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 مدينة حلب يرون ويافعين لمعرفة كيف أطفالعمل بمشاركة حلب تستضيف ورشات 

 "حلب في عيونهم" 

ٌمثلون مختلف الشرائح االجتماعٌة " حلب"طفل وٌافع من مدٌنة / 100/ بمشاركة ما ٌقارب 

عمل فعالٌات ورشات  3/9/2009-2والخمٌس  األربعاء، انطلقت ٌومً "حلب"ضمن مدٌنة 

وذلك كجزء من برنامج أكبر وأشمل هو " حلب فً عٌونهم"األطفال والٌافعٌن تحت عنوان 

 ,المرصد الحضريمن خالل مجلس مدٌنة حلب  والذي ٌقوم به" نحو حلب مدٌنة صدٌقة للطفل"

وبمتابعة وإشرافعضو مكتب التنفٌذي لقطاع الثقافة والسٌاحة ولجنة الثقافة " مدٌنتنا"مشروع 

ٌمثلون جهات وجمعٌات الذٌن إضافة إلى عدد من المتطوعٌن  لس مدٌنة حلباآلثار فً مج

بإدارة مجلس مدٌنة  "حلب"أهلٌة ومنظمات تعمل فً عدد من المجاالت المختلفة ضمن مدٌنة 

 .حلب

وتقوم هذه الورشات على التعاطً مع هؤالء األطفال والٌافعٌن واستكشاف الرؤٌة التً ٌنظرون 

" حلب"مدٌنة  ٌرون أنه قد ٌجعل منمحاولة استشفاف ما ، مع "حلب" إلى مدٌنة من خاللها

وذلك من خالل مجموعة من " مدٌنة صدٌقة للطفل"أجمل وأفضل بالنسبة لهم وبالتالً تصبح 

الورشة التدرٌبٌة التً أقٌمت على هامش  عبرتم تدرٌبهم على هذا المفهوم الذٌن المتطوعٌن 

أوائل شهر تموز  فً أقامه مجلس مدٌنة حلبالشباب الذي المؤتمر الدولً الخامس للطفولة و

 .الماضً فً فندق شٌراتون حلب

 

 ليس مشروع إنما منهج عمل وإستراتيجية

هو منهج عمل " أن هذا الموضوع " حلب"رئٌس مجلس مدٌنة " معن الشبلً"ٌقول الدكتور 

 :ف قائاليحٌث ٌض "ولٌس مشروعا وإستراتٌجٌة مستقبلٌة

بضرورة  خالل الفترة الماضٌة خصوصا بعد توجٌهات السٌد الرئٌس" حلب"مدٌنة توسع دور »

عدد من األنشطة منها الثقافٌة والفنٌة إقامة لٌشمل  إٌالء الجانب الثقافً اهتماماً أكبر

جاءت هذه الورشات امتدادا لما تم البدء به فً المؤتمر الذي استضافته مدٌنة . واالجتماعٌة

طروحات أدت ألن أفٌه من مناقشات و خالل ما طرحبرز بوضوح من الذي  األمر "حلب"

 .«فٌه باعتراف المشاركٌن أقٌم حتى اآلن ٌعتبر أمٌز مؤتمر

مٌة قوم بتنفٌذ إستراتٌجٌة تنالقطر الذي ي مجالس لائأومن كان " حلب"تابع بأن مجلس مدٌنة وي

إضافة إلى مناطق المخالفات لٌصبح مشروعا  ،ي تتألف من خمس مناطق تركٌزالمدٌنة والت

ٌعتمد على مبدأ التشاركٌة بٌن كافة الجهات  "مدٌنتنا"مؤلفا من ست مناطق تم تسمٌته مشروع 

 :وٌتابع قائال ،المعنٌة والمهتمة من أفراد ومنظمات



" حلب"المدٌنة باألطفال والشباب الموجودٌن فً مدٌنة مجلس ضمن هذا الدور ٌأتً اهتمام »

وهذه الورشات ستجعلنا نرى وجهة نظر . مدٌنة صدٌقة للطفل" حلب"جعل يوهو ضمن اتجاه 

أطفال نحاول ضم رؤى وس تكون، أن ٌحبوناألطفال ورؤٌتهم حول هذه المدٌنة مستقبال وكٌف 

 .«المستقبلٌة استراتٌجٌات المدٌنة وٌافعً هذه الورشات فً

المعهد "مشروع كبٌر بالتعاون مع بدأت حالٌا بمجلس المدٌنة مستمرة حٌث وٌتابع بأن مشارٌع 

ضمن  والشبابلالهتمام بشرٌحة األطفال  "فالٌونٌس"و "البنك الدولً"و "إلنماء المدن العربً

إلى عدد من األنشطة األخرى  ةالمدٌنة إضافحٌٌن من أحٌاء مشروع الحد من الفقر الحضري ل

تغٌٌر السلوك والثقافة والعادة محاولة وللمستقبل شرٌحة األطفال  إعدادإلى ٌهدف  ن إطارمض

 .تجاه المدٌنة والمرافق العامة أفضل صبحوالطبع لدى المواطن لً

ومسؤول قطاع الثقافة " حلب"عضو المكتب التنفٌذي لمجلس مدٌنة " أحمد فتوح"أما السٌد 

مبادرات واالنشطة هذا العام بعدد من الفٌقول بأن مجلس المدٌنة قام خالل  والسٌاحة واآلثار

بواقعه  التً تخص االطفال والشباب اٌماناً منه بأهمٌة دورهم فً بناء المجتمع المحلً والرتقاء

الثقافً واالجتماعً وضمن هذا السٌاق فقد تم توقٌع مذكرة تعاون بٌن مجلس مدٌنة حلب وكل 

دد من األنشطة حٌث تشمل المذكرة القٌام بع, ومشروع شباب" أطفال سورٌا"من مشروع مسار 

جٌل ممٌز فً المستقبل من خالل االعتماد على رفع قدرات الطفل وبناء والفعالٌات من شأنها 

اد على النفس والشعور بالمسؤولٌة واكتشاف مواهب تمتعلٌم االطفال االع التعلٌم غٌر النظامً

 ..الطفل وتنمٌتها 

جمعٌة الورود "االجتماعٌة والعمل كذلك هناك اتفاقٌة مجلس مجلس مدٌنة حلب مع الشؤون 

حٌث تم بموجبها فتح مركز خاص بمعالجة االطفال المصابٌن بالشلل الدماغً بدعم " الصغٌرة

 .مباشر من مجلس المدٌنة وتقدٌم مقر خاص للمعالجة فً منطقة قاضً عسكر

ي منطقة وٌتم حالٌاً االهتمام بمركز تنمٌة الطفل المزمع إقامته ضمن حدٌقة المشتل الزراع

برامجه التوعوٌة والتثقٌفٌة بالشٌخ مقصود حٌث ٌتم العمل لبناء مركز ممٌز ومتمٌز  –المٌدان 

وال ننسى أن مجلس مدٌنة حلب قد رسخ ضرورة االحتفال . هملألطفال وبطرٌقة محببة وجاذبة ل

كشرٌك هام حزٌران من كل عام إقراراً وإٌماناً بحقوق الطفل وأهمٌته  25سنوٌاً بعٌد الطفل فً 

 .بتحسٌن واقع المجتمع المحلً من كل النواحً الخدمٌة والبٌئٌة والثقافٌة فً المستقبل

 وعن الورشة الحالٌة تابع بقوله

أن أهم ما ٌمٌز هذه الورشات هو روح التشاركٌة بٌن أفراد ممٌزون متطوعون ذوي خبرات  »

العمل التشاركً للنهوض بالمجتمع وبٌن مجلس مدٌنة حلب الذي ٌؤمن بأهمٌة فً هذا المجال 

 «المحلً نحو األفضل

 ستراتيجية المدينة المستقبليةإ وضع تطلعات هؤالء اليافعين ضمن

إستراتٌجٌة التنمٌة فً مدٌنة حلب "مدٌر " محمود رمضان"ٌقول السٌد " مدٌنتنا"من مشروع 

ٌا واقتصادٌا وبٌئٌا الهدف من المشروع تطوٌر المدٌنة ثقافٌا واجتماع أن" 2025حتى العام 

إضافة إلى وضع تصور لمستقبل المدٌنة وذلك عبر رؤٌة إٌجابٌة مشتركة بٌن كل الشركاء فً 



ما ٌؤدي إلى عملٌة جذب االستثمارات وتنمٌة روح المسؤولٌة والعمل فً ماإلدارة العمرانٌة 

 :ما ٌجعل المدٌنة مكانا أفضل، وٌضٌف بالقولمالشأن العام 

هذه الورشات بمعرفة تطلعات وآراء األطفال والٌافعٌن التً سوف تترجم سنقوم من خالل »

وتوضع ضمن البرامج التً نقوم بها حالٌا ومستقبال وفً شتى المجاالت التً ٌقوم بها المشروع 

 .«ما ٌصب فً تحسٌن صورة المدٌنة ونوعٌة حٌاة مواطنٌها

والذي تقول عنه اآلنسة حلب  لمدٌنةالمرصد الحضري  وإشرافوقد تمت الورشات برعاٌة 

 :المرصد ةمدٌر "غادة الرفاعً"

ودورنا فً تطورات المدٌنة على عدة مستوٌات إن الهدف من المرصد هو القٌام بعملٌة رصد ل»

المشروع هو معرفة وجهة نظر األطفال فً المدٌنة وما ٌحبونه وٌكرهونه حتى نستطٌع أن 

تبعها لنرى هذه ٌمكنن ت مؤشراتضع ووها نعكس هذه الرؤٌة على واقع المدٌنة لتطوٌر

 .«التعدٌالت وأٌن ٌمكن أن تكون والمستقبل الخاص بها

الورشة تحلٌل وتفرٌغ آراء االطفال لصٌاغة مسودة وتختم بأنه سٌتم خالل الفترة التً تلً 

من  األخرىتعاون مع عدد من الجهات إلى إمكانٌة ال، إضافة مقترحات تقدم إلى مجلس المدٌنة

المستقبلٌة القادمة فً مدٌنة لمشارٌع على اتنعكس قد عامة  إستراتٌجٌة العمل على اقتراح أجل

 ."حلب"

المسؤول " أحمد بٌطار"ٌقول السٌد , وعن مجموعة المتطوعٌن التً تعمل فً المشروع

 : اإلعالمً فً المجموعة

اجتمعنا . فٌةلثقانحن مجموعة من المتطوعٌن من مختلف األعمار والشرائح االجتماعٌة وا»

ضمن الدورة التدرٌبٌة التً اقٌمت على هامش المؤتمر الدولً الخامس للشباب والطفولة حول 

ن نواة فرٌق ٌعمل إنطالقا من إٌمانه بحق الطفل فً أن لنكوّو ال طفمفهوم المدن الصدٌقة لأل

ل مدٌنة عملنا هنا كلنا هو تطوعً بالكامل حٌث الغاٌة هً جع. ٌعٌش فً مدٌنة صدٌقة له

ٌجد بإمكانه  من والدعوة مفتوحة لكل, من أوائل المدن العربٌة التً تتبنى هذا المفهوم "حلب"

 .«تقدٌم العون والمساعدة والفائدة لنا

" تموز"والجدٌر بالذكر أن بداٌة التحضٌر للورشات تمت مع نهاٌة المؤتمر فً أوائل شهر 

ماعاتها على مدار عمل المجموعة واجت الماضً لتصل إلى هذا التارٌخ الذي ٌمثل خالصة

 .الفترة الماضٌة
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