
يحًىد سيضبٌ. و
انًذَش انًسبعذ فٍ ثشَبيج انتًُُخ انعًشاَُخ فٍ حهت

 gtz نشئوٌ استشاتُجُخ تًُُخ انًذَُخ 
2010أَبس  2حهت 



اإلوسان

التىمية 
االجتماعية

التىمية 
االقتصادية

التىمية 
المكاوية

.اِخشٍَ يخططبدستكىٌ جضء يٍ  ....  خطخارا نى َكٍ نذَك 

.هى كم يب تختبس انحكىيخ انقُبو ثه أو عذو انقُبو ثه: انسُبسخ انعبيخ



القطاع العام

انتحذَبد

اجتًبعُخ

ثقبفُخ

عًشاَُخاقتصبدَخ

ثُئُخ

ذىاصٌ األدواس في اإلداسج انؼًشاَيح



ػًهيح انرخطيط في يجهس يذيُح حهة
تاإلػرًاد ػهً انخثشاخ انًكرسثح في يششوع ئحياء حهة انمذيًح

يصفىفح انرخطيط األونً

2007-2003يجهس انًذيُح   

يصفىفح انرخطيط انثاَيح

2011-2007يجهس انًذيُح    يى
مي

ذ

انذوسح االَتخبثُخ  –سُىاد  4–انتخطُط قصُش انًذي 

2025استشاتُجُخ تطىَش يذَُخ حهت حتً 

2007



سئُس يجهس يذَُخ 

حهت

اداسح انذوائش 

انخذيُخ

انحكىيٍ -اإلطبس االستشبسٌ  :ثهذَخ يذَُخ حهت



ئٌ ئسرشاذيجيح ذطىيش يذيُح حهة هى يخطط ػًم نرأييٍ ًَى أكثش ذىاصًَا  

وفك سؤيح جًاػيح ايجاتيح، يرى ذحميك اسرذايح هزا انًخطط يٍ خالل  

.انًشاسكح انسكاَيح نرحسيٍ َىػيح انحياج 

انًجرًغيٍ أجم  انًجرًغتىاسطح  انًجرًغَسؼً نرحسيٍ 



كيف َؼًم



انهجُخ انقُبدَخ

انىحذح انتقُُخ وانتُسُق

انجُئخ انعًشاَُخ تؤيٍُ انخذيبد
تطىَش اإلقتصبد 

انًحهٍ
انتطىَش انعًشاٍَ  

انًكبٍَ
انتحذَث انًبنٍ  

واإلدساٌ

انجُُخ انًئسسبتُخ إلستشاتُجُخ يذَُخ حهت

شجكخ انًىاسدشجكخ انًىاسد         شجكخ انًىاسد

ًم
نع

 ا
د

عب
ًى

ج
ي

األطفبل وانُبفعٍُ انسكٍ انعشىائٍ



اإلَشبء

11 - 2008

انتقُُى

03- 2010

يشحهخ اعذاد  
انشإَخ  
انًشتشكخ

04 - 2010

انخُبساد  
اإلستشاتُجُخ

06- 2010

خطط عًم  
وتحذَذ  
استثًبساد

12-2010

تُفُز َشش تكشاس  

 2025  

يح
ج

ذي
شا

سر
إل
 ا
ء
ُا

 ت
م
ح

شا
ي



خ ُ َ ذ ً ن ا ش  َ ى ط ت خ  ُ ج ُ ت ا ش ت س ا

انشكائض األساسيح إلسرشاذيجيح انًذيُح

ٌ
عى

طى
انًت

ٌ
ضش

ح
صذ ان

انًش

جُخ انثقبفُخ
ستشاتُ

إل
ا

صم
انتىا

ك
شجُ

انت



عُبصش  انشإَخ
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يفهىو يركايم

المصذاقية

اإلستراتيجية



يذيُرُا -خاسطح انُشاطاخ 

يشكض األعًبل 

وانًئسسبد انسىسٌ

األيبَخ انسىسَخ 

نهتًُُخ

هبثُتبد–َىَُسف

األوقبف انذَُُخ

جًعُبد أههُخ

جبَكب

انًفىضُخ األوسوثُخ 

يششوع تحذَث –

انجهذَبد

انجبيعخ

تآنف انًذٌ

انًعهذ انعشثٍ إلًَبء انًذٌ

غشف انتجبسح 

وانصُبعخ وانسُبحخ 

انجُك انذونٍ

انىصاساد 
انسىسَخ

يئسسخ اِغب خبٌ

تعبوٌ يذَُخ نًذَُخ

يُظًخ انًذٌ انعشثُخ

انغشفخ انذونُخ انفتُخ

يذَشَخ انتشثُخ

يذَشَخ انثقبفخ
انشئوٌ االجتًبعُخ وانعًم

انًُظًبد انشعجُخ

يبَحٍُ دونٍُُ

انىكبنخ األنًبَُخ  

نهتعبوٌ انتقٍُ



وسشح ػًمانسياحح

غرفة السياحة2009 إأيار

وسشح ػًميذيُح يرُىػح -يذيُح يفرىحح 

القصر البلذي2009أيلىل 



أفكاس أساسيح نهرطىيش اإلجرًاػي نألطفال وانيافؼيٍ 

وسشح ػًم

القصر البلذي2009كاوىن األول 

وسشح ػًمانًذيُح-انثيد-انًذسسح

القصر البلذي2010كاوىن الثاوي 



ة 
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1
+
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ذىليغ اذفالياخ ذؼاوٌ



Skillsتشَايج  نًُاطك انسكٍ غيش انًُظى 
حًهح انرشجيغ ػهً انمشاءج 



ذمُياخ ئداسج وسشاخ انؼًم  ذذسية

القصر البلذي2009شباط 

القصر البلذي2010آرار 

الغرفة الخشبية  2010شباط 



وسشح ػًمسفيش انرشاز

مذرسة الشيباوي في حلب القذيمة2010شباط 



ئطالق كراب     يُاطك انسكٍ انؼشىائي في حهة
وقابة المهىذسيه في حلب2010شباط 





يهشجاٌ حهة انذوني انؼاشش نهرصىيش

ذحيح يٍ حهة ئنً انًذٌ انسىسيح



.انُششج انثمافيح انشهشيح

.األياو انًىسيميح انسىسيح األنًاَيح



غبصٌ عُتبة فٍ تشكُب

فٍ انجشاصَم جبَُشو دٌ سَى



ويارا يؼُي ايرالن ئسرشاذيجيح  ذًُيح يحهيح ؟  

ػانًيًا, وطُيًا, ذحسيٍ آنيح انرفاوض وانحىاس يحهيًا

انًهكيح انًحهيح وليادج ػًهيح انرًُيح يحهيًا

حهىل يحهيح َاتؼح يٍ انًذيُح

ذُسيك جهىد كافح انمطاػاخ وجزب االسرثًاساخ

انؼًم انجًاػي ودػى انثشايج انًرؼذدج انىجىِ 

ذثثيد ثمافح اسرثًاسيح حيىيح يثُيح ػهً انًشاسكح



انرفكيش تؼُايح

.صيغ ذؼالذيح طىيهح األيذ

.انشتط ػهً انًسرىي انىطُي

.ذحىيم انًثادساخ ئنً تشايج

.االسرذايح اإلداسيح وانًانيح وانششكاء

.ذؼضيض اناليشكضيح ػهً يسرىي انًذيُح

.وانًىاطُيٍ يؼًا انًسإونيٍحذوز ذحىل ثمافي حميمي في دوس 





يذيُرُا

صىتُب فٍ يستقجم انًكبٌ انزٌ َعُش فُه
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