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54 7. مراجع 

يف أعقاب "االتحاد من أجل األجندة الحرضية املتوسطية" التي تم 
تحديدها يف املؤمتر الوزاري الثاين لالتحاد من أجل املتوسط حول 
التنمية الحرضية املستدامة يف القاهرة يف 22 مايو 2017، تهدف 
خطة العمل هذه إىل توفري إطار عمل طويل املدى عرب القطاعات 
ومتعدد األبعاد للتجديد والتنمية الحرضي يف املنطقة األورومتوسطية.

يتبع االتحاد من أجل املتوسط )UfM( مسار عملية برشلونة، وهو 
مرشوع طويل األمد للتكامل املتوسطي، ومهمته "تعزيز التعاون 
اإلقليمي والحوار وتنفيذ املشاريع واملبادرات ذات التأثري امللموس 
عىل مواطنينا، مع الرتكيز عىل الشباب والنساء، من أجل معالجة 
األهداف االسرتاتيجية الثالثة للمنطقة: االستقرار والتنمية البرشية 
املرشوع  وبلغ  أ(،   2020 املتوسط،  أجل  من  ")االتحاد  والتكامل 
ذروته بإعالن برشلونة لعام 1995 )املفوضية األوروبية، 1995(.  

تم وضع خطة العمل هذه يف إطار املنصة اإلقليمية لالتحاد من 
أجل املتوسط بشأن التنمية الحرضية املستدامة. تم تصميم الخطة 
العمل  مجموعات  واستنتاجات  ملناقشات  باالعتبار  األخذ  مع 
الحرضي  التجديد  حول  املتوسط  أجل  من  لالتحاد  املواضيعية 

واإلسكان االقتصادي واملستدام.

تعكس خطة العمل التزام دول االتحاد من أجل املتوسط بالتنمية 
الحرضية واإلقليمية املستدامة والعادلة والشاملة واملرنة، مع األخذ 
يف االعتبار التقدم العاملي نحو االقتصاد الدائري، واستدامة إنتاج 
الغذاء من املزرعة إىل املائدة، والتحرك نحو الطاقة واملباين والتنقل 
املستدام والحاجة إىل ضامن انتقال عادل وشامل. تلتزم دول االتحاد 
من أجل املتوسط باحرتام املبادئ األساسية للحوكمة الرشيدة وصنع 
السياسات، والوفاء بااللتزامات الحالية مبوجب االتفاقيات الدولية، 
وتحويل النامذج االجتامعية واالقتصادية، وإعطاء األولوية إلجراءات 
املجتمع  تهميًشا يف  واألكرث  فقرًا  األكرث  الفئات  لصالح  وترسيعها 
)"عدم ترك أي أحد أو أي مكان يف الخلف"(، لالعرتاف بالحدود 
املفروضة عىل موارد كوكبنا، واحرتام حقوق اإلنسان وسيادة القانون، 
ولضامن اتساق السياسات يف التحرك نحو منطقة أورومتوسطية 

أكرث استدامة بحلول عام 2040. 

التنمية  خطة  الرئيسية:  سياساتها  أطر  هذه  العمل  خطة  تتخذ 
السبعة عرش  املستدامة  التنمية  لعام 2030 وأهداف  املستدامة 
 ،)2015 واالجتامعية،  االقتصادية  للشؤون  املتحدة  األمم  )إدارة 
واألجندة الحرضية الجديدة )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
 ( األورويب  لالتحاد  الحرضي  األعامل  وجدول   ،)2016 البرشية، 
ميثاق أمسرتدام( )املفوضية األوروبية، 2016 ج(، إعالن القاهرة 
بشأن اإلسكان والتنمية الحرضية املستدامة )برنامج األمم املتحدة 

1. الديباجة

للمستوطنات البرشية، وجمهورية مرص العربية، ومجلس الوزراء 
الجديد )وزارة  العرب لإلسكان والتعمري، 2015(، ميثاق اليبزيغ 
اإلسكان األملانية وشبكة املعرفة الحرضية األوروبية 2020(، الصفقة 
الخرضاء األوروبية )املفوضية األوروبية، 2019ف(، واالسرتاتيجية 
العربية لإلسكان والتنمية الحرضية املستدامة 2030 )جامعة الدول 
العربية، 2017(. وتتناول خطة العمل التزام بلدان البحر األبيض 
املتوسط بتنفيذ جميع أهداف خطة عام 2030، مع الرتكيز عىل 
الهدف 11 املتمثل يف "جعل املدن واملستوطنات البرشية اندماجية 
وآمنة ومرنة ومستدامة"، فضالً عن تعهدات البلدان التي تم التعهد 
بها يف مؤمتر األمم املتحدة الثالث حول الحد من مخاطر الكوارث يف 
عام 2015 )مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث 2015( 

واتفاقية باريس 2015 )األمم املتحدة، 2015(. 

ترتكز خطة العمل هذه بشكل أكرب عىل الرتاث املشرتك الواسع 
للمنطقة األورومتوسطية وإمكاناتها الهائلة لتعزيز التنمية املستدامة، 
واالندماج االجتامعي، والتنمية االقتصادية العادلة، واملرونة املحسنة. 
وهي تفعل ذلك من خالل التنسيق الدويل املحسن والرشاكات وبناء 
القدرات لحامية واستخدام ذلك الرتاث كمورد للتنمية املستدامة، 
من خالل عدد من اإلجراءات املتآزرة. متاشياً مع اتفاقية اليونسكو 
لعام 1972 بشأن حامية الرتاث الثقايف والطبيعي للعامل )اليونسكو، 
الحرضي  املشهد  بشأن   2011 لعام  اليونسكو  وتوصية   ،)1972
التاريخي )اليونسكو، 2011(، تعترب خطة العمل املايض املشرتك 
لبلدان االتحاد من أجل املتوسط عىل أنه األساس الذي ميكن أن 

يُبنى عليه مستقبل مشرتك مستدام وعادل ومرن. 

وبهذا املعنى، ترى خطة العمل هذه أن البحر األبيض املتوسط 
تاريخها  يف  مًعا  ويربطها  للمنطقة،  الكربى  املشرتكة  النقاط  هو 
وهويتها، مع االعرتاف بالرثاء الثقايف والتنوع يف املنطقة، والحالة 
الخاصة للبلدان املتأثرة باالضطرابات السياسية والرصاعات، والهجرة 
الجامعية وآخرها جائحة كوفيد 19، وكلها تحدث عىل خلفية الركود 
االقتصادي العاملي وأزمة املناخ املستمرة. تستلزم هذه التحديات 
املشرتكة مسؤوليات مشرتكة تتعلق باملناخ، والحفاظ عىل البيئة 
وتجديدها، فضالً عن التحديات املرتبطة بالتجارة العاملية والتنقل 

والهجرة والصحة )منظمة الصحة العاملية، 2017( والتنمية. 

تعرتف خطة العمل هذه أيًضا بالتنوع الكبري يف النامذج املجتمعية 
ومستويات التنمية يف منطقة البحر األبيض املتوسط، والتي تنعكس 
أيًضا يف تقاليد التخطيط املختلفة وأمناط التحرض يف كل بلد، والتي 

تتطلب استجابات مصممة خصيًصا ولكن جامعية ومنسقة.
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منازل سكنية حرضية يف مالقة )إسبانيا(.

األعامل  يف جدول  املحددة  األولويات  عىل  الوثيقة  هذه  تعتمد 
الحرضي لالتحاد من أجل املتوسط، وهي:

لتحقيق اإلمكانات الكاملة للمناطق الحرضية 	 
وإسهامها يف تحقيق البعد الحرضي ألهداف خطة عام 2030 

واألجندة الحرضية الجديدة؛
وتنسيًقا يف 	  وتكاماًل  فعالية  أكرث  نهج  إلنشاء 

البلدان األورو-متوسطية فيام يتعلق بالسياسات والترشيعات 
واالستثامرات ذات التأثري املحتمل عىل املناطق الحرضية، 
اإلقليمي  التامسك  يف  للمساهمة  ذلك  مبوجب  والسعي 
واالجتامعي من خالل الحد من عدم املساواة االجتامعية 
واملناطق  الحرضية  املناطق  منها  تعاين  التي  واالقتصادية 

حول البحر األبيض املتوسط؛
لتشجيع املدخالت من قبل السلطات الوطنية 	 

اإلقليمية  األورومتوسطية  الجمعية  ذلك  يف  مبا  واملحلية، 
السياسات ذات  وتنفيذ  واملحلية )ARLEM(، يف تصميم 
التأثريات املبارشة وغري املبارشة عىل البلدات واملدن ومناطقها 
الحرضية الوظيفية )ديكسرتا، بوملان، فينريي، 2019(، مع 
احرتام الهياكل والسياسات اإلدارية الوطنية التي لها تأثري 
البعد الحرضي لهذه  الحرضية، وتعزيز  املناطق  كبري عىل 
السياسات. تهدف األجندة الحرضية لالتحاد من أجل املتوسط 
إىل متكني السلطات املحلية من العمل بطريقة أكرث منهجية 
الشاملة )االتحاد من أجل  ومتاسًكا نحو تحقيق األهداف 
املتوسط، 2017(.  ستستمر الجمعية الربملانية لالتحاد من 
واملحلية  اإلقليمية  والجمعية   )PA-UfM( املتوسط  أجل 

 2. األسس 
واملبادئ

الربملاين  التعاون  لتعزيز  دورهام  لعب  يف  األورومتوسطية 
الدويل، وإسامع أصوات السلطات املحلية واإلقليمية، وتعزيز 
أقلمة السياسات القطاعية األورومتوسطية )االتحاد من أجل 

املتوسط، 2020 ب(.

عالوة عىل ذلك، فإن خطة العمل هذه تتبع إعالن القاهرة بشأن 
املتحدة  األمم  )برنامج  املستدامة  الحرضية  والتنمية  اإلسكان 
للمستوطنات البرشية وأخرى، 2015(، التي تعيد التأكيد عىل »جميع 
نتائج مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية بشأن السكان والتنمية واملرأة 

والطفل واملناخ« وتقر مبا ييل:

الجنسني ومتكني املرأة من الحصول  »أهمية ضامن املساواة بني 
عىل سكن الئق واملساهمة بشكل فعال يف عملية تنمية املجتمع؛

»رضورة ضامن إعادة تأهيل وإدماج الفئات الضعيفة واملهمشة 
وذوي االحتياجات الخاصة يف املجتمعات الحرضية وكذلك تعزيز 
اندماج الشباب وإطالق العنان لقدراتهم اإلبداعية لتنمية مجتمعاتهم 

املدنية؛

»أهمية تطوير املناطق الريفية وتوفري سبل العيش لتعزيز االستقرار 
االقتصادية  الفرص  تعزيز  مع  جنب  إىل  جنبًا  هناك،  والعمل 
وبناء جسور التواصل مع املدن املجاورة« )برنامج األمم املتحدة 

للمستوطنات البرشية وأخرى، 2015(.

تأخذ خطة العمل هذه يف االعتبار أيًضا إعالن القاهرة 2013 بشأن 
تحديات التنمية وديناميات السكان يف عامل عريب متغري )صندوق األمم 



11 خطة عمل التنمية الحرضية اإلسرتاتيجية لالتحاد من أجل املتوسط 2040 خطة عمل التنمية الحرضية اإلسرتاتيجية لالتحاد من أجل املتوسط 102040

املتحدة للسكان- املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، 2013( وتوصياته 
بشأن السياسات العامة التي تركز عىل الكرامة واملساواة والصحة 
واستدامة املكان والبيئة والحوكمة. إنه يعرتف بالتحديات العديدة 
املتعلقة باملساواة بني الجنسني، واحتياجات املهاجرين والنازحني، 
الرشق  ملنطقة  الشابة  الدميوغرافية  اآلفاق  متنحها  التي  الفرصة 
األوسط وشامل أفريقيا، والتحديات التي يطرحها متوسط العمر 
املتوقع يف املنطقة واحتياجات ومناشدات األشخاص ذوي اإلعاقة. 
عالوة عىل ذلك، تلبي خطة العمل هذه »نهًجا شامالً ومتكامالً 
وقامئًا عىل املكان وطويل األجل للتنمية الحرضية املستدامة، وهو 
أمر رضوري لتعزيز اإلدارة الجيدة واالزدهار االقتصادي والجنساين 
واملندمج اجتامعيًا وعاداًل وآمًنا وصحيًا ومتاًحا ومرنًا، باإلضافة إىل 
مدن ذات كفاءة يف استخدام املوارد ومنخفضة الكربون ومستدامة 
بيئيًا« والتي قدمتها األجندة الحرضية لالتحاد من أجل املتوسط 

)االتحاد من أجل املتوسط، 2017(. 

حجر الزاوية يف خطة العمل هذه هو نهج طويل األجل ومتكامل 
ومتعدد األبعاد ومتعدد القطاعات للتجديد الحرضي والتنمية مع 
الرتكيز الفوري عىل اإلسكان امليسور التكلفة واملستدام. يتامىش 
األفضل يف  التنظيم  أساسية إلرشادات  توجيهات  ثالثة  هذا مع 
أوروبا )املفوضية األوروبية، 2019 أ( يف تلك السياسات، وهي: 

)1( التكامل، 
)2( البناء عىل العلم واألدلة،

)3( التشارك.  

باتباع مبادئ السياسة هذه، تعد خطة العمل هذه إطاًرا للسياسة 
االسرتاتيجية التي تسعى إىل تنسيق التنمية الحرضية واإلقليمية 
وتقديم القيمة االسرتاتيجية للمشاريع والتدخالت الرتابية، من أجل 
تعزيز فعاليتها. تعريفها ملفهومي »التجديد الحرضي« و«التنمية 
الحرضية« هو واسع، مام يعني إجراءات لتحسني وترقية وتكييف 
مبا يف  املتوسط،  األبيض  البحر  املبنية يف حوض  البيئة  ودمقرطة 
ذلك، عىل سبيل املثال ال الحرص، العمل القوي يف قطاع اإلسكان. 

وإمنا  مخططا  ليست  العمل هذه  فإن خطة  املنطلق،  هذا  من 
هي إطار للسياسة التي تسعى إىل توجيه انتباه أصحاب املصلحة 
نحو رؤية اسرتاتيجية مشرتكة للتنمية الحرضية املستدامة. كإطار 
مع  والتكيف  الرتجمة  العمل هذه عىل  تعتمد خطة  للسياسة، 
الحقائق الوطنية، حيث يتم تصميم السياسات وتنفيذها وفًقا 
لألولويات والقدرات والحوكمة وأساليب اإلدارة الوطنية واملحلية. 
القامئة عىل  املشرتكة  املتبادل واألطر  التفاهم  تعزيز  الهدف هو 
أصحاب  سيمكن  مام  املتبادل،  والتعلم  املتبادل  الفهم  زيادة 
املصلحة املتنوعني من التعاون والعمل نحو رؤى مشرتكة وأهداف 
مشرتكة )اليلز، 2012(. وبهذا املعنى، فإن اإلجراءات املوضحة يف 
هذه الخطة تعزز بعضها البعض، لكن غياب إجراء معني ال يعرض 

الخطة بأكملها للخطر. 

تؤكد الخطة عىل الدور الرئييس ملشاركة أصحاب املصلحة وإرشاك 
املواطنني واملجتمع يف ترتيبات الحوكمة كوسيلة لتحقيق االستدامة 
االجتامعية عىل املدى الطويل، وهي األساس الذي ميكن أن تُبنى 

عليه االستدامة البيئية واالقتصادية واملرونة. 

تتبنى خطة العمل هذه منهجية االتحاد األورويب ومنظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي لتحديد املدن واملناطق الحرضية 
والريفية )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملفوضية 
األوروبية، 2020(، لتسهيل املقارنة اإلحصائية األوسع للتعريفات 
الوطنية للمناطق الحرضية والريفية. تركز خطة العمل هذه عىل 
املناطق الحرضية الوظيفية )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 

2019b( كطريقة لتعريف التحرض كعملية تأخذ يف االعتبار مساحات 
عمل املواطنني كمقياس للتنمية التي تركز عىل الناس. كام أنها تُعرف 
املواطنني بوصفهم وكالء اجتامعيني لهم حقوق ومسؤوليات، وليسوا 

مجرد أشخاص يف كيان حكومي معني.

عالوة عىل ذلك، فإن الخطة تنبني عىل مبادئ السياسة الحرضية 
الحديثة التي تم وضعها يف عدد من أطر السياسات الدولية املدرجة 
يف امللحق ب: قامئة غري شاملة إلطارات عمل السياسات املستخدمة 

يف إعداد خطة العمل هذه.

لقد حدد جدول األعامل الحرضي لالتحاد من أجل املتوسط )االتحاد 
من أجل املتوسط، 2017( العديد من أولويات السياسة:

القواعد واللوائح الحرضية، التي تؤكد عىل دور 	 
التخطيط الحرضي؛

مع 	  املتوازنة،  واإلقليمية  الحرضية  التنمية 
الرتكيز عىل التنمية اإلقليمية املتكاملة والعالقة بني املناطق 
الساحلية رسيعة التحرض واألرايض الريفية النائية املتأثرة 

بفقدان السكان؛
البيئة، مع الرتكيز عىل اإلدارة املستدامة للموارد 	 

املستدام  واالستخدام  والغذاء(،  والطاقة  والنفايات  )املياه 
لألرايض، والحد من الزحف العمراين وحامية املناظر الطبيعية؛

املناخ، مع الرتكيز عىل تعزيز املرونة الحرضية 	 
والبنى التحتية الخرضاء؛

املتكاملة 	  »النهج  إىل  يشري  والذي  السكن، 
لسكن مستدام وميسور التكلفة ومناسب وتوفري الخدمات 
الحرضية األساسية )املياه والرصف الصحي وإدارة النفايات 

والكهرباء(« وإنشاء أحياء متنوعة اجتامعيًا؛
العام 	  النقل  عىل  الرتكيز  مع  والتنقل،  النقل 

املتكامل والشامل وامليسور التكلفة، فضالً عن النقل اآلمن 
غري اآليل؛

القدرات 	  تعزيز  عىل  الرتكيز  مع  الهجرة، 
والخدمات األساسية للمدن املستضيفة للمهاجرين والالجئني 

والنازحني.

يشري جدول األعامل الحرضي لالتحاد من أجل املتوسط أيًضا إىل طرق 
التنفيذ التي تشمل تدابري السياسة املتعلقة ببناء القدرات والتمويل 
النهج إىل اسرتاتيجيات  البيانات وإدارتها. تم تطوير هذا  وجمع 

تكاملية تنعكس يف اإلجراءات املقرتحة. وتشمل هذه:   

1. الحوكمة اإلقليمية املتكاملة. مفهوم الحوكمة والتخطيط الحرضي 
واإلقليمي الجيد، عىل أساس التنمية الحرضية املتكاملة واالستثامر، 
وعىل مبادئ الحكم املتعدد املستويات والحوكمة التنسيقية التي 

تساعد الحكومات الوطنية واإلقليمية واملحلية عىل إنشاء: 

خطة التنمية 
املستدامة لعام 2030

ميثاق اليبزيغ الجديد

ميثاق أمسرتدام

اتساق سياسات 
مجلس منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان 
االقتصادي من أجل التنمية 

املستدامة

نحو أوروبا مستدامة 
2030

أهداف التنمية 
املستدامة للنهج اإلقليمي 

ملنظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي

األجندة الحرضية 
الجديدة

أجندة الشبكة العاملية 
ملدن املوانئ 2030

املشهد الحرضي 
التاريخي لليونسكو

ميثاق الحوكمة 
املتعددة املستويات ألوروبا

سياسة التامسك 
الجديدة 2027-2021

إعالن القاهرة 
لإلسكان والتنمية املستدامة

إعالن برشلونة

سياسات أفضل 
ملنظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية 2030

اتفاقية اليونسكو لعام 
1972

خطة عمل االقتصاد 
الدائري للصفقة الخرضاء 

األوروبية

التقرير السابع لالتحاد 
األورويب حول التامسك 
االقتصادي واالجتامعي 

واإلقليمي

إطار عمل سنداي

جدول األعامل 
الحرضي لالتحاد من أجل 

املتوسط

اتفاقية باريس

التوجه االسرتاتيجي 
الجديد لإلسكان لألمم 

املتحدة

الرتاث الثقايف للعمل 
اإلطاري األورويب

إطار عمل تنظيم 
أفضل للمفوضية األوروبية

اسرتاتيجية االتحاد 
األورويب للتنقل الذيك

سياسة الجوار لالتحاد 
األورويب

الروابط الحرضية 
الريفية لإلسكان لألمم 

املتحدة

اقتصاد الرفاه منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية-

املفوضية األوروبية

االسرتاتيجية العربية 
لإلسكان والتنمية املستدامة

آلية االنتقال العادل 
للصفقة الخرضاء األوروبية

باوهاوس األورويب 
الجديد )يف التصميم(

شكل 1: أطر عمل السياسات الرئيسية 

املستخدمة يف وضع خطة العمل هذه.
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)ط( الرشاكات والرؤى املشرتكة، 
مناطق  يف  ومتكاملة  منسقة  الرتايب  التخطيط  اسرتاتيجيات   )2(

محددة حول محاور التدخل الرتايب، 
)3( التدخالت الرتابية الرئيسية املنسقة والتكاملية، مبا يف ذلك البنى 

التحتية العابرة للحدود.

2. التنمية الحرضية واإلقليمية التكاملية. الطبيعة التكاملية املحتملة 
للتنمية الحرضية واإلقليمية املستدامة والقادرة عىل الصمود. يجب 
أن يتجاوز هذا التدخل التكنولوجي إىل املعالجة املتزامنة لألبعاد 

االجتامعية والثقافية واالقتصادية والبيئية للتنمية.

3. التحرض والتنمية املستدامني. التعزيز املتبادل للعالقة بني التحرض 
والتنمية املستدامني، والتي تم إبرازها يف الهدف 11 من أهداف 
التنمية املستدامة، ويف جدول األعامل الحرضي الجديد، ويف نهج 
املشهد الحرضي التاريخي )HUL( لليونسكو. وهذا يعالج الحاجة 
إىل تجديد األحياء واملجتمعات القامئة مع حامية قيم الرتاث؛ لتوفري 
مساكن ميسورة التكلفة ومستدامة، وكذلك استكشاف تطوير مناطق 

ومدن جديدة يف املنطقة.

الثقايف  للرتاث  املستدام  الحفظ واالستخدام  املتكامل.  الرتاث   .4
القيم للمنطقة، مبا يف ذلك الرتاث املعامري والعمراين، مع دمج 
الحفاظ عىل الرتاث مع التنمية الحرضية املستدامة. يستدعي الرتاث 
التاريخي الفريد للمدن حول البحر األبيض املتوسط اهتامًما خاًصا 
بأمناط التحرض التقليدية، مع الحفاظ عىل الرتاث املعامري والعمراين 
الفريد، مبا يف ذلك بعض اإلنجازات البرشية األكرث إثارة لإلعجاب يف 
التحرض والعامرة. املنطقة األورو-متوسطية هي موطن لعدد كبري من 
املواقع التي تصنفها اليونسكو كرتاث عاملي )اليونسكو، 2020 ب( 
التي تشهد عىل تاريخ املنطقة الغني والطويل واملتعدد الطبقات. 

5. حوكمة التحوالت. إدارة التنمية الحرضية واإلقليمية املستدامة 
واالنتقال إىل االستدامة، مع الرتكيز عىل املناطق الحرضية التاريخية، 
والخصائص الجغرافية املحلية، والحوكمة املتعددة املراكز، والتمكني 
املحيل، مبا يف ذلك التمويل السليم واملراقبة القامئة عىل النتائج 

والتقييم.

6. السياسة القامئة عىل األدلة. صنع السياسات القامئة عىل األدلة 
والعلم وتنمية املعرفة املشرتكة. يجب أن تستند اإلجراءات إىل فهم 
التأثريات، وإرشاك الجامعات املحلية والشبكات األكادميية الدولية. 
والرشاكات،  التعاون  إىل  الحاجة  عىل  الضوء  البعد  هذا  يسلط 
باستخدام التعريفات املشرتكة، وجمع البيانات املشرتكة وأدوات 
إسرتاتيجية  وتنفيذ خطط  تصميم  عىل  القدرة  وتعزيز  التحليل، 

متكاملة، مع الرتكيز عىل التفكري التصميمي.

7. مشاركة املجتمع وأصحاب املصلحة، بصفتهم منشئني مشاركني، 
وعادلة،  متينة،  أسس  وذات  أكرث سالمة،  تنمية حرضية  لتقديم 
ودميقراطية. هذا يلبي االستدامة االجتامعية للسياسات والتدخالت 
مساهمة  مع  وشفافة،  منفتحة  قرارات  اتخاذ  من خالل  الرتابية 
السياسات.  صنع  عملية  أنحاء  جميع  يف  واملجتمعات  املواطنني 
»تعد املشاركة املجتمعية والتشاور الواسع النطاق وتنفيذ املناهج 
التصاعدية من العنارص الرئيسية للتنمية املحلية واإلقليمية« )مركز 
التكامل املتوسطي، 2018، ص 15(. وهذا يشمل إيالء اهتامم خاص 
للفئات الضعيفة، مبا يف ذلك املهاجرين والالجئني والنازحني واألشخاص 
ذوي اإلعاقة - ال سيام فيام يتعلق بالولوجيات يف البيئة املبنية. 
ويشمل ذلك أيًضا االهتامم باملساواة بني الجنسني، وإرشاك األشخاص 
من جميع الفئات العمرية، من خلفيات اجتامعية واقتصادية وثقافية 
ودينية وعرقية متنوعة. وهذا يشمل استخدام أشكال جديدة من 

الدميقراطية اإللكرتونية واملشاركة الرقمية. 

8. العدالة االجتامعية-الرتابية، باعتبارها حجر الزاوية لالستدامة، 
مبا يف ذلك التحديات الرتابية املرتبطة بإرشاك املواطنني ومشاركتهم، 
واملساواة بني الجنسني، والصحة العامة، ورعاية األطفال، والشيخوخة 

واحتياجات املهاجرين والنازحني، واألشخاص ذوي اإلعاقة.

املدن  لتنمية  كمحرك  اإلسكان  واملتكامل.  املستدام  اإلسكان   .9
املتكاملة وتجديدها. تم توضيح هذا يف محور خاص للتدخل يركز 
عىل اإلسكان، بعد العمل الذي قامت به مجموعة العمل املواضيعية 
التابعة لالتحاد من أجل املتوسط بشأن اإلسكان امليسور واملستدام. 
ويخلص إىل أن اإلسكان يجب أن يكون مالمئًا ومستداًما وميسور 
التكلفة ومتكاماًل ومحافظًا عىل الثقافة ومالمئًا للسياق ومرتبطًا 
بأنظمة النقل، مع إمكانية الحصول عىل بيئات حرضية مستدامة 
وصحية وشاملة. اإلسكان املتكامل املستدام هو عنرص مركزي يف 
اإلجراءات املوضحة يف محور التدخل 1 )خطة عمل اإلسكان لالتحاد 

من أجل املتوسط(.
10. التعلم املشرتك بني املدن، وبناء القدرات املحلية. هذه أدوات 
لتمكني املجتمعات والسلطات املحلية وجعل التمكني املحيل والحكم 

املتعدد املراكز ممكًنا.

تتضمن خطة العمل هذه عنارص ومبادئ »سياسة التامسك لالتحاد 
األورويب«، مام يعزز احتياجات التنمية املحلية وإمكاناتها مع تقليل 
التفاوتات بني املناطق. وتسعى إىل التآزر بني السياسة والتنفيذ، 
والحرضية  اإلقليمية  التنمية  وجودة  املعيشة  مستويات  لرفع 

وكذلك الحوكمة. 

تدعم »سياسة التامسك لالتحاد األورويب« فكرة التنمية اإلقليمية 
املتكاملة وتقدم رشطني من رشوطها الدنيا الستثامراتها الحرضية 

ما بعد عام 2020: 
)ط( يجب أن تستند االستثامرات إىل اسرتاتيجيات إمنائية متكاملة 
)متعددة القطاعات، ومتعددة أصحاب املصلحة، وعابرة لألقاليم 

اختيارياً(؛ 
)2( يجب عىل هيئة محلية أو إقليمية ذات صلة أن تختار أو تشارك 
يف اختيار العمليات )متعددة املستويات، بقيادة املجتمع اختياريًا(. 

فيام يتعلق بالحوكمة، تدمج »سياسة التامسك لالتحاد األورويب« 
املستويات  ومتعددة  القطاعات  متعددة  حوكمة  مناهج:  ثالثة 
ومتعددة أصحاب املصلحة. من الناحية اإلقليمية، فهو يجمع بني 
نهج املجال الوظيفي والنهج الذي يقوده املجتمع )تاكاكس، 2018، 

االقرتاح الترشيعي للمفوضية األوروبية، 2018(. 

باتباع هذه املبادئ، فإن خطة العمل الحالية لها نهج قائم عىل 
املكان، حيث يكون للحكومات املحلية دور مركزي يف صنع الرؤية 
والتصميم والتنفيذ املشرتكة. ومع ذلك، فإن الخطة تشجع يف الوقت 
نفسه الرشاكات طويلة األجل والعابرة لألوطان واألقاليم واملتعددة 
مع  املتكاملة،  اإلقليمية  التنمية  لتحقيق  والقطاعات  النطاقات 
االعرتاف بدور البحر األبيض املتوسط ومسطحاته املائية كمصدر 
للحياة والنشاط االقتصادي، والثقافة، وتسليط الضوء عىل طبقات 
التاريخ والرتاث الثقايف التي تشكل هوية املنطقة األورومتوسطية.

 3. التحديات الرئيسية 
والنتائج املتوقعة

تواجه منطقة البحر األبيض املتوسط العديد من التحديات املرتابطة 
للتنمية املستدامة ملدنها وبلداتها ومجتمعاتها )خرباء البحر األبيض 
املتوسط حول املناخ والتغري البيئي، 2020b؛ منظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي / نادي الساحل وغرب إفريقيا، 2020؛ برنامج 
األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 2020c؛ إدارة األمم املتحدة 
للشؤون االقتصادية واالجتامعية، 2019، 2020؛ برنامج األمم املتحدة 
للبيئة / خطة العمل املتوسطية، 2020؛ اليونسكو، 2020 أ؛ املنتدى 
االقتصادي العاملي، 2021(. بالنظر إىل االتجاه الكبري املتمثل يف زيادة 
التحرض والدور الحاسم الذي تلعبه التنمية الحرضية املستدامة يف 
جودة حياة الناس، فمن املهم لالتحاد من أجل املتوسط والدول 
األعضاء فيه تحديد رؤية مشرتكة للتنمية اإلقليمية املنسقة. يجب 
أن تستند هذه الرؤية املشرتكة إىل أطر عمل السياسات املدرجة يف 
الديباجة، من بني أطر السياسات األخرى، ومتهيد الطريق العتامد 

جدول أعامل شامل وعميل حول هذا املوضوع.

البحر األبيض املتوسط بواحد من أرسع معدالت  تتمتع منطقة 
التحرض يف العامل. يعيش 60% من سكان املنطقة حاليًا يف مناطق 
حرضية. من املتوقع أن يزداد عدد السكان الحرضيني مبقدار 22.5 
مليون إضايف بحلول عام 2030 بسبب الهجرة من املناطق الريفية 
وبسبب النمو الحرضي الداخيل )األمم املتحدة ومركز قاعدة بيانات 

معلومات املوارد العاملية يف أريندال، 2013(. 

بالفعل معرضة بشكل  املتوسط نفسها  األبيض  البحر  تجد مدن 
خاص لتأثريات تغري املناخ مثل ندرة املياه والجفاف وحرائق الغابات 
وموجات الحر )الوكالة األوروبية للبيئة، 2012(، إىل جانب ارتفاع 
)برنامج  والعواصف  الساحلية  والفيضانات  البحر  مستوى سطح 
األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 2018(. يتعرض حوض البحر 
األبيض املتوسط لرضبات أشد من أجزاء أخرى من العامل، حيث 
وصلت الزيادة يف درجات الحرارة بالفعل إىل 1.5 درجة مئوية فوق 
مستويات ما قبل الصناعية، مام يعني أن االحرتار يف هذه املنطقة 
أرسع بنسبة 20 يف املائة من املتوسط العاملي )خرباء البحر األبيض 

املتوسط حول املناخ والتغري البيئي، 2020ب (.

أدى التطور الرسيع وغري املخطط له للمناطق الحرضية الكربى إىل 
تدهور رسيع للعديد من مراكز املدن التاريخية، مام أثار مخاوف 
بشأن حالة الحفاظ عىل مواقع الرتاث العاملي، مام يعرض للخطر 
الرتاث الثقايف، واملناظر الحرضية، والهوية الفريدة ملنطقة البحر 
األبيض املتوسط. وقد تفاقمت هذه العمليات بسبب االضطرابات 
السياسية والفوىض االقتصادية ومؤخراً بسبب جائحة كوفيد 19. 
وفًقا إلعالن القاهرة لعام 2015، »تسبب الوضع الدقيق الذي متر 
به بعض الدول العربية وقسوة النزاعات األهلية واإلرهاب الذي 
تعاين منه املجتمعات الحرضية والريفية، يف هدم ممنهج للمدن 
العاملي  الرتاث  ]قامئة[  يف  املدرجة  ]املواقع  و  القدمية  العربية 
لليونسكو[ يف العديد من املدن العربية »)برنامج األمم املتحدة 
للمستوطنات البرشية وآخرون، 2015(. تعد الثقافة والرتاث واملواقع 
التاريخية أساسية لخلق اقتصادات مستدامة وشاملة يف املنطقة، 
ليس فقط من خالل السياحة ولكن أيًضا من خالل التضمني الثقايف 
واالجتامعي للحلول املتبعة. يعترب السكن والخدمات العامة من 
العنارص الرئيسية لتحسني مستويات معيشة الناس وهناك حاجة 
إىل تحسني املرافق األساسية والبنية التحتية للجميع، مبا يف ذلك 

املهاجرين والالجئني والنازحني.

تواجه دول البحر األبيض املتوسط أيًضا تحديات تتعلق بالهجرة 
البحر  إن  الحرضية.  املناطق  عىل  الضغط  يزيد  مام  والالجئني، 
األبيض املتوسط ليس مجرد »طريق بحري إىل أوروبا«. يجب أن 
تتعامل جميع البلدان حول حوض البحر األبيض املتوسط تقريبًا، 
عىل شواطئه الشاملية والجنوبية، مع أعداد كبرية من املهاجرين 
الباحثني عن فرص اقتصادية أفضل أو الالجئني الفارين من الرصاع 
وقد  الالجئني، 2020(.  لشؤون  السامية  املتحدة  األمم  )مفوضية 
تفاقم هذا الوضع بسبب جائحة كوفيد 19، الذي كشف عن أوجه 
قصور منهجي يف الصحة العامة والرفاهية يف املدن حول العامل، مبا 
يف ذلك مدن البحر األبيض املتوسط، ال سيام من حيث اإلسكان 
امليسور التكلفة )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 

2020ب، 2020ج(.

يشري العديد من املؤرخني إىل املدن العربية يف العصور الوسطى )مثل فاس يف 
املغرب وحلب يف سوريا( باعتبارها متثيالت عليا ملراكز حرضية كثيفة ومدمجة 
وصالحة للعيش. يف القرن املايض، أصبحت تلك األنظمة الحرضية تدريجيًا متثيالت 
لألنظمة الحرضية املتخلفة حيث سادت نظرية التخطيط العرصي، مع الرتكيز 
عىل الفصل الوظيفي الحرضي، والرتكيز عىل السيارة الخاصة، والتخطيطات 
الرتابية منخفضة الكثافة - املعيار الدويل. لكن العديد من التأثريات غري املتوقعة 
للمدينة العرصية، مثل املراكز الخالية من السكان، واالزدحام املروري، وتلوث 
الهواء الحرضي، والتجزئة، دفعت املخططني الغربيني واملنظرين الحرضيني إىل 
إعادة اكتشاف أهمية  املدن املدمجة. لكن ال يزال مفهوم املدينة املدمجة ليس 
أحد العوامل التي تثري اهتامم معظم املخططني اليوم يف الرشق األوسط وشامل 

املربع 1: املدينة العربية يف العصور الوسطى كنموذج للمراكز الحرضية الكثيفة واملدمجة والصالحة للعيش

إفريقيا، وقد اتخذت العديد من البلدان نظرية التخطيط العرصي إىل أقىص 
الحدود ")البنك الدويل، 2020، ص 43( . الرتاث املعامري والعمراين الفريد للمدن 
القدمية يف شامل إفريقيا ال يستحق فقط الحفاظ عليه، بل أيًضا دراسة نسيجه 

الحرضي كمثال عىل شكل مدينة مدمجة ومتكيفة مع املناخ وغنية ثقافيًا.
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وهذا يشمل االنتشار الواسع للتحرض غري الرسمي دون املستوى 
املطلوب، وتدهور املخزون السكني يف املراكز الحرضية التاريخية، 
هجرها  التي  التاريخية  واملراكز  التقليدية  املستوطنات  وتدهور 
سكانها )مثل املدن التاريخية يف منطقة شامل البحر األبيض املتوسط 
والقصور العتيقة يف املناطق الجنوبية(، واملشاكل املتعلقة بالحصول 
عىل املياه، والنقل، واملناطق الخرضاء، فضالً عن أزمة هيكلية يف 
القدرة عىل تحمل تكاليف السكن الالئق والحصول عليه. كل هذه 
العوامل تؤثر عىل صحة ورفاهية املواطنني وتحتاج إىل معالجتها 

بشكل متكامل. 

يف ضوء التحديات املوضحة أعاله، تقرتح خطة العمل هذه تدابري 
األجل  طويل  منظور  مع  القطاعات،  ومتعددة  متنوعة  تكاملية 
ونهج متعدد التخصصات يربط بني التكنولوجيا واملجتمع والثقافة، 

لتحقيق النتائج التالية:

العمل املناخي، من أجل االستدامة االجتامعية 	 
واالقتصادية والبيئية الشاملة، لتعزيز مقاومة املناخ وتحسني 
البيئات الحرضية. يؤدي ارتفاع مستويات سطح البحر ودرجات 
الحرارة وتغري أمناط هطول األمطار والتحديات البيئية األخرى 
إىل تأجيج الهجرة غري النظامية والتهجري القرسي ويؤثر عىل 
جميع دول البحر األبيض املتوسط يف وقت واحد )املفوضية 
األوروبية، 2020ج(. لذلك، تهدف خطة العمل هذه إىل تشجيع 
العمل املناخي الطارئ لتعزيز االستدامة الشاملة وتحسني 
املرونة وتعزيز البيئات الحرضية من خالل تشجيع دمج نص 
وروح اتفاقية باريس )األمم املتحدة، 2015( يف السياسات 
الحرضية الوطنية ويف اسرتاتيجيات التنمية للمدينة املتكاملة 
ومن   ،)2019 وروبرت،  كروك،  دوبري،  ألني  )ماتسوموتو، 
 خالل تعزيز تكامل الرتاث العمراين مع حلول للعمل املناخي.

سيساعد العمل املناخي الطارئ عىل تقليل انبعاثات غازات 
االحتباس الحراري وتحسني جودة الهواء. وسيعزز الكفاءة 
وحامية  الطبيعية  املوارد  وتوزيع  استخدام  يف  واإلنصاف 
األصول البيئية، فضالً عن التكيف الفعال ويف الوقت املناسب 
أن  وينبغي  املناخ.  تغري  مع  التحتية  والبنى  للمجتمعات 
للطاقة،  املستدام  التحول  تعزيز  خالل  من  ذلك  يحدث 
الخرضاء  التحتية  البنية  وتنفيذ  للمياه،  السليمة  واإلدارة 
التخطيط  خالل  ومن  التصحر،  مكافحة  وتدابري  الزرقاء   /
عىل  املبنيني  واملتكاملني  الشاملني  الحرضيني  والتصميم 
وهذا  للسياق.  ومراعيان  بيئيًا  سليامن  ويكونان  العلم 
املتوقع يف  االرتفاع  بالنظر إىل متوسط  مهم بشكل خاص 
تأثريات  يف  املتوقعة  والزيادة  املنطقة  يف  الحرارة  درجة 
»الجزر الحرارية« يف املناطق الحرضية. ال ميكن فصل هذه 
األهداف عن البنيات االجتامعية والرتابية التي تحدث فيها. 
االستدامة االجتامعية هو أمر بالغ األهمية لالستدامة الشاملة، 
واالستدامة االجتامعية متجذرة يف العدالة االجتامعية-الرتابية: 
املستدامة.  التنمية  وفوائد  ألعباء  العادل  التوزيع   إعادة 

وبهذا املعنى، تقر خطة العمل هذه بأن العمل املناخي يجب 
أن يكون متجذًرا يف حوكمة دميقراطية متعددة املستويات 
ومتعددة املراكز تسمح مبشاركة املواطنني وإرشاك املجتمع 
املدين ومامرسات األعامل العادلة والشفافة وكفاءة القطاع العام 
واملساءلة، بناًء عىل رؤية التضامن والعمل الجامعي الرضوريني 
 لتحقيق مدن ومناطق ومجتمعات عادلة وشاملة ومستدامة.

املتعددة 	  الطبيعة  تتطلب  الحرضية.  املرونة 
األبعاد واملرتابطة للتهديدات والتحديات التي تواجهها املدن 
واملناطق واملجتمعات نهج منهجية متكاملة تعالج هذه القضايا 

بشكل كيل. يجب مواجهة األزمات املنهجية بعمل جامعي 
متضافر. يجب أن تكون املدن واملناطق قادرة عىل االستجابة 
والتخفيف والتعايف، وحيثام أمكن، تجنب األزمات، سواء كانت 
أزمات بيئية أو سياسية أو اقتصادية أو صحية أو مائية أو طاقة 
أو مناخية أو صحية. أظهرت جائحة كوفيد 19 أن هذه القضايا 
متشابكة بشدة يف أنظمة معقدة، وأن فكرة املرونة الحرضية 
واإلقليمية يجب أن تتجاوز البيئة إىل تبني إصالح جامعي 
البرشي.  النشاط  متعددة مرتابطة من   منسق يف مجاالت 

إن فكرة أن »األشخاص واملؤسسات والدول بحاجة إىل األدوات 
معقدة  مخاطر  مع  للتعامل  املناسبة  واملهارات  واألصول 
ومتشابكة ومتطورة بشكل متزايد، مع االحتفاظ بالقدرة عىل 
اغتنام الفرص لزيادة الرفاهية العامة« هي مقبولة عىل نطاق 
واسع )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي(، 2014(. 
يتجاوز مفهوم املرونة املعتمد هنا قدرة األرس واملجتمعات 
واملدن واملناطق والدول عىل امتصاص الصدمات واألزمات 
»التكيف  عليهم  يجب  أنه  فكرة  تبنى  إىل  منها،  والتعايف 
بشكل إيجايب وتحويل بنياتهم ووسائلهم للعيش يف مواجهة 
الضغوط طويلة األجل والتغيري وعدم اليقني »)منظمة التعاون 
مبادئ  باستخدام  االقتصادي، 2014(،  امليدان  والتنمية يف 
للحد  املتحدة  األمم  أفضل« )مكتب  البناء بشكل  »إعادة 
من مخاطر الكوارث، 2017( وإطار سنداي للحد من مخاطر 
الكوارث 2015-2030 )مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر 
الكوارث، 2015(. تشمل املرونة الحرضية قضايا االعتامد عىل 
 الذات واألمن، مبا يف ذلك أمن الغذاء والصحة واملياه والسكن.

عدم 	  من  والحد  املكانية،  واملساواة  العدالة 
املساواة املكانية والفقر. تؤدي تحركات السكان عرب البحر 
األبيض املتوسط وداخل البلدان بسبب الهجرة أو النزوح 
القرسي إىل تنمية إقليمية وحرضية غري متوازنة. ميكن الحد 
القروية  املجتمعات  يف  والفقر  املكانية  املساواة  عدم  من 
والحرضية من خالل زيادة الوصول إىل الخدمات األساسية، 
والنقل املستدام والقابل للتشغيل املتبادل، واألماكن العامة 
الجيدة، وكذلك عن طريق زيادة الحصول اآلمن عىل األرايض، 
وعىل السكن املستدام والالئق وبأسعار معقولة، من خالل 
تجديد حرضي مستدام وعادل وشامل، ومن خالل التوسع 
القصوى.  الرضورة  عند  فقط  واملستدام  الدقيق   الحرضي 

للفئات  األولوية  إعطاء  املكاين  االجتامعي  اإلنصاف  يعني 
بني  املساواة  قضايا  معالجة  يجب  واملحرومة؛  الضعيفة 
الجنسني، وتعليم الشباب ومنحهم الفرص، ورعاية املسنني 
واإلعاقة، وكذلك احتياجات املهاجرين والالجئني والنازحني. 
أظهرت جائحة كوفيد 19 أن التفتت الحرضي والفقر وعدم 
كفاية الخدمات الحرضية األساسية واإلسكان امليسور التكلفة 
والفرص االقتصادية ال ميكن اعتبارها مشاكل تخص فئات 
 اجتامعية اقتصادية معينة ولكنها تؤثر عىل املجتمع ككل.

  
القامئة 	  والحلول  الرتاث  عىل  الحفاظ 

تحقيق  ميكن  املستدامة.  التنمية  أجل  من  الرتاث  عىل 
الجيدة  املحافظة  خالل  من  للرتاث  املستدامة  اإلدارة 
للمنطقة  املميز  الثقايف  الرتاث  وتثمني  استخدام  وإعادة 
التنمية  حلول  يف  الرتاث  دور  تعزيز  مع  األورومتوسطية، 
للرتاث  اليونسكو  التفاقية  وفًقا  املستدامة،  الحرضية 
اليونسكو  )اليونسكو، 1972(، توصية  لعام 1972  العاملي 
)اليونسكو،  التاريخي  الحرضي  املشهد  بشأن   2011 لعام 
 2011( وإعالن دافوس 2018 )االتحاد السويرسي، 2018(.

الحد 	  قدرات  تعزيز  ميكن  األزمات.  تفادي 
من مخاطر الكوارث وإدارة األزمات يف املناطق الحرضية 
من خالل تعزيز تكامل البنية التحتية، وتحسني مستويات 
ومن  والنازحني،  والالجئني  املهاجرين  وإدماج  املعيشة 
خالل تعزيز مرونة البيئة املبنية والبنية التحتية، مع إيالء 
)املفوضية  العامة  األماكن  يف  لألمن  الواجب  االهتامم 
وأنظمة  األساسية،  التحتية  والبنية  ي(،   2019 األوروبية، 
واالتصاالت. والنقل  الصحي  والرصف  واملياه   الطاقة 

تحسني االزدهار. ميكن تعزيز الرخاء املشرتك 	 
األماكن  بني  الربط  تحسني  خالل  من  واملناطق  للمدن 
استخدام  وتوسيع  املحلية،  االقتصادات  وتنشيط  وكفاءته، 
التنمية  تأثري  تقييم  مع  املتطورة،  واالبتكارات  التقنيات 
الطبيعية. واألنظمة  املجاورة  املناطق  عىل   الحرضية 

الحكم 	  الرشيدة.  والحوكمة  األفضل  التنظيم 
الرشيد غري ممكن بدون خدمة عامة فعالة وشفافة وخاضعة 
للمساءلة ال تستمع فقط إىل مواطنيها ومنظامت املجتمع 
أيًضا  تُسخر  بل  األكادميية،  واملؤسسات  والرشكات  املدين 
املتفق  املجتمعية  األهداف  لتحقيق  ومعرفتهم  طاقاتهم 

»التنظيم  أجندة  عليها يف  املنصوص  املبادئ  باتباع  عليها. 
إىل  األفضل  التنظيم  يهدف  األورويب«،  لالتحاد  األفضل 
ضامن أن يكون صنع القرار مفتوًحا وشفافًا، وأن املواطنني 
وأصحاب املصلحة ميكن أن يساهموا يف جميع عملية صنع 
السياسات والقانون، وأن إجراءات القطاع العام تستند إىل 
األدلة وفهم التأثريات، مبا يف ذلك تقليل األعباء التنظيمية 
)املفوضية  العامة  اإلدارات  أو  املواطنني  أو  الرشكات  عىل 
األفضل  التنظيم  يهدف  ب(.   2019 ب،   2017 األوروبية، 
أيًضا إىل رقمنة الخدمات العامة من أجل تحسني جودتها 
الحكومات  استخدام  يضمن  مام  إليها،  الوصول  وإمكانية 
واالتصاالت  املعلومات  لتقنيات  املستويات  مختلف  عىل 
السياسة  أهداف  وتحقيق  الرشيد  الحكم  مبادئ  لتبني 
 )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2020أ(.

تحسني مستويات املعيشة لجميع املواطنني. 	 
الهدف العام لخطة العمل هذه هو تحسني مستويات املعيشة 
لجميع املواطنني، وعدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب. 
تم إدراج أطر العمل واملعايري واملؤرشات الخاصة بتحسني 

مستويات املعيشة يف النص.

العمل 
املناخي

تفادي
األزمة

املرونة
الحرضية

االزدهار
املحسن

العدالة
واملساواة 

املكانية

التنظيم األفضل 
والحوكمة الجيدة

التنمية املبنية
عىل الرتاث

معايري 
املعيشة املحسنة

شكل 2: النتائج املرجوة من خطة العمل.
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4. اإلجراءات اإلسرتاتيجية املتكاملة

تعتمد خطة العمل هذه عىل ستة إجراءات شاملة مدرجة أدناه، 
كل منها مقسم إىل إجراءات فرعية. 

أنها مستقلة  يتم متثيل اإلجراءات يف عجلة متكاملة، مام يعني 
واملحلية  الوطنية  للحكومات  البعض. ميكن  بعضها  تعزز  ولكنها 
أن تبدأ من أي مكان يف الخطة االسرتاتيجية. تعني املشاركة مع 
السلطات املحلية أن اإلجراءات ذات األولوية قد تختلف من بلد 
إىل آخر. يشمل كل إجراء عدًدا من الخطوات واإلجراءات األصغر 
املؤطرة مؤقتًا عىل أنها قصرية املدى )1-3 سنوات( ومتوسطة املدى 
)3-10 سنوات( وطويلة املدى )10-20 سنة(. اإلجراءات الستة هي: 

تنسيق وتعزيز التامسك. 1
تعليم وتعزيز القدرات. 2
التصور والحكم مًعا. 3
الربط والحامية  . 4
التنفيذ واإلدارة. 5
املراقبة واالتصال. 6

مجتمع  تطوير  إىل  والتعلم  للتدخل  الديناميكية  العجلة  تهدف 
أصحاب املصلحة لالتحاد من أجل املتوسط يف التجديد والتنمية 
اإلقليمية املستدامة. تشري العجلة إىل أنه ميكن تنفيذ اإلجراءات 

يف وقت واحد وأن هناك نقاط دخول متعددة ألصحاب املصلحة. 
نفس اليشء ينطبق عىل اإلجراءات الفرعية. توفر العجلة إرشادات 
للمامرسات التي سيتم تكرارها وصقلها مبرور الوقت، مام يشجع 
من  للطرفني  مفيدة  عن رشاكات  البحث  عىل  املصلحة  أصحاب 

أجل التعلم. 

بالنسبة لجميع اإلجراءات املقرتحة، تتمثل الخطوة األوىل الحاسمة 
يف النظر يف املبادرات الحالية بهدف تحديد نهج وقدرات أصحاب 
التكامل  أوجه  وكذلك  املضافة  القيمة  وتقييم  املعنيني،  املصلحة 
بني اإلجراءات. لهذا الغرض، تم إنشاء إطار عمل منفصل لالتحاد 
اإلنرتنت  كأداة عرب  وتقييمه  املرشوع  لوصف  املتوسط  أجل  من 
لتقييم املبادرات الجارية وتقييم املبادرات الجديدة. هذا اإلطار 

مبني يف امللحق أ.

1.4 اإلجــراء 1: تنســيق 
وتعزيــز التامســك

لتعزيز التصميم والتنسيق اإلقليمي ومتاسك السياسات الحرضية 
املنطقة  عرب  املتكاملة  املدن  تنمية  واسرتاتيجيات  الوطنية 

 

 

1: تنسيق وتعزيز 
التامسك  2: تعليم وتعزيز 

القدرات

3: التصور والحكم 
مًعا

4: الربط والحامية

5: تنفيذ وإدارة

 6: املراقبة 
والتواصل

األورومتوسطية.

يركز هذا اإلجراء عىل تطوير ومواءمة ومتاسك أداتني من أدوات 
السياسات  واملحيل:  الوطني  املستويني  عىل  التكميلية  الحوكمة 
الحرضية الوطنية واسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة. يف األنظمة 
واملواءمة  التنسيق  إىل  الحرضية  السياسات  تحتاج  الفيدرالية، 
و«االتحادية«  »الفيدرالية«   - الحكومة  من  مستويات  ثالثة  عرب 
و«املحلية«، يف ضوء السلطات واملسؤوليات الخاصة بكل بلد عىل 
املدن  تنمية  واسرتاتيجيات  الوطنية  الحرضية  السياسات  حدة. 
املتكاملة هام األداتان الرئيسيتان للتامسك املكاين والتنسيق والعمل. 
تقوم الوزارات الوطنية والسلطات االتحادية واملحلية املسؤولة عن 
التنمية الحرضية املستدامة، حسب االقتضاء، بتخطيط وتحضري 
)عند الرضورة( ومواءمة السياسات الحرضية الوطنية واسرتاتيجيات 
تنمية املدن املتكاملة، حيث يعمل االتحاد من أجل املتوسط كمنصة 

للتواصل ومنصة استشارية.

تُعرَّف السياسة الحرضية الوطنية بأنها »مجموعة متامسكة من 
القرارات املستمدة من عملية مدروسة تقودها الحكومة لتنسيق 
وحشد مختلف الجهات الفاعلة من أجل رؤية وهدف مشرتكني من 
شأنه تعزيز تنمية حرضية أكرث تحوالً وإنتاجية وشمولية ومرونة 
عىل املدى الطويل »)برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 
الفاعلة يف  الوطنية الجهات  أ(. تزود السياسات الحرضية   2014
القطاع العام بأطر عمل وأهداف للعمل املنسق؛ كام أنها توفر 
أطر العمل واألدوات القانونية لصياغة اسرتاتيجيات تنمية املدن 
املتكاملة. لذلك، يجب بذل الجهود لتنسيق السياسات الحرضية 
الوطنية والسعي إىل التامسك يف رؤية مشرتكة للتنمية املستدامة 
يف املنطقة األورومتوسطية. يُفهم التامسك عىل أنه تنسيق مجاالت 
العمل، ومواءمة التعاريف، واملنهجيات، والرصد، مع احرتام الخصائص 

واألطر القانونية لكل بلد. 

كام ينبغي للسياسات الحرضية الوطنية أن تعزز أوجه التآزر والروابط 
الديناميكية واملتعددة بني املناطق الحرضية والضواحي واملناطق 
شبه الحرضية والريفية، باتباع مبادئ التخطيط والتنمية الحرضية 
للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج  يُعرِّف  املتكاملة.  واإلقليمية 
البرشية الروابط الحرضية الريفية عىل أنها تفاعالت متنوعة وغري 
خطية داخل الفضاء الحرضي الريفي، مبا يف ذلك تدفقات األشخاص 
والسلع ورأس املال واملعلومات، وكذلك بني القطاعات واألنشطة مثل 
الزراعة والخدمات والتصنيع )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
العالقات  يف  التغيريات  من  العديد  »بسبب   .)2019 البرشية، 
الديناميكية بني املناطق الريفية والحرضية، مل يعد التقسيم الثنايئ 
التحرض،  )...(. مع حدوث  فعاالً  والريفية  الحرضية  املناطق  بني 
ينبغي اعتبار املناطق شبه الحرضية والريفية جزًءا ال يتجزأ من 
التنمية الحرضية املستدامة. إن فجوات التنمية الوظيفية واملكانية 
بني املناطق الحرضية التي يغلب عليها الطابع الحرضي واملناطق 
اقتصادية  عواقب  مع  االتساع  يف  آخذة  الغالب هي  يف  الريفية 
واجتامعية وبيئية خطرية«. )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
البرشية، 2020 أ(. يجب أن تعرتف السياسات الحرضية الوطنية 
أيًضا مببادئ الحوكمة متعددة املستويات والفرعية، والتي تلعب 
فيها السلطات املحلية دورًا رائًدا. وهذا يشمل الدور الرئييس للمدن 

الثانوية أو املتوسطة يف خلق الرخاء وتوزيعه.

تشري اسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة إىل االسرتاتيجيات املحلية 
بني  الفجوات  وتجنب  الحرضية،  اإلجراءات  متاسك  تضمن  التي 

التصميم والربمجة والتنفيذ. إنها:

تستهدف منطقة محددة جيًدا، يفضل أن تكون 	 
منطقة حرضية وظيفية، وتحدد التحديات واألهداف املرتابطة 

بناًء عىل االحتياجات املحلية وتضمن االتساق عرب مختلف 
األدوات واالستثامرات املحلية ذات الصلة. 

املواطنني 	  من  مناسبة  تطويرها مبشاركة  يتم 
أو  املحلية  الهيئات  أو  السلطات  قبل  اعتامدها من  ويتم 

اإلقليمية األخرى ذات الصلة. 
مركّز وسليم الحتياجات 	  تحليل  تحتوي عىل 

التنمية واإلمكانيات املحددة يف املنطقة املستهدفة، لبدء 
السياسات واالستثامرات القامئة عىل األدلة. 

املقابلة 	  واملواءمة  املتكامل  النهج  تصف 
للسياسات واألدوات واالستثامرات لتلبية احتياجات وإمكانات 
بني  متبادلة  عالقات  وإنشاء  املحددة،  الحرضية  التنمية 
مجاالت السياسة وتحرير أوجه التآزر بني مجموعة واسعة 

من اإلجراءات ومصادر التمويل )متعددة املستويات(.
تحتوي عىل وصف ملشاركة الرشكاء من خالل، 	 

يف  االستباقية  االسرتاتيجية  املشاورات  املثال،  سبيل  عىل 
جميع مراحل دورات السياسة واالستثامر )أصحاب املصلحة 

املتعددين والتمكني املحيل(. 
اسرتاتيجيات 	  مع  الرشاء  اسرتاتيجيات  توائم 

االسرتاتيجي  االستخدام  خالل  من  املتكاملة  املدن  تنمية 
للمشرتيات العامة.

تقدم وصًفا لإلجراءات املتوخاة، واألدوات التي 	 
سيتم استخدامها، واملخرجات ومؤرشات النتائج. 

 
هذه الوثائق موجودة يف العديد من البلدان واملدن يف جميع أنحاء 
املنطقة ولكنها تفتقر إىل العديد منها. تقدم منظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية 
برامج تساعد البلدان عىل تطوير السياسات الحرضية الوطنية، مبا 
يف ذلك برنامج تطوير السياسة الحرضية الوطنية املكون من خمس 
خطوات لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية والذي يعمل 
حاليًا يف مرص واألردن ولبنان وتونس. ال تزال القدرة التقنية عىل 
تطوير اسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة تشكل تحديًا يف جميع 
أنحاء املنطقة، ال سيام يف املدن الثانوية والثالثية خارج املناطق 
الساحلية، لذلك يجب اتخاذ هذا اإلجراء باالقرتان مع اإلجراءات 
األخرى يف هذه الخطة، وخاصة اإلجراء 2: للتعليم وتعزيز القدرات.

التامسك والتنسيق هام أيًضا أهداف عامة لخطة العمل ككل، لذا 
فإن اإلجراءات الخمسة املتبقية تدعم اإلجراء 1.

البحر األبيض املتوسط بواحد من أرسع معدالت  تتمتع منطقة 
التحرض يف العامل. يعيش 60% من سكان املنطقة حاليًا يف مناطق 
حرضية. من املتوقع أن يزداد عدد السكان الحرضيني مبقدار 22.5 
مليون إضايف بحلول عام 2030 بسبب الهجرة من املناطق الريفية 
جريد  ومركز  املتحدة  )األمم  الداخيل  الحرضي  النمو  وبسبب 

أريندال، 2013(. 

بالفعل معرضة بشكل  املتوسط نفسها  األبيض  البحر  تجد مدن 
خاص لتأثريات تغري املناخ مثل ندرة املياه والجفاف وحرائق الغابات 
وموجات الحر )الوكالة األوروبية للبيئة، 2012(، إىل جانب ارتفاع 
)برنامج  والعواصف  الساحلية  والفيضانات  البحر  مستوى سطح 
األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 2018(. يتعرض حوض البحر 
األبيض املتوسط ملوجات حر أشد من املناطق األخرى يف العامل، وقد 

ارتفعت درجة الحرارة يف املنطقة بالفعل. 
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السياسة الحرضية الوطنية )NUP( هي "مجموعة متامسكة من القرارات من 
عملية تقودها الحكومة لتنسيق مختلف الجهات الفاعلة من أجل رؤية مشرتكة 
من شأنها تعزيز تنمية حرضية أكرث إنتاجية وشمولية ومرونة. تم االعرتاف بها 
من قبل املجتمع الدويل كأداة سياسية أساسية لتسخري ديناميات التحرض من 
أجل تحقيق األهداف الوطنية والعاملية. ال تحل السياسة الحرضية الوطنية 
محل السياسات الحرضية املحلية ولكنها تكملها لتهيئة الظروف الالزمة للتنمية 
امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  1996؛  ")ليفيفر،  املستدامة  الحرضية 

املربع 2: ما هي السياسة الحرضية الوطنية )NUP(؟

االقتصادي، 2017(. يف خطة العمل هذه، من املفهوم أن السياسات الحرضية 
الوطنية تقدم إطارًا عاًما السرتاتيجيات تنمية املدن املحلية )اسرتاتيجيات تنمية 

املدن املتكاملة( مبا يتوافق مع خطة العمل هذه ومع االتفاقيات الدولية.

1.1. األهداف الرئيسية

تعزيز إنشاء ومواءمة وثائق السياسة الحرضية الوطنية واسرتاتيجيات 
تنمية املدن املتكاملة.

الشاملة  التنمية  دعم  يف  اإلجراء  لهذا  الرئيسية  األهداف  تتمثل 
املنسقة ملدن ومناطق االتحاد من أجل املتوسط؛ لتعزيز التامسك 
يف  التنسيق  تعزيز  خالل  من  واإلقليمي  واالجتامعي  االقتصادي 
الحوكمة والسياسات وأدوات التخطيط والقدرة عىل التنفيذ عرب 
النطاقات، من الوطنية إىل املحلية، وتعزيز التقارب يف معايري وقيم 

التخطيط الرتايب. 

إن تطوير وتنسيق السياسات الحرضية الوطنية واسرتاتيجيات تنمية 
املدن املتكاملة يف جميع أنحاء املنطقة لديه القدرة عىل تعزيز 
التنمية واالزدهار من خالل تحفيز اسرتاتيجيات التنمية الحرضية 
املتكاملة. أدى التحرض الرسيع وغري املخطط له يف الشواطئ الجنوبية 
للبحر األبيض املتوسط، وتركيز السكان يف املدن الساحلية يف معظم 
بلدان البحر األبيض املتوسط، إىل ترك املجتمعات الداخلية وراءهم، 
وحرمانها من الوصول إىل الخدمات وفرص الحياة الجيدة. ميكن 
أن يساعد االهتامم املتجدد عىل النطاق اإلقليمي والبنى التحتية 
اإلقليمية عىل املستوى غري الوطني يف خلق تنمية أكرث توازناً، وإعادة 
التخطيط  املتأخرة.  النائية  باملناطق  النشطة  املوانئ  مدن  ربط 

والتصميم اإلقليميان أساسيان لتحقيق هذه األهداف.

2.1. األدوات الرئيسية

وثائق  ومواءمة  إنشاء  تعزيز  الوطنية:  الحرضية  السياسات   .1
السياسة الحرضية الوطنية:

)1( لتطوير وتنفيذ السياسات الحرضية الوطنية يف الدول األعضاء 
يف االتحاد من أجل املتوسط التي ليس لديها سياسة حرضية وطنية، 

باتباع أطر العمل املشرتكة املتفق عليها. 
)2( ملقارنة وتنسيق السياسات الحرضية الوطنية املوجودة بخطة 

العمل هذه.  

ومواءمة  إنشاء  تعزيز  املتكاملة:  املدن  تنمية  اسرتاتيجيات   .2
اسرتاتيجيات تنمية املدينة املتكاملة عىل أساس املبادئ القامئة عىل 

األدلة للتخطيط اإلقليمي االسرتاتيجي:
)1( لوضع رؤى مشرتكة للتنمية عىل املدى املتوسط والطويل، وتعزيز 
عمليات التحول الدميقراطي من خالل متكني الحكومات املحلية 

وتعزيز مشاركة أصحاب املصلحة ومشاركة املجتمع واملواطنني،
)2( للتأكد من أن اسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة تحمي وتقيم 
الرتاث الثقايف لألماكن )مبا يف ذلك مراكز املدن التاريخية(؛ وأنها 
تنبني عىل مامرسات البناء والهوية املوروثة؛ وأنها تدمج الحفاظ 

عىل الرتاث مع خطط التنمية الحرضية املستدامة.

3.1. الجهات الفاعلة الرئيسية 

السلطات الوطنية والسلطات املحلية والجامعات الرئيسية واملنظامت 
العاملية واإلقليمية )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية 
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي( وأصحاب املصلحة 

الرئيسيني اآلخرين. 

4.1. األدوات أو املوارد املالية املمكنة

املانحة،  والجهات  الدولية  املالية  املؤسسات  ومبادرات  برامج 
الثنايئ  التعاون  برنامج  األورويب، مثل:  االتحاد  وبرامج ومبادرات 
لالتحاد األورويب، وامليثاق العاملي لرؤساء البلديات للمناخ والطاقة، 
 ،)Clima-Med( ومرشوع العمل من أجل املناخ يف جنوب املتوسط
و PESETA IV، وإجراءات COST )التعاون األورويب يف العلوم 
والتكنولوجيا( و TAIEX )أداة املساعدة الفنية وتبادل املعلومات 
للتعاون  األورويب  االتحاد  )أداة  والتوأمة  األوروبية(  للمفوضية 
املؤسيس بني اإلدارات العامة للدول األعضاء يف االتحاد األورويب 

والبلدان املستفيدة أو الرشيكة(.

5.1. أطر العمل املرجعية الرئيسية 

برنامج السياسة الحرضية الوطنية التابع ملنظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 
ومبادئ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن السياسة 
الحرضية )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2019ج(، 
وجدول األعامل الحرضي لالتحاد من أجل املتوسط، واسرتاتيجيات 
التنمية الحرضية املستدامة )فيوريتي، بريتولدي، بوستي، هريدين، 
2020(، جدول األعامل الحرضي الجديد، ميثاق أمسرتدام، توصية 
اليونسكو بشأن املشهد الحرضي التاريخي، ميثاق اليبزيغ الجديد، 
والذيك  املستدام  التنقل  إسرتاتيجية  األوروبية،  الخرضاء  الصفقة 
)املفوضية األوروبية، 2020 هـ(، توجيه إدارة املياه )الربملان األورويب، 
2000(، اإلدارة املستدامة للمياه يف االقتصاد الدائري )االتحاد األورويب، 
2021 أ(، اتفاقية حامية البحر األبيض املتوسط من التلوث )اتفاقية 
برشلونة( وبروتوكوالتها املعتمدة يف إطار عمل خطة البحر األبيض 
املتوسط )برنامج األمم املتحدة للبيئة / خطة عمل البحر املتوسط، 
1976(، خطة األمني العام لألمم املتحدة: الِعقد الدويل للعمل من 
موجز  تحديث   ،)2018 املتحدة،  )األمم   2028-2018 املاء  أجل 
التقدم 2021 - الهدف 6 - املياه والرصف الصحي للجميع )لجنة 
األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، 2020أ(، إطار عمل الترسيع 
العاملي للهدف 6 من أهداف التنمية املستدامة )لجنة األمم املتحدة 
املعنية باملوارد املائية، 2020b(، تقارير األمم املتحدة حول تنمية 
املياه يف العامل »املياه وتغري املناخ« )اليونسكو، 2020 أ( و »تثمني 
املياه« )اليونسكو، 2021(، اإلطار األورويب للعمل بشأن الرتاث الثقايف 
)املفوضية األوروبية، 2019 هـ(، استنتاجات املجلس بشأن خطة 

العمل الثقافة 2019-2022 )املجلس األورويب، 2018(، وفريق خرباء 
الدول األعضاء يف االتحاد األورويب بشأن الهندسة املعامرية عالية 
الجودة والبيئة املبنية للجميع )املفوضية األوروبية، 2020 أ(، والنهج 
املتكامل ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي التفاقية 
باريس للمناخ: دور املناطق واملدن )ماتسوموتو وآخرون، 2019(.

6.1. اإلطار الزمني

 متوسطة املدى )3-10 سنوات(

7.1. اإلجراءات املقرتحة والقامئة اإلرشادية للمنفذين

من  االتحاد  لدعم  املضافة  والقيمة  املحتمل  التعاون  تقييم   )1(
أجل املتوسط إلنشاء الربامج الوطنية التطبيقية واملراكز الدولية 
للتنمية مع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ومنظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملنظامت الرشيكة األخرى 

املشاركة يف الربامج القامئة.
)2( تشجيع الدول األعضاء والسلطات غري الوطنية عىل االلتزام 
تنمية املدن  الوطنية واسرتاتيجيات  السياسات الحرضية  بتطوير 
عىل  باالعتامد  هذه،  العمل  خطة  سياق  يف  ومتابعتها  املتكاملة 

األدوات وأنشطة الدعم الحالية.
)3( تحديد التوجهات )مبا يف ذلك التوجهات الكربى(، واملخاطر 
والتحديات للتخطيط الحرضي الوطني واملحيل )عىل سبيل املثال، 
 ،PESETA IV النقاط الساخنة للطوارئ املناخية بناًء عىل مرشوع
النزوح  الكوارث األخرى باإلضافة إىل  البيئي، ومخاطر  والتدهور 
القرسي(، إلدراجها هذه التحديات يف السياسات الحرضية الوطنية 
الوزارات  قبل  من  ستنفذ  املتكاملة.  املدن  تنمية  واسرتاتيجيات 
الوطنية، وشبكة من الجامعات املحلية والدولية )شبكة الجامعات(، 
ومركز املعرفة للتوسع الحرضي املستدام يف البحر األبيض املتوسط 

)MSU(، والرشكاء.
)4( وضع مخطط لتطوير السياسات الحرضية الوطنية واسرتاتيجيات 
تنمية املدن املتكاملة عرب املنطقة. سيتم تنفيذها بواسطة املنصة 
اإلقليمية لالتحاد من أجل املتوسط حول التنمية الحرضية املستدامة 
أجل  من  لالتحاد  اإلقليمية  املنصة  باسم  ييل  فيام  إليها  )املشار 
املتوسط(، وشبكة الجامعات، ومركز املعرفة بجامعة والية ميشيغان 

والرشكاء.
)5( وضع مخطط لحوكمة التنمية املكانية عرب املنطقة. سيتم تنفيذها 
بواسطة املنصة اإلقليمية لالتحاد من أجل املتوسط وشبكة الجامعات 

ومركز املعرفة بجامعة والية ميشيغان والرشكاء.
الحرضية  السياسات  لتطوير  نقدي  تقييم  وإجراء  تخطيط   )6(
يف  والتنمية  التعاون  )منظمة  املنطقة  أنحاء  جميع  يف  الوطنية 
امليدان االقتصادي، 2017(. سيتم تنفيذها من قبل الوزارات الوطنية 
وشبكة الجامعات ومركز املعرفة بجامعة والية ميشيغان والرشكاء.

)7( تعزيز الحوار بني سلطات التخطيط الوطنية ملواءمة السياسات 
الحرضية الوطنية مع خطة العمل هذه وتقييم / مراقبة هذا التنسيق. 
سيتم تنفيذها من قبل الوزارات الوطنية واملنصة اإلقليمية لالتحاد 
من أجل املتوسط وشبكة الجامعات ومركز املعرفة بجامعة والية 

ميشيغان والرشكاء.
)8( مساعدة السلطات الوطنية عىل تطوير السياسات الحرضية 
املحتوى  العمل هذه من حيث  تتامىش مع خطة  التي  الوطنية 
واألهداف والغايات العامة. سيتم تنفيذها من قبل منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية وشبكة الجامعات ومركز املعرفة بجامعة والية 

ميشيغان والرشكاء.
)9( تشجيع حوكمة إقليمية أقوى يف السياسات الحرضية الوطنية. 
سيتم تنفيذها من قبل الوزارات الوطنية وشبكة الجامعات ومركز 

املعرفة بجامعة والية ميشيغان والرشكاء.
)10( رسم الخرائط والتشجيع عىل تقوية الحوكمة املتعلقة باملياه 
يف السياسات الحرضية الوطنية )البحر وموارد املياه العذبة(، مبا يف 
ذلك إدارة مياه البحر األبيض املتوسط واملسطحات املائية املرتبطة 
الحوكمة  ميثاق  باستخدام  الحرضية،  بالتنمية  يتعلق  فيام  بها 
األوروبية، 2014(  املناطق  )لجنة  أوروبا  املستويات يف  املتعددة 
ووثيقة التوجيه رقم 8 »املشاركة العامة فيام يتعلق بتوجيه إطار 
عمل املياه« )املفوضية األوروبية، 2003(. سيتم تنفيذها من قبل 
الوزارات الوطنية وشبكة الجامعات ومركز املعرفة بجامعة والية 

ميشيغان والرشكاء.
أثناء تطوير  الخربات  تبادل  البلديات ملساعدتها عىل  )11( ربط 
اسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة )فيام يتعلق باإلجراء 2: لتثقيف 
وتعزيز القدرات، من خالل املختربات الحية وبدعم من الجامعات 
املحلية(. يتم تنفيذها من قبل السلطات املحلية وشبكة الجامعات 

ومركز املعرفة بجامعة والية ميشيغان والرشكاء.

لقد تغريت مناهج التخطيط الرتايب خالل العقد املايض. أدت املطالبات املتنافسة 
- غالبًا بسبب تدابري التخفيف والتكيف العاجلة مع املناخ - واملعضالت الناشئة 
لُنُهج  أكرب  تقدير  إىل  الهيكيل  والسيايس  واالقتصادي  االجتامعي  التغيري  عن 
التخطيط الرتايب اللينة والتكيفية. تتضمن هذه األساليب املعرفة حول مناطق 
معينة، واملبادرات التي يقودها املجتمع املحيل، وترتيبات الحوكمة املؤقتة 
املصممة خصيًصا، وتصورات أكرث تحويلية للتغري الحغرايف الطبيعي واألييض 
والتطوري. وسط حالة من عدم اليقني والخالف والتعقيد، فإن الغرض منها هو 
إطالق استجابات مجتمعية أكرب ويف الوقت املناسب للمشاكل املوجودة يف البيئة 

املبنية مع الحفاظ عىل منطق التخطيط القوي الطويل األجل.
 

تشري دراسات األمناط اللينة للتخطيط الرتايب إىل أنها تعزز دور الرؤية والتصميم 
الرتايب. لقد ألهمت التغيريات املوضحة أعاله عمليات تخطيط أكرث تكرارية 
وانعكاسية، وغالبًا ما تتضمن مجموعة متنوعة من املعارف والجهات الفاعلة. 
برز التحليل الجغرايف واالستعارات الجغرافية الخيالية و "فن" صنع التمثيالت 
التفاعلية  القدرات واإلجامع يف اإلعدادات  لبناء  الجغرافية كأدوات محرتمة 

املربع 3: ما هو التصميم اإلقليمي؟ تسهيل الحوار حول التغيري الجغرايف واملؤسيس

متعددة الفاعلني التي ينطوي عليها التخطيط املرن. أصبحت األساليب التي 
يقودها التصميم جزًءا وثيًقا من التخطيط الرتايب اإلقليمي يف مختلف املناطق 
األوروبية. ظهر التصميم اإلقليمي - كاستكشاف للحلول الجغرافية للمشكالت 
عىل نطاق أوسع - كنظام مميز يساهم يف الكشف عن آليات التنمية الرتابية 
عدم  عن  الناجم  املتضارب  واالستدالل  االنقسامات  يف  والتوسط  اإلقليمية، 
املحيل مع دعم  العمل  اإلدارية، وتشجيع  والحدود  املساحات  بني  التطابق 

التنسيق املسؤول ملثل هذا اإلجراء عرب مناطق متعددة األنواع واملستويات.
 تتمثل مهمة االتحاد من أجل املتوسط يف تعزيز التعاون اإلقليمي والحوار 
املناطق  يف  املواطنني.  امللموس عىل  األثر  ذات  واملبادرات  املشاريع  وتنفيذ 
األوروبية، يقوم املخططون بتجربة الُنُهج التي يقودها التصميم لصنع القرار. 
يُنصح بالتعلم من تجاربهم يف التصميم اإلقليمي كشكل متميز من أشكال 

الحوار، واالستفادة من البحث يف ذلك. 

نص من طرف: الدكتورة فريينا بالز، جامعة دلفت للتكنولوجيا

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/31970/bcp2019_web_eng.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/31970/bcp2019_web_eng.pdf


21 خطة عمل التنمية الحرضية اإلسرتاتيجية لالتحاد من أجل املتوسط 2040 خطة عمل التنمية الحرضية اإلسرتاتيجية لالتحاد من أجل املتوسط 202040

)12( وضع مخطط للرتاث الثقايف الرئييس يف البلدات واملدن عرب 
املنطقة. سيتم تنفيذها من قبل الوزارات الوطنية واليونسكو وشبكة 
الجامعات ومركز معرفة الرتاث املتوسطي ومركز املعرفة بجامعة 

والية ميشيغان والرشكاء.

8.1. منوذج للتنفيذ. )منوذج مقتبس من مركز التكامل املتوسطي 
)2018 ،MedCities(

9.1. معايري النجاح

)1( ارتفاع عدد البلدان التي لديها برامج السياسة الحرضية الوطنية 
بشكل ملحوظ إىل أكرث من 80% يف ثالث إىل خمس سنوات.

)2( ارتفاع عدد السياسات الحرضية الوطنية و اسرتاتيجيات تنمية 
املدن املتكاملة التي حددها االتحاد من أجل املتوسط عىل أنها 

تحقق التنسيق مع خطة العمل هذه. 
)3( ارتفاع عدد املدن التي لديها اسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة 

بشكل ملحوظ إىل أكرث من 80% يف ثالث إىل خمس سنوات.
)4( مشاركة شبكات السلطات املحلية بنشاط.

)5( ارتفاع عدد خطط العمل املحلية املتصلة باملستويات املتكاملة 
لتنمية املشاريع بشكل ملحوظ خالل ثالث إىل خمس سنوات.

والسعي إىل اعتامد إعالن مشرتك باالشرتاك يف خطة العمل هذه، وااللتزام 

بتنظيم دورات تدريبية وبرامج لبناء القدرات، ومدارس صيفية، واملوافقة 

عىل العمل عىل مراجعة وتحديث وتقريب املناهج. تنفذه املنصة اإلقليمية 

لالتحاد من أجل املتوسط وشبكة الجامعات.

املكون 1: وضع عدد من اسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة ضمن السياسات 
الحرضية الوطنية القامئة. 

التنظيم والبدء يف تحديد الخدمة البلدية التي سترشف عىل تصميم االسرتاتيجية 
وتحديد النطاق املمنوح ملشاركة املواطنني. يتم تشكيل لجنة توجيهية عىل 
املستوى الوطني تضم الوزارات املعنية والهيئات العامة والجامعات واملجتمع 

املدين وبناًء عىل دعوة ممثلني عن االتحاد من أجل املتوسط.

املرحلة 1 - يتم إجراء التشخيص املسبق باستخدام طرق مختلفة، مبا يف ذلك 
طريقة "الحقائق والتحديات واملشاريع". يقدم تقرير "الذاكرة الوصفية" رؤية 
للمتغريات املختلفة التي تشكل الواقع الحرضي مبا يف ذلك )1( البنية التحتية 
الحرضية؛ )2( البنى التحتية الخرضاء؛ )3( الرتاث الثقايف والطبيعي؛ )4( العاملة 
التقليدية؛ )5( أطر العمل املؤسسية والقانونية؛ )4(  يف الصناعات والحرف 

التنمية االقتصادية املحلية؛ )7( التطوير املبتكر املتعلق باملوانئ. 

املرحلة 2 - يحدد التشخيص االسرتاتيجي كيفية التعامل مع التحديات. تحدد 
وثيقة )تقرير التشخيص االسرتاتيجي( القضايا واالتجاهات الرئيسية وتأثرياتها 

اإلقليمية.

املربع 4: مشاريع التنمية الحرضية واإلقليمية يف منطقة البحر األبيض املتوسط: خالصة وافية لتجارب املركز الحرضي التابع ملركز 
التكامل املتوسطي )تم تعديل النص(

املرحلة 3 - يلخص اإلطار االسرتاتيجي الهدف العام )"رؤية املدينة"( والخطوط 
اإلسرتاتيجية )"رسالة املدينة"( للمدينة. إنشاء روابط مع االسرتاتيجيات اإلقليمية.

املرحلة 4 - صياغة خطة العمل. تشمل مجموعة واسعة من املشاريع التي 
تهدف إىل تحقيق األهداف املحددة يف اإلطار االسرتاتيجي.

املرحلة 5 - يتم وضع آلية للمراقبة والتقييم للميض قدًما من وثيقة التخطيط 
إىل عملية ديناميكية حية لتحويل املدينة من خالل إنشاء مكتب التنمية املحلية 

الذي سيقود تنفيذ االسرتاتيجية ومراقبتها.

 AVITEM املكون 2: مشاركة، بناًء عىل دعوة، مجموعات املصلحة العامة )مثل
وتنفيذ  تطوير  إلخ( يف   Réseau des Villes Euromed و  MedCities و 
اسرتاتيجيات تنمية املدينة يف البحر األبيض املتوسط. يأخذ هذا املكون البحر 
األبيض املتوسط عىل أنه نقطة مشرتكة تربط املنطقة بأكملها من خالل املياه، 
واألنشطة والتدفقات التي توفرها، مبا يف ذلك تدفقات الشحن والسلع، فضالً 
عن الرتاث الثقايف للمنطقة األورو-متوسطية والهوية، كل ذلك بينام يتم مواجهة 

نفس تحديات العوملة واملنافسة )املنافسة ضد التعاون(. 

.)2018 ،MedCities مركز التكامل املتوسطي، 2018، ص.24؛(

2.4 اإلجــراء 2: تعليــم 
القــدرات وتعزيــز 

لتعزيز ودعم التخطيط والتعليم التصميم وبناء القدرات التي 
تدعم أهداف خطة العمل هذه.

إن متكني السلطات املحلية وتعزيز قدرتها التخطيطية هو أمر بالغ 
األهمية لتمكينها من االستجابة لتحديات التنمية املستدامة وتوطيد 
الحكم الدميقراطي عرب البلدان يف املنطقة األورومتوسطية. تساعد 
تقوية قدرتها عىل التخطيط عىل تعزيز الحوكمة متعددة املستويات 
لإلجراءات التي تهدف إىل االستدامة والقدرة عىل الصمود. يؤدي 
االفتقار إىل القدرة عىل التخطيط والتنسيق عىل املستوى املحيل، 
وخاصة يف املدن الثانوية والثالثية خارج املناطق الساحلية يف البحر 
األبيض املتوسط، إىل زيادة االختالف يف مستويات التنمية )البنك 
الدويل، 2020(. يهدف هذا اإلجراء إىل تعزيز التعلم املشرتك من 
خالل تبادل الخربات واألدوات واملفاهيم واألطر من أجل التنمية 

املتكاملة املستدامة. 

تعد واجهة العلوم والسياسات بُعًدا رئيسيًا لتوسيع القدرة والرؤية. 
إن تحفيز وتسهيل التعلم مدى الحياة للمهنيني، ومقارنة مناهج 
»تعليم  و  التدريس،  ومنهجيات  الحرضي،  والتصميم  التخطيط 
املعلمني« هي قضايا محورية التخاذ اإلجراءات. يجب أن تكون 
البيئية،  التصميم  وأنظمة  املحيل  التخطيط  من  جزًءا  الجامعات 
للمساعدة يف تطوير حلول للسياقات املحلية، وتحفيز التفاعالت 
بني سلطات املدينة والجهات الفاعلة األخرى عىل األرض، مع ربط 
املعرفة يف جميع أنحاء املنطقة وعىل الصعيد الدويل. ميكن القيام 
بذلك من خالل برامج ومنصات محددة مثل URBACT، وهو 
برنامج التعاون اإلقليمي األورويب الذي يهدف إىل تعزيز التنمية 
أوروبا  أنحاء  جميع  يف  املدن  يف  املستدامة  املتكاملة  الحرضية 
)URBACT،2020(. ميكن تحقيق ذلك أيًضا من خالل رشاكات 
مبتكرة بني القطاع العام والقطاع الخاص واملجتمع املدين يف مختربات 
الحياة الحرضية الواقعية والقامئة عىل التصميم واملوجهة نحو حل 
املشكالت والقادرة عىل توجيه األدوات واملعرفة إىل أصحاب املصلحة 
املحليني )املواطنني والصناعة املحلية، املنظامت غري الحكومية املحلية، 
والهيئات الحكومية املحلية، وما إىل ذلك(، أو من خالل الدورات 
التعليمية املفتوحة عىل اإلنرتنت )MOOCs( التي يطورها خرباء 

رئيسيون من شبكة االتحاد من أجل املتوسط. 

يُنظر إىل الجامعات يف جميع أنحاء املنطقة األورو-متوسطية هنا 
عىل أنها محفزات توفر التدريب أثناء العمل ملحرتيف التخطيط، من 
خالل برامج التعلم مدى الحياة )LLPs( وتثقيف الجيل القادم من 
املخططني واملصممني الحرضيني. يجب عىل الجامعات املحلية بناء 
الجسور بني العلم والبحث من ناحية، والسياسات الرتابية والتدخالت 
الحرضية من ناحية أخرى. وهذا يتطلب مواءمة وتنسيق مناهج 
مدارس التخطيط الحرضي والعامرة، مبا يف ذلك تنسيق املصطلحات 
واملوارد،  واألدوات،  التخطيط،  وأطر  التحليل،  وطرق  واملفاهيم، 
وكذلك مجاالت الدراسة، وفًقا لالحتياجات الوطنية واملحلية املحددة، 
لتقاليد وتخصصات كل  باالتفاق مع خطة العمل هذه واحرتاماً 
جامعة. هذا مهم إلنشاء مجتمع كبري من املخططني واملصممني 
الذين »يتحدثون نفس اللغة« ولديهم نفس القدرات تقريبًا لتنفيذ 
التغيري اإليجايب، دون إغفال االختالفات الثقافية وتقاليد التدريس 
والتعلم يف كل بلد. مصدر مهم للتنسيق يف تخطيط وتصميم التعليم 
هو »املبادئ التوجيهية الدولية لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
البرشية بشأن التخطيط الحرضي واإلقليمي« )برنامج األمم املتحدة 

للمستوطنات البرشية، 2015 أ(.  

ينبغي زيادة الرتكيز عىل املحافظة عىل الرتاث، والعلوم والتكنولوجيا 
املستخدمة يف املحافظة، ودراسات الرتاث املرتبطة باالستدامة والقدرة 
عىل الصمود، مبا يتامىش مع األدوات التي اقرتحتها توصية اليونسكو 
بشأن املشهد الحرضي التاريخي )اليونسكو، 2011( وإعالن دافوس 

2018 ) االتحاد السويرسي، 2018(. 

هذا اإلجراء مستوحى جزئيًا من »برنامج مدينتنا« يف تونس، بقيادة 
 MedCities برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف تونس بالرشاكة مع
والجمعية األملانية للتعاون الدويل )GIZ( واملركز الدويل للتنمية من 
أجل الحوكمة املحلية املبتكرة )CILG-VNG(، واالتحاد الوطني 
الالمركزية  ودعم  التدريب  ومركز   ،)FNVT( التونسية  للقرى 
)CFAD(. يهدف املرشوع إىل معالجة »تحدي التنمية املتوازنة يف 
املدن الثانوية من خالل وضع اسرتاتيجيات تنمية املدينة« )مركز 
التكامل املتوسطي، 2018، ص 27(، مع اتباع نهج شامل وتشاريك. 
تم تعزيز قدرات التخطيط الحرضي االسرتاتيجي للسلطات املحلية 
والخرباء التونسيني. كام تم دعم ديناميكية التعلم من خالل تبادل 

الخربات بني املدن.

1.2. األهداف الرئيسية

لتعزيز ودعم القدرات التخطيطية والتصميمية يف املنطقة.

2.2. األدوات الرئيسية

)1( قامئة شاملة مبدارس التخطيط والتصميم يف املنطقة.
)2( املؤمترات / فعاليات التواصل / متارين بناء املجتمع. 
)3( تنسيق املناهج / تحديث املناهج / التعلم املتبادل. 

)4( مركز معرفة البحر األبيض املتوسط للتحرض املستدام.
)5( مركز معرفة الرتاث املتوسطي.

)6( أوراش عمل بناء القدرات. 
)7( أوراش عمل تركز عىل التصميم ومتارين التخطيط. 

.)MOOCs( الدورات التعليمية الشاملة املفتوحة عرب اإلنرتنت )8(

)9( املدارس الصيفية املركزة عىل القطاع / الدورات التعليمية القصرية.
)10( املختربات الحية.

)11( مختربات السياسة. 
)12( برامج التدريب أثناء العمل املمولة + إيراسموس.

)13( برامج التدريب أثناء العمل األخرى.
)14( املدارس الصيفية / الدورات التعليمية القصرية.

 
3.2. الجهات الفاعلة الرئيسية

الجامعات الرئيسية يف املنطقة األورومتوسطية، والجامعات الدولية 
الرئيسية املنظمة يف شبكة، واملنظامت العاملية واإلقليمية )االتحاد 
من أجل املتوسط، واملفوضية األوروبية، واليونسكو، وبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ، وما إىل ذلك( ومجموعات املصالح العامة )مثل 
والشبكة  املحلية،  والسلطات  الوطنية  والوزارات   ،)AVITEM

األوروبية للمختربات الحية وأصحاب املصلحة اآلخرين.

4.2. مشاريع املساعدة الفنية الجارية ذات الصلة

برامج ومبادرات املؤسسات املالية الدولية والجهات املانحة وبرامج 
ومبادرات االتحاد األورويب، مثل: إجراءات COST )التعاون األورويب 
يف العلوم والتكنولوجيا(، واملساعدة الفنية وتبادل املعلومات-التوأمة، 
 ،)MSCA( كوري  سكودوفسكا  ماري  وإجراءات  وإراسموس+، 
توظيف  قابلية  أجل  من  »املهارات  وبرنامج  املبدعة«،  و«أوروبا 

الشباب، ومبادرة »بناء املهارات«.
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URBACT، برنامج التعاون اإلقليمي األورويب الذي يهدف إىل تعزيز 
التنمية الحرضية املتكاملة املستدامة يف املدن يف جميع أنحاء أوروبا.

CIVIS )مبادرة الجامعات األوروبية( )CIVIS، 2021(، بإنشاء شبكة 
من الجامعات األوروبية املتعاونة مع رشكاء متوسطيني؛ مرشوع 
بلوبرينت )إراسموس+( ملهارات قطاع البناء )املفوضية األوروبية، 
التكاميل  املعامري  والتدريب  )التأهيل   IMPAQTو 2019ج(؛ 
 ،)2020،IMPAQT( الناس يركز عىل  الذي  التخصصات  املتعدد 

و)إراسموس+(، كلها أمثلة عىل املشاريع.

5.2. أطر العمل املرجعية الرئيسية

الربنامج التونيس »مدينتنا« لبناء القدرات، الشبكة العاملية لربنامج 
األمم املتحدة للمستوطنات البرشية للتخطيط العمراين ومختربات 
التصميم، إطار العمل األورويب بشأن الرتاث الثقايف، برنامج منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية للمدن الثانوية، استنتاجات املجلس بشأن 
خطة العمل للثقافة 2019-2022، مجموعة خرباء الدول األعضاء 

يف االتحاد األورويب حول الهندسة املعامرية عالية الجودة والبيئة 
املبنية للجميع، وإطار املؤهالت القارية األفريقية )ACQF(، وإطار 
عمل املؤهالت األورويب، والتصنيف األورويب للمهارات والكفاءات 
واملهن واملؤهالت )ESCO(، وجدول األعامل الحرضي لالتحاد من 
أجل املتوسط، جدول األعامل الحرضي لالتحاد األورويب، والشبكة 
األوروبية للمختربات الحية، وبرنامج اليونسكو العاملي لبناء القدرات، 
واملركز الدويل لدراسة الحفاظ عىل املمتلكات الثقافية وترميمها 
)ICCROM(، و URBACT، ووكالة املدن واألقاليم املتوسطية 

.)AVITEM( املستدامة

6.2 اإلطار الزمني

قصري إىل متوسط املدى.

املدينة الثانوية هو مصطلح شائع االستخدام لوصف املستوى الثاين من النظام 
البلدان لديها ترتيب، أو  السكان. معظم  الهرمي للمدن عىل أساس عتبات 
مستويات، من املدن التي تبدأ من املستوى األسايس. تُعرَّف املدينة األساسية 
بأنها "املدينة الرائدة يف بلدها أو منطقتها، وهي أكرب بشكل غري متناسب من 
أي مدينة أخرى يف التسلسل الهرمي الحرضي" )جودال، 1987(. من املحتمل 
أن تكون مركزًا سياسيًا أو اقتصاديًا أو إعالميًا أو ثقافيًا أو جامعيًا رائًدا يف الدولة 
وأن تكون "عىل األقل ِضعف حجم أكرب مدينة تالية وأكثل أهمية من الِضعف 
)جيفرسون، 1939(. يوجد يف بعض البلدان )أسرتاليا والربازيل والصني والهند 
والواليات املتحدة األمريكية( العديد من املدن الرئيسية، لذلك من الصعب 
تطبيق مفهوم األسبقية يف هذه األماكن. )...( املدن الرئيسية هي عادة مدن 
حرضية كبرية؛ ومع ذلك، ميكن أن ترتاوح املدن األساسية يف البلدان ذات الكثافة 
السكانية املنخفضة من بضع مئات اآلالف وما فوق. عىل املستوى العاملي، 
تتمتع العديد من املدن األساسية األصغر مبكانة املدينة الثانوية أو حتى أقل، 
لكنها ال تزال تؤدي وظائف املدينة األساسية يف سياق البلدان التي تقع فيها.

املربع 5: ما هي املدينة الثانوية؟

هناك مجموعة كبرية من املؤلفات التي تغطي موضوع املدن الثانوية والعديد 
الدرجة  من  "مدينة  أو  ثانوية"  "مدينة  للمصطلح. مصطلح  التعريفات  من 
الثانية" له معاين مختلفة، اعتامًدا عىل السياق الذي يتم استخدامه فيه. ميكن 
أن تتعلق بحجم السكان، واملنطقة اإلدارية، واألهمية السياسية واالقتصادية 
أو منطقة  بلد  للمدن داخل  األسايس  الرتتيب  املدن دون  لنظام  والتاريخية 
جغرافية. تشري معظم البلدان إىل املدن الثانوية كجزء من التصنيف الهرمي 
للمدن الذي يحدده حجم السكان أو دورهم؛ ومع ذلك، هناك اختالفات كبرية 
يف التعريف بني البلدان. يُعرِّف برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية 
"املدينة الثانوية" بأنها منطقة حرضية يبلغ عدد سكانها عموًما ما بني 100000 
و 500000 نسمة )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 1996: 13(. 
يعتمد هذا التعريف عىل تصنيف املدن التي تم تطويرها يف الخمسينيات 
)ديفيس، 1955(. ومع ذلك، ميكن أن يبلغ عدد سكان املدينة الثانوية اليوم 
عدة ماليني من السكان، ويف الصني يبلغ عدد سكان بعض املدن الثانوية أكرث 
من خمسة ماليني، وهناك فارق كبري مع املدن الثانوية يف إثيوبيا، التي يقل 

عدد سكانها يف املناطق الحرضية عن 200000 ) روبرتس، 2014(.

يقود هذا الربنامج برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف تونس. ويهدف إىل تعزيز 
ونرش مبادرات التخطيط الحرضي االسرتاتيجي يف تونس، والتي تركز بشكل خاص 
عىل مدن املناطق النائية. يتم تنفيذ املبادرة يف إطار الربنامج الوطني لتحالف 
 MedCities املدن بتنسيق من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، وبالرشاكة مع
أجل  للتنمية من  الدويل  واملركز   )GIZ( الدويل للتعاون  األملانية  والجمعية 
الحوكمة املحلية املبتكرة )CILG-VNG(، واالتحاد الوطني للقرى التونسية 
)FNVT(، ومركز التدريب ودعم الالمركزية )CFAD(. الهدف العام للربنامج 
هو املساهمة يف التنمية املتكاملة والحكم املحيل للمدن يف تونس، من خالل 
الحرضية والتخطيط االسرتاتيجي يف تونس. املرشوع موجه  املشاركة  تعزيز 
الحرضي  التخطيط  اسرتاتيجيات  تطوير  إىل  ويهدف  تونسية  مدن  مثاين  إىل 
التشاريك. تعد MedCities مسؤولة عن املكون املنهجي للمرشوع وسرتافق 

مدينتَي القريوان وقابس يف تحديد اسرتاتيجياتها الحرضية. النتائج املتضمنة:
السلطات 	  العمراين االسرتاتيجي: قامت  التخطيط  مكون 

وشاملة  تشاركية  مدينة  اسرتاتيجية  بتطوير  مدن  مثاين  يف  املحلية 
واالستعداد لتنفيذها.

املربع 6: برنامج "مدينتنا" يف تونس

التدريب وربط العالقات للمكون: تم تعزيز قدرة السلطات 	 
املحلية والخرباء التونسيني عىل التخطيط الحرضي االسرتاتيجي ودعم 

ديناميكية التعلم املشرتك من خالل تبادل الخربات بني املدن.
الوطنية 	  السلطات  وتشارك  للمكون:  والنرش  الرسملة 

يف  التفكري  يف  التونسية،  للقرى  الوطني  االتحاد  سيام  وال  واإلقليمية، 
التخطيط االسرتاتيجي ويتم تقديم الدعم للسلطات املحلية لالستفادة 

من مناهج التخطيط االسرتاتيجي ونرشها.
الرشكاء: MedCities، عضو يف UCLG )املدن والحكومات املحلية املتحدة(، 
والجمعية األملانية للتعاون الدويل )GIZ(، والقسم التونيس، واملركز الدويل 
للتنمية من أجل الحوكمة املحلية املبتكرة )CILG-VNG(، ومدن باجة وقابس 
وجندوبة والقريوان ومدنني واملنستري وسيدي بوزيد وتطاوين )مقتبس من 

.)2019 ،MedCities(

7.2 اإلجراءات املقرتحة والقامئة اإلرشادية للمنفذين

)1( تحديد املدارس والجامعات الرئيسية يف جميع أنحاء املنطقة. 
تنفذه املنصة اإلقليمية لالتحاد من أجل املتوسط وشبكة الجامعات 

والرشكاء.
)2( تنظيم مؤمتر مع رؤساء مدارس الهندسة املعامرية والتخطيط 
الحرضي، والسعي إىل اعتامد إعالن مشرتك باالشرتاك يف خطة العمل 
هذه، وااللتزام بتنظيم دورات تدريبية وبرامج لبناء القدرات، ومدارس 
صيفية، واملوافقة عىل العمل عىل مراجعة وتحديث وتقريب املناهج. 
تنفذه املنصة اإلقليمية لالتحاد من أجل املتوسط وشبكة الجامعات.

)3( تنظيم مؤمتر دويل حول مدن املوانئ يف البحر األبيض املتوسط 
بالتعاون مع رابطة التعاون بني املوانئ واملدن )RETE(. تنفذه 
املنصة اإلقليمية لالتحاد من أجل املتوسط، ورابطة التعاون بني 

املوانئ واملدن )RETE(، وشبكة الجامعات.
)4( تنظيم أوراش عمل مشرتكة بني الجامعات، تركز عىل السياقات 
والنتائج الحقيقية التي ميكن أن تلهم املسؤولني املنتخبني واملروجني 
املتوسطية  واألقاليم  املدن  وكالة  ورشة  )مثل  للمرشوع  املحليني 
املستدامة )AVITEM( بطنجة تطوان(، بقيادة وكالة املدن واألقاليم 

املتوسطية املستدامة.
)5( تحديث وتنسيق مناهج مدارس التخطيط الحرضي والعامرة، 

والسعي إىل التعلم املتبادل وتبادل املعرفة.
)6( إنشاء فريق عمل من أجل »مركز املعرفة املتوسطي للتحرض 
املستدام« )مثل اإلجراء 3: التصور والحكم مًعا(، ومقره يف جامعة 
رشيكة، بهدف مراقبة التحرض يف املنطقة األورو-متوسطية، لرصد 
التقدم املحرز يف تنفيذ خطة العمل هذه ودعم صنع السياسات 
عىل املستوى الوطني. تنفذه شبكة الجامعات واملنصة اإلقليمية 

لالتحاد من أجل املتوسط. 
املنطقة  يف  الحرضي  العاملي  الرتاث  ملدن  شبكة  إنشاء   )7(
األورومتوسطية )مركز معرفة الرتاث املتوسطي(، والتعاون يف توصية 
اليونسكو لعام 2011 بشأن املشهد الحرضي التاريخي واملشاريع، 
مبا يف ذلك حامية الرتاث والتعلم املتبادل وتبادل الخربات لصانعي 
السياسات عىل الصعيدين املحيل واإلقليمي والوطني بشأن متويل 
وإدارة الحفاظ عىل الرتاث املبني وإعادة استخدامه يف املدن مبا 
يتامىش مع مناذج االقتصاد الدائري. وهذا من شأنه أن ميّكن من إدارة 
أفضل للرتاث ويشجع عىل تحسني اسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة. 
ميكن للزيارات الدراسية والتبادالت أن توفر التدريب وتعبئة املعرفة 
وتعزيز الحلول املبتكرة واملصممة خصيًصا. تنفذه املنصة اإلقليمية 

لالتحاد من أجل املتوسط وشبكة الجامعات واليونسكو. 
)8( تنظيم أوراش عمل قصرية لبناء القدرات، بقيادة شبكة من 
الجامعات املحلية والدولية والرشكاء، مثل وكالة املدن واألقاليم 

.)AVITEM( املتوسطية املستدامة
)9( تنظيم عمليات تخطيط تركز عىل التصميم عىل أساس شبكة 
للتخطيط  العاملية  البرشية  للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج 

الحرضي ومختربات التصميم، بقيادة شبكة الجامعات.
)10( تنظيم تعليم عرب اإلنترنت حول التخطيط والتصميم الحرضي 
 ،)MOOC( من خالل الدورات التدريبية املفتوحة عىل اإلنرتنت

بقيادة شبكة الجامعات.
)11( تنظيم مدرسة صيفية عىل السواحل واملدن الساحلية لصانعي 

السياسات الشباب، بقيادة شبكة الجامعات.
)12( تنظيم مختربات حرضية حية تركز عىل الرتاث، بقيادة شبكة 

الجامعات واليونسكو.
)13( تنظيم مختربات السياسات التي تركز عىل تنفيذ خطة العمل 
هذه، بقيادة شبكة الجامعات وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات 

البرشية واليونسكو.
)14( تنظيم برامج إيراسموس+ لبناء القدرات يف مجال التعليم 
العايل )الوكالة التنفيذية للتعليم والسمعي البرصي والثقافة التابعة 

للمفوضية األوروبية(، التي تنظمها شبكة الجامعات.

)15( إنشاء برنامج تدريب تجريبي، عىل غرار برنامج »مدينتنا« 
لبناء القدرات، بالرشاكة مع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
البرشية والجامعات الوطنية. ستنفذها الوزارات الوطنية وبرنامج 
األمم املتحدة للمستوطنات البرشية واملنتدى اإلقليمي لالتحاد من 

أجل املتوسط وشبكة الجامعات.
)16( تنظيم أنشطة قصرية وطويلة املدى )أوراش عمل ودورات 
قصرية( لتعزيز الحفاظ عىل مواقع الرتاث العاملي والرتاث الوطني 

الثمني، بقيادة اليونسكو.
)17( تنظيم أوراش عمل الخربة اإلقليمية يف السياقات الحرضية 
والريفية والساحل والصحراء، مع الرتكيز عىل التفاعل بني املستويات 
املؤسسية املختلفة )مثل أوراش عمل الخربة اإلقليمية لوكالة املدن 
مجموعات  بقيادة   ،)AVITEM املستدامة  املتوسطية  واألقاليم 

املصلحة العامة.
)18( تنظيم املدارس الصيفية وأوراش العمل من قبل الجامعات 
الرشيكة للمخططني الشباب وصانعي السياسات الحرضية واملصممني 
ملناقشة وتطبيق خطة العمل هذه يف استوديو للبحث والتصميم. 
تنفذه املنصة اإلقليمية لالتحاد من أجل املتوسط وشبكة الجامعات.

)19( تنظيم املدارس الصيفية للتخطيط والتصميم الرتايب لطالب 
املنطقة، بقيادة شبكة الجامعات.

8.2. منوذج لتنفيذ برنامج التدريب التجريبي. مقتبس من مركز 
التكامل املتوسطي )مركز التكامل املتوسطي، 2018، ص 29(

9.2. معايري النجاح 

)1( تم تجميع قامئة بالجامعات املحلية والدولية ومعاهد البحث 
األخرى وتحديثها باستمرار. 

)2( تم تنظيم مؤمتر مع رؤساء مدارس الهندسة املعامرية والتخطيط 
الحرضي من املنطقة: تم اعتامد بيان مشرتك، واالشرتاك يف خطة 
العمل هذه وااللتزام بتنظيم دورات تدريبية وبرامج لبناء القدرات، 
وتحديث  مراجعة  العمل عىل  املوافقة عىل  و  ومدارس صيفية، 

وتقريب املناهج. 
)3( تم تنظيم مؤمتر دويل حول مدن املوانئ املتوسطية. 

)4( تم تنظيم عدد كبري من أوراش العمل املشرتكة بني الجامعات. 
والسياسات  والتصميم  التخطيط  مدارس  مناهج  تحليل  تم   )5(
يف املنطقة وتبني أنها قد تم تحديثها وتتناول القضايا الواردة يف 

خطة العمل هذه. 
)6( تم إنشاء مجموعة عمل إلنشاء مركز املعرفة املتوسطي للتوسع 
الحرضي املستدام، وتم إنشاء املركز يف إحدى الجامعات الرشيكة. 
)7( تضع الجامعات أو املنظامت أو االتحادات الرشيكة مقرتًحا 
إلنشاء مركز معرفة الرتاث املتوسطي بالرشاكة مع اليونسكو. تم 
إنشاء شبكة ملدن الرتاث العاملي الحرضي يف املنطقة األورومتوسطية 

)مركز معرفة الرتاث املتوسطي(. 
)8( يتم تنظيم عدد كبري من أوراش العمل القصرية لبناء القدرات 

يف العديد من الدول األعضاء يف االتحاد من أجل املتوسط.
تركز  التي  التخطيط  عمليات  من  كبري  عدد  تنظيم  يتم   )9(
العاملية لربنامج األمم املتحدة  عىل التصميم عىل أساس الشبكة 
للمستوطنات البرشية للتخطيط الحرضي ومخترب التصميم يف العديد 

من الدول األعضاء يف االتحاد من أجل املتوسط.
 )MOOC( يتم تنظيم دورة تعليمية مفتوحة عىل اإلنرتنت )10(
املثارة يف خطة  القضايا  تتناول  والتي  والتصميم  التخطيط  حول 

العمل هذه.
)11( تنظيم مدرسة صيفية عىل السواحل واملدن الساحلية لصانعي 

السياسات الشباب. 
)12( تم تنظيم عدد كبري من مختربات السياسات التي تركز عىل 

تنفيذ خطة العمل هذه. 
)13( تم تنظيم عدد كبري من برامج بناء القدرات إيراسموس+. 
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طور االتحاد األورويب  إطار عمل املؤهالت األورويب )EQF( كأداة ترجمة لجعل 
املؤهالت الوطنية أكرث قابلية للمقارنة وأسهل يف الفهم. يسعى إطار عمل 
املؤهالت األورويب إىل دعم التنقل عرب الحدود للمتعلمني والعاملني وتعزيز 
التعلم مدى الحياة والتنمية املهنية يف جميع أنحاء أوروبا. يغطي إطار عمل 
املؤهالت األورويب )EQF( جميع أنواع املؤهالت وجميع مستوياتها، كام أن 
استخدام نتائج التعلم يوضح ما يعرفه الشخص ويفهمه وما ميكنه فعله. تم 
إنشاء إطار عمل املؤهالت األورويب يف عام 2008 وتم تنقيحه يف عام 2017 

)املفوضية األوروبية، 2017ج(

يشارك ما مجموعه مثانية وثالثني دولة يف إطار عمل املؤهالت األورويب: جميع 
الدول األعضاء يف االتحاد األورويب، ودول املنطقة االقتصادية األوروبية، وجميع 
الدول املرشحة لالنضامم إىل االتحاد األورويب واملرشحني املحتملني، وسويرسا. 
تعمل معظم البلدان يف منطقة البحر األبيض املتوسط عىل تطوير أطر عمل 
وطنية للمؤهالت تحتوي عىل مؤهالت مستوحاة من إطار عمل املؤهالت 
األورويب )EQF(. تدعو توصية إطار عمل املؤهالت األورويب املفوضية األوروبية 
والدول األعضاء يف االتحاد األورويب إىل "استكشاف إمكانيات تطوير وتطبيق 
املعايري واإلجراءات لتمكني )...( مقارنة أطر عمل املؤهالت الوطنية واإلقليمية 

 )ESCO( املربع 7: إطار عمل املؤهالت األوروبية والتصنيف األورويب للمهارات والكفاءات واملهن واملؤهالت

يف البلدان الثالثة مع إطار عمل املؤهالت األورويب". 
 )ESCO( واملؤهالت  واملهن  والكفاءات  للمهارات  األورويب  التصنيف  يعد 
)املفوضية األوروبية، 2019 د( إطاًرا مرجعيًا رئيسيًا ميكن استخدامه لتحديد 
املفوضية  طورت  املعامريون.  املهندسون  يحتاجها  التي  واملعرفة  املهارات 
األوروبية التصنيف األورويب للمهارات والكفاءات واملهن واملؤهالت لوصف 
وتحديد وتصنيف املهن واملهارات واملؤهالت املهنية ذات الصلة بسوق العمل 
للمهارات  األورويب  التصنيف  يقدم  األورويب.  االتحاد  والتدريب يف  والتعليم 
والكفاءات واملهن واملؤهالت أوصافًا لـ 2942 وظيفة و 13485 مهارة مرتبطة 
بهذه املهن، مرتجمة إىل جميع اللغات الرسمية لالتحاد األورويب باإلضافة إىل 

األيسلندية والرنويجية والعربية.

التصنيف األورويب للمهارات والكفاءات واملهن واملؤهالت  ميكن أن يساعد 
الناس عىل فهم املعرفة واملهارات املطلوبة عادة عند العمل يف مهنة معينة 
وما هي املعارف واملهارات التي يتم الحصول عليها نتيجة ملؤهالت معينة. 
لذلك ميكن استخدامه لدعم تنقل املهندسني املعامريني وتحديد احتياجات 

التدريب ذات الصلة.

الخطوة 1: يهدف التخطيط الحرضي االسرتاتيجي إىل دعم السلطات املحلية يف 
تصميم اسرتاتيجيات تنمية املدينة بطريقة تشاركية وشاملة واملساهمة يف توطني 
أهداف التنمية املستدامة )SDGs(. يتم اختيار املدن التجريبية مع مراعاة: 
)1( مؤرش التنمية البرشية املنخفض )HDI(، )2( مؤرشات الفقر عىل مستوى 
املدن والتجمعات الحرضية، )3( التعاون القائم بني املدن ورشكاء املرشوع ذوي 
االهتاممات الخاصة و / أو التخصص، )4( اهتامم املدن يف املشاركة يف املرشوع.
الخطوة 2: يهدف التدريب وربط العالقات إىل تعزيز التخطيط الحرضي وقدرات 
تطوير املشاريع وتعزيز ديناميكية التعلم املشرتك من خالل تبادل الخربات 
بني املدن. تعزز الدورات التدريبية دعم الخرباء للمدن يف تطوير اسرتاتيجياتها 
وخططها وبرامجها ومشاريعها؛ يتم اختيار عدد من الخرباء يف جميع أنحاء 
املنطقة لتدريب قادة املرشوع عىل تصميم اسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة 

يف كل مرحلة من مراحل النهج املنهجي.
وكذلك، عىل  املدن  بني  التبادل  اجتامعات  يشمل  والتواصل  الخربات  تبادل 
نطاق أوسع، حدث تبادل مع مدن يف املغرب العريب والبحر األبيض املتوسط، 

وورشة عمل ختامية.
الخطوة 3 - يهدف التعلم والنرش والتوسيع إىل دعم السلطات الوطنية واإلقليمية 
يف تفكريها بشأن التخطيط االسرتاتيجي ودعمها يف إعداد اسرتاتيجيات تنمية 
املدينة )CDS( التي ستضعها السلطات املحلية بالرشاكة مع الجامعات املحلية.

املربع 8: مشاريع التنمية الحرضية واإلقليمية يف منطقة البحر األبيض املتوسط: 
خالصة وافية لتجارب املركز الحرضي التابع ملركز التكامل املتوسطي

يتكون التعلم من تدريب املدن الرشيكة عىل كيفية تحليل وتنظيم النتائج 
والدروس ونرش املعرفة الناتجة.

يهدف استخدام آليات الحوكمة املتعددة املستويات لنرش املناهج إىل زيادة 
مشاركتها يف  تعزيز  اإلقليمية من خالل  والسلطات  الوطنية  الوزارات  وعي 
أوراش العمل عىل مستوى املدينة، والعكس بالعكس، تشجيع مشاركة ممثيل 
املدينة يف االجتامعات اإلقليمية حيث تتم مناقشة اسرتاتيجيات تنمية املدن 
املتكاملة. يهدف التوسع إىل مناقشة كيفية إعادة إنتاج نهج التخطيط الحرضي 
االسرتاتيجي يف مدن أخرى، من خالل ]مجموعات املصلحة العامة، مثل[ االتحاد 

الوطني للقرى التونسية والهيئات الوطنية ذات الصلة.
ميكن تطوير مختربات مدينة الرتاث العاملي مع اليونسكو كطريقة لتطوير 
اسرتاتيجيات وحلول متكاملة أوسع للتنمية الحرضية املستدامة مبا يتامىش مع 
توصية اليونسكو لعام 2011 بشأن املشهد الحرضي التاريخي )مركز التكامل 

املتوسطي، 2018، ص 29(.
إن برنامج "مدينتنا" التونيس املذكور سابقاً هو إطار مرجعي مهم آخر.

)14( تم إنشاء برنامج تدريبي تجريبي مثل برنامج »مدينتنا«. 
)15( يتم تنظيم عدد كبري من األنشطة قصرية وطويلة املدى )أوراش 
عمل ودورات قصرية( لتعزيز الحفاظ عىل مواقع الرتاث العاملي 

والرتاث الوطني القيّم. 
)16( يتم تنظيم عدد كبري من أوراش العمل الخاصة بالخربة اإلقليمية 

يف السياقات الحرضية والريفية والساحل والصحراء. 
)17( يتم تنظيم عدد كبري من املدارس الصيفية وأوراش العمل يف 

العديد من الدول األعضاء يف االتحاد من أجل املتوسط.
)18( نظمت الجامعات الرشيكة عدًدا كبريًا من دورات بناء القدرات 

واملدارس الصيفية.

3.4. اإلجــراء 3: التصــور 
ــا  ــم مًع والحك

لتعزيز مشاركة املجتمع وأصحاب املصلحة واملشاركة يف خلق رؤى 
مشرتكة للمنطقة. تعزيز التعاون والتنسيق عرب الحدود، وتبادل 

املعرفة بني سلطات التخطيط املحلية والوطنية. 

تلعب املدن واملناطق دورًا حاساًم يف تحقيق خطة التنمية املستدامة 
لعام 2030. وفًقا ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، يُقدر أنه لن 
يتم تحقيق ما يصل إىل 65 يف املائة من األهداف الـ 169 الكامنة 
وراء أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش دون مشاركة وتنسيق 
مناسبني مع الحكومات املحلية واإلقليمية. »يجب أن تتجاوز املدن 
الكاملة  اإلمكانات  تتبنى  أعامل«االمتثال«وأن  جدول  واملناطق 
ألهداف التنمية املستدامة كأداة سياسية« )منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي، 2020 د، ص 5(. 

يف سياق املفاوضات بشأن خطة عام 2030، تسند األمم املتحدة دورًا 
رئيسيًا للرشاكات بني أصحاب املصلحة املتعددين. تعتمد االستدامة 
طويلة املدى وعدالة التنمية الحرضية وحلول التجديد عىل متثيل 
وجهات نظر متعددة من املفهوم إىل التنفيذ والتقييم واملراقبة من 

خالل الحوكمة متعددة املستويات ومتعددة املراكز. )املربع 9(

تتمتع االسرتاتيجيات اإلقليمية طويلة األجل واملتعددة القطاعات 
بإمكانية تزويد العديد من أصحاب املصلحة باتجاه مشرتك، مبجرد 
التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن رؤية مشرتكة. بعبارة أخرى، ميكن 
لالسرتاتيجيات اإلقليمية أن تعمل كأطر عمل للحوكمة اإلقليمية التي 
تنسق وتدمج اإلجراءات نحو أهداف التنمية املستدامة. »الحوكمة 
الكربى أو إدارة الحكم هي وسيلة يحاول املجتمع من خاللها إنشاء 
درجة معينة من الحوكمة املنسقة. الهدف هو تحقيق أفضل نتيجة 
ممكنة من وجهة نظر املسؤولني عن أداء مؤسسات القطاع العام 

”)بيجاكوفيتش، 2019(.  

تسمح الحوكمة اإلقليمية الكربى باالعرتاف ودمج عدة مقاييس 
االسرتاتيجيات  يف  دمجها  يجب  والتي  الحكم،  وأمناط  وقطاعات 
الرتابية. مثال عىل كيفية ترشيح هذه األفكار يف صنع السياسات 
هو منوذج التنمية اإلقليمية الجديد ملنظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي، »الذي يروج لنهج شامل ومتعدد القطاعات 
والذي ينطلق من القاعدة إىل القمة والقائم عىل املشاركة والقائم 
عىل املكان من أجل التنمية اإلقليمية« )منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي، 2020 د، ص 5(. 

كجزء من هياكل الحوكمة، تعد مشاركة املواطنني واملجتمع أمرًا بالغ 
األهمية لتحقيق مدن ومجتمعات عادلة وشاملة. تعد مشاركة املدن 
واملجتمع، مع الرتكيز عىل إرشاك مجموعات متنوعة من أصحاب 
املصلحة، أحد املبادئ األساسية لخطة العمل هذه، ألنها تتحدث عن 
مفهوم قوي لالستدامة يشمل ثالثة أبعاد حاسمة: البعد االجتامعي 
واالقتصادي والبيئي )الرسن، 2012(. يُنظر هنا إىل البعد االجتامعي 
لالستدامة، الذي تتحدث عنه مشاركة املواطنني عن كثب، عىل أنه 
حجر األساس الذي تقوم عليه االستدامة واملرونة بشكل عام. تهم 
االستدامة واملرونة االجتامعية أيًضا فكرة العدالة واإلدماج ورشعية 

السياسة وقبولها ومالءمتها وقد تُعزز االمتثال. 
عالوة عىل ذلك، يوفر الرتاث الثقايف والهوية املشرتكني للمنطقة 
مرساة قيمة لتعزيز التامسك االجتامعي حول االسرتاتيجيات الرتابية 

التي ترتكز عىل هذه املفاهيم. 
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لتعزيز  االسرتاتيجي  الرتايب  التخطيط  إمكانات  إىل  هذا  يقودنا 
الدميقراطية ومتكني املواطنني من مامرسة حقوقهم والجصول عليها، 

مبا يف ذلك حقهم يف املدينة.

1.3. األهداف الرئيسية

تعزيز مشاركة املجتمع وأصحاب املصلحة يف التخطيط لخلق رؤى 
مشرتكة للمنطقة األورومتوسطية، عىل املستويني الوطني واملحيل. 

2.3. األدوات الرئيسية 

)1( إجراء جرد ملنصات املعرفة. 
)2( إدراج مشاركة املواطنني وإرشاك أصحاب املصلحة يف السياسات 

الحرضية الوطنية واسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة.
)3( تعزيز الحكم الرشيد واملشاركة املجتمعية يف السياسات الحرضية 

الوطنية واسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة.
)4( تصميم أطر عمل الحوكمة )أطر السياسات العابرة لألوطان 
ورشاكات أصحاب املصلحة املتعددين عىل املستويني الوطني واملحيل( 
ملجاالت العمل الرئيسية، مبا يف ذلك العمل املناخي، والعدالة الرتابية، 
والهوية والشكل الحرضيني، والرتاث الثقايف كمورد للتنمية الحرضية 

املستدامة، وإرشاك املجتمع واملشاركة الدميقراطية.
)5( عرض أفضل املامرسات.

)6( إجراء جرد / نظرة عامة ملنصات املعرفة الحالية أو املحاور 
التي تستضيف البيانات املفتوحة عن املدن واألقاليم يف املنطقة 
األورومتوسطية. تنفذه املنصة اإلقليمية لالتحاد من أجل املتوسط 

وشبكة الجامعات والرشكاء. 
)7( أوراش عمل الحوكمة. 

)8( فعاليات ربط العالقات.

3.3. الجهات الفاعلة الرئيسية 

الوزارات الوطنية، واملواطنون املنظَمون، والسلطات املحلية، وشبكة 
الجامعات، واملنصة اإلقليمية لالتحاد من أجل املتوسط، ومركز معرفة 
التحرض املستدام يف البحر األبيض املتوسط، ومجموعة العمل التي 

تركز عىل املواطن.

4.3. مشاريع املساعدة الفنية الجارية ذات الصلة   
برامج ومبادرات املؤسسات املالية الدولية والجهات املانحة وبرامج 
)التعاون   COST إجراءات  مثل:  األورويب،  االتحاد  ومبادرات 
األورويب يف العلوم والتكنولوجيا(، و TAIEX )أداة املساعدة الفنية 
وتبادل املعلومات للمفوضية األوروبية(، والتوأمة، وإجراءات ماري 
سكودوفسكا كوري )MSCA(، والتعاون الثنايئ لالتحاد األورويب.

5.3. أطر العمل املرجعية الرئيسية 

)1( ميثاق الحوكمة متعددة املستويات يف أوروبا )اللجنة األوروبية 
.)2014 ،)CoR( للمناطق

)2( الصفقة الخرضاء األوروبية )املفوضية األوروبية، 2019ف(.
)املفوضية  املياه  بشأن  األورويب  لالتحاد  اإلطاري  التوجيه   )3(

األوروبية، 2003(.
)4( إطار العمل األورويب بشأن الرتاث الثقايف )املفوضية األوروبية، 

2019هـ(. 
)5( استنتاجات املجلس بشأن خطة العمل للثقافة 2022-2019 

)املجلس األورويب، 2018(.
)6( فريق خرباء الدول األعضاء يف االتحاد األورويب املعني بالهندسة 
.)2019 ،ACE-CAE( املعامرية عالية الجودة والبيئة املبنية للجميع

)7( بيان Living-in.eu )املدن األوروبية، 2020(. 
الحكومة اإللكرتونية، مبا يف ذلك  الوزاري بشأن  تالني  )8( إعالن 
مرفقه مع إشارة محددة إىل »مشاركة املدينة« )املفوضية األوروبية، 

2017 د(.  
)9( البيان األورويب بشأن مشاركة املواطنني )املفوضية األوروبية، 

2016 ب(. 
)10( الرتكيز عىل املواطنني يف إطار الرشاكة األوروبية لالبتكار يف 
املدن واملجتمعات الذكية )EIP-SCC(، مبا يف ذلك النهج الذي يركز 
عىل املواطن يف البيانات، وامليزانية التشاركية للمدن واملجتمعات 
الذكية الشاملة )الرشاكة األوروبية لالبتكار يف املدن واملجتمعات 

الذكية، 2018أ(. 
الشبكة األوروبية ملختربات سياسة املدن ومرشوع املدينة   )11(
املتزامنة )الرشاكة األوروبية لالبتكار يف املدن واملجتمعات الذكية، 

2018ب(.
 Civitas مثل  األورويب  االتحاد  من  املمولة  املشاريع   )12(
Destinations و Portis و COREALIS و PortForward و 
PIXEL و Coastal Urban Development من منظور املرونة 

"تعددية املراكز مفهوم أسايس يف عمل فنسنت وإلينور أوسرتوم. يشري املصطلح 
إىل شكل معقد من الحكم مبراكز متعددة لصنع القرار، يعمل كل منها بدرجة 
معينة من االستقاللية )إلينور أوسرتوم، 2005( )فنسنت أوسرتوم وآخرون، 
1961(. غالبًا ما يتم وصف وحدات صنع القرار يف ترتيب الحوكمة املتعدد 
املراكز عىل أنها متداخلة ألنها متداخلة يف مستويات قضائية متعددة )عىل 
سبيل املثال، املحلية والوالئية والوطنية( وتتضمن أيًضا وحدات حوكمة ذات 
القضائية )مكجينيس وأوسرتوم، 2011؛  الواليات  أغراض خاصة تتقاطع مع 
إلينور أوسرتوم، 2005(. يعني هذا التكوين املتعدد املستويات أن ترتيبات 
املراكز قد تكون قادرة عىل تحقيق  التي تظهر خصائص متعددة  الحوكمة 
توازن بني الحكم املركزي والالمركزي بالكامل أو القائم عىل املجتمع )إمربيال، 

1999( ")كاراليل وجرويب، 2019، ص.921(. 

هناك عدد من املزايا ألنظمة الحوكمة املتعددة املراكز من وجهة نظر التخطيط 
االسرتاتيجي، مبا يف ذلك دمج وجهات نظر متعددة تسمح بتقييم أفضل لنقاط 

القوة والضعف والتهديدات والفرص. 

 املربع 9: ما هي الحوكمة املتعدد املراكز؟

بشكل حاسم، قد تزيد الحوكمة املتعددة املراكز، إذا متت إدارتها بشكل جيد، 
من إمكانية تحقيق نتائج عادلة، خاصة إذا تم متثيل الفئات الضعيفة أيًضا 
وتم االعرتاف مبصالحها. قد تعزز الحوكمة املتعددة املراكز أيًضا "القدرة عىل 
التكيف، وتوفري التوافق املؤسيس الجيد، وتخفيف املخاطر عىل حساب الجهات 
الفاعلة واملؤسسات الزائدة عن الحاجة" )كاراليل وجرويب، 2019، ص. 921(. 
باختصار، تعد الحوكمة املتعددة املراكز أداة مرغوبة لتصميم وتنفيذ وإدارة 

اسرتاتيجيات التنمية اإلقليمية املكانية. 

ولكن يجب أن تتكامل الحوكمة املتعددة املراكز وأن تكملها أنواع أخرى من 
الحوكمة، اعتامًدا عىل سياق املرشوع ونوعه. يف الواقع، تعترب الحوكمة الهرمية 
)التكامل الرأيس من خالل القواعد واللوائح( وحوكمة السوق )طرق السوق 
الحساسة للتوجيه واإلدارة( رضورية أيًضا يف عمليات اإلدارة والتخطيط والتصميم 
اإلقليمية. إن أمناط الحكم هذه متكاملة ويجب تنسيقها. التنسيق أمر حاسم 

لنجاح عمليات الحوكمة املعقدة. 

.)CUTLER(
املدينة يف  التشاريك عىل مستوى  التطوير الحرضي  برنامج   )13(

مرص )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 2020 ب(.
)14( النهج اإلقليمي ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
ألهداف التنمية املستدامة )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي، 2020 د(.

6.3. اإلطار الزمني: متوسط إىل طويل األمد 

7.3. اإلجراءات املقرتحة والقامئة اإلرشادية للمنفذين

)1( إجراء جرد / نظرة عامة عىل منصات املعرفة الحالية أو املحاور 
التي تستضيف البيانات املفتوحة حول املدن واألقاليم يف املنطقة 
األورومتوسطية. تنفذه املنصة اإلقليمية لالتحاد من أجل املتوسط 

وشبكة الجامعات والرشكاء. 
)2( تحديد أدوات وآليات املشاركة / اإلرشاك عرب املنطقة. سيتم 
واملنصة  الجامعات  وشبكة  الوطنية  الوزارات  قبل  من  تنفيذها 
اإلقليمية لالتحاد من أجل املتوسط ومركز معرفة التحرض املستدام 
يف البحر األبيض املتوسط ومركز األبحاث املشرتك )JRC( والرشكاء.
)3( إنشاء »مؤرش مشاركة املواطنني« عرب املدن يف املنطقة، بناًء عىل 
مؤرش الحياة األفضل ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )املشاركة 
أ( ومؤرش  والتنمية، 2019  االقتصادي  التعاون  )منظمة  املدنية( 
املشاركة املدنية لوحدة املعلومات االقتصادية )وحدة االستخبارات 
االقتصادية، 2018(، وترقية حدود مشاركة املواطنني. سيتم تنفيذها 
من قبل الوزارات الوطنية، وشبكة الجامعات، واملنصة اإلقليمية 
لالتحاد من أجل املتوسط، ومركز معرفة التحرض املستدام يف البحر 

األبيض املتوسط، ومركز األبحاث املشرتكة، والرشكاء.
)4( إنشاء قامئة بأفضل املامرسات يف إرشاك املواطنني وأصحاب 
املصلحة. سيتم تنفيذها من قبل الوزارات الوطنية، وشبكة الجامعات، 
واملنصة اإلقليمية لالتحاد من أجل املتوسط، ومركز معرفة التحرض 
املستدام يف البحر األبيض املتوسط، ومركز األبحاث املشرتكة، والرشكاء.

)5( التحليل باملقارنة )مبا يف ذلك تحديد السياق( لنامذج إدارة 
التخطيط الرتايب عرب املنطقة، من طرف شبكة الجامعات، يف إطار 

اإلجراء 2: تكوين وتعزيز القدرات.
)6( أوراش عمل حول الحوكمة والتعلم املؤسيس، يف إطار اإلجراء 

2: تكوين وتعزيز القدرات، بقيادة شبكة الجامعات والرشكاء.
)7( اجتامع )اجتامعات( العصف الذهني حول إنشاء مركز معارف 
البحر األبيض املتوسط للتحرض املستدام، يف إطار اإلجراء 2: تكوين 

وتعزيز القدرات، بقيادة شبكة الجامعات والرشكاء.
)8( اجتامع )اجتامعات( العصف الذهني حول إنشاء مركز معرفة 
للرتاث املتوسطي، يف إطار اإلجراء 2: تكوين وتعزيز القدرات، بقيادة 

اليونسكو وشبكة الجامعات والرشكاء.
املدن  يف  اإلجراءات  يف  املحلية  املجتمعات  إلرشاك  منصات   )9(

التاريخية واملراكز الحرضية، مبا يف ذلك املواقع املدرجة يف قامئة 
الرتاث العاملي لليونسكو، يف إطار اإلجراء 2: تكوين وتعزيز القدرات، 
األورومتوسطية  واملحلية  اإلقليمية  والجمعية  اليونسكو،  بقيادة 

وشبكة الجامعات والرشكاء.

8.3. منوذج للتنفيذ

مؤرش الحياة األفضل ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )املشاركة 
أ( ومؤرش  والتنمية، 2019  االقتصادي  التعاون  )منظمة  املدنية( 
املشاركة املدنية لوحدة املعلومات االقتصادية )وحدة االستخبارات 
.)2019، CCC( اتفاقية املواطنني بشأن املناخ ،)االقتصادية، 2018

9.3. معايري النجاح

)1( إصدار ملحة عامة عن منصات املعرفة الحالية أو املحاور التي 
تستضيف البيانات املفتوحة عن املدن واألقاليم يف املنطقة. 

)2( إرشاك املجتمعات املحلية جيٌل يف األعامل واملشاريع يف املنطقة. 
كل  وتحديثه  واملواطن  املجتمع  مشاركة  عن  تقرير  إصدار  يتم 

خمس سنوات. 
)3( يتم إجراء تحليل باملقارنة لوجود ونوعية وفعالية أدوات مشاركة 

املواطنني يف جميع أنحاء املنطقة. 
)4( يتم إنشاء »مؤرش مشاركة املواطنني« وتحديثه كل خمس سنوات.

)5( يتم نرش قامئة محدثة ألفضل مامرسات الحوكمة عرب املنطقة 
كل خمس سنوات.

)6( يتم نرش وتحديث تقرير عن مناذج حوكمة التخطيط الرتايب يف 
املنطقة كل خمس سنوات. 

)7( تنظم شبكة الجامعات عددا من أوراش العمل حول الحوكمة 
والتعلم املؤسيس. 

)8( يتم توقيع مذكرة تفاهم إلنشاء مركز معارف التحرض املستدام 
يف البحر األبيض املتوسط. )هذا إجراء مشرتك مع اإلجراء 2(.

)9( يتم توقيع مذكرة تفاهم إلنشاء مركز معرفة للرتاث املتوسطي. 
)هذا إجراء مشرتك مع اإلجراء 2(.

املحيل  املجتمع  أدلة عىل مشاركة  بتوثيق  اليونسكو  تقوم   )10(
يف عدد من املدن التاريخية واملراكز الحرضية، ويتم نرش تقرير 

وتحديثه كل خمس سنوات. 

"كان عامل االجتامع والفيلسوف الفرنيس هرني لوفيفر هو الذي صاغ يف عام 
1968 عبارة" الحق يف املدينة ")Le droit à la ville( )ليفيفر، 1968، 1996؛ 
ف. أوسرتوم، تييبوت، ووارين، 1961(. هذا الحق، بالنسبة إىل لوفيفر ، له بعد 
أكرث تجريدية وأكرث واقعية أو ملموسة يف آن واحد. البعد املجرد هو الحق يف 
أن تكون جزًءا من املدينة، أي الحق يف االنتامء والحق يف املشاركة يف إنتاج 
املساحات الحرضية التي أنشأها سكان املدينة، أو بعبارة أخرى: "الحق يف عدم 
االغرتاب عن فضاءات الحياة اليومية" )ميتشل وفيالنويفا، 2010، ص 667(. 
البعد الحقيقي هو مطالبة ملموسة بالحقوق االجتامعية والسياسية واالقتصادية 
املتكاملة، والحق يف التعليم والعمل والصحة والرتفيه والسكن يف سياق حرضي 

املربع 10: الحق يف املدينة

يساهم يف تنمية الناس والفضاء بدالً من تدمري أو استغالل الناس والفضاء: 
الحق يف املدينة "مثل رصخة ومطلب" و "ال ميكن صياغته إال كحق متحول 
ومتجدد يف الحياة الحرضية" )ليفيفر، 1996، ص 158(." )ألبريز وجيب، 2014(.

الحًقا، أعاد ديفيد هاريف تعريف الحق يف املدينة كقوة لتشكيل البيئة املعيشية 
للناس وفًقا لرغباتهم ومتنياتهم: "املطالبة بالحق يف املدينة باملعنى الذي أعنيه 
والطرق  التحرض،  عمليات  التشكيل عىل  سلطة  من  بنوع  املطالبة  هو  هنا 
التي يتم بها بناء مدننا وإعادة بنائها، والقيام بذلك بطريقة أساسية و طريقة 

جذرية" )هاريف، 2008(. 
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4.4. اإلجــراء 4: الربــط 
والحاميــة

لتعزيز مفهوم وتنفيذ البنى التحتية الحرضية وشبه الحرضية التي 
تدعم التكامل عرب الحدود يف جميع أنحاء املنطقة. لتحسني قابلية 
التشغيل البيني للبنية التحتية يف املنطقة لتحسني االتصال ولتحسني 

املرونة يف حالة الكوارث الطبيعية أو النزاعات. 

التكامل هو عملية التفاعل الرتايب واالقتصادي والبيئي واالجتامعي 
الفرعية واملدن لتحقيق رؤى  الدول واملناطق  الذي تتعاون فيه 
مشرتكة للمستقبل. ميكن أن يحدث التكامل من خالل املؤسسات 
والقواعد املشرتكة )اإلجراء 1: تنسيق وتعزيز التامسك(، تنسيق 

الجهود ومشاركة عمليات صنع القرار. 

يدعم التكامل يف خطة العمل قابلية التشغيل البيني لألنظمة الحيوية 
يف املنطقة، ال سيام للحفاظ عىل عمل الوظائف األساسية يف حالة 
الكوارث الطبيعية أو البرشية مبا يتامىش مع إطار »سنداي« للحد 
من مخاطر الكوارث 2015-2030 )مكتب األمم املتحدة للحد من 
مخاطر الكوارث، 2020(، مع تسهيل التكامل املادي لدول املنطقة. 
ترتبط قابلية التشغيل البيني لألنظمة األساسية يف املناطق الحرضية 
الوظيفية بقضايا االتصال اإلقليمي )اللجنة االقتصادية واالجتامعية 
آلسيا واملحيط الهادئ التابعة لألمم املتحدة، 2014(، والعمل املناخي، 
واالنتقال الطاقي، وخدمات األنظمة البيئية )FABIS، 2018(، وإدارة 
موارد املياه املستدامة )لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية 
املتحدة  األمم  لجنة  زريبي وآخرون، 2020؛  آسيا، 2019؛  لغرب 
املعنية باملوارد املائية، 2020أ؛ اليونسكو، 2021(، إجراءات مكافحة 
التصحر، واالستجابات الوبائية، والحد من مخاطر الكوارث، وأمتتة 
املوانئ، وحركة البيانات، والحدود الدولية وإدارة املوارد البحرية 
والساحلية، واملزيد )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2021(. 

تتضمن خطة العمل هذه أيًضا االعتامد عىل الذات واألمن فيام 
يتعلق بالبيئة املبنية، مبا يف ذلك أمن اإلسكان )أو استقرار اإلسكان( 

يف خطة عمل اإلسكان لالتحاد من أجل املتوسط. 

باإلضافة إىل ذلك، يُنظر إىل مدن املوانئ عىل أنها العقد الرئيسية 
يف املشاهد املرتبطة للتنقل واإلنتاج والتبادل التي تصل إىل عمق 
املناطق النائية للبلدان املعنية، وتشكل »مشاهد املدينة الساحلية«.  

»تعرب تدفقات السلع واألشخاص واألفكار املتعلقة بامليناء الحدود 
قوية  حوكمة  بدون  وغامضة  معقدة  أقاليم  وتخلق  املؤسسية 
األسواق  ترتك  تخطيطية.  وإرشادات  قانونية  وأنظمة  ومتداعمة 
متعددة املقاييس وسالسل القيمة العاملية بصامتها عىل فضاءات 
امليناء، وعىل املناطق الحرضية والريفية املجاورة. أصحاب املصلحة يف 
هذه املجاالت متعددون ويسعون لتحقيق أهداف ووظائف مختلفة. 
يتصارع السياسيون واملخططون والباحثون مع الحاجة إىل تقديم 
إرشادات للتنمية الرتابية واملؤسسية للتعامل مع التجزئة والتحول 
املستمر ألرايض املدينة الساحلية املمتدة، وأنظمة الحوكمة املتداخلة 
واالئتالفات املرنة للجهات الفاعلة يف مواقع السلطة املختلفة. مع 
الجهات  زاد عدد  أنشأتها،  التي  املدن  مناطق  املوانئ خارج  منو 
الفاعلة يف الحوكمة التي لها رأي يف تطوير املوانئ »)هني، 2019(.

التجارة، والبنية التحتية )النقل، والتمدن، والطاقة، واملياه، وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، وما إىل ذلك(، والرتاث الثقايف والطبيعي، 
والوجهات السياحة هي طرق لتكامل وتعزيز الروابط بني البلدان 

يف املنطقة.

1.4. األهداف الرئيسية 
 

)1( التعرف عىل خصوصيات أرايض البحر األبيض املتوسط ومعالجتها 
الوظائف  لفهم  االسرتاتيجية  اإلقليمية  التشخيصات  باستخدام 

اإلقليمية والضعف واإلمكانات. 
)2( تعزيز ودعم البنية التحتية الحرضية وشبه الحرضية والتدخالت 
الرتابية التي تدمج البلدان يف جميع أنحاء املنطقة، مع الرتكيز عىل 
اإلدارة املستدامة للموارد املشرتكة )مبا يف ذلك البحر األبيض املتوسط 
وخدمات النظام اإليكولوجي(، والتجارة والتنقل حول مفهوم مشاهد 
املدينة الساحلية و قابلية التشغيل البيني للمنطقة، مع معالجة 

القضايا ذات االهتامم املشرتك. 
املعارف  وتبادل  للحدود،  العابر  والتنسيق  التعاون  تعزيز   )3(
يتعلق  فيام  والوطنية  املحلية  التخطيط  سلطات  بني  الطوعي 
واملوارد  التحتية  للبنى  املستدامة  واإلدارة  والتصميم  بالتخطيط 

اإلقليمية الرئيسية.

)4( تعزيز التفكري االسرتاتيجي اإلقليمي الشامل والحوكمة اإلقليمية 
الشاملة للبنية التحتية الحيوية. )مشرتك مع اإلجراء 3(.

)5( تزويد املدن البوابة )املجهزة مبيناء أو مطار( واملدن املشاركة 
يف التجارة العاملية بالقدرة عىل تحمل االضطرابات والتهديدات.

)6( توطيد الروابط بني املناطق الحرضية واملدن املحيطة التي من 
املحتمل أن تدعمها وتعزز قدرتها عىل الصمود يف حالة األزمات 

االقتصادية أو االجتامعية أو البيئية.
)7( دمج الرتاث املبني يف خطط الحد من الكوارث وضامن وضع 
خطط للحد من مخاطر الكوارث للرتاث العمراين، وال سيام املواقع 

املدرجة يف قامئة اليونسكو للرتاث العاملي.

2.4. األدوات الرئيسية

ومهارات  وأدوات  الحية  واملختربات  الرقمية  االبتكار  مراكز   )1(
والتصدي  املناخ  تغري  ملكافحة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
ألحداث الطقس الحادة، باالعتامد عىل البيانات واملنصات الحرضية.

املدن  تنمية  واسرتاتيجيات  الوطنية  الحرضية  السياسات   )2(
املتكاملة التي تضم أحكاًما للبنية التحتية الحرضية وشبه الحرضية 
والتدخالت الرتابية التي تدمج البلدان يف جميع أنحاء املنطقة، مع 
معالجة القضايا ذات االهتامم املشرتك، مثل أزمة املناخ وقلة املاء.

)3( السياسات الحرضية الوطنية واسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة 
التي تسلط الضوء عىل الُعقد الحرضية )حيث ترتبط البنية التحتية 
للنقل، مثل املوانئ مبا يف ذلك محطات الركاب واملطارات ومحطات 
السكك الحديدية واملنصات اللوجستية ومحطات الشحن الواقعة 
يف املناطق الحرضية وحولها، بأجزاء أخرى من تلك البنية التحتية 
ومع البنية التحتية لحركة املرور اإلقليمية واملحلية( والقطاعات 
العابرة للحدود )التي تضمن استمرارية املشاريع ذات االهتامم 
املشرتك بني أقرب نقطة اتصال حرضية عىل جانبي حدود دولتني 
عضوين يف االتحاد من أجل املتوسط أو بني دولة عضو يف االتحاد 
من أجل املتوسط ودولة مجاورة(، وال سيام تلك املحددة يف الخريطة 
النقل  لشبكة  متبادل  بشكل  عليها  املتفق  املستقبلية  اإلرشادية 
العابرة للبحر األبيض املتوسط )TMN-T( وصلتها بشبكة النقل 
العابرة ألوروبا )TEN-T( )املفوضية األوروبية، 2015 ب؛ منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية، 2021(.
)4( الرشاكات املتعلقة باملياه لتحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية 
املستدامة يف املناطق الحرضية، مبا يف ذلك تعزيز درجة تنفيذ اإلدارة 

املتكاملة ملوارد املياه )املؤرش 6.5.1(، وتسهيل الشحن التجاري.
)5( الرؤى اإلقليمية الشاملة املوضحة يف مختربات السياسات الدولية.

)6( مختربات السياسات )مثل مخترب السياسات الذي تنظمه شبكة 
املعرفة الحرضية األوروبية )EUKN( يف مدن املوانئ(. 

)7( مختربات التصميم والسياسات اإلقليمية والحرضية التي تعالج 
تكامل املناطق الحرضية الكبرية مع املناطق املحيطة بها، مع معالجة 
تغري املناخ وإدارة األرايض الزراعية واإلدارة املستدامة ملوارد املياه.

)8( أنشطة مشرتكة مع كريس اليونسكو بشأن املياه والثقافة واملشاهد 
الطبيعية الحرضية التاريخية، بهدف زيادة القدرة عىل دمج الرتاث 

املبني يف خطط الحد من مخاطر الكوارث.

3.4. الجهات الفاعلة الرئيسية

يف  الرئيسية  والجامعات  املحلية،  والسلطات  الوطنية،  السلطات 
املنطقة، واالتحاد من أجل املتوسط، واملفوضية األوروبية، ومنظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية، ووكاالت األمم املتحدة، والبنك الدويل، 
املصلحة  املانحة، وأصحاب  والجهات  الدولية  املالية  واملؤسسات 
اإلقليميني اآلخرين، مثل مؤسسة فورد ووكالة التعاون الدويل يف 

.)VNG International( اتحاد بلديات هولندا

4.4. مشاريع املساعدة الفنية الجارية ذات الصلة

برامج ومبادرات املؤسسات املالية الدولية والجهات املانحة وبرامج 
)التعاون   COST إجراءات  مثل:  األورويب،  االتحاد  ومبادرات 
األورويب يف العلوم والتكنولوجيا( و TAIEX )أداة املساعدة الفنية 
وتبادل املعلومات للمفوضية األوروبية(، والتوأمة، وإراسموس+، 
وإجراءات ماري سكودوفسكا كوري )MSCA(، وامليثاق العاملي 
لرؤساء البلديات، ومرشوع العمل من أجل املناخ يف جنوب املتوسط 

 .)Clima-Med(

5.4. أطر العمل املرجعية الرئيسية

سياسة  املتوسط،  أجل  من  لالتحاد  اإلقليمي  النقل  عمل  خطة 
التامسك )اسرتاتيجية االتحاد األورويب لتعزيز ودعم »التنمية الشاملة 

املتجانسة« للدول األعضاء واملناطق، املادة 174 من معاهدة عمل 
االتحاد األورويب TFUE(. عالوة عىل ذلك: الصفقة الخرضاء األوروبية، 
الثقايف،  الرتاث  بشأن  للعمل  األورويب  اإلطار  املياه،  إدارة  توجيه 
استنتاجات املجلس بشأن خطة العمل للثقافة 2019-2022، فريق 
خرباء الدول األعضاء يف االتحاد األورويب بشأن الهندسة املعامرية 
عالية الجودة والبيئة املبنية للجميع، جدول األعامل الحرضي لالتحاد 
من أجل املتوسط، األجندة الحرضية لالتحاد األورويب، خطة عمل 
 2020 األوروبية،  )املفوضية  األورويب  لالتحاد  الدائري  االقتصاد 
 2030 لعام  األورويب  لالتحاد  البيولوجي  التنوع  اسرتاتيجية  ب(، 
)املفوضية األوروبية، 2020 د(، اسرتاتيجية شاملة لالتحاد األورويب 
مع إفريقيا )املفوضية األوروبية، 2020ف(، والرشاكة املتجددة مع 
الجوار الجنويب - أجندة جديدة للبحر األبيض املتوسط )املفوضية 

األوروبية، 2020ف((.

6.4. اإلطار الزمني: طويل األمد )املربع 11(.

7.4. اإلجراءات املقرتحة والقامئة اإلرشادية للمنفذين

)1( تحديد تأثري تغري املناخ عىل السواحل واملدن الساحلية )املوانئ( 
من خالل ارتفاع مستوى سطح البحر ويف املدن النائية من خالل 
الجفاف والفيضانات والتغيريات املائية والبيئية األخرى، وتعزيز 
يتم  املناخ.  التي يسببها  الساحلية  الكوارث  القدرة عىل مواجهة 

تنفيذها من قبل الوزارات القومية وشبكة الجامعات والرشكاء.
الحرضية  السياسات  للحدود يف  العابر  التعاون  )2( دمج أحكام 
الوطنية. ستنفذها الوزارات الوطنية مبساعدة من االتحاد من أجل 

املتوسط وشبكة الجامعات والرشكاء.
يف  ]مدمجة  اإلقليمي  البيني  التشغيل  اسرتاتيجيات  تطوير   )3(
السياسات الحرضية الوطنية[. ستنفذها الوزارات الوطنية مبساعدة 

من االتحاد من أجل املتوسط وشبكة الجامعات والرشكاء.
)4( إدراجها يف السياسات الحرضية الوطنية واسرتاتيجيات تنمية 

 40 قبل  أي   ،1975 عام  يف  إال  األورويب  لالتحاد  اإلقليمية  السياسة  تبدأ  مل 
عاًما، بقرار من املجلس عىل أساس املادة 235 من معاهدة روما )املجموعة 
االقتصادية األوروبية(. ومنذ ذلك الحني، كان الهدف من السياسة اإلقليمية 
هو املساهمة يف "معالجة أهم االختالالت اإلقليمية يف املجموعة األوروبية". 
تم إنشاء صندوق التنمية اإلقليمية األوروبية )ERDF( لهذا الغرض. ال يزال 
البعد الجغرايف يلعب دوًرا ثانويًا واضًحا يف هذه السياسة اإلقليمية. القانون 
األورويب املوحد )SEA(، الذي دخل حيز التنفيذ يف 1 يوليو 1987، عزز هدف 
السياسة اإلقليمية. تعترب املواد 130 )أ - هـ( من معاهدة املجموعة األوروبية 
ذات أهمية خاصة للسياسة اإلقليمية. يف الفقرة 2، يستخدم نص املادة 130 أ 
الصياغة املوجودة يف ديباجة معاهدة املجموعة األوروبية، مام يضيف هدفًا 
جغرافيًا خاًصا إىل الهدف الخاص بالفقرة األوىل: "عىل وجه الخصوص، يجب 
مختلف  يف  التنمية  مستويات  بني  الفوارق  تقليل  إىل  املجموعة  تهدف  أن 
 )TEU( املناطق وتقلل تخلف املناطق األقل رعاية." معاهدة االتحاد األورويب
املوقعة يف 7 فرباير 1992 يف ماسرتيخت تأخذ هذه الخطوة إىل األمام. من بني 
أمور أخرى، يف املادة 130 د املعاد صياغتها من معاهدة املجموعة األوروبية، 
تنص بشكل خاص عىل إنشاء "صندوق متاسك" يتم من خالله توفري التمويل 
للمشاريع يف البيئة والشبكات عرب أوروبا يف مجال البنية التحتية للنقل. تحدد 
معاهدة ماسرتيخت لالتحاد األورويب بوضوح اتجاهات جديدة لسياسة التنمية 

املكانية األوروبية يف عدة مجاالت: 
يف 	  األورويب  الربملان  قبل  من  الدميقراطية  الرقابة  زيادة 

شكل حق النقض يف إنشاء الصندوق الهيكيل )املادة 130 د من معاهدة 
املجموعة األوروبية(؛ 

املربع 11: من السياسة اإلقليمية األوروبية إىل سياسة التنمية الرتابية 
إدخال مبدأ التبعية املعمول به بشكل عام )املادة 3 ب 	 

من معاهدة املجموعة األوروبية(؛ 
إنشاء "لجنة املناطق )CoR(" كهيئة إقليمية "تتكون من 	 

ممثلني عن الهيئات اإلقليمية واملحلية" )املادة 198 أ-ج من معاهدة 
املجموعة األوروبية(. 

باإلضافة إىل ذلك، احتوت هذه املعاهدة عىل لوائح عامة بشأن التطور الجغرايف 
التامسك  "تعزيز  و  داخلية"  بال حدود  منطقة  "بإنشاء  يتعلق  فيام  لالتحاد 
االقتصادي واالجتامعي"، عىل أن تتبلور يف أهداف وتدابري التطوير الرتايب التالية: 

تقليل الفوارق بني مستويات التنمية يف املناطق )املادة 	 
130 أ من معاهدة املجموعة األوروبية(؛ 

تطوير شبكات عرب أوروبا )املادة 129 ب §1 من معاهدة 	 
املجموعة األوروبية(؛ 

)املادة 	  جودتها  وتحسني  وحاميتها  البيئة  عىل  الحفاظ 
1/130، معاهدة املجموعة األوروبية(؛ 

االستخدام الرشيد والعقالين للموارد الطبيعية )املادة 130 	 
و الفقرة 1 من معاهدة املجموعة األوروبية(؛ 

احرتام التنوع الوطني واإلقليمي )املادة 128، الفقرة 1، 	 
معاهدة املجموعة األوروبية(. 

مكنت هذه األحكام القضائية للمعاهدة االتحاد من أن يكون أكرث نشاطًا يف 
السياسة اإلقليمية، عىل الرغم من أن معاهدة ماسرتيخت نفسها مل تنص عىل أي 
سلطة مستقلة يف سياسة التنمية الرتابية.  )جيلريمو رامرييز ونيكولوف، 2015(
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للحدود،  العابرة  والقطاعات  الحرضية  والُعقد  املتكاملة  املدن 
املتفق  املستقبلية  الخريطة اإلرشادية  وال سيام تلك املحددة يف 
عليها بشكل متبادل لشبكة النقل العابر للبحر األبيض املتوسط 
 .)TEN-T( ألوروبا  العابر  النقل  بشبكة  وصلتها   )TMN-T(
ستنفذها الوزارات الوطنية املسؤولة عن التنمية الحرضية، بالتنسيق 
مع الوزارات الوطنية املسؤولة عن ربط النقل، وشبكة الجامعات، 
واملنصة اإلقليمية لالتحاد من أجل املتوسط بشأن التنمية الحرضية 
املستدامة، بالتنسيق مع املنصة اإلقليمية لالتحاد من أجل املتوسط 

بشأن ربط النقل، والرشكاء.
)5( تحديد املخاطر الجغرافية الساحلية يف املدن الساحلية )املوانئ( 
لتعزيز مقاومة الكوارث الجغرافية الساحلية. يتم تنفيذها من قبل 

الوزارات القومية وشبكة الجامعات والرشكاء.
تتناول تكامل  السياسة والتصميم الحرضي  )6( تنظيم مختربات 
املناطق الحرضية الكبرية مع املناطق املحيطة بها، مع معالجة تغري 
املناخ وإدارة األرايض الزراعية واإلدارة املستدامة ملوارد املياه. يتم 

تنفيذها من قبل الوزارات القومية وشبكة الجامعات والرشكاء.
)7( القيام بأنشطة بناء القدرات التي تهدف إىل زيادة القدرة عىل 
دمج الرتاث املبني يف خطط الحد من مخاطر الكوارث. ستنفذها 

اليونسكو ورشكاؤها.
 .Interreg Europe :8.4. منوذج للتنفيذ

يساعد Interreg Europe الحكومات اإلقليمية واملحلية يف جميع 
أنحاء أوروبا عىل تطوير وتقديم سياسة أفضل، من خالل خلق 
بيئة وفرص ملشاركة الحلول والتعلم. إنه يضمن أن يكون لجهود 
االستثامر واالبتكار والتنفيذ الحكومية تأثري متكامل ومستدام عىل 
األشخاص واألماكن )صندوق التنمية اإلقليمية األوروبية، 2019(. 
تواصل االتحاد األورويب بشأن »تعزيز النمو والتامسك يف املناطق 

الحدودية لالتحاد األورويب« )املفوضية األوروبية، 2017 أ(.

9.4. معايري النجاح

)1( نرش تقرير مقاِرن عن تأثري تغري املناخ عىل السواحل واملدن 
الساحلية )املوانئ( وعىل املدن النائية بسبب الجفاف والفيضانات 

والتغيريات املائية / البيئية األخرى.     
)2( يُنرش تقرير عن القدرة عىل الصمود يف مواجهة آثار تغري املناخ 
عىل السواحل واملدن الساحلية )املوانئ( كل 3 سنوات، بناًء عىل 
العمل الذي أنجزته بالفعل منظمة خرباء البحر األبيض املتوسط 

حول املناخ والتغري البيئي.  
)3( يتم دمج أحكام التعاون العابر للحدود يف السياسات الحرضية 
التي  الرتابية  التحتية والتدخالت  البنية  الوطنية، مع الرتكيز عىل 
معالجة  مع  املنطقة،  أنحاء  جميع  يف  البلدان  دمج  عىل  تساعد 

القضايا ذات االهتامم املشرتك. 
)4( يتم تحديد الُعقد الحرضية املدمجة يف ممرات شبكة النقل 
العابرة للبحر األبيض املتوسط )TMN-T( يف السياسات الحرضية 
الوطنية واسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة كعنرص مكون لشبكة 
النقل العابرة للبحر األبيض املتوسط )TMN-T( واتصالها بشبكة 
النقل العابرة ألوروبا )TEN-T( لتعزيز تكامل الشبكة يف الظروف 

الحرضية مثل البنية الرتابية واالقتصاد والتنمية اإلقليمية. 
)5( السياسات الحرضية الوطنية التي تثبت وجود اسرتاتيجيات 
السياسة  كفاية  تقرير حول  نرش  يتم  اإلقليمي.  البيني  التشغيل 
الحرضية الوطنية السرتاتيجيات التشغيل البيني كل 3 إىل 5 سنوات.

)6( يتم تحديد املخاطر الجغرافية الساحلية يف املدن الساحلية 
)املوانئ( ويتم نرش تقرير كل 5 سنوات. 

)7( يتم نرش تقرير عن القدرة عىل الصمود أمام الكوارث الجغرافية 
كل 3 سنوات. 

)8( يتم تنظيم عدد كبري من مختربات التصميم والسياسات الحرضية 
التي تعالج تكامل املناطق الحرضية الكبرية مع املناطق املحيطة بها. 
)9( يتم رسم خرائط الرتاث العمراين يف املنطقة األورومتوسطية 

خطط  وضع  ويتم  الجغرافية،  املخاطر  حيث  من  وتحليلها 
واسرتاتيجيات إلدارة مخاطر الكوارث.

)10( تنظم اليونسكو ورشكاؤها عدًدا كبريًا من أنشطة بناء القدرات 
التي تهدف إىل زيادة القدرة عىل دمج الرتاث املبني يف خطط الحد 

من مخاطر الكوارث.

5.4. اإلجراء 5: التنفيذ 
واإلدارة

تعزيز تصميم املشاريع االسرتاتيجية التكاملية للمدن يف املنطقة 
األورومتوسطية يف مجموعة من محاور التدخل املواضيعية. تنفيذ 

أطر العمل املشرتكة إلدارة املشاريع. 

يحدد هذا اإلجراء املجاالت الرئيسية لتنفيذ املشاريع االسرتاتيجية 
املصلحة  أصحاب  من  األولوي  االهتامم  تتطلب  التي  املتكاملة 

املشاركني يف تحقيق التنمية اإلقليمية املتكاملة.

تعد التنمية اإلقليمية والحرضية املتكاملة أمرًا بالغ األهمية ملواجهة 
التحديات املرتابطة التي تواجهها املجتمعات املعارصة، ولتحقيق 
التنمية  أهداف  من   11 الهدف  إن  املستدامة.  التنمية  أهداف 
املستدامة واألجندة الحرضية الجديدة يعرتف بوجود عالقة مشرتكة 
بني التحرض والتنمية املستدامني، لكن رسعة التغيري وشدته، وطبيعة 
األزمات املنهجية املتزايدة باستمرار، تتطلب اتخاذ إجراءات جامعية 
حاسمة وتنسيًقا متزايًدا. إن تكاليف عدم التدخل باهظة، ولكن 
الحاالت الطارئة القامئة يف الوقت الحارض قد تجاوزت التخطيط 
ملستقبل مستدام. بعبارة أخرى، يجب استبدال عملية صنع السياسات 

املفاِجئة برؤية متكاملة وإسرتاتيجية. 

يعد حوض البحر األبيض املتوسط من أبرز النقاط الساخنة لتغري 
املناخ والبيئة يف العامل. وفًقا لشبكة خرباء البحر األبيض املتوسط 
حول املناخ والتغري البيئي )خرباء البحر األبيض املتوسط حول املناخ 
والتغري البيئي، 2020a ،2019(، ترتفع درجة حرارة منطقة البحر 
األبيض املتوسط بنسبة 20 يف املائة أرسع من املتوسط العاملي، 
وسرتتفع درجة الحرارة اإلقليمية مبقدار 2.2 درجة مئوية بحلول 
عام 2040 إذا استمرت التوجهات الحالية. متوسط درجات الحرارة 
السنوية عىل اليابسة والبحر عرب حوض البحر األبيض املتوسط هي 
أعىل بالفعل مبقدار 1.5 درجة مئوية عام كانت عليه خالل فرتات 
ما قبل الثورة الصناعية ومن املتوقع أن ترتفع أكرث من 3.8 درجة 
مئوية إىل 6.5 درجة مئوية حتى عام 2100. إن حجم تغري املناخ يف 
املنطقة لديه القدرة عىل إحداث اضطراب كاريث يف الحياة واالقتصاد 
يف املنطقة. من املتوقع أن ينخفض توافر املياه العذبة بنسبة تصل 
إىل 15 يف املائة )أحد أكرب االنخفاضات يف العامل(. قد يتجاوز ارتفاع 
مستوى سطح البحر مرتًا واحًدا بحلول عام 2100، مام يؤثر عىل 
ثلث سكان املنطقة. تقع نصف املدن العاملية العرشين التي يُرجح 
أن تعاين أكرث من غريها من ارتفاع مستوى سطح البحر يف منطقة 
 .)2019 األوروبية،  االقتصادية  )املنطقة  املتوسط  األبيض  البحر 
إىل مخاطر  الحر  ومدة موجات  وترية وشدة  الزيادات يف  تؤدي 
صحية كبرية للسكان املعرضني للخطر، ال سيام يف املدن. يجب أن 
تتامىش االستجابة اإلقليمية لتلك التحديات مع الصفقة األوروبية 
الخرضاء )املفوضية األوروبية، 2019ف(، والتي ستشكل ليس فقط 
اإلجراءات الداخلية لالتحاد األورويب عىل مدار الثالثني عاًما القادمة 
ولكن أيًضا إجراءاته الدولية من خالل دبلوماسية الصفقة الخرضاء 

)املفوضية األوروبية، 2019ف(. 

رؤى  لتحقيق  ملموسة  أدوات  هي  املتكاملة  الرتابية  التدخالت 
مشرتكة للمستقبل املرغوب فيه. لكن يجب أن تكون التدخالت 
واملشاريع الرتابية جزًءا من االسرتاتيجيات اإلقليمية املتكاملة التي 
تضم قطاعات ومقاييس مختلفة لتحقيق نتائج متامسكة ومستدامة 
)انظر اإلجراءات 1، 2، 3، 4(. عند القيام بذلك، تصبح التدخالت 
الرتابية عبارة عن مشاريع متكاملة إسرتاتيجية، مع مجموعة متنوعة 
من اآلثار العرضية اإليجابية للمدن واملناطق املدنية، مام يحفز 

ويرسع التحول الحرضي املستدام واملرن.

وبهذا املعنى، تتطلب التدخالت الرتابية االسرتاتيجية إدارة سليمة 
للعمليات واالستثامرات اإلقليمية املتكاملة )ITI( تنسق إجراءات 
أصحاب املصلحة من املجتمع املدين والقطاع العام والقطاع الخاص، 
التمويل  املقصودة، وترشف عىل  املقصودة وغري  آثارها  وتراقب 
وتضمن املساءلة ابتداًء من التصور إىل غاية التنفيذ. يجب أن تساعد 
هذه األدوات السلطات املحلية أو اإلقليمية أو الوطنية عىل دمج 
املختلفة،  والقطاعات  التدخل  األولويات من مختلف مستويات 

والجمع بني التمويل السرتاتيجية التنمية اإلقليمية. 

حيث  األهمية،  بنفس  هي  املدينة  لبناء  الدميقراطية  اإلمكانات 
يطمح املواطنون إىل املشاركة من أجل املساعدة يف تشكيل بيئاتهم 

املعيشية، والحصول عىل حقهم يف املدينة. 

برصف النظر عن أجندة 2030، واألجندة الحرضية الجديدة، وميثاق 
اليبزيغ  وميثاق  األورويب(،  لالتحاد  الحرضية  )األجندة  أمسرتدام 
الجديد، واألجندة الحرضية لالتحاد من أجل املتوسط، هناك العديد 
من أطر العمل التي تساعد عىل تنسيق ودمج التدخالت الرتابية 
املرتابطة؛ منظمة  للتحديات  الرتابية، والتصدي  يف االسرتاتيجيات 
التعاون االقتصادي والتنمية »سياسات أفضل لعام 2030: خطة 
عمل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن أهداف 
التنمية املستدامة »)منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
النهج  االقتصادي«  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة   ،)2016
اإلقليمي ألهداف التنمية املستدامة »)منظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي، 2020 د(، املبادئ التوجيهية لربنامج األمم 
املتحدة للمستوطنات البرشية للروابط الحرضية الريفية )برنامج 
اليونسكو  توصية   ،)2019 البرشية،  للمستوطنات  املتحدة  األمم 
والصفقة   )2011 )اليونسكو،  التاريخي  الحرضي  املشهد  بشأن 
الخرضاء األوروبية )املفوضية األوروبية، 2019ف( هي مجرد أمثلة 

قليلة ألطر عمل السياسات التي تستخدم نهًجا إقليميًا متكاماًل. 

تم تحديد التفويض العام واملهمة العامة ألمانة االتحاد من أجل 
املتوسط يف إعالين باريس ومرسيليا لعام 2008 وكذلك يف الدستور 
األسايس املعتمد يف 3 مارس 2010. تم اعتامد عدد من الواليات 
القطاعية وجداول األعامل وخطط العمل واالسرتاتيجيات املالية 

منذ عام 2010. 

يف إطار خطة العمل هذه، سيعمل االتحاد من أجل املتوسط عىل 
املستدامة  والتنمية  املامرسات  وأفضل  التوجيهية  املبادئ  تعزيز 
للقدرات من أجل التنمية الرتابية الشاملة واملتكاملة والقامئة عىل 
تخدم  والتي  املنطقة  أنحاء  واملستقبلية يف جميع  والعلم  األدلة 
التكامل اإلقليمي. كام سيكون للدول األعضاء يف االتحاد من أجل 
املتوسط دور بارز يف مشاركة واستخدام ونرش خطة العمل. سوف 
يشرتك االتحاد من أجل املتوسط مع املنظامت الحكومية الدولية 
الرئيسية العاملية / اإلقليمية، واملنظامت غري الحكومية، والجامعات، 
واملؤسسات املالية الدولية، والجهات املانحة، وال سيام تلك املوجودة 
يف النظام البيئي األورو-متوسطي، ويسهل الوصول إليها، لتجميع 
الجهود وتحسينها، وإقامة التعاونات، وتشجيع حشد املوارد من 
التعاون  تم تحديد مجاالت  العمل.   الفعال لخطة  التنفيذ  أجل 
والرشاكة يف مذكرات التفاهم املربمة مع املنظامت الرشيكة. سيتم 
تنفيذ مذكرات التفاهم من خالل برامج األنشطة املشرتكة املتفق 
عليها مع الرشكاء عىل أساس منتظم. سيواصل االتحاد من أجل 
املتوسط تيسري التوافق يف اآلراء بشأن مجاالت التدخل ذات األولوية، 
وتحديد مقرتحات املشاريع ذات األهمية اإلقليمية واملوضوعية 
يف املراحل املبكرة من إعداد املرشوع، فضالً عن املشاورات بني 
ممويل املرشوع، واملؤسسات املالية الدولية والجهات املانحة حول 
إمكانية التمويل املحتمل ملقرتحات املرشوع، متاشياً مع اإلرشادات 

والتوجيهات الواردة يف خطة العمل هذه.
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تعزيز  املتوسط يف  االتحاد من أجل  العامة ألمانة  املهمة  تتمثل 
املشاريع واملبادرات التي تحمل عالمة االتحاد من خالل التواصل 
وربط العالقات. يجب أن تتوافق جميع املقرتحات الخاصة بوضع 
عالمات االتحاد من أجل املتوسط مع املعايري العامة ملرشوع / مبادرة 
االتحاد من أجل املتوسط مبا يتامىش مع القيم واملبادئ األساسية 
لالتحاد من أجل املتوسط، مع االلتزام بتفويضات السياسة القطاعية 
ذات الصلة لالتحاد من أجل املتوسط. تتم معالجة مقرتحات وضع 
العالمات وفًقا لإلرشادات العامة للمرشوع الخاصة باالتحاد من 
أجل املتوسط ويتم تقييمها وفًقا ملعايري مرشوع / مبادرة االتحاد 
من أجل املتوسط. ال تقوم أمانة االتحاد من أجل املتوسط بإجراء 
دراسات فنية متعمقة، مثل دراسات الجدوى أو التقييامت البيئية، 
أو املراجعات الفنية ألي دراسات موجودة، ولكنها تعتمد عىل تلك 

التي يقوم بها ممويل املرشوع أو املمولني املحتملني.
يف  العمل هذه  وأطر عمل خطة  أفكار  تكامل  يعالج   5 اإلجراء 
يتم  املتكاملة.  اإلقليمية  التنمية  لتعزيز  االسرتاتيجية  املشاريع 
التدخل  املتكاملة يف مجموعة من محاور  تنظيم هذه املشاريع 
املواضيعية ذات األولوية، املدرجة أدناه. ينقسم اإلجراء 5 إىل تسعة 
محاور تدخل ذات أولوية، مقدمة هنا لتوجيه األولويات واملشاريع 
االسرتاتيجية. هذه هي املجاالت املواضيعية للتدخل حيث ميكن 
للجهات الفاعلة أن تجتمع ملعالجة قضية بارزة للتنمية الحرضية 
من خالل الرؤى واالسرتاتيجيات الرتابية املتكاملة. إنها توفر نهج 

متكامل، وليس قطاعي. 

يجب دمج هذه املشاريع وصياغتها عرب القطاعات مبشاركة الجمهور 
ومواءمتها مع مجموعة من املحاور املواضيعية ذات األولوية للتدخل، 
املشاورات  من  املواضيعية  املحاور  هذه  ظهرت  أدناه.  املدرجة 
والتوافقات بني أصحاب املصلحة يف االتحاد من أجل املتوسط حول 
األولويات يف املنطقة األورومتوسطية، من خالل املناقشات يف إطار 
مجموعات عمل االتحاد من أجل املتوسط حول اإلسكان امليسور 

واملستدام، والتجديد الحرضي. محاور التدخل هي:
)1( اإلسكان املالئم واملستدام وامليسور التكلفة، كموجه للتنمية 

والتجديد الحرضي الشامل واملتكامل واملستدام. 

ومناطقها  املوانئ  ومدن  املينائية  واملناطق  النائية  املناطق   )2(
املجاورة، كمحركات لالزدهار االقتصادي املستدام واملرن.

)3( تجديد وتنفيذ البنية التحتية الزرقاء والخرضاء، والحلول القامئة 
عىل الطبيعة، واستعادة البيئة، والحفاظ عليها وتعزيزها، جنبًا إىل 
جنب مع اسرتاتيجية االتحاد األورويب بشأن البنى التحتية الخرضاء 
)املفوضية األوروبية، 2013 أ، 2013 ب(، الصفقة الخرضاء األوروبية 
)املفوضية األوروبية، 2019ف(، واسرتاتيجية االتحاد األورويب للتنوع 
البيولوجي لعام 2030 )املفوضية األوروبية، 2020 د(، وتقرير عن 
أجندة سياسة البحث واالبتكار يف االتحاد األورويب للحلول القامئة 
 )2015 األوروبية،  )املفوضية  املدن  بناء  وإعادة  الطبيعة  عىل 
واالتحاد الدويل للحفاظ عىل الطبيعة واملبادئ التوجيهية ألفضل 
للحفاظ  العاملي  )االتحاد  املحمية  الحرضية  للمناطق  املامرسات 

عىل البيئة، 2014(. 

)4( اسرتاتيجيات قامئة عىل حفظ الرتاث من أجل التنمية الحرضية 
املستدامة التي تعزز التامسك االجتامعي، وسبل العيش املستدامة، 
وتعزيز املرونة، مبا يف ذلك السياحة املستدامة والتجديد املستدام 
للمراكز الحرضية التاريخية، عىل أساس االعرتاف بالتاريخ املشرتك 

وهوية املنطقة.

)5( املستوطنات غري الرسمية واألحياء املحرومة، كنقاط محورية 
إلنشاء مدن ومجتمعات شاملة، وفيام يتعلق بتوفري اإلسكان املالئم 

واملستدام وامليسور التكلفة )املحور 1(.

واملباين  السابقة  الحديدية  السكك  ومواقع  امللوقة  املواقع   )6(
املهجورة أو غري املستغلة بشكل كاف، كنقاط محورية للتجديد 
الحرضي وإعادة تطوير املنطقة )برنامج ESPON لسنة 2020؛ 

املفوضية األوروبية، 2018 ج(.

مناخيا،  الذيك  الحرضي  والتنقل  الحرضية،  التحتية  البنى   )7(
املحسنة  الحياة  لفرص  ومانحني  كحاملني  التنقل  وُعقد  ومحاور 

والفرص االقتصادية.

الحرضي  للتوسع  كأدوات  العامة واملشرتكة،  األماكن  تجديد   )8(
)املفوضية  الدميقراطية  وبناء  العامة  والحياة  والسالمة  املستدام 

األوروبية، 2019 ي(.

)9( املدن الجديدة والتوسعات الحرضية واألحياء الجديدة، كدوافع 
للتحرض املسؤول والشامل واالقتصادي واالجتامعي والبيئي املستدام.

تم تطوير خطة عمل اإلسكان لالتحاد من أجل املتوسط كأول محور 
للتدخل، بالنظر إىل الدور الحاسم لإلسكان يف نجاح خطة عمل 
املتوسط 2040.  الحرضية االسرتاتيجية لالتحاد من أجل  التنمية 
الوقت  يف  منفصل  بشكل  املتبقية  التدخل  محاور  تطوير  سيتم 

املناسب بالتعاون مع املؤسسات الرشيكة. 

1.5. األهداف الرئيسية

عرب  اإلسرتاتيجيات  ووضع  املتكاملة  اإلقليمية  الرؤية  تعزيز   )1(
األولوية  ذات  املواضيعية  التدخل  مبحاور  املحيطة  القطاعات 

)مشرتك مع اإلجراء 2(.
)2( تعزيز إطار عمل وصف املرشوع وتقييمه )امللحق أ( كأداة 
تعريف مركزية وقامئة مرجعية لتعريف وتصنيف املرشوع من قبل 

االتحاد من أجل املتوسط ورشكائه. 
)3( نرش إطار العمل عىل نطاق واسع، وجعل مألوفًا لدى املنظامت 

الرشيكة واملؤسسات املالية الدولية والجهات املانحة.
)4( دعم التحضري والحصول عىل متويل املشاريع املصنفة.

)5( تعزيز التعاون وتبادل املعرفة حول كيفية تصميم وإدارة املشاريع 
االسرتاتيجية )مشرتك مع اإلجراءات 1 و 2 و 3 و 6(.

)6( تحديد املامرسات الجيدة واألمثلة البارزة عىل تصور وتصميم 
وتنفيذ املرشوع املتكامل )اإلجراءات 1، 2، 3، 6(.

2.5. األدوات الرئيسية

)1( تكامل أدوات الحوكمة املشرتكة بني القطاعات يف السياسات 
)مشرتك  املتكاملة  املدن  تنمية  واسرتاتيجيات  الوطنية  الحرضية 

مع اإلجراء 1(.
)2( إطار عمل وصف املرشوع وتقييمه )امللحق أ( الذي توفره 

االستثامر اإلقليمي املتكامل )ITI( هو أداة توفر ترتيبات تسليم متكاملة لالستثامرات 
مبوجب أكرث من محور أولوي واحد أو أكرث من برنامج تشغييل واحد. ميكن دمج التمويل 
من عدة محاور وبرامج ذات أولوية يف اسرتاتيجية استثامر متكاملة ملنطقة معينة أو منطقة 
وظيفية معينة. ميكن أن يأخذ هذا شكل إسرتاتيجية متكاملة للتنمية الحرضية، ولكن أيًضا 
للتعاون بني البلديات يف مناطق محددة. يَسمح للسلطات اإلدارية بتفويض تنفيذ أجزاء 
من محاور األولوية املختلفة إىل هيئة واحدة )سلطة محلية( لضامن تنفيذ االستثامرات 
بطريقة متكاملة. ميكن تنفيذ بعض املكونات داخل أداة إقليمية متكاملة )ITI( من خالل 

.)2019 ،URBACT( التنمية التي يقودها املجتمع والتي تجمع بني النهجني

املربع 12:  نهج إقليمي متكامل
التنمية اإلقليمية املتكاملة  األدوات اإلقليمية املتكاملة هي أدوات لتحقيق 
يف سياسة التامسك لالتحاد األورويب )CP(. إنها أدوات برمجة طوعية لتنفيذ 
اسرتاتيجيات حرضية أو إقليمية متكاملة. تسمح مؤرشات االستثامر الدولية ملا 
بعد عام 2020 بالتمويل من أولويات استثامرية متعددة )اثنتان عىل األقل( 
وتسمح مبجموعات من الربامج والصناديق وأهداف السياسة. الصناديق التي 
 )ERDF( يحتمل أن تكون معنية هي صندوق التنمية اإلقليمية األوروبية
والصندوق االجتامعي األورويب )ESF( وصندوق التامسك وصناديق التنمية 
القروية. يف هذا الصدد، ال تقترص مبادرة االستثامر الدولية عىل أي هدف أو 

املربع 13: ما هي األدوات اإلقليمية املتكاملة لالتحاد األورويب )ITIs(؟ 
صندوق متعلق بالسياسة. إنها أدوات مرنة لـ "مزج األموال". العنارص الرئيسية 
تنمية  واسرتاتيجية  محددة  جغرافية  منطقة  املتكاملة هي  اإلقليمية  لألداة 
متكاملة - ميكن أن تكون املنطقة الجغرافية لألداة اإلقليمية املتكاملة أي منطقة 
جغرافية )حرضية، أو حرضية - قروية، أو جهوية فرعية، أو جهوية داخلية( 
أو منطقة وظيفية، ومجموعة من اإلجراءات ليتم تنفيذها. تتحمل السلطات 
اإلدارية لسياسة التامسك املسؤولية النهائية عن األدوات اإلقليمية املتكاملة. 
لكن قد يتم تعيني هيئات وسيطة )السلطات املحلية، هيئات التنمية اإلقليمية، 

إلخ( لتنفيذ املهام املفوضة )املفوضية األوروبية، 2019ح(. 

التنمية املحلية التي يقودها املجتمع هي مصطلح تستخدمه املفوضية األوروبية 
لوصف أداة تسليم سياسة التامسك التي تقلب سياسة التنمية التقليدية "من 
أعىل إىل أسفل" رأًسا عىل عقب. التنمية املحلية التي يقودها املجتمع املحيل 
هي يف نفس الوقت أدوات التنمية والحوكمة اإلقليمية. توفر التنمية املحلية 
التي يقودها املجتمع املحيل طريقة محددة لتعزيز املناهج التشاركية التصاعدية 
وتطبيق مبادرات املجتمع املحيل. تضع التنمية املحلية التي يقودها املجتمع 
املحيل الجهات الفاعلة املحلية يف مقعد القيادة للتنمية املستدامة للمناطق 
املحلية وتضمن ترتيبات الربمجة املرنة والقابلة للتكيف. يف فرتة الربمجة بعد 
2O2O، ميكن استخدام التنمية املحلية التي يقودها املجتمع املحيل مبرونة 
تحت أي هدف سيايس، سواء كان ذلك من قبل صندوق التنمية اإلقليمية 
األورويب، أو الصندوق االجتامعي األورويب زائد أو الصندوق األورويب البحري 
ومصايد األسامك. مبوجب التنمية املحلية التي يقودها املجتمع املحيل، يتم 
إسرتاتيجية  وتنفذ  تصمم  محلية  رشاكة  لتشكيل  املحليني  السكان  استدعاء 

املربع 14: ما هي التنمية املحلية التي يقودها املجتمع املحيل )CLLD(؟
تنمية متكاملة. تم تصميم اإلسرتاتيجية للمساهمة يف نقاط القوة أو "األصول" 
االجتامعية والبيئية واالقتصادية للمجتمع بدالً من مجرد التعويض عن مشاكله. 
لهذا، تتلقى الرشاكة متوياًل طويل األجل - وتقرر كيفية إنفاقه. تركز التنمية 
املحلية التي يقودها املجتمع املحيل عىل املستوى املحيل )املناطق الجهوية 
الفرعية(. تقودها مجموعة عمل محلية بدون أغلبية من أي مجموعة مصالح، 
والتي تقرتح إسرتاتيجية محلية متكاملة متعددة القطاعات. يجب أن تتضمن 
ميزات مبتكرة وتعاونًا يعزز االبتكار االجتامعي )املفوضية األوروبية، 2018أ(.

يتم تنظيم الِفرق يف مختربات تخطيط مدتها عام واحد يتم اختيارها من بني 
مجموعة من املخططني املوهوبني. تعمل الِفرق وفق "نهج ثاليث املحاور"، مام 
يعني أنها تقرتح خططًا لها عنرص قانوين ومايل باإلضافة إىل التخطيط والتصميم. 
للقيام بذلك، تتلقى الِفرق أيًضا أموااًل لتوظيف خرباء قانونيني وماليني. توفر 
املختربات فرصة ملساعدة الحكومات املحلية يف التغلب عىل تحديات بلدانهم، 
والتي تشمل التوسع الحرضي الرسيع، والتخطيط ملا بعد الكوارث، وتخطيط 
املدن الجديدة والتنمية االقتصادية. يف هذه العملية، يلعب التصميم دورًا مهاًم. 
"يف العديد من السياقات، يصل التصميم إىل نهاية عملية التخطيط، بعد أن يتم 
تحديد جميع املشكالت بشكل شامل وتحديد األهداف"، كام يقول "روجري فان 
دن بريج"، رئيس مرشوع التخطيط الحرضي والتصميم يف برنامج األمم املتحدة 
للمستوطنات البرشية. "من خالل مختربات التخطيط، نقوم بدمج التصميم يف 
جميع مراحل عملية التخطيط ألن استكشافات التصميم ميكن أن تساهم أيًضا 
يف تحديد املشكلة وتحديد األهداف. ومبا أن الخطط الواضحة تسهل التأييد 
السيايس، فإن التصميم لديه أيًضا القدرة عىل ترسيع عمليات صنع القرار يف 

املربع 15: مختربات برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية الحرضية: نهج ثاليث املحاور
الحكومات، حيث ينتهي األمر بالخطط يف كثري من األحيان إىل طريق مسدود". 
كام مينح تعاون املختربات مع املخططني املحليني فرصة للمخططني املحليني 
الكتساب الخربة الحاسمة بطريقة "التعلم باملامرسة". مينح هذا التعاون الفريد 
مخططي املدن واملهندسني املعامريني الهولنديني فرصة للعمل عىل مستقبل 
االتحاد األورويب وأجندة األمم املتحدة بشأن التحرض. ستتناول هذه األجندة 
العاملي.  الصعيد  واملستدامة عىل  واملرنة  واآلمنة  الشاملة  الحرضية  التنمية 

)برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 2015 ب(
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خطة عمل االتحاد من أجل املتوسط.
)3( دور االتحاد من أجل املتوسط يف دعم املبادرات واملشاريع 

اإلقليمية.
 ،)EFSI( مشاريع الصندوق األورويب لالستثامرات االسرتاتيجية )4(
بقيادة بنك االستثامر األورويب )EIB(، والتي تهدف إىل التغلب عىل 
فجوة االستثامر الحالية يف االتحاد األورويب، باعتبارها واحدة من 
الركائز الثالث لخطة االستثامر ألوروبا التي تهدف إلنعاش االستثامر 

يف املشاريع اإلسرتاتيجية حول القارة. 
)5( صندوق فجوة متويل املناخ للمدينة، املصمم لدعم املدن يف 
البلدان النامية واألسواق الناشئة يف إعداد مشاريع البنية التحتية 
الصديقة للمناخ واملرنة، ال سيام يف املراحل املبكرة )برنامج التعاون 

الحرضي الدويل، 2020(.
)6( تعمل مختربات مدينة الرتاث العاملي لليونسكو لدمج حفظ 
الرتاث الحرضي والتنمية الحرضية املستدامة، بالتعاون مع كرايس 

اليونسكو ومراكز اليونسكو من الفئة الثانية.
)7( أوراش عمل تصميم املدينة، بناًء عىل منهجية مختربات املدينة 
التي طورتها URBACT: جلسة عامة، )إعداد املقدمة / املشهد(؛ 
متارين »النجوم والخطوط«. جلسات »حوض السمك«؛ وأوراش 
العمل املوازية التي تركز عىل موضوع معني ودراسات حالة، مام 

يسمح بالتثليث مع رشكاء من الشبكة الدولية األكرب. 
)8( التخطيط عن طريق أوراش عمل التصميم بناًء عىل منهجية 
املختربات الحرضية لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية 

)برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 2014 ب(. 
)9( االستخدام املكثف لتجمعات املواطنني من أجل صنع رؤية 
جامعية، مستوحاة من تجارب مثل اتفاقية املواطنني بشأن املناخ 

.)2019 ،CCC(
)10( »النموذج الجديد للتنقل الحرضي« الصادر عن منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية ومنتدى النقل الدويل )منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي ومنتدى النقل الدويل، 2015(.
)11( صندوق املناخ األخرض )GCF، 2021(، املخصص ملساعدة 
الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  تقليل  عىل  النامية  البلدان 
بنك  مع  بالتنسيق  املناخ،  لتغري  االستجابة  عىل  قدرتها  وتعزيز 

االستثامر األورويب.
)12( قامئة بلالسرتاتيجيات املشرتكة بني القطاعات للتجديد الحرضي 

والتنمية عرب املنطقة.

3.5. الجهات الفاعلة الرئيسية

الحكومات الوطنية واملدن وبنوك التنمية الوطنية ووكاالت التنمية 
الحرضية واملؤسسات املالية الدولية من خالل برامج مثل مبادرة 

متويل املشاريع الحرضية )UPFI( التابعة لبنك االستثامر األورويب 
منصة  مثل  وبرامجها،  خططها  خالل  من  األوروبية  واملفوضية 
االستثامر يف الجوار )NIP(، أداة الجوار والتنمية والتعاون الدويل 
)NDICI(، وأداة املساعدة قبل االنضامم )IPA(، وإطار االستثامر 
لغرب البلقان )WBIF(، ومشاريع الصندوق األورويب لالستثامرات 
االسرتاتيجية )EFSI(، وتجديد الرشاكة مع الجوار الجنويب االقتصادي 
والخطة االستثامرية للجريان الجنوبيني )املفوضية األوروبية، 2021 

ب(، واالتحاد من أجل املتوسط. 

4.5. مشاريع املساعدة الفنية الجارية ذات الصلة

املانحة،  والجهات  الدولية  املالية  املؤسسات  ومبادرات  برامج 
مثل مبادرة متويل املشاريع الحرضية - مبادرة املرونة االقتصادية 
)UPFI-ERI( التابعة لبنك االستثامر األورويب، وبرامج ومبادرات 
 )NDICI( االتحاد األورويب: أداة الجوار والتنمية والتعاون الدويل
والتعاون الثنايئ لالتحاد األورويب وصندوق فجوة متويل املناخ يف 

املدينة.
5.5. أطر العمل املرجعية الرئيسية

السياسات الحرضية الوطنية، وخطة عمل أديس أبابا، وخطة التنمية 
املستدامة لعام 2030، واألجندة الحرضية الجديدة، واتفاقية باريس 
الكوارث  مخاطر  من  للحد  »سنداي«  وإطار  املناخ،  تغري  بشأن 
2015-2030، وجدول األعامل الحرضي لالتحاد من أجل املتوسط، 
»اليبزيغ«  ميثاق  األورويب،  االتحاد  لربنامج  الحرضية  واألجندة 
نحو   ،2020 بعد  ملا  األورويب  لالتحاد  التامسك  سياسة  الجديد، 
اسرتاتيجية شاملة مع إفريقيا، رشاكة متجددة مع الجوار الجنويب 
- أجندة جديدة للبحر األبيض املتوسط )املفوضية األوروبية، 2021 
ب(، مفاهيم التنمية الحرضية املستدامة، االستثامرات اإلقليمية 
 ،)CLLD( التنمية املحلية التي يقودها املجتمع ،)ITI( املتكاملة
»منوذج جديد للتنقل الحرضي« التابع ملنظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية ومنتدى النقل الدويل )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
الدويل، 2015(، صندوق فجوة متويل  النقل  االقتصادي ومنتدى 
املناخ يف املدينة، تعميم إدارة موارد املياه يف املشاريع الحرضية: 
اتباع نهج متكامل إلدارة املياه يف املناطق الحرضية )البنك الدويل، 
2016(، والحد من عدم املساواة يف إمدادات املياه والرصف الصحي 
والنظافة يف عرص أهداف التنمية املستدامة: إنشاء تقرير ملبادرة 
تشخيص الفقر يف املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية )البنك 
الدويل، 2017( ونظام تصنيف املرونة: منهجية لبناء وتتبع القدرة 

عىل التكيف مع تغري املناخ )البنك الدويل، 2021(.

6.5. اإلطار الزمني: قصري وطويل األمد، حسب اإلجراء 

7.5. اإلجراءات املقرتحة والقامئة اإلرشادية للمنفذين 

)1( تشجيع الوزارات الوطنية عىل اعتامد خطة العمل هذه ومحاور 
التدخل املقرتحة فيها كمبادئ توجيهية للرؤية ووضع اإلسرتاتيجية عىل 
املستويني الوطني واملحيل، مبا يف ذلك األحكام الواردة يف السياسات 
الحرضية الوطنية و اسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة )جنبًا إىل 
جنب مع اإلجراء 1(. يتم تنفيذه من قبل االتحاد من أجل املتوسط. 
اإلقليمية  املشاريع  أو  املبادرات  وتعزيز  واالعرتاف  تحديد،   )2(
التي يجري تنفيذها يف املنطقة، وال سيام تلك التي حصلت عىل 
لقب مرشوع االتحاد من أجل املتوسط، كأمثلة ألدوات للوصول 
إىل األهداف املتفق عليها لخطة العمل هذه. يتم تنفيذه من قبل 

االتحاد من أجل املتوسط.
)3( إلنشاء جرد وتصنيف املبادرات أو املشاريع االسرتاتيجية التكاملية 
ملدن مختارة يف املنطقة وفًقا ملحاور التدخل التسعة املوضحة يف 
خطة العمل هذه. يتم تنفيذها من قبل االتحاد من أجل املتوسط 

وشبكة الجامعات.  
)4( تنظيم مختربات السياسات إلعداد املوظفني العموميني الستخدام 
إطار عمل لوصف وتقييم املرشوع )امللحق أ( كأداة إلدارة املرشوع، 
جنبا إىل جنب مع اإلجراء 2. يتم تنفيذه من قبل الوزارات الوطنية 

واالتحاد من أجل املتوسط وشبكة الجامعات.
)5( تنظيم أوراش عمل تدريبية للموظفني العموميني للتقدم بطلبات 
للحصول عىل فرص متويل. يتم تنفيذه من قبل االتحاد من أجل 

املتوسط واملؤسسات املالية الدولية.
)6( تنظيم »أوراش عمل لتصميم املدن« لدمج قضايا مختلفة يف 
املناخي،  والعمل  والتنقل،  )الرتاث،  املرشوع  إدارة  اسرتاتيجيات 
ومشاركة املواطنني، وصنع الرؤية الجامعية(. يتم تنفيذه من قبل 

االتحاد من أجل املتوسط وشبكة الجامعات. 
)7( إنشاء قامئة جرد للمبادرات أو املشاريع التي تحمل عالمة االتحاد 
من أجل املتوسط أو غريها من املبادرات أو املشاريع التكاملية يف 
املنطقة، بناًء عىل إطار عمل لوصف وتقييم املرشوع )امللحق أ(. 

يتم تنفيذه من قبل االتحاد من أجل املتوسط.

8.5. منوذج للتنفيذ

تم  والتي  للتنفيذ،  املحددة  املنطقية  أسبابه  تدخل  محور  لكل 
تطويرها بشكل منفصل )عىل سبيل املثال، خطة عمل اإلسكان يف 

االتحاد من أجل املتوسط(. 

9.5. معايري النجاح

)1( تم اعتامد خطة العمل هذه ومحاور التدخل املقرتحة فيها من 
قبل الوزارات الوطنية وتضمينها يف السياسات الحرضية الوطنية 

واسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة. 
)2( تم تحديد ووصف عدد كبري من املشاريع باستخدام إطار عمل 

لوصف وتقييم املرشوع )امللحق أ(. 
)3( يتم تنظيم عدد كبري من أوراش العمل ومختربات السياسات 

من قبل الدول األعضاء.
)4( تنظم الدول األعضاء عددا كبريا من حلقات العمل التدريبية. 
)5( يتم تنظيم عدد كبري من أوراش عمل تصميم املدينة من قبل 

شبكة الجامعات.
)6( نرش قامئة جرد للمبادرات أو املشاريع التكاملية النموذجية 

أو املصنفة يف املنطقة.
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6.4 اإلجــراء 6: املراقبــة 
واالتصــال

إنشاء نظام قائم عىل النتائج ونظام تقييم ورصد وإبالغ يف املنطقة 
األورومتوسطية. إنشاء نظام ملراجعة األقران ورصد تصميم املرشوع 
وتنفيذه، من خالل تكوين شبكة من املدن والجامعات الرشيكة.

تلتزم خطة العمل هذه بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم 
املتحدة يف 29 يناير A / RES( 2014 / 261/69( بشأن املبادئ 
األساسية لإلحصاءات الرسمية، مع االعرتاف بأن »اإلحصاءات الرسمية 
توفر عنرًصا ال غنى عنه يف نظام املعلومات لنظام دميقراطي، مام 
يقدم الحكومة واالقتصاد والجمهور ببيانات حول الوضع االقتصادي 
والدميوغرايف واالجتامعي والبيئي« واملبادئ املتبقية الواردة يف ذلك 
القرار )األمم املتحدة، 2014(. اعرتافًا بالحاجة امللحة لتحقيق أهداف 
التنمية املستدامة، تشجع خطة العمل اعتامد إطار املؤرش العاملي 
ألهداف التنمية املستدامة وأهداف خطة التنمية املستدامة لعام 
UNStats( 2030، 2020( وتدعم تنفيذ ثقافة اليونسكو | مؤرشات 
2030 ) اليونسكو، 2019 أ(. يفرتض وجود عالقة مشرتكة بني التحرض 
والتنمية املستدامة والعادلة والشاملة، والتي ترتكز عىل مبادئ 
جدول األعامل الحرضي الجديد، وجدول األعامل الحرضي لالتحاد 
من أجل املتوسط، وميثاق أمسرتدام، وميثاق »اليبزيغ« الجديد، 
وبالتايل يركز عىل الهدف 11 ) جعل املدن واملستوطنات البرشية 
شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة( كوسيلة لتحقيق العديد من أهداف 
التنمية املستدامة املتبقية. كام يعرتف بالحاجة إىل تكييف املؤرشات 
مع سياق البحر األبيض املتوسط، وتحديد املؤرشات الحاسمة لقياس 
حالة القضايا اإلقليمية الرئيسية ذات الصلة، مثل تغري املناخ، واألمن 

السكني، واإلدماج االجتامعي-املكاين. 

أقل  واهتامم  لالستدامة  املادية  الجوانب  عىل  عام  تركيز  هناك 
املستدامة.  للتنمية  والثقافية  واالجتامعية  السياسية  بالجوانب 
بها  نعني  والتي  االجتامعية،  االستدامة  يف  حاسمة  عنارص  هذه 
قدرة املجتمع عىل إيجاد توافق يف اآلراء حول األهداف املجتمعية 
والعمليات املصممة لتحقيق تلك األهداف. من خالل إدارة هذه 
العمليات ومراقبتها بفعالية وشفافية، ومن خالل إرشاك املواطنني 
والرشكات واملجتمع املدين، نضمن الدعم وامللكية والجدوى السياسية 

واستمرارية هذه االسرتاتيجيات يف نهاية املطاف. 

يتطلب تنفيذ اسرتاتيجيات ومشاريع معقدة وطويلة األجل تعبئة 
أصحاب املصلحة عرب القطاعات واملستويات. تضمن الحوكمة متعددة 
املراكز والشبكات واملتعددة املستويات الوصول إىل مجموعة متنوعة 
النظر، لكنها تتحدى  البيانات والخربات والقدرات ووجهات  من 
الكفاءة واملساءلة. تتطلب إدارة ورصد االسرتاتيجيات واملشاريع 
اإلقليمية املعقدة مناهج مبسطة جديدة تساعد املؤسسات عىل 

معرفة النتائج ومراقبتها مع ضامن املساءلة والكفاءة.
يعالج هذا اإلجراء تلك التحديات ويلبي الحاجة إىل جعل العمليات 

شفافة وتشاركية وعادلة.
 

ولهذا الغرض، تعتمد خطة العمل هذه كنموذج عىل نهج الربمجة 
وإدارة امليزنة واملراقبة واإلبالغ القامئة عىل النتائج )RBM( الذي 
تنفذه اليونسكو. كام تستخدم املبادئ التوجيهية للوائح التنظيمية 
عام  األورويب يف  االتحاد  قدمها  التي  األدوات  األفضل ومجموعة 
2015 وتم تحديثها يف عام 2017، والتي تشمل منهجيات لتقييم 
ورصد وتقييم تأثري السياسات واملتطلبات املحددة للتشاور العام 
وإرشاك أصحاب املصلحة يف صنع السياسات )اإلجراء 3: التصور 
والحكم مًعا(. وهذا يعزز التزام خطة العمل هذه بصنع سياسات 

قامئة عىل األدلة ومتكاملة وتشاركية.

تقرتح خطة العمل أيًضا آلية ميكن من خاللها ألعضاء شبكة رشكاء 
االتحاد من أجل املتوسط تقييم التقدم املحرز نحو أهدافها. تتكون 
شبكة الرشكاء هذه من الوزارات الوطنية وإدارات املدن املحلية 
والسلطات اإلقليمية والجمعية اإلقليمية واملحلية األورومتوسطية 
األمم  وبرنامج  األورويب  )االتحاد  الصلة  ذات  الدولية  واملنظامت 
املتحدة اإلمنايئ واليونسكو ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية وما إىل 
ومجموعات  املانحة  والجهات  الدولية  املالية  واملؤسسات  ذلك( 
املجتمع املدين الرئيسية والجامعات املحلية والدولية. ستضمن هذه 
الشبكة الرشيكة زيادة الوعي وتسهيل نرش املعرفة وستساعد يف 

عمليات تقييم ومراجعة األقران. 

هذه اآللية لها توجهان:
)1( تبادل املعلومات حول تنفيذ املشاريع، من قبل ممويل املشاريع 
واملؤسسات املالية الدولية يف لجنة املشاريع الحرضية التابعة لالتحاد 

من أجل املتوسط - املؤسسات املالية الدولية.
)2( مراقبة تنفيذ خطة العمل نفسها.

تقع مسؤولية مشاركة املعلومات حول تنفيذ املشاريع عىل عاتق 
الدول األعضاء يف االتحاد من أجل املتوسط، عىل مستويات مختلفة 
من التنفيذ والرقابة، بدعم من شبكة رشكاء االتحاد من أجل املتوسط. 
سيقوم االتحاد من أجل املتوسط وشبكة رشكائه، وال سيام شبكة 

الجامعات، مبراقبة تنفيذ خطة العمل نفسها.

1.6. األهداف الرئيسية

)1( صياغة معايري النجاح عىل أساس العديد من أطر السياسات 
املستخدمة لصياغة خطة العمل، مع الرتكيز عىل مؤرشات أهداف 

التنمية املستدامة املصممة لسياق البحر األبيض املتوسط.
الشبكة،  حوكمة  )تنسيق  الحوكمة  وتنسيق  متاسك  مراقبة   )2(

والحوكمة الهرمية، وحوكمة السوق(. 
)3( مراقبة تنفيذ املشاريع ونجاحها بشكل فعال، من خالل دمج 

الدروس املستفادة يف صنع القرار. 
)4( قياس التقدم املحرز يف تنفيذ مؤرشات أهداف التنمية املستدامة 
املتعلقة بالحرض وجدول األعامل الحرضي الجديد، الناتج عن تنفيذ 
هذا اإلجراء. )ميكن أن يكون هذا الهدف التكمييل هو مهمة مركز 
يف  املذكور  املتوسط،  األبيض  البحر  يف  املستدام  التحرض  معارف 

اإلجراءين 2 و 3(.
)5( تنفيذ مؤرشات اليونسكو للثقافة لعام 2030 لتقييم وتعزيز 

دور الرتاث الثقايف واإلبداع عىل املستوى الحرضي.
)6( تعزيز تنسيق النظم اإلحصائية الوطنية، مع اعتامد تعاريف 
إحصائية وتخطيطية مشرتكة )إىل جانب التعاريف الوطنية( ومواءمة 

طرق التقييم عرب الدول األعضاء يف االتحاد من أجل املتوسط.

2.6. األدوات الرئيسية

)1( نهج الربمجة وامليزانة واإلدارة واملراقبة واإلبالغ )RBM( القائم 
عىل النتائج، كام تنفذه اليونسكو )اليونسكو، 2019 ب(. 

)2( طرق تقييم الحوكمة التي اقرتحها »موملان« )ميوملان، 2020، 
ص 214(.

)3( إطار عمل االتحاد من أجل املتوسط لوصف املرشوع وتقييمه 
)امللحق أ( )مشرتك مع اإلجراء 5(.

)4( إطار املؤرشات العاملية ألهداف التنمية املستدامة وأهداف خطة 
التنمية املستدامة لعام 2030 )األمم املتحدة، 2017؛ إحصاءات األمم 
املتحدة، 2020( ولوحة البيانات العاملية ألهداف التنمية املستدامة 

االستخدامالتحضري

التنفيذالتبني

مدخالت 
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املصلحة

ثري
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شكل 4: دورة سياسة االتحاد األورويب، كام هو موضح يف إرشادات التنظيم األفضل.

املصدر: صندوق أدوات وإرشادات التنظيم األفضل )املفوضية األوروبية، 2017 ب(.
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اإلدارة القامئة عىل النتائج هي اسرتاتيجية إدارية تهدف إىل تغيري طريقة عمل 
املؤسسات، من خالل تحسني األداء والرتكيز الربنامجي والتسليم. وهو يعكس 
الطريقة التي تطبق بها املنظمة العمليات واملوارد للقيام بالتدخالت اإلمنائية 
لتحقيق النتائج املرجوة )أي املخرجات والنتائج واآلثار( مع دمج األدلة والدروس 

املستفادة من األداء السابق والنتائج الفعلية يف عملية صنع القرار اإلداري. 

اإلدارة القامئة عىل النتائج هي نهج إدارة تشاريك قائم عىل الفريق يركز عىل 
األداء وتحقيق النتائج، ويتم تطبيقه يف جميع مراحل دورة الربنامج. وهي 

املربع 16: الربمجة وامليزانية واإلدارة واملراقبة  
)RBM( واإلبالغ القائم عىل النتائج

مصممة لتحسني تنفيذ الربامج وتعزيز فعالية اإلدارة وكفاءتها ومساءلتها. يتمثل 
جوهر نهج اإلدارة القامئة عىل النتائج يف االنتقال من املساءلة عن املدخالت 
واألنشطة - أي كيفية إنفاق املوارد وما الذي تم القيام به - والرتكيز عىل النتائج 
املحققة للموارد املستثمرة. ومن ثم، فإن اإلدارة القامئة عىل النتائج، التي تشمل 
إدارة الربامج واملوارد املالية والبرشية، تساعد يف نقل تركيز الربمجة واإلدارة 
واتخاذ القرار من املدخالت واألنشطة إىل النتائج املراد تحقيقها )اليونسكو، 

2019 ب، ص 8(.

)األمم املتحدة، 2020(.
)5( توجيه INSPIRE )البنية التحتية للمعلومات الجغرافية يف 

الجامعة األوروبية )املفوضية األوروبية، 2007(.

3.6. الجهات الفاعلة الرئيسية 
السلطات الوطنية، ومكاتب اإلحصاء الوطنية، والسلطات املحلية، 
واالتحاد من أجل املتوسط، واملفوضية األوروبية، وبنك االستثامر 
األمم  ووكاالت  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  ومنظمة  األورويب، 

املتحدة، والبنك الدويل. 

4.6. أداة / توفري ممكن للامل

برامج ومبادرات املؤسسات املالية الدولية والجهات املانحة وبرامج 
ومبادرات االتحاد األورويب، مثل: التعاون الثنايئ لالتحاد األورويب، 
األوروبية  للمفوضية  املعلومات  وتبادل  الفنية  املساعدة  أداة 

)TAIEX(-التوأمة.

5.6. أطر العمل املرجعية الرئيسية

أهداف التنمية املستدامة واملؤرشات ذات الصلة، نهج اليونسكو 
القائم عىل   )RBM( واإلبالغ والرصد  واإلدارة  وامليزانية  للربمجة 
النتائج )اليونسكو، 2019 ب(، مؤرشات ثقافة اليونسكو لعام 2030، 
توجيه INSPIRE )البنية التحتية للمعلومات الجغرافية يف املجتمع 

األورويب( )املفوضية األوروبية، 2007(.

6.6. اإلطار الزمني: عىل املدى املتوسط إىل الطويل.

6.7. اإلجراءات املقرتحة والقامئة اإلرشادية للمنفذين

)1( تصميم إطار إلدارة املشاريع وتقييم النتائج برعاية االتحاد من 
أجل املتوسط استناًدا إىل نهج اإلدارة القامئة عىل النتائج لليونسكو، 
والذي يتضمن مبادئ الحوكمة الكربى )تنسيق الحوكمة الهرمية 
يف  تجريبيًا  وضعها  تم  التي  املبادئ  باتباع  والسوقية،  والشبكية 
»موليامن« )2020(. سيتم تنفيذها من قبل مركز البحوث املشرتكة 
التعاون  منظمة  مع  بالرشاكة  املتوسط،  أجل  من  لالتحاد  التابع 

االقتصادي والتنمية واملؤسسات املالية الدولية. 
)2( مراجعة وتنقيح إطار عمل االتحاد من أجل املتوسط لوصف 
املرشوع وتقييمه )امللحق أ(، بعد االستخدام لعدد كبري من املشاريع 

يف الدول األعضاء يف االتحاد من أجل املتوسط.
)3( دمج الدروس املستفادة يف تصميم إطار إدارة املرشوع القائم 

عىل النتائج برعاية االتحاد من أجل املتوسط.
العموميني  للموظفني  قصرية  ودورات  عمل  أوراش  تنظيم   )4(
لزيادة القدرة عىل مراقبة أهداف التنمية املستدامة بشكل أفضل. 

رصد  لتحسني  القدرات  وتنمية  الداعمة  العمل  أطر  تعزيز   )5(
أهداف التنمية املستدامة، عىل املستويني الوطني واملحيل )الوزارات 
الوطنية، وشبكة رشكاء االتحاد من أجل املتوسط( يف إطار األولويات 

الرئيسية التي تحددها خطة العمل.
)6( إنشاء ومراقبة التعاريف األساسية يف التخطيط الرتايب يف الدول 
األعضاء يف االتحاد من أجل املتوسط من خالل تجميع تقرير. يتم 
تنفيذه من قبل الوزارات الوطنية للدول األعضاء يف االتحاد من أجل 
املتوسط واملسؤولة عن التخطيط الرتايب ومركز البحوث املشرتكة، 
ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، واالتحاد من أجل املتوسط 

وشبكة الجامعات. 
)7( تنظيم ورشة عمل مع الوكاالت اإلحصائية والوزارات املسؤولة 
عن التخطيط الرتايب من الدول األعضاء يف االتحاد من أجل املتوسط 

ملناقشة اعتامد تعاريف ومنهجيات مشرتكة.
)8( تعزيز تنسيق األنظمة اإلحصائية الوطنية.

8.6. منوذج للتنفيذ

واإلبالغ  واملراقبة  واإلدارة  وامليزانية  الربمجة  نهج  من  ُمستخرج 
)RBM( القائم عىل النتائج كام هو مطبق يف املبادئ التوجيهية 

لليونسكو. )اليونسكو، 2019 ب(.
)1( إنشاء سلسلة نتائج: تحديد املساهمة يف نتائج املستوى األعىل 
من أجل ضامن االتساق بني النتائج عىل املستويات املختلفة وبالتايل 
تشكيل سلسلة منطقية ومتامسكة من النتائج. الغرض من سلسلة 
النتائج هو ضامن االتساق الربنامجي الشامل حيث يتم استثامر 
جميع املوارد يف السعي لتحقيق أعىل مستوى من النتائج. تهدف 

لإلجابة عىل سؤال »ماذا إًذا؟«. 

)2( تحليل االحتياجات التي يتعني معالجتها والقضايا التي يتعني 
تقديرًا  الوضع  تحليل  يضمن  وآثارها:  أسبابها  وتحديد  معالجتها 
شامالً لسياق معني من أجل تحديد االحتياجات التي يجب معالجتها 
وتحديد أولوياتها والقضايا التي يجب معالجتها وكذلك خطوط 
للمساواة بني  العامة  األولوية  النظر عن  املعنية. برصف  األساس 
الجنسني، والنهج القامئة عىل حقوق اإلنسان وإدارة املخاطر، سيلزم 
تحديد النطاق الجغرايف وأصحاب املصلحة واملوارد املتاحة وتلك 
التي سيتم تعبئتها. الغرض من هذا التقييم هو تحديد نطاق النتائج 

املراد تحقيقها. يهدف لإلجابة عىل سؤال »ملاذا؟«. 
)3( تصميم إطار النتائج وخاصة صياغة النتائج برشوط واضحة 
وقابلة للقياس. بعد تحليل الوضع، يتم صياغة النتائج التي تعرب 
عن كيفية توقع أن يصبح الوضع مختلًفا عن الوضع الحايل. لكل 
نتيجة، يجب تحديد مؤرشات األداء الكمية و / أو النوعية وخطوط 
األساس واألهداف املرتبطة بها، مع تحديد ما يجب قياسه بالضبط. 

تهدف لإلجابة عىل سؤايل »ماذا إًذا؟« و »ماذا؟«. 
املفاهيمي  اإلطار  توفري  من خالل  تنفيذ  اسرتاتيجية  تطوير   )4(

املوصوف يف  الوضع  إىل  الحايل  الوضع  من  االنتقال  كيفية  حول 
النتيجة )النتائج(. يلخص هذا ويربط جميع املعلومات األساسية، 
مام يضمن فهم السياق، وما الذي يجب تحقيقه، وما الذي سيتم 
تسليمه وكيف سيتم القيام به. يهدف لإلجابة عىل سؤال »كيف؟«. 
)5( رصد التقدم املحرز نحو تحقيق النتائج من خالل مراقبة األداء 
والتأثري املناسبني، باالعتامد عىل بيانات املخرجات الفعلية املنجزة 
والنتائج املحققة. الغرض من املراقبة هو تقييم الوضع الفعيل مقارنة 
مبعلومات الربمجة املحددة أصالً، لتتبع التنفيذ والتقدم نحو النتائج 

واتخاذ اإلجراءات التصحيحية عند الحاجة. 
)6( يوفر التقييم تقييامت يف الوقت املناسب ملدى مالءمة التدخالت 
اإلمنائية وفعاليتها وكفاءتها وتأثريها واستدامتها. يتيح لنا التقييم 
إنها  الناجحة وكذلك األقل نجاًحا.  الربامج واملشاريع  التعلم من 
عملية  بقيادة  والفعالة  والشفافة  املسؤولة  لإلدارة  حاسمة  أداة 
صنع القرار املستنرية باألدلة التي تستخدم الدروس املستفادة من 
التجربة وتدمجها يف التخطيط والربمجة يف املستقبل. إن مراعاة آراء 
ووجهات نظر جميع أصحاب املصلحة والسؤال عن مدى رضاهم 

عن النتائج املحققة هي من بني معايري الجودة للتقييم. 
)7( إبالغ أصحاب املصلحة الرئيسيني بالتقدم املحرز، ومقارنة النتائج 
املرجوة باإلنجازات الفعلية، واملستفيدين، والرشكاء املعنيني، واملوارد 
املستثمرة. تهدف التقارير القامئة عىل النتائج إىل تزويد أصحاب 
املصلحة الرئيسيني مبعلومات قامئة عىل األدلة حول األداء واألثر، 
وتحليل التناقضات النهائية بني النتائج »املتوقعة« و »املحققة«. 
هذا مينح املعلومات لإلدارة الداخلية، والهيئات الحاكمة، والجهات 
املانحة؛ ويسهل اتخاذ القرار )مبا يف ذلك اإلجراءات التصحيحية 
املطلوبة(؛ ومينح املعلومات لتصميم الربامج املستقبلية وتطوير 
السياسات؛ ويتم نرشه ملناقشة النتائج املحققة والدروس املستفادة 

بطريقة شفافة ومتكررة. 

9.6. معايري النجاح

)1( تم تصميم واختبار وصقل إطار عمل إلدارة املشاريع وتقييم 
النتائج برعاية االتحاد من أجل املتوسط، عىل أساس نهج اإلدارة 
القامئة عىل النتائج لليونسكو ويتضمن مبادئ الحوكمة الكربى، يف 

عدد كبري من املشاريع، مام يسمح بالتعلم املؤسيس.  
)2( يتم تطبيق إطار عمل االتحاد من أجل املتوسط لوصف املرشوع 
وتقييمه )امللحق أ( عىل عدد كبري من املشاريع يف الدول األعضاء يف 
االتحاد من أجل املتوسط وتعديله وتنقيحه. تم نرش نسخة محدثة. 

)3( يتم تنظيم عدد كبري من أوراش العمل لبناء القدرات.
)4( يتم تقييم جودة رصد أهداف التنمية املستدامة من خالل 
النتائج كل ثالث  الحالية. يتم نرش  التقييم  أطر عمل ومؤرشات 

إىل خمس سنوات. 
)5( يتم االتفاق عىل التعاريف اإلحصائية الوظيفية املشرتكة بني 
املتوسط  للدول األعضاء يف االتحاد من أجل  املكاتب اإلحصائية 
ووزارات التخطيط الرتايب. يتم نرش تقرير عن تقارب التعريفات 

اإلحصائية والجغرافية.
)6( تعزيز القدرات اإلحصائية الوطنية وتوسيعها. 

)7( يتم تنظيم عدد كبري من أوراش العمل بشأن املؤرشات الحرضية.
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5. امللحق أ: إطار عمل االتحاد من أجل املتوسط لوصف 
املرشوع وتقييمه

مخصص للصيغة اإللكرتونية: معظم األسئلة متعددة االختيارات. 
تقبل معظم األسئلة املتعدد الخيارات إجابات متعددة، باستثناء 

ما هو محدد.

أ. تحديد الهوية

1. الشخص الذي ميأل هذا النموذج:
2. االنتامء )وزارة، سلطة محلية، مؤسسة أخرى(:

3. القسم:
4. املنصب:

5. الربيد االلكرتوين:

ب. وصف املرشوع

6. عنوان املرشوع:
7. البلد:

8. املدينة:
9. صورة أو خطة مهمة تصف املرشوع:

10. نوع املرشوع )بدائل متعددة ممكنة(: 

)ط( بنية تحتية كبرية
)2( محور النقل والتنقل 

)3( التجديد الحرضي
)4( إدارة املياه/املتعلقة باملياه

املركز   / املحمي  الرتاث  موقع   / العاملي  الرتاث  موقع   )5(
الحرضي التاريخي

)6( مرتبط بالطاقة / مرتبط بالتحول الطاقي
)7( اإلسكان

)8( الفضاء العام، واملنتزه، واملساحات الخرضاء
)9( مرفق حرضي / مرفق ثقايف

)خ( التنقل الناعم )ممرات الدراجات(، 
)11( متدن املناطق امللوثة أو  امليناء السابق

)12( األماكن العامة )الساحات واألرصفة واملتنزهات(
)13( التنمية الصناعية )مجمعات صناعية، مناطق صناعية(

)14( حي الصناع / مناطق بدء املشاريع / محاور إبداعية
)15( املواقع الثقافية )املتاحف والنصب التذكارية والفنون 

العامة(
)16( التوسع العمراين / املدينة الجديدة / التنمية العمرانية 

الجديدة
خدمات  مركز   / املكاتب  مركز   / التجارية  املنطقة   )17(

املنتجني املتقدمني
)18( أخرى )استخدم كلامت مفتاحية( 

11. ما هو اإلجراء يف خطة العمل اإلسرتاتيجية / اإلسكان الذي 
يعالجه مرشوعك حاليًا؟

)ط( تنسيق وتعزيز التامسك
)2( تعليم وتعزيز القدرات
)ثالثا( التصور والحكم معا

)4( التكامل والحامية  
)ت( التنفيذ واإلدارة

)6( املراقبة والتواصل

12. مرّوج )مرّوجو( املرشوع الرئييس / الوكالة املنفذة الرئيسية:

األفريقي،  االتحاد  األورويب،  )االتحاد  الدولية  السلطة   )1(
دول أخرى(

)2( السلطة الوطنية
)3( السلطة اإلقليمية

)4( السلطة املحلية
)5( القطاع الخاص بالرشاكة مع القطاع العام
)6( القطاع العام بالرشاكة مع القطاع الخاص

)7( القطاع الخاص
)8( السلطات العابرة لألقاليم

)9( السلطات العابرة للبلديات
)10( مبادرة املواطنني

)11( سلطة املوانئ
)12( سلطة املياه
)13( سلطة النقل

)14( أخرى )استخدم الكلامت املفتاحية(

13.  ما هي الوكاالت الخارجية املنتسبة يف هذا املرشوع؟ )االتحاد 
األورويب واليونسكو والبنك الدويل وما إىل ذلك(: ….

14. ما هو حجم تأثري املرشوع الذي تقدمه؟ 

)1( محيل محض
)2( حرضي

)3( مدين
)4( إقليمي
)5( وطني
)6( دويل

)7( متعدد األحجام )حدد(

15. املوقع اإللكرتوين للمرشوع:
16. الجدول الزمني للمرشوع. سنة البداية: سنة اإلنجاز: )اإلنجاز 

املتوقع(

ج. التنسيق والتعزيز التامسك

17. برأيك هل يوجد وعي يف السلطة املسؤولة حول تدخالت مامثلة 
يف الخارج؟ هل هناك وعي باملامرسات الجيدة / املشاريع الفاشلة 

يف مكان آخر؟ )نعم / ال(
18. يف حالة وجود إجابة إيجابية عىل السؤال السابق، ما هي املشاريع 
التي ألهمت املرشوع الذي تقدمه؟ ما هي املشاريع املشابهة له؟ 

)اذكر العنوان واملكان ...(
19. هل لديك / هل كان لديك تبادالت وتعاون مع مدن أخرى 

لتخطيط وتصميم هذا املرشوع؟ )نعم / ال( أي مدينة؟
20. برأيك، هل هناك وعي بتبعية املسار يف السلطة املسؤولة )كيف 

عملت مشاريع مامثلة يف بلدك يف املايض(؟ )نعم / ال(
21. ما هي درجة اندماج هذا املرشوع يف:

)1( اسرتاتيجيات املدن املحلية )الدرجة 10-1(
)2( االسرتاتيجيات والخطط الحرضية أو اإلقليمية )الدرجة 

)10-1
)3( االسرتاتيجية أو الخطة الوطنية )الدرجة 10-1(

22. هل تم تصميم هذا املرشوع وإدارته من قبل وزارات أو إدارات 
مختلفة؟ )نعم / ال(

23. هل تم تصميم هذا املرشوع وإدارته من قبل اإلدارات عىل 
مستويات الحوكمة املختلفة )الوطنية، اإلقليمية، املحلية(؟ )نعم / ال(

24. إذا كانت اإلجابة بنعم، فام هي الوزارات و / أو اإلدارات؟

د- تعليم وتعزيز القدرات

25. من هم األقران )املسؤولون يف اإلدارات، والجامعات، واملهندسون 
لتقييم  الذين ميكن دعوتهم  املعامريون، واملخططون األجنبيني( 

مرشوعك؟ )االسم واالنتامء وعنوان الربيد اإللكرتوين(
البحثية يف تخطيط أو  26. هل تشارك الجامعات أو املؤسسات 

تصميم أو تنفيذ أو مراقبة هذا املرشوع؟ )نعم / ال(
27. إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تسميتها: 

التعلم؟ )تدريب، تدريب  28. هل هذا املرشوع مرتبط بتجربة 
أثناء العمل، برنامج تدريب؟( )نعم / ال(

29. ما هي الوكاالت الخارجية التي تقدم املشورة بشأن هذا املرشوع؟ 
)االسم واالنتامء وعنوان الربيد اإللكرتوين(

هـ. التصور والحكم معا

30. يرجى اإلشارة إىل درجة مشاركة املواطنني:

)1( ال يشارك املواطنني.
)2( يتم إبالغ املواطنني عرب الصحافة و / أو املواقع اإللكرتونية.

عرب  ورغباتهم  املواطنني  اهتاممات  إىل  االستامع  يتم   )3(
التجمعات.

عرب  املرشوع  هذا  صياغة  يف  املواطنني  استشارة  تتم   )4(
الجمعيات و / أو املواقع اإللكرتونية.

نتائج  والتأثري عىل  املواطنني  إىل مخاوف  االستامع  يتم   )5(
املرشوع.

ويقدمون  املرشوع،  تطوير  يف  رشكاء  هم  املواطنون   )6(
مساهامت فعالة فيه.

)7( املواطنون مسؤولون جزئياً عن صياغة وتصميم و / أو 
تنفيذ هذا املرشوع.

املرشوع  لهذا  املشاركون  املصممون  هم  املواطنون   )8(
واملسئولون عن تنفيذه.

)9( هذه مبادرة يقودها املواطنون.
قليلة  مبشاركة  الخاص،  القطاع  يقودها  مبادرة  هذه   )10(

من املواطنني.

)نعم،  التشاركية دوًرا يف هذا املرشوع؟  املوازنة  لعبت  31. هل 

ال، ال أعرف(
32. هل يتمتع املواطنون بإمكانية الوصول إىل املعلومات املالية 

الخاصة بهذا املرشوع؟
33. هل للمواطنني اإلرشاف عىل املرشوع؟ )من خالل التجمعات، 

أو وسائل أخرى؟(

و. التكامل والحامية  

34. هل يرتبط هذا املرشوع بعمل مناخي يف ضوء اتفاقية باريس 
بشأن تغري املناخ؟ )نعم / ال(

35. هل يرتبط هذا املرشوع بتصدير / استرياد السلع أو البضائع؟ 
)نعم / ال(

36. هل هذا املرشوع مرتبط بالدفاع أو األمن؟ )نعم / ال(
السواحل؟  تعرية  تخفيف   / مبنع  املرشوع  هذا  يرتبط  هل   .37

)نعم / ال(
38. هل هذا املرشوع مرتبط باالنتقال الطاقي؟ )نعم / ال(

39. هل هذا املرشوع مرتبط باالقتصاد الدائري؟ )نعم / ال(
40. هل هذا املرشوع مرتبط بالبنية التحتية للنقل والتنقل؟

41. هل هذا املرشوع مرتبط بأمن اإلسكان؟
42. هل هذا املرشوع مرتبط باألمن الصحي؟

43. هل يرتبط هذا املرشوع بالتنوع البيولوجي يف املناطق الحرضية؟ 

ز. التنفيذ واإلدارة

44. ميزانية املرشوع )تقريبًا، باليورو، إذا كانت متوفرة(:
45. املصدر الرئييس للتمويل: 

)1( االتحاد األورويب 
)2( وكالة التمويل الدولية )ما هي؟(

)3( السلطة الوطنية )أي وزارة؟(
)4( السلطة القطاعية )املياه، الطاقة، املوانئ، النقل، ما هي؟(

)1( السلطة اإلقليمية )ما هي؟(
)6( السلطة املحلية )ما هي؟(

)7( القطاع الخاص )اذكر الرشكات(
)8( الرشاكة بني القطاعني العام والخاص )PPP( )اذكر الرشكاء(

)9( مبادرة خاصة )اذكر الرشكات(
)10( أخرى )حدد(

46. هل أجري تحليل األثر البيئي لهذا املرشوع؟ )نعم، ال، ال أعرف(
47. هل اجتاز هذا املرشوع مترين تحليل املخاطر؟ )نعم، ال، ال أعرف(

48. هل أجري تحليل األثر االجتامعي لهذا املرشوع؟ )نعم، ال، 
ال أعرف(

49. هل اجتاز هذا املرشوع تقييم الجدوى املالية؟ )نعم، ال، ال أعرف(
50. هل اجتاز هذا املرشوع تقييم األثر الرتايث؟ )نعم، ال، ال أعرف(

العاملي  الرتاث  أحد مواقع  أو حول  كان املرشوع داخل  إذا   .51
لليونسكو، فهل تم إخطار مركز الرتاث العاملي لليونسكو واستشارته 

بشأن االقرتاح؟ )نعم، ال، ال أعرف(.
52. هل قامت جهة خارجية بتدقيق هذا املرشوع؟

53. هل هناك رقابة مالية خارجية عىل هذا املرشوع؟
54. يف حالة اإلنجاز، هل تم إجراء تقييم األثر للمرشوع؟ )مل ينجز، 

ال تقييم لألثر، تقييم لألثر(
55. هل كان لهذا املرشوع تأثري عىل كيفية تكيف مدينتك مع تغري 
للمناخ؟  أكرث مقاومة  املناخ؟ / هل جعل هذا املرشوع مدينتك 

)أكرث، أقل، بال تأثري(
56. هل يوجد يف بلدك سياسة لإلسكان امليسور التكلفة؟

57. هل يحتوي هذا املرشوع عىل مكون سكني؟ )نعم / ال(
58. إذا كانت اإلجابة بنعم، ما هو املبلغ اإلجاميل للوحدات الجديدة 
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التي ميكن اعتبارها إسكانًا ميسور التكلفة؟
59. إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل هناك مخططات لتسهيل / متويل 

الحصول عىل اإلسكان يف هذا املرشوع؟

ح. املراقبة والتواصل

60. كيف يتم توصيل / ترويج املرشوع؟ )بدائل متعددة ممكنة(:

)1( املوقع اإللكرتوين
)2( اإلعالنات التلفزيونية

)3( الفتات يف الهواء الطلق
)4( مجالس املواطنني

)5( مجالس أصحاب املصلحة
)6( التقارير املنشورة )عىل اإلنرتنت واملطبوعة(

)7( وسائل التواصل االجتامعي )Facebook و LinkedIn و 
Instagram و Twitter وما إىل ذلك(

)8( أخرى )حدد(

61. هل كان لهذا املرشوع تأثري عىل )إجابات متعددة ممكنة( )1( 
التامسك االجتامعي / الرفاهية االجتامعية، )2( املرونة املناخية، 

)3( الحيوية االقتصادية؟
62. كيف تقيم هذا املرشوع من حيث النجاح الذي تحقق حتى 

اآلن؟ )ممتاز، جيد، مرٍض، مرٍض تقريبا، غري مرٍض(
63. كيف تقيم هذا املرشوع من حيث التقدير العام؟ )ممتاز، جيد، 

مرٍض، مرٍض تقريبا، غري مرٍض(
64. كيف تقيم هذا املرشوع من حيث الصحة املالية؟ )ممتاز، جيد، 

مرٍض، مرٍض تقريبا، غري مرٍض(
65. كيف تقيم هذا املرشوع من حيث السالمة البيئية؟ )ممتاز، 

جيد، مرٍض، مرٍض تقريبا، غري مرٍض(
66. كيف تقيم هذا املرشوع من حيث الحفاظ عىل الرتاث وتثمينه؟ 

)ممتاز، جيد، مرٍض، مرٍض تقريبا، غري مرٍض(
67. كيف تقيم هذا املرشوع من حيث التعاون والرشكاء الدوليني؟ 

)ممتاز، جيد، مرٍض، مرٍض تقريبا، غري مرٍض(
68. كيف تقيم هذا املرشوع من حيث التعاون مع مدارس التخطيط 
والهندسة املعامرية؟ )ممتاز، جيد، مرٍض، مرٍض تقريبا، غري مرٍض(
69. كيف تقيم هذا املرشوع من حيث احرتام خطط / استخدام 
الرتاث لتوصية اليونسكو بشأن املشهد الحرضي التاريخي؟ )ممتاز، 

جيد، مرٍض، مرٍض تقريبا، غري مرٍض(
)بحد  املرشوع  هذا  عن  انطباعك  تلخص  كلامت  بضع  قل   .70

أقىص 200 كلمة(.

6. امللحق ب: قامئة غري شاملة إلطارات عمل السياسات 
املستخدمة يف إعداد خطة العمل هذه

يتم رسد أطر عمل السياسات ترتيبًا زمنيًا. 

1. )1972( اتفاقية اليونسكو لعام 1972 بشأن حامية الرتاث الثقايف والطبيعي العاملي )اليونسكو، 1972(.
2. )1976( اتفاقية حامية البحر األبيض املتوسط من التلوث )اتفاقية برشلونة( وبروتوكوالتها )برنامج األمم املتحدة للبيئة / خطة عمل 

البحر املتوسط، 1976(.
3. )1995( إعالن برشلونة )املفوضية األوروبية، 1995(.

4. )2008( إعالن مشرتك لقمة باريس من أجل املتوسط )مجلس أوروبا، 2008(.
5. )2009( اإلدارة املتكاملة للمياه الحرضية: املناطق الجافة وشبه الجافة )مايس، 2009(.

6. )2009( برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية الحق يف السكن املالئم )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 2009(.
7. )2011( توصية اليونسكو لعام 2011 بشأن املشهد الحرضي التاريخي )اليونسكو، 2011(. 

8. )2011(دليل االنتقال إىل اإلدارة املستدامة للمياه يحسن صحة مدن الغد )SWITCH(: إدارة املياه ملدينة املستقبل )جيفريز ودايف، 2011(.
9. )2013( بيان القاهرة: تحديات التنمية وديناميكيات السكان يف عامل عريب متغري )صندوق األمم املتحدة للسكان - املؤمتر الدويل 

للسكان والتنمية، 2013(. 
10. )2014( ميثاق الحوكمة املتعددة املستويات ألوروبا )اللجنة األوروبية للمناطق، 2014(.

11. )2014( إطار عمل السياسة »سياسة التامسك 2014-2020: التنمية الحرضية املستدامة املتكاملة »)املفوضية األوروبية، 2014(.
12. )2015( بيان القاهرة بشأن اإلسكان والتنمية الحرضية املستدامة )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية وآخرون، 2015(.

الرتكيز عىل الهدف 11( )إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية  الـ 17 )مع  التنمية املستدامة  13. )2015( خطة 2030 وأهداف 
واالجتامعية، 2015(.

14. )2015( ميثاق األمم املتحدة يف جنيف بشأن اإلسكان املستدام )لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 2015(.
15. )2015( اتفاقية باريس )األمم املتحدة، 2015(.

16. )2015( إطار »سنداي« )مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث، 2015(.
17. )2016( سياسة الجوار األوروبية )ENP( )املفوضية األوروبية، 2016 أ(.

18. )2016( األجندة الحرضية الجديدة )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 2016(.
19. )2016( السياسات األفضل ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية لعام 2030: خطة عمل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن 

أهداف التنمية املستدامة )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2016(.
20. )2016( ميثاق أمسرتدام. أجندة حرضية لالتحاد األورويب )املفوضية األوروبية، 2016 ج(.

21. )2016( أجندة املياه الحرضية )املفوضية األوروبية، 2016 د(.
22. )2017( االسرتاتيجية العربية لإلسكان والتنمية الحرضية املستدامة 2030 )جامعة الدول العربية، 2017(.

23. )2017( تقرير »منطقتي، أوروبتي، مستقبلنا: التقرير السابع عن التامسك االقتصادي واالجتامعي واإلقليمي »)ديكسرتا، 2017(.
24. )2017( االتحاد من أجل األجندة الحرضية املتوسطية )االتحاد من أجل املتوسط، 2017(.
25. )2018( بيان دافوس: نحو Baukultur عايل الجودة ألوروبا )االتحاد السويرسي، 2018(.

26. )2018( إرشادات السياسة لإلسكان امليسور التكلفة يف املدن األوروبية )املفوضية األوروبية، 2018 ب(.
27. )2018( اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد 2020 )مؤمتر األطراف 15 التفاقية التنوع البيولوجي، 2020( )اتفاقية التنوع 

البيولوجي، 2018(.
28. )2018( خطة عمل رشاكة اإلسكان لألجندة الحرضية لالتحاد األورويب )املفوضية األوروبية، 2018 د(. 

29. )2018( خطة األمني العام لألمم املتحدة: الِعقد الدويل للعمل من أجل املاء 2018-2028 )األمم املتحدة، 2018(.
30. )2019( مذكرة املفوضية األوروبية التفسريية: املبادرة الحرضية األوروبية ملا بعد 2020 )املفوضية األوروبية، 2019ز(.

31. )2019( الهدف السادس من أهداف التنمية املستدامة: ضامن التوافر واإلدارة املستدامة للمياه والرصف الصحي للجميع )األمم 
املتحدة، 2019(.

32. )2019( ورقة مناقشة حول »خطة عمل االتحاد من أجل املتوسط بشأن اإلسكان امليسور واملستدام« التي أعدتها مجموعة العمل 
املواضيعية لالتحاد من أجل املتوسط بشأن اإلسكان امليسور واملستدام )مسودة( )االتحاد من أجل املتوسط حول اإلسكان، 2019(.

33. )2019( املجموعة األوروبية »إطار عمل لتنظيم أفضل« ُمدرج يف وثيقة »تنظيم أفضل: تقييم التزامنا والحفاظ عليه« )املفوضية 
األوروبية، 2019ب(.

34. )2019( الصفقة الخرضاء األوروبية )املفوضية األوروبية، 2019ف(.
35. )2019( توصية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الصادرة عن مجلس اتساق السياسات من أجل التنمية املستدامة )منظمة 
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التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2019د(.
36. )2019( ورقة التفكري »نحو أوروبا مستدامة بحلول عام 2030« )املفوضية األوروبية، 2019ط(.

37. )2019( الروابط الحرضية القروية لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية: املبادئ التوجيهية )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
البرشية، 2019(.

38. )2019( مقاومة الكوارث الحرضية من خالل تقييم املخاطر والتخطيط املستدام )UD-RASP( )هاغنلورش وهارب، 2019(.
التابع لألمم  التوجه االسرتاتيجي الجديد لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )املجلس االقتصادي واالجتامعي   )2019( .39

املتحدة، 2019(.
40. )2020( الحلول القامئة عىل الطبيعة إلدارة املياه - مقدمة )برنامج األمم املتحدة للبيئة - مركز املياه والبيئة، 2020(.

41. )2020( اإلطار األورويب للعمل بشأن الرتاث الثقايف )املفوضية األوروبية، 2019 هـ(.
42. )2020( نسخة محدثة من ميثاق اليبزيغ )وزارة اإلسكان األملانية وشبكة املعرفة الحرضية األوروبية، 2020(.

43. )2020( النهج اإلقليمي ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ألهداف التنمية املستدامة )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
44. )2020( الشبكة العاملية ملدن املوانئ )AIVP( جدول أعامل 2030 ملدن املوانئ املستدامة )الشبكة العاملية ملدن  2020د(. 

املوانئ، 2020(.
45. )2020( برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية حول تعميم الروابط الحرضية القروية يف السياسات الحرضية الوطنية )برنامج 

األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 2020 أ(.
46. )2020( تقرير األمم املتحدة عن تنمية املياه يف العامل 2020: املياه وتغري املناخ )اليونسكو، 2020 أ(.

47. )2021( تقرير األمم املتحدة عن تنمية املياه يف العامل 2021: تثمني املياه )اليونسكو، 2021(.
48. )2020( إسرتاتيجية االتحاد األورويب للتنوع البيولوجي لعام 2030 )املفوضية األوروبية، 2020 د(. 

49. )2020( نحو اسرتاتيجية شاملة مع إفريقيا )املفوضية األوروبية، 2020ف(.
50. )2020( التنقل الذيك يف االتحاد األورويب )املفوضية األوروبية، 2020هـ(.

51. )2021( سياسة التامسك الجديدة )املفوضية األوروبية، 2021 أ(.
52. )2021( رشاكة متجددة مع الجوار الجنويب: أجندة جديدة للبحر األبيض املتوسط، والخطة االقتصادية واالستثامرية املصاحبة للجريان 

الجنوبيني )املفوضية األوروبية، 2021 ب، ج(.
53. )2021( باوهاوس األورويب الجديد )يف التصميم( )االتحاد األورويب، 2021(.

54. )2021( تنظيم أفضل: توحيد الجهود من أجل سن قوانني أفضل )املفوضية األوروبية، 2021 د(.
55. )2021( التكامل اإلقليمي يف تقرير تقدم االتحاد من أجل املتوسط )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2021(.
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from=EN&52013SC0155:legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX
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املفوضية االوروبية. )2015(. نحو أجندة سياسة البحث واالبتكار يف االتحاد األورويب للحلول القامئة عىل الطبيعة وإعادة بناء 
https:// املدن: التقرير النهايئ ملجموعة خرباء »أفق 2020« حول »الحلول املستندة إىل الطبيعة وإعادة بناء املدن«. مأخوذ من

8edc-af367cddc202-46df-d5aa-op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fb117980
https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/ مأخوذ من .)ENP( سياسة الجوار األوروبية .)املفوضية االوروبية. )2016 أ
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https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en اإلتحاد األوريب. )2021(. باوهاوس األورويب الجديد. مأخوذ من
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