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 المدن المتنافسة في اقتصاد العالم

 ملخص باللغة العربية

 

تحد أمام اقتصاد واستمرارية األمم و العالم: المفارقة الحضرية  

. الحضرية الكبرىزادت سرعة حرآة التمدين من ثقل المدن الكبرى أو المناطق 

يعيش ما يربو عن نصف مجموع ساآنة منظمة التعاون و التنمية  واليوم،

 78و تضم هذه المنظمة . في الغالب في مناطق حضرية)  بالمائة53(االقتصادية 

 مليون ساآن أو أآثر، تعمل على ترآيز جزء آبير من 1.5منطقة حضرية، بها 

 المثال، ترآز بوذابست و سيول و فعلى سبيل. أنشطتها االقتصادية الوطنية

آوبنهاغن و دابلين وهلسنكي و راندستاند هولندا و آذا بروآسل ما يقارب نصف 

ناتجها المحلي اإلجمالي فيما ترآز أوسلو و أوآالند و براك و لندن و ستوآهلم و 

و األآثر أهمية من ذلك، هو أن معظم مناطق . توآيو و باريس ما يقارب الثلث

لحضرية الكبرى تتوفر على ناتج محلي إجمالي لكل فرد أآثر ارتفاعا من المنظمة ا

آما تتوفر على إنتاجية ) منطقة حضرية آبرى78 من أصل 66(المتوسط الوطني 

هذا و تعرف العديد من تلك )  منطقة حضرية آبرى78 من أصل 65(عمل أآبر 

  .المناطق معدل نمو أسرع مما في بلدانها
  

وامل مزايا التكتالت الكبرى في الرفع من مردودية الفرد و توضح جملة من الع

  .و الزيادة في اإلنتاجية

  

 اإليجابية المناطق الحضرية من جذب مقرات اقتصاديات التكتلتمكن  •

شرآات جهوية أو دولية وتفسح مجاال واسعا الختيار الموارد آما ترآز 

ترابط ويعزز هذه االقتصاديات ال.بنى تحتية و خدمات أآثر تخصصا

اإليجابي بين حجم المناطق الحضرية و مداخيلها، و خاصة عندما ترآز 

  .بالمائة من ناتجها المحلي اإلجمالي الوطني20 ما يتجاوز 
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و تقدم المناطق الحضرية على نحو نموذجي مزايا في آل من التخصص   •

فالتخصص يكون في األنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة . و التنوع معا

و يتوقف الشكل المحمود . ك بفضل توفر إمكانية ولوج أيسر للمعرفةو ذل

الذي يميز تنوع المناطق الحضرية الصناعي على قدرة هذه المناطق على 

 81أآثر من (ترآيز أنشطة البحث و التنمية و آذا على توليد االبتكار 

ية بالمائة من براءات االختراع في دول منظمة التعاون و التنمية االقتصاد

 ).مسجلة بأسماء مرشحين يقطنون بالمناطق الحضرية

  

و غالبا ما تكون للمناطق الحضرية مؤهالت أآبر في رأس المال   •

فمستوى المهارات بها يفوق المتوسط الوطني في ). البشري و المادي(

و عالوة . معظم المناطق الحضرية آما أن لها بنية ديموغرافية أفضل

لحضرية على مخزون أآبر في رأسمالها على ذلك، تتوفر المناطق ا

المادي و ذلك  قياسا بمعدات الشرآات و و المخزونات و مرافق البنى 

التحتية، إضافة إلى مؤهالت أفضل للنقل و للبنية التحتية  للمواصالت 

  .الالسلكية

  

غير أننا يجب أال نغالي في تقدير قدرة المناطق الحضرية على  

  .حضرية ليست دائما مرادفا للنجاحالنمو، ذلك أن المناطق ال

  

يتخلَّف عدد من المناطق الحضرية عن المعدل الوطني، بما في ذلك   •

و ) إيطاليا( و نابلس ) فرنسا(و ليل ) اليابان(و فوآووآو ) ألمانيا(برلين 

) الفوارق في(إضافة إلى أن نسب). الواليات المتحدة(بيتسبورغ 

لتشغيل في العديد من المناطق المردودية و اإلنتاجية و مستويات ا

آما يمكن أن تكون . الحضرية ال تختلف آثيرا عن المعدالت الوطنية

هناك بعض المغاالة في قدرة المدن الكبرى على االبتكار، حيث إن 

براءات االختراع تسجل عموما بالمدن الكبرى، في حين أنها يمكن أن 

  .تكون وليدة مواقع بحث في مناطق أخرى

  

 78فثلث  . مناطق الكبرى أظرفة مالية آبيرة و دائمة للبطالةترآز ال  •

إضافة إلى ذلك، . منطقة آبرى  تفوق  نسب البطالة بها المتوسط الوطني

فهي تبدي، على نحو مثير لالستغراب، نسَب نشاط أقلَّ من أنواع المناطق 

بالمناطق المتوسطة و % 44.5و %  49.7مقابل% 44.3(األخرى 

  ).2003لتوالي سنَة القروية على ا

  

أصبح اإلقصاء و الفقر في معظم دول منظمة التعاون و التنمية   •

االقتصادية ظاهرة حضرية،و ذلك ليس فقط في المناطق الحضرية األقل 

تقدما آمدينة مكسيكو بل أيضا في المدن التي عرفت إعادة هيكلة صناعية 
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غنى المناطق و آذا في ضواحي بعض أ)روتردام و ليل و دترويت( قوية 

و يطغى غياب المساواة على المستوى ). باريس و لندن(الحضرية 

و ُتعتبر، بشكل . االجتماعي في سائر المناطق الحضرية–االقتصادي

خاص، نسبة حساسة من ساآنة المناطق الحضرية مهاجريَن هم و 

و يملك .ذرياتهم، الذين غالبا ما يتجمعون فيما بينهم بالمدن الكبرى

 منهم  مهارات متواضعة و حتى المَهرة منهم يجدون صعوبة في الكثيرون

  .االندماج داخل الشبكة االقتصادية

  

يكلف الفقر و اإلقصاء االجتماعي الكثير بما في ذلك معدالت الجريمة   •

في المناطق الحضرية من % 30في المتوسط أآثر ارتفاعا بـ ( المرتفعة 

في عشر من دول منظمة ( و استقطاب مكاني آثيف ) المستوى الوطني

ن م% 25و % 7التعاون و التنمية االقتصادية تمت دراستها، ما بين 

من ساآنتهم % 10الساآنة يعيشون في أحياء معزولة، مشكلين بذلك 

و في غالب األحيان تكون لهذه األحياء المعزولة إمكانية ). الوطنية

وياتها أقل في أضعف لولوج البنية التحتية و الخدمات العمومية، و مست

  .نسبة االستثمار لكل فرد من مستويات األحياء األآثر غنى

 

  . هامةسلبية خارجيةفي الواقع، للمناطق الحضرية الكبرى آذلك آثار  

  

مثال حرآة السير و تلوث الماء و الهواء و ( تعتبر تكاليف االآتظاظ  •

واضحة بشكل خاص في ) مستويات الضجيج و تراجع المناطق الخضراء

( المناطق الحضرية التي تعرف مؤخرا نموا متزايدا في بلدان المنظمة 

و لكن أيضا في المدن الكبيرة التي أسست منذ مدة ) آسيول و إستمبول

طويلة آباريس و طوآيو و لندن و حتى في بعض األجزاء من المناطق 

  .األقل اآتظاظا آهلسنكي و ستوآهولم

  

ي بعض المناطق الحضرية الكبرى، و يمكن أن تنشأ بنية تحتية هزيلة ف  •

و األرجح أن يظهر ذلك في المناطق التي .و ذلك الرتفاع تكاليف الصيانة

تترآز فيها  المساآن االجتماعية أو في المناطق التي ترتبط فيها األنشطة 

 .االقتصادية بالضجيج أو غيره من اآلثار البيئية  المرغوب عنها

  

فأآبر تعني أغنى .  تصاديات التكتل السلبيةو قد تتسم المدن العمالقة بـاق  •

، على سبيل المثال العالقة الترابطية بين ) ماليين7حوالي (إلى حد معين 

آما هو الحال في سيول و (حجم المناطق الحضرية و دخلها  تصبح سلبية 

  ).مدينة مكسيكو و استنبول و طوآيو
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  لسياسات فعله؟ماذا يتعين على صانعي ا: دور المدن الكبرى المتزايد
  

يطرح الجمع بين المزايا و الصعوبات االقتصادية الناجمة عن نشأة 

المناطق الحضرية الكبرى، خيارات استراتيجية أو معضالت تواجه 

  .صانعي السياسات

  

  إيجابية أم سلبية؟: التداعيات االقتصادية. 1المعضلة      
  

 تصادي أم في السبب في النمو االقهل المناطق الحضرية الكبرى هي

أما إذا آان هو . نتائجه؟ إذا آان الطرح األول هو الجواب، فيجب تشجيعها

الثاني ، فهل آونها غالبا ما تجذب الموارد من المناطق األخرى، يؤذي في 

  عمومه أآثر مما يفيد؟

  

العالقة السببية بين مستويات التمدين و مداخيل األفراد ليست أمرا  •

ضرية الكبرى، نظرا لتنوعها الداخلي الهام، لها غير أن المناطق الح.جليا

حظ لتصبح مواطن ابتكار أآثر من المناطق األصغر أو األآثر تخصصا 

  .أو األقل تعددية

  

وقع المناطق الحضرية الكبرى على بقية مناطق بلد ما ليس باألمر   •

رغم أنه من المحتمل أن يعم الغنى و الزيادة في اإلنتاج، مع خفض .البين

لفة الذي تعرفه المناطق الحضرية الكبرى، أماآن شاسعة، فإن هذه التك

  ).خاصة الكفاءات(المناطق  قد تستنزف رأسمال مناطق أخرى 

  

تقتضي إعادة المواءمة بين المصالح الوطنية و مصالح المنطقة المهيمنة   •

المرآز "في عملية مربحة استراتيجية جديدة تتجاوز الثنائية النمطية 

و قد أسفرت تجربة سياسات االحتواء في بلدان منظمة ". حيةمقابل الضا

عن ) باريس و طوآيو و لندن و سيول(التعاون و التنمية االقتصادية 

و ال تنبني التدابير األآثر فعالية على توزيع اإلعانات .نتائج مختلطة

المالية المباشرة للمناطق المتخلفة وإهمال األخرى ذات األداء المتميز بل 

  .الحصول على مزايا تنافسية جهوية تفاضليةعلى 

  

يمكن إحداث آثار التعاون من خالل بناء شبكات التبادل التعاونية بين   •

مثال برامج لضم جامعات و مناطق ( المدن األساسية و المناطق األخرى 

أخرى، أي  وضع مشاريع رئيسة في التكنولوجيا في مكانين لهما مظاهر 

  .مختلفة
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   رؤية شمولية عمومية في سياق سوق معين؟أية. 2المعضلة
  

لكن، هل . يتطلب تشجيع تنافسية المناطق الحضرية الكبرى رؤية شمولية

يمكن للسلطات العمومية أن تفعل ذلك دون أن تجرب تخطيطا اقتصاديا 

  جوهريا مباشرا ال يستطيع العمل في اقتصاد فاعل متغير؟

  

 تحد من مخاطر رؤية يمكن لمقاربة منوعة أساسها التجمعات أن  •

من أهم مزايا التكتالت الكبرى اقتصادها المنوع الذي يضم : شمولية

و يجب أن يعزز آل من التخصص و . أوجها من التجمعات المتخصصة

التنوع معا من خالل سياسات تصنع بحسبان، أخذا بعين االعتبار مراحل 

  . األفضليةتطور التجمعات دون التضحية بفوائد التنوع في التراتبية و

  

. من الضروري بناء أصول العالقات و توفير السلع الجماعية المحلية  •

و . فالشبكات هي المؤهل األساسي لتطور المناطق الحضرية الكبرى

السياسات يجب أن تهدف إلى بناء روابط، مخصصة لكل قطاع ، بين 

شعب البحث بالجامعات و الصناعة المبنية على العلم أو خدمات 

، لتحسين ارتباطات الشرآات فيما بينها و آذا تشجيع مشارآة الوساطة

آما أن السلع الجماعية األخرى آالنقل . المقاوالت الصغرى و المتوسطة

  .و غيره من البنى التحتية العمومية هي ضرورية أيضا

  

لن تصبح آل المناطق الحضرية الكبرى قيادات للعالم في النشاطات   •

جة إلى البحث عن بيئات مالئمة، قوية و فعالة فهناك حا.التقنية العالية

و غالبا ما يحاول صناع السياسات، على مستوى .خارج هذا النطاق

لمناطق الحضرية الكبرى، تشجيع القطاعات الجديدة التي لم تبرهن عن 

نجاحها في الماضي؛ حتى االبتكارات الجذرية غالبا ما تنشأ عن تطور 

  .نة التي يمكن تمييزهاالقدرات الموجودة  و تلك الكام

  

قد يساهم إشراك فئة أآبر من الفاعلين في التقليل من خطر رؤية   •

يتعين على السلطات العمومية في لمناطق الحضرية الكبرى أن .شمولية

تَعرف طبيعة العالقات الحساسة بين العوامل التي يحتمل أن تحدد شكل 

  .التطور المستقبلي إلقليم معين
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  اقتصادية أم مدينة مالئمة للعيش؟حرآية. 3المعضلة

  
تسبب الكثافة السكانية، التي تساهم جزئيا في حرآية لمناطق الحضرية 

الكبرى، االآتظاظ و تدهور البيئة و أزمات السكن إضافة إلى نشأة األحياء 

فهل هناك اختيار بين الحرآية االقتصادية و الحصول على مدينة . الهامشية

  مالئمة للعيش؟

  

 غالبا ما يكون حل المشاآل : البيئة الجذابة في النجاح االقتصادتساهم  •

أآثر صعوبة و أغلى إلى حد بعيد، بعد أن تتطور المشاآل في وقت آان 

فعلى سبيل لمثال، يمكن القول إنه من المستحيل .من الممكن تجنبها فيه

استئصال األحياء الهامشية ذات المساآن الرديئة حين  تطورها دون 

  .شرخ آبير في حياة السكان، مما يسبب مشاآل جديدةإحداث 

  

تزيد مقاربٌة مكانيٌة أآثر حكمة في تدبير الموارد الطبيعية من جاذبية   •

تضم األمثلة على هذه االستراتيجيات تنمية :المدن مالءمتها للعيش

، إضافة )ملبورن(، و مقاربات متعددة الُعقد )سيول(المناطق الخضراء 

). لندن و ستكهولم و سنغافورة(  أو تحمالت االآتظاظ إلى تسعير الطرق

و تساعد استراتيجيات النهضة الحضرية المبنية مثال على تطوير 

غالسغو و بيلباو و آليفالند و (المؤهالت الثقافية في المناطق الضعيفة 

على جذب السكان المبدعين و المبتكرين و على الرفع من ) آيتاآيوشو

يمكنها أن تكون مقوما أساسا ا مستوى السياحة و السمات اإلقليمية آم

  . االستثمار األحنبي المباشرلجذب

  

قد يكون الفقر و االستقطاب المكاني أصعب تحد يواجه المناطق   •

ميع المشاآل و  فالمقاربات التي سبق ذآرها ال تحل ج:الحضرية الكبرى

ذلك ألنه من الممكن الحصول على جاذبية لألجزاء المرآزية للمدن 

و على الرغم من أن النمو . بجانب األحياء الهامشية للمقصيين اجتماعيا

االقتصادي الحضري الواسع يتوقف على االعتمادات االقتصادية المتبادلة 

تي ُتعنى باألحياء و االنسجام االجتماعي، فإن السياسات االجتماعية و ال

و تقبل غالبية السلطات الوطنية و .الضعيفة قد ترتبت عنها نتائج مختلطة

المدينية بعض المسؤوليات في معالجة هذه القضايا،لكن نادرا ما تكون  

  .هناك اإلرادة لتسخير موارد آافية لمواجهة التحديات المطروحة
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 مقياس مالئم أو قرب من المواطنين؟. 4المعضلة

  
طرح الحاجة إلى رًؤى استراتيجية و تخطيط شامل للبنى التحتية، ت

لكن هذا . الحاجَة إلى  سلطة عمومية مستقلة على المستوى الجغرافي المالئم

فكيف . المستوى سيكون بعيدا عن االهتمامات المحلية للعديد من المواطنين

  يمكن إذن الموازنة بين هذه التوترات؟

  

ذج الحكم الحضري داخل منظمة التعاون و هناك تنوع آبير في نما  •

  تضم أنجع الحلول تأسيس سلطات جديدة على :التنمية االقتصادية

المستوى الوظيفي، و ذلك سواء من خالل إدخال طبقة جديدة للحكم 

أو بتوسيع حدود المدن الموجودة ) آلندن و ستاتغارت و بورتالند(

 هناك أيضا أشكال متعددة و). آمنتريال و تورونتو و بوسان و استنبول(

من الشراآة، تتراوح بين تكوين وآاالت متخصصة أو هيئات داخلية، من 

خالل تعاقدات بين سلطات مختلفة للعمل سوية، و اتفاقات تعاون غير 

و هناك أيضا تنوع في األهداف، فبعض الشراآات  متعددة . رسمية

فردية آالنقل و أخرى مخصصة للخدمات ال) آفانكوفر و ليون(الوظائف 

 ).أثينا و فالدلفيا(مثال  

  

تحتوي النماذج المختلفة على مقايضات هامة في ما يخص األرباح و   •

و فيما يتعلق بالفعالية، فإن االعتماد على آلية التعاون قد يكون . التكاليف

ثاني أحسن خيار إذا قارناه بجهاز إداري منتخب مباشرة و له تمويل 

تساهم جمعيات .صل و يحد من زحف البيروقراطيةذاتي، لكنه يشجع التوا

أو شبكات البلديات المحلية، عموما مع إمكانيات اختيار التمويل المحلي و 

غير المحلي، في مرونة التجربة من خالل التعاون التدريجي بين البلديات 

و قد تكون المؤسسات الرسمية مؤهلة . حسب الظروف والثقافة المحليين

اف السياسة في آافة أنحاء منطقة حضرية آبرى و أفضل لتنسيق أهد

و في غالب األحيان تعبئ أشكال الحكم . للتعامل مع التفاوتات المكانية

األخف و األقل رسمية بشكل أفضَل أصحاَب الحصص في المدن 

الحضرية حول رؤية مشترآة، لكن تطبيق ذلك يتطلب خطة عمل و آتلة 

ميدانا أآثر رسمية  للتعاون أو  نقدية حرجة للتمويل، مما قد يتطلب 

  .وسائل تشارآية

  

و لطالما آانت . يحتم السند و المشروعية العموميين نجاح إصالح معين  •

أو التحالف الذي يغطي /القيادة القوية التي تتزعمها شخصية آسرة نفاذة و

أمرا جوهريا ) المنظمات غير الحكومية، القطاع الخاص(مناطق شاسعة 

بيد أن النماذج المفروضة أو التي تقود إلى المواجهة . يدةإلنشاء هيئة جد

آالتصويت في استفتاء شعبي بأمستردام ( يمكنها أن تَقوض اإلصالح 
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مثال الحرآات (و تقوض استقرار الهياآل الجديدة ) لرفض خطط اتحاد

و هكذا، تعتبر مشارآة الفاعلين المحليين ). االنشقاقية في مونتريال

النزاعات و التوترات االجتماعية، ليس فقط من خالل ضرورية لمعالجة 

التصويت و التمثيل، و لكن أيضا من خالل شبكات سياسية للفاعلين و 

ين   .الجمعيات غير الحكومَي

  

  الدولة؟/المناطق الحضرية الكبرى مقابل حكومة المرآز. 5المعضلة
 

 قد تسعى السلطات العمومية المستقلة على مستوى المناطق الحضرية

الكبرى إلى الحصول على سلطات مفوضة في حين أن مستويات الحكم 

ما تزال ترغب في ) حكومة المرآز أو الدولة في البلدان الفدرالية(األعلى 

أين يمكن ان نجد توازنا بين هذه . اإلبقاء على سيطرتها على المدن الكبرى

  األمور؟

  

ي أغلب ف: مستويات أعلى للحكم، أمر مرآزي لبناء تعاون حضري  •

الحاالت، تؤدي الحكومة الوطنية دور القيادة سواء عن طريق فرض 

و من المعتاد أن يكون لألساس القانوني دور في . اإلصالح أو تشجيعه

آما هو الحال في آوريا و آيوبك و أقاليم (إعطاء الشرعية للعملية 

فرنسا و (، أو تيسير التعاون بين السلطات المحلية )أونتاريو في آندا

و تعتبر الحوافز الكامنة خلف هذه القوانين عامال ). إيطاليا و البرتغال

  .حاسما في تنفيذ العملية

  

: يجري تطوير وسائل جديدة للعالقات األفقية للمناطق الحضرية الكبرى  •

وحدها غير قادرة على " من القمة إلى القاعدة"يبدو أن استراتيجيات 

و . ليها مجمل استراتيجية التنميةإعطاء رؤية مَطمئنة للمستقبل ينبني ع

تعتبر التدابير القانونية التي تمكن من إنشاء شراآات حضرية تأخذ شكل 

). مدن فرنسا الكبرى و ستوآهولم و فانكوفر(تعاقدات عبر سلطات عدة 

و تكون االتفاقات التعاقدية أآثر فعالية عند وجود مسار تخطيط متفاوض 

 جود حوافز للمشارآة و مجال منظم بين مستويات عدة من الحكم مع و

للتفاوض مع أهداف واضحة و جدول زمني مضبوط و آذا وجود مقومات 

  .للتقييم
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  مشارآة فاعلي القطاع الخاص في حكم المناطق الحضرية الكبرى؟.6المعضلة

  

يجب على السلطات العمومية أن تشرك القطاع الخاص في بناء الشراآات 

و لكن، هل يمكن لهذا أن يمنع تكوَن جماعات . يةالجهوية للتنمية االقتصاد

الضغط و شد الشرآات الكبرى الخناَق على المقاوالت الصغرى و 

  المتوسطة؟

  

يمكن : يحمل إشراك القطاع الخاص في الحكم الحضري فرصا و مخاطر  •

إلشراك الشرآات المحلية في بناء الرؤى الشمولية الحضرية أن يساعد 

لكن الشرآات التي اختيرت . ريبة من حقائق السوقالسلطات على البقاء ق

الشرآات المتعددة ( طرفا مشارآا قد تستغل مكانتها إلقصاء المنافسين 

و يمكن للسلطات العمومية ). الجنسية مع المقاوالت الصغرى و المتوسطة

أن تعالج المشكل جزئيا عن طريق التعامل أساسا مع جمعيات التبادل  

مقاوالت الفردية، و هذا قد يعطي األفضلية التجاري عوضا عن ال

المثال (على حساب أخرى جديدة  ) و ربما متدهورة(لقطاعات مؤسسة 

على ذلك سيطرة صناعات الفوالذ أو التعدين على المدن األوربية خالل 

  ).ثمانينات و تسعينات القرن العشرين

  

يقدم مستوى المناطق الحضرية الكبرى فرصا أآبر للحصول على   •

. األنشطة في القطاعات الموجودة أو المحتملة مما يقدمه المستوى المحلي

و توجد هنا أيضا مقايضة بين ضمان مشارآة قيِّمة للمصالح التجارية في 

صياغة استراتيجيات التنمية وفسح المجال  لتكوين جماعات الضغط ذات 

  .الُحظوة و تشويه السوق

  

  ت مالية مشوِّهة؟أعباء غير متكافئة أم إعانا. 7المعضلة

  

تطرح حاجات اإلنفاق الكبيرة للمناطق الحضرية الكبرى تحديات جبائية 

 آالمطالبة –و في الوقت عينه يحتمل أن ُتجِبر األهداف الوطنية .رئيسة

 المناطق الحضرية الكبرى على المساهمة ماليا - باإلنصاف بين المناطق 

  ب؟آيف يمكن أن نجد التوازن الصائ. لبقية البالد

  

تقتضي تحديات المناطق الحضرية الكبرى مقاربة حضرية فيما يخص   •

 يجب تكييف نظام الضرائب المحلي بشكل .المالية العمومية المحلية

أفضل مع المناطق الحضرية الكبرى التي غالبا ما تقدم تنوعا آبيرا في 

و في ما يتعلق بالعائدات، يجب . الخدمات أآثر من غيرها من مناطق البلد

إعطاء المناطق الحضرية الكبرى ما يكفي من االستقاللية لتمكينها من 

و يمكن .اتخاذ قرارات  بخصوص الضرائب و أن تضع أولويات محلية
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" الضرائب الذآية"إيجاد أدلة لصالح تنويع المداخيل الضريبية و إحداث 

أما فيما يخص . آتحمالت االآتظاظ و غيرها من الضرائب عن البيئة

 فقد يزيد العهد بالوظائف لمستوى الحكم األنسب من فعالية النفقات،

و تقتضي المبادئ العامة أن يفوَض تقديم الخدمات المحلية . النفقات

آتدبير النفايات و صيانة الطرق لمستوى محلي في حين يجب أن تعالج 

السلع العمومية التي لها تأثيرات خارجية هامة آتلوث الهواء و تدبير 

  .مستوى وحدات أوسع من المدنالمياه على 

  

تواجه الحكومات المرآزية : قد تكون لمخططات المساواة آثار سيئة  •

معضلة أساسية و هي أنه يمكن أخذ ما يكفي من المناطق الحضرية 

الكبرى لضمان أهداف المناصفة بين األقاليم دون اإلضرار بقدرتها 

  .المالية

 

الكبرى تقف في وجه آثار آانت المساواة داخل المناطق الحضرية - 

و يطبِّق هذه اآلليات عدد . الزحف الحضري و تعالج استقطاب المداخيل

و آذا بعض ) استنبول و توآيو و سيول(من الحكومات الحضرية 

مينيبوليس و سانت (المناطق الحضرية الكبرى المجزأة بشكل آبير 

بلديات التي و في فرنسا، تقدم الحكومة المرآزية منحة إضافية لل). باول

  .تقبل بمخطط المساواة داخل المناطق الحضرية الكبرى

  

 تعتبر المخططات الوطنية للمساواة التي تهدف إلى إعادة توزيع الموارد - 

ففي . من المناطق األغنى إلى األفقر موضوع جدل و خالف واسعين

بعض الحاالت، ال تؤخذ بعين االعتبار بعض عناصر النفقات  آارتفاع 

و في ). هلسنكي(و ارتفاع تكاليف األراضي ) ستوآهولم( العمل تكاليف

حاالت أخرى، تتلقى البلديات التي لها قدرة ضريبية مرتفعة تحويالت  

و يمكن لمخططات التسوية إحداث عوائق ). أمستردام(أآثر للمساواة 

لزيادة المجهودات الضريبية، األمر الذي ال يفيد المناطق الحضرية 

).سيول(داتها الكبيرة لجمع عائدات الضرائب الكبرى بمجهو
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  إعادة النظر في االستراتيجيات الحضرية الوطنية: مجمل القول

  
لكن السياسات .أن المدن هي مقومات أساسية الستراتيجية التنمية اإلقليمية

الوطنية الحضرية في الماضي آانت عبارة عن ردود فعل و عالجات و لم 

لذا، ال يجب فقط أن نجلي أآثر القضايا . ة الفعالةتكن من قبيل الخطط العملي

الحضرية و أن نوليها أولوية أآبر في السياسة الوطنية و لكن قد تكون هناك 

و يتعين . الحاجة لسياسات جديدة على المستوى الوطني و الجهوي و المحلي

على الحكومات على جميع األصعدة أن تعيد دراسة جميع أدوارها و 

 أن تتخذ األسباب الكفيلة بتشجيع التعاون المثمر في إطار مسؤولياتها و

  .تشارآي
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