اسرتاتيج ّيات التنمية
املُستدامة الحرضية يف منطقة
املتوسط
البحر األبيض
ّ

مرشوع USUDS

1

قائد املرشوع:
منطقة "برشلونة" العاصمة
املتوسطة
بصفتها األمانة العا ّمة لشبكة املُدُن
ّ
ُشكاء املرشوع:
مؤسسة "سيدس" – مدينة "مالقة"
مجلس بلديّة مدينة "صفاقس"
املجتمع املدين – مدينة "الفيحاء"
مجلس بلديّة – مدينة "سوسة"
مجلس بلديّة – مدينة "صيدا"
مجلس بلديّة – مدينة "الرنكا"
الرشكاء امل ُنتسبون:
الوكالة األملان ّية للتعاون الدويل " " GIZ
مجلس بلديّة – مدينة "برشلونة"
مجلس امل ُحافظة اإلقليمي – مدينة "برشلونة"
مجلس بلديّة– مدينة "مرسيليا"
مجلس بلديّة– مدينة "أنكونا"
مجلس بلديّة– مدينة "تريانا"
مجلس بلديّة– مدينة "إزمري" العاصمة
مؤسسة الحريري للتنمية البرشيّة املدنيّة امل ُستدامة
ّ
فريق التنسيق واملُراجعة:
فريق تنسيق مرشوع USUDS
وشبكة املُدُن املتوسطيّة.
ومدينة "برشلونة" العاصمة
ت ّم التصميم الغرافييك يف :استديو "بيغراف"
"."www.begrafstudio.com
قام بالرتجمة :وسام العقاد وراغدة أيب اللمع.
متّت الطباعة يف:
Quadern Graf SL
quadern@quaderngraf.com
حقوق النش B 23920 - 2014 :

اسرتاتيج ّيات التنمية
املُستدامة الحرضية يف منطقة
املتوسط
البحر األبيض
ّ

مرشوع USUDS

3

املتوسط
 :ENPI CBCMEDللتعاون عرب الحدود يف البحر األبيض
ّ

10

, MedCities .1شبكة املدن املتوسط ّية

13

أهداف شبكة املدن املتوسط ّية
املدن التي تنتمي للشبكة
منظمة شبكة املدن املتوسطيّة
التحالفات االسرتاتيجية

 .2مرشوع USUDS

19

العرض التقدميي
األهداف واملشاركون

 .3التخطيط االسرتاتيجي :وسيلة لتنمية املدن

25

التفكري باملدينة اسرتاتيجيا
كيفية بناء اسرتاتيجية تنمية للمدينة

 .4اسرتاتيج ّية التنمية يف املدينة ملرشوع USUDS

35

"اسرتاتيج ّية التنمية يف املدينة" – مدينة "سوسة"
"اسرتاتيجيّة التنمية يف املدينة" – مدينة "صيدا"
"اسرتاتيجية التنمية يف املدينة" – مدينة "الرنكا"
تعزيز تنفيذ "اسرتاتيجية التنمية الحرضية" عىل املدى القريب

 .5إنشاء شبكة مرشوع USUDS

71

مراكز نقل املعرفة
املنهجيات واألدوات وأفضل املامرسات
منهجية ونرش االنشطة
منصة مرشوع USUDS

 .6بعد مرشو ِع USUDS

83

شكر وتقدير

88

“متتلك املدن القُدرة عىل تقديم يش ٍء ما للجميع،
فقط ألنّه ،وفقط عندما،
يقوم الجميع باملُشاركة يف ابتداعه” .
جاين جايكوبس،
صاحبة نظر ّيات املدن ّية

6

املتوسط إىل
بعد مرور ثالثة وعرشين عاماً عىل تأسيسها ،أ ّدت خربات  MedCitiesورغبتها يف االستجابة بشكلٍ أفضل الحتياجات ُم ُدن البحر األبيض
ّ
تح ّول كبري يف الشبكة من خالل إنشاء وتوسيع التواصل اإلقليمي  .وما هذا التح ّول إال نتيج ًة لعمليّة طويلة من العمل التعاوين الذي مل يقترص فقط
ِ
وبهدف أن تُصبح أدا ًة أكرث قو ًة
املتوسط.
عىل أعضاء الشبكة يف املدينة ،بل أيضاً عىل الرشكاء امل ُتع ّددي األطراف الناشطني يف منطقة البحر األبيض
ّ
ألعضاء فريقنا ،كان هذا التح ّول ممكناً جزئياً بفضل العمل الذي ت ّم إنجازه ضمن مرشوع  ،USUDSحيث سيت ّم عرض هذه النتائج يف هذا الكتاب.
تغيات رسيعة ح ّولتها إىل منطقة ُمتم ّدنة يف جوهرها.وقد سبّ َب النم ّو املد ّين
لقد شَ ِه َدت منطقة البحر األبيض
ّ
املتوسط يف العقو ِد األخرية عمليّة ّ
الرسيع تح ّديات واختالالت كبرية عىل عدة مستويات :إقليم ّيا ،اقتصاديّا ،اجتامع ّيا وبيئ ّياً.
إن هذه الظا ِهرة ،جنباً إىل جنب مع الهيئات السياسيّة املركزية ،قد ق ّدمت امل ُساعدة لـل ُم ُدن الغري قادرة عىل مواجهة التح ّديات اليومية .هذه امل ُ ُدن
بحاجة إىل تقوية الكتساب األهميّة عىل أن تكون ِمن ُعمالء التنمية املحليّة ،وأن تقوم بتعزيز ورعاية أكرب الحتياجاتها الالمركزيّة ،يف سبيل تطبيق
السكّان املحليني بشكلٍ أفضل.
"ال ُحكْم السليم" وتلبية احتياجات ُ
تغيات كربى يف تنظيم الدولة وامل ُجتمع واالقتصاد .ويدعو حال
باإلضافة إىل ذلك ،فإن الوضع الراهن من اضطرابات سياسيّة يف املنطقة قد أ َدى إىل ّ
ِ
سيايس أكرث فعاليّة لـ ُم ُدن
عدم االستقرار إىل بذ ِل جهو ٍد كبرية سياسيّاً واجتامعيّاً من أجل التحسني والحفاظ عىل التامسك االجتامعي ،وامل ُطالبة بدو ٍر
ٍّ
املتوسط.
البحر األبيض
ّ
وتك ُم ُن مسؤوليّة امل ُ ُدن السياسيّة ،يف التدعيم املا ّيل واملؤسسايتّ ،ليس فقط لتسوية هذه العيوب ،بل أيضاً إلنشاء ُمنظّمة مدنيّة اجتامعيّة جديدة
بإمكانها االستجابة لـتح ّديات الوقت الحارض .ويجب أن يت ّم تحقيق هذا بالتعاون مع امل ُجتمع املد ّين ،وبالتنسيق بني القطّاعني العام والخاص.
وقد َس َن َحت الفرصة يل شخص ّياً بتعزيز هذه الديناميك ّية من خالل إعداد خطّة مشرتكة لتنمية مدينة "تطوان" ،ويُسعدين رؤية كيف سمح مرشوع
 USUDSلل ُمدن األخرى بالخضوع لـلعمل ّية ذاتها.
ُتوسط ،أثبتت  MedCitiesأنّها عامل ها ّم يسعى إىل متكني الحكومات املحليّة يف مواجهة
يف ّ
ُتغية بشكل مستم ّر يف الحوض امل ّ
ظل هذه الظروف امل ّ
هذه التح ّديات عرب التفكري بـاملدينة اسرتاتيج ّياً ورسم الخطط امل ُستقبل ّية .وقد أثبت التعاون بني امل ُ ُدن األعضاء (الشاملية-الجنوبية ،وكذلك الجنوبية-
الجنوبية والشاملية-الشاملية) أنّه رضور ًة ألجل فهم خصوصيات املنطقة واعتامد حلول مشابِهة لـلمشاكل املشرتكة.
محمد ادعامر
رئيس MedCities
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السكّان داخل امل ُ ُدن .ان منطقة
يواج ُه العامل اليو َم عمليّة النم ّو الحرضي الرسيع ،وتشري التقديرات أنّه بحلول عام  ،2050سوف يعيش  70%من ُ
البحر األبيض املتوسط ليست غريبة عن هذا االتجاه ،ولهذا السبب فإن تق ّدمها يعتم ُد ُحكامً عىل التنمية امل ُستدامة لـ ُم ُدنها.
كان ملدينة "برشلونة" التزاماً طويال بـقضايا منطقة البحر األبيض املتوسط .بغض النظر عن العالقات والصداقات السياس ّية واالقتصاديّة والثقاف ّية مع
ُتخصصة يف
ُتوسط حيث تقوم باستضافة العديد من امل ُنظّامت الدوليّة امل ّ
فهي مقر القيادة العا ّمة التحاد ُم ُدن البحر األبيض امل ّ
مختلف ُم ُدن املنطقة َ
هذا املجال .إحدى هذه امل ُنظّامت هي  ،MedCitiesوهي شبكة من امل ُدن تقوم بدعمها مدينة "برشلونة" وأربعني مدينة أخرى من مختلف البلدان
عىل كِلتي ِ
الضفّتني الشامل ّية والجنوب ّية للبحر الذي يجمع بينها.
ُتوسطي عن طريق البلديات ألنّنا نتف ّهم بأنّه يسمح لنا بالتعامل مع املشاكل اليوميّة التي يواجهها
لقد قامت مدينة "برشلونة" بتأييد التعاون امل ّ
السيايس
ُتوسط من حاالت عدم االستقرار
املواطنون داخل إطار التقارب والتعاون املَرِن .يف السنوات األخرية ،عندما عانت منطقة البحر األبيض امل ّ
ّ
الس ُبل التي َس َمحت بتقوية روابط الصداقة باستمرار بني ُمختلف الشُ ُعوب.
ّ
واالقتصادي ،كان العمل امل ُشرتك بني امل ُدن أحد ُ
َح ِظ َي مرشوع  USUDSباالهتامم الخاص والدعم املا ّيل من االت ّحاد األورويب ،وبدوره وفّر فرص ًة رائع ًة ملشاركة أفضل املامرسات واسرتاتيجيّات التنمية
سين أن أرى أ ّن النموذج الذي قامت مدينة "برشلونة" برتويجه يف أواخر القرن العرشين ،لتشجيع تنمية
الحرضية امل ُستدامة .ضمن هذا السياق ،يَ ُ ّ
واملؤسسات االجتامع ّية واالقتصاديّة ينترش إىل ُم ُدن أخرى يف منطقة البحر األبيض
كالء
و
ال
ات،
ي
البلد
مدينتها الكربى من خالل العمل مع مجالس
ّ
ّ
ُ
املتوسط كـأداة لـلتكامل والنمو امل ُستدام.
ُتوسط واستعدادها لـمواصلة العمل مع امل ُدن يف املنطقة
ومع هذه العبارات ،أو ُّد أن أؤكد ُمج ّددا ً عىل التزام مدينة "برشلونة" مبنطقة البحر األبيض امل ّ
وذلك لبناء مكان لـلسالم ،تكافؤ ال ُف َرص واالزدهار.
شافيري ترياس
ُعمدة مجلس بلديّة مدينة برشلونة
ورئيس منطقة برشلونة العاصمة
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املتوسط ،يف سبيل تعزيز
منذ عام ،1991شبكة امل ُ ُدن املتوسطيّة ،MedCities ،تُشار ُِك يف دعم الحكومات املحليّة بشكلٍ ف ّعال يف البحر األبيض
ّ
للسكّان.
التنمية امل ُستدامة املدنيّة وتحسني ظروف املعيشة ُ
مم أ ّدى إىل االحتفال بـ"مؤمتر اسرتاتيج ّيات التنمية
ضمن هذا السياق ،أصبح إعداد التخطيط االسرتاتيجي لـلتنمية امل ُستدامة املدن ّية ،حاج ًة ملحةّ ،
املتوسط بـدعوة
املتوسط" الذي ُع ِق َد يف مدينة "برشلونة" عام  .2011ويف هذه املناسبة ،قام خرباء و ُم ُدن البحر األبيض
املدنيّة يف منطقة البحر األبيض
ّ
ّ
ٍ
املحل السليم".
املتوسط واإلدارات املحليّة إىل بذل جهود كبرية والعمل ألجل التنمية املدنيّة و"ال ُحكم ّ
املؤسسات الدوليّة ،دول البحر األبيض
ّ
ك ٍُّل ِمن ّ
وقد كان مرشوع  USUDSاستمرارا ً لـلعمل الذي أنجز يف ذلك املؤمتر ،والتزاماً من  MedCitiesيف التخطيط االسرتاتيجي كـأداة لـرسم ُمخطّطات
امل ُ ُدن امل ُستدامة األقرب الحتياجات ُسكّانها ،والرفع من قُ ُد َراتها ونسج ق ّوتها عىل امل ُستوى املد ّين الحا ّيل.
رشفنا أن نُق ّدم لكم نتائج ُمبهرة
واليوم ،بعد ستة وثالثني شهرا ً عىل ُمبادرة مرشوع  USUDSومن خالل امل ُشاركة والعمل الجاد من جميع رشكائنا ،يُ ّ
املتوسط زاخمة بالعمل ،ولهذا السبب إنّنا فخورون
يف ما يتعلق باملنهجية وتنفيذها .فـفي السنوات الثالثة املاضية ،كانت منطقة البحر األبيض
ّ
االقتصادي واملخاوف األمنيّة ،مام ُّ
املحل
يدل عىل أن التعاون عىل املستوى ّ
بإستكامل املرشوع عىل الرغم من االضطرابات السياسيّة وعدم االستقرار
ّ
هو غالباً الطريقة امل ُثىل لـل ُميض قُ ُدماً يف تنمية املنطقة.
وقد متكّن رشكاء مرشوع  USUDSمن وضع ثالث اسرتاتيج ّيات تنمية حرضية مستدامة يف ك ٍُّل من ُم ُدن "سوسة" و"صيدا" و"الرنكا" ،وتهيئة أُ ُسس
لتنفيذ املشاريع االسرتاتيجيّة امل ُستقبلية ،ويبقى التح ّدي الرئييس لكافّة امل ُ ُدن إمتام اسرتاتيجيّة التنمية يف املدينة .متّت تجربة املرشوع بـ ُمبادرات
قصرية املدى يف تنفيذ املشاريع االسرتاتيجيّة ،وأسفرت بدورها عن املزيد من التعاون بني امل ُ ُدن املتوسطيّة .وإضافة اىل ذلك ،فقد ركّز املرشوع عىل
تحسني املنهج ّية بـقيادة مؤسسة "سيدس" يف مدينة "مالقة" ،التي ت ّم تأسيسها كمركز نقل املعرفة لـلمنهج ّية وألفضل امل ُامرسات ولـتعميم ِفكرة
اتيجي.
التخطيط االسرت ّ
ولهذا الغرض ،قا َم املرشوع بإنشاء املراكز اإلقليميّة لنقل املعرفة ،من أجل إرفاق امل ُ ُدن امل ُهت ّمة بـرؤية لـلتخطيط املد ّين وبكونها فرصة لـتنميتها
املنصة
امل ُستدامة .وقد ت ّم إنشاء هذه الهوائ ّيات يف ك ٍُّل من مدينة "صفاقس" يف تونس ،ويف امل ُجتمع املد ّين لـمنطقة "الفيحاء" يف لبنان ،باإلضافة إىل ّ
التقنية " "www.usuds.orgالتي وضعتها مدينة "برشلونة" بِصف ِتها مركز األمانة العا ّمة لـشبكة  ،MedCitiesمام ميكنها من تكوين ُحلَفاء مهمني
املتوسط.
لـزيادة تعزيز التخطيط االسرتاتيجي املد ّين كـوسيل ٍة للتنمية امل ُستدامة يف ُم ُدن
ّ
ِ
اتيجي لـشبكة  MedCitiesمن أجل تقوية وتعزيز
وختاماً ،فإن مرشوع  USUDSقد وصل لـنهايته اآلن ،لك ّنه ُمستم ٌّر يف خ ّط العمل االسرت ّ
ُوسط .وكانت هذه الوِصاية لـلجمع ّية العا ّمة التابعة لـشبكة  MedCitiesالتي ت ّم
اسرتاتيج ّيات التنمية املدن ّية امل ُستدامة يف منطقة البحر األبيض امل ّ
عقدها يف شهر ترشين الثاين /نوفمرب من العام .2013
ٍ
لـمزيد من التعاون يف
ويف الصفحات التالية ،سنعرض لكم نتائج مرشوع  .USUDSنأمل أن تكون هذه القراءة ُملهِمة ومن شأنِها أن تُ ّهد الطريق
املتوسط.
التنمية املدن ّية يف منطقة البحر األبيض
ّ
جوان باربال
األمني العام لـشبكة MedCities
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ENPI CBCMED:
للتعاون عرب الحدود يف البحر
املتوسط.
األبيض
ّ
إن برنامج التعاون املشرتك عرب الحدود لحوض البحر األبيض املتوسط،
هو جزء من سياسة الجوار األوروبية ومن آلياتها التمويلية للفرتة
 .2013-2007يهدف الربنامج إىل تعزيز التعاون بني اإلتحاد األورويب
والدول الرشيكة امل ُطلّة عىل البحر األبيض املتوسط.

يرتكز الربنامج عىل عدة مبادئ متت دراستها واملوافقة عليها من طرف
الدول املشاركة وهي:
امللكية املشرتكة  :تم إعداد محتويات الربنامج وطرق تنفيذه من قبل
جميع الدول املشاركة.

يبلغ عدد الدول املشاركة يف الربنامج  14دولة تُ ثّل  76اقليامً وما يقارب
 110مليون نسمة .إن الدول املؤهلة لالستفادة من الربنامج هي التالية:
قربص ،مرص ،فرنسا ،اليونان ،إرسائيل ،ايطاليا ،األردن ،لبنان ،مالطا،
السلطة ،الفلسطينية ،الربتغال ،إسبانيا ،سوريا و تونس .

الفوائد املشرتكة  :سيستفيد من الربنامج كل األقاليم املشاركة وذلك من
خالل الجمع بني قدرات الجميع من أجل معالجة املشاكل املشرتكة ،ومن
أجل تحسني التامسك اإلجتامعي والتنافس يف منطقة التعاون.

إن األهداف العامة للربنامج ،هي املساهمة يف ترويج ودعم مسار
التعاون املستدام واملتناسق يف منطقة حوض البحر االبيض املتوسط
وذلك من خالل مواجهة التحديات املشرتكة و تعزيز اإلمكانيات الذاتية.

الرشاكة  :تعترب الرشاكة الرشط الرئييس لضامن فعالية الربنامج ،وضامن
ضفتي البحر األبيض املتوسط للمساهمة يف تحسني إدارة
املشاركة من
ّ
التنمية املحلية.
التنمية املستدامة  :ينبغي معالجة كل من حامية البيئة ،إدارة املصادر
الطبيعية،تعزيز مصادر الطاقة املتجددة ،كفاءة استخدام الطاقة ،التنمية
االجتامعية  -االقتصادية املستدامة والتامسك االجتامعي يف إطار نهج
متكامل.
املساوة يف الفرص ،عدم التمييز وإحرتام حقوق اإلنسان  :ينبغي إيالء
إهتامم خاص ملبدأ عدم التمييز خالل تنفيذ الربنامج واملشاريع ،وذلك
تج ّنباً ألي متييزعىل أساس العرق أو الجنس أو الجنسية أو اللغة أو
الدين.
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البعد اإلقليمي لعمليات التنمية وتعزيز اإلمكانات الذاتية ملنطقة
التعاون  :هذا املبدأ هو لضامن األخذ بعني اإلعتبار املناطق املحرومة.
عىل سبيل املثال ،املناطق الريفية ،املدن الصغرية ،املناطق الصناعية
املرتاجعة ،األرايض غري الساحلية ،املناطق املعزولة ،وذلك بهدف
تعزيزعملية التنمية املتوازنة واملتعددة املراكز.
تعزيز مستوى القدرة التنافسية  :إن عملية التكامل يف املنطقة
األورومتوسطية يجب أن تُستكمل بجهد مشرتك مو ّجه نحو تعريف
تدريجي إلسرتاتيجية متامسكة من القدرة التنافسية للمنطقة عىل
الساحة العاملية .إن التنسيق مع املبادرات املحلية والوطنية يجب أن
تساهم يف ضامن أفضل تأثري لهذه املشاريع.
التمويل املشرتك  :من اجل تعزيز االستفادة من اعتامدات الربنامج
وتعظيم أثار نفوذه ،فانه من الرضوري تعبئة موارد إضافية من القطاعني
العام والخاص من أجل ضامن استمرارية املشاريع القامئة .

إنسجاماً مع املبدأ العام للربنامج ،إتفقت الدول املشاركة عىل األولويات
التالية:
األولوية  : 1ترويج التنمية اإلقتصادية اإلجتامعية وتعزيز االقاليم ،الرتكيز
عىل اإلبتكار والبحث يف القطاعات الرئيسية ملنطقة التعاون ،خلق التآزر
بني إمكانات دول حوض البحر األبيض املتوسط وتعزيز اإلسرتاتيجيات
لتخطيط اإلقليمي.
األولوية  : 2تشجيع دميومة اإلستقرار البيئي عىل مستوى حوض املتوسط
ومتابعتها من خالل الحفاظ عىل الرتاث الطبيعي املشرتك ،تحسني كفاءة
إستخدام الطاقة وتشجيع إستخدام مصادرها املتجددة،الح ّد من عوامل
الخطر بالنسبة للبيئة.
األولوية  : 3ترويج ظروف وأمناط أفضل لضامن إنتقال األفراد والبضائع
ورؤوس االموال ،دعم تدفق األفراد بني املناطق ملا من ذلك فائدة ثقافية
ضفتي املتوسط،تحسني ظروف
وإجتامعية وإقتصادية للدول عىل
ّ
وأساليب تداول السلع ورؤوس األموال بني املناطق.
األولوية  : 4تشجيع الحوار الثقايف والحكم املحيل من خالل دعم تطوير
التبادل والتدريب واملهني للشباب ،ودعم كافة أشكال الحوار بني
املجتمعات ،فضال عن تحسني عملية اإلدارة عىل املستوى املحيل.
والخاصة التي ت ّم تنظيمها يف رشاكات
لقد متّت دعوة الجهات العا ّمة
ّ
املتوسط ،إىل تقديم مقرتحات املشاريع عقب إطالق
عرب الحدود يف
ّ
دعوات عا ّمة ،سيت ُم إعالنها عىل نِطاقٍ واسع .وتشتمل قامئة امل ُستفيدين
السلطات العا ّمة املحليّة واإلقليميّة ،وامل ُنظّامت الغري
الرئيسيني عىل ُ
حكوم ّية ،والجمع ّيات ،والوكاالت اإلمنائ ّية ،والجامعات ومؤسسات
الخاصة العاملة يف املجاالت املتداخلة مع
ال ُب ُحوث ،وكذلك الجِهات
ّ
الربنامج.
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MedCities,
شبكة املدن
املتوسط ّية

أهداف شبكة املدن
املتوسط ّية
إن مرشوع شبكة املدن املتوسطيّة هو عبارة عن شبكة تض ُّم مدن البحر
األبيض وقد تم إنشاؤه .املتوسط يف برشلونة يف شهر ترشين الثاين/
نوفمرب من العام  1991يف مبادرة لربنامج املساعدة التقنية البيئية يف
البحر األبيض املتوسط "ميتاب" " ."METAPت ّم إنشاء برنامج "ميتاب"
يف عام  1990برعاية "البنك الدويل" و"بنك االستثامر األوريب" و"املفوضية
األوربية" و"برنامج األم ّم املتحدة اإلمنايئ" " ،"UNDPبهدف العمل عىل
تحسني البيئة يف منطقة البحر األبيض املتوسط.
وكان إنشاء شبكة املدن املتوسطيّة نتيج ًة لربنامج " "METAPالذي
يهدف إىل تقوية األعامل الالمركزية التي تشمل املساعدة التقنية،
كأفضل وسيلة لزيادة الوعي حول املشاكل البيئية املدنية ،وجعل هذه
األعامل أداة لتعزيز دور مجالس البلديات املحلية يف الدول النامية فيام
يتعلق بإدارة القضايا البيئية املدنية .وال تزال شبكة املدن املتوسطيّة
مستم ّر ًة يف إمداد املساعدات.ومنذ ذلك الوقت ،سعت شبكة املدن
املتوسط ّية إىل توسيع نشاطاتها من البيئة املحلية األولية إىل نطاق أوسع
ليشمل مجال التنمية املحلية املستدامة.

يشكل هذا املرشوع شبكة تواصل ما بني بلدات ومدن البحر األبيض
املتوسط من مختلف الدول ،وتكمن أهدافه يف التنمية املستدامة
املدينة كوسيلة لتحسني ظروف املعيشة يف منطقة البحر األبيض
املتوسط.

األهداف والغايات األساسية لهذه
الشبكة:
تنمية التوعية املتكاملة واملسؤولية املشرتكة حول
سياسات التنمية املستدامة واملحافظة عىل البيئة
والتامسك االجتامعي يف حوض املتوسط.
تقوية ودع ّم دور وكفاءات وموارد اإلدارات املحلية
"الفن ّية واملالية واملؤسساتية" يف تبني وتنفيذ سياسات
التنمية املحلية املستدامة.
تنمية وعي املواطنني وإرشاكه ّم يف التنمية املستدامة
ملدنه ّم وبلداته ّم.
تنفيذ وتنمية سياسات الرشاكة والتعاون ما بني
الرشكاء والجمعيات األخرر.
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املدن املنتمية اىل
الشبكة
كانت الشبكة تشمل أساسا مدينة واحدة من كل دولة بحيث يفضّ ل أال
تكون العاصمة .واألعضاء املؤسسون ه ّم :برشلونة "إسبانيا"  /مرسيليا
"فرنسا"  /موناكو ،برينديزي "إيطاليا"  /تريانا "ألبانيا"  /دوبروفنيك
"كرواتيا"  /سالونيك "اليونان"  /إزمري "تركيا"  /الالذقية "سوريا"  /ليامسول
"قربص"  /امليناء "لبنان"  /حيفا "فلسطني املحتلة"  /اإلسكندرية "مرص"
 /وبنغازي "ليبيا"  /وسوسة "تونس"  /غوزو "مالطا"  /وطنجة "املغرب".
التوسع فيه إلمكانية العضوية لكل
وت ّم التوصل الحقاً إىل اتفاق ت ّم ُ
دولة مبدينتني ،باإلضافة اىل ضم األردن .وقد توسعت الشبكة لتشمل
روما "إيطاليا"  /تطوان "املغرب"  /صفاقس "تونس"  /طرابلس "لبنان"
 /أسدود "فلسطني املحتلة"  /الرنكا "قربص"  /حلب "سوريا"  /الزرقا
"األردن"  /سيلفييك "تركيا" .وانسحبت حينها "بريندزي" من الشبكة.
ويف النهاية ،انضمت إىل الشبكة مد ٌن جديدة يف ترشين الثاين/نوفمرب
من عام  :2013نيقوسيا "من قربص"  /مالقة "من إسبانيا"  /مونبلييه
"من فرنسا"  /ضن ّية ،جبيل ،ج ّزين وصيدا وزغرتا "من لبنان"  /وأكادير
وشفشاون "من املغرب"  /أنطاليا "من تركيا"  /وبنزرت وجربة وقابس
والقريوان واملنستري ونابل وسيدي بورسعيد وتونس "من تونس".
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منظمة شبكة املدن
املتوسط ّية
هيئات إدارة الشبكة هي:
الجمعية العمومية؛ مؤلّف من جميع أعضاء الشبكة وتجتمع فيه هيئة
اإلدارة العليا لشبكة املدن املتوسط ّية .ميكن عقد جلسات الجمعية
العمومية يف ظروف طبيعية أو يف ظروف استثنائية؛ حيث يتم عقد
االجتامعات الطبيعية م ّر ًة يف العام ،ويتم عقد االجتامعات االستثنائية
عندما يرى رئيس الهيئة أن الظروف تدعو اىل ذلك ومبوافقة مجلس
خطي بذلك.
رش األعضا ِء ()1/10
ٍ
اإلدارة  ،أو عندما يتق ّدم ِع ُ
بطلب ٍّ
مجلس اإلدارة؛ ُيثل ويُدير "مرشوع شبكة املدن املتوسطيّة" أعضاء
مجلس اإلدارة املؤلّف من سبعة إىل تسعة أعضاء؛ رئيس واحد لـلهيئة،
يعي نائب
ومن خمسة إىل سبعة أعضاء ،باإلضافة إىل األمني العامّ .
الرئيس وأمني الصندوق ،وتكون جميع مناصب مجلس اإلدارة غري
مدفوعة األجر .يتم تعيني أعضائه بواسطة االجتامع العام االستثنايئ،
حيث تستمر واليتهم ملدة أربع سنوات .تعقد اجتامعات مجلس اإلدارة
كلَّام قرر رئيس الهيئة ذلك أو بطلب ثالثة من أعضائه.
الرئاسة؛ الرئيس هو املمثل القانوين لشبكة املدن املتوسطيّة يف أي نوع
من الهيئات ،عام ًة كانت أم خاصة .هي أو هو ،يدعو ويرتأس ويُنهي
أي جلسة للجمعية العمومية وألعضاء مجلس اإلدارة ،كام أنّه يدير
حواراتهم .ويتبنى الرئيس ايضاً التدابري الطارئة التي تنصح بها شبكة
املدن املتوسطيّة ،دون املساس بحسابات أعضاء مجلس اإلدارة .ويقوم
نائب الرئيس باعامل الرئيس يف حال غيابه ،سوا ًء بسبب املرض أو ألي
يتحل بنفس صفاته.
سبب آخر ،وعليه أن ّ
ٍ
كل من برشلونة ومرسيليا وطنجة وليامسول وروما.
أقيمت الرئاسة يف ّ
الرئيس الحايل لشبكة املدن املتوسط ّية هو الدكتور "محمد عيىس عمر"،
رئيس مجلس بلديّة تطوان.
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األمانة العامة؛ هي الهيئة اإلدارية التي تقوم مبساعدة الرئيس وأعضاء
مجلس اإلدارة يف مهامهم .وهي املسؤولة عن ادارة االجتامعات
االعتيادية لشبكة املدن املتوسط ّية؛ واألمر بطلب الدفعات املالية،
وإصدار الوثائق والشهادات واملراسالت بختمها؛ وت ُنظّم العمل اإلداري
كتب بشكل قانوين أو
البحت :كإصدار الشهادات واملحافظة عىل أية ٍ
ملف األعضاء ،وتحفظ الوثائق القانونية بعد وصول إشعارات تتعلق
بتعيني أعضاء مجلس اإلدارة واتفاقيات الرشكات األخرى التي ميكن
ض ّمها إىل السجالت املختصة بها ،كام تقوم بتقديم الحسابات السنوية
وتنفيذ االلتزامات الوثائقية وفق الرشوط القانونية املعمول بها.
تتوىل حالياً مدينة برشلونة منصب االمانة العامة  ،واألمني العام هو
السيد "باربال".

التحالفات
االسرتاتيجية
ان إنشاء رشاكات قوية مع مؤسسات أخرى رضوري لضامن نجاح
اسرتاتيجيات التنمية الحرضية يف منطقة البحر األبيض املتوسط .تشارك
شبكة املدن املتوسط ّية يف اإلجتامعات الدولية للنقاش ،وتسعى من
خاللها إىل تعزيز التنمية الحرضية املستدامة والتخطيط االسرتاتيجي.
وخصوصاً ،أن شبكة املدن املتوسطيّة كانت قد أسست تحالفات
مع مجموعة من املؤسسات املعروفة بسمعتها الجيدة يف التخطيط
االسرتاتيجي ويف مجاالت أخرى .ويستند هذا التعاون عىل تبادل
املعلومات والتعاون يف تنفيذ الـمشاريع وتعزيز التنمية املستدامة
الحرضية يف منطقة البحر األبيض املتوسط .كام تقوم بتنظيم مؤمترات
وأنشطة من خالل هذا التحالف.

ضمن هذا السياق ،شبكة املدن املتوسطيّة رشيكة مع مركز االندماج
املتوسطي يف مرسيليا " "CMIوتشارك بفعالية يف املحور املدين جنباً إىل
جنب مع كل من البنك الدويل ،و الوكالة األملانية للتعاون الدويل "،"GIZ
و الوكالة الفرنسية للتنمية "، "AFDوبنك االستثامر األورويب "، "EIBو
صندوق الودائع والضامن " ."CDCكام وأنها عضو يف مجموعة الخرباء
الحرضيني التابعة لألمانة العامة لالتحاد املتوسطي .وتشارك أيضاً يف لجنة
التخطيط االسرتاتيجي التحاد املدن والحكومات املحلية " "UCLGوفرع
االتحاد التابع لـلجنة املتوسط ّية.
اضاف ًة اىل ذلك ،فقد شاركت شبكة املدن املتوسطيّة يف مشاريع مشرتكة
من خالل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،من خالل مبادرة "التعبري عن
الشبكات اإلقليمية للتنمية البرشية املستدامة" "* "UNDP-ARTتحالف
املدن واللجنة املتوسطيّة ملؤمتر األقاليم البحرية املحيطية
" ،"CRPM-CMIكام تشارك يف هيئة " "ECOTERللجمعية املحلية
واإلقليمية األوروبية-املتوسط ّية (.)ARLEM

* مبادرة "التعبري عن الشبكات اإلقليمية للتنمية البرشية املستدامة"
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مرشوع
USUDS

العرض التقدميي
إن هدف هذا املرشوع هو تعزيز التنمية املستدامة والتامسك
االجتامعي يف مدن منطقة البحر األبيض املتوسط عرب استخدام
اسرتاتيجيات التنمية الحرضية املستدامة " "UDSوالربط الشبيك.

جمع مرشوع  USUDSمدن البحر األبيض املتوسط املهتمة ببناء
وتطوير اسرتاتيجيات التنمية املستدامة الحرضية .نفذ هذا املرشوع
بدعم برنامج التعاون عرب الحدود يف البحر االبيض املتوسط لتعزيز
التنمية االجتامعية –االقتصادية والتنمية املستدامة.
تولّت قيادة املرشوع العاصمة برشلونة من خالل متثيلها األمانة العامة
لشبكة املدن املتوسط ّية .انطلق املرشوع يف ترشين األول/أكتوبرمن العام
 ،2011وال يزال قامئاً حتى ترشين األول/أكتوبر من العام .2014
وكانت ميزانية هذا املرشوع قد وصلت إىل  ،€ 2,863,011بتمويل
مشرتك بقيمة  € 1,783,742من برنامج االتحاد األوريب للتعاون عرب
الحدود يف البحر األبيض املتوسط ،باإلضافة إىل جهات أخرى مساهمة
مثل الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل من أجل التنمية "،"AECID
ومجلس مقاطعة برشلونة اإلقليمي ،ومجلس البلديّة املحيل يف برشلونة،
ومؤسسة الحريري للتنمية البرشية املستدامة.

ساهمت اسرتاتيجيات التنمية املستدامة الحرضية يف منطقة البحر
األبيض املتوسط " ،"UDSاملدع ّوة أيضاً بـاسرتاتيجيات التنمية الخرضية
"،"CDSبعمل مكثّف يف األعوام األخرية .فهي أداة ف ّعالة لتعزيز النمو
والتنمية واالستقرار .كام ساهمت اسرتاتيجيات التنمية الحرضية
" "CDSبتثبيت العمليات الالمركزية وترسيخ املامرسات الجيدة يف
الحكومة .قامت اسرتاتيجيات التنمية الحرضية يف تثبيت عمليات
التحول الدميقراطي ،وتحقيق التوازن بني التنمية اإلقليمية ودعم وتقوية
املواطنني من خالل تحسني دور السلطات املحلية وتشجيعهم عىل
املشاركة.
لقد مت َّدنت منطقة البحر األبيض املتوسط فمعظم سكانها يعيشون يف
املدن ،ومن املنتظر أن ينترش ويتزايد هذا الواقع يف األعوام املقبلة.

تطور وتوقعات التجمعات الحرضية يف العاملّ
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1,299

..

101

106

..

102

42

..
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37
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41
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Portugal

15

67

18

39

39.2

Spain

15

68

17

23

27.5

France

18

65

17

14

27.4

Italy

14

65

21

32

19.6

Malta

15

71

15

5

..

Slovenia

14

69

17

50

Croatia

15

68

17

Bosnia & Herzegovina

15

71

14

Serbia

18

68

Montenegro

19

FYROM

17

15,560

266

289

Albania

22

68

10

47

..

1,193

Greece

15

67

19

39

37.5

9,482

Cyprus

17

71

12

29

..

785

900

..

121

Turkey

26

68

6

29

33.0

13,691

19,514

13.0

96

Syria

36

60

4

44

38.5

1,533

2,040

22.5

113

Lebanon

24

68

7

13

46.9

2,906

3,766

53.1

416

Jordan

37

67

4

17

18.6

19.6

70

1,468

..

117

9,412

..

88

Israel

27

71

11

8

69.3

5,045

6,585

..

359

Palestine

42

68

3

26

..

1,119

1,996

..

652

Egypt

31

64

5

56

19.0

22,929

32,633

13.1

83

Libya

31

65

4

22

17.5

5,179

7,784

..

4

Tunisia

23

70

7

34

7.4

6,762

9,154

Algeria

27

69

5

27

10.2

12,271

17,669

..

15

Morocco

28

67

6

43

26.2

3,233

4,586

13.1

72

WB

WB

WB

WB

UNPOP

Bleu Plan

Bleu Plan

MDG

WB

69

Source: IEMED
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األهداف واملشاركون
أدّى هذا النمو املدين الرسيع إىل خلل وعدم توازن عىل عدّة مستويات:
إقليم ّياً واقتصاديّاً واجتامع ّياً وبيئ ّياً .وضمن هذا السياق ،كان إعداد الخطط
االسرتاتيجية للتنمية الحرضية واالستدامة طويل ومتوسط األجل وذلك
لحاجات املدن املتزايدة .بهذه الطريقة ،ستكون مواجهة التحديات التي نتجت
عن تغريات أنظمة اإلنتاج واالستهالك وتوسع مساحة املنطقة املدن ّية أكرث
فعاليّة.
لقد قامت عدّة مدن يف البحر األبيض املتوسط يف السنوات األخرية ،بجمع
جهودها من أجل تبادل املعارف والخربات ،ومن أجل ضامن وتعزيز
اسرتاتيجيات التنمية الجديدة يف املدن والحث عىل تنفيذها .وبفضل التعاون
والتواصل عرب الشبكة ،قام مرشوع  USUDSبتشجيع مشاركة أفضل املامرسات
والتعاون املتبادل يف سبيل تعزيز كفاءة املدن عىل تصميم وتنفيذ خططهم يف
املستقبل.

ُعقد مؤمتر اسرتاتيجيات التنمية الحرضية يف منطقة البحر األبيض
املتوسط يف برشلونة يف الرابع عرش والخامس عرش من آذار/مارس من
العام  2011وكان حدثاً بارزا ً قامت بتنظيمه شبكة املدن املتوسطيّة
ومؤسسات إسبانية ودولية أخرى .وقد أ ّدى النهج التعاوين لهذه الشبكة
إىل خلق أوجه توافق إيجابية مع الجهات األخرى املعنية التي تعمل يف
املنطقة ،سعت إىل ضامن وتوزيع كافة الجهود بشكل ف ّعال بغية تحقيق
الهدف املشرتك يف ترسيخ وتعزيز مكانة مدن البحر األبيض املتوسط يف
الحقبة الجديدة التي تواجهها املنطقة.
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كان هدف املرشوع تعزيز التنمية املستدامة والتامسك االجتامعي يف مدن
كل
البحر األبيض املتوسط عرب إنشاء ثالث اسرتاتيجيات جديدة لتنمية املدن يف ّ
من :سوسة "تونس" ،وصيدا "لبنان" ،والرنكا "قربص" ،وإنشاء شبكة مؤلفة من
املدن املهتمة يف بناء وتنفيذ اسرتاتيجيات التنمية املستدامة الحرضية.
شارك نوعان من املدن يف املبادرة من أجل تكوين شبكة تضم مجالس
البلديات املحلية املهتمة يف اسرتاتيجيات التنمية يف املدينة .النوع االول هي
املدن التي ترغب بوضع خطة اسرتاتيجية ،النوع الثاين املدن التي تخطّت هذه
العملية يف املايض واآلن ترغب يف أن تشارك خرباتها .وقد تم إنشاء ثالثة مراكز
كل من" :مالقة" و"صفاقس" و"الفيحاء" ،وهي ذات خربات
لنقل املعرفة يف ّ
سابقة يف التخطيط االسرتاتيجي الحرضي .وكان دور مراكز نقل املعرفة هو
تعميم التفكري االسرتاتيجي الحرضي يف املنطقة وتحديد أفضل املامرسات التي
ميكنها أن تكون مفيدة ملدن أخرى.

Barcelona
Larnaka
Al Fayhaa

Sousse
Sfax

Málaga

Saida

إن التعاون من خالل اسرتاتيجيات تنمية املدن التي تم إنشاؤها عرب
مرشوع  ، USUDSسيتواصل بعد استكامل هدف املرشوع كـخط عمل
رئييس لشبكة املدن املتوسط ّية.
إنّ " "USUDSتسعى إىل إنشاء تعاون بني املدن من أجل تقوية
إمكانياتها اإلدارية عىل املدى املتوسط والطويل .وقد عمل املرشوع عىل
تقوية التواصل عرب الشبكة والتعاون بني الرشكاء عن طريق السعي إىل
هيكل ال مركزي لإلدارة.
شاركت املدن بتبادل أفضل املامرسات لديها يف الوقت الذي كانت
يف طور إنشاء اسرتاتيجيات التنمية الخاصة بها .يف حني قام مرشوع
 USUDSبتعزيز املعرفة واملشاركة العملية بني املدن من أجل تقويتها
يف عمليات التنمية الخاصة بها.
أما رشكاء مرشوع  USUDSفهم:
مدينة برشلونة ،بصفتها األمانة العامة لشبكة املدن املتوسط ّية.
مؤسسة "سيدس" – "مالقة".
اتحاد بلديات الفيحاء".
بلديّة مدينة "الرنكا"/قربص.
بلديّة مدينة "سوسة".
بلديّة مدينة "صفاقس".
بلديّة مدينة "صيدا".
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إن رشكاء املرشوع هم:
مجلس إقليم مدينة برشلونة "."Diputació de Barcelona
مؤسسة الحريري للتنمية البرشية املستدامة.
بلديّة مدينة أنكونا "إيطاليا".
بلديّة مدينة "مرسيليا".
الوكالة األملانية للتعاون الدويل "."GIZ
بلديّة مدينة تريانا "ألبانيا".
بلديّة مدينة "ازمري"" ،تركيا".
\ بلديّة مدينة "برشلونة".
كل من:
قام بتمويل املرشوع ّ
برنامج املفوضية األروب ّية يف منطقة املتوسط "."ENPI-CBC-MED
الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل من أجل التنمية "."AECID
بلديّة مدينة "برشلونة".
إقليم مدينة "برشلونة".
مؤسسة الحريري للتنمية البرشية املستدامة .

3

التخطيط
االسرتاتيجي:
وسيلة لتنمية
املدن

التفكري باملدينة
اسرتاتيجيا
خالل عقو ٍد ،كان تخطيط املدن عبارة عن تنظيم مدين للمكان ،أما اآلن فقد
تط ّور التفكري باملدينة اسرتاتيجيا ليصبح نهجا شامالً تكون فيه مشاركة املواطنني
والتحليالت املتعددة التخصصات عنارص جوهرية لـلتفكري مبستقبل املدينة.
وقل ما كانت ت ُنفَّذ
إن الخطط التوجيهية التي امتدت عىل مدى سنوات عديدة ّ
بسبب البعد الكبري بني التفكري النظري والحياة العمليّة  ،تركت مكاناً للنهج
الجديد للتنمية املستدامة الحرضية .واليوم ،الطريقة التي نفكر ونتعامل فيها
يف املسائل الحرضية هي نتيجة تراكميّة عىل نحو ثالثة عقود من التقييامت
والدراسات واملامرسات ،الصحيحة منها والخاطئة.
ثالثة عنارص حاسمة عند التفكري االسرتاتيجي الحرضي:

السلطات املحلية هي مركز لتصميم وتنفيذ
ملموس لعملية التنمية املدنية.
مشاركة الجهات املحلية (من مسؤولني منتخبني
وجمعيات ومواطنني وهيئات إدارية ...الخ) هي
رشط ال غنى عنه لنجاح مرشوع التنمية الحرضية.
تعترب الرشاكات بني القطاعني العام والخاص،
عىل املستويني الوطني والدويل ،عنرصا ً أساس ّياً
لتنفيذ خطط العمل الناتجة عن مشاريع التنمية
الحرضية.

إن اسرتاتيجية التنمية الحرضية كام قام بتعريفها البنك اآلسيوي للتنمية ،هي
خطة عمل لـتحقيق منو متكافئ يف املدينة ،وتنميتها واستدامتها من خالل
املشاركة العامة يف تحسني مستوى املعيشة لجميع املواطنني .وتشمل األهداف
عىل رؤية مشرتكة لـلمدينة وخطة عمل لـتحسني الحوكمة واالدارة ،ومنو
االستثامرات لـزيادة فرص العمل والخدمات ،ومنو برامج االستدامة والربامج
للحد من الفقر .ومن املتوقع أن تقوم املدينة بقيادة عمل ّية حيث امللكية
املحلية رضورية ]...[ .إن اسرتاتيجيات التنمية الحرضية " "UDSتركز عىل
عملية التغيري ]...[ .وتركز عىل املدينة باعتبارها وحدة للتحليالت ...وتقوم
مبساعدة املدينة لالستفادة القصوى من فرصها ونقاط قوتها ]...[ ،وتحسني
موقعها التنافيس ،وبالتايل املساهمة بشكل أكرب يف التنمية الوطنية.
• إذا ما أخذنا هذا الوصف بعني االعتبار ،ميكننا االستنتاج أن اسرتاتيجية التنمية
الحرضية هي عىل الشكل التايل:
• إ ّن القيادة هي الوسيلة التي تُ كّن صانعي القرار املحليني من امتالك رؤية
واضحة لتنمية مدينتهم ،وحشد القطاعني العام والخاص لبناء قواعد ثابتة لهذه
الرؤية.
• إنّها أداة توفر إمكانية مشاركة كل األطراف التي ستقوم باملساهمة بطريقة أو
بأخرى يف تنمية مدينتهم.
• إنّها وسيلة متعددة القطاعات وواسعة الطيف ،ميكن استخدامها ملعالجة
جميع املشاكل املدنية :االقتصادية والسياسية واالجتامعية والبيئية ...الخ.
• هي أكرث من مج ّرد خطة اقتصادية واجتامعية .هي بطبيعتها محلية ومرتبطة
بشكل وثيق بالتنظيم املدين .من خالل منظورها عىل املدى الطويل ،فهي مكملة
لوسائل التخطيط املكاين القانونية.
• إنّها أداة للتخطيط االسرتاتيجي ،ت ُ ِتيح تنفيذ األعامل القصرية األجل كـجزء من
اسرتاتيجية طويلة األجل.
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ويكمن هدف اسرتاتيجية التنمية الحرضية املستدامة يف إدراج التعاون
بني القطاعني العام والخاص لتحديد العنارص األساسية للتنمية الحرضية
و"االقتصادية-االجتامعية" يف املدينة ،من دون تداخل من املسؤولني "صانعي
القرار" مع هذه السلسلة من املسائل.
إن شبكة املدن املتوسطيّة تعترب التخطيط االسرتاتيجي منهجا إداريّا متواصال.
لذلك ،فإن الفئات االقتصادية واالجتامعية (مثل املواطنني والنقابات

ورجال األعامل والهيئات اإلدارية والجمعيات ...وغريها) ذو دور ف ّعال
يف التغيري املدين .إذ أن دورهم ليس فقط مشاركة طبيعة تداولية أو تشاورية

وحسب ،بل إنهم فاعلون يف عملية اتخاذ القرار ويكونون مسؤولني بشكل
مبارش أو بصورة مشرتكة عن متويل و /أو تنفيذ مشاريع اسرتاتيجية محددة
للمدينة بأرسها.

انطالقا من وجهة النظر هذه ،تتطلّب اسرتاتيجيات التنمية املدنية املستدامة
عنرصين حاسمني لضامن الفعال ّية:
اسرتاتيجيات تتطلّب مشاريع :إ ّن االفتقار إىل مشاريع مجدية وذات تأثري
كبري عىل اإلقتصاد واملجتمع واملنطقة ،يجعل جميع االسرتاتيجيات عبارة عن
مجموعة من "النوايا الحسنة" من دون أي نتائج ف ّعالة وواقعية.
ُعب عن نفسها بأشكال
يجب تعميم االسرتاتيجيات إقليم ّيا ً :إن املشاكل ت ّ
مختلفة وبشدّة متباينة ،يف مناطق وأحياء مختلفة ،وهذا سيتطلب حلوالً
مختلفة لكل منطقة عىل حدى.
لقد قامت العديد من املدن بتطوير اسرتاتيجيات تنمية للمدينة ""CDS
واعدة خالل األعوام املاضية .وتسمح هذه الخربات باستخالص الدروس املفيدة
لـلمدن الراغبة يف تطوير اسرتاتيجياتها الخاصة ،وكذلك يف تحسني تنفيذ
االسرتاتيجيات القامئة بواسطة مشاريع محددة وبأفضل املامرسات.
ولقد قامت شبكة املدن املتوسطيّة بتعزيز هذه االسرتاتيجيات لعدّة سنوات
كـوسيلة ف ّعالة قامت بتوحيد العوامل البيئية واالقتصادية واالجتامعية لتحديد
السياسات املُتّبعة وأولويات املشاريع لـلمدينة وأقاليمها الكربى .ومرشوع
" "USUDSهو نتيجة لهذه الرؤية يف التنمية الحرضية.
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اسرتاتيجيات تنمية حرضية “”UDS
أو اسرتاتيجيات تنمية للمدينة “ ”CDS؟

إن اسرتاتيجيات التنمية الحرضية ""UDS
واسرتاتيجيات التنمية للمدينة " "CDSما هام
إال مرتادفان .ف ِكال املصطلحني يشريان إىل منهجية
وعملية ُمك ّملة ألدوات أخرى للتنظيم املدين
ويع ّرفان عن ُمنتج أكرث شمولية للتنمية العمرانية
واالجتامعية واالقتصادية للمدينة .ويرى بعض
ال ُكتّاب بأن اسرتاتيجية التنمية املدنية " "UDSلها
داللة لـمضمون مكا ّين ،باستثناء املقياسني االجتامعي
واالقتصادي للتخطيط .ومع ذلك ،فإنه يف معظم
الحاالت  -يف هذه النرشة عىل سبيل املثال -كُال
املصطلحني مستخدمني من دون متييز.

التنمية املدنية املستدامة يف منطقة البحر
األبيض املتوسط
لدى منطقة البحر األبيض املتوسط ع ّدة خصائص نحتاج إىل أخذها بعني
االعتبار عند تطوير اسرتاتيجيات تنمية للمدينة .وبعض هذه الخصائص
األكرث أهمية هي:
• التنمية الحرضية الغنية والعريقة.
• التم ّدن النامي وعدم مالءمة البنية التحتية األساسية.
• التنمية الحرضية القوية يف املناطق الساحلية.
• جزء كبري من األحياء الفقرية واملستوطنات الغري رسمية مرتبط مبشاكل
خطرية يف إدارة األرايض.
• تأخر تنفيذ اإلصالحات يف تحسني نظام الحكم املحيل ،والدميقراطية
والدور الهاميش للمجتمع املدين.
• عدم معالجة املشاكل البيئية كام ينبغي.
• األعامل الديناميكية االجتامعية التي تتحدى املامرسات الحالية.

كيفية بناء اسرتاتيجية
تنمية للمدينة
إن عملية وضع اسرتاتيجية تنمية للمدينة تعتمد كُلّياً عىل سياق
ومبادرة كل مدينة .اما القيام بنسخ ما قامت به املدن األخرى سيقود
إىل اسرتاتيجية ال تتالءم مع السياق واالحتياجات املحلية .وبالرغم من
ذلك ،فمن املمكن استخدام منهجية مشرتكة لجميع املدن عند التخطيط
االسرتاتيجي ملستقبلهم.
يف إطار منهج شبكة املدن املتوسط ّية ،تقوم كل مدينة بوضع اسرتاتيجية
تنمية خاصة بها ،تحظى بدعم خبري دويل يعمل ويتعاون مع الفريق
املحيل عن قُرب .وهناك أيضاً مراكز نقل املعرفة الثالثة املتمركزة يف مدن
كانت قد قامت بوضع اسرتاتيجية التنمية للمدينة خاصة بها ،وهي يف
متناول باقي املدن ملساعدتها .وأخريا ً ،فإن األمانة العامة لشبكة املدن
املتوسط ّية توفر الدعم واملساعدة التقنية أيضاً.
وما ييل هو عبارة عن منهجية للتخطيط االسرتاتيجي املدين أعدّ ته
شبكة املدن املتوسط ّية* بالتعاون مع رشكاء دوليني آخرين ،وذلك بفضل
التجارب والخربات التي اكتسبتها مع الوقت.

مراحل اسرتاتيجية التنمية الحرضية
مرحلة التنظيم والبدء
يكمن الهدف خلف هذه املرحلة األوىل يف تحديد دوائر الخدمات
املحلية التي سوف تكون مسؤولة عن القيادة واإلنتاج التنفيذي للمواد،
واختيار أعضاء الفريق التقني ومترينه ،مع مراعاة إذا كان هناك حاجة
ملساعدات خارجية .ثم اطالق املرشوع اعالمياً حيث يتم تقديم هيكلية
ومراحل املرشوع والهيئات املسؤولة عن اتخاذ القرارات فيه .يتم خالل
هذه املرحلة تشكيل الهيئات املسؤولة يف اتخاذ القرارات .مع اهمية
تحديد النطاق الذي سيخصص ملشاركة املواطنني.
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قيادة واضحة ملؤسسات البلدية املحلية املحددة
يف شخصية املحافظ.
• تشكيل لجنة تنفيذية من شأنها دمج العوامل
االقتصادية واالجتامعية الرئيسية،والهيئات اإلدارية
العامة املوجودة يف املدينة .تتخذ هذه اللجنة
القرارات الرئيسية أثناء تنفيذ مراحل املرشوع.
• تحديدعنارص من البلدية تكون مسؤولة عن إدارة
األعامل التنفيذية للمرشوع .من املمكن تخصيص
جزء من املوارد لـلمرشوع ،بنسبة خمسة وعرشين
باملئة " "25%من إجاميل ميزانية املرشوع لثالثة
أشخاص تقنيني ،ونسبة خمسة عرش باملئة ""15%
لشخصني إداريني.
تقني يُك ِّر ُس ك َُّل وق ِته للمرشوع ،ويتألف
• فريق ّ
من خمسة أشخاص يتمتعون مبهارات تقن ّية.
تكون مهمته تنفيذ األعامل الالزمة من أجل تنفيذ
املرشوع وديناميكية ِف َرق العمل والحث عىل
املشاركة باإلضافة إىل بثّ األعامل امل ُق ّررة.

إعداد تص ّور للذاكرة الوصف ّية "مرحلة ما قبل التشخيص"
هو العمل األويل الذي قام به الفريق التقني املحيل من خالل عملية
تشاركية ،هدف إىل جمع وتلخيص املعلومات املتوفرة عن املدينة (من
بيانات إحصائية ومصادر معلومات ثانوية) .وهدف إىل تحديد " املسائل
األساسية التي سوف يتم تناولها أثناء مرحلة التشخيص.
تقوم الذاكرة الوصف ّية للمدينة بتقديم الرؤية األكرث موضوعية
للمتغريات املختلفة لواقع املدينة ،من الدراسات اإلحصائية للسكان
"الدميوغرافيا" والقطاعات اإلنتاجية والرعاية االجتامعية والطبيعة
املدنية ...الخ .ويشتمل التقرير عىل قامئ ٍة فيها وصف موجز ألكرب
املشاريع التي يتم تنفيذها يف الوقت الحارض .وتتيح هذه الذاكرة املجال
لـتحديد املسائل الهامة فيام يتعلق بالتنمية ،ويت ُّم تحليلها يف ما بعد
بعمق .وينبغي عىل أعضاء الفريق التقني العمل معاً لـتحديد القضايا
الرئيسية وذلك بعد أن يتم اإلتفاق عىل ختام مرحلة ما قبل التشخيص.
ويف هذه املرحلة ،يجب أن يتم العمل بالتعاون مع ممثيل فعاليات
اقتصادية واجتامعية يتمتعون مبعرفة وخربة يف املدينة( .كأساتذة
الجامعات أو أعضاء أقسام البحوث يف مؤسسات أخرى).
إعداد التشخيص االسرتاتيجي
هو عبارة عن استعراض املسائل املهمة لوضع نهج جديد محدد للمسائل
الرئيسية التي تتم معالجتها .ويتم تشكيل مجموعات عمل متكاملة
تضم ممثلني عن األطراف املعنية من أجل إثراء النقاش .وتختتم هذه
املرحلة بـوثيقة تُع ّرف عن الوضع الحايل لـلمسائل األساسية وأثرها
اإلقليمي ،وتحديد التوجهات و"تحليل نقاط القوة والضعف" ،مع مراعاة
كل املسائل املهمة .وأخريا ً ،يعقد اجتامع تناقش فيه الحقائق العامة
ّ
ويركز عىل نتائج هذه املرحلة ويقوم بتحديد الخطوات التالية التي
يجب العمل بها.
إطار العمل االسرتاتيجي
يتألف من الهدف العام ("رؤية املدينة") ومن الحدود االسرتاتيجية
("مهمة املدينة") .الهدف العام هو الغاية من هذه االسرتاتيجية ،فهو
عبارة عن وصف سهل الفهم لـلتوقعات املستقبلية التي تحدد طبيعة
املدينة الفريدة من نوعها .وتنظّم الحدود االسرتاتيجية أعامل ومشاريع
الخطة يف مجموعات متامسكة .وعىل الربامج والسياسات والخطط
واملشاريع واألعامل التي ت ّم تب ّنيها أن تتيح تحقيق األهداف التي تشتمل
عىل"رؤية املدينة ومهمتها".
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خطة العمل
تشتمل خطة العمل القيام مبجموعة واسعة من املشاريع التي تسمح
بتحقيق األهداف التي حددت يف إطار العمل االسرتاتيجي .تقسم هذه
املشاريع إىل مشاريع اسرتاتيجية اساسية وتكميلية .ولوضع خطة عمل،
فإنه من الرضوري تحديد املشاريع التي هي قيد التنفيذ أو املشاريع
املخطط لها ،واختيار اإليجايب منها لتط ّور املدينة .وهذا يقتيض وجود
جدول زمني  ،تحديد األشخاص املسؤولني عن كل مرشوع وتحديد
التكلفة والجدوى االقتصادية والنتائج املتوقعة .وتعترب املشاركة جزءا
هاماً من هذه املرحلة .إ ّن خطة عمل ناجحة تتطلّب هيئة إدارية مؤلّفة
من مجموعات عمل تضم ممثيل املنظامت واملؤسسات الرئيسية من
كافة املدن وذلك من أجل تسهيل عملية تحديد املشاريع الرضورية
وامللحة التي مل تُؤخذ بعني االعتبار منذ البداية كام وإ ّن تصميم املشاريع
البنيوية متثّل دوافعاً لالسرتاتيجية.
املراقبة وعملية التقييم
يف هذه املرحلة يقام بتقييم املشاريع التي هي قيد التنفيذ ومراقبة
التطبيق الشامل لالسرتاتيجية .ومن الرضوري نقل االسرتاتيجية من
مرحلة التخطيط إىل عملية تنفيذ املرشوع لتحويل املدينة بشكل
دينامييك وف ّعال .وال ب ّد ايضاً من اجراء تقييم موضوعي لتحديد ما إن ت ّم
تنفيذ هذه العملية بنجاح.
ان نظام املؤرشات للمدينة يسمح مبراقبة فعالة للمتغريات الحرضية
املتأثرة بخطة العمل .ان هدف املدينة يف أن تتطور باالتجاه الذي
رسمته لها الهيئات اإلدارية واملواطنني ،يؤدي لتقييم تطور املدينة اكرث
من االهتامم املخصص لتطبيق اإلجراءات املقرتحة.

الحقائق والتحديات واملشاريع
هناك مجموعة من األساليب والتقنيات لوضع تخطيط اسرتاتيجي
الستخدام األرايض يتوقف عىل ميزات املنطقة أو البلدة أو املدينة
ويعتمد عىل قدرة الفريق التقني املشارك والقيادة السياسية كام يعتمد
بشكل خاص عىل األهداف التي يراد السعي إليها يف العملية الجارية.
وبالتحديد ،تنفذ نهج إجرائية مختلفة استنادا ً إىل ما يراد السعي إليه
فيام بعد ،إن كان لتحديد املشاريع األكرث أهمية التي ينبغي تعزيزها ،أو
لتقوية القدرة التنظيمية واستجابة املدينة للتحديات التي تواجهها.
ويجب إدراك أ ّن لكل بلدة أو مدينة خصوصية معقدة ،فتتميز هذه
املدن بطريقة تنظيم أراضيها واقتصادها ومجتمعها .ومع ذلك هناك
مجموعة من الوسائل التي تحتوي عىل مرونة وإمكانية لعكس
الخصوصية املعقدة لكل مدينة ،فهي تكون قابلة للتطبيق بشكل عام؛
هذه هي حال الحقائق والتحديات واملشاريع
""FCP؛ "[."HDP/FDP [1

استند مرشوع " "USUDSعىل املنهجية املذكورة
أعاله؛ وتتوافق هذه املنهجية مع تطبيق الوسائل
واألدوات التكميلية لتحديد خصوصية كل مدينة.
وإحدى األدوات التي قام املرشوع بوضعها هي
تحليل الحقائق والتحديات واملشاريع  -امل ُشار
إليها بـ" "FDPاشتقاقاً من اسمها بالفرنسية -التي
قام بوضعها الخبري الدويل باسرتاتيجيات التنمية
الحرضية "جوزيب ماريا باسكوال" .الفقرة التالية
تصف منهجية أداة التحليل " "FDPوتنفيذها
كـأداة لتحديد الدوافع الرئيسية السرتاتيجية
التنمية الحرضية املستدامة.
[ "HDP" ]1باإلسبانية ،و" "FDPبالكاتالونية والفرنسية والربتغالية ،و" "FSPباإليطالية.
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تم تنظّيم الحقائق والتحديات واملشاريع " "FCPكـمنهجية لوضع
االسرتاتيجيات الحرضية .استُخدم يف البداية بنجاح يف برشلونة ضمن
"إطار العمل االسرتاتيجي للنشاطات االجتامعية" ،ويف إشبيلية ضمن
"الخطة االسرتاتيجية الثانية" ،ويف قرطبة ضمن "التحليل االسرتاتيجي
للمقاطعة" ،ويف "غرانويريس" ضمن "الخطة االسرتاتيجية الثانية" ،ويف
"سانتاندر" ضمن "الخطة االسرتاتيجية" .حيث قامت شبكة املدن
املتوسطيّة بتطبيقه ألول مرة يف املدن الساحلية الجنوبية للبحر األبيض
املتوسط بطريقة مبتكرة ،ابتدا ًء من مدينة "تطوان" يف املغرب ومدينة
"سوسة" يف تونس.
تشمل الحقائق والتحديات واملشاريع " "FCPالجوانب التالية:
الحقائق التي تم تحديدها :إن األحداث التي تجري يف املدينة ومحيطها
لها األثر األكرب عىل املدينة ومستقبلها .تشري الحقائق إىل أن العوامل
املوضوعية تؤثر عىل االستدامة والتنمية االجتامعية واالقتصادية
والعمرانية للبلدة أو املدينة .هذه الحقائق لها تاثري كبري عىل مستقبل
املدينة اقتصادياً واجتامع ّياً وحتى إقليم ّياً .إن الحقائق والتحديات
الرئيسية ليست نفسها يف جميع املدن .فالتجربة بينت أن هناك خمس
إىل عرش حقائق تعترب ذات أهمية اسرتاتيجية كبرية.
التحديات :هي الجوانب التي يجب مواجهتها من منطلق اسرتاتيجي،
والتي تنبع من تأثري الحقائق عىل اإلنتاج وعىل البنية االجتامعية
والعمرانية للمدينة .التحديات ليست مبوضوعية ،بل هي حاالت ينبغي
مواجهتها ،رغم أنها متعلقة مبارشة مبا ييل :ممكن أن تكون مشكل ًة ما
أو حالة أو فرصة أو خطر جسيم للغاية...الخ .ولذلك ،تُعترب التحديات
مبثابة مؤرشات متكّننا من إنجاز عملية تقييم لـألهداف.
املشاريع أو الربامج :هي األدوات التي تم التخطيط لها أو التي يتم
تنفيذها يف البلدة أو يف املدينة ،يف الوقت الذي يتم القيام بالتحليل الذي
يسعى إليجاد حلول للتحديات .وبالتايل فقد متت معالجة التحديات
باستخدام الربامج واملشاريع .هذا الجزء مهم للغاية ألنه عند القيام
بالتحليل يشار إىل التح ّديات واملخططات التي ت ّم معالجتها من خالل
املشاريع .يجب عىل املرشوع أن يكون واضحاً وقادرا ً عىل وضع امليزانية
وعىل متويل عملية التنفيذ يف الوقت املحدد.
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هناك عيوب منترشة ج ّدا ً بني املخططني ،يف مرحلة التشخيص أو
التحليل ،تتمثل يف عدم أخذ املشاريع السابقة أو الحالية بعني االعتبار.
متلك الحقائق والتحديات واملشاريع " "FCPثالث إيجابيّات رئيسية:
 )1يف مرحلة التحليل األوىل يتم العمل مبشاريع واقرتاحات ملحة التي
اعطي لها األولوية كام هو محدد يف عملية التخطيط.
 )2إنها وثيقة تركيبية سهلة الفهم ومفيدة ج ّدا ً كـوسيلة للمساعدة يف
عمليات مشاركة املواطنني ويف النقاشات ،فهي ال تسمح فقط بتحديد
األولويات ،ولكنها قبل كل يشء ،تسمح بتوجيه املطالب األساسية
وتوقعات احتياجات املواطنني والقطاعات الرئيسية يف املدينة.
 )3من السهل تصحيحها وإعادة برمجتها ،مام يجعلها وسيلة ديناميكية
إلعداد اسرتاتيجية مشرتكة .ال تسعى فقط إىل توافق واسع النطاق بني
الوكاالت الرئيسية وبني قطاعات املواطنني ،بل تضمن أيضاً التزامهم
بالعمل.

أشكال استخدام الحقائق والتحديات
واملشاريع " :"FCPتك ّيفه مع مراحل الدليل
املنهجي املُق َّدم من شبكة املدن املتوسط ّية
وبرنامج مرشوع ""USUDS

إن تحليل الحقائق والتحديات واملشاريع " "FCPكـإجراء ال يتوافق
فقط مع مختلف املراحل املقرتحة يف الدليل املنهجي للتخطيط
االسرتاتيجي الذي تستخدمه شبكة املدن املتوسطيّة ،بل وإنه وحسب
يعترب وسيلة ف ّعالة لنرش هذا الدليل ،ألن إجراء تحليل الحقائق
والتحديات واملشاريع " "FCPيُشكّل منهجاً واضحاً من الناحية النظرية،
يل للغاية يسمح يف العمل يف مشاريع رئيسية من
سهل الفهم وعم ّ
البداية ،ويقتطع من الوقت الالزم إلعداد املحتويات االسرتاتيجية للخطة.

تم استخدام الحقائق والتحديات واملشاريع " "FCPكـوثيقة لرتكيب
اسرتاتيجية مرحلة التشخيص ومرحلة ما قبل التشخيص بـإعطاء أهم ّية
لالسرتاتيجية املدنية أكرث من األهمية املعطاة لطريقة تحليل نقاط القوة
والضعف املعروفة " "SWOTاملشار اليها سابقاً كعنرص مكمل ،تحديدا ً
يف األماكن الخاضعة يف البلدة أو املدينة إىل وضع تنافيس مع األقاليم
األخرى لجذب االستثامرات واملق ّرات الرئيسية للرشكات واملؤسسات أو
األحداث الهامة.

ميكننا رؤية مراحل دليل" اسرتاتيجيات التنمية املستدامة الحرضية "
إلعداد خطة اسرتاتيجية وطريقة معالجتها عرب الحقائق والتحديات
ِفق الجدول التايل :
واملشاريع " ،"FCPو َ

وبالرغم من ذلك ،فقد تم استخدام تحليل الحقائق والتحديات
واملشاريع " "FCPألول مرة يف مدينة تطوان .ففي مرحلة "ما قبل
التشخيص" أو تحديد العوامل الحاسمة التي تقوم بالتحكم برشوط
حالة املدينة ومستقبلها تبني إن املناطق املهمة الخاضعة لهذه العوامل
هي بكل وضوح وقائع " ."Fوالتحديات الرئيسية التي ظهرت هنا قام
بتحديدها الفريق التقني .يف مدينة "تطوان "،بعد االنتهاء من اللقاءات
املفصلة مع الفرقاء والوكاالت الرئيسية ،قام الفريق التقني بوضع أول
ّ
وامتام وثيقة تحليل " ،"FCPالتي صادقت عليها اللجنة التجريبية .فيام
بعد بدأت مرحلة التشخيص أو التحليل ،التي اشتملت عىل تع ّمق أكرب
يف أول وثيقة تحليل " "FCPوقيام مجموعات عمل تضم خرباء وممثلني
عن املدينة ليتسنى لهم التفكري بهذه الوثيقة والبدء بإنشاء نظام قنوات
متعلقة بالتحديات التي ينبغي عىل املدينة التصدي لها.
أما يف حالة مدينة سوسة ،ونظرا لعدم وجود تحليالت للمدينة ،فقد
قام الفريق العمل التقني بوضع أول تقرير بنا ًء عىل املنهجيات الكميّة
والنوعيّة املعتمدة عىل املقاييس األساسية للمدينة :االقتصادية  ،البنى
التحتية وترتيب االرايض  ،التامسك االجتامعي ،االستدامة والحوكمة.
استخدمت هذه التقارير يف وضع أول وثيقة تحليل " ،"FCPومتت
مناقشتها وإيالؤها األولوية يف مجموعات العمل.

املراحل يف الدليل
املنهجي

تطور الحقائق والتحديات
واملشاريع ""FCP

مرحلة ما قبل التشخيص:
تحديد املواضيع املهمة.

لصياغة األوىل لهيكلة الحقائق
والتحديات واملشاريع قيد التنفيذ أو
املخطط لها.

مرحلة التشخيص:
تحليل املناطق املهمة
املعنية.

والتوسع والتع ّمق أكرث يف
التشاور،
ّ
أول تحليل للحقائق والتحديات
واملشاريع "."FCP

إطار العمل االسرتاتيجي:
من تحليل الحقائق والتحديات
الهدف أو الرؤية العامة،
واملشاريع " "FCPإىل اقرتاح إطار
والحدود االسرتاتيجية وخطة العمل االسرتاتيجي :رؤي ًة ومنوذج
األهداف.
للمدينة "الغايات االسرتاتيجية"،
والقوى املو ِّجهة أو الحدود
االسرتاتيجية ،واملشاريع (الجارية
واملتوقعة والجديدة).
برنامج العمل:
وثائق بيانات املرشوع.

برنامج العمل :إنهاء وثائق بيانات
املرشوع؛ مبا فيها الغايات واألغراض
التي تستجيب ألهداف معيّنة،
والجهات املساهمة ،والجدول الزمني
املتوقع أو املنصوص عليه ،وامليزانية
التقريبية ،وموارد التمويل.

وبالتايل ،فإن تحليل الحقائق والتحديات واملشاريع " "FCPهو عبارة عن
وسيلة منهجية يف تحليل البلدة أو املدينة ،لتنظيم مجموعة من املعلومات عن
املدينة مبختلف مقاييسها مبا يتالئم مع الغايات االسرتاتيجية لـلمدنية التي
ت ٌشكّل وت ُس ّهل وتضفي التناسق عىل التنمية املنهجية لالسرتاتيجية املدنية.
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من تحليل الحقائق والتحديات واملشاريع
" "FCPإىل االقرتاحـات االسرتاتيجية
لعل امليزة النسبية الرئيسية لتحليل الحقائق والتحديات واملشاريع
" "FCPباملقارنة مع غريها من منهجيات التحليل االسرتاتيجي ،هي أنها
تقوم بتسهيل االنتقال إىل االقرتاحات أو إىل مرحلة االقرتاح االسرتاتيجية،
وتقوم مبراعاة الوقائع األكرث تأثريا ً عىل السيناريوهات املستقبلية للمدينة،
ومن املمكن استنتاجها باالعتامد عىل ما إذا كانت التحديات الرئيسية
التي يتم مواجهتها ميكن معالجتها بنجاح .وإذ تم اختيار السيناريو األكرث
مالمئ ًة من بني السيناريوهات املمكنة التي ت ُشكِّل تعريفاً لرؤية املدينة
بدقّة ،الذي يؤدي اىل تحديد األهداف االسرتاتيجية الرئيسية التي يجب
إنجازها التي تشكل جزءا من الرؤية املستقبلية ومنوذجاً للمدينة عن
طريق التشاور حول الوقائع.
تطرح رؤية أو منوذج للمدينة يف الكثري من اسرتاتيجيات استخدام
األرايض عرب التشاور (فهذه العملية ليست آلية تحت أي ٍ
ظرف من
الظروف تهدف اىل تحويل الوقائع الرئيسية التي غالبا ما تؤثر عىل
حالتها الراهنة أو عىل املستقبل املدينة القريب املدى .ان األهداف
االسرتاتيجية الرئيسية أو النوايا تشكل الحد الفاصل أو الخط الثانوي
الفاصل ألهداف اسرتاتيجية يف العديد من املدن .الرؤية أو النموذج
املستقبيل للمدينة ليسا فقط أحد السيناريوهات املرغوبة ،بل طموح
معي .رغم رضورة قابلية هذه الرؤية
دائم ومنطقي ينشأ يف وقت ّ
إلعادة الربمجة ،فقد تم إعدادها بغية أن تدوم وأن تُشكّل عمالً من
األعامل "الشاهدة عىل التاريخ" للمدينة حيث يتم إظهار اإلرادة
األخالقية املشرتكة الراغبة بأن تتحقق .تُشكِّل السيناريوهات يف هذه
الحالة وسيلة وتكون املدينة إحدى أجزائها املتناسقة مع تطور الوسيلة.
وإن مل تقم املدينة بالتحكم بها ،فإن تطورها سيكون مختلفاً وذلك وفقا
للسيناريو املطروح .وبالتايل سيختلف مستوى التقدم /أو الرتاجع بالنسبة
لنموذج أو رؤية املدينة اعتامدا ً عىل أي سيناريو يطرح نفسه عىل أرض
الواقع .يتوجب عىل املدينة وقدرتها عىل التنظيم والعمل وفق حدودها
االسرتاتيجية ،أن تدرس مختلف السيناريوهات حيث تكون قابلة إلعادة
الربمجة مبا يتامىش مع ما ذكر أعاله ،وليس من الرضوري أن يتم التخيل
عن الرؤية أو النموذج ،وعوضا عن ذلك يتم إعادة برمجة االسرتاتيجية
وتح ّملها.
إن التحديات هي األساس لوضع وتحديد األهداف واملعايري لإلجراءات
التي سوف يتم تشكيلها يف محاور أو حدود اسرتاتيجية .يتم تنظيمها
عرب الحدود االسرتاتيجية أو القوى املوجهة من أجل تحويل املدينة.
تعدد املشاريع الجارية ،أو املخطط لها ،أو الجديدة منها التي نشأت
من لقاءات و ِو َرش عمل تشاركيّة ولجان موضوعية ،ويتم تصنيفها تِبعاً
لتأثريها عىل األهداف املطروحة.
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وميكن ايقعبرب عنها يف اميخطط ايبباين ايقايي:

الجزء املقرتح

الجزء التحلييل

األغراض
االسرتاتيجية

الحقائق

املؤرشات
أو الحدود االسرتاتيجية
املواطنني

الرؤية
األولية

التحديات

(االقتصادية واالجتامعية
والسياسية واملكانيّة  ...الخ)

مخطط األعامل

املؤسسات

القطاع الخراص
إن هذه املنهجية وسيلة جديدة لرسم واعداد وتطوير اسرتاتيجيات
حرضية ولكن ميكن أن يكون تطبيقها واسع وشامل بسبب
قيامها بـتعزيز قدرات املدينة وتوحيد عملية تحليل الوضع االسرتاتيجي.
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اسرتاتيج ّية
التنمية يف
املدينة ملرشوع
USUDS

الهدف األول :إنشاء ثالث اسرتاتيجيات
تنمية حرضية مستدامة جديدة يف ك ٍُّل من
املدن التالية "سوسة" و"صيدا" و"الرنكا"
قامت مدن "سوسة" و"صيدا" و"الرنكا" أثناء مرشوع USUDS
باملشاركة يف تحديد اسرتاتيجيات التنمية الحرضية امل ُستدامة الخاصة
بك ُّل منها .من أجل تطبيق االسرتاتيجيات الثالث ،من املهم الرتكيز عىل
املتغيات املنهج ّية التي تجعل نتائج
بعض القضايا الشائعة الذي يتضمن ّ
كل اسرتاتيجية التي تقوم بها كل مدينة عىل حدى خاصة بها.
أوالً ،لقد استندت ك ُّل من املدن الثالث يف اسرتاتيجياتها عىل منهج ّية
مرشوع  USUDSللتخطيط االسرتاتيجي يف املدينة ،عاكسة فيها الدالئل
املنهجيّة املوجزة يف ما سبق .عملت امل ُدن الثالث ضمن هذا السياق،
عىل تحديد رؤية "الهدف العام" لكل مدينة ،الذي تم تأسيسه يف
مختلف املحاور والحدود االسرتاتيجية .وبتطوير بعض من هذه
األهداف امللموسة لجعلها خطة عمل رسم ّية تشمل املشاريع والخطط
واألعامل .وقد اتّبع جميع الرشكاء ال َنهج املنطقي ذاته ،وتم تقديم
الخطة بشكلٍ مستمر إال أنّه بالرغم من هذا ،فقد استخدم ك ُّل من
الرشكاء بدوره التصنيف والصياغة األكرث مالمئة واألفضل لالحتياجات
الخاصة بكل مدينة ،مع أخذ هذه االختالفات بعني االعتبار يف هذا
املستند.
إضاف ًة اىل ذلك  ،فإن مدينة "سوسة" الواقعة تحت إرشاف الخبري
الدويل "جوزيب ماريا باسكوال" ،قامت بالتز ّود بأداة مك ّملة إلعداد
االسرتاتيجيّات املدنيّة – منهجيّة "الحقائق والتح ّديات واملشاريع" .حيث
تصلح هذه املنهج ّية عىل وجه الخصوص بالكشف املبكر عن التح ّديات
والحقائق الرئيسية للمدينة التي يتم ترجمتها فيام بعد إىل مشاريع.
وتفسح املجال بدورها للعمل منذ البداية عىل املشاريع الرئيسية
وتقليص الوقت الالزم لتحضري عنارص الخطة االسرتاتيجيّة.
انطالقاً من مبدأ املنهجية ،قامت امل ُدن الثالث باالشرتاك يف عملية تشاور
وتشا ُرك واسعة النطاق بهدف تحديد احتياجات املدينة واألهداف
الخاصة
االسرتاتيج ّية املستقبل ّية .حيث قامت كل مدينة بإعداد الخطة
ّ
بها لتوجيه املواطنني بنا ًء عىل احتياجاتها ووضعها السيايس الحايل،
وقامت بتكييف األدوات املستخدمة للقيود األمنية واالحتياجات املع ّينة
لكل مرحلة من املراحل االسرتاتيج ّية .كانت العملية التشاركية ناجحة
يف جميع الحاالت كونها استطاعت ارشاك الجهات املعنيّة الرئيسية،
املجتمع املدين واملواطنني يف النقاشات إضاف ًة إىل التحقق من النتائج.
وبهذا ،خلقت شعوراً مبلكية االسرتاتيجية املقرتحة وطورت أساس االدارة
املستقبلية للخطة.

36

ويف حالة ك ٍُّل من مدينتي "سوسة" و"صيدا" وعىل الرغم من تنفيذ
منهجيّات مختلفة ،فيمكن للمرء أن يُدر َِك الخط التوجيهي بني األعامل
التشخيصية واألُطر االسرتاتيجية وبني خطة العمل .ويف نفس الوقت ال
نرى هذا الخط التوجيهي بوضوح بالنسبة ملدينة "الرنكا" .إذ مل يكن
هناك منهجية مح ّددة مستخدمة لالنتقال من طريقة التحليل لنقاط
القوة والضعف " "SWOTإىل تحديد القضايا الرئيسية.
ويف حالة مدينة "سوسة" أيضاً ،فقد كان الحفاظ عىل هذا الخط ُممكناً
من خالل منهج ّية "الحقائق والتح ّديات واملشاريع" التي تسمح بالرتكيز
عىل الجوانب االسرتاتيجية الحرجة ونقاش املشاريع والعروض منذ بداية
مرحلة التشخيص االولية  .أما يف حالة مدينة "صيدا" ،وتحت إرشاف
املحل سلسلة
املستشار الدويل السيد "فاروق ط ّبال" ،فقد شكّل الفريق ّ
من األهداف االسرتاتيجية باالعتامد عىل تحليل القضايا املوضوعية التي
فصل
ت ّم تحديدها يف مرحلة التشخيص .وقد تم إجراء عمل تركيبي ُم ّ
لكل االهداف املح ّددة من أجل إنشاء كُتل من املسارات االسرتاتيجيات
امل ُنظّمة يف ست مجموعات من "األهداف العامة".وبهذه الطريقة تم
معي من االستمرارية بني املراحل املختلفة للتعريف
ضامن مستوى ّ
بخطة العمل ،وخاص ًة يف حالة مدينة "صيدا" إذ أعاق الوضع السيايس
مشاركة املواطنني يف املراحل السابقة.
واضافة اىل ذلك ، ،فقد قامت كِال املدينتني "الرنكا" و"صيدا" ب ُج ٍ
هد
نص املكاين يف خطة عملهم من خالل تحليل جميع
ملحوظ بإدخال ال ُع ُ
اإلجراءات املح ّددة والتي ت ّم تعميمها وآثارها عىل املنطقة

أما يف حالة مدينة "الرنكا" الواقعة تحت إرشاف املستشار الدويل السيد
"جوزيب أسيبيو" ،فقد ت ّم تقديم العنرص اإلقليمي من خالل تحديد
ثالث مجاالت للتدخّل اإلقليمي :املمر الساحيل ،املمر الثاليث الجديد،
وتدخّل ملموس ت ّم وضعه كـوخز اإلبر يف املناطق الحرضية .ويف حالة
مدينة "صيدا" ،مل تقترص الجهود التي ت ّم بذلها إلبراز األثر اإلقليمي يف
خطة العمل عىل ُمجمل اإلطار االسرتاتيجي وحسب ،بل اشتملت عىل
مفصلة لكل هدف من "األهداف العامة" الستّة التي
معلومات مكان ّية ّ
ت ّم تحديدها يف الخطة ،ل ُيمكننا من فهم كيف تم استعراض التدخّالت
املوضوعية امللموسة وآثارها عىل املكان .وتقوم الصور التالية بعرض
الخرائط اإلقليمية الشاملة لخطة عمل مدينة "صيدا" ،باإلضافة إىل مثال
ملموس ألحد األهداف االسرتاتيجية.

ت ّم وضع العمل ّيات الثالثة التي ت ّم اتخاذها يف مرشوع
 USUDSضمن منهجية مشرتكة .ومع ذلك ،فإن
تنفيذ هذه املنهج ّية واألدوات املح ّددة يف تحليل
لتغيات صغرية
وتحديد األولويّات واملشاركة ،يخضع ّ
تجعل كل عمل ّية فريدة من نوعها.
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"اسرتاتيج ّية التنمية
يف املدينة"
– مدينة "سوسة"
إن االحتياجات التي حددتها مدينة "سوسة"والتي أ ّدت إىل وضع
"اسرتاتيج ّية التنمية الحرضية" " "CDSهي وليدة وضعني اساسيني :من
جهة املخاوف من االضطرابات السياسية التي شهدتها تونس منذ العام
 /2011/واملرحلة االنتقالية التي متر بها املدينة واملفرتض أن تؤدي إىل مزيد
من الالمركزية .ومن جه ٍة أخرى ،هناك مخاوف حول ما يجري عىل أرض
الواقع من تحديات تواجهها مدينة "سوسة" يف التنمية الحرضية والبيئية
واالجتامعية واالقتصادية يف آنٍ معاً.
شهدت تونس يف العام  /2011/ثورة الشعب التي أ ّدت إىل سقوط نظام
حكم استبدادي وإىل التشكيك يف منوذج الدولة املركزيّة .إذ كان أحد
األسباب الرئيسية التي دعت إىل االنتفاضة الشعبية من دون شك ،التباين
الكبري الذي كان موجوداً بني مختلف املناطق التونسية ،وحتى بني أحياء
مختلفة يف املدينة ذاتها ،نتيج َة الرعاية السياسية والتخطيط العمودي
والقطاعي.
منذ العام  2011وتونس مت ُّر مبرحلة تح ّول دميقراطي ،فقد حافظت
مؤسسات الدولة بالتأكيد عىل صالحياتها ومهامها ،ولكنها خضعت إىل
تغيريات عميقة يف الرؤية واإلجراءات ،حيث تم إقرار الدستور الجديد
عام  2014وتم االعرتاف أيضاً بـمبدأ الالمركزية ،الذي يدعو إىل اسناد
املسؤوليات والسلطات القضائية واملوارد املالية للسلطات املحليّة بشكل
أكرب .ومنذ تشكيل حكومة محليّة جديدة ،أصبح األعضاء املسؤولون عن
مجلس بلديّة مدينة "سوسة" عىل دراية تا ّمة بالدور الهام الذي سوف
تلعبه السلطات املحل ّية يف املستقبل وتأثريه عىل التنمية الحرضية.
ويف سبيل مواجهة التح ّديات املستقبليّة وصياغة رؤية اسرتاتيجيّة مشرتكة
للمستقبل ،بَ َدى للجميع رضورة إجراء تحليل عرب القطاعات يف حالة
مدينة "سوسة" .باإلضافة إىل ذلك ،وضع تنمية اسرتاتيجية عامل ّية ،مع األخذ
بالحسبان جميع القضايا والبيانات اإلمنائية ،وتحديد مشاريع واقعيّة قابلة
للتحقيق ،متثل جميعها خطوات ال غنى عنها من أجل ضامن تنمية عادلة
ومستدامة يف املدينة .ويجب عىل هذه التنمية أن تأخذ بعني االعتبار
االحتياجات الحقيق ّية للمواطنني ،واألولويّات املل ّحة للمجتمع ،والقدرات
التقنيّة واملاليّة للجهات املحليّة.
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يبدو التطوير السرتاتيجيّة التنمية يف املدينة بأنّه الحل األمثل لالستجابة
للتحديّات املستقبل ّية التي ستواجه املدينة.
يف الوقت الذي طٌبّق فيه املرشوع ،تم اإلقرار بتطوير "اسرتاتيجيّة التنمية
الحرضية" ملدينة "سوسة" بأسلوب تشاريك .إذ كان الهدف تحديد رؤية
مستقبل ّية للمدينة مشرتكة ومصا َدق عليها بني جميع الجهات املعن ّية
عىل أرض الواقع (من مجالس البلديّات املحل ّية والهيئات اإلداريّة العامة
والجهات الخاصة ...وغريها) ،وبني املستفيدين من التنمية املحلية (املجتمع
املدين واملواطنني) ،وبني ال ُخرباء ذوي الصلة باملوضوع (من مخطّطني
مدن ّيني وأكادمييني وباحثني ومستشارين ...وغريهم).
ونظرا ً للبيئة السياسية وعدم االستقرار الداخيل ضمن املدينة التي ستتناول
"اسرتاتيجيّة التنمية الحرضية" ،قام ُدعاة املرشوع باإلشارة إىل تأسيس
لجنة توجيهية متثل مختلف العنارص املحل ّية .و ُع ِه َد مبنصب الرئاسة إىل
املحل ،وتم توزيع باقي املناصب بني الفروع الوزارات
مجلس البلديّة ّ
املعنيّة يف مجال التنمية (املع ّدات ،التنمية امل ُستدامة ،التنمية اإلقليمية)،
وبني الهيئات العا ّمة (املكتب الوطني للسياحة ،غرفة التجارة ،وكالة
ترويج الصناعة وتشجيع اإلبداع) ،وبني الجامعات (كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،كلية اإلقتصاد واإلدارة) ،وبني املخططني املدن ّيني وممثيل املجتمع
املدين (ممثلني عن أصحاب األعامل والنقابات والشباب والثقافة) .يهدف
كل هذا إىل التأكيد عىل مشاركة الخرباء والجهات العاملة والهيئات العا ّمة
املحلية يف آنٍ معاً.
وقد تم إحضار هذه املجموعات منذ املرحلة األوىل لِام قبل التشخيص
عن طريق اجتامعات فرديّة مع ممثلني عن الهيئات العا ّمة املعنيّة ومع
الجهات العاملة املحل ّية والخرباء .ويف الواقع ،أجرى فريق عمل املرشوع
دراسة "نوعية"عن الثغرات واالحتياجات املستقبلية لوضع املدينة لاللتفاف
عىل ندرة املعطيات املحلية وعدم دقة بعض األرقام املعيّنة فيها .وقد أ ّدى
هذا العمل الحقاً إىل كتابة تقارير ملرحلة ما قبل التشخيص يف مواضيع
ذات مجاالت مختلفة ،تم وضعها مبشاركة مختلف الجهات الفاعلة.

خالل مرحلة التشخيص ،تم تشكيل خمس مجموعات وفقاً ملوضوع
اهتاممها :االقتصاد ،االجتامع ،البيئة ،التخطيط املدين والحوكمة.
هدفت ِو َرش العمل يف جوهرها إىل تحديد أولويّات التح ّديات املختلفة
يف كل قطّاع ادارة الشؤون التنموية واملحلية .وقامت هذه املجموعات
املك ّونة يف معظمها من الجهات الفاعلة التي شاركت مسبقاً يف عملية
التشخيص بتلقي تأييد الشخصيات والهيئات التي تدخّلت يف مجاالت
وضعي مشرتك
مختلفة .أ ّدت هذه املرحلة إىل تطوير مستند تحليل
ّ
وتحديد أولويّات التنمية.

وقد واجه الفريق التقني املحيل أثناء عملية التنمية العديد من
التح ّديات ،إذ كانت العقبة الكربى غياب البيانات املحلية ملختلف
القطاعات .وبالتطرق للموضوع بشكل فعال ،لطاملا أُجريت عمل ّية
جمع اإلحصاءات املتعلّقة بالتنمية ونرشها عىل الصعيد الوطني ،أو عىل
مستوى إقليمي يف أفضل األحوال .ولكن ال ميكن نقل هذه األرقام عىل
الصعيد املحيل بسبب التباينات القامئة حتى ضمن املدينة الواحدة ،لذا
كان البُ َّد من القيام بـ"توفري" بعض البيانات والقيام مبطابقتها ،وكذلك
بـاللجوء إىل التشخيص النوعي عىل وجه التحديد يف حالة املدينة.

أما بالنسبة للمرحلة الثالثة من إعداد اإلطار االسرتاتيجي ،فقد ت ّم أو ًال
تعيني املشاركني يف املجموعات التي تم تقسيمها تبعاً ملوضوع اهتاممها
االسرتاتيجي .وكانت الغاية من هذه املرحلة تحديد األهداف االسرتاتيجيّة
التوصل إىل توافق باآلراء بني مختلف الجهات
للمدينة ،ويف الوقت ذاته ّ
العاملة التي قد تبدو احتياجاتها متناقضة يف بعض األحيان (مثالً يف
الصناعة ،املحافظة عىل البيئة ،ومجاالت تداخالت الهيئات العامة مع
السلطات القضائية...الخ) .وأسهمت هذه املرحلة يف تنمية رؤية مشرتكة
ملستقبل املدينة ويف رسم مخطط تفصييل ملجاالت إمنائية شاملة لـع ّدة
مم أ ّدى أيضاً إىل تحديد مشاريع مستقبلية ألجل تنفيذها ثم
قطاعاتّ .
تم تقديم مستند يتضمن اإلطار االسرتاتيجي من خالل عملية تسوية
مع املجتمع املدين ومصادقته عليه (إذ أنه من املتوقع ارشاك املواطنني
يف العملية) .وأتاحت الفرصة الخروج بأول مسو ّدة لخطة التنمية
االسرتاتيجية للمدينة ،إذ قام أعضاء اللجنة التوجيهية بتوقيع ٍ
تعهد
رسمي للتأكد من تنفيذ هذه الخطة .ويف الخطوة األخرية لـخطة العمل،
ٍّ
تم تقرير األولويّات األخرية وتحديد املشاريع املستقبليّة بدق ٍة ليتم
تنفيذها .وأثناء هذه املرحلة ،حققت املشاركات املحلية أفضل صيغ ٍة
مبارش ٍة مع الجهات الفاعلة املحلية املشرتكِة يف عملية تنفيذ املشاريع و/
أو متويلها .وقد سعى فريق العمل املحيل من سياق اللقاءات الفرديّة إىل
تحديد مالمح خطة العمل والحصول يف ذات الوقت عىل اتفاقيات حول
تنفيذ بعض املشاريع املح ّددةِ .
وضعت من بعد ذلك نتائج هذه املرحلة
لإلطالع عليها يف ملفات املشاريع التي ستنفذ عىل مدار الثالثة أعوام
املقبلة.

اضافة اىل ذلك ،تو ّجب عىل فريق العمل التقني أن يتعامل مع انعدام
الثقة من جانب بعض الجهات العاملة ضد املرشوع واملُبا ِدر به مجلس
البلديّة ملدينة "سوسة" .من جهة أوىل ،مل يرى البعض نقطة مداخلة
"دار البلدية" يف مسائل التنمية (والتي حالياً هي خارج نطاق صالحيتها).
أما آخرون ،فلم يروا ملاذا قد تدعو الرضورة إىل تطوير "اسرتاتيج ّية
التنمية يف املدينة" خالل الفرتة االنتقال ّية .ويف النهاية ،فقد تذكّر
العديد الفرتة قبل عام  ،2011ال سيّام كيف كانت تت ّم إدارة الحكومة
املحلية (سياسيّاً وإداريّاً معاً) يف ظل الدكتاتوريّة مع توليفة من التحيّز
واملحسوب ّيات .وبُغية الخروج من هذه العقبات ،قام الفريق التقني
بتوظيف قدر كبري من الدبلوماس ّية والتعليم واالتصاالت .بادئ ذي
بدء ،تم تقديم التطوير السرتاتيج ّية التنمية يف املدينة عىل أنّه مرشوع
املدينة ،وليس مرشوع ملجلس البلديّة .وبعد ذلك ،بدأت الجهات
الفاعلة بإدراك أنه لن يتم إدارة املشاريع املستقبل ّية تحت سلطة مجلس
البلديّة ،ولكن ميكن أن تقودها هيئات عا ّمة أخرى ،أو رمبا حتى جهات
فاعلة خاصة .وقد منى تفكري الكثريين حتى إدراك أنه ميكن أن تقوم
املشاركة بدور ف ّعال ،ومن شأن االختيارات واألولويات أن يتم تحديدها
بانتهاج طريقة تعاون ّية وتشارك ّية.
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ت ّم أثناء هذه املرحلة مواجهة بعض املصاعب يف ما يتعلق باستيعاب
مناهج العمل ومنهجيّة التنمية للمشاركني .وبعد مرحلة مبدأيّة من
الشك ،ب ّينت االحداث الفائدة من األدوات املختارة ومدى فعاليتها يف
تنفيذ أهداف مجموعة العمل.

اضافة اىل ذلك ،ظهرت بعض املع ّوقات خالل املراحل التنفيذيّة للمرشوع
تغيات يف
عىل أرض الواقع .فقد أ ّدى أوالً عدم االستقرار السيايس إىل ّ
تكوين "ممثيل الشعب" ويف تعيني محافظ جديد .ومن ثم تغيري بعض
ممثيل الهيئات العا ّمة (يف السياحة والصناعة...الخ) ،حيث يتو ّجب يف كل
مرة رشح العمل للجهات الفاعلة الجديدة وإقناعهم بُغية إرشاكهم يف
األمر .كام أ ّدى انقطاع الجانب التموييل بعد مرحلة اإلطار االسرتاتيجي
إىل التباطؤ يف املرشوع وإىل التأخري يف تنفيذ العديد من النشاطات
(كـاالتصاالت ومشاركة املواطنني والدراسات القطاع ّية ...الخ).
أدّى تطوير "اسرتاتيج ّية التنمية الحرضية يف مدينة سوسة " إىل نوعني
من النتائج .من الناحية األوىل ،أ ّدى إىل إنشاء وثائق مه ّمة لتنمية املدينة
املستقبل ّية ،ومن ناحي ٍة أخرى ،أ ّدى إىل بعض التغيريات يف نَهج اإلدارة
للشؤون املحلية.
د ّعم مرشوع تطوير "اسرتاتيج ّية التنمية الحرضية" بشكلٍ ف ّعال إعداد
التحليالت الجارية واملتعدّ دة القطاعات لوضع املدينة الراهن الذي أ ّدى
بدوره إىل االتفاق عىل رؤية مستقبل ّية لـمدينة "سوسة" واملصادقة عليها
بالتزام جميع املشاركني من هيئات عا ّمة ،جهات فاعلة محلية ،مجتمع
مدين ومواطنني .إذ راف ََق هذه الرؤية العديد من األهداف االسرتاتيجية
واملجاالت اإلمنائ ّية ذات األولويّات املح ّددة ،والتي يتم تطويرها بأسلوب
تعاوين .ويف سبيل الوصول إىل هذه األهداف ،تم وضع خطة عمل
منسقة ومشاريع واقعيّة قابلة للتحقيق.
ّ
بل أدت عمل ّية تطوير "اسرتاتيج ّية التنمية الحرضية" إىل ُّ ٍ
تغي ملحوظ
يف طُ ُرق فَهم اإلدارة عىل املستوى ّ
املحل .فمن جهة ،حققت املشاركة
إدراك عام حول رضورة التنسيق بني مختلف الجهات الفاعلة بُغية نرث
بذور املشاريع املستقبليّة .قد كان البحث املستمر عن وِفاق اآلراء
ذي فائدة يف تهدئة ح ّدة التوترات التي كانت متواجدة سابقاً بني شتّى
عنارص املدينة .وكانت العملية مفيدة أيضاً يف مساعدة الجهات الفاعلة
يف التع ّرف عىل بعضهم البعض ،ويف اإلدراك املتبادل الختصاصات
بعضهم البعض ،ومجاالت الخربة واالهتاممات والتح ّديات العملية
لبعضهم البعض .كام أقامت مجموعات العمل أوىل املبادرات التعاون ّية
بني بعض املشاركني وبني مرحلة البدء والتنفيذ لبعض املشاريع.
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ويف الختام ،أتاح تطوير "اسرتاتيجية التنمية الحرضية" املجال أمام
ٍ
جديد يف التنمية املحلية كمفصل هام ملشاريع
مجلس البلديّة بلعب دو ٍر
املدينة،وإلعداد نفسه للتطور بشكلٍ ملموس ضمن نطاق سلطته حني
يتم توسيع دائرة صالحياته من خالل العمل ّية الوطن ّية الالمركزيّة.
ويف ما يتعلّق مبدينة "سوسة" ،فإن التحديَني االسرتاتيجيَني يف املستقبل
هام تنفيذ خطة العمل ،واملتابعة من خالل املنهجية التي بدأت مع
تطوير "اسرتاتيجية التنمية الحرضية".
أ ّدى تطوير "اسرتاتيجيّة التنمية الحرضية" إىل تحديد مجموعة من
املشاريع الواجب تنفيذها ،ولتحقيق "الرؤية" املرجوة والوصول لألهداف
االسرتاتيجية ،يتوجب عىل املدينة إزالة جميع العقبات يف وجه عملية
تنفيذ خطة العمل .وتكمن أهم ّية هذا األمر يف التأكيد عىل التنمية
املتوازنة وامل ُستدامة ،ودعم عمليّة تطوير "اسرتاتيجيّة التنمية الحرضية".
يحتاج تنفيذ خطة العمل هذه إىل بُنية قويّة من أجل "التمويل
ُيض قُ ُدماً باملنهجية التي
واملراقبة" ،كام انه من الرضوري للمدينة امل ّ
تم البدء بها أثناء تطوير "اسرتاتيجية التنمية يف املدينة" .فمن جهة،
يجب املحافظة عىل العمليّة التشاركيّة التي تقوم بربط الجهات الفاعلة
واملجتمع املدين واملواطنني ببعضهم البعض ،ودعم التنسيق بني مختلف
أصحاب العالقة عىل أرض الواقع .وبإبقاء هذا الهدف يف الحسبان ،فإ ّن
إنشاء مكتب للتنمية املحلية هو أحد املشاريع الرئيسية يف املواضيع
االسرتاتيجية للحوكمة ،ومن املمكن أن يصبح هذا املكتب مسؤول
عن إيجاد املشاريع الجديدة  ،البحث عن طُ ُرق متويل ،مراقبة تط ّور
العمل ّيات ،إجراء تقييامت لتقدم العمل وأن يُصبح أيضاً مسؤوالً عن
تحديث الخطّة االسرتاتيج ّية ملدينة "سوسة".

وتتمحور خطّة العمل ملدينة "سوسة" يف:
ستة خطوط اسرتاتيجية تم تطويرها ضمناً يف خطة العمل.
يتعي تحقيقها خالل هذه الخطة.
مئة وسبعون هدفاً ّ
خطة عمل تحوي سبعون مرشوع  ،خطط ،برامج وأعامل.
وقد تم تِبيان كُل مرشوع ضمن جدول بيانات يحتوي عىل ك ٍُّل م َن
األهداف ،والجهات املشاركة املعنيّة ،وعىل امليزانيّة التقريبيّة ،وطُ ُرق
ٍ
بيانات عىل حدى ،يرجى زيارة
كل جدول
متويل ُممكنة .لإلطّالع عىل ّ
املوقع اإللكرتوين www.usuds.orgو.www.strategie-sousse.com
ولقد أنشأت مدينة "سوسة" تصنيفاً للمشاريع تبعاً ملعيار وقت التنفيذ،
سوا ًء كانت قصرية األجل ،2014-2017أو متوسطة وطويلة األجل -2030
.2018
وخالفاً للمدينتني األُخرتني ،فقد قامت أيضاً مدينة "سوسة" بتحديد
بعض املشاريع منها البنيوية أو التحول ّية وهي عىل النحو التايل:
املحل يف األحياء املجاورة من خالل
إنعاش اجتامعي وثقايف للمجتمع ّ
التعليم ،ومناهضة للترسب املدريس.
برنامج املحافظة وإنعاش وإعادة إحياء املدينة ومركز "املدينة" التاريخي.
مرشوع توسيع وتنويع أنشطة امليناء.
مرشوع وضع ممر فاصل لوسائل النقل العا ّمة.
برنامج لتأهيل وإعاة تصميم الشاطئ الجنويب.
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“الرؤية”“ :مدينة “سوسة” عام
 :2030شاملةُ ،مغريةُ ،مبدعة”
تطمح مدينة "سوسة" يف العام  2030أن تكون
مدينة منفتحة .فتكون سوا ًء لألشخاص الذين
يهاجرون إىل املدينة او لألشخاص امله ّـمشـني والذين
تم استبعاد حاجاتهم بشكل روتيني من اعتبارات
التنمية (كـالفقراء وامل ُعاقني .ابعد من ذلك ،يجب أن
تكون سوا ًء لنسائها وشبابها معاً.
تطمح مدينة "سوسة" يف العام  2030إىل أن تكون
مدينة جذابة .فيجب أن تظهر هذه الجاذبية للعيان
بوضوح أمام املواطنني وأمام الزوار (كـالسائحني)
وأمام عابري السبيل (كالطالب).
كام يجب أن تكون جذابة عىل الصعيدين االقتصادي
والثقايف.
تطمح مدينة "سوسة" يف العام  2030إىل أن تكون
مدينة ُمبدعة .فيجب أن يتّسم هذا اإلبداع بصناعات
وفنون وثقافة املدينة الخالقة ،فَضالً عن طريقة
إدارة املدينة ،وأسلوب إدارة األرايض داخل حدودها.

املحور االسرتاتيجي الثاين  :02حامية الرتاث
املحور االسرتاتيجي األول  :01مدينة
الشُ مولية واملُساواة ،حيث التنمية املكان ّية ودعم جوانب ثقاف ّية مع ّينة
املتوازنة
دعم وتطوير حياة املدينة الثقافية والتأكيد عىل حامية وحيوية مركز
التأكّد من من ان التنمية تعيد توازن املوارد يف كافّة أنحاء املدينة،
وتعزز الدمج واملساواة بني املواطنني.

املدينة التاريخي (حول منطقة "املدينة").

األهداف

األهداف

تحسني مساكن الفقراء وامل ُه ّمشني.
دمج املنطقة الجنوبية مع املدينة.
دعم التامسك االجتامعي ومكافحة الفقر.
دعم الرفاهية من خالل دعم الص ّحة العامة.
تعزيز تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء.
رفع قدرات املدينة عن طريق تكامل القوى الشبابية.
ضامن حرية املواطنني يف مامرسة حقوق املواطنة بشكل كامل.

دعم التامسك االجتامعي من خالل الثقافة.
دعم وتشجيع الصناعات الثقافية اإلبداعية.
التاريخي وتحسني
إحياء البيئة العمران ّية يف مركز املدينة
ّ
مستوى املعيشة.
جعل منطقة "املدينة" تنبض بالحيويّة.

ُس ُبل اإلجراء
ُس ُبل اإلجراء
2014/2017
برنامج "الشارع" لتوفري الوِساطة االجتامعية ،والحد من
العنف ،ومد يد العون لألفراد....
"همم معروف".
استصالح منطقة ّ
تطوير مخطط املدينة االجتامعي.
املدريس.
تطوير مخطط املدينة
ّ
إقامة مجلس استشاري للشباب تابع ملجلس البلديّة املحيل.
تشييد مج ّمع البلديّة املحيل.
2018/2030
استصالح األحياء االستيطانية العشوائية.
الدمج االقتصادي-االجتامعي للعاملة الغري ماهرة.
إيجاد مناطق توفري خدمة ضمن املدينة الصناعية.
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2014/2017
إنشاء وكالة إلدارة منطقة "املدينة".
تنمية االسرتاتيجية العاملية للحامية واملحافظة عىل منطقة
"املدينة".
إعداد برنامج الفعال ّيات الثقافية يف املدينة.
وسو" "."D’Aoussou
استئناف مهرجان "داه ّ
تشييد مرسح يف الهواء الطلق.
بناء مركز للفنون االستعراضية.
2018/2030
إنشاء منتزهات ترفيهية يف األحياء العشوائية.
إنشاء نوادي لألطفال.

ّ

املحور االسرتاتيجي الثالث  :03مركز
جذّاب ذو سياحة متن ّوعة و ُمستدامة

املحور االسرتاتيجي الرابع  :04مدينة
ُمن َف ِت َحة وذات تصميم جذّاب ومدروس

عزيز اقتصاد تنافُيس ومنفتح عىل العامل ،وتنمية قاعدة سياح ّية متن ّوعة
و ُمستدامة

تشييد مدينة جذابة باستخدام التخطيط املدين امل ُتكامل ،وتعزيز إمكان ّية
الوصول اليها من خالل وسائل النقل املتن ّوعة واملتكاملة.

األهداف

األهداف

بناء قدرات املدينة االستيعابية.
تشجيع اإلبداع واالبتكار.
تطوير مهارات املدينة يف سبيل تحقيق هدف إيجاد "سوسة الكربى".
تنويع األنشطة السياحية.
إعداد تخطيط مدين جديد ،ودمج البيئة يف التنمية السياحيّة.

العمل عىل التنمية بُغية اندماج املدينة مع بيئتها.
دعم مستوى املعيشة والرفاهية للمواطنني.
تنمية متوازنة يف شتّى وسائط النقل.
دعم شبكة النقل.
إعادة تطوير األماكن العامة والبيئيّة القامئة ،لتسهيل إمكانيّة
الوصول إىل املدينة.

ُس ُبل اإلجراء
2014/2017
التقني.
مرشوع "تكنو بول" ""Technopole
ّ
تهيئة مبادرة السياحة املشرتكة.
إعادة تطوير"كورنيش بوجعفر".
إنشاء منطقة "سياح ّية /ترفيه ّية" جديدة.
تعزيز روح املبادرة.
إقامة بُنية لتعزيز وتحفيز املجال االقتصادي.
إنشاء القرية الحرفيّة.
2018/2030
توسيع املنطقة الصناعية.
تشييد "منطقة ِ
الح َرف اليدوية".
الحصول عىل لقب صديق البيئة يف الفنادق.
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ُس ُبل اإلجراء
2017/2014
إعادة تطوير املساحات امل ُهملة يف محطة السكك الحديديّة.
تهيئة الطريق الواصلة بني منطقة "سحلول" واملنطقة الجنوبية.
إنشاء وكالة إلدارة رحالت السفر.
بناء الطريق الدائري " "GP12التبا ُد ّيل.
2018/2030
بناء مواقف سيارات طابقية داخل املدينة.
خلق قطب ّية متع ّددة الوسائط.
إعادة تنمية مكان "فرحات ِ
حاشد".
إعادة تنمية الرشكة الوطنيّة التونسيّة للسكك الحديدية
" "SNCFTعىل مستوى نُقاط ال ُعبور.
خاصة بامل ُشاة يف وسط املدينة.
تهيئة مساحات ّ
تحسني شبكة الباصات.

املحور االسرتاتيجي الخامس  :05مدينة
نظيفة ذات موارد قَ ّيمة ومحم ّية

املحافظة عىل البيئة والتأكيد عىل تنمية املدينة املستدامة،
والحفاظ عىل نظافة املدينة ،وحامية األماكن واملوارد الطبيعية ،وضامن
نقي للجميع
هواء ّ

ُس ُبل اإلجراء
األهداف
تخفيف الرضر عىل الساحل.
توسيع استيعاب املدينة االستضافية وتطوير الخط الساحيل.
تعزيز وتحسني ادارة السواحل.
املحافظة عىل األرايض الرطبة من التلوث.
إعادة تأهيل األرايض الرطبة وتحويلها إىل مناطق عمليّة
و"مفيدة".
حامية املوارد املائية من التلوث.
تحسني إدارة املوارد املائية.
تنمية املوارد املائية الغري مألوفة.
تحسني تدفق إنتاج النفايات وتجميعها ومعالجتها.
اعتبار النفايات الصلبة مصدر يُستفاد منه.
تطبيق "التحكم السليم" يف إدارة النفايات الصلبة.
تحسني معدالت أداء الطاقة يف املدينة وتعزيز تحديد مصادر
الطاقة املستدامة والنظيفة.
ترشيد استهالك الطاقة وتوفري هواء نقي يف كافّة أنحاء املدينة.
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2014/2017
إعداد خطة جديدة للشواطئ.
الحصول عىل حالة "العلم األزرق".
تنظيف "وادي حمدون" والتباهي به.
إنشاء برنامج تأهيل "وادي بلينب".
تحويل منطقة "السبخة" إىل منتزه متع ّدد اإلنشاءات.
مرشوع استصالح مدينة "سوسة" يف املنطقة الجنوبية "،"STEP
تشييد مرشوع "حمدون" " "STEPوإدارة الرواسب.
استثامر مياه األمطار للملعب األوملبي.
إدارة النفايات الزراع ّية ومخلّفات البناء.
وضع خطة إلدارة النفايات الصلبة.
فرز والتقاط النفايات العضوية التي يتم جمعها وتكريرها.
إدارة متكاملة لشبكة اإلنارة العامة.
وضع معايري لـتصاريح البناء الجديدة.
إقامة دار مدينة "سوسة" لالستدامة " /مجلس الجمعيّات".
تخطيط منتزه "حميدت دويك" – منطقة "سحلول".
إنشاء مدارس صديقة البيئة.
2018/2030
دراسة موضوع حامية الساحل الجنويب.
خطة التطوير الساحلية.
برنامج إدارة مياه األمطار.
محطّة تحلية مياه البحر.
تنمية إدارة النفايات املنزليّة "."TdB
انشاء رصف للنفايات.
وضع خطّة إنارة املدينة.
محطة تحلية مياه البحر.
وضع قانون بيئي.
برنامج تعليم بيئي.
سياسة إدارة املخاطر املحلية.

املحور االسرتاتيجي السادس  :06منوذج
محل ذو قطّاع مجتمع مدين ف ّعال.
ُحكم ّ
لتصبح مدينة منوذج ّية لل ُحكم املحيل ودعم تنمية ف ّعالة لـلمجتمع املدين

األهداف

ُس ُبل اإلجراء

الالمركزي.
امل ُيض قُ ُدماً يف عملية االنتقال إىل الحكم
ّ
وضع وسائل إقامة "ال ُحكم السليم" موضع التنفيذ وتطوريه.
تعزيز تضافر الجهود بني الجهات العاملة املحلية واإلقليميّة.
دعم كيان وتنظيم الهيئات العامة.
تطوير التعاون بني هذه الجهات.

2014/2017
التأكيد عىل استخدام الدميقراط ّية املحلية عىل مستوى مجالس
البلديّات.
إنشاء "مرصد املدينة" ملراقبة املدينة.
إنشاء مكتب تنمية محلية.
إعداد مرشوع تعاوين محيل.
2018/2030
إعداد كيان ُمشرتك بني مجالس البلديّات.
إنشاء دورات جامع ّية محلية لتتناسب مع مناهج الدراسة.
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"اسرتاتيج ّية التنمية
يف املدينة" –
مدينة "صيدا"
تقع مدينة "صيدا" ثالث ُم ُدينة لبنانية عىل بُعد  45كيلومرت جنوب
العاصمة بريوت ،عىل الرشيط الساحيل الفاصل بني املنطقة الجبليّة و
البحر ،بتعداد ُسكّاين حوايل  110,000نسمة .مبا أن مدينة "صيدا" مدينة
تاريخ ّية ،فـميناؤها الصخري الطبيعي واحد من أقدم وأهم موانئ بالد
املرشق العريب .يُعترب مركز املدينة القديم واحدا ً من مواقع الرتاث املدين
الحي وجزءا ً من قلب الثقافة يف الجنوب اللبناين ،كام ان تن ّوع الناس
وأديانهم فيها أحد مميزات مدينة "صيدا".

ت ّم إنشاء عدة كيانات ضمن االسرتاتيج ّية لتعزيز مشاركة املجتمع
التقني املسؤول
املحل عىل جميع مستويات املرشوع .باإلضافة للفريق
ّ
ّ
املحل من الخرباء الذين يضعون هذه
عن إدارة املرشوع والفريق ّ
االسرتاتيجية ت ّم تشكيل لجنة توجيه ّية مؤلفة من الجهات الرئيس ّية
املعن ّية يف عمل ّية التنمية يف املدينة .كانت هذه اللجنة الهيئة الصانعة
للقرار التي توافق عىل تقارير الخرباء يف نهاية كل مرحلة وت ُرشف عىل
كل االنشطة يف املرشوع.

وعىل الرغم من هذه املزايا الفريدة من نوعها للمدينة ،فلطاملا كانت
مدينة "صيدا" غري قادرة عىل التعامل مع املشاكل املدنية املتزايدة
واملتعدّ دة األبعاد بسبب فرض قيود خطرية عىل مصادر اإلدارة .فهي
دامئاً يف وضع إدارة األزمات بشكل مستمر ،وطاملا واجهت تح ّديات
تاريخ ّية ال تُعد وال تُحىص .وبالرغم من ذلك ،فإن مدينة "صيدا" تفتخر
بـمجتمع مدين ينبض بالحياة ،وإرادة سياسية عازمة تق ّوي املجتمع
املدين يف املدينة وتدعم ُسلطة مجلس البلديّة ودوره يف عمل ّية التنمية،
وتهدف إىل وضع مدينة "صيدا" عىل خارطة العامل بني املدن املتط ّورة.
لهذا السبب ،بدأت مدينة "صيدا" بتنفيذ اسرتاتيج ّية التنمية الحرضية
املحل الف ّعالة.
امل ُستدامة " ،"CDSباالعتامد عىل مشاركة املجتمع ّ

وت ّم أيضاً تشكيل لجنة استشاريّة ،تتألـّف من أكرث من  200عضو ميثلون
تقريباً جميع الجهات املعنيّة ،يهدفون إىل القيام بعرض تقدميي مرتني يف
العام حول نتائج مرشوع . USUDSقامت هذه اللجنة بتحسني التواصل
الشبيك والرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف مشاريع التنمية بنا ًء
عىل املناقشات التي أجريت يف اللقاءات السابقة.

املحل التابع ملدينة "صيدا" ،وبالتعاون مع "مؤسسة
يقوم مجلس البلديّة ّ
الحريري للتنمية البرشيّة امل ُستدامة" ،بتنفيذ مرشوع  USUDSباالعتامد
عىل مشاركة جميع الجهات الداعمة يف املدينة للتأكيد عىل شعور امللكيّة
يف ما بينهم لاللتزام بتنفيذ االسرتاتيج ّية.
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وبحلول نهاية مرحلة التشخيص االويل فقد تم انشاء ستة مجموعات
عمل تبعاً لـلقضايا املتداخلة التي تم تحديدها .وكانت هذه املجموعات
املؤلّفة من أكرث من  95مشاركاً مسؤولة ً عن التحقق من ص ّحة البيانات
التي قام الخرباء بجمعها ،وتحديد وتأكيد االسرتاتيجيّات واألهداف العا ّمة
املع ّينة يف املدينة.
و ُع ِقد اجتامعات عىل ع ّدة مستويات تشمل مرشوع  ،USUDSمبا يف
ذلك اجتامعات اللجنة التوجيهية ،لقاءات مجموعات العمل ،االجتامعات
العامةِ ،و َرش عمل الشباب ،مجموعات النقاش مع جهات ُمع ّينة
باإلضافة إىل حملة عامة عن طريق وسائل التواصل االجتامعي ووسائل
اإلعالم الرسم ّية للرفع من الوعي حول مرشوع  .USUDSولقد كانت
عملية مشاركة املجتمع ّ
رسها يف مدينة "صيدا" املفتاح لـنجاح
املحل بأ ِ
مرشوع  USUDSبالرغم من كل التح ّديات والعقبات التي واجهت
املرشوع وخاص ًة أنه يجري تنفيذه يف فرت ٍة حرجة لِك ٍُّل من مدينة "صيدا"
و"لبنان".

أعاقت بعض املسائل املال ّية واإلداريّة بدء العمل وانشطة املرشوع
باإلضافة إىل عدم االستقرار السيايس بشكل عام يف لبنان والوضع األمني
والسيايس يف مدينة "صيدا" الذي تصاعد بعد الرصاعات املسلّحة التي
اندلعت يف املدينة خالل مرحلة "اإلطار االسرتاتيجي" وعرقلت عمل
الخرباء والفعال ّيات ملشاركة املجتمع املحيل ،كلها كانت تح ّدياً يف إقناع
املواطنني للحوار حول مستقبل املدينة خالل الوقت الراهن الحرج
واملظلم.

وإذ يُشارف مرشوع USUDSعىل نهايته ،فإن مدينة "صيدا" متيض قُ ُدماً
املحل يف تنمية وتنفيذ املشاريع امل ُقرتحة يف خطة
مبشاركة املجتمع ّ
مؤسسايت يف البلديّة للحفاظ عىل هذه العملية
العمل ،وتهيئة نظام ّ
والنهج اللذَين تم اعتامدهام .و ُرغم أن القدرات واملوارد البرشية الغري
كافية لا تزال ت ُشكّل تح ّدياً ،يتم التغلّب عليه باستخدام وسائل مختلفة
كـربامج بناء قدرات املوظفني وتأسيس وحدة تنمية ودعم املجتمع
التقني.
ّ

املحل التابع ملدينة "صيدا" وبالتعاون مع
ومع ذلك ،فإن مجلس البلديّة ّ
"مؤسسة الحريري للتنمية البرشيّة امل ُستدامة" كانا حريصني عىل التغّلب
عىل التح ّديات واالستفادة من مرشوع  USUDSكـأداة لتحقيق الوِفاق
بني املواطنني يف سبيل تعزيز التخطيط االسرتاتيجي ودراسة وضع املدينة
من خالل إعداد الرؤية والرسالة.

وباإلضافة اىل ذلك ،فإن مدينة "صيدا" ضح ّية من ِع ّدة نواحي لألزمة
األمن ّية والسياس ّية الوطن ّية التي لطاملا أعاقت العديد من عمليّات
التنمية الجارية والنشاطات االجتامعية ،كام هو الحال يف التقليص
من دور القانون والنظام العام يف الدولة بر ّمتها .وبالتايل ،فإن الشعور
بامللك ّية بني أفراد املجتمع ،جنباً إىل جنب مع اإلرادة السياس ّية ،ومع
إرصار بلديّة مدينة "صيدا" و"مؤسسة الحريري للتنمية البرشيّة
امل ُستدامة" عىل تنفيذ ودعم مرشوع  ، USUDSسيكون الضامن
للتغلب عىل أ ّية عقبات من املمكن أن تُعيق سعي املدينة إىل التنمية
الحرضية املُستدامة.

هذا وقد متكّنت مدينة "صيدا" من إعداد رؤيتها ورسالتها واإلطار
االسرتاتيجي الخاص بها ،مبا يف ذلك ست ًة وعرشين هدفاً اسرتاتيجياً وخط َة
عملٍ تتألـّف من سبع ٍة وعرشين مرشوعاً ونظام مؤرشات قائم عىل
ال ِعلم والتحليل والتشخيص الدقيق.
إن اسرتاتيج ّية التنمية الحرضية امل ُستدامة ليست مرشوعاً ،بل هي
عمل ّية قد تم عرضها يف املدينة يف سبيل الحصول عىل نهج تنمية شامل
جميع مشاريع التنمية املستقبليّة واألولويّات التي تم التخطيط لها يف
املدينة .فضالً عن ذلك ،فإنها تقوم بتحويل دور مجلس البلديّة املحيل
رئييس يف عملية
التابع ملدينة "صيدا" ليصبح ُسلطة محل ّية ذات دو ٍر
ٍّ
التنمية يف املدينة .وهذا بدوره سوف يضع مدينة "صيدا" عىل خارطة
التحديث والتطويرمع احتفاظها هويتها التاريخية .وقد اعتمد املجلس
هذه الخطوات يف جميع أعامله ،وعزز الشفاف ّية وامل ُساءلة داخل امل ُجتمع
من خالل استخدام هذا النهج.
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وتتمحور خطّة العمل ملدينة "صيدا" يف:
ستة خطوط عمل اسرتاتيجية تم وضعها يف الخطة.
اثنان وعرشون هدفاً ،مستم ّدة من ٍ
ثالث وستني اسرتاتيجيّة ،ليتم
تحقيقها من خالل الخطة.
خطة عمل تتضمن سبعة وعرشين مرشوعاً وخطة وبرنامجاً وإجرا ًء.
وقد تم إدراج كُل مرشوع ضمن جدول بيانات يحتوي عىل ك ٍُّل م َن
األهداف ،والجهات املشاركة املعن ّية ،وعىل امليزان ّية التقريب ّية ،وطُ ُرق
التمويل امل ُمكنة .يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين www.usuds.org
ٍ
البيانات كلٍ عىل حدى.
لإلطّالع عىل جداول
ِ
وخالفاً لغريها من املدينتني ،فإن خطة العمل الخاصة مبدينة "صيدا" ال
تشتمل فقط عىل السبعة وعرشين مرشوعاً التي تم تحديدها واقرتاحها
يف جميع مراحل التخطيط االسرتاتجي ،بل أيضاً تشمل خمسني مرشوعاً
كانت املدينة تجري بتنفيذها بالفعل ضمن إطار برامج التمويل املح ّددة
مسبقاً .حيث ت ّم تحليل هذه املشاريع آخذين باالعتبار إمكانية إسهام
هذه املشاريع يف تحقيق األهداف االسرتاتيجية والتح ّوالت املنشودة.
واضافة اىل ذلك ،قامت املدينة ببذل ٍ
جهد يف تحديد تلك املشاريع
ً
الرسيعة االنجاز لتكون َمثَالً ألهميّة التخطيط االسرتاتيجي ،وخاصة للعا ّمة
من الناس الذين كانوا أقل مشاركة فيها.

الرؤية:
"تقوم مدينة "صيدا" ومحيطها الدينامييك بتقديم
بيئة صحية وسليمة واقتصاد متن ّوع لألجيال
املقبلة ،ليعيشوا ويزدهروا فيها مع االستفادة من
الغني وثقافتها
مزايا موقعها الجغرايف وتاريخها ّ
املتن ّوعة".
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الهدف العام األول  :01تحسني ظروف
املعيشية االقتصاديّة واالجتامع ّية للسكان.
مشاريع خطة العمل
األهداف االسرتاتيجية
التأكيد عىل التن ّوع املستمر لقاعدة املدينة االقتصادية ،وسالمة كل
ّ
املتعثة
التقني والتدريب للقطاعات
القطاعات من خالل الدعم
ّ
للتك ّيف مع رشوط وواقع االقتصاد الجديد.
تطوير دورات تنمية متكاملة يف سبيل جذب االستثامرات الجيدة
واملحافظة عليها ،وخاص ًة يف قطاع السياحة ،وربط هذه الشبكات
بالجهود املبذولة للمحافظة عىل تراث املدينة امللموس.
دمج الفئات امل ُه ّمشة يف خدمات املدينة والتنمية االقتصاديّة،
كاألُ َس اللبنان ّية الفقرية والالجئني الفلسطينيني.
تعزيز املجتمعات املحلية وخاص ًة األقل حظاً منهم.
تعزيز املشاريع االقتصادية املبتكرة.
الرتكيز عىل ُس ُبل كَسب ال َعيش التقليدية (صيد السمك والزراعة
والصناعات الصغرية امل ُتعلّقة بها) من خالل دعم القدرات
املؤسسات ّية للمنظامت التي متثل ال ُع ّمل والرشكات العاملة يف
الحرف التقليدية.
السكّان عرب الدعم
استعادة املساكن التاريخ ّية من خالل إرشاك ُ
والتدريب املستمر وفق املبادئ التوجيهية و بأسعار معقولة.
وسكّان املدينة القدمية.
البحث عن فرص عمل ألصحاب ُ
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إعادة تقسيم وتجزيء مدينة "الوسطاين".
مرشوع الطريق الدائري.
تحسني ُمخيّم "عني الحلوة".
الرفع من القدرة التنافسية ِ
للح َرف اليدويّة والتجارة التقليديّة يف
مدينة "صيدا".
تحسني ُسبُل كَسب العيش لصائدي األسامك :التقييم والتن ّوع
والرفع من القدرات.
برنامج دعم املشاريع املتوسطة والصغرية "."SME
تقديم الزراعة املدن ّية للتخفيف من وطأة الفقر يف مدينة "صيدا
الكُربى".

الهدف العام الثاين :02
دعم الص ّحة البيئية.

الهدف العام الثالث :03
وصل املدينة بضواحيها.

األهداف االسرتاتيجية

األهداف االسرتاتيجية

التأكيد عىل السالمة البيئ ّية للمجاري املائ ّية البحريّة والجوف ّية
وحاميتها من الفيضانات املوسمية.
التخطيط للشبكة "الزرقاء-الخرضاء" التي تقوم بخدمة ُمم ّيزة
وتعزيز استخدام املوارد البيئ ّية بشكلٍ ُمستدام.
تحسني نظام إدارة ال ُبنية التحتية.
تطوير عمليّة مراقبة وتقييم مالمئة البنى التحتية.

وصل املدينة القدمية ثقاف ّياً ومكان ّياً واقتصاديّاً باملدينة األكرب وما
يتبع لها.
زيادة املساحات الخرضاء وتجميلها.
امل ُحافظة عىل ارتباط املدينة التاريخ ّية بالبحر ،والبساتني
الساحلية ،التالل.
إعداد اسرتاتيجيّة تشاركية مكانيّة للمنطقة الكُربى ملدينة "صيدا"
ولربط تنمية مشاريع البُنية التحتيّة املستقبليّة بالرؤية الشاملة
للمدينة.

مشاريع خطة العمل
تجميع مياه األمطار من أسطح األبنية.
تجميع مياه األمطار من الطُ ُرقات.
تجديد"جداول أبو "غيّاث" و"القملة".
إعادة إحياء نهر "سينيق".
إعادة إحياء وحامية "شط القملة" و"شط الزيرة".
حامية شاطئ "الكينايات" كجزء من منطقة "امللعب البلدي" امل ُم ّيز.
حامية الرتاث الزراعي "قناية الخاسكية".
إعادة إحياء "خط السكّة" كرِواق أخرض عام.
إدارة املناظر الطبيعية يف املناطق الخرضاء التّابعة ملجلس البلدية.
وحدة تطوير "صيدا" واملرصد الحرضي.
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مشاريع خطة العمل
برنامج ترميم املساكن التاريخية يف املدينة القدمية ملدينة "صيدا".
الخاصة يف
"الحممات" التابعة للملكيّة
تجديد وإعادة إحياء
ّ
ّ
املدينة القدمية.
تخطيط وتفعيل ساحة القلعة".
إعادة تصميم وتنشيط "بحر العيد" باعتباره مجال اجتامعي
رئييس يف املدينة القدمية.
ّ
تهيئة فرص اقتصاديّة للشباب امل ُه ّمشني من خالل تفعيل
السياحية املدنية.

الهدف العام الرابع :04
التنسيق والتعاون والتواصل الشبيك.
األهداف االسرتاتيجية
إعداد خطة شاملة للمدينة القدمية تضمن توجيه التنسيق بني
مختلف الجهات الفاعلة ومشاريع الرتميم.
وضع إطار عمل للتعاون الحقيقي بني صفوف مجالس البلديّات
املحلية يف منطقة "صيدا" الكربى عىل نح ٍو يضمن الحقوق
والواجبات لكل ٍ
طرف بشكل واض ٍح ،والتزام كافة مجالس
البلديّات املحليّة بها.
التنسيق مع اتحاد بلديّات مدينة "صيدا  -الزهراين" لتحديد
مشاريع التنمية اإلقليميّة ،وتنظيم وهيكلة القاعدة الرضيبيّة
وتحصيل الرضائب داخل االتحاد.
التأكيد عىل التنسيق بني مختلف املشاريع الضخمة وتنمية
املصالح املشرتكة وتضافر الجهود املبذولة يف القطاعات.
إنشاء شبكات رسمية وغري رسمية لتعطي للمدينة طابعها الخاص
وتسويق ُممتلكاتها.
تهيئة تقنيات تواصل بني األطراف املعنيّة من أجل تحسني كميّة
ونوع ّية اإلنتاج لتلبية حاجة السوق.

مشاريع خطة العمل
وضع خطة حرضية للمحافظة عىل القدمية يف "صيدا".

الهدف العام الخامس :05
الضغط عىل املؤسسات الوطن ّية لتحقيق
أُطر العمل القانون ّية.
األهداف االسرتاتيجية
تب ّني وتنفيذ قانون الالمركزية،باالضافة ال العديد من القوانني
األخرى املتعلّقة باألمور املاليّة ومسؤوليّات مجلس البلديّة.
وضع تقسيم جديد للمدينة القدمية يتضمن مشاريع وخطط
صغرية مستندة عىل بيانات رسمية متوافق عليها رسمياً
ومسوحات واسعة.
حامية املناظر الطبيعية الفريدة يف مدينة "صيدا" ،من خالل
تنفيذ وتعزيز اإلطار القانوين الحايل ،لحامية املوارد املائية
واملساحات الخرضاء.

مشاريع خطة العمل
الضغط من أجل مبدأ الالمركزية.

الهدف العام السادس  :06األمن واالستقرار.
األهداف االسرتاتيجية
إثبات أن القيادة واملركزيّة يف مدينة "صيدا" منفتحتان عىل
الحوارات املحلية حول تلك القضايا.

مشاريع خطة العمل
التنمية املؤسساتيّة للجنة الحوار اللبنانيّة-الفلسطينيّة.
التخطيط االسرتاتيجي للمجتمع املدين يف مدينة "صيدا"،
بغية التعاون والقيام بالعماللتشاريك.
منتديات الحوار.
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اسرتاتيجية التنمية
يف املدينة –
مدينة "الرنكا"
تقع مدينة "الرنكا" يف الجنوب الرشقي من جزيرة "قربص" ،وهي
واحدة من أقدم امل ُدن ُ ،متمركزة عند ملتقى طرق القارات الثالث يف
رشقي حوض البحر املتوسط ،وهي املدينة الرئيسية يف مقاطعتها ،وثالث
السكّان .تبلغ
أكرب مدينة يف "جزيرة قربص" من حيث املساحة وتعداد ُ
مساحتها  1,393كم ²مبا يساوي  15%من إجاميل مساحة الجزيرة .أما
تعداد سكانها فيُقارب  146,000نسمة أي  17%من مجموع تعداد
ُسكّان الجزيرة .ويبلغ تعداد ُسكّان املنطقة املدن ّية تقريباً  86,000نسمة
مايعادل  10%من مجموع تعداد ُسكّان الجزيرة .وعىل الرغم من حقيقة
دمج املدينة لعراقة املايض وعذوبة الحارض بسهولة ،فقد تم القيام
ببعض التدخّالت الرسيعة يف ثقافة املدينة عىل م ّر السنني ،وخاص ًة بعد
الغزو الرتيك عام  ،1974عندما ضغط تدفُّق الالجئني إلنشاء املزيد من
الوحدات السكن ّية ،الذي أعطى املدينة طابع الفوىض وعدم الثبات.
دخلت مدينة "الرنكا" يف السنوات األخرية مرحلة التنمية الجديدة ،مع
الرشقي للبحر
توسعة املطار الدويل الذي يُشكّل مركزا ً حيويّاً يف اإلقليم
ّ
األبيض املتوسط .واضافة اىل ذلك ،فقد شقت الطرق الدول ّية واملدن ّية
الحديثة جنباً إىل جنب مع توسعة املوانئ واملرافئ ضمن الخطط
اإلمنائية التي ادت اىل خلق ق ّوة دافعة يف تنمية املدينة ،كام قامت
بتعزيز التكتّالت يف مدينة "الرنكا" ،كمدخل رئييس نافذ إىل "قربص"
ضم الدولة مع بق ّية العامل .ولهذا السبب ،بدأت مدينة "الرنكا"
ونقطة ّ
بحلول شهر أيلول /سبتمرب من العام  2012بتنفيذ اسرتاتيجيّتها يف
التنمية الحرضية امل ُستدامة " "USUDS/CDSباالعتامد عىل مشاركة
املحل الف ّعال.
املجتمع ّ
وخالل املرحلة األخرية لربنامج " اسرتاتيجيات التنمية الحرضية املستدامة
" ،قامت مدينة "الرنكا" بتوسيع نتائج التحليل التشخيصيّة باستخدام
وتم تلخيص النتائج يف
طريقة تحليل نقاط الق ّوة والضعف "ّ ."SWOT
ما بعد يف خمس مجموعات ،وتحديد االحتياجات األساس ّية من أجل
تطوير "اسرتاتيج ّية التنمية الحرضية".
يف ما يخص بُنيتها التحت ّية األساس ّية  ،بينت املدينة ق ُُصور ال ُبنية التحت ّية
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الغري ُمالمئة إلنشاء موانئ أومرافئ ،وأعلنت أن طريق خدمة مدينة
"الرنكا" – "ديكيليا" املنطقة السياحيّة والطريق الواصل إىل الرشيط
الساحيل الجنويب غري مالئم .باإلضافة إىل ذلك ،استخلصت املدينة بشكلٍ
عام أن وسائل النقل العامة والطُ ُرق الثانويّة بحاجة إىل الرتميم.
السكّان ،فقد أدركت املدينة
بالنسبة البنيات االساسية االجتامعيّة وعلم ُ
بأن مث ّة ق ُُصور يف الرعاية االجتامع ّية ،فضالً عن ضعف ال ُبنية التحت ّية
بالنسبة للجامعة .كام ان التقدميات االجتامعية امل ُتعلّقة باألشخاص
ذوو اإلعاقات قليلة يف جميع أنحاء املدينة .فان عدد السكان يف سن
السكّان إىل املساحات
الشيخوخة عىل ازدياد كام ان قدرة استقطاب ُ
السكّانية يف املدينة يف تغري رسيع
املدن ّية اصبحت معدومة .ان الرتكيبة ُ
السكّان املحليني اضافة
نظرا ً الزدياد الرعايا األجانب مبع ّدل أعىل من ُ
اىل صعوب ًة دمج الرعايا األجانب يف املجتمع .كام ان مشكلة النفايات
كانت بارزة يف املدينة ومتفشّ ية يف أماكن مختلفة ،واملدينة عاجزة عىل
املحافظة عىل نظافة األماكن العامة .وباختصار ،كانت الرعاية الصحية
داخل األحياء مفقودة.
أق ّرت مدينة "الرنكا" افتقادها لـقاعدة اقتصاديّة ُمتميّزة نسب ًة لبيئتها
االقتصاديّة ،وأن االستثامر يف املدينة يف مجال األبحاث والتكنولوجيا
منخفض ج ّدا ً ،وكذلك حال عائدات قطاع التصدير .كام وقد ادى ضعف
ٌ
املؤسسات االنتاجية والخدمات إىل البطالة وإىل الح ّد من فرص العمل.
ومبا ان املدينة ال تنتج مبا فيه الكفاية لتلبية احتياجاتها ،فكان هناك
نقص يف اإلنتاج مبا فيه صناعة املنتجات الكيميائية والدواء ،التي من
ٌ
املمكن تصديرها ،وبالتايل ميكن توفري فرص عمل وتوفري عائدات دخلٍ
عىل املدينة .اما بالنسبة لقطاع السياحة ،فكان ملدينة "الرنكا" أدىن
األسة السياحية عىل الصعيد الوطني باملقارنة مع
املستويات يف توزيع ِ ّ
املناطق الساحلية األخرى ،ونسبة إشغال ُمنخفضة يف أماكن اإلقامة
السياح ّية.

Klemen Misic / Shutterstock.com

أما بالنسبة للبيئة العمرانيّة والطبيعيّة ،فقد قامت املدينة بتحديد
الحجم الهائل لتدهور جامل املناطق املدنية يف جوهرها ،باإلضافة
إىل تشتّت الواجهة البحريّة والتآكل الساحيل وتل ّوث الغالف الجوي،
والضغوط عىل البيئة – خاص ًة عىل النظام البيئي لل ُبحريات املالحة.
وقد شكّل متركز مناطق تكرير النفط وصهاريج التخزين عىل الواجهة
الساحليّة عائقاً كبريا ً أمام تنمية املنطقة ،وكذلك الحال بالنسبة
ٍ
الستخدامات أخرى غري مالمئة داخل أرايض املدينة .واضافة اىل ذلك،
فقد كان هناك تقصري من عدة أوجه يف تهيئة وصيانة الحدائق العا ّمة،
وغياب املعامل البارزة والشبكات الضعيفة لـمم ّرات املشاة ومعابر
الدراجات ومواقف السيّارات .وبالنظر لتاريخها وثقافتها ،اعرتفت
مدينة "الرنكا" بأن املباين واآلثار القدمية امل ُدرجة قد تم اهاملها ،وبأ ّن
عمليات صيانة وترويج وتحسني املواقع األثرية كانت بح ّدها األدىن ،ك ُّل
هذه العوامل أ ّدت إىل تدين اهتامم الز ّوار باملواقع األثريّة .اضافة إىل
الضغوطات عىل البيئة التي كانت موجودة ضمن املناطق ذات الطابع
الخاص .وبينت وجود العديد االحداث الف ّنية والقليل فقط من االحداث
الثقاف ّية ،مام يشري إىل الحاجة يف إثراء وترويج املتاحف واملواقع الثقافية.
تهدف الخطّة االسرتاتيجيّة للتنمية امل ُستدامة ملدينة "الرنكا" إىل تقديم
تح ٍّد إبداعي سيكون مبثابة نواة لبذل وتنسيق كافّة الجهود بني الجهات
الفاعلة يف مجال التنمية مثل الحكومة  ،مجالس البلديّات ،امل ُجتمعات
وسكّان املدينة من أجل تحسني
املحليّة ملنطقة "الرنكا"  ،الهيئات العا ّمة ُ
مستمر لظروف املعيشة وفرص العمل والتنمية االقتصادية.
تم تنفيذ اجتامعني لللجنة التوجيه ّية حيث تبادل فيهم جميع
ّ
األطراف اآلراء ،ما أدّى إىل تشكيل الرؤية ملدينة "الرنكا" .حيث قادت
االجتامعات إىل إنشاء سلسلة من ِو َرش العمل بني مجلس البلديّة
وال ِف َرق املحلية إلعداد الخطّة االسرتاتيج ّية املؤلّفة من عدّ ة مشاريع
تم عرض الرؤية الجديدة للمدينة
محدّ دة .وعند إمتام املنهجيةَّ ،
ُعي إليها
واملشاريع االسرتاتيج ّية يف العديد من الجلسات التي د َ
مجموعات صغرية من مختلف الجهات املعن ّية مثل مستشاري البلديّة
والسياس ّيني ورؤساء بلد ّيات منطقة "الرنكا" ومؤسسات املدينة.
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خالل تصميم اإلطار األسايس ،قام األمني العام لربنامج " "USUDSجوان
باربال" وزمالئه مبساهمة ال تق ّدر بثمن واضافة اىل ذلك ،كانت مداخلة
الخبري الدويل الربوفيسور "جوزيب أسيبيو" حاسم ًة ج ّدا ً بحيث ع ّززت
منهجية العمل بشكلٍ كبري.
ولكن لألسف ،عصفت يف البالد أزمة اقتصادية حرجة للغاية عام 2013
أ ّدت إىل تغيري معظم ِسامت املدينة وباألخص فيام يتعلق بالقطاعات
االقتصادية .ومع ذلك ،وحتى إذا كانت البيانات التي تم جم ُعها من
قسم اإلحصائيّات أثناء التعداد السكاين األخري عام  2011واستخدامها
يف مرحلة التشخيص قد عفا عنها الزمن ،وبنا ًء عىل تأكيد الحكومة
بخصوص العودة لألوضاع االقتصادية املستقرة خالل العامني أو األعوام
الثالثة امل ُقبلة فإن كل من مجلس البلديّة وال ِف َرق املحل ّية ق ّررا استخدام
هذه السجالت كـقاعدة للدراسة.
سهلت منهجية "اسرتاتيجية التنمية الحرضية" تشكيل رؤية واضحة
ملدينة "الرنكا" ،بحيث لديها اآلن رؤية جديدة ميكن أن تستثمرها من
أجل مستقبل مستدام.
وإن املقياس الرئييس يف ما يتعلق بالجدوى االقتصاديّة لخطة العمل
هو أحد خطوات التنفيذ التدريجي ،والتي باإلمكان إمتامه من خالل
ٍ
تخطيط وجدول ٍة تفصيلية .فمن الرضوري إلجراء التدخّالت الّالزمة،
َ
والقيام بإعادة تصميم اإلجراءات التصحيحيّة كلّام ل ِز َم األمر ألن اعتامد
املشاريع عىل العوامل الخارج ّية يؤثر عىل عملية التنفيذ.
عامل آخر يؤث ّ ُر عىل تنفيذ خطة العمل ،وهو االلتزام السيايس
وهناك ٌ
تِجاه تنفيذ هذه الخطة والتجسيد النهايئ لرؤية املدينة.

وتتمحور خطّة العمل ملدينة "الرنكا" يف:
أربعة خطوط عمل اسرتاتيجيّة تم وضعها يف الخطة.
سبع ٌة وثالثون هدفاً اسرتاتيج ّياً ليتم تحقيقها من خالل الخطة.
خطة عمل تتضمن ست ًة وسبعني مرشوعاً  ،خط ًة  ،برنامجاً ونشاط
وقد تم تِبيان كُل مرشوع ضمن جدول بيانات يحتوي عىل م َن األهداف،
الجهات املعن ّية املشاركة ،امليزان ّية
ٍ
البيانات عىل
كل جدول
التقريب ّية ،وطُ ُرق متويل ُممكنة .لإلطّالع عىل ّ
حدى ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين
.www.usuds.org
صنفت مدينة "الرنكا"املشاريع التي ت ّم تحديدها استنادا ً إىل الجدول
الزمني لتنميتها ،املدى القصري لعام  2020وعىل
وص ِنفت املشاريع املذكورة أدناه
املدى املتوسط والطويل لعام ُ .2040
مشاريع ذات مدى قصري.

“الرؤية”:
مدينة "الرنكا" يف عام  2040هي َم ْع َب "قربص"
رس يصل قا َر َت
الذي يح ّول ميزتها الجغراف ّية إىل ج ٍ
أوروبا وآسيا معأ .محور الطاقة الصاعد يف رشقي
البحر األبيض املتوسط الذي يوفّ ُر بيئة عمل
فريدة من نوعها ،حيث ميكن للبحث والتطوير
واالبتكار أن يزدهرا من خالل تشجيع فرص العمل
واالستثامرات يف التعليم والتقن ّيات الفنية بشكلٍ
ُمستدام .مدينة الواجهة البحريّة الساحرة مع
ريفها التقليدي الحافل ،وجامل طبيعتها الخاطفة
كل ذلك هو الوِجهة
لألنفاس وتاريخها العريقّ ،
لكل رغب ٍة يف أي ِ
موسم .إنها
السياحية العرصيّة ِّ
املدينة التي يقع عليها االختيار الصحيح ،وتستم ُد
ق ّوتها من
جودة الحياة األُ َسيّة ،وحيويّة وإبداع شعبها.
"الرنكا".املدينة التي تعيش ُحل َم َك فيها.
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املحور االسرتاتيجي األول :01
مدينة االختيار الصحيح.

تهيئة أرصفة للمشاة مالمئة لتسهيل حركة كِبار السن وذوي
االحتياجات الخاصة.

إعداد مدينة "الرنكا" بوصفها مدينة االختيار الصحيح للعيش والعمل،
ضمن بيئة تضمن تكافؤ الفرص واألمان والتنمية امل ُستدامة.

تعزيز التعايش املتناغم بني كافّة املجموعات الثقافية ،والقضاء
عىل العزل االجتامعي.
تقع جميع املشاريع املتعلّقة باإلجراءات املذكورة أعاله ضمن
اإلطار الزمني للمشاريع طويلة األمد ،املتوقّعة لعام .2040

اإلجراءات االسرتاتيجية

زيادة عدد رجال الرشطة يف املناطق الغري آمنة.

توفري ظروف معيشة ونوع ّية سكن أفضل.
الحد من التفاوت الطبقي االجتامعي.
إيجاد أكرب قدر من فرص العمل يف"الرنكا".
رفع مستوى رشوط األمان.
ضامن رشوط نظافة وص ّحة عا ّمة ممتازة.
حامية مدينة "الرنكا" من الكوارث الطبيعية والتغريات املناخ ّية.
حامية وحفظ الواجهة البحرية.
توفري تعليم عايل الجودة لكافّة املستويات مع تكافؤ فرص العمل.
تحسني ورفع مستوى وسائل النقل العا ّمة وتشجيع استخدامها،
بالتوازي مع التنقّل املستدام.
حامية وإعادة تنشيط مناطق املحم ّيات ذات التن ّوع الحيوي ،مع
الرتكيز عىل حامية الواجهة الساحليّة والبحريات املالحة.
إبراز الطابع الثقايف والتاريخي ملدينة "الرنكا".
تنمية األعامل الح ّرة.

حامية التن ّوع الحيوي.
الحامية من ظاهرة التص ّحر ومنعها.
الرفع من مستوى وسائل النقل العا ّمة من أجل تسهيل طرق
التنقّل داخل املدينة وبني امل ُ ُدن.
تشجيع استخدام الد ّراجات الهوائية.
القيام بزراعة بالتخصيب يف املناطق الطبيعية.
حامية وتحسني املناطق ذات الجامل الطبيعي ،عىل سبيل املثال:
البحريات املالحة.
إثراء املنطقة الساحليّة واالستفادة منها.
إغناء املنطقة باالحداث الثقافيّة لجميع األعامر وتحسينها.
تحسني املواقع التاريخية واألثرية وترويجها.

املشاريع االسرتاتيجية
ربط املساحات الخرضاء العا ّمة مع املناطق السكنية.
توفري الوصول اآلمن (طُ ُرق امل ُشاة ومسارات الد ّراجات الهوائية)
لربط املناطق السكن ّية باملدارس واألماكن العا ّمة والثقافية.
تعزيز قدرة مدينة "الرنكا" التنافسيّة لتكون وِجهة سكنيّة.
إنشاء أماكن عا ّمة للرتفيه التفاعيل والغري تفاعيل ضمن املناطق
السكن ّية.

حامية املباين أو املواقع ذات األهمية التاريخية والثقافية.
حامية املناطق ذات الجامل الطبيعي وتحسينها.
ٍ
مستويات ُم ْر ِضيّة.
املحافظة عىل امل َعايري البيئية الحيويّة عىل
حامية املناطق السكنيّة من االستخدام الغري مطابق للمعايري.
الحفاظ عىل األماكن الخاصة والعامة نظيفة.
تأمني إدارة ُمستدامة للتخلص من النفايات الصلبة والسائلة.
إعادة إحياء منطقة األعامل املركزية ومناطق البيع بالتجزئة.
تأسيس مركز معلومات ودعم للمشاريع التابعة ملجلس البلديّة.
خلق حوافز لتأسيس أعامل جديدة يف مدينة "الرنكا".
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املحور االسرتاتيجي الثاين :02
الوِج َهة السياح ّية.

االستفادة من املزايا النسبية ملدينة "الرنكا" ،كاملوقع الجغرايف وال ُبنية
التحت ّية واملوارد الطبيعية والتاريخية والثقافة ،من أجل تنمية ُمنت ٍج
سياحي مستدام

.

اإلجراءات االسرتاتيجية
توفري أماكن اإلقامة السياح ّية كافية.

توفري انشطة سياحية.

املحافظة عىل البيئة الطبيعية وحاميتها.
تحسني وتعزيز الناحية الجامل ّية للبيئة التي قام اإلنسان بصنعها.
التأكيد عىل التنقّل اآلمن وامل ُستدام ،والربط بني مدينة "الرنكا"
وجميع مناطق الجزيرة ،واالستفادة من كافّة وسائل النقل العا ّمة.
تحسني وتعزيز الناحية الجامل ّية للبيئة التي قام اإلنسان بصنعها.
حامية الواجهة البحرية ملدينة "الرنكا" وتحسينها.
تعزيز الطابع الثقايف والتاريخي ملدينة "الرنكا".
التأكيد عىل سالمة رشوط النظافة والص ّحة العا ّمة.
توفري خدمات التسلية والرتفيه ذات جودة عالية.
تشجيع تنمية سياحة املزارع ،والسياحة يف البيوت التقليدية
"أويكوس" باعتبارها ُمنتج سياحي بديل.
ُيس.
الرتويج ملدينة "الرنكا" لتكون مركزا ً تجاري تناف ّ
الرتويج ملدينة "الرنكا" لتكون ِو ْج َهة سياحيّة يف السوق املحليّة
والعامل ّية.
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املشاريع االسرتاتيجية
تقديم حوافز لتحديث وتوسيع أماكن اإلقامة السياحية.
تقديم حوافز إلعداد اماكن إقامة سياحية جديدة.
/تخطيطي للتشجيع من أجل بناء فنادق
اقتصادي
إعداد إطار
ّ
ّ
ضمن نطاق منطقة املدينة الكربى ،يف سبيل تسهيل عبور
ال ُركّاب /أو الز ّوار.
تقديم حوافز لتنمية أماكن اإلقامة السياحيّة يف األبنية التقليديّة
والتاريخ ّية املصانة.
ُخصصة لتنمية أماكن اإلقامة السياحية
تحديد وتأمني األرايض امل ّ
املستقبل ّية.
تشجيع بناء مالعب الغولف يف مدينة "الرنكا".
دراسة الجدوى االقتصاديّة إلنشاء االسس املناسبة الستضافة
واقامة املؤمترات واملعارض.
تشجيع إنشاء ُمنتجع كازينو يف مدينة "الرنكا".
بناء مركز بيئي للبحريات املالحة.
إنشاء منتزه ريايض يف مدينة "الرنكا".
تقديم حوافز لتسهيل تنمية السياحة الرياضية.
حامية وتحسني املناطق ذات الجامل الطبيعي ،عىل سبيل املثال:
البحريات املالحة.

ٍ
مستويات ُم ْر ِضيّة.
املحافظة عىل امل َعايري البيئية الحيويّة عىل

حامية التن ّوع الحيوي.

القيام بتخصيب الزراعة يف املناطق الطبيعية.

والخاصة.
املحافظة عىل نظافة األماكن العا ّمة
ّ

إثراء املنطقة الساحليّة واالستفادة منها.

السمعي.
اتّخاذ تدابري /قواعد لل َحد من الضجيج والتلوث
ّ

تسهيل االستجابة الفوريّة لخدمات الطوارئ (الرشطة ،قسم
اإلطفاء واإلسعاف).

إجراء دراسة وتحديث التعليامت والتحفيز لالستفادة من املساكن
القامئة ،يف سبيل ال ُن ُهوض بالبُنية التحتيّة وترويج السياحة يف
البيوت التقليدية "أويكوس" يف املناطق ذات الطَابَع العامري
الفريد من نوعه.

تحسني مستوى وسائل النقل العا ّمة لتسهيل طُ ُرق النقل الف ّعالة
بني املدن وداخل املدينة نفسها.
تشجيع استخدام الد ّراجات الهوائيّة.
تعزيز جامليّة منطقة األعامل التجارية املركزية.
تعزيز جامل ّية املناطق ذات الطابع املعامري الفريد من نوعه.
إدخال التحسينات الجامل ّية والعمل ّية عىل متن ّزه "فوين كودس".
إدخال التحسينات الجامليّة والعمليّة عىل منطقة "ماكينزي".
توحيد مظهر الواجهة البحريّة.
توفري املزيد من الشواطئ للسباحة ،املطابقة للمعايري البيئية
والتي تتمتّع مبيزة "العلم األزرق".
إثراء ورفع مستوى االنشطة الثقاف ّية لجميع األعامر.
ترقية وتحسني املواقع التاريخ ّية واألثريّة.
حامية األبنية أو املواقع ذات األهميّة التاريخيّة والثقافيّة.
تحسني وحامية املناطق ذات الجامل الطبيعي.
تطوير الطُ ُرق املوضوع ّية والتاريخ ّية والثقاف ّية.
تسليط الضوء عىل املواقع واملعامل األثريّة العريقة ذات األهم ّية
الفنية املعامريّة الخاصة.
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حامية املناطق السكنيّة من االستخدامات الغري مطابقة
للمواصفات.

زيادة وتدعيم الحوافز إلنشاء أماكن اإلقامة السياحيّة يف املزارع.
تجديد منطقة التجارة املركزية وغريها من مناطق البيع بالتجزئة.

املحور االسرتاتيجي الثالث  :03بوابة
العبور
االستفادة من امليزة النسب ّية ملدينة "الرنكا" عىل أنّها املدينة الوحيدة
التي تجمع بني ال ُبنية التحت ّية الهامة لتكون بوابة عبور – مثل املطار
وامليناء واملرفأ – مع موقعها الجغرايف املركزي الذي يقلص املسافة مابني
محل ذات ِصل ٍة بالنشاطات اللوجستيّة.
املدن ،من أجل تنمية اقتصا ٍد ّ

اإلجراءات االسرتاتيجية
ترقية َدور املطار ليصبح مطارا ً مركزيّاً يف املنطقة ،وتشجيع التكتّل
مع املطارات األخرى يف املنطقة.
استقطاب التط ّورات الصناعية والتخزين ّية واملكتب ّية ذات ِ
الصلة
ِ
بأنشطة املطار ،بالقُرب من املطار.
ترقية َدور املرفأ يف سبيل خدمة الرحالت البحريّة والركّاب
املخصصة ألرض املرفأ.
والتجارة املالمئة ،وتطوير املنطقة
ّ
توسيع وتحديث امليناء البحري من أجل استيعاب املزيد من
املخصصة ألرض
املراكب وال ُيخوت الضخمة ،وتنمية املنطقة
ّ
امليناء.

املشاريع االسرتاتيجية
تخطيطي للحوافز ،من أجل بناء فنادق
اقتصادي /
إعداد إطار
ّ
ّ
املدينة ضمن نطاق منطقة املدينة الكُربى ،يف سبيل تسهيل عبور
ال ُركّاب /أو الز ّوار.
دراسة تأثري أي اتفاق مستقبيل حول مشكلة "قربص" يف قضية
"الرنكا" مقابل مطار "تيمبو".
إيجاد بُنية تحت ّية وتقسيم ُمالئم للمناطق لخدمة التط ّورات
ُتخصصة واملرتبطة مبَهام املطار.
املكتب ّية امل ّ
تهيئة بنية تحت ّية وتقسيم ُمالئم للمناطق يف سبيل استيعاب
الوِحدات ِ
الصناع ّية والوِحدات التخزين ّية املرتبطة بعمل املطار.
دراسة تأثري أي اتفاق مستقبيل حول مشكلة "قربص" يف قضية
مدينة "الرنكا" مقابل مرفأ "فاماغوستا".
إجراء دراسات تبحث إمكان ّية نقل امل ُنشآت التابعة للمرفأ إىل
منطقة املطار ،وتحويل امليناء الحايل إىل مرفأ لل ُيخوت الضخمة.
استقطاب الخدمات املتعلّقة بنشاطات امليناء ،والنشاطات
التكميل ّية لكتلة املكاتب املوجودة يف املدينة.

تسهيل واستقطاب الفعال ّيات اللوجست ّية يف مدينة "الرنكا" ،مثل
تخزين ومداولة ونقل ِ
السلَع ،وتطوير مراكز املعارض واملخازن.

توسيع و /أو تحديث ال ُبنية التحت ّية للميناء.

ربط مدينة "الرنكا" مع جميع أقاليم الجزيرة باستخدام كافّة
وسائل النقل العا ّمة.

خاصة ولوائح التنظيم] يف مدينة
إنشاء قرية لوجستيّة [منطقة ّ
"الرنكا".
تحديث وتجديد وسائل النقل العا ّمة من خالل رشكة النقل
التابِعة ملجلس البلديّة.
إجراء دراسة لتحسني َوترية الطُ ُرقات وسياسات تسعري وسائل
النقل ،ومراقبة عملية التنفيذ.
تطوير نظام املعلومات امل ُبتكر لوسائل النقل.
إجراء /ترقية الدراسة حول وسائل النقل يف مدينة "الرنكا".
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املحور االسرتاتيجي الرابع :04
محور الطاقة.
االستفادة منمميزات مدينة "الرنكا" يف مجال الطاقة ،البنى التحت ّية ومركز
املدينة الجغرايف من أجل االنشطة واملشاريع املرتبطة مبوضوع الطاقة
محل مرتيط بِقطّاع الطاقة ومصادر الطاقة امل ُتج ّددة.
وبتنمية اقتصاد ّ

اإلجراءات االسرتاتيجية
استقطاب البُنية التحتيّة لقطاع الطاقة.
استقطاب الفعاليّات االقتصاديّة يف قطاع الطاقة.
استقطاب املنظامت الحكوم ّية وشبه الحكوم ّية والغري حكوم ّية
ذات ِ
الصلة بقطاع الطاقة.
اجتذاب األعامل والنشاطات االقتصاديّة ذات ِ
الصلة بقطاع
الطاقة.
تشجيع البحث واالبتكار املتعلّق مبجال الطاقة ومصادر الطاقة
امل ُستدامة.
إنشاء املؤسسات األكادمي ّية امل ُتعلّقة مبجال الطاقة ،والرتويج
للمدينة كمركز إقليمي للخربات يف مجال الطاقة.
تعزيز مصادر الطاقة املتج ّددة ،وتدابري توفري الطاقة والحد من
انبعاثات غاز ثاين أوكسيد الكربون "."CO2

املشاريع االسرتاتيجية
تنمية مركز الطاقة يف منطقة "فاسيليكوس".
بحث /دراسة إمكانيّة إنشاء مرفأ الطاقة يف منطقة "فاسيليكوس".
بحث /دراسة إمكانيّة االستفادة من مرفأ مدينة "الرنكا" لتسهيل
النشاطات اللوجستيّة يف قطاع الطاقة ،دون تقييد االستعامالت
األخرى للمرفأ أو إلحاق الرضر بالبيئة [ال ُركّاب ،التجارة].
املتخصصة يف املطار.
تنمية البُنية التحتيّة
ّ
إجراء دراسات تبحث يف إمكانيّة نقل امل ُنشآت التابعة للمرفأ إىل
منطقة املطار ،وتحويل امليناء الحايل إىل ميناء لليُخوت الضخمة.
مختصة بالصناعات الثقيلة املنطقة  /الصناعيّة
استحداث منطقة
ّ
يف قطاع الطاقة.
مختصة للمكاتب /ومنطقة سكنيّة واستحداث /
إعداد منطقة
ّ
دوائر حكوميّة متعلّقة بقطاع الطاقة.
إنشاء منظامت غري حكوميّة " "NGOsتتعلّق بقطاع الطاقة ،بُغية
الرتويج ملدينة "الرنكا" كمركز للطاقة .و تنسيق نشاطات القطاع
الخاص.
إنشاء حديقة مختصة بالتكنولوجيا واالبتكار.
دراسة الجدوى االقتصاديّة إلنشاء البُنية التحتيّة املناسبة لقيام
املؤمترات واملعارض.
تحديث ال ُكلّيات املوجودة يف الجامعات ،و/أو توفري برامج
مختصة باملواضيع املتعلّقة مبجال الطاقة.
تدريبيّة
ّ
توفري حوافز ملراكز التدريب اإلقليمية التابعة للرشكات العاملة يف
مجال الطاقة تبعاً ملوقع مدينة "الرنكا".
تقديم حوافز لالستثامرات يف إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة
املتج ّددة لالستهالك املنزيل.
تعزيز إجراءات توفري الطاقة يف قطاع النقل.

59

تعزيز تنفيذ
"اسرتاتيجية التنمية الحرضية"
عىل املدى القريب
إذا ما أخذنا بعني االعتبار أن االسرتاتيجيّات الحرضية ليست مج ّرد
مستندات تقوم بتوجيه مستقبل املدينة ،بل إنها منهج حيوي يرشك
العديد من الجهات فيها ،وبهذا يُ ِق ُّر مرشوع  USUDSبـأهم ّية تنفيذ
مشاريع قصرية األجل خالل املراحل األخرية ،من وضع "اسرتاتيجيات
التنمية يف املدينة" يف سبيل تسليط الضوء عىل العمل الذي ت ّم إنجازه
خالل فرتة إعداد "االسرتاتيجيّة".
ومن املهم املبارشة منذ البداية بنفيذ مشاريع قصرية األجل وواقعية
لضامن استمراريّة "االسرتاتيجيّة" بعد عرضها .حيث يساهم ذلك يف زيادة
ُملكيّة املواطنني وتثبيت العمل الذي ت ّم إنجازه خالل مرحلة اإلعداد.
قام مرشوع  USUDSبتشجيع ثالث ُمبادرات ُمختلفة لتوجيه أوىل
خطوات عمل ّية التنفيذ يف تلك امل ُدن التي تقوم بتطوير "اسرتاتيجيات
التنمية يف املدينة".

أوالً ،انطلقت مبشاريع تجريبية لتنفيذ ُمبادرات ُمحدّ دة ،كام هي الحال
يف مرشوع " ُمكافحة الترسب املدريس" يف مدينة "سوسة" ،ومرشوع "دعم
الحرفيني يف مدينة "صيدا" القدمية .فقد ت ّم تحديد هذه املشاريع خالل
مرحلة التعريف والتشخيص التي تهدف إىل الحد من الفقر والحرمان
االجتامعي يف املناطق التي يتم فيها ذلك .يضاف اىل ذلك ،إن هذه
املشاريع التجريبية تسمح باختبار امل ُداخالت ,والنتائج وتتيح الفرصة
أمام إمكان ّية تطبيقها يف مناطق أخرى ذات خصائص و ُمشكالت ُمامثلة.
ثانياً ،قامت بتعزيز مهامت املساعدة التقن ّية من خالل التعاون
الالمركزي لتحقيق املزيد من التق ّدم يف بعض املشاريع املعيّنة أثناء وضع
االسرتاتيج ّية ،إذ كان دور رشكاء املرشوع أهم ّية كبرية يف هذا املجال.
سمحت هذه املهامت بتبادل قـ ّيـم لـلمعلومات والخربات بني َمدي َنتَي
"سوسة" و"صيدا" والرشكاء املعنيني ،التي م ّهدت الطريق ملزيد من
التقني بعد االنتهاء من املرشوعْ .أسفرت النتائج اإليجابية لهذه
التعاون
ّ
املهامت عن ٍ
فرص شملت التعاون الالمركزي وأهم ّية مواصلة التنمية
واهمية تبادل التقني الذي يساعد عىل النهوض بتنفيذ مشاريع ملموسة
وإقامة روابط تعاون بني املدن.
وأخريا ً ،فإن إعداد التقارير ودراسات الجدوى االقتصاد ّية يأيت يف املرتبة
الثالثة كـوسيلة يف تدعيم عملية التنفيذ .حيث تقوم هذه التقارير
والدراسات مبساعدة امل ُ ُدن يف تحديد وتخطيط املشاريع عن طريق
تحليل جدواها االقتصاديّة.
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مرشوع تجريبي للحد من الفقر يف
مدينة "سوسة"ُ :مكافحة اإلخفاق املدريس
يف األحياء املُه ّمشة
َركَّ َز املرشوع التجريبي للحد من الفقر يف مدينة "سوسة" عىل ُمكافحة
اإلخفاق املدريس يف ٍ
بالسكّان واملحرومة
واحد من أكرث األحياء املأهولة ُ
يف املدينة وهي "منطقة غُدران" .وقد انبثق هذا املرشوع من األولويّات
التي تم تحديدها يف "اسرتاتيج ّية التنمية الحرضية" يف "سوسة"
الذي سلّط الضوء عىل أهميّة القضايا االجتامعيّة لتنمية املدينة .إذ
أظهرت النتائج التي أُجريت أثناء مراحل ماقبل التشخيص والتشخيص
االسرتاتيج ّية الزيادة امللحوظة يف أوجه التفاوت االجتامعي يف مدينة
"سوسة" .فمثل هذه الحاالت لعدم املساواة ته ّدد التامسك االجتامعي
 ،تُسهِم يف تآكل الروابط االجتامعية  ،يف زيادة ال ُعنف املنزيل  ،انعدام
والتعصب الديني.
األمان
ّ
تتسم مدينة "سوسة" بعدم توازن كبري بني الجزء الشاميل من املدينة
حيث تُقام النشاطات الرتفيهيّة وتتواجد األحياء السكنيّة ومساكن الطبقة
الوسطى وبني الجزء الجنويب من املدينة حيث ترتكّز الصناعات واألحياء
امل ُه ّمشة .يشري العمل الذي قام به مجموعة من الخرباء املحلّيني أثناء
مراحل اسرتاتيج ّية التشخيصية وما قبل التشخيصية إىل أهم ّية املداخالت
االجتامعيّة يف املناطق األكرث ِحرماناً ،ألجل الحد من أوجه التفاوت
االجتامعي والبدء بـإعادة بناء املدينة عىل ال ِقيم األساسية للعدالة
ّ
واملواطَ َنة.
ولهذه األسباب ،اعتمد املرشوع التجريبي تناول "مدرسة خريالدين"
صاحبة أعىل امل ُع ّدالت يف الرسوب بني مدارس املدينة ،حيث تضطر
العديد من العائالت إىل إرسال أطفالها خارج املدينة للقيام ببعض
األعامل الغري رسم ّية امل ُد ّرة للدخل ،مثل البحث عن النفايات ،مام يرفع
بالتايل ُمع ّدل الغيابات عن املدرسة بشكلٍ كبري .يضاف اىل ذلك أن نقص
دعم امل ُعلّمني مخ ّي ُب لآلمال ومثري للقلق والشكوك بني طاقم التدريس.

قدم املرشوع التوجيه والدعم الرتبوي للتالميذ الذين يواجهون خطرا ً
يف "مدرسة خريالدين ليتمكنوا من استعادة مستوى معايري املدارس
الطبيعية .يرافق هذا التوجيه دعم لألُ َس فضالً عن النشاطات الرياض ّية
والثقاف ّية بالتعاون مع الجهات الفاعلة يف املدينة .وخالصة القول ،تم
الشو ِع باألنشطة يف كانون األول  /ديسمرب من العام ُ 2013متض ّمن ًة ما
ُُ
ييل:
• اتحاد فريق من شباب خ ّريجي املنطقة ،برِفقة اثنني من امل ُعلّمني ذوي
الخربة (التعاقد مع عرشة أشخاص).
• تقديم الدورات التعليم ّية ملجموعة من الطالب الذين هم بحاجة لها
يف ك ٍُّل من الصفوف األول والثاين والخامس ،يف أيام ال ُعطل ِ
وطوال العام
الدرايس (قد تم تحديد اثنني وتسعني طالباً من املمكن أن يستفيدوا من
هذا اإلجراء).
رب األطفال
• تهيئة خل ّية مساعدة لألهايل والطالب  ،تتألّف من ُم ّ
ومختص بعلم االجتامع.
• تنفيذ برنامج للنشاطات الرياض ّية والثقاف ّية بالتعاون مع
جمع ّيات املدينة ومع مركز الشباب (حوايل مثان مئة وثالثة طالب
استفادوا من هذه النشاطات).

من خالل هذا املرشوع ،تم القيام مبُداخالت ملموسة مع العائالت
املوجودة يف الحي وبالفعل تم رؤية بعض التغيريات من حيث التقليل
من الغيابات عن املدرسة وتقدير أهم ّية التعليم .تم أيضاً إحراز خطوة
إيجاب ّية يف عالقة املدرسة مع محيطها مام عزز دور املدرسة يف الحياة
السكّان .اضافة
املدنيّة وإسهامها يف زيادة التكامل االجتامعي لكافّة ُ
اىل ذلك ،فقد أ ّدى املرشوع التجريبي التشارك بني ُمختلف الكيانات
عىل مستوى املدينة وتشجيع التعاون بني القطاعني العام والخاص لدعم
الطالب الذين يواجهون املصاعب.
ستساه ُم نتائج تحليل املرشوع أيضاً يف تطوير الربامج التعليمية
الشاملة التابعة للمجلس البلدي – إذ أنّها أحد أولويات خطة العمل
لـ"اسرتاتيجية التنمية الحرضية" التي قام بإعدادها مرشوع .USUDS
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مرشوع تجريبي للحد من الفقر يف مدينة
"صيدا" :مرشوع "دعم ِ
الح َرف اليدويّة
التقليديّة يف املدينة القدمية"
قام املرشوع التجريبي للحد من الفقر يف مدينة "صيدا" بالرتكيز عىل
املدينة القدمية للحفاظ خاص ًة عىل ِ
الح َرف اليدوية التقليديّة وتحسني
ُس ُبل عيش الحرفيني وأُرسِهم.
حي ،حيث يُعت ُرب قلب
ت ُعد املدينة القدمية يف "صيدا" موقع تراث مدين ّ
الثقافة ملدينة "صيدا" الكُربى وذات أهمية ُمميّزة مثل األسواق واألحياء
السكنية واآلثار واملساكن التاريخ ّية .وقد َعان َْت املدينة القدمية من
التدهور بسبب االزدحام العايل وال ُبنى التحت ّية امل ُه َملة واملساكن الهرِمة،
السكّان الذين تم استبدالهم برشائح أكرث فقرا ً وبفقراء املهاجرين
وهجرة ُ
من املناطق الريفية.
شَ هِدت املدينة القدمية يف السنوات األخرية ورشات ترميمٍ واسعة
النطاق ،ملحاولة إعادة إحياء املنطقة وجذب الس ّياح .لكن مع ذلك،
الزال يتو ّجب بذل الكثري من الجهد يف ما يتعلّق بشأن األمن واألمان
يف املنطقة والقيام بتغيري دينامييك اقتصادي-اجتامعي املرتكز عىل
التجديد املعامري وإعادة البناء االجتامعي لكل نواحي املدينة .وبالتايل،
إن تحسني ظروف معيشة السكّان وتطوير وتشجيع ِ
الح َرف اليدوية
للسكّان لرتميم
التقليدية يف املدينة القدمية ،تدريب وتوفري موارد مالية ُ
منازلهم سيعزز شعور الناس مبسؤوليتهم لتحسني صورة املدينة ،ألنهم
سوف يستفيدون منها وسيكونون ُمساهمني رئيسيني يف صيانتها ويف
السياحة الثقاف ّية امل ُستدامة فيها.
التشخييص االسرتاتيجي ملرشوع  USUDSيف
ويقوم التقرير
ّ
مدينة "صيدا" تحت عنوان "ال َع َملة يف ِ
الح َرف اليدويّة واملِ َهن
التقليديّة"بتصنيف األُ َس التي تعتمد يف دخلها عىل ِ
الح َرف اليدويّة
التقليديّة باالرس األكرث ضعفاً بني الفئات االجتامعية يف مدينة "صيدا".
لذلك ،ركّز املرشوع التجريبي للحد من الفقر يف مدينة "صيدا" عىل
املحافظة عىل املِ َهن التقليديّة وعىل تحسني الظروف االجتامع ّية
واالقتصاديّة ألصحاب ِ
الح َرف اليدويّة وعائالتهم بهدف:
 .1تحسني نوع ّية وكم ّية اإلنتاج.
 .2خلق ثقة بني أصحاب ِ
الح َرف اليدويّة التقليديّة والجهات املعن ّية
بتطوير املدينة.

ومن أجل تحقيق هذه األهداف ،قامت مدينة "صيدا" بتنظيم
ُمداخالت يف سبيل تحسني ظروف محالت أصحاب ِ
الح َرف اليدويّة
ودعمهم والرتويج املناسب ملنتجاتهم من خالل ابتداع عالمة تجاريّة
موحدة ..حيث اشتمل املرشوع التجريبي للحد من الفقر يف مدينة
"صيدا" عىل العنارص التالية :رسم تفصييل ألصحاب ِ
الح َرف اليدويّة
وتقييم احتياجاتهم ،القيام بدورات تدريبية وبناء القدرات بالتعاون مع
املنظامت اإلمنائيّة الغري حكومية الناشطة يف املدينة القدمية ،التع ّرف
عىل الخلفيات التي ادت اىل تحقيق هذه املشاريع ،إنشاء عالمة تجاريّة
مشرتكة  ،توضيب هذه املنتجات باالعتامد عىل التغليف املوحد
وتنظيم معارض عا ّمة ِ
للح َرف التقليدية يف املدينة القدمية يف "صيدا".
نتيج ًة لذلك ،تم القيام بسبعة عرش زيار ٍة لـمتاجر أصحاب ِ
الح َرف
اليدويّة املوجودة يف أسواق "ال ّنجارين" ،والقيام باالستفسار عن
مشاكلهم االقتصاديّة واالجتامعيّة والعوائق التي أ ّدت إىل تراجع
ِم َه ِنهم ومقرتاحاتهم بشأن التنمية املستقبليّة لـ ِم َه ِنهمُ .ح ِددت خالله
االحتياجات التي تم إقرارها يف تدريب كُل ِح َر ّيف عىل االدارة املال ّية ،طُ ُرق
التغليف ،فضالً عن تدريبهم عىل الطريقة امل ُستدامة يف سبيل مساعدتهم
عىل اكتساب املهارات األساسية لتنمية ِح َرفهم واملحافظة عليها وتهيئتهم
للتعاون يف املستقبل مع رشكاء أو جمعيّات ميكنها تعزيز ممنتجاتهم
وتسويقها .تم أيضاً اقرتاح تحديد عالمة تجارية مشرتكة ومواد التغليف
كـوسيلة لـتدعيم ُسمعة هذه املنتجات وتسويقها ،تحسني وتعزيز
النوعيّة وإيجاد رشائح جديدة من امل ُستهلكني .اضافة اىل ذلك ،قامت
مجموعة من ِ
الح َرفيّني يف مدينة "صيدا" بـتدريب مجموعة من الشباب
كـوسيلة للتأكد من امل ُحافظة واالستدامة ِ
لـح َرفهم .وأخريا ً ،تم القيام
حي ِ
مبعارض يف "خان الفرنج" يف مدينة "صيدا" مع ٍ
للح َرف
عرض ّ
الخشبيّة واليدويّة التقليديّة امل ُتعلّقة برتاث مدينة "صيدا" باإلضافة إىل
خاصة لتعزيز العالمة التجاريّة امل ُشرتكة ِ
لحرفَة الخشب
إنشاء صالة عرض ّ
يف مدينة "صيدا".
وإذ شكّل املرشوع التجريبي جزءا ً من خطة أكرب من امل ُداخالت لزيادة
القدرة التنافسيّة للتجارة ِ
والح َرف اليدويّة يف مدينة "صيدا" ،فت ّم أيضاً
وضعه ضمن أولويّات خطة العمل االسرتاتيجية ملرشوع .USUDS
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الدعم التقني إلدراة "الدورة املائية" يف
مدينة "سوسة" – املرشوع التمهيدي
لتجميع مياه األمطارُ ،مج ّمع "النجم
الساحيل"
التقني ملدينة "سوسة" يف إدراة
قامت بلدية برشلونة " بتقديم الدعم
ّ
"الدورة املائية" .إذ قام السيد "خافيري فاريال" والسيدة "ماريا خوسيه
كيزا" بتقديم املساعدات من املؤسسة العا ّمة إلدارة املوارد املائية التابعة
للبلدية ،الدورة املائية لـمدينة "برشلونة" ،بالتنسيق من إدارة التعاون
الدويل التابع ملجلس البلديّة يف مدينة "برشلونة".
تم تنظيم ثالث مهامت تقن ّية خالل مرشوع َ ،USUDSه َدفت إىل:
 )Aتحديد موضوع التعاون وجمع كل البيانات الالزمة لالقرتاحات
األولية.

تقشت باقي املواضيع خالل املهمة الثانية التي أُجريت يف مدينة
"برشلونة" من خالل الزيارات امليدان ّية للموقع واالجتامعات التقن ّية.

التقني حول االقرتاحات األولية وحول الخربات
 )Bاملشاركة يف التبادل
ّ
واملشاريع الراهنة امل ُتعلّقة بإدارة"الدورة املائية"بشكلٍ مالئم يف
"برشلونة".

نتج عن هذا الدعم ــمستند يهدف إىل ما ييل:

املحل التابع ملدينة"سوسة"
 )Cتقديم نتائج هذا التعاون ملجلس البلديّة ّ
وللرشكاء املعنيني باإلدارة املائيّة.
سمحت أول مهمة للخرباء بتحديد موضوعني مختلفني للتعاون :األول،
يتعلّق بتقييم التصميم والتشييد لـنظام تجميع مياه األمطار""RWH
للملعب األوملبي يف مدينة "سوسة" .واملوضوع الثاين ،يتعلّق بتبادل
الخربات حول إنشاء متحف ذي ِصلة بـموضوع املياه يف مدينة "سوسة".
التقني التابع ملدينة
يضاف اىل ذلك ،أنها اتاحت الفرصة لتدريب الفريق
ّ
"سوسة" حول دارة املوارد املائ ّية وال ُبنية التحت ّية كام ركّزت املساعدة
التقنيّة عىل ترصيف وإعادة استخدام مياه األمطار.

• إجراء تقييم أويل حول تقن ّيات تجميع مياه األمطار " "RWHيف ُمج ّمع
"النجم الساحيل".
• الخروج بتوصيف عام لنظام تقنيّات تجميع مياه األمطار""RWH
وعنارصه األساس ّية ،مبا يف ذلك تقدير حجم نظام تجميع مياه األمطار
" "RWHوامليزان ّية األول ّية.
• تحليل الجدوى االقتصاديّة للموقع وتقييامت الفحص ،بحيث تشمل
مجموعة من القيود الهندس ّية والبيئية وامل ُستدامة.
• تحديد الخطوات الالحقة واإلجراءات الالزمة لتطوير مرشوع نظام
تجميع مياه األمطار"."RWH
التقني التابع
ت ّم االعتامد يف هذا العمل عىل التعاون الوثيق بني الفريق
ّ
لبلديّة مدينة "برشلونة وبلدية "سوسة" من خالل تبادل امل ُعطيات
التقني إمكانيّات جديدة
واملعلومات والخربات .حيث أوجد هذا التعاون
ّ
للتعاون يف املستقبل عىل املدى الطويل بني املدينتني ،األمر الذي من
شأنه االعتامد عليه يف بعض القضايا امل ُحددة يف املهامت .وقد أظهر
أهميّة تهيئة مساحة للتشارك مع طاقم موظفيي البلدية التقنيّنني .
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املساعدة التقن ّية يف ال ُبنية التحت ّية ملدينة
"سوسة" – التعاون مع مدينة "مرسيليا" يف
إدارة اإلنارة العامة
املحل التابع ملدينة "مرسيليا" بتوفري املساعدة
قام مجلس البلديّة ّ
التقن ّية ملدينة "سوسة" يف ما يتعلق مبوضوع إدارة اإلنارة العا ّمة وتحسني
استهالك الطاقة يف األبنية الحكوم ّية .فلقد قامت مدينة "سوسة"
بتحديد ما تحتاجه لـتحسني إدارة الكهرباء واإلنارة يف املباين واملنشآت
البلديّة ،وذلك كـجز ٍء من التعريف الشامل للقضايا االسرتاتيجيّة للتنمية
املستقبل ّية يف املدينة ،حيث ت ّم إنجازها ضمن إطار مرشوع .USUDS
وتألف الوفد من الس ّيد "فيليب جيارد" والس ّيد "جاك أوزير" من الوفد
العام لتنمية وتحديث املنشآت ،والسيّد "راوول إيكارد" من مديريّة
الدراسات واملشاريع الكُربى ،والس ّيد "فريدريك أوليفو" من إدارة شؤون
العالقات العا ّمة يف مدينة "مرسيليا".
شمل الجزء األول من الدعم زيارة ملدينة "سوسة" ،حيث ت ّم عقد
اجتامعات مع موظفو البلدية التفني والرشكاء املعنيني ..كام تم أيضاً
القيام ببعض الزيارات امليدانية ملنشآت البلديّة ،يتضمن املنشآت رياض ّية
واملدرس ّية واملبانٍ اإلداريّة والثقاف ّية ألجل معرفة احتياجات املدينة يف ما
يتعلّق باإلنارة العا ّمة والتح ّديات التي تواجهها ونظام اإلدارة الحا ّيل مبا
يف ذلك التحسينات املنفّذة وامليزان ّية املجه َزة لهذه املسألة.
وقد قامت املدينتان بتحديد خطوط التعاون املمكنة لِـوضع إطار تعاون
يف املستقبل عىل املدى املتوسط ،مبا يف ذلك:
يل،
تحليل الوضع الراهن ،شامالً وصف لـوضع اإلنارة واالستهالك الفع ّ
ووضع امليزانية الحال ّية وامليزانية امل َرج ّوة التي نظّمتها املنظمة.
هنالك العديد من اإلجراءات التي يجب القيام بها يف املجاالت التقني ّة ،
التنظيمي وامليزان ّية:
• إجراء تشخيص شامل.
• إكامل ُمخطط إدارة املنشآت ضمن إطار ُمخطط اإلنارة.
• إعداد برنامج عىل سنوات متع ّددة ،وتحديد أولويّات االستثامر ووضع
املواصفات الفنية.
• تقييم امليزانيّة (التكاليف /الفوائد).
• تطوير املم ّيزات يف مجال اإلدارة والتنظيم واالتصاالت والتدريب.
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الدعم لتطوير املواصفات الفنية يف مجال توفري الطاقة لـتصميم مبنى
البلديّة الجديد يف املستقبل.
املشاركة يف تحقيق "بيت البيئة".
تقديم توصيات لتطوير منطقة "الرياض" ،يف مجال توفري الطاقة واإلنارة
العا ّمة (املرشوع التجريبي).
إجراء تقييم االحتياجات لضبط معايري امان املباين.
توفري الخربة واملشورة ملرشوع حوض السباحة األوملبي.
وتم القيام باملهمة الثانية يف أيلول /سبتمرب من العام  ،2014بغية
استكشاف املزيد من هذه اإلمكانيّات لتحديد املشاريع التعاونيّة
ِ
قني
ت
د
املتوسطة والطويلة األمد لتقوم املدينتان بتنفيذها .وإذ شَ ِه َد وف
ٌ
ّ
من مدينة "سوسة" أمثلة عىل اإلنارة العا ّمة امل ُستدامة واملوفرة للطاقة
يف مدينة "مرسيليا" ،وع ِم َل جنباً إىل جنب مع الخدمات التقنيّة ملدينة
"مرسيليا" لتحديد املبادئ التوجيهيّة يف تحسني الكفاءة يف استهالك
اإلنارة العا ّمة لتوفري الطاقة عىل املدى الطويل .فتم صياغة مرشوع
مشرتك باإلضافة إىل التدخّالت امل ُقرتحة حول ترشيد استهالك اإلنارة
املدنيّة وتوفري الطاقة يف أحياء مدينة "سوسة"،سيتم إنارة مواقع ال ُن ُصب
التذكاريّة يف منطقة "املدينة" فضالً عن إنارة األبنية الحكوميّة .كام
سيتم القيام باملهمة الثالثة بحلول شهر ترشين األول /أكتوبرمن العام
التقني يف سبيل
 ،2014هادف ًة إىل تصميم أفضل للمرشوع ومالءمة الجزء
ّ
الحصول عىل التمويل من خالل خطط التعاون الفعالة املوجودة يف
"فرنسا".

املساعدة التقن ّية لتعزيز االقتصاد يف مدينة
"سوسة" – الدعم لـتهيئة بُنية لـتنسيق
أنشطة التنمية املحل ّية
قام مجلس املحافظة يف مدينة "برشلونة" بتوفري املساعدة التقن ّية ملدينة
"سوسة" يف املسائل فيام يتعلق بتعزيز االقتصاد يف املنطقة وتهيئة بُنية
تنسيق التنمية املحليّة.
وقا َم الس ّيد "روجري بوماريس" رئيس قطاع النسيج اإلنتاجي لـمجلس
املحافظة يف مدينة "برشلونة" بتقديم املساعدة مع الس ّيد "إدوارد
باركونز" من وكالة التنمية املحليّة " "ADLيف منطقة "بريغيدا" يف
"كاتالونيا :وكالة مختلطة بني القطاعني العام والخاص مسؤولة عن
تصميم وتنفيذ ِ
البلدي.
أنشطة التنمية املحل ّية عىل الصعيد
ّ
قامت املهمة األوىل لـمجلس املحافظة يف مدينة "برشلونة" باملساعدة
يف تحديد مسائل التعاون امل ُمكنة بني املؤسستني ،يف حني ركّزت املهمة
الثانية مبارش ًة عىل الفرص واملنهج ّيات يف وضع هيكل من النشاطات
والرشكاء املعنيني لتعزيز االقتصاد يف املنطقة .والتقى الخرباء مع الرشكاء
املعنني من مدينة "سوسة" وممثلني عن مجلس البلديّة حيث قاموا
بارشاكهم تجربة مكتب التنمية املحل ّية " "ADLيف منطقة "بريغيدا"بينام
يت ّم جمع املعلومات حول املوارد املتوفّرة لتعزيز االقتصاد يف املنطقة
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ومن شأن هذه التجربة أن تكون هيكالً تقريبياً منوذجي عن مكاتب
التنمية املحليّة املوجودة يف مدينة "برشلونة" .ومن املحتمل أن تشمل
املكتب الذي سيت ّم تهيئته لتنفيذ "اسرتاتيجية التنمية يف الحرضية يف
مدينة "سوسة" الذي ت ّم تب ّنيه يف نيسان /إبريل من العام  2014نتيج ًة
ملرشوع  .USUDSسرتافق تجربة مكتب التنمية املحليّة " "ADLيف
منطقة "بريغيدا" مجلس بلديّة مدينة "سوسة" يف العمليّة التي سيت ّم
إجراؤها لتهيئة هذه ال ُبنية من خالل تقديم التوصيات واملقرتحات حول
مهام وخدمات هذا املكتب.
نتج عن هذا التقييم تقرير يعرض العملية التي ستقوم بها مدينة
"سوسة" لـتنفيذ أساس هيكل التعاون بني القطاعني العام والخاص،
والذي من شأنه أن يؤ ّدي إىل إنشاء مكتب التنمية املحل ّية .يركّز التقرير
بشكل رئييس عىل الخطوات األوىل لهذه العمليّة ،بدالً من الرتكيز عىل
النتيجة النهائية والقانون الرسمي للمكتب .فيمكن اعتبار هذا التقرير
رسمي عن يف سبيل َج ْمع الرشكاء املعنيني معاً لـتحديد الصالحيات
إعالن
ّ
والخدمات واملكاتب املتسقبل ّية وهياكل التنسيق بني ُمختلف املؤسسات
الفاعلة،لوضع الشكل القانوين والقرارات التي سيتخذها مكتب التنمية
املحليّة عىل املدى الطويل.

التقني يف ال ُبنية التحت ّية
الدعم
ّ
ملدينة "صيدا"  -املرشوع التمهيدي
لتجديد ميناء الصيادين
قامت بلديّة مدينة "برشلونة" بتقديم الدعم التقني ملدينة "صيدا" يف
تجديد ميناء الصيادين .وقد قام بهذا الدعم الس ّيد "كارليس كاسامور"
الحرضي" وهي دائرة يف البلدية مسؤولة
من "هابيتات أوربا" "املسكن
ّ
عن التحوالت الحرضية ،األماكن العا ّمة ،البيئة وال ُبنية التحت ّية .والس ّيدة
ِ
املحاضة يف "جامعة كاتالونيا ،بوليتيكنيك" كلّية
"ساندرا بيسرتاتني"
الفنون التطبيقية ،بالتنسيق مع إدارة التعاون الدويل التابعة لبلدية يف
مدينة "برشلونة".

كان جل ّياً منذ البدء أن لـمدينة "صيدا" اهتامم يف تجديد مرفأ الصيد
وتحسني عالقته باملدينة ،وخاصة املدينة القدمية وهي حاجة تم
تحديدها يف الخطة االسرتاتيج ّية القامئة ضمن إطار مرشوع .USUDS
واضافة اىل ذلك ،ونتيج ًة لـلنهج التشاريك يف عمل ّية التخطيط
االسرتاتيجي ،كان من الواضح أن يكون املرشوع بالنسبة لـمدينة "صيدا"
ُمنف ِتحاً لـلمشاركة عىل مستوى املدينة .ولهذه األسباب ،وافقت بلدية
"برشلونة" عىل مساعدة مدينة "صيدا" يف اعتباراتها األول ّية ويف اقرتاحها
لـلمدينة يك تستهل عمل ّية املشاركة .ولكن قبل الرشوع يف عمل ّية
املشاركة لهذا املرشوع الذي يعترب مركزا ً حياً وطموحاً لـلمدينة ،كان
عىل مدينة "صيدا" أن تكون واضح ًة حول االصالحات الرئيسية ،حدود
إمكان ّياتها واالستخدامات امل ُستقبل ّية التي ينبغي أن تكون للمرفأ يف
املستقبل.

تم تنظيم ثالث مهامت تقنيّة من خالل مرشوع َ ،USUDSه َدفت إىل:
 )Aتحديد موضوع التعاون ،وجمع كل البيانات الالزمة لالقرتاح
التمهيدي.
التقني حول االقرتاح التمهيدي ،فضالً عن
 )Bاملشاركة يف التبادل
ّ
تجارب راهنة ُمشابهة إلعادة تشكيل الواجهة البحريّة يف ُمختلف املدن
الكاتالون ّية.
املحل التابع ملدينة
 )Cعرض نتائج هذه الدعم عىل مجلس البلديّة ّ
"صيدا"وممثلني عن فئة الص ّيادين والرشكاء املعنيني االخرين.

وقد أ ّدى العمل التشاريك بني مدينتي "برشلونة" و"صيدا" ضمن إطار
مرشوع  ،USUDSإىل إعداد اقرتاح أ ّويل واقعي يتض ّمن قيود الجدوى
التقن ّية وقواعد اإلصالحات (األماكن العا ّمة ،الوصول مل َ َرا ِفق املرفأ ،إعادة
تشكيل الشوارع املجاورة ...الخ) وفكرة مبدئ ّية لالنشطة املستقبل ّية .كام
كانت مبثابة عمل ّية تأ ّمل وتفكري لـممثيل مجالس البلديّات يف العالقة بني
املدينة والبحر األبيض املتوسط ،فيام يعكس ذلك يف تشاورات ومشاركة
الرشكاء املعنيني يف املدينة.
نتيج ًة لهذا العمل ولكل املهامت التقن ّية التي ت ّم تنظيمها ،أُ ِ
عط َيت
صالحيات املشاركة يف ادارة املرفأ للفريق التابع ملجلس البلديّة يف
العمل ّية التشارك ّية املستقبل ّية بالتعاون مع عا ّمة الناس والرشكاء املعنيني.
من جهة اخرى ،فإن التعاون الوثيق بني الخدمات التقن ّية ملدينة
"صيدا" وملدينة "برشلونة" و"جامعة كاتالونيا ،بوليتيكنيك" كلّية الفنون
التطبيقيةَ ،س َم َح بتبادل املعرفة والخربات عىل الصعيد املهني ،كام الحال
بالنسبة إلدارة مجلس البلديّة لـلمرفأ.
وافق الطرفان عىل
ويف سبيل تعزيز تجربة مرشوع َ ،USUDS
استكشاف املزيد من ِف َرص التعاون يف األشهر التالية.
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الدعم التقني الخاص باملساحات
الخرضاء يف مدينة "صيدا" – اقرتاح لنظام
األماكن العا ّمة والخرضاء
قام مركز مدينة "برشلونة" " "AMBبتقديم الدعم التقني لـمدينة "صيدا"
حول تنظيم املساحات الخرضاء  ،والتي ت ّم اختتامها بـاقرتاح نظام األماكن
العا ّمة والخرضاء وتحليل حالتني تستحق الدراسة .وقد قام بهذا الدعم
كل من السادة "جوان رويج" و"وليام ماتاليانس" من "باتليي ايه رويج
ّ
املعامريّني" وبدعمٍ من السيّد "أوريول ريبريا" من "إدارة خدمات األماكن
العا ّمة يف مدينة "برشلونة" ،الذي شمل مهمتني تقنية ملدينة "صيدا".
هدفت املهمة االوىل تحديد موضوع واقع التعاون والدعم  .خالل
مناقشات مع ممثيل مجلس البلديّة بشأن األرايض املفتوحة ،قرر اقرتاح
ـنظام للمساحات العا ّمة والخرضاء يف مدينة "صيدا"يف سبيل تشجيع
إنشاء األماكن العا ّمة الجديدة وذلك من خالل امل ُداخالت يف مجال َْي
اثنني يف املدينة :الواجهة البحريّة واملمر الداخيل املقارب لخط السكة
الحديديّة القدمية.
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استندت االقرتاحات إىل االحتياجات التي قامت مدينة "صيدا"
بتحديدها ألجل التحسينات ،ليس من حيث النوعيّة والكميّة لألماكن
العا ّمة فقط ،بل أيضاً من حيث العالقة بني هذه األماكن واملدينة من
خالل إيجاد استخدامات جديدة لهذه األماكن ِمن ِق َبل امل َا ّرة وسهولة
الوصول اليها،وجعل هذه املناطق مرجعاً للمواطنني يف مدينة "صيدا".
أما بخصوص امل ُنتزه البحري ،فسيت ّم تحويله إىل رشيط اعرض واجمل
ُمخصص لـل ُمشاة مع صفوف من الشجر الكثيف عىل طول الطريق
وتسهيل ُس ُبل الوصول لـلشاطئ وامل َ َرافق املقرتحة إىل جانبه .وينص
االقرتاح عىل تحويل ممر السكك الحديدية القديم مهام بلغ طوله ،إىل
ُمنتزه أخرض يقطع املدينة من الشامل إىل الجنوب ،مع الرتكيز عىل ممر
امل ُشاة .كام يشمل عىل خ ٍ
ُطط من أجل إعادة التخطيط يف املستقبل
ملنطقة "الوسطاين" ،باالعتامد عىل تركيب وصيانة املم ّرات الخرضاء
عموديّاً ربطها بخطوط السكك الحديديّة ومن ث ّم بالواجهة البحريّة.
ويقوم االقرتاح بتقديم نظرة أساس ّية مل ُختلف املساحات الخرضاء
واألماكن العا ّمة يف املدينة ،وتنفيذ قطاعات ربط تؤدي إىل تهيئة نظام
لـلمم ّرات واملساحات الخرضاء التي تؤدي بإغناء البيئية للمدينة .قدم
يف النهاية ملف باالقرتاحات لـمجلس بلديّة مدينة "صيدا" وللرشكاء
املعنيني الذين لهم عالقة باملهمة الثانية التي أجراها الخرباء.

دراسة لتقييم صورة مدينة الرناكا
وخلفيتها
أجرت مدينة "الرنكا" دراسة لتقييم صورتها وخلفيتها من أجل تحديد
السكّان والزائرون إيجاب ّية أو سلب ّية يف
مجموعة العنارص التي يعتربها ُ
املدينة.
تتأثر عمليّة اختيار املدينة وتحديدها كمنطقة سياحيّة  ،مجال
لـالستثامر أو بصفتها مكان لالنتقال بسمعتها يف الدائرة العاملية إىل
ح ٍّد كبري .تعترب هذه العملية أداة التواصل التي تقوم بالرتويج لـهويتها
الخاصة باملكان ،وتحديد الراى فيها .إن للسمعة ولصورة املدينة تأثري
ّ
وتلعب دورا ً ها ّماً يف النمو
ُمبارش ،للتعاون الالحق مع امل ُدن األخرى كام
ُ
االقتصادي .ويف سبيل تحديد صورة مدينة"الرنكا" ،تم اجراء استطالع
راي تغطي ستة مجاالت:
• الزوار
• االنتامء للمكان
• الرتكيز عىل البيئة
• نبض املدينة
• ديناميكية املدينة
• مظهر املدينة
للتوصل
يف حالة مدينة "الرنكا" ،فقد ت ّم استخدام هذه املؤرشات
ّ
إىل كيفيّة فَ ْهم السكان للمدينة (الصورة الذاتيّة) وغري املقيمني
فيها (الصورة) .كام ت ّم توزيع منوذج االسئلة بثالث لُغات (اليونان ّية
واإلنكليزيّة والروس ّية) ،وقد قام باإلجابة عنها  1,526شخصاً بطريقة
صحيحة.
إن املزايا الرئيس ّية االيجابية لـمدينة "الرنكا" بنا ًء لهذا االستطالع هي:
السكّان ،الطعام والرشاب ،الشواطئ ،الشمس،
السالمة ،الطقس ،لطافة ُ
السكّان (الصورة الذات ّية) وغري املقيمني فيها
البحر ،واملِهرجانات .كام ق ّيم ُ
سلبياً لعوا ِمل األخرى التي شملت قضايا  :التنمية التقنيّة يف املدينة،
جاذب ّية املدينة يف ما يتعلّق بـاملساحات الخرضاء العا ّمة والهندسة
املعامريّة الحديثة وسهولة الوصول إليها ،الفوائد االقتصاديّة واالجتامع ّية،
ضعف البيئة املحيطة لتنمية األعامل والوعي امل ُنخفض يف موضوع
التعليم.
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هناك رؤية أكرث إيجابي ًة يف ال ُحكم الف ّعال بينام التعامل مع املسائل
االجتامع ّية واالقتصاديّة والبيئ ّية واإلمنائ ّية تتقلّب ما دون املستوى
املتوسط أو ما يقارب املستوى امل ُعتدل .يايت تقييم الغري مقييمني
(الزوار) اعىل بقليل.
يف سبيل اكتساب ميزة تنافس ّية عىل باقي األسواق واجتذاب الزائرين
واملستثمرين واملواهب يجب عىل هذا املكان أن يُحقق الرمزيّة التي
تتأرجح بني اإليجايب واإليجايب جدا ً .دون هذه الصورة ،هناك خوف من
مم
انخفاض عدد الزيارات واالستثامرات وتحولها إىل امل ُ ُدن امل ُنافسة ّ
يتسبب بفقدان حيويتها وضعفها .نتج عن هذا االستطالع أنه يجب
عىل مدينة "الرنكا" أن تبحث عن قدراتها التنافسيّة يف ما يخص هويّتها
وبيئتها الحاليّة كام ينبغي عليها أن تبحث عن احتامالت تنموية من
املمكن أن ال تكون ُمم ّيزة يف الوقت الراهن.
ويف الوقت عينه  ،يف ما يتعلق بالقطاع السياحي فالز ّوار يبحثون عن
تجارب يكمن فيها التَميّز ،التف ُّرد ،األصالة ،التجدد والقدرة عىل جذب
اهتاممهم .ت ُشكّل هذه العنارص مجموعة من االنطباعات التي تنشأ
الخاصة .إن املدينة بحاجة إىل اسرتاتيج ّية تنمية تبدأُ
من هويّة املكان
ّ
بالتحسني من الداخل لتنمو وتزدهر .تتطلب هذه العملية من مدينة
"الرنكا"تحقيق التجديد ،اجتذاب الز ّوار  ،الباحثني واملوهوبني.

دراسة لتقييم التنمية االقتصاديّة
املُستدامة يف مدينة "الرنكا"
أجرت مدينة ”الرنكا“ دراس ًة لتحديد االيجابيات والسلبيات االقتصاديّة
واالجتامع ّية التي تتميز بها املدينة .ا ُستخدمت طريقتني للتوضيح
واملناقشة وهام "تحليل قاعدة الصادرات" و"تحليل التح ّوالت واملشاركة".
ت ّم خالله تقديم كافّة املعلومات واملعطيات لـمدينة "الرنكا" عىل شكل
املحل واالقتصاد
روسوم بيان ٍي ّة يف سبيل عرض االختالفات بني االقتصاد ّ
العاملي لـلجزيرة.
تم تقييم اقتصاد مدينة "الرنكا" ،مع األخذ بال ُحسبان القطاعات
االقتصادية الواحد والعرشين قطاعاً اقتصاديّاً التي قامت دائرة
اإلحصائ ّيات يف مدينة "قربص" باالعرتاف بهم:
القطاع االقتصادي
 .01الزراعة ِ
والح َراجة وصيد األسامك.
 . 02التعدين ومقالع األحجار.
 .03التصنيع.
 . 04الكهرباء والغاز والبخار ولوازم تكييف الهواء.
 . 05إمدادات املياه والرصف الص ّحي وإدارة النفايات.
 . 06البناء.
 . 07تجارة ال ُجملة واملف ّرق.
 . 08التخزين والنقل.
 . 09أنشطة خدمة اإلطعام واإلقامة.
 . 10االتصاالت واملعلومات.
 . 11الفعاليّات املاليّة والتأمني.
 . 12أنشطة العقارات.
 . 13النشاطات التقنية والعلميّة املهنيّة.
 . 14أنشطة خدمات الدعم واإلدارة.
 . 15الدفاع واإلدارة العا ّمة.
 . 16التعليم.
 . 17ص ّحة اإلنسان وأنشطة العمل االجتامعي.
 . 18الفنون والرتفيه واالستجامم.
 . 19نشاطات الخدمات األخرى.
 . 20أنشطة العائالت.
 . 21فعاليّات املنظّامت الخارجية.

تعترب املح ّرك الرئييس للسوق املحيل نظريّاً .فعىل سبيل املثال ،إن الخط
رقم ".10قطاع االتصاالت واملعلومات"— هو قطاع استرياد تقليدي.
والخط رقم." 4قطاع الكهرباء والغاز والبخار ولوازم تكييف الهواء"—
وأيضاً رقم ".8قطّاع التخزين والنقل"— هي قطّاعات تصدير تقليديّة.
وهناك جزء مهم آخر لـنموذج قاعدة تحليل الصادرات وهو مقياس
ُمضاعفة ال َعاملة يف قسم التصدير .إذ يقوم مبضاعفة لل َعاملة بحساب
ِف َرص العمل الناشئة يف القطاعات املحل ّية الغري أساس ّية وحساب زيادة
ف َرص العمل يف القطاعات الرئيسيّة بالنسبة لـلوظيفة الواحدة .وهذا
ُتغي ُمهم ج ّدا ً من أجل مكافحة البطالة من قبل الحكومة
العنرص امل ّ
املحل ّية وبتقسيم مواردها املحدودة يف قطاعات التصدير بالشكل
الصحيح .فعىل سبيل املثال ،يف الخط رقم" 3التصنيع"— يف العام 2010
تم إيجاد قُرابة عرشة فُ َرص عملٍ إذا ما كان العامل موظّفاً يف قطاع
التصدير هذا .إن كل من القطّاعات رقم "8قطاع التخزين والنقل"
(النقل) ورقم ".4الكهرباء والغاز والبخار ولوازم تكييف الهواء" (الطاقة)
عىل وجه الخصوص ،ذات أهم ّية بسبب ارتفاع ُمضاعف للعاملة يف
األعوام  .2013-2010وبامل ُقابل ،ان ُمضاعفة ال َعاملة قد تراجع بشكلٍ
حاد يف قطاعات التصدير األخرى .لذلك ،فإن ُمضاعفة ال َعاملة ذا أهميّة
لـلحكومة املحل ّية ،إلمكانه املساعدة عىل وضع اسرتاتيج ّية لـلتنمية
االقتصاديّة املحل ّية.
إذ يك ُم ُن ال َه َدف من تحليل "التح ّوالت واملشاركة" يف اإلشارة إىل مع ّدل
النمو النسبي للصناعات يف املنطقة بامل ُقارنة مع التو ّجهات الوطن ّية
الصناعي.واالهتامم باهم املتغريات " :النمو
وتحديد مستوى التنويع
ّ
الوطني" و"امل ُشاركة التنافسيّة".
تغي النمو الوطني " "NGلِـحساب ُمع ّدل منو الصناعة
ويتم استخدام ُم ّ
املحل ّية باملقارنة مع ُمجمل االقتصاد الوطني.اما "امل ُشاركة التنافس ّية"
فهي أكرث الحسابات أهميّة ألنها العنرص الوحيد الذي من امل ُمكن أن
يتأثر بشكل ُمبارش بِـمن يَضع السياسة املحليّة .ميكن تحديد حسابات
حصة السوق أو
يل بانتقاء ّ
"امل ُشاركة التنافس ّية" إذا ما قام االقتصاد املح ّ
عدم انتقائها من صناعة مع ّينة باملقارنة مع االقتصاد الوطني .ولكن بعد
ُتغيين ،من املهم ُمالحظة قطاعني أظهرا اتجاها مبُضاعفة
تحليل هذين امل ّ
ال َعاملة واكتسبا ميزة تنافسيّة .هذين القطاعني هام الطاقة والنقل.

قامت العمل ّية بالرتكيز عىل تحليل البيانات من األعوام
 2014 - 2007بهدف خلق مناذج ألجل قاعدة"تحليل الصادرات"و"تحليل
التح ّوالت واملشاركة.

ويف ِ
الختام ،لقد ت ّم استخدام مناذج "قاعدة التصدير" ،و"التح ّوالت
واملشاركة" يف تحديد املوضع االسرتاتيجي لالقتصاد يف مدينة "الرنكا"..
ت ُشري النتائج إىل النمو التصاعدي يف قطاع الطاقة والنقل. .لذل يجب
عىل الحكومة املحل ّية أن تقوم بحامية قطاعات التصدير هذه ،املسؤولة
كلياً عن تدفّق السيولة لـمدينة "الرنكا" .واال سوف يؤدي اهاملها اىل
السامح لقطاعات التصدير بفقدان ميزتها النسبيّة وإىل ارتفاع نسبة
يل.
البطالة وانخفاض الناتج املح ّ

َس َمح منوذج قاعدة تحليل الصادرات لـلباحثني بـتصنيف الصناعة يف
املحل تبعاً ألنشطة االسترياد والتصدير التجاريّة .كام قامت
االقتصاد ّ
بالرتكيز بشكل خاص عىل الصادرات االقتصادية ،ألن أنشطة التصدير

من خالل تعزيز قطاعات الطاقة والنقل بالشكل السليم ،سينخفض
املحلُ ،منذ ان اثبت ان
ُمع ّدل البطالة بشكلٍ كبري يف قطاع االقتصاد ّ
هذه القطاعات تشكل اساس اقتصاد الرنكا.
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5

إنشاء شبكة
مرشوع
USUDS

مراكز نقل املعرفة
الهدف الثاين :إنشاء شبكة من املدن
املهتمة بتنفيذ وتنمية اسرتاتيجيات
التنمية الحرضية املستدامة يف منطقة
البحر األبيض املتوسط.
قام مرشوع  USUDSبإنشاء شبكة من املدن املهتمة بتنفيذ وتنمية
اسرتاتيجيات التنمية الحرضية املستدامة التي ستكون من خالل هذا
املرشوع واحدة من خطوط العمل الرئيسية لشبكة املدن املتوسطيّة.
كان نقل املعرفة عنرصا ً وهدفاً مهامً لهذا املرشوع اضافة لعدة
أدوات تم تزويده بها لنرش مفهوم التخطيط االسرتاتيجي الحرضي:
منها تطوير األدوات املنهجية املستخدمة يف وضع وتنفيذ الخطط
االسرتاتيجية وتعزيز تبادل الخربات بني املدن التي تقوم بوضع أو تنفيذ
االسرتاتيجيات.
ويف سبيل تحقيق هذا الهدف وإنشاء شبكة املدن هذه ،بارش مرشوع
 USUDSمببادرتني أساسيتني عىل أرض الواقع :أوالً إنشاء ثالثة مراكز
لنقل املعرفة ""KTCsوثانياً منصة عمل إلكرتونية .www.usuds.org
يف ما ييل عرض نتائج عملية نقل املعرفة.
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كل من املدن
قام مرشوع  USUDSبإنشاء ثالثة مراكز لنقل املعرفة يف ٍّ
التالية :مدينة مالقة "يف إسبانيا"،اتحاد بلديات الفيحاء "يف لبنان"ومدينة
صفاقس "يف تونس".لقد طورت هذه املدن اسرتاتيجية التنمية الحرضية
واصبح لديها خلفية من املعلومات الراسخة وخربات يف التخطيط
االسرتاتيجي يف منطقة البحر األبيض املتوسط.
ان مهمة هذه املدن من خالل هذا املرشوع يتمحور يف تعميم ونرش
"التفكري الحرضي االسرتاتيجي" يف املنطقة ودعم عمليات التنفيذ من
خالل تحديد أفضل املامرسات املتممة للمنهجية املتبعة يف التنمية
الحرضية املستدامة .وبهذا ،يصبح بإمكان باقي املدن التعلم من خرباتها
الشخصية من خالل مشاركة وتبادل الخربات إىل جانب القيام مبهامت
وندوات لتقديم الدعم التقني.

كان عمل مراكز نقل املعرفة الثالثة قاعدة
اساسية يف تنفيذ وتطوير شبكة عمل بني املدن مام
جعلها اساس متني .

يعمل مركز نقل املعرفة يف مدينة مالقة الذي يتمركز يف مؤسسة
"سيدس" بشكل واضح وملموس عىل تطوير مناهج التخطيط
االسرتاتيجي املدين بشكل خاص ،عىل الحث عىل االبتكار واإلبداع وعىل
تزويد مدن منطقة البحر األبيض املتوسط باألدوات الالزمة لتطوير
اسرتاتيجياتهم .تجلّت مهمة مركز نقل املعرفة يف مدينة مالقة يف
فهم  ،تحليل وتعميم منهجيات وأدوات ومامرسات عمليات التخطيط
االسرتاتيجي يف منطقة البحر املتوسط .تم استخدام ثالث وسائل مختلفة
بغية تحقيق ذلك منها :تسهيل النقاشات املنهجية ضمن منصة عمل
مرشوع  ،USUDSالتعريف أيضاً باملامرسات الجيدة يف التنمية
الحرضية وتحديد مجموعة األدوات لتسهيل عملية التخطيط االسرتاتيجي
الحرضي .اضافة اىل ذلك ،توىل مركز نقل املعرفة يف مالقة مهمة التنسيق
ما بني مراكز نقل املعرفة يف صفاقس واتحاد بلديات الفيحاء مع األخذ
بعني االعتبار التعريف بأفضل املامرسات واملشاركة يف تدريب ال ِف َرق
املحليّة لكل من املدن التالية :سوسة وصيدا والرنكا بالتزامن مع تنفيذ
االسرتاتيجيات الحرضية.
قام مركز نقل املعرفة التابع ملدينة صفاقس املتواجد يف بلدية صفاقس
أسايس يف املرشوع عىل املستوى اإلقليمي كمركز نقل املعرفة يف
بدو ٍر
ٍّ
املغرب وركّز بشكلٍ رئييس عىل نرش اسرتاتيجيات التنمية الحرضية
لجميع املدن املهتمة يف تنفيذ االسرتاتيجيات الخاصة بهم .وقد تم
بالفعل هذا النرش من خالل .إنجاز بعض املهام يف تلك املدن املهتمة.
وتنظيم ندوات للنرش والتوعية .رافق ذلك إعداد وتنفيذ اسرتاتيجية
التنمية الحرضية التابعة ملدينة سوسة وذلك من خالل مهامت ودعم
فريق من الخرباء املحليني الخاصة باملرشوع ومشاركة يف جلسات تدريبية
للفريق املحيل عىل االسرتاتيجية املتبعة يف مدينة سوسة .كام ساهمت
ايضاً يف تحديد أفضل املامرسات يف مجال التنمية الحرضية.
من ناحية أخرى ،فإن مركز نقل املعرفة التابع للفيحاء واملتواجد يف
اتحاد بلديات الفيحاء هو املسؤول عن تعميم التخطيط االسرتاتيجي
الحرضي يف الرشق األوسط والتوعية بشأنه .شارك املركز يف نشاطات
املرشوع املختلفة منها :الدعم املنهجي لل ِف َرق املحلية ملدينتي صيدا
والرنكا يف إعداد اسرتاتيجية التنمية الحرضية الخاصة بها  ،املشاركة
يف تدريب الفريق التقني عىل التخطيط االسرتاتيجي الحرضي ملدينتي
صيدا والرنكا ،واملساهمة يف تحديد مشاريع منطقة الرشق األوسط ،التي
من شأنها أن تندرج ضمن أفضل املامرسات بهدف إثراء منصة مرشوع
 USUDSوتنظيم وترويج االنشطة يف منطقة الرشق األوسط من خالل
الندوات واملهامت املوجهة إىل مدن لبنان وباقي دول الرشق األوسط.
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املنهجيات واألدوات
وأفضل املامرسات
اصبح مركز مدينة مالقة لنقل املعرفة مسؤوالً عن تنفيذ االنشطة
لفهم ،تحليل ،تحسني وترويج منهجيات وأدوات ومامرسات التخطيط
االسرتاتيجي يف منطقة البحر األبيض املتوسط ،التي تستند عىل العمل
التشاريك بني مراكز نقل املعرفة الثالثة ضمن إطار تنسيق مؤسسة
"سيدس" املرتكزة عىل النقاط التالية:
• تسهيل املناقشات املنهجية باالشرتاك مع خرباء خارجيني يف التخطيط
االسرتاتيجي الحرضي.
• إيجاد مجموعة من الوسائل واألدوات إلعداد عمليات التخطيط
االسرتاتيجي وتنفيذها بنجاح.
• تحديد أفضل املامرسات والحاالت ذات األهمية يف التنمية الحرضية
املستدامة يف منطقة البحر األبيض املتوسط.

تسهيل املناقشات املنهجية
ومجموعات العمل حول املنهجية
تم وضع اسرتاتيجية التنمية يف املدينة " "CDSبعد اتخاذ العديد من
اإلجراءات الف ّعالة ،وبفضل الخرب ٍ
ات السابقة للمدن األخرى أضحى
التفكري االسرتاتيجي الحرضي يف منطقة البحر األبيض املتوسط أكرث تطورا ً
وإمنا ًء من غريه نتيجة املناقشات التي برزت سابقاً يف مبادرات مشابهة.
وبغية امليض قُ ُدماً باالعتبارات املنهجية يف التخطيط االسرتاتيجي الحرضي
تواصل مركز نقل املعرفة يف مدينة مالقة مع مجموعة من الخرباء يف
التنمية الحرضية املستدامة واسرتاتيجيات التامسك االجتامعي حيث
قاموا معاً بإنشاء مجموعات عمل لتسهيل تبادل املعلومات وأفضل
املامرسات والعمل عىل تطوير منهجيات جديدة.
تم إنشاء أربع مجموعات موضوعية تعرب عن موضوع املرشوع ووضعت
مجموعات العمل قيد التباحث عرب مناقشات عىل شبكة التواصل
االجتامعي "فيس بوك التي تجري عىل املنصة االلكرتونية الخاص مبرشوع
 USUDSيف شبكة اإلنرتنت إضاف ًة إىل املناقشات التي جرت يف ِو َرش
العمل املنهجية التي تخلّلت الندوات امل َنظَّمة أثناء املرشوع.
صنفت املجموعات املوضوعية كالتايل:
 .1اإلبداع املنهجي املستمر يف عمليات التشخيص االسرتاتيجي
تم التز ّود بأدوات وطُ ُرق جديدة إلجراء تشخيص متكامل للمدينة
وتطبيقها يف العديد من املدن . .يتضمن هذا تطبيق التقنيّات الحديثة
"كـأنظمة املعلومات الجغرافية" وشبكات التواصل االجتامعي يف دعم
الوسائل الجديدة لتنفيذ هذه املهمة للحصول عىل معلومات عن املدن
وسكانها.
ويكمن الهدف من هذه املجموعة يف تحديد وتقييم تلك األدوات
والطُ ُرق الجديدة التي أثبتت فائدتها بجدارة يف تحليل األوضاع الداخلية
والخارجية للمدن مبا يف ذلك تجميع املعلومات وتقنيات املعالجة أو
الخيارات املتاحة عند نقص أحد املعطيات.
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 .2األدوات واإلبداعات يف املشاركة وتوافق اآلراء
يكمن الهدف خلف هذه املجموعة تحليل كيف تجري املشاركة ،
التوافق باآلراء وحل النزاعات يف املدينة بطريقة متطورة.
تعترب افضل املامرسات املشاريع التي تتضمن مشاركة املجتمع واملواطنني
مع السلطات املعنية .حيث يتم إيجاد خالله العديد من الوسائل
وتطبيق العديد من االهتاممات يف سبيل الحصول عىل مشاركة مختلف
املجموعات يف عمليات التخطيط .ان إدراج مفاهيم مثل توافق اآلراء
والحكم الذيك يسمح بإعادة النظر يف هيكلة االساليب التقليدية يف
املشاركة يف عملية التخطيط.
 .3األدوات واإلبداعات يف تنفيذ ومراقبة وتقييم املشاريع والخطط
االسرتاتيجية
إن مراقبة وتقييم الخطط هو أحد الجوانب أو املراحل األقل من ّوا ً وذو
التأثري األكرب عىل عمليات التخطيط االسرتاتيجي وتحديدا ً ألنه عند
تنفيذ املهامت فإنها تخرج عن اإلمكانيات املتاحة وتقع خارج سلطة
مكتب التخطيط االسرتاتيجي .لذلك ته ُدف هذه املجموعة اىل تحديد
وتقييم مختلف األدوات ملراقبة وتقييم اسرتاتيجيات التنمية الحرضية
(كاملؤرشات وبطاقات التقييم والطرق االقتصادية وتطلعات املواطنني)...
بنا ًء عىل متييز خصائص عملية تنفيذ املشاريع والخطط االسرتاتيجية.
 .4تصميم وإدارة املشاريع االسرتاتيجية
فيام مىض كان يتم قياس أهداف عمليات التخطيط االسرتاتيجي بشكل
تقليدي عىل املدى املتوسط والبعيد .لكن اليوم ،هناك اتجاه متزايد مييل
لدعم املشاريع االسرتاتيجية وتصوره عىل أنه مرشوعاً قصري األمد ذو
رؤية اسرتاتيجية وشاملة يضم جميع الرشكاء املعنيني .من هنا اهمية يف
تسليط الضوء عىل عمليات التخطيط االسرتاتيجي يف هذه املجموعة يتم
خالله تحديد أنواع املشاريع فيها .قمنا هنا بتحليل األدوات املختلفة
إلدارة املرشوع وكيفية بناء مشاريع واسعة النطاق ومتعددة املستويات
والقطاعات.
قد أُدرِجت نتائج املناقشات التي أجريت يف إطار مرشوع  USUDSيف
نرش كتاب بعنوان "املنهجية ،وأفضل املامرسات يف التخطيط االسرتاتيجي
الحرضي يف مدن منطقة البحر األبيض املتوسط" التي قام بنرشها مركز
نقل املعرفة يف مدينة مالقة .يتضمن هذا الكتاب مقاالً عن نتائج عمل
املركز باإلضافة ألحد عرش مقال من خرباء مختلفني.
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تحديد أفضل املامرسات
إن أحد أفضل الطرق لتعلم كيفية مقاربة عملية التخطيط االسرتاتيجي
أو إدارة املشاريع االسرتاتيجية ،هي أن تحذو مسار اآلخرين .ركز مرشوع
 USUDSعىل تحديد أفضل املامرسات لتنفيذ املشاريع يف سبيل تعزيز
نُ ُهج التعليم الفردية ما بني األقران  .P2Pوتكون أفضل املامرسات يف
اإلجراء الذي يتم تنفيذه بكفاءة يف إدارة املوارد املتوفرة ومعايري الحكم
السليم يف وضعها وتنميتها .فهو يساهم بشكل كبري يف تحسني ظروف
املعيشة والتنمية ضمن سياقٍ محدد كام هو متوقع كام يُس ِف َر األم ُر يف
ظروف مامثلة عن نتائج مشابهة.
تم القيام مبقارنة مرجعية حول تصنيف املامرسات الجيدة ومنهجية
املعايري يف تحديد املامرسات الجيدة والحاالت ذات األهمية تحت إرشاف
مركز نقل املعرفة يف مدينة مالقة .حيث تم االتفاق عىل هذه اإلجراءات
واملعايري مع باقي مراكز نقل املعرفة والخرباء ،واستخدامها لتحليل
القيمة املضافة لكل حالة من الحاالت ليكون باإلمكان اإلقرار إن كانت
هذه الحالة من بني أفضل املامرسات أم من بني الحاالت ذات األهمية.
إن أفضل املامرسات هي التي:
• لها تأثري واضح وملموس عىل تحسني حياة الناس من حيث النوعية.
• تكون نتاج عمل جامعي ف ّعال بني مختلف قطاعات املجتمع؛ العام،
الخاص واملدين أيضاً.
• تجمع ما بني االستدامة البيئية واالقتصادية والثقافية واالجتامعية.
• ميكن تكييفها بغية تكرارها يف حاالت مامثلة.
تتبدى أفضل املامرسات يف تحقيق األهداف األساسية التالية ملرشوع
:USUDS
• تحسني أداء املشاريع الحرضية.
• زيادة اإلحساس باملسؤولية حول وضع الخطط واملشاريع عىل جميع
األصعدة وزيادة وعي عامة الناس حول الحلول املمكنة للمشاكل البيئية
واالقتصادية واالجتامعية.
• مشاركة ونقل املعرفة والخربة من خالل التعلم من الخرباء ومن النظام
الشبيك.

وبنا ًء عىل هذا التحليل ،فإن املعايري التي يستخدمها مرشوع  USUDSيف تحديد أفضل املامرسات هي:

املعايري

القضايا األساسية

اإلبداع
قد ينشأ نتيجة تشكيك أو تغيري يف محاور االهتاممات التقليدية لنشاط
ما أو ألنه أثار الخربات النموذجية املسته َدفَة يف حل املشكالت يف حاالت
وجوانب مختلفة .قد يشري اإلبداع هنا إىل مشكلة  ،طريقة او حتى قرا ٍر
ما .ليس بالرضورة أن يكون ابتكارا ً ضمن نطاق تطبيقه.

 .1يف أي من العوامل ادى فيه االبتكار الرتكيز عىل املشكلة  ،اإلجراء أو
القرار؟
 .2ما هي الخربات السابقة التي ادت اىل اإلبداع؟
 .3ما هي التقنيات الحديثة التي تم تطبيقها؟
 .4ما هي املنهجيات  ،األنظمة  ،الترشيعات الجديدة... ،الخ .التي تم
إيجادها؟

االسرتاتيجية
ٍ
أهداف معينة.
تحديد مسارات العمل التي تؤدي إلحراز تقدُّمٍ يف إنجاز
ال يجب تتعلق هذه االسرتاتيجيات واملسارات باألهداف وحدها فقط،
بل يجب أن تركز عىل االنشطة ،النتائج املتوقعة و ظروف العمالء
املعنيني باألمر وبيئتهم.

 .1ماذا كانت أهداف املرشوع؟ وهل كانت قابلة للقياس والتعداد؟
 .2ما هي االسرتاتيجيات الهادفة إىل تحقيق األهداف املنشودة؟
 .3هل قام جميع العمالء املعن ّيني باملرشوع باملشاركة يف تحديد
االسرتاتيجيات؟

التعاون
الهدف من مشاركة جميع الفرقاء املعنيّني باملرشوع هو :التعاون بني
القطاعني "العام  -الخاص" و"العام – العام" :ترتسخ بذلك الكفاءات
واملسؤوليات.

 .1من هم رشكاء املرشوع؟
 .2ما التوزيع العام للمسؤوليات بني األطراف املعنيّة؟
 .3كيف قام املستفيدون باملشاركة؟

األثر
تتطبيق تغيريات ملحوظة ،ملموسة وإيجابية ضمن نطاق عمل
املرشوع.

 .1ما هي التغيريات االيجابية التي طرأت عىل املستفيدين؟
 .2ما هي التغيريات االيجابية التي متت مالحظتها يف املجتمع؟
 .3ما التغيريات التي طرحها املرشوع فيام يتعلق باألنظمة والترشيعات،...
والتي طُ ّبقت ضمن نطاق املرشوع؟
 .4هل أدى املرشوع إىل أي تغيري يف املنهجية املتبعة؟

التقييم والفعالية
إنشاء نظام من شأنه أن يتيح املجال ملراقبة وتقييم اإلجراءات السارية
املفعول ومدى االلتزام باألهداف املوضوعة .إذ تُظهر املبادرة أو الفعل
تحقيق األهداف من خالل تقييم وتسجيل نتائجه.

 .1ماهي نتائج املرشوع مقارنة مع األهداف املوضوعة؟
 .2هل تم تصميم أو استخدام أي نظام قياس ومراقبة وتقييم للمرشوع؟
 .3ما هي املؤرشات املستخدمة لرصد األهداف؟

االستدامة
ان الخربات عربت وخططت عىل مرور الزمن ليك تستمر وذلك يف فيام
يتعلق بتعزيز اشكال العالقة واإلجراءات التي تؤثر عىل كافة العمالء
مع األخذ بعني االعتبار تحليل فعالية نسب التكاليف واألرباح املعنية
بعملية االستدامة يف املستقبل.

 .1ماهي اإلجراءات التي استدامت مع مرور الوقت؟
 .2كيف سيتم متويل املرشوع ونتائجه يف املستقبل؟
 .3ما هي العوامل التي ستتدخل يف التشغيل والصيانة؟

نقل القدرات
القدرة عىل أن تكون دليالً أو أمنوذجاً يف سبيل تطبيق الخربات ضمن
سياقات ونطاقات مشابهة.

 .1هل تم تطبيق هذا اإلجراء ضمن مكان أو نطاق عمل آخر؟
 .2هل هناك احتامل استخدام أي جهات أو برامج أخرى لهذه املامرسة؟
 .3هل هناك أي عائق مينع عملية نقلها؟
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منهجية ونرش
االنشطة
إن أفضل املامرسات التي تم تحديدها أثناء مرشوع  ،USUDSهي
مبادرات من عدة بلدان من البحر األبيض املتوسط مثل لبنان وتونس
وإسبانيا وإيطاليا واليونان واملغرب واألردن .واضافة اىل ذلك ،فإن
ثالثة من مراكز نقل املعرفة حللت عرشين مرشوعاً إضاف ّياً ،كان قد تم
اعتبارهم حاالت ذات أهمية ليتم دراستهم بعمق.

تنظيم ندوات يف إطار مرشوع USUDS

إنشاء مجموعة الوسائل واألدوات
كان مركز نقل املعرفة التابع ملدينة مالقة مسؤوالً عن تحديد "مجموعة
األدوات" ،الذي يحتوي عىل العديد من املنهجيات واألدوات التي قد
تلزم يف تصميم وتقييم الخطة االسرتاتيجية وتنفيذها .وتستمد املعلومات
من تحليل عدة خطط اسرتاتيجية يف منطقة البحر األبيض املتوسط ،مبا
فيه الجامعات والجهات الخاصة ذات الخربة يف هذا املجال.
وقد تم هيكلة األدوات التي تم تحديدها وفقاً للمراحل الثالث يف الخطة
االسرتاتيجية ،كـعملية التشخيص ،عملية املراقبة ،التنفيذ وعملية التقييم.
كان من املتوقع مواجهة عائق ما يف اإلعالن ويف االتصاالت الذي يشكل
عنرصا ً رئيس ّياً يف عملية التخطيط الكامل.
تم تزويد كل أداة بالعنارص التالية :مرحلة الخطة االسرتاتيجية التي ميكن
استخدامها ،املشاركني املعنيني ،الهدف من استخدام هذه األداة ووصف
مخترص لها .باملحصلة تم تحديد اثنان وعرشين أداة خالل مرشوع
USUDSتم رفعها إىل منصة املرشوع.

 .1الندوة األوىل يف املنهجية تحت إرشاف مركز نقل املعرفة يف مالقة
تم اطالق مركز نقل املعرفة يف مدينة مالقة "إسبانيا" يف الثاين والعرشين
والثالث والعرشين من آذار/مارس من العام  ،2012شارك يف حفل
االطالق ثالث عرش من خرباء منطقة البحر األبيض املتوسط يف التخطيط
االسرتاتيجي وممثلني عن لبنان وتركيا وتونس وإيطاليا.
ركز املؤمترحول الجوانب املنهجية وتجلّت النتيجة الرئيسية تحديد
وتوافق اآلراء عىل القضايا األساسية من وجهة نظ ٍر املنهجية ،وخربات
التخطيط الحرضي االسرتاتيجي ووضعها ح ّيز التنفيذ يف منطقة البحر
األبيض املتوسط .هذا وقد حدد املشاركون الجوانب املنهجية التي ينبغي
مواصلة استطالعها خالل املرشوع ،مثل:
• االبتكار املنهجي املتواصل يف عمليات التشخيص االسرتاتيجي.
• األدوات واالبتكار يف املشاركة وتوافق اآلراء.
• األدوات واالبتكار يف عملية تنفيذ ،مراقبة ،تقييم املشاريع والخطط
االسرتاتيجية.
• تصميم وإدارة املشاريع االسرتاتيجية.
حرض املؤمتر خمس وستون عضوا ً من مختلف املنظامت واملؤسسات،
مثل " ،"RADEUT"،"SOPDEجامعة مدينة مالقة  ،بلدية مالقة
" ،"OMAUمؤسسة " ،"MADECAمحافظة مدينة مالقة  ،منظمة
املحللني االقتصاديني يف األندلس وغريهم ،كام وحرض ممثلون عن
مختلف املدن والبلديات مثل "أنتيكريا" و"رينكون دي ال بيكتوريا"
و"أالورين دي ال تو ّري".
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 .2املؤمتر األوىل بإرشاف مركز نقل املعرفة يف صفاقس:
ترويج اسرتاتيجيات التنمية الحرضية

 .3املؤمتر الثاين بإرشاف مركز نقل املعرفة يف مالقة :املنهجية وأفضل
مامرسات التخطيط االسرتاتيجي الحرضي

عقد مؤمتر"تعميم اسرتاتيجيات التنمية الحرضية" يف الثاين والثالث من
شهر متوز/يوليو من العام  2013يف صفاقس.

عقدت مدينة سوسة يف تونس يف العارش والحادي عرش من شهر
نيسان /إبريل من العام  2014اجتامعاً ضم خرباء مرشوع USUDS
ومدناً من شبكة املدن املتوسطيّة .تم الرتكيز فيه عىل مناقشة املنهجيات
واالسرتاتيجيات وأفضل مامرسات التخطيط االسرتاتيجي الحرضي.

تم خالله التعريف عن املدن املشاركة يف مرشوع  ، USUDSشبكة
العمل والتعريف بأهداف مراكز نقل املعرفة .حرض املؤمتر حوايل
تسعون من املمثلني عن مدن منطقة البحر األبيض املتوسط:
برشلونة ،مالقة (إسبانيا) ,صيدا ،الفيحاء (لبنان) ,الرنكا (قربص)
,شيشوان ،تطوان ،الرباط ،طنجة ،أغادير (املغرب) ,زاوية ،طرابلس
(ليبيا) ,الخروب (الجزائر) ,جربة ،قابس ،املهدية ،املنستري ،سوسة ،تونس،
سيدي بوزيد ،القريوان ،بنزرت ،نابل (تونس).
تضمن املؤمتر التي استمر عىل مدى يومان ورش عمل منهجية كان قد
نظمها ُمسبقاً مركز نقل املعرفة يف مدينة مالقة حول املجموعات األربعة
املوضوعية التي حددها املرشوع في َم َسبَق .كام شارك سبعة من الخرباء
وأكرث من عرشين ممثالً عن البلديات يف ورش العمل من أجل تعزيز
النقاشات املنهجية.

تضمن املؤمتر قسمني مختلفني:
• املشاكل والحلول املنهجية التي اعتمدتها الخطط االسرتاتيجية الجديدة
كل من صيدا والرنكا وسوسة.
يف ٍّ
• استنتاجات الخرباء حول القضايا املنهجية الرئيسية األربعة التي تم
تحليلها أثناء املرشوع.
تم طرح بشكل واضح وملموس اسرتاتيجيات املدن الثالث وحاالتها
املختلفة يف مرشوع  . USUDSكام طرح التحديات املنهجية التي متت
مواجهتها أثناء إعداد اسرتاتيجية التنمية الحرضية الخاصة بكل من
املدن الثالث .ق ّدم الخرباء بعض املالحظات النظرية يف مرحلة التشخيص
االسرتاتيجي ويف مرحلة املشاركة بنا ًء عىل املجموعات األربعة املنهجية
املحددة؛ إذ تم ذكر الدوافع يف هذه املالحظات ،مراقبة وتقييم الخطط
االسرتاتيجية وإدارة املرشوع وأدوات تحقيق التحول املدين .تم اِتْباع ذلك
بورش عمل ناقش فيها املشاركني القيود واإلبتكارات حول هذه املراحل
من "التخطيط االسرتاتيجي الحرضي".
هذا وحرض املؤمتر عرش ًة من الخرباء وسبع ًة وثالثني من ممثيل البلديات
باإلضافة لعدد من أعضاء املنظامت واملؤسسات مثل جامعة مدينة
سوسة  ،منظمة املدن املتوسطيّة  ،جامعة مدينة "خاين"  ،دائرة مصلحة
الرضائب يف ميالن  ،ممثلون عن " "EQUوغريها .باإلضافة إىل ممثلني
من بلديات ومدن مختلفة :سوسة  /صفاقس  /إزمري  /الرنكا  /تطوان /
برشلونة  /الفيحاء  /صيدا  /قفصة  /قابس  /تونس ....
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 .4املؤمتر األول للرتويج تحت إرشاف مركز نقل املعرفة يف
اتحاد بلديات الفيحاء :اسرتاتيجيات التنمية الحرضية املستدامة
يف دول املرشق

 .5املؤمتر الثاين للرتويج تحت إرشاف مركز نقل املعرفة ف
ي مالقة :التخطيط االسرتاتيجي الحرضي يف املغرب وطُ ُرق التمويل
األوروبية الجديدة

نظّم مركز نقل املعرفة التابع التحاد بلديات الفيحاء يف السادس
والعرشين من شهر حزيران/يونيومن العام  2014مؤمتر حول نرش
االسرتاتيجيات يف مدن لبنان وباقي دول املرشق.

نظمت مؤسسة "سيدس" يف الخامس عرش من شهر أيلول/سبتمربمن
العام  2014النشاط النهايئ ملرشوع "املؤمتر الثاين يف الرتويج ملدن
املغرب" .حيث تم الرتكيز يف هذا املؤمتر حول تعزيز التخطيط
االسرتاتيجي الحرضي كـأداة للتنمية املستدامة يف بلدان جنوب البحر
األبيض املتوسط وتنفيذ املشاريع االسرتاتيجية عرب شبكات متويل محتملة
للمرشوع  ،وقد شارك يف املؤمتر ممثلون عن املغرب ،تونس ،الجزائر،
الربتغال وإسبانيا.

تم الرتكيز يف املؤمتر عىل تحديد التحديات املستقبلية للتخطيط
االسرتاتيجي يف املدينة وعىل دعم أدوات التنمية لـ"اسرتاتيجيات التنمية
الحرضية" يف منطقة الرشق األوسط .التي تم اقرتاحها ووضعها يف إطار
مرشوع  .USUDSباإلضافة إىل التأكيد عىل مرحلة تنفيذ االسرتاتيجية
وعىل إنشاء رشاكات مابني القطاعني العام والخاص من أجل تنفيذ
املشاريع االسرتاتيجية .تم خالل هذه املؤمتر توضيح أهمية أدوات
املراقبة والتقييم املالمئة .تم ايضاً عرض دور مكاتب التنمية املحلية يف
تنفيذ االسرتاتيجية كعنارص مهمة ميكنها أن تساعد عىل املتابعة والتنفيذ
الصحيحني للخطة االسرتاتيجية .يضاف إىل ذلك ،اكتشاف فرص التعاون
الالمركزي يف سبيل متويل املشاريع االسرتاتيجية.
حرض املؤمتر مئة واثنان وعرشون مشاركاً من مختلف املنظامت
والبلديات اللبنانية .باإلضافة إىل ممثيل بلديات مثانية عرش مدينة تتوزع
عىل ستة دو ٍل مختلفة "إسبانيا  ،تركيا  ،األردن  ،لبنان  ،قربص ومرص".
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مهامت تعزيز التخطيط االسرتاتيجي
الحرضي بإرشاف مراكز نقل املعرفة
التابعة ملرشوع USUDS
كانت إحدى انشطة مراكز نقل املعرفة القيام مبهامت يف املدن املهتمة
بالتخطيط االسرتاتيجي الحرضي يف سبيل توفري املزيد من املعلومات
وتقديم املساعدة التقنية.
يف ما يخص مركز نقل املعرفة يف مدينة صفاقس تم القيام مبجموعة
من االتصاالت الشخصية مع اإلدارة العامة للسلطات املحلية واتحاد
البلديات يف تونس لعرض املرشوع وأهدافه وإيجاد الرشكاء املحتملني.
كام تم أيضاً إجراء اتصاالت ثنائية األطراف مع املدن التونسية املهتمة يف
مجال التخطيط االسرتاتيجي.
يف السابع والعرشين من شباط/فرباير من العام  ،2014تم تنظيم مهمة
ممثلة من تسع مدن تونسية إىل مركز نقل املعرفة التابع ملدينة صفاقس
بهدف تعزيز اسرتاتيجيات التنمية الحرضية املستدامة وإيجاد رشكاء
ٍ
عروض قدمت فيه منهجية
محتملني يف املستقبل .شمل االجتامع عىل
التخطيط االسرتاتيجي وتجربة مدن املغرب املختلفة يف االسرتاتيجيات
الحرضية التي تم وضعها أو تنفيذها .بنا ًء عىل مصلحة ممثيل البلديات
املحلية الذين ساهموا يف االجتامع تم التوصل إىل اتفاقية للبدء بالعمل
ٍ
احتياجات أخرى للمدن
وتوطيد مرشوع يعمل عىل الكشف عن
التونسية التي تتعلق بالتخطيط االسرتاتيجي لنقل إعداد اسرتاتيجيات
التنمية الحرضية اىل مدن أخرى .أما املدن التي تم متثيلها يف االجتامع:
قفصة ،نابل ،بنزرت ،املهدية ،القريوان ،قابس ،املنستري ،سوسة ،صفاقس،
تطوان "من املغرب"  /برشلونة "من إسبانيا".
يف ما يخص مركز نقل املعرفة يف اتحاد بلديات الفيحاء ،فان املهامت
املرتقبة تتحقق من خالل االجتامعات الفردية مع ممثيل البلديّات
املحلية املهتمة يف التعرف عىل منهجية التخطيط االسرتاتيجي الحرضي
بغية االنخراط يف هذه العملية .قام ممثلو مركز نقل املعرفة التابع
التحاد بلديات الفيحاء يف هذه املهامت بتوضيح أهداف مرشوع
 USUDSورشح مهمة مركز نقل املعرفة وعمل منصة مرشوع
 USUDSفضالً عن عملية ومعايري تحديد أفضل املامرسات يف التنمية
الحرضية املستدامة .تم أيضاً تقديم عرض عن التخطيط االسرتاتيجي
الحرضي والفرص التي ستتبع يف هذه العملية كوسيلة للمدينة لتحديد
االحتياجات وتصميم مشاريع اسرتاتيجية لها عىل املدى القصري والطويل
بغية تحقيق الرؤية املستقبلية للمدينة ،مبنية بطريقة تشاركية.
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قام رئيس مراكز نقل املعرفة بالتواصل شخص ّياً مع األشخاص واملؤسسات
التالية التي من املحتمل أن تهتم بالتخطيط االسرتاتيجي والتي من شأنها
أن تزيد من معارف املدن األخرى:
املهندس صالح جرادات ،مدير مرشوع التنمية املحلية واإلقليمية ،التابع
لوزارة الشؤون البلدية يف األردن.
الدكتور جهاد الصواير ،الهيئة االقتصادية ملنطقة العقبة يف األردن.
السيد مهاب مزوغي ،الوكالة الفرنسية للتنمية التابعة للسفارة يف لبنان.
السيد محمد الغويري ،رئيس بلدية مدينة الزرقا قي األردن.
السيدة الدين يلدران ،بلدية مدينة إزمري يف تركيا.
السيد حسام عالم ،مدير الربنامج اإلقليمي يف مركز تنمية اإلقليم العريب
واألورويب يف مرص.
السيد خليل حرفوش ،رئيس اتحاد بلديّات ج ّزين يف لبنان.
السيد طارق عسريان ،مدير مرشوع األمم املتحدة للمستوطنات البرشية.
السيد مراد داودف ،مدير مرشوع التعاون الدويل واتحاد بلديّات مدينة
مرمرة يف تركيا.
السيد بشري أودميي ،مدير املكتب الفني للبلديات اللبنانية "."UCLG
تم انعقاد لقاءات لنرش والتعريف عن املرشوع مع املدن التالية:
بلدية "زغرتا -إهدن" يف لبنان.
اتحاد بلديات جرد القيطع "عكّار  -لبنان" :أسفر التعاون مع البلدية
واالتحاد عىل تقديم اقرتاح ملرشوع مشرتك يف التنمية الحرضية
املستدامة.
اتحاد بلديات الكورة يف لبنان.
اتحاد بلديات صور يف لبنان.
بلدية مدينة جبيل :تحديد احتامل مامرسات جيدة وإدراجها يف املنصة.
املشاركة يف مهامت متبادلة مع املدن األردنية ،كـالزرقا والكرك والطفيلة
لرتويج مفهوم التخطيط االسرتاتيجي الحرضي وبيان أهمية ودور شبكة
مرشوع .USUDS
املشاركة يف يف اجتامعات لتعريف عن املرشوع ضمن إطار مؤمتر األمم
املتحدة حول البيئة املعروفة باسم "مجتمع مالئم للعيش Livable/
 "Communityيف منطقة العني يف اإلمارات العربية املتحدة يف عام .2012
املشاركة مبنتدى لبنان العاملي "منظمة األمم املتحدة للرتبية والتعليم يف
بريوت ،حزيران/يونيو عام ."2012
املشاركة يف ورشة العمل التدريبية حول التخطيط الحرضي تحت إرشاف
الوكالة الفرنسية للتنمية "بريوت ،يف حزيران/أكتوبر ."2012
املشاركة يف مؤمتر "التخطيط املدين يف لبنان ،العوائق واألدوات
والتطبيق" "لبنان ،يف آب/سبتمرب ."2012
ٍ
بلدات ومؤسسات لبنانية :بلدية
تم القيام أيضاً التواصل مع عدة
ج ّزين ،اتحاد بلديات الضن ّية  ،مركز "زوق مكايل" الشبايب الثقايف
""YCCومؤسسة الصفدي .ساعدت هذه البلدات واملؤسسات مركز نقل
املعرفة التابع التحاد بلديات الفيحاء يف تحديد املامرسات الجيدة يف
التنمية الحرضيةاملستدامة.

منصة مرشوع
USUDS
كانت املنصة اإللكرتونية لـمرشوع "www.usuds.org" USUDS
أحد أبرز النتائج التي ساهمت إىل ٍ
حد بعيد يف تحقيق الهدف من إنشاء
شبكة املدن املهتمة باسرتاتيجيات التنمية الحرضية يف منطقة البحر
األبيض املتوسط.ومبا ان املجلس االقليمي لرشلونة هو مركز األمانة
العامة لشبكة املدن املتوسطيّة فقد كان مسؤول عن انشاء هذه املنصة
وقد تم دعمها من جميع رشكاء مرشوع .USUDS
مل يكن تحقيق التواصل بني انشطة ونتائج املرشوع املربر الوحيد خلف
هذه املنصة فقط بل كان أيضاً املربر لخلق مساحة تعزز التخطيط
االسرتاتيجي القائم عىل املشاركة والتفاعل املتبادل بني الجهات املختلفة
بالرتكيز بشكل خاص عىل دور املنهجية "تحت تنسيق وإرشاف مركز نقل
املعرفة يف مدينة مالقة".
استنادا ً لهذه الرؤية ،فقد كانت أهداف املنصة تتجىل يف:
• تعزيز املعرفة بالتعاون بني اعضاء الشبكة.
• توفري أداة ف ّعالة من أجل تبادل الخربات.
• تسهيل عمل مركز نقل املعرفة الـالمركزي وتحديد أفضل املامرسات.
• التأكد من تحديث مصادر املعلومات واملحافظة عليه.
• توفري معلومات حول املبادرات املتعلقة بالتخطيط االسرتاتيجي
الحرضي يف منطقة البحر األبيض املتوسط.
• لتكون مبثابة قاعدة بيانات للمشاريع املستقبلية لكل مدينة عىل حدى
واملساهمة يف تنفيذها.
كانت منصة مرشوع  USUDSنقطة التواصل الرئيسية بني الرشكاء حيث
تاح لكل جهة من الجهات املتصلة بالشبكة .
يُ ُ

تلعب املنصة االلكرتونية ملرشوع  USUDSدورا ً
ف ّعاالً يف تعزيز التواصل وتبادل املعلومات بني املدن.
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سيتم توسيع محتوى منصة مرشوع USUDS
ودمجها مع موقع شبكة املدن املتوسط ّية الجديد،
ليصبحا مواكبان للعرص ومتا َحني بعد نهاية املرشوع.
تشكل هذه املنصة أدا ًة متعددة املهام لتبادل املعلومات ،إجراء دورات
تدريبية ،املشاركة يف النقاشات وتأليف مجموعات عمل ضمن نطاق
الشبكة الداخلية .فهي تتيح املجال أمام جميع الجهات عىل اختالف
أنواعها "من سياسيني وخرباء ومسؤولني رسميني ...الخ" للتفاعل ومشاركة
أفضل املامرسات .قامت هذه األداة بالتشجيع عىل التعاون من الشامل
إىل الجنوب كام قامت برعاية منهج التواصل الذي يتعلم الرشكاء فيه من
تجارب بعضهم البعض.
كانت املنصة أداة قوية لتنمية نشاطات مركز نقل املعرفة .فهي متثل
طريقة ف ّعالة يف نرش أفضل املامرسات والحاالت ذات األهمية ،مام
يسهل االتصال مع مدراء املرشوع واملناقشات حول أفضل املامرسات
والحاالت ذات األهمية مام ُيكّن اآلخرين من التواصل معهم من أجل
املزيد من املعلومات.
كذلك االمر ،فمن خالل تنمية النقاشات املنهجية عرب اإلنرتنت متكّن
خرباء التخطيط االسرتاتيجي من املشاركة يف إثراء املحادثات مع جميع
رشكاء املرشوع وجميع املدن التي تعمل عىل تنمية خططها االسرتاتيجية
ومع أي ٍ
شخص مهت ٍّم يف هذا املوضوع .تم تطوير هذا القسم املنهجي
جزئياً بوضع كل األدوات املنهجية التي من شأنها أن تفيد يف عمليات
التنمية ،املراقبة والتقييم يف عملية التخطيط االسرتاتيجي.
كام ان املنصة اصبحت ـمصدر لألخبار واألحداث يف التخطيط
االسرتاتيجي الحرضي يف منطقة البحر األبيض املتوسط ،ومركز
للمعلومات فيام يخص املواضيع التي تتعلق بتنمية املدن الحرضية.
تعالج الهيئات اإلدارية املحلية بشكل أسايس القضايا القصرية األجل التي
قد ال تبدو متوافقة يف االنخراط يف عمليات التنمية املحلية املستدامة.
فإن اسرتاتيجية التنمية يف املدينة " "CDSهي أداة لتعزيز دور
املؤسسات ولزيادة قدرات هيئات اإلدارة املحلية .كام ان منصة مرشوع
 USUDSكانت أدا ًة ق ّيمة يف خدمة هذا الهدف.
إن هذه املنصة نتاج مرشوع  USUDSوستصبح أداة للمدن
واملؤسسات يف منطقة البحر األبيض املتوسط التي تعمل يف مجال
التخطيط االسرتاتيجي الحرضي .ان ايرز التحديات التي عىل املنصة
مواجهتها يف املستقبل هي حول كيفية تحسني وتطوير منهجيتها
واألطراف املشاركة فيها  ،كيفية اعطاء املدن ومشاريعها املستقبلية
أهمية أكرث وأخريا ً كيفية تحسني طُ ُرق التواصل بني مختلف املدن من
خالل شبكة االتصال الداخلية.
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بعد مرشو ِع
USUDS

االستنتاجات ،النتائج
كتسبة
وال ُد ُروس امل ُ َ
كان تنفيذ مرشوع "اسرتاتيجيات التنمية املستدامة الحرضية" يف األش ُه ِر
الستة وثالثني املاضية عمليّة ُمثمرة .قام املرشوع بتقديم تجارب ُمثرية
لالهتامم حول منهج ّية التخطيط االسرتاتيجي الحرضي لـشبكة امل ُ ُدن
امل ُتوسط ّية ورشكائها امل ُهت ّمني ،وتحديد اسرتاتيج ّيات املدينة يف منطقة
املتوسط وتنفيذ مشاريع بالتعاون مع بلديات محلية.
ُمع ّينة من حوض
ّ
سنحاول يف هذا الفصل تلخيص وعرض االستنتاجات ،النتائج الرئيسيّة
املكتسبة يف القضايا املذكورة أعاله.
وال ُد ُروس
َ

النتائج امللموسة والغري
ملموسة لـلمرشوع
لقد متكّن رشكاء املرشوع من تنفيذ كافّة األنشطة امل ُتوقّعة بنجاح من
بداية املرشوع إىل نهايته..اما النتائج االولية التي تحققت هي التالية:
• تم تحديد ثالث اسرتاتيجيّات لـلتنمية الحرضية امل ُستدامة مل ُ ُدن
"سوسة" و"صيدا" و"الرنكا".
• ت ّم إنشاء ثالثة مراكز لنقل املعرفة " "KTCيف سبيل تعميم التخطيط
االسرتاتيجي الحرضي .ففي مدينة "مالقة" ،قامت مؤسسة "سيدس"
بإنشاء مركز نقل املعرفة من أجل املنهج ّية وأفضل امل ُامرسات .كام قامت
كل من يلدية "صفاقس" واتحاد بلديات الفيحاء" بوضع شبكة تواصل
اقليمية عرب االنرتنت يف ك ٍُّل من تونس ولُبنان من أجل تعزيز التخطيط
االسرتاتيجي الحرضي يف املغرب ودول الرشق األوسط .ان تنظيم
املؤمترات الخاصة لنرشاملنهج ّية ساهمت يف خلق مجموعة من املهتمني
يف التخطيط االسرتاتيجي الحرضي.
نصة تفا ُعليّة تشمل
منصة تقنية " ،"www.usuds.orgلـتكون ِم ّ
• تهيئة ّ
املداخالت املنهج ّية عرب اإلنرتنت ،باإلضافة إىل أفضل امل ُامرسات التي ت ّم
تحديدها أثناء املرشوع وقاعدة بيانات شاملة لـألدوات واملوارد والخرباء
يف التخطيط االسرتاتيجي.
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• اجراء دورات تدريبية عملية يف التنمية االسرتاتيجية الحرضية لكل من
ـ ُممثّيل البلديات السياس ّيني ،الرشكاء املعنيني ،موظّفي البلديّة الفن ّيني
وأعضاء فريق عمل املرشوع املحيل ..ت ّم تحقيق ذلك من خالل مهامت
وتدريب من قبل استشاريّني دوليّني و ُخرباء شبكة امل ُ ُدن امل ُتوسطيّة ِمن
خالل الندوات املنهج ّية واملداخالت واملشاركة .التي تم عرضها أمام
ال ِف َرق املحل ّية.
• تق ّدم وإثراء منهجيّة شبكة امل ُ ُدن املتوسطيّة يف التخطيط االسرتاتيجي
الحرضي عن طريق تجربة املنهج ّيات املكملة:الحقائق ،التح ّديات
واملشاريع.
• البدء بـأنشطة ُمعيّنة من أجل تنفيذ بعض املشاريع االسرتاتيجيّة
القصرية املدى من خالل املبارشة بنطبيق املشاريع التجريبية بواسطة
مهامت امل ُساعدة التقن ّية التي يقوم بتقدميها رشكاء املرشوع ومن خالل
الدراسات والتقارير املنشورة.
بعيدا عن هذه النتائج امللموسة ،ساهم مرشوع "اسرتاتيجيات التنمية
املستدامة الحرضية" يف الرفع من قدرات ُممثّيل البلديّة واملتخصصني
يف ال ِف َرق املحليّة من خالل العمل ّيات االستشارية مع الرشكاء املعنيني يف
املدينة لتحديد الرؤية امل ُستقبليّة  .كام ادى اىل التعاون مع مؤسسات
اخرى ّ
وحث املواطنني عىل املشاركة .يف بعض الحاالت ،ساهم املرشوع
حل ال ِنزاعات بني الرشكاء املعنيني يف مدين ٍة واحدة يف ما يتعلّق،
يف ّ
عىل سبيل املثال ،بـرؤية ُمشرتكة لـلمدينة  ،أولويّات التنمية املحليّة
أو االختالفات حول مشاريع ُمح ّددة .ساهمت هذه العمليّة يف تغيري
الثقافة التنظيم ّية للمؤسسات املعن ّية  .فقد ذكر بعض رشكاء مرشوع
ٍ
ناسبات ُمختلفة أ ّن
"اسرتاتيجيات التنمية املستدامة الحرضية"يف ُم
مرشوع "اسرتاتيجيات التنمية املستدامة الحرضية"ليس مرشوعاً
تقليدياً بل منهج يسعى إىل تقوية اإلدارة املحلّية.
املوسعة للبلديّات –لـل ُممثّلني
من ناحية اخرى ،ق ّدمت مرحلة التشخيص ّ
امل ُنتخبني والفريق التقني – رؤية ها ّمة عن واقع املدينة .ساهم هذا
فهم أفضل لـلمشاكل التي تواجهها املدينة وإلمكان ّياتها،
التوصل إىل ٍ
يف ّ
واملؤسسات الفعالة يف ك ُّل
املعنيني
الرشكاء
ختلف
م
لـ
د
ي
ج
تحديد
ويف
ّ ُ
ّ
منطقة .أ ّدت ُمشاركة الرشكاء املعنيني يف مرشوع  USUDSإىل خلق
ٍ
عالقات من ال ِثـقة املُتبادلة مع ِف ّرق البلديّة .فـمن املمكن أن تتطور
هذه العالقات نحو لويب للمدينة لـيكون ق ّو ًة ضاغطة نحو التغيري،
التحسني واالبتكار االجتامعي .كام امثر مرشوع  USUDSيف إنشاء
املتخصصني و ُممثّيل البلديّة السياس ّيني وبني ُممثّيل
عالقات شخص ّية بني
ّ
املتوسط امل ُهت ّمة يف التخطيط
بلديات ُمختلف ُم ُدن البحر األبيض
ّ
االسرتاتيجي الحرضي.

أخريا ً ،لقد نجح رشكاء املرشوع واملُستفيدين يف التغلّب عىل العقبات
واملخاطرالتي تع ّرىض عىل نجاح املرشوع مثل:
• حالة ما بعد الثورة يف تونس وتغيري ُممثّيل مجلس البلديّة امل ُستمر
(ثالثة تغيريات منذ تقديم املرشوع حتى تنفيذه).
واألمني يف لُبنان الذي أث ّر عىل تنفيذ
السيايس
• عدم استقرار الوضع
ّ
ّ
انشطة املرشوع العا ّمة (بشكلٍ خاص انشطة مركز نقل املعرفة يف اتحاد
بلديات الفيحاء" وبلدية مدينة "صيدا").
• األزمة املاليّة يف "قربص" والتغيريات بني ُصفوف ُممثّيل البلديّات يف
مدينة "الرنكا".
• التأخّر يف توفري ال ُق ُروض االئتامن ّية يف ك ٍُّل من لُبنان وتونس ،نتيج ًة
لـإلجراءات اإلداريّة الداخليّة فيها.

تقييم ونتائج املرشوع
يف ما يتعلّق بـتنفيذ املنهج ّية ،نو ُّد أن نستخلص بعض النتائج من االفكار
الجديدة التي ت ّم طرحها خالل مرشوع  .USUDSقبل ك ُّل يشء ،بال ُرغم
الشكاء فإ ّن تك ّيفه مع الواقع
من أن اإلطار
املنهجي موحد بني جميع ُ
ّ
ووضع الخاص لك ُّل مدينة أدّى إىل تبايُنات منهج ّية صغرية يف تحديد
الثالث"اسرتاتيج ّيات التنمية يف املدينة".كان دو ُر ال ُخرباء الدول ّيني ذات
أهم ّية خاصة ألن األدوات التي ت ّم التز ّود بها وال ُرؤى املنهج ّية لـلعمل ّية
اتيجي .فدو ُر ال ُخرباء
ُيكنها أن تصنع تبايناً يف نتيجة التخطيط االسرت ّ
الدوليّني الذين رافقوا ك ُّل مدينة أهميّة كبرية يف ما يتعلّق بـاالنتقال من
الذاكرة الوصف ّية لـلمدينة إىل التشخيص االسرتاتيجي حيث ت ّم تحويل
الجوانب الهامة امل ُح ّددة إىل مشاريع اسرتاتيج ّية لـلمدينة.
َرت عن نتائج ُمختلفة وغنية .ضمن
ان تجربة منهج ّيات ُمختلفة أسف َ
التامسك
هذا السياق  ،فإن دور االستشاريّني ها ّما جِ دّ اً يف سبيل ضامن
ُ
يف جميع املراحل العمل ّية وضامن واقع ّية املشاريع االسرتاتيج ّية.
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أظهر تنفيذ مرشوع  USUDSأن مرحلة تشخيص املنهج ّية تَ ُيل بح ّد
الزمني
بعيد إىل أن تكون طويلة املدى ،ليس فقط بالنسبة لـلجدول
ّ
ُخصص
لـمرشوع  USUDSفحسب ولكن أيضاً بالنسبة إلجاميل الوقت امل ّ
لـوضع اسرتاتيجيّات التنمية يف املدينةـيجب أن يكون ُهناك توازن أفضل
يف التوقيت بني مرحلة التشخيص واملراحل األخرى لـتحديد االسرتاتيج ّية،
التغي امل ُستمر كام هو حال ُم ُدن البحر األبيض
ّ
خاص ًة ضمن سياق ُّ
يجب الرتكيز
امل ّ
ُتوسط .يف ما يخص املراحل امل ُختلفة لـتحديد االسرتاتيجيّةُ ،
أكرث عىل تحديد خطة العمل وباألخص يف تهيئة ال ُبنى واألدوات التي
يتم االنتهاء من املرشوع.
تضمن تنفيذ و ُمتابعة االسرتاتيج ّية حاملا ّ
من امل ُهم أن تفهم ال ِف َرق املحليّة أن الخُطة االسرتاتيجيّة ال تقف عند
يجب عليهم الرتكيز عىل تهيئة
تحديد املشاريع؛ بل إنّها نقطة اطالق .لذا ُ
الظروف املناسبة لـلتأكيد عىل استمراريّة واستدامة االسرتاتيج ّية التي
ستُنفّذ ِفعالً.
بالسبة إىل تعميم العمل الذي تُجريه مراكز نقل املعرفة ،فقد نجح يف
ال ُدو ِل التي متركزت فيها مق ّرات نقل املعرفة ،اي تونس ولبنان .فساهمت
اتيجي الحرضي وإنشاء شبكة
يف خلق نِقاش
ّ
سيايس حول التخطيط االسرت ّ
اتيجي نحو التنمية الحرضية.
من امل ُ ُدن امل ُهت ّمة يف العمل عىل نَهج اسرت ّ
رغ َم ذلك ،يبقى التحدّ ي لـمراكز نقل املعرفة عندما يتعلّق األمر
بتعزيز ال ِنقاشات حول التخطيط االسرتاتيجي خارج بالدهم وال ُحصول
منهجي لـ ُم ُدن املغرب والرشق
إقليمي أكرب يف توفري دعم
عىل دور
ّ
ّ
األوسط .يضاف إىل ذلك ،أن تنفيذ مرشوع  USUDSأظ َه َر يف التبا ُدالت
خاصة عند املواجهة وجهاً لوجه ولكن يجب ان
وال ِنقاشات املنهجيّة ثَ َر ًة ّ
يكون اقوى عند املشاركة عرب االنرتنت.
يسمح تحديد األدوات امل ِ
وحقيقي بعيد املدى بني
ُالئة بـتبا ُدل ناجح
ّ
الخرباء وامل ُامرسني امل ُهت ّمني كام ُيث ُّل تح ّدياً ها ّماً للعاملني يف التخطيط
االسرتاتيجي الحرضي.
بعيدا ً عن القضايا التي ت ّم ذكرها أعاله َس َم َح تنفيذ مرشوع USUDS
باستخالص بعض النتائج العا ّمة حول التخطيط الحرضي يف حوض البحر
اتيجي والعمل عىل تعريف التخطيط
امل ّ
ُتوسط .أ ّن التفكري بشكلٍ اسرت ّ
االسرتاتيجي يف املدينة رضوري جداً ح ّتى يف املدن التي كانت تعاين من
عدم االستقرار كام هو الحال يف مدينة "صيدا" "،سوسة" و"الرنكا"يف
السنوات املاضية .ان التخطيط االسرتاتيجي ليس بـ ُمج ّرد ُمستند ،بل
هو منهج يسا ِع ُد عىل تهيئة املدينة ويعزز ثقافة امل ُشاركة كام يساهم
يف تحقيق الدميُقراط ّية ومسائلة الحكومات املحل ّية .اضافة اىل ذلك،
هو وسيلة لـتعزيز ,ويناء قدرات السلطات املحليّة من خالل ُمشاركتهم
امل ُبارشة يف العمليّة.

يجب الرتكيز أيضاً عىل نتائج املرشوع اإليجاب ّية يف ما يخ ُّص تطبيق
ُ
انشطة املرشوع عىل املدى القصري .تستند هذه االنشطة أساساً عىل
التقني التي قا َم بِها الرشكاء والتي سا َع َدت امل ُ ُدن عىل
مهامت الدعم
ّ
اتيجي والرشوع يف مواجهة مرحلة
رت
االس
املرشوع
تحديد
التق ّدم يف
ّ
التنفيذ .نتج عن هذا الدعم تاليف مجموعات عمل تشاورية حول
املشاريع وتحفيز الرشكاء املعنيني .ان هذا الدعم سيؤدي اىل تقوية
عمليّة التخطيط ،كام ان الفريق التابع للبلدية بدأ بلمس اهمية االعامل
امل ُنجزة من ِخالل النتائج.
ان املرشوع التجريبي لـ ُمكافحة الترسب املدريس يف مدينة "سوسة" كان
أحد هذه الربامج القصرية املدى امل ُخطط تنفيذها و ِمثاالً حياً حول عمل
عي بالرغمِ
البلديّات يف تحسني الظروف املعيشة لـلمواطنني يف مجال ُم ّ
من عدم امتالكها خربات يف هذا املجال .يف الواقع ،تستطيع البلديّة
يل من أجل تحسني
التدخّل يف مشاريع خارج نطاق خرباته وعملها الفع ّ
السكّان
واقع امل ُ ُدن .ان هذا الواقع له تأثري إيجايب يف بناء الثقة بني ُ
املحل ّيني والسلطة املحل ّية وادراك هذه االخرية عىل اهمية التعرف عىل
مشاكل املواطنني اليوم ّية.
وأخريا ًَ ،س َم َح لنا مرشوع  USUDSباستخالص بعض النتائج حول
ُتوسط من خالل متويله
التعاون
ّ
األوروب يف منطقة البحر األبيض امل ّ
ُتوسط تواجه
للمشاريع .يف البداية ،نرى ان ُم ُدن جنوب البحر األبيض امل ّ
مصاعب ج ّمة يف تنفيذ املشاريع األوروبيّة وال سيّام مشاريع برنامج
املتوسط
االتّحاد األوريب للتعاون عرب الحدود يف البحر األبيض
ّ
" ."ENPI-CBC MEDان اإلجراءات الداخل ّية والروتني االداري يف ك ُّل
دولة تعرقل املُشارك ِة يف املشاريع امل ُتع ّددة األطراف .عىل سبيل املثال:
تاخر الوزارات يف امل ُصادقة عىل النفقات كام هو الحال يف تونس ،أو
عىل االعتامدات املرصفيّة كام هو الحال يف لبنان ،وما هذه إال بعض
األمثلة عن القيود التي تواجِهها امل ُ ُدن .كام تواجه املدن إجراءات إدار ّية
املتوسط
لربنامج االتّحاد األوريب للتعاون عرب الحدود يف البحر األبيض
ّ
والتأخريات املُمكنة يف سيولة التمويل لتنفيذ املشاريعُ .يكن لِـك ُّل هذه
القضايا أن تكون أسباباً ت ُ
َحول دو َن ُمشارك ِة ُم ُدن جنوب البحر األبيض
ُتوسط يف مشاريع التعاون األوروب ّية امل ُتع ّددة األطراف.
امل ّ
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بعض التوصيات استنادا ً إىل خربات مرشوع
USUDS
س ُن ُ
حاول تقدي َم بعض امل ُقرتحات والتوصيات املبدئيّة استنادا ً للعرض
األ ّويل للنتائج امل ُستخلصة من هذا املرشوع.
يف ما يتعلّق بـتق ّدم املنهج ّية يف التخطيط االسرتاتيجي الحرضي ،نرى
أنّه ال ُيكن لالسرتاتيجيّات يف املدينة أن تنجح إال إن كان ُهناك قيادة
واضحة تابعة للبلدية وفه ٌم ألهميّة التشاور الحقيقي وامل ُشاركة بُغي َة
خلق رؤية ُمشرتكة لـلمدينة .ال يجب ان تَبقى ُمشاركة املُواطنني الرشكاء
املعنيني خجولة بل ينبغي أن تكون مشاركة فعلية يف تحديد االسرتاتيج ّية
للوصول إىل تطبيق ال ُخطّة .واضافة اىل ذلك ،يجب عىل املشاركة أن
تشمل الهيكلية التقن ّية الحال ّية التابعة للبلدية من أجل تَفَادي فُقدان
جميع امل َعارِف والخربات التي نشأت عند االنتهاء من وضع اسرتاتيج ّية
التنمية يف املدينة.
أحد التح ّديات وامل ُقرتحات الرئيسيّة هو تعزيز االسرتاتيجيّات الحرضية
بـامل ُشاركة امل ُبارشة للهيكلية الداخل ّية للبلديّات ،وليس فقط مع ال ُخرباء
املحل ّيني والخارج ّيني من أجل تطوير ومتكني عمل البلديّات ،والتأكيد عىل
أن هذه املهارة العمليّة سيتم املحافظة عليها حتى نهاية املرشوع.
يجب االخذ بعني االعتبار أ ّن واقع الهيكلية التقن ّية التابعة للبلدية يف
ُتوسط قد يكون ضعيفا ِج ّدا ً لذلك فإ ّن الطريق ال
جنوب البحر األبيض امل ّ
يز ُال طويالً لتحقيق ما قد سلف.
من ناحية اخرى ،بعد اختبار منهج ّية "اسرتاتيجيات التنمية املستدامة
الحرضية"رأينا أ ّن التح ّدي الذي تواجهه امل ُ ُدن فور املبارشة يف عمل ّية
الزمني الصحيح بني
التخطيط االسرتاتيجي يك ُم ُن يف تحقيق التوازن
ّ
ُمختلف مراحل املنهج ّية .من الرضوري تحليل وتحديد أوجه املدينة
يتم تقسيم
يجب أن ّ
الهامة بشكلٍ صحيح يف مرحلة التشخيص .كام ُ
املوارد والرتكيز بشكلٍ ُمتسا ٍو عىل تحديد خطة العمل االسرتاتيج ّية
وتهيئة املنهجية التي سيت ّم تنفيذها يف ما بعد .كام ينبغي عىل الفريق
التقني والسيايس أن يُفكّر دامئاً يف تنفيذ االسرتاتيجيّة وأن يُنشئ أُسس
ّ
عقب االنتهاء منها.
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لـهذا السبب ،من امل ُهم تحديد وتنفيذ مشاريع قصرية املدى ذات مردود
ربحي رسيع أثناء عمليّة تحديد االسرتاتيجيّة .
من هنا ،تظهر اهمية ارشاك البلدية يف تحديد مشاريع االسرتاتيجية
لـتحريك الرشكاء املعنيني حولها وانخراطهم يف تنفيذ مراحل االسرتاتيج ّية
منذ البداية.
إ ّن تنفيذ املشاريع االسرتاتيج ّية هي ضامن لـتعزيز ومتكني السلطات
توسط .ينبغي عىل البلدية ان تشارك يف تحديد
املحل ّية يف حوض امل ُ ّ
الخاصة بها .كام ينبغي أن يتم ذلك بالحور
ُمستقبلها ووضع الرؤية
ّ
والسلطات املحل ّية يف سبيل إيجاد
الواسع النطاق بني السلطات املركزيّة ُ
خصوصية ُمشرتكة لـلخطط االسرتاتيج ّية .وفضال عن ذلك ،فإن متكني
البلدية يؤدي إىل مزيد من االستقاللية املحلّية يف عمل ّية تنفيذ املشاريع.
ينبغي ان يكون التخطيط االسرتاتيجي الحرضي فُرص ًة لـتحقيق ٍ أكرب قدر
ممكن من الالمركزيّة ووضع دور البلديات املحل ّية يف امل ُق ّدمة لـتطوير
مدينتهم .لذا ،فإن وضع وتحقيق اسس االسرتاتيجية يقومان بتعزيز
يل مع السطات املركزيّة من أجل تنفيذ
دور البلديات يف الحوار الداخ ّ
املرشوع.
ان تعزيز ثقافة التفكري االسرتاتيجي يتجاوز تحديد الخطة االسرتاتيج ّية.
يشمل ذلك تحديد االحتياجات بشكل جيّد ،بناء القدرات ،التمكني،
التدريب وامل ُشاركة ،كام ُيكن أن تؤ ّدي ذلك إىل وضع الخطّة أو ُمج ّرد
التعريف عن تلك املشاريع االسرتاتيج ّية التي ِمن شأنها أن تح ّول املدينة.
لك ُّل هذه األسباب ،نعترب اسرتاتيج ّيات التنمية يف املدينة ها ّمة لـل ُمدُ ن،
وينبغي الرتويج لها عرب املنظّامت الدول ّية العا ِملة يف التنمية الحرضية يف
املتوسط .تقوم خطّة العمل االسرتاتيج ّية بـتزويد املدينة بـقامئة
حوض
ّ
املشاريع وأولويّاتها التي توافق عليها داخل املدينة .وهذا ِمه ُّم بشكلٍ
خاص لـربامج التعاون األورويب والدويل والثنايئ االطراف التي يفتقر يف
املحل .لهذا
بعض األحيان عىل التوافق حول األولويّات عىل الصعيد ّ
السبب ،نرى أنّه ينبغي تسلي ُط الضو ِء بشكلٍ ٍ
كاف عىل نتائج عمل ّيات
التخطيط االسرتاتيجي لتقدميها لهذه الجهات العا ِملة الناشطة يف مجال
املتوسط لتكون مبثابة تقييم الحتياجات
التنمية الحرضية داخل حوض
ّ
أعاملهم امل ُستقبليّة .وهذا يتامىش مع ُج ُهود أعامل التنسيق ضمن املجال
الذي ترعاه شبكة امل ُ ُدن امل ُتوسط ّية و ُمنظّامت أخرى يف السنوات األخرية.
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وأخريا ،لقد أظه َر تنفيذ مرشوع  USUDSأ ّن هناك حاج ًة لجعل برامج
املتوسط .كام ينبغي عىل
األوروب أكرث يُرسا لـل ُم ُدنِ يف جنوب
التعاون
ّ
ّ
ٍ
األوروب أن تكو َن عىل بيّنة من اإلجراءات اإلداريّة
ُسلطات إدارة االتّحاد
ّ
امللموسة التي تؤث ّر عىل السلطات املركزيّة ،وكيف ُيكن أن تتدخّل
يف كثريٍ من الحاالت وت ُه ّدد التنفيذ الصحيح لـلمرشوع .فمن امل ُه ّم أن
ت ّتخذ الفعاليات اإلداريّة بعني االعتبار الواقع املختلف لك ُّل دول ٍة يف
ِ
الحفاظ عىل نفس املُستوى من الشفاف ّية والرصامة.
املتوسط ،مع
حوض
ّ
العمل عىل متكني ال ُنظراء املحل ّيني يف
ُ
واضافة اىل ذلك ،فإنّه من امل ُه ّم
ما يتعلّق بـإدراة املشاريع األوروب ّية .وميكن التغلّب عىل هذا التح ّدي
الكبري ِمن ِخالل التدريب والدعم الدائم لِـل ِف َرق امل ُشاركِة يف إدارة
البلدي أو امل ُدقّقني املاليني .
املشاريع املاليّة بِـ َمن فيهم ِف َريق العمل
ّ
املحل أولويّة
من هنا  ،الدعوة لالعرتاف بـأن للتنمية الحرضية وال ُحكم ّ
يف الربامج األوروبيّة .و ُهناك ُمخاطرة يف ِفقدان طبيعتهام إذا ما ت ّم
تقدميهام عىل أنّهام عىل مفرتق طرق وعىل أنّهام قيم عا ّمة يف األولويّات
األوروب ،بكونه ُممثّل إلرساء
املوضوعة الحال ّية .وينبغي عىل االتّحاد
ّ
املتوسط ،أن يَجعل التنمية
الد ُميقراط ّية عىل منطقة البحر األبيض
ّ
الحرضية املُستدامة وتعزيز ثقافة ال ُحكم ّ
املحل عىل رأس أولويّاته.
الحرضي أن يُصب َِح أدا ًة
ِمن هذا امل ُنطلقُ ،يك ُن لـلتخطيط االسرتاتيجي
ّ
ها ّم ًة ألجل تعزيز القيمِ ،م َثل ُمشاركة املواطنني والرشاكة بني القطّاعني
العام والخاص ،والتمكني والرفع من القدرات املحل ّية ومبدأ الالمركزيّة
وامل ُساءلة والدميُقراطيّة .وتؤكّد شبكة امل ُ ُدن امل ُتوسطيّة ُمجددا ً عزمها عىل
مواصلة ِ
الدفاع عن ذلك كُلّه.

شكر وتقدير
إن مدينة "برشلونة"ِ ،
بصفتها األمانة العا ّمة لشبكة امل ُ ُدن املتوسط ّية ،تو ُّد
الشكاء وال ُخرباء وامل ُتعاوِنني لـ ُمشاركتهم
أن تُعرب عن امتنانها لـجميع ُ
يف مرشوع  USUDSو ُمساهمتهم يف انجاحه.
نتوجه اوالً بالشكر لجميع الرشكاء وال ِف َرق املحل ّية التي شاركت يف
املرشوع :بلدية ـمدينة "الرنكا" ،بلدية مدينة"صيدا" ،بلدية ـمدينة
"سوسة"وفرقها املحلّية لـلتخطيط االسرتاتيجي الحرضي  .ياالضافة اىل
اتحاد بلديات الفيحاء  ،بلدية مدينة صفاقس ومؤسسة سيدس وفرقها
التابعة لـمركز نقل املعرفة.
كام نو ُّد نوجه الشكر لجميع رشكاء و ُمم ّويل مرشوع  USUDSمل ُشاركتهم
يف التحديد األ ّويل لـنشاطات املرشوع ولرشاكتهم و /أو دعمهم
االقتصادي :بلديّة مدينة إزمري ،الوكالة األملان ّية لـلتعاون الدويل "،"GIZ
اإلقليمي لـمدينة "برشلونة"
بلديّة مدينة"برشلونة" ،مجلس امل ُحافظة
ّ
" ،"Diputació de Barcelonaبلدية ـمدينة "أنكونا" ،بلدية مدينة
"تريانا"،بلدية مدينة "مرسيليا"،مؤسسة الحريري للتنمية البرشيّة
امل ُستدامة ،برنامج االتّحاد األوريب للتعاون عرب الحدود يف البحر األبيض
املتوسط " "ENPI-CBC MEDوالوكالة اإلسبانيّة للتنمية والتعاون
ّ
الدو ّيل.
ونتو ّجه بِشُ ك ٍر خاص لـل ُخرباء الذين الزموا رشكاء مرشوع USUDS
يف عمليّة تنفيذ وتحسني املنهجيّة :عبد الله عبد الوهاب" ،جوزيب
أسيبيو""،كالوديو كالفَرييزي""،جوان كامربيسيوز هرينانديز""،بيدرو
مارين كوتس""،أنطونيو مارتني ميسا" ،توفيق مقديش"،مارافيياز
روخو توريسيا""،ماريا ديل كارمن بِنيا غارسيا""،جوزيب ماريا
باسكوال ستيف""،جوان باربال مارفا"،عادل صعيدي"،الفونس سيغورا
أو ّروز"وفاروق طبّال.
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والشكر ايضاً إىل املؤسسات وأعضاء شبكة امل ُ ُدن امل ُتوسط ّية ،الذين قاموا
بـتنظيم وتنفيذ مهامت الدعم التقني بني رشكاء املرشوع الذي أسفر عن
نتائج ُمثمرة .نذكر منهم :بلدية "برشلونة"  -إدارة العالقات والتعاون
الدول َّيني ،بلديّة برشلونة " -برنامج املستوطنات البرشية"" ،جامعة
كاتالونيا ،بوليتيكنيك" ،رشكة برشلونة لتدوير املياه" ،إدارة خدمات
األماكن العا ّمة يف مدينة برشلونة"" ،باتله ايه رويج للمعامريّني" ،بلديّة
مدينة "مرسيليا" – دائرة العالقات الدوليّة واألوربيّة ،بلدية مرسيليا" –
الوفد العام لـتطوير امل ُع ّدات والتجهيزات " ،"DGVEاملجلس االقليمي
لربشلونة" " – "Diputació de Barcelonaدائرة العالقات العا ّمة ووكالة
التنمية املحليّة " "ADLيف مقاطعة "بريغيدا" يف "كاتالونيا".
واملؤسسات
أخريا ً وليس آخرا ً ،نتو ّجه بالشُ ك ِر الجزيل لجميع الخرباء
ّ
التي ساهمت ،ليس فقط يف املؤمترات والندوات حول املرشوع بل أيضاً
التي شاركت األمانة العا ّمة لشبكة امل ُ ُدن املتوسطيّة يف تعزيز التخطيط
املتوسط ويف دعم التنمية
االسرتاتيجي الحرضي يف ُم ُدن البحر األبيض
ّ
الحرضية امل ُستدامة.
أي
أ ّن هذه الالئحة ال تشمل جميع االطراف ،لذا فإنّنا نعتذ ُر ُمسبَقاً عن ّ
املتوسطي "،"CMI
سه ٍو حصل :بلديّة ـمدينة "تطوان" ،مركز التكامل
ّ
املتوسطي،
ّحاد
ت
لال
صندوق الودائع والضامن " ،"CDCاألمانة العا ّمة
ّ
للسلطات املحل ّية واإلقليم ّية "،"ARLEM
امل ُنظّمة األورومتوسط ّية ُ
اتحاد امل ُ ُدن التونسيّة الفيدرايل ،الوكالة الفرنسيّة للتنمية ،تحالف
امل ُ ُدن ،وكالة األقاليم وامل ُ ُدن املتوسطيّة امل ُستدامة " "AVITEMبرنامج
األمم املُتّحدة اإلمنايئ -الشبكات اإلقليم ّية لـلتنمية البرشيّة امل ُستدامة -
"."UNDP-ART
أخريا ً ،خالص الشكر لجميع األشخاص واملؤسسات التي ق ّدمت يد
امل ُساعدة لـشبكة امل ُ ُدن املتوسط ّية يف تنفيذ ُمه ّمتها يف دعم البلديّات يف
ُم ُدن حوض املتوسط والتي مل يت ّم ذكرهم.

هو برنامج للتعاون املشرتك عرب
إن برنامج ENPI CBC MED
الحدود لحوض البحر األبيض املتوسط،
هو جزء من سياسة الجوار والرشاكة األوروبية ومن آلياتها التمويلية.
يهدف الربنامج إىل تعزيز ودعم عملية التعاون املستدام واملنسجم عىل مستوى
حوض البحر األبيض املتوسط وذلك من خالل معالجة التحديات املشرتكة وتعزيز اإلمكانات الذاتية.
مي ّول الربنامج مشاريع التعاون كمساهمة يف التنمية اإلقتصادية ،اإلجتامعية،
البيئية والثقافية ملنطقة البحر األبيض املتوسط.
إن الدول ال  14التالية هي الدول املشاركة يف الربنامج:
قربص ،مرص ،فرنسا ،اليونان ،إرسائيل ،إيطاليا ،األردن ،لبنان ،مالطا،
فلسطني ،الربتغال ،إسبانيا ،سوريّا (املشاركة معلَقة حاليا) ،تونس.
إن سلطة اإلدارة املشرتكة  JMAهي منطقة الحكم الذايت ملقاطعة رسدينيا (إيطاليا).
إن اللغات الرسمية للربنامج هي  :العربية ،اإلنجليزية والفرنسية.
" لقد تم إعداد هذه النرشة مبساعدة مالية من اإلتحاد األورويب يف إطار
برنامج التعاون املشرتك عرب الحدود لحوض البحر األبيض املتوسط
 .ENPI CBC MEDإن محتويات هذه الوثيقة من مسؤولية منطقة "برشلونة"
العاصمة وال تعكس تحت أي ظرف من الظروف
رأي اإلتحاد األورويب أو الهياكل الداخلية للربنامج" .
يتك ّون اإلتحاد االورويب من الدول  28األعضاء الذين قرروا جمع خرباتهم ،مواردهم ومصريهم.
معاً ،وخالل فرتة  50عاماً من التوسع ،تم بناء منطقة من اإلستقرار،
الدميقراطية والتنمية املستدامة مع الحفاظ عىل التنوع الثقايف ،التسامح والحريات الفردية.
يلتزم اإلتحاد األورويب يف تقاسم إنجازاته وقيمه مع الدول والشعوب خارج حدوده.
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قام بالتمويل املُشرتك:

رئيس املرشوع:

الجهات املانحة األخرى:

ملزيد من املعلومات ،يُرجى زيارة موقعنا االلكرتوين "www.usuds.org":أو زيارة إحدى صفحاتنا عىل مواقع التواصل االجتامعي:
MedCities Network - USUDS. Urban Sustainable Development Strategies
@MedCities
MedCities - USUDS Network

