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  مدينتنا 
  ستراتيجية تنمية مدينة حلبالمنتدى األول إل

29-11 -2008 
  

  الملخص التنفيذي
  
  

أول خطة عمل جماعية مع  وذلك بوضع 2003خطى مجلس مدينة حلب أولى خطواته باتجاه اإلدارة الحضرية في عام 
ولمدة أربع سنوات حيث , آافة الشرآاء في اإلدارة الحضرية في المدينة باستخدام أسلوب التخطيط الموجه باألهداف

  .حلبآان جليًا من البداية أن خطة ألربع سنوات ليست آافية لتحديد اتجاهات التنمية في مدينة 
  

لف المدن على هامش مؤتمر منظم بين وزارة اإلدارة المحلية والبنك الدولي بدأت المناقشات مع البنك الدولي وهيئة تحا
وتم االتفاق على أن تقوم مدينة حلب بتحضير وإرسال طلب للحصول على منحة من هيئة تحالف المدن , في دمشق

ح بين مجلس مدينة وقد تزامن ذلك مع الجهود المبذولة لتوسيع التعاون الناج 2025لوضع إستراتيجية تنمية مدينة حلب 
وهكذا أثمرت الجهود مع . حلب والوآالة األلمانية للتعاون التقني من مشروع إحياء حلب القديمة ليغطي مدينة حلب آكل

مع مجلس  تعاون  حشد الدعم لمدينة حلب من قبل الوآالة األلمانية للتعاون التقني والمدن األوروبية التي لها اتفاقيات
باإلضافة لمنظمة المدن العربية والشرآاء المحليين في تطوير برنامج التنمية ) ليون, ايدلبرغه, هانوفر(مدينة حلب 

, إستراتيجية إدارة مناطق المخالفات, إستراتيجية تنمية مدينة حلب: (حلب والذي يضممدينة العمرانية المستدامة ل
  ).لب القديمةحمشروع إحياء 

  
التحديث  الواردة في الخطة  ةوإستراتيجيتسق مع حرآة اإلصالح الحكومي وبناء عليه، بدأت مدينة حلب وعلى نحو ي

لمستقبل التنمية  2007 - 2003ومع األولويات التي حددت في مصفوفة تخطيط مجلس مدينة حلب . الخمسية العاشرة
يجية التنمية ،  بالبدء بوضع إسترات 2011-2007الخاصة بها والتي تم تعزيزها في مصفوفة تخطيط مجلس مدينة حلب 

عبر , حلب مدينة عبر تحديد خمسة مناطق ترآيز سيساعد العمل ضمنها في توليد فوائد مستدامة وطويلة األجل لسكان
ومنهجية تشارآية ترآز على الملكية المحلية لإلستراتيجية والتحليل التشارآي رؤية جماعية إيجابية لمستقبل المدينة 

وشبكة عالقات مع القطاع العام والخاص ن وشراآات وتحالفات واتفاقات تعاو والتنفيذ عبر تشكيل فريق محلي
، تساعد على البقاء في فترة التخطيط  والمانحين العرب والدوليين والجمعيات األهلية وممثلي المجتمع المحلي

  .الحقًا 2025 في تنفيذ إستراتيجية تنمية مدينة حلبووالمساعدة 
  
  : مناطق الترآيز 

  
  : التنمية االقتصادية المحلية

فرص  وإيجادلتخفيف وطأة الفقر ، وزيادة الدخل  آوسيلةتعزيز التنمية االقتصادية المحلية  إلى مدينة حلب  تسعى 
النظر  إعادة• . تطوير أدوات التنمية االقتصادية المحلية• . المحلية االقتصادية التنافسيةتعزيز •   :وهذا يشمل . العمل

  .لتراخيص والتصاريحفي منح ا
 .سياسة قطاعية إعداد• . تعزيز صوت القطاع الخاص• 
 
  :الكوارث  وإدارة الحضريةتقديم الخدمات  

آما ستعنى . إضافة إلى الخدمات الثقافية والتعليمية والحدائق. أفضل وبشكل متكاملتقديم بنية تحتية  إلىهناك حاجة 
 .المحتملة في مدينة حلباإلستراتيجية بتحضير خطة لمواجهة الكوارث 

  
  : الحضريةالبيئة 

إضافة للتلوث البصري والضجيج ) النفايات الصلبة والسائلة, الهواء, الماء(حلب بالقلق من تلوث بيئتها  مدينة تشعر 
الكثير وهنا يوجد  .وتشويه واجهات األبنية بإضافات دائمة أو مؤقتة مما يؤثر على جمالية المدينة أيضًا حد سواء على

  .من النقاط التي تحتاج إلى تدخالت مختلفة على المدى القصير والمتوسط والطويل
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  : المكانية الحضريةالتنمية   
تحضير الدراسات التفصيلية آخطوة على طريق تنفيذ ل باإلضافة, مخططها التنظيمي العامبتحديث حلب  تقوم مدينة 

للتنفيذ على أن  إستراتيجية وإعدادتعديالت على الخطط الحالية  إلدخالالوقت لم يفت بعد  إن. المخطط التنظيمي العام
آما أن التدخل في تحديد الشكل الحضري الفيزيائي وتطوير مناطق . االقتصادية والتخطيطيةتستوفي معايير الجدوى 

 .مشاة أحد االهتمامات الحاضرة هنا
 
 
  :  لمدينةفي مجلس ا والمالي اإلداريتحديث ال 

يتم اعتمادها على المستوى المرآزي  أن، ومن المرجح  اإلصالححددت الدراسات مجموعة واسعة من احتياجات 
  : في ذلك  أيضًا بما

تحسين •  البشريةتحسين تنمية الموارد • المحلية على التخطيط وتقديم الخدمات ؛  الصالحياتوزيادة  الالمرآزية• 
 إلىتحسين جمع البيانات وتحسين وصول الجمهور • . المالية اإلدارةتحسين • . الميزانيات وإعدادجمع الموارد 
  . اإلدارة والحكم الحضريينتحسين نوعية • . المعلومات

  
 

  :ست مراحل وفق مايليضمن )  برنامج مدينتنا(تم العمل على انجاز إستراتيجية تنمية مدينة حلب وسي
  

  .مرحلة اإلنشاء •
  .مرحلة التقييم •
  .مرحلة إعداد الرؤية المشترآة •
  .مرحلة تحديد الخيارات اإلستراتيجية •
  .مشاريع اإلصالح –وتحديد االستثمارات , مرحلة إعداد خطط العمل •
 .والتكرار, نشر المعرفة, مرحلة التنفيذ •

 
  

في آل منطقة  الخاص ق العمليفرقام وقد ,  آإحدى الخطوات األساسية في مرحلة اإلنشاء تم انجاز هذا التقريرحيث 
  بوضع هذا التقرير, مجموعة من المتطوعين تمثل آافة شرائح المجتمع في مدينة حلب من والمؤلف, من مناطق التدخل

, على الوضع الراهن للمدينة بهدف إلقاء الضوءاألول،  للمنتدىالمشترك آمقدمة  الجهدشهر واحد فقط من  خالل
مدينة مشارآة جميع الشرآاء المعنيين في ب لتحفيز الحوار وذلك, طق التدخلمنا عمل في آل منطقة منلوتحديد محاور ا

, مما يهدف للوصول إلى رؤية جماعية يتم تحقيقها عبر مجموعة من االستراتيجيات تترجم إلى لمشاريع قصيرة, حلب
  .متوسطة وطويلة األمد تحت مظلة برنامج مدينتنا

  
  :اص بمنطقة من مناطق التدخل وذلك وفق مايليآل فصل خ, يضم هذا التقرير خمسة فصول
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  :الفصل األول
  
تقديم تقييم سريع لواقع االقتصاد المحلي لمدينة حلب عن طريق استعراض آافة وهو , االقتصاد المحلي تنمية 

واستعمال هذه القطاعات  ,القطاعات االقتصادية األساسية وتعريف الميزات التنافسية والمشاآل الحالية لكل قطاع
مناخ نية ذات غرض مستقبلي لكي يتمكن االقتصاد المحلي من تقديم ظروف معيشية وآآمناطق تدخل لتنفيذ خطط 

  :محرك اقتصادي وطني وذلك لعدة عوامل أهمهاآتم تسليط الضوء على حلب .عمل منافس
  .سكان ذوات طبيعة تجارية مع مبادئ قوية للعمل الحر •
  .قتصادية متنوعة تاريخيةوجود محفظة ا •
  .موقع جغرافي استراتيجي •
 .تاريخ وتراث عريقان •

  
  :مدينة حلب اليوم من أهمها امشاآل وتحديات أساسية تواجهآما حدد 
  .معدل للبطالة محلي فوق المعدل الوطني •
 .معدل حجم االقتصاد الغير رسمي أعلى من المعدل الوطني •
 .وطنيمعدل الفقر المحلي أعلى من المعدل ال •

  
حيث شملت هذه القطاعات , وقد تم استعراض المعوقات والمشاآل لكل قطاع من القطاعات االقتصادية في المدينة

  :مايلي
 .قطاع السياحة •
 .قطاع المهن اليدوية والحرفية •
 .قطاع الصناعة •
 .قطاع المصارف وشرآات التأمين •
 .قطاع البناء والتطوير العقاري •
 .قطاع النقل والمواصالت •
 .التربية والتعليم العالي قطاع •
 .قطاع الخدمات الصحية والطبية •

  
من ثم تحديد الشرآاء في تطوير االقتصاد , آما تم استعراض موضوع العمالة واالقتصاد غير الرسمي في المدينة

لكي تتمكن الفعاليات االقتصادية المحلية من المنافسة في هذه األجواء يتوجب عليها  :المحلي وقد خلص هذا الفصل إلى
وبأسعار منافسة، يمكن للشرآاء المحليين أن يساهموا في تأهيل الفعاليات تقديم بضائع وخدمات عالية الجودة 

  :االقتصادية المحلية من خالل
  

  .الفصلي هذا حل المشاآل والعوائق االقتصادية في آل قطاع مذآور ف •
  .تقديم التدريب التعليمي والتقني المستمر لكافة المواطنين •
 .تشجيع ورعاية النشاطات اإلبتكارية لكل قطاع  •
 .منافسة لجلب االستثمارات الجديدةتقديم البنى التحتية الالئقة وال •
  .يتميز فيها المنتج المحلي) عالمات فارقة ( التواصل لخلق سياسات  •

  
مناخ استثماري ناشط في بيئة اقتصادية منافسة وبعد ذلك يمكن لمدينة حلب أن تصبح المرشح المثالي  الهدف هو خلق

  :بين المدن السورية لجلب االستثمارات اإلقليمية من البلدان المجاورة واالستثمارات الدولية إذا ما تمكنت من بناء
  

 .مرآز اقتصادي عالمي في بلد سريع النمو •
 .وفريدة مقصودة من آافة دول العالم محطة سياحية نادرة •
 .)GAFTA(بوابة لدخول األسواق العربية من خالل  •
 .مرآز صناعي هام لكافة الشرآات العالمية التي تنوي دخول األسواق الترآية واألوروبية •
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  :الثانيالفصل 
  

وارث  راهن    , تقديم الخدمات الحضرية وإدارة الك يم الوضع ال ع   يشمل تقي ة   الحضرية الخدمات  لواق لمدين
ايير الخدمات الحضرية     آما يهدف الحقًا إلى, لمخطط مواجهة الكوارث ضمن المدينةللحاجة باإلضافة , حلب تحديد مع

دى    ى ح ة عل ل منطق يتها ولك ق خصوص ة ووف ة للمدين ذه    , المطلوب توى ه ع مس ل لرف ة العم ي آللي ووضع تصور أول
ابقاً    ل الخدمات انطالقا من الوضع الراهن واستكماالً  ة س ال المبذول ود واألعم ة      لجه ديم الخدمات الحضرية للمدين , في تق

  .الفرعية والشرآاء المتوفرين والمحتملين محاور العملوذلك للوصول للمعايير الموضوعة وتحديد 
  
  :في ثالث نقاطالخدمات الحضرية  تقديم تحسينللتدخل و الموجبة باألسبا هذا الفصلحيث حدد  

  .ات الحضرية خالل السنوات السابقةتأخر في تقديم الخدمالالتراآم الناجم عن  •
  .هجرة الريف للمدينة •
  .زيادة النشاط السكاني واالقتصادي واالجتماعي •

  
ة    -, ق التوسع للمخطط التنظيمي الحاليـ مناط صنف مناطق العمل ضمن المدينة إلى ثالث مناطقوقد  اطق المنظم المن
  .)المخالفات(ـ مناطق السكن العشوائي  , ت تنظيمية تفصيليةلتي لها مخططاوا
ى   -, ) االتصاالت , الطرق واألرصفة  , ةالكهرباء واإلنار, المياه, الصرف الصحي( بنى تحتية –آما قسم العمل إلى   بن

ة يم( فوقي حة ,التعل ي , الص رش العمران ل , الف رور والنق ة , الم دمات العام ب (الخ دائق والمالع ون   )) الح ر المك واعتب
كاني     اعي والس دخل االجتم دمات الت ذه الخ ذ ه ي لتنفي رة(األساس يم األس كانية , تنظ ة والس ة اإلعالني ارآة , التوعي المش

  ).العمل االجتماعي والفني, العمل التطوعي المنظم, السكانية
  
  

إستراتيجية العمل لمجلس المدينة ,  gtzآما استعرض التجارب السابقة في هذا المجال مشروع إحياء حلب القديمة مع 
مشروع المياه مع , مشروع تحديث البلديات,  2011- 2007وإستراتيجية العمل لمجلس المدينة ,  2003-2007

Dorsch   .وقد خلص هذا الفصل إلى تحديد:  
  :المخاطر المحتملة  

  .ضعف التمويل المالي  •
  .الكوادر البشرية المؤهلة  •
  .لتنمية الحضرية المستدامة تجاوب السكان مع متطلبات ا •
  .القوانين واألنظمة اإلجرائية  •
  .تجاوب اإلدارات والمؤسسات المعنية في اإلدارة الحضرية مع مكونات المشروع  •

  
  :االقتراحات 

ة    (التدخل في مناطق عمل محددة جغرافيا ومتنوعة   • ة سكنية منظم ات    –منطق ة مخالف ة توسع    –منطق ) منطق
   .كار وتقديم الخدمات الحضرية المستدامة لهذه المناطقوالعمل على تنفيذ األف

  .إيجاد السبل الكفيلة لتقديم مستلزمات الخدمات الحضرية  •
ة  • ى مستوى المدين تراتيجية عل اريع اإلس ذ بعض المش ة تنفي ة ( متابع د المروري ر  –العق ل النه ة  –تجمي منطق

 .)اب جنين العمل في ب
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  :الثالثالفصل 
  

التخطيط المستدام للبيئة مع التأآيد على أن , للواقع البيئي للمدينة يشمل تقييم الوضع الراهن ,الحضريةالبيئة 
يكون لاالقتصادية و البيئية في النشاط الحضري لمدينة حلب , يجب أن يتم عبر تحليل المؤشرات االجتماعية الحضرية

الفرعية والشرآاء المتوفرين  محاور العملتحديد  عبر .وانطالقًا للتطوير والبدء في التنفيذ االرتقاءأساسًا لخطة 
  :وقد جاءت هذه المحاور آما يلي .والمحتملين

 .الماء و التربة, تلوث الهواء, التلوث البصري, التلوث بالضجيج: التلوث البيئي •
 ).المشارآة السكانية( التشارآية ,الالمرآزية •
 .التعاون واالتفاقيات الدولية •
 )تشريع وسن القوانين(المحور التشريعي  •
  .السكن العشوائي, السكن الصحي واآلمن  :السكن بنوعيه •
 .التخطيط البيئي •
 .استعمال الطاقات البديلة •
 .السائلةإدارة النفايات الصلبة و  •
 .التوعية •

  
  :آما خلصت إلى تحديد المخاطر المحتملة والتوصيات آما يلي

  :المخاطر المحتملة
 .وعدم ارتباطه بالنمو االقتصادي, الحضريةاالزدياد السكاني وتأثيراته على البيئة  •
 :الجانب القانوني والتشريعي •

o  ضوابط الهيئة المعمارية للمدينة, التشريع البيئي(عدم تفعيل القوانين المناسبة حاليًا(... 
o عدم تحديث القوانين الموجودة وفقًا للمستجدات. 
o يدة لمواآبة المستجداتعدم إيجاد قوانين جد. 

 )ماء وتربة, هواء, ضجيج, بصري(آثافة المرور وتأثيراته على البنية التحتية والتلوث البيئي  •
التحتية باإلضافة إلى تأثيرات النقص الكبير للمياه  البنىالتوسع العمراني وصعوبة التمكن من تأمين الخدمات  •

 .وانعكاساتها السلبية
 .اجاته ووجوب توفير األساليب اآلمنة لتطبيقاتهاالتطور التكنولوجي واحتي •
 ).وعدم القدرة على ضبط العملية(استمرار توسع المخالفات  •

  
  :توصيات عامة

  :وضعت مجموعة العمل بعض التوصيات, من خالل المناقشات التي تمت ضمن محاور العمل
 .اقتراح مشروع رائد ضمن مجال التوعية االجتماعية •
 .البقاء فيه للحد من هجرة الريف إلى المدينةتطوير الريف وتشجيع  •
 .تفعيل دور الرقابة على مختلف المستويات للتأآد من تطبيق القانون بشكل عادل •
 المرصدلتكون من أحد مسؤوليات , ومراآز التنمية البشرية إحصائيةمراآز دراسات  وجوب توفير •

 .الحضري
 .تحديد هوية المدينة •
 .مشاآل المدينة قبل البدء بالتنفيذالحلول االستباقية الكاملة ل •
 .الترآيز على مشاريع المدينة وما هو مطلوب للرفع من مكانتها •

  
تحتاج إلى تضافر جهود المعنيين في العمل ومشارآة  إستراتيجيةوضع أي لعملية  وقد ختم هذا الفصل على أن أي

  :أصحاب الخبرة ومساهمة فعالة للسكان للوصول إلى الحلول المطلوبة والتي يجب أن تكون
 .استنادًا إلى األنظمة و القوانين صحيحة وسليمة •
 .استنادًا إلى الواقع عملية •
  .استنادًا إلى اإلمكانيات المتاحة قابلة للتنفيذ •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI 
 

 

 

  :رابعالالفصل 
  

تقديم صورة عن الوضع الراهن من جميع النواحي ويهدف هذا الفصل إلى , المكانية الحضريةالتنمية 
من حيث استعماالت األراضي وتوزع الملكيات ونوعيتها والتكوين العمراني وبناه  ,المرتبطة بالنشاط العمراني للمدينة

التحتية بما فيها من مكامن القوة والضعف تمهيداً لتحليلها وتقييمها ووضع االستراتيجيات المالئمة للتدخل في أي منها و 
حيث تعرض هذا الفصل بالتفصيل  .تحفيز المجتمع المحلي و المهتمين للمشارآة وتقديم المقترحات والمساهمات

  :للمحاور التالية
 
  :استعماالت األراضي -1
  .االجتماعي والسياحي على المدينة و المخطط التنظيمي, البيئي, تتضمن توصيف للمنعكس االقتصادي -
  .تلخيص للوضع الراهن  -
  .تحديد االحتياجات -
  :الملكيات وحيازة األراضي -2
  .المستملكة ضمن النسيج العمراني والمخطط التنظيمي العامتحديد المساحات  -
  .مناطق المخالفات والتوسع السكني, توضيح القوانين المطبقة ضمن النسيج العمراني الحالي -
  .أنواع الحيازة في المدينة -
  :التكوين العمراني الفراغي -3
  .توصيف الوضع الراهن للمدينة -
  .نظام ضابطة البناء -
  .لمدينةمنظور ا -
  .البنى التحتية االجتماعية والفنية -4
  .توصيف للوضع الراهن -
  .تحديد االحتياجات -
  :المرور والمواصالت -5
  .توصيف للوضع الراهن -
  .بعض الدراسات التي عالجت بعض المشاآل المرورية ضمن المدينة -
  :مناطق المخالفات الجماعية -6
  .توصيف للوضع الراهن -
  .الحاليةالدراسات  -

  
باالعتماد  والصناعية أصبح من الملح إيجاد تخطيط منظم يوجه انتشار الفعاليات التجارية المستوى االقتصاديفعلى 

على دراسات اقتصادية لوضع المدينة الراهن أوًال وانطالقًا من الرؤية المستقبلية للمدينة على المستوى االقتصادي 
  . وبشكل استباقي ثانيًا

لمشاآل البيئية لمدينة حلب ارصد  فقد تم, في إطار العمل على تحديث المخطط التنظيمي العامو حية البيئيةالناأما من 
فقد توضعت الفئات  المستوى االجتماعيآذلك على  .وتحديد األسباب بهدف صياغة للحلول, على مختلف المستويات

ددة أعطت لكل منطقة طابعًا مختلفًا والذي االجتماعية المختلفة ضمن المدينة على شكل تجمعات ضمن مناطق مح
حيث يمكن مالحظة أن مدينة حلب وبشكل أساسي وخارج حدود مرآز المدينة , بدوره انعكس على الشكل العام للمدينة

بينما في بعض , وتترآز في الجهة الغربي سكن الشريحة االجتماعية األآثر غنى, تنقسم إلى جزئين شرقي وغربي
ونظرًا لما  المستوى السياحيأما . والشمالية الشرقية يترآز سكن الشريحة االجتماعية األآثر فقرًا المناطق الشرقية
 فإن 1986إضافة لكونها مسجلة آموقع من التراث العالمي منذ عام ,  آأقدم مدينة مأهولة في التاريخ, تتمتع به حلب

باإلضافة إلى العديد من أنماط السياحة الواجب , بها المدينة السياحة الثقافية هي أحد أنماط السياحة الممكنة والتي تشتهر
  .تحفيزها

  :آما تطرق هذا الفصل بشكل مرآز لكل محور من المحاور المذآورة أعاله وختم على بعض التوصيات منها
 :وضع بعض المشاريع قيد الدراسة واإلنجاز لتكون نوع من المشاريع الرائدة ومناطق التدخل السريع مثل •
 .مشروع تخطيط وتجميل حوض نهر قويق •
 .القيام بتنفيذ مشروع رائد ضمن مناطق المخالفات •
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  :الخامسالفصل 
  

بداية حوار للوصول آالعمل تقديم ويهدف هذا الفصل إلى , التطوير اإلداري والمالي لمجلس مدينة حلب
محفز لكل آمع الدور الجديد لمجلس المدينة  ءمتتالوآلية العمل الجديدة التي , والماليةللصيغة األمثل للترآيبة اإلدارية 

وذلك من خالل مراجعة  .الشرآاء في اإلدارة العمرانية في المدينة للنهوض بواقعها ووضعها في مصاف المدن العالمية
- 2007) (2007-2003(تطوير مجلس مدينة حلب عدة مجاالت إستراتيجيةتضمنت وقد  ,هذا الصدد فيما تم انجازه 

  :اختيار المجاالت التالية ليتم الترآيز عليها بشكل أساسي تم ,)2011
  :المجاالت اإلدارية

 .الالمرآزية وربط المديريات الخدمية مع المرآز -
 .البنية التنظيمية وعالقات الربط وتدفق العمل بين الوحدات اإلدارية -
 .تبسيط اإلجراءات وآليات العمل -
 .تطوير آليات المراقبة والتتبع -
 .سائل المتطورة في التخطيط وصنع القراراستخدام الو -
 .إدارة الموارد البشرية وتنمية الخبرات والمهارات -

  : المجاالت المالية
 .تنمية الموارد المالية -
 .اإلدارة المثلى لإلنفاق -
 .تطوير استثمارات مجلس المدينة -
 .التخطيط المالي -

إضافة للدعم الفني الذي تم تقديمه من , ذاتيبشكل  2007-2003آما يظهر الجهود التي تمت ضمن المجلس خالل 
ليتم االستناد عليه في , خالل مشروع تحديث البلديات مع اإلتحاد األوروبي في مجال الالمرآزية والتحديث المالي

ة وهيئ, الوآالة األلمانية للتعاون التقني(متابعة جهود التطوير سواء مع مجلس المدينة أو بالتعاون مع برنامج مدينتنا 
  ).تحالف المدن

  : وفق مايلي ,تحديد المشاآل ضمن المحاور الرئيسية التالية وبشكل مفصل تمحيث 
 .الالمرآزية والمديريات الخدمية •
 .إدارة الموارد المالية •
  .إدارة اإلنفاق المالي والتخطيط •
 .المستودعات وإدارة المخزون •
 .الخزينة •
 .العقود •
 .إدارة الموارد البشرية •
 .مجلس المدينة وتطوير االستثماراتإدارة أمالك  •
 .إدارة الشؤون الفنية •

 :آذلك األمر بالنسبة للمخاطر المحتملة والتحديات
 .اإلدارية وبعض التضاربات حدوث خلل في اإلجراءات -
 .خسارة بعض الخبرات وصعوبة بناء الخبرات الجديدة -
  .عدم االستقرار الوظيفي لدى تطبيق الهيكلية التنظيمية الجديدة -
 )المستوى المرآزي(لقدرة على التنسيق مع بعض الشرآاء ا -
 .المراسيم والقوانين والقرارات الناظمة -
 .ضعف الموارد -
 .العقلية السائدة والروتين -
 .نقص الخبرات والكفاءات وصعوبة التعاقد مع الخبراء -
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 :األولية لألنشطة آما يليقتراحات وجاءت اال

  
أولية عن الوضع الراهن من قبل أعضاء اللجنة واالستعانة  توصيفيهدراسات تحليلية  إعداد -

 .بمن يلزم لذلك
 .عقد ورشات عمل لتطوير الدراسات األولية -
 .عرض نتائج الدراسات وورشات العمل على خبراء في مجال التطوير اإلداري والمالي -
 .وضع خطط تنفيذية لتحقيق نتائج الدراسات -
 .مقترحات ونتائج الدراسات وضع نظام مراقبة وتقييم لتتبع تنفيذ -
 .تشكيل فرق عمل النجاز المطلوب لعمليات التطوير اإلداري والمالي -

  :الخاتمة
  

قد انتهت ببناء ترآيبة إدارية واضحة للمشروع تضم ) مرحلة اإلنشاء(المرحلة األولى   فإن ,بناء على ماتقدم
صورة أولية عن الوضع آما أن , ) شبكة الموارد, مجموعات العمل, الوحدة التقنية والتنسيق, اللجنة القيادية(

  .إضافة الستراتيجية اإلعالم والمعلومات الخاصة بالمشروع, الراهن للمدينة قد أخذت بالتشكل
  :وذلك وفق مايلياالنتقال إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة التقييم سيتم وهكذا 
 .البدء في مرحلة التقييم ضمن مناطق التدخل الخمسة •
 .أدوات المسح وتنفيذ الدراسات االستقصائية تحضير •
الخيارات اإلستراتيجية واالحتياجات البحثية من خالل ورشات عمل وجلسات نقاش , تحديد المشاآل •

 .موجهة
 .عقد اجتماعات مع الشرآاء وأصحاب المصلحة, توزيع النتائج بين الشرآاء وأصحاب المصلحة •
  .تلقي مساهمات بشأن أفضل الممارسات •
  ).تقرير حالة المدن(بيك مع مدن أخرى التش •
  .تعميم التقارير والمساعدة في تحقيق نتائج سريعة •
 .وضع الصيغة النهائية لتقارير التقييم وفق آل منطقة من مناطق التدخل •
 .توثيق الخبرات والدروس المستفادة ذات الصلة في هذه المرحلة •

 
 


