نشرة دورية تصدرها مؤسسة جائزة منظمة املدن العربية العدد ( )54ابريل 2015م
برعاية وحضور سعادة وزير البلدية

كلمة التحرير

مؤسسة اجلائزة جتري استعداداتها
حلفل توزيع جوائز الدورة الثانية عشرة

العد التنازلي لتوزيع اجلوائز
حتتفل مؤسسة اجلائزة مطلع يونيو القادم
بتوزيع جوائز الدورة الثانية عشرة جلائزة
منظمة املدن العربية عن جوائز صحة البيئة
وجوائز تقنية املعلومات على الفائزين من املدن
واألفراد حبضور عدد كبري من املدعوين من داخل
وخارج دولة قطر.
وتتزامن احتفاالت هذه الدورة مع انعقاد اجتماع
اهليئة االستشارية العليا ملنظمة املدن العربية
ألول مرة يف مدينة الدوحة  ،وهي هيئة خمتارة
من كبار الشخصيات العربية ذات االهتمام بشأن
املدينة العربية مما يعطي املناسبة ٌبعدا متميزاً
من حيث االهتمام واملتابعة.
آملني أن تكون تلك االحتفالية مناسبة طيبة
إلثراء التجارب وتبادل األفكار.

أسرة التحرير

جيري العمل على قدم وساق مبؤسسة جائزة منظمة املدن
العربية للتحضري لالحتفال بتوزيع جوائز الدورة الثانية عشرة
جلائزة منظمة املدن العربية املزمع عقده مبدينة الدوحة يف
األول من يونيو القادم.
ٌيقام احلفل برعاية وحضور سعادة الشيخ عبدالرمحن بن خليفة
آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني  ،الرئيس األعلى
للجائزة  ،وعدد من كبار املسؤولني باملدن العربية والفائزين
جبوائز هذه الدورة من املدن والشخصيات العربية.
فقد بدأت مؤسسة اجلائزة يف إجراءات تشكيل اللجان اليت
ستشرف على فعاليات االحتفال وتوجيه الدعوات للفائزين للحضور  ،والتجهيز لفعاليات
االحتفال والدروع والشهادات اليت سيقوم سعادة الوزير بتوزيعها على الفائزين وبعض املشاركني
والشركات الداعمة ،كما جيري التحضري ملعرض أعمال الفائزين الذي سيتم إقامته على هامش
االحتفال بتوزيع اجلوائز.
هذا  ،وقد أعدت مؤسسة اجلائزة العديد من إصداراتها ومطبوعاتها اإلعالمية املتنوعة واليت
سيتم توزيعها على احلضور واملشاركني  ،واليت تتضمن أبرز أنشطة وفعاليات مؤسسة اجلائزة
وأيض ًا سلسلة الكتب الوثائقية لرتشيحات املدن العربية للجوائز املختلفة.

ألول مرة :

اهليئة االستشارية العليا للمنظمة جتتمع بالدوحة

رحب املهندس حممد أمحد السيد مدير بلدية الدوحة  ،رئيس املؤمتر العام
السادس عشر ملنظمة املدن العربية ورئيس جملس أمناء مؤسسة اجلائزة باستضافة
اجتماع اهليئة االستشارية العليا للمنظمة  ،على هامش احتفالية اجلائزة بتوزيع
اجلوائز على الفائزين بدورتها الثانية عشرة يف األول من يونيو 2015م.
جاء ذلك خالل الزيارة القصرية اليت قام بها وفد اجلائزة إىل مقر
األمانة العامة للمنظمة بالكويت يف اخلامس والعشرين من مارس
املاضي  ،حيث تطرق االجتماع إىل عدة موضوعات ومقرتحات بشأن
املؤمتر العام السابع عشر وحماوره وتقارير اللجان وما انتهت إليه من
توصيات  ،وكذلك استثمار الشراكات اإلقليمية والدولية اليت عقدتها
املنظمة مع منظمات واحتادات إقليمية ودولية.
كما استمع احلضور إىل تقرير وفد األمانة يف زيارته إىل قسنطينة اجلزائرية
واستعدادات املدينة املضيفة لعقد املؤمتر العام السابع عشر للمنظمة يف عام 2016م
 ،وترحيبها باستضافة أعمال املؤمتر والدورة الثالثة واخلمسني للمكتب الدائم.
يذكر إنها املرة األوىل اليت تستضيف فيها مدينة الدوحة اجتماعات اهليئة
االستشارية العليا للمنظمة  ،حيث درجت العادة على عقد اجتماعات اهليئة
االستشارية مبقر املنظمة يف مدينة الكويت.

أمساء الفائزين جبوائز الدورة الثانية عشرة من املدن والشخصيات العربية

عقدت هيئة التحكيم للدورة الثانية عشر جلائزة منظمة املدن العربية بتاريخ 2015/3/5م مؤمتراً صحفي ًا مبقر مؤسسة جائزة منظمة املدن العربية مبدينة الدوحة  ،مت خالله إعالن أمساء املدن والشخصيات العربية الفائزين
جبوائز الدورة الثانية عشرة واليت تشمل جوائز صحة البيئة وجوائز تقنية املعلومات  ،وذلك حبضور أعضاء هيئة التحكيم واللجنة التحضريية وأعضاء وفد األمانة العامة ملنظمة املدن العربية وعدد من املختصني واملهتمني.
يف بداية املؤمتر الصحفي  ،رحب املهندس حممد أمحد السيد رئيس جملس أمناء اجلائزة باحلضور ونقل إليهم حتيات سعادة الشيخ عبدالرمحن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني  ،الرئيس األعلى للجائزة  ،كما
تقدم بالشكر ألعضاء هيئة التحكيم على ما بذلوه من جهد متواصل على مدى ثالثة أيام يف دراسة وتقييم الرتشيحات املتنافسة على جوائز هذه الدورة وعددها ( )58ترشيح ًا شاركت بها العديد من املدن والشخصيات العربية.
كما شكر أعضاء اللجنة التحضريية للجوائز  ،واليت قامت بفرز وتصنيف الرتشيحات وإعداد التقرير الفين الذي مت رفعه إىل هيئة التحكيم لالسرتشاد به مع ملفات الرتشيح األصلي واخلروج بالنتائج النهائية وإعالن الفائزين.
بعد ذلك أعلن الدكتور عيسى حممد عبداللطيف رئيس هيئة التحكيم أمساء الفائزين  ..وكانت النتائج كالتالي:

أو ًال :جوائز صحة البيئة:

ثاني ًا :جوائز تقنية املعلومات:

املركز األول :مدينة اجلبيل الصناعية  -اململكة العربية السعودية .
املركز الثاني :مدينة عمان  -اململكة األردنية اهلامشية .
املركز الثالث :مدينة رام اهلل – دولة فلسطني .

املركز األول :مدينة الطائف  -اخلدمات اإللكرتونية ألمانة الطائف  -اململكة العربية السعودية.
املركز الثاني :مدينة الدوحة  -اخلدمات اإللكرتونية لوزارة البلدية والتخطيط العمراني -دولة قطر.
املركز الثالث :مدينة اإلحساء  -تطبيق  iHASAاملتكامل .
كما منحت هيئة التحكيم شهادة تقدير ملدينة خان يونس دولة فلسطني عن (تطبيق خدمات اإللكرتونية داخلية
لبلدية خان يونس).

املركز األول :مدينة الدمام  -اململكة العربية السعودية.
املركز الثاني :مدينة العيون  -اململكة املغربية .

جائزة أفضل خدمة إلكرتونية :

جائزة داعية البيئة :

جائزة خبري املعلوماتية :

جائزة التطبيق املتكامل:

جائزة الوعي البيئي:

جائزة السالمة البيئية:

املركز األول :مدينة املنامة – مملكة البحرين  -خدمة إصدار رخص البناء.

املركز األول :السيد /أمحد حسني عبدالرمحن املطوع  -دولة قطر.
املركز الثاني :السيد /أيوب أبو دية  -اململكة األردنية اهلامشية.
املركز الثالث (مكرر)  :السيد /محزة عبداملطلب عبدالرمحن احمليسن  -اململكة األردنية اهلامشية.

مدير العالقات العامة
مبنظمة املدن العربية
يزور مؤسسة اجلائزة

املؤسسات والشركات الوطنية
تبدي رغبتها يف رعاية
فعاليات اجلائزة
يف إطار املشاركة اجملتمعية  ،أبدت العديد من
شركات ومؤسسات القطاع اخلاص رغبتها يف رعاية
فعاليات مؤسسة اجلائزة  ،خاصة حفل توزيع
جوائز الدورة الثانية عشرة مطلع يونيو القادم.
وقد أشاد املهندس حممد أمحد السيد رئيس
جملس أمناء مؤسسة اجلائزة بهذه املبادرة
الطيبة اليت تؤكد مدى تفاعل وارتباط القطاع
اخلاص باملشاريع اليت ختدم اجملتمع.

على هامش زيارة خاصة قام بها ملدينة الدوحة
مؤخراً  ،حرص السيد /إبراهيم اإلبراهيم مدير
العالقات العامة مبنظمة املدن العربية على زيارة
مقر مؤسسة جائزة منظمة املدن العربية  ،وكان
يف استقباله السيد /يعقوب املاس مدير مؤسسة
اجلائزة وبعض موظفي املؤسسة.

املركز الثاني :الدكتورة  /أروى بنت يوسف األعمى – اململكة العربية السعودية.
جدير بالذكر إن هيئة حتكيم اجلوائز للدورة الثانية عشرة  ،كانت قد تشكلت برئاسة الدكتور عيسى حممد عبد
اللطيف ( السودان) وعضوية كل من :الدكتور صاحل عبد اهلل السلوقي (ليبيا)  ،الدكتور جاسر احلربش ( اململكة
العربية السعودية) ،واملهندس وضاح مشه (اململكة األردنية اهلامشية) (مقرراً).

املهندس حممد السيد يشيد بدعم ومساندة
سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني
أشاد املهندس حممد أمحد السيد رئيس جملس
أمناء مؤسسة اجلائزة بالدعم واملساندة اليت
يوليها سعادة الشيخ عبدالرمحن بن خليفة آل
ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني  ،الرئيس
األعلى للجائزة  ،لفعاليات وأنشطة اجلائزة.
وأشار املهندس السيد إىل االستعدادات اليت جتري
حالي ًا حلفل توزيع جوائز الدورة الثانية عشرة
واليت تشمل جوائز صحة البيئة وجوائز تقنية
املعلومات يف يونيو القادم حتت رعاية وحبضور
سعادة الوزير مما يعطي الفعاليات زمخها
االحتفالي وأهميتها تقديراً وتكرمي ًا للشخصيات
العربية اليت سوف حتضر هذه الفعاليات.

•رئيس جملس األمنــاء  :م.حممد أمحد السيد
•مدير مؤسسة اجلائزة  :أ  .يعقوب يوسف املاس

