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ملخص تنفٌذي.
تتغٌر المدن السورٌة بسرعة ،وباتت اآلن تتغٌر بوتٌرة ال مثٌل لها نتٌجة األزمة التً تعصف فً سورٌة والمنطقة،
ولٌست الفرص والمخاطر التً تطالع وتواجه مدننا سوى جزءاً من هذا التغٌٌر ،ومن الصعب أن نقرر إذا كانت
اتجاهات التغٌٌر تقود إلى األفضل أم إلى األسوأ فً هذه المرحلة من األزمة.
وبنظرة تمٌل إلى اإلٌجابٌة ،وقناعة بأن خلف كل المركزٌة ناجحة ٌجب أن تدعمها مركزٌة قوٌة قادرة على لعب
دور داعم فً صٌاغة االستراتٌجٌات الوطنٌة والسٌاسات العامة الناجعة وتأمٌن جزء من تموٌلها ،النجاح عمل
المدن كحاضنات للتنمٌة بكل أبعادها اإلجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة والبٌئٌة ،نجد أن المدن السورٌة من خبلل
عٌنة موزعة جغرافٌا ً 0على القطر تتشارك فً سمات مساعدة:
-

مزٌج طرق استخدام األراضً فً المدن السورٌة.
كثافة المناطق المبنٌة ،وهً سمة خاصة تمٌّز هوٌة المدن السورٌة ،بٌنما تغٌب إلى حد بعٌد فً أنحاء
أخرى من العالم.
القرب أو قصر المسافات بٌن االستخدامات والمواقع المختلفة.
االندماج االجتماعً بوصفه سمة بارزة من سمات المدٌنة العربٌة التقلٌدٌة.

وقد تبلشت هذه السمات األربع بدرجات معٌنة والسٌما فٌما ٌتعلق باالندماج االجتماعً ،من خبلل األزمة الٌوم ومن
تأثٌر السٌاسات المركزٌة والتشرٌع والتنظٌم فً العدٌد من مجاالت األنشطة وضعف الدعم المالً من الحكومة
المركزٌة على مدى عقود طوٌلة ،وعلى سبٌل المثال قطاع التخطٌط الحضري (تخطٌط مناطق توسع جدٌدة بشكل
بطًء وبتكالٌف خدمات وبنٌة تحتٌة باهظة) ،وقطاع السكن واإلسكان بشكل ٌتجاهل أهمٌة الكثافة والنمو السكانً
وعدم مبلءمة البنى التحتٌة لظروف هذا النمو ،كما أن قلة المعرفة بإمكانات تصمٌم وتنفٌذ استراتٌجٌات التنمٌة
االقتصادٌة المحلٌة لكل مدٌنة ،وضعف اإلٌرادات الذاتٌة البعٌدة كل البعد عن عقلٌة استثمارٌة ناضجة تصب فً
دعم المٌزات التنافسٌة لمدننا ،وٌأتً تتوٌجا ً للسٌاسات المركزٌة اختبلل التوازن الدٌنامٌكً بٌن أدوار القطاعات
الثبلث الرئٌسة فً العملٌة التنموٌة المحلٌة (القطاع العام والخاص والمجتمع المدنً) لٌفاقم الوضع الذي بدء
االعتراف به مؤخراً وهو عدم قدرة الدولة ومواردها من القٌام بالعملٌة كاملة ،وضرورة المشاركة وتحوٌل دورها
من دور أبوي إلى دور محفز وناظم للعملٌة.
ومع ذلك تبقى هذه السمات مهمة ،وبٌنما تجاهد المدن األخرى فً مختلف أنحاء العالم من أجل خلقها ،ال تحتاج المدن
السورٌة سوى الحفاظ علٌها وتكٌٌفها فً ظل بٌئة المدن المتغٌرة بسرعة.
0

دمشق ،حلب ،حمص ،البلذقٌة ،جبلة ،طرطوس ،جسر الشغور ،إدلب ،الرقة ،دٌر الزور ،القامشلً ،الحسكة ،البوكمال ،السوٌداء ،درعا،
بصرى .وذلك من خبلل انجاز تقرٌر حالة المدن السورٌة  -برنامج التنمٌة العمرانٌة المستدامة عام 2112
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ومما الشك فٌه أن هناك الكثٌر من الفرص التً كانت وال زالت تطالعنا انطبلقا ً من إعادة تحدٌد العبلقة بشكل
صحٌح واالستفادة منها بٌن الرٌف والمدٌنة فً عملٌة إعادة اإلعمار ،كما هو الحال االستفادة من المعرفة واإلبداع
الباقٌة أوالمهاجرة مرحلٌا ً والمتركزٌن فً مدننا  ،والعمل على إعادة بناء صورة للمدٌنة وتسوٌقها من خبلل السمات
التارٌخٌة والطبوغرافٌة والطبٌعٌة من جهة ومن كونها ذاكرة مفتوحة لمواطنٌها ٌمارسون وٌبدعون وٌعملون
وٌبنون ثقافة ٌومٌة من خبلل جملة ممارسات ،مماٌساهم فً بناء جودة المدن المتنامٌة عبر التارٌخ من خبلل حاضر
مفتوح ومتنوع باتجاه مستقبل نمتلك أدوات مواجهته وتطوٌعه إٌجابا ً لما نعٌشٌ ،جب دعم هذا الدور من خبلل شبكة
المدن السورٌة الواجب انشاؤها ،بحٌث تتشارك بلدٌاتها الممارسات الجٌدة مما ٌؤسس لقاعدة سلٌمة للتخطٌط المحلً
واإلقلٌمً وصٌاغة السٌاسات الوطنٌة السلٌمة.
وعلى الجانب اآلخر هناك الكثٌر من التحدٌات المحلٌة اإلجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة والسٌاسٌة والبٌئٌة للوصول
لما سبق ذكره وعلى أكثر من صعٌد ،محلٌا ٌتصدى لعقم بعض السٌاسات المطبقة ،ابتدا ًء من بطء وتٌرة التغٌٌر
القانونً أو تأخر تطبٌقه إلى التراجع األكٌد فً اإلٌرادات المحلٌة والدعم المالً من الحكومة المركزٌة نتٌجة
الظروف الصعبة التً تمر بها الببلد وما ستتنتجه على االتجاهات الدٌمغرافٌة والتوزع غٌر المنضبط الناتج عنها،
إضافة للفرز اإلجتماعً والتصدعات التً لحقت ببنٌتنا االجتماعٌة بأوجه مختلفة ،تخلخل البنٌة المؤسساتٌة
ومواردها البشرٌة والفنٌة مما سٌبطئ من القدرة على تطبٌق المدن لؤلدوات البلزمة بالسرعة الكافٌة لمعالجة قضاٌا
صٌاغة استراتٌجٌات التنمٌة المحلٌة مضافا ً إلٌها العملٌات اإلغاثٌة مثال (استراتٌجٌة تنمٌة مدٌنة حلب – 2122
مدٌنتنا).
وإقلٌمٌا فً بٌئة ٌعصف بها التغٌٌر بفعل ما تمر به المنطقة من تأثٌر األزمات ،ودولٌا لواقع ٌفرض التعاطً مع
العولمة وآثارها ،بمرحلة تذكر بالتجاذبات عشٌة الحداثة فً مدننا قبل قرنٌن من الزمن.
وتحاول الورقة التركٌز على تحفٌز ماذا بعد؟ ألن األسباب الرئٌسة لما نحن فٌه معاشة ومختبرة وآتت أكلها من
خبلل ما نمر به وهً لٌست بحاجة إلثبات ،وتقترح الورقة جملة من األسئلة ،تشكل اإلجابة علٌها مبلمح لمحاولة
محتملة فً المرحلة القادمة ،ولكن اإلجابات ستبقى حبراً على ورق إذا لم تترافق بالتزامات من المدن تجاه الحكومة
المركزٌة ومن الحكومة المركزٌة تجاه المدن السورٌة على أن تنفذ من خبلل عبلقة جدٌدة تربط شبكة تحالف المدن
السورٌة الواجب إنشاؤها كمكون مستقل ،وبالتنسٌق مع وزارة اإلدارة المحلٌة كمكون أو المجلس األعلى المختص
كمكون آخر.
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مقدمة:
تتغٌر المدن السورٌة بسرعة ،وباتت اآلن تتغٌر بوتٌرة ال مثٌل لها نتٌجة األزمة التً تعصف فً سورٌة ،وحتى
بالنظر إلى تارٌخها الذي كان ملٌئا ً بالتغٌرات على امتداد أكثر من خمسة آالف عام .انطبلقا ً من دول المدن كأول
نمط للحكم بمعناه السٌاسً الحدٌث ووصوالً إلى شكل مدٌنة الٌوم ،ولٌست الفرص والمخاطر التً تطالع وتواجه
مدننا سوى جزءاً من هذا التغٌٌر ،ومن الصعب أن نقرر إذا كانت اتجاهات التغٌٌر تقود إلى األفضل أم إلى األسوأ
فً هذه المرحلة من األزمة.
فمثبلً دمشق ،أقدم عاصمة مأهولة فً العالم ،وامتلكت تركٌبة موفقة من عناصر الجغرافٌا والبٌئة واإلنسان ،وحلب
أقدم مدٌنة مأهولة فً العالم ،ففً القرن التاسع عشر اعتمدت حلب نظاما ً بلدٌا ً حدٌثا ً ،فمجلس مدٌنة حلب هو واحد
من أقدم المجالس فً المنطقةٌ ,عود إنشاؤه إلى عام  0681ربما قبل إصدار القانون العثمانً لعام  0611والذي بدأ
بمفهوم العمل البلدي فً اإلمبراطورٌة فً حٌنه ,إن لمزاولة اإلدارة المحلٌة التقلٌدٌة تارٌخا ً طوٌبلً فً المدٌنة كما أن
تراكم الخبرات المكتسبة أوصل إلى بلدٌة غنٌة نسبٌا ً تستحق نفوذاً اقتصادٌا ً واجتماعٌا ً وسٌاسٌاً ,وزاد من عبلقتها
بالحداثة اعتمادها على األنظمة اإلدارٌة والعقارٌة وضوابط البناء فً الثبلثٌنٌات من القرن الماضً وبذلك أضحت
حلب اإلدارة المؤسساتٌة األولى فً منطقتها.
ونجد أنه على الرغم من أن المدن السورٌة امتلكت أول قوانٌن اإلدارة المحلٌة فً المنطقة ،وتارٌخ طوٌل من
الممارسات الحضرٌة فً كبرٌات مدننا ،وتركٌبة مؤسساتٌة تؤهلها إلنتاج نوعٌة حٌاة جٌدة لمواطنٌها ،إال أن هذه
التركٌبة عملت مجزأة وبدور قاصر تم تحجٌمه ومصادرته فنٌا ً وإدارٌا ً ومالٌاً ،من خبلل ممارسة مركزٌة كان لها
أثر كبٌر لما وصلنا إلٌه ،وباعتبار أن العام هو مجموع الخاص ،وبالرغم من بعض المبادرات والجهود المبذولة من
بعض السلطات المحلٌة فً بعض المدن السورٌة إال أنها لم تنجح فً تخفٌف الخطأ المركزي عند حصوله والتقلٌل
من آثاره وهذا واضح من خبلل تشابه المشاكل فً المدن السورٌة على اختبلف حجمها ومٌزاتها التنافسٌة الكامنة.

العوامل التً ساهمت بالدخول فً األزمة على مستوى المدن.
إذا اتفقنا بداٌة أن األزمة فً سورٌة هً حراك مرقط بدأ بمطالب محقة ناتجة عن جملة من التراكمات وقصور
سٌاسات عامة وممارسات غٌر مكتملة فً اإلدارة الحضرٌة ضمن المدن السورٌة  ،وتطور إلى تجاذب مجموعة من
األجندات السٌاسٌة اإلقلٌمٌة والعالمٌة ،فإن هذه الورقة تتعرض للجزء المحلً منه ضمن سٌاسات اإلدارة الحضرٌة
فقط.
إن عملٌة تطبٌق سٌاسات مركزٌة على مدى طوٌل وسٌاسات مركزٌة محلٌة أٌضا ً من خبلل قراءة سرٌعة لتعرٌف
الوحدات اإلدارٌة (محافظة ،مدٌنة ،بلدة ،قرٌة ،وحدة رٌفٌة) فإن وزارة اإلدارة المحلٌة تتعاطى معهم كوحدات
إدارٌة بغض النظر عن طرٌقة تفوٌض الصبلحٌات بٌنهم وكذلك من كل مستوى إلى المستوى األدنً مما ٌفقدهم
الكثٌر من المٌزات التنافسٌة والدور الحاضن لعملٌة التنمٌة المحلٌة ،وعلٌه نجد أن المدن السورٌة (الكبرى
والمتوسطة) تتشارك بعض المبلمح المشتركة مثال أنها تنمو وال تزدهر ،تمتلك رأسمال بشري شاب ٌعمل بالحد
األدنى ،مدن كبٌرة ولٌست ضخمة ،ال تمتلك نوعٌة حٌاة عامة جٌدة ،هوٌة مدننا لم تضٌع ولكنها مشوشة.
فً قراءة مكانٌة سرٌعة للمدن السورٌة تجدها متشابهة على تخوم األزمة مباشرة وعلى اختبلف تموضعها
الجغرافً ،االجتماعً ،االقتصادي ،البٌئً والثقافً وبعٌن لٌست خبٌرة أو خبٌرة نجد:
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تمتلك المدن المتوسطة والكبٌرة فً سورٌة مركز تارٌخً قدٌم ٌعانً من ظروف فٌزٌائٌة وبٌئٌة غٌر جٌدةٌ ،حٌط
بها قسم منظم ٌعود إلى بداٌات القرن الماضً ثم جزء منظم له طابع عمرانً ومعماري متماثل الجمعٌات التعاونٌة
السكنٌة ،وٌحٌط بها من جهتٌن على األقل مناطق ممتدة من السكن غٌر المنظم نمت وتكاثرت من بداٌات ثمانٌنٌات
القرن الماضً .وهذا مافرض جملة من التحدٌات تراكمت على مدى سنوات طوٌلة ،لم تستطع السنوات األخٌرة من
التعاون الدولً والمبادرات المحلٌة لبناء ثقافة جدٌدة إلدارة المدن فً سورٌة من تجاوزها،
أظهرت نتائج المرحلة التحضٌرٌة لتقرٌر حالة المدن ،2أن المدن نادرا ما تفكر فً القضاٌا المتصلة بحٌاة المدٌنة،
كتخفٌف الفقر ،تخفٌض مستوى البطالة ،تشجٌع خلق فرص العمل ،أو تنظٌم مناطق السكن غٌر المنظم .فهذه
القضاٌا ال تزال مجرد ًة إلى حد بعٌد ،وٌتجه تركٌز المدن نحو المشارٌع بدالً من تلك القضاٌا.
إن نطاق وتنوع المشارٌع كبٌر جداً .ونظراً إلى ضٌق نطاق البلمركزٌة حتى اآلن ،فإن المدن محكومة بتغٌرات
وتحوالت االستراتٌجٌة فً أولوٌات االستثمار والتموٌل التً تضعها الخطط الخمسٌة ،وبالتالً فإن عدد كبٌر من
المدن ال تزال فً طور تصمٌم وتنفٌذ محطات معالجة مٌاه الصرف الصحً والعدٌد منها ال تزال تجدد أنظمة جمع
مٌاه الصرف حتى اآلن .وفً مجاالت أخرى ثمة تنوع كبٌر فً المشارٌع أٌضاًٌ ،تحدد بخصائص المناخ والموقع،
ونقص المٌاه والموارد األخرى ،أو بنتٌجة األولوٌات المحلٌة.
وإذا نظرنا بتفصٌل أكثر إلى القضاٌا قٌد المعالجة قبل األزمة مباشرة من قبل المجالس المحلٌة ،فإن المشارٌع
المذكورة بمعظمها تعالج مسائل بٌئٌة (كالمٌاه ومعالجة الصرف الصحً) ،وحركة المرور ومواقف السٌارات،
والخدمات االجت ماعٌة وخدمات البنٌة التحتٌة األخرى .وثمة عدد صغٌر من المشارٌع ٌعالج قضاٌا الحفاظ على
المواقع التارٌخٌة ،والسٌاحة ،والتنمٌة الصناعٌة .أما قضاٌا السكن غٌر المنظم تبقى معلقة من دون حل ،على الرغم
من أن المخططات التنظٌمٌة تعالجها فٌزٌائٌا ً من الناحٌة النظرٌة ،وغالبا ً عبر توسٌع مساحة المخطط التنظٌمً إلى
ً
مسكونة من قبل بصورة غٌر قانونٌة .كما أن قضاٌا ومسائل المخططات التنظٌمٌة المتعلقة
األحٌاء التً كانت
باإلدارة والمالٌة العامة نادراً ما تذكر على الرغم من الحاجة الماسة إلى تبسٌط القوانٌن واإلجراءات اإلدارٌة،
وتعزٌز اإلدارة المحلٌة ،وجعل البٌروقراطٌة المحلٌة أكثر إنتاجٌة.
وقد ظهرت نتائج مشابهة ،عندما سئلت المدن عن تطلعاتها للسنوات الخمس القادمة ،على الرغم من أن عدد القضاٌا
المثارة أكبر بكثٌر .وٌذكر أنه لم ٌتم التعبٌر عن هذه التطلعات بمعظمها على شكل رؤٌة ،بل كمشارٌع.
وكنتٌجة لسٌطرة الحكومة المركزٌة على العملٌة التنموٌة برمتها ،فقد هرعت المدن إلى دراسة وتنفٌذ مشارٌع تلبً
األولوٌات الوطنٌة حسب الخطط الخمسٌة بدالً من صٌاغة رؤى وترجمتها إلى برامج محلٌة مترابطة تتبلءم مع ما
ٌتوفر بها من رأسمال اجتماعً اقتصادي وموارد بشرٌة وموقع جغرافً ٌعزز من المٌزات التنافسٌة لكل مدٌنة
وٌحافظ على تراثها وتارٌخها ضمن إطار وطنً استراتٌجً.
أما على مستوى الهوٌة ،لم ننجح فً بناء هوٌة معاصرة لمدننا ،فنحن نسكن مدن فقط قادمة من التارٌخ لٌس إال،
وال بتأسٌس ذاكرة مفتوحة لمجتمع ٌمارس ثقافة ٌومٌة تستحضر ماض غنً بصورة معاصرة تؤسس لحاضر
ومستقبل نصنعه الٌوم وهنا فً كل المجاالت ،وبقً إدراك المجتمع لذاته تمرٌن معقد لم نمارسه ٌوما ً ألنه مزٌج من
القٌم والهوٌة والملكٌة المشتركة والمسؤولٌة االجتماعٌة ،وفً غٌاب ممارسة ٌومٌة لثقافة تنقل األنا إلى النحن فً
الشأن العام.
وبالرغم من اإلضاءات والمحاوالت المتكررة إال أننا منذ عشر سنوات ونحن نسلط الضوء على المشاكل والتحدٌات
ونختبر جملة من المبادرات والممارسات فً السٌاق السوري ولكن عطالة الفكر الحكومً وافتقاره إلى التخطٌط
 2تلخص المعلومات التالٌة نتائج االستبٌان الشامل للقطاعات الذي أجابت علٌه  02مدٌنة من أصل  08تم استفتاؤها كجزء من تقرٌر حالة المدن السورٌة.
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االستراتٌجً الطوٌل األمد ،وعدم امتبلكه األدوات المناسبة ومركزٌته ،ساهمت فً تعمٌق جملة من المشاكل نذكر
أبرز أسبابها:
-

أطر تخطٌط غٌر ناضجة وغٌر مرنة على عدة مستوٌات .
قصور األطر القانونٌة الناظمة فً قطاع السكن واإلسكان واآللٌات المتبعة.
قصور التخطٌط الحضري الفٌزٌائً التفصٌلً.
نقص البٌانات وغٌاب أنظمة ادارة المعلومات الحضرٌة.
اإلخبلل بتوازن األدوار بٌن القطاعات الثبلث (القطاع العام ،القطاع الخاص ،المجتمع المدنً).
المركزٌة والمركزٌة المحلٌة فً اإلدارة وغٌاب آلٌات المشاركة السكانٌة واستراتٌجٌة تواصل مستمرة.
ضعف التمثٌل وغٌاب الدور المؤثر للمجالس المحلٌة وارتفاع نسب الضرائب على المواطنٌن بدون آلٌات
شفافة لصرفها.
الضعف الفنً لئلدارات العاملة تحت سلطة المجالس المحلٌة نتٌجة قوانٌن مركزٌة صارمة ال تسمح
بالتوظٌف والتغٌٌر.
غٌاب اآللٌات الفعالة لتعبئة الموارد المحلٌة للمجالس وإدارة أمبلكها.
ثقافة السلطة مقابل ثقافة العمل (سلطة العمارة ،سلطة اإلدارة ،سلطة اتخاذ القرار ،سلطة األعلى إلى
األدنى ،سلطة المجتمع ،سلطة الثقافة ،سلطة العائلة).
ً
غٌاب آلٌات لتطوٌر إطار مرن إلدارة المدٌنة عوضا عن استجابة لسلطة قرار تؤسس لمشهد مدٌنً
متناقض ٌمتلك إنجازات قصٌرة ،متراكمة ،عابرة مرتبطة بالفترة الزمنٌة لسلطة القرار.
العنف الحضري

إن تخطٌط عملٌة التنمٌة فً مدٌنة متنوعة اجتماعٌا ً واقتصادٌا ً وعمرانٌا ً ٌتطلب التحول من عقلٌة إدارة األزمات
والعمل الخدمً الصرف إلى دراسة المنطق االجتماعً – االقتصادي والمؤسساتً للعملٌة ,وطرق التعامل مع
المدٌن ة وإدارتها ,وبذات األهمٌة إحداث قنوات من التواصل الدٌمقراطً مع مواطنٌها عبر آلٌات مختلفة للمشاركة
السكانٌة.
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التأثٌرات داخل األزمة.
على الرغم مما رافق األزمة من آثار كارثٌة على المدن السورٌة بكل المجاالت ،والتً أعتقد أن تأثٌراتها البلحقة
بعد توقف العنف وإطبلق العملٌة السٌاسٌة ،ستكون أقسى من وقوعها على المدى المتوسط إذا لم تترافق بمرونة
كبٌرة للمدن لتعالج األزمة بحسب مواردها وتحت توجٌهات وطنٌة فقط انطبلقا ً من عملٌات اإلغاثة واإلٌواء ،إلى
إعادة ترمٌم البنى التحتٌة واالجتماعٌة ،تفعٌل المحركات اإلقتصادٌة فً المدٌنة ،إعادة ترمٌم المدن القدٌمة والمواقع
التراثٌة المتأثرة ،وإعادة اإلعمار فً المدٌنة ،المحافظة على األمن واألمان ،وفتح قنوات الحوار بٌن كل الشركاء
وأصحاب المصلحة فً المدٌنة عن طرٌق تفعٌل مؤسسات المجتمع المدنً عموما ً والمنظمات غٌر الحكومٌة
خصوصا ً.
مما ال شك فٌه أن األزمة باإلضافة لما تركته من مساحة لتقوٌم بعض األسباب التً ساهمت فً انطبلقتها ،والمتعلقة
بسوء إدارة المدن وعدم قدرتها على استٌعاب المد من الرٌف ونسج عبلقات صحٌحة معه من جهة كما هو الحال فً
عدم تجانس شرق المدن مع غربها أٌضا ً ،فقد كشفت معها تخبط فً إدارة األزمة داخل المدٌنة ألننا ال نعرف أٌن
نحن اآلن لنتمكن من وضع سلسلة بدائل مرنة تساعد على التخفٌف من األزمة ،غٌاب خطة إدارة الكوارث مما
أضفى على التحركات طابع االرتجالٌة والحماس أكثر من اإلدارة الحضرٌة الجٌدة والتً تعتبر القدرة على مواجهة
الكوارث أحد بنودها.
ومع ذلك شهدت المدن اختباراً حقٌقٌا ً للمجتمع السوري على الرغم من سٌاسات اإلحتواء واإلقصاء عن الشأن العام
لسنوات طوٌلة إال ضمن أطر سٌاسٌة محددة ،وعدم فعالٌة صوته فً حاضر ومستقبل المكان اللذٌن ٌعٌشون فٌه ،فقد
أظهرت األزمة مدى قدرة هذا المجتمع المتالك وتطوٌر رأسمال اجتماعً ،تمثل بنٌوٌا بعملٌة التنظٌم الذاتً فً
األعمال اإلغاثٌة والتنموٌة من حٌث إنشاء شبكات وتفعٌل مبادرات مجتمعٌة مختلفة تصب فً عملٌة تخفٌف
ومعالجة آثار األزمة ،كما أثبت ثقافٌا قدرته على التجاوب وبناء مصداقٌة فً عملٌات دعم المهجرٌن والنازحٌن
وسعى لدعم حل النزاعات ومحاولة إعادة تٌسٌر الحوار لبناء السبلم والسلم األهلً المفقود.
التواصل ودوره ،لقد برز خبلل األزمة أشكال جدٌدة وفعالة من التواصل انطبلقا ً من مواقع التواصل االجتماعً،
إلى حمبلت مناصرة مختلفة ،إن إعادة تعرٌف قنوات التواصل وأدواته سٌساعد فً تعظٌم الموارد واألثر فً عملٌة
إعادة اإلعمار ،وٌساعد فً عملٌة مستمرة لبناء الوعً عبر متابعة تحضٌر وتخطٌط وتنفٌذ وتقٌٌم ومراقبة ما ٌجري
من تطبٌق السٌاسات المختلفة وتأثٌرها ،وتعطً دوراً جدٌداً للتواصل ٌنتقل من التواصل أحادي الجانب إلى تواصل
تفاعلً باالتجاهٌن.
إن أصعب ما نواجهه هو االضطراب الذهنً فً عملٌة إعادة التشكٌل ،وإذا تابعنا محاولة الحل بنفس العقلٌة التً
خلقت المشكلة فربما سنقدم نموذجا ً مشوها ً ال ٌقل تعقٌداً عن األزمة التً نعٌشها ،وعلٌه سننطلق من تأثٌرات األزمة
عبر جملة من األسئلة ستشكل أجوبتها بداٌة جٌدة لئلنطبلق فً المرحلة القادمة.
-

ما هً االستراتٌجٌات التً تشجع على خلق مدن تنافسٌة قوٌة ملتزمة بتقدٌم خدمات كافٌة لسكانها،
وبالشمولٌة االجتماعٌة ،وخلق فرص العمل ،والنشاطات االقتصادٌة وحماٌة البٌئة؟
ما هً العقبات التً ٌنبغً تجاوزها بغٌة تطوٌر إمكانٌات المدن مستقببلً؟ وكٌف ٌمكن جعل التنمٌة
المستدامة للمدن أكثر فعالٌة؟
كٌف ٌمكن للمدن اإلسهام بفعالٌة أكبر فً إعادة تشغٌل دائرة االنتاج االقتصادي ومحاولة جذب االستثمار
بما ٌنسجم مع استراتٌجٌات التنمٌة والمعاٌٌر البٌئٌة فً المدن؟ وما هو دور القطاع الخاص فً عملٌة تنمٌة
المدن ،ودور المجتمع المدنً فً ذلك؟
6|Page

-

-

كٌف ٌمكن للمدن اإلسهام فً تعزٌز الروابط بٌن أقسام المدٌنة بحد ذاتها وإعادة اللحمة االجتماعٌة ومنح
الثقة بأن ما تم لن ٌتكرر؟ وبٌن المدٌنة والرٌف واالستفادة منها ،أي المناطق المجاورة الرٌفٌة والمتمدنة،
وإعادة إعمار الرٌف بشكل ٌخدم هذه العبلقة وتكاملها؟.
كٌف ٌمكن تطوٌر الخصائص المثمرة للمدٌنة السورٌة بهدف صٌانة النمو المستقبلً والتجدٌد ،إضافة إلى
الحرص على اللحمة االجتماعٌة وتحسٌن نوعٌة المعٌشة والسكن؟
كٌف ٌمكن تشكٌل ائتبلف بٌن األطراف المسؤولة وتقوٌته وبالتالً تعزٌز اإلطار المرن المحلً إلدارة
المدٌنة؟
من هم الشركاء الجدد الذٌن ٌمكن إقناعهم باستراتٌجٌات بعٌدة المدى لتنمٌة المدن؟ ما هً االئتبلفات
االستراتٌجٌة الجدٌدة المحتملة؟
كٌف ٌمكن إعبلم المواطنٌن بصورة أفضل عن استراتٌجٌات تنمٌة المدن وتحفٌزهم على المشاركة فٌها
بفعالٌة؟
كٌف ٌمكن ألدوات التخطٌط أ ن تعالج متطلبات تنمٌة المدن مع األخذ بعٌن االعتبار محدودٌة الموارد فً
المدن السورٌة إضافة إلى العقبات األخرى التً تواجه تنفٌذ برامج اإلغاثة وإعادة اإلعمار؟
كٌف ٌمكن حشد االستراتٌجٌات والموارد المختلفة لتنمٌة المدن من أجل تحقٌق النتائج بطرٌقة فعالة
التكلفة؟
كٌف ٌمكن توسٌع وتطوٌر البنٌة التحتٌة للمدٌنة من أجل تنفٌذ التخطٌط وفقا ً ألشكال النمو والموارد
المحدودة؟
ما السبٌل إلى تحسٌن التفاعل وتبادل الخبرات المحلٌة بٌن رؤساء مجالس المدن السورٌٌن؟ وكٌف ٌمكن
لهم االستفادة من نقل الخبرة فً المستوٌٌن المحلً والوطنً ؟
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وماذا بعد
استراتٌجٌة تنمٌة المدن.
ٌبدأ الحل من تغٌٌر المزاج العام من التحكم والسٌطرة والسلطة إلى المساندة والتمكٌن والتحفٌز والتشاركٌة ،تحتاج
سورٌة إلى تبنً استراتٌجٌة لتنمٌة المدن تساهم فً تحضٌر الحكومة ،والمدن ،والقطاعات الثبلث العام والخاص
والمجتمع المدنً ،والمواطنٌن والمسؤولٌن لمواجهة التحدٌات التً ستبرز خبلل الفترة القادمة بعد األزمة (مرحلة
إعادة اإلعمار)  ،بغٌة تعزٌز المدن السورٌة وتجاوز نقاط ضعفها فً بعض مجاالت تنمٌة المدن وتحسٌن قدرتها
على االستجابة وتحفٌز مواردها الذاتٌة للمساعدة فً تجاوز األزمة وآثارها :كالتخطٌط الحضري المرن القادر على
اٌجاد حلول سرٌعة لئلٌواء فً المدى القصٌر وتنفٌذ رؤٌة مكانٌة تحاكً المستقبل ،والتنمٌة االقتصادٌة ،وتقدٌم
الخدمات ،واحتواء القطاع غٌر المنظم ،وبٌئة المدن ،وهوٌات المدن ونظام إدارة المدن بحد ذاته.
وال ٌمكن الستراتٌجٌة تنمٌة المدن أن تنجح إال إذا وصلت إلى المواطن عبر نشاطات وأحداث تحثه على المشاركة.
لذلك فإن هذه الورقة تهدف أٌضا ً إلى ابتكار بعض األشكال الخبلقة من المشاركة التً تتخطى الشكل الرسمً.
إن الشركاء األساسٌٌن ألٌة استراتٌجٌة وطنٌة لتنمٌة المدن هم المحافظات ،والمدن والمؤسسات المعنٌة بجمٌع
القطاعات والتً تقدم البرامج والخطط والموارد .وعلى المدى القرٌب ،ال مفر من تبنً ثقافة جدٌدة قائمة على تقاسم
المسؤولٌات من أجل تحضٌر وتنفٌذ استراتٌجٌة تنمٌة المدن بكفاءة عالٌة ،وٌتعٌن على وزارة اإلدارة المحلٌة
مراقبتها وتسهٌلها ،وعلى المحافظات إقرارها وتسهٌلها أٌضاً ،أما المدن فهً الطرف الذي ٌتوجب علٌه إدارتها،
وجنبًا إلى جنب مع المواطنٌن ،والفعالٌات االقتصادٌة المحلٌة ،والمؤسسات التعلٌمٌة والثقافٌة وغٌرها من األطراف
المعنٌة.
ولن تكون التنمٌة المستدامة للمدن مجدٌة إال بتعاون كافة األطراف ذات العبلقة بالمشكلة أو المكان المعنً .لذلك
ٌنبغً أن تضم عملٌة بناء االستراتٌجٌة الوطنٌة لتنمٌة المدن :الغرف ،واالتحادات ،والمؤسسات األكادٌمٌة والمجتمع
العلمً ،واإلعبلم والمنظمات غٌر الحكومٌة .كما ٌنبغً أن تتطلع هذه االستراتٌجٌة ،ضمن إطار السٌاسة االقتصادٌة
معٌار جدٌ ٍد للعمل المشترك بٌن القطاعات العام والخاص والمدنً وتحفز على بناء
واالجتماعٌة الفاعلة ،إلى وضع
ٍ
حوامل تنموٌة محلٌة متعددة فً المناطق واألحٌاء تساعد على إطبلق وتفاعل المبادرات المجتمعٌة المختلفة
ضمنها.
تحتاج استراتٌجٌة تنمٌة المدن إلى:
-

كسب الدعم البلزم من الحكومة السورٌة نظراً إلى أن المستقبل االقتصادي لسورٌة ٌكمن فً المدن.
منبر للنقاش والعمل لجمٌع المشاركٌن فً عملٌة تنمٌة المدن.
توفٌر
ٍ
لفت االنتباه إلى المشاكل ذات الطبٌعة االجتماعٌة (كمناطق السكن غٌر المنظم ،وتدهور بٌئة المدن ،اندماج
مختلف الطبقات االجتماعٌة والبلجئٌن) والبحث عن حلول لها.
التأكٌد على تجدٌد اإلجراءات والتنفٌذ .إذ ال ٌكفً أن نأتً بأفكار جدٌدة ،بل ٌنبغً العمل على تنفٌذها.
ٌجب خلق الدوافع لتبنً منهجٌات خبلقة فً مجاالت تنمٌة المدن ،والتخطٌط الحضري وفن العمارة،
وإعادة تأهٌل المدن ،والبناء الذي ٌتصف بكفاءة الطاقة وفعالٌة التكلفة ،وذلك من أجل تحفٌز المزٌد من
االبتكار فً هذا القطاع (مثبلً :من خبلل الجوائز الوطنٌة للتنمٌة الحضرٌة المستدامة).
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الرؤٌة المكانٌة
إن صٌاغة استراتٌجٌة تنمٌة مدٌنة ذات قدرة مستمرة على التأثٌر إلجراء تعدٌبلت على المخططات التنظٌمٌة العامة
للمدٌنة السورٌة التً هً نتاج إطار قانونً مركزي صلب ٌفتقد إلى المرونة البلزمة إلدارة تنمٌة المدن والتغٌٌرات
السرٌعة التً ترافقها فً أٌامنا هذه .ومن خبلل تصور مستقبل المدٌنة ،وفق اإلمكانات المتوفرة والبلزمة لتحقٌق
التنمٌة ،والوصول إلى اتفاق بشأن ما ٌتعٌن القٌام به عبر مجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة واألطراف
المعنٌة :الرؤٌة كقاعدة جماعٌة للمناقشة حول المدٌنة.
وٌصف نهجها الهٌكلً إطارا تنظٌمٌا للمدٌنة حٌث ٌمكن لمشروعات رئٌسٌة أن تحدث تطورات وتضع البذور للبدء
فً عملٌة تحوٌل المدٌنة .وكما أن "المدٌنة ال تتوقف أبداً حتى فً األزمات" ،فتنمٌة المدن كما نرى عملٌة دورٌة ال
تنتهً من صٌاغة الرؤى ووضع االستراتٌجٌات وتنفٌذ المشارٌع الرئٌسٌة التً تحدث التطورات وتقٌٌم التطورات ثم
البدء فً دورة جدٌدة.
وعليه فإن تعزيز خطاب التخطيط المعاصر ،أصبح ضرورة ملحة حول المبادئ التالية:
-

الكثافة :مدٌنة المسافات فٌها قصٌرة واستهبلك الطاقة منخفض
المزٌج الوظٌفً :مدٌنة حٌوٌة ومتسامحة
القرب :كفاءة اقتصادٌة وتوفٌر للطاقة
توازن التنظٌم من األعلى إلى األدنى ومن األدنى إلى األعلى :مجتمع مسؤول ضمن إطار متٌن.

إضافة لما فرزته األحداث على األرض من واقع اقتصادي ،اجتماعً ،بٌئً ،ثقافً ،مكانً جدٌد فإن الوقت المتاح
إلعادة صٌاغة خطوط توجه إعادة اإلعمار بكل أبعاده بمنطق جدٌد مرن ٌعتمد الرؤى وٌفسح المجال للقطاعات
الثبلث بالمساهمة فً اإلدارة والتنفٌذ وفق رؤٌة مكانٌة هو الحل األساسً وهو لٌس بالوقت الطوٌل وٌجب البدء به
من اآلن.
إذا أعدنا القراءة فً المستقبل ٌجب أال نستطٌع قراءة المدن السورٌة بطرٌقة واحدة ،ومن تمرٌن مسبق توقف على
تخوم األزمة فً محاولة لبناء استراتٌجٌة مدٌنة حلب  – 2122برنامج مدٌنتنا ،اقتبس من رؤٌة مدٌنة حلب:

" نتصور حلب مكانا ٌظهر أصالة مدٌنة شرق أوسطٌة معاصرة ،مكانا ال تتعارض فٌه الحداثة مع التراث الثقافً
الغنً بل ٌتكامبلن فً عبلقة إغناء متبادل .إن التقالٌد المتأصلة لدى السكان المحلٌٌن فً االنفتاح والتعاٌش والتً
ٌمكن مشاهدتها فً جمٌع أرجاء المدٌنة – سواء فً مركزها الرائع الذي ٌعود إلى القرون الوسطى أم فً أحٌائها
الحدٌثة – تجعل المدٌنة مكانا لؤلصالة الحقٌقٌة .وهذه األصالة ،فض ً
بل عن األماكن التارٌخٌة والثقافٌة المتنوعة
المترابطة عبر شبكة مواصبلت عامة تتخللها مجموعة من الساحات العامة عالٌة الجودة ،هً التً تجذب األجانب
إلى المدٌنة وتغذي االقتصاد المحلً .نتصور حلب مكانا ٌوفر لمواطنٌه فرصا لتحقٌق الذات تتناسب مع االحتٌاجات
البشرٌة األساسٌة ،مكانا تتشارك فٌه المبادرات الخاصة مع الدولة فً رؤٌة واحدة لمدٌنة دائمة التطور والتنوع
واالنفتاح.
ٌعتبر مركز المدٌنة التقلٌدي ،الذي ٌركز على السٌاحة واألنشطة الثقافٌة ،واحد ًا من سلسلة مراكز اقتصادٌة متنوعة
ومتكاملة .وتترابط المراكز الرئٌسٌة والفرعٌة ،التً تضم عقد مواصبلت تسهّل الوصول إلى وسائل النقل المختلفة،
مع بعضها بشكل جٌد من خبلل نظام مواصبلت عامة حدٌث وسرٌع ورخٌص .وسٌكون للمراكز الفرعٌة المزدحمة
9|Page

خصائص متمٌزة – أماكن للتسوق والترفٌه ،والمعرفة والخدمات ،وتجارة المنتجات الزراعٌة ،ولكل منها طابعه
الخاص .وهً تضم مزٌجا من البرامج المختلفة التً تحفز أشكا ًال قدٌمة وجدٌدة للعمل والحٌاة فً المناطق
الحضرٌة .ومع التطور المستمر ،تصبح أماكن مبلئمة لتجرٌب االبتكارات والفرص الجدٌدة وتأسٌس الشركات
الجدٌدة.
تتوضع أحٌاء حلب حول المراكز .وتسخر األشكال العمرانٌة الجدٌدة إمكانات الظروف المحلٌة وتشجع المشاركة
والتفاعل بٌن المواطنٌن .وتتألف من نماذج عمرانٌة مختلفة (من الفٌبل ذات الحدٌقة إلى البناٌات الطابقٌة الضخمة،
ومن المساكن المبنٌة من قبل أصحابها إلى نماذج أبنٌة جدٌدة متكٌفة محلٌا) تعكس غنى أنماط الحٌاة فً حلب.
وتوفر هذه األحٌاء خدمات متنوعة تلبً احتٌاجات المواطنٌن الٌومٌة وتتصل بشكل جٌد مع المراكز من خبلل نظام
مٌكروباص عالً المرونة ٌقلل استخدام السٌارات الخاصة .هذه األحٌاء فً حلب هً األساس الذي ٌقوم علٌه
المجتمع اآلمن والمنفتح.
تتمتع المدٌنة بمشهد ثقافً وإنتاجً غنً خال من االمتدادات ،مع حدود ممٌزة للمدٌنة .فالنباتات الخضراء تصل إلى
عمق النسٌج العمرانً ناقلة الهواء النقً إلى داخل المدٌنة ،وهً تشكل فسحة للمواطنٌن الذٌن ٌعٌشون فً األحٌاء
عالٌة الكثافة .وٌترابط مركز المدٌنة والمراكز الفرعٌة واألحٌاء مع بعضها عبر شبكة قوٌة ومتنوعة من المساحات
العامة الخضراء التً تكشف عن أناقة حلب – فهً مكان ٌجتمع الناس للعمل أو للمحادثة ،وٌستطٌع الناس ممارسة
الرٌاضة أو التنزه .وأبرز جزء هو المتنزه الواسع متعدد الوظائف على طول مجرى نهر قوٌق ،الذ ٌربط شرق
المدٌنة مع غربها وٌصل أحٌاءها مع المناظر الطبٌعٌة التارٌخٌة المحٌطة بها ،مشك ً
بل واجهة اجتماعٌة لجمٌع
المواطنٌن تسهم فً صٌاغة الهوٌة الجماعٌة للمدٌنة".
تطوٌر إطار مرن إلدارة المدٌنة مع الشركاء
ال ٌزدهر المجتمع المسؤول إال فً بٌئة منفتحة .ونعتبر إشراك الجمهور فً عملٌة التخطٌط على مختلف
المستوٌات ،باإلضافة إلى القٌادة القوٌة لشخصٌة ٌمكن لجمٌع األطراف أن تتعامل معها ،عادة تكون المحافظ أو
رئٌس مجلس المدٌنة ،مفتاحا ً لنجاح المشروع ،وإذا كانت التنمٌة متوافقة مع األطراف االقتصادٌة ،والخاصة،
والعامة والسٌاسٌة واألهداف ٌمكن تفادي إخفاقات الماضً كالهٌكلٌات غٌر المكتملة والتأخٌر فً التقدم المحرز .إن
القصة الناجحة لمدٌنة حلب حٌث اجتمعت مختلف األطراف فً لجنة توجٌهٌة لبرنامج مدٌنتنا ،هو مثال جٌد .كانت
اللجنة مكونة من ممثلٌن من الشركاء وأصحاب المصلحة .واعتبرت خطوة مهمة لخلق عملٌة أكثر انفتاحاً
وتشاركٌة.
وٌمتاز اإلطار المرن الذي نتحدث عنه كإطار توجٌهً أو استشاري مشترك لرئٌس مجلس المدٌنة من القطاع
الخاص والمجتمع المدنً وذلك باإلضافة للفرٌق الحكومً والفرٌق المنتخب.
وقد تم اختباره مسبقا ً فً السٌاق السوري وخصوصٌته ،باعتماده على مفهومٌن أساسٌٌن فً العمل (تم اعتمادهما
فً استراتٌجٌة مدٌنة حلب  – 2122مدٌنتنا).
حٌث تتبلزم المشاركة فً مسٌرة تنمٌة المدٌنة مع الشعور بالمسؤولٌة ،ومع تبدل نظرة المواطنٌن لمدٌنتهم .فعوضا ً
عن التطلع فقط إلى ما ستقدم لهم الدولة؛ ٌعمل المواطنون معا ً وٌتقاسمون المسؤولٌات فً جعل مدٌنتهم مكانا ً أفضل
للعٌش .كما أن مشاركة الناس فً شرح أسباب مشاكلهمٌ ,صبح من السهل علٌهم أن ٌتعاطفوا وٌتعلقوا بالحلول.
وعلٌه نسعى لتكون مدٌنتنا عادلة تجاه كل مواطنٌها .وهذا ٌعنً المشاركة والمفاوضة وااللتزام من قبل كل الشركاء
والمساهمٌن .مما ٌعزز صوت المواطنٌن فً مستقبل المكان الذي ٌعٌشون فٌه .وٌساهم فً تشكٌل اإلستراتٌجٌة
ورصد تقدم الدولة فً تحقٌق هذه اإلستراتٌجٌة .وقد ذهب مجلس المدٌنة إلى أبعد من ذلك التكامل
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ومفهوم التكامل (من القمة إلى القاعدة وبالعكس) إن مدٌنتنا لٌست فقط إلعداد إستراتٌجٌة ؛ بل إنها انجاز على
أرض الواقع وفق خطط عمل واقعٌة تدخل فً الحسبان مسألة الموارد والقدرات .فنحن ننفذ المشارٌع والنشاطات
الصغٌرة والسرٌعة مٌدانٌا ً بٌنما تعد المنهجٌات على الورق .تشمل نشاطاتنا العملٌة مشارٌع عمرانٌة واقتصادٌة
صغٌرة ومشارٌع تدرٌب ونشاطات ثقافٌة وحمبلت توعٌة؛ إلى جانب صٌاغة شراكات وتحالفات محلٌة ,وطنٌة
وعالمٌة واتفاقٌات تعاون ,مما ٌساعد على تعزٌز المصداقٌة وبناء ثقافة جدٌدة للتعاطً مع المدٌنة وزٌادة مساحة
التعاون محلٌا ً ووطنٌا ً وعالمٌاً.

تفعٌل تركٌبة من المفاهٌم الداعمة للعملٌة التنموٌة.
حٌث تعتبر هذه التركٌبة من المفاهٌم ،أساسا ً فً نشر ثقافة جدٌدة للمدٌنة ،وداعما ً لبناء جسور اجتماعٌة بٌن مختلف
الطبقات فً المدٌنة على تنوعها الشاقولً واألفقً.
التواصل :إ ن عملٌة تبادل وتشاطر المعلومات واآلراء حول بنود التنمٌة ال تزال فً المهد والخبرة المتراكمة فً هذا
المجال تمٌل إلى مشاركة سكانٌة لمشارٌع محددة وبشكل مؤقت ,فهناك حاجة ملحة لتواصل المخططٌن والمستفٌدٌن
والشركاء والمواطنٌن والمنفذٌن ألعمال التطوٌر والتنمٌة بما فٌهم الهٌئات الممولة والمانحة ,وذلك عبر مجموعات
مخاطبة داخلٌة تعنى فً نشر مفهوم مشترك لعملٌة التطوٌر ضمن المشروع ,ومجموعات مخاطبة خارجٌة تهتم
بكافة األطراف األخرى فً المدٌنة.
تعتبر الثقافة حجر الزاوٌة ومدخبلً أساسٌا ً فً التنمٌة االجتماعٌة وذلك باعتبارها مصدراً لئلبداع االجتماعً سواء
كمجموعة من الممارسات االجتماعٌة أو كمجموعة تعبٌر فنٌة مما ٌساعد على تحسٌن التواصل بٌن مكونات
المجتمع فً المدٌنة وٌنسج جسوراً وروابط اجتماعٌة تحسن من شمولٌة المدٌنة.
كما ساهم برنامج مدٌنتنا فً بناء ثقافة التطوع فً المدٌنة .وذلك عبر دمج العمل التطوعً فً البرامج التنموٌة؛
وتفعٌل العدد المتزاٌد من المتطوعٌن من مختلف األطٌاف ،بما فٌهم أهل الخبرة ،وتسوٌق القٌم التً تجعل من
العمل الطوعً أمراً مستداماً؛ أال وهً :اإلرادة الحرة ،االلتزام ،المبادرة والقرار المشترك.
مشاهدات ونتائج للحوار:
ومن خبلل مراجعات ومشاهدات ونتائج حوار طوٌل ومتراكم بٌن المدن والحكومة المركزٌة فً العقد األخٌر ،نرى
ماٌلً:
بالنسبة لال ّمركزٌة:
-

إن هذه المهمة هً مهمة الحكومة المركزٌة بشكل أساسً .إال أن للحكومة المحلٌة دور فعال أٌضا ً من
خبلل خلق القدرة االستٌعابٌة والمصادر المالٌة  ،المؤسسات  ،الموارد البشرٌة واآللٌة السٌاسٌة الصحٌحة
والقادرة على اتخاذ القرارات الصائبة ،إن فكرة البلمركزٌة تكمن فً الوصول إلى إنتاج اقتصادي وفق
معطٌات اجتماعٌة ثقافٌة بٌئٌة مكانٌة ،حسب األفضلٌات المحلٌة والفرص اإلنتاجٌة المتاحة محلٌاًٌ .مكن
للسكان والشركاء المحلٌٌن أن ٌكون لهم دور مغاٌر عن باقً السكان فً الببلد فً تنمٌة اقتصاد مدٌنتهم
وإدارة رؤٌتها المكانٌة المحلٌة ،فهم أكثر معرفة باحتٌاجات المدٌنة واستطاعتها وبذلك هم قادرون أكثر
على إنتاج سلع وخدمات ذات كلفة أقل وجودة أعلى عندما ٌكونون غٌر مقٌدٌن باألنظمة والقوانٌن الوطنٌة
العامة.
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-

ضرورة اإلنتهاء من مراجعة القوانٌن والتشرٌعات الحالٌة للقطاعات المختلفة والتشاور مع المدن فً هذه
المراجعات لجهة توافقها مع مبدأ البلمركزٌة وتعدٌلها ،إضافة لتوفٌر إطار عمل واضح ضمن هذا السٌاق،
وبناء قدرات وأدوات تساعد على حسن التطبٌق.

بالنسبة لإلدارة المالٌة:
-

تحدٌث إدارة المدن المالٌة على مبدأ استشراف الموارد ووضع قواعد واضحة إلعداد الموازنة واإلنفاق
األكثر شفافٌة ،وزٌادة المرونة فً الصرف لكن ضمن حدود مالٌة واضحة.
زٌادة فرص مجالس المدن لتنمٌة مواردها الذاتٌة.
زٌادة دعم الحكومة المالً لموازنة مجالس المدن بهدف إتاحة صٌانة مناسبة للبنٌة التحتٌة العامة.

بالنسبة لإلدارة المؤسساتٌة والكوادر البشرٌة:
-

-

تطوٌر أدوات لئلدارة المؤسساتٌة بهدف تطوٌر وبناء قدرات بشرٌة عاملة قادرة وكفؤة.
السماح للمدن بتوظٌف كوادر جدٌدة ضمن ضوابط مؤهلة كافٌة وضمن إطار تخصصاتها المحددة.
كالتخطٌط الحضري واإلدارة المالٌة وتنمٌة االقتصاد المحلً والبٌئة وتقانة المعلومات واالتصاالت.....إلخ
وذلك ضمن حدود مالٌة واضحة.
ً
إضافة إلى تنمٌة الموارد البشرٌة
تحسٌن تعوٌضات الموظفٌن المالٌة وطرح نظام حوافز وعقوبات مناسب
وتدرٌبها.
التنسٌق مع المنظمات غٌر الحكومٌة القٌد التحضٌر ) وزارة الشؤون االجتماعٌة والعمل/مكونات المجتمع
المدنً األخرى) لخلق رأسمال اجتماعً خاص بالمدٌنة ٌدعم عملٌات التنمٌة فٌها وٌدعم حواملها التنموٌة.

بالنسبة للتعاون بٌن السلطات المحلٌة:
-

دعم تأسٌس شبكة المدن السورٌة ،من أجل تحفٌز التعاون مع السلطات المحلٌة األخرى فً سورٌة وفً
دول العالم وتوفٌر بٌئة لتجمٌع البٌانات والمعارف الحضرٌة وتبادلها.

بالنسبة للتخطٌط الحضري اإلقلٌمً والوطنً:
-

-

تقوٌة آلٌات التواصل والتغذٌة الراجعة وباإلتجاهٌن بٌن مستوٌات التخطٌط المختلفة (المحلً ،اإلقلٌمً،
الوطنً).
تحدٌث اإلطار القانونً الحالً الخاص بالتخطٌط الحضري بما فٌه االستمبلك من حٌث تنمٌة المناطق
الحضرٌة المستدامة .األمر الذي ٌتطلب مراجعة عملٌة وضع المخططات التنظٌمٌة العامة الحالٌة وصوالً
إلى مخططات عمرانٌة مرنة مبنٌة على الحاجات وبالتماشً مع رؤٌة استراتٌجٌة محلٌة واقعٌة وخطة تنفٌذ
واضحة.
اعتماد مقترح األسس التخطٌطٌة الجدٌدة وتحدٌثها ومواءمتها مع متطلبات التنمٌة بشكل دوري.
تطوٌر إدارة المرور والنقل من خبلل مخططات توجٌهٌة مرورٌة تتناسب مع الواقع التنظٌمً للمدن والرؤٌة
المستقبلٌة لها ،وتؤمن حماٌة البٌئة وتلبٌة احتٌاجات السكان.

بالنسبة للخدمات فً المدن:
-

االستمرار بخطوات تبسٌط اإلجراءات والتفوٌض بالصبلحٌات من المركز إلى الوحدات اإلدارٌة المحلٌة.
اعتماد آلٌات التوثٌق الجغرافٌة الرقمٌة أساسا ً للتخطٌط وإلدارة وتوثٌق البنى التحتٌة لتسهٌل
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-

عملٌات الكشف والصٌانة وتنسٌقها بٌن الجهات المختلفة
تشجٌع انتشار أسلوب النافذة الواحدة فً مجال تقدٌم الخدمات العامة فً المدن
إٌجاد مراكز خدمٌة لدعم البلدٌات) اتحادات بلدٌات (مع وجود كادر فنً مناسب.

بالنسبة لالقتصاد فً المدن:
-

توسٌع عدد وفعالٌات الهٌئات المانحة للتموٌل الصغٌر للمشارٌع الصغٌرة ومتوسطة الحجم.
النهوض بالتأهٌل المهنً فً المدن الصغٌرة ومتوسطة الحجم واألرٌاف بشكل خاص.

بالنسبة لمناطق السكن غٌر المنظم فً المدن:
-

-

-

التحول من بناء المسكن إلى تأمٌن شروط اإلسكان من تخطٌط وتأمٌن بنٌة تحتٌة وقروض ومساعدات
فنٌة ،وذلك بالتعاون مع هٌئات ومؤسسات متعددة من قطاع عام وخاص ومنظمات مجنمع مدنً وسكان.
وربط سٌاسات اإلسكان بسٌاسة التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة .إن الوقت والموارد التً تخصصها الدولة
لبناء مسكن واحد ٌوازٌه أكثر من ثبلثة مساكن فً مناطق السكن العشوائً.
تقدٌم الدعم للمدن لدراسة ومعالجة وتحسٌن واقع مناطق السكن اغٌر المنظم ،وتنظٌم الملكٌة فٌه من خبلل
تطبٌق القوانٌن ذات الصلة وااللتزام بها) القانون  26لعام  2000والقوانٌن األخرى ذات الصلة (وتحسٌنها
إن وجب.
تصمٌم وتنفٌذ آلٌات لتطوٌر أراضً الدولة من خبلل مشارٌع السكن لذوي الدخل المحدود ،وفتح األفق
للقطاع الخاص وابتكاراته فً هذا المجال.

بالنسبة للبٌئة فً المدن
-

تطوٌر اإلطار التنظٌمً بالتركٌز على تنفٌذ التشرٌعات واإلجراءات المتبلئمة مع التشرٌعات الدولٌة لتخفٌف
التلوث.
ً
تشجٌع التخطٌط البٌئً على مستوى الوحدات اإلدارٌة المحلٌة والقطاع الخاص ،إضافة إلى تنفٌذ وتطبٌق
التقانات البٌئٌة المبلئمة بما ٌتوافق مع القوانٌن الوطنٌة واإلقلٌمٌة.
التنسٌق مع كافة الجهات المعنٌة لتنفٌذ اإلجراءات القانونٌة للتخفٌف من التلوث الصادر عن الصناعات
والمرور وفعالٌات المواطنٌن وتطبٌق مبدأ) الملوث ٌدفع(.

بالنسبة لهوٌة المدن:
-

-

التنسٌق مع قانون التراث الثقافً القٌد التحضٌر ) وزارة الثقافة/المدٌرٌة العامة لآلثار والمتاحف ( لتحدٌث
التشرٌعات الخاصة بإعادة تأهٌل األبنٌة التارٌخٌة والمواقع األثرٌة وبناء شراكة فاعلة مع تلك السلطات
بحٌث تصبح الملكٌة للمدن والوصاٌة للسلطات األثرٌة.
تشجٌع المدن على وضع برامج شاملة لبلرتقاء بمراكز المدن وتنفٌذها ،وذلك بالتركٌز على حماٌة النسٌج
العمرانً وعلى تحسٌن األبنٌة التارٌخٌة والساحات العامة والبنى التحتٌة والخدمات.
دعم المبادرات الخاصة للمدن وأصحاب األمبلك الخاصة لبلرتقاء باألبنٌة التارٌخٌة والساحات العامة التً
تضٌف للهوٌة العمرانٌة للمدٌنة.
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