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 ـ تقديم

 من أجل جيل جديد من المدن
دورة  7777مارس  78و 77المنعقدة حول استراتيجيات التنمية الحضرية يومي  أطلقت قمة برشلونة 

 المنقحة باآلليات و األدوات الحاليةأثبتت التجارب القديمة  ولقد جديدة للتخطيط الحضري االستراتيجي.
. إن صياغة واعد عبر صناع القرار عن حاجاتهم و تطلعاتهم لمستقبل حضري إذ ضرورة مقاربة جديدة 

 لخصوصيات المدن المتوسطية مطلب شرعي يجب تلبيته و مرافقته. في هذا الميدان اربة و أداة مناسبتينمق
نفسا جديدا و بعثت التحوالت االجتماعية و االقتصادية و السياسية الجارية في جنوب و شرق المتوسط  إن

يجب ان يدعم تنفيذ التنمية  و لهذاإرادة قوية للمشاركة في صنع القرار و صياغة السياسات الحضرية. 
ريع للظروف االقتصادية الظرفية التطور السإن إذ المواطنين للسياسات العمومية.  امتالكالحضرية للمدن 

 .بكثرة الهيكلية تدفع المدن إلى التموقع في سياق العولمة لتحسين قدرتها التنافسية و خلق مناصب شغل و
لمتوسط تفكيرا جديدا حول طريقة تخطيط المدن اليوم للتقليل من أثر التغير المناخي في ا كذلك يستدعي 

 هشاشتها على المدى الطويل.
و  رؤية مشتركة لمنطقة المتوسط بوضعيقوم التخطيط الحضري االستراتيجي المتكامل وفي هذا الصدد  

ياسات العمومية الس وتكامل تالقي مما يمكنتكييفها مع الظروف الوطنية و المحلية محترمة تنوع األوضاع 
)    المتوسطيضع مركز اإلدماج في المتوسط بالتعاون مع شبكة مدن  اإلطارو في هذا الحضرية. 

Medcités   .توفر هذه و (  أسس الحوار الجديد مع  صناع القرار للضفتين الجنوبية و الشرقية للمتوسط
و  يتطلب تفكيرا مستمرا . هذا العملالمدينةالشراكة المبتكرة قاعدة معلومات و تبادل الخبرات في خدمة 

 . عمال دؤوبا
ووكاالت جه إلى الفاعلين في المدينة لهذه التطورات. و هو مو مرآةيراد من هذا الدليل المنهجي أن يكون 

 الذين يريدون تحقيق استراتيجيات تنمية المدن في هذه المنطقة. الدوليين التنمية و المانحين

 

 

 ماتس كارلسن

 ر المركزمدي

 من أجل االندماج المتوسطي
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 ـ ملخص تنفيذي

و تنفيذ أوضع بيمثل هذا الدليل أداة عمل موجهة إلى جميع الفاعلين الذين يقومون أو ينوون القيام 
و  إستراتيجية تنمية المدينة. فهو يتوجه في المقام األول إلى أصحاب القرار )السلطات المحلية واإلدارات 

المسؤولين المعنيين في الحكومات المركزية والمسيرين و تقنيي المدينة( و كذلك شركائهم )المجتمع المدني 
اء و الجمعيات المهنية و الجامعية الخ( و والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية و جمعيات األحي

 المنظمات الدولية التي يمكن أن تقدم المساعدة والدعم.
 
 .سياق الدليل1

تم إعداد هذا الدليل بعد المؤتمر الذي انعقد في برشلونة حول استراتيجيات التنمية الحضرية في منطقة 
وقد (. http://www.csp2011bcn.org) 1144مارس  41و  41يومي البحر األبيض المتوسط 

      -تخطيط استراتيجي  وضع خاصة المدن التي باشرت  -المؤتمر ممثلي معظم بلدان المنطقة  هذا جمع
)البنك الدولي و مركز االندماج المتوسطي و شبكة  الملمة بالموضوعو كذا وكاالت التنمية و هيئات التعاون 

وق الفرنسي لإليداع وتحالف المدن، الخ.(. كما سمحت بالوقوف ( و الصندMedcitiesمدن المتوسط ) 
على الجهود المبذولة من طرف مدن المنطقة و النتائج المحققة و كذا الصعوبات التي تواجهها العديد من 

، المدن و البلدان السيما فيما يتعلق بنقص الوسائل البشرية المتاحة و حداثة ممارسة إستراتيجية تنمية المدن
 أوصى المؤتمر في بيانه الختامي بما يلي : ،أخدا بعين االعتبار لهذه المعطياتو 

" إنشاء برنامج واسع لمساعدة مدن دول المتوسط من أجل تلبية طلبات مواطنيها و تطوير نظم لرسم رؤية 
 المدينة المراد تخطيطها و تنفيذها بمشاركة قوية للفاعلين و األطراف المعنية للمدن"

 

 الدليل. هدف 2
يسعى هذا الدليل للمساهمة في تحقيق هذا الهدف المزدوج باقتراح نهج تدريجي يسمح بترجمة المفاهيم 
النظرية المتعلقة باستراتيجيات تنمية المدن ) إس.ت.م.( إلى ممارسات ملموسة و إجراءات فعلية  مع 

و هذا  وب وشرق المتوسطمدن جنبالتمسك بضرورة مراعاة واقع المنطقة واألوضاع والظروف الخاصة 
فالدليل  .الدليل أداة عملية تتناول كل مرحلة على حدة مع األخذ في االعتبار ضرورة اتباع نهج متماسك

اصة تذكير سريع لتطور مفهوم التخطيط الحضري و لمحة عامة خ( يقترح أيضا تطويرات تحليلية وجيزة
مراحل و، (في الفصل التمهيدي ظهورها في بلدان جنوب وشرق المتوسط ظروفأسس اس.ت.م. و  عن

 كذلك تسمحو محددة تصف مختلف المهام التي يتعين القيام بها و األهداف التي يجب تحقيقها في كل مرحلة.
العديد من الجداول و المخططات بتوضيح و إبراز المسائل الخاصة والجوانب الهامة و كذا الصعوبات 

 تجنبها. الواجب
 
 . تنظيم الدليل3

ين، يعرض األول المراحل الست المتسلسلة الضرورية إلعداد ئالتمييز بين جز فقد تم استعمال الدليل لتسهيل
يجب تنفيذها على امتداد عملية إنجاز و  مرافقةأنشطة  ةيعرض ثالثفو استدامة اس.ت.م. أما الجزء الثاني 

 تنفيذ اس.ت.م.
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 اس.ت.م.المراحل المتسلسلة لـ  1..3
 تنفيذ اس.ت.م.  و  خصص قسم لكل مرحلة من المراحل الست المتسلسلة في إعداد

، مرحلة مخصصة لتهيئة ظروف نجاح كل عملية اإلعداد و التي يتم من  تحضير إطالق اس.ت.م (4
 خاللها التأكيد على التزام المسؤولين المحليين والمشاركة النشطة للفاعلين في إدارة العملية؛

الموجهين إلعداد تشخيص عام و معاينة دقيقة لحالة   التشاركي إعداد معاينة الوضع و التشخيص (1
 ط قوتها وضعفها؛المدينة وإبراز نقا

للسماح لجميع األطراف المعنية بالتعبير بصفة مشتركة عن رؤيتهم  تطوير الرؤية اإلستراتيجية (3
 للمدينة في المدى الطويل؛

الرؤية  بتحقيقجهات و األهداف العامة المشتركة التي تسمح وتو ال تحديد المحاور االستراتيجية (1
 االستراتيجية المعتمدة في المرحلة أعاله؛

. و ترجمة المحاور اإلستراتيجية لـ إس. ت. م. إلى برامج و مشاريع تحديد خطة عمل إس. ت. م (1
 موجهة للتنفيذ وتحديد المسؤوليات والموارد المالية ومدة تنفيذ كل برنامج أو مشروع، وأخيرا؛

ية . لتحويل الممارسة التحليلية لعملية اس.ت.م. إلى خطوة عملمتابعة و تقييم اس.ت.م ،تنفيذ (6
 أنشطة وإنجازات ملموسة .من خالل وتنفيذها 

و تحديدها من خالل أهدافها وسيرها. و قد أولي اهتمام خاص لتحديد خصوصيات يتم وصف كل مرحلة 
 االعتبار. نالمنطقة التي وجه إليها هذا الدليل و بالتالي أخذها بعي

 

 المرافقة. األنشطة 2. 3
  

الدليل قراءة لألنشطة المرافقة التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار أثناء سير متسلسلة يقترح مراحل التبعا لل
 العملية السيما:

و هو عملية امتالك تدريجي لممارسة إس.ت.م. وتنفيذها  إضفاء الطابع المؤسسي على إس.ت.م. .4
 على المستوى المحلي والوطني.

دينة لجمع الموارد المالية هي مجموعة إجراءات يجب أن تقوم بها الم رصد الوسائل المالية: .1
 الضرورية لتنفيذ خطة عمل إس.ت.م.

نشاط يجب أن يرافق كل العملية لتسهيل توعية السكان والفاعلون  وهو المخطط اإلعالمي .3
 الفاعلة. مومشاركته

 
 الملحقات  .4

للقارئ  تم إرفاق التقرير بملحقات عديدة إلكمال و توضيح المفاهيم و الخطوات المقترحة في الدليل. يمكن
أن يرجع إليها و يستفيد منها للحصول على تفاصيل الممارسات و أساليب التنظيم و األدوات و أمثلة على 

  نتائج أو تقارير مدن المنطقة.
ومن بين هذه الملحقات أمثلة على الوثائق التي يجب إعدادها )مثل: بطاقات المشاريع( و خطط عمل و 
رؤى و محاور استراتيجية وضعتها مدن المنطقة و جداول تبين ما يستحسن فعله و ما يجب تجنبه وكذلك 

ملية إس.ت.م يشرح معجم يتضمن المصطلحات األكثر استعماال في عو األجوبة على األسئلة المتداولة. 
 معانيها.
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ينبغي قراءة هذا الدليل بعناية و استعماله في كل مرحلة. إذ  ،إتباعهمثل أي وثيقة موجهة القتراح نهج يجب 
 و ضياع الوقت و األخطاء. السهو يقترح الخطوات و الحلول التي تمكن أن تجنب

الحلول  مستعمل الدليلأن كل مدينة أو بلد لديه خصوصياته فمن الممكن )بل من الموصى به( أن يكيف  بما 
العدد مع الظرف المحلي واضعا نصب عينيه هدف إس.ت.م. جيدة: إنتاج إستراتيجية تنمية مدينة تشرك 

إلى االستجابة ألهم تحديات  يهدفون و ة الطموح و الواقعي من الفاعلين المحفزين الذين يجمعون بين األكبر
ف شرائح السكان. سمحت الدراسة المتعلقة بتعبئة مختلو أسس ديمقراطية محلية حقيقية  بإرساءاليوم والغد 

بمالحظة الفوارق القائمة بين محتوى األدلة المتاحة منطقة بلدان جنوب وشرق المتوسط ببتقييم اس.ت.م. 
انفتاحها على جميع عمليات إس.ت.م. في العالم ومن أجل  بوالممارسات الميدانية. تعد معظم األدلة، بسب

االستجابة لتنوع أوضاع مدن 
المناطق المختلفة، أدوات جنيسة. 
فهي توفر بشكل خاص تدابير و 
أجهزة ذات بعد تقني قوي غالبا ما 
يبرر تلقائية جدوى إس.ت.م. عند 

"المكونات"  عدد من استيفاء
األساسية )اإلرادة السياسية 

ارة التقنية و الوسائل المالية(. والمه
بناء على هذا االفتراض، ساعدت 
هذه األدلة العديد من المدن على 
الشروع في تطبيق استراتيجيات 

كانت النتائج تنمية المدن و إن 
من مدينة إلى أخرى، ومن  مختلفة

 بلد إلى آخر. 

  ،بصفة عامة األساسية المذكورة أعاله "تالمكونا"يكمن أحد أسباب تنوع النتائج في عدم إمكانية استيفاء كل 
تواجه المدن ضعف المهارة التقنية وندرة الموارد المالية، إضافة إلى  ، في بلدان جنوب وشرق المتوسط

 .غياب االستقاللية المؤسساتية والمالية للمدن. إزاء الحكومات المركزية 

ستجابة لإلشكاليات العامة و المساعدة على معالجة انطالقا من هذه االعتبارات، يجب أن يتمكن الدليل من اال
 القضايا الخاصة. 

المراحل المختلفة لهذا اإلعداد بشكل  تقديمبحيث يجب عليه  لإلشكاليات العامة إلعداد اس.ت.م.، االستجابة
 األدلة و األعمال التي نشرت حول هذا الموضوع حتى اآلن. منتعليمي مستلهما 

و هي المرحلة التي غالبا ما تعالج بشكل  حاسمة للعملية أي تنفيذ اس.ت.م.، اإلسراع في إنجاز مرحلة
في مختلف األدلة. تبرز المالحظة التي تم إبداؤها على مستوى بلدان جنوب و شرق المتوسط،  أنه  مقتضب

 . هذه اإلستراتيجيات موضوعة إشكالية تنفيذ تبقىالتحكم في تصميم اس.ت.م.   رغم 

، أي أن تنفيذ اس.ت.م. يتطلب عددا من الشروط األساسية التي تفتقر إليها قضايا الخاصةإتاحة معالجة ال
. غير أن هذه البلدان تشهد تغييرات مؤسساتية سريعة، هذا ما ينذر أحيانا بلدان  جنوب وشرق المتوسط

احية ، من التقرير الدروس المستفادة، من نفالمحلية على المدى المتوسط. باستقاللية متنامية للجماعات 
المتعلق باستراتيجيات التنمية الحضرية في منطقة المتوسط بالنسبة إلى مؤتمر برشلونة، و من أعمال 
المؤتمر نفسه، من ناحية أخرى، تسمح بالتركيز، بالنسبة لكل مرحلة )أو محور ( من الدليل، على العناصر 
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لـ اس.ت.م.  الجهات الحضرية الفاعلة خالل إعدادهالبارزة المسجلة، فضال عن تلك التي أبرزتها ممارسة ا
هذا ما يسمح بتوضيح كيفية توصل الفاعلين الحضريين إلى تحقيق،  بشكل مختلف، بعض مراحل العملية و 

وقد عملية اس.ت.م.  عند إنطالقتخطيهم للصعاب و كذا التجديدات المضافة إلى ما كان مقررا  تم كيفية
ة لعملية اس.ت.م. و خصوصية االستراتيجيات المسجلة كذلك سير المؤسسات مقارنة الجوانب العام سمحت

و النواهي لتحقيق و تنفيذ ور( من الدليل تحدد الواجبات الحضرية، بعرض الئحة موجهة لكل مرحلة )أو مح
 اس.ت.م. 

 : يتضمن هذا التقرير فصال تمهيديا و جزأين متمايزين متكاملين و ملحقات
لمحة عامة عن أسس إس.ت.م. و ظروف ظهورها في بلدان جنوب وشرق المتوسطفصل تمهيدي يعطي  -
. 
جزء أول من الدليل يتناول األنشطة المتسلسلة التي تتدرج خطوة بخطوة في عملية إعداد إس.ت.م. و هذا  -

شأن "إعداد إطالق أس.ت.م."  و "إعداد معاينة الوضع والتشخيص التشاركي " و " تكوين الرؤية 
 راتيجية " و" تحديد المحاور اإلستراتيجية "  و " تحديد خطة عمل إس.ت.م." و " المتابعة والتقييم".اإلست

داد اس.ت.م. خاصة التي تتعلق عجزء ثان من الدليل يتناول األنشطة المرافقة التي تغطي كامل عملية إ-
اء الطابع المؤسسي على اس.ت.م. بتفعيل واستدامة العملية برمتها داخل المدينة. في هذا اإلطار نجد " إضف

 " و " تعبئة الوسائل المالية لتنفيذ اس.ت.م. " و " المخطط اإلعالمي".
 وثائق تسمح بتوضيح المقترحات الواردة في النص، ومراجع مفيدة تم إيرادها في الملحق. -
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 تنمية المدن،  إستراتيجية: ـ فصل تمهيدي

 في بلدان جنوب و شرق المتوسط هاتعريف و ظروف ظهور
 

قبل تناول مراحل إعداد و تنفيذ اس.ت.م.، يستهل الدليل بفصل تمهيدي يحفز على إعداد أداة تناسب المنطقة 
 و يذكر على وجه الخصوص بما يلي:

 إس.ت.م. ؛تحديد مفهوم إستراتيجية تنمية المدن و األسباب التي تبرر اللجوء إلى إعداد  -
 )التحديات و الظروف الخاصة( مقارنة بالمناطق األخرى؛خصوصيات منطقة جنوب وشرق المتوسط  -
 األهداف، المحتوى وطريقة استخدام الدليل. -
 
 مبادئ و أسس اس. ت. م. 1

شهدت عقود منتصف القرن الماضي خاصة الخمسينات و الستينات ذروة التخطيط الحضري على أساس 
في مجال تنظيم المدينة و  الحل األمثل، التي اعتبرت المجاليةللتنمية  المديريةإعداد و تكييف المخططات 

فكار الليبرالية الجديدة ، و حلما بعالم حضري جديد. ولكن منذ الثمانينات، عندما بدأت أالمتناسقتوسعها 
لم يكن يبلغ األهداف المسطرة  ،تهيمن، لوحظ تراجع في هذا النوع من التخطيط، ألنه، في كثير من األحيان

له بسبب تكلفة هذا اإلجراء بالنسبة للبلدان النامية من جهة، و اآلجال التي يفرضها إنشاء المخططات، من 
كلة الجادة ندرة تنفيذ هذه المخططات، حيث المدينة الحقيقية جهة أخرى. و ما يزيد في خطورة هذه المش

مخططات مشاريع و قوض المنظمغير الالحضري  التوسعحيث و التخطيط لها، و ليست التي تم التفكير 
 المدينة المراد تنظيمها.

 
 الدولي، الخ ..(دة للسكن، البنك كان لعمل المنظمات الدولية الرئيسية في المجال الحضري )األمم المتح

تأثير حاسم على تشكيل السياسات العامة الحضرية في البلدان المتقدمة و في البلدان السائرة في طريق 
النمو. اليوم تعد طريقة التفكير والتصرف في المجال الحضري نتيجة تراكمية لعملية تفكير و عمل دام ثالثة 

و احل تظهر في مدن البلدان النامية التحول التدريجي عقود. من خالل هذه الخطوة يمكننا أن نميز ثالث مر
قطاعية موجهة حصريا نحو عالج المشاكل الحضرية )األحياء الفقيرة، والبنية التحتية،  ذلك من مقاربة

مقاربة  ة من جهة، و تعتبرها كيانا )وفقوالفقر الحضري الخ.( إلى مقاربة تنظر إلى المدينة  بطريقة إيجابي
( من الواجب دراستها ومعالجتها عن طريق إجراء تحليل نقاط الضعف كمنظومة متكاملة تعتبر المدينة

ونقاط القوة والفرص المتاحة لها من جهة أخرى، مع التأكيد على الدور األساسي لجميع الفاعلين المكونين 
 للمدينة. هذه المقاربة تضع:

 ضرية.السلطات المحلية في خضم تصميم وتجسيد عملية التنمية الح -
مشاركة الفاعلين المحليين )المنتخبين والجمعيات والمواطنين العاديين، واإلدارات، الخ ...( شرطا ال غنى  -

 عنه لنجاح أي مشروع للتنمية الحضرية.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الصعيد الوطني والدولي كمفتاح تنفيذ خطط العمل الناجمة عن  -

 مشاريع التنمية الحضرية. 
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للمدينة. "إن إستراتيجية  و المجاليةاس.ت.م. طريقة أخرى لتناول مسألة التنمية االقتصادية واالجتماعية 
تنمية المدينة كخطة عمل تم وضعها و متابعتها من أجل نمو عادل للمدينة من خالل مشاركة الجميع، 

لمدينة ، ب( خطة لمستقبل ا تتكون عناصرها من:أ( رؤية جماعية  .ن مستوى معيشة جميع المواطنينيتحسل
مية التشغيل و الخدمات والبرامج المنتظمة و المستدامة عمل لتحسين الحكم والتسيير و زيادة االستثمار و تن

. )...( تركز اس.ت.م. على من خالل قيادة قادرة يةمن المتوقع أن تدير المدينة هذه العملوللحد من الفقر. 
تركز على المدينة كوحدة و عملية التغيير. )...( 

االستفادة وقدرتها  تبحث عما يزيد فيتحليل 
من الفرص التي يتيحها لها القصوى من قواها و 

المحيط من أجل تحسين قدرتها التنافسية و قدرتها 
على المقاومة، والمساهمة في التنمية اإلقليمية 

 . (4)والوطنية "
تكمل  اإلراديةو  المبتكرةمن خالل طبيعتها  

اس.ت.م. المقاربة التقليدية للتخطيط الحضري 
التي أظهرت حدودها في ظروف التحوالت 

عة التي تشهدها  المدن في كل من البلدان السري
 المتقدمة والبلدان السائرة في طريق النمو.

 
 تحفزبشكل عام، يمكن تلخيص العوامل التي 

المدينة على أن تعتمد مقاربة إس.ت.م. في خمس 
 نقاط:

تسمح بأن يكون  إن إس.ت.م. أداة قيادة  -1
للمسيرين المحليين رؤية واضحة لتطوير مدينتهم 

 و تجنيد الفاعلون العامة والخاصة لتبني هذه الرؤية.
توفر إمكانية إشراك جميع الفاعلين في المدينة للمساعدة بشكل أو بآخر في  إس.ت.م أداة تشاركية -2

 تطوير مدينتهم.
عة النطاق تسمح بتناول جميع الجوانب الحضرية: االقتصادية واسإس.ت.م أداة تنمية متعددة القطاعات  -3

 و السياسية واالجتماعية و البيئية الخ .
، و هي تحديدا معدة على مستوى إقليمي و إس.ت.م هي أكثر من خطة تنمية اقتصادية و اجتماعية -4

األدوات القانونية  ترتبط ارتباطا وثيقا بالتخطيط الحضري.  من خالل توجيهاتها الطويلة المدى تكمل
 .المجاليللتخطيط 

تسمح بوضع إجراءات قصيرة المدى في إطار إستراتيجية طويلة  اس.ت.م أداة للتخطيط االستراتيجي -9
 المدى. 

 
تصميم إس.ت.م و نوعية تنفيذها المرتبطة  كيفيةأعاله )لمدينة ما( على  ةيعتمد بلوغ األهداف المذكور

 .على المستويين الوطني و المحلي يةالحضر الحكامةمباشرة بمستوى 
 

______________________________ 
  2.صفحة  2004الينك األسيوي للتنمية " إستراتيجية التنمية لمكافحة الفقر"  (1)

“City Development Strategy to Reduce Poverty”, 2004, p 86 

 
 

 (؟)إس.ت.ح.( أو )إس.ت.م.

إستراتيجية التنمية الحضرية )إس.ت.ح.( و 

إستراتيجية تنمية المدن )إس.ت.م.( هما عبارتان 

مترادفتان و تدل كالهما على منهجية و سيرورة 

مكملة لغيرها من أدوات التخطيط الحضري التي 

تؤدي إلى تحديد منتوج أكثر شمولية يضمن 

. و و مجاليةللمدينة تنمية اقتصادية واجتماعية 

.م. هي المصطلح األكثر اعتمادا في إس.ت

األدبيات المتخصصة و في وثائق تحالف المدن. 

ليست عبارة إس.ت.م.  فإن. وخالفا لـ إس.ت.ح

 الوثائق التقليدية للتخطيط مرادفة ألسماء بعض

 الحضري
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  هااس.ت.م. في . خصائص و مميزات بلدان جنوب و شرق المتوسط و ظروف ظهور2
  

 . خصائص و مميزات المنطقة1. 2 
 

على غرار باقي دول العالم تزداد بلدان جنوب وشرق المتوسط تحضرا وهذا ما يخلق وضعيات يستوجب 
. تتطلب هذه العملية بدورها أن ال مركزية القرارات بالنسبة للمدن و البلدياتشكل ال مناص منه، بفيها، 

إلى المستقبل لضمان مستقبل أفضل  أنجع للحاضر و تطلع كفءتكون المدن والبلديات قادرة على تسيير 
لمواطنيها. و سيتم إقرار هذا التخطيط في مجمله بناء على خصائص كل مدينة و الميزات المشتركة في 

 على وجه الخصوص: نذكر منهاالمنطقة،  
 
 عريق. عمران قديم  و ثري بتاريخ 1. 1. 2
 

بالمعنى الحديث في هذه المنطقة، السيما في الجزء المعروف باسم "المشرق". و إلى جانب  ولدت المدينة
المنطقة غنية بالمدن التقليدية ف)دمشق، بغداد، حلب، القدس، الخليل، صور، الخ.(، ذات التاريخ القديم المدن 

و  تراثهاالمحافظة على تكفل من خالل عملية إس.ت.م. للتوفيق بين  أن ي تحتاج إلىأو المدن العتيقة الت
ورقة ثقافية ناجحة و كذا اقتصادية هامة )السياحة و  يعتبر. إن وجود هذه المدن عصرنتها في نفس الوقت

 مركز الحرف و الوظائف التقليدية والسكن، الخ.(
 
  مالئمة غير حضريةبنى تحتية و  متسارعة. وتيرة تحضر 2. 1. 2
 

الحضري لمدن المنطقة  المجاليتعرض 
شديدة نتيجة الرتفاع معدل التحضر،  اتلضغوط

وهذه النسبة المرتفعة تجعل مدن المنطقة مرتبة 
  . منفي الصف الثاني بعد مدن أمريكا الالثينية

مليون نسمة في منطقة الشرق األوسط  331بين 
مليون نسمة  481و شمال أفريقيا تعيش حوالي 

في المناطق الحضرية، و وفقا لتوقعات األمم 
 131المتحدة فإن عدد هوالء السكان سيصل 

نسمة سيسكنون  181منهم  1111مليون سنة 
المدن. هذا ما يترجم بـ "انفجار" حضري يخص 

المتوسطة الحجم أو الصغيرة  المدن الكبيرة و
مليون  411التي ينبغي أن تستقبل أكثر من 

نسمة إضافية في ما يزيد قليال عن عقد من 
 الزمن.

 
مسيرو  مستقبال تحدي الذي ينبغي أن يرفعهسيشكل الالخدمات الحضرية المناسبة و البنى التحتية،  توفيرإن 

الفوارق بالمناطق السكنية غير الرسمية و جيوب الفقر التي تعرفها  هذا التحدي يتعلق بتقليص و المدن.
 .في هذه التجمعات السكنية الصحية الهشة أصال الظروفمعظم مدن المنطقة و التي تزيد من تفاقم 

 

تعرف منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا أحد أكبر 

نسب نمو السكان في العالم. و سجلت هذه الزيادة في 

المناطق الحضرية، التي انتقلت فيها نسبة السكان من 

مكن أن يو  2000% عام 20إلى  0..1% سنة 12

% في  94. )بينما تمثل 2019% سنة 60 إلى تصل

  .الدول المتقدمة(

 .200البنك الدولي، التقرير القطاعي سبتمبر 
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 على السواحل ةالحضري انتشار المنظومة توجه قوي نحو .3. 1. 2
 

الحضرية  المراكز( لتحقيق التوازن في توزيع من خالل مخططات تهيئة األقاليمالمتكررة )رغم المحاوالت 
السكان في العديد من البلدان على المناطق الساحلية أو على  تمركزيستمر   ،األراضي الوطنية مجمل على

لى أقل من ٪ من السكان يعيشون ع51في الجزائر، على سبيل المثال، أكثر من فطول الشرائط الخصبة. 
ولد مشاكل بيئية كبيرة ه األوضاع تضر محصورا على طول نهر النيل. هذ. في مصر يظل التحالبالدسدس 

 لآلثار المحتملة لتغير المناخ. ،بشكل خطير ،عرض هذه المدنتو)التلوث البحري، تلوث األنهار( 
 
 حضري العقار البمشكل  ترتبطو األحياء الفقيرة  التمدن العشوائينسبة عالية من  .4. 1. 2
 

٪ من مجموع سكان 11نسبة السكان الذين يعيشون في األحياء الفقيرة في بعض الحاالت  تتجاوزيمكن أن 
. رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها بلدان المنطقة، فإن هذا الوضع لم يتحسن بشكل ملحوظ بعد، وال المدن

يرتبط و ل بالنسبة للفئات السكانية ذات الدخل األضعف. يزال يلقي بثقله على المناخ االجتماعي و التشغي
 هذا الواقع مباشرة بعدد معين من العوامل:

 عقار حضري مهيأ  بتكاليف معقولة لفئة السكان األكثر عوزا ؛غياب  -
 تسيير معقد و في بعض األحيان فاشل للعقار العمومي؛ -
الخاص الرسمي ساعد أيضا على دفع الناس نحو ارتفاع أسعار السكن الذي يمكن أن يوفره القطاع  -

األحياء الفقيرة التي تستمر في االنتشار في جميع أنحاء المنطقة، في الوقت الذي تستمر السياسات الحضرية 
 في رفض الزحف السكاني نحو المدن و إدماج المساحات غير الرسمية في التخطيط الرسمي؛

لصالح المحرومين الذين يجدون أنفسهم غالبا تحت رحمة سياسة تمويل اإلسكان و األراضي غياب  -
 متطلبات السوق التي ليست في متناول الفقراء على العموم؛

التي تجاهلت  فالمخططات الحضريةنقص الرؤية اإلستراتيجية للسياسات الوطنية إزاء التنمية الحضرية،  -
 .لهذا النوع من السكن ئمةلم تحاول إيجاد حلول داالعشوائية لفترة طويلة واقع األحياء 

 
و الديمقراطية المحليين و الدور الهامشي  ةماإلى تحسين الحك ةدفا. تأخر تنفيذ اإلصالحات اله9. 1. 2

 للمجتمع المدني 
 

إن الحكم المحلي أمر جوهري في تنمية المدينة لضمان المشاركة الحقيقية للسكان ومحاربة الفقر. فهو يكمل 
أيضا الحكم الراشد على المستوى المركزي من خالل مساعدة حسن سير المؤسسات المحلية. و تبقى 

المحاوالت الجارية في بعض دول المنطقة 
لتحسين الحكم المحلي خجولة و بصفة عامة 
 فالمنطقة متأخرة من حيث المركزية الصالحيات
والموارد التي تسمح للمدن التكفل بالمشاكل التي 
تواجهها. و يبقى الحكم المركزي إلى حد كبير 

 الشكل السائد في المنطقة.
 

المحافظ )الوالي( أكثر أهمية "هي أنظمة يعد فيها 
من رئيس البلدية ... و التي أثبتت محدوديتها في 

يوضح  (1) تسيير المحيط والمشاركة السياسية."
والذي يذكر بخصائص الحكم  -الجدول أعاله 

لحكم الراشد وفقا لبرنامج األمم المتحدة لالخصائص الثمانية 
 اإلنمائي:

 المشاركة -
 الشفافية -
 االستماع -
 اآلراءالبحث عن توافق  -
 اإلنصاف -
 فعالية وكفاءة -
 التقرير -

 الرؤية اإلستراتيجيةـ 
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العديد من المتطلبات التي يجب أن تؤخذ في االعتبار على المستوى المحلي للتسيير الفعال لـ  -الراشد 
 إس.ت.م. التي لم تستعد لها مدن المنطقة على وجه العموم.

 
الديمقراطية المحلية اآلن في جعل لتأخر في تطبيق الحكم المحلي الراشد، هذا االنتيجة الطبيعية المباشرة ل

صلب المناقشات التي تجري في بلدان المنطقة. في الوقت الذي يحرر فيه هذا الدليل، خلصت هذه 
صالحات )أو وعود بإصالحات( ستمكن ترجمتها الفعلية بلدان المنطقة باستدراك التأخير المناقشات إلى إ

 الكبير. في حاالت أخرى أخذت أشكاال من التجريح العنيف لهيمنة السلطات المركزية.
 

النتيجة الطبيعية الثانية لهذا التأخر هي تردد المجتمع المدني في المشاركة في شؤون المدينة. رغم بعض 
محاوالت المهمة، فالمقاربة التشاركية التي تقحم بشكل فعلي المنظمات التي تمثل مجموعات مختلفة من ال

 دورها في شؤون المدينة يبقى هامشيا جدا.فالمواطنين ال تزال ضعيفة نسبيا. أما فيما يخص تمثيل المرأة، 
 
  تكفل غير كاف  بقضية البيئة .2. 1. 2
 

تتميز المنطقة بشكل عام بعجز حاد في مجال الموارد المائية يصيب )أو سيصيب( غالبية المدن. وهذا 
المحرومة في الوصول إلى إمدادات موثوقة و منتظمة  الساكنةالوضع سيشدد الصعوبات التي تواجهها 

ة والتلوث، إذا ما تم عتبارات المتعلقة بنوعية المعيشاالوغير مكلفة من مياه الشرب. عالوة على ذلك إن 
األخذ بها رسميا في البرامج الوطنية، يتأخر الشعور بتأثيرها على المدن، و تظل قضايا قل ما تدرج في 

الشعبية باستثناء بعض منظمات المجتمع المدني. و أخيرا قضية تغير المناخ ال تظهر إال قليال  نشغاالتالا
 في المناقشات على المستوى المحلي.

 
 دينامكية اجتماعية تناقض الممارسات الجارية .6. 1. 2
 

ال يمكن الحديث عن خصوصيات المنطقة دون التذكير بظهور الدينامكية االجتماعية الفريدة التي شهدتها 
. هذه الحركات االحتجاجية، كانت سببا في تغييرات كبيرة في أنماط 1144معظم بلدان المنطقة منذ عام 

عما قويا تشكل بال شك دة. و الحكم و الممارسات الجارية و تنبئ بتغييرات أكثر عمقا في السنوات القادم
للفاعلين المحليين لتشجيعهم على إطالق مناقشات عميقة حول مستقبل مدينتهم، من خالل عمليات إس.ت.م. 

 بشكل صحيح. المنفذة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2010uaBi – ifeL anbrUr teteB ay tow eht no seitCi rabA ,منظمة األمم المتحدة لإلسكان  ) 1

http://www.unhabitat.org.jo/en/inp/view_printer.asp?ID=161
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 . تجارب واعدة في مجال إستراتيجية تنمية المدن في المنطقة2.2 
 

إن تجربة استراتيجيات تنمية المدن في منطقة بلدان جنوب و شرق المتوسط ليست جديدة، حتى و إن لم 
مدينة  41استفادت قرابة  1111تعتمد بعد بشكل تلقائي على غرار مناطق أو بلدان أخرى. خالل عشرية 

 المتوسطن في المنطقة من الدعم المالي والمنهجي من تحالف المدن أو شركاء آخرين )شبكة مد
Medcités لوضع إس.ت.م. خاصة بها. و استمرت بعض البلدان في تنفيذ إس.ت.م. بوسائلها الخاصة )

)بما في ذلك المغرب( و رغم حداثة التجربة سمح هذا بالحصول على أول تجميع لدروس يستفاد منها 
 إلعداد هذا الدليل.

 
الذي خصص لممارسات إس.ت.م. في منطقة البحر األبيض   31144و مؤتمر برشلونة المنعقد في مارس 

و المتوسط كان فرصة للمشاركين من بلدان منطقة جنوب و شرق المتوسط لتأكيد اهتمامهم بهذه الممارسة 
 رغبتهم في تطبيقها على مدن المنطقة. من بين الدروس المستفادة من تجربة اس.ت.م. في المنطقة، ما يلي:

  ،و ذات كفاءة متخصصةضرورة وجود قيادة جيدة تساعدها هيئات توجيهية  -
ضرورة إجراء تحليل دقيق لوضع المدينة باالستعانة بالخبرة الضرورية و مشاركة جميع األطراف  -

 المعنية،
 الحاجة إلى وضع خطط عمل توفق بين الطموح والواقعية، -

 وأخيرا، مرحلة مبكرة من إنجازهافي لتنفيذ خطة العمل  آليةالحاجة إلى وضع  -

 .إضفاء طابع مؤسساتي إل س.ت.م وجعلها أداة فعالة للتنمية المحلية -

 عمالدليل: األهداف، المضمون و كيفية االستال.3
 
 األهداف 1 .3
 

تطلعات سكان المدينة. ون بلورذين يالين لتزام جميع الفاعلإيشكل الدليل مكمال ضروريا لإلرادة السياسية و
في التخطيط بطريقة  و الفاعلون المحليون الراغبينلسلطات سمح ليعد الدليل أداة ت، في هذا اإلطار

و السياسية من خالل عملية صارمة  مترجمة إلرادته يجدوا فيهأن إستراتيجية و ديمقراطية لتنمية مدينتهم 
 .مجربة

 
 :و الفاعلون المحليون  السلطات المحليةملك ت من خالل هذا الدليل

تخطيط لعملية إس.ت.م. و تنفيذها وفقا ألفضل الممارسات المجربة و المعتمدة التسمح بمتدرجة . مقاربة 4

  .في نفس الوقت المنطقة و المدينة المعنية ها مع ظروفتكييفتسهل و    عالميا 

 مماثلة.الظروف الإجابة عن األسئلة المتداولة مقارنة مع الحلول المطروحة في إليجاد . وثيقة مرجعية 1

عملية تخطيط و توجيه لبدء  هوضعجب . وصفا مفصال لإلجراءات التي يجب اتخاذها و التنظيم الذي ي3

 مدينة.ال

 

 

3   : ر م ت ؤ م ل ل ي  د ي ه م ت ل ا ر  ي ر ق ت ل ةا ي حضر ل ا ة  ي م ن ت ل ا ت  ا ي ج ي ت ا ر ست ا
 Urbain en Méditerranée -  Contexte, Enjeux et Perspectives.  

http://www.csp2011bcn.org/uploads/docs/Rapport Conference.pdf 

http://www.csp2011bcn.org/uploads/docs/Rapport%20Conference.pdf
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 عرض المكونات المختلفة لعملية اس.ت.م. 2 .3
 

 متمايزة:تتكون عملية إس.ت.م. من ست مراحل 
 ( تحضير إطالق إس.ت.م. 4
 لتشاركياتشخيص ال( إعداد معاينة المكان و 1
 ( تحديد الرؤية المشتركة والمتفق عليها3
 ( صياغة اإلستراتيجية1
 ( إعداد خطة العمل 1
 التقييمو ( تنفيذ وإضفاء الطابع المؤسسي والمتابعة6
 

 
 
 

 رئيسية في عملية إعداد إس.ت.م. و هي :ة أشواط يجب أن نميز ثالث
تحضير إطالق إس.ت.م. الذي يعد مرحلة حاسمة و سياسية إلى حد كبير العملية:  في الشروعقبل  .4

 (4 خطوةللعملية كلها )العليها النجاح المستقبلي توقف ي
: خطوات إعداد المكونات التقنية لتقرير إس.ت.م. )الخطوات  المختلفة إلعداد إس.ت.م.شواط خالل األ .1

1-1) 
              التنفيذ و إضفاء الطابع المؤسسي على عملية إس.ت.م.  و المتابعةخطوة : خالل التنفيذ والمتابعة .3

 (6)الخطوة  التقييمو 
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 : جزأين ينقسم الدليل إلى  ،لتنفيذل الحاسمشوط الإبراز وعمال االستلسهولة 
 ؛6إلى  4إس.ت.م. و تتمثل في الخطوات من  إعداد  اتيركز على كيفي األولجزء ال-
يركز على األنشطة المرافقة لتنفيذ إس.ت.م. بصفة عامة و في بلدان جنوب وشرق المتوسط  الجزء الثاني-
 .ةخاصصفة ب

 
 عملية إس.ت.م.من شوط . استعمال الدليل أثناء كل 3. 3
 
 العمليةالشروع في .قبل 4
 
 ةماالقيادة والمشاركة والحك التعٌود على مختلف المفاهيم والمتطلبات األساسية )اإلرادة السياسية و -

 ، الخ(و اإلرادية والواقعية
على الفاعلين المحتملين لتعزيز فهم الغرض من إس.ت.م. و مسارها و  لدليلرئيسية لعناصر الالتوزيع  -

 .ينالفاعل مختلف التواصل بين لتوحيد لغةذلك حدودها و 
 
 إعداد إس.ت.م. :أشواط مختلف عند . 1
 
 ،ةالمحليظروف تكيفها مع العند االقتضاء و، العملية فيتطبيقها و، اإلطالع على المبادئ والمقترحات-
 في كل مرحلة.قبولة الخيارات المالمصادقة على -
 
 تنفيذ:المتابعة أثناء . 3
 
 التأكد من مطابقة الترتيبات المتخذة للتقييم و المتابعة، -
 الدليل.ي ينصح بها ذتطبيق مبادئ التحيين ال -
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 جنوب و شرق المتوسطاس.ت.م في بلدان عداد العملية المنهجية إل الجِزء األول:
 

 الجزء من ستة فصول:  هذايتكون 
 إطالق اس.ت.م. تحضير .4
 إعداد التشخيص العام )أو الملمح( للمدينة و معاينة المكان .1
 تطوير الرؤية االستراتيجية .3
 صياغة المحاور االستراتيجية .1
 تحديد مخطط العمل و األشواط .1
 المتابعة و التقييم لتنفيذ اس.ت.م. .6

 
 

 .م.ت.طالق إسإتحضير   1الفصل  -
 
 . األهداف و المتطلبات األساسية  1. 1
 . تعريف 1. 1. 1
 
يشكل  لقيام بهاباؤكد التزام المسؤولين المحليين يالبداية الرسمية لعملية إس.ت.م. و  ،طالقاإلمثل تحضير ي

 :شوطال اهذأثناء . كاملهابعداد ملية اإلط عروش. فهي تهدف إلى تهيئة الئق
 
 العملية و إعداد لـ إس.ت.م. ،الضرورية لقيادة الهيئات تنصيب يتم  -
 لعملية،لالشركاء المحتملين  ين ويتم تحديد الفاعل -
 عمل إلعداد إس.ت.م. ،البرنامج حديد ت -
 جميع األطراف المعنية .حسيس و تجنيد ضمان إعالم واسع النطاق حول إس.ت.م. لت -
 
في المدينة للعملية فعال  و مرنبقدر كبير من العناية لضمان تقدم  ينجزو ينبغي أن  احاسم شوطال اعد هذي

 مرة.ألول التي تشهد التجربة 
 

يملك السلطة السياسية التي تؤهله لبدء العملية والسلطة المعنوية مسؤول  يقوم بالشروع في هذه المرحلة
ذين الفاعلين التجنيد حول المشروع. ابتداء من هذه المرحلة يتم تحديد  لينلحشد جميع الفاعضرورية ال

المدينة )رؤساء المصالح التقنية للبلدية  ون و مسيرو: المنتخب، بما فيهمالعمليةطوير في ت كونشارسي
ء المجتمع المدني والنساء والشباب وسكان األحيا ووممثل المعنيةوالجامعيين و وسائل اإلعالم والشخصيات 

عملية لقيادة الفقيرة والقطاع الخاص وغرف التجارة والسياحة، الخ.( .. ينبغي تقييم الموارد المالية 
قبل األموال على المستوى الداخلي )ميزانية البلدية أو الدولة( أو الخارجي )التمويل من رصد إس.ت.م. و 

 األطراف الشريكة المتعددة أو الثنائية(.
 

 األهداف  2.1.1
 

 هذه المرحلة في :ليكمن الهدف الرئيسي 
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أقصى عدد من الفاعلين حول عملية إس.ت.م. بإشراك وسائل اإلعالم في أسرع وقت  سيحمتتعبئة و -
 تغطية و إعالم مستمر تجاه الجمهور،بمشاركة الصحفيين المختصين و المحفزين مح ممكن. تس

 ة.تشاركي مقاربةعلى أساس ، الرئيسية التي ستدرس في عملية إس.ت.م. عيضااألولويات والمو تحديد -
 ،الفاعلينتعيين المهام والواجبات والمسؤوليات لمختلف  -
التماس المساعدة )التقنية و / أو المالية( من الشركاء الدوليين عند االقتضاء. إذا كان اللجوء إلى المساعدة  -

 يجب التحسب إلشراكهم في أسرع وقت ممكن. االدوليين ضروريمن الشركاء 
 

غير أو والي( دوره بشكل واضح وقوي.  حاكم)رئيس بلدية أو مسؤول توصية: من المستحسن أن يبرز ال
 .ايلتزمون بالدفاع عنه عملية وآلخرون الايجب أن يتأكد بسرعة من أن يتبنى الفاعلون أنه 

 
 المتطلبات األساسية 3.1.1

 
 ينبغي: ةعلى أسس سليمعملية يتم الشروع في الحتى 

و الوالي و رئيس البلدية و المجلس حاكم دعم سياسي قوي ليس على المستوى المحلي فقط )الالتأكد من  -
عات النافذة( لكن أيضا على المستوى المركزي )الوزارات المكلفة بالجماعات االبلدي و الشخصيات و الجم

 ،الخ( ،والماليةالمحلية و الالمركزية 
 إشراك المجتمع المدني في أسرع وقت ممكن من خالل ممثليه، -
 ،تعبئة القدرات التقنية للمدينة )الجامعات و الخبراء المعترف بهم والجمعيات المهنية( -
 ،إشراك وسائل اإلعالم بكل شفافية -
حتفاالت إ( في كاماألخرى أو الح من خالل وجود األقران )رؤساء البلدياتعملية إضفاء المصداقية على ال -

 .العملية إطالق
 

إذا كانت على ثقة من حرية الحصول على المعلومة و مستمرة توصية: تكون مشاركة وسائل اإلعالم فعالة 
إيصالها للجمهور. في هذه الحالة قد يظهر أبطال لـ إس.ت.م. يتفانون في الدفاع عنها و ونشرها داخل 

 وخارج المدينة.

 
   سير المرحلة. 2. 1
 
  ون. المهام الرئيسية و الفاعل1 .2. 1  
 
عدة هيئات )انظر تنصيب لية إعداد إس.ت.م. قيادة عمتطلب ت و المتابعة: توجيههيئات التنصيب  -أ

 (، بما في ذلك:األولوتكوين هذه المجموعات في الملحق مهام تفاصيل ال
المراحل والنتائج. لهذه اللجنة المصادقة على مختلف للعملية و  اللجنة المكلفة بالقيادة و التوجيه السياسي -

. من أجل فعالية عملها ال ينبغي للجنة أن عمليةو ضمان الحكم الراشد للفاعلين الجنيد في ت أساسي أيضا دور
 تجمع أكثر من عشرة فاعلين رئيسيين.

 
مختلف األنشطة التقنية و مكلفة أيضا بتحقيق المشروع وهي حرك : تعد المحور الذي يلجنة المتابعة التقنية -

وضع يمكن و . فهي تقدم تقاريرها للجنة القيادة و تضمن عمل األمانة. المراحلمختلف بخلق حيوية خالل 
بوظيفة التنسيق على مستوى المدينة وتكون على اتصال  محلية مكلفة هيئة هذه اللجنة في إطار )أو مع (

 مثل قسم التخطيط في البلدية أو ما يعادله. عن إس.ت.م مباشر مع المسؤول



20 
 

من مواضيع إس.ت.م. لجنة المتابعة التقنية. موضوع : يساعد فريق العمل المتخصص في كل فرق العمل -
ليل اة تقنية ويغذي عملية التحهممسايقدم  ،مؤلف من خبراء أو أطراف معنية مباشرة ،كل فريق عمل

 جمع المعطيات والوثائق المرجعية. ،الحاالت في بعضكذلك، ث و المقترحات و ووالبح
 
 تحديد األهداف و برنامج العمل و نطاق العملية: -ب

 ،المشاركة في العمليةين بالمعنيين األطراف و الفاعلمع  ،هيئات القيادةأن تحدد المهام األولى بين من 
 العناصر الهامة التالية:

التي يجب تحليلها و تقييمها لتشكل حبكة عملية إس.ت.م. : تكتسي هذه  الموضوعاتيةتحديد المحاور  -
بالمشاكل التي تواجه المدينة و لكن يجب  درايةالمهمة أهمية كبري و قد تتطلب مشاركة مهنيين على 

التي تم تحقيقها في  األخذ بعين اإلعتبار األبحاث و الدراساتمناقشتها مع فاعلين آخرين. ينبغي أيضا 
الخ( بغرض االستلهام بها عند  ،عامة دراساتو  14 أجندةالمجاالت ذات الصلة )خطة حضرية و 

تقنية و / أو المالية من المؤسسات الدولية الالمساعدة  في حالة إلتماساالقتضاء. ستكون هذه الممارسة مهمة 
قائمة  يتضمنالذي  3الجدول الوارد في الملحق . قد يتم الرجوع أيضا، للعلم بالشيء، إلى ينأو المانح

ما إذا كانت  ةفي أماكن أخرى. في حال إرشادية للمواضيع التي درست في استراتيجيات ت.م. في المنطقة و
لمحة  فمن المستحسن إعداد  ،المدينةنمية السلطات في شك من اإلجراءات ذات األولوية لتحسين تسيير وت

 .1.1أدناه القسم  1محدد في الفصل  لمدينة كما هو عن ا ةسريع
مدينة ما أو مجموعة من البلديات )عادة ة بصاخ  إس.ت.م حتى و إن كانت:  إس.ت.م. منطقةتحديد ـ 

المدينة نمية بسبب التفاعالت الممكنة مع تراضي المحيطة بها يجدر األخذ بعين االعتبار األ ،متجاورة(
و حوض العمل، الخ.( .. يمكن أن يعطي تحليل  ينزوح السكانالالمادي و محيط )العقار والموارد المائية وال

 اإلستراتيجية التي ستركز مباشرة على المدينة نفسها. لتطوير دقيقة ؤشرات المدينة ممجال لمنطقة أوسع من 
إس.ت.م. : من المهام األولى للجنة المتابعة التقنية إعداد خطة عمل تعتزم إتباعها لوضع إعداد خطة العمل -

و المدة بالتدريج بها  القيامالمهام الرئيسية التي يتعين ، على سبيل المثال ، و على أساس هذا الدليل، تحدد
طويلة  مدةبين الموازنة تبين التجربة أنه يجب ة. تسرعمإن إعداد إس.ت.م. ليست عملية . التقريبية لتنفيذها

خلق دون  يكفي للحيلولة قصيرة بما  مدةوالمعمقة، ث والمشاورات وبحو ال ليلاتحباللسماح ما يكفي لب
فاستراتيجيات  ، شهرا 11و  46تتراوح بين  مدة بين الشركاء و إحباط حماسهم. ينصح ب بالمللاإلحساس 

 شهرا نادرة. 46ت.م. المعدة على مدى فترة أقل من 
 
 ممثلي المجتمع المدني والمؤسسات والفئات االجتماعية المعنيةتجنيد  -ج

. كما يجب هادعم و هذه العمليةفي جميع شرائح وفئات المجتمع أن تكون قادرة على المساهمة على ينبغي 
هذه  أثناء ا. ومن خالل ممثليهفئات هذه المسؤول، للمعنوية تحت السلطة ال ،على مؤسسات القيادة أن تسخر

المؤسسات القائمة التي تلعب دورا في تسيير و تشغيل و تنمية المدينة مثل )الصحة تعبئة المرحلة يجب 
و والتنمية االقتصادية و الشبيبة ، الخ.(  المجاليجانب االجتماعي واالقتصادي والتخطيط الالعمومية و 

 لىعضغط قوي ممارسة دعمها. كذلك ينبغي انضمامها و من أجل االستفادة من في العملية إشراكها 
ممثلي بصفتهم على المنتخبين  و كذلك يجبالمؤسسات المركزية المعنية وممثليها على المستوى المحلي. 

 هذه المرحلة أن يلعبوا دورا هاما في تعبئة ناخبيهم.ابتداء من الشعب 
 

س.ت.م. يشجع ا عن مسؤولبرمته فالالمجلس البلدي  توصية: من المهم أن تحصل العملية على تأييد 
هذا الوضع  اإلستراتيجية.قيادة توسيع قاعدة  مما يمكن المحليينالفاعلين  مجموع امه السياسي انضمامالتزب

 .عن إس.ت.م منصبه مسؤولفي حالة مغادرة العملية توقف ال أو فشليحول دون 
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 اإلطالق الرسمي للعملية: -د
الرسمية عليها بانعقاد منتدى مفتوح إطالق إس.ت.م. وإضفاء الصفة تحضير يتم اختتام المرحلة األولى من 

 لجميع األطراف المعنية. أهداف هذا المنتدى متعددة:
 لمدينة،لإجراء اإلعالن الرسمي للشروع في عملية إس.ت.م.  -
 تأكيد عهدة لجنة القيادة واللجنة التقنية و فرق العمل و تكريس التزام أعضائها،-
 ،تثبيت دعم العملية من قبل السلطات العليا-
 التزام مؤسسات القيادة بإشراك جميع الفئات االجتماعية،ة ويشاركتمقاربة الالتأكيد -
 تقييم،التحليل و تكون محل الالتي سو المواضيع لألولويات جماعي التحديد ال-
 ،ينتوزيع المهام وتأكيد مشاركة مختلف الفاعل-
 .إلنجاز اس.ت.م إعالن و مناقشة مشروع خطة العمل-
 

بين هذه المرحلة و تلك الخاصة بالتنفيذ الفعلي لخطط العمل الناتجة صل بقاء أشهر عديدة تف توصية: رغم
       تنفيذ )أو على األقل مسؤول عنها( الهيئة  ،هذه المرحلة، منذ عاراستشمن المستحسن  ،عن إس.ت.م.

 راكها في جميع مراحل العملية.و إش

 
 :.م. ت.فريق إسفائدة ل ورشة إعالم و تكوينتنظيم  - هـ
 

    ت.م. أساسا إلى تزويد أعضائه بالمعلومة التامة  .الفريق العملي إلسفائدة تهدف هذه الورشة التي تنظم ل
بالتعاون مع خبير  ،مناخ التعاون. سينشط المنسق الرئيسي لفريق إس.ت.م.لخلق عن العملية متسقة و ال

الموارد الذاتية بواسطة هذه الورشة. ويمكن أن يتم هذا  أنشطةمختلف  ،جامعي أو خاص )مكتب دراسات(
المتاحة على المستوى المحلي إن وجدت. في حالة ما إذا كانت الموارد المحلية غير كافية يكون من 

ورشة شقا خاصا بالتكوين الدولية. يجب أن تشمل الوطنية أو الالموارد الخارجية  اللجوء إلىالضروري 
 :على العناصر التالية المعارف و التقنيات الواجب تطبيقها في التحكم ساعد المشاركين على ي
 مناهج البحث وجمع المعلومات؛ -
 المقاربات التشاركية؛ -
شاركي و ملخص نقاط القوة تالتشخيص المعاينة األوضاع، مخرجات عملية إس.ت.م. :  صنع طريقة -

األهداف و المحاور اإلستراتيجية والبرمجة و وضع والضعف والفرص والمخاطر و الرؤية المستقبلية و 
 الميزانية؛

 ؛التقييمأدوات المتابعة و  -
 .التجمعاتمعرفة ديناميكيات تقنيات تنشيط الورشات والمنتديات و -
 
 دواتاألتقنيات والوسائل وال. 2. 2. 1
 

شكال ألواألدوات المناسبة وسائل ملتزمة تتطلب عملية إس.ت.م. توافر الالمتحمسة و الفرق الإضافة إلى 
إمكانيات ين، والتفاعل مع مجموعة واسعة من الفاعل، مثل اإلعالم و ستعرفها العملية التي جديدةالعمل ال
           تصميم  يعتبرذو انشغاالت و اهتمامات واسعة و متباينة، وفي هذا اإلطار  قاء والتبادل مع جمهورالل

األداة المركزية الضرورية ألي سياسة ناجحة وفعالة ، نشط ومحفزصفحة ويب و إدارتها من طرف فريق 
 عالم في اإل
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تكون المهارة المهنية في مجال التبادل مع مختلف المجموعات والمؤسسات ، زيادة على هذه الوسائل التقنية
فترة  لهذه المرحلة ستكون مفيدة طوالضرورية أمرا ضروريا. هذه الوسائل ال ،إلقناع وتشجيع المشاركة

 لذا يجب أن يكون للمدينة: ،العملية
)المئات من األشخاص( و كذلك قاعات واسعا جمهورا قبل لمنتديات التي تستمن أجل ااالتصال  فضاءات -

لفاعلين المعنيين. تكون حسب االلقاء  فضاءاتلفرق العمل المتخصصة والمناقشات المحصورة. سيتم اختيار 
من فضل مالئمة إلجراء مناقشة صريحة ومباشرة مع سكان هذه األحياء أقاعة بلدية خاصة بحي فقير 

 قاعات الفنادق الكبيرة.
 موظفين ذوي كفاءات يتقنون تقنيات العمل الجماعي واالتصال.-
ملصقات وسائل إعالم متنوعة )اإلذاعة والصحف والتلفزيون واإلنترنت و الالتي تلجأ إلى أدوات االتصال -

 .، الخ.( .موميةالع
دعم تقني أو مالي دعت الحاجة إلى إذا . جميع مراحل هذه العمليةقيادة موارد مالية كافية وموثوق بها ل-

ظهور فكرة إن أمكن ففي بداية في بداية المرحلة و بها تصاالت اال كونتينبغي أن ، للمؤسسات الدولية
 . إس.ت.م على مستوى المدينة

 

توصية: استخدام الوسائل الحديثة لالتصال والتبادل ينبغي أال يؤدي إلى تجاهل األشكال التقليدية المحلية 
أن ال، مث، مدينةنظافة و المدينة المعنية. يمكن لحملة أالتي تكون في بعض األحيان فعالة و خاصة بالمنطقة 
 . ةالمحلي ةالشعبي يةفرق المسرحال و ونصاقصال يقوم بها على نحو فعال للغاية رجال الدين واألطفال و

 
 النتائج و تكريسالمصادقة . 3. 2 .1

 
مقترحات لديهم ميل اللصياغة دعوة أظهرت التجربة أن جميع مراحل إس.ت.م. و األطراف المعنية الم

مختلف  إنتظاراتتحديد يسمح بهذا المسعى  كان. إذا قوية جد إنتظاراتتترجم  طبيعي إلى تقديم قوائم طويلة
ليس من الواقعية األخذ بجميع المقترحات. يجب أن يكون السعي إلى توافق في ، الفئات االجتماعية والمهنية

اآلراء حول األولويات و يتم تحديد القائمة النهائية للمقترحات على أساس الموارد المتاحة. يكون للجنة 
تحكيم في الاألمر للجنة القيادة يترك و ، األولوياتالتقنية و فرق العمل دورا هاما في تحقيق التوافق و تحديد 

 .ما يقررونإبالغ الفاعلين بأسباب و الالزم 
 

 ،مصادقة بعد انتهاء المناقشات و تحقيق التوافق. هذه المصادقةموضوعا للالعملية مرحلة من كل كون بهذا ت
تلعب سو. ينو مساهمات الفاعلأخذ باالعتبار آراء تبشكل كون موجهة ت ة،التشاركيمقاربة روح الل اوفق

 التقني للنتائج. ضبطو ال، عند اللزوم ةطامؤسسات القيادة دور الوس
 

ن تتعلق ، أاألول مسؤوليمكن للمصادقة من قبل لجنة القيادة و تحت سلطة ال ، و في هذه المرحلةو لهذا، 
و ، عية لـ إس.ت.م. يضاالمو المتعلقة بالمحاورخاصة تلك  و، رسميا و المصادقة عليها تبتوحيد المقترحا
الخبراء التقييم )اختيار فضال عن إجراءات التحليل و، الذي يجرى فيه مشروع إس.ت.م.  المجال الترابي

 (.، الخواآلجال وطبيعة المخرجات
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 . النتائج المتوقعة4. 2. 1
 

و بتحقيق نتائج  ةو متين ةالجيد لعملية إس.ت.م. بتحريك المشروع بأكمله على أسس سليم اإلطالقيسمح 
 بما في ذلك: ، مضمونة لعملية قابلة للتطبيق

 قيادة واضحة يقبلها الجميع، -
 ،محفز له تمثيل قوي و محكم قيادةفريق  -
 دراية تامة باإلجراءات وأساليب العمل مع مجموعة واسعة من الفاعلين، لهفريق تقني تلقى تكوينا جيدا  -
 ،للمشاركةون مستعدون محفزهتمون و م ونفاعل -
 طرق عمل وأهداف إس.ت.م. يفهمها ويقبلها الجميع. -
 
 و كيفية التعامل معها ج.ش.م(.)ب مميزات بلدان جنوب شرق البحر األبيض المتوسط. 3. 1
 

مميزات  بخصوص رشاداتاستخالص عدد من اإل. من م.ش.ج.مكنت تجارب إس.ت.م. التي جرت في ب
 مستويات الالمركزية وأشكال الحكم.و ، اإلداري هاتنظيمبنسق مدن وبلدان هذه المنطقة السيما ما يتعلق 

خاصة تؤخذ في االعتبار  مميزات في هذه المنطقة  يمتلك كل بلد و كل مدينة .الخصائص العامة ىإضافة إل
  إس.ت.م. إنجازعند 

 
 ب.ج.ش.م.  خصائص بعض 1. 3. 1
 

 ما يلي: 1144مؤتمر برشلونة في مارس شغال التي حددتها أ  لـ ب.ج.ش.م الخصائص المشتركةمن بين 
غالبا ما  ،في مراحل مختلفة في جميع أنحاء المنطقةو رغم أن عملية الالمركزية تشهد تعميما تدريجيا  -

عملية  إطالققبل  ،يتطلبذا هو ،(كم يخضع دور رؤساء البلديات لممثل السلطة المركزية )الوالي، الحا
 .إس.ت.م. توضيحات حول حدود و مجاالت اختصاص هذه السلطات

باحتضان جميع لها سمح يال  ممامحدودة القدرات ال قلة الوسائل و منتعاني المصالح التقنية للبلديات عموما 
على  القدرة عدم صعوبات التكفل بالعملية و يترتب عنه و هذا ما  بها. تكفل التعقيدات عملية إس.ت.م. و 

 .في كل مرحلة النتائجعلى مصادقة العلى و ذين وظفوا تأطير الخبراء ال
 الحاجة إلى دعم مالي و تقني على وجه الخصوص في تنفيذ العملية. -
خاصة سكان األحياء ، المحليينفاعلين بعض الة لمثلملمنظمات المهيكلة المستقلة الالملحوظ لغياب ال -

 .العشوائيةالمحرومة و 
 كفاءة و دعم التنفيذ السريع لـ إس.ت.م.ضعف ما يم، التنفيذ و المتابعة في وقت متأخرهيئة إنشاء  -
 
 . الصعوبات والمخاطر 2. 3. 1
 

 الصعوبات ، بما في ذلك: بعضنشأ خالل سير العملية تقد وضاع بسبب هذه األ
بلديات )رؤساء ين المهمين فاعلاليمكن أن يظهر خطر تثبيط مبادرات  األول للمسؤولقيادة قوية في حالة  -

 يمكن أن يسبب  المسؤول األولفي حالة مغادرة أو تغيير بالعكس  ، والبلدية( المجالسأعضاء المقاطعة، 
 . اله وقفتتباطؤا للعملية أو هذا 

/ أو المجلس البلدي يمكن لتغيير القيادة الناجم عن  عهدة المسؤول وإس.ت.م.  في نهاية  أطلقت إذا -
االنتخابات أن يترجم بإنابة سيئة بين اإلدارة القديمة و اإلدارة الجديدة و التزام أضعف للفريق الجديد 

 .أصال مشروع لم يتبناهل
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غالبا ما تنقصها  غياب الكفاءات التقنية على المستوى المحلي قد يتطلب اللجوء إلى الكفاءات األجنبية التي -
 الواقع المحلي. و الخبرة حولالمعلومات 

في ة ستشاريألفوا االلم الذين النساء وما إلى ذلك( و مهيكلغير الالمهمشة والقطاع  الساكنةتشكك الشركاء ) -
 .تهمشؤون مدين

إزاء بل شكها أن تبدي تحفظها  بالعملية وأخيرا يمكن للسلطات المركزية إذا لم تكن على علم كاف -
 إس.ت.م. 

 
 ب.ج.ش.م. الصعوبات في ظروف  المخاطر ووسائل تخطي . 3. 3. 1
 

الصعوبات التي ال تخلو منها عملية معقدة تخطي في العملية ين المشاركين في كل مرحلة يجب على الفاعل
 هذه الصعوبات:هم في تخطي إلجابات التالية أن تسال يمكن ، ومثل إس.ت.م. 

كل من يمكنه أن يثبت إلى توسيع قاعدة صنع القرار بقوية القيادة الخطر المرتبط باليمكن التخفيف من  -
 مبادئ التناوب على الحكم و الديمقراطية المحلية.تجسيد . هذا يساعد أيضا على في قيادة المجموعاتقدرة 

 داية عهدة المجلس البلديلية مع بالشروع في العممثال طالق عملية إس.ت.م. إالحكيم لفترة  اإلختيار -
 .األول عن العملية )رئيس المجلس البلدي أو العمدة( مسؤولتجنب المخاطر المرتبطة بتغيير الو  الجديد

مساعدة تقنية أجنبية أن تشرك الكفاءات المحلية لتقديم التوضيح أوكلت إلى ينبغي للدراسات التقنية إذا  -
 العملية.استدامة الحفاظ على  الالزم حول واقع المدينة و ضمان

 ينبغي إطالق حمالت إعالمية مؤثرة لنشر الرسالة بإبراز شخصيات تعد رموزا تحترم في أوساط المدينة. -
تطلب حملة ضغط قوية لدى السلطات ي  ،التي ترتكز عليها االعتراف بأهمية إس.ت.م. و األسس المتينة -

 المركزية. الوصية المحلية و
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 : إعداد التشخيص العام للمدينةالثانيالفصل 
 
 األهداف و المتطلبات األساسية  2.1
 . تعريف1. 1. 2
لجميع. تسمح هذه نتائجه ل و إعالن الصارمتحليل بالإس.ت.م. معرفة جيدة بالوضع الراهن للمدينة فترض ت

المرحلة بإجراء سلسلة من التحقيقات والبحوث يقوم بها عادة الخبراء تحت سلطة اللجنة التوجيهية ومتابعة 
خاصة فيما يتعلق ، وضع تشخيص عام وتحليل وضع دقيق للمدينةموجهة إلى اللجنة التقنية. هذه التحقيقات 

نتائج التحقيقات واألبحاث اإلعالن على يتم . س.ت.م.إ لصياغةعية المختارة يضاالمجاالت والمحاور الموب
وصل إلى صياغة تفرق العمل للين بواسطة التي أجريت في هذه المرحلة ومناقشتها مع مختلف الفاعل

 تشخيص معترف به و مصادق عليه من قبل الجميع.
 
 . األهداف2. 1. 2

 تحقيق األهداف الرئيسية التالية:إلى ون الفاعلرمي ، يالمدينة وضعمعاينة تشخيص عام و بإجراء 
محاور ال من خالل اختيار مختلفة صادقواضحة و المدينة بصفة وضع معاينة  الفاعلينتزويد جميع  -

 من أجل الشروع في عملية إس.ت.م. على أسس صلبة و صارمة. الموضوعاتية
تقف في مصادر المعيقات التي للمدينة و كذا مستدام الالتسيير تنمية و التحديد المشاكل التي تواجهها  -

من  ذلكالمدينة و التي يمكنها االستفادة منها. ينبغي أن يتم تحظى بها اإلمكانيات والفرص التي قد و وجهها
                    التفاهم المشترك و الشعور بامتالك العملية. من أجل ن يجميع الفاعلحشد ة تشاركيمقاربة تخالل 

( )انظر المثال في FFOM) نقاط القوة و الضعف والفرص والمخاطر ستجالءإيستند هذا النشاط على 
 (. 6الملحق 

 .التسيير الحالي للمدينة  لتحسينبها التي يجب القيام  اإلصالحات الالزمةو ضرورية تحديد التغيرات ال -
 
 . المتطلبات األساسية3. 1. 2
 

ن. هذه مهمة ون أو دوليون أو وطنيوخبراء محلي ينجزهاذه المرحلة تي تجرى في هالتحقيقات والبحوث ال
و . في ظروف تكون فيه المعلومات صعبة المنالفي آجال قصيرة نسبيا و  إنجازهامعقدة ألنه يجب 

يجب توفير عدد من الشروط  ،كثيرة نسبياأمواال  لها رصدالستفادة القصوى من هذه المرحلة التي ستل
 المسبقة:

المركزي و المحلي تأكيد موافقتها على مفهوم إس.ت.م. بوضع يين مستوينبغي على السلطات على ال -
األشكال وفق ة لتنفيذ هذه المرحلة في متناول الخبراء في اآلجال و ضروريو ال و المعلومات المتاحةالوثائق 

 المناسبة ،
يتخذها الخبراء لتي تسهيل كل اإلجراءات ا  خاصة، األول عن اإلستراتيجية مسؤولالو ،على السلطات -

 و الشركاء المعنيين.مع المصالح بما في ذلك تيسير االتصاالت  ،في جمع المعلومات
 

توصية: ينبغي إبالغ الوكاالت المحلية والمؤسسات التي تملك المعلومات و المعطيات بالطابع الرسمي 
 .ضروريةلنشاط الخبراء حتى تضع في متناولهم جميع المعلومات ال
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 سير المرحلة 2.2

 . اختيار مستوى التحقيقات1. 2. 2
 

 ن:اتؤخذ في االعتبار حالت

ن والسلطات المحلية ي. رغم إدراك الفاعل4

دراية ال فهم ال يملكونللصعوبات التي تواجه المدينة 

التي يفترض األولويات  و كاملة بأسباب المشاكل ال

 من و ال بالوسائل المتاحة في المدينة ،التكفل بها

لشروع في إس.ت.م. في ظروف مثلى. في أجل ا

هذه الحالة يجب إعداد لمحة سريعة عن المدينة و 

للمدينة  الدراسات التشخيصية العامةهي نوع من 

ذات  لمواضيعمفصل لالتشخيص القبل الشروع في 

لمزيد من المعلومات حول كيفية تحقيق لاألولوية )

فية هذه اللمحة عن المدينة  راجع الملحق الثالث: كي

 إعداد لمحة سريعة عن المدينة(. 

. المسؤولون على بينة من المشاكل التي تبرزها 1

التي التحاليل سة اإلدارة اليومية والتقارير وممار

الضروري من  س يفي هذه الحالة لو  .أنجزت سابقا

       .سريعة عن المدينةاللمحة هذه الإعداد 

بشكل تشاركي المحاور التي يجب بسرعة و واحدديأن  ينتسمح للفاعل المسبقة بمشاكل المدينةالمعرفة إذ أن 

                           ،مفصل للمدينة يتضمن الموضوعات التي تم تحديدها  الشروع في تشخيصو ،تحليلها

ها مدن المنطقة اآلسيوية و التي تأدناه عن بعض األمثلة للمحاور الموضوعية التي اختار 4)انظر الجدول 

عية يضام تحليلها من قبل بنك التنمية اآلسيوي وانظر أيضا الملحق الثاني: بعض األمثلة عن المحاور الموت

 (. المدروسة في إطار إس.ت.م. في بلدان جنوب و شرق المتوسط

 
األطراف المعنية للشروع  معالمركز عليها في إس.ت.م. بتشاور السلطات  عيةيضايتم تحديد المحاور المو

أو هيئات  نمانحياليتم اللجوء إلى  ،على أساس هذه الدراية بالمشاكل التي تواجه تطوير المدينةفي العملية. 
 ( للشروع في إس.ت.م. Medcitésو شبكة مدن األوروميد التعاون )مثل تحالف المدن أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المتكررة  الموضوعاتية: بعض المحاور 4الجدول

 في اس.ت.م.
D’après : City development Strategy to reduce 
Poverty. ADB) 

 
 ،إنتاج المدينة و االستثمارات التنمية االقتصادية المحلية:

                النشاطات االقتصادية، 
 اإلقتصادي، النمو

 هيكل التشغيل، البطالة، إلخ                                             
 

 ،البنى التحتية و النقل : البنى التحتية و الخدمات
 ، المياه الصالحة للشرب، الطاقة                                  
  الصرف الصحيتطهير و ال                                   
 والنفايات الصلبة الخ.                                   

 . نوعية الهواء والتربة والمياه، البيئة:
حماية المساحات الخضراء والمساحات   

 المفتوحة،
 التلوث، ،التنوع البيولوجي                      

 

 ،إدارة المدينة : التنمية اإلدارية والمالية

 ،المشاركة المجتمعية                            

 ،المداخيل و المصاريف                            

 ،ةتحديث أدوات التهيئة العمراني :التنمية المكانية للمدينة

 تخصيص المساحات                                 
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 . كيفيات إجراء تشخيص مواضيعي مفصل للمدينة2. 2. 2
 :أشواط ةتمر عملية إعداد تشخيص مواضيعي بأربع

 . الشروط األساسية للشروع في التشخيص المواضيعي 4
 . التحليل الدقيق لإلشكاليات الحضرية البارزة،1
             ،  SWOTالمخاطر المعروفة بالمختصر االنجليزي و الفرص ،الضعف، . تحليل نقاط القوة3

 FFOMو بالفرنسية 
 تقارير قطاعية حسب المحور المواضيعي و اقتراح سيناريوهات بديلة.. إعداد 1

 يجدر التأكيد على نشاطين مرافقين مهمين : ،بالتوازي مع هذه المهام األربعة المتسلسلة
 تنظيم ورشات في كل مرحلة لمتابعة و تقييم التقدم المحرز في التشخيص -
 الوثائق الختامية للتشخيص.  تحرير -
 

 

 اخ ــــ ـــار م  ـــــــــــــ ى ال  ــــــــــــــــــق   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملمـــح المـــدينة تشخيص مواضيـــــــعي

 نقاط القوة و الضعف و الفرص 

 (FFOM)و االخطار 

 

 التصورات أو السيناريوهات الممكنة
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 التشخيص المواضيعي المفصل للمدينة لشروع فيشروط األساسية لال. 1. 2. 2. 2
 

 :ن العناصر التاليةتتكون هذه الشروط م
بتعيين التحقيق  طحيم: في إطار هذه البنود المرجعية يجب تحديد البنود المرجعية للتشخيص وضع* 

الفاعلين و الشركاء على  عرفلتل المحيط المؤسساتي و االجتماعيس.ت.م. و تحليل لإل المجال الترابي
الرئيسية للمدينة. فيما يتعلق بنطاق  التشخيص مواضيعالتأثير و الكفاءة في قدرات ن وكليمالذين المحتملين 

تحديد كتسي يا كمريفية يمكن أن تضاف إليها. و أخرى التحقيق فقد يشمل واحدة أو أكثر من بلدية حضرية 
 :غير أن نوعية هذا التحديد له عدة عواقب لنجاح إس.ت.م. ية كبيرة همأ المجال الترابي

 أثقلت اللجنة التوجيهية وإجراءات التشاور (ساحة )كلما اتسعت الم ةماعلى مستوى الحك -
كلما  اإلستراتيجية مجال)كلما اتسع  ناجعةعلى مستوى عمق التحليالت التي تسمح بإنتاج استراتيجيات  -

 سطحية(.أكثر  كانت
 على " طوابق" لنطاقات التحقيق:تدريجي عملية وفعالة في إجراء تحليل مقاربة يمكن اتباع 

 ( و ضواحيهالمدينة )المنطقة الحضرية اتحليل موجز لمنطقة نفوذ  -
 ،للمدينة وضواحيهاتحليل أكثر دقة  -
سكانية الكثافة الأو ذات  العشوائية)جيوب الفقر والمناطق  تحليل مفصل للمناطق أو األحياء الحساسة -
االقتصادي نتعاش عة خاصة )مناطق االف( أو ذات منالخعالية أو المساحات ذات األهمية اإليكولوجية، ال

 الخ( التي يعتبر التكفل بها مركزيا لعملية التخطيط. ،ذات األولويةتنمية والمناطق ال
 
ذوي الكفاءة و النفوذ المحتمل على إس.ت.م ، من المهم أن يتم إجراء  أو الشركاءفيما يتعلق بالفاعلين * 

بالعملية و هم ولكن العنصر األهم في هذا التحقيق هو إبالغ، من أجل تحديدهمؤالء الفاعلين له لتحليل شام
داخلية تكون أن  هذه الجهاتيمكن لمبدأ العملية(. انضمامهم لاكتساب مشاركتهم الفعالة )أو على األقل 

والمهنيين الخ( أو خارجية ، الشخصيات، منظمات المجتمع المدني، بالنسبة للمدينة )القطاع الخاص
   ،وكاالت التعاون الدولي، الخ.(، األقسام التقنية، اإلدارات المحلية أو الوطنيةو  )الوكاالت

العملية اشر من قبل السلطة التي تب: يتم تحديد هذه المحاور مسبقا تحديد المحاور المواضيعية للتحقيق* 
إذا  ،وذلك بدعم من اللجنة التقنية ،(توجيهية)عادة أعضاء اللجنة ال  بالتشاور مع األطراف المعنية الرئيسية

قبل  ،األفضل ، منفي العملية الشركاء طرف للموافقة والمصادقة منالمواضيع طرح ت. ثم األمراقتضى 
 جميع الفاعلين.  انضماملضمان ت الشروع في التحقيقا

 
من قبل اللجنة التقنية بالتشاور مع عدة : على أساس البنود المرجعية الماختيار الخبراء إلعداد التشخيص* 

 التشخيص.جراء اللجنة التوجيهية، يتم اختيار الخبراء إل
 
 
 
 

التي تتطلب اللجوء حاالت المن المهم أن يكون الخبراء على دراية تامة بالقضايا المعالجة. في  توصية:

سمح دولي و خبير محلي. ي من خبيرستحسن تشكيل ثنائيات تتكون كل منها ، يإلى خبير دولي أو أكثر

علما بأن الخبراء المحليين أكثر  ،ضمان عدم تجاهل الجوانب المحلية الهامة استمرارية العملية وبهذا 

وا يأتالخبراء الدوليين الذين يمكن أن  نم نقل الخبرةبو ، جهة، هذا من دراية بواقع المدينة والبالد

 . من جهة أخرى ،ة و خبرتهم في الممارسات في بلدان أخرىلامشرؤيتهم المن خالل مفيدة  بإضافة
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 إلشكاليات الحضرية ا. تحليل دقيق ألبرز 2. 2. 2. 2
اإلستراتيجية للتنمية. يمكن لهذه المحاور أن تكون ذات طبيعة يسمح التشخيص الشامل الجيد بإبراز المحاور 

منطقة حضرية يجب إعادة  ،بنية تحتية، الخ ...( أو إقليمية )منطقة تهيئة سياحية، بيئة، قطاعية ) اقتصاد
 تأهيلها، الخ(. تشكل هذه المحاور األساس و النقطة المرجعية ألشغال المراحل المقبلة من إعداد إس.ت.م.

 
( و تحليل السيناريوهات الممكنة  FFOM. تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر) 3. 2. 2 .2

 للتنمية
أداة فعالة  ( FFOM ق.ض.ف.خ.يعتبر عادة استخدام تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر )

العملية مثل تحديد بقية ضرورية لشكل مرحلة يو نتائج التشخيصات المواضيعية والقطاعية. حصيل تتسمح ب
للمدينة  (ق.ض.ف.خ.تعتبر نقاط القوة و الضعف و الفرص و المخاطر)الرؤية والمحاور اإلستراتيجية. 

 التنموية و ذلكتها لرؤيأساسا  شكلي قد تتة و الحققالمتشخيصات العن  ةتجان، الهي المعاينات الخاصة بها
الفرص المتاحة و تصحيح نقاط الضعف )انظر الملحق الخامس أمثلة  توظيفباستغالل نقاط قوتها و 

FFOM.) 
 

 

 
                                                                                                                                                

 . و هذه النقط تبلور من خاللالخصائص الداخلية للمدينةمن نقاط القوة والضعف للمدينة  تعتبرهكذا 
ها أو بتصحيح تقونقاط باستغالل  و ذلك ،رؤيتها للتنمية من دعميمكن  الذي ،عن التشخيص الداخليرتبة تالم

  .خاصة بالنسبة للمحاور اإلستراتيجية الرئيسية ها،نقاط ضعف
 

التي ال و ، الخارجية للمدينةألحداث و العوامل و الظروف لق باعتفهي ت ،فيما يخص الفرص والمخاطر
و الظروف  ،أو اإلقليمية أو الدوليةوطنية )البيئة الخارجية للمدينة( مثل السوق ال تملك السيطرة عليها

على المستوى مهيكلة و االستثمارات  و المشاريع ال ،البلدلزم ات التجارية التي تيو االتفاق ،السياسية اإلقليمية
ي ف للمدينةمنح االمتيازأن تإما يمكنها هذه العوامل الوطني )المطارات، الموانئ، الطرق السريعة، الخ(. 

 تعرضها لمشاكل التنمية )المخاطر(. ،أو على العكس ،تنميتها )الفرص(
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 لتنميةلسيناريوهات البديلة ال. تحليل 4. 2. 2. 2
 
للنتائج األولى للتشخيصات المواضيعية والقطاعية فرصة سانحة لتقييم البدائل  FFOMعد تحليل ي

التنمية األمثل. تأخذ هذه السيناريوهات البديلة بعين االعتبار هدف والسيناريوهات المختلفة التي تسمح ببلوغ 
 جهات محتملة:وت
التنظيمات ، مرونة التحتية للنقل ىن البنتحسي، الستثمارات السياحيةالقوي ل التزايد :لمدينة )مثلانقاط قوة  -

 االستثمار، الخ(.التي تخص 
إعادة تأهيل األحياء غير ، قل البيروقراطيةثتخفيف : التطور المحتمل لنقاط الضعف )مثلفيما يخص  -

 الحد من مصادر التلوث، الخ.(.، الصحية
خيارات عدة للفاعلين في المدينة و ذلك لعدة من المهم أن تقترح الفرق التقنية المكلفة بإعداد التشخيصات 

 منها: ،أسباب
بيداغوجية حول مختلف الخيارات التي مناقشة بناءة وتسمح بعمل  قاعدةبتزويد السلطات وشركائها  - 4

 تؤدي إلى اتخاذ القرارات الجماعية،
 ،توفير الفرصة للفاعلين في االختيار وبالتالي ضمان تبنيهم للعملية - 1
 المناسب  خالل سير العملية. لصياغة الردأي تغيير محتمل استباق لمسؤولين عن التخطيط لالسماح  - 3
 

 يكون تمرينا بيداغوجيا مفيدا أثناء إعداد الرؤية قدإقتراح السيناريوهات 
 
 . تنظيم ورشات في كل مرحلة من تقدم التشخيص9. 2. 2. 2

ال بد من   ،ن في المدينةيمختلف الفاعلو يتبناه  رك فيهاشيتلالنتقال من تشخيص أجراه خبراء إلى تشخيص 
 تنظيم:

مدة قصيرة في ورشات كحد أقصى( يتم تنظيمها  1إلى  1 ورشات مواضيعية على شكل فرق عمل )من -
التنمية السياحية ....( ، الحضريالنمو ، المواضيع المختارة )التنمية الصناعية جوانب مختلفعميق بهدف ت

 مناقشة مختلف السيناريوهات المقترحة.تحليل و و 
و اآلفاق المستقبلية ( FFOMق.ض.ف.م.) جميع التشخيصات مع مناقشة خاصة حول لمراجعةورشة  -

 للمدينة.
 نة.و اآلفاق المستقبلية للمدي   FFOMجميع التشخيصات مع مناقشة خاصة حول  لمراجعة ورشة عمل  -

ية من عملية موالإلطالق المرحلة ال صلة وصل الحضرية و تعد اتتسمح هذه الورشة بإثراء نتائج التشخيص
 ." لتنمية المدينة رؤية إستراتيجية تطوير" التي هي إس.ت.م. 

 
 . تحرير وثائق التشخيص2. 2. 2. 2
 
المدينة في كل محور من المحاور المواضيعية أو القطاع حالة : تظهر هذه التقارير مواضيعيةالتقارير ال -

 تقارير على:الالمدروس. تحرص 
 أ. تقديم وصف موجز للقطاع المعني،

 ب. تحديد مخططات تطور القطاع و عوامل التغيير،
 ،المعني باألمرقطاع الالمدينة ومواطنيها في  هاائمة للمشاكل الرئيسية التي تواجهوضع قج. 

لتحسين وضع ،  FFOM ق.ض.ف.م.  استنادا إلى تحليلضرورية، ال التدخل والتغييرات الد. اقتراح أشك
 . و البعيدالمدينة على المدى القصير والمتوسط 
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 يتضمن:و لة المدينة يلخص حا: تقرير التقرير التجميعي -
 لمدينة،عام ل لمحمأ. 

 الخاصة بالمدينة بكاملها،المتعلقة بنقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر ؤشرات ب. الم
 ،كانالسطلعات ج. اآلفاق العامة المتاحة للمدينة و ت

 القدرة التنافسية للمدينة. ثبط الرئيسية التي ت اتقيعمد. ال
 
 . الوسائل والتقنيات واألدوات 3. 2. 2
 

 تنفيذ هذه المرحلة ثالثة:من أجل عدد وسائل التحقيق 
والقوانين واللوائح، وكذلك ، : النصوص التنظيمية والتشريعيةالقائمة ةيمينظتتحليل الوثائق المعيارية وال

مختلف اإلدارات الحكومية المعنية بالقطاعية أو الخاصة ، اإلحصاءات الوطنية والمحلية، والتقارير السنوية
وغرف ن في المجتمع المدني )الجمعيات المهنية يالمحلي والوطني، فضال عن تقارير الفاعل ينعلى المستوي

 التجارة والصناعة، ...( الخ
 
المحاور المواضيعية )السلطات المعنية  في صدد عد من نيينعالملفاعلين و الشركاء ل ةالمباشر ةشارستاال

اإلدارات المركزية القطاعية ، المنظمات غير الحكومية المتخصصة، أو اإلدارات القطاعية أو الالمركزية
يتطلب تحليل التنمية االقتصادية المحلية سلسلة من المقابالت مع ممثلي ، المعنية، الخ(. على سبيل المثال

، التقليدية والحرف مهيكلغير الالقطاع  ممثلي، ممثلي القطاع الخاص، الشركات الكبرى المملوكة للدولة
 .الخ
 

 التحقيقات لتحديث المعلوماتالشروع في قد يكون من الضروري  ،في بعض الحاالت إجراء التحقيقات:
ء الموارد المحلية الموجودة )مكاتب اإلحصااللجوء إلى غيابها(. تجرى هذه التحقيقات بتعويض )أو 

 والتنبؤات، الخ(.
 
 النتائج  تكريسو . المصادقة 4. 2. 2
 

متابعة فعالة ألشغال إجراء ب وذلك دورا مهما خالل هذه المرحلة المكلفة بالعملية لهياكل اإلداريةتلعب ا
الذي يمكن بالكاد و، بسبب الكم الكبير من العمل الواجب القيام به، هذه األشغال عادة خبراءب يقومالتشخيص. 

أن تضطلع بها مباشرة الهياكل اإلدارية المحلية. التأطير الصارم لهذه األشغال من قبل الهياكل اإلدارية 
 األشغال.الصات للعملية يسمح لجميع الفاعلين بفهم جيد للرهانات و تبني خ

 
 :المهام التالية أ. ستضطلع الجنة التقنية للمتابعة ب

 و دقة التقارير(، نوعية البنود المرجعيةحترام . ضمان المتابعة المباشرة لسير أشغال الخبراء )ا4
عند تقديم ة صاتحليل محتوى التقارير وتقديم االنتقادات و التوصيات الالزمة )خو ،. توجيه الخبراء1
 مؤقتة(التقارير ال
. تقديم التقارير النهائية إلى لجنة التنسيق )الملخص التنفيذي والتوصيات واإلرشادات الرئيسية و"خطوط 3

 الرؤية و المحاور االستراتيجية(.  تبلورالقوة" للتقارير التي يمكن أن 

 :م التاليةاهمالتضطلع اللجنة التوجيهية ب -ب
 قارير الخبراء،ت عرضتنظيم جلسات عمل مكرسة لب. تحليل التقارير 4
 ، خالصاتهم. إعطاء توجيهات إلى الخبراء و1
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محفز ى ة علفظاحمالعملية بالمحرك . السماح لرئيس البلدية أو المسؤول عن العملية بمواصلة القيام بدور 3
 و دينامكية الفاعلين.

 

بغرض  ،للمتابعةلجنة التقنية الللجنة التوجيهية من قبل الموجهة توصية: ينبغي أن يتم نقل الوثائق 
 أسابيع(. 1-4في أجل يسمح بتحليل هذه الوثائق من قبل أعضاء اللجنة ) ،المصادقة

 

 . النتائج المتوقعة 9. 2. 2

 يسمح السير الجيد لهذه المرحلة بتحقيق نتائج مهمة، منها:
كذلك و، ضعفهاونقاط قوتها و ،الوضع الحالي للمدينة بصددعمال وقابلة لالست ، موثوق بهاأ. وثائق واضحة

 الفرص التي يمكن تحينها و التحديات التي ينبغي مواجهتها.
 مبما فيه ،خاصة الذين عليهم اتخاذ قرارات مهمة وتنفيذها، ب. فهم الوضع من قبل الفاعلين الرئيسيين

 الجهات المركزية.
 ضمان التزامهم مع السلطات.و  تحليل من قبل الفاعلين الرئيسيينالج. تبني 

 . المتفق عليهاد. دعم واسع المدى من قبل سكان المدينة للعملية وللمقترحات 

 

 مميزات ب.ج.ش.م و كيفية التعامل معها  .3. 2
 .م.ش.ج.ب. بعض خصائص 1. 3. 2

عددا من اإلرشادات  البحر األبيض المتوسط منطقةبلدان ت.م. في .وفر تحليل التقارير التي أعدت لتنفيذ اس
 الخاصة ببلدان ومدن المنطقة و أنظمة حكمها، بما في ذلك: 

المتعلق بالعقار  القوانينأ. تعقيد وخصوصية بعض األطر التشريعية والتنظيمية مثل تلك الخاصة بالنظم و 
إلى  اللجوءيحبد  و لهذا عدة قوانين )العرفي، الحبوس، الوقف، موروث القوى االستعمارية( لتداخلنتيجة 

 .بهذه القوانين المحليةكفاءات محلية عليمة 
ها حجبل  يصعب الوصول إليها المعلومةوفر تتوعندما  ،رئيسيةالمجاالت الب. غياب بعض المعلومات في 

 .المنطقة يزال موجودا في بعض بلدان هذا ماو  ،من طرف اإلدارات المعنية
ناس لمشاركة في الدخول في مناقشات مع العن ا ،السلطات المحليةالعزوف، خاصة من طرف ج. بعض 

 .هاليمعينين يفترض أن يمثلوا األرسميين ط يوستمفضلة  ،مباشرة
توفير الطاقة( في  ،تغير المناخ  ،والديمقراطية المحلية  ةما)الحك الجديدةعلى المواضيع ركيز د. صعوبة الت

)أو  البعيدعلى المدى المتوسط و بلدان منطقة البحر األبيض المتوسط حين تخص هذه القضايا بشكل مباشر 
 حتى المدى القصير بالنسبة لبعض اإلشكاليات(.

 
 :. الصعوبات والمخاطر2. 3. 2

تمثل أحيانا عوامل  و. في المنطقة الحظةالممميزات لل تكون مالزمةهذه الصعوبات والمخاطر غالبا ما 
 : نذكر منها، إس.ت.معرقلة أو الحد من نطاق ال

و هذا قد يشوب نتائج التحليل والتشخيص بل  ، اإلدارات و المؤسساتالمعلومات من قبل بعض حجب أ. 
 يؤدي إلى استنتاجات خاطئة.

التي تتعلق  بعض المواضيعفي البحث في  التكفلالسلطات ب. غالبا ما يرتبط غياب المعلومة برفض 
مؤشرات التلوث ومستوى التهرب الضريبي، وما إلى  ،المعامالت العقارية و قيمة حجمك  بقطاعات متنوعة

 ذلك.
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 تتطلب تحديثا. تكون أحيانا قديمة و ،عندما تكون المعلومات موجودةو ج. 
ما يجعلها غير مناسبة مع هدف المرحلة التي م، "عدم الجرأةأعمال الخبراء متسمة بنوع من "تبقى د. 

 ير مجاملة.تتطلب تشخيصات مستهدفة و غ
تتميز بصعوبة "التجرؤ" على تحديد أوجه القصور  ،و محسوبة ا،أحيان، هـ. تبقى لغة التقارير تقليدية

 والضعف بوضوح.
ربما بسبب  ،ال يزال عدد من المواضيع المحددة غير متكفل بها من قبل الخبراء والمتخصصين المحليين

 و قروض ، الخ(. معهودةغير  بطرق ةديبل تتمويال رصدالمحلية ) بالنسبة للظروفحداثتها 
 
 .م.شب.ج.في ظروف صعوبات المخاطر والخطي . وسائل ت3. 3. 2

لتغلب على التحديات ل، و الخبراتأالوسائل التقنية  أكثر مناإلرادة السياسية للمسؤولين و الحكومة  تعتبر
 ، خاصة:شار إليهاالم

  من قبل السلطات الرسمية. الحكامة في مجال التواصلأ. التأكيد على 
بذل جهد ب وذلك ،حثيثا من قبل السلطاتإليه ينبغي أن يكون السعي  الذي لتعاون بين هياكل الدولةاب. 

 عند جمع المعلومات من هذه الكيانات. ريبة أو ترددإعالمي كبير حول أهداف إس.ت.م. إلزالة أي 
على الخبراء اللجوء ، قدر اإلمكان، إلى  –غيابها أو  -ج. في حالة صعوبة الحصول على المعلومات 

أو معطيات  اتسيناريوهات أو نماذج تسهل االقتراب من الواقع المحلي )مثل استخدام سلسلة إحصائي
 خاصة بالمجاالت ذات الصلة، الخ.(.

شرة يمكن أن د. للجنة التوجيهية واللجنة التقنية للمتابعة دور هام في ترجمة النتائج إلى لغة واضحة ومبا
 يفهما السكان في إطار ورشات التشاور.

الثنائي خبير محلي/ خبير دولي  تشكيل .( ينبغي تشجيع 4. 1. 1. 1كما ذكر أعاله )انظر  هـ. أخيرا، و
 لضمان استمرارية واستدامة هذه العملية.
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 إستراتيجية رؤية تطوير:  الثالث الفصل
 
 األهداف والمتطلبات األساسية . 1. 3
 . تعريف1. 1. 3

تعبر قيادة عملية يرتكز تطوير رؤية إستراتيجية على 
و في بضع  ،كل األطراف المعنية جماعيا امن خالله

م على المدى مدينتهعن عن الرؤية المشكلة لديهم ، جمل
التي ما المدينة  البعيد، وذلك باإلجابة على السؤال التالي:

 ؟المقبلة  عاما 11- 41نريدها في 

يجب أن تبقى واقعية  ،إراديةمع كونها  ،إن هذه الرؤية
ن. يجب أن تعكس سمات محددة للمدينة والمواطنيتبناها ل

بحيث تكون لديها مزايا تنافسية مقارنة مع المدن 
ها وموقعها في تمن حيث قيم ،األخرى في المنطقة

 مؤهالتهاو  ، ) ولما ال العالمي(االقتصاد اإلقليمي
 والتاريخية والثقافية. العمرانية

 ،دمج صور للمدينة أو شعارات موجودة أصال و راسخة في الذاكرة الجماعية للمدينةأن تيمكن للرؤية 
 لضمان االستمرارية مع الماضي )انظر الملحق السادس من أمثلة الرؤى(.

 . األهداف2. 1. 3
والفاعلين في العملية حول أساس تبنى عليه إس.ت.م بعد جمع تمكن صياغة الرؤية من توحد جميع الشركاء 

بخلق فرص للحوار بين مختلف األطراف الفاعلة في  ،الرؤى المشتركة وتطلعات جميع األطراف المعنية
المدينة. فهي بمثابة محفز و عامل قوي لتوحيد مختلف مكونات المجتمع الحضري حول ما سيصبح 

 مشروعا جماعيا.
 
 متطلبات األساسية. ال3. 1. 3

 فقط من الضروري أن تكون صياغة الرؤية ممارسة جماعية مع احترام آراء مختلف الفرق و أال تكون
 . و لذلك:يتكنوقراطتفكير  نتاج 

 يجب أن يتم السعي نحو مناقشة مفتوحة ودون تعقيد من قبل السلطات. -
 على حد سواء. مت نظرهحترم الفاعلون آراء اآلخرين مع الدفاع عن وجهايينبغي أن  -
ينبغي على منشطي عملية صياغة الرؤية أن  يشجعوا المشاركين على التوفيق بين الطموح والواقعية  -

 لصياغة رؤية تستطيع فعال احتواء إس.ت.م.  
ينبغي أن يتم تكوين منظمي المناقشات بما في ذلك لجنة المتابعة مسبقا في تقنيات إجراء المناقشات بين  -

 .و ذات إنتظارات متعارضة أحيانا ت االجتماعية المتنوعةالفئا
 
 
 
 

 رؤية لمدينة رام هللا )فلسطين( 

معا، نسعى لتحقيق منطقة مزدهرة مبنية 

البنى  على اقتصاد قائم على الخدمات و

التي تتبنى حكما  بها، و التحتية الموثوق

راشدا يضمن لها المشاركة الشعبية 

        واحترام التنوع و حق المواطنين

و يحافظ على بيئتها وتراثها ".   
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 .  سير المرحلة2. 3
 ن والفاعل . المهام الرئيسية و1. 2. 3

 في مراحل مختلفة. في هذا الصدد: الفاعلينشرك تإن صياغة الرؤية عملية تشاركية  تقوم على منهج منظم 
         ( التقارير و التشخيصات 4.1.4الخاص )انظر التوصية اهم فرق العمل باالتصال مع منتدتحلل  -أ

نتائجها إلى المجلس البلدي  ىو دراسات حالة المدينة لتحديد العناصر األولى للرؤية القطاعية وتقديم أول
 وغيره من صناع القرار في المدينة من أجل ورشة عمل. 

ملة في أوساط المواطنين المستهدفين الذين ينتمون ح ،تحت سلطة اللجنة التوجيهية ،تنظم لجنة المتابعة -ب
تمكن من نشرها في وسائل ال و إلى مختلف الفئات االجتماعية المهنية طالبة منهم التعبير عن رؤيتهم للمدينة

 اإلعالم واستخدامها كأداة إضافية لترسيخ العملية في المدينة وتبنيها من قبل المواطنين.
      لمتابعة مقترحات الرؤى الموضوعية القطاعية حسب المحور المواضيعي ترصد فرق العمل ولجنة ا -ج

 ن في إس.ت.م خالل منتدى / مناقشة للمصادقة عليها.يو تقدمها إلى الفاعل
القطاعية إلى رؤية مدينة.  اهمرؤ تطوير ،باشر الفاعلون لعملية إس.ت.م  خالل المنتدى / المناقشةي -د

تصبح هذه الخطوة وخاصة المنتدى / المناقشة ممارسة مفيدة للتفاوض بين مختلف الفاعلين و خلق روح 
 االنتماء إلى المدينة.

      مرجعا يثمن هوية المدينة كعالمة  هاليجعل ،الرؤية على أوسع نطاق ممكن المجلس البلدي بنشر قومي - هـ
 مدينة.اللتنمية و أداة 

 

 . الوسائل والتقنيات واألدوات 2. 2. 3
قد تكون و مختلفة الجتماعية االفئات التتطلب صياغة الرؤية التحكم في تقنيات المناقشة مع السكان و 

شراك إلها يمكن استخدامتقنيات كثيرة النوع من التظاهرات.  في هذارة األولى للم تشاركمنهم  األغلبية
 :نذكر منها األفكار  حصول على وال والسكان 

المسؤولين عن العملية )هيئات  علىفي المقام األول  و يجب التركيز محدودةتنظيم ورشات عمل فرق  -
 .تنفيذهو  الرؤية القيادة( لفهم واضح ومشترك لمفهوم

)الشباب والنساء وسكان  بالموضوع مع الفرق التي ليست على علم للشرح و التفسيراالجتماعات الخاصة  -
لهذه الفرق )دور الشباب  األماكن المألوفة(. من األفضل أن تعقد هذه االجتماعات في إلخاألحياء الفقيرة، 

 والمراكز النسوية  ومراكز األحياء(.
 للبحث عنمفيدة جدا ات ية التشاركية و ديناميكيات المجموعنيمكن أن تكون االستعانة بخبير في التق -

 التوافق و حل النزاعات المحتملة بين المجموعات.
نشر الرؤية و تبنيها على نطاق واسع من قبل الشرائح تشارك و للاستخدام وسائل اإلعالم المختلفة  -

، والصحف واللوحات اإلعالنية و االلتماس المباشر من التفكيراالجتماعية المختلفة: اإلذاعة، ومجموعات 
ستقبلهم و مستقبل مدينتهم الشخصيات و المواطنين المستهدفين للتعبير عن تطلعاتهم وأحالمهم الخاصة بم

 )انظر حملة حلب(.
تصميم موقع إلكتروني تفاعلي مخصص إلستراتيجية تنمية المدينة في وقت مبكر خالل العملية و  -

 استخدامه بكثرة خالل هذه المرحلة.

لحظة مكثفة من االتصاالت و  صياغة الرؤيةمتميزة ل: تعد األشغال في ورشات لحظات توصية
 لـ إس.ت.م. الدعايةيجب إشراك وسائل اإلعالم و إدماجها في حملة و فيها حول إس.ت.م. 
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 النتائجو تكريس مصادقة ال. 3. 2. 3

ن لـ إس.ت.م. أنفسهم. لهذا يستحسن اختيار توحيد يمن قبل الفاعل ،بصفة تشاركيةتتم المصادقة على الرؤية 
يمكن للجنة التوجيهية، في حالة تعدد المواقف، أن تعتمد حال و الرؤى المختلفة على أساس توافق اآلراء. 

 وسطا مع الحرص على إشراك جميع الفاعلين.

 . النتائج المتوقعة4. 2. 3

)تمكن الجميع من فهم الهدف النهائي إلستراتيجية تطوير تكتسب عملية إعداد الرؤية فعالية بيداغوجية كبيرة 
سينتج عن المناقشات  ،إضافة إلى ذلك ،المدينة( و دورا في توحيد الفاعلين و الشركاء في هذه العملية
 المختلفة تفاهم و تشارك في انشغاالت و مشاكل كل فئة اجتماعية.

 
 و كيفية التعامل معها  ميزات بلدان ج.ش.م.م . 3.3

 

 خصوصيات بعض بلدان ج.ش.م.  4.  3. 3

 لى التي أنجزت في المنطقة بما يلي:عرفت االستراتيجيات األو
التي  ،التغيرات االجتماعية بعد مكثفة و متسارعة  شات و المنتديات العامة و التي أصبحتتحسنا في المناق . أ

مسألة في كل القطاعات، بما فيها النقاش حول  ت هذه التغيراتو قد أثر 7777عرفتها المنطقة في عشرية 

 .المصاحب لهامشكلة صيرورة المدينة و التصور 
 هذه الممارسة في بعدها التقني و في طبيعتها السياسية المعلنة. تجدد . ب
األوضاع االقتصادية التي غالبا ما كانت صعبة و أثرت بشدة  التعبير بالقوة و العنف عن عدم الرضا عن . ت

تفرض نفسها  أصبحت لدى هذه الطبقات االجتماعية التي اوعيمما خلق األكثر فقرا، السكان على 
 .بسرعة كأطراف مهمة في كل القرارات التي تعنيهم

 

 الصعوبات و المخاطر  2.3.3

تصادف بلدان و مدن منطقة ب.ج.ش.م. الصعوبات  مثل كثير من البلدان التي باشرت عمليات اس.ت.م.
 الكبيرة التالية:

 الفئات االجتماعية متعارضة و صعبة التوافق.  يجعل انتظارات هذهتنوع األطراف و الفئات االجتماعية  . أ
قد . و في غياب هذا العمل بعيد االمدمفهوم الرؤية فكرة جديدة صعبة الشرح و تستدعي عمال بيداغوجيا  . ب

 .النتائج على نقيض المتوقع تكون
 ضل لمدينتهم، و رغبتهم في نتائج فورية، يمكن أن يؤدي إلىحماس األطراف، و توقانهم إلى مستقبل أف . ت

 رؤى غير واقعية. صياغة
 ب.ج.ش.م. ظروفوسائل تخطي المخاطر و الصعوبات في  3.3.3

مع الجماهير المعنية. لذالك  في إطار اإلحتكاكلتوضيح لاس.ت.م أن يبذلوا جهدا كبيرا  سيطلب من قيادة
 يجب أن تسهر على:

 

و  الشخصيات الدينية، )المنظمات غير الحكومية المتخصصة،يناالجتماعي الوسطاءأ ـ استعمال كل 
الفاعلين إلى تقديم وجهات  كل من أجل دعوة المشروع، المنخرطين فيالمحترمين( شخصيات المدينة 

 .رأيهم
اإلعالم، و القياديين ب ـ تنويع فرص اللقاء المباشرة )محاضرات و ورشات العمل( و غير مباشرة )وسائل 

 المجتمعيين(.
 الجماهير.ب المالئمة لالتصالقنوات الج ـ استعمال 
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 الفصل الرابع: صياغة المحاور االستراتيجية
 

 األساسية والمتطلبات األهداف 4.1

 
 تعريف 4.4.1

غير . للمدينة لمستقبليةالنظرة ا التوافق حولبعد  االستراتيجيةالمحاور  صياغة من المرحلة هذهتأتي  
 المثال، سبيل على) لتنميةلاالستراتيجية المحاور  حديدت يتطلب المتوافق عليها الرؤية هذه تحقيقأن 

. وغيرها ،"الدولي و الوطني الطلب تلبيةل ةيالقدرة السياح تطوير" ،"جاذبية أكثر المدينة وسط جعل"
 اسياحي امركز 7778 عاممدينتنا أن تكون في آفاق  منالتي تريد  الرؤية هي محاور إستراتيجية لتحقيق

الشاملة أو األهداف العامة تتالقى لتسمح بتجسيد النظرة المحددة.  الستراتيجيةفالمحاور ا(. دولي ذو بعد
 بواسطةعملية يمكن تقديرها  ،في إطار خطة عمل ،هذه المحاور التي ستفكك إلى عمليات و مشاريع

 ملموسة المحاور االستراتيجية األخرى التي ال تتبعها إجراءات تجنب جبيبينما . المتابعة مؤشرات
 (.الملحق السابع في االستراتيجية على أمثلة انظر) .سلفاقدرة م زمنيةفاق آل المتوقعة لنتائجتسمح با

 

 
 

 األهداف 2.1.1
 :هي إس.ت.م من المرحلة هذه أهداف

 الرؤية لترجمة البعيد و المتوسط و القصير المدى على اتخاذها ينبغي التي واألعمال األنشطة تحديد،( 7

 عريضة، خطوط في ،ملموس واقع إلى
 ،واألنشطة األعمال هذه إجراء عن المسؤولةو  الفاعلة الجهات تحديد( 7
 ،ضروريةال والمالية البشرية الموارد تحديد( 3
 .المحددة االستراتيجيةمحاور  حول التوافق من ممكن قدر أكبر على الحصول( 7
 

 األساسية المتطلبات 3.1.1

 في بما السابقة الخطواتمن مرتبطة بما يستلم  ستراتيجيةالمحاور اال صياغة لاعمأ لبدء األساسية الشروط
 :ذلك

 االجتماعية مؤشراتلل يستقبلالتطور الم و النمو آفاق، وFFOM) تشاركيال تشخيصلل الرئيسية العناصرـ 

  ( ..الخ ،في حيز اإلنجاز أوالمشاريع المهيكلة المبرمجة و واالقتصادية،

 إستراتيجيةما ليس 
 يعتبرو ما  )...(مفصلةقوائم مشاريع، أو مخططات قطاعية  متمنيات أو" ليست االستراتيجيات قوائم 

حقيقية، لكن هي مواضيع أو  إستراتيجية هو في الواقع ليسكإستراتيجية، في كثير من إس.ت.م 
النقل العمومي  تشجيعمن خالل  المواصالت"، " تحسين ةالحضري البيئة" تحسين  عامة كمثلأهداف. 

كون قابل للقياس، و لذا يجب يحقيقية يجب أن  إستراتيجية" أو " القضاء على األحياء الفقيرة"، تنفيذ 
 .و مفصلة أن تكون مكونة من إجراءات خاصة

 
Adapté de Cities Alliance, « City Development Strategy, Guidelines: Driving 

Urban Performance », 2006, p. 53 
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  .و وسائل التدخل على المستوى المحلي و الجهوي و المركزي القطاعات الواعدةـ تحديد 
مندمج مع في إطار  للعملالفاعلين )لجنة التوجيه الموسعة(  من إستعدادوجوب التأكد  ما سلف ـ إضافة إلى

 .وجود تالقح بين القطاعات
 

 مرحلةال يرس  2.1

 
 الفاعلون و الرئيسية المهام 4.2.1

 التي االستراتيجيةشطر األول من المحاور لل تقنيةال اللجنة قبل من( الخبراء تقارير تحليلأو )إعداد ( 7

 .السابقة المرحلة فيلمدينة التي صيغت ل يةلمستقبلالرؤية تعتبر ترجمة ل
م أنفسهم الذين ه الورشةون المشكلون لهذه الفاعل: ستراتيجيةاإل محاورال صياغةل عمل ورشةانطالق ( 7

  مامه تتولى ،مرات دةع عقدلها أن تن يمكنهذه الورشة التي  و. االستراتيجية الرؤيةوضع  في واساهم
 .الفنية اللجنة تقدمها التي االستراتيجية وإثراء دراسة

 للمشاريع المتولدة عن المحاور االستراتيجية. ،، على مستوى الورشاتاألولي تحديدال( 3
إخضاع المحاور االستراتيجية المختارة لفحص اتساقها، و مراقبة مدى توافقها مع المواصفات الواردة ( 7

 .أدناه المربع في
 

 
 
 
 
 

  . االستراتيجيةأو المحاور  ألهدافل الذكية الميزات

يجب أن   ؟امحدد سؤاالي ستراتيجاال، و يعني الجواب عن السؤال: هل يقصد المحور دقيق -

 االستراتيجي ما يجب أن يتغير و فيما يتمثل هذا التغير. المحوريصف 

قياس األثر الناجم  الممكن من سيكون هل: التالي لو يعني الجواب على السؤا قابل للقياس،  -

 مؤشراتمنه ضرورة وضع  و للقياس،األثر قابال  مستوىأن يكون  يجب الهدف؟ تحققعند 

 .مالئمة

 المتناول؟ خارج هو أو تحقيقهيمكن  الهدف هلو يعني الجواب عن السؤال: قابلة للتحقق:  -

ينبغي اعتبار توفرهما ضروري أثناء  جهدإرادة و  على ينطويالمسطرة  األهداف تحقيق

 .استراتيجي محورأي  علىالمصادقة 

 يكون أن يجب الهدف؟ لتحقيق الموارد من يكفي ما هناك هلإجابة عن السؤال:  ، ،واقعي -

 جاءت هنا ومن. المتاحة المواردب خاصة و للتحقيق، قابال كوني أن يجب. واقعيا الهدف

 .الزمن مر على وتطورها للمدينة المالية مكاناتإلل دقيق فهم إلى الحاجة

قد  إس.ت.مت كان إذا ؟ هدفال لتحقيقحدد أجل واقعي  هل: إجابة عن السؤال ،الزمانية -

 سنوات، فللمحاور االستراتيجية مدد متغيرة. 77صيغت عادة لمدة تتجاوز 
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 :انضروريان شرط االستراتيجي، الطابعب إس.ت.مـ لو لتحتفظ ا

إمكانيات التداخل و  لها التي اإلحتفاظ فقط بالمحاور و ر االستراتيجية والمحا الحد من عددـ من المستحسن 
 التفاعل المتبادل. 

 .فقط س على األعراضو لي الهيكليةالعوامل  علىتؤثر التي ية المحاور االستراتيج من المحبد التركيزعلى ـ
 
 
 
 
 

 وأدوات وتقنيات وسائل 2.2.1

المحليين أو  خبراءدعما تقنيا من طرف ال تطلبت ستراتيجيةالمحاور اال صياغة السابقة، لخطواتفي سياق ا
 حالتانهناك تنشيط الورشات.  في و يساعدونها المالحظاتالذين يغذون اللجنة التقنية بالتقارير و  ينالدولي

 :يجب أخذهما بعين اإلعتبار
 
أنه من الضروري المصادقة عليها على مستوى  الحالة هذه في: االستراتيجيةيحدد الخبراء المحاور . 7

 .االستراتيجية األهداف ةعرضها على عدد كبير من الفاعلين في ورشة صياغ قبل يةتقال اللجنة
 
 الخطوات نتائجعلى  استنادا المهمة، هذهل مخصصة عمل ورشة في االستراتيجية محاورتحديد  يتم. 7

 .السابقة
 

 خاص بشكل ناطلبتيعليها  شرافاإل و هاإعداد إن .دورة من أكثر الورشة هذه تتطلب قد الحالتين، كلتا في
 إقناع الفاعلين بوجاهة مقترحات الخبراء و تحليل و ،لمناقشة إما هو الهدف ألنكفاءة و مهارة مؤكدتين، 

و رؤية  التشخيصأكثر فأكثر بعد استكشاف  ةيقدق ياراتتاخ على المشاركين مساعدة أو( األولى الحالة)
 .)الحالة الثانية( مشتركة

 
 النتائجمصادقة و تكريس ال 3.2.1

 
في الورشات  الساحقة غلبيةبعد حصول اإلجماع أو موافقة األ على نتائج المنتدى التوجيه لجنةتصادق 
 .الفاعلين لكلالمفتوحة 

 
 المتوقعة النتائج 1.2.1

 
 :التالية التوقعاتجسيد ت على الخطوة هذه نجاحيتوقف 

 جماع على مستوى لجنة التوجيه و القيادة و المجلس البلدي حول تحديد المحاور االستراتيجية.اإلـ 
  .ى المجلس البلدي في إطار دورة رسميةوـ المصادقة على المحاور االستراتيجية على مست

 .المرتقبة في حال إختيارهاو  النتائج مع للمشاريع أولي تحديدـ 
 . "مراحل التنفيذ و العمل طةخ تحديد" التالية الخطوة خالل سيتم إثراؤهاهذه المشاريع 

 
 

وصية: أثناء صياغة المحاور االستراتيجية، بجب تفضيل التي لها أثر على أسباب المشاكل و ليس على األعراض أو ت

 تجلياتها. 
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 كيفية التعامل معها و ب.ج.ش.م خصوصيات 3.1،

 
 ب.ج.ش.م خصائص بعض 4.3.1

 
بمناسبة ندوة  أعد يذال" آفاقتحديات و  ،ظروف: المتوسط في الحضرية التنمية استراتيجيات" أظهر تقرير،

برشلونة
0

 المدنأن  . بالمنطقة تتميز بطابعها العام إس.ت.م أغلب فيأن المحاور االستراتيجية المقترحة  

المحاور على المنهجية للمصادقة  الشروط من  امن دون اعتبار عددمن المطالب  الهدف حين تكثرتخطئ 

  (.SMART منهجية انظر) المختارةاالستراتيجية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 من متنوعة مجموعة هناك ،إس.ت.م وضعت التي الفرق بعض تميز التيٌتقنية ال الدرايةنقص  زيادة على
 : مناخ سياسي متغير، مما نتج عنه  في إطار المدن تواجه التيو الصعوبات  التحديات

 .( ..الخ والمالية، اإلسكان، الالمركزية، التحتية، البنية) مجاالت عدة في غير ملباة كبيرة احتياجات ـ
 مواردال ذلك في بما( والطويل المتوسط المدى على خاصة و) تزال صعبة الحصر ال الميزانية مواردـ 

 .لمدينةل المالية
 .في تفاقم خالل اآلونة األخيرة ةاالجتماعي الحركات للساكنة جعلت قوية إنتظارات  ـ

 المخاطر و الصعوبات 2.3.1

" كل مشاكل المدينة للحفرصة " ك إس.ت.متعرف عجزا كبيرا في عدة مجاالت، ينظر إلى  المدن بما أن
 علىلم تقم  إذا ما  في أرض الواقع المصوغة، لن تتجسد االستراتيجيةعلما أن الجزء األكبر من المحاور 

 :بـ هذا التصرف. و يمكن تفسير وواقعية متسقةخطة 
 السلطات، على يمارس الذي غطوالض المدني المجتمع من القوي الطلبـ 
 األحيان، بعض في مستقر غير اجتماعي سياق في الفور، على ،اإلنتظارات جميع لتلبية اإلغراء ـ

 األهداف، هذه تحقيق وسائل وين الفاعل طموحات بينـ الفارق الكبير 
 .االجتماعية الفئات مختلف من المقدمة الطلبات بين صعوبة التوافقـ 
 

 
 .7777 مارس 78 و 77 برشلونة، المتوسط، األبيض البحر فيالحضرية  التنمية استراتيجياتمؤتمر   0

 مدينة مدروسة 44 إس.ت.ممالحظات حول مضمون المحاور االستراتيجية المسجلة في 

 )االسكندرية، حلب،عمان، الفيحاء، الجديدة، إزمير، سطات، تيطوان، رام هللا، صفاقس، تونس(

 

 .بإجراءات ملموسةاقترنت المحاور  حيث وعمان اإلسكندرية حاالت في إال العام، المستوى على االستراتيجيةالمحاور  يتبق -

 .2 وتطوان بالجديدة حال الكما هو  المدينة،على مستوى  المختلفة اإلدارات قبل من لها مخطط أو جارية مشاريع إلى ةختزلم نهاأ -

 (.تونس و صفاقس ،4 تطوان ،سطات) المدينة مستقبل حول متمنيات هي ما غالبا -

 (.زميرالفيحاء، و خصوصا إ) بدون استثناء ينةدللم القطاعية مكوناتال جميع تشمل التدخل مجاالتك تقدم في بعض الحاالت -

 .بأكملهيعيق قراءة المشروع مما ( محور 49رغم كونها ملموسة فهي مصوغة بمستوى من التفصيل ) هللا، رام حالة في و -

من هذا التفصيل... فقد قورنت مباشرة أهداف  عانى قد أنه يبدو ال القديمة حلب مدينة تأهيل وإعادة ترميم مشروع فإن أخيرا، و -

 .البلدية ميزانية من صغيرة حصة هي و المتاحة،الموارد باالستراتيجية المصوغة 

 

 صفحة ،7777 مرسيليا، واآلفاق، التحديات ظروف،: المتوسط األبيض البحر منطقة في الحضرية لتنميةا استراتيجيات (CMI):المصدر

87. 
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  ب.ج.ش.م ظروف في والمخاطر الصعوبات تخطي وسائل 3.3.1

 
 محاورال من نوعين بين الفور على نميز أن يجب االستراتيجية، األولويات اختيار في االتساق إلدخال

 :ستراتيجيةاال
 

 هذه وصف يمكن و. ب.ج.ش.ملـ  إس.ت.مالتي نجدها عمليا في جميع المحاور االستراتيجية لتنمية المدن 
 .ةالحضري المرافقالسكن، النقل الحضري، و  تحسينب عادةتتعلق  و اإللزاميةب المحاور

 
 عام بحلولالمرتبطة بالنظرة التنموية المقبولة. إذا كانت الرؤية تقول أنه المحاور االستراتيجية الخاصة 

تخصصات في  تخلق قدالخاصة  ستراتيجيةغذائية، المحاور االال للصناعة مركزا مدينةال ستصبح 7778

 التي تملك األجنبية المدنتطوير الشراكة مع و  الزراعية، المنتوجات التكوين للمهن التحويلية و تثمين
 .، إلخالتي تتطلع إليها المدينة المواصفات

 

المحاور  اختيارفي ( SMART طريقة) المنهجية المتطلبات احترام و جهة من المستويين هذين بين التمييز و

 مع الهدف، هذاو لبلوغ . للتحقيق قابلةالحقيقية و ال محاورمن جهة أخرى، سيسمح بتحديد ال االستراتيجية
 :يلي بما القيام الضروري من ،المحدد ب.ج.ش.مالحضري  السياق مراعاة

 ؛و المحاور االستراتيجية رؤىعلى وضع ال العمل ومجموعات الفنية اللجنة أعضاء تدريب على التركيزـ 
حسب المحور  التمويل احتياجات بينو اقتراح نقاشات حول الفوارق  العامة المنتديات في الحوار تشجيعـ 

 المدينة؛ فيآفاق التطور المالي  واالستراتيجي، 
 ؛(التشاركية الميزانية)  و متطلبات التنمية للمدينةاإلمكانيات المالية مواطنين على الموازنة بين ال تشجيع ـ

 ،المحددةفي تحقيق األهداف  لمساعدةالتي تسمح با البدائلات، عن ورش ضمنبصفة مشتركة  البحثـ 
 .للتحقيق وقابلة واقعية استراتيجيةمحاور  بشأن توافقامتالك  ـ
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  مراحل التنفيذخطة العمل و حديد : ت الخامسالفصل 

 
 األهداف والمتطلبات األساسية 4.1

 تعريف 4.4.1

برامج و مشاريع موجهة للتنفيذ. زيادة عن إلى  خطة العمل ترجمة للمحاور اإلستراتيجية للـ إس.ت.م.إن 

و آجال المسؤوليات والموارد المالية تحديد البرامج والمشاريع التي سيتم تنفيذها، يجب أن تحدد خطة العمل 

ختلف شركاء الـ إس.ت.م.)انظر أمثلة على خطط منتيجة التفاقات بين  يكل برنامج أو مشروع. و ه إنجاز

 العمل في الملحق الثامن(.

 

 األهداف 2.4.1

في اآلجال يجب القيام بها على قائمة من اإلجراءات  تحصللمدينة أن لتسمح هذه المرحلة من إس.ت.م. 

 تتجلى على النحو التالي: و و الطويلةالقصيرة و المتوسطة 

بل المسجلة من ق  (quick win projects) ـ إجراءات قصيرة األجل، بما في ذلك مشاريع "النجاح السريع"

 لمدينة.افي ميزانية و برامج 

 دماج الخطط القطاعية(.إتسمح ب مع توقع اآلليات التيحسب القطاع ) مدى ـ إجراءات متوسطة ال

 موجهة لتحقيق الرؤية اإلستراتيجية.التضع الخطوط العريضة للبرامج  مدىـ خطة عمل طويلة ال

 

 المتطلبات األساسية 3.4.1

و  ة(مسؤولي القطاع العمومي ) و بالخصوص ممثلي الحكومة المركزي، منذ انطالق العملية ،كاشرإـ 

االستثمارات الجارية أو المبرمجة في المدينة، سواء في غرف التجارة والصناعة أصحاب الخاص، و كذلك 

 أو الشركات نفسها ، 

 ـ مصادقة الفاعلين العموميين و الخواص للمدينة على الرؤية و المحاور اإلستراتيجية،

األموال المحلية والوطنية والدولية، من  رصدالمالي للمدينة، من جهة، وقدرتها على االستشراف تقييم  ـ

 جهة أخرى. تشكل هذه العناصر األساس لوضع خطة عمل عملية،

الموارد البشرية المحلية لتتناسب مع متطلبات تنفيذ خطة العمل بتأهيل الموارد رقية تو ـ إطالق خطة تكوين 

 للمدينة،المتاحة  البشرية

 لعمل هذه الهيئة جميع الشروط و إن لم تكتمل في الحالإس.ت.م.حتى  الــ إنشاء هيئة متابعة و تنفيذ 

 ،الخ ...(.مكاتب)الهيكل التنظيمي، العدد الكافي من الموظفين، 

 

 مرحلة سير ال 2.1

 نوالمهام الرئيسية والفاعل 4.2.1

كثير من على تجسيد خطة عمل هو تأليف دقيق بين مشاريع ممكنة اإلنجاز و أخرى يتوقف إنجازها إن 

قف المتحفظة اات المالية للمدينة، و الموياإلمكان مكن التحكم فيها حين تنفيذ الـ إس.ت.م.) تغيريالمقاييس ال 

تصفية و تنقيح على ب للقطاع الخاص و العمومي تجاه بعض المشاريع الخ ...(. يمر وضع خطة عمل

، اللجنة التقنية ومجموعات العمل، المؤتمر توجيهيةلجنة الالمستوى الهيئات التي تضع الـ إس.ت.م.مثل 
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نتيجة  لكي تكون لخطة العمل مصداقية و قدرة لتحقيق الرؤية التي وضعتها المدينة يجب أن تكونالعام إلخ 

في هذه تبدو، قد ، )و إن كانت بعض األعمال المقبولة بين مختلف الهيئات متعددةلعدة عروض و مناقشات 

سبع عمل ب عملية وضع خطةمر المدى المـتوسط و القصير(. و تعلى  غير ممكنة التحقيقالمرحلة، 

 خطوات هي:

 القربمشاريع خطة العمل ب إثقالتجنب ينبغي كل محور استراتيجي. مع البرامج و المشاريع مطابقة . 7

في البرامج القطاعية  هاقيهذه المشاريع تحق الصغيرة الموجهة لتلبية االحتياجات األساسية للسكان. تجد

 العادية.

بنية تحتية ضع بورتبط تتمتع بطابع استثنائي: ألنها ت التي ، األولوية للبرامج و المشاريع المهيكلة إعطاء. 7

هيكلة أهمية خاصة في مجال مإلخ. و لهذه المشاريع المن المدينة، هام كبيرة و عتاد كبير أو تهيئة جزء 

             مدن المتوسطالتنمية الحضرية ل الخاص بإستراتيجيةدليل الالتنمية الحضرية ونجاح الـ )إس.ت.م.(. و 

 "MedCités من دون مشاريع قابلة للتحقيق  و  .ستراتيجية الحضرية تتطلب مشروعااال"ؤكد على أن " ي

مجرد عملية جمع لمختلف اإلرادات  تبقى اإلستراتيجية الحضرية ،قتصادية و اجتماعية أو إقليميةذات أثار ا

 ."دون أثر فعليأو التطلعات 

 

 تتطلب االستراتيجية مشروعا
مجمل لمسؤولين و ميزانيات زمني و  لهذا السبب، ال نضع فقط خطة عمل تحتوي على جدول

المهيكلة التي تقوم مقام المحركات للمدينة لبلوغ األهداف المقترحة في المشاريع، لكننا سنحدد المشاريع 
سنضع عمال خاصا أكثر عمقا و تخصصا يتعلق بهذه المشاريع المهيكلة، ألننا ما إطار استراتيجي. ك

 نعتبر أن نجاح أو فشل االستراتيجية تتوقف عليها إلى حد كبير." 
 

 Medcities SDDUالمصدر: دليل 

 

ي سبة إلى الوضع الراهن للمدينة. و هنجديد و طموح بالسعى تيار المشاريع المهيكلة اعتماد ميتطلب اخ

من خارج المدينة و الخبراء ضروريا، إذ يمكن لهم اقتراح مشاريع مشاركة األشخاص  اكون فيهتفرصة 

 جديدة لم ينتبه إليها على المستوى المحلي.

 

                المستثمرين و مختلف الدوائر الوزارية، و الوكاالت العمومية، معشاور . تنقيح البرامج والمشاريع بالت3

: تبين التجربة أن معظم المشاريع المدرجة في إس.ت.م. ال تتوقف المهتم بالموضوع و القطاع الخاص 

ر الوزارية( على المدينة )البلدية والسلطة المحلية( لكن على المتعاملين العموميين )المؤسسات العامة والدوائ

، من الضروري جذب اهتمام هؤالء الفاعلين  بالتاليو المستثمرين(. و  المنعشين العقاريينو الخواص )

، س.ت.م. بالسماح لهم أن يمتلكوا نظرة واضحة عن تطور المدينةإلالرئيسيين في عمليات التنمية الحضرية 

وضعوها في برامجهم، أو اقتراح أخرى في آفاق ليتسنى لهم أن يفعلوا أكثر، سواء بتحسين المشاريع التي 

 زمنية محددة، أو كالهما معا.
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حتياجات    اال. جدولة اإلجراءات في الوقت: بما أن الـ إس.ت.م. ال يمكن أن تستجيب على الفور لجميع 7

 من ،ذلك سيلبي عددا كبيرا من الطلبات ،و كل الطلبات، من الضروري جدولة األعمال على عدة سنوات

 جهة، و إتاحة وقت لنضج المشاريع الكبرى، من جهة أخرى.

 

 نموذج بطاقات المشاريع(: 7. إعداد بطاقات مفصلة للمشاريع المتفق عليها )انظر الملحق 8

 موضوع بطاقة مفصلة تجيب على األسئلة التالية: أو مشروع جراءإيجب أن يكون كل 

 فيه المشروع ؟هم استراتيجي الذي يسأو المحور االـ ما الهدف 

 ـ طبيعة المشروع مع معالمه الرئيسية

 ؟المشروع ـ ما هي النتائج المتوقعة من 

 ـ األهمية الحقيقية للمشروع

 ـ تقدير التكلفة و البرمجة المتعددة السنوات لالستثمارات

 صة(؟صخمتـ من الطرف الحامل للمشروع ) البلدية، الوزارة، المتعاملين الخواص أو العموميين، وكالة 

 النجازلجدول الزمني الـ 

 تقدم المشروعمتابعة ـ مؤشرات 

 

محاكاة أثر المشاريع حين االنتهاء، من خالل نماذج عرض . تحديد موقع المشاريع على خريطة المدينة: 6

 ورسومات وصور فوتوغرافية وغيرها.

 

التقنية عن وضع الصيغة العمل واللجنة  فرق. وضع الصيغة النهائية لخطة العمل: يجب أن يسفر عمل 0

و المؤتمر العام. الوثيقة التي يجب تقديمها لبدء  هيةلجنة التوجيالالنهائية لبرنامج ذي أولوية لتصادق عليه 

 تكون من:مشاورات تال

 ـ مقدمة تلخص المحاور االستراتيجية التي أخذت كنقطة انطالق للمرحلة،

 االستراتيجية ذات األولوية ـ بطاقات مشاريع و خريطة محددة لمواقع المشاريع

 المستثمر.ـ جدول عام لالستثمارات المخطط لها حسب السنة و حسب 

    ـ جدول زمني لتنفيذ اإلجراءات يحدد مصادر تمويلها )ميزانية وطنية، تمويل خارجي، و موارد محلية  

 و مساهمة مختلف الفاعلين(

علين العموميين و الخواص، و نقاط االتفاق و / أو ـ وأخيرا، نص قصير يعبر عن تقدم المشاورات مع الفا

 الوزراء، الوزير األول،       ، ةالمركزيالمصالح أعلى المستويات ) النقط التي يلزمها نقاش علىاالختالف و 

 الخ ...(.

 

الترتيبات  تمويل الـ إس.ت.م. هو عنصر أساسي لنجاحها أو فشلها. فمن المهم أن يتم تضمينتوصية: 
 . ة لرصد األموال الضرورية إلنجاز المشاريع المبرمجة في خطة العملالفعلي
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 دواتاأل تقنيات وال وسائل وال 2. 2. 5

 الوسائل و األدوات : من أهم

 خطط و برامج وطنية متعددة السنوات،وضع ـ 

 توقعات ميزانيات الدوائر الوزارية،إنجازـ 

 ،على المانحين الدوليين قتراح مشاريع للتمويلإـ 

 ،علين من القطاعين العام والخاصامناقشات ومشاورات مع مختلف الفتنظيم ـ 

 اتورش مؤتمرات ومنتديات ومن خالل تنظيم  ـ تحسين البرامج والمشاريع التي تدرج في خطة العمل

 .العمل

 

 المصادقة و تكريس النتائج  3.2.1

خطط على مستوى  مالمحه يتم خاللها سلسلة من ألن ،جد هام شوطاالمرحلة التحضيرية لخطة العمل تعد 

حلة إلى إعداد وثيقة رالفاعلين الرئيسيين العموميين و الخواص. تفضي هذه الم والورشات و عمل،فرق ال

 ".نوفاعلال المهام الرئيسية و "  7. 7. 8النقطة الثالثة من الفقرة في مضمونها موضح 

 تكريس خطة عمل الـ إس.ت.م. وفقا لعملية من خمس خطوات: يقترح أن تتم المصادقة و

، بعد األخذ في االعتبار مالحظات و اقتراحات يةلجنة التوجيهال( ما قبل المصادقة على الوثيقة، تعدها 7

 أعضائها.

المؤتمر العام. يسبق هذا العرض نشر واسع لخطة العمل و إرسالها إلى مختلف  على( عرض خطة العمل 7

الفاعلين الحضريين. والهدف المطلوب من تنظيم هذه الورشة هو الحصول على دعم أغلبية الفاعلين 

 المشاركين في خطة العمل.

لى مستوى خطة العمل لنتائج المؤتمر العام والتحكيم حول إدراج تغييرات ع يةلجنة التوجيهال( فحص 3

 العتماد النسخة النهائية.

)اللجنة الوزارية المشتركة( أو في  اتي( تقديم خطة العمل لمختلف الدوائر الوزارية، إما في إطار مؤسس7

 .ندوة تنظم خصيصا لهذا الغرضإطار 

 .البلدي ( الموافقة على خطة عمل في إطار جلسة رسمية للمجلس8
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 خطة عمل إس.ت.م. تكريسعملية المصادقة و ي: الرسم البيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقديم خطة العمل لممثلي مختلف الدوائر الوزارية و المؤسسات العمومية في إطار الورشات   -

 .المعينة

 

اللجنة التقنية، 

مجموعات 

 العمل

  .اللجنة التقنيةمن قبل لجنة القيادة و التوجيه لخطة العمل المقترحة من طرف األولية المصادقة  -

لجنة القيادة    

 و التوجيه

  .المصادقة على خطة العمل في إطار جلسة رسمية للمجلس البلدي -

المجلـــــــس 

 البلـــــــدي

 

 .المصادقة النهائية على خطة العمل المقترحة من طرف لجنة القيادة -

 

 

لجنة القيــادة  

 و التوجيه

) لجنة وزارية( أو في  اتيإطار مؤسسفي عرض خطة العمل على مختلف الدوائر الوزارية إما  -

 ندوة تنظم خصيصا لهذا الغرض.إطار 

 

الدوائــــــــــر 

 الوزاريــة

تقديم خطة العمل للمؤتمر العـام، مسبق بنشر واسع لخطة العمل عن طريق الصحف و إرسالها  -

 لحضريين.  إلى مختلف الفاعلين ا
 

المؤتمـــر 

 العـــام
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 النتائج المتوقعة 1.2.1

 المعتمدة،  مختلف المحاور اإلستراتيجيةبـ بيان واضح للمشاريع المرتبطة 

 ،خطة العمل وخطة التمويلإلى والسلطات المعنية  ينـ انضمام المانح

 الموارد، رصد ـ التزامات واضحة على توفير

 ـ تعبئة جميع الفاعلين حول الهدف الذي حددته خطة العمل.

 

 و كيفية التعامل معها ب.ج.ش.م مميزات  3.1،

 بعض خصائص ب.ج.ش.م 4.3.1

 ما يلي:  ب.ج.ش.م فيالـ إس.ت.م. أظهر التقرير عن تقييم

 يكون بسبب عدمخطط العمل ماثلة في م مشاريعتنفيذ عدة  عدم ـ ميل المدن إلى اقتراح خطط غير واقعية:

ومنه ال ، بناء المستشفيات والمدارس والمراكز الثقافية إلخ(مثال ) في إنجاز هذه المشاريع اختصاص المدينة

رغم أهميتها. و يبقى تجسيدها وهما، إال إذا أصبحت مبرمجة خارج الـ  على إنجازهاتصادق أية مؤسسة 

 إس.ت.م.، ثم تدرج الحقا في خطة عمل.

را ما يذكر التحليل الدقيق للقدرة المالية للمدن وسبل تحسينها، و لذلك تتشكل خطط العمل في معظمها ـ ناد

 قليلة. تبقى من مشاريع قطاعية تابعة لمختلف الدوائر الوزارية، و حصة المشاريع التي اقترحتها المدينة

 أولويات تمويل المانحين. والمدينة ة من طرف قترحمال المشاريعـ في بعض األحيان يغيب التقارب بين 

 الصعوبات والمخاطر 2.3.1

 خطة عمل مصممة تصميما جيدا هي التي تجيب على األسئلة التالية:

 ـ من يفعل ماذا و بأية موارد؟

 المشروع(؟ بداية و نهاية إنجازو أي تاريخ )  مدة ةـ في أي

من توفر موارد  منهذا يفترض أن تملك المدينة استقاللية مالية و تقنية كبيرتين، لرصد مواردها، أو اليقين 

. و هذا يفترض أيضا قدرة تفاوضية مع الفاعلين العموميين و الخواص ينالحجم و الوقت المناسبحيث 

تنتظر  ب.ج.ش.م الـ غالبية مدن لناع اإلقالمالية و قدرات اللتعزيز خطة المدينة. في هذا المنظور، ال تزال 

 .التحقق

 

 ب.ج.ش.م في  ظروف مخاطر الصعوبات و الوسائل تخطي  3.3.1

 والطويل:المتوسط  يينالمدبالوسائل تتعلق هذه 

 على المدى المتوسط: 

 ي المصداقية على خطةفضما يالموارد المتاحة. هذا مطابقتها مع تحديد أولويات معينة في خطة العمل ل

 إس.ت.م. نفسها. عملية على العمل، و بالتالي

 على المدى الطويل:

 تين،المحليجباية للمالية والفعالية ـ تحسين القدرة المالية للمدينة من خالل تسيير أكثر 

لمشاريع المشتركة بين إلى اـ تحسين تموقع المدينة بالنسبة إلى الفاعلين العموميين و الخواص باللجوء 

 البلديات.
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 الفصل السادس: التنفيذ، المتابعة و التقييم
 

 كثيرا ما ينظر إلى. عمل خطةوضع  إلى ؤديتي تال العمليةفي معظم الحاالت مثل  إس.ت.مال تزال تعتبر 
وضع  و إس.ت.م إنجاز بين فصلال هذا. التحليلية المرحلة نع منفصلة كخطواتوضع الخطة و تنفيذها 

بلدان جنوب و شرق  منطقةفي  إس.ت.معدة  فيلوحظ  قد أخرى،جهة  من وتنفيذها جهة، من العمل خطة
 و التنفيذكل من  هاندمج فييإلى خطوة عملية  إس.ت.م في إطار التحليليةالممارسة  تحويلإن المتوسط. 

على  مؤسسية منهجيةهي  الصعوبات هذه. جمة في اإلنجاز صعوباتجهت في بعض األحيان امتابعة قد وال
 مجموعة إلى لهايوتحو إس.ت.م عملية لىإ لوصولا صعوبة تفسر أن يمكن التي األسباب بين من. حد سواء

 مرافقةال ألنشطةكافية الممنوحة ل غيرال، هي الحصة الواقع أرض علىلية الفع البرامج و اإلجراءات من
 األنشطة هذهاإلعالم.  و المالية المواردرصد  ،إس.ت.مالـ  على المؤسسي الطابع إضفاءمثل  إس.ت.مللـ
 .الدليل هذا من الثاني لجزءتكون موضوع اس تنفيذها لضمان س.ت.مإل اإلنجاز التقني تتجاوز التي مرافقةال
 

 الفعال التنفيذ شروط
 قصيرةبمشاريع  عمل خطة)كون في نفس الوقت منتجا تهو أن  ما ةنيمد مستوى على إس.ت.مهدف 

 تطور و إصالح تدريجي يضفي و( ممكنة التحقيق تمويلت توقعاالمدى مرتبطة ب وطويلة ومتوسطة
 :التالية الشروطمن الضروري توفير  لهذا.  إس.ت.م عملية على المؤسسي الطابع

 ؛إس.ت.م  علىفور الموافقة  تتوفر على الوسائل الضرورية وتقنية، سياسيةتنصيب هيئة  -
 ضمانل إس.ت.مإثبات الطابع العملي للـ  في أثيرت لها كوني قدالتي  والمشاريع اإلجراءات جسيدت -

 ؛عند األطراف المشاركة إس.ت.م مصداقية
للـ  المالية التوقعاتجسيد لت األموالرصد ل والخاص العام القطاعينعلى  و الطلبالتشاور  تكثيف -

 ؛إس.ت.م
 و تحديث متنفيذ، و تقييو بالوسائل المناسبة، لمتابعة  دائمة هياكل على مستوى المدينة وضع -

 .إس.ت.م
 

 
 األساسية والمتطلبات األهداف 4. 1

 تعريف 4. 4. 1
الممارسة التحليلية  تحويل هو تنفيذال. إس.ت.م من يتجزأ ال جزء هي والتقييممتابعة الو  ،ات التنفيذنشاط

و التحليل  الرصد على تنطوي التي األنشطة مجموعةإلى خطوة عملية. المتابعة هي  إس.ت.م عمليةل
عن المتابعة  فيتميز للتقييم، بالنسبة أما. العمل خطة في عليها المنصوص اإلجراءات تنفيذان يسرلالمنتظم، 

 أو الجارية تنفيذال لعملية موضوعيال و منهجيال لتقييما تيحي العرضية إذ أنه طبيعته و وسعاأل هنطاقب
فاعلين في نشاطهم المستقبلي ال مساعدة وجارية ال األنشطة تحسين إلى يهدف الذي النهج هو هذاو . المنجزة

 .القرار واتخاذ والبرمجةفي التخطيط 
 
 األهداف 2. 4. 1
 العمل، خطة فيالمحددة  اإلجراءات تنفيذ ـ

 ،ـ احترام اآلجال
 ،ضروريةال الموارد تعبئة و ـ رصد

  
 العمل، خطة تنفيذ في التقدمدير تقـ 
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 ،لمختلف مراحل تنفيذ خطة العملـ المتابعة الصحيحة 
 ،الفوارق بين اإلنجازات و األهداف ديرتقـ 

 األهدافسمح بإعادة تحديد يما م إس.ت.مللـ  تنفيذال و تصميمـ التصحيح اآلني لكل مشكل يصادف في ال
 العمل، خطة، و من ذلك االستراتيجية

 التي المحلية الستثماراتا برمجةأو خمس حسب  سنوات ثالثات من فترعلى  عملال تحديث خطةـ 
 .إس.ت.م اقترحتها

 
 األساسية المتطلبات 3. 4. 1
 رسمياتان معتمد عملها خطة و إس.ت.مـ 

 تنفيذ،ـ تنصيب هيئة ال
 لإلنجاز أنشطةمقسمة إلى  كما يجب أن تكون السنوات متعددة وأ سنويةخطط  إلى ةـ خطة التنفيذ مفصل

 ،منتظرة نتائج و( ومادية مالية) موارد و ،(البرمجة)
 ،البرامج لتنفيذ الزمني الجدولـ اكتمال 

 .العمل خطة في و إدراجها المشاريعمتابعة  مؤشرات تحديداكتمال  ـ
 
 ير المرحلة س 2. 1
  و الفاعلون الرئيسية المهام 4. 2. 1
 :التالية المهام يتطلب للرصد نظام إنشاء. 7

 تنفيذ أن إلى تشير التي المعلومات هي ما:  التالية سئلةباأل الصلةـ اختيار المعلومة و مؤشرات ذات 
 بدقة وتحليلها جمعها يمكن التي المعلومات هي ما تحقق؟ت سوفتحققت األهداف أم  وأ ال، أم فعال نشطةاأل
 المانحة؟ والجهاتحيث اإلعالم للشركاء  من االحتياجات هي ما ؟استغاللها  و
 ،جيل المعطيات الضرورية للتقييم و تحليلهاسكلف بتالمالفريق  ضمن هيئة التتبع عيينتـ 
 و الخارجية، ميدانيةمشاريع، تحريات  ملفاتمصادر خارجية،  ) البيانات على الحصول أساليبتحديد  ـ

 ،المؤشرات اختيارحين .( الخاستقصاءات من أشخاص 
ما  ؟يجب أن يحلل المعطيات الذي من :المتاحة المعلوماتـ دقة األجوبة عن األسئلة التالية، متى توفرت 

 ؟ما هي الوتيرة الزمنية الواجب اعتمادها في تحليل المعطيات ؟هاماستخدهي طريقة التحليل التي يجب ا
 .ها و إلى مستغلي المعلوماتمتلقي إلى دورية تقارير شكل على النتائج عرضـ 
 
 :شروط قيادته و تقييمالالمتعلقة براعي  القضايا من العديد يثير تقييمال الشروع في. 7

 و. مو يمكن تكوين لجنة التقيي. البلدي المجلس مع بالتشاور التوجيهية لجنةمن  تقييمال مبادرةيمكن أن تصدر 
 ، اختياردفتر التحمالتحديد ت: التقييم عملية مراحل جميعتحديد مسؤوليات كل واحد عند  مهمتها تكون

 تداولها. و التقارير كتابة و البيانات، جمع و المقيمين،
 
 الوسائل التقنيات و األدوات 2. 2. 1
 مفصلة معلوماتتضمن ي القرار، اتخاذساعد على ي( "SIG"بيانات، قاعدة) للمعلوماتهرمي  نظام إنشاءـ 

 عليه. سهل اإلطالع و   . ..(الخ والموقع، والتكلفة، االتساق،) اتقدمهمدى  والعمل  خطة عن
 .المتابعة و تقييمـ إعداد تقرير دوري لل

 .) أو التوجيه( المراقبة لجنة حسب توجيهات و المشاريعحسب حال تقدم  العمل لخطة الدوري التحديثـ 
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 النتائجو تكريس  مصادقةال 3. 2. 1

 .العمل خطة وتحديثيح و حصلتو كذا مقترحات ا ،(المراقبة أو) التوجيه لجنة إلى تقرير تقديم
 
 المتوقعة النتائج 1. 2. 1

 ،ـ معرفة التقدم المحرز
 النتائج، شفافيةـ 
 ،مؤكدة عند الفاعلين و المواطنين مصداقيةـ 

 مستنيرة، قرارات اتخاذـ عملية 
 .الستراتيجية هدافاأل في النظر إعادةـ 
 

إثبات الطابع  فيتأثير لها يكون أن المرجح منالتي  والمشاريع اإلجراءات تنفيذ في الشروع :التوصية
أيضا اللجوء إلى  يمكن. عند الشركاء إس.ت.م مصداقية ضمان أجل منو ذلك  إس.ت.مـ لالعملي ل

 (.سريعذات الربح ال مشاريع)المشاريع التي سبق تقديمها و التي ال يصطدم إنجازها بالعوائق. 
 

 
 التعامل معهاكيفية  و بلدان جنوب و شرق المتوسط خصوصيات. 3. 1

 ب.ج.ش.مبعض خصوصيات  4. 3. 1
في  التقليديةلألداة  ةمنافس للتخطيط كأداة .ت.مإس إلى "بلدان جنوب و شرق المتوسط"في عموما ينظر

 في متجذر األخير هذا أن حين في.  المديري للتهيئة الحضريةالذي هو المخطط  الحضري التخطيط
 لتخطيطل إستراتيجية كأداةيعترف بها  ، ال إس.ت.مبينما  القانونية، النصوص تهكرسفاعلين و ال ممارسات
 .والمحلي الوطني المستويين على االستراتيجي الحضري

 
 طراخمالصعوبات و ال 2. 3. 1

 ضبطإعالم ل أي هناك يكون لنهما غياب حالة في لتنفيذبا وثيقا ارتباطا ةرتبطتقييم م والمتابعة عملية 
 .االستراتيجي التخطيط نظامكفاءات  وتحسين اإلجراءات

 
  ب.ج.ش.م ظروف في والمخاطر الصعوباتخطي ت وسائل  3. 3. 6
 :التاليةالقناعات  استيعاب الحضرية التنمية مجال في الفاعلين على جبي

 وقت فيلى أساس إنجازه ع هفشل أو هنجاحيحكم على  مشروع أو برنامج وليس عملية إس.ت.مـ أن الـ 
 .معين

بنية التقييم و المتابعة مؤقتا. و تتولى بنية  ولهذا يمكن إرجاء إنشاء ،من األولويات تنفيذال بنية إنشاء يعتبرـ 
 .لبنية مستقلة و محايدةوسائل لنقل مهمة المتابعة و التقييم هذه، المؤقتا، في انتظار توفر  هذه المهمةالتنفيذ 
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 الثاني: النشاطات المرافقة الضرورية إلعداد و تنفيذ اس.ت.مجزء ال
 

عملية متكاملة مقسمة إلى نوعين من  التجربة، هذهترسخت فيها  التي البلدان في ،إس.ت.م عمليةتعتبر 
 :األنشطة

 .األول الجزء في موضح هو كما.، إس.ت.م الـ  إنجاز عملية من معينة مرحلة في أتيتـ أنشطة مرحلية 
 على المؤسسي الطابع إضفاء" مثل وتنفيذها، س.ت.ماإل  جميع مراحل إنجازرافق ت التي مرافقةال األنشطةـ 

 هي األنشطة هذه. . "عالماإل خطة" و" إ.س.ت.م لتنفيذ الالزمة المالية الموارد تعبئة" و ،"إس.ت.م
 .الثاني الجزء موضوع

 

 الفصل السابع: إضفاء الطابع المؤسسي على اس.ت.م
 

 األساسية والمتطلبات األهداف 4.1
 

 تعريف. 4. 4 .1
و يكون  .وتنفيذها إس.ت.م الـ لممارسةالفاعلين المحليين تدريجيا  امتالك عملية هو المؤسسي الطابع إضفاء

على مستوى  في إطار رسمي مما يمكن من تعميمها ،ذلك وبعد رسمي،ر غيإطار  في أولى مرحلة ذلك في
 من طرف السلطات العمومية.  بمبادرةمجموع المدن 

 قانوني إطار في الممارسة هذه وضع هو النهائية، امرحلته في إس.ت.م على المؤسسي الطابع إضفاء
 .المدينة لمؤسسات مرجعية أداة يجعل منها أن للبلد يسمح وتنظيمي

 
 األهداف 2.1.1

 للمدينة، اليوميفي التسيير  مهمة أداةتصبح  دائم لكيبشكل  س.ت.ماإل  ترسيخـ 
 .الحضري للتخطيط التقليدية األدوات جانب إلى منها مناصال  تخطيط أداة إس.ت.م جعلـ 
 

 األساسية المتطلبات 3.1.1
 :أربعالتي يجب اعتبارها هي  األساسية المتطلباتـ 
 ؛ستدامة هذه المقاربةال والوطني المحلي ينالمستوي علىين الرئيسيين اعللدى الف إرادة وجودـ 
 ؛عليها يمؤسسمن أجل إضفاء الطابع ال لدفاعا قادرة على قيادة وجودـ 
 قبل منتقوم بوظيفتها كاملة زيادة على أخذها بعين اإلعتبار الحضري للتخطيط الكالسيكية األدواتجعل ـ 

 ؛إس.ت.م
 .يجب توفيرها إلنجاز و تنفيذ اإلس.ت.مالتي  الهياكل لعمل والمالية البشرية وسائلال توافرـ 
  
 النشاط سير:  2.1،

 نالفاعلو و الرئيسية المهام 4.2.1
 هناك حالتان:

 على إلشرافمكلفة با بشرية و مالية مواردة بدائم هيئة إنشاءمن  بدايتها ت منذنكمت ، إس.ت.من الـ أ. 7

 المثالي، الوضع هوهذا  و ،اتنفيذهذلك  وبعد إس.ت.مالـ  جسيدت
 الحالة فيو تمر استدامة العملية، . شيوعا األكثر الممارسةو هي  ،إنجاز إس.ت.متم خلق هذه الهيئة بعد . 7

 :التالية الخطوات، باألخيرة
 : إس.ت.مـ لل مخصصة هيئة إنشاء •
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تكون في أصلها تمديدا  أنلها  يمكنو . إس.ت.معلى الـ  قةداصممنذ ال نيةتقوال اإلداريةه الهيئة هذ تنشأ
عملية،  يمكن تسميتها "خلية الـ الهيئة ال هذه. عنها أو مستقلة للهيئة التي أشرفت على إنجاز اإلس.ت.م

لمشروع الـ  الحاضنة، على مستوى المؤسسة الرئيسية ذلك غير أو"  إس.ت.ممصلحة الـ  " ،" إس.ت.م
مباشرة لرئيس  على هذه الهيئةيتبع المسؤول  من الناحية اإلدارية  (.الوالية ،)البلدية، المحافظة إس.ت.م
 الحق وقت في تتطورو يمكن لهذه الهيئة أن  (.والي ، حاكم،بلدية رئيس) س.ت.ماإل المشرفة علىالسلطة 

 .الجمعيات دعممستفيدة من  وكالةإلى 
 
 :  إس.ت.مـ لا خلية صالحيات و مهام تحديد •

 مؤسسةالجاري لل نظام القرارفي  إس.ت.م المتعلقة بالـ القراراتدرج ت أن المؤسسي الطابع يعني إضفاء
 المؤسسات مختلفعالقات قوية مع  الهيئة أو الخلية المزمع إنشاؤها أن تملك  يجب. المشرفة عليها الحالية

 . إس.ت.مالـ  إنجازأثناء  سادت التي ديناميكيةال استدامة أجل من،  إس.ت.مالفاعلين في الـ  و
 أو للمؤسسة الحالية الميزانية في للهيئة أو الخلية، و إدماجها بصفة دائمة المالية الوسائل توفير •

 (إلخ. محافظ،ال والية، ،البلدية) إس.ت.م تحتضن التي المؤسسات
 خالل من هذا اإلهتمام تجلىي أن يمكن و: لدولةل العلياسلطات ال جانب من اهتمام بالموضوع وجود •

. كما يمكن أن اإلقليمي أو الوطني الصعيدالتنمية الحضرية على  إستراتيجيةمبادرة التفكير حول  إطالق
  .إس.ت.ملى ع المؤسسي الطابع إضفاء في ترغب التي للمدن دعميتجلى من خالل 

 
 دواتاأل و تقنياتال و سائلالو 2.2.1

 المحلي؛ المستوى على لإلستراتيجية المؤسسي الطابع إضفاء ييسر إس.ت.م ـ االعتماد الوطني لمقاربة الـ 
مما ، في العملية عدد من البلديات أقصى مشاركة على الحصول يمكنفي مدينة كبيرة على سبيل المثال ـ 

 ؛ةممكناستدامته  صبحتل للمشروع كافية أهمية يعطي
 .المدينة مؤسساتمقاربة على مستوى ال ترسيخ في يساعد حسنة التصميمـ اعتماد خطة إعالم 

  
  كيفية التعامل معها و بلدان جنوب و شرق المتوسط خصوصيات 1،3
  ب.ج.ش.م خصائص بعض 4. 3. 1

تجربة و تركيا،باستثناء  مستوى إضفاء الطابع المؤسسي األكثر انتشارا هو الطابع المحلي ،ب.ج.ش.مفي 
 .المغرب األقصى مؤخرا

، و فريقا االستراتيجي لتخطيطمجلسا تنفيذيا ل التنفيذية، اللجنة إلى باإلضافة تركيا، في أزمير مدينةتملك 
 .وطنيةتطبيقا لقوانين  إس.ت.م قيادة الـ  ةيمسؤولتملك  هذه الهيئات هي التي االستراتيجي، التخطيط تنسيق

تملك خصائص أبرز لـ  التيو  ة،سوري في القديمة حلب مدينة وإحياء تجديد حالة فيو  المقابل، في
هيئة مخصصة  فهي تتوفر على لمدينة،واحد فقط من ا جزءأنها محدودة جغرافيا في  ، و رغمإس.ت.م

على هذه العملية  ال يزال إضفاء الطابع المؤسسي الوطني بالرغم من هذاميزانية خاصة، وببأشغال التأهيل 
 .غير موجود

 
  المخاطر و الصعوبات 2.3.1

 ،يالمناخ تغيرال ،ةماالحك االستدامة،)رائجة  مفاهيم لتجربة توضع  ممارسة مجرد إس.ت.م الـ اعتبارـ 
)...، 

 ،(لوضع المكتسبل تهديدأنها  إس.ت.مإذ ينظر إلى الـ ) عموميةمن طرف الهيئات التعطيل  ـ
 متجذرة،ال لممارساتـ مصارعة ا

 .بعد اإلنتخابات البلدية البلديات تغير هيئات عند الموضوعة العمل خطط رفضـ 
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 ب.ج.ش.م ظروف في والمخاطر الصعوبات تخطي وسائل 3.3.1
 ،بإسناد مهام جديدة لها في التنفيذ إس.ت.م إنجاز على أشرفت التي التقنية الهيئةنشاط  على الحفاظـ 
 خطة فيالمسطرة  المشاريع بعضو التكفل ب تنفيذهيئة ال لدعم الحكومية التنمية وكاالت على االعتمادـ 

 العمل،
 ،التنفيذئة هي دعمنسيج الجمعوي لال تعبئةـ 
 المدن وشبكات( الدولي البنك المتحدة، األمم ذلك في بما) الدولية والمنظمات الحكومات بين الحوار تكثيفـ 

(MedCités، CGLU، خإل).، 
 المغرب مثالعلى غرار  الوطنيعلى المستوى  إس.ت.مـ الشروع في إضفاء الطابع المؤسسي للـ 

 .األقصى
  



54 
 

 الفصل الثامن: رصد الوسائل المالية لتنفيذ مخطط عمل اس.ت.م
 

 ساسيةاألمتطلبات الو هداف األ 4. 2

 تعريف 4.  4. 2

 من مجموعة هو ،إس.ت.ممجمل عملية الـ  تغطي التي مرافقةنشاطات الالك المالية، وسائلال تعبئة
. و إس.ت.مالـ  عمل خطة لتنفيذضرورية ال المالية الموارد لجمع المدينة هاتقود أن يجب التي اإلجراءات

لتمويل  الضروري المالي رصيدال جمعلتتجسد هذه التعبئة على سبيل المثال في قيادة حملة مستمرة 
 .المشاريع لتنفيذمناسب  تعاقديو وضع إطار  اإلستراتيجية

 
 األهداف 2.1.2

 العمل، خطة في الواردة اإلجراءات وتحقيق إس.ت.م إنجاز عملية لقيادة ةضروريال الموارد تعبئةـ 
  ،س.ت.ماإلمقاربة ل مصداقيةمن أجل  العمل خطة تنفيذـ النجاح في 

 .إس.ت.معمليةالمشاركة في  ألطرافا على حفاظالمدينة لدى مواطنيها و ال عمل مصداقيةـ إثبات 
 

 األساسية المتطلبات 3.1.2
 ،و خطة عملها إس.ت.مـ أن تكون قد تمت بشكل رسمي المصادقة و إضفاء الطابع المؤسسي على 

 إلصالحاتافي الشروع و إس.ت.معملية إنجاز ي ف التحكمنوعية  خالل من امصداقيته المدينةـ أن تثبت 
 الدولية، المانحة والجهات( المالية وزارة)إلدارات المركزية لضمانات  يعطيذلك . المحلية المالية

 (.إس.ت.م عملية فكرة بيع و) التمويلاألطراف التي يمكن أن تكون معنية ب إقناعـ 
 

 نشطةاأل سير 2.2
 نوالفاعل و الرئيسية المهام 4.2.2

ختلف م مع مفاوضات في( واليال أو كمحاال ،بلديةال رئيس) مسؤولها خاللأن تباشر المدينة من  قبل
 :يجب اص،ووالخيين مموالع الممولين

طة العمل غير خالفاعلين الذين تجب دعوتهم لتجسيد مشاريع  و المحتملةتحديث جرد الموارد المتوفرة أو  ـ
 الممولة بعد.

الـ ب مدى معرفتهمتأخذ في الحسبان  ،لتمويل خطة العمل الفاعلينب للدفع ،إستراتيجيةمقاربة  وضعـ 
 .المانحة الجهاتو  الفاعلين مختلف خصوصيةو  إس.ت.م

 و ذلك بإستمالة و إقناع إس.ت.م لتنفيذ ةضروريال األموال للبحث عنمدعوة  المدينة التحديد، وجه على
 غير أو الحكوميةالمنظمات و الدولة، وأجهزةو مصالح ( المنطقة المحافظة، البلديات،) المحلية السلطات
 .للمساهمة في تمويل المشاريع المدرجة في خطة العمل الخاص والقطاع أجنبية، أو محليةال ،الحكومية

 
 :بالشروع في مثاالأن تقدم  المدينةيجب على  ،البلدي مستوىال على

 في النظر إعادة ذلك في بما المحتملة الضريبية القدراترصد ل إستراتيجية تنفيذب الخاصة مواردها زيادةـ 
 المحلية، الضرائب في"تحصيل الباقي مما يتعين تحصيله" و الضريبية القاعدة

استفادوا أو سيستفيدون من اآلثار اإليجابية التي  الذين األشخاص و االقتصاديين الفاعلينـ  رصد موارد 
 العمل، خطةتضمنتها 

األجنبية ذات االرتباط  المحليةلدى الجماعات  إس.ت.م للـ واسع نشر خالل من الالمركزي التعاون تعبئةـ 
 .الالمركزي التعاون في يرغبون الذين أومع البلدية 
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الوصاية  نوعيةو اإلدارية العالقات يتوقف رصد الوسائل على الوطني،على مستويات اإلقليمي، الجهوي و 
قائد أو  وجود لكنفسحة صغيرة للحركة،  مدنلل ،ب.ج.ش.م في عموما. ياناتالتي توجد بين هذه الك

تنتظم بشكل  أنعلى المدينة  ينبغيلذا . هامة عمومية استثماراتجذب في  كبير يساهم بشكل ضغطمجموعة 
و . إس.ت.مشخصيات تدافع عن الـ  من قد تشكلالتي  (task forces)"هامالم فرقبفضل "تسمع صوتها 

هذه  بين الصالتتكون  أن يجبو . ةحكومي غيروطنية  جمعية أو منظمةفي شكل م اتظاالنيمكن لها 
 .جد وطيدة إس.ت.مهيئة التنفيذ للـ و حكومية غيرالة المنظم

 
 وأدوات وتقنيات وسائل 2.2.2

  المانحة، والجهات المركزية السلطات مع التفاوضو تقنيات ( Lobbying)ممارسة الضغط ـ 
 ،والخاص العام القطاعينبين  التعاقد-

  ،الخاص والقطاع العام القطاع من ممثلين من تتكون للرقابة لجنة وإنشاء إس.ت.مـ التغطية اإلعالمية للـ 
 بنية أن تدرج  إس.ت.مالـ  عمل خطةمن  مشاريعبطاقات  والخاص العام القطاعينـ وضع تحت تصرف 

 ،مبرامجهضمن انشغاالتهم و ربما 
 لتغطية مرحلة التنفيذ إعالميا. متخصصةإعالم  وكاالتـ اللجوء إلى 

 
 لنتائجمصادقة و تكريس اال 3.2.2

 ،مراقبةال لجنة قبل من الميزانيات تخصيص وـ المصادقة 
و  لنقاشا منتدى بعد طرحها في المتاحة الميزانيات أساس على ةعامالمشاريع المنجزة على ال عرضـ 

 المصادقة عليها،
 التقارير أساس على لتحديثا ترحاتمق و ،الفوارق المحتملة وخطط األشغال،  و اإلنجازات،ـ فحص وضع 

 .تنفيذهيئة ال تعدها التيالدورية 
 

 ةوقعتالم النتائج 1.2.2
 لموارد،بفضل تجنيد تدريجي منتظر ل نشاطا متواصال تنفيذـ يشهد ال

 ،إس.ت.م مصداقيةجلية و تعزز  المحققة النتائجـ 
 المحدد، الوقت في ،التنفيذ لعملية والتصحيحات التحديثاتـ جريان 

 المدينة، فيمعروفون و محترمون " أبطال" مساندة من طرف س.ت.ماإلـ 
 على مستوى المدينة. القطاعية للمشاريع ومرجعا للتنمية كأداة إس.ت.مبالـ  اإلعترافـ 
 
 كيفية التعامل معها وبلدان جنوب و شرق المتوسط مميزات  2،3

 ب.ج.ش.م خصائص بعض 4.3.2
 :صعب، لعدة أسباب التنمية مشاريعلتجسيد  ب.ج.ش.مإن رصد األموال من قبل المدن في الـ  عامة، بصفة

 مما ،مركزية و المركزية ضعيفتين سياق فيو  دولة،الخاضعة في كل شيء لسلطة  المدنـ عادة ما تكون 
 .المالي استقاللها كبير حد إلى يقلل

 والمدارس المستشفيات بناء) من إس.ت.مالـ  عمل خطط في المدرجة المشاريع من كبير جزء إنجازـ 
 هذه تنفيذ برمجة و كونت لذلك و. المركزيةالمصالح اإلدارية  سلطةهي ال تزال من (.... الثقافية، والمراكز
،إال إذا هي بالفعل جارية اآلن أو األحيان من كثير في أهميتها من الرغم على ، خارج نفوذ المدينةالمشاريع 

 .إس.ت.معملية عنمبرمجة بشكل مستقل 
غير منفذة ال من طرف  العمل خطط في الواردة المشاريعجعل  إس.ت.مللـ  المؤسسي الطابع إضفاء ـ عدم

 من طرف البلدية.ال الدولة و 
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   والمخاطر الصعوبات 2.3.2

و  اإلدارة و البلديات موظفي رواتبو معظم الميزانية تصرف في  غالبا،ضعيفة  للمدن المالية القدراتـ 
 .التسيير

 المحلية المانحة الجهات من االقتراض عام، بشكل يمنع، صارم لتنظيم المدن ماليةـ خضوع تسيير 
 .والدولية

 
  ب.ج.ش.م ظروف في والمخاطر الصعوبات تخطي وسائل 3.3.2

 الطابع إضفاءو إذا تم : الوطني المستوى على إس.ت.م على المؤسسي الطابع إضفاءـ النضال من أجل 
 ،اتنفيذهالضرورية ل المواردح برصد مست ،قانونيةذات قوة  أداة ستكون إس.ت.معلى الـ  المؤسسي

 ،الالمركزي التعاونمجاالت  تطويرـ 
هذه اإلشكالية كأحد المحاور  تسجيلب ،المحلية الضرائب إدارةأداء  تحسينب، للمدينة الذاتية الموارد تطويرـ 

 ،إس.ت.ملـ ل الرئيسية المواضيعية
األمم المتحدة، البنك الدولي( و شبكات  ذلك في بما) الدولية والمنظمات الحكومات بين الحوار تكثيفـ 

 .(Medcités ,CGLU, etcالمدن)
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 الفصل التاسع: مخطط إعالم اس.ت.م
 
 هذهكل  يرافق إن اإلعالم. العملية هذه لنجاح حاسمة أهمية له إس.ت.م تطوير من كجزءعالم اإلط خطم

 .تنفيذال اإلنجاز أو مرحلة مرحلةسواء أثناء . العملية
 األساسية والمتطلبات األهداف4. 9
 تعريف 4. 4. 9

 الضرورية لتأطير نشر اإلعالم المتعلق بالـ التوجيهيةالنشاطات و األوامر  مجموع هي اإلعالم خطة
   . المتوخى منها تنفيذ مخطط عمل اإلس.ت.م الفاعلة الجهات جميع تعبئةو تدخل في هذه الخانة  .إس.ت.م

 جميع قبل منالموضوع  يفهم أن مع الحرص على و النشر المعلومات جمع تدعم عملية و هي كذلك
 .ومتسق موحد بشكل األطراف

  
  األهداف 2.  4. 9

 :بـ يسمح إس.ت.م بشكل عام اإلعالم حول 
 ،إس.ت.م للـ التنمية عمليةـ دعوة مجموع الفاعلين إلى االنخراط في مسار 

يسمح  ،الفاعلةطراف األ بين النظر وجهات تبادل و الحر التعبير طريق عنالذي،  العام النقاش تشجيعـ 
 الجميع، قبل من المنشودة الحضرية التنمية بشأن اآلراء في توافقبالوصول 

 .إس.ت.مـ لل التحليلية المرحلةاالنتهاء من  بمجردالعملية  تنفيذ في للمشاركة فاعلين ال مختلف تعبئةـ 
 .المحليين الفاعلينتكليف  و إشراكب الحكامة المحليةر تغيي أجل من الظروف تهيئةـ 
 
 ساسيةاأل المتطلبات 3. 4. 9

          يجب توفير بعضا من المتطلبات، منها:  إس.ت.ملكي تساهم خطة اإلعالم بشكل فعال في نجاح عملية الـ 
 مصداقية، ذات إس.ت.م  قوية إلنجاز إرادة لهاذات كفاءة  قيادةـ 
 قيود، دون و يعملفي إعداد إعالم موثوق به، صادق  حقيقية رغبةـ 
 ،الفاعلين شكاوى و اقتراحاتإلى  االستماعـ 
 .إس.ت.م وأساليب ألهدافالمؤيدة  اإلعالم مختلف وسائل إشراكـ 
 
 سير النشاطات 2. 9

 نوو الفاعل الرئيسية المهام 4. 2.9
الهيئة المكلفة بتنفيذ من طرف  ذلك بعد والتقنية،  اللجنةقيادة، و تنفذها ال اللجنة قبل منعالم اإل خطة دعتمت

 : مراحلال جميع اإلعالم خطةو ستغطي . خطة العملاإلستراتيجية و خاصة 
 .إس.ت.م إطالق إعداد أثناء. 7

 هذه. هاتقييمكذلك  و ،تسييرها  و ،اإلعالم خطة لتنفيذ ةضروريال العناصر تحديد يجب إس.ت.م إطالق عند
 :هي العناصر

 المهمة هذهقد تسند و. المختارة عالماإل الستراتيجية الفعال التنفيذ ضمان على القادر المؤسسي اإلطارـ 
 .ابه مرتبطة تقنية أو هيئة مخصصةال جنةلل
 .عالماإل خطة لتنفيذ والميزانية المالية الخطةـ 

مستهدفين بشكل خاص الفاعلين الالمواطنين بشكل عام و  و التوعية إلشراك االتصال وسائل  إنتاجـ خطة 
 .إس.ت.م الـ عمليةفي 
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 التحليلية المرحلةسير  أثناء. 7
شأن  كذلكهي  ، و إنماوالدوليين الوطنيين الخبراءفقط شأن  ليست المرحلة هذه أن ننسىيجب أن  ال

في ورشات  و إشراك وسائل اإلعالم إشراكهم و لهذا من الضروري .المدينةالمواطنين و مختلف فاعلي 
 بإنجاز موقع و يوصى مع بداية العملية  .ومضمونها العملية تطورحول  بياناتفي ال و والمنتدياتالعمل 

 .و بروابط إس.ت.مبالـ  صاخخاص بالمدينة على صفحة )ويب( أو موقع 
  
 انظر) المواطنين جميعفي متناول " الشارع في"   إس.ت.م أخيرا يمكن أن تسمح حملة ملصقات بوضع  و

 (المدينة مواطني تمثل سوريا/ حلبـ  إس.ت.مـ  من الملصقة 
 
 عملال خطة دااعتم بعد. 3

بشكل  إس.ت.مالعمل يجب أن تنشر اد خطةاعتمبعد 
 :ث صورثالذلك على  لتقديم المستحسنرسمي. و 
للـ  الكاملة  الرسمية النسخة من النهائي التقريرـ إصدار 
 أيالرسمية للبلد، و يكون في متناول  اللغةب إس.ت.م
 ه.يطلب شخص

 يوزعت لغا بعدةعلى شكل كتيب  إس.ت.م ـ ملخص 
 .واسع نطاق على

 علىها نشر لضمان الويب صفحةـ إدراجها في 
 لجميع المعلوماتإيصال  و والوطني المحلي المستوى

 .ينالمحتملين الفاعل
 

 أثناء وضع الهياكل و آليات التنفيذ  .7

تحاور حول إس.ت.م. و خطة عملها. لهي فترة مهمة ل
   يمكن تسمية هذا الحدث بـ "منتدى تنفيذ إس.ت.م. ". 
و تقدم السلطة العليا المتكفلة بالـ إس.ت.م )رئيس بلدية، 

اآلليات حاكم، والي( في هذا المنتدى خطة العمل و 
 . التقنية و المالية لتنفيذها

 
 

أكبر يجب أن يرافق المنتدى بتدشين مشروع أو أكثر أو توقيع اتفاقية أو  لكي يكون التأثير :توصية
 أكثر. 

 
 . مرحلة المتابعة الدورية للتنفيذ  8

سنوي يوضح مدى تقدم التنفيذ و النتائج المحققة و  تقرير للحفاظ على التزام الفاعلين يجب التحسب لنشر
أثرها و الصعوبات التي تواجهه و التعديالت المدرجة في خطة العمل، الخ. سيكون النشر السنوي لهذا 

، و للتبادل بين  الفاعلين و التعبئة من أجل دعم "إلس.ت.م.الساعة  منتدى أحداث"التقرير فرصة النعقاد 
 إس.ت.م. 
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 . الوسائل و التقنيات و األدوات 2. 2. 9

 واكبوا العملية منذ البداية. مع إعطاء األفضلية ألولئك الذين اللجوء إلى محترفي اإلعالم،  -
حول إس.ت.م. : المؤتمرات و المنتديات الوطنية و الدولية،  للتواصلاستعمال كل األدوات المتاحة  -

كات االجتماعية االفتراضية و المواقع االلكترونية و اإلذاعات و المطبوعات، الجرائد، الملصقات، و الشب
 التلفزيون. 

 
 . المصادقة و تكريس النتائج 3. 2. 9

 ،وثائق و مستندات إعالمية متوفرة على الدوام -
 ،بين الشركاء التواصلاتصاالت تفاعلية تسهل  -
 ،و الخواصنضمام الفاعلين العموميين إلدفع يمصداقية  وذمقنع و  إعالم -
 معلومات محينة دوريا حول مدى تقدم تنفيذ إس.ت.م.  -
   

 و كيفية التعامل معها. م.ش.ج.ب . مميزات3. 9

 .م.ش.ج.ببعض خصائص . 4. 3. 9

 تبين مالحظة عدد من إس.ت.م. في المنطقة : 
  ،في المشاورات و المشاركة أثناء تحضير إس.ت.محول إس.ت.م. أحيانا  التواصل بإنحصار -
 في االتصاالت أثناء مراحل إعداد إس.ت.م. و بعدها تتراجع إلى أن تختفي. األكبرركز الجهد تي -
 
 . الصعوبات و المخاطر2. 3. 9

حول إس.ت.م. بصعوبات  تنفيذها و ملل الفاعلين الحاملين للمشروع جراء عدم  التواصليفسر تباطؤ 
 تحقيق آمالهم . 

 

 . وسائل تخطي الصعوبات و المخاطر في ظروف ب.ج.ش.م. 3. 3. 9

 
أجل قصير أو متوسط إلعطاء رؤية واضحة لعمل في نتهي ما تعتبر إس.ت.م مشروعا يجب أن ي اغالب

سنوات حسب  6إلى  7متوسطة المدى ) مدة عهدة رئيس البلدية من  في الغالبالمسؤول الذي  تكون عهدته 

 أهمية التواصلكتسي وفي هذه الحالة يسنوات(.  7لوالي أو الحاكم تتراوح بين سنة و الدول، بينما عهدة ا

المخطط  يركزطلقوا العملية. لهذا أالذين  "األبطال" المسؤولين أو لعملية تتجاوز عهدةإلعطاء معنى  كبيرة
 اإلعالمي على مطلبين أساسيين يجب تلبيتهما: 

ادر على تجاوز مغادرة رئيس البلدية أو الحاكم الذي أدى دور أوال، وضع هيكل دائم لحمل إس.ت.م. ، ق
 المسؤول. 

 ثانيا، إضفاء الطابع المؤسسي على عملية إس.ت.م. 
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 الملحقات
 
 

 متابعةوالتنشيط الو التوجيه هيئات:  األولالملحق 
 
I - ـ إس.ت.م.ل يةتوجيهال لجنةال 

 : اللجنة دور
 ،. م.ت.إس لـ عمليةل السياسي التوجيهـ 
 ،لدى وكاالت التعاون الدولي و الجهات المانحة و( الحكومة)السلطات المركزية  الدفاع عن المشروع لدىـ 

 لها، منسق وتعيين نيةتقال المتابعة لجنة ـ تشكيل
 ،المكونة لها والريفية الحضرية البلديات ذلك في بما. م.ت.إس لـ الجغرافية المنطقة تحديدـ 
 ،عالجها يتعين التي األولوية ذات القضايا اختيارـ 
 . م.ت.إس لـ لتنفيذ العمل برامجمصادقة على الـ 

 ،ةالتشاركي اتوالتشخيص المدينةحول معاينة حالة  تقاريرالمصادقة على ال و تحليلـ ال
 ،(خطارواأل والفرص والضعف القوة نقاط) FFOM على تحاليل  مصادقةوال اإلشرافـ 
 ،االستراتيجية محاورالالرؤية و  صحة على لمصادقةاـ 
 ،إس.ت.مالعمل و نتائج   خطةمصادقة على الـ 
 .متابعتها و إس.ت.م تنفيذ ظروفوفير تـ 
 
 (:أشخاص عشرة األعضاء عددال يجب أن يتجاوز  ) يةتوجيهال لجنةشكيل الت

كان يجمع العديد من  ، )في حالة ما إذاالحضرية لجماعةا رئيس أو بلدية رئيسو يكون : اللجنة رئيسـ 
 الحاكم، أو والوالي ، البلديات(

 ،إس.ت.ملمنطقة  والريفية الحضريةرؤساء البلديات  -
 البلدي تمويلال و الحضري، التخطيط قضايا عن المسؤولين المسيرين أو) البلدية المجالس عن ممثلون -

 ،.(الخ والطرق، البيئة، البشرية، الموارد
 ،.(... الجتماعية،ا والعلوم والبيئة التخطيط كلية) الجامعة عن ممثلون -
 ،.(ذلك إلى وما السياحة، وغرفة التجارة وغرفة الصناعة غرفة) الخاص القطاع عن ممثلون -
 الرسمي، غير والقطاع البيئة، حماية و والشباب، والنساء األحياء جمعيات) المدني المجتمع عن ممثلون -

 ،.(ذلك إلى وما
 ،(المحلية اإلعالم وسائل ذلك في بما) اإلعالم وسائل ممثلي -
 ،حليةالم اإلدارات ممثلـ 
 .الحضرية التنمية مجال في العاملة الدولية التعاون وكاالت أو/  و المانحة الجهات عن ممثلونـ 
  

 
II - التقنية ةتابعالم لجنة 

 :اللجنة  دور
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األشغال،  تنظيمعلى  اإلنفاقراء، الخب عقود و ، احترام اآلجال التخطيط) إس.ت.م مشاريع إدارة ضمنت -
 إلخ.( 

 التوجيه، للجنةالتي ستقدم  قراراتللاألساسية  الوثائق ، و تعدالتوجيه لجنة أمانة ضمنت -
 لألنشطة العام اإلطار وتحديد ،البنود المرجعية صياغة ) إس.ت.م عمليةلقيادة  ،الضرورية الخبرة ميـ تقد
 .(الخ ومنتديات، وحوارات مشاورات تنظيم ،والتقارير األعمال وتحليل ،القيام بها يتعين التي
 إس.ت.مو األطراف المهتمة بالـ  مجموعاتمختلف ال مع تصالاال على حافظـ ت

 .الخ ،عالناتواإل والمنشورات، المؤتمرات، العملـ تهيئ ورشات 
 
 ةتشكيلال
المسؤولين التقنيين المكلفين  كبار أحدللبلدية، ممثال لوكالة التنفيذ الثنائي،  العام األمين) اللجنة منسقـ 

 بالتنمية الحضرية أو التسيير الحضري(
 والنقل، والكهرباء، المياه والمالية، والبيئة، التخطيط،) المركزية على المستوى المحلي اإلدارات ممثلوـ 

 .( ..الخ
 
III-المواضيعي العمل فرق 
 :دورال
 ،محدد موضوع فيالتقنية المختصة  المتابعة لجنةل امتداد هي المواضيعي العمل فرقـ 

 التشخيص من األولى المرحلةتكون قد أعدت في  أو التوجيه لجنة حددتها التياضيع المو تعمقـ فهي 
 اإلقليمي،

 صحة من والتحقق دراسةيعي المعمق، أو الضاالمو التشخيص لتطويرإما  وسعالم للحوارـ تمثل مكانا 
 .الخبراء وضعهذي ال التشخيص

 
 ةتشكيلال

                والمرافق البيئة، التخطيط، المالية،) لبلديةفي ا متخصصمسير مصلحة  عمل فريق كل يرأسـ 
، إذا كانت منطقة البلديات رؤساءب واحد في حالة بلدية واحدة، أو من قبل خمن قبل منت أو.( ...  ،العامة

 بلديات، عدة منتتكون  إس.ت.م
 ،ق العمليفر مواضيعمعنيين بال والخاص العام القطاعينشركاء  -

 .إس.ت.م الـ مواضيعبعدد محاور  العمل مجموعات عددـ يتحدد 
 

IV - تنفيذو الالمراقبة  لجنة 
 :دورال

 العمل، خطة تنفيذ مرحلةو التوجيه و تحل محلها في  ةقيادال جنةللـ هي امتداد 
 إضافية، أموالين بحثا عن الدولي و الوطنيين الشركاء مع (lobbying) الضغط تابعـ ت

 للموارد، السليم االستخدامـ تراقب و تسهر 
 المسؤولة الهيئة اعليهها عرضت التي البرامج وتحديث جداوللل لتصحيحا مقترحاتـ تدرس و تصادق على 

 .العمل خطة تنفيذ عن
 
  ةشكيلالت
 ،مشاركةلاوظيفتهم  تتطلبا، و من الذين واجتهاد ومهارة التزاما أظهروا الذين التوجيه لجنة أعضاءـ 

اعات، القطاع الخاص، اإلدارة مجال) العمل طخطم فيالمسجلين  المشاريع من المستفيدينـ ممثلي 
 ،(العمومية
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 .والدولية والخاصة العامة ،المانحة الجهات عن ينممثلـ 
 

 :(سوريا) حلب في التنفيذ فريق ةشكيلت على مثال
 :التوجيهية اللجنة

 التوجيهية، اللجنة رئيس حلب، بلدية رئيس. 7
 حلب صناعة غرفة رئيس. 7
 حلب، تجارة غرفة رئيس. 3
 حلب السياحة غرفة رئيس. 7
 المعماريين، والمهندسين المهندسين اتحاد رئيس. 8
 العام، التخطيط مكتب مدير. 6
 توجيه،ال لجنة سكرتير ،GIZ ممثل. 0
 حلب، جامعة المعمارية، الهندسة معهد في أستاذ. 1
 NGO لشبابل األعمال رجال رئيس. 7

 .صحفي. 77
 :التقنية المراقبة لجنة

 لـ حلب الحضري، رئيس المشروع  GIZ مشروع ممثل. 7
 محلي ستشارم. 7
 .دولي مستشار. 3

 :المواضيعية العمل فرق رؤساء
 الحضرية التنمية: حلب بلدية في التخطيط مدير. 7
 اإلدارة تحديث: سابق مجلس عضو. 7
 الحضرية الخدمات تقديم: سابق مجلس عضو. 3
 البيئة: سابق مجلس عضو. 7
 المحلية االقتصادية التنمية: مقاول. 8
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 تنمية المدينة في منطقة إستراتيجيةة في حدد: بعض النماذج من المحاور الموضوعية الم الثانيالملحق 
 البحر األبيض المتوسط

تنمية المدينة في منطقة بلدان جنوب و شرق  إستراتيجيةالمقبولة في  المحاور الموضوعيةيمكن تصنيف 
 المتوسط إلى ستة فئات:

 التنمية االقتصادية و االجتماعية. .7
 المرور والنقل  .7

 الخدمات الحضريةو و التجهيزاتالبنية التحتية،  .3

 هيل المدنو تأتأهيل السكن غير الالئق  .7

 تسيير و تحديث اإلدارة و المالية المحلية الحكامة في إطار .8

 البيئة الحضرية .6
و الجدول أدناه، المستخرج من تقرير برشلونة، يعطي على سبيل التوضيح، لمحة عن الموضوعات 

 تنمية المدينة. إستراتيجيةفي بعض مدن المنطقة التي قد أطلقت  المختارة

 SDVاس.ت.م. 
 

 الموضوعيةالمحاور 
 

 حلب

 محاور أصلية:8

 ـ التنمية االقتصادية المحلية.
 الكوارث الوقاية منـ الخدمات الحضرية و 

 .ةالحضري البيئةـ 
 الحضريةتنمية الـ 

 البلدية،ـ تحديث اإلدارة و المالية 
 و أضيفت الحقا لهذه المحاور الخمسة:

 ـ التكفل بالطفولة
 و الفقيرة العشوائيةـ األحياء 

 االسكندرية

 :األطراف المشاركةها تخمسة مجاالت حدد
أكثر مالءمة  خلق مناخ أعمال محليتستهدف المحلية االقتصادية )ـ التنمية 

 )للمستثمرين
دعم التنمية االقتصادية المحلية في البنية التحتية االقتصادية ذات األولوية ـ إنجاز 

 )جاورةتطوير األراضي الم و بحيرة مريوطمنطقة تأهيل البيئي لال)بما في ذلك 
 العشوائيةتشاركي لألحياء تأهيل ـ 
 .)التنمية البشرية، والتخطيط االستراتيجي التشاركي )الصحة، التعليم، الخـ 
 إلسكندريةلمن خالل إنشاء وكالة التنمية  اإلستراتيجيةستدامة إ -

 الجديدة

 الالئق غير السكن قضيةـ 
 مدنالالمرور ما بين  ومشاكل الحضري، النقلـ 
 ةموميالع المرافقتسيير  -
 السياحية التحتية البنية في العجز مشكلة -
 المحلية المالية ترقيةـ 
 من مزيد اتجاه في المحلية اإلدارة أداء تحسين ذلك في بما ،ةالمحلي الحكامةـ 

 الشفافيةو الكفاءة
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 SDVاس.ت.م. 
 

 المحاور الموضوعية
 

 إزميــــــر

 اإلدارة -
 سيير االبيئيالت -
 المدينة وجماليات الحضريالتخطيط  ـ
 والطاقة والنقل الحضرية التحتية البنية -
 االجتماعية والخدمات والتعليم والثقافة، والرياضة الصحة -
 الخارجية والعالقات والمعارض السياحة -
 األمن  و المخاطر الوقاية من -
 .االتصال تتكنولوجيااإلعالم و  -

 7صفاقس 

 واالجتماعية االقتصادية التنميةـ 
 البلديةتسيير  و الحضرية التنميةـ 

 والمرور لنقلا -
 لبيئةا -
 لشبابا -

 اإلعالممع  والعالقات واالتصال لثقافةا -

 7صفاقس 

 :حاورم خمسة تحديد تم األولى، المرحلة في المشتركة الرؤية تنفيذ في للنجاح
 الكبرى صفاقسل االقتصادية للتنمية استراتيجية تحديدـ 
 .للتشغيل استراتيجيةإطالق  و تحديد -
 الشعبيةو المناطق الحضرية  القديمةللمراكز  الحضري لدمجا استراتيجية إعدادـ 

 المتضررة,
 صفاقس فينقل ال نظام أداء لتحسين دراسة و النقل، وزارة مع ةوثيقصلة  إعداد،ـ 

 الكبرى
 الجيد المحلي والحكم المؤسسية اإلدارة تعزيز ـ
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 لمدينةا حول سريع ملفطريقة االستعمال في إعداد  الملحق الثالث:

معرفة كاملة و  ،بالصعوبات التي تعرفها المدينةوعيهم  رغم ،المحلية والسلطاتون الفاعلال يملك  عندما

التكفل بها، و ال بالوسائل المتوفرة للمدينة إلطالق باألولويات التي يجب وال  ،دقيقة بمشاكل المدينة و أسبابها

قبل إطالق  محبد لمدينةا حول سريع ملف يصبح تحقيق ،ف مثاليةتنمية مدينة" في ظرو إستراتيجيةمشروع "

 .األولوية ذاتتشخيص مفصل للمواضيع 

و  لمدينةل اليةالمجسيسمح لألطراف الفاعلة أن يملكوا تمثيال واضحا لمختلف العناصر  الملفضع هذا و

السريع للمدينة متنوعة: تتعلق بتحرير لمحة شاملة )أو ملف(  الملف عناصرو  .تواجههايقدروا المعيقات التي 

تهيئة  ،اإلسكان ،التوظيف، االقتصادي النشاط) الحضريةمشاكل ال يبرز تحليل على حتويللمدينة ت

 ما يمكن أن تكون عليه تنمية و ،(الخ..  الحكمالتسيير الحضري،  االجتماعي،التهميش  الفقر ،األراضي

 أن المهم من. التنمية عماد تكون أن يمكن التي االقتصادية القطاعاتمع إبراز ،ةادمالق السنوات في المدينة

 الجوانبو القوة نقاط على الضوء طيسلتكذلك  يجب ولكن، الموجودة المشاكل على التحليل يركز هذا

 .للمدينة اإليجابية

 

 :سريعال فسيقدم المل

 تموقعو  ،الطرقيةالبنية التحتية، المحاور  ،الطوبوغرافيا) البارزة ها الحضريةعناصرب المدينة تمثيال -

أهمية  تقريرلهذا ال و.( .. الخ ،األنشطة اإلقتصادية واإلجتماعية ومساحات ،اتهاوتصنيف السكنيةالمجمعات 

 .للتدخل فيها األولويةلألطراف الفاعلة في مناقشة المحاور ذات 

            العقبات أو عطللتل الرئيسية األسبابإبراز  وللمدينة  واالجتماعية واإلدارية االقتصاديةالوظائف  تحليل -

التي  القوة نقاط وتحديد.( إلخ الكفاءة، وعدم الفساد ،والمالية البشرية مواردعدم كفاية ال اإلجراءات،بطء  )

 .المدينةنمية ت في دورا تلعبيمكن أن 

 

 :مثل الموجودةالمعطيات  و ثائقالو من ممكن قدرباستغالل أكبر  يتمإعداد الملف السريع 

 األنشطة، خلق ،(الرسمي وغير الرسمي) العمل الحضري، التخطيط ،عقارال قضايال ةنظمالم التشريعات -

 .إلخ.. البيئة، وحماية

 تقارير السابقة،البلدية  يةولتنما والمشاريعالبلدي، المخططات  مجلسال مداوالت الميزانية،) الوثائق العامة -

 والمنظمات...(  والبيئة، لصحة،ا ،التعليم العمراني، التخطيط و العمل) لمحليةا القطاعية اإلداراتمختلف 

 .ةوالخاصمومية الع المهنية

 والموارد الوقت حيث من مكلفةال االستقصائية والدراسات البحوثسريع تجنب لا الملفي وضع فو يستحسن 

 .إن استلزم األمر الحق مفصل تشخيصحيث يمكن إنجازها خالل 

 مواضيعالمحاور أو ال تحديدإلى  دينة،نموذج الم عرض خالل من ،تهدف ورشةبإنشاء  المرحلة هذه تختتمسو

موضوعي  تشخيص بإنجازمتعلق ال. 2. 2.2 القسم انظر) المفصل التشخيصإطار  في االحقق معست التي

ساهمت في إطالق  هي نفسها التياألطراف المشاركة في هذه الورشة  من المحبد أن تكون. (مفصل للمدينة

 إس.ت.م.
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 إعداد ملف سريع حول المدينة طريقة

 ؟ إطار إنجاز إس.ت.م في تحليل إلجراء المنهجية األدوات أنسب هي ما

 التقييم" أو" للحالة السريع التشخيصبـ" إطار إس.ت.مفعاليتها في  التجربة أثبتت التي الطريقة تسمى

 األهداف لتحقيق والموارد المتاحة للوسائل األمثل االستخدام مبدأ على قومت األنه ."للوضع السريع

، واالستنجاد والوثائق القائمة البيانات استخدام على االهتمام ركزي و. صرامةب مسبقا المحددة والنتائج

ليس هناك  التدخل، سياق في أن التجربة أظهرت وقد. الميداني المسحب الواضحة، الضرورة حالة في

 من العديد حالة في الواقع، في. والموارد الوقتمن حيث  مكلفةمتعبة و  ةمنهجي ليلاتححاجة إلى 

 المختلفة مصالحوال داراتلدى اإل التشخيص إلجراء المعلومات معظملحصول على ا يمكن المدن،

يجب أن تعالج هذه المعطيات و التأكد من صالحيتها و دقتها، ذلك ما يتطلب  الطبع،و ب. للدولة

 البيانات لجمع الميدانالذهاب إلى  و لهذا يكون في غالب األحيان. المنهجية الخبرة من ياعال ستوىم

/ و والفرص تحدث التي التغييرات لدمج بانتظام التشخيص تحديث يتم أن يجبغير أنه . دون جدوى

 .تظهر التي العقبات وأ

 7770 يناير ،MED ،"المنهجية دليل - مدن تنمية استراتيجية: " مقتطف



67 
 

 

 الحضرية المناطق في السريع للتشخيص األساسية المكونات : الرابع لملحقا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المتبعة  والسياسات اتخططمال عن التقاريركذلك  و القطاعية الدراسات من العديد ،عام بشكل"

 إستراتيجية عملية مع مباشرة صلة و لهذه الوثائق. الوطني وأ المحلي المستوى على سواء موجودة

 من بدال مغزى، ذات استنتاجات استخالص أجل من وتحليلها استغاللها ينبغي لدى المدينة، تنمية

 ". العجلة اختراع إعادة"البحث الغير مجدي  محاولة

 طبيقت بل التفاصيل، في كثيرا الخوض عدم الضروري  من التخطيط، عملية زخم على للحفاظ

قدم، سيصبح من الت منا معين مستوى صلقد و التشخيص يكونو حين ". السريعتحليل ال"مقاربة 

 .محددة طاعاتق عالجة على مستوى التحليل المجالي لتشملالم لمعلوماتقاعدة ا توسيع الضروري

 

من العملية، يجب إنتاج تمثيل عام للمدينة على شكل خرائط و مخططات.           مبكرةال مرحلةال في

 الطرق مثل)و وصفها  للمدينة األساسية العناصر على الضوء تسليطهذا المسح المجالي يمكن من 

مما يسهل الفهم، للعناصر  .(واألسواق التاريخية والمواقع الصحي، الصرف وأنظمة والتضاريس

إن  الخصوصيات المختلفة للمدينة، من طرف المتخصصين و موظفي البلدية و المواطنين.المجالية و 

تخاذ ال كأساسأن يوظف  أيضا يمكن، و معقدالتحليل المجالي يسمح في أسطر معدودة بشرح واقع 

 .قرارال

 :سريع تشخيصفي هذا اإلطار يجب األخذ بعين اإلعتبار األسئلة التالية من أجل وضع 

 

 إلخ.( التقنية،و  التحتية البنية األراضي، إستعمال هيكلة،مال العناصر) المكانية محمالال - 7

 اقتصادتحرك  التي القوى الرسمية، وغير الرسمية القطاعات) واالجتماعية االقتصادية مالمحال - 7

 إلخ.( لمدينة،ا

كوين كذلك ما الت احتياجات البشرية، الموارد التنسيق، هياكلو  اإلجراءات) اإلدارية الجوانب - 3

 (.الكفاءة وعدم والبيروقراطية الفساد قضايايتعلق ، ب

 ( ".إلخ... واألمن، المرتبطة، والحقوق عقارال على الحصول،  التخطيط) التشريع - 7

 

Source: Citywide Strategic Planning: A step by step guide, United Nations Human Settlements 
Program(UN-HABITAT), 2010, pp 12-13 

 

 المتحدة برنامج األمم / خطوة خطوة/الدليل: المدينة مستوى على االستراتيجي التخطيط:المصدر

 73-77 ص ،7777 ،(/ السكنالمتحدة األمم) البشرية للمستوطنات
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 (FFOMنماذج من نقاط القوة و الضعف و الفرص و األخطار ) الخامس :الملحق 

 حلب )سورية(

 نقاط الضعف نقاط القوة
 ـ روح أعمال قوية

 المنطقة) GAFTA األسواق، إلى ـ الوصول

 (العربية الحرة الكبرى للتجارة
الدخول  الحصول على ترخيص جيدة، ـ خدمات

 الصناعية نجار الشيخ منطقةل
 )مستدينة.(ـ بلدية غير مدينة 

 حدد قد( البلدية إدارة تحديث) MAM المشروع -

 التسيير الذي يبقى للتنفيذ. لتحسين واقعية مقاربة

إلى  الوصول ديناميكية حلب صعوبة تعيق -
السلطة  لصالح المدينة من طرف قرارات

 المركزية.
 ضعيفة التأهيل عاملة قوة -
 (المطار ذلك في بما)النقل ضعيف  قطاع -
 جد ضعيف المباشر، األجنبي االستثمار -
 في أسواق والقيود الحصار، سياسات -

 OCDE و منظمة المتحدة الواليات

 النسائية. العاملة ضعيفة للقوة مشاركة -
 يحد من السلطة مما المالي، مركزية النظام -

 القرارات. المالية للبلدية في اتخاذ
 للبلدية البشرية تسيير الموارد ضعف -
الحديثة من طرف  استخدام التكنولوجيات عدم -

 البلدية موظفي

 األخطار الفرص
 وسوريا تركيا بين الحرة التجارة اتفاقية-

 عالية نمو إمكانات والتأمين المالية ـ تملك الخدمات
 األوروبية األسواق قرب -
 للحلب التنافسية القدرة الالمركزية ستعزز عملية -

 في صنع الحضري المرصد وسيساعد إنشاء
 .القرار

 حلب في القديمة الصناعات استمرار تدهور -
 العالمي االقتصادي يتجاوز النمو السكاني النمو -

 من اليد٪37) النسيج ـ التبعية الكبيرة لصناعة
 (العاملة 

 المحلية السورية يعرض السوق التجارة ـ تحرير
 للخطر

 الطاقة. ـ ارتفاع تكلفة
 تجاه الدين المحلي الحكومة ـ الشك في شأن سياسة

 .خلق مشاكل في التمويليمما س
 اليقين عدم ستخلق ـ فترة تطبيق الالمركزية

 واالرتباك
 عيق اإلصالحاتتأن  التغيير لمقاومة ـ يمكن
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 رام هللا )فلسطين(

 

 نقاط الضعف نقاط القوة

 مخطط للنقل وجود -

 خارجي للتمويل توفر فرص -

 المشاركة بأهمية البلديةفريق السلطة  وعي -
 المجتمعية

 الحياة العملية في للمرأة الفعالة المشاركة -

 سمحيس الغربية الضفة وقوع المدن الثالث وسط -
 هام اقتصادي دور بلعب الهم

 زيت بير جامعة من القرب -

 المهاجرين تحويالت -

 مشاريع تمويل في المانحة الجهات بعض اهتمام -
 هامة.

التخطيط قوانين  في احترام األطرافانخراط كل  -
 وتنفيذها الحضري

 الطرق شبكة توسيع ـ قلة فرص

غياب موظفين مؤهلين في التسيير و التداول و  -
 البلديات مستوى الهياكل المتخصصة على

 الطرق. صيانة محدودية أو إنعدام برامج -

لدى  واجب/  في العالقة حق الوعي ضعف -
 المواطنين.

 العمراني يعيق التوسيع األراضي تكلفة ارتفاع -

 الدخل غير العادل توزيع -

 اسرائيل للمنطقة. تكرار إغالق -

 الصناعية. عدم كفاية المناطق -

 مشاريع بلدية تحدد استراتيجية غياب خطط-
 البلدية. التنمية

و  في استغالل العقار في الصناعة التداخل-
 السكن.

لخدمات عمومية مخصصة ل أراضي وجود عدم -
 و المرافق العامة

 المعنية الوزارات مع التنسيق ضعف -

 األخطــــــــار الفرص

 يخارجال التمويل فرص وجود -

 المنطقة في الحكومية المكاتب معظم وجود -

 هذا في لمنح دعمه الدولي المجتمع استعداد -
 المجال

 اإلسرائيلي يفكك االحتالل ينهي سالم اتفاق -
 السياسي، الوضع استقرار يخلقالمستوطنات و 

 والسماح االقتصادي، النمو من جديدة حقبة وتفتح
 المدن الثالث بتوسع

و  الخدماتسيحسن  الثالث البلديات بين التنسيق -
 من التكلفة يقلل

 البيئة فرص تمويل مشاريع حماية -

ال  سيعزز العاصمة تهيئة منطقة مشروع تنفيذ -
 الثالث. المدن في الحضرية محالة التنمية

 .الطرق وإغالق إسرائيل تفرضها التي القيود -

 المكلفة باحترام القانون سلطاتالضعف  -

قطع  و تهديدات السياسي الال استقرار -
 الدولية المساعدات

 البلدية و الحكومة التباس أدوار كل من المجالس -
 األخيرة السنوات سلبا في أثر

 المدن لحوالمنحرفة  والطرق المستوطنات -
 .هذه المدن وقف تنمية الثالث

 للجيش المتكررة و االجتياحات الحواجز -
 اإلسرائيلي

 إسرائيل قبل من إغالق المنطقة تكرر -

 والماء الطاقة إمداد مصادر إسرائيل في تحكم -

 المدن والزراعة تنمية على الفصل جدار أثر -
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 صفاقس الكبرى

 نقاط الضعف نقاط القوة

 الميناء،) منفتح جغرافي مميز و اقتصادموقع 

 (السريع الطريق المطار و

مناطق  ) مهيكلة تحتية و بنية مرافق وجود -

 (مشاتل و والتقنية صناعية

 متنوع اقتصاد -

 حوض تشغيل كبير. -

 عروض عقارية مرضية -

 كبير. قطب جامعي -

 عملو حب ال المبادرة روح -

 التقليدية والحرف المهن في محلية خبرات -

 لفعالية الداعمة المؤسسات من شاملة شبكة -

 المقاوالت. وديناميكية

 

 عمومية صغيرة  ـ مرافق

 جذاب غير و إطار العيش التلوث -

 الدعم هياكل بين التنسيق كفاية عدم -

 الجهوية القطاعية الدراسات غياب -

 شركات و المنطقة، تطوير غياب شركات -

 إستثمارية بالمنطقة

للهياكل  الكافية و الالمركزية االستقاللية غياب -

 .(البنوك)الجهوية بما فيها الخاصة 

التي ترى النور صناعية المؤسسات ال عدد -

 .يعادل عدد المؤسسات التي تعلن إفالسها

 الشركات وليس) العائلية الشركات انتشار -

 (المدرجة في البورصة

 كات المصدرةقلة الشر -

 االستثمار مشاريع من جدا توجيه القليل -

 صفاقس إلى المباشر األجنبي

 للمنطقة تسويق غياب -

 تصارع من أجل االنطالقة. منطقة صناعية -

 األخطــــــــار الفرص

 Taparuraطبارورا  مشروع -

 SIAPE إغالق -

 في المخطط  المدرجة الرئيسية االستثمارات -

 مجمع ، المقترح اللوجستي ) عشر الحادي

 (TSP جنوب السريع الطريق مستشفى، رياضي،

 صفاقس لمنطقة المهيكلة الوطنية المشاريع -

 (.النفيضة في الدولي والمطار التجاري الميناء)

 األجنبي تونس في شأن االستثمارل جيد وضع -

 المباشر

ميدان في  العالمية لسوق السريع التطور -

 لخدماتا

المباشر  العرض التجاري في المتزايد االتجاه -

 الجنسيات. المتعددة من طرف الخدمات

في حوض  لليورو لمنطقة االندماج المتزايد -

 المتوسط

- 

 التهرب) الرسمي غير القطاع تطوير -

 الضمان في المساهمات دفع وعدم الضريبي

 (الصحي وغير الفوضوي والتوزيع االجتماعي،

 الحماية حيث من العمل تشريعات جمود -

في تنمية الموارد  عجزا يخلق االجتماعية

 البشرية داخل المقاوالت

 جذابة كمواقع ومصر لمغربالسريع ل صعودال -

 المباشر األجنبي لالستثمار

 العالمي االقتصاد في االنكماش -
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 الرؤىنماذج من  السادس :الملحق 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "االسكندرية، مصر منطقة بحيرة "مريوت رؤية

أقصى  تحقيقإلى  تهدف مريوط بحيرةو المتعلقة ب اإلسكندرية لمدينة الشاملة التنمية خطة إن"

 االستخدام. ةالحيويفي المنطقة  البيئية الختالالتدون التسبب في ا الطبيعية للموارد استخدام

مما  والبيئي واالجتماعي االقتصاديعلى المستوى  المستدامة التنمية يوفر للمنطقة المعقول

 .القادمة لألجياليضمن تكافؤا في الفرص 

 :فلسطين هللا، رام رؤية

 تحتية بنية و الخدمات على قائم اقتصاد على مبنية مزدهرة منطقة معا لتحقيق نسعى نحن "

 وقحق و التنوع، احترام و الشعبية، المشاركة ضمني ارشيد احكممنطقة تتبنى  ،بها موثوق

 ".هرثته و إبيئ على فظاحي و المواطنين

 تركيا إزمير، لمدينة رؤية

 ثرواتتضع  والتي المقبلة، لألجيال الحضارة تراث تنقل التي المدن من واحدة صبحن تأ"

، بفلسفة الخدمة راسخة العالم أنحاء جميع في و مواطنيها في متناول المتوسط األبيض البحر

 ".في األذهان

 ".وسالم حرية في يعيش أن شخص لكل يمكن حيث ،للديمقراطية رمزا صبحن تأ"
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 االستراتيجية المحاور أمثلة:  السابع قلحالم

 (:سوريا) حلب

 :هيس.ت.م. اإل ية التي تبنتهااألصل الخمسة المواضيع

 .المحلية االقتصادية التنمية. 7

 االحتياجات في التحتية البنية تحسين) الحضرية الخدمات توفير. 7

 (.والنشاط والسكن النقل

 المبنية البيئة في والمياه والتربة الهواء نوعية) الحضرية البيئة. 3

 (.والترفيه الحدائق وكذلك

 .للمدينة المستدامة التنمية ألهداف امتثالهالتصميم المديري و مدى ومناقشة المجالية الحضرية التنمية. 7

 .للمدينة الماليةو  اإلدارة تحديث. 8

 إس.ت.م.  عملية خالل الفاعلة الجهات قبل من اخران اثنان الخمسة، المواضيع هذهل أضيفت

 :وهي

 (.واألطفال للشباب والدعم الرعاية) الشباب قضية. 6

 .األحياء العشوائية. 0
 

 (لبنان) الفيحاء

 .االستثمار وتشجيع الفيحاء بلديات في االقتصادي النمو تعزيز. 7

 .العمل فرص وخلق الفقر من الحد في المساهمة. 7

 .واإلدارة الحكامة الحضرية تحسين. 3

 

 (:مصر) االسكندرية

 (.المحليين للمستثمرين مالءمة أكثرأعمال  مناخ خلق لتشمل) المحلية االقتصادية التنمية. 7

 للبحيرة البيئي التأهيل إعادة ذلك في بما) المحلية االقتصادية التنمية لدعم االقتصادية التحتية البنية تحقيق. 7

 (.المحيطة األراضي وتطوير ماريوت

 .العشوائية لمستوطناتالتشاركي ل تأهيلال. 3

 .( ..الخ التعليم، الصحة،) التشاركي االستراتيجي والتخطيط البشرية التنمية. 7

 .إلسكندريةل التنمية وكالة إنشاء طريق عن العملية هذه استدامة. 8

 

 (المغرب) الجديدة

 .الالئق غير السكن قضية. 7

 .المدينة داخل السير و الجوالن ومشاكل الحضري النقل. 7

 .العامة المرافق إدارة. 3

 .المتعلقة بالسياحة التحتية البنية في العجز مشكلة. 7

 .المحلية المالية الموارد مستوى رفع. 8

 .الشفافية و الكفاءة من مزيد اتجاه في المحلية اإلدارة أداء تحسين ذلك في بما ةالمحلي الحكامة. 6
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 العمل خطط على أمثلة :الثامن قلحالم

  

 (لبنان) الفيحاء

 :نميةالت وأدوات والمعدات االقتصادية التحتية اتالبني. 7

 الخاصة االقتصادية المناطق

 الصناعية، المنطقة تنشيط

 ،يالبحرالمرفأ و الحديدية السكك محطة تأهيل إعادة

 ، كرامي الدولي رشيد المعرض

 السياحي،المسلك 

 .....واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
 

 :تهيئة و تنمية العقار ،المدينة إدارة. 7

 التاريخية، حياءاأل تأهيل إلعادة القانونية اإلجراءات

 حضرية، حدائق ثالث إنشاء

 الفيحاء، ساحلتهيئة 

 الحضري، النقل تنظيم إعادة

 الثالثة، التصاميم المديرية توحيد

 .السريعة والطرق الطرقتهيئة 
 

 :الحياة ونوعية المدينة صورة تحسين. 3

 ،االجتماعي سكنال

 الحرف، قطاع تنظيم

 ،خلق مراكز ثقافية

 المحلية، التنمية مكتب إنشاء

 (االحتفاالت جدول) الحضرية)الفعاليات(  األحداث خلق

 .المتاحف إنشاء جدوى دراسة
 

 (:تونس) صفاقس

 (الدراسة قيد) الكبرى صفاقس -ة الحضري وكالةال إنشاء. 7

على الصعيد  واالجتماعية االقتصادية لتنميةل الحادي عشر طخطمال أهداف غذت التي للمشاريع بنك إنشاء. 7

 :الوطني 

 المطار مستوىقية رت

 من التلوث الساحلتنقية 

 .السريع الطريق تمديد
 

 األوروبية المفوضية من بدعم الكبرى صفاقس بلدياتل الساحلية للمنطقةمن أجل تسيير متكامل  عمل خطة وضع. 3

(WWF المشروع )APAL،  اإلنمائي، المتحدة األمم برنامجو Medcities 

SEACNVS "Taparura صفاقس وجامعة" مشروع. 



74 
 

 

 :الدولي والبنك المدن تحالف من بدعممحلية  إستراتيجيةوضع . 7

 ،لخلق مناصب الشغل -

 ،الحضرية المناطق في والشعبية القديمة األحياء دماجإل -

 لنقل،فعال ل نظام إلنشاء -

 .الكبرى صفاقس في المستدامة للتنمية مرصد إلنشاء -

 

 المانحةطراف األ من العديدحفزت  هذه البادرة )ة ركزمالالم التعاون لمشاريع كمحفز للمشاريع بنك إنشاء. 8

 ( مثل:المشاريع تمويل في للمشاركة

- EIB (و ،الميترو الخفيفTaparura المدينة )، 

 AFD - (سالخالم التاريخية، والمراكز الشعبية المناطق) 

 (.المتكاملة المحلية التنمية) الدولي البنك -
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 الملحق التاسع:نماذج من بطاقات مشروع

 بطاقة مشروع قطب التكوين الجامعي  نع األول : النموذج 

 .(األقصى المغرب سطات، مدينةلإس.ت.م.  من)

 المحور االستراتيجي ب: تدعيم قطب الكفاءة بطاقة رقم

 (B 21 )عملية التكنولوجيا ونقل البتكارا تتمين مركز إنشاء مشروع إسم المشروع

 وصف

 :وضع المشروعيتوقع 
 كوين المستمرللت مشترك هيكل -
 لالحتضان و تنمية التشغيل التخصصات متعدد هيكل -

 المقاوالت المبدعةـ مشتلة 

النتائج األهداف و 
 المنتظرة

و  العالية، المضافة القيمة ذات االقتصادية األنشطة وتطوير تنظيم إلى المشروع يهدف
 تشجيع وخاصة والبحث،كوين المستمر الت وتطوير المبتكرة، التكنولوجية األنشطة قبالستإل

 .المدينة في يةاإلبداع

 جامعة الحسن األول بـ "سطات" المغرب األقصى صاحب المشروع

 الشركاء

 ـ والية منطقة "شاوية ورديغه"
 ـ المجلس الجهوي
 ـ المجلس اإلقليمي

 ـ المجلس البلدي للمدينة

 (CRIالمركز الجهوي لالستثمارات ) ـ

 (ANAPECالكفاءات ) والوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل  ـ

 (OFPPTوكالة التكوين المهني و ترقية الشغل ) ـ

 "سطات"ـ عرفة التجارة و الصناعة لـ 
 مدينة سطاتـ جمعية الصناعيين لـ

 المستفيدون

 ـ اإلدارة العمومية للمنطقة
 ـ مؤسسات المنطقة

 ـ حاملو المشاريع
 ـ خريجو الجامعات

 مراكز التكوين المهنيخريجو ـ 
 ـ الطلبة

 درهما  37  777 777 تقدير الكلفة

 برمجة االستثمارات

 7777 7777 7777 7777 مكونات المشروع
 التقدير بالمليون

 درهــــــم

 7    7777 الدراسات التقنية

 7   77777  التشييد

 7  1777   العتاد

      التجنيد

مؤشرات تقييم 
 المشروع

 إنشاء مجلس التوجيه و المتابعة

  المالحظات
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 و التجارية االقتصادية ألنشطةضيرة اح إنشاء: مشروعبطاقة الثاني نموذج ال

 (PAEC) (تونس صفاقس، مدينةإس.ت.م.  من)  

 

 المراجع

 (7777لمناطق التجارة الحرة) المديري. المخطط 

 (7771)الوطني المديري إلعداد التراب. المخطط 

 (7771صفاقس الكبرى)تهيئة ل  المديريالمخطط . 

 7771( منطقة صفاقس PACلنشاطات التجارية )ا. حضيرة 

التجارية: منطقة التجارة الحرة لـ  ( حضيرة للنشاطاتPAC. مشروع إنجاز)

 (UTICA2001صفاقس. فرص و قابلية اإلنجاز)

 الموقع المقترح
على مستوى التوسيع المقرر منذ  اللوجستية والخدمات الميناء من بالقرب

 لميناء الصيد. 7700

 طبيعة و وصف المشروع

 التنمية لدعم" حضيرة النشاطات االقتصادية و التجارية" بنية تحتية  تعتبر• 
 تعزيزها، مع فتحفي دعم ت تونس إرادة تأكيد في ةهماسمو االقتصادية
 نموللمساهمة في إعادة بعث التقاليد التجارية القديمة  حيث من الصادرات

 .الدولية ةيالتجار عملياتال
• (PAEC):  ميناءال قربأو  داخليتموقع  جغرافيا محددهو مجال جد          

 .نوعيةبنية تحتية  واستيعاب  قدراتب عتميت( المطار أو)
، الخصوصية اإلقليمية الوصول سهولة إلى باإلضافة( PAECتستفيد ) •

 .ةالتشريعي تو التسهيال يتفق بما الضريبية المزايا من غيرهاالجمركية،  و 
• (PAEC) :والتغليف التعبئة وإعادة والتفريغ، والتخزين ستيرادفضاء اال 

 .لسلعل التصدير وإعادة
• (PAEC) :وغير في الخارج لمقيمينل للتسوق مركزا تضم تحتية بنية 

 .المعمول بها لضوابطحسب ا المقيمين

 األهداف الخاصة

 ،االقتصادي وتعزيز النمو العالمي االقتصادب تونس ربط في المساهمة• 
 ،الصادرات تعزيز •
 ،المباشر األجنبي االستثمار جذب •
 الخدمات، قطاع عن فضال والوطنية، المحلية لصناعةا تحفيز •
 .العمل فرص وخلق ةلهؤم عاملة يد تشكيل في المساهمة •
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  ةاالقتصادية التجاري لألنشطة ةضيرح جازإن :مشروعبطاقة  الثالث نموذجال

(PAEC( )تونس صفاقس، مدينةإس.ت.م.  من )– تابع 

 للبرمجة وضع المشروع

المرحلة         
خطوات و 

 المشروع

 المضمون المدة المراحل

   

 مرحلة اإلعداد
7778 7776 

 األولية الدراسات• 
توسيع  فرصالذي يسمح ب موقعال اختيار •

 حضيرة النشاطات االقتصادية و التجارية
 المشروع تمويل •

7770 7771 
 تنفيذال آجال جدول تحديد• 
 لحضيرة. لسير مال الجهاز إدارة طبيعة تحديد •

 مرحلة االنطالقة

7777 7777 

 :مع (PAEC) تنفيذ مرحلة
و  الوطنية السلطاتمن طرف  مشروعال إقرار •

 به، المتعلقة المراسيم إصدار
 مع اتفاق) صالحياتهستغل و تحديد الم تسمية •

منصوص عليه  الوطني االقتصاد وزارة
التحمالت و القانون وضع دفتر  ،بمرسوم
األنشطة  قائمةالمعدات و  جرد والداخلي 

 (ةروحظملا
ذات  فوقية بنية و تحتية بنيةب الموقعتهيئة  •

 .صنف جيد
 لتنفيذل مسبقا المحدد الزمني الجدولإتمام  •
 اشرهن و للمنطقة األيقونية الصورة إنجاز •

 واإلعالم  ووسائل القنوات ختلففي م عالميا
 لها تجاريا. الترويج

 .منطقة للمستثمرينال فتح •
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 نماذج من فهارس التقرير النهائي الستراتيجية تنمية المدينة :العاشرملحق ال

 ات )المغرب األقصى(.طسمثال مدينة 

 تقديم 

 المجاليالتشخيص : الجزء األول 

 لمحة تاريخية 1.1

  الجرد 1.1

 المعيقات الكبرى للتنمية 1.1

 .لمدينة سطاتف عحوصلة نقاط القوة و الض 1.1

 آفاق التنمية  1.1

 المدينة تطوير استراتيجية: الثاني الجزء• 

 7737 سطات تنمية رؤية 7.7

 محاور االستراتيجية تحديد 7.7

 األولوية ذات العمل خطة 7.3

 والتقييم الرصد آليات 2.4

 والخرائط الجداول

 المختصرات قائمة

 

 (فلسطين) البيرة ،بيتنا هللا، راممثال 

 البيرة ،بيتنا هللا، رام بلديات رؤساء قبل من مقدمة •

 ؛السياق العام للمدينة •

 ،المجالي السياق

 اإلداري، السياق

 .والسياسي االقتصادي السياق

 :التخطيط مقاربة من حيث •

 التوجيه هياكل

 استشارة األطراف المعنية

 .والتحليل والبحث البيانات جمع

 التنمية أولويات •

 الرؤية •

 االستراتيجيات •

  االستثمارخطة  •

 األولوية ذات نماذج المشاريع •
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 )الهند( (Agra) آقرامثال 

 تنفيذي ملخص

 المشروع سياق .7

 األهداف .7

 و إستراتيجية مقاربة .3

 وشبكات شراكات تكوين  3.7

 منظمات مجتمعية و تعبئة 3.7

 القدرات تنمية 3.3

 واالستدامة النشر 3.7

 الخاص القطاع مع و التحالفات الشبكات تشكيل .7

 التنظيمات الجماعية و األهالي الفقراء  7.7

 المحلية اإلدارة  7.7

 الخاص القطاع  7.3

 المدني المجتمع منظمات  7.7

 اإلعالمي الدعم  7.8

 المجتمع تعبئة .8

 التدخل مجاالت .6

 الصحي والصرف الصلبة شأن النفايات في المحرزة والنتائج األنشطة  6.7

 المستدام الدخل حيث من تحققت التي والنتائج األنشطة  6.7

 إعالم األهالي نظام  6.3

  و العبر التحديات .0

 االستدامة .1

 المستقبلية الخطوات .7
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 حةناج إس.ت.م. لتنفيذ هتجنب يجب وما به القيام يجب ما :عشر الحادي قالملح

 ما يجب تجنبه ما يجب القيام به المراحل

 إعداد7ـ 
 إطالق

 إس.ت.م.

و  المحلية والسلطاتالبلدي  المجلسعلى  -
 .عمليةلل الصريح الدعم تقدمالمصالح المخولة أن 

( والي محافظ، ،بلدية رئيس) العملية قائدعلى  -
 إس.ت.م.. اهتمامه بـ و دوره صراحةب يعلنأن 

 من الدعم لحشد السياسي التزامه قائداليؤكد  -
 .القيادة قاعدة وتوسيع األخرى الفاعلة الجهات

 .اإلعالم وسائلمع  عالقة وطيدة ضمان -
 توظيف الحديثة، االتصال وسائل إلى باإلضافة -

  واألطفال الدين رجال) التقليدية عالماإل وسائل
 ...( الخ المنادون، و
 األقل على أو تنفيذال آليةمنذ هذه المرحلة  توقع -

 هذه مراحل جميع فيالمسؤول عليها  إلشراكه 
 .العملية

 العملية ترسيخ في المرحلة هذهالتفكير منذ  -
 األشخاص خالل من المحلي المستوى على

 .لمشروعبا المقتنعة والهياكل

نها أ على إس.ت.م. إلى ينظر أن -
أمر يخص فقط المنتخبين أو السلطات 

 المحلية
 من العديد بين المسؤولياتإذابة  -

 والسلطات السياسيين) الفاعلة الجهات
  يذ زعيم ظهور دون( المحلية

 .صداقيةم
 مختلف انخراط عدم -

 .العملية هذهاإلدارات العمومية في 
 إس.ت.م.  إطالق منتدىاعتبار  -

إجراء شكلي مما يحد من مجرد 
  و اشتراك الفاعلين  إنخراط

 هذهلعموميين و الخواص في ا
 .العملية

 التواصلقلة و  المعلومات حجب -
 إس.ت.م.. حول عملية

وضع ( 7

 التشخيص
 عامال

 إلنجازمرجعية صارمة  نصوصـ وضع 
 .طاعيةالق راساتالد
المرجعية و  النصوصالسهر على احترام  -

 الخبراء من فريقطرف  ناآلجال م
 .االستشاريين

 واحد إلى اللجوء فيها يكون التي الحاالت في -
 ضروريمن ال الدوليين الخبراء من أكثر أو

 الدوليين الخبراء من خبير كل ربطثنائي ل تشكيل
 لضمانو العملية، استمرارية لضمان محليبآخر 

 السماح و الهامة المحلية مالمحال تجاهل عدم
 .المعرفة نقلب
ة و المتاحالوثائق  من األقصى الحد استخدام -

 ذويلدي األشخاص  النوعية اإلستقصاءات
 .الخبرة

في  الثقيلةقصاءات ستاال ستخدمأن ت -
 .التشخيصوضع 

 .المؤهلين االستشاريينغياب  -
 عمالالمتابعة الوقتية المتقطعة أل -

 .العاملةالفرق  و االستشاريين فرق

 رؤية وضع( 3

 استراتيجية

 اتورش تنشيط في المؤهلين الخبراء إشراك -
 .الرؤية صياغة

فرصة إلعالم مكثف  رؤيةال صياغةمن  جعل -
 إس.ت.م..حول 

 عمالأل و المدينة لهوية امرجع رؤيةال جعل -
 .والخاصة منها العامة الفاعلةطراف األ جميع

 التركيزو  الرؤيةعدم إنجاز مرحلة  -
 .العمل خطة على مباشر بشكل

 عمل كل من في الرؤية اعتماد عدم -
 .والخاص العام القطاعين
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 ما يجب تجنبه ما يجب القيام به المراحل

 صياغة( 7

محاور 
 االستراتيجية

 
 االستراتيجيةالمحاور  من محدود عدد صياغة -

 المدى علىالتي ستحقق  األهداف بالنسبة إلى
 .و البعيد المتوسط

التي تؤثر على  ستراتيجيةالمحاور اال صياغة -
 .المشاكلتجليات  أعراضليس على  و سباباأل

االكتفاء بالمحاور االستراتيجية ذات  -
 االقتصاد تنمية:"؛ مثلعامالطابع ال
 الحد" ،"الحضري التطوير"؛ "المحلي

 . "االجتماعيالتفاوت  من
 هي التي استراتيجيةمحاور  وضع -

 مستقبلتمنيات حول  إلى أقرب
 المراد األهدافأكثر من تلك  المدينة
 .البعيد و المتوسط المدى على تحقيقها

مس ت إستراتيجيةمحاور  وضع -
 لمدينةجميع المكونات القطاعية ل

 والرياضة، والثقافة والتعليم الصحة)
 (.... المهني، والتدريب

 حديد مخططت( 8

 جدولتهالعمل و 

 ىبالنسبة إل العمل خطة جدوى وتقييم فحص -
 األموال رصد على وقدرتها للمدينة المالية القدرة

 المواردإلى جانب الدولية و والوطنية المحلية
 .الضرورية البشرية

اإلدراج في مخطط العمل الكيفيات الملموسة  -
في تجنيد األموال الضرورية لتجسيد المشاريع 

 .المبرمجة

من دون اعتبار  عمل خطة وضع
 المدى على لمدينةل ةات الماليمكانياإل

 .البعيد المتوسط و
تأخذ في  خجولة عمل خطة وضع -

 تم التي ألنشطةفقط ا عين اإلعتبار
 الالزم التمويل على الحصول بالفعل

 .لها

 ،تنفيذال( 6

 تقييمالمتابعة و ال

فور و المتابعة لالنجازات  تنفيذال كيان إنشاء -
و  .س.ت.ملإل التحليلية المرحلةعلى  وافقةالم

يمكن أن يتكون هذا الجهاز من األشخاص الذين 
ساهموا في إعداد إس.ت.م كما يمكن أن يكون 

 منفصال عن الفريق األصلي لإلس.ت.م.
التي  والمشاريع اإلجراءات تنفيذ في الشروع -

يمكن أن تبين الطابع العملي لالستراتيجية و هذا 
 .لدى الشركاءإس.ت.م.  مصداقيةلضمان 

 على (lobbying) والضغط الحوار تكثيف -

جسيد لت األموال لتعبئة والخاص العام القطاع
 س.ت.م..لإل المالية التوقعات

و  ،إس.ت.م. لمتابعة  دائمة هياكل إعداد -
 .هاتقييم و    هاحديثت

 عن المسؤولة الهيئة إنشاء يتم ال -
 مرحلة نهاية فيإال  العمل خطط تنفيذ

 ستحرم  في هذه الحالة التحليل
و الرسوخ  فرصةمن إس.ت.م. 
 اإلستدامة.
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 األسئلة المتكررةالثاني عشر:  ملحقال

 

التي غالبا ما طرحت، كما  األسئلة عن لمحة، فهي تعطينا شاملةالتالية  واألجوبة األسئلة سلسلةم تكن و إن ل

تنمية  إستراتيجيةنشطي وم فاعلةاألطراف ال صادفت التي المشاكل وحل فهم في تساعدة يمكن أن أجوبتقدم 

انسجام  أجل منالجواب بحسب الوضعية،  فيتكي تطلبتإس.ت.م.  كلخصوصية  أن الواضح من. المدن

 .األنسب الرد وتقديم محلي سياقكل  مع أكثر

 

 ؟إس.ت.م."إستراتيجية تنمية المدن"  عمليةإطالق  فكرة تنبت كيف: (س) سؤال

 جديدة أو آلية مرحلة المدن تطوير استراتيجياتبأن  المحلية السلطات تشعر قد عام، بشكل: (ج) جواب

في  التقليدية األدواتتفتقر إليه  بماو بالخصوص التكفل  ، الحضري التقليدية التخطيط أدوات وتثري تكمل

و  .( .الخ المناخ، وتغير والبيئة، والحكم، واإلدارةحلي لما تمويلال المحلي، االقتصاد)  مختلف المجاالت

تنضج الفكرة و حينها يتكفل رئيس البلدية أو المجلس  العامة، والمنتديات البلدية المجالس لمداوالتنتيجة 

 البلدي بهذه االنشغاالت و تنطلق العملية.

) البنك  الدولي عادة ما يطرح شركاء التنمية و وكاالت التعاون ،البحر األبيض المتوسط جنوب دول يف

فكرة توعية  (( إلخ.. Medcitésالدولي، و منظمة األمم المتحدة للسكن، تحالف المدن، مدن المتوسط )

 منتدى)المسؤولين المحليين و الوطنيين من خالل المنتديات و المؤتمرات و المؤتمرات المتخصصة، 

 المحليين المسؤولين حفزت ابدوره يتوال ،.(ذلك إلى وما أهداف األلفية، ،األفريقية المدن العالمي، الحضري

 .عمليات إس.ت.م في لشروعل

  

 العملية؟ في الشروع قبلالفاعلين مجندين  جميعكون يأن  يجب هل: (س) سؤال

 عمليةال في البدء يمكنف. الحدوث نادر( مجندين)الذي يكون فيه جميع الفاعلين  الوضع هذا: (ج) جواب

 الحكومية غير والمنظمات الخاص والقطاع المحلية ةسلطال ممثلي) الرئيسية الفاعلةد األطراف يبتجن

 العمليةانطالق  يجب أن يكون الواقع في. و التعبير عن اهتمامها (المدني المجتمع عن وممثلين ،الرئيسية

  .العملية هذه فياالنخراط  فيين المبالالفاعلين غير  لجذب حافز بمثابة

 

 ؟(أخرى فعلية و تحضيرية خطوة) تينمتميز خطوتين فيإس.ت.م.  إطالق  يمكننا هل: (س) سؤال

تسمح بمزيد من الوقت لنضج أهداف  غير أنهاغير إجبارية  تعتبر المرحلة التحضيرية: (ج) جواب

 التحديد وجه وعلىمن خالل مناقشتها مع األطراف المعنية المحتملة، و بفضل هذا التشاور  ةاالستراتيجي

 .حقيقية و واسعة مشاركة بضمانللعملية و أهدافها يسمح الطرح الديمقراطي 

 

 ؟هل الحصول على موافقتها ضروري و المركزية سلطاتال دعم ضمان يمكن كيف: (س) سؤال

انطالق العملية  المركزية على المستوى المحلي منذ تشرك مصالح السلطاتالمستحسن أن  من: (ج) جواب

 لوزاراتتابعة  المحلي المستوى على التحتية البنيةو مرافق  ةبحكم أن جزء كبيرا من االستثمارات العمومي
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 مشاركةعلى " المؤسسي الطابع إضفاء" ينبغي لذا...(.  الخ والثقافة، والصحة، والتعليم، ،التجهيز) قطاعية

 مختلف في كذا و العمل مجموعات فيو التقنية، للجنةا الدولة على مستوى وكاالت أو المركزية مصالحال

 .العمليةبجميع أطوار ما يتعلق و العمل اتورش

 

 تمويلها؟ ذلك في بما العملية، هذه في المانحة الجهات شاركةكون مت كيف: (س) سؤال

 :مستويين على الدولي والتعاون المانحة الجهات مشاركة تتجلى: (ج) جواب

 من لمشاركةل كمثالو . تقني دعم في صورة وأ بعض الدراسات تمويلة و على شكل التحليلي خطوةالفي   -

  "المدن تحالف" لدىبالطريقة المعمول بها  اإلستدالل المفيد

(http://www.citiesalliance.org/ca/how) الالزم رصيدال التحفيزي الصندوق الذي يوفر فيه 

 تنافسية اختيار عملية خالل من "إس.ت.م.للعملية " التحليلية المرحلة لتطوير

(http://www.citiesalliance.org/ca/CATF_FAQ .)الدولي، البنك) أخرى مؤسساتل بالنسبةو 

MEDCITIES، فهي أيضا تساعد المدن الراغبة في إنجاز ( المانحة والجهات الثنائي التعاون ووكاالت

 .إس.ت.م و خاصة خالل المرحلة التحليلية

 .المعني البلد مع تفاقاال وفق التمويل منح الدولية المانحة للجهات يمكن العمل، خطة لتنفيذ -

 

أثناء الخطوة التحليلية واجبة إذا كان ( اإلعالممن أجل  األقل على) المحتملة المانحة الجهات مشاركةإن 

 .لخطة العمل سيطلب من بعدتمويلهم 

 

( البلدية االنتخابات بعد أي) جديدة محلية إدارة تشكيلإطالق المشروع إال بعد  يجب الهل : (سسؤال )

 ؟المنتخب فريقال رتغي بسبب العملية وقفت أو تباطؤ لتجنب

يكون إطالق  ذلك، ومع. البلدية فريقالعهدة ل بداية في المبادرة إطالق يتم أن المستحسن من: (ججواب )

 الحاالت فيو (. األقل على سنتين) العملية لتطويرالقائم ما يكفي من الوقت  فريقلل بقي إذاالعملية ممكنا 

 النظر بغضة يتعهد بالمشارك البلدي ريق، الف(الوالي الحاكم،) المحلية السلطات من المبادرة فيها أتيت التي

 .عهدته من المتبقية المدة عن

 

 ضرورية لوضع إستراتيجية تنمية مدينة؟ال مراحلال مختلف مدة متوسط هو ما: (سسؤال )

 يمكنعلى مستوى دول المتوسط  ،تنمية المدينة إستراتيجية في الواردة المالحظة إلى استنادا: (ججواب )

 :التاليةاألخذ بعين اإلعتبارالمدة التقديرية 

 أشهر 3 إلى 7 منإس.ت.م.:  إطالق إعداد -

 أشهر 1 إلى 6 من: التشاركي والتشخيص الجرد عملية تطوير -

 أشهر 3 إلى 7 من: االستراتيجية الرؤية تطوير -

 أشهر 3 إلى 7 من: ستراتيجيةاال مجاالت حديدت -

 أشهر 3 إلى 7 منس.ت.م.: لإل العمل خطة حديدت -

 شهرأ 7:إس.ت.م. تقييمالمتابعة ال و وتنفيذ إعداد -

 .شهرا 77 إلى 71تتراوح بين  إستراتيجيةالعام لوضع  متوسطال فإن

http://www.citiesalliance.org/ca/how
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 ؟و المدى الذي يجب أن تحمله الرؤيةه ما: (سسؤال )

تتمحور على  المنجزة تكون االستراتيجيات  أن المهم من فإنه ذلك ومع عاما، 77 إلى 78: من (ججواب )

 لذلك. بها االضطالع يتعين التي واألنشطة األعمال المدى القصير و المتوسط و الطويل حسب طبيعة 

 المدىب المتعلقة تلك ذلك في بما األنشطة، وضبط لتوضيح دورية تحديثات إجراء الضروري من سيكون

 .الطويل

  

 ؟ية المدينةمتن إستراتيجية عمل خطة تنفيذ في نجاحا أكثر تكون أن للمدينة يمكن كيف: (سسؤال )

ضعيفة، فاستراتيجية  وسطمتال الشرق بلدان منطقة في المحلية للحكومات المالية المواردكون : (ججواب )

السلطات المركزية و المؤسسات و هي التي تعتمد على القطاع الخاص،  ،(الناجحةإس.ت.م.تنمية المدينة )

التي تسمح بانجاز  هي األطراف الفاعلة هذه ألن. العمل خطة من االنتهاءالنقدية الدولية، منذ انطالقها إلى 

اعتبار إشراك هذه  إلى الحاجة جاءت هنا ومن. العمل مخططالمتوقعة في  االستثماراتأقصى ما يمكن من 

تنمية المدينة  إستراتيجية، التي هي التنمية إجراءات سقنات إطار في إدماجها األطراف الفاعلة و

 .(إس.ت.م.)

 

 ؟قلية الحماس أو الفئات االجتماعية غير المتحمسة إشراك كيفية: (سسؤال )

 مستوىب مرهونتنمية مدينة  إستراتيجيةالمنهج التشاركي. إن نجاح  ه إحدى صعوبات هذ: جواب )ج(

تجنيد لأن يبحثوا عن السبل و الوسائل  عمليةو أبطال هذه ال المبادرين ى. علالفاعلةطراف األ جميع مشاركة

 المحرومة، األحياء سكان ،نساء)هم مع مباشرةطراف الفاعلة من خالل الدعوة إلى لقاءات األ هذه عبئةو ت

الشخصيات  ساطةو الحاالت بعض وفي( إلخ... الشباب، العمل، عن العاطلين الرسمية، غير العمالة

الدعم  كما يمكن أن يكون. أصحاب األعمال الخيرية إلخ...( و الدين ، رجالالفنانين) المسموعةالمعروفة و 

 .جدا امفيد بجميع أنواعه اإلعالم من طرف

 

 الخبراء؟ عملقبول  يمكن كيف: (سسؤال )

ها رجال المهنة لكن ال قدم مقترحات و دراساتأنها  على الخبراء تقارير إلى النظر ينبغي: (ججواب )

يجب أن تستلم السلطات و أعضاء . المحلية السلطاتانشغاالت و ال نفس توقعات  نفس بالضرورةيملكون 

  إلى ليها و مراجعة التقارير لتترجم الحصيلة النهائيةعلجنة التوجيه تقارير الخبراء لتحليلها و التعليق 

 أهداف و تطلعات المدينة. 

من أجل تسهيل  التقاريرالتقنية على تلخيص و حوصلة و إبراز العناصر األهم في  عةالمتاب لجنةو تسهر 

 .لتوجيها لجنة أعضاءمهمة 

 

 ؟(إس.ت.م.لـ: إستراتيجية تنمية المدينة ) اإللكتروني الموقع صفحة على وضعه يمكن الذي ما: (سسؤال )

 لفهمالضرورية الالزمة  المعلوماتلمتصفحيها  اإلنترنت شبكةالموقع على  صفحة توفر سوف: (ججواب )

 لهذا. عملياتها، األطراف المكونة لها و أدوارها بالترتيب( ،هدفها)(  إس.ت.م."إستراتيجية تنمية المدينة)

 مثيرة تكون أن يمكن. الجميع قبل من فهمها يسهل شكلمنقولة بإس.ت.م.  ومعالم أحداثتكون  أن المهم من
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ن شاركوي الذين األشخاصو األحداث، صور نشر طريق عن موقعهذا الصفحة  تخصيصب للغاية لالهتمام

كن مي هذا وإس.ت.م..  من تستفيد أن المتوقع المدينة من وأجزاء مشاريع عن فضال العملية، هذه في

 .( و بالتالي االنخراط فيهاإس.ت.م.موقع في إستراتيجية تنمية المدينة )الت من المواطنين

 

 ؟هااختيار وكيفيةسريع" الذات "الربح  المشاريع هي ما: (سسؤال )

 يمكن يذوال ، اإلنجازفي طور إعداده أو موشك على  مشروع هو سريعال لكسبا مشروع: (ججواب )

من خالل  عامة، بصفة المشاريع، هذه مثل تحديد المستحسن فمنإس.ت.م..  بأهداف وملتزم بسرعة تنفيذه

يراه  بحيث إلستراتيجية تنمية المدينة املموس امضمون حققي إنجازهابف تمويال بالفعلتملك  إختيار تلك التي

مجرد طريقة تحليلية أو تفكير  تليس إس.ت.م.يثبت بأن  إذميزة  له الحل هذا .كنتاج لإلستراتيجية نوالموطن

جسيد بأسرع ما ت المطاف نهاية في ولكنها و دراسة ) دراسات و تخمينات التي ينفر منها عادة المسؤولون(

ذات الربح السريع كثيرة و عديدة تتراوح من  مشاريعال مجموعة  .إنجازات و أفعال إلى األفكاريمكن لتلك 

 األحياء، بعض في األمن لتحسينرة العمومية انواإل ،الفقيرة األحياء في الصلبة النفايات جمع وسائلوضع 

 ،ةالحضري البيئة لتحسين جماعية ال البرامجو عملة، تصريف المياه المست مجاري تنظيفو شجير، الت وإعادة

 على خالل، من بارز، بشكل،  إس.ت.م. ضمن البرامج هذه وضععلى  السلطاتو سوف تسهر  إلخ...

( إس.ت.م.) منظم في إطار إستراتيجية تنمية المدينةبمناسبة حدث  للمشروع الرسمي اإلطالق المثال، سبيل

 .وغيرها العمل شاورأ وأ المنتدياتمثل 
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 ملحق المصطلحات  ق الثالث عشر:حالمل

 والفرص والضعف القوة هي: نقاط كلمات أربع يلخص. المختصر: SWOT وأ  F.F.O.M مقاربة•

 السياق طريقة في تحليل يه (SWOTو باللغة اإلنجليزية   F.F.O.M باللغة الفرنسية) واألخطار

 أو عامة مؤسسة أو شركة مدينة،) ما لكيان الداخلية والضعف القوة نقاط و تسمح بتحديد. االستراتيجي

 أهدافها المنتظرة تحقيق و وجودها فيها و ما يتهدد سبب التنمية كذا فرصو ،(الخ خاصة،

 مع ولكن SWOTللمقاربة السالفة الذكر  مماثل نهج هو" وقائع، تحديات، مشاريع" النهج: FDP مقاربة •

وتتمثل في  ، MedCities باقتراح من مستشاري 7 تطوان إطار في هذا النهج اعتمد. ربح أكثر للوقت

على  المدينة تواجه التي التحديات ،حالةو ثم لكل  الحاالت العامة ،ومواضيعية للوقائع  ورشات عمل تحديد

 أنه هو FDP النهج هذا أصالة. كل تحدليحدد مشروع  وأخيرا،. والمجالي واالجتماعي االقتصادي المستوى

 كانت أو إيجابية المدينة في الجوانب الحرجة على والتركيز ،االبتكارالورشات  في من المشاركين يطلب

 ..جدا قصير أجل في إستراتيجية كأهداف محدود عدد واختيار سلبية،

في  مساهمته العادي مساهما أساسيا بحيث أن المواطن يجعل من التشاركي والنهج: التشاركية المقاربة• 

المقاربة تقلب  هذه. للسلطة أعوان وأ الخبراء مساهمات عن أهمية تقل ال تهمه التي المشاريع وتنفيذ صميمت

 و أعوان السلطة الخبراء بحيث تعطي األفضلية للمواطن و تصبح آراءرأسا على عقب  التقليدي النهج

 .إستشارية فقط

هذه  عام، بشكل .المحلي المستوى على المركزية الحكومة ممثلي تعني المحلية السلطة: المحلية السلطة• 

 .ي بلدان الضفة الجنوبية للمتوسطف)منتخبة أو معينة( هي األكثر شيوعا  السلطة

 .قابلة للتنفيذ من السلطات المعنية مما يجعلها مصادق عليهاال المحدودة هي القيمة التقديرية: الميزانية• 

كما هي . جماعة أو فرد قبل من معينة فترة خالل تنفيذها سيتم التي واإليرادات النفقات وتتكون الميزانية من

 :أن  جماعة من أجل اتخذته لقرار نتيجة يه الميزانية .المستقبل وإدارة لتنظيم أساسية أداة

 بخيارات؛ بالقيام تجبر نفسها مسبقا •

 .تلتزم باحترام تلك الخيارات •

عمالة أو محافظة،  أو منطقة)لمنطقة جغرافية  واإلدارية المؤسسية المحلية المنظمات: الجماعات المحلية• 

يتمتع  قانوني معنويمن حيث هي شخص ( البلدية) الجماعات المحلية قبل من تدار ...( الخ بلدة، أو مدينة

تكون إما منتخبة مثلما في المغرب، األردن و  . الجماعات المحليةحسب الدولمتفاوتة باستقاللية مالية 

 (..وسوريا تونس حالة في) المركزية السلطات قبل لبنان، أو معينة من

 المعنوية السلطةإس.ت.م و لديه  عملية في للشروع تؤهله سياسية يتمتع بسلطة الذي الشخص هو: القائد• 

 أن يمكن نظام البالد: لشخص بحسب نمطو يختلف هذا ا .الضرورية لتجنيد كل الفاعلين حول المشروع

 .حاكما أو( مستحسن) بلدية رئيس يكون
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هي إشراك مختلف فئات الجماعات المحلية )منتخبين، فاعلين اقتصاديين، مواطنون و مجتمع : المشاورة •

مدني، ممثلي السلطة المركزية على المستوى المحلي، المنظمات غير الحكومية,,,(، في شأن 

 .االستراتيجيات و اإلجراءات التي ينبغي تفعيلها على المستوى المحلي

للمقاطعة اإلدارية حيث تتواجد الدولة و يطلب منها تقاسم  واإلدارة هي نمط من أنماط التنظيم: الالمركزية •

الشركاء المدني، المواطنون و  المجتمع المحلية، خبراتها و مواردها مع فاعلين آخرين ناشئين مثل السلطات

 .ذلك إلى وما في التنمية إلخ...

 بيئته، مسؤوليته مع إزاء لوجه و وضعه وجها من المواطن، تقريب السلطة هو الالمركزية الرئيسي وهدف

 خالل من ليمارسها للمواطن سلطة القرار تفويض هو بل. العمومية و اإلدارة التنمية سياسات في وكذلك

و مفهوم الالتمركز و هما مفهومان متالزمان يجب  مفهومال هذا بين الخلطال ينبغي . المنتخبين ممثليه

 .أخذهما بعين اإلعتبار للحصول على حكامة محلية جيدة

سلطات القرار إلى سلطات غير مركزية تابعة للسلطة المركزية بتبعية هرمية.  تسليم بعض هو:الالتمركز• 

نت من صالحيات القمة، إلى عون محلي. فهي إذن تصحيح تعريفها أيضا أنها نقل الدولة لمهمة كا و يمكن

 في الخدمات خلق خالل من المواطن، من بتقريب اإلدارة للمركزية المفرطة بقدر ما تسمح للدولة

 .المقاطعات اإلدارية

البيئة من طرف  تحترم واجتماعية، اقتصادية تنمية لتعزيز المتخذة اإلجراءات هي: المستدامة التنمية• 

 . وسكانها في نفس الوقت لألراضي المستقبلية التطورات االعتبار في األخذ مع الجميع و لفائدة الجميع،

بلدية على سبيل ) معين فضاء داخل للناس أفضل حياة بناء إلى تهدف التي عمليةال وهي: المحلية التنمية •

 الذكاء،و الضمائر، لصحوة الفرصة فيه بتجمع و تالقي كل الفاعلين لتشييد مشروع مجتمع, تعطى ،(المثال

 .المحلية والخبرات والحساسيات

 المنطقة لموارد فعالة إدارة في تحقيق المحليين و المسؤولين المحلية السلطات قدرة هو: الحكامة المحلية •

 السكان الذين يشركون احتياجات لتلبية متكاملة وإجراءات استراتيجيات لتنفيذو  مسؤولون عنها، هم التي

 .القرار في عملية صنع

الدافع    تكون أن يمكن التي واالجتماعي، و هي المهمة على المستوى االقتصادي العوامل هي: نقاط القوة •

 وسهولة التجارية، والجاذبية للزراعة، تربية الحيوان، اإلنتاجية الطاقة) على المستوى المحلي و المحرك

 ...(. الخ السياحية،اإلنتاج، و القيمة  مناطق إلى الوصول

عجز التمويل   ) المحلية التنمية تعترض التي الرئيسية العقبات هي هذه. القصور أوجه: الضعف نقاط• 

 ( ..إلخ واالستهالك، اإلنتاج مراكز عن والبعد التحتية، البلدي، غياب البنية

 .المدينةالظروف و اإلمكانيات و االمتيازات التي قد تحضر و يمكن استعمالها في صالح تنمية : الفرص •

إستعماله في إطار  ويمكن االستخدام، قليلة أو المستغلة غير والبشرية الطبيعية العناصر هي: اإلمكانيات •

 .تنمية مستدامة للمدينة
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 ذلك االتفاق والخاص العام القطاعين شراكة يسمى (:PPP) والخاص العام القطاعين بين الشراكة •

 خاص الرسمي )عقد أو اتفاق( الذي به تقرر هيئة عمومية )اإلدارة المركزية، الجماعات المحلية...( و كيان

 .حضرية خدمات توفير أو جماعية تجهيزات أن يتعاونوا في بناء أكثر أو واحد

 .غاية موحدة لتحقيقذات أهداف متالقية  مشاريع هو مجموعة: البرنامج •

        أجل  في إلنتاج فرد، أو جماعة أو منظمة تقوم بها المستقلة التي األنشطة من مجموعة هو: المشروع •

 .محدد غرض في والمساهمة معين غرض و وفق ميزانية و جودة معينة لتحقيق

 .و موضوع اتفاق اآلراء التعقيد،المتاحة و قليلة  الموارد ذات المشاريع: السريع ذات الكسب مشاريع •

مستقبلية  وضعية لتحقيق الضرورية والعناصر التوقعات، جرد فيه يتم الذي العام اإلطار هي: الخطة• 

 امخطط بما أنالمخطط قابال للتصحيح كلما استدعت ذلك المستجدات.  أن يكونيجب  .فيها ممكنة ومرغوب

         أن يكون كل تخطيط قائما على ما هو ضروري بيقضي  فهذا ،مائة في المائة غير موجود يتصف بالكمال

 . ةمحدد مدة زمنية و ممكن التجسيد في 

محددة مستبقة  أنشطة خالل من نتائج التصورات إلى تسمح بتحويل وتفاعلية دينامية عملية: التخطيط• 

 و األطراف الفاعلة، و بيئة ضعفها و بقوتها داخلية بيئة في تحدث العملية هذه .مهيكلة منظمة و مشخصة

 .الفاعلة بفرصها و قيودها و أطرافها خارجية

        : تقوم هذه الدراسات على قناعة أن المستقبل يشيد و ليس قدرا محتوما.الدراسات االستشرافية الحضرية•

 التي ستتواجد فيفالطريقة هي أن نتخيل التنظيمات الممكنة  مدينة، مثل منطقة و حين نعني بهذه الفكرة 

ستفرض نفسها و كذلك  التي الكبرىالراهن، و تحديد التوجهات  الوضع معرفة المقبلة، انطالقا من العقود

 .التحوالت و التصدعات الممكنة الحدوث

 أدوات من لغيرها مكملةال والعملية المنهجية و تعني  (:إس.ت.ح.) الحضرية التنمية استراتيجية •

             جتماعية وإ اقتصادية ضامن للمدينة تنمية شمولية أكثر تحديد منتوج  إلى ؤديتوهي  الحضري التخطيط

 .مجاليةو 

 


