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لتحقٌق نمو أكثر توازناً , تعرف إستراتٌجٌة تنمٌة المدٌنة على أنها خطط عمل مشتركة بٌن كافة الشركاء فً المدٌنة
كما تساعد المدن على تطوٌر . وفق رؤٌة جماعٌة اٌجابٌة تهدف إلى تحسٌن مستوى الحٌاة للمواطنٌن فً المدٌنة

 تتجاوز المدن ستراتٌجٌةبهذه اإل. خطط اإلدارة العمرانٌة فٌها بإضافة فكر استراتٌجً إلٌها ورؤٌة طوٌلة األمد 
 سنة مثالً؛ كما 30 أو 20 أو 10النظر المحدود للتخطٌط القصٌر األمد ؛ فٌغدو فً اإلمكان التخطٌط لمستقبلهم بعد 

 .ٌُمسً فً المقدور معرفة الخطوات الالزمة لتحقٌق ذالك المستقبل
كأول إستراتٌجٌة لتنمٌة مدٌنة فً سورٌا  (مدٌنتنا)أطلق مجلس مدٌنة حلب العمل فً إستراتٌجٌة تنمٌة مدٌنة حلب 

بعد سلسلة من ورشات العمل التحضٌرٌة مع الشركاء فً مدٌنة حلب وبتموٌل من  , 2008وذلك فً بداٌات أٌلول 
 واجهت  حلب وال تزال نمو وقد.  وهٌئة تحالف المدن gtzمجلس مدٌنة حلب و الوكالة األلمانٌة للتعاون التقنً 

ٌُِن . فالهجرة إلى المدٌنة تراكبت مع زٌادة السكان فنجم عن ذلك نسبة تزاٌد كبٌرة فً القاطنٌن. سكانً كبٌر ُتَب
 ملٌوناً 1.2؛ وهذا سٌضٌف %2.7التقدٌرات أن الزٌادة السنوٌة، على مدى العشر سنوات القادمة، ستكون بحدود 

ٌُمسً المجموع بمرتبة 2.4من الناس إلى تعداد سكان حلب الحالً  إن هذه الزٌادة السكانٌة .  ملٌون3.6 ملٌون، ف
فً البنٌة التحتٌة، االقتصاد، وفً الحٌاة االجتماعٌة، وفً بٌئة : المتوقعة أكبر تحٍد ٌواجه حلب على أصعدة متعددة

% 50والتركٌبة السكانٌة , منه تحت سن العشرٌن% 50وإذا ما نظرنا إلى المجتمع الفتً فً حلب . العٌش بإجمال
من الذكور مما ٌتطلب التخطٌط بعناٌة مع األطفال والشباب والعمل على تطوٌر قدرات اإلناث % 50من اإلناث و

فً المدٌنة بعناٌة آخذٌن بعٌن االعتبار المساواة بٌن الجنسٌن والقدرة على الوصول إلى كافة الخدمات األساسٌة 
 . والحقوق بشكل عادل

تتمتع حلب بإمكانٌات .الديناميكية: تعتمد حلب فً عملها على نقاط أساسٌة تمثل جزء من القوى الكامنة لهذه المدٌنة
 .حضارٌة وثقافٌة ٌجعلها تستقطب المفكرٌن، والشركات والجامعات والمصارف والصناعات

إن حلب قطعت شوطا ًبالتعاون مع المجتمعات الدولٌة فً مجال اإلدارة . فرص لتشاطر المعرفة والخبرةكما تمتلك 
إن شبكة الصالت التً بنتها حلب منبع َقٌٍم تستسقً منه حلب . العمرانٌة، فالمدٌنة تعً قٌمة التعلم من خبرة اآلخرٌن

 .خبرة المدن األخرى فً اغتنام فرص مماثلة لفرصها وتحدٌات مشابهة لما ٌواجهها
االرتقاء فً , تحسٌن البنٌة العمرانٌة  ,تنمٌة االقتصاد المحلً:  وفق ماٌلً. تتناول مدٌنتنا سبعة مجاالت عمل معاً 

, مدٌنة صدٌقة لألطفال والٌافعٌن, تحسٌن البٌئة العمرانٌة, تحسٌن الخدمات العمرانٌة, مناطق السكن غٌر المنظم
 مدٌنة حلب عبر تنمٌةٌجري العمل لوضع منهجٌة كما .تحدٌث إدارة مجلس المدٌنة وتقوٌة وزٌادة موارده المالٌة

إعداد الرؤية  .2009؛ تشرٌن األول عام التقويم .2008؛ تشرٌن الثانً عام التأسيس  :ست مراحل وهً
؛ تحديد المشاريع الرئيسة .2010؛ حزٌران عام  تحديد الخيارات اإلستراتيجية .2010؛ نٌسان عام الجماعية

 .2025 حتى التنفيذ؛ .2010كانون األول عام  
والعمل على والدة تفكٌر جدٌد . ونجتمع الٌوم فً بداٌات المرحلة الثالثة لإلستراتٌجٌة لوضع رؤٌة المدٌنة لمستقبلها

لتحقٌق هدفنا فً تحسٌن , وٌجذب رأس المال وٌنسق استثماره, ٌرصد الموارد بأسلوب استراتٌجً. بمستقبل المدٌنة
 .مستوى حٌاة المواطنٌن وازدهار مدٌنة حلب


