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والجھاتوالمتوسطةالصغیرةوالمقاوالتاألعمالریادةأجلمناالقتصادیةوالتنمیةالتعاونمنظمةمركز
والمدن
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الصغیرةشاریعالماصحابامكاناتتعبئة اجلمنمعاالعملالفاعلین المحلیین والحكومیین على مساعدةاجلمنالقدراتتطویر الىسعىكما ی.وتحلیالت

جیدة ساتسیافضیل وتلمستدامة، إضافة إلى التحفیز على إحداث مناصب عمل على المستوى المحلي، وادامجةالوالمدنلجھاتاوتشجیعوالمتوسطة
.بالقطاع السیاحي

http://www.oecd.org/fr/cfe/｜@OECD_local
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قالیمھ أو أعلىتھسیادأوألي بلد أو ساسىاألالنظامبأي شكل من األشكال مسالمتضمنة بھا التوالخرائطالبیاناتالىاضافة ,الوثیقةھذهأن 
.حدوده الترابیة أو أسامي مدنھ وجھاتھ

http://www.oecd.org/fr/cfe/%EF%BD%9C@OECD_local
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السیاسة الحضریة؟في لماذا مبادئ 

الخالصات " شرح"ل
20الضمنیة ألكثر من 

عاًما من اشتغال منظمة 
التعاون والتنمیة 

االقتصادیة حول المدن 
والسیاسة الحضریة

لمساعدة السلطات 
العمومیة على تنفیذ 

سیاسات أفضل 
وتحسین رفاھیة جمیع

المدنسكان 

إعداد وتحضیر جمیع 
المدن للتغیرات 

التكنولوجیة 
ةوالدیمغرافیة والبیئی

لمساعدة السلطات 
العمومیة على التعھد 
بالتزاماتھم نحو  

ةالبرامج الكبرى العالمی

.العمومي ولیست لھا أیة صبغة ملزمةالحضریة أداة لتحسین العمل في السیاسة  OECDالتعاون والتنمیة االقتصادیة منظمة تعد مبادئ 
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2018أبریل 
األساسیة  تم فحصھا من العناصراالولى

طرف
WPURB و CPDM

2018أكتوبر -أبریل
دراسة التأثیر

بلد/ في حوالي ثالثین مدینة 

2018أكتوبر 
فحص  المشروع األولي خالل ورشة 

عمل المتعددة األطراف

2018نوفمبر 
دراسة النسخة األولى من طرف 

WPURB و CPDM

2019ینایر 
دراسة النسخة الثانیة عبر 

الندوة المباشرة المتعددة األطراف

2019مارس –فبرایر 
المصادقة على النسخة الثالثة من 

طرف 
WPURB و RDPC

2019في فاتح مارس 

2019مارس 20و 19
التصدیق على   النسخة النھائیة للمبادئ من طرف عمداء 

البلدیات والوزراء في أثینا

؟الحضریةالسیاسةمبادئتمت صیاغة كیف

الحضریةةالسیاسوفریق العمل حول (RDPC)المنظمةفىالجھویةلتنمیةاسیاساتلجنةاشرافتحت
(WPURB)

ئ السیاسة القرویة مبادوضعبالموازاة مع 
القرویةوالحضریةالمناطقبینة متكاملمقاربة مندمجةلضمان
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الدولیةالمنظمات
االوروبیةاللجنة•
المتحدةاالممموئل•
للبیئةالمتحدةاالمم•
المدنتحالف•

الجھویةوالمحلیةوالحكوماتالمدنشبكات
(CGLU)المتحدةالمحلیةوالحكوماتالمدن•
•Metropolis
)ICLEI(المستدامةالتنمیةاجلمنالمحلیةالحكومات•
(ORATE)التراب األوروبي اعدادالمرصد•
(CCRE)االوروبیةلجھاتواالبلدیاتمجلس•

التنمیةمصارف
الدولىالبنك•
)IDB(لتنمیةا لمریكابلدانبنك•

والبحثالجامعیةالمؤسسات
للسیاسات المجالیةلنكولنمعھد •
معھد المجاالت الحضریة•
(IRD)والتنمیةثالبحمعھد•
(ETI)المبادرة المقاوالتیة، المجاالت، االبتكاركرسىالسوربون-•

السیاسة الحضریةاالطراف لمبادئمشترك متعدد إنتاج 
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التقاریر العملشبكات

ليالمتروبوالتحلیل  دراسة وتحلیل 
الحضریةالسیاسات

الوطنیة
العمداء

الناجحین من 
دامجنمواجل 

حول برنامج
السیاسات
الحضریة
الوطنیة

اتوالبیانتئیااالحصا

عمداء لالمستدیرةالمائدة
وزراءالالمدن و

والتنمیة االقتصادیة التعاون منظمةعملمنةسن 20
الحضریةالسیاسةحول

الموضوعاتیةالتحالیل
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ارات السیاسة الحضریة على أنھا مجموعة منسقة من القرتعرف 
ما كان كیفالمدن واستدامة وإدارة لتھیئة وتمویل وتنمیة المتخذة 
میع جعلى مشتركة مسلسل تشاركي بمسؤولیة من خالل حجمھا، 

طة تضم إطار رابمستویات التدبیر البیني و الداخلي، وذلك في 
ع المدني بما في ذلك المجتمجل الفاعلین الحضریین المعنیین، 

.والقطاع الخاص
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؟الحضریةالسیاسةمبادئتستھدفمن

القطاعات الحكومیة
ة المكلفة بالمدن أو السیاسات الحضری
أو الجھویة بالبلدان األعضاء في 
منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة

و كذا بالبلدان الشریكة

اطراف معنیة 
من القطاع الخاص ،
من األوساط األكادیمیة 

إلخ...والمجتمع المدني،
المھتمین بالسیاسة 

الحضریة

مستویات اإلدارة 
المحلیة 

الحكومات / مثل الجھات 
/ المحلیة ، األقالیم ، المدن 

، إلخ...، البلدیات
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یة السیاسة الحضر
الوطنیة جودة البیئة

فرص للجمیع

اندماجیة السیاسة 
العمومیة

تمویل

جمعیة

االبتكار

التتبع و التقییم 
والمساءلة 

مدن من مختلف
االحجام

لمدنالتعریف الوظیفي ل

الترابط بین المناطق
الحضریة و القرویة

11

الحضریةالسیاسة مبادئ

إستراتيجية

المعنيةا��طراف

ىالمستو
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للعمل المستوى األمثلعلىالتركیز (1)
بجمیع المدن



األولأالمبد

نحوعلىللمساھمةاالحجامكلمنالمدنمكاناتإإغناء
الصعیدینعلىاالفظلوالعیشياالقتصادالرفاهفىمستدام
والدوليالوطنى

اجلمن,ىوالكبر الوسيطةوالصغيرةمدنللالمجاليةالمزايامنا��ستفادة•
ها،حولوماوللضواحيالمبا��ينسكاناللجميعافضلوعيشنموخلق

;المجالية»المناعة«والتماسكوتفضيل
متروبوليةحكامةبواسطة،المثالسبيلعلى,المدنوشبكاتنظمدعم•

.الجماعاتوالمدنبينالبينيوالتعاونوجهوية،

 ,والتنمیةالتعاونمنظمةبلدانب
معدل تحتضن بالمدنفان االقتصادیة، 

الخام الدخلناتجمن 60%حوالي 
.وفرص الشغل

13



ندعدارية�ا�الحدودتجاوزتومتعاونةةمرنمجاليةسياسةورشيدةدارةإتعزيز•
منطقةوالمدن(ةالوظيفيالح��يةالمناطقمقاربةدعمخ��لمن,ا��قتضاء
؛)التنق��ت

سياقاتالتنوععلىموميةالعالخدماتوتقديمالتنميةاستراتيجياتتكييف•
ليةمتروبوالالمناطقإلىالمتوسطالحجمذاتمدنوالا��حياءمنبدءا,الح��ية

؛الكبرىالجهاتوكذا,الكبرىالمدنو
اتوتجهيز خدماتتقديمعلىوالقدرةالمواردبينالتكاملوالتازرأشكالادعيمت•

السكان؛لحاجياتل��ستجابةجودةوذاتناجعةعمومية
فىتكونلالمشتركةوالطبيعيةالثقافيةوالمواردالعامةالممتلكاتوادارةصون•

.ذلكالىوما,البيولوجىوالتنوع,الهواءجودة-المجتمعافرادجميعمتناول -
.الم��ئمنحوالعلى

14

لدیاتببوالتنقلوالعیشللعملیضطروناألفرادغالبا،
.المیتروبولیةالمنطقةذاتفيأخرى

للحكامةسلطةلھاOECDمنطقةبالكبرىالحضریةالمناطقثلثىحوالي
.الحضریة

لماوكتاجیةناإلتنخفضاإلداريالتجزیئیزدادعندما•
تنخفضكبرىحضریةبمنطقةالبلدیاتعددتضاعف
.المائةب6باالنتاجیة

تاجیةاالنفإنالحضریةللحكامةسلطةتواجدتكلمالكن•
.المائةفى3بفقطتنخفض

:االقتصاديالنموعلىتؤثرأنیمكنالمجزأةالحضریةالحكامة

المواطنینعیشمكانمعمومیةالعالسیاساتتكییف
وعملھم

أ الثانيالمبد



والمناطقالحضریةالمناطقبینوالتازرالترابطاوجھدعم
الریفیة

15

 :بھاالمحیطةالریفیةالمناطقتستفید منھا أیضا الحضریةتجمعاتالإن اقتصادیات 

كلما كانت جھة قرویة قریبة من منطقة حضریة، إال وكان نموھا الدیموغرافي مرتفعا؛•

، الجھات 2010فخالل سنة  .یبقى رھینا بمسألة القرب من الحواضر الكبرىاالقتصادىالنموان•
.ریةالقرویة القریبة من المدن تداركت تأخرھا اإلنتاجي بثالث نقاط  مقارنة مع الجھات الحض

�يةالح�المناطقبينتربطالتىالوظيفيةوالع��قاتالمجاليةا��ستمراريةمراعاة•
؛البرامجإعدادوعموميالا��ستثمارتنويربهدفالريفيةوالمناطق

,والريفيةيةالح�� المناطقبينمفيدةال��اكاتالوتعزيزالمشتركةا��ستراتيجياتانجاز•
.مندمجةتنميةتحقيقجلأمنسياقالحسب

300االقتصادىالنمو
كم

300
كم

180

كم

90
كم

45
كم

180

كم

90
كم

45 
كم

1 
فى
الما
ئة

فى 1.31
المائة

فى 1.88
المائة

إال ونموھا نسمةمالیین 2بساكنة ال تقل عن میتروبولیةمنطقةالىكلما كانت المدینة قریبة من حیث وقت قطع الطریق 
.-.2010و 1995عامىبینالخاماالجمالىالناتجنمو-االقتصادي یكون قویا 

فى 1.19
المائة

المبدأ الثالث
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ةج، مندمنسجمةماستراتیجیةتبني  (2)
والمستدامة ،الذكیةالمدنخدمةوفعالة

والدامجة 



الرابعأالمبد

17

وا��نخفاضتزايدوالرات،والهج،والشيخوخةالح��ي،نمووال،العولمةثارآتقييم•
��تالتحومنوغيرهاالمناختغيروي،الرقمالتحولو،نتاج�ا�يفثورةوال،الديموغرافي

؛احجامهابجميعمدنالعلىالكبرى
نمكلخدمةاجلمنالترابيةالمستوياتبينوالمواردالمسؤولياتبينالتنسيق•

الع��قةذاتالدوليةوالتعهداتالوطنيةوا��هدافبالمجا��تخاصةالحتياجات��ا
.المستدامةوالتنميةالح��يةبالسياسة

ةالوطنیالحضریةلسیاسةلخدمةواضحةرؤیةبلورة 
لمستقبللجاھزةال

د والتنمیة االقتصادیة المدروسة قالتعاونمنظمةبلدانمنالمائةفى 90نحو
بعضالقلاعلىاعتمدتالتى.تبنت بعض عناصر السیاسة الحضریة الوطنیة

أعضاء35فقط من بلدا 15فان ,ذلكومع .الوطنیةالحضریةالسیاسةعناصر
ریة االقتصادیة یتوفرون على سیاسة وطنیة حضوالتنمیةالتعاونمنظمة

.واضحة

11

28

36

43

47

21

31

36

21

26

56

28

15

29

20

20

21

21

15

15

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Résilience المناخ

حمایة البیئة

التنمیة البشریة

التنمیة االقتصادیة

ھیكل االقلیمیة

لالوطنیةالحضریةالسیاسةقضایاباالھتمامدرجة بلد 108

مرتفع متوسطة منخفض معلومات كافیة



ودة جتحسینلاالحجامكافة منالمدنامكانیاتمناالستفادة
:الكربونمنخفضاقتصادالىنتقالواال، البیئة

18

تفضيلبوذلك،استدامةكثرا�� نتاج�وا�ا��سته��كانماطولمواردلناجعاستخدامتشجيع•
ا��حياءكذلفيبماالكبرى،والحوا��الوسيطةوالمدنالصغيرة،بالمدنالدائريا��قتصاد
والحارات؛

علىاتداعياتهمنوالتخفيفالمناخيةالمتغيراتمعالتكيفولويات��الممنهجدماج��ا•
المحليةالعموميةالخدماتوتقديمالح��يةالبنياتفي,وا��ستثمارالتعميرمستوى
والطاقة؛الصلبوالتطهيروالماءوالنقلالسكنميادينفي��سيما،

والهواءتلوثوالمرورحركةاكتظاظمثلبالتجمعات،المرتبطةالسلبيةا��ثارادارة•
اتوالخدمالطبيعيةالمواردعلىوالضغط،حياء�ا�ضببعوالس��مةوالصحة،الضوضاء

ي؛الح�� من�وا�,العامة
)معمجتأمممتد(الح��يوالهيكلالح��يةالكثافةعنناتجةالمزاياالمنا��ستفادة•

العموميقلوالنا��يكولوجيةالباياتفيهابماللبيئةالصديقةالخ��اءالحلوللتطبيق
المتجددة؛والطاقاتالمستدام

الم��ةالطبيعيةالكوارثووقعالمخاطرودرئاستباقعلىالقادرةالمدنتشجيع•
با��نسان؛

تقييمرعبالح��يوا��نماجوالنموالمناخبخصوصالمتبعةا��هدافبينالربطعلىالعمل•
ل��زمةاا��جراءاتاتخاذوكذاالهشةالمجموعاتعلىالبيئيةالطبيعةذاتالقراراتتداعيات
.للمواكبة

أ الخامسالمبد



19

:تمثلالمدن

الحارالثأثیرذات ازاتالغانبعاثاتمن%70

للطاقةالعالمىاالستھالكمن⅔

الصلبةالنفایاتمن 50  %

تصاعدقدالھواءلوث، فإن ثمؤخراسجلالمالتقدممنالرغموعلى
.2015و200بالمدن خالل الفترة بین 

.مشكلةالحلفىھماتسانیمكنالمدنانبید

:تمثلجھاتوالالمدن

المتعلقةالستثماراتمن ا% 64
خ والبیئةبالمنا

الحدفىماحاسدوراوالمناخبالبیئةالمتعلقةھدافلألالمدمجة الحضریةتنمیةالتلعب 
.االنبعاثاتمن

بیئةالوبالمناخالمتصلةلنفقاتمن ا55 %

.المناختغیريفالمدنمساھمة 

13



لية السهر على توفير ولوج أفضل لمحركات ا��ندماج ا��جتماعي من خدمات عمومية مح•
اث و و سكن ذي جودة و باقل كلفة، ونقل عمومي وتربية وصحة و أفاق للشغل و التر 

المناطق التجهيزات الثقافية و الترفيهية و ساحات عمومية أمنة لكل الساكنة وقاطني
الح��ية؛

دبير ة كفيلة بمساعدة المدن على تشامللتنميةوالمحليةالوطنيةالسياساتدعم•
اء تطورها الديمغرافي وتحفيز تماسكها ا��جتماعي على جميع المستويات داخل أحي
ة لكبار المناطق الح��ية عبر إجراءات لفائدة المساواة بين الجنسين وضمان صحة جيد

السن وكذا ا��دماج المحلي للمهاجرين؛  
والمناطقا��حياءللعيش بكافة جيداطارتوفير اوكذ،الح��يةثقافةالوهويةالتعزيز•

.منهاالمتدهورةخاصة

20

للجمیعوتوفیرالحظوظتشجیع المدن الدامجة 

أ السادسالمبد
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%یفوق المعدل الوطني بحواليالمدنسكاندخل• 21 

قارنة إن تفاوتات الدخل تظل جد مرتفعة بالمناطق المیترو بولیة م•
)دولة عضو بالمنظمة11معطیات مقارنة ل(بالمناطق غیر الحضریة 

كبالتیموربمدن اخرالىسنة من حي 20إن معدل الحیاة یتغیر ب•
و لندن بالمملكة المتحدةاالمریكیةبالوالیات المتحدة 

مقارنة %6-5الفقیرة لھم دخل یقل ب باالحیاءعاشوا الذیناالفراد•
.      .الغنیةباالحیاءمع نظرائھم 

سنةتاطلققداالقتصادیةالتنمیةوالتعاونمنظمةفاندامجةتنمیةاجلمنالمبادرةاطارفى
منومجموعةفوردمؤسسةمنبدعموذلكشاملنمواجلمنالعمداءبمبادرةیسمىما2016

علىمینعازمحليمسؤولستونحواليعالمیاتحالفاالمبادرةھذهوتشكل.الشریكةالمؤسسات
الىترمينھااكما.بالمدناندماجیةاكثراقتصادينمووتشجیعتفضیلعبرالتفاوتاتمحاربة

وطنیةالالمحافلالىصوتھموایصالالمساواةعدمحولللحوارنوعھامنفریدةمنصةتوفیر
العملیةحلولللتقاسمھمعبرالحضریینالفاعلینبینالحوارتسھلكونھاالىإضافة.والدولیة
.التفاوتاتھذهلمواجھة



منبكلاتالسياسانسجامعلىالعملوالتحكيماجلمنللتنسيقأنظمةوتحفيزاتبلورة•
خ��لمنالترابي،المستوىعلىوكذاالعموميةالمؤسساتوالحكوميةالقطاعات
:التاليةا��جراءات

oنقطابرازوكذا,المدنمختلفبا��فتصاديةالتنميةسياسةعلىالمحتملةا��ثارتقييم
حليالما��زدهارفيتساهمانالممكنمنالتيالسياحيةوامكانياتهاالخاصةقوتها

.الوطنيووالجهوي

oوالكفاءاتالتخصصاتلمجموعالعملبسوقالمرتبطةالشموليةتحسين

oشجيعالتوالضعيفةا��وساطلشبابخاصةجودةذاتلتربيةالعادلالولوجتعزيز
معوالمجتالترابيةالجماعاتووالمقاو��تالعاليالتعليممؤسساتبينالتعاون
;المدني

oالحاجةحسبالسكنيللعرضالماليوالولوجالجودةلتكييفال��زمةالتدابيراتخاذ
السكنيرلتوفالموجهالعملتنسيقالىبا��ضافةا��جتماعيالتماسكزاويةمنوذلك

;والتهيئةالنقلو

oللفرصالح��يةالساكنةولوج��مكانياتوفقاالنقلالسياساتوبرمجةتصميم
الح��يةئلووساالسلسالتنقلواستغ��لتشجيعالىإضافةوا��جتماعيةا��قتصادية

العرضلىعالمعتمدةتلكخاصةالنقلتدبيرسياساتبينالجمعالىإضافةالنظيفة
;الطلبو

oا��حياءوبالنقلالمرتبطةالحلولتدمجتهيئةعبرناجعةعقاريةسياساتتشجيع
التخطيطذلكفيبماالح��يالتجديدوتقويةا��جتماعيالتمييزلتفاديالمختلطة

.الدامجالعمرانيوالح��ي

22

ى قادرة علالمستویاتةمتعددووطنیةحضریةسیاسةلمقاربةتشجیع
نمیة و الرفاه السیاسات القطاعیة بھدف التوادماجبلورة تحفیزات لتنسیق 

:داخل المدن

السابعأالمبد
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:بcompactesالمجمعةالمدنتتمیز
;والقربالكثافةعلىیرتكزللنمونموذج•
;المشتركللنقلبشبكةمجھزةمبنیةمناطق•
.المحلیةالخدماتولوجوفيعملفرصعلىحصولالفيسھولة•

16

النموانیبینالتخصصاتمتتعددةدراسة400عنیزیدماتحلیلان
یةاإلنتاج(مستویاتجمیععلىإیجابیةانعكاساتلھالمجمعالحضري
)…الصحةالطاقياالقتصادالعملعلىالحصول

الكثافةعنالناتجةالسكنكلفةارتفاعفيخاصةسلبیاتیضاألھولكن...
.العقاریةاالكراھاتوعنللسكانالشدیدة



على نحو مناسب كل من التنمية تمويللةدائمالو متوازنةالومتنوعةالمواردالمنسلةتعزيز•
والتجهيزات ا��ساسية و الخدمات الح��ية،

ة وبالتالي ا��قتصادية كال��ائب والجبايات بغرض توفير الموارد ال��وريا��لياتاستغ��ل •
المناسبة لمدن مستدامة ودامجة،بالسلوكاتا��لتزام 

يات ا��دارات الترابية من هامش للعمل كافية لتدبير وتعديل المداخيل حسب حاجتمكين•
التنمية الح��ية،

،)الفوائد العقارية وصناديق التجهيزا��قتراض(مثلالمبتكرةالتمويلادواتحشد•
الىبالموازاة سعيهاذلك مع البحث ا��مر لزماذا،الخاصالقطاعتموي��تعلىا��عتماد•

.استغ��ل ا��مكانيات وتفدي المخاطر

24

تبطة المناسبة لتحمل المسؤوليات المر �تالتموي�توفير
رابيةعلى مختلف ا��صعدة ا��دارية و التالح��يوبالسياسة 

أنيةا��قتصادالتنميةوالتعاونمنظمةتقدر
ا��ستثمارمنأمريكيدو��رمليار95000

في��وريايكونسوفالخاصوالعمومي
المواص��توالماءووالنقلالطاقةقطاعات

ينبذلكوالدوليالمستوىعلىال��سلكية
2030و2016

والجهاتالمدنبعضبينما
هدا.ستتقهقرأخرىغانتنتعش
رالمصادعلىيأثرسوفالتراجع

همةمسيعقدوبالتاليال��يبية
العموميةالخدمات

العامرل��ستثماالحاليفالمستوى
المستوىمن%50مناقليمثل

للتقنياتبالنسبةالمطلوب
تحدياتلرفعوكداالجديدة

المناخيةالتغيراتوالشيخوخة

فى57تمتلالترابيةدارات�ا�إن
العموميا��ستثمارمن57المائة
ةوالتنميالتعاونمنظمةلبلدان

ونيلعبسوفوبذلكا��قتصادية
معا��ستثمارلتطويررئيسادورا

افضلمردوديةعلىالحفاظ

الثامنأالمبد
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األطراف المعنیةاشراك)3
حضریةالةالسیاستتبعووتنفیذاعدادي ف

26
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التاسعأالمبد

ةياسالسوتنفيذبلورةفىا��طراف المعنية انخراطتعزيز
الح��ية

نين كل أطياف المجتمع خاصة الساكنة الهشة كالنساء وا��شخاص المسا��اك•
،وا��قلياتوالشباب وا��طفال وذوي الهمم والمهاجرين 

ين منظومة مبتكرة للتحاور مع القطاع الخاص خاصة المنعشين العقارياعتماد•
الى�ضافة والمدبرين الح��يين والمستثمرين المؤسساتيين والقطاع المالي با�

الوسطاء وممثلي النسيج الجامعي والجمعوي،
عد التقريرية المرتكزة على النتائج عبر توضيح القواالمشاركة تفضيل التعبئة و •

ومة ومساهمات ا��طراف المعنية بتخصيص الموارد ال��ورية وبتقاسم المعل
ممثلة على حتى تكون في متناول غر الخبراء وبالتالي إيجاد التوازن بين الفئات ال

.نحو جيد وأصوات ا��قلية

مختلف درجات و أوجھ انخراط األطراف المعنیة القرار المشترك
اإلنتاج المشترك

الشراكات

ةالتمثیل

المشاركة

التشاور

التواصل
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ة مهامهم الفاعلين الح��يين على ا��بتكار لتأديقدرةتعزيز
على نحو فعال، ناجع، ودامج

ة بإعداد الترابيا��دارةالتدبير ا��ستراتيجي ل��عوان العموميين بقدراتتعزيز•
حالية وتنفيد استراتيجيات ح��ة مندمجة في مستوى تعقيدات التحديات ال

والمستقبلية؛
خابية العمومي وا��ستق��لية بالنسبة للدورات ا��نتالنشاطيةاستمرار علىتشجيع•

سب عبر تكريس احترافية الوظيفة العمومية وتقوية القدرات وطنيا ومحليا ح
و الحاجيات عبر ا��ندماج حسب الكفاءة وا��ستحقاق خ��ل مسلسل التوظيف

الترقية وبالتالي إرساء نظام عادل ل��جور و تشجيع الكفاءات؛ 
قاتخفا��وانجاحاتالمنالدروساستخ��صاجلمنوالتجريبا��بتكارتشجيع•

؛واسعنطاقعلىالممارسات الجيدة ون�� ,الح��يةسياسةلل
طاع بما في ذلك القاصنافهمإمكانيات الفعلين على مختلف منا��ستفادة•

الخاص بغرض توجيه ا��بتكار التكنولوجي وا��جتماعي والعمومي والمدني
.»المدينة الذكية«بواسطة مقاربة 

العاشرأالمبد
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تكار ب حسب بحث منظمة التعاون و التنمية ا��قتصادية حول ا��ب
:مدينة 89

قد وضعت المدنمنالمائةفى 77
ية نظاما خاصا للتمويل من اجل تقو 

.وتطوير القدرات على ا��بتكار

��بتكار وحسب ردود المستجوبين فان النشاط المتبع في مجال ا
:يساعد فع�� المدن على 

لهم المدنمنالمائةفى 55
...اراهداف رسمية فيما يخص ا��بتك

من فقط المائةفى44انها��
يةاستراتيجالمدن هي التي تملك 

.ا��بتكارمجالفى

وميةالعمالخدماتتوفير•
 ,التنقل ,ا��سكان ,ا��غاثة(
) ...ا��جتماعيةالخدماتو

د ترشي( تشغيل افضل ل��دارة •
نظام العمل والمالية والتعاون 

)بين المؤسسات

وضعية السكان تحسين•
).التشغيل و الصحة(



1
6

14

9

بلد عضو بالمنظمة30درجة تقدم السیاسات الحضریة ب

30

ج الحكامة دائم  لنتائوالتقييم الللتتبع نظاموضع 
والسياسة الح��ية

تبع الترابية على ا��دوات والمؤسسات الخاصة للتالمستوياتجميععلىالتركيز•
العمل والتقييم مرفوق بقدر كافي من المهارات وا��ستق��لية والموارد على طول دورة

المحللين والجهويين في هذا المسلسل؛ للمنفدينالكافي وا����اكالعمومي 
رض بناء المعطيات بما فيها المعلومات الذكية، المفتوحة والجغرافية بغمنا��ستفادة•

صة قرارات السياسة الح��ية على ركائز محين وذات جودة مع الحفاظ على الحياة الخا
؛ل��فراد

لرفاه وضع رزنامة قوية من المؤ��ات تضم معطيات مفككة للتقييم ومقارنة أوجه ا•
قارنة مع ترابي م-الموضوعي والذاتي بالمدن وتتبع التقدم الحاصل على مستوى البي

ة يرمي التزامات والبرامج الوطنية والدولية وبالتالي تأسيس حوار مع ا��طراف المعني
تحسين السياسات العمومي؛الى

اكنة من للمسؤولية ومقاومة الفساد بالقطاعين العام والخاص وتمكين الساتاليوضع•
اسنادراحل حق ا��قتراح وتفضيل الشفافية في مجال السياسة الح��ية بما في ذلك م

.الصفقات العمومية بالمدن

ياستهمسإعدادطورفيا��قتصاديةوالتنميةالتعاونمنظمةبلدانأغلبيةإن
وتقييمبعلتتللمؤ��اتقويلنظامبحاجةسيكونونوعليه.الوطنيةالح��ية

.السياسةهذه

أ الحادي عشرالمبد
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توالمقاوالاألعمالریادةأجلمناالقتصادیةوالتنمیةالتعاونمنظمةمركز
والمدنوالجھاتوالمتوسطةالصغیرة

http://www.oecd.org/fr/cfe/ ｜ @OECD_local
https://oe.cd/urban-principles 
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