مدن عربي ٍة أكثر إنساني ٍة ومالئم ٍة لألطفال واليافعين
نحو تطوير ٍ
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د .جمال محمود حامد
رئيس قسم التخطيط العمراني والتصميم الحضري
ونائب عميد كلية العمارة  ،جامعة الخرطوم ،السودان.

ملخص
تالشت فى المدن العربية الجديدة ،وفى االمتدادات الحديثة من المدن القديمة ،الحارة التقليدية التى كانت وعاء لعالقات
اجتماعية حميمة بين سكانھا ،والتى كانت تتيح لألطفال مكانا أمنا للعب والحركة على مرأى من سكان الحارة .وبتالشى
الحارة التقليدية فقدت العديد من مظاھر التآلف االجتماعى والنواحى اإلنسانية فى المدن العربية .وبصفة عامة ،يمكننا
القول أن الغالبية العظمى من األحياء السكنية الحديثة فى المدن العربية ليست صديقة لألطفال ،نظرا لسيادة السيارات فيھا،
ونظرا ألن مصمميھا لم يضعوا احتياجات األطفال للعب والتواصل االجتماعى األمن فى االعتبار عند تخطيط تلك
األحياء ،وبالتالى فإن األطفال ،الذين يشكلون غالبية السكان فى المجتمعات العربية ،ھم أكثر المتضررين من غياب السمة
اإلنسانية فى المدينة المعاصرة ،حيث اقتصر مجال حركتھم فى نطاق ضيق ال يتعدى المدرسة والبيت فى أغلب األحيان،
وربما الحديقة العامة ومنازل األقارب واألصدقاء فى عطلة نھاية األسبوع .وبذلك يحرم األطفال من حقھم الفطرى فى
اللعب الحر ،واستكشاف األشياء من حولھم ،وبناء الصداقات والعالقات اإلنسانية.
يھدف ھذا البحث إلى استعراض احتياجات األطفال فى المدن ،من منطلق حقوق األطفال التى نصت عليھا الشرائع
والمواثيق الدولية ،ومن منطلق احتياجاتھم النفسية والروحية والطبيعية .كذلك يناقش البحث خصائص البيئة العمرانية
المالئمة لألطفال ،ويستعرض بعض الدراسات واألطر الفكرية المھمة التى تتناول ذلك .كما يستعرض البحث أيضا نماذج
مختارة من بعض المدن األوربية التى سعت بجدية لتحقيق األبعاد اإلنسانية فى أرجائھا .وفى مقابل ذلك يقدم البحث
استعراضا سريعا لواقع المدن العربية ،والمظاھر التى تشير إلى غياب السمة اإلنسانية فيھا ،ويقدم بعض الموجھات
والمقترحات من أجل إعادة تلك الصبغة اإلنسانية ،وجعل المدن العربية أكثر مالءمة لمعيشة األطفال واليافعين ،إذ أن
المدينة الصديقة لألطفال ھى مدينة صديقة للجميع ،وتحقق العديد من المكاسب االجتماعية والبيئية واالقتصادية للمجتمع
المحلى ككل.

 ١مقدمة
على الرغم من الفوائد الكبيرة التي يحققھا استخدام السيارات والمركبات  ،والت ي تزاي د اس تخدامھا من ذ النص ف
الث اني م ن الق رن العش رين  ،إالّ أن االس تخدام غي ر المرّ ش د لھ ا يتس بب ف ي العدي د م ن المش كالت البيئي ة
واالقتصادية واالجتماعية  .فعلى نطاق المجاورة السكنية مثالً ،تنقل السيارات البش ر ف ي س ھول ٍة ويس ٍر ك ٌل م ن
أمام منزله إلى الجھة التي يقصدھا .إالّ أن كثافة تواجد السيارات في المجاورات الس كنية  ،وانطالقھ ا بس رعات
ب أو حسي ٍ
كبيرة بدون رقي ٍ
ب  ،يتسبب في حوادث مرورية خطيرة  ،وأحيانا ً مميتة  ،تزايدت وتيرتھ ا ف ي الم دن
ً
العربية )
وخاصة الخليجية منھا( في السنوات األخي رة .فوفق ا ً إلحص ائية )اللجن ة الوطني ة لس المة الم رور( ف ي
المملكة العربية السعودية ،بلغ عدد الوفيات من الحوادث المرورية خالل الفت رة فبراي ر  ٢٠٠٤ـ فبراي ر ٢٠٠٥
نحو  ٥١٧٩ضحية ،أي بمعدّل قتيل ك ل س اعة ونص ف تقريب ا ً  .كم ا بل غ ع دد المص ابين نح و  ٣٥أل ف مص ابا ً
بي نھم إص ابات جس يمة وإعاق ات دائم ة ،وبل غ ع دد الح وادث  ٣٠٠أل ف ح ادث خ الل ع ام ٢٠٠٥م )مرك ز
اإلمارات للدراسات واإلعالم  ،مارس  .(٢٠٠٧وقدّرت دراسة حكومية سعودية الخسائر الناتج ة ع ن الح وادث
المرورية في المملكة العربية السعودية سنويا ً بنحو  ١٣مليار ﷼ سعودي )  ٣,٦مليار دوالر ( تشمل تقديرات
لخسائر الوفيات واإلصابات والتلفيات  .أمّا في دولة قطر ،فإن حوادث الط رق تكل ف االقتص اد ال وطني ح والي
 ٢٧٥مليون دوالر سنوياً ،تعادل حوالي  %٣من الناتج الوطني؛ وبلغت تكلفة حوادث المرور في مصر حوالي
مليار دوالر خالل عام ٢٠٠٦؛ وفي سوريا حوالي  ٣٨مليون دوالر س نويا ً؛ وف ي األردن تبل غ الخس ائر ح والي
 ١٠٠٠دوالر يوميا ً ويقع حادث مروري كل خمس دقائق ) ، Arabian Business.comديسمبر .(٢٠٠٧
 ١ﹸﻗﺩﻤﺕ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻨﺩﻭﺓ "ﻨﺤﻭ ﻤﺩﻥ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺼﺩﻴﻘﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ  .ﺩﻭﺭ ﺃﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ

" الرياض ،المملكة العربية السعودية ١٩ - ١٧ ،مايو ٢٠٠٨م.
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