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 إستراتٌجٌة البنك الدولً للتنمٌة الحضرٌة والحكم المحلً
 

 التصورات والقضاٌا مذكرة

 

 المعلومات المرجعٌة والمبررات. أ

النمو الحضري من الظواهر الممٌزة للقرن الحالً، وبلدان العالم النامٌة هً المكان الذي تحدث فٌه هذه  .1
وفً العقد الذي انقضى منذ إعداد إستراتٌجٌة البنك الدولً السابقة للتنمٌة الحضرٌة،  .التحوالت الدٌموغرافٌة

 3.3فقد وصل عدد سكان الحضر فً العالم إلى  .المناطق الحضرٌة ألول مرة تؽطً أكثر من نصؾ العالم أصبحت
وانتقل مكان هذه  1.من المتوقع أن ٌزداد هذا العدد إلى حوالً خمسة ملٌارات 2030ملٌار نسمة، وبحلول عام 

ي اآلن فً المابة من النمو الحضر 90دث أكثر من التحوالت الدٌموؼرافٌة العالمٌة الهابلة إلى البلدان النامٌة، إذ ٌح
ومن المتوقع أن ٌزداد عدد سكان الحضر فً البلدان النامٌة نحو ملٌارٌن خالل السنوات  2.فً بلدان العالم النامٌة

وسوؾ ٌتضاعؾ عدد سكان الحضر فً أفرٌقٌا  .ملٌون نسمة كل عام 70العشرٌن القادمة، أي ما ٌعادل قرابة 
  .فً المابة من سكان الحضر فً العالم فً البلدان النامٌة 80، سٌكون 2030وبحلول سنة  .ذه الفترةوآسٌا فً ه

سوف ٌتطلب ظهور المدن الثانوٌة بوصفها القوة الدافعة لنمو سكان الحضر ودورها فً التنمٌة تحوال  .2
اإلعالم على المدن الضخمة وعلى وبٌنما ٌتركز معظم اهتمام وسابل  .ونهجا أكثر تنوعا لمساعدة التنمٌة الحضرٌة

وفً  .اإلٌقاع السرٌع للنمو الحضري، فإن معدالت النمو الحضري تقل وتٌرتها فعلٌا فً كثٌر من المدن الكبٌرة
ألؾ نسمة أو أقل،  500الواقع، فإن نحو نصؾ النمو الحضري ٌحدث فً مدن متوسطة وصؽٌرة تضم حوالً 

التنمٌة فً العالم )وكما ذكر تقرٌر البنك الدولً  3.سكان الحضر فً العالم فً المابة من 52وٌعٌش فٌها اآلن نحو 
فإن التحدي الربٌسً الذي ٌواجه صناع سٌاسة التنمٌة الحضرٌة هو  4(إعادة تشكٌل الجؽرافٌا االقتصادٌة  –2009

داخل البلد الواحد ( هاعلى اختالؾ أحجامها وأنشطت" )حافظة األماكن"فهم أهمٌة إدارة هذه المنظومة من المدن أو 
  .من أجل تعظٌم منافع اقتصادٌات التكتالت الحضرٌة، وفً الوقت نفسه ضمان سالسة التحول الحضري

بالنظر إلى أن أكثر من نصؾ  مزاٌا اقتصادٌات التكتالت الحضرٌة تجتذب االهتمام على المستوى الوطنً .3
القتصادي لمعظم البلدان النامٌة ستحدده إنتاجٌة هذه األعداد الناتج المحلً اإلجمالً ٌؤتً من المدن، فإن المستقبل ا

، فإن التوسع الحضري ضروري للنمو، لكنه 2009وكما ٌشٌر تقرٌر التنمٌة فً العالم  .المتزاٌدة من سكان الحضر
ة الحضرٌة وقد اتضحت عالقة االعتماد المتبادل هذه بٌن أداء االقتصاد الكلً والرفاهً .ال ٌكفً وحده لضمان تحقٌقه

فً أعقاب أزمات االقتصاد الكلً فً األرجنتٌن والبرازٌل وشرق آسٌا وروسٌا حٌث هبطت أعداد الفقراء أكثر من 
فً المابة من اإلنتاج االقتصادي ٌجري فً  75وعلى مستوى العالم، فإن نحو  5.نظرابهم فً الطبقات المتوسطة

اهمة الحضر فً إجمالً ناتجها المحلً، وتجاوزت معظم البلدان وتشهد البلدان النامٌة ازدٌادا سرٌعا لمس .المدن
وصاحبت النمو أٌضا تؽٌرات فً مكونات اإلنتاج واالستهالك فً بلدان  .فً المابة فً هذا الشؤن 60بالفعل نسبة 

امة من وأصبحت أنماط التركز الحضري أجزاء ه .كثٌرة، وأَدى ذلك إلى أنماط جدٌدة للتجارة بٌن البلدان والقارات
وكانت مزاٌا التكتالت  .هذه العملٌة، مع استفادة البلدان من اقتصادٌات التكتل الحضري فً زٌادة مستوٌات اإلنتاجٌة

الحضرٌة جٌدة التوثٌق فً شرق آسٌا حٌث كانت المدن جزءا ربٌسٌا من نمو اقتصادي سرٌع فً بلدان مثل الصٌن 

                                                           
1
   The State of the World Population 2007: Unleashing the Potential of Urban Growth, (New York: UNFPA, 

2007), p.1  
2
  State of the World’s Cities 2006/7, UN-Habitat, (London and Sterling, Virginia: Earthscan, 2006) 

3
  9المرجع نفسه، ص  
4

 .2009، البنك الدولً، إعادة تشكٌل الجؽرافٌا االقتصادٌة_ 2009نمٌة فً العالم تقرٌر الت 
5
 Samuel Morley, ”Urban Poverty and Macro-Economic Performance”, UN Economic Commission 

for Latin America, 1998; Alberto Minujin and Eduardo Anguita, La Clase Media: Seducida y 
Abandonada, (Buenos Aires: Edhasa, 2004) 
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فً المابة من إجمالً ناتجها المحلً  50ر الحاالت وضوحا إذ أن وكانت الصٌن أكث 6.والٌابان وكورٌا ومالٌزٌا
وكثٌر من البلدان المتعاملة مع  .فً المابة فحسب من مساحة أراضٌها 20ٌتولَد فً المناطق الساحلٌة التً تإلؾ 

 .البنك بها مدن ترٌد أن تقتدي بالصٌن، وٌشتد اإلقبال على اتباع ُنُهجها للتنمٌة االقتصادٌة المحلٌة

وقام صندوق األمم  .هناك أٌضا اعتراف متزاٌد بمزاٌا التحضر فً تخفٌض أعداد الفقراء بالمعنى الكلً .4
بلدا، وخلص إلى أن التحضر كان له أثر  25المتحدة للسكان بدراسة أثر التحضر على تخفٌض أعداد الفقراء فً 

 28.3التحضر على خفض عدد الفقراء بنسبة ففً بولٌفٌا، على سبٌل المثال، ساعد . كبٌر فً تخفٌض هذه األعداد
إلى  1999برازٌل للفترة من فً المابة فً ال 17، بٌنما كانت النسبة 2005و 1999فً المابة فً الفترة بٌن عامً 

فً المابة  36وفً الصٌن، هبطت النسبة المبوٌة لفقراء المناطق الرٌفٌة الذٌن ٌعٌشون فً فقر مدقع من  2004.7
 .وٌرجع هذا إلى التحول التحضري الهابل خالل الفترة نفسها .لمابة فً السنوات الثالثٌن الماضٌةإلى خمسة فً ا

وفً كل المناطق التً ٌنشط فٌها  .مع ذلك، فإن مستوٌات الفقر تزداد فً المناطق الحضرٌة بمرور الوقت .5
ٌعٌش أكثر من ملٌار نسمة الٌوم فً و 8.البنك، فإن نسبة الفقر فً الحضر تزداد ماعدا منطقة أوروبا وآسٌا الوسطى

 .أحٌاء حضرٌة فقٌرة فً البلدان النامٌة، ومما ٌذكً هذه الظاهرة إلى حد كبٌر الهجرة الداخلٌة من المناطق الرٌفٌة
إن استمرار المستوطنات العشوابٌة فً األحزمة الحضرٌة لمدن مثل القاهرة وفً البرازٌل وعدة مدن متنامٌة فً 

وٌتسم  .تحدٌا كبٌرا بالنظر إلى الؽموض الذي ٌحٌط بوضع المهاجرٌن إلى المدن فً اآلونة األخٌرةأفرٌقٌا ٌشِكل 
توسع األحٌاء الحضرٌة الفقٌرة عموما بؽٌاب أو نقص خدمات البنٌة التحتٌة مثل مٌاه الشرب والصرؾ الصحً 

راضً وعدم كفاٌة المساكن وضعؾ والكهرباء وإدارة المخلفات الصلبة، باإلضافة إلى مشكالت تؤمٌن حٌازة األ
وتوصؾ األحٌاء الفقٌرة الواقعة داخل المدن بؤنها محور الحرمان فً المناطق  .الخدمات االجتماعٌة أو محدودٌتها

الحضرٌة، وتتراوح خصابصها من ضعؾ الدخول وتدنً حالة المساكن وعدم كفاٌة مرافق البنٌة التحتٌة والخدمات 
ٌة وتلك التً هً من صنع وعملٌات اإلخالء، واآلن وعلى نحو متزاٌد الكوارث الطبٌع العامة، والجرٌمة والعنؾ،

ووردت اإلشارة إلى األحٌاء الحضرٌة الفقٌرة فً إعالن التنمٌة لأللفٌة الذي ٌحدد األهداؾ فً عام  9.اإلنسان
المدن وتجهٌزها ومع توقع تدفق مزٌد من مهاجري الرٌؾ والنمو الحضري الطبٌعً، سٌتعٌن إعداد . 2000

  .الستٌعاب النمو الدٌموؼرافً المتوقع وتجنب مزٌد من التوسع للمستوطنات العشوابٌة واألحٌاء الحضرٌة الفقٌرة

تشكل إمكانٌة الحصول على  اختالل وظائف أسواق األراضً قٌد رئٌسً على التنمٌة الحضرٌة الٌوم .6
لتجارٌة والسكنٌة على السواء واحدا من أشد القٌود التً األراضً فً المدن والمناطق الحضرٌة من أجل التنمٌة ا

تواجه الحكومات فً معظم البلدان النامٌة، وٌخلؾ ذلك آثارا سلبٌة كثٌرة على النمو وكذلك على جهود تخفٌؾ وطؤة 
ومن حٌث إمكانٌة الحصول على األرض لألؼراض السكنٌة، فإن ضخامة األوضاع العشوابٌة فً سوق  .الفقر

واإلسكان بالمناطق الحضرٌة، وزٌادة التنمٌة العمرانٌة المخالفة للقانون بمرور الزمن هو مإشر قوي  األراضً
وٌظهر تقرٌر موبل األمم المتحدة عن تحدي األحٌاء  .لألزمة التً تتصل بالقدرة على الحصول على األرض

م النامٌة كانوا ٌعٌشون فً أحٌاء فً المابة من إجمالً سكان الحضر فً مناطق العال 43أن ( 2003)العشوابٌة 
فً  72، ووصلت نسبة سكان هذه األحٌاء إلى مجمل سكان الحضر إلى أعلى مستوى لها وهو 2001عشوابٌة عام 

وٌتوقع موبل األمم المتحدة أن ٌصل عدد سكان األحٌاء العشوابٌة الفقٌرة إلى  .المابة فً أفرٌقٌا جنوب الصحراء
إلى مشكلة هامة تتعلق بالقدرة  وتشٌر هذه األرقام .، إذا لم ٌتم التصدي لهذه المشكلة2030ملٌاري نسمة بحلول عام 

، وتعكس التشوهات الحادة الكثٌرة التً تإثر فً سوق (والمسكن)على تحمل تكالٌؾ الحصول على األرض 
 .األراضً بالمناطق الحضرٌة

نشط فٌها البنك، لكن لم ٌتم بعد وضع ٌجري تطبٌق الالمركزٌة بدرجات متفاوتة فً كل المناطق التً ي .7
وٌتضمن تقرٌر صدر فً اآلونة األخٌرة  .نهج متسق داخل البنك لالستجابة للطلب على المساعدة فً هذا الشأن

                                                           
6
  Shahid Yusuf and Kaoru Nabeshima, Post-Industrial East Asian Cities: Innovation for Growth, 

(Washington and Stanford: World Bank and Stanford University Press, 2006) 
7

 36صندوق األمم المتحدة للسكان، مرجع سابق ذكره، ص  
8
 Martin Ravallion, Shaohua Chen and Prem Sangraula, “New Evidence on the Urbanization of 

Global Poverty,” Policy Research Paper No. 4199, 2007, World Bank, Washington, DC.  
9
 UN Habitat, Global Report on Human Settlements 2007: Enhancing Urban Safety and Security, ( London 

and Sterling, Virginia: Earthscan, 2007) 



   مذكزة انتصوراث ػه ورقت إستزاتيجيت انتنميت انذضزيت

 5 

توثٌقا لشتى الخبرات المكتسبة من مختلؾ المشروعات التً شارك فٌها البنك فً  10عن مجموعة التقٌٌم المستقلة
مختلؾ إدارات البنك، وٌرصد التقرٌر الفجوات وؼٌاب النهج المتسق بوصؾ ذلك من مجال بسط الالمركزٌة فً 

وفً بلدان كثٌرة، فإن تعقٌد العملٌة نفسها ٌإدي إلى االنفصال بٌن اإلنفاق وتخصٌص  .أوجه القصور الهامة
الالمركزٌة فً العابدات، ووجود أطر قانونٌة وتنظٌمٌة عفا علٌها الزمن، ومن الملحوظ فً أؼلب األحٌان أن 

وإذا تطلعنا إلى األمام، فسوؾ تكون هناك حاجة إلى بذل مزٌد من  .اإلدارة مقَدمة على المركزٌة المالٌة العامة
الجهد داخل البنك والشركاء المانحٌن لالتفاق على نهج نظري ٌتم فٌه زٌادة التنسٌق والتوفٌق بٌن التوصٌات 

 .السٌاساتالمتصلة باألنشطة التحلٌلٌة والعملٌات و

تؤتً المستجدات المذكورة آنفا جمٌعا فً وقت زاد  آثار تغٌر المناخ تصٌب فقراء الحضر أكثر من غٌرهم .8
فؤؼلبٌة مدن العالم تقع  11.به المناطق الحضرٌة تؤثرا كبٌراأن تتؤثر  واحتمالفٌه وعً العالم بمشكلة تؽٌر المناخ 

وتشكل  .سٌما المدن الضخمة مثل مومباي وطوكٌو وساو باولو على السواحل أو فً السهول الفٌضٌة لألنهار، وال
زٌادة تعرض النظم والقطاعات الحضرٌة آلثار تؽٌر المناخ معضالت عدٌدة لصناع القرار وأصحاب المصلحة 

ومع أنه ٌصعب إعطاء تقدٌر دقٌق لعدد المعرضٌن للخطر  .المباشرة على المستوى المحلً والوطنً واإلقلٌمً
دة شدة األحوال المناخٌة وارتفاع منسوب مٌاه البحر، فإن دراسة حدٌثة على مستوى العالم أظهرت أن نتٌجة لزٌا

ملٌون شخص ٌعٌشون حالٌا فً المنطقة الساحلٌة المنخفضة وهً المنطقة التً تمتد بطول الساحل  600قرابة 
اس فً مناطق حضرٌة ومن ثم ملٌونا من هإالء الن 360وٌعٌش  12.أمتار فوق سطح البحر 10أقل من  وترتفع

وٌجب فهم هذه المخاطر المحددة المتصلة بتؽٌر المناخ فً سٌاق  .فهناك احتماالت كبٌرة لتعرضهم آلثار تؽٌر المناخ
تدهور أحوال الصحة البٌبٌة بسبب زٌادة تلوث الجو وانبعاث ؼازات الدفٌبة والمخاطر الكبٌرة التً تتهدد إمدادات 

ومن خالل الربط بٌن  .ق الحضرٌة بسبب سوء إدارة مستجمعات المٌاه فً كثٌر من الحاالتمٌاه الشرب فً المناط
االهتمامات المتعلقة بالصحة البٌبٌة وكفاءة الطاقة وجودة األحوال المعٌشٌة، تدرس المدن الكبرى اآلن كٌفٌة جعل 

كة هامة لتؽٌر المناخ، ألن زٌادة وكانت هذه منافع مشتر .االستدامة جزءا من الطرٌقة التً تخطط بها للمستقبل
التركٌز على النقل العام وارتفاع الكثافة السكانٌة وتشجٌع المبانً التً تتمتع بكفاءة استخدام الطاقة، مع تحسٌن إدارة 

المنشآت، كل ذلك ٌساهم فً تحقٌق هذه األهداؾ المحلٌة، وٌخفض فً الوقت نفسه آثار انبعاث ؼازات الدفٌبة فً 
 اتفاقٌةري فً الوقت الراهن دراسة التدفقات المالٌة الحالٌة والمستقبلٌة المحتملة فً إطار مفاوضات وٌج .المدن

قد تساند التعجٌل  األمم المتحدة اإلطارٌة لتؽٌر المناخ، مثل التدفقات القادمة الٌوم من آلٌة التنمٌة النظٌفة، والتً
 .بوتٌرة االستثمارات المطلوبة

باستثناء تؽٌر المناخ، فإن  .جندة الحضرٌة تتطلب إعادة التفكٌر فً نهجنا ومنهجٌاتناالطبٌعة المتطورة لأل .9
معظم هذه القضاٌا لٌس جدٌدا وكان موضوع مناقشات وبحوث مكثفة على مستوى السٌاسات فً البلدان الؽنٌة 

مشروعات تجرٌبٌة  وقد تطورت استجابة المجتمع الدولً تطورا كبٌرا بمرور الوقت، من .والفقٌرة على السواء
لإلسكان المنخفض التكالٌؾ فً ستٌنات القرن الماضً، إلى تطوٌر المواقع والخدمات واألحٌاء العشوابٌة الفقٌرة فً 
السبعٌنات، واإلدارة المحلٌة فً الثمانٌنات، وإصالح السٌاسات فً أسواق اإلسكان واألراضً مع خصخصة مرافق 

تجاه فً اآلونة األخٌرة نحو إستراتٌجٌات تنمٌة المدن التً ترعاها مبادرة تحالؾ البنٌة التحتٌة فً التسعٌنات، واال
، وصلت حافظة المعونات الدولٌة للمشروعات الحضرٌة 2000وبحلول عام  .المدن وؼٌرها من المبادرات الدولٌة

                                                           
10

 Independent Evaluations Group (IEG). (2006) Decentralization in Client Countries: An 
Evaluation of World Bank Support, 1990 - 2007. World Bank: Washington DC.  

11
 مكافحة تؽٌر المناخ، التضامن البشري فً عالم منقسم على نفسه، 2007/2008تقرٌر التنمٌة البشرٌة برنامج األمم المتحدة اإلنمابً،  

 David Satterthwaite, Saleemul Huq, Hannah Reid, Mark Pelling, and ,(UNDP, 2007 :نٌوٌورك)
Patrica Romero Lankao, Adapting to Climate Change in Urban Areas: The Possibilities and 
Constraints in Low and Middle-Income Nations, Human Settlements Discussion Paper Series, 

Climate Change and Cities 1, (London: IIED, October 2007) 
12

 McGranahan, G., D. Balk, and B. Anderson. The rising tide: assessing the risks of climate 
change and human settlements in low elevation coastal zones. Environment & Urbanization. 
19(1): 17-37. April 2007. 
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ز سإال هام هو كٌؾ ٌمكن ومع تطلعنا إلى األمام، ٌبر 13.ألؾ مدٌنة وبلدة فً بلدان العالم النامً 11إلى أكثر من 
  .أن نضمن أن تكون لإلجراءات التدخلٌة فً المستقبل آثار تهم إلى أقصى حد نظراءنا فً البلدان النامٌة

 تقٌٌم إستراتٌجٌة البنك الدولً للتنمٌة الحضرٌة وأداء حافظة عملٌاته. ب

 الدولً للتنمٌة الحضرٌة ، صدرت إستراتٌجٌة البنك2000فً سنة  نهج متطور لسٌاسة التنمٌة الحضرٌة .10
وكان هناك ترحٌب كبٌر بهذه . إستراتٌجٌة البنك الدولً للتنمٌة الحضرٌة والحكم المحلً :مدن فً مرحلة انتقالٌة -

وهناك  .اإلستراتٌجٌة التً تعكس رإٌة متبصرة لكٌفٌة النظر إلى التحدٌات التً تشكلها المدن اآلخذة فً االتساع
جودة األحوال المعٌشٌة، وحسن اإلدارة ونظام اإلدارة  –ى أن األسس األربعة لإلستراتٌجٌة اتفاق عام فً اآلراء عل

ما زالت هً الخصابص الربٌسٌة التً ٌتعٌن أن توجه تنمٌة المدن  -العامة، والقدرة على المنافسة، وإمكانٌة التموٌل 
ي تحدد بها كثٌرا من التحدٌات الهامة التً وما زالت اإلستراتٌجٌة صالحة فً الطرٌقة الت .خالل السنوات القادمة

تواجه المدن، ؼٌر أن مستجدات ملحة فً اآلونة األخٌرة، من بٌنها سرعة التوسع الحضري وبسط الالمركزٌة 
واألمن الؽذابً وتقلب األسعار وإمدادات الطاقة واألزمة المالٌة العالمٌة وتؽٌر المناخ وتزاٌد االعتراؾ بالدور الذي 

مدن فً التنمٌة االقتصادٌة الوطنٌة، هً أسباب وجٌهة تتطلب استعراض األجندة الحضرٌة وضمان أن ٌبقى تلعبه ال
  .البنك بالتعاون مع شركاء التنمٌة فً وضع ٌإهله للقٌام بدوره فً توجٌه القٌادة الفكرٌة

أن بلدانه األعضاء، تشهد حافظة البنك الدولً لمساعدات التنمٌة، شؤنها ش أداء حافظة العملٌات الحضرٌة .11
على أول عملٌة له إلقراض مشروع حضري،  1972ومنذ الموافقة فً عام  .تحوال إلى الحضر على مر الزمن

بلدا،  130وهو مشروع المواقع والخدمات فً السنؽال، قدم البنك التموٌل الستثمارات ومساعدات فنٌة فً أكثر من 
وتضمنت حافظة المشروعات الحضرٌة االستثمار فً تطوٌر  14.لدةمدٌنة وب 7000ان فً أكثر من وداخل تلك البلد

 .أماكن اإلٌواء والبنٌة التحتٌة واألحٌاء العشوابٌة الفقٌرة، والتنمٌة المحلٌة، وتحسٌن البٌبة والخدمات االجتماعٌة
ملٌار دوالر  10.3بلدا أو ما ٌعادل  60عملٌة فً أكثر من  155وتشتمل حافظة المشروعات القابمة حالٌا أكثر من 

  .أمرٌكً من ارتباطات اإلقراض

خالل األعوام الخمسة الماضٌة، زادت حافظة عملٌات التنمٌة  طفرة فً اإلقراض للعملٌات الحضرٌة .12
من حٌث حجم اإلقراض لهذا  1989و 1985زٌادة كبٌرة، مقتربة من ذروتها خالل الفترة بٌن عامً  15الحضرٌة

ه فً كل المشروعات االستثمارٌة خالل الفترة نفسها بلػ تقرٌبا مثلً ما كان علًوفضال عن ذلك، فإن عدد  .القطاع
وتؤتً هذه الزٌادة الملحوظة فً أعقاب فترة من الهبوط المطرد خالل الفترة المتداخلة  16.الفترات الخمسٌة السابقة

التوازي مع انخفاض عام فً ومع أن هذا الهبوط حدث ب .عاما كما ٌتضح فً الرسم البٌانً أدناه 15التً استمرت 
معونات التنمٌة الخارجٌة وتحول البنك بعٌدا عن اإلقراض لمشروعات البنٌة التحتٌة، فإن العوامل التً من المرجح 

تؤثٌر خطة عمل ( ب)زٌادة طلب البلدان المتعاملة، و( أ: )أنها ساهمت فً الزٌادة الالحقة فً اإلقراض هً ما ٌلً
الزٌادة الكبٌرة فً األنشطة التحلٌلٌة للعملٌات ( ج)، و(2007-2004السنوات المالٌة )لتحتٌة البنك الخاصة بالبنٌة ا

  .الحضرٌة
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 Urban Assistance and the Material World: Learning by Doing at the World“تقدٌرات ماٌكل كوهٌن فً  
Bank”, Environment and Urbanization, Vol.13, No.1, April 2001, pp.37-60 

14
كوهٌن، مرجع سابق ذكره  14 
15

ألؼراض هذا االستعراض، تشٌر بٌانات الحافظة إلى إجمالً المشروعات الكاملة أو مكونات المشروعات التً تعالج واحدا من مجاالت  
األرقام ال تتضمن كل األنشطة التً ٌجري  وهذه .األعمال للبنك الدولً مستودع بٌاناتالتركٌز األربعة للتنمٌة الحضرٌة والمؤخوذة من 

. تموٌلها أو تنفٌذها فً مناطق حضرٌة
16

. لمزٌد من البٌانات عن تفاصٌل القروض لمشروعات حضرٌة وحافظة األنشطة التحلٌلٌة واالستشارٌة 2انظر المرفق  
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أُجري  تنمٌة الحضرٌة وحافظة اإلقراض تكشف عن نتائج متباٌنةتقٌٌمات إستراتٌجٌة البنك لل .13

منذ تدشٌن  17(من قبل مجموعة ضمان الجودة وإدارة تقٌٌم العملٌات)استعراضان لقطاع التنمٌة الحضرٌة 
وٌتناول االستعراضان كالهما اإلستراتٌجٌة نفسها، وٌصالن بوجه عام  .إستراتٌجٌة البنك السابقة للتنمٌة الحضرٌة

إستراتٌجٌة تحلٌلٌة سلٌمة للقطاع "وإجماال، فإن نتابجهما تإكد أن قطاع التنمٌة الحضرٌة لدٌه  .لى نتابج متشابهةإ
ؼٌر أن هذٌن االستعراضٌن ٌالحظان  ."تقدم إطارا عاما ٌفهمه وٌسانده الموظفون بالقطاع وٌلقى من الؽٌر استحسانا

ٌضع "ه الخصوص، ٌوصً االستعراضان ببذل جهد كبٌر للدعوة وعلى وج .أن اإلستراتٌجٌة كان لها تؤثٌر محدود
وزٌادة  ."تحدٌات التنمٌة الحضرٌة التً تواجه بلدان العالم النامً بدرجة أكبر فً صلب األجندة المإسسٌة البنك

على ذلك، فإن االستعراضٌن ٌشٌران إلى الحاجة إلى اتجاه أكثر وضوحا فً قطاع التنمٌة الحضرٌة ٌتضمن صورة 
إلى ضرورة  QAGوخلص استعراض مجموعة ضمان الجودة  .أوضح للقروض والخدمات التً ٌقدمها البنك

توازن أفضل للجهود من أجل األنشطة التحلٌلٌة والدعوة، حتى إذا اقتضى ذلك بصورة مإقتة خفض بعض "تحقٌق 
 ."لمإسسًالموارد الموجهة إلى الخدمات التشؽٌلٌة من أجل زٌادة الفعالٌة على المستوى ا

                                                           
17

  Urban Development Sector Board Assessment, World Bank Quality Assurance Group (QAG), 
July 29, 2003, and Improving the Lives of the Poor Through Investment in Cities: An Update on 
the Performance of the World Bank’s Urban Portfolio, Operations Evaluation Department (OED), 
Roy Gilbert, World Bank, 2003. 
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فً المابة  80وحصل أكثر من  .إجماال، فإن حافظة البنك لمشروعات التنمٌة الحضرٌة تحقق أداء جٌدا .14
أو أعلى، وهو ما ٌفوق متوسط األداء على مستوى كل مرض من حافظة عملٌات التنمٌة الحضرٌة على تقدٌر 

ت التنمٌة الحضرٌة تحقق فً العادة أداء وٌعكس هذا االتجاهات الماضٌة التً كانت فٌها عملٌا .مشروعات البنك
ؼٌر أن الوقت الالزم إلعداد مشروعات التنمٌة  .أعلى من متوسط أداء كل عملٌات البنك وفق معظم المعاٌٌر

وفضال عن  .الحضرٌة ٌكون عادة أكبر من المتوسط فً عملٌات البنك عموما، وتكون تكالٌؾ اإلعداد عادة أعلى
روعات صؽٌر بالمقارنة بحجم القروض على مستوى البنك عموما، واستخدام األدوات ذلك، فإن متوسط حجم المش

قروض )وكذلك الُنهج البرامجٌة ( قروض سٌاسة التنمٌة للقطاع)والخدمات التً تتركز على إصالح السٌاسات 
حظات بعٌن وسوؾ ٌتعٌن أن تإخذ هذه المال .ٌقل عن المتوسطات على مستوى البنك( البرامج القابلة للتعدٌل

االعتبار عند دراسة الطرق التً تستجٌب بها فرق التنمٌة الحضرٌة بالبنك، بُنهج أكثر ابتكارا ُتقدم فً وقت أقل، 
وبوجه عام، فإن مشروعات التنمٌة  .للطلب المتزاٌد على المشروعات من جانب عدد متزاٌد من المدن الثانوٌة

فً تنفٌذ البنٌة التحتٌة المادٌة منها فً المساعدة على بناء قدرات  الحضرٌة التً ٌساندها البنك كانت أكثر نجاحا
 .وٌجب أن تلقى هذه المجاالت اهتماما خاصا فً اإلستراتٌجٌة الجدٌدة .مالٌة وفنٌة محلٌة مستدامة

أن كثٌرا من األهداف  2000أظهر استعراض مؤشرات معٌنة من إستراتٌجٌة التنمٌة الحضرٌة لعام  .15
عدة  2000وأرست إستراتٌجٌة التنمٌة الحضرٌة لسنة  ؤثر تأثٌرا واضحا على التنمٌة الحضرٌةتحققت دون أن ت

تدشٌن إستراتٌجٌات ( 2)المساندة لإلستراتٌجٌات الوطنٌة للتنمٌة الحضرٌة، ( 1) :لبنات أساسٌة، من بٌنها ما ٌلً
وأمكن الوفاء  .تعزٌز بناء القدرات( 4) توسٌع الخدمات للفقراء،( 3)عن طرٌق مبادرة تحالؾ المدن،  تنمٌة المدن،

بهذه األهداؾ بوجه عام، لكن اإلستراتٌجٌات الوطنٌة للتنمٌة الحضرٌة اتخذت فً أؼلب األحٌان شكل التركٌز على 
قضٌة أو أكثر من قضاٌا التنمٌة الحضرٌة األساسٌة بدال من تقٌٌم حصٌلة عملٌة التحضر األوسع على المستوى 

، وكذلك عوامل أخرى، قد أسهم فً وجود قضاٌا حضرٌة محدودة فً إستراتٌجٌات المساعدة ولعل هذا .الوطنً
إستراتٌجٌة  100واآلن فإن مبادرة تحالؾ المدن قد دخلت عامها العاشر، وقدمت المساندة إلى أكثر من  .القطرٌة

وحصلت عدة إستراتٌجٌات  .قإستراتٌجٌة متعددة المناط 11بلدا منها  48لتنمٌة المدن خالل العقد المنصرم فً 
وبدأ معهد  .لتنمٌة المدن على تقٌٌم أفضل ممارسة، مع أنه لوحظ أن هناك بعض القلق بشؤن متابعة االستثمارات

 91البنك الدولً برنامج تدرٌب بشؤن تطوٌر األحٌاء العشوابٌة الفقٌرة وساندت مبادرة تحالؾ المدن ما ٌصل إلى 
  .منها لبلدان معٌنة وثمانٌة متعددة المناطق 83، وكان 2008برنامجا للتطوٌر حتى عام 

 األهداف والمبادئ اإلرشادٌة . ج

ٌجب اإلقرار بأنه لم ٌعد باإلمكان النظر إلى المستوطنات الحضرٌة بشكل منعزل، ولكن ٌنبغً فهمها  .16
ن األنشطة الزراعٌة ومع التطور االقتصادي، وانتقال البلدان م .فً بلد ما" منظومة للمدن"بوصفها جزءا من 

المتفرقة إلى التصنٌع والخدمات، فإن تركٌبة األماكن التً ٌجري فٌها النشاط االقتصادي قد تتمٌز بثالثة مجاالت 
 2009وتتمٌز منظومة المدن أو حافظة األماكن هذه كما ٌوثقها تقرٌر التنمٌة فً العالم  .مختلفة للتنمٌة الحضرٌة

ولكن بسبب انخفاض أسعار إٌجار )مهٌؤة أكثر لألسواق واألنشطة الرٌفٌة  مدن صؽٌرة :بالخصابص التالٌة
تستفٌد من )، ومدن متوسطة الحجم (األراضً فإنه من األفضل لها عموما أن تستؽل وفورات الحجم الداخلٌة

مال ، ومدن كبٌرة قادرة على تقدٌم اقتصادٌات التحضر التً تطلبها الشركات وأرباب األع(اقتصادٌات التوطن
ومع أن هذه التصنٌؾ مفٌد فً فهم منظومة التنمٌة الحضرٌة وظاهرة التحضر، فإنه ٌقتضً من الحكومات  .الحرة

وتتٌح هذه الحقٌقة للبنك وؼٌره من مإسسات التنمٌة  .الوطنٌة والبنك توسٌع فهمهم لهذا التعقٌد المتزاٌد وعالجه
د القادم، وال سٌما فٌما ٌتصل بالحاجة إلى توسٌع مجال معونات مجاال جدٌدا للتركٌز فً التنمٌة الحضرٌة خالل العق

  .ضمان التعامل بشكل مباشر مع أجندة التنمٌة الحضرٌة على المستوى الوطنًالتنمٌة وتؽطٌتها، وكذلك 

سوف تتركز إستراتٌجٌة التنمٌة الحضرٌة الجدٌدة على ستة أهداف تعزز نهجا جدٌدا للبنك الدولً  .17
وسوؾ تبنً هذه األهداؾ على المزاٌا النسبٌة للبنك، استنادا إلى مدخالت من  .تنمٌة الحضرٌةللتصدي لتحدي ال

مجموعة متنوعة من خبرات مختلؾ القطاعات فً مجموعة البنك الدولً، وتقدم أساسا لحوار متواصل ومفٌد مع 
 .مإسسً للبنك فً مكافحة الفقرالشركاء، وتعمل لتحقٌق تنسٌق أفضل لنهج التنمٌة الحضرٌة وفق مبادئ التفوٌض ال

فهم المستجدات الهامة خالل العقد المنصرم ( أ) :وعلى وجه التحدٌد، فإن األهداؾ ستكون موجهة نحو بلوغ ما ٌلً
رفع درجة أجندة التنمٌة الحضرٌة إلى ( ب)التً كان لها أثر على قضاٌا التنمٌة الحضرٌة والمدن والتكٌؾ معها، 

راك أنه من الضروري تبنً نهج شامل لفهم تحدٌات التحضر والتصدي لها، وانه سٌتعٌن المستوى الوطنً، مع إد
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صٌاؼة ووضع األدوات الالزمة لتحسٌن الكفاءة على مستوى ( ج)على الحكومات الوطنٌة أن تلعب دورا ربٌسٌا، 
ابة، وتسهل توسٌع ، والتً قد تساعد على تحسٌن وقت االستج(أدوات ونهج أكثر تعمٌما وأفضل تجربة)التجزبة 

إعداد وتسهٌل األدوات التحلٌلٌة، وقاعدتنا ( د)نطاق المساعدات، وتتوقع الحاجة إلى مزٌد من النهج المتكاملة، 
تعدٌل إستراتٌجٌة التنمٌة ( هـ)المعرفٌة وقواعد بٌاناتنا العالمٌة التً تعتمد علٌها إجراءاتنا التدخلٌة اعتمادا كبٌرا، 

استكشاؾ أفضل السبل لتنسٌق وتعزٌز ( و)اإلنمابٌة لأللفٌة واألجندة المإسسٌة للبنك، الحضرٌة وفق األهداؾ 
 .أنشطة البنك بٌن المانحٌن وشركاء التنمٌة

ٌعرض نهجا هاما للمضً قدما فً التنمٌة  2009اإلطار النظري الموضح فً تقرٌر التنمٌة فً العالم  .18
ضرٌة فرصة فرٌدة لتسخٌر وتنفٌذ الرسابل المتضمنة فً تقرٌر تتٌح اإلستراتٌجٌة الجدٌدة للتنمٌة الح الحضرٌة

وسٌكون أحد مجاالت  .الذي ٌستكشؾ العالقة بٌن مزاٌا وفورات الحجم والتنمٌة الحضرٌة 2009التنمٌة فً العالم 
وعلٌه، فإن قسما من  .التركٌز الهامة روابط السٌاسات والمإسسات من أجل التكامل بٌن مناطق الرٌؾ والحضر

إستراتٌجٌة التنمٌة الحضرٌة سٌولً اهتماما خاصا للبعد المكانً للتحضر، استنادا إلى الرسابل التً تضمنها تقرٌر 
، وسٌركز بشكل خاص على الرسابل الموجهة إلى صناع القرار على المستوى الوطنً 2009التنمٌة فً العالم 

رض واإلسكان والبنٌة التحتٌة والتً ال تندرج فً الذٌن ٌشرفون على المإسسات المختصة بالخدمات المتعلقة باأل
  .نطاق الوظابؾ اإللزامٌة للمدن لكن لها تؤثٌر على نواتج التنمٌة على مستوى المدن

ٌُطّبق على هذه اإلستراتٌجٌة القطاعٌة تقٌٌم محصلة المستجدات التً طرأت فً اآلونة  .19 سٌبدأ النهج الذي 
اتٌجٌة االتجاهات الجدٌدة مع التركٌز على وجه الخصوص على سلع وعندبذ، سوؾ تستعرض اإلستر .األخٌرة

المنافع العامة العالمٌة، وأجندة تؽٌر المناخ، وأثر األزمة المالٌة العالمٌة على الحكومات المحلٌة، والتحوالت 
قٌٌم المفاضالت الدٌموؼرافٌة وانعكاساتها على المدن، مع إعادة التركٌز على التنمٌة الحضرٌة من منظور النمو، وت

بٌن الحاجة إلى اجتذاب االستثمارات وخلق فرص العمل فً المدن من خالل نهج لتوفٌر مساكن وخدمات كافٌة 
  .ومٌسورة التكالٌؾ للمهاجرٌن الجدد

( أ) :ستتضمن الركائز اإلستراتٌجٌة ما ٌلً .سٌتم تعزٌز ست ركائز إستراتٌجٌة بتحلٌل من ثالثة أجزاء .20
الفقر فً الحضر وتطوٌر األحٌاء العشوابٌة ( ج)إدارة المدن ونظام اإلدارة العامة، ( ب)قتصادي؛ المدن والنمو اال

عالقات المالٌة العامة فٌما بٌن األجهزة الحكومٌة وتموٌل ( هـ)التخطٌط العمرانً واألراضً واإلسكان؛ ( د)الفقٌرة؛ 
وسٌكون  (.رة الكوارث الطبٌعٌة والحد من المخاطربما فً ذلك إدا)البٌبة الحضرٌة وتؽٌر المناخ ( و)البلدٌات؛ 

وٌبدأ كل تحلٌل بتقٌٌم محصلة الحقابق الجدٌدة واالتجاهات السابدة  .هناك هٌكل تحلٌلً واحد لكل محور تركٌز
وٌتساءل التقٌٌم عن كٌفٌة تؽٌٌر هذه التطورات الجدٌدة من منظورنا لهذه  .والتحلٌالت واآلراء بشؤن كل ركٌزة

ت على الصعٌد الداخلً، وكٌفٌة تؽٌٌر الحكمة التقلٌدٌة أو الرسالة التً نإدٌها للبلدان المتعاملة معنا، وما هً المشكال
وهذا التحلٌل الثالثً  .الخدمات واألدوات الالزمة لتحقٌق الفعالٌة فً معالجة المشكالت أو استؽالل الفرص الجدٌدة

وحٌث أن كل ركٌزة تناسب مجاال أو مجاالت  .ل محور تركٌزاألجزاء تؽطٌه وثابق معلومات مرجعٌة أعددت لك
 .من األعمال الجاري تنفٌذها للبنك، فإنه ٌتوفر قدر كبٌر من المعارؾ والمعلومات

سٌساعد التركٌز على الركائز اإلستراتٌجٌة المرتبطة بمجاالت األعمال الحضرٌة فً توضٌح هذه  .21
ستراتٌجٌة الست معا معظم القضاٌا التً تواجه صناع سٌاسة التنمٌة وتإلؾ الركابز اإل .المجاالت والتركٌز علٌها

وتمثل الركابز نفسها أهدافا متمٌزة فٌما ٌتصل بالتنمٌة الحضرٌة لكنها تساعد فضال عن ذلك فً  .الحضرٌة وقادتها
االستشارٌة للبنك وسٌسمح هذا للتقرٌر بؤن ٌربط أنواعا معٌنة من الخدمات  .تنظٌم مجاالت األعمال الحالٌة للبنك

 .وعملٌاته وبٌن قضاٌا معٌنة تواجه البلدان المتعاملة معه

 وضع اإلستراتٌجٌة موضع التنفٌذ. د

باإلضافة إلى وثابق  .ربط جهود إعداد إستراتٌجٌة التنمٌة الحضرٌة بالحوار المسبق وتبادل المعلومات .22
ؾ سلسلة المتحدثٌن فً اإلستراتٌجٌة الحضرٌة المعلومات المرجعٌة الست، أقٌمت عدة لقاءات للتعلم تحت إشرا

وسوؾ تستخدم هذه  .لمناقشة القضاٌا األساسٌة التً تناولتها كل ركٌزة أساسٌة والتً تشكل معا نواتج وسٌطة هامة
الندوات فً تبادل وجهات النظر، وتقدٌم البحوث وتبادل المعلومات مع الجهات الربٌسٌة من أصحاب المصلحة 

وأنشا  .ي الخارج، وبوجه عام بٌن مجموعات الحضور الربٌسٌة التً تهدؾ اإلستراتٌجٌة إلى خدمتهاداخل البنك وؾ
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أٌضا فرٌق استشاري لتقدٌم رإى متبصرة بشؤن النواتج التجرٌبٌة المبكرة ولضمان مراعاة االهتمامات والمصالح 
  .األساسٌة عند إعداد وثٌقة اإلستراتٌجٌة النهابٌة

وسوؾ  ستراتٌجٌات التنمٌة الحضرٌة على مستوى البنك كله وعلى مستوى المناطقستبذل جهود لربط إ .23
تستعرض اإلستراتٌجٌة التحدٌات الناشبة واالتجاهات السابدة فً كل منطقة وتحاول ربط األدوات المقترحة، وخطط 

ولضمان  .االستعراض التدخل، والمنتجات والخدمات المعرفٌة العالمٌة باحتٌاجات المناطق كلما برزت خالل عملٌة
االتساق بٌن اإلستراتٌجٌات الحضرٌة على مستوى البنك وعلى مستوى المناطق سٌتم إعداد اإلستراتٌجٌة بالتوازي 

وعقدت جلسات خاصة فً أسبوع التنمٌة  .مع تحدٌثات لإلستراتٌجٌات الحضرٌة فً مناطق عمل البنك الستة
ستراتٌجٌات التنمٌة الحضرٌة على مستوى البنك كله وعلى قدمت خاللها فرق إ( آذار/مارس 12-9)الحضرٌة 

وٌهدؾ هذا  .مستوى المناطق رسابل وأفكارا ووقابع مستجدة على األرض لضمان االتساق بٌن اإلستراتٌجٌات
اإلجراء إلى تحقٌق التناؼم واالنسجام بٌن النهج اإلقلٌمٌة للتنمٌة الحضرٌة واإلستراتٌجٌة العامة للبنك بما ٌعكس 

ألولوٌات اإلقلٌمٌة واألجندة المإسسٌة، وسوؾ ٌساعد على تفادي االنفصام الذي كان واضحا فً تنفٌذ إستراتٌجٌة ا
وباإلضافة إلى هذا، وخارج القطاع الحضري، تبذل جهود للتنسٌق مع  .وتحقٌق النتابج المرتبطة بها 2000عام 

البٌبة وؼٌرهما من المجاالت، ولتحقٌق االتساق بٌن القطاعات التً تعد إستراتٌجٌات جدٌدة فً مجاالت الطاقة و
 .الرسابل الموجهة واإلستراتٌجٌات التً وضعت حدٌثا عن النقل والصحة وؼٌرهما من المجاالت

للمرة األولى فرصة الستعراض اتجاهات التنمٌة  -هً االستعراض الحضري  -تتٌح أداة مقترحة جدٌدة  .24
والهدؾ من االستعراض الحضري هو تزوٌد صناع السٌاسة  .القطاعاتالحضرٌة باستخدام نهج متكامل متعدد 

على المستوٌٌن الوطنً والمحلً بؤداة لفهم كٌفٌة حدوث النمو العمرانً فً بلد أو منطقة ما، والتحدٌات التً 
تٌن سٌتم وسٌتم تناول هذه األداة والمنهجٌة، الل .ٌواجهها وكٌفٌة تحسٌن الفرص لتحقٌق تحول حضري ٌتسم بالكفاءة

تطوٌرهما تطوٌرا كامال خالل العام األول لتنفٌذ اإلستراتٌجٌة، بشكل مفصل فً عدة وحدات وٌتم تصمٌمهما على 
وهً الجوانب الدٌموؼرافٌة، وهجرة العمال، والنقل   -أساس القطاعات الكثٌرة التً ٌإثر فٌها النمو العمرانً
والتً  -راضً، ونظم المالٌة العامة بٌن أجهزة الحكومة الحضري وؼٌره من خدمات البنٌة التحتٌة، وسوق األ

وبناء على ذلك، فإنها ستتطلب تعزٌز التعاون والتنسٌق داخل البنك  .سٌتعٌن تقٌٌمها جمٌعا فً داخل هذا اإلطار
مٌة وبٌن شبكاته بما فً ذلك شبكة التنمٌة المستدامة، وشبكة تخفٌض أعداد الفقراء وإدارة االقتصاد، وشبكة التن

والهدؾ من ذلك هو تزوٌد القادة وصناع  .برنامج الخدمات االستشارٌة/البشرٌة، وأٌضا مإسسة التموٌل الدولٌة
السٌاسة على المستوى الوطنً بإطار للتحلٌل المقارن لمختلؾ أنماط النمو العمرانً التً تجري على مستوى العالم 

وعلى أفضل الفروض،  .سٌاسات المالبمة للظروؾ المحٌطةوالذي ٌمكن استخدامه فً استنباط مختلؾ استجابات ال
  .فإن هذه األداة سوؾ تستخدم كؤحد مدخالت إستراتٌجٌات المساعدة القطرٌة

تتٌح عملٌة إعداد إستراتٌجٌة حضرٌة جدٌدة أٌضا  .ابتكار جٌل جدٌد من الخدمات والمنتجات المعرفٌة .25
 .والجدوى للخدمات المعرفٌة لعابلة المشروعات الحضرٌة الفرصة الستعراض جوانب المالءمة وإحكام التوقٌت

وٌنبؽً التركٌز على وجه الخصوص على استحداث منتجات وخدمات معرفٌة عالمٌة تجمع بٌن االبتكار والنهج 
وهذا العنصر من عناصر اإلستراتٌجٌة ٌقصد به  .النموذجٌة التً ٌكون هدفها تقلٌل فترة إعداد المشروع والتكالٌؾ

ي لمسؤلة قصر مدة والٌة مسإولً المدٌنة والزٌادة المتوقعة فً الطلب على العملٌات الحضرٌة للبنك فً ظل التصد
وتنبا المإشرات  .النمو العمرانً السرٌع وزٌادة الطلب على التركٌز على مساندة اقتصادٌات التكتالت الحضرٌة

لمناخ، وتوثٌق وتعمٌم خبرات الممارسة الجٌدة بٌن األولٌة بضرورة االستجابة للطلبات الناشبة فً مجاالت تؽٌر ا
كل القطاعات الفرعٌة، وتعزٌز البٌانات بشؤن المدن والمستوطنات الحضرٌة على المستوى الكلً، باإلضافة إلى 

وزٌادة على استعراض التحضر الموضح أعاله،  .توفٌر النهج العملٌة والتحلٌلٌة السلٌمة لفهم ظاهرة النمو الحضري
اآلن دراسة عدد من أدوات التحلٌل والموارد الجدٌدة، ومن بٌنها استحداث مإشر ؼازات الدفٌبة على مستوى ٌجري 

المدن، وإعداد مجموعة أدوات حضرٌة لقطاع تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت، وتدشٌن برنامج جدٌد لنظام 
وٌجب أن ٌكون تنفٌذ كل هذه  .ن العالمٌةاإلدارة العامة الحضرٌة، وتعزٌز مساندة البنك لبرنامج مإشرات المد

الخطوات بالتعاون مع شركاء من أجل تبادل الخبرات والوصول إلى اتفاق على معاٌٌر ونهج متناؼمة إلى أقصى 
  .حد ممكن

سوف تستكشف اإلستراتٌجٌة الجدٌدة أٌضا استخدام أو التوسع فً استخدام مزٌج مختلف من األدوات  .26
والحظ استعراض أُجري فً اآلونة األخٌرة لصنادٌق البنٌة التحتٌة الحضرٌة بالبنك  .لبنكالمالٌة واالستثمارٌة ل
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والتً تستخدم عادة األدوات المالٌة واالستثمارٌة تراجع استخدام هذه الصنادٌق خالل السنوات القلٌلة الماضٌة لكنه 
اد أهمٌة مثل هذا النهج فً بلدان ٌخلق فٌها وتزد 18.ج شاملة لتموٌل الحكومات المحلٌةٌإكد على جدواها فً اتباع ُنه

ولم ٌستؽل القطاع الحضري أٌضا  .نمو المدن الثانوٌة حاجة إلى توسٌع مجال التموٌل المقدم من البنك ونطاقه
استؽالال كامال أدوات سٌاسة التنمٌة القطاعٌة التً ٌمكن استخدامها على نحو أكثر فعالٌة فً التركٌز على 

بوصفها مكملة لالستثمارات فً البنٌة ( وهو مجال تخلؾ عن القطاع الحضري)مة للسٌاسات اإلصالحات الالز
وفً النهاٌة، فإن قروض استثمار محددة ٌجري استخدامها على نحو متزاٌد لتجمٌع واستؽالل موارد مختلؾ  .التحتٌة

ج، وبرنامج التسهٌالت االستشارٌة البرامج العالمٌة، ومن بٌنها البرنامج العالمً للمعونات المستندة إلى النوات
 .للشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص، واعتمادات تموٌل خفض الكربون، وأمثالها، ولكن لٌس إلى أقصى حد ممكن

هً القرض االستثماري –وسٌكون هذا محل مزٌد من الدراسة والبحث فً إطار اإلستراتٌجٌة إلى جانب أداة جدٌدة 
آلن تطوٌرها للمساعدة على تجمٌع اإلصالحات المإسسٌة التً تقوم على استثمارات ٌجري ا -البرامجً المحدد

وسٌنظر إلى كل هذه األدوات فً ظل اإلستراتٌجٌة الجدٌدة بوصفها مكمالت  .تستند إلى نواتج معٌنة متفق علٌها
الخدمات بشكل مباشر إلى لبرنامج التموٌل دون الوطنً الذي ٌقدم مجموعة متنوعة من المنتجات واألدوات المالٌة و

  .الحكومات المحلٌة دون الحاجة إلى ضمانات سٌادٌة

ٌتطلب التنوع بٌن المناطق وبٌن التجمعات القطرٌة الخاصة اتباع نهج متشابك القطاعات لعالج القضاٌا  .27
ن فٌها وسوؾ ُتبذل محاولة فً اإلستراتٌجٌة لتحدٌد المواضع التً ٌكو .ذات الصلة التً لها أهمٌة موضوعٌة

التمٌٌز مناسبا فٌما بٌن المناطق، والبلدان المتوسطة الدخل، والبلدان المتعاملة مع المإسسة الدولٌة للتنمٌة، والدول 
 ".نهجا موحدا للجمٌع"الهشة، حتى ٌتضح أن اإلستراتٌجٌة ال ٌفترض فٌها أنها تقترح 

ي الخبرة المتعددة القطاعات لمختلف االستفادة من المٌزة النسبٌة لمجموعة البنك الدولً المتمثلة ف .28
بإدارة الحوار على المستوي " عامل التكامل"ٌتمتع القطاع الحضري بالقدرة على أداء دور  .الشبكات والبرامج

الوطنً ومستوى الحكم المحلً بشؤن المسابل الحضرٌة، لكن فعالٌته تتوقؾ على كٌفٌة تنظٌم الشراكات الداخلٌة 
ٌتٌح إعداد إستراتٌجٌة جدٌدة وتنفٌذها فرصا حٌوٌة لتعظٌم نطاق وأثر هذه المعارؾ  وسوؾ .واالستفادة منها

التابع " مدن ذات كفاءة فً استخدام الطاقة"والخبرات بما فً ذلك تقدٌم المشورة للبلدان المتعاملة بشؤن برنامج 
ت التصنٌؾ االبتمانً من برنامج لمركز الطاقة بالبنك، وحشد المساعدات الفنٌة من أجل اإلدارة المالٌة وتقٌٌما

التسهٌالت االستشارٌة للشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص، وحشد الموارد من مبادرة تحالؾ المدن، وتنسٌق 
برنامج الخدمات /إجراءات التدخل باستخدام تقٌٌمات مناخ االستثمار دون الوطنٌة لمإسسة التموٌل الدولٌة

شطة األعمال، وذلك من بٌن طابفة متشابكة من الموارد والبرامج األخرى التً االستشارٌة، وتقٌٌمات ممارسة أن
  .ٌمكن أن تقدم المساندة إلى المدن والحكومات الوطنٌة دعما لخطط التنمٌة الحضرٌة

 .سوف تتضمن وثٌقة اإلستراتٌجٌة الجدٌدة تقٌٌما آلثار اإلستراتٌجٌة على الموارد البشرٌة والمالٌة .29
قٌٌم على تنسٌق وثٌق مع وحدات القطاع الحضري بالمناطق فٌما ٌتعلق بتخطٌط الموارد البشرٌة، وٌشتمل هذا الت

وتتوقؾ متطلبات الموارد  .وتقٌٌم مزٌج المهارات الحالٌة والمطلوبة، وكذلك تحدٌد احتٌاجات التدرٌب والتوظٌؾ
مامه بتقدٌم المساندة فً مجاالت معٌنة، المالٌة جزبٌا على استجابة المانحٌن اآلخرٌن الذٌن أشار بعضهم إلى اهت

وكشفت المناقشات المسبقة مع البرامج العالمٌة أٌضا عن بعض المجال لحشد  .ربما من خالل صنادٌق استبمانٌة
وفً كل الحاالت، سوؾ تعترؾ وثٌقة اإلستراتٌجٌة بضٌق الموارد الٌوم وستركز تركٌزا كبٌرا على  .الموارد

 .درات جدٌدةاالنتقابٌة ومتابعة مبا

ٌجب تعزٌز االتصاالت وإستراتٌجٌات النشر والتعمٌم فً المركز الحضري للبنك وفً مختلف مناطق  .30
مع اتساع الالمركزٌة ونقل موظفً البنك إلى المناطق خالل العقد المنصرم، ستكتسب وظٌفة المركز  .عمل البنك

لتوازي مع صٌاؼة اإلستراتٌجٌة الجدٌدة، تعاقد وبا .الحضري المتصلة بتبادل المعارؾ وتعمٌمها أهمٌة متزاٌدة
وأحد  .المركز الحضري مع خبٌر اتصاالت لٌساعد فً تقٌٌم األسالٌب وإستراتٌجٌات التعمٌم الحالٌة لدى المركز

وتقِدم  .اتجاهات فً التنمٌة الحضرٌة اإلجراءات التً اتخذت بالفعل كان تدشٌن السلسلة الجدٌدة لمذكرات قضاٌا
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نصؾ الشهرٌة استجابات محكمة التوقٌت ومركزة لالتجاهات الناشبة والموضوعات ذات االهتمام للمدن  المطبوعة
ستبذل  وعقب إصدار اإلستراتٌجٌة الجدٌدة، .والبلدان والحكومات الوطنٌة وشركاء التنمٌة فً التنمٌة الحضرٌة

ع نطاق رسابلها إلى أصحاب المصلحة جهود الستخدام سلسلة مذكرات القضاٌا وؼٌرها من أدوات االتصال لتوسً
  .الربٌسٌٌن

 إطار النتائج . هـ

 .سٌكون وضع إطار مستند إلى تحقٌق النتائج مجال تركٌز رئٌسٌا لإلستراتٌجٌة الحضرٌة الجدٌدة .31
وسوؾ ٌحدد إطار النتابج معالم ربٌسٌة لقٌاس المدخالت والمخرجات والنواتج ومإشرات رصد التقدم خالل فترة 

وسٌتم التركٌز على المجاالت التً ٌكون فٌها لإلستراتٌجٌة تؤثٌر مباشر على تحسٌن المعارؾ،  .عٌنةزمنٌة م
 .واكتساب أدوات جدٌدة للمساعدات المالٌة والفنٌة، وعلى تقٌٌم التقدم نحو تحقٌق األهداؾ الربٌسٌة لإلستراتٌجٌة

التً ٌتولى فٌها البنك مسإولٌة تقدٌم الخدمة ومراقبة )وٌجب التفرقة بدقة بٌن المبادرات واإلجراءات المقترحة للبنك 
 والمجاالت التً ستتؤثر باإلستراتٌجٌة والتً لن ٌكون للبنك علٌها رقابة محدودة أو ال رقابة على اإلطالق( الجودة

ر الطرٌقة وفً حالة الرقابة المحدودة، سٌتم تقٌٌم تنفٌذ اإلستراتٌجٌة الحضرٌة على أساس النتابج واآلثار فً تؽًٌ
  .التً تستجٌب بها البلدان المتعاملة مع البنك وشركاء التنمٌة لإلستراتٌجٌة ومقاصدها

لضمان المتابعة الفعالة خالل مرحلة التنفٌذ سٌجري إعداد خطة للمتابعة والتقٌٌم لإلستراتٌجٌة  .32
لضمان أن تحظى بالقبول  سٌتم االتفاق على هذا مع كل من الوحدات الحضرٌة لمناطق عمل البنك الست.الحضرٌة

وتكملة لذلك، ٌقوم المركز الحضري أٌضا بمساندة  .التام والشعور بالمسإولٌة عنها فً كل وحدات التشؽٌل الست
جهود البنك الدولً عموما لتقوٌة رصد النتابج ومتابعتها من خالل العمل فً كل مجموعات محاور التركٌز لتحدٌد 

ا إلزامٌا فً تصمٌم المشروع واإلشراؾ علٌه فً مجاالت أعمال التنمٌة مإشرات معٌنة لألداء ستصبح عنصر
والهدؾ هو تحسٌن فهمنا وإبالغ النتابج، وفً الوقت نفسه المساعدة على وضع معاٌٌر ألداء  .الحضرٌة الستة

نتابج فً وسٌتم االتفاق على إجراءات اإلبالغ عن ال .المشروع وتحسٌنه فً مرحلتً التصمٌم واإلشراؾ والمتابعة
منتصؾ دورة المشروع ومعالمه فً إطار اإلرشادات الجدٌدة لشبكة سٌاسة العملٌات والخدمات القطرٌة التً ٌجري 

 .مناقشتها حالٌا مع لجنة فعالٌة التنمٌة

خالل استعراض حافظة العملٌات الحضرٌة للبنك،  .تحدٌث مدونات محاور التركٌز الحضرٌة للبنك .33
فنظام الترمٌز الحالً الذي  .جدٌد وإصالح مدونات محاور التركٌز الحضرٌة الحالٌةاتضحت الحاجة الملحة لت

ٌستخدم فبات تصنٌؾ كلٌة كبٌرة ٌمنع تقٌٌم أداء مجاالت األعمال الحضرٌة للبنك من حٌث ضبط الجودة وحجم 
ام الترمٌز للقطاع وتقوم شبكة سٌاسة العملٌات والخدمات القطرٌة حالٌا بتجدٌد نظ .القروض واآلثار والنواتج

وسوؾ ٌساهم تعدٌل  .ومحاور التركٌز ورحبت باقتراح الفرٌق الحضري دراسة إجراء تعدٌالت على هذه المدونات
 .هذه المدونات فً متابعة أكثر فعالٌة للنتابج، وفً الوقت نفسه ٌساعد على تقوٌة مجاالت األعمال الحضرٌة

 الشراكات. و

تجدد االهتمام بالتحضر وتنمٌة المدن إلى زٌادة كبٌرة فً االهتمام بإنتاج أدى  :إدارة المعارف والشراكات .34
وٌظهر شركاء جدد وقدامً عارضٌن أفكارا ونهجا واهتمامات تثري  .المعارؾ على مستوى التشؽٌل والبحوث

امة وكذلك شكل واآلن، فإنه على المستوى الثنابً، فإن االستد .للمٌدان الحضري وتساهم فٌه النهج المتعدد القطاعات
وهناك عنصر ربٌسً  .المدٌنة واشتمالها أصبحت محاور تركٌز متكررة فً كل األنشطة الثنابٌة للتنمٌة الحضرٌة

فً الشراكات المتصورة هو تحقٌق التناؼم واالنسجام بٌن النهج، وتعببة الموارد مع مراعاة القٌود على تعببة 
المانحة وضرورة التركٌز بدرجة أكبر على االنتقابٌة ومتابعة المبادرات  الموارد فً البنك وؼٌره من الجهات الثنابٌة

 .الجدٌدة

ستبقى مبادرة تحالف المدن ومنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلٌة شرٌكٌن رئٌسٌٌن خالل إعداد  .35
مكانٌات للتعاون وعلى سبٌل المثال، فإن المناقشات مع مبادرة تحالؾ المدن أتاحت إ .اإلستراتٌجٌة وطوال تنفٌذها

ملٌون دوالر أمرٌكً  15فً نهج ٌستند إلى السٌاسات لتطوٌر األحٌاء العشوابٌة الفقٌرة سٌحصل على منحة بقٌمة 
وٌعكؾ المركز الحضري بالبنك أٌضا على إقامة  .حصلت علٌها المبادرة فً اآلونة األخٌرة من مإسسة ؼٌتس
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المحلٌة إلضفاء الطابع المإسسً على جهوده التنسٌقٌة وتقوٌة حوار منظم مع منظمة المدن المتحدة والحكومات 
  .شراكته

مع بسط الالمركزٌة على أنشطة البنك وانتقالها إلى مكاتب البلدان المعنٌة، انتقل إنتاج المعارؾ على نحو  .36
ل شركاء وزٌادة على ذلك، ٌجري تولٌد جزء كبٌر من المعارؾ والتعلم من خال .متزاٌد إلى المواقع المٌدانٌة

وأَدى هذا إلى االنفصال والتوطٌن المحلً للمنتجات المعرفٌة مع تطلع عمالبنا إلى البنك بحثا عن  .خارجٌٌن
وسٌقوم المركز الحضري بالشراكة مع معهد البنك الدولً بدور ربٌسً فً إعادة الترابط  .المعارؾ العالمٌة

ٌة للبنك ومقره الربٌسً من أجل تبادل المعارؾ العالمٌة والتقارب المعرفً بٌن شركاء التنمٌة والمكاتب المٌدان
  .ونشرها

سٌجري أٌضا استكشاف منابر الشراكات بوصفها وسٌلة للتواصل وااللتقاء والتعارف بٌن مختلف  .37
وٌستعد المركز الحضري إلعادة بناء دوره ووظٌفته كقابد  .مصادر المعارف والممارسات الجٌدة للتنمٌة الحضرٌة

وسٌتم تنفٌذ هذا من خالل عالقات شراكة مع الجامعات والمعاهد فً المركز وكذلك فً البلدان  .رؾلبث المعا
، (2009حزٌران /ٌونٌو)ومثال على هذا هو الشراكة الناشبة مع سنؽافورة فً قمة مدن العالم  .المتعاملة مع البنك

كة مع منطقة شرق آسٌا ومعهد البنك فً شرا)وكمركز لبناء القدرات لجنوب وشرق آسٌا وكذلك الشرق األوسط 
وسٌتم االتفاق على نهج مشترك للمركز الحضري بالبنك ومعهد البنك الدولً لتعزٌز تطوٌر مراكز إقلٌمٌة  (.الدولً

أخرى للتدرٌب وبناء القدرات، وذلك من خالل اتباع نهج شاملة تمكن البنك من العمل على نحو فعال مع مراكز 
وٌقترح المركز الحضري أٌضا بناء شراكات أقوى مع الجامعات فً مجال  .اطق وتمكٌنهاالتمٌز الحضرٌة بالمن

 9-6التنمٌة الحضرٌة من خالل باحث فً برنامج اإلقامة الذي سٌرعى األكادٌمٌٌن الحاصلٌن على إجازة تفرغ لمدة 
صانعً السٌاسة فً الوقت ومن المتوقع أٌضا توسٌع هذا االقتراح لٌشمل الممارسٌن مثل مسإولً المدن و .أشهر

 .والهدؾ من ذلك هو إثراء أعمال البنك من خالل تبادل المعارؾ والشراكات .المناسب

 عملٌة التشاور وجمع المعلومات التقٌٌمٌة. ز

تتضمن التنمٌة الحضرٌة بحكم تعرٌفها نهجا مكانٌا  .تتضمن عملٌة التشاور اتباع نهج متعدد المسارات .38
سسٌة فً الطبقة الدنٌا من هٌكل الحكومة لكنه ٌشمل مجموعة واسعة من األطراؾ من ٌستقر من الناحٌة المإ

ومن ثم، فإن عملٌة  .القطاعٌن العام والخاص وكذلك المجتمع المدنً على المستوى الوطنً والوسٌط والمحلً
لك الؽاٌة أُنشا ولبلوغ ت .التشاور سوؾ تتطلب أن تدار بحرص وعناٌة لتكون شاملة لكن مرَكزة فً الوقت ذاته

ٌتضمن مواد من بٌنها البحوث  (www.wburbanstrategy.org)بالفعل موقع تفاعلً على شبكة االنترنت
والمطبوعات الحضرٌة الحدٌثة للبنك، والعروض التقدٌمٌة مع مقاطع فٌدٌو من سلسلة المتحدثٌن فً اإلستراتٌجٌة 

تسهٌل المناقشات والحوارات حول الموضوعات الناشبة الحضرٌة، ومكتبة المراجع، ومجلس حوار، وذلك من أجل 
ومع استمرار عملٌة إعداد اإلستراتٌجٌة، وعقب إقرارها من قبل لجنة فعالٌة التنمٌة ستنشر مذكرة  .ذات االهتمام

التصورات فً الموقع على شبكة اإلنترنت وكذلك وثابق مرجعٌة هدفها لفت األنظار إلى القضاٌا المستجدة ونهج 
أن تكون ( 1)وٌجري إعداد مصفوفة وخطة التشاور مع مناطق عمل البنك وإدارة الشإون الخارجٌة لضمان  .كالبن

مثل البلدان )أن ٌتحقق التوازن بٌن تجمعات البلدان ( 2)التؽطٌة حٌث تبلػ ضؽوط الطلب والنمو الحضري أشدها، 
إشراك ( 3)، (لدولٌة للتنمٌة، والدول الهشةالمتوسطة الدخل، والبلدان المإهلة لتلقً مساعدات من المإسسة ا

الجماعات الربٌسٌة من أصحاب المصلحة، بما فٌها منظمات المجتمع المدنً والحكومات على المستوٌٌن الوطنً 
واتفق على ُنهج ذات مردود كاؾ باستخدام فرق حضرٌة تستند إلى اعتبارات إقلٌمٌة  .والمحلً إلى أقصى حد ممكن

على المستوى اإلقلٌمً حٌنما ٌتم استعراض مذكرة التصورات وإجازتها من قبل لجنة فعالٌة  لتسهٌل المشاورات
وٌجري أٌضا دراسة المشاركة فً مإتمرات وأنشطة إقلٌمٌة ٌحضر فٌها أٌضا النظراء من المسإولٌن  .التنمٌة

لشبكة العالمٌة للتعلم من أجل وسٌتم استخدام مإتمرات الفٌدٌو من خالل منشآت ا .والممارسٌن فً التنمٌة الحضرٌة
  .التنمٌة التابعة للبنك عند الحاجة

بدأت بالفعل عملٌة المناقشات المسبقة وجمع المعلومات مع مجموعة متنوعة من شركاء التنمٌة والبلدان  .39
المتعاملة مع البنك خالل أنشطة ٌشارك فٌها صناع السٌاسة وممارسو التنمٌة الحضرٌة مثل المنتدى الحضري 

برشلونة، )، واجتماعات المجموعة االستشارٌة لتحالؾ المدن (2008تشرٌن الثانً /نانجنج، نوفمبر)لعالمً ا
، واجتماع شركاء التنمٌة فً استكهولم الذي استضافته الوكالة السوٌدٌة للتنمٌة الدولٌة (2009كانون الثانً /ٌناٌر
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( 2009نٌسان /أبرٌل)حقة لجنوب آسٌا ومرسٌلٌا ومن المقرر إجراء مشاورات ال (.2009كانون الثانً /ٌناٌر)
 .2009باالشتراك مع حلقات عمل لنشر تقرٌر التنمٌة فً العالم 

 المخاطر. ح

سٌتعٌن عند تنفٌذ اإلستراتٌجٌة إٌالء اهتمام كاؾ للدروس المستفادة من إستراتٌجٌة التنمٌة الحضرٌة  .40
رات هذه، فإن جهودا أكبر ستخصص لدور عامل التكامل فً وزٌادة على ذلك، وكما تبٌن فً مذكرة التصو .السابقة

وسٌؤخذ فرٌق اإلستراتٌجٌة فً الحسبان هذه المخاطر وؼٌرها من  .العابلة الحضرٌة والتعاون فٌما بٌن القطاعات
 :المخاطر كما ٌتضح فً المصفوفة التالٌة

 إجراءات تخفٌف اآلثار المخاطر

ٌة مقاومة الحكومات الوطن :مخاطر خارجٌة
والمدن لتبنً تدابٌر جدٌدة بؽرض تقٌٌم النتابج 

 .واإلبالغ عنها

ٌتسق االقتراح الخاص بإطار النتابج والمإشرات مع الجهود 
 .العالمٌة لمساعدات التنمٌة كما عبر عنه مإتمرا بارٌس وأكرا
وسوؾ تتٌح المشاورات المسبقة بشؤن المإشرات المقترحة 

لة مع البنك للمشاركة فً هذه الفرصة للحكومات والمدن المتعام
 .العملٌة

العجز عن  :إدارة التوقعات :مخاطر خارجٌة
توفٌر تموٌل كاؾ جدٌد، ورفض تخصٌص 

البنك الدولً )موارد من مجموعة البنك الدولً 
 (المإسسة الدولٌة للتنمٌة/لإلنشاء والتعمٌر

قد ال تقترح اإلستراتٌجٌة الحضرٌة تموٌال كبٌرا آخر، مفضلة 
 .ذلك تحسٌن سبل تجمٌع المساعدات وتعببة أموال أخرىعلى 

ومبادرة معٌنة فً هذا الشؤن ستكون هدؾ تصمٌم مشروعات 
تحصل على تموٌل مٌسر من البرامج ( قروض استثمارٌة معٌنة)

 النواتج، إلى المستندة للمعونات العالمً مثل البرنامج)العالمٌة 
 العام القطاعٌن بٌن للشراكة االستشارٌة التسهٌالت وبرنامج

وٌوجد  (.تموٌل خفض االنبعاثات الكربونٌة واعتمادات والخاص،
أٌضا برنامج التموٌل دون الوطنً لتوفٌر تموٌل ؼٌر سٌادي 

  .للحكومات المحلٌة ذات الجدارة االبتمانٌة

الزٌادة الضمنٌة فً المساندة  :مخاطر خارجٌة
للمٌكنة من خالل تطبٌقات تكنولوجٌا 

واالتصاالت قد ال تكون قابلة المعلومات 
للتطبٌق على نطاق واسع بٌن المدن الصؽرى 

 .بسبب القٌود على القدرات

 ".حل واحد ٌناسب الجمٌع"مٌكنة النظم ال ٌمكن أن تتخذ أبدا شكل 
وسٌجرى تقٌٌم دقٌق للؽاٌة لالحتٌاجات قبل قطع أي تعهدات 

ج لتعزٌز وستشرح اإلستراتٌجٌة األهداؾ والنه .بتموٌل المٌكنة
ٌتم تطوٌرها )تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ومجموعة أدوات 

إدارة المعلومات مشاركة بٌن المركز الحضري للبنك و
ستقدم التوجٌه إلى البلدٌات فً كٌفٌة تبنً ( واالتصاالت العالمٌة

  .مثل هذه النظم

سٌتطلب التعاون بٌن القطاعات  :مخاطر داخلٌة
زٌادة ارتباطات فً االستعراض الحضري 

 .مجموعة البنك الدولً بالعمل بٌن القطاعات

تشٌر المشاورات المبدبٌة مع إدارات البنك المعنٌة إلى االستعداد 
وسٌكون ابتكار أداة تحلٌلٌة وتشخٌصٌة  .للعمل عبر الحدود

لمجموعة البنك الدولً فً صورة استعراض التحول الحضري 
بما فً ذلك المشاورات المتعمقة وسٌلة الختبار هذا النهج وتؤكٌده، 

 .بٌن إدارات البنك

المهارات الحالٌة لموظفً  :مخاطر داخلٌة
بمتطلبات تنفٌذ  القطاع الحضري قد ال تفً

 .اإلستراتٌجٌة الحضرٌة الجدٌدة

ٌجري تنفٌذ استعراض لمهارات موظفً القطاع الحضري الحالٌة 
تقٌٌم احتٌاجات وٌجب  .بالتوازي مع إعداد اإلستراتٌجٌة الجدٌدة

 .التوظٌؾ وتعدٌلها وفق النتابج التً ٌتوصل إلٌها هذا التقٌٌم

نظم البنوك ال تتفق مع  :مخاطر داخلٌة
مجاالت األعمال الجدٌدة الموضحة فً 

 .اإلستراتٌجٌة الحضرٌة

األعمال  بٌانات أنشطةمستودع أجرٌت عملٌة موسعة الستعراض 
دٌل بعض مدونات محاور لبنك الدولً وسوؾ ٌتعٌن تعباالحالً 

تظهر المإشرات و .التركٌز التً ٌستخدمها القطاع الحضري حالٌا
لشبكة سٌاسة العملٌات والخدمات القطرٌة أن التعدٌالت  المبدبٌة

المقترحة تتفق وعملٌة تحدٌث القطاع ومدونات محاور التركٌز فً 
 .البنك كله
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 وضع عملٌة اإلعداد واإلطار الزمنً. ط

إعداد وتدشٌن موقع الوٌب ( 1) :إنجاز قدر كبٌر من األعمال المسبقة وهً تتضمن ما ٌلً تم بالفعل .41
( 4)إتمام استعراض حافظة القطاع؛ ( 3)بدء سلسلة متحدثً اإلستراتٌجٌة الحضرٌة؛ ( 2)لإلستراتٌجٌة الحضرٌة؛ 

بدء إعداد كل ( 5)عاملة مع البنك؛ إتمام المناقشات المسبقة مع شركاء التنمٌة ومناطق عمل البنك وبلدان مختارة مت
إنشاء نقاط تنسٌق إستراتٌجٌة التنمٌة الحضرٌة فً كل ( 6)وثابق المعلومات المرجعٌة وقد قاربت على االكتمال؛ 

تؤكٌد المشاورات التمهٌدٌة واالرتباطات فً معظم مدخالت إدارات مجموعة ( 7)منطقة من مناطق عمل البنك؛ 
  .جٌة التنمٌة الحضرٌةالبنك الدولً فً إستراتً

هناك اقتراح بتجهٌز إستراتٌجٌة التنمٌة الحضرٌة فً إطار زمنً طموح بهدؾ أن تكون الوثٌقة جاهزة  .42
وٌستند اإلطار الزمنً المقترح أدناه إلى  .تشرٌن األول/للتوزٌع بحلول االجتماعات السنوٌة للبنك فً أكتوبر

لعملٌات والخدمات القطرٌة على مجلس المدٌرٌن التنفٌذٌٌن بهدؾ إرشادات وكذلك تدابٌر اقترحتها شبكة سٌاسة ا
  .تحدٌث وترشٌد عملٌات إعداد اإلستراتٌجٌة على مستوى البنك كله

 المعالم الهامة
 

 التارٌخ المقترح

 2009آذار /مارس 6 توزٌع مذكرة التصورات من أجل استعراض نابب الربٌس لشإون العملٌات 

 ًس البنك لشإون العملٌات وتوزٌع المحاضر مع التعدٌالت إتمام استعراض نابب رب
 المقترحة

 2009آذار /مارس 20

  2009آذار /مارس 27 عرض مذكرة التصورات على لجنة فعالٌة التنمٌة 

 نٌسان /أبرٌل 15 اجتماع لجنة فعالٌة التنمٌة الستعراض مذكرة التصورات
2009 

 آٌار /ماٌو-نٌسان/أبرٌل م موقع الوٌب التفاعلً مشاورات مع أصحاب المصلحة بما فً ذلك استخدا
2009 

 2009آٌار /ماٌو 18 توزٌع مسودة وثٌقة اإلستراتٌجٌة الحضرٌة على مكاتب نواب ربٌس البنك 

 2009آٌار /ماٌو 27 استعراض مإخر لنابب ربٌس البنك لمسودة وثٌقة اإلستراتٌجٌة الحضرٌة 

 حزٌران /ٌونٌو 5  المدٌر المنتدب /موافقة نابب الربٌس
2009 

  حزٌران /ٌونٌو 11 عرض مسودة وثٌقة اإلستراتٌجٌة على لجنة فعالٌة التنمٌة
2009 

 2009تموز /ٌولٌو 8 اجتماع االستعراض المإخر للجنة فعالٌة التنمٌة 

  توزٌع مسودة اإلستراتٌجٌة على مجلس المدٌرٌن التنفٌذٌٌن للموافقة علٌها على
 أساس عدم االعتراض 

-تموز/ٌولٌو نهاٌة
  2009 أٌلول/سبتمبر

  تشرٌن األول /أكتوبر التدشٌن خالل االجتماعات السنوٌة –المطبوعة الخارجٌة
2009 

 

 اإلجراءات الداخلٌة وفرٌق العمل. ى
 

ٌجري تنفٌذ هذه العملٌة تحت اإلشراؾ العام ألبها جوشً ؼانً، مدٌر القطاع الحضري، وبواسطة فرٌق  .43
استعراض )، ومٌال فرٌر (كبٌر اقتصادًٌ المناطق الحضرٌة وربٌس فرٌق العمل)كرم  أساسً ٌتؤلؾ من ستٌفن

، وروبرت (خبٌر أول بالمناطق الحضرٌة)، ودان هورنوٌج (خبٌر اقتصادي أول)، وجودي بٌكر (النمو الحضري
ة وثابق مرجعٌة وفٌما ٌلً عد (.كبٌرة خبراء اإلسكان)، وباربرة لٌبمان (كبٌر خبراء المناطق الحضرٌة)راجاك 

، رسابل 2009تقرٌر التنمٌة فً العالم )سومٌك الل  :للقطاعات الفرعٌة ومحاور التركٌز بدأ إعدادها بالفعل
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، ودٌفٌد (قضاٌا التخطٌط العمرانً واستخدام األراضً واإلسكان)، وأالن برتود ورٌتشارد جرٌن (التحضر
إدارة المدن )، وتٌم كامبل (المدن والنمو االقتصادي)سؾ ، وشاهد ٌو(البٌبة الحضرٌة وتؽٌر المناخ)ساترثوٌت 

، وجودي (عالقات المالٌة العامة بٌن أجهزة الحكومة وتموٌل البلدٌات)، وجورج بٌترسون (ونظام اإلدارة العامة
 (.الفقر فً الحضر)بٌكر 

ة فً فرٌق عٌنت كل منطقة من مناطق عمل البنك منسقا إقلٌمٌا أو أكثر للتنمٌة الحضرٌة للمشارك .44
أمرٌكا )مٌنج زهانج  :اإلستراتٌجٌة لضمان الربط والتنسٌق مع اإلستراتٌجٌات اإلقلٌمٌة للتنمٌة الحضرٌة كما ٌلً

، وألكسندرا اورتٌز ومادو (أوروبا وآسٌا الوسطى)، وكرٌستٌن كٌساٌدز وٌان زهانج (الالتٌنٌة والبحر الكارٌبً
منطقة )، وروالند واٌت (منطقة أفرٌقٌا)كاترٌن فارفاسك ومات جالسر ، و(الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا)راؼوناث 

واختٌر أٌضا منسقون فً إدارات شبكة  (.منطقة شرق آسٌا والمحٌط الهادئ)، وهٌرواكً سوزوكً (جنوب آسٌا
 وعقدت عدة اجتماعات داخلٌة وخارجٌة .التنمٌة المستدامة والشبكات األخرى فً البنك ومجموعة البنك الدولً

 .لجمع الحقابق وتحدٌثها من أجل إطالع ومشاورة الزمالء والشركاء والنظراء بشؤن اإلجراءات والقضاٌا المستجدة
وزٌادة على ذلك، تشكلت  .وتم ترتٌب لقاءات إلحاطة مجالس إدارة القطاعات المتصلة أو ٌجري الترتٌب لعقدها

  .ممثلً الحكومات المحلٌةجماعة استشارٌة وتضم شركاء التنمٌة وأكادٌمٌٌن وجمعٌات 
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 مسودة الموجز :إستراتٌجٌة البنك الدولً للتنمٌة الحضرٌة والحكم المحلً :1المرفق 

 
 الخلفٌة المرجعٌة والمقدمة .أ 

 نهج منظومة المدن :  النمو الحضري فً سٌاق وطنً .ب 

 ست ركائز إستراتٌجٌة ومجاالت التركٌز .ج 

 المدن والنمو االقتصادي .1

 اإلدارة العامة إدارة المدن ونظام  .2

 الفقر فً الحضر وتطوٌر األحٌاء العشوابٌة الفقٌرة .3

 التخطٌط العمرانً واألراضً واإلسكان .4

 عالقات المالٌة العامة بٌن أجهزة الحكومة وتموٌل البلدٌات .5

 البٌبة الحضرٌة وتؽٌر المناخ .6

 استعراض لتحدٌات التنمٌة الحضرٌة والفرص المتاحة على المستوى اإلقلٌمً .د 

 ة الحضرٌة واألهداف اإلستراتٌجٌة للبنك الدولً فً ستة مجاالت لألعمال الرؤي .ه 

 الدروس المستفادة من تقٌٌم اإلستراتٌجٌة الحضرٌة السابقة .و 

 وضع اإلستراتٌجٌة الحضرٌة موضع التنفٌذ .س 

 اإلطار والمنهجٌة  :استعراض النمو الحضري .1

 المنتجات المعرفٌة .2

 المنتجات االستثمارٌة .3

 ي للبنك الدولًدور المركز الحضر .4

i. الشراكات والبحوث وتولٌد المعارؾ 

ii. إستراتٌجٌة نشر المعارؾ واالتصاالت 

 إطار النتائج  .ح 

 الشراكات فً إطار اإلستراتٌجٌة الجدٌدة .ط 

 شبكات معهد البنك الدولً، مركزا سنؽافورة ومرسٌلٌا :منابر الشراكات .1

 مبادرة تحالؾ المدن ومنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلٌة  .2

 الجهات المانحة الثنابٌة وشركاء التنمٌة اآلخرٌن .3

 جداول البٌانات ودراسات الحالة  :المرفقات .ي 
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 جداول خاصة بحافظة مجلس إدارة القطاع الحضري :2المرفق 

 

وكنسبة من التموٌل اإلجمالً لمجموعة  2009-1975حجم التموٌل حسب السنوات المالٌة  :1الرسم البٌانً 
 البنك الدولً
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 millions $ مالٌٌن الدوالرات األمرٌكٌة ب

 FY السنة المالٌة 

 IBRD البنك الدولً لإلنشاء والتعمٌر

 IDA المإسسة الدولٌة للتنمٌة

اإلقراض لبرامج التنمٌة الحضرٌة كنسبة من قروض 
 البنك الدولً

UD Lending as a share of WB Lending 
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ونسبة التموٌل اإلقلٌمً من  2008-1998مناطق فً السنوات المالٌة حجم التموٌل حسب ال :2الرسم البٌانً 
 اإلجمالً
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 millions $ بمالٌٌن الدوالرات األمرٌكٌة 

 AFR أفرٌقٌا

 EAP شرق آسٌا والمحٌط الهادئ

 SAR جنوب آسٌا

 ECA أوروبا وآسٌا الوسطى

 MNA الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا

 LCR حر الكارٌبًمنطقة أمرٌكا الالتٌنٌة والب

 UD برامج التنمٌة الحضرٌة

قروض برامج التنمٌة الحضرٌة كنسبة من مجمل 
 قروض البنك

UD % of Bank 
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ونسبتها من مجمل قروض البنك  2009-1975عدد العملٌات الحضرٌة فً السنوات المالٌة  :3الرسم البٌانً 
 الدولً
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م القٌاسً معدلة باستخدام بٌانات الرق :مالحظة. 1
البٌانات ) 2009 ,1 = 1984ألسعار المستهلكٌن لعام 

 (محسوبة على أساس سنوي

Note: $ adjusted using CPI 1984 = 1, 2009 

data annualized 

 FY السنة المالٌة 

 IBRD البنك الدولً لإلنشاء والتعمٌر

 IDA المإسسة الدولٌة للتنمٌة

 UD% Share of Bank ل قروض البنكقروض التنمٌة الحضرٌة كنسبة من مجم
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 حسب نوع المشروع 2008-1999عدد العملٌات الحضرٌة فً السنوات المالٌة  :4الرسم البٌانً 
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 City Management & Governance إدارة المدن ونظام اإلدارة العامة 

 Municipal Finance تموٌل البلدٌات

 Cities and Economic Growth المدن والنمو االقتصادي

 Urban Environment & Climate Change البٌبة الحضرٌة وتؽٌر المناخ

 Natural Disaster Management إدارة الكوارث الطبٌعٌة

 Other Urban Development عملٌات أخرى للتنمٌة الحضرٌة

 Land & Housing األراضً واإلسكان

 Urban Poverty and Slum Upgrading ابٌة الفقٌرةالفقر فً الحضر وتطوٌر األحٌاء العشو
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 2008-1999إجمالً مشروعات العمل االقتصادي الحضري التً تم تنفٌذها فً السنوات  : 1الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرق آسٌا  أفرٌقٌا
والمحٌط 
 الهادئ

أوروبا 
وآسٌا 
 الوسطى

منطقة أمرٌكا 
الالتٌنٌة والبحر 

 الكارٌبً

الشرق األوسط 
 وشمال أفرٌقٌا

وب جن
شرق 
 آسٌا

مناطق 
 أخرى

 اإلجمالً

 10 0 4 1 0 1 4 0 99 السنة المالٌة

 6 0 0 0 1 0 4 1 2000السنة المالٌة 

 10 0 1 3 1 3 1 1 2001السنة المالٌة 

 20 0 1 4 6 0 9 0 2002السنة المالٌة 

 26 2 1 5 1 10 6 1 2003السنة المالٌة 

 14 3 0 2 1 3 3 2 2004السنة المالٌة 

 21 2 6 1 2 2 4 4 2005نة المالٌة الس

 24 0 5 5 0 1 6 7 2006السنة المالٌة 

 22 2 3 3 2 7 2 3 2007السنة المالٌة 

 10 3 1 3 0 1 1 1 2008السنة المالٌة 

 163 12 22 27 14 28 40 20 اإلجمالً

 
  23/02/2009البٌانات مؤخوذة من مستودع األعمال للبنك الدولً بتارٌخ  :مالحظة. 1
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 أعضاء الفرٌق الداخلً إلستراتٌجٌة التنمٌة الحضرٌة بالبنك والمنسقون :3المرفق 

 الفرٌق األساسً إلستراتٌجٌة التنمٌة الحضرٌة

خبٌرة اقتصادٌة أولى، إدارة المالٌة واالقتصاد والتنمٌة  جودي بٌكر
العمرانٌة، ومإلفة وثٌقة المعلومات المرجعٌة للفقر فً 

  وتطوٌر األحٌاء العشوابٌة الفقٌرة الحضر

استشاري، ومإلؾ وثٌقة المعلومات المرجعٌة للتخطٌط  أالن برتود 
 العمرانً واستخدام األراضً

استشاري ومإلؾ وثٌقة المعلومات المرجعٌة إلدارة المدن  تٌم كامبل
 ونظام اإلدارة العامة

 زمٌل مهنً مبتدئ كٌم كولوبنتو

، ومإلفة وثٌقة معلومات مرجعٌة الستعراض استشارٌة مٌال فرٌر
 النمو الحضري

 استشاري ومإلؾ وثٌقة معلومات مرجعٌة لقضاٌا اإلسكان رٌتشارد جرٌن

خبٌر أول التنمٌة الحضرٌة، إدارة المالٌة واالقتصاد  دان هورنوٌج
 والتنمٌة الحضرٌة

تنمٌة كبٌر خبراء االقتصاد، إدارة المالٌة واالقتصاد وال سومٌك الل 
 الحضرٌة

كبٌرة خبراء اإلسكان، إدارة المالٌة واالقتصاد والتنمٌة  باربرة لٌبمان 
 الحضرٌة

استشاري، ومإلؾ وثٌقة معلومات مرجعٌة لقضاٌا تموٌل  جورج بٌترسون
 البلدٌات

كبٌر خبراء التنمٌة الحضرٌة، إدارة المالٌة واالقتصاد  روبن راجاك
 والتنمٌة الحضرٌة

استشاري ومإلؾ وثٌقة المعلومات المرجعٌة للتنمٌة  ثوٌتدٌفٌد ساتر
 الحضرٌة وتؽٌر المناخ

 مستشار اقتصادي، حقوق الملكٌة الفكرٌة بالبنك الدولً شاهد ٌوسؾ 

 المنسقون على مستوى المناطق والقطاع والصنادٌق العالمٌة

 التنمٌة االجتماعٌة ألكسندر مارك 

 ٌةالتنمٌة االجتماع أندرو نورتون 

 تخفٌض أعداد الفقراء واإلدارة االقتصادٌة لٌلً لٌو 

 تخفٌض أعداد الفقراء واإلدارة االقتصادٌة كاي كاٌسر

 معهد البنك الدولً فكتور فرجارا

 معهد البنك الدولً أندري هرتزوج

 إدارة المالٌة واالقتصاد والتنمٌة الحضرٌة كالوس لورخ وأنا جوٌكوشٌا 

 المٌاه أنجٌال ماركارٌنو 

 إدارة الزراعة والتنمٌة الرٌفٌة إٌرٌك فرناندٌز

 النقل مارك جوهٌل

 النقل أندرٌاس كوب

 الطاقة ماسامً كوجٌما 

 قسم السٌاسات  –تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات  فٌلٌب دونجٌٌر

 »قسم السٌاسات –تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات  دٌباك باتٌا 

 التنمٌة الحضرٌة لمنطقة أوروبا وآسٌا الوسطى كرٌستٌن كٌساٌدز

 التنمٌة الحضرٌة لمنطقة أوروبا وآسٌا الوسطى ٌان زهانج 

 التنمٌة الحضرٌة منطقة أفرٌقٌا كاترٌن فارفاسك فٌتكوفٌتش

 التنمٌة الحضرٌة منطقة أفرٌقٌا مات جالسر
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 لكارٌبًالتنمٌة الحضرٌة لمنطقة أمرٌكا الالتٌنٌة والبحر ا منج زهانج 

 التنمٌة الحضرٌة منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا ألكسندرا أورتٌز 

 التنمٌة الحضرٌة منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا مادو راؼوناث

 التنمٌة الحضرٌة لمنطقة جنوب شرق آسٌا روالند واٌت

 التنمٌة الحضرٌة لمنطقة شرق آسٌا والمحٌط الهادي هٌرواكً سوزوكً

 الصندوق العالمً لمكافحة مخاطر الكوارث والتعافً منها كا برٌختهنري

 برامج التموٌل دون الوطنً لً ترافرز

 برامج التموٌل دون الوطنً إٌزابٌل تشاترتون

 برنامج الخدمات االستشارٌة/مإسسة التموٌل الدولٌة روبرت واٌت

 ٌةبرنامج الخدمات االستشار/مإسسة التموٌل الدولٌة جون وٌلً 

 شبكة التنمٌة البشرٌة مارجرٌت جروش

 القطرٌة والخدمات العملٌات سٌاسة شبكة جٌل رٌتشاردسون

 تحالؾ المدن ولٌام كوبٌت

برنامج التسهٌالت االستشارٌة للشراكة بٌن القطاعٌن العام  جٌوتً شوكال 
 والخاص

 نواتجالبرنامج العالمً للمعونات المستندة إلى ال باترٌشٌا فٌفارز كارتر

 

 


