
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مدينتنا 
 ستراتيجية تنمية مدينة حلبالمنتدى األول إل

29-11-2008 
 

بوضعه أول خطة عمل جماعٌة مع كافة الشركاء فً  2003خطى مجلس مدٌنة حلب أولى خطواته باتجاه اإلدارة الحضرٌة فً عام 
ولمدة أربع سنوات حٌث كان جلٌاً من البداٌة أن خطة ألربع , فً المدٌنة باستخدام أسلوب التخطٌط الموجه باألهدافاإلدارة الحضرٌة 

 .سنوات لٌست كافٌة لتحدٌد اتجاهات التنمٌة فً مدٌنة كحلب
وتم , والبنك الدولً فً دمشقبدأت المناقشات مع البنك الدولً وهٌئة تحالف المدن على هامش مؤتمر منظم بٌن وزارة اإلدارة المحلٌة 

االتفاق على أن تقوم مدٌنة حلب بتحضٌر وإرسال طلب للحصول على منحة من هٌئة تحالف المدن لوضع إستراتٌجٌة تنمٌة مدٌنة حلب 
من مشروع وقد تزامن ذلك مع الجهود المبذولة لتوسٌع التعاون الناجح بٌن مجلس مدٌنة حلب والوكالة األلمانٌة للتعاون التقنً  2025

وهكذا أثمرت الجهود مع حشد الدعم لمدٌنة حلب من قبل الوكالة األلمانٌة للتعاون التقنً . إحٌاء حلب القدٌمة لٌغطً مدٌنة حلب ككل
باإلضافة لمنظمة المدن العربٌة والشركاء ( لٌون, هاٌدلبرغ, هانوفر)مع مجلس مدٌنة حلب  تعاون  والمدن األوروبٌة التً لها اتفاقٌات

إستراتٌجٌة إدارة مناطق , إستراتٌجٌة تنمٌة مدٌنة حلب: )حلب والذي ٌضممدٌنة المحلٌٌن فً تطوٌر برنامج التنمٌة العمرانٌة المستدامة ل
 (.لب القدٌمةحمشروع إحٌاء , المخالفات

 
الحكومً واستراتٌجٌه التحدٌث  الواردة فً الخطة الخمسٌة  اإلصالحعلى نحو ٌتسق مع حركة ومدٌنة حلب  بدأتٌه، وبناء عل
والتً تم  لمستقبل التنمٌة الخاصة بها 2007  -2003حلب  تخطٌط مجلس مدٌنة مصفوفةالتً حددت فً  األولوٌاتومع . العاشرة

التنمٌة عبر تحدٌد خمسة مناطق تركٌز  إستراتٌجٌة بالبدء بوضع،   2011-2007تعزٌزها فً مصفوفة تخطٌط مجلس مدٌنة حلب 
ومنهجٌة تشاركٌة عبر رؤٌة جماعٌة إٌجابٌة لمستقبل المدٌنة  لسكان حلب األجلطوٌلة و مستدامة سٌساعد العمل ضمنها فً تولٌد فوائد

وشبكة ن شراكات وتحالفات واتفاقات تعاوو بر تشكٌل فرٌق محلًوالتحلٌل التشاركً والتنفٌذ ع ةتركز على الملكٌة المحلٌة لإلستراتٌجً
فترة  فًالبقاء تساعد على ،  والمانحٌن العرب والدولٌٌن عالقات مع القطاع العام والخاص والجمعٌات األهلٌة وممثلً المجتمع المحلً

. الحقاً  تنمٌة مدٌنة حلب إستراتٌجٌةالتخطٌط والمساعدة فً تنفٌذ 
 
  : التركيزمناطق  

 : التنمية االقتصادية المحلية
: وهذا ٌشمل . فرص العمل وإٌجادلتخفٌف وطأة الفقر ، وزٌادة الدخل  كوسٌلةتعزٌز التنمٌة االقتصادٌة المحلٌة  إلى مدٌنة حلب  تسعى 

 .النظر فً منح التراخٌص والتصارٌح إعادة• . تطوٌر أدوات التنمٌة االقتصادٌة المحلٌة• . المحلٌة االقتصادٌة التنافسٌةتعزٌز • 
 .سٌاسة قطاعٌة إعداد• . تعزٌز صوت القطاع الخاص• 
 :الكوارث  وإدارة الحضريةتقديم الخدمات  

كما ستعنى اإلستراتٌجٌة . إضافة إلى الخدمات الثقافٌة والتعلٌمٌة والحدائق. أفضل وبشكل متكاملتقدٌم بنٌة تحتٌة  إلىهناك حاجة 
 .واجهة الكوارث المحتملة فً مدٌنة حلببتحضٌر خطة لم

 : الحضريةالبيئة 
 حد سواء إضافة للتلوث البصري والضجٌج على( النفاٌات الصلبة والسائلة, الهواء, الماء)حلب بالقلق من تلوث بٌئتها  مدٌنة تشعر 

نا ٌوجد الكثٌر من النقاط التً تحتاج إلى وه .وتشوٌه واجهات األبنٌة ببضافات دائمة أو مؤقتة مما ٌؤثر على جمالٌة المدٌنة أٌضاً 
  .تدخالت مختلفة على المدى القصٌر والمتوسط والطوٌل

 : المكانية الحضريةالتنمية   
تحضٌر الدراسات التفصٌلٌة كخطوة على طرٌق تنفٌذ المخطط التنظٌمً ل باإلضافة, مخططها التنظٌمً العامبتحدٌث حلب  تقوم مدٌنة 

االقتصادٌة للتنفٌذ على أن تستوفً معاٌٌر الجدوى  إستراتٌجٌة وإعدادتعدٌالت على الخطط الحالٌة  إلدخالالوقت لم ٌفت بعد  إن. العام
 .كما أن التدخل فً تحدٌد الشكل الحضري الفٌزٌائً وتطوٌر مناطق مشاة أحد االهتمامات الحاضرة هنا. والتخطٌطٌة

 :  دينةفي مجلس الم والمالي اإلداريتحديث ال 
:  فً ذلك  ٌتم اعتمادها على المستوى المركزي أٌضاً بما أن، ومن المرجح  اإلصالححددت الدراسات مجموعة واسعة من احتٌاجات 

تحسٌن جمع الموارد •  البشرٌةتحسٌن تنمٌة الموارد • المحلٌة على التخطٌط وتقدٌم الخدمات ؛  الصالحٌاتوزٌادة  الالمركزٌة• 
اإلدارة تحسٌن نوعٌة • . المعلومات إلىتحسٌن جمع البٌانات وتحسٌن وصول الجمهور • . المالٌة اإلدارةتحسٌن • . المٌزانٌات وإعداد

.  والحكم الحضرٌٌن
 

 


