
 

 

 

 

 ميثاق المدن الرابطة 

 

أعباءها، حول بأن التنمية المحلية التي تقوم بها البلديات، ال يعني اغفالها حجم المسؤولية التي يحملون  إيماننا 

 ، البيئية والصحية للمواطنين.  ، الثقافية البرامج الفكرية

واسترشادا" ، بط الناظمة لممارسة العمل البلدي اتها الدساتير والقوانين والضوالتي أقر  انطالقا من المبادئ و

بالرؤيا المتمثلة بالالمركزية التنموية وتأكيد النهج االنمائي التشاركي في مختلف القطاعات المحلية واألهلية 

 وبخاصة تعزيز المشاركة بين البلديات.

،  2021حزيران  15افتراضيا" بتاريخ خالل اللقاء الحاصل  "مجتمعة رتقد قر  ، فان شبكة المدن الرابطة 

لجميع البلديات واألعضاء المنتسبين الى الشبكة،  "رت اصداره ليكون مرجعاوقر  ، اعتماد ميثاق المدن الرابطة 

 .  ، لما يحمل من نهج تشاركي ويحقق أهداف العمل البلدي يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيه

 

 : مبادئ واألهداففي ال .1

 العمل البلدي مسؤولية اجتماعية وثقافية وصحية واقتصادية ورسالة وطنية.

مما يؤدي الى تحقيق االنسجام ، العمل وفق أطر العدالة لتمكين اي فرد من الوصول الى الفرص المتاحة  -

نات المجتمع.  في الشراكة بين األفراد بشكل متساو وشامل لكل مكو 

 لكل ممثلي البلديات واالتحادات والتقنيين في مجال العمل البلدي والتنموي. فتح باب االنتساب -

تعزيز العالقات والشراكة بين البلديات وممث لي القطاع الخاص بما فيه القطاع المالي واالكاديمي النضاج  -

ز قدرات أعضاء المجتمع.  بيئة اقتصادية وحيوي ة تعز 

 األفراد بين الذكور واالناث. تعزيز ثقافة المساواة في قدرات ومؤهالت -

 العمل على تعزيز األداء التشاركي وتبادل الخبرات بين البلديات األعضاء. -

 

 في مقّومات عمل الشبكة : .2

 .انشاء شبكة فع الة وذات انتشار واسع في المنطقة والعالم  -

ا يول د، تعزيز التواصل المباشر بين المواطنين من مختلف المدن حول العالم  - حافزا" لديهم في التغيير  مم 

 . وتحقيق االزدهار واالستقرار عبر اتاحة الفرص واالمكانيات للوصول الى مصادر التمويل

ة لتبادل الخبرات وتجارب  لجعلالعمل  - وغيرها، واالسهام في تحقيق الس لم  ةجحاالنالمشاريع الشبكة منص 

 .العالمي



 

االجتماعية والبيئية، للوقوف عند حاجات المجتمع استحداث خلي ة دراسة حول األوضاع االقتصادية و -

 والعمل على تطويره.

 

 : فوائد االنضمام الى الشبكة .3

  . الحصول على الدعم الفني في كتابة مقترحات المشاريع -

خبرات خالل االنتماء الى مجتمع اقليمي ودولي للتنمية الحضرية المستدامة يستفيد منه األعضاء من  -

 . التجارب الناجحة وتطوير مقترحات المشاريعنظرائهم في نقل 

ا يتيح الوصول الى ، طة عمل خرؤيا استراتيجية واضحة و حاملينالحضور على المستوى الدولي  - مم 

البعد السياسي واالجتماعي  مث لأولويات المواطنين في كل اقليم وي جس دفرص التمويل والتطوير، بما ي

 .واالقتصادي

ة تلعب  - ، اذ انها تدفع في اتجاه اقامة شراكات بين  مهما على الصعيد االقتصادي "دوراان هذه المنص 

، بحيث  في عالم سائر في طريق العولمة المحدودةز المشاريع الصغيرة والقطاعين العام والخاص وتعز  

ة المدن والبلدات وذلك عبر انضاج بيئة تجمع ما بين القوة  لة لمهم  تكون شبكة المدن الرابطة مسه 

ا ياالقتصادية والعدالة االجتماعية بما يردم الهوة االقتصادية بين مختلف شرائح المجتمع  ر فرص وف  ، مم 

 لالفراد والمجتمعات. العمل وتقديم السلع والخدمات

 

 

 : قاعدة بيانات االعضاء )البلديات وشركائهم( .4

، وجعلها متاحة  لشبكة المدن الرابطةتصميم نموذج يعرض من خالله المعلومات الرئيسية عن المنتسبين  -

ة االفتراضية.  لالطالع عليها من الراغبين في ذلك على المنص 

مات والدراسات التي  - عرض المساعدة على البلديات للحصول على البيانات التي تظهر األطر والمقو 

 "لديات األخرى خاصةقامت بها لتنفيذ المشاريع الناجحة وسبل تطويرها، بما يسمح بنقل الخبرات الى الب

 في مجال الشراكة بين القطاع الخاص والبلديات حول تجارب نجاح بمشاريع معي نة. 

 

 : العضوية .5

الطلب من البلديات تقديم طلبات انتساب الى المدن الرابطة، تجمع بين استمارة الطلب الذي يشمل 

لس البلدي لالنضمام الى الشبكة، على بقرار المج "البيانات الرئيسية عن البلدية، وطلب االنتساب، مرفقة

ة بالشبكة. " أن تعي ن كل بلدية شخصا  يتمت ع بمؤهالت للتواصل معه لمتابعة األمور المختص 

 



 

 : الحد األدنى من المشاركة .6

بما يتناسب مع عدد السكان واالمكانيات و بشكل طوعي دفع رسوم عضوية البلدية في شبكة المدن -

وتشجيعها على التشاركية التبادلية مع المدن والبلدات المنتسبة ان لناحية  ، المتوافرة لدى البلدية

ع الخدماتي تبعا" للخبرات التي اكتسبتها البلدية في تنفيذ مشاريعها، مما يساهم في بناء  المعلومات أو التنو 

ط القوة عند صات المختلفة ونقاالقدرات في البلديات من خالل تبادل المعرفة والخبرات في مجال التخص  

 مختلف البلديات. 

 من خالل حث   آفاق انتسابها ونشاطهاتشجيع البلديات المنتسبة الى شبكة المدن الرابطة على توسيع  -

البلديات األخرى على االنضمام والمشاركة في الشبكة كما والتأكيد على المشاركة بين األعضاء 

 واالطالع على المستجدات واطالع بقية األعضاء عليها.

 

 

 :الهيكل التنظيمي للشبكة  .7

ب بو ، ان شبكة المدن الرابطة هي شبكة أفقية تعتمد على أعضائها  النضمام كل البلديات التي ترغب باترح 

ق بها وتعزيزها، واطالق انشطة محد  ها ولتعاون عل تحقيق أهدافالى الشبكة ل ، وفي  دة أو التوسع بهاالتعم 

نبثق تتمث ل باعضاء تالبلديات ، تلك  وأساسي في قطاع البلديات والحوكمة المحليةاستباقي رائدي ودور  لعب

ضمن البلدان الواقعة ضمن مناطق الشرق الوسط وشمالي أفرقيا المذكورة أعاله، التابعة   عن انتخابات

 . ، مما يعكس حاجات المجتمع المحلي وسبل تأمينها  للشبكة

لجنة توجيهية اقليمية مؤلفة من  األوسط وشمال إفريقيا طقة الشرقفي من رابطةشبكة المدن الأنشأت 
قيادتهم الحكيمة والتزامهم بمشاركة ل نظًرامن قبل أقرانهم ست بلديات مختلفة في المنطقة، تّم انتخابهم 

قتصادية المحلية ، وكفاءة التنمية اال المعلومات والخبرات في قطاعات حيوية تسعى الشبكة لتطويرها:
، الرقمنة وحماية التنوع البيولوجي وإدارة  االقتصاد الدائريوريادة األعمال االجتماعية ، و، الطاقة

 األزمات. 

تعمل هذه اللجان على تقديم المساعدة التقنية لألقران من أجل تطوير المعلومات وتبادل الخبرات وتنفيذ 
المنتسبة، وللغاية يتم التنسيق  المشاريع واالستراتيجيات التي تهدف الى تحقيق تنمية مستدامة للمدن

في ما بين أعضاء اللجنة الواحدة وبعدها مع اللجنة االقليمية من أجل توصية المشاريع وصياغة 
 .تؤثر على البلديات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياالتي سياسات ال

ي تنبثق عنهم لجان تتمحور أعمالها حول أهداف معينة من أجل تسليط الضوء على تألعضاء المنتسبين الا

قضايا أولوية تعنى بالشؤون الصحية والخدماتية واالقتصادية والبيئية وغيرها... يرفعونها الى المجلس 

 .  ألعضاء المنتسبين حق التصويتاواقرارها ، بحيث يملك كل عضو من  التنفيذي للعمل بها

 



 

 

 

 : المهام والمسؤوليات .8

أن التعريف بالشبكة وعرض ألدوارها ضمن النطاق المحلي واالقليمي ونشر مهامها والرؤية للشبكة 

ن بشكل مستمر، أمر ضروري لكونه يؤمن الديمومة والتكامل والمساهمة الفع   الة في الشبكة بما يؤم 

عةرالمشا بين األعضاء ويضمن استمرارية الشبكة من خالل االستمرار في مهامها  كة والفرص المتنو 

 حتى بعد تبد ل ممثلي البلديات عبر االنتخابات.

 

 

 :  لشبكة المدن الرابطة اللجان التوجيهيةدور  •

 صالحيات : ها، ول الهيئة الرئيسية لصنع السياسات في الشبكة اللجان التوجيهية هيان 

 بقرارات معل لة . تعليقها ، وإلغاء العضويةو، االنتساب طلبات بقبول البت  -

 . الشبكة على الصعيد اإلقليميبين اعضاء تنسيق ال -

 تماع كل ثالثة أشهر، أو بصورة أكثر تواترا إذا دعت الحاجة إلى ذلك جاعقد  -

ور اهتمام البلديات والتي ستشكل خطة العمل خالل السنة القادمة والتي اقتراح المواضيع التي تشكل مح -

 .تصب بأهداف التنمية المستدامة

 . تعزيز التنسيق مع الشبكات التي تؤمن تمويل المشاريع البلدية -

  . تشجيع التوأمة والتعاون -

 التحضير والموافقة على خطة العمل السنوية وفقا لالحتياجات وبالتنسيق مع اللجان المتخصصة.  -

  .جدولة اجتماعات المجلس واعالم األعضاء -

واستعراض الرؤية واألهداف المشتركة للشبكة لكي تكون عضوية ،  اءعضمواصلة الحوار بين اال -

 .بطة ببعضها البعض راانسجامية ومت

فاظ على الموقع االلكتروني لشبكة المدن الرابطة من خالل تحديث المعلومات ومساعدة المراقبة والح -

 . الموقع الدارة بياناتهم ىاالطالع والولوج السهيل وت األعضاء الجدد

تزويد األعضاء بالمعلومات حول ادارة الشبكة )عقد االجتماعات، محاضر االجتماعات، خطط العمل،  -

 كتروني وقنوات االتصال األخرى. ...( من خالل الموقع االل

 

 

 



 

 

 

 

 :األهداف الفرعية للشبكة  .9

 .توفير أساليب لقاءات متنوعة وتفعيل الحوارات بين األعضاء -

 . تطوير المعارف و الخبرات ورفع القدرات للهيئات المحلية والبلديات -

 . على المستوى الوطني و األقليمي ةعقد اتفاقيات توأم -

 . االستراتيجي و خطط التنمية االقتصادية المحلية للبلدياتتفعيل التخطيط  -

 . بالبلدية ةتوفير قاعدة بيانات خاص -

تبادل الخبرات بين اعضاء الشبكة من ممثلي البلديات و عرض التجارب الناجحة بينهم و توقيع  -

 االتفاقيات

ل صناعة السياسة دعم قدرات ودور منظمات المجتمع المدني في عمليات المدافعة والضغط في مجا -

 . االقتصادية واالجتماعية في المنطقة

 

 التركيز المواضيعي لنشاطات الشبكة .10

المساهمة في التنمية الحضرية والريفية المستدامة الى هدف ي ضمن هذه الشبكة ، لتعاوناإن إنشاء إطر 

شبكة المدن القائمة على تعمل و،  تنمية القدرات اإلدارية لإلدارة المحلية، اضافة الى على الصعيد المحلي 

تتشكل أفكار المشاريع المبتكرة لدعم ، بحيث  التواصل كمنصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين البلديات

التحول المحلي في الحكم الحضري الجيد، والتنمية الحضرية المتكاملة، والتنمية االقتصادية المحلية، وتقديم 

 ة. الخدمات البلدي

مات تتطلب:ان هذه   المقو 

 رفع كفاءة البلديات والموظفين -

 معايير للتخطيط الحضري ضمن تنمية اقتصادية حضارية محلية ووثيقة  -

 تطوير المجتمع المحلي -

 تطوير وتحفيز دور المرأة والشباب  -

 تبادل المساعدات التقنية بين المدن  -

 اشراك قطاع المرأة والشباب -

 تبادل االفكار والخبرات -

 مفهوم المشاركة المجتمعيةتعزيز  -

 تفعيل وانتشار الشبكة  -

 



 

 

 

 

 

 وتحقيق استمراريتها موارد الشبكة .11

يعتمد مستقبل شبكة المدن الرابطة على قدرة اعتمادها على نفسها ومن بين العوامل المؤثرة لتحقيق ذلك:  

العالقات بين األعضاء، درجة القيمة التي تضيفها الشبكة الى أعضائها واألطراف المعني ة األخرى، نوعية 

 استجابة الشبكة لالحتياجات المتغي رة، االتجاهات واالولويات وقدرة الشبكة على زيادة وتنويع قاعدتها المالية

لتمويل  حدث خيري سنويالى الشبكة واقامة استيفاء رسوم لالنضمام ، الحصول على تمويل ومنح من خالل 

 مشاريعها. 

 فهي:، شبكةســتمرارية للاليمكنهــا أن تحقــق انشــطة التــي ألاأما 

 لشبكةسـتراتيجية والخطـط السـنوية لإلهـداف األإعـادة النظـر باسـتمرار فـي الرسـالة والرؤيـة وا -

   .وتطورهـا كلمـا دعـت الحاجـة

 .عضاء بانتظامألطراف المعنية واألعلى ا شبكةعرض إنجازات ال -

 ات. البرامج والخدمدوام التركيز في تحسين جودة  -

نشـطة الشـبكة، ومراجعـة الغـرض ألعضـاء فـي التخطيـط والمتابعـة الدوريـة ألاسـتمرار إشـراك ا  -

  .حتياجـات القائمـة والطارئـةالمنهـا، وا

  .مي ا، بشكل خاصالتوثيق ونشر الدروس المستفادة وأفضل الممارسات الخاصة بالتحالف إع -

 الشبكة.ستمرار في تبني تنمية القيادة في الا -

 ستمرارية عن طريق زيادة وتنويع قاعدة الدعمالجهود ا -

 

 " :وعالميا "واقليميا "ابراز الشبكة محليا .12

 دور الشبكة في تسويق المدن واالرياف :

ة كة  ان كل بلدية واالفراد التابعين للشبكة بمختلف اعراقهم واطيافهم وثقافاتهم ، هم مكمن القو  المحر 

 لتسويق المدن ومرآة حضارتها وهوية ثقافتها وضمان نمو واستمرار توهجها .

ان شبكة المدن الرابطة ومن خالل موقعها االلكتروني تعمل على تحقيق رؤية البلديات التي تعكس 

يف كما وحضارتها وثقافتها ومستقبلها داخلي ا" ودوليا" .  الصورة الذهنية للمدينة والر 

 

 



 

 البلديات في تسويق الشبكة :  دور

كما ان نشاط شبكة المدن الرابطة يدور حول دعم البلديات وتطوير عملها ، فان لتلك البلديات دور ايضا" 

في تسويق الشبكة ونشر اهدافها ان على صعيد البلديات المحلية واالقليمية او على الصعيد العالمي 

 عبر :وداخل التجمعات االهلية االنمائية ، وذلك 

 Connective citiesوضع شعار الشبكة على كافة المستندات التي تصدر ضمن اطار عملها واعتماد  -

guidelines. 

لحظ دور الشبكة ونشاطها في الموقع االلكتروني للبلدية والتعريف عنها والتشجيع على االنتساب اليها  -

 والمشاريع التي ساهم الشبكة في تحقيقها .

 تواصل بين كل االعضاء المنتسبين .االعتماد على خطة  -

   تمثيل الشبكة على المنصات العالمية .      -

 

 

 

 

 

  


