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  وصول تخطيط المدن إلى المنظمات الدولية
دراسة تحليلية لرؤية برنامج إستراتيجية تنمية المدن في  -

  -تخطيط المدينة
 

 
 

 
 

Résumé : 
        La planification de ville est 
devenue dans le temps actuel، une 
Nécessite-dans sa définition la plus 
simple- elle désigne l'organisation de  
l'occupation des terrains de la ville avec 
la prise en considération  des différents 
cotes :  économique  social et 
environnemental liée a la vie  humaine، 
la complexité de cette dernière a 
transféré la planification d'une opération 
dont se charge   l'État et ses services، a 
une responsabilité  dont se charge les 
organisation nationales conscientes que 
cette coopération  est devenue 
insuffisante . 
 Raison pour laquelle elles ont  
en recours à la coopération pluripartites 
représente par l'organisation des  cities 
alliance.   
 Cette organisation a proposés 
deux  grands projets، Lun deux est un 
programme de la  stratégie  du 
développement des villes ce programme 
a une   vue  globale  dans la 
planification de la ville. 

  :ملخص 

ختطيط املدينة اصبح حاجة ملحة يف العصر ان      
تنظيم شغل  -فهو يعين يف ابسط تعريف له -احلايل

االرض يف املدينة مع مراعاة اجلوانب االقتصادية 
حبياة الناس  واالجتماعية والبيئية يف املدينة واليت ترتبط

فيها، ومع تعقد هذه االخرية انتقل ختطيط املدينة من 
ا احمللية  عملية ختص الدولة وجهازها املركزي وإدار
على مستوى األقاليم اىل مسؤولية ختص املنظمات 
ا الثنائي  الدولية املهتمة باملدن، واليت ادركت ان تعاو

راف ليس كافيا، لذا جلأت اىل التعاون املتعدد االط
جمسدة اياه يف منظمة حتالف املدن، واليت طرحت 
مشروعني كبريين، احدمها هو برنامج اسرتاتيجية تنمية 

.املدن والذي حيمل رؤية متكاملة يف ختطيط املدينة
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  :مقدمــــــــــــــــة

ذلك   نجد حيث جدا، قديمة ي العمرا ع الطا ا عل غلب كعملية املدينة تخطيط إن

ا تنوعال خاص ع بطا م مد بتم الرومانية، ا وخليف اليونانية ضارة ا ممثال ي ورو ي العمرا ث

ما العصر ان فنجد أخرى، إ مرحلة ذلك من اليونانية للمدينة العضوي ط الر تم امليالد قبل

عمر  تناسب لق ذا و للمدينة، داموس يبو الفيلسوف منحھ الذي ي الشب ل الفضاءالش ن ب ي ا

انت لذا ا، مد تخطيط ة العسكر ا نزع فعكست الرومانية ضارة ا أما ، ا ف ئة والب الداخ

الوسطى العصور أما النصر، واحتفاالت ة العسكر ات العر ملرور ن باليوناني مقارنة واسعة الشوارع

ا ذلك وتجسد املسيحية، ور بظ ية ورو املدينة انةفتأثرت م تحتل أصبحت ال سة لكن

سقوط عد ر ظ الذي قطا النظام أخرى ناحية ومن ناحية، من املعبد ا يحتل ان عدما املدينة

قبل من التخطيط الذاتية عة ال إ أدى مما رمان، ا ابرة ال بأيدي الرومانية ة اطور م أرا

تھ رؤ م م ل فرض الذين ن، والذيقطاعي ضة ال عصر إ املرور و ا، يتمتع ال املساحة

بنظام ه وتم الرومانية، سا فلور الفنية ركة با مدفوعا ان الذي ي ورو اث ال بإحياء تم

ا أورو الساعة د متداوال مازال نظام و و دائق، با ية ب إحاطة يفضل الذي   .الباروك

ا   ال ش ذه لتان اخ اخر جانب ومعقدة جانب سيطة تبدو ال لتخطيطية

ولكن ، املدينة ونات وم ية ب ل ش حيث فقط، ي العمرا انب ا املدينة تخطيط سابق وقت

ن النازح ادة ز ا، م أ عدة جوانب من املدينة ع اثرت ال ا اورو الصناعية والثورة العلوم بتطور

ل ن شارالطالب ان اخرى ة ج ومن ة، ج من السكن ع الطلب ادة ز ب س مما املدن لعمل

ضراء، ا املساحات ع والقضاء املدينة ئة ب ي تد خرى ت سب وال العشوائية البناءات

عمرا مخطط اي من اك املدينة ان ن ب ذا ل ات، العر اع اخ بفعل التلوث ادة ز ايضا يولدينا

يطانية ال ول فر ر جامعة املدينة تخطيط تخصص مرة ألول ر ظ لذا حيث1913سيط، م

العل انب ا من املدينة ا د ش جديدة حركة   .بدأت

ا   تطرق ال املجاالت مختلف خالل من العامة ياة ا الدولية املنظمات ور ظ ان

ع، واملشار امج ال خالل من بالدول ا اتوارتباط املستو املتعدد العل املجال السباقة ا م يجعل

ا رؤا تب ا خرى ذه ودفع ة، ج من بالدول ا رابط ادة ز تحاول ا أل ذلك شطة، و

عديدة لغايات ا ع مشار من ستفادة اصبحت.  و ا ا العصر املدينة ل مشا ان و م امل ان

ا أل الوطنية للدولة ايدتحديا امل ي ا الس للتعداد ؤرة و ، العال البي التلوث ول ب املس

ابواب امام ا نفس عباء من العديد تمتلك ال الوطنية الدولة تجد لذا عديدة، ل مشا يطرح والذي

ل بالتمو الدولة تمد خر انب ا و املدينة تخطيط ة رؤ تمنح وال الدولية،   .املنظمات
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الدراسةاش   :الية

دفع   أخرى، ناحية من ا حل ة وصعو ناحية من عديدة جوانب من املدينة مية ا ان

تحالف منظمة واحدة منظمة شكيل ل ا بي ا ف التعاون ا باملدينة تمة امل الدولية باملنظمات

م ا تجار فيھ ل تخ علمية ة رؤ خالل من املدن ل مشا حل ع عمل وال يلاملدن، س املدن ع

تخطيط مجاالت وتوسع ة ج من املدن تحديات توسع اطار ولكن العالم، مدن ن ب شاركية خلق

التخطيط و املحلية دارة تنظيم و ئة والب قتصاد ملجاالت ا احتوا ا ي العمرا املجال من املدينة

ا تخطيط ا يتطل اصبح ال وانب ا من ذلك وما ي شار ،ال اخرى ة ج من مدىملدينة اي فا

ا برنامج خالل من املدينة لتخطيط املة مت ة رؤ ايجاد املدن تحالف منظمة مت سا

؟ املدن تنمية اتيجية   اس

الدراسة   ساؤالت

املنظمات   ن ب طراف املتعدد التعاون اثر مفاده رئ ساؤل عن لإلجابة الدراسة س

وا املختلفة وضعالدولية تم ساؤل ال ذا ع ولإلجابة املدن، لتخطيط النظري انب ا ع اساتھ ع

ا عل جابة الدراسة تحاول فرعية   :اسئلة

؟ -1 باملدينة تمام لال باملنظمات دفعت ال العوامل   ما

ي؟-2 ثنا بتعاون الدولية املنظمات ن ب طراف املتعدد التعاون سبق   ل

برنامج-3 ر اظ املدن؟ل لتحالف لة مش منظمة ل ة رؤ املدن تنمية اتيجية     اس

تتمثل مباحث عة ار اعتماد تم ساؤالت وال املطروحة الية ش ع   :ولإلجابة

ول املدينة: املبحث تخطيط عن عامة   ملحة

ي الثا املدينة: املبحث تخطيط مية   أ

الثالث الدولي: املبحث امج وال املدن   ةتخطيط

ع الرا املدن: املبحث تنمية اتيجية إس برنامج ة رؤ   تحليل

ول املدينة: املبحث تخطيط عن عامة   ملحة

تخصص   ور ظ إ أدت ال سباب و ، املدينة تخطيط ف عر املبحث ذا ضمن ناول سن

د املعا ثمة ومن امعات ا املدن   .تخطيط

ول املدين:  املطلب تخطيط ف   ةعر
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ن مع اتجاه ا ك تحمل ات املستو عض تقديم مكن و املدينة بتخطيط اصة ا ف التعار تتعدد

ات املستو ذه تتمثل حيث املدينة ف   :عر

للمدينة- )1 جديد تخطيط ا أ أساس ع املدينة تخطيط ف   : عر

انھ ع املدينة تخطيط عرف نا وإعا: "و القائمة للمدينة ماعرض ل ش ا تخطيط   1."دة

ا- )2 ف رض استخدام تنظيم ا أ أساس ع املدينة تخطيط ف   :عر

عن عبارة املدينة تخطيط نا رض،:"و الستخدام معقول وتنظيم ب ترت ا خالل من يتم عملية

املدينة داخل املختلفة شطة مواقع    2."وتحديد

ست- )3 أساس ع املدينة تخطيط ف اقتصاديةعر اسب م لتحقيق رض ئة لب مثل خدام

  : واجتماعية

عن عبارة و املدينة تخطيط نا ثمار:" و واس رض، استعماالت وتوجيھ السبل سب ا تحديد

ئة الب ن تحس ق طر عن واجتما اقتصادي مردود أق يحقق الذي ل بالش ا   3."موارد

ت- )4 أساس ع املدينة تخطيط ف املدينةعر ضري ا املجتمع   :طلعات

و املدينة تخطيط نا   :و

والذي- )ا املتحضرة، املجتمعات تطلعات من العديد وحماية توف م م دور لھ الذي شاط ال

إ حتاج و قتصادي، ار زد و الثقا والتنوع جتماعية والعدالة ية البي ستدامة ع ينطوي

ن م املل تحقيقفراد للمساعدة والطوعية والعامة اصة ا القطاعات ن العامل ن، و واملو

التطور    4 .ذا

اجتماعيا-)ب املختلفة العالقات خالل من مالئمة سكنية ئة ب لق س الذي التخطيط  و

يا، ي و   واقتصاديا

الس ع صول با ان الس ميع العدالة تحقيق و منھ خ دف ال دماتحيث وا   5".كن

داف- )5 أ مجموعة لتحقيق للمدينة ر تطو ا أ أساس ع املدينة تخطيط ف لدينا: عر نا   و

ؤرة- و ة، شر كمستوطنة ا نفس تخدم بحيث ا وتحسي املدينة ر تطو و بالدرجة املدينة تخطيط

ضري  وا قتصادي و جتما والتقدم وض   6."لل
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املدين   تخطيط قتصاديةومنھ وانب ا مراعاة مع لألرض يد ا ستعمال و ة

خية والتار سانية و ية والبي جتماعية ن و املتخصص من مجموعة ا يقوم متناسقة دراسات وفق

املدينة املحلية ومة وا ة املركز زة لألج مسؤولية تحت   .ولكن

ي الثا الدوائر :املطلب املدن تخطيط   اديميةشأة

ي فيما باختصار الصناعية الثورة مافرزتھ تحديد   : يمكن

بالسيارة- املس ديد ا اع خ ستوعب عد لم الضيقة الشوارع الن وذلك حركة ل   .مشا

املدن- للعمل طلبا ن في للر الكب وح ال عد ايواء ل   . مشا

امل- وغياب املتخلفة حياء ور وظ السكن عازمة مصا إ تحولت ال ضراء ا   .ساحات

املدينة   تخطيط من وجعلت الصناعية، الثورة ا أحدث ات التأث من مجموعة ذه انت

روج ل يال   س

الصناعية الثورة ابان يطانية ال املدن ا عاش ال الة ا ول  جامعة فتحت م1913 سنة و ،من  ليفر

ا   7.املدن تخطيط لتخصص أبوا

ياملبحث املدينة:  الثا تخطيط مية   أ

ا تخطيط إن أخرى ة ج ومن ة ج من التحديات مختلف منطلق ا و من تكمن املدينة مية أ إن

املدينة تحديات تتمثل حيث الداخلية ا قدرا من والرفع التحديات تلك من التقليل ع   :سيعمل

ول املدن: املطلب تحديات ة   معا

ا:  أوال العامةالتحديات املرافق وتوف انية   لس

ع   متعددة ل مشا املدن واملتمركزة العالم ا د ش ال انية الس ادات الز تخلق

انية الس ادة الز ذه تتمثل حيث العامة دمات وا السكن ع الطلب   :مستوى

ليصل- العالم، ان س نصف من أك خ التار و وللمرة املدن ش إع ا ان الس 3.3عدد

إ د يز أن املتوقع ومن سمة    8.م2030مليارات5مليار

فبحلول- التحضر ادة عن2030ز املدن ان س سبة يقل لن العالم%61م ون ي إن املر ومن

امل بال من(م2060متحضرا أك املدن% 80أي سيعشون العالم ان س   9).من

م   يطرح التحدي اذا م ل ك الدولة و املدينة مستوى ع ل   :شا
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السكن-) 1 توف ل التخطيط،:مش رجال ستأثر ال مة امل املواضيع من السكن توف أصبح لقد

سنة إ نرجع نا الدولية1974و املشكالت من ا غ مع ا ا م مرة ألول البيوت اتخذت حيث   10.م

العامة- )2 املرافق توف ل دماتتو :  مش ا ع الطلب تزايد انية الس ادة الز ب س املدن اجھ

اث ال ع فاظ ا وم ومف يتقاطع والذي انب ا ذا ل ومي ا نفاق ايد ي حيث العامة، واملرافق

داب و الثقافية للعلوم املتحدة مم منظمة بھ تقوم ما ذا و ضاري وا   11.املعماري

العشوائي- )3 حياء ل ا": ةمشا سك ال التجمعات من نماط تلك العشوائية املساكن إن

الن املدن، ي العمرا سيج وال تتما ال و ترخيص، دون وتقام واملنخفض املحدود الدخل ذوو

ا لأل عود ا وتخطيط ا من ،12"شيد ان الس عدد ايد ال يجة ن النامية البلدان رت ظ وقد

واملش ة العشوائيةج حياء ب س و ة، الضرور دمات ل تفتقر و أخرى، ة ج من قتصادية ل ا

املدينة ان س با ع ا اسا ع وا مة ر ا معدالت ش. 13ارتفاع ع قيا3فمثال إفر مدن اع أر

اب ر و مة ر ا شار ان إ ا ل تؤدي ومات ا ا ف ع ال   14.عشوائيات

املدنمش- )4 الفقر تزايد   : ل

العالم-  )ا الفقراء لسنة:عدد ة شر ال التنمية ر تقر العالم2010حسب الفقراء عدد يبلغ م

حوا متعدد فقر شون ع ع1.7والذين شون ع الذين الفقراء عدد أما سمة، دوالر1.25مليار

بلغ فقد البلدان1.3اليوم تقع حيث سمة، ىمليار الك راء ال جنوب فقرا ك العشرة

البلدان أما ، قية اكستان فر و ند ال خاصة أسيا جنوب فتقع عاد متعدد فقرا ك

ش نغالد    15.و

املدن-)ب الفقراء العالم: عدد مدن الفقراء عدد أدناه دول ا ر   يظ

سمة(الوحدة   )مليون

أو قليم

  ـــــــةاملنطق

1990  1995  2000  2005  2007  2010  

املناطق

  النامية

656,739  718,114  766,762  795,739  806,910  827,690  

شمال

قيا   إفر

19,731  18,417  14,729  10,708  11,142  11,836  
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 جنوب

راء ال

قية فر

ى    الك

102,588  123,210  144,683  169,515  181,030  199,540  

ا أمر

ية الالتي

ومنطقة

ار   ال

105,740  111,246  115,192  110,105  110,554  110,763  

أسيا   189,621  194,020  195,463  192,265  177,063  159,754  شرق

أسيا   190,748  191,735  192,041  194,009  190,276  180,449  جنوب

شـرق جنوب

ــــيا ــــــ ــــــ ــــــ   أسـ

69,029  76,079  81,942  84,013  83,726  88,912  

أسيا   35,713  34,179  33,388  23,481  21,402  19,068  غرب

رقم العالم) :  1(جــــدول مدن ة الفق حياء ان   س

  :املصدر

 ، ة شر ال للمستوطنات املتحدة مم العامليبرنامج التحضر رة ظا كة املش موقعالتيارات ،

ة، شر ال للمستوطنات املتحدة مم زبرنامج   :                      ،انظر11:00 :س،2012\08\16:ت

     ..www.unhabitat.org.jo/.../2225746_Pages%20fro  

املدن فقراء عدد ا ف وصل أسيا جنوب منطقة أن أعاله دول ا ر وذلك180,449يظ سمة مليون

غاية1990ةسن إ ادة الز معدالت لتواصل سبة، كأع الفقراء2010م عدد ا وصل حيث م

منطقة190.748 مع باملقارنة اع سبة لت قية فر راء ال جنوب منطقة لكن سمة، مليون

سنة وذلك أسيا إ2010جنوب ا املدن فقراء عدد بلغ حيث ي199.540م لتأ سمة، مليون

الفقراء عدد ا ف بلغ وال أسيا شرق منطقة الثالثة حوا2010املرتبة سمة،189.621م مليون

منطقة ة خ املرتبة و أسيا غرب منطقة ثم أسيا شرق جنوب فمنطقة ية الالتي ا أمر منطقة ثم

http://www.unhabitat.org.jo/.../2225746_Pages%20fro
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املد انية الس ادة الز إ ضري ا الفقر ادة ز عود و ، قيا إفر شاطاتشمال ال بتقلص املدفوعة ن

السيا ستقرار عدم إ عود قية فر ى الك راء ال منطقة حيث سباب من جملھ يجة ن

أجور تقليص إ أدت ة كب انية س ادة ز د ش ف أسيا مناطق أما فاف، وا راد ا ل ومش اعات وال

العمل اب أر لدى ن   .العامل

م   ي عا ذلك إ منإضافة العالم   : دن

اب-   ر عن ناجمة انت سواء منية و جتماعية ضطرابات مخاطر مانيال،(ازدياد لندن، جاكرتا،

ورك جتما) ا...نيو املال رأس كفاية عدم س(أو ،بار نيواورليانز شاسا، ع) ا...كي نزاعات أو

ة ضر ا ن(را   16).الص

البي: ثانيا   التحدي

املدن بھ س ما ى الك لة املش ر وتظ احتوائھ، ع ئة الب قدرة و النمو ن ب اتزان وعدم فجوة ر تظ

اخرى  ة ج من ئة الب تخص ال ل املشا ذه حل ع ا وقدر ة ج   .من

ئة- )1 الب ديد املدن   :دور

والتخلص- الطبيعية للموارد املدن املستمر ي العمرا الطلب وفقدانيؤدي ئة الب ور تد إ ا م

البيولو   17.التنوع

وب- مخيفة، بصورة املناخ تحوالت املدن م الوحيد% 80سا املصدر ف العادمة الغازات من

راري  ا حتباس   18.لغازات

بنحو- يقدر ما إحداث املدن ب الدفيئة% 70س الغازات انبعاثات   19.من

املستمر - دم ال أعمال ئةإن الب يلوث املدن العمرانية ي للمبا   20.ة

الورقية- فالفضالت مختلفة، فضالت إ ذا جم ي ائلة انية س أعداد ع املدن باحتواء

رائق، ا بات مس لالشتعال القابلة املواد من ا وغ يك البالس ومشتقات ية ش الفضالتو وا

وتف ئة الب شوه ف ة العضو واملواد مشكالالصلبة لوحده ب س ا م التخلص عملية حيث ا تك

ية ا ائنات ال ع   21.القضاء

ب- س و العالم طاقة اع أر ثالث لك س ف الصناعية، ع البضا أك الك واس إنتاج ان م املدن ان

رض تلوث اع أر ثالث قل ل22ع الطاقة ذه ل مش نا ي أ و او ، ؟ ئة للب ملوثةصديقة

؟ ا   ل

الطبيعية- وارث لل ا عرض التا و املحيطات ات بمستو مرتبطة ساحلية مدن ى الك املدن   .إن
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املتحدة- الواليات وغرب ن الص وشمال قيا إفر من ل املدن تواجھ ال القضايا من املياه إمدادات

كية   23. مر

املواصالت: ثالثا   تحدي

العنا م أ من ا،إن نقل بنظام ون مر املدينة تطور إن حيث النقل، نظام املدينة املوجودة صر

من بأك العالم حيث السيارات، تملك ادة ز ل مش اليوم املدينة سيارة800وتواجھ مليون

ئـــــة الب ع سلبية أثار من تخلفھ بما تحديا ل ش املدن،   24.تتمركز

املختلف النقل وسائل ب يس فيما ا إجمال يمكن عديدة ل مشا   :ة

املدن- )1   الضوضاء

ب س املرور حركة إن الدراسات ت إ% 75أثب انظر بل س بالد تحسب وال املدن ضوضاء من

ي دول   :ا

النقـــــــل الصادر  وسيلة الصوت سبة

بل س   بالد

يـــــة ال   ثار

السمعز   199  الطــــــائرة عن   ذن

السمع  130  املـــوتــور  عن ذن   ز

ــــــطار نية  85  القـ الذ ضطرابات بداية

شنجات   وال

ـــارة السمع  100إ70  السيـــ ل   مشا

ية  50  التــــــرام عص   اضطرابات

رقم املختلفة):2(جدول النقل لوسائل ية ال   ثار

  : املصدر

ند ال القطاع حركة ،مجلة عن الناجمة ية البي ل املشا من د ا ي العمرا التخطيط دور

،العدد،النقل ع الرا املجلد ، محمد البا عبد محمد يم، ل11إبرا ر،افر ز   .2:،ص2009،جامعة
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ثار   ذه و املدن، ة بك تتواجد وال النقل لوسائل ية ال ثار أعاله دول ا ر يظ

ن ب اوح وسيلةت عن الصادر الصوت قياس يتم حيث السمع، عن ذن ز إ ية عص اضطرابات

بل س الد بوحدة   .النقل

ة- )2 الغاز   فرازات

من أك النقل وسائل لك أك% 60س العالم لك س حيث النفطي، العالم الك اس مجموع من

فرازا800من ذه أثار وتنقسم يوميا، برميل انظرمليون سان ة وع ئة الب مستوي ع ت

التا دول   :ا

ئة الب مستوى ع ة الغاز فرازات ل ة  مشا مستوى ع ة الغاز فرازات ل مشا

  سان

ء- الد رة ظا النقل وسائل غازات م سا

ا يرتبط وما ي و   .ال

إ- تتحول النقل وسائل قة املح الغازات

لجز مشا ب س وت و با علق دقيقة ئات

ن   .للرئت

وسائل- غازات من الناتجة ن وج الني اسيد ا

ع تق ال مضية ا مطار ب س النقل

الطائرات حوادث ب س و السمكية وة ال

يات الب ل   .وتأ

الغدد- وأورام الدم سرطان ب س ي ين الب

ة   .اللمفاو

رقم سانمشا) : 3(جدول ة و ئة الب مستوى ع ة الغاز فرازات    ل

  :املصدر

ند ال القطاع حركة ،مجلة عن الناجمة ية البي ل املشا من د ا ي العمرا التخطيط دور

، الذكر سابق   النقل،مرجع

ص   .  5،6: ص،

الغ ا إفرازا تتمثل النقل لوسائل أخرى سلبية أثارا دول ا ر ئةيظ الب دد وال ة، از

ذه دد أخرى ة ج ومن السمكية، وة ال ع والقضاء ي و ال الد رة ظا ادة ز خالل من العاملية

سان ة          .  فرازات

النقل- )3 ل مشا ادة بز املدينة تخطيط    : ارتباط
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ل- املشا احد ق الطر جان ع العالية ي املبا إن الدراسات ماحسب ل ش ا أل للضوضاء بة املس

من الصادرة الصوتية للموجات التكراري اس ع باال ي املبا ات واج وتقوم العميق، بالوادي س

ا حد ادة وز النقل   . وسائل

من- د يز مما ا شغيل وإعادة مرة من أك السيارات توقف إ تؤدي الطرق املعقدة التقاطعات

  25.الضوضاء

تخ   منومنھ املدينة، يج ال حدة تخفيف ع عمل الذي و املناسب املدينة طيط

تنطوي دراسات ووضع ضراء، ا الواسعة واملساحات بالطرق تمام و مناسبة ي مبا شاء إ خالل

املدينة النقل نظام ل ملش حلول  .ع

ي الثا املحلية: املطلب التنمية   تحقيق

املدينة تخطيط موسعةان ومشاركة ومالية اقتصادية دراسات من ھ يحو بما ا ا الوقت

خالل من املحلية التنمية تحقيق ع عمل   :التخطيط

املدينة- )1 املحلية املوارد من لنصف: ستفادة العالم الك اس عن ة ضر ا الدراسات ر تظ

التبا من د مز ذلك ب س املتوقع ومن النفطية وة توجدال لم اذ قتصادي النمو معدالت طؤ

لم ان ل مشا ستقع النفطي ع الر خالل من املدن ز ال غطي ال الدول حيث بديلة، طاقات

الداخلية ا ا م لتفعيل ا مد تخطيط ع   26.عمل

ب   نوع ت املوارد ذه و املتاحة، للموارد مثل ستغالل ع املدينة تخطيط املوارديقوم ن

التخطيط مؤسسات ر تظ نا و املدينة، املتاحة ات ا من ستفادة خالل من ة شر وال الطبيعية

ال ات والصعو ل املشا حول رأيھ خ ذا يبدي بحيث طة، ا إعداد املح املجتمع ومشاركة

أفضل، بطرق املحلية املوارد استغالل كيفية وحول ھ او 27تواج املدينةتكشف تخطيط لدراسات

ليتم العمل عن ن والعاطل للعمالة الك التقدير منھ والغرض ، املح قتصاد عن معلومات حول

املحلية للموارد يد ا ستغالل اطار م م ستفادة و ع مشار م املح إدماج املجتمع  . 28بإشراك

للنمو-)2  كقطب املدينة سو حسب: تفعيل وفرا ب ةFrancois Pierrot ا نظر صاحب

تخطيط فيقوم ذاتيا، ا نفس غذي و ستمر تبدأ أن بمجرد تراكمية عملية التنمية ان النمو أقطاب

مختلف ن ب املغروسة الروابط غذية خالل من املدينة لتنمو الوفرات من ستفادة ع املدينة

ن أالجتماعي ن واملجتمع،الفاعل اص ا عالئقيالقطاع مال رأس يمثل والذي العل والكيان ي املد

الطبيعية املوارد حشد تم وس ، اجتما   او

التجميع خاصية لق وذلك جتماعية و واملالية ة شر ال   29.و
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ة   نظر نوحسب جور وارلوند نبرملان املخطط دور ادمجا املحلية بالتنمية اصة وا

بخ يقومون حيث الثانية، متعددةاملرحلة وفرات من املدينة تمتلكھ ما باستغالل محددة طوات

ومالية   30تكنولوجية

الثالث ة: املطلب لمواج   العوملة تحدياتاملدينة

نمط تخلق ان تحاول ف موضوعنا مع ط الر و ولكن ، عدة ات اتجا أثرت قد العوملة إن كيد

ند امل ن ب ابط ال نتاج ذا و املدن، ل ش من ن الرسوماتمع وتبادل املعلوماتية الشبكة ن س

يرى حيث حوشيارالتخطيطية، الدين بتغنور املدن عمارة ع ا بصم وضعت قد العوملة ان

سانية للثقافة ديد نا ومن ، سانية ة التجر غ أي والزمان ان امل جوانب 31.معالم ر وتظ

ماي خالل من للعوملة   :اخرى

املدن ديتح- )1 مع   :املنافسة

فالصناعة   ديدة ا التنافسية ذه ع مثاال عطي أن بداية منطقة  والتجارة يمكن

ا لن الدمام منافس ون ا يتوجب ولكن السعودية، مدن  محصورة ت املنامة مدن منافسة عل  أخرى

ي ة بل ود أسيو   مدن

وحسب ، يھ بكيماوأورو ر القرنDenovan Repkima  دينوفان عال21ان اقتصاد و

املدن للعوملة ك التأث تحمل س من وان مفتوحة ديد الوضع ذا.ومنافسة  للتعامالت ا

ساب التنافسية من قدرا املدن ع يفرض والسياسية قتصادية ا مجال  املنافسة واك يجار فيھ ال

التبادل احد، ات وممف ع يقوم العام الدو الن وم ادخل وقد32املقارنة، امل التنافسية مف ة  من امل

ن خالل و ودة عصر سان صنع من مزايا وتراكم ت والكفاءة ا ر والنوعية والتطو ار بت  و

يؤدي واقتصاد الصنا التفوق  ظل و 33والتخصص، دمات وم ذا ا وم إ املف ة مف  أي املطلقة امل

جب مجال، أو خدمة أو سلعة  التفوق  املدينة تحقيق ا يؤسس أن و النوعية ع تفوق س مبدأ  ع ول

، بكيماوحسب السعر ر القرندينوفان من21ان وان مفتوحة ومنافسة عال اقتصاد و

املدن للعوملة ك التأث تحمل   34.س

املدن- )2 ن ب التمركز   :تحدي

تو    ديثة ا ة الصغ املدن حسبإن ة الكب املدن تحدي املدن سوق فورداجھ  راذار

Rutherford،من ھ تحو ملا وللدول بل خرى للمدن تحديا ل ش العالم ة الكب املدن أن حيث

ا ف عر مكن و انات، ا إم ا تتوفر املدن من معينة وحدة" بأ  والصنا قتصادي التفوق  خصائص ف
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تصا ي، و و دما حوا أ ا ا س عدد يبلغ املدن من عنقودية شبكة عن عبارة ا أ 10وكذلك

أك أو سمة   .35"مليون

لبقية    االت إش يطرح ا م قل وضمن ة الكب املدن مة امل وانب ا ذه ل ك ال ذا إن

تحا ال التمركز قاعدة كسر ثمة ومن ات، امل ذه ساب اك ع ا وقدر العالم انمدن املدن ذه ول

ا فلك خرى املدن با لتدور ا   . تبق

العاملية- )3 السوق تقلبات   تحدي

ا   أل العاملية قتصادية زات ال النطالق كنقطة سواء املدن مية أ قتصاديون أدرك لقد

ا زام ا ذا التقلبات، ذه ضد وا كحزام أخرى ة ج ومن ، العال املا التداول تختلفنقاط لذي

من العديد دعا نا و قتصادي، انب ا املدن تخطيط مية بأ اتنا مدر ع وتحملھ قوتھ درجة

ديدة، ا املعطيات مع التعامل ع املدينة قدرة رفع خالل من املدينة النظر إلعادة ن قتصادي

ملثل ا تحض مستوى ع أو العال السوق تقلبات مستوى ع خاللسواء من ل، املشا ذه

إ الوطنية التنمية ام س ة أولو من تحول قتصادية التنمية املدينة دور أن ع دراك

ع وقدرة ا ن أك ون ت أن املدينة ع وان مجديا عد لم املركزي التخطيط وان املدينة، تنمية

العاملية سواق ثنايا يحصل ما يعاب   36.اس

وإن   املدن تحديات ة معا من املتعددة ات املستو وتحدي: ذه البي التحدي

خالل من املحلية التنمية تحقيق إ إضافة العامة، املرافق وتوف انية الس ادة الز وتحدي املواصالت

واملتم العوملة تحديات ة مواج ،إ للنمو كقطب املدينة تفعيل و املحلية املوارد من ثلةستفادة

العاملية، املالية السوق تقلبات تحدي ا وأخ ا بي التمركز وتحدي العاملية املدن مع املنافسة تحدي

ا تخطيط ع ك ال مية وأ ناحية من املدينة مية أ ن تب ا ل ى الك املدن من ا انطالق ون ت وال

الدو  املنظمات من جعلت العوامل من جملة و ، أخرى ناحية ذامن و ا تخطيط و باملدينة تم لية

ي زء ا تحليلھ تم س   . ما

الثالث الدولية:  املبحث امج وال املدن   تخطيط

ب ملت ا وا أصبح ا ا الوقت املدينة تخطيط مية أ بحقيقة الدو دراك إن

الدول املنظمات ا تصيغ ال ع املشار خالل من وذلك الدولية، امج ثمال فرديا شكال اتخذت وال ية

املنظمات ن ب املتعدد التعاون خالل من متعدد ثم   .ثنائيا

ول باملدن: املطلب تمة امل الدولية   املنظمات

لدينا املدن بقضايا تمة امل املنظمات ن ب من   :إن
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الدو- )1   البنك

عن ع ذا و ، والتعم شاء باسم شاطاتھ الدو البنك ابدا أورو ا عاش ال ة الف

أعمال تحولت يات مسي ا عد ولكن ا، اعمار ع البنك عمل حيث الثانية، العاملية رب ا عد

برامجھ من املستفيد النامية البلدان ت وأ التنمية، إ تخفيفو 37.البنك اليوم البنك عمل كز

والن التنمية و ئة الب حول رامج و العالم برامجالفقر التخصص إ البنك تجھ و ، جتما وع

للمدن ومنح ة ثمار   38.اس

ئة- )2 للب املتحدة مم   برنامج

املنعقد ة شر ال ئة بالب املع املتحدة مم مؤتمر ل املرحلة1972ش ولم بإستك م

العامة معية ا شات وا بالتنمية، ا وعالق العاملية ئة الب لتناول او املؤرخ)27-د( 2997بقرار

سم ،1972د ئة للب املتحدة مم برنامج يتم م حيث مراحل، ع تقوم عمل خطة نامج ال ووضع

اتفاقات صياغة ومنھ دولية سياسة ر تطو ثانية كمرحلة ثم ، البي الوضع تقييم أو مرحلة

السي وتقيم السياسات ذه تنفيذ ثم ومن طراف امليدانيةمتعددة والتنمية والتنفيذ العامة   39.اسات

عد و خاص، ل ش واملدن العالم ئة الب مجال الدو التعاون ز بتعز نامج ال تم و

نامج لل امة ال املرجعيات من ية البي باإلدارة املتعلقة ارتاخينا ورزمة ماملو إعالن و رض   40.قمة

للمستوط- )3 املتحدة مم ةبرنامج شر ال   : نات

املوئل برنامج ول،1978تأسس باملوئل عرف والذي وفر فان مدينة اجتماع عد م

العالم ان س ثل الن املتحدة، مم عمل أجندة مية من سيط قدر ع املوضوع ان حيث

من ولكن اف، ر شون ع ا1997اليزالون تحول م2002م حيث الصورة، ت انغ س نصف

اسطنبول املنعقدة رض قمة ي وتأ املدن، ران14و3العالم نامج1996حز ال عمل م لتقو م

ا اعتمد وقد ي الثا باملوئل   41.دولة171واملعروفة

ي الثا املدن: املطلب مجال املنظمات ن ب ك املش   التعاون

إط التعاون مية أ الدولية املنظمات أدركت علقد املشار ن ب ومن املدينة تخص ع مشار  ار

  :لدينا 

املستدامة: أوال املدن   برنامج

سم19تم   رقم1977د القرار تحت للتعاون162/ 32م املؤسسية بات ت بال املتعلق

لدعم مة م أداة نامج ال أصبح وقد ئة، للب املتحدة مم برنامج و ة شر ال املستوطنات برنامج ن ب
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القرنجد أعمال القمة21ول أثناء ا عل املتفق نمائية لفية داف أ وتحقيق البي البعد ولتنفيذ

ية، وأورو ة وأسيو ية وعر قية افر مدنا نامج ال شطة أ شمل و املستدامة، بالتنمية املعنية العاملية

ا مستوى ع مبادرة ن بخمس نامج ال قام حيث ية، الالتي ا أمر التعاونومدن إ باإلضافة ملدن

املدن ية البي امللفات   42.شان

ة: ثانيا ضر ا املؤشرات   برنامج

تم   حيث1990لقد ، عل إطار ة شر ال املستوطنات رنامج و الدو البنك عاون م

ان س لواقع مفصلة مقارنة نامج ال ذا موزعة53تضمن سية رئ ف52مدينة جمعدولة، تم

مثل50 للمقارنة قابلة أسس وفق سان: مؤشرا وحقوق رض و والتنمية ئة والب للمجتمع التعليم

وال ن املنظمت ن ب التعاون عن تمخضت ال املؤشرات من عض ذه جتماعية، والتنمية ان والس

ا عل الدولية باملصادقة رض قمة إضافات د ش   43.س

املدنبرنام: ثالثا تنمية اتيجية إس   ج

املدن- )1 تنمية اتيجية إس نامج ب ف ن: التعر ب دو عاون نتاج ألنھ أخر شكال نامج ال ذا يأخذ

نامج ال دخل و املدينة، من نطالق مية بأ الدو دراك ايد ل ذا و متعددة، دولية منظمات

امل تحالف منظمة س ال اتيجيات س وكأحد تفاق إ ا س تأس يرجع وال ا، تحقيق دن

ايار ة شر ال املستوطنات رنامج و الدو البنك ن جوع1999ب فال املدن، تحالف منظمة شكيل و م

ا دور ا ن اعتمدت ة شر ال املستوطنات برنامج ماي17إ ي و ن ة1999املنعقدة الرؤ م

باعت للموئل، ديدة اا م أو قواعد إ ناد س و الداعية الة الو ل وش أسلوب   : ماد

حول- ن عامليت ن حملت تنظيم خالل من املوئل أعمال ز عز ع واملحلية الوطنية ومات ا مساعدة

حول جديدة اتيجية إس إعداد ع انكب فقد الدو البنك أما ة، ضر ا دارة و يازة ا ضمان

ضر  ا ايةدارة ا اعتمد اتيجية إس و واملحلية، املستوطنات1999ة رنامج و البنك ليقر م

ئة للب املتحدة مم رنامج و ي ورو تحاد ا إل نظم و املدن الفقر من د ا ع ك 2000ال

املدن تحالف منظمة ل ش وت و .44م املدن تنمية اتيجية إس رنامج للنموو عمل املتوازنخطة

ن، املواطن ميع ياة ا نوعية ن لتحس املشاركة خالل من ا عل واملحافظة ا إعداد يتم املدن،

لتوسيع ثمار س ادة وز ضري، ا كم ا ن تحس إ دف و للمدينة جماعية ة رؤ وتتضمن

منظمة قة بطر ضري ا الفقر وتخفيف دمات وا العمل   45.فرص

عن- )2 عامة املدنملحة تحالف املدن:  منظمة تحالف منظمة املانحة إن ات ا متعدد تحالف

التنمية لتحقيق التعاون واثر كفاءة ن لتحس املنظمة ذه وضع تم وقد ن، التنمو م ا وشر املدن من

ما ن سي رئ ن مجال ة ضر   :ا
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ة- الفق املدن شية املع لألوضاع مسبوقة غ نات تحس الصعيدإدخال وع املدينة مستوى ع

  .الوط

م- رؤ يضعون الذين ة املص اب أ جميع مع البناء عمليات خالل من املدينة دعم ع جماع

ثمار س و للعمل ة وا ات أولو مع املدن تنمية اتيجية إس برنامج ي يأ ح ذا و م،   .ملدين

للمنظمة-)ا التنظيمي ل ي   ال

ي     ون منيت املدن تحالف منظمة  :ل

شاري _ ا س ق ي:  الفر بما ق الفر يقوم ة شر ال املستوطنات برنامج و الدو البنك يرأسھ   :والذي

امج- ال ع املوافقة و جل لة طو اتيجيات س وضع   .النظر

املانحة- ات ا ن ب سيق   .الت

عض- ة معا للمدن واملعرفة ة ا لمنح   .املشا

السنة- مرة من أك ق الفر يجتمع حيث ا أثر وتقيم املدن تحالف أداء   . استعراض

شاري _ ب  س ي:  املجلس بما املجلس   :يقوم

املدن- تحالف منظمة شطة أ تنفيذ   .دعم

الفق- حياء ترقية مستوى ورفع املدن تنمية اتيجية بإس محدودة قضايا شان املشورة   .ةتقديم

ة- السنو امج ال ع مشار املدن تحالف اتيجية إس ع والتعليق   .املراجعة

املحلية- السلطة ات شب انخراط   .سي

شاري - س ق للفر ره تقر املجلس   . يقدم

العامة-ج ي:   مانة بما مانة تقوم و واشنطن ا   : مقر

شاري- س ق للفر ر تقر مانة بوتقو تقدم املعتمدةم للمعاي وفق ع املشار حات مق وتقييم فحص

شاري  س ق الفر   . من

موال- جمع شاري س ق الفر ودعم اء الشر مع فعالة عالقات ع فاظ   . ا

موال- صرف وإدارة انية وامل العمل برنامج   .صياغة

املما- أفضل شان املستفادة الدروس و ع املشار تنفيذ   46. رساترصد
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لدينا   املدن تحالف أعضاء عن الذكر سبق   :وكما

كومية_ )ا ا غ تتمثل:  املنظمات  :و

الدولية_ ة الفق حياء ان س املدن1996املتاسسةمنظمة تحالف ملنظمة أنظمت   .م2007م

الدولية- سانية اجل من ع1976املتاسساملوئل للقضاء س والذي الالئق،م غ السكن

املدن لتحالف   .م2010انظم

ى- الك للمدن العاملية ة)Metropolis(املنظمة الكب املدن املؤثرة القضايا ل عمل   .وال

لدينا_ )ب سبون املن   : عضاء

ي- نما املتحدة مم رنامج و الدولية العمل   UNDP.(47(منظمة

كومات_) ج نا: ا التاليةو ومات ا   :لدينا

و16 ومة كية: ح مر املتحدة طانيا-الواليات سا-أملانيا-بر د- اسبانيا-ايطاليا–فر اليا-السو - اس

ل از قيا-الشي-ال إفر ج-جنوب و الشمالية-ال د-ايرلندا يا-السو يا-نيج   48.إثيو

الدولية-)د منظ: املنظمات الدولية املنظمات منتتمثل املدن تحالف الدو: مة تحاد-البنك

ي ة-ورو شر ال للمستوطنات املتحدة مم ئة-برنامج للب املتحدة مم   49.برنامج

ع الرا املدن: املبحث تنمية اتيجية إس برنامج ة لرؤ تحليلية   دراسة

املدي تخطيط عاد متعددة ة رؤ املدن تنمية اتيجية إس برنامج تتمثليتضمن   :نة

ول نامج: املطلب ال قتصادي   املستوى

ن فرع إ ا قسم وقد املدينة، قتصادية املحلية بالتنمية املدن تنمية اتيجية إس برنامج تم ا

ما ن م   :م

نامج ال قتصادية املحلية التنمية إ: أوال ينقسم   :والذي

املستو -) 1 ع اقتصادي املحنمو   :ى

أفضلية،      ات وم اقتصادية قدرات من ا لد ما ع عتمد املدن مستقبل أن نامج ال يرى

املدينة قدرة ز ولتعز عام ل ش ا وكفاءا قتصادي، املدينة أداء ن لتحس أساليب تحديد فيجب

قتصاد القطاع شمل وس للعمل جديدة فرص وخلق ودوليا، وطنيا املنافسة ،ع الرس غ ي

م مشارك ادة ز ن وتام اص، ا والقطاع الصغرى خاصة ة ثمار س شاءآت امل وإشراك
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محليا ل ش ي قتصادي النمو حيث عام ل ش النجاح تحقيق مية أ ل ش ت نا و م، ثمارا واس

ودوليا وطنيا للمنافسة بھ لتدفع املح لالقتصاد مدعمة ات ج تفعيل   .بواسطة

املحلية - )2 قتصادية للتنمية اتيجية س   :دارة

ا م ستفادة و أفضلية ات م من ا لد ما يعاب اس املدينة ع أن نامج ال يرى انب ا ذا

لقاعدة التوظيف فرص د تز وان ا، مع تتوافق ال دمات وا السلع ع تركز وان حد، أق إ

عمل وان العمالة، من ماليةواسعة ومية ح بأنظمة املعززة املحلية قتصادية التنمية صيانة ية

ثمارات لالس اص ا القطاع من ل التمو ع صول ل املدينة قدرة ن لتحس مفيدة ون ت سليمة،

ا عط ما ذا و املدينة، ومة ح لدى نة مت إيراديھ قاعدة بوجود ون مر اتيجية س ونجاح ة، املطلو

ات ة ر عا مشار إ تبلور ال قتصادية القرارات   50. خاذ

و قتصادية املحلية التنمية تحقيق لقياس مؤشرات نامج ال وضع   :وقد

البلديات- القروض ع صول ا وطرق الشروط ن لإليرادات_ تحس أفضل ن_ تدفق تحس

دمات ا تقديم اص_ مستوى ا القطاع غ_ مشاركة القطاع ديون_الرسمشاركة تقليل

للمرأة_ البلديات قتصادي شاط غ_ال القطاع إطار قروض ع صول ا شروط تحسن

  51.الرس

قتصادي: ثانيا   نامجالالتحليل

مة م ات مستو ثالث ع قتصادي تحليلھ املدن تنمية اتيجية إس برنامج     :يقوم

عمال- )1 مناخ املدن:املدينةتحليل تنمية اتيجية إس نامج ل قتصادي التحليل عتمد

و مة م اقتصادية نقاط ع املدينة عمال ملناخ   :تحليلھ

املحلية- السلطات ا تقدم ال وافز ة:  ا التجار ات للشر سواء وافز ا مختلف عن ديث ا نا و

الش لطموح تر ل و دماتية ا نقائصأو ناك أم ؟ للمدينة حسن تقديم للمواصلة ات ر

؟ ا تدارك من   البد

الضرائب- خاص،:  نظام ل ش وللمدينة عام ل ش الوط لالقتصاد جدا م م الضرائب نظام إن

املدينة الدولة مستوى ع املسطر الضرائب نظام يخدم ال فقد املدينة، يخدم ان إن   .ذا

امل- عمال ولة القروض:  بتدئةس ع صول ا ناحية من إداري يل س ناك ان إذا دراسة نا و

لبدء الالزم الوقت ومقدار املدن قتصادي النجاح ن ب عالقة ناك الن ة، الصغ شاطات لل

التجاري  شاط سوتو. 52ال دي رناندو أمثال اقتصاديون ومحللون الدو البنك بذل قد نا و
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Hernando De Soto ،ة كب ودا حيث ج واملشروعات، املؤسسات شاء إ ود بج يتعلق فيما

املحلية ومة ا عاتق ع تلقى عواقبھ أن إال ة املركز ومة ا تفرضھ ن الروت   .53جل

املالية - ات الشر ثمارات اس ع املوافقة مر:  طبيعة يتطلبھ الذي الوقت عن ديث ا أيضا نا

ية أجن شركة أخرىلقبول مناطق و يوم من اقل الوقت يتطلب ن الص نامج ال حسب ألنھ ،

عمل مناصب وتوف اقتصادية، تنمية فرصة وفقدان الشركة رحيل إ يؤدي مما املوافقة، تتعطل

ذلك إ   .وما

الرسمي- غ القطاع شغيل ال ية العم: ب ع تؤثر ال واللوائح ن القوان مختلف دراسة نا لياتو

الرس غ القطاع تجاه ومة ا مواقف وأيضا ة، و54.الصغ واز ملدينة جوع   Wuzhouفال
ايجابية نتائج وحقق القطاع ذا عت نية   55.الص

التنافسية- )2 القدرة   تحليل

ي   ما خالل من املدن تنمية اتيجية إس برنامج للمدينة التنافسية القدرة   :تحلل

ات- املدينةتجا ساسية والقطاعات: قتصادية شطة مختلف توضيح نا قتصادية و

ذلك إ وما الزمنية والسالسل البيانات ق طر عن املدينة سية   .الرئ

التخصص- مقابل التنوع ا: درجة ف املوجود قتصادي التنوع من ستفيد أن املدينة ع نا

ا يجب وكذا دعمھ، انبكيفية نامج ال رى و العال للسوق ا للدخول معينة شطة أ لتخصص

التخصص نحو تتجھ ف ى الك املدن أما للمخاطر عرضة أك ا ال التنوع نحو تتجھ ة الصغ املدن

العال املستوى   .ع

املدينة- قطاع ل إنتاجية إنتاجية: دراسة مدى عطي أن املخطط ع داخليجب قطاع ل

؟ مخرجاتھ ن لتحس دعمھ يجب أم ؟ جيدة بخطى س و حسن يقدم ل و   املدينة،

قتصادي- ل: التغ و التغ ذا درجة دراسة فيجب أخرى، وتختفي شاطات ر تظ الوقت بمرور

؟ فقط معينة فئة يخدم أم ؟ املدينة   يخدم

والتغ- قتصادية كيبة استخدام: ال التغيمكن ونات م تحليل مثل جراءات  shiftعض
and shareالتاليةو سئلة ع تجيب بيانات توف خالل من قتصادية كيبة ال   :لقياس

قتصادي داء ل و ؟ القيمة عالية تركيبة نحو التغ ذا س ل و ؟ قتصادي التغ سرعة ما

لل سبة بال أسوا أم أفضل ؟للمدينة قليمية و الوطنية   معاي

ات- الشر إليھ:  سبة ت ت الذي القطاع حسب املدينة ات الشر عدد عن مفصل تقديم نا   .و
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املباشر- جن ثمار وكيف: س املدينة، جانب ن ثمر املس ا ل يتجھ ال شطة دراسة نا و

؟ أخرى شاطات ثمار لالس م  ندفع

الشر- من:  اتأداء أحدثتھ وما العاملية قتصادية التقلبات عد التنامي يأخذ بدا م م عنصر و و

زات ال مخاطر دراسة نا و ا، عمال ح سر وكذا ا، شاطا من سبة ل عطل و ات، للشر إفالس

نوع ن مطم املوجودة ات الشر أداء ل و املدينة، التأث ومستوى بالشركة ا ط ور ؟قتصادية ما   ا

العمل- سوق الذي:  احتياجات وما ، العمل سوق ا يحتاج ال العاملة اليد نوعية البحث نا و

؟ حد عد ا ع سطر س ال ع املشار عمل مناصب من ه توف   56يمكن

العمل- سوق مراكز: كفاءة ناك ل و العمل، بفرص املتعلقة املعلومات شر كيفية تحديد يجب نا و

م قوةتمنح من سبة ك ا سنو اص ا القطاع م يضم الذين فراد عدد وكم العمالة؟ حول علومات

؟   العمل

ج- و وال ق سو أن: ال سبان ا أخذنا إذا ا نفس وتروج املدينة سوق كيف نا تمثل% 10و

اك سبة فال ى الك الدول أما الدخل، متوسطة الدول عالنات ع نفاق ذلكسبة من

  57.بكث

ار- قطاعاتھ:  بت ل ب يع التص مستوى ع املدينة ار بت و بداع أنواع دراسة يتم نا و

، أك ا دعم وكيفية ية، البي الصناعة وح س واملال الدواء، وصناعة العالية، والتكنولوجيا زة األج

املروجة سواء شاطات ال من ه غ أو دولية   58.بمعارض

املا- )3 ي: التحليل ما ع يقوم نامج ال حسب املدينة تخطيط املا التحليل   :إن

املالية - كومة ا انية املاضية،:  م مس ا للسنوات النفقات و يرادات جداول دراسة نا يتم

نا ي.و ما أيضا وتتضمن ، املح املال ورأس ديدة ا القروض ن ب ق التفر   :يجب

والنفقاتي- املحلية مصادر: رادات وما الزمن، مرور مع النفقات التغ دراسة يتم نا

صة(يرادات ا عمليات صول، مبيعات الرسوم،   ).الضرائب،

املح- املال رأس ن تحس رأس: خطط ن تحس تخدم ل و ثمار، س سياسات إ التطرق نا و

  املال؟

خ- من يرادات انيةم امل الرسمية: ارج انية امل تدرج لم وال را مبيعات   .مثال

التا - أو: لتحو الوطنية ومة ا من انت سواء الت، التحو ذه سبة و م و مية أ دراسة نا و

أخرى  ات ج   .من
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الدين- ديو: خدمة سديد املدينة أداء و وما املدينة، لديون مفصلة دراسة نا ؟و   ا

ئتمان- ع صول مجمعة: ا أموال ا لد املحلية ومة ا انت وإذا للسندات التطرق يجب   نا

السداد ومدة املدينة قبل من اضھ اق تم ما ودراسة البلديات، تنمية إطار أموال    . أو

كومي- ا غ املال رأس ي: عبئة فيما ص تت الدراسات ببعض القيام يجب نا   :و

رض- ع التعديالت مستوى: اثر ع التعديل ان إذا ة، كب أموال رؤوس جذب يمكن كيف نا و

جيدة قة بطر اجري   .رض

للمنظمات- املالية عات ؟: الت فعال ل ش ا استخدام يتم ل و موال ذه ل   دراسة

املالية- اص ا القطاع املال: تدفقات ات الشر لتدفقات دراسة نا املحو ثمار س و ية جن ية

قطاع ل   .وكميتھ

باملدينة- ة التجار للمصارف املالية الة املختلفة: ا املدينة ع مشار ل تمو ع املصارف قدرة نا   59.و

ي الثا نامج: املطلب ال الفقر وتخفيف املح كم   ا

نامج: أوال ال املح كم   ا

اتي اس برنامج مايرى تحقيق يكمن املدينة املح كم ا تحقيق أن املدن تنمية جية

من ع فاظ وا الديمقراطية ز لتعز ا والعمل ا ترسيخ ع نامج ال عمل و وكمة با س

ي ما خالل من وذلك اخرى ة ج من الفساد ة ومحار ة ج من املدينة ستقرار   :و

و- )1 القرار اتخاذ يد،: دارةفاعلية ا املح كم ا عناصر احد النقطة ذه أن نامج ال يرى

عن القرار اتخاذ قة طر العدالة حيث إ ذا يؤدي واملحاسبة املساءلة وممارسة جماع ق طر

املوارد تخصيص   60.والكفاءة

انية- )2 امل ا: إعداد ومة ا انية م حول دراسات توف من البد تتخذبداية و السابقة ملحلية

التا ل   :الش

السؤال- ذا ع جابة الوقت؟ مرور مع ا وعناصر ا م املحلية ومة ا انية م ت غ كيف

بناء وأيضا ة، خ قتصادية الدورة أو سنوات خمس مدار ع والنفقات يرادات جداول تتطلب

املتو  يرادات و للنفقات ات و نار إرفاقس جب و الديون وسداد ديدة ا القروض ن ب والتم قعة

املستخدمة ية املحاس باملعاي ومة. ذلك ا ا تقوم ال الكيفية حول ساؤل ال عن جابة ثم

مبتكرة ل تمو آليات خالل من بذلك تقوم ل و ؟ ا موارد من ز للتعز والتملك(املحلية البناء نظام
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اصنظامأو  BOT والتنازل  وا العام القطاع ن ب كة املش املشروعات أو شغيل وال والبناء ). التملك

نفذت مدى أي وا ة ثمار س والسياسة املحلية ومة ا رأسمال ن تحس خطط حول جابة ثم

سابق؟ وقت املال رأس ن تحس اتيجية61خطط إس برنامج لدى ديدة ا انية امل اعتماد يتم ثم

امل لتنمية الش ذا و   : دن

يرادات- نمو ر تطو وكيفية املحلية ومة ا انية م ات ولو اختيار   .كيفية

املدينة- للفقراء انية امل دعم   .ضرورة

والسياسية- املالية املساءلة   .ضرورة

العامة- )3 املؤسسية   طر

تحديد ضرورة نامج ال رأى العامة، املؤسسية لألطر سبة قوقبال وا لألدوار وا

ووضع البلديات إصالح إ اجة وا اص، ا للقطاع بل املحلية ومة ل فقط س ل والواجبات

املدينة املح كم ا تحقيق مدى لقياس ومة 62.مؤشرات ا صالحيات حول ساؤل ال نا و

واملتمثلة املالية: (الوطنية الديون-الرقابة ع ا- شراف الدين-دماتتوف سندات –إصدار

صة املالية-ا املحلية) ستقاللية ومة ا ية ما حول ساؤل ال وأيضا املحلية ومة ل ة املوج

ذا م ي ل و ؟ ل ي ال ذا الوطنية ن القوان تحدد مدى أي وا ؟ ا ف القرارات تتخذ وكيف ؟

للمدينة؟ املعاصرة املتطلبات مع املح ل ي   63ال

املحلية- )4 كومة ا ع ة الالمركز املالية:أثار الشؤون ع ة الالمركز أثار تحديد يتطلب نا و

ي عما   :معلومات

املدينة- شغيل ال إيرادات مع ية س ال ا وحص الت التحو   .م

املفوضة- يرادات لتحقيق إعاقتھ أو ة الالمركز إطار تحف   .درجة

الت- التحو تخصيص ةمدى وا أغراض   .إ

املفوضة- يرادات   .مصادر

ة- املتغ قتصادية للظروف استجابة ا ا ومستو الضرائب مصادر ضبط املدينة   .مرونة

من: الفساد- د ل القيام يجب ال جراءات وما املحلية؟ ومة ا الفساد مستوى ما نا و

رة الظا   64. ذه

عض نامج ال طرح او م ضري ا كم ا مجال   :املؤشرات
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املشاركة ن املعلومات_تحس ع صول ا انية جتماعية_إم اعات ال حدة _ تخفيف

ة وا ات بتوج مستقرة التمي_إدارة املرأة_تقليل مشاركة مستوى ن بانتظام_تحس القدرات بناء

الفقراء_  ة مص فيھ ملا العامة املؤسسات   65.تب

ي- )5 املد واملجتمع اص ا بالقطاع املحلية كومة ا   عالقة

ا   تدعيم ضرورة رأت لذا وكمة، ا وم مف ع املدن تنمية اتيجية إس برنامج ة رؤ عتمد

املحلية ومة ا عالقة طبيعة عن تجيب وال ولية الدراسة خالل من وذلك املحلية، ومة ا

ارات  م ثم اص، ا املدينةبالقطاع ل املشا مختلف حل ة إعداد. خ أيضا نطالق و

شكيل ع املحلية ومة ا مع تعاون و يتفاعل وكيف املدينة، ي املد املجتمع حول دراسة

؟ ية تمكي أو عدائية ل و ؟ املحلية ومة با ي املد املجتمع عالقة وكيف ؟ املدينة   66مستقبل

ا: ثانيا نامجتخفيف ال   لفقر

ألي   املخرجات أك من ون ي أن البد الفقر تخفيف أن املدن تنمية اتيجية إس برنامج يرى

ي ما الفقر تخفيف نقاط دخل و ما، مدينة ة تنمو اتيجية   :إس

را- )1 املدن: حيازة للفقراء الرس اف ع يتم أن طار ذا نامج ال عيرى بالسكن

املختصة ات ا قبل من ومدروسة منظمة قة بطر را بحيازة ق ا وكذا م، قدرا أساس

أيضا منظمة بصفة ا بناء عملية ون لت   .املدينة،

دمات- )2 ل الوصول قدرة ن مناطق: تحس ساسية دمات ا توف ضرورة نامج ال يرى نا و

أسعار  يدفعون م أل اصةالفقراء، ا ات ا ا توفر ال دمات ل ة ،67مرتفعة ال وذلك

التحتية ية الب و الص(والتعليم والصرف الفقراء–املياه لصا ان س ل امج-تمو ال فتح

املستدامة جغرافيا-جتماعية للمدينة الوصول يل ع) س الفقر مجال نامج ال اتيجية إس وتركز

ا أسباب للفقراءعالج املناصرة التنمية ع اتي س ك وال عراض س ول   68.لفقر

و   املدينة الفقر تخفيف لقياس املؤشرات من جملة نامج ال   : ووضع

دمات ا تقديم ن عادلة_ تحس ألسعار العشوائية_ سياسات املستوطنات النفايات_ترقية تقليل

الفقراء ال_ مناطق شروط ن ةتحس الفق لألسر   69.قروض

الثالث نامج: املطلب ال ئة والب دمات   ا

نامج: أوال ال دمات   ا

إ   املستوى ذا تقسيم يتم حيث املدينة العامة دمات با نامج ال   :تم
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التحتية- )1 ية للب ولية ية: الدراسة الب دراسة يتم أن املدن تنمية اتيجية إس برنامج التحتيةيرى

النقاط ذه   :ضمن

التحتية- ية الب العامة:  أداء التحتية ية الب ع مشار عمل ال املؤسسات عن ديث ا نا و

ع املشار ذه ل ا غطي لفة وت ا وفعالي ا أدا مستوى وعن اصة،   . وا

التحتية - ية الب ا:  تنظيم ية الب مجال ثمارات س مختلف عن ديث ا نا ناكو ل و لتحتية،

أخر؟ قطاع من أك حصص يأخذ   قطاع

للطرق - التحتية ية القطاع:  الب ذا ادثة ا ات التغ ملختلف التطرق نا ع و املشار سليم   .وحالة

التحتية- ية الب انجاز ع:  الكفاءة مشار إلنجاز املدينة املتوفرة التكنولوجيا عن ديث ا نا و

التحتية ية   .الب

ة:  الصيانة- املئو سب بال ذلك وقياس التحتية ية الب نظم ع فاظ ا يتم كيف دراسة نا   70.و

التحتية- )2 ية الب ساسية دمات ساسية: ا دمات ا واقع ح شر انب ا ذا يدخل

ي ما خالل من   :املدينة

ضري - ا شبھ ي ا امل ل دمات: الش ا تركز معرفة نا الدولو كما املركز ل ف املدينة

ي ما طار ذا دخل و كية مر املتحدة الواليات كما واف ا ع أو   :النامية

دمي- ا قتصاد انب:موقع ا ذا دخل   :و

قتصادي* والناتج للوظائف ي ا امل ع قتصادية:التوز العقد م أ ما نا فرص(و حيث من

املدينةالع قتصادي والناتج العقد) مل تتمثل حيث الصناعية: ؟ العلوم- املناطق - حدائق

ة دار قتصادية-املجمعات للوظائف...الكتل ي ا امل ع التوز يتغ وكيف العقد؟ ذه تقع وأين ا

قتصادي؟   والناتج

جتماعية* غرافية سك:ا ال ماكن عن ساؤل ال نا ماو فقرا؟ ك و ثراء ك اص ا

املدينة معينة مناطق ترتبط ل و ول؟ ال خذة حياء و الصعود خذة حياء

ية دي أو عرقية ؟...بجماعات   ا

ثمار* س ال: جغرافيا املناطق وما وملاذا؟ ثمار س ا ف يتدفق ال املناطق عن ساؤل ال نا و

وملاذا؟ ثمار س ا م ب   ي
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الكثافات:زدحام* أن مراعاة مع فعلھ يمكن الذي وما ؟ املدينة ازدحاما ك جزاء ما نا و

يتالزمان ال ختناق و كثافة(العالية ي الذ ضري ا والنمو س ل ش تدار عالية كثافة فاالختناق

جيد ل ش تدار   ؟)عالية

امل* وأين:  عرفةاقتصاد املدينة املعرفية التكتالت م أ ا ف تتواجد ال ماكن عن ساؤل ال نا و

؟ ار ف تبادل   يتم

التوسع* ات را: محر استخدام ن ب العالقة وما ؟ سرعة املدينة تتوسع ات تجا أي نا و

ع الفعلية الطبيعية التنمية وأنماط ة ضر ا ئة الب خطط ن   71رض؟و

املدينة- )3 ساسية دمات تقدم: ا ال دمات ا مختلف عن ديث ا تم س طار ذا

مثل   :املدينة

للسكن- والطلب بيانات:  العرض وفق ا، سنو السكنية الوحدات من العديد انجاز يتم كيف نا و

البناء ورخص العقارات أسعار وكذا زمنية،   .وسالسل

العق - رامدى أسعار غ:  النية أو عة م ل و املدينة، را أسعار دراسة نا و

طار؟ ذا املدينة سياسات وما ؟ السكن مجال ا ثمار الس عة   م

ئتمان - و ان النظام: س ق طر عن مسكن شراء ا ا بإم ان إذا سيطة ال سر حالة دراسة نا و

؟املصر السكن ع صول ا م ل تكفل ال جراءات وما   املدينة،

النقل - ات و:  شب وما واملزدوجة، عة السر الطرق و املدينة النقل شبكة مخطط ار إظ يجب

املدينة تناسب ال الطرق ل    ؟ش

النقل - وامل:  مرافق املطارات املدينة، سية الرئ النقل مرافق تحديد نا السكةو ومحطات ئ وا

ذلك إ وما ؟ صيانة إ تحتاج ل و ؟ ا حال وما ديدية،   72.ا

ع- البضا يمكن:  نقل ل و ؟ وآمنة عة سر قة بطر ميناء اقرب وا من ع البضا نقل يتم ل نا و

ي يع التص ات لشر خاصة التنافسية القدرة يؤثر أن املروري  Just in timeلالزدحام
processe املروري زدحام جراء ة كب خسائر مانيال الجونا افيت مدينة تكبدت   73.حيث

والالسلكية - السلكية تصاالت أم:  خدمات القطاع ذا تنافسية ناك ان إذا تحديد نا و

؟ ن املوزع أو للمعتمدين سواء تصاالت ات شر لدى املعتمدة ن القوان وما   استحواذ،

املدينة  - ية ف ال ؟:  ماكن فقط معينة لطبقة أم ؟ ميع ل متاحة ماكن ذه   74ل

الكفاءات- التالية:استقطاب سئلة طرح نا   :و
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ل- و ؟ السياسات ذه م استقطب الذين ن و املو عدد كم ؟ الكفاءات استقطاب سياسات ما

كف جذب إ الداخلية رة ال سياسات ؟تؤدي التدفق ذا ع قيدا تمثل ا أ أم دولية   اءات

ة- شر ال املوارد ر ايجابية: تطو أثار من لھ ملا جدا م م املدينة ة شر ال املوارد ر تطو يرى إن لذا

خالل من وذلك املدينة ة شر ال املوارد حالة ملعرفة دراسات بمجموعة القيام ضرورة نامج   :ال

وكيفا- كما الكم: التعليم عن الكيف مية أ تقل وال سية رئ مؤشرات باستخدام التعليم جودة تقاس

  ؟

قتصادي- ساق و مع: التعليم الفنية وخاصة املحلية التعليمية املنا سق ت مدى أي إ نا و

؟ الناشئة قتصادية شطة و   عمال

التعليم- إ صول ا انية الفقراء:  إم ستطيع ل نا التعليمو ع صول ل؟ا دعم و يتوفر

املحدود الدخل ذوو للطالب   ؟ما

العمل- لسوق غرا ا من: الوصول لالنتقال املالية النفقات و الزمنية ة الف حول ساؤل ال نا و

؟ الدخل ملحدودي خاصة العمل مقر إ ل   75امل

نامج: ثانيا ال ئة   الب

ة    ضر ا الدراسات خالل ديدمن ال إ توصلت وال املدن تحالف منظمة ا تقوم ال

خالل من املدن تنمية اتيجية إس برنامج ئة الب أدرجت العاملية ئة   :الب

ية- )1 البي ودة ي: ا ما تتضمن الدراسات من مجموعة نامج ال عطي ية البي ودة ل سبة   :بال

واء- ال أو:  تلوث ادة ز دراسة اليتم ية ال ثار وما و، ا العالقة سيمات ا نقصان

؟ ا القيام يمكن ال التداب وما ؟ للمدينة ا   سب

املياه- ونوعية نظام: النفايات غطية ومدى املياه، نوعية تحسن ناك ان إذا دراسة نا و

طرح وأماكن النفايات ة ومعا وكيفية للمدينة الص   .االصرف

التلوث- ر:  مصادر أو ي املا أو ي وا ال سواء املدينة التلوث انطالق نقاط تحديد نا   .و

املياه- إمدادات وسالمة عن: ستدامة كذلك ؟ جيدة ل املياه، إمدادات حالة عن ديث ا نا

املستقبلي الديموغرافية ادات الز ستكفي ل و ا، وغ وفية ا املياه ؟مصادر   ة

الزراعية- را بفعل:  فقدان سواء املدينة، الزراعية را فقدان أسباب تحديد نا و

؟ ذلك ة ملعا املتخذة اتيجيات س وما رائق، ا أو ي العمرا   الزحف
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املدينة- خضرار يمكن:  سبة وكيف ا، ف ن وللمقيم للسياح جذابة املدينة انت إذا دراسة نا و

؟ وجذاب منظم ي نبا غطاء املخضرة غ املناطق ن املدينة76تحس ضراء ا ي املبا اتيجية   77.وإس

الطبيعية- أو:  املخاطر زالزل أو وديان انت سواء مستقبال، املدينة دد ال املخاطر دراسة نا و

ا ب والتأ املخاطر تلك حدة فض فعلھ يمكن الذي وما ا، وغ ن ؟براك املدينة الطوارئ   78لة

الطاقة- )2 و: استخدام املدينة تخطيط الطاقة لدراسة ات مستو ع أر نامج ال وضع   :لقد

ول - والبيانات:  املستوى السالسل ساعد وس املدينة، الطاقة استخدام كفاءة عن يتحدث

ذلك   .تحديد

ي- الثا الط:  املستوى الك واس ضري ا ل للطاقةالش محافظة ناك انت إذا التطرق نا و اقة،

  . املدينة

الثالث- ن:  املستوى ب توازن ناك ان إذا ار إظ إ تتجھ الدراسة ذه و الطاقة، الك اس إدارة

املدن الطاقة مسالة والطلب البديلة79العرض ائية ر الك املولدات عن املنظمة تتحدث نا و ،

وال اح الر املدينةكطاقة الطاقة يوفر الذي ي يا ا النمط وعن ة، النوو   . 80طاقة

ع- الرا املدينة:  املستوى املستعملة الطاقة انت إذا تحديد و و مية أ ك مر نا و الطاقة نوع

ا ل ددة م أو ئة للب   81. صديقة

ع الرا ن: املطلب ال طة ا إعداد ومراحل شاركية ال ة   امجاملقار

نامج: أوال ال شاركية ال ة   املقار

ال   الدراسة حسب ألنھ طة، ا وضع اص ا للقطاع مية أ منح ع نامج ال يصر

منذ العالم التحتية ية الب اص ا القطاع ا يقوم ال ع املشار ارتفاع ناك أن ا يقدم

ة82م1991 املص اب بأ م سم ما إ إضافة وممث، ة املركز ومة ا ممث من ل م و ،

أن نامج ال رى و م، تخصصا بمختلف اء ا مشاركة وكذا لية، معيات وا املحلية السلطات

توافق إ للتوصل وسيلة أيضا و طة، ا مراحل مختلف املعلومات تدفق ل س سلوب ذا

يل س جب و ة، املص اب أ ن ب أيضاراء جب و طة، ا إ املدينة املجتمع وصول

ة وا خطوط ة خ ذه أن ت أثب الدراسات الن لية، املنظمات قدرات بناء ثمار س

مجتمعية قضايا اجل من تدافع أصال ا أل   .     83للمسؤولية

نامج: ثانيا ال طة ا إعداد                                                              مراحل

تتمثل   املدينة مخطط إلعداد وذلك مراحل ثمانية ع نامج ال   :عتمد
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العملية- )1 عتبار: بدا ن ع باألخذ ن س الرئ ة املص اب أ اجتماع العملية بدا يتمثل

ذا امج ال ق طر عن ة شاور ال لقات وضعا لكن املدينة ور جم إليھ يتطلع ما حول عية

ة صغ مجموعة يتطلب اتيجية   84. إس

ولية- )2 دود ا ما: وضع ن س رئ ن عامل ولية دود ا وضع   :يتطلب

ي - ا امل م:  التحديد ن ب عالقة لوجود ما م املدن تنمية اتيجية إلس ي ا امل النطاق تحديد عد

ا  غط عناملنطقة شعار س صور استخدام ع ي ا امل التحديد نطوي و ا وعمق اتيجية س

   remote-sensing imageryعد

ساسية - ك ال عتمد:مجاالت أن جب و املدن تنمية اتيجية إس نطاق تحديد يتم أن يجب نا و

ودة ا عالية اتيجيات اس   .ع

و- )3 املدين: التقييم تقيم نيتم ضر ا ن املحلل من مجموعة يقوده ق فر ق طر عن ة

املدى وتحديد الفحص ية من استخدام يتم حيث املدن مجال ن  scan-scopeوالباحث
methodology  ذه تحدد أن جب و املوضوعية والقضايا انية امل املساحات ع تركز ال

كيبة ال مثل ساسية التغي برامج تقييم الدوليةاملرحلة قتصادية ية والب والتقنية انية الس

املتخصصون ا يقوم ال املقارنة الدراسة عد و ومعدلھ ھ واتجا للتغ الك م ا م ف نا جب و

للمقارنة قابلة أخرى مدن مع املدينة اداء مقارنة خالل من مة ق. م طر عن و التقييم تم   :و

ات- ا: املحر يحدد لذي ما اأي نمو يحرك لذي وما والدولية الوطنية ا أدوار وما املدينة قتصاد

داخلية نوعان ات فتتمثل: واملحر ارجية ا أما املحلية ة شر ال املوارد قدرات ثمار: تتمثل س

الصادرات ع والطلب الوطنية السياسات واطر   85.جن

املد:امل- م ع املرحلة ذه لعتمد والش ئة والب دمات ا وتقديم ا اقتصاد حيث من ينة

جتماعية والظروف ي ا   .امل

املدى- قتصادي) : (scopingتحديد انب ا فمثال مة امل القضايا مجاالت مدى تحديد نا و

املدينة مستقبل حول م وآرا النمو عة سر ات الشر مديري مع املقابالت ق طر عن املدى تحديد يتم

  86.قتصادي

ة -)4 الرؤ ن: صياغة ب اوح ت مدة خالل املدينة ا إل تصل أن د تر ال انة امل بيان ة الرؤ إن

املدينة15ا10 ا تنفرد ال السمات ع تركز وان وواقعيا داخليا سقة م ون ت أن جب و سنة

س امل اليوم عالم ة مواج التكيف ع قادرة مرنة ون ت عوان السر والتغ بالضبابية   .م
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ديدات -)5 وال والفرص والضعف القوة نقاط تفاق:    (swot)تحديد و و التقييم اء ان عند

املدينة خصائص النقاط ذه ن وتب الضعف القوة نقاط تحديد ة املص جماعة تبدأ ة الرؤ ع

واملتمثلة   :الداخلية

والعا- اص ا القطاع املدينةمؤسسات الثالث والقطاع   .م

الطبيعية- والسمات قتصادية   .العوامل

املدينة- الطبيعية ئة الب   .حالة

وتقنية اقتصادية ات اتجا من بھ تتم وما ارجية ا ئة بالب متعلقة ف ديدات وال الفرص أما

الصدمات ومختلف واجتماعية   87ا...وسياسية

ا- )6 س ات التوج اتيجية: تيجيةتحديد س ات التوج بتحديد ة املص اب جماعة تتو

من أك اختيار يجب وال النتائج اض اف ع اتي س التوجھ عتمد سوف5حيث وإال اتيجيات اس

مؤشرات وفق اتيجية س داف أ انجاز قاس و ك ال   88.تفقد

الو- )7 تنم: بناء اتيجية إس تن ي ذهل شر من البد لذا املجتمع ا يدعم أن البد املدن ية

شاء وإ عالم وسائل خالل من املدينة ل اتيجية س ات بالتوج املتعلقة املعلومات أي ة الرؤ

ن املواطن مع نت ن ع تفاع   .موقع

ل:  التنفيذ- )8 ل عمل خطة صياغة من البد املدن تنمية اتيجية إس التنفيذ ا توج من توجھ

العمل طة جراءات من مجموعة اعتماد يتم   89.حيث

  خاتمة

الدولة   تخص مسؤولية من تحول املدينة تخطيط أن الدراسة، ذه تحليل خالل من ر يظ

املتحدة مم رنامج و الدو البنك الدولية املنظمات تخص مسؤولية إ املحلية ا وإدار الوطنية

رن و ئة بازديادللب ولكن متعددة جوانب من باملدينة تم انت وال للمستوطنات، املتحدة مم امج

ستقرار و من و التنمية ولتحقيق التحديات تلك ة ملواج ا تخطيط مية وأ ة ج من املدن ل مشا

منف ل املشا تلك حل ع قادرة غ ا نفس الدولية املنظمات وجدت لذا ، أخرى ة ج من ا ردة،ف

التعاون لل ت مستمر ازدياد املدن ل مشا والن ا، بي فيما ثنائية ات شرا إ البداية ت فاتج

ة شر ال للمستوطنات املتحدة مم رنامج و الدو البنك ن ب ي منظمة1999الثنا شاء إ م

مع ا منظما تجارب ص ي عال مشروع اك تحمل وال املدن، برنامجتحالف و و املدن،

عمل بي جانب ع يحتوي و ف منظمة، ل ة رؤ ص ي الذي نامج ال ذا املدن تنمية اتيجية إس

مم برنامج يؤطره والذي املتعددة دمات ا جانب وكذا ، شائھ إ منذ ئة للب املتحدة مم برنامج لھ
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الفقر  تخفيف جانب ولدينا ، ة شر ال للمستوطنات حياءاملتحدة منظمة من ل تتقاسمھ والذي

البنك فيتقاسمھ التخطيط شاركية ال ة واملقار التنمية جانب أما ، الدو والبنك الدولية ة الفق

ي نما املتحدة مم رنامج و ى الك املدن أو س ول و امل منظمة وتضيف ي ورو تحاد و الدو

يم ومنھ باملدن، اصة ا ما ا لتخطيطخ حديثة ة رؤ و املدن اتيجية إس برنامج إن القول كن

املدينة تنمية مجال الدولية املنظمات تجارب ل يخ ا ا العصر   .املدينة
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