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 اجل بناء مستقبل أفضل من

 البلدي القطاع أداء وتحسين تنمية عبر
 

 

 .هو تعزيز الحكم المحلي الديمقراطيوهدف مشترك  لها ميادينعلى خمسة   VNG Internationalتركز خبرة
 

 
 منسوبي القطاع الحكومي وتحسين أداء قدرات نميةت

والتي تهدف  بلديال القطاع منسوبي قدرات تنمية مجال في تخبرة ممتدة لعدة سنوا VNG International لدي
 األجهزة بين والشفافية التواصل مستوي تحسينالمجاالت التالية:  خالل منالكوادر البشرية وذلك  أداءالي تحسين 
 االستثمارية الفرصكفاءة االنفاق المالي، تعظيم االستفادة من  رفع ،لتبادل المعرفة والخبرات المختلفة الحكومية
 عمل ورش و دورات تقديم من أداء البلديات المحلية والفرعية، للرفع والمشورة دعمتقديم ال المالية، والمداخيل

 .المقدمة الخدمات بجودة االرتقاء بهدف البلدي القطاع منسوبيل
 

 

 عملية صنع القرارإشراك المواطنين في  دعم

. الحياة جودة مستوىتحسين  والتي تسهم في  والوطنيةاجل رفع مستوي الوعي  منتعد مشاركة المواطنين ضرورية 
 حثالمختلفة والتي تتضمن  االليات خالل من وذلك المجال هذا في طولية خبرة VNG International لدي

 و المواطنين مع التعامل مجال في عالية اترذو قد اخصائيين وتدريبوتشجيع المواطنين علي المشاركة الفاعلة 
 .المجتمعية المشاركة تحفيز

 

 

 تطوير مدن ومجتمعات مستدامة ومرنة

بالتالي  والبلدية المقدمة  الخدماتعلي  السلبي تأثيرهللمدن من حيث  كبيرا   تحدياالعمراني  والتوسع  نمويمثل ال
بخبرة عريضة في مجال االستدامة من حيث   VNG Internationalيتمتع  . الحياة جودةفي مستوي  انخفاض

 مستوي علي والبلديات المحلية الحكومات مستوي تحسين مجال في صةتقديم الدعم والدراسات االستشارية المتخص
المناسبة فيما يخص  القراراتوالتي تسهم في تمكين تلك الحكومات علي اتخاذ  االوربية، المدن بعض و هولندا دولة

 المشاريع الكبرى.

 

 

 األساسية مستوي الخدمات البلدية تحسين

: في دعمنا يتمثل. التي تقع على عاتق البلديات واالمانات اتمسؤوليالاهم  مناألساسية  بلديةالالخدمات توفير  يعتبر 

 الصلبة، مخلفاتالمستدامة تسهم في زيادة إعادة التدوير وتخفيض مستوي ال نفاياتللتصميم وتنفيذ أنظمة إدارة 

مع  العملالتي تقع تحت نطاق القطاع البلدي،  للمنشئاتفي تحسن المستوي الصحي  تسهم مراقبة و قوانين وضع

 لتحسين سياسات إيجاداالستفادة من المياه الرمادية في عملية الري للمناطق الخضراء،  العادةالقطاعات األخرى 

 .االمانات ومنتزهات االحياء حدائق مستوي

 

 

 الكوارث مواجهة
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للتعافي من اثار الكوارث الطبيعية والعمل علي سرعة  والبلدياتقدرات الحكومات المحلية  دعمنحن نعمل على 

  .الكارثة وقوع قبل عهدها سابق الى بفعاليةعودة الخدمات البلدية المقدمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سيتم تكييفها مع سياق كل بلد  الحال،في مشاريعنا وبرامجنا. وبطبيعة  أمولةبتطوير منهجيات وأدوات لتقديم النتائج والتغييرات الم  VNG Internationalقامت

 .مولومنطق التدخل لكل م

 

 

 تعزيز القدرات الخمسة
 

بين  اتوازن يستوجب. كل منها و المهارات لتعزيز تنمية مجتمعه ورفاهية مواطنيهخمسة أنواع من القدرات أ سخيرعلى ت المقدرة يمتلكيجب أن هيكل عمومي  أي

 :الحوكمةالموارد والمهام و

 

 

 Capacité Traite à 

 اإلرادة، الهوية، الدافع، الثقة، القيادة للعمل واالنخراط 

 التنفيذ، تقديم الخدمات لتقديم التنمية 

 التعلم واالستراتيجية وإدارة التغيير والتطوير التنظيمي للتكيف والتجديد 

الخارجيةلربط الجهات الفاعلة    إدارة العالقات، والمصداقية، والشبكات، واالستقالل اإللزامي 

وتحقيق التوازن بين االبتكار واالستقرار،  والتعقيد،إدارة التنوع  لتحقيق التماسك 

 ومكافحة التجزئة

 

 :منطق التدخل

 مستوعبونالزمالء األوروبيين واإلقليميين الذين يفهمون السياق، و قبل الدعم المستهدف كما هو مذكور أعاله يتم من خالل التدريب من نظير إلى نظير من

 .بحكم تجربتهم الخاصة والسياسيةللديناميات اإلدارية 

 اسلوب وضعالحكومية ل. يعتمد الدعم على مبدأ "التعاون من قِبل الجهات الفاعلة للحوكمة الترابيةعلى دعم الدول في تنفيذ رؤيتها   VNG Internationalتعمل

 ."المحليجديد للحكم 
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✓ Développement d'un cadre d'intersectoriel au sein du ministère et intergouvernemental d'appui aux 

reformes du développement territorial projetées. 

 الدعم المؤسسي )المستوى الوطني( -أ

 

. ستكون هذه الهيئة مسؤولة عن وضع الحوكمة الترابيةوزارة المسؤولة عن عملية تحسين ال ضمنقدرات هيكل داخلي  ودعم انشاء عملية مرافقة ✓

 .بأكمله والدعم رافقةومراقبة خريطة الطريق للبرنامج الم

 الدعم المؤسسي للتفكير في اإلصالحات وصياغة التشريعات ✓

 (التشريعات تطويراتدعم اإلصالحات ) ✓

 (التكوينبناء القدرات )هندسة  ✓

 .المبرمجة الترابية التنموية اإلصالحات لدعموالمنظمات الحكومية الدولية  وبينتطوير إطار عمل متعدد القطاعات داخل الوزارة  ✓

 الدعم المحلي / التجريب -ب

. يجب أن تتناول التجارب )على سبيل المثال ال الحصر( النتائج التالية على المتابعة تحتتطوير وتنفيذ اإلصالحات المتوقعة في سياق تجريبي  ✓

 :األقل

ممارسات وأدوات الاستخدام أفضل بإلخ.  اإلقليمية،والمجالس  ،الالمحوريةالمحلية والخدمات  جماعاتتحسين إطار التشاور والتخطيط الذي يشمل ال ✓

 نهج التشاركي وتعزيز المواطنة النشطة والمنظمة )دعم المجتمع المدني(ال باعتماداإلدارة المحلية 

المحلية، وتطوير اإلمداد باألراضي ودعم آليات  جماعاتزيادة هامش االستقاللية المحلية عن طريق زيادة موارد الميزانية، وتفعيل القوة المالية لل ✓

 ،المحوريةنقل الموازنة العامة للدولة والبرامج القطاعية غير 

نفيذ ت)دعم  ي، التعاون الحدودموحد شباك، ترابيفي التنمية االقتصادية والتسويق ال ينالمحلي الفاعليناإلمكانات االقتصادية وتعزيز " تحرير"   ✓

 .ص(مشاريع القطاع الخا

 أدوار جديدة  تنفيذبناء القدرات على المستوى المحلي ل ✓

 .أفضل من قبل جميع الجهات الفاعلة المحلية تملكلضمان  المنهج حوليتم إيالء اهتمام خاص للتواصل 

 

 :التعاون الالمركزي / الزيارات الدراسية -ج

إجراءات محددة )حلقات دراسية أو  اتخاذ، وموجهة بمواضيعإجراءات صغيرة  خاللدعم التعاون بين المدن الشريكة والمستفيدة من الدعم، من  ✓

 بالنسبة للموضوعات التي قد تكون مهمة وملحة.حلقات عمل أو زيارات خبراء( 

✓  

المدن المستفيدة وتساعد على توفير الخبرة الشخصية والمالئمة لحل المشكالت في وقت قصير  تركز هذه اإلجراءات بشكل أساسي على احتياجات ✓

 في المساهمة(. والغرض من اإلجراءات هو 1جد ا. سيتم جمع طلبات المدن المستفيدة وتنسيقها ومعالجتها بواسطة الخلية / الهيكل الوطني )المحور 

 . أو المتوقعة ةاإلصالحات الحالي ضمن ومبرمجةمحددة  مواضيعوتحليل  التفكير

الدعم المؤسسي: 1المرحلة 

تقديم الدعم إلنشاء مجموعة عمل على 
المستوى الوطني للتفكير في الالمركزية 

الجديدة

توفير الخبرة الالزمة  من حيث االستشارة 
.والتدريب لتحديد االحتياجات

التجريب/ الدعم المحلي : المرحلة 

الهدف من هذه الخطوة هو التجربة على 
المستوى المحلي ، بما في ذلك جميع الجهات 
الفاعلة المعنية ، والموضوعات التي تمكن من 

ا ، أيض. تحقيق العديد من سيناريوهات التنفيذ
.لتحديد االحتياجات اإلضافية

الدعم المؤسسي: 3المرحلة 

2رسملة نتائج المشاريع المنفذة في المرحلة 
وكذلك المشاريع األخرى المتعلقة بالتنمية 
المحلية والالمركزية من أجل استغاللها 

ة لضمان ملكي... لصياغة النصوص التنفيذية 
أفضل للعملية الالمركزية
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 :المنهجية

 التالية: الثالثة هي بالمكوناتالخاصة  منهجيتناالتي قمنا بتنفيذها حول العالم، فإن  اريعبناء  على الدروس المستفادة من البرامج والمش

 

 :الالمركزية والحكم المحلي لمسارالدعم المؤسسي 

 

 :األسس والمبادئ التوجيهية التاليةيعتمد دعم عملية الالمركزية على 

القرب: هو مبدأ يدعو إلى تحديد وتنفيذ جميع األنشطة المبرمجة وفق ا لالحتياجات المحددة والمتطورة وذات األولوية للمستفيدين على  ✓

 .الصعيدين الوطني والمحلي

 نشطةمختلف الجهات الفاعلة في المراحل المختلفة من دورة البرنامج بما في ذلك تخطيط األوالشراكة تضمن انخراط  التشاركي نهجالم ✓

 .وتقييمها متابعتهاوتصميمها وتنفيذها و

 . االجراءات واهمية وفعالية جودةيزيد النهج التشاركي والشراكة من  

 

 :الفاعلينقدرات  بناء •

، سواء من جانب الجهات الفاعلة المعنية مباشرة )الهياكل مراقبةالقيادة وال مستوى علىالالمركزية جهودا متواصلة  بمساربلد ما  التزاميتطلب 

أو اللجان المخصصة التي ستكون مسؤولة عن إعداد مقترحات  لها التابعة والهياكلالوطنية القائمة سيما الوزارة المسؤولة عن الشؤون المحلية 

 والمرافقة( أو تلك التي تقدم المتابعة الوزارة تقترحها التي ةللهندساالصالح وفقا 

وتهدف . معالجتهاعالية المستوى لتحسين معرفتها بالمواضيع التي تجري  اتخبر وتوفير الهياكل هذه لدى القيادة قدرات تدعيم على برامجنا تحرص

 .برامجنا أيضا إلى تشجيع التبادالت بين هذه الهياكل

 مسار الالمركزية قيادةفي  المنخرطين المسؤولينتدريب كبار 

 

وسيركز التدريب على كيفية تنفيذ مشروع لإلصالح . الالمركزية مسارالمشاركين في  للمسؤولينتدريب رفيع المستوى  بتأمين األمر يتعلق

 حولها والتواصل بالمسار المرتبطة المخاطروتحديد وإدارة 

 مجلةخبرات في تخطيط ورصد وإنتاج اإلطار التشريعي الجديد لتحقيق الالمركزية )صياغة قانون االنتخابات المحلي،  توفيرإجراء دراسات و ✓

 .(الخالمحلية، قانون تخطيط المدن، أدوات تخطيط المرافق االجتماعية والمجتمعية على المستوى المحلي، الجماعات 

 

 أعمال لجان الالمركزية لتدعيمتوليد خبرة رفيعة المستوى في مجال الحكم المحلي  •

 

النقاش وتوجيه عملية صنع  تدعيم أجل منراء يتطلب العمل على تحديد إصالحات الالمركزية معرفة متعمقة بالحالة الراهنة ومقترحات الخب

 .والجمعياتيةمسألة التخطيط البلدي ومسألة الشراكة بين البلديات وغيرها من الهياكل العامة  نجد المساهمةومن بين المواضيع التي تتطلب هذه . القرار

 

 لتعريفنساعد أصحاب المصلحة الرئيسيين على وضع اللوائح وخرائط الطرق والمبادئ التوجيهية ووثائق السياسات التي يحتاجون إليها  ✓

الحرص على أن تضمن المشاورات والصيغ األساسية للتبادل الجمع بين وجهات نظر  معالداخلية،  مناهجهاالالمركزية وفقا لوالياتهم القانونية و

 ...الحقوقمن  ةوالمحرومالهشة  الطبقاتت الجهات الفاعلة الرئيسية في الحكم المحلي والمواطنين خاصة وتصورا

 :وتقييم ودراسة إصالحات الالمركزية الخبرات تنظيم حلقات عمل لتبادل ✓

 

اإلصالحات )أي أن تكون على علم كاف بالتشخيص ويجب أن تكون قادرة على مناقشة هذه . الالمركزيةأن تناقش البلديات مضمون إصالحات  ينبغي

 ورشاتولهذا، فإن من الضروري عقد . والمقترحات قيد اإلعداد(، والتبادل فيما بينها، وتوثيق مواقفها وإبالغها إلى الجهات الفاعلة المعنية والدفاع عنها

 .بها فعمل وطنية وإقليمية تيسر تبادل مواقف البلديات وتعر

 ولكنربط بين الجهات الفاعلة على الصعيد الوطني تو. الالمركزية مساربتبادل اآلراء بشأن  تسمحالمستويات  ةمتعدد عمل منصةإنشاء  تم •

 .أيضا مشاورات على الصعيد اإلقليمي هنالك سيكون

 

 الخبرة في التخطيط البلدي ✓

 عميقة مراجعة، ، إجراء ترابيالجماعات المحلية، ومدونة التخطيط والتخطيط ال مجلة، مثل القانون نصوصتتطلب اإلصالحات أو صياغة 

البرنامج السنوي لإلستثمار البلدي واألدوات ) التمشياتاالقتصادي على الصعيد المحلي، من حيث  -واالجتماعي  ترابيلعملية التخطيط ال

وينطوي هذا النشاط على إجراء . الخ( وأصحاب المصلحة المعنيين ،الجهوية التنمية برنامج، والحضري التخطيط وبرنامج، التشاركي 

 .التخطيط البلدي أجل من متناسقتشخيص معمق واقتراح إطار 
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 . حليةالم جماعاتخبرة وشراكة متطورة بين ال •

في إعداد  الجمعياية( أو الخ، واالدارات الوزارية، الجهويةمع الهياكل العامة )البلديات االخرى، والمجالس  بالشراكة مشاريعالدماج  مدعوةالبلديات 

وستوفر هذه . والمنهجي لهذه الشراكات غير واضح في بعض األحيان والعملياتيغير أن اإلطار التشريعي والمؤسسي  . البلديةبرامجها االستثمارية 

 .هذه الشراكاتل متناسق عمل إطارالخبرة 

 

 :بناء القدرات المجتمعية في مجال اإلدارة البلدية والحكم المحلي الديمقراطي والالمركزية

 حولالتقليدية  بالمعطياتستند إلى الحقوق في توفير الخدمات في البلديات المستهدفة، مع االحتفاظ ت مقاربة VNG International تتبنىوفي هذا الصدد، 

)المساحات العامة،  المواطن حياة جودة في هاحسب تأثير االختصاصاتويتم اختيار . ونوعية الخدمات والنجاعة والتغطيةللخدمات والكفاءة  الولوجإمكانية 

 .االعتبار بعين دالبلدية احتياجات النساء والشباب والفئات المحرومة على وجه التحديالخدمات  تحسين يأخذأيضا أن  ونحرص. وإدارة النفايات(

 

االقتصادية المحلية وخلق فرص  وباإلضافة إلى تحسين أداء الخدمات وشموليتها، تهدف إجراءاتنا إلى مساعدة البلديات على إيجاد فرص أفضل للتنمية

ديل فالبيئة المعيشية األفضل ليست مسألة خدمات فحسب، بل يجب أن تشمل أيضا وسائل تحسين الظروف االقتصادية المحلية وإيجاد فرص العمل، كب. العمل

 .خطر التطرف منالهجرة غير القانونية و من للحدللشباب 

 

  :اإلدارة المستدامة للنفايات •

 

يمكن . بدقة لها قيمة اقتصادية كبيرة وأنها قابلة لالستغالل بصفة خاصة وتعود بالفائدة على البلديات ةالتجربة في أوروبا أن النفايات المنفصلة والمعاملتبين 

وتوجد ممارسات . اد العضويإعادة تدوير البالستيك والورق والمعادن والزجاج كما يمكن أن تساعد المواد العضوية في تحسين جودة التربة من خالل السم

 .مبتكرة بتكلفة متواضعة

% على المدى 22% في السنة و30عند المصدر وسلسلة تسمح بتخفيض كتلة المخلفات بنسبة تصل إلى  رزأنظمة ف  Vng Internationalحققتوقد 

 .الطويل

 

 

 :التخطيط الحضري وإدارة المساحات العامة •

 

المناخية المحددة وترشيد الموارد  االكراهاتمن حيث  ؤثرةالم الرئيسية العناصرالتخطيط الحضري، وإدارة المساحات العامة وصيانتها وإدماج  يلعب

 .االقتصادية للبلديات -في التنمية االجتماعية  االمادية والمالية والبشرية دورا رئيسي

تحقيق أهداف أي سياسة محلية ترمي إلى جعل المدينة مكانا مشتركا جذابا مع مراعاة الجوانب االقتصادية واالجتماعية ل ضرورية شروطهذه ال

 .والبيئية

 

المناخية واالقتصادية  االكراهاتواالنتقال إلى مدينة ذكية إال إذا أخذت في االعتبار  حضري فضاء لتغييروال يمكن للسلطة المحلية أن توفر الموارد الالزمة 

 .رشيدة بطريقةإدارتها  كيفيةواالجتماعية و

 :للبلديات والمالي التنظيمي التشخيص •
 

 :هي كبرى ركائز 5 على البلدي النشاط يعتمد

 

 (والديون والنفقات)اإليرادات  المالية الركيزة ✓

 )المنتزه البلدي، مخزن المنتجات، النظافة( فنيةال الركيزة ✓

 (التجارية المراجع البشرية، الموارد إدارة)اإلجراءات،  البشرية والموارد التنظيمية الركيزة ✓

 ...( االتصال لهم، واالنصات المواطنين مشاركة المساءلة،)الشفافية،  المحلي الحكم ركيزة ✓

 (التحتية البنية اإلحصائيات، المشاريع، االستثمار،)التخطيط،  المحلية االقتصادية التنمية ✓

 

جميع هذه الجوانب الكتشاف نقاط الضعف ثم اقتراح مجموعة من التدابير التصحيحية. قد تكون هذه  VNG International أجرتهاالمراجعة التي  تغطي

البلديات  على (إعالمية أدوات عدة( أدوات مجموعةالتدابير مقترحات إلصالحات تنظيمية أو إجراءات جديدة أو أدوات تصرف جديدة. وبالتالي، سيتم اقتراح 

 الشريكة حيث يستمدون منها األدوات المفيدة لهم وذلك وفقا للنتائج المحددة واألولويات التي كشف عنها التشخيص. 

 

 :البلديات إدارة برامج وتثبيت تطوير •
 ويساعد العمل طريقة يسهل مما الجارية، المشاريع ومتابعة البشرية الموارد وإدارة المواطنين شكاوى ومعالجة الضرائب تحصيل االعالمية االدوات عدة تشمل

 .التصرف نفقات على والضغط اإليرادات تحسين على

 

 المحلية الضرائب •
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شاملة  ناهجم وتطوير والمؤسسات األفراد قدرات بناء خالل من المستدامة المسارات أهميةمنهجيتنا في زيادة المداخيل عبر تحصيل الضرائب محليا على  تشدد

 ضرورية للعمل الميداني. الحديثة الوعلى المساءلة واعتماد التكنولوجيات 

 الضرائب.  ودافعيمن االحتياجات التي تكمن في التفاعل بين السلطة  مدةوالمؤسسات أي أن التدابير والعمليات مست على التواصل مع المواطنين التركيز يجري

 المحلية اإلحصائيات إدارة •
منتجات مخصصة لجمع وإدارة اإلحصاءات  ثالث VNG International قدمتأجل تعزيز أدوات دعم القرار التي تعزز الشفافية واالتصال الفعال،  من

 (.SIG) الجغرافية المعلومات ونظام( األداء قياس)أداة  تراالباروم ،(TBG)المحلية، وهي لوحة القيادة 

 تخطيط جهد ألي أساس بمثابة ستكون المعلوماتية، فوائدها إلى باإلضافة والتي محلية، بيانات قاعدة وتنفيذ وتطوير تصميم من ستمكن المعلومات مصادر جميع

 .المستقبل في استراتيجي

 

 

 : benchmarkingالمرجعي والقياس البارومترات •
 

نموذج مرجعي يقترح منهجية خاصة  بتطويرVNG Internationalجمعية البلديات الهولندية  تقام. البلديات شرعية في الحاسم العامل هو األداء ،النهاية في

 بزيادة فقط األمر يتعلق ال. القوة ونقاطالمستخلصة  والدروسالممارسات  فضلأاألداءات ويسمح بالتعلم األفقي بناء  على  يقارن واإلقليمية،المحلية  بالجماعات

ا ولكن النجاعة  .األداء تكاليف بانخفاض أيض 

 

 

على اإلنترنت. تقوم هذه األداة بإنشاء الرسوم البيانية في الزمن الحي وتسمح للمشاركين بتحديد المقارنات والمدن المطلوبة؛  CViewsأداة  عبرالمقارنات  تتم

 .أنفسهم المشاركين بواسطة المحتوى إدارة تتم ولكن ،خطوة خطوةالخبراء أو الميسرون موجودون لمرافقة العملية وتوجيه المشاركين 

 

 

 :المواطن فضاء
خلق فضاء للمواطنين. يوفر فضاء المواطن  الهولندية البلديات جمعية تقترحللمواطنين وجودة الخدمات التي تقدمها البلديات،  نصاتاال عملبةأجل تحسين  من

 بالبلدية خدمة سريعة وشخصية تعزز ثقة المواطن في اإلدارة البلدية. في هذا السياق، يُقترح:

 

 

 المستوى؛ عالي مريح فضاء تهيئة -أ

 المواطن؛ فضاء بها يعتني التي والمصالح الخدمات جميع تغطي التي ولإلجراءات للتنظيم ودليل الخدمات وسجالت البلدية للخدمات دليل إعداد -ب

 برمجية تصرف لفضاء المواطن.  وتركيز تطوير -ت

 المكتب وخدمات الفضاء أنشطة وتقييم برصد المتعلقة القيادة لوحة مؤشرات خالل من تتحقق التي الفضاء أنشطة وتقييم ومتابعة لمراقبة نظام إعداد -ث

 (؛الخدمات تقدم التي)االقسام  الخلفي

ا ولكن داخله والعمل الفضاء تنظيم على وتدريبها المواطن فضاء إلدارة المهارات متعددي مؤهلين موظفين اختيار -ج  بين والتعاون العالقات على أيض 

 ؛( الخلفي)المكتب  الخدمات ومقدمي( االمامي)المكتب  الفضاء

 ودعم فضاء المواطن خالل فترة االنطالق.  ومرافقة مساعدة -ح

 

 

 االقتصادي البعد دمج مع البلدي التخطيط طرق
 

 SDVتنمية المدن أو  استراتيجيات ✓

 

عن رؤية استراتيجية متعددة األبعاد لمستقبل أراضيها وأخذت في االعتبار االحتياجات  ونفذتها البلديات لهاما نتجت المشاريع االستثمارية التي خططت  نادرا  

ضرورة مطلقة، خاصة إذا أخذنا في االعتبار العملية التي  SDVأو  المدن نميةالحقيقية لالقتصاد المحلي وتنمية مدنها. لذلك يعد تطوير وتنفيذ استراتيجيات ت

 .مركزيةالال لمسار التدريجيلإلرساء  بدأت

 

المحاور  وتبرزعلى المدى الطويل،  المدينةرؤية استراتيجية لتنمية  تطور، فإنها تشاركي تمش على، وإن كانت تقوم المدن لتنمية االستراتيجياتهذه 

 . مكنها من أداء وظائفهات بطريقة الشاملةاالستراتيجية/القطاعات الداعمة وتحدد المشاريع 

 البينيواالثر  والتشابك، مع مراعاة الترابط ةكموالتنمية المحلية: االقتصادية واالجتماعية والبيئية، والتخطيط الحضري، والثقافة والحوهي تغطي جميع أبعاد 

 .لهذه االبعاد

 

. 

 MBF( و SEVإلى استراتيجية التنمية االقتصادية ) SDVاستراتيجية تنمية المدينة  من

 

إلى أربع مكونات رئيسية،  VNG Internationalالبلديات الهولندية  جمعيةاالقتصادي. يستند التمشي الذي يتبناه  البعداستراتيجيات تنمية المدينة  ستشمل

 :تباعا وهي

 SDVالتنمية استراتيجية اعداد في شروعال بعد( SEV) للمدن االقتصادية االستراتيجيات تطوير -1

 .االقتصادية التنمية استراتيجيةتحديد مجاالت العمل الجديدة الناتجة عن هيكلة المشاريع التي يحتفظ بها  -2

 االستثمار مسائل في للوساطة مكرسة ،البلدية االعمال منتدياتتحسين بيئة األعمال من خالل إنشاء وتنفيذ فضاءات، تسمى "منتدى األعمال البلدية"، أو  -3

 سيتم. الخاص لحسابهم االنتصاب في الراغبين الشباب الباعثين ومرافقة وتوجيه والخدمات التخطيط في احتياجاتهم حول الباعثين مع للتفاوض والتوظيف،

 .مهامها لتنفيذ الالزمة الخبرة على الحصول أجل من الدعم برنامج امتداد على" البلدية االعمال"منتديات  تدريب

 

 

  وتنفيذ استراتيجيات للجاذبية االقتصادية/التسويق اإلقليمي للمدن المعنيةتصميم 
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والخاص  إلى التشخيص االستراتيجي واعتمادا على سلسلة من المقابالت والمجموعات البؤرية التي تجمع بين الفاعلين الرئيسيين من القطاعين العام استنادا

ر/ القطاعات االقتصادية التي تقترح رؤية استراتيجية للمدينة وكذلك للمحاو SEVإلى ظهور استراتيجيات التنمية االقتصادية  1والمجتمع المدني، يؤدي المكون 

 ومشروعات الهيكلة القادرة على تعزيز االقتصاد المحلي وتحسين جاذبيته. 

 لتحديد مجاالت عمل جديدة يمكن إنشاؤها عند بدء التنفيذ.  2استغالل القطاعات الواعدة ومشاريع الهيكلة المحددة بواسطة المكون  يتم

وتحديد جميع الشروط والمراحل وأشكال التنظيم الالزمة  MBFة االعمال في هذه المدن، فإنه يعتزم وضع مفهوم ، الذي يهدف إلى تحسين بيئ3للمكون  بالنسبة

 لتنفيذها. 

 لتحسين االقتصادية الجاذبية استراتيجيات اقتراح من سيتمكن ،الموجهةالمكون األخير استغالل جميع النتائج السابقة، ومن خالل المقابالت التكميلية  يحاول

: األخرى األبعاد مع المفصل االقتصادي البعد هذا توضيح في التمشي هذا في القوية النقطة تتمثل. المحتملين واألجانب المحليين للمستثمرين المدينة صورة

 جميع بدعم خاصة ويحظى نجازلإل وقابل ومنظم متماسك األبعاد متعدد مشروع اقتراح أجل من وذلك...  والثقافية والبيئية واالجتماعية والمكانية الحضرية

 .المحتملين للمستثمرين وجذاب المحليين الفاعلين

 

  الرؤية تحقيق أجل من نموذجية مشاريع ✓

 

 نموذجية( لكل استراتجية تنمية مدينة او استراتيجية تنمية اقتصادية لتحقيق ثالث أهداف:  مشاريع أو) نموذجي مشروع ودعم وتمويل تحديد سيتم

 

 الشروع في تحقيق االهداف المحددة في االستراتيجيات .1

 بالممارسة التعلم مقاربة باعتماد وغيرهم مدني ومجتمع بلديات من محلياتعزيز قدرات الجهات الفاعلة  .2

 جميع الجهات المحلية الفاعلة. التزامنتائج ملموسة من خالل  تحقق المقاربات هلمواطنين أن هذا اقناع .3

 

بمشاركة ومن أجل التنمية االقتصادية المحلية من خالل اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص  النموذجيةسيتم تقديم الدعم لتنفيذ المشاريع البلدية 

 المحلية، جماعات، وكذلك بين الالفالحيوغير  الفالحيالفاعلة في القطاعين لعامة من القطاع الخاص والبلديات والجهات  الباعثين

 

 :العالقات بين البلديات والمجتمع المدني وتشجيع مشاركة الشباب من الجنسين في الحياة المحلية والبلدية هيكلةدعم 

 

 :المحليالتخطيط التشاركي والحوار  •

 

المحلية والمجتمع  جماعاتها، واجراءات ملموسة لتمكين البلديات وللمتابعة وتدابير، تدريبية دورات VNG Internationalجمعية البلديات الهولندية  تقترج

وتشمل . االستثمارات العامة برمجةتشاركية عالية التنظيم في المدن الكبيرة لتحديد و مساراتكما رافقنا . في تحسين مناطقها الحضرية لالشتراكالمدني المحلي 

 .السند فاقديالفئات الضعيفة أو المهمشة مثل الشباب والنساء و االعتبار بعين االخذ التشاركيةنا ياتمنهج

 

  ويمكن أن تشمل المجاالت التي ينبغي التشديد عليها ما يلي:

 ;إشراك النساء والشباب، من الجنسين، في عمليات صنع القرار والحكم المحليعلىتنمية قدرات الجهات الفاعلة المحلية  ✓

 ;تنمية قدرات الجهات الفاعلة المحلية على إدماج احتياجات وتوقعات النساء والشباب من الجنسين في رسم السياسات والبرامج ✓

 ;والشباب، من الجنسين، على التعبير عن آرائهم، والمشاركة في صنع القرار، وتحديد األولويات، والتفاوضتنمية قدرات النساء  ✓

 ;النساء والشباب من الجنسين لدىتطوير القيادة  ✓

 ;تقديم الدعم للنساء والشباب، من الجنسين، في العمليات االنتخابية المحلية ✓

 ;ساء والشباب من الجنسين، في الحياة العامة المحليةوتنفيذ حمالت توعية لتشجيع مشاركة الن اعداد ✓

 ;شؤون المدينة عنإنشاء آليات تمكن النساء والشباب من الجنسين من المشاركة في إدارة الهياكل المسؤولة عن دعمهم و ✓

 ;األنشطة التي تهمهمتشجيع هياكل المجتمع المدني على إشراك النساء والشباب، من الجنسين، في مختلف أنشطتها، وال سيما  ✓

 اإلعالمي اإلنتاجتشجيع مشاركة النساء والشباب، من الجنسين، في  ✓

 ...دعم المبادرات المجتمعية الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة والشباب من الجنسين على السواء، في إدارة الشؤون المحلية ✓

 

 :أخرى في هذا الفصل مخرجاتتم تطوير 

 ;استراتيجيات مشتركة بين القطاعات الدماج الشباب والمرأة في الحياة المحليةوضع  •

 . العيش مستوىدعم منظمات المجتمع المدني في تخطيط وتنفيذ اإلجراءات الرامية إلى المشاركة المدنية في الحياة المحلية وتحسين  •

الديمقراطية المحلية القائمة على  لتعزيز، وهي أداة أساسية شالتعايتطوير مواثيق المدن لبناء توافق اجتماعي وتعزيز مبادئ وقيم  •

 .المشاركة

 


