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ورقة مسائل حول التنمية االقتصادية املحلية ()LED
الكلامت الدالة

التنمية االقتصادية املحلية ،القدرة التنافسية ،التوسع الحرضي ،التنمية العادلة ،التنويع ،القدرة عىل مجابهة الكوارث ،العوامل الخارجية ،بيئة
مواتية لألعامل التجارية ،تنمية املهارات

ينبغي أن تستند استدامة املدن والبلدات إىل النمو الذايت ،ومن أجل ذلك ،يعد نهج التنمية االقتصادية املحلية ( )LEDأمرا رضوريا .إذ تحتاج
البلديات إىل استخدام أصولها الذاتية ومزاياها النسبية إىل أقىص حد .غري أن ذلك ال يتحقق دوما .وتهدف الورقة الحالية إىل التوعية حول
فوائد إسرتاتيجية التنمية االقتصادية املحلية للمناطق الحرضية .ويف حني أنه مثة تنام يف الكتابات عن التنمية االقتصادية املحلية ،إال أن ذلك
يتجاوز نطاق الورقة الحالية لتغطية جميع جوانبها.

املفاهيم الرئيسة

● التنمية االقتصادية املحلية :التنمية االقتصادية املحلية هي عملية إمنائية تشاركية تشجع عىل ترتيبات الرشاكات مع جميع املمثلني من
كافة القطاعات .فهي تهدف إىل توفري خارطة طريق بني أصحاب املصلحة الخاصة والعامة يف منطقة محددة ،مام يتيح التصميم والتنفيذ
املشرتكني إلسرتاتيجية إمنائية مشرتكة .وتستخدم اإلسرتاتيجية امل��وارد املحلية واملزايا التنافسية يف سياق عاملي بحيث يكون الهدف
النهايئ هو إنشاء مدينة مستدامة وقادرة عىل مجابهة الكوارث وتوفر وظائف الئقة ونشاطا اقتصاديا محفزا.
● وفورات التحرض والرتكيز :وفورات التكتل لها شكالن اثنان :وفورات التحرض ووفورات الرتكيز .فأما السابق فهو يؤدي إىل الفوائد الناجمة عن
توضع مختلف أنواع الرشكات بالقرب من بعضها البعض .وأما اآلخر فيؤدي إىل الفوائد من الرشكات التي تنتمي إىل القطاع نفسه وتتوضع
بالقرب من بعضها البعض .وتسمح الكثافات األعىل من الناس والرشكات بتدفق األفكار مام يؤدي إىل والدة االبتكار .كام تسمح الكثافة
للرشكات باالستفادة من وفورات الحجم والصالت مع أسواق املدخالت واملنتجات.

● الرشاكات والشبكات :تقتيض التنمية االقتصادية املحلية التعاون بني القطاعات واملؤسسات واألفراد واملنظامت .ويكون النجاح ممكنا
عندما يكون التعاون فعاال ،ومسؤوال ،ومنسقا.

● البيئة املواتية لألعامل التجارية :هي سياق إيجايب وميكن التنبؤ به للقيام باألعامل التجارية ،حيث تضع ال�شروط املتعلقة بالسياسات
واملؤسسات واألنظمة والبنية التحتية والثقافة األسس لألسواق حتى تستطيع العمل.
الحقائق واألرقام الرئيسة

● تنتج امل��دن أكرث من  60%من الناتج املحيل اإلج�مايل العاملي وت��ؤوي أكرث من  50%من السكان .وتشري التقديرات إىل أن  600مدينة
ستنتج ما يقرب من  65%من النمو االقتصادي العاملي بحلول  1.2025فعىل سبيل املثال ،يعيش  1.9%من سكان الصني يف شنغهاي
وتنتج املدينة  13%من الناتج املحيل اإلجاميل.

● تأيت اإلنتاجية العالية من وفورات 2التحرض والرتكيز التي تجتذب العامل املهرة ،فضال عن رواد األعامل والرشكات األكرث إنتاجية 3.وقد قدر
تنظيم مستوى مهارات القوة العاملة ومرونة الدخل للفرد الواحد فيام يتعلق بسكان املدن بني  3إىل  .8%كام أن للمدن األصغر دورا تؤديه
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مع تحول املدن املتوسطة إىل مراكز للتصنيع يف املراحل الناضجة من التحرض .إذ تعمل املدن األصغر مبثابة الحلقة بني األسواق الحرضية
الكربى واملناطق الريفية .وتعتمد القدرة التنافسية للمدن قبل كل يشء عىل نقاط القوة لقطاعاتها االقتصادية .ومع ذلك ،تعتمد القدرة
التنافسية أيضا عىل نوعية مؤسسات الحكم ،مبا يف ذلك القدرة عىل فرض الرضائب والتخطيط والترشيع وإنفاذ القوانني ودعم الرشكات
وتنمية رأس املال البرشي وتحفيز املشاركة العامة يف صنع القرار .كام يصنف ما مجموعه  11من أصل  20من املدن األكرث قدرة عىل
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املنافسة يف العامل بوصفها متتلك املؤسسات األعىل جودة يف العامل.

● يشكل الشباب أحد أكرب املصادر غري املستغلة لإلمكانات االقتصادية .إذ مثة نحو  262مليون شاب غري نشطني اقتصاديا؛ ومعظم أولئك
الشباب يعيشون يف املدن 5.ويستمر الفصل املهني القائم عىل النوع الجنساين ،وكذلك الفجوة يف األجور بني الجنسني؛ يف حني أن
النساء ،مبن فيهن الفتيات ،أكرث تأثرا بالبطالة والعاملة الناقصة.

● التنمية االقتصادية املحلية مهمة لتعزيز االقتصاد الحرضي املستدام والشامل وبالتايل تحسني ج��ودة الحياة يف امل��دن ،ومعالجة أوجه
التفاوت بني األغنياء والفقراء وكذلك عدم املساواة بني الجنسني .كام أن التنمية االقتصادية املحلية مهمة لجعل املدن أكرث قدرة عىل
مواجهة الكوارث وجاهزة ملعالجة األزمات .فأثناء األزمات ،يكون االتصال باالقتصادات اإلقليمية والوطنية والعاملية صعبا جدا.

ملخص املسألة

ستكون القرارات التي يتخذها قادة املدن اليوم طويلة األمد وبالتايل تتسم بإمكانية بناء النجاح عىل املدى الطويل أو إرسال مدنهم إىل السري
عىل طريق التنمية غري املستدامة .إذ تعني اإلنتاجية االقتصادية العالية للفرد الواحد ،املرتكزة عىل تجميع الرشكات والعاملة املاهرة ،أن املدن
هي محركات اقتصادية إقليمية .فمن املمكن للمدن النامية أن تضخ ما يصل إىل  30تريليون دوالر أمرييك سنويا يف االقتصاد العاملي بحلول
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بالنظر إىل إنتاجية امل��دن ،يشكل التوسع الحرضي فرصة فريدة النتشال مئات املاليني من الفقر .ولكن ،إذا ت��رك من دون رق��اب��ة ،ف��إن النمو
السكاين الرسيع ميكنه أيضا أن يؤثر سلبا عىل جودة الحياة من خالل الحد من فرص الحصول عىل الرعاية الصحية الجيدة ،وزي��ادة التدهور
البيئي ،مام يؤدي إىل نقص السكن املالئم ،وزي��ادة عدم املساواة .وتسهم تلك الحالة يف الوفورات السالبة (مثل االزدح��ام والتلوث النزوح)
التي ستؤثر مع مرور الزمن عىل كفاءة املدينة وإنتاجيتها وقدرتها التنافسية يف حلقة ردود فعل سلبية .ولكن التنمية االقتصادية املحلية رضورية
لجميع امل��دن من كافة األحجام الستغالل نقاط القوة لديها .ويف ذل��ك السياق ،يسلط الضوء عىل ث�لاث مسائل مرتابطة .أوال ،ال��دور العام
إلسرتاتيجية التنمية االقتصادية املحلية .ثانيا ،كيف ينبغي أن يتم توجيه تلك اإلسرتاتيجية لتعزيز بيئة مواتية لألعامل التجارية .ثالثا ،بناء القدرات
املحلية وتنمية املؤسسات من أجل التنمية االقتصادية املحلية.

 .1التنمية االقتصادية املحلية هي إسرتاتيجية أساسية للتنمية الحرضية

يتطلب تعقيد البيئة الحرضية إسرتاتيجية مبجموعة من األدوات املصممة ملواجهة التحديات املحلية .وقد أدركت حكومات املدن ذلك الواقع
والكثري منها تنشط يف أخذ زمام املبادرة عىل نحو متزايد يف إدارة مدنها .فالالمركزية يف إدارة املدن تصبح أكرث من كونها حال عمليا ،إذ يجري
إضفاء الطابع الرسمي عليها من خ�لال السياسات الوطنية التي تفوض الصالحيات إىل الحكومات املحلية .ولكن ،ال يرتافق ذل��ك دوم��ا مع
الحصول الرضوري عىل املوارد أو القدرة القانونية عىل تنفيذ آليات التمويل الجديدة .كام تعني املسؤوليات الجديدة لصناع القرار واملسؤولني
يف الحكومات املحلية أنه مثة حاجة ملحة لتطوير املهارات والقدرات املحلية .وميكن أن تساعد إسرتاتيجيات التنمية االقتصادية املحلية قادة
املدن عىل وضع األسس للنمو طويل األجل والقادر عىل التكيف من خالل متكني الجهات الفاعلة املحلية ،وبناء القدرات ،وتوفري األدوات
إلدارة أفضل للمدن .إذ إن التنمية االقتصادية املحلية تعد أداة حاسمة إلدارة التغيري عىل املدى الطويل وسن إصالحات عىل املدى القصري.

م��ن املمكن للتنمية االقتصادية املحلية ،بوصفها إسرتاتيجية لتسخري إمكانات منطقة م��ا وإلدارة العوامل الخارجية السلبية للنمو الحرضي
والتخفيف منها ،أن تساعد عىل بناء القدرات االقتصادية للمدينة وتحسن جودة الحياة لسكانها .ويتطلب تصميم إسرتاتيجية جديدة للتنمية
االقتصادية املحلية ت��واف��ر بيانات عالية ال�ج��ودة ميكن استخدامها لتحديد التحديات وأول��وي��ات العمل للتصدي لها .ويف ح�ين أن��ه ينبغي أن
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وحدة االستخبارات االقتصادية ،النقاط الساخنة  :2025قياس القدرة التنافسية املستقبلية للمدن.
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تستجيب األنشطة املحددة دوما لالحتياجات الفريدة للسياق املحيل؛ إال أنه مثة عنارص أساسية ينبغي ألية والية النظر بها بوصفها جزءا من
إسرتاتيجية للتنمية االقتصادية املحلية.7

مثة صالت مهمة بني املناطق الحرضية والريفية ،تتعلق بالقوى العاملة ،وتقسيم العمل وتبادله ،وسالسل القيمة ،والتحويالت الرأساملية؛ التي
تؤثر عىل التنمية االقتصادية واالجتامعية لكلتا املنطقتني .إذ إن الصالت بني املناطق الحرضية والريفية وإتباع نهج إقليمي يربط بينهام يشكالن
أهمية للجميع .ومثة عالقة إيجابية بني كفاية البنية التحتية التي تربط بني املناطق الريفية والحرضية وسهولة التنقل ،والحصول عىل فرص العمل
وسبل املعيشة ،وتعزيز األمن الغذايئ واملداخيل يف املناطق الحرضية .كام تحسن االستثامرات الكافية يف البنية التحتية الريفية-الحرضية،
والسيام البنية التحتية للنقل واالتصاالت ،اإلنتاجية الريفية وتسمح بوصول أفضل لألسواق وفرص العمل والخدمات العامة يف كلتا املنطقتني.

 .2خلق بيئات مواتية لألعامل التجارية

يتمثل أحد الجوانب األساسية للتنمية االقتصادية املحلية يف خلق بيئة مواتية لألعامل التجارية إيجابية وميكن التنبؤ بها لدعم األسواق التي
تعمل بصورة جيدة والتي تسمح للرشكات القامئة باالزدهار وتجتذب رشكات جديدة واالستثامرات األجنبية واملحلية إىل املنطقة.

ولخلق تلك البيئة ،ميكن للحكومات املحلية التفكري يف مجموعة من أدوات السياسة العامة مبا يف ذلك تعزيز املؤسسات واألطر التنظيمية
املحلية ،وتوفري البنية التحتية الالزمة لدعم االبتكار ،وتعزيز رأس املال البرشي ،وتعزيز انسيابية األسواق (عىل سبيل املثال ،األرايض والتمويل)
ويف الوقت نفسه املحافظة عىل الظروف الثقافية وتعزيز الهوية املحلية.
فمن خالل تبسيط القيود املرهقة والبالية أو إعادة صياغتها ،واملساعدة عىل تسهيل العملية التي تسمح باألعامل التجارية ،ميكن لصناع القرار
تخفيض حواجز النمو والدخول للرشكات القامئة والناشئة .وميكن أن يشمل ذلك عمليات إداري��ة مبسطة وميرسة ،مثل الرتاخيص التجارية،
وإعادة تقسيم األرايض ،واملوافقة عىل التنمية ،وخلق «مراكز النافذة الواحدة التجارية» إلزالة البريوقراطية التي ال لزوم لها.

كام يعد االستخدام املنسق لألرايض والتخطيط للبنية التحتية أمرا رضوريا لخلق مناطق مفعمة بالنشاط حيث ميكن لألشخاص الوصول إىل
وظائفهم بسهولة .والقواعد املرنة املنظمة الستخدام األرايض وتقسيمها والتي تتكيف مع البيئة املتغرية وتأخذ يف الحسبان البنية التحتية
املتوفرة هي مهمة أيضا لدعم التنمية االقتصادية (عىل سبيل املثال ،املساحات املكتبية بالقرب من قلب املنطقة ،أو أرض صناعية قرب
مرافق النقل بالسكك الحديدية أو املوانئ) .وبإمكان االستثامر يف البنية التحتية الالزمة ،مبا يف ذلك املدارس واملساكن ومؤسسات التدريب
واملستشفيات ومرافق رعاية األطفال ومرافق الرتفيه ،واملساحات الخرضاء ،من أجل تقديم الخدمات املناسبة ألرايض العمل (عىل سبيل
املثال ،صالت النقل ،واملياه ومياه الرصف الصحي ،وشبكة اإلنرتنت عالية الرسعة) أن يزيد من اجتذاب الرشكات الجديدة عن طريق تخفيض
تكاليف بدء مامرسة األعامل .كام من شأن األنظمة التي تسمح بازدهار األسواق املالية أن يكون لها تأثري عىل االستثامرات.

ومن املمكن للتدخالت اإلضافية مثل توفري التدريب عىل املهارات ،ودعم حاضنات األعامل أيضا املساعدة عىل تشجيع االبتكار .وأخريا،
فمن شأن إطار قانوين كفء وموثوق يعطي الثقة بالعقود وكذلك إدارة رسوم وأنظمة رضيبية عادلة وشفافة توفري االستقرار والثقة التي تحتاجها
ال�شرك��ات للقيام باستثامرات طويلة األج��ل يف املنطقة .وم��ن خ�لال ض�مان إع��ادة استثامر ج��زء م��ن ال�ع��ائ��دات يف الخدمات والبنية التحتية
املحلية ،ميكن للحكومة املحلية إثبات قيمة استثامرات القطاع الخاص يف املنطقة.

 .3تعزيز تنمية القدرات واملؤسسات املحلية من خالل التنمية االقتصادية املحلية

يف الكثري من الحاالت ،يتطلب الخلق الناجح لبيئة مواتية لألعامل التجارية بناء قدرات الحكومات املحلية وزيادة االكتفاء الذايت للبلديات.
ومن املتوقع عىل نحو متزايد أن تقوم امل��دن ب��إدارة أكرث مب��وارد أقل مبا أن الحكومات يف املستويات األع�لى تعطي املزيد من املسؤوليات
للحكومات املحلية .ون��ادرا ما ترتافق تلك املسؤوليات املتزايدة بالزيادة ال�ضروري��ة يف امل�ه��ارات أو ال�ق��درات أو التمويل .وبالنظر إىل ذلك
التحدي ،فإنه ليس من املبالغة التأكيد عىل أهمية متكني الحكومات املحلية وق��درة املؤسسات املحلية عىل القيام مبساهامت كربى يف
األداء االقتصادي املستدام .فاألدلة تدعم ذلك :إذ يصنف ما مجموعه  11من أصل  20من املدن األكرث قدرة عىل املنافسة يف العامل أيضا
بوصفها متتلك املؤسسات األعىل جودة يف العامل.

يشمل بناء ال�ق��درات يف الحكومات املحلية ال�ق�ي��ادة واإلدارة ،وجمع ال�ضرائ��ب وإن�ف��اق اإلي ��رادات بكفاءة وشفافية ،وإدارة األص��ول املحلية،
وتخطيط االستثامر ،والقدرة عىل تنسيق استخدام األرايض املحلية واإلقليمية وتخطيط النقل .إذ ميكن للحكومات املحلية التي يتم متكينها
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عن طريق القدرات واألدوات لتنفيذ برامج التنمية االقتصادية املحلية االستفادة من أصولها ومزاياها املحلية ،وتنويع اقتصاداتها ،وتوسيع الفرص
االقتصادية لسكانها.
تحتاج الحكومات املحلية إىل الدعم لرفع قدراتها يف وضع إسرتاتيجيات التنمية االقتصادية املحلية .فباإلضافة إىل التعاون التقليدي ،الذي
يشمل املساعدة اإلمنائية الخارجية ( )ODAواملنظامت الدولية ،والتعاون الالمركزي ،من املمكن أن تعزز الرشاكات متعددة املستويات بني
املدن بقوة قيمة اإلسرتاتيجيات التي تم وضعها واستدامتها.

الدوافع الرئيسة للعمل

استنادا إىل تحليل املسائل الثالثة الواسعة املذكورة أعاله ،تم تحديد مجموعة من نقاط العمل للتنمية االقتصادية املحلية:

● ضامن بيانات موثوقة وتحليل دقيق لدفع اإلسرتاتيجية .إذ من املمكن للبيانات النوعية تحسني فهم األسباب والتنوع املحيل للعوامل
الخارجية السلبية التي تصاحب التوسع الحرضي والنمو االقتصادي الرسيعني (عىل سبيل املثال ،الفقر ،ارتفاع أسعار األرايض ،التدهور
البيئي) .وبإمكان تحليل االتجاهات والفصل عىل أساس الجنس مساعدة صناع القرار عىل تحديد االختناقات والفرص .ولن متكّن البيانات
حول اتجاهات الرتكيبة السكانية والعاملة والقطاعات الحكومات املحلية من اتخذا قرارات مستنرية بشأن تخصيص األرايض واالستثامرات
يف البنية التحتية وسياساتها فحسب ،وإمنا أيضا تزويد الرشكات ب��األدوات التي تحتاجها لتفعل اليشء نفسه .وينبغي وضع إسرتاتيجية
بيانات عاملية ،تشمل الحكومات املحلية واإلقليمية والوطنية والروابط التابعة لها بحيث يتم ضامن الجودة والكفاية والدقة عند نرشها.
مع ثورة البيانات الضخمة وتقانة املعلومات التي يشهدها العامل اليوم ،لدى املدن والسلطات املحلية الفرصة لفهم تحدياتها بصورة أفضل
ويف الوقت الحقيقي ،وتوجيه اقتصاداتها عىل مسار النمو املتجاوب والشامل .غري أن تزايد توافر كميات كبرية من البيانات ميثل تحديا
لتحليلها أيضا .وإن تحليل البيانات وليس البيانات يف حد ذاتها هو الذي يتميز بالقيمة الكبرية إلسرتاتيجية جيدة للتنمية االقتصادية املحلية.
إذ ينبغي لذلك التحليل تحديد نقاط القوة للمنطقة ،ونقاط ضعفها ،وفرصها ،وتهديداتها .وينبغي أن ينظر إىل بناء القدرة الداخلية لذلك
التحليل بوصفه عنرصا أساسيا إلسرتاتيجية التنمية االقتصادية املحلية.
● تحديد امل��زاي��ا النسبية وامل�ج��االت ذات األول��وي��ة لالستثامر وذل��ك لالستفادة من األص��ول الحالية للمنطقة .8ويتم تحديد امل�ج��االت ذات
األولوية من خالل تحليل السياق املحيل الذي يدرس امليزة النسبية ،وفرص القطاعات التنافسية لألنشطة ذات القيمة املضافة واألصول
الطبيعية املتاحة .ومن خالل االستفادة من نقاط القوة والقدرات وتوسيعها لدعم دور املدينة بوصفها مركزا فعاال لتحسني القدرة التنافسية
االقتصادية ،بإمكان مبادرات التنمية االقتصادية املحلية تحفيز النمو االقتصادي يف جميع أنحاء املنطقة املحيطة بها وتعزيز الروابط بني
املناطق الحرضية والريفية .ومن املمكن أن تشمل األنشطة املحددة سد الثغرات يف سلسلة التوريد والبناء عىل سالسل القيمة الخاصة
بقطاع بعينه وذل��ك للحد من الترسب االقتصادي إىل خ��ارج املنطقة ،أو تحسني وص��ول السلع إىل األس��واق الكبرية .ومن املمكن تعديل
التسميات والسياسة الخاصة باستخدام األرايض عىل نحو مناسب بهدف متكني األنشطة ذات القيمة العالية بعوامل خارجية محدودة.
● تحديد املامرسات الجيدة .من املمكن تكييف املامرسات الجيدة العاملية وتنفيذها يف سياقات مدينة محددة من خالل التنمية االقتصادية
املحلية .وينبغي أن تشمل املامرسات تلك التي:
 تعزز امل��دن وق��درات الحكومات املحلية واإلقليمية بقوة لوضع إسرتاتيجيات شاملة للتنمية االقتصادية املحلية مثل امل�س��اواة بنيالجنسني ومتكني املرأة اقتصاديا.
 دعم التنفيذ الكيل لربنامج العمل الالئق من خالل التنمية االقتصادية املحلية.8

كام ميكن لألصول أن تشمل األصول غري امللموسة مثل التاريخ والثقافة والجامل الطبيعي والرتاث التي ميكن رسملتها لتطوير صناعة السياحة وتعزيزها .بالنسبة للسياحة ،أنظر عىل
سبيل املثال اإلطار املفاهيمي لحساب السياحة الفرعي)(TSA
( http://statistics.unwto.org/content/tsarmf-2008متت زيارة املوقع بتاريخ  72أيار /مايو ).2015
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 تطوير شبكات للتبادالت بني املدن ،تشمل املدن املتشابهة من حيث الحجم ،واالهتاممات والتحديات وتعزيز تلك الشبكات ،بدعممن املنظامت الدولية ذات الصلة.
● ض�مان أن تدفع القيم واأله��داف املحلية نحو تطوير اإلج ��راءات التي تدعم االقتصاد املحيل .فمن خ�لال إج��راء التنمية االقتصادية عىل
املستوى املحيل ،وكجزء من العملية التشاركية ،من املمكن بناء الرشاكات والشبكات بني الحكومات املحلية والقطاع الخاص (العامل
وأصحاب العمل والتعاونيات) ،واملنظامت غري الحكومية ،مبا يف ذلك تلك التي متثل صوت املرأة والشباب وغريهم من الجهات الفاعلة،
واملساعدة عىل تنسيق القرارات السليمة ،ودعمها عىل نطاق واسع وبالتايل دوامها مع مرور الزمن.
● استخدام إسرتاتيجيات التنمية االقتصادية املحلية لتنسيق استخدام األرايض والنقل والبنية التحتية والتخطيط االستثامري .فمن املمكن
ل�لإج��راءات املنسقة ع�بر تلك الخطوط مساعدة امل��دن ع�لى التغلب ع�لى التحديات التي يسببها النمو الرسيع .ويف ح�ين أن التمويل
والتخطيط االس�ت�ث�ماري يدفعان امل�خ��اوف بالنسبة ل�ق��ادة امل��دن ،إال أن االس�ت�ث�مارات وح��ده��ا ال تستطيع امل�س��اع��دة ع�لى ازده ��ار التنمية
االقتصادية .فالقرارات املنسقة بشأن استخدام األرايض والنقل والبنية التحتية رضورية .وسوف يساعد ذلك القادة املحليني عىل تحديد
مجموعة السياسات التي ستسمح للمدن واملناطق املحيطة بها عىل جني الفوائد من وفورات التحرض والرتكيز ،واجتذاب االستثامرات
الخاصة واالستفادة منها ،وربط األشخاص بالوظائف ،ويف الوقت نفسه الحد من املخاطر.
● تحديد مجموعة كاملة من األدوات التي تعزز التنمية االقتصادية وتعزيز تلك املجموعة ويف الوقت نفسه دعم الجودة العالية للحياة .وسوف
يتطلب ذلك كخطوة أوىل( :أ) فهم املفاضالت التي تسببها تعزيزات اإلنتاجية والنمو االقتصادي من حيث تكاليف األحوال املعيشية و(ب)
التفكري يف مجموعة شاملة من األدوات التي تدعم النمو والتنمية ويف الوقت نفسه الحد من العوامل الخارجية السلبية التي قد يجلبها
النمو الرسيع معه (مثل التلوث ،واالزدحام ،وما إىل ذلك) .وتتطلب اإلسرتاتيجية الشاملة للتنمية االقتصادية املحلية مجموعة من األدوات
التي تشمل:
 أداة من أجل التخطيط وإدارة استخدام موارد األرض وتنميتها ،وحقوق التنمية ،واالستثامرات يف رأس املال البرشي واالبتكار .وتشملاألمثلة دعم البيئة املواتية لألعامل التجارية من خالل اإلصالحات السياسية والتنظيمية واالستثامرات العامة الفعالة .دمج التدريب
والتعليم يف أنشطة التنمية االقتصادية املحلية.

 دع��م الصناعات الناشئة ورواد األع�مال من خ�لال أدوات التدريب املهني ،بهدف خلق ق��وة عاملة م��اه��رة ،وتقديم خدمات املشورةوال��دع��م ل��رواد األع�م�ال املحتملني (عىل سبيل امل�ث��ال الحاضنات ،وم��رك��ز النافذة ال��واح��دة لخدمات األعامل) ،وال�خ��دم��ات اإلرش��ادي��ة
ملساعدة الرشكات عىل التحديث والتصدير.

 أدوات لدعم خلق ف��رص العمل للشباب ،وبرامج رب��ط مصممة خصيصا لتتناسب مع احتياجات الصناعة املحلية ورب��ط الطالب معأصحاب العمل املحتملني.

 أدوات بشأن الكيفية التي ميكن من خاللها استهداف التمويل ،مبا يف ذل��ك التمويل األصغر ،وغ�يره من أن��واع االستثامرات لتحقيقأهداف أكرب.
 يعد تحديد أفضل األدوات لتعزيز الكفاءة ويف الوقت نفسه املساواة والحد من التكاليف أحد املدخالت الرئيسة للتنمية االقتصاديةاملحلية.
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الربامج واملشاريع

• برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية :فرع االقتصاد الحرضي /مجموعة أدوات التنمية االقتصادية املحلية
• منظمة العمل الدولية ( :)OLIصفحة التنمية االقتصادية املحلية )(LED
بوابة مخصصة للتنمية االقتصادية املحلية
• البنك الدويل :التنمية االقتصادية املحليةالصفحة
• برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ( :)PDNUمبادرة آرت ) (ARTلدعم التنمية املحلية

تم إعداد أوراق املسائل لربنامج األمم املتحدة الثالث للمستوطنات البرشية من جانب فريق عمل األمم املتحدة لربنامج األمم املتحدة الثالث
للمستوطنات البرشية ،وهو فرقة عمل تتألف من وكاالت األمم املتحدة وبرامجها العاملة معا من أجل بلورة جدول األعامل الجديد للمناطق
الحرضية .متت الصياغة النهائية ألوراق املسائل خالل ورشة الكتابة التي عقدها فريق عمل األمم املتحدة يف نيويورك من  26إىل  29أيار/
مايو .2015
متت قيادة الورقة الحايل بالتشارك من جانب البنك ال��دويل ،وبرنامج األم��م املتحدة للمستوطنات البرشية ،ومنظمة العمل الدولية )،(ILO
مبساهامت م��ن دائ��رة ال�ش��ؤون االقتصادية واالجتامعية يف األم��م املتحدة ) ،(UN DESAوبرنامج ال�غ��ذاء العاملي ) ،(WFPومنظمة السياحة
العاملية) ، (UNWTOواتفاقية التنوع البيولوجي ) (CBDواليونسكو.
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