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تعد خطة عمل التنمية الحرضية االسرتاتيجية لالتحاد من أجل املتوسط 2040 مبادرة حكومية دولية تكمل وتعمل وفًقا 

لألجندة الحرضية لالتحاد من أجل املتوسط التي اعتمدها الوزراء املسؤولون عن اإلسكان والشؤون البلدية والتنمية 

الحرضية للدول األعضاء يف االتحاد من أجل املتوسط يف املؤمتر الوزاري الثاين لالتحاد من أجل املتوسط حول التنمية 

الحرضية املستدامة، الذي عقد يف القاهرة يف 22 مايو 2017.

يوفر إطاًرا للتنمية الحرضية املتكاملة واملستدامة عرب املنطقة األورو-متوسطية من خالل تشجيع تنسيق السياسات والعمل 

وتعزيز الرشاكات حول تخطيط وتصميم البيئة املبنية؛ من خالل تسليط الضوء عىل دور الحفاظ عىل الرتاث الثقايف يف 

التجديد الحرضي والتنمية املستدامة؛ من خالل تعزيز التمكني املحيل وبناء القدرات؛ ومن خالل تشجيع مشاركة املواطنني؛ 

ومن خالل دعم تنفيذ ومراقبة التدخالت الرتابية الحرضية واإلقليمية.
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تعتمد خطة العمل هذه عىل »االتحاد من أجل األجندة الحرضية 
للبحر األبيض املتوسط« املوضحة يف املؤمتر الوزاري الثاين لالتحاد 
القاهرة  يف  املستدامة  الحرضية  التنمية  املتوسط حول  أجل  من 
يف 22 مايو 2017. ويهدف إىل توفري إطار طويل األجل ومتعدد 
القطاعات ومتعدد األبعاد للتجديد الحرضي والتنمية عرب املنطقة 

األورو-متوسطية.

يتبع االتحاد من أجل املتوسط مسار عملية برشلونة، وهو مرشوع 
طويل األمد للتكامل املتوسطي، ومهمته »تعزيز التعاون اإلقليمي 
عىل  امللموس  التأثري  ذات  واملبادرات  املشاريع  وتنفيذ  والحوار 
مواطنينا، مع الرتكيز عىل الشباب والنساء، من أجل معالجة األهداف 
االسرتاتيجية الثالثة للمنطقة: االستقرار والتنمية البرشية والتكامل 
»)االتحاد من أجل املتوسط، 2020(، وبلغ املرشوع 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. وهو تنبني عىل 
مداوالت واستنتاجات مجموعات العمل املواضيعية لالتحاد من أجل 
املتوسط بشأن التجديد الحرضي واإلسكان امليسور التكلفة واملستدام. 
ترتكز عىل العديد من أطر السياسات واالتفاقيات العابرة لألوطان. 
تهدف إىل تفعيل الرتاث املشرتك الواسع للمنطقة األورومتوسطية 
وإمكاناتها الهائلة لتعزيز التنمية املستدامة، واالندماج االجتامعي، 

والتنمية االقتصادية العادلة، واملرونة املحسنة. 

خطة العمل هي مجموعة من اإلجراءات املنسقة املصممة لتفعيل 
األهداف املتفق عليها مسبًقا بطريقة مرنة. تعمل خطة العمل هذه 
عىل تفعيل أهداف االتحاد من أجل املتوسط لزيادة أداء اسرتاتيجيات 
التنمية الرتابية املنسقة واملتكاملة لتحقيق التنمية املستدامة. إنه 
إطار سياسة يسعى إىل إعالم وتوجيه ولفت انتباه أصحاب املصلحة 
)ال سيام القطاع العام( نحو رؤية اسرتاتيجية مشرتكة للتنمية الحرضية 
املستدامة. كإطار للسياسة، تعتمد خطة العمل هذه عىل الرتجمة 
السياسات  تصميم  يتم  حيث  الوطنية،  الحقائق  مع  والتكيف 

1. مقدمةاملحتويات

شكل 1: اإلجراءات املتكاملة يف خطة 

العمل هذه. 

وتنفيذها وفًقا لألولويات والقدرات والحوكمة وأساليب اإلدارة 
الوطنية واملحلية. تقرتح الخطة مجموعة من اإلجراءات البسيطة 
ولكنها متكاملة ومنسقة بشكل دائري. 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. تحتوي خطة العمل هذه عىل 
مجموعة من اإلجراءات التي يجب تصميمها عىل مقاس واقع كل 
بلد. سيتم تحقيق ذلك من خالل التعلم املؤسيس املتبادل ومن 
خالل التنشئة االجتامعية ومحاكاة السياسات واملامرسات، وسيتم 

تيسري ذلك من خالل:

1. اعتامد تعاريف مشرتكة )جنبًا إىل جنب مع التعاريف املحلية(؛
2. جمع البيانات القابلة للمقارنة؛

3. الجهود املشرتكة يف بناء القدرات والتعليم؛
الوطني  املستويني  للمقارنة عىل  قابلة  سياساتية  أطر  4. صياغة 

واملحيل، مع أقىص درجات االحرتام للمسارات والتقاليد الوطنية.

1. TO 
COORDINATE &
ENHANCE 
COHESION

2. TO 
EDUCATE &
STRENGTHEN
CAPACITY

3.TO ENVISION 
& GOVERN 
TOGETHER

4.TO CONNECT & 
PROTECT  

5. TO IMPLEMENT 
& MANAGE

6.TO MONITOR &
COMMUNICATE
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2. 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: 

والتنسيق  التصميم  لتعزيز  التامسك:  تنسيق وتعزيز  اإلجراء 1: 
اإلقليمي ومتاسك السياسات الحرضية الوطنية واسرتاتيجيات تنمية 

املدن املتكاملة عرب املنطقة األورومتوسطية. 

اإلجراء 2: تكوين وتعزيز القدرات: لتعزيز ودعم التخطيط والتعليم 
التصميم وبناء القدرات التي تدعم أهداف خطة العمل هذه.

اإلجراء 3: التصور والحكم مًعا: لتعزيز مشاركة املجتمع وأصحاب 
املصلحة واملشاركة يف خلق رؤى مشرتكة للمنطقة. لتعزيز التعاون 
التخطيط  سلطات  بني  املعرفة  وتبادل  الحدود،  عرب  والتنسيق 

املحلية والوطنية. 

اإلجراء 4: الربط والحامية: لتعزيز مفهوم وتنفيذ البنى التحتية 
الحرضية وشبه الحرضية التي تدعم التكامل عرب الحدود يف جميع 
أنحاء املنطقة. لتحسني قابلية التشغيل البيني للبنية التحتية يف 

والتنمية،  االقتصادي  التعاون  )منظمة  االتصال  لتحسني  املنطقة 
2021( ولتحسني املرونة يف حالة الكوارث الطبيعية أو النزاعات. 

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. 

اإلجراء 6: املراقبة واالتصال: 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.

العمل هذه يف  وأطر عمل خطة  أفكار  تكامل  يعالج  اإلجراء 5 
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 يجتمع 
عدد من الجهات الفاعلة معا ملعالجة قضية بارزة للتنمية الحرضية 
من خالل الرؤى واالسرتاتيجيات الرتابية املتكاملة. إنها توفر نهجاً 

متكامالً، وليس نهًجا قطاعيًا.
مبشاركة  القطاعات  عرب  وصياغتها  املشاريع  هذه  دمج  يجب 
الجمهور ومواءمتها مع مجموعة من 9 محاور مواضيعية ذات 
املواضيعية  املحاور  أدناه. ظهرت هذه  املدرجة  للتدخل،  أولوية 
من املشاورات التي تم إجراؤها والتوافق الذي تم التوصل إليه بني 
أصحاب املصلحة يف االتحاد من أجل املتوسط حول األولويات يف 

املنطقة األورومتوسطية، يف مجموعات العمل التابعة لالتحاد من 
أجل املتوسط بشأن اإلسكان امليسور التكلفة واملستدام، والتجديد 
الحرضي، تحت رعاية املنصة اإلقليمية لالتحاد من أجل املتوسط 

حول التنمية الحرضية املستدامة. 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، 2019ج(، واسرتاتيجية االتحاد األورويب للتنوع 
األوروبية، 2020 ب(، وتقرير  )املفوضية  لعام 2030  البيولوجي 
للحلول  األورويب  االتحاد  واالبتكار يف  البحث  أجندة سياسة  عن 
القامئة عىل الطبيعة وإعادة بناء املدن )املفوضية األوروبية، 2015( 
لالتحاد  املحمية  الحرضية  للمناطق  املامرسات  وأفضل  وجوانب 

العاملي للحفاظ عىل الطبيعة. 

)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(.

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

والفرص االقتصادية.

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

األوروبية، 2019 د(.

)9( املدن الجديدة والتوسعات الحرضية واألحياء الجديدة، كدوافع 
للتحرض املسؤول والشامل واالقتصادي واالجتامعي والبيئي املستدام.
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3. القيم واملبادئ التوجيهية واألهداف

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. هذا متاشيا 
مع ثالثة توجيهات أساسية إلرشادات التنظيم األفضل يف أوروبا 
)املفوضية األوروبية، 2019 أ، 2021( يف تلك السياسات والتي يجب 

أن تكون متكاملة ومبنية عىل العلم واألدلة وتشاركية.  

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. 

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. 

أجل  من  لالتحاد  الحرضي  األعامل  جدول  عىل  تنبني  باإلضافة، 
يحدد عدد  والذي  املتوسط، 2017(  أجل  )االتحاد من  املتوسط 

من أولويات السياسة:

القواعد واللوائح الحرضية، التي تؤكد عىل دور التخطيط الحرضي؛
التنمية الحرضية واإلقليمية املتوازنة، مع الرتكيز عىل التنمية اإلقليمية 
املتكاملة والعالقة بني املناطق الساحلية رسيعة التحرض واألرايض 

الريفية النائية املتأثرة بفقدان السكان؛
البيئة، مع الرتكيز عىل اإلدارة املستدامة للموارد )املياه والنفايات 
والطاقة والغذاء(، واالستخدام املستدام لألرايض، والحد من الزحف 

العمراين وحامية املناظر الطبيعية؛
املناخ، مع الرتكيز عىل تعزيز املرونة الحرضية والبنى التحتية الخرضاء؛

السكن، والذي يشري إىل »النهج املتكاملة لسكن مستدام وميسور 
التكلفة ومناسب وتوفري الخدمات الحرضية األساسية )املياه والرصف 
الصحي وإدارة النفايات والكهرباء(« وإنشاء أحياء متنوعة اجتامعيًا؛

النقل والتنقل، مع الرتكيز عىل النقل العام املتكامل والشامل وامليسور 
التكلفة، فضالً عن النقل اآلمن غري اآليل؛

الهجرة، مع الرتكيز عىل تعزيز القدرات 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: 
)1( 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( 
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 ومراقبة 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 
اهتامم  إيالء  يشمل  وهذا   .)15 ص   ،2018 املتوسطي،  التكامل 
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، واالهتامم 
بإرشاك 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 يف مجال اإلسكان(.

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

املتعدد املراكز ممكًنا.

يف ضوء التحديات املشرتكة بني جميع البلدان املتوسطية واملفصلة 
يف نصها الكامل، تقرتح خطة العمل هذه تدابري تكاملية متنوعة 
متعدد  ونهج  األجل  طويل  منظور  مع  القطاعات،  ومتعددة 
لتحقيق  والثقافة،  واملجتمع  التكنولوجيا  بني  يربط  التخصصات 

النتائج التالية:

العمل املناخي، من أجل االستدامة االجتامعية واالقتصادية 	 
البيئات  وتحسني  املناخ  مقاومة  لتعزيز  الشاملة،  والبيئية 
ودرجات  البحر  سطح  مستويات  ارتفاع  يؤدي  الحرضية. 
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، 2020أ(. 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 
)ماتسوموتو، ألني دوبري، كروك، وروبرت، 2019(، ودمج 

الرتاث الحرضي يف حلول للعمل املناخي.

سيساعد العمل املناخي الطارئ عىل تقليل انبعاثات غازات االحتباس 
الحراري وتحسني جودة الهواء. وسيعزز الكفاءة واإلنصاف يف استخدام 
وتوزيع املوارد الطبيعية وحامية األصول البيئية، فضالً عن التكيف 
الفعال ويف الوقت املناسب للمجتمعات والبنى التحتية مع تغري 
املناخ. وينبغي أن يحدث ذلك من خالل تعزيز التحول املستدام 
للطاقة، واإلدارة السليمة للمياه )االتحاد األورويب، 2021(، وتنفيذ 
البنية التحتية الخرضاء / الزرقاء وتدابري مكافحة التصحر، ومن خالل 
التخطيط والتصميم الحرضيني الشاملني واملتكاملني املبنيني عىل 
العلم ويكونان سليامن بيئيًا ومراعيان للسياق. وهذا مهم بشكل 
خاص بالنظر إىل متوسط االرتفاع املتوقع يف درجة الحرارة يف املنطقة 
والزيادة املتوقعة يف تأثريات »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: إعادة التوزيع العادل ألعباء وفوائد التنمية املستدامة. 
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العمل 
املناخي

تفادي
األزمة

املرونة
الحرضية

االزدهار
املحسن

العدالة
واملساواة 

املكانية

التنظيم األفضل 
والحوكمة الجيدة

التنمية املبنية
عىل الرتاث

معايري 
املعيشة املحسنة

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.

املرونة الحرضية. تتطلب الطبيعة املتعددة األبعاد واملرتابطة 	 
واملناطق  املدن  تواجهها  التي  والتحديات  للتهديدات 
القضايا  هذه  تعالج  متكاملة  منهجية  نهج  واملجتمعات 
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 لسنة 
2020 أن هذه القضايا متشابكة بشدة يف أنظمة معقدة، 
وأن فكرة املرونة الحرضية واإلقليمية يجب أن تتجاوز البيئة 
إىل تبني إصالح جامعي منسق يف مجاالت متعددة مرتابطة 

من النشاط البرشي. 

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

مبا يف ذلك أمن الغذاء والصحة واملياه والسكن.

العدالة واملساواة املكانية، والحد من عدم 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 من عدم املساواة 
املكانية والفقر يف املجتمعات القروية والحرضية من خالل 
املستدام  والنقل  األساسية،  الخدمات  إىل  الوصول  زيادة 
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 الحذر واملستدام 

فقط عند الرضورة. 

يعني اإلنصاف االجتامعي املكاين إعطاء األولوية للفئات الضعيفة 
وتعليم  الجنسني،  بني  املساواة  قضايا  معالجة  يجب  واملحرومة؛ 
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.  

الحفاظ عىل الرتاث والحلول القامئة عىل الرتاث من أجل 	 
التنمية املستدامة. ميكن تحقيق اإلدارة املستدامة للرتاث من 
خالل املحافظة الجيدة وإعادة استخدام وتثمني الرتاث الثقايف 

املميز للمنطقة األورومتوسطية، مع تعزيز دور الرتاث يف حلول 
التنمية الحرضية املستدامة، وفًقا التفاقية اليونسكو للرتاث 
اليونسكو  )اليونسكو، 1972(، توصية  لعام 1972  العاملي 
)اليونسكو،  التاريخي  الحرضي  املشهد  بشأن   2011 لعام 
 2011( وإعالن دافوس 2018 )االتحاد السويرسي، 2018(.

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

الصحي والنقل واالتصاالت.

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

املجاورة واألنظمة الطبيعية.

غري 	  الرشيد  الحكم  الرشيدة.  والحوكمة  األفضل  التنظيم 
ممكن بدون خدمة عامة فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة 
املدين  املجتمع  ومنظامت  مواطنيها  إىل  فقط  تستمع  ال 
والرشكات واملؤسسات األكادميية، بل تُسخر أيًضا طاقاتهم 
ومعرفتهم لتحقيق األهداف املجتمعية املتفق عليها. باتباع 
املبادئ املنصوص عليها يف أجندة »التنظيم األفضل لالتحاد 
األورويب«، يهدف التنظيم األفضل إىل 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 تأثرياتها، مبا 
يف ذلك تقليل األعباء التنظيمية عىل الرشكات أو املواطنني 
أو اإلدارات العامة )املفوضية األوروبية، 2017، 2019 ب، 
2021(. يهدف التنظيم األفضل أيًضا إىل رقمنة الخدمات 
إليها،  الوصول  وإمكانية  تحسني جودتها  أجل  من  العامة 
املستويات  الحكومات عىل مختلف  استخدام  مام يضمن 
لتقنيات املعلومات واالتصاالت لتبني مبادئ الحكم الرشيد 
وتحقيق أهداف السياسة )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي، 2020(.

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 
بتحسني  الخاصة  واملؤرشات  واملعايري  العمل  أطر  إدراج 

مستويات املعيشة يف النص.

شكل 2: النتائج املرجوة من خطة العمل.
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تعزيز إنشاء ومواءمة وثائق السياسة الحرضية الوطنية واسرتاتيجيات تنمية املدن 
املتكاملة.

)1( تقييم التعاون املحتمل والقيمة املضافة لدعم االتحاد من 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 بتطوير السياسات 
الحرضية الوطنية واسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة ومتابعتها يف سياق خطة العمل 

هذه، باالعتامد عىل األدوات وأنشطة الدعم الحالية.
)3( تحديد التوجهات )مبا يف ذلك التوجهات الكربى(، واملخاطر والتحديات للتخطيط 
الحرضي الوطني واملحيل )عىل سبيل املثال، النقاط الساخنة للطوارئ املناخية بناًء 
عىل مرشوع PESETA IV، والتدهور البيئي، ومخاطر الكوارث األخرى باإلضافة إىل 
النزوح القرسي(، إلدراجها هذه التحديات يف السياسات الحرضية الوطنية واسرتاتيجيات 

تنمية املدن املتكاملة. 
)4( وضع مخطط لتطوير السياسات الحرضية الوطنية واسرتاتيجيات تنمية املدن 

املتكاملة عرب املنطقة.
)5( وضع مخطط لحوكمة التنمية املكانية عرب املنطقة. 

)6( تخطيط وإجراء تقييم نقدي لتطوير السياسات الحرضية الوطنية يف جميع أنحاء 
املنطقة )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2017(. 

)7( تعزيز الحوار بني سلطات التخطيط الوطنية ملواءمة السياسات الحرضية الوطنية 
مع خطة العمل هذه وتقييم / مراقبة هذا التنسيق. 

)8( مساعدة السلطات الوطنية عىل تطوير السياسات الحرضية الوطنية التي تتامىش 
مع خطة العمل هذه من حيث املحتوى واألهداف والغايات العامة. 

)9( تشجيع حوكمة إقليمية أقوى يف السياسات الحرضية الوطنية. 
)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 بها فيام يتعلق بالتنمية الحرضية، باستخدام ميثاق الحوكمة 
املتعددة املستويات يف أوروبا )لجنة املناطق األوروبية، 2014( ووثيقة التوجيه رقم 8 
"املشاركة العامة فيام يتعلق بتوجيه إطار عمل املياه" )املفوضية األوروبية، 2003(. 

)1( تقييم التعاون املحتمل والقيمة املضافة لدعم االتحاد من 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 بتطوير السياسات 
الحرضية الوطنية واسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة ومتابعتها يف سياق خطة العمل 

هذه، باالعتامد عىل األدوات وأنشطة الدعم الحالية.
)3( تحديد التوجهات )مبا يف ذلك التوجهات الكربى(، واملخاطر والتحديات للتخطيط 
الحرضي الوطني واملحيل )عىل سبيل املثال، النقاط الساخنة للطوارئ املناخية بناًء 
عىل مرشوع PESETA IV، والتدهور البيئي، ومخاطر الكوارث األخرى باإلضافة إىل 
النزوح القرسي(، إلدراجها هذه التحديات يف السياسات الحرضية الوطنية واسرتاتيجيات 

تنمية املدن املتكاملة. 
)4( وضع مخطط لتطوير السياسات الحرضية الوطنية واسرتاتيجيات تنمية املدن 

املتكاملة عرب املنطقة.
)5( وضع مخطط لحوكمة التنمية املكانية عرب املنطقة. 

)11( ربط البلديات ملساعدتها عىل تبادل الخربات أثناء تطوير اسرتاتيجيات تنمية 
املدن املتكاملة )فيام يتعلق باإلجراء 2: لتثقيف وتعزيز القدرات، من خالل املختربات 

الحية وبدعم من الجامعات املحلية(. 
)12( وضع مخطط للرتاث الثقايف الرئييس يف البلدات واملدن عرب املنطقة. 

)1( تطوير 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( مقارنة وتنسيق السياسات الحرضية الوطنية املوجودة بخطة العمل هذه.  

)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. 

)1( وضع 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( 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.

األهداف الرئيسية                األدوات الرئيسية             اإلجراءات املقرتحة )2021-2040(                                                                                       معايري النجاح

الهدف: تعزيز التصميم والتنسيق اإلقليمي ومتاسك السياسات الحرضية الوطنية واسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة عرب املنطقة األورومتوسطية.

اإلجراء 1: تنسيق وتعزيز التامسك
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)1( تحديد املدارس والجامعات الرئيسية يف جميع أنحاء املنطقة. لتعزيز ودعم القدرات التخطيطية والتصميمية يف املنطقة.

)2( تنظيم مؤمتر مع رؤساء مدارس الهندسة املعامرية والتخطيط الحرضي، والسعي 
بتنظيم دورات  وااللتزام  العمل هذه،  باالشرتاك يف خطة  إعالن مشرتك  اعتامد  إىل 
تدريبية وبرامج لبناء القدرات، ومدارس صيفية، واملوافقة عىل العمل عىل مراجعة 

وتحديث وتقريب املناهج. 
)3( تنظيم مؤمتر دويل حول مدن املوانئ يف البحر األبيض املتوسط بالتعاون مع رابطة 

            .)RETE( التعاون بني املوانئ واملدن
)4( تنظيم أوراش عمل مشرتكة بني الجامعات، تركز عىل السياقات والنتائج الحقيقية 
التي ميكن أن تلهم املسؤولني املنتخبني واملروجني املحليني للمرشوع )مثل ورشة وكالة 

املدن واألقاليم املتوسطية املستدامة )AVITEM( بطنجة تطوان(.

)5( تحديث وتنسيق مناهج مدارس التخطيط الحرضي والعامرة، والسعي إىل التعلم 
املتبادل وتبادل املعرفة.

املستدام" )مثل  للتحرض  املتوسطي  املعرفة  إنشاء فريق عمل من أجل "مركز   )6(
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. 

)7( إنشاء شبكة ملدن الرتاث العاملي الحرضي يف املنطقة 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. 

)8( تنظيم أوراش عمل قصرية لبناء القدرات، بقيادة شبكة من الجامعات املحلية 
.)AVITEM( والدولية والرشكاء، مثل وكالة املدن واألقاليم املتوسطية املستدامة

)9( تنظيم عمليات تخطيط تركز عىل التصميم عىل أساس شبكة برنامج األمم املتحدة 
للمستوطنات البرشية العاملية للتخطيط الحرضي ومختربات التصميم.

)10( تنظيم تعليم عرب اإلنترنت حول التخطيط والتصميم الحرضي من خالل الدورات 
.)MOOC( التدريبية املفتوحة عىل اإلنرتنت

)11( تنظيم مدرسة صيفية عىل السواحل واملدن الساحلية لصانعي السياسات الشباب.

)12( تنظيم مختربات الحياة الحرضية التي تركز عىل الرتاث.

)12( تنظيم عدد كبري من مختربات السياسات التي تركز عىل تنفيذ خطة العمل هذه.

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

األخرى )1( قامئة شاملة مبدارس التخطيط والتصميم يف املنطقة. البحث  ومعاهد  والدولية  املحلية  بالجامعات  قامئة  تجميع  تم   )1(
وتحديثها باستمرار. 

)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.

)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، ومدارس صيفية، و املوافقة عىل العمل 

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

)4( تم تنظيم عدد كبري من أوراش العمل املشرتكة بني الجامعات. 

)5( تم تحليل مناهج مدارس التخطيط والتصميم والسياسات 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.

)9( يتم تنظيم عدد كبري من عمليات التخطيط التي تركز عىل التصميم عىل أساس 
الشبكة العاملية لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية للتخطيط الحرضي 

ومخترب التصميم يف العديد من الدول األعضاء يف االتحاد من أجل املتوسط.

)10( يتم تنظيم دورة تعليمية مفتوحة عىل اإلنرتنت )MOOC( حول التخطيط 
والتصميم والتي تتناول القضايا املثارة يف خطة 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+. 

األهداف الرئيسية                األدوات الرئيسية             اإلجراءات املقرتحة )2021-2040(                                           معايري النجاح
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)15( إنشاء برنامج تدريب تجريبي، عىل غرار برنامج "مدينتنا" لبناء القدرات، بالرشاكة 
مع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية والجامعات الوطنية.

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

)17( تنظيم أوراش عمل الخربة اإلقليمية يف السياقات الحرضية والريفية والساحل 
والصحراء، مع الرتكيز عىل التفاعل بني املستويات املؤسسية املختلفة )مثل أوراش عمل 

.)AVITEM الخربة اإلقليمية لوكالة املدن واألقاليم املتوسطية املستدامة

الجامعات  قبل  من  العمل  وأوراش  الصيفية  املدارس  تنظيم   )18 (
واملصممني  الحرضية  السياسات  وصانعي  الشباب  للمخططني  الرشيكة 
والتصميم.  للبحث  استوديو  يف  هذه  العمل  خطة  وتطبيق   ملناقشة 

)19( تنظيم املدارس الصيفية للتخطيط والتصميم الرتايب لطالب املنطقة.

)14( إنشاء برنامج تدريبي تجريبي مثل برنامج "مدينتنا". )13( برامج التدريب أثناء العمل األخرى.
)15( 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 )14( املدارس الصيفية / الدورات التعليمية القصرية.
الدول األعضاء يف االتحاد من أجل املتوسط.

)18( نظمت الجامعات الرشيكة عدًدا كبريًا من دورات بناء القدرات واملدارس 
الصيفية.
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الهدف: تعزيز ودعم التخطيط والتعليم التصميم وبناء القدرات التي تدعم أهداف خطة العمل هذه.

اإلجراء 2: تعليم وتعزيز القدرات
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تعزيز مشاركة املجتمع وأصحاب املصلحة يف التخطيط لخلق رؤى مشرتكة للمنطقة 
األورومتوسطية، عىل املستويني الوطني واملحيل.

)1( إجراء جرد / نظرة عامة عىل منصات املعرفة الحالية أو املحاور التي تستضيف 
البيانات املفتوحة حول املدن واألقاليم يف املنطقة األورومتوسطية. 

)2( تحديد أدوات وآليات املشاركة / اإلرشاك عرب املنطقة.  
واملراكز  التاريخية  املدن  يف  اإلجراءات  يف  املحلية  املجتمعات  منصات إلرشاك   )9(

الحرضية، مبا يف ذلك املواقع املدرجة يف قامئة الرتاث العاملي لليونسكو

)3( إنشاء "مؤرش مشاركة املواطنني" عرب املدن يف املنطقة، بناًء عىل مؤرش الحياة األفضل 
ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )املشاركة املدنية( )منظمة التعاون االقتصادي 
)وحدة  االقتصادية  املعلومات  لوحدة  املدنية  املشاركة  ومؤرش  أ(   2019 والتنمية، 

االستخبارات االقتصادية، 2018(، وترقية حدود مشاركة املواطنني. 

)4( إنشاء قامئة بأفضل املامرسات يف إرشاك املواطنني وأصحاب املصلحة. 

)5( التحليل املقارن )مبا يف ذلك تحديد السياق( لنامذج إدارة التخطيط املكاين يف املنطقة.

)6( أوراش عمل حول الحوكمة والتعلم املؤسيس

األبيض  البحر  إنشاء مركز معارف  الذهني حول  العصف  )اجتامعات(  )7( اجتامع 
املتوسط للتحرض املستدام.

تراث  للمعارف حول  مركز  إنشاء  الذهني حول  العصف  )اجتامعات(  اجتامع   )8(
البحر األبيض املتوسط.

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

)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. 

)7( أوراش عمل الحوكمة. 

)8( فعاليات ربط العالقات.

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

)10( تقوم اليونسكو بتوثيق أدلة عىل مشاركة املجتمع املحيل يف عدد من املدن 
التاريخية واملراكز الحرضية، ويتم نرش تقرير وتحديثه كل 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 عدد من أوراش العمل حول الحوكمة والتعلم املؤسيس.

)7( تنظم عدد من أوراش العمل حول الحوكمة والتعلم املؤسيس.
البحر  التحرض املستدام يف  )8( يتم توقيع مذكرة تفاهم إلنشاء مركز معارف 

األبيض املتوسط. )هذا إجراء مشرتك مع اإلجراء 2(.
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باستخدام  ومعالجتها  املتوسط  األبيض  البحر  أرايض  خصوصيات  عىل  التعرف   )1(
التشخيصات اإلقليمية االسرتاتيجية لفهم الوظائف اإلقليمية والضعف واإلمكانات. 

)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 القدرة عىل مواجهة الكوارث الساحلية التي يسببها املناخ. 

)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.

)3( تعزيز التعاون والتنسيق العابر للحدود، وتبادل املعارف الطوعي بني سلطات 
التخطيط املحلية والوطنية فيام يتعلق بالتخطيط والتصميم واإلدارة املستدامة للبنى 

التحتية واملوارد اإلقليمية الرئيسية.

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

)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.

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

)2( دمج أحكام التعاون العابر للحدود يف السياسات الحرضية الوطنية. 
)3( تطوير اسرتاتيجيات التشغيل البيني اإلقليمي ]مدمجة يف السياسات الحرضية 

الوطنية[.

)4( إدراجها يف السياسات الحرضية الوطنية واسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة والُعقد 
الحرضية والقطاعات العابرة للحدود، وال سيام تلك املحددة يف الخريطة اإلرشادية 
املستقبلية املتفق عليها بشكل متبادل لشبكة النقل العابر للبحر األبيض املتوسط 

 .)TEN-T( وصلتها بشبكة النقل العابر ألوروبا )TMN-T(

)3( تطوير اسرتاتيجيات التشغيل البيني اإلقليمي ]مدمجة يف السياسات الحرضية 
الوطنية[.

الحرضية  املناطق  تكامل  تتناول  الحرضي  والتصميم  السياسة  تنظيم مختربات   )6(
الزراعية  األرايض  وإدارة  املناخ  تغري  معالجة  مع  بها،  املحيطة  املناطق  مع  الكبرية 

واإلدارة املستدامة ملوارد املياه. 

)7( القيام بأنشطة بناء القدرات التي تهدف إىل زيادة القدرة عىل دمج الرتاث املبني 
يف خطط الحد من مخاطر الكوارث. 

)5( تحديد املخاطر الجغرافية الساحلية يف املدن الساحلية )املوانئ( لتعزيز مقاومة 
الكوارث الجغرافية الساحلية.

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

البيانات واملنصات الحرضية.

)1( نرش تقرير مقارِن 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.  

)2( السياسات الحرضية الوطنية واسرتاتيجيات تنمية املدن 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 اإلرشادية املستقبلية املتفق عليها بشكل متبادل لشبكة النقل العابرة 
 )TEN-T( وصلتها بشبكة النقل العابرة ألوروبا )TMN-T( للبحر األبيض املتوسط

)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.

)4( الرؤى اإلقليمية الشاملة املوضحة يف مختربات السياسات الدولية.
)5( 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.

)6( 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 اإلرشادية املستقبلية املتفق عليها بشكل متبادل لشبكة النقل العابرة 
 )TEN-T( وصلتها بشبكة النقل العابرة ألوروبا )TMN-T( للبحر األبيض املتوسط

)املفوضية األوروبية، 2015 ب؛ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2021(.

)3( يتم دمج أحكام التعاون العابر للحدود يف السياسات الحرضية الوطنية، مع 
الرتكيز عىل البنية التحتية والتدخالت الرتابية التي تساعد عىل دمج البلدان يف 

جميع أنحاء املنطقة، مع معالجة 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 
 )TMN-T( املتكاملة كعنرص مكون لشبكة النقل العابرة للبحر األبيض املتوسط
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 التشغيل البيني 
اإلقليمي. يتم نرش تقرير حول كفاية السياسة الحرضية الوطنية السرتاتيجيات 

التشغيل البيني كل 3 إىل 5 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 وتحليلها من 
حيث املخاطر الجغرافية، ويتم وضع خطط 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.

)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. 
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الهدف: تعزيز مفهوم وتنفيذ البنى التحتية الحرضية وشبه الحرضية التي تدعم التكامل عرب الحدود يف جميع أنحاء املنطقة. تحسني قابلية التشغيل البيني للبنية التحتية يف املنطقة لتحسني االتصال ولتحسني املرونة يف حالة الكوارث الطبيعية أو النزاعات.

اإلجراء 4: الربط والحامية



27 خطة عمل التنمية الحرضية اإلسرتاتيجية لالتحاد من أجل املتوسط 2040 ملخص تنفيذي26 خطة عمل التنمية الحرضية اإلسرتاتيجية لالتحاد من أجل املتوسط 2040 ملخص تنفيذي

)1( تعزيز الرؤية اإلقليمية املتكاملة ووضع اإلسرتاتيجيات عرب القطاعات املحيطة 
مبحاور التدخل املواضيعية ذات األولوية )مشرتك مع اإلجراء 2(.

)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(. 

)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.

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

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

)2( تحديد، واالعرتاف وتعزيز املبادرات أو املشاريع اإلقليمية 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. 
)3( إلنشاء جرد وتصنيف املبادرات أو املشاريع االسرتاتيجية التكاملية ملدن مختارة يف 

املنطقة وفًقا ملحاور التدخل التسعة املوضحة يف خطة العمل هذه.

عمل  إطار  الستخدام  العموميني  املوظفني  إلعداد  السياسات  مختربات  تنظيم   )4(
لوصف وتقييم املرشوع )امللحق أ( كأداة إلدارة املرشوع، جنبا إىل جنب مع اإلجراء 2. 

)5( تنظيم أوراش عمل تدريبية للموظفني العموميني للتقدم بطلبات للحصول عىل 
فرص متويل. 

)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(. 

)6( تنظيم "أوراش عمل لتصميم املدن" لدمج قضايا مختلفة يف اسرتاتيجيات إدارة 
املرشوع )الرتاث، والتنقل، والعمل املناخي، ومشاركة املواطنني، وصنع الرؤية الجامعية(.

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

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

املتكاملة. 

)2( إطار عمل وصف املرشوع وتقييمه )امللحق أ( الذي توفره خطة عمل االتحاد 
من أجل املتوسط.

)3( دور االتحاد من أجل املتوسط يف دعم املبادرات واملشاريع اإلقليمية.

)4( مشاريع الصندوق األورويب لالستثامرات االسرتاتيجية )EFSI(، 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(.

)12( قامئة بلالسرتاتيجيات املشرتكة بني القطاعات للتجديد الحرضي والتنمية 
عرب املنطقة.

)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. 
املختربات  منهجية  عىل  بناًء  التصميم  عمل  أوراش  طريق  عن  التخطيط   )8(
املتحدة  األمم  )برنامج  البرشية  للمستوطنات  املتحدة  األمم  لربنامج  الحرضية 

للمستوطنات البرشية، 2014 ب(. 
)9( االستخدام املكثف لتجمعات املواطنني من أجل صنع رؤية جامعية، مستوحاة 

.)2019 ،CCC( من تجارب مثل اتفاقية املواطنني بشأن املناخ
)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 البلدان النامية 
عىل تقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري وتعزيز قدرتها عىل االستجابة لتغري 

املناخ، بالتنسيق مع بنك االستثامر األورويب.

لوصف  إطار عمل  باستخدام  املشاريع  كبري من  تحديد ووصف عدد  تم   )2(
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. 

)6( نرش قامئة جرد للمبادرات أو املشاريع التكاملية النموذجية أو املصنفة يف 
املنطقة.

)5( يتم تنظيم عدد كبري من أوراش عمل تصميم املدينة من قبل شبكة الجامعات.

األهداف الرئيسية                األدوات الرئيسية             اإلجراءات املقرتحة )2021-2040(                                            معايري النجاح

الهدف: تعزيز تصميم املشاريع االسرتاتيجية التكاملية للمدن يف املنطقة األورومتوسطية يف مجموعة من محاور التدخل املواضيعية. تنفيذ أطر العمل املشرتكة إلدارة املشاريع.

اإلجراء 5: التنفيذ واإلدارة
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)1( صياغة معايري النجاح عىل أساس العديد من أطر السياسات املستخدمة لصياغة 
التنمية املستدامة املصممة لسياق  الرتكيز عىل مؤرشات أهداف  العمل، مع  خطة 

البحر األبيض املتوسط.

النتائج برعاية االتحاد من أجل املتوسط  )1( تصميم إطار إلدارة املشاريع وتقييم 
استناًدا إىل نهج اإلدارة القامئة عىل النتائج لليونسكو، والذي يتضمن مبادئ الحوكمة 
الكربى )تنسيق الحوكمة الهرمية والشبكية والسوقية، باتباع املبادئ التي تم وضعها 

تجريبيًا يف "موليامن" )2020(. 

الهرمية،  والحوكمة  الشبكة،  )تنسيق حوكمة  الحوكمة  وتنسيق  مراقبة متاسك   )2(
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 معارف التحرض املستدام يف البحر األبيض املتوسط، 

املذكور يف اإلجراءين 2 و 3(.

)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.

)5( تنفيذ مؤرشات اليونسكو للثقافة لعام 2030 لتقييم وتعزيز دور الرتاث الثقايف 
واإلبداع عىل املستوى الحرضي.

النتائج برعاية االتحاد من أجل املتوسط  )1( تصميم إطار إلدارة املشاريع وتقييم 
استناًدا إىل نهج اإلدارة القامئة عىل النتائج لليونسكو، والذي يتضمن مبادئ الحوكمة 
الكربى )تنسيق الحوكمة الهرمية والشبكية والسوقية، باتباع املبادئ التي تم وضعها 

تجريبيًا يف "موليامن" )2020(. 

)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.

)4( تنظيم أوراش عمل ودورات قصرية للموظفني العموميني لزيادة القدرة عىل مراقبة 
أهداف التنمية املستدامة بشكل أفضل. 

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

املتوسط( يف إطار األولويات الرئيسية التي تحددها خطة العمل.

)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.

)6( إنشاء ومراقبة التعاريف األساسية يف التخطيط الرتايب يف الدول األعضاء يف االتحاد 
من أجل املتوسط من خالل تجميع تقرير. 

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

)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( 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 )األمم املتحدة، 2020(.

)5( توجيه INSPIRE )البنية التحتية للمعلومات الجغرافية يف الجامعة األوروبية 
)املفوضية األوروبية، 2007(.

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

)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 أطر عمل ومؤرشات 

التقييم الحالية. يتم نرش النتائج كل ثالث إىل خمس سنوات.

)5( يتم االتفاق عىل التعاريف اإلحصائية الوظيفية املشرتكة بني املكاتب اإلحصائية 
للدول األعضاء يف االتحاد من أجل املتوسط 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. 

)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.  

األهداف الرئيسية                األدوات الرئيسية             اإلجراءات املقرتحة )2021-2040(                                           معايري النجاح

الهدف:   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.

اإلجراء 6: املراقبة واالتصال
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