالل  من  وذلك  مماثلة،  حتديات  تواجه  التي  األخرى 
مستويات  من  احلد  بغية  احلضري  النقل  قطاع  في  طموحة  رئيسية 
االزدحام وحتسني شبكات النقل العام وشبكات ممرات املشاة، فضالً عن 

الهدف األساسي واملتمثل في حتسني نوعية احلياة العامة في املدن. 
دول  في  احلكومية  اجلوانب  مختلف  تتسم  احلضرية.  اإلدارة  نظم 
مجلس تعاون اخلليج بدرجة عالية من املركزية، مبا في ذلك في مجاالت 
التخطيط واإلدارة احلضرية. كما تتولى الوزارات مهام إعداد السياسات 
بينما  واحمللية،  واإلقليمية،  الوطنية،  املستويات  من  كل  على  احلضرية 
تتولى البلديات مهمة تنفيذ اخلطط احمللية. من جانب آخر، وبالرغم من 
العديد من اجلهود الرامية لتفويض املزيد من الصالحيات للبلديات، إال أن 
احلكومة السعودية ال تزال حتتفظ بالسيطرة األكبر على مجالس اإلدارة 
احمللية، مبا في ذلك صالحية حل احلكومة، وإقصاء أعضاء اجملالس احمللية، 

وحتديد معدالت الضرائب احمللية املفروضة. 
تتمتع املدن الكبرى في اململكة مبعدل أكبر من اإلستقاللية، فمثالً، 
يحظى املرصد احلضري باملدينة املنورة بأهمية واسعة في جميع أنحاء 
2009 والتي  العالم العربي، فضالً عن نيله جائزة سجل الشرف لعام 
اإلمارات  في  أما  البشرية.  للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج  مينحها 
األصغر حجماً، فتتولى إدارات التخطيط الوطنية مهمة إعداد مختلف 
اخلطط على كل من املستويات الوطنية، واحمللية، وعلى مستوى املدن 

الكبرى. 
تعتمد مدن دول مجلس تعاون اخلليج العربية على التحويالت املقدمة 
الرأسمالية  االستثمارات  تكاليف  لتغطية  املركزية  احلكومة  من 
فيما  املساءلة  ملعيار  املدن  افتقار  ضوء  وفي  التشغيلية،  والتكاليف 
أمناط  نشوء  إلى  ذلك  يؤدي  ما  فعادة  التنموية،  بقراراتها  يتعلق 
املركبات  على  االعتماد  لزيادة  باإلضافة  لألراضي،  املسرف  االستهالك 

اخلاصة ألغراض التنقل. 
إن املوقف جتاه املرأة في دول مجلس تعاون اخلليج العربية يعد أكثر 
واملغرب  املشرق  دول  من  كل  في  السائد  املوقف  مع  باملقارنة  حتفظاً 
العربي، إضافة إلى أن معدالت مشاركة املرأة في القوى العاملة تعد أقل 
بكثير باملقارنة مع الرجال، إال أنه قد لوحظ تزايد معدالت حصول النساء  
على شهادات تعليمية عليا باإلضافة لتزايد نسبة العامالت في مجال 

اخلدمة املدنية وممن يتولني مناصب حكومية عليا. 
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 الهجرة والتحويالت املالية. تشكل دول مجلس تعاون اخلليج العربية 
اجلهة األبرز في استقدام العمالة الوافدة في املنطقة، ففي عام 2010، 
قطر،  في  السكنية  الكثافة  مجمل  من  املائة  في   87 األجانب  شكل 
املائة في  املائة الكويت، و 39 في  املائة في اإلمارات، و 69 في  و 70 في 
اجلنسيات  تشكل  كما  عمان.  سلطنة  في  املائة  في   28 و  البحرين، 
العربية حوالي الربع من إجمالي العمالة الوافدة والتي بلغ مجموعها 
توازن  وجود  لوحظ  حيث  التعاون،  مجلس  دول  في  نسمة  مليون   15
يتضمن مزيجاً من العمالة الوافدة ذات األجور اجليدة من الدول املتقدمة، 
والعمالة الهامشية ذات األجور املتدنية والوافدة من دول جنوب وجنوب 
شرق آسيا. كما تشكل احلدود السعودية نقطة عبور رئيسية لالجئني 

من منطقة القرن اإلفريقي. 
أصبحت منطقة اخلليج إحدى أبرز مناطق التحويل املالي في العالم، 
حيث شكلت التحويالت املالية ما نسبته 7 في املائة من إجمالي الناجت 
احمللي في كل من البحرين، والكويت، والسعودية، و 11 في املائة في عمان 
معظم  استقدام  فيتم  آخر،  جانب  2009. من  عام  لبيانات  وفقاً  وذلك 
متنح  حيث  الكفالة،  نظام  مبوجب  املتدنية  األجور  ذات  الوافدة  العمالة 
قوانني الهجرة والكفالة صالحيات واسعة ألرباب العمل. بيد أن تدني 
الرقابة  وغياب  االقتصادي،  واالستغالل  املعيشية،  الظروف  مستوى 
العامة قد شكلت جميعها عوامل أدت لنشوء االنتقادات الدولية وتزايد 
العربية.  اخلليج  تعاون  مجلس  دول  حكومات  في  الداخلية  املعارضة 
أما االستجابة احلكومية املشتركة لتلك االنتقادات املتصلة بالظروف 
في  العمال  إسكان  إعادة  في  متثلت  فقد  الوافدة  للعمالة  املعيشية 
"مدن عمالية" جديدة والتي تتوافق، بل وتتجاوز، املعايير الدولية احملددة، 

ولكنها ال تزال تساهم في عزل هذه العمالة عن السكان احملليني.

ملخص حول دول منطقة اجلنوب العربي

لنحو 80 مليون  اجلنوب موطناً  دول  السكان وعمليات التحضر. تشكل 
نسمة، مبا في ذلك 29 مليوناً من سكان املدن. كما سجلت معظم الدول 
املائة(،  في   40  -  30 بني  )ما  احلضري  للنمو  متوسطة  أو  متدنية  معدالت 
والتدهور  للصراع،  نتيجة  متسارعة  حتضر  وتيرة  تشهد  باتت  قد  ولكنها 
البيئي، وحاالت اجلفاف احلادة والفقر في املناطق الريفية، باستثناء جيبوتي، 

والتي سجلت معدل حتضر بنسبة 76 في املائة. 
إضافة لذلك، بلغت أعلى معدالت للنمو احلضري نحو 5 في املائة، والتي 
مت تسجيلها في السودان و اليمن، في حني شهدت املدن الصومالية الكبرى 
معدالت منو تراوحت ما بني 300 و 500 في املائة على مدى األعوام اخلمسة 
عشرة املاضية. أما فيما يتعلق بالسكان دون سن 25 عاماً؛ فإنهم يشكلون 

نسبة تتراوح ما بني 35 و 45 في املائة من اإلجمالي السكاني. 
في  عشوائي  بشكل  تنشأ  كانت  ما  عادة  احلاصلة  التحضر  عمليات  إن 
أطراف املدن، مما أدى إلى صعوبة توفير اخلدمات. عدا عن ذلك، وعلى الرغم من 
أو  أية إستراتيجيات عمرانية شمولية على املستويات احلضرية  عدم وجود 
الوطنية في معظم دول اجلنوب، إال أن هذه الدول متتلك العديد من خطط 
تطوير مرافق البنية التحتية لكل من الطرق، واملوانئ، والطرق السريعة، إلى 
االقتصادي وحتسني  النمو  تعزيز  بهدف  الفقر  احلد من  إستراتيجيات  جانب 

عمليات احلكم واإلدارة احلضرية. 
املستويات  من  كل  على  الناشئة  احلضرية  اخلطط  من  العديد  توجد 
احمللية واإلقليمية، وبخاصة في املدن الكبرى كاخلرطوم، وصنعاء، ومقديشو، 
خمسية  إستراتيجية  وضع  على  جيبوتي  مدينة  عملت  كما  وهرجيسا. 
متكاملة من أجل تطوير مرافق البنية التحتية واآلليات اإلدارية في املدن. أما 
في اليمن، فقد مت إطالق مشروع يهدف إلى توسعة نطاق مرافق البنية التحتية 
وتطويرها في ثالث مدن ساحلية، إلى جانب إعداد برنامج لتحسني الظروف 
املعيشية في مدينة تعز، حيث لوحظ انتشار املناطق العشوائية بشكل الفت.

اجلنوب  دول  في  االقتصادية  األنظمة  تتسم  للمدن.  االقتصادي  الدور 
ذلك  يعزى  حيث  والفقر،  البطالة  معدالت  الرتفاع  باإلضافة  بالضعف، 
القمر  جزر  في  أما  املنطقة.  في  الطبيعية  والكوارث  النزاعات  الستمرار 
والصومال، فتعتمد القاعدة االقتصادية على كل من قطاعي الزراعة وصيد 
مجاالت  على  جيبوتي  في  االقتصادي  النظام  يعتمد  حني  في  األسماك، 
 90 من  أكثر  النفط  يشكل  بينما  واخلدمات،  والتجارة،  واالتصاالت،  النقل، 
في املائة من العوائد احلكومية في السودان، والذي ترجح التوقعات نضوبه 
املائة من  النفط نحو 70 في  آخر، يشكل  خالل 20 أو 30 عاماً. من جانب 
أعوام  5 غضون  في  أيضاً  نضوبه  ويرجح  اليمن،  في  احلكومية  �العوائد 

و 14 عاماً. كما لوحظ تركز النظام االقتصادي في ال�سودان ضمن منطقة 
ال�سودان،  بني  ما  الدولة  شهدته  الذي  التقسيم  ولكن  الكبرى،  اخلرطوم 
والتي متتلك كالً من مصافي النفط واملوانئ، وجنوب السودان، والتي متتلك 
كالً من موارد النفط واملاء، ميكن أن ينعكس سلباً على األنظمة االقتصادية 

واملدن الرئي�سية في كلتا الدولتني. 
بلغت  والتي  البطالة،  من  للغاية  مرتفعة  معدالت  اجلنوب  دول  سجلت 
القمر،  جزر  مختلف  في  املائة  بني 7 و 22 في  وما  اليمن،  في  املائة  19 في 
املائة  املائة في جيبوتي، و65 في  تراوحت ما بني 40 و 50 في  أخرى  ونسبة 
في الصومال )وقد بلغت 80 في املائة أيضاً في بعض املدن(. بيد أن ظاهرة 
والنساء،  الشباب  من  كل  على  متكافئة  غير  مبستويات  تنعكس  البطالة 
من  املائة  في   65 نحو  القمر  جزر  في  الشباب  بني  البطالة  تشكل  حيث 
إجمالي معدل البطالة في البالد، مقابل 84 في املائة بني الشباب من الفئة 
العمرية ما بني 15 و 19 عاماً و 69 في املائة ما بني الشباب من الفئة العمرية 

ما بني 20 و 24 عاماً في جيبوتي. 
تعد مستويات الفقر مرتفعة للغاية ، وذلك بالرغم من متتع سكان املدن 
مبستويات أفضل عموماً من الناحية االقتصادية، فضالً عن متتعهم بفرص 
أفضل للحصول على خدمات الرعاية الصحية، وتسجيلهم ملعدالت أعلى 
التي  السكانية  الكثافة  معدل  بلغ  كما  باملدارس.  االلتحاق  صعيد  على 
تعيش دون مستوى خط الفقر الوطني في مدينة جيبوتي نحو 96 في املائة، 
في حني تراوحت نسبة األفراد ممن يقل مستوى دخلهم اليومي عن دوالر واحد  نازحون في شوارع مقديشو، الصومال. © محمد آمن جبريل / آيرين
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في شمال السودان ما بني 65 و 75 في املائة، مقابل 90 في املائة ممن يعيشون 
دون مستوى خط الفقر الوطني في جنوب السودان. 

لقد لوحظ التفاوت في معدالت االلتحاق باملدارس، والتي تراوحت ما بني 
20 في املائة في الصومال و 85 في املائة في اليمن. أما على صعيد مكافحة 
املناطق  في  الفقر  من  احلد  برنامج  وضع  على  جيبوتي  عملت  فقد  الفقر، 
احلضرية والذي يهدف إلى دعم اخلدمات االجتماعية واالقتصادية في أشد 
األحياء السكنية فقراً من خالل توفير املساعدة التقنية، وتنفيذ املشاريع 
القروض  على  احلصول  فرص  وإتاحة  التحتية،  البنية  وتطوير  اجملتمعية، 

امليكروية، وتنفيذ املشاريع الهادفة في مجال التنمية االقتصادية. 
وثمة العديد من املعوقات التي حتول دون حتقيق معدالت أكبر من التنمية 
العدالة  معايير  وغياب  املرهقة،  اإلدارية  اإلجراءات  ذلك  في  مبا  االقتصادية 
والتنافسية في أوساط البيئة التجارية، وانعدام معيار الشفافية، وتفشي 
اخملدومة  األراضي  على  احلصول  وصعوبة  االئتمان،  تكلفة  وارتفاع  الفساد، 
واملسجلة لتنفيذ املشاريع التنموية واالستثمار، عدا عن تدهور مرافق البنية 
املساعي  من  وبالرغم  أخرى،  جهة  من  واملياه.  الكهرباء  وإمدادات  التحتية، 
القطاع  وتعزيز  اإلقتصادية  لتنويع قواعدها  الدول  العديد من  تنفذها  التي 
السياحي؛ ولكنها ال تزال تعاني من قيود متعددة، مبا في ذلك عدم كفاية 

مرافق البنية التحتية، وقلة عدد الفنادق، واخملاوف األمنية الناشئة. 
تدفقات  تستوعب  التي  املدن  من  العديد  توجد  واإلسكان.  احلضرية  التنمية 
وأحياء  عشوائية،  مناطق  من  تام  شبه  بشكل  تتألف  والتي  الناشئة،  الهجرة 
متدهورة، ومخيمات الالجئني. وقد بلغت الكثافة السكانية املهاجرة  والقاطنة في 
األحياء املتدهورة في السودان نحو 94 في املائة، مقابل 74 في املائة في الصومال، 
و 69 في املائة في جزر القمر، و 67 في املائة في اليمن، إضافة إلى تسجيل شكل 
شبكات  إمدادات  تقتصر  كما  املأوى.  من  احلرمان  أشكال  من  األقل  على  واحد 
الكهرباء على املدن الرئيسية، والتي ال تستطيع الشرائح الفقيرة حتمل تكلفتها. 
ساهمت عمليات املضاربة في رفع أسعار األراضي، باإلضافة الرتفاع تكلفة املساكن 
نتيجة ارتفاع تكلفة العمليات اإلنشائية. أما في مدينة اخلرطوم؛ فإن الزيادة احلاصلة 
في الثروة النفطية قد أدت إلى نشوء عمليات املضاربة في املشاريع السكنية الفاخرة 
والتي تلبي احتياجات املغتربني، وعادة ما يتم متويل هذه املشاريع من قبل االستثمارات 

األجنبية املتأتية من دول مجلس تعاون اخلليج العربية. 
كما لوحظت محدودية نطاق القطاع املصرفي في دول اجلنوب، مثلما يتبني 
من وجود مصرف واحد فقط في الصومال، وثالثة مصارف في جزر القمر، ومثلما 
أشارت إليه أيضاً نتائج املسوح اإلحصائية المتالك ما نسبته 4 في املائة فقط 
نحو  األسر  توجهت  كما  مصرفية.  حلسابات  اليمنيني  السكان  إجمالي  من 
االستثمار بشكل أكبر في مساكنها من خالل املدخرات، أو االقتراض من األهل أو 

األصدقاء، أو عبر استالم التحويالت املالية.
تقدر الفجوة السكنية في جيبوتي بنحو 140 ألف وحدة سكنية وفقاً لبيانات عام 
2008، بينما بلغ إجمالي االحتياج السكني السنوي في اخلرطوم ما مجموعه 60 ألف 
وحدة سكنية جديدة، مقابل 80 ألف وحدة سكنية في اليمن. كما لوحظ تنفيذ 
القطاع اخلاص ملعظم عمليات إنشاء الوحدات السكنية بشكل غير رسمي. عالوة 
على ذلك، فعادة ما تواجه احلكومة عدة حتديات والتي حتول دون متكنها من التدخل 
في سوق اإلسكان، مبا في ذلك ضعف التشريعات املرتبطة بعمليات تطوير األراضي 

وإجراءات تسجيل امللكية. 
كبيرة  حتديات  اليمن،  باستثناء  اجلنوب،  دول  مختلف  تواجه  والنقل.  البيئة 
للغاية على صعيد الندرة االقتصادية للمياه، مما يعني افتقارها للبنية التحتية 
ذلك، فمن  املياه. عدا عن  االفتقار إلمدادات  وليس  املياه،  إمدادات  لتوفير  الالزمة 
غير املتوقع أن تتمكن الصومال، أو اليمن، أو السودان من حتقيق الغايات املرتبطة 
باملياه والصرف الصحي ضمن األهداف اإلمنائية لأللفية، وذلك في ضوء استمرار 
النزاعات ونقص االستثمارات. كما تشير التوقعات إلى احتمالية استنزاف اليمن 
تقدير،  أكثر  على   2040 عام  أو   2030 عام  بحلول  اجلوفية  املياه  احتياطي  جململ 
وعادة ما تبرز كل من صنعاء واليمن كأول مدينة ودولة في العالم واللتان سوف 

تستنفذان جميع مواردهما املائية. 
إن توجه جزر القمر نحو استيراد جميع مواردها النفطية قد ساهم في تسجيلها 
ألعلى معدالت ألسعار الطاقة في جميع أنحاء إفريقيا. بينما توفر مصادر الوقود 
اخلشبي نحو 90 في املائة من مجمل احتياجات الطاقة في السودان، و 87 في املائة 
في الصومال، و 78 في املائة في جزر القمر، ولكن ال بد من اإلشارة إلى التأثيرات البيئية 

السودانية  املدن  تعد  اجلنوب،  دول  مجمل  وفي  املصادر.  تلك  عن  الناجمة  الضارة 
من  األخرى  املدن  تتخلص  بينما  للمخلفات،  صحية  مدافن  متتلك  التي  الوحيدة 
اخمللفات الصلبة برميها في املكبات غير الرسمية أو في األودية. كما برزت اليمن في 
صدارة الدول في املنطقة والتي بادرت لتنفيذ اإلصالحات في هذا اجملال، حيث تشكل 
اإلستراتيجية الوطنية إلدارة اخمللفات الصلبة لعام 2010 إطار العمل الالزم، وقد لوحظ 

انعكاس نتائج هذه اإلستراتيجية على نحو 4 ماليني نسمة حتى الوقت احلاضر. 
وبالرغم من مساهمة شبكات الطرق في توفير فرص الوصول إلى املدن الرئيسية، 
إال أنه ال يزال هنالك نقص في التمويل الالزم للحفاظ عليها. إضافة لذلك، فال توجد 
أية دولة في منطقة اجلنوب والتي عملت على اعداد سياسات وطنية لقطاع النقل 
العام، عدا عن عدم تشغيل أي منها خلدمات النقل العام. كما لوحظت التجزئة في 
خدمات النقل اخلاص باإلضافة حملدوديتها ضمن نطاق جغرافي معني وساعات عمل 
محددة. كما شرعت جيبوتي منذ مطلع عام 2002 في تنفيذ إصالحات هامة من 
أجل إضفاء الطابع املهني على القطاع غير الرسمي، وذلك من خالل فرض الرسوم، 

والتراخيص، وتنفيذ عمليات التفتيش. 
نظم اإلدارة احلضرية. شكلت االضطرابات املدنية، والنزاعات العنيفة، وحالة عدم 
االستقرار السياسي سمة مشتركة بني مختلف الدول العربية في منطقة اجلنوب. 
إضافة لذلك، فقد لوحظ ارتباط الكثير من االضطرابات باجلهود املبذولة لفرض أنظمة 

اإلدارة املركزية على كل من العشائر والقبائل التقليدية. 
بيد أن إيجاد حلول لهذه النزاعات قد دفع بالعديد من الدول لتنفيذ اإلصالحات 
الالمركزية، ففي عام 2000، عملت اليمن على إطالق برنامج خاص بتطبيق معيار 
الالمركزية والذي يعد أحد أكثر البرامج طموحاً في العالم العربي، والذي ساهم 
في تنفيذ أول انتخابات بلدية في الدولة. إال أن السيطرة املستمرة للحزب احلاكم 
احتجاجات  لنشوء  أدت  قد  الوطنية  السلطة  ومقاعد  احملافظات  مقاعد  على 
واسعة في الدولة في عام 2011، حيث باتت البالد على شفا حرب أهلية حتى 

وقت إعداد هذا التقرير. 
تزال  ال  التقليدية  السلطة  نخب  فإن  اجلنوب،  دول  في  أخرى  مناطق  في  أما 
تواصل إحكام سيطرتها على املستويات احلكومية العليا، وذلك في ظل نقص 
تطوير  مسألتي  من  كل  هنا  تنشأ  كما  احمللية.  للسلطات  الكافي  التمويل 
أساسيتني  مسألتني  مبثابة  املقدمة  اخلدمات  مستوى  وحتسني  احمللية  القدرات 

واللتان حتتاجان الدعم الدولي فضالً عن الدعم الذي تقدمه اجلهات املانحة. 
إن القوانني الدستورية السارية في دول اجلنوب تكفل حقوق املرأة في التصويت 
التقاليد العميقة و املتجذرة ال  والترشح لإلنتخابات، ولكن، وفي واقع األمر، فإن 
تزال ذات دور رئيسي في تنظيم املعامالت العقارية، والتجارية، والعالقات األسرية، 
وبخاصة في مناطق األرياف. وعادة ما حتظى املرأة بفرص محدودة في هذه الدول 
على صعيد التعليم، والعمل، وعلى الصعيد السياسي أيضاً، ال سيما في كل من 
اليمن والصومال. بيد أن هنالك بعض الدول، وأبرزها جيبوتي والتي تسعى لتغيير 
القوانني القدمية، حتى وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة، إضافة إلنشاء الوزارات اخملتصة 

بشؤون املرأة، وتخصيص حصص للمرأة في املؤسسات املنتخبة.
إلى  والفقر  اجلفاف،  وحاالت  النزاعات،  أدت  لقد  املالية.  والتحويالت  الهجرة 
املتوسط  بلغ  فمثالً،  اجلنوب،  دول  معظم  من  اخلارجية  الهجرة  عمليات  نشوء 

السنوي لعدد األفراد املهاجرين من الصومال نحو 50 ألف شخص. 
وقد لوحظ أيضاً توجه أعداد كبيرة من املهاجرين إلى الدول األكثر استقراراً في 
املنطقة؛ ففي عام 2008، شكل الالجئون ما نسبته 28 في املائة من املهاجرين في 
السودان و 21 في املائة في اليمن. كما تقطن الغالبية العظمى من املهاجرين في 
املناطق شبه احلضرية، وعادة ما يتجمعون وفقاً لقبائلهم أو أصولهم. من جانب آخر، 
فتشكل السودان منطقة إستقبال للمهاجرين باعتبارها كبلد عبور وكبلد املقصد 
في آن واحد، حيث تستوعب مدينة اخلرطوم نحو 30 ألف الجئ مسجل، ومعظمهم 
من إثيوبيا وأريتريا، باإلضافة الستيعاب ما مجموعه 1.7 مليون نازح، مبا في ذلك 1.3 
مليون نازح ممن يقطنون في مخيمات غير رسمية تنتشر في جميع أنحاء املدينة، في 

حني تقطن البقية والبالغ مجموعها 40 ألفاً في مخيمات رسمية. 
تتفاوت التحويالت املالية في أهميتها على صعيد إنشاء املساكن من دولة ألخرى، 
ففي جزر القمر مثالً، يتم إنفاق معظم األموال املتأتية من التحويالت على االستهالك 
بشكل عام، في حني بلغت التحويالت املالية في الصومال نحو مليار دوالر سنوياً، 
املائة من  املهاجرين ممن يشكلون ما نسبته 8.7 في  إرسالها من قبل  يتم  والتي 
السكان. كما تساهم هذه التحويالت في دعم الهياكل املالية للدولة، حيث يتم 

استثمارها في اخلدمات األساسية، كما في مشاريع اإلسكان واملشاريع الصغيرة.
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في تقع  األوسط  الشرق  منطقة  في  الكبرى  املدن  غالبية 
الوقت احلاضر إما ضمن مناطق األنهار الكبرى كالفرات، 
في  العظيمة  احلضارات  نشوء  موطن  كانت  والتي  والنيل،  ودجلة، 
البحر  أو  املتوسط،  األبيض  البحر  شواطئ  على  أو  الزمان،  سابق 
أوسطية  الشرق  املدن  هذه  تعتبر  كما  العربي.  اخلليج  أو  األحمر، 
لوفرة  بالسكان، حيث يعزى ذلك أساساً  املأهولة  املناطق  أقدم  من 
إمدادات املياه في منطقة قاحلة، وخلصوبة مناطقها، وملوقعها املميز 
القدرة  فإن  ذلك،  على  عالوة  الرئيسية.  التجارية  الطرق  طول  على 
إدارة تلك املناطق من خالل إنشاء أعمال هيدروليكية معقدة  على 
في  ساهمت  قد  احلضرية  واملراكز  الزراعية  األراضي  من  كل  خلدمة 

إنتاج الفوائض الغذائية التي ميكن االجتار بها.
ساهمت منطقة الهالل اخلصيب، وهي منطقة سهلية يحدها كل 
من نهري دجلة والفرات، في نشوء أولى احلضارات القدمية، كالسومرية، 
واألكادية، والهلنستية، والرومانية، والبارثية، والساسانية، تليها كل 
من احلضارتني املسيحية، والعربية اإلسالمية. كما كان لوجود شبكة 
باإلضافة  الزراعية  العمليات  تطور  في  دوراً  الري  قنوات  من  واسعة 
لنشوء املراكز احلضرية. وباملثل، فقد اكتشفت أولى اجملموعات التي 

WitR/Shutterstock © .مدينة جرش، األردن. ساهم نظام الشوارع في تنظيم تخطيط املدينة

األبعاد التاريخية 1.2

تخلفها  التي  التسميد  مواد  فوائد  النيل  وادي  منطقة  في  قطنت 
بالسيول  التحكم  كيفية  تدريجياً  تعلمت  حيث  الفيضانات، 

السنوية، واستصالح األراضي الزراعية في نهاية املطاف.
كما لوحظ النمو املتزايد في كل من املدن والبلدات، وذلك في ظل 
ازدهار القطاع الزراعي، ففي عام 970 ميالدي، عمل الفاطميون على 
تأسيس مدينة القاهرة في جنوب املدينة القدمية في مصر وشمال 

ممفيس بالقرب من نقطة التقاء الفرعني الثنائيني لنهر النيل.
أما مدينة القدس )يورشاليم(،12 فتقع على التالل الغربية للبحر 
امليت ونهر األردن. و تتمتع هذه املنطقة بالتربة اخلصبة نظراً لوجود 
وادي فرح، ولوجود العديد من الينابيع واآلبار اجلوفية التي تقع داخل 
املدينة القدمية وخارجها. كما جتدر اإلشارة إلى أن مدينة القدس قد 
أصبحت مأهولة منذ عام 4000 قبل امليالد تقريباً )العصر البرونزي(، 
والعموريني،  الكنعانيني،  من  كل  استقرار  األثرية  األدلة  تبني  حيث 
الالحقة، فقد  املرحلة  تباعاً. أما في  املنطقة  واليبوسيني في هذه 
الفلسطينيني،  وذلك قبل مجيء  املصريني،  القدس حلكم  خضعت 
واإلسرائيليني، والفرس، والرومان، والبيزنطيني، والعرب، والصليبيني، 

واملماليك، واألتراك العثمانيني.

استمرارية احلياة في املناطق احلضرية: اجملاميع احلضرية الواقعة على ضفاف األنهار
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الشرقية  لبنان  جبال  سلسلة  سفح  قبالة  دمشق  مدينة  تقع 
أبانا في  نهر  باسم  )والذي كان معروفاً  بردى  حيث تغذي مياه نهر 
العصور القدمية( واحة واسعة متتد حلوالي 30 كليومتراً مربعاً. وقد 
السنني،  آالف  مدى  على  الري  ألغراض  بردى  نهر  مياه  استخدام  مت 
فقد  امليالد؛  2500 قبل  لعام  تعود  التي  التاريخية  األلواح  وبحسب 
الثانية  األلفية  مطلع  منذ  املنطقة  هذه  في  األموريون  استوطن 
املنطقة  هذه  به  تتسم  ملا  ونظراً  آخر،  جانب  من  امليالد.  قبل 
الطرق  على  املميز  وموقعها  التربة،  وخصوبة  املياه،  نوعية  من 
في  مبا  احلضارات،  من  العديد  استقطبت  فقد  للصحراء؛  العابرة 
والفارسية،  اجلديدة،  والبابلية  واآلشورية،  اآلرامية،  احلضارات  ذلك 
والبيزنطية،  والرومانية،  والنبطية،  والسلوقية،  واإلغريقية، 

والعربية.

التراث التقليدي 

لقد توسع نطاق القوة التجارية الهيلينية لكي تشمل كالً من 
بأبرز  يتعلق  فيما  أما  املصرية.  واألخرى  اآلسيوية  النائية  املناطق 
القرن  نهاية  بحلول  وازدهارها  الهيلينية  احلضارة  تطور  أشكال 
املدينية  الدولة  تأسيس  لدى  انعكست  فقد  امليالد،  قبل  السادس 
اليونانية في مستعمراتها اآلسيوية. إال أن الغزو الذي تعرضت له 
قد  ق.م.(   323  –  356( املقدوني  األكبر  اإلسكندر  بقيادة  املنطقة 
خلف سلسلة من دول املدن اليونانية والتي شكلت مراكز اقتصادية 
آسيا  أنحاء  جميع  في  حماية  ملراكز  تشكيلها  عن  فضالً  وثقافية، 
ومصر. كما ساهمت هذه املراكز الهيلينية في احلفاظ على تأثيرها 
املستمر واملنظم على منطقة الشرق األوسط، وذلك في ظل اتباعها 
احلكومي  املفهوم  أن  حيث  الدميقراطي،  األثيني  احلضري  للهيكل 
املسكوني، جنباً إلى جنب مع احلرية احمللية للدول املدينية، قد أسفرا 
عن نشوء هيكل قوي ودائم، وانتقلت جذور النظام البلدي احلر عبر 

حكم خلفاء اإلسكندر إلى الرومان ومنهم إلى البيزنطيني.13 
 وفي مصر، عمل اإلسكندر األكبر على إنشاء ميناء اإلسكندرية، 
مركز  أقوى  أصبحت  حيث  املنطقة،  في  متعامدة  مدينة  أول  وهي 
اإلسكندر،  وفاة  أعقاب  وفي  القدمي،  العالم  في  هلنستي  جتاري 
األوسط  الشرق  في منطقة  املتعامدة شائعاً  املدينة  أصبح منوذج 
منظم  حضري  منوذج  إيجاد  في  بدوره  ساهم  مما  الهلنستية، 
هذا  أصبح  فقد  ذلك،  عن  عدا  الرومانية.14  اإلمبراطورية  تكمله 
حوض  منطقة  في  شيوعاً  األكثر  احلضري  اخملطط  مبثابة  النموذج 
البحر األبيض املتوسط طوال خمسمائة عام، ومما ال شك فيه بأن 
املناطق  العديد من  للعيان في  زالت واضحة  ال  النموذج  بقايا هذا 

التاريخية.
وبصورة عامة، أجمع اخلبراء على أن منط التشبيك في مدن الشرق 
األوسط هو يوناني املنشأ، إال أن هنالك مخططات أخرى مماثلة في 
)الفارسية( وغيرها من مدن الشرق األوسط.15  البلدات األخمينية 
الشبكة  لنمط  مميزة  سمات  إدخ��ال  على  الرومان  عمل  كما 
الطرق  متثل  والتي  والديكومانوس  الكاردو  شوارع  مثل  الهلنستية 
الواقعة  الرومانية  املدن  في  الرئيسية  املعابد  تربط  التي  الرئيسية 
في منطقة الشرق األوسط. عالوة على ذلك، تعتبر الشوارع املعمدة 
املنطقة،16  في  الرومانية  احلضرية  للمناطق  مشتركة  أخرى  سمة 
عما  فضالً  الشمس،  أشعة  من  مالذاً  األعمدة  هذه  توفر  حيث 

تعكسه من تنظيم وفخامة.
منظمة  ديانة  املسيحية  أصبحت  امليالدي،  الرابع  القرن  وبحلول 
اإلمبراطور  أطلق  حيث  م(،   325( األول  نيقية  مجمع  تشكيل  لدى 
األماكن  إلحياء  يهدف  طموح  بناء  برنامج  قسطنطني  البيزنطي 
حيث  اإلمبراطورية،  من  الشرقي  اجلزء  في  املقدسة  املسيحية 
إعادة  لدى  كامالً  حتوالً  والرومانية  اليونانية  املدن  من  كل  شهدت 

تصميمها وفقاً للمعتقدات املسيحية.

الفتح العربي

لقد شهد النصف الثاني من القرن السابع امليالدي توسعاً كبيراً 
للفتوحات العربية اإلسالمية والتي بلغت جميع األراضي البيزنطية، 
العربية  اجلزيرة  شبه  منطقة  كانت  اإلسالمية،  الديانة  نشأة  ولدى 
على ارتباط بالتقاليد الهلنستية، والرومانية، والبيزنطية. من جانب 
هذا  قيمة  كانت  فقد  لإلسالم،  املعاكسة  املفاهيم  وباستثناء  آخر، 
التراث كبيرة للغاية لدى املسلمني، وبخاصة في املناطق األكثر حتضراً.

طرأت العديد من أشكال التغيير الهامة على املؤسسات في املدن 
التي دخلها اإلسالم، كما لوحظ الدور الهام للمؤسسات الرئيسية 
في   – )كليات(  ملدارس  الحق  وقت  في  حتولت  والتي  املساجد   –
تطوير األنظمة اإلدارية والقانونية اجلديدة. أما تنظيم املدينة، فقد 
قبل  من  تعيينه  يتم  والذي  للغاية  متدرج  هيكل  من  يتألف  كان 
اخلليفة أو السلطان ، مبا في ذلك: الوالي )حاكم املنطقة(، يساعده 
الشرطة، والقاضي، واحملتسب )املشرف على األسواق والذي يساعده 
ضابط آخر مختص مبهن أخرى(، ورؤساء دوائر املدينة واملشرفني على 

اجملتمعات اليهودية واملسيحية التي تتمتع باحلماية الكاملة.
اخلدمات  توفير  في  اإلسالمية  العربية  املدينة  تفوقت  وقد 
)املستشفيات(،  املارستانات  من  كالً  توفير  ذلك  في  مبا  لسكانها: 
الشرب(،  مياه  )نوافير  واألسبلة  العامة(،  )احلمامات  واحلمامات 
ودار  ابتدائية(،  مدرسة  داخل  عامة  مياه  )نافورة  السبيل  ومكتب 
للفقراء،  اخملصصة  العامة  واملطابخ  العامة(،  )املكتبات  العلم 
)الفنادق(،  املدن  في  والوكاالت  )املستودعات(،  واخلانات  واألسواق، 
للعيش  مالئماً  مكاناً  املدينة  جعل  في  جميعها  ساهمت  والتي 
جامعتي  فإن  ذلك،  على  عالوة  الديناميكية.  احلياة  أشكال  ونشوء 
ميالدية(   972 عام  تأسيسها  مت  )والتي  القاهرة  مدينة  في  األزهر 
 859 عام  تأسيسها  )مت  املغربية  فاس  مدينة  في  القرويني  وجامعة 
العراقة القدمية، حيث  ذاته من  تزاالن حتظيان باملستوى  ميالدية( ال 

تعد كلتا هاتني اجلامعتني األقدم في العالم بأسره. 17

التنظيم العمراني للمدينة العربية القدمية

املسجد  حول  املتدرج  التنظيم  بأسلوب  العربية  املدن  اتسمت 
)األسواق  والقيصريات  األس��واق  من  كل  ظلت  حني  في  الكبير، 
األماكن  ألهم  تشكيلها  عن  فضالً  الشوارع،  مع  متصلة  املغطاة( 
ما  مرحلة  إلى  نشأته  في  النمط  هذا  يعود  املدن. كما  في  العامة 
قبل اإلسالم، حيث كان احلجاج يتوجهون إلى املزارات الوثنية مما كان 

يشكل للتجار فرصة مناسبة لتنظيم األسواق الدورية.
املناطق  من  العديد  شهدت  عشر،  التاسع  القرن  نهاية  وبحلول 
في الشرق األوسط حتوالً هاماً من أنظمة اقتصادية تتمتع باالكتفاء 
بالدول  ربطها  مت  بحيث  االستيراد،  نحو  موجهة  أنظمة  إلى  الذاتي 
الفترة  خالل  نفسه  أثبت  الذي  االجتاه  وهو  الصناعية،18  الغربية 
الذي  التفوق  من  وبالرغم  أنه  العشرين. إال  القرن  في  االستعمارية 
التوزيع  طرق  جانب  إلى  املستوردة،  احلديثة  السلع  به  تتسم  كانت 
اجلديدة واألنظمة املالية ذات الطابع الغربي؛ ولكن املدن العربية قد 
حيث  التقليدية،19  لألسواق  التاريخي  باملفهوم  احتفاظها  واصلت 
وذلك  العربية،  املدن  من  للعديد  التاريخية  املراكز  في  ذلك  انعكس 

على الرغم من بداية انتشار املركبات والصناعات احلديثة.
إن الشوارع املستقيمة غالباً ما كانت تربط قلب منطقة السوق 
ميثل  بغداد  مدينة  في  الرشيد  شارع  يزال  ال  فمثالً،  املدينة،  ببوابات 
البوابة  من  ميتد  حيث  املدينة،  في  الرئيسي  التجاري  الشريان 
الشمالية وصوالً إلى البوابة اجلنوبية. أما في عام 1914، فقد عملت 
حيث  حديثة،  جادة  إلى  الرشيد  شارع  حتويل  على  العثمانية  اإلدارة 
مت تصميم ممرات مسقوفة مخصصة لكل من العربات واملشاة في 
اخلليفة،  لشارع  موازياً  الشارع  هذا  يعد  اجلزء األوسط منها.20 كما 
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املدن  إل��ى  اجل��و  من  امل��رء  نظر  ما  إذا 
الى  املغرب  في  تطوان  من  إبتداء  العربية 
جميعا  بأنها  له  لبدا  العراق  في  بغداد 
واملهام  بالشكل  لتشترك  صممت 
التخطيطية والبنيوية احلضرية في شتى 
واالجتماعية  األقتصادية  األنشطة  أنواع 
والثقافية والترفيهية. فالتخطيط إعتمد 
عمراني  نسيج  إنتاج  على  قصوى  بدرجة 
واجتماعي تراتبي ومتدرج، يسمح بامتداد 
ساكني  رغبة  على  ويؤكد  أفقيا،  النظر 
في  والرحل  البدوية  القبائل  من  املدينة 
بدون  البعيد  األفق  الى  أبصارهم  متتد  أن 
املبنى  هي  اجلامع  فمنارة  عمودية،  إعاقات 
وهي  املدينة،  في  املرتفع  العمودي  الوحيد 
األساسية  اإلرتكاز  نقطة  تشكل  بذلك 
تشير  عالمة  تعتبر  كما   ، للزائر  والدالة 

الى منطقة مركز املدينة.

يضع  بتخطيط  العربية  املدينة  نشأت 
اجلامع )جامع الدولة( ودار اإلمارة في قلب 
املدينة التي غالبا ما تكون دائرية.  ثم يبدأ 
والقبائل  للمباني  التراتبي  النسيج  رسم 
حتيط  التي  األولى  فالدائرة  الناس.  وبقية 
ودور  مباني  من  تتكون  اإلمارة  ودار  باجلامع 

تشمل  بينما  وحرسه،  وحاشيته  األمير 
املقربة من  الكبرى  القبائل  الثانية  الدائرة 
بقبائل  األخرى  الدوائر  تتبع  وهكذا  اإلمارة 
األمارة.  دار  عن  ابتعدت  كلما  أهمية  أقل 
باملدينة  يحيط  سور  الدوائر  هذه  يغلق 
الى  تفضي  أبواب  وله  جهاتها  كل  من 
التجاري  النشاط  ينتعش  حيث  اخل��ارج 

واالقتصادي خالل النهار.

التجارية  النشاطات  هذه  تطورت  وقد 
مختلف  من  متشابكة  منظومة  وكونت 
والتجارية  والصناعية  احلرفية  اخلدمات 
في  أيضا  صمم  الذي  بالسوق  وسميت 
غير  املدينة،  أس��وار  داخ��ل  امل��دن  بعض 
على  السوق  أجبر  التجاري  التوسع  أن 
ويتكون  السور.  خلف  ما  الى  العبور 
والتجارية  احلرفية  بتركيبته  السوق، 
ومتوسطة  صغيرة  أزقة  من  املنظمة، 
زقاق  فهنا  احلرفة،  أو  التجارة  نوع  حسب 
أألقمشة  زقاق  وهذا  النحاسية  األواني 
الذهب  زقاق  هناك  كما  أنواعها  مبختلف 
والفضة وزقاق األعشاب الطبية و العطور 
إلى ذلك.  وما   .  .  . التوابل  أنواع  ومختلف 
هذه  بتركيبته  السوق  أن  فيه  الشك  ومما 

اآلن  به  ملا يتميز  األولي  الى الشكل  يشير 
املركز التجاري احلديث )املول(.

السوق  في  تتمثل  املدينة  روح  إن 
الى  إضافة  فالسوق،  الدولة.  جامع  وفي 
للجامع  مكمال  يعد  التجارية،  وظيفته 
حيث يرتبط به بخط سير مباشر وواضح 
يتم  السوق  ففي  املدينة.  أسوار  داخل 
اآلراء  تبادل  يتم  كما  التجاري  التبادل 
ومن  الراهنة.  املسائل  حول  والتشاور 
وعبق  اخملتلفة  التوابل  روائح  متتد  السوق 
العطور والزهور البرية والنباتات واألعشاب 
اجلامع  الى  اخلارج حيث تصل  الى  اخملتلفة 
ساكني  وبقية  التجار  فيه  يلتقي  الذي 
نالحظ  وهكذا  اإلمارة.  أركان  مع  املدينة 
الشعائر  خارج  أخرى  وظيفة  للجامع  بأن 
اليه  والوافدين  الدينية وهي منح املصلني 
بأحوال  العام  للنقاش  مفتوحاً  فضاء 
الدولة  جامع  يكون  وبذا  واملدينة  الناس 
للمواطنني  يسمح  الذي  البرملان  مبثابة 

بإيصال أصواتهم لألمير وأركان األمارة. 

العربية  املدينة  ف��ي  و"للمكان" 
عرفه  كما  فاملكان  ومميز،   خاص  إحساس 
اجلرجاني  القاهر  عبد  املفكراألسالمي 
هو"البطانة  ه�(،   471 سنة  )توفي 
الفنون  فإن  لذلك  للشكل".  الداخلية 
املدينة  مباني  على  التظهر  والزخرفة 
والزخرفة  الفنون  أن  حيث  عامة  بصورة 
وغير  داخلي  ماهو  على  فقط  تقتصر 
بينما  املباني.  هذه  خ��ارج  من  منظور 
يشكل  حيث  ذلك،  من  اجلامع  يستثنى 
للفنون  املتعددة  األذواق  واخلارج  الداخل 
املكان  يكون  أن  يكاد  فاجلامع  والزخرفة، 
منظومة  فيه  تتطابق  ال��ذي  الوحيد 
العمارة مع منظومة الفنون بشكل باهر.

العربية  املدينة  عناصر  أن  في  شك  ال 
بأجمعها واضحة وتفصح عن ذاتها وتدل 
أن  إال   .  . بساطتها  وعلى  وظائفها  على 
العناصر ظلت ولقرون طويلة تشكل  ذات 
التقليدي،  الفهم  على  عصية  أحجية 
الغموض  منبع  هي  العربية  فاملدينة 
شكلت  فقد  ولذلك   .  . واخليال  والسحر 
الصورة  عدة،  ولقرون  العربية،  املدينة 
دائما  كانت  وقد   .  . الشرق  ملدن  النمطية 
املكان الذي انسابت منه وال زالت حكايات 

األلف ليلة وليلة.

الصندوق 1 :  الروح والهوية في املدينة العربية

�باب بوجلود املؤدي إلى املدينة القدمية في فاس، املغرب، و املعروف أيضاً بالبوابة الزرقاء املؤدية إلى مدينة فاس.
© بيورن كريستيان توريسون. مرخصة مبوجب أحد إتفاقيات الترخيص البسيطة التي وضعت نصوصها منظمة 

كرياتيف كومونز.
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)املساجد  الهامة  الدينية  املؤسسات  من  العديد  تتواجد  حيث 
والكنائس(، فضالً عن وجود العديد من الدوائر احلكومية.

الطرق  طول  على  والواقعة  الضخمة  الدينية  املؤسسات  إن 
السلطة،  معالم  من  كالً  جتسد  أصبحت  قد  املدينة  في  الرئيسية 
األوقاف  إنشاء  واألمراء على  السالطني  والعبادة. كما عمل  والثروة، 
للمآذن  تصميمها  في  تضمنت  التي  الكبيرة  كاملساجد  الدينية 
تشكل  كانت  والتي  الشارع،  على  تطل  التي  الضخمة  والبوابات 
معالم دينية هامة تستقطب العابدين فضالً عن استقطاب اهتمام 
كل  في  األفراد  من  كبيرة  أعداد  استيعاب  مت  آخر،  جانب  من  املارة. 
واملدارس  العجزة،  ودور  )املستشفيات(،  واملارستانات  املساجد،  من 
دائمني  بها كموظفني  األفراد  أولئك  ارتبط  الدينية(، حيث  )املدارس 
أو مؤقتني. إضافة لذلك، فقد كان السلطان يتولى مسؤولية إدارة 
املؤسسات الدينية في بعض األحيان، ولكن ليس بشكل دائم، وذلك 
في ضوء عالقة االعتماد املتبادل التي كانت تتسم بها عالقة الدولة 

ورجال الدين )العلماء(.
احلضرية  السمة  البيزنطية  الرومانية  الشوارع  منط  شكل  لقد 
من  اثنني  من  تتكون  والتي  القدس،  مدينة  تصميم  ضمن  األبرز 
الطرق الشمالية اجلنوبية وآخرين من الطرق الشرقية الغربية، حيث 
والديكومان،  الكاردو  شوارع  مظهر  على  الطرق  تلك  في  احلفاظ  مت 
ومثلما هو احلال في أية مدينة رومانية، فإن شارع الكاردو في مدينة 
احملالت  من  كل  تنتشر  حيث  كبير،  برواق  محاطاً  كان  قد  القدس 
التجارية والباعة على امتداده، وقد كان هذا الشارع يشكل النقطة 

احملورية للحياة االقتصادية في املدينة.
ما  مع  باملقارنة  نسبياً  طويلة  ركود  فترة  العربية  املدن  شهدت 
شهدته نظيراتها الغربية منذ القرن الثامن عشر وحتى الربع األخير 
األمناط  مختلف  استخدام  استمر  حيث  عشر،  التاسع  القرن  من 
التقليدية. عدا عن ذلك، فإن  األثرية  واملعالم  العمرانية، واملساكن، 
ارتفاع املباني وواجهاتها املشكّلة في الشوارع الرئيسية قد ساهم 

في عكس أهميتها من الناحيتني االجتماعية والدينية.
العربية  املدن  شهدتها  التي  الهامة  احلضرية  التحوالت  بدأت 
بالنشوء قبل حلول القرن العشرين، وذلك لدى إدخال املبادئ األوروبية 
ما  االنقسام  نشوء  في  ساهم  الذي  األمر  التخطيط،  مجال  في 
على  القاهرة  مدينة  ففي  احلديثة،  ونظيرتها  التاريخية  املدينة  بني 
سبيل املثال، واصلت املدينة الفاطمية التي تعود للقرون الوسطى 
الواضحة  االضمحالل  حالة  من  بالرغم  حيويتها  على  احلفاظ  في 
لآلثار، وانعدام املرافق احلديثة، وزيادة االزدحام املروري، وارتفاع معدالت 

الكثافة السكانية في األحياء القدمية.
التاريخية  املدينة  وسط  منطقة  فتتسم  احلاضر،  الوقت  في  أما 
في القاهرة، وإلى حد أقل في بغداد، بوجود هياكل تعود في تاريخها 
إلى العهد العثماني، باإلضافة لوجود هياكل أخرى حديثة والتي مت 
إنشاؤها بجوار املباني القدمية أو بشكل مالصق لها. من جانب آخر، 
متكنت  قد  املنطقة  هذه  أن  إال  احلديث،  شكلها  عن  النظر  وبصرف 
من احلفاظ على تكاملها نظراً للتنظيم املتدرج الذي تتميز به كل 
جميعها  تتميز  والتي  املسدودة،  وطرقها  وأزقتها،  شوارعها،  من 
في نشوء نظام عمراني اجتماعي. بيد أنه وبالرغم أيضاً من شتى 
العمراني  نظامها  أن  إال  املصرية،  اآلثار  هيئة  تبذلها  التي  املساعي 
إنشاء  تفرض  والتي  اجلديدة  البناء  قوانني  نتيجة  مهدداً  بات  قد 
مواقف للمركبات، وتوسعة الشوارع بغية تسهيل تدفق حركة مرور 
من  املباني  هدم  مت  حيث  احلاالت  بعض  هنالك  كانت  املركبات. كما 
أو إنشاء اجلسور، والتي ساهمت في إحداث  أجل توسعة الشوارع، 

حالة من التشويه البصري في املناطق التاريخية.
نشأت أولى التغيرات احلاصلة في املناطق احلضرية في مدينة بغداد 
لقرار  التوصل  لدى  وذلك  العشرين،21  القرن  من  األول  النصف  خالل 
داخل  واملتعرجة  الضيقة  الشوارع  شبكة  صالحية  بعدم  يفضي 
من  وبالرغم  ذلك،  عن  عدا  العربات.  خلدمة  للمدينة  القدمي  النسيج 
العثمانية،  الدولة  أواخر عهد  تنفيذها في  مت  التي  التحديث  عمليات 

إال أن هنالك بعض املناطق داخل املدينة القدمية والتي ظلت موجودة 
املناطق  املوجودة في هذه  املباني  العشرين، حيث تعكس  القرن  حتى 
عشر. إضافة  التاسع  للقرن  تاريخها  يعود  التي  العمرانية  األساليب 
أشكال  على  التأثير  في  الثانية  العاملية  احلرب  ساهمت  فقد  لذلك، 
التكامل والترابط التي تتمتع بها العديد من املناطق، وذلك لدى طرح 
الطرق،  من  واسعة  مجموعة  يتضمن  والذي  للشوارع  جديد  نظام 
العملية  هذه  على  ترتب  وقد  األوروبي.22  النمط  ذلك  في  يتبع  حيث 
عن  فضالً  جيدة،  بحالة  تتمتع  التي  القدمية  املباني  من  العديد  هدم 
إيجاد خلل في الصلة ما بني املساحات اخلاصة والعامة، وإيجاد بيئة 

جديدة في الشوارع.

تدهور املواقع التاريخية 

تشكل املواقع التاريخية واألثرية، واملراكز احلضرية القدمية تراثاً ال يقدر 
بثمن بالنسبة للسكان احملليني وللبشرية جمعاء، إضافة لدورها املميز 
في جذب السياح وحتقيق التنمية االقتصادية. وضمن هذا اإلطار، ميكن 
فضالً  مميزة،  تاريخية  بأصول  تتمتع  والتي  القاهرة  مدينة  إلى  اإلشارة 
عن موقعها على مقربة من الدول الغربية، مما ساهم في استقطابها 
على  عالوة  األوسط.  الشرق  منطقة  في  السياح  من  األكبر  للنسبة 
ذلك، فتتميز املدينة مبخزون كبير من اآلثار الفرعونية واإلسالمية، والتي 
مت توثيقها للمرة األولى خالل حملة نابليون على مصر )في األعوام 1798 
– 1801( عندما مت اكتشاف حجر رشيد )في عام 1799(، ولدى ضبط 
تشكل  والتي  الفرنسيني،  اآلثار  علماء  جمعها  التي  لآلثار  البريطانيني 
متكن  وقد  البريطاني.  املتحف  مجموعة  من  جزءاً  احلاضر  الوقت  في 
هذه،  اآلثار  مجموعة  من  فقط  صغير  بجزء  االحتفاظ  من  الفرنسيون 

حيث مت نقلها إلى متحف اللوفر.
رافق  الذي  العلمي  الفريق  األهم من ذلك، فيكمن في جهود  أما 
احلملة الفرنسية والذي عمل على إصدار "وصف مصر"، الذي مت نشره 
ما بني األعوام 1809 و 1821، حيث يعكس كل من النص والنقوش 
ضمن هذا العمل وصفاً لآلثار املصرية واملدينة اإلسالمية في القرون 
وهواة  والفنانني،  واملؤرخني،  اآلثار،  علماء  مخيلة  أثار  مما  الوسطى، 
اليدوية املصرية  جمع اآلثار. من جانب آخر، فقد شهد سوق احلرف 
تطوراً كبيراً منذ أواخر القرن التاسع عشر، باإلضافة لنشوء سوق 

آخر للفن اإلسالمي في كل من أوروبا والواليات املتحدة. 
كما أصبحت اآلثار التي تزخر بها بالد ما بني النهرين محل اهتمام  
رجال األعمال والدبلوماسيني البريطانيني والفرنسيني، حيث شرعوا 
في استكشاف املواقع التوراتية واألثرية القيمة في العراق في مسعى 
إليجاد القطع األثرية القيمة. إضافة لذلك، فقد بدأت عمليات ممنهجة 
إلزالة اآلثار في عام 1842، من جانب آخر، وبالرغم من سريان قانون اآلثار 
عشر،  الثامن  القرن  سبعينيات  في  العثمانية  احلكومة  عن  الصادر 
ولكن علماء اآلثار األمريكيني واألوروبيني قد واصلوا عمليات التنقيب 
الوقت  حتى  عشر  التاسع  القرن  مطلع  ومنذ  اآلثار وجمعها.23  عن 
احلاضر؛ يعاني التراث الثقافي لبالد ما بني النهرين من تنفيذ عمليات 
معظم  طمس  في  ساهم  مما  القانونية،  وغير  العشوائية  التنقيب 
مالمح املدن القدمية،24 والتي جتردت من كل شيء سوى من جدرانها 

وأساساتها والتي ال تزال قائمة حتى يومنا هذا.

احلاجة للحفاظ على اآلثار

حضرية  مواقع  من  العربي  العالم  بها  يتمتع  التي  الثروة  إن 
تاريخية، وتأثير التاريخ في نشأة املدن احلديثة، تشكل جزءاً هاماً من 
"الذاكرة املشتركة" لألشخاص ممن قطنوا في هذه املنطقة لفترات 
ضوء  في  هاماً  عامالً  تشكل  فإنها  ذلك،  عن  عدا  طويلة.  زمنية 
وذلك  املنطقة،  لسكان  اليومية  احلياة  على  املتواصلة  انعكاساتها 
لدى استخدام الزخارف التقليدية في العمارة، وجتمع احملالت التجارية 
التي تتنافس على بيع سلع متشابهة، واالستخدام املتواصل لكل 
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األثرية  واألخرى  الدينية  واملباني  التقليدية،  واألسواق  الصناعات  من 
التي تستخدمها احلكومات املركزية. 

إن املوقع الذي تتمتع به هذه اآلثار ال يزال يعكس الهياكل احلضرية 
التي نشأت عن كل من اخملطط الروماني البيزنطي، والنسيج احلضري 
التقليدي، إضافة لتأثرها بالشريعة اإلسالمية التي نشأت في أعقاب 
الفتوحات العربية. إال أن هذه املواقع ال تشكل جزءاً من احلياة اليومية 
االقتصادية  األصول  أحد  أيضاً  تشكل  أنها  بل  فحسب؛  للسكان 
والتي تساهم في جذب السياحة والتي حتظى بدور كبير في النظام 

االقتصادي للمنطقة برمتها. 

وهنا، فثمة ضرورة حتمية للحفاظ على التراث الثقافي للمواقع 
باتت  والتي  الوسطى،  القرون  في  الناشئة  التقليدية  واملدن  األثرية 
عرضة للتهديد في ظل ارتفاع معدالت النمو السكاني في املناطق 
احلضرية وفي ظل أشكال التوسع العمراني التي تشهدها املنطقة. 
وعلى صعيد آخر، فإن السبب األساسي حلماية هذه املعالم العمرانية 
القدمية – مبا في ذلك كالً من املواقع األثرية، واملدن، واألحياء، واملعالم، 
والطرق، واألسواق، واملعابد، والقصور التاريخية – ال يعزى لتناغمها 
سكان  هوية  من  هام  جلزء  لتشكيلها  نظراً  بل  فحسب؛  وروعتها 

العالم العربي أيضاً.

متنوعاً  حضرياً  إرثاً  العربية  الدول  متتلك 
والذي ميكن مالحظته في مراكز املدن املنشأة 
آخر،  جانب  من  ومتنوعة.  مختلفة  عصور  في 
حتى  بالسكان  مأهولة  القدمية  املدن  تزال  فال 
مراكز  اعتبارها  عن  فضالً  احلاضر،  الوقت 
مبا  السياحي،  لالستقطاب  هامة  إقليمية 
وفاس  )اليمن(،  صنعاء  مدن  من  كل  ذلك  في 
حلم  وبيت  )تونس(،  وتونس  )املغرب(،  ومراكش 
احملتلة(، ودمشق حلب  الفلسطينية  )األراضي 
إلى  اليونسكو  منظمة  عملت  وقد  )سوريا(. 
مساعدة  على  أخرى  دولية  منظمات  جانب 
تراثها  على  للحفاظ  املدن  تلك  من  بعض 
التاريخية من خالل تكييف  املعماري ومعاملها 
الفرص  لتوليد  االستخدام  إع��ادة  عمليات 

االقتصادية ملواطنيها وإلحياء طابعها. 
وقد حظي مشروع احلفاظ على مدينة بيت 
بأهمية  اليونسكو  منظمة  نفذته  الذي  حلم 
الذي  العمراني  التراث  ضوء  في  وذلك  بالغة، 

األحياء  من  كل  في  واملتمثل  املدينة  به  تتمتع 
واألعمال  التجارية  واحملالت  القدمية،  والبيوت 
الروحية  للقيمة  باإلضافة  التقليدية،  احلرفية 
تتضمن  كما  للمسيحيني.  بالنسبة  للمدينة 
اليونسكو  ملنظمة  العاملي  التراث  قائمة 
الهامة  التاريخية  األماكن  ه��ذه  معظم 
في  قرطاج  ومدينة  املغرب،  في  فاس  )مدينة 
اليمن،  في  زبيد  وحاضرة  شبام  ومدينة  تونس، 
وغيرها(.  سوريا،  في  وحلب  دمشق  ومدينتي 
الرامية  للجهود  ونتيجة  ذلك،  على  عالوة 
للحفاظ على التراث في اليمن، فقد اكتسبت 
مدنها شهرة عاملية ملا تتمتع به من خصائص 
املساكن  كما مت احلفاظ على  تاريخية.  ومعالم 
صنعاء،  مدينة  في  الطبقات  املتعددة  البرجية 
مبا في ذلك احلفاظ على التراث املعماري الدقيق، 
إال  اآلبار.  مياه  وإمدادات  احلدائق،  من  والعديد 
هذه  على  انعكست  قد  التحضر  مظاهر  أن 
املناطق، حيث بدأ سكانها في االنتقال منها مما 

أسفر عن تعرضها حلالة من التدهور املتواصل. 
حضرياً  شكالً  السورية  املدن  تعكس  بينما 
تاريخ  يعود  مدن  ذلك  في  مبا  ورائعاً،  مختلفاً 
امليالد  قبل  والثالثة  الثانية  لأللفية  نشأتها 
التي  تلك  أو  وأوغاريت(،  وماري،  إيبال،  )مدن 
والرومانية  الهلنستية  للفترات  نشأتها  تعود 
تعود  التي  املدن  جانب  إلى  وتدمر(،  )أفاميا، 
للحضارة  الذهبي  العصر  إل��ى  نشأتها 
وبواباتها،  األموي،  )دمشق ومسجدها  العربية 
ومنازلها  وقلعتها،  وقصورها،  وأسوارها، 
وتراثها احلضري في كل من العصور  القدمية(، 
طرطوس(،  )كاتدرائية  والصليبية  البيزنطية، 
جانب  من  السليمانية(.  )التكية  والعثمانية 
استثنائي  حضري  بتراث  تونس  فتتمتع  آخر، 
التي  القدمية  تونس  مدينة  في  حالياً  واملتمثل 
مت جتديدها مؤخراً،  حيث يستخدم الكثير من 
وبيوت  ومطاعم،  كمتاحف،  املعماري  تراثها 

ضيافة، ومحالت للفنون وبيع احلرف اليدوية.

الصندوق 2 :  احلفاظ على التراث العمراني العربي

مدينة سوسة في تونس والتي مت إدراجها ضمن قائمة التراث العاملي ملنظمة اليونيسكو. © غيليا / شاتر ستوك
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في منذ  اثنتان  مدينتان  سوى  تنشأ  لم   ،1950 عام  مطلع 
السكانية  كثافتهما  جتاوزت  واللتان  العربية  املنطقة 
املليون نسمة، أما بحلول عام 2010، فقد نشأت 23 مدينة أخرى ذات 
مليون   65 نحو  السكانية  كثافتها  إجمالي  بلغ  والتي  مماثل،  حجم 
في  مدينة   31 تسجيل  احتمالية  إلى  التوقعات  تشير  كما  نسمة. 
املنطقة لكثافة سكانية تتجاوز املليون نسمة بحلول عام 2025، حيث 

ستشكل تلك املدن مجتمعة موطناً لنحو 97 مليون نسمة. 
كانت العديد من املدن الكبرى في كل دولة ذات حجم صغير نسبياً 
في عام 1950، مثلما هو احلال في كل من مدن صنعاء، ودبي، ومقديشو، 
وعمان، والتي بلغت كثافتها السكانية ما مجموعه 46 ألفاً، و20 ألفاً، 
و69 ألفاً، و 90 ألفاً في كل منها على التوالي. أما املدن األكبر حجماً، 
وبغداد،  البيضاء،  والدار  واإلسكندرية،  القاهرة،  من  كالً  تضمنت  فقد 
في  السكانية  الكثافة  جتاوزت  حيث  وحلب،  وبيروت،  ودمشق،  واجلزائر، 

كل منها 250 ألف نسمة. 
الالزمة  التنمية  خطط  إعداد  على  العربية  املدن  من  العديد  عملت 
منذ مطلع فترة اخلمسينيات وحتى منتصفها، وبالرغم من نشوء بعض 
عمليات الهجرة من مناطق األرياف إلى املدن، إال أن معظم املهاجرين 
قد استقروا في املناطق احمليطة باملدن. عدا عن ذلك، فإن نشأة املناطق 
العشوائية قد بدأت بعد منتصف فترة الستينيات، ومن ثم أصبحت 
والثمانينيات،  السبعينيات  فترتي  خالل  شيوعاً  أكثر  املناطق  تلك 
احلاصلة  والزيادة  النفط  إنتاج  على  املفروض  احلظر  رفع  ظل  في  وذلك 
التحرير  عمليات  ساهمت  لذلك،  إضافة   .1974 عام  في  أسعاره  في 
االقتصادي في تسهيل حركة املهاجرين إلى دول ومناطق أخرى، ممن عادة 

ما كانوا يستقرون في املناطق احلضرية. 
الدول  في  احلضرية  التجمعات  أكبر  بعنوان   )1( للجدول  ووفقاً 
خمسة  ملدة  النمو  ومعدالت   2025 و   2010 األعوام  خالل  العربية 
الكبرى  القاهرة  مدينة  بقاء  إلى  املستقبلية  التوقعات  فتشير  أعوام، 
التسلسل  فإن  ذلك،  العربي. عدا عن  العالم  األكبر في  املدينة  مبثابة 
لن  العربية  الدول  في  حضرية  جتمعات  خمسة  ألكبر  واملتدرج  احلالي 
يشهد أي تغيير يذكر حتى عام 2025، حيث ستبقى مدينة بغداد في 
املرتبة الثانية كأكبر مدينة عربية بعد مدينة القاهرة الكبرى بكثافة 
سكانية تبلغ نحو 8 ماليني نسمة في عام 2025، تليها مدينة اخلرطوم، 
ثم  ومن   ،2025 عام  بحلول  نسمة  مليون   7.9 تبلغ  سكانية  بكثافة 
واخلامسة  الرابعة  املرتبتني  من  كل  في  واإلسكندرية  الرياض  مدينتي 

على التوالي. 

1.3

الشكل 3: املدن العربية التي تزيد كثافتها السكانية عن  مليون نسمة.

املرجع: دائرة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم املتحدة )ديسا( 2009
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تعد مدينة صنعاء في اليمن أسرع املدن منواًفي املنطقة.© روبرت بيرميك / آي ستوك فوتو

التي  املدن  في  التغييرات  بعض  حدوث  الحتمالية  التوقعات  تشير 
مدينة  تشكيل  لدى   ،2015 عام  من  بدءاً  وذلك  األدنى،  املراتب  حتتل 
جدة سادس أكبر جتمع حضري في املنطقة بكثافة سكانية تبلغ 3.5 
مليون نسمة، مما يجعل مدينة الدار البيضاء في املرتبة السابعة. كما 
البيضاء  الدار  مدينة  من  حجماً  أكبر  وجدة  حلب  مدينتي  ستصبح 
بحلول عام 2020، بينما تتقدم مدينة صنعاء من املرتبة احلادية عشر 
مليون   2.3 تبلغ  سكانية  بكثافة  احلضرية  التجمعات  أكبر  ضمن 
نسمة في عام 2010 إلى املرتبة السابعة، وذلك لدى تسجيلها لكثافة 

سكانية تبلغ 4.2 مليون نسمة بحلول عام 2025. 
وثمة العديد من املضامني التي تعكسها اإلحصاءات التي تسجلها 
هذه املدن على صعيد معدالت النمو النسبي واملطلق، حيث ستسجل 
في   35 بنسبة  منو  ملتوسط  املنطقة  في  احلضرية  التجمعات  أكبر 
املائة ما بني األعوام 2010 و 2025، مما يساهم في تسجيل 15 مليون 
آخر،  صعيد  وعلى  الكبيرة.  احلضرية  املراكز  هذه  في  إضافية  نسمة 
فتعد مدينة صنعاء املدينة التي سجلت أسرع وتيرة منو في املنطقة، 

املدن العربية الكبرى
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2010-25)%(2020-25)%(2025)000(2015-20)%(2020 )000(2010-15)%(2015)000(2010)000(املنطقة احلضرية 

11,00111,6636.0112,5407.5213,5317.9023.00القاهرة 
5,8916,61412.287,32110.698,0439.8536.53بغداد

5,1726,04616.897,00515.877,95313.5353.76اخلرطوم
4,8485,37310.835,8098.126,1966.6527.81الرياض

4,3874,7919.205,2018.555,6488.6028.73اإلسكندرية
3,2843,5377.733,8167.884,0656.5223.80الدار البيضاء

3,2343,56910.363,8688.384,1386.9727.95جدة
3,0873,51013.723,86410.084,2449.8337.49حلب

2,8003,09910.713,3718.773,5956.6628.43اجلزائر العاصمة
2,5972,91812.363,21310.113,5349.9836.06دمشق
2,3422,93425.293,58522.194,29619.8383.44صنعاء

2,3052,59212.452,7907.632,9565.9528.22مدينة الكويت
1,9372,0334.982,0902.782,1352.1410.21بيروت
1,8021,9739.452,1398.432,2886.9626.94الرباط

1,5671,77213.071,9349.182,0767.3632.52دبي
1,5001,79519.642,15620.122,58820.0672.54مقديشو

1,4841,64210.641,7898.961,9247.5629.67مكة املكرمة
1,4471,67615.841,88512.462,09210.9844.58املوصل
1,3281,53615.671,70210.821,88110.4841.63حمص

1,1081,1927.671,2867.861,3646.0123.12طرابلس
1,1041,23612.021,3519.271,4567.7831.93املدينة املنورة

1,0881,1869.001,2729.041,3647.2025.37عمان
1,0651,17310.091,2778.851,3717.3628.65فاس
1,0091,15814.711,30112.371,44711.2543.39إربيل

9281,02310.211,1148.961,1987.4729.06مراكش
9231,02310.811,13911.341,26711.2737.29البصرة 

9021,01312.361,1099.441,1977.9332.72الدمام
8971,06018.171,18011.271,30710.7845.66حماة

83698818.201,12113.421,24911.4449.39السليمانية
80992614.401,0169.771,0967.8535.43الشارقة

7708277.439029.059707.6426.11وهران
7678146.218646.149115.3418.76تونس

اجلدول 1: أكبر التجمعات احلضرية خالل الفترة ما بني األعوام 2010 – 2025 ومعدالت النمو على مدى نصف عقد من الزمن

حيث تشير التوقعات إلى احتمالية تسجيلها ملعدل منو بنسبة 83.4 
في املائة باملقارنة مع معدل النمو الذي سجلته في عام 2010. كما 
اخلطيرة  األزمة  وذلك في ظل  للقلق،  األمر مسألة مثيرة  يشكل هذا 
ضوء  وفي  النقية.  املياه  موارد  صعيد  على  املدينة  منها  تعاني  التي 
والطلب  العرض  مستويات  بني  ما  الناشئة  للفجوة  املتزايد  النمو 
النمو  معدالت  صنعاء  مدينة  حتقق  ألن  املرجح  غير  فمن  املياه؛  على 
املتوقعة، وذلك في ظل التوقعات بنشوء عمليات الهجرة البيئية قبل 

تعرض املدينة حلالة اجلفاف ونقص إمدادات املياه. 
األقاليم  في  منواً  األسرع  املدن  بني  الثانية  املرتبة  في  مقديشو  حتل 
السكانية  كثافتها  منو  احتمالية  إلى  التوقعات  تشير  فيما  الفرعية، 
من 1.5 مليون نسمة في عام 2010 إلى 2.58 مليوناً بحلول عام 2025، 
وذلك بنسبة منو تبلغ 72.5 في املائة. كما ستساهم العوامل اخلارجية 
هنا أيضاً في حتديد ما إذا كانت املدينة ستشهد هذا املعدل من النمو 
بالفعل، وذلك على عكس التوقعات احملتملة في مدينة اخلرطوم، والتي 
يرجح أن تشهد منواً من 5.1 مليون نسمة في عام 2010 إلى 7.9 مليوناً  
الذي  النمو  معدل  أن  بيد  املائة.  في   53.7 يعادل  ما  أو   ،2025 عام  في 
ستحققه مدينة اخلرطوم قد يتجاوز التوقعات املرتفعة بالفعل، حيث 
في  الهيدروكربوني  االقتصادي  النظام  تطور  كيفية  على  ذلك  يعتمد 
السودان، وعلى إمكانية التوصل التفاق عن طريق التفاوض مع جنوب 
املنح  وتقسيم  احلدود  ترسيم  مسائل  من  بكل  يتعلق  فيما  السودان 

الهيدروكربونية خالل فترة قصيرة نسبياً. 
أما املدن العربية األخرى والتي يرجح أن تسجل معدالت منو سكاني 
أعلى من املتوسط اإلقليمي خالل الفترة ما بني األعوام 2010 - 2025 
)45.66 في  املائة(، وحماة  )49.39 في  فتتضمن كالً من: السليمانية 
املائة(،  في   43.39( وإربيل  املائة(،  في   44.58( املكرمة  ومكة  املائة(، 

املائة(، و من غير املرجح أن تسجل مدينتا بيروت  )41.63 في  وحمص 
وتونس أي معدالت تذكر للنمو احلضري.

سجلت اجملاميع احلضرية في كل من بيروت ودبي النسبة األكبر من 
 33.3 و   45.5 بنسبة  وذلك  دولتيهما،  في  السكانية  الكثافة  مجمل 
في املائة في عام 2010، بينما استحوذت مدن أخرى على حصة أصغر 
املائة في مدينة  تباينت ما بني 4.6 في  والتي  من اإلجمالي السكاني، 
املوصل و 18.7 في املائة في مدينة بغداد. أما منطقة بيروت الكبرى، 
فقد سجلت ما نسبته 52.2 في املائة من مجمل الكثافة السكانية 
في لبنان، مقابل 42.8 في املائة في مقديشو و 39.9 في املائة في دبي 
وخالفاً  آخر،  جانب  من  دولتيهما.  في  السكانية  الكثافة  إجمالي  من 
املتوسطة  املدن  من  العديد  تتضمن  والتي  املنطقة  في  أخرى  لدول 
لبنان،  من  كل  في  واحدة  رئيسية  مدينة  وجود  لوحظ  فقد  الهامة، 
واإلمارات، والصومال، والتي تشكل موطناً للنسبة األكبر من الكثافة 

السكانية احلضرية والريفية على حد سواء.  
كما تراوحت معدالت النمو السنوي التي سجلتها املدن الكبرى في 
املائة،  في   3  –  1 من  ومعتدلة،  منخفضة  معدالت  بني  ما  املتوسط 
مدن  من  كل  في  النمو  من  متسارعة  وتيرة  تسجيل  لوحظ  حني  في 
حماة، وصنعاء، والشارقة، ودبي، وحمص، حيث تراوحت معدالت النمو 
على  بالقدرة  املدن  هذه  تتمتع  املائة. كما  6 في  4 و  بني  ما  املسجلة 
استيعاب أعداد أكبر من السكان، باإلضافة الستيعاب معدالت النمو 
وتونس،  القاهرة،  مدن  من  كل  سجلت  فقد  آخر،  جانب  من  اجلديدة. 
وطرابلس، ووهران، والدار البيضاء معدالت منو بطيئة وبنسبة تقل عن 
1 في املائة سنوياً، مما يدل على محدودية الفرص املتاحة لتحقيق املزيد 
من التوسع. إال أن وتيرة النمو املتوقعة في معظم املدن سوف تكون 

بطيئة نسبياً بحيث تتراوح ما بني 1 و 2 في املائة بحلول عام 2025.
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تؤثر على تشكل  التي  البارزة  السمات  إحدى  الهجرة  عمليات 
شتى الدول العربية، وذلك في ضوء تشكيل هذه الدول 
األعداد  ذلك، وفي ظل  لها. عدا عن  أو مستوردة  للعمالة  ملناطق مصدرة 
الكبيرة التي باتت تدخل سوق العمل ومبا يفوق قدرة األنظمة االقتصادية 
على استيعابها، فما من خيار لدى احلكومات سوى تشجيع سكانها ممن 

هم في سن العمل للبحث عن فرص عمل في أماكن أخرى. 
تال ذلك  النفط في عام 1974، وما  ارتفاع أسعار  أولى مراحل  وفي ظل 
في  الضخمة  املشاريع  تضمنت  والتي  طموحة،  تنموية  برامج  تنفيذ  من 
مجاالت البنية التحتية واملشاريع احلضرية التي اعتمدتها الدول املصدرة 
العاملة في كل من مجاالت املساحة،  انتقال األيدي  للنفط، فقد لوحظ 
ارتفاعاً  الفترة  تلك  املنطقة، حيث شهدت  تلك  إلى  واإلنشاء  والهندسة، 

ملحوظاً في األجور وأسعار مواد اإلنشاء. 
تتجلى اجلاذبية التي تتمتع بها دول اخلليج العربية باملزايا التي توفرها 
التوظيف املمنوحة في كل من اململكة العربية السعودية، وليبيا،  عقود 
املبلغ  توفير  املغترب على  املوظف  والتي تساعد  ودول اخلليج بشكل عام، 
حيث  أعوام،  سبعة  إلى  خمسة  غضون  في  سكنية  وحدة  لشراء  الالزم 

املوظف  ذلك في حال عمل  الالزمة لتحقيق  املدة  الفترة نصف  تعد هذه 
لبناء  الضخمة  األموال  رؤوس  ضخ  عمليات  أن  بيد  األصلي.  وطنه  في 
املساكن نتيجة هذه امليزة قد ساهمت في حدوث زيادة غير مسبوقة في 
أربعة أعوام في املناطق  أسعار األراضي، والتي تتضاعف قيمتها مرة كل 

الصغيرة احلجم، ومرة كل عامني في املدن الكبرى. 
ما  تراوحت  منو  معدالت  املدن  من  العديد  في  احلضرية  املناطق  شهدت 
بني 50 و 100 في املائة خالل الفترة ما بني األعوام 1975 و 1985، وذلك في 
ونشوء  احلضري  النمو  عمليات  إدارة  من  احمللية  السلطات  متكن  عدم  ظل 
املناطق العشوائية وتكاثرها. كما شهدت كل من مصر، واملغرب، وتونس، 
وسوريا خسارة آالف الهكتارات من األراضي الزراعية القيمة نتيجة توسع 
الدول املستقبلة للعمالة، فقد لوحظت  النمو احلضري. أما في  عمليات 
توجه  إلى  ذلك  يعزى  حيث  املغتربني،  املوظفني  أعداد  في  الكبيرة  الزيادة 
الدول لتطوير أنظمتها االقتصادية وتنويعها، ومضاعفة مشاريعها  تلك 
العمرانية الطموحة، والتي باتت تتضمن مشاريع البنية التحتية املميزة 

واملباني الشاهقة. 
من ناحية أخرى، ومنذ فترة التسعينيات، تزايد معدل اعتماد دول اخلليج 
واململكة العربية السعودية على العمالة الغربية املاهرة، مقابل اعتمادها 
تتطلب  ال  التي  واألعمال  املنزلية  األشغال  لتولي  اآلسيوية  العمالة  على 
مهارات عالية املستوى. كما باتت أعداد هذه العمالة تتجاوز أعداد املواطنني 
في جميع الدول، باستثناء السعودية، حيث تشير التوقعات إلى احتمالية 
في  اخلطيرة  والثقافية  واألمنية  االجتماعية،  التحديات  من  العديد  نشوء 
تلك الدول املضيفة في حال مواصلة هذه االجتاهات احلالية.كما سيتعني 
على الدول العربية النفطية إعادة النظر في سياسات العمالة، باإلضافة 
به  تقوم  مثلما  املعيشية،  ومستوياتهم  الوافدين  العمال  ظروف  لدراسة 

الدول األوروبية في الوقت احلاضر. 
عام  منذ  الناشئة  املالية  واألزمة  العراق،  في  املستمرة  االضطرابات  إن 
قد  األخيرة  اآلونة  ليبيا في  التي شهدتها  واحلرب  2007 وحتى عام 2008، 
بينت مدى تأثر الدول املصدرة للعمالة في حال عودة مواطنيها العاملني 
في اخلارج في وقت يشهد نشوء احلروب األهلية، وتقليص مستويات اإلنفاق 

العام واخلاص في الدول الغنية بالنفط. 
وقد أسفرت كل من حربي عام 1991 وعام 2003 في العراق والكويت عن 
عودة أكثر من مليوني عامل مصري إلى بالدهم، فضالً عن عودة أكثر من 
واألردنيني،  السوريني،  تأثر كل من  لوحظ  ليبيا. كما  1.5 مليون عامل من 
والفلسطينيني، والسودانيني، وحتى املغاربة جراء هذه احلروب. عالوة على 
ذلك، فإن اآلثار االقتصادية واالجتماعية الناشئة عن االضطرابات احلاصلة 
في أمناط الهجرة الدولية قد تكون شديدة للغاية،  وذلك في ظل عدم قدرة 
يعيل كل  ممن  العائدين  األفراد  استيعاب  احمللية على  االقتصادية  األنظمة 
احلاصل  االنخفاض  أن  أكثر. كما  أو  أفراد  خمسة  من  تتكون  ألسر  منهم 
في مستوى التحويالت املالية سوف يرتبط بضرورة توفير بعض املساعدات 

للعائدين. 
ترابط  أشكال  تكوين  في  تساهم  الوطنية  عبر  الهجرة  عمليات  إن 
واالجتماعية،      االقتصادية،  النواحي  من  ذلك  في  مبا  الدول،  مختلف  بني 
والثقافية، وإلى حد ما األيديولوجية. كما أنها تؤثر في ربط العالم العربي 
ببعضه البعض بقدر ما تساهم به العمليات التجارية إن لم يكن أكثر من 
ذلك، وعادة ما يعكس العمال املهاجرون العديد من مظاهر الثراء والتطور، 
عن  عدا  املضيفة،  الثرية  الدول  في  عديدة  لسنوات  قضائهم  بعد  وذلك 
أنها  إال  الدول،  تلك  في  السائدة  الثقافية  اجلوانب  من  للعديد  تشربهم 
غالباً ما تكون ناجمة عن فهم سطحي لثقافة تلك الدول نتيجة انحراف 
التفسير السليم لها، ولكن، فما من شك بأن التجربة التي خاضها أولئك 
لتأثيرها على  باإلضافة  الدول تعمل على عكس نظرتهم  األفراد في هذه 

منط حياتهم في دولهم األصلية.

1.4

مدينة دبي، االمارات العربية املتحدة. تستقطب الدول العربية النفطية أعداداً كبيرة 
من العمالة الوافدة. © فيليب الجن / شاتر ستوك

الهجرة عبر الوطنية 



17

النازحني تأثرت  واألف��راد  الالجئني  بهجرة  املنطقة  دول  معظم 
احلروب  من  العربية  الدول  من  الكثير  عانت  حيث  داخلياً، 
التدفقات  أملت بها، مما ساهم في دفع  التي  البيئية  والكوارث  األهلية 
التحوالت  هذه  تعد  كما  سواء.  حد  على  وخارجياً  داخلياً  السكانية 
العديد  استقرار  ظل  في  وذلك  احلضرية،  املناطق  على  كبير  تأثير  ذات 
املتاخمة  الضواحي  مناطق  أو  املدن  في  والنازحني  الالجئني  أولئك  من 
الذي يساهم في توليد معدالت الطلب اإلضافية على كل  لها، األمر 
من اخلدمات ومرافق البنية التحتية التي توفرها املدن. من جانب آخر، 
مبسألة  ترتبط  والتي  والهامة  الكبيرة  التحديات  من  العديد  فثمة 
إدماج أولئك األفراد ضمن النسيج احلضري وتوفير الدعم الكافي لهم.

الالجئون

واألراض��ي  ولبنان،  العراق،  من  كل  في  الناشئة  النزاعات  إن 
من  بالعديد  دفعت  قد  والسودان  والصومال،  احملتلة،  الفلسطينية 
السكان للهجرة نحو مناطق أكثر أمناً، فمنذ فترة الثمانينيات؛ اضطر 
أكثر من مليوني عراقي للهجرة هرباً من حالة انعدام األمن واالستقرار 
باإلضافة  والثانية،  األولى  اخلليج  وحربي  إيران،  مع  احلرب  عن  الناجمة 

ألشكال العنف املذهبي الناشئة في البالد. 
في  أو  احلضرية  املناطق  في  الالجئني  معظم  يستقر  ما  وعادة 
اخمليمات التي مت إنشاؤها منذ البداية على أطراف املدن. عالوة على ذلك، 
فيستضيف األردن الالجئني من كل من األراضي الفلسطينية احملتلة، 
للتقديرات  الالجئون وفقاً  وأخيراً سوريا: حيث يشكل  والعراق،  ولبنان 
نحو 25 في املائة من اإلجمالي السكاني في مدينة عمان. كما يشكل 
والفلسطينيني،  واألكراد،  العراقيني،  الالجئني  للعديد من  لبنان وجهة 
العراقيني  السكان  حيث  من  األكبر  النسبة  سوريا  سجلت  حني  في 

والالجئني الفلسطينيني والذين يفرون حالياً من سوريا. 
يشكل الالجئون في دول اجلنوب نسبة كبيرة من السكان املهاجرين 
من  معظمهم  تدفق  ممن  وجيبوتي،  واليمن،  السودان،  من  كل  في 
استقبلت  فقد  العربي،  املغرب  منطقة  في  أما  وإثيوبيا.  الصومال 
منطقة  في  الدائر  النزاع  من  هربوا  ممن  الصحراويني  الالجئني  اجلزائر 
جتمعات  أكبر  والكويت  السعودية  سجلت  بينما  الغربية،  الصحراء 

لالجئني في دول اخلليج.

ً األشخاص النازحون داخليا

واجلنوب  املشرق  منطقتي  في  وبخاصة  الدول،  من  العديد  توجد 
داخلياً  النازحني  السكان  مسألة  مع  للتعامل  اضطرت  والتي  العربي، 

نتيجة حلاالت الصراع، والكوارث الطبيعية، أو التدهور البيئي. 
حرب  نهاية  منذ  نسمة  مليون   1.9 حوالي  نزوح  العراق  سجل  وقد 
الثانية، في حني شهدت لبنان الكثير من عمليات النزوح لدى  اخلليج 
في  أساسي  بشكل  النازحني  أولئك  تركز  حيث  األهلية،  احلرب  اندالع 
مدينة بيروت، األمر الذي أدى إلى زيادة التوسع العمراني غير الرسمي 
في محيط املدينة. أما في منطقة دول اجلنوب، فقد اضطر العديد من 
النزاعات  أدت  حيث  داخلياً،  للنزوح  والصوماليني  السودانيني  السكان 
السكان  نزوح  إلى  مقديشو،  في  وبخاصة  البالد،  جنوب  في  الناشئة 
ومدينة  وبونتالند،  الند(،  )صومالي  الصومال  أرض  جمهورية  نحو 
مييل  ما  فعادة  لذلك،  إضافة  مقديشو.  غرب  شمال  الواقعة  أفغوي 
عن  عوضاً  لها  توجهوا  التي  املدن  في  للبقاء  املستوطنني  من  الكثير 
العودة إلى ديارهم، مما يساهم في نشوء املزيد من الضغوط على مرافق 

البنية التحتية العامة. 

1.5

من جانب آخر، وفي أعقاب التوقيع على اتفاقية السالم الشامل في 
السودان، فقد مت تسجيل عودة نحو مليوني نسمة إلى جنوب السودان. 
كما يرجح أن تساهم عملية تقسيم البالد في عودة نحو 3.5 مليون 
انتقال نحو  مهاجر والجئ إلى قراهم التي تقع في اجلنوب، فضالً عن 
800 ألف نسمة من مناطق اجلنوب إلى الشمال، حيث يستقر العديد 
فيما  أما  اخلرطوم.  مدينة  في  سيما  ال  احلضرية،  املناطق  في  منهم 
مييلون  ما  فعادة  دارفور،  منطقة  داخل  املتنقلني  باألشخاص  يتعلق 
احتالل  إلى  ذلك  يعزى  حيث  أيضاً،  احلضرية  املناطق  في  لالستقرار 

األراضي وتدمير احملاصيل الزراعية في املناطق الريفية.
املدن  إلى  الريفية  املناطق  من  الهجرة  عمليات  نشأت  سوريا،  وفي 
إلى  التقديرات  تشير  حيث  البيئي،  والتدهور  اجلفاف  حاالت  بسبب 
هجرة ما بني 200 إلى 300 ألف نسمة من املناطق الواقعة في شمال 
شرق البالد إلى املدن، بينما ساهمت الكوارث الطبيعية كالفيضانات 

في نزوح األفراد داخلياً في كل من اليمن وجزر القمر.

أطفال فلسطينيون في مخيم شاتيال لالجئني في مدينة بيروت، لبنان. © صادق نحوليك / آي 
ستوك

الالجئون والنازحون داخلياً
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تأثير تغير املناخ على إمدادات املياه

اإلصدار الرابع للتقرير اإلقليمي الذي يعده الفريق احلكومي يشير 
الدولي املعني بتغير املناخ إلى ارتفاع درجات احلرارة باإلضافة 
إفريقيا بحلول  لزيادة معدالت اجلفاف في منطقة الشرق األوسط وشمال 
نهاية هذا القرن، وبصورة عامة، تشير التوقعات إلى أن املنطقة سوف تصبح 
أكثر دفئاً بتسجيل درجتني مئويتني إضافيتني بحلول عام 2050 وبأربع درجات 
مئوية بحلول عام 2100، إضافة إلى انخفاض إجمالي منسوب تدفق املياه في 

املنطقة بنسبة تتراوح ما بني 20 و 30 في املائة بحلول عام 2050. 25 
وتبني النماذج املعدة خصيصاً لهذه املنطقة إلى احتمالية ارتفاع درجات 
احلرارة في منطقة املشرق مبعدل 2.5 و 3.7 درجة مئوية في موسم الصيف، 
وما بني 2 و 3.1 درجة مئوية في موسم الشتاء بحلول عام 2050. أما في 
منطقة املغرب العربي، فسوف يساهم تغير املناخ في تغيير موقع هبوب 
لهطول  السنوي  املتوسط  خفض  في  بدوره  سيساهم  مما  الغربية،  الرياح 

األمطار بنسبة 12 في املائة بحلول عام 2030. 
وتيرة وشدة  زيادة  االجتاهني في  لذلك، فسوف يساهم كال هذين  إضافة 
الظروف املناخية املتطرفة، وخصوصاً على صعيد حاالت اجلفاف احلاد. كما 
تشير النماذج أيضاً إلى احتمالية ارتفاع منسوب مياه البحار بنسبة تتراوح 
ما بني 0.1 و 0.3 متراً بحلول عام 2050، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة تسرب املياه 
املاحلة إلى طبقات املياه اجلوفية الساحلية الهامة، مبا في ذلك في قطاع غزة.

هذه  نتيجة  البالغة  السلبية  التأثيرات  من  العديد  ستنشأ  كما 
املزارعني  تهجير  خالل  من  العربية  املدن  على  ستنعكس  حيث  التغيرات، 
الغذائية،  الواردات  وزيادة  التحضر،  عمليات  عن  الناجمة  الضغوط  وزيادة 

املياه، مما  ندرة  من  املياه في منطقة تعاني أصالً  توفر  واحلد من مستويات 
الساحلية  املناطق  في  الفيضانات  حدوث  احتمالية  زيادة  في  سيساهم 
زيادة  العربية، فضالً عن  الدول  الغالبية العظمى من سكان  حيث تقطن 

مستويات الطلب على مصادر الطاقة ألغراض التبريد وحتلية املياه. 
وفيما يتعلق مبنطقة املشرق، فقد رجحت إحدى الدراسات التي مت إعدادها 
إحتمالية مساهمة تغير املناخ في خسارة الدول لنسبة تتراوح ما بني 1 و 7 
في املائة من إجمالي الناجت احمللي. كما أن مجمل هذه الضغوط سوف تؤدي 
إلى رفع التكلفة املعيشية في املدن، األمر الذي سيتجاوز في نهاية املطاف 
قدرة احلكومات في املنطقة على دعم تلك التكاليف املترتبة، ولذلك، فمن 

احملتمل أن يساهم تغير املناخ في زعزعة االستقرار في املنطقة.

األمن املائي والغذائي

يشكل العالم العربي إحدى أكثر املناطق شحاً باملياه في العالم أجمع، 
حيث بلغ معدل النصيب الفردي من مجمل موارد املياه العذبة املتجددة ما 
مجموعه 2000 متراً مكعباً. كما يتم استخدام ما بني 8 و 10 في املائة من 
املياه لالستهالك املنزلي، 5 و 7 في املائة لألغراض الصناعية، و85 في املائة 

للزراعة، مما يجعل هذا القطاع األكثر ضعفاً في ظل تغير املناخ. 26 
من جانب آخر، تشير النماذج إلى احتمالية تدني مستويات اإلنتاج الغذائي 
احمللي بنسبة 10 إلى 20 في املائة في املنطقة نتيجة لتغير املناخ، بيد أن هذه 
النسبة سوف تبلغ 40 في املائة في دول أخرى مثل املغرب.27  كما سيكون 
العمل  قاعدة  الزراعي  القطاع  يشكل  حيث  الدول  على  هائل  تأثير  لذلك 

األساسية، مثلما هو احلال في اجلزائر، ومصر، واملغرب، وسوريا، واليمن. 

1.6

الشكل 4: معدل تركز سكان املدن في املناطق الساحلية املنخفضة على املستوى الوطني

املرجع: املرصد احلضري العاملي التابع لبرنامج املوئل 2008
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األمن اإلقليمي للطاقة، والغذاء واملياه في املناطق احلضرية
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الشكل 5: املعدالت املتاحة من إمدادات املياه املتجددة والنصيب الفردي من إجمالي املياه املسحوبة

املرجع: اإلحصاءات املائية الصادرة عن الفاو 

الشكل 6: مستوى تأثر الدول العربية وفقاً ملستوى اعتمادها على استيراد احلبوب ووضعها املالي

املرجع: البنك الدولي. "حتسني مستويات األمن الغذائي في الدول العربية". 
واشنطن العاصمة: البنك الدولي، 2009.
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تعمل معظم الدول العربية بالفعل على استيراد ما يزيد عن 50 في املائة 
من مجمل احتياجها الغذائي، األمر الذي يجعل املنطقة عرضة للصدمات 
التي تطرأ على أسعار األغذية على مستوى العالم. كما بلغ مؤشر أسعار 
املواد الغذائية األساسية لدى منظمة األغذية والزراعة )الفاو( درجات حادة 
للغاية في عام 2008 مسجالً 185 نقطة، و 209 نقاط في عام 2011، حيث 
يشكل ذلك زيادة مبا مجموعه 100 نقطة مقارنة مع الفترة ما بني األعوام 

 28 .2004 – 2002
تعاني كل من منطقة القرن اإلفريقي واليمن من اجلفاف في الوقت احلاضر، 
الفقراء  اإلنسانية. كما يعد  األزمات  يؤدي لنشوء  ما كان  الذي غالباً  األمر 
في املدن، واملزارعون من غير أصحاب األراضي وغيرهم من أصحاب األراضي 
الدول العربية األخرى عرضة خملاطر جمة.  الصغيرة في مناطق األرياف في 
عدا عن ذلك، وبالرغم من نشوء تلك الصدمات نتيجة التقارب في األحداث 
املؤسفة، ولكن الظواهر اجلوية املتطرفة والناشئة في شتى أنحاء العالم، 

إلى جانب التكلفة املتزايدة للموارد النفطية - التي تشكل عنصراً رئيسياً 
ضمن قطاعات صناعة األسمدة والنقل – سوف جتعل هذه الصدمات أكثر 
نتيجة  املنطقة  في  الغذاء  على  الطلب  مستويات  تزايد  ظل  في  شيوعاً 

عمليات التوسع احلضري والتطور االقتصادي احلاصلة.
الغذائية  املواد  أسعار  الرتفاع  احلكومية  االستجابة  كانت  ما  وعادة 
باتت  والتي  الغذائية،  املواد  ودعم  العام  القطاع  أجور  رفع  في  تتمثل 
تشكل في الوقت احلالي 1.8 في املائة من إجمالي الناجت احمللي في بعض 
الدول. إال أن هذه املعايير تبدو غير حقيقية وتضخمية، وعادة ما تخفق 
التراجع عنها في حال  الفقيرة، عدا عن صعوبة  في استهداف الشرائح 
تراجع أسعار املواد الغذائية. إال أنه ثمة إحتمالية ألن تتمكن دول اخلليج 
آلية  على  احلفاظ  من  الكافية،   املالية  بالفوائض  تتمتع  والتي  العربية، 
الدعم هذه، في حني لن تتمكن الدول األخرى التي تعاني من العجز املالي 
واالعتماد الكبير على الواردات من احلبوب من حتقيق ذلك، حيث سيتعني 
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املرجع: مت اإلقتباس من بيانات منظمة األغذية و الزراعة، 2008، صندوق النقد الدولي، 2008، البنك الدولي، 2008.
مالحظة: يتم قياس مستوى اإلعتماد على موارد احلبوب من واردات احلبوب الصافية / املعدالت اإلجمالية إلستهالك احلبوب.

* مت احلصول على األرصدة املالية لعام 2007 من صندوق النقد الدولي. تعود أحدث إحصائيات الفاو لعام 2005.
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عليها تنفيذ االستجابة الالزمة من خالل تطوير شبكات األمان الالزمة. 
تقوم دول اخلليج باإلستثمار وبشكل كبير في القطاع الزراعي في الدول 
التي متتلك إمدادات مائية غير مستغلة، والتي تقع في مواقع قريبة، وتتمتع 
بروابط ثقافية وسياسية مع دول اخلليج، كالسودان وتركيا على سبيل املثال. 
عالوة على ذلك، فثمة العديد من اجلهود الهامة والتي يتم تنفيذها على 
كل من املستويات الدولية والوطنية، حيث تهدف هذه اجلهود لزيادة مستوى 

الكفاءة الزراعية بغية التخفيف من التأثيرات الناجمة عن تغير املناخ.

التخفيف من تأثير الطاقة وأشكال التكيف

أعلى  بإحدى  األوسط  والشرق  إفريقيا  شمال  منطقتي  من  كل  تتمتع 
إمكانات إنتاج الطاقة املتجددة على مستوى العالم. كما يجري تنفيذ مبادرتني 
رئيسيتني لبناء منشآت خاصة بإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لنقل 
الطاقة إلى أوروبا لتمكينها من الوفاء بالتزامها للحد من بصمتها الكربونية.

إن برنامج الطاقة الشمسية املركزة الذي يجري تنفيذه في الوقت احلاضر 
من قبل البنك الدولي بتكلفة إجمالية تبلغ 750 مليون دوالراً يهدف إلى توليد 
ما مجموعه 20 غيغا واط من الطاقة الشمسية املركزة في جميع أنحاء 
منطقة البحر األبيض املتوسط بحلول عام 2020، والتي ستتركز معظمها 
املقترحة  "ديزرتيك"  مبادرة  أما  العربي.  واملشرق  املغرب  منطقتي  دول  في 
بتكلفة تقدر مبليارات الدوالرات، والتي سيتم تنفيذها من قبل مجموعة من 
الشركات األوروبية واجلزائرية، وأبرزها شركة "ميونيخ ري"؛ فإنها تهدف إلى 
إنشاء شبكة مكونة من مرافق خاصة لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة 
)منطقة  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  أنحاء منطقة  في جميع  الرياح 
النطاق  الواسعة  تنفيذ مجموعة من اخلطط  ذلك  املينا(، بحيث يتضمن 

بحلول عام 2012، حيث مت البدء بتنفيذ املشاريع في املغرب. 
وتعتمد هذه املشاريع على أطر التعاون السياسي بني الدول، والتي عملت 
بعض منها على إغالق احلدود فيما بينها. إال أنه وفي حال مت حتقيق النجاح 
على هذا الصعيد، فإنها سوف تساهم في تعزيز قاعدة العمالة باإلضافة 
اخلليج  دول  بدأت  كما  املضيفة.  الدول  في  االقتصادية  األنظمة  لتنشيط 
ضمن  وذلك  املتجددة،  والطاقة  النووية  الطاقة  مجاالت  في  باالستثمار 

املساعي الرامية خلفض مستويات اإلنتاج النفطي. 
عالوة على ذلك، فتمثل مدينة مصدر إحدى أبرز االبتكارات الناشئة في 
املنطقة ضمن هذا اجملال، حيث تقع هذه املدينة على مسافة 17 كيلومتراً 
بني  ما  تتراوح تكلفته  الذي  املشروع  أبو ظبي. كما يهدف هذا  من مدينة 
15 - 30 مليار دوالراً أمريكياً إلنشاء مدينة خالية من اخمللفات، وخالية من 
الطاقة املستوردة، وبكثافة سكانية تبلغ 40 ألف نسمة و70 ألفاً من األيدي 
العاملة. من جانب آخر، تعكس املدينة العديد من التصاميم املستقبلية 
كاستخدام املركبات الصغيرة التي تسير حتت األرض. كما ميكن أن تساهم 
والتصاميم احلضرية للمدينة في إحداث  التكنولوجية  االبتكارات  كل من 

حتول هام في املنطقة.

التكيف مع تغير املناخ

الزراعي  يتركز الدعم الدولي املتأتي للدول العربية على عمليات اإلنتاج 
والثروة السمكية، فضالً عن التركيز على استدامة املناطق الساحلية. كما 
توجد العديد من االستثمارات الكبيرة التي يتم تنفيذها في الوقت احلالي 
في جميع أنحاء املنطقة بهدف تعزيز عمليات معاجلة املياه العادمة وإعادة 
شبكات  في  املياه  من  الفاقد  مستويات  من  للحد  باإلضافة  استخدامها، 

التوزيع. 
وتتمتع دولة اإلمارات بالصدارة بني مختلف دول اخلليج على صعيد اجلهود 
املبذولة لالستعداد ملواجهة تغير املناخ، وذلك في ضوء تواجد نحو 85 في 
البنية  مرافق  من  املائة  في   90 عن  يزيد  وما  السكاني  اإلجمالي  من  املائة 
التحتية على بعد بضعة أمتار من مستوى سطح البحر. ووفقاً للتصنيف 
الذي مت إعداده في عام 2010 ملستوى تأثر الدول بتغير املناخ باالعتماد على 
األكثر  الدول  قائمة  فإن  الناشئة؛  اخملاطر  مع  التكيف  على  منها  كل  قدرة 
عرضة للمخاطر في العالم أجمع قد تضمنت كالً من جزر القمر، والصومال، 
واليمن ضمن املراتب اخلمس األولى. عدا عن ذلك، فسوف تتطلب هذه الدول 
دولياً فيما يتعلق باملسائل التقنية، باإلضافة حلاجتها  بشكل خاص دعماً 
لتنفيذ عمليات بناء القدرات املؤسسية فيما يتعلق بتوفر املرونة الكافية 

للتكيف مع تغير املناخ.

يعد أصحاب املزارع الصغيرة في اليمن أكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن تغير املناخ © روبرت بول فان بيتس / شاترستوك
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الدول تشكل  في  الهامة  السمات  إحدى  التنمية  محاور 
املشرق  منطقتي  من  كل  دول  في  سيما  ال  العربية، 
على  واالزدهار  النمو  مظاهر  احلضرية  املناطق  شهدت  حيث  واملغرب، 
مر التاريخ على طول ضفاف األنهار والطرق التجارية. كما أن شبكات 
الطرق  غطت  قد  الوطنية  احلدود  عبر  أحياناً  واملمتدة  احلديثة  النقل 
السريعة التي تربط املدن الرئيسية عبر األراضي اجلرداء. من جانب آخر، 
فهنالك منوذجني اثنني من التحضر في املنطقة: أولهما األقاليم الكبرى 
املوسعة، والتي تتمحور حول مدينة واحدة، وثانيهما األقاليم احلضرية 
خالل  من  عمرانياً  املترابطة  املدن  من  جملموعة  تستند  والتي  الكبرى، 

شبكات النقل املتعددة الوسائط.
تعتبر منطقة القاهرة الكبرى أكبر إقليم موسع في العالم العربي، 
تقع  كما  نسمة.  مليون   20 بنحو  سكانية  كثافة  سجلت  والتي 
بعدة  تتصل  والتي  النيل،  دلتا  من  اجلنوبية  احلافة  على  املنطقة  هذه 
السويس،  وقناة  بورسعيد،  مدن  من  كل  خالل  من  إستراتيجية  محاور 
مدينتي  من  كل  بني  ما  الرابط  احملور  مسافة  وتبلغ  واإلسكندرية، 
من  قدر  بأكبر  ويحظى  كيلومتراً،   225 نحو  والقاهرة  اإلسكندرية 

األهمية في شتى أنحاء املنطقة العربية.
أصغر  ولكنها   ، العربي  املشرق  في منطقة  أخرى هامة  ممرات  وثمة 
عمان  ومحور  سوريا،  في  حمص    - دمشق  محور  ذلك  في  مبا  نطاقاً، 
العربي، فتشكل منطقة  املغرب  األردن. أما في منطقة  – الزرقاء في 

الساحل اجلنوبي للبحر األبيض املتوسط احملور الرئيسي والرابط ما بني 
شرق وغرب املنطقة، في حني تخدم منطقة القنيطرة – اجلديدة كاملمر 
هذا  وضمن  واجلنوب.  الشمال  مناطق  بني  ما  والرابط  األبرز  الرئيسي 
اإلطار، فيمكن اإلشارة أيضاً إلى مدينة طنجة، والتي تتمتع باملنطقة 

التجارية احلرة والناشئة مؤخراً كأحد األقاليم الكبرى املوسعة.
توجد العديد من املشاريع قيد التنفيذ في الوقت الراهن بهدف حتسني 
مستوى التكامل اإلقليمي من خالل إنشاء شبكات أفضل للطرق والسكك 
احلديدية، والشبكات الكهربائية، فضالً عن تطوير كل من اإلجراءات التجارية 
واجلمركية. بيد أنه وبالرغم من الصعوبات التي تواجه عمليات تنفيذ هذه 
اجلهود؛ إال أن إنشاء شبكات البنية التحتية املنظمة ميكن أن يساهم في 

نشوء أقاليم حضرية كبرى جديدة في املنطقة العربية.
أما في منطقة املشرق، فقد طرح البنك الدولي مقترحاً حول تنفيذ 
وهي:  محاور،  ثالثة  طول  على  النقل  مجال  في  رئيسية  استثمارات 
األوروبي  االحتاد  دول  بني  ما  سيربط  والذي  جنوبي،   – شمالي  محور 
ودول مجلس تعاون اخلليج العربية عبر كل من تركيا، وسوريا، واألردن، 
باإلضافة حملورين اثنني يربطان ما بني املناطق الشرقية والغربية، بحيث 
فتعمل  لذلك،  إضافة  العراق.  مع  السورية  املوانئ  ربط  ذلك  يتضمن 
العربية على إعداد مجموعة من اخملططات  دول مجلس تعاون اخلليج 
بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليار دوالر لتطوير قطاع السكك احلديدية، 
احلديدية  السكك  تنفيذ مشروع إلنشاء شبكة  ذلك من خالل  مبا في 
الكويت، فضالً  والتي متتد من مدينة مسقط وحتى مدينة  اإلقليمية 
عن ربطها بالسكك احلديدية في منطقتي املشرق واملغرب، إلى جانب 
إنشاء شبكة أخرى للربط ما بني كل من مدن جدة، والرياض، والبحرين. 
والتنسيق  التخطيط  أكبر من  التجمعات تتطلب قدراً  إدارة هذه  إن 
احلكومي أيضاً، بحيث يتم حتقيق التكامل أفقياً ورأسياً على حد سواء. 
وقد عملت الدول على التركيز مجدداً على كل من اخلطط اإلستراتيجية 
واألطر املكانية والعمرانية على املستويني الوطني واإلقليمي، وذلك في 
أعقاب الوتيرة السريعة لعمليات النمو احلضري، ونشوء املمرات احلضرية، 
على  املثال  سبيل  على  األردن  عملت  اخلطيرة. كما  البيئية  والتحديات 
إطالق أول مخطط رئيسي وطني الستخدام األراضي في عام 2006، جنباً 
إلى جنب مع إطالق اخملططات الرئيسية اخلاصة بثماني بلديات كبرى. أما 
في لبنان، فقد مت اإلعالن عن أول مخطط عمراني وطني في عام 2005، 

تليها ليبيا في عام 2006 واملغرب في عام 2008.
املدن  إلى  النمو  توجيه  ض��رورة  اخملططات  هذه  مختلف  تعكس 
املتوسطة للتخفيف من وطأة الضغوط التي تتعرض لها املدن الرئيسية، 
االقتصادي.  التنويع  آليات  وتعزيز  املدن،  في  العام  النقل  قطاع  وحتسني 
عالوة على ذلك، فإن مفهوم األقطاب التكنولوجية أو اجملاميع الصناعية 
في كل من  رواجاً  تلقى  باتت  قد  الفائقة  التكنولوجية  املستويات  ذات 
املغرب ومصر، واللتان قد علمتا على إعداد مجموعة من اخلطط اخلاصة 
مبجاميع مختلفة في املدن املتوسطة، والتي تعتمد على املوارد التعليمية 

والصناعية املتاحة.
الصعيدين  من  كل  على  التعاون  أطر  تعزيز  على  دول  عدة  تعمل 
مع  بالتوازي  وذلك  والتنمية،  التخطيط  مجاالت  في  واحمللي  الوطني 
يساهم  الذي  األمر  اإلقليمي،  املستوى  على  إعدادها  يتم  التي  اجلهود 
وعلى  احملافظات  مستوى  على  التخطيط  مؤسسات  نشوء  في  بدوره 
صعيد  على  احمللية  اإلدارات  متكني  عن  عدا  الفرعي،  الوطني  املستوى 
إعداد اخلطط اخلاصة بها وتنفيذها. كما عملت سوريا على نشر قانون 
وطني خاص بالتخطيط اإلقليمي، باإلضافة لإلعالن عن تشكيل جلنة 
لوضع  تهدف  والتي   2010 عام  في  اإلقليمي  للتخطيط  جديدة  عليا 
إطار وطني خاص بتنفيذ عمليات التخطيط املتكاملة. إال أنه وفي ظل 
توسع احملاور احلضرية خارج احلدود الوطنية، فسوف تنشأ حاجة متزايدة 

لتحقيق التعاون على املستوى الدولي. 
�يربط الطريق الدائري مدينة القاهرة بأكبر احملاور احلضرية في الدولة.

© أد ميسكينز / ويكيميديا كومنز

احملاور اإلقليمية وأطر التعاون
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وذلك في يعتبر  العربية،  للدول  العام 2011 عاماً مفصلياً 
التي  املدنية  االضطرابات  عن  الناجمة  اآلثار  ضوء 
الناجمة  التأثيرات  مجموعة  ساهمت  حيث  الدول،  هذه  شهدتها 
عن عمليات التحرير االقتصادي غير املتوازنة، والتكامل اجلزئي ضمن 
النظام العاملي في توفير الفرص جملموعة محددة والتي تتمتع بكل 
فإن  أخرى،  جهة  من  الثروات.  لصنع  الالزمة  والعالقات  القدرة  من 
الزيادة احلاصلة في أسعار املواد الغذائية األساسية على مدى العقد 
أسعار  في  احلاد  االرتفاع  نتيجة  أكبر  بشكل  تفاقمت  قد  املاضي 
القمح  الستيراد  احلاجة  أدت  حيث  املاضيني،  العامني  خالل  السلع 
بأسعار مضاعفة عن العام السابق إلى إرهاق امليزانيات احلكومية، 

مما أدى بدوره الرتفاع أسعار املواد الغذائية. 
البالغة،  الصعوبات  من  العديد  الفقيرة  الشرائح  واجهت  وقد 
على  توفيره  يتم  الذي  احلكومي  الدعم  حجم  من  بالرغم  وذلك 
في  احلاصل  التفاقم  لوحظ  فقد  ذلك،  عن  مستدام. عدا  غير  نحو 
الشعور بأشكال التفاوت االجتماعي، والظلم، والفساد ضمن نظم 
احلكم، وذلك في ضوء اتساع الفجوة احلاصلة في مستويات الدخل، 
واالرتفاع احلاد في معدالت البطالة بني القوى العاملة ضمن الفئة 

العمرية من 15 إلى 25 عاماً. 
كما نهض الشباب للتعبير عن احتجاجهم على الوضع السائد 
وللمطالبة بتنفيذ اإلصالحات الالزمة لتحقيق العدالة االجتماعية 
والشفافية السياسية. إال أنه قد كانت هنالك جماعات أخرى والتي 
نهضت للمطالبة بخفض أسعار املواد الغذائية، وتوفير فرص العمل 
العدالة  حتقيق  فإن  لذلك،  إضافة  التكلفة.  امليسورة  واملساكن 
االجتماعية يتطلب توفير الفرص الالزمة لكسب األجور املعيشية، 
وإليجاد السبل الالزمة للنهوض ومتكني كالً من الشرائح الضعيفة 
السياسية؛  الشفافية  بتحقيق معيار  يتعلق  واملهمشة. أما فيما 
توفير  جانب  إلى  متثيلية،  حكومة  تشكيل  ذلك  يتطلب  فسوف 
الضمانات القانونية التي تكفل احلقوق الفردية، باإلضافة لتفعيل 

معيار املساءلة في مجال احلكم. 
وباستثناء دول اخلليج العربية؛ فيمكن اإلشارة هنا إلى دور كل من 
األهداف  حتقيق  دون  حتول  والتي  واالقتصادية  الدميوغرافية  احلقائق 
االجتماعية السامية في املناطق األخرى من العالم العربي. بيد أنه 
قد بات من الواضح متاماً بأن خلق فرص العمل اجلديدة يشكل الهدف 
اإلستراتيجي الذي يتعني أن يحظى باألولوية من قبل احلكومات، بدالً 
وتنمية  العقاري  التطوير  مجاالت  في  لالستثمار  األولوية  منح  من 
توفير  ضرورة  األمر  هذا  يطرح  كما  احلضرية.  املناطق  في  األراضي 
من  كالً  الستقطاب  السعي  جانب  إلى  احمللية،  للمشاريع  الدعم 

االستثمارات احمللية واألجنبية. 
االحتجاجات،  تلك  استيعاب  في  جنحت  التي  احلكومات  إن 
واحلكومات االنتقالية اجلديدة التي حلت محل األنظمة التي فقدت 
لالستجابة  الالزمة  اإلصالحات  بتنفيذ  تعهدت  قد  مصداقيتها، 

للمطالب الشعبية، مبا في ذلك من خالل: 
• احلد من النفوذ الواسع للسلطة التنفيذية، 	
• وضع حدود ملدد الوالية،	
• تأسيس نظام فعال ومتعدد األحزاب، بحيث يكون قادراً على 	

التعبير عن وجهات النظر املتباينة دون خوف من العقاب،
• االنتخابي، 	 التمثيل  مجاالت  في  املتساوية  الفرص  ضمان 

االنتماءات  عن  النظر  بصرف  وذلك  العامة،  والوظائف 
السياسية،

• ضمان استقالل القضاء،	
• احترام حقوق اإلنسان،	
• تعزيز احلوار بني مختلف القوى السياسية من أجل التوصل 	

إلى توافق في اآلراء، بدالً من فرض منبر خاص والذي تهيمن 
عليه القوى األكثر صخباً واألكثر نفوذاً في اجملال السياسي. 
احلضري،  احلكم  عمليات  على  تأثيراً  األكثر  احمللي  املستوى  ويعد 
حيث ميكن ترجمة املطالب التي يعبر عنها املتظاهرون إلى مطالب 

بتحقيق الالمركزية على صعيد السلطات واملوارد، على أال يقتصر 
إلى  يشير  مما  املركزية.  للخدمات  العادل  التوزيع  إعادة  على  ذلك 
سيطرة محلية أكبر على الشؤون احمللية من قبل كل من احملافظني، 

ورؤساء البلديات، واجملالس احمللية املنتخبني. 
من ناحية أخرى، وعلى الرغم من أن االحتجاجات الناشئة في كل 
املطالب  ولكن  والديني،  العرقي  الطابعني  تخلو من  تكن  لم  مكان 
املستوى  على  اإلدارية  االستقاللية  من  املزيد  لتحقيق  تدعو  التي 
بعض  وجود  ظل  وفي  النطاق.  وواسعة  حقيقية  كانت  قد  احمللي 
الدول  في  احمللية  اجملالس  تشكيل  يتم  ما  عادة  أنه  إال  االستثناءات، 
ورؤساء  احملافظني  من  كل  تسمية  تتم  بينما  باالنتخاب،  العربية 
البلديات بالتعيني. بيد أنه وفي املناطق التي شهدت استمرار نظام 
احلزب السياسي الواحد أو تركز السلطتني السياسية واالقتصادية 
بيد احلزب السياسي احلاكم، فإن اجملالس احمللية املنتخبة قد فقدت  
شرعيتها مبثابة املمثل الوحيد واحلقيقي للشعب. وفي مصر، فقد 
ضوء  في  القائمة  احمللية  اجملالس  حل  املتظاهرين  مطالب  تضمنت 
تتسم  التي  السلطة  مكونات  كأحد  واسع  نطاق  على  اعتبارها 

بالفساد.
وفي كل من سوريا ومصر، يتم انتخاب أعضاء اجملالس احمللية، في 
حني يتم تعيني رؤساء البلديات في مصر، بينما يقوم أعضاء اجملالس 
احمللية في سوريا بانتخاب رؤساء اجملالس من بني األعضاء أنفسهم. 
أوالً  املسؤولني:  من  اثنني  بني  الدور  تقسيم  فيتم  املغرب،  في  أما 
و"رئيس"  أمنية،  بصالحيات  ويتمتع  تعيينه،  يتم  الذي  "احملافظ" 
البلدية،  اخلدمات  إدارة  مهام  يتولى  والذي  املنتخب،  احمللي  اجمللس 

والتفاعل مع السكان، والرقابة على املوازنة. 
كما جتدر اإلشارة هنا إلى نقطة الفتة، حيث أكدت األحداث األخيرة 
احلكومات  غياب  ظل  في  الكفاءة  عدم  مظاهر  تأصل  إلى  الناشئة 
املوحدة في املناطق احلضرية الكبرى. كما أن التنسيق املطلوب ما 
لدى  تهاوى  قد  العاصمة  منطقة  في  احمللية  اجلهات  مختلف  بني 
نشوء احلاجة إلدارة األزمات، حيث لم تتمكن مختلف شرايني احلياة 
األساسية، كنظم النقل، وشبكات املرافق واخلدمات العامة، وآليات 
املساعدة في حاالت الطوارئ، من االستجابة للمطالب املتزايدة لدى 
مواجهة كالً من االضطرابات واملعوقات التي لم تكن في احلسبان. 

لقد شهدت منطقة القاهرة الكبرى واملمتدة بني ثالث محافظات 
نيسان   / أبريل  شهر  في  محافظات  خمس  مجموعه  ملا  تقسيماً 
2010 ضمن  عام  أحداث  بعد  أخرى  مرة  دمجها  مت  قد  أنه  إال   ،2010
احملافظات الثالث السابقة. إضافة لذلك، فثمة العديد من املقترحات 
التي تدعو إلنشاء جهة واحدة ومختصة لتغطية املدينة الضخمة 
بحيث تتم إدارتها من قبل محافظ جديد يتم تعيينه خصيصاً لهذا 

الغرض. 
التي  اإلدارية  للنظم  النهائي  الشكل  فإن  احلاضر،  الوقت  وحتى 
شهدتها  التي  االضطرابات  أعقاب  في  الدول  مختلف  في  ستنشأ 
النتيجة  بأن  شك  من  ما  أنه  بيد  واضح.  غير  يزال  ال  الدول  تلك 
جتري  كما  السياسي.  بالواقع  تأثرها  وفق  تتشكل  سوف  النهائية 
حالياً مناقشة العديد من وجهات النظر واآلراء املتنوعة فيما يتعلق 
مبستوى كفاءة نظم التخطيط واإلدارة احلضرية ومستوى فعاليتها، 
إحراز درجة من التقدم فيما يتعلق  عدا عن ذلك، فقد لوحظ أيضاً 
باملواقف املتباينة بشأن كيفية توفير األمن واألمان جلميع املواطنني، 
والفساد ضمن  التعسف  العمل على وقف ممارسات  وذلك في ظل 

عمليات صنع القرار وممارسة الصالحيات األمنية. 
تعكس  اإلعالم  وسائل  عبر  بها  اخلوض  يتم  التي  املناقشات  إن 
مزيجاً من املثالية والواقعية، باإلضافة لبعض املواقف االنتهازية. إال 
أنها تعكس أيضاً ترحيباً باجلهود السليمة والرامية للبدء بتطبيق 
من  لكل  أفضل  فهم  حتقيق  في  سيساهم  والذي  تشاركي  نهج 
قبيل  احلضري  احلكم  عمليات  تواجه  التي  والتعقيدات  التحديات 

الشروع في تشكيل الهيكل املستقبلي للدولة. 
تعكسه  الذي  القلق  فإن  االجتماعي؛  املنظور  من  احلديث  ولدى 
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تلك املناقشات إزاء توفير اخلدمات للشرائح الفقيرة يستحق الثناء 
الالزمة،  بالفعالية  لذلك  املطروح  النموذج  يتسم  حيث  بالفعل، 
استدامته  مدى  حول  حتوم  التي  الشكوك  من  الرغم  على  وذلك 
إمكانية  إزاء  شكوك  فثمة  ذلك،  على  عالوة  املدينة.  مستوى  على 
تكييف هذه الشرائح، في ظل هياكلها الهرمية املتدرجة، للعيش 
في املؤسسة املدنية والشمولية التي تتسم بها املدينة احلديثة في 
املتراجعة  القناعات  فإن  االقتصادي،  املنظور  من  احلاضر. أما  الوقت 
والقدرة  اإلنتاجية  تعزيز  صعيد  على  بالقليل  سوى  تساهم  لن 
التنافسية للمدن كمحركات للنمو في دول القرن احلادي والعشرين، 
اجملاالت  وهي  واخلدمي  والسياحي،  االقتصادي،  بالتنوع  تتميز  والتي 

التي تعتبر مبثابة محركات لعجلة التنمية االقتصادية. 
تعد األحداث الناشئة في عام 2011 في كل من منطقتي املشرق 
املتظاهرين  معظم  تركز  لوحظ  حيث  حضرية،  كعمليات  واملغرب 
كل  في  التغيير  وحتقيق  السياسية  اإلصالحات  بتنفيذ  طالبوا  ممن 
من تونس ومصر في املدن الكبرى. كما كان لوجود أفضل اجلامعات 
والبحثية،  التعليمية،  املؤسسات  من  لغيرها  باإلضافة  وأضخمها، 
الشباب  من  األكبر  اجلزء  وجود  في  هاماً  دوراً  املدن  في  والثقافية 
املعلومات  تكنولوجيا  مبهارات  يتمتعون  ممن  وأولئك  املتعلمني، 
ساهموا  ممن  املناطق،  هذه  في  احلاسوب  ومهارات  واالتصاالت، 
املشاركة  لوحظت  كما  وتنفيذها.  االحتجاجات  تلك  تنظيم  في 
التطور  إلى  يشير  مما  االحتجاجات،  هذه  في  الواسعة  النسائية 

الالفت واجلديد في الكثير من الدول. 
اإلدارية في عواصم  واملؤسسات  الوزارات  تتركز كل من  ما  وعادة 
في  الصناعية  واملنشآت  الشركات  من  كل  تنتشر  بينما  الدول، 
مختلف املدن الكبرى، والتي تضم أيضاً الغالبية العظمى من سكان 
املناطق العشوائية والتي تعاني من نقص في اخلدمات. كما أدت هذه 
التركيبة خلروج حشود غاضبة من املوظفني املدنيني والعمال ممن تعد 
وذلك  ألسرهم،  الئقة  معيشية  ظروف  لتوفير  كافية  غير  أجورهم 
في مواجهة الزيادة احلاصلة في أسعار املواد الغذائية، وارتفاع أسعار 
استثنائهم  في  جميعها  ساهمت  والتي  البناء  وتكاليف  األراضي 
الرسمية على  الرسمية وغير  بشكل تدريجي من أسواق اإلسكان 

حد سواء. 
ضرورة  مصر  في  املتظاهرون  بها  نادى  التي  املطالب  تضمنت 
امليسورة  املساكن  وتوفير  الغذائي،  الدعم  ومستويات  األجور،  رفع 
أيضاً.  وألبنائهم  ألنفسهم  الثابتة  العمل  فرص  وتأمني  التكلفة، 
من جانب آخر، فقد تعالت أصوات احملتجني أيضاً ممن طالبوا بتنفيذ 
األفراد  بأن  قناعتهم  عكس  الذي  األمر  السياسية،  اإلصالحات 
النظام  استخدام  أساءوا  قد  السلطة  في  والفاسدين  املتكسبني 
جلمع الثروات الطائلة، حيث ساهم ذلك في نشوء الصعوبات التي 

تعاني منها الشرائح السكانية الفقيرة. 
وتيرة  تشهد  التي  املناطق  بعض  وفي  املتوسطة،  املدن  في  أما 
متسارعة من التحضر واحمليطة باملدن األكبر حجماً، فقد انطلقت 
مت  والتي  محلية،  أحداث  نتيجة  واالحتجاجات  املظاهرات  شرارة 
تعزيزها أيضاً من خالل العديد من القضايا املثيرة لالنقسام والتي 
العرقية  لالنقسامات  باإلضافة  طويلة،  زمنية  فترة  منذ  نشأت 
والتفاوت  والتهميش،  بالظلم  العام  والشعور  املتجذرة،  والدينية 
نتيجة  أو  والبحرين،  احلال في كل من سوريا،  االجتماعي مثلما هو 

التنافس القبائلي مثلما هو احلال في كل من ليبيا واليمن. 
واملترامية  الضخمة  القاهرة  مدينة  فإن  متصل،  صعيد  وعلى 
األطراف، والتي سجلت كثافة سكانية بلغت نحو 20 مليون نسمة، 
كانت قد شهدت انهيار النظام والقانون في البالد في األيام األخيرة 
لكل  بدوره  أتاح  الذي  األمر  املاضي،  الثاني  كانون   / يناير  شهر  من 
وسرقة  وتهديد  املتاجر،  لنهب  الفرصة  الطرق  وقطاع  اجملرمني  من 
من  حالة  نشوء  ذلك  عن  جنم  كما  وترهيبهم.  املساملني  املواطنني 
فقدان  على  والقلقني  املذعورين  املوظفني  من  كل  بني  التعاضد 
وظائفهم مع غيرهم من املواطنني ممن يشعرون بالقلق إزاء حماية 

أسرهم وممتلكاتهم، حيث عملوا على حماية مساكنهم ومتاجرهم، 
باإلضافة لطرد البلطجية واملتظاهرين. 

وفيما يتصل بالدول التي تتسم بأشكال االنقسام العرقي والديني 
املترسخة، باإلضافة للخصومة بني العديد من القبائل، فقد لوحظ 
للمجاميع  العمراني  النمط  ضمن  املظاهر  هذه  مجمل  انعكاس 
بني  االشتباكات  نشوء  في  األحداث  تلك  ساهمت  كما  احلضرية. 
األمن، مثلما حدث في  السكنية، وقوات  واألحياء  املناطق،  مختلف 

كل من لبنان، وسوريا، واليمن. 
مع  التعامل  في  األمنية  والقوات  اجليش  قوات  انشغال  ظل  وفي 
عدميي  األشخاص  استغل  فقد  املدن،  في  الناشئة  االضطرابات 
إلنشاء  العامة  األراض��ي  على  لالستيالء  الفرصة  هذه  الضمائر 
الالزمة  الرسمية  التراخيص  على  احلصول  دون  توسعتها  أو  املباني 
لذلك. كما تنبغي اإلشارة هنا إلى نشوء مئات اآلالف من الهياكل 
بهدف  الزراعية  األراضي  من  الهكتارات  آالف  واستنزاف  السكنية، 
التوسع العمراني في كل من مصر، وسوريا، وتونس، وهي الظاهرة 

التي سبق نشوئها في لبنان خالل احلرب األهلية وما بعدها. 
أمام   هاماً  حتدياً  ميثل  العشوائية  للمناطق  الهائل  التوسع  إن 
معه  التعامل  عليها  سيتوجب  والتي  واحمللية  الوطنية  السلطات 
أسفرت  املثال،  سبيل  على  ليبيا  ففي  والنظام،  القانون  عودة  حال 
احلرب األهلية الناشئة عن تعرض املراكز احلضرية ألضرار جسيمة. 

و بعد مضي ثالثة أو أربعة شهور على املظاهرات التي شهدتها 
تونس ومصر، أدرك املواطنون بأن تغيير النظام لوحده لن يكون كافياً 
حلل مشاكلهم، وال بد أيضاً من احلد من حالة االنكماش االقتصادي 
احلاد والناجمة عن االضطرابات املدنية. كما شهدت املدن زيادة في 
عدد العاطلني عن العمل بسبب تسريحهم من وظائفهم، وبخاصة 
املهاجرين من مناطق  العمال  ونتيجة عودة  السياحي،  القطاع  في 
واجه عمال  ذلك،  ليبيا. عدا عن  املستقرة في  واملناطق غير  احلروب 

املياومة صعوبات جمة في ظل غياب فرص العمل املربح. 
املعارضة  من  متصاعدة  وتيرة  ومصر  تونس  من  كل  تشهد 
من  واحملتجني  املتشددين  قبل  من  املستمرة  للمظاهرات  الشعبية 
ذوي األجندات اخلاصة، حيث تواجه القيادات اجلديدة في تلك الدول 
الناشئة  االضطرابات  أعقاب  في  تعيينها  مت  التي  الوزراء  ومجالس 
التصدي  ينبغي  والتي  مسبوقة  غير  واجتماعية  اقتصادية  حتديات 

لها في أسرع وقت ممكن. 
ولدى عودة مالمح االستقرار في جميع أنحاء العالم العربي، فثمة 
حاجة إلعداد برامج حضرية جريئة ومبادرات محلية جديدة من أجل 
والثقافية في  حتقيق مختلف اإلمكانات االقتصادية، واالجتماعية، 
واإلدارة  التخطيط  من عمليات  استئناف كالً  يتعني  املنطقة. كما 
العقبات  تذليل  بغية  واحمللي  الوطني  الصعيدين  على  احلضرية 
الكبيرة  األحجام  ذات  املدن  في  الوظيفية  الكفاءة  من  حتد  التي 

واملتوسطة. 
إن هذه العمليات سوف تساهم في إيجاد فرص العمل التي ميكن 
أن تلبي تطلعات القوى العاملة وتطلعات الشباب. كما ينبغي أن 
احلاصل  التباين  من  احلد  عبر  االقتصادية  التنمية  عمليات  تنعكس 

في مداخيل مختلف الشرائح السكانية. 
الدول  مدن  في  واالزده��ار  االستدامة  حتقيق  فإن  لذلك،  إضافة 
العربية سوف يتطلب حتقيق حتسن ملموس في الظروف املعيشية 
للفقراء في املناطق احلضرية. كما توجد ضرورة أخرى والتي تتمثل 
املعنية  املناقشات  ضمن  احمللية  اجملتمعات  النخراط  احلاجة  في 
حتديد  في  السكان  مشاركة  ضرورة  عن  عدا  االستدامة،  بتحقيق 

املالمح املستقبلية ملناطقهم. 
العام  القطاعني  بني  ما  الشراكة  إلنشاء  كبرى  أهمية  وهنالك 
القرن  في  العربية  املدن  تشكيل  أجل  من  املدني  واجملتمع  واخلاص 
احلادي والعشرين، وضمن هذا السياق، فإن إعداد هذا التقرير قد جاء 
في الوقت املناسب بغية إعداد دراسة شاملة حلالة املدن العربية في 

الوقت احلاضر.
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متوسط معدل النمو 
احلضري السنوي 
)2010 – 2005(

متوسط معدل النمو 
السكاني اإلجمالي 

السنوي
)2010 – 2005(

نسبة النمو احلضري 
)2010(

الكثافة السكانية )باآلالف(

اإلجمالية  )2010(احلضرية )2010(

2.2%2.582,095147,657%55.6%منطقة املشرق

1.4%2.455,88687,715%63.7%منطقة املغرب

5.4%3.032,78143,500%75.4%دول مجلس تعاون اخلليج

2.8%4.629,40678,559%37.4%دول اجلنوب

2.5%2.8200,168357,431%56.0%الدول العربية

املرجع: األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة السكان )2010(. آفاق التحضر في العالم : تنقيح عام 2009. نسخة األقراص املدمجة – نسخة البيانات اخملزنة 

 )2009.POP/DB/WUP/Rev( ًرقميا
مالحظة: في ضوء إعداد البيانات السكانية احلضرية كل خمسة أعوام ألغراض تنقيح آفاق التحضر في العالم، فإن متوسط معدالت النمو احلضري السنوي والنمو السكاني 

اإلجمالي قد مت عرضها هنا لألعوام )2005 – 2010 (، وبيانات عام 2005، حيث تعد هذه البيانات أقل دقة باملقارنة مع املتوسط السنوي ملعدالت التغيير السنوي. 

19701990201020302050

26,46750,23582,095127,631181,075منطقة املشرق

14,09534,02755,88679,90797,553منطقة املغرب

4,11218,11232,78147,61359,468دول مجلس تعاون اخلليج

4,29712,29129,40660,273100,511دول اجلنوب

48,971114,665200,168315,424438,607الدول العربية

املرجع: آفاق التحضر في العالم 2009 

19701990201020302050

67.1%60.3%55.6%52.9%46.0%منطقة املشرق

82.5%74.3%63.7%52.7%37.8%منطقة املغرب

82.2%78.0%75.4%79.2%52.7%دول مجلس تعاون اخلليج

54.1%47.2%37.4%26.7%17.2%دول اجلنوب

67.9%62.1%56.0%50.2%38.4%الدول العربية

املرجع: آفاق التحضر في العالم 2009

اجلدول 2: معدالت التحضر. ومعدالت الكثافة السكانية احلضرية والكلية، ومعدالت النمو في األقاليم العربية

اجلدول 3: إجتاهات النمو السكاني احلضري في األقاليم العربية )األعوام 1970 - 2050( باآلالف.

اجلدول 4: اجتاهات النمو احلضري في األقاليم العربية

املرفق اإلحصائي
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أكثر من 10 ماليني 
نسمة

5 – 10 ماليني
نسمة

1 – 5 ماليني
نسمة

0.5 – 1 مليون
نسمة 

أقل من 0.5 مليون 
نسمة 

غير معروف122235العدد

12,50311,07652,81924,179101,491الكثافة السكانية )لألعوام 2010 و 2005( )باآلالف(

50.7%12.1%26.4%5.5%6.2%معدل الكثافة السكانية احلضرية 

املرجع: املرصد احلضري العاملي التابع لبرنامج املوئل

�الكثافة السكانية احلضريةالدولة
في عام 2010 )باآلالف(

نسبة انتشار األحياء املتدهورة 
2005

الكثافة السكانية داخل األحياء 
�املتدهورة

18,64622.04,102السودان 1

3,55373.52,120الصومال2

25468.9162جزر القمر3

7,78467.2.4,102اليمن4

3,60053.0.1,908لبنان 5

20,37552.810,199العراق6

21,68118.03,442اململكة العربية السعودية7

34,04117.15,505مصر8

5,06715.0.686األردن9

18,37413.12,276املغرب10

11,75410.5.1,055سوريا11

املرجع: برنامج املوئل، املرصد احلضري العاملي ووثيقة البرنامج القطرية لألعوام 2008 – 2009 : لبنان، 
مالحظة: لم تتوفر البيانات حول معدل انتشار األحياء املتدهورة لكل من اجلزائر، والبحرين، وجيبوتي، والكويت، وليبيا، وموريتانيا، وسلطنة عمان، واألراضي الفلسطينية احملتلة، 

اجلدول 5: حجم املدن العربية 

اجلدول 6: انتشار األحياء املتدهورة في الدول العربية حيثما توفرت البيانات

اجلدول 7: معدالت البطالة في الدول العربية

مصدر وسنة البيانات معدل البطالة اإلجماليةالدولةاملنطقة 

املشرق

مسح القوى العاملة لعام 2008 8.7مصر

مسح القوى العاملة لعام 15.32008العراق

مسح القوى العاملة لعام 9.02007لبنان

مسح القوى العاملة لعام 2008 10.9سوريا

مسح القوى العاملة لعام 2008 25.7الضفة الغربية وقطاع غزة

املغرب

مسح القوى العاملة لعام 2008 11.3اجلزائر

مسح القوى العاملة لعام 2008 9.4املغرب

مسح القوى العاملة لعام 2008 12.4تونس

دول مجلس تعاون اخلليج

التقرير اإلداري لعام 2006 1.3الكويت

مسح القوى العاملة لعام 2008 0.3قطر

مسح القوى العاملة لعام 2008 5.1اململكة العربية السعودية

مسح القوى العاملة لعام 2008 4.0اإلمارات العربية املتحدة

دول اجلنوب
تقديرات رسمية لعام 2002 59.5جيبوتي

تقديرات رسمية لعام 2008 15.0اليمن

املرجع: إحصاءات القوى العاملة الصادرة عن منظمة العمل الدولية 
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اجلدول 8: معدل بطالة الشباب كنسبة من معدالت البطالة اإلجمالية

�معدل بطالة الشباب كنسبةالدولةاملنطقة
من معدل البطالة اإلجمالية

مصدر وسنة البيانات 

املشرق

مسح القوى العاملة لعام 632007%مصر 

املسح األسري لعام 2007 45%لبنان 

مسح القوى العاملة لعام 572007%سوريا 

مسح القوى العاملة لعام 372008%الضفة الغربية وقطاع غزة

املغرب

مسح القوى العاملة لعام 452008%اجلزائر 

مسح القوى العاملة لعام 822008%املغرب 

مسح القوى العاملة لعام 422005%تونس 

دول مجلس تعاون اخلليج

سجالت مكاتب التوظيف لعام 222007%البحرين 

التقارير اإلدارية لعام 312008%الكويت 

مسح القوى العاملة لعام 522008%قطر 

مسح القوى العاملة لعام 522008%اململكة العربية السعودية

التعداد السكاني لعام 2005 33%اإلمارات العربية املتحدة 

املرجع: إحصاءات القوى العاملة الصادرة عن منظمة العمل الدولية

20052010201520202025اجملاميع احلضرية

45.1%45.6%45.9%45.5%43.5%بيروت

34.0%34.2%34.1%33.3%30.9%دبي

18.0%18.2%18.4%18.7%18.9%بغداد

18.1%18.4%18.6%18.5%17.8%الرياض 

16.9%16.9%17.1%17.1%18.7%عمان

16.7%16.7%16.7%16.9%17.9%طرابلس

18.6%17.6%16.7%16.0%16.9%مقديشو

14.8%14.6%14.3%13.7%13.6%حلب

12.9%12.7%12.7%13.0%13.7%القاهرة

12.1%12.2%12.3%12.3%12.1%جدة

14.0%13.4%12.7%12.0%11.7%اخلرطوم

12.4%12.1%11.9%11.5%12.0%دمشق

10.7%10.5%10.3%10.1%10.3%الدار البيضاء

12.1%11.3%10.5%9.7%8.6%صنعاء

8.4%8.3%8.1%7.9%7.6%اجلزائر

6.6%6.4%6.3%5.9%5.6%حمص

5.6%5.7%5.7%5.7%5.6%مكة املكرمة

6.0%5.9%5.7%5.6%5.4%الرباط

5.4%5.3%5.2%5.2%5.2%اإلسكندرية

4.7%4.7%4.7%4.6%4.4%املوصل

املرجع: شعبة السكان في إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة، التوقعات السكانية العاملية تنقيح عام 2008 وآفاق التحضر في العالم: تنقيح عام 2009

اجلدول 9: الكثافة السكانية في اجملاميع احلضرية كنسبة من اإلجمالي السكاني
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جماً 
ح

كبر 
ت منو املدن األ

جلدول 10: معدال
ا

ضرية 
حل

طقة ا
املن

1950
1955

1960
1965

1970
1975

1980
1985

1990
1995

2000
2005

2010
2015

2020
2025

القاهرة 
2,494

3,029
3,680

4,738
5,585

6,450
7,349

8,328
9,061

9,707
10,170

10,565
11,001

11,663
12,540

13,531

بغداد
579

719
1,019

1,614
2,070

2,620
3,145

3,607
4,092

4,598
5,200

5,327
5,891

6,614
7,321

8,043

طوم
خلر

 ا
183

252
347

477
657

886
1,164

1,611
2,360

3,242
3,949

4,518
5,172

6,046
7,005

7,953

ض
الريا

111
131

156
227

408
710

1,055
1,566

2,325
3,035

3,567
4,193

4,848
5,373

5,809
6,196

كندرية
س

اإل
1,037

1,249
1,504

1,752
1,987

2,241
2,519

2,826
3,063

3,277
3,592

3,973
4,387

4,791
5,201

5,648

ضاء
الدار البي

625
778

967
1,206

1,505
1,793

2,109
2,406

2,682
2,951

3,043
3,138

3, 284
3,537

3,816
4,065

جدة
119

129
141

197
348

594
851

1,217
1,742

2,200
2,509

2,860
3,234

3,569
3,868

4,138

ب
حل

319
392

480
588

721
879

1,070
1,292

1,554
1,864

2,204
2,605

3,087
3,510

3,864
4,244

جلزائر
ا

516
623

872
1,081

1,281
1,507

1,621
1,672

1,815
2,023

2,254
2,512

2,800
3,099

3,371
3,595

ق
ش

دم
367

461
579

727
914

1,122
1,376

1,546
1,691

1,854
2,063

2,294
2,597

2,918
3,213

3,534

صنعاء
46

58
72

89
111

141
238

402
653

1,034
1,365

1,801
2,342

2,934
3,585

4,296

ت
بيرو

322
425

561
733

923
1,500

1,623
1,585

1,293
1,268

1,487
1,777

1,937
2,033

2,090
2,135

ط
الربا

145
184

233
339

494
641

808
986

1,174
1,379

1,507
1,647

1,802
1,973

2,139
2,288

ي
دب

20
28

39
50

80
167

254
345

473
650

906
1,264

1,567
1,772

1,934
2,076

شو
مقدي

69
73

94
146

272
445

551
747

1,035
1,147

1,201
1,415

1,500
1,795

2,156
2,588

كرمة
كة امل

م
148

152
157

190
272

383
501

655
856

1,033
1,168

1,319
1,484

1,642
1,789

1,924

صل
املو

145
168

205
261

322
397

489
603

736
889

1,056
1,236

1,447
1,676

1,885
2,092

ص
حم

101
126

159
200

251
312

387
470

565
684

856
1,072

1,328
1,536

1,702
1,881

س
طرابل

106
136

174
235

398
580

662
756

862
984

1,022
1,059

1,108
1,192

1,286
1,364

عمان
90

140
218

299
388

500
636

736
851

973
1,007

1,042
1,105

1,186
1,272

1,364

)2009.PO
P/D

B/W
U

P/Rev( ًخملزنة رقميا
ت ا

خة البيانا
س

جة – ن
ص املدم

خة األقرا
س

ح عام 2009. ن
م : تنقي

ي العال
ضر ف

ح
كان )2010(. آفاق الت

س
شعبة ال

سا(، 
جتماعية )دي

صادية واال
شؤون االقت

حدة، إدارة ال
جع: األمم املت

املر
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كبر املدن العربية 

سنوي أل
ت النمو ال

ط معدال
س

جلدول 11: متو
ا

1950
1955-

1955
1960-

1960
1965-

1965
1970-

1970
1975-

1975
1980-

1980
1985-

1985
1990-

1990
1995-

1995
2000-

2000
2005-

2005
2010-

2010
2015-

2015
2020-

2020
2025-

صنعاء
4.5

4.5
4.3

4.3
4.8

10.5
10.5

9.7
9.2

5.6
5.5

5.3
4.5

4.0
3.6

شو
مقدي

1.1
5.1

8.8
12.5

9.8
4.3

6.1
6.5

2.0
0.9

3.3
1.2

3.6
3.7

3.7

سليمانية
ال

3.7
5.6

7.3
6.6

6.5
6.5

6.5
5.0

3.7
3.7

3.7
3.7

3.3
2.5

2.2

حماة
2.2

2.2
2.2

2.2
2.3

2.3
2.5

2.5
3.1

6.3
6.3

5.7
3.3

2.1
2.1

طوم
خلر

ا
6.4

6.4
6.4

6.4
6.0

5.5
6.5

7.6
6.4

4.0
2.7

2.7
3.1

3.0
2.5

صل
املو

3.0
4.0

4.8
4.2

4.2
4.2

4.2
4.0

3.8
3.4

3.2
3.2

2.9
2.4

2.1

ص
حم

4.6
4.6

4.6
4.6

4.4
4.4

3.9
3.7

3.8
4.5

4.5
4.3

2.9
2.1

2.0

إربيل
3.9

7.4
10.3

7.8
7.6

7.6
7.6

5.5
3.7

3.2
2.9

2.9
2.7

2.3
2.1

شارقة
ال

0.5
0.5

0.5
6.4

13.3
15.3

7.4
6.2

6.1
7.1

7.2
4.8

2.7
1.9

1.5

ب
حل

4.1
4.1

4.1
4.1

4.0
4.0

3.8
3.7

3.6
3.4

3.4
3.4

2.6
1.9

1.9

ي
دب

6.7
6.7

5.0
9.4

14.6
8.4

6.1
6.3

6.4
6.6

6.7
4.3

2.5
1.8

1.4

الدمام
5.5

5.6
7.7

9.9
9.5

7.4
7.4

7.4
5.3

3.6
3.6

3.3
2.3

1.8
1.5

ق
ش

دم
4.6

4.6
4.6

4.6
4.1

4.1
2.3

1.8
1.9

2.1
2.1

2.5
2.3

1.9
1.9

بغداد
4.3

7.0
9.2

5.0
4.7

3.7
2.7

2.5
2.3

2.5
0.5

2.0
2.3

2.0
1.9

املدينة املنورة
1.3

1.3
5.8

10.2
9.6

6.2
6.2

6.2
4.7

3.5
3.5

3.1
2.3

1.8
1.5

جة
طن

4.0
3.1

2.5
2.5

4.1
4.6

4.2
3.9

3.7
3.0

3.0
2.8

2.2
1.8

1.5

أغادير
4.5

4.5
11.7

11.7
12.3

12.5
9.0

6.3
5.7

2.6
2.6

2.4
2.1

1.8
1.5

ض
الريا

3.4
3.4

7.5
11.7

11.1
7.9

7.9
7.9

5.3
3.2

3.2
2.9

2.1
1.6

1.3

صرة
الب

4.8
6.5

7.9
1.6

1.2
1.2

1.2
3.7

5.7
3.7

2.0
2.0

2.1
2.2

2.1

جلزائر
ا

3.8
6.7

4.3
3.4

3.2
1.5

0.6
1.6

2.2
2.2

2.2
2.2

2.0
1.7

1.3

كرمة
كة امل

م
0.6

0.6
3.9

7.2
6.9

5.4
5.4

5.4
3.8

2.5
2.5

2.4
2.0

1.7
1.5

جدة
1.8

1.8
6.6

11.4
10.7

7.2
7.2

7.2
4.7

2.6
2.6

2.5
2.0

1.6
1.4

ش
ك

مرا
1.5

1.5
2.8

2.8
2.6

2.5
3.1

3.5
3.3

2.1
2.1

2.1
2.0

1.7
1.4

س
فا

5.3
5.3

2.8
2.8

3.2
3.3

3.1
2.9

2.7
2.0

2.0
2.0

1.9
1.7

1.4

ط
الربا

4.7
4.7

7.5
7.5

5.2
4.6

4.0
3.5

3.2
1.8

1.8
1.8

1.8
1.6

1.4

كندرية
س

اإل
3.7

3.7
3.1

2.5
2.4

2.3
2.3

1.6
1.4

1.8
2.0

2.0
1.8

1.6
1.7

ضاء
الدار البي

4.4
4.4

4.4
4.4

3.5
3.3

2.6
2.2

1.9
0.6

0.6
0.9

1.5
1.5

1.3

س
طرابل

5.0
5.0

6.0
10.6

7.5
2.6

2.6
2.6

2.6
0.8

0.7
0.9

1.5
1.5

1.2

وهران
1.3

1.3
1.3

3.4
3.8

2.8
2.4

1.4
0.9

0.9
0.9

0.9
1.4

1.7
1.5

عمان
8.8

8.9
6.3

5.2
5.1

4.8
2.9

2.9
2.7

0.7
0.7

1.2
1.4

1.4
1.4

س
تون

1.2
1.3

1.3
1.7

1.8
0.9

1.0
1.2

1.2
0.8

0.6
0.9

1.2
1.2

1.0

القاهرة
3.9

3.9
5.1

3.3
2.9

2.6
2.5

1.7
1.4

0.9
0.8

0.8
1.2

1.5
1.5

ت
بيرو

5.5
5.5

5.4
4.6

9.7
1.6

0.5-
4.1-

0.4-
3.2

3.6
1.7

1.0
0.6

0.4

ح عام 2009
م: تنقي

ي العال
ضر ف

ح
ح عام 2008 وآفاق الت

كانية العاملية تنقي
س

ت ال
حدة، التوقعا

جتماعية لألمم املت
صادية واال

شؤون االقت
ي إدارة ال

كان ف
س

شعبة ال
جع: 

املر
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مرافق الصرف الصحي املطورةإمدادات املياه احملسنة

�الفرص في
املناطق احلضرية

�الفرص فيإجمالي الفرص
املناطق احلضرية

إجمالي الفرص

96829187منطقة املشرق

91829181منطقة املغرب

..100..97دول مجلس تعاون اخلليج

67566438دول اجلنوب

91758868الدول العربية 

اجلدول 13: الكثافة السكانية في اجملاميع احلضرية كنسبة من معدالت الكثافة السكانية في املناطق احلضرية

20052010201520202025اجملاميع احلضرية 

50.5%51.4%52.3%52.2%50.3%بيروت

40.1%40.9%41.7%42.8%48.1%مقديشو

38.7%39.4%39.9%39.6%37.6%دبي

29.0%29.7%30.2%30.4%29.6%صنعاء

26.8%27.7%28.6%30.0%31.8%القاهرة

27.5%28.2%28.9%29.9%32.0%اخلرطوم

26.6%27.3%27.9%28.3%28.2%بغداد

23.7%24.2%24.8%24.6%25.3%حلب

21.3%21.8%22.3%22.5%21.9%الرياض 

20.5%20.8%21.1%21.7%23.2%طرابلس

20.9%21.2%21.6%21.7%23.9%عمان

19.7%20.1%20.6%20.7%22.3%دمشق

16.1%16.5%16.8%17.4%18.6%الدار البيضاء

14.2%14.5%14.8%15.0%15.0%جدة

11.2%11.5%11.8%12.0%12.0%اإلسكندرية

11.3%12.0%11.7%11.9%12.1%اجلزائر

10.5%10.7%10.8%10.6%10.4%حمص

9.1%9.2%9.4%9.6%9.8%الرباط

6.6%6.7%6.8%6.9%6.9%مكة املكرمة

6.9%7.0%7.1%6.9%6.5%املوصل

املرجع: شعبة السكان في إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة، التوقعات السكانية العاملية تنقيح عام 2008 وآفاق التحضر في العالم: تنقيح عام 2009

اجلدول 12: معدالت احلصول على إمدادات املياه ومرافق الصرف الصحي املطورة لعام 2008 )النسبة املئوية للمساكن(
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الفصل الثاني

حالة مدن دول املشرق العربي

معبد هرقل، عمان، األردن. تعد األردن إحدى أكثر الدول تحضراً في العالم حيث يعيش نحو 78 من إجمالي كثافتها السكانية في المناطق الحضرية. © أحمد عطوه / ستار ستوك
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املعدالت اإلجمالية واحلضرية للنمو السكاني

146 بلغ  نحو  املشرق  دول  في  املسجلة  السكانية  الكثافة  مجموع 
ولبنان،  واألردن،  والعراق،  مصر،  من  كل  في  وذلك   – نسمة  مليون 
األعلى  املعدل  احملتلة، وسوريا. كما سجلت مصر  الفلسطينية  واألراضي 
للكثافة السكانية مبا مجموعه 83 مليون نسمة، في حني سجلت األراضي 
الدول مبا مجموعه 1.7 مليون  الفلسطينية احملتلة املعدل األدنى بني تلك 

نسمة تقريباً.1 
شهدت دول املشرق مستويات معتدلة من النمو في اآلونة األخيرة والتي 
الفلسطينية  األراضي  باستثناء  سنوياً،  املائة  في   3  –  1 بني  ما  تراوحت 
احملتلة، في حني تشير التوقعات إلى احتمالية حدوث املزيد من التراجع في 
بحلول  املائة  2.3 في  0.5 و  بني  ما  تتراوح  بحيث  السكاني  النمو  معدالت 
عام 2030، وذلك في ظل توسع معظم تلك الدول مبعدل سنوي لن يتجاوز 

في املتوسط ما نسبته 1 في املائة.2 
تتراوح معدالت النمو احلضري في هذه املنطقة ما بني 43 في املائة في 
إلى   التقديرات  فتشير  عام 2030،  مصر و 86 في املائة في لبنان،3 وبحلول 
احتمالية إستحواذ الكثافة السكانية في املناطق احلضرية في لبنان على 
90 في املائة من إجمالي الكثافة السكانية3 ، وعلى 70 في املائة من إجمالي 
الكثافة السكانية في العراق، أما في كل من األردن واألراضي الفلسطينية 
احملتلة، فمن املرجح أن تبلغ الكثافة السكانية في املدن ما نسبته 80 في 

املائة من اإلجمالي السكاني.4  
من جانب آخر، وبالرغم من التباطؤ احلاصل في وتيرة النمو احلضري في 
إلى  تشير  التي  التوقعات  من  وبالرغم  األخيرة،  السنوات  خالل  املنطقة 
الهجرة سوف  أن عمليات  إال  أكبر،  النمو بشكل  تدني معدالت  احتمالية 
أبرز عوامل نشوء عمليات النمو احلضري. ونتيجة  تواصل تشكيلها ألحد 
لذلك، ثمة ضرورة إلعداد كالً من السياسات والبرامج الالزمة لضمان حتقيق 
التوسع املنظم للمناطق احلضرية، ولكبح عمليات النمو العشوائي وغير 
املنظم في األراضي الصاحلة للزراعة والتي تعد ذات قيمة هامة. عدا عن 
ذلك، فإن ضمان توفير األراضي اخملدومة بأسعار مناسبة سوف يشكل أمراً 

أساسياً وهاماً إلدارة عمليات النمو احلضري.5 

الشكل 7: معدالت النمو السكاني في املدن الكبرى باآلالف 
)الكثافة السكانية التي تتجاوز 750 ألف نسمة(

معدالت التركز والنمو في املناطق احلضرية

السكانية 750  كثافتها  تبلغ  )التي  املنطقة  في  الكبرى  املدن  شهدت 
ألف نسمة فأكثر( خالل العقد املاضي وتيرة بطيئة من النمو والتي تراوحت 
ما بني 1 و 2 في املائة سنوياً، باستثناء نسبة قليلة من مدن املنطقة، فعلى 
سبيل املثال، سجلت مدينة القاهرة معدل منو سنوي يقل عن 1 في املائة 
منذ عام 1995، تليها مدينة عمان والتي سجلت معدل منو بلغ نحو 1 في 
كل  وفي  عربية(،  مدينة  أكبر  )ثاني  بغداد  مدينة  في  أما  تقريباً.6   املائة 
 3.3 2.5 و  نحو  السنوي  النمو  نسبة  بلغت  والبصرة،  املوصل  مدينتي  من 
�و 3.6 في املائة في كل منها على التوالي خالل الفترة ما بني األعوام 1995 
سنوي  منو  وتيرة  أسرع  حماة  مدينة  سجلت  أخرى،  جهة  من   7  .2005 و 
بنسبة تراوحت ما بني 5 و 6.5 في املائة على مدى العقد املاضي، في حني 
برزت مدينة بيروت مبثابة املدينة الوحيدة الكبرى والتي سجلت معدل منو 
سلبي خالل الفترة ما بني األعوام 1980 وحتى عام 1995،حيث يعزى ذلك إلى 
احلرب األهلية التي شهدتها لبنان طوال 16 عاماً، والتي خلفت الدمار في 

عدة أنحاء من البالد، مبا في ذلك في مدينة بيروت. 
وفي مصر، تتركز معظم املدن إما على امتداد وادي نهر النيل أو في منطقة 
الدلتا، وقد شهدت معظم تلك املدن وتيرة منو بطيئة نسبياً والتي تراوحت 
إلى احتمالية احلفاظ على  التوقعات  املائة، حيث تشير  ما بني 1 – 2 في 
هذه الوتيرة في املستقبل. إال أن هنالك بعض املدن والتي سجلت معدالت 
اإلسكندرية،  مدن  على  ذلك  اقتصر  حيث  أكثر،  أو  املائة  2 في  بنسبة  منو 
واألقصر، وقنا، والعريش.8  كما تعمل احلكومة على مواجهة عمليات النمو 
من خالل مراقبة املناطق والبلدات الواقعة في املناطق الصحراوية في شرق 
وغرب وادي النيل، وذلك بهدف احلد من النمو في أطراف املدن والتخفيف من 
معدالت خسارة األراضي الزراعية القيمة، وذلك كجزء من مخطط القاهرة 

لعام 2050.
استيعاب  ظل  في  وذلك  العالم،  في  حتضراً  الدول  أكثر  أحد  األردن  تعد 
املناطق احلضرية ملا نسبته 78  في املائة من إجمالي الكثافة السكانية، مبا 
في ذلك 71.5 في املائة من إجمالي الكثافة السكانية والتي تتركز في ثالث 
مناطق حضرية، وهي: عمان، وإربد، والزرقاء.9 وميكن أن يعزى جزء كبير من 
هذا التوسع العمراني النتقال الالجئني من كل من األراضي الفلسطينية 
فترة  عن  والناجمة  األرياف  سكان  لهجرة  أيضاً  ونتيجة  والعراق،  احملتلة 
التصنيع السريعة والناشئة في أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات.10 
مبثابة  الرئيسية  املدن  في  العمراني  التوسع  عمليات  معظم  نشأت  كما 
الوتيرة  حدوث  لوحظ  حيث  الضواحي،  مناطق  في  فرعية  توسع  عمليات 

األسرع للنمو في املناطق املتاخمة للمدن بشكل مباشر.11 
العلي،  وتالع  وخلدا،  السوق،  خريبة  مناطق  من  كل  سجلت  وقد 
والقويسمة أسرع معدالت النمو السنوي بنسب تراوحت ما بني 7 و 15 في 
املائة. كما شهدت مدينة السلط وتيرة سريعة من النمو بنسبة 9.9 في 
املائة سنوياً، مع تسجيل منو في الكثافة السكانية بنحو الضعف تقريباً 

على مدى فترة عشرة أعوام.12 
لتوجيه  الالزمة  اخلطط  إلعداد  األردنية  املدن  معظم  توجهت  كما 
ذلك في كل من  مبا في  البيئية،  النمو وضمان حتقيق االستدامة  عمليات 
مبدينة  اخلاصة  اخلطة  تضمنت  وقد  والعقبة.  وإربد،  والسلط،  عمان،  مدن 
عمان إستراتيجية تكثيف املمرات احلضرية، وإستراتيجية تنشيط وسط 
الصناعية.  األراضي  وسياسة  النائية،  باملناطق  خاصة  وسياسة  املدينة، 
عالوة على ذلك، وإلى جانب اإلستراتيجيات اخلاصة باملدينة، فقد متت صياغة 
والبلقاء،  الشفا،  مناطق  من  لكل  اإلقليمية  للتنمية  أخرى  إستراتيجات 

والزرقاء، األمر الذي يؤكد الدور الهام للمناطق احلضرية.
أما في العراق، فتشير التقديرات إلى أن الكثافة السكانية في املناطق 
معدل  بغداد  مدينة  سجلت  وقد  تقريباً،  املائة  في   70 بلغت  قد  احلضرية 
منو ثابت بنسبة 2 في املائة منذ فترة السبعينيات، في حني لم تتوفر أية 

املرجع: األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة السكان )2010(. 

آفاق التحضر في العالم: تنقيح عام 2009.
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بيانات دقيقة ملعدالت النمو املسجلة في املدن العراقية الرئيسية األخرى، 
كاملوصل، والبصرة، وإربيل. عدا عن ذلك، فقد كانت الكثافة السكانية في 
العراق في حالة تغير مستمر منذ بداية احلرب في عام 2003، والتي تلتها 
األرياف  مناطق  من  للهجرة  العديد  دفع  مما  الداخلية  النزاعات  من  العديد 
للمدن، واالنتقال أيضاً داخل املدن. وتشير التقديرات إلى مغادرة نحو 10 في 
املائة من السكان ملدينة بغداد، أو أنهم انتقلوا ملناطق أخرى داخل املدينة 

منذ عام 2006. 13
في  ذلك  في  مبا  بعلية،  زراعية  مناطق  في  السورية  املدن  معظم  تقع 
اآلونة  في  أما  الداخلية.  التجارة  طرق  امتداد  على  أو  الفرات  نهر  حوض 
وذلك  حجماً،  األصغر  املدن  في  السكاني  االنتشار  لوحظ  فقد  األخيرة، 
نتيجة لعمليات الهجرة الناجمة عن حالة التدهور البيئي التي شهدتها 
األكبر  املدينتني  األرياف. كما تشكل كل من دمشق وحلب  بعض مناطق 
حجماً، حيث بلغت الكثافة السكانية احلضرية في كلتا املدينتني نحو 37 
في املائة  من إجمالي الكثافة السكانية احلضرية و20 في املائة من إجمالي 
الكثافة السكانية، أما املدن األخرى من مختلف األحجام، فتتراوح كثافتها 
نسبته  ملا  لتشكيلها  إضافة  نسمة،  ومليون  300 ألف  بني  ما  السكانية 
14 في املائة من إجمالي الكثافة السكانية احلضرية  - مبا في ذلك كل من 

حمص، والالذقية، وحماة.
)التي  احلجم  املتوسطة  املدن  في  التحضر  معدالت  أعلى  تسجيل  مت 
تتراوح كثافتها السكانية بني 100 و 300 ألف نسمة( والتي تقع على محاور 
النقل الرئيسية؛ حيث تعد موطناً لنحو 15 في املائة من إجمالي الكثافة 
السكانية احلضرية و 8 في املائة من مجمل الكثافة السكانية في الدولة، 
وتتضمن تلك املدن كالً من دير الزور، والرقة، واحلسكة، وطرطوس، واليرموك، 

والسيدة زينب، وجرمانا، ودوما، والقامشلي.

الشكل 8: مخطط القاهرة لعام 2050
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الشكل 10: خطة تطوير مدينة حلب

http://madinatuna.com/urbanform/vision#vision :املرجع

تطوير هوية األحياء
املرحلة األولى

املرحلة الثانية
املدينة القائمة

النمو على مراحل وتطوير هوية األحياء شبكة الفراغات العامة و املناطق املقترحة للمراكز اجلديدة

مراكز فرعية جديدة
نهر قويق

طرق رئيسية
مواقع إستراتيجية ملراكز مستقبلية

شبكة الفراغات العامة على عدة مستويات

حافة حضرية نشطة
األصابع اخلضراء

حديقة نهر قويق

تقع املدن األسرع منواً على طول محاور النقل الرئيسية التي تربط سوريا 
بكل من العراق، أو األردن، أو تركيا، فعلى سبيل املثال، سجلت مدينة الرقة 
منواً في الكثافة السكانية من 165 ألف نسمة في عام 1994 إلى 344 ألفاً 
على  املدينة  هذه  في عام 2004، مبعدل سنوي قدره 7.6  في املائة.14 وتقع 
احملور الرابط بالعراق بالقرب من نهر الفرات، إضافة لذلك، تقع مدينة دير الزور 
على امتداد هذا احملور أيضاً، والتي سجلت معدل منو سنوي بلغ نحو 5.5 في 
املائة منذ عام 1994 وحتى عام 2004. كما يرجح أن تشهد املدن الواقعة 
على تلك احملاور املزيد من معدالت النمو على مدى السنوات اخلمسة عشر 
املقبلة، وخصوصاً في محافظات درعا، وإدلب، والرقة، ودير الزور، واحلسكة، 
نشأت  فقد  احلضرية،  املناطق  من  وغيرها  حمص  مدينة  في  أما  وحلب.15 
عمليات التوسع والنمو نتيجة للهجرة الدولية من كل من العراق، ولبنان، 

وفلسطني، ونتيجة أيضاً لعمليات النزوح الداخلي الناجمة عن النزاعات.16
إن اخلطة اخلمسية اجلديدة في سوريا لألعوام 2006 – 2010 قد تضمنت 
مقترحات لتنفيذ مبادرات جديدة في مجال التخطيط من أجل حتقيق التوازن 
في عمليات التنمية وإلدارة عمليات النمو احلضري. كما ركزت اخلطة على 
رؤية طويلة األمد لسوريا بأكملها، والتي ساهمت في احلد من االختالالت 
الربط  االقتصادية من خالل  واألنشطة  السكان  القائمة ما بني  اجلغرافية 
ما بني إستراتيجيات التنمية اإلقليمية وخطة التنمية الوطنية. من جانب 
آخر، فتشدد اخلطة على حتقيق معيار الالمركزية ضمن عمليات التخطيط 
املتكامل على مختلف املستويات احلكومية، باإلضافة لوضع إطار مؤسسي 
الكوادر  قدرات  بناء  برامج  أيضاً  التخطيط. كما تضمنت  بعمليات  خاص 
اخلاص.  والقطاع  احلكومية  غير  املنظمات  مع  الشراكات  وإنشاء  العاملة، 
بيد أن تقييم التأثيرات الناجمة عن أحداث العنف التي شهدتها البالد في 

األعوام2010 / 2011 لم يكن ممكناً لدى إعداد هذا التقرير. 

ويجري حالياً إعداد إستراتيجية إقليمية شاملة وذلك كجزء من مشروع 
املشروع  هذا  ويساهم  األوروبي.  االحتاد  من  املمول  البلدية  اإلدارة  حتديث 
في توفير الدعم الالزم لتحقيق النمو األكثر توازناً ما بني املناطق الغربية 
ذلك،  على  عالوة  الريفية.  واملناطق  احلضرية  املناطق  بني  وما  والشرقية، 
وتنفيذ  احلدود،  عبر  التنمية  عمليات  على  التركيز  املشروع  هذا  فيتضمن 

االستثمارات في كل من املمرات واملعابر احلضرية للمراكز اإلقليمية.17
إعداد  إلى  العملية  هذه  ضمن  حلب  مدينة  في  ااملسؤولون  توجه 
املنطقة  على  الضغط  لتخفيف  تهدف  والتي  املدينة  تنمية  إستراتيجية 
الذاتي  باالكتفاء  تتمتع  فرعية  مراكز  خمسة  إنشاء  خالل  من  املركزية 

وسهولة الوصول إليها.18
املائة  في   45.5( لبنان  في  السكانية  الكثافة  من  كبير  جزء  يتمركز 
الزحف  انتشار  لوحظ  وقد  الكبرى،  بيروت  منطقة  في  في عام 201 19(  
امتداد منطقة  املاضية على  القليلة  العقود  العمراني بشكل مطرد في 
الساحل، وعلى مشارف مدينتي بيروت وطرابلس.20 عالوة على ذلك، تشير 
التوقعات إلى احتمالية منو مجمل املساحة العمرانية احلضرية بنحو 30 
ألف هكتاراً بحلول عام 2030. أما في منطقة بيروت الكبرى، فإن معظم 
والبالغة  املركزية  املنطقة  خارج  تنشأ  سوف  السكاني  التوسع  عمليات 
مساحتها ألفي هكتاراً، حيث ستكون في مناطق الضواحي اخلارجية والتي 
ستنمو من 8 آالف هكتار إلى 12500 ألفاً. من جانب آخر، فإن عمليات النمو 
التي ستحصل في املناطق احمليطة سوف تنشأ في مجاميع حضرية أخرى 
واجلبيل  وبعلبك،  وصور،  وصيدا،  النبطية،  من  كل  في  ذلك  في  مبا  كبيرة، 
)والتي تتراوح مساحة كل منها ما بني 600  و 1500 هكتاراً(.  إال أن عمليات 
املناطق  من  كل  في  تكون  سوف  طرابلس  مدينة  في  ستنشأ  التي  النمو 
املركزية والضواحي، مع متركز معظمها في مناطق الضواحي؛ حيث تشير 
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التوقعات إلى احتمالية منو الكثافة السكانية من 102 ألف نسمة في 
حتقيق  جانب  إلى   ،2030 عام  بحلول  نسمة  آالف   210 إلى   2000 عام 
كيلومتراً   27 و   15 بني  ما  ستتراوح  والتي  املنشأة  املساحة  في  زيادة 
مربعاً. عدا عن ذلك، فإن اجملاميع احلضرية والقرى األصغر حجماً سوف 
تستحوذ على مساحة تتراوح ما بني 12 و 15 ألف هكتاراً من األراضي 
النمو  عمليات  إلدارة  حاسمة  ضرورة  هنا  ستنشأ  كما  الهامشية.21 
من أجل احلد من اجلوانب السلبية الناجمة عن الزحف العمراني والتي 
سوف تنعكس على كل من موارد املياه واألراضي الزراعية الواقعة على 

أطراف املدن.
تتضمن اخلطة الشاملة لترتيب األراضي اللبنانية لعام 2005 مقترحاً 
إلعداد هيكل عمراني والذي يحد من التركيز على املنطقة املركزية في 
– النبطية، وصيدا،  التركيز على تطوير املدن املتوسطة  بيروت، مقابل 
– وذلك لتشجيع منط منو أكثر توازاناً  وطرابلس، وصور، وزحلة، وشتورة 
احلضرية  املناطق  بني  ما  الربط  أشكال  حتسني  على  يعمل  وتكامالً 
اجلنوب  في  الالزمة  اخلطط  وضع  على  احلكومة  تعمل  كما  والريفية. 
بغية دعم عملية إنشاء منطقة صناعية مشتركة ما بني كل من مدن 
 44 نسبته  ملا  موطناً  جميعها  تشكل  والتي  وصور  وصيدا،  النبطية، 
اجلنوبيتني  احملافظتني  في  السكانية  الكثافة  إجمالي  من  املائة  في 
أيضاً  بالتركيز  احلكومة  فتقوم  ذلك،  على  عالوة  احلاضر.22  الوقت  في 
كل  ضمن  حجماً  أصغر  محلية  حضرية  مجاميع  عشرة  تطوير  على 
توفير  إلى جانب  توفير فرص عمل جديدة  محافظة، مما سيساهم في 

اخلدمات العامة واإلدارية األفضل.23

الشكل 11 : أشكال العمران اجلديدة في لبنان منذ عام 1963 
وحتى عام 1998
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املرجع: حكومة لبنان )2005(. اخلطة الشاملة لترتيب األراضي اللبنانية. بيروت: 
حكومة لبنان، 2005

مدينة دمشق، سوريا. تبلغ الكثافة السكانية في مدينتي دمشق وحلب، أكبر مدينتني سوريتني، نحو 37 باملائة من إجمالي الكثافة احلضرية و20 في 
املائة من اإلجمالي السكاني. © دوداريف ميخائيل / شاتر ستوك



37

الشكل 12: مبدأ الهيكل العمراني ضمن اخلطة الشاملة لترتيب األراضي اللبنانية – مبدأ الهيكل العمراني 

املرجع: حكومة لبنان )2005(. اخلطة الشاملة لترتيب األراضي اللبنانية. بيروت: حكومة لبنان، 2005
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في تتركز  الرئيسية  املدن  في  االقتصادية  األنشطة  معظم 
اخلدمات  قطاعي  هيمنة  لوحظت  كما  املشرق،  منطقة 
حني  في  املدن،  تلك  في  االقتصادية  القاعدة  على  والسياحة  املالية 
توجيه  إلعادة  الالزمة  السياسات  وضع  على  احلكومات  جميع  تعمل 
االستثمارات احمللية واألجنبية نحو القطاع الصناعي واملدن املتوسطة 

عبر تطوير البنية التحتية وتنويع األنشطة االقتصادية.
لبنان. تعيش لبنان في مرحلة التعافي من األزمة السياسية التي 
أملت بها خالل السنوات األخيرة، حيث سجلت معدل منو اقتصادي قوي 
والذي بلغ 9.3 في املائة في عام 2008، و 9 في املائة في عام 2009، ونحو 
8 في املائة في عام 2010. كما ميكن أن يعزى معظم هذا النمو احلاصل 
إلى إرتفاع معدالت الطلب على اخلدمات، إلى جانب الزيادة في تدفقات 
 2007 عام  في  لوحظ  فقد  ذلك،  عن  عدا  األموال.24  رؤوس  حتويالت 
في   41.6( اخلدمات  قطاع  في  النشطة  العاملة  القوى  معظم  تركز 
)22.6 في املائة(، في حني سجل القطاع  املائة( وفي القطاع التجاري 
الصناعي نسبة عمالة لم تتجاوز 13.8 في املائة فقط.25 وبحلول عام 
2009، إستحوذ كل من قطاعي اخلدمات والتجارة على 73 في املائة من 
إجمالي القوى العاملة و60 في املائة من إجمالي الناجت احمللي، في حني 
شكل كل من قطاعي اخلدمات املالية والسياحة 35 في املائة تقريباً من 

إجمالي الناجت احمللي.26
بيروت، حيث عملت  االقتصادية في مدينة  األنشطة  تتركز معظم 
احلكومة على تنفيذ استثمارات كبيرة، مبا في ذلك حتديث منطقة وسط 
وتشجيع  املطار،  وجتديد  الطرق،  وحتسني  الساحلية،  واملناطق  املدينة 
أخرى  مشاريع  تنفيذ  مت  كما  الضواحي.  مناطق  في  التطوير  عمليات 
والتي تضمنت تطوير حرم جامعة احلدث، وإنشاء األنشطة السياحية 

على طول الساحل اجلنوبي.27

الدور اإلقتصادي املتنامي للمدن 2.2

بيروت  منطقة  في  التطوير  عمليات  جانب  إلى  احلكومة  تعمل 
التحتية في  البنية  مرافق  لتطوير  الالزمة  إعداد اخلطط  الكبرى على 
مدن أخرى، مبا في ذلك في كل من طرابلس، وزحلة – شتورة، والنبطية، 
وصيدا، واجلبيل، وبعلبك، وصور. كما تنوي احلكومة إعادة إنشاء خدمة 
وطرابلس،  بيروت  مدينتي  من  كل  بني  تربط  التي  احلديدية  السكة 

إضافة لتطوير شبكة الطرق وتطوير منطقة امليناء.28 
لكونها   باإلضافة  وخدمياً،  جتارياً  مركزاً  طرابلس  مدينة  تشكل 
ضرورة  هنالك  أن  بيد  البالد.  في  السياحية  الوجهات  أبرز  إحدى 
األهداف  حتقيق  أجل  من  للمدينة  التحتية  البنية  لتطوير  قصوى 
االقتصادية  التنمية  عمليات  بتحفيز  البدء  في  وللمساعدة  املرجوة 
في املناطق الشمالية، والتي لطاملا كانت تركز في املقام األول على 
صيدا،  مدينة  أما  الغذائية.  والصناعات  الزراعية  األنشطة  من  كل 
فتشكل املركز اإلداري جلنوب لبنان، والتي حافظت على قطاع زراعي 
كل  تشكل  كما  هاماً.  سياحياً  مقصداً  اعتبارها  جانب  إلى  قوي، 
قائمة  ضمن  تصنيفهما  مت  أثريني  موقعني  وصور  بعلبك  مدينتي  من 
حيث  هامة؛  سياحية  وجهة  منهما  كل  وتشكل  العاملي،  التراث 
مختلف  من  واسعاً  جمهوراً  الثقافي  بعلبك  مهرجان  يستقطب 
سياحية  وجهة  صور  مدينة  تعتبر  ثانية،  ناحية  من  العالم.  أنحاء 
باإلضافة  وفينيقية  رومانية  مواقع  من  حتتويه  ملا  وذلك  ب��ارزة، 
احلماية  توفير  تتطلب  املواقع  هذه  أن  بيد  الرملية.  لشواطئها 
الفنادق  إنشاء  في  لالستثمار  إضافة  األثرية،  ألصولها  الكافية 

االقتصادية.29 األنشطة  وتنويع 
األنشطة  توجيه  إلع��ادة  املناسبة  السبل  في  احلكومة  بحثت 
االقتصادية نحو اجملاميع احلضرية الداخلية، مثل النبطية، والتي تشكل 
واالجتماعية،  الطبية،  اخلدمات  توفير  على  يعمل  نشطاً  جتارياً  مركزاً 

مدينة بيروت، لبنان. توجهت احلكومة لتنفيذ اإلستثمارات الضخمة في البنية التحتيةللمناطق احلضرية. © دياك / شاتر ستوك
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الشكل 13: األنشطة االقتصادية في لبنان
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عرمون
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عجلتون ميروبا

قرطبا
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لبوة
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إده

سير
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بينو
القبيات
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٠٠٠ ٠٠٠ ٢

A,S,Af,Ex,C,L,Tc,Fi
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A

S
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C

L
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H
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جبال عالية

منطقة ريفية

UU
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TT
TT

EE

بيروت

زحله ـ شتوره ٠٠٠ ٢٠٠
A,S,Af,C,L,Ca,H,Agr

النبطية ٠٠٠ ١٠٠
A,S,Af,C,Ca,Agr

الصناعة والطاقة

مرافق البنية التحتية الكبرى

الزراعة واألنشطة ذات الصلة

شبكات الطرق الداعمة ملظاهر التنمية والتطوير

مراكز األنشطة والعمليات اللوجستية الكبرى

محطات توليد الكهرباء بالتوربينات الغازية

مستودعات النفط والغاز

الطاقة الشمسية

ميناء

قطاع زراعي ذو أهمية وطنية

مطار

سكة حديد

طاقة الرياح

مدن داعمة للتطوير الزراعي

الزراعة املائية

مدن التراث الوطني

مواقع سياحية أخرى هامة

مناطق السياحة اإليكولوجية

مناطق التزلج

طريق سريع

طريق رئيسي

طريق رابط

طريق ساحلي

السياحةالسياحة

املدن املركزية والشمالية

شبكة التجمعات الكبرى على املستوى الوطني

مدن سياحية

عاصمة رئيسية

مدن ذات أهمية ثقافية

مركز الشؤون الدولية

اإلدارة

خدمات

حصة من مقاعد اجملالس احمللية

معارض

جتارة

خدمات لوجستية

مركز نقل

ضيافة

سياحة ثقافية

صيد األسماك

جامعة اللبنانية، حرم جامعي

منطقة علوم وتكنولوجيا

شبكة املدن املترابطة

األنشطة اإلقتصادية الرئيسية

املرجع: حكومة لبنان )2005(. اخلطة الشاملة لترتيب األراضي اللبنانية. بيروت: حكومة لبنان، 2005
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من  واسعة  طائفة   1967 عام  منذ  إسرائيل  نفذت 

السيطرة  إلحكام  تهدف  التي  واملمارسات  السياسات 

)مبا في  الغربية  على حركة الفلسطينيني في الضفة 

ذلك القدس الشرقية( وقطاع غزة. كما تضمنت هذه 

التفتيش  نقاط  وإنشاء  الطرق،  حواجز  اإلستراتيجيات 

اخملصصة  السريعة  والطرق  واملؤقتة(،  )الدائمة 
الدخول،  وتصاريح  اإلقامة،  وشروط  لإلسرائيليني، 

والعمليات  والتطوير،  للتوسع  احملدودة  واإلمكانيات 

املعقدة والشروط الصارمة ملنح تراخيص البناء، وإنشاء 

أحد  العوائق  هذه  جميع  تشكل  كما  العازل.  اجلدار 

تأثيرها  عن  فضالً  االحتالل،  لعمليات  الرئيسية  األبعاد 

والرفاه  الفلسطينيني،  املواطنني  حريات  على  املدمر 

احلضري  والشكل  حياتهم،  ونوعية  لهم،  االقتصادي 

جملتمعاتهم. 

القيود  هذه  عن  الناجم  األثر  تخفيف  من  وبالرغم 

اخلانقة في بعض األحيان، إال أنه غالباً ما يتم تشديدها، 

والتي  الفلسطينيني  حياة  على  تأثيرها  عن  عدا 

العقدين  مدى  على  التدهور  من  مرعبة  حالة  شهدت 

"اإلغالق"  مصطلح  إستخدام  يتم  ما  وعادة  املاضيني. 

والذي  اإلستراتيجيات،  هذه  من  العديد  يشمل  لكي 

نتيجة  الفلسطينيني  العديد من  بالغ على  أثر  ذا  كان 

معدالت  وتزايد  األجور،  وتدني  البطالة،  معدالت  زيادة 

االجتماعية غير  الرعاية  واالعتماد على خدمات  الفقر 

التجارية،  املشاريع  وفشل  املنازل،  وهدم  املضمونة، 

وفرض القيود على العمليات التجارية، والتلوث البيئي، 

اإلجمالي،  احمللي  الناجت  مستويات  في  الكبير  والتدني 

اليومية،  للضروريات  واالستهالك  الدخل  ومتوسط 

نشأت  كما  الفلسطيني.  احلضري  النسيج  وتفكك 

التي  السياسات  نتيجة  التأثيرات  هذه  من  العديد 

املناطق،  تقسيم  مجاالت  في  مشروعة  وكأنها  تبدو 

العديد  فرضتها  والتي  األراضي  وتصنيف  والتخطيط، 

في  مبا  انتقائية،  بصورة  اإلسرائيلية  اإلدارية  الدوائر  من 

ذلك اجليش اإلسرائيلي. 

الهامة  اإلسرائيلي  االحتالل  ظواهر  من  اثنتان  توجد 

الرغم  على  العام  للرأي  يذكر  انتباه  أي  تلق  لم  والتي 

في  مبا  املدى،  بعيدة  عواقب  نشوء  في  مساهمتها  من 

ذلك: إنشاء "منطقة التماس" املتاخمة للجدار العازل، 

مبوجب  الفلسطينية  األراضي  تقسيم  قرارات  وتنفيذ 

اتفاق أوسلو إلى مناطق "أ"، و "ب"، و "ج". 

بني  الواقعة  املناطق  إلى  التماس  منطقة  وتشير 

العازل واخلط األخضر الذي مت حتديده بعد الهدنة  اجلدار 

في عام 1967، حيث سيتم عزل نحو 50 ألف فلسطيني، 

باإلضافة إلى 38 قرية وبلدة، عن منطقة الضفة الغربية 

لكي يتم حصرهم في في أراضي مسورة، عدا عن عدم 

أراضيهم  إلى  الوصول  من  األحيان  معظم  في  متكنهم 

حال االنتهاء من إنشاء هذه املنطقة العازلة والتي تزيد 

فسيتم  لذلك،  إضافة  كيلومتراً.   700 عن  مساحتها 

فصل نحو 60 ألف نسمة من سكان القدس الشرقية 

عن شبكات األسر واجملتمعات، عدا عن عزلهم عن أماكن 

العمل لدى تنفيذ عملية الفصل في اجلزء املرتبط مبدينة 

القدس. 

رئيسي،  بشكل  حضرية  مراكز  )أ(  املناطق  تشكل 

التي  أو  املنشأة  املناطق  )ب(  املنطقة  تتضمن  حني  في 

جتاوزت حدود البناء املسموحة بشكل "مخالف للقانون" 

في منطقة الضفة الغربية، أما املنطقة "ج"، فتتضمن 

ومناطق  الغربية  الضفة  أراضي  من  املائة  في   60

حيث  "ب"،  و  "أ"  منطقتي  من  لكل  الطبيعي  االمتداد 

عمليات  لتنفيذ  كبيرة  مبساحات  املنطقة  هذه  تتسم 

والتي  اإلسرائيلية  للسلطات  تخضع  ولكنها  التطوير، 

اجلانب  ينفذها  التي  التطوير  عمليات  إحباط  تواصل 

الفلسطيني، وذلك على الرغم من مضامني اتفاق أسلو 

والتي يفترض أن تضمن للفلسطينيني هذا احلق.

الصندوق 3 : األراضي الفلسطينية احملتلة  - اآلثار املترتبة على النظام اإلقتصادي احلضري، والشكل احلضري والتنقل في 
املناطق احلضرية نتيجة اإلحتالل

جنود إسرائيليون يعملون على تفتيش مركبة مواطن فلسطيني على نقطة حوارة خارج مدينة نابلس في 
الضفة الغربية © كوبي وولف / آيرين

لتنشيط  احلكومة  تهدف  كما  للمنطقة.  والتعليمية  والثقافية، 
صناعية  منطقة  إنشاء  خالل  من  املنطقة  في  الصناعي  القطاع 
خاصة قرب مدينة الرياق، إلى جانب إعادة تأهيل الطرق، وتطوير عمليات 

إدارة اخمللفات.30
املدمرة  اآلثار  للعديد من  العراقي  االقتصادي  النظام  العراق. تعرض 
والناجمة عن احلرب اإليرانية – العراقية، وحرب اخلليج األولى في فترة 
عام  في  األمريكي  والغزو  تالها،  الذي  االقتصادي  واحلظر  التسعينيات، 
في  العراقية  املدن  كبرى  من  العاملني  من  اآلالف  نزوح  وكذلك   ،2003
منتصف األلفية اجلديدة. عالوة على ذلك، فقد لوحظ التدني احلاصل 
فترة  منذ  املائة  في   25 بنسبة  السنوي  االقتصادي  النمو  معدل  في 

التسعينيات.
وبالرغم من تشكيل النفط ملا نسبته 60 في املائة من إجمالي الناجت 
احمللي و95 في املائة من مجمل اإليرادات األجنبية؛ إال أن األيدي العاملة في 
هذا القطاع ال تشكل سوى نسبة ضئيلة للغاية. كما يعمل معظم 
اجلهود  تعتبر  حيث  احلجم،  متوسطة  أو  صغيرة  مشاريع  في  األفراد 
للحد  رئيسية  وطنية  إستراتيجية  مبثابة  القطاع  هذا  لتعزيز  املبذولة 
من معدالت البطالة. أما فيما يتعلق بالشركات اململوكة للدولة، فال 

يزال معدل التوظيف بها محصوراً بتعيني فرد واحد من بني كل ثمانية 
أفراد عاملني، وذلك بالرغم من تشكيلها لنحو 90 في املائة من القطاع 
النمو في  وتيرة سريعة من  البالد. كما لوحظ تسجيل  الصناعي في 
قطاع اخلدمات على مدى العقد املاضي، مبا في ذلك املؤسسات العامة، 

واجليش، والشرطة. 
تزال  ال  احمللي  الناجت  إجمالي  في  السياحي  القطاع  مساهمة  إن 
اإلمكانيات  الرغم من  وذلك على  احلاضر،  الوقت  للغاية حتى  ضعيفة 
القوية لتغيير هذا الوضع، فعلى سبيل املثال، متثل مدينة النجف إحدى 
أبرز مدن احلج في العالم اإلسالمي، فضالً عن استقطابها ملئات اآلالف 
مطار  يستقبل  أخرى. كما  عراقية  مدن  ومن  أخرى،  دول  من  الزوار  من 
لرحالت  باإلضافة  عاملية،  طيران  شركات  أربع  رحالت  الدولي  النجف 
النجف  مدينتي  من  كل  تعد  كما  العراقية.  اجلوية  اخلطوط  شركة 
، باإلضافة ملا تتمتعان به من  وكربالء ضمن أبرز املدن التي يحج إليها 
إمكانية استقطاب ما يصل إلى عشرة ماليني حاج سنوياً لدى استعادة 

األمن واالستقرار في البالد.31
املائة  في   70 توليد  في  األردن  في  اخلدمات  قطاع  يساهم  األردن. 
املائة  في   75 على  استحواذه  إلى  باإلضافة  احمللي  الناجت  إجمالي  من 
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النمو  وبالرغم من معدالت  العاملة. عدا عن ذلك،  القوى  من إجمالي 
أنه  إال  التي شهدتها كل من قطاعات الصناعة، واإلنشاء، والعقارات، 
قد لوحظ التركيز األكبر على األنظمة االقتصادية املعرفية ذات القيمة 
املضافة، والتي ينبغي أن توفر فرص عمل أفضل للسكان الشباب ممن 

يتمتعون مبستويات تعليمية أعلى.32
الكبرى.33  عمان  منطقة  في  االقتصادية  األنشطة  معظم  تتركز 
وبالرغم من اعتبار مدينة عمان مبثابة املركز املالي واإلداري للمملكة؛ إال 
أن هنالك ما نسبته 52 في املائة من األنشطة الصناعية في البالد والتي 

تتركز في كل من مدينتي الزرقاء والرصيفة البعيدتني عن العاصمة.
تشكل مدينة إربد ثاني أكبر مدينة في البالد، باإلضافة الستيعابها 
نحو 18 في املائة تقريباً من اإلجمالي السكاني في اململكة؛ وهي املركز 
عدم  من  وبالرغم  آخر،  جانب  من  البالد.  من  الشمالي  للجزء  التجاري 
اعتبارها وجهة سياحية، إال أنها تتمتع مبوقع مركزي ما بني اثنني من 
املواقع األثرية، وهما: جدارا وبيال، حيث توفر هذه املدينة مكاناً إلقامة 
السياح القادمني لزيارة تلك املواقع األثرية.34 أما املدن املتوسطة األخرى، 
مبا في ذلك كالً من الكرك، وجرش، ومادبا، والسلط؛، فتعتمد أنظمتها 
االقتصادية على قطاعات التجارة، واخلدمات، وبعض اجملاالت الصناعية. 
وقد عملت اململكة في عام 2006 على تنفيذ مشروع خاص لتنشيط 
مراكز املدن وحتسني املمارسات اإلدارية املتبعة في املناطق احلضرية في 

كل من جرش، والكرك، ومادبا، السلط.35
ظل  في  وذلك  الفت،  منو  معدل  األردن  في  السياحي  القطاع  سجل 
تزايد أعداد الزوار للمواقع األثرية واملتاحف بأكثر من الضعف منذ عام 
2006 )1.439.449 زائراً( وحتى عام 2008 )2.943.157 زائراً(. أما املناطق 
األثرية األبرز واألكثر استقطاباً للسياح في عام 2008 ، فقد تضمنت كالً 
من البتراء )813.300 سائح(، تليها جرش )351.500 سائح(، وجبل نيبو 
القطاع السياحي  التركيز على  )326.700 سائح(. كما لوحظ مؤخراً 

في مدينة السلط األصغر حجماً.36
سوريا. شكل قطاع اخلدمات ما نسبته 55.2 في املائة من إجمالي 
القطاع  ثم  ومن  املائة(  في   26.3( الصناعة  قطاع  يليه  احمللي،  الناجت 
االقتصادية  األنشطة  معظم  تتركز  كما  املائة(.37  )18.5 في  الزراعي 
في مدينتي دمشق، وحلب، وبنسبة أقل في مدينة حمص. من جانب 
ضوء  في  وذلك  للبالد،  الصناعية  العاصمة  حلب  مدينة  تعتبر  آخر، 
توليدها لنسبة تتراوح ما بني 30 – 40 في املائة من إجمالي الصناعات 
الوطنية، مع التركيز األكبر على صناعة املنسوجات واملواد الكيميائية، 
مبا في ذلك املنتجات البالستيكية، ومستحضرات التجميل، ومنتجات 
املطاط واملستحضرات الدوائية. عالوة على ذلك، فتوجد ثالثون شركة 
في مدينة حلب والتي تستحوذ على 60 في املائة من مجمل الصناعات 
األخرى  االقتصادية  باألنشطة  يتعلق  فيما  أما  الوطنية.  الدوائية 
اليدوية،  والصناعات  الزراعية،  املنتجات  من  كالً  فتتضمن  املدينة،  في 

والسياحة مبستويات محدودة. 38 
شهد القطاع السياحي منواً متزايداً، باإلضافة للزيادة في أعداد الزوار 
األجانب والذي ارتفع من 358 ألف زائراً في عام 2004 إلى 678 ألفاً في 
عام 2008. من جانب آخر، وبالرغم من الزيادة احلاصلة في عدد السياح 
العرب منذ عام 2004 وحتى عام 2008، إال أن األعداد املسجلة في عام 
2008 قد كانت أقل من تلك املسجلة في العامني السابقني.39 وتشكل 
 888 حوالي  تستقطب  حيث  األبرز،  السياحية  الوجهة  دمشق  مدينة 
مدينتا  تتمتع  كما  والالذقية.40  حلب  من مدينتي  كل  تليها  زائر،  ألف 
حلب ودمشق باإلمكانيات الالزمة لتوسعة نطاق اجملال السياحي نظراً 
للتراث الثقافي الكبير واملميز الذي تتمتع به كل منهما. إال أنه ال  يزال 
األنشطة  وتوسعة  دعم  أجل  من  اإلستثمارات  من  املزيد  تنفيذ  يتعني 
البالد  في  اإلستقرار  عودة  لضرورة  باإلضافة  منهما،  كل  في  الثقافية 

قبل استرجاع القطاع السياحي لنشاطه السابق.

مدينة النجف، العراق. رجال عراقيون ينظرون إلى األضرار التي حلقت بضريح اإلمام علي )مسجد اإلمام علي( في أعقاب إنفجار سيارة مفخخة مما أسفر عن مقتل 70 شخصاً 
على األقل © إيد ستوك / آي ستوك فوتو
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داخل  يقطنون  الفلسطينيني  معظم  كان 

وهي  العشرين،  القرن  مطلع  في  فلسطني  حدود 

إسرائيل،  دولة  إلى  اآلن  تنقسم  التي  املنطقة 

كان  كما  غزة.  وقطاع  احملتلة،  الغربية  والضفة 

في   90 نحو  ويستخدمون  ميلكون  الفلسطينيون 

املائة من األراضي حتى عام 1947. بيد أن عمليات 

النزوح القسري املتعاقبة للفلسطينيني قد باتت 

تشكل أبرز قضايا الالجئني تعقيداً وأطولها مدة، 

فضالً عن تشكيلها ألبرز أزمة إنسانية ناشئة في 

العالم حتى الوقت احلاضر، وذلك في ظل مصادرة 

إسرائيل لنحو 82 في املائة من أراضيهم. 

أو  للنزوح  فلسطيني  ألف   150 نحو  تعرض 

التهجير من فلسطني في فترة االنتداب البريطاني 

)بني األعوام 1922 – 1947(، عدا عن تهجير أكثر 
يشير  مما  النكبة،  خالل  فلسطيني  ألف   750 من 

إلى عمليات التطهير العرقي التي جرت في سياق 

والصراع  فلسطني،  لتقسيم  املتحدة  األمم  خطة 

ما  الفترة  وخالل  إسرائيل.  دولة  وإنشاء  املسلح، 

اآلالف  عشرات  تعرض   ،1967 و   1947 األعوام  بني 

أو  إسرائيل  داخل  للتشريد  الفلسطينيني  من 

و 450  يتراوح بني 400  بينما طرد ما  الطرد منها، 

ألف فلسطيني من الضفة الغربية – مبا في ذلك 

احلرب  خالل  غزة  وقطاع   – الشرقية  القدس  من 

وعمليات االحتالل  العربية عام 1967  اإلسرائيلية 

اإلسرائيلي املتعاقبة لهذه املناطق. 

عملت إسرائيل منذ عام 1967 على وضع نظام 

يضم كالً من عمليات االحتالل، وممارسات الفصل 

السبب  شكلت  والتي  واالستعمار  العنصري 

الوقت  في  القسري  التهجير  لعمليات  الرئيسي 

احلاضر. كما تعرض مئات اآلالف من الفلسطينيني 

للتشريد على جانبي اخلط األخضر، باإلضافة الستمرار 

النظام  تنفيذ  نتيجة  القسري  التهجير  عمليات 

واملمارسات  املشروعة  غير  للسياسات  اإلسرائيلي 

التعسفية. 

الفلسطينيني  أعداد  في  احلاد  االرتفاع  لوحظ  لقد 

االنتفاضة  نشوء  لدى  للتشرد  املعرضني  أو  النازحني 

الالجئني  تعرض  عن  عدا   ،2000 عام  في  الثانية 

من  العديد  في  أخرى  تهجير  لعمليات  الفلسطينيني 

دول املنفى، وكان آخرها في العراق ولبنان. إضافة لذلك، 

فال يزال الفلسطينيون املهجرون عرضة لتأثيرات النزاع 

املسلح وانتهاكات حقوق اإلنسان في الدول املضيفة، 

وذلك في ظل حرمانهم من التعويضات وإيجاد حلول 

دائمة لهم على أساس حقهم في العودة إلى وطنهم. 

ممن  شخص  ألف   90 نحو  وجود  إلى  التقارير  تشير 

يواجهون خطر التشرد في عام 2012 نتيجة للسياسات 

املقيدة  التخطيط  آليات  ذلك  في  مبا  اإلسرائيلية 

إنشاء  في  والتوسع  اإلقامة،  حقوق  وإلغاء  والتمييزية، 

املستوطنات، وإنشاء اجلدار العازل في الضفة الغربية،  

القدس  ألف نسمة من سكان  حيث يتضمن ذلك 60 

نوفمبر  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  )مكتب  الشرقية 

2009 : مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مارس ومايو 

فتتضمن  للخطر  عرضة  األكثر  اجملتمعات  أما   .)2011

املنطقة  وسكان  الشرقية،  القدس  في  القاطنة  تلك 

الفلسطينيني  وبخاصة  الغربية،  الضفة  في  "ج" 
البدوية  واجملتمعات  األردن،  غور  منطقة  في  القاطنني 

وتلك املوجودة في "املناطق العازلة" الواقعة بني اخلط 

املنطقة  في  القاطنني  وأولئك  العازل،  واجلدار  األخضر 

قطاع  بني  ما  تفصل  والتي  منها  بالقرب  أو  العازلة 

 ،2009 أكتوبر  الطفولة،  إنقاذ  )منظمة  وإسرائيل  غزة 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، يناير 2008(. 

لقد تزايد إدراك املنظمات احمللية والدولية ملظاهر 

مما ساهم في  للفلسطينيني  القسري  التهجير 

ذلك  في  مبا  األساسية،  العوامل  من  عدد  حتديد 

وهدم  للقوة،  والعشوائي  املفرط  االستخدام 

وممارسات  القسري،  اإلخالء  وعمليات  املنازل 

اليهود  املستوطنون  ميارسها  التي  العنف 

احلكومية،  غير  الفاعلة  اجلهات  من  وغيرها 

اإلغالق  آليات  وتنفيذ  اإلقامة،  حقوق  وإلغاء 

نحو  على  وتوزيعها  األراضي  ومصادرة  والفصل، 

دعت  ولطاملا  املستوطنني.  وإسكان  متييزي، 

اإلنسانية  واملنظمات  اإلنسان  حقوق  منظمات 

إلى معاجلة مسألة النزوح القسري في األراضي 

اآلثار  تواصل  من  وحذرت  احملتلة  الفلسطينية 

اجملتمع  ولكن  اإلسرائيلية،  للسياسات  السلبية 

الدولي لم يبد أية استجابة لهذه الدعوات سوى 

في األعوام القليلة املاضية. 

تنفيذ  على  بالسلطة  إسرائيل  حتتفظ 

اإلنشاء  عمليات  على  والرقابة  القوانني 

في  "ج"  الفئة  ضمن  املناطق  في  والتخطيط 

من  أكثر  تخصيص  مت  حيث  الغربية،  الضفة 

املستوطنات  إلنشاء  األراضي  من  املائة  في   70

في  وذلك  اإلسرائيلي،  للجيش  أو  اإلسرائيلية 

استخدام  على  الصارمة  القيود  فرض  ظل 

السلطات  عملت  كما  لها.  الفلسطينيني 

اإلسرائيلية في النصف األول من عام 2011 على 

لفلسطينيني،  ملكيتهم  تعود  مبنى   342 هدم 

خزاناً جلمع   20 و  مبنى سكني   125 ذلك  مبا في 

مياه األمطار، األمر الذي خلف 656 شخصاً دون 

تشريد  مت  كما  طفالً.   351 ذلك  في  مبا  مساكن، 

ثلث أولئك السكان في شهر يونيو 2011 لوحده، 

إضافة إلصدار أكثر من 3 آالف أمر بالهدم، مبا في 

أشد  إحدى  لوحظ نشوء  كما  مدرسة.   18 ذلك 

الشيخ  منطقة  في  تطرفاً  التشريد  حاالت 

تقع  التي  الفلسطينية  األحياء  أحد   ، جراح 

القدس  في  القدمية  املدينة  من  الشمال  إلى 

الشرقية احملتلة، والتي يبلغ عدد سكانها 2800 

للعديد  مركزاً  العتبارها  باإلضافة  فلسطينياً 

املعالم  من  والعديد  الدبلوماسية  البعثات  من 

األميريكان  وفندق  الشرق،  بيت  مثل  املعروفة 

كولوني، واملسرح الوطني الفلسطيني. 

مبوقع  جراح  الشيخ  منطقة  تتمتع 

إستراتيجي مميز، مما دفع املستوطنني اإلسرائيليني 

للسعي الدؤوب لالستيالء على كل من األراضي 

إلقامة  األخيرة  السنوات  في  واملمتلكات 

مستوطنات جديدة في املنطقة، حيث أدى ذلك 

ملساكنهم  فلسطينياً   60 من  أكثر  فقدان  إلى 

الطرد  خلطر  عرضة  آخرين   500 لبقاء  باإلضافة 

في  والتهجير  املمتلكات  وسلب  القسري، 

املستقبل القريب.

الصندوق 4 : األراضي الفلسطينية احملتلة – تهجير املهجرين

املراجع: األراضي الفلسطينية احملتلة: ال نهاية للنزوح الداخلي، حملة عن حالة النزوح الداخلي من إعداد اجمللس النرويجي لالجئني ومركز رصد النزوح الداخلي، 5 يوليو 2011؛ مسح أعداد 
الالجئني والنازحني الفلسطينيني، )2008 – 2009(؛ حالة منطقة الشيخ جراح، النسخة احملدثة، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أكتوبر 2010 ؛ الزيادة احلادة في عمليات الهدم والتشريد 

في الضفة الغربية، حتديث، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 2010؛ صحيفة وقائع خطة االستجابة اإلنسانية في املنطقة "ج"، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، أغسطس 2010.

قرية الوجلة في الضفة الغربية. اشتباك بني فلسطينيني وجنود إسرائيليني خالل مظاهرة احتجاج ضد إنشاء 
اجلدار اإلسرائيلي العازل. © رايان رودريك بيلير / شاترستوك
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شهدت منطقة الشرق األوسط تدفقات ضخمة 

ربيع  منذ  اجملاورة  الدول  إلى  العراق  من  للمهاجرين 

عام 2003، وال تزال سوريا تشكل الوجهة الرئيسية 

التي  التاريخية  للعالقات  نظراً  العراقيني  لالجئني 

إلى  الدخول  أنظمة  ولسهولة  البلدين  بني  تربط 

البالد. كما أعيد توطني البعض منهم في دول أخرى 

بينما عاد البعض اآلخر إلى العراق – وعاد معظمهم 

من تلقاء نفسهم فيما عادت فئة محدودة مبساعدة 

املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. إال أنه 

ال تزال النسبة األكبر منهم في سوريا، حيث بلغ عدد 

نحو  سوريا  في  العراقيني  اللجوء  وطالبي  الالجئني 

مليون نسمة، مبا في ذلك 44.5 في املائة ممن تقدموا 

مت  كما  أكثر.  أو  أعوام  خمسة  قبل  اللجوء  بطلب 

آب   / أغسطس  شهر  منذ  الجئ  ألف   151 تسجيل 

2010 حتت حماية املفوضية العليا لشؤون الالجئني، 

بينما يتوجه نحو ألفي عراقي شهرياً للتسجيل بها. 

في  املقيمني  العراقيني  من  املائة  في   66.5 ثمة 

محافظتي  في  احلضرية  املناطق  من  أتوا  ممن  سوريا 

بغداد ونينوى، كما يقطن جميع العراقيني املسجلني 

املناطق  في  الالجئني  لشؤون  العليا  املفوضية  في 

احلضرية – حتديداً في مدينة دمشق وضواحيها. كما 

املائة  في   41 لنحو  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  شكل 

تقريباً من إجمالي املسجلني، في حني شكلت األسر 

املائة من مجموع  في   36.8 لنحو  امرأة  تعيلها  التي 

األسر والبالغ عددها 34.849 ألف أسرة. 

املسجلني  العراقيني  من  املائة  في   40 نحو  يعتبر 

في سوريا ضمن الشرائح الضعيفة والتي حتتاج إلى 

املساعدة، حيث يعاني نحو 34 ألفاً من ظروف صحية 

الالجئني  من  املائة  في   9 لتصنيف  إضافة  خطيرة، 

ضمن قائمة "النساء املعرضات للخطر"، وبالرغم من 

املالية  املدخرات  لبعض  الالجئني  من  العديد  امتالك 

لدى مغادرتهم العراق، ولكن هذه املدخرات قد نفذت 

أدى  الذي  األمر  اخلارج،  في  العيش  من  سنوات  بعد 

واملالية  الغذائية  املساعدات  على  الالجئني  العتماد 

التي تقدمها املفوضية. 

لالجئني  واملساعدة  الرعاية  سوريا  قدمت 

العراقيني والتي ال تزال مستمرة بالرغم من محدودية 

الكبيرة  الوافدين  ألعداد  كان  حيث  املادية،  املوارد 

للدولة، وعلى  االقتصادي  النظام  بالغة على  تأثيرات 

مرافق البنية التحتية واخلدمات العامة أيضاً. إضافة 

 21 بنسبة  املياه  استهالك  معدالت  ارتفعت  لذلك، 

التكاليف  ارتفاع  إلى  أيضاً  ذلك  أدى  كما  املائة.  في 

في جميع مجاالت احلياة: حيث ارتفعت أسعار املواد 

املائة،  في   30 بنسبة  األساسية  والسلع  الغذائية 

املائة  في   40 بنسبة  العقارات  أسعار  ارتفعت  بينما 

واإليجارات بنسب 150 في املائة. 

يشير معظم العراقيني املشاركني في االستطالع 

مالية  لعقبات  ملواجهتهم  املفوضية  أعدته  الذي 

فضالً  الالئق،  السكن  على  للحصول  السعي  لدى 

كأبرز  باعتباره  املساكن  إيجار  لدفع  إشارتهم  عن 

التحديات املالية التي يواجهونها. كما بات الالجئون 

حيث  العمل،  سوق  على  عبئاً  يشكلون  العراقيون 

يعمل عدد قليل من العراقيني كمختصني في القطاع 

يحملون  ممن  اجلامعات(  وأساتذة  )كاألطباء  الرسمي 

تصاريح عمل قانونية. عدا عن ذلك، تستغل الغالبية 

العظمى من الالجئني في سوريا الثغرات املوجودة في 

قانون العمل باإلضافة لضعف تنفيذ اآلليات اخلاصة 

بهذا اجملال، مما ميكنهم من إيجاد فرص عمل ال تتطلب 

مهارات عالية في القطاع غير الرسمي. 

تتميز سوريا مبجانية التعليم األساسي، باإلضافة 

لوحظت  وقد  العالي،  التعليم  تكاليف  النخفاض 

الزيادة املطردة في معدالت االلتحاق باملدارس نتيجة 

حدوث  عن  أسفر  مما  البالد،  إلى  العراقيني  لتدفق 

باإلضافة  الصفية،  والغرف  املدارس  في  االكتظاظ 

على  للعمل  املدارس  من  املائة  في   10 نحو  الضطرار 

الطلبة.  من  األكبر  العدد  الستيعاب  الفترتني  نظام 

باملدارس  املسجلني  العراقيني  الطالب  عدد  أن  إال 

االبتدائية أو الثانوية قد انخفض من 30 ألفاً في عام 

2007 إلى 24.600 ألف في عامي 2009 – 2010 األمر 

الذي يرجع أساساً إلى القيود املالية وعدم امتالكهم 

للوثائق الرسمية الالزمة. 

شهري  في  املفوضية  أعدته  الذي  االستطالع  إن 

الوليد  منطقة  في   2010 لعام  وأغسطس  يوليو 

إلى  أشار  قد  والعراق  سوريا  بني  تقع  التي  احلدودية 

بصورة  لوطنهم  العودة  في  العراقيني  معظم  تردد 

دائمة، حيث أبدت 46 في املائة من األسر املشاركة في 

أو ما يزيد عن ألفي  االستطالع من أصل 498 أسرة، 

السياسي،  التقني  عدم  حالة  من  تخوفها  عن  فرد، 

بينما عزت 15 في املائة من تلك األسر سبب ترددها 

إلى األوضاع األمنية غير املستقرة، إضافة إلى إشارة 

في   6 و  التعليم  فرص  لقلة  األسر  من  املائة  في   13

املائة إلى نقص املساكن. 

كما أشار معظم العابرين لتلك احلدود – 89 في 

املائة – إلى قيامهم بزيارة قصيرة، حيث أشار 42 في 

املائة منهم ذلك لزيارة عائالتهم، بينما أشار 18 في 

أرض  على  االوضاع  من  للتحري  توجههم  إلى  املائة 

املائة منهم للحصول  في  الواقع، في حني توجه 15 

على الوثائق الرسمية، مقابل 10 في املائة ممن ذهبوا 

إعداده  مت  مماثل  استطالع  وأظهر  ممتلكاتهم.  لتفقد 

على احلدود العراقية األردنية والذي تضمن 364 أسرة 

)1450 فرداً تقريباً( إلى عدم وجود أي فرد ينوي العودة 
مشابهة  ألسباب  وذلك  دائم،  بشكل  العراق  إلى 

للمذكورة أعاله. 

العراق  إلى  العائدين  العراقيني  الالجئني  عدد  إن 

ظل  في  وذلك  للغاية،  متدنياً  كان  قد  دائم  بشكل 

توفير املفوضية العليا لشؤون الالجئني الدعم لنحو 

عام  مطلع  منذ  سوريا  من  للعودة  فقط  فرداً   163

فإن عدد  العراقية،  احلكومة  ووفقاً إلحصاءات   ،2010

العراقيني العائدين من اخلارج لم يتجاوز 18.240 ألف 

ما ميثل  أي  يناير وحتى أغسطس،  نسمة منذ شهر 

عددهم  والبالغ  العائدين  إجمالي  من  املائة  في   20

89.700 ألفاً في الفترة ذاتها، مبا في ذلك األشخاص 

النازحني داخلياً.

الصندوق 5 : الالجئون العراقيون في سوريا

يستخدم الالجئون العراقيون القسائم الغذائية التي يوزعها برنامج األغذية العاملي عبر هواتفهم احملمولة 
لشراء املواد الغذائية من املتاجر في دمشق. © سيلي موزامي / برنامج األغذية العاملي

 http://www.unhcr.org/4caf376c6.html ،2010 املراجع: تردد الالجئني العراقيني في سوريا للعودة لوطنهم :استطالع، املفوضية العليا لشؤون الالجئني، 8 أكتوبر�
.www.fmreview.org/FMRpdfs/Iraq.pdf/08 ،الالجئون العراقيون في سوريا، ف. املقداد، نشرة الهجرة القسرية اخلاصة بالعراق  

 ملجأ في املدينة؟ النزوح في املناطق احلضرية ومظاهر الضعف في مدينة دمشق : دراسة مكتبية، ديسمبر 2011، سيمون هايسوم و سارة بافانيلو، مجموعة السياسات اإلنسانية.



44

يعمل األفراد في مدينة حلب السورية على تدبر أمورهم من خالل بيع عصائر الفاكهة. © أوغوران بيتني / آي ستوك 

دولة قد كانت أعلى بكثير – حيث بلغت 30 في املائة في سوريا، و29 في 
املائة في لبنان، و 28 في املائة في مصر، و 13 في املائة في األردن.45

كما مت تسجيل معدالت أعلى النتشار الفقر في املناطق احلضرية  في 
أجزاء محددة في كل دولة، ففي األردن، بلغت نسبة املواطنني ممن يعيشون 
دون خط الفقر الوطني نحو 57 في املائة ممن يقطنون في كل من مدن 
عمان، وإربد، والزرقاء، فضالً عن ارتفاع عدد جيوب الفقر – وهي املناطق 
حيث تتجاوز نسبة السكان دون خط الفقر الوطني 25 في املائة- إلى 
32 منطقة في عام 2008 مقارنة مع 22 منطقة في عام 2006.   أما في 
لبنان،46 فقد بلغت نسبة السكان ممن يعيشون دون خط الفقر الوطني 
األعلى نحو 52 في املائة في الشمال و 42 في املائة في اجلنوب.47 من جانب 
آخر، وبالرغم من معدالت النمو االقتصادي امللحوظة في املنطقة خالل 
فترتي التسعينيات واأللفية اجلديدة؛ إال أن تراجع مجمل معدالت الفقر 
قد كان يسير بوتيرة بطيئة عموماً. عدا عن ذلك، فإن النزاعات الناشئة 
مؤخراً في كل من لبنان، والعراق، واألراضي الفلسطينية احملتلة، إلى جانب 
التحويالت  في  خفض  من  عليها  ترتب  وما  العاملية  االقتصادية  األزمة 

املالية والعمالية، قد كانت ذات تأثير أكبر على الشرائح الفقيرة.
تتركز أشكال الفقر على الصعيد العمراني في مناطق محددة في 
كل مدينة، مثلما هو موضح في توزيع املساكن القدمية املكتظة في 
مدينة عمان، وتوزيع املناطق العشوائية في مدينة حلب. كما أشارت 
يشكل  لرمبا  األسرة  حجم  أن  إلى  سوريا  في  إعدادها  مت  التي  البحوث 
متغيراً أفضل لتوضيح معدالت الفقر بدالً من اعتماد الفجوة احلضرية 
لدى  املائة  في   3 بنسبة  الفقر  معدالت  تزايد  لوحظ  حيث  الريفية: 
تسجيل زيادة في األسرة الواحدة مبعدل فرد واحد. عدا عن ذلك، ارتفعت 
معدالت التفاوت احلضري بشكل طفيف في شتى أنحاء املنطقة، وذلك 
في ضوء قيم معامل جيني التي مت تسجيلها في مختلف دول املشرق 

والتي باتت أعلى من القيم املسجلة في عام 1990، باستثناء األردن.

إجمالي  من  األكبر  النصيب  اخلدمات  لقطاع  كان  لقد  مصر. 
القطاع  يليه   ،  2009 عام  في  املائة(  في   48.7 )بنسبة  احمللي  الناجت 
الصناعي )بنسبة 37.6 في املائة(، بينما لم تتجاوز مساهمة القطاع 
القاهرة  مدينتي  من  كل  تشكل  كما  املائة فقط.41  الزراعي 13.7 في 
واإلسكندرية احملرك األكبر لالقتصاد: حيث تقع ما نسبته 57 في املائة 
من مجمل األنشطة الصناعية في منطقة القاهرة الكبرى و 22.5 في 

املائة في اإلسكندرية، والتي حتتضن امليناء الرئيسي للبالد. 
تعد مدينة القاهرة مقراً لنحو 83 في املائة من املؤسسات األجنبية، 
ولكن، وبالرغم مما تتمتع به القاهرة من موقع إستراتيجي على القمة 
اجلنوبية ملنطقة الدلتا، وفي ظل اإلمكانيات املميزة للوصول ملرافق النقل 
واالتصاالت، إلى جانب فرص التوسع نحو األراضي الصحراوية اجملاورة؛ إال 

أنها تعاني أيضاً من تفاقم مستويات االختناق املروري والتلوث.42 
والسويس،  ودمياط،  بورسعيد،  من  كالً  ذلك  في  مبا  األخرى  املدن  تتميز 
مبنتجاتها من األنسجة، واألثاث، واملواد الكيميائية، والبتروكيماويات، واحلديد، 
والصلب، واملنتجات غير املعدنية.43 كما لوحظ منو القطاع السياحي على 

مدى السنوات القليلة املاضية، ال سيما على ساحل البحر األحمر.44

أشكال الفقر والتفاوت في املدن 

حتقيق  نحو  الصائب  املسار  على  عامة  بصورة  املشرق  دول  متضي 
واألراضي  ولبنان،  العراق،  من  كالً  باستثناء  لأللفية،  اإلمنائية  األهداف 
الفلسطينية احملتلة. كما لوحظ حتقيق خفض أكبر في نسبة السكان 
– وهو خط الفقر املطلق الذي  ممن يقل دخلهم اليومي عن 1.25 دوالراً 
للغاية  متدنياً  كان  والذي   – لأللفية  اإلمنائية  األهداف  ضمن  حتديده  مت 
من األصل في كل من مصر، واألردن، ولبنان، وسوريا في عام 1990. إال أن 
نسبة سكان املدن ممن يعيشون دون خط الفقر الوطني احملدد في كل 
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الشكل 14: أشكال التفاوت اجلغرافي في مدينة عمان 48
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الشكل 15: املناطق العشوائية في حلب49

املساكن في عمان في عام 2004  املنازل األنيقة )الفلل( في عمان في عام 2004
األطفال دون سن 14 عاماً على مستوى املناطق 

السكنية في عمان 2004

)عبابسة( املعهد الفرنسي للدراسات الشرق أوسطية 2009املرجع: دائرة اإلحصاءات العامة وأمانة عمان الكبرى

وفي العراق، فما من شك بأن االحتالل األمريكي قد ساهم في تغيير 
العمالة  في  كبير  فائض  وجود  ظل  في  وذلك  العاملة،  القوى  هيكل 
في كل من القطاع العام، واجليش، واملؤسسات اململوكة للدولة. كما 
ما بني  تقريباً  بلغت نسبة املسرحني من اجليش نحو 500 ألف عنصر 
األعوام 2003 و 2005. من جانب آخر، ومنذ عام 2009، بلغ معدل البطالة 
منهم  املائة  في   18 ذلك  في  مبا  املائة،  في   28 العراق  في  احلقيقية 
بدوام جزئي ممن  العاملني  املائة من  العمل، مقابل 10 في  عاطلني عن 
يبحثون عن فرص عمل أخرى. كما بلغ معدل البطالة بني الشباب 28 
في  املشاركات  العراقيات  اإلناث  نسبة  تتجاوز  لم  حني  في  املائة،  في 
القوى العاملة 17 في املائة، األمر الذي يعزى إلى حد ما خملتلف التقاليد 

الثقافية واالجتماعية.52

البطالة

شكلت معالم البطالة والبطالة املقنعة في املناطق الريفية واملدن 
األصغر حجماً عامالً محفزاً لعمليات الهجرة إلى املدن في املنطقة، ففي 
األردن على سبيل املثال، سجلت مدينة عجلون أعلى معدالت البطالة 
في املناطق احلضرية بنسبة 34.5 في املائة، تليها مدينة جرش بنسبة 
من  كل  في  املائة  في   14 النسبة  تلك  بلغت  حني  في  املائة،  في   32.7
الريفية  املناطق  مدينتي عمان والعقبة.50 أما في سوريا، فقد سجلت 
معدالت أعلى من البطالة، حيث يعزى ذلك إلى حد كبير حلاالت اجلفاف 
والتصحر الناشئة.51 كما سجلت كل من احلسكة، والسويداء، ودرعا، 
سجلت  بينما  احلضرية،  املناطق  في  البطالة  معدالت  أعلى  والالذقية 
مدينة حلب معدالً يتجاوز 7 في املائة، إال أن نسبة البطالة بني النساء 

قد كانت أعلى بنسبة الضعف مقارنة بالرجال.
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ومثلما هو احلال في أنحاء أخرى من العالم العربي، فيشكل الشباب 
شريحة كبيرة من العاطلني عن العمل، وبخاصة في املناطق احلضرية. 
لبنان معدل بطالة مساٍو للمعدالت املسجلة في بقية  كما سجلت 
النسبة  املائة(53، حيث تعد هذه  )حوالي 26 في  العربية  املنطقة  دول 
األعلى في مختلف أنحاء العالم، ولذلك، فيالحظ توجه أعداد كبيرة من 
األفراد ملغادرة البالد بحثاً عن فرص عمل في دول أخرى.54 أما في األردن، 
في  املسجلة  البطالة  صعيد  على  األكبر  الشريحة  الشباب  يشكل 
املناطق احلضرية )45 في املائة من إجمالي العاطلني عن العمل للنساء 
و 53 في املائة للرجال(، عدا عن تشكيلهم ملا يزيد عن 49 في املائة من 
إجمالي معدل البطالة في مدينة عمان.55 من جانب آخر، فقد لوحظ 

تباين معدالت البطالة بني الشباب في مختلف املدن املصرية.56
ترتبط معدالت البطالة في بعض الدول مبستويات التحصيل العلمي 
األدنى أو األعلى، ففي األردن مثالً، مت تسجيل معظم معدالت البطالة بني 
الشرائح غير املتعلمة أو احلاصلة على درجة الثانوية العامة والتي فاقت 
تلك املسجلة بني األفراد احلاصلني على الشهادات التعليمية العليا، وقد 
شكلت هذه الفئة األخيرة )بنسبة 18.4 في املائة( وفئة احلاصلني على 
)19.8 في املائة( أقل الشرائح العاطلة عن العمل في  التدريب املهني 
املناطق احلضرية.57 وفي املقابل، فعادة ما يشكل احلاصلون على درجات 
التعليم العالي في مصر النسبة األكبر ملعدالت البطالة املسجلة. أما 
في لبنان، والتي سجلت أعلى معدالت التعليم العالي بني سكانها )52 
املائة.58  اجلامعات 29.7 في  بني خريجي  البطالة  بلغ معدل  املائة(،  في 
من جانب آخر، وفي ضوء تسجيل األردن ملعدالت التعليم العالي والتي 
بلغت 41 في املائة، إال أن نسبة البطالة بني خريجي اجلامعات األردنية قد 
بلغت 19.8 في املائة. أما في مصر، فعادة ما يتم تسجيل أعلى معدالت 
املتعلمني  الشباب  شكل  لذلك،  الفئة. إضافة  هذه  أفراد  بني  البطالة 
نسبة كبيرة من املتظاهرين في العالم العربي ممن ال تتناسب مهاراتهم 
مع متطلبات سوق العمل، األمر الذي يشير إلى ضرورة وضع السياسات 

املالئمة خللق فرص عمل أفضل لهذه الشريحة من اجملتمع.

التعليم

صعيد  على  عالية  معدالت  املنطقة  في  الدول  جميع  سجلت 
املرحلة  في  األطفال  بني  كاملة  بنسبة  وذلك  باملدارس،  االلتحاق 
االبتدائية، وما بني 74 و 88 في املائة في املرحلة الثانوية، ونسبة تتراوح 
ما بني 17 و 52 في املائة في املرحلة اجلامعية. كما مت تسجيل معدالت 
املائة  في   98.9 بني  ما  تراوحت  والتي  البالغني،  بني  مرتفعة  تعليمية 
أن هنالك حتٍد مشترك بني  املائة في سوريا. بيد  األردن و 92.5 في  في 
مختلف تلك الدول، والذي يتمثل في ضمان تطابق املناهج الدراسية 
في  وبخاصة  املتغير،  االقتصادي  للنظام  الالزمة  املهارات  تطور  مع 
خلريجي  العمل  لفرص  الكامل  التوفير  ضمان  بغية  اجلامعية  املرحلة 

اجلامعات.
وعادة ما تسجل املناطق احلضرية معدالت أعلى في مجال التعليم، 
األمية في عام 2004 نحو  بلغت نسبة  املثال،  األردن على سبيل  ففي 
8.4 في املائة مقابل3.6 في املائة على صعيد اإلملام بالقراءة والكتابة، 

مجندات عراقيات في أكادميية الشرطة العراقية في كربالء، العراق. لم تتجاوز نسبة مشاركة املرأة العراقية في القوى العاملة 17 في املائة.© ويندي واميان، ضابط الصف البحري 
في القوات البحرية األمريكية.

الدولة
مرحلة التعليم 

األساسي
مرحلة التعليم 

الثانوي
املرحلة اجلامعية 

1007928مصر

غير متاح10351العراق

978841األردن

1018252لبنان 

1247417سوريا

اجلدول 14: معدالت االلتحاق باملدارس )اإلجمالي، %(

املرجع: مؤشرات التنمية في العالم )البيانات املتوفرة ألحدث سنة(
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في حني مت تسجيل نسبة أخرى والتي بلغت 41.4 في املائة من مجمل 
الكثافة السكانية ممن أمتوا مرحلة التعليم األساسي. كما حصل نحو 
1.2 في املائة على شهادة في التدريب املهني، مقابل 33.8 في املائة من 
أو  املائة من حملة الشهادة اجلامعية  و 11.6 في  الثانوية  حملة درجة 
الدرجات العليا. أما في مدينة عمان، فإن معدالت احلاصلني على شهادة 
الثانوية العامة أو الشهادات العليا قد جتاوزت 50 في املائة من مجمل 
السكان، في حني بلغت هذه النسبة 42 في املائة في إربد. من جانب 
آخر، فعادة ما كان سكان مناطق األرياف ضمن الشرائح غير املتعلمة أو 

الشرائح التي يقل حتصيلها التعليمي عن مستوى املرحلة الثانوية.59

الصحة

صحية  بخدمات  املنطقة  في  الدول   معظم  في  السكان  يتمتع 
املناطق احلضرية، باستثناء سوريا.  ومرافق جيدة للصرف الصحي في 
كما لوحظ تباين إجمالي معدالت اإلنفاق احلكومي على مجال الرعاية 
الصحية من 8.9 في املائة من إجمالي الناجت احمللي في األردن إلى 6.3 في 

طالب مدارس في طريق عودتهم إلى املنزل بعد يوم دراسي في العاصمة األردنية عمان. سجلت جميع دول املشرق معدالت مرتفعة على صعيد اإللتحاق باملدارس. © جويل 
كاريليت / آي ستوك فوتو

سوريالبنان األردنالعراقمصرالدولة 

6.38.98.83.6اجملموع املئوي من إجمالي الناجت احمللي

2144251216معدل وفيات األطفال دون اخلمس سنوات لكل ألف والدة

اجلدول 15: النفقات الصحية

املرجع: مت حتديد النسبة املئوية من إجمالي الناجت احمللي بالرجوع إلى مؤشرات التنمية في العالم، 2007، أما بيانات وفيات األطفال دون سن اخلمس سنوات، فقد مت حتديدها 
بالرجوع إلى بيانات مؤسسة أسرة كايسر، 2009 63

النسب  هذه  تعد  حيث  سوريا،  في  املائة  في   3.6 و  املائة في مصر.60 
على  املتزايدة  السكاني  الطلب  مستويات  لتلبية  عموماً  كافية  غير 

اخلدمات الصحية.61 
سوريا  ففي  احلضرية،  املناطق  في  الطبية  اخلدمات  تتركز  ما  وعادة 
مثالً، تقع معظم املرافق الطبية في كل من مدينتي دمشق وحلب، ال 

سّيما اخلدمات الطبية املتخصصة.62
املناطق  في  السكنية  بالظروف  الصحية  الظروف  ترتبط  ما  وعادة 
احلضرية، ففي مدينة حلب على سبيل املثال، عانت األسر التي تقطن 
على أطراف املدن من ظروف صحية أسوأ نتيجة لتدني مستوى الظروف 
السكنية وقلة فرص احلصول على اخلدمات الصحية.64 أما في مدينة 
اعلى  معدالت  من  العشوائية  املناطق  سكان  يعاني  ما  فعادة  بيروت، 
األردن  في  الصحة  وزارة  عملت  آخر،  جانب  من  املزمنة.65  من األمراض 
وذلك  املدن،  في  الصحية  التحديات  على  للتغلب  حملة  إطالق  على 
مصر،  في  أما  العاملية.66  التعاون مع منظمة الصحة  ضمن إطار من 
اخلدمات  تقدمي  مجال  في  أكبر  بشكل  اخلاص  القطاع  دور  برز  فقد 

الصحية في املناطق احلضرية. 
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أمناط النمو في مدن دول املشرق

هيكل مدن دول املشرق بصورة عامة من حلقات متدرجة من يتكون 
النمو. أما املدينة القدمية، أو التاريخية، والتي تندرج العديد 
باكتظاظ  العاملي، فتتسم  للتراث  اليونسكو  قائمة منظمة  منها ضمن 
لذلك،  إضافة  األرضية،  الطوابق  في  التجارية  االستخدامات  ذات  املباني 
ملؤسسات  مملوكة  تكون  قد  والتي  العقارات  تلك  من  املائة  في   40 فثمة 
األوقاف اخليرية. وقد عملت احلكومات على تنفيذ عدد من مشاريع الترميم 
لتطوير األماكن العامة، والشوارع، والواجهات التي تعكس كالً من األهمية 

الثقافية والقيمة الكبيرة للمراكز التاريخية.
شهدت احلقبة االستعمارية توسعاً للمناطق احلضرية ضمن امتدادات 
متعددة  ومباٍن  أكبر،  سكنية  وأحياء  واسعة،  جادات  تتضمن  منظمة 
الطبقات  بني  األوروبي  املعيشي  النمط  إدخال  عكست  والتي  الطوابق 
العليا. إضافة لذلك، وفي ظل استمرار النمو احلضري، مت حتويل العديد من 

تلك املناطق واملباني السكنية إلى مباٍن مكتبية.
أما في مرحلة االستقالل، فقد توجهت العديد من احلكومات نحو تنفيذ 
األراضي  من  كبيرة  حيازات  تأميم  مت  حيث  األراضي،  مجال  في  اإلصالحات 
في  ساهم  مما  البالد،  غادروا  قد  كانوا  أجانب  قبل  من  اململوكة  والعقارات 
إضافة مساحات كبيرة خملزون األراضي العامة. بيد أنه وعلى الرغم من ذلك، 
وفي ظل عمليات النمو احلضري املتسارعة خالل فترتي الستينيات وحتى 
الثمانينيات حيث تراوحت معدالت النمو املسجلة في املدن ما بني 4 و 8 
النمو بنسبة تراوحت ما بني 2 و 4  املائة، ومن ثم شهدت تباطؤاً في  في 
في املائة خالل فترة الثمانينيات، فإن األراضي العامة التي تقع على أطراف 
املدن لم تتمكن من استيعاب مستويات الطلب على األراضي. عالوة على 
وذلك  تقريباً،  الضعف  مبقدار  منواً  الرئيسية  املدن  مساحة  شهدت  ذلك، 
من  املالية  والتحويالت  اخلاصة  األموال  لرؤوس  الهائلة  التدفقات  ظل  في 
جانب العمالة األجنبية. كما امتدت املناطق احلضرية ضمن طبقة ثالثة 
من التقسيمات الفرعية غير املنظمة والتي تتضمن أراٍض زراعية هامشية 

شهدت وتيرة متسارعة من النمو السكاني.
عملت كل من مصر واألردن على إعداد إستراتيجيات وطنية لإلسكان، 
باإلضافة إلنشاء مؤسسات عامة ومؤسسات شبه وطنية إلعادة توجيه 
عمليات التوسع خارج املناطق املتاخمة للمدن، وذلك من خالل إنشاء مدن 
جديدة تشكل طبقة حضرية رابعة. إضافة لذلك، فتعمل تلك احلكومات 
على إعادة تشكيل املراكز الكبرى لكي تصبح مناطق منظمة، إلى جانب 
املواقع  في  ارتفاعاً  تشهد  والتي  األراضي  لقيم  العمراني  التوزيع  تغيير 

احلديثة أو ما حولها.
وعلى سبيل املثال، مت إضفاء الصبغة احلضرية على نحو 110 كيلومترات من 
األراضي الصحراوية في مصر خالل الفترة ما بني األعوام 1995 و 2007، بينما 
مت احتواء التوسع في األراضي الزراعية ضمن مساحة ال تتجاوز 55 كيلومتراً. 
أما في العراق، فقد مت إطالق السياسة الوطنية لإلسكان في أواخر عام  2010 
والتي تهدف إلى حتقيق التحسني الشامل في عمليات توفير املساكن، ووضع 
التوقعات األفضل لعمليات النمو احلضري وتوجيه عمليات التوسع العمراني.67

املناطق العشوائية وحتدي توفير السكن امليسور 
التكلفة

من  وبالرغم  احلثيثة،  اجلهود  من  بالعديد  احلكومية  املؤسسات  تقوم 
املستوطنات  ونشوء  التكلفة،  امليسور  السكن  توفير  مسائل  أن  إال  ذلك، 
التكلفة  امليسور  السكني  الطلب  مستويات  تلبية  وعدم  الرسمية،  غير 
سوف تواصل تشكيلها ألحد التحديات الرئيسية في املستقبل القريب. 
وبالنظر إلى التركيبة العمرية للسكان، وفي ظل تشكيل األفراد دون سن 
اخلمسة عشر عاماً ملا نسبته  44 في املائة من مجمل الكثافة السكانية 
في العراق، وما بني 32 و 35 في املائة في سوريا، واألردن، ومصر،  و 25 في 
املائة في لبنان68؛ فإن املتوسط السنوي لتكوين األسرة سوف يتراوح ما بني 

250 ألفاً في املناطق احلضرية في مصر69 و 61 ألفاً في األردن.70
مختلف  في  اجلديدة  املساكن  من  كبيرة  كمية  لتوفير  حاجة  وهنالك 
مدن املنطقة الستيعاب هذا الطلب،ففي الفترة ما بني األعوام 2007 وحتى 
سكنية جديدة،  وحدة  5.3 مليون  2.1 و  بني  ما  لتوفير  مصر  حتتاج   ،2017
بينما بلغ النقص في املساكن في سوريا حوالي 687 ألف وحدة سكنية، 
 –  2006 لألعوام  إعدادها  مت  التي  اخلمسية  اخلطة  لتقديرات  وفقاً  وذلك 
2010. 71 أما في مدينة عمان، فثمة حاجة إلنشاء 30 ألف وحدة سكنية 
جديدة سنوياً لسد مستويات الطلب، بينما حتتاج الشريحة األكثر فقراً 
السكاني  اإلجمالي  من  املائة  في   20 بنحو  تقديرها  مت  والتي  العراق،  في 
واملنتشرة في املدن الست الرئيسية؛ ملا مجموعه 160 ألف وحدة سكنية 
جديدة، حيث تشير التقديرات إلى أن النقص العام في الوحدات السكنية 

في مختلف أنحاء البالد قد بلغ نحو مليوني وحدة سكنية.72 
في  املنطقة  في  الناشئة  والداخلية  اإلقليمية  النزاعات  كثرة  تسببت 
حدوث عمليات النزوح وتدفق الالجئني، األمر الذي ساهم في زيادة الطلب 
الوقت احلاضر نحو 1.1 مليون  على املساكن، حيث تستضيف سوريا في 
الجئ، ومعظمهم من العراقيني.73 كما استضاف األردن منذ عام 1948 ما 
يزيد عن 1.5 مليون نازح من األراضي الفلسطينية احملتلة والعراق، وبحلول 
عام 1980، كان هنالك نحو نصف مليون الجئ فلسطيني يقطنون ضمن 
مساحة تشكل الربع من املساحة اإلجمالية لألراضي في مدينة عمان.74 
احلاضر  الوقت  في  لبنان  في  الفلسطينيني  الالجئني  مجموع  بلغ  كما 
مخيمات  في  يعيشون  ممن  ألفاً   215 ذلك  في  مبا  نسمة،  ألف   415 نحو 
في  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  لوكالة  تابعة 
من  لكل  املتواصل  التدفق  فإن  العراق،  في  أما  )األونروا(.75  األدنى  الشرق 
العائدين واألفراد النازحني داخلياً قد أدى إلى نشوء العديد من املمارسات 
في  احلضرية  املناطق  من  الكثير  في  املساكن  صعيد  على  الرسمية  غير 

مختلف أنحاء البالد.76
اخملصصة  املساكن  إنشاء  على  تركيزه  الرسمي  اإلسكان  سوق  يصب 
العليا،  املتوسطة  الشريحة  ضمن  واألخرى  املرتفعة  الدخول  ذات  لألسر 
ثان  مسكن  امتالك  في  الراغبني  ولألفراد  اخلارج  في  املهاجرين  من  ولكل 
على  الثامنة  املرتبة  في  دمشق  مدينة  حلت  كما  االستثمار.  ألغراض 
املستوى العاملي بني أسواق العقارات السكنية األعلى من حيث التكلفة 
في عام 2009، حيث تراوحت أسعار الشقق السكنية ما بني ألفني وعشرة 

دمشقبيروتعمانالقاهرة

10210  إلى 712 إلى 4.508 إلى 6.65متوسط قيمة اإليجار )بالدوالر / متر مربع/ شهرياً(

متوسط سعر البيع )بالدوالر / متر مربع(
�1.000 إلى 1.420 دوالر في القاهرة
)300 إلى880 في مدينة 6 أكتوبر(

2.8004.160 إلى 1.2006.000 إلى 2.200

10%..17%5%معدل الشغور )املساكن الفاخرة(

اجلدول 16: مؤشرات أداء سوق اإلسكان الرسمي

املرجع: مؤسسة كولييرز إنترناشيونال لالستشارات العقارية 2008، 2010، الدليل العاملي ألسعار العقارات 2009

التنمية احلضرية والظروف السكنية 2.3
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الناشئ  العنف  ذروة  خالل  بغداد  مدينة  سجلت 

اإلصابات،  إجمالي  من  املائة  في   45 نحو  العراق  في 

 10.463 بنحو  األرواح  في  اخلسائر  عدد  يقدر  حيث 

 68 أشار  كما  فقط.1   2007 عام  في  ضحية  ألف 

باعتباره  األمني  للوضع  املدينة  املائة من سكان  في 

أوما  املائة،  في  أكثر من 10  وتوجه  للغاية".2  "سيئاً 
يعادل 700 ألف نسمة، من سكان املدينة ملغادرتها 

أخرى منذ عام 2006، حيث نشأت  النزوح ملناطق  أو 

 3  .2007 و   2006 عامي  بني  النزوح  عمليات  معظم 

املباشرة  التهديدات  إلى  كما أشارت مختلف األسر 

األسباب  كأبرز  عام  بشكل  العنف  وأعمال  للحياة 

بسكان  املأهولة  املناطق  إلى  للفرار  تدفعهم  التي 

تعزيز  في  ساهم  مما  الطائفة  أو  الديانة  نفس  من 

أدت  قد  العملية  هذه  أن  إال  باألمان.4  شعورهم 

باإلضافة لتقسيم  االجتماعية،  االختالفات  لتأجيج 

واالنقسامات  للمذاهب  وفقاً  السكنية  املناطق 

الطائفية. 

العامة،  املباني  في  تأثراً  األكثر  األسر  وتقطن 

املناطق  في  أو  القدمية،  اجليش  ومعسكرات 

مت  كما  اخلاصة.  أو  العامة  األراضي  أو  العشوائية 

على  أسرة  ألف   48 تؤوي  والتي  مخيماً   136 حتديد 
األقل. 5

املباني  أو  اخمليمات  في  القاطنني  األفراد  ويعاني 

على  احلصول  فرص  انعدام  أو  محدودية  من  العامة 

الصرف  ومرافق  املياه،  وإمدادات  الالئق،  السكن 

الصحية.  الرعاية  خدمات  أو  والكهرباء  الصحي، 

السن  وكبار  األطفال  من  كل  يعد  لذلك،  ونتيجة 

الصحية  باملشاكل  للتأثر  عرضة  األكثر  الشرائح 

األفراد  أولئك  يعد  كما  املزمنة.   واألمراض  اخلطيرة 

عرضة للطرد في أي وقت، األمر الذي يعمل على خلق 

حالة من التوتر الدائم. 

كانت املدينة تتمتع بشبكة من الطرق الشريانية 

باإلضافة  واجلنوبية  الشمالية  املناطق  تربط  التي 

والشرقية  الغربية  الضفاف  الواقعة على  للمناطق 

لنهر دجلة، وذلك قبل عام 2003، إضافة حلرية حركة 

املركبات واحلافالت مما يسهل وصول األفراد إلى أماكن 

املناطق  إنشاء  أن  إال  والترفيه.  والتعليم،  العمل، 

عام  بعد  العسكرية  للسيطرة  اخلاضعة  والقواعد 

2003 - مبا في ذلك املنطقة الدولية، وحواجز الطرق 

على  احلركة  وقف  في  ساهم  قد  التفتيش-  ونقاط 

املناطق  مختلف  تربط  التي  الشريانية  الطرق  طول 

ذات  الطويلة  الطرق  إنشاء  مت  كما  املدينة.  داخل 

النهايات املغلقة وحواجز الطرق والتي حتول دون متكن 

املركبات في الطرق الفرعية من الوصول إلى الطرق 

الرئيسية، حيث يشكل ذلك أحد اإلجراءات األمنية 

التي  املناطق  وإلى  من  األفراد  حركة  لضبط  املتبعة 

تشهد أحداث العنف الطائفي. 

والتحويالت  احلواجز  هذه  جميع  ساهمت  وقد 

املدة  زيادة  إلى  باإلضافة  االزدحام  أشكال  نشوء  في 

مما  املقطوعة،6  املسافات  وزيادة  للرحالت  الزمنية 

وتوجههم  رحالتهم  عدد  خفض  إلى  األفراد  اضطر 

مناطق  في  باألفراد  واالختالط  والعمل،  للتسوق، 

سكنهم. 

واملرافق  املناطق  أبرز  إغالق   2003 عام  شهد  كما 

التي  املفتوحة  املساحات  حتولت  حيث  الترفيهية، 

لرمي  مواقع  إلى  استخدامها  على  األسر  اعتادت 

اخمللفات، أو أنها امتألت مبياه الصرف الصحي واملياه 

السكان  نصف  أشار  فقد  آخر،  جانب  من  الراكدة. 

إلى تدني املستوى البيئي باعتباره كأحد أبرز  تقريباً 

املشاكل التي واجهتهم منذ عام 2003. 7 كما تعد 

األفراد،  حياة  في  أساسي  دور  ذات  الترفيه  مناطق 

املنازل  داخل  احلاصل  االكتظاظ  ضوء  في  سيما  ال 

أن  إال  املفتوحة،  اخلارجية  املساحات  في  والنقص 

هنالك العديد من األماكن العامة كاحلدائق، وامللعب 

الرياضي أو ممرات املشي والتجديف على ضفاف نهر 

دجلة والتي مت إغالقها منذ عام 2003. من جانب آخر، 

والتي  أربعة فنادق تقع في مناطق مركزية  فهنالك 

كانت تستخدم فيما مضى لتنظيم حفالت الزفاف، 

إغالقها  مت  حيث  واالحتفاالت،  التجارية  واألعمال 

الشركات  من  لكل  آمنة  كمناطق  استخدامها  أو 
ومحطات اإلعالم األجنبية. 8

الصندوق 6 : مدينة بغداد: أثر النزاع على احلياة اليومية 

أفراد إحدى األسر النازحة يحملون مواد اإلغاثة على سرير إسفنجي في أحد مخيمات النازحني في منطقة 
أبو غريب، غرب بغداد. © كونتريبيوتر / آيرين
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حتت  املغلقة  السكنية  التجمعات  تندرج 

حقوق  يجمع  والذي  السكنية  التنمية  تصنيف 

في  املشاركة  في  واحلق  السكنية  امللكية 

باإلضافة  حصري،  بشكل  واإلدارة،  االستخدام 

احمللية  العامة  للمنافع  املشترك  لإلستخدام 

ومالعب  السباحة،  وحمامات  واحلدائق،  كالطرق، 

التنس، وخدمات األمن، والكهرباء، وغيرها. 

يتيحها  التي  االستهالك  في  التفرد  منفعة  إن 

املنافع  حتويل  على  تعمل  السكني  التصنيف  هذا 

 .)1965 )بونكان،  حصرية"  "منافع  إلى  العامة 

ملشكلة  احللول  أحد  مبثابة  البعض  يعتبرها  كما 

يضمن  حيث  العامة،  للمنافع  اجملاني  االستغالل 

التي  الشرائح  على  املنفعة  اقتصار  النظام  هذا 

إال  عليها.  للحصول  املقابل  في  الرسوم  تدفع 

من  وذلك  النظام،  لهذا  أخرى  انتقادات  هنالك  ان 

معالم  وإبراز  وإمكاناته  منافعه  فصل  منطلق 

التدرج االجتماعي.   

لقانون  لبنان  في  السكنية  اجملمعات  تخضع 

الداخلية  القواعد  إلى  باإلضافة  العقارية  العقود 

رئيسية  بصورة  اجملمعات  هذه  وتتألف  اخلاصة، 

التي  العمارات  في  األول  يتمثل  حيث  شكلني،  من 

إنشاؤها  يتم  والتي  السكنية  الشقق  على  حتتوي 

ضمن مناطق مميزة مثل منحدرات التزلج، واملناطق 

أو  اجلبال  على  تطل  التي  املواقع  في  أو  اجلبلية، 

الشاطئ. أما الشكل الثاني، فيتمثل في املساكن 

الترويج  يتم  ما  عادة  والتي  املنفصلة  النموذجية 

لها حتت تسمية "القرية اللبنانية". 

اجملمعات  هذه  كانت  الستينيات،  مطلع  وفي 

صغيرة  سكنية  شقق  من  تتألف  اللبنانية 

كانت  والتي  واجلبال  الشواطئ  من  بالقرب  تقع 

األهلية  احلرب  أن  إال  إضافية.  كمساكن  تستخدم 

في  سريعة  سكانية  حركة  نشوء  إلى  أدت  قد 

أصبحت  حيث  والثمانينيات،  السبعينيات  فترتي 

تلك الشقق مبثابة املسكن الرئيسي. 

من  حالة  العامة  اخلدمات  توفير  قطاع  شهد 

التدهور خالل احلرب األهلية، وذلك في ظل تقلص 

القطاع  بادر  كما  البالد.  في  الضريبية  القاعدة 

اخلاص باعتماد تنفيذ مشاريع اجملمعات السكنية، 

حتمل  على  القادرة  الشرائح  استهداف  مت  حيث 

تكاليف اخلدمات املميزة لتعويض النقص )أو تدني 

مستوى( معايير األمن، وإمدادات الكهرباء واملياه. 

وقد مت استئناف عمليات توفير اخلدمات العامة 

التسعينيات،  فترة  في  األهلية  احلرب  انتهاء  بعد 

قد  احلرب  أعقاب  في  الناشئة  الظروف  ولكن 

هذه  على  الطلب  معدالت  دفع  في  ساهمت 

 ،2002 عام  لتقديرات  ووفقاً  السكنية.  اجملمعات 

فقد شكلت هذه التجمعات لنحو 1 في املائة من 

مستويات عرض اخملزون السكني في لبنان. وبحلول 

في   3.8 نحو  التجمعات  هذه  شكلت   ،2009 عام 

املائة من املساكن املنشأة، والتي سجلت منواً بنحو 

ثالثة أضعاف لكي تصل إلى 10 في املائة في عام 

2010 )مت جمع البيانات من نقابة املهندسني(. كما 

صعيد  على  أيضاً  ملحوظاً  منواً   2010 عام  شهد 

للشرائح  اخملصصة  السكنية  اجملمعات  مشاريع 

ذات الدخل املتوسط. )أنظر الرسم البياني(.  

وقد مت حتفيز مشاريع إنشاء اجملمعات السكنية 

في لبنان نتيجة القتصار عمليات تقسيم املناطق 

األمر  اللبنانية،  األراضي  من  صغيرة  مساحة  على 

في  املشمولة  غير  األراضي  جميع  جعل  الذي 

مشاريع  إلنشاء  محتملة  مواقع  مبثابة  التقسيم 

نظام  فإن  لذلك،  إضافة  الضخمة.  التطوير 

من  عليها  املوافقة  تتم  والتي  الكبرى  اجملمعات 

يتمتع  أن  ميكن  للتخطيط،  األعلى  اجمللس  قبل 

مما  والقوانني،  الشروط  مختلف  من  باإلعفاءات 

يساهم في تشجيع تنفيذ هذا النوع من مشاريع 

كبيرة  توقعات  ثمة  السياق،  هذا  وضمن  التطوير. 

الزدهار قطاع إنشاء اجملمعات السكنية في لبنان، 

األمر الذي يطرح العديد من املشاكل. 

لبنان،  في  الطائفية  الوالءات  انتشار  ظل  وفي 

وفقاً  التجزؤ  من  حالة  من  اإلسكان  سوق  يعاني 

عاليلي، 2010(،   - )مطر  خلطوط االنتماء الطائفي 

للشرائح  السكنية  اجملمعات  خدمة  يعني  وهذا 

املتزايد لهذه  اإلنتشار  أن  املتجانسة، كما  الدينية 

املادية  احلواجز  من  املزيد  يخلق  سوف  اجملمعات 

أشكال  من  املزيد  تعزيز  عن  فضالً  واالجتماعية، 

التجزئة غير املرغوب بها. 

قطاع  تدهور  استمرار  إلى  التوقعات  وتشير 

الشرائح  توجه  تزايد  ظل  في  العامة  اخلدمات 

الراقية للحصول على اخلدمات اخلاصة بها، بينما 

اقتصادياً  األضعف  األخرى  الشرائح  ستضطر 

فإن  ذلك،  على  عالوة  بها.  خاصة  ترتيبات  إليجاد 

هذه  افتقار  تعكس  االجتماعي  التجزؤ  معالم 

لفرض  الالزمة  السياسية  لإلمكانات  الشرائح 

احتياجاتها حتى وإن كان ذلك على صعيد اشتراط 

حصولها على احلد األدنى من اخلدمات املناسبة.

تزايد معدالت خدمة اجملمعات  الرغم من  وعلى 

السكنية لشرائح سكانية أوسع نطاقاً، إال أنه ال 

للمزج ما بني مختلف  اعتبار ذلك كعالمة  ينبغي 

بينها.  فيما  احلواجز  هدم  أو  الطائفية  االنتماءات 

كما تشكل هذه اجملمعات مساكن ثانوية بالنسبة 

في  تساهم  والتي  األعلى،  الدخل  ذات  للشرائح 

فإن  ولذلك،  الثرية،  الشرائح  بني  التواصل  تيسير 

تزايد معدالت انتشارها ميكن أن يساهم في توليد 

تركزات نخبوية أوسع نطاقاً. 

لنظام  الناشئة  االنتقادات  فإن  اخلتام،  وفي 

أشكال  نشوء  في  ودورها  السكنية  اجملمعات 

توجيه  تشمل  لكي  متتد  أن  يجب  التقسيم 

النقل  مجال  في  احلاصل  للتقسيم  االنتقاد 

ظاهرة  أن  كما  املدن.  في  األخرى  العامة  واألماكن 

اجملمعات املغلقة تتجاوز نطاق التجزئة والتقسيم 

العمراني والتي تساهم في عرقلة احلياة اليومية، 

األمثل  االستخدام  إعاقة  في  لدورها  نظراً  وذلك 

خالل  من  املدن  أنحاء  جميع  في  العامة  لألماكن 

والتي  فيها،  مرغوب  غير  اجتماعية  حواجز  إنشاء 

العمليات  أن هذه  كما  املادية.  تفوق نطاق احلواجز 

في  خلل  حدوث  إلى  عام  بشكل  تؤدي  سوف 

املناطق احلضرية.

الصندوق 7 : اجملمعات السكنية املغلقة في لبنان: النشأة واجتاهات النمو
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الدخل  متوسط  مع  مقارنة  وذلك  الواحد،  املربع  للمتر  أمريكي  دوالر  آالف 
طفرة  لبنان  تشهد  ذلك،  عن  عدا  دوالراً.77   2450 والبالغ  للفرد  السنوي 
عقارية، وذلك في ظل االرتفاع احلاصل في قيم العقارات في مدينة بيروت 
اتفاق  أعقاب  في  الطفرة  هذه  نشأت  حيث  سنوياً،  املائة  في   40 بنسبة 
في  مماثل  نحو  على  العقارات  قيم  ارتفعت  كما   78  .2008 لعام  الدوحة 
كل من مدينتي عمان والقاهرة، والتي تراوحت ما بني 1200 و 2200 دوالراً 
للمتر املربع الواحد في مدينة عمان، وما بني 1000 و 1420 دوالراً  أمريكياً 
العقارات  قيمة  أن  إال  القاهرة.79  مدينة  في  الواحد  املربع  للمتر  أمريكياً 
في اجملتمعات اجلديدة في كل من مدينتي القاهرة اجلديدة و 6 أكتوبر قد 

شهدت ارتفاعاً بنسبة 75 في املائة سنوياً منذ عام 2005. 80
ساهمت املعدالت الضعيفة للنمو في مجال التمويل العقاري في دول 
املشرق العربي في حماية أنظمتها االقتصادية من تداعيات األزمة املالية 
قد  الراقية  العقارات  وبيع  تأجير  أسعار  أن  إال  ذلك،  من  وبالرغم  العاملية،  
في  و37  عمان،  مدينة  في  املائة  في   60 بنسبة  حاداً  انخفاضاً  شهدت 
في  العاملني  املطورين  أن  إلى  اخلبراء  أشار  القاهرة. كما  مدينة  في  املائة 
األسر ضمن  نحو إسكان  تركيزهم  الدولتني سيعملون على حتويل  هاتني 
الشريحة العليا املتوسطة الدخل، باإلضافة للتركيز على كل من الشرائح 
ذات الدخل املتوسط واملنخفض، حيث ال تزال مستويات الطلب قوية إلى 
حد ما، بينما تشير التقديرات إلى أن مستوى الطلب على املساكن الذي لم 
تتم تلبيته بني األسر ذات الدخل املتوسط في مصر قد جتاوز ما مجموعه 

200 ألف وحدة سكنية في عام 2010. 
تواجه  التي  التحديات  أبرز  من  اثنني  إلى  هنا  اإلشارة  فتجدر  ذلك،  ومع 
القطاع اخلاص في مجال إنشاء املساكن امليسورة التكلفة، وهما: )أ( مستوى 
توفر األراضي اخملدومة، و )ب( فرص حصول كل من املطورين واملشترين على 
التمويل العقاري. عالوة على ذلك، فإن إعداد السياسات احلكومية التكميلية 
الالزم  الدعم  وتوفير  مناسبة،  بأسعار  اخملدومة  األراضي  لتوفير  واملتكاملة 

ألسواق الرهن العقاري ومتويل املشاريع الصغيرة، واعتماد العمليات األكثر 
كفاءة لتسجيل األراضي سوف تكون جميعها ذات دور أساسي لتشجيع 

القطاع اخلاص واستغالله لالستثمار في املساكن امليسورة التكلفة. 
لقد لوحظ التباين في درجة األولوية التي منحتها حكومات دول املشرق 
سد  من  تتمكن  لم  ولكنها  التكلفة،  امليسورة  املساكن  إلنشاء  العربي 
مستويات الطلب بالرغم من تلك اجلهود املبذولة. عالوة على ذلك، فنادراً ما 
كان يتم دمج تلك املبادرات باإلصالحات األوسع نطاقاً للسياسات العامة 
للتصدي لألسباب الرئيسية لنشوء عمليات التطوير غير الرسمية، والتي 
تتضمن ارتفاع أسعار العقارات. إضافة لذلك، وفي ضوء التصاعد احلاصل 
املتوسط  الدخل  ذات  األسرة  على  فيتيعن  واألراضي،  املساكن  أسعار  في 
في لبنان االدخار طوال تسعة أعوام لكي تتمكن من شراء منزل متواضع 
الدخل  مستويات  ذات  الشرائح  تضطر  بينما  الرئيسية،  املدن  إحدى  في 
األدنى في جميع أنحاء املنطقة العربية أحياناً إلنفاق ما بني 30 و 40 في 

املائة، أو حتى 50 في املائة من مجمل دخلها الشهري على املساكن.81 
إن ارتفاع أسعار املساكن في األسواق الرسمية قد أدى الستثناء الشرائح 
ذات الدخول املتوسطة والدنيا من إمكانية االستفادة منها، ووفقاً إلحدى 
الدراسات التي مت إعدادها من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية حول 
الوحدات  أن حجم  إلى  اإلشارة  املناطق احلضرية في مصر، متت  األسر في 
السكنية املنشأة في املناطق غير الرسمية قد كانت أصغر بنسبة 25 في 
املائة باملقارنة مع الوحدات املنشأة في املناطق الرسمية، كما كان سعر 
املتر املربع الواحد أقل بنسبة 13 في املائة مقارنة بأسعار الوحدات املنشأة 
في املناطق الرسمية، إضافة لذلك، فقد أشارت الدراسة إلى أن متوسط 
في   50 بنحو  تقل  كانت  قد   2008  -  2003 األعوام  بني  ما  الشراء  أسعار 
املائة في املناطق غير الرسمية.82 من جانب آخر، يعمل القطاع اخلاص في 
املساكن،  مجمل  من  املائة  95 في  نحو  إنشاء  على  واألردن  مصر  من  كل 

ومعظمها في السوق غير الرسمية.

اهتماماً  اإلسالمي  التمويل  نظام  اكتسب 

متزايداً في العالم العربي منذ مطلع السبعينيات 

للدعوة  اإلسالمي  الفقه  علماء  توجه  لدى  وذلك 

نحو اعتماد ممارسات مالية بديلة للممارسات التى 

تعتبر ربوية وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية. كما 

كالً  األساسية  اإلسالمي  التمويل  مبادئ  تتضمن 

من: حترمي احتساب الفوائد )الربا(، واخملاطر، وتقاسم 

الربح، والتركيز على االستثمارات التي تساهم في 

تعزيز اجملتمع ودعم أصوله. كما تنطبق هذه املبادئ 

توجهت  والتي  العقاري  التمويل  نظام  على  أيضاً 

على  احلصول  لفرص  للترويج  العتمادها  البنوك 

التمويل، وبخاصة بني كل من الشرائح ذات الدخل 

املتوسط واحملدود.  

تعود نشأة نظام التمويل اإلسالمي إلى العالم 

اإلسالمية،  التعاون  منظمة  إنشاء  لدى  العربي 

مدفوعاً أيضاً بالطفرة النفطية في عامي 1973 – 

1974، والتي ساهمت في زيادة رؤوس األموال املتاحة 

مما شجع العديد من الدول العربية لالستثمار في 

بيوت املال. كما مت إنشاء البنك اإلسالمي للتنمية 

والذي أعلن عن تأسيسه خالل قمة منظمة املؤمتر 

اإلسالمي في عام 1974، حيث أصبح مبثابة حجر 

الزاوية في مجال التمويل اإلسالمي. 

كل  في  اإلسالمية  البنوك  أول  تأسيس  مت  كما 

من دول اإلمارات، ومصر، والسودان، تليها الكويت، 

لبنان  توجهت  لذلك،  إضافة  واألردن.  والبحرين، 

من  اإلسالمي  املصرفي  القطاع  لتعزيز  مؤخراً 

البركة اإلسالمي  خالل مساهمتها في أصول بنك 

على  سوريا  عملت  حني  في  السعودية،  في  ومقره 

ضمن  إسالمي  مصرف  إلنشاء  رخصة  أول  منح 

حقق  أخرى،  ناحية  من  قطر.  مع  مشتركة  ملكية 

صافية  أرباحاً  مصر  في  اإلسالمي  فيصل  بنك 

مناذج  إطار  ضمن  دوالراً  مليون   325 مجموعها  بلغ 

واملرابحة،  املشاركة،  الثالثة:  اإلسالمي  التمويل 

واملضاربة. 

وفي األردن، يعد البنك اإلسالمي األردني أحد أبرز 

العقاري،  التمويل  البنوك وأكثرها كفاءة في مجال 

توجيه  مت  حيث   ،1979 عام  في  تأسيسه  مت  والذي 

القروض بشكل رئيس للشرائح ذات الدخل املتوسط، 

ثالث  لكي يصبح  البنك منواً  وسرعان ما حقق هذا 

أكبر البنوك العاملة والذي سجل تخصيص نحو 15 

قيمتها  البالغة  استثماراته  مجموع  من  املائة  في 

يعتمد  العقاري.  اإلقراض  خلدمات  ديناراً  مليون   400

)اإليجار  واالقتناء  اإلجارة  عقود  إصدار  على  البنك 

للتملك( ملبيعات املساكن، باإلضافة إلعفاء املشتري 

من رسوم نقل امللكية الباهظة، حيث ميكن أن تصل 

من  سنوياً  املقتطعة  العقاري  الرهن  فوائد  نسبة 

دخل املقترض اخلاضع للضريبة إلى ألفي دينار )أو ما 

يعادل 2.815 ألف دوالر(. 

التطوير  مشاريع  بتمويل  البنك  يقوم  كما 

باجلملة،  البناء  مواد  شراء  خالل  من  السكني 

املنزلية،  امللحقات  إنشاء  ملشاريع  وبخاصة 

احلضرية  املناطق  في  شائعة  ممارسة  تعد  والتي 

املنخفضة الدخل. 

ويجدر النظر إلى نظام التمويل اإلسالمي مبثابة 

نظام مالي مكمل للنظم املالية التقليدية، حيث 

ميكن االستفادة من اخلبرات واملعارف الكبيرة التي 

بني  التكامل  ساهم  كما  النظام.  هذا  بها  يتميز 

األدوات املالية اإلسالمية ونظم التمويل التقليدية 

التمويلية  الصفقات  كبرى  من  العديد  حتقيق  في 

املعقدة وذات املصادر املتعددة. 

قطاع  مبثابة  اإلسالمي  التمويل  قطاع  اعتبر 

يتعني  والذي كان  أعوام فقط،  ناشئ قبل خمسة 

واملنافسة،  البقاء  على  قدرته  إلثبات  العمل  عليه 

أبرز  كأحد  احلاضر  الوقت  في  أصبح  قد  أنه  إال 

يقدر  حيث  النمو،  السريعة  املالية  القطاعات 

معدل النمو السنوي الذي يحققه بنحو 15 - 20 

املال  رأس  إجمالي  بلغ  ذلك،  على  عالوة  املائة.  في 

اإلسالمي املستثمر في املؤسسات املالية العاملية 

في الوقت احلاضر ما مجموعه 2 تريليون دوالر.

تنويع  اإلسالمي  املشاريع  متويل  نظام  أتاح  وقد 

اإليرادات  وتقاسم  املوارد،  تعبئة  وسبل  اخملاطر، 

وتعزيز اخلدمات بني األطراف املتعاقدة. كما أن هذه 

التمويل  نظام  قدرة  أكدت  قد  املالية  الصفقات 

الترتيبات  مختلف  في  االنخراط  على  اإلسالمي 

القانونية والتنظيمية املتعارف عليها.

الصندوق 8 : التمويل العقاري اإلسالمي
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واليزال يتعني على كل من سوريا ولبنان العمل على وضع إستراتيجيات 
وطنية لإلسكان، وذلك في ظل االستجابات احملدودة وغير املنسقة في هذه 
الدول المتداد السكن العشوائي. عدا عن ذلك، فقد لوحظ استنزاف نحو 
7 في املائة من األراضي املزروعة و 15 في املائة من األراضي املروية ألغراض 
منطقة  في  أما   83  .1980 عام  منذ  لبنان  في  العشوائية  املناطق  إنشاء 
ما  أو  نسمة،  ألف   300 مجموعه  ما  تسجيل  مت  فقد  الكبرى،  بيروت 
يعادل 25 في املائة من اإلجمالي السكاني في املدينة، باستثناء الالجئني 
الفلسطينيني، ممن يقطنون في 22 منطقة غير رسمية وأراٍض مستخدمة 

بشكل مخالف للقانون.84
يقطن نحو 38 في املائة من اإلجمالي السكاني في سوريا في املناطق 
غير الرسمية، مبا في ذلك 71 في املائة من السكان في منطقة احلسكة، 
و 60 في املائة من سكان مدينة دمشق، 49 في املائة من سكان الرقة، و44 
في املائة من سكان مدينة حلب.85 من جانب آخر، وفي ظل التقديرات التي 
تشير إلى إستقرار نحو 16 في املائة من سكان املدن األردنية في املناطق 
العشوائية؛ تعمل الدولة في الوقت احلالي على تنفيذ برنامج إلسكان ذوي 
الدخل املنخفض والذي يتضمن إنشاء 100 ألف وحدة سكنية خالل الفترة 

ما بني األعوام 2008 و 2013 . 
السكان  أعداد  تزايد  الفلسطينية عن  األراضي  احتالل  أسفرت عمليات 
الفلسطينيني واكتظاظهم ضمن نطاق متناقص من األراضي، وبالرغم من 
عدم مشروعية إنشاء املستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية 
احملتلة؛ إال أن أعداد املستوطنني ال تزال تشهد تزايداً بنسبة 5.5 في املائة سنوياً، 
حيث بلغ إجمالي عدد املستوطنني القاطنني هناك نحو 450 ألف نسمة منذ 
عام 2007. 86 عدا عن ذلك، فتنتشر املستوطنات اإلسرائيلية على مساحة 
الغربية، مبا في ذلك املناطق  املائة من األراضي في الضفة  تزيد عن 38 في 
العسكرية، حيث يحظر على الفلسطينيني الوصول إلى تلك املناطق، فضالً 
عن منعهم من الوصول للمناطق الطبيعية أيضاً.87 كما تشهد اجملتمعات 
والتقسيم،  التجزؤ،  من  متزايدة  حالة  الغربية  الضفة  في  الفلسطينية 
والفقر، وذلك نظراً إلحاطتها بكل من الطرق، ونقاط التفتيش، واملستوطنات 
اإلسرائيلية. كما تشير التقديرات إلى أن مستوى العجز في توفير املساكن 
في منطقة القدس الشرقية قد بلغ ما مجموعه 10 آالف وحدة سكنية 

تقريباً، يضاف إليها 1500 وحدة سكنية جديدة سنوياً.88
الكثير  بني  والتعليمية  الصحية  اخلدمات  على  احلصول  فرص  تراجعت 
من سكان القدس الشرقية في أعقاب بناء اجلدار العازل، والذي ساهم في 

قطاع  في  أما  مدينتهم.  عن  املقدسيني  الفلسطينيني  ربع  حوالي  عزل 
غزة، مت تدمير أكثر من 4 آالف وحدة سكنية باإلضافة لتعرض أكثر من 20 
ألف وحدة سكنية أخرى للضرر، بيد أن احلصار املستمر على القطاع قد 
بناء وحدات سكنية  أو  بناء مساكنهم  إعادة  السكان من  دون متكن  حال 
60 ألف  نحو  بلغ  والذي  املساكن  في  نقص  حدوث  في  ساهم  مما  جديدة، 

وحدة سكنية.89 
ثابت إلنشاء  دول املشرق بتسجيل معدل سنوي  برزت مصر بني جميع 
املساكن امليسورة التكلفة، والتي تراوحت ما بني 15 و 35 ألفاً في العقود 
املاضية، والتي أخذت بالتزايد منذ عام 2005 لدى اعتماد املشروع الوطني 
لإلسكان والذي يهدف إلى إنتاج 500 ألف وحدة سكنية جديدة وميسورة 
التكلفة بحلول عام 2011 في كل من  مدن أسوان، وبرج العرب، والسادات، 
و 6 أكتوبر.  عالوة على ذلك، وفي مدينة اإلسكندرية، وافق البنك الدولي 
تبلغ  إجمالية  وبقيمة  أعوام  خمسة  ملدة  قرض  منح  2007 على  عام  في 
منطقة   30 ضمن  املعيشية  الظروف  حتسني  أجل  من  دوالر  مليون   100
وتعزيز  االقتصادية  املراكز  إلى  الوصول  فرص  لتحسني  إضافة  عشوائية، 

بيئة األعمال احمللية من خالل تنفيذ التغييرات التنظيمية. 
من  العديد  على  املشرق  دول  في  املنظم  غير  التحضر  عمليات  تنطوي 
التجاوزات في عمليات التقسيم الفرعي، وعدم تسجيل العقارات اململوكة، 
وتنفيذ عمليات اإلنشاء في مناطق غير آمنة من الناحية البيئية، مما يسفر 
عن مواجهة سكان تلك املناطق للعديد من التحديات االجتماعية. إال أنه 
عادة ما يتمتع أولئك السكان بالعناصر األربعة األساسية للمأوى املالئم 
املياه  إلمدادات  اآلمن  الوصول  من: فرص  بكل  املوئل  برنامج  حددها  والتي 
وعلى  الكافي،  املعيشي  واحليز  الدائم،  والسكن  الصحي،  الصرف  ومرافق 
سبيل املثال، حددت محافظة اإلسكندرية في عام 2006 ما نسبته 41 في 
املائة من السكان ممن يقطنون في 62 منطقة عشوائية، بينما حدد برنامج 
املوئل نسبة سكان املناطق العشوائية داخل املدن بنحو 7.2 في املائة، ممن 

يعاني معظمهم من عدم توفر خدمات الصرف الصحي.90 
وتتضمن التحديات التي يواجهها سكان املناطق العشوائية عدم القدرة 
على استخدام عقاراتهم غير املسجلة كضمان مالي، حيث أن عدم توفر 
احمللية  احلكومات  أمام  اإلشكاالت  من  العديد  يطرح  املساحية  املعلومات 
والتي ال ميكنها جمع الضرائب العقارية من سكان املناطق غير الرسمية، 
مما يحد من املوارد املتاحة لتغطية كل من النفقات التشغيلية وعمليات 

تطوير اجملتمعات على حد سواء.

�جيلو، األراضي الفلسطينية احملتلة. متتد اإلنشاءات اجلديدة في مستوطنة جيلو اإلسرائيلية على تلة تقع بني مدينتي القدس وبيت حلم في الضفة الغربية.
© رايان رودريك بيلير / آي ستوك فوتو
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حيازة األراضي، وحقوق امللكية والتمليك

تتميز دول املشرق العربي بالتاريخ املشترك فيما يتعلق بكل من مسائل 
حيازة األراضي، وقوانني امللكية واملؤسسات احمللية. كما اتسمت نظم حيازة 
الشريعة  نظام  ضمن  قوية  بأسس  العثماني  احلكم  عهد  خالل  األراضي 
من  أكثر  مدى  على  اإلسالمي  الفقه  تطور  يعكس  الذي  األمر  اإلسالمية، 
1500 عاماً. كما أن قانون األراضي العثماني لعام 1858 قد نص على خمس 
فئات من حيازة األراضي، حيث ال يزال ذلك يشكل أساساً لقوانني األراضي 
احلديثة، مبا في ذلك: األراضي اململوكة بشكل خاص )أراضي امللك(، األوقاف 
الدينية )أراضي الوقف( والتي حتتفظ بوضعها هذا على الدوام، واألراضي 
املشاع واملراعي )املشاع(، وأراضي الدولة )األراضي األميرية(، واألرض امليتة 

أو غير املزروعة )املوات(.91
كانت  قد  العثماني  العهد  في  املتبعة  األراضي  تسجيل  إجراءات  إن 
امللكية نقل  أو  األراضي،  ملكية  إلثبات  وثيقة  على  احملكمة  ختم  �تتضمن 

امللكية. أما  نقل  التأكيد على عملية  أجل  )احلجة( من  الشهود  وجود  أو 
في العصور احلديثة، فقد لوحظ تفشي املظاهر البيروقراطية في عمليات 
منطقة  أنحاء  جميع  في  العملية  هذه  تتطلب  حيث  األراضي،  تسجيل 
مدى  على  تقريباً  خطوات  ست  تنفيذ  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
– وتعد هذه  36 يوماً، وبتكلفة تقدر بنحو 5.7 في املائة من قيمة العقار 
العملية الثانية من حيث التكلفة األكبر في العالم أجمع والتي تلي تكلفة 

العمليات التي يتم تنفيذها في منطقة جنوب الصحراء اإلفريقية الكبرى.92
إن صعوبة التوفيق بني احلزم التقليدية املعقدة حلقوق ملكية األراضي 
والفئات املستحدثة، ورفض السلطات االعتراف بعمليات التطوير اخملالفة 
تسجيل  إجراءات  ضمن  املتعددة  والتعقيدات  واملعتمدة،  اخلاصة  للوائح 
امللكية قد أسفرت جميعها عن عدم تسجيل نسبة كبيرة من العقارات 
في منطقة املشرق العربي، حيث ينطبق ذلك على 90 في املائة من إجمالي 

العقارات في مصر و 38 في املائة من تلك املوجودة في سوريا. 
طويلة  عملية  على  األراض��ي  تسجيل  إج��راءات  تنطوي  مصر،  وفي 
ومعقدة، والتي تنطوي على 71 إجراءاً بيروقرطياً على األقل موزعة بني 31 
مكتباً مختلفاً، األمر الذي قد يستغرق ما بني 6 و 14 عاماً إلمتامه.93 كما مت 
حتديد الرسوم املترتبة على هذه العمليات بنسبة 12 في املائة من مجمل 
أنه قد مت خفضها فيما بعد لكي تصبح ذات قيمة  إال  العقارية،  القيمة 

ثابتة والتي تبلغ 2000 جنيهاً مصرياً ) أي ما يعادل 350 دوالراً أمريكياً(.94
إال أنه ثمة بديل عملي هنا والذي يتمثل في عملية نقل امللكية بنظام 
احلجة، حيث عمل املطورون في املناطق العشوائية على إعادة إحياء اإلجراءات 
حقوق  على  احلصول  أجل  من  مضى  فيما  متبعة  كانت  التي  العثمانية 
ملكية األراضي غير املستغلة من خالل تنفيذ التحسينات عليها وتطويرها. 
التقليدي، والذي يعد  ويعتمد معظم أصحاب العقارات على نظام احلجة 
نظاماً موازياً للنظام الرسمي، حيث يتم عقد اتفاقيات امللكية في احملاكم 
اخملتصة. من جانب آخر، فإن اجلهود املبذولة لتنظيم عمليات ملكية األراضي 

نشوء  عن  املرتفعة  السكاني  النمو  معدالت  أسفرت 

قدرة  نطاق  تتجاوز  والتي  املساكن  على  طلب  معدالت 

كل من القطاعني العام واخلاص على توفيرها من حيث 

السكن في األراضي اخملدومة وامليسورة التكلفة لكل من 

األسر ذات الدخل املنخفض واألسر ذات الدخل املتوسط. 

الستينيات،  فترة  منتصف  ومنذ  ذلك،  على  عالوة 

املناطق  من  لكل  النطاق  الواسع  االنتشار  لوحظ  فقد 

العشوائية غير اخملدومة وتلك التي تتمتع مبستويات غير 

بشكل  املناطق  تلك  نشأت  حيث  اخلدمات،  من  كافية 

على  الواقعة  الزراعية  األراضي  على  للقانون  مخالف 

أطراف املدن، وعلى األراضي الصحراوية اململوكة للدولة 

الدولة  شهدت  كما  النيل.  وادي  طرف  على  تقع  والتي 

خالل الفترة الواقعة ما بني األعوام 1976 و 1994 خسارة 

نحو 8 آالف هكتاراً سنوياً من األراضي الزراعية ألغراض 

النمو احلضري، حيث لم تتمكن من استعادة سوى 4800 

الستخدامها  سنوياً  الصحراوية  األراضي  من  هكتاراً 

لألغراض الزراعية باستخدام املوارد املائية املتاحة. 

من جانب آخر، وضمن املساعي التي تنفذها الدولة على 

للمناطق  الفوضوي  التوسع  إدارة  من  التمكن  صعيد 

 1976 عام  منذ  احلكومة  التزمت  فقد  العشوائية؛ 

بتنفيذ استثمارات ضخمة لنقل عمليات التحضر إلى 

األراضي الصحراوية، حيث حتولت مؤخراً لنظم التمويل 

من  التمكن  بغية  وذلك  األراضي،  توفر  تشترط  التي 

العالية لعمليات متديد اخلدمات لكي  التكلفة  تغطية 

تغطي املناطق الصحراوية، عدا عن استقطاب املطورين 

عمليات  في  لالستثمار  اخلاص  القطاع  في  العاملني 

تطوير املواقع الصحراوية. 

وفي عام 2009، عملت احلكومة املصرية على إنشاء مرفق 

العشوائية،  املناطق  تطوير  عمليات  لدعم  متخصص 

إداري  ومجلس  تنفيذي  مدير  قبل  من  إدارته  تتم  والذي 

عضويته  في  يضم  والذي  احمللية،  التنمية  وزير  برئاسة 

منظمات  وثالث  حكومية،  مؤسسات  ستة  عن  ممثلني 

املرفق  كما مت متويل هذا  مدنية، وثالثة خبراء مختصني. 

جنيهاً  مليون   500 بلغت  حكومية  تأسيسية  مبنحة 

مصرياً )أي ما يعادل 87.6 مليون دوالراً أمريكياً(، باإلضافة 

مليون جنيهاً.  بقيمة 200  إضافية  لتخصيص ميزانية 

عدا عن ذلك، قدمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

جنيهاً  مليون   100 تبلغ  إجمالية  بقيمة  أخرى  منحة 

مصرياً )17.5 مليون دوالر(. 

وقد عمل املدير التنفيذي للمرفق على إعداد خطة عمل 

وطنية وتنفيذها، والتي تضمنت كالً مما يلي: 

• املناطق 	 جميع  تتضمن  التي  اخلرائط  إعداد 

لتصنيف  باإلضافة  األولى،  للمرة  البالد  في  العشوائية 

املناطق ووضع األولويات الالزمة للبدء في التنفيذ. عالوة 

على ذلك، فإن حتديد أولويات املشاريع قد ساهم في جعل 

هذه العملية أكثر سهولة، وذلك في إطار تنفيذ تدخالت 

نسمة  ألف   850 على  نتائجها  انعكست  والتي  أولية 

من سكان املناطق العشوائية، بدالً من انعكاسها على 

مجمل سكان تلك املناطق والبالغ 20 مليون نسمة. 

• القدرات 	 بناء  وعمليات  التقنية  املساعدات  حتديد 

تعمل على  التي  احمللية  للسلطات  توفيرها  يتعني  التي 

تنفيذ املشاريع. 

• االنضمام لشراكات مع مختلف اجلهات املعنية، مبا 	

في ذلك مؤسسات القطاع اخلاص. 

• جاهزية 	 ومستوى  لألولويات  وفقاً  املشاريع  جدولة 

السلطات احمللية إلطالق تلك املشاريع. 

• استخدام التمويل القائم على توفر األراضي لتوليد 	

الدخل الالزم. 

كما مت توجيه طلب للحكومة من أجل تخصيص األراضي 

في املدن اجلديدة بحيث يتسنى استخدامها كأصول لدى 

نشوء احلاجة إلعادة رسملة املشاريع، وذلك بغية تسريع 

وجه  لذلك،  إضافة  الالزم.  التمويل  صرف  عمليات  وتيرة 

القائمون على املرفق كالً من املطالب التالية:

ألف وحدة سكنية مدعومة إلعادة  توفير حوالي 75   .1
إسكان سكان املناطق احلضرية في املناطق ذات األولوية، 

وحتديداً: 

• الناحية 	 من  اخلطرة  املناطق  في  تقطن  التي  األسر 

البيئية، والتي تشكل تهديداً على حياتهم. 

• غير 	 املباني  وفي  األكواخ،  في  تقطن  التي  األسر 

السليمة من الناحية الهيكلية، والسكان القاطنني في 

بالصحة  الضارة  األنشطة  من  بالقرب  الواقعة  املواقع 

)مكبات النفايات، والصناعات الضارة، وما إلى ذلك(. 
2. استخدام عمليات التمويل القائمة على توفير األراضي 
من أجل تنفيذ مشاريع إعادة اإلسكان في نفس املواقع 

لألسر التي تعيش في املساكن التي تخلو من املتطلبات 

األراضي  على  واملنشأة  املتداعية  واملباني  الصحية، 

اململوكة للدولة. 

 25 مجموعه  ما  األولى  املرحلة  في  املرفق  أطلق  وقد 

مشروعاً رائداً بهدف اختبار مختلف املنهجيات القائمة 

الدلتا،  وأربع مدن في  في خمس مدن في صعيد مصر، 

وثالث مدن أخرى تقع على امتداد قناة السويس. من جانب 

آخر، مت توفير املساعدة الفنية ملدينة اإلسكندرية لتنفيذ 

عمليات الترقية والتطوير، والتي يتم توفيرها من مواردها 

اخلاصة. بيد أن هذه املرحلة األولى ال تتضمن تنفيذ أية 

مشاريع في منطقة القاهرة الكبرى. 

في  املتمثل  الهدف  ظل  وفي  متصل،  صعيد  وعلى 

اثنني  فثمة  متقدمة،  خطوات  وإحراز  التنمية  حتقيق 

املناطق  تنمية  مرفق  يوجهات  اللذان  التحديات  من 

العشوائية، وهما:

استيعاب  خالله  من  ميكن  والذي  قانوني  إطار  إيجاد   .1
على  للحصول  والالزمة  املعقدة  املعامالت  مختلف 

التمويل مقابل توفر األراضي لتنفيذ مشاريع التطوير. 
2. ضمان السداد من قبل السلطات احمللية املقترضة.9

الصندوق 9 : مرفق تطوير املناطق العشوائية في مصر
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قد شكلت عنصراً أساسياً ضمن مشاريع ترقية املناطق العشوائية. 
إن القوانني اخلاصة بتقسيم األراضي في األردن والتي كانت متبعة في 
مبا  أرض  قطعة  ألية  األدنى  املساحة  حددت  قد  البريطاني،  االنتداب  عهد 
حتمل  مبقدورها  يكن  لم  األسر  معظم  أن  بيد  مربعاً،  250 متراً  مجموعه 
األراضي  قطع  حتديد  في  ساهمت  قد  املسألة  هذه  أن  كما  تكاليفها. 
أشخاص  عدة  قبل  من  مملوكة  تكون  بحيث  مربعاً  متراً   250 مبساحة 

)املشاركة(.95
وضمن هذا اإلطار، إتخذت دائرة األراضي واملساحة خالل السنوات األخيرة 
خطوة هامة لفرز تلك األراضي وتسجيلها بسندات ملكية مستقلة، مما 
يتيح للمالكني استخدامها كضمان مقابل احلصول على االئتمان. عالوة 
مؤسسة  قبل  من  إعدادها  مت  التي  األخيرة  الدراسة  وضمن  ذلك،  على 
امللكية  إلى نظام  اإلشارة  والتطوير احلضري في عام 2000، متت  اإلسكان 
من  أكثر  في  شيوعاً  األراضي  ملكية  أشكال  أكثر  باعتباره  املشتركة 

نصف املناطق العشوائية في مدينة عمان.96
أما في سوريا، فيسعى القانون رقم 33 لعام 2008 إلى تأكيد امللكية، 
يجري  حيث  املشتركة،  امللكية  وإلغاء  العقارات،  مكلية  سجالت  وحتديث 
تنفيذ هذا القانون ألول مرة في مدينة حلب، ومن ثم في كل من مدينتي 

دمشق وحمص. 
الرامية  اجلهود  ردع  في  أيضاً  ساهم  قد  املنطقة  في  الناشئ  النزاع  إن 
حلفظ سجالت امللكية وحتديثها، حيث أسفرت احلرب األهلية في لبنان عن 
العقاري.  التسجيل  دائرة  ذلك  في  مبا  العامة،  املؤسسات  من  عدد  تدمير 
وهنا، فإن إجراءات أمتتة املعلومات املساحية وحتديثها تشكل أولوية هامة 

ضمن اجلهود التي تنفذها الدولة لتحقيق التنمية االقتصادية.97
العديد  واملمتلكات على  األراضي  إجراءات تسجيل  العراق، تنطوي  وفي 
نتيجة  الشائكة  املسائل  من  العديد  وجود  عن  فضالً  التعقيدات،  من 
هروب العديد من العراقيني في أعقاب عام 2003، مبا في ذلك اإلشغال غير 
الرسمي أو احليازة غير القانونية لكل من املساكن واألراضي اخلالية بوضع 
والقاطنني  العائدين  من  كل  بني  ما  املتبادلة  واملطالبات  والنزاعات  اليد، 
اليد، وعدم وجود أي إطار قانوني محدد لتسوية املنازعات الناشئة  بوضع 

على األراضي واملمتلكات. 98

األراضي احلضرية والسياسات املالية

تساهم احلكومات في التأثير على السياسات اخلاصة باألراضي احلضرية، 
مبا في ذلك على صعيد إدارة مستويات الطلب عبر السياسات املالية التي 
حتدد الضرائب املفروضة على العقارات، ومدى توفر أشكال الدعم واحلوافز، 
البنية  مرافق  وإنشاء  املناطق  تقسيم  خالل  من  األراضي  عرض  ومستوى 
نتيجة  يشكل  العشوائية  للمناطق  الواسع  اإلنتشار  أن  كما  التحتية. 

مباشرة حلالة عدم التوازن احلاصلة ما بني هذه احملركات احلضرية. 
احمليطة  الرئيسية  املناطق  في  وبخاصة  لألراضي،  احلكومية  امللكية  إن 
إلى  يؤدي  املعروض منها مما  باملدن احلديثة، تعمل على احلد من مستويات 
حصول نقص في األراضي املتوفرة، عدا عن نشوء عمليات املضاربة وارتفاع 
هذا  ضمن  احلكومية  االستجابات  إحدى  تشكلت  كما  أسعار األراضي.99 
توفير  أو  اخملدومة،  األراضي  قطع  توفير  زيادة  في  متثلت  والتي  السياق، 
املساكن املدعومة للشرائح ذات الدخل املنخفض في بعض األحيان. كما 
أسواق  وواضحة في  وأدوار عامة  مبادرات  أعلنت كل من مصر واألردن عن 
األراضي احلضرية، بينما لوحظ االنفتاح املتزايد لسوق اإلسكان في سوريا 

في أعقاب تطبيق السياسات االشتراكية على مدى سنوات طوال.
العامة  امللكية  نتيجة  التشوهات  من  للعديد  التأجير  أسواق  تعرضت 
املستأجرة  املساكن  شمولية  ضرورة  من  وبالرغم  األسعار،  على  والرقابة 
الالزمة، ولكن ذلك ال  الصيانة  واملدعومة من قبل احلكومة على تكاليف 
املساكن  تلك  أصبحت  حيث  املشرق،  دول  في  العام  السكن  على  ينطبق 
ضبط  بنظام  املشرق  منطقة  تتسم  كما  املتهدمة.  للمساكن  مرادفاً 
أسعار التأجير، سواء كان ذلك من خالل قيم إيجارية ثابتة ومحددة أو من 

خالل معدالت النمو احملددة لتلك القيم. 
وفي مصر، تخضع نحو 60 في املائة تقريباً من مجمل الوحدات السكنية 

اإليجار بنسبة 18 في  القدمي، حيث مت حتديد معدل  اإليجار  املؤجرة لقانون 
املائة من القيمة احلقيقية، مقابل 80 في املائة وفقاً للقانون اجلديد.100 كما 
القرن  الستينيات من  فترة  قبل  املنشأة  السكنية  الوحدات  إيجار  قيم  أن 
املاضي لم تشهد أية زيادة، حيث أن القيمة التي تدفعها األسر الثرية التي 
تعيش في شقق مكونة من خمس أو ست غرف تقل عن تلك القيم التي 
أية منطقة عشوائية  داخل  التي تستأجر غرفتني  الفقيرة  األسر  تدفعها 
بنحو أربع أو خمس مرات. إضافة لذلك، فإن انخفاض قيم اإليجار، إلى جانب 
صعوبة إخالء املستأجرين املتعنتني قد شكلت عوامل دفعت بالعديد من 
املالك لإلبقاء على عقاراتهم شاغرة، حيث انطبق ذلك على عدد تراوح ما 

بني 800 ألف ومليون شقة سكنية في مدينة القاهرة في عام 1996.  101 
التسعينيات  فترة  قبل  املنشأة  السكنية  الشقق  تخضع  لبنان،  وفي 
للرقابة، ولكن تطبيق ذلك في سوريا قد أسفر عن تسجيل نحو 500 ألف 

وحدة شاغرة في الوقت احلاضر. 
لعدم  أيضاً  املالك  دفعت  قد  العقارية  بالضرائب  املرتبطة  األنظمة  إن 
التسجيل  أن ذلك ال يعزى فقط لتجنب رسوم  تسجيل عقاراتهم، حيث 
املرتفعة أساساً، بل لتجنب الضرائب السنوية املتعددة والتي يتم حتديدها 
على أساس قيمة العقار أيضاً. كما أن التحدي املتمثل في فرض الضرائب 
الزمن،  عليها  عفا  التي  امللكية  وسجالت  املسجلة،  غير  العقارات  على 
وعمليات التخمني القدمية لقيم العقارات، ومركزية نظم حتصيل الضرائب، 
قد ساهمت جميعها في احلد من قدرة احلكومات في املنطقة على جمع 

الضرائب، مما أدى بالتالي إلى محدودية توفير اخلدمات العامة. 
 400 تبلغ  مساحة  على  توسعاً  مصر  في  العشوائية  املناطق  شهدت 
السنوات  مدى  على  احلضرية  شبه  الزراعية  األراضي  من  هكتاراً  ألف 
السكنية  الوحدات  عدد  بلغ   ،2007 عام  ومنذ  املاضية.  وعشرين  اخلمس 
والتي  املائة  في   55 ذلك  في  مبا  مصر،  في  مليوناً   8.5 نحو  الرسمية  غير 
خارج  منها  املائة  38 في  تقع  حني  في  الزراعية،  األراضي  على  إنشاؤها  مت 
املائة على األراضي اململوكة للحكومة داخل  نطاق احلدود اإلدارية، و7 في 
املائة  في   62 فثمة  الكبرى،  القاهرة  منطقة  في  أما  البلدية. 102  احلدود 
من األسر التي تقطن في مناطق عشوائية، مبا في ذلك 81 في املائة منها 
والتي استقرت في أراض ذات ملكية خاصة، و 10 في املائة والتي استقرت 
في أراٍض صحراوية مملوكة للحكومة، في حني استقرت النسبة املتبقية 

في أراٍض زراعية مملوكة للحكومة. 103
من  للحد  جهود  عدة  بتنفيذ  احلكومة  بدأت  السبعينيات،  فترة  وفي 
التطور والنمو على األراضي الزراعية، حيث بدأت في التشجيع على إنشاء 
املناطق الصحراوية. كما جنحت احلكومة في استقطاب  مدن جديدة في 
السنوية في أسعار  الزيادة  وذلك في ظل  اخلاص،  القطاع  املستثمرين من 
حجم  في  احلاصل  للنمو  باإلضافة  سنوياً،  الضعف  بنسبة  األراض��ي 
االستثمارات التنموية من 15 مليون جنيهاً مصرياً )2.6 مليون دوالراً( في عام 
2005 إلى 3 مليارات جنيهاً )526 مليون دوالراً( في عام 2009. 104 عالوة على 
املتوسط،  الدخل  ذات  للشرائح  مستقراً  املناطق  تلك  أصبحت  فقد  ذلك، 
عن  بعدها  جانب  إلى  التخطيط،  وعمليات  العمران  جودة  ساهمت  حيث 
االجتماعي  التنوع  مبزايا  التمتع  دون  احليلولة  في  القاهرة،  مدينة  وسط 
واالقتصادي. 105 كما كانت معظم االستثمارات عرضة لعمليات املضاربة، 
فضالً عن األهداف التجارية لها، مما أدى لبقاء العقارات شاغرة، وذلك مثلما 

متت مالحظته في حالة مدينة 6 أكتوبر. 
سكنية  وحدة  500 ألف  تطوير  إلى   لإلسكان  الوطني  املشروع  يهدف 
ميسورة التكلفة، حيث ساهمت هذه املبادرة في تعزيز مستوى غير مسبوق 
من دعم القطاع اخلاص، وذلك في ظل مشاركة 126 شركة عقارية خاصة 
في إنشاء 95 ألف وحدة سكنية، بينما عمل مشترو الوحدات السكنية 
آخر، فتبلغ تكلفة  الفردية على إنشاء 100 ألف وحدة أخرى.106 من جانب 
أمريكياً(، مبا  )8600 دوالراً  املنزل في املتوسط نحو 50 ألف جنيهاً مصرياً 
في ذلك 30 في املائة يتم تقدميها على شكل دعم حكومي، بينما يقوم 
املشتري بدفع القيمة املتبقية على أقساط شهرية تبلغ قيمة كل منها 

160 جنيهاً )28 دوالراً( ملدة 20 عاماً وبنسبة فائدة تبلغ 7.5 في املائة.
كل  عن  جنيهاً  ألف   13 بقيمة  دعماً  احلكومة  تقدم  ذلك،  على  عالوة 
وحدة سكنية لتغطية تكاليف خدمات البنية التحتية واخلدمات العامة، 
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بلغ معدل الكثافة السكانية في املناطق العشوائية في منطقة القاهرة الكبرى نحو 62 في املائة. © ديفيد ايفرز. مرخصة مبوجب أحد إتفاقيات الترخيص البسيطة التي 
وضعت نصوصها منظمة "كرياتف كومونز".

ودعماً آخر لتكاليف اإلنشاء بقيمة 8 آالف جنيهاً، إلى جانب الدعم املقدم 
للمطورين أو للحكومات احمللية بقيمة تبلغ 15 ألف جنيهاً كحد أقصى. 
فإنها  سكنية،  وحدة  لكل  املباشر  غير  الدعم  بأشكال  يتعلق  فيما  أما 
نحو  تبلغ  والتي  السوق،  أسعار  من  أقل  بأسعار  األراضي  توفير  تتضمن 
في  احملددة  تلك  عن  تقل  فائدة  أسعار  لتوفير  إضافة  جنيهاً،  12.500 ألف 
احلكومي  الدعم  تعادل 5700 جنيهاً، عدا عن  والتي  العقاري  الرهن  سوق 

لقروض البناء مبا يعادل 17 ألف جنيهاً مصرياً. 
مليار   6.7 يقارب  ما  املباشر  وغير  املباشر  الدعم  أشكال  مجموع  بلغ 
جنيهاً جلميع الوحدات السكنية أو ما يعادل 0.4 في املائة من إجمالي الناجت 
احمللي في مصر لعام 2007. إال أنه وعلى الرغم من جميع أشكال الدعم 
الشهري  دخلها  يقل  والتي  املستهدفة  السكانية  الشريحة  ولكن  هذه، 
حتمل  من  تتمكن  لكي  للغاية  فقيرة  تعد  دوالراً(   107( جنيهاً   640 عن 
الدعم  من  املزيد  توفير  ضرورة  يطرح  الذي  األمر  العقاري،  الرهن  تكاليف 
لتلك األسر وتغيير الشريحة املستهدفة ألخرى ذات مستويات دخل أعلى. 
الهامة في  الضريبية  تنفيذ سلسلة من اإلصالحات  شرعت مصر في 
عام 2008، والتي تضمنت إصدار قانون جديد خاص بالضرائب العقارية والذي 

يقضي بخفضها من 60 في املائة إلى 10 في املائة من "القيمة اإليجارية" 
احملتسبة، حيث ساهم ذلك في تشجيع عمليات التسجيل العقاري وبالتالي 
ووفقاً  ثانية،  ناحية  أوسع نطاقاً. من  وأسواق عقارية  خلق قاعدة ضريبية 
القانون سوف ينعكس  األكبر لهذا  التاثير  العامة، فإن  الضرائب  ملصلحة 
على العقارات األغلى ثمناً في الدولة والبالغة نسبتها 10 في املائة، مقابل 
ألف   77( جنيهاً  ألف   450 عن  قيمتها  تقل  التي  األخرى  العقارات  إعفاء 
دوالراً أمريكياً(. إال أن كيفية تخمني قيمة تلك العقارات سوف تشكل أحد 
العناصر األساسية والهامة ضمن عملية اإلصالح الضريبي هذه، وذلك في 
املرتبطة  الطعون  تقدمي  للمالكني من حق في  القانون  ما مينحه هذا  ظل 
بعمليات التخمني في غضون 60 يوماً، حيث توجد نسبة من العقارات والتي 
القانون  تأثير هذا  تخضع إلعادة التخمني كل خمسة أعوام، إال أن مالمح 

على عمليات التسجيل العقاري ال تزال غير واضحة بالكامل. 
على  احلضرية  األراضي  أسواق  في  احلكومي  الدور  تركز  لقد  األردن. 
أبرز  وتتضمن  املتدهورة،  األحياء  وجتديد  التحتية  البنية  مرافق  إنشاء 
مشاريع البنية التحتية في الدولة كالً من مشروعي طريق عمان الدائري 
احلاضر  الوقت  في  تنفيذه  يجري  والذي  اخلارجي  الدائري  والطريق  األول 
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بهدف التخفيف من مستويات االزدحام داخل املدينة وفتح مناطق جديدة 
للتطوير والتنمية. 

وفي إطار برنامج اإلنتاجية االجتماعية، عملت احلكومة على ترقية 38 
أساليب  ثالثة  البرامج تطبيق  منذ عام 1980، حيث تضمنت هذه  موقعاً 
مختلفة ضمن إطار ترقية األحياء املتدهورة، مبا في ذلك األسلوب الشمولي، 
وتغطية  امللكية  سندات  توفير  خالله  من  مت  المركزي  نهج  عن  عبارة  وهو 
من  كل  في  نسمة  ألف   23 مجموعه  ملا  التحتية  البنية  خلدمات  كاملة 
منح  في  ساهم  والذي  الكاملة،  الشراكة  ونهج  والعقبة،  عمان  مدينتي 
حق احليازة اآلمنة لألراضي ملا مجموعه 1350 أسرة ضمن مناطق مخدومة 
بالكامل في مدينة العقبة، ونهج  مجتمعي آخر والذي ساهم في توفير 
املناطق  سكان  من   نسمة  مجموعه 290 ألف  ملا  التحتية  البنية  مرافق 
حق  توفير  يتضمن  لم  النهج  هذا  أن  إال  الالجئني،  ومخيمات  العشوائية 

احليازة اآلمنة.107  
شكلت عوائد األردن من الضرائب العقارية في عام 2001 ما يعادل 2 في 
املائة من إجمالي الناجت احمللي، والتي ميكن مقارنتها باملعدل الذي مت تسجيله 
التحصيل  والتنمية، ولكن نسبة  التعاون  الدول األعضاء في منظمة  في 
في البالد لم تتجاوز ما نسبته 50 و 60 في املائة فقط من مجمل العوائد. 
املتحدة  األمم  برنامج  ينفذها  التي  املشاريع  أحد  إطار  وفي  ذلك،  عن  عدا 
اإلمنائي في األردن، فقد عملت وزارة املالية على اعتماد قانون ضريبي جديد، 
والذي مت من خالله دمج مختلف الضرائب املفروضة على األراضي، واملباني، 
والبالغة 10 في  واحدة  الصرف الصحي ضمن ضريبة  والتعليم، وخدمات 
املائة واملفروضة على 80 في املائة من الدخل اإليجاري احملتسب واإلعفاءات 

اخملفضة. 
الضريبية  للمعلومات  جديد  نظام  إنشاء  املشروع  هذا  تضمن  كما 
ونظام تدريبي آخر ملوظفي البلديات، مما أسفر عن تسجيل زيادة في العوائد 
 2006 عامي  بني  ما  الفترة  خالل  مضى  فيما  راكدة  كانت  التي  الضريبية 
إربد  محافظة  من  كل  في  املائة  14 في  الزيادة  هذه  بلغت  حيث   ،2007 و 
في  أما  الكبرى.108  املفرق  محافظة  في  املائة  7 في  و  والرصيفة،  الكبرى، 
تقضي  مبادرة  عن  احلكومة  أعلنت   ،2009 و   2008 عامي  بني  ما  الفترة 
الشقق  في  مربعاً  الضرائب ألول 120 متراً  العقارات املسجلة من  بإعفاء 
الصغيرة التي تقل مساحتها عن 150 متراً مربعاً، حيث ساهم ذلك في 
توفير ما يقدر بأربع آالف دينار أردني )5600 دوالراً أمريكياً( على املالكني من 

أصحاب الدخول املنخفضة واملتوسطة عن كل وحدة سكنية. 
مجال  في  وطنية  قوانني  أية  تنفيذ  من  الدولة  تتمكن  لم  لبنان. 
يتعلق  فيما  الوضوح  عنصر  توفير  على  قدرتها  عدم  عن  عدا  التخطيط، 
الذي  الضعف  ظل  في  وذلك  املستقبلية،  الشمولي  التخطيط  بعمليات 
تعاني منه احلكومات الوطنية والنزاعات املستمرة على مدى فترات زمنية 
طويلة نسبياً. كما تعتمد عمليات التطوير، مبا في ذلك مختلف املبادرات 
تركز  بينما  تنفيذها،  على  يعمل  الذي  اخلاص  القطاع  على  السكنية، 
املبادرات احلكومية على تطوير مرافق البنية التحتية في املدن. كما عملت 
على  جديد  شمولي  عمراني  مخطط  إعداد  على   2005 عام  في  احلكومة 
املستوى الوطني، والذي ساهم في طرح إستراتيجية جديدة لدمج عمليات 

التنمية الوطنية من خالل حتسني الروابط ما بني مناطق األرياف واملدن. 
شرعت دائرة األراضي واملساحة في لبنان والتابعة لوزارة املالية في تنفيذ 
إصالحات جديدة على صعيد عمليات إدارة العوائد واإلدارة املالية، باإلضافة 
إلى تنفيذ برنامج حتديث وأمتتة السجل العقاري. كما مت إطالق هذا املشروع 
ضمن مدينة بيروت في عام 2002، والذي يتضمن ما مجموعه 120 سنداً 
لألراضي، حيث يتيح هذا النظام جلميع السكان طلب شهادات ومعلومات 
عن ملكية العقارات والتي يتم توفيرها مباشرة في معظم األحيان، وذلك 
اإلمنائي  املتحدة  األمم  وبرنامج  الدولي  البنك  قبل  من  املقدم  الدعم  بفضل 
في فترة التسعينيات.109 من ناحية أخرى، شكلت العوائد الضريبية على 
العقارات في لبنان ما نسبته 1.5 في املائة من إجمالي الناجت احمللي للبالد في 

عام 2009، 110 وذلك مقارنة بنسبة 1,1 في املائة في عام 2003. 
وبصورة عامة، تشكل املعامالت العقارية نسبة تتراوح ما بني 13 و 15 في 
املائة من مجمل املوازنة العامة للدولة، في حني تشكل عمليات التسجيل 
العقاري ما نسبته 77 في املائة من مجمل العوائد الضريبية، و12 في املائة 

نقل  عمليات  من  املتبقية  النسبة  تتأتى  حني  في  املنشأة،  العقارات  من 
امليراث وغيرها من الرسوم. 111 بيد أن االعتماد الكبير على ضريبة التسجيل 
احملتسبة قد ساهمت في  اإليجار  قيمة  املائة من  والبالغة 5 في  العقاري 

تراجع أصحاب العقارات األصغر حجماً عن تسجيل عقاراتهم.
أيضاً  البلدية  احلكومات  تتولى  الضرائب،  جمع  لعمليات  وباإلضافة 
املدفوعات  شكلت  وقد  املمتلكات،  على  املفروضة  الضريبة  إدارة  مهمة 
املتأتية من قبل الفئات ضمن الشريحة اخلمسية األعلى دخالً ما نسبته 
البلديات، حيث  التي تفرضها  العقارية  املائة من مجمل الضرائب  74 في 

تتكون معظمها من عقارات جتارية وصناعية. 
سوريا. لقد كانت عمليات التخطيط املركزي ذات أثر هام على كل من 
على  إيجابياً  يكن  لم  والذي  السكني،  واإلنتاج  احلضرية  التنمية  عمليات 
الدوام. كما عملت احلكومة السورية في عام 1979 على استغالل مساحة 
واسعة من األراضي غير املطورة والتي حتيط مبدينة دمشق من أجل إنشاء 
املساكن االجتماعية، وذلك وفقاً للقانون رقم 60. بيد أن التعويضات التي 
في  مساهمتها  عن  عدا  للغاية،  محدودة  كانت  قد  للمالكني  تقدميها  مت 

جتميد عمليات التطوير احلضري األوسع نطاقاً. 
تقسيم  في  األراضي  أصحاب  سارع  القانون،  هذا  سن  عشية  وفي 
املتعارف عليه في السوق. من جانب آخر، فقد  بالسعر  أراضيهم وبيعها 
لوحظ نشوء نحو ثلثي املناطق العشوائية على األراضي اخلاصة من خالل 

تقسيمات فرعية غير مصرح بها منذ سريان هذا القانون. 
عدا عن ذلك، ونظراً للقيود املفروضة على قطاع األراضي، فعادة ما تسجل 
املناطق العشوائية معدالت سكانية عالية، ومبعدل 400 نسمة تقريباً في 
الهكتار الواحد )والتي ميكن أن تصل في ذروتها إلى 800 نسمة في الهكتار 
الواحد أيضاً(، مقابل 266 نسمة في الهكتار الواحد في املناطق الرسمية 
واملنظمة.112 كما لوحظ منو تلك املناطق العشوائية بنسبة تتراوح ما بني 
40 و 50 في املائة سنوياً في مدينة دمشق، بينما تشهد مدينة حلب إنشاء 

160 وحدة سكنية عشوائية جديدة أسبوعياً.113
تشهد سوريا في الوقت احلاضر فترة من اإلصالحات الهيكلية والسوقية 
الصالحيات  تفويض  العاشرة  اخلمسية  اخلطة  تضمنت  حيث  املكثفة، 
للحكومات البلدية. إضافة لذلك، ومن خالل برنامج حتديث اإلدارة البلدية 
واملمول من قبل االحتاد األوروبي، فقد لوحظ متكن احلكومات احمللية في كل من 
دمشق، وحلب، وحمص، والالذقية، وطرطوس، ودير الزور من حتسني قدراتها 

على صعيد إعداد اخلطط الالزمة ألشكال التطوير والتنمية وتنفيذها. 
تعمل  فسوف  اإلقليمي،  للتخطيط  جديدة  جلنة  تشكيل  ظل  وفي 
سوريا على إعداد إستراتيجية تنموية جديدة على املستوى الوطني. كما 
عملت الدولة في عام 2008 على سن قانون التطوير العقاري، والذي تهدف 
مبوجبه إلى تعزيز االستثمارات اخلاصة من خالل احلد من القيود املفروضة 
الدولة  تقسيم  على  القانون  هذا  ينص  األجنبية. كما  االستثمارات  على 
االستثمارية  املعايير  من  األدنى  احلد  منها  كل  متتلك  مناطق  ثالث  ضمن 
بهدف تطوير املدن اجلديدة، وإنشاء مشاريع اإلسكان املتكاملة في مناطق 

الضواحي، وتوفير املساكن للشرائح الفقيرة. 
العقارية  الضريبة  التأجيري األساس الحتساب معدالت  العائد  يشكل 
في معظم دول املشرق العربي، حيث تفرض كل من سوريا ولبنان رسوماً 
مرتفعة للغاية على عمليات بيع أو امتالك العقارات بالتوريث، والتي تبلغ 
10 في املائة من قيمتها اإلجمالية وفقاً لتقديرات وزارة املالية. بيد أن ارتفاع 
كفاية  عدم  مقابل  العقاري  التسجيل  عمليات  على  املترتبة  التكاليف 
قانون  مع  تتعارض  قد  املنخفض  الدخل  ذات  للشرائح  املتوفرة  املساكن 
آخر صدر في عام 2008، والذي ينص على فرض عقوبة بالسجن وغرامات 

كبيرة لدى بناء وحدات سكنية بطريقة مخالفة للقانون. 
بفرض  اخلاصة  للقوانني  الدول  هذه  معظم  افتقار  أيضاً  لوحظ  وقد 
حدة  من  للتخفيف  شائعة  أداة  وهي  الشاغرة،  األراضي  على  الضرائب 
الدولة  العراق  تعد  املشرق،  دول  مختلف  ضمن  ومن  املضاربة.  عمليات 
يعود  والذي  الشاغرة،  باألراضي  خاصاً  ضريبياً  قانوناً  متتلك  التي  الوحيدة 
تاريخه إلى عام 1962 وال يزال سارياً حتى الوقت احلاضر، حيث تفرض الدولة 
ضريبة بنسبة 10 في املائة على قيمة العقارات املنشأة باإلضافة لضريبة 

أخرى بنسبة 2 في املائة على األراضي الشاغرة مبوجب هذا القانون.
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التمويل العقاري وأسواق الرهن العقاري

من  شكل  ألي  العربي  املشرق  دول  في  العقاري  الرهن  أسواق  تفتقر 
أشكال التطور، وذلك في ضوء توليدها لنسبة ال تتجاوز 11 في املائة من 
ذات  قروضاً  توفر  والتي  احلكومية  املصارف  تعد  احمللي. كما  الناجت  إجمالي 
سقف متدن نسبياً املصدر الوحيد للقروض العقارية القصيرة األمد، والتي 

تتسم بأسعار فائدة مرتفعة أيضاً. 
وقد أسفر ذلك عن اقتصار منافع هذه اخلدمات التمويلية على كل من 
يعمل  حيث  األعلى،  الشريحة  في  ونظيرتها  املتوسط  الدخل  ذات  األسر 
االقتراض  أو  االدخارات،  خالل  من  نقداً  العقارات  شراء  على  األفراد  معظم 
الرسمية،  غير  اإلقراض  أسواق  إلى  اللجوء  وعبر  واألصدقاء،  األهل  من 
في   60 وتعمل  الشخصية،  املمتلكات  بيع  خالل  ومن  املالية  والتحويالت 

املائة من األسر في مصر على سبيل املثال على شراء مساكنها نقداً. 
شرعت العديد من الدول، مبا في ذلك العراق، في إعداد سياسات جديدة 
لتحول  السياسات  هذه  دعم  درجة  أن  حيث  العقاري،  باإلقراض  خاصة 
الدخل  ذات  األسر  من  كالً  تستهدف  التي  املساكن  إنشاء  نحو  املطورين 
املتوسط والدخل املتوسط األعلى تعد في غاية األهمية من أجل إضفاء 

الطابع الرسمي على السوق العقاري. 
أصبحت األردن منذ عام 1996 أول دولة في املنطقة تعمل على إنشاء 
الرهن  األردنية إلعادة متويل  الشركة  العقاري من خالل  للرهن  ثانوي  سوق 
العقاري، حيث باتت متتلك أكثر األسواق تطوراً في منطقة املشرق، والذي 
شكل ما يزيد عن 11 في املائة من إجمالي الناجت احمللي. أما في لبنان، فإن 
سوق الرهن العقاري عادة ما يخدم املطورين، حيث سجل نسبة منو مبقدار 
6 في املائة خالل السنوات األخيرة، عدا عن تسجيله لقروض غير مسددة 
والتي بلغت ضعف تلك املسجلة في مصر. 114 من جانب آخر، وخالفاً ملا هو 
أو األردن، حيث يحظر على املطورين بيع العقارات  احلال في كل من مصر 
قبل تنفيذ مرحلة البناء، فإن عمليات البيع املسبق متثل أحد أهم أشكال 
التمويل بالنسبة للمطورين، حيث تقوم األسر بدفع دفعة مقدماً ومن ثم 

سداد األقساط املتبقية حتى االنتهاء من بناء املساكن. 
وفي سوريا، لوحظت هيمنة املصرف العقاري السوري على سوق العقار 
على مدى العقود القليلة املاضية، حيث تشكل القروض العقارية ما نسبته 
5 في املائة من إجمالي الناجت احمللي. عدا عن ذلك، فيبلغ مجموع القروض 
السنوية املمنوحة من املصرف نحو 10 آالف قرض فقط، وبقيمة قصوى ال 
تتجاوز 25 ألف دوالر أمريكي، حيث أن هذه القيمة تعد غير كافية لشراء 
منزل في معظم املدن السورية،115 مما يضطر األسر ذات الدخل األدنى للجوء 
إلى السوق غير الرسمية حيث ميكن أن ترتفع أسعار الفائدة لكي تتجاوز 
حيث  احلجم،  متوسط  مصرف  نشأ  فقد  آخر،  جانب  من  30 في املائة.116 
أن يساهم في تقليل  العقاري والذي ميكن  مت تطوير منتج جديد للتمويل 
املدفوعات إلى 20 في املائة مقارنة مع 35 في املائة سابقاً، باإلضافة لتمديد 
فترة السداد لكي تصل إلى 17 عاماً، عدا عن حتديد نسبة فائدة تبلغ 9 في 

املائة على القروض التي ال تقل قيمتها عن 16300 دوالراً أمريكياً.117
ولكن   ،2001 عام  في  العقاري  الرهن  أسواق  إنشاء  على  مصر  عملت 
األشكال البيروقراطية املعقدة والقواعد املتحفظة على منح القروض قد 
حالت دون تطور هذا السوق، حيث تضمنت االشتراطات املفروضة ضرورة عدم 
جتاوز قيمة اإلقراض ملا نسبته 25 في املائة من الدفعة األولى، وبأسعار فائدة 
بلغت نسبتها 12 في املائة، في حني لم تتجاوز فترة السداد ما مجموعه 12 
عاماً. كما يخدم هذا السوق في الوقت احلاضر ما مجموعه 75 ألف عميالً، 

عدا عن تشكيله لنحو 0.4 في املائة فقط من إجمالي الناجت احمللي.118
توجد العديد من مصادر التمويل العقاري األخرى أيضاً، مبا في ذلك من 

خالل كل من:
• والدخل 	 المتوسط  الدخل  ذات  للشرائح  والتنمية  اإلسكان  بنك 

البنوك  من  أقل  الفائدة  نسبة  تكون  حيث  األعلى،  المتوسط 
التجارية،

• الحكوميين، 	 للموظفين  المخصصة  اإلسكان  مشاريع  صندوق 
هيئة  على  المدنيين  للموظفين  السكني  الدعم  يمنح  والذي 

منح مدروسة ومحددة، 

• القروض المدعومة حكومياً والتي تصل فترة سدادها إلى 40 عاماً، 	
وبنسبة فائدة تتراوح ما بين 5 و 6 في المائة من خالل الجمعيات 
السكنية  للوحدات  القروض  هذه  منح  يتم  ما  وعادة  التعاونية، 

التي تقدر قيمتها بنحو 15 ألف جنيهاً مصرياً )2600 دوالراً(.
مت اعتماد قانون جديد للتمويل العقاري في عام 2010 والذي يهدف إلى 
آللية  إلتاحته  باإلضافة  اإلقراض،  نظام  وشفافية  كفاءة  مستويات  زيادة 
احلكومية  املوافقة  استصدار  شريطة  العقاري  التمويل  مؤسسات  دمج 
أو  ستة  بعد  السداد  في  املتعثرين  املقترضني  إخالء  وإمكانية  ذلك،  على 
عدد  يتضاعف  أن  املرجح  فمن  القانون،  هذا  جناح  حال  وفي  أشهر،  سبعة 

املستفيدين منه بحلول عام 2012.
توجد العديد من املشاريع التي تهدف إلى تعزيز األسواق العقارية إلى 
إلى  املنخفض  الدخل  وذات  الفقيرة  الشرائح  وصول  فرص  تعزيز  جانب 
تلك األسواق، ففي عام 2008، أطلق امللك عبد اهلل الثاني مبادرة ملكية 
دوالر( - واملعروفة  )9.8 مليار  أردني  دينار  7 مليارات  تبلغ  إجمالية  بقيمة 
وحدة  ألف   100 إلنشاء  تهدف  والتي   - كرمي  لعيش  كرمي  سكن  مببادرة 
سكنية على مدى خمسة أعوام. كما سيساهم هذا البرنامج في إنشاء 
دخلها  يقل  التي  الشرائح  ملنفعة  التكلفة  امليسورة  السكنية  الشقق 
الشهري عن 1400 دوالراً أمريكياً، باإلضافة ملساعدة املنتفعني في احلصول 
على أرٍض مجانية ومنحة بقيمة 7 آالف دوالر أمريكي إلنشاء مساكنهم 
توفير  أو  املنشأة  املساكن  شراء  على  مساعدتهم  جانب  إلى  اخلاصة، 
للتمويل  بحاجة  يزالون  ال  ولكنهم  األرض  ميلكون  ملن  العقارية  القروض 
تطوير  شركة  قدمت  فقد  ذلك،  على  عالوة  مساكنهم.  إنشاء  أجل  من 
االستثمارات والعقارات األمريكية منحة بقيمة 250 مليون دوالراً أمريكياً، 
العقارية  القروض  توفير  بهدف  املبادرة  هذه  ضمن  توفيرها  سيتم  والتي 
زمنية  فترة  على  سدادها  يتم  قرض  لكل  أمريكي  دوالر  ألف   28 بقيمة 
أولى،  دفعة  لتوفير  احلاجة  بعدم  املبادرة  هذه  وتتميز  عاماً،   25 إلى  تصل 
الثلث من مجمل  ملا نسبته  الشهرية  الدفعات  بينما تشترط عدم جتاوز 

الدخل املتأتي للمقترض.
وباملثل، عملت مجموعة من املؤسسات املالية الدولية والفلسطينية في 
عام 2010 على توفير منحة متويلية بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي من أجل 
إنشاء مؤسسة للتمويل العقاري في األراضي الفلسطينية احملتلة لتوفير 
القروض العقارية التي يتم سدادها على مدة تصل إلى 25 عاماً. كما يعمل 
هذا البرنامج بالتعاون مع عدد من املنظمات غير احلكومية احمللية والدولية، 
مجتمعات  إليجاد  الرامية  اخلطط  صعيد  على  التنسيق  من  إطار  وضمن 

جديدة تتكون من الشرائح العاملة والشرائح املتوسطة الدخل.119
متزايداً،  منواً  العربي  املشرق  منطقة  في  األصغر  التمويل  قطاع  يشهد 
بيد أنه عادة ما يصب تركيزه على متويل املشاريع الصغيرة بدالً من متويل 
املساكن. ومنذ عام 2004، بلغ عدد القروض الصغيرة في الدول العربية ما 
مجموعه 700 ألف قرض، مبا في ذلك 256 ألف قرض في مصر. أما فيما 
يتعلق بقطاع التمويل األصغر في سوريا؛ فيعد هذا القطاع األصغر واألحدث 
نشوءاً في املنطقة بأكملها، وقد لوحظ توجه احلكومة لتنفيذ العديد من 
اخلطوات الرامية لتعزيز هذا القطاع، مبا في ذلك من خالل إصدار املرسوم 
نوعه  من  األول  يعد  والذي  األصغر،  بالتمويل  واخلاص   2007 لعام   15 رقم 
في العالم العربي، حيث يتسنى جمللس النقد املركزي مبوجب هذا املرسوم 
منح التراخيص الالزمة إلنشاء املؤسسات املصرفية املتخصصة بالتمويل 
االجتماعي من أجل توفير القروض الصغيرة للشرائح الفقيرة بأسعار فائدة 

ال تتجاوز 9 في املائة كحد أقصى.
وقد كانت شبكة "اآلغا خان" للتنمية أول جهة حتصل على الترخيص 
متويل  لبرامج  واألكبر  الوحيد  املصدر  الشبكة  هذه  تشكل  حيث  الالزم، 
القروض الصغيرة في البالد، مبا في ذلك القروض السكنية. عدا عن ذلك، 
وفي ظل الصلة الوثيقة ما بني عمليات اإلسكان واألنشطة اإلنتاجية بني 
األسر ذات الدخل املنخفض – بحيث يتم توجيه مختلف العوائد املتأتية 
والتي  القائم منها،  أو تطوير  التجارية نحو إنشاء املساكن  من األنشطة 
عادة ما تتضاعف بقدر التوسع احلاصل في ورش العمل أو املتاجر - فثمة 
األصغر  للتمويل  جديدة  منتجات  إليجاد  اجلهود  من  املزيد  لتنفيذ  حاجة 

ألغراض اإلسكان في دول املشرق.
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النقل احلضري

فاقت إن  قد  املشرق  دول  في  احلضري  النمو  لعمليات  املتسارعة  الوتيرة 
وذلك  الالزمة،  اجلماعي  النقل  خدمات  توفير  على  العام  القطاع  قدرة 
في  الكبرى  املدن  من  للعديد  التاريخية  املراكز  تصميم  متاشي  عدم  ظل  في 
مدن  من  كل  ذلك  في  مبا  املركبات،  مرور  حركة  إستيعاب  وإمكانية  املنطقة  
حلب، والقاهرة، ودمشق، وغزة، ومادبا. أما في مدينة الكرك األردنية، فإن شبكة 
الطرق املنشأة في املدينة القدمية ال ميكن أن تستوعب أكثر من خط سير واحد، 
األمر الذي يساهم في خلق أمناط دوران صعبة والتي تؤدي إلى تفاقم معدالت 

االزدحام والتلوث.
في  يتمثل  والذي  املنطقة،  تواجه  التي  الرئيسية  التحديات  أحد  هنا  يبرز 
تشجيع استخدام مرافق النقل العام واحلد من اآلثار البيئية والصحية املترتبة 
أن  ميكن  حيث  احلاالت  بعض  هنالك  أن  إال  اخلاصة.  املركبات  استخدام  على 
مواقف  وإنشاء  الطرق  في  الدوران  عمليات  تنظيم  إعادة  إجراءات  تساهم 
التخفيف  في  اجلانبية  املمرات  من  ممكن  قدر  أقصى  إليجاد  الكافية  املركبات 
ممرات  وإنشاء  العام  النقل  قطاع  تطوير  فإن  ذلك،  عن  عدا  االزدحام،  حدة  من 
الراجلني ميكن أن يساهم أيضاً في احلد من مستوى استخدام املركبات اخلاصة. 
كما توجد إستراتيجية أخرى ضمن هذا السياق، والتي تتمثل في إدخال مرافق 
على  والقاهرة  عمان  مدينتي  من  كل  تعمل  حيث  للطرق:  التحتية  البنية 
لنشوء  اجملال  وإفساح  الطرق  ازدحام  من  للتخفيف  الدائرية  الطرق  إنشاء 

عمليات التنمية في مناطق الضواحي. 
متتد شبكة الطرق في منطقة الضفة الغربية على مساحة 1661 كليومتراً، 
أنه وبالرغم من متكن اإلسرائيليني من استخدام هذه الطرق بحرية تامة،  بيد 
إال أنه يتعني على الفلسطينيني املرور بنحو 85 نقطة تفتيش، باإلضافة للمرور 
باملركبات  اخلاصة  التصاريح  إصدار  اشتراط  عن  عدا  460 حاجزاً،  مجموعه  مبا 
على  الفلسطينيني  تشجيع  في  األمر  هذا  ساهم  كما  الفلسطينية.120 
استخدام الطرق الثانوية بدالً من تلك الطرق، مما أسفر عن نشوء شبكة طرق 
ثنائية، إحداهما مخصصة لإلسرائيليني واألخرى مخصصة للفلسطينيني.121 

بالغ على  أثر  والتنقل قد كانت ذات  القيود املفروضة على حرية احلركة  إن 
االقتصاد الفلسطيني، عدا عن تأثيرها على إمكانية وصول السكان إلى كل 
املنشأة  الطرق  تصميم  مت  ذلك،  على  والصحية. عالوة  التعليمية  املرافق  من 

حديثاً على نحو يحول دون منو املدن الفلسطينية والربط فيما بينها.122 
إن معدل ملكية املركبات لكل ألف نسمة قد بات يشهد وتيرة متسارعة 
من النمو، والتي تفوق معدالت إنشاء الطرق اجلديدة وتطويرها، حتى وإن كانت 
تلك املعدالت ال تزال أقل من املتوسط العاملي باستثناء لبنان. والتي سجلت 
ألف  لكل  مركبة   291 مجموعه  ما  بلغ  والذي  املركبات،  مللكية  معدل  أعلى 
نسمة، مقابل 137 مركبة في األردن، و 52 مركبة في سوريا، و 16 مركبة في 
ومصر  األردن  من  كل  سجلت  ذلك،  عن  عدا  األراضي الفلسطينية احملتلة.123 
املائة سنوياً في كل  )بنسبة 5.7 و 2.8 في  املركبات  معدالت متزايدة القتناء 
منهما على التوالي(. كما مت تسجيل زيادة في عدد املركبات لكل كيلومتر من 
الطريق من 72 مركبة إلى 101 مركبة في األردن، ومن 19 إلى 26 مركبة في 
سوريا خالل الفترة ما بني األعوام 2003 و 2007. بيد أن هذه املعدالت الوطنية 
تساهم في إخفاء الواقع املتمثل في تركز معظم املركبات ضمن بضعة مدن 
بينما  املائة،124  في   77.5 عمان  مدينة  في  تركزها  معدل  بلغ  والتي  رئيسية، 

سجلت دمشق نسبة الثلث من مجمل املركبات في سوريا.125 
املائة من مجموع  تتراوح ما بني 16 و 33 في  النقل نسبة  يستهلك قطاع 
احملتلة  الفلسطينية  األراضي  سجلت  بينما  املشرق،  دول  معظم  في  الطاقة 
نسبة تزيد عن 50 في املائة من مجموع الطاقة املستهلكة، وذلك في ظل اعتماد 
معظم مصادر الوقود على مشتقات البنزين أو الديزل. كما أن الزيادة احلاصلة في 
أعداد املركبات التي تعمل بالوقود ميكن أن تعزى إلى حد ما لتكافؤ سعر البنزين 
مع سعر مشتقات الوقود األخرى أو لتسجيله أسعار أدنى منها. من جانب آخر،فإن 

نسبة االنبعاثات الناشئة عن املركبات التي تعمل بالديزل في جميع دول املشرق 
قد شكلت نسبة تتراوح ما بني 30 و 50 ضعفاً من ملوثات الهواء كالبنزين.126

وفي األردن، تشير التقديرات إلى مساهمة قطاع النقل بنسبة تتراوح ما بني 
االعتماد  50 و 90 في املائة من مجمل االنبعاثات امللوثة للهواء.127 كما لوحظ 
الكبير على الديزل في وسائط النقل العام، حيث تستهلك في سوريا ما نسبته 
38 في املائة من مجمل وقود الديزل. بيد أن التأثير الناجم عن انبعاثات املركبات 
ينعكس على كل من نوعية البيئة احلضرية والصحة العامة، فضالً عن تكاليف 
الطاقة املترتبة على املدى الطويل، إلى جانب تأثير تلك االنبعاثات على تغير املناخ.

النقل اجلماعي

لطاملا أغفلت دول املشرق فكرة اإلستثمار في قطاع النقل العام، األمر الذي 
للدعم  إضافة  زهيدة،  بأسعار  الوقود  مصادر  لوفرة  ما  حد  إلى  يعزى  أن  ميكن 
احلكومي املقدم لهذا القطاع. حيث بلغت تكلفة وقود الديزل للتر الواحد في 
مصر 0.20 دوالراً أمريكياً، مقابل 0.53 دوالراً في سوريا، و 0.61 دوالراً في األردن، و 
0.76 دوالراً في لبنان، و 1.25 دوالراً في األراضي الفلسطينية احملتلة، وذلك باملقارنة 
مع املتوسط العاملي البالغ 1.03 دوالراً وفقاً لبيانات عام 2008. وباملثل، فقد كانت 
باملقارنة مع املتوسط العاملي في معظم دول  تكلفة البنزين أقل بكثير أيضاً 

املشرق، باستثناء األراضي الفلسطينية احملتلة.128 
في  املركبات  تسجيل  عمليات  ضمن  األبرز  الفئة  اخلاصة  املركبات  تشكل 
محدودية  لوحظت  فقد  ذلك،  عن  العراق. عدا  باستثناء  املشرق،  دول  معظم 
بينما كانت احلافالت الصغيرة اخلاصة  املدن،  العام في غالبية  النقل  وسائط 
األكثر  الشكل  خاصة  خطوط  على  تعمل  والتي  املشتركة  األجرة  ومركبات 

شيوعاً لوسائط النقل العام.
الصغيرة  احلافالت  على  السورية،  املدن  بقية  مثل  دمشق،  مدينة  تعتمد 
بيروت،  في  نقل. أما  100 خط  ضمن  احلاضر  الوقت  في  تعمل  والتي  اخلاصة، 
العام، حيث  النقل  اثنتان متخصصتان في تشغيل وسائط  فتوجد شركتان 
مبا  األخرى،  واحلافالت  الصغيرة  الركوب  حافالت  تشغيل  على  كلتاهما  تعمل 
يشكل نحو 90 في املائة من مجمل احلافالت العاملة في جميع أنحاء البالد.130 
الشكل  الصغيرة  الركوب  حافالت  استخدام  يعد  األردن،  وفي  ذلك،  عن  عدا 

أشكال اإلزدحام الناشئة في أحد الشوارع الضيقة في مدينة طرابلس، لبنان. سجلت لبنان أعلى 
معدل مللكية املركبات في املنطقة. © جويل كاريليت / آي ستوك فوتو

النقل احلضري 2.4
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األكثر شيوعاً في مدينة الكرك بالرغم من عملها بشكل غير منتظم.131
أشارت مجموعة من االستطالعات التي مت إعدادها منذ عام 1971 وحتى عام 
2001 فيما يتعلق بنسبة استخدام كل نوع من املركبات للرحالت اليومية في 
مدينة القاهرة إلى ارتفاع معدل إستخدام مركبات األجرة املشتركة من صفر 
إلى 37 في املائة، ومن 14 إلى 23 في املائة للمركبات الصغيرة ومركبات األجرة، 
في حني انخفض معدل استخدام احلافالت وحافالت الركوب اجلماعي الصغيرة 
من 70 في املائة إلى 22 في املائة، بينما مت إيقاف تشغيل خطوط الترام، والذي 
بلغت نسبة استخدامه 16 في املائة من مجمل الرحالت.132 كما تخدم خطوط 
السكك احلديدية واملترو ما نسبته 8 في املائة من إجمالي الركاب في جميع 
أنحاء مصر، بينما تخدم احلافالت نحو 26 في املائة منهم، مقابل 41 في املائة ممن 

يستخدمون مركبات األجرة، و26 في املائة ممن يستخدمون املركبات اخلاصة.133 
 500 مجموعه  ملا  الركاب  من  املائة  في   16 يستخدم  عمان،  مدينة  وفي 
حافلة عامة، في حني يستخدم 20 في املائة مركبات األجرة الصغيرة والبالغ 
مركباتهم  يستخدمون  ممن  املائة  في   64 مقابل  مركبة،  ألف   12 مجموعها 
اخلاصة.134 ومما تشير إليه هذه األرقام، فقد لوحظ تغير ميول األفراد بالتحول 
عن استخدام احلافالت واحلافالت الصغيرة نحو سيارات الركوب، في ظل إخفاق 
معظم  في  الركاب  من  كبيرة  نسبة  على  االستحواذ  في  العام  النقل  قطاع 
املدن. أما في مدينة بغداد، فقد مت تسجيل مليون مركبة عامة، مبا في ذلك 
وخمس  اثنتني  حافلتني  لتشغيل  باإلضافة  صغيرة،  أجرة  مركبة  ألف   750

حافالت ركوب صغيرة خلدمة كل مائة نسمة.135  
 1987 عام  منذ  القاهرة  مدينة  في  تشغيله  مت  الذي  األنفاق  مترو  نظام  إن 
قد كان األول من نوعه في العالم العربي، باإلضافة لكونه نظام املترو الوحيد 
املتكامل في جميع أنحاء إفريقيا. كما يخدم اخلطان التشغيليان لنظام املترو 
من  املائة  في   17 يعادل  ما  )أي  يومياً  نسمة  مليوني  نحو  احلالي  الوقت  في 
مجمل رحالت نقل الركاب في املدينة(. إضافة لذلك، فمن املزمع إنشاء خطني 
إضافيني، األول على مسافة 33 كليومتراً، والذي سيربط ما بني خط الشمال 
لربطه  باإلضافة  للمدينة،  الشرقي  والشمال  الكبرى  القاهرة  ملدينة  الغربي 
بحلول  الكامل  التشغيل  مرحلة  يدخل  أن  يتوقع  حيث  الدولي،  القاهر  مبطار 
عام 2019، أما اخلط اآلخر، فسوف يربط مدينة القاهرة الكبرى من الغرب إلى 

الشرق، بحيث يدخل مرحلة التشغيل الكامل بحلول عام 2020. 
تقدر اخلسائر االقتصادية الناجمة عن معدالت االزدحام والتأخير بنحو 1.2 مليار 
دوالر سنوياً في مدينة عمان، مقابل 85 مليون دوالراً في مدينة دمشق، فضالً عن 
دور ارتفاع تكلفة الوقود في حتفيز العديد من املدن لتطوير نظم النقل العام. 
وضمن هذا اإلطار، أعلنت احلكومة السورية في عام 2008 عن توجهها إلنشاء 
النقل في عام  افتتاح أول خطوط  املترو في مدينة دمشق، بحيث يتم  شبكة 
2015، إضافة للتشغيل الكامل جلميع خطوط النقل األربعة بحلول عام 2050. 
من جهتها، تخطط مدينة عمان إلنشاء ثالثة خطوط للسكك احلديدية اخلفيفة 
خلدمة منطقة وسط املدينة، والتي سيتم إنشاء جزء منها  حتت األرض، باإلضافة 

خلط  آخر يتصل مبدينة الزرقاء اجملاورة، والتي تشكل املدينة الصناعية في البالد. 
السريع  النقل  حلافالت  جديد  نظام  إنشاء  على  أيضاً  املدينة  تعمل  كما 
بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 170 مليون دوالر، واملزمع افتتاحه في عام 2011، 
والذي  مشترك  حيز  ضمن  تعمل  خطوط  ثالثة  من  النظام  هذا  يتكون  حيث 

ميتد ملسافة 32 كيلومتراً، وضمن ممرات مخصصة له.

السالمة على الطرق

الدول ذات الدخل  بلغت نسبة وفيات حوادث الطرق التي مت تسجيلها في 
املائة من املعدل اإلجمالي للحوادث، فيما  أو املنخفض نحو 90 في  املتوسط 
بلغت نسبة إقتناء املركبات في هذه الدول نحو 48 في املائة. عالوة على ذلك، 
تشير تقديرات منظمة الصحة العاملية إلى احتمالية تشكيل هذه الوفيات 
السبب اخلامس واألبرز ضمن أسباب الوفاة في العالم أجمع بحلول عام 2030، 
وذلك على الرغم من تشكيلها في الوقت احلاضر للسبب الرئيسي للوفيات 
الثاني للوفاة بني األفراد  العمرية ما بني 15 و 29 عاماً، والسبب  الفئة  ضمن 

ضمن الفئة العمرية ما بني 5 و 14 عاماً.136  
وتعد الطرق املنشأة في دول املشرق األكثر خطورة في العالم بأسره، والتي 
سجلت ما يزيد عن 23 ألف حالة وفاة في عام 2007، باإلضافة لتسجيلها ما 
معدل  أعلى  ثاني  مصر  سجلت  أخرى،  ناحية  من  إصابة.  ألف   200 عن  يزيد 
أريتريا(  )بعد  العالم  على صعيد  الطرق سنوياً  الناجمة عن حوادث  للوفيات 
بنحو  العراق  تليها  100 ألف شخص،  بني كل  وفاة  41.6 حالة  ومبا مجموعه 
)38.1(، واألردن )34.2(، وسوريا )32.9(، ولبنان )28.5(، واألراضي الفلسطينية 
احملتلة )4.9( حالة وفاة، وذلك باملقارنة مع املتوسط العاملي والبالغ 20.8 حالة 
وفاة بني كل 100 ألف شخص، و 10.3 حالة بني كل 100 ألف شخص في الدول 

ذات الدخل املرتفع. 
بني  ما  يتراوح  مبا  دولة،  كل  في  الضحايا  بني  األكبر  النسبة  الذكور  سجل 
واألردن،  مصر  من  كل  وفي  املسجلة،  الضحايا  مجمل  من  املائة  83 في  70 و 
تشير التقديرات إلى تشكيل املشاة لنسبة تتراوح ما بني 20 و 40 في املائة 
ارتفاع معدل الضحايا في  من مجمل الضحايا.137 إضافة لذلك، فقد لوحظ 
املنطقة )حيث سجل األردن زيادة في ضحايا حوادث الطرق بنسبة 50 في املائة 
منذ عام 1989 وحتى عام 2007، بينما سجلت سوريا زيادة بنسبة مماثلة خالل 
الفترة ما بني األعوام 2001 و 2007(، باستثناء العراق، والذي سجل انخفاضاً 
في معدل الوفيات على الطرق من 20 في املائة في عام 1980 إلى 7.5 في املائة 
في عام 2005. وعلى صعيد آخر، عملت الشراكة من أجل سالمة املرور على 
الطرق في دول املشرق على تعزيز مستويات التعاون اإلقليمي لتحديد أفضل 
بحلول  احملددة  األهداف  ولتحقيق  الطرق  على  السالمة  مجال  في  املمارسات 
عام 2015، حيث تضمن ذلك خفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق 

بنسبة 30 في املائة.

الشكل 16: معدل املركبات املسجلة حسب الفئة 129
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نساء يقمن بتعبئة املياه في مصر. تشكل ندرة املياه جزءاً من احلياة اليومية للمصريني. © عمر إمام / آيرين

التحدي املتمثل في شح املياه

حني تعد  في  رئيسية،  بصورة  قاحلة  منطقة  مبثابة  املشرق  منطقة 
تشكل مسألة شح املياه التحدي البيئي األبرز في املنطقة. وقد 
بلغ مجموع موارد املياه املتجددة في دول املشرق نحو 80 مليون متراً مكعباً 
)وفقاً لبيانات عام 2008(، إال أن نسبة استهالكها للمياه تبلغ 88 مليون 

متراً مكعباً )البيانات ألعوام متعددة 2000 - 2007(.
استخدام  على  واألردن  وسوريا،  مصر،  من  كل  تعمل  لذلك،  باإلضافة 
للنمو  يذكر  مجال  أي  يتيح  ال  مما  مستدام،  غير  نحو  على  املائية  مواردها 
السكاني - وذلك في ظل تسجيل املنطقة في الوقت الراهن ملعدالت منو 
الوتيرة  فإن  آخر،  جانب  من  املائة.138  في   2.7 و   0.7 بني  ما  تتراوح  سنوي 
املعيشية  للمعايير  املتزايدة  واجلودة  احلضري  النمو  لعمليات  املتسارعة 

تساهمان في زيادة معدالت الطلب على  إمدادات املياه. 

توجهت احلكومة األردنية إلى اقتصار ضخ مياه األنابيب في مدينة عمان 
اخلاصة  املياه  صهاريج  وتعمل  األسبوع،  في  واحد  ليوم  معدودة  لساعات 
املياه  موارد  في  احلاصل  النضوب  ولكن  املنازل،  إلى  اآلبار  مياه  توزيع  على 
احمللية يضطر أصحاب الشاحنات لالنتظار نحو أربع أو خمس ساعات مللئ 
خزاناتهم. وقد لوحظ وجود إمداد متواصل للمياه في مدينة الكرك القدمية، 
حيث تعمل سلطة املياه على توزيع حصص املياه على الضواحي احمليطة، 
كما أن نسبة السكان ممن يعانون من إمدادات متقطعة لم تتجاوز 68 في 
املائة.139 إن الشح املتزايد في موارد املياه قد بات يساهم في زيادة أشكال 
التنافسية بني مختلف القطاعات والدول، حيث ميكن أن يتطور هذا األمر 

لكي يشكل أحد األسباب الرئيسية لنشوء النزاع في املستقبل. 
وثمة حاجة ماسة لتنفيذ إصالحات رئيسية في قطاع املياه، مبا في ذلك 
إال  التعرفة،  وإصالح هياكل  املياه  تقنني مستويات استهالك  على صعيد 
آخر، تعتمد  السياسية. من جانب  الناحية  من  ذلك يعد صعباً  تنفيذ  أن 

التحديات البيئية الناشئة في املناطق احلضرية 2.5
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أكثر من نصف األراضي الصاحلة للزراعة في كل من األردن، ولبنان، وسوريا 
على الزراعة البعلية، والتي باتت أكثر عرضة للتأثر بتغير املناخ.140 أما في 
املوارد  مجمل  من  املائة  في   70 نحو  الزراعي  القطاع  فيستهلك  األردن، 
احمللي.  الناجت  إجمالي  من  املائة  في   3 بنحو  مساهمته  عن  فضالً  املائية، 
عدا عن ذلك، وفي ظل معدالت التحضر التي تشهدها الدول، فإن التغيرات 
الدميوغرافية سوف تساهم في تغيير املصالح السياسية املرتبطة مبختلف 
حقوق املياه. إال أنه وفي ظل احلاجة لتلبية مستويات الطلب، فقد توجهت 
هذه الدول الستيراد "املياه االفتراضية" على نحو متزايد، أي استيراد املواد 

الغذائية وغيرها من املنتجات التي تعتمد على الري من الدول األخرى. 
في  احلاصل  النقص  صعيد  على  خطيرة  مشكلة  أيضاً  العراق  يواجه 
املياه: حيث أن الهياكل اخلاصة بإدارة موارد املياه، مبا في ذلك كالً من السدود 
تفاقم  إلى  أدت  قد  وإيران،  تركيا  مثل  اجملاورة  الدول  مع  التحويل  ومشاريع 
النظامني  من  بكل  األذى  يلحق  مما  الطبيعية،  املوسمية  اجلفاف  حاالت 
االقتصادي والبيئي في العراق، وقد أدى ذلك أيضاً الضطرار وزارة املوارد املائية 
في العراق لإلعالن في عام 2010 للمواطنني عن احتمالية عدم متكنها من 

تلبية االحتياجات املائية ملوسم صيف ذلك العام. 
يتميز العراق مبوقعه على كل من نهري دجلة والفرات، مما يطرح  صعوبة 
اتفاقيات  أي  غياب  ظل  في  وتخصيصها  املائية  موارده  إدارة  على  العمل 

دولية خاصة وإلزامية لتقاسم املياه. كما أن الوضع احلالي ألساليب إدارة 
املتاحة  املوارد  العراق والدول اجملاورة يساهم في احلد من  املياه في كل من 
لتلبية االحتياجات املاسة لكل من النظم االقتصادية في مناطق األرياف 

وللحياة في املدن.141

التكيف مع تغير املناخ 

تشير النماذج املناخية التي مت إعدادها إلى احتمالية ارتفاع درجات احلرارة 
في دول املشرق بنحو 2.5 و 3.7 درجة مئوية في فصل الصيف مقابل زيادة 
بنسبة 2 و 3.1 درجة مئوية في فصل الشتاء بحلول عام 2050. 142  إضافة 
أمناط هطول  تغير  احلرارة سوف يساهم في  درجات  التغير في  فإن  لذلك، 
األمطار  مواسم  في  الهطول  معدالت  انخفاض  ذلك  في  مبا  األمطار، 
والتي ستفوق قليالً معدالت الهطول في املواسم اجلافة، حيث ستصبح 
وانخفاض  احلرارة  درجات  ارتفاع  أن  كما  انتظاماً،  أقل  الهطول  معدالت 
معدالت هطول األمطار سوف يساهمان في خفض معدالت تغذية طبقات 
التوقعات  األنهار. وعلى صعيد آخر، فتشير  املياه اجلوفية ومعدالت تدفق 
إلى إمكانية ارتفاع منسوب مياه البحار مبعدالت تتراوح ما بني 0.1 و 0.3 
إلى  املاحلة  املياه  تسرب  زيادة  في  سيساهم  مما   ،2050 عام  بحلول  متراً 

طبقات املياه اجلوفية الساحلية الهامة، مبا في ذلك في قطاع غزة.
إلى  التوقعات  أشارت  فقد   ،2002 عام  في  إعدادها  مت  دراسة  وبحسب 
إمكانية خسارة األردن ملا نسبته 1 إلى 2 في املائة من إجمالي الناجت احمللي، 
بينما سيسجل لبنان خسارة بنسبة تتراوح ما بني 2 و 5 في املائة، مقابل 2 
و 5 في املائة في األراضي الفلسطينية احملتلة، و 4 إلى 7 في املائة في سوريا، 
وذلك في ظل التأثيرات املشتركة والناجمة عن زيادة معدالت الطلب على 
املياه، والتقلص احلاصل في وفرة موارد املياه، والفيضانات واألضرار املنعكسة 
على نوعية املياه، وفقدان الطاقة املائية، والضرر احلاصل في النظم البيئية.143

في  اإلستقرار  لزعزعة  املناخ  لتغير  احملتمل  الدور  يعكس  األمر  هذا  إن 
أصالً،  الشحيحة  املوارد  على  التنافس  معدالت  لزيادة  باإلضافة  املنطقة، 
وعدم  الفقر  معدالت  وتفاقم  الغذائي،  باألمن  املرتبطة  اخملاوف  وتعزيز 
االستقرار السياسي من خالل التدني احلاصل في معدالت النمو االقتصادي، 
املوارد  على  العسكرة  أشكال  وزيادة  البيئية،  الهجرة  عمليات  وحتفيز 
الطبيعية مما قد يشكل حتدياً  التفاقيات السالم القائمة.144 كما ستنشأ 
احلاجة للمزيد من موارد الطاقة لضخ املياه من أعماق أكبر، وملعاجلة مياه 
الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وحتلية املياه املاحلة، وذلك بالرغم من 
بلوغ كل من األردن، ولبنان، وسوريا، واألراضي الفلسطينية احملتلة للحدود 

القصوى من استهالك موارد الطاقة املتاحة. 
إمدادات  تكلفة  على  أيضاً  تؤثر  سوف  للطاقة  املتزايدة  التكلفة  إن 
املياه وتكلفة توزيعها. كما أنه وعلى الرغم من عدم معرفة كمية املياه 
بلغت  قد  النسبة  هذه  ولكن  الطاقة،  إلنتاج  املشرق  دول  في  املستهلكة 
40 في املائة من إجمالي استهالك املياه العذبة إلنتاج الطاقة في الواليات 
معدالت  إجمالي  من  املائة  في   5 حوالي  استخدام  يتم  بينما  املتحدة، 

الشكل 18. موارد املياه املتوفرة واملسحوبة

املرجع: اإلحصاءات املائية الصادرة عن الفاو 2008
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استهالك الطاقة لتوفير إمدادات املياه.
وفي ظل تزايد معدالت الطلب على كل من إمدادات املياه والطاقة مقابل 
نضوب اإلمدادات واملوارد، فسوف تتصاعد تكلفة كل منهما، مما سيكون له 
التأثير األكبر على أشد الشرائح فقراً. عدا عن ذلك، فإن التكيف مع تغير 
– من حيث حتسني مستويات  املياه  إدارة موارد  يتوقف على كيفية  املناخ 
معدل  من  واحلد  املياه،  استخدام  حلقوق  األمثل  والتوزيع  عليها،  احملافظة 
في  واالستثمار  األحفوري،  الوقود  من  املتأتية  الطاقة  موارد  على  االعتماد 
الدولي من أجل حتقيق  التعاون  املتجددة، وتعزيز مستويات  الطاقة  مجال 

التقاسم األمثل للموارد املائية. 

األمن املائي

منذ عام  زيادة سكانية بنحو الضعف تقريباً  سجلت مدن دول املشرق 
ومرافق  املياه  إمدادات  على  احلصول  فرص  فإن  ذلك،  من  وبالرغم   ،1990
معظم  تتمتع  حيث  كاملة،  شبه  تكون  تكاد  املطورة  الصحي  الصرف 
القائمة  الصحي  الصرف  وبخدمات  األنابيب  عبر  املياه  بإمدادات  املساكن 
على إمدادات املياه. بيد أنه وفي ظل االنخفاض الطفيف في نصيب سكان 
سوريا  من  كل  في  املطورة  املياه  بإمدادات  تتمتع  التي  احلضرية  املناطق 
على  احلاصلني  لألفراد  املطلق  العدد  ولكن  احملتلة،  الفلسطينية  واألراضي 
تلك اإلمدادات ال يزال في ازدياد. وبصورة عامة، تواجه األراضي الفلسطينية 
احملتلة العديد من التحديات، والتي تتضمن أبرزها التوزيع غير العادل ملوارد 
املياه، وتوفيرها لإلسرائيليني بشكل أكبر، فضالً عن عدم توافق نوعية املياه 

مع املعايير التي حددتها منظمة الصحة العاملية. 
لوحظ  فقد  بها،  اخلاصة  البيانات  توفرت  التي  بالدول  يتعلق  وفيما 
عام  منذ  املياه  استهالك  معدل  من  الفردي  النصيب  متوسط  انخفاض 
املنطقة  تعاني  التي  املياه  ندرة  حالة  ضوء  وفي   ،2007 عام  وحتى   2002
لزيادة  التحسينات  من  للمزيد  ماسة  حاجة  هنالك  تزال  ال  ولكن  منها؛ 
من  وبخاصة  احمللي،  االستهالك  ألغراض  املياه  إمدادات  استخدام  كفاءة 
خالل خفض الفاقد من املياه، وحتسني مستويات كفاءة استخدامات املياه، 
وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، حيث أشارت إحدى الدراسات التي 
املياه  املائة من مجمل مستهلكي  توجه ما نسبته 8 في  إلى  إعدادها  مت 
التعديل  لعمليات  مستخدم  ألف   360 عددهم  والبالغ  عمان  مدينة  في 
التحديثي من خالل استخدام صنابير املياه األكثر كفاءة، األمر الذي يساهم 
في احلد من مستوى االستهالك املنزلي للمياه بنسبة 12 في املائة سنوياً. 
لدى  نسبياً  متدنية  تعد  األوسط  الشرق  منطقة  في  املياه  تعرفة  إن 
مقارنتها بالتعرفة املفروضة في دول أخرى، ولكن العمل على رفعها – وهي 
إحدى اإلستراتيجيات الفعالة لتعزيز التحسينات الطوعية في مستويات 
كفاءة استخدام املياه واحلفاظ عليها – يعد صعباً من الناحية السياسية. 
شبكات  في  التسربات  عن  والناجمة  املياه  من  الفاقد  معدالت  تتراوح 
التوزيع واستخدام صنابير املياه اخملالفة للقانون ما بني 35 و 50 في املائة، 
مقابل نظيرتها املسجلة في كل من أوروبا والواليات املتحدة والتي تتراوح 
املياه  تعرفة  النخفاض  ونظراً  ذلك،  على  عالوة  املائة.  في   20 و   7 بني  ما 
املياه  مرافق  تفتقر  ما  فعادة  القطاع،  لهذا  احلكومي  الدعم  ومحدودية 
للموارد الالزمة لصيانة وجتديد شبكات األنابيب القدمية واملتهالكة. كما أن 
احلد من معدالت التسرب، والتي عادة ما تساهم في دخول ملوثات جديدة 
إلى شبكات توزيع املياه، غالباً ما يشكل املمارسة األكثر فعالية من حيث 

التكلفة باملقارنة مع التكلفة املترتبة على تطوير إمدادات جديدة للمياه.
تتراوح ما بني  للمياه نسبة  والصناعية  املنزلية   تشكل االستخدامات 
املشرق،  دول  املياه في  الوطني الستهالك  اإلجمالي  املائة من  10 و 50 في 
احملتملة.  الرئيسية  املوارد  كأحد  املعاجلة  الصحي  الصرف  مياه  يجعل  مما 
الصحي  الصرف  مياه  معاجلة  عمليات  في  الواسع  التباين  لوحظ  كما 
املائة من مياه الصرف الصحي  املنطقة، وذلك بنسبة تقل عن 5 في  في 
املنزلي في لبنان، إلى 50 في املائة في األردن، و80 في املائة في مصر. كما 
يتم استخدام نحو 50 في املائة من مياه الصرف الصحي املعاجلة في لبنان 
أيضاً،  الغذائية  واحملاصيل  األعالف  ومحاصيل  اخلضراء،  املناطق  ري  ألغراض 
بينما بلغت هذه النسبة في األردن نحو 80 في املائة، مقابل 100 في املائة 
في كل من سوريا ومصر. عدا عن ذلك، فإن زيادة عمليات معاجلة مياه الصرف 
الصحي الستخدامها لألغراض الزراعية ميكن أن يساهم في حتقيق خفض 
أكبر على صعيد مستويات الطلب على املياه العذبة. وفي عام 2009، أعلنت 
وزارة اإلسكان والتعمير في سوريا عن اخلطة الهادفة إلى إنشاء 180 محطة 

جديدة ملعاجلة مياه الصرف الصحي على املستوى الوطني.145

األمن الغذائي 

تشكل املنطقة العربية املستورد األكبر للمواد الغذائية على الصعيد 
األسعار  بتقلبات  للتأثر  عرضة  أكثر  املنطقة  هذه  فتعد  ولذلك؛  العاملي، 
الصاحلة  األراضي  نصف  من  أكثر  تنتشر  كما  الغذائية.  للمواد  العاملية 
الزراعة  على  تعتمد  والتي  وسوريا  ولبنان،  األردن،  من  كل  في  للزراعة 
البعلية، بينما يتوقع الباحثون إحتمالية تدني معدالت اإلنتاجية الزراعية 

في املستقبل بنسبة تصل إلى 10 في املائة. 
معدالت  لزيادة  املتسارعة  الوتيرة  لوحظت  فقد  نفسه،  الوقت  وفي 
السكاني  النمو  املنطقة: وذلك في ظل معدالت  الغذاء في  الطلب على 
التي  سجلتها املنطقة  بنسبة 1.7 في املائة، مقارنة مبا نسبته 1.1 في 
املائة على املستوى العاملي، إضافة لتزايد القوة الشرائية بنسبة 3.4 في 
السكانية  الكثافة  ومنو  العاملي،  املستوى  على  املائة  في   3 مقابل  املائة 
املائة منذ عام 1999 وحتى عام 2006، مقابل 2.2  احلضرية بنسبة 3 في 
الذي  النزاع  ضوء  وفي  آخر،  جانب  من  العاملي.146  املستوى  على  املائة  في 
العاملية  الصحة  منظمة  أشارت  احملتلة،  الفلسطينية  األراضي  تشهده 
56 في  تبلغ  نسبة  وجود  2009 إلى  عام  في  والصادر  تقاريرها  أحد  ضمن 
املائة تقريباً من سكان قطاع غزة و25 في املائة من سكان الضفة الغربية 
ارتفاع معدل  ممن يعانون من انعدام األمن الغذائي، فضالً عن اإلشارة إلى 

حاالت سوء التغذية املزمنة في قطاع غزة إلى 10 في املائة.147  
إطار  ضمن  الغذائية  احلصص  حتديد  على   1990 عام  في  العراق  عمل 
برنامج النفط مقابل الغذاء التابع ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
)الفاو(، وبحلول عام 2005، مت تسجيل ما نسبته نحو الثلثني من مجمل 
عدا  األغذية.148  سالل  على  يعتمدون  ممن  العراق  في  السكانية  الكثافة 
نظام  ولكن  النظام،  بهذا  العمل  إلنهاء  احلكومة  توجهت  فقد  ذلك،  عن 
احلصص الغذائية ال يزال معموالً به خلدمة نحو 6 ماليني نسمة، وبتكلفة 
إجمالية بلغت 3 مليارات دوالر في عام 2010. وعلى صعيد آخر، وفي ظل 
استنزاف الدول العربية لنحو 75 في املائة من مجمل املوارد املائية، فإنها لن 
تتمكن من زيادة إنتاجها الزراعي بشكل كبير. كما أن املياه املعاد تدويرها 

لن تساهم بأكثر من 20 – 25 % من مجموع مصادر املياه الزراعية. 

اجلدول 17: الرسوم احملددة خلدمات إمدادات املياه للمنازل ومياه الصرف الصحي )الدوالر األمريكي /متر مكعب( ومعدل الفاقد من 
املياه في مدن محددة

املراجع: نشرة املنظمة الدولية لتحلية املياه "جلوبل ووتر إنتلجنس"، مسح تعرفة املياه لعام 2005 )البيانات لعام 2010 متوفرة مقابل رسوم(، البنك الدولي، حتقيق االستفادة 
املثلى من شح املياه ، 2007 ما لم يذكر خالف ذلك. * استخدامات املياه ومستويات الطلب، اخلطة الوطنية للمياه في األردن، يونيو / حزيران 2004، ص. 11

رام اهلل دمشقبيروتعمان *االسكندرية القاهرة

1.04 دوالر0.07 دوالر0.25 دوالر0.14 دوالر0.87 دوالررسوم إمدادت املياه 

0.27 دوالر0.01 دوالر0.04 دوالررسوم خدمات مياه الصرف الصحي

35 % )األراضي الفلسطينية احملتلة(45 % )سوريا(40 %42 %50 %50 %معدل الفاقد من املياه
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خدمة توزيع املياه في األردن. © هاي كونتراست، مرخصة مبوجب الرخصة األملانية التي وضعت نصوصها 
منظمة "كريياتف كومونز"

مرحلة  األردن  في  املياه  ندرة  مسألة  بلغت  لقد 

الطلب في عام 2010  بلوغ معدالت  حرجة في ظل 

إلى 1.564 مليون متراً مكعباً مقابل معدالت العرض 

التي ال تتجاوز 1.150 مليون متراً مكعباً. كما تشير 

النصيب  معدالت  تدني  احتمالية  إلى  التوقعات 

الفردي من موارد املياه املتوفر من 140 متر مكعب في 

عام 2006 إلى أقل من 120 متر مكعب في عام 2012 

– والذي يعد أقل بكثير من معدالت ندرة املياه احملددة 
ملعدالت  نظراً  وذلك  مكعب،  متر   500 بنحو  دولياً 

النمو السكاني احلالية. 

العاصمة  في  املائي  اإلجهاد  معالم  تتضح  كما 

األردنية عمان، والتي سجلت منواً سكانياً كبيراً من 

أكثر  إلى  املاضي  القرن  ألفي نسمة في عشرينيات 

تقنني  مت  وقد  احلاضر.  الوقت  من مليوني نسمة في 

عام  منذ  الكبرى  عمان  منطقة  في  املياه  إمدادات 

1987، حيث يتم توزيع املياه على املساكن مبعدل يوم 

أو يومني في األسبوع لفترات منية مختلفة. وال يزال 

السكان يعانون من نقص في إمدادات املياه بالرغم 

لتحسني  والري  املياه  وزارة  تبذلها  التي  اجلهود  من 

مستوى اخلدمات. 

إال أن ندرة املياه في األردن ال تقتصر على املشاكل 

في التزويد فحسب، حيث يتعني على اململكة تطوير 

املتبعة، حيث شكلت موارد  املياه  إدارة  إستراتيجية 

املياه غير الربحية أكثر من 40 في املائة من اإلمدادات. 

أكبر  مبعدالت  اجلوفية  املياه  ضخ  يتم  لذلك،  إضافة 

من مختلف طبقات املياه اجلوفية في البالد. 

وتشير التقديرات إلى استخدام نسبة تتراوح ما 

بني 65 و 75 في املائة من املياه في البالد ألغراض الري، 

الناجت  إجمالي  في  الزراعي  القطاع  مساهمة  ولكن 

يعكس  الذي  األمر  املائة،  في   3.6 تتجاوز  لم  احمللي 

تدني القيمة االقتصادية للمياه باملقارنة مع القيمة 

املتأتية عن االستخدامات األخرى في املدن. 

إنتاج  للحد من  تدابير متنوعة  اتخاذ  يتعني  كما 

املياه  موارد  على  كبير  بشكل  تؤثر  التي  احملاصيل 

ضرورة  عن  عدا  بسهولة،  استيرادها  ميكن  والتي 

تشجيع عمليات الزراعة املائية لتوفير املياه. 

إال أن التحديث األبرز ضمن هذا السياق يتمثل في 

غياب التنسيق بني وزارتي املياه والري والزراعة، ولكن، 

وفي ضوء الدعم الذي توفره الزراعة املروية لكل من 

يزال  فال  األردن؛  في  املزارعني  وصغار  الغذائي  األمن 

التدابير املمكنة  القرار يبحثون في مختلف  صانعو 

ماء  قطرة  كل  استغالل  عبر  أكبر  محاصيل  إلنتاج 

ولتلبية الطلب املتزايد على الغذاء واملاء في املناطق 

احلضرية. 

األردن  سكان  من  املائة  في   95 من  أكثر  يتمتع 

االنقطاع  ولكن  للمياه،  العام  اإلمداد  بخدمات 

معدالت  لزيادة  أدى  قد  اإلمدادات  هذه  في  احلاصل 

ذات  املياه  توزيع  صهاريج  خدمات  على  الطلب 

التكلفة الباهظة، األمر الذي يشكل ضغطاً متزايداً 

تكلفة  تعد  عامة،  وبصورة  املنزلية.  الفواتير  على 

الشرائح  متناول  في  للمنازل  العامة  املياه  إمدادات 

املوزعة  املياه  تكلفة  تزيد  بينما  األردن،  في  الفقيرة 

عبر الصهاريج بنحو 8 – 10 أضعاف مياه االنابيب، 

املياه املعبأة في قوارير ألكثر  في حني ترتفع تكلفة 

الشرب  ألغراض  استخدامها  )يتم  ضعفاً   100 من 

فقط(. 

معاجلة  إلى  األردنية  والري  املياه  وزارة  تسعى 

املشاكل الناشئة من خالل احللول التالية: 

• األكثر 	 اإلمداد  لضمان  للمياه  املركزية  اإلدارة 

موثوقية في املناطق احلضرية، 

• واخلاص 	 العام  القطاعني  بني  شراكات  إنشاء 

إلدارة مرافق املياه والصرف الصحي وتشغيلها، 

• والرصد 	 والتخطيط،  اإلدارية،  العمليات  تعزيز 

ومكافحة التلوث، وبناء القدرات البشرية والفنية، 

• وتطبيق 	 املائي  النظام  في  اخلسائر  من  احلد 

آليات التسعير التدريجي لتعزيز مستويات احملافظة 

على املياه. 

• مياه 	 من  املائة  في   95 من  أكثر  استخدام 

الصرف الصحي املعاجلة ألغراض الري، 

• زيادة مستويات الوعي لتعزيز ممارسات احلفاظ 	

على املياه. 

الراهن  الوقت  في  الوزارة  تعمل  لذلك،  إضافة 

كيلومتراً   325 امتداد  على  انابيب  خط  إنشاء  على 

عمان،  مدينة  إلى  الديسي  منطقة  من  املياه  جلر 

بنحو  خالله  من  عمان  منطقة  تزويد  ميكن  والذي 

األعوام  مدى  على  سنوياً  مكعب  متر  مليون   100

اإلجمالية  التكلفة  تقدر  كما  املقبلة.  اخلمسني 

ويتوقع  أمريكي  دوالر  مليار  بنحو  املشروع  لهذا 

االنتهاء من تنفيذه في عام 2013. بيد أنه ال بد من 

اإلشعاع  مستويات  حول  الناشئ  اجلدل  في  البحث 

لها  الالزمة  احللول  وإيجاد  الديسي  منطقة  في 

لضمان سالمة هذه املياه. 

اإلنسان  حقوق  من  كحق  املياه  مفهوم  إن 

واملنصوص عليه ضمن معايير اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة في عام 2003 يتطلب املزيد من التعزيز من 

خالل تنفيذ حمالت التوعية، وبخاصة على مستوى 

التكامل  حتقيق  فإن  ذلك،  عن  عدا  الدولي.  اجملتمع 

يساهم  أن  ميكن  املياه  حقوق  مفهوم  صعيد  على 

والسلوك  القرار  صنع  عمليات  توجيه  في  إيجاباً 

االستهالكي في األردن. 

ثمة دور ممكن للتعاون اإلقليمي أيضاً بغية إيجاد 

احللول ملسألة النقص املزمن في املياه في األردن، وال 

اإلقليمي  املستوى  على  شامل  تقييم  إعداد  من  بد 

باألبعاد االجتماعية واالقتصادية للحق  يتعلق  فيما 

التدخالت  من  مجموعة  لوضع  إضافة  املياه،  في 

ودعم  دولياً  املعتمدة  لرصد تطبيق مفاهيم احلقوق 

تنفيذها. بيد أن هنالك العديد من القيود التي حتد 

باجلوانب  واملرتبطة  اإلقليمي  التعاون  مستويات  من 

على  املعقدة  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية، 

املياه في منطقة تتسم بتطبيق  إدارة موارد  صعيد 

الصراع عوضاً  أكثر مالئمة لنشوء  سياسات مائية 

عن حتقيق التعاون.

الصندوق 10 : األردن – معاجلة نقص املياه في املناطق احلضرية

املراجع: وزارة املياه والري في األردن، 2011، املوقع اإللكتروني. م. الصقار، إصالح قطاع املياه في األردن، 2011، )منشور باللغةا لعربية(، ب، وردم، حقوق املياه في األردن، 
االحتاد الدولي حلماية الطبيعة ملنطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، األردن: حوض الديسي البالغ 300 ألف عاماً من العمر إلشباع نقص املياه، ووردبريس، 2010/12/5، رامي 

رضا وآخرون، كفاءة احملافظة على املياه في القطاع الزراعي لتلبية الطلب املتزايد على املياه في املدن األردنية، االحتاد الدولي للمياه 2010.
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إن االعتماد على واردات األغذية يشكل تهديداً الستقرار املنطقة، وذلك 
في ضوء اعتبار فقراء املدن الشريحة األكثر عرضة للتأثر بأية زيادة تطرأ على 
أسعار املواد الغذائية. كما يعد كل من األردن ولبنان من أكثر الدول العرضة 
للخطر بشكل خاص نظراً العتمادهما على واردات احلبوب. عالوة على ذلك، 
توجه األردن في مطلع عام 2008 إلى رفع جميع أشكال الدعم عن أسعار 
ارتفاع  الدولة، مما تسبب في  تعاني منه  الذي  املالي  نتيجة للعجز  الوقود، 
األسعار بنسبة 76 في املائة بني عشية وضحاها، عدا عن ارتفاع أسعار املواد 
الغذائية بنحو الضعف أو أكثر. إال أن األزمة املالية العاملية الناشئة في وقت 
الحق، وانخفاض أسعار النفط،  وانخفاض قيمة الدوالر قد شكلت جميعها 
عوامل ساهمت في التخفيف من حدة أزمة الغذاء، وذلك على الرغم من أن 

األسعار ال تزال تفوق تلك املسجلة قبل عام 2008. 
أجور  زيادة  في  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفاع  إزاء  احلكومية  الردود  متثلت 
املوظفني احلكوميني وزيادة مستويات الدعم الغذائي، والتي تشكل في الوقت 
احلاضر ما نسبته 2.1 في املائة من إجمالي الناجت احمللي في سوريا، و 1.8 في 
املائة في األردن، و 1.3 في املائة في مصر، و 0.03 في املائة في لبنان. إال أن هذه 
ما  التضخمية غالباً  املقاييس  أن  املقاييس عادة ما تكون غير دقيقة، كما 
تخفق في استهداف الفقراء، باإلضافة إلى عدم إمكانية تسجيل أي تراجع 
تسرب  معدل  مصر  سجلت  كما  الغذائية.  املواد  أسعار  هبوط  لدى  فيها 
ضمن برنامج املساعدة االجتماعية للشرائح السكانية بنسبة تراوحت ما 
بني 48 و 60 في املائة والتي مت توجيهها ملساعدة شرائح غير فقيرة، بينما لم 
تتجاوز نسبة الشرائح السكانية املؤهلة لالنتفاع من صندوق املعونة الوطني 
في األردن ملا نسبته 20 في املائة، عدا عن أن الشرائح التي كانت فعالً مؤهلة 
لالنتفاع من تلك املساعدات ضمن النسبة السابقة لم تتجاوز 14 في املائة.

يتعني على جميع دول املشرق العمل على زيادة االستثمارات في مجاالت 
عمل  وقد  احمللي،  اإلنتاج  معدالت  زيادة  بغية  والتنمية  الزراعية  البحوث 
األردن على تخصيص 1.2 في املائة من إجمالي الناجت احمللي الزراعي ألغراض 

البحوث والتنمية، بينما بلغت هذه النسبة 0.4 في املائة في كل من لبنان 
وسوريا، و 0.5 في املائة في مصر، وهي النسب األقل بكثير من تلك املقترحة 
للحفاظ على مستويات اإلنتاجية الزراعية والبالغة 2 في املائة. عالوة على 
ذلك، فإن احلد من مستويات الدعم لكل من إمدادات الطاقة واملياه املقدمة 
للمزارعني من شأنه املساهمة أيضاً في زيادة كفاءة االستثمارات، والتحول 
املرتفعة  واملعدالت  املنخفضة  القيمة  ذات  احملاصيل  إنتاج  عن  الطوعي 

الستهالك املياه نحو محاصيل أخرى ذات قيمة أعلى.

أمن الطاقة وتلوث الهواء

الطاقة  إلم��دادات  كامل  شبه  بتوفير  املشرق  دول  مختلف  تتمتع 
الكهربائية – وذلك بنسبة 99 في املائة في كل من األردن، ولبنان، واألراضي 
الفلسطينية احملتلة، و98 في املائة في مصر، و 90 في املائة في سوريا149– 
املسجلة  احلضري  النمو  ملعدالت  املتسارعة  الوتيرة  جانب  وإلى  أنه  بيد 
أيضاً  ارتفعت  الطاقة قد  إمدادات  الطلب على  ذروة  أن  إال  الدول،  تلك  في 
لبيانات  ووفقاً  بنسبة 135 في املائة منذ عام 1990 وحتى عام 2007. 150 
وكالة الطاقة الدولية، فإن مستويات الطلب على الطاقة في جميع أنحاء 
منطقة الشرق األوسط الزالت تواصل منوها بنسبة 3.2 سنوياً، مما يعني 
زيادة في مستويات الطلب املستقبلية بنحو أربعة أضعاف خالل الفترة ما 

بني األعوام 2006 و 2030. 151 
مستويات  مع  تتناسب  لم  الطاقة  توليد  إمكانيات  بأن  لوحظ  وقد 
انقطاعات  ولبنان  سوريا  من  كل  واجهت  املثال،  سبيل  فعلى  الطلب، 
مثلما  مشابهة،  قضايا  العراق  يواجه  كما  الطاقة.  إمدادات  في  كبيرة 
املولدة  الكهربائية  الطاقة  يتجاوز إجمالي  حدث في عام 2010 حيث لم 
ما مجموعه 8000 ميجاوات فقط مقابل احلاجة لتلبية الطلب الذي بلغ 
حجمه 13500 ميجاواط. عدا عن ذلك، تقوم العديد من األسر باإلضافة 

مدينة غزة، األراضي الفلسطينية احملتلة. صياد فلسطيني يصلح شبكات الصيد على شاطيء مدينة غزة، لقد أسفرت القيود اإلسرائيليةعن تأثيرات بالغة على قطاع صيد األسماك في قطاع غزة.
© رايان رودريك بيلير / شاتر ستوك

اجلدول 18: نسبة الشرائح الفقيرة في املناطق احلضرية والريفية

األراضي الفلسطينية احملتلةسوريااألردنمصر 

21%8%12%10%النسبة املئوية للفقراء في املدن 

55%15%19%27%النسبة املئوية للفقراء في املناطق الريفية

33%38%71%22%النسبة املئوية للفقراء في املناطق احلضرية 

املرجع: البنك الدولي، األمن الغذائي، 2009
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بالديزل  تعمل  التي  الكهربائية  املولدات  بتشغيل  كاملة  سكنية  ألحياء 
نظراً  وذلك  الطاقة،  من  حاجتها  لسد  باهظة  تكلفة  ذات  تعد  والتي 
حملدودية حجم اإلمداد اليومي والذي ال يزال دون 18 ساعة كهربائية، ولكن 
هذه املولدات عادة ما تتسبب بالضجيج واإلزعاج للمناطق اجملاورة، عدا عن 
دورها في تلوث الهواء. وثمة العديد من الشركات اخلاصة والتي اضطرت 
إلعادة االستثمار في شراء مولدات الكهرباء، األمر الذي ساهم في خفض 
احتماالت منو املزيد من فرص العمل في املناطق احلضرية.152 إضافة لذلك، 
جديدة  توليد  قدرات  تطوير  على  العمل  الدول  جميع  على  يتعني  فسوف 

لكي تتمكن من مواكبة مستويات الطلب. 
ولكن  األحفوري،  الوقود  مصادر  على  كبير  بشكل  املشرق  دول  تعتمد 
مصادر  الستخدام  لتحولها  أدى  قد  النفط  أسعار  في  احلاصل  االرتفاع 
الغاز الطبيعي والتي سجلت زيادة في حصتها على صعيد توليد الطاقة 
الكهربائية من 24 في املائة في عام 1990 إلى 51 في املائة في عام 2007. 

ونظراً النتشار النفط في منطقة الشرق األوسط، فقد لوحظ تخلف 
دول املنطقة عن االستثمار في مجاالت الطاقة املتجددة باملقارنة مع غيرها 
عملت  والتي  دول  عدة  هنالك  أن  إال  العالم.  أنحاء  شتى  في  املناطق  من 
اخلاصة  واألهداف  واحلوافز  السياسات،  من   مجموعة  إعداد  على  مؤخراً 
نسبته  ما  توفير  إلى  مصر  تهدف  فمثالً،  املتجددة،  الطاقة  مجال  ضمن 
20 في املائة من مجمل احتياجاتها من الطاقة من خالل مصادر الطاقة 
املتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وذلك بحلول عام 2020، بينما 
و 5  األردن،  املائة في  و 10 في  املائة،  لبنان 12 في  النسبة في  بلغت هذه 

في املائة سوريا. 
تتميز مصر بإمكانات كبيرة، وكذلك األردن إلى حد أدنى لالستفادة من 
أن إنشاء شبكات  عمليات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.153 بيد 
من  كبيراً  قدراً  يتطلب  الطبيعي  والغاز  الكهرباء  توليد  ألغراض  الطاقة 

املوارد املؤسسية والتقنية على حد سواء. 
بسبب  الطبيعي  الهواء  لتلوث  عرضة  أكثر  املشرق  منطقة  دول  تعد 

في  األمطار  وندرة  اجلاف  املناخ  ظل  في  وذلك  الهواء،  في  املتطاير  الغبار 
املنطقة. إضافة لذلك، فيمكن أن تتفاقم حدة هذا الوضع نتيجة مظاهر 
املركبات  استخدام  ذلك  في  مبا  البشرية،  األنشطة  عن  الناشئة  التلوث 
القدمية، واالعتماد الكبير على وقود الديزل، وسوء إدارة احلركة املرورية والتي 
تؤدي إلى نشوء كميات كبيرة من االنبعاثات، إلى جانب االنبعاثات الناشئة 
عن العمليات الصناعية، وعدم كفاءة أجهزة التدفئة املنزلية التي تعمل 
)والتي تستهلك نسبة تصل إلى 33 في املائة من مجمل معدل  بالديزل 

استهالك الديزل في سوريا(.154
رئيساً  مصدراً  الكبرى  القاهرة  منطقة  في  الصناعية  املناطق  تشكل 
النبعاثات ثاني أكسيد الكربون، واملواد احملمولة بالهواء، والرصاص، فضالً عن 
وجود 17 في املائة من مجمل املركبات اخلاصة و 32 في املائة من مركبات 
األجرة والتي جتاوز عمرها 25 عاماً.155 وقد أعلنت وزارة املالية في مصر في 
أجرة  مركبة  ألف   34 نحو  تسجيل  بإلغاء  خاص  مشروع  عن   2009 عام 

تعمل منذ أكثر من 30 عاماً بحيث يتم استبدالها بأخرى حديثة. 
حلت املنطقة في املرتبة الثانية من ناحية أسوأ نوعيات الهواء في مختلف 
أنحاء العالم بعد منطقة جنوب آسيا، وبالرغم من ذلك، فإن التحسينات التي 
مت تنفيذها على صعيد كفاءة املركبات وتطوير قطاع النقل العام قد ساهمت 
في احلد من تركز املواد احملمولة بالهواء والتي يبلغ قطرها 10 ميكروغرام أو 
أقل في جميع الدول، وقد لوحظ استخدام منطقة القاهرة الكبرى لنحو 3 
في املائة من اإلجمالي العاملي للمركبات العاملة بالغاز الطبيعي املضغوط، 
أي 65 ألف مركبة، مبا في ذلك 75 في املائة منها كمركبات باألجرة، باإلضافة 
التباين  لوحظ  لوجود 93 محطة توليد بالغاز الطبيعي املضغوط.156 كما 
الكبير في معدالت التركز احمللي، ففي سوريا على سبيل املثال، تراوحت نسبة 
املواد احملمولة بالهواء ما بني 115 و 600 مكغم / متر مكعب )ميكروغرام 
لكل متر مكعب(، بينما بلغت مستويات التركز في مدينة دمشق 1.290، 
حيث تشتهر هذه املدينة بشوارعها الضيقة ومعدالت االزدحام املرتفعة.157 
إال أن هنالك حاجة ماسة لبذل جهود كبيرة من أجل حتسني نوعية الهواء 

التلوث في نهر النيل © مارك هينلي / بانوس بيكتشرز
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والوصول إلى املستوى الذي حددته منظمة الصحة العاملية من املواد احملمولة 
بالهواء بنسبة 20 ميكروغراماً.158

إدارة اخمللفات الصلبة

تراوحت معدالت جمع اخمللفات الصلبة في املدن الكبرى في كل من مصر، 
واألردن، ولبنان، وسوريا ما بني 80 و 100 في املائة بحلول عام 2001. من جانب 
والتحضر،  الدخل  مستويات  من  كل  في  احلاصل  االرتفاع  ظل  وفي  آخر، 
فتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة معدالت نشوء اخمللفات الصلبة على 
املائة سنوياً، ونتيجة لعمليات  إلى 7 في  املائة  املستوى احمللي من 2.5 في 
إزالة اخمللفات على نطاق واسع، فقد لوحظ بأن غالبية اخمللفات هي عبارة عن 

مخلفات عضوية، والتي يتم التخلص من معظمها في مكبات مفتوحة. 
ينجم  وما  اخمللفات،  إدارة  عمليات  كفاية  عدم  أن  إلى  التقديرات  تشير 
عنها من أضرار بيئية وفرص اقتصادية مفقودة قد شكلت ما يعادل 0.2 
في املائة من إجمالي الناجت احمللي في مصر، و0.1 في املائة في كل من لبنان 
وسوريا. عالوة على ذلك، ونظراً للنزاعات التي يشهدها العراق، يواجه نظام 
احلرب  الناجمة عن  األنقاض  واملتمثل في حجم  اخمللفات حتدياً صعباً  إدارة 
واملنتشرة في جميع أنحاء البالد، باإلضافة للقنوات التقليدية للمخلفات، 
حيث جنم ذلك بصورة خاصة نتيجة عدم التمكن من الوصول إلى مواقع 
أشارت  كما  للمخلفات.  العامة  املكبات  غياب  عن  عدا  اخمللفات،  رمي 
التقديرات إلى وجود نحو 50 في املائة من األسر في املناطق احلضرية والتي 

تعمل على طمر مخلفاتها أو إلقائها في أماكن مفتوحة.159
سبيل  على  لبنان  ففي  وأخرى،  دولة  بني  اخمللفات  إدارة  نظم  تختلف 
نيابة  ومعاجلتها  اخمللفات  جمع  على  واإلعمار  اإلمناء  مجلس  يعمل  املثال، 
واألراضي  وسوريا  األردن  من  كل  في  البلديات  تتولى  بينما  البلديات،  عن 
الفلسطينية احملتلة هذه املهمة. أما في مصر، وبالرغم من تولي احلكومات 
احمللية ملهمة إدارة اخمللفات؛ إال أنه عادة ما تتم االستعانة مبصادر خارجية 
األراضي  في  متاماً  الوضع  هذا  يختلف  حني  في  جمعها،  عمليات  لتنفيذ 
الفلسطينية احملتلة، وعادة ما يعمل السكان على تنظيم خدمات خاصة 

خلدمة مجتمعاتهم ومناطقهم.160
أبرمت مصر في عام 2008 أول اتفاقية مع البنك الدولي لشراء تخفيضات 
النبعاثات غازات االحتباس احلراري من خالل مشروع لكمر اخمللفات الصلبة. 
ومبوجب هذه االتفاقية، فسوف يعمل مشروع كمر اخمللفات ملنطقة جنوب 
القاهرة على فرز 1.100 ألف طن من اخمللفات يومياً الستعادة املواد القابلة 
للتدوير والكمر الهوائي للمخلفات العضوية. كما يعمل البنك الدولي من 
جانبه على شراء ما مجموعه 325.480 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد 

الكربون من تخفيضات غازات االحتباس احلراري على مدى 10 أعوام، وذلك 
األوروبي، باإلضافة لبيع األسمدة للمزارعني.  الكربون  بالنيابة عن صندوق 
تتيح تكرارها وتطبيقها  والتي  بإمكانات هائلة  املشاريع  تتمتع هذه  كما 

في مدن أخرى.

احلياة في املناطق احلضرية ونوعيتها

ونوعية  املعيشية  املستويات  على  تنعكس  التي  البيئية  العوامل  تتضمن 
املساحات  إلى  الوصول  وفرص  الضوضائي،  التلوث  من  كالً  املدن  في  احلياة 
اخلضراء، والسالمة العامة. كما تعد ظاهرة التلوث الضوضائي شائعة للغاية 
تراوحت معدالت  لذلك،  العربي. إضافة  املشرق  الكبرى في منطقة  املدن  في 
هذا التلوث داخل معظم املناطق في كل من مدينتي دمشق وحلب ما بني 70 
– أ، والتي تعد أعلى بكثير من احلد األقصى احملدد في املناطق  و 80 ديسيبل 
السكنية والبالغة نسبته 55 ديسيبل )أ(.161 أما في مدينة عمان، فقد أشارت 
مستويات  أعلى  تسجيل  إلى  موقعاً   28 على  أجريت  التي  الدراسات  إحدى 
ديسيبل   71 و   81 مبعدل  واملسائية  الصباحية  الذروة  ساعات  في  الضوضاء 
أخرى  دراسة  أشارت  ثانية،  جهة  التوالي.162 من  على  الفترتني  كلتا  )أ( خالل 
ان  إلى  للبحوث  املصري  القومي  املركز  قبل  من  مصر  مدينة  في  إعدادها  مت 
متوسط مستويات الضوضاء قد بلغ 90 ديسيبل )أ(، والذي لم ينخفض أبداً ملا 
دون 70 ديسيبل )أ(. ووفقاً ملنظمة الصحة العاملية، فإن األثر الناجم عن تعرض 
الفرد للضوضاء الصاخبة ملدة ثماني ساعات يومياً يعد مماثالً ألثر تعرضه حلالة 

من الضغط الشديد.163
تشكل املساحات املفتوحة القابلة لالستخدام في املدن، مبا في ذلك ساحات 
التي  للتنفيس والترفيه بعيداً عن املناطق احلضرية  احلدائق واملتنزهات، جيوباً 
أماكن  لتوفير  باإلضافة  األطفال،  للعب  أماكن  توفر  بحيث  بالكثافة،  تتسم 
الكثافة  معدالت  ضوء  وفي  الثقافية.  الفعاليات  ولتنظيم  األفراد  الجتماع 
التي سجلتها املدن في منطقة املشرق، والوتيرة املتسارعة لعمليات التحضر 
ومحدودية موارد املياه، فإن املساحات املفتوحة  واخملصصة لكل فرد في املنطقة 
ال تعد محدودة فحسب، بل أنها عادة ما تتركز في مراكز املدن واألحياء األكثر 

ثراء، مما يؤدي إلى عدم التكافؤ في فرص التمتع بها والوصول إليها. 
توجد العديد من الفرص املتاحة لتحويل الكثير من األراضي الشاغرة وغير 
املستغلة إلى مساحات عامة، وضمن هذا السياق، عملت احلكومة اللبنانية 
على شراء 114 قطعة أرض في مدينة بيروت من أجل إنشاء 33 حديقة جديدة 
إلى جانب توسعة 23 متنزهاً قائماً. كما تسعى املدينة أيضاً إلنشاء مواقف 
آن  في  اثنتني  مشكلتني  حل  من  تتمكن  بحيث  الشوارع،  عن  بعيدة  سيارات 

واحد.164

الشكل 19: متوسط املواد احملمولة بالهواء )10 ميكروغرام( مقابل الكثافة السكانية احلضرية
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السياسة الوطنية للمناطق احلضرية 

خطط تتولى  إعداد  مهمة  املشرق  دول  في  الوطنية  ال��وزارات 
أن  كما  وتنفيذها.  القطاعات  خملتلف  التنموية  املشاريع 
الوتيرة املتسارعة لنمو املدن، ونشوء املمرات احلضرية، إلى جانب نشوء 
التحديات البيئية اخلطيرة، قد ساهمت جميعها في جتديد التركيز على 
العمرانية.  األطر  على  للتركيز  باإلضافة  واإلقليمية،  الوطنية  اخلطط 
كما تعمل عدة دول بالتوازي مع هذه اجلهود على تعزيز أشكال التعاون 
واستحداث  والتنمية،  التخطيط  مجاالت  من  كل  في  واحمللي  الوطني 
مستوى  وعلى  الوطنية  دون  املستويات  على  التخطيط  مؤسسات 
احملافظات، إضافة لعملها على متكني اإلدارات احمللية في مجال صياغة 

وتنفيذ اخلطط اخلاصة بها.
التنمية  إستراتيجيات  بصياغة  مصر  في  التخطيط  وزارة  تقوم 
االقتصادية، فيما عملت الهيئة العامة للتخطيط العمراني منذ عام 
1976 على إعداد خطط التنمية اإلقليمية حتت إشراف وزارة اإلسكان 
واملرافق والتنمية العمرانية، حيث توفر هذه اخلطط اإلطار الالزم لكل من 
اخلطط واملشاريع التي يتم تنفيذها على مستوى احملافظات واملستوى 
احمللي. كما تعمل الهيئة أيضاً على إعداد اخملطط الهيكلي اإلقليمي 
ملنطقة القاهرة الكبرى، إلى جانب إعداد املشاريع الرئيسية. من جهة 
أخرى، فيعمل مرفق تطوير املستوطنات غير الرسمية، والذي مت إنشاؤه 
مؤخراً، على توفير التمويل واملساعدة التقنية الالزمة للسلطات احمللية 

التي تقوم بتنفيذ مشاريع التطوير احلضري.
املناطق  مختلف  في  واملشاريع  اخلطط  بني  ما  التنسيق  غياب  إن 
وتيرة  الوطنية من أجل تسريع  التنمية  إلى وضع إستراتيجية  أدى  قد 
عمليات االمتداد احلضري على األراضي الصحراوية الواقعة على طول 
مصر  سواحل  طول  وعلى  النيل،  وادي  وغرب  شرق  إلى  التنمية  محاور 
ذلك شبه  مبا في  املتوسط،  والبحر  األحمر  البحر  املطلة على كل من 

جزيرة سيناء.
ألغراض   1977 عام  في  واإلعمار  اإلمناء  مجلس  إنشاء  مت  لبنان،  وفي 
إعداد اخلطط الالزمة لتطوير الدولة وجتديد مرافقها في أعقاب احلرب 
األهلية، حيث يعمل هذا اجمللس على إعداد اخملططات الرئيسية ومتويل 

املرتبطة  واملهام  املسؤوليات  مختلف  اجمللس  يتولى  كما  املشاريع. 
بعمليات تخطيط املشاريع الرئيسية وإدارتها في كل من مدينة بيروت 
واملدن األخرى. عالوة على ذلك، فيمثل هذا اجمللس مؤسسة مستقلة، 
إعداد  على  عمل  وقد  الوزراء،  مجلس  إلى  مباشرة  تقاريره  يرفع  والذي 
الوطني  )اخملطط   2005 عام  في  للبنان  وطني  عمراني  مخطط  أول 
لترتيب األراضي اللبنانية(، إلى جانب توليه مهام تنسيق األنشطة مع 
العامة  األشغال  وزارة  مثل  املعنية،  األخرى  والوزارات  احمللية  احلكومات 

والنقل.
أما في األردن، فتتولى وزارة الشؤون البلدية في األردن مهمة اإلشراف 
األعلى  واجمللس  املشتركة،  اخلدمات  ومجالس  البلديات  أنشطة  على 
للتخطيط وبنك تنمية املدن والقرى. كما عملت الوزارة في عام 2006 
على إعداد أول مخطط رئيسي وطني الستخدامات األراضي، باإلضافة 
للشروع في وضع خطط رئيسية شاملة لثماني بلديات كبرى. إن هذه 
اخلطوة قد كانت ذات أولوية بالغة من أجل التوصل إلى بنية حضرية 
في  التاريخ  مر  على  التطوير  عمليات  تركز  ظل  في  وذلك  توازناً،  أكثر 
منطقة عمان ، وبصورة عامة، تعد عمليات تقسيم املناطق الوسيلة 

األبرز لتنظيم عمليات التنمية احلضرية في األردن.165
للتخطيط  العليا  الهيئة  تأسيس   2010 عام  في  سوريا  شهدت 
الوطني والتابعة لرئاسة الوزراء، حيث تتولى هذه الهيئة مهمة إعداد 
باإلضافة  القطاعات  متعددة  تنموية  بإستراتيجية  خاص  وطني  إطار 
في  يساهم  سوف  اإلطار  هذا  بها. إن  اخلاص  العمراني  اخملطط  إلعداد 
على  الهيئة  ستعمل  والتي  اإلقليمية  الهيكلية  اخلطط  تشكيل 
تطويرها. عدا عن ذلك، فسوف تطرح السياق الالزم لكل من احملافظات 

واملدن من أجل العمل على إعداد مخططاتها الرئيسية اخلاصة بها.
خاصة  وطنية  سياسة  ألي  احلاضر  الوقت  حتى  العراق  يفتقر 
إعدادها  مت  التي  الوطنية  التنمية  خطة  أن  إال  احلضرية،  باملناطق 
لألعوام 2010 - 2014 قد بينت أهمية وجود سياسة عمرانية، حيث 
نهاية  في  سيتطور  ملا  املقبلة  واخلطوات  التوصيات  من  كالً  طرحت 
املطاف إلى سياسة حضرية موحدة. أما في الوقت الراهن، وفي ظل 

نظم اإلدارة احلضرية 2.6
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املستشارين  على  الدولة  فتعتمد  احمللية،  التخطيط  قدرات  غياب 
واملدن  احملافظات  ملعظم  الرئيسية  اخملططات  إعداد  بهدف  اخلارجيني 

الرئيسية.166

نظم الالمركزية واإلدارة احمللية 

املاضي  القرن  من  الثمانينيات  مطلع  منذ  العربي  املشرق  دول  أبدت 
نيتها إللغاء مبدأ السلطة املركزية ومتكني الهيئات احمللية، وذلك بعد 
احلكومات  في  السلطة  وتوطيد  الدولة  لبناء  طويلة  سنوات  مضي 
خالل  من  بسلطتها  احتفظت  قد  احلكومات  هذه  أن  إال  املركزية. 
مبقدور  فليس  آخر،  جانب  من  املالية.  املوارد  على  السيطرة  إحكامها 
معظم احلكومات احمللية اقتراض األموال، عدا عن عدم قدرة معظمها 
الوزارات  تعمل  كما  منها.167  البعض  جمع  أو  الضرائب  حتديد  على 
توفيرها  يتم  كان  ما  عادة  والتي  العامة  اخلدمات  توفير  على  اخملتصة 
من قبل احلكومات احمللية، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو من خالل 

املكاتب احمللية املوزعة على مستوى احملافظات. 
ذلك  في  مبا  فرعية،  حكومية  مستويات  أربع  مصر  في  توجد 
و166  العامة(،  اخلدمات  لتوفير  الرئيسية  )اجلهات  محافظة   26
يتولى  كما  قرية.168   4300 من  وأكثر  مدينة  و200  )مركز(،  مقاطعة 
يتم  بينما  التعيني،  طريق  عن  مناصبهم  املناطق  هذه  جميع  رؤساء 
والتي  واملقاطعات  احملافظات  مستوى  على  التنفيذية  اجملالس  تشكيل 
تتضمن في عضويتها مسؤولني من الوزارات اخملتصة ممن يتم تعيينهم 
تلك  كانت  حيث  املنتخبة،  احمللية  واجملالس  املركزية  احلكومة  قبل  من 
والتي متت توسعة نطاقها مبوجب  تتمتع بصالحيات محدودة،  اجملالس 
القانون رقم 119 والذي مت سنه في عام 2009 بهدف تشجيع مشاركة 
صعيد  على  الدعم  من  للمزيد  احمللية  احلكومات  وتوفير  احمللي  اجملتمع 
القرارات  على  املركزية  السيطرة  استمرار  مع  املالية  االستقاللية 

الرئيسية في مجاالت التخطيط واملشاريع التنموية.
ثالث  ذلك  في  مبا  محافظة،   18 العراق  في  احملافظات  عدد  بلغ 
شبه  حكم  بنظام  يتمتع  الذي  كردستان  إقليم  في  محافظات 
ولكل منها مجلسها  ذلك، فهنالك 251 بلدية،  مستقل. عالوة على 
احلكومة  قبل  من  تعيينه  يتم  تنفيذي  مسؤول  يرأسه  والذي  املنتخب 
تزال  ال  البلديات  بها  تتمتع  التي  التنفيذية  السلطة  أن  بيد  املركزية. 
محدودة، حيث تتم إدارتها وتوجيهها من قبل وزارة البلديات واألشغال 

العامة.169
يتألف األردن من 12 محافظة، لكل منها محافظ يتم تعيينه بقرار 
من مجلس الوزراء. كما تنقسم احملافظات إلى مناطق ومناطق فرعية. 
كما تأتي البلديات في املرتبة الثانية بعد احملافظات، والتي تتم إدارتها 
من قبل مجالس منتخبة تتألف من رئيس للبلدية وما بني 6 و11 عضواً. 
إال أن منصب أمني مدينة عمان هو اإلستثناء الوحيد ضمن هذا السياق، 

حيث يتم تعيينه مبوجب مرسوم ملكي.   
قبل  من  تشكيلهم  يتم  مجلساً،   382 القروية  اجملالس  عدد  بلغ 
مهام  احملافظات  تتولى  كما  والبيئة.  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة 
مختلف  مع  بالتنسيق  وذلك  اخلدمات،  وتوفير  اإلقليمي  التخطيط 
اخلطط  تنفيذ  على  البلديات  فتعمل  آخر،  جانب  من  املعنية.  الوزرات 
تصاريح  وإصدار  الصلبة،  اخمللفات  وجمع  الشوارع،  وصيانة  الرئيسية، 
والضرائب  الرسوم  وحتديد  وصيانتها،  العامة  املرافق  وإنشاء  البناء، 
كاحلماية  األخرى  باملسؤوليات  يتعلق  وفيما  ذلك،  على  عالوة  احمللية. 
من احلرائق، وتوفير التعليم االبتدائي، وإمدادات املياه، والغاز، والكهرباء، 
ضمن  تندرج  فإنها  العامة،  املساعدات  وتوفير  الكوارث،  من  والوقاية 
قبل  من  تطبيقها  يتم  ما  عادة  أنه  إال  البلديات،  مسؤوليات  نطاق 
املركزية  احلكومة  عملت  فقد  لذلك،  إضافة  الوطنية.  السلطات 
واإلدارية  املالية  باالستقاللية  تتمتع  عامة  مؤسسة   41 إنشاء  على 

لالضطالع باملهام اخلاصة املنوطة بها.
تتمتع  الدولة  كانت  ولطاملا  محافظات،  ثماني  إلى  لبنان  ينقسم 
الالمركزية  معيار  وتطبيق  احمللي  احلكم  مجاالت  في  قوية  مبمارسات 

الستينيات  فترتي  خالل  متزايدة  قيوداً  شهدت  والتي  التاريخ،  مر  على 
والسبعينيات مبوجب القوانني التي منحت احلكومة املركزية السيطرة 
على السلطات احمللية، مبا في ذلك احلق في حل أي منها. من جانب آخر، 
فقدت البلديات استقالليتها التي كانت تتمتع بها، باإلضافة لفقدانها 
احلرب  خالل  اخلدمات  لتوفير  الالزمة  واملالية  البشرية  املوارد  من  لكل 

األهلية والغزو اإلسرائيلي على البالد. 
توجهت احلكومة الوطنية مرة أخرى لتفويض السلطة للحكومات 
احمللية، حيث نص القانون رقم 118 )لعام 1997( على أن "أي عمل ذي 
طابع أو منفعة عامة ضمن منطقة البلدية يقع ضمن نطاق اختصاص 
بتفويض  يتعلق  فيما  املطلوب  الوضوح  غياب  أن  إال  البلدي".  اجمللس 
املسؤوليات وعدم كفاية األموال احمللية قد حال دون متكن البلديات من 
الوطنية تعمل على تقدمي اخلدمات في  الوزارات  زالت  أداء مهامها، وال 
كل من مجاالت التعليم، والرعاية الصحية، واألشغال العامة، والطاقة، 

وإمدادات املياه، واخلدمات االجتماعية.170
الفاعلة،  احمللية  اإلدارة  تتمتع األراضي الفلسطينية احملتلة مبعايير 
عام  في  تأسيسها  منذ  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  عملت  وقد 
1994 على اتخاذ اخلطوات الالزمة لتعزيز معيار احلكم الالمركزي، وذلك 
احلكم  قانون  ومبوجب  قروياً.  مجلساً  و251  بلدياً  مجلساً   119 بوجود 
احمللي لعام 1997، فتتولى هذه اجملالس احمللية مسؤولية تخطيط املدن، 

وإصدار تراخيص البناء، وتوفير إمدادات املياه والكهرباء.
إال أن منطقة القدس الشرقية ال تزال تابعة لبلدية القدس، في حني 
مت تصنيف الضفة الغربية ضمن ثالث فئات إدارية )من أ إلى ج(، وذلك 
متاشياً مع اتفاقات أوسلو. أما املنطقة )أ(، فتشكل املناطق احلضرية 
املائة  في   17.7 نسبته  ما  تغطي  حيث  الغربية،  الضفة  في  الكبرى 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تتولى  كما  اإلجمالية،  املساحة  من 
مختلف املسؤوليات املتصلة باملسائل املدنية واألمنية. من جانب آخر، 
تشكل املنطقة )ب( معظم املناطق الريفية الفلسطينية وتشكل ما 
السلطة  تتولى  وهنا،  اإلجمالية،  املساحة  من  املائة  في   18.3 نسبته 
تتولى  بينما  املدنية،  بالشؤون  املرتبطة  املهام  الفلسطينية  الوطنية 
)ج(  املنطقة  تشكل  كما  األمنية.  املسائل  على  السيطرة  إسرائيل 
من  كالً  إسرائيل  تتولى  حيث  الغربية،  الضفة  من  املتبقية  املساحة 
املهام املدنية واألمنية، وقد مت إنشاء معظم املستوطنات اإلسرائيلية في 
هذه املنطقة، في حني لم يتم منح أية تراخيص بناء للفلسطينيني.171

الفلسطينية  الوطنية  السلطة  شهدتها  التي  الضعف  حالة  إن 
إلضعاف  أدت  قد  وحماس  فتح  حركتي  بني  ما  االنقسام  أعقاب  في 
مستوى توفير اخلدمات األساسية، حيث لوحظ إحراز تقدم على صعيد 
الالمركزية السياسية في البلديات بشكل أكبر مما هو عليه في مناطق 
االحتالل  قوات  قبل  من  أراضيها  مصادرة  تتم  ما  عادة  والتي  القرى، 

اإلسرائيلي.172
 30 منذ  األولى  للمرة   2004 عام  في  احمللية  االنتخابات  إجراء  مت 
االنتخابات الحقاً. إال  تلك  إعادة  احتمالية  الرغم من  وذلك على  عاماً، 
الالمركزية  معيار  لتحقيق  النطاق  واسع  دعم  وجود  لوحظ  قد  أنه 
لتحقيق  الالزمة  اإلستراتيجيات  إعداد  حالياً  يجري  حيث  السياسية، 
إعادة  عمليات  تنفيذ  جانب  إلى  وذلك  العملية،  الناحية  من  ذلك 
من  كالً  ذلك  في  مبا  للمنطقة،  األربعة  اإلدارية  للمستويات  الهيكلة 
إدراجها ضمن نظام  والبلدية لكي يتم  املنطقة، واإلقليم، واملقاطعة، 
والبلديات  )احملافظات(  املناطق  من  كالً  يتضمن  والذي  املستوى  ثنائي 

)النواحي(.173
تعيينه  يتم  محافظ  منها  كل  يرأس  محافظة   14 سوريا  وتضم 
التقارير  تقدمي  على  منهم  كل  يعمل  بحيث  الداخلية،  وزارة  قبل  من 
و6432  )فرعية(،  مقاطعة  و14  منطقة،   60 ذلك  في  مبا  للرئيس، 
مدينة/ قرية. أما فيما يتعلق بكل من املناطق واملناطق الفرعية، فتتم 
إدراتها من قبل مسؤولني يعينهم احملافظون، فضالً عن متتع كل منها 
باجملالس احمللية املنتخبة. كما تتسم عمليات احلكم مبستويات عالية 
من املركزية، وذلك بالرغم من السياسة الراهنة والرامية لتحقيق مبدأ 
الالمركزية وتعزيز اجملالس البلدية. عالوة على ذلك، فقد عملت احلكومة 
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من  البلدية  اإلدارة  حتديث  مشروع  تطبيق  مت  لقد 
مجموعة  من  وبدعم  السورية  احلكومة  قبل 
 2005 األعوام  بني  ما  الفترة  خالل  األوروبي  االحتاد 
وحتى 2010، حيث ساهم هذا البرنامج في توفير 
املساعدة في مجاالت التخطيط احلضري، وتوفير 
في  املؤسسية  القدرات  وبناء  العامة،  اخلدمات 
حلب،  مدن  )في  بلديات  وست  احمللية  اإلدارة  وزارة 
ودمشق، ودير الزور، وحمص، والالذقية، وطرطوس(. 
إضافة لذلك، فقد حظي هذا البرنامج باإلهتمام 
على املستويات الوطنية والدولية ملا تضمنه من 
اإلدارة  حتديث  في  مساهماته  عن  عدا  منجزات، 
الالمركزية وتطوير ممارسات التنمية احمللية املتبعة 

في سوريا.10
من  متنوعة  مجموعة  تنفيذ  البرنامج  تضمن 
التشريعات  مراجعة  ذلك  في  مبا  األنشطة، 
وتنقيحها، وتعزيز قدرة احلكومات املركزية واحمللية، 
إعداد  مجال  في  البلديات  مع  بالتعاون  والعمل 
احلضرية،  املناطق  في  املستدامة  التنمية  خطط 
املناطق  لتنظيم  الالزمة  املنهجيات  وإع��داد 
لتقدمي  الالزمة  اإلجراءات  وتبسيط  العشوائية، 
وحتسني مستويات  احلضرية  املناطق  في  اخلدمات 

اإلدارة املالية.11
تناول البرنامج مختلف القضايا املتصلة باحلفاظ 
دمشق  مدينة  وسط  في  الثقافي  التراث  على 
التاريخية، باإلضافة للموقع األثري في تدمر. كما 
التخطيط  عمليات  أهمية  على  البرنامج  شدد 

النمو  معدالت  لتعزيز  اإلقليمي  املستوى  على 
التنمية املستدامة، وذلك في  االقتصادي وحتقيق 
ظل التركيز بشكل خاص على املنطقة الشرقية. 
من جانب آخر، وفي ظل الدعم املتواصل وأشكال 
احلكومية؛  املستويات  مختلف  مع  التنسيق 
في  البلدية  اإلدارة  حتديث  برنامج  ساهم  فقد 
كفاءة  أكثر  بشكل  العمل  من  البلديات  متكني 
ظل  في  خاصة  أهمية  ميثل  الذي  األمر  وفعالية، 
التخطيط  ومهام  مسؤوليات  تفويض  استمرار 

للمستويات اإلدارية احمللية. 
هذا  تنفيذ  لدى  اعتمادها  مت  التي  السبل  إن 
على  البلديات  مساعدة  تضمنت  قد  البرنامج 
العمل بشكل أكثر فعالية من خالل مساعدتها 
فعلى  احلضرية،  التنمية  خطط  إع��داد  في 
ثالثة  إعداد  في  البرنامج  ساهم  املثال،  سبيل 
مطورة  غير  منطقة  في  تنموية  سيناريوهات 
تقع في الشارع رقم 30 في مدينة دمشق، حيث 
مت تزويد اجلهات املعنية بكل من املعلومات والرؤى 
لتحديد  مناقشتها  متت  ثم  ومن  املستقبلية، 
لتحديد  باإلضافة  بينها  فيما  األفضل  اخليار 
البرنامج  ساهم  كما  املتبع.  العمل  مسار 
النهائية  اخلطة  إعداد  على  املساعدة  في  أيضاً 
بأسلوب  وتنشيطها  املنطقة  هذه  لتطوير 
في  أما  البيئية.  الناحية  من  باملسؤولية  يتسم 
على  أيضاً  البرنامج  عمل  فقد  الالذقية،  مدينة 
اإلقليمية،  بالسياحة  خاصة  إستراتيجية  إعداد 

السياح  حلجم  حتليل  إعداد  خاللها  من  مت  والتي 
معدالت  حجم  لقياس  باإلضافة  املستقطب، 
التلوث، واالحتياجات الالزمة لتوفير إمدادت املياه 
النقل  وتطوير  الصحي،  الصرف  مياه  ومعاجلة 
استدامة  أكثر  تنموية  خطة  إعداد  بغية  العام  
وإدارة  التطوير  عمليات  بني  ما  جتمع  والتي 

السياحي.12  القطاع 
وفي شهر يونيو / حزيران 2010، وبعد جناح برنامج 
على  األوروبي  االحتاد  عمل  البلدية،  اإلدارة  حتديث 
والذي  احمللية،  والتنمية  الالمركزية  برنامج  إطالق 
احمللية، حيث  اإلدارة  وزارة  بالتعاون مع  تنفيذه  يتم 
يهدف هذا البرنامج إلى توفير الدعم الالزم للمدن 
السورية ضمن عمليات التحديث املستمر لكل من 
مهام التخطيط احمللي واملهام اإلدارية، مبا في ذلك 
في  أيضاً  يساهم  كما  العامة.  االستثمارات  إدارة 
تيسير عمليات بناء قدرات السلطات احمللية، وتعزيز 
عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية، وحتسني 
فرص احلصول على اخلدمات األساسية في املدن.13 

وضمن املساعي الرامية لدعم البرنامج اجلديد، فقد 

املستدامة  احمللية  للتنمية  اإلقليمي  املركز  إنشاء  مت 

من خالل برنامج حتديث اإلدارة البلدية، حيث يوفر هذا 

متكني  جانب  إلى  احمللية،  للمجتمعات  الدعم  املركز 

السلطات احمللية من الوصول إلى الشبكات الدولية 

و لبرامج وفرص التعاون بهدف املشاركة في اجلوالت 

الدراسية واملؤمترات الدولية، وذلك باإلضافة لدور املركز 
في تيسير فرص احلصول على التمويل الالزم.14

الصندوق 11 : برنامج حتديث اإلدارة البلدية في سوريا 

وقانون  اإلقليمي  للتخطيط  جديد  وطني  لقانون  مسودة  إعداد  على 
البلدية  اإلدارة  حتديث  مشروع  من  كجزء  وذلك  احمللية،  لإلدارة  وطني 
)أنظر الصندوق 11(. كما يدعو القانون األول إلى إنشاء هيئة جديدة 
عام  في  إنشاؤها  مت  والتي  اإلقليمي،  التخطيط  مجال  في  ومختصة 
2010، بينما يختص القانون الثاني بضرورة عمل احملافظات على تنفيذ 

اخملططات املكانية والعمرانية.

متويل احلكومات احمللية 

تتبع دول منطقة املشرق النظم املركزية لفرض الضرائب، وذلك منذ 
األوروبي.174  االستعمار  ملرحلة  ووصوالً  العثمانية  اإلمبراطورية  عهد 
معظم  في  احمللية  احلكومات  إلى  املسؤوليات  تفويض  عمليات  أن  إال 
الدول لم ترتبط بأية إصالحات مالية والتي ميكن من خاللها ضمان توفر 
جمع  على  القدرة  احمللية  اإلدارات  منح  أو  الكافية  املركزية  التحويالت 

اإليرادات اخلاصة بها.
من   املتأتية  التحويالت  عبر  احمللية  النفقات  معظم  لتمويل  ونظراً 
احلكومات املركزية. فإن املعلومات اخلاصة بكل من اإليرادات والنفقات  
من  املائة  في   94 تسجيل  مت  كما  إجمالية.  أرقام  ضمن  إال  تتوفر  لم 
امليزانيات احمللية في مصر والتي يتم توفيرها من خالل عمليات التحويل 
املركزية، بينما يتم إنفاق ما نسبته 90 في املائة من تلك امليزانيات على 

أجور الكوادر العاملة.175 
إنخفض معدل اإلنفاق احلكومي احمللي كنسبة من مجمل النفقات 
املائة  األعوام 1996 / 1997 إلى 16 في  املائة في  الوطنية من 22 في 
املركزي  التمويل  عمليات  أهمية  إلى  ذلك  يعزى  حيث  أعوام،   10 بعد 
املوازنة  صعيد  على  احلاصل  النقص  أن  الرأسمالية. بيد  لالستثمارات 

القائمة  احلوافز  غياب  جانب  إلى  املدنيني،  املوظفني  لتدريب  اخملصصة 
على أساس مستويات األداء تساهم في تقييد عمليات التحسني في 

كل من نوعية اإلدارات احمللية ومستوى كفائتها. 181
للدخل،  رئيسية  مصادر  ثالثة  تعتمد املوازنات احمللية في مصر على 
غير  واإلي��رادات  واملركبات،  العقارات  على  املفروضة  الضرائب  وهي: 
)رسوم االستخدام والتراخيص(، والتحويالت اجلارية،  الضريبية احلالية 
تنفيذ  مت  كما  والتي تشكل جميعها نحو 83 في املائة من املوازنة.772 
مشروع ريادي في كل من محافظتي اإلسكندرية وقنا، حيث يتم إجراء 
االختبار على إستراتيجيات مختلفة في مجال جمع رسوم االستخدام 

لتمويل أولويات التنمية اخلاصة بكلتا احملافظتني.178
مصدراً   35 من  نظرياً  البلديات  تنتفع  أن  فيمكن  لبنان،  في  أما 
محلياً،  جمعها  يتم  التي  والضرائب  الرسوم  ذلك  في  مبا  لإليرادات، 
والضرائب التي جتمعها احلكومة املركزية نيابة عن البلديات، والتحويالت 
املركزية والرسوم التي جتمعها املؤسسات اخلاصة والتي يتم نقلها إلى 
احلكومات احمللية. إال أنه ومن الناحية العملية، فتعتمد هذه البلديات 
على التحويالت املركزية بشكل كبير، حيث باتت األخيرة أقل موثوقية 
واالستثمارات  الديون  خدمة  على  املركزية  احلكومة  تركيز  ظل  في 
التمويل  عمليات  فتعد  أخرى،  جهة  التحتية. من  البنية  مشاريع  في 
جميع  متويل  يتم  حيث  املركزية،  من  عال  قدر  على  احمللي  احلكومي 
العمليات التي تنفذها احلكومات احمللية من خالل التحويالت املركزية، 

إضافة لتحويل الفوائض إلى اخلزينة الوطنية.
بالنظم  تتمتع  والتي  الوحيدة  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  تعد 
كل  عمل  ضرورة  إلى  ذلك  يرجع  حيث  باملوازنات،  اخلاصة  الالمركزية 
ال  املركزية  التحويالت  إن  بها.179  اخلاصة  اإليرادات  تنمية  على  مدينة 
اإليردات احمللية، مبا في ذلك 90  املائة من إجمالي  تشكل سوى 15 في 
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في املائة من  إيردات الضرائب على املمتلكات والتي يتم توجيهها إلى 
)ويتم جمع تلك الضرائب مباشرة في قطاع غزة أو بطريقة  البلديات 
الضفة  في  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  خالل  من  مباشرة  غير 
برامج  معظم  تنفيذ  مهمة  البلديات  تتولى  لذلك،  إضافة  الغربية(. 
قبل  من  عامة  بصورة  البرامج  تلك  متويل  يتم  حيث  التحتية،  البنية 
عليها  اإلشراف  مهمة  تتولى  ما  عادة  )والتي  املانحة  اخلارجية  اجلهات 

أيضاً(.180

دور اجملتمع املدني

العربية ذات دور فاعل في  املدني في املنطقة  تعد منظمات اجملتمع 
واألنشطة  املعرفية،  واألنشطة  االجتماعية،  اخلدمات  تقدمي  مجاالت 
الترفيهية واالجتماعية، وضمان كالً من املصالح واحلقوق العامة.181 من 
املوارد  ومحدودية  املدن  لنمو  املتسارعة  الوتيرة  ظل  وفي  أخرى،  جهة 
احلكومية، فإن العبء املتمثل في توفير اخلدمات االجتماعية للشرائح 
الفقيرة قد أصبح منوطاً مبنظمات اجملتمع املدني بشكل أكبر من ذي 

قبل.   
بشكل  املنظمات  بتسجيل  مصر  تقضي األنظمة املعمول بها في 
املصادر  في  النقص  ولكن  االجتماعية،  الشؤون  وزارة  لدى  رسمي 
في  ملنعها  نظراً  وذلك  أمامها،  عائقاً  يشكل  لها  املتاحة  التمويلية 
معظم األحيان من االستعانة بالصناديق الدولية، أو أنها عادة ما تسعى 
التبرعات  على  املنظمات  تلك  تعتمد  كما  بالغ.  بحذر  إليها  للوصول 
املقدمة من املؤسسات الدينية أو التمويل احلكومي، وقد لوحظ تعزيز 
في  األجنبي  للتدخل  الواسعة  املظاهر  ضوء  في  مؤخراً  الوضع  هذا 

الدولة منذ نشوء االضطرابات األهلية في مطلع عام 2011. 
يعتبر أسلوب العطاء )الزكاة( أحد الركائز األساسية في الشريعة 
اإلسالمية، حيث تشكل هذه املمارسة أساس األوقاف الدينية )الوقف(، 
خيرية  ألغراض  العقارية  اإليرادات  جميع  رصد  خاللها  من  يتم  والتي 
االجتماعية،  الرعاية  لتوفير  جهة  مبثابة  األوقاف  هذه  وتعتبر  محددة، 
الوزارات  قبل  من  احلاضر  الوقت  في  منها  العديد  تنظيم  يتم  حيث 
اجملتمع  منظمات  من  متزايدة  أعداد  هنالك  باتت  وقد  اخملتصة.182 
أن  كما  الالزمة،  األموال  جلمع  الزكاة  منوذج  على  تعتمد  والتي  املدني 
اخليري  العمل  تنشيط  أن يساهم في  األوقاف ميكن  إحياء منوذج  إعادة 

اإلسالمي وحتفيزه. 
ظل  في  وذلك  رئيسياً  تتولى منظمات اجملتمع املدني في األردن دوراً 
مما  املاضي،  العقد  في  العامة  اخلدمات  خلصخصة  احلكومة  توجه 
اضطرها أيضاً التخاذ أدوار جديدة في مجاالت التخفيف من حدة الفقر، 
ومتكني املرأة، وتنمية اجملتمع وخدمة الشباب. كما يقدر عدد منظمات 
البالد بنحو 3200 مؤسسة، فيما جتاوز عدد  العاملة في  اجملتمع احمللي 
أعضائها املليون فرداً، مبا في ذلك 36 في املائة من العاملني في مجال 

العمل االجتماعي التطوعي.183 
تقدمي  من  الدولة  انسحاب  نتيجة  مصر  في  املنظمات  هذه  تنتشر 
خدمات اجتماعية محددة كجزء من سياسة الالمركزية التي تنفذها، 
حيث ارتفع عدد املنظمات املسجلة والعاملة من 7600 منظمة تقريباً 
في عام 1985 إلى نحو 25 ألفاً في عام 2008، مبا في ذلك 70 في املائة 
منها والتي تقع في املناطق احلضرية. إضافة لذلك، فتجدر اإلشارة إلى 
اجملتمعات  أقدم  بني  من  تعد  واملسلمة  القبطية  اجملتمعات  من  كالً  أن 

القاطنة في مصر والتي تقدم الدعم للمحتاجني.184
بلغ عدد املنظمات املسجلة في لبنان ما مجموعه 6032 منظمة،185 
النزاع  لضحايا  والدعم  اإلغاثة  توفير  إلى  منها  العديد  توجهت  والتي 
تأثير  أنه وفي ضوء محدودية  وإسرائيل. بيد  الناشئ ما بني حزب اهلل 
هذه املنظمات على األمور السياسية، إال أنها قد اتخذت الصدارة في  

تعزيز آليات احلكم الرشيد، والشفافية، واملساءلة.186 
الثقافية  اجملاالت  ضمن  فاعالً  دوراً  سوريا  في  املنظمات  هذه  تتخذ 
والبيئية، وتتمتع البالد بوجود احتاد لنقابات العمال واحتاد للمرأة أيضاً. 

قد  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  في  الوطنية  احلكومة  غياب  إن 

ساهم في حتفيز نشوء مجموعة متنوعة من منظمات اجملتمع املدني 
والتي تعد ذات دور فاعل في توفير اخلدمات االجتماعية، حيث تساهم  
األولية،  الصحية  اخلدمات  مجمل  من  املائة  في   60 نحو  توفير  في 
باإلضافة إلدارة 42 في املائة من املستشفيات، و90 في املائة من مراكز 

إعادة التأهيل، ونحو 95 في املائة من دور رعاية األطفال. 192
اجملتمع  منظمات  على  يفرض  العراق  في  حسني  صدام  نظام  كان 
هذه  بأن  التصور  عزز  مما  احلكومة،  لدى  مسجلة  تكون  أن  املدني 
املنظمات قد كانت مرتبطة بالنظام وتعمل حلسابه. وفي أعقاب عام 
2003، فقد ساهم تدفق املنظمات الدولية غير احلكومية إلى البالد في 
نشوء تصور عام حول ارتباط تلك املنظمات باالحتالل األجنبي والعمل 
لصاحله. كما أدى ذلك إلى نشوء العديد من الصعوبات أمام املنظمات 
وذلك  واملستقلة،  العراقية  املدني  اجملتمع  ومنظمات  احلكومية  غير 
بالرغم من إصدار الدولة في عام 2010 لقانون جديد خاص باملنظمات 
اجملتمع  منظمات  إلى  باإلضافة  لتعزيزها  يسعى  والذي  احلكومية  غير 
وغير  مستقلة  كجهات  باعتبارها  بها  خاص  وضع  وتشكيل  املدني، 

مرتبطة باحلكومة.188

املرأة في مجاالت السياسة واحلكم

تراوحت معدالت مشاركة املرأة في القوى العاملة ما بني 16 و 25 في 
العربي، حيث  املائة من مجمل املعدالت املسجلة في منطقة املشرق 
العوامل،  من  مجموعة  إلى  املتدنية  مشاركتها  نسبة  تعزى  أن  ميكن 
السائدة،  الذكورية  والثقافة  اخلصوبة،  معدالت  ارتفاع  ذلك:  في  مبا 
واملدعومة بأشكال التحيز الناشئة ضمن األطر القانونية، وندرة فرص 
الدعم  نظم  وضعف  التوظيف،  وعمليات  األجور  في  والتمييز  العمل، 
إال  العام.189  النقل  قطاع  مستوى  وتدني  األطفال،  لرعاية  االجتماعي 
غير  املنظمات  إدارة  في  للمرأة  الفاعلة  املشاركة  مالحظة  ميكن  أنه 
في   42 و  لبنان،  في  املائة  في   45 بلغت  بنسبة  وذلك   – احلكومية 
املائة في األراضي الفلسطينية احملتلة، و18 في املائة في مصر.190  كما 
تتركز مشاركة املرأة إلى حد كبير في املنظمات غير احلكومية اخملتصة 

مبختلف القضايا املتعلقة بشؤون املرأة.
أصبحت لبنان في عام 1952 أول دولة عربية متنح املرأة كالً من احلق 
توجهت  ثم  ومن  البرملان،  لعضوية  الترشح  في  واحلق  التصويت  في 
جميع دول املشرق للسير على خطاها، وذلك باإلضافة لتوجه كل من 
البرملان  النسائية في  اعتماد نظام تخصيص احلصة  إلى  واألردن  مصر 
على  املرأة  مشاركة  فإن  القوانني،  تلك  من  وبالرغم  أنه  بيد  )الكوتا(. 
تراوحت نسبة مشاركتها  ، حيث  تزال ضعيفة  السياسي ال  الصعيد 
في البرملان ما بني 3 و 12 في املائة فقط، وذلك باملقارنة مع املتوسط 
العاملي والبالغ 15 في املائة. وثمة حاالت عديدة حيث تتمتع النساء من 
ما  وغالباً  عليا،  تعليمية  مبستويات  الوزارات  أو  البرملانات  في  األعضاء 

تكون تلك النساء من نخبة اجملتمع.
احلكومة  عضوية  من  املائة  في   25 بنحو  العراق  في  املرأة  حتظى 
صعيد  على  للحصص  نظام  أي  وجود  عدم  من  وبالرغم   ، املركزية 
املرأة  مشاركة  نسبة  أن  إال  والبلديات،  احملافظات  من  كل  في  املناصب 
في عضوية اجملالس احمللية قد بلغت 20 في املائة في مدينة احللة مقابل 

25 في املائة في مدينة الناصرية.191
أيضاً،  تزال محدودة  اإلدارة احمللية ال  املرأة في مجال  بيد أن مشاركة 
األراضي  في   2005  -  2004 لألعوام  البلدية  االنتخابات  دورة  ففي 
للنساء،  املقاعد  من  املائة  في   16 تخصيص  مت  احملتلة؛  الفلسطينية 
وفي عام 2005، كانت السيدة جانيت ميخائيل أول امرأة تتولى منصب 
رئاسة بلدية رام اهلل في منطقة الضفة الغربية.كما عمل األردن في 
عام 2007 على توجيه اجملالس البلدية لتخصيص 20 في املائة من املقاعد 
للمرأة، وفي االنتخابات البلدية األخيرة، فازت 20 سيدة بالتنافس، بينما 
فازت 195 سيدة أخرى من خالل نظام احلصص، ومن مجمل السيدات 
الست ممن ترشحن ملنصب رئاسة البلدية، فقد مت انتخاب سيدة واحدة 

في منطقة احلسا.192
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املهاجرون والالجئون في دول املشرق

والتي نشأت شهدت  معظم دول املشرق عمليات هجرة خارجية 
في ظل سعي سكان تلك الدول للعثور على فرص العمل 
واملالذ اآلمن، وذلك باستثناء األردن وسوريا، والتي كانت دوالً مستقبلة لكل 
من املهاجرين والالجئني على حد سواء. من جانب آخر، فليس من املستغرب 
أبداً ان تسجل الدول التي تعاني من النزاعات ملستويات عالية من الهجرة 
اخلارجية )مبا في ذلك كالً من العراق، ولبنان، واألراضي الفلسطينية احملتلة(.

يتوجه العديد من األفراد في منطقة املشرق إلى اخلارج بحثاً عن فرص 
املستقبلة  الدول  من  العديد  فهنالك  لذلك،  إضافة  أفضل،  اقتصادية 
للعمالة ذات األجور املتدنية. وضمن املساعي الرامية إليجاد فرص العمل، 
فقد توجه املصريون إلى كل من األردن، وليبيا، واململكة العربية السعودية، 
والواليات املتحدة، فضالً عن هجرة أعداد متزايدة عبر البحر املتوسط إلى 
إيطاليا من خالل ليبيا.193 وفي املقابل، مت تسجيل ما يتراوح ما بني 2.2 و 4 
ماليني نسمة من سكان الدول اإلفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، 
ومعظمهم من السودانيني، ممن استقروا في مصر حيث يعملون في مجال 

اخلدمات ضمن القطاع غير الرسمي.194
توجه العديد من األردنيني من ذوي املستويات التعليمية اجليدة واملهارات 
فرص  عن  بحثاً  والثمانينيات  السبعينيات  فترتي  خالل  للهجرة  العالية 
من  املهرة  شبه  العمال  توجه  بينما  للنفط،  املنتجة  الدول  في  العمل 
للعمل في قطاعات  الدول  لتلك  اآلسيوية  والدول  كل من مصر، وسوريا، 

الزراعة، والصناعة، واخلدمات.195
فاق  حيث  نسمة،  مليون   14 نحو  اخلارج  في  اللبنانية  اجلاليات  شكلت 
آخر، وفي ظل  هذا العدد مجموع السكان املقيمني في لبنان.196 من جانب 

لوحظت  قد  أنه  مساهمة احلرب األهلية في نشوء عمليات الهجرة،197 إال 
الهجرة اخلارجية للعديد من السكان من ذوي املستويات التعليمية األفضل 
واملهارات ذات املستوى األعلى بحثاً عن فرص عمل أفضل في اخلارج.198 عدا 
حد  إلى  تعزى  أن  ميكن  األعلى  املهارات  ذوي  من  األفراد  هجرة  فإن  ذلك،  عن 

ما النخفاض األجور مقابل املستويات التعليمية في سوق العمل احمللي.199
إلى  دخلهم  من  جزء  بتحويل  اخلارج  في  عملهم  لدى  املهاجرون  يبدأ 
النقدي  الضخ  تكون عمليات  أن  ميكن  األصلية، حيث  دولهم  أسرهم في 
املناطق  وبخاصة في  األسري،  الدخل  إيجابي على مستوى  تأثير  ذات  هذه 
التحويالت  استالم  صعيد  على  األبرز  الدولة  لبنان  تعد  كما  احلضرية. 
اخلارج،  إلى  املهاجرين  ملواطنيها  الكبيرة  األعداد  ظل  في  وذلك  املالية، 
تليها مصر، والتي سجلت ما مجموعه 7.1 مليار دوالر تقريباً من حتويالت 
املهاجرين في عام 2009، ولكن هذه التحويالت ال تشكل سوى 3.8 في املائة 
إلى  املتأتية  املالية  التحويالت  أن  إال  الناجت احمللي في البالد.200  من إجمالي 

الالجئون الفلسطينيون في بيروت، لبنان. © مرخصة مبوجب إتفاقيات الترخيص التي وضعت نصوصها منظمة "كرياتيف كومونز"

اجلدول 19: املواطنون املصريون في اخلارج حسب الدولة املضيفة

املرجع: منظمة العمل الدولية

2000الدولة

110,000كندا

226,000األردن

332,000ليبيا

923,000اململكة العربية السعودية 

318,000الواليات املتحدة 

الهجرة والتحويالت املالية 2.7
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من  وهي  احمللي،  الناجت  إجمالي  من  املائة  في   16 نسبته  ما  تشكل  األردن 
أعلى النسب املسجلة في جميع أنحاء العالم، وذلك على الرغم من اعتبار 

تلك التحويالت أقل تواضعاً من حيث األرقام املطلقة.201
إن هذه التحويالت ميكن أن تكون ذات تأثير كبير على مستوى التنمية 
من  املتأتي  اإلضافي  الدخل  ادخار  على  األسر  تعمل  ما  وعادة  احلضرية، 
التحويالت التي يرسلها أفرادها العاملني في اخلارج، والتي ميكن أن تستخدم 
إلى اخلارج. أما  أفراد األسرة  في بعض األحيان لتغطية نفقات سفر أحد 
الوفورات األخرى املتبقية، فعادة ما يتم استخدامها لشراء األراضي وتنفيذ 
عمليات التوسعة األكبر للمساكن، والتي عادة ما ترتبط بتنفيذ أنشطة 
األنشطة  هذه  من  املتأتي  الدخل  إستخدام  يتم  ذلك،  على  عالوة  جتارية. 

لتغطية نفقات تعليم األبناء.

الهجرة الدولية لالجئني

واألراضي  ولبنان،  العراق،  من  كل  في  الناشئة  األهلية  احلروب  ساهمت 
الفلسطينية في هجرة العديد من سكان تلك الدول بحثاً عن مالذ في دول 
أكبر  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  كانت  فلطاملا  آخر،  جانب  من  أخرى. 
دولة مرسلة لالجئني، ممن استقر معظمهم في املناطق احلضرية. كما مت 
تسجيل نحو 1.4 مليون الجئ ممن يقطنون في اخمليمات في األردن، ولبنان، 
وسوريا أو في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وغالباً ما يستقرون في مناطق 

مكتظة في ظل عدم كفاية مرافق البنية التحتية.202
في  نسمة  ألف   115 نحو  العراق  للمهاجرين من  السنوي  اجملموع  بلغ 
عراقي  مليوني  عن  يزيد  ما  هاجر  حيث  الثمانينيات،  فترة  منذ  املتوسط 
إلى دول أخرى في املنطقة، ال سيما إلى كل من سوريا واألردن، وذلك هرباً 
اإليرانية،  احلرب  من  كل  عن  الناشئة  واالستقرار  األمن  انعدام  حالة  من 
وحربي اخلليج األولى والثانية، والعنف الطائفي الناشئ منذ مطلع األلفية 

اجلديدة.203
الفلسطينية  األراضي  من  لالجئني  الرئيسية  الوجهة  األردن  شكل 
احملتلة في أعقاب كل من حربي عام 1948 و 1967، حيث يشكل السكان 
السكاني في  اإلجمالي  املائة من  أكثر من 50 في  أصول فلسطينية  من 

البالد.204 عالوة على ذلك، فقد شكل الالجئون اللبنانيون لدى اندالع احلرب 
األهلية، والعراقيون، لدى اندالع كل من حربي اخلليج األولى والثانية، جزءاً 
والبالغ  كبيراً من إجمالي الالجئني القاطنني في األردن منذ عام 2010 205 
مجموعهم 2.5 مليون الجئاً. عدا عن ذلك، فقد شكل الالجئون نحو 25 
في املائة من اإلجمالي السكاني في مدينة عمان في عام 2008، حيث تعد 

هذه النسبة األعلى في شتى أنحاء العالم.206 
األهلية،  احلرب  من  هرباً  السكان  من  كبيرة  أعداد  شهدت لبنان هجرة 
 ،2008 عام  ومنذ  لالجئني.207  موطناً  أيضاً  شكلت  قد  الدولة  هذه  أن  إال 
رئيس في  الدولة تدفق نحو 417 ألف الجئ ممن استقروا بشكل  سجلت 
ألف   350 ذلك  في  مبا   – والبقاع  وطرابلس،  وبيروت،  صور،  مدن  من  كل 
كردي.210  الجئ  27 ألف  عراقي،209 و  الجئ  40 ألف  الجئ فلسطيني،208 و 
يتعلق  فيما  القيود  من  العديد  الالجئون  أولئك  يواجه  ما  عادة  أنه  بيد 
في  للسكن  يضطرهم  مما  العمل.212  فرص  تأمني  أو  العقارات211  بامتالك 
بلغ  آخر،  الرسمية. من جانب  األسواق غير  في  والعمل  مناطق عشوائية 
عدد الالجئني العراقيني القاطنني في سوريا نحو 750 ألف نسمة منذ شهر 
العدد سوف  أن هذا  إلى  التوقعات تشير  أن  إال  الثاني 2010،  يناير/ كانون 
يسجل انخفاضاً لنحو 512 ألف نسمة بحلول شهر يناير/ كانون الثاني 

عام 2011 ولنحو 262 ألفاً بحلول شهر ديسمبر/ كانون األول عام 2011. 213

ً األشخاص النازحون داخليا

نتيجة  العراق  داخل  نسمة  مليون   1.9 نحو  نزوح  إلى  التقديرات  تشير 
للصراع الناشئ في البالد، مما أسفر عن نشوء مشاكل كبيرة على صعيد 
مطالبات األراضي واملمتلكات، وكذلك فيما يتعلق بإشغال املساكن الرسمية 
وغير الرسمية.214 كما شهدت لبنان نشوء عمليات نزوح واسعة لدى اندالع 
التوسع احلضري غير الرسمي  احلرب األهلية، مما ساهم في نشوء عمليات 
في مدينة بيروت.215 أما في سوريا، فقد تراوح مجموع األسر املهاجرة سنوياً 
من املناطق الريفية إلى املناطق احلضرية ما بني 10 و 60 ألفاً نتيجة حاالت 
اجلفاف الناشئة، والتي كانت ذات وطأة أكبر على اجملتمعات الريفية القاطنة 
في شمال شرق البالد بشكل خاص، مما أدى إلى زيادة أعداد السوريني املهاجرين 

إلى املناطق احلضرية والتي تراوحت ما بني 200 و 300 ألف نسمة.216 

منظر عام خمليم جباليا لالجئني والذي يعد أكبر مخيمات الالجئني الثمانية ويقع في شمال مدينة غزة بالقرب من قرية حتمل اإلسم نفسه. © سهير كرم / آيرين
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األقاليم الكبرى واحملاور اإلقليمية

املشرق تعد  منطقة  لدول  الهامة  السمات  إحدى  التنمية  محاور 
طول  على  وازدهارها  احلضرية  املناطق  منو  شهدت  لطاملا  والتي 
شبكات  فإن  لذلك،  إضافة  الطرق.  وشبكات  والسواحل،  األنهار،  ضفاف 
الطرق  نشوء  في  ساهمت  قد  الوطنية  احلدود  عبر  املمتدة  احلديثة  النقل 

السريعة التي تربط املدن الرئيسية عبر األراضي القاحلة.
السكانية  كثافتها  بلغت  والتي  الكبرى،  القاهرة  منطقة  تعتبر 
أجمع،  العالم  في  املوسعة  الكبرى  األقاليم  أبرز  تقريباً،  نسمة  20مليون 
حيث تقع على احلافة اجلنوبية من دلتا النيل، فضالً عن متتعها بعدة محاور 
والتي  مصرية  مدينة  أكبر  ثاني  اإلسكندرية،  مبدينة  تربطها  إستراتيجية 
تتضمن أكبر ميناء باإلضافة لنحو 40 في املائة من الصناعات في البالد، 

عدا عن ارتباطها مبدن قناة السويس، وبورسعيد على ساحل البحر األبيض 
التي  إلى مدينة اإلسماعيلية  الرئيسي، وصوالً  التجاري  املتوسط، وامليناء 
كبرى  صناعية  مدينة  وهي  ألحمر،  البحر  على  السويس  قناة  على  تطل 

ومعبر لنقل املشتقات النفطية.
واملمتد  املساحة،  حيث  من  األكبر  – اإلسكندرية  القاهرة  محور  يعتبر 
وأهم  أكبر  من  جلزء  تشكيله  عن  فضالً  كيلومتراً،   225 مسافة  على 
هكتار  105 آالف  مساحة  على  واملمتد  العربي،  العالم  في  حضري  إقليم 
الزراعية، و25 في املائة  من األراضي، مبا في ذلك 75 في املائة من األراضي 
من األراضي الصحراوية. كما تتضمن هذه املنطقة مدينة السادات، وهي 
منطقة حضرية جديدة والتي ستستوعب مليون نسمة بحلول عام 2030. 

الشكل 20: التطور التاريخي حول احملور الرابط ما بني مدينتي القاهرة واإلسكندرية

املرجع: برنامج املوئل، تقرير حالة املدن اإلفريقية لعام 2008 

احملاور اإلقليمية وأطر التعاون 2.8
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إضافة لذلك، مت تخصيص نحو 40 في املائة من املنطقة ألنشطة التصدير 
الزراعي والتي تشكل ما يزيد عن 37 في املائة من إجمالي اإلنتاج الوطني 

ضمن هذا القطاع.
تواجه املنطقة العديد من التحديات، مبا في ذلك كالً من أشكال الزحف 
العمراني، والتضخم السريع في أسعار األراضي، وزيادة اإلختناقات املرورية 
)حيث تضاعفت معدالت احلركة املرورية من 6.576 ألف مركبة يومياً في 
عام 1985 إلى 26.726 ألف مركبة يومياً في عام 2005(، وزيادة تلوث مخزون 
املعاجلة.  غير  الصحي  الصرف  مياه  معدالت  وزيادة  ونضوبه،  اجلوفية  املياه 
وقد وافق املسؤولون في مدينة اإلسكندرية على خطة تنموية جديدة والتي 
تهدف إلى معاجلة بعض هذه التحديات، مبا في ذلك من خالل إنشاء طريق 

دائري إقليمي جديد، وإعداد سياسات جديدة داعمة للشرائح الفقيرة.
"القرى  باسم  إليها  يشار  والتي  التكنولوجية  املناطق  إنشاء  يعد 
مت  الذي  النجاح  أن  حيث  املنطقة،  لهذه  املميزة  السمات  إحدى  الذكية" 
حتقيقه لدى إنشاء أولى هذه القرى الذكية في مدينة اجليزة عبر مدينة 6 
أكتوبر اجلديدة والتي تقع في بداية هذا احملور قد أدى إلى توسعة نطاقها 
مربعة،  كيلومترات   3 تبلغ  مساحة  ضمن  لها  احملددة  املنطقة  يتجاوز  مبا 
فضالً عن وجود خطة إلنشاء منطقة مماثلة غرب مدينة اإلسكندرية على 
بلغ   ،2010 عام  نهاية  وبحلول  ذلك،  عن  عدا  احملور.  هذا  نهاية  من  مقربة 
عدد شركات التقنية ذات التكنولوجيا الفائقة واملنشأة في املنطقة نحو 
150 شركة، وبلغ عدد العاملني فيها نحو 35 ألف موظفاً ومعظمهم من 
التكنولوجية من استيعاب  أن تتمكن هذه املنطقة  الشباب. كما يرجح 
500 شركة والتي يبلغ مجموع القوى العاملة فيها نحو 100 ألف موظف 

بعد تنفيذ عمليات التوسعة.
يعمل برنامج املوئل ضمن إطار من التعاون مع الهيئة العامة للتخطيط 
ملنطقة  احلضرية  للتنمية  إستراتيجية  خطة  إعداد  بهدف  العمراني 
القاهرة الكبرى، حيث تتضمن أبرز سمات هذه اخلطة تنفيذ مشاريع ترقية 
إلى مركز  اخلاص  القطاع  أبرز مهام  ونقل  والعشوائيات،  املتدهورة  األحياء 
حكومي جديد يتم إنشاؤه في املناطق اجملاورة، ونقل استخدامات األراضي 
املسببة للتلوث خارج مركز املدينة، وإعداد خطط إستراتيجية جديدة لكل 
من مجاالت النقل، والبنية التحتية، والتنمية االقتصادية احمللية. كما جتدر 
اإلشارة هنا إلى االنتهاء من إنشاء الروابط اخلاصة بالطريق الدائري واحملور 

الرابط ما بني مدينتي القاهرة واإلسكندرية.
تتوزع املدن الكبرى في العراق ضمن مساحات  جغرافية متنوعة – مبا 
في ذلك كالً من مدن بغداد، واملوصل، والبصرة- ويعد محور النقل املمتد 

على مسافة 490 كيلومتراً من ميناء أم قصر اجلنوبي عبر مدينة البصرة 
في  البحري  والنقل  التجارية  للعمليات  شريان  أهم  بغداد  ملدينة  ووصوالً 
غير  دولة  العراق  لكون  ونظراً  آخر،  جانب  من   .)22 الشكل  العراق)أنظر 

ساحلية، فتعد مدينة أم قصر املنفذ الوحيد لعمليات النقل البحري.217
الكبرى  األقاليم  أهم  أحد  سوريا  في  حمص   - دمشق  محور  يشكل 
في  الرئيسية  والصناعات  املدن  من  كالً  يتضمن  والذي  أيضاً،  املوسعة 
البالد، باإلضافة إلى مدينة حسياء الصناعية اجلديدة والتي تقع على بعد 
أربعة قطاعات  إلى اجلنوب من مدينة حمص والتي تتضمن  47 كيلومتراً 
والكيماوية،  الغذائية،  والصناعات  املنسوجات،  وهي:  رئيسية،  اقتصادية 
66 ألف عامل  ما مجموعه  املدينة  لذلك، تستوعب  والهندسية. إضافة 
اعتماد  على   2009 عام  في  السورية  احلكومة  عملت  كما  وأسرهم، 
اإلقليمي.  التخطيط  هيئة  إلنشاء  باإلضافة  اإلقليمي  التخطيط  قانون 
الوطني  اإلطار  إعداد  على   2010 عام  في  الهيئة  عملت  ذلك،  على  عالوة 
للتخطيط اإلقليمي، إلى جانب إعداد اخلطط الهيكلية لألقاليم وملساعدة 
احملافظات في إعداد اخلطط اإلستراتيجية للنمو احلضري، وذلك بدعم مالي 

من احلكومة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
والبالغة  الزرقاء   - عمان  محور  يعد  نطاقاً،  األصغر  املستوى  وعلى 
الشكل23(.  )انظر  األردن  في  حضري  جتمع  أهم  كيلومتراً،   28 مسافته 
كما تعد مدينة الزرقاء ثالث أكبر مدينة في األردن، حيث جتاوزت كثافتها 
من  املائة  في   50 من  أكثر  لوجود  باإلضافة  نسمة،  ألف   440 السكانية 
املدينتني  كلتا  بني  الواقعة  املناطق  تشهد  كما  فيها.  الصناعات  مجمل 
تعمير  شركة  تعمل  املثال،  سبيل  فعلى  التطور،  من  متسارعة  وتيرة 
القابضة، وهي إحدى الشركات العقارية اإلماراتية، على إنشاء بلدة جديدة 
الستيعاب 50 ألف نسمة، والتي تقع ما بني مدينتي الزرقاء وعمان، حيث 
يتضمن هذا املشروع إنشاء 7 آالف شقة سكنية تستهدف السكان من 
ذوي الدخل املتدني. كما تعزم احلكومة األردنية على إنشاء سكة حديدية 
والتي ستساهم في نقل نحو 100 ألف  املدينتني  تربط بني كلتا  خفيفة 
احلديدية في  السكة  إنشاء جزء كبير من هذه  يومياً، حيث سيتم  راكب 
منطقة سكة حديد احلجاز القدمية، وذلك في ظل احلركة املرورية الكبيرة 
هذا  إن  مركبة.218  ألف   150 جتاوزت  والتي  يومياً  احملور  هذا  يشهدها  التي 
منظمة  شراكة  يشكل  الدولية  التمويل  مؤسسة  من  املمول  املشروع 
برنامج  تنفيذ  يتم  ذلك، فسوف  والعام. عدا عن  القطاعني اخلاص  ما بني 
بالسكة  ربطه  سيتم  والذي  السريعة  للحافالت  نظام  إلنشاء  منفصل 

احلديدية اخلفيفة.219

الشكل 21: التجمعات احلضرية الناشئة على امتداد وادي النيل كما تظهر من الفضاء

املرجع: مركز مارشال لرحالت الفضاء التابع لوكالة "ناسا" األمريكية، 2010
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التكامل اإلقليمي

أبرمت الدول العربية اتفاقات جتارية فيما بينها، باإلضافة إلبرام اتفاقات 
أخرى مع  كل من الدول اإلفريقية، ودول االحتاد األوروبي، والواليات املتحدة. 
من جانب آخر، ساهمت اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية )بافتا( في 
التجارية، إضافة  العمليات  املفروضة على  الرسوم اجلمركية  إلغاء جميع 
لتسهيل عمليات التخليص اجلمركي. كما مت إنشاء منطقة جتارة حرة بني 
ميكن  والتي  أغادير،  اتفاقية  مبوجب  واألردن  ومصر،  وتونس،  املغرب،  من  كل 
كما  واملشرق.  املغرب  منطقتي  دول  جميع  تشمل  لكي  نطاقها  توسعة 
توجد العديد من االتفاقيات الثنائية األطراف ما بني االحتاد األوروبي واألردن، 
األولى  والتي تشكل اخلطوة  الغربية وقطاع غزة، ولبنان وسوريا،  والضفة 

نحو إنشاء منطقة للتجارة احلرة األورومتوسطية.
تشكل العمليات التجارية داخل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  
ما يقل عن 10 في املائة من إجمالي صادرات تلك الدول، وذلك على الرغم 
معدالت  املشرق  منطقة  دول  سجلت  كما  من تلك االتفاقيات املبرمة.220 
أكبر من التبادل التجاري مع دول االحتاد األوروبي مقارنة مع ما سجلته مع 
بقية الدول العربية، حيث ميكن أن يعزى ذلك إلى إنتاجها واألخيرة ملنتجات 
مماثلة، فضالً عن عدم كفاية التسهيالت التنظيمية، وضعف االستثمارات 
في مرافق البنية التحتية املتكاملة. من ناحية ثانية، ووفقاً ملؤشر جلنة األمم 
)اإلسكوا( لعام 2007 حول  املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
دولة عربية، مت تصنيف كالً من  التكامل اإلقليمي العربي ملا مجموعه 16
األردن، ولبنان، وسوريا ضمن أبرز الدول الرائدة، حيث ينعكس هذا األمر من 
خالل شبكات النقل والطاقة الفاعلة نسبياً واملنتشرة في أنحاء املنطقة.

الشكل 22: احملاور املقترحة من خالل مشروع تيسير التجارة وتطوير مرافق البنية التحتية في دول املشرق والتابع للبنك الدولي 230
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الشكل 23: محور عمان �� الزرقاء
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املرجع: مجلة السكك احلديدية 2009



77

الشكل 24: التبادل التجاري في دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بحسب األقاليم الفرعية للدول، 2007

دول أخرى في
منطقة املينا

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

دول مجلسدول املينا
تعاون اخلليج

دول أخرىدول املشرقدول املغرب

اإلقليم بقية أنحاء العالم

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠
أ. إجمالي التجارة (٪ من إجمالي الناجت احمللي)

دول مجلسدول املينا
تعاون اخلليج

دول أخرىدول املشرقدول املغرب

ب. إجمالي التجارة غير النفطية (٪ من إجمالي الناجت احمللي)

دول أخرى في
اإلقليممنطقة املينا بقية أنحاء العالم

التي  اجملاالت  أحد  يشكل  الكهربائية  للطاقة  إقليمية  شبكة  إنشاء  إن 
تشهد حتقيق املزيد من أشكال التكامل، حيث يوجد مشروع ربط ما بني سبع 
دول، مبا في ذلك مصر، والعراق، واألردن، ولبنان، وليبيا، وسوريا، وتركيا، والذي مت 
البدء بتنفيذه خالل فترة التسعينيات. كما مت إنشاء الروابط ما بني كل من 
الروابط  تزال  مصر واألردن، واألردن وسوريا، وسوريا ولبنان، وسوريا وتركيا، وال 
تساهم  فسوف  احملرز،  التقدم  ظل  وفي  واضحة.  غير  والعراق  سوريا  بني  ما 
باإلضافة  القائمة  للخطوط  االستيعابية  القدرة  زيادة  في  املبادرة  هذه 
لتوسعة نطاق الشبكة في نهاية املطاف لكي تشمل دول منطقة املغرب 
العربي. عالوة على ذلك، فتعمل كل من مصر واململكة العربية السعودية 
والذي  ميغاواط،   3.000 بسعة  الطاقة  لتقاسم  خاص  مشروع  إنشاء  على 

سيتم تنفيذه على مرحلتني، باإلضافة إلجنازه بالكامل بحلول عام 2015. 221

محاور النقل عبر الوطني الناشئة

يشكل قطاع النقل لنسبة تتراوح ما بني 8 و 13 في املائة من إجمالي 
الناجت احمللي في دول املشرق، باإلضافة الستحواذه على 10 في املائة تقريباً 
البنية  مرافق  نوعية  فإن  آخر،  جانب  من  العاملة.222  القوى  إجمالي  من 
اإلنتاجية  مستويات  لتحديد  أساسياً  عامالً  تعد  النقل  لقطاع  التحتية 
ووفقاً  احلياة.  ونوعية  األفراد  تنقل  معدالت  لتحديد  باإلضافة  التصديرية، 
لتصنيف املنتدى االقتصادي العاملي لعام 2010، فقد لوحظ متتع معظم 
دول املشرق مبرافق البنية التحتية األقوى باملقارنة مع غيرها من الدول ضمن 
الفئة ذاتها: حيث تتمتع قطاعات النقل اجلوي والسككي في مصر بقدرة 
ذات  جوية  وخدمات  طرق  بشبكات  األردن  متتع  عن  فضالً  عالية،  تنافسية 
السياق،  هذا  ضمن  الوحيد  اإلستثناء  مبثابة  لبنان  برز  بينما  عالية،  جودة 
وذلك في ظل تدني مستوى مرافق البنية التحتية مما يعيق تنفيذ األنشطة 

االقتصادية. 
إن غياب شبكة النقل املتكاملة واملتعددة الوسائط، وذات اجلودة العالية 
في املنطقة يشكل أحد العوائق التي حتول دون تنفيذ األنشطة التجارية 
البينية في املنطقة، وضمن هذا السياق، عملت جلنة األمم املتحدة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في مطلع األلفية اجلديدة على إعداد 
مجموعة من االتفاقيات املرتبطة بقطاع النقل، مبا في ذلك: اتفاق السكك 
في  الدولية  الطرق  واتفاق   ،)2002( العربي  املشرق  في  الدولية  احلديدية 
النقل  مجال  في  التعاون  بشأن  التفاهم  ومذكرة   ،)2002( العربي  املشرق 
البحري في املشرق العربي )2005(. إال أن نقص التمويل ونشوء الصراعات 
السياسية في املنطقة قد حال دون تفعيل معظم هذه اإلتفاقيات، مبا في 

ذلك 60 في املائة من شبكات السكك احلديدية املقترحة.
تنفيذ  إمكانية  صعيد  على  مقترحات  عدة  الدولي  البنك  طرح 
احلدود  عبر  التجاري  التبادل  تعزيز  بهدف  النقل  مجال  في  االستثمارات 

الدول  � اجلنوب، والذي يربط ما بني  من خالل ثالثة محاور: محور الشمال 
األعضاء في االحتاد األوروبي بدول مجلس تعاون اخلليج عبر تركيا، وسوريا، 
الغربية،   � الشرقية  احملاور  من  واثنني  مبصر(،  ربط  صلة  وجود  )مع  واألردن 
والتي تربط ما بني موانئ مدن الالذقية وطرطوس )سوريا(، ومدن طرابلس 

وبيروت )لبنان( إلى العراق، ووصوالً إلى منطقة البحر األبيض املتوسط.223
تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن حتسني مرافق البنية التحتية وتوفير 
املرورية  احلركة  زيادة  في  يساهم  أن  ميكن  كفاءة  أكثر  لوجستية  خدمات 
اليومية في املمر الشمالي اجلنوبي لنحو 2500 شاحنة و15 قطاراً في كل 
اجتاه، ومبا مجموعه 1100 شاحنة وستة قطارات في كل اجتاه في كل من 
املمرين الشمالي واجلنوبي بحلول عام 2020. كما تقدر املدة الزمنية الالزمة 
لتنفيذ هذا املشروع بنحو 15 عاماً، وبتكلفة إجمالية تبلغ 5.2 مليار دوالراً 
والتي سيتم متويلها من قبل كل من احلكومات، والقطاع اخلاص، ووكاالت 

التنمية الدولية.224
وقد مت االتفاق على املرحلة األولى والتي تبلغ تكلفة تنفيذها 780 مليون 
وسوريا،  واألردن،ولبنان،  والعراق،  الدولي،  البنك  من  كل  جانب  من  دوالراً 
اللمسات  وضع  املرحلة  هذه  تتضمن  كما  غزة.  وقطاع  الغربية  والضفة 
اإلقليمية،  بالتجارة  خاص  إطار  وإعداد  املؤسسية  الترتيبات  على  األخيرة 
والسكك  الطرق  من  لكل  التحتية  البنية  مرافق  لتحسني  باإلضافة 
التي  االستثمارات  حتديد  جانب  إلى  احلدودية،  واملعابر  القائمة،  احلديدية 

ستتضمنها املرحلة التنفيذية الثانية.
سيكون  التحتية  البنية  مرافق  في  األضخم  االستثمارات  تنفيذ  إن 
الفلسطينية  واألراضي  ولبنان،  واألردن،  سوريا،  من  كل  تليها  العراق،  في 
اللبنانية  أربعة معابر حدودية تقع على احلدود  احملتلة. كما سيتم حتديث 
األردنية.  العراقية  احلدود  السورية، ومعبر على  العراقية  واحلدود  السورية، 
من جانب آخر، فثمة بعض شبكات الطرق والتي ستتطلب تنفيذ العديد 
من أشكال التحسني، وأبرزها تطوير شبكة الطرق في األردن واملؤدية إلى 
احملاور  في  تقع  التي  العراقية  الطرق  لشبكة  باإلضافة  السعودية،  احلدود 
الشرقية � الغربية. كما دعت دول املشرق أيضاً إلنشاء مؤسسة مختصة 
تنسيق  إلى جانب  املشروع  تنفيذ هذا  بغية تسهيل عمليات  احملاور  إلدارة 

األنشطة التجارية بني الدول.
بخطوط  املشرق  منطقة  تتمتع  احلديدية.  للسكك  التحتية  البنية 
للسكك احلديدية واملمتدة على مساحة تزيد عن 10 آالف كيلومتراً، ولكن 
حركة النقل الدولي لكل من البضائع والركاب تعد محدودة للغاية نظراً 
التوقيع  أعقاب  وفي  آخر،  جانب  من  اإلقليمي.  التكامل  أشكال  لضعف 
على اتفاق السكك احلديدية الدولية في املشرق العربي في عام 2002، فقد 
توجهت دول املشرق إلى إنشاء خطوط جديدة للسكك احلديدية لتطوير 
في  يكمن  السياق  هذا  ضمن  األبرز  التحدي  ولكن  تكامالً،  أكثر  شبكة 

إمكانية دمج شبكة املشرق مع مصر.

املرجع: البنك الدولي، التكامل االقتصادي في دول املشرق، 2010 
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يقتصر عمل شبكة خطوط السكك احلديدية في مصر والتي متتد على 
مسافة 5.085 ألف كيلومتراً داخل الدولة فقط، وبالرغم من أن العمل ال 
يزال جارياً إلنشاء خط للربط بليبيا في الوقت احلاضر، ولكن الروابط البائدة 
دول  بقية  مع  السككي  الربط  دون  حتول  وفلسطني  إسرائيل  من  كل  مع 
املشرق. أما فيما يتعلق بخطوط السكك احلديدية في األردن واملمتدة على 
الفوسفات  لنقل  رئيسي  بشكل  تعمل  فإنها  كيلومترات،   510 مسافة 
من املناجم إلى ميناء العقبة، ولكن املسار الضيق لهذه السكة احلديدية 
يحول دون حتقيق التكامل فيما بينها وبقية دول املنطقة. إال أن األردن قد 
عمل على اعتماد مشروع بتكلفة إجمالية تبلغ 2.7 مليار يورو ) أو ما يعادل 
عادية  سكة  إلى  النظام  حتويل  خالله  من  سيتم  دوالر( والذي  3.58 مليار 
عبر زيادة مسافة اخلطوط 400 كيلومتراً إضافية لربطها بكل من سوريا، 
والعراق، والسعودية بحلول عام 2013. عدا عن ذلك، فقد مت وقف تشغيل 
خطي السكك احلديدية في لبنان مبساحة إجمالية تبلغ 408 كيلومترات 
في  دراسة  إعداد  يتم  بينما  األهلية،  احلرب  اندالع  بسبب   1975 عام  في 
الوقت احلالي لتقييم إمكانية إعادة تشغيل اخلط الرابط ما بني طرابلس 
والتي  سوريا  في  احلديدية  اخلطط  شبكة  فتعد  أخرى،  جهة  وسوريا. من 
خط  بوجود  تدويالً  األكثر  الشبكة  كيلومتراً،   2.495 مسافة  على  متتد 
العديد  تنفيذ  مت  كما  بتركيا،  يربطانها  خلطني  باإلضافة  بالعراق،  يربطها 
من مشاريع السكك احلديدية والتي ستساهم في توسعة نطاق الشبكة 
لكي متتد على مساحة إضافية تبلغ 400 كيلومتراً بحلول عام 2013، بينما 
ال متتلك األراضي الفلسطينية احملتلة أية خطوط للسكك احلديدية، عدا 

عن عدم وجود أي خطط حالية إلنشاء أي منها. 
إن خطوط النقل سوف تكون ذات دور فاعل في محاور التنمية اجلديدة 
التي ستتضمن العديد من أشكال النشاط االقتصادي، فضالً عن دورها في 

تشكيل عمليات التحضر املستقبلية. من جانب آخر، فال بد من مراجعة 
اجلدول الزمني لتنفيذ هذه املشاريع لدى استعادة االستقرار في املنطقة 

في ضوء االضطرابات األهلية الناشئة مؤخراً.
احلديدية  السكك  شبكة  ترتبط  التحتية للموانئ واملطارات.  البنية 
البحرية، وأبرزها موانئ اإلسكندرية، والعقبة،  املوانئ  مبرافق  وثيقاً  ارتباطاً 
وبيروت، والالذقية، وطرطوس، وطرابلس، وبورسعيد، وأم قصر. وقد مت افتتاح 
عام  في  وعدرا  حمص  من  كل  في  املتعدد  النقل  ومحطات  اجلافة  املوانئ 
2009، ويجري التخطيط الفتتاح ميناء آخر في حلب في عام 2012. وفي 
موانئ  مبثابة  تعد  فإنها  املوانئ،  هذه  جميع  ضمن  الشحن  حجم  ضوء 
مدى  على  متواصل  بشكل  أدائها  مستوى  حتسن  لوحظ  حيث  مغذية، 
التحتية  البنية  تصنيف  مت  فقد  لذلك،  إضافة  املاضية.  اخلمسة  األعوام 
مليناء لبنان في املرتبة 55 عاملياً، يليه ميناء األردن في املرتبة 64، ومصر في 
املرتبة 69 وسوريا في املرتبة 117. كما أن مشاريع البنية التحتية للمحاور 
البنية  كفاءة  زيادة  في  املساهمة  شأنها  من  املشرق  دول  بني  الرابطة 

التحتية للموانئ في كل من لبنان وسوريا. 
وثمة 20 مطاراً مدنياً في مصر )مبا في ذلك 10 مطارات دولية(، والتي بلغ 
مجموع املسافرين من خاللها نحو 6.7 مليوناً في عام 2008، بينما ميتلك األردن 
مطارين دوليني في كل من مدينتي عمان والعقبة بطاقة استيعابية تبلغ 2.4 
مليون مسافراً، مقابل 3 مطارات دولية في سوريا في كل من مدن دمشق، 
وحلب، والالذقية خلدمة 1.4 مليون مسافر، أما في لبنان، فال يوجد سوى مطار 
دولي واحد في مدينة بيروت والذي يخدم أقل من مليون مسافر سنوياً. وباملثل، 
برزت كل من مصر واألردن ضمن مجال النقل اجلوي في املنطقة، تليهما لبنان 
إلى حد أقل، والتي تتمتع ببنية حتتية ذات قدرة تنافسية عالية في هذا اجملال، 

بينما ال يزال هذا اجملال في سوريا ضمن حدوده الدنيا.
  

مدينة القاهرة، مصر، تشكل منطقة القاهرة الكبرى أكبر األقاليم املوسعة في العالم العربي © بالونسبسي / شاتر ستوك



79

199019952000200520102015202020252030

الكثافة السكانية اإلجمالية )باآلالف(

56,84362,06467,64874,20381,12188,17994,810100,909106,498مصر

17,37420,28823,85727,35931,67236,97742,68448,88555,257العراق

3,4164,3824,8275,3426,1876,7977,3667,9068,415األردن

2,9483,4633,7424,0524,2284,3854,5164,6244,701لبنان

2,0812,5963,1993,5564,0394,6485,3176,0276,755األراضي الفلسطينية احملتلة

12,32414,17115,98918,48420,41122,18424,07926,00927,859سوريا

الكثافة السكانية احلضرية )باآلالف(

25,12427,34030,03233,19736,66440,71245,30150,50656,477مصر

12,60214,42416,72218,89120,82223,70026,77230,24433,930العراق

2,3503,3663,7984,3595,0835,4985,9986,5337,063األردن

2,4722,9613,2443,5353,7123,8914,0654,2314,374لبنان

1,4621,8432,2672,7493,2693,8344,4475,1085,810األراضي الفلسطينية احملتلة

6,2247,3208,57710,28412,54514,18115,94817,93819,976سوريا

النسبة املئوية للكثافة السكانية احلضرية

43.4842.8142.8043.0343.4044.3645.9348.1250.92مصر

69.7168.7867.8366.9066.1766.0566.5567.6769.37العراق

72.2378.2178.2678.3178.5379.0279.7880.7781.97األردن

83.1284.8286.0086.6087.2487.9288.6389.3590.04لبنان

67.8670.4171.9773.0674.1475.3276.5977.9579.37األراضي الفلسطينية احملتلة

48.9350.1051.9553.7855.7457.9060.2462.7465.37سوريا

اجلدول 20: معدالت الكثافة السكانية اإلجمالية واحلضرية )باآلالف( والنسبة املئوية للكثافة السكانية احلضرية

اجلدول 21: معدالت النمو السكاني السنوي على املستوى الوطني واحلضري

املرجع: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة، التوقعات السكانية العاملية تنقيح عام 2008 وآفاق التحضر في العالم: تنقيح عام 2009

املرجع: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة، آفاق التحضر في العالم: تنقيح عام 2009

1995-19902000-19952005-20002010-20052015-20102020-20152025-20202030-2025

معدالت النمو السكاني على املستوى الوطني )%(

2.001.891.901.811.661.441.241.10مصر

2.973.232.722.172.632.292.101.80العراق

5.592.402.743.021.441.551.461.27األردن

3.201.551.580.830.790.710.640.51لبنان

3.893.703.553.182.872.632.422.21األراضي الفلسطينية احملتلة

2.772.452.943.261.691.561.541.33سوريا

معدالت النمو السكاني في املناطق احلضرية )%(

1.691.882.001.992.092.142.182.23مصر

2.702.962.441.952.592.442.442.30العراق

7.182.422.753.071.571.741.711.56األردن

3.611.831.720.980.940.870.800.67لبنان

4.634.143.863.473.192.972.772.58األراضي الفلسطينية احملتلة

3.243.173.633.972.452.352.352.15سوريا

املرفق اإلحصائي ملنطقة املشرق العربي
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1995-19902000-19952005-20002010-20052015-20102020-20152025-2020

1.351.832.021.981.761.641.65اإلسكندرية

1.380.930.760.811.171.451.52القاهرة

2.670.680.681.191.411.391.40عمان

3.193.571.720.970.550.42-0.39بيروت

1.852.132.132.482.331.931.90دمشق

3.643.353.353.392.571.921.88حلب

3.126.276.265.653.342.142.05حماة

3.834.494.494.292.912.061.99حمص

اجلدول 22: املعدل السنوي للتغير احلاصل في التجمعات احلضرية مبساحة 750 كم + السكان في عام 2009

املرجع: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة، التوقعات السكانية العاملية تنقيح عام 2008 وآفاق التحضر في العالم: تنقيح عام 2009

1985199019952000200520092010201520202025

2,8263,0633,2773,5923,9734,3044,3874,7915,2015,648اإلسكندرية

8,3289,0619,70710,17010,56510,90211,00111,66312,54013,531القاهرة

7368519731,0071,0421,0881,1051,1861,2721,364عمان

1,5851,2931,2681,4871,7771,9091,9372,0332,0902,135بيروت

1,5461,6911,8542,0632,2942,5272,5972,9183,2133,534دمشق

1,2921,5541,8642,2042,6052,9853,0873,5103,8644,244حلب

2733093614956768548971,0601,1801,307حماة

4705656848561,0721,2761,3281,5361,7021,881حمص

املرجع: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة، التوقعات السكانية العاملية تنقيح عام 2008 وآفاق التحضر في العالم: تنقيح عام 2009

اجلدول 23: الكثافة السكانية في املدن باآلالف

سوريالبناناألردنمصر

6661,770-800القروض العقارية )مليون دوالر(

5%6%10%0.4%الرهونات كنسبة من إجمالي الناجت احمللي 

0.89%الرهونات كنسبة من القروض البنكية

9%5.9%8-9%12-13%متوسط أسعار فائدة الرهن العقاري

5-2017 – 30 عام30 عام كحد أقصى12 – 13.5 عامآجال استحقاق القروض

25 % من الدفعة األولىسقف االقتراض 
دفعة أولى : 20 %، احلد األدنى 

للقرض: 16.300 ألف دوالر

املراجع: بنك الكويت الوطني 2010، دليل العقارات العاملية، 2010، التقرير السنوي للشركة األردنية إلعادة متويل الرهن العقاري، قانون التمويل العقاري املصري لدعم القطاع العقاري 

اجلدول 24: خصائص الرهونات العقارية في دول املشرق
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األراضي الفلسطينية احملتلةسوريالبناناألردنمصر

92,3707,7686,97040,0325,147الطرق )كم، 2000 – 2007(

....8184100النسبة املئوية للطرق املعبدة )2001 – 2007( 

..996721كثافة الطرق )كيلومتر لكل 100 كيلومتر مربع(

1372915216 ..املركبات )لكل 1000 شخص(

16 22 94 29 سيارات الركوب )لكل 1000 شخص(

اجلدول 25: معدل استخدام املركبات في دول املشرق، أعوام مختلفة

املرجع: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العاملية

مرافق الصرف الصحي املطورةمصادر مياه الشرب احملسنة

املناطق الريفيةاملناطق احلضرية اإلجمالياملناطق الريفيةاملناطق احلضرية اإلجمالي

9910098949792مصر

799155737666العراق

969891989897األردن

..100..100100100لبنان

919191899184األراضي الفلسطينية احملتلة

899484969695سوريا

�مجموع املياه العادمة

)متر مكعب / سنوياً(
املياه العادمة املعاجلة )متر مكعب / سنوياً( 

املياه العادمة املعاجلة واملعاد 

استخدامها )متر مكعب / سنوياً(

النسبة املئوية للمياه العادمة 

املعاجلة واملعاد استخدامها

100%2.971 مليون )2000(2.971 مليون )2001(3.760 مليون )2001(مصر

األردن
107.4 مليون )2005( % للمياه املعاجلة: 50 % من 

اإلجمالي )على مستوى الدولة( 

83.5 مليون )2005(

175 مليون )2020(
%80

310 مليون )2001( 165 مليون )1988(لبنان

�4 مليون )2006(
�إمكانية إعادة اإلستخدام : 100 مليون

% معاجلة > %2
50%2 مليون )2006( 

األراضي 

الفلسطينية احملتلة

4 مواقع ملنشآت معاجلة املياه في الضفة الغربية، 
وجميعها غير عاملة، 3 في غزة

10 مليون 

310 مليون )2001(سوريا
550 مليون )2002( حتديداً في دمشق، حلب، 

حمص، الساملية
100%100 % )مبعدل منو 49 % منذ 1993(

اجلدول 26: توافر مصادر مياه الشرب احملسنة ومرافق الصرف الصحي املطورة في عام 2008 )% من األسر(

املرجع: برنامج الرصد إلمدادات املياه واملرافق الصحية املشترك بني منظمة الصحة العاملية واليونيسيف

اجلدول 27: معاجلة املياه العادمة وإعادة استخدامها في دول املشرق

املرجع: اإلحصاءات املائية الصادرة عن الفاو، التقرير 34، 2009
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العالمدول املينا )النامية(سوريااألراضي الفلسطينية احملتلةلبناناألردنمصر 

163,22021,31717,5322,74172,4811,082,56929,205,744اإلجمالي )كيلوطن  من ثاني أكسيد الكربون(

2.43.84.20.773.63.74.5النصيب الفردي

919729..13010186% النمو )1990 – 2005(

سوريا )2001(لبنان )2000(األردن )2001(مصر )2000(

3.65 - 5.48 1.38 1.46 14.9 اخمللفات الصلبة املولدة )مليون طن(

0.6 كغم يومياً )2010(0.5-0.7 كغم يوميا0.7ً-0.85 كغم يوميا0.6ً-1.0 كغم يومياًنصيب الفرد من اخمللفات الصلبة في املناطق احلضرية 

90% )2010(100%95+%30-95%التغطية بخدمات جمع اخمللفات في املدن

2.5-3.5%7%/ سنويا3.0ً%/ سنويا3.2ً%/ سنوياًمعدل زيادة اخمللفات الصلبة 

التكوين املادي للمخلفات الصلبة

65%63%56%60%مواد غذائية / مخلفات عضوية

10%18%16%10%  ورق

12%7%13%12%  بالستيك

4%5%7%3%  زجاج

2%3%5%2%  معادن

7%4%3%13%  أخرى

أسلوب املعاجلة 

>5%8%8%  سماد

>15%8%2%  إعادة  تدوير

>25%46%85%2%  الطمر

<60%37%88%أخرى / مكبات أخرى

اجلدول 29: املعدالت السنوية لالنبعاثات الكربونية على املستوى الوطني

املرجع: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العاملية

اجلدول 30: معدالت تكون ونشوء اخمللفات احمللية

املراجع: برنامج املساعدة التقنية البيئية للمتوسط 2004، الهيئة السورية لشؤون األسرة، حالة سكان سوريا 2008

دول املينا )النامية(   سوريااألراضي الفلسطينية احملتلةلبناناألردنمصر 

905931 8241,2612,219إستخدام الكهرباء )1997 ، كيلوواط للفرد(

6401,4671,435 )2005(1,3841,9702,153إستخدام الطاقة )2007، كيلوواط للفرد(

91.10%89.30%92.50%99.50%88.30%الكهرباء من الوقود األحفوري )% من اإلجمالي(

16.30%10.70%0%7.50%0.40%11.20%الكهرباء من الطاقة املائية )% من اإلجمالي(

 1% )2007(4.20%الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة )% من اإلجمالي(
�9.9 % )شمسية(

 13.7% )أحفورية(
  

 5% كهرباء )2025( ..12% )2020(10% )2020(20% )2020(هدف الطاقة املتجددة )% من اإلجمالي(

9751,254...8431,2541,173إستخدام الطاقة )2007، كغ من معادل النفط للفرد(

واردات الطاقة )الصافي، % من اإلجمالي(
)1997( 49-
)2007( 22-

)1997( 94�

)2007( 96

)1996( 96�

)2007( 95

)1997( 117- 
)2007( 24-

)1997( 150-
)2007( 106-

املراجع: الكتاب األخضر للبنك الدولي 2009؛ "التقرير العاملي حلالة مصادر الطاقة املتجددة"، 2007؛ وزير املياه والطاقة في لبنان، 2010، البيانات اخلاصة بالضفة الغربية وغزة 
مستمدة من بيانات البنك الدولي، مراجعة قطاع الطاقة في الضفة الغربية وغزة، 2007، وهي بيانات عام 2003.

اجلدول 28: معدالت استهالك الطاقة
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التوفيرالتمويلالسياسة الكلية / اإلشراف

مصراجملال

األراضي 

الفلسطينية 

احملتلة

مصرالعالم

األراضي 

الفلسطينية 

احملتلة

مصرالعالم

األراضي 

الفلسطينية 

احملتلة

العالم

اخلدمات االجتماعية

م، إ، ح مممممممممالرعاية االجتماعية 

م، إ، ح مممم، إ، ح مممممماملستشفيات

م، إ، ح مممم، إ، ح مممم، إممالصحة العامة

م، إ، ح مممم، إ، ح مممم، إمماجلامعات 

م، إ، ح مممم، إ، ح مممم، إممالتعليم الثانوي

م، إ، ح مممم، إ، ح مممم، إممالتعليم اإلبتدائي

م، إ، ح مممم، إ، ح مممم، إمماإلسكان

النقل

م، إ، ح مم، إ، ح مم، إم، إ، ح مم، إ، ح مم، إ، ح مم، إ، ح مم، إ، ح مم، إالنقل احلضري

م، إ، ح مغ ممم، إغ ممم، إغ ممالسكك احلديدية

م، إ، ح مغ ممم، إغ ممم، إغ مماملطارات

م، إ، ح مغ مممغ ممCغ مماملوانئ واملمرات املائية

م، إ، ح مم، إ، ح مم، إم، إ، ح مم، إ، ح مم، إ، ح مم، إ، ح مم، إ، ح مم، إالطرق السريعة في املناطق احلضرية

م، إ، ح مم، إ، ح مم، إم، إم، إ، ح مم، إم، إم، إ، ح مم، إالطرق السريعة بني املدن

خدمات املرافق

م، إ، ح مممم، إ، ح مح ممم، إ، ح مممالكهرباء

ح م ح م ح م ح م ح م ح م ح م ح م ح م جمع اخمللفات

ح م ح م إ، ح م ح م ح م إ، ح م ح مح مإ، ح م املياه والصرف الصحي

خدمات أخرى

ح م م، إ، ح مح مح م م، إ، ح مح مح م م، إ، ح مح ماحلماية من احلرائق

ح م غ مغ مح م غ مغ مح م غ مغ مالتدفئة 

ح م م، إC,Pح م م، إم، إح م م، إم، إالري

اجلدول 31: املسؤولية احلكومية لتوفير اخلدمات احلضرية

م = حكومة مركزية، إ = حكومة إقليمية، ح م = حكومة محلية،  غ م = غير مطابق؛ املرجع: توسن ويلماز، 2008

سوريافلسطنيلبناناألردنالعراقمصر

♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂
معدل اإلملام بالقراءة والكتابة )% للمتعلمني فوق 15 عاماً، 2006 - 

)2008
587569868995869391977790

معدل املشاركة في القوى العاملة )% للعاملني من األعمار 15 – 64 

عاماً، 2008(
247614722578247517722282

8^21^2426....102410*13*196% من البطالة )2008(

% من عضوية البرملان )املستقل أو مجلس النواب( لإلناث )2009(
مقعدين )12 

بنظام الكوتا(
266312

6191176% من املناصب الوزارية التي تشغلها النساء )2005(

% من إجمالي املشرعني، وكبار املسؤولني واملدراء من النساء )2007 / 
)2008

 1181010

اجلدول 32: معدالت املشاركة في القوى العاملة والسياسة الوطنية لكل من النساء والرجال في دول املشرق

املرجع: البنك الدولي، البيانات اإلحصائية املصنفة حسب اجلنس، شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة، تقرير األمم املتحدة للتنمية البشرية 2009؛ * بيانات عام 2004؛  ^ بيانات 2003
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عدد املهاجرين الدوليني في الدولة 

)2010(
عدد النازحني في الدولة )2008(

معدل الكثافة السكانية املولودة 

في اخلارج )2010(

املتوسط السنوي الصافي للهجرة 

)2010 – 2005(

-0.368,000%97,900مصر

-0.3115,400%83,00039,500العراق

45.950,000%2,973,0002,452,000األردن

-17.82,500%758,000472,600لبنان

-43.62,000%1,924,0001,836,100األراضي الفلسطينية احملتلة

9.8160,000%2,206,0001,567,600سوريا

اجلدول 33: بيانات الهجرة لكل دولة

املرجع: اللوحة احلائطية ملعدالت الهجرة الدولية - إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة 2009 

الدولة
صافي املساعدة اإلمنائية الرسمية املتأتية لعام 2009 

)مليون دوالر(
�التحويالت املالية املتأتية في عام 2009

 )مليون دوالر(
التحويالت املالية )% من إجمالي الناجت احمللي – 2009(

3.8%7 925150مصر

15.8%7613597األردن

21.9%6417558لبنان

2.0%2451050سوريا

اجلدول 34: استالم التحويالت املالية لكل الدولة 

املرجع: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العاملية 2010
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الفصل الثالث

حالة مدن دول املغرب العربي

طرابلس، ليبيا. تعتبر ليبيا الدولة األكثر حتضراً في منطقة املغرب حيث تبلغ الكثافة السكانية في املناطق احلضرية نحو 78 في املائة. © باتريك بوندل / شاتر ستوك



89 السكان وعمليات التحضر 3.1

اجلزائر، بلغ   - العربي  املغرب  دول  في  السكانية  الكثافة  لي  جما إ
في  – 87.9 مليون نسمة1  ، وموريتانيا، واملغرب، وتونس  وليبيا 
التحضر. كما  والتي تتسم جميعها مبستويات عالية من  عام 2009، 
في   83 نحو  ليبيا   في  احلضرية  السكانية  الكثافة  تشكل  أن  يرجح 
املائة من اإلجمالي السكاني بحلول عام 2030، بينما ستسجل املغرب 
املعدل األدنى لها بنحو 69.18 في املائة. أما اجلزائر، فسوف تسجل أعلى 
كثافة سكانية في املناطق احلضرية والتي ستزيد عن 34 مليون نسمة.

تشير التوقعات إلى إحتمالية تدني إجمالي معدالت النمو السكاني 
املائة بحلول عام  تتراوح ما بني 0.5 و 1 في  املناطق احلضرية لكي  في 
السكانية  الكثافة  معدالت  منو  من  وبالرغم  آخر،  جانب  من   .  2030
في املناطق احلضرية ما بني األعوام 2005- 2010 ، إال أن معدالت النمو 
احلضري قد انخفضت الى 2.48 في املائة في اجلزائر ، و2.23 في املائة في 
ليبيا، و 2.27 في املائة في املغرب و1.56 في املائة في تونس. ومن املرجح 

أن تواصل معدالت النمو احلضري انخفاضها في العقدين املقبلني.2
ثمة ضرورة لتنفيذ السياسات الرامية لتوجيه عمليات النمو واحلد 
من نشوء أشكال التنمية غير الرسمية على أطراف املدن إلدارة املدن في 
املنطقة وذلك بالرغم من تدني معدالت الطلب على األراضي احلضرية. 
وهنا، فلم تنجح أية دولة سوى املغرب في صياغة السياسات الفاعلة 
إلدارة النمو احلضري وذلك من خالل إنشاء مدن جديدة على مقربة من 

التجمعات القائمة.

التركزات احلضرية ومعدالت النمو

لوحظت  وقد  ساحلية،  مدن  مبثابة  احلضرية  املناطق  معظم  تعد 
املنطقة،  عواصم  جميع  في  واالقتصادية  الدميوغرافية  الهيمنة 
باستثناء املغرب والتي تعتبر الدار البيضاء مدينتها الرئيسية وليست 

الرباط العاصمة السياسية.
أصغر  أخرى  مدن  توسع  ظل  في  الرئيسية  املدن  أهمية  تراجعت 
حجماً ، باستثناء موريتانيا حيث تشكل الكثافة السكانية في مدينة 
من  املائة  في   25 نسبته  ما  نسمة(  0،8 مليون  )والبالغة  نواكشوط  

من  املائة   في   42 نسبته  ملا  تشكيلها  عن  عدا  السكاني،  اإلجمالي 
مجمل الكثافة السكانية احلضرية. أما في اجلزائر، فقد شكلت الكثافة 
السكانية في كل من مدينتي اجلزائر )2.8 مليون نسمة( ووهران )0.8 
الكثافة  معدالت  إجمالي  من  املائة  في   10 نسبته  ملا  نسمة(  مليون 
الدار  مدن  سكان  شكل  املغرب،  وفي  البالد،  في  احلضرية  السكانية 
البيضاء )3.2 مليون نسمة(، والرباط  )1.8 مليون( نسمة،  وفاس)مليون 
نسمة( ومراكش )0،9 مليون نسمة( ما  نسبته 38 في املائة من إجمالي 
الكثافة السكانية احلضرية، بينما بلغ مجموع الكثافة السكانية في 
كل من مدينتي تونس وصفاقص 1.1 مليون نسمة، أو ما يعادل 16 في 

املائة من إجمالي الكثافة السكانية احلضرية في تونس.3 
السكانية  الكثافة  بلغت  حيث  حتضراً،  الدول  أكثر  ليبيا  تعتبر 
كما   . البالد  في  السكاني  اإلجمالي  من  املائة  في   87 نحو  احلضرية 
يتركز نحو 37 في املائة من سكان املناطق احلضرية في أكبر مدينتني 
أال وهما؛ طرابلس والتي يبلغ عدد سكانها 1.1 مليون نسمة،4 وبنغازي 
تشير  التوقعات  أن  إال  تقريباً.5  نسمة   750000 سكانها  عدد  ويبلغ 
الى20 في  طرابلس  في  احلضر  سكان  عدد  نسبة  تدني  احتمالية  إلى 
بنغازي  مدينتي  من  كل  في  النمو  معدالت  ازدياد  مقابل  تقريباً،  املائة 

ومصراتة.6
سجلت معظم املناطق احلضرية في املغرب وتيرة منو بطيئة نسبياً 
والتي تراوحت ما بني 1 الى 3 في املائة منذ عام 1994 وحتى عام 2004، 
ومناطق  احلضرية  للتجمعات  املتاخمة  املواقع  تسجيل  ظل  في  وذلك 
السواحل للوتيرة األسرع للنمو. كما شهدت املنطقة احلضرية احمليطة 
النمو  متوسط  بلغ  حيث  نسبياً،  متسارعة  منو  وتيرة  البيضاء  بالدار 
السنوي أكثر من 15 في املائة منذ عام 1994 وحتى عام 2004. من جانب 
مقاطعات  من  كل  في  الواقعة  األخرى  احلضرية  املناطق  سجلت  آخر، 
املناطق  طول  على  تقع  والتي  ونادور  – تيمارا،  وشخيرات  – الزاك،  آسا 
وانيزجان–ايت  تانان،  او  )ايدا،  وضواحيها  منطقةأغادير  وفي  الساحلية 
العديد  وتقع  املائة،.7  بني 4 – 5 في  ما  تراوح  سنوي  منو  ملول( معدل 
الطرق  ممرات  أبرز  إمتداد  على  سريعاً  توسعاً  تشهد  التي  املناطق  من 

السريعة.

الشكل 25: املناطق احلضرية وجغرافيا منطقة املغرب العربي

ش القائمة التفسيرية
املناطق احلضرية التي تتجاوز

كثافتها السكانية ٥٠ ألف نسمة
بيانات السكان لعام ٢٠٠٠
٥٠,٠٠٠ - ٥٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠ - ٢,٠٠٠,٠٠٠
٢,٠٠٠,٠٠٠ - ٤,٥٠٠,٠٠٠

٤,٥٠٠,٠٠٠ - ١٠,٠٠٠,٠٠٠

كم
٢,٥٠٠ ١,٨٧٥ ١,٢٥٠ ٠

موريتانيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

املرجع: إدارة الشؤون اإلقتصادية واإلجتماعية لألمم املتحدة. 2009. آفاق التحضر في العالم: قاعدة البيانات السكانية املنقحة لعام 2009. نيويورك: األمم املتحدة.
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تقع املناطق األسرع منواً في تونس على السواحل بالقرب من مدينتي 
عروس  وبن  أريانة  محافظتي  من  كل  شهدت  كما  وسوسة.  تونس 
أسرع معدالت النمو ومبتوسط سنوي يتراوح ما بني 4 الى 5 في املائة، 

وتعتبر كلتا هاتني احملافظتني في األساس من ضواحي تونس.8
شهدت اجلزائر نشوء العديد من أشكال التوسع احلضري على هيأة 
إلى  األثرياء  من  العديد  انتقال  ظل  في  وذلك  املدينة،  حول  امتدادات 
اخلاصة.  املركبات  ملكية  معدالت  لزيادة  باإلضافة  الضواحي،  مناطق 
كما لوحظت الزيادة احلاصلة في مساحة األراضي في املدينة مبعدل 4 
في املائة سنوياً، بينما لم تتجاوز معدالت النمو السكاني ملا نسبته 1.5 

و 2008. 9 في املائة فقط، وذلك خالل الفترة ما بني األعوام 1987

التوسع احلضري املنظم

اجلزائر،  من  كل  في  احلضرية  للمناطق  اإلدارية  السياسات  ركزت 
عن  الضغط  لتخفيف  املتوسطة  املدن  تطوير  على  وتونس  واملغرب، 
لعام 2011، تعمل  الوطنية  الرئيسية، وكجزء من خطتها  التجمعات 
اجلزائر على تسليط الضوء األكبر على تطوير املدن املتوسطة، وتوسعة 
البسيطة  املدن  تطوير  واعادة  وحتسني  بناء  إلعادة  باإلضافة  نطاقها، 
والشديدة الفقر والتي مت تشييدها خالل فترة التسعينيات. كما يسعى 
اخملطط الرئيسي احلضري في اجلزائر لتحسني مرافق النقل العام األكثر 
كفاءة، إلى جانب إنشاء مراكز منو جديدة لتحقيق التوازن بني مختلف 

آثار اإلمتداد الناشئة.10
يعمل اجمللس الوطني للتخطيط في ليبيا على تطوير خطط وطنية، 
وتشدد   .2030 عام  بحلول  لتحقيقها  وحضرية  ومحلية،  وإقليمية، 
على   2006 عام  في  إقرارها  مت  والتي  للعمران  الوطنية  اإلستراتيجية 

من  الداخلية  الهجرة  من  واحلد  الهشة،  اإليكولوجية  النظم  حماية 
الصحراء الى الساحل ومن املدن الصغيرة الى األخرى الكبرى، إلى جانب 
تطوير مدن جديدة في كل من طرابلس وبنغازي، وتنشيط وحفظ التراث 
هذه  تنفيذ  أن  بيد  االقتصادي.11  التنوع  مستويات  وتعزيز  العمراني، 
اخلطط  مواءمة  لعدم  نتيجة  بطيئاً  كان  قد  الواسعة  اإلستراتيجيات 
لتعادل النقص في القدرة التخطيطية  احمللية فضالً عن عدم كفاية 

املشاركة الشعبية.12
ثمة حاجة ملحة للتنسيق بني اإلستراتيجيات الوطنية والتدخالت 
احمللية كما هو احلال في ليبيا. كما يتعني تصميم اخلطط بحيث تتالئم 
املصلحة  وأصحاب  القياديني  من  كل  ومبشاركة  احمللية  الظروف  مع 
من  الالزمة  املالية  واملوارد  الكافية  القدرة  تتوفر  أن  ويجب  الرئيسية. 
الوكاالت  بني  التنسيق  لضرورة  باإلضافة  اإلستراتيجيات،  تنفيذ  أجل 

املركزية.
تطوير  على  املغرب  في  الوطنية  العمرانية  اإلستراتيجية  شددت 
املدن كمحركات قادرة على دفع عجلة النمو االقتصادي، وتعزيز أشكال 
التماسك االجتماعي في املناطق احلضرية واالستخدام األمثل للمصادر 
الطبيعية.إضافة إلى ذلك، فقد تضمنت هذه اإلستراتيجية مقترحاً يدعو 
لتحسني األساليب اإلدارية املتبعة من خالل توزيع أفضل للمسؤوليات 
التكاملية بني احلكومات املركزية واحمللية، وإنشاء مرصد حضري متعدد 
التخصصات من أجل توثيق وحتليل مختلف القضايا املرتبطة باجملاالت 

االقتصادية، واالجتماعية، والطاقة في املناطق احلضرية.
أبرز التدخالت األساسية تنفيذ أشكال التحسني احلضري  تضمنت 
التحتية،  البنية  على  التركيز  تتضمن  والتي  الوطني  املستوى  على 
خالل  من  املتدهورة  األحياء  سكان  توطني  وإعادة  العامة،   واملساحة 
تنفيذ برنامج مدن خالية من األحياء املتدهورة، وكذلك جمع ومعاجلة 

الشكل 26: التوسع احلضري في املغرب: املدن اجلديدة املنشأة بالقرب من مدن الرباط – سال، ومراكش، والدار البيضاء، وطنجة
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اإلستراتيجية  تضمنت  ذلك،  على  عالوة  اخمللفات الصلبة والسائلة.13 
نحو  احلضرية  التنميه  عمليات  توجيه  أهدافها  أبرز  ضمن  احلضرية 
اجملاميع  من  15 كيلومتراً  5 الى  مسافة  على  تقع  والتي  اجلديدة  املدن 
مدن  من  بالقرب  جديدة  مدن  أربع  إنشاء  حالياً  يجري  كما  القائمة. 
البيضاء، وطنجة والتي تعمل  شركة العمران  الرباط، ومراكش،والدار 
على تنفيذها، وهي شركة قابضة ذات ملكية عامة،وذلك بهدف نقل 
السكان ممن يعيشون في مناطق سكنية دون املستوى، وكذلك لتوفير 

املزيد من املساكن امليسورة التكلفة.
سعت اإلستراتيجية الوطنية للعمران في تونس واملعتمدة في عام 
1997 إلى حتسني القدرة التنافسية للبالد على املستوى الدولي،  وتعزيز 
التنمية املستدامة للموارد الطبيعية وضمان حتقيق أشكال التماسك 

االجتماعي وحتقيق املساواة.
إدارة  العملية في  الناحية  اإلستراتيجية من  الغاية من هذه  متثلت 
معدالت الكثافة السكانية في املدن الساحلية عبر تطبيق إصالحات 
املناطق   على  التنموية  الضغوط  وتخفيف  التحتية،  للبنية  منسقة 
الهشة بيئياً ، وحتسني مستويات إدارة املوارد املائية الشحيحة، وتطوير 
متاحاً  يكون  بحيث  الوطني  املستوى  على  اجلغرافية  املعلومات  نظام 
ألصحاب املصلحة املشتركة واملعنيني بعمليات اإلدارة احلضرية، وتعزيز 
التسلسل  هذا  إن  احلضرية.  املناطق  في  كفاءة  أكثر  هرمي  تسلسل 
وحتسني  الثانوية،  املدن  تطوير  على  ينطوي  سوف  املطور  الهرمي 

احمللي  الناجت  في  احلضرية  النشاطات  مساهمة  وزيادة  التحتية،  البنى 
املصالح  من  كل  بني  فعالية  أكثر  واتصاالت  روابط  وخلق  االجمالي، 

الريفية واحلضرية.
لألعوام  تونس  في  العمرانية  للتهيئة  التوجيهي  اخملطط  يتضمن 
2008  - 2011  خطة تهدف لتحفيز النمو في املناطق الغربية بعيدا 
اخملطط  هذا  حدد  كذلك،  انخفاضاً.  األكثر  الساحلية  املناطق  عن 
خمسة برامج  للتنمية  احلضرية في املدينة. وكجزء من خطة التنمية 
االقتصادية احلادية عشر )لألعوام 2007 -2011(، عملت احلكومة على 
إعداد اخلطط اخلاصة بتطوير كل من مدن تونس، وصفاقص، وسوسة، 

إلى جانب تطوير احلدائق وحتسني شبكة  الصرف الصحي.14
أصبحت مسألة إدارة عمليات النمو احلضري مبثابة أولوية قومية في 
موريتانيا منذ عام 1995، ولذلك، فقد مت استثمار 270 مليون دوالر أمريكي 
لتنفيذ 50 مشروعاً حضرياً مت متويلها من قبل عدة جهات ممولة ثنائية أو 
متعددة األطراف كجزء من )اإلطار االستراتيجي ملكافحة الفقر( مبا في 
ذلك مشاريع التنمية االقتصادية، وتطوير مرافق البنية التحتية احلضرية 
املناطق شبه احلضرية  العشوائية، وترقية  التركيز على  واخلدمية، مع 
املساكن وتعزيز االطار املؤسسي احلضري. من جانب آخر، مت استثمار ما 
مجموعه 14،8 مليون دوالر امريكي منذ عام 2003 لتطوير املناطق اجملاورة 
في كل من نواكشوط ونواديبو، فضالً عن استثمارات أخرى تقدر بنحو 

5،6 مليون دوالر إلعادة بناء املناطق العشوائية.

مدينة فاس، املغرب. جنحت الدولة في خفض عدد سكان األحياء املتدهورة )مدن الصفيح( بنحو 65 في املائة بني األعوام 1990 - 2010. © روبرتو غينارو / آي ستوك فوتو
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مواردهما تعتمد  على  كبير  بشكل  وليبيا  اجلزائر  من  كل 
الطبيعية، وخصوصاً النفط، بينما لوحظ حتول كل من 
املغرب وتونس من االعتماد على القطاع الزراعي إلى كل من القطاعني 
بذلك  معززة  السياحي،  القطاع  نحو  وحتديداً  واخلدمي،  الصناعي 
النشاطات  معظم  وتتركز  الوطني.  القتصادها  كمحرك  مدنها  دور 
احلضرية  املناطق  في  خاصة  مدن  بضعة  في  املنطقة  في  االقتصادية 

التي تقع على طول الساحل.
أنتجت املدن التونسية أكثر من 80 في املائة من مجمل الثروات، فقد 
أنتجت تونس والتي تعتبر القطب االقتصادي والصناعي الرئيسي، ربع 
الثروات الناشئة في عام 2002 عدا عن توليدها ملا نسبته 69 في املائة 
من مجمل فرص العمل وبخاصة في مجال اخلدمات.15 من جانب آخر، 
ضمن  تونس  في  االقتصادية  النشاطات  من  العديد  متركز  ظل  وفي 
املدن الساحلية ، فقد بذلت الدولة العديد من املساعي الرامية ملعاجلة 
التنمية  لعمليات  الترويج  عبر  الناشئة  اجلغرافي  التوازن  عدم  حالة 
االقتصادية في املدن الداخلية بغية خلق وظائف عمل محلية، خاصة 
التصنيع  إستراتيجية  من  وكجزء  للعمالة.  املصدرة  احملافظات  في 
تكثيف  على  عملت  فقد    ،2016  -2006 لألعوام  البالد  في  املعتمدة 
نشاطاتها االقتصادية اخلاصة بالتصدير وذلك ضمن أقطاب تنافسية 

تقع في مدن محددة.
البنية  مرافق  تطوير  على  الغاية  هذه  لتحقيق  احلكومة  تعمل 
احلوافز  لتقدمي  إضافة  واالتصاالت،  النقل  قطاعي  من  لكل  التحتية 

اخلاصة،  الشركات  وتقوم  اخلاص.16  القطاع  من  للمستثمرين  املالية 
والتي تتمتع بضخ رؤوس األموال إليها من القطاع العام، بتطوير تلك 
وبناء،  تخطيط،  عمليات  عن  مسؤوالً  اخلاص  القطاع  ويعتبر  األقطاب، 

وإدارة كل قطب منها فضالً عن توفير الدعم للصناعات اجلديدة.17
يهيمن قطاع اخلدمات على االقتصاد التونسي، وتعد الدولة األكثر 
هذا  حدث  وقد  العاملي.  االقتصاد  صعيد  على  املنطقة  في  تكامالً 
التكامل في بداية السبعينيات لدى إنشاء برنامج خارجي والذي ساهم 
الصناعات  في  النمو  وحتفيز  املباشرة  األجنبية  االستثمارات  جذب  في 
التصديرية اجلديدة، وحتديداً كالً من صناعات املنسوجات واملالبس. كما 
توجهت تونس في فترة التسعينيات لالنضمام إلى أسواق جديدة في 
في   47 نحو  احلاضر  الوقت  في  الصادرات  وتشكل  التصنيع.20  مجال 
املعدل  احلاصل في  االرتفاع  لوحظ  احمللي، كما  الناجت  إجمالي  املائة من 
احلقيقي إلجمالي الناجت احمللي في بداية عام 2010 لكي يسجل نسبة 
منو تقدر بنحو 4،5 في املائة، وذلك في ظل زيادة الصادرات من املنسوجات 
والبضائع امليكانيكية والكهربائية، بينما تراجع كل من قطاعي الزراعة 
لقطاعات  الالفت  النشاط  لوحظ  فقد  ذلك،  على  عالوة  والطاقة.21 

التعدين والطاقة واخلدمات في اآلونة األخيرة.
تطوير  على  للتنمية  عشر  احلادية  الوطنية  اإلستراتيجية  تركز 
اإلقتصاد املعرفي، وتطوير البنية التحتية لكل من مجاالت املعلومات 
واإلتصاالت ، وإنشاء مراكز التدريب والبحوث، واالهتمام  بحقول العلوم 
مرافق  لتطوير  الهادفة  االستثمارات  تشكل  كما  والتكنولوجيا.22 

املعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس، تركز إستراتيجية التنمية الوطنية في تونس على إنشاء مراكز للتدريب والبحوث مع اإلهتمام بشكل خاص مبجاالت العلوم 
Rais67 © .والتكنولوجيا
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أحد  الراقية  والداخلية  احلضرية  املناطق  بعض  في  التحتية  البنية 
املكونات األساسية ضمن هذه اخلطة.23

ضمن  املغرب  في  والثروات  االقتصادية  األنشطة  معظم  تتركز 
النشاطات  من  املائة  في   80 نحو   وتتركز  حضرية،  جتمعات  خمسة 
الدار  مدن  في  واخلدمات  الصناعة  قطاعي  من  كل  ضمن  االقتصادية 
البيضاء، والرباط، وطنجة. كما تستحوذ هذه النشاطات على 75 في 
من  وبالرغم  أخرى،  ناحية  من  احلضرية.24  العمالة  مجمل  من  املائة 
املائة  البيضاء لكثافة سكانية ال تتجاوز 10 في  الدار  تسجيل مدينة 
األيدي  نسبة  أن  إال  البالد؛  في  السكانية  الكثافة  إجمالي  من  فقط 
املائة، عدا  العاملة في القطاع الصناعي في املدينة قد بلغت 60 في 
كما  عن استحواذها على 55 في املائة من وحدات اإلنتاج في البالد.25 
بني  ما  االقتصادي  القطاع  منو  في  طفيفاً  انخفاضاً  املغرب  سجلت 
عامي 2009 و2010،  بينما تشير التوقعات إلى احتمالية منوه مرة أخرى 
في عام 2011. 26  إضافة لذلك، يعد قطاع اخلدمات القطاع األبرز على 
الصعيد االقتصادي، حيث بلغت حصة هذا القطاع 51.4 في املائة من 
إجمالي الناجت احمللي، مقابل تسجيل كل من قطاعي الصناعة والزراعة 
من  كل  سجل  كما  التوالي.27  على  املائة  31،6  و1.17 في  نسبته  ملا 
القطاع العام والصناعة ما نسبته 20 في املائة من الوظائف احلضرية، 
حيث يعمل معظم سكان املدن في مجاالت التجارة، والبناء، واألعمال 
واخلدمات  املنسوجات،  واإلدارة، وصناعة  االجتماعية،  واخلدمات  العامة، 

الشخصية واحمللية وصناعات أخرى.28
اإلقتصاد  في  إندماجاً  أكثر  األخيرة  السنوات  في  املغرب  أصبحت 
الثنائية  احلرة  التجارة  إتفاقيات  توقيع  أعقاب  في  وذلك  العاملي، 
العربية  احلرة  التجارة  منطقة  وإتفاقية  مد،   � يورو  مثل:  واإلقليمية 
الكبرى، وإتفاقية التجارة احلرة مع الواليات املتحدة األمريكية، وإتفاقية 

أغادير، وإتفاقية التجارة احلرة مع تركيا.
وذلك  للغاية،  طفيفاً  كان  إن تأثير األزمة االقتصادية على ليبيا قد 
ذلك،  عن  عدا  العاملي.  اإلقتصاد  على  لها  احملدود  االنفتاح  ظل  في 
وبالرغم من انخفاض معدل منو إجمالي الناجت احمللي لعام 2009 نتيجة 
أسعار  وانخفاض  األساسية،  السلع  على  الطلب  مستوى  انخفاض 
املائة  إلى 7،4 في  آخر لكي يصل  ارتفاعاً  األوبيك كذلك، لكنه سجل 
في عام 2010، ومن املتوقع أن ينخفض إلى 19 في املائة في عام 2011 
نتيجة لآلثار االقتصادية السلبية الناجتة عن الصراعات. كما يرجح أن 
تسجل معدالت اإلنتاج النفطي ارتفاعاً الى 3 ماليني برميل يومياً بني 
بإنتاج النفط،  النمو غير املرتبطة  عامي 2012 - 2013. 29 أما معدالت 
فقد حافظت على معدل مرتفع بنسبة 6 في املائة في عام 2009 ومن 

املتوقع أن ترتفع مجدداً إلى 7-8 في املائة.
االقتصاد  في  األكبر  احلصة  على  الهيدروكربوني  القطاع  يستحوذ 
الليبي، والذي يشكل 95 في املائة من عوائد التصدير، و 90 في املائة من 
العوائد احلكومية، و70 في املائة من إجمالي الناجت احمللي . إضافة لذلك، 
وضمن املساعي الرامية لتنويع االقتصاد وتخفيض مستويات البطالة، 
وتعزيز  العام  للقطاع  االقتصادية  األهمية  من  للتقليل  ليبيا  توجهت 
االستثمار في القطاع اخلاص، سواء كان ذلك في مجاالت البناء، أوتوليد 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أو الزراعة املستدامة، والسياحة.30 وقد 
ارتفع االستثمار األجنبي املباشر إلى أربعة أضعاف  منذ عام 2005 إلى 
2008. 31 كما جنحت أيضاً املساعي التي بذلتها الدولة لتوسعة نطاق 

اإلستثمارات العامة، وتطوير بنيتها التحتية ومخزونها السكني.

بنغازي  مدينتي  في  لييبا  في  االقتصادية  النشاطات  معظم  تتركز 
وطرابلس. وضمن إطار املساعي الرامية الستقطاب املزيد من مبادرات 
من  العديد  تنفيذ  احلكومة   فتعتزم  املستقبل،  في  اخلاص  القطاع 
مجال  في  واالستثمار  والقانونية،32  اإلدارية  نظمها  في  اإلصالحات 
أعوام33(  خمسة  ملدة  أمريكي  دوالر  مليار   123 )مببلغ  التحتية  البنية 
األولويات  إحدى  تبرز  وهنا،  أفضل،  جغرافي  إقتصادي  توازن  خلق  بغية 
مليون  توفير  في  تتمثل  والتي  احلضرية،  املناطق  في  وبخاصة  الهامة، 

ونصف وظيفة إضافية بحلول عام 2030. 34
للنظام  األساسية  الركيزة  اجلزائر  في  النفطي  اإلنتاج  يعتبر 
اإلقتصادي في البالد، وبالرغم من النمو القوي في القطاع الغير خاص 
بالتعدين، خصوصاً في القطاع الزراعي والذي سجل معدل منو مبقدار 
واألمطار  احلرة،  االئتمانية  القروض  2009 بسبب  عام  في  املائة  17 في 
الوفيرة، وإلغاء ديون املزارع، وإبرام عقود اإلنتاج احلكومية اجلديدة، 35 إال 
أنه قد مت تسجيل انخفاض في النمو االقتصادي بنسبة 0.2 في املائة، 
وذلك من 2.4 في املائة في عام  2008  إلى 2.2 في املائة في عام 2009. 
إلى االنخفاض  التدني احلاصل بشكل رئيسي  أن يعزى هذا  كما ميكن 
املائة مبوجب طلب  النفطي مبقدار 9 في  اإلنتاج  احلاصل في معدالت  
االعتماد  مستوى  من  وللتخفيف  آخر،  جانب  من  األوبك.  منظمة  من 
الصيد،  قطاعات  تعزيز  إلى  أيضاً  احلكومة  توجهت  فقد  النفط؛  على 

والسياحة، واخلدمات والصناعة.36
ومثلما هو احلال في دول أخرى في املنطقة؛ تقع معظم النشاطات 
االقتصادية في اجلزائر في منطقة العاصمة وفقاً للتوزيع التالي: %23 
كخدمات عامة، جامعتان رئيسيتان، أربع مناطق صناعية رئيسية و26 
مجمع أعمال. 37 ومن أجل تخفيف الضغط على وسط املدينة،  عملت 
اإلقليمية   االقتصادية  بالتنمية  خاصة  خطط  إعداد  على  احلكومة 

لتحفيز عمليات النمو خارج العاصمة.
وبنهاية عام 2010، مت توظيف النسبة األكبر من األيدي العاملة في 
قطاع اخلدمات بنسبة 62.4 في املائة، يتبعها قطاع اإلنشاء واألشغال 
15.3 في  بنسبة  الصناعة  قطاع  وفي  املائة،  17.8 في  بنسبة  العامة 
املائة، والزراعة بنسبة 4.5 في املائة. إضافة إلى ذلك، مت توظيف النسبة 
األكبر من األيدي العاملة في القطاعات ااخلاصة أو اخملتلطة بنسبة 62 
كما  العام.  القطاع  في  منها  املائة38  في   38 تعيني  مقابل  املائة  في 
بني  ما  الفت  بشكل   2010 لعام  النشاطات  معدل  في  التباين  لوحظ 

الذكور واإلناث وما بني املناطق احلضرية ومناطق األرياف.
بلغت نسبة األيدي العاملة في مدينة نواكشوط املوريتانية 80 في 
املائة في مجال اإلنشاء، و60 في املائة في قطاع الصناعات التحويلية، 

باإلضافة الستحواذ املدينة على أغلبية وظائف القطاع العام.

الترويج للمدن واحلوافز ذات الصلة

يؤخذ على العديد من دول املغرب وجود بيئات غير مواتية لالستثمارات 
الشركات،  على  الضريبة  معدالت  الرتفاع  نظراً  وذلك  األجنبية، 
والتعقيدات القانونية، ومحدودية فرص احلصول على األراضي والكهرباء 
والتمويل. وقد عملت احلكومة على تنفيذ بعض اإلصالحات كتخفيض 
الضرائب على الشركات، ووضع برامج في اخلارج لتوفير احلوافز الكبيرة 

اجلدول 36: اإلختالفات بني الذكور واإلناث على صعيد معدالت 
املشاركة في القوى العاملة في اجلزائر

اإلناثالذكوراملوقع

16.3%67.5%املناطق احلضرية

9.9%71.5%املناطق الريفية

املرجع: املكتب الوطني لإلحصاء

نسبة التوظيف19النسبة املئوية من إجمالي الناجت احمللي18القطاع

53.749.3اخلدمات

35.333.0الصناعة

11.017.7الزراعة

اجلدول 35: اإلقتصاد التونسي طبقاً للقطاع
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البنية  مرافق  وتطوير  احلكم،  آليات  وتعزيز  للشركات،  املالية  واملزايا 
التحتية.

واالقتصادية  االجتماعية  للتنمية  برنامج  إعداد  عملت املغرب على 
خدمات  على  احلصول  فرص  لدعم  يهدف  والذي   2010  -2008 لألعوام 
التعليم، والصحة، واإلسكان، وتعزيز معدالت النمو وإمكانات االستثمار 
والتصدير، والتركيز على القطاعات األساسية، وزيادة دعم مرافق البنية 
التحتية )كالنقل وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والطاقة(،  وتنفيذ 
الدولة  توجهت  فقد  ذلك،  على  عالوة  كفاءة.39  األكثر  اإلدارة  آليات 
للترويج ملدنها عبر ترويجها للقوى العاملة املاهرة لديها وتقدمي احلوافز 
على تطوير  تونس، عملت مدينة سوسة مؤخراً  للمستثمرين.أما في 
مينائها، باإلضافة إلنشاء مركز للتكنولوجيا،40 وكذلك، توجهت مدينة 

صفاقص لالستثمار في تطوير مرافق بنيتها التحتية.

البطالة

املنطقة  في  البارزة  التحديات  أحد  تشكل  البطالة  ظاهرة  تزال  ال 
وذلك بالرغم من االرتفاع الثابت في النصيب الفردي من الدخل، حيث 
تنعكس تأثيراتها بصورة خاصة على كل من الشباب، والنساء، وخريجي 
مع  التوظيف  جهات  متطلبات  توافق  عدم  ضوء  في  وذلك  اجلامعات، 
مهارات القوى العاملة. وقد سجلت املغرب معدالت أعلى من البطالة 
مقارنة  املائة في عام 2010(41  )بنسبة 12.7 في  املناطق احلضرية  في 
مع املعدالت التي مت تسجيلها في مناطق األرياف)3.3 في املائة للعام 
ذاته(، حيث كان تأثير هذه الظاهرة غير متناسب على شرائح الشباب 

األكثر تعليماً من مجمل السكان.
في   10.6 بنسبة   بطالة  معدل   ،  2010 عام  في  اجلزائر  سجلت 
الريفية،  املناطق  في  املائة  في   8.7 مقابل  احلضرية  املناطق  في  املائة 
في  العمل  عن  العاطلني  من  األكبر  النسبة  الشباب  شكل  حيث 

املدن، وبلغ معدل الباحثني عن فرص عمل في عام 2007 ما نسبته 35 
في املائة من السكان دون سن العشرين عاماً، و30 في املائة من الفئة 
العمرية  الفئة  من  السكان  بني  املائة  في  و22   ،24-20 بني   العمرية 
فقد  إجمالية،  بصورة  املعدالت  بهذه  النظر  ولدى  عاماً.   29-25 بني 
لوحظ تشكيل الشباب دون سن الثالثني عاماً نسبة 71 في املائة من 
 25.6 ذلك  في  مبا  احلضرية،  املناطق  في  العمل  عن  العاطلني  مجمل 
املتكافئ  غير  التأثير  لوحظ  فقد  ذلك،  عن  في املائة من اإلناث.42 عدا 
لظاهرة البطالة في املناطق احلضرية على السكان من ذوي املستويات 

األعلى.43 التعليمية 
بلغ معدل البطالة في املناطق احلضرية في تونس نحو 15 في املائة، 
الريفية  املناطق  في  معدالتها  من  أدنى  كان  لطاملا  الذي  املعدل  وهو 
والتي تراوحت ما بني بني 15-18 في املائة، عدا عن ارتفاع هذه النسبة 
مرتفعة  البطالة  معدالت  بقيت  كما  الذكور.44  بني  منها  اإلناث  بني 
في  تأثيراتها  انعكست  والتي   45  ،2010 عام  في  املائة  13 في  بنسبة 
توجه  ظل  في  وذلك  واملتعلمني،  الشباب  من  كل  على  األول  املقام 
بلغ  حني  في  املاهرة،  غير  للعمالة  العمل  أسواق  في  الطلب  معظم 
معدل العمالة اجلديدة في سوق العمل من حملة الشهادات اجلامعية 
57 في املائة. وبالرغم من اإلستراتيجيات التي تبنتها احلكومة من أجل 

اجلدول 37: معدالت البطالة في اجلزائر حتى نهاية عام 2010

املرجع:املكتب الوطني لإلحصاء – اجلزائر )2011(

املناطق الريفية )%(املناطق احلضرية )%(اجلنس

8.67.2الذكور

18.820.1اإلناث

مت تطوير ميناء سوسة في تونس للمساعدة على تشجيع اإلستثمارات. © مارسني سيسيلكي / آي ستوك فوتو
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األكثر  للعمالة  العمل  فرص  توفير  بهدف  املعرفية  القطاعات  تعزيز 
يزال  القطاع ما  الذي يتم إحرازه في هذا  التقدم  أن  إال  ومهارة،  تعلماً 

ضعيفاً.46
األخيرة،  األعوام  في  موريتانيا  في  اإليجابي  النمو  معالم  لوحظت 
فرص  إيجاد  على  ق��ادراً  يكن  لم  للدولة  االقتصادي  النظام  ولكن 
العمل الكافية الستيعاب العمالة اجلديدة، وبخاصة أولئك من حملة 
الشهادات التقنية أو املهنية، حيث بلغت نسبة  البطالة في املناطق 
الشرائح  من  املائة  في   39.1 ذلك  في  )مبا  املائة  في   32 نحو  احلضرية 
الفقيرة في املدن( ومعظمهم من الشباب.47 كما واصل القطاع العام 
في   32 )بنسبة  العاملة  القوى  من  األكبر  النسبة  على  استحواذه 
املائة(  يليه القطاع التجاري )24،6 في املائة( والقطاع الزراعي وتربية 

احليوانات ) 24.5 في املائة( و 15 في املائة في قطاع اخلدمات. 
 إن معدالت البطالة املرتفعة، ال سيما بني شرائح الشباب واألفضل 
نشوء  وراء  األسباب  أحد  شكلت  قد  العلمي  التحصيل  صعيد  على 
املظاهرات في أواخر عام 2010 ومطلع عام 2011. إضافة لذلك، لوحظ 
التضارب ما بني متطلبات سوق العمل ومهارات القوى العاملة . كما 
إلى  الدخول  فرص  على  القيود  من  املزيد  فرض  لدى  احلال  هذا  تفاقم 
األكثر  للعمال  ممكنة  الهجرة  تعد  لم  بحيث  أوروبا،  جنوب  منطقة 

مهارة ممن وجدوا عمالً في اخلارج.

التعليم

اإللتحاق  صعيد  على  عالية  معدالت  بتسجيل  املنطقة  تتميز 
باملدارس والتحصيل العلمي، خصوصاً في املناطق احلضرية، وباستثناء 
اإلبتدائية  باملدارس  اإللتحاق  معدل  صافي  بلغ  املغرب،  وفي  موريتانيا. 
الوطنية 93.5 في املائة في عام 2007. أما معدالت اإللتحاق بكل من 
املائة  في  بلغت43.4  فقد   ،2007 عام  في  والثانوية  األساسية  املدارس 

بالقراءة  اإلملام  معدالت  في  التباين  لوحظ  كما  املائة.48  في  و17.5 
والكتابة املسجلة ما بني كل من املناطق احلضرية واملناطق الريفية،49 
احلضرية  املناطق  سكان  بني  املتعلمني  نسبة  بلغت  مراكش؛  ففي 
 42 نسبته  مبا  مقارنة  املائة،  في   71 فوق  فما  أعوام  العشرة  سن  في 
الريفية، فضالً عن وجود فرص تعليم أفضل في  املائة في املناطق  في 

املناطق احلضرية.50
بلغ معدل االلتحاق باملدارس االبتدائية في تونس 97.4 في املائة لكل 
من الذكور واإلناث  في عامي 2008/2007، 51 وفي ذات الفترة، بلغ املعدل 
اإلجمالي لاللتحاق بالتعليم الثانوي 88 في املائة للذكور و96 في املائة 
لإلناث، و27 في املائة للذكور و40 في املائة لإلناث في مرحلة التعليم 
التعليم للسكان  من عمر 6-14 سنة في  بلغ  معدل  العالي.52 كما 
العالي  التعليم  بلغت معدالت  بينما  املائة،  97،8 في  العاصمة  تونس 

للسكان من عمر 19-24 سنة 30.7 في املائة .53 
متكنت ليبيا في عام 2010 من حتقيق هدف تعميم التعليم االبتدائي، 
باملدارس  االلتحاق  صعيد  على  مرتفعة  معدالت  لتسجيل  باإلضافة 
الثانوية والتي بلغت 94 في املائة. عالوة على ذلك، فإن معدل االلتحاق 
بالتعليم العالي قد جتاوز 56 في املائة في عام 2009، حيث ميكن أن تعزى 
املكاسب املتأتية على الصعيد التعليمي في املقام األول لتراكم  الثروة 

النفطية  في السنوات األخيرة.54 
في   108 اجلزائر  في  االبتدائية  باملدارس  االلتحاق  معدل  إجمالي  بلغ 
على  عن تسجيل معدالت مرتفعة نسبياً  املائة في عام 2008، فضالً 
صعيد التعليم الثانوي والتي تراوحت ما بني 80-90 في املائة. أما في 
املناطق احلضرية، بلغ معدل االلتحاق باملدارس لألطفال في سن 14-6 
ما  والكتابة  بالقراءة  اإلملام  معدل  بلغ  حني  في  املائة،  في   96.7 عاماً 
نسبته 93.5 في املائة .55 أما على صعيد الشرائح السكانية من عمر 
10 أعوام فما فوق، فقد بلغت هذه املعدالت ما نسبته 87.7 في املائة 

في اجلزائر العاصمة و 84.2 في املائة في وهران.56 

طالب إحدى املدارس في موريتانيا والتي سجلت أدنى معدالت اإللتحاق باملدارس في املنطقة © فريدناند ريوس، مرخصة مبوجب أحد التراخيص التي وضعت نصوصها 
منظمة "كرياتيف كومونز"
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معدالت  ارتفعت   ،2008 لعام  الفقر  الئحة  وحسب   ، موريتانيا  وفي 
التعليم بني الشرائح السكانية في سن 15 عاما فأكثر من 57.5 في 
النسبة  أن   إال  املائة في عام 2008،  املائة في عام 2004 إلى 61.5 في 
املسجلة بني الرجال قد كانت أعلى من تلك املسجلة بني النساء، والتي 
بلغت 70.3 في املائة مقابل 54.4 في املائة، عدا عن ارتفاعها في املناطق 
)بنسبة  الريفية  املناطق  في  عنها  املائة(  في   73.3 )بنسبة  احلضرية 

50.3 في املائة(.57
 

الصحة

على  احلصول  فرص  صعيد  على  احلاصل  التفاوت  أشكال  تنعكس 
املدن،  في  الصحية  اخلدمات  تركز  جانب  إلى  النقية  املياه  إمدادات 
حتى وإن كانت تشهد املزيد من التضاؤل، من خالل املعدالت املتباينة 
لوفيات األطفال حديثي الوالدة واملسجلة في كل من املناطق احلضرية 
فائض  بوجود  العربي  املغرب  منطقة  دول  معظم  وتتسم  والريفية، 
الريفية  املناطق  تعاني  بينما  احلضرية  املناطق  في  األطباء  أعداد  في 
مجال  في  العاملة  الكوادر  في  نقص  من  احلضرية  شبه  واملناطق 

الرعاية الصحية.58 
األطفال  لوفيات  متباينة  معدالت  واملغرب  تونس  من  كل  سجلت 
الرضع والتي تراوحت ما بني 16 و 33 في املائة لكل ألف والدة في املدن، 
وما بني 30 و 55 في املائة لكل ألف والدة في مناطق األرياف.59 إضافة 
 11 أصل  من  مشافي  خمسة  مجموعه  ما  وجود  لوحظ  فقد  لذلك، 
مستشفى، و14 مؤسسة ومركزاً متخصصاً من أصل 21  و49  مركزاً 

صحياً من أصل 2038 مركزاً في مدينة تونس.
سجلت املناطق احلضرية في اجلزائر نسبة أعلى من الوالدات الناجحة 
املناطق  في  املسجلة  تلك  مع  باملقارنة  املؤهلني  اخملتصني  إشراف  حتت 
الريفية. عدا عن ذلك، بلغت نسبة األطفال دون سن اخلمسة أعوام ممن 
يعانون من نقص في األوزان 3.1 في املائة في املدن مقابل 4.4 في املائة 
في املناطق الريفية، في حني سجلت املدن ما نسبته 8.5 في املائة من 
حاالت اإلصابة باإلسهال ملدة أسبوعني بني األطفال مقابل 9.3 في املائة 

في األرياف.60 

السياحة

توجهت حكومات الدول في منطقة املغرب العربي لتطوير القطاع 
الساحلية. وفي  املناطق  في  منه  األكبر  اجلزء  يتركز  والذي  السياحي، 
السياح  من  املائة  في   71 مغربية  مدن  ثالث  استقبلت   ،  2009 عام 
عملت  كما  البيضاء.  والدار  وأغادير،  مراكش،  مدن  من  كل  في  وذلك 
القطاع  لتطوير  إقليمية  خطة  تنفيذ  على  األخيرة  اآلونة  في  املغرب 
في   58 إلى  يصل  لكي  الفنادق  إشغال  معدل  زيادة  بهدف  السياحي 
سوف  القطاع  هذا  في  االستثمارات  أن  كما   .2015 عام  بحلول  املائة 
القدمية  املدن  وتطوير   ، التحتية  البنية  مرافق   تطوير  في  تساهم 

واملواقع األكثر زيارة. 
وتقع معظم املناطق السياحية في تونس على خط الساحل بنسبة 
75 في املائة،61 و تشغل النشاطات السياحية نسبة 18 في املائة من 
منطقة الساحل والتي تتضمن معظمها منتجعات وشاليهات.62 كما 
املائة بني عامي  زيادة في عدد السياح األجانب بنحو 9 في  مت تسجيل 
ذلك،  على  عالوة  واجلزائر.  وليبيا  فرنسا  من  ومعظمهم   2010-2009
2010؛  عام  لبيانات  وفقاً  اإلقامة  ليالي  في  زيادة  تسجيل  من  وبالرغم 
إال أنه قد مت تسجيل انخفاض في عوائد القطاع السياحي.63 من جهة 
عام  في  أعلنت  حيث  السياحي  القطاع  لترويج  ليبيا  توجهت  أخرى، 
2007 إنشاء منطقة خضراء للتنمية املستدامة تقع بني بنغازي وطبرق 
البحر  ساحل  وحلماية  األثرية  املواقع  وحلماية  البيئية،  السياحة  جلذب 
املتوسط من معالم التنمية والتطوير املفرطة. كما يرجح أن تساهم 
توليد  في  التي بلغت قيمتها اإلجمالية 3 مليارات دوالراً  االستثمارات 

نحو 70 ألف فرصة عمل جديدة.64

أطلقت احلكومة اجلزائرية في عام 2008 خطة للتنمية السياحية 
ملدة 15 عاماً،  والتي ركزت على سياحة الصحراء )في كل من مناطق 
واملواقع  الساحلية  املدن  وفي  ومتيمون(،  غرداية،  وجانت،و  متنراست، 
الثقافية في مدن عنابة، واجلزائر العاصمة ، ووهران، وقسنطينة. كما 
فضالً  سياحية،  قرية  و14  جديداً  فندقاً   280 إلنشاء  احلكومة  تهدف 
الوطنية للسياحة  املدرسة  الالزمة إلنشاء  عن توظيف رؤوس األموال 

وعدة مؤسسات تدريبية أخرى.
تخفيض  من  كل  على  املستثمرين  جلذب  املتاحة  احلوافز  اشتملت 
أسعار األراضي، وتطوير مرافق البنية التحتية كإنشاء حلقات السكك 
احلديدية املقترح متديدها في جنوب غرب البالد، وإنشاء مطارات جديدة. 
كما مت توفير القروض ذات مستويات الفائدة املتدنية لتنفيذ مشاريع 
التطوير السياحي، فضالً عن توفير حوافز مالية أخرى كتخفيض قيمة 
الضريبة املضافة من 17 في املائة إلى 7 في املائة، وإعفاء الشركات من 
 37 مبعدل  زيادة  السياحية  اإليرادات  سجلت  كما  التسجيل.65  رسوم 

في املائة تقريباً.

أشكال الفقر، والتفاوت والشرائح الضعيفة في 
املناطق احلضرية

أعلى  معدالت  وتونس  واملغرب،  وموريتانيا،  اجلزائر،  من  كل  سجلت 
املعدالت   أضعاف  ثالثة  أو  ضعفي  نحو  بلغت  والتي  الفقر  النتشار 
70 في  نسبته  املسجلة في املدن. كما سجلت األرياف في املغرب ما 
 ،2007 عام  وفي  البالد،   في  الفقر  معدالت  إجمالي  من  تقريباً  املائة 
بلغت نسبة الفقر في املدن 4.8 في املائة مقارنة مبا نسبته 14.5 في 
في  احلاصل  اإلنخفاض  لوحظ  قد  أنه  إال  الريفية.66  املناطق  املائة في 
ما  الفترة  خالل  الريفية  واملناطق  احلضرية  املناطق  في  الفقر  معدالت 
بني األعوام 2001 وحتى 2007 بنسبة 2.8 في املائة في املدن و10.6 في 
املائة في مناطق األرياف، بينما تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 26 
في املائة من الشرائح السكانية ممن يعيشون في فقر أو أنهم عرضة 

لذلك.67
عام  في  املائة  في   4.1 من  تونس  في  الفقر  معدالت  إنخفضت 
فبالرغم  موريتانيا،  في  أما   68  .2000 عام  في  املائة  في   1 1980 إلى 
من املكاسب الكبيرة التي مت حتقيقها منذ عام 2000، ولكن معدالت 
الفقر املدقع في البالد قد بلغت 25.9 في املائة في عام 2008، مبا في 
ذلك 59.4 في املائة منها في مناطق األرياف و7.7 في املائة في املدن. 
السكانية  الكثافة  نسبة  في  احلاصل  التدني  لوحظ  آخر،  جانب  من 
 29.2 من  نواكشوط  مدينة  في  الوطني  الفقر  خط  دون  تعيش  التي 
بينما    ،2008 عام  في  املائة  في   15.6 إلى   2000 عام  في  املائة  في 
إلى   13.8 من  مدقع  فقر  في  يعيشون  ممن  السكان  نسبة  انخفضت 

4.8 في املائة.69
املناطق  في  املسجلة  التفاوت  معدالت  فإن  املغرب،  وباستثناء 
جيني  معامل  قيم  تراوحت  حيث  نسبياً،  متدنية  كانت  قد  احلضرية 
ما بني 0.34 و0.39 نقطة. إال أنه هذه املعدالت قد باتت تتصاعد في 
الريفية،  واملناطق  احلضرية  املناطق  من  كل  في  األخيرة  السنوات 
معامل  قيمة  بلغت  حيث  البيضاء  ال��دار  مدينة  في  وبخاصة 
األخرى  الدول  عكس  على  وذلك  نقطة،   0.52 مجموعه  ما  جيني 
في املنطقة كتونس مثالً، والتي باتت تسجل انخفاضاً في معدالت 

التفاوت.70
 0.34 من  الفتاً  ارتفاعاً  موريتانيا  في  جيني  معامل  قيم  سجلت 
نقطة في عام 1996 إلى  0.40 نقطة في عام 2008 ، ووفقاً لبيانات 
املسح الذي مت إعداده لعام 2008، مت تسجيل ما نسبته 11.7 في املائة 
احلصول  في  صعوبات  تواجه  والتي  احلضرية  املناطق  في  األسر  من 
في   20.3 مقابل  األساسية  الغذائية  احتياجاتها  من  كفايتها  على 
بينما  األحيان"،  معظم  "في  ذلك  من  تعاني  التي  األسر  من  املائة 
املائة  في   17.2 و   12.6 نحو  نواكشوط  مدينة  في  القيم  هذه  بلغت 

التوالي.71 على 
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حتدياً إن  تشكل  تزال  ال  التكلفة  امليسورة  املساكن  تأمني  مسألة 
في هذه املنطقة، حيث يتوجه العديد من السكان إلى األسواق 
شرعت  فقد  التحدي؛  هذا  وملواجهة  املساكن.  لشراء  الرسمية  غير 
والفقيرة،  العشوائية  املناطق  ترقية  مشاريع  تنفيذ  في  احلكومات 
مالئمة  أكثر  خيارات  لتوفير  جديدة  سكنية  وحدات  لبناء  باإلضافة 
نظراً  بالغة  أهمية  ذات  املسألة  هذه  تعد  حيث  التكلفة،  صعيد  على 
التي  العوامل  التكلفة كأحد  العتبار مسألة توفير املساكن امليسورة 

ساهمت في نشوء الثورات في العالم العربي.

عمليات التحضر العشوائي واالستجابات

املتمثل  التحدي  معاجلة  من  وتونس  املغرب  من  كل  متكنت  لقد 
أشكال  من  للعديد  تنفيذها  عبر  وذلك  العشوائي،  التحضر  بعمليات 
التدخل اجلريئة مبا في ذلك ترقية املساكن وإنشاء الوحدات السكنية 

امليسورة التكلفة.

الفقيرة  املدن  الثمانينيات، من خفض عدد  فترة  املغرب منذ  متكنت 
الفقيرة عبر إنشاء وحدات  املناطق  ترقية  )مدن الصفيح(، فضالً عن  

سكنية جديدة وتوفير األراضي اخملدومة. 
توجهت احلكومة في عام 2003 ملنح القطاع اخلاص مسؤولية أكبر 
على صعيد توفير املساكن امليسورة التكلفة وتوفير االئتمان لألسر ذات 
الدخل املنخفض والتي لم تتمكن من احلصول على قروض في السابق. 
أحياء  بدون  "مدن  برنامج  إطالق  على  احلكومة  عملت  لذلك،  إضافة 
 250 في  التطوير  عمليات  تنفيذ  تضمن  2005 والذي  عام  فقيرة" في 
منطقة سكنية وفي 25 مدينة من خالل عملية تشاركية. كما ركزت 
التي تعاني من معدالت مرتفعة  املناطق  البرنامج على  من خالل هذا 
السكنية.  الظروف  مستوى  وتدني  اخلدمات،  ومحدودية  البطالة،  من 
كما كان لشركة العمران القابضة دوراً كبيراً ضمن هذا املشروع )أنظر 

الصندوق 12 أدناه(.
املدن  في  املتدهورة  األحياء  على  القضاء  من  كذلك  تونس  متكنت 
من  كل  جانب  من  املشاريع  تنفيذ  خالل  من  وذلك  نهائي،  بشكل 

فترة اإلنتخابات في مدينة تونس. تعد تونس أول دولة عربية تعمل على تنظيم اإلنتخابات منذ بداية الربيع العربي، كما متكنت من حتقيق جناح كبير على صعيد احلد من نشوء 
األحياء املتدهورة في املناطق احلضرية © ناتاليا هورا / شاتر ستوك
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عملت تونس واملغرب منذ مطلع الثمانينيات على 

إعداد برامج خاصة للحد من عدد األحياء املتدهورة، 

امليسورة  املساكن  على  احلصول  فرص  وتوسيع 

التكلفة، وحتسني مستوى توفير اخلدمات في املناطق 

تونس  متكنت  فقد  احلاضر،  الوقت  في  أما  احلضرية. 

وذلك  بالكامل،  املتدهورة  األحياء  على  القضاء  من 

عبر تنفيذ برنامج مدار من قبل القطاع العام )وكالة 

التهذيب والتجديد العمراني(.

مت تأسيس هذه الوكالة للعمل حتت إشراف وزارة 

تتمثل  حيث  الترابية،  والتهيئة  واإلسكان  التجهيز 

احلضرية،  املناطق  تأهيل  وإعادة  ترميم  في  مهمتها 

وتعزيز عمليات التطوير العقاري. كما تولت الوكالة 

عمليات  على  السيطرة  مهمة  تأسيسها  منذ 

األحياء  في  الظروف  وحتسني  العمراني،  الزحف 

دون  الهامشية  املستوطنات  وتنظيم  القدمية، 

املساكن  لبناء  القروض   وتوفير  املطلوب،  املستوى 

وتطويرها، وتوفير اخلدمات األساسية مبا في ذلك كالً 

الصحي  الصرف  ومرافق  الشرب،  مياه  إمدادات  من 

للشرائح  سيما  ال  الصحية،  واملرافق  وامل��دارس، 

الوكالة  نفذت  كما  احلضرية.1  املناطق  في  الفقيرة 

 2000 عامي   بني  العمرانية  املشاريع  من  العديد 

دوالراً  مليون   72 عن  تزيد  إجمالية  بتكلفة   2009 و 

ملا  املعيشية  الظروف  حتسني  في  ساهمت  والتي 

مجموعه مليون و 140 ألف نسمة.

للتنسيق  يعزى  أن  ميكن  التدخالت  هذه  جناح  إن 

الفعال الذي نفذته الوكالة بني مختلف السلطات 

الوكاالت  مع  للتعاون   استعدادها  وحتديداً  العامة، 

ذاته، ال سيما  بحد  كما يعد هذا األمر هاماً  احمللية. 

في  ساهمت  والتي  الالمركزية  التوجهات  ضوء  في 

تفويض العديد من املهام واملسؤوليات إلى السلطات 

احمللية ومنحها دوراً أكبر على صعيد كل من عمليات 

الوكالة  عملت  ذلك،  على  عالوة  واإلدارة.  التخطيط 

لضمان  اخلاص  القطاع  مع  شراكات  إنشاء  على 

التنفيذ الفعال والكفؤ خملتلف البرامج واملشاريع.

التي  املشاريع  متويل  من  املائة  في   65 نحو  يتأتى 

تنفذها الوكالة والتي تستهدف الشرائح ذات الدخل 

املنخفض من صندوق التضامن الوطني، والذي ميكن 

مشاريع  الستكمال  منه  املال  اقتراض  للبلديات 

عن  فضالً  اجملتمع،  ومرافق  احمللية  التحتية  البنية 

املالية الالزمة للوكالة من  إمكانية حتويلها للموارد 

أجل تنفيذ  املشاريع. أما الدعم املتبقي، فيتأتى من 

كل من صندوق اإلسكان والدوائر احلكومية والقطاع 

اخلاص.

بدأت املغرب بتنفيذ تدخالت فاعلة إلعادة توطني 

سكان األحياء املتدهورة، فضالً عن متكنها من حتقيق 

املائة  في   65 بنسبة  األحياء  تلك  عدد  في  خفض 

ذلك،  عالوة على   2. وحتى عام 2010  منذ عام 1990 

عملت شركة العمران، وهي شركة عمومية قابضة 

من  مجموعة  دمج  على   ،2004 عام  في  إنشاؤها  مت 

وكاالت  ثالث  بني   سابقاً  موزعة  كانت  التي  املهام 

حكومية مختلفة ) الوكالة الوطنية حملاربة السكن 

واإلنعاش  والبناء  التجهيز  وشركة  الالئق،  غير 

والبناء(،   للتجهيز  الوطنية  والشركة  العقاري، 

تتضمن   فيما  إقليمياً،  فرعاً   14 خالل  من  وتعمل 

انشتطها أربعة برامج رئيسية وهي:

	••إنتاج السكن االجتماعي بسعر 140 ألف درهم 
املتدهورة  األحياء  لسكان  الواحد  للمنزل  مغربي 

)ضمن برنامج مدن بدون أحياء فقيرة(،
	••إنشاء املساكن في احملافظات اجلنوبية،

	••تطوير املدن اجلديدة. 
العمران  شركة  قامت  املشاريع،  هذه  خالل  ومن 

وقامت  مؤقتة،  مساكن  في  األسر  تسكني  بإعادة 

اجليدة،  اخلدمات  اليها  تصل  ال  التي  األحياء  بتطوير 

إضافة لتنظيمها ملسألة حيازة األراضي في املناطق 

للتوسع  ومناطق  جديدة  مدن  وتطوير  العشوائية 

من  كبير  جزء  تخصيص  ظل  في  وذلك  العمراني، 

األراضي للسكن امليسور التكلفة.

عمليات  استكمال  من  العمران  شركة  متكنت   
ما  الفترة  خالل  سكنية  وحدة  ألف   724 إنشاء 

على  أيضاً  انطوت  والتي   ،2009 و   2004 األعوام  بني 

في  تعيش  كانت  أس��رة   ألف   143 إسكان  إع��ادة 

اخلالية من األحياء  والبلدات  املدن  وزيادة عدد  أكواخ، 

فقد  آخر،  جانب  من   .38 عددها  ليصبح  املتدهورة 

بلغت التكلفة التراكمية للبرنامج في عام 2009 ما 

مجموعه 35.9 مليار درهماً مغربياً ) أي ما يعادل 4.6 

مليار دوالراً(، حيث أجنزت الشركة القابضة في ذلك 

 114459 )منها  سكنية  وحدة  ألف   176843 العام 

ضمن أنشطة التطوير في كل من املناطق احلضرية 

السلطات  من  بتكليف  تنفيذها  مت  والتي  والريفية 

الوطنية واحمللية، إضافة إلى 9627 وحدة سكنية مت 

وحدة  و52757  اخلاص  القطاع  مع  بالتعاون  إنتاجها 

إنتاج شركة العمران(، حيث متت  سكنية أخرى من 

إعادة إسكان 18300 أسرة كانت تعيش في أكواخ. 

عملت شركة العمران في عام 2010 على إعداد 

 ، سكنية  وحدة   107400 ببناء  اخلاصة  اخملططات 

تخصيصها  مت  سكنية  وحدة   33000 ذلك  في  مبا 

للسكان من ذوي الدخل املنخفض، )بسعر 140 ألف 

 17.800 يعادل  ما  او  الواحدة،  للوحدة  مغربي  درهم 

أخرى  سكنية  وحدة   37200 إلى  باإلضافة  دوالراً(، 

لألسر املعتدلة الدخل و 37200 وحدة سكنية للبيع 

العمران   شركة  تعتزم  ذلك،  عن  عدا  السوق.  بسعر 

إعادة إسكان 30 ألف أسرة عائلة تعيش في أكواخ، 

باملدن  لتلتحق  أخرى   وبلدة  مدينة    24 وإضافة  

اخلالية من األحياء املتدهورة .

– مناذج وكالة التهذيب والتجديد العمراني  – جتارب ترقية األحياء املتدهورة والتطوير السكني  الصندوق 12 : تونس واملغرب 

سال، املغرب. مشروع شركة العمران لترقية األحياء املتدهورة في سيدي موسى. © برترامز. مرخصة مبوجب إتفاقيات الترخيص التي وضعت نصوصها منظمة كرياتيف 
كومونز.
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الكثير  في  احلضري  النمو  ألمناط  املراقبون  أشار 

العصور  في  الناشئة  العربية  املدينة  إلى  األحيان  من 

أمثلة  تعتبر  والتي  حلب،  إلى  فاس  من  الوسطى، 

واملتعددة  واملدمجة،  املكتظة،  للمدينة  واضحة 

املدن  بقايا  حتظى  كما  للعيش.  واملالئمة  الوظائف، 

املدينة  بها  حظيت  التي  ذاتها  باجلاذبية  القدمية 

أواخر  ومنذ  ولكن،  الوسطى،  العصور  في  بأكملها 

القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، بات ينظر 

باعتباره  واملكتظ  التقليدي  احلضري  النمط  هذا  إلى 

كأحد األمناط البالية واملناقضة لألمناط احلديثة. 

نظرية  إطار  في  واستنساخها  املدن  إنشاء  إن 

احلضري،  التقسيم  ملبادئ  وفقاً  احلداثية،  التخطيط 

وتنظيم  اخلاصة،  املركبات  على  لالعتماد  والتوجه 

أصبحت  قد  املتدنية  السكانية  الكثافة  ذات  املناطق 

في  املتبع  والنظام  العامة  القاعدة  مبثابة  جميعها 

باملفاهيم  أيضاً  واملدفوعة  العالم،  أنحاء  جميع 

البعيدة،  املدن  وإنشاء  املناطق،  لتقسيم  املستوردة 

واملشاريع الضخمة. عدا عن ذلك، فإن تفشي عمليات 

على  النائية  املناطق  ونشوء  األراضي،  على  املضاربة 

األراضي الصحراوية، وما جنم عنها من مظاهر للزحف 

العمراني قد جعلت املدينة العربية في الوقت احلاضر 

مدينة ذات امتداد أفقي، والتي تفتقر على ما يبدو حلدود 

التوسع املكاني. 

ولدى نشوء العديد من اآلثار غير املتوقعة للمدينة 

احلداثية في مطلع التسعينيات، والتي تضمنت مراكز 

في  الهواء  وتلوث  املرورية،  واالختناقات  املهجورة،  املدن 

فقد  فيه،  مرغوب  غير  نحو  على  اجملزأة  واملدن  املدن، 

املدمجة  املدينة  مبدأ  الغربيون  اخملططون  "اكتشف" 
إيقافه  ميكن  ال  الذي  للنمط  عملي  كبديل  باعتبارها 

واملترامية  املتوسعة،  العواصم  مناطق  نشوء  نحو 

األطراف، ومناطق الضواحي غير املكتملة والتي تفتقر 

ملعيار الفعالية والكفاءة. كما نشأ جدل موسع حول 

اجلديد  "النموذج  باعتباره  اإلدماج  أو  االكتناز  مبدأ 

ومعايير  املفهوم  هذا  توافق  ظل  في  وذلك  للمدن" 

املدينة ذات االنبعاثات الكربونية املتدنية، والتي تتمتع 

بعمليات التنمية احلضرية املستدامة إلى جانب معايير 

الشمولية واإلنصاف. 

وفي عام 2003، مت إنشاء برنامج األمم املتحدة للمدن 

اإلدماج ضمن عمليات احلكم  املدمجة لترجمة مبادئ 

ذلك  اعتبار  من  الرغم  وعلى  اليومية،  احلضرية  واإلدارة 

هذا  ضمن  الناشئة  املناقشات  أبرز  أن  إال  عاملي،  كاجتاه 

فلسفات  من  أساسياً  جزءاً  تشكل  كانت  قد  السياق 

أستراليا  في  وبخاصة  احلديثة،  الغربية  التخطيط 

وبعض أنحاء أوروبا والواليات املتحدة حيث كانت معالم 

املدن املدمجة قليلة ومتباعدة عن بعضها البعض. 

بيد أن مفهوم املدينة املدمجة ال يزال غريباً بالنسبة 

ملعظم اخملططني، ورجال األعمال واملسؤولني احملليني في 

الدول العربية، ممن ال زالوا يواصلون العمل على تشكيل 

مدنهم بأسلوب مختلف، حيث تنتشر مراكز التسوق، 

السيارات،  ومعارض  املغلقة،  السكنية  واجملمعات 

بخطوط  تتميز  التي  الكبرى  واملدن  الضواحي،  ومناطق 

الناشئة في  التوجهات  الطرق السريعة. كما لوحظت 

على  العمل  يتم  حيث  العربية،  اخلليج  دول  منطقة 

ما  حد  إلى  املزدحمة  املدينة  وسط  مناطق  استبدال 

املاضي  القرن  وستينيات  خمسينيات  في  نشأت  والتي 

على  إنشاؤها  يتم  والتي  الشاهقة  الزجاجية  باألبراج 

مساحات واسعة من األراضي الشاغرة، باإلضافة إلنشاء 

مواقف السيارات التي تخلو من أية مالمح بشرية وأية 

هوية عربية. 

املدن  إنشاء  نحو  التوجه  مت  فقد  مصر،  في  أما 

مطلع  منذ  والصحراوية  النائية  املناطق  في  اجلديدة 

على  النمط  هذا  استمرار  لوحظ  حيث  السبعينيات، 

أشار  كما  السكان.  من  املناطق  تلك  خلو  من  الرغم 

أن  إلى   2006 لعام  مصر  في  للسكان  العام  التعداد 

معدل الكثافة السكانية في جميع هذه املدن اجلديدة 

معدل  عن  يقل  ما  أي   - نسمة  ألف   800 يتجاوز  لم 

بعد  وذلك  أشهر،  ستة  ملدة  البالد  في  السكاني  النمو 

توجيه  وإعادة  الضخمة  االستثمارية  املشاريع  تنفيذ 

بهدف  عاماً   30 من  أكثر  طوال  احلضرية  السياسات 

والذي  املغرب،  في  مشابه  اجتاه  وثمة  املدن.  تلك  إنشاء 

ملشاريع  العمومية  العمران  شركة  تنفيذ  في  يتمثل 

إنشاء املدن النائية والتي تقع على مسافات بعيدة عن 

مراكز املدن القائمة في الوقت احلاضر. 

العربية على  الدول  العديد من  تعمل  لذلك،  إضافة 

املنشأ وتطبيقها بحذافيرها،  الغربية  اعتماد االجتاهات 

حيث ميكن االستشهاد هنا مبدينة مصدر في أبو ظبي، 

من  واخلالية  النظيفة  املدن  مشاريع  أحد  متثل  والتي 

الكربون، باإلضافة لتشكيلها ألحد أمثلة التكنولوجيا 

العالية والباهظة التكلفة. كما مييل كل من املهندسني 

التصاميم  لتطبيق  العرب  املعماريني  واملصممني 

التقليدية للمدينة العربية، وهنا، ميكننا مالحظة رواج 

تشكل  ال  التغييرات  هذه  ولكن  الرياح  توربينات  أبراج 

سوى جزء بسيط للغاية ضمن مشهد املدينة العربية 

احلديثة. 

هذا  ضمن  مالحظتها  متت  التي  املفارقات  ومن 

اإلطار توجه املواطنني العاديني في بعض الدول العربية 

إلنشاء األحياء املدمجة بشكل غير مباشر، والتي متثل 

عن  فضالً  باحلياة،  ونابضة  وشمولية،  مكتظة،  أحياء 

متتعها بالكفاءة من حيث استخدام الطاقة، حيث يعد 

الشارع املركز األساسي للحياة في هذه املناطق. 

يطلق على هذه املناطق اسم "املناطق العشوائية"، 

والتي تعتبر كمناطق مكتظة ومخالفة للقانون، فضالً 

العتبارها  األشكال  من  شكل  بأي  نشوئها  رفض  عن 

املناطق  في  للمسؤولني  بالنسبة  كابوس  كأسوأ 

تشكل  تزال  ال  املناطق  هذه  فإن  ذلك،  ومع  احلضرية. 

وقد  العربية.  للمدينة  شهرة  واألكثر  املميزة  السمة 

املناطق  هذه  في  السكانية  الكثافة  معدالت  بلغت 

نسمة،  مليون   12 نحو  الكبرى  القاهرة  مدينة  في 

حيث يتوجه نحو 75 في املائة من سكان القاهرة اجلدد 

لالستقرار في هذه املناطق. 

وال يجدر اعتبار هذه املناطق مبثابة أحد مواطن اخللل 

وذلك في ضوء  القضاء عليها،  والتي ميكن  املدينة  في 

املستقبلية  القاهرة  مدينة  تشكيل  في  مساهمتها 

وغيرها من املدن العربية األخرى. 

ولكن، هل يعني ذلك نشوء توجه للعودة إلى املدينة 

ستكون  هنا  واإلجابة  العربي؟  العالم  في  املدمجة 

املالمح  رفض  من  الرغم  على  وذلك  باإليجاب،  حتماً 

غير الرسمية بأي شكل كان، وبخاصة من قبل النخب 

احلضرية. 

إال أنه ال ينبغي تفسير هذا االجتاه باعتباره كتوصية 

املدينة  في  الرسمية  غير  املظاهر  نشوء  لتشجيع 

العربية املستقبلية، ولكن الرسالة التي ينبغي فهمها 

لنمط  احلضرية  املناطق  سكان  رفض  في  تتمثل  هنا 

حيث  من  مناسبة  غير  تعد  والتي  احلداثية  املدينة 

التكلفة، عدا عن عدم تشكيلها خليار السكن املرغوب 

به. وهنالك العديد من الدروس املستخلصة من مظاهر 

التنمية غير الرسمية، وفي ضوء الوتيرة املتسارعة لنمو 

أن  لنا  األفضل  فمن  احلاضر،  الوقت  في  العربية  املدن 

نتعلم الدروس بسرعة باإلضافة لتطبيق اآلثار املترتبة 

على الدروس التي يقدمها املواطنون في مدننا.

الصندوق 13 : العودة إلى نظام املدينة املدمجة؟

العودة إلى نظام املدينة املدمجة في القاهرة: منطقة باب الوزير، واملنشأة قبل 800 عاماً )يسار(، مقارنة مع هضبة الفسطاط )عزبة خير اهلل(، والتي نشأت بشكل 
عشوائي غير منظم في فترة الثمانينيات )ميني(
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الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية ووكالة التهذيب والتجديد 
الوطنية مؤسسة عمومية  الشركة  تعد  لها. كما  العمراني التابعة 
مت تأسيسها في فترة الثمانينيات، والتي حققت ذروة إنتاجها السنوي 
من املساكن امليسورة التكلفة خالل خطة التنمية السادسة )لألعوام 
سجلت  قد  أنها  بيد  سكنية،  وحدة  ألف   15 مبعدل   )1986  /  1982
وحدة   1500 من   2002 عام  في  السنوي  اإلنتاج  حجم  في  انخفاضاً 

سكنية إلى ألف وحدة سكنية.
املائة من السكان  أقل من 1 في  واعتباراً من عام 2004، مت تصنيف 
بأنهم يعيشون في مساكن ذات مستويات متدنية، حيث حتول االهتمام 
التحتية وترقيتها.  البنية  احلكومي منذ ذلك احلني نحو حتسني مرافق 
عن  املسؤولة  اجلهة  العمراني  والتجديد  التهذيب  وكالة  تعتبر  كما 
أنه  بيد   .)12 رقم  )أنظرالصندوق   . والتطوير  الترقية  مشاريع  تنفيذ 
العشوائية،  املناطق  فإن  املتدهورة،  األحياء  على  القضاء  من  وبالرغم 
التقديرات  هاماً، حيث تشير  تزال تشكل حتدياً  ال  تونس،  في  خصوصاً 
إلى وجود نحو 30  في املائة من اإلنتاج السكني والذي يتم تنفيذه في 

القطاع غير الرسمي.72
إن إنشاء املدن اجلديدة يعد مبثابة عنصر أساسي ضمن اإلستراتيجية 
االزدحام  معدالت  من  التخفيف  إلى  تهدف  احلضرية في املغرب والتي 
وطأة  ترزح حتت  التي  احلضرية  املناطق  منو  ولتشكيل  احلالية،  املدن  في 
أربع  إنشاء  التحضر. كما يجري حالياً  الناشئة عن عمليات  الضغوط 
مدن جديدة على مقربة من كل من مدن الدار البيضاء، وطنجة، والرباط، 

ومراكش.73
ويتمثل الهدف األساسي من إنشاء هذه املدن في كل مما هو آٍت:

تعزيز اجلاذبية االقتصادية ألقطاب النمو، •	
إعادة إيواء سكان مدن الصفيح وتوفير السكن االجتماعي لتحسني  •	

األحوال املعيشية لألسر ذات الدخل املنخفض،
البنية  مشاريع  مع  بالتوازي  جديدة  حضرية  مستوطنات  تطوير  •	

التحتية الكبرى،
تطوير املناطق السياحية والترفيهية واملساحات اخلضراء. •	

بفضل  اليد  مبتناول  التكلفة  امليسورة  السكنية  الوحدات  أصبحت 
مجموعة من أشكال الدعم باإلضافة لتوفير القروض القليلة الفائدة، 
حيث أتيحت الفرصة للراغبني بشراء الوحدات السكنية ذات التكلفة 
املنخفضة للحصول على قروض الرهن العقاري بضمانة صندوق ضمان 
الفئات ذات الدخل احملدود أو غير القار)فوغارمي( والذي مت إنشاؤه في عام 
2004 بهدف تشجيع البنوك على توفير قروض طويلة األمد لألفراد من 
ذوي الدخل املنخفض، وفي منتصف 2009، بلغ مجموع القروض التي مت 
ضمانها من قبل الصندوق 48 ألف قرض بقيمة 7 مليارات درهم مغربي 

)أو ما يعادل 890 مليون دوالراً أمريكياً(.
تعاني ليبيا من النقص املتزايد في املساكن، إال أن احلكومة لم تقدم 
على إنتاج أية وحدات سكنية ميسورة التكلفة منذ فترة الثمانينيات، 
أصحاب  تستهدف  اجلديدة  اإلسكان  مشاريع  معظم  كانت  حيث 

الدخول املرتفعة مبا فيهم املغتربني من مصر والسودان.74 
خاصة  إستراتيجية  اجلزائر  في  والتعمير   اإلسكان  وزارة  أطلقت 
للحد من األحياء املتدهورة في عام 1999 والتي ركزت على خفض عدد 
األحياء املتدهورة من خالل إعادة تطوير مساكن ذوي الدخل املنخفض 
على  احلكومة  عملت  كما  املهمشة.  الفئات  لتوطني  األراضي  وتوفير 
إجراءات  لتنظيم  إضافة  التحتية  البنية  مرافق  ترقية  مشاريع  تنفيذ 
السياسة  تضمنت  حيث  العشوائية،  املناطق  في  األراضي  تسجيل 
172.057 ألف  يبلغ  سكاني  بإجمالي  11 والية  في  65 موقعاً  املتبعة 

نسمة.75
أخرى  خطة  تنفيذ  مت   ،2008 و   2006 األعوام  بني  ما  الفترة  وخالل 
موزاية للتطوير احلضري والتي تضمنت هدم ما يزيد عن 12 ألف وحدة 
وحدة  مليون   1.2 إنشاء  على  احلكومة  تعزم  حيث  هشة،  سكنية 
أجل  العام من  للتأجير  340 ألف وحدة سكنية  ذلك  مبا في  سكنية، 
القضاء على الوحدات السكنية الهشة املتبقية والبالغ عددها 561 

ألفاً.76 

ينطوي اإلطار اخلاص مبكافحة الفقر لعام 2008 في موريتانيا على 
)كاخليم  والهشة  العادية   : للمساكن  اثنني  تصنيفني  استخدام 
املائة  في   32.5 تصنيف  مت  حيث  ذلك(،  إلى  وما  والسقائف،  واألكواخ 
من اخملزون السكني ضمن الفئة الهشة في عام 2008، وفي نواكشوط 
لوحدها، تقطن نحو 38.800 ألف أسرة، أو ما يعادل 24.3 في املائة من 
مجمل الكثافة السكانية، في مناطق هشة وغير مستقرة تقع على 

أطراف املدن.77 
 – املدن  في  األحوال  بتحسني  املتواصل  احلكومة  التزام  من  وبالرغم 
املياه، وجمع مياه الصرف الصحي ومعاجلة  على صعيد كل من توزيع 
وإدارة اخمللفات الصلبة - غير أنها لم حترز تقدماً ملحوظاً بسبب ندرة 
كانت   ،2008 عام  ومنذ  الالئق.  غير  السكن  وانتشار  الطبيعية  املوارد 
هناك نحو 70 في املائة من األسر والتي واصلت شراء املياه من موزعني 
املياه  استهالك  نسبة  تتجاوز  لم  حني  في  اخلاص،  القطاع  في  عاملني 
لتراً   18 املنخفض  الدخل  ذات  نواكشوط  أحياء  في  الواحدة  لألسرة 
فقط.78 عدا عن ذلك، مت تسجيل ما معدله 95 في املائة من املساكن 
غير املتصلة بخدمات مرافق الصرف الصحي. إال أنه وبالرغم من تأثيره 
احملدود، ولكن البرنامج األكثر ابتكاراً في موريتانيا قد عمل على معاجلة 
معاً.  واحد  آن  في  الفقر  مستويات  من  واحلد  املساكن  تطوير  مسألة 

)أنظر الصندوق 14(.

املعروض من املساكن والقدرة على حتمل التكاليف

إن املعروض من املساكن امليسورة التكلفة في منطقة املغرب العربي 
ال يزال غير كاٍف لسد معدالت طلب األسر ذات الدخل املنخفض، وعادة 
ما يتم تقييد معدالت العرض في املقام األول نتيجة امللكية احلكومية 
التطوير  وقوانني  امللكية،  تسجيل  نظم  لتعقيدات  ونتيجة  لألراضي، 

التي ال تشجع على بناء الوحدات السكنية اخملصصة لإليجار.
الرسمي  اإلسكان  مجال  في  اخلاصة  االستثمارية  املشاريع  واجهت 
حترير  على  احلكومة  قدرة  عدم  نتيجة  العراقيل  من  في اجلزائر العديد 
التمويل  وتوفير  مدنها  في  املتزايدة  الطلب  معدالت  ملواجهة  األراضي 
اجلزائر  في  املتوسط  الدخل  ذات  األسرة  على  يتعني  حيث  املناسب،79 
العمل على ادخار دخلها ملدة تتراوح ما بني 9 و 12 عاماً لكي يتسنى 
سد  مسألة  ترك  لوحظ  كما  املستوى،80  متوسط  سكن  امتالك  لها 
املساكن  على  احملددوة  أو  املتوسطة  الدخول  ذات  األسر  طلب  معدالت 

للقطاع غير الرسمي .81
املباعة  األراضي  على  الضرائب  خلفض  احلالية  احلكومة  توجهت 
املتأتية من هذا  املنفعة  ولكن   ، املائة  بنسبة 80 في  السكن  ألغراض 
اخلصم ال تعود سوى على الشرائح السكانية ذات املداخيل املتوسطة 
واملرتفعة. من جانب آخر، فإن التمويل اخملصص لدعم األنشطة املرتبطة 
مبجال اإلسكان والذي يعود بالنفع على الشريحة اخلمسية األدنى ضمن 

شرائح الدخل لم يتجاوز ما نسبته 14 في املائة فقط.82
وفي املغرب، وبالرغم من منجزات برامج شركة العمران؛ إال أن العجز 
السكني في املناطق احلضرية ال يزال يقدر بأكثر من مليون وحدة سكنية 
)أي ثلث اخملزون السكني(. ووفقاً لبيانات عام 2007، فقد بلغ عدد األسر 
القاطنة في مدن الصفيح في ذلك العام نحو 610 ألف أسرة، باإلضافة 
لتسجيل ما مجموعه 450 ألف أسرة اخرى والتي تقطن في مساكن 

متداعية أو في مستوطنات غير مخدومة. 
باألسر  دفع  قد  التكلفة  امليسورة  املساكن  في  احلاصل  النقص  إن 
ذات الدخل املنخفض لالنتقال إلى املناطق احمليطة باملدن، حيث لوحظ 
إنشاء أكثر من 30 في املائة من مجمل املساكن في املناطق احلضرية 
فعلى  للمدن،  املتاخمة  املناطق  في  تقع  والتي  الزراعية  األراضي  على 
نحو  البيضاء  الدار  في  السكانية  الكثافة  متوسط  بلغ  املثال،  سبيل 
املناطق  املدينة مقابل 21 أسرة في  الواحد في  71 أسرة  في الهكتار 

احمليطة بها.
يكن  لم  تونس  في  التكلفة  امليسورة  األراضي  تطوير  معدل  إن   
لوحظ  قد  أنه  إال  املساكن،  من  املعروض  كفاية  من  وبالرغم  كافياً، 
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التي  والتصحر  احل��اد  اجلفاف  ح��االت  أدت  لقد 

السبعينيات  فترتي  في  الساحل  منطقة  شهدتها 

في  الرحل  البدو  حياة  تدمير  إلى  والثمانينيات 

إلى  البيئية  للهجرة  كبيرة  بأعداد  دفع  مما  موريتانيا، 

مدينتني  أكبر  وهما  ونواديبو،  نواكشوط  من  كل 

زيادة  نواكشوط  مدينة  سجلت  كما  موريتانيا.   في 

1977 األعوام  بني  ما  السكانية  الكثافة  معدل  �في 

تقريباً،  نسمة   728600 إلى   134700 من   2000 و 

مبعدل منو سنوي يزيد في املتوسط على 7 في املائة. 

كما تضاعف عدد السكان إلى خمس مرات  تقريباً 

في عام  نسمة  ألف   107.900 يبلغ  لكي  نواديبو  في 

في  نسمة  ألف   21.900 مجموعه  مبا  مقارنة   2000

عام 1997. 4 

التدفقات  استيعاب  املدن  على  يتعني  كان  وقد 

أطراف  على  يقيمون  الذين  الرحل  البدو  من  الكبيرة 

املدن.5 ولذلك، مت تصميم هذا البرنامج للتخفيف من 

الصعوبات التي يعاني منها السكان وإلدارة عمليات 

النمو العشوائي للمدن أيضاً.

والتغييرات  البحوث  فريق  أنشأ   ،1998 عام  وفي 

للتضامن  مؤسسة  )GRET(،وهي  التكنولوجية 

الهادف  تويزا  برنامج  دولية،  تعاون  وجمعية  املهني 

امليسورة  املساكن  على  احلصول  فرص  حتسني  إلى 

للسكان  املعيشية   الظروف  ولتحسني  التكلفة 

الفقراء.  وللمهاجرين  املنخفضة  الدخول  ذوي  من 

البرنامج بدعم  2003،  متت توسعة نطاق  وفي عام 

إطار  وضمن  واحلكومة.  الدولي  البنك  من  مالي 

املوريتانية  واملفوضية  الفريق،  بني  ما  التعاون  من 

والدمج،  الفقر،  ومكافحة  االنسان  بحقوق  املكلفة 

مت  احلكومية،  غير  واملنظمات  نواكشوط   وبلدية 

األراضي،  حيازة  بتنظيم  املرتبطة  األولويات  حتديد 

السكن،  الصغيرة لتحسني  القروض  واحلصول على 

مبادرات  وتوفير  الصغيرة،  املشاريع  مبادرات  وخلق 

مرافق  وتطوير  اجملتمع  ألفراد  القدرات  وبناء  التدريب 

التحتية.6  البنية 

كما أثبت املشروع التجريبي األولي إمكانية حتويل 

املستوطنات املهمشة الى أحياء قابلة للحياة، وقد 

من  املشروع  هذا  في  مشاركة  أسرة   130 متكنت 

األراضي  قيمة  وزيادة  مساكنها،  حجم  مضاعفة 

عدا  األولى،  املرحلة  نهاية  في  الربع  بنسبة  واملباني 

القروض عالية  ذلك، فقد كانت معدالت سداد  عن 

جداً )ما يقرب من 100 في املائة(.7 

انتهاء  بعد   2008 عام  في  املشروع  انتهى  وقد 

على  دوالراً  مليون   15 )بقيمة  الدولي  البنك  متويل 

ارتفاع  فإن  آخر،  جانب  من  أعوام(.  خمسة  مدى 

تكاليف البناء ومرافق البنية التحتية قد ساهم في 

زيادة أشكال الدعم الالزمة لتغطية الفجوة اآلخذة 

الشرائح املستهدفة على  في االتساع ما بني قدرة 

حتمل التكاليف وتكلفة األرض والسكن. كما بلغت 

نسبة الزيادة في تكلفة بناء الوحدة األساسية نحو 

أربعة أضعاف خالل الفترة ما بني عامي 1998 و 2005 

أمريكياً(  دوالراً   390( أوقية موريتانية  آالف  من 110 

أمريكي(،   دوالر  ألف   1.413.43( أوقية  ألف   400 إلى 

املشاركني،  مساهمة  تضاعف  من  الرغم  وعلى 

ولكن الزيادة في املعونات املقدمة قد كانت من 27 

إلى 60 في املائة من التكلفة اإلجمالية، مما أدى إلى 

تآكل اجلدوى املالية للبرنامج. 8 

عام  في  البرنامج  انتهاء  من  وبالرغم  ولكن، 

عديدة،  إجنازات  حتقيق  في  ساهم  قد  انه  إال   ،2008

حتى  املنشأة  السكنية  الوحدات  عدد  بلغ  حيث 

نهاية البرنامج ما مجموعه 6500 وحدة. كما أعرب 

عن  فضالً  باألمان،  املتزايد  شعورهم  عن  السكان 

شعورهم باألمن املالي أيضاً، حيث أصبح مبقدورهم 

حتويل األموال املدخرة ألغراض إنشاء املساكن للبدء 

في مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع قائمة ومدرة 

نهاية  في  أخرى  أصول  شراء  لهم  يتيح  مما  للدخل، 

املطاف.

البنائني  مهارات  تعزيز  في  البرنامج  ساهم 

لتحسني  باإلضافة  املساكن،  إنشاء  في  العاملني 

  . التواصل بني كل من العمال، والدائنني،  واملنتفعني

توفير مهارات  البرنامج في  ذلك، ساهم  عالوة على 

التدريب للعاملني في مختلف  اجملاالت؛ مبا في ذلك 

في  التدريب  عن  فضالً  واملنسوجات،  اليدوية  احلرف 
مجال محو األمية.9

تعبئة  عمليات  تيسير  في  البرنامج  ساهم 

التخطيط.10  عمليات  في  وإشراكهم  السكان 

وإنشاء  امللكية،  سندات  إصدار  فإن  لذلك،  إضافة 

كانت  قد  املنازل،  في  واالستثمار  الدائمة  املساكن 

تشجيع  في  جميعها  ساهمت  والتي  عوامل  مبثابة 

من  واحلد  املوقع،  هذا  في  االستقرار  على  السكان 

أطراف  إلى  الفقيرة   لألسر  املتكرر  النزوح  عمليات 

توسع  وتيرة  تشهد  حضرية  منطقة  في  امل��دن 
متسارعة.11

بني  للشراكة  منوذجا  البرنامج   ه��ذا  ط��رح 

ومنظمات  واجملتمعات  واحمللية،  الوطنية  احلكومات 

لتوفير  باإلضافة  واملنظمات غير احلكومية،  التنمية 

املساعدة التقنية وبناء القدرات .كما لوحظ النجاح 

من  وذلك   مراحله،  اولى  في  البرنامج  حققه  الذي 

املنظمة  املناطق  بني  ما  الصلة  على  التركيز  خالل 

والتخفيف من حدة الفقر.

بيد أن التكاليف املرتفعة قد فاقت قدرة كل من 

السكان والسلطات احمللية على حتملها، مما أدى إلى 

تقويض استدامة آليات البرنامج التشغيلية، والتي 

ومع  املتزايد.  لالختالل  لالستجابة  تعديلها  يتم  لم 

ذلك، فإن مفهوم الشراكة ملواجهة التحدي املتمثل 

املناطق احلضرية  الفقر في  التخفيف من وطأة  في 

وحتقيق اإلدماج االجتماعي من خالل حتسني الظروف 

يشكل  يزال  ال  املتدهورة  األحياء  لسكان  املعيشية 

ضمن  احلادي عشر  الهدف  نحو حتقيق  فاعالً  توجهاً 

األهداف اإلمنائية لأللفية.

الصندوق 14 : برنامج تويزا في موريتانيا

نشأت حاجة الستيعاب أعداد كبيرة من املهاجرين البيئيني في مدينة نواكشوط املوريتانية. © أتيال جاندي / شاتر ستوك.
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املنخفض.83  الدخل  ذات  لألسر  اخملصصة  املساكن  في  الكبير  النقص 
وذلك على  العشوائية متواصالً،  املناطق  يزال منو   عالوة على ذلك، فال 
تام  بشكل  العشوائيات  على  القضاء  هدف  الدولة  حتقيق  من  الرغم 
ونهائي في مدينة تونس. ومما يبينه اجلدول 38، فقد بات من الواضح عدم 
التكاليف  حتمل  من  املنخفض  الدخل  ذات  السكانية  الشرائح  متكن 

املترتبة على املساكن في القطاع الرسمي.
تتباين فرص احلصول على السكن والقدرة على حتمل التكاليف على 
لفئة الدخل، حيث تعد شريحة  املستوى اإلقليمي بشكل كبير وفقاُ 
الدخل األعلى والبالغة نسبتها 20 في املائة الوحيدة القادرة على تأمني 
مساكنها من خالل السوق اخلاص، بينما يتعني على الشريحة اخلمسية 
من  أقل  فائدة  بأسعار  السكن  أجل  من  التمويل  على  احلصول  الثانية 
التعاونية  اجلمعيات  من  لكل  احلكومات  توفرها  ما  عادة  والتي  السوق 
وجملموعات أخرى ترغب بتطوير مساكنها اخلاصة. إضافة لذلك، فعادة 
توزيع  لدى  التعاونية  املؤسسات  أو  للجمعيات  األولوية  منح  يتم  ما 
في  السكني  القطاع  لتطور  واخملصصة  للدولة  اململوكة  األراضي 

املناطق احلضرية.
فيمكنها  والرابعة،  الثالثة  اخلمسيتني  بالشريحتني  يتعلق  وفيما 
في  تساهم  التي  احلكومية  البرامج  خالل  من  األراضي  على  احلصول 
األراضي   أسواق  خالل  من  أو  مخدومة،  ومواقع  سكنية  وحدات  توفير 
واألشد  األخيرة  اخلمسية  الشريحة  أن  الرسمي. بيد  غير  القطاع  في 
تتمثل  حيث  األسواق،  تلك  إلى  للوصول  أمامها  فرصة  من  فما  فقراً، 
الوسيلة الوحيدة املتاحة لها في احلصول على األراضي غير املرغوب بها 

وإشغالها بشكل مخالف للقانون على أمل حيازتها في نهاية املطاف 
لألراضي. حيازتهم  آليات  تنظيم  عبر  أو  عليها  املنصوص  احلقوق  عبر 

واملعرضة  املنخفضة  وتلك  اإلنحدار  الشديدة  األراضي  تشكل  كما 
البديل  يتمثل  فيما  بها،  املرغوب  غير  املواقع  أبرز  بعض  للفيضانات 
أو غرفتني في املناطق غير الرسمية   الوحيد لذلك في استئجار غرفة 

مقابل إيجارات مرتفعة للغاية.
في  األراضي  أسعار  بارتفاع  التحديد  وجه  على  الشابة  األسر  تأثرت 
أنحاء  في  أو  ذويهم،  مع  السكن  على  أجبرهم  مما  احلضرية،  املناطق 
املدينة األقدم  واألكثر ازدحاماً. من جانب آخر، فقد لوحظ توجه الشباب 
سكنية  شقق  إيجاد  من  يتمكنوا  حتى  زواجهم  لتأخير  ليبيا  في 

مناسبة.84 
والدار  )الرباط،  املغرب  في  مدن  ست  تضمنت  دراسة  إعداد  مت   
إنفاق  إلى  أشارت  والتي  وأزرو(  غرير،  وبن  وفاس،  ومراكش،  البيضاء، 
الشريحة الربعية ذات الدخل األدنى ملا نسبته 24 في املائة من دخلها 
التي  تلك  من  أعلى  النسبة  هذه  تعد  حيث  املساكن،  على  اإلجمالي 
املائة  في   43 تتمتع  كما  دخالً.85  األعلى  الربعية  الشريحة  تنفقها 
غير  أو  الرسمية  السكنية،  القروض  على  احلصول  بفرص  األسر  من 
الرسمية، فيما تتأتى النسبة األكبر من مصادر التمويل ألغراض تطوير 
املساكن من عمليات االدخار )بنحو 60 في املائة(، ومن ثم من العائلة أو 
عبر احلصول على القروض الرسمية. عدا عن ذلك، فقد لوحظت رغبة 
معظم السكان باالستثمار في كل من األثاث واملعدات املنزلية، يتبعها 

الطالء وصيانة اجلدران أو األرضيات.86

مدينة اجلزائر. تتسم اجلزائر، أكبر دولة في منطقة املغرب العربي، مبحدودية قطاع التمويل العقاري © بيتشوغني دمييتري / شاتر ستوك.

الدار البيضاءمراكشتونس

9.37 – 12.70 دوالر10.49 – 12.89 دوالر11 – 13 دوالرمعدل اإليجار للمتر املربع

1710 – 3072 ألف دوالر1994 – 2489 ألف دوالر2100 – 4100 ألف دوالرمعدل سعر البيع للمتر املربع

2748 ألف دوالر 2748 ألف دوالر3907 ألف دوالرنصيب الفرد من إجمالي الناجت احمللي القومي 

اجلدول 38: متوسط قيم اإليجار وأسعار املبيعات

املصدر: الدليل العاملي للعقار
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الثمانينيات،  العقارية منذ مطلع  القروض  توفير  تونس على  عملت 
تلتها املغرب في منتصف تلك الفترة، عدا عن توفيرها بشكل أكبر في 
اجلزائر في الوقت احلاضر. أما فيما يتعلق باألسر التي لم تنضم للنظام 
بإمكانها  فليس  الالزمة؛  للضمانات  تفتقر  والتي  الرسمي،  املالي 

احلصول على التمويل السكني.
شهدت املغرب منذ عام 2002 تنفيذ العديد من اجلهود الرامية لزيادة 
كما  املساكن.  حتسني  ألغراض  األصغر  التمويل  على  احلصول  فرص 
عملت 12 وكالة لتمويل القروض الصغيرة على خدمة 403.950 ألف 
عميل منذ عام 2004 ومعظمهم من النساء )بنسب تراوحت ما بني 49 
– 68 في املائة حسب املؤسسة(. كما تشير التقديرات إلى وجود فرص 
في املائة تقريباً من  كبيرة للنمو، وذلك في ضوء إمكانية استفادة 50

سكان املناطق احلضرية من تلك القروض.87
من  املائة  في   25 نسبته  ما  اجلزائر  في  السكني  العجز  معدل  بلغ 

الناجت احمللي، وفي ظل تشكيل القروض لنسبة لم تتجاوز 1.5 إجمالي 
في املائة فقط من ذلك اإلجمالي؛ فقد توجهت احلكومة إلى استهداف 
لتلك األسر  لتوفير فرص أفضل  باإلضافة  املنخفض  الدخل  ذات  األسر 

للحصول على االئتمان،88 بيد أن نظم متويل املساكن ال تزال محدودة.
املؤجرة  املساكن  توفير  إلى  والرامية  العامة  للسياسات  وكنتيجة  
وامليسورة التكلفة من خالل امللكية العامة ووضع ضوابط لإليجار، فقد 
ملبانيهم  الالزمة  الصيانة  عمليات  لتأخير  القدمية  املباني  مالك  توجه 
لهم  بالنسبة  البديل  متثل  كما  شاغرة.  إبقائها  على  عملوا  أنهم  أو 
في حتويل استثماراتهم إلى أسواق فرعية أكثر ربحية والتي تستهدف 
انخفاضاً في عدد  ً شرائح محددة كاملغتربني، حيث سجلت ليبيا مثال
احلاصل  االرتفاع  ساهم  حني  في   89  ،2010 عام  في  املؤجرة  املساكن 
في األسعار بعدم متكن الشرائح السكانية ذات الدخل املنخفض من 

الوصول ألسواق اإليجار.90

سكان  من  املائة  في   20 من  أكثر  يتأثر 
واملمارسات  باملبادئ  متفاوتة  بدرجات  العالم 
اإلسالمية، سواءاً من خالل األنظمة الرسمية 
احلال  هو  وكما  الرسمية.  غير  املمارسات  أو 
على  اإلسالمية  املبادئ  تؤثر  مجاالت  بعدة 
من  بالرغم  ولكنها  واملمتلكات.  األراضي 
فإنها  وأهميتها،  الواسع  اجلغرافي  إنتشارها 
الكفاية  فيه  مبا  موثقة  غير  تكون  ما  غالبا 
والقانونية.  الرسمية  غير  النظم  توائم  وال 
وميكن لهذا اخللل ان يؤثر سلبا على نظم إدارة 

األراضي وضمان ملكية االراضي.
ونهج  األراضي  أنظمة  تعترف  ما  ونادراً 
بعض  بأن  العالم  أنحاء  جميع  في  امللكية 
تقدم  أن  ميكن  اإلسالمية  الشريعة  مبادئ 
فرصا لتعزيز حقوق امللكية. وكما هو احلال مع 
احلقوق العرفية واألراضي غير الرسمية، هنالك 
افضل،  بصورة  املناهج  هذه  فهم  إلى  حاجة 
واحلصول على صورة أكثر شمولية عن كيفية 
ومن  مختلفة.  سياقات  في  األراضي  إدارة 
واخلاصة  االسالمية  املباديء  تفسير  املمكن 
وهذا  مختلفة.  عملية  بطرق  االراضي  مبوضوع 

افضل  الديني  اخلطاب  أن  بالضرورة  يعني  ال 
يقترح  لكنه  العلماني،  أو  العاملي  النهج  من 
استراتيجية واقعية حيث من املمكن للمبادئ 
تقدمي  أو  إكمال  باالراضي  املتعلقة  اإلسالمية 

حلول صحيحة في بعض السياقات.
ومنهجي  موحد  واحد  حقل  هناك  ليس 
فإن  ذلك،  ومع  اإلسالمية.  األراضي  لقانون 
املسلمة  اجملتمعات  مع  يتعاملون  الذين  أولئك 
يدركون املالمح الرئيسية املستقاة من املصادر 
اإلسالمية اخملتلفة املتعلقة باألراضي. وتعطي 
الشريعة االولوية ملسألة حماية حقوق امللكية 
فتطبيق  ذلك.  تعزيز  الدولة  سياسة  وعلى 
مللكية  بالنسبة  هام  أمر  اإلسالمية  الشريعة 
كانت  وسواء  املسلمة.  اجملتمعات  في  األراضي 
بصورة  مطبقة  غير  أم  مطبقة  الشريعة 
رسمية في بعض الدول، فإن أنظمة ومفاهيم 
حيازة االراضي تسير حسب الشريعة. وبالرغم 
ثقافة  في  تشترك  اإلسالمية  الدول  أن  من 
الطرق  في  اختالفا  تظهر  انها  غير  واحدة 
تطبيقها  عند  القانونية  واملمارسات  واآلليات 
أن  املهم  فمن  ولذلك  االسالمية.  للقوانني 

نالحظ أن مبادئ الشريعة اإلسالمية املتعلقة 
باألراضي ليست بالضرورة هي ذاتها في جميع 
حتى  تختلف  قد  و  االسالمي  العالم  أنحاء 

داخل البلدان نفسها.
العاملية  االراضي  معدات  شبكة  شرعت 
املتحدة  األمم  برنامج  في  وأمانتها   )GLTN(
قوانني  إعداد  في  البشرية  للمستوطنات 
مبتكرة إلدارة االراضي وحيازتها تعمل لصالح 
بني  الفوارق  وتراعي  للتطور  قابلة  الفقراء، 
هذه  وتشرح   .)www.gltn.net( اجلنسني 
القوانني بإسهاب مجموعة من األنشطة مثل 
األرض  على  البذور  ونثر  البحوث  تعزيز  كيفية 
طرق  وأفضل  باملعدات  اخلاصة  الوثائق  وتقدم 
الستخدامها، كذلك تتحدث عن كيفية تطوير 
املنهجيات املبتكرة واملقترحات، وتنظم حلقات 
مجموعة  دخول  وتسهل  ومشاورات،  عمل 
وتعزز  املصالح،  أصحاب  مدخالت  من  واسعة 
 GLTN وتدرك  التدريب.  خالل  من  القدرات 
احلاجة الى االطالع على بعض املواضيع مبا فيها 
مقترحات  هنالك  أن  إذ  ودينياً،  ثقافياً  املهيأة 
ملكية  ضمان  كيفية  عن  مختلفة  ومقاربات 

األراضي وسهولة احلصول عليها. 
الرؤية اإلسالمية  )GLTN( حسب  بدأ عمل 
التكليف  مع   2004 عام  باألراضي  اخلاصة 
كتاب  صدور  عن  أثمرت  رائدة  أبحاث  بعمل 
والقانون  األرض  وليم"بعنوان  للمؤلفني"سيث 
العالم  في  اإلنسان  وحقوق  امللكية   : واإلسالم 
املتحدة  األمم  برنامج   / برس  زيد  )لندن:  املسلم 
أقره  الذي   )2006 البشرية،  للمستوطنات 
مسلمني  والغير  املسلمني  املصلحة  أصحاب 
األزهر   - اإلسالمية  العلوم  مبحث  فيهم  مبا 
الشريف في مصر. واعتماداً على هذه األبحاث، 
تناولت   2010 عام  في  تدريبية  دورة  عمل  مت 
وحقوق  امللكية  و  اإلسالمية  األراضي  موضوع 
 GLTN برئاسة  اإلسالمي  العالم  في  السكن 
بالتعاون مع جامعة شرق لندن. وفي عام 2011 
مت إصدار كتيب قصير مع هذه املنتجات ،وتتداول 

الشبكة اآلن هذه الكتب على أساس الطلب.
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on Islamic Land ToolsToolsT 4. It specifically calls on
UN-HABITATUN-HABITATUN-HABIT as focal point and GLTNGLTNGL
to garner regional and international support
and resources to consolidate and further
promote the development of Islamic land
tools. Among the endorsers of the study
include the Al Azhar, the leading Islamic
institution and the Government of Egypt.
However, it is proposed that like custom-
ary tools, the development of Islamic land
tools not be seen as an internal matter but
a cross-cultural, interdisciplinary and
global effort. The ownership of the
process by Muslims is important. Equally,
civil society and development partners
must contribute to a process that is inclu-
sive, objective, systematic and transparent.

Professionalizing the Process

The process needs to be representative,
focused, constructive and non-ideological.
Every Islamic professional tool undergoes
the rigorous process as do other tools.
Therefore, consultations between repre-
sentative groups of professional tool devel-
opers, civil society, society, society Islamic scholars, policy
makers and development partners are
needed. Specific inputs of GLTN GLTN GL partners
will stimulate Islamic tool development.
Harmonisation of universal and Islamic
principles, objectives and values enables
systematic identification, upscaling, devel-
opment and evaluation of Islamic tools.
The Islamic tool development process gen-
erally follows the stages similar to develop-
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Contact Information
For further information, please contact the Global Land Tool Network Secretariat: 

GLTN Secretariat, Land and Tenure Section, UN-HABITAT, P.O. Box 30030 Nairobi 00100, Kenya, Tel. +254 (0)20 762 31 16
Fax. +254 (0)20 762 42 56, Email: gltn@unhabitat.org
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the Arab Ministerial Meeting on Urbanisation, Cairo, December 17-18, 2005. It was hosted by the Government of Egypt
and Social Commission for Western Western W Asia (ESCWA), (ESCWA), (ESCW UN-HABITATUN-HABITATUN-HABIT , AT, AT and the League of Arab States.

ing other types of land tools, adjusted to its
distinctive sources, needs and sensitivities.
The relationship between Islamic and
other tools will be explored in order to
facilitate valuable cross-fertilisation
through best practices. The main players
will be the community groups including
grassroots women, tool developers, State
officials and development partners with
the addition of Islamic scholars and
Muslim communities and institutions.
The process will be realised through the
GLTN GLTN GL by the following steps: 

1. Facilitating Islamic Tool Networking 

2. Reviewing Land Tool Frameworks

3. Conducting Islamic Research 
and Analysis

4. Determining Priority Land Tools

5. Promoting Islamic Land Tools Dialogue

6. Mobilising Tool Support of 
Member States 

7. Evaluating Islamic Land Tools 

In operationalising the Islamic land tools
initiative the Global Land Tool Network
needs dialogue, partnership, methodologies,
expertise and resources. GLTN GLTN GL partners and
its development partners, who alits development partners, who alits dev ready work
in these areas, could provide leadership and
direction in order to ‘authenticate’ tools.
This tooling approach could result in far
reaching changes in the protection of land,
housing and property rights in the Muslim
societies all over the world.
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Introduction and

Brief Overview

Most land, property and housing issues

faced by Muslim societies are not dissimi-

lar to those encountered elsewhere, but

strategies and tools often need to be

adapted to these specific contexts. AboutAboutA

20% of the global population is Muslim

(including significant minorities in the

West West W and elsewhere) which is influenced

to varying degrees by Islamic land princi-

ples, either through official systems or

informal practices.1 This impacts land

management systems as well as security of

tenure in various parts of the Muslim

world. However, global approaches to

secure tenure rarely acknowledge that sev-

eral Islamic land principles potentially

offer opportunities for enhancing proper-

ty rights. The objective of the Global

Land Tool Tool T Network (GLTN) (GLTN) (GL Islamic Land

Tools Tools T initiative is to facilitate the develop-

ment of innovative, pro-poor and gen-

dered Islamic land tools which could be

used appropriately in specific contexts.

Three broad challenges face tool develop-

ment in the Muslim world. First, the crys-

tallisation of positive sositive sositiv trategies from the

Islamic land discourse, and best practices

from the Muslim world, need to inform the

tool devetool devetool de lopment process. 
lopment process. 
lopment pr Second, there is a

need to prioritise specific Islamic tools

which can be innovative, pro-poor, pro-poor, pro-poor gen-

dered, affordable and scalable. Third, inter-

face between the various actors i.e tool

developers, grassroots, civil society,society,societ  States,

development partners and scholars – is

needed to harmonise universal, Islamic and

professional land principles. This mecha-

nism proposes how this could be done.

Operationalising Land Tool

Development

Islamic land tool development is not a pref-pref-pref

erence for religious discourse over universal

or secular land approaches. It is a pragmatic

strategy which could enhance the knowlknowlkno -

edge and augment the capacity of GLTNGLTNGL

partners to work more effectively in Muslim

contexts. Though Islamic principles are

influential, they intersect in dynamic ways
 in dynamic ways
 in dynamic ways

with State, customary and and international
international

norms. Hence, their relationship 
relationship 
relationship with

other systems of formal and and informal informal land
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أسواق األراضي احلضرية، واحليازة وحقوق امللكية

بالشريعة اإلسالمية  العربي  املغرب  تأثرت نظم احليازة في منطقة 
القانونية  بالنظم  أيضاً  البالغ  تأثرها  لوحظ  قد  أنه  إال  الفت،  بشكل 
ساهمت  والتي  األوروبي  االستعماري  احلكم  حتت  بها  العمل  بدأ  التي 
بتملك  لألجانب  للسماح  باإلضافة  الفردية،  امللكية  حقوق  تعزيز  في 
دول  عدة  عملت  فقد  االستقالل،  بعد  ما  مرحلة  في  أما  العقارات. 
ساهم  مما  سابقاً،  لألجانب  مملوكة  كانت  التي  العقارات  تأميم  على 
االحتياطي  للمخزون  إضافتها  متت  والتي  واسعة  مساحات  توفير  في 
العام. وضمن هذا اإلطار، ميكن اإلشارة إلى وجود املزيد من املعلومات عن 
العربي  املغرب  التاريخية ملدن منطقة  والطبقات  األراضي  تاريخ حيازة 

في تقرير حالة املدن اإلفريقية لعام 2010 . 91
كل  بني  عامة  بصورة  احلضرية  املناطق  في  األراضي  سوق  ينقسم 
التاريخية،  املراكز  في  الدينية. أما  واملؤسسات  واحلكومة  األفراد،  من 
واخملصصة  األوقاف  أو  الوقف  باسم  املعروفة  العقارات  فتشكل 
في   40 إلى   20 من  يقارب  ما  دينية  أو  تعليمية  أو  خيرية  ألغراض 
من  األوقاف.  وزارات  قبل  من  إدارتها  تتم  والتي  املمتلكات  من  املائة 
إلى  حتويلها  ميكن  فال   ، كوقف  األرض  تعني  ما  ومبجرد  آخر،  جانب 
املنظمات  من  العديد  مبقدور  يعد  لم  أنه  بيد  أبداً،  خاصة  ملكية 
إيرادات منها، مما أدى إلى تدهور في  أو توليد أية  إدارة هذه املمتلكات 

التاريخي. النسيج 
حقوق  بني  متساو  غير  بشكل  اخلاصة  األراض��ي  حيازة  وتنقسم 
الشكل  األخيرة  متثل  حيث  احلرة،  الفردية  وامللكية  واإليجار،  االنتفاع، 
من  الكثير  هنالك  ولكن،  احلضرية،  املناطق  في  األراضي  حليازة  السائد 
نتيجة  املشتركة  امللكية  بخاصية  تتسم  والتي  احلضرية  األراضي 

لقوانني امليراث الشرعية.
وذلك  االنتفاع،  حقوق  على  أيضاً  احلضرية  األراضي  حيازة  تنطوي 
حيث  األرياف،  مناطق  في  شيوعاً  أكثر  يعد  األمر  هذا  أن  من  بالرغم 
يتسنى ألي شخص غير املالك إستخدام العقار لفترة ممتدة من الزمن. 
ملكية  في  حقوقهم  ضمان  احلضرية  املناطق  لسكان  ميكن  كما 
األراضي من خالل إبرام عقود إيجار طويلة األجل والتي متنح املستأجر 
التي مت إدخالها على  حقوق امللكية الكاملة جلميع أشكال التحسني 
أن  فيمكن  ذلك،   على  عالوة  محددة.92  زمنية  فترة  خالل  املمتلكات 
في  اإلقامة  حق  ذلك  في  مبا   ، مشتقة  بحقوق  أيضاً  املستأجر  يتمتع 
مسكن واحلق في استخدام املباني التجارية في مبنى  تعود ملكيته 

ألطراف أخرى.
تعود ملكية جميع األراضي غير اململوكة ملكية خاصة للدولة في 
والغابات،  الصحارى،  ذلك  في  مبا  العربي،  املغرب  منطقة  دول  مختلف 
واألراضي البور، واألراضي الشاغرة التي لم يطالب بها أحد، أو ما يقارب 
من 20  إلى 30 في املائة من مجمل مساحات األراضي.93 كما توجهت 
صعيد  على  فعالية  أكثر  دور  التخاذ  األخيرة  السنوات  في  احلكومات 
توجيه عمليات النمو احلضري نحو األراضي اململوكة للدولة، وبخاصة 

على أطراف املدن في املغرب.
إن حقوق امللكية في بعض دول املغرب العربي تعد محدودة بشكل أو 
بآخر، وضمن املؤشر اخلاص بأعلى مستويات حقوق امللكية ضمن 100 
فئة، فقد حلت املغرب في املرتبة 40 ، في حني حلت اجلزائر في املرتبة 30، 
و ليبيا في املرتبة 10، حيث تعد جميع هذه الدول ضمن مراتب بعيدة 
توجهت  وقد  املنطقة.94  أخرى في  دول  التي سجلتها  املراتب  عن  جداً 
محددة   ،1978 عام  في  امللكية  حقوق  جميع  إللغاء  الليبية  احلكومة 
إعادة  على  عملت  بينما  عائلة،  لكل  واحد  مبسكن  اخلاصة  امللكية 
توزيع الفائض . كما أنه لم يكن مسموحاً ألي فرد العمل على تأجير 
املمارسة  هذه  تعد  حيث  اإليجار،  وجمع  اخلاصة  السكنية  املمتلكات 
تأجير  على  املفروضة  القيود  تخفيف  مت  قد  أنه  إال  للقانون.  مخالفة 
وذلك  أخرى،  قوانني  عن  لتخفيفها  باإلضافة  الحق،  وقت  في  املساكن 
بعدما بدأت البالد تعاني من آثار العقوبات املفروضة عليها من قبل األمم 

املتحدة.95

التمليك والتسجيل

تتسم عمليات إصدار سندات امللكية وتسجيل العقارات في منطقة 
املرتبطة  املرهقة  اإلجراءات  عن  فضالً  تكاليفها،  بارتفاع  العربي  املغرب 
األراضي، وضرائب  والتسجيل، ورسوم  التوثيق  والتي تتضمن رسوم  بها، 
نقل امللكية، وغيرها.96 كما ساهم ذلك في تنفيذ العديد من املعامالت 
السكنية ببساطة لدى كاتب العدل، وما تزال النسبة األكبر من األراضي 
احلضرية غير مسجلة، مما يجعل مسألة تتبع ملكيتها أمراً بالغ الصعوبة.

توجد في املغرب نحو 80 في املائة من األراضي احلضرية غير املسجلة 
رسمياً، مما يحد من قدرة أصحابها على  الوصول إلى سوق الرهن العقاري 
في  أما  البنوك لألراضي غير املسجلة كضمان.97  وذلك في ظل رفض 
ملسح  الوطنية  الوكالة  لدى  املسجلة  العقارات  نسبة  فإن  اجلزائر، 
غياب  فإن  ذلك،  على  عالوة  فقط.   املائة  في   30 تتجاوز  لم  األراضي98 
التسجيل الكامل لألراضي من شأنه املساهمة في زيادة التحدي املتمثل 
أن  املرجح  ومن  فعالية،  األكثر  احلضري  التخطيط  عمليات  حتقيق  في 
تسجيل  تقنية  وإدخال  التسجيل  إجراءات  تبسيط  عمليات  تساهم 

مطورة على املستوى الوطني في زيادة نسبة األراضي املسجلة.99

األراضي احلضرية والسياسة املالية

تعتبر األراضي من أكثر األصول أهمية في منطقة املغرب العربي، وذلك 
في ضوء تضاعف أسعارها كل ثالثة أعوام منذ عام 1970.  بيد أن املعدالت 
السائدة لتخمني األراضي عادة ما تشجع على نشوء عمليات املضاربة. 
من جانب آخر، وضمن املساعي الرامية لضبط استثمارات املضاربة التي 
تساهم في رفع قيم األراضي؛ فقد شرعت احلكومات في مراجعة الضرائب 
األراضي  على  الضرائب  لفرض  باإلضافة  املمتلكات،  على  املفروضة 
املناطق  في  باخلدمات  واملزودة  اخملصصة  األراضي  على  واحلجز  الشاغرة، 

احلضرية اجلديدة في حال عدم تطويرها في غضون عامني أو ثالثة أعوام.
العقاري  القطاعني  على  احلاضر  الوقت  في  األكبر  العبء  بات  لقد 
من  كل  على  الضرائب  فرض  أعقاب  في  وذلك  الرسميني،  والتجاري 
االستخدامات اإلنتاجية والنفعية للممتلكات. كما أن أشكال التوسع 
احلضري الناشئة في األعوام األخيرة لم تؤد إلى أية زيادة مماثلة في األصول 
املنتجة للضرائب نظراً للتباطؤ في عمليات تسجيل امللكية، وبخاصة 

في املناطق العشوائية.
اإليجار  قيمة  على  املفروضة  الضرائب  من  نوعان  املغرب  في  يوجد 
املقدرة: 10% ضريبة ثابتة، وأخرى على الزيادات في قيمة العقار. أما في 
تونس، تبلغ الضريبة املفروضة على املساحات  املأهولة والغير مأهولة من 
حزم األراضي احلضرية نحو 2 في املائة من إجمالي القيمة املقدرة، بينما 
يتم احتساب الضريبة املفروضة على األراضي البور الشاغرة في الوقت 

احلاضر وفقاً لقيمتها الرأسمالية احملتملة.
إن الوتيرة املتسارعة لعمليات التحضر التي أعقبت حالة اجلفاف في 
فترة السبعينيات في موريتانيا قد فاقت قدرة احلكومة على إدارة النمو 
احلضري، إضافة لعدم متكن آليات تنظيم عمليات النمو العشوائي في 
املناطق شبه احلضرية من مواكبتها. من ناحية أخرى، ساهمت عوامل 
في  املعقدة  القانونية  اإلجراءات  إلى  إضافة  املساحية  املعلومات  نقص 
إعاقة عمليات نقل سندات امللكية للسكان، عدا عن ذلك، فلم تتمكن 
السلطات احمللية من إعداد خطط التنمية وتنفيذها نتيجة لعدم وضوح 

مهام التخطيط وعدم كفاية املوارد املالية أيضاً.
الرئيسية  اخملططات  إلعتماد  اإلقليمية  العواصم  جميع  توجهت 
أي  على  توافق  لم  الوطنية  السلطات  أن  إال  2008؛  عام  في  املبسطة 
أنظمة  من  مجموعة  متتلك  والتي  نواكشوط  مدينة  باستثناء  منها، 
التخطيط القابلة للتنفيذ. أما فيما يتعلق باإليرادات احمللية القائمة على 
امللكية، فتكاد تكون معدومة، إضافة لدورها في احلد من قدرة احلكومات 
التحتية األساسية وبخاصة للمناطق  البنية  احمللية على توفير مرافق 
معظم  تتركز  حيث  للمدن  املتاخمة  املناطق  في  القائمة  العشوائية 

أشكال النمو احلضري. 
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النقل اجلماعي

وسائط تعد  باستخدام  أو  األقدام  على  سيراً  التنقل  أساليب 
مختلف  بني  شيوعاً  األكثر  الوسائل  مبثابة  العام  النقل 
السائدة.  الدخل  مستويات  ضوء  في  وذلك  العربي،  املغرب  دول  سكان 
أما في اجلزائر العاصمة، فيتم تنفيذ ثلثي الرحالت باستخدام احلافالت 
والسكك احلديدية، في حني لم تبلغ نسبة الرحالت باستخدام املركبات 
البيضاء،  الدار  الرحالت املسجلة، وفي  الربع من إجمالي  اخلاصة لنحو 
يتم تنفيذ نحو 50 في املائة من الرحالت باستخدام وسائط النقل العام 
فإن  لذلك،  إضافة  اخلاصة.100  املركبات  بواسطة  املائة  في   30 مقابل 
االستثمارات في قطاع النقل املشترك لم تكن مواكبة لوتيرة عمليات 
التحضر، حيث لوحظت أشكال االكتظاظ بني املركبات، عدا عن الفترة 
الزمنية الطويلة التي تستغرقها الرحالت، وعدم وجود أي جداول مؤكدة 
لها. وفي تونس، لوحظ التراجع في متوسط سرعة احلافالت  بنحو 10 
مت  حيث  الالتينية  أمريكا  مع  وباملقارنة  االزدحام.  بسبب  ساعة   / كم 
أن عدد  إال  كل مليون نسمة،  1000 حافلة خلدمة  أكثر من  تخصيص 
 433 يتجاوز  لم  البيضاء  الدار  في  الركاب  خلدمة  اخملصصة  احلافالت 
فاس، مدينة  في   239 و  سال،   - الرباط  في  حافلة   361 مقابل  �حافلة، 

و 107 في طنجة و 508 حافلة في تونس.101
تونس  في  العام  النقل  وسائط  استخدام  معدل  إنخفض 
عام ف��ي  امل��ائ��ة  ف��ي   40 إل��ى   1977 ع��ام  ف��ي  امل��ائ��ة  ف��ي   68 �م��ن 

احلافالت  بواسطة  الرحالت  بلغت نسبة  2002. 102 وبحلول عام 2010، 
املائة منها  ونظام السكك احلديدية اخلفيفة نحو 38% مقابل 58 في 
بواسطة املركبات اخلاصة، وباملثل بلغت نسبة رحالت الركاب بواسطة 
املركبات اخلاصة في طنجة نحو 60 في املائة، بينما متت بقية الرحالت 

بواسطة احلافالت العامة واخلاصة ومركبات األجرة.
من  العام  النقل  وسائط  توفير  يتم  حيث  احلاالت  من  العديد  ثمة 
أو  الصغيرة  الركوب  وحافالت  اخلاصة،  املشتركة  األجرة  مركبات  خالل 
وحافالت  األجرة  تعد مركبات  . كما  الصغيرة  والشاحنات  امليكروباص 
كل  في  احلضري  التنقل  عمليات  في  هام  دور  ذات  الصغيرة  الركوب 
من  املائة  90 في  لنحو  بتشكيلها  وذلك  واجلزائرالعاصمة،  طنجة  من 
مركبات النقل اجلماعي. إال أن هنالك أعداد كبيرة من املركبات اخلاصة، 
والتي يتجاوز عمر بعضها العشرة أعوام والتي تساهم في الوقت ذاته 

في حدوث اإلختناقات املرورية وتلوث الهواء.

التنقل في املناطق احلضرية3.4

الشركة الوطنية للسكك احلديدية التونسية. توجهت الدولة لالستثمار بكثافة في شبكة السكك احلديدية. © رايس 67 املرخصة مبوجب منظمة كرييتف كومونز
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تتسم عمليات إدارة النقل احلضري مبستويات عالية من املركزية مثلما 
تقسيم  ظل  في  وذلك  العامة،  اخلدمات  من  للعديد  بالنسبة  احلال  هو 
املناطق  في  احلديدية  والسكك  والطرق  النقل  وزارات  بني  املسؤوليات 
احلضرية. كما لوحظ التدهور احلاصل في قطاع النقل احلضري ، وذلك في 
ظل غياب أية مؤسسة مسؤولة بشكل خاص عن إدارة وتخطيط النقل، 
ونتيجة أيضاً النحسار اإلمكانات والقدرات ضمن املستويني احمللي والوطني . 
لم تتمكن اجلزائر والتي عانت من احلرب األهلية في الفترة ما بني األعوام 
1991 - 2002، من تنفيذ اخلطط الطويلة األجل في مجال البنية التحتية، 
وقت  يذكر حتى  اهتمام  بأي  ليبيا  العام في  النقل  لم يحظ قطاع  بينما 
قريب، وذلك في ظل تدني أسعار الوقود واستخدام املركبات اخلاصة. كما 
مت تنفيذ اإلصالحات في كل من املغرب وتونس والتي تهدف إليجاد سلطات 
هذه  ولكن  الدولة،  إشراف  حتت  تعمل  والتي  النقل  قطاع  بإدارة  مختصة 

التوجهات ال تزال في بدايتها.
قلة  في  املتمثلة  التحديات  من  العديد  العام  النقل  قطاع  واجه 
منها  تعاني  التي  العجز  أشكال  ضوء  في  وذلك  الكبيرة،  االستثمارات 
النقل  لرسوم  نتيجة  احلكومية  النقل  ملؤسسات  التشغيلية  امليزانيات 
أو  أسطولها  نطاق  توسعة  عن  عجزها  في  بالتالي  ساهم  مما  املدعومة، 
في  24 مدينة  ضمن  إعدادها  مت  التي  الدراسات  إحدى  بينت  حتديثه. كما 
املغرب في عام 2006 استثمار تلك املدن ملا يقدر بنحو31 في املائة من املوارد 

املالية اخملصصة لتطوير مرافق البنية التحتية لقطاع النقل.103
تعي احلكومات بصورة كبيرة أهمية تنفيذ عمليات التخطيط املرتبطة 
األنفاق،  إلنشاء  الالزمة  اخلطط  وضع  على  عملت  وقد  احلضري،  بالتنقل 
من  السريعة.  والقطارات  والترام،  اخلفيفة،  احلديدية  السكك  وخطوط 
هذه  ستحققها  التي  الهامة  التحسني  أشكال  ظل  وفي  آخر،  جانب 
املشاريع؛ إال أن كلفتها وطول مدة جتهيزها  تقلل من قدرتها على التأثير 

في اجتاهات التنمية العمرانية احلالية.
خطة  وضع  على  عملت  والتي  املنطقة  في  املدن  كأولى  تونس  برزت 
القائمة  املترو  أنظمة  تعزيز  احلضري في عام 1999 بهدف  للنقل  رئيسية 
إقليمية  حديدية  سكك  شبكة  وتطوير  اخلفيفة  احلديدية  السكك  ذات 
جديدة، والتي تتميز بعضها بالسرعة الفائقة. وقد مت توفير التمويل الالزم 
للعنصر األول من عناصر شبكة االقطارات السريعة في عام 2010، ولكن 
إضافة  الزمن.  من  عقوداً  يستغرق  سوف  املرحلة  هذه  تنفيذ  من  االنتهاء 
مع  التكامل  وحتقيق  التنفيذ  لعمليات  الطويلة  الزمنية  املدة  فإن  لذلك 
االراضي  لشراء  الفرص  للحكومة  أتاحت  قد  للمدينة  العمرانية  اخلطط 
احلاضر، فيعد  الوقت  أدنى. أما في  بتكاليف  املستقبلية  املشاريع  لتنفيذ 

الشكل 27: معدالت املركبات املسجلة حسب الفئة ، 2007 )106(

املرجع: منظمة الصحة العاملية، "التقرير العاملي عن حالة السالمة على الطرق: حان وقت العمل" 2009
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نظام السكة احلديدية اخلفيفة في الدولة األول من نوعه في إفريقيا، حيث 
يتألف من خمسة خطوط و47 محطة على امتداد أكثر من 32 كيلومتراً.

تعتزم اجلزائر العاصمة إطالق نظام املترو في عام 2012، وهو الثاني من نوعه 
في إفريقيا بعد مصر. كما تعمل املدينة أيضاً على تنفيذ مشروع خط الترام 
مبسافة 23 كيلومتراً، والذي يرجح أن يخدم نحو 185 ألف راكباً يومياً لدى 
االنتهاء منه حتى وإن لم يتم ربطه مبترو األنفاق. كما يجري تنفيذ مشروعني 
السكك  خط  ذلك  في  مبا  اجلزائر،  في  الرئيسية  احلديدية  للسكك  آخرين 
القسطنطينية،  في  و 11 محطة  بطول 8 كيلومترات  اخلفيفة  احلديدية 
وخط ترام بطول 8 كيلومترات و 32 محطة في وهران، ومن املقرر تشغيل كالً 
منهما في عام  2011 أو 2012. من جانب آخر، يجري التخطيط حالياً إلنشاء 
مترو أنفاق في مدينة طرابلس بطول 104 كيلومترات و 73 محطة ركاب، 

والذي يزمع إطالقه يحلول عام 2016.
بتكلفة قدرها 450 مليون  ترام،  املغرب في عام 2011 أول خط  أطلقت 
دوالراً، حيث يربط هذا اخلط املكون من 31 محطة ما بني الرباط العاصمة 
ومدينة سال اجملاورة واللتان تقدر كثافتهما السكانية بنحو 3 ماليني نسمة. 
تنتهي  للنقل  طموحة  خطة  البيضاء  الدار  مدينة  وضعت  لذلك،  إضافة 
بحلول عام  2030  لبناء شبكة  يبلغ طولها 160 كيلومتراً والتي تستند إلى 
أربعة خطوط ترام، وخط للسكك احلديدية في الضواحي وخط مترو األنفاق. 
كما تتألف املرحلة األولى من املشروع من خط ترام بطول 28 كيلومتراً خلدمة 
اجلامعات الرئيسية، واملستشفيات، واملناطق التجارية حيث تقدر التكلفة 
اإلجمالية لهذه املرحلة بنحو 75 مليون دوالراً والتي سيتم إطالقها في عام 

.2012

التنقل الفردي

الى 50  التنقل السائدة ليصل  يزال السير على األقدام مبثابة وسيلة  ال 
في املائة في تونس، و 56 في املائة في اجلزائر وطنجة، بيد أن التوسع السريع  
للمناطق احلضرية قد بات يتطلب املزيد من خيارات التنقل بواسطة املركبات. 
كما أن معدل استخدام املركبات عبر منطقة املغرب العربي ال يزال منخفضاً 
نسبياً مقارنة مع املتوسط العاملي، باستثناء ليبيا، إال أنه قد بات يسجل تزايداً 
سريعاً، و في اجلزائر العاصمة، بلغ مجموع املركبات اخلاصة 100مركبة لكل 
1000 نسمة في عام 2010، مقابل 69 مركبة في عام 1990، وفي تونس وصل 

العدد الى 102 مركبة في عام 2010، مقابل 64 في عام 1994. 104

تهدف  التي  الوطنية  والسياسات  العام  النقل  قطاع  حالة  تدهور  إن 
إلى  التوجه  حتفيز  في  ساهما  قد  اخلاصة  املركبات  استخدام  زيادة  إلى 
استخدام وسائل النقل الفردي، فعلى سبيل املثال، قدمت حكومة تونس 
املركبات في فترة  اإلعفاءات الضريبية وتسهيالت أخرى لتسهيل ملكية 
لتشجيع  املركبات  واردات  حترير  على  اجلزائر  عملت  بينما  التسعينيات، 
اجلزائر  في  اخلاصة  املركبات  أعداد  وتضاعفت  اقتنائها.  على  السكان 
تتجاوز  لم  بينما   ،2009 عام  وحتى   1995 عام  منذ  مرات  ثالث  العاصمة 
نسبة الزيادة في أعداد املركبات العمومية ملا معدله 36 في املائة فقط.105 
املتوسط  من  أقل  تعد  واجلزائري  الليبي  الوقود  تكلفة  فإن  لذلك،  إضافة 
العاملي، بينما يتم تصنيع املركبات الرخيصة لالستهالك احمللي في طنجة.

العربي  املغرب  منطقة  عبر  الواسعة  الطرق  شبكات  إنشاء  ساهم 
من  كل  سجلت  اخلاصة. كما  املركبات  على  الطلب  مستويات  تعزيز  في 
اجلزائر، وليبيا، واملغرب، وتونس أكثر من 268 ألف كيلومتراً من الطرق، حيث 
تراوحت نسبة الطرق املعبدة ما بني 57 و 70 في املائة. أما في موريتانيا، 
في  رئيسي  بشكل  تركزه  عن  عدا  بدائياً  زال  ما  املعبدة  الطرق  نظام  فإن 

مدينة نواكشوط.

السالمة على الطرق

املعدالت  أعلى  بني  املغرب من  الطرق في  الوفيات على   تعتبر معدالت 
الصعيد  على  أما  إفريقيا.  أنحاء  بقية  في  احلال  هو  مثلما  العالم،  في 
اإلقليمي، بلغ عدد الوفيات املسجلة على الطرق أكثر من 11800 شخصاً 
في عام 2007، بينما بلغ مجموع اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق نحو 
180 ألف إصابة. من جانب آخر، سجلت ليبيا ثالث أعلى معدل للوفيات 
في العالم  وذلك في ظل تسجيلها لنحو 40.5 حالة وفاة بني كل 100 ألف 
نسمة، تليها تونس )34.5(،  واملغرب )28.3(، ومن ثم اجلزائر والتي سجلت 
نسبة متقاربة.107 وضمن إطار من املقارنة، بلغ املتوسط العاملي للوفيات 
على الطرق نحو 20.8 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة مقابل 10.3 حالة 
وفاة في الدول ذات الدخل املرتفع.  عالوة على ذلك، وفي ظل نشوء ما بني 50 
و 60 في املائة من احلوادث بسبب املركبات، إال أن احلوادث التي راح ضحيتها 
املشاة قد تراوحت ما بني 15 في املائة في ليبيا، و28 في املائة في املغرب، 
و 32  في املائة في تونس ، مما يسلط الضوء على احلاجة إلى تعزيز سالمة 

األرصفة وممرات الراجلني.108

مركبات األجرة في مدينة نواكشوط، موريتانيا. © غيدو بوترز



التحديات البيئية الناشئة في املناطق احلضرية108 3.5

حتدي ندرة املياه

يقل تعاني  حيث  املياه،  ندرة  من  العربي  املغرب  دول  جميع 
متوسط النصيب الفردي من إجمالي املوارد املائية عن 500 
ملم مكعب في اجلزائر، وليبيا، وتونس، مقابل 1،000 متر مكعب للفرد 
الواحد في املغرب. كما لوحظ استنزاف كل من اجلزائر، واملغرب، وتونس 
ما بني 47 و 65 في املائة من موارد املياه املتجددة، بينما بلغت كميات 

املياه املسحوبة في ليبيا نحو ثمانية أضعاف الكميات املتجددة.109
بالرغم من إمكانية االستفادة من عمليات حتلية مياه البحر ومصادر 
املياه اجلوفية في املناطق الصحراوية، إال أن التكاليف املترتبة عليها تعد 
لتعرفة  معدالت  أعلى  سجلت  التي  العربية  الدول  في  للغاية  باهظة 
املياه. عدا عن ذلك، تراوحت معدالت املياه املستهلكة ألغراض زراعية في 
دول املغرب ما بني 60 و 95 في املائة، وذلك متاشياً مع السياسات الهادفة 
لضمان حتقيق األمن الغذائي.110 من جانب آخر، تواجه جميع دول املغرب 
املائي،  الغذائي واألمن  التبادل ما بني حتقيق األمن  صعوبة في عمليات 
وذلك في ظل تسجيل معدالت منو سكاني تتراوح ما بني 1.5 و 1.8 في 

املائة سنوياً، باإلضافة لزيادة معدالت اإلستهالك في املناطق احلضرية.
األمن  لتحقيق  الزراعية  اإلنتاجية  على  احلفاظ  ألهمية  وإدراك��اً 
سواء،  حد  على  املدن  إلى  األرياف  مناطق  من  الهجرة  وإبطاء  الغذائي 
وضعت احلكومات خططاً متنوعة لتعزيز كفاءة عمليات الري باإلضافة 
وزيادة  احلضرية،  املناطق  في  املياه  استخدام  إعادة  عمليات  تعزيز  إلى 

كفاءة االستخدام.
تتضمن اخلطة اخلضراء لعام 2008 في املغرب مقترحاً يقضي بجعل 
أو  العشرة  لألعوام  للبالد  الرئيسي  االقتصادي  احملرك  مبثابة  الزراعة 
اخلمسة عشر املقبلة من خالل زيادة االستثمار اخلاص في الزراعات ذات 
املردود العالي إلى 400 ألف مزرعة، وتقدمي الدعم العام لعدد يتراوح ما 
بني 600 ألف و 800 ألف مزرعة صغيرة من أجل زيادة اإلنتاجية وتقليل 
الهيدرولوجية  لإلدارة  الوطنية  اخلطة  تركز  كما  الطلب على املياه.111 

موارد  استخدام  كفاءة  وحتسني  املياه،  حتلية  عمليات  على  اجلزائر  في 
املياه، وتقليل الفائض من املياه وإعادة استخدامها ألغراض الري وذلك 

للفترة من عام 2009 وحتى عام 2014.
تهدف اجلزائر على املدى البعيد إلى تطوير خزانات جديدة للمياه ونقل 
املياه من الهضاب العليا. وقد وضعت تونس إستراتيجية خاصة لزيادة 
عمليات إعادة استخدام املياه العادمة بنسبة 50 في املائة ألغراض الري، 
ولزيادة الكفاءة الزراعية، وخفض حصص املياه ألغراض الزراعة بنسبة 
ملشكلة  احللول  إيجاد  من  ليبيا  متكنت  كما  سنوياً.112  املائة  في   1.3
الرملي  احلجر  خزان  إلى  املياه  جلر  قناة  شق  عبر  للمياه  البالغ  الشح 
النوبي، والذي تتشارك فيه مع التشاد ومصر، والذي يساهم في توفير 

إمدادات املياه إلى كل من طرابلس، وبنغازي، وسرت، ومناطق أخرى.

 احلصول على املياه لإلستهالك املنزلي في املناطق 
احلضرية

يتمتع سكان املناطق احلضرية في دول املغرب العربي مبعدالت عالية 
توفيرها  عن  فضالً  الصحي،  الصرف  ومرافق  املياه  إمدادات  من  نسبياً 
بشكل شبه كامل في املغرب وتونس. بيد أنه يرجح عدم متكن اجلزائر 
من حتقيق الهدف اإلمنائي لأللفية واملرتبط بتوفير إمدادات املياه ومرافق 
ممن  السكان  عدد  نسبة  النخفاض  نتيجة  املطورة  الصحي  الصرف 
يتمتعون بفرص احلصول على إمدادات املياه بسهولة، وكذلك باعتبارها 
املطلقة  الزيادة  معدالت  أعلى  تسجل  والتي  املنطقة  دول  أبرز  من 

والنسبية للكثافة السكانية في املناطق احلضرية.
توجهت اجلزائر واملغرب وتونس في الوقت احلاضر العتماد إستراتيجيات 
مختلفة لضمان توفير املياه مستقبالً واحلد من معدالت التلوث، وذلك 
خدمات  توفير  صعيد  على  نسبياً  مرتفعة  ملعدالت  تسجيلها  بعد 
إمدادات املياه. أما في املغرب، تهدف اخلطة الوطنية للصرف الصحي 
لعام 2005  إلى حتقيق  إيصال خدمة الصرف الصحي الى 80 في املائة 

الشكل 28: معدل النصيب الفردي من املوارد املائية املتاحة 
واملسحوبة

املرجع: اإلحصائات املائية الصادرة عن الفاو، 2008
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رجل يبيع املاء على ظهر شاحنة في مدينة طرابلس الليبية، حيث شهدت جميع 

أنحاء املدينة إنقطاعاً إلمدادات املياه. © جي ويكس / فويس أوف أميريكا
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مياه  عن  الناشئ  التلوث  من  واحلد  احلضرية،  املناطق  في  السكان  من 
الصرف الصحي بنسبة 60 في املائة، واستهداف 260 مدينة و النظر 
هذه  تتوخى   ،2009 عام  وبحلول  الصرف.113  مياه  إستخدام  إعادة  في 
األخيرة زيادة عمليات معاجلة مياه الصرف الصحي على مستوى البالد 
إلى 15 في املائة، والتي متثل ارتفاعاً في النسبة املسجلة في عام 2005 
في  املياه  معاجلة  محطات  ستساهم  كما  املائة.114  في   8 والبالغة 
  . توفير اإلمدادات إلعادة استخدامها في كل من املزارع ومالعب الغولف
وباملثل، فثمة هدف مشابه في تونس والذي يتمثل بزيادة معدالت إعادة 
واملناطق  الكبرى  تونس  منطقة  في  املعاجلة  الصرف  مياه  إستخدام 
الساحلية إلى 50 في املائة بحلول عام 2014 وذلك مقارنة مع النسبة 
املسجلة سابقاً والتي بلغت 30 في املائة في عام 2009. 115 كما عملت 
احلكومة اجلزائرية على وضع أولويات جديدة  للحد من جتريد طبقة املياه 
اجلوفية وزيادة عمليات حتلية املياه عبر إنشاء ما يقارب من 13 محطة 

حتلية بحلول عام 2011.
 إن إرتفاع معدالت الفاقد من املياه في اجلزائر –  لتصل إلى 43 في 
املائة في وهران و 51 في املائة في اجلزائر، باملقارنة مع 18 في املائة في 
تونس، و 25 في املائة في الرباط / سال والدار البيضاء، و 7 إلى 20 في 
حتسني  ضرورة  إلى  -  تشير  املتحدة  والواليات  االوروبية  املدن  في  املائة 

عمليات صيانة شبكات التوزيع.116
تتراوح معدالت النصيب الفردي لإلستهالك اليومي للمياه لكي تصل 
من   الرغم  على  لنحو 100 لتراً في اليوم في املغرب العربي،117  وذلك 
تتفاوت  كما  ألخرى.  دولة  من  املعدالت  هذه  في  الكبيرة  االختالفات 
معدالت االستهالك اليومي للمياه في موريتانيا ما بني 18 لتراً / للفرد 
املناطق اخملدومة في  / للفرد في  إلى 40 لتراً  املناطق غير اخملدومة  في 
نواكشوط. أما في ليبيا، فإن معدل النصيب الفردي من استهالك املياه 
يعد أعلى بنحو ضعفي أو ثالثة أضعاف املتوسط اإلقليمي، بالرغم من 
العربي.  املغرب  منطقة  في  احمللية  املياه  ملوارد  معدالت  ألقل  امتالكها 
وتعتبر  تعرفة املياه في الدار البيضاء من بني أعلى املعدالت في املنطقة 

املغربية  املدن  تليها  مكعب،  متر  لكل  أمريكياً  دوالراً   1.03 والبالغة 
األخرى، بينما سجلت تونس أدنى معدالت لتعرفة املياه في املنطقة.118 
وتغطي العوائد تكاليف التشغيل في كل من الدار البيضاء والرباط - 
، مبا في ذلك االستهالك، بينما ال تغطي في وهران وتونس سوى  سال، 
توفير  على  احلكومة  تعمل  حيث  التشغيل  تكاليف  من  املائة  في   90

الدعم للنسبة املتبقية.119 

تغير املناخ

إجتاه   تغيير  في  املناخ  تغير  مساهمة  إمكانية  إلى  التوقعات  تشير 
إنخفاض  إلى  سيؤدي   مما  إفريقيا،  شمال  منطقة  في  الغربية  الرياح 
بحلول  السنوية  األمطار  متوسط  في  املائة  في  إلى12  يصل  شديد 
املغرب  منطقة  مييز  الذي  املعتدل  املناخ  سيصبح  عام 2030، 120 حيث 
الساحلية  أكثر حدة، علماً بأن حاالت اجلفاف الناشئة في املنطقة قد 
باتت تتكرر وعلى نحو متزايد وحاد، بينما ساهمت الفيضانات في تدمير 

احملاصيل الرئيسية في املغرب وتونس.
إن عوامل انخفاض معدالت هطول األمطار، إلى جانب ارتفاع درجات 
اإلنتاجية  معدالت  خفض  في  ستساهم  التبخر،  ومعدالت  احلرارة 
الزراعية والرعوية بنسبة 10 في املائة وقد تصل حسب بعض الدراسات 
منسوب  يرتفع  أن  أيضاً  املتوقع  ومن  املغرب.121  في  املائة  في   40 إلى 
مياه البحر بحيث ينعكس ذلك على املدن الكبرى في شمال إفريقيا، 

وخاصة اإلسكندرية، واجلزائر، والدار البيضاء، وتونس، وطرابلس.
عبر  الغذائي  األمن  مستويات  لتعزيز  العربي  املغرب  دول  توجهت 
تشجيع اإلنتاج الزراعي احمللي منذ فترة السبعينيات، وذلك بالرغم من 
الزراعة 16 في  املياه. ومتثل  للزراعة وموارد  الصاحلة  األراضي  محدودية 
املائة من إجمالي الناجت احمللي في املغرب، و11 في املائة في تونس، و 8 
في املائة في اجلزائر، و1.7 في املائة فقط في ليبيا ، والتي تستورد 75 في 

املائة من احتياجاتها الغذائية.122

تونساجلزائرمكناسمراكشصافيالرباط � سالالدار البيضاء

0.10 – 0.63^ دوالر+0.21 دوالر*0.20 دوالر*0.39 دوالر*0.54 دوالر+0.21 دوالر+1.03 دوالرتعرفة املياه )دوالر / متر مكعب(

اجلدول 39: التعرفة احمللية للمياه

املرجع: تقرير غلوبال ووتر إنتليجنس، مسح تعرفة املياه لعام 2005، * بيانات البنك الدولي لعام 2000 ، ^ بيانات الصحف لعام 2010

الشكل 29: معدالت الكثافة السكانية احلضرية في املناطق الساحلية املنخفضة 123
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النقص  عن  فضالً  املدن،  في  خصوصاً  املياه،  على  الطلب  تزايد  إن 
املياه بشكل  إلى توزيع  املتزايد بسبب فترات اجلفاف الطويلة، سيؤدي 
سكان  مشقة  في  سيتسبب   مما  الزراعية،  املناطق  عن  بعيداً  متزايد 
املدن  إلى  الهجرة  تسارع  عن  عدا  عليها،  للحصول  الريفية  املناطق 
تفاقم  من  تزيد  سوف  املتوقعة  املناخية  التغييرات  أن  كما  واخلارج. 
التحديات احلضرية القائمة على صعيد توفير البنية التحتية املالئمة، 
والسكن، وفرص العمل، واخلدمات االجتماعية، مما سيزيد من احتماالت 

نشوب صراعات اجتماعية وسياسية واقتصادية.

األمن الغذائي

إن أعمال الشغب الناشئة في مختلف أنحاء العالم العربي في عام 
2008 وأوائل العام 2011 تشير بوضوح إلى إمكانية مساهمة مسألة 
وبوجود  لذلك،  إضافة  احلكومات.  استقرار  زعزعة  في  الغذائي  األمن 
خمس دول فقط والتي تساهم في تصدير 73 في املائة من الصادرات 
 6 و  القمح  أنواع  جميع  من  فقط  املائة  18 في  و  احلبوب،  من  العاملية 
، فإن سوق احلبوب العاملي يعد عرضة للتغيرات في  املائة من األرز  في 
حزيران   / يونيو  بني  ما  الفترة  وخالل  والطلب.124  العرض  مستويات 
وديسمبر / كانون أول من عام 2010، سجلت منظمة األغذية والزراعة 
56 في  و  احلبوب،  أسعار  مؤشر  في  املائة  57 في  بنسبة  )الفاو( زيادة 
املائة من الزيادة في مؤشر أسعار الزيوت، و 77 في املائة من الزيادة في 

مؤشرأسعار السكر. 
على  اخملفضة  الضرائب  على  العربي  املغرب  دول  اعتمدت  ولطاملا 
احلبوب واإلعانات الغذائية لضمان القدرة على حتمل التكاليف الغذائية؛ 
حيث تنفق املغرب 0.7 في املائة من إجمالي الناجت احمللي على دعم املواد 
الغذائية مقابل 0.03 في املائة في اجلزائر. عدا عن ذلك، وباعتبار اجلزائر 
كدولة مصدرة للنفط، فإن الفائض املالي للدولة يتيح لها دعم أسعار 
من  تعاني  التي  الدول  في  القدرة  هذه  تتدنى  بينما  الغذائية،  املواد 
أنظمة دعم  آخر، فإن  املغرب. من جانب  احلال في  عجز مالي، كما هو 
املواد الغذائية قد تشكل أدوات واضحة والتي تعود فائدتها في نهاية 
املطاف على الشرائح غير الفقيرة، باإلضافة لدورها في خفض أشكال 
إلى  بالتالي  يؤدي  مما  إنتاجية،  األكثر  لالستخدامات  احلكومي  التمويل 
حترك  أدى  املثال،  سبيل  فعلى  احلبوب،  محاصيل  إنتاج  تكاليف  ارتفاع 
احلكومة اجلزائرية في شهر يناير / كانون الثاني عام 2010 لشراء 800 

ألف طن من القمح إلى املزيد من االرتفاع في أسعار السوق.
إن استمرار ظاهرة تغير املناخ من شأنه املساهمة في ارتفاع أسعار 
املواد الغذائية مراراً وبصورة جذرية في املستقبل. كما يتعني على دول 
املغرب تنفيذ  إصالحات واسعة في كل من مجاالت الزراعة، واملياه، وجتارة 
املواد الغذائية، إلى جانب استهداف شبكات الرعاية االجتماعية بشكل 
مركز بغية مواجهة األزمات الغذائية املستقبلية على نحو أكثر فعالية. 

الطاقة وتلوث الهواء

في  الكهرباء  إمدادات  بخدمات  يتمتعون  ممن  السكان  نسبة  بلغت 
عام 2005 نحو 99 في املائة في تونس، و 98 في املائة في اجلزائر، و97 في 
املائة في ليبيا، و 85 في املائة في املغرب.125 كما سجلت كل من اجلزائر، 
واملغرب، وتونس زيادة في معدالت استهالك الكهرباء في الفترة ما بني 
عامي 1997 و 2007 بنسبة تراوحت ما بني 44 و 48 في املائة. إضافة 

لوحظت  فقد  الطاقة،  الستهالك  املتزايدة  املعدالت  ظل  وفي  لذلك، 
خالل  املائة  في   79 إلى   49 من   الكربون  انبعاثات  معدالت  في  الزيادة 
الفترة من عام 1990 وحتى عام 2005، وذلك بالرغم من استقرار معدالت 
النصيب الفردي من االنبعاثات الناشئة.126 وتعد كل من املغرب وتونس 
الفردي  النصيب  معدالت  لتدني  باإلضافة  للطاقة،  مستوردتان  دولتان 
من الطاقة املستهلكة في كل منهما، حيث سجلت اجلزائر معدالت 
معدالت  ليبيا  سجلت  بينما  العاملي،  للمتوسط  مساوية  استهالك 
استهالك تفوق ضعفي املتوسط العاملي املسجل. من ناحية ثانية، فإن 
التكاليف املترتبة على سد معدالت الطلب على الطاقة في املنطقة 
الطاقة  استهالك  معدالت  ازدياد  ويرجح  واضحة،  زيادة  تسجل  سوف 

املسجلة في عام 2006  إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2030. 127
حيث  العالم،  في  املتجددة  الطاقة  إمكانات  بأعلى  املنطقة  تتمتع 
يجري تنفيذ مبادرات رئيسية من أجل بناء منشآت الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح والتي سيصار إلى نقلها ألوروبا، حيث يتعني على احلكومات 
هناك زيادة استخدام موارد الطاقة املتجددة. كما يهدف  برنامج إنتاج 
الطاقة الشمسية املركزة الذي يقوده البنك الدولي )CSP( إلى توليد 
حوالي 20 جيجاواط من الطاقة في الدول الواقعة على البحر املتوسط 

بحلول عام 2020، ومعظمها في دول املغرب واملشرق العربي.
أوروبية  شركات  من  احتاد  سيقوم  والتي  )ديزيرتيك(،  مبادرة  وتهدف 
وجزائرية بتنفيذها حتت راية شركة "ميونخ ري" برأس مال قدره مليارات 
الدوالرات، إلى بناء شبكة من مرافق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
تقدمي  إلى  إضافة  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  أنحاء  جميع  في 
خطط واسعة  بحلول عام 2012 ، حيث مت الشروع في تطبيق اخلطط 
الرئيسية في املغرب. كما تعهدت اجلزائر بتنفيذ منشآت لتوليد 220 
ميغاواط من الطاقة  في كل من مناطق مجاهر، ونعمة وحاسي الرمل، 
يزيد عن 200  ببناء أكثر من منشأة لتوليد ما  في حني تعهدت تونس 
في  الشمسية  الطاقة  خطة  تهدف  كذلك  الطاقة،  من  ميغاواط 
املغرب  إلى بناء منشآت لتوليد  2000 ميغاواط بحلول عام 2020، بدءاً 
مبشروع لتوليد 500 ميغاواط من الطاقة في أورزازات والذي قد يتم البدء 

بتنفيذه في عام 2015. 128
 1 بنحو  املولدة  الرياح  طاقة  معدالت  لزيادة  أيضاً  املغرب  تهدف 
مقترحات  تقدمي  خالل  من  ذلك  في  مبا   ،2012 عام  بحلول  غيغاواط  
300 ميغاواط  وبقوة  300 ميغاواط في طرفاية وطنجة،  بقوة  ملشروع 
من طاقة الرياح في تونس بحلول عام 2011، مبا في ذلك مشروع بقوة 
300 ميغاواط في بزرت. وبالرغم من تكلفة الطاقة املولدة من الطاقة 
الشمسية املركزة في الدول املنتجة، إال أن هذه املشاريع ستكون ذات 

أثر إيجابي على األنظمة االقتصادية احمللية والوطنية.
لقد عملت عدة دول في املغرب العربي أيضاً على إنشاء مشاريع الطاقة 
املناطق  لكهربة  السابقة  املبادرات  إلى  واستناداً  بها،  اخلاصة  املتجددة 
الريفية من خالل مصادر الطاقة املتجددة، وضعت تونس هدفاً لتخصيص 
منشآت مبساحة 500 ألف متراً مربعاً لتوفير املاء الساخن من خالل الطاقة 
الشمسية بحلول عام 2009، بينما تهدف املغرب إلى زيادة منشآت تسخني 
 .2015 عام  بحلول  الشمسية  بالطاقة  مربعاً  متراً  ألف   400 بنحو  املياه 
كما شرعت املغرب في توليد  10 في املائة من احتياجاتها من الطاقة من 
مصادر الطاقة املتجددة بحلول عام 2010، لترتفع من 4,3 في املائة في عام 
املولدة  الكهربائية  الطاقة  معدالت  إجمالي  من  املائة  20 في  2006 وإلى 
 1 بنحو  املتجددة  الطاقة  توليد  في  زيادة  إلى  يشير  مما   ،2012 عام  بحلول 

غيغاواط ألغراض االستهالك.129

تونساملغربليبيااجلزائر

20894إمكانات توليد طاقة الرياح )غيغاواط(

62,60051,7007,8003,900إمكانات توليد الكاقة الشمسية )غيغاواط(

اجلدول 40: إمكانات توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية في املغرب العربي

املرجع: تقرير بوز آلن، 2009
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منشآت توليد الطاقة الشمسية في املغرب. تتمتع املنطقة بإحدى أعلى إمكانات توليد الطاقة املتجددة في العالم.

الشكل 30: خريطة املرافق املقترحة ملشروع ديزرتيك

�ه� . بن عبد الرزاق."الفرص إلجراء حتسينات لوجستية من خالل اإلندماج املغاربي"، الفصل 11 في هوفباور، جي، وسي برونل، محرران.
التكامل اإلقليمي والعاملي لدول املغرب: حلم يتحقق. واشنطن العاصمة: معهد بيترسون لإلقتصاد الدولي، 2008. املرجع: ديزرتيك.

مشروع ديزيرتيك اليورومتوسطي
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الهواء،  نوعية  في  متواصالً  تدهوراً  العربي  املغرب  منطقة  دول  تواجه 
املنطقة  في  اجلفاف  بسبب  احلاضر  الوقت  في  خطر  في  تعد  والتي 
تراجع  أو  استقرار  ظل  وفي  لذلك،  إضافة  الدورية.  الرملية  والعواصف 
في  الزيادة  أن  إال  الهواء،  تلوث  أنواع  بعض  من  الفردي  النصيب  معدالت 
الكثافة السكانية احلضرية قد أدت إلى زيادة عامة في مستويات التلوث. 
وتعتبر كل من مجاالت الصناعة، والنقل، ومحطات توليد الكهرباء من أبرز 
عوامل تلوث الهواء، إضافة للدور الذي تساهم به كل من عوامل الكفاءة 
الستخدام  املرتفعة  واملعدالت  املباني،  في  املستخدمة  للطاقة  املتدنية 

املركبات القدمية.
وطبقاً لإلجتاهات املتبعة في جميع أنحاء العالم، فقد متكنت جميع دول 
املغرب العربي من خفض معدالت النصيب الفردي من إنبعاثات املواد احملمولة 
بالهواء.بيد أنه ال تزال املعدالت املسجلة في كل من ليبيا واجلزائر أعلى من 
املواد،  تلك  من  املكعب  املتر  في  ميكروغرام   50 البالغ  العاملي  املتوسط 
إضافة إلى جتاوز كل من ليبيا، واجلزائر، وتونس للمعيار الذي حددته منظمة 
الصحة العاملية والبالغ 20 ميكروغراماً لكل متر مكعب. كما متكنت كل 
املغرب وتونس من التخلي عن استخدام الوقود احملتوي على الرصاص في عام 
2009 ، بينما تعد اجلزائر ضمن الدول اإلثني عشر في العالم والتي ال زالت 
أحدث  على  وللحصول  تسمح باستخدام الوقود احملتوي على الرصاص.130 
تقرير  على  اإلطالع  يرجى  الهواء  لتلوث  الوطنية  املعدالت  حول  البيانات 
.)State of African Cities Report 2008( 2008 حالة املدن اإلفريقية لعام

تساهم حركة املرور أيضاً في زيادة التلوث الضوضائي، حيث أشارت إحدى 
الدراسات التي مت إعدادها في منطقة تونس الكبرى بتكليف من وزارة البيئة 
السكنية  املناطق  في  الضوضاء  مستويات  أن  إلى  املستدامة  والتنمية 
بالقرب من نقاط االلتقاء الرئيسية للنقل والصناعة اخلفيفة  قد تراوحت 
ما بني  56 ديسيبل و 76 ديسيبل)أ(، باملقارنة مع املستوى املسموح به والذي 
يتراوح ما بني  45 و 60 ديسيبل)أ(.131 أما في اجلزائر، فإن احلد املسموح به 
من الضوضاء في املناطق السكنية خالل أوقات النهار يبلغ 70 ديسيبل)أ( 
و 45 ديسيبل)أ( في الليل، وهي املعايير التي يتم جتاوزها في جميع األوقات.

إدارة اخمللفات الصلبة

إلى   واسع  نطاق  على  ورميها  اخمللفات  من  السليم  غير  التخلص  يؤدي 
نشوء حالة من التدهور البيئي وضياع الفرص االقتصادية في دول املغرب 
إجمالي  املائة من  0.5 في  ما نسبته   اخلسائر  العربي، حيث تشكل هذه 
الناجت احمللي في املغرب، و 0.3 في املائة من إجمالي الناجت احمللي في اجلزائر، 
التحدي  لهذا  و 0.2 في املائة من إجمالي الناجت احمللي في تونس.132 وإدراكاً 
الناشئ، وضعت كل من اجلزائر واملغرب وتونس أطر العمل الوطنية الالزمة 
بدأت  ولكنها  اجملال،  هذا  في  متأخرة  ليبيا  والتزال  الصلبة،  اخمللفات  إلدارة 

بالعمل على إعداد إستراتيجية وطنية خاصة ضمن هذا اإلطار.

وفي ضوء تسجيل زيادة مطردة في معدالت جمع اخمللفات الصلبة في 
املناطق احلضرية، إال أن نسبة اخمللفات التي يتم التخلص منها في املكبات 
املكشوفة بدالً من املطامر الصحية قد بلغت 58 في املائة في اجلزائر، و 95  
في املائة في املغرب.133 كما أن التحدي البيئي الناشئ في املغرب يعد حاداً 
للغاية، حيث أشارت إحدى الدراسات التي تضمنت 150 موقعاً إلى إنشاء 

نحو 80 في املائة من تلك املواقع على تربة ضعيفة.
إدارة  آليات  بتنفيذ  واملغرب  وليبيا،  اجلزائر،  في  احمللية  احلكومات  تقوم 
تنفيذ  تونس  في  الوطنية  الوكاالت  إحدى  تتولى  بينما  الصلبة،  اخمللفات 
هذه املهمة. أما في املغرب، تتم االستعانة بشركات خاصة من أجل تنفيذ 
إلى  القمامة  إدارة  مقالب  التجميع، كذلك تعهد تونس  معظم خدمات 
اخلاص  القطاع  مشاركة  زيادة  على  أيضاً  اجلزائر  تعمل  و  اخلاص،  القطاع 
التي  الصلبة  اخمللفات  إدارة  عمليات  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  اجملال.  هذا  في 
مجموع  من  املائة  في   10.5 نحو  استنزفت  2007 قد  عام  في  تنفيذها  مت 
للغاية  محدودة  التكاليف  استرداد  عمليات  تعد  البلديات. كما  ميزانيات 
تونس  في  الوطنية  احلكومة  تقدمها  التي  التعويض  نسبة  أن  حيث   –
لم تتجاوز 15 في املائة فقط من التكلفة اإلجمالية لعمليات جمع ونقل 

اخمللفات والتخلص منها.134 
اخمللفات  إدارة  عمليات  تطوير  في  اإلقليمية  املبادرة  زمام  تونس  أخذت   
إنشاء 9 مكبات جديدة موزعة ما بني كل من مناطق سوسة،  من خالل 
ومدينني،  وجربة،  وقابس،  وصفاقس،  والقيروان،  واملنستير،  وبنزرت،  ونابل، 
وذلك  البالد  في  املوجودة  املطامر  أكبر  مساحة   زيادة  إلى  باإلضافة  وذلك 
نظم  إنشاء  إلى  احلكومة  تهدف  ذلك،  على  األلفية. عالوة  منتصف  منذ 
جمع مخلفات الغاز احليوي وأنظمة احلرق في جميع مواقع دفن النفايات، 
في  للمساعدة  الكربون  تخفيض  اعتمادات  بيع  نحو  توجهها  جانب  إلى 

متويل التكاليف التشغيلية وتكاليف الصيانة.135
الصلبة  اخمللفات  إلدارة  الوطني  البرنامج  أيضاً  املغرب  حكومة  أطلقت 
على املستوى احمللي في عام 2008، واضعة كالً من املعايير واألهداف اجلديدة 
جمع  خدمات  تغطية  نطاق  زيادة  إلى  تهدف  والتي  احلضرية،  للمناطق 
اخمللفات إلى 90 في املائة بحلول عام  2021، وإدخال املطامر الصحية في 
جميع املناطق احلضرية الرئيسية، وإغالق أو إعادة تأهيل 300 مقالب قائمة، 
اخمللفات،  توليد  معدالت  وخفض  التدوير،  إعادة  عمليات  تشجيع  عن  عدا 
تتأتى من    التمويلية للبرنامج سوف  املوارد  أن  وإعادة استخدامها.136 كما 
املساعدات القصيرة األمد، إضافة إلى السعي للحصول على التمويل من 
اخمللفات  رسوم  مثل  جديدة  محلية  عوائد  وجمع  العاملي،  الكربون  سوق 
جانب  إلى  والتغليف،  التعبئة  عمليات  على  البيئية  الضريبة  أو  الصلبة 
قدر  وحتقيق  املدن  بني  املرافق  تقاسم  خالل  من  التكاليف  فعالية  حتسني 

أكبر من الشفافية في املناقصات وإجراءات التعاقد.
مشاريع  تنفيذ  عبر  املفتوحة  املكبات  تأهيل  بإعادة  أيضاً  اجلزائر  بدأت 
الغربية.  معسكر  والية  في  بلدية   18 و  والبويرة،  العاصمة،  اجلزائر  في 
الساحلية،  املدن  من  جملموعة  الصحية  املطامر  لبناء  ليبيا   تخطط  كما 
إضافة لتوسيع شبكتها من املرافق اخلاصة بالتسميد والتي تقوم بتحويل 

اخمللفات العضوية الصلبة إلى أسمدة.137 

الظروف املعيشية ونوعية احلياة

تسعى عدة شركات عاملية لوضع تصنيف خاص باألحوال املعيشية في املدن، 
وذلك استناداً إلى مؤشرات  السالمة، والتعليم، والنظافة، والرعاية الصحية، 
والثقافة، والبيئة، والترفيه، واالستقرار، والنقل العام، وعادة ما يتم تصنيف 
مجموعة  أعدته  الذي  للمسح  ووفقاً  الدنيا.  املراتب  في  منواً  األقل  الدول 
والتي  إفريقيا  في   25 أصل  من  19مدينة  فثمة   ،2010 عام  في  "ميرسر" 
األخيرة  العاصمة  اجلزائر  كانت   ،2007 عام  وفي  الدنيا.  املراتب  على  حازت 
من بني 132مدينة، تعقبها تونس التي تقع في املرتبة 78، والدار البيضاء في 
املرتبة 119. 138 وبالرغم من قدرة مدن منطقة املغرب العربي على حتسني 
مستوى أحوالها املعيشية، فتجدر اإلشارة هنا إلى أن املؤشرات املستخدمة 
السياق  االختالف في  االعتبار  تأخذ في  ال  والتي  ذاتية  مبثابة مؤشرات  تعد 
الثقافي، واحلياة اجملتمعية، والنوعية الفعلية للحياة من وجهة نظر السكان.

الشكل 31: تركز املواد احملمولة بالهواء  )التي يقل قطرها عن 10 
ميكرون( كمتوسط مرجح للسكان في املناطق احلضرية

املرجع: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العاملية
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السياسة الوطنية للمناطق احلضرية 

العربي تتم  املغرب  دول  جميع  في  احلضرية  السياسات  صياغة 
النهج  الدول  معظم  اتخذت  كما  ال��وزاري،  املستوى  على 
تونس  حكومة  وتلعب  احلضرية.  املناطق  في  لالستثمارات  القطاعي 
القضاء  ذلك  في  مبا  احلضرية  املناطق  تطوير  في  رئيسياً  دوراً  املركزية 
الوكاالت  .أما  التكلفة  املتدهورة وبناء املساكن امليسورة  على األحياء 
الرئيسية ذات العالقة فهي املؤسسات العامة املسؤولة عن عمليات 
أال  احلضرية،  املناطق  في  العامة  املرافق  وصيانة  واإلنشاء،  التخطيط، 
والتعاون  االقتصادية  التنمية  ووزارة  واإلسكان،  التجهيز  وزارة  وهي: 
الدولي، والتي تعمل مبثابة قناة للحصول على مساعدات مالية ثنائية 

ومتعددة األطراف.139
تقوم مصلحة التخطيط العمراني في ليبيا بإعداد خطة عمرانية 
بإستراتيجية  اخملتصة  املكاتب  تقوم  بينما  الوطني،  املستوى  على 
لكل  اخلطط  بإعداد  الوطنية  االستشارات  ومكاتب  احلضرية  التنمية 
التزام السلطات احمللية  باخلطط  إال أن مدى  والبلديات،  من احملافظات 
واملرافق  اإلسكان  وزارة  فتتولى  املغرب،  في  أما  معروف.  غير  يزال  ال 
تفويض  مت  كما  الهامة.  واملشاريع  احمللية  البرامج  تنفيذ  مسؤولية 
وكاالت  ثالث  تضم   والتي   ، التنفيذ  عمليات  لتولي  العمران  شركة 
2004. كذلك  عام  في  احلضرية  التنمية  بأنشطة  عالقة   ذات  وطنية 
تعمل وزارة التخطيط والبيئة في اجلزائر على إعداد اخلطط العمرانية، 

فضال عن اخلطط اخلاصة باملدن األربعة الكبرى .
ركزت السياسة الوطنية في موريتانيا على إستراتيجية متكاملة 
احلضرية،  املناطق  في  احلياة  نوعية  حتسني  أجل  من  الفقر  من  للحد 
التخطيط  عمليات  مسؤولية  والنقل  التجهيز  وزارة  تتولى  حيث 
اإلقليمي واحلضري، وتطوير  املشاريع وإدارة األراضي. بينما تعمل وزارة 
الترابي على إعداد مسودات اخلطط،  والعمران واالستصالح  اإلسكان، 
املسؤولة  وهي  العشوائية،  املساكن  وتنظيم  اإلنشاء،  قوانني  ووضع 

أيضاً عن توزيع أراضي الدولة على املواطنني.
املناطق  في  املشاريع  متويل  على  البلديات  معظم  قدرة  عدم  إن 
مثل  متخصصة،  وطنية  وكاالت  على  االعتماد  إلى  أدت  قد  احلضرية 
شركة العمران في املغرب، لتنفيذ املشاريع االقتصادية واالجتماعية. 
بتنفيذ  العمراني  والتجديد  التهذيب  وكالة  فتقوم  تونس،  في  أما 
املشاريع الرامية إلى حتسني املناطق املتدهورة  والقدمية، واحملافظة على 
كذلك  العشوائية  املناطق  وترقية   وجتديدها،  التاريخية  املدن  مراكز 
من خالل تقدمي التمويل األساسي وتوقيع االتفاقيات مع البلديات من 
أجل تفويض السلطات لتنفيذ املشاريع. كما تقوم الوكالة الوطنية 
التي  املشاريع  بتنفيذ  موريتانيا  في  العام  النفع  ذات  األشغال  لتنفيذ 

ميكن تأمني متويلها.
 

الالمركزية واألنظمة احلكومية احمللية

بنية  صعيد  على  مشتركة  بسمات  العربي  املغرب  دول  تشترك 
احلكم احمللي والتي تعكس إرث الدولة العثمانية، واإلدارات االستعمارية 
الفرنسية. وتنقسم الدول إلى أقاليم أو محافظات )واليات( يرأسها 
األكثر  املستوى  مبثابة  املستوى  هذا  يعد  كما  )الوالي(.  معني  حاكم 
مكاتب  إنشاء  في  يتمثل  والذي  احمللي،  احلكم  إطار  ضمن  شيوعاً 
مجاالت   من  كل  في  خاصة  هامة،  عامة  خدمات  تقدم  والتي  الوزارات 

الصحة والتعليم واالسكان.140
يرأسها  مناطق  شبه  إلى  وأحياناً  مناطق  إلى  احملافظات  تنقسم 
مسؤولون يتم تعيينهم، إضافة إلنشاء اجملالس املنتخبة في املقاطعات 

اجلهات  باعتبارها  تتناسب مع وضعها  والتي متتلك سلطة  والبلديات 
على  التصديق  صالحيات  ذلك  في  مبا  للشعب،  املمثلة  القانونية 
احمللية.  وامليزانيات  التنظيمية،  والضوابط  التنمية،  ومشاريع  اخلطط، 
كما ميارس الوالة ورؤساء البلديات سلطة أكبر، وعادة ما يتم انتخاب 

رؤساء البلديات من قبل أعضاء اجملالس.
االستقالل  من  متفاوتة  درج��ات  الالمركزية  القوانني  ضمت 
املالية  املوارد  على  مركزية  سيطرة  وجود  ظل  في  واإلداري  السياسي 
منذ فترة الثمانينيات. بيد أن حالة عدم التوافق ما بني تفويض املهام 
وال  احمللية،  احلكومات  تقييد  على  تعمل  املالية  واملركزية  والصالحيات 
تزال التحويالت املركزية  تشكل املصدر الرئيسي للتمويل احمللي، عدا 
عن تدني حصة النفقات احمللية من إجمالي الناجت احمللي والتي نادراً ما 

تتجاوز 30 في املائة.
والعشرين  األربع  املقاطعات  من  كل  في  اإلقليمي  اجمللس  إنشاء  مت 
اجملالس  هذه  تضم  حيث  املقاطعة،  حاكم  يرأسه  والذي  تونس،  في 
البلديات،  )رؤساء  والريفية  احلضرية  املناطق  من  السابقني  املمثلني 
األرياف( باإلضافة ألعضاء منتخبني من كل منطقة  ورؤساء مجالس 
الداخلية. عدا عن  وزارة  ويعمل جميعهم حتت مظلة  احملافظة،  داخل 
ذلك، فيتم انتخاب كالً من اجملالس البلدية والرؤساء في جميع البلديات 

والبالغ عددها 262 بلدية.
تتضمن املناطق غير احلضرية مجالس ريفية يتم تعيينها من قبل 
الوزارة، ولهذه اجملالس دور استشاري فقط، حيث تقوم املقاطعة بإدارة 
في   سابقني  أعضاء  فهم  البلديات،  رؤساء  أما  القضائية.  السلطات 
اإلقليمية  اخلطط  إعداد  مسؤوليات  يتولون  حيث  اإلقليمية،  اجملالس 
في  أيضاً  أعضاء  املدن  بلديات  رؤساء  ويعد  املقاطعة.  شؤون  وإدارة 
بدور  يتمتعون  ممن   ،1994 عام  في  أنشئت  التي  التنمية  مجالس 

استشاري في املقام األول.141
مناطق  إلى  اجلزائر  في  واألربعني  الثماني  املقاطاعات  تنقسم 
وبلديات، حيث بلغ عدد األخيرة 1541 بلدية واملرؤوسة من قبل اجملالس 
والتي  احملافظات،  البلديات سلطة  تتبع هذه  املنتخبني. كما  والرؤساء 

يرأسها الوالة املعينني.
من  املعينني  الوالة  يرأسها  والتي  املغرب  في  احمللية  اإلدارات  تتمتع 
البلديات،  نطاق  خارج  تقع  التي  املناطق  جميع  على  بالسلطة  امللك 
املسؤوليات  تقسيم  يتم  إذ  بالتعقيد،  البلدية  اإلدارة  عمليات  وتتسم 
اإلدارية بني احملافظ املعني الذي يحمل صالحيات الشرطة، واجمللس البلدي 
املنتخب والذي يتولى رئيسه دور العمدة ويعمل على إدارة جميع املهام 
البناء،  تراخيص  وإصدار  احمللية،  واملشاريع  اخلطط  ذلك  في  مبا  البلدية، 
التقارير  رفع  امليزانية. كما يعمل جميعهم على  و  التفتيش  وخدمات 

إلى املديرية العامة للجماعات احمللية التابعة لوزارة الداخلية.
تهدف اإلستراتيجية الالمركزية للمغرب التي أعدت في عام 2009 
معايير  تعزيز  إلى  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  من  تقنية  مبساعدة 
التشاركية  العمليات  خالل  من  احمللي  احلكم  في  واملساءلة  املشاركة 
وحتقيق  البشرية،  امل��وارد  وتنمية  التخطيط،  مجاالت  من  كل  في 
الالمركزية في الرصد والتقييم، وحتسني إدارة اخلدمات العامة وتعبئة 
املالية  الالمركزية  تعزيز  اإلستراتيجية في  احمللية. كما تساهم  املوارد 
وإحداث التغييرات في اإلطار القانوني من أجل منح السلطات احمللية 
في  املركزي  الدعم  من  مناسب  مستوى  مع  الذاتي  احلكم  من  مزيداً 

النواحي الفنية واإلدارية.
يدعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أيضاً عمليات حوسبة السجالت 
واملواضيعية  الترابية  الشبكات  دعم  مبادرة  إلى  باإلضافة  املدنية، 
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للتنمية البشرية لتعزيز الشراكات ما بني البلديات في أوروبا والبلديات 
الواقعة في دول جنوب وشرق البحر األبيض املتوسط من أجل  حتقيق 

األهداف اإلمنائية لأللفية.
توسعاً  وتونس  واجلزائر،  املغرب،  من  كل  في  الكبرى  املدن  شهدت 
كبيراً بحيث باتت تتخطى حدود الدوائر اجملاورة، مما أدى لنشوء مستوى 
مجلس  من  يتألف  الذي  احلضري  التجمع  وهو  أال  احلكم،  من  آخر 
على  السلطة  ممارسة  درجة  أن  غير  به،  خاص  بلدية  ورئيس  منتخب  
البلديات تعد غير واضحة . وثمة ضرورة إليجاد إطار من التعاون ما بني 
وتعزيز  احلالية  التنمية  برامج  تنفيذ  جميع مستويات احلكم من أجل 

عمليات التحضر املستدام.
املركزية،  لإلدارة  فرعية  كمكاتب  موريتانيا  في  احملافظات  تعمل 
مباشرة  البلديات  وتتعامل  تعيينهم.  يتم  محافظون  ويرأسها 
األساسية  الوظائف  ألداء  املركزية  الوزارات  على  وتعتمد  الدولة  مع 

واخلدمات.
أما ليبيا، فلديها مستويات إدارية مختلفة من مقاطعات ومناطق 
فيما  املتخصصة،  واجملالس  اللجان  من  العديد  إلى  باإلضافة  وبلديات، 
تتضمن البلديات مجالس بلدية منتخبة. أما هيكل نظام احلكم احمللي 
واضحة،  غير  معامله  تزال  فال  االهلية،  احلرب  أعقاب  في  سينشأ  الذي 
على   للمجتمع  القبلية  والتركيبة  البالد  جغرافية  تنعكس  وسوف 
إالطار القانوني واملؤسسي للدولة، حيث قد تتم إعادة ترسيم احلدود 
اجلغرافية لكل من املقاطعات والدوائر احمللية، وميكن االفتراض أيضاً بأن 
اجملالس املنتخبة سوف تشكل املعيار األساسي على جميع مستويات 

احلكم احمللي.

متويل احلكومات احمللية

عجز  من  العربي  املغرب  منطقة  أنحاء  جميع  في  البلديات  تعاني 
والرسوم  احمللية  الضرائب  من  املتأتية  العوائد  أن  حيث  دائم،  تشغيلي 
والتصاريح ال تغطي سوى جزءاً بسيطاً من امليزانية. حيث يتم حتقيق 
وزارة  جتمعها  التي  والضرائب  املركزية  التحويالت  خالل  من  التوازن 

املالية.
النمو  لعمليات  املتسارعة  الوتيرة  مواكبة  على  القدرة  عدم  إن 
العشوائي تساهم في  التحضر  ينجم عنها من مظاهر  وما  احلضري 
والتحصيل  الفوترة  نظم  تساهم  بينما  احملتملة،  اإليرادات  تقويض 
منخفضة  حتصيل  معدالت  حتقيق  في  الكفاءة  عدم  من  تعاني  التي 
ودرجات متفاوتة من الظلم والفساد، فضالً عن إستمرار اإلعتماد على 
التحويالت املركزية لتغطية العجز احمللي ومتويل املشاريع الرأسمالية. 
حتدياً  يشكل  احمللية  واملشاريع  املبادرات  من  لكل  التمويل  توفير  إن 
البلدية  ميزانية  من  األكبر  اجلزء  تخصيص  يتم  حيث  النطاق،  واسع 
شبكة  صيانة  مثل  البلدية  خلدمات  التشغيلية  والنفقات  للرواتب 
الطرق، واألماكن العامة، وجمع اخمللفات الصلبة، وخدمة بعض املرافق 

العامة.
التطوير  مشاريع  من  كبير  جزء  بتمويل  املركزية  احلكومة  تقوم 
املوارد  توفير  على  األجنبي  التمويل  ذات  البرامج  وتعمل  الرأسمالية، 
للبلديات  يتاح  املالية. كما  وزارة  خالل  من  احمللي  املستوى  على  املالية 
كل  ويقدم  البلدية.  التنمية  صناديق  من  اإلقتراض  الدول  بعض  في 
ومساعدة  القروض  وصندوق  باملغرب،  اجلماعي  التجهيز  صندوق  من 
اجلماعات احمللية في تونس قروضاً طويلة األجل بأسعار فائدة مخفضة 

لتمويل املشاريع املدرة للدخل. 

دور اجملتمع املدني

منظمات  جتاه  إنفتاحاً  السياسات  أكثر  بتطبيق  املغرب  تتميز 
ارتفع عدد هذه  العربي، حيث  اجملتمع املدني من بني جميع دول املغرب 
في منظمة  30 ألف  1996 إلى  عام  في  8000 منظمة  من  �املنظمات 

اخليرية  املدني اجلمعيات  أقدم منظمات اجملتمع  عام 2009. 142  وتضم 
األساسية  اخلدمات  توفير  في  ساهمت  لطاملا  والتي  اإلسالمية، 
الصحية  الرعاية  شبكات  لتطوير  باإلضافة  الفقيرة،  للمجتمعات 
على املستوى الشعبي دون احلاجة ألية مساعدة خارجية. كما توجهت 
املدني  اجملتمع  ملنظمات  للترويج  اجلديدة  األلفية  مطلع  منذ  احلكومة 
الصحية،  الرعاية  خدمات  توفير  مجاالت  في  للعمل  الدينية  غير 
املنظمات  هذه  حتظى  حيث  الفقر،  حدة  من  والتخفيف  والتعليم، 
متتعها  جانب  إلى  املانحة،  الدولية  اجلهات  جانب  من  كبير  بتمويل 

بروابط وثيقة مع سلطات الدولة.
وقد تبنت املغرب أيضاً تنفيذ العديد من اإلصالحات التي ستنعكس 
على حقوق املرأة، واجملتمع البربري، وحقوق اإلنسان، مبا في ذلك من خالل 
إنشاء أول جلنة لتقصي احلقائق في املنطقة العربية ملعاجلة انتهاكات 
االجتماعية  العدالة  جمعيات  طالبت  آخر،  جانب  من  املدنية.  احلقوق 
أثناء موجة االضطرابات التي شهدتها املنطقة العربية بتوفير ظروف 
احلريات  من  ومبزيد  للعاطلني،  عمل  فرص  وإيجاد  أفضل،  معيشية 
املغربي بتفويض بعض من صالحياته  امللك  السياسية.143 كما تعهد 

إلى مجلس الوزراء والبرملان.
تونس، واجلزائر،  املدني في كل من  القيود املفروضة على اجملتمع  إن 
إمكانية  على  املفروضة  للقيود  إضافة  تشدداً،  أكثر  كانت  قد  وليبيا 
احلصول على املوارد من اجلهات احمللية أو الدولية، مما أسفر عن صعوبة 
اعتبار  من  وبالرغم  احلكومة.144  عن  مستقل  بشكل  املنظمات  عمل 
تونس مبثابة دولة تقدمية ومتطورة في الكثير من اجملاالت، غير أنها قد 
فرضت العديد من القيود على أنشطة اجملتمع املدني، وجماعات حقوق 
ذلك  أدى  التعبير. كما   املفروضة على حرية  القيود  اإلنسان، عدا عن 
باإلضافة الستشراء الفساد، وانعدام فرص العمل والتوقعات احملبطة 
إلى نشوء االحتجاجات بني صفوف الشباب ضد النظام في شهر يناير/ 

كانون الثاني 2011.
إنتشرت مؤسسات اجملتمع املدني في اجلزائر بني نحو 70 ألف جمعية 
والصحة،  والتعليم،  الرياضة،  والنشطة في مجاالت  طوعية متنوعة 
والتجارة، وجمعيات الطلبة بحلول عام 2008. 145 كما أن االحتجاجات 
صيحة  مبثابة  كانت  قد   2011 الثاني  كانون  يناير  شهر  في  الناشئة 
ضمت  والتي  املدني،  اجملتمع  منظمات  هذه  من  للعديد  استنفار 
أصواتها إلنشاء جلنة تنسيق وطنية من أجل التغيير الدميقراطي ولرفع 

حالة الطوارئ املستمرة طوال 19 عاماً.
ليبيا مبثابة مؤسسات مخالفة  املنظمات غير احلكومية في  تعتبر 
نشأت  قبلياً. كما  مجتمعاً  الليبي  اجملتمع  لكون  نظراً  وذلك  للقانون، 
بدالً عنها املنظمات شبه احلكومية والتي عملت على تقدمي اخلدمات 
قد   2011 عام  في  الناشئة  الثورة  فإن  ذلك،  عن  عدا  للمواطنني.146 
أهلية  حرب  لنشوء  أدى  مما  السكان،  بني  قبلية  انقسامات  أفرزت 

مدمرة باإلضافة إلى التدخل األجنبي في البالد.

املرأة في اجملال السياسي واحلكم

1959 األعوام  بني  ما  الفترة  في  العربي  املغرب  دول  جميع  �أعلنت 
و 1964 عن منح املرأة احلق بالتصويت واالنتخاب، إال أن مشاركة املرأة 
العشرة  األعوام  طوال  الدنيا  حدودها  في  كانت  قد  االنتخابات  في 
الناحية  من  النسائية  املشاركة  زيادة  وبالرغم  لذلك،  املاضية. إضافة 
العددية، إال أنه نادراً ما تتبوأ املرأة أية مناصب تنفيذية عليا أو أية أدوار 
في صنع القرار السياسي سواءاً في اجملالس الوطنية أو احمللية، أو في 

األحزاب السياسية. 
تراوحت معدالت مشاركة املرأة في مجلس النواب في كل من اجلزائر، 
العاملي  باملتوسط  مقارنة  املائة  في   11 و   8 بني  ما  واملغرب  وليبيا، 
والبالغ 15 في املائة. أما في مجلس املستشارين، فتشغل املرأة نسبة 
بينما لم  اجلزائر،  املائة في  املغرب، و 3 في  املقاعد في  املائة من  1 في 
ذلك في مجلس  ليبيا، سواء كان  أية مشاركة نسائية في  يتم رصد 
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اإلستثناء  تونس  تعتبر  كما  العام.  الشعب  مؤمتر  أو  العام  الشعب 
مجلس  في  املرأة  مشاركة  نسبة  بلغت  حيث  املنطقة،  في  الرئيسي 
املستشارين،  مجلس  عضوية  من  املائة  13 في  و  املائة  28 في  النواب 
بينما كان منصب نائب رئيس اجمللس أعلى منصب تبوأته املرأة في كل 

من اجلزائر، واملغرب، وتونس.147
)الكوتا( والذي  البرملانية  أنشأ املغرب في عام 2002 نظام احلصص 
أن كانت حصتها تقتصر على  املرأة مبوجبه 30 مقعداً، بعد  يتم منح 
مقعدين فقط في انتخابات عام 1997. إضافة لذلك، تشغل املرأة سبع 
حقائب وزارية في احلكومة احلالية، وهو األمر الذي لم يسبق له مثيل. 
أنشأت  السياسي،  اجملال  في  الناشطات  النساء  من  طلب  على  وبناءاً 
 ،2009 عام  في  احمللية  اجملالس  النتخابات  احلصص  نظام  أيضاً  احلكومة 
للنساء،  املقاعد  من  املائة  12 في  بنسبة  االحتفاظ  يتم  أن  ضمان  مع 
لترتفع النسبة من 0.55 في املائة في انتخابات اجملالس احمللية لعام 2003 
. إضافة لذلك، فقد خصصت احلكومة ما مجموعه 10 ماليني درهماً 
مغربياً )1.28 مليون دوالراً( في عام 2009 لألحزاب السياسية ومنظمات 

اجملتمع املدني التي تهدف إلى زيادة مشاركة املرأة في اجملال السياسي.148
متثل قوانني األسرة مجموعة من اللوائح املشتركة في الدول العربية 
األطفال. وفي  وحضانة  والطالق،  الزواج،  في  املرأة  حقوق  تكفل  والتي 
مت  حيث   ،1984 لعام  األسرة  قانون  مبراجعة  اجلزائر  قامت   ،2005 عام 
عملت  كما  احلماية.  وأشكال  الهامة  احلقوق  من  العديد  املرأة  منح 
احلكومة على إجراء املزيد من التنقيح للدستور اجلزائري في عام 2008  
حيث مت االعتراف رسمياً بدور املرأة في احلياة السياسية. ومع ذلك، إال 
 5 تتجاوز  لم  احمللية  الشعبية  اجملالس  في  املقاعد  من  املرأة  حصة  أن 
مبدأ  لتعزيز  الليبية  احلكومة  توجهت  أخرى،  جهة  من  املائة.149  في 
األكثر  الدولة  تقاليد  مع  متعارض  نحو  على  اجلنسني  بني  املساواة 
النساء على املشاركة، وال سيما  وبالرغم من تشجيع  أنه  حتفظاً. إال 
في اجملالس احمللية واملناظرات، ولكن التقاليد اجملتمعية قد كانت تقف 
مشاركة  لوحظت  كما  العام.150  اجملال  في  املرأة  مشاركة  أمام  عائقاً 
واملظاهرات  اإلحتجاجات  في  العربي  املغرب  أنحاء  جميع  في  املرأة 

ضمن حالة االضطراب املدني الناشئة في عام 2011.  

�سيدات من سكان مدينة موالي إدريس املقدسة. لقد تبنت دولة املغرب تنفيذ العديد من اإلصالحات اإليجابية والتي ستنعكس على كل من حقوق اإلنسان وحقوق املرأة.
© أتيال جاندي / شاترستوك
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والالجئون املهاجرون 

وقت شكلت  حتى  ليبيا  )باستثناء  العربي  املغرب  دول 
قريب(، مصدراً رئيسياً للعمالة إلى كل من فرنسا، 
ضوء  في  وذلك  عديدة  لعقود  وأملانيا  وهولندا،  بلجيكا،  وكذلك 
املهاجرين  تدفقات  أن  إال  البطالة.  من  مرتفعة  ملعدالت  تسجيلها 
تشديد  أعقاب  في  وإيطاليا  إسبانيا  من  كل  نحو  توجهت  قد  هذه 
واأللفية  التسعينيات  فترة  في  الدول  تلك  في  الهجرة  سياسات 
تعليماً،  األفضل  وخصوصاً  املهاجرون،  بدأ  لذلك،  إضافة  اجلديدة. 
تراوحت  متزايد. كما  نحو  على  وكندا  املتحدة  الواليات  إلى  بالتوجه 

ما  وتونس  واملغرب  اجلزائر،  من  كل  من  املهاجرة  السكانية  الكثافة 
في  واملقيمني  املائة  في   90 ذلك  في  مبا  نسمة،  ماليني   3 و   1 بني 

أوروبا.
التقدم  من  الرغم  فعلى  الدول،  تلك  لتجربة  منوذجاً  تونس  تعتبر 
قد  تونس  سجلتها  التي  البطالة  معدالت  ان  إال  الكبير،  التنموي 
سيما  ال  املائة(،  في   22( املنطقة  في  املعدالت  أعلى  ضمن  كانت 
فإن  الشباب؛  وزارة  قبل  من  إعدادها  مت  لدراسة  املتعلمني. ووفقاً  بني 
نسبة األفراد ممن تتراوح أعمارهم بني 15-29 عاماً والراغبني بالهجرة 

عمال مغاربة يعملون على جمع اخلضروات من احلقول الواقعة بجانب منتجعات بوالريس العاملية للغولف في مدينة بورسيا في إسبانيا. © ستيف فورست / بانوس بيكتشرز
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قد ارتفعت من 22 في املائة في عام 1996 إلى 76 في املائة في عام 
تسجيل  مت  فقد   ،2005 عام  في  باملهاجرين  يتعلق  فيما  أما   .2005
نحو 62 في املائة منهم ممن يحملون درجة الثانوية أو أعلى، باإلضافة 
العمل،  عن  بحثاً  غادروا  ممن  الذكور  املهاجرين  من  املائة  في   76 إلى 

مقابل 30 في املائة من اإلناث.151
واملؤسسات  املتحدة  األمم  مع  بالتعاون  املبذولة  الوطنية  اجلهود  إن 
في  منوذجية  مشاريع  إنشاء  في  ساهمت  قد  املانحة  الدولية 
احملافظات املعرضة للهجرة، مبا في ذلك في كل من الكاف، وقفصة، 
تتطلب  والتي  املناسبة  الوظائف  لتوفير  تونس  مدينة  من  وأجزاء 
مستويات أعلى من املهارة، إضافة لتطوير املؤسسات غير الرسمية، 
وتعزيز آليات تدريب الشباب.152 بيد أنه ومما مت رصده من االحتجاجات 
بن  العابدين  زين  الرئيس  بحكم  اإلطاحة  إلى  أدت  والتي  الناشئة 
تونس.  في  حاسمة  مسألة  البطالة  تزال  فال   ،2011 عام  في  علي 
وفي ظل فراغ السلطة الذي أعقب ذلك، فر أكثر من 4 آالف تونسي 

اإليطالية. المبيدوسا  جزيرة  إلى 
لفتح  توجهت  ثم  ومن  عاماً   30 ملدة  الهجرة  اجلزائر  حظرت 
حدودها مرة أخرى متاشياً مع اإلصالحات االقتصادية في البالد والتي 
املالية من  التحويالت  وقد أصبحت  اجلديدة،  األلفية  بدأت في مطلع 

املهاجرين ذات أهمية متزايدة في اإلقتصاد.
ليبيا، فر أكثر من 652 ألفاً من غير   وفي أعقاب احلرب األهلية في 
املنظمات  تعمل  كما  البالد.153  من  ليبي  الجئ  ألف   40 و  الليبيني، 
بأن  علماً  البالد،  إلى  الليبيني  غير  األفراد  عودة  تيسير  على  الدولية 
تونس،  أو  في كل من مصر،  العديد منهم ممن يقيمون مؤقتاً  هنالك 

وبنسبة أقل في اجلزائر.
نقطة  التسعينيات  فترة  منذ  العربي  املغرب  منطقة  أصبحت 
عبور للمهاجرين من جنوب الصحراء اإلفريقية الكبرى وآسيا والذين 
املهاجرين  أعداد  تراوحت  وقد  واألمريكتني.  أوروبا  دخول  إلى  يسعون 
 120 65 و  بني  ما  املغرب  دول  عبروا  ممن  الصحراء  جنوب  منطقة  من 
أوروبا. كما استقبلت منطقة  إلى  ألفاً سنوياً، ممن توجه معظمهم 
بنغالدش،  من  كل  من  املؤقتني  العمال  من  أعداداً  إفريقيا  شمال 
قطاعات  في  العمل  أجل  من  والفلبني،  وباكستان،  والهند،  والصني 

واخلدمات.154 والتجارة،  اإلنشاء، 
في  الصحراء  عبر  الهجرة  طرق  ساهمت  حيث  احلاالت  بعض  ثمة 
تنشيط طرق التجارة القدمية والواحات في كل من أبيتشي )التشاد(، 
نواديبو  و  )ليبيا(،  وسبها  والكفرة  )مالي(،  وغاو  )النيجر(،  وأغاديس 
احلدود  على  التشديد  أدى  وقد  )اجلزائر(.155  ومتنراست  )موريتانيا(، 
العربي للسيطرة  املغرب  دول  دولها على  ازدياد ضغوط  إلى  األوروبية 
التي  املساعدات  من  هامة  مصادر  بفقدان  اخملاطرة  أو  حدودها  على 
الفوائد.  من  وغيرها  األجنبي  واإلستثمار  املانحة،  اجلهات  تقدمها 
لهجرة  كوجهة  العربي  املغرب  منطقة  حتول  عن  ذلك  أسفر  كما 
ممن  الكبرى  الصحراء  جنوب  في  الواقعة  اإلفريقية  الدول  من  األفراد 
في  وعلقوا  منها  طردوا  ممن  أو  أوروبا  إلى  الدخول  من  يتمكنوا  لم 
أغلبهم  أجنبي،  ألف   240 ب  يقدر  ما  اجلزائر  وتستضيف  املنطقة. 
من دول عربية، إضافة إلى 100 ألف إفريقي من دول جنوب الصحراء 
الدولة  العاصمة. وقد قامت  واجلزائر  ممن يقيم معظمهم في وهران 
بإصدار 23 ألف تصريح عمل في عام 2007، ارتفاعاً من 1100 تصريح 
في عام 2001، والتي تضمنت 41 في املائة منها لعمال من الصني.156

األمم  قبل  من  املفروض  األسلحة  وحظر  اجلوي  للحصار  وكنتيجة 
شرعت  فقد   ،2000 عام  وحتى   1992 عام  منذ  ليبيا  على  املتحدة 
تدفق  عن  أسفرت  والتي  إفريقيا  عموم  سياسة  تنفيذ  في  الدولة 
حقول  في  للعمل  الكبرى  الصحراء  جنوب  من  املهاجرين  من  هائل 
وبنغازي. واعتباراً من عام  أو في مدينتي طرابلس  النفط في اجلنوب 

2006، بلغ عدد املهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى والقاطنني في 
البالد نحو مليون إلى مليون ونصف مهاجر. وقد أدى رد الفعل احمللي 
التأشيرات  على  املفروضة  القيود  في  التشدد  إلى  املهاجرين  إزاء 

وترحيل مئات اآلالف من العمال.
ممن  الالجئني  من  كبيرة  أعداداً  أيضاً  العربي  املغرب  دول  استوعبت 
الدول اجملاورة.  الناشئة في  والنزاعات  الطبيعية  الكوارث  نزحوا جراء 
صحراوي  الجئ  ألف   90 نحو  اجلزائرية  تندوف  والية  وتستضيف 
الغربية  الصحراء  في  البوليساريو  جبهة  بني  النزاع  من  والفارين 
بينما  املدقع،  الفقر  األفراد في حالة من  أولئك  واملغرب، حيث يعيش 
اخلط  يكون  ما  يعاني 18 في املائة منهم من سوء التغذية.157 وعادة 
الفارين  واآلخرين  االضطهاد  من  الفارين  الالجئني  بني  ما  الفاصل 
ألسباب اقتصادية غير واضح، وفي مواجهة ارتفاع معدالت البطالة 
الكثير  إلعادة  العربي  املغرب  دول  توجهت  املسبقة،  واألسباب  احمللية 
بصرف  اقتصادية،  ألسباب  كمهاجرين  إليهم  ينظر  الذين  األفراد  من 

الفعلي. وضعهم  عن  النظر 

املالية التحويالت 

النظم اإلقتصادية لكل من  في  دوراً هاماً  املالية  التحويالت  تلعب 
املغرب وتونس، حيث تشكل نحو 7 في املائة و 5 في املائة من إجمالي 
مجموعها  يصل  بينما  التوالي،  على  منهما  كل  في  احمللي  الناجت 
املساعدات  صافي  أضعاف   7 أو   3 لنحو  وتونس  واملغرب  اجلزائر  في 
املالية على اإلقتصاد  التحويالت  أثر  أن  والثنائية. إال  الدولية  االمنائية 
تسجيل  ظل  في  وذلك  للغاية،  طفيفاً  يكون  يكاد  ليبيا  في  الوطني 
معدالت أعلى للهجرة إلى البالد مقابل معدالت الهجرة منها. كما 
التحويالت  معدالت  من  التقليل  في  العاملي  الركود  حالة  ساهمت 
وخاصة  العقاري،  والقطاع  والصادرات،  السياحة،  وعوائد  املالية، 
في  النفط  أسعار  في  االنخفاض  ساهم  بينما  للمغرب،  بالنسبة 
اجلزائر  للنفط مثل  الدول املصدرة  اخلناق على  2009 في تضييق  عام 
واألسر  احلكومة  قدرة  من  احلد  إلى  التغيرات  هذه  أدت  كما  وليبيا. 

على التعامل مع ارتفاع أسعار الغذاء والسكن على حد سواء .
مشاريع  من  لكل  هامة  متويالت  توفير  في  التحويالت  ساهمت 
لتمويل  مصدراً  املغرب  شكلت  حيث  احمللية،  واالستثمار  التنمية 
الصغيرة  واملدن  القرى  في  احلجم  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع 
احلاضر. عدا  الوقت  في  البالد  مستوى  وعلى  سابقاً  الريف  جبال  في 
 600 نحو  تسجيل  يتم  فسوف  التقديرات،  ألحد  ووفقاً  ذلك،  عن 
ألف أسرة في املغرب والتي ستقع حتت خط الفقر في حال إنقطاع 
التحويالت  عن  الدراسات  إحدى  أشارت  كما  املالية.158  التحويالت 
املالية املرسلة من املغاربة الذين يعيشون في هولندا، والتي تشكل 
إلى  اجملال،  بهذا  املغرب  في  التحويالت  مجموع  من  املائة  في   4 نحو 
املائة  في   16 و  الغذائية،  املواد  لشراء  منها  املائة  في   23 استخدام 
وبالرغم  لذلك،  إضافة  لإلسكان.  املائة  في   15 و  الصحية،  للرعاية 
من امتالك معظم املتلقني لهذه التحويالت ملصادر أخرى من الدخل، 
إال أن هنالك نحو 30 في املائة من املستفيدين ممن يعتمدون اعتماداً 
كلياً عليها، وتعد كالً من مناطق الريف والدار البيضاء الكبرى أكبر 

منها.159  املستفيدة  املناطق 
ساهم تدفق التحويالت املالية في توسيع نطاق القطاع املصرفي 
ذلك،  ومع  الصغيرة.  القروض  توفير  في  لدورها  باإلضافة  البالد،  في 
املغرب  أنحاء  جميع  في  املؤسسية  األطر  في  نقص  هناك  يزال  ال 
اإلدخار  ألغراض  اخملصصة  التحويالت  من  لإلستفادة  والالزمة  العربي 
اجلنوبية  كوريا  مثل  اآلسيوية  الدول  مع  باملقارنة  واإلستثمار، 

وتايلند.160 والفلبني 



احملاور اإلقليمية وأطر التعاون118 3.8

إقليم طنجة

محوران رئيسيان في املناطق احلضرية في املغرب العربي: يوجد 
ساحل  على  اجلديدة  مدينة  إلى  القنيطرة  من  األول 
األبيض  البحر  ساحل  طول  على  والثاني  املغرب،  في  األطلسي  احمليط 
الدار  مدن  من  كالً  اجلديدة   - القنيطرة  محور  يشمل  كما  املتوسط. 
والتي  للمغرب  واإلدارية  االقتصادية  العواصم  وهي  والرباط  البيضاء 
لنحو  إنتاجها  عن  فضالً  نسمة،  مليون  7.5 مجموعه  ملا  موطناً  تعد 
النصف من إجمالي الناجت احمللي للبالد. لقد كانت املنطقة الساحلية 
منذ  ملحوظ  بشكل  إحياؤها  ومت  الرومانية،  العصور  في  أهمية  ذات 

فترة الستينيات نتيجة تطور كالً من الصناعات، والنفط والسياحة.
إن االحتاد من أجل املتوسط، والذي مت إنشاؤه في عام 2008 لتنفيذ 
إعالن برشلونة، قد أشار إلى اعتبار مشاريع شبكات السكك احلديدية 
وشبكات الطرق السريعة املتكاملة ما بني املغرب وتونس كأحد األهداف 
الرئيسية، إلى جانب النظر في مقترحات للتنمية احلضرية والنقل في 
املساهمة  شأنه  من  املشاريع  لهذه  الناجح  التطور  أن  املنطقة. كما 
في تعزيز العالقات املغاربية الداخلية، إضافة لتعزيز التكامل اخلارجي 
وبالتفصيل  التوالي  على  املمرين  هذين  استعراض  مت  وقد  أوروبا.  مع 
والفصول   2008 لعام  اإلفريقية  املدن  حالة  تقرير  من  كل  ضمن 

)ميكن   2010 لعام  الصادرة  التقارير  ضمن  إفريقيا  بشمال  اخلاصة 
املوئل لبرنامج  اإللكتروني  املوقع  خالل  من  مجاناً  منهما  كالً  �حتميل 

161.)www.unhabitat.org
ونظراً ملوقعها املميز عند تقاطع احملورين الغربي - الشرقي واجلنوبي 
حول  املوسعة  الكبرى  األقاليم  أحد  نشوء  لوحظ  فقد  الشمالي، 
إفريقيا.  شمال  في  للحاويات  ميناء  أكبر  يتضمن  بات  والذي  طنجة، 
في  جديدة  ركاب  محطة  إطالق  املتوسطي  وقد تضمن ميناء طنجة 
عام 2009 والتي ميكن أن تصل طاقتها االستيعابية إلى7 ماليني راكب 
على  عالوة  مركبة.  ومليوني  شاحنة  ألف   700 إلى  باإلضافة  سنوياً، 
العامة، وهي منطقة  للسلع  اجلاف منطقة  امليناء  ذلك، يتضمن هذا 
باإلضافة ملنطقة صناعية  هكتاراً،  لوجستية متتد على مساحة 250
حرة على 1000 هكتار بجهة منطقة ملوسة، ومنطقة طنجة احلرة 
حيث  مؤسسة   400 لنحو  موقعاً  تعد  والتي  هكتاراً،  345 مبساحة 
طنجة  ميناء  اجتذب  بلغ مجموع العاملني فيها 40 ألف فرداً.162 وقد 
املتوسطي إنشاء مصنع لسيارات الرينو بقيمة600 مليون يورو )866 
مركبة  ألف   200 جتميع  على  سيعمل  والذي  أمريكياً(  دوالراً  مليون 
إعداد  على  العامة  املوانئ  سلطة  تعمل  كما   .2010 عام  عام  بحلول 
احلالية  القدرة  زيادة  في  ستساهم  والتي  الثانية  للمرحلة  اخملططات 

للميناء بحلول عام 2015.

الشكل 32: مشروع ميناء طنجة املتوسطي

املرجع: منشور في مدونة إلكترونية غير محددة املصدر ، 2010 

رأس سبارتيل

رأس ماالباطا

طريق سريع موسع

مشروع السكة احلديدية

مشروع الطريق السريع
منطقة الفنيدق - طنجة احلرة

واد املرسى

واد أليان

املنطقة الصناعية واللوجستية احلرة

القصر الصغير
سد رنية سيتو
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بليونش
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منطقة طنجة
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منطقة ملوسا
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منطقة ملوسا
احلرة ١
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سد سمير
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الشكل 33: مشروع النقل األورومتوسطي

املرجع: يوروميد، 2005 
ميكن حتميل هذه اخلريطة عبر الرابط التالي:

http://p23680.mittwaldserver.info/fileadmin/images/MapsAndData/Projects/PROJ_ROAD_AIR_web.pdf  
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في  البيضاء  والدار  طنجة  بني  سريع  طريق  بناء  على  املغرب  عملت 
عام 2008، والذي أتبعته بإنشاء خط سكة حديد بطول 45 كيلومتراً 
مت ربطها بالشبكة الوطنية في عام 2009 بهدف ربط امليناء مع املراكز 
فائقة  حديد  سكة  افتتاح  يرجح  كما  البالد.  في  األخرى  اإلقتصادية 
السرعة في عام 2014 والتي تربط امليناء بالدار البيضاء ، مما سيساهم 
طنجة.163  إلى  اجلديدة  من  الساحلي  املمر  نطاق  توسعة  في  بالتالي 
الثالثة  بنحو  طنجة  في  السكانية  الكثافة  في  الزيادة  لوحظت  كما 
مكانتها  تعزيز  عن  فضالً   ،2008 عام  وحتى   1982 عام  منذ  أضعاف 

كمركز اقتصادي في الشمال لدى إنشاء امليناء.164
عام  بحلول  الناظور  ميناء  تطوير  على  أيضاً  العمل  احلكومة  تنوي 
إلى الشرق من طنجة، حيث سيتم  2015، والذي يبعد 350 كيلومتراً 
وتصدير  تخزين  ألغراض  املنشأة  التحتية  البنية  مرافق  على  التركيز 
وفاس،  تاوريرت،  مدن  من  كل  مع  امليناء  وصل  وسيتم  والغاز،  النفط 

ووجدة عبر الطرق السريعة اجلديدة.

التنافس اإلقليمي والتحدي املتمثل في التعاون

النشاط  إجمالي  من  املائة  في   3 من  أقل  البينية  التجارة  شكلت 
التجاري في املناطق الفرعية في عام 2007، 165 وذلك على الرغم من إبرام 
عدد من إتفاقيات التجارة اإلقليمية وإنشاء الشراكة األورومتوسطية، 
املغرب  دول  وجهت  فقد  ذلك،  عن  وعوضاً  املتوسط.  أجل  من  واإلحتاد 
العربي نفسها إلى التعاون مع االحتاد األوروبي، حيث عملت كل منها 
ربط  بهدف  بها  اخلاصة  ملوانئها  التحتية  البنية  مرافق  إنشاء  على 
واتفاقات  اخلارجية  التجارة  قوة  تزايد  من  وبالرغم  بأوروبا.  أسواقها 
التجارة  تنمية  إلمكانية  تشير  دراسات  عدة  هنالك  أن  إال  التعاون، 

البينية اإلقليمية من خالل فتح احلدود ودمج شبكات البنى التحتية.
مجال  في  األخرى  املناطق  عن  العربي  املغرب  دول  تراجع  لوحظ 
األجنبية،  املشاركة  أمام  القطاعات  بعض  إغالق  بسبب  التجارة  حترير 
التعاون  أطر  حتقيق  أن  إال  اخلدمات.  تقدمي  تكلفة  الرتفاع  باإلضافة 
شأنه  من  التجارية  اإلصالحات  تنفيذ  إلى  باإلضافة  األفضل  اإلقليمي 
املساعدة على تقوية جهود دول املغرب لدمج العمليات التجارية على 
الصعيد الدولي.166 باإلضافة إلى ذلك، فإن تطوير نظام البنية التحتية 
التنافسية  القدرة  وتعزيز  واإلمداد  النقل  تكاليف  تقليل  شأنه  من 

التجارية لدول املغرب العربي.167 
إن اجلهود الرامية لدمج اقتصادات املنطقة تعد ذات أهمية خاصة ، 
وذلك في ضوء النمو الذي يشهده املمر العابر للحدود على طول ساحل 
جنوب البحر األبيض املتوسط، وكذلك في ضوء التوسع املزمع إلنتاج 

الطاقة املتجددة في املنطقة. 
إن إغالق احلدود بني املغرب واجلزائر في عام 1994 بسبب النزاع حول 
والركاب. أما  السلع  نقل  حركة  نشوء  دون  حال  قد  الغربية  الصحراء 
ينتهي  حيث  للعمل،  صاحلة  غير  فتعد  املوجودة،  القطارات  خطوط 
الطريق السريع الذي يربط الشرق بالغرب عند مدينة وجدة في املغرب 
إلنشاء  املغرب  توجهت  لذلك،  ونتيجة  اجلزائر.  في  ومغنية  وتلمسان 
في  ميناء  إنشاء  على  اجلزائر  عملت  بينما  الناظور،  مدينة  في  ميناء 
مدينة الغزوات على بعد 120كم إلى الشرق من مدينة الناظور. عالوة 
تقع  والتي  وجدة  مثل  املدن  بعض  دفع  قد  احلدود  اغالق  فإن  ذلك،  على 
بالقرب من مدينة غزوات على استخدام املرافق األكثر بعداً في مدينة 

الناظور.168 
الناظور اجلديد للنفط  التوقعات إلمكانية حتسن وضع ميناء  تشير 
والغاز إذا ما مت فتحه على الصناعات النفطية وأنواع الوقود األحفوري 
اجلزائري. وباملثل، سيتعزز وضع ميناء طنجة املتوسطي في حال وصله 
عن طريق البحر، وسكة احلديد، والطرق السريعة مع دول شمال إفريقيا 

األخرى، ومن هناك، إلى منطقة املشرق.
ثمة حتٍد آخر والذي تفرضه التجارة في موارد الطاقة في املنطقة، إذ 
تستورد املغرب نحو 10.6 في املائة من احتياجاتها النفطية من اجلزائر، 
العربي  املغرب  منطقة  خارج  من  املتبقية  النسبة  استيراد  يتم  بينما 
إنشاء  مت  فقد  لذلك،  إضافة  املنطقة.  في  املوارد  وفرة  من  الرغم  على 
تلمسان  وجدة،   / الغزوات  )بني  واجلزائر  املغرب  بني  الكهربائي  الترابط 
 / والعوينات  املتالوي،   / أونك  جبل  )بني  وتونس  اجلزائر  وبني  وجدة(،   /
خمس(.  وأبو  )مدنني  وليبيا  تونس  وبني  فرنانا(،   / والقليعة  تاجروين، 
بيد أن هذا الترابط ال يتم استخدامه إال ألغراض الدعم االحتياطي في 
1 في  عن  تقل  يوفرها  التي  اإلمدادات  نسبة  أن  حيث  الطوارئ،  حاالت 

املائة من إجمالي معدالت االستهالك الكهربائي في هذه الدول.
كما تتطلب مبادرات البنك الدولي وديزرتيك للطاقة املتجددة إنشاء 
بنية حتتية جديدة للنقل وإمداد الكهرباء، حيث ستكون لهذه املشاريع 

آثار هامة على تطوير املدن على طول خطوط النقل.
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199019952000200520102015202020252030

الكثافة السكانية اإلجمالية )باآلالف(

25,28328,29230,50632,88835,42337,95440,63042,04344,726اجلزائر

4,3654,7755,3465,7706,5466,6067,6997,4658,519ليبيا

1,9882,2922,6043,0473,3663,8694,0914,7424,791موريتانيا

24,80826,92928,82730,39232,38133,57036,20036,40639,259املغرب

8,2158,9369,4529,91210,37411,02611,36611,92112,127تونس

الكثافة السكانية احلضرية )باآلالف(

13,16815,82818,24620,80423,55526,40929,19431,77934,097اجلزائر

3,3053,6744,0834,5615,0985,6546,1816,6477,060ليبيا

7899041,0411,2061,3951,6091,8592,1522,478موريتانيا

12,00513,93115,37516,83518,85920,99923,15825,23527,157املغرب

4,7605,4935,9966,4556,9807,5378,0968,6369,115تونس

النسبة املئوية للكثافة السكانية احلضرية

52.156.0059.8163.3266.5069.3471.8574.1176.23اجلزائر

75.775.9976.3777.0177.8978.9980.2981.6282.88ليبيا

39.739.8340.040.4041.443.1145.448.4551.7موريتانيا

48.451.6953.3455.2158.2461.1763.9766.6569.18املغرب

57.961.4763.4365.3567.2869.2571.2373.2175.17تونس

املرجع: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة، التوقعات السكانية العاملية تنقيح عام 2008 وآفاق التحضر في العالم: تنقيح عام 2009 

اجلدول 41: معدالت الكثافة السكانية اإلجمالية واحلضرية )باآلالف( والنسبة املئوية للكثافة السكانية احلضرية

املرجع: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة، التوقعات السكانية العاملية تنقيح عام 2008 وآفاق التحضر في العالم: تنقيح عام 2009

اجلدول 42: معدالت النمو السكاني السنوي على املستوى الوطني واحلضري

1995-19902000-19952005-20002010-20052015-20102020-20152025-20202030-2025

معدالت النمو السكاني في املناطق احلضرية )%(

3.682.842.622.482.292.011.701.41اجلزائر

2.122.112.212.232.071.781.451.21ليبيا

2.732.832.942.912.862.892.932.81موريتانيا

2.981.971.812.272.151.961.721.47املغرب

2.861.751.481.561.541.431.291.08تونس

معدالت النمو السكاني على املستوى الوطني )%( 

2.231.531.481.511.451.291.080.84اجلزائر

2.042.012.052.001.791.461.120.90ليبيا

2.652.752.732.402.071.841.651.51موريتانيا

1.661.351.121.201.171.060.900.72املغرب

1.681.130.880.980.960.870.740.55تونس
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اجلدول 43: متوسط معدالت النمو السنوي للتجمعات احلضرية مبساحة 750 كم + السكان لعام 2009

2020-20152025-20102020-20052015-20002010-19952005-19902000-1995املدينة

5.702.582.572.442.071.751.46أغادير

2.172.172.172.172.031.681.29اجلزائر

0.860.860.860.91.431.731.47وهران

1.910.620.620.911.491.521.26الدار البيضاء

2.722.042.042.021.921.71.42فاس

3.262.072.072.061.951.721.44مراكش

2.802.772.682.642.86....نواكشوط

3.221.771.771.81.811.621.35الرباط

3.732.982.982.752.161.751.46طنجة

2.640.770.710.891.481.511.17طرابلس

1.160.840.630.871.211.191.04تونس

اجلدول 44: معدالت البطالة حسب العمر واملوقع في املغرب ، الثلث الثاني لعام 2010

اإلجمالي )%(املناطق الريفية )%(املناطق احلضرية )%(الفئة العمرية 

1531.07.016.3 – 24 سنة 

2517.13.811.4 – 34 سنة

356.91.44.7 – 44 سنة

453.11.12.1 سنة فأكثر

املرجع: املسح الوطني للتوظيف

املرحلة العليااملرحلة املتوسطةبدون شهاداتالفئة العمرية

56.6%36.2%19.1%15 – 24 سنة

32.2%21.3%9.6%25 – 34 سنة

7.7%7.9%6.0%35 – 44 سنة

1.4%3.7%3.1%44 فأكثر

اجلدول 45: معدالت البطالة حسب العمر ومستوى التعليم في املغرب

املرجع: املسح الوطني للتوظيف

املعدل الوطنياملناطق الريفية املناطق احلضرية املؤشر

4.86.65.5معدل الوفيات اخلام 

335540معدل وفيات الرضع )لكل ألف(

386947معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة )لكل ألف(

243327معدل وفيات حديثي الوالدة )لكل ألف(

92214معدل وفيات األطفال ما بعد الوالدة )لكل ألف(

187267227معدل وفيات األمهات )لكل 100 ألف(

75.56772.2متوسط العمر املتوقع عند الوالدة )بالسنوات(

..85.339.5توفر املساعدة في عمليات الوالدة * 

..84.947.9النساء احلوامل املتلقيات للرعاية * 

..93.584.1املطاعيم الكاملة لألطفال * 

اجلدول 46: مؤشرات الصحة في املناطق احلضرية / الريفية في املغرب 

املراجع: البنك الدولي )2009(. اإلستراتيجية القطرية للمملكة املغربية لفترة السنة املالية 10 – 13 . واشنطن العاصمة: البنك الدولي. دائرة اإلحصاءات )2009(. "املؤشرات 
االجتماعية في املغرب 2008". 

املرجع: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة
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تونساملغربموريتانياليبيااجلزائر

108,30283,20011,06657,79919,232الطرق )كم(

7057276266النسبة املئوية للطرق املعبدة 

4.54.711312كثافة الطرق )كيلومتر لكل 100 كيلومتر مربع(

72103..91291املركبات )لكل 1000 شخص(

5373..58225سيارات الركوب )لكل 1000 شخص(

اجلدول 47: معدل استخدام املركبات في دول املغرب

�املرجع: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العاملية؛ بيانات عام 2007 باستثناء بيانات الطرق املعبدة ومساحة الطرق بالكيلومتر،
حيث كان البيانات املتوفرة لألعوام من 2000 وحتى 2007.

نسبة اإلستهالك لكل قطاعمعدل اإلستهالك السنويمعدل التوفير السنوي

الدولة

املوارد الطبيعية 

املتجددة 

�مليار متر

 مكعب / سنة

املياه احملالة 

�مليار متر 

مكعب / سنة

إعادة استخدام 

مياه الصرف الصحي 

�مليار متر

 مكعب / سنة

�نصيب الفرد من موارد املياه املتجددة 

)متر مكعب(
مليار 

متر مكعب

كنسبة مئوية من 

إجمالي موارد املياه

زل
نا

امل

عة
نا

ص
ال

عة
زرا

ال

20062015�
)وفقا للتقرير(

2025 )وفقا 
للتقرير(

3502972614.5940251560ال يذكر11.500.07اجلزائر

9980673.894699487-0.800.03ليبيا

95-20.000.020.0794062055816.84845املغرب

3.350.000.144504053732.537212484تونس

اجلدول 48: معدالت توفر واستهالك املياه

املرجع: تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2010 

مرافق الصرف الصحي املطورةمصادر مياه الشرب احملسنة

املناطق الريفيةاملناطق احلضرية اإلجمالياملناطق الريفيةاملناطق احلضرية اإلجمالي

838579959888اجلزائر

717268979796ليبيا *

49524726509موريتانيا

819860698352املغرب

949984859664تونس

اجلدول 49: معدل توفير إمدادات املياه ومرافق الصرف الصحي احملسنة )% من األسر(

املرجع: قاعدة بيانات منظمة الصحة العاملية / مرصد الصحة العاملي، * بيانات املياه اخلاصة بليبيا تعود لعام 2000

امليناتونساملغربليبيااجلزائر 

1,1002,9434588631,254إستهالك الطاقة ) كغ من معادل النفط للفرد(

8703,6886851,2211,435إستهالك الكهرباء )كيلوواط للفرد(

99100929991الكهرباء من الوقود األحفوري )% من اإلجمالي(

0.606.90.716الكهرباء من الطاقة املائية )% من اإلجمالي(

-9511105-470-346واردات الطاقة )الصافي، % من اإلجمالي(

املرجع: الكتاب األخضر للبنك الدولي 2009؛ "التقرير العاملي حلالة مصادر الطاقة املتجددة".

اجلدول 50: معدالت إستهالك الطاقة لعام 2007
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تونس املغرب موريتانيا*اجلزائر 

0.456.51.8 8.5 اخمللفات الصلبة املولدة )مليون طن(

0.90.50.750.8-1.0نصيب الفرد من اخمللفات الصلبة في املناطق احلضرية 

95%70% )2009(30%92%التغطية بخدمات جمع اخمللفات في املدن

3%3% 6%2%الزيادة السنوية في نشوء اخمللفات الصلبة 

التكوين املادي للمخلفات الصلبة

68%67%5%67-73%مواد غذائية / مخلفات عضوية

9%19%6%7-12%  ورق

11%2.6%20%2.5-7%  بالستيك

2%0.4%4%1%  زجاج

4%1.4%4%2%  معادن

6%9.6%61%11-13%  أخرى

أسلوب املعاجلة 

0.5%1%0%1%  سماد

5%2%8%2%  إعادة  تدوير

50%1%37.3%0.2%  الطمر

40%أخرى / مكبات أخرى

44.5%95%54.7%58%املناطق املكشوفة

اجلدول 51: معدالت تكون ونشوء اخمللفات احمللية الصلبة

املرجع: تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية، معظم البيانات لعام 2002 ، موريتانيا 2009

تونساملغربموريتانياليبيااجلزائر

♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂
7086 4469 70*819563 6481 معدل اإلملام بالقراءة والكتابة للنساء / الرجال )% من املتعلمني فوق 15 عاماً 2006 - 2008(

معدل املشاركة في القوى العاملة للنساء / الرجال  )% للعاملني من األعمار 15 – 

64 عاماً، 2008(
3883 2581.... 2984 2874

1713 1010 ........1813  % من البطالة للنساء / الرجال )2004 – 2008(

19631959..19621964العام الذي مت منح املرأة به احلق في التصويت والترشح لالنتخابات

1959 ي1993 ي....1962 أالعام الذي انتخبت به أول امرأة )ي( أو تعينت في البرملان )أ(

7.77.722.110.527.6% من عضوية البرملان )املستقل أو مجلس النواب( لإلناث )2010(

1.113.4..3.10% من عضوية البرملان )املستقل أو مجلس األعيان( لإلناث )2007(

5.97.1....10.5% من املناصب الوزارية التي تشغلها النساء )2005(

اجلدول 52: معدالت املشاركة في القوى العاملة والسياسة الوطنية لكل من النساء والرجال 

املرجع: البنك الدولي، البيانات اإلحصائية املصنفة حسب اجلنس، شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة، تقرير األمم املتحدة للتنمية البشرية 2007 / 2008 ، قاعدة بيانات مؤشرات 
األهداف اإلمنائية لأللفية

�عدد املهاجرين الدوليني

 في الدولة )2010(
عدد الالجئني في الدولة )2008(

�معدل الكثافة السكانية

املولودة في اخلارج )2010(

�املتوسط السنوي الصافي

للهجرة )2005 – 2010(

�معدل هجرة

خريجي اجلامعات )2010(

6%-128,000%242,00094,100اجلزائر

4%*114,000%682,0006,700ليبيا

99,00027,0002,000موريتانيا

10%-0.285,000%49,000800املغرب

10%-0.34,000%34,000100تونس

اجلدول 53 : بيانات الهجرة لكل دولة

املرجع: اللوحة احلائطية ملعدالت الهجرة الدولية - إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة 2009 ؛ معدل هجرة خريجي اجلامعات من بيانات املنظمة الدولية للهجرة 
2010 ، * البيانات املستثناة واملستمدة من قاعدة بيانات مؤشرات التنمية للبنك الدولي ، 2005
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عدد املواطنني 

املقيمني في اخلارج

% من املواطنني 
املقيمني في اخلارج

أوروبا
الدول العربية

�الواليات املتحدة

وكندا
إفريقيا

إيطالياإسبانيا فرنسااإلجمالي

--895,250390.975.86.32.73.35.1 اجلزائر )2008(

أبرز الوجهات: إسرائيل، اململكة املتحدة، التشاد، الواليات املتحدة، األردن، مصر، أملانيا، تركيا، كندا، إيطاليا110,0002ليبيا )2010(

موريتانيا
استقر 20 في املائة من املوريتانيني املقيمني في اخلارج لعام 2008 في دولة عربية أخرى، وبخاصة السعودية )30 ألف 

نسمة(، وليبيا )30 ألف نسمة(، واإلمارات )5 آالف(

--3,300,0001086.243.94.35.98.64.8املغرب 

)2007(1,058,700782.654.613.414.58.4--

املرجع: الهيئة األورومتوسطية لألبحاث التطبيقية حول الهجرة الدولية، موجز الدول 2009، 2010؛ البيانات اخلاصة بليبيا مستمدة من كتاب حقائق عن الهجرة والتحويالت 
الصادر عن البنك الدولي، 2011 

اجلدول 54: وجهة املهاجرين بالنسبة املئوية

�صافي املساعدات اإلمنائية الرسمية

)بالقيمة احلالية للدوالر(
التحويالت املالية )% من إجمالي الناجت احمللي(تدفقات التحويالت املالية )مليون دوالر(

200819992009199920091999

1.6%1.6%3161382,193790اجلزائر

0.03% )2000(0.03%--60516ليبيا

0.2%0.07%31121922موريتانيا

5%7%1,2176786,2711,938املغرب

4%5%1761 479252966تونس

اجلدول 55: تلقي املساعدات اإلمنائية الرسمية والتحويالت املالية

املرجع: قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي

الهوامش

ديسا ، 2009 . آفاق التحضر في العالم: تنقيح . 1
2009 لقاعدة البيانلت السكانية. نيويورك: األمم 

املتحدة. 
ديسا 2009 . . 2
بلغت الكثافة السكانية في تونس 767 ألف . 3

بحسب بيانات ديسا التابعة لألمم املتحدة )تقديرات 
عام 2010( و 340 ألف في صفاقص بحسب بيانات 

سفارة الواليات املتحدة أو 265.131 ملدينة صفاقص 
في عام 2004 بحسب بيانات سكان املدن. 

ديسا، 2009 . . 4
ديسا، 2009 . . 5
ديسا، 2009 . . 6
جلنة التخطيط العمراني باململكة املغربية. املسح . 7

العام لألعوام 2004 و 2009. 
8 .http://www. التعداد العام عبر املوقع

 citypopulation.de/Tunisia.html
ظفار زيتون، تابتي تاالمالي )2009(، النقل في . 9

التجمعات احلضرية في اجلزائر: األمناط الناشئة 
ووجهات النظر، ص. 25 - 27 . اخلطة الزرقاء.

ظفار زيتون، تابتي تاالمالي )2009(، النقل في . 10
التجمعات احلضرية في اجلزائر: األمناط الناشئة 

ووجهات النظر، ص. 25 - 27 . اخلطة الزرقاء.
برنامج املوئل. نشرة التخطيط العمراني في ليبيا، . 11

 http:// :العدد 1، 20 أكتوبر 2010، عبر املوقع
www.unhabitat.net/pmss/electronic_

 alt.pdf_2418/periodicals
ب. عزلتيني )2005(. إعداد نظم التخطيط احلضري . 12

العمراني واحلضري ضمن مشاريع استدامة التخطيط 
في ليبيا. بريتوريا: املؤمتر العاملي لإلسكان - حتويل 

البيئات السكنية من خالل عمليات التصميم
وزارة الداخلية، ووزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة . 13

الترابية باململكة املغربية. 

بيجيو، إيه، التكيف مع تغير املناخ واإلعداد . 14
ملواجهة الكوارث الطبيعية في املدن الساحلية في 

شمال إفريقيا، ص. 5. البنك الدولي، يونيو 2009. 
برنامج املوئل. )2002(. إستراتيجية تطوير املدن . 15

التونسية. نيروبي: برنامج املوئل.
البنك الدولي )2010(. أقطاب التنافسية في . 16

تونس. واشنطن العاصمة: البنك الدولي.
البنك الدولي )2010(. أقطاب التنافسية في . 17

تونس. واشنطن العاصمة: البنك الدولي.
وكالة االستخبارات املركزية. )2010(. كتاب . 18

احلقائق العاملية. تونس. واشنطن العاصمة: وكالة 
االستخبارات املركزية.

املعهد القومي لإلحصاء. )2010(. مؤشرات . 19
http://www.ins. :العمالة والبطالة. تونس

 nat.tn/indexen.php
البنك الدولي )2009(. اإلستراتيجية القطرية . 20

لتونس للسنة املالية 10 - 13 . 
البنك الدولي )2009(. املوجز القطري لتونس. . 21

واشنطن العاصمة: البنك الدولي. 
البنك الدولي )2009(. اإلستراتيجية القطرية . 22

لتونس للسنة املالية 10 - 13 . 
البنك الدولي )2009(. املوجز القطري لتونس. . 23

واشنطن العاصمة: البنك الدولي. 
البنك الدولي )2009(. اإلستراتيجية القطرية . 24

للمملكة املغربية لفترة السنة املالية 10 - 13. 
واشنطن العاصمة: البنك الدولي.

املوقع اإللكتروني ملدينة الدار البيضاء الكبرى. . 25
Http://www.casablanca.ma

مركز التطوير في منظمة التعاون والتنمية . 26
االقتصادية )2010( واللجنة االقتصادية اإلفريقية. 

http://www.africaneconomicoutlook.
org/en/countries/north-africa/morocco

وكالة االستخبارات املركزية. )2010(. كتاب . 27
احلقائق العاملية. تونس. واشنطن العاصمة: وكالة 

االستخبارات املركزية.
إحصاءات العمالة.. 28
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. 2011. . 29

التوقعات االقتصادية اإلفريقية 2011: ليبيا. 
منظمة التعاون والتنمية: باريس.

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. 2011. . 30
التوقعات االقتصادية اإلفريقية 2011: ليبيا. 

منظمة التعاون والتنمية: باريس.
برنامج املوئل. )2007(. التخطيط العمراني في . 31

ليبيا، النشرة الثانية. نيروبي: برنامج املوئل.
االحتاد األوروبي لالعمال )2010(، املناخ االستثماري . 32

في ليبيا 2009. 
االحتاد األوروبي لالعمال )2010(، املناخ االستثماري . 33

في ليبيا 2009. 
برنامج املوئل. النشرة األولى للتخطيط العمراني . 34

في ليبيا.
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. 2011. . 35

التوقعات االقتصادية اإلفريقية 2011: اجلزائر 
.منظمة التعاون والتنمية: باريس.

اجلمهورية اجلزائرية. خطة العمل احلكومية لتنفيذ . 36
برنامج رئاسة اجلمهورية، ص. 21 - 27 . 

ظفار زيتون، تابتي تاالمالي )2009(، النقل في . 37
التجمعات احلضرية في اجلزائر: األمناط الناشئة 

ووجهات النظر، ص. 25 - 27 . اخلطة الزرقاء.
مكتب اإلحصاءات الوطنية، اجلزائر )2011(. . 38

معدالت املشاركني في القوى العاملة باآلالف. 
 http://www.ons.dz :اجلزائر

البنك الدولي )2009(. اإلستراتيجية القطرية . 39
للمملكة املغربية لفترة السنة املالية 10 - 13. 

واشنطن العاصمة: البنك الدولي.



126

الهوامش

احلكومة التونسية.. 40
اللجنة العليا للتخطيط. )2010(. املؤشرات . 41

الربعية للبطالة حسب موقع اإلقامة. الرباط.
مكتب اإلحصاءات الوطنية. مسح العمالة، 2007. . 42
املعهد القومي لإلحصاء. )2010(. مؤشرات . 43

العمالة. 
البنك الدولي. )2006(. اجلمهورية التونسية: دراسة . 44

قطاع الصحة. واشنطن العاصمة: البنك الدولي.
45 .Http://www.ins. .املعهد القومي لإلحصاء

 nat.tn
البنك الدولي )2009(. اإلستراتيجية القطرية . 46

لتونس للسنة املالية 10 - 13 . 
تقرير قطاع العمالة الفنية، توفير فرص العمل . 47

الستكمال خطة خفض أعداد الفقراء لألعوام 
 . 2015 - 2011

البنك الدولي. )2009(. اإلستراتيجية القطرية . 48
للمملكة املغربية لفترة السنة املالية 10 - 13. 

واشنطن العاصمة: البنك الدولي. 
اللجنة العليا للتخطيط )مديرية اإلحصاءات(. . 49

)2007(. املؤشرات االجتماعية في املغرب لعام 
2007. الرباط. 

اللجنة العليا للتخطيط )مديرية اإلحصاءات(. . 50
 .)2007(

البنك الدولي )2009(. اإلستراتيجية القطرية . 51
لتونس للسنة املالية 10 - 13 . واشنطن العاصمة: 

البنك الدولي. 
اليونسكو )2008(. معهد اليونسكو لإلحصاء. . 52

باريس.
املعهد القومي لإلحصاء )2010(. تونس.. 53
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. 2011. . 54

التوقعات االقتصادية اإلفريقية 2011: اجلزائر 
.منظمة التعاون والتنمية: باريس.

اجلمهورية اجلزائرية، اجلزائر. التقرير الوطني الثاني . 55
لألهداف اإلمنائية لأللفية. ص. 53. 

56 . http:// .2011 مكتب اإلحصاءات الوطنية. فبراير
national._www.ons.dz/IMG/pdf/pop9

 pdf
وزارة الشؤون االقتصادية والتنمية ومكتب . 57

اإلحصاءات الوطني )2009(، حملة عن الفقر في 
موريتانيا، ص. 7. 

البنك الدولي، شعبة املغرب. املغرب: املبادرة . 58
الوطنية لدعم مشروع التنمية البشرية. واشنطن 

العاصمة: البنك الدولي 2006 . 
البنك الدولي )2006(. اجلمهورية التونسية: دراسة . 59

قطاع الصحة. واشنطن العاصمة: البنك الدولي
اجلمهورية اجلزائرية، التقرير الوطني للتنمية . 60

البشرية، 2006 . 
ستيفانو )2004(. "التعمير السياحي والتغير . 61

البيئي العاملي" ص. 147 - 148 في غوزلينغ س. 
)2006(، السياحة والتغيرات البيئية العاملية: 

العالقات اإليكولوجية، واالجتماعية، واالقتصادية 
والسياسية. 31 ديسمبر 2010. 

وزارة التنمية والتعاون الدولي )2006(. اخلطة احلادية . 62
عشر لألعوام 2007 - 2016، ص. 126. 

مجموعة أكسفورد لألعمال، "تونس: الترقيات . 63
السياحية، 22 ديسمبر 2010. 

بي بي سي )2007(. " ليبيا اجلديدة تترقب ازدهار . 64
السياحة البيئية" لندن، بي بي سي. 

سفارة جمهورية اجلزائر الشعبية في صوفيا، . 65
بلغاريا )2010(. القطاع السياحي. صوفيا. 

البنك الدولي )2009(. اإلستراتيجية القطريى . 66
للمملكة املغربية للفترة املالية 10 - 13 . واشنطن 

العاصمة: البنك الدولي. 
البنك الدولي )2009(. اإلستراتيجية القطريى . 67

للمملكة املغربية للفترة املالية 10 - 13 . واشنطن 
العاصمة: البنك الدولي. 

م، ح، الويل. "جناح عمليات النمو الداعمة للفقراء . 68
في املناطق الريفية واحلضرية في تونس". 

وزارة الشؤون االقتصادية والتنمية ومكتب . 69
اإلحصاءات الوطني )2009(، حملة عن الفقر في 

موريتانيا، ص. 27. 
البنك الدولي )2009(. اإلستراتيجية القطرية . 70

للمملكة املغربية لفترة السنة املالية 10 - 13. 
واشنطن العاصمة: البنك الدولي.

وزارة الشؤون االقتصادية ومكتب اإلحصاءات . 71

الوطني )2009(. حملة عن الفقر في موريتانيا، ص. 
 .164

حتالف املدن / البنك الدولي )2003(. تونس: تقييم . 72
برامج إعادة التأهيل العمراني، واشنطن العاصمة: 

البنك الدولي.
73 . Www.alomrane.ma .)2010( شركة العمران
كولييرز إنترناشيونال. )2010(. حملة امة عن القطاع . 74

العقاري في منطقة املينا. بوسطن: كولييرز. 
75 .Http:// .الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط

www.cnl.gov.dz/?Resorption-de-l-
habitat-precaire

اجلمهورية اجلزائرية، اجلزائر. التقرير الوطني الثاني . 76
لألهداف اإلمنائية لأللفية. ص . 112 

وزارة الشؤون االقتصادية ومكتب اإلحصاءات . 77
الوطني )2009(. حملة عن الفقر في موريتانيا، ص. 8. 

اجملموعة احلضرية لنواكشوط، املسح األسري ، . 78
أكتوبر 2008 

البنك الدولي. )2005(. التقرير املرحلي . 79
إلستراتيجية املساعدة القطرية. واشنطن 

العاصمة: البنك الدولي. 
البنك الدولي )2005(، سياسات اإلسكان . 80

ومستويات أداء القطاعات في دول املينا، ص. 3. 
20 فبراير 2011. برنامج املوئل )2005(، متويل املأوى 

احلضري. التقرير العاملي للمستوطنات البشرية 
2005، ص. 55. 

ت، بالل )2009(. "توفير املساكن في اجلزائر: أهمية . 81
القدرة على حتمل التكاليف أكثر من معدالت 

التوفير". البحوث التجريبية والنظرية في اإلدارة 
Http://www.um.ase.ro/ .)12( 3 ،احلضرية

 pdf.8/No12
البنك الدولي )2005(. أداء االقتصاد الكلي . 82

والقطاعي ضمن سياسات توفير املساكن في دول 
محددة في منطقة املينا: حتليل مقارن. واشنطن 

العاصمة: البنك الدولي. 
حتالف املدن / البنك الدولي )2003(. تونس: تقييم . 83

برامج إعادة التأهيل العمراني، واشنطن العاصمة: 
البنك الدولي.

إم سالكمان، القضايا االجتماعية تشق . 84
طريقها إلى املراحل املركزية في ليبيا. نيويورك 

http://nytimes. .2007 تاميز، 12 مارس
12libya./world/africa/12/03/2007/com

 1=html?_r
مؤسسة سي إتش إف الدولية )2005(. الدليل . 85

العملي للحصول على التمويل األصغر في قطاع 
اإلسكان املغربي. سيلفر سبرينغ: سي إتش إف 

الدولية. 
مؤسسة سي إتش إف الدولية )2005(.. 86
مؤسسة سي إتش إف الدولية )2005(. 87
البنك الدولي / صندوق النقد الدولي )2004(، . 88

تقييم القطاع املالي اجلزائري، ص. 3
كولييرز إنترناشيونال. )2010(. حملة عامة عن . 89

القطاع العقاري في منطقة املينا. بوسطن: 
كولييرز. 

االحتاد األوروبي لالعمال )2010(، املناخ االستثماري . 90
في ليبيا 2009. 

برنامج املوئل. 2010. تقرير حالة املدن اإلفريقية. . 91
نيروبي: برنامج املوئل، 2010.

م، سراج الدين وآخرون، 1979. . 92
البنك الدولي )2005( تقييم أداء االقتصاد الكلي . 93

والقطاعي ضمن سياسات توفير املساكن في دول 
محددة في منطقة املينا: حتليل مقارن. واشنطن 

العاصمة: البنك الدولي. 
الدليل العاملي للملكية.. 94
كولييرز إنترناشيونال. )2010(. حملة عامة عن . 95

القطاع العقاري في منطقة املينا. بوسطن: 
كولييرز. 

الدليل العاملي للملكية. )2010(. مانيال: الدليل . 96
العاملي للملكية. 

البنك الدولي )2005(. قرض سياسة تطوير قطاع . 97
اإلسكان. واشنطن العاصمة: البنك الدولي.

م، حسني، م، فلجي، )2003(. "تطور ملكية . 98
األراضي" كوبنهاغن: االحتاد الدولي للمساحني.

99 . 29 ،X .البنك الدولي، "تقييم أداء املشاريع" ص
يونيو 2010. 

النقل احلضري في منطقة البحر األبيض املتوسط: . 100

التوجيهات والتوصيات. خالصة الندوة اإلقليمية 
حول النقل احلضري في منطقة املتوسط التي 
عقدت في الصخيرات، املغرب في 22 - 23 يناير 

 .2008
لوتيلييه، جيه؛ إف. ديبي، وإل أمزيل. "التنقل في . 101

التجمعات احلضرية في طنجة: التطورات واآلفاق". 
صوفيا أنتيبوليس: اخلطة الزرقاء، 2009. 

ز،ب، عبد القادر. "خط املترو السريع والسكك . 102
احلديدية اخلفيفة ودورها في دعم منو العواصم". 

جلة السكك احلديدية، 1 أبريل 2007. 
النقل احلضري في منطقة البحر األبيض املتوسط: . 103

التوجيهات والتوصيات. خالصة الندوة اإلقليمية 
حول النقل احلضري في منطقة املتوسط التي 
عقدت في الصخيرات، املغرب في 22 - 23 يناير 

 .2008
النقل احلضري في منطقة البحر األبيض املتوسط: . 104

التوجيهات والتوصيات. خالصة الندوة اإلقليمية 
حول النقل احلضري في منطقة املتوسط التي 
عقدت في الصخيرات، املغرب في 22 - 23 يناير 

 .2008
ظفار زيتون، تابتي تاالمالي )2009(، النقل في . 105

التجمعات احلضرية في اجلزائر: األمناط الناشئة 
ووجهات النظر، ص. 25 - 27 . اخلطة الزرقاء.

منظمة الصحة العاملية. "تقرير الوضع العاملي . 106
بشان السالمة على الطرق: حان وقت العمل". 

جنيفا: منظمة الصحة العاملية، 2009. 
منظمة الصحة العاملية، 2009. بالرغم من . 107

عدم إدراج اجلزائر ضمن الدراسة، والتي اعتمدت 
استخدام انحدارات مزدوجة احلدود لتحديد معدل 

الوفيات لكل 100 ألف نسمة، إال أن معدل الوفيات 
على الطرق الذي سجلته الدولة بلغ 4177 حالة 
في عام 2007 من أصل الكثافة السكانية التي 

تقدر بنحو 35 مليون نسمة، مما جعلها على قدم 
املساواة مع املغرب. 

منظمة الصحة العاملية، 2009.. 108
اإلحصاءات املائية الصادرة عن الفاو. . 109
مجلس االستخبارات الوطني. "شمال إفريقيا: أثر . 110

تغير املناخ حتى عام 2030، اآلثار اجليوسياسية". 
واشنطن العاصمة، مجلس االستخبارات الوطني، 

 .2009
احلكومة املغربية. "اإلستراتيجية الزراعية اجلديدة . 111

في املغرب "اخلطة اخلضراء": مفاتيح النجاح" 
الرباط 2008. 

تيابولت، ه� - ل، "األثار املرتبطة باملياه الزراعية في . 112
سياق تدني مستويات املوارد". عرض تقدميي خالل 

مؤمتر أزمة الغذاء وندرة املياه في املنطقة املغاربية، 
باريس، 23 فبراير 2009. 

م، مصطفى. "جتربة برنامج األمم املتحدة للبيئة . 113
ملعاجلة مياه الصرف الصحي في اجملتمعات 

الصغيرة: الوضع احلالي واآلفاق املستقبلية". حتلية 
املياه، 246 )2006(: 613 - 616 

م، رفقي. "البرنامج الوطني الستخدامات مياه . 114
الصرف الصحي". عرض رقمي مت تقدميه خالل 

ورشة عمل بعنوان "حالة وإمكانيات مياه الصرف 
الصحي في املغرب" أغادير، 7 ديسمبر 2009. 

الديوان الوطني للتطهير. "تقدمي إستراتيجية . 115
املستقبل". 

البنك الدولي. "حتقيق االستفادة املثلى من شحة . 116
املياه: املساءلة من أجل حتسني نتائج إدارة شؤون 

املياه في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا". 
واشنطن العاصمة: البنك الدولي، 2007. مت 

استخراج البيانات اخلاصة مبنطقو وهران من بيانات 
البنك الدولي لعام 2000. 

اإلحصاءات املائية الصادرة عن الفاو. . 117
االستخبارات العاملية للمياه، 2005، مسح تعرفة . 118

املياه )بيانات 2010 متوفرة مقابل رسم(
البنك الدولي، "حتقيق االستفادة املثلى من شحة . 119

املياه" 2007.
املنتدى العربي للبيئة والتنمية. "املياه: اإلدارة . 120

املستدامة ملورد شحيح". املنتدى العربي للبيئة 
والتنمية، 2010. ومجلس االستخبارات الوطني. 

"شمال إفريقيا أثر تغير املناخ، االنعكاسات 
اجليوسياسية". واشنطن العاصمة: مجلس 

االستخبارات الوطني، 2009. 
البنك الدولي. "حتسني األمن الغذائي في الدول . 121



127

الهوامش

العربية". العاصمة واشنطن: البنك الدولي، 2009. 
أيضاً البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية. 

"إدارة األبعاد االجتماعية لتغير املناخ في منطقة 
املينا: تغير املناخ ومذكرة النقل التي مت إعدادها 

لورشة العمل األولى حول "الهجرة بسبب تغير 
املناخ ومظاهر النزوح في منطقة املينا" واملنعقدة 

في 15 - 16 يونيو 2010 في مرسيليا، فرنسا. 
مجلس االستخبارات الوطني. "شمال إفريقيا: أثر . 122

تغير املناخ حتى عام 2030، اآلثار اجليوسياسية". 
واشنطن العاصمة، مجلس االستخبارات الوطني، 

 .2009
برنامج املوئل. املرصد احلضري العاملي مثلما متت . 123

اإلشارة إليه ضمن تقرير حالة مدن العالم 2008 / 
2009. نيروبي: برنامج املوئل، 2009. 

البنك الدولي. "حتسني األمن الغذائي في الدول . 124
العربية". العاصمة واشنطن: البنك الدولي، 2009. 

وكالة الطاقة الدولية. 2006. توقعات الطاقة . 125
العاملية 2006. 

البنك الدولي. قاعدة البيانات اإللكرتونية ملؤشرات . 126
التنمية العاملية، واشنطن العاصمة. 

وكالة الطاقة الدولية. 2006. توقعات الطاقة . 127
العاملية 2006. 

والترز، جوناثان. "مبادرة زيادة توليد الطاقة . 128
الشمسية املركزة في منطقة املينا". عرض رقمي 
مت طرحه خالل مؤمتر اخلطة الشمسية املتوسطية 

في فلنسيا، إسبانيا يومي 11 - 12 مايو 2010 . 
شبكة سياسة الطاقة املتجددة للقرن احلادي . 129

والعشرين. "تقرير حالة موارد الطاقة املتجددة في 
العالم 2007".

برنامج األمم املتحدة للبيئة. "الشراكة من أجل . 130
أنواع الوقود النظيف والسيارات النظيفة : مرحلة 

التخلص العاملي التدريجي من استخدام الوقود 
احملتوي على الرصاص". 

سارة، إيه. "الضوضاء في املدن الكبرى: تلوث مت . 131
إغفاله". Webmanagercenter.com 7 يوليو 

 .2008
البنك الدولي. "التقرير القطري - املغرب"؛ "التقرير . 132

القطري - تونس"، و"التقرير القطري - اجلزائر". 
برنامج املساعدة التقنية البيئية للمتوسط. 2004. 

البنك الدولي. "التقرير القطري - املغرب"، و . 133
"التقرير القطري - اجلزائر". برنامج املساعدة 

التقنية البيئية للمتوسط. 2004 . 
البنك الدولي. "وثيقة تقييم مشروع القرض . 134

املقترح بقيمة 16.8 مليون يورو للجمهورية 
التونسية لتنفيذ مشروع اإلدارة احمللية املستدامة 

للمخلفات الصلبة" واشنطن العاصمة: البنك 
الدولي، 2007. 

البنك الدولي. "وثيقة تقييم مشروع القرض . 135
املقترح بقيمة 16.8 مليون يورو للجمهورية 

التونسية لتنفيذ مشروع اإلدارة احمللية املستدامة 

للمخلفات الصلبة" واشنطن العاصمة: البنك 
الدولي، 2007. 

البنك الدولي. "وثيقة تقييم مشروع القرض . 136
املقترح بقيمة 16.8 مليون يورو للمغرب لتنفيذ 

مشروع اإلدارة احمللية املستدامة للمخلفات 
الصلبة" واشنطن العاصمة: البنك الدولي، 2007. 

املفوضية األوروبية لشؤون البيئة. "دعم الهدف . 137
اإلمنائي املرتبط بالبيئة لتطوير مبادرة إزالة التلوث 

في منطقة البحر األبيض املتوسط"، املفوضية 
األوروبية، 2006. 

حلت مدينة اجلزائر في املرتبة الثانية األخيرة ضمن . 138
القائمة العاملية للمدن في العالم وفق تقييم 

ظروف العيش"، الشروق أونالين، 12 يونيو 2009. 
برنامج املوئل. "تقرير حالة املدن اإلفريقية 2008". . 139

نيروبي: برنامج املوئل، 2008. 
إم إس توسن، و إس يلماز، "املركزية والالمركزية . 140

والصراع في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا"، واشنطن العاصمة: البنك الدولي، 2008

إم إس توسن، وإس يلماز، 2008.. 141
منظمة الشفافية الدولية. "النظام الوطني . 142

للنزاهة: املغرب". 2009.
بي دمييتروفا، "إعادة تشكيل اجملتمع املدني في . 143

املغرب: ضبط احلدود، وحتقيق التكامل والتضامن"، 
مركز دراسات السياسات األوروبية، 2009. 

فريدوم هاوس، 31 ديسمبر 2010.. 144
إيه ليفيراني، اجملتمع املدني في اجلزائر: املهام . 145

السياسية للحياة اجملتمعية. نيويورك: روتليدج، 
 .2008

االحتاد األوروبي لالعمال )2010(، املناخ االستثماري . 146
في ليبيا 2009. 

برنامج االمم املتحدة اإلمنائي. "تقرير التنمية . 147
البشرية العربية" نيويورك، 2006.

ف. صادقي، "املغرب". حقوق املرأة في منطقة . 148
الشرق األوسط وشمال إفريقيا: التقدم وسط 

أشكال املقاومة. نيويورك: فريدوم هاوس، 2010. 
ن. مرزوقي. "اجلزائر". حقوق املرأة في منطقة . 149

الشرق األوسط وشمال إفريقيا : التقدم وسط 
أشكال املقاومة. نيويورك، فريدوم هاوس، 2010. 

إيج بارغيتير. "ليبيا". حقوق املرأة في منطقة . 150
الشرق األوسط وشمال إفريقيا : التقدم وسط 

أشكال املقاومة. نيويورك، فريدوم هاوس، 2010. 
دي بارتولوميو، أ ت فاخوري، دي. بيرين. "هيئة . 151

األبحاث التطبيقية حول الهجرة الدولية - مالمح 
الهجرة : تونس". معهد هيئة األبحاث التطبيقية 
حول الهجرة الدولية في اجلامعة األوروبية، 2010. 

املنظمة الدولية للهجرة، 2010.. 152
املنظمة الدولية للهجرة. "أزمة الهجرة من ليبيا: . 153

التقرير اإلحصائي اليومي". 7 أغسطس، 2011. 
وأيضاً املفوضية األوروبية. 

إتش دي هاس. "الهجرة العابرة للصحراء واملتجهة . 154

إلى شمال إفريقيا واالحتاد األوروبي: اجلذور التاريخية 
واالجتاهات احلالية". واشنطن العاصمة، معهد 

سياسات الهجرة، 2006. 
دي هاس، 2006. . 155
دي بارتولوميو، إيه تي جولني، و دي بيرين، 2010.. 156
دي بارتولوميو، إيه تي جولني، و دي بيرين، 2010.. 157
دي بارتولوميو، أ ت فاخوري، دي. بيرين. "هيئة . 158

األبحاث التطبيقية حول الهجرة الدولية - 
مالمح الهجرة : "املغرب". معهد هيئة األبحاث 

التطبيقية حول الهجرة الدولية في اجلامعة 
األوروبية، 2010. 

جي باريندس، سي هيدينك، و إيه ستافاست. "ممر . 159
التحويالت بني هولندا واملغرب: استعراض العقبات 

والتوصيات حول كيفية زيادة استخدام قناة 
املصارف". روتردام 2006. 

إتش دي هاس. "الهجرة العابرة للصحراء واملتجهة . 160
إلى شمال إفريقيا واالحتاد األوروبي: اجلذور التاريخية 

واالجتاهات احلالية". واشنطن العاصمة، معهد 
سياسات الهجرة، 2006. 

برنامج املوئل. "تقرير حالة املدن اإلفريقية 2008". . 161
 State of :متوفر على اإلنترنت حتت عنوان

 2010 African Cities
" مشروع طنجة املتوسط: امللك يطلق أعمال . 162

اإلنشاء" . أخبار األعمال في املغرب، 18 يونيو 2009 
مجموعة أكسفورد لألعمال. "التقرير: املغرب . 163

 ."2009
بيانات عام 2008 من مركز الدراسات والبحوث . 164

الدميوغرافية مثلما وردت في تقرير املغرب باألرقام 
 .2008

البنك الدولي. "التكامل االقتصادي في منطقة . 165
املينا: دول مجلس تعاون اخلليج، دول املغرب، ودول 

املشرق". سلسلة املعرفة والتعلم السريع ملنطقة 
املينا، واشنطن العاصمة: أكتوبر 2010. 

البنك الدولي. "هل توجد رؤية جديدة للتكامل . 166
االقتصادي في منطقة املغرب؟" العدد األول : 

التقرير الرئيسي، واشنطن العاصمة، البنك الدولي 
 .2006

ه�، بن عبد الرازق، " فرص التحسني اللوجستي . 167
من خالل حتقيق التكامل املغاربي". فصل ضمن 

جي هوفباور و سي برونيل، محرران. تقرير التكامل 
اإلقليمي والعاملي ملنطقة املغرب: حلم يتحقق. 

واشنطن العاصمة: معهد بيترسون لالقتصادات 
العاملية 2008. 

ه�، بن عبد الرازق، " فرص التحسني اللوجستي . 168
من خالل حتقيق التكامل املغاربي". فصل ضمن 

جي هوفباور و سي برونيل، محرران. تقرير التكامل 
اإلقليمي والعاملي ملنطقة املغرب: حلم يتحقق. 

واشنطن العاصمة: معهد بيترسون لالقتصادات 
العاملية 2008. 

هوامش الصناديق

وكالة التهذيب والتجديد العمراني. )2011(. 1
برنامج املوئل. )2010(. تقرير حالة مدن العالم . 2

2010. نيروبي: برنامج املوئل. 
3 .Www.alomrane.ma .)2010( .العمران
برنامج املوئل. )2008(. تقرير حالة املدن اإلفريقية. . 4

نيروبي: برنامج املوئل.
مركز دراسات التنمية احلضرية. )2001(. دراسة . 5

حالة برنامج تويزا. كامبريدج. 

مركز دراسات التنمية احلضرية. )2001(. دراسة . 6
حالة برنامج تويزا. كامبريدج. 

س، وهبة. )2002(. من توزيع األراضي إلى عمليات . 7
التنمية املتكاملة: تطور وتأثير سياسات املأوى 

والتخفيف من حدة الفقر في املستوطنات 
املهمشة في نواكشوط، موريتانيا. كامبريدج: 

هارفارد.
إيه شوبيلن، )2009(. مواجهة التحدي املتمثل في . 8

السكن االجتماعي في مدن اجلنوب: دراسة حالة 
برنامج تويزا في موريتانيا. نشر عبر غريت: دراسات 

ونصوص. 
إيه شوبلني، 2009.. 9

مجموعة البحث والتبادل التكنولوجي. )2009(. . 10
التقرير السنوي. 



128

مكة املكرمة، اململكة 
العربية السعودية. تعد 

اململكة موطناً ملا نسبته 
67 % من املعدل اإلجمالي 

للكثافة السكانية في دول 
مجلس تعاون اخلليج العربية، 
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إسالمية فيها.
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آي ستوك فوتو
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مجلس تعاون دول اخلليج العربية في عضويته من مملكة يتألف 
قطر،  ودولة  عمان،  وسلطنة  الكويت،  ودولة  البحرين، 
واململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة، في حني يتجاوز 
38 مليون  مجموعه  ما  املنطقة  هذه  في  السكانية  الكثافة  إجمالي 
نسمة، مبا في ذلك نحو 67 في املائة في اململكة العربية السعودية.1 
السكاني  النمو  لعمليات  نسبياً  البطيئة  الوتيرة  لوحظت  كما 

وتراجعها في جميع دول املنطقة.
املناطق  أكثر  إحدى  العربية  اخلليج  تعاون  دول مجلس  تعد منطقة 
احلضرية  املناطق  تسجيل  ظل  في  وذلك  أجمع،  العالم  في  حتضراً 
كثافة  لتسجيل  باإلضافة  املائة،  في   70 تتجاوز  سكانية  لكثافة 
الكويت وقطر.  املائة في كل من  تبلغ نحو 100 في  سكانية حضرية 
من جانب آخر، مت حتفيز عمليات التوسع العمراني في املنطقة نتيجة 
عمليات الهجرة الداخلية وتدفق العمالة األجنبية إليها بفضل االزدهار 

االقتصادي وفرص العمل التي توفرها املنطقة. 
سجلت املنطقة مؤخراً مستويات معتدلة نسبياً على صعيد النمو 
احلضري، والتي يرجح أن تسجل املزيد من التباطؤ بنحو 1 إلى 2 في املائة 
في جميع دول هذه املنطقة على مدى العقدين املقبلني.2 بيد أنه وعلى 
الكثافة  ولكن  النمو احلضري،  احلاصل في معدالت  التباطؤ  الرغم من 
من  أسرع  بوتيرة  منوها  تواصل  سوف  الدول  تلك  جميع  في  السكانية 
النمو  عمليات  مواصلة  إلى  يشير  مما  السكانية،  الكثافة  إجمالي  منو 
احلضري. كما يطرح هذا األمر أهمية إدارة عمليات النمو للحيلولة دون 

نشوء عمليات النمو غير املنظم والعشوائي.

اخلصائص الدميوغرافية والتركزات احلضرية

يشكل الشباب الذكور من العمالة األجنبية جزءاً كبيراً من الكثافة 
من  ومعظمهم  العربية،  اخلليج  تعاون  مجلس  دول  في  السكانية 
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املنطقة،  في  املتوفرة  العمل  فرص  جتذبهم  ممن  اآلسيوية،  اجلنسيات 
من  الوافدون  العمال  شكل  املثال،  سبيل  على  عمان  سلطنة  ففي 
مجموعه  ملا  والفلبني  وباكستان،  واألردن،  والهند،  ومصر،  بنغالدش، 
الكثافة  مجمل  من  تقريباً  املائة  28 في  يعادل  ما  أو  نسمة  600 ألف 
الذكور لإلناث مرتفعة  ونتيجة لذلك، تعد نسبة  السكانية احلضرية، 
ما  مثالً  الدوحة  مدينة  في  النسبة  هذه  بلغت  حيث  املدن،  جميع  في 
هذه  تتسم  ذلك،  على  مجموعه 5.42 ذكراً مقابل أنثى واحدة.3 عالوة 
سن  دون  الشباب  شكل  حيث  للغاية،  فتية  سكانية  بشرائح  الدول 
24 عاماً نحو 50 في املائة من إجمالي الكثافة السكانية في كل من 
اململكة العربية السعودية ودولة الكويت. إضافة لذلك، فعادة ما تتركز 
العربي في بضعة  العالم  دول  السكانية احلضرية في جميع  الكثافة 

مدن رئيسية، وبخاصة في املدن الواقعة على السواحل.
ظبي،  أبو  مدن  من  كل  في  اإلمارات  في  السكانية  الغالبية  تقطن 
عمان  سلطنة  في  السكانية  الغالبية  تقطن  بينما  والشارقة،  ودبي، 
الساحل  على  تطل  التي  الباطنة  ومحافظة  مسقط  مدينة  في 
الشمالي، بينما لوحظت التركزات األقل في محافظة ظفار اجلنوبية. 
كما تتضمن املدن األخرى الهامة كالً من مطرح، والتي تعد مركزاً جتارياً 
ووالية  فيها،  للدولة  الرئيسي  التجاري  امليناء  لوجود  باإلضافة  تاريخياً 
لذلك،  إضافة  للعديد من املكاتب احلكومية.4  بوشر والتي تعد مركزاً 
مت تسجيل ما نسبته 90 في املائة من مجمل الكثافة السكانية في 
قطر والتي تقطن في منطقة الدوحة الكبرى وهي العاصمة الساحلية 
الكثافة السكانية  البحرين، فقد لوحظ تركز معظم  للبالد.5 أما في 
سجلت  حيث  البالد،  شرق  شمال  في  واحملرق  الشمالية  احملافظات  في 
أجمع،  العالم  في  السكانية  الكثافة  معدالت  أعلى  إحدى  اململكة 
والتي تراوحت ما بني 3 و 4 آالف نسمة لكل كيلومتر مربع في املنامة، 
السكانية  الكثافة  غالبية  تركزت  كما  الدولة.6  عاصمة  تعد  والتي 
 76.8( بها  احمليطة  املناطق  وفي  الكويت  مدينة  في  الكويت  دولة  في 
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902 4,8483,2341,4841,104الكثافة السكانية
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الشكل 35: معدالت النمو احلضري 

املرجع: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة )ديسا(، 2009 

الشكل 36: معدالت النمو في املدن الكبرى 

املرجع: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة )ديسا(، 2009 

في املائة من إجمالي الكثافة السكانية احلضرية و 75.6 في املائة من 
إجمالي الكثافة السكانية في البالد(،7 في حني يتركز معظم سكان 
السعودية في العاصمة الرياض، وفي املدن املتوسطة األخرى مثل جدة 
والدمام، وفي كل من مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة املقدستني. 

إستراتيجيات وخطط التنمية

توجهت جميع دول املنطقة العتماد إستراتيجيات التنمية العمرانية 
وذلك ضمن سعيها إلدارة عمليات النمو، كما تقوم معظم هذه الدول 
في الوقت احلاضر ببذل العديد من اجلهود الرامية إلى حتويل النمو إلى 
املدن املتوسطة، وذلك في ظل الهيمنة التي تتمتع بها املدن الرئيسية.

للتنمية  الوطنية  إستراتيجيتها  العمانية  احلكومة  أطلقت 
العمرانية في عام 2010، وهي خطة تنموية طويلة األمد يتم تنفيذها 
على مدى 30 عاماً والتي يتمثل الهدف من إعدادها في تعزيز عمليات 
النمو املستدام واملتوازن جغرافياً مبا يتماشى ورؤية الدولة لعام 2020. 8 
كما تركز هذه اخلطة على تطوير املناطق احلضرية والريفية من خالل 
البنية  مرافق  وتطوير  االقتصادية،  التنمية  وحتقيق  األراضي،  تنظيم 
التحتية، واخلدمات االجتماعية، واحلفاظ على التراث، وحماية البيئة.9 
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131

كما تهدف احلكومة ضمن هذه اإلستراتيجية إلى معاجلة عدة قضايا 
كزيادة عدد العمالة الوطنية في القوى العاملة، وخلق احلوافز الالزمة 
احلضرية،  املناطق  إلى  الريفية  املناطق  من  الهجرة  عمليات  من  للحد 

وتضييق نطاق الفجوة االقتصادية ما بني املدن والقرى.10
حملدودية  نظراً  التوسع  فرص  محدودية  من  البحرين مملكة  تعاني 
فقد  ولذلك  السكانية،  الكثافة  معدالت  وارتفاع  املتاحة  األراضي 
تضمنت اإلستراتيجية الوطنية للتخطيط والتنمية لعام 2008 تنفيذ 
مشاريع استصالح األراضي في مختلف أنحاء اخللجان الصغيرة واجلزر 

احمليطة باألراضي اليابسة.11
ميثل مشروع ديار احملرق أحد أضخم املشاريع في البالد، والذي ستبلغ 
كثافته السكانية 100 ألف نسمة تعيش على األراضي املستصلحة 
اإلستراتيجية  هذه  تهدف  كما  الغربي.12  الساحل  قبالة  تقع  والتي 
املساكن،  ونقص  العمل،  فرص  بتوليد  املتصلة  القضايا  ملعاجلة  أيضاً 
على  احلصول  فرص  في  والنقص  التحتية،  البنية  مرافق  في  والنقص 

التعليم، وحماية املوارد الطبيعية.
خاصاً مبجال التخطيط، والذي يهدف  كما تتضمن أيضاً إطار وطنياً
إلى توسعة نطاق فرص وصول اململكة إلى األسواق العاملية، واحلفاظ 
وإنشاء  للنقل،  متكاملة  شبكة  وتطوير  الطبيعية،  مواردها  على 
وتنفيذ  تراثها،  وحماية  البحرية،  الواجهة  وإبراز  جديدة،  مجتمعات 
مشاريع التخضير في البالد، وبناء مستقبل يتمتع باالستدامة.13 وقد 
شرعت احلكومة مؤخراً في وضع مخطط رئيسي جديد على املستوى 
صناعية  ومناطق  مدن  إنشاء  إلى  خالله  من  تهدف  والذي  الوطني 
إطار  ضمن  االقتصادية  التنمية  عمليات  في  التوازن  وحتقيق  جديدة، 

عمليات التخطيط العمراني ذات التصميم السليم واملناسب.14
لتوسعة  مخطط  لوضع  توجيهاتها  الكويتية  احلكومة  أصدرت 
لعام  الوطنية  الكويت  رؤية  مبادرة  إطار  ضمن  وذلك  الكويت  مدينة 
عمليات  استيعاب  في  الوطني  اخملطط  هذا  سيساهم  حيث   ،2030
النمو من خالل إنشاء ثالث مناطق حضرية جديدة في األجزاء الشمالية، 
    . واجلنوبية، والغربية من البالد، وفي منطقة العاصمة في مدينة الكويت
إنشاء محور  الشمالية  باملناطق  اخلاصة  وتتضمن اخلطة احلكومية 
زراعية،  تنمية  ومشاريع  عميق،  بحري  ميناء  من  يتكون  بحيث  تنموي، 

التحتية  البنية  مرافق  وترقية  والسياحية،  الصناعية  األنشطة  ودعم 
لكل من شبكات الطرق، ومرافق النقل السككي واجلوي. أما في األجزاء 
الزراعية،  تنموياً عبر دعم اجملاالت  اجلنوبية، تنوي احلكومة إنشاء قطباً
والصناعية، والسياحية، باإلضافة لتنفيذ املشاريع اإلسكانية اجلديدة، 
رئيسية للطرق  بينما ستعمل على إضافة مناطق سكنية وشبكات 
في األجزاء الغربية. عالوة على ذلك، فسوف تتمكن منطقة العاصمة 
من استيعاب املعدالت اإلضافية للنمو من خالل كل من املدن اجلديدة 

واملناطق السكنية املزمع إنشاؤها خارج املنطقة.15
منطقة  حتويل  في  تتمثل  املدينة  خطة  تتضمنها  التي  األهداف  إن 
الستيعاب  إعدادها  بغية  رئيسي  وجتاري  مالي  مركز  إلى  العاصمة 
تتضمن  كما   16  .2030 عام  حتى  الناشئة  السكاني  التوسع  أشكال 
األنشطة  وتطوير  النقل،  قطاع  ترقية  مشاريع  تنفيذ  اخلطة  هذه 
املباني  على  واحلفاظ  للمشاة،  شبكة  وإنشاء  والترفيهية،  التجارية 

التاريخية وتطوير منطقة وسط املدينة.17
الوطنية  العمرانية  اإلستراتيجية  السعودية  احلكومة  أطلقت 
زيادة  في  املتمثلة  للتوقعات  استجابة  شكلت  والتي   2000 عام  في 
كما  احلضري.  للنمو  املتسارعة  والوتيرة  السكانية  الكثافة  معدالت 
تهدف هذه اإلستراتيجية بشكل خاص إلى احلد من الزحف العمراني، 
إضافة  البيئة.18  وحماية  املتوازنة،  العمرانية  التنمية  عمليات  وتعزيز 
مناطق  )في  تنموية  محاور  إنشاء  على  اإلستراتيجية  فتركز  لذلك، 
املوجهة  االستثمارات  إنشاء  جانب  اململكة( إلى  وغرب  ووسط،  شرق، 
وتطوراً، عدا عن حتديد بعض املدن ذات األحجام  نحو املناطق األقل منواً

الصغيرة واملتوسطة باعتبارها كمراكز إقليمية لعمليات النمو. 
 )2014  –  2010 )لألعوام  التاسعة  الوطنية  التنمية  خطة  تتألف 
احلياة،  نوعية  حتسني  وهي:  أساسية،  محاور  خمسة  من  السعودية 
ورفع  البيئة،  وحماية  الطبيعية  املوارد  على  احلفاظ  خالل  من  سيما  ال 
معدالت املشاركة الوطنية في سوق العمل، وبخاصة بني شرائح الشباب 
العمالة األجنبية، وخلق  الدولة على  اعتماد  من أجل احلد من مستوى 
عمليات التنمية اإلقليمية املتوازنة، وتعزيز عمليات التنمية االقتصادية 
االقتصادي  النظام  وإيجاد  اخلاص  القطاع  مشاركة  تعزيز  عبر  املتنوعة 
املعرفي، وزيادة القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني في السوق العاملية.19

الشكل 38: مشروع ديار احملرق، البحرين
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إعداد  على  اإلمارات  دولة  في  ودبي  ظبي  أبو  إمارتي  من  كل  عملت 
لعام  ظبي  أبو  رؤية  تتضمن  حيث  بها،  اخلاصة  اإلستراتيجية  اخلطط 
األعوام  مدى  على  اإلمارة  لتطوير  الرئيسية  لألهداف  حتديداً   2030
االستثمار،  مجاالت  على  التركيز  ظل  في  وذلك  املقبلة،  العشرين 
خاص  بشكل  اخلطة  تركز  والتنمية احلضرية، والبنية التحتية.20 كما 
أبرز  تضمنت  حيث  البيئية،  باالستدامة  يتمتع  عمل  إطار  وضع  على 
معاصرة  مدينة  إلى  ظبي  أبو  مدينة  حتويل  ضرورة  املقترحة  أهدافها 
عمليات  أن  حيث  االجتماعية،  بالشمولية  تتمتع  والتي  ومناسبة 
دولة  عاصمة  باعتبارها  مكانتها  تعكس  املدينة  هذه  في  التطوير 

اإلمارات العربية املتحدة.
تهدف إمارة أبو ظبي لتعزيز أشكال النمو املتوازن، وإنشاء املساكن 
امليسورة التكلفة، باإلضافة لألحياء املتعددة االستخدامات، والشوراع 
طرح  مت  املالئمة للمشي، وإنشاء واجهة بحرية متاحة للعموم.21 كما 
تقع  )والتي  املدينة  ملركز  متماثلتني  منطقتني  بإنشاء  يقضي  مقترح 
املنشأة  العاصمة  منطقة  في  واألخرى  املدينة،  وسط  في  إحداهما 
حديثاً(، وذلك بهدف تسهيل تدفقات حركة املرور، وللتخفيف من حدة 

االزدحام في ظل إنشاء نظام متكامل للنقل العام. 
املفتوحة  املساحات  بإنشاء  خاصاً  مخططاً  ظبي  أبو  إمارة  متتلك 
إمكانية  تتيح لهم  والتي  للراجلني  إنشاء ممرات خاصة  والذي يتضمن 
الوصول إلى شتى أنحاء املدينة. كما أن نظام املناطق في املدينة ميثل 
انعكاساً للهويات احمللية املتميزة، وذلك في ظل ارتفاع معدالت الكثافة 
السكانية في بعض املناطق.22 من جهة أخرى، فقد تضمنت مقترحات 

املفرطة،  التجاري  التطوير  عمليات  من  التخفيف  إلى  التوجه  اخلطة 
والتصدي للزيادة في الكثافة السكانية للوافدين.23

السواح  جزيرة  على  اجلديدة  العاصمة  منطقة  إنشاء  مشروع  إن 
املباني احلكومية  املدينة سوف يتضمن إنشاء  من اجلانب الشرقي من 
ولترسيم حدود  املعرفية،  اجملاالت  العمل في  توفير فرص  إلى  باإلضافة 
غير  والتوسع  الزحف  عمليات  نشوء  دون  للحيلولة  املدينة  في  النمو 
رؤية  ظبي  أبو  للعاصمة  الهيكلي  اإلطار  يتضمن  كما  املنظمة.24 
تهدف إلى تنفيذ عمليات التخطيط والتصميم العمراني التي تتسم 

باإلبداع، وذلك بغية تسليط الضوء على مكانة عاصمة الدولة. 25
تتضمن خطة دبي اإلستراتيجية لعام 2015 التركيز على االستخدام 
األمثل لألراضي من خالل تنفيذ عمليات التخطيط احلضري السليمة، 
واالستخدام األمثل للموارد وإيجاد البيئة املستدامة. كما تركز اخلطة 
على زيادة معدالت املساكن اخملصصة للشرائح املنخفضة واملتوسطة 
الدخل، وحتديث السياسات اخلاصة بسكن العمالة الوافدة، وإنشاء نظام 
متكامل للنقل. عدا عن ذلك، تهدف هذه اخلطة إلى احلفاظ على معدل 
حقيقي لنمو إجمالي الناجت احمللي بنسبة 11 في املائة سنوياً على مدى 

األعوام العشر املقبلة، وتعزيز مستويات إنتاجية األيدي العاملة.26
أعدت قطر رؤية اإلستراتيجية الوطنية والتي تناولت مالمح التنمية 
احلضرية، وقد شرعت في إنشاء دائرة التخطيط العمراني ضمن وزارة 
أطر  تعزيز  نحو  توجهها  جانب  إلى  العمراني،  والتخطيط  البلديات 
قدرة  لزيادة  الالزمة  املوارد  وتوفير  اإلدارية  اجلهات  مختلف  بني  التعاون 

املؤسسات احمللية لوضع اخلطط اخلاصة بالبرامج وتنفيذها.27

الشكل 39: اخملطط الشمولي ملدينة دبي مبيناً املشاريع اجلديدة وأبرز املشاريع الفريدة واملميزة )مبا في ذلك جزر النخيل 1 و 2 و 3(
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العربية فيما مضى إعتبرت  اخلليج  تعاون  دول مجلس  معظم 
الصيد  أنشطة  على  تعتمد  صغيرة  منو  مناطق  مبثابة 
والتجارة. إال أن اكتشاف النفط قد ساهم في زيادة ثروات الدول، باإلضافة 
لدوره في تعزيز عمليات النمو والتوسع االقتصادي. إضافة لذلك، فإن دول 
النصيب  بأعلى معدالت  باتت تتمتع  العربية قد  مجلس تعاون اخلليج 

الفردي من إجمالي الناجت احمللي واملسجلة في العالم أجمع.
ثمة ضرورة ألن تعمل هذه الدول على التخفيف من مستوى اعتمادها 
على مصادر النفط والغاز، وضمن هذا السياق، فال بد من اإلشارة إلى 
أن معظم دول املنطقة قد أصبحت أكثر اندماجاً في االقتصاد العاملي، 
تضمنت  والتي  االقتصادية،  قواعدها  تنويع  نحو  لتوجهها  باإلضافة 
العديد  توجهت  فقد  ذلك،  عن  عدا  املعرفية.  األنشطة  تطوير  أيضاَ 
من هذه الدول نحو حتويل مستوى تركز األنشطة االقتصادية من املدن 

الرئيسية إلى مواقع أخرى.
والذي  والتحرير  للتنويع  برنامج  إطالق  على  اإلمارات  دولة  عملت 
تهدف من خالله إلى حتويل النظام االقتصادي التقليدي إلى نظام جديد 
يقوم على املعارف، والتكنولوجيا احلديثة، والعمالة املاهرة. كما عملت 
احلكومة على االستثمار بكثافة في مجاالت إنتاج األملنيوم، والسياحة، 
وذلك  والالسلكية،  السلكية  واالتصاالت  التصدير،  وإعادة  والطيران، 
ضمن مساعيها الرامية للحد من مستوى اإلعتماد على املوارد النفطية

ويتضح األثر الناجم عن إجراءات التنويع هذه؛ حيث لوحظ االرتفاع 
في معدل مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناجت احمللي من 

46 في املائة في عام 1975 إلى 90 في املائة في عام 2000، وإلى 95 في 
املائة في عام 2005. كما مت تسجيل أعلى املكاسب في كل من قطاعات 
العقار، والتجارة، واإلنشاء، والتي سجلت معدل منو بنسبة 6.7، و 4.1 

و 2.3 لكل منها على التوالي خالل الفترة بني األعوام 2000 و 2005 .
تتركز معظم األنشطة االقتصادية في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
في كل من إمارتي أبو ظبي ودبي، حيث تهدف رؤية أبو ظبي االقتصادية 
باإلضافة  مستدام،  معرفي  اقتصادي  نظام  تطوير  إلى   2030 لعام 
تتسم  التي  األنظمة  ووضع  اخلاص،  القطاع  في  االزده��ار  لتحقيق 
وطنية  نظم  وإيجاد  ومتينة،  قوية  دولية  عالقات  وإيجاد  بالشفافية، 
وحتقيق  الصحية،  والرعاية  التعليم  مجاالت  من  كل  في  اجلودة  عالية 
االجتماعي  اإلدماج  أشكال  حتقيق  جانب  إلى  والدولي،  الداخلي  األمن 
عمليات  خالل  من  اجملاالت  هذه  لتعزيز  املدينة  تسعى  كما  والثقافي. 
ومرافق  البشري  املال  رأس  وتنمية  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية 
اإلجراءات  من  كالً  وتعزيز  البيئية،  االستدامة  وحتقيق  التحتية،  البنية 
التركيز  يتم  فسوف  آخر،  جانب  من  املتبعة.28  احلكومية  والعمليات 
والبتروكيماويات،  الطاقة،  مجاالت  من  كل  على  أساسي  بشكل 
واالتصاالت  والنقل،  الدوائية،  واملستحضرات  واألسلحة،  والطيران، 
إلى  أبو ظبي  لتحويل  أيضاً  البرنامج  السلكية والالسلكية.29 ويهدف 
مركز مالي وجتاري، وذلك في ظل التركيز على تنفيذ املشاريع السياحية 
والبيئية.30 أما في مدينة دبي، فسوف يتم التركيز على مجاالت السياحة، 

واخلدمات املالية، والنقل، والتجارة واإلنشاء.31

حلبة ياس مارينا لسباق الفورموال وان في أبو ظبي. © هاينول فوتو / شاتر ستوك
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مرافقها  الستغالل  العربية  اخلليج  دول  توجهت  لقد 

ألنظمتها  السريع  التطوير  أجل  من  الهيدروكربونية 

بعد  الناشئة  التحول  مناذج  ظل  وفي  أنه  إال  االقتصادية. 

هذه  باتت  فقد  النفطية؛  االقتصادية  األنظمة  مراحل 

وقد  االقتصادية.  قواعدها  نطاق  لتوسعة  بحاجة  الدول 

ومملكة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  من  كل  اتخذت 

التحول  بهذا  البدء  صعيد  على  الصدارة  البحرين 

االقتصادي الصعب وامللح في الوقت ذاته. من جانب آخر، 

وبالرغم من النجاح الذي حققته دبي في عملية التحول 

تطوراً  يشهد  يزال  ال  االقتصادي  نظامها  أن  إال  هذه؛ 

هذه  في  املتبع  التنمية  منوذج  بأن  أيضاً  ويتضح  متواصالً، 

إعادة تقييم شامل  تنفيذ عمليات  املدينة سوف يتطلب 

لضمان حتقيق معيار االستدامة. 

من جانب آخر، فإن الدول العربية والتي تعتمد أنظمتها 

اإلقتصادية على استخراج املعادن بشكل كبير، تعتبر كالً 

التوجهات املستقبلية  من اجملالني املعرفي واخلدمي مبثابة 

مت  التي  الضخمة  االستثمارات  أن  كما  مالئمة،  األكثر 

ضخها على مدى األعوام اخلمسة املاضية لتمويل املشاريع 

العقارية املميزة قد مت حتويلها إلعداد اخلطط اخلاصة مبراكز 

املعرفة ومتويلها. إضافة لذلك، فقد لوحظ التوجه املتزايد 

إلنشاء املناطق املعرفية في العديد من املدن، مبا في ذلك 

والرياض،  واملنامة،  ودبي،  والدوحة،  ظبي،  أبو  من  كل  في 

وغيرها. 

كما أن هيكلة النظم االقتصادية املعرفية واإلبداعية 

أن  حيث  األفراد،  قيمة  حول  أساسي  بشكل  متحورت  قد 

خلق  في  يتمثل  بات  قد  الراهن  الوقت  في  األبرز  التحدي 

املعرفي،  واإلنتاج  النقل  عمليات  لتشجيع  مثالية  بيئة 

باإلضافة لرعاية اإلبداع. 

مت  والذي  مميزاً  مشروعاً  لإلنترنت  دبي  مدينة  وتشكل 

 – إنشاؤه في منطقة دبي احلرة للتكنولوجيا واملعلومات 

وهي منطقة تتمتع باإلعفاء من الضرائب التجارية والتي 

املعرفية،  اجملاالت  من  كالً  تطوير  عمليات  دعم  إلى  تهدف 

مدينة  ساهمت  آخر،  جانب  من  والتعليمية.  واإلعالمية، 

توفير  في  املاضية  الثالثة  األعوام  مدى  على  لإلنترنت  دبي 

تكنولوجيا  لشركات  الالزمة  واجملتمعية  التجارية  املرافق 

احلاضر  الوقت  في  املدينة  وتشكل  واالتصاالت،  املعلومات 

آالف   10 من  أكثر  يعمل  حيث  شركة   1200 لنحو  مقراً 

موظف. 

الدوحة: مدينة معرفية ناشئة 

بلدة  عن  عبارة  املاضي  في  الدوحة  مدينة  كانت  لقد 

واستخراج  األسماك  صيد  أنشطة  على  تعتمد  صغير 

موطناً  احلاضر  الوقت  في  أصبحت  قد  أنها  إال  اللؤلؤ، 

ألكثر من 90 في املائة من إجمالي الكثافة السكانية في 

ومعظمهم  نسمة   مليون   1.6 مجموعها  والبالغ  البالد 

الدولة  انهماك  من  وبالرغم  ذلك،  عن  عدا  املغتربني.  من 

بتشغيل نحو 75 مليار دوالراً المتالك األصول في مختلف 

في  الكبير  التغيير  أهمية  تدرك  أنها  إال  العالم،  أنحاء 

الدوحة  على مدى  والتطوير في مدينة  التنمية  عمليات 

األعوام املقبلة. 

الذي  الناجح  النموذج  من  وبالرغم  أخرى،  جهة  من 

إال  املعرفي،  العنصر  إدماج  صعيد  على  املدينة  تعكسه 

أن املدينة ال تزال بحاجة إلى تطوير مرافق بنيتها التحتية 

املؤسسات  على  خاص  بشكل  والتركيز  االجتماعية، 

االبتكار  مستويات  لتعزيز  املتاحة  التعليمية  والبيئات 

عدا  املعرفي.  لالقتصاد  األساسية  الركيزة  تشكل  والتي 

إيجابياً  منوذجاً  متثل  تزال  ال  قطر  دولة  جتربة  فإن  ذلك،  عن 

والذي ينعكس من خالل املشاريع الكبرى التي مت تنفيذها 

واحة  مشروع  ذلك  في  مبا   – املعرفي  االقتصاد  مجال  في 

متثل  والتي   – التعليمية  واملدينة  والتكنولوجيا،  العلوم 

مراكز تفاعلية لكل من عمليات اإلنتاج والنقل املعرفي. 

ومن املقرر أن تصبح املدينة التعليمية التابعة ملؤسسة 

قطر مبثابة مجتمع حيوي وذاتي، والتي مت تصميمها على 

أعلى املستويات، كما جتدر اإلشارة إلى أن هذه املدينة قد 

باتت تشكل مركزاً فكرياً يشهد توسعاً كبيراً مبا يتوافق 

فقد  لذلك،  إضافة  والعشرين.  احلادي  القرن  ومتطلبات 

كشف اخملطط الرئيسي الثالث للمدينة التعليمية والذي 

مت اإلعالن عنه في مطلع عام 2004 عن املزيد من املشاريع 

كما   .2009 عام  بحلول  تنفيذها  سيتم  التي  الرائدة 

شهدت املدينة منواً في املساحة من 500 ألف متر مربع إلى 

10 ماليني متراً مربعاً تقريباً، والتي سيتم تنفيذها وربطها 

األولى  املرحلة  افتتاح  وقد مت  والتكنولوجيا.  العلوم  بواحة 

حتى  تضم  والتي   ،2007 عام  أواخر  في  الواحة  هذه  من 

موبيل،  إكسون  مثل  الضخمة  الشركات  من  العديد  اآلن 

والشركة األوروبية لطيران الدفاع والفضاء. 

ملؤسسة  الرئيسي  املقر  التعليمية  املدينة  وحتتضن 

قطر، حيث تتألف املدينة من حرم يغطي مساحة إجمالية 

مدينة  مشارف  على  تقع  والتي  مربعاً  متراً  آالف   10 تبلغ 

الدوحة، باإلضافة لوجود عدة فروع للحرم اجلامعي لبعض 

املؤسسات  من  وغيرها  العالم،  في  الرائدة  اجلامعات  من 

التعليمية  املدينة  ستساهم  كما  والبحثية.  التعليمية 

التعليمية  املراحل  منذ  القطريني  املواطنني  خدمة  في 

باإلضافة  العليا،  الدراسات  مرحلة  إلى  وصوالً  املبكرة 

جديداً  معرفياً  مركزاً  املدينة  تصبح  بأن  املتمثل  للهدف 

العلمي  البحث  مؤسسات  من  العديد  يتضمن  والذي 

العاملية إلى جانب نخبة من اخلريجني املدربني تدريباً جيداً. 

اململكة العربية السعودية 

املدينة االقتصادية 

مساحة  على  االقتصادية  اهلل  عبد  امللك  مدينة  تقع 

ساحل  على  وتطل  مربعاً،  كيلومتراً   173 تبلغ  إجمالية 

البحر األحمر وعلى بعد 100 كيلومتراً تقريباً إلى الشمال 

التجاري  املركز  املدينة  تشكل  حيث  جدة،  مدينة  من 

أخرى،  مدن  خمس  جانب  وإلى  لذلك،  إضافة  للمملكة. 

فتعد هذه املدينة جزءاً من برنامج طموح يهدف إلى وضع 

التنافسية  االستثمارية  الوجهات  أفضل  بني  السعودية 

العاملية. وقد مت االنتهاء من تنفيذ املرحلة األولى للمدينة 

في عام 2010، ومن املقرر االنتهاء من تنفيذ املدينة بأكملها 

بحلول عام 2020. من جانب آخر، وفي ظل تشكيل األفراد 

دون سن اخلمسة عشر عاماً لنحو 40 في املائة من مجمل 

تساهم  أن  املتوقع  فمن  اململكة،  في  السكانية  الكثافة 

مدينة امللك عبد اهلل االقتصادية في إيجاد مليون فرصة 

عمل تقريباً وتوفيرها للشباب من سكان اململكة. 

وهي:  للعمالة،  رئيسية  عناصر  ستة  املدينة  توفر 

والتي  منطقة صناعية على مساحة 63 كيلومتراً مربعاً 

العمليات  من  لكل  تخصيصها  مت  هكتاراً   4400 تتضمن 

الصندوق 16 : قطر، والبحرين، والسعودية: إقتصاد املعرفة في مرحلة ما بعد النفط

تساهم  أن  يرجح  والتي  اخلفيفة،  والصناعات  الصناعية 

ملنطقة  باإلضافة  عمل،  فرصة  ألف   330 نحو  توفير  في 

في  ستساهم  والتي  والتطوير  البحث  مبجاالت  خاصة 

باألعمال  خاصة  ومنطقة  عمل،  فرصة  ألف   150 توفير 

عدا  عمل،  مكان  ألف   200 توفر  والتي  واملكاتب  التجارية 

عن توفير 115 ألف فرصة عمل في مجال اخلدمات، و 60 

ألف فرصة عمل في كل من مجاالت الضيافة والتعليم، 

العمل  توفير فرص  مما يساهم في  احمللي  اجملتمع  وخدمات 

لنحو 145 ألف فرد. 

من جانب آخر، فإن منطقة ميناء مدينة امللك عبد اهلل 

االقتصادية سوف تغطي مسافة إجمالية تقدر بنحو 13.8 

املنطقة  في  األبرز  امليناء  هذا  يعد  حيث  مربعاً،  كيلومتراً 

ملا يتميز به من مرافق لتحميل البضائع باإلضافة لقدرته 

ذلك،  عن  عدا  العالم.  في  السفن  أكبر  استقبال  على 

فسوف يتضمن امليناء محطة خاصة باحلج والتي ستعمل 

على خدمة احلجاج في طريقهم إلى املدن املقدسة والتي 

ستصل طاقتها اإلستيعابية إلى 300 ألف حاجاً في اليوم 

سكنية  منطقة  املدينة  هذه  ستتضمن  كما  الواحد. 

واملساحات  احلدائق  من  العديد  على  حتتوي  والتي  واسعة 

 56 و  سكنية  شقة  ألف   260 توفير  جانب  إلى  اخلضراء، 

ألف منزل فاخر إلسكان نحو نصف مليون نسمة، وذلك 

الذي سيتم إنشاؤه واملكون من  120  باإلضافة للمنتجع 

ومرافق  لليخوت،  وناد  غرفة،  ألف   25 على  حتتوي  فندقاً 

من  الهدف  يتمثل  حيث  للغولف،  وملعب  للفروسية، 

احملليني  السياح  من  كالً  جذب  في  املنطقة  هذه  إنشاء 

واألجانب على حد سواء. 

كالً  لدفع  الرامية  اخلطة  من  جزءاً  املدينة  هذه  وتعد 

إلى  التكنولوجي  اجملال  اململكة في  من قدرات وطموحات 

تتألف  كما  العاملي.  الصعيد  على  تنافسية  مستويات 

عضو   7500 و  طالب،  ألف   18 من  التعليمية  املنطقة 

إلى جنب مع  هيئة تدريسية، والعديد من اجلامعات جنباً 

اجملمعات اخلاصة في مجال البحث والتطوير. أما املنطقة 

التجارية املركزية، فسوف تعمل على توفير مساحة تبلغ 

3.8 كيلومتراً مربعاً الستيعاب كالُ من الفنادق، واملكاتب، 

باإلضافة للمساحات التجارية املتعددة االستخدامات. 

وسوف يتم إنشاء اجلزيرة املالية في املنطقة التجارية 

ستشكل  والتي  هكتاراً،   14 تبلغ  مساحة  على  املركزية 

تخصيصها  سيتم  حيث  املنطقة،  في  مالي  مركز  أكبر 

االستثمار  وبيوت  الرائدة،  العاملية  املصارف  خلدمة 

ببرج  اخلاص  التصميم  إعداد  مت  كما  التأمني.  ومجموعات 

تصميم  من  متراً   1600 ارتفاعه  يبلغ  والذي  اململكة 

املهندس املعماري "أدريان سميث". 

واحة العلوم والتكنولوجيا في مملكة البحرين 

واحة  خطة  إطالق  عن  الكويتي  التمويل  بيت  أعلن 

إنشاؤها  سيتم  والتي  البحرين  في  والتكنولوجيا  العلوم 

ستكون  حيث  دوالر،  مليار  بنحو  تقدر  إجمالية  بتكلفة 

مجلس  دول  منطقة  في  نوعها  من  األولى  املنطقة  هذه 

املقترح  املشروع  هذا  سيتضمن  كما  اخلليج.  تعاون 

الصغيرة،  األحجام؛  مختلف  من  التكنولوجية  الشركات 

املتخصصة،  األسواق  في  والعاملة  والكبيرة  واملتوسطة 

باإلضافة لدورها في جذب الشركات العاملية املتخصصة 

في مجاالت العلوم والتكنولوجيا. 
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مستويات  تعزيز  في  املبادرة  هذه  تساهم  وسوف 

وذلك  العلمي،  والبحث  التكنولوجيا  مجال  في  االبتكار 

القطاع  لتطوير  املتينة  التحتية  البنية  توفير  جانب  إلى 

مجلس  يتولى  أولى،  وكخطوة  اململكة.  في  التكنولوجي 

التنمية االقتصادية في مملكة البحرين دور امليسر لضمان 

توفير اخلبرات العلمية البحثية الالزمة لتحقيق املزيد من 

التنوع في االقتصاد البحريني. 

التركيز  املشروع  من  األولى  املرحلة  تتضمن  وسوف 

من  كل  ستتضمن  بينما  التحتية،  البنية  مرافق  على 

املرحلتني الثانية والثالثة عمليات تطوير اخملتبرات العلمية، 

إنشاء  مت  كما  احلياتية.  واجلوانب  التعليمية،  والشراكات 

واجلامعات  املؤسسات  الشراكات مع مختلف  العديد من 

مجالي  من  لكل  دولي  فضاء  إيجاد  بهدف  العاملية 

محتملة  أخرى  شراكة  وجود  عن  عدا  والتطوير،  البحث 

في  إنشاؤها  واملزمع  الرائدة  األوروبية  اجلامعات  إحدى  مع 

املستقبل القريب. من جانب آخر، فسوف تتم دعوة القطاع 

التعليمية  املراكز  لتأسيس  املبادرة  زمام  لتولي  اخلاص 

البحرينية  اخلبرات  ولتعزيز  املتخصصة،  والتكنولوجية 

املتجددة،  والطاقة  النظيفة،  التكنولوجيا  مجاالت  في 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

املدينة املنورةالرياض
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وبالرغم من تداعيات األزمة املالية العاملية، إال أن النظام االقتصادي في 
اخلارج  الكبيرة في  املالية  األصول  وذلك بفضل  قوياً،  يزال  ال  اإلمارات  دولة 
والتي حققت مكاسب كبيرة خالل فترة ارتفاع العوائد النفطية. عدا عن 
ذلك، وبالرغم أيضاً من تسجيل معدل معتدل لنمو الناجت احمللي اإلجمالي 
في عام 2010 بنسبة 2.4 في املائة؛ فتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة 
هذا املعدل في عام 2011 لكي يصل إلى 3.2 في املائة. من ناحية ثانية، كان 
النظام االقتصادي ملدينة دبي األكثر تضرراً جراء الركود احلاصل في نهاية 
عام 2000، حيث سجل انخفاضاً في معدالت النمو من 18 في املائة في 
عام 2007 إلى 3.2 في املائة في عام 2008 - وبنسبة 2.4 في املائة في عام 
2009، وذلك على صعيد األسعار الثابتة، إال أن مالمح التعافي التدريجي 

قد كانت واضحة منذ ذلك احلني.32
توجهت سلطنة عمان إلى تنويع قواعدها اإلقتصادية مثلما هو احلال 
نضوب  احتمالية  إلى  تشير  التي  التوقعات  ظل  في  وذلك  اإلمارات،  في 
إلى  الدولة  تهدف  كما  عاماً.  عشرين  غضون  في  للدولة  النفطي  اخملزون 
خفض نسبة مساهمة اإلنتاج النفطي من إجمالي الناجت احمللي بنسبة 9 
في املائة مقابل 10 في املائة من مساهمة معدالت إنتاج الغاز بحلول عام 
2020، وذلك على الرغم من املساهمة احلالية للقطاع النفطي من إجمالي 
املائة  املائة مقارنة مبا نسبته 70 في  والبالغة 40 في  للدولة  احمللي  الناجت 
في فترة الثمانينيات. إضافة لذلك، وضمن املساعي الرامية لتحقيق تلك 
األهداف، فتسعى احلكومة من خالل رؤية عام 2020 إلى تعزيز مستويات 
اخلاص،  القطاع  مشاركة  تعزيز  خالل  من  واملالي  االقتصادي  االستقرار 
والتنويع في القاعدة االقتصادية ومصادر الدخل القومي، وتنمية مهارات 

القوة العاملة العمانية.
مت إعداد مجموعة من اخلطط اخلمسية والتي تضمنت مقترحات تدعو 
املوارد  من  وغيرها  والغاز،  النفط  موارد  من  لكل  الرشيد  االستغالل  إلى 
املعدنية، إلى جانب تطوير قاعدة صناعية، وتعزيز قطاع السياحة البيئية 

والتنمية  والصحة،  التعليم،  مجاالت  من  كل  في  واالستثمار  املستدامة، 
تسليط  السابعة  اخلمسية  اخلطة  تضمنت  لذلك،  إضافة  العمرانية. 
الضوء على قطاعات السياحة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والبحث 
مجاالت  من  كالً  تضمنت  والتي  أخرى  أولويات  حتديد  جانب  إلى  والتطوير، 

التعليم، والصحة، واأليدي العاملة.33
النمو  عمليات  وتعزيز  االقتصاد  حترير  إلى  احلالية  السياسات  تهدف 
الطويلة األجل من خالل تنفيذ استثمارات اقتصادية واسعة في كل من 
قطاعات البيئة، والتعليم، والسياحة، وذلك في ظل اجلهود املبذولة لدعم 
بشكل  لالستثمار  أيضاً  احلكومة  توجهت  كما  اجلديدة.  التوجهات  هذه 
كبير في مرافق البنية التحتية لكل من قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا 
املتصلة  واملرافق  والطرق،  والالسلكية،  السلكية  واالتصاالت  املعلومات، 

بأنشطة التصدير في املوانئ واملطارات.
تتركز معظم األنشطة االقتصادية في سلطنة عمان في كل من مدينة 
مسقط ومنطقة الباطنة، كما تتضمن املدن األخرى الهامة كالً من مطرح، 
الرئيسي  التجاري  امليناء  لوجود  باإلضافة  تاريخياً  جتارياً  مركزاً  تعد  والتي 
للعديد من املكاتب احلكومية.  للدولة فيها، ووالية بوشر والتي تعد مقراً 
ذلك: والية  في  مبا  أخرى،  مدن  تطوير  على  احلكومة  فتعمل  ذلك،  عن  عدا 
الدقم والتي تشكل منطقة صناعية حديثة النشوء والتي تتضمن منطقة 
جتارة حرة، ومجمعاً ضخماً للمنتجات البتروكيماوية، إضافة للمدينة الزرقاء 
والتي ال تزال قيد اإلنشاء على الساحل الذي يقع خارج مدينة مسقط، حيث 
والتي  التعليمية  واملرافق  املشافي  العديد من  إنشاء  املدينة  تتضمن هذه 

ستساهم في خلق مختلف الفرص واالستثمارات. 
عملت احلكومة في مدينة مسقط على إنشاء مجمع متخصص في 
واحة  باسم  واملعروف   – والتكنولوجيا  واالتصاالت  املعلومات،  مجاالت 
استثمارات  استقطاب  في  املشروع  هذا  بدأ  حيث   – مبسقط  املعرفة 

القطاع اخلاص في الصناعات القائمة على املعرفة.

رواق في مدينة مطرح، عمان. كانت مدينة مطرح املركز التجاري للدولة قبل إكتشاف النفط، والتي تتضمن سوق مطرح، أحد أقدم األسواق في العالم العربي وأحد أبرز الوجهات 
السياحية. © فيليب الجن / شاتر ستوك
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في  هاماً  دوراً  العقاري  التطوير  لقطاع  كان  لقد 

عمليات التنويع االقتصادي املتسارعة في دولة اإلمارات 

العاملية  التنافسية  تقرير  ويشير  املتحدة،  العربية 

لألعوام 2010 – 2011 إلى امتالك دولة اإلمارات للعوامل 

األساسية الالزمة لالقتصاد التنافسي، حيث مت تصنيف 

صعيد  على  والعشرين  اخلامسة  املرتبة  في  الدولة 

التنافسية، باإلضافة العتبارها كإحدى أبرز الدول التي 

متتلك نظاماً اقتصادياً رائداً في منطقة الشرق األوسط 

احملددة  االبتكار  لعوامل  وفقاً  وذلك  إفريقيا،  وشمال 

واملؤشر اخلاص بالتقرير. 

البالد  في  التنافسية  القدرة  فإن  أخرى،  جهة  من 

تعكس االستثمارات األخيرة في مجال البنية التحتية، 

إنتشار  ملعدل  باإلضافة  الثالثة،  املرتبة  في  حلت  والتي 

باملرتبة  حلت  حيث  واملطورة،  احلديثة  التكنولوجيا 

الرابعة عشر، وأسواق السلع ذات الكفاءة العالية، حيث 

حلت الدولة باملرتبة السادسة. 

متني  عقاري  سوق  إنشاء  من  الدولة  متكنت  كما 

بفضل مجموعة من العوامل، مبا في ذلك حتول مدينة دبي 

إلى وجهة دولية، باإلضافة إلى الثروة املتأتية من املنطقة 

اخلام  النفط  عوائد  في  احلاصل  االرتفاع  ظل  في  وذلك 

)والتي تشكل 37 في املائة من مجمل االقتصاد اإلماراتي 
أسعار  سجلت  فقد  ثانية،  ناحية  من   .)2008 عام  في 

العقارات من مختلف األنواع في دبي ارتفاعاً كبيراً خالل 

األعوام العشرة املاضية في سوق يشهد وتيرة متسارعة 

العرض  مستويات  تلبية  عدم  ظل  وفي  النمو،  من 

ملستويات الطلب. كما أسفر ذلك عن استفادة العديد 

من املشاريع االستثمارية الواسعة النطاق والتي ينفذها 

الناشئة  الطفرة  من  واخلاص  العام  القطاعني  من  كل 

والتي لم تبد لها أية مالمح تشير إلى نهايتها. بيد أن 

حالة التباطؤ االقتصادي العاملي والناشئة في أواخر عام 

2008 قد أدت إلنهاء الطفرة الناشئة في قطاع اإلنشاء 

في دولة اإلمارات العربية املتحدة. ومنذ ذلك احلني، مت إلغاء 

العديد من املشاريع أو تأخير تنفيذها، حيث لم تتبق سوى 

نسبة ضئيلة من املشاريع اجلديدة قيد التنفيذ. 

عدا عن ذلك، وبالرغم من مواصلة دولة اإلمارات لدورها 

كأكبر سوق عقاري في منطقة دول مجلس تعاون اخلليج 

العربية، إال أن مدينة أبو ظبي  قد باتت تتولى الصدارة في 

السوق لكي حتل محل مدينة دبي. كما أن سوق مدينة 

أبو ظبي العقاري لم يتعرض حلالة اإلنغمار التي شهدتها 

قطاعات مماثلة في املنطقة، حيث متكن هذا السوق من 

الناشئة.  العاملية  املالية  لألزمة  كبير  بشكل  التصدي 

عالوة على ذلك، فإن السمعة التي يتمتع بها هذا السوق 

على صعيد تنفيذ عمليات التنمية األكثر استدامة قد 

ساهمت في اكتساب ثقة املستثمرين.

وبعد هذه الفترة الصعبة التي شهدتها الدولة، إال أن 

جهات التطوير العقاري قد أعربت عن تفاؤلها ملا يحمله 

عام 2012 لها، حيث بدأت الشركات بالتفرع ضمن أسواق 

جديدة، باإلضافة للتحول عن التركيز على البرامج اخلاصة 

إلى البرامج احلكومية، إلى جانب تشكيل حتالفات جديدة 

البيئة  ظل  في  األعمال  من  املزيد  لكسب  محاولة  في 

التنافسية املتنامية. ومن املتوقع أن يستمر هذه االجتاه 

احلكومية  املساعي  ظل  في  وذلك  القصير،  األمد  على 

لتحفيز االقتصاد من خالل زيادة مستويات اإلنفاق على 

مشاريع البنية التحتية، وبخاصة في مدينة أبو ظبي.

الصندوق 17 : أثر األزمة املالية العاملية على قطاع التطوير العقاري في دولة اإلمارات العربية املتحدة

مشاريع اإلنشاء املستمرة في أبوظبي عاصمة اإلمارات العربية املتحدة © زبير خان / شاتر ستوك.
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املائة  في   50 من  أكثر  يشكالن  قطر  ال يزال قطاعي النفط والغاز في 
من إجمالي الناجت احمللي للدولة وذلك على الرغم من اجلهود املبذولة للحد 
اخلاصة  االستثمارات  تنفيذ  خالل  من  النفط  على  اعتمادها  مستوى  من 
واألجنبية في قطاعات غير قائمة على الطاقة، كما ينبغي احلفاظ على 
معدالت اإلنتاج احلالية من اخملزون النفطي والبالغ 15 مليار برميل ملدة 37 
متراً  25 ترليون  يتجاوز  والذي  الطبيعي  الغاز  مخزون  يشكل  بينما  عاماً، 
العاملي، عدا عن تشكيله لثالث  املائة من اإلجمالي  لنحو 14 في  مكعباً 

أكبر قطاع إقتصادي عاملي.
النظام  في  التنويع  ضرورة  على  شددت  قد   2030 لعام  قطر  رؤية  إن 
إلى  الهيدروكربوني  اإلنتاج  على  قائم  نظام  من  والتحول  االقتصادي 
اقتصاد معرفي، وذلك من خالل حتقيق التنويع، وتعزيز معدالت النمو املالي 
والتعليم. كما تنطوي هذه الرؤية أيضاً على حتقيق التوازن ما بني مظاهر 
وحماية  املنضبط،  غير  النمو  عمليات  وضبط  القدمية،  والتقاليد  احلداثة 
وحتدد  البيئة، وتوسعة نطاق عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية.34 
الالزمة  اآلليات  مختلف   2015  –  2010 لألعوام  الوطنية  اإلستراتيجية 

للتحول إلى االقتصاد القائم على املعرفة.35
تعمل احلكومة على دعم كل من مجاالت التعليم، والعلوم، والبحوث، 
وذلك كجزء من سياستها الرامية إلى تطوير االقتصاد املعرفي، حيث تعتبر 
املستوى  عاملية  مرافق  توفير  في  يساهم  مركز  مبثابة  التعليمية  املدينة 
التعاون  وفرص  جيداً،  تدريباً  املدربني  اخلريجني  لتوفير  باإلضافة  للباحثني، 

وإمكانية ترجمة األفكار إلى تطبيقات حقيقية. 
فاعل  مركز  إلى  الدوحة  عاصمتها  حتويل  على  أيضاً  قطر  دولة  تعتزم 
استقطاب  في  سيساهم  مما  والتكنولوجيا،  العلوم  مجالي  من  كل  في 
مجمع  في  واستبقائهم  املستوى  العالية  املهارات  ذوي  من  املواطنني 
املوجودة  اجلامعات  أرقى  من  مقربة  على  يقع  والذي  والتكنولوجيا  العلوم 
في املدينة التعليمية، كما سيساهم هذا اجملمع في احتضان االبتكارات، 
ودعم البحث العلمي، وتوفير التسهيالت واملرافق الالزمة لتحويل األفكار 
إلى مشاريع تطبيقية. عدا عن ذلك، وضمن إطار الرؤية الثقافية للدولة، 
فيجري العمل حالياً على تطوير مجال الفنون في مدينة الدوحة عبر إنشاء 

الشراكات ما بني املؤسسات التعليمية واملتاحف في الدولة.
تتميز البحرين بأحد أكثر األنظمة االقتصادية تنوعاً في املنطقة، حيث 
نسبته  ما  تتجاوز  ال  للدولة  احمللي  الناجت  إجمالي  في  النفط  مساهمة  أن 
13 في املائة فقط. وقد عملت الدولة على تنفيذ سلسلة من اإلصالحات 
في العقد املاضي، مبا في ذلك خصخصة العديد من املؤسسات احلكومية 
في  الكبيرة  للزيادة  باإلضافة  األجنبية،  االستثمارات  أمام  احلواجز  وإلغاء 
فرص  معدالت  زيادة  جانب  إلى  واخلدمات،  السلع  من  كالً  إنتاج  معدالت 

العمل املتاحة.36
إن إعادة توجيه النظام االقتصادي نحو حتقيق املعدالت اإلنتاجية األعلى، 
اخلاص في  القطاع  العاملية، وتشجيع مشاركة  التناقسية  القدرة  وتعزيز 
كل من مجاالت السياحة، والصناعة، واخلدمات التجارية تشكل جميعها 
أحد أبرز األهداف املعلنة ضمن رؤية البحرين االقتصادية لعام 2030. كما 
تهدف هذه الرؤية أيضاً إلى رفع املستويات املعيشية، وزيادة األجور وفرص 

العمل املتاحة، باإلضافة لتوفير نوعية حياة أفضل ملواطنيها.37
العاصمة  في  احلاضر  الوقت  في  االقتصادية  األنشطة  معظم  تتركز 
األنشطة  لزيادة  الرامية  املساعي  وضمن  أنه  إال  الدولة،  عاصمة  املنامة، 
لتنفيذ  الدولة  توجهت  فقد  العاصمة؛  منطقة  خ��ارج  الصناعية 
االستثمارات في العديد من املناطق احلضرية اجلديدة، مبا في ذلك في كل من 
املنطقة الصناعية في ميناء سلمان، والتي تقع بالقرب من ميناء البحرين، 
وشمال سترة، وهي منطقة توفر مختلف اخلدمات واملرافق الالزمة والتي 
تقع على مقرية من قناة بحرية عميقة ورصيف للخدمات. إضافة لذلك، 
تقع املدينة على مقربة من مطار البحرين الدولي وجسر امللك فهد الذي 
يربط الدولة باململكة العربية السعودية، بينما يجري حالياً اإلعداد إلنشاء 
جسر آخر يربط الدولة بقطر. ومنذ شهر يناير / كانون الثاني من عام 2010، 
متكنت املدينة من جذب استثمارات بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليار دوالراً، 
عدا عن إشارة التوقعات إلى احتمالية منو هذه االستثمارات إلى 7.6 مليار 

دوالراً لدى االنتهاء من تنفيذ املشاريع.38

واليزال قطاع النفط مبثابة املصدر الرئيسي لعوائد التصدير في الكويت 
اخلطط  من  العديد  هنالك  أن  2007(.39 إال  عام  في  املائة  94 في  )بنسبة 
من  متنوعة  مجموعة  لتنفيذ  احلاضر  الوقت  في  إعدادها  يجري  التي 
املشاريع بهدف تنويع النظام االقتصادي، مبا في ذلك مشروع مدينة جامعة 
ثالثة فروع للحرم  يتألف من 16 كلية موزعة ضمن  الكويت، وهو مجمع 
األخرى.  املرافق  من  والعديد  رياضي،  ومجمع  لفندق  باإلضافة  اجلامعي، 
عالوة على ذلك، فسوف ترتفع الطاقة االستيعابية للمدارس مبا مجموعه 
الصبية  احلرير، فيقع في مدينة  أما مشروع مدينة  40 ألف طالب جديد، 
صغيراً  مجمعاً   30 سيتضمن  والذي  للكويت،  الشمالية  املنطقة  في 
والقرية  البيئية،  والقرية  الترفيهية،  والقرية  املالية،  كالقرية  ومتخصصاً 
الثقافية والتعليمية، حيث سيساهم أيضاً في توفير كالً من فرص العمل 
واملساكن للكثافة السكانية املتزايدة، ويرجح أن يساهم هذا املشروع في 
توفير 450 ألف فرصة عمل جديدة. إضافة لذلك، فثمة العديد من اخلطط 
واخلدمات،  التحتية  البنية  مجاالت  في  لإلستثمار  تهدف  التي  احلكومية 
احلديدية،  والسكك  املترو  نظم  إنشاء  مشاريع  في  لإلستثمار  باإلضافة 

وميناء رئيسي للحاويات.
تعد السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، حيث يشكل هذا 
القطاع ما نسبته 45 في املائة من إجمالي الناجت احمللي للدولة، باإلضافة 
لتشكيله لنحو 80 في املائة من إجمالي اإليرادات العامة و 90 في املائة من 
عوائد التصدير.40 كما تسعى اململكة في الوقت احلاضر لتنويع قاعدتها 
املزيد  توفير  على  اخلاص  القطاع  من  املستثمرين  وتشجيع  االقتصادية 
السكانية  للشريحة  سيما  ال  السعوديني،  للمواطنني  العمل  فرص  من 

الشبابية الواسعة النطاق.41
جنحت اململكة في رفع حصة قطاعها غير النفطي في إجمالي الناجت 
احمللي إلى 55 في املائة وذلك بالرغم من التحدي الذي ستطرحه سياسات 
لألعوام  إعدادها  مت  والتي  التاسعة  التنمية  خطة  تهدف  كما  التنويع.42 
)2010 – 2014( إلى حتقيق منو في إجمالي الناجت احمللي السنوي احلقيقي 
بنسبة  اخلاص  القطاع  زيادة نصيب  وذلك من خالل  املائة،  5.2 في  والبالغ 

11.8 في املائة وللصادرات غير النفطية بنسبة 10 في املائة.43
خالل  من  االقتصادية  القاعدة  تنويع  إلى  أيضاً  اخلطة  هذه  تهدف 
"القطاعات الصناعية التي تستغل امليزة النسبية لالقتصاد الوطني عبر 
حتويلها إلى مزايا تنافسية"، وذلك في ظل التركيز على كل من صناعات 
والسياحة،  للطاقة،  االستخدام  كثيفة  والصناعات  البتروكيماويات، 
على  تركز  التي  والزراعة  للتصدير،  املتجهة  التحويلية  والصناعات 
املائة  في   12( األملنيوم  وصناعة  العالية،44  املضافة  القيمة  ذات  احملاصيل 
واألسمدة  العاملي(،  اإلنتاج  من  املائة  )6 في  والفوالذ  العاملي(،  اإلنتاج  من 
)16 في املائة من اإلنتاج العاملي(،45 والسلع الرأسمالية كاآلالت واملعدات، 
والصناعات عالية التقنية وكثيفة رأس املال كالصناعات الدوائية.46 كما 
تشير التوقعات الحتمالية توليد النسبة األكبر من فرص العمل اجلديدة 
ضمن مجموعة من أهم القطاعات، مبا في ذلك كالً من قطاعات اإلنشاء 

والتطوير العقاري، واإلدارة العامة، والدفاع، والضمان االجتماعي.47
تشكل مدينة الرياض املركز املالي، والسياسي والتجاري للدولة، والتي 
أكبر  من  الثنني  باإلضافة  بارزة  وصناعية  مالية  قطاعات  إيجاد  في  جنحت 
التنمية  صندوق  من  املقدم  الدعم  بفضل  وذلك  الصناعية،  اجملمعات 

الصناعية السعودي.48
شهدت مدينة جدة وتيرة منو متسارعة أيضاً، فضالً عن وجود أكبر ميناء 
للدولة فيها باإلضافة العتبارها مبثابة املدخل املؤدي إلى مكة املكرمة. كما 
تعمل املدينة حالياً على إعداد خطة إستراتيجية لتوجيه عمليات التنمية 
من خالل تنفيذ عمليات التحسني الواسعة في مجال البنية التحتية، وتعزيز 
املستوى املعيشي في املدينة، واستغالل إمكاناتها كمركز في سوق العوملة، 
الناشئة  األخرى  االقتصادية"  "املدن  مع  التنافسية  قدرتها  على  واحلفاظ 
خالل  من  االقتصادية  قاعدتها  تنويع  على  املدينة  عملت  وقد  في البالد.49 
والرعاية  والتعليم،  اللوجستية،  واخلدمات  والنقل،  السياحة،  قطاعات 

الصحية، والتمويل، وقطاعي جتارة اجلملة والتجزئة.50
بيد أنه قد لوحظ تركز األنشطة االقتصادية في مدن أخرى في اململكة، 
ساهم  مما  البالد،  في  النفط  حقول  من  بالقرب  الدمام  مدينة  تقع  حيث 
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املكرمة،  مكة  مدينة  أما  فيها.  والتطوير  التنمية  مستويات  تعزيز  في 
فتستقطب ماليني احلجاج سنوياً، في حني تستقبل املدينة املنورة أعداداً 
املعرفة  "مدينة  إنشاء  ملشروع  لتنفيذها  باإلضافة  احلجاج  من  كبيرة 

االقتصادية".51
وضمن املساعي الرامية لتحويل النمو االقتصادي إلى املدن املتوسطة، 
تعمل اململكة على تطوير مرافق البنية التحتية في كل من مدن عسير، 
أيضاً  توجهت  كما  وتبوك،والطائف.52  املنورة،  واملدينة  والهفوف،  وحائل، 
املثال، تهدف مدينة  املدن اجلديدة، فعلى سبيل  إنشاء  إلى االستثمار في 
تنفيذها  استكمال  يتوقع  )والتي  املنورة  املدينة  في  االقتصادية  املعرفة 
ما بني األعوام 2016 - 2018( للتركيز على تطوير اخلبرات التجارية، وذلك 
بدعمها من خالل مجموعة من اجملمعات التجارية والثقافية، بينما سيتم 
الرياض في عام 2012. إن  االنتهاء من إنشاء مدينة للطاقة املتجددة في 
مدينة امللك عبد اهلل االقتصادية والتي تقع إلى الشمال من مدينة جدة 
منطقة  لكونها  باإلضافة  الطراز  حديثة  بحرية  منطقة  تشكل  سوف 
من  كالً  املدينة  هذه  ستتضمن  حيث  العاملي،  املستوى  على  صناعية 
املنطقة التعليمية، واملنتجعات، واملناطق السكنية، فضالً عن مركز خاص 
للعلوم والتكنولوجيا والتابع جلامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية. من 
ناحية أخرى، فسوف تركز مدينة جازان اإلقتصادية على  قطاع الصناعات 
على  عالوة  الدوائية.  والصناعات  احليوية  التكنولوجيا  ومجاالت  الثقيلة، 
ذلك، فإن مدينة امللك عبد العزيز بن مساعد االقتصادية في منطقة حائل 
سوف تصبح مركزاً جملاالت النقل واخلدمات اللوجستية، ومن املقرر االنتهاء 
حالياً  فيجري  لذلك،  إضافة   .2016 عام  بحلول  املدينتني  كلتا  تنفيذ  من 
الالزمة إلنشاء مدينتني اقتصاديتني جديدتني في منطقتي  إعداد اخلطط 

تبوك والشرقية.53

التسويق

الدعم  وتوفير  اإلقتصادية  أنظمتها  فتح  إلى  الدول  بعض  توجهت 
من  املزيد  جلذب  الرامية  املساعي  ضمن  وذلك  احملتملة،  لإلستثمارات 
اإلستثمارات. كما عملت دولة اإلمارات على فتح حدودها، باإلضافة إلنشاء 

تقرير  ألحدث  ووفقاً  لذلك،  إضافة  االستثمارية.  للفرص  مستقر  مناخ 
الدول اخلمسة  قائمة  اإلمارات ضمن  دولة  الدولية، حلت  التجارة  لتمكني 
احمللية  إلى كل من األسواق  الوصول  األولى عاملياً على صعيد فرص  عشر 
واخلارجية، وفعالية اإلجراءات اخلاصة بعمليات االستيراد والتصدير، وكفاءة 
وجودتها  النقل  لقطاع  التحتية  البنية  مرافق  وتوفر  اجلمارك،  مسؤولي 
والبيئة  االتصاالت،  وقطاع  املعلومات  تكنولوجيا  واستخدام  العالية، 
التنظيمية ومستوى توفر األمن. من جانب آخر، فتتمتع الدولة بالصدارة 
على صعيد قيادة عمليات التجارة اإللكترونية بني مختلف الدول العربية، 

وهو اإلجناز الذي مت توجيهه من خالل انفتاح سياستها التجارية اخلارجية.
ضرائب  وفرض  الضرائب  من  اخلاصة  الشركات  إعفاء  مت  البحرين،  وفي 
بسيطة وغير مباشرة على كل من املؤسسات واألفراد، باإلضافة لسماحها 
لألجانب بامتالك العقارات واملشاريع التجارية في معظم القطاعات، عدا 
عن وجود خطط أخرى لفتح سوقها بشكل أكبر لتشجيع النشاط األكبر 

للقطاع اخلاص.54
مت  االستثمار،  معدالت  لزيادة  قطر  دولة  تبذلها  التي  اجلهود  وضمن 
التحتية،  البنية  مرافق  لتطوير  الدولة  ميزانية  من  كبير  جزء  تخصيص 
الدولي  الدوحة  الدوحة، ومطار  إنشاء ميناء جديد في مدينة  ذلك  مبا في 
اجلديد، وتنفيذ عمليات التطوير والتوسعة خلطوط السكك احلديدية والتي 
تتضمن مترو الدوحة، والسكة احلديدية التي تربط الدولة بكل من البحرين 

والسعودية.55 

أشكال الفقر والتفاوت

سجلت دول مجلس تعاون اخلليج العربية معدالت متفاوتة على صعيد 
من  الفردي  النصيب  معدل  ارتفاع  من  الرغم  على  وذلك  ثرواتها،  توزيع 
إجمالي الناجت احمللي، حيث يتضح تركز معدالت الفقر في أوساط العمالة 
الشرائح  تركز  إلى  اإلشارة  ميكن  اإلطار،  هذا  وضمن  الوافدة.  األجنبية 
جليب  منطقة  مثل  فقيرة  مناطق  في  الكويت  في  الفقيرة  السكانية 
الشيوخ، وحتديداً العمالة الوافدة والتي يعاني أفرادها من ظروف االكتظاظ، 
وسوء املسكن، وانتشار اجلرمية.56 أما في قطر، فقد لوحظ اقتصار خدمات 

الرياض
الهفوف
الدمام

بريدة

حائل

العراق

الكويت

السعودية

قطر

أرتيريااليمن

السودان

مصر

الضفة
الغربية

األردن

تبوك

مكة املكرمة

خميس مشيط

جازان
النجران

جده

املدينة املنورة

مدينة تبوك اإلقتصادية
مرحلة التخطيط األولي   •

مدينة األمير عبدالعزيز 
بن مساعد اإلقتصادية

مركز النقل واخلدمات اللوجستية   •
املوعد املتوقع إلستكمال املشروع ٢٠١٦  •

املدينة اإلقتصادية في املنطقة الشرقية
مرحلة التخطيط األولي  •

مدينة امللك عبداهللا اإلقتصادية
ميناء دولي ومنطقة صناعية   •

اجلزيرة املالية  •
املنطقة التعليمية  •

مركز العلوم و التكنولوجيا  •
منطقة املنتجعات واملرافق الشاطئية  •

املوعد املتوقع إلستكمال املشروع ٢٠١٢  •

مدينة املعرفة اإلقتصادية
مركز الدراسات اإلسالمية   •

مركز متكامل لألعمال   •
مناطق سكنية   •
مجمعات جتارية   •

مراكز ترفيهية ودينية   •
• املوعد املتوقع إلستكمال املشروع ٢٠١٦ - ٢٠١٨

مدينة جازان اإلقتصادية
الصناعات الثقيلة:  •

توليد طاقة، صهر أملنيوم
مشروع امليناء  •

الصناعات الثانوية: املنسوجات،  •
الصناعات الدوائية

مناطق سكنية وجتارية  •
املوعد املتوقع إلستكمال املشروع ٢٠١٦  •

الشكل 40: مشاريع التطوير في املدن السعودية املتوسطة
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توفرها  التي  اخلدمات  من  وغيرها  الصحية  والرعاية  السكنية،  املساعدة 
مت  الذي  املسح  أشار  ذلك،  عن  عدا  القطريني.57  املواطنني  على  احلكومة 
األسر  ثلثي  البحرين لألعوام 2005 – 2006 إلى تسجيل نحو  إعداده في 
والتي يقل مستوى دخلها  والبالغ مجموعها 1056 أسرة  البحرينية  غير 
)أي ما يعادل 25.5000 دوالراً(، مقابل 42  السنوي عن 9600 ديناراً بحرينياً 
أسرة   2192 عددها  والبالغ  البحرينية  األسر  مجمل  من  فقط  املائة  في 

ضمن املسح والتي يقل دخلها السنوي عن هذا املستوى.58
وفي السعودية، أشارت إحدى التقديرات إلى تسجيل ما نسبته 1.6 في 
املائة من األسر السعودية والتي تعيش في فقر مدقع )والتي بلغ إجمالي 
لتسجيل  باإلضافة  دوالراً((،   450( سعودياً  رياالً   1.700 الشهري  دخلها 
املائة والتي يقل دخلها الشهري عن 3.800 رياالً  نسبة أخرى تبلغ 20 في 
انتشار  إلى  اإلشارة  متت  ذلك،  عن  )أو 1000 دوالر أمريكي(.59 عدا  سعودياً 
أعلى معدالت الفقر بني الشرائح السكانية املهاجرة من مناطق أخرى أقل 
تطوراً في اململكة، باإلضافة للعمالة الوافدة، حيث تعد هذه الشرائح غير 
أعلنت  قد  اململكة  حكومة  أن  إال  قادرة على تأمني السكن املالئم لها.60 

التزامها بخفض معدالت الفقر إلى 2.2 في املائة بحلول عام 2020 . 61

العمالة والبطالة

في  العاملة  القوى  من  كبيراً  جزءاً  الوافدة  العمالة  من  الذكور  يشكل 
يعمل  حيث  العربية،  اخلليج  تعاون  مجلس  دول  منطقة  أنحاء  مختلف 
معظمهم في القطاع اخلاص، في حني يعمل املواطنون في القطاع العام 
األجانب. كما  يتقاضاها  التي  تلك  أعلى من  أجور  إضافة حلصولهم على 
القوى  إجمالي  من  املائة  في   94.4 نسبته  ما  األجنبية  العمالة  سجلت 
عادة ما  أنه  اإلمارات.63 بيد  في  املائة  العاملة في قطر،62 مقابل 96.1 في 
املهارة،  أدنى من  تتطلب مستويات  األجنبية على وظائف  العمالة  حتصل 
وعلى سبيل املثال، عادة ما تتوجه العمالة األجنبية في قطر للعمل في كل 
من مجاالت احلرف اليدوية أو التشغيل اآللي.64 أما في السعودية، فتتوجه 
النسبة األكبر من العمالة األجنبية للعمل في قطاعات اإلنشاء، والزراعة، 
والصناعة، في حني تتوجه اإلناث من العمالة الوافدة للعمل في اخلدمات 

املنزلية.65 
يشكل الشباب شريحة واسعة من العاطلني عن العمل، حيث شكل 
املائة  في   70.4 لنحو  عاماً   24  –  15 بني  ما  العمرية  الفئة  في  الشباب 
ثانية،  ناحية  من إجمالي معدالت البطالة املسجلة في دولة قطر.66 من 
في  األجانب  الشباب  صفوف  في  البطالة  معدالت  ارتفاع  من  وبالرغم 
)36.1 في املائة(، إال أنها قد سجلت  الفئة العمرية ما بني 15 – 19 عاماً 
بلغت  والتي  ذاتها،  العمرية  الفئة  الشباب في  املواطنني  بني  أعلى  نسبة 

50.8 في املائة.67
القوى  في  للذكور  أعلى  مشاركة  نسبة  املنطقة  دول  جميع  سجلت 
 77 نحو  عمان  النسبة في  اإلناث، حيث بلغت هذه  باملقارنة مع  العاملة 
في املائة للذكور مقابل 25 في املائة فقط لإلناث، وذلك وفقاً لبيانات عام 
2008. 68 أما في السعودية، استحوذ الذكور على 83 في املائة من معدالت 

املشاركة في القوى العاملة مقابل 17 في املائة لإلناث.69
إن غياب األسس االقتصادية املتينة واملستدامة قد أدى إلى تفاوت أشكال 
االهتمام احلكومي باعتبارها اجلهة املوظفة ملواطنيها، ففي الكويت على 
سبيل املثال، مت تسجيل نسبة الثلثني من مجمل القوى العاملة الوطنية 
احلكومة  عملت  كما  العام.70  القطاع  في  والعاملة  ألفاً   350 والبالغة 
بناء مستويات  على سن مشروع قانون اخلصخصة في عام 2010 بهدف 
الكفاءة االقتصادية واقتصاد السوق، ويهدف هذا القانون إلى اإلنفتاح على 
من  ومدارة  العام  للقطاع  تابعة  كانت  التي  اجملاالت  إلدارة  اخلاص  القطاع 
والتعليم.  الصحية،  والرعاية  النفطي،  اإلنتاج  قطاعات  باستثناء  قبله، 
أنظمتها  في  التنويع  على  واإلمارات  وعمان،  قطر،  من  كل  تسعى  كما 
املصرفية اخلارجية، باإلضافة للتنويع في قطاعات اقتصادية أخرى، وحتفيز 

انضمام املرأة إلى سوق العمل.
قوة  في  املشاركني  املواطنني  معدل  في  انخفاضاً  البحرين  سجلت 
العمل من 37 في املائة في عام 2007 إلى 26 في املائة في عام 2009، األمر 

الدوحة، قطر. عمال آسيويون يعملون في مشروع نظام الصرف الصحي مقابل 
مجسم متيمة "أوري" الذي مت إنشاؤه خصيصاً لدورة األلعاب اآلسيوية لعام 2006 وقد 
مت إستقدام أعداد كبيرة من العمالة اآلسيوية ذات األجور املتدنية إلنشاء مرافق البنية 

التحتية في الدولة © بول كوان / آيستوك فوتو
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الذي يرجع في الغالب إلى انكماش فرص العمل في القطاع العام. عالوة 
املتواصل في معدالت العمالة األجنبية في  النمو  على ذلك، وبالرغم من 
عمان، ال سيما في القطاع اخلاص، إال أن السياسة التي تنتهجها احلكومة 
التدريب  عمليات  حتسني  عبر  للمواطنني  العمل  فرص  زيادة  إلى  تهدف 
سوق  في  الفاعلة  املشاركة  حتقيق  من  متكينهم  بغية  لهم  اخملصصة 
العمل. من جانب آخر، وبالرغم من املعدالت املتزايدة للعمالة األجنبية في 
املشاركة  معدالت  في  احلاصل  النمو  مالحظة  متت  قد  أنه  إال  السعودية، 
السعودية في سوق العمل، والتي ارتفعت من 32.6 في املائة في عام 1997 
إلى 44.2 في املائة في عام 2000، حيث ميكن أن تعزى هذه الزيادة إلى حد ما 

إلى زيادة مشاركة املرأة في القوى العاملة.71
76 في  اإلمارات  في  احلضرية  املناطق  في  األجنبية  العمالة  معدل  بلغ 

املائة مقابل 41 في املائة من العمالة الوطنية وفقاً لبيانات عام 2009 . 72
وفي قطر بلغ معدل العمالة األجنبية نحو 94.4 في املائة في عام 2010، 
بينما سجل املواطنون غير املشاركني في القوى العاملة ما نسبته 49.3 
ذلك،  في املائة مقارنة بنسبة 9 في املائة من غير القطريني.73 عالوة على 
التعدين،  وقطاع  احلكومي  القطاع  من  كل  في  القطريون  معظم  يعمل 
تليهما املهن املتخصصة واملكتبية، في حني يعمل األجانب بشكل رئيسي 
احلال  هو  في مجال احلرف اليدوية أو في القطاعات التشغيلية.74 ومثلما 
في دول أخرى، شكلت العمالة القطرية نسبة ضئيلة في القطاع اخلاص 

)نحو 0.6 في املائة(. 75
تعمل العديد من دول مجلس تعاون اخلليج العربية على زيادة حصتها 
الوطنية من القوى العاملة، ففي اإلمارات، وهي الدولة التي تشهد العديد 
أهم  أحد  "األمرتة"  عملية  شكلت  املتنوعة،  الدميوغرافية  التحديات  من 
العناصر املدرجة على األجندة احلكومية. عدا عن ذلك، تواصل السلطات 
نطاق  توسعة  سياسة  لدعم  وتنفيذها  املبادرات  وضع  واحمللية  االحتادية 
أبرز هذه  الدولة. وقد تضمنت  العاملة في  القوى  املواطنني في  مشاركة 
الوطنية،  البشرية  املوارد  وتوظيف  تنمية  هيئة  إنشاء  من  كالً  املبادرات 
ومجلس أبو ظبي للتوطني، وبرنامج اإلمارات لتطوير الكوادر الوطنية ومقره 
في إمارة دبي، وهيئة تنمية املوارد البشرية في إمارة الشارقة. وتعمل هذه 
املؤسسات والهيئات على تنمية قدرات املواطنني ومهاراتهم بهدف إيجاد 

توازن أفضل في سوق العمل. 
ساهمت ظروف السوق، فضالً عن توافر العمالة الوافدة، في عدم متكن 
العديد من املواطنني اإلماراتيني من إيجاد فرص العمل املناسبة، حيث سجل 
أكثر من 89 ألف مواطن إماراتي للحصول على الوظائف املستقبلية من 

خالل املؤسسات املذكورة أعاله في يونيو / حزيران 2009.
ال  ما  تخصيص  على  السعودية  في   2005 لعام  العمل  قانون  ينص 
للمواطنني،76  اخلاصة  الشركات  في  الوظائف  من  املائة  في   75 عن  يقل 
من  األجنبية  العمالة  أعداد  من  احلد  على  أيضاً  احلكومة  عملت  وقد 
خالل تشديد إجراءات إصدار تأشيرات الدخول للمملكة وتراخيص العمل 
الوطنية  احلصة  زيادة  إلى  التاسعة  التنمية  خطة  تهدف  كما  املؤقتة.77 

في القوى العاملة.78 
تلك  وبخاصة  عمان،  في  األجنبية  العمالة  معدالت  تزايد  من  وبالرغم 
احلكومية  اجلهود  من  العديد  هنالك  أن  إال  اخلاص،  القطاع  في  العاملة 
املبذولة بهدف زيادة مستويات مشاركة املواطنني في القوى العاملة من 

خالل حتسني عمليات التدريب وبناء القدرات اخملصصة لهم.

الصحة

صعيد  على  ملحوظاً  حتسناً  العربية  اخلليج  تعاون  مجلس  دول  أحرزت 
املؤشرات الصحية األساسية – مبا في ذلك متوسط العمر املتوقع ووفيات 

األطفال والرضع – ومع ذلك، ومثلما هو احلال في الدول املتقدمة اقتصادياً، 
والقلب،  السكري،  بأمراض  اإلصابة  حاالت  من  أعلى  معدالت  تسجيل  مت 

واألوعية الدموية. 
وتوفيرها  الصحية  الرعاية  خدمات  تعميم  من  اإلمارات  دولة  متكنت 
بشكل كامل، باإلضافة لتسجيل متوسط العمر املتوقع واملساوي لذلك 
الذي مت تسجيله في الدول املتقدمة. من جانب آخر، بلغت معدالت اإلصابة 
)وهو  السكانية  الشرائح  املائة بني مجمل  بأمراض السكري نحو 20 في 
والشرايني  القلب  أمراض  شكلت  بينما  العالم(79  في  معدل  أعلى  ثاني 

سبباً ملا نسبته 28 في املائة من مجمل الوفيات. 
مجال  في  الرئيسية  اإلصالحات  من  العديد  تنفيذ  على  عمان  عملت 
الرعاية الصحية بهدف خفض معدالت الوفيات، وزيادة فرص احلصول على 
فقد  ذلك،  عن  عدا  املعدية.  األمراض  على  والقضاء  الصحية،  اخلدمات 
حققت مدينة مسقط والعديد من املدن األخرى خفضاً في معدل وفيات 
الرضع. إال أن كالً من أمراض القلب واألوعية الدموية، والسمنة، والسكري 
ال تزال تشكل شواغل رئيسية في الدولة، وبخاصة في املناطق احلضرية 
حيث يعاني 21.2 في املائة من السكان من السمنة املفرطة وفقاً لبيانات 
عام 2004 مقابل 13.1 في املائة في املناطق الريفية.80 )أنظر الصندوق 18(. 
ووفقاً ملؤشرات منظمة الصحة العاملية، فقد بلغت نسبة الذكور فوق 
15 عاماً ممن يعانون من "زيادة الوزن" في قطر نحو 59.5 في املائة، باإلضافة 
إلى 18.7 في املائة ممن يعانون من "السمنة املفرطة"، في حني بلغت نسبة 
"زيادة الوزن" بني اإلناث نحو 65.9 في املائة مقابل 31.6 في املائة ممن يعانني 
املنامة  مدينة  إدراج  مت  فقد  البحرين،  في  أما  املفرطة".81  "السمنة  من 
ضمن مبادرة "ألف مدينة – ألف حياة" والتي أطلقتها منظمة الصحة 
بني  الصحية  السلوكيات  لتعزيز  املبذولة  للجهود  تقديراً  وذلك  العاملي، 

سكان املدينة.82

التعليم

توجهت العديد من دول املنطقة لالستثمار بكثافة في مجال التعليم، 
سجلت  والتي  الدول  هذه  بها  تتمتع  التي  النفطية  الثروة  ظل  في  وذلك 
بالقراءة والكتابة، باإلضافة  جميعها معدالت مرتفعة على صعيد اإلملام 
لتسجيل معدالت مرتفعة نسبياً على صعيد االلتحاق باملدارس االبتدائية 
والثانوية، حيث بلغت نسبة التعليم في مدينة الدوحة على سبيل املثال 
نحو 96.3 في املائة.83 كما سجلت كل من مدينتي الرياض وجدة معدالت 
مشابهة والتي بلغت 92 84 و 90 في املائة85 في كل منهما على التوالي. 

العالي،  التعليم  مجال  على  أكبر  بشكل  التركيز  على  اإلمارات  تعمل 
مبا في ذلك على صعيد التدريب في كل من مجالي الهندسة وتكنولوجيا 
مواطنيها  جلميع  التعليم  خدمات  الدولة  توفر  لذلك،  إضافة  املعلومات. 
في  زيادة  تسجيل  مت  بينما  واجلامعية،  والثانوية  األساسية،  للمراحل 

املستويات التعليمية لكي تبلغ نحو 87 في املائة. 
اخلامسة في عمان  رؤية عام 2020 واخلطة اخلمسية  تضمنت كل من 
وذلك  األساسية،  العناصر  كأحد  باعتباره  البشرية  املوارد  تنمية  معيار 
التعليمي من حتديث ملرحلة  النظام  باإلضافة ملا تتضمنه اإلصالحات في 

التعليم األساسي، والتركيز على مجالي التدريب التقني واملهني.

السياحة

مساهمة  لزيادة  متنوعة  مساع  املنطقة  دول  من  العديد  نفذت  لقد 
القطاع السياحي في إجمالي الناجت احمللي، وذلك عبر التركيز على مسألة 
احلفاظ على املواقع التاريخية القائمة وإنشاء منتجعات سياحية جديدة.

اجلدول 57: معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة بني السكان فوق سن 15 عاماً
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على  العربية  اخلليج  تعاون  مجلس  دول  حافظت 

معدالت منو نصيب الفرد من الدخل والثروة منذ اكتشاف 

النفط في منطقة اخلليج العربي، مما ساهم في نشوء 

وتيرة متسارعة لعمليات التحضر، وما صاحبها من أمناط 

احلياة احلضرية. كما ساهمت أشكال التوسع العمراني 

استخدام  على  تعتمد  التي  املدن  تشكيل  في  األفقي 

سيارات الركوب وغير املواتية أيضاً ملمرات الراجلني، حيث 

يتم االعتماد على املركبات في معظم عمليات التنقل. 

املساحات  في  النسبي  النقص  ظل  وفي  ذلك،  عن  عدا 

تتسم  ما  فعادة  اخلارجية،  الترفيهية  واملرافق  املفتوحة 

املنطقة  دول  مختلف  في  األطفال  معظم  حياة  أمناط 

بقلة احلركة، فضالً عن اقتصار اختالطهم وانخراطهم 

بغيرهم داخل مراكز التسوق املكيفة، إضافة لسهولة 

حصولهم على الوجبات السريعة. من ناحية ثانية، تتميز 

املأكوالت التقليدية في دول اخلليج باعتمادها على األرز 

واللحوم احلمراء، مقابل النقص في مكونات اخلضروات أو 

الفاكهة.  

ساهمت هذه العوامل في نشوء مشكالت الصحة 

الغذائية واألمراض املرتبطة بها والتي غالباً ما يشار إليها 

لوحظت  التي  الظاهرة  وهي  الغذائي"،  "التحول  باسم 

في  انتشرت  ما  وسرعان  املتقدمة،  الدول  في  مرة  ألول 

الدول ذات االقتصادات الناشئة والدول النامية. عدا عن 

ذلك، وفي ضوء إدراك دول املنطقة خلطورة هذه املشكالت، 

املرتبطة  لالجتاهات  أفضل  فهم  إليجاد  ضرورة  فثمة 

بها وحتديد الشرائح األكثر تأثراً بها بغية اتخاذ التدابير 

الوقائية املناسبة وعالجها. 

إن املعدالت الوطنية النتشار زيادة الوزن والبدانة بني 

املراهقني تشير إلى تسجيل معدالت أعلى بني الفتيات 

والبحرين،  السعودية،  من  كل  في  املراهقة  عمر  في 

الذكور،  املراهقني  بني  املسجلة  بتلك  مقارنة  والكويت 

باإلضافة لتسجيل معدالت أدنى قليالً في كل من قطر 

واإلمارات. كما لوحظ استمرار ارتفاع هذه املعدالت لكال 

اجلنسني في الكويت. 

أما على املستوى العاملي، مت تسجيل طفل واحد من 

بني كل عشرة أطفال في املدارس والذي يعاني من البدانة، 

وبالرغم من إمكانية مقارنة املعدالت املسجلة في قطر 

والسعودية بهذا املتوسط العاملي املرتفع، إال أن مظاهر 

البدانة بني املراهقني تعد شائعة للغاية في دول اخلليج ، 

وحتديداً بني األطفال في مرحلة ما قبل االلتحاق باملدرسة 

واملراهقات في الكويت، وقطر، واإلمارات. 

كما باتت هذه املعدالت تسجل املزيد من االرتفاع بني 

التي مت رصدها بني  الفروق  أن  البحرينيني، حيث  الفتيان 

اجلنسني على صعيد املعدالت املسجلة توحي باحتمالية 

وجود عوامل بيولوجية وأخرى اجتماعية وثقافية والتي 

يجدر إيجاد فهم أفضل لها. 

هنالك ضرورة لتتبع مراحل منو األطفال وحدوث زيادة 

لالحتمالية  نظراً  وذلك  الوقت،  مرور  مع  والبدانة  الوزن 

األكبر ألن يصل املراهقون ممن يعانون من زيادة في األوزان أو 

البدانة إلى مرحلة البلوغ وهم يعانون من البدانة إضافة 

الحتمالية تعرضهم خملتلف املشاكل الصحية. عدا عن 

ألكثر  عاماً   20 سن  دون  األفراد  تشكيل  ظل  وفي  ذلك، 

من 50 في املائة من معدالت الكثافة السكانية في دول 

اخلليج، فإن التقديرات الواردة أدناه تعد غير مبشرة على 

اإلطالق فيما يتعلق بالصحة املستقبلية لهذه الشريحة 

السكانية. 

وجود  حول  اخلليج  دول  مختلف  بني  إجماع  وثمة 

مشاكل جمة والتي تتطلب إيجاد احللول الالزمة، مبا في 

القلب  ومرض  الوعائية،  القلبية  باألمراض  اإلصابة  ذلك 

الدم، ومتالزمة  وارتفاع ضغط  التاجي، ومرض السكري، 

األيض، وارتفاع مستوى الدهنيات، والتهاب الكبد، وبعض 

أنواع السرطان. كما ان هذه األمراض، والتي ترتبط بشكل 

وثيق بحاالت زيادة الوزن والبدانة، ميكن أن تنشأ في سن 

مرحلتي  خالل  مساهمتها  إلمكانية  وذلك  مبكرة، 

القلبية  األمراض  مخاطر  زيادة  في  واملراهقة  الطفولة 

الوعائية والتي تتسبب جميعها بالوفاة.   

الوجبات  بني  ما  صلة  وجود  الدراسات  بينت  كما 

السريعة  الوجبات  واستهالك  املتكررة،  اخلفيفة 

واملشروبات الغازية، وتناول كميات ضئيلة من الفاكهة 

للجسم،  الالزمة  احلرارية  السعرات  وزيادة  واخلضروات، 

وبخاصة من الدهون. من جانب آخر، فإن البيئة الغذائية 

الوجبات  مطاعم  وانتشار  املدارس،  لطالب  املتاحة 

أسباباً  جميعها  تشكل  قد  الكبيرة  واملتاجر  السريعة، 

محتملة لنشوء هذا النمط.

املنطقة  دول  في  الناشئة  احلضرية  احلياة  أمناط  إن 

لدى  البدني  النشاط  مستويات  تدني  في  ساهمت  قد 

الرياضية  األلعاب  في  يشاركون  ما  نادراً  ممن  األطفال، 

مبمارسة  الفراغ  أوقات  قضاء  على  يعملون  ما  وعادة 

األنشطة التي ال تتطلب احلركة. كما تتدنى مستويات 

متتع األطفال بأمناط احلياة الصحية نتيجة للمناخ احلار 

حول  الوعي  لنقص  كذلك  ونتيجة  املنطقة،  دول  في 

أهمية ممارسة الرياضة واملمارسات احلياتية خارج األماكن 

النشاط  مستويات  تنخفض  ذلك،  عن  عدا  املغلقة. 

البدني بني الفتيات بشكل خاص، األمر الذي يرجع جزئياً 

إلى املعايير االجتماعية والثقافية احملافظة والتي حتول دون 

انخراطهن بأية نشاطات حركية بارتداء املالبس الرياضية، 

إضافة لعدم وجود أي قدوة لهن ضمن هذا السياق. 

الشباب  إلى  للوصول  األنسب  املكان  املدارس  تعد 

وذلك  الصحية،  احلياة  أمناط  العتماد  وتشجيعهم 

والصحة  التعليم  لوزارتي  الهام  الدور  إلى  باإلضافة 

املوارد  من  املزيد  تخصيص  صعيد  على  اخلليج  دول  في 

اجلوانب  ومعاجلة  املنسقة  املدرسية  البرامج  لتنظيم 

غير الصحية ألمناط احلياة احلضرية عبر الترويج لكل من: 

اللياقة البدنية من خالل األنشطة املوسيقية والرقص، 

وتوفير  واجلماعية،  الفردية  الرياضية  األنشطة  وممارسة 

الوجبات الغذائية الصحية، والتوعية حول اخملاطر املترتبة 

على العادات والسلوكيات غير الصحية، وتوفير البيئات 

أو  الضجيج  واخلالية من  املناسبة،  احلرارة  ذات  املدرسية 

األمراض  ومعاجلة  الطالب  ومراقبة صحة  اإلضاءة،  سوء 

املزمنة، وتقدمي املشورة واخلدمات النفسية.

العمرالدولة وسنة الدراسة
زيادة األوزان والبدانة )%(البدانة )%(زيادة الوزن )%(
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أساسياً  جزءاً  تشكل  اإلم��ارات  دولة  في  الثقافية  السياحة  باتت   
ضمن قطاع خدمات الضيافة احمللية والقطاع االقتصادي ككل، وفي عام 
املباشرة  وغير  املباشرة  السياحي  القطاع  مساهمة  نسبة  بلغت   ،2007
املائة  في   29 مقابل  املائة  في   18 نحو  دبي  في  احمللي  الناجت  إجمالي  في 
 2030 ظبي  أبو  رؤية  تهدف  اخرى،  ناحية  من  لكل منهما على التوالي.86 
لالستثمار في جميع اجملاالت املتصلة بالقطاع السياحي، مبا في ذلك في 
هيئة  تقوم  كما  والترفيهية.  التجارية  واألنشطة  واملنتجعات،  الفنادق، 
أبو ظبي للسياحة باإلشراف على تنفيذ مشروع جزيرة السعديات والتي 

تشكل منطقة ثقافية وترفيهية.87
 17 تبلغ  إجمالية  بقيمة  استثمارات  تهدف احلكومة القطرية لتنفيذ 
مليار دوالراً على مدى األعوام اخلمسة املقبلة إلنشاء املنتجعات والفنادق 
الترفيهية األخرى. كما تتوجه احلكومة أيضاً  الفاخرة، باإلضافة للمرافق 
اإلسالمي،  الفن  متحف  في  وبخاصة  السياحية،  املواقع  في  لالستثمار 
احلديث  الفن  ومتحف  الوطني،  قطر  ومتحف  واقف،  سوق  ومنطقة 

واملكتبة الوطنية.88
وهامة  كبيرة  فرصاً  عمان  في  والثقافية  الطبيعية  الثروات  تشكل 
الضوء  لتسليط  مؤخراً  الدولة  توجهت  حيث  السياحي،  اجملال  لتنمية 
زيادة كبيرة  الثقافية، بهدف حتقيق  على هذا القطاع، وبخاصة السياحة 
في مساهمته في إجمالي الناجت احمللي على مدى األعوام العشرة املقبلة. 
وفي البحرين، سيتم تشييد اثني عشر فندقاً من فئة اخلمس جنوم على 
بنسبة 10  السياحي  القطاع  املقبلة، حيث يساهم  األربعة  األعوام  مدى 

في  احلكومية  اإلستثمارات  عن  في املائة من إجمالي الناجت احمللي،89 فضالً 
إنشاء كالً من الفنادق واملرافق السياحية في مشروعي درة البحرين وجزيرة 
العرين.90 إضافة لذلك، فقد مت ترشيح جزيرة احملرق إلدارجها ضمن قائمة 

التراث العاملي ملنظمة اليونسكو.91
لوحظت  وقد  السعودية،  في  للسياحة  رئيسياً  مصدراً  احلج  يشكل 
الزيادة في أعداد احلجاج من 1.86 مليون حاج في عام 1995 إلى 2.79 مليوناً 
 11 مجموعه  ما   2006 عام  في  اململكة  سجلت  كما   92 .2010 في عام 
مليون زائر أجنبي ممن قدموا إلى اململكة ألسباب دينية.93 وقد أعلنت وزارة 
/ أيلول 2010 تسجيل أثر من 3.8 مليون زائر للمملكة  احلج في سبتمبر 
توجه  من  وبالرغم  املاضية.94  الستة  الشهور  في  العمرة  مناسك  ألداء 
يسافرون  ممن  منهم  نسبة  هنالك  أن  إال  جدة،  مدينة  إلى  الزوار  معظم 

مباشرة إلى كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة.
االستثمارات  من  العديد  لتنفيذ  مؤخراً  السعودية  احلكومة  توجهت 
التاريخية في  واملناطق  املباني  إلى احلفاظ على  والتي تهدف من خاللها 
األصول  على  باحلفاظ  معنية  مؤسسة  إلنشاء  باإلضافة  جدة،  مدينة 
ظل  في  وذلك  البلد  مبنطقة  يربطها  ممر  وإنشاء  املدينة،  في  التاريخية 
جانب  إلى  العاملي،  التراث  قائمة  ضمن  املنطقة  هذه  إلدراج  السعي 
أيضاً  احلكومية  اإلستثمارات  تضمنت  األخرى. كما  املبادرات  من  العديد 
اإلستثمار في املبادرات الرامية لتدريب القوى احمللية العاملة في القطاع 
السياحي، وإنشاء أطر التعاون مع املؤسسات التعليمية لتوفير التدريب 

املهني. 95

برج الرياح ضمن بيت الشيخ عيسى بن علي في احملرق، العاصمة القدمية ململكة البحرين. تسعى املدينة إلى إدراج صيد اللؤلؤ ضمن قائمة التراث العاملي ملنظمة اليونسكو.
© الدكتور أجاي كومار سينع / شاتر ستوك.
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أمناط النمو السائدة في مدن دول مجلس تعاون اخلليج العربية

ظروف احلياة البدوية مبثابة الصبغة السائدة تاريخياً في إعتبرت 
منطقة شبه اجلزيرة العربية، حيث امتهن سكانها صيد 
املنطقة  مدن  أول  نشوء  شهدت  والتي  السواحل  على  واألسماك  اللؤلؤ 
موانئ  حول  الشرق  في  والشارقة  الدوحة  مدينتا  نشأت  كما  وأقدمها. 
الصيد ومناطق جتارة اللؤلؤ مع الهند، أما في املناطق الغربية، فتعد مدينتا 
مكة املكرمة واملدينة املنورة مبثابة املدن األقدم واألكبر حجماً في منطقة 
احلجاز، بينما انتفعت أعداد كبيرة من السكان من واحة الرياض التي تقع 
املياه  بفضل  وذلك  التسعينيات،  فترة  مطلع  في  الداخلية  املناطق  في 

اجلوفية الوفيرة والتربة اخلصبة التي تتمتع املنطقة بها.
معالم  نشوء  في  دوراً  الستينيات  فترة  في  النفط  الكتشاف  كان  كما 
االزدهار السكاني والتنمية االقتصادية املطردة التي أسفرت عن حتول املدن 
البسيطة إلى عواصم جتارية ذات دور فاعل في االقتصاد العاملي. كما كان 

لتطبيق نظريات التخطيط الغربي احلديثة التأثير األبرز على املناطق احلضرية 
في دول املنطقة، مما ساهم في التخلي عن مظهر املدينة التقليدية القدمية 
العمراني  التقسيم  وعمليات  احلضرية،  الشبكات  إنشاء  معايير  واعتماد 
ألغراض متعددة، واالعتماد على استخدام املركبات اخلاصة وشبكات الطرق 
السريعة والواسعة. وقد شهدت املنطقة كذلك إنشاء املساكن الفاخرة 
على الطراز احلديث والتي حلت محل املساكن التقليدية القدمية، حيث بات 
هذا منط احلياة املفضل لسكان املنطقة، فعلى سبيل املثال، سجلت كل من 
منطقتي املنامة واحملرق انتقال نحو 80 في املائة من سكان املدينة القدمية 

إلى مناطق الضواحي، تاركني ورائهم املساكن املتردية والقدمية. 96
لوحظ توجه دول مجلس تعاون اخلليج لتجسيد مظهر املدينة العاملية، 
التجارية  املناطق  في  السحاب  ناطحات  إنشاء  في  ذلك  انعكس  حيث 
التسوق  ومراكز  الطوابق،  املتعددة  السكنية  للمباني  باإلضافة  املركزية، 

مشروع اجلميرة في دبي، اإلمارات العربية املتحدة - والذي يعد أبرز اجملمعات السكنية املعزولة. © حيدر / شاتر ستوك.
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الشكل 42: الهيكل العمري للسكان العمانيني مقابل غير العمانيني )2009(

الشكل 41: الهيكل العمري للسكان الكويتيني مقابل غير الكويتيني )2005(104
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الضخمة، والشوارع الواسعة في املدن. إال أنه ونتيجة للمناخ الصحراوي 
السكان  من  املائة  في   80 انتقل  فقد  الداخلية،  املناطق  في  القاسي 
دول  جميع  في  مدينية  كدول  تعمل  والتي  الساحلية،  املدن  في  للعيش 

اخلليج باستثناء السعودية، وعمان واإلمارات العربية املتحدة. 
يقطن كل من املواطنني واألجانب األثرياء في مراكز املدن العاملية وفي 
اجملمعات السكنية املنشأة في مناطق الضواحي، بينما يعيش املوظفون 
األجانب من ذوي األجور املرتفعة في مجمعات سكنية مغلقة والتي تتألف 
واملراقبة  احلراسة  وخدمات  الترفيهية،  واخلدمات  الفاخرة،  املساكن  من 
األمنية املتواصلة على مدار 24 ساعة، مما يساهم في تعزيز مشاعر التفرد 
واألمان. بيد أن هنالك وقائع أخرى ناشئة في هذه املدن أيضاً، مبا في ذلك 
كل  يقطن  ما  وعادة  واجلنسية،  والعرق،  االجتماعية،  للفئة  وفقاً  السكن 
من العمال الوافدين من ذوي األجور املتدنية، واملهاجرين من مناطق األرياف 
املدينة،  من  القدمية  األنحاء  في  اإلفريقي  القرن  منطقة  من  والالجئني 
وفي مساكن مؤقتة يتم توفيرها في مواقع تنفيذ املشاريع، وفي األحياء 

واملستوطنات الفقيرة وغير املنظمة التي تقع على أطراف املدن. 
التخطيط  لنظم  الكلي  االعتماد  لدى  البارزة  التحديات  أحد  وثمة 
التقليدية  العمرانية  املالمح  خسارة  في  يتمثل  والذي  الغربية،  والعمران 
املائة  في   88 أشار  فقد  الكويت،  في  إعداده  مت  استطالع  وضمن  للمدن، 
من املهندسني املعماريني ممن شملهم االستطالع العتقادهم بعدم وجود 
منهم  املائة  94 في  إشارة  عن  فضالً  سابقة،  كويتية  معمارية  هوية  أية 

لضرورة العمل على إيجاد هذه الهوية.97

في  البلديات  دفع  قد  واحمللية  العاملية  اجلوانب  بني  ما  التوازن  حتقيق  إن 
املعمارية  التصاميم  لعكس  الالزمة  السياسات  إلعتماد  اإلمارات  دولة 
ذات  والبوابات  النوافد  خالل  من  وحتديداً  التقليدي،  اإلسالمي  الطراز  ذات 
التي تبذلها املدن  العديد من اجلهود  األقواس والزخارف اجلصية. وهنالك 
للحفاظ على تراثها العمراني من خالل ترميم القالع والقصور، واملساجد، 

واألسواق القدمية.

التحدي املتمثل في توفير السكن امليسور التكلفة

تتباين معدالت توفر املساكن امليسورة التكلفة بني مختلف دول مجلس 
تعاون اخلليج العربية، والتي كانت مدفوعة بارتفاع معدالت النمو السكاني 
خالل فترتي الثمانينيات والتسعينيات. وباستثناء دولة قطر، والتي سجلت 
األلفية  في  سنوياً  املائة  في   11 و   7 بني  ما  تراوحت  سكاني  منو  معدالت 
اجلديدة؛ فقد لوحظ استقرار معدالت النمو السكاني في املنطقة، والتي 
املائة على مدى  زيادة سنوية طفيفة بنسبة 1 أو 2 في  يرجح أن تسجل 
بحلول  النسبة  هذه  قطر  دولة  تسجل  أن  يرجح  بينما  املقبلني،  العقدين 
السكانية قد تساهم  للشرائح  احملددة  العمرية  الفئات  أن  عام 2030. إال 
في تواصل معدالت الطلب على املساكن، حيث يشكل األفراد دون سن 25 
عاماً نسبة تتراوح ما بني 52 و64 في املائة من إجمالي الكثافة السكانية 
املواطنون  سجل  كما  اخلليج.98  تعاون  مجلس  دول  مختلف  في  الوطنية 
السكانية  الكثافة  املائة من مجمل  ما نسبته 34 في  دون سن 15 عاماً 
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اجلدول 58: مؤشرات أداء سوق اإلسكان الرسمي

العشرين  سن  دون  املواطنني  من  املائة  في   50 مقابل  الرياض،  مدينة  في 
عاماً. وقد بلغت املعدالت السنوية للتكوين األسري في هذه الدول نحو 3 
 25.600 آالف أسرة في البحرين، و 14.700 في الكويت في عام 2008، 99 و 
في عمان في عام 2009، 100 و 2.900 في قطر، 101 و 4.400 في دبي في عام 

2010، 102 و 130.500 في السعودية في عام 2007. 103
على  احلكومات  بعمل  تقضي  اخلليج  تعاون  مجلس  دول  دساتير  إن 
توفير املساكن، واألراضي أو القروض السكنية احلسنة للمواطنني، بيد أن 
املواطنني  الدول على  املتأتية من هذه اخلدمات تقتصر في بعض  املنفعة 
املستويات  عن  مداخيلهم  تقل  ممن  املواطنني  على  أو  البالغني  الذكور 

احملددة.
قطع  توفير  مهمة  السعودية  العربية  اململكة  في  البلديات  تتولى 
األراضي مبساحة 625 متراً مربعاً لكل منها – والتي قد تصل مساحتها 
أحياناً إلى 900 متراً مربعاً للمنح امللكية – حيث يتم تقدميها مجاناً ألي 

مواطن سعودي يتقدم بطلب للحصول عليها. 
ولدى البحث في هذه املسألة من الناحية النظرية، فإن مستويات العرض 
جلميع  الالئق  السكن  توفير  في  تساهم  أن  ميكن  املساكن  من  احملدود  غير 
وتزايد  السكانية،  الكثافة  في  احلاصل  التزايد  ظل  وفي  ولكن،  املواطنني، 
عمليات املضاربة على األراضي، وتغير األمناط السكنية املفضلة، فقد باتت 
لتلبية  الالزمة  القروض  توفير  صعيد  على  أكبر  صعوبة  تواجه  احلكومات 
مستويات الطلب على املساكن بني كل من األسر املنخفضة واملتوسطة 
الدخل. عدا عن ذلك، وفي ضوء االعتماد الكبير على العوائد النفطية في 
امليزانيات احلكومية، فإن التقلبات احلاصلة في أسعار النفط قد تكون ذات 

تأثير كبير على قدرة احلكومات على توفير املساكن امليسورة التكلفة.
وفي الكويت، فإن املدة التي يتعني على املواطن انتظارها للحصول على 
فإن  ذلك،  على  عالوة  منحة حكومية لإلسكان قد تصل إلى 15 عاماً.106 
إلى  وصلت  معدالت النمو السكاني في مدينة الدوحة في قطر – والتي 
زيادة الضغوط على سوق  املائة في عام 2008 – قد ساهمت في  40 في 
العقارات، بينما يتعني على أبو ظبي توفير 120 ألف وحدة سكنية إضافية 
السوق  النهيار  ونتيجة   .2012 عام  بحلول  الطلب  مستويات  لتلبية 
العقاري في عام 2008، فقد عمل املطورون على تعليق عدد من املشاريع 
أبو  السكنية، كما جدد مجلس  األزمة  فترة  إطالة  والتي قد تتسبب في 
التكلفة  امليسورة  املساكن  لتوفير  دعوته  العمراني  للتخطيط  ظبي 
املطورين في  أكبر من جانب  باهتمام  الذي قد يحظى  األمر  أكبر،  بشكل 

الوقت احلاضر في ظل تراجع سوق اإلسكان الفاخر.107
تواجه البحرين نقصاً حاداً في املساكن نتيجة الوتيرة املتسارعة للنمو 
على  والطلب  العرض  مستويات  بني  ما  التوافق  عدم  وحالة  السكاني 
املساكن. من جانب آخر، ومن مجمل األفراد العاملني في البحرين والبالغ 
عددهم 138 ألف فرد، ثمة 60 ألف فرد ممن يقل دخلهم الشهري عن 399 
ديناراً بحرينياً )1.060 دوالراً(، باإلضافة إلى 60 ألفاً آخرين ممن يتراوح دخلهم 
الشهري ما بني 399 و 1.199 ديناراً )3200 دوالراً(، و 16 ألف فرد ممن يتجاوز 

دخلهم الشهري 1200 ديناراً )3200 دوالراً(.
الفئة  ضمن  لألفراد  االجتماعي  السكن  توفير  على  احلكومة  تعمل 
ألف   53 تتضمن  احلالية  االنتظار  قائمة  أن  بيد  الذكر،  السابقة  األولى 
ما  والتي ستتراوح  األسر  املتوقعة في مجموع هذه  للزيادة  أسرة، إضاف 
الثانية، فيحق لهم  الفئة  بني 3 و 4 آالف أسرة سنوياً. أما األفراد ضمن 

احلصول على القروض العقارية واملدعومة حكومياً بقيمة 40 ألف ديناراً 
بحرينياً )106 آالف دوالراً(.

مييل املواطنون في اململكة للسكن في املنازل الفخمة )الفلل(، أو في املنازل 
الكبيرة التي ميكن أن تستوعب األسرة املمتدة، إال أن تكلفة األراضي املزودة 
باخلدمات والتي مت حتديدها كمناطق ذات كثافة سكانية متدنية قد ارتفعت 
بشكل سريع، حيث بلغت قيمة قطعة األرض الواحدة مبساحة 225 متراً مربعاً 
نحو 50 ألف ديناراً بحرينياً )133 ألف دوالر(. إال أنه وفي ظل هذا االرتفاع احلاصل 
في األسعار، فإن القروض التي تدعمها احلكومة لن تساهم في تغطية تكلفة 
األرض لوحدها، عدا عن عدم تغطيتها لعمليات اإلنشاء والتي تعتمد على املواد 

املستوردة والباهظة التكلفة. 
إن مطوري املشاريع ال يعملون على إنتاج الوحدات السكنية لهذه الشريحة 
للفجوة في القدرة على حتمل التكاليف.  ذات الدخل املتوسط، وذلك نظراً 
حتمل  من  البحرينيني  املواطنني  ثلثي  متكن  عدم  لوحظ  فقد  لذلك،  إضافة 
تكلفة السكن النموذجي املكون من غرفتي نوم، وذلك على الرغم من حصول 
أن ظاهرة  نحو ثالثة أخماس منهم على الدعم احلكومي السكني.110 كما 
النقص في املساكن التزال بارزة في الصحافة البحرينية، عدا عن تشكيل 
التظلمات املرتبطة بعدم احلصول على املساكن املناسبة وامليسورة التكلفة 

ألحد أبرز القضايا لدى املواطنني. 
ترجح احلكومة أن يبلغ إجمالي معدل اإلنفاق على مشاريع اإلسكان في 
الفترة ما بني  )640 مليون دوالر( في  دينار بحريني  الدولة نحو 240 مليار 
)308 مليون دوالر(  عامي 2011 – 2012 ، باإلضافة إلى إنفاق 116 مليوناً 
الزمنية  الفترة  متوسط  خفض  بهدف  وذلك  السكنية،111  اخلدمات  على 
على قوائم االنتظار للحصول على القروض لكي تصل إلى 3 أعوام بحلول 

عام 2012، والتي كانت تستغرق ما بني 5 و 15 عاماً في السابق.112
اخملزون  يبلغ  حيث  املساكن،  في  حاد  نقص  من  تعاني السعودية أيضاً 
لبيانات عام  السكني احلالي ما مجموعه 4.2 مليون وحدة سكنية وفقاً 
وحدة  مليون   1.5 لتوفير  احلاجة  نشوء  التقديرات  ترجح  حني  في   ،2007
إلى 5 ماليني وحدة سكنية  سكنية إضافية بحلول عام 2015، باإلضافة 
بحلول عام 2020، حيث يتطلب ذلك تنفيذ استثمارات بتكلفة إجمالية 
تبلغ 640 مليار دوالراً.113، 114 وقد مت تسجيل نحو 25 في املائة من الوحدات 
العقارية  التنمية  صندوق  خالل  من  متويلها  مت  والتي  القائمة  السكنية 

السعودي.115
تخصيص   )2014  –  2010 )لألعوام  التاسعة  التنمية  خطة  تضمنت 
100 مليار ريال سعودي )27 مليار دوالر( لتطوير اخلدمات البلدية واملساكن، 
اخلطة  موازنة  إجمالي  من  املائة  في   7 نحو  القيمة  هذه  تشكل  حيث 
اخلمسية. عدا عن ذلك، تهدف اخلطة من خالل هذه اخملصصات إلى إنشاء 
60 بلدية جديدة و 40 مركز حضري، باإلضافة إلنشاء مليون وحدة سكنية 
)نحو 80 في املائة من مستوى الطلب املتوقع خالل هذه الفترة(،  جديدة 
اإلسكان  لتنفيذ مشاريع  األراضي  من  مربعاً  متراً  وتخصيص 266 مليون 
اإلصالحات  لتنفيذ  حاجة  فثمة  آخر،  جانب  من  واخلاصة.116  العامة 
حتقيق  أمام  األساسية  للعوائق  املناسبة  احللول  إيجاد  بغية  التشريعية 

التوازن السوقي.117 
تشير التوقعات إلى احتمالية نشوء نحو اخلمس من معدالت النمو في 
اململكة العربية السعودية في مدينة جدة، والتي تتمتع بوفرة املعروض من 
ذات  للشرائح  اخملصصة  املساكن  في  النقص  مقابل  املساكن الفاخرة118 
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وحدة  ألف   800 بنحو  و  سكنية،  وحدة  ألف   200 بنحو  املتوسط  الدخل 
للشرائح ذات الدخل املنخفض.119 إضافة لذلك، توجهت 52 في املائة من 
األسر للمساكن املؤجرة، مقابل امتالك 41 في املائة من األسر ملساكنها 
مت  حني  في  املائة،  في   6 لنحو  السكن  العمل  أرباب  يوفر  بينما  اخلاصة، 
أخرى.  حلول  إلى  تتوجه  والتي  األسر  من  املائة  1 في  نسبته  ما  تسجيل 
كما تقطن 60 في املائة من األسر في الشقق السكنية، و 24 في املائة في 
مساكن تقليدية، و 9 في املائة في املساكن الفاخرة )الفلل(، مقابل 4 في 

املائة والتي تشغل مساحة طابق كامل من املساكن املتعددة الطوابق.120
وحدات  ثماني  كل  بني  من  واحدة  سكنية  وحدة  الشغور  نسبة  بلغت 
يعيشون  ممن  نسمة  ألف   250 نحو  وجود  من  الرغم  على  وذلك  سكنية، 
مساكن  إلى  لالنتقال  بحاجة  هم  وممن  مكتظة  سكنية  وحدات  في 
السكانية  الكثافة  معدالت  صعيد  على  التوقعات  ضوء  وفي  أفضل.121 
ملني   5.7 نحو  والبالغة   2029 عام  بحلول  جدة  مدينة  ستسجلها  التي 
ألف   950.500 إنشاء  إلى  جلدة  اإلستراتيجية  اخلطة  دعت  فقد  نسمة، 
وحدة سكنية، مبا في ذلك 685 ألف وحدة مخصصة الشرائح ذات الدخل 

املتوسط واملنخفض.122
شهدت مدينة الرياض حالة من االزدهار في قطاع اإلنشاء، وذلك في ظل 
إصدار 28 في املائة من مجمل تراخيص البناء املمنوحة في البالد في عام 
2005. 123 وقد تعرضت معظم مشاريع اإلنشاء لعمليات املضاربة نتيجة 
املتوسط،  الدخل  ذات  للشرائح  املساكن  توفير  مستويات  كفاية  عدم 
بحلول  سكنية  وحدة  ألف   495 نحو  توفير  ضرورة  إلى  التقديرات  وتشير 
التكلفة  امليسورة  املساكن  توفير  مسألة  باتت  ذلك،  عن  2024. عدا  عام 
يبلغ متوسط دخلها الشهري نحو 1600  التي  أمام األسر  مبثابة حتد هام 

دوالراً، حيث بلغ متوسط اإليجارات 66 دوالراً للمتر املربع الواحد.
إن الزيادة السكانية احلاصلة في عمان والتي تتمتع بقوة شرائية عالية، 

فضالً عن تزايد أعداد العمالة األجنبية، قد شكلت جميعها عوامل أدت إلى 
ارتفاع أسعار العقارات. إال أن معدالت اإليجار في مدينة مسقط قد عاودت 
انخفاضها إلى مستويات عام 2007 في أعقاب األزمة املالية الناشئة في عام 
2008، باستثناء املساكن الفاخرة )الفلل( والتي لم تسجل أي انخفاض دون 

نسبة 40 في املائة عن املعدالت املسجلة في أوقات الذروة.
لم تطرأ أية تغييرات تذكر على أسواق الشقق السكنية املكونة من غرفة 
وحتى ثالث غرف نوم في املقابل، مما يعكس النقص احلاد في مستويات املعروض 
حجماً. وقد  األصغر  السكنية  الوحدات  املتزايد على  والطلب  املساكن  من 
عملت احلكومة مؤخراً على تخصيص عدة مناطق في مدينة مسقط لتمكني 
املطورين من إنشاء املباني السكنية التي قد يصل ارتفاعها إلى 12 طابقاً، 

وذلك كوسيلة لزيادة املعروض من املساكن امليسورة التكلفة.

إسكان العمالة الوافدة

املائة  69 في  70 و  و  املائة،  88 في  نسبته  ما  الوافدة  العمالة  تشكل 
والكويت  واإلمارات  قطر،  من  كل  في  السكانية  الكثافة  إجمالي  من 
وحقوقهم  بظروفهم  لالهتمام  ماسة  ضرورة  ثمة  أنه  بيد  التوالي،  على 
لتلك  املتردية  السكنية  الظروف  وبالرغم من  ذلك،  السكنية.124 عدا عن 
اخلليج  تعاون  مجلس  دول  في  املعيشي  املستوى  مع  باملقارنة  العمالة 
العربية؛ إال أن حالهم يعد مماثالً حلال الوافدين في شتى أنحاء العالم ممن 

يحاولون زيادة مستوى التحويالت املالية التي يرسلونها.
للقطاع  التابعة  العمالة  مسؤولية  تولي  في  احلكومي  التردد  لوحظ 
الالزمة  اخلطوات  في  للنظر  مؤخرا  توجهت  قد  احلكومات  أن  إال  اخلاص، 
الرقابة  زيادة  في  ستساهم  والتي  والتشريعات  النظم  مختلف  إلصالح 
حيث  الدولية،  العمل  مبعايير  واإللتزام  العمالة  استقدام  عمليات  على 

مساكن منخفضة التكاليف في منطقة ديرة في دبي، اإلمارات العربية املتحدة. © تانوكي فوتوغرافي / آي ستوك فوتو
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املائة من إجمالي  في  يشكل األجانب أكثر من 50 

وفقاً  وذلك  نسمة،  مليون   3.2 البالغ  السكان  عدد 

إلى  واستناداً  آخر،  جانب  من   .2011 عام  إلحصائيات 

بيانات هيئة املعلومات املدنية لعام 2010، مت تصنيف ما 

يزيد عن 60 في املائة من أصل أكثر من 1.2 مليون عامالً 

أجنبياً في الكويت ضمن فئة محدودي الدخل العزاب 

ممن يعملون في أنشطة ثانوية وفي قطاع اخلدمات. 

تسمح  ال  الدولة  في  بها  املعمول  القوانني  إن   
لألجانب امتالك العقارات، حيث تقتصر هذه امليزة على 

لهم  يتسنى  وال  اخلليج،  تعاون  مجلس  دول  مواطني 

احلصول على املساكن إال من خالل سوق اإليجار، ولكن 

قبل  من  توفيره  على  تقتصر  لذلك  الوحيدة  الطريقة 

أرباب العمل أو بتحمل العامل لتكاليف السكن تبعاً 

للشروط املنصوص عليها في عقد التوظيف. 

ويتسم سوق التأجير السكني في الكويت بالتنوع، 

السكن  فئات  من  متنوعة  جملموعة  لتوفيره  باإلضافة 

الدخل،  ومستويات  يتماشى  مبا  األجانب  للعاملني 

تتراوح  كما  العائلية.  والظروف  املعيشي،  والنمط 

والوحدات  )الفلل(  الفاخرة  املساكن  من  الفئات  هذه 

السكنية الفاخرة واملتعددة الطوابق في مواقع رئيسية 

املناصب  في  الشركات  ملوظفي  واخملصصة  مناسبة 

من  املكونة  السكنية  الشقق  إلى  العليا،  التنفيذية 

غرفة واحدة واملساكن اخملصصة للعمالة ذات مستويات 

العزاب.  فئة  من  الهامشية  والعمالة  املتدنية،  املهارة 

إضافة لذلك، عادة ما تتضمن مساكن األسر الكويتية 

مللحق مكون من غرفة واحدة إليواء العاملني في املنازل 

)اخلادمات، والسائقني، والعاملني في احلدائق، أو الطهاة(. 
كما يتضمن قانون العمل اجلديد في الكويت رقم 6 

لعام 2010 مادة خاصة تقضي بضمان احلق في السكن 

صاحب  "إلتزام  على:  تنص  والتي   ،)34 )املادة  املالئم 

يقوم  أو  حكومي  مشروع  لتنفيذ  املتعاقد  العمل 

العمران  عن  البعيدة  املناطق  في  عمالة  باستخدام 

وسائل  وكذلك  للعمال  املناسب  السكن  بتوفير 

االنتقال للمناطق البعيدة عن العمران دون مقابل وفي 

حالة عدم توفير السكن مينح لهم بدل سكن مناسب. 

العمران  عن  البعيدة  املناطق  الوزير  من  بقرار  وحتدد 

وشروط السكن املناسب وبدل السكن التي يتعني على 

أرباب العمل توفيرها."

مناطق  حتديد  اجلديد  الهيكلي  اخملطط  يتضمن 

العمرانية  واالمتدادات  الكويتية  املدن  داخل  معينة 

ينفذها  التي  االستثماري  السكن  ملشاريع  اجلديدة 

القطاع اخلاص  )مناطق مشاريع اإلسكان التي ينفذها 

الكويتيني  من  لكل  التأجير  ألغراض  اخلاص  القطاع 

اخلاصة  السكن  مناطق  أيضاً  يحدد  كما  واألجانب(، 

والبعثات  الكويتية  لألسر  معظمها  حتديد  مت  )والتي 
الدبلوماسية(. 

التخصيص في حتقيق  الهدف من هذا  يتمثل  كما 

صعيد  على  واملواطنني  األجانب  من  كل  بني  املساواة 

مساهمة  عدم  وضمان  املساكن  على  احلصول  فرص 

قوى السوق في زيادة املعروض من املساكن للمغتربني 

والتحول التدريجي للمناطق اخملصصة ملشاريع إسكان 

الكويتيني إلى مشاريع استثمارية. إال أنه وعلى الرغم 

اخملطط  يتضمنها  التي  والتوجيهات  القوانني  من 

الهيكلي، ولكن هنالك العديد من املناطق داخل املدن 

حتويلها  مت  والتي  الكويتية  لألسر  واخملصصة  الكويتية 

كما  مباشر.  غير  أو  مباشر  بشكل  العمال  لسكن 

املساكن  األحيان  معظم  في  املناطق  هذه  تضمنت 

عمليات  تنفيذ  تنتظر  التي  املناطق  في  املتدهورة 

عمليات  أية  تنفيذ  ملالكيها  ميكن  ال  والتي  التخطيط 

لها،  التفصيلية  اخملططات  إعداد  حتى  بها  تطوير 

املساكن  تلك  تأجير  في  بالتالي  يساهم  الذي  األمر 

من  مكاسبهم  زيادة  على  يعملون  ممن  سماسرة  إلى 

خالل تأجير تلك الوحدات من الباطن ألعداد كبيرة من 

الوافدة محدودة الدخل. كما أشارت الدراسة  العمالة 

التي مت إعدادها مؤخراً من قبل بلدية الكويت بالتعاون 

والتي  البشرية  للمستوطنات  املتحده  األمم  برنامج  مع 

)خيطان،  الكويتية  املدن  داخل  مناطق  ست  تضمنت 

والساملية،  والفروانية،  الشيوخ،  وجليب  القار،  بنيد 

للعمالة  السكنية  الظروف  على  ركزت  والتي  وحولي( 

الوافدة احملدودة الدخل، إلى سكن معظم هذه العمالة، 

سواء كانت من جنسيات آسيوية أو عربية، في ظروف 

مكتظة حيث يتراوح عدد األفراد في الغرفة الواحدة ما 

الوحدة  داخل  الغرف  يتقاسمون  عامالً، ممن  و 14  بني 5 

السكنية، حيث يعد معظمهم مستأجرين ثانويني وال 

اآلمنة.  احليازة  ضمان  أشكال  من  شكل  بأي  يتمتعون 

العامل  التي يدفعها  الشهري  اإليجار  تبلغ قيمة  كما 

 55.5  -35( كويتياً  ديناراً   15 ما بني 10 –  املتوسط  في 

للعامل  الشهري  الراتب  متوسط  يبلغ  بينما  دوالراً( 

آخر،  جانب  من  دوالراً(.   240.5( كويتيا   ديناراً   65 نحو 

جتدر اإلشارة إلى أن هذه الدراسة قد خلصت إلى عدم 

السكنية  الوحدات  هذه  في  القاطنني  معظم  ذكر 

حالتها،  تدهور  من  الرغم  على  وذلك  إشكاليات  ألي 

أشكال  ونشوء  اآلمنة،  احليازة  بضمان  متتعهم  وعدم 

ومعايير  األساسية،  املرافق  في  والنقص  االكتظاظ 

السالمة واخلدمات.    

باعتبارها  السكن  لظروف  العمال  أولئك  أشار  لقد 

أفضل من تلك املتاحة في بلدانهم األصلية، فضالً عن 

موقعها القريب من أماكن العمل واخلدمات. عالوة على 

ذلك، فقد أشاروا إلى قدومهم للعمل في الكويت لكي 

يتمكنوا من االدخار وإرسال التحويالت ألسرهم، ولذلك، 

املنخفضة  التكلفة  ذات  السكنية  اخليارات  توفر  فإن 

لتوفيرها  باإلضافة  مدخراتهم  زيادة  على  يساعدهم 

عائالتهم  عن  بعدهم  عن  تعوضهم  اجتماعية  لبيئة 

من خالل تقاسم احليز املعيشي مع زمالئهم املغتربني 

من أصول مماثلة. 

االحتياجات  لتلبية  الكويت  حكومة  توجهت  كما 

السكنية للمجموعات من خالل اخملطط الهيكلي لدولة 

يتمثل  مزدوج  هدف  حتقيق  على  تعمل  حيث  الكويت 

وإعادة تطوير  الالئق للجميع  السكن  توفير  في ضمان 

املناطق املتهدمة في مختلف املدن. إضافة لذلك، فقد 

عملت على وضع برنامج خاص بسكن العمالة الوافدة 

في  جديدة  عمالية  مدن  إنشاء  مبوجبه  سيتم  والذي 

مواقع متعددة، إلى جانب وضع اخلطط اخلاصة باملناطق 

املناطق  هذه  في  معينة  مواقع  وتخصيص  املتداعية 

لدى  البرنامج  استند  كما  الوافدة.  العمالة  لسكن 

الوافدين  للعمال  اجلماعية  املساكن  توفير  إلى  إعداده 

العزاب باإلضافة للحد التدريجي من معدالت االكتظاظ 

من 14 إلى 8 أفراد في الوحدة السكنية الواحدة بحلول 

ألف وحدة سكنية  إنتاج 55  عام 2030، وذلك في ظل 

كل عشرة أعوام الستيعاب الزيادة التدريجية في أعداد 

العمالة منذ عام 2010 وحتى عام 2030.

الصندوق 19 : سكن العمالة الوافدة في الكويت

مستويات الدخل وقيم إيجار املساكن للعزاب من 
العمالة الوافدة ضمن مناطق متت دراستها، 2010
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هذه  ملعاجلة  الرامية  اإليجابية  اخلطوات  أولى  اإلصالحات  هذه  تشكل 
القضية الشائكة. 

املعيشية  الظروف  بعض  حول  املتوفرة  البيانات  محدودية  ظل  وفي 
املساكن  في  للعيش  أفرادها  ميل  إلى  اإلشارة  فيمكن  للعمالة،  احملددة 
املنشأة من قبل أرباب العمل، أو في وحدات سكنية منخفضة التكلفة 

في املدينة القدمية أو في مواقع العمل. 
أنحاء  جميع  في  الوضع  هذا  عن  واضحاً  مثاالً  الكويت  دولة  تعكس 
الوافدة  العمالة  على  يحظر  حيث  العربية،  اخلليج  تعاون  مجلس  دول 
إمتالك العقارات، باإلضافة لعدم قدرة أفرادها في الكثير من األحيان على 
حتمل تكلفة أجور املساكن في السوق الرسمية نظراً النخفاض أجورهم. 
عدا عن ذلك، وفي أعقاب اإلضرابات واالحتجاجات املتكررة التي شهدتها 
البالد في عام 2009، عملت احلكومة على حتديد احلد األدنى لألجر الشهري 
للعمالة الوافدة مبا مجموعه 40 ديناراً كويتياً )144 دوالراً( – حيث تشكل 
هذه اخلطوة تقدم ملموساً في ضوء مستويات األجور الشهرية املتعارف 
عليها سابقاً والتي تراوحت ما بني 8 دنانير كويتية )29 دوالراً( و 20 ديناراً 

)72 دوالراً(. 
وانقطاع  املياه،  في  متكرر  نقص  من  الوافدة  العمالة  مساكن  تعاني 
وعدم  الكهربائية،  التمديدات  في  للعيوب  باإلضافة  الكهربائي،  التيار 
كفاية خدمات الصرف الصحي واملساكن، والتي تدهورت حالتها لتركها 
بدون صيانة. كما تنتشر بني العمالة أعمال العنف وبعض اجلرائم وهتك 
واالنتهاكات  االقتصادية  الصعوبات  مع  جنب  إلى  جنباً  وذلك  العرض، 

االجتماعية. 
اسم  عليها  يطلق  والتي  بالعزاب،  اخلاصة  السكنية  املناطق  نشأت 
وخيطان،  واجلهراء،  القار،  بنيد  مناطق  من  كل  في  العزابية"  "سكن 
الشيوخ  جليب  منطقة  تعد  بينما  والصليبية،  والصليبخات،  وصبحان، 
الكويت  مطار  من  مقربة  على  تقع  والتي  عموماً  األبرز  املنطقة 

الدولي،125
والذي   2009 عام  في  اجلديد  العمل  قانون  الكويتية  احلكومة  أصدرت 
يتم مبوجبه منح العاملني في القطاع اخلاص املزيد من احلقوق، باإلضافة 
لفرض عقوبات أشد على ممارسات سوء املعاملة، وتشكيل هيئة عمومية 
ضمن  وذلك  وتشغيلها.  الوافدة  العمالة  استقدام  عمليات  لتنظيم 
عالوة  اإلطار،  هذا  ضمن  الناشئة  للدعوات  لإلستجابة  الرامية  اجلهود 
اخلاص لالستثمار في مشاريع تتضمن  القطاع  ذلك، دعت احلكومة  على 
إنشاء ست مدن عمالية جديدة والتي تتماشى مع املعايير الدولية، حيث 
توزيعها  يتم  بحيث  عامالً،  ألف   60 مجموعه  ما  املدن  هذه  ستستوعب 
الصبية،  منطقة  شمال  من  كل  في  ذلك  في  مبا  مختلفة،  مناطق  في 
وشمال منطقة املطالع، وجنوب منطقة اجلهراء، وشرق مدينة عريفجان، 

وفي شمال مدينة اخليران. 
الوافدة  العمالة  لدمج  اجلهود  من  املزيد  لتنفيذ  حاجة  هنالك  زالت  ال 
والتي بلغ مجموعها نحو 2.3 مليون عامالً ضمن مختلف اجلوانب املعيشية 
في الدولة، وذلك بالرغم مما ستساهم به هذه املدن العمالية من حتسني 
املنتشرة  اإلسكان  مشاريع  من  تبني  ومثلما  املعيشية.  مستوياتهم  في 
واالجتماعي،  العمراني،  التقسيم  أشكال  فإن  العالم،  أنحاء  جميع  في 
والسكني للشرائح األقل دخالً من شأنها العمل على تعميق مستويات 
الفقر، األمر الذي قد يساهم بدوره في سحب االستثمارات وحتفيز نشوء 

األحياء املتدهورة في املدن. 

األرياف،  مناطق  من  واملهاجرين  الوافدين  العمال  من  كل  يقطن 
مناطق  في  السعودية  في  فقراً  األكثر  السكانية  للشرائح  باإلضافة 
لظروفهم  املتدني  املستوى  لوحظ  حيث  واجلنسيات،  األعراق  متعددة 
السكنية.129 من جانب آخر، يعمل بعض أرباب العمل على توفير السكن 
فقد  لذلك،  ونتيجة  العمل،  أصحاب  من  لغيرهم  خالفاً  وذلك  للعاملني، 
لوحظ إنتشار املناطق العشوائية في ظل عدم كفاية املساكن امليسورة 
مت  كما  اإلنشاء.130  مجال  في  احملددة  باألنظمة  التقيد  وضعف  التكلفة 
األحياء  السكانية في  الكثافة  إجمالي  من  تقريباً  الثلث  تسجيل نسبة 
املتدهورة في اململكة والبالغة 3.4 مليون نسمة ممن يقطنون ضمن أكثر 
على  املناطق  هذه  تتوزع  حيث  جدة،  مدينة  في  فقيرة  منطقة   50 من 
في  املنشأة  املساحة  من  املائة  في   16 )حوالي  هكتاراً   4800 مساحة 

املدينة(.131
تقع بعض هذه األحياء في مركز املدينة القدمية والتي تعاني من ضعف 
عمليات التطوير – وحتديداً في املنطقة ما بني البلد، واملطار القدمي، وقصر 
خزام – بينما تقع أحياء أخرى في مناطق األودية والتي تعد عرضة حلدوث 
 2009 عام  في  املناطق  إحدى  في  حدث  مثلما  دوري،  بشكل  الفيضانات 

والتي أسفرت عن مقتل 120 شخصاً.132 
الصحي،  الصرف  مرافق  من  لكل  السكنية  املناطق  هذه  تفتقر 
في  املباني  صيانة  عمليات  ضعف  عن  فضالً  العامة،  واإلنارة  واألرصفة، 
املدينة القدمية مما أدى إلى تدهورها الشديد بحيث باتت املباني غير مأمونة 
اململكة في عام 2005 ما نسبته  أخرى، سجلت  على اإلطالق. من جهة 
ذات  والتي مت تصنيفها كمباٍن  الشرفية  املباني في حي  املائة من  66 في 
مستوى عمراني "رديء" أو "رديء للغاية". أما في املناطق األحدث والتي 
 11 كيلو  وحي  كيلو14،  حي  ذلك  في  مبا  املدينة،  أطراف  على  إنشاؤها  مت 
مواد  الستخدام  نتيجة  وذلك  آمنة،  غير  املنشأة  املباني  فتعتبر  والقويزة، 

البناء ذات اجلودة املتدنية.133 
تعمل شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني على إعداد اخلطط اخلاصة 
مبشاريع تطوير املناطق الواقعة في وسط املدينة، باإلضافة خلفض الكثافة 
السكانية في املناطق العشوائية إلى 300 ألف نسمة، وذلك ضمن إطار 
إلى  البرنامج  هذا  يهدف  كما  عشوائيات".134  بال  "جدة  برنامج  تنفيذ 
النسيج  ضمن  أفضل  بشكل  وإدماجهم  للسكان،  أفضل  خدمات  توفير 
االجتماعي للمدينة، وإعادة تطوير املناطق القائمة ذات الكثافة السكانية 
القيمة،  لالستخدامات  الرئيسية  األراضي  موجودات  وإتاحة  املرتفعة، 

واحلفاظ على املباني وشبكات الطرق القائمة وتطويرها. 
وسوف يتم البدء بتنفيذ املشروع من منطقة قصر خزام، حيث سيتم 
تطوير أربعة احياء – مبا في ذلك كالً من حي السبيل، وحي النزلة، وأجزاء 
من حي البلد، وحي القريات – والتي تقع على مساحة 370 هكتاراً، مبا في 
ذلك 60 في املائة منها والتي مت تصنيفها كمناطق عشوائية. أما املرحلة 
الثانية، فسوف تتضمن حي الرويس، والذي يغطي مساحة إجمالية تبلغ 
عن  عدا  العشوائية.  املناطق  من   املائة  في   60 ذلك  في  مبا  هكتاراً،   140
املائة من  ذلك، فإن تنفيذ هذه املراحل سوف يتطلب إعادة توطني 40 في 
جديدة.135  سكنية  وحدة  ألف   151.600 على  وتوزيعهم  السكان  مجمل 
بيد أنه وبالرغم من اخملصصات التي مت حتديدها كتعويض مقابل عمليات 
)1.1 مليار  إعادة التوطني بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات ريال سعودي 
دوالر(، ولكن ذلك لم يلق إستحسان جميع السكان، عدا عن عدم رغبتهم 

باالنتقال من أحيائهم.136

جدة )2009(السعودية )2005(البحرين )2001(

3,441,6261,200,000..سكان  املناطق العشوائية

1835 )2005(2 )2001(   % من سكان احلضر في  املناطق العشوائية

اجلدول 59: النسبة املؤية للقاطنني في مساكن دون املستوى في املناطق احلضرية

املراجع: البحرين،126 السعودية،127 جدة128
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حيازة األراضي، وحقوق امللكية وتسجيل املمتلكات

تعاون  مجلس  دول  جميع  مواطني  منح  عن  عمان  سلطنة  أعلنت 
اخلليج العربية احلق في التمليك في عام 2002، باإلضافة ملنحهم احلق في 
االستثمار في اجملمعات السياحية املتكاملة أو املناطق اخملصصة للعمالء 
األجانب في عام 2007، وذلك ضمن املساعي الرامية لفتح أسواق العقارات 

وتنويع القاعدة االقتصادية للدولة. 
مت  2010 والذي  عام  في  قانون  إلصدار  ذلك  غرار  توجهت الكويت على 
تصل  إجمالية  مبساحة  سكنية  شقة  بشراء  لألجانب  السماح  مبوجبه 
إلى 350 متراً مربعاً كحد أقصى شريطة مرور أكثر من عشرة أعوام على 
إقامتهم في البالد، باإلضافة الشتراط عدم حملهم ألية قيود جنائية، إال 
أنه يتعني عليهم بيع عقارهم لدى مغادرتهم البالد. أما في السعودية، 
عام  في  أعلنت  فقد  عقارات،  ألية  األجانب  امتالك  منعت  لطاملا  والتي 
2010 السماح لهم بشراء العقارات في واحدة من أربع مدن جديدة والتي 
والتي  االقتصادية،  اهلل  عبد  امللك  مدينة  أولها  اإلنشاء،  قيد  تزال  ال 
بلدية  بدأت  كما  الرياض.137  مدينة  في  اجلديد  املالي  املركز  ستشكل 
للسعوديني  األراضي  ملكية  سندات  2007 بإصدار  عام  مطلع  منذ  جدة 
العظمة  الغالبية  األجانب  بينما يشكل  العشوائية،  املناطق  من سكان 
هذه  من  االستفادة  من  متكنهم  عدم  يعني  مما  املناطق،  هذه  سكان  من 

اإلصالحات.138
تعد حقوق امللكية مكفولة مبوجب الدستور البحريني، باإلضافة لتقدمي 
التجاوزات  أنه قد كانت هناك بعض  إال  اإلستمالك،  تعويض عادل مقابل 
من  القدمية  األنحاء  في  أما  والساحلية.139  الزراعية  باألراضي  واملتصلة 
اخلاصة  امللكية  سندات  غياب  لوحظ  فقد  العشوائية،  واملناطق  املدينة 
عرضة  كانت  ولطاملا  لها،  ومتداخلة  متعددة  سندات  وجود  أو  بالعقارات 

لعمليات املضاربة.140 
شراء  بإمكانية  األخرى  اخلليج  تعاون  مجلس  دول  في  األجانب  يتمتع 
العقارات في مناطق محددة،141 ووفقاً ملؤشر احلرية االقتصادية لعام 2010، 
على  العربية  الدول  مختلف  بني  املراتب  أعلى  اخلليج  دول  احتلت  فقد 
صعيد حقوق امللكية، باستثناء السعودية، والتي ال زالت متخلفة عن كل 

من دول مصر، واألردن، واملغرب. 

األراضي احلضرية والسياسات املالية 

املستوى  2008 يعكس  في عام  العقارات  أسعار  في  احلاد  التصويب  إن 
العقاري، وحتديداً في كل من  التطوير  البالغ لعمليات املضاربة في قطاع 
100 متر  مبساحة  اخملدومة  األرض  سعر  فاق  البحرين، ودبي، وقطر.142 كما 
مربع في مدينة جدة نحو 2.2 ضعف متوسط الدخل السنوي لألسرة في 
املياه  بإمدادات  ربطها  مت  والتي  اخملدومة  لألرض  ضعفاً   19 مقابل  املدينة، 

والكهرباء وشبكات الطرق في عام 2008. 143
والتمويل  األراضي  الراهنة في كل من مجاالت  العامة  السياسات  تعد 
مجلس  دول  في  العقارية  املضاربة  عمليات  نشوء  وراء  الرئيسي  الدافع 
تعاون اخلليج، فضالً عن انتشار العمالة األجنبية وغياب آليات إدارة األراضي 
في املناطق احلضرية. عالوة على ذلك، فإن عدم قدرة األجانب على امتالك 
العقارات في معظم املناطق قد أدى لنشوء أسواق وأساليب املضاربة، حيث 
لذلك،  التأجير". إضافة  "الشراء بهدف  األخيرة مبمارسات  تتمثل  ما  عادة 
وفي ظل غياب عمليات تخطيط وتقسيم األراضي التي تتسم بالفعالية، 
فال  الشاغرة،  العقارات  على  املفروضة  الضريبية  النظم  لغياب  باإلضافة 
ميكن  والتي  املالية  لإلدارة  قليلة  أدوات  بضعة  سوى  احلكومات  لدى  يوجد 
بينما يساهم  األراضي،  املضاربة في قطاع  للحد من عمليات  استغاللها 
غياب نظم متويل املساكن في القطاع اخلاص في احليلولة دون متكن الشرائح 
ذات الدخل املنخفض من االستثمار الطويل األجل في العقارات السكنية.

أعلنت احلكومة السعودية مؤخراً عن جتميد عمليات التخصيص اجملاني 
لألراضي، وذلك على الرغم من وجود العديد من مناذج الطلب التي يتعني 

منحها من خالل هذا النظام، مبا في ذلك نحو 200 ألف طلب مت تقدميها 
هكتاراً(.144   12500 نحو  مساحتها  في  تعادل  )والتي  جدة  مدينة  في 
جدة  في  اخلاص  القطاع  من  املستثمرون  طلب  فقد  لذلك،  إضافة 
املدينة لعام  األراضي خارج حدود  من  أكثر من 20 ألف هكتاراً  تخصيص 
بينما  املضاربة،  ممارسات  ضمن  واضحة  خطوة  يعكس  الذي  األمر   ،1988
أشارت احلكومة البلدية إلى أن استيعاب املدينة لعمليات النمو الناشئة 
على مدى األعوام التسعة والعشرين املقبلة لن تتطلب أكثر من 17 ألف 
الشاغرة  األراضي  ضمن  نصفها  تقع  أن  ميكن  والتي  األراضي،  من  هكتاراً 

داخل حدود املدينة.145

التمويل العقاري وأسواق الرهن العقاري

السعودية،  وبخاصة  العربية،  اخلليج  تعاون  مجلس  دول  أعربت  لطاملا 
عن شكوكها فيما يتعلق باخلدمات املصرفية املرتبطة باحتساب الفوائد، 
الربا.  مبدأ  يخص  فيما  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  متاشياً  وذلك 
في  ساهمت  قد  اإلسالمية  باملصارف  العمل  جتيز  التي  القوانني  أن  بيد 
عام  في  والكويت   ،1975 عام  في  دبي  من  كل  في  املؤسسات  هذه  إنشاء 
عام في  والسعودية   ،1982 عام  في  قطر   ،1979 عام  في  والبحرين   ،1977�

من  املائة  في   55 أو   50 نحو  اإلسالمية  املصارف  شكلت  كما   146 .1987
وقطر،  والكويت،  البحرين،  من  كل  في   2006 عام  منذ  املالية  األسواق 
في  املائة  في   15 من  وأقل  السعودية،  في  املائة  في   40 مقابل  واإلمارات، 
بتقدمي  اإلسالمية  غير  املصارف  معظم  فتتميز  ذلك،  عن  عدا  عمان.147 
التي تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية  اخلدمات واملنتجات املصرفية 

أيضاً.
يعد سوق التمويل العقاري في السعودية، وهي الدولة األكثر محافظة 
أقل األسواق تطوراً. عدا عن ذلك، فقد  املنطقة،  الدينية في  الناحية  من 
أصدرت الدولة أول قرار خاص بالرهن العقاري في عام 2008، والذي ال تزال 
الوقت ذاته، يساهم  تأثيراته وانعكاساته غير واضحة متاماً. وفي  كل من 
صندوق التنمية العقارية احلكومي في توفير التمويل السكني الالزم دون 
لتخلف  إضافة  ضعيفة،  رسملة  من  يعاني  ولكنه  املقابل،  في  فوائد  أية 
ألية  فرضه  عدم  ظل  في  عليهم  املترتبة  املدفوعات  سداد  عن  املقترضني 
احلصول  طلبات  تزايد  لوحظ  فقد  لذلك،  إضافة  تأخير.  رسوم  أو  غرامات 
على القروض والتي ال تزال على قائمة االنتظار، وذلك في ضوء تدني عدد 
القروض التي تتم املوافقة عليها سنوياً والتي ال يصل مجموعها إلى 10 
املنتجات  آخر من  نوعاً  الراجحي اإلسالمي  آالف قرض. كما يقدم مصرف 
املصرفية واملعروف بنظام املشاركة، حيث مينح املصرف قرضاً بسقف يصل 
إلى 95 في املائة من القيمة اإلجمالية للعقار، فيما يقوم العميل املقترض 
بسداد األقساط املترتبة عليه على شكل رسوم إيجار على مدى فترة متتد 
ما بني 15 و 25 عاماً، وقد مت رصد إقبال العمالء األكثر ثراءاً لإلستفادة من 

هذه اخلدمة لدى إنشاء املشاريع اجلديدة.148
فائدة  ذات  قروض  أية  املرأة من احلصول على  تتمكن  لم  الكويت،  وفي 
متدنية أو أية قروض أخرى ذات دعم حكومي على اإلطالق، ووفقاً لبيانات 
بني  ما  الدولة  في  امرأة  ألف   68 بنحو  يقدر  ما  تسجيل  مت   ،2010 عام 
التوجه  أن  كما  أجنبي.149  من  متزوجة  أو  عزباء،  أم  أو  أرملة،  أو  مطلقة، 
تعميق  في  سوى  يساهم  لم  الشريحة  لهذه  املساكن  إلنشاء  احلكومي 
من  املقترحة  التوصية  على  وبناءاً  آخر،  جانب  من  اجملتمع.150  عزلتها عن 
 2010 عام  في  احلكومة  أعلنت  فقد  املرأة؛  لشؤون  البرملانية  اللجنة  قبل 
اإلسكان،  مبجاالت  املرتبطة  القوانني  مختلف  تعديل  على  موافقتها  عن 
النوع  أساس  على  بالتمييز  تتسم  والتي  واملصرفية،  االئتمانية  واخلدمات 
ما  لتخصيص  باإلضافة  اإلصالحات،  هذه  تنفيذ  أن  حيث  االجتماعي، 
بنك  مال  رأس  لزيادة  دوالراً(  مليار   1.7( كويتي  ديناراً  مليون   500 قيمته 
قد  للمرأة  السكنية  الرعاية  صندوق  إنشاء  بهدف  واالدخار  التسليف 
شكلت عوامل هامة والتي ساهمت في متهيد الطريق نحو توفير القروض 

العقارية امليسرة للمرأة.151
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حتديات النقل في املناطق احلضرية

تيسير ساهمت  في  اخلليج  منطقة  في  املتأتية  النفطية  العوائد 
الطرق  شبكات  إلنشاء  الضخمة  اإلستثمارات  تنفيذ 
احمليطة  الشريانية  والطرق  السريعة  الطرق  إنشاء  ذلك  في  مبا  الواسعة، 
باملناطق السكنية واملدن، والتي تتميز بطاقة استيعابية عالية. إضافة لذلك، 
الطرق في عمان قد أسفرت عن نشوء  الضخمة في نظام  فإن االستثمارات 
املناطق  إلى  وصولها  حد  بلغت  واسعة  مساحة  غطت  والتي  طرق  شبكة 
النائية. كما عملت الدولة على متهيد وصيانة نحو 6 آالف كيلومتراً من الطرق 
ما بني عامي 2007 و 2009. 152 أما في السعودية، بلغت مساحة شبكة الطرق 
في مدينة جدة نحو 564 كيلومتراً، مبا في ذلك الطرق السريعة والتي تغطي 
اللزوم،  من  أكثر  واسعة  طرق  مبثابة  اعتبرت  والتي  كيلومتراً،   100 مساحة 
املستهلكة  احلضرية  األراضي  نسبة  صعيد  على  كفائتها  عدم  عن  فضالً 

إلنشائها، حيث يعكس هذا التقييم األخير رأي املدينة بحد ذاتها أيضاً.
وبالتزامن مع ارتفاع معدل النصيب الفردي من إجمالي الناجت احمللي ومشاريع 
قد  اخلليج  دول  سجلتها  التي  املركبات  ملكية  معدالت  فإن  الطرق؛  شبكات 
وخالل  املرتفع،  الدخل  ذات  األخرى  الدول  في  املسجلة  لتلك  مقاربة  كانت 
الفترة ما بني األعوام 2004 و 2009، سجلت البحرين ارتفاعاً في معدل ملكية 
املركبات بنسبة 150 في املائة 153، مقارنة مبا نسبته 149 في املائة في أبو ظبي 
ما بني عامي 2006 و 2008، 154 وبنسبة 143 في املائة في قطر منذ عام 2002 
ملكية  معدالت  متوسط  بلغ  الرياض،  مدينة  في  أما   155  .2007 عام  وحتى 
زيادة في  املدينة قد سجلت  أن  إال  الواحدة نحو 1.7 مركبة،  املركبات لألسرة 
عدد الرحالت اليومية بواسطة املركبات اخلاصة من مليون رحلة في عام 1987 

إلى 5 ماليني رحلة في عام 2006، و 6 ماليني رحلة في عام 2007. 156 
التي مت رصدها ما بني كل من  التفاوت  العديد من أشكال  تزال هنالك  وال 
املركبات  عدد  متوسط  بلغ  املثال،  سبيل  فعلى  األجانب،  والسكان  املواطنني 
لألسرة املواطنة في املناطق احلضرية في دبي نحو 9.4 مركبة مقابل 5.9 مركبة 

لألسرة األجنبية، و 0.3 مركبة للوافدين القاطنني في مساكن جماعية. 157 
حلدوث  أدت  قد  املركبات  اقتناء  معدالت  في  واحلاصلة  الكبيرة  الزيادة  إن 
االختناقات املرورية في مراكز املدن، حيث بلغ معدل االزدحام على شبكة الطرق 
في مدينة الكويت نحو 85 في املائة. 158 أما في مدينة جدة، فقد لوحظ نشوء 
أشكال التأخير واالزدحام نتيجة انتشار اإلشارات املرورية القدمية والتي تتسم 
مت  التي  الدراسات  إحدى  أشارت  آخر،  جانب  من  بينها.  فيما  التزامن  بضعف 
إلى  الدوحة  العمراني في مدينة  والتطوير  التخطيط  إعدادها من قبل هيئة 

تعد  حيث  املرورية،  احلركة  تدفق  عن  رضاهم  السكان  من  املائة  في   18 إبداء 
هذه النسبة األدنى والتي يتم تسجيلها لدى االستطالع عن أي موضوع، وذلك 
مقابل 54 في املائة من املشاركني في الدراسة خارج مدينة الدوحة ممن أعربوا 

عن ارتياحهم بظروف احلركة املرورية. 159 
االستيعابية  الطاقة  ذروة  ببلوغ  توقعاتها  عن  ظبي  أبو  حكومة  أعربت 
النقل  االستثمار في قطاع  بحلول عام 2015 في حال عدم  الطرق  لشبكات 
العام،160 وفي حال منو الكثافة السكانية في مدينة أبو ظبي بنحو 3.1 مليون 
 10 إلى  يرتفع  سوف  املسجلة  الرحالت  عدد  فإن  2030؛  عام  بحلول  نسمة 
عام  في  تسجيلها  مت  يومية  رحلة  مليوني  مقابل  وذلك  يومية  رحلة  ماليني 
إضافة  اإلنتاجية،  وقت  خسارة  في  االزدحام  معدالت  تساهم  كما   161 .2008
يساهم  حيث  دبي،  مدينة  في  أما  وبيئية.  صحية  أضرار  من  عنه  تسفر  ملا 
قطاع النقل مبا نسبته 42 في املائة من معدل تلوث الهواء؛ فتشير التقديرات 
من  املائة  في   3.2 و   2.4 بني  ما  اإلمارة  تكلف  املزمن  االزدحام  مظاهر  أن  إلى 
البطيئة لسير  الوتيرة  أن  إلى  بلدية جدة  إجمالي الناجت احمللي.162 كما أشارت 
مترياً  املزدحمة تساهم في نشوء ما مجموعه 266 طناً  الطرق  املركبات في 

من االنبعاثات الكربونية سنوياً. 163 
تعزيز  في  تساهم  املنطقة  دول  في  الوقود  ملصادر  املنخفضة  التكلفة  إن 
مستويات االعتماد املتواصل على النقل باستخدام املركبات اخلاصة، وذلك في ظل 
مستويات الدعم احلكومي البالغة ألسعار مشتقات الوقود والديزل في هذه الدول، 
حيث تنفق السعودية نحو 35 مليار دوالراً سنوياً كدعم حكومي مباشر ملشتقات 
اململكة.164  العاملة في  النفط  لشركات  أيضاً  املمنوح  الدعم  الوقود، عدا عن 
الواحد  للتر  دوالراً  بني 0.09  ما  عام 2008  في  الديزل  وقود  تكلفة  تراوحت  وقد 
في السعودية، مقابل 0.58 دوالراً في اإلمارات، و 0.53 دوالراً في الدول النامية في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، و 0.78 دوالراً في الواليات املتحدة و 1.41 
دوالراً في دول االحتاد األوروبي. أما على صعيد أسعار البنزين للعام ذاته، فقد تراوحت 
ما بني 0.16 دوالراً للتر الواحد في السعودية، و 0.37 دوالراً في اإلمارات، مقارنة مع 
0.61 دوالراً في الدول النامية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، و 0.56 

دوالراً في الواليات املتحدة و 1.40 دوالراً في دول االحتاد األوروبي.165 
الدعم  لرفع  التوجه  فإن  الدعم،  أشكال  من  شكل  ألي  احلال  هو  ومثلما 
الناحية  الوقود أو خفض مستوياته يعد أمراً صعب التطبيق من  عن مصادر 
على  لالعتراض  مؤخراً  الناشئة  االحتجاجات  ضوء  في  سيما  ال  السياسية، 
شهدتها  التي  السياسية  واالضطرابات  والطاقة،  الغذاء  مصادر  تكاليف 

احلافالت / العربات الصغيرةالسيارات
(أقل من ٢٠ راكب)
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الصورة: شبكة الطرق الرائعة في مدينة دبي. © فيليب الجن / شاترستوك

املالئم  التصميم  ذات  الطرق  شبكة  إنشاء  إن 

جناح  لضمان  األساسية  العناصر  أحد  يشكل 

وفي  دولة،  أية  في  التنمية  ومعايير  الصناعي  التطور 

في  النقل  قطاع  تواجه  التي  التحديات  تكمن  دبي، 

حتتية  بنية  وإنشاء  املرورية  االختناقات  من  التخفيف 

معدالت  استمرارية  على  احلفاظ  بغية  للنقل  كافية 

النمو االقتصادي. 

بلغت مساحة شبكة الطرق في دبي نحو 10.700 

آالف كيلومتراً منذ عام 2009، والتي تتألف من الطرق 

السريعة، والشريانية، والطرق اجلامعة، والطرق احمللية 

لإلحصاء  دبي  مركز  بيانات  أشارت  وقد  والصناعية. 

مسجلة،  مركبة  ألف   213 وجود  إلى   2006 عام  في 

بينما  اخلفيفة،  املركبات  املائة من  في  ذلك 80  مبا في 

تضمنت النسبة املتبقية املركبات اخلفيفة والثقيلة، 

واحلافالت، والدراجات النارية، واملركبات اآللية الثقيلة. 

إضافة لذلك، فإن تسجيل هذا املعدل املرتفع لعمليات 

التنقل الفردي باستخدام املركبات اخلاصة يساهم في 

نشوء 42 في املائة من معدالت تلوث الهواء في اإلمارة، 

بينما بلغت تكلفة االختناقات املرورية احلادة ما بني 2.4 

و 3.2 في املائة من إجمالي معدالت الناجت احمللي. 

املظاهر  لهذه  استجابتها  ضمن  احلكومة  عملت 

تتضمن  والتي  اإلستراتيجية،  النقل  خطة  إعداد  على 

أكثر احللول كفاءة وفعالية من حيث التكلفة للتصدي 

هذه  تتضمن  كما  الهواء.  وتلوث  املرورية  لالختناقات 

مركبات  من  تتألف  متكاملة  منظومة  إنشاء  اخلطة 

املترو،  وخطوط  واحلافالت،  الليموزين،  وسيارات  األجرة 

فإن  آخر،  جانب  من  املائية.  والعبارات  النقل  وعبارات 

كيفية  تطرح  حالياً  تنفيذها  يجري  التي  اخلطة 

مساهمة العمل املنسق في توجيه اجملتمع املعتمد على 

املركبات اخلاصة نحو االعتماد بشكل أكبر على قطاع 

النقل العام وغيره من خيارات النقل األكثر استدامة. 

في  أنفاق  مترو  خط  أول  افتتاح  عن  دبي  وأعلنت 

عام 2009، واملكون من 29 محطة ومبساحة تتجاوز 52 

كيلومتراً بهدف ربط كبرى املواقع التجارية والسياحية 

ببعضها البعض. كما بلغ عدد الركاب ممن استخدموا 

نظام املترو نحو 140 ألفاً يومياً في عام 2010 ، ويجري 

إنشاؤهما  استكمال  واملتوقع  جديدين  خطني  إنشاء 

بحلول عامي 2011 و 2010، مما سيساهم في توسعة 

إضافية،  محطة   26 و  كيلومتراً   62 بنحو  النظام 

خطوط  إلنشاء  األولية  اخملططات  إعداد  يجري  فيما 

وملحقات أخرى في مراحل مستقبلية. 

إعداد  دبي على  واملواصالت في  الطرق  تعمل هيئة 

اخلطط اخلاصة مبشروع شبكة حافالت مبساحة 3 آالف 

كيلومتراً والتي سيتم تشغيلها بالكامل بحلول عام 

نطاق  لتوسيع  الرامية  املساعي  ضمن  وذلك   ،2020

نظام التنقل. كما تتألف هذه الشبكة من نظام نقل 

من  كيلومتراً   270 و  كيلومتراً،   450 مبساحة  بحري 

املمرات اخملصصة  من  كيلومتراً  و 900  الترام،  خطوط 

احلافالت  عدد  بلغ  آخر،  جانب  من  الهوائية.  للدراجات 

العاملة في عام 2009 ما مجموعه 1550 حافلة ضمن 

نظام  خلدمة  مغذياً  خطاً   40 ذلك  في  مبا  خطاً،   116

يومياً.  راكباً  ألف   350 بلغت  استيعابية  بطاقة  املترو 

في  العام  النقل  قطاع  مساهمة  نسبة  ارتفعت  وقد 

نهاية عام 2010 إلى 12 في املائة مسجلة ارتفاعاً من 

6 في املائة في عام 2008، وتهدف الهيئة إلى رفع هذه 
من خالل  املائة بحلول عام 2020  في  إلى 30  النسبة 

تنفيذ ما تبقى من خطط النقل الطموحة في املدينة.

الصندوق 20 : خطة النقل اإلستراتيجية في دبي
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االستثمارات  ضخ  إلى  اإلطار  هذا  ضمن  اخلليج  دول  توجهت  كما  املنطقة. 
تغيير  نحو  التوجهات  لتعزيز  كوسيلة  ذلك  باعتبار  العام  النقل  قطاع  في 

السلوكيات املرتبطة بعمليات التنقل.

النقل اجلماعي

تتميز دول مجلس تعاون اخلليج العربية عن غيرها من الدول العربية بامتالكها 
للموارد الالزمة لتنفيذ اخلطط الطموحة في مجال النقل احلضري والتي تشكل 
جزءاً من الرؤى التنموية األوسع نطاقاً. وقد عملت احلكومات في دول املنطقة 
على إعداد اخملططات الشمولية لقطاع النقل والتي تهدف من خاللها لتخفيف 
حدة االختناقات املرورية الناشئة، وتطوير مرافق النقل العام، باإلضافة لضمان 
إلغاء  الراجلني وحتسني نوعية احلياة احلضرية بشكل عام. إالأنه قد مت  سالمة 
تنفيذ بعض املشاريع التنموية أو تأجيلها إثر األزمة املالية الناشئة في عام 2008، 
ولكن، وفي ضوء القيمة الكبيرة لشبكات النقل العام على املدى البعيد؛ فسوف 

تتم معاودة تنفيذ معظم هذه املشاريع في نهاية املطاف. 
النقل احلضري في كل من  في مجال  األكثر طموحاً  املشاريع  تنفيذ  يجري 
مدن أبو ظبي، ودبي، وجدة. إضافة لذلك، ونظراً للحجم األصغر لبعض الدول، 
مبا في ذلك كالً من البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، فقد توجهت هذه الدول إلى 
االستثمار في شبكات السكك احلديدية اإلقليمية، باإلضافة إلنشاء روابط أخرى 
كاجلسور واخلطوط اجلوية مع مدن اخرى في املنطقة، حيث سيتم استعراض 

هذه املبادرات بالتفصيل ضمن الباب رقم 4.8 حتت عنوان "القضايا الناشئة".
تعمل الشركة السعودية للنقل اجلماعي على توفير خدمات النقل العام في 
عشر مدن رئيسية في السعودية )أبها، وبريدة، والدمام، وجدة، ومكة املكرمة، 
واملدينة املنورة، والرياض، وتبوك، والطائف(، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب ممن متت 
خدمتهم نحو 11.9 مليون راكباً في عام 2008. إضافة لذلك، توجد عدة شركات 
خاصة والتي تقدم خدمات النقل داخل املدن، حيث بلغ مجموع وجهات النقل 
داخل املدن نحو 359 مدينة وقرية واخملدومة مبا مجموعه 109 من خطوط نقل.167 
بلغ معدل إستخدام املركبات اخلاصة نحو 86 في املائة جميع الرحالت، مقابل 10 
في املائة ملركبات األجرة، وأقل من 2 في املائة حلافالت النقل اجلماعي.168 من جانب 
آخر، فإن نظام النقل العمومي يعمل ضمن عدد قليل من الطرق والتي تشهد 
نقصاً حاداً في معدالت االستخدام، عدا عن وجود شبكة مكونة من احلافالت 

الصغيرة وغير الرسمية أو غير املنظمة والتي تعمل داخل حدود محافظة جدة.
العام  النقل  لقطاع  الشمولية  الدراسات  أحدث  وضمن  آخر،  جانب  من 
إنشاء  ضرورة  إلى  اإلشارة  متت  فقد  النقل،  وزارة  قبل  من  إعدادها  مت  والتي 
شبكة جديدة للنقل العام بحيث تتألف من ثالثة خطوط للسكك احلديدية 
اخلفيفة، باإلضافة إلنشاء نظام حافالت مغذي على مساحة 429 كيلومتراً، 
بحيث يتكون من 36 مساراً، وإنشاء سكة حديدية لنقل الركاب على اخلطوط 
إنشاء  جانب  إلى  جدة،  مدينة  مبركز  الشمالية  أبحر  ضاحية  لربط  القائمة 
مسارين للعبارات املائية اخملصصة للسياح، وتوسعة نطاق العبارة املوجودة في 
برنامج طموح لتوسعة نطاق  الوقت احلاضر. كما أعلنت اململكة عن إطالق 

نظامها السككي وربطه بالشبكات األخرى الواقعة في الدول اجملاورة. 169 
من  املائة  في   48 نحو  تسجيل  إلى  ظبي  أبو  مدينة  في  التقديرات  تشير 
الرحالت والتي يتم القيام بها باستخدام املركبات اخلاصة، مقابل 8 في املائة 
معها  املتعاقد  احلافالت  بواسطة  املائة  في   33 و  األجرة،  مركبات  بواسطة 
)كاحلافالت اخملصصة لنقل األطفال أو عمال املياومة(، فضالً عن 15 في املائة 
من الرحالت سيراً على األقدام، و 1 في املائة بواسطة مرافق النقل العام.170 
عدا عن ذلك، تعد مركبات األجرة اخليار الوحيد واألساسي لتنقل األفراد ممن ال 

ميتلكون مركبات خاصة بهم.
رجحت دائرة النقل في أبو ظبي أن تصل نسبة الرحالت التي سيتم القيام 
بها بواسطة املركبات اخلاصة إلى 59 في املائة بحلول عام 2030، وذلك مقابل 
20 في املائة من الرحالت والتي سيتم القيام بها بواسطة مرافق النقل اجلماعي، 
حيث تستغرق الرحالت من النوع األول نحو 85 دقيقة في املتوسط. عالوة على 
تضمنت  فقد  اإلمارة،  في  النقل  باحتياجات  املتصلة  التوقعات  وضمن  ذلك، 
اخلطة الرئيسية للنقل البري دعوة لتنفيذ مشاريع استثمارية بتكلفة إجمالية 
تصل إلى 300 مليار درهم )86 مليار دوالراً( إلنشاء نظام للنقل بحيث يتألف 
من خطوط أحادية ضمن مساحة 131 كيلومتراً، و 340 كيلومتراً من خطوط 

القطار اخلفيف )الترام(، وإنشاء خطي مترو على األقل للعمل ضمن 40 محطة 
نقل، إضافة إلى نظام احلافالت املغذية والتي تعمل ضمن مسارات مخصصة في 
أكثر الطرق ازدحاماً، وتطوير مرافق الراجلني، ونظام "النقل الفردي السريع"، وهو 
الذي ميثل نظاماً الستخدام مركبات كهربائية صغيرة.171 كما سيعمل مجلس 
التخطيط العمراني على تعزيز مشاريع التطوير اخلاصة بقطاع النقل املشترك 
ضمن اثنني من مراكز املدينة، أولهما منطقة وسط املدينة، بينما يقع الثاني في 
منطقة العاصمة اجلديدة، حيث يشكل ذلك أحد األهداف التي يسعى اجمللس 
لتحقيقها للتخفيف من حدة االختناقات املرورية. كما تأمل املدينة أن تساهم 
هذه االستثمارات في خفض عدد الرحالت باستخدام املركبات اخلاصة بنسبة 
43 في املائة باإلضافة لزيادة نسبة الرحالت باستخدام نظام النقل العام بنحو 

41 في املائة بحلول عام 2030. 172 
ثمة العديد من التحديات أمام اجلهود املبذولة لتطوير قطاع النقل املشترك، 
وذلك في ضوء معدالت االعتماد على املركبات اخلاصة في الوقت احلاضر، إال أن 
النساء،  من  كل  قبل  من  وبخاصة  كبيراً  ترحيباً  تالقي  سوف  التوجهات  هذه 
أنها ال  أو  ال متتلك مركبات خاصة  التي  الوافدة  والعمالة  الفقيرة،  والشرائح 
تستطيع حتمل تكاليف استخدام مركبات األجرة. عدا عن ذلك، فال بد من أن 
تتمكن املبادرات التي يتم تنفيذها في قطاع النقل العام من جتاوز التحديات 
اخلاصة وسهولة استخدامها،  املركبات  بانخفاض تكلفة استخدام  املتمثلة 
حافالت  باستخدام  املرتبطة  العيب  ثقافة  جتاوز  من  متكنها  ضرورة  عن  فضالً 

النقل املشترك.

السالمة على الطرق

تتميز شبكات الطرق املنشأة في دول اخلليج مبعايير السالمة النسبية إذا ما 
قورنت بالشبكات املنشأة في الدول العربية األخرى، باستثناء البحرين، والتي 
سجلت معايير أدنى من تلك التي تتمتع بها الدول ذات األنظمة اإلقتصادية 
املتقدمة، وجتدر اإلشارة إلى هذه امليزة التي تتمتع بها هذه الدول على الرغم 
ارتفاع معدالت استخدام املركبات اخلاصة. إال أن أسوأ معدالت السالمة  من 
على الطرق قد برزت في كل من السعودية واإلمارات، وذلك في ضوء تسجيل 
اإلمارات  سجلت  بينما  مدينة جدة لنحو 200 حادث يومياً في عام 2007، 173 
في  أما  العالم.174  مستوى  على  الطرق  حوادث  لوفيات  معدل  أعلى  تاسع 
والتي   ،2000 عام  منذ  ارتفاعها  الطرق  حوادث  وفيات  معدالت  واصلت  عمان، 
يتم  لم  ما  والسعودية  قطر  من  كل  في  املسجلة  املعدالت  تتجاوز  أن  يرجح 
اتخاذ التدابير الالزمة لتحسني مستويات السالمة على الطرق. كما سجلت 

البحرين معدالت متزايدة أيضاً من وفيات حوادث الطرق. 175 
ملستويات  مدن  بضعة  تسجيل  عن  فضالً  املدن،  في  الطرق  حوادث  تتركز 
عالية من حوادث املركبات بشكل خاص، فعلى سبيل املثال، بلغ معدل احلوادث 
املعدالت  أضعاف   3.6 نحو  الكويتية  اجلهراء  محافظة  في  املؤذية  أو  املميتة 
التي مت تسجيلها في محافظة الكويت، وذلك على الرغم من تساوي معدالت 

الكثافة السكانية في كل منهما.176 
تسفر حوادث املركبات عن نحو ثلثي إلى ثالثة أرباع معدالت الوفيات املسجلة، 
بينما تنجم النسبة املتبقية عن حوادث املشاة وراكبي الدراجات، وضمن هذا 
اإلطار، سجلت مدينة جدة في عام 2007 ما مجموعه 1200 حادثاً بني املشاة، مبا 
في ذلك 12 في املائة والتي أسفرت عن خسائر في األرواح.177 كما تعزى معظم 
احلوادث من الناحية النظرية إلى السرعة الزائدة وعدم التقيد بالقواعد املرورية، 
أو عدم تطبيقها. بيد أن النقطة األهم هنا تتمثل في تخطيط شبكات الطرق 
السريعة، حيث  بالطرق  ويحيطها  السكنية  األحياء  يعزل  املدن بشكل  داخل 
يساهم التصميم الضعيف لكل من شبكات الطرق، وممرات الراجلني، واألرصفة 
في جعل املشاة أكثر عرضة للمخاطر، ممن عادة ما يكونون من الشرائح الفقيرة. 
وتعتزم العديد من دول اخلليج العمل على حتسني مستويات السالمة والراحة 
في شبكات الراجلني، وذلك كجزء من اخلطط التي تنفذها في قطاع النقل. كما 
عملت هيئة الطرق واملواصالت في دبي على إدخال معايير السالمة، باإلضافة 
لتطوير مرافق شبكات الراجلني، وإطالق حملة توعية واسعة النطاق بهدف احلد 
من احلوادث، والتي بلغت ما مجموعه 300 حادثاً في عام 2007، وقد  أسهمت هذه 
اجلهود املبذولة في خفض نسبة احلوادث بني هذه اجملموعة بنحو 33 في املائة منذ 

عام 2008 وحتى عام 2009، وبنحو 23 في املائة أيضاً في عام 2010. 178
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أبراج الكويت، أحد أبرز املعالم في الدولة، والتي تستوعب 4،500 متر مكعب من املياه. 
© جوني داو / شاترستوك.

ندرة موارد املياه ونظم إدارتها

ندرة تعد  من  تعاني  التي  املناطق  أبرز  إحدى  اخلليج  دول  منطقة 
اجلاف  ملناخها  نظراً  وذلك  العالم،  مناطق  معظم  بني  املياه 
مت  وقد  تسجلها.  التي  السكاني  النمو  ملعدالت  املتسارعة  والوتيرة 
والتي  العالم  في  دول  عشرة  أبرز  ضمن  خليجية  دول  خمس  تصنيف 
سجلت أدنى معدالت النصيب الفردي من موارد املياه املتجددة. عدا عن 
اجلوفية  املياه  طبقات  املنطقة  في  احملدودة  املائية  املوارد  فتتضمن  ذلك، 
الشتاء،  موسم  في  األمطار  هطول  بفعل  تتجدد  والتي  الضحلة 
تشكلت  والتي  عمقاً  واألكثر  املتجددة  غير  املياه  لطبقات  باإلضافة 
معدالت  في  منواً  املنطقة  سجلت  آخر،  جانب  من  السنني.  ماليني  قبل 
الكثافة السكانية بنسبة سبعة أضعاف منذ عام 1960، وذلك في ظل 
 336 بنسبة  املياه  استهالك  مستوى  من  الفردي  النصيب  معدل  ارتفاع 
 125 في املائة في الكويت منذ عام 1992 وحتى عام 2010، 179 وبنسبة 
وبنحو   180  ،2008 عام  2006 وحتى  عام  منذ  اإلمارات  دولة  في  املائة  في 
 181  ،2009 عام  2005 وحتى  عام  منذ  مسقط  مدينة  في  املائة  120 في 
 182  .2008 عام  2000 وحتى  عام  منذ  البحرين  في  ذاتها  النسبة  وبنحو 
عن  فضالً  املتاحة،  املوارد  استنزاف  على  عملت  قد  املنطقة  دول  أن  إال 
تتمكن  املاحلة لكي  املياه  بكثافة في منشآت حتلية  توجهها لالستثمار 

املياه. الطلب على  تلبية مستويات  من 
وخدمات  املياه  مرافق  من  كل  في  احلكومية  اإلستثمارات  ساهمت 
الصرف الصحي في حتقيق التوفير شبه الكامل لهذه اخلدمات األساسية 
في جميع أنحاء املنطقة، باستثناء عمان، حيث توجد العديد من األسر في 
كل من املناطق احلضرية ومناطق األرياف والتي ال تزال تواصل اعتمادها على 
آبار وخزانات املياه، وذلك على الرغم من االنتشار الواسع النطاق لشبكات 

توزيع املياه في املدن.  
وفي السعودية، فثمة 1600 منطقة ما بني مدينة، وبلدة، وقرية، والتي 
تتمتع بخدمات شبكات توزيع املياه، بينما ال تزال هنالك نحو 4060 قرية 
والتي يعتمد سكانها على خزانات املياه.183 أما في مدينة جدة، فإن نسبة 
املساكن التي تتمتع بإمدادات مباشرة ملوارد املياه لم تتجاوز 25 في املائة، 
وذلك على الرغم من تغطية شبكة املياه لنحو 95 في املائة من املساحة 
اإلجمالية للمدينة. عدا عن ذلك، فتعتمد املساكن في كل من املناطق ذات 
قد  والتي  املياه،  نقل  صهاريج  على  العشوائية  واألخرى  املنخفض  الدخل 
تصل تكلفة خدماتها إلى 150 في املائة من تكلفة إمدادات املياه املنقولة 

عبر األنابيب.184

الشكل 44: معدل النصيب الفردي من إمدادات املياه املتوفرة 
واملسحوبة

املرجع: اإلحصائات املائية الصادرة عن الفاو 2007 باستثناء معدل اإلستهالك في 
الكويت من بيانات عام 2002
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في  املياه  من  الواحد  املكعب  املتر  تكلفة  تراوحت  يعادل 1.90 دوالراً(.187 كما 
كل من مدينتي الرياض واملنامة ما بني 0.03 و 0.07 دوالراً على التوالي.188 من 
الدعم،  ومعدالت  املياه  إلمدادات  مماثلة  تكاليف  الكويت  سجلت  آخر،  جانب 
بينما بلغت نسبة الدعم احلكومي للمياه ما يعادل 2.4 في املائة من إجمالي 
ثانية، سجلت دول املنطقة معدالت  الناجت احمللي في عام 2002. 189 من ناحية 
في  املائة  في   23 بلغت  والتي  املياه،  من  الفاقد  صعيد  على  أيضاً  مرتفعة 
املائة في قطر وعمان، و 38  املائة في السعودية، و 35 في  البحرين، و 28 في 
دول  أية مدينة في  إلى عدم وجود  اإلشارة  في املائة في الكويت.190 كما جتدر 
اخلليج والتي تتقاضى أية رسوم مقابل عمليات معاجلة مياه الصرف الصحي.

لوحظ تزايد اعتماد دول اخلليج العربي على املياه احملالة لتلبية معدالت الطلب 
املتزايدة، حيث باتت هذه الدول حتظى بالصدارة على صعيد تكنولوجيا حتلية 
املياه، وقد بلغت نسبة اعتماد قطر على هذا النوع من املياه نحو 99 في املائة 
من مجمل إمداداتها، مقابل 97 في املائة في مدينة جدة، و 60 في املائة في كل 
من مدينتي الكويت والرياض.191 إضافة لذلك، سجلت اإلمارات منواً متزايداً في 
معدالت استخدام املياه احملالة والتي بلغت 450 في املائة منذ عام 2000 وحتى 
عام 2008، عدا عن توجه الدولة في عام 2010 إلنفاق نحو 800 مليون دوالراً على 
عمليات حتلية املياه، حيث يرجح ارتفاع هذه التكلفة لكي تصل إلى 3.2 ملياراً 

بحلول عام 2016 لتلبية الطلب املتزايد على إمدادات املياه.192
الغسيل،  من  كالً  احملالة  املياه  إم��دادات  معظم  إستخدامات  تضمنت 
بينما  الغولف،  مالعب  والستخدامات  السباحة  حمامات  وتعبئة  والتنظيف، 
الشرب.  ألغراض  املعبأة  املعدنية  املياه  استخدام  األفراد  من  العديد  يفضل 

النفط والغاز ومخزون املياه اجلوفية. 

الالزمة  اخلطط  إعداد  في  ظبي  أبو  حكومة  شرعت 

لزيادة مخزون املياه اجلوفية لالستخدامات الطارئة والتي 

للمخزون  احلالي  املعدل  من  بدالً  يوماً،   90 ملدة  تكفي 

والذي ال يكفي ألكثر من ثالثة أيام. ووفقاً لبيانات هيئة 

مشروع  تنفيذ  على  تعمل  والتي  ظبي،  أبو   - البيئة 

مليار   18.37( دوالر  مليارات   5 تبلغ  إجمالية  بتكلفة 

درهم(، فإن تقنية احلقن االصطناعي للمياه في اخلزانات 

من  الفائضة  الكميات  سحب  على  تنطوي  اجلوفية 

اآلبار  باستخدام  بها  اخلزان  وإمداد  والعذبة  احملالة  املياه 

استكمال  ولدى  آخر،  جانب  من  الترشيح.  أحواض  أو 

التخزين  املشروع بحلول عام 2013، فسوف تبلغ طاقة 

نحو 26 مليون متراً مكعباً والتي سيتم استغاللها من 

كما  فقط.  الطوارئ  حاالت  في  التوزيع  شبكات  خالل 

أثبتت تقنية التخزين اجلوفي فعاليتها باملقارنة مع كل 

على  املترتبة  والبيئية  واالقتصادية،  الصحية،  اآلثار  من 

التخزين السطحي. 

لتحلية  محطة  مشروع  تنفيذ  على  الهيئة  تعمل 

ستعمل  والتي  والشرقية  الغربية  منطقتي  في  املياه 

كما  الشمسية.  الطاقة  جتميع  تقنية  باستخدام 

العكسي  بالتناضح  األغشية  تقنية  استخدام  سيتم 

باستخدام أغشية مطورة للمرة األولى في هذه احملطة، 

حيث ستتمكن من تشغيل النظام بتركيز يتجاوز إمداد 

الطاقة الشمسية بنحو 1500 ضعفاً، أو ما يعادل ثالثة 

أضعاف مستويات تركيز الطاقة الشمسية املولدة من 

األلواح الشمسية القائمة حالياً. 

في  املياه  لتحلية  محطات  عشر  أكبر  ضمن  ومن 

باإلضافة  اإلمارات  دولة  في  منها  خمس  توجد  العالم، 

اخلليج.  دول  مختلف  في  منتشرة  أخرى  محطات  ألربع 

كيلومتر  كل  تغطي  التي  الشمسية  الطاقة  أن  كما 

مربع في منطقة املينا تعادل نحو 1.5 مليون برميالً من 

النفط اخلام سنوياً. إال أنه وفي ظل التوفر األكبر للطاقة 

الشمسية، فسوف تنشأ حاجة أكبر إليجاد موارد املياه 

العذبة واملستدامة والتي تعد أكثر سالمة من الناحية 

البيئية واألكثر جدوى من حيث التكلفة.

الصندوق 21 : اإلستجابات الرامية ملعاجلة نقص املياه في دولة اإلمارات العربية املتحدة

محطة لتحلية املياه في دبي، اإلمارات العربية املتحدة. © شاو يوي / شاترستوك

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  احلكومات  تعمل 

على فرض مختلف التدابير الالزمة للحفاظ على موارد 

حتلية  محطات  إنشاء  على  لتركيزها  وباإلضافة  املياه، 

أيضاً  بدأت  فقد  الصحي،  الصرف  مياه  ومعاجلة  املياه 

باعتماد البدائل اخملتلفة للحيلولة دون استنزاف مصادر 

تتخذ مرافق الصرف الصحي املطورة، منط نظم الصرف الصحي املنشأة في 
املناطق احلضرية، أو منط صهاريج الصرف الصحي املغلقة. كما تفتقر معظم 
مدن دول اخلليج ألنظمة تصريف املياه، وتعمل صهاريج الصرف الصحي املغلقة 
وصهاريج التفريغ على جمع اخمللفات مرة كل بضعة أسابيع، حيث متتلك دبي 
نحو 4 آالف صهريج من هذا النوع، بينما لم يتم تسجيل سوى 22 في املائة من 
مجمل املناطق البلدية في السعودية والبالغ عددها 106 مناطق والتي متتلك 
املرافق اخلاصة بخدمات الصرف الصحي، وتقدر نسبة املياه العادمة التي تتم 
معاجلتها من خالل هذه األنظمة بحيث تصل إلى املستويات املطلوبة إلعادة 
املياه  وزارة  تقديرات  أخرى، فتشير  ناحية  الثلث فقط. من  بنحو  استخدامها 
تبلغ  إجمالية  بقيمة  الدولة ملشاريع استثمارية  تنفيذ  إلى ضرورة  والكهرباء 
مشاريع  لتنفيذ  باإلضافة  الصحي،  الصرف  شبكات  لتطوير  دوالراً  مليار   20
مياه  مبعاجلة  اخلاصة  املرافق  إلنشاء  دوالراً  مليار   17 بقيمة  أخرى  استثمارية 

الصرف الصحي على مدى األعوام العشرين املقبلة.185
ألعلى  اخلليج  دول  تسجيل  في  هذه  احلكومي  الدعم  أشكال  ساهمت 
معدالت النصيب الفردي من استهالك املياه في العالم بأسره، وضمن إطار من 
املقارنة ما بني مستويات االستهالك اليومي والتي تراوحت ما بني 150 و 250 
لتراً في االقتصادات املتقدمة، فقد بلغ معدل النصيب الفردي من استهالك 
مدينة  في  أما  السعودية.186  في  لتراً   250 مقابل  لتراً،   400 قطر  في  املياه 
سعودياً  رياالً   0.15 املياه  من  الواحد  املكعب  املتر  تكلفة  بلغت  فقد  جدة، 
املترتبة على  التكاليف  بالرغم من  وذلك  )0.04 دوالراً( ألول 100 متر مكعب، 
ما  )أو  رياالت   7 والبالغة  احلكومة  تتكبدها  والتي  واإلمداد  اإلنتاج  عمليات 
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املياه  إضافة لذلك، فقد لوحظ االنخفاض احلاصل في تكلفة عمليات حتلية 
إنشاء محطات  أبو ظبي على صعيد  أن جتربة مدينة  الزمن، كما  املاحلة مبرور 
حتلية املياه التي تعمل بالطاقة الشمسية في 30 موقعاً موزعاً في مختلف 
على  الطلب  مستويات  من  أكبر  بشكل  احلد  في  تساهم  قد  اإلمارة  أنحاء 
مصادر الطاقة في املستقبل. إال أن اآلليات املتبعة للتخلص من األمالح الناجتة 
عن عمليات حتلية مياه البحر تؤثر وبشكل متزايد على البيئة البحرية، فضالً 
عن دورها في زيادة معدل ملوحة التربة الساحلية، وهو األمر الذي اضطر بعض 

املزارعني في املناطق الساحلية للتخلي عن أراضيهم.193
توجهت احلكومات في املنطقة إلعادة تقييم آليات إدارة موارد املياه، باإلضافة 
للتوجهات األخرى والرامية العتماد اإلستراتيجيات املستدامة الستخدام املياه، 
والتي تتمثل أبرزها في توسيع نطاق قدرة محطات حتلية املياه وحتسني مرافق 

خدمات جمع املياه.
وضمن املساعي الرامية لتنفيذ اخملطط الوطني الشمولي للمياه )لألعوام 
 – 2011( للدولة  الثامنة  اخلمسية  اخلطة  نصت  عمان،  في   )2020  – 2000
إنشاء 10 خزانات  واملياه صالحية  للكهرباء  العامة  الهيئة  2016( على منح 
بها،  احمليطة  واملناطق  مسقط  مدينة  في  الطارئة  لالستخدامات  للمياه 
توزيع  وتوسعة نطاق شبكات  املياه،  ذلك في تخزين  الهدف من  يتمثل  حيث 
أربع واليات من أصل ثمانية، وتوسعة نطاق  املرتفعة في  وبناء اخلزانات  املياه، 
محطة الغبرة لتحلية املياه، وإنشاء محطة متنقلة وفائقة السرعة لتحلية 
املياه بطاقة استيعابية تبلغ مليون غالوناً من املياه. كما تأمل الهيئة حتقيق 
كاحتياطي  عليها  واحلفاظ  املستخدمة  اجلوفية  املياه  كميات  خفض  هدف 

إستراتيجي لدى تعزيز إمكانات عمليات التحلية ومرافقها.
قيمتها  تقدر  استثمارية  مشاريع  تنفيذ  على  قطر  وباملثل، فسوف تعمل 
بنحو 0.75 مليار دوالراً إلنشاء خزان ضخم ألغراض تخزين كميات املياه التي 
من  الطارئة.  احلاالت  في  استغاللها  أجل  من  أيام  سبعة  إلستهالك  تكفي 
جوفي  خزان  إلنشاء  مشروع  بتنفيذ  ظبي  أبو  في  السلطات  باشرت  جهتها، 
زيادة  السعودية  أحرزت  فيما  90 يوماً،  ملدة  تكفي  التي  املياه  كميات  لتخزين 
في معدالت إنتاج املياه احملالة من 7.65 مليون متراً مكعباً في عام 1980 إلى 

1.096.7 مليوناً في عام 2009. 194
عبر  الطلب  مستويات  من  احلد  إلى  تهدف  والتي  أخرى  إستراتيجية  توجد 
تنفيذ اإلصالحات الالزمة على صعيد كل من الرسوم املفروضة على خدمات 
عكس  من  قطر  متكنت  اإلطار،  هذا  املستهلك. وضمن  وتوعية  املياه  إمدادات 
وذلك من خالل فرضها  املياه،  اجملاني إلمدادات  بالتوفير  إستراتيجيتها اخلاصة 
عالوة  مكعب.195  متر  لكل  1.20 دوالراً  بلغت  والتي  الرسوم  مستويات  ألعلى 
واملياه في مدينة مسقط  للكهرباء  العامة  الهيئة  تعمل  ذلك، فسوف  على 
املياه  إمدادات  كفاءة  مستويات  لتحسني  مياه  عداد  ألف   30 استبدال  على 
املؤسسات  فتعمل  اإلمارات،  في  أما  املستهلكة.  املعدالت  احتساب  وآليات 
العامة على إدارة كالً من خدمات املياه والطاقة بشكل مشترك، إال أنه يرجح 
عن  فضالً  اخلدمات،  هذه  على  املفروضة  الرسوم  في  واضحة  زيادة  تسجيل 
التوقعات التي تشير إلى احتمالية ارتفاع أسعارها في مدينة دبي بنسبة 15 

في املائة بحلول عام 2011. 196
اإلطالق، عدا  واسع على  اهتمام  أي  تالق  لم  الهامة  التدابير  بأن هذه  يبدو 
االضطرابات  ملوجهة  الرامية  املساعي  ضوء  في  تنفيذها  تأجيل  إمكانية  عن 
السلطات  تعمل  كما  األوسط.  الشرق  منطقة  في  الناشئة  االجتماعية 
العامة املسؤولة عن قطاعي إمدادات املياه والطاقة في كل من دبي وأبو ظبي 
على رعاية العديد من احلمالت الرفيعة املستوى والتي تهدف إلدارة مستويات 
الطلب. إضافة لذلك، فقد أشارت إحدى الدراسات إلى إمكانية جتنب مدينة 
لتحلية  ومحطة  الطاقة  لتوليد  محطتني  إنشاء  مشاريع  تنفيذ  ظبي  أبو 
املياه في حال عملها على زيادة معايير الكفاءة في املساكن، وتطوير حمالت 

التوعية، وتعزيز متطلبات نظم العزل والتبريد ضمن كودات البناء. 
احمللية،  الزراعة  معدالت  خفض  إلى  تهدف  والتي  ثالثة  إستراتيجية  وثمة 
اخلليج،  دول  في  املياه  إمدادات  من  املائة  93 في  60 و  بني  ما  تستهلك  والتي 
الشعير،  إلنتاج  احلكومي  الدعم  رفع  ففي عام 2003، أعلنت السعودية عن 
إنتاج جميع احملاصيل كثيفة االستخدام للمياه  باإلضافة لعزمها على وقف 
بحلول عام 2016، مبا في ذلك محاصيل القمح، وذلك مبوجب املرسوم الذي مت 

إصداره في عام 2008. 197

تعد هذه السياسات ذات تأثير بالغ على سياسات األمن الغذائي الوطنية، 
املياه  إلمدادات  احمللي  الدعم  أشكال  ملقايضة  الدول  توجه  ظل  في  وذلك 
استخدام  إلعادة  للدول  املتزايد  التوجه  لوحظ  كما  الغذائية.  املواد  بدعم 
وتعمل  املواقع وألغراض صناعية،  العادمة، ومعظمها ألغراض تصميم  املياه 
الكويت على معاجلة 60 في املائة من إجمالي املياه العادمة،198 بينما تعمل 
مدينة أبو ظبي على إعادة استخدام 60 في املائة من إجمالي املياه العادمة 

املعاجلة، والتي تشكل 4 في املائة فقط من إجمالي االستهالك املائي.199 ، 200

تغير املناخ

احلرارة،  درجات  متوسط  ارتفاع  إلى  عام  بشكل  املناخية  النماذج  تشير 
باإلضافة إلى تدني معدالت هطول األمطار أو زيادتها، وحدوث الفيضانات في 
دول مجلس تعاون اخلليج العربية، وذلك اعتماداً على موقع كل منها. بيد أن 
تغير املناخ سوف يؤدي إلى خفض إمدادات املياه بشكل أكبر على املدى البعيد، 
تكاليف  وارتفاع  البحار،  مياه  حتلية  على  االعتماد  زيادة  في  لدورها  باإلضافة 
إمدادات الطاقة، عدا عن خفض معدالت إمدادات املياه املتاحة للقطاع الزراعي، 
ونشوء املزيد من املوجات احلارة. وضمن إطار من املقارنة مع الوضع السائد في 
عام 1957، مت تسجيل ارتفاع في متوسط درجات احلرارة خارج مدينة الكويت 
مبعدل 1.5 و 2 درجة مئوية، إضافة إلى تزايد معدالت التصحر الناشئة سنوياً 
الكويت.201  دولة  في  األراضي  من  مربعاً  كيلومتراً   300 بلغت  مساحة  ضمن 
ارتفاعاً  الكويت  خليج  في  السطحية  البحر  مياه  حرارة  درجة  سجلت  كما 
بثالث  أسرع  مبعدل  أي  الزمن،  من  الواحد  العقد  خالل  مئوية  0.6 درجة  بنحو 
مرات باملقارنة مع املتوسط العاملي، حيث يعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل، 
مبا في ذلك تغير املناخ، وتغير اجتاهات الرياح والتيارات املائية، وعمليات توليد 

الطاقة وحتلية مياه البحر.202
دول  في  الساحلية  املناطق  في  املساكن  على  الطلب  مستوى  ارتفاع  إن 
باإلضافة  األراضي،  استصالح  عمليات  لنشوء  أدى  قد  اخلليج  تعاون  مجلس 
التربة املاحلة واجلزر الصغيرة اجملاورة لها، مما أسفر  الستخدام املسطحات ذات 
املنخفضة  الساحلية  املناطق  في  السكانية  الكثافة  معدالت  تزايد  عن 
العواصف  ظواهر  الستيعاب  الالزمة  الساحلية  املساحات  لتضاؤل  باإلضافة 
املنظمة في  اجملتمعات غير  العديد من  نشوء  أيضاً  لوحظ  والفيضانات. كما 

املناطق املعرضة خلطر الفيضانات والتي تقع بالقرب من األودية ومنابع املياه.
إن حدوث ارتفاع في منسوب مياه البحر مبعدل متر واحد ميكن أن يسفر عن 
انغمار نحو 3 في املائة من األراضي القطرية، مقابل 1 في املائة من األراضي 
في  املائة  في   13 إلى  األراضي  هذه  انغمار  نسبة  ستصل  بينما  الكويتية، 
البحر مبعدل  ارتفاع منسوب مياه  الكويت في حال  املائة في  قطر203 و 3 في 

خمسة أمتار.204 
من  املائة  في   50 من  أكثر  على  تنعكس  قد  الناشئة  التغيرات  هذه  إن 
إجمالي الكثافة السكانية في كل من دول قطر، والبحرين، واإلمارات.205 أما 
في السعودية، تقطن نحو 50 في املائة من إجمالي الكثافة السكانية على 
بعد 100 كيلومتراً من الساحل، بينما تقع كل من مدن الدمام، وراس تنورة، 
جدة،  مدن  من  كل  تقع  حني  في  الشرقي،  الساحل  على  واخلافجي  واجلبيل، 
الساحلية  املدن  هذه  تعد  حيث  الغربي،  الساحل  على  وجازان  وينبع  ورابغ، 

األكثر عرضة للمخاطر.206
قيام  ضرورة  إلى   2009 عام  في  اجلوية  لألرصاد  العاملية  املنظمة  أشارت 
التوقعات  ضوء  في  وذلك  الفيضانات،  مياه  لصد  حواجز  بإنشاء  البحرين 
التي ترجح ارتفاع منسوب مياه البحر مبعدل يتراوح ما بني 20 و 60 سنتمتراً 
للتصدي  الرامية  جهودها  البحرين ضمن  عملت  بحلول عام 2100. 207 كما 
والتي  الكوارث  ملواجهة  الوطنية  اللجنة  تشكيل  على  التحديات  لهذه 
يتم  بحيث  اململكة  في  احلديثة  اإلنشائية  للمشاريع  إضافية  شروطاً  حددت 

تصميمها مبا يتماشى وإمكانية مواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر.208
كيلومتراً،   1300 نحو  اإلمارات  دولة  الساحلية في  املناطق  بلغت مساحة 
من  وأكثر  السكانية  الكثافة  مجمل  من  املائة  في   85 نحو  لتركز  باإلضافة 
سطح  مستوى  فوق  أمتار  بضعة  بعد  على  العامة  املرافق  من  املائة  في   90
فقد  الظاهرة،  بهذه  للدولة  البالغ  التأثر  ظل  وفي  آخر،  جانب  من  البحر.210 
على  تصادق  والتي  العربية  اخلليج  دول  كبرى  بني  من  دولة  أول  اإلمارات  كانت 
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الشكل 45: توقعات مناذج املناخ اإلقليمية في دول مجلس تعاون اخلليج العربية في عشرينيات وأربعينيات و سبعينيات األلفية 
اجلديدة باملقارنة مع تسعينيات القرن املاضي209
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حجم املدينة

النسبة املئوية ملعدالت الكثافة السكانية
احلضرية في املناطق الساحلية املنخفضة

ش

٠                   ١,٠٠٠          ٢,٠٠٠كم

بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ في عام 
2005. كما أعلنت هيئة البيئة في أبو ظبي عن توقعاتها في عام 2009 حول 
اآلثار احملتملة للسيول الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر.211 إضافة لذلك، 
أشارت خطة أبو ظبي لعام 2030 إلى ضرورة وضع خطة بيئية متكاملة إلدارة 
املناطق الساحلية،212 باإلضافة العتماد التدابير الالزمة للتخفيف من تأثيرات 

اجلزر احلرارية.213
سجلت سلطنة عمان أكثر من 50 في املائة من مجمل كثافتها السكانية 
ومنطقة  مسقط  مدينة  في  الساحلية  املناطق  امتداد  على  استقرت  والتي 
الباطنة.214 كما كان إعصار غونو في عام 2007 أقوى إعصار مداري تشهده 
بالظروف  سواحلها  تأثر  مدى  إلدراك  الدولة  في  املسؤولني  دفع  مما  الدولة، 

املناخية املتطرفة.215
عملت احلكومة على إنشاء وزارة مستقلة للبيئة والشؤون املناخية والتي 
تتولى مهام تقييم اخملاطر، باإلضافة إلنشاء شبكة جوية هيدرولوجية لرصد 
املنشأة  باملشاريع  خاصة  توجيهية  مبادئ  وضع  جانب  إلى  األمطار،  مقاييس 
إلى عدم كفاية  الدراسات  للفيضانات. كما تشير هذه  املعرضة  املناطق  في 
الشبكات  قدرة  لعدم  إضافة  احلضرية  املناطق  في  الصحي  الصرف  شبكات 

املشتركة على مواجهة الفيضانات.

األمن الغذائي

معدالت  لنمو  متسارعة  وتيرة  العربية  اخلليج  تعاون  مجلس  دول  سجلت 
الطلب الغذائي، وذلك بالرغم من ترجيح مناذج التغيرات املناخية ملزيد من التراجع 
في إنتاج احملاصيل، حيث يعزى ذلك الطلب إلى معدالت النمو السكاني املتزايدة 

الشكل 46: املدن املعرضة الرتفاع منسوب البحار في دول 
مجلس تعاون اخلليج 216
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وارتفاع مستويات الدخل، وتعمل هذه الدول في الوقت احلاضر على استيراد 
ما بني 60 و 90 في املائة من مجمل مواردها الغذائية.217 كما بلغت التكلفة 
اإلجمالية للمواد الغذائية املستوردة في دول اخلليج نحو 10 مليارات دوالر 
في عام 2007، والتي شكلت 70 في املائة من مجمل الواردات الغذائية في 
املنطقة العربية لذلك العام، ونحو ضعف الواردات املسجلة في عام 2004. 
أتاحت الفوائض املالية للحكومة العمل على رفع أجور موظفي القطاع 
إنفاق  نسبة  أن  حيث  للغذاء،  الكبير  الدعم  على  للحفاظ  باإلضافة  العام 
كل من الكويت والسعودية على الدعم الغذائي في عام 2007 لم تتجاوز 
على  منهما  لكل  احمللي  الناجت  إجمالي  من  املائة  في   0.1 و   0.2 نسبته  ما 
املتاح  الدعم  معدالت  بزيادة  امللك  تعهد  فقد  البحرين،  في  أما  التوالي.218 
للمواد الغذائية بنسبة 50 في املائة في عامي 2011 و 2012 لكي تبلغ 175 
مليون دوالراً سنوياً، أو ما يعادل 0.8 في املائة من إجمالي الناجت احمللي، وذلك 

في أعقاب االحتجاجات الناشئة في البالد في عام 2011. 219
الدول  في  الزراعي  القطاع  في  بكثافة  لالستثمار  املنطقة  دول  شرعت 
اجملاورة لها من الناحية اللوجستية، والتي تتمتع بروابط ثقافية وسياسية 
مع دول اخلليج، وذلك نتيجة للزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء العاملي والتي 
بلغت 25 في املائة في عام 2008، 220. كما مت التركيز بشكل خاص على دول 
مثل السودان وتركيا والتي متتلك العديد من موارد املياه غير املستغلة فضالً 
مساحات  اإلمارات  دولة  وتدير  الالزمة،  التحتية  البنية  ملرافق  افتقارها  عن 
واسعة من األراضي الزراعية في كل من محافظات اخلرطوم، واجلزيرة، والنيل 
السودانية منذ عام 2010 والتي جتاوزت ما مجموعه  احملافظات  وغيرها من 
2800 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل 35 في املائة من املساحة اإلجمالية لدولة 

اإلمارات، والتي تتجاوز أيضاً املساحة اإلجمالية ألراضيها الزراعية.221
تدرك دول مجلس تعاون اخلليج بأن بعض الدول التي تستثمر بها هي دول 
الغذائية  املساعدات  على  حصولها  عن  فضالً  ذاتها،  بحد  للغذاء  مستوردة 
في  تساهم  سوف  االستثمارية  املشاريع  هذه  فإن  ولذلك،  أخرى،  دول  من 
والسياسي  االجتماعي  واالستقرار  الغذائي  األمن  مستويات  من  كالً  تعزيز 
وضمن  اخلليج222  لدول  كافية  لصادرات  توليدها  عن  فضالً  الدول،  لهذه 
2010 اإلفريقية  املدن  حالة  تقرير  على  أيضاً  اإلطالع  ميكن  السياق،  �هذا 

"The State of African Cities 2010"، الصفحة 56 )والذي ميكن حتميله 
.www.unhabitat.org مجاناً من خالل املوقع اإللكتروني لبرنامج املوئل

إمدادات الطاقة وتلوث الهواء 

على  استثنائية  معدالت  العربية  اخلليج  تعاون  مجلس  دول  سجلت 
صعيد مستويات الطلب على إمدادات الطاقة، وذلك ملا تتسم به املنطقة 
آخر،  جانب  من  احملالة.  املياه  إلنتاج  واحلاجة  احلرارة  درجات  في  ارتفاع  من 
وبالرغم من تكاليف الطاقة الكهربائية والتي بلغت في املتوسط نحو 
0.12 دوالراً لكل كيلو واط في الساعة، إال أن رسوم البيع ال تتجاوز 0.04 
دوالراً تقريباً. كما أعربت جميع الدول في املنطقة عن ترددها إزاء تعديل 
الرسوم املفروضة على إمدادات الطاقة الكهربائية باستثناء دولة اإلمارات، 
حيث عملت هيئة كهرباء ومياه الشارقة على رفع أسعار الكهرباء بشكل 
تشير  التي  التوقعات  من  العديد  لوجود  باإلضافة   ،2009 عام  في  كبير 

الحتمالية توجه العديد من اإلمارات األخرى ضمن هذا االجتاه.
تزايدت معدالت الطلب السنوي على الطاقة في دول اخلليج بنسبة 6 
في املائة في املتوسط.223 عالوة على ذلك، احتلت كل من دول البحرين، 
والكويت، وقطر، واإلمارات للمراتب األولى، والثالثة، والرابعة، واخلامسة 
الكربونية  االنبعاثات  من  الفردي  النصيب  معدل  صعيد  على  األعلى 
املنطقة مجتمعة  دول  تعد  الناشئة في العالم في عام 2007. 224 كما 
مسؤولة عن نشوء نحو نصف إجمالي االنبعاثات الكربونية في العالم 

العربي.
تعمل احلكومات أيضاً على إعداد محافظ جديدة للطاقة والتي تتميز 
لذلك،  إضافة  واملتجددة.  النووية  الطاقة  مصادر  على  األكبر  بالتركيز 
فتعد اإلمارات الدولة األبرز على صعيد التخطيط ملستقبل الطاقة في 
مرحلة ما بعد االقتصاد النفطي، عدا عن اعتبارها أول دولة عربية تعمل 
تهدف  حيث  التجاري،  النطاق  على  النووية  الطاقة  قطاع  تطوير  على 

www.masdar.ae© .اخملطط املقترح ملدينة مصدر في أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة
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الطاقة  مصادر  من  الكهربائية  احتياجاتها  من  املائة  في   25 نحو  توفير  إلى 
محطات  أربع  إنشاء  ملشاريع  إطالقها  عن  عدا   ،2020 عام  بحلول  النووية 
للطاقة النووية بتكلفة إجمالية تبلغ 75 مليار درهم )20 مليار دوالر( والتي 

سيتم االنتهاء من تنفيذها بحلول عام 2020. 
أعلنت احلكومة عن إطالق برنامج "جنم طاقة اإلمارات" في عام 2020 والذي 
الفائقة  التكنولوجيا  ذات  التحتية  البنية  تعزيز مرافق  إلى  تهدف من خالله 
لها  األمثل  االستخدام  وحتقيق  الطاقة  استهالك  مستويات  رصد  أجل  من 
خفض  من  اإلمارات  تتمكن  فسوف  املبادرة،  هذه  جناح  حال  وفي  املباني.  في 

املعدالت اإلجمالية الستهالك الطاقة بنسبة تصل إلى 30 في املائة.225
تعد مدينة "مصدر" إحدى أبرز األفكار وأكثرها جرأة في اإلمارات، وتقع على 
لطاقة  ظبي  أبو  شركة  تتولى  حيث  ظبي،  أبو  مدينة  من  كيلومتراً   17 بعد 
املستقبل، وهي شركة جتارية حكومية مهمة تنفيذ هذا املشروع والذي تتراوح 
الطاقة  تكلفته اإلجمالية ما بني 15 و 30 مليار دوالر، حيث ستكون مصادر 
املتجددة املنشأ الوحيد إلمدادات الطاقة املستهلكة في املدينة، عدا عن املزايا 
األخرى لها والتي تتمثل في إعادة تدوير معظم املوارد املائية، واخمللفات، فضالً 
عن إنشاء ممرات خاصة للمشاة. إن هذه املدينة والتي تهدف الستيعاب نحو 
140 ألف نسمة و 70 ألف يد عاملة سوف تعكس عناصر التصميم املعماري 
التقليدي، باإلضافة إلى العديد من التصاميم املستقبلية، مبا في ذلك املركبات 
الكهربائية. إال أنه وبالرغم من إبداء اإلعجاب بهذا املشروع اإلبداعي، ولكنه 
قد واجه العديد من االنتقادات وذلك نظراً لتوجيهه نحو الشرائح النخبوية، 

عدا عن عزلته اجلغرافية بعيداً عن املناطق احلضرية القائمة.226
تتمتع دول املنطقة بإمكانات عالية في مجاالت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، 
ففي عام 2009؛ أصبحت إمارة أبو ظبي أولى اإلمارات التي تعلن عن حتقيق الهدف 
اخلاص مبجال الطاقة املتجددة، والذي تهدف من خالله إلى توليد نحو 7 في املائة 
من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة املتجددة بحلول عام 2020، كما أعلنت 
اإلمارة عن افتتاح أول محطة للطاقة الشمسية في مدينة مصدر في عام 2009. 
عبر  املتجددة  الطاقة  مصادر  اختبار  عالوة على ذلك، فقد شرعت البحرين في 
استخدام توربينات الرياح والتي تعد مصدراً لنحو 13 في املائة من إمدادات الطاقة 
باإلضافة  املنامة،  مدينة  في  العاملي  التجارة  مركز  في  املستهلكة  الكهربائية 
لتنفيذ مشروع إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، وإعداد دراسة جدوى الستخدام 
مصادر الطاقة الشمسية على نطاق جتاري.227 وفي سلطنة عمان، تعمل الهيئة 
العامة للكهرباء واملياه على إعداد دراسة جدوى إلنشاء أول محطة جتارية للطاقة 

الشمسية في الدولة بطاقة استيعابية تتراوح ما بني 100 و 200 ميغا وات.
تساهم  باتت  قد  اإلنشاء  ومشاريع  املركبات  الستخدام  املتزايدة  املعدالت  إن 
في تفاقم مشكلة تلوث الهواء في املنطقة، مثلما هو احلال في كل من مدن أبو 
مستويات  تزال  وال  والشارقة.228  واملنامة،  والكويت،  وجدة،  ودبي،  والدوحة،  ظبي، 
العاملي  الصحة  احملددة من قبل منظمة  املعدالت  أعلى من  بالهواء  املواد احملمولة 
بني  ما  انخفاضها  الرغم من  وذلك على  املكعب،  للمتر  والبالغة 20 ميكروغراماً 
إلى  أبو ظبي  البيئة في  عامي 1996 و 2006. إضافة لذلك، فسوف تتوجه هيئة 
بالغاز  للعمل  األجرة  ومركبات  العمومية  املركبات  من  املائة  في   20 نحو  حتويل 

الطبيعي املضغوط، إلى جانب إشتراطها التحول نحو استخدام الوقود املنخفض 
الكبريت في جميع املركبات العمومية التي تعمل بالديزل بحلول عام 2012. 229

إدارة اخمللفات الصلبة

تعتبر معدالت النصيب الفردي من إجمالي اخمللفات الصلبة الناشئة في دول 
اخلليج ضمن أعلى املستويات املسجلة في العالم أجمع، والتي جتاوز مجموعها 
عمليات  ومخلفات  الصناعية  اخمللفات  باستثناء  وذلك  سنوياً،230  طناً  17 مليون 
ارتفاعاً  البحرين  سجلت  ذلك،  على  عالوة  اخلطرة.  واخمللفات  والهدم،  اإلنشاء 
 1.6  -  1.3 من  يومياً  الناشئة  الصلبة  اخمللفات  من  الفردي  النصيب  معدل  في 
كيلوغراماً في أواخر فترة التسعينيات إلى نحو 2.7 في عام 2007. 231 أما في دبي، 

فتسجل هذه املعدالت زيادة سنوية بنسبة 15 في املائة.232
وتبعاً للبلد املعني، يتم توفير اخلدمات من قبل البلديات، أو من خالل الشراكات 
القائمة ما بني القطاعني العام واخلاص، أو من خالل الشركات اخلاصة التي تعمل 
واألكثر  األبرز  الوسيلة  الصحية  املطامر  تعد  كما  كلي.  بشكل  توفيرها  على 
أو  احمللية  السلطات  قبل  من  تدار  ما  عادة  والتي  اخمللفات،  من  للتخلص  شيوعاً 
الوطنية. أما فيما يتعلق بعمليات التسميد وإعادة التدوير؛ فيتم تنفيذها على 
نطاق محدود للغاية، وذلك في ظل غياب أسواق إعادة االستخدام املنزلي مما يجعل 

عمليات إعادة التدوير مبثابة عمليات غير مربحة باملقارنة مع عمليات الطمر.
القدرة  فاقت  قد  الصلبة  اخمللفات  نشوء  معدالت  لزيادة  املتسارعة  الوتيرة  إن 
االستيعابية ملدافن اخمللفات، مما يشكل حتدياً هاماً أمام الدول التي تعاني من ندرة 
والكويت، حيث شهدت األخيرة بلوغ 13 مدفناً من أصل 16  كالبحرين  األراضي 
ألقصى معدالت الطاقة االستيعابية والتي مت إغالقها بشكل نهائي. كما مت رصد 
والبحرين،  اإلمارات  عمليات مخالفة والتي متثلت في إغراق اخمللفات في كل من 

األمر الذي أسفر عن تدمير احلياة البحرية.233
للتخلص  تهدف  عملية  اإلمارات  حكومة  اعتمدت  املمارسات،  هذه  وملواجهة 
تام، حيث مت اشتراط تصنيع  البالستيكي بشكل  التسوق  أكياس  من استخدام 
قابلة  مواد  من  الدولة  أنحاء  شتى  في  املصنوعة  البالستيكية  األكياس  جميع 

للتحلل، وذلك بحلول نهاية عام 2012.
وتهدف مدينة دبي إلنشاء محطة خاصة حلرق اخمللفات ألغراض توليد الطاقة، 
والتي تبلغ طاقتها االستيعابية اليومية ما مجموعه 6 آالف طن.234 ونظراً لنشوء 
والبناء؛  الهدم  مشاريع  جراء  الدولة  في  اخمللفات  إجمالي  من  املائة  في   56 نحو 
الهدم  نفايات  تدوير  إعادة  مصنع  افتتاح  عن  مؤخراً  ظبي  أبو  مدينة  أعلنت  فقد 
وإعادة  اخمللفات  ملعاجلة  للبيئة  صديقة  تقنيات  باستخدام  يعمل  والذي  والبناء 
أكبر  أحد  املصنع  هذا  يعد  كما  لالستخدام.  قابلة  جديدة  مواد  إلنتاج  تدويرها 
نحو  األولية  اإلنتاجية  طاقته  بلغت  حيث  تطوراً،  وأكثرها  املنطقة  في  املصانع 

5 آالف طن يومياً، والتي يرجح أن تصل إلى 15 ألف طن يومياً في مرحلة الحقة.

الظروف املعيشية ونوعية احلياة

الرامية لتحسني  توجهت املدن في املنطقة لتنفيذ العديد من املساعي 
الظروف املعيشية ونوعية احلياة لسكانها، وذلك ضمن إطار اجلهود املبذولة 
لتنويع قواعدها االقتصادية وجذب االستثمارات. من جانب آخر، فقد لوحظ 
معدل  تدني  عن  فضالً  املفتوحة،  املساحات  إجمالي  في  احلاصل  التدني 
النصيب الفردي من مساحة املناطق املزروعة في مدينة الرياض من 78 متراً 
لذلك،  إضافة   235  .1999 عام  في  مربعاً  متراً   16 إلى   1950 عام  في  مربعاً 
إلى  الدوحة  مدينة  في  إعدادها  مت  التي  السكانية  الدراسات  إحدى  أشارت 
جانب  إلى  وحتسينها،  العامة  املساحات  تطوير  بضرورة  السكان  شعور 
وغيرها  الناشئة،  االكتظاظ  ألشكال  احللول  إيجاد  ضرورة  عن  إعرابهم 
حيث  الصحية،  والرعاية  التعليم  مجاالت  من  بكل  املتصلة  الشواغل  من 
في  أما  الشمولي.236  الوطني  اخملطط  أهداف  ضمن  اآلراء  هذه  عكس  مت 
 2 نحو  املفتوحة  املساحات  إجمالي  من  الفردي  النصيب  يبلغ  جدة،  مدينة 
الصحة  منظمة  حددته  الذي  املعدل  يبلغ  بينما  املتوسط،  في  مربعاً  متراً 
لتطوير  اإلستراتيجية  اخلطة  تضمنت  فقد  مربعة.ولذلك،  أمتار   8 العاملية 
مستوى  وتعزيز  العامة،  املساحات  توفير  زيادة  على  التركيز  جدة  محافظة 

احلياة املدنية، وتخصيص األراضي غير احلضرية ألغراض احلماية والترفيه.237

الشكل 47: تركز املواد احملمولة بالهواء )ميكروغرام للمتر 
املكعب( كمتوسط من الكثافة السكانية احلضرية
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السياسات احلضرية الوطنية

جميع اجلوانب احلكومية في دول مجلس تعاون اخلليج تتسم 
على  ذلك  في  مبا  املركزية،  من  عالية  بدرجة  العربية 
فعادة  لذلك،  إضافة  احلضرية.  واإلدارة  التخطيط  عمليات  صعيد 
سياسات  إعداد  مهمة  الوطني  املستوى  على  الوزارات  تتولى  ما 
واحمللية،  واإلقليمية،  الوطنية،  املستويات  من  لكل  احلضرية  التنمية 
واملشاريع  اخلطط  تنفيذ  مهمة  احمللية  السلطات  تتولى  بينما 
حجماً،  األصغر  اإلمارات  إلى  هنا  اإلشارة  جتدر  كما  اجلديدة.  التنموية 
التخطيط  مجال  في  اخملتصة  الوطنية  املؤسسات  إحدى  تتولى  حيث 
العواصم  مستوى  وعلى  الوطني،  املستوى  على  اخلطط  إعداد  مهمة 

احمللي. واملستوى 
تنفيذ  مسؤولية  السعودية  في  والتخطيط  االقتصاد  وزارة  تتولى 
الشؤون  وزارة  تتولى  حني  في  الوطني،  املستوى  على  التنمية  عمليات 
من  وغيرها  العمرانية  اإلستراتيجيات  إعداد  مسؤولية  والقروية  البلدية 
املستويات  جميع  على  التحتية  البنية  بتطوير  اخلاصة  اإلستراتيجيات 
اإلمنائي؛  املتحدة  األمم  برنامج  مع  الشراكة  من  إطار  وضمن  احلكومية. 
 ،2000 لعام  الوطنية  العمرانية  اخلطة  حتديث  على  الوزارة  تعمل  فسوف 
اململكة  إستراتيجية  من  كالً  لترجمة  الالزمة  املبادئ  لتحديد  باإلضافة 
لعام 2025 وخطة التنمية التاسعة لألعوام 2010 – 2015 ضمن مشاريع 

التنمية احلضرية.238
اخملطط  إعداد  على  البحرين  في  والزراعة  البلديات  شؤون  وزارة  عملت 
شؤون  دائر  تعمل  حيث   ،2008 عام  في  الوطني  الهيكلي  اإلستراتيجي 
التخطيط العمراني على إعداد الدراسات املتصلة مبجاالت البنية التحتية 
والتخطيط، فضالً عن إعداد اخملططات الشمولية املفصلة لكل من القرى، 

واملدن والبلدات، إلى جانب حتديد ضوابط التنمية.
تتولى وزارة البلديات اإلقليمية والبيئة وموارد املياه في عمان مسؤولية 

ضرب  الذي  "غونو"  إعصار  أعقاب  وفي  احلضري،  التخطيط  قطاع  إدارة 
وزارة  وهما:  أال  فرعني  إلى  الوزارة  هذه  تقسيم  مت   ،2007 عام  في  البالد 
البلديات اإلقليمية وموارد املياه، ووزارة البيئة والشؤون املناخية، حيث تصب 
اللجنة  أعلنت  كما  الناشئة.  الطبيعية  اخملاطر  على  إهتمامها  األخيرة 
العليا لتخطيط املدن عن إطالق اإلستراتيجية العمرانية الوطنية في عام 

2010 والتي سيتم تنفيذها بالتنسيق مع تنفيذ رؤية الدولة لعام 2020.
عمليات  على  باإلشراف  قطر  في  والزراعة  البلدية  الشؤون  وزارة  تقوم 
التخطيط والتنمية، وصيانة الطرق، والزراعة، وسالمة األغذية، واخلدمات 
البلدية  للشؤون  املساعد  الوكيل  فيتولى  لذلك،  إضافة  والبيئة.  العامة 
في الوزارة مهمة تطوير املناطق اإلدارية العشرة في الدولة، وفي ظل جميع 
هذه اجلهود، فال تزال قطر الدولة الوحيدة في املنطقة والتي لم تعمل على 

إعداد إستراتيجية وطنية للتنمية احلضرية حتى الوقت احلاضر.
التنموية  ودبي اخملططات اإلستراتيجية  أبو ظبي  إمارتي  متتلك كل من 
من  بعضاً  تنفيذ  على  ظبي  أبو  إمارة  تعمل  حيث  منهما،  بكل  اخلاصة 
اإلطار،  هذا  وضمن  البالد.  في  طموحاً  وأكثرها  التخطيط  مبادرات  أبرز 
تأسيسه في عام 2007، من  مت  والذي  العمراني،  التخطيط  متكن مجلس 
إعداد اخملططات اإلطارية للبنية العمرانية لكل من مدن أبو ظبي، والعني، 
واملنطقة الغربية والتي تتضمن مجموعة من احللول املوضوعية واملطروحة 

لتلبي احتياجات النمو.
اجمللس  أعلن  فقد  اخملططات،  هذه  لتنفيذ  الرامية  املساعي  وضمن 
املبادئ  من  مجموعة  على  ينطوي  والذي  اإلستدامة  برنامج  إطالق  عن 
التوجيهية الرامية لتعزيز مستوى استدامة املشاريع التنموية في اإلمارة، 
وذلك استناداً إلى نظام درجات اللؤلؤ لتقييم عملية التنمية املتكاملة من 
ناحية النظم اإليكولوجية، واملستويات املعيشية، وإمدادات املياه، والطاقة، 

واملواد، واإلبتكارات في كل من املباني ومشاريع التطوير.

مت إفتتاح جسر الشيخ زايد في أبوظبي في نوفمبر 2010 بطول 842 متراً حيث يعتبر تصميمه األكثر تعقيداَ بني مختلف اجلسور املنشأة. © فيليب الجن /آي ستوك 
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إدخال  على  العمل  املعايير  هذه  بتحقيق  الراغبني  املطورين  على  يتعني 
املمارسات املطورة ضمن كل من عمليتي التصميم واإلنشاء. عدا عن ذلك، 
تنفيذ  املواطنني من خالل  امللموس في نوعية حياة  التحسن  فقد لوحظ 
معاجلة  ومحطات  واملياه،  الطرق،  مجاالت  في  والتطوير  التنمية  مشاريع 

مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، واملرافق التعليمية والصحية.
اخلليج  تعاون  مجلس  دول  في  احلضرية  التنمية  مشاريع  تنفيذ  إن 
العربية عادة ما يكون موجهاً من قبل القطاع اخلاص ومتطلبات األسواق. 
أو  مجانية  أراٍض  املواطنني  مبنح  املتمثلة  السياسات  فإن  آخر،  جانب  من 
قروضاً دون فائدة ألغراض اإلسكان قد أدت إلى نشوء أمناط حتضر مسرفة 
والتي ساهمت بدورها في نشوء تكاليف تشغيلية عالية والتي تكبدتها 

احلكومات احمللية.
التطوير  مشاريع  فإن  للعمالة،  املستقدمة  الدول  في  احلال  هو  ومثلما 
والعمالة  املواطنني  متطلبات  لتلبية  موجهة  تكون  ما  عادة  الرسمية 
األجنبية الثرية، وذلك مقابل إغفال ظروف سكن العمالة الوافدة احملدودة 
كما  لهم.  املقدمة  االجتماعية  واخلدمات  أفرادها  حياة  ونوعية  الدخل، 
تواجه املدن في املنطقة حتدياً بارزاً والذي يتمثل في ضرورة إدماج عمليات 
التنمية  لتحقيق  شمولي  عمل  إطار  ضمن  املتسارعة  احلضرية  التنمية 
املستدامة، وضبط عمليات التخطيط والتنمية العمرانية بغية املساعدة 

في نشوء اجملتمعات األكثر شمولية واستجابة من الناحية البيئية.

الالمركزية واإلدارة احمللية

اإلداري  الهيكل  تنظيم  إعادة  على   2003 عام  في  السعودية  عملت 
املناطق  عدد  وزيادة  اإلقليمية  اجملالس  إنشاء  خالل  من  وذلك  املتبع،  احمللي 
من 4 إلى 13 منطقة وذلك بهدف عكس االختالفات في كل من اخلصائص 

واألولويات الناشئة وإيجاد إطار من التنسيق ما بني الوزارات القطاعية. 
مدنية  سلطات  وخمس  منطقة،   13 من  احمللي  احلكم  هيكل  يتألف 
وست مديريات مختصة بقطاعي املياه والصرف الصحي. كما يعني امللك 
رئيس مجلس املنطقة، أو أمير املنطقة، برتبة وزير. إضافة لذلك، تتضمن 
مسؤوليات األمير اإلشراف على كل من احملافظات، واألحياء، والبلديات داخل 
املنطقة التابعة له. أما فيما يتعلق بعضوية اجمللس، فتتألف من الرؤساء 
مواطنني   10 و  احلكومية،  املؤسسات  ورؤساء  القطاعية،  للوزارات  احملليني 
تطبيق  على  احلفاظ  مهام  اجمللس  يتولى  كما  احمللي.  اجملتمع  من  وقياديني 
عمليات  على  اإلشراف  جانب  إلى  عليها،  املنصوص  واألنظمة  القوانني 
التنمية االجتماعية واالقتصادية في املنطقة. كما تعمل كل من اجملالس 
اإلقليمية واحمللية على إعداد اخملططات الشمولية ملناطقها فضالً عن رصد 

تنفيذها.239
توجهت احلكومة مؤخراً ملنح البلديات املزيد من الصالحيات واإلستقاللية 
الرامية  املساعي  من  وبالرغم  أنه  بيد  وتنفيذها.  القرارات  لصنع  الالزمة 
وذلك  محصورة،  تزال  ال  البلديات  إستقاللية  أن  إال  املسؤوليات،  لتفويض 
القرارات  التدخل في  العليا من  في ضوء متكن املسؤولني على املستويات 
ونقضها. عالوة على ذلك، فال تزال احلكومة املركزية صاحبة القرار األخير 
اجملالس  أعضاء  من  أي  عضوية  وإنهاء  احمللية،  احلكومة  بحل  يتعلق  فيما 
احمللية، أو اختيار املقاولني لتنفيذ املشاريع احمللية، مما قد يساهم في بعض 

األحيان في نشوء حالة من تضارب املصالح.
إلى  باإلضافة  والقوانني  األنظمة  إصدار  على  املركزية  الوزارات  تعمل 
اإلشراف على عمليات إعداد اخملططات. عدا عن ذلك، فإن احلكومات احمللية 
ال تتمتع بأية صالحيات لفرض الضرائب على املستوى احمللي، إضافة لعدم 
يتم  التي  التحويالت  على  موازنتها  تعتمد  حيث  االقتراض  من  متكنها 

ضخها من قبل احلكومة املركزية.240 
هنالك  أن  إال  املركزية،  احلكومة  لصالحيات  احملدود  النطاق  من  وبالرغم 
بعض السلطات في كل من مناطق الرياض، ومكة املكرمة، واملدينة املنورة 
مبوازنات  متتعها  عن  فضالً  بها،  اخلاصة  املالية  الشؤون  إدارة  تتولى  والتي 
املكرمة  مكة  منطقتي  من  كل  في  أما  الداخلية.  وزارة  عن  مستقلة 
واملدينة املنورة، فتتولى اللجان الفنية تنفيذ كالً من املهام اإلدارية ومهام 
التعليم  مبجاالت  اخلاصة  اخلطط  لتنفيذ  إضافة  والتنمية،  التخطيط 

فإنها  اإلطار،  هذا  ضمن  األهم  النقطة  أما  وغيرها.  الصحية  واخلدمات 
السنوي  احلج  مواسم  على  اإلشراف  ملهمة  اللجان  هذه  تولي  في  تتمثل 
لدى استقبال املدن املقدسة لنحو 3 ماليني حاجاً. من ناحية أخرى، فقد 
البارز  للدور  باإلضافة  املنورة،  املدينة  الالفت ملنطقة  األداء  لوحظ مستوى 
باهتمام واسع  املرصد  أدائه، حيث حظي هذا  للمرصد احلضري ومؤشرات 

في جميع أنحاء العالم العربي.241 
تشكل البلديات املستوى الثاني من مستويات اإلدارة احمللية في اململكة، 
حيث تتولى مسؤولية إصدار تصاريح العمل والبناء، باإلضافة إلى ضمان 
العامة،  األماكن  على  واحلفاظ  العامة،  والصحة  الغذائية  املواد  سالمة 
وإدارة اخمللفات الصلبة وإنارة الشوارع، بينما تتولى الوزارات الوطنية مهمة 
توفير كالً من اخلدمات التعليمية واالجتماعية، وخدمات اإلسكان.242 من 
جانب آخر، وبالرغم من اتباع نظام التعيني لرؤساء البلديات، إال أن الدولة 
عددها  والبالغ  البلدية  اجملالس  النتخاب  دورة  أول  تنظيم  على  عملت  قد 
179 مجلساً في عام 2005، باإلضافة لدورة انتخابية أخرى في عام 2011، 
حيث متت تسمية نصف أعضاء اجمللس عن طريق االنتخاب، بينما مت تعيني 
قدرت   ،2005 لعام  االنتخابية  الدورة  وفي  ملكي.243  بقرار  اآلخر  النصف 
الذكور  وحتديداً  املائة،  في   20 بنحو  للتصويت  املؤهلني  املواطنني  نسبة 
إقامتهم  على  مضى  وممن  باجليش  امللتحقني  غير  من  ربيعاً   21 أمتوا  ممن 
أيلول/  شهر  في  امللك  أعلن  كما  األقل.244  في مناطقهم مدة عام على 
النتخابات  والترشح  التصويت  في  احلق  املرأة  منح  عن   2011 سبتمبر 

اجملالس البلدية، فضالً عن منحها احلق في التعيني في مجلس الشورى. 
متثل دول اخلليج األصغر حجماً، دوالً مدينية في األساس، حيث يتم توفير 
اخلدمات من قبل مجموعة متنوعة من املؤسسات احمللية والوطنية. كما 
المركزية  حكومة  تعد  والتي  العمانية،  احلكومة  إلى  هنا  اإلشارة  جتدر 
مستويات  محدودية  من  الرغم  على  وذلك  بلدية،   43 ضمن  موزعة 
وزارة  تتولى  كما  الفرعية.  الوحدات  هذه  بها  تتمتع  التي  االستقاللية 
وتوفير  البلديات  على  اإلشراف  مهمة  املياه  وموارد  اإلقليمية  البلديات 
تنفيذ  على  اإلشراف  مهمة  توليها  إلمكانية  إضافة  لها،  الالزم  التمويل 

بعض مشاريع البنية التحتية. 
يتألف اجمللس البلدي ملدينة مسقط من 28 عضواً منتخباً، ورئيس اجمللس 
الذي يتولى إدارته، باإلضافة إلى 11 عضواً ممثلني لوزارات حكومية محددة. 
كما يتولى اجمللس مهمة إعداد األطر اخلاصة بكل من السياسات واملوازنات 
احمللية، إلى جانب وضع املقترحات املرتبطة بالضرائب والرسوم احمللية والتي 
املدن  توفير  ظل  وفي  آخر،  جانب  الوزارة. من  قبل  من  عليها  املوافقة  تتم 
الصرف  مياه  ومعاجلة  للمركبات  اخملصصة  كاملواقف  العامة  للخدمات 
الصحي، فتتولى احلكومة املركزية مهمة إدارة احلدائق العامة، ومكافحة 
الصرف  ملرافق  التحتية  البنية  مبجاالت  املرتبطة  املشاريع  وتنفيذ  اآلفات، 

الصحي واخلدمات التي باتت تسعى إلى خصخصتها في الوقت احلاضر. 
الدولة  مجلس  أعضاء  وكذلك  املطلقة،  بالسلطة  السلطان  يتمتع 
املعينني والبالغ عددهم 59 عضواً. أما مجلس الشورى، فيقوم املواطنون 
منذ فترة التسعينيات بانتخاب أعضاءه والبالغ عددهم 84 عضواً، بيد أن 
هذه الهيئة االستشارية ال تتمتع بأية صالحيات تشريعية.245 عدا عن ذلك، 

فإن تشكيل األحزاب السياسية يعد محظوراً في الدولة. 
جميع  توفير  على  تعمل  التي  احلكومية  املؤسسات  بوجود  قطر  تتميز 
حتقيق  على  للعمل  الدولة  حتتاج  فال  ولذلك،  العالية،  اجلودة  ذات  اخلدمات 
معيار الالمركزية، كما تتألف الدولة من 10 بلديات، بينما بلغت الكثافة 

السكانية في مدينة الدوحة نحو 80 في املائة من اإلجمالي السكاني.
مت تنفيذ سلسلة من اإلصالحات منذ تولي احلاكم احلالي ملقاليد احلكم 
في البالد في عام 1995، حيث تهدف هذه اإلصالحات إلى تعزيز مستويات 
املشاركة العامة في عمليات احلكم، والتي متثلت أولها في إنشاء مجلس 
بلدي مركزي واحد منتخب في عام 1999. إال أن أعضاء هذا اجمللس، والبالغ 
تنحصر  حيث  تشريعية،  صالحيات  بأية  يتمتعون  ال  عضواً،   29 عددهم 
احمللية  التنمية  برامج  من  بكل  يتعلق  فيما  املشورة  تقدمي  في  مهامهم 

ومشاريع البنية التحتية التي تنفذها احلكومة املركزية.246 
حد  على  والنساء  الرجال  من  لكل  األولى  للمرة  الفرصة  أتيحت  كما 
اللجنة  تهدف  حيث  البلدية،  لالنتخابات  والترشح  للتصويت  سواء 
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عاتقها  على  السعودية  العربية  اململكة  أولت 

املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  مكانة  على  احلفاظ 

املسجد  لوجود  املسلمني  عامة  يقصدها  كبالد 

املسلمني  عند  وملكانتهما  النبوي  واملسجد  احلرام 

وبهما  والعمرة  احلج  مناسك  ألداء  رحالهم  ومحط 

العصور  عبر  ظلت  حيث  اإلسالمية  املقدسات 

احلكومات  جميع  وعناية  اهتمام  موضع  اإلسالمية 

التي ادارت هاتني املدينتني.

باعتبارهما  املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  ومتيزت 

كبيرة  أعداد  عليهما  يتوافد  حضارية  دينية  واجهة 

من احلجاج واملعتمرين كل عام يصل إلي حوالي 7،5 

مليون حاجاً ومعتمراً، لذا كان لزاماً على املسؤولني 

بعمليات  القيام  السعودية  العربية  اململكة  في 

التخطيط والتنظيم خلدمتهم.

واستحوذت كل من مدينة مكة املكرمة واملدينة 

اململكة  سكان  إجمالي  من   %  10 حوالي  املنورة 

عام  نسمة  مليون   26.3 البالغ  السعودية  العربية 

2010، حيث جتاوزت املدينتني حد املليون  ومبعدل منو 

سنوي بنحو 3% تقريباً.

لتنمية  واإلدارة  احلكم  أنظمة  تطوير  إطار  وفي 

السعودية  العربية  اململكة  مدن  كباقي  املدينتني 

صدر في عام 1938 نظام أمانة العاصمة والبلديات 

وهو أول نظام مستقل تناول البلديات بشكل قائم 

هي  البلديات  أصبحت  النظام  هذا  ومبوجب  بذاته 

القواعد  املدن من حيث  وإدارة  املسؤولة عن تنظيم 

على  والرقابة  والتجميل  والبناء  العامة  الصحية 

مرافقها املتعددة.

 وفي عام 1992 صدر نظام املناطق لتلبية احلاجة 
إلى سلطة محلية ترعى الشؤون احمللية وتتابع أعمال 

إلى  النظام  هذا  يهدف  مناطقها.حيث  في  الوزارات 

مناطق  في  والتنمية  اإلداري  العمل  مستوى  رفع 

اململكة، كما يهدف إلى احملافظة على األمن والنظام، 

وكفالة حقوق املواطنني وحرياتهم، في إطار الشريعة 

اإلسالمية، وقد اهتم نظام املناطق مبجاالت التنمية 

انطالقة  املناطق  نظام  ويعتبر  واحلضرية.  اإلقليمية 

صالحيات  واحملليات  املناطق  ومنح  الالمركزية  نحو 

وسلطات متكنها من مواجهة املتغيرات واملستجدات 

املوارد  واستغالل  السكان  احتياجات  وتلبية  احمللية 

واملقومات احمللية ، األمر الذي تطلب تفعيل الشراكة 

بقدر عاٍل من التنسيق واملتابعة ومن ضمن األهداف 

احملددة في اخلطة اخلمسية التاسعة وضع مؤشرات 

تنموية على مستوى املناطق ومحافظاتها ومراكزها 

تنموي  تصنيف  إعداد  في  الستخدامها  اإلدارية 

للمناطق، وقياس الفوارق التنموية سواًء بني املناطق 

أو داخل كل منطقة على حدة.

مكة  تطوير  هيئة  إنشاء  مت   ،  2004 عام  وفي 

خطط  وضع  بها  مناط  املقدسة  واملشاعر  واملدينة 

املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  لتطوير  شاملة 

عن  مسؤولة  كانت  إنها  كما  املقدسة  واملشاعر 

كافة شؤون التطوير ولها أن تستعني بكافة األجهزة 

واخلبرات  البحوث  ومراكز  املعنية  واللجان  احلكومية 

 . وخارجها  اململكة  داخل  في  املتخصصة  الفنية 

وفي عام 2010 مت تشكيل هيئتني منفصلتني األولى 

واألخرى  املقدسة  واملشاعر  املكرمة  مكة  لتطوير 

عليا  جلنة  لتشكيل  باإلضافة  .هذا  املنورة  للمدينة 

للحج برئاسة صاحب السمو امللكي ولي العهد وزير 

املعنية  والهيئات  اإلدارات  جميع  وعضوية  الداخلية 

مهمتها متابعة جميع األعمال والتشريعات املعنية 

بإدارة شؤون احلج وسير املشروعات التطويرية التي 

جميع  في  واملعتمر  احلاج  وسالمة  لراحة  تهدف 

مراحل رحلته ملكة واملدينة. 

أصبحت  املستدامة  احلضرية  التنمية  أن  ومبا 

يأخذ  التحضر  في  آخذ  عالم  في  بديالً  نهجاً 

متكاملة  حتليلية  كوحدة  قطاعاتها  بكل  املدينة 

احلياة  نوعية  في  التردي  أو  االرتقاء  مدى  ملعرفة 

واالقتصادية  البشرية  مضامينها  بكل  بها 

والبيئية  والسكانية  والعمرانية  واالجتماعية 

والثقافية؛ قامت أمانة مكة وأمانة املدينة بإنشاء 

للحجاج  مراصد  على  مشتملة  حضرية  مراصد 

خاللها  من  ميكن  مؤشرات  لتعكس  واملعتمرين 

والتي  املقدمة  والتسهيالت  اخلدمات  أداء  تقييم 

املكرمة  مكة  من  لكل  خاصة  طبيعة  ذات  تعتبر 

لصناعة  ضرورية  فاملؤشرات  املنورة.  واملدينة 

احلاجة  تنشأ  حيُث  التنموية.  والسياسات  القرار 

على  القرار  صانعي  أداء  استمرارية  لضمان  إليها 

في  القرار  متخذي  ودعم  مستوياتهم  مختلف 

املستقبلية  النتائج  على  تؤثر  التي  القرارات  اتخاذ 

االجتماعية،  العوامل  بني  للتفاعالت  العاكسة 

األعوام  وخالل  املنطقة.  على  واالقتصادية  البيئية 

متنوعة  مجموعة  ابتكرت  املاضية،  اخلمسة 

رصد  على  تساعد  التي  واملؤشرات  األنظمة  من 

املدينتني  من  لكل  والعمرة  احلج  موسم  أداء 

املوسمية  األزمات  إدارة  مؤشرات  بخالف  وحتسينه 

و مؤشرات رصد نوعية احلياة في املناطق احلضرية 

املدينتني  بكال  التنمية  شركاء  من  كامل  بتعاون 

ومؤسسات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص.

 85 ينتج  والذي  مكة  مرصد  من  كالً  ويتطلع 

مؤشراً، واملدينة املنورة )107 مؤشراً(، لتولي الريادة 

موسم  مثل  املوسمية  املدن  مؤشرات  مجال  في 

احلضري  األداء  لقياس  األزمات  وإدارة  والعمرة  احلج 

احملرز  التقدم  وتقييم  والعمرة،  احلج  مواسم  أثناء 

في حتقيق األهداف احمللية واألهداف اإلمنائية لأللفية 

مؤشرات  خالل  من  للتنمية،  مواتية  بيئة  بإيجاد 

املراصد احلضرية املطروحة بأجندة املوئل التي تضم 

مشاريع  ضمن  لتفعيلها  التنمية  جوانب  جميع 

إدارات األمانة واخلاصة بالدراسات احلضرية للمدن.

مواجهة  يتم  األداء،  وقياس  رصد  خالل  ومن 

جميع التحديات الكبيرة احلالية مثل تطوير البيئة 

ومباني  حتتية  بنية  من  تشملها  مبا  العمرانية 

ومشروعات خدمية ومواجهة التحديات االقتصادية 

من بطالة وتوطني الوظائف بالقطاع اخلاص.

احلضرية  املراصد  دور  إليه  وصل  ما  فإن  وأخيرا،ً 

ادارة املرصدين من خالل  بكلتا املدينتني، حيث يتم 

ومشاركة  املنطقتني  أميري  برئاسة  إدارة  مجالس 

مدراء االدارات احلكومية وممثلني عن القطاع اخلاص 

العملية  أهمية  يوضح  املدني،  اجملتمع  ومؤسسات 

النمو  وحتديات  ملعوقات  التصدي  في  التنموية 

أساسه  مجتمع  وخلق  واملستدام  املتوازن  احلضري 

اإلنصاف والعدالة والتضامن،  لتحقيق األداء املالئم 

مستوى  على  املتكاملة  احلضرية  اإلدارة  ألنظمة 

املنهجية والتطبيق.

الصندوق 22 : اإلدارة احلضرية للمدن املقدسة

املدينة املنورة، السعودية © أحمد فيصل يحيى / شاترستوك
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معدالت  وزي��ادة  الالمركزية  مستويات  لتعزيز  للسكان  الدائمة 
املشاركة الشعبية في نظم اإلدارة احلضرية احمللية.247

إقراره  مت  والذي   2003 عام  دستور  فإن  الوطني،  املستوى  على  أما 
الوزراء،  رئيس  من  كالً  تعيني  لألمير  يتيح  يزال  ال  شعبي  باستفتاء 
الشورى  مجلس  عضوية  أن  إال  القضاة،  ومعظم  الوزراء،  ومجلس 
سوف تتألف وللمرة األولى من 30 عضواً منتخباً و 15 عضواً معيناً. 
حتى  الشورى  جمللس  انتخابات  أية  تنظيم  يتم  فلم  لذلك،  إضافة 
الوقت احلاضر، حيث ال تزال عملية تعيني األمير ألعضاء اجمللس والبالغ 
الرغم  على  وذلك  واملتبعة  الوحيدة  العملية  هي  عضواً   35 عددهم 
الدولة  حتظر  كما   .2008 عام  قانون  مشروع  على  املوافقة  صدور  من 

تشكيل أي حزب سياسي.
من  محدود  مبستوى  تتمتع  والتي  بلدية،   12 من  البحرين  تتكون 
لوزارة  والتابعة  املركزية  البلدية  الهيئة  تعمل  كما  اإلستقاللية. 
معظم  لتنفيذ  باإلضافة  اخلدمات  معظم  توفير  على  الداخلية 

البرامج، وذلك إلى جانب كل من وزارة اإلسكان والبلديات والبيئة. 
أصدر امللك حمد بن عيسى آل خليفة لدى توليه مقاليد احلكم في 
الدولة في عام 1999 مرسوماً يقضي بتنفيذ العديد من اإلصالحات، 
مبا في ذلك إلغاء جميع قوانني أمن الدولة املثيرة للجدل، واإلفراج عن 
جميع السجناء السياسيني، ومنح املرأة احلق في التصويت والترشح 
لالنتخابات البلدية. كما أصدر امللك توجيهاته في عام 2002 إلنشاء 
وتتألف  الدولة،  في  اخلمس  احملافظات  في  املنتخبة  البلدية  اجملالس 
مدير  تعيني  مهمة  يتولون  ممن  منتخبني  أعضاء   10 من  اجملالس  هذه 
فتتضمن  ذلك،  على  عالوة  مهامه.248  على  واإلشراف  للبلدية  عام 
التنفيذية باإلضافة  بالنيابة عن السلطة  املهام املنوطة بهم العمل 
صياغة  عمليات  أن  لتنفيذ السياسات الوطنية في احملافظات.249 بيد 
كما  الوطني.250  املستوى  تزال محصورة على  ال  احلضرية  السياسات 
بتشكيل  تسمح  ولكنها  السياسية،  األحزاب  تشكيل  الدولة  حتظر 
القرارات  إصدار  إمكانية  من  الرغم  على  وذلك  السياسية  اجلمعيات 

امللزمة بحلها في أي وقت.
كالً  خفض  2030 إلى  لعام  البحرين  رؤية  خالل  من  اململكة  تهدف 
خارجية  مبصادر  االستعانة  عبر  احلكومية  اإلدارة  وتكلفة  نطاق  من 
محددة، ومن خالل تطوير األنظمة وتعزيز معيار الشفافية، وتوسعة 
والتي  العامة  بالسياسة  اخلاص  اإلطار  ووضع  التحتية،  البنية  نطاق 
اإلنتاج  غير  أخرى  مصادر  على  البالد  اعتماد  توجيه  في  ستساهم 

النفطي.251 
الدولة مهام  السبع في  اإلمارات  فتتولى كل من  اإلمارات،  أما في 
التخطيط احلضري واإلدارة البلدية في نطاق واليتها، وذلك على الرغم 
إلى تفويض بعض  من توجه بعض اإلمارات األصغر حجماً واألقل منواً 

املهام للحكومة املركزية.254 
تتمتع  حيث  الدولة،  في  األكبر  ودبي  ظبي  أبو  إمارتي  من  كل  تعد 
كل منهما بهياكل حكومية موازية للمجلس االستشاري للحكومة 
االحتادية واإلدارة العامة. كما تتكون إمارة أبو ظبي من بلديتني اثنتني، 
تنفيذ  مهمة  يتولى  والذي  معني،  بلدي  مجلس  منهما  كل  يرأس 
وفرض  والكهرباء،  املياه  إمدادات  وتوفير  والتمويل،  العامة،  األشغال 

الرسوم اجلمركية.255 
احلكومة  إطالق  على  األخيرة  السنوات  في  املدن  هذه  عملت 
عمليات  لتحديث  والرامية  التكنولوجي  التطوير  ومبادرة  اإللكترونية 
البلدية من خالل  البلدية، وذلك بهدف تعزيز معيار الالمركزية  اإلدارة 

تعزيز قدرات احلكومة احمللية. 
إطالق  عن   2010 عام  في  التنفيذي  واجمللس  دبي  حكومة  أعلنت 
الكفاءة  حتسني  بهدف  وذلك  احلكومية،  اخلدمات  لتقدمي  دبي  منوذج 
هذا  سيساهم  كما  العمالء.  رضا  وحتقيق  للحكومة  التشغيلية 
أجل  من  احلكومي  األداء  مؤشرات  عن  املعلومات  توفير  في  البرنامج 
نطاق  وضمن  لذلك،  إضافة  احلكومية.  اخلدمات  قياس  طرق  حتسني 
االحتادية،  احلكومة  استجابة  مستوى  تعزيز  إلى  الهادفة  اإلصالحات 
عملت اإلمارات على تنظيم أول دورة انتخابية ملا مجموعه 20 مقعداً 

من أصل 40 في اجمللس الوطني االحتادي، والذي يتألف من عدد محدد 
من املمثلني عن كل إمارة.256

متويل احلكومات احمللية

املصدر  املنطقة  دول  جميع  في  املتأتية  النفط  عوائد  تشكل 
املركزية  احلكومات  تقدمها  التي  املالي  التحويالت  لتمويل  الرئيسي 
رسوم  جمع  على  املدن  تعمل  السعودية،  وفي  احمللية.  احلكومات  إلى 
إال  السنوي.  التجاري  التسجيل  وعمليات  البناء،  وتصاريح  اإلعالنات، 
فضالً  الوطنية،  احلكومة  خالل  من  يتم  الرسوم  هذه  نسبة  حتديد  أن 
عن جمعها من قبل وزارة املالية، والتي تعمل الحقاً على حتويل األموال 

إلى املدن حيث مت جمعها.257 
مبثابة  اإلمارات  النفط في  الرسوم اجلمركية وعوائد  من  تعتبر كالً 
القانون بضرورة حتويل نصف  إمارة، كما يقضي  املتأتية لكل  العوائد 
من  األمر  هذا  يقتصر  حني  في  االحتادية،  اخلزينة  إلى  العوائد  هذه 
تلك  كانت  وإن  ودبي،  ظبي  أبو  إمارتي  من  كل  على  العملية  الناحية 

التحويالت تقل عن النسبة املقررة والبالغة 50 في املائة.258 
مقابل  أموال  أية  تدفع  ال  اخلليج  دول  مدن  فإن  ذلك،  على  عالوة 
عدم  عن  فضالً  التشغيلية،  تكاليفها  أو  الرأسمالية  استثماراتها 
خضوعها ألية مساءلة فيما يتعلق بقراراتها التنموية، األمر الذي أدى 
العمراني  والزحف  األراضي،  استهالك  في  املسرفة  األمناط  نشوء  إلى 

املفرط، وزيادة معدل االعتماد على املركبات اخلاصة ألغراض التنقل.

دور اجملتمع املدني 

اجملتمع  منظمات  إنشاء  اخلليج  دول  في  بها  املعمول  القوانني  تتيح 
امليادين  في  تعمل  والتي  منها  العديد  إنشاء  مت  حيث  وعملها،  املدني 
والبيئية، وفي مجال اخلدمات االجتماعية أيضاً.  والرياضية،  الثقافية، 
كما تشترط جميع دول املنطقة تسجيل املنظمات اخلاصة لدى وزارة 
جانب  من  االجتماعية.  التنمية  وزارة  أو  االجتماعية  والشؤون  العمل 
لدى  احمللية  السلطات  قبل  من  الترخيص  على  احلصول  فيتعني  آخر، 
على  حصولها  ضرورة  عن  عدا  اإلمارات،  في  املنظمات  هذه  تسجيل 
الوزارة  فإن  الكويت،  في  أما  عمان.  في  ال��وزراء  مجلس  موافقة 
موافقة  أية  تصدر  لم  املدني  اجملتمع  منظمات  تسجيل  عن  املسؤولة 
بخصوص إنشاء املنظمات اجلديدة لسنوات عديدة، عدا عن وجود 149 

طلباً معلقاً منذ عام 2009. 259
القضايا  من  العديد  معاجلة  في  الرسمية  شبه  املنظمات  تختص 
ذات احلساسية، مبا في ذلك كالً من جمعية اإلمارات حلقوق اإلنسان،260 
حلقوق  الوطنية  واجلمعية  قطر،  في  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  واللجنة 
اإلنسان في السعودية، والتي يتمتع كل من رؤسائها وجلانها التنفيذية 
عن  العمانية  احلكومة  أعلنت  وقد  أيضاً.  الشورى  مجلس  بعضوية 
بلغ عدد قوانينها  والتي  العمانية في عام 1970،  املرأة  إنشاء جمعية 

حتى الوقت احلاضر 38 قانوناً باإلضافة لعضوية نحو 3 آالف امرأة. 
تشكل جمعيات حماية العمالة الوافدة مسألة ذات حساسية في 
دول اخلليج، ففي قطر على سبيل املثال، يحظر تشكيل األجانب ألكثر 
يتم  خاص  جتمع  أي  في  األعضاء  عدد  إجمالي  من  املائة  في   20 من 
في  القائمة  املدني  اجملتمع  منظمات  توجه  لوحظ  كما  تشكيله.261 
ضمن  محظور  سياسي  نشاط  أي  ممارسة  لتفادي  اخلليج  دول  جميع 

نطاق عملها.
منظمات  صعيد  على  تطوراً  األكثر  الدولة  البحرين  إعتبار  ميكن 
تسجيلها  ظل  في  وذلك  املنطقة،  دول  جميع  بني  من  املدني  اجملتمع 
ألكثر من 500 منظمة عاملة في هذا اجملال. إال أن هنالك العديد منها 
املنظمات  ضمن  تصنيفها  مت  قد  أنه  أو  الرياضي  باجملال  تختص  والتي 
املنظمات  بقية  تصنيف  مت  حني  في  فاعل،  نشاط  أي  متتلك  ال  التي 
املرأة،  حقوق  مجاالت  في  ناشطة  كجمعيات  أو  مهنية  �كجمعيات 
أو الشباب، أو حقوق اإلنسان، باإلضافة جلمعيات متخصصة )كاملنظمات 
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البيئية على سبيل املثال(. وبصورة عامة، فقد لوحظ األثر اإليجابي لتلك 
بشؤون  املعنية  املنظمات  متكن  عن  فضالً  احلكم،  مجال  على  املنظمات 
املرأة من توجيه الدفة لصاحلها وتعزيز حقوق املرأة. من ناحية ثانية، فإن 
فضالً  سياسي،  نشاط  ألي  ممارستها  1989 يحظر  لعام  اجلمعيات  قانون 
لطلب  تقدميها  لعدم  نظراً  املسجلة  غير  املنظمات  من  عدد  وجود  عن 
طلبها.262  لرفض  أو  التسجيل،  من  حرمانها  نتيجة  أو  رسمي،  تسجيل 
اخلارجية،  التمويل  مصادر  من  أياً  تلقي  املنظمات  هذه  على  يحظر  كما، 

األمر الذي أسفر عن تقييد منوها وتطورها.
منظمات  على  املقيدة  السياسات  من  العديد  السعودية  تفرض 
الناحية  من  حساسية  ذات  مجاالت  ضمن  العاملة  املدني  اجملتمع 
السياسية، أو غيرها من القضايا التقسيمية، األمر الذي يعكس االلتزام 
القوي باملبادئ احملافظة واملتبعة من قبل شرائح سكانية واسعة.263 كما 
 2.5 بنسبة  ضريبية  رسوم  فرض  على  ذلك  من  بدالً  احلكومة  عملت 
اجلمعيات  لدعم  استخدامها  يتم  والتي  )الزكاة(  الدخل  املائة على  في 

اخليرية املرخصة.
ذلك  في  مبا  قطر،  في  إطالقها  مت  والتي  املدني  اجملتمع  مبادرات  إن 
اخلضراء،  لألبنية  قطر  ومجلس  املستدامة،  للتنمية  قطر  مؤسسة 
والدوحة اخلضراء، ومركز أصدقاء البيئة، تعمل جميعها على نشر الوعي 
فيما يتعلق بالقضايا البيئية. وقد عمل األجانب املقيمني في الدول على 
الهادف  لعملهم  إضافة  كلها،  تكن  لم  إن  املبادرات،  هذه  معظم  إنشاء 
هذه  املشاركة  مستويات  تزال  فال  ذلك،  عن  عدا  استمراريتها.  لضمان 

كأحد األهداف الرئيسية لهذه املؤسسات.

املرأة في اجملال السياسي واحلكم

العربية  اخلليج  تعاون  مجلس  دول  في  املرأة  إزاء  السائد  اإلنطباع  إن 
من  كل  في  رصدها  مت  التي  االنطباعات  مع  باملقارنة  حتفظاً  أكثر  يعد 
ملشاركة  املتدنية  املعدالت  ظل  في  وذلك  العربي،  واملغرب  املشرق  دول 
املرأة في سوق العمل مقارنة مع الرجال. ومع ذلك، فقد لوحظت الزيادة 
احلاصلة في أعداد النساء احلاصالت على الشهادات العليا والعامالت في 
القيادية،  املناصب  من  للعديد  لتوليهن  باإلضافة  املدنية  اخلدمة  قطاع 
لزيادة  الرامية  السياسات  العتماد  الدول  بعض  توجه  ضوء  في  وذلك 
االقتصادية  القواعد  لتنويع  كوسيلة  العمل  سوق  في  املرأة  مشاركة 
املناصب  في  املعينات  النساء  تكون  ما  فعادة  ذلك،  عن  وتعزيزها.264 عدا 
في  نظيراتهن  من  أكثر  العليا  الشهادات  حملة  من  العليا  احلكومية 
احلاكمة  األسر  مع  قرابة  بصلة  منهن  العديد  الرتباط  باإلضافة  الغرب، 
في بالدهن، أو متزوجات من رجال في السلطة. إال أن معيار املساواة بني 
املكاسب  من  الرغم  على  وذلك  اآلن،  حد  إلى  حتقيقه  يتم  لم  اجلنسني 

التي مت حتقيقها في كل من قطاع األعمال والقطاع احلكومي. 
متكنت املرأة من حتقيق العديد من املكاسب على الصعيد السياسي 
العربية  الدول  أكثر  تعتبر  والتي  السعودية،  باستثناء  املنطقة،  دول  في 
حتفظاً. كما برزت قطر كأول دولة خليجية والتي أتاحت لكل من الرجال 
 ،1999 عام  في  البلدية  لالنتخابات  للترشح  سواء  حد  على  والنساء 
في  بلدي  مبقعد  تفوز  امرأة  أول  اجلفيري  شيخة  السيدة  كانت  حيث 

اخلليج في عام 2003.
اجمللس  في   40 أصل  من  مقاعد   10 على  البحرين  في  املرأة  حازت 
واحدة  امرأة  انتخاب  مت  ذلك،  على  عالوة   .2006 عام  في  االستشاري 
بالتزكية لعضوية مجلس النواب في العام ذاته،265 إضافة النتخاب امرأة 
واحدة لعضوية اجمللس البلدي ملدينة احملرق في عام 2010، وهي أول امرأة 

تتمكن من حتقيق ذلك في اململكة.226
السلك  أعضاء  من  املائة  في   20 نحو  اإلمارات  في  النساء  تشكل 
الدبلوماسي، باإلضافة لتشكيلهن لنحو 20 في املائة من أعضاء اجمللس 
احلكومي.  القطاع  في  العاملني  من  املائة  في   66 و  االحتادي،  الوطني 
كما عملت الدولة على تعيني 4 نساء في مجلس الوزراء، إضافة لتعيني 
للمرأة  السماح  عن  عدا  2008؛  عام  في  القضائي  السلك  في  امرأة  أول 

باالنضمام إلى صفوف اجليش.

 2000 عام  في  عمان  في  الدولة  مجلس  في  نساء  خمس  تعيني  مت 
عام  في  نساء  ثماني  إلى  العدد  هذا  ارتفع  حيث  سلطاني،  قرار  مبوجب 
حقيبة  تتولى  لكي  الدولة  في  وزيرة  أول  تعيني  مت  لذلك،  إضافة   .2003
الثلث من  املرأة على نحو  2004. كما تستحوذ  العالي في عام  التعليم 
مقعداً   83 أصل  من  مقعدين  جانب  إلى  احلكومية،  الوظائف  إجمالي 

في اجمللس االستشاري العماني.267
في  املرأة  املقيدة ملشاركة  املمارسات  لتغير  البطيئة  الوتيرة  لوحظت 
اجملتمع السعودي، وذلك لدى إعالن امللك فيصل عن إنشاء أول مدرسة 
لإلناث في عام 1961 )مقارنة مع مصر والتي أنشأت أول مدرسة لإلناث 
للنساء،  اخملصصة  التسوق  مراكز  إنشاء  إلى  إضافة   ،)1873 عام  في 
وغيرها من املصارف، واملكاتب، والكليات، والشركات. إال أن العبء املترتب 
الصعوبات  زيادة  في  يساهم  العمل  أماكن  في  الفصل  اشتراط  على 
من  الذكور  حصول  في  يساهم  مما  النساء،  توظيف  لدى  الشركات  أمام 
املرأة  التي عادة ما تشغلها  الوظائف  العديد من  املهاجرة على  العمالة 

في دول عربية أخرى.268
في   2009 عام  في  الوزراء  مجلس  هيكلة  إعادة  نحو  التوجه  ساهم 
تعيني أول امرأة في اجمللس والتي تولت منصب نائب وزير تعليم البنات.269 
كما لوحظ التفاوت في مستويات احملافظة بني مختلف مناطق اململكة، 
والرياض،  املنورة  واملدينة  املكرمة،  مكة  مدينة  من  كل  في  ذلك  في  مبا 
مع  مقارنة  للغاية  دقيق  بشكل  احملافظة  املمارسات  هذه  رصد  مت  حيث 

املدن احلديثة كمدينة جدة والتي تتسم باملزيد من اإلنفتاح.

الديوان األميري في مدينة الدوحة، قطر. عملت الدولة على تطبيق مجموعة من 
�اإلصالحات والتي تضمنت منح املرأة احلق في التصويت و الترشح لإلنتخابات البلدية.

© بول كوان / شاتر ستوك
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الشكل 48: أعداد الوافدين في دول مجلس تعاون اخلليج العربية 
في األعوام 2000 ،  2005 و 2010 )باآلالف(

املرجع: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم املتحدة كما ورد في تقرير 
املنظمة الدولية للهجرة لعام 2010 

٢٠١٠
٢٠٠٥
٢٠٠٠

٠١,٠٠٠٢,٠٠٠٣,٠٠٠٤,٠٠٠٥,٠٠٠٦,٠٠٠٧,٠٠٠٨,٠٠٠

البحرين

عمان

قطر

الكويت

اإلمارات

السعودية

أعداد الوافدين باآلالف

العمالة الوافدة في دول مجلس  تعاون اخلليج العربية

العمالة سجلت  الستقطاب  متزايدة  معدالت  اخلليج  دول 
من  عددها  ارتفع  حيث  النفط،  إكتشاف  منذ  الوافدة 
مليون نسمة إلى 12.7 مليوناً في الفترة ما بني األعوام 1975 و 2005، 
بينما ارتفع اإلجمالي السكاني بنحو خمسة أضعاف، أي من 7.8 مليون 
اجلنسيات  من  العاملة  األيدي  شكلت  كما  34 مليوناً.270  إلى  نسمة 
في  اخلليج  منطقة  دول  إلى  الوافدة  العمالة  أرباع  ثالثة  نحو  العربية 
من  العمالة  الستقدام  الدول  هذه  توجه  لوحظ  قد  أنه  إال   ،1975 عام 
مناطق أخرى، وحتديداً من كل من منطقتي جنوب وجنوب شرق آسيا، 
وذلك في أعقاب حرب اخلليج في عام 1990، حيث يعزى ذلك إلى ارتفاع 

أجور العمال العرب.
ربع  احلاضر نحو  الوقت  العربية في  العاملون من اجلنسيات  يشكل 
دول  والبالغ مجموعها 15 مليون نسمة في  الوافدة  العمالة  إجمالي 
 500 و  مينياً،  ألف   900 و  مصرياً،  مليون   1.5 ذلك  في  مبا  اخلليج،271 
املتبقية،  النسبة  أما  سودانياً.272  300 ألف  و  وأردنياً،  فلسطينياً  ألف 
الدول  من  والقادمة  اجليدة  األجور  ذات  العمالة  من  خليطاً  فتتضمن 
والتي  املتدنية  األجور  ذات  والعمالة  املتطورة  االقتصادية  األنظمة  ذات 
مت استقدامها وفقاً لنظام الكفالة. كما بدأت كل من الصني، وإثيوبيا، 
آخر، سجلت  أيضاً. من جانب  العمالة  أخرى في تصدير  إفريقية  ودول 
قطر أعلى املعدالت العاملية الستقدام العمالة مقابل نسبة املواطنني، 
حيث مت تسجيل زيادة في أعداد العمالة املهاجرة مبتوسط سنوي يبلغ 

12 في املائة ما بني األعوام 2005 و 2010. 273 
تعتبر عمليات إستقدام العمالة كظاهرة عاملية، إال أن حجمها في 
دول منطقة اخلليج يعد فريداً بامتياز، حيث شكلت العمالة الوافدة في 
كل من قطر، واإلمارات، والكويت ما نسبته 87، و 70 و 69 في املائة من 
التوالي في  السكانية في كل منها على  للكثافة  اإلجمالية  املعدالت 
عام 2010. 274 كما شكل األفراد املولودين في اخلارج في البحرين وعمان 

ملا نسبته 39 و 28 في املائة من إجمالي كثافتهما السكانية.275 عالوة 
على ذلك، يشكل األجانب في السعودية نحو 28 في املائة من السكان، 
باإلضافة لتشكيلهم لنحو 67 في املائة من إجمالي القوى العاملة، فضالً 
عن استحواذهم على نسبة تتراوح ما بني 90 و 95 في املائة من مجمل 
الوظائف في القطاع اخلاص.276 كما يشكل العمال الوافدين في مدينة 
الرياض 52 في املائة من إجمالي األيدي العاملة والبالغ مجموعها 3.6 
مليوناً،277 مقابل 69 في املائة من إجمالي األيدي العاملة في الكويت.278 
العمالة  من  األكبر  النسبة  الذكور  يشكل  ما  عادة  أخرى،  ناحية  من 
الوافدة في الكويت، حيث بلغت نسبة العامالت اإلناث للذكور 1 إلى 1.9 

عمال البناء في أحد المشاريع الجديدة إلنشاء ناطحة سحاب في مدينة الدوحة، قطر تصوير: جيسون الركين / بانوس بيكتشرز
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في الكويت و 1 إلى 2.2 في السعودية.279 ، 280
تشير التقديرات إلى وجود عدد يتراوح ما بني 550 و 600 ألف امرأة 
املتوسط  في  الدولة  تسجيل  يعني  مما  الكويت،  في  املنازل  في  عاملة 
ملا معدله امرأة واحدة من العامالت في املنازل لكل اثنني من املواطنني، 
وهي إحدى أعلى النسب املسجلة في منطقة الشرق األوسط.281 أما 
حيث  اإلنشاء،  قطاع  في  للعمل  يتوجهون  ما  فعادة  الذكور،  العاملني 

يستحوذون على 95 في املائة من فرص العمل في هذا القطاع.282
تأجيل  أو  إلغاء  عن   2008 عام  في  العقار  سوق  أزمة  أسفرت 
الوافدة،  العمالة  على  سلباً  انعكس  الذي  األمر  املشاريع،  من  العديد 
خلسارة  العمال  من  اآلالف  عشرات  تعرض  لوحدها،  دبي  مدينة  ففي 
وظائفهم في عام 2010، حيث تقطعت السبل مبئات العاملني، فضالً 
عن مزاعم العديد منهم عدم استالمهم ألجورهم وعدم متكنهم من 

العودة إلى ديارهم.283 

الظروف املعيشية للعمالة الوافدة مبوجب نظام الكفالة

يتوافد معظم العمال إلى دول اخلليج مبوجب نظام الكفالة، وعادة 
إعادة  من  متكنهم  والتي  عالية  أجور  على  باحلصول  إيهامهم  يتم  ما 
دفع رسوم وساطة استقدامهم بسرعة. من جانب آخر، تعمل شركات 
استقدام العمالة التي يتم منحها عقود خدمة في دول اخلليج على 
تتحمل  حيث  األصلية،  بلدانهم  من  الوافدة  العاملة  األيدي  استيراد 
هذه الشركات مسؤولية إيجاد سكن لهم باإلضافة ملسؤوليتها على 
صعيد ضمان توفير الظروف املعيشية الالئقة لهم. عدا عن ذلك، فإن 
واسعة  سلطة  العمل  أرباب  متنح  ما  عادة  والكفالة  الهجرة  قوانني 
العاملني لديهم، ممن يكون معظمهم من األميني، إضافة لعدم  على 
في  القانونية  أو  االجتماعية  احلماية  أشكال  من  شكل  بأي  متتعهم 

املضيفة. البلدان 
من  التحقق  بغية  اجملهر  حتت  به  املعمول  الكفالة  نظام  بات  وقد 
للعمالة  تكفل  والتي  عليها  املنصوص  للشروط  السليم  التطبيق 
الوافدة التمتع بالظروف املعيشية الالئقة. عالوة على ذلك، فإن انعدام 
انتقادات  العمالة قد أسفر عن نشوء  العامة على ظروف هذه  الرقابة 
دولية، إضافة لنشوء أحداث الشغب املتكررة بني العمال، وتزايد املعارضة 

حول هذه القضية داخل حكومات دول مجلس  تعاون اخلليج العربية.
عادة ما تقطن العمالة املكفولة في مساكن عمالية، وهي عبارة عن 
وحدات سكنية منخفضة التكلفة والتي تقع في مباٍن آيلة للسقوط 
العمل في حال  أرباب  أو في مكان سكن  املدن،  القدمية من  األجزاء  في 

العمل في املنازل.
أشارت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان )هيومن رايتس ووتش( ضمن 
إجمالي  من  املائة  40 في  نحو  وجود  2008 إلى  عام  في  تقاريرها  أحد 
والتي  مخيماً   1033 عددها  والبالغ  اإلمارات  في  العمالية  اخمليمات 
جتدر  كما  عليها.285  املنصوص  والسالمة  الصحة  معايير  من  تخلو 
منطقة  في  يقع  والذي  العمالي  "سونابور"  مخيم  إلى  اإلشارة 
عامل  ألف   500 نحو  ويؤوي  والشارقة،  دبي  مدينتي  بني  ما  صحراوية 
نحو  الواحدة  الغرفة  في  األفراد  عدد  يبلغ  حيث  وباكستاني،  هندي 
والنوم.286  الراحة  من  قسط  على  للحصول  يتناوبون  ممن  عامالً   14
عالوة على ذلك، فعادة ما يعيش العمال في ظروف مكتظة في حال 

إقامتهم في احملالت التجارية أو في منازل أرباب العمل.287
السكنية  املناطق  بقية  عن  العمالية  السكنية  املناطق  تنفصل 
حاول  املثال،  سبيل  على  البحرين  وفي  أنحاء دول اخلليج،288  في جميع 
املشرعون منع أصحاب العقارات في املناطق السكنية احمللية من تأجير 

وحداتهم السكنية لغير البحرينيني.289
أما فيما يتعلق باإلستجابة احلكومية في جميع أنحاء دول املنطقة 
لالنتقادات الدولية إزاء الظروف املعيشية للعمالة الوافدة؛ فقد متثلت 
بشكل عام بالتوجه نحو إعادة إيواء العمال في "مدن عمالية" جديدة، 

أو في "مناطق لسكن العزاب" أو غيرها من التنظيمات املشابهة.
بإنشاء  اخلاصة  املشاريع  تنفيذ  ظبي  أبو  إمارة  حكومة  تنوي  كما 

مساكن عمالية ميسورة التكلفة، بحيث تقع على مقربة من أماكن 
الدولية  املعايير  يتجاوز  أو  يتماشى  ومبا  ممكناً  ذلك  كان  حيثما  العمل 
السالمة  ومعايير  والنظافة،  املعيشي،  احليز  من  بكل  واخلاصة  احملددة 
الواحدة 10 آالف  املنطقة  في  القاطنني  عدد  يتجاوز  ال  بحيث  والراحة، 
ذلك  املكتظة، حيث يشكل  األحياء  دون نشوء  للحيلولة  وذلك  نسمة 
جزءاً من السياسة احلكومية العامة للتوظيف واملوارد البشرية.290 عالوة 
على ذلك، توجهت احلكومة القطرية إلنشاء مدينة عمالية إليواء 50 
ألف عامل بالقرب من مدينة الدوحة، إال أنه قد مت تأجيل هذا املشروع 
للمحافظة  البلدي  اجمللس  أعلن  البحرين،  في  أما   291  .2009 عام  في 
إلنشاء  خاللها  من  يهدف  والذي   2010 لعام  مشاريعه  عن  اجلنوبية 
املنطقة،  في  مخيم   100 في  القاطنني  العمال  إليواء  عمالية  مدينة 
فضالً عن توجه العديد من اجملالس البلدية األخرى لتنفيذ مشاريع مماثلة.

ومما تعكسه هذه املبادرات من دوافع لتحسني الظروف املعيشية للقوى 
املشاكل  من  املواطنني  حلماية  آخراً  هدفاً  أيضاً  تعكس  فإنها  العاملة، 
العمراني،  الفصل  هذا  أن  بيد  الوافدة.  للعمالة  املفترضة  االجتماعية 
النتائج  ظل  في  وذلك  فيه  مرغوباً  خياراً  يشكل  ال  كذلك،  واالجتماعي 
الناجمة عنه واملتمثلة في نشوء مدن منفصلة والتي تتضمن مناطق 
االجتماعية  العلل  من  وغيرها  واجلرمية،  الفقر،  بانتشار  تتسم  مكتظة 

املترابطة.

اإلصالحات العمالية في دول مجلس  تعاون اخلليج العربية

العربية  اخلليج  تعاون  دول مجلس   الوافدة في  العمالة  تعد قضية 
قضية شائكة للغاية والتي تكشف عن موقف متناقض مع اإلصالح في 
الدول التي تبدي شكوكاً عميقة إزاء هذه العمالة فضالً عن اعتمادها 
القلق  ذلك، تسود حالة من  ذاته. عالوة على  الوقت  الكبير عليها في 
في جميع هذه الدول فيما يتعلق بتهديد األمن الوطني في ظل وجود 
أعداد كبيرة من األجانب داخل حدودها، حيث أنها توجهت لوضع شروط 
البقاء،  الوافدين من  ردع  صارمة للحصول على تصاريح اإلقامة بهدف 
فضالً عن وضع معايير عالية ملنح اجلنسية، واعتماد سياسات توظيف 
أكثر صرامة، إلى جانب العمل على ترحيل العمالة الفائضة. كما حتول 
هذه الدول دون اندماج العمالة الوافدة من مختلف شرائح الدخل في 
اجملتمع الوطني، سواء كان ذلك بالطرق الرسمية أو بأخرى غير مباشرة. 
كبيراً  حتدياً  يشكل  الوافدة  العمالة  على  االعتماد  استمرار  إن 
للحكومات، وذلك في ظل املساعي املبذولة للحد من مستويات البطالة 
منح  أو  العمل  فرص  توفير  طريق  عن  ذلك  كان  سواء  احمللية،  واإلعانات 
العام على مدى عقود  القطاع  ثانية، توجه  ناحية  البطالة. من  إعانات 
طويلة الستيعاب املواطنني ممن لم يتمكنوا من احلصول على فرص عمل 
الرامية  احلكومية  للجهود  احملدود  النجاح  عن  عدا  اخلاص،  القطاع  في 
لتأميم فرص العمل، ففي الكويت على سبيل املثال، يستوعب القطاع 
اخلاص نحو 77 في املائة من املواطنني العاملني والبالغ عددهم 350 ألفاً.292 
الرامية إلحداث  املنطقة إلعادة إحياء اجلهود  توجهت حكومات دول 
التغيير في هياكل القوى العاملة، وذلك في ظل الترجيحات التي تشير 
متزايدة  أعداد  وانضمام  تدريجي،  بشكل  النفطية  العوائد  النخفاض 
التاسعة  التنمية  من الشباب املتعلمني لسوق العمل. وتهدف خطة 
املائة  في   54 نسبته  ما  حتقيق  إلى  السعودية  في   )2014  –  2010(
من  أعلى  النسبة  هذه  تعد  حيث  "السعودة"،  عمليات  إطار  ضمن 
تلك املسجلة في عام 2009 والبالغة 48 في املائة، حيث يتطلب هذا 

الهدف خلق 1.1 مليون فرصة عمل جديدة للسعوديني.293
فترة  في  واملبذولة  املماثلة  اجلهود  عن  املتمخضة  التجربة  إن 
التسعينيات لدى مواجهة دول اخلليج لعجز في املوازنة وارتفاع معدالت 
البطالة تشير إلى صعوبة تنفيذ هذه السياسات، حيث تطلب سلطنة 
�عمان نحو عقد من الزمان لتعمني القوى العاملة ما بني األعوام 1988

و 1999 بحيث جتاوزت نسبة العمانيني العاملني في الوظائف احلكومية 
86 في املائة والتي تعد أعلى بكثير من النسبة املستهدفة والبالغة 
72 في املائة.294 أما في القطاع اخلاص، فإن املكاسب التي مت حتقيقها 
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تتجاوز  لم  حيث  ثانوية،  مجاالت  وضمن  للغاية  محدودة  كانت  قد 
إجمالي  من  املائة  في   8 القطاع  هذا  في  العاملني  املواطنني  نسبة 

القوى العاملة.
وعدم  للمواطنني  املتاحة  االجتماعية  الضمانات  كفاية  عدم  إن 
أسباب  أبرز  أحد  كانت  قد  اإلنتاجية  مستويات  حتفيز  في  مساهمتها 
فشل هذه اجلهود. عدا عن ذلك، عادة ما تبدي الشركات اخلاصة ترددها 
واخلبرات  الفنية  املهارات  من  لكل  يفتقرون  ممن  املواطنني  توظيف  إزاء 

املهنية في معظم األحيان. 
والتي  املنطقة  في  املتنوعة  االقتصادية  اخلطط  إلى  اإلشارة  جتدر 
مجال  في  اإلصالحات  وتنفيذ  االقتصادية  القواعد  تنويع  إلى  تهدف 
كما  احمللية.  الوظائف  لشغل  املهرة  اخلريجني  الستهداف  التعليم 
لتحقيق   2030 لعام  االقتصادية  رؤيتها  خالل  من  البحرين  تطمح 
اقتصاد منتج وقادر على املنافسة عاملياً بحلول عام 2030 ، حيث تنص 
هذه الرؤية على "أن القطاع االقتصادي لن يساوي القدرة التنافسية 
على  سيعمل  أنه  بل  املنخفضة،  األجور  ذات  الوافدة  العمالة  مع 
للمواطنني  املرتفعة  األجور  ذات  العمل  فرص  وتوفير  اإلنتاجية  حتقيق 
التوزيع العادل  البحرينيني. كما ستعمل احلكومة على ضمان حتقيق 
فرص  خلق  خالل  من  املواطنني  جميع  بني  االقتصادي  النمو  ملنافع 
في  اإلصالحات  تنفيذ  عبر  للبحرينيني  العمل  سوق  في  متكافئة 

قانون الهجرة وإعادة النظر في قوانني العمل".295
طرح وزراء العمل في دول املنطقة مقترحاً ينص على إنشاء نظام 
إلى  اإلشارة  ضمن  وذلك  األجنبية،  العمالة  عدد  من  للحد  احلصص 
أما  احمللية.296  العمالة  مبسألة  املرتبطة  وتلك  األمنية  اخملاوف  من  كل 
فيما يتعلق باملستقبل املنظور، وفي حال استبدال العمالة األجنبية 
سوف  الدول  أن  إال  باملواطنني،  املرتفعة  واألجور  العالية  املهارات  ذات 
تواصل استقدام العمالة الالزمة لكل من قطاعات اإلنشاء واخلدمات 

املنزلية.
شرعت احلكومات في املنطقة في معاجلة املسائل املرتبطة بظروف 
عام  في   79 رقم  املرسوم  البحرين  أصدرت  كما  الوافدة.  العمالة 
تهدف إلنهاء  والتي  املنطقة  أول سياسة عامة في  يعد  2009 والذي 
السلطة املطلقة للكفالء على العمال وذلك عبر متكينهم من تغيير 
قد  أنه  إال  كفالئهم.297  موافقة  على  للحصول  احلاجة  دون  عملهم 
لوحظ وجود انتقاص كبير في هذا القانون والذي يتمثل في استثناء 
عرضة  األكثر  العامالت  من  اإلناث  تعد  حيث  املنزلية  العمالة  قطاع 

للتأثر والضرر.298 
وفي الكويت، وبالرغم من عدم إنهاء العمل بنظم الكفالة، ولكن 
قانون العمل اجلديد لعام 2009 ينص على ضمان حق العمال باحلصول 
األدنى لألجور،  احلد  ورفع  إجازات سنوية، ومكافآت نهاية اخلدمة،  على 
أو غيرهم ممن  بالتأشيرات،  املتاجرين  عدا عن فرض عقوبات أشد على 
يعملون على استقدام العمالة دون توفير فرص العمل الالزمة، أو في 
احلكومة  عملت  منتظم. كما  بشكل  األجور  دفع  في  إخفاقهم  حال 
باإلضافة  العمل  بشؤون  تختص  مستقلة  هيئة  إنشاء  على  أيضاً 
مع  مشاكل  من  تعاني  التي  العمالة  إليواء  مخصص  مركز  إلنشاء 

كفالئها. 
العمالة  لعقود  محدداً  منوذجاً   2007 عام  في  اإلم��ارات  أصدرت 
في  األجور  حلماية  إلزامي  إلكتروني  نظام  إلنشاء  باإلضافة  الوافدة.299 
عام 2009 ، وزيادة عمليات التفتيش على تطبيق قرار منح العمال فترات 
الراحة النهارية ومواصلة عمليات التفتيش على املساكن.300 كما تبحث 
لنشرات  العمل  أرباب  تقدمي  اشتراط  مسألة  في  القطرية  احلكومة 
تعزيز  بهدف  وذلك  منتظم  بشكل  األجور  دفع  عمليات  لبيان  شهرية 

أشكال احلماية املالية للعمالة الوافدة.301 
حقوق  على  ينص  لقانون  مقترحاً   2011 عام  في  احلكومة  طرحت 
السعودية  توجه  من  وبالرغم  أنه  ومسؤوليات العمالة املنزلية.302 بيد 
لتعزيز أشكال احلماية املنصوص عليها في قانون العمل لعام 2009 إال 

أنه لم يتم تنفيذ املزيد من اإلصالحات ضمن هذا اإلطار.303

الالجئون وبدون جنسية

يتركز معظم الالجئني في دول مجلس  تعاون اخلليج العربية في كل من 
الكويت والسعودية، حيث بلغ إجمالي عدد الالجئني في الكويت 38.100 
ألفاً مقابل 240.800 ألفاً في السعودية منذ عام 2008، وذلك مقارنة مع 
احلدود  تشكل  كما  املنطقة.304  األخرى في  الدول  200 الجئ في  أقل من 
السعودية نقطة عبور رئيسية لالجئني من منطقة القرن اإلفريقي، وعلى 
الرغم من الدعوات التي وجهتها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الدوائر  أن  إال  الصوماليني،305  الالجئني  استضافة  بشأن  للدول  الالجئني 
السعودية ال تزال تواصل ترحيل معظم الالجئني الصوماليني واإلثيوبيني 

إلى منطقة حرض التي تقع على احلدود اليمنية.
األفراد  إدارة مسألة  اخلليج في  دول  تواجهه  الذي  األبرز  التحدي  يتمثل 
وهو  جنسية،  البدون  أو  البدون  باسم  أيضاً  واملعروفني  جنسية،  بدون 
مصطلح يتم استخدامه في املنطقة لإلشارة لألفراد من أصول مختلفة 
وممن ال يحملون أي جنسية. كما يقطن أولئك األفراد في منطقة اخلليج 
منذ فترة زمنية طويلة وممن مت حرمانهم من حق املواطنة ألسباب مختلفة، 
وقد كانت دول اخلليج مسقط رأس العديد منهم، ورمبا للعديد من األجيال، 

إضافة لعدم حصولهم على اجلنسية حتى الوقت احلاضر.
ينحدر معظم األفراد بدون جنسية من أصول بدوية ومنهم من لم 
امتالكهم  لعدم  إضافة  أميني،  أنهم  أو  للدولة  االنتماء  مبدأ  يتفهم 
للوثائق الالزمة إلثبات اجلنسية في كل من الكويت والسعودية، بينما 
البلوش، منطقة  من  املنطقة  في  األخرى  الدول  في  معظمهم  �ينحدر 

أو من غرب إفريقيا وجزر القمر.
من  الشريحة  هذه  ألفراد  النهائية  األعداد  حتديد  باإلمكان  يكن  ولم 
خالل املسوح اإلحصائية، حيث يقدر عددهم ما بني 80 و 140 ألف نسمة 
 100 و   70 بني  وما  اإلمارات.309  في  نسمة  ألف   100 و  الكويت،308  في 
يفتقرون  فإنهم  املواطنني،  غير  من  وباعتبارهم  ألف في السعودية.310 
أية  تولي  عليهم  يحظر  كما  والتعليم،311  الصحية  الرعاية  خلدمات 
عن  عدا  والشرطة(،  اجليش  في  ذلك  في  )مبا  الدولة  في  عامة  مناصب 
اضطر  الذي  األمر  التجارية،  األعمال  أو  العقارات  امتالك  من  منعهم 
بعضاً منهم ملمارسة األعمال اخملالفة للقوانني.312 من جانب آخر، وضمن 
أبرز اخلطوات اإليجابية في هذا السياق، فقد أعلنت البحرين عن جتنيس 

نحو 68 ألف شخص من البدون منذ عام 2002. 313

التحويالت املالية 

املناطق  أبرز  ضمن  باعتبارها  اخلليج  ملنطقة  التصنيفات  أشارت 
للتحويالت في العالم، وذلك نظراً لألعداد الكبيرة للعمالة املهاجرة في 
املنطقة.314 كما بلغت نسبة التحويالت املرسلة من كل من البحرين، 
والكويت، والسعودية نحو 7 في املائة من إجمالي الناجت احمللي في عام 
2009، بينما سجلت عمان نسبة أعلى والتي بلغت 11 في املائة.315 عدا 
املراتب  والسعودية في  والكويت  البحرين،  من  ذلك، مت تصنيف كالً  عن 
الرابعة، والتاسعة والثانية عشر ألعلى معدل لتدفقات التحويالت املالية 
في العالم كنسبة من إجمالي الناجت احمللي لكل منها في عام 2008. 316 
أما في قطر، ارتفعت قيمة التحويالت املالية من 5 مليارات ريال قطري 
)5.2 مليار دوالراً( في عام  )1.4 مليار دوالراً( في عام 2001 إلى 19 ملياراً 
2008، وذلك بنسبة منو بلغت في املتوسط نحو 19.5 في املائة سنوياً.317 
أنظمتها  السلبية على  التأثيرات  اخلليج تستشعر بعض  دول  باتت 
احملولة  القومي  الدخل  من  الكبيرة  املعدالت  هذه  ظل  في  االقتصادية 
خارج البالد، والتي ميكن أن تساهم في تشويه أسعار الصرف، والضغط 
على احتياطي النقد األجنبي، عدا عن إضعاف السياسة املالية املتبعة 
وتعرض  احلكومي،  اإلنفاق  على  املضاعفة  والتأثيرات  دولة  كل  في 
التجارية من خالل  دورات األعمال  النقدية للضغط، وعرقلة  السياسة 
ضعف عمليات إعادة االستثمار احمللي، وتعزيز أنشطة السوق السوداء 

كاحتمالية نشوء عمليات غسل األموال عبر نظام احلوالة.318
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تعاون نشأ  مجلس  دول  مختلف  بني  التنافس  من  إط��ار 
والتنمية  والطاقة،  التمويل،  مجاالت  في  العربية  اخلليج 
اإلقليمي  املستوى  على  التخطيط  عمليات  تعد  كما  والتطوير.319 
خلطط  املنطقة  في  دولة  كل  امتالك  عن  عدا  ما،  حد  إلى  ضعيفة 
وجهات  إلى  الرئيسية  مدنها  حتويل  إلى  تهدف  والتي  بها  خاصة 
عاملية، فمثالً، تشكل كل من البحرين، ودبي، والدوحة مراكز إقليمية 
للتمويل الدولي، وهو اجملال الذي يسعى مركز امللك عبد اهلل املالي في 
املركز سوف  أن هذا  إلى  اإلشارة  إليه، وجتدر  الرياض لالنضمام  مدينة 
تزداد  فسوف  ولذلك،  اخلليجي.320  النقدي  االحتاد  ملركز  مقراً  يشكل 
القطاعات  املنطقة لتطوير  توفير اجمللس املساعدة للمدن في  أهمية 

واملتنوعة. التنافسية 

املدن اإلقليمية واحملاور احلضرية

كبرى  حضرية  ومحاور  كتجمعات  بالنشوء  اخلليجية  املدن  بدأت 
هذه  أبرز   ميتد  كما  املنطقة.  في  النمو  معدالت  تزايد  ظل  في  وذلك 
احملاور على اخلليج العربي من إمارة أبو ظبي وصوالً إلى الشارقة والذي 
يتجاوز عدد سكانه 3.6 مليون نسمة. إضافة لذلك، يتألف هذا املمر 
من كل من مناطق أبو ظبي، ودبي، وعجمان، والشارقة، ومنطقة جبل 
إلى  باإلضافة  مصنع   200 من  أكثر  تضم  والتي  احلرة،  للتجارة  علي 

أكبر ميناء للحاويات ما بني روتردام وسنغافورة، إلى جانب عدة موانئ 
أخرى. 

نشأ أحد األقاليم الكبرى املوسعة ما بني مدينتي الدمام واملنامة، 
ما  بالسفر  شخص  ألف   500 لنحو  فهد  امللك  جسر  يتيح  حيث 
مبساحة   1986 عام  في  اجلسر  هذا  إنشاء  مت  وقد  يومياً،  املدينتني  بني 
إجمالية تبلغ 25 كيلومتراً. كما أعلنت السعودية في عام 2010 عن 
باإلضافة  احملاور،  من  املزيد  يتضمن  لكي  املشروع  لهذا  توسعة  تنفيذ 
التخطيط  يجري  ذلك،  على  عالوة  البحرين.  في  جتاري  مركز  إلنشاء 
الدوحة  مدينتي  بني  ما  سيربط  والذي  احملبة  جسر  مشروع  إلنشاء 
والدمام، إضافًة لتشكيله ألطول جسر في العالم في حال تنفيذه. 

الكويت  في  العمرانية  للتنمية  الوطنية  اإلستراتيجية  تضمنت 
مقترحاً يقضي بإنشاء ميناء جديد في جزيرة بوبيان باإلضافة إلنشاء 
إلى  الدولة  تهدف  كما  أخرى.321  بدول  تربطها  التي  الطرق  شبكات 
تنفيذ  خالل  من  املنطقة  في  تنافسي  وجتاري  مالي  مركز  إنشاء 

اخملطط الهيكلي الوطني.322 
بلغت  والتي  احلجاج  أعداد  في  احلاصلة  السنوية  الزيادة  ضوء  وفي 
نحو 3 ماليني حاجاً، شكلت كل من مدينتي جدة ومكة املكرمة جتمعاً 
حضرياً جديداً والذي ميكن أن يشهد املزيد من التوسع على طول احملور 
والذي  احلرمني  حديد  سكة  خط  إنشاء  بعد  املنورة  باملدينة  الرابط 

سيربط املدينتني املقدستني مبدينة جدة.

جسر الملك فهد والرابط بين المملكة العربية السعودية والبحرين.  محمد غلوم. © كرييتف كومونز

احملاور اإلقليمية وأطر التعاون 4.8
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ً الشكل 49: الساحل الشرقي للخليج العربي ليال

ً الشكل 50: ساحل اخلليج على البحر األحمر ليال

املرجع: وكالة ناسا، عبر محرك غوغل

املرجع: وكالة ناسا، عبر محرك غوغل
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التكامل اإلقليمي

اخلليج  دول  تعاون  مجلس  إلنشاء  الست  اخلليجية  الدول  توجهت 
الوطني  األمن  مستويات  تعزيز  إلى  خالله  من  تهدف  والذي  العربية 
فيما  اإلقليمي  والتكامل  اإلقتصادية  التنمية  تعزيز أشكال  إلى جانب 
بينها، وذلك في ضوء أوجه التشابه في األنظمة اإلقتصادية،واخلصائص 
دول  سعت  كما  املنطقة.  دول  بني  املشتركة  واإلجتماعية  التاريخية 
في  األنظمة  توحيد  عام 1981 إلى  في  تأسيسه  منذ  التعاون  مجلس 
كل من مجاالت االقتصاد، والتجارة، والتمويل واجلمارك، باإلضافة لتعزيز 
العمل املشترك في مجالي البحث والتطوير، وإنشاء كيان عسكري واحد 

يعرف باسم قوة درع اجلزيرة، فضالً عن التوجه إلصدار عملة موحدة.
احلاضر  الوقت  في  العربية  اخلليج  تعاون  مجلس  دول  منطقة  تعد 
التجارية  العمليات  حيث  من  العربي  العالم  في  تكامالً  األقاليم  أكثر 
اخلليجي  السوق  ساهم  ذلك،  عن  عدا  األموال.323  رؤوس  وتدفقات 
اخلدمات  على  واحلصول  والعيش،  العمل،  فرص  توفير  في  املشترك 
دول  من  أي  في  متساٍو  بشكل  املواطنني  جلميع  واملنافع  االجتماعية 

مجلس التعاون. من جانب آخر، توجهت هذه الدول إلى ربط شبكاتها 
االحتياطية  الطاقة  تقاسم  أجل  من  البعض  بعضها  مع  الكهربائية 
من  قدر  على  الشبكة  هذه  تعد  كما  اخلدمات.324  مستوى  وحتسني 
املتجددة  الطاقة  موارد  لتطوير  املنطقة  دول  توجه  ظل  في  األهمية 

كالطاقة النووية، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 
التكامل  لتحقيق  املبذولة  اجلهود  بعض  هنالك  كانت  قد  أنه  بيد 
والتي لم حتقق مستويات النجاح املرجوة. أما في عام 2003، أعلنت دول 
املنطقة عن إبرام اتفاقية االحتاد اجلمركي بهدف إلغاء القيود املفروضة 
على التجارة الداخلية، وإعفاء السلع املتأتية من داخل دول املنطقة من 
اجلمارك، وفرض رسوم جمركية مخفضة على منتجات الدول األخرى،325 
إعداد  مت  أخرى،  جهة  من  ولكن تنفيذ هذه االتفاقية ال يزال معلقاً.326 
والتي  املوحدة،  اخلليجية  العملة  إلطالق  الزمان  من  عقد  منذ  اخلطط 
بعد عملة  الوطنية  احلدود  أهم عملة تتخطى حواجز  ثاني  ستشكل 

اليورو في حال تنفيذ تلك اخلطط.

شارع الشيخ زايد )شارع إ 11( في دبي أطول الطرق في دولة اإلمارات العربية المتحدة والممتد من منطقة سيال في إمارة أبو ظبي انتهاًء بإمارة رأس الخيمة على الحدود 
العمانية. © كلير آند ترانسبارنت / آي ستوك فوتو
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مجلس  قمة  اجتماع  في  املشاركون  القادة  اتفق 

 2011 األول  كانون   / ديسمبر  في  اخلليجي  التعاون 

الذي يقضي  املبدأ على املقترح السعودي  من حيث 

بتجاوز العالقة التي تربط دول اجمللس من تعاون إلى 

احتاد، حيث يشكل هذا املقترح ثمرة لعمليات التعاون 

والتكامل التي استمرت ألكثر من ثالثة عقود. 

كبيرة  منفعة  تشكيل  شأنه  من  االحتاد  هذا  إن 

)السعودية،  اجمللس  في  األعضاء  الدول  ألنظمة 

والكويت، والبحرين، وقطر، واإلمارات، وعمان(، والتي 

جراء  قوية  لضربة  االقتصادية  أنظمتها  تعرضت 

األزمة املالية العاملية، والتي متكنت أيضاً من التعافي 

على  الطلب  معدالت  انتعاش  لدى  بسرعة  منها 

النفط واستقرار قطاعاتها املالية. إضافة لذلك، فإن 

أساسياً  أمراً  يشكل  متينة  اقتصادية  قاعدة  إيجاد 

لتحقيق التكامل وتشكيل االحتاد، وضمن هذا اإلطار، 

جتدر اإلشارة إلى تسجيل دول مجلس التعاون لزيادة 

في معدالت النمو االقتصادي والتي بلغت 5 في املائة 

في عام 2011 مقابل 4.2 في املائة في عام 2010. 

أشكال  وتعزيز  التكامل  حتقيق  نحو  الطريق  إن 

الدول  مصادقة  لدى   1981 عام  منذ  بدأ  قد  التعاون 

األعضاء على ميثاق يتضمن التوصية بإنشاء مجلس 

تعاون دول اخلليج العربية، حيث ينص امليثاق الكامل 

على اعتبار جميع دول اخلليج كمنظومة سياسية، 

واقتصادية، وإقليمية. كما تشترك دول مجلس تعاون 

اخلليج العربية باهتمامها باملسائل األمنية في ضوء 

حالة عدم االستقرار التي تشهدها املنطقة. 

وتتميز جميع الدول بنظام ملكي بشكل أو بآخر، 

فضالً عن تباين مستويات الدميقراطية في كل منها، 

مشتركة.  ثقافية  بسمات  جميعها  تشترك  بينما 

كما عملت هذه الدول على تنسيق العديد من اجلهود 

تؤدي  أن  ميكن  والتي  التكامل،  حتقيق  نحو  الرامية 

من جانب آخر، فإن هذا  إلنشاء االحتاد في املستقبل. 

اعتماد  من  التوجه  تغيير  في  يساهم  سوف  االحتاد 

اعتماد  نحو  مشتركة  ومالية  اقتصادية  سياسات 

عمليات التجارة احلرة، والتخطيط احلضري اإلقليمي، 

النقل عبر  التحتية املشتركة لقطاع  البنية  وتطوير 

احلدود، وحرية تنقل املواطنني واملقيمني فيما بينها. 

اجمللس  عن  الصادرة  والتوجيهات  املراسيم  إن 

تعكس  العربية  اخلليج  تعاون  مجلس  لدول  األعلى 

أهمية عمليات التبادل االقتصادي والتجاري، باإلضافة 

البضائع،  من  لكل  السلس  التدفق  تيسير  ألهمية 

إنشاء  في  ساهم  مما  احلدود،  عبر  واألفراد  والسلع، 

االحتاد اجلمركي، والسوق اخلليجية املشتركة، والوحدة 

االقتصادية. كما تعتمد الدول نهج التكامل التنموي 

التحتية،  والبنية  واالتصاالت  النقل،  مشاريع  ضمن 

التعاون في  البشرية وحتقيق  املوارد  باإلضافة لتنمية 

مجاالت البحث العلمي والتقني. 

يكفل اجمللس املعاملة املتساوية جلميع مواطني دول 

مجلس تعاون اخلليج ضمن جميع اجملاالت االقتصادية، 

مبا في ذلك على صعيد النقل، والعمل في القطاعني 

العام واخلاص، والتأمني االجتماعي، والتقاعد، وممارسة 

واالستثمارية  االقتصادية  األنشطة  ومختلف  املهن 

األموال،  رؤوس  ونقل  العقارية،  وامللكية  واخلدمية، 

وتأسيس  بيع وشراء األسهم،  والضرائب، وعمليات 

والرعاية  التعليم،  خدمات  وتوفير  الشركات، 

الصحية واخلدمات االجتماعية. 

إن هذه التوجهات تعد ذات أثر إيجابي على تطوير 

تنفيذ مشاريع  إلى  باإلضافة  اخلليج،  دول  املدن في 

البنية التحتية الضخمة والتي تساهم في تيسير 

عمليات تدفق األفراد، والسلع، واخلدمات. عالوة على 

ذلك من املقترح تيسير عملية التكامل بني مختلف 

احلديدية  السكك  إنشاء  خالل  من  اخلليج  دول 

اخلفيفة، وخطوط املترو، والطرق اإلقليمية ومحاور 

النقل العابرة للحدود. 

تعاون  مجلس  دول  تعمل  موازٍ،  صعيد  وعلى 

اخلليج العربية على إعداد إستراتيجية إقليمية في 

أن تساهم  والتي ميكن  اإلقليمي  التخطيط  مجال 

محاور  طول  على  الواقعة  املناطق  تطوير  في 

 – )النويصب  والسعودية  الكويت  مدن  بني  النقل 

اخلافجي – الساملي- حفر الباطن( واملدن البحرينية 

إضافة  اإلحساء(،   – الدمام   – )املنامة  والسعودية 

القطرية والسعودية  املدن  إلنشاء محور بحري بني 

)الدوحة – اإلحساء(. كما ستساهم هذه البرامج 
في تعزيز مستويات التنمية في املنافذ احلدودية بني 

الدول، إلى جانب تعزيز مستويات إنتاجية املواطنني 

من سكان هذه املناطق وجذب االستثمارات، وحتقيق 

احلدودية  املدن  من  املزيد  إنشاء  خالل  من  التنمية 

املشتركة بني دول مجلس تعاون اخلليج العربية.

الصندوق 23 : التكامل اإلقليمي بني دول مجلس تعاون اخلليج العربية

احملور التنموي املقترح بني قطر والسعوديةاحملور التنموي بني الكويت والسعودية

قصر أم 

س لفنطا ا

صفوان

اجلهراء

اخلليج العربي

مدينة الكويت

إيران

السعودية

ق ا لعر ا
يت لكو ا

ق ا لعر ا

حفر الباطن

الساملي

اخلافجي

النويصب

السعودية

قطر

الدوحة

البحرين

املنامة

اإلحساء



172

 1986 عام  في  والبحرين  السعودية  أعلنت 
إفتتاح جسر امللك فهد رسمياً مبساحة إجمالية 
الرامية  األهداف  وضمن  كيلومتراً،   25 تبلغ 
احملاور  كأحد  املشروع  هذا  جناح  من  لإلستفادة 
في  والبحرين  قطر  قررت  فقد  الناشئة،  احلضرية 
لدى  احملور  هذا  نطاق  توسعة   2005 عام  مطلع 
اإلعالن عن إنشاء جسر يربط فيما بينهما. كما 
النقل،  محاور  أطول  أحد  احملبة  جسر  سيشكل 
امللك  جسر  وتوسعة  خدمة  في  لدوره  باإلضافة 
فهد الذي يربط بني البحرين والسعودية، ويتطلب 
والذي  أعوام،  أربعة  نحو  املشروع  هذا  تنفيذ 
احلديدية  السكك  خطوط  توفير  على  سيعمل 
ووصالت النقل املتعددة اخلطوط، والربط التجاري 
للمنطقة بأكملها من خالل تيسير حركة األفراد 

والسلع. 
يشكل هذا املشروع أيضاً توكيداً على العهد 
والذي  البلدين،  بني  اخلارجية  العالقات  من  اجلديد 
مجموعة  على  اإلقليمي  النزاع  حلل  صحوة  ميثل 

جزر حوار واملمتد طوال 60 عاماً. 
بني  احملبة  جسر  إنشاء  اتفاقية  إعداد  مت  وقد 

قطر والبحرين والذي تبلغ مساحته 40 كيلومتراً 
مؤسسة  إنشاء  لدى   2006 حزيران   / يونيو  في 
التصاميم  لوضع  إضافة  البحرين،   – قطر  جسر 
األولية للمشروع بكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات 
هذا  سيتألف  حيث   ،2009 عام  مطلع  في  دوالر 
والتي  البحر  مستوى  فوق  جسور  من  اجلسر 
باإلضافة  كيلومتراً،   18 مساحة  على  ستمتد 
كيلومتراً،   22 مساحة  على  األخرى  اجلسور  إلى 
سيتم  العالية  اجلسور  من  اثنني  ذلك  في  مبا 
من  باملرور  الشحن  لبواخر  للسماح  تصميمهما 
حتتها. كما يتوقع أن يساهم هذا املشروع املكون 
أربع خطوط نقل في اختصار أوقات الرحالت  من 
باستخدام املركبات بني قطر والبحرين من ساعة 
عن  عدا  تقريباً.  دقيقة   30 إلى  الساعة  ونصف 
العالقات  تعزيز  هدف  عن  النظر  وبصرف  ذلك، 
فإن هذا اجلسر  والبحرين،  التعاون بني قطر  وأطر 
سوف  فهد  امللك  جلسر  امتداداً  يشكل  والذي 

يساهم في إنشاء محور تنموي جديد. 
إن الهدف من هذا اجلسر ال يتمثل في األساس 
يتيح  سوف  ولكنه  الدولتني،  عاصمتي  ربط  في 
نطاقاً  األوسع  التنمية  عمليات  نشوء  إمكانية 
في البحرين وقطر على حد سواء، باإلضافة لدوره 
احملتمل لتحفيز عمليات التنمية احلضرية األخرى 
بحيث يتحول إلى أحد األقاليم احلضرية الكبرى. 
يتألف  ما  عادة  تنموي  محور  أي  تصميم  إن 
من أراضي على شكل طوق شريطي والتي تربط 
اثنتني من املناطق احلضرية أو أكثر، وفي حال عبور 
هذا احملور للحدود، فإنه يساهم في إنشاء وتعزيز 
املستوى  على  اإلقليمي  احلضري  الترابط  أشكال 
أن تعمل على تعزيز مختلف  والتي ميكن  الدولي 
واالقتصادي،  السياسي،  التواصل  أشكال 

والثقافي، والبيئي، واالجتماعي. 
وتنشأ أهمية خاصة على صعيد الربط ما بني 
احمليطة  األراضي  واستخدامات  تنموي  محور  أي 
الربط  أشكال  ضعف  أن  حيث  التنمية،  وأمناط 
يساهم  ما  عادة  احمليطة  السكنية  املناطق  مع 
بها  التي يساهم  الربط  في ضعف كفاءة مهام 

هذا احملور. 

إستراتيجيات  أية  تتضمن  أن  بد  فال  ولذلك، 
خاصة بإنشاء احملاور لدراسات استخدام األراضي، 
تدعم  التي  التصميم  ومبادئ  التقسيم  وقوانني 
أن  ميكن  كما  اإلستراتيجية.  األهداف  مختلف 
عمليات  دعم  في  اإلستراتيجيات  هذه  تساهم 
التأثيرات  من  احلد  بغية  بيئياً  املستدامة  النقل 
واملنشأة  املادية،  البيئات  على  املنعكسة 
املساواة  من  أكبر  أشكال  ولتوفير  واالجتماعية 

واإلنصاف لألجيال املقبلة. 
على  يعمل  وازدهارها  احلضرية  احملاور  جناح  إن 
لزيادة  باإلضافة  التنمية،  أشكال  مختلف  حتفيز 
األهم  النقطة  أن  إال  بها،  احمليطة  األراضي  قيم 
حتسني  في  بدورها  فتتمثل  السياق،  هذا  ضمن 
أشكال الربط الداخلي بني املدن باإلضافة للربط 
تعزيز  إلى  يؤدي  مما  اإلقليمية،  املراكز  مع  اخلارجي 

عمليات التنمية االقتصادية اإلقليمية. 
التنموي  التركز  أشكال  مواصلة  من  وبالرغم 
أن  إال  والبحرينية،  القطرية  العاصمتني  في 
جسر احملبة سوف يساهم في طرح منط التنمية 
العمرانية الذي يتيح نشوء مراكز حضرية جديدة 

في كلتا الدولتني. 
املشروع  بتنفيذ  البدء  موعد  تأجيل  مت  لقد 
اجلديدة  التصاميم  إعداد  بهدف  وتكراراً  مراراً 
للسكك  خط  ذلك  في  مبا  األخرى،  والتعديالت 
توسعته  يتوقع  والذي  السرعة  فائقة  احلديدية 
العمانية  مسقط  مدينة  يشمل  لكي  الحقاً 
نشوء  في  سيساهم  مما  التركية،  واسطنبول 
حتويل  على  ستعمل  والتي  جديدة  دولية  بوابة 
جلذب  مثالية  مواقع  إلى  والبحرين  قطر  من  كل 
في  أعمالها  نطاق  وتوسعة  الدولية  الشركات 

جميع أنحاء دول مجلس تعاون اخلليج العربية. 
استكمال  على   2011 عام  في  االتفاق  مت  وقد 
نفس  في  أي   -  2015 عام  بحلول  املشروع  تنفيذ 
فعاليات  قطر  دولة  به  تستضيف  الذي  العام 
اإلعالم  وسائل  ولكن  القدم،  لكرة  العالم  كأس 
دون  حتول  سياسية  عقبات  لوجود  حملت  لطاملا 
هذه  جتاوز  يؤمل  حيث  املشروع،  في  تقدم  إحراز 

العقبات في املستقبل القريب والبدء بالعمل.

الصندوق 24 : جسر قطر - البحرين : إقليم حضري ناشئ
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جسر امللك فهد

اخلليج العربي

محاور النقل الناشئة عبر احلدود

من  لكل  التحتية  البنية  ملرافق  قوية  شبكة  املنطقة  متتلك 
مشروع  لتنفيذ  اإلعداد  حالياً  ويجري  والبحري،  اجلوي  النقل  و  الطرق، 
بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليار دوالر إلنشاء شبكة السكك احلديدية 
على  الكويت  من  2100 كيلومتراً  مساحتها  تتجاوز  والتي  اإلقليمية 
النظام  هذا  ربط  سيتم  إلى مسقط.327 كما  احلدود العراقية ووصوالً 
على  عالوة  العربي.  واملغرب  املشرق  دول  من  بكل  املطاف  نهاية  في 
بطول  البري"  "اجلسر  مشروع  تنفيذ  على  السعودية  تعمل  ذلك، 
هذا  تنفيذ  ألف كيلومتر لربط مدن جدة، والرياض مع البحرين.328 إن 
املشروع السككي سوف يساهم في تعزيز منطقة الساحل الشرقي 
على مستويات أعلى بحيث تصبح إحدى أبرز املناطق احلضرية الكبرى.

املتحدة  األمم  اخلليج كذلك اعضاء في جلنة  تعاون  دول مجلس  تعد 
على  عملت  حيث  )األسكوا(،  آسيا  لغربي  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
حيث   ، 2001 عام  في  العربي  املشرق  في  الدولية  الطرق  اتفاق  توقيع 
 )40 )م  والغرب  الشرق  نحو  متجهاً  محوراً  الشبكة  هذه  تتضمن 
حملور  باإلضافة  ومصر،  وفلسطني،  واألردن،  العراق،  من  كالً  يربط  والذي 
متجه نحو الشمال واجلنوب )م 45( والذي يربط كالً من سوريا، واألردن، 
والسعودية واليمن. وفي ظل االنتهاء من تنفيذ نحو 70 في املائة من 
احملورين، تعمل األسكوا مع الدول األعضاء على بحث الفرص املمكنة 
لتنفيذ املزيد من التوسعة في هذه الشبكات لكي متتد إلى منطقة 
املغرب العربي من الشرق وإلى كل من جيبوتي والصومال من اجلنوب. 



173

الرياض

الهفوف

اخلرج حرض

صر

الدمام

مدينة الكويت
الكويت إيران

العراق

السعودية

اإلمارات

قطر

عـمـان

عمان

مسقط

البحرين
املنامة

خطوط السكك احلديدية القائمة

خطوط السكك احلديدية قيد التصميم
خطوط املؤسسة العامة ١ و ٢

مشروع السكك احلديدية لدول اخلليج
قطار الشمال اجلنوب

مشروع اجلسر البري السعودي

البصرة

الدوحة دبي

أبوظبي

الفجيرة

بي لعر ا

خلليج  ا

ن عما خليج 

مدينة امللك خالد العسكرية

بريدة

الشكل 51: مخطط شبكة السكك احلديدية اإلقليمية لدول مجلس تعاون اخلليج العربية

الشكل 52: محاور النقل املقترحة من قبل األسكوا

املرجع: اجمللة التنفيذية 2010

ش

م٤٠

طرابلس

داكار

اجلزائرتونس

الرباط

نواكشوط م٤٥

بغداد
غزة

دمشق
حلب

صنعاء

جدة

جيبوتي

مقديشو

القاهرة

املرجع: صفوت ن، "محاور النقل الرابطة بني إفريقيا وآسيا وأوروبا عبر املنطقة العربية: احملاور ذات األولوية ومرافقها"، ورقة العمل التي نوقشت في ورشة العمل حول "أثر شبكات 
النقل على قطاعي التجارة والسياحة" املنعقدة في إزمير، تركيا 7 - 8 يونيو 2011.
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اجلدول 60: معدالت الكثافة السكانية اإلجمالية واحلضرية )باآلالف( والنسبة املئوية للكثافة السكانية احلضرية

اجلدول 61: متوسط  التغير السنوي احلاصل في التجمعات احلضرية مبساحة 750 كم + السكان في عام 2009

199019952000200520102015202020252030

الكثافة السكانية اإلجمالية )باآلالف(

4935786507288078829531,0211,085البحرين 

2,1431,7252,2282,7003,0513,3783,6903,9884,273الكويت

1,8432,1722,4022,6182,9053,1983,4953,7824,048عمان

4675266178851,5081,6301,7401,8481,951قطر

16,25918,25520,80823,61326,24628,93331,60834,17636,545السعودية

1,8672,4323,2384,0894,7075,1935,6606,1096,555اإلمارات

الكثافة السكانية احلضرية )باآلالف(

434511574643715784852919984البحرين 

2,1001,6922,1882,6543,0013,3263,6373,9334,218الكويت

1,2181,5571,7191,8812,1222,3772,6452,9173,184عمان

4314955868451,4451,5681,6791,7871,891قطر

12,45114,36116,61519,12021,54124,05826,61729,13131,516السعودية

1,4761,9062,5993,3643,9564,4444,9155,3705,821اإلمارات

النسبة املئوية من اللكثافة السكانية في املناطق احلضرية 

88.188.488.488.488.68989.49090.6البحرين 

9898.198.298.398.498.598.698.698.7الكويت

66.171.771.671.97374.375.777.178.7عمان

92.294.194.995.495.896.296.596.796.9قطر

76.678.779.88182.183.284.285.286.2السعودية

79.178.480.382.384.185.686.887.988.8اإلمارات

املرجع: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة، التوقعات السكانية العاملية تنقيح عام 2008 وآفاق التحضر في العالم: تنقيح عام 2009

1990
1995-

1995
2000-

2000
2005-

2005
2010-

2010
2015-

2015
2020-

2020
2025-

2025
2030-

معدالت النمو السكاني على املستوى الوطني )%( 

3.172.362.252.081.771.561.371.23البحرين 

5.123.842.442.041.771.551.38-4.34الكويت

3.282.021.722.081.921.781.581.36عمان

2.353.207.2310.651.551.311.211.09قطر

2.322.622.532.121.951.771.561.34السعودية

5.255.734.672.821.971.721.531.41اإلمارات

معدالت النمو السكاني في املناطق احلضرية )%( 

3.232.362.262.121.851.661.51.37البحرين 

5.143.862.462.061.781.571.4-4.32الكويت

4.91.991.82.412.272.141.961.75عمان

2.753.387.3310.741.621.371.251.13قطر

2.852.922.812.382.212.021.811.57السعودية

5.16.215.163.252.322.021.771.61اإلمارات

املرجع: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة، التوقعات السكانية العاملية تنقيح عام 2008 وآفاق التحضر في العالم: تنقيح عام 2009
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اجلدول 62: متوسط  التغير السنوي احلاصل في التجمعات احلضرية مبساحة 750 كم + السكان في عام 2009

اجلدول 63: السكان الشباب في عام 2010 ، املتغير املتوسط

اجلدول 64 : النصيب الفردي من إجمالي الناجت احمللي بالدوالر 

اجلدول 65 : إنتاج النفط )1.000 برميل / يومياً( 

2020-20152025-20102020-20052015-20002010-19952005-19902000-1995املدينة 

4.624.613.992.351.471.16-3.13الكويت 

5.33.633.623.262.331.81.53الدمام

4.693.453.453.122.271.771.5املدينة املنورة

5.333.233.232.92.061.561.29الرياض

4.662.632.622.461.971.611.35جدة

3.762.452.452.352.021.721.46مكة املكرمة

6.366.646.674.32.461.761.42دبي

6.117.127.224.782.691.861.51الشارقة 

املرجع: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة )ديسا(، التوقعات السكانية في العالم 2008، آفاق التحضر في العالم 2009

الشباب كنسبة من اإلجمالي السكاني )0 – 24 عاماً(الدولة 

34.9البحرين 

42.2الكويت

49.1عمان

28.1قطر

48.3السعودية 

33.1اإلمارات 

املرجع: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة )ديسا(، التوقعات السكانية في العالم 2010

200720082009الدولة 

-45,99153,338اإلمارات 

-17,77419,794البحرين

15,86819,20014,809السعودية

15,27621,03214,529عمان

61,106دوالر دوالر قطر

47,53859,66642,385الكويت

املرجع: األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية. )2010(. دول مجلس التعاون: حملة إحصائية. اإلصدار الثاني. األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

200720082009الدولة 

2,5302,5702,220اإلمارات 

184.3182.7182.2البحرين

8,8169,1988,184السعودية

710757813عمان

845.7839.3792قطر

2,574.62,6762,261.6الكويت

املرجع: األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية. )2010(. دول مجلس التعاون: حملة إحصائية. اإلصدار الثاني. األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية
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اجلدول 66 : نسبة مشاركة املواطنني وغير املواطنني في قوة العمل

اجلدول 67 : القوى العاملة في عام 2008

اجلدول 68: معدالت البطالة في املناطق احلضرية لعام 2009

اجلدول 69: معدل إستخدام املركبات في دول مجلس تعاون اخلليج العربية

األجانباملواطنونالقطاعالدولة

84.7%15.3329%اخلاصسلطنة عمان )2009(

94.4%5.6330%اإلجماليقطر )2010(

99.4%0.6331%اخلاصقطر )2010(

74%26332%اإلجماليالبحرين )2009(

80%20333%اخلاصالبحرين )2009(

96.1%3.9334%اإلجمالياإلمارات العربية املتحدة )2008(

52.9%47.1335%اخلاصاململكة العربية السعودية

86.7%13.3336%اإلجمالياململكة العربية السعودية

املرجع: مت إدراجها ضمن قائمة الهوامش نظراً للعدد الكبير من املراجع.

النسبة من إجمالي القوى العاملةعدد العاملني اجلنسية

3.9%117,022اإلماراتية

0.2%6,051دول أخرى من األعضاء في مجلس تعاون اخلليج العربية

11.1%337,791دول عربية أخرى

82.7%2,507,792دول آسيوية غير عربية 

املرجع: املركز الوطني لإلحصاء، مسح القوى العاملة واألجور وساعات العمل لعام 2008، مت الرجوع إليه بتاريخ 26 يناير 2011 عبر الرابط التالي:
 http://www.uaestatistics.gov.ae:85/default.aspx

األجانباملواطنون اجلنس

1.8%7.1%ذكر

7.0%21.3%أنثى

2.8%11.5%اجملموع

املرجع: دولة اإلمارات العربية املتحدة، مسح القوى العاملة 2009. مت الرجوع إليه بتاريخ 26 يناير 2011 عبر الرابط: 
www.uaestatistics.gov.ae/ReportPDF/DSS_SS_LF%202009.xls 

اإلماراتالسعوديةقطرعمانالكويتالبحرين

3,8515,74948,8747,790221,3724,030*الطرق )كم( 

..21..818541*النسبة املئوية للطرق املعبدة 

493321668105كثافة الطرق )كيلومتر لكل 100 كيلومتر مربع(

313..482502225724املركبات )لكل 1000 نسمة(

405282174335415293سيارات الركوب )لكل 1000 نسمة(

121721242937العدد التقديري لوفيات الطرق لكل 100 ألف نسمة

املرجع: بيانات مؤشرات التنمية في البنك الدولي آلخر األعوام املتاحة بني الفترة من 2000 وحتى 2007. * كتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة اخملابرات املركزية 2007، ^ دراسة 
املرور الصادرة عن منظمة الصحة العاملية 2009.
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اجلدول 70 : معدالت توفر وإستخدام املياه

اجلدول 71 : معدالت توفر إمدادات املياه ومرافق الصرف ا لصحي املطورة لعام 2008

اجلدول 72: مؤشرات الطاقة في دول مجلس تعاون اخلليج العربية

% من االستخدام لكل معدل االستخدام السنويمعدل التوفر السنوي

الدولة

املوارد الطبيعية 
املتجددة مليار متر 

مكعب / سنوياً 

املياه احملالة 
مليار متر 

مكعب / سنوياً 

إعادة استخدام 
مياه الصرف 

الصحي مليار متر 
مكعب / سنوياً 

�النصيب الفردي من املوارد املتجددة
 )متر مكعب(

مليار 
متر 

مكعب

كنسبة مئوية 
من مجموع 
املوارد املائية

ي
زل

ملن
ا

ي
اع

صن
ال

ي
اع

زر
ال

200620152025

1571251060.2517026371نسبة ال تذكر0.110.14البحرين

0.110.650.127540.768737260الكويت

1.600.120.025504403651.22749193عمان

23374..7150400.28..0.050.12قطر

2.502.280.1596776417.0050615184السعودية 

0.200.950.143526201.60180241067اإلمارات

املرجع: تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية للمياه 2010 

مرافق الصرف الصحي املطورةإمدادات املياه احملسنة

مناطق األريافاملناطق احلضريةاجملموعمناطق األريافاملناطق احلضريةاجملموع

....100....100البحرين

999999100100100الكويت

....88927797عمان

100100100100100100قطر

....100....97السعودية

100100100979895اإلمارات

قاعدة بيانات منظمة الصحة العاملية / املرصد الصحي العاملي

اإلماراتالسعوديةقطرعمانالكويتالبحرين 

11,8749,7296,05722,0576,17011,036إستهالك الطاقة لعام2007 )كغ من معادل النفط للفرد(

12,62816,3114,45617,1817,08014,567إستهالك الكهرباء 1997 )كيلوواط للفرد(

100100100100100100الكهرباء من الوقود األحفوري )% من اإلجمالي(

000000الكهرباء من الطاقة املائية )% من اإلجمالي(

-245-267-364-283-482-94واردات الطاقة )الصافي، % من اإلجمالي(

..11..3....إمكانات طاقة الرياح 2005 )غيغاواط(

7007,90040049,8001,000..إمكانات الطاقة الشمسية 2005 )غيغاواط(

22,44686,07537,28963,002402,120135,429مجموع االنبعاثات الكربونية لعام 2007 )كيلوطن من الكربون(

29.632.313.755.416.631.0نصيب الفرد من االنبعاثات الكربونية الناشئة لعام 2007 )طن(

189211361536187247% من الزيادة في االنبعاثات الكربونية لعام 2007 )1990 – 2007(

7111913053169178تركز اجلسيمات الدقيقة لعام 1996 )ميكروغرام / متر مكعب(

689710851113127تركز اجلسيمات الدقيقة لعام 2006 )ميكروغرام / متر مكعب(

املراجع: الكتاب األخضر للبنك الدولي 2009 ؛ مؤشرات التنمية للبنك الدولي؛ تقرير بوز آلن 2009 
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اجلدول 73 : مجموع النفايات الناشئة حسب املصدر ونسبة النفايات البلدية حسب احملتوى

اجلدول 74 : املشاركة في القوى العاملة والسياسات الوطنية لكل من النساء والرجال

اجلدول 75: دول املنشأ للعمالة الوافدة

اإلماراتالسعوديةقطرعمانالكويتالبحرين

1,731,0002,094,0001,859,0006,461,000إجمالي النفايات الناشئة )طن / سنوياً(

33%30%43%39%النفايات املنزلية

56%42%55%الهدم والبناء

1.5%3%0.3%8%صناعية

9.5%زراعية

24%1.6%53%صحية

2.71.40.71.31.41.2النفايات الصلبة املولدة )كغم / فرد/ يومياً(

أبو ظبيالتركيب املادي للنفايات الصلبة املولدة 

49%37%45%40%50%35%نفايات األغذية / نفايات عضوية

6%28.5%18%26%20%28% ورق

12%5.2%15%12%12.6%6% بالستيك

9%4.6%10%5%3.3%5% زجاج

6%8.3%4%11%2.6%12% معادن 

6.4%3%6%4.8%8% أنسجة 

18%10%5%6.7%6% أخرى

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2008 

اإلماراتالسعوديةقطرعمانالكويتالبحرين

♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂

�معدل اإلملام بالقراءة والكتابة
899293958190909480909189)% للمتعلمني فوق 15 عاماً،) 2005 - 2008(

�معدل املشاركة في القوى العاملة
348746852679499322824393)% للعاملني من األعمار 15 – 64 عاماً، 2008(

العام الذي مت به منح املرأة احلق في التصويت والترشح لالنتخابات 
1973 )جزئي(
و 2002 )كلي(

2005
�1994 )جزئي(
و 2003 )كلي(

2003 )احلق في 
التصويت فقط(

....

العام الذي  انتخبت فيه أول امرأة )ي(
أو عينت في مجلس النواب )أ(

........2005)أ(2002)أ(

2.52.40022.5% من عضوية البرملان )املستقل أو مجلس النواب( لإلناث )2010(

......253.115.5% من عضوية البرملان )املستقل أو مجلس النواب( لإلناث )2007(

05.6..8.7010% من املناصب الوزارية التي تشغلها النساء )2005(

املرجع: البنك الدولي، البيانات اإلحصائية املصنفة حسب اجلنس، شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة، تقرير األمم املتحدة للتنمية البشرية  2007 / 2008

الدول العشر األبرز 

اجلزائر، مصر، الهند، إيران، العراق، املغرب، السعودية، السودان، سوريا، اليمنالبحرين

أستراليا، كندا، الدمنارك، فرنسا، الهند، هولندا، السعودية، السويد، اململكة املتحدة، والواليات املتحدةالكويت

بنغالدش، مصر، الهند، األردن، هولندا، باكستان، الفلبني، سريالنكا، السودان، اململكة املتحدة عمان

بنغالدش، مصر، باكستان، الفلبني، الهند، إندونيسيا، األردن، سريالنكا، السودان، اليمن.السعودية

املرجع: الهجرة والتحويالت املالية، كتاب حقائق العالم 2008 
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عدد املهاجرين الدوليني في الدولة 
املتوسط السنوي الصافي للهجرة % من السكان األجانب )2010(عدد الالجئني في الدولة 2008 )2010(

)2010 – 2005(
315,000039.14,000البحرين

2,098,00038,00068.824,000الكويت

826,000028.44,000عمان

1,305,000086.5112,400قطر

7,289,000240,60027.830,000السعودية

3,293,00020070.068,600اإلمارات

املرجع: اللوحة احلائطية ملعدالت الهجرة الدولية - إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة 2009

اجلدول 76: بيانات الهجرة لكل دولة 

أجلدول 77 : تدفقات التحويالت املالية في دول مجلس تعاون اخلليج العربية 

تدفقات التحويالت الصادرة
املرتبة العاملية )بالدوالر، ماليني(

تدفقات التحويالت الواردة 
)بالدوالر، ماليني(

�التحويالت املالية
)% من إجمالي الناجت احمللي(

2009199920082009199920091999

1,39185630th....713البحرين

9,9121,73118th....)2008( 76الكويت

5,3131,43821st3939119عمان

8.5 )2001^(5 )2008^(......1,600 )2001(7,000*قطر

25,97013,9582nd217..79السعودية

املرجع: قاعدة معلومات مؤشرات التنمية بالبنك الدولي، الهجرة والتحويالت املالية، كتاب حقائق العالم 2008، * بيانات تدفقات التحويالت الصادرة  من مصرف قطر املركزي 9، 
^ جهاز اإلحصاء في قطر.
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منطقة دول اجلنوب العربي كالً من جزر القمر، وجيبوتي، تضم 
 80 حلوالي  موطناً  وتعد  واليمن،  والسودان1،  والصومال، 

مليون نسمة. 
تستوعب السودان ما يزيد عن 50 في املائة من إجمالي الكثافة 
السكانية في املنطقة، أي ما يعادل 44 مليون نسمة، تليه اليمن 
كثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان البالغ 25 مليون نسمة.2 
مرتفعًة  بني  السكان  منو  معدالت  تراوحت  األخيرة،  السنوات  وفي 
أن  املتوقع  من  أنه  بيد  املائة(،  في   3 إلى   2( معتدلة  إلى  نسبياً 

تنخفض هذه املعدالت بحلول العام 2013.
إنخفضت املعدالت اإلجمالية للنمو السكاني بوتيرة متسارعة 
باستثناء  منتصفها،  وحتى  الثمانينيات  مطلع  منذ  نسبياً 
الصومال، فيما تدل التقلبات املسجلة للنمو السكاني على غياب 
إجراء  تعيق  التي  امليدانية  الظروف  وصعوبة  املوثوقة  املعلومات 
واحلروب  السياسي  االستقرار  عدم  يقود  كما  السكاني،  اإلحصاء 

األهلية األمور إلى مزيد من التعقيد.
نسبة  تتراوح  حيث  شابة  سكانية  ببنية  اجلنوب  دول  تتميز 
السكان دون سن 14 عاماً من 35 إلى 45 في املائة، وفي الصومال، 
عدد  من  املائة  في   44,9 الشابة  العمرية  الفئة  هذه  شكلت 
املنطقة  حاجة  على  يؤكد  الذي  األمر   3  ،2010 عام  في  السكان 
بتوفير  املتمثلة  الكبيرة  الطلبات  وتلبية  العمل  فرص  خلق  إلى 
املعدالت  ملواكبة  العامة  واخلدمات  التحتية،  والبنية  املساكن، 

املرتفعة املتوقعة لتكوين األسر املعيشية.
تتفاوت معدالت التوسع في املناطق احلضرية في دول اجلنوب بني 
منخفضة ومعتدلة )30 - 40 في املائة( مع وجود استثناء ملحوظ 
مدينة  في  السكان  من  املائة  في   76 يقطن  حيث  جيبوتي  في 
التقديرات بني 60 إلى 80  )وتتفاوت  جيبوتي واملنطقة احمليطة بها 

في املائة تقريباً من إجمالي سكان املناطق احلضرية(.4
دول  في  احلضرية  املناطق  في  السكاني  النمو  معدالت  تراوحت 

الشكل 53: النسبة املئوية من الكثافة السكانية احلضرية

املناطق  معظم  توسعت  حيث  ومرتفعة،  معتدلة  بني  ما  اجلنوب 
األخيرة،  السنوات  وفي  تقريباً.  املائة  في   5 إلى   2 بنسبة  احلضرية 
سجلت جيبوتي أدنى نسبة، بلغت أقل من 2 في املائة بقليل، ويعزى 
ذلك بشكل رئيسي إلى مستوى التوسع في املناطق احلضرية املرتفع 
)76,2 في املائة في 2010(. وفي العقد املاضي، سجلت اليمن  أصالً 
أعلى معدالت النمو احلضري )حوالي 5 في املائة( ومن ثم في السودان 
)4 في املائة تقريباً(. وباستثناء الصومال وجزر القمر، تراجعت معدالت 
النمو في املناطق احلضرية بل ويتوقع أن تستمر في االنخفاض إال في 
األرجح  على  فيها  احلضري  النمو  معدالت  سترتفع  التي  القمر  جزر 
بحلول عام 2030، كما ستكون املعدالت في الصومال بحدود 4 في 

املائة.5
أعلى  تسجيل   1990  -  1980 األع��وام  بني  ما  الفترة  شهدت 
باستثناء  بحدة،  ذلك  بعد  لتنخفض  احلضري،  النمو  معدالت 
في  ذروتها  النمو  معدالت  سجلت  جيبوتي،  في  أما  الصومال. 
الثمانينيات عندما مت دمج منطقة كبيرة تقع  أواخر  إلى  منتصف 
على محيط مدينة جيبوتي بشكل غير رسمي مع حدود املدينة.6 
كما شهدت اليمن أعلى معدالت النمو بني العامني 1990 و1995 
القمر  جزر  شهدت  فيما  البالد،  توحيد  من  وجيزة  فترة  بعد  وذلك 

ذروة النمو بعد استقاللها عام 1975.
معتدلة  بني  اجلنوب  دول  في  الكبرى  املدن  منو  معدالت  وتفاوتت 

ومرتفعة ويتوقع استمرار توسعها بحوالي 3-4 في املائة.7

التركزات السكانية في املناطق احلضرية 

إن الوتيرة املتسارعة لعمليات النمو احلضري في املنطقة قد نشأت 
جراء النزاعات الدائرة، إضافة إلى حالة التدهور البيئي والفقر املنتشر 
في مناطق األرياف، وباستثناء جيبوتي، حيث يعيش معظم السكان 
في العاصمة،8 فال يزال غالبية السكان يقطنون في املناطق الريفية.9 

السكان وعمليات التحضر
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الشكل 56: إجمالي معدالت النمو السكاني السنوي

الشكل 54: معدالت النمو السنوي في املناطق احلضرية

املرجع: إدارة الشؤون اإلقتصادية واإلجتماعية التابعة لألمم املتحدة، 2009
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املناطق  في  السريع  التوسع  خلف  الرئيسية  الدوافع  تتمثل 
األهلي،  والصراع  احلاد،  اجلفاف  بنشوء حاالت  السودان  احلضرية في 
أفضل  اقتصادية  فرص  توفر  إلى  إضافة  اآللية،  الزراعية  واخلطط 
في املدن.10 كما أدت البنية التحتية احملدودة، وتدني مستوى قطاع 
في  السكاني  النمو  تركيز  إلى  الكبيرة  السودان  ومساحة  النقل، 
وقد  معدودة.11  إقليمية  ومراكز  العاصمة  في  احلضرية  املناطق 
املاضي  العقد  خالل  ملحوظ  بشكل  اخلرطوم  مدينة  توسعت 
السكان،  حيث  من  و114 مرة  املساحة  حيث  من  250 مرة  بحوالي 
حيث تشهد املدينة امتداداً واسعاً، فيما بلغت الكثافة السكانية 

فيها 163 نسمة لكل كيلومتر مربع )في 2004(.12
في  املدن  كبرى  تعد  والتي  وملكال13  وواو،  جوبا،  مدن  توسعت 
اتفاقية  إبرام  عقب  داخلياً  النازحني  عودة  مع  السودان  جنوب 
السالم في العام 2005. وقد سجلت املناطق احلضرية في منطقة 
اخلرطوم ومحافظات الشمال أعلى معدالت للتركيز السكاني، إال 
أن تقسيم البالد إلى شمال وجنوب السودان سيساهم في توليد 
ساهمت  لذلك،  البالد. إضافة  في  السكانية  التحركات  من  املزيد 
إلى  مهاجر  مليوني  نحو  عودة  حتفيز  في  املبرمة  السالم  اتفاقية 

جنوب السودان.14
جراء  الصومال  املناطق احلضرية في  التوسع في  نشأت عمليات 
السبعينيات  ففي  البالد،  تواجهها  التي  البيئية  والتحديات  النزاع 
املراعي  من  جماعي  حترك  حدث  املاضي،  القرن  من  والثمانينيات 
الريفية إلى املراكز احلضرية سعياً وراء الفرص االقتصادية،15 ونتيجة 
لذلك، ارتفع عدد السكان في البلدات الصومالية الرئيسية بنسبة 

300 إلى 500 باملائة تقريباً خالل األعوام اخلمسة عشر املاضية.16
وراء  مؤخراً  الناشئة  اإلرهابية  والهجمات  األهلية  احلروب  كانت 
الهجرة إلى املناطق احلضرية؛17 حيث استقبل ممر أفغوي، الواقع في 
طوال  مقديشو  سكان  من  داخلياً  النازحني  مقديشو،  غرب  شمال 
فترة النزاع، حيث يشكل حالياً ثالث أكبر منطقة من حيث التركيز 

السكاني داخل الصومال وأكثر املناطق املكتظة سكانياً فيها.18 
أكثر  تعد  التي  صوماليالند  منطقة  في  النمو  معظم  يتركز 
االقتصادية  الفرص  ساهمت  والتي  البالد،  في  استقراراً  املناطق 
في  فيها  االستقرار  ليتم  مكانتها  بتعزيز  فيها  املتوفرة  اجليدة 
املنطقة  في  البيئي  والتدهور  العنف  معالم  إنتشار  خضم 
إلى  بربرة  من  املمتدة  التجارية  الطرق  ساهمت  كما  بها.  احمليطة 

املنطقة  تنمية  في  الدولي  هرجيسا  مطار  إلى  إضافة  إثيوبيا 
الزيادة  جراء  املنطقة  توسع  استمرار  املرجح  ومن  اقتصادياً 
إقليم  جذب  وباملثل،  الوافدة.19  الداخلية  والهجرة  الطبيعية 
احلرب  خالل  األخرى  املناطق  سكان  من  داخلياً  النازحني  بونتالند 
بإجهاد  تسبب  سريعاً  حضاريا  توسعاً  شهدت  حيث  األهلية، 
بوساسو.20  مدينة  في  واخلدمات  التحتية  البنية  مرافق  قدرة 
2010 لعام  اإلفريقية  املدن  حالة  تقرير  على  أيضاً  االطالع   )ميكن 

 ،146 الصفحة   ،"The State of African Cities 2010"
املوئل لبرنامج  اإللكتروني  املوقع  عبر  مجاناً  امللف  حتميل  �ميكنك 

)www.unhabitat.org
األربعة  العقود  خالل  اليمن  في  السريع  السكاني  النمو  أدى 
الريف  من  الهجرة  زيادة  إلى  الريف  في  احملدودة  والتنمية  املاضية 
الوتيرة  لوحظت  حيث  الكبرى،  املدن  إلى  وباألخص  املدينة،  إلى 
الزدياد  إضافة  احلضرية،  املناطق  في  العشوائي  للنمو  املتسارعة 
التي  صنعاء21  العاصمة  في  باألخص  اخلدمات،  لتوفير  الضغوط 
ثالثة  من  أقل  خالل  أضعاف  العشرة  يفوق  سكانياً  منواً  سجلت 
عقود، مرتفعاً من 162 ألف نسمة في العام 1977 إلى 1,7 مليون 
نشوء  جراء  التوسع  هذا  معظم  وجاء   ،2004 العام  في  نسمة 

املناطق العشوائية على محيط املدينة.22

اخلطط الرامية إلدارة النمو احلضري

وطنية  شاملة  إستراتيجيات  ألية  اجلنوب  دول  معظم  تفتقر 
من  بالرغم  وذلك  احلضرية،  املناطق  في  النمو  إلدارة  محلية  أو 
الفقر  من  احلد  إلى  الرامية  لالستراتيجيات  امتالكها  احتمالية 
واحلكم  االقتصادي،  النمو  كتحقيق  أهداف  على  تشتمل  والتي 
املتزايد.  البشري  املال  رأس  مع  للتعامل  احملسنة  واآلليات  الرشيد، 
بهدف  التحتية  البنية  لتحسني  خططاً  منها  العديد  متتلك  كما 
الرئيسية،  احلضرية  واملراكز  املوانئ  في  االقتصادية  التنمية  تعزيز 
دول  بضعة  متتلك  بينما  وجيبوتي،  القمر  جزر  في  احلال  هو  مثلما 

خططاً شاملة ومتطورة على مستوى املدينة.
بني  التوازن  حتقيق  في  جيبوتي  تواجهه  الذي  التحدي  يكمن 
مناطق  في  احلاصل  وذلك  العاصمة  في  والتنمية  النمو  عمليات 
لنقل  إستراتيجية  خطة  جيبوتي  متتلك  حيث  البالد،  في  أخرى 
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مدن  إلى  جيبوتي  العاصمة  من  احلضرية  املناطق  سكان  من  جزء 
واألقاليم  للمناطق  خطط  إعداد  يتم  كما  أخرى،23  متوسطة 

ومواقع أخرى للمضي قدما نحو حتقيق هذا الهدف.24
مبدينة  اخلاصة  للخطة  شاملة  معاينة  حالياً  احلكومة  جتري 
احلضرية  للمناطق  املتكاملة  إستراتيجيتها  ضمن  جيبوتي 
إمكانية  إلى حتسني  بذلك  تهدف  املقبلة حيث  اخلمسة  للسنوات 
وحتسني  بها  احمليطة  واملناطق  املدينة  في  اخلدمات  إلى  الوصول 
بنيتها التحتية وآليات احلكم احمللي، واملشاركة املدنية، إضافة إلى 

تخصيص املواقع واحلدائق العامة.25
برنامج  تطوير  على  حالياً  الصومال  في  املوئل  برنامج  يعكف 
زمني  بجدول  مقديشو  ملقاطعات  مجتمعي  وتطوير  تأهيل  إعادة 
املساكن  إنشاء  ذلك  ويتضمن  أعوام،  خمسة  إلى  ثالثة  من  ميتد 
وتنمية املناطق احلضرية، وتوفير اخلدمات األساسية، وإعادة توطني 
وحفظ  العمل  فرص  خلق  عن  فضالً  االقتصاد،  وإنعاش  العائدين، 
كما  الشعبية.26  املصاحلة  وحتقيق  السكنية،  األحياء  في  األمن 
تطوير  على  صوماليالند  في  هرجيسا  مدينة  في  احلكومة  عملت 
الضوء  إلقاء  مت  حيث  احلضرية  للمناطق  متكاملة  إستراتيجية 
معايير  لتعزيز  الالزمة  البرامج  وحتديد  املوجودة  التحديات  على 

التنمية والنمو املنظم.27 
نحو  موجهة  كانت  لطاملا  احلضري  التخطيط  عمليات  إن 
للمناطق  خطة  أحدث  إعداد  مت  فقد  األول،28  املقام  في  اخلرطوم 
على  تركز  والتي   2007 العام  في  الكبرى  اخلرطوم  ملدينة  احلضرية 
أيضاً  يجري  كما  العامة،  واخلدمات  النقل  وقطاع  الطرق،  حتسني 

إعداد خطط لعواصم احملافظات.29
عملت احلكومة في عام 2006 على إطالق إستراتيجية التنمية 
االكتفاء  زيادة  بهدف  اخلرطوم  حملافظة  الهيكلية  واخلطة  القروية 
االقتصادي الذاتي في القرى وبالتالي تقليل الهجرة منها إلى املدن 

حتسني  في  اخلطة  وستساهم  الغذائي،  إنتاجها  زيادة  إلى  إضافة 
على  باالعتماد  لتوسيعها  األراضي  وتوفير  محلياً  القرى  وضع 
 538 ربط  النهاية  10 أعوام، حيث سيتم في  ملدة  تنموي  مخطط 

قرية في املنطقة مبدينة اخلرطوم بواسطة شبكة من الطرق.30
العائدين   لتدفقات  املساكن  توفير  في  املتمثّل  التحدي  ساهم 
إلى جنوب السودان عقب إبرام اتفاقية السالم في عام 2005 في 
دفع احلكومات احمللية إلعداد اخلطط الالزمة إلدارة النمو السكاني. 
احلضرية،  املناطق  في  لتوسيعات  املدن  معظم  خططت  وبينما 
 2006 لألعوام  شمولية  بناء  خطة  بتطوير  الوحدة  والية  قامت 
تدرج  خالل  من  للعائدين  مساكن  توفير  على  تركز  2025 والتي   –

وظيفي واقتصادي متكامل للبلدات والقرى.
وطنية  خطة  تطوير  على  اليمن  في  الوطنية  احلكومة  تعتزم 
حتسني  بهدف  بتنفيذها  احمللية  السلطات  تقوم  احلضرية  للتنمية 
العشوائية،  واملناطق  املتدهورة  األحياء  لسكان  املعيشية  الظروف 
وذلك كجزء من مشروع تنمية املناطق احلضرية املتكامل، الذي بدأ في 
البنك  العام 2009 بدعم من البنك الدولي.31 عالوة على ذلك، يدعم 
بهدف  الساحلية  املوانئ  مدن  لتنمية  الثاني  املشروع  حالياً  الدولي 
حتسني مدن املوانئ، وهي عدن واحلديدة واملكال،32 حيث سيركز املشروع 
ضيق  نطاق  في  التحتية  البنية  على  حتسينات  إجراء  على  مبدئياً 

بهدف تشجيع األنشطة التجارية الصغيرة وإنشاء شبكات النقل.33
مدينة  في  احلضرية  للتنمية  متكامل  ملشروع  اإلعداد  يتم  كما 
للغاية،  مرتفعاً  فيها  العشوائية  املناطق  انتشار  يعد  التي  تعز 
وفي  اخلدمات.34  توفير  مستوى  وحتسني  املناطق  حتديث  بهدف 
صنعاء، قامت احلكومة بإعداد إستراتيجية تنموية للمدينة والتي 
باإلضافة  التخطيط،  عمليات  تواجه  التي  التحديات  تضمنت 
جانب  إلى  فيها  االقتصادية  التنمية  لتحقيق  املقترحة  للتوصيات 

تعزيز عمليات التخطيط احلضري وحتسني اإلدارة املالية.35

منظر ألحد الشوارع في مدينة مقديشو، الصومال. © محمد آمن جبريل / آيرين



189 الدور اإلقتصادي املتنامي للمدن 5.2

التجاري مقارنة  النشاط  ينصّب  العربي،  العالم  ببقية 
باملقام  الريفي  النشاط  على  اجلنوب  دول  في 
الناجت  إجمالي  من  الفرد  نصيب  فإن  القمر،  جزر  وباستثناء  األول. 
دول  الفقر في  للغاية، عدا عن تفشي معدالت  يعد متدنياً  احمللي 
الفت  بشكل  احمللي  الناجت  إجمالي  منو  معدالت  وتتفاوت  املنطقة. 
معدل  أعلى  والسودان  جيبوتي  سجلت  فقد  ألخرى؛  دولة  من 
وسجلت  باملائة،   5 إلى   4 بني  ما  تراوح  والذي  االقتصادي  للنمو 
دول أخرى معدالت منو أكثر اعتداالً، بينما كان منو جزر القمر أبطأ 
بكثير بسبب عدم االستقرار السياسي فيها وانتعاشها البطيء 
السودان؛  في  املرتفع  النمو  معدل  أما  األخيرة.  املالية  األزمة  من 

النفطية. القطاعات غير  النفط وتوسع  إنتاج  زيادة  إلى  فيعزى 
حيث  اجلنوب،  دول  أنحاء  في  االقتصادية  األنشطة  تختلف 
جزر  في  االقتصاد  على  واخلدمات  األسماك  وصيد  الزراعة  تهيمن 
النقل،  قطاعات  على  جيبوتي  تركز  حني  في  والصومال،  القمر 
السودان، فإنها جتني معظم  أما  والتجارة، واخلدمات،  واالتصاالت، 
اليمن، متثل اخلدمات اجلزء األكبر  النفطية. وفي  املوارد  دخلها من 
من االقتصاد )53 باملائة( تليها الصناعة )39 باملائة تقريباً(، كما 
75 باملائة من  الزراعة ورعي املواشي في توظيف أكثر من  تسهم 

العاملة.36 القوى 
توظيف  في  القمر  جزر  في  والزراعة  الصيد  قطاعي  يساهم 
قطاع  ساهم  فيما  العمالة،37  من  املائة  في   57 من  أكثر 
العام في  احمللي  الناجت  إجمالي  من  املائة  في   45,2 بنحو  �اخلدمات 

2010، 38 كما تساهم التحويالت املالية املتأتية من اخلارج بشكل 
املغتربني  معظم  يعمل  حيث  املعيشية،  األسر  دخل  في  جوهري 

في املطاعم واحلراسة التي ظلت متوفرة خالل األزمة املالية.39
تنمية  األخيرة على  اآلونة  احلكومية في  السياسة  لقد شددت 
لإلستثمار  العربية  الهيئة  وقامت  الزراعية،  األغذية  صناعة 
زراعة  في  باإلستثمار  األوروبي،  اإلحتاد  من  بتمويل  الزراعي،  واإلمناء 
صناعة  لتوسيع  إمكانية  األفق  في  تلوح  البطاطس واملوز.40 كما 
صيد األسماك، وذلك بالرغم من عدم كفاية مرافق امليناء القائم 
حصلت  وكذلك،  حالياً.41  فيه  املتوفرة  التحتية  البنية  وجتهيزات 
اإلطار  لتحسني  األوروبي  اإلحتاد  من  متويل  على  مؤخراً  احلكومة 
بتوقيع  أيضا  وقامت  األسماك،  صيد  بصناعة  املتعلق  املؤسسي 
اتفاقية مع اليابان تهدف إلى إعادة فتح املدرسة الوطنية ملصائد 
التجارة  تعزيز  وبهدف  أخرى،  ناحية  من  أجنوان.42  في  األسماك 
اخلارجية والتبادل التجاري داخل اجلزر، عمدت احلكومة إلى حتديث 
التبادل  أنشطة  من  باملائة   80 يتولى  الذي  جنازيجيا،  في  امليناء 
وموروني،43  موتسامودو  مينائي  جرف  وإلى  البالد،  في  التجاري 
تخزين  ومرافق  األسماك  لصيد  صغيرة  موانئ  بناء  إلى  إضافة 

مالئمة، وتعزيز األمن واإلدارة في مرافق امليناء.44
العاصمة  في  جيبوتي  في  التجارية  األنشطة  غالبية  تتركز 
خدمات  توفير  في  رئيسي  بشكل  املدينة  تساهم  حيث  جيبوتي، 
الذي  اإلستراتيجي،  موقعها  بفضل  وذلك  واالتصاالت،  النقل 
الرئيسي  املمر  على  والواقع  األحمر  والبحر  عدن  خليج  بني  يربط 
للشحن البحري بني الشرق والغرب، وبصفتها منطقة جتارة حرة. 
تعد مدينة جيبوتي محطة مخصصة للتزود بالوقود وللشحن 
احلكومة،  قامت  كما  )ترانزيت(،45  عبور  مليناء  تشكيلها  عن  عدا 
املستجد،  النمو  وتسهيل  القائمة  األنشطة  توسيع  بهدف 
الطرق،  وحتسني  امليناء  وحتديث  التحتية  البنية  في  باإلستثمار 
وأدى  كما  وأريتريا،46  إثيوبيا  مع  تربطها  التي  تلك  باألخص 
احلرارية  الطاقة  واستغالل  دوراليه  في  للحاويات  خاص  ممر  بناء 

املباشر.47  اخلارجي  إلى جذب االستثمار  األرضية من بحيرة عسل 
في  التجارية  العمليات  في  االنخفاض  وملواجهة  لذلك،  إضافة 
إلى  جيبوتي  دأبت  املالية،  األزمة  نتيجة   2010 العام  في  امليناء 
أنظمة  لتحسني  تشريعات  بسن  املالي  القطاع  تنمية  تشجيع 
السياحي وتقدمي حوافز ضريبية وغير ضريبية  البنوك واإلستثمار 
للمشاريع التجارية بهدف تشجيعها على االستقرار في جيبوتي. 
الطاقة  ملصادر  إفتقارها  بسبب  مقيداً  جيبوتي  اقتصاد  يزال  ال 
واملياه اخلاصة بها، حيث تتأرجح إمدادات الطاقة بني 57 ميغاواط 
فيما يبلغ الطلب عليها 75 ميغافولط وقد يرتفع ليصل إلى 138 
ميغاواط بحلول العام 2015، وذلك على الرغم من إستثمارها في 
الرامية  املساعي  وضمن  ذلك،  على  عالوة  التحتية.  البنية  مجال 
للحد من مستويات اعتمادها على النفط األجنبي، تعمل جيبوتي 
الكهربائية،  الطاقة  الستيراد  إثيوبيا  مع  التعاون  من  إطار  ضمن 
األرضية  احلرارية  الطاقة  مصادر  تطوير  نحو  لتوجهها  باإلضافة 

اخلاصة بها والتي تعد ذات إمكانات جيدة.48
في  التقليدية  البدوية  بطبيعته  الرعوي  االقتصاد  تعطل 
الصومال بشكل كبير جراء احلرب األهلية وتدمر أساس االقتصاد 
على  يعتمدون  الذين  الرحل  البدو  يشكل  التي  صوماليالند،  في 
رعي املواشي غالبية السكان فيها، بشكل كامل. كما أدى افتقار 
الصومال للبنية التحتية وصيد األسماك اجلائر وغير املشروع من 
في  السامة  النفايات  إلقاء  إلى  إضافة  األجنبية  األساطيل  قبل 
إمكانيات  تنمية  دون  احليلولة  إلى  األسماك  صيد  مناطق  بعض 

املنطقة.49  صيد األسماك في 
قطاع  في  وظائف  بونتالند  في  العاملة  القوى  غالبية  تشغل 
األشخاص  توطني  وإعادة  الناشئة  اجلفاف  حاالت  أن  بيد  املواشي 
رقعة  إتساع  الصومال قد تسببت في  من جنوب  داخلياً  النازحني 
جنوب  في  أما  املنطقة.  في  متسارعة  بوتيرة  احلضرية  املناطق 
الزراعة  قطاعات  في  السكان  معظم  يعمل  الصومال،  وسط 
األنشطة  على  سلباً  املسلح  النزاع  أثر  وقد  واملواشي،  والتعدين 

الزراعية وتسبب بالهجرة إلى املدن وأنحاء أخرى من البالد.50 
بأنشطة  احلضرية  املناطق  سكان  من  املائة  في   53,6 يقوم 
قطاعي  في  معظمهم  يعمل  حيث  املنطقة  في  اقتصادية 
نفذتها  التي  اإلستثمارات  أدت  وقد  والصناعة.51  اخلدمات 
إلى  املالية  التحويالت  وتنامي  الصومال،  املتحدة في  األمم  عمليات 
مناطق  في  وحتى  احلضرية،  املناطق  في  جديدة  عمل  فرص  خلق 
اإلستقرار. ويتوقع حدوث  إلى  تفتقر  التي  الصومال  جنوب وسط 
والالسلكية،  السلكية  االتصاالت  مجاالت  في  التوسع  من  املزيد 
اخلاص  القطاع  قام  وقد  والتصنيع.52  والتجارة،  والطيران، 
الصحي،  الصرف  ومرافق  املياه،  وإمدادات  الطرق،  في  باالستثمار 
بدعم  وذلك  والصحة  التعليم  إلى  باإلضافة  والطاقة،  واملوانئ، 

اخليرية اإلسالمية.53  والصناديق  الشتات  املواطنني في  من 
تهيمن عوائد النفط على اإلقتصاد في السودان، حيث سيبلغ 
اإلنتاج ذروته في عام 2012 إلى أن ينضب بعد 20 إلى 30 عاماً.54 
فتتمثل  البالد،  في  النفطية  غير  اإلقتصادية  القطاعات  أما 
جوهرياً  عامالً  ميثل  األخير  وهذا  واملواشي،  والتعدين  بالزراعة 
 43 نحو  اخلدمات  تشكل  فيما  األرياف،55   مناطق  استقرار  في 
التي  السياسة  ساهمت  كما  احمللي.  الناجت  إجمالي  من  باملائة 
حترير  خالل  من  التصنيع  قطاع  بتعزيز  مؤخراً  احلكومة  انتهجتها 
، وذلك من خالل  والزراعة  القانوني  النظام  العمل وحتسني  قوانني 
يوفر  أن  املتوقع  ومن  اخلضراء،  التعبئة  ببرنامج  العمل  مواصلة 
من  البعض  لبعضهما  الدعم  والزراعة  التصنيع  قطاعي  من  كل 
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احلكومة  وستقوم  كما  الزراعية،56  املنتجات  خالل صناعات جتهيز 
القروض  على  احلصول  فرص  تيسير  من  الزراعي  القطاع  بتنمية 

القطاع اخلاص.57 املستثمرين من  القوية مع  والشراكة 
وكما هو احلال في معظم املدن الكبرى، تسهم اخلرطوم بحصة 
كبيرة من إجمالي الناجت احمللي في البالد، ففي العام 1990، ضمت 
السودانية الصناعات  من  املائة  في   73 الكبرى  اخلرطوم  �مدينة 

و 85 في املائة من املشاريع التجارية فيها، و70 في املائة من دافعي 
ومراكزها  السودان  مستشفيات  من  املائة  في  و70  الضرائب 
فيما  احملصلة،  الضرائب  من  املائة  في   81 وقدمت  الصحية، 
الشبكة  من  املولدة  الطاقة  من  املائة  في   67 املدينة  تستهلك 

الوطنية.58 
على  بالغ  أثر  ذا  يكون  قد  البالد  شهدته  الذي  التقسيم  إن 
عوائد  من  كبير  جزء  من  الشمال  حرمان  ظل  في  وذلك  اخلرطوم، 
النفط نظراً لوقوع غالبية اآلبار في اجلنوب، ولكي تتمكن من جتاوز 
في  االستثمار  على  احلكومة  تعكف  التحتية،  البنية  في  العجز 

الطرق والكهرباء لدعم القطاعات غير النفطية. 
تساهم مجاالت الزراعة ورعي املواشي في توظيف غالبية القوى 
الصناعة  قطاعي  مساهمة  من  بالرغم  وذلك  اليمن،  في  العاملة 
واخلدمات في توليد معظم معدالت إجمالي الناجت احمللي، حيث تتأتى 
قطاع  من  احلكومة  وعوائد  التصدير  إيرادات  من  املائة  70 في  نحو 
النفط، والذي يرجح نضوبه في غضون 5 إلى 14 عاماً.59 ويسمح 
بتنمية  املندب،  باب  مضيق  بقرب  الواقع  للبالد،  اجلغرافي  املوقع 
أنشطة اقتصادية أخرى، وقد يصبح امليناءين االستراتيجيني فيها، 

وهما عدن واحلديدة، مركزين مهمني للشحن البحري.60
وإنشاء  لتحسني  الالزمة  اخلطط  وضع  على  احلكومة  تعمل 
املعدات  كفاية  عدم  من  بالرغم  وذلك  البحري  للتخطيط  معهد 
الفرص  من  العديد  توجد  كما  الراهن.61  الوقت  املوانيء في  وقدرة 
وامللح  والرخام،  املوارد مثل اجلير، واجلبس،  لتوسيع نطاق استخراج 
األسماك،  صيد  قطاع  إلى  باإلضافة  والبازلت،  والصوان،  الصخري، 
واحلرف  السياحة،  مجاالت  في  توسع  حدوث  إمكانية  عن  فضالً 

اليدوية، والرعاية الصحية اخلاصة، والتعليم، والعقارات.63  

تستحوذ  التي  صنعاء  مدينة  في  احلضرية  األنشطة  تتركز 
املائة  في  و30  التوظيف،  نسبة  إجمالي  من  املائة  في   21,6 على 
تعز  في  أقل  صناعي  تركيز  وجود  مع  الصناعية،64  املؤسسات  من 
في  الرسمية  للوظائف  مركزاً  أيضاً  فتعد  العاصمة،  أما  وإب.65 
الدولة، حيث ساهمت بتوفير 39 في املائة من الوظائف الرسمية 
من  املائة  33 في  إلى  1992 و2006 باإلضافة  العامني  بني  اجلديدة  

املؤسسات الرسمية اجلديدة.66

والفقر التفاوت  أشكال 

املناطق  في  التفاوت  من  عالية  معدالت  تسجيل  لوحظ  لقد 
حيث  السودان،  باستثناء  باالزدياد،  آخذة  تزال  ال  والتي  احلضرية، 
لتلك  تقريباً  مساوية  احلضرية  املناطق  في  التفاوت  أشكال  تعتبر 
في  الثروة  معظم  تتركز  كما  األرياف.67  مناطق  في  املوجودة 
أما  العاصمة.68  في  والثالثة  والثانية  األولى  الدوائر  في  جيبوتي 
ومناطق  احلجة،  ومدينة  صنعاء،  العاصمة  سجلت  اليمن،  في 

احملويط، واحلديدة، وذمار أعلى املعدالت.69
باملقارنة  الفقر  من  أعلى  معدالت  الريفية  املناطق  سجلت 
جيبوتي  سجلت  حيث  الدول،  معظم  في  احلضرية  املناطق  مع 
جيبوتي  العاصمة  في  وباألخص  للغاية  مرتفعة  فقر  معدالت 
حيث يعيش قرابة 69 باملائة من األسر املعيشية دون اخلط الوطني 
البالغ في  للفرد  يومياً  أمريكية  3 دوالرات  النسبي احملدد ب  للفقر 
في  أيضاً  كبير  بشكل  النسبي  الفقر  وينتشر  املعيشية،  األسر 
مناطق علي صبيح )94,4 باملائة( وأوبوك )88,1 باملائة( و تادجورا 

 70.)88,9(
شدد  فقد  الفقر،  معدالت  من  للحد  الرامية  املساعي  وضمن 
الذي  جيبوتي،  في  احلضرية  املناطق  في  الفقر  من  احلد  برنامج 
اخلدمات  على  حتسينات  إدخ��ال  على  الدولي،  البنك  يدعمه 
واملشاريع  التقنية،  املساعدة  خالل  من  واالقتصادية  االجتماعية 
على  احلصول  وإمكانية  التحتية،71  البنية  وتطوير  اجملتمعية، 
املستهدفة،  االقتصادية  التنمية  إلى  إضافة  الصغيرة،  القروض 

أغطية بئر مرتبة حتت جهاز حفر من نوع هجليج في والية جنوب كردخان، © برنامج األمم املتحدة للبيئة
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بشكل  الفقر  فيها  ينتشر  التي  األحياء  على  البرنامج  يركز  حيث 
أوسع.72 

تتسم الصومال بانتشار أشكال الفقر املدقع، والذي مت تعريفه 
يوميا  واحد  أمريكي  دوالر  من  بأقل  العيش  من  الفرد  حصة  بأنه 
املناطق  في  النطاق  واسع  بشكل  الشرائية،  القوة  لتعادل  طبقاً 
املناطق  في  أقل  وبشكل  املائة(  في   53,4( والبدوية  الريفية 
بأنه  تعريفه  مت  الذي  العام،  الفقر  أما  املائة(.  في   23,5( احلضرية 
أمريكيني،  دوالرين  عن  اليومي  دخلهم  يقل  الذين  األشخاص  عدد 

فإنه ينتشر مبعدالت أقل في املناطق احلضرية.73 
سجل جنوب السودان معدالت أعلى من الفقر )50,6 في املائة 
شخصاً يعيشون حتت خط الفقر الوطني( مقارنة بتلك املسجلة 
احلضرية  املناطق  في  وأعلى  املائة(74  في   46,55( الشمال  في 
اليمن، فقد مت  )14,4%(.75 أما في  املدن  التي في  )55,4%( من تلك 
تسجيل أعلى معدالت الفقر في كل من محافظات شبوة، واجلوف، 

وحضرموت، وعمرين.76

التسويق

دول  في  التجارية  األعمال  تطوير  تعيق  والتي  معينة  قيود  ثمة 
واملؤسسية  اإلقتصادية  القيود  إلى  باإلضافة  أنه  حيث  اجلنوب، 
يعد  املنطقة  هذه  في  املتاحة  اإلمكانات  تسويق  فإن  العامة، 
األهلي،  والصراع  السياسي  االستقرار  عدم  جراء  للغاية  صعباً 
القراصنة  بها  يقوم  التي  املستمرة  القرصنة  وقائع  إلى  باإلضافة 

الصوماليون. 
خالل  من  اإلستثمار  جذب  احلكومة  حتاول  حيث  اليمن،  وفي 
موانئ  ثالثة  في  واإلستثمار  التحتية  البنية  حتديث  على  التركيز 
تنطوي  املساعي  هذه  أن  إال  ومكال،  واحلديدة،  عدن،  وهي  رئيسية 
وبيئة جتارية صعبة، عدا عن غياب  إجراءات حكومية مرهقة  على 
األراضي  القروض، وصعوبة احلصول على  وارتفاع فائدة  الشفافية، 
إلى  إضافة  تنميتها،  أجل  من  ملكية  بسندات  واملسجلة  اخملدومة 
يصعب  التي  واملياه  الكهرباء  وإمدادات  املتدهورة،  التحتية  البنية 

االعتماد عليها.77
وتطوير  جيدة  استثمارية  بيئة  خلق  بادرت حكومة جيبوتي إلى 
اإلستثمار  جذب  حتاول  فيما  امليناء،  وتوسيع  طرقها  شبكة 
األجنبي لتطوير محور جديد في دوراليه، ومنطقة جتارة حرة تقدم 
وإعادة  األرباح  إعفاءات من ضرائب  والتي تشتمل على  عدة حوافز 
كبيرة  بإصالحات  تقوم  أنها  كما  البالد.78  إلى  والفوائد  املال  رأس 
بهدف  الضرائب  نظام  هيكلة  إعادة  جانب  إلى  املالي،  القطاع  في 
عدا  واجلنوبية،  الشرقية  إلفريقيا  املشتركة  السوق  إلى  اإلنضمام 

عن حترير التجارة بشكل كامل جلذب اإلستثمارات.79 
عام،  بشكل  ضعيفة  السودان  في  اإلستثمارية  البيئة  تعد 
وزارة  وأنشأت  التحتية،  البنية  باإلستثمار في  احلكومة  بدأت  فيما 
جديدة لتولي املهام اإلدارية من خالل خدمة النافذة الواحدة. وقد 
منها  دول  عدة  من  أجانب  مستثمرين  النفطية  العوائد  جذبت 
احلديدية  السكك  في  اإلستثمار  بهدف  وماليزيا  والهند،  الصني، 
منها  صناعات  عدة  في  اإلستثمار  إلى  باإلضافة  الطاقة  وتوليد 

البالستيك واألثاث.80

البطالة

تؤثر البطالة على كل من الشبان واإلناث بشكل غير متناسب، 
جزر  ففي  العربي،  العالم  في  أخرى  مناطق  في  احلال  هو  مثلما 
القمر، تنتشر البطالة بني الشباب بنسبة 65 في املائة من اجملموع 
في   83,8 بنسبة  جيبوتي  في  البطالة  تنتشر  فيما  الكلي،81 
الفئة  بني  املائة  و69,4 في  15- 19 عاماً،  العمرية  الفئة  بني  املائة 
املناطق  في  البطالة  تنتشر  اليمن،  وفي  عاماً،82   24-20 العمرية 

مقارنة  املائة(  في   36( اإلناث  بني  بكثير  أعلى  بشكل  احلضرية 
بالذكور )15,9 في املائة(.83

لسكان  وباألخص  العمل،  فرص  لتوفير  الرامية  السياسات  إن 
املناطق احلضرية والشباب واملرأة، تعد ذات أهمية بالغة للمستقبل 
القادم. ففي السودان، بلغ معدل البطالة للفئة العمرية بني 15-

24 عاماً 25,4 في املائة باملقارنة مع 17 في املائة إلجمالي السكان 
في عام 2008. 84

تراوحت معدالت البطالة في كل من مناطق جنازيجيا، ونزواني، 
سجلت  فيما  املائة،  في   22 و   15 بني  ما  القمر  جزر  في  وموالي 
في   7,3 بلغ  متدنياً  إستثنائياً  معدالً  احلضرية  موروني  منطقة 
ملحوظ  بشكل  الريفية  املناطق  في  املعدالت  وانخفضت  املائة، 

متراوحة بني 11 و 15 في املائة.85
الصومال  في  احلضرية  املناطق  في  البطالة  معدالت  بلغت 
أقصى  كحد  املائة  في   80 إلى  تصل  والتي  املائة  في   65,1 نحو 
وتؤثر  االعتبار.86  بعني  املقنعة  البطالة  أخذ  عند  املدن  بعض  في 
احلضرية  املناطق  في  العاملة  القوى  ملشاركة  املرتفعة  املعدالت 
والتي  جيبوتي،  وفي  أيضاً.  فيها  البطالة  معدالت  تسجيل  في 
مؤخراً  البطالة  معدالت  تأرجحت  احلضري،  الطابع  عليها  يغلب 
ما بني 40 - 50 في املائة، حيث أن العوامل املتمثلة في محدودية 
وتدني  العاملة،  القوى  من  الكثير  تتطلب  التي  الصناعات  توفر 
لبدء  القروض  توفر  إلى عدم  إضافة  العمالة،  إنتاجية  مستويات  
فرص  توفير  تعيق  القائمة  النشاطات  توسيع   أو  خاص  نشاط 

العمل.87

لتعليم ا

في  باملدارس  واإللتحاق  العلمي  التحصيل  معدالت  تتفاوت 
بكثير  أقل  عام  بشكل  تعد  أنها  بيد  جوهري،  بشكل  املنطقة 
بلغ  السودان،  ففي  األخرى،  العربية  الدول  في  املسجلة  تلك  من 
في  املائة  في   93,6 ذلك  في  مبا   2007 في  املائة  في   71,1 املعدل 
وبلغت  األحمر،  البحر  والية  في  املائة  36,1  في  و  اخلرطوم،  والية 
و62  الذكور  لدى  املائة  72 في  اإلبتدائي  التعليم  إكمال  معدالت 
املشاركة  معدالت  تبلغ  جيبوتي،  في  أما  اإلناث.88  لدى  املائة  في 
و17  اإلبتدائي  للتعليم  بقليل  املائة  في   37 من  أقل  اإلجمالية 
وقد  العالي.89  للتعليم  املائة  في  و1  الثانوي  للتعليم  املائة  في 
على  العلمي  التحصيل  مستويات  الصومال  في  احلروب  أعاقت 
باملدارس  اإللتحاق  معدالت  زيادة  وبعد  أنه  حيث  خطير،  نحو 
قد  أنه  إال  األخيرة،  اخلمسة  السنوات  في  املائة  في   50 بنسبة 
�تراجعت فيما بعد لكي تصل إلى 19.9 في املائة في عام 2004. 90

اإلبتدائية  باملدارس  اإللتحاق  معدالت  تراوحت  القمر،  جزر  وفي 
والوضع  املعنية  اجلزيرة  بحسب  املائة،  في  و85  املائة  في   62 بني 
فيها  الثانوي   بالتعليم  اإللتحاق  معدالت  تعد  فيما  اإلقتصادي، 
املائة  في   76 إلى  لتصل  املائة  في   56 بني  وتتراوح  نسبياً  جيدة 
اإلبتدائي  بالتعليم  اإللتحاق  اليمن، تعتبر معدالت  وفي   91 تقريباً.
بني  وتتراوح  املائة،  في   85 تبلغ  حيث  نسبياً  مرتفعة  اإلجمالية 
املائة(  في   41( الثانوي  للتعليم  بالنسبة  ومنخفضة  معتدلة 

املائة(.92 )10 في  اجلامعي  والتعليم 
في  مرتفعة  باملدارس  واإللتحاق  التعليم  معدالت  تعتبر 
بلغ  جيبوتي،  ففي  املنطقة،  دول  جميع  في  احلضرية  املناطق 
 67,1 احلضرية  املناطق  في  اإلبتدائية  باملدارس  اإللتحاق  معدل 
 93  .2006 في  األرياف  مناطق  في  املائة  في   49 مقابل  املائة  في 
املناطق  في  أعلى  والكتابة  بالقراءة  اإلملام  معدالت  تعتبر  كما 
التي مت تسجيلها في مناطق  تلك  املائة( من  )48,4 في  احلضرية 
اليمن، كانت معدالت التحصيل  األرياف )14,2 في املائة(.94 وفي 
في  أو  ككل  الدولة  في  املعدالت  من  أعلى  صنعاء  في  العلمي 

األخرى.95 احلضرية  املناطق 
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الصحة

مقارنة  نسبياً  سيئاً  اجلنوب  دول  في  العام  الصحي  الوضع  يعد 
الصحية  اخلدمات  تتوفر  جيبوتي،  العربي. ففي  العالم  دول  بباقي 
في املناطق احلضرية )100 في املائة( أكثر منها في مناطق األرياف 
)95 في املائة(.96 وفي جزر القمر، قدمت املرافق الصحية خدماتها 
احلضرية  املناطق  في  الوالدة  حاالت  من  تقريباً  املائة  في   79 في 
تبلغ  الصومال،  وفي  األرياف.97  في  فقط  املائة  43 في  مع  مقارنة 
املعدالت املقارنة 65 في املائة و15 في املائة، على التوالي،98 وكانت 
وكذلك  احلضرية99  املناطق  في  بكثير  أعلى  التطعيم  معدالت 
كانت معدالت توفر املستشفيات.100 وفي السودان، تتركز اخلدمات 
الصحية في اخلرطوم والواليات احمليطة بها.101 أما في اليمن، تتوفر 
اخلدمات الصحية بشكل أكبر في املناطق احلضرية )80 في املائة( 

مقارنة بنحو )25 في املائة( في مناطق األرياف.102 
في  املستشفيات  في  املقدمة  اخلدمات  كفاءة  حتسني  ميثل 
األولية في مناطق  الرعاية  برامج  املناطق احلضرية واإلستثمار في 

األرياف أحد التحديات الكبرى التي تواجه دول اجلنوب. 
املناطق  في  الصحية  املستويات  حتسني  على  الصومال  ركزت 
الدولية  احلضرية من خالل مشاركتها في حملة منظمة الصحة 
بواسطة  الصحية  التوعية  ونشر  حياة"   1000 مدينة،   1000"
إرسال الرسائل النصية في مدن بوراو، وبربرة، وبوساسو، وغالكايو، 
النزاعات  من  بالرغم  وذلك  ومقديشو،  ومركا،  وهرجيسا،  وغاروي، 
املدينة  برنامج  هرجيسا  مدينة  أعدت  كما  الناشئة.103  األهلية 
إلى  الوصول  وتسهيل  احلياة  وأمناط  بالتعليم  يعنى  الذي  الطبية 

املياه واملساحات اخلضراء واملرافق الترفيهية.104

السياحة

وتعزيز  االقتصادية  نشاطاتها  لتنويع  الدول  من  العديد  تسعى 
كفاية  عدم  أن  إال  اجلهود،  هذه  من  وبالرغم  السياحي،  القطاع 
مرافق البنية التحتية والتجهيزات السكنية احملدودة تعتبر من أبرز 

العوائق  تضع  األمنية  التحديات  أن  كما  تواجهها.  التي  املعوقات 
أمام السياحة في الصومال واليمن والسودان.105 

البيئية  للسياحة  بالترويج  القمر  جزر  في  احلكومة  تقوم 
واملياه،  )الطرق،  التحتية  البنية  حتسني  خالل  من  والشاطئية 
العاملة في  القوى  تدريب  إلى  والطاقة( إضافة  الصحي،  والصرف 
والتسويق.106  الطيران  خطوط  صناعة  وحترير  الضيافة  قطاعات 
كما أبرمت احلكومة عدة اتفاقيات مع مجموعات سياحية عاملية 
والعوائد من  الزائرين  أعداد  ارتفعت  بهدف تطوير الفنادق،107 حيث 

السياحة الدولية في السنوات األخيرة.108
حترز  لم  أنها  إال  السياحي،  للقطاع  للترويج  جيبوتي  توجهت 
أخرى  كثيرة  استثمارات  إلى  نظراً  اجملال  هذا  في  كبيراً  تقدماً 
إستراتيجية  خطة  احلكومة  أعدت  كما  القطاع،109  يتطلبها 
للتنمية السياحية مركزة على بحيرة العسل، وبحيرة إبيه، وغابة 
وجزيرة  موشي،  وجزيرة  السبعة،  اإلخوة  وجزر  وليغوبيت،  دوداي، 
تذبذب  رغم  الزائرين  أعداد  في  ارتفاعاً  ماسكاليه،110 التي شهدت 

عوائد السياحة.111
السياحي  قطاعها  لتوسيع  كافية  إمكانيات  اليمن  متتلك 
والتي  السياح،112  جتذب  مهمة  ثقافية  معالم  وجود  إلى  نظراً 
في  العاملي  التراث  ملواقع  اليونسكو  قائمة  ضمن  موقعني  تضم 
حيث  اخلالبة،  شواطئها  إلى  باإلضافة  وشبام،113  زبيد  مدينتي 
وحضرموت،  وشبام،  وصنعاء،  ومكال،  عدن،  على  التركيز  انصب 

وتعز.114 
خالل  من  له  والترويج  القطاع  هذا  تعزيز  أيضاً  احلكومة  حتاول 
للسياحة  معهد  وتأسيس  التحتية  للبنى  حتسينات  إج��راء 
والقوى  املالئمة  غير  التحتية  البنية  تعتبر  حيث  والفندقة،115 
توفر  عدم  إلى  إضافة  الكافي،  التدريب  ينقصها  التي  العاملة 
املعوقات  من  األمنية  والتحديات  اجلودة،  عالية  واملطاعم  الفنادق 
الزوار  أعداد  ارتفعت  وقد  القطاع.116  هذا  يواجهها  التي  اخلطيرة 
بالنسبة  احلال  وكذلك  ملحوظ،  بشكل  االضطرابات  بدء  قبل 
دوالر  مليون   73 من  وارتفعت  أضعاف  عشرة  منت  التي  لإليرادات 

أمريكي في 2000 إلى 886 مليون دوالر أمريكي في 2008. 117
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أمناط منو املدن في دول اجلنوب

خالل سجلت  النمو  من  متسارعة  وتيرة  اجلنوب  دول  مدن 
العقود األخيرة، والتي فاقت قدرة احلكومات احمللية 
على مواكبتها وتقدمي اخلدمات املالئمة. عالوة على ذلك، أدى النزاع 
التحتية  البنية  تدمير  إلى  املستمر،  األحيان  بعض  وفي  الطويل، 

باإلضافة إلى نزوح ماليني األشخاص.
باملنطقة  اجلفاف  من  موجات  عصفت  نفسه،  الوقت  وفي 
إلى  والرعوية  الريفية  اجملتمعات  من  جماعية  بهجرات  متسببًة 
وآمنة  معدودة  مدن  في  السكان  من  العديد  متركز  أدى  كما  املدن، 
احلكومات  تعد  لم  حيث  واملساكن،  األراضي  أسعار  ارتفاع  إلى 
الوطنية واحمللية املتنازعة في دول اجلنوب قادرة على تقدمي اخلدمات 
لقطاع  املواتية  العوامل  حتديد  أو  األساسية،  واالجتماعية  املادية 
ذلك،  ونتيجة  االحتياجات.  لهذه  االستجابة  على  قادر  قوي  خاص 
املهاجرة،  التدفقات  استقبلت  التي  املدن،  هذه  من  العديد  تتألف 
ومخيمات  متدهورة  وأحياء  عشوائية  مناطق  من  معظمها  في 
عن  ناهيك  املساكن،  في  شديد  نقص  من  يعانون  الذين  لالجئني 
التي يعانون منها. أما خارج املدن  الصدمة االجتماعية واجلسدية 
االستثمارات  إلى  تفتقر  احلضرية  املناطق  معظم  فإن  الكبرى، 

امللحوظة وإلى معظم اخلدمات األساسية.
يتمثل منط التنمية في املناطق احلضرية في املنطقة بحي قدمي 
مكتظ يضم مباني مكونة من طابق أو طابقني، وحتيط به منطقة 
لالجئني،  ومخيمات  عشوائية،  ومناطق  منظمة  غير  حضرية 

اخلرطوم  في  التنمية  إستراتيجية  أحدثت  وقد  صناعية.  ومناطق 
في  املتضاربة  العشوائية  املناطق  من  منطاً  احمليطة  القرى  لدمج 
قرى بعيدة جداً وذلك بهدف االستفادة في النهاية من أهمية وضع 
عمليات  نشوء  في  ساهم  الذي  األمر  دمجها،118  مت  التي  املدينة 

النشطة. املضاربة 

املناطق العشوائية وحتديات املساكن امليسورة 
التكلفة

الطبيعية  الكوارث  من  العديد  اجلنوب  منطقة  دول  تشهد 
والنزاعات السياسية، إضافة لذلك، فقد سجلت هذه الدول أعلى 
معدالت اخلصوبة في العالم العربي، حيث تقدر نسبة عدد السكان 
في الفئة العمرية ما بني صفر و 24 سنة بني 57 إلى 65 في املائة، 
مشكلة بذلك أكبر طفرة في أعداد الشباب في العالم العربي.119 
،172 و   ،150 بلغت  منو  معدالت  السكانية  الكثافة  �سجلت 

والصومال  القمر  املائة في كل من جزر  286 في  و   ، 260 و   ،179 و 
التوالي في الفترة ما بني األعوام  وجيبوتي والسودان واليمن، على 
1990 و 2009.  وبحلول العام 2009، تراوحت الكثافة السكانية في 
املدن ما بني 28 و 44 في املائة، باستثناء جيبوتي، حيث يعيش 88 
ثلثي  يعيش  كما  احلضرية  املناطق  في  السكان  عدد  من  املائة  في 

هؤالء في العاصمة جيبوتي.120 

منطقة سكنية في مقديشو، الصومال. © كايت هولت / آيرين



194

حّلت اليمن في املرتبة الثانية من حيث أعلى معدالت اخلصوبة 
الدولة  حلاجة  التقديرات  وتشير  الصومال،  بعد  العربي  العالم  في 
لنحو 80 ألف وحدة سكنية إضافية سنوياً لكي تتمكن من تلبية 
للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج  ويتوقع  اإلحتياجات.121  جميع 
تقدر  حيث  سنوياً،  وحدة  ألف   60 إلى  اخلرطوم  حتتاج  أن  البشرية 
املدينة  في  اآلن  حتى  تلبيتها  يتم  لم  التي  املساكن  احتياجات 
في   60 أن  حني  في  املتاحة  التجهيزات  من  املائة  في   22 بحوالي 

املائة من املساكن املتوفرة حالتها سيئة.122
لم تتمكن حكومات دول اجلنوب من بناء مساكن كافية ميسورة 
اخلاص  القطاع  متكن  التي  املواتية  الظروف  توفير  أو حتى  التكلفة 
وقد  املتوسط.  الدخل  ذات  الشرائح  مساكن  في  اإلستثمار  من 
 2008 و   2005 األعوام  بني  ما  الفترة  في  جيبوتي  حكومة  قامت 
يشكل  والذي  اإلجتماعي123  للسكن  وحدة   2500 يقارب  ما  ببناء 
الفجوة  لتلبية  حتتاجها  التي  املساكن  عدد  من  ضئيلة  نسبة 
سكنية.124  وحدة  ألف   140 بحوالي   2008 في  املقدرة  السكنية 
املائة  في   95 حوالي  بناء  على  اخلاص  القطاع  عمل  اليمن،  وفي 
من املساكن والتي بنيت في معظمها بتكلفة إضافية على األسر 

املعيشية في مناطق عشوائية.125 
إلى  السريعة  للهجرة  احلكومة  استجابة  جاءت  اخلرطوم،  وفي 
تقدمي  ومشاريع  املواقع  بنشر  بقيامها  التسعينيات  في  املدينة 
اخلدمات على نحو واسع النطاق، األمر الذي ساعد في بداية األمر 
املناطق  من  والفارة  املنخفض  الدخل  ذات  اجملتمعات  استقرار  على 
التي مزقتها احلرب، إال أن ذلك أدى في نهاية املطاف إلى زحف واسع 
إلى   1956 العام  من  اخلرطوم  وقامت  منظم.126  الغير  للعمران 
مت  التكلفة  بسعر  صغيرة  أرض  قطعة  ألف   300 بتوفير   2005

يقصدها  التي  األول��ى  الوجهة  اخلرطوم  تعد 
حيث  بعيد،  زمن  منذ  السودان  في  املهاجرون 
املهاجرين  إجمالي  من  املائة  في   45 تستضيف 
النازحني  من  املائة  في  و50  املدينة  إلى  الريف  من 
املهاجرين  جميع  اخلرطوم  استضافت  كما  داخلياً، 
بني العامني 1983 و1993 وحوالي 83 في املائة من 

املهاجرين بني العامني 1993 و 2008. 
أربعة  في  داخلياً  للنازحني  املساكن  توفير  مت 
ودار  ومايو،  البشير،  وادي  في  كبيرة  مخيمات 
السالم، وجبل األولياء، حيث بلغ مجموع الكثافة 
العام  في   1284340 اخمليمات  هذه  في  السكانية 
املائة منهم من جنوب  1995، مبا في ذلك 76 في 
الشامل  السالم  اتفاقية  إبرام  وعقب  السودان. 
السودان،  في  السالم  رسخت  التي   2005 في 
السودان.  جنوب  إلى  داخلياً  النازحني  نصف  عاد 

)برنامج األمم املتحدة للبيئة 2007(.
التخطيط  لتنظيمات  الطويل  التاريخ  ويعود 
املكاني في السودان إلى عام 1912، وتستند حالياً 
على اخملطط الهيكلي اجلديد لوالية اخلرطوم لألعوام 
بالتجاوب حلل  2007 - 2033، حيث تقوم احلكومة 
املسائل الشائكة في املناطق احلضرية مثل الهجرة 
واملناطق العشوائية وأية مسألة تفتقر للشرعية، 
التعامل  أو  املشاكل  ال تستطيع مجاراة  أنها  بيد 
معها فور حدوثها. كما أن اإلستراتيجية الرباعية 
الوطنية )2007- 2031( ال تتضمن أية إرشادات حلل 

هذه القضايا الهامة التي تواجهها املناطق احلضرية. 
وفي عام 1993، كان عدد سكان اخلرطوم الكبرى 
التي  ضعف عدد سكان بورتسودان ،  أكثر بنحو 9,5 
كانت ثاني أكبر مدينة في البالد، وفي عام 2008، إرتفع 
نياال  مدينة  سكان  ضعف  بنحو 8,7  السكان  عدد 

)دارفور( وهي ثاني أكبر مدينة في الوقت الراهن. 
النظامية  غير  املساكن  نشوء  ازده��ر  كما 
والعشوائيات لتصل ذروتها في العام 1989، والتي 
سكان  من  باملائة  في   60 حلوالي  استيعابها  يقدر 
منفصلة.  منطقة   60 حوالي  في  اخلرطوم  مدينة 
و1989   1960 العامني  بني  محاوالت  أربع  إتخاذ  ومت 
بالفشل  باءت  إليجاد حلول لهذه املشاكل لكنها 

نتيجة املناهج اخلاطئة التي مت اتباعها:
إن ممارسات القضاء على األحياء املتدهورة بشكل 
تساهم  لم  والثمانينيات  السبعينيات  في  إجباري 
سوى في تغيير مواقعها في حدود املدينة. كما أدت 
أسعار األراضي املرتفعة، التي بدورها فرضت ضرائب 
مرتفعة على تبادل األراضي، إلى ارتفاع آخر في أسعار 
األراضي وتخمينات األراضي. كما ساهم قانون تنظيم 
التأجير الذي يصب في مصلحة األسر املعيشية ذات 
مشاريع  منفذي  عمل  إعاقة  في  املتوسط  الدخل 
التطوير، باإلضافة لرفع الطلب على التأجير وأسعاره 
زراعة طوق من الشجر حول  باءت  كما  وتخميناته. 
املدينة بهدف احلد من اإلمتدادات احلضرية بالفشل 
حيث قامت املناطق العشوائية ببساطة بالقفز عن 

هذا الطوق مكونة مناطق جديدة.
عام  في  مرة  ألول  السالم  دار  فكرة  طرح  مت  وقد 
1991 إليجاد حلول للمناطق العشوائية الشاسعة 
موقعاً  تبنت  حيث  داخليا،  النازحني  ومجتمعات 
متراً   200 بحجم  أراضي  مقدمة  للخدمة  ومنهجاً 
أبنية عليها بتكلفة منخفضة  ليتم إنشاء  مربعاً 

ومرافق مشتركة. 
آالف   10 يضم  مقلد  بنموذج  مشروعها  وبدأت 
قطعة أرض في ثالث مناطق تقع على أطراف املدينة، 
الذي يحتاج،  اجلديد  للمنهج  نتائج مبشرة  وظهرت 
 10 تقارب  نسبياً  قصيرة  زمنية  مدة  إلى  تطبيقه 
سنوات، ومت تطبيق سبعة مشاريع مشابهة ملشروع 
إعادة تسكني  مت  اخلرطوم حيث  والية  السالم في  دار 
العشوائية  املناطق  سكان  من  نسمة   273711
ومساكن النازحني في أماكن أخرى في 2005. )برنامج 
املوئل 2009(. ومن خالل هذا املنهج اجلديد، انخفضت 
نسبة املناطق العشوائية في اخلرطوم من 60 باملائة 
قام  كما   .2008 في  باملائة   17 قرابة  إلى   1989 في 
املنهج اجلديد بتقدمي ضمانات مللكية األراضي لسكان 
املناطق احلضرية الفقراء والنازحني داخليا. ومن جهة 
أخرى، فقد جذبت هذه العملية املزيد من املهاجرين 
إلى اخلرطوم وساهمت في توسع املدينة أفقيا بشكل 
التي  السودان،  مساحة  تضاعفت  وقد  محدود.  غير 
ب 5,27  الذي أجري في 2008  السكاني  التعداد  قدر 

مليون نسمة، 45 مرة أكثر من مساحتها في 1956.
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األسر  تقوم  أن  أمل  على  املنتفعة  الشرائح  جميع  على  توزيعها 
باألرض  ملكية  سند  على  حصلت  والتي  املنخفض،  الدخل  ذات 
ولديها القدرة على الوصول إلى اخلدمات، ببناء منازل خاصة بهم، 
املفروضة،  والضرائب  البناء  مواد  تكلفة  ارتفاع  وبسبب  أنه  بيد 
أربع سنوات لبناء غرفة واحدة  إلى  العائالت  فقد احتاجت معظم 
أخرى.  أماكن  في  مؤجرة  عقارات  في  اإلستقرار  إلى  اضطرهم  مما 
املائة من قطع األراضي غير مبنية حيث  وبالتالي، بقيت 51,1 في 
قام 40 في املائة فقط باستكمال البناء وما زال 8 في املائة منهم 

يحاولون ذلك.127 
التي  العشوائية  املناطق  لتحديات  احلكومة  إستجابة  نشأت 
مزقتها  التي  املناطق  من  فروا  الذين  داخلياً  النازحني  بفعل  نشأت 
املواقع  مشاريع  ببناء  قيامها  خالل  من  التسعينيات  في  احلرب 
املناطق  دمج  مت  اجلديدة،  األلفية  من  األول  العقد  وفي  واخلدمات. 
العشوائية القائمة مع مناطق تابعة تشتمل على 10 آالف قطعة 
صغيرة  ارض  قطعة  20 ألف  و  اخلرطوم  في  جميعها  صغيرة  أرض 
في مدينة أم درمان. وبحلول العام 2005، رحلت 273711 أسرة إلى 
تعادل  بكلفة  التحتية  البنية  خدمات  تقدمي  مت  حيث  املناطق  هذه 

10 في املائة من قيمة األرض. 
خططاً  وأعدت  منها  القريبة  القرى  مبعاينة  املدينة  قامت  كما 
بهدف دمجها مع النسيج احلضري، ومت االنتهاء من ست مقاطعات 
أوقفت   ،2009 وفي  عائلة.128   160900 منها  تستفيد  اآلن،  حتى 
أمام  اخلدمات  فيها  تقدم  التي  الصغيرة  األراضي  تقدمي  احلكومة 
كما  العشوائية،  للمناطق  احلاليني  السكان  باستثناء  اجلميع 
واخلاص  العام  القطاعني  بني  شراكة  ببحث  حالياً  احلكومة  وتقوم 

لتنمية املساكن للشرائح ذات الدخل املتوسط.129
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الدخل  أضعاف  ستة  جيبوتي  في  املساكن  إنشاء  تكلفة  بلغت 
من  البناء  مواد  ملعظم  الدولة  الستيراد  إضافة  لألسر،  السنوي 
مالك  رفع  حيث  احلاصل،  اإلقتصادي  اإلنتعاش  بعد  اخلارج،130 وذلك 
أراضي في  املضاربون على قطع  اإليجارية وحصل  القيمة  األراضي 
اإلرتفاع  أدى  وقد  املستقبل.131  في  تنميتها  بهدف  ممتازة  مواقع 
التطوير  عمليات  نقل  إلى  املدينة  مركز  في  املساكن  أسعار  في 
إلى حدودها اخلارجية وعلى وجه التحديد باجتاه الضواحي احمليطة 

مبنطقة بالباال التي ال تتوفر فيها اخلدمات األساسية.
مشاريع  قيام  إلى  السودان  في  النفطية  الثروة  تنامي  أدى 
تخدم  اخلرطوم  في  اخلاص  القطاع  من  ومترفة  مضاربة  تنموية 
دول  من  األجنبية  االستثمارات  تغذيها  التي  املهاجرة  اجملتمعات 
املشاريع  هذه  أن  إال  "دبي النيل".132  اخلليج العربية، منتزعة لقب 
التنموية، والتي ال تخدم السكان احملليني وال تتماشى مع مستوى 
األراضي  ارتفاع  فعلي في أسعار  إلى  أدت  قد  الدولة،  التنمية في 
ومواد البناء وأجبرت العديد من السكان على ترك املنطقة.133 وفي 
مسح مت إجراؤه في 2008 لسكان اخلرطوم الذين أجبروا على إخالء 
مساكنهم، تبني أن 52 في املائة منهم انتقلوا جراء نقل حكومي 
وقد  ارتفاع أسعار اإليجار.134  فيما انتقل 30 في املائة منهم جراء 
الوسطى  الطبقة  على  سلبي  بشكل  اإليجار  أسعار  ارتفاع  أثر 

واجملموعات املستضعفة على حد سواء.
األسر  من  املائة  في   12 نحو  الصومال  في  املهاجرون  يشكل 
داخليا  النازحون  يشكل  فيما  احلضرية،  املناطق  في  املعيشية 
النازحني  بني  الفقر  ينتشر   وبالطبع،  املائة.135  في   14 والعائدون 
املستضعفة  الطبقة  من  هؤالء  يعد  حيث  والالجئني،  داخلياً 
بعدما  املنخفض  الدخل  ذات  املعيشية  األسر  من  أكثر  اجتماعياً 
أوقعتهم أسعار األراضي املرتفعة وتكاليف البناء في شرك الفقر 

واحلرمان من املساكن.
لوحظت الوتيرة املتسارعة لنشوء املناطق العشوائية والفقيرة 
في دول اجلنوب، ومنذ العام 1990 وحتى العام 2005، سجلت اليمن 
منواً في معدالت الكثافة السكانية في األحياء املتدهورة في املدن 
واحلديدة،  عدن،  من  كل  في  هؤالء  ويتمركز  املائة،  في   229 بنسبة 
املناطق  سكان  من  املائة  في   67 حوالي  ويعيش  وصنعاء، وتعز.136 
والذين  العشوائية137  واملناطق  املتدهورة  األحياء  في  احلضرية 
بنائها على  أو حتى  املساكن  "الوادي" لبناء  اجتياح  إلى  يضطرون 

املنحدرات احلادة.138
ملنطقة   2010 في  الدولي  البنك  أجراها  التي  الدراسة  أشارت 
تعز إلى أن حتديث املوقع من خالل توفير اخلدمات األساسية يكلف 
للحكومة  ميكن  خياراً  ويعد  الواحدة،  لألسرة  أمريكي  دوالر   1000
توطينهم  بإعادة  مقارنته  عند  االقتصادية  الناحية  من  تطبيقه 

والتي تكلف 13000 دوالراً لكل أسرة.
حتديات  يطرح  األراضي  بحيازة  التمتع  ضمان  إمكانية  عدم  إن 
ففي  اإلستراتيجيتني.139  هاتني  من  أي  تنفيذ  صعيد  على  هامة 
إقامة  بعد  تنموية  خطط  بإعداد  األحياء  بعض  قامت  صنعاء، 
أمناط  مع  تتماشى  ال  اخلطط  هذه  أن  بيد  العشوائية،  املناطق 
تتناول  ال  ألنها  للتنفيذ  قابلة  غير  أنها  كما  احلديثة  التنمية 
تنمية  إستراتيجية  وتعتزم  املسائل العالقة واملتصلة بامللكية.140 
بذل  خالل  من  التحديات  هذه  مواجهة  على  صنعاء  في  املدينة 
الشمولي  والتخطيط  التشاركية  اإلستشارات  في  أكبر  جهود 

الذي يبنى على أساس القضايا املهمة بالنسبة للمجتمع.141 
تشير البيانات املتوفرة في بعض الدول إلى أن الغالبية العظمى 
من املنازل تعاني من شكل واحد على األقل من أشكال احلرمان من 
املأوى – يعد الصرف الصحي أكثرها شيوعاً- إضافة إلى افتقار جزء 
كبير إلى املياه و متانة البناء و/أو عدم كفاية احليز املعيشي. وفي 
 ،2003/2002 في  املعيشية  األسر  مليزانية  ملسح  ووفقاً  جيبوتي، 
تأوي  )التي ال  املناطق احلضرية  املنازل في  املائة من  أن 65 في  تبني 
املعدنية،  والصفائح  اخلشب  من  مصنوعة  واملشردين(  الالجئني 

و24 في املائة منها كانت منازل انفرادية، و6 في املائة منها كانت 
عبارة عن خيم و4 في املائة منها كانت شقق.142 أما في الصومال، 
ومنذ العام 2002، حظيت 60 في املائة فقط من األسر في املناطق 
مبساكن  حظيت  املائة  في  و32  سكنية،  شقة  مبلكية  احلضرية 
شبه دائمة، و7 في املائة حظيت على مساكن مؤقتة و19 في املائة 
من األسر في املناطق احلضرية امتلكت غرفة واحدة فيما امتلكت 
املائة  78 في  امتلكت  بونتالند،  38 في املائة غرفتني اثنتني.143 وفي 
احلجر،  من  مساكن  احلضرية  املناطق  في  املعيشية  األسر  من 
يقطنها  مؤقتة  مساكن  أو  أكواخ  في  املائة  في   22 تعيش  فيما 
في  سريع  بشكل  الفقيرة  املناطق  تنمو  كما  داخلياً.144  النازحون 
صفة  إضفاء  يجري  حيث  صوماليالند،  في  ببربرة  احمليطة  املنطقة 
األكواخ  من  للعيش  املعيشية  األسر  بعض  بنقل  عليها  رسمية 
داخليا، فقد مت  النازحني  البناء. أما مجتمعات  إلى مساكن متينة 
تخصيص مساحات ثانوية لهم حيث تتوفر إمدادات مياه للطوارئ 
في  داخلي  نازح  ألف   391 حوالي  يعيش  السودان،  وفي  فقط.145  
1,28 مليون  إلى  مليون  2008 ويعيش  عام  منذ  الرسمية  اخمليمات 
كلتا  في  السكان،  يعاني  حيث  الرسمية،  اخمليمات  خارج  شخص 

احلالتني، من ظروف معيشية يرثى لها.146

حيازة األراضي وحقوق امللكية والتمليك

أنظمة  على  اجلنوب  دول  في  األراضي  حيازة  عمليات  تنطوي 
العرفية  احلقوق  حتكيم  يتم  حيث  املستويات،  متعددة  قانونية 
جزء  في  الرعوية، ويتم حتكيم الشريعة  لألراضي املشاع واألراضي 
وينطبق  الوقف  وأراضي  الدولة  وأراضي  اخلاصة  األراضي  من  كبير 

التشريع املستمد من الغرب على تسجيل العقار اخلاص.
باألراضي  اخلاصة  القوانني  في  تشابكاً  يشهد  الذي  الوقت  وفي 
خاصة  واضحة  قوانني  وجود  عدم  أن  بيد  العربية،  الدول  جميع  في 
باألراضي وإجراءات التسجيل، والسجالت الواضحة في دول اجلنوب 
من  تعتبر  التي  امللكية  أمناط  في  واضح  ارتباك  حدوث  إلى  أدى 
األسباب الرئيسية لنشوب النزاعات. وقد تسبب غياب الوضوح في 
امللكية بكساد في أسواق جتارة األراضي والعقارات مما أدى إلى إحداث 
تباطؤ في استثمار القطاع اخلاص في املساكن امليسورة التكلفة.

الذي  السودان،  في   1947 لعام  املدن  أراضي  تنظيم  قانون  يعد 
ورثته عن فترة االستعمار البريطاني، أقوى نظام لتسجيل األراضي 
في املنطقة، حيث أصبحت كافة األراضي غير املسجلة في  العام 
1970 147 ملكاً للحكومة كما متتلك الدولة 98 في املائة من أراضي 
لإليجار  اخملصصة  األراضي  توفير  الدولة  تستطيع  ولذلك  البالد، 

لألفراد بسعر رمزي.
الصومال،  في  به  واملعمول   1975 لعام  األراضي  قانون  يتسم 
والذي يعترف فقط مبلكية الدولة بدالً من حيازة األراضي بالطريقة 
يستطيعون  ممن  األشخاص  لصالح  بالتمييز  عليها،  املتعارف 
الوصول إلى أنظمة التسجيل األمر الذي أدى إلى نشوب النزاع.148 
احلرب  خالل  البلديات  مكاتب  من  التسجيل  صكوك  سلب  مت  كما 
حيث  ومقديشو  الصومال  وسط  جنوب  في  وباألخص  األهلية، 
حالياً  احلقيقية  العقارات  ملكية  عن  معلومات  أية  تتوفر  تعد  لم 

وبالتالي ال يتم جباية أو حتصيل ضريبة العقارات.  
مقديشو  في  وامليليشيات  احلرب  وأمراء  القوية  القبائل  قامت 
على  باالستيالء  األحيان  من  الكثير  في  وصوماليالند  وبونتالند 
يتم  مقديشو،  في  املناطق  بعض  وفي  تعويض.149  دون  األراضي 
قبل  من  احمللي  املستوى  على  العامة  للخدمات  األراضي  تخصيص 
زعماء اجملتمعات احمللية. عالوة على ذلك، فلن يكون تسجيل األراضي 
ممكناً دون إضفاء الشرعية عليها التي مت االستحواذ عليها بالعنف 
واالستيالء إال حلني تأسيس حكومة شرعية ومستقرة في الصومال.

املطالبات  تنتشر  كما  محدودة،  األراضي  متليك  مبادرات  تعد 
وباألخص  احلضرية–  املناطق  في  األراض��ي  على  التنافسية 
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يتسبب  مما  السابق-  في  عاماً  ملكاً  كانت  التي  األراضي  على  
في  أما  احمللي.151  املستوى  على  باألراضي  متعلقة  نزاعات  بنشوب 
صوماليالند وبونتالند، يجري تسجيل األراضي بإتباع نظام ورقي في 
دوائر البلديات التي ال تتوفر فيها أعداد كافية من املوظفني واملوارد 
استخراج  ويطلب  املدن.  في  احلاصل  النمو  مجاراة  ميكن  ال  بحيث 
ففي  للملكية،  سندات  استخراج  يطلب  ال  ولكن  للبناء  تراخيص 
عام 2006 ضمت هرجيسا 60 ألف عقار مبني بينما لم يتوفر غير 

3000 سند ملكية فقط.152 
مقاطعة  في  اآلمنة  باحليازة  تتمتع  ال  التي  األسر  نسبة  بلغت 
سيتم  أنه  يعتقد  حيث   ،2006 عام  في  املائة  44 في  نحو  جيبوتي 
حيازة  أية  على  حصولها  لعدم  األسر  تلك  من  املائة  في   19 طرد 
عقارية، فيما مت بالفعل طرد 10 في املائة من أصحاب املساكن في 

السنوات اخلمسة األخيرة.153
الذي  األمر  األراضي،  لتسجيل  رسمي  نظام  ألي  اليمن  تفتقر 
والتي  األراضي  ملكية  حول  مستمرة  خالفات  نشوب  إلى  يؤدي 
في  املرفوعة  القضايا  مجمل  من  املائة  في   50 إلى   30 تشكل 
احملاكم احمللية،154 كما وتنتشر النزاعات العنيفة جراء خالفات حول 

األراضي في صنعاء وعلى نحو أضيق في عدن.155 
حيث  أيضاً،  القمر  جزر  في  األراضي  مبلكية  املطالبات  تظهر 
تعزيز  وبهدف  العقارات.  من  صغير  جزء  على  امللكية  تقتصر 
مكتب  بتأسيس  احلكومة  قامت  واالستثمارات،  االقتصاد  إنتاجية 
هدفاً  األراضي  إصالح  من  وجعلت   2007 في  العقارات  لتسجيل 
اخلاصة   2014-2010 الفقر  على  القضاء  إلستراتيجية  رئيسياً 
في   15 لتسجيل  الطموحة  أهدافها  احلكومة  حددت  كما  بها.156 
املائة من األراضي الزراعية بحلول العام 2010 و65 في املائة بحلول 
العام 2014. وخالل هذه الفترة، تطمح احلكومة إلى توضيح القوانني 
واحلقوق اخلاصة مبلكية األراضي من خالل تخفيض تكاليف تسجيل 

العقارات بشكل كبير وتسهيل عمل اإلجراءات اخلاصة بذلك. 

األراضي احلضرية والسياسات املالية

تقسيم  على  اإلستعمارية  الفترة  خالل  البريطانيون  عمل 
حيث  األراضي إلى أربعة أصناف يسمح بتسجيلها في السودان ، 
قطع  حجم  حيث  من  والثالث  والثاني  األول  الصنف  يختلف 
الدخل، فمثالً، تضمنت  تعتمد على  التي  التأجير  األراضي وشروط 
منطقة جوبا، وهي منطقة تقع في قلب املدينة وفيها أبنية دائمة 
قطع  من  األول  الصنف  على  االستعماري،  بالطابع  تتسم  ومباني 
الثاني  الصنف  املدينة، تضمن  عن وسط  قليالً  األراضي. وباالبتعاد 
أبنية دائمة والكثير من األكواخ، فيما كانت املناطق التي يشكلها 
الصنف الثالث عبارة عن أكواخ مبنية على اخملطط الشبكي.157 أما 
رابعة  بنيت دون تخطيط، فقد مت تصنيفها ضمن فئة  التي  القرى 
يسمح  والتي  األصليني"  السكان  إقامة  "مناطق  باسم  معروفة 
للمهاجرين الذين يقومون بتحديث وضع قطع األراضي اخلاصة بهم 
وترقيتها إلى صنف أعلى باالحتفاظ بها- وذلك في حال قاموا ببناء 
عهد  منذ  موجوداً  التقسيم  هذا  بقي  وقد  فيها.158  دائم  مبنى 
الرابع  السودان، باستثناء فئة الصنف  أنحاء  االستعمار في جميع 

الذي ألغي في 1957 بهدف احلد من بناء املساكن املؤقتة.
في  النمو  عمليات  إلدارة  املساعي  من  العديد  احلكومة  بذلت 
ذات  تعتمد  ومتعاقبة  شاملة  خطط  عدة  خالل  من  اخلرطوم 
حيث  للبلدية،  املرسومة  احلدود  ضمن  لألراضي  الدقيق  التقسيم 
حيث  من  نسخة  أصغر  األراضي  قطع  من  الثالث  الصنف  يعتبر 
املساحة البالغة 200 م² واملسموح بتسجيلها، وباعتبار عدم متكن 
فعلياً  مت  فقد  األراضي،  من  الصنف  هذا  تكاليف  حتمل  من  الفقراء 
استثناؤهم من حيازتها.159 وجاءت اخلطة الشاملة لألعوام 2000 - 
2033 لتقوم بتوسيع حدود البلدية للمرة األولى في تاريخها، وبدأت 
إطار  ضمن  التحتية  للبنية  املدينة  احتياجات  االعتبار  بعني  تأخذ 

منطقة العاصمة - التي تتضمن الطرق السريعة وشبكات الطرق  
والسيطرة على الفيضانات - التي حتتاجها أية مدينة تزيد كثافتها 

السكانية عن 5 ماليني نسمة.  
بسبب  متواضعة  بنشاطات  األراضي  أسواق  تقوم  اليمن،  وفي 
لألراضي  اجلائر  االحتفاظ  وبسبب  واضحة  سجالت  وجود  عدم 
بهدف استغاللها في املضاربة، كما أنه من الشائع إجبار مستثمر 
إضافي  مبلغ  بدفع  الدولة  من  أرض  بشراء  قام  اخلاص  القطاع  من 
أجل  من  األرض،  قطعة  تستخدم  خاصة،  أخرى  جهات  أو  لقبيلة 
احمللية  لألنظمة  كان  احلصول على إذن بالدخول إلى عقاره.160 كما 
باألراضي  واملساهمة  الكبيرة  األراضي  لقطع  األدنى  باحلد  املوصية 
ال  حد  إلى  األسعار  رفع  في  أثر  واستصالحها  تعميمها  أجل  من 
في  األراضي  أسعار  ارتفعت  فقد  تكبده،  الوسطى  للطبقة  ميكن 
كافة أنحاء البالد جراء املضاربني الذين استغلوا األسعار املنخفضة 

في السنوات التي تلت توحيد البالد في العام 1990. 161

العقاري  التمويل 

بشكل  الضعف  من  اجلنوب  دول  في  املصرفي  القطاع  يعاني 
العاملة  املصرفية  املؤسسات  عدد  انخفض  الصومال،  ففي  عام، 
إلى  األهلية،  احلرب  نشوب  قبل  مؤسسات،  ست  من  البالد  في 
معدودة  وشبكات  األموال  حتويل  شركات  وبعض  وحيد  أهلي  بنك 
تقدم القروض الصغيرة. وتقوم املصارف الرسمية باألغلب بتمويل 
لزراعة  املوسمية  والنشاطات  األمد  قصيرة  التجارية  النشاطات 
السياسية،  والتوقعات  املستقر  غير  لإلقتصاد  ونتيجة  احملاصيل. 
طويلة  النشاطات  في  لإلستثمار  إستعداداً  تظهر  ال  املصارف  فإن 
نظام  وجود  عدم  تسبب  كما  األعلى،  اإلنتاجية  ذات  تلك  أو  األمد 
مالي متطور بتحديد السيولة املتوفرة لإلقراض جلميع القطاعات، 
معدالت  على  باإلبقاء  املنافسة  املصارف  وجود  عدم  سمح  فيما 

الفائدة املرتفعة للغاية.162
ووفقاً ألحد التقارير، تبني أن 4 في املائة فقط من اليمنيني ميتلكون 
شبكتني  إلى  وباإلضافة  القمر،  جزر  في  أما  مصرفية.163  حسابات 
تقدمان القروض الصغيرة، لم يكن هنالك سوى مصرف واحد فقط 
مملوك للقطاع اخلاص في العام 2007 وثالثة مصارف في العام 2008.

القروض  تقدم  التي  الشبكات  في  منواً  اجلنوب  دول  تشهد 
الصغيرة ، بيد أنه غالباً ما ال يكون لهذه الشبكات تأثيراً مباشراً 
على املساكن، حيث تقتصر خدمات البنك الوطني في جزر القمر 
لتمويل  صغيرة  قروض  تقدمي  على  المركزيتني  شبكتني  جانب  إلى 

املشاريع التجارية الصغيرة واملتوسط في األغلب.164
في  تدريجياً  إلى اإلستثمار  اجلنوب  دول  املعيشية في  األسر  متيل 
باملدخرات  يتم  الذي  النقدي  اإلقتصاد  خالل  من  وحتديثها  منازلهم 
التحويالت  إلى  إضافة  والعائلة،  األصدقاء  من  واإلقتراض  احملدودة، 
املالية  قطاعي  على  حتسينات  فقط  جيبوتي  املالية. وقد شهدت 
واملصرفية، باستثناء اإلقراض العقاري، بنسبة 8 في املائة من 2005 

إلى 2006 كما شهدت انخفاضا في نسب الفائدة.165 
تتفاوت أهمية التحويالت املالية في بناء املساكن من دولة ألخرى، 
حيث ينفق متلقي التحويالت املالية أغلب أموالهم في اإلستهالك 
الدولي  بالبنك  دفع  الذي  األمر  املساكن،  في  إستثمارها  من  بدالً 
شأنها  من  التي  اإلقتصادية  السياسات  تغيير  بضرورة  للتوصية 
ما  الشتات  يرسل  الصومال،  وفي  املثمرة.166  اإلستثمارات  حتفيز 
عام،  كل  مالية  حواالت  شكل  على  أمريكي  دوالر  مليار   1 مقداره 
األساسية  االحتياجات  على  ينفق  معظمها  أن  يعتقد  والتي 
واملشاريع الصغيرة في املدن في جميع أنحاء البالد.167 وبالنظر إلى 
في  املالية  التحويل  شركات  فإن  املالية،  التحويالت  هذه  حجم 
التجارة  متويل  خالل  من  للدولة  املالي  الهيكل  تشكل  الصومال 
وباألخص  جتارية،  بنوك  إطالق  تعتزم  أنها  حيث  التجاري،  والتبادل 

تلك املوجهة لطبقة السكان متوسطي الدخل.168
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التحديات التي تواجه قطاع النقل احلضري

األهمية تعد  غاية  في  قضية  النقل  لقطاع  التحتية  البنية 
وبربطها  االجتماعية،  والتنمية  البالد  القتصاد  بالنسبة 
بالشبكات القائمة في دول أخرى، فمن املمكن أن تعزز أنظمة النقل 

االنفتاح والتنمية في الدولة. 
محدودة  طرق  شبكة  على  رئيسي  بشكل  اجلنوب  دول  تعتمد 
اخلصوص  وجه  وعلى  الصيانة،  أعمال  إلى  تفتقر  ما  غالباً  والتي 
ظل  وفي  أنه  كما  واليمن.  والسودان،  الصومال،  في  املوجودة  تلك 
شح املوارد في هذه الدول، فإنها ال متتلك سوى شبكات قليلة من 
جزر  أما  البعض.  ببعضها  الكبرى  املدن  تربط  التي  املعبدة  الطرق 
تبلغ مساحتها 47 كم  أفضل شبكة طرق وطنية  فتملك  القمر، 
لكل 100 كم² 77 في املائة منها معبدة، رغم أن العديد من املناطق 
الريفية تفتقر إلى طرق تسهل الوصول إليها. من ناحية أخرى، متلك 
السودان أقل كثافة طرق في إفريقيا تتوفر معظمها في اخلرطوم 
حقول  خلدمة  باجلنوب  الشمال  تصل  طرق  أو  وبورتسودان،  الكبرى، 
الصومال، وقبل النزاع الداخلي، كان 2757 كم من  النفط.169 وفي 
العام  العام 1989 ولكن في  في  الطرق معبداً  كل 21830 كم من 

2006 كان 600 كم فقط من هذه الطرق ما يزال معبداً.170
الوقت  في  تنفيذها  يجري  التي  اإلستثمارات  من  العديد  توجد 
احلاضر مبساعدة من الدول واملنظمات املانحة بهدف حتسني البنية 
التحتية لقطاع النقل، فمنذ عام 2000 وحتى العام 2008، استغلت 
السودان ثروتها النفطية في توسيع شبكة طرقها املعبدة بنسبة 
شبكة  وتوسيع  تأهيل  إعادة  برنامج  أطلقت  كما  املائة،  في   150
أما  إفريقيا.171  في  شبكة  أطول  ثاني  تعد  التي  احلديدية  السكك 
اليمن، فقد بدأت ببناء وتعبيد 1000 إلى 1400 كم طريق كل سنة، 
لترتفع الطرق املعبدة فيها إلى 15300 كم في 2009، 172 كما يجري 
في  عدن  يربط  أمريكي  دوالر  مليون   1,6 بتكلفة  سريع  طريق  بناء 
من  السفر  مدة  تقصير  مت  وبذلك  الشمال  في  عمرين  مع  اجلنوب 
إلى  السعودية  العربية  اململكة  مع  احلدود  إلى  اجلنوبي  الساحل 

النصف.173
بيد أن استخدام املركبات اآللية ما يزال محدوداً، حيث يوجد 28 إلى 

35 مركبة لكل 1000 شخص في املنطقة.

التنقل في املناطق احلضرية 5.4

الشكل 58: النسبة املئوية للمركبات املسجلة لكل فئة )2007(174

امليكروباصاتاملركبات الصغيرة
(أقل من ٢٠ مقعد)

املركبات الثنائيةالشاحنات
والثالثية العجالت

أخرى احلافالت الكبيرة

السودان

جزر القمر

٪١٠٠٪٩٠٪٨٠٪٧٠٪٦٠٪٥٠٪٤٠٪٣٠٪٢٠٪١٠٪٠
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احلافالت الصغيرة في مدينة صنعاء، اليمن. ©غريشوك يوري

النقل اجلماعي

الوطنية،  النقل  سياسات  العتماد  اجلنوب  دول  من  أي  تتوجه  لم 
حيث  العام،  النقل  خدمات  تشغيل  على  منها  أي  تعمل  لم  كما 
البلدان  كافة  في  الرسمية  وغير  اخلاصة  اخلدمات  مزودو  يستخدم 
املتوسطة وسيارات  النقل  والشاحنات وسيارات  الصغيرة  احلافالت 
األجرة الصغيرة لنقل الركاب، كما وتقتصر املشاركة احلكومية على 
جتديد الرسوم والترخيص وتطبيق قواعد املرور. ونتيجة لذلك، يعد 
وساعات  اجلغرافي  املدى  ناحية  من  ومحدوداً  مشتتاً  النقل  نظام 

التشغيل.
فيما  جيبوتي،  العاصمة  داخل  خدماتها  الصغيرة  احلافالت  توفر 
احلافالت  بواسطة  احمليطة  والقرى  واملناطق  املدينة  بني  التنقل  يتم 
الكبيرة، وفي عام 2002، نفذت احلكومة إصالحات هامة  في قطاع 
النقل حيث أسست وزارة املعدات والنقل مجلساً استشارياً وطنياً 
يضم خبراء، وجمعيات املستهلك، ووكاالت حكومية، باإلضافة إلى 

مقاطعة جيبوتي.175
سعت احلكومة وفقاً لذلك إلى تنظيم عمل املشغلني العاملني 
في القطاع غير الرسمي وحتديد رسوم لصيانة وتنمية الطرق التي 
رخص  طلب  إلى  إضافة  والعادية  الصغيرة  احلافالت  تستخدمها 
لفحص  التقنية  املتطلبات  وحتديد  الركاب  نقل  ملركبات  إجبارية 
أعادت   ،2006 العام  وفي  املشغلني.  مسؤوليات  وحتديد  املركبات 
احلكومة تنظيم مسارات الطرق واملواقف في العاصمة جيبوتي كما 
وإشارات  للحافالت  مواقف  بناء  بهدف  خاصة  جلهة  امتياز  أصدرت 

مرور. 
في  النقل  خدمة  توفير  على  السودان  يعمل القطاع اخلاص في 
في  الركاب  من  املائة  في   67,5 يستخدم  حيث  احلضرية،  املناطق 
منهم   22,8 يستخدم  فيما  الصغيرة  احلافالت  احلضرية  املناطق 
مركبات األجرة و8 في املائة احلافالت الصغيرة، كما وتنقل احلافالت 
الواليات  عواصم  من  عاصمة   15 و  اخلرطوم  بني  الركاب  اخملصصة 
.  وتعد الرسوم مرتفعة مقارنة بالدخل، ففي محيط اخلرطوم،  األخرى
ينفق الركاب املتنقلني بني سوبا والفتيح، على سبيل املثال، 20 إلى 
40 في املائة من متوسط دخلهم اليومي على وسائل النقل، وجتدر 
اإلشارة إلى أن 95 في املائة من القوى العاملة يسلكون هذه الطريق 

للتوجه إلى أعمالهم.176
وفي املناطق البعيدة، تقوم احلافالت التي تنقل البضائع من مدينة 
تعرف  التي  الصغيرة  احلافالت  تعد  فيما  الركاب،  بنقل  أخرى  إلى 
القرى،  بني  الوحيدة  احمللية  النقل  وسيلة  "البوكسي"  ب  محلياً 
وكذلك األمر بالنسبة للطريق الصحراوي بني دنغوال، وكارميا، واطبارا. 
كما ينتشر استخدام اجلمال بشكل واسع في غرب البالد وشماله 

وتستخدم احلمير أيضاً في كل مكان.177
وباملثل، يقدم مزودون من القطاع غير الرسمي خدمات النقل العام 
في الصومال، في مقديشو ومدن رئيسية أخرى، وتتوفر بقلة خدمات 
احلافالت الصغيرة بني املدن التي ترتبط املراكز الرئيسية في اجلنوب 
يبعضها البعض، فيما تستخدم اجلمال واحلمير كوسيلة نقل على 

نحو شائع في املناطق الريفية والبدوية.178
جزر القمر  في  والسياحة  واالتصاالت  والبريد  النقل  وزارة  تقوم   
التابعة  النقل  دوائر  ومراقبة  الوطني  النقل  خدمة  على  باإلشراف 
للخدمة في كل جزيرة، وتتحمل احلكومة املركزية مسؤولية حتديد 
أنظمة  تطبيق  مسؤولية  الوطنية  الشرطة  تتحمل  فيما  األجور 

السالمة املرورية.
ووفقاً لبيانات تسجيل املركبات، فقد بلغ معدل ملكية املركبات 
الصغيرة  احلافالت  يضم  فإنه  الباقي  أما  باملائة،   85 نحو  اخلاصة 
أي  أن  ومبا  عجالت.  ثالث  أو  بعجلتني  اآللية  املركبات  و  والشاحنات 
مواطن يستطيع احلصول على رخصة قيادة ألية مركبة تنقل الركاب 
الفعلية  األعداد  فإن  الرخص،  هذه  على  حكومية  رقابة  وجود  دون 

للمركبات التي تقدم خدمات النقل ليست مسجلة. 

صنعاء،  بلدية  بني  اليمن  تنقسم مسؤولية تخطيط النقل في 
ووزارة النقل، ووزارة الداخلية، مع وجود تنسيق بسيط فيما بينهم 
في  النقل  لتخطيط  محددة  مسؤوليات  وجود  عدم  إلى  إضافة 
املرورية  احلركة  إلدارة  الشاملة  الدراسة  أن  حيث  احلضرية،  املناطق 
لم تقم بتحليل خيارات واستراتيجيات  التي أجرتها صنعاء مؤخراً 
املهمة  االستثمارات  انصبت  النقل العام بنماذجه املتعددة،180 كما 
تربطها  التي  الطرق  مصلحة  في  األخيرة  السنوات  في  الطرق  في 
داخل  احليوية  الطرق  متجاهلة  األخرى  واملدن  احمليطة  املناطق  مع 
املدينة التي أصبحت مكتظة على نحو كبير. عدا عن ذلك، فإن وجود 
عرقلة  في  يساهم  املتنافسة  األجرة  وسيارات  الصغيرة  احلافالت 
وسائط  فيه  تتوفر  ال  الذي  الوقت  في  الرئيسية  الطرق  في  احلركة 

النقل هذه في مناطق أخرى في البالد.  

السالمة على الطرق

إن األعداد املتزايدة من املركبات املتوفرة في دول اجلنوب، وعدم وجود 
مبثابة  جميعها  تعد  فرضها  عند  املتبعة  والليونة  مرورية  أنظمة 
عوامل تهدد السالمة على الطرق، حيث تفتقر كل من جزر القمر 
واليمن إلى األنظمة اخلاصة بحدود السرعة املسموح بها، أو بفرض 
تقييد  وأدوات  النارية،  الدرجات  قيادة  عند  الرأس  خوذات  استخدام 

حركة األطفال في املركبات، وحظر القيادة حتت تأثير املسكرات.   
بيد  الطرق  على  بالسالمة  اخلاصة  القوانني  السودان  في  توجد 
أنها تفتقر لوضع هذه القوانني حيز التنفيذ، كما تتم صيانة الطرق 
ووفقاً  الطرق،  السالمة على  تهديد  في  يسهم  مما  سيء  نحو  على 
الطرق  حوادث  وفيات  تشكل  العاملية،  الصحة  منظمة  لتقديرات 
نحو 34,7 فرداً من أصل 100000 سنوياً، وتعتبر هذه النسبة ضمن 

أعلى املعدالت املسجلة عاملياً. 
سجلت مدينة صنعاء نحو 10 في املائة من الوفيات على الطرق، 
باإلضافة إلى 20 في املائة من اإلصابات الناجمة عن احلوادث،182 وتقدر 
لكل  املرورية  احلوادث  جراء  الوفيات  عدد  العاملية  الصحة  منظمة 
100000 شخص بنسبة 29,3 في اليمن و30,3 في جزر القمر، وتقع 
ركابها  أو  العجالت  رباعية  املركبات  سائقي  بني  الوفيات  معظم 
فيما كانت نسبة الوفيات في املشاة واحد من كل ستة أفراد تقريباً.
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إدارة املوارد املائية الشحيحة 

القول بأن دول اجلنوب ال تعاني من نقص فعلي في املياه، ميكن 
البنية  إلى  تفتقر  أنها  بيد  واليمن،  جيبوتي  باستثناء 
التحتية لتجميع املياه، ومعاجلتها، وتوزيعها، حيث لن تتمكن املدن 
الري،  وقنوات  اخلزانات  توفر  دون  الكافية  باملياه  سكانها  إمداد  من 

ومضخات استخراج املياه، ومرافق التنقية، وشبكات التوزيع.
حيث  العالم،  في  باملياه  شحاً  الدول  أكثر  إحدى  جيبوتي  تعتبر 
بلغ معدل النصيب الفردي من إمدادات املياه 360 متراً مكعباً فقط، 
الفعلية  املتجددة  املياه  إمدادات  املائة من  أنها تستخدم 6 في  بيد 
فتكمن  صحراوي،  شبه  بلد  وكونها  لذلك،  إضافة  متتلكها.  التي 
مواردها املائية في خزانات املياه اجلوفية العميقة وقد يتفاقم نقص 
املياه فيها مبرور الوقت جراء أعداد السكان املتزايدة مبعدل 3 باملائة 
سنوياً، فيما يقدر انخفاض إمدادات املياه السطحية املتجددة فيها 

بحوالي 28 في املائة بني العامني 2007 و2015 نتيجة تغير املناخ. 
وخالفاً لباقي دول اجلنوب، فيتم استخدام 86 في املائة من املياه في 
جيبوتي ألغراض االستهالك املنزلي بدالً من االستخدام الزراعي، كما 
يتوقع أن تضطر جيبوتي للتأقلم مع العجز املائي البالغ 18 مليون 
متر مكعب بحلول عام 2015 ، حيث تعتمد ثالثة أرباع املدينة على 
خزان واحد للمياه اجلوفية تنضب مياهه بسرعة أكبر مما تتجدد.183 
جديدة  محطة  لبناء  صينية  شركة  بدعوة  احلكومة  قامت  وقد 
للتنمية  العربي  الصندوق  يساهم  كما  املدينة،  في  املياه  لتحلية 
املياه  إعادة تأهيل شبكة إمدادات  االقتصادية واالجتماعية بتمويل 

في املدينة حيث بلغ هدر املياه النظامية 44 في املائة.184
في  املياه  على  الطلب  إرتفاع  احتمالية  إلى  التوقعات  تشير 
الصومال لدى عودة االستقرار ورجوع الالجئني والنازحني داخلياً إلى 
منازلهم، كما يعد استخدام املياه متناسباً مع نطاق املوارد املائية 
املتوفرة رغم افتقار الصومال للبنية التحتية خلزانات املياه الواقعة 
على النهرين الرئيسني فيها ليتم جتميع مياه الفيضانات السنوية 
القحط  فترات  وخالل  اجلفاف  موسم  في  استخدامها  ألغراض 
أربع سنوات  أو  ثالث  املعتدل مرة كل  القحط  فترات  الدوري. وتأتي 
فيما حتدث حاالت القحط الشديد كل سبع إلى تسع سنوات، وجتدر 
شهدت  قد  اجملتمعية  التقليدية  املياه  إدارة  أنظمة  أن  إلى  اإلشارة 

حالة من التدهور خالل احلرب األهلية.  
للري  التحتية  والبنية  السدود  تأهيل  إعادة  عمليات  تعتبر 
االعتراف  عدم  أن  بيد  صوماليالند،  في  أولويات  مبثابة  وتنميتها 
جارتها  مع  للتفاوض  السلطة  إلى  تفتقر  يجعلها  دولياً  بها 
احلدود  الواقعة على  لألنهار  الالزمة  التحتية  البنية  لتنمية  إثيوبيا 

املشتركة بني البلدين.185
إبرامها  عن  النيل  منبع  على  الواقعة  اخلمس  الدول  أعلنت 
أكبر  بحصة  خاللها  من  تطالب   2010 في  تعاوني  إطار  التفاقية 
املائة  في   57 السودان  وجنوب  شمال  يستخدم  حيث  النهر،  من 
أحواض  من  معظمها  في  تأتي  والتي  املتجددة  املائية  مواردها  من 
وتخضع  السودان  جنوب  في  املائية  املوارد  وتتمركز  املائية.  النيل 
إلى تقلبات ملحوظة تتغير من سنة إلى أخرى، فيما تعتمد املياه 
احمللية، التي تشكل أقل من 3 في املائة من إجمالي املياه املستخدم، 
من  أنه  إال  األنهار.  من  املياه  وضخ  اجلوفية  املياه  من  مزيج  على 
التقليدية للحصول على  االتفاقيات  أن تطرأ تغييرات على  املرجح 
في  التحوالت  تتسبب  وقد  السودان،  جنوب  استقالل  عقب  املياه 
بنشوب  املستخدمة  للمياه  والرعوية  البدوية  اجملتمعات  وصول 
�نزاعات جديدة. )ميكن االطالع أيضاً على تقرير حالة املدن اإلفريقية

"The State of African Cities 2010"، الصفحة 165، ميكنك 
.)www.unhabitat.org حتميل امللف مجانا من

تواصل التوقعات إشارتها إلى كل من صنعاء واليمن كأول مدينة 
أن  يتوقع  املناخ،  تغير  عن  النظر  املياه. وبصرف  منهما  تنفذ  ودولة 
تستنفذ اليمن احتياطات املياه اجلوفية املوجودة فيها بحلول العام 
من  املائة  في   90 من  أكثر  استخدام  يتم  حيث  2030 أو 2040، 186 
في  تتمثل  والتي  الزراعة  في  البالد  في  والسطحية  اجلوفية  املياه 
الغالب في زراعة القات.187 كما حتصل املساكن املوصولة بالشبكة 
بسبب  وذلك  يوماً   15 كل  واحد  دور  على  املياه  لتوزيع  العامة 
هذه  نقص  بتعويض  اخلاصة  اخلزانات  تقوم  حيث  احملدودة  اإلمدادات 
عليها  حتصل  التي  املياه  من  املائة  في   80 توفير  ويتم  اخلدمة.188 
من  الغربي  الشمال  في  اجلوفية  املياه  خزانات  من  صنعاء  مدينة 
املدينة التي تنقص من ستة إلى ثمانية أمتار كل عام وستنفذ في 

غضون 10 إلى 15 عاماً.189
تواجه سلطات املياه حتديات جّمة في طاقتها اإلدارية والتقنية، 
حيث يصل هدر املياه النظامية التي تتسرب من األنابيب إلى 40 في 
املائة. وال تزال اليمن تفتقر إلى حد اآلن إلستراتيجية شاملة إلدارة 
باحلد  أوصت  صنعاء  مدينة  في  التنمية  إستراتيجية  أن  بيد  املياه، 
من زراعة القات وصناعته في املناطق احمليطة التي تتطلب كميات 

كبيرة من املياه.190 )انظر إلى الصندوق رقم 26(

فرص احلصول على املياه اخملصصة لالستخدام املنزلي 
في املناطق احلضرية

تتميز املدن الكبرى بسهولة الوصول للخدمات بشكل أفضل من 
املياه  توفير  القمر وجيبوتي  املتوسطة، حيث استطاعت جزر  املدن 
املياه  توفير  يتم  فيما  احلضرية،  املناطق  في  تقريباً  كامل  بشكل 
من  كل  في  احلضرية  املناطق  سكان  من  املائة  في   72 إلى   64 إلى 
الصومال، والسودان، واليمن. وقد قامت جزر القمر بإطالق مشروع 
ألف   180 تزويد  بهدف   229 في  الصحي  والصرف  النظيفة  املياه 
نسمة باملياه النظيفة و 20 ألف نسمة بخدمات محسنة للصرف 
واوشيلي،  موتسامودو،  و  وموروني،  ومبيني،  فومبوني،  في  الصحي 
الصومال والسودان  النزاعات املستمرة في  واواني.191 وقد تسببت 
على  للخدمات  الوصول  إمكانية  تسهل  التي  التجهيزات  بتآكل 

الشكل 59: معدل النصيب الفردي من موارد املياه املتوفرة 
واملسحوبة
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اليمن السودان الصومال جيبوتي جزر القمر
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الصندوق 26: اليمن -  األمن املائي في املناطق احلضرية

تعد اليمن الدولة األكثر شحاً باملياه في العالم 
وإحدى أفقر عشر دول في العالم من حيث املوارد 
متدنية  ملعدالت  تسجيلها  ظل  في  وذلك  املائية، 
للنصيب الفردي من املياه والتي تقل عن 120 متراً 
مكعباً سنوياً. وتعتبر جداول املياه اجلوفية املصدر 
نحو  على  استنزافها  يتم  والتي  للمياه  الرئيسي 
سريع للغاية، وباألخص تلك املوجودة في صنعاء 
واملدن الكبرى األخرى مثل تعز، وأبني، وحضرموت، 
من  الناجت  املياه  على  املتزايد  الطلب  يسبب  كما 
النمو السكاني املرتفع بضغوط كبيرة على املوارد 
املياه  ضخ  معدالت  جراء  أصالً  الشحيحة  املائية 

اجلوفية املرتفع التي تفوق قدرتها على التجدد.

جراء  الغذائي  لألمن  تهديداً  ذلك  يطرح  كما 
تهديده  عن  فضالً  الزراعي  اإلنتاج  انخفاض 
للصحة وإعاقته للتنمية االقتصادية. كما ميكن 
بيئية  ضغوط  نشوء  في  املياه  شح  يسبب  أن 
نطاق  بتوسيع  الفقراء  معاناة  وتفاقم  أخرى، 

املناطق التي ينتشر فيها الفقر في البالد. 

إن مستوى إمدادات املياه قد بلغ وضعاً حرجاً، 
حيث تتأتى 80 في املائة من موارد املياه الوطنية 
املوجود  احلوض  من  املستخرجة  االحتياطيات  من 
تغطي  والذي  صنعاء  في  األرضية  الطبقات  بني 
مساحته حوالي 70 كم في 40 كم في الشمال 
من  املياه  تستنفذ  أن  ويتوقع  املدينة.  من  الغربي 
املقبلة،  العشرة  األعوام  غضون  في  احلوض  هذا 
السكاني  النمو  إلى  رئيسي  بشكل  يعود  وذلك 
وصل  وقد  للمياه.  اجلائر  واالستخراج  السريع 
متراً  مليون   260 إلى  للمياه  السنوي  االستهالك 
اخملصصة  املياه  استخراج  يتم  فيما  مكعباً، 
للشرب من حتت األرض في املدينة، مما يثير شكوكاً 
بصالحيتها. وتصل شبكة املياه العامة حلوالي 55 

في املائة من املساكن في املدينة.  

 وتتفاقم مشكلة عدم كفاية اإلمدادات نتيجة 
مبشاكل  يتسبب  مما  للشبكة،  الفعلي  التدهور 
تسريب خطيرة ) تقدر بنحو 30 إلى 40 في املائة(، 
ونتيجة ذلك، انخفضت إمدادات املياه في صنعاء 
وأخرى  السكنية  املناطق  في  مشاكل  مسببة   -
هذه  وتعتبر  الصناعة.  تقييد  إلى  أدت  حدة  أكثر 
املكانية  التنمية  أمناط  لتحديد  مهمة  املسألة 
السكاني  النمو  وأمناط  املستقبل  في  للمدينة 

فيها. 

ولذلك، فإنه من الضروري السعي إليجاد بدائل 
املائية  املوارد  الستغالل  تقليدية  غير  و  تقليدية 
االقتصادية  الناحية  من  الطرق  بأفضل  املتاحة 
وبالتالي تخفيف األزمة املائية التي ستتعرض لها 

املنطقة في املستقبل.

حوض صنعاء

املرجع: إستراتيجية تنمية املدينة املستدامة / بلدية صنعاء 2007

مدينة كوكبان في اليمن. إمرأة جتمع املياه من اخلزان. © ادريانو باسيغانا
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وصول  إمكانية  انخفضت  السودان،  ففي  املاضيني،  العقدين  مدى 
املياه الصاحلة للشرب للمناطق احلضرية من 85 في املائة في العام 
الدرجة األولى  املائة في 2009، وحدث ذلك في  1990 إلى 59,4 في 

جراء انعدام اخلدمات في املناطق التي شهدت توسعاً حضرياً.
شهدت املناطق احلضرية في الصومال حتسناً في فرص احلصول 
على املياه، بينما تراجعت إمكانية الوصول لها في مناطق األرياف 
إلى 9 في املائة في 2008 بعدما وصلت إلى 20 في املائة في 1990، 
وتراجعت خدمات الصرف الصحي إلى 6 في املائة بعدما وصلت إلى 
12 في املائة.192 ونظراً إلى النزاعات املستمرة وانعدام اإلستثمار في 
الصومال واليمن والسودان؛ فمن املستبعد أن تتمكن كل من اليمن 
والسودان من حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة مبجاالت املياه 

والصرف الصحي.
بإمدادات  جيبوتي  مدينة  سكان  من  املائة  99.5 في  نحو  يتمتع 
املياه العذبة، مقابل 83 في املائة في املقاطعات احلضرية األخرى.193 
األسر  من  املائة  في   33 حوالي  يحصل  حيث  القمر،  جزر  في  أما 
املعيشية على املياه من الصنابير العامة )التي تشهد تزايداً لتصل 
إلى أكثر من نصف عدد األسر في القمر الكبرى(، فتحصل 25 في 
املائة منها على املياه من اخلزانات املمتلئة مبياه األمطار، فيما يحصل 
17 في املائة فقط عليها بواسطة وصالت التمديد املنزلية.194 وفي 
مقابل  الفقراء  من  املائة  في   70 لنحو  احملسنة  املياه  تتوفر  اليمن، 
من  املائة  56 في  حوالي  تتصل  80 في املائة لغير الفقراء،195 حيث 
املساكن في مدينة صنعاء بشبكة اإلمدادات العامة ويتصل، 4,5 
في املائة بالشبكات اخلاصة، فيما يقوم 32 في املائة بشراء املياه من 
خزانات املياه املتنقلة  بتكلفة إضافية مرتفعة ناهيك عن مخاطر 

هذه املياه الصحية.196
متتلك الصومال أضعف بنية حتتية للمياه والصرف الصحي  من 
حتى  كاف  متويل  لها  يخصص  لم  والتي  اجلنوب،  دول  مجمل  بني 
وباألخص  وتدهور حالتها  تدميرها  إلى  أدى  الذي  النزاع  قبل نشوب 
تلك املوجودة في املناطق الوسطى واجلنوبية من البالد، إضافة إلى 

ذلك، تعتبر اإلستثمارات في البنية التحتية إلمدادات املياه محدودة  
للغاية وتقتصر تقريباً على التي تقدمها األمم املتحدة ووكاالت أخرى 

دولية تتواجد في صوماليالند وبونتالند.
الرئيسي؛  املزود  بدور  اخلاص  القطاع  من  احملليون  املشغلون  يقوم 
من  املياه  ونقل  منظم  غير  بشكل  اآلبار  حفر  على  يعملون  حيث 
احمللية  املياه  خدمات  وتعد  احلضرية.  املناطق  في  املوجودة  األنظمة 
بني  شراكة  مبثابة  وبونتالند  صوماليالند  في  احلضرية  املناطق  في 
خدماتهم  بتوسيع  بعضهم  قام  حيث  واخلاص  العام  القطاعني 
اجلنوبية  جوهر  بلدة  قامت  كما  املناطق.  بعض  في  الشيء  بعض 
في  أخ��رى  بلدات  في  تطبيقه  مت  وال��ذي  ناجح  مثالي  بنموذج 
تركيب  بتمويل  املتحدة  األمم  قامت  كما  وبونتالند،197  صوماليالند 

نظامني مائيني في صوماليالند.198
عمل البنك الدولي على توفير الدعم ملدن املوانئ في اليمن في 
وبناء  الفاقد منها،  وتقليل  املياه،  إمدادات  2002 بهدف حتديث  عام 
العادمة،  املياه  استخدام  إعادة  بأنظمة  الصحي  الصرف  مرافق 
تنفيذ  لدعم   2009 العام  في  آخر  بتمويل  الدولي  البنك  قام  كما 
إلى  تهدف  التي  الصحي  والصرف  للمياه  الوطنية  اإلستراتيجية 
وحفظ  الصحي  الصرف  وخدمات  املياه  إلى  الوصول  إمكانية  زيادة 
التوازن في ضخ املياه اجلوفية، إضافة إلى تقوية املؤسسات احمللية 
القائمة  املؤسسات  قدرة  محدودية  أن  بيد  اجملتمعية.199  واإلدارة 
األدوار تؤدي  الوضوح في تخطيط  التنفيذ الضعيفة، وعدم  وآليات 

جميعها إلى إعاقة تنفيذ املشروع.200
الصحي  الصرف  اخلدمات  توفير  في  متأخرة  اجلنوب  دول  تعد 
معظم  تفتقر  السودان،  ففي  احلضرية،  املناطق  لسكان  احملسنة 
املدن الكبرى إلى مرافق معاجلة املياه العادمة وتتوفر خدمة شبكات 
الصرف الصحي في أقل من 15 في املائة من املراكز احلضرية، وبدالً 
املناطق احلضرية  املائة من املساكن في  من ذلك، تستخدم 65 في 
مياه  تصريف  أنظمة  وتتوفر  الفضالت.201  وحفر  النضح  أنظمة 
أن قنوات املصارف املصممة  بيد  الكبرى،  املدن  األمطار في معظم 
بطريقة سيئة وقلة أعمال الصيانة لها باإلضافة إلى تكاثر األحياء 
املتدهورة على مسارات هذه املصارف تساهم في حدوث الفيضانات 
الشديدة.202 وتغطي شبكة مياه الصرف الصحي في اخلرطوم 25 
مما  طاقتها،  من  أكثر  تتحمل  أنها  كما  املدينة  من  فقط  املائة  في 
يؤدي إلى تدفق كميات كبيرة من املياه العادمة إلى النيل. وفي جزر 
القمر، سيوفر مشروع املياه النظيفة والصرف الصحي برعاية بنك 
التنمية اإلفريقي خدمة الصرف احلي احملسنة ملا مجموعه 20 ألف 

نسمة في املدن الكبرى.203،  204
بخدمات  صنعاء  مدينة  سكان  من  املائة  في   40 نحو  يتمتع 
الصرف الصحي، فيما يعتمد باقي السكان على احلفر االمتصاصية 
وصهاريج النضح. كما أدت املعاجلة غير الصحيحة للمياه العادمة 
في تلوث احلوض املائي في مدينة صنعاء والذي يعد املصدر الرئيس 
العادمة  املياه  ملعاجلة  اليمن  افتقار  ويعد  املدينة.205  في  للمياه 
ضوء  في  للغاية  مقلقاً  أمراً  املياه  لتدوير  الالزمة  التحتية  والبنية 

االنحدار السريع في منسوب املوارد املائية فيها.

تغير املناخ

املناخي  التغير  من��اذج  مختلف  بني  التفاوت  لوحظ  لقد 
والسيناريوهات اخلاصة به، بيد أنها تنذر جميعها بانخفاض معدالت 
هطول األمطار وزيادة معدالت التبخر. ووفقاً لتصنيف مت إجراؤه في 
2010 حول مدى تأثر الدول بالتغير املناخي على أساس قدرتها على 
التكيف مع الظروف املتغيرة، فإن جزر القمر والصومال واليمن تقع 

ضمن الدول العشر األضعف أمام تغير املناخ في العالم.206
والذي  البحر  مياه  منسوب  ارتفاع  خلطر  عرضة  القمر  جزر  تعد 
يتوقع أن يتسبب بنزوح 10 في املائة من سكان املناطق الساحلية 
للطبيعة  نظراً  وذلك  املقبلة،  املائة  األعوام  غضون  في  البالد  في 

بائع مياه متجول في مدينة اخلرطوم، السودان ©برنامج املوئل
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اجلفاف  حاالت  تسببت  فقد  الصومال،  في  اجلغرافية للبالد،.207 أما 
املناطق  إلى  الهجرة  إلى  الريفية  املناطق  سكان  إضطرار  في 
الواقعة حول مقديشو.208 وفي السودان، بدأت رقعة املناطق الشبه 
 200 إلى   50 مسافة  اجلنوب  نحو  بالتوسع  والصحراوية  صحراوية 
باجتاه  التحرك  في  تستمر  أن  ويتوقع   ،1930 عام  منذ  كيلومتراً 
اجلنوب مهددة  25 في املائة من األراضي الزراعية وبالتالي إنخفاض 

معدالت اإلنتاج الغذائي بنسبة 20 في املائة.209
املمارسات  بتغيير  بالفعل  تساهم  املناخ  تغير  ظاهرة  بدأت  لقد 
دارفور  في  النزاع  باستمرار  أيضاً  ساهمت  قد  أنها  بل  الرعوية، 
وكردفان. كما ستشهد جيبوتي زيادة في الفيضانات املفاجئة ومن 
جيبوتي  قرب  الواقع  حمبلي  وادي  لها  يتعرض  التي  تلك  ضمنها 
العاصمة، فضالً عن انخفاض املياه اجلوفية املتجددة، وزيادة التملح 
الغابات  وفقدان  التصحر  إلى  إضافة  اجلوفية،  املياه  خزانات  في 

واملوارد البحرية.
األمم  برنامج  من  متويل  على  للحصول  مؤهلة  اجلنوب  دول  تعد 
املتحدة اإلمنائي لوضع برامج العمل الوطنية )NAPAs( للتكيف 
مع تغير املناخ؛ حيث بدأت كل من جزر القمر، وجيبوتي، والسودان، 

واليمن بوضع برامج عمل وطنية منذ عام 2010.
اإلنتاجية  على  اهتمامها  األولية  ذات  املشاريع  غالبية  وتصب 
املياه، فمثالً، متول  التربة، وتعزيز كفاءة استخدام  الزراعية، وإصالح 
من  الغذائي  األمن  يتناول  القمر  جزر  في  مشروعاً   15 املتحدة  األمم 
وزيادة إمدادات  وإدارة مصايد األسماك،  زراعية،  تبني ممارسات  خالل 
املنحدرات،  وتثبيت  الزراعية،  األراضي  إحياء  وإعادة  وكميتها،  املياه 
فضالً عن بناء القدرة املؤسسية للتعامل مع تغير املناخ.210 وضمن 
هذه املبادرات، اتفقت 22 بلدة في القمر الكبرى وأجنوان على ضبط 
اجلائر،  الصيد  ممارسات  ضمنها  ومن  بالبيئة،  املضرة  النشاطات 
وإزالة الغابات من أجل إنتاج الفحم، وإلقاء اخمللفات الصلبة بشكل 
جائر. وفي ضوء عدم استقرار احلكومة الوطنية، تعد هذه اإلجراءات 
التأقلم  حتقيق  أجل  من  القدرة  بناء  باجتاه  مهمة  خطوة  احمللية 

املنشود.211

األمن الغذائي 

واجهت العديد من دول اجلنوب حتديات على  صعيد إنتاج كميات 
للزراعة،  الصاحلة  األراضي  وقلة  املياه،  شح  جراء  الغذاء  من  كافية 
املتكرر،  واجلفاف  املرتفعة،  السكاني  النمو  معدالت  إلى  إضافة 
والنزاع املستمر، فقد أبقت حالة اجلفاف املستمرة التي يتعرض لها 
القرن اإلفريقي على وضع السكان عند خط الفقر أو دونه، بل غالباً 

ما تسببت بحدوث أزمات إنسانية.
املناطق  أفيد تسجيل نحو 60 ألف أسرة في  العام 2011،  ومنذ 
احلضرية والتي تعاني من انعدام حاد في األمن الغذائي جراء ارتفاع 
أسعار الغذاء ، وتفشي البطالة، واالنخفاض في التحويالت املالية، 
هذا باإلضافة إلى وجود نحو 140 ألف نسمة في مناطق األرياف ممن 
يحتاجون إلى املساعدات الغذائية. كما ارتفع سعر بيع األرز باجلملة 
في  البيع  سعر  عن  املائة  في   150 بنسبة   2010 عام  نهاية  في 
منتصف العام 2007. ووفقاً لليونيسيف، فإن ظاهرة سوء التغذية 
قد باتت جتسد مشكلة خطيرة في العاصمة جيبوتي ومحيطها 

الذي يعتبر موطناً لثلثي سكان البالد.212
يعتمد 60 في املائة من السكان في الصومال على رعي املواشي، 
العشبية  املراعي  رقع  بانكماش  اجلفاف  موجات  تسببت  وقد 
مناطق  إلى  واملواشي  الرعاة  هجرة  إلى  أدى  مما  املائية،  واإلمدادات 
 2008 العامني  بني  التجزئة  بيع  أسعار  تضاعفت  كما  أخرى.213 
إلى  والتي تباع في مقديشو بثالثة  املنتجة محلياً  و2010 للحبوب 

سبعة أضعاف السعر الذي كانت تباع به قبل العام 2008.
تعزى  والتي  السودان،  في  عقود  لعدة  اجلفاف  حاالت  نشوء  إن 
املناخية  األمناط  على  األمد  طويلة  التغييرات  إلى  رئيسي  بشكل 
والنمو السكاني، قد أدت إلى حدوث تغييرات في املمارسات الزراعية 
والتي تضمنت بدورها تزايداً في انكماش املساحات اخلضراء، وتوسع 
ومنذ  اجلائر.  والرعي  التخزين  فرط  إلى  إضافة  الصحراوية،  الرقعة 
مطلع العام 2011، تراوح عدد السكان املهددين بالنقص في الغذاء 

موتسامودو، جزر القمر. تعد جزر القمر عرضة خلطر إرتفاع منسوب مياه البحر © بيوما
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وجه  وعلى  السودان،  في  شخصاً  مليون   4,5 إلى  ماليني   4 بني  ما 
التحديد في دارفور، وواليات البحر األحمر وجنوب كردفان.214

من  أكثر  السودان  جنوب  إلى  السودان  من  املهاجرين  عدد  بلغ 
200 ألف نسمة في غضون الشهور الثالثة التي أعقبت االستفتاء 
الذي أجري في يناير/ كانون الثاني 2011، وفي حال استمرار الهجرة 
للمساعدات  احملتاجني  يرتفع عدد األشخاص  النحو، فقد  على هذا 
الغذائية إلى 1,4 مليون شخص، وهذا في ظل الظروف السلمية. 
أما في حال تعطل التدفقات التجارية، فسوف يتهدد األمن الغذائي 

حلوالي 2,7 مليون شخص.
األزمة  وراء  الكامن  تشكل مسألة شح املياه في اليمن السبب 
الغذائية فيها، فمنذ مطلع العام 2009، يعاني حوالي ثلث سكان 
متوسط  انعدام  بني  يتفاوت  الذي  الغذائي  األمن  انعدام  من  البالد 
وحاد، حيث يعتبر هذا العدد في ارتفاع جراء أسعار الغذاء املتزايدة 
 ،2009 العام  واإلضرابات السياسية التي بدأت في 2011. 215 ومنذ 
إجمالي  من  املائة  في   0,50 حوالي  الغذائية  املساعدات  شكلت 
التي  املدنية  واالضطرابات  املالي  العجز  إلى  وبالنظر   ، احمللي  الناجت 
نفقات  زيادة  من  احلكومة  تتمكن  أال  املرجح  فمن  البالد،  تواجهها 

اإلعانات الغذائية في حال مواصلة ارتفاع األسعار.216
برنامج  بتنفيذ  املتحدة  لألمم  التابع  العاملي  األغذية  برنامج  قام 
الطوارئ في عام 2010 بهدف  املوسمية ملواجهة  شبكة السالمة 
الغذائي  التي يتعرض أمنها  خدمة 700 ألف نسمة في احملافظات 
للتهديد أكثر من غيرها، مبا في ذلك في محافظات عمران، والضالع، 
�واحلجة، وإب، ورمية، وصنعاء. كما يحتاج نحو 250 ألف نازح داخلي

غذائية  مساعدات  إلى  الصومال،  من  أغلبهم  مهاجر،  170 ألف  و 
منذ يناير/ كانون الثاني 2011.

أعلى  سجلت  والتي  صغيرة  كجزيرة  القمر  جزر  العتبار  ونظراً 
إنتاج  على  قدرتها  فإن  إفريقيا،  في  السكانية  الكثافة  معدالت 
نسبة  تقدر  فيما   ، فقط  املائة  في   49 تتجاوز  لن  محلياً  الغذاء 

أسعار وارداتها الغذائية إلى أسعار صادراتها ب 2,3 في املائة.217

الطاقة وتلوث الهواء 

والفحم كمصادر للطاقة  الكبير على اخلشب  يتسبب االعتماد 
الوقود  إمدادات  البيئة، حيث تغطي  بآثار عدة على  في دول اجلنوب 
املائة  اخلشبي في جزر القمر والصومال والسودان 78 و87 و90 في 
النفط  إمدادات  تغطي  فيما  التوالي،  على  الطاقة،  احتياجات  من 
والغاز 2 في املائة فقط من الطاقة املستخدمة في جزر القمر و13 

في املائة من تلك املستخدمة في الصومال. 218، 219، 220
التربة،  في  وتعرية  للغابات  واسعة  إزالة  إلى  األمر  هذه  أدى  لقد 
ال سيما في جزر القمر وشمال ووسط السودان، حيث بلغ مجموع 
اخلسائر في الغطاء الصحراوي نحو 88 مليون هكتار في الفترة بني 
األسر  من  املائة  81 في  تستخدم  جيبوتي،  وفي  1990 و2005. 221 
مادة الكيروسني إلعداد الطعام، فيما تستخدم 13 في املائة فقط 
الوقود اخلشبي-  10 في املائة منهم في املناطق احلضرية و79 في 

املائة منهم في مناطق األرياف.222
 1000 مجموعه  مبا  اليمن  في  الكهربائية  التوليد  طاقة  تقدر 
ميغاواط، يتم استخدم ثلثها في محافظة املأرب، كما أدى الصراع 
املدني الدائر هناك والهجمات التي تستهدف محطة توليد الغاز إلى 
انقطاع الطاقة، مما سلط الضوء على نقاط الضعف التي تعاني منها 
الشبكة. أما في جزر القمر، تقدر طاقة التوليد اإلجمالية بنحو 24 
ميغاواط املزودة من محطات الطاقة احلرارية، بيد أن خسائر الكهرباء 
الشبكات،  في  واخللل  القانونية،  غير  والوصالت  الغش  جراء  املولدة 

وتدني مستوى عمليات  حتصيل الرسوم فتقدر بنحو 55 في املائة.224
ساهمت أوضاع النزاع السائدة إلى تراجع إمكانية احلصول على 
موارد الطاقة، مثلما هو احلال بالنسبة ملرافق البنية التحتية األخرى، 
حيث تسبب التوسع في املناطق احلضرية الناجت عن االنحالل البيئي 

من  ونياال  واجلنينة  الفاشر  سكان  ثلثي  بحرمان  دارفور  في  والنزاع 
الكهرباء.225

يقتصر توفر الشبكات الكهربائية على املدن الكبرى حصراً، ففي 
جزر القمر، حيث يتم استيراد كافة املنتجات النفطية من اخلارج، 
كما  إفريقيا،226  في  األسعار  أعلى  ضمن  فيها  الطاقة  أسعار  تعد 
املرتفعة للطاقة  والتكلفة  احملدودة للشبكات  الوصول  إمكانية  أن 
املتوسط  الدخل  ذات  األسر  حصول  إمكانية  تقّيد  الكهربائية 
عليها واستهالكها. أما في جيبوتي، تبلغ تكلفة إمدادات الكهرباء 
املعوقات  إحدى  وتشكل  إثيوبيا،  في  نظيرتها  أضعاف  عشرة  نحو 
الرئيسية إلنشاء املشاريع التجارية، حيث تصل الكهرباء إلى 67 في 
املائة من سكان جيبوتي مقارنة ب 43 في املائة فقط في املقاطعات 
مناطق  في  املائة  في   10 و  احلضرية  املناطق  في  الواقعة  األخرى 
البالد  في  الكهرباء  معظم  توفير  يتم  الصومال،  وفي  األرياف.227 
بواسطة املزودين من القطاع اخلاص، حيث تعتبر معدالت أسعارهم 
أعلى من أسعار املزودين من القطاع العام. وتتراوح تكلفة الكهرباء 
في هرجيسا بني 0,60 دوالراً ودوالراً واحداًً لكل كيلوواط/الساعة.228 
السكان،229  من  املائة  في   15 إلى  الكهرباء  تصل  السودان،  وفي 
يستهلك  حيث  واخلرطوم  احلضرية  املناطق  في  معظمهم  يتمركز 
املتوفرة  الكهرباء  املائة من  33 في  املدينة  املائة من سكان  12 في 
من  املائة  في   85 إلى  صنعاء  في  الكهرباء  وتصل  في السودان.230 
املناطق احلضرية، على  املائة من سكان  السكان مقارنة ب 50 في 

وجه العموم، و 20 في املائة في مناطق األرياف.231
اإلستثمارات  تنفيذ  دون  حتول  اإلستقرار  عدم  حالة  تواصل  إن 
األهمية  غاية  في  إمكانيات  وجود  من  بالرغم  وذلك  اجملال،  هذا  في 
الستغالل موارد الطاقة املتجددة في دول اجلنوب،232 حيث متتلك جزر 
القمر اإلمكانية لتنمية الطاقة الكهرومائية في أجنوان وموهيلي، 
واجل��زر،233   واملد  والرياح  والشمسية  احليوية  املصادر  إلى  إضافة 
اجلزر  في  األرضية  احلرارية  الطاقة  في  باالستثمار  أيضاً  بدأت  كما 
في  السائل  البترول  غاز  عرض  حالياً  ويتم  الثالثة.234  البركانية 
مروي  سد  يضاعف  أن  يتوقع  كما  اخلرطوم،  في  وباألخص  السودان 
نطاق  وتوسعة  األسعار،  وتخفيض  البالد،  في  الطاقة  توليد  من 
حتول  حصول  إلى  هذا  يشجع  أن  أيضاً  ويؤمل  الوطنية،  الشبكة 

سريع الستخدامه بدالً من استخدام الفحم.235
في  املنطقة  في  إقليميا  حتدياً  تشكل  ال  الهواء  تلوث  مسألة  إن 
الراهن، وذلك في ظل تدني معدالت استهالك الطاقة، حيث  الوقت 
يتركز التلوث على صناعات بعينها أو في مراكز النقل. كما أن معدالت 
االنبعاثات الكربونية تعد ضمن أدنى املعدالت في العالم، وأدنى بكثير 
من املتوسط الصادر في العالم العربي. ويعد الغبار من التحديات التي 
تواجهها السودان، حيث تغطي عواصف الغبار شتى أنحاء البالد، فضالً 

عن عواقبها الوخيمة والتي تهدد صحة اجلهاز التنفسي وسالمته.

الشكل 60: تركز املواد احملمولة بالهواء )ميكروغرام للمتر 
املكعب( كمتوسط مرجح من الكثافة السكانية احلضرية

املرجع: مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي
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إدارة اخمللفات الصلبة

بطريقة  منها  والتخلص  الصلبة  اخمللفات  جمع  مسألة  تفرض 
مالئمة حتديات هامة على احلكومات احمللية. وبالتوازي مع معدالت 
اخمللفات  الفردي من  النصيب  فإن معدالت  احلضرية،  املناطق  توسع 
املنطقة،  أنحاء  جميع  في  زيادة  تسجل  باتت  قد  الناشئة  الصلبة 
اخمللفات، عدا عن عدم  إدارية جلمع  أنظمة  إلى  تفتقر مدنها  والتي 

توفر املكبات الصحية في أي من هذه الدول. 
جمع  عمليات  نظمت  التي  الثرية  احلضرية  املناطق  وباستثناء 
اخمللفات من قبل جهات خاصة، فعادة ما تتكدس اخمللفات في املكبات 
املفتوحة وقطع األراضي الشاغرة حيث يتم إحراقها على نحو دوري، 
كما يتم أيضاً التخلص منها بإلقائها في اجملاري املائية وفي احمليط.

تعد مدينة اخلرطوم املدينة السودانية الوحيدة والتي توفر مواقع 
في  لذلك  مواقع  تخصيص  مت  بينما  اخمللفات،  إللقاء  مخصصة 
إما  والقرى الصغيرة  والبلدات  والعبيدية، وميناء السودان،  اجلنينة، 
في مناطق عشوائية شبه حضرية أو بقرب األودية.236 وبالطبع يتم 
والصناعات،  الصحية،  واملرافق  املسالخ،  من  الناجتة  النفايات  دمج 

واجملاري مع بعضها البعض. كما مت تسجيل زيادة في معدالت توليد 
شخص  لكل  مكعب  متر  مبقدار  القمر  جزر  في  املنزلية  اخمللفات 
كل  النفايات  من  طناً   240 جيبوتي  العاصمة  تنتج  فيما  يومياً، 
املائة منها دون معاجلة.238 وقامت  يوم،237 يتم التخلص من 62 في 
الصومال  األمم املتحدة بتوفير التمويل إلنشاء محطتي نفايات في 
إلدارة  سياسة  إلى  ومقديشو  بونتالند  تفتقر  بينما  جاروي،  في 
اخمللفات الصلبة. ويعيش جامعو النفايات غالباً حتت ظروف مهينة 
من أجل إستخالص املواد التي ميكن بيعها من مكبات النفايات، مما 

يجعلهم عرضة خملاطر صحية جّمة.
السلطات  ميكنان   1999 العام  في  قانونيني  اليمن  أصدرت 
بهم،239  اخلاصة  الصلبة  اخمللفات  جمع  خدمات  متويل  من  احمللية 
إلدارة  وطنية  إستراتيجية  صياغة  على   2010 عام  في  عملت  كما 
اخمللفات الصلبة،240 والتي تضع إطار عمل محدد لألهداف والغايات 
املمنوح،  الدعم  حتديد  جانب  إلى  املؤسسية،  واملسؤوليات  املرجوة 
حيث تستند خطة االستثمار الوطني على هذه اإلستراتيجية. ومن 
جهة أخرى، قامت املدن واحملافظات الكبرى الرئيسية بتنفيذ أنظمة 
إدارة متكاملة للنفايات الصلبة والتي خدمت أربعة ماليني شخص.

علي وأصدقاؤه يلعبون بالنفايات في منطقة حي البساتري في عدن، اليمن. © آبي تايلر سميث / بانوس بيكتشرز
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عمليات احلكم في فترات النزاع وما بعدها

االضطرابات تتسم  من  مشترك  بتاريخ  العربي  اجلنوب  دول 
االستقرار  عدم  ومظاهر  العنيفة،  والنزاعات  املدنية، 
السياسي. ومتتد جذور هذه النزاعات إلى القرارات التي مت اتخاذها خالل 
الفترات االستعمارية حول احلدود السياسية والتي أدت لنشوء النزاعات 
حول السلطة واملوارد ما بني اجلماعات العرقية أو القبلية بعد مرحلة 

االستقالل.241
إن قدرة احلكومات على تنفيذ مهام الدولة لدى نشوء النزاعات تعد 
أول مالمح االنهيار، وحتى في حال استمرار بعض الوكاالت املركزية في 
واملصداقية  السلطة  معايير  من  لكل  تفتقر  ما  عادة  أنها  إال  العمل، 
تزداد  كما  احمللية.  احلكومية  األنشطة  وتنسيق  األموال  جلمع  الالزمة 
مظاهر الضعف التي تعاني منها السلطات احمللية التي تفتقر للدعم 
للروابط  التجزئة احلاصلة للمجتمعات احمللية وفقاً  املركزي، فضالً عن 
العرقية والدينية والتي يعود تاريخ البعض منها إلى عهد االستعمار. 
النهيار  باإلضافة  للدمار  التحتية  البنية  تعرض  ولدى  ذلك،  عن  عدا 
احمللي،  اجملتمع  زعماء  إلى  القيادة  تؤول  ما  فعادة  العامة،  اخلدمات 
بينما ينحصر توفير معظم اخلدمات ضمن نطاق اجلهات اخلاصة وغير 

الرسمية في الكثير من األحيان. 
أعقاب  في  واليمن  والسودان،  وجيبوتي،  القمر،  جزر  من  كل  نشأت 
مسائل  من  كل  برزت  حيث  منها،  كل  شهدتها  التي  النزاع  مراحل 
اخلدمات  وإعادة  واألمن،  وتعزيز مستوياته،  السياسي  االستقرار  حتقيق 
الطاقة  مصادر  توزيع  عمليات  أن  إال  هامة.  أولويات  مبثابة  األساسية 
واملوارد خالل هذه املرحلة ميكن أن تساهم في إشعال املواجهات القدمية، 

وحتديداً الصراعات القبلية.

السياسة احلضرية على املستوى الوطني

تتسم جميع دول منطقة اجلنوب العربي بوجود الوزارات املتخصصة 
والتي تتولى تنفيذ عمليات التخطيط العمراني وتطوير البنية التحتية، 
بني  ما  املثال  سبيل  على  القمر  جزر  تتوزع هذه املسؤوليات في  حيث 
كل من وزارة التنمية وتطوير البنية التحتية واإلسكان، ووزارة الزراعة، 
التخطيط  وزارة  فتعد  السودان،  في  أما  والطاقة.  والبيئة  والصيد 
التخطيط  عمليات  عن  املسؤولة  اجلهة  العامة  واملرافق  العمراني 

العمراني وتطوير مرافق البنية التحتية. 
إعداد  مسؤولية  اليمن  في  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة  تتولى 
اخلارجية  املوارد  وتعبئة  الدولة  في  التطوير  ملشاريع  الالزمة  اخلطط 
الالزمة لتنفيذ هذه اخلطط، بينما تتولى كل من دائرة احليز العام التابعة 
لوزارة املالية ووزارة األشغال العامة والطرق مهمة إدارة األراضي احلضرية. 
والتخطيط  واملساحة  لألراضي  العامة  الهيئة  تتولى  لذلك،  إضافة 
العمراني مسؤولية تنفيذ املهام املتصلة بعمليات التفتيش على كل 
واخملططات،  الدراسات،  من  كالً  وإعداد  والريفية،  احلضرية  األراضي  من 
وإدارة  الوقف،  وأراضي  اخلاصة  األراضي  من  وغيرها  الدولة  أراضي  وإدارة 
وتسجيل األراضي مبا في ذلك حفظ سجالت األراضي، وإعداد عمليات 

التخمني ومراقبة عمليات مصادرة األراضي.242 
العديد  تواجه  ما  وعادة  نسبي،  ضعف  من  ال��وزارات  هذه  تعاني 
مستوى  على  املشترك  العمل  بتنسيق  يتعلق  فيما  الصعوبات  من 
املؤسسات أو على املستوى احلكومي احمللي.243 كما لوحظ عدم امتالك 
الوطني،  املستوى  على  حضرية  سياسات  ألية  املنطقة  في  دولة  أية 
لتنفيذ  الكافية  للقدرات  املدن  من  العديد  افتقار  إلى  باإلضافة 

اخملططات العمرانية في مواقعها.244

باب اليمن في صنعاء. ال توجد أية دولة في منطقة اجلنوب العربي والتي متتلك أية سياسة حضرية على املستوى الوطني. تصوير: فالدميير ميلنيك / شاترستوك
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لألعوام 2007 –  السودان خطة هيكلية  اخلرطوم في  متتلك مدينة 
2033 والتي تتضمن العديد من املقترحات الرامية إلى تطوير شبكات 
الطرق وأنظمة النقل بشكل أفضل لتحقيق الربط بني مختلف املناطق 
السكنية. وعلى الرغم من إقرار هذه اخلطة من قبل مجلس الوزراء، إال 
الناشئة على صعيد  أنه قد ثبتت صعوبة تنفيذها في ضوء القضايا 

استخدامات األراضي والنزاعات الناشئة بني مختلف الوكاالت.245 
يتميز اخملطط العمراني ملنطقة نياال لألعوام 2006 – 2021، والذي متت 
املوافقة عليه من قبل اجمللس التشريعي لوالية جنوب دارفور بعد قرابة 20 
عاماً من اإلعداد، باتخاذه منهجاً ذو تقنيات عالية لتحديث املركز التجاري 
للمدينة. بيد أن التنفيذ الفعلي لهذا اخملطط ال يزال أمراً غير مؤكد نظراً 
فيعود  أخرى،  جهة  من  النزاع.246  أعقاب مرحلة  الناشئة في  للقرارات 

أحدث مخطط رئيسي مليناء السودان إلى فترة السبعينيات.
عمل كل من البنك الدولي ومنظمة حتالف املدن على مساعدة مدن 
إستراتيجيات  صياغة  على  اليمن  في  وصنعاء  واملكال،  واحلديدة،  عدن، 
تطوير املدن منذ عام 2000، وذلك بالتوازي مع اجلهود املبذولة لتحقيق 
معيار الالمركزية، حيث مت إيجاد إطار من الشراكة ما بني اجلهات املعنية 
من القطاعني العام واخلاص واملواطنني الستعراض اخملططات الرئيسية 
ومعاجلة مختلف التحديات االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية، إضافة 

الستعراض الفرص املتاحة.247

معيار الالمركزية والنظم احلكومية احمللية

ثمة العديد من النزاعات الناشئة في دول اجلنوب العربي والتي ميكن 
أن تعزى إلى اجلهود املبذولة في مرمى لفرض األطر القانونية واإلدارية 
املركزية  على شتى القبائل والعشائر اخملتلفة بصورة تقليدية. بيد أنه 
ولكن  الالمركزية،  اإلصالحات  لتنفيذ  الهادفة  املساعي  من  وبالرغم 
بالتزاماتها.  للوفاء  الكافي  للتمويل  تفتقر  تزال  ال  احمللية  السلطات 
عالوة على ذلك، وفي ظل السيطرة املفروضة على املستويات احلكومية 
القدرات  تنمية  آليات  فإن  التقليدية،  السلطة  نخب  قبل  من  العليا 
احمللية وحتسني مستوى توفير اخلدمات تعد من أبرز اجملاالت التي تتطلب 

توفير الدعم الدولي ودعم اجلهات املانحة. 
وأكثرها  الالمركزية  برامج  أبرز  أحد   2000 عام  في  اليمن  أطلقت 
العربي، وذلك في إطار خطوة حتظى بنطاق واسع  العالم  في  طموحاً 
من الدعم إلعادة احلكومة التي تتسم بدرجات عالية من املركزية إلى 

املمارسات التقليدية التي تتسم مبعايير الالمركزية. 
املناطق  في  بلدية   21 تضم  والتي  محافظة،   21 من  الدولة  تتألف 
اإلقليمية و 326 بلدية في املقاطعات احمللية، حيث مت تفويض كالً من 
احمللية  اجملالس  إلى  اإلدارية  واملسؤوليات  والتنمية  التخطيط،  مهام 

والبلدية مبوجب قانون السلطات احمللية.
يطرح قانون الالمركزية حتدياً بارزاً والذي يتمثل في التداخل احلاصل 
تعز  مدينتي  من  كل  تتداخل  حيث  واحمللية،  البلدية  اجملالس  بني  ما 
واحلديدة على سبيل املثال مع حدود ثالث مناطق، إضافة لوجود مجلس 
بلدي في مدينة صنعاء وعشرة مجالس محلية، والتي يعمل كل منها 
على تشغيل اخلدمات اخلاصة به، مما يؤدي إلى نشوء حالة من التضارب 
في األدوار واملسؤوليات، وحتصيل اإليرادات، فضالً عن نشوء العديد من 

الدوائر املزدوجة.248 
قبل  من  للمحافظني  انتخابية  دورة  أول  تنظيم  على  الدولة  عملت 
أعضاء اجملالس في عام 2008، حيث حاز احلزب احلاكم على 17 من أصل 
20 مقعداً، األمر الذي عزز مسألة سيطرة النخبة احلاكمة على اجملتمع 
القبلي والذي كان يتعني عليه أن يرفض ذلك.249 وبالفعل، فقد اندلعت 
الثاني  كانون   / يناير  شهر  في  صنعاء  مدينة  في  العنيفة  املظاهرات 

2011 مما أدى لوصول الدولة إلى عتبات احلرب األهلية.
دستور  مبوجب  جديد  حكم  نظام  اعتماد  إلى  القمر  جزر  توجهت 
عام 2001 والذي يستند إلى مبدأ التبعية، وذلك بعد تنفيذ 20 عملية 
إنقالب طوال 25 عاماً، حيث مت إنشاء أربعة مستويات حكومية، وهي: 
واحلكومات  اإلقليمية،  واحلكومات  اجلزر،  وحكومات  االحتادية،  احلكومة 

احمللية.250 كما يتم تداول الرئاسة بني اجلزر الثالث كل خمسة أعوام. 
جزيرة  لكل  الذاتي  شبه  احلكم  لتحقيق  اإلصالحات  هذه  تهدف 
العسكرية،   االنقالبات  وتواتر  العنف  مستويات  من  للحد  باإلضافة 
والتي  إزدواجية مبستويات احلكم  أيضاً في نشوء  ولكنها قد أسهمت 
تستهلك نحو 80 في املائة من إجمالي الناجت احمللي للبالد. أما في عام 
2009، بلغت نسبة مشاركة الناخبني املؤهلني املشاركني في االنتخابات 
نحو 52 في املائة، وذلك في ظل إجماع 94 في املائة منهم على إجراء 
استفتاء لتبسيط نظام احلكم، حيث أسفر هذا االستفتاء عن خفض 
منصب  إلى  الوزراء  ومنصب  احملافظ،  منصب  إلى  اجلزر  رؤساء  منصب 
عضو مجلس، إلى جانب خفض النفقات احلكومية بنسبة تراوحت ما 

بني 10 و 15 في املائة.251
اخلدمات  توفير  مهمة  تفويض  على  جيبوتي  في  احلكومة  عملت 
عام  في  رسمي  بشكل  اإلقليمية  للحكومات  الرئيسية  األساسية 
حيث   ،2006 عام  في  إقليمية  انتخابات  أول  تنظيم  بعد  وذلك   2008
تتضمن تلك اخلدمات كالً من عمليات إدارة اخمللفات والرقابة على األسواق 
احمللية.252 واستناداً إلى هذه اجلهود الرامية لتحقيق الالمركزية، يعمل 
كل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبنك التنمية اإلفريقي على توفير 
الوكاالت  قدرات  بناء  في  للمساعدة  املشاريع  من  لسلسلة  التمويل 
احمللية من أجل إعداد اخلطط، وجمع اإليرادات، وإدارة املوارد املالية، وتنفيذ 
احلضرية  املناطق  في  الفقر  من  احلد  مشروع  يشمل  كما  املشاريع. 
واملمول من بنك التنمية اإلفريقي ضمن أحد مكوناته العمل على بناء 
القدرات من أجل احلصول على التمويل، وإنشاء نظام لتمويل القروض 

الصغيرة في خمس مدن رئيسية تقع خارج مدينة جيبوتي.253
الوالية   – مستويات  أربعة  من  السودان  تتألف احلكومة احمللية في 
تتكون  حيث  الشعبية،  واللجنة  اإلدارية،  والوحدة  واحمللية،  )احملافظة(، 
القبائل،  زعماء  من  يكونون  ما  وعادة  منتخبني،  متطوعني  من  األخيرة 
ممن يتولون مهمة رصد البرامج التي يتم تنفيذها في مناطق واليتهم، 
باإلضافة لتوفير اخلدمات، وجمع الضرائب، وتوزيع أموال الزكاة، وتعبئة 
اجملتمعات احمللية. إال أن هنالك تداخل ما بني هذه املسؤوليات وتلك التي 
اعتبار  عن  عدا  واحملليات،  اإلدارية  الوحدات  مستوى  على  تنفيذها  يتم 
لألحزاب  فاسدة  ملحقات  مبثابة  اللجان  لهذه  السكان  من  العديد 

السياسية. 
والذي  السودان  في  محددة  محلية  لسلطات  العام  االستعراض  إن 
املتفاوتة للقدرة على  إلى املستويات  مت إعداده في عام 2007 قد أشار 
توفير اخلدمات األساسية، باإلضافة للنقص العام في معايير الشفافية 
ومحدودية املشاركة العامة، إلى جانب ضعف قدرات التخطيط. كما 
ملستويات  باإلضافة  املوارد  من  أكبر  مبعدالت  احلضرية  الوكاالت  تتمتع 
أفضل لإلدارة املالية، بينما تعد اجملتمعات الريفية أكثر عرضة للمساءلة 

باإلضافة ملعدالت املشاركة األعلى التي تتميز بها.254 
لقد لوحظ غياب اإلشراف احلكومي في مخيمات السكان النازحني 
داخلياً والتي تعمل على إدارة نفسها بشكل أساسي، إضافة إلى وجود 
اإلدارات األصلية والتي تعد ذات دور هام لدى إخفاق نظام احلكم العادي. 
نتيجة  تفاقمت  والتي  املسؤوليات،  التداخل في  وقد ساهمت أشكال 
أو  اخلدمات  توفير  عمليات  تأخير  في  املعونة،  تدخالت  تنسيق  ضعف 
إضعاف مستوياتها، مما أسفر عن تعرض الشرائح األكثر فقراً واألخرى 
النازحة داخلياً لتحمل الوطأة األكبر. وقد مت تنظيم االنتخابات احمللية 
في شهر أبريل / نيسان 2011 ومن املزمع تنظيمها مرة أخرى في عام 

255 .2016
ساهم إتفاق السالم الشامل لعام 2005 في متكني جنوب السودان 
تنفيذ  لها  تسنى  حيث  الذاتي،  باحلكم  تتمتع  كمنطقة  العمل  من 
اإلصالحات الالزمة لتحسني العمليات الالمركزية. كما نص هذا االتفاق 
جمع  صعيد  على  الواليات  حلكومات  كبيرة  مسؤوليات  تفويض  على 
اإليرادات، وإدارة النفقات، والتنمية احلضرية وتوفير اخلدمات األساسية، 
حكومات  من  لكل  املسؤوليات  من  املزيد  تفويض  على  تعمل  والتي 
من  العظمى  الغالبية  صوتت  فقد  آخر،  جانب  من  واملدن.256  املناطق 
سكان جنوب السودان لالنفصال عن شماله وإنشاء دولة مستقلة في 
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عام 2011، حيث مت اإلعالن رسمياً عن إنشاء جمهورية جنوب السودان 
في شهر يوليو / متوز من العام ذاته، وقد مت توجيه الدعوة لهذه الدولة 

الثرية بالنفط لالنضمام إلى مجتمع شرق إفريقيا.
يفتقر الصومال لوجود أية حكومة وطنية، حيث ميكن وصف اجملتمع 
أبرز  تضمنت  كما  أو عشائرية.257  قبلية  انتماءات  يتكون من  أنه  على 
مجزأ  مجتمع  على  مركزية  حكومة  فرض  احلالي  النزاع  نشوء  دوافع 
اإليطالي،  االستعمار  حتت  التقسيم  من  املزيد  شهد  والذي  تقليدياً 

والبريطاني، والفرنسي.
تعد منطقة صوماليالند املنطقة األبرز من حيث املهام واملسؤوليات 
املنفذة من ضمن املناطق الثالث، وإن كانت ال تزال تتسم بوجود حكومة 
ضيقة النطاق. وتتمتع املنطقة بوجود برملان مكون من مجلسني مبا في 
ذلك حصة مخصصة للتمثيل العشائري. كما تعمل رابطة سلطات 
احلكومة احمللية والتي مت إنشاؤها من قبل رؤساء كل من مناطق بيربيرا، 
وبوراما، وبوراو، وداهار، وإيريغافو، وغابيالي، وهرقيزيا والشيخ على دعم 
مجال  في  الالزم  التدريب  لتوفير  باإلضافة  الدميقراطية،  املؤسسات 
املساءلة املالية، وإعداد التقارير اخلاصة مبسودات اخلطط اإلستراتيجية 

واإلجراءات التشغيلية.258

مع  مقارنة  اإلستقرار  من  أفضل  مبستويات  بونتالند  منطقة  تتمتع 
زعزعة  مظاهر  من  تعاني  ولكنها  الصومال،  وسط  جنوب  منطقة 
األمن باإلضافة لغياب نظام احلكم الهيكلي.259 إضافة لذلك، فال تزال 
احلكومة  بني  قتالية  ساحة  مبثابة  الصومال  وسط  جنوب  منطقة 
واحتاد احملاكم اإلسالمية ومجموعة الشباب. وبعد  االنتقالية  االحتادية 
نحو  نزوح  إلى  النزاعات  أدت   ،2009 عام  في  اإلثيوبية  القوات  انسحاب 
العنف  أشكال  انتشار  ظل  في  وذلك  مقديشو،  من  نسمة  ألف   200
أممي  برنامج  إعداد  مت  في كيسمايو واغتيال العديد من الوزراء.260 كما 
جديد لألعوام 2008 - 2021 والذي سيساهم في توفير املساعدة لكل 
لبناء  الصومال  أنحاء  جميع  في  احلضرية  واملناطق  األرياف  مناطق  من 
األساسية،  اخلدمات  لتوفير  قدراتها  وحشد  احمللي،  احلكم  مؤسسات 
وتعزيز مستويات املشاركة احمللية في عمليات صنع القرار، واألهم من 

ذلك، العمل على حل النزاعات الناشئة حول األراضي واملساكن.

متويل احلكومات احمللية

للغاية  محدودة  بأنها  احمللية  والعوائد  اإليرادات  توليد  قاعدة  تتسم 
املستويات  ظل  في  وذلك  االحتياجات،  تلبية  عن  قصورها  إلى  يؤدي  مما 
املتدنية لعمليات التنمية االقتصادية. كما أن عوائد احلكومات املركزية 
املانحة،  الدول  تعزيزها مبساعدات  يتم  العربي عادة ما  اجلنوب  دول  في 
وصناديق األمم املتحدة، واالستثمار األجنبي املباشر، وحتويالت املهاجرين. 
كما يتأتى اجلزء األكبر من العوائد احلكومية في الصومال من الضرائب 
 16 و  صوماليالند  في  دوالراً  22 مليون  يعادل  ما  بلغت  والتي  التجارية 

مليون دوالراً في بونتالند بحلول نهاية عام 2000. 
األمن،  وقوات  اجليش  على  املالية  املوارد  معظم  إنفاق  يتم  ما  عادة 
مثلما هو احلال في سنوات ما قبل احلرب، وذلك في ظل تخصيص نسبة 
ضئيلة لعمليات توفير اخلدمات وتطوير مرافق البنية التحتية. أما في 
بونتالند، فإن املوازنة احلكومية ال تكفي سوى لتغطية رواتب املوظفني 
عملت  وقد  التشغيلية.261  التكاليف  من  ضئيلة  لنسبة  باإلضافة 
حكومات الواليات في جميع أنحاء الصومال على تفويض املسؤوليات 
لتوفير  أدى  الذي  األمر  بأية موارد مالية،  إمدادها  للسلطات احمللية دون 

معظم اخلدمات األساسية من قبل جهات خاصة.
املركزية قبل  للحكومة  احمللية  اإليرادات  اليمن، مت حتويل جميع  وفي 
احمللية،  السلطات  على  بعد  فيما  توزيعها  إعادة  متت  2000 والتي  عام 
من  احمللية  احلكومات  متكنت  فقد  احمللية،  السلطة  قانون  صدور  وبعد 
احمللي،  املستوى  على  جمعها  مت  التي  الضريبية  بالعوائد  االحتفاظ 
ومبا  مركزياً  جمعها  يتم  التي  الضرائب  من  جزء  تلقي  إلى  باإلضافة 
اإليرادات  قاعدة  أن  بيد  البلديات.262  يتناسب مع حجم سكان مناطق 
في  املركزية  التحويالت  تساهم  حيث  العام،  بالضعف  تتسم  احمللية 
توفير اجلزء األكبر من موارد احلكومة احمللية )والتي شكلت نحو 73 في 

املائة من ميزانية صنعاء لألعوام 2006 / 2007(.263 
تشير التوقعات إلى احتمالية نضوب قطاع النفط في البالد بحلول 
عام 2017، وجتدر اإلشارة إلى أن هذا القطاع يساهم في متويل نحو 75 
املساعي  وضمن  املركزية.264  احلكومة  ميزانية  إجمالي  من  املائة  في 
تضمنت  فقد  املركزية،  التحويالت  على  االعتماد  من  للحد  الرامية 
إستراتيجية تطوير مدينة صنعاء لعام 2009 حتديد مجموعة التدابير 
لتعزيز املؤسسات وعمليات اإلدارة املالية، باإلضافة إلى حتسني مستوى 

عمليات جمع اإليرادات احمللية.
سجلت السودان منواً في إجمالي الناجت احمللي بنحو خمسة أضعاف 
اكتشاف  أعقاب  في  وذلك   ،2008 عام  في  دوالراً  مليار   53 يعادل  ما  أو 
النفط في عام 1999، مما ساهم في تعزيز االستثمار في البنية التحتية 
املائة  في   41 على  الري  مشاريع  استحوذت  كما  واملادية.  االجتماعية 
السياسات  من  وبالرغم  أنه  إال  التنمية.265  نفقات  إجمالي  من  تقريباً 
تتم  لم  الناشئة  النفطية  الثروة  ولكن  الالمركزية،  لتحقيق  الرامية 
ترجمتها إلى زيادة متناسبة في موازنات احلكومات احمللية، حيث يتعني 
على السلطات احمللية توفير التمويل ملشاريعها اخلاصة من مواردها املالية 

ناخب ضرير في مركز االقتراع على استفتاء جنوب السودان. © الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، مكتب 
إفريقيا. مرخصة مبوجب الترخيص العام لكرييتف كومونز 2.0 .
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تساهم الوتيرة املتسارعة لعمليات التحضر في زيادة 

بإمكانية  يتعلق  احمللية فيما  السلطات  الضغوط على 

احلفاظ على مستوى توفير اخلدمات األساسية وتوسعة 

بعد  ما  مرحلة  سياق  وضمن  آخر،  جانب  من  نطاقها. 

الصراع، فإن وجود احلكومات احمللية املستقرة والسريعة 

للتصدي  األهمية  غاية  في  أم��راً  يعد  االستجابة 

معايير  حتقيق  في  واملساهمة  احلضرية  للتحديات 

االستقرار والتنمية السلمية. 

وقد كانت هرجيسا، عاصمة صوماليالند، أول مدينة 

صومالية تعمل على تطبيق نظام املعلومات اجلغرافية 

التخطيط  عمليات  وإعداد  العقارية  الضرائب  لفرض 

الرامية  األخرى  املساعي  ظل  في  وذلك   ،2005 عام  في 

احللول  إيجاد  أجل  التكنولوجيا من  لتوسيع نطاق هذه 

بإدارة  املرتبطة  املمارسات  األراضي ودعم  للنزاعات على 

األراضي. 

يتضمن هذا النظام قاعدة بيانات حول أبرز اخلصائص 

والبنية  املبنى،  البناء، وحجم  )من حيث جودة  العقارية 

اخلدمات(،  توفر  ومستوى  الشاغلني،  وعدد  التحتية، 

باإلضافة لصورة رقمية لكل عقار. كما تتضمن قاعدة 

البيانات هذه معلومات مكانية ذات مرجعية جغرافية 

والتي مت جمعها من خالل املسوحات امليدانية باستخدام 

أجهزة احلاسوب احملمولة. 

تتألف عملية تطوير قاعدة البيانات من ثالث خطوات 

رئيسية، وهي: 

عالية  استبانة  ذات  ساتلية  صورة  على  احلصول   .1
)كويكبيرد(، 

الشاشة  على  فيكتور  لرسومات  الصور  حتويل   .2
إلعداد اخلرائط األساسية، 

وجمع  األساسية  اخلرائط  من  امليداني  التحقق   .3
البيانات ذات الصلة. 

على  تعتمد  املكانية  البيانات  قاعدة  موثوقية  إن 

أو  امليدانية  والقياسات  اجلوية  )الصور  البيانات  مصادر 

الصور،  وتعديل  املكاني،  والتحليل  الساتلية(،  الصور 

املوظفني  وخبرة  امليدانية،  والقياس  الفحص  وعمليات 

العاملني في مجال الصور الرقمية ومستوى خبراتهم. 

كما ينبغي أن تكون درجة الدقة مرتبطة بكل من أهداف 

املشروع، واملوارد املالية، والوقت الالزم وقدرات املوظفني، 

واالعتبارات املتصلة باالستدامة. 

ذات  املعلومات  جمع  في  يتمثل  الهدف  كان  وقد 

على  الضرائب  فرض  عمليات  صعيد  على  الفائدة 

حيث  اخلدمات،  وتوفير  احلضري،  والتخطيط  املمتلكات، 

مترابطتني،  بيانات  مجموعتي  إنتاج  في  املسح  ساهم 

مبا في ذلك: 

ذات  الساتلية  الصور  حتويل   – املكانية  البيانات   .1
املرجعية اجلغرافية واالستبانة العالية لرسومات فيكتور 

تتضمن  أساسية  خريطة  إعداد  في  ساهمت  والتي 

البيانات املرتبطة بالعقارات التي مت عكسها رقمياً من 

خالل الصور الساتلية والتي مت التحقق منها من خالل 

املسح امليداني. كما ميكن إعداد خرائط موضوعية في 

حال احلاجة لها من خالل الطبقات اإلضافية من الطرق، 

عن  عدا  وغيرها.  اإلدارية،  واحلدود  العشوائية،  واملناطق 

ذلك، فإن املستويات املستقبلية للبيانات سوف تتضمن 

البنية  ومرافق  الطرق،  وأسماء  األراض��ي،  قطع  حدود 

التحتية وغيرها. 

2. البيانات غير املكانية: إن املسح اخلاص باملمتلكات 
 .2005 لعام  هرجيسا  في  العقارات  خصائص  يعكس 

البيانات  قواعد  إعداد  عمليات  تتطلب  لذلك،  إضافة 

الدعم  أن  إال  الباهظة.  تكلفتها  عن  فضالً  طويالً  وقتاً 

إنتاج قاعدة  املانحة قد ساعد في  الذي قدمته اجلهات 

البيانات، ولكن ال تزال هنالك حاجة إليجاد املوارد املالية 

التكاليف  وتغطية  الصيانة  عمليات  لتنفيذ  الالزمة 

استغالل  خالل  من  احمللي  الصعيد  على  التشغيلية 

نسبة من العوائد الضرببية. 

إن تنفيذ املشاورات وحمالت التوعية ذات الفعالية قد 

كان ضرورياً لتنفيذ املسح اخلاص باملمتلكات للتأكد من 

أن تتسم  كما ينبغي  البيانات والنظام.  التوافق ما بني 

متغيرات البيانات بالوضوح، باإلضافة لضرورة عكسها 

التطبيقات  في  استخدامها  وإمكانية  للمعلومات 

من  كل  في  النقص  لوحظ  قد  أنه  بيد  نطاقاً.  األوسع 

الضرائب  نظام  على  للحفاظ  الالزمة  واخلبرات  املهارات 

لكون  نظراً  وذلك  البلدية،  إلى  حتويله  بعد  العقارية 

موظفي املكاتب واملساحني من غير موظفي البلدية. 

كما أن استخدام قاعدة املعلومات العقارية القائمة 

على نظام املعلومات اجلغرافية ألغراض فرض الضرائب 

املترتبة  بالتكاليف  يتعلق  فيما  القرارات  اتخاذ  يتطلب 

واجلهات التي ستعمل على تغطيتها، حيث يتعني على 

لقيمة  وفقاً  الضرائب  دفع  والشاغلني  املالكني  من  كل 

العقار ونوعية استخدامه )جتاري، سكني، أو غير ذلك(. 

إال أن حسابات الضرائب املعمول بها حالياً في هرجيسا 

االعتماد  من  بدالً  األراضي  مساحة  على  فقط  تستند 

حيث  الطوابق،  عدد  أو  موقعه،  أو  املبنى،  حجم  على 

يتم حتديد مستوى الضرائب على أساس ثابت والذي ال 

يعكس قيمة العقار. 

باملسوح  املرتبطة  الرئيسية  اخملاطر  أحد  وثمة 

العقارية والذي يتمثل في إمكانية عدم حتقيق اإليرادات 

اخلاصة  البيانات  قاعدة  كانت  إذا  إال  احملتملة  البلدية 

بنظم املعلومات اجلغرافية تتسم بالبساطة، والتركيز، 

سريع.  بشكل  الدخل  توليد  في  ملساهمتها  باإلضافة 

قاعدة  على  احلفاظ  أيضاً  املهم  فمن  ذلك،  عن  عدا 

البيانات وتوسعة نطاقها بسهولة من خالل مجموعات 

البيانات اإلضافية. 

إن احلد من ممارسات التهرب من دفع الضرائب العقارية 

يتطلب ربط عمليات فرض الضرائب بشكل واضح مع 

الواضح  الرتباطها  باإلضافة  العامة،  األشغال  ترقيات 

بالبيئة احمللية املطورة. كما يتعني تخصيص جزء بسيط 

ولتغطية  العاملني،  رواتب  لدفع  احملصلة  الضرائب  من 

النفقات اإلدارية وتلك املترتبة على عمليات حتديث قاعدة 

وفرض  والتسجيل،  اإليرادات،  جمع  وعمليات  البيانات، 

عمليات دفع الضرائب. 

نظم  بيانات  لقاعدة  آخر  استخدام  يوجد  كما 

جمع  يتضمن  والذي  هرجيسا  في  اجلغرافية  املعلومات 

التجارية  األعمال  ترخيص  رسوم  عن  الناشئة  اإليرادات 

باملمتلكات  اخلاصة  اخلرائط  وإعداد  البلديات،  خالل  من 

شبكة  نطاق  وتوسعة  الطرق،  وتصنيف  العامة، 

الكهرباء الرئيسية وشبكة املياه.

الصندوق 27 : الصومال : التنمية املساحية، والضرائب العقارية ومتويل عمليات التطوير احلضري

الزيادة )%( العقارات اخلاضعة للضريبةاإليرادات )بالدوالر(السنة 

2004144,41715,850---

2005169,06217

2006241,98347,32343

2007412,179“    70

2008588,754“    42

2009678,58460,31215

2010697,70860,8263

إيرادات الضرائب العقارية في هرجيسا
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أو من املنح املقدمة من اجمللس اإلقليمي لتخصيص املوارد املالية. كما أنه 
وفي ظل عملية التقسيم األخيرة، فسوف تقع النسبة األكبر من حقول 

النفط في جنوب السودان باإلضافة حملدودية عوائد النفط السوداني. 
بدأت بلدية هرجيسا في عام 2007 بتنفيذ برنامج الستثمار رؤوس 
ضمن  وذلك  العامة،  واخلدمات  التحتية  البنية  مرافق  لتطوير  األموال 
املوئل  برنامج  عمل  فقد  لذلك،  السكان. إضافة  مع  التعاون  من  إطار 
الضرائب  بجمع  خاص  نظام  تطبيق  على  هرجيسا  مساعدة  على 
العقارية، حيث يتضمن ذلك قاعدة معلومات خاصة بنظام املعلومات 
هذا  يعكس  حيث  األسرية،  باملسوح  املرتبطة  املباني  جلميع  اجلغرافية 
الضرائب.  جمع  عمليات  مستوى  لتحسني  الرامية  املساعي  البرنامج 
)أنظر الصندوق 27( كما لوحظت الزيادة في عوائد الضرائب العقارية 
مما   ،2005 عام  منذ  املائة  250 في  نحو  بلغت  2008 والتي  عام  بحلول 
أتاح للمدينة البدء بتنفيذ املشاريع االستثمارية لرصف الطرق بتكلفة 
جسر  لبناء  آخر  مشروع  إلى  باإلضافة  دوالراً،  ألف   320 تبلغ  إجمالية 
النمو،  من  متسارعة  وتيرة  املدينة  وتشهد  ألفاً.266   80 تبلغ  بتكلفة 
العقارية وحتديثها.  البيانات  احلفاظ على قاعدة  عن متكنها من  فضالً 
بيد أنه ال تزال هنالك حاجة لتوفير املزيد من الدعم التقني من جانب 

شركاء التنمية.267

دور اجملتمع املدني

املبدأ  حيث  من  تكفل  العربي  اجلنوب  دول  في  السائدة  القوانني  إن 
وتعد  املدني،  اجملتمع  منظمات  وتشكيل  التجمع  في  املواطنني  حقوق 
هذه املنظمات ذات دور فاعل حيثما يسمح بإنشائها على صعيد توفير 
اخلدمات اإلنسانية واألساسية، باإلضافة لدورها في التخفيف من حدة 

التقاليد احملافظة، وإدخال التكنولوجيا احلديثة. 
ميكن إعتبار كل من جزر القمر واليمن الدولتني األكثر انفتاحاً على 
صعيد موقفهما من مؤسسات اجملتمع املدني، وبالرغم من وجود عدد 
اإلنسان  حقوق  ومنظمات  املدني،  اجملتمع  منظمات  من  للغاية  قليل 
بإمكانية  تتمتع  ولكنها  القمر،  جزر  في  العاملة  الدولية  واملنظمات 

ممارسة أعمالها بحرية دون أية قيود.268 
قد  األخرى  العربي  اجلنوب  دول  شهدتها  التي  النزاع  سنوات  إن 
منظمات  إنشاء  عمليات  تزال  وال  العامة،  الثقة  تضاؤل  في  ساهمت 
اجملتمع املدني محدودة للغاية. كما تواجه اجلماعات السياسية ضوابط 
احلال  هو  مثلما  الدول،  بعض  في  تام  بشكل  حظرها  عن  عدا  معينة، 
في اليمن.269 إضافة لذلك، فال تزال مؤسسات التعليم العالي متأخرة 
في دول اجلنوب، وعادة ما تعتبر هذه املؤسسات كإحدى الثمار املتأتية 
على  مؤخراً  جيبوتي  عملت  كما  املدني.  اجملتمع  منظمات  إنشاء  عن 
إنشاء أول جامعة في البالد، ولكنها ال تزال حتتفظ بالرقابة احلكومية 

على وسائل اإلعالم.270
في  احمللي  املستوى  على  املدني  اجملتمع  منظمات  إزدهار  لوحظ  لقد 
الصومال في عام 1991 لتلبية احتياجات السكان، حيث ميكن أن يعزى 
ذلك إلى حد ما لغياب أية حكومة فاعلة. كما تتألف العديد من هذه 
املنظمات من رجال األعمال، والنساء، وكبار السن في اجملتمع، حيث ال 

تزال تعمل في العديد من املناطق وبخاصة في صوماليالند.271 
تعاني منظمات اجملتمع املدني في بونتالند من املضايقات من جانب 
كل من احلكومة وجماعات املعارضة ، مما يساهم في تثبيط املشاركة 
الشعبية. عالوة على ذلك، فإن اخملاوف األمنية املتواصلة وأعمال العنف 
حقوق  في  والناشطني  املدني،  اجملتمع  قادة  من  كالً  تستهدف  التي 
اإلنسان، وفرق اإلغاثة والصحفيني272 قد حالت دون متكن فرق املساعدة 
املنظمات  بعض  طرد  عن  فضالً  مقديشو،  إلى  الوصول  من  اإلنسانية 

الدولية االخرى من قبل "حركة الشباب" في عام 2010. 273 
أشارت بيانات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة 
لعام 2010، إلى أن إمكانية وصول املساعدات اإلنسانية إلى مقديشو 

مع  مقارنة  وذلك  ممكنة،  100 نقطة  أصل  من  واحدة  نقطة  بلغت  قد 
نقطة(،274   88( وهرجيسا  نقطة(،   69( وبوساسو  نقاط(،   10( بيداوة 
األمر الذي يبعث على األسف وذلك نظراً للحاجة املاسة للمساعدات 

اإلنسانية في ضوء حاالت اجلفاف واجملاعة الناشئة.

املرأة في اجملال السياسي واحلكم

تكفل  العربي  اجلنوب  دول  في  بها   املعمول  الدستورية  القوانني  إن 
للمرأة احلق في التصويت والترشح لالنتخابات، ولكن التقاليد السائدة 
األساسي  العامل  الواقع  في  تعد  الدولة  هذه  في  اجلذور  والعميقة 
لتنظيمها  باإلضافة  والتجارية،  العقارية،  املعامالت  من  كالً  لتنظيم 
فعادة  لذلك،  إضافة  األرياف.  مناطق  في  وبخاصة  األسرية  للعالقات 
ما تتمتع املرأة بفرص أقل على صعيد إمكانية احلصول على التعليم، 
من  كل  في  سيما  ال  السياسي،  اجملال  في  واملشاركة  العمل،  وفرص 

اليمن والصومال.
التوجه  لوحظ  فقد  املرأة،  ظروف  لتحسني  الرامية  املساعي  وضمن 
املرأة،  لشؤون  وزارات  وإنشاء  القدمية،  القوانني  لتغيير  للدول  البطيء 
إضافة إلى تخصيص احلصص لللتمثيل النسائي في الهيئات املنتخبة، 

مبا في ذلك 25 في املائة من مقاعد البرملان في السودان.275
محل  يحل  لكي   2002 لعام  اجلديد  األسرة  قانون  جيبوتي  أصدرت 
أحكام الشريعة باعتباره قانوناً وطنياً والذي يساهم في توفير احلماية 
تشجيع  على  احلكومة  عملت  ذلك،  عن  واألطفال. عدا  النساء  حلقوق 
تعليم االفتيات، إلى جانب تخصيص 10 في املائة من املقاعد املنتخبة 
مقارنة  متثيل  مستوى  أكبر  2008 على  عام  في  حظيت  والتي  للمرأة، 
بأي وقت مضى، وذلك بانتخاب 9 نساء - أو 14 في املائة - من أصل 65 

عضواً في اجمللس التشريعي.276
املنطقة  مجالس  عضوية  مناصب  من  املائة  في   30 تخصيص  مت 
مت  لذلك،  إضافة   277  .2007 عام  منذ  السودان،  بونتالند،  في  للمرأة 
خفض عدد احلقائب الوزارية في صوماليالند في عام 2010 من 26 إلى 
نساء  أربع  اختيار  مت  كما  اثنتني.  وزيرتني  لتعيني  باإلضافة  حقيبة،   20
وغاروي،  غاردو،  بورتنلي،  من  كل  في  ذاته  العام  في  اجملالس  لعضوية 
وجاريبان. أما في السودان، فقد مت تخصيص 25 في املائة من املقاعد 
في اجمللس الوطني للمرأة، باإلضافة لتخصيص 10 في املائة لها ضمن 

عضوية مجلس الواليات.278
وعلى الرغم من عمليات التحسني هذه، ولكن العادات التمييزية ال 

تزال قائمة، ال سيما في الصومال واليمن.
الصومالي، وذلك  تعد السلطة األبوية السمة السائدة في اجملتمع 
مخالف  أمر  مبثابة  اجلنسني  بني  التمييز  مسألة  اعتبار  من  بالرغم 
في  مبا  للمرأة،  املمنوحة  احلقوق  محدودية  ظل  في  وذلك  للقانون، 
حلاالت  املتزايدة  الوتيرة  لوحظت  كما  ولباسها.  خصوبتها  حتديد  ذلك 
جهة  االغتصاب في ظل العنف املتصاعد في املناطق احلضرية.279 من 
متثيل  وجود  على  االنتقالية  االحتادية  احلكومة  دستور  ينص  أخرى، 
شغلتها  التي  املقاعد  أن  إال  املائة،  في   12 بنسبة  البرملان  في  نسائي 
املرأة لم تتجاوز 2.5 في املائة فقط في أعقاب الزيادة في عدد املقاعد 
فإن   ،2002 لعام  األسري  للمسح  ووفقاً   280  .2009 عام  في  البرملانية 
نسبة املشاركة النسائية املنتظمة في اجملالس احمللية لم تتجاوز 4 في 
املائة، ولكنها بلغت 8 في املائة في بعض األحيان.281 وال تزال اجملموعات 
من  املزيد  املرأة  منح  أجل  من  الضغط  ممارسة  على  تعمل  النسائية 

احلقوق في كل من بوساسو، وهرجيسا، ومقديشو، واملدن األصغر.
تعتبر اليمن إحدى أبرز الدول على صعيد تسجيلها ألعلى معدالت 
التفاوت بني اجلنسني، حيث أن عدد النساء األعضاء في اجمللس الوطني 
تعاني  لذلك،  لم يتجاوز 3 نساء فقط من أصل 412 مقعداً.282 إضافة 
وانخفاض  األمية،  التحديات، مبا في ذلك  العديد من  اليمنية من  املرأة 

األجور، والتمييز في فرص العمل.
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اجملاورة لها، تأثرت  الدول  العربي، وكذلك  دول اجلنوب  العديد من 
البيئي  والتدهور  الناشئة،  األهلية  الصراعات  من  بكل 
الهجرة  عمليات  على  بالغاً  أثراً  الظروف  لهذه  كان  كما  والفقر. 
من  بينها.  وفيما  الدول  داخل  السكانية  التحركات  نتيجة  والتحضر 
في  النازحني،  ذلك  في  مبا  املهاجرون،  يستقر  ما  فعادة  آخر،  جانب 
العشوائي  التحضر  أشكال  تفاقم  في  يساهم  مما  احلضرية  املناطق 

باإلضافة إلى زيادة معدالت الطلب على اخلدمات.
اخلارجية، حيث  الهجرة  الدول معدالت صافية من  شهدت معظم 
السكانية،  الهجرة  معدالت  أعلى  واليمن  الصومال  من  كل  سجلت 
منذ  سنوياً  مهاجراً  ألف   50 بنحو  الصوماليني  املهاجرين  عدد  ويقدر 
اإلجمالي  من  املائة  في   8.7 يعادل  ما  أو   ،2010 عام  وحتى   2005 عام 
السكاني. عالوة على ذلك، مير املهاجرون من الدول األخرى عبر الصومال 
هذه  إن  اليمن عبر خليج عدن.283  إلى  الوصول  التمكن من  أمل  على 
األرقام املسجلة تشكل حصيلة أربع فئات من التحركات السكانية، 

وهي:
الثرية . 1 الدول  في  أفضل  اقتصادية  فرص  عن  الباحثني  املهاجرون 

إلرسال التحويالت املالية ألسرهم في بلدانهم األصلية،
في . 2 أفضل  فرص  عن  بحثاً  دائم  بشكل  للبالد  املغادرين  املهاجرون 

املالية لفترة مؤقتة  التحويالت  إرسال  مكان آخر، ممن يعملون على 
حتى انضمام بقية أفراد أسرهم إليهم،

الالجئون النازحون بسبب النزاعات العنيفة وحاالت اجلفاف الناشئة . 3
ممن يعبرون حدود الدول اجملاورة لضمان سالمتهم والبقاء على قيد 
احلياة، وعادة ما يستقرون في مخيمات كبيرة لالجئني حيث يتلقون 

اإلنسانية، املساعدات 
املهاجرون إلى البالد، سواء كانوا عائدين أو مهاجرين ممن يبحثون عن . 4

فرص العمل، أو الجئني من البلدان اجملاورة.
لهم  أن  إال  البيانات،  هذه  من  داخلياً  النازحني  األفراد  استثناء  مت  وقد 

تأثير بالغ على املناطق احلضرية.

في  الوحيدة  الدولة  العتبارها  باإلضافة  عبور،  بلد  السودان  تعد 
ممن  املهاجرين  الستقبال  صافية  معدالت  سجلت  والتي  املنطقة 
قطاع  لتطوير  البالد  توجه  ظل  في  االقتصادية  الفرص  عن  يبحثون 
التشاد،  من  كل  من  املهاجرين  البالد  تستقبل  كما  النفط.  إنتاج 
والهند،  وإثيوبيا،  وأريتريا،  ومصر،  الدميقراطية،  الكونغو  وجمهورية 

ونيجيريا، والصومال، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن.

الهجرة الدولية والتحويالت املالية

 تتسم جيبوتي باجلاذبية للكثير من املهاجرين، وذلك بفضل مناخها 
على  اإلستراتيجي  وموقعها  نسبياً،  املستقر  والسياسي  االقتصادي 
كبيرة  أعداد  تستقر  كما  الدولي.284  النقل  وممرات  اخلليج،  من  مقربة 
مناطق  إلى  البعض  يتوجه  بينما  جيبوتي،  مدينة  في  املهاجرين  من 
كبلد  اليمن  أوروبا، واخلليج، وأمريكا الشمالية، وأستراليا. كما يخدم 
عبور للعديد من املهاجرين الدوليني، بينما توجه نحو 1.7 مليون مينياً 
للهجرة إلى الدول األكثر ثراءاً كالسعودية )800 ألف مينياً(، وغيرها من 
دول اخلليج.285، 286 كما تتسم جزر القمر مبحدودية فرص العمل املتاحة، 
الوجهات  أبرز  وإفريقيا  الشمالية  وأمريكا  أوروبا،  من  كل  تعد  حيث 

املفضلة لدى املهاجرين.287
املنطقة،  في  لألسر  هام  دخل  مصدر  املالية  التحويالت  أصبحت 
واليمن  السودان  من  لكل  املرسلة  التحويالت  إجمالي  بلغ  حيث 
لكل  ملياراً   1.2 و  دوالراً  مليار   2.1 مجموعه  ما   2008 عام  في 
من  املائة  4.4 في  و  املائة  3.9 في  يعادل  ما  أو  التوالي،  على  منهما 
املالية  التحويالت  تساهم  كما  منهما.  لكل  احمللي  الناجت  إجمالي 
أما  األسر.288  مداخيل  من  املائة  في   4 بنحو  اليمن  في  الدولية 
االستهالك،  عمليات  دعم  في  التحويالت  فتساهم  الصومال،  في 
املشاريع  وإنشاء  العقارية  االستثمارات  دعم  في  لدورها  باإلضافة 

الصغيرة.289 التجارية 

داداب، شمال كينيا: أكبر مخيم لالجئني في العالم. © هوميروس / شاترستوك
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توجد العديد من دول اجلنوب العربي والتي فتحت أبوابها الستقبال 
من  كل  إلى  املهاجرين  من  كبيرة  نسبة  شكلوا  والذين  الالجئني، 
السودان )27.80 في املائة(،  واليمن )20.60 في املائة(، وبحد أقل في 
جيبوتي )7 في املائة( في عام 2010، مبا في ذلك العديد من املهاجرين 
الصوماليون الهاربني  الالجئون  استقر  من الصومال وإثيوبيا.290 كما 
ومخيم  وبونتالند،  بوساسو،  من  كل  في  الناشئ  الداخلي  النزاع  من 
داداب  ومخيمي  جيبوتي،  في  عدي  علي  ومخيم  اليمن،  في  اخلراز 

وكاكوما في كينيا، ومخيم شيدر في إثيوبيا.291
وإثيوبيا،  والعراق،  الصومال،  تستقبل اليمن املهاجرين من كل من 
وأريتريا، ممن يستقر معظمهم في عدن، وصنعاء ومناطق  والسودان، 
لالجئني  احلماية  القمر  جزر  حكومة  قدمت  كما  أخرى.292  حضرية 
السياسي،  االضطهاد  أشكال  مختلف  نتيجة  للخطر  املعرضني 
استقبال  السودان  تواصل  أخرى،  ناحية  من  الديني.293  أو  العرقي،  أو 
إفريقيا  جمهورية  ومن  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  من  الالجئني 
الوسطى، وإريتريا.294 وإثيوبيا، والتشاد. كما يقدر عدد الالجئني القاطنني 

في اخلرطوم بنحو 30 ألف نسمة، ومعظمهم من إثيوبيا وإريتريا.295

ً النازحون داخليا

والتغير  الصراع  نتيجة  داخلياً  النازحني  األشخاص  تدفقات  إن 
البيئي قد كانت ذات أثر بالغ على كل من عمليات التحضر ومستويات 
مسألة  وتشكل  اجلنوب،  دول  من  العديد  في  اخلدمات  على  الطلب 

إمكانية إستيعاب هؤالء السكان ودمجهم أحد التحديات البارزة. 
حتركات  تشكيل  ساهمت احلرب األهلية الناشئة في السودان في 
األعوام  املدى  على  نسمة  ماليني   4 من  أكثر  نزوح  مت  حيث  السكان، 
املقام  في  )النفط  املوارد  على  الصراعات  نتيجة  املاضية  العشرين 
األول(، وبسبب أعمال العنف الناشئة بني القبائل والعنف الطائفي، 
السكان  على  للمقاومة"  الرب  "جيش  يشنها  التي  والهجمات 
 ،2005 عام  في  السالم  اتفاقية  توقيع  أعقاب  وفي  أنه  املدنيني.296 إال 
عاد نحو مليوني نسمة إلى جنوب السودان، مما أدى لنشوء املزيد من 

الضغط على كل من املساكن، وفرص العمل، واخلدمات. وبالرغم من 
دور اتفاقية السالم الشامل في إخماد احلرب األهلية في عام 2005، إال 
أن أحداث العنف قد نشأت مجدداً في عام 2009 مما أسفر عن مقتل 
2500 نسمة ونزوح 350 ألفاً.297 كما نشأت املزيد من حتركات السكان 
 3.5 نحو  بدأ  وقد  2011؛  متوز   / يوليو  شهر  في  البالد  تقسيم  منذ 
نحو  توجه  إلى  باإلضافة  قراهم،  إلى  بالعودة  والجئ  مهاجر  مليون 

800 ألف نسمة من اجلنوب إلى الشمال.298
دارفور،  غرب  في  املتمردة  واجلماعات  احلكومة  بني  الصراع  تواصل 
األراضي  الحتالل  ونتيجة  والقبائل،  املتمردين  فصائل  بني  نشأ  والذي 
املنطقة  من  السكان  من  العديد  فر  فقد  الزراعية،  احملاصيل  وتدمير 
ممن استقروا في املناطق احلضرية، مما أدى إلى حتويل دارفور من منطقة 
زراعية في املقام األول إلى منطقة حضرية.299 كما يقدر عدد النازحني 
في والية اخلرطوم بنحو 1.7 مليون نسمة، مبا في ذلك  1.3 مليوناً ممن 
املدينة،  أنحاء  جميع  في  واملنتشرة  عشوائية  مخيمات  في  يعيشون 
لذلك،  إضافة  بينما تقطن النسبة املتبقية في مخيمات رسمية.300 
فعادة ما يعمل أولئك األفراد على االنفصال مكانياً وفقاً النتماءاتهم 

القبلية لدى وصولهم إلى املدن.301 
إلى  الصومال  في  احلاد  واجلفاف  الداخلي  الصراع  حاالت  أدت 
سعي  ظل  في  وذلك  واخلارجية،302  الداخلية  الهجرة  عمليات  حتفيز 
توجه  بينما  وصوماليالند،  بونتالند  من  كل  إلى  للجوء  الكثيرين 
البعض لإلستقرار في ممر أفغوي للعيش في مناطق مؤقتة ومكتظة 
وفي  ثانية،  ناحية  من  أساسية.303  خدمات  أية  على  حصولهم  دون 
وامليليشيات  االنتقالية  االحتادية  احلكومة  بني  القتال  استمرار  ظل 
في  نقص  حدوث  إلى  االضطرابات  أدت  فقد  مقديشو،  في  املسلحة 
إلى  أدى  مما  االقتصادية،  األنشطة  لتوقف  باإلضافة  الغذائية  املواد 

نشوء املزيد من عمليات النزوح.304 
منذ  نسمة  ألف   150 من  أكثر  نزوح  مع  للتعامل  اليمن  إضطرت 
عام 2009 وحتى عام 2010 نتيجة للنزاعات السياسية املستمرة.305 
نتيجة الفيضانات  كما مت تسجيل نزوح نحو 700 ألف نسمة داخلياً 
ثورات  أدت  الشديدة في كل من محافظتي حضرموت واملهرة.306 كما 
من  العديد  نزوح  البراكني والفيضانات التي شهدتها جزر القمر إلى 

األفراد أيضاً.

أطفال يلعبون في مخيم العائدين في ضواحي مدينة أويل عاصمة والية شمال بحر الغزال، جنوب السودان. © سيغفريد مودوال / آيرين
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جميع دول اجلنوب نشوء املدن املهيمنة، والتي تضمنت تشهد 
أضخمها كالً من اخلرطوم، وصنعاء، وعدن، ومقديشو. 
من  واحلرب  العنف  أشكال  عنه  أسفرت  مما  وبالرغم  آخر،  جانب  من 
تشويه في أمناط االستيطان في بعض املدن، باإلضافة لتشويه عمليات 
العشوائية  املناطق  ونشوء   السكان  نزوح  نتيجة  الطبيعية  توسعها 
في املناطق النائية، فقد مت دمج هذه املناطق ضمن النسيج احلضري في 

ظل توسع املدن، باإلضافة لتطورها حتى أصبحت مراكز فرعية قوية.
قد  السودان  تقسيم  تلت  التي  الضخمة  السكانية  التحركات  إن 
انعكست على املدن في كل من الشمال واجلنوب، بيد أنه وعلى الرغم 
من اخلسارة السكانية في مدينة اخلرطوم، إال أنه يرجح لهذه املدينة 
لكي تنمو كإحدى املدن الضخمة بحيث تبلغ كثافتها السكانية نحو 

10 ماليني نسمة بحلول عام 2045 .  
تتمثل النقطة األهم ضمن هذا السياق في إعادة تشكيل املنطقة 
في  قرية   538 تقسيم  إلى  رئيسي  مخطط  أحدث  ويهدف  احلضرية، 
محافظة اخلرطوم إلى مجاميع يتم ربطها مبدينة اخلرطوم والتي سيتم 
إعداد مخططات اإلسكان اخلاصة بها. إن هذه اخلطة تساهم في رسم 
اإلطار العمراني لنشوء منطقة حضرية متتد على طول احملور الرابط ما 
التقليدية  التنمية  محاور  إلى  باإلضافة  املنشأة،  واجملاميع  اخلرطوم  بني 
أن  املمكن  فمن  ذلك،  عن  عدا  النيل.  فروع  مجرى  طول  على  واملمتدة 
تتجمع بعض اجملاميع القروية مع مرور الوقت لكي تشكل نقاط تقاطع 
ضخمة أو مناطق نائية. أما في السودان، فمن املمكن أن يتحول الطريق 
الرابط ما بني اخلرطوم وميناء السودان إلى أحد محاور التنمية احلضرية. 

البنية  كفاية  عدم  عن  أسفرت  التي  العوامل  من  العديد  ثمة 
التحتية لقطاع النقل، إضافة لالختالالت في الروابط ما بني مختلف 
املدن في اليمن، مبا في ذلك طوبوغرافيا املنطقة، وتاريخها والتركيبة 
بطريقة  نشأت  والتي  صنعاء،  مدينة  تشهد  للمجتمع. كما  القبلية 
الرئيسية  الطرق  طول  على  توسع  عمليات  بآخر،  أو  بشكل  طبيعية 
الست الناشئة خارج املدينة، حيث يرجح أن تتحول في ظل هذا النمو 
مدينة  بني  ما  الرابط  الطريق  أن  كما  ممتدة.  متروبولية  منطقة  إلى 
صنعاء ومدينة احلديدة قد يتحول مع الوقت إلى محور تنموي، ولكن 

الطبوغرافيا الوعرة للمنطقة ال تزال تشكل عائقاً رئيسياً. 
التي  أن غياب احملاور  إال  تشكل الصومال منطقة ساحلية واسعة، 
الرابط  الساحلي  الطريق  ولكن  الفتاً،  أمراً  يعد  السواحل  على  تقع 
الصغيرة  الساحلية  املناطق  عبر  وكيسمايو  مقديشو  العاصمة  بني 
إلى  الطريق بحدة  يتوجه هذا  ثم  ناشئ،  أول محور  مبثابة  يعد  احلجم 
احملور  هذا  إن  نيروبي.  مبدينة  ومنتهياً  بكينيا  مروراً  الداخلية  املناطق 
بني  ما  اإلقتصادية  الروابط  من  املتأتية  باملنافع  يتمتع  قد  الناشئ 
القطاعات التجارية واجلهات اإلستثمارية في كل من كينيا والصومال 

فور عودة اإلستقرار في الصومال. 
في  دوره  سيواصل  والذي  مميز  إستراتيجي  مبوقع  جيبوتي  تتمتع 
تشكيل أمناط النمو، كما أن الطريق الساحلية العابرة للحدود واملؤدية 
في  تساهم  قد  صوماليالند  إلى  ثم  ومن  الدولي  املطار  منطقة  إلى 
جذب مشاريع التنمية على طول املناطق احملاذية لها بدءاً من املنطقة 

الواقعة إلى اجلنوب من املطار.

اخلرطوم، السودان. تشير التوقعات إلى احتمالية حتول اخلرطوم إلى مدينة ضخمة بكثافة سكانية تبلغ نحو 10 ماليني نسمة بحلول عام 2045 . © برونو غيليسني / آي ستوك
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199019952000200520102015202020252030

الكثافة السكانية اإلجمالية )باآلالف(

4384945626437358329331,0411,160جزر القمر

5626277328088899751,0661,1661,263جيبوتي

6,5996,5257,3998,3609,33110,60712,23714,15216,360الصومال

26,49430,14134,18838,41043,55249,07254,91960,81166,856السودان  

11,94815,14817,72320,64924,05327,98032,23236,69841,342اليمن

الكثافة السكانية احلضرية )باآلالف(

122140155172195224259302356جزر القمر

424475555612670732798875956جيبوتي

1,9562,0492,4582,9393,5054,2995,2686,4517,851الصومال

7,2119,39311,66114,12817,32220,88924,80428,92433,267السودان  

2,5773,6884,7766,0837,7149,70712,08214,80317,844اليمن

النسبة املئوية للكثافة السكانية احلضرية

27.8728.3028.0827.8928.1929.1730.8533.3036.51جزر القمر

75.6576.0776.0376.0176.2376.7977.6578.8080.15جيبوتي

29.6631.4333.2535.1937.4540.0643.0246.3349.86الصومال

26.6230.4633.4136.5140.1043.7747.4251.0254.54السودان  

20.9323.7626.2728.9431.8034.8938.1941.6945.35اليمن

املرجع: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة، التوقعات السكانية العاملية تنقيح عام 2008 وآفاق التحضر في العالم: تنقيح عام 2009

اجلدول 78: معدالت الكثافة السكانية اإلجمالية واحلضرية )باآلالف( والنسبة املئوية للكثافة السكانية احلضرية

اجلدول 79: معدالت النمو السكاني السنوي على املستوى الوطني واحلضري

1990
1995-

1995
2000-

2000
2005-

2005
2010-

2010
2015-

2015
2020-

2020
2025-

2025
2030-

معدالت النمو السكاني على املستوى الوطني )%( 

2.392.242.212.292.071.781.571.46جزر القمر

2.153.131.971.761.611.511.571.41جيبوتي

2.512.442.272.742.642.572.46-0.23الصومال

2.592.482.062.221.831.611.47السودان  

4.633.162.912.862.742.572.312.05اليمن

معدالت النمو السكاني في املناطق احلضرية )%(

2.702.082.072.512.752.903.103.30جزر القمر

2.263.121.961.821.761.731.861.75جيبوتي

0.933.643.573.524.084.074.053.93الصومال

5.294.323.844.083.743.443.072.80السودان  

7.175.174.844.754.594.384.063.74اليمن

املرجع: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة، التوقعات السكانية العاملية تنقيح عام 2008 وآفاق التحضر في العالم: تنقيح عام 2009

اجلدول 80: املعدل اإلجمالي للكثافة السكانية في املناطق احلضرية )باآلالف(

املدينة
1990

1995-
1995

2000-
2000

2005-
2005

2010-
2010

2015-
2015

2020-
2020

2025-
2.040.923.281.173.593.673.66مقديشو

6.353.952.692.703.122.952.54اخلرطوم

9.185.555.545.264.514.013.62صنعاء

املرجع: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة، التوقعات السكانية العاملية تنقيح عام 2008
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اجلدول 81: معدل النصيب الفردي من إجمالي الناجت احمللي بالقيمة احلالية للدوالر

2006200720082009الدولة

657740824833جزر القمر

9381,0161,1571,214جيبوتي

9211,1511,4041,294الصومال

8829721,1751,118السودان  

املرجع: مؤشرات التنمية البنك الدولي، 2010

أجلدول 82: معدالت النمو احلقيقي إلجمالي الناجت احمللي

2008200920102011الدولة

0.61.12.12.5جزر القمر

5.85.04.54.6جيبوتي

غ م 2.6غ م غ م الصومال

7.04.55.05.1السودان  

غ م غ م 3.73.8اليمن

املراجع:: توقعات االقتصادية االفريقية جلزر القمر وجيبوتي والسودان، وكتاب احلقائق العاملي لوكالة اخملابرات املركزية في الصومال والبنك الدولي مؤشرات عن اليمن

اجلدول 83: معدل تركيز األنشطة االقتصادية في اليمن )كنسبة مئوية(

صنعاء

األيدي العاملةاملنشآت القطاع

58.931.1التجارة واخلدمات

12.112.5التصنيع

7.17.4الفنادق واملطاعم 

4.84.0النقل

11.210.8أخرى

اجلدول 84: الكثافة السكانية في األحياء املتدهورة كنسبة من املعدل الوطني للكثافة السكانية )بيانات األلفية(

اليمنالسودانالصومالجيبوتيجزر القمر

3,136,00017,012,8006,729,000..234,000سكان احلضر

2,120,0002,892,1764,102,000..162,000سكان األحياء املتدهورة 

741767..69% من سكان األحياء املتدهورة 

اجلدول 85: النسبة املئوية لألسر التي تعاني من أشكال احلرمان من املأوى لكل دولة

أربعة أشكال ثالثة أشكال شكالن شكل واحد  

43.920.84.30جزر القمر

........جيبوتي

17.835.831.09.6الصومال

........السودان  

39.918.17.91.4 اليمن
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اليمنالسودان الصومالجيبوتيجزر القمر

8803,06522,10011,90065,144الطرق )كم(

774512369النسبة املئوية للطرق املعبدة 
15^0.5*35*13*47*كثافة الطرق )كيلومتر لكل 100 كيلومتر مربع(

2835....33املركبات )لكل 1000 شخص(

..20....31سيارات الركوب )لكل 1000 شخص(

املرجع: مؤشرات التنمية، البنك الدولي، * بيانات تقديرية لعام 2000، ^ املعدل احلقيقي لعام 2005 

اجلدول 86: معدل إستخدام املركبات في دول اجلنوب العربية

اجلدول 87 : معدالت توفر واستهالك املياه

نسبة االستهالك لكل قطاعمعدل االستهالك معدل التوفير السنوي

الدولة

املوارد الطبيعية 
املتجددة 

مليار متر مكعب 

املياه احملالة 
مليار متر مكعب 

/ سنة

إعادة استخدام مياه 
الصرف الصحي 
مليار متر مكعب 

�نصيب الفرد من موارد املياه املتجددة
)متر مكعب(

مليار متر 
مكعب

كنسبة 
مئوية من 
زلإجمالي 

نا
امل

عة
نا

ص
ال

عة
زرا

ال

2007*2015*2025

1.214460.010.848547جزر القمر

3603062600.02684016ال يذكر0.30.0جيبوتي

14.716833.3220.450.0599.5الصومال

650.00.010201369112237572.30.697.1السودان

2.10.020.039470503.41608290اليمن

أملرجع: تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية للمياه لعام 2010، اإلحصائيات املائية للفاو، اليونسكو

اجلدول 88 : معدل توفير إمدادات املياه ومرافق الصرف الصحي احملسنة، %

مرافق الصرف الصحي املطورةمصادر مياه الشرب احملسنة

املناطق الريفيةاملناطق احلضرية اإلجمالياملناطق الريفيةاملناطق احلضرية اإلجمالي

959197365030جزر القمر

929852566310جيبوتي

3067923526الصومال

426525 625964السودان  *

9433 62725752اليمن

املرجع: قاعدة بيانات منظمة الصحة العاملية / مرصد الصحة العاملي، * الهيئة العامة للمياه في السودان 2009

اجلدول 89: املعدل السنوي لإلنبعاثات الكربونية الناشئة 2007   

العالمالدول العربية اليمنالسودانالصومالجيبوتيجزر القمر 

12148760111,51221,9581,441,98930,649,360اإلجمالي )كيلو طن/ كربون(

0.190.580.070.280.994.34.6النصيب الفردي )طن(

10536..57223,180107% النمو )1990 – 2007(

املرجع: مؤشرات التنمية للبنك الدولي
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اجلدول 90: معدالت املشاركة في القوى العاملة والسياسة الوطنية لكل من النساء والرجال

اليمنالسودانالصومالجيبوتيجزر القمر

♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂
4379 68796079 معدل اإلملام بالقراءة والكتابة للنساء / الرجال )% من املتعلمني فوق 15 عاماً، 2008(

معدل املشاركة في القوى العاملة للنساء / الرجال  )% للعاملني من األعمار 15 – 64 
عاماً، 2008(

7586638058863274 2074

1946195619641967 / 19561986العام الذي مت منح املرأة به احلق في التصويت والترشح لالنتخابات

1990 ي1964 ي1979 ي2003 ي1993 يالعام الذي انتخبت به أول امرأة )ي( أو تعينت في البرملان )أ(

3146.918.90.3% من عضوية البرملان )املستقل أو مجلس النواب( لإلناث )2010(

41.8% من عضوية البرملان )املستقل أو مجلس النواب( لإلناث )2007(

33..5..% من املناصب الوزارية التي تشغلها النساء )2005(

املرجع: البنك الدولي، البيانات اإلحصائية املصنفة حسب اجلنس، شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة، تقرير األمم املتحدة للتنمية البشرية 2007 / 2008 ، قاعدة بيانات مؤشرات 
األهداف اإلمنائية لأللفية 

اجلدول 91: بيانات الهجرة لكل دولة

�عدد املهاجرين الدوليني
في الدولة )2010(

عدد الالجئني في الدولة )2008(
%  للكثافة السكانية األجنبية

)2010(
املتوسط السنوي الصافي للهجرة 

)2010 – 2005(

-1.92,000..14,000جزر القمر

..114,0009,20012.8جيبوتي

-23,0001,8000.250,000الصومال

753,000181,6001.727,000السودان  

-518,000140,2002.227,000اليمن

املرجع: اللوحة احلائطية ملعدالت الهجرة الدولية - إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة 2009 

اجلدول 92 : تلقي املساعدات اإلمنائية الرسمية والتحويالت املالية في دول اجلنوب العربي، بيانات 2009 

الدولة
صافي املساعدات اإلمنائية 

�الرسمية
 )بالقيمة احلالية للدوالر(

�تدفقات التحويالت املالية
)مليون دوالر(

�التحويالت املالية
)% من إجمالي الناجت احمللي(

50,670,000جزر القمر

162,170,0004,276,3663.1جيبوتي

661,650,000الصومال

2,288,890,0002,106,143,4553.9السودان  

499,690,0001,160,000,0004.4اليمن

املرجع: مؤشرات التنمية بالبنك الدولي 
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الهجرة الداخلية الهجرة اخلارجية 

معدالت املهاجرين الدولة 
كنسبة من السكان

معدالت املهاجرين أبرز الوجهات 
الالجئون كنسبة من املهاجرين كنسبة من السكان

أبرز الدول املصدرة 

5.60 جزر القمر
فرنسا، مدغشقر، تنزانيا، مصر، الواليات 
املتحدة، اململكة املتحدة، أملانيا، بلجيكا، 

كندا، والبحرين
مدغشقر، مايوت، فرنسا، تنزانيا20

1.50 جيبوتي
فرنسا، إثيوبيا، كندا، مصر، اململكة املتحدة، 

الواليات املتحدة، بلجيكا، أملانيا، أستراليا، 
إيطاليا

الصومال، إثيوبيا، اليمن137

8.70 الصومال
إثيوبيا، اململكة املتحدة، الواليات املتحدة، 
اليمن، جيبوتي، كينيا، مصر، السعودية، 

كندا، السويد
غير متوفرة 0.23

2.20 السودان  
السعودية، أوغندا، اليمن، كينيا، الواليات 
املتحدة، التشاد، اإلمارات، أستراليا، األردن، 

كندا. 
1.727.8

أريتريا، إثيوبيا، التشاد، نيجيريا، مصر، 
اليمن، الهند، الضفة الغربية وقطاع 

غزة، الصومال

4.70 اليمن
السعودية، اإلمارات، إسرائيل، األردن، اململكة 

املتحدة، الضفة الغربية وقطاع غزة، 
السودان، أملانيا، فرنسا

2.120.6
السودان، الصومال، مصر، العراق، 
الضفة الغربية وقطاع غزة، سوريا

املرجع: البنك الدولي، كتاب حقائق الهجرة والتحويالت املالية

اجلدول 93 : معدالت الهجرة الداخلية واخلارجية والدول 

الهوامش

ما لم يشار على وجه التحديد إلى بيانات من شمال أو . 1
جنوب السودان، فإن جميع البيانات الواردة في هذا الفصل 

في السودان تشير إلى الدولة املوحدة سابقا.
األمم املتحدة - ديسا )2009(. التوقعات السكانية العاملية: . 2

تنقيح 2008، نيويورك 
األمم املتحدة - ديسا )2011(. التوقعات السكانية العاملية: . 3

تنقيح 2010 نيويورك 
شعبة السكان التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية . 4

واالجتماعية التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة، 
التوقعات السكانية العاملية: تنقيح عام 2008 وآفاق 

التحضر في العالم: تنقيح عام 2009
األمم املتحدة - ديسا )2010(. آفاق التحضر في العالم: . 5

تنقيح عام 2009 نيويورك 
موسوعة بريتانيكا. )2011(. جيبوتي. شيكاغو: موسوعة . 6

بريتانيكا.
األمم املتحدة - ديسا )2010(. آفاق التحضر في العالم: . 7

تنقيح عام 2009 نيويورك 
البنك الدولي. مشروع احلد من الفقر في جيبوتي. وثيقة . 8

املشروع اخلاصة باملنحة اإلضافية املقترحة. مايو 2010 
احتاد جزر القمر وصندوق النقد الدولي - إستراتيجية احلد . 9

من الفقر وحتقيق النمو في جزر القمر. 2010
برنامج األمم املتحدة للبيئة )2007(، السودان: تقييم . 10

مرحلة ما بعد انتهاء الصراع، ص. 122 
جي إي، التياب، )2003(، حالة مدينة اخلرطوم، السودان، . 11

ص. 2-1 
برنامج األمم املتحدة للبيئة )2007(، السودان: تقييم . 12

مرحلة ما بعد انتهاء الصراع، ص. 122 
برنامج األمم املتحدة للبيئة )2007(، السودان: تقييم . 13

مرحلة ما بعد انتهاء الصراع، ص. 122 
برنامج املوئل. )2011(. تقرير خلفية عن حالة املدن: . 14

السودان. نيروبي: برنامج املوئل. 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية في . 15

الصومال لعام 2001، ص. 142 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي / البنك الدولي )2006(، . 16

التقييم املشترك الحتياجات الصومال: التقرير اخلاص 
بالبنية التحتية

حملة عن العمليات القطرية للمفوضية العليا لشؤون . 17
الالجئني - الصومال

موروكا، أي، " حملة أيام صحة الطفل تصل إلى اجملتمعات . 18
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اتخذ العالم العربي دوراً هاماً للغاية في تاريخ عمليات التحضر، حيث تشكل هذه املنطقة منشأ احلضارة املدنية والتي شهدت أيضاً تداول املسائل احلضرية على 
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تتميز املناطق احلضرية في العالم العربي بأفضل مستويات األمان، وبالرغم من ذلك، فهنالك العديد من التحديات االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية الصعبة 
التي تواجهها هذه املدن. من جانب آخر، فإن اعتماد املبادئ الدميقراطية الغربية ال يزال صعباً في املنطقة، وذلك في ضوء املعايير املركزية التي تتسم بها األنظمة 
اإلدارية العربية. عدا عن ذلك، ثمة حتديات كبيرة ومماثلة والتي تطرحها مسائل توفر موارد املياه والغذاء – وبخاصة على مستوى املناطق احلضرية- حيث أن مستوى 

األمن املستقبلي لكلتا هاتني السلعتني في املستقبل قد يشكل أحد أبرز اخملاطر التي ستواجه مظاهر االستقرار االجتماعي في بعض الدول العربية.    

كما يتعني على املنطقة أيضاً استيعاب أعداد كبيرة من تدفقات املهاجرين في املناطق احلضرية، والتي كانت تنشأ فيما مضى نتيجة الهجرة الريفية احلضرية، 
ولكن هذه املسألة قد باتت تنحصر في الوقت احلاضر ضمن نطاق الدول العربية األقل منواً. وقد حتولت عمليات الهجرة إلى مسألة دولية والتي تعد ذات تأثيرات 
مباشرة على عمليات التنمية احلضرية في شتى أنحاء العالم العربي، سواء كانت هجرة ألسباب اقتصادية من الدول اآلسيوية ودول عربية أخرى إلى دول اخلليج 
النفطية، أو هجرة من الدول اإلفريقية الواقعة جنوب الصحراء إلى دول املغرب العربي على أمل التمكن من السفر إلى دول االحتاد األوروبي، أو الهجرة بعيداً عن 

أشكال النزاع والتدهور البيئي الناشئة في املنطقة العربية، أو عمليات الهجرة الداخلية كما هو احلال في السودان. 

إن التحدي األبرز أمام حكومات الدول العربية يتمثل في إعادة صياغة السياسات االجتماعية واحلضرية من أجل حتقيق مظاهر النمو االقتصادي املستدام وتوفير 
الظروف املعيشية الالئقة للكثافة السكانية املتزايدة في املناطق احلضرية، وبخاصة من الشباب والفقراء. بيد أن مواجهة مظاهر التحضر واحلداثة ال تعد ممكنة 
إال من جانب املنطقة بحد ذاتها، بينما ستساهم النتائج املتمخضة عن السياسات الرامية لتحسني أشكال التكامل بني الدول العربية وضمن االقتصاد العاملي 

أيضاً في حتديد مستقبلها.




