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بعــد عمليــة درع الفــرات فــي عــام 2016 خضعــت منطقة ريف حلب الشــمالي 
لنمــوذج إداري يعتبــر ذو طبيعــة مســتجدة فــي المســار الحوكمــي لمناطــق 
ســيطرة المعارضــة عمــا كان ســابقا والمتمثــل بوجــود بنــى محليــة)1) تعمــل 
تحــت رعايــة  فاعــل خارجــي مباشــر وهــو مــا تســعى هــذه الورقــة لتوصيفــه 
معتمــدة دراســة مؤسســتي الشــرطة العســكرية فــي عفريــن والمجلــس 
المحلــي فــي إعــزاز كنمــاذج بحثيــة مــع إمكانية تعميــم النتائج المســتخلصة 

منهــم نســبيا علــى باقــي البنــى المماثلــة.

وتلعــب البنــى الحوكميــة فــي المنطقــة أداور تأثيــر مختلفة ترتبــط بمجاالت 
اختصــاص متعــددة يمكــن تقســيمها وفــق مــا يلي :

)1)    يقصد بالبنى الحوكمية في هذه الورقة المؤسسات التي تم إنشائها أو إعادة هيكلتها 
والمسؤولة عن إدارة الملفات األساسية ) الخدمات – التنظيم – العسكرية واألمني – القضائي – 

االقتصاد( 



Page4

الواقع الحوكمي للبنى المحلية 

NMA Center For Contemporary Research - Studies

وبهــدف الوقــوف علــى الواقــع الحوكمــي للبنــى المحليــة ســيتم اعتمــاد 
القيــاس وفــق مؤشــرات الحوكمــة  التاليــة:

أواًل: البنيان المؤسسي 
ــن  ــق م ــن المناط ــد م ــروج العدي ــة خ ــام 2012 ونتيج ــد ع ــورية بع ــهدت س ش
ســيطرة النظــام إنشــاء العديــد مــن الهيــاكل الحوكميــة البديلــة والتــي امتازت 
بالمجمــل بعــدم الثبــات البنيــوي نتيجــة جملــة مــن العوامــل السياســية 
والماليــة والبشــرية والعســكرية، ولكــن يمكــن مالحظــة نــوع مــن الثبــات 
ــا  ــتطاعت تركي ــد اس ــا فق ــة حالي ــة المحلي ــى الحوكمي ــخ للبن ــوي وترس البني
ــتوى  ــى المس ــواء عل ــة س ــى الحوكمي ــت البن ــاذ تثبي ــة اإلنق ــى حكوم وحت

ــاتية. ــام بنــى مؤسس ــا أم ــي بتن ــادي وبالتال الســلطوي أو البشــري او الم
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ثانيا: الفعالية والكفاءة 
ــاءة،  ــة والكف ــتوى الفعالي ــي مس ــة ف ــادة ملحوظ ــى زي ــذه البن ــهدت ه ش
ويمكــن االســتدالل علــى ذلــك  مــن خــالل الزيــادة الكميــة والنوعيــة فــي 
المجلــس  المؤسســات، فعلــى مســتوى  التــي تقدمهــا هــذه  الخدمــات 
المحلــي تشــمل الخدمــات األساســية المقدمــة إلــى المدنييــن فــي مناطــق 
أبــراج  ومــّد  األفــران،  وتشــغيل  الميــاه،  شــبكات  صيانــة  الســوري  الشــمال 
الرئيســية  المــدن  فــي  المشــافي  ترميــم  وكذلــك  واإلنترنــت،  االتصــاالت 
ــجل  ــات  الس ــى خدم ــة إل ــة،)1) باإلضاف ــزة الالزم ــدات واألجه ــا بالمع وتجهيزه
العقــاري والســجل المدنــي والمواصــالت وغــرف الصناعــة والتجــارة، وتنظيــم 
عمــل المنظمــات والجمعيــات والقطــاع الخــاص. )2)  ويمكــن مالحظــة أن هــذه 
الخدمــات انتقلــت مــن فكــرة االســتجابة اإلنســانية الطارئــة باتجــاه المشــاريع 
األكثــر ديمومــة والمولــدة للتعافــي المبكــر وحتــى إعــادة االعمــار بمراحلــه 
ــن المــدن الســكنية  ــل الطرقــات مــا بي ــم العمــل علــى تأهي المبكــرة، فقــد ت
الرئيســية مثــل الطريــق الواصــل مــا بيــن أكبــر تجمعيــن ســكنيين فــي منطقــة 
درع الفــرات وهمــا مدنيــة إعــزاز ومدينــة البــاب والــذي اختصــر المســافة بيــن 
المدينتيــن قبــل التأهيــل مــن 3 ســاعات إلــى ســاعة ونصــف كمــا تــم العمــل 

علــى  تجهيــز أســواق هــال ومــدن 
حرفيــة بهــدف نقــل هــذه المهن 
مــن داخــل المــدن لخارجهــا، وتــم 
فــي  صناعيــة  مــدن  افتتــاح 
تشــجيع  إلــى  تهــدف  خطــوة 
وتأميــن  المحليــة،  الصناعــات 
الشــمال  فــي  العمــل  فــرص 

)1)    خير اهلل الحلو، "التدخل التركي في شمال سوريا: استراتيجية واحدة وسياسات متباينة"، زمن الحرب 
وما بعد الصرع في سورية، 21-12-2020، ص12

)2)    مراد عبد الجليل،" مجالس شمالي حلب.. أدوار إدارية يحكمها الظرف السياسي والعسكري" 
 359988/https://www.enabbaladi.net/archives ، 2020/02/02
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ــة  ــاء منطق ــدء بإنش ــزاز الب ــي اع ــي ف ــس المحل ــن المجل ــث أعل ــوري، حي الس
صناعيــة شــرقي المدينــة، علــى مســاحة تقــدر بـــ85 ألــف متــر مربــع، ُقســمت 
ــى  ــم.)1)، وعل ــكل منظ ــع بش ــات والمصان ــاء الورش ــزة إلنش ــر جاه ــى محاض إل
ــمل  ــرة لتش ــا الدائ ــي تقدمه ــات الت ــم الخدم ــع حج ــوس توس ــتوى النف مس
اصــدار دفتــر عائلــة للمقيميــن فــي المدينــة،)2) باإلضافــة إلــى عمليــة اإلحصاء 
الشــاملة لســكان المنطقــة،)3) وعلــى مســتوى الشــرطة العســكرية شــهدت 
ــا التــي باتــت تتابعهــا فــي مقابــل  الفــروع تزايدًاملحوظــا فــي عــدد القضاي
أجهــزة أخــرى مثــل المكاتــب األمنيــة للفصائــل فعلــى ســبيل المثــال الشــرطة 

العســكرية فــي عفريــن قامــت بمتابعــة 3000 قضيــة فــي عــام 2021.)4) 

وقــد رصــد مركــز نمــا لألبحــاث المعاصــرة نشــاط المجلــس المحلــي فــي أعــزاز 
ــى  ــخ )01-06-2022 وحت ــن تاري ــنة أي بي ــن الس ــث م ــع الثال ــالل الرب ــا خ وريفه
07-09-2022( كمؤشــر أولــي)5) لإلطــالع علــى حركــة النشــاطات التــي يقــوم 
بهــا  المجلــس والمجــاالت التــي يعمــل بهــا حيــث قــام المجلــس المحلــي 
بأعمــال تتعلــق بإنشــاء وترميــم البنيــة التحتيــة الحضريــة والريفيــة عبــر مكتبه 
ــن دوار  ــل م ــق الواص ــد الطري ــا تعبي ــرق منه ــدة ط ــد ع ــام بتعبي ــي فق الخدم
طريــق الحريــر الــى دوار غصــن الزيتــون وســط المدينــة وتعبيــد الطريــق الواصــل 
بيــن مدينــة أعــزاز وقريــة جــارز والطريــق الجانبــي لــدوار الثــورة وســط المدينــة 
ــر بــاب الســالمة إلــى مدينــة أعــزاز وإنهــاء  وتعبيــد الطريــق الواصــل مــن معب
مشــروع تعبيــد الطريــق الواصــل بيــن مدينــة أعــزاز وقريــة أطمــة والعمــل 
ــة  ــق دوار القلع ــالل طري ــن خ ــة م ــن المدين ــرقي م ــق الش ــل المحل ــى وص عل

https:// 2021-7-18 1)    وليد عثمان “محلي اعزاز” يبدأ بإنشاء منطقة صناعية لتحريك اقتصاد المدينة(
 ixzz7faeFBXDn#493468/www.enabbaladi.net/archives

2u.//:https ،2021-10-17"،2)    ريف حلب.. بطاقات عائلية موحدة في مواجهة أزمة الوثائق الرسمية(
 pw/zQ6Q3

)3)    حسين الخطيب، مشروع إلحصاء السّكان في ريف حلب.. خطوات أولية في تنظيم المنطقة، 6-16-
 2yVUd/2u.pw//:https ،2022

)4)    مقابلة أجراها الباحث مع قائد الشرطة العسكرية في عفرين بتاريخ 2022-9-4

)5)    يعتبر الرصد خالل الفترة المشار إليها مؤشر أولي إلظهار حركة النشاط ومجاالت االهتمام ضمن 
المجلس وال يعكس بالضرورة جميع المشاريع الفعلية ألنها مرتبطة بفترات زمنية سابقة.
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ــن، وقــد أنجــزت بعــض هــذه المشــاريع بالتعــاون مــه  ــة كفركلبي ــق قري بطري
.SARD(1( ــل منظمــة بعــض المنظمــات مث

  كمــا قــام بأعمــال ترميــم المــدارس وإنشــاء مدرســة جديــدة وإنشــاء حديقــة 
ــة  ــاء مدرس ــام بإنش ــك ق ــى ذل ــة إل ــة إضاف ــن المدين ــرقي م ــي الش فــي الح
شــرعية وقــام بترميــم مدرســة عثمــان بــن عفــان عبــر منظمــة ســبع ســنابل، 
ــق  ــدة مناط ــي ع ــي ف ــرف صح ــد الص ــددة بم ــرة المح ــالل الفت ــام خ ــا ق كم
بإجمالــي طــول 510 م خدمــت عــدة مناطــق منهــا مركــز غســيل الكلــى فــي 
وســط المدينــة. كمــا قــام المجلــس المحلــي بعمليــة توزيــع المعونــات 
لألرامــل واأليتــام بالشــراكة مــع منظمــة IHH، ومنظمــة وفــاق، ومنظمــة 

ــة األمــة. ــال حــدود، وجمعي رحمــة ب

)1)    يقوم المجلس المحلي بتمويل أغلب أنشطة مشاريع البنى التحتية من خالل الرصيد المالي 
الخاص بالمجلس في بنك زراعات والتي تكون أبرز إيرادات هذا الصندوق هي حصة المجلس من اإليرادات 

المتحصلة من معبر باب السالمة وااليرادات من غرفة التجارة، اما بما يتعلق بالمصاريف التشغيلية 
للمجلس المحلي فعادة ما يتم تغطيتها من إيرادات السجل المدني والعقاري ومديرية الزراعة وغيرها...
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ويــزداد اهتمــام المجلــس المحلــي بالبنيــة التحتيــة داخــل المدينــة ومحيطهــا، 
الســتيعاب الضغــط الســكاني المتزايــد ويعتبر تحســن مســتوى البنيــة التحتية 

عامــل مســاهم فــي تهيئــة الظــروف األساســية لجذب الفــرص االســتثمارية.

يتعــاون المجلــس المحلــي فــي مدينــة أعــزاز مــع بعــض النقابــات لتنظــم 
ــك،  ــع ذل ــم.)1) وم ــن وغيره ــة والصرافي ــاغ، والصيادل ــل الصي ــن مث ــض المه بع
هنــاك ضعــف واضــح فــي العمــل علــى إصــدار اللوائــح التنظيميــة والقــرارات 
اإلداريــة لحمايــة العمــل المهنــي والتحفيــز التجــاري واالســتثماري المســاعدة 
علــى تنظيــم عمــل القطــاع الخــاص فــي المدينــة وريفهــا وبمــا يفســح 
المجــال القتنــاص فرصــة االســتثناءات األمريكيــة مــن العقوبــات التــي شــملت 

ــون قيصــر. المنطقــة مــن اســتهداف قان

 ويبقــى دور المجلــس المحلــي فــي تنظيــم القطاعــات االقتصاديــة محــدودًا، 
وال ُيعلــم إلــى اآلن بوجــود سياســة ســماح أو منــع إلدارة المعابــر الحدوديــة 
مــع تركيــا والقريبــة مــن المدينــة كمعبــر بــاب الســالمة بهــدف حمايــة اإلنتــاج 
ــة فــي  ــات المهني ــن، ويمكــن للنقاب ــن المحليي ــي بمــا يحفــظ المنتجي المحل
حــال تطــورت بنيتهــا أن تكــون حامــل رئيســي فــي تطويــر سياســات اقتصاديــة 
مفيــدة فــي هــذا الســياق تنعكــس إيجابــا علــى الحيــاة االقتصاديــة للســكان.

)1)    هذه العالقة الجيدة ال تنطبق على جميع النقابات كنقابة المعلمين مثال
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ويســعى المجلــس المحلــي لضبــط العمليــات العمرانيــة فــي المدينــة، خاصــة 
أن الســنين الماضيــة شــهدت تعديــًا مــن قبــل المواطنيــن علــى المخطــط 
التنظيمــي للمدينــة  ويوضــح االهتمــام مــن قبــل  المجلــس المحلــي بضبــط 
ــع  ــى الوض ــة عل ــر للمحافظ ــذا األم ــة ه ــدى أولوي ــا م ــات ومتابعته المخالف
التنظيمــي للمدينــة  وإصــالح المشــهد العمرانــي بشــكل عــام فــي المدينــة.

ولكــن مــا زالــت هــذه الفعاليــة يشــوبها نوع مــن التفكيــر بمنطــق إدارة األزمة 
والتعامــل مــع التطــورات بعيــدًا عــن التخطيــط االســتراتيجي، لذلــك نجــد غيــاب 
وجــود خطــة اســتراتيجية لــدى المجالــس المحليــة فعلــى ســبيل المثــال تتكــرر 
المشــاريع المنفــذة فــي نفــس المنطقــة مثــل عمليــات تجميــل الــدوارات في 

المــدن حيــث يلحــظ عــدم وجــود تخطيــط طويــل المدى. 

لعمليــات  الداخليــة   اإلدارة  علــى مســتوى  ملحــوظ  تحســن  يوجــد  كمــا 
اســتقطاب المــوارد البشــرية مــن خــالل المســابقات وعمليــات االنتســاب، وهــو 
مــا ســاعد علــى زيــادة الــوالء للمؤسســة علــى حســاب الــوالءات الســابقة في 
خلفيــة المنتســب، ويظهــر هــذا األمــر بشــكل واضــح فــي مؤسســة الشــرطة 
العســكرية حيــث بنيــت هــذه المؤسســة وفق نظــام الجوتــا من قبــل الفصائل، 
حيــث قــدم كل فصيــل عســكري مجموعــة مــن عناصــره تــراوح حجــم هــذه 
المجموعــات مــن 100 إلــى 300 عنصــر  وبالتالــي تحولــت مؤسســة الشــرطة 
الالحقــة ســاعدت  التطــورات  الفصائليــة، ولكــن  للحالــة  لمــرأة  العســكرية 
مؤسســة الشــرطة العســكرية علــى تجــاوز هــذه المعضلــة مــن خــالل اعتمــاد 
االنتســاب كمدخــل فــي اســتقطاب الكــوادر البشــرية الجديــدة، مــع مالحظــة 
أن أغلــب أفــراد الكتــل الرئيســية المشــكلة للشــرطة العســكرية عــادوا باتجــاه 
فصائلهــم ولــم يفضلــوا البقــاء فــي الشــرطة العســكرية النخفــاض حجــم 
ــا االقتصاديــة للعمــل فــي الشــرطة العســكرية، وقــد شــملت عمليــات  المزاي
االنتســاب النســاء وهــو مــا كان يعتبــر ســابقا غيــر موجــود قبــل عــام 2017 . )1) 

 2u.pw/XDPCv//:https ،2017-7-21 ،1)    جالل بكور، شرطة جرابلس السورية تفتح باب التطوع للنساء(
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وتعتبــر العوامــل الماديــة هــي عوامــل حاســمة ســاعدت بنــى الحوكمــة 
ــى االســتقطاب البشــري  ــادة قدرتهــا عل ــادة فعاليتهــا وزي ــى زي ــة عل المحلي
حيــث يوجــد نــوع مــن االســتقرار المالــي علــى مســتوى الرواتــب بغــض النظــر 
عــن مــدى مالئمــة هــذه الرواتــب، وتعتمــد المجالــس المحليــة فــي تمويلهــا 

ألنشــطتها علــى المصــادر التاليــة وهــي:  .)1) 

مــع مالحظــة التفــاوت فــي ثبــات هــذه المــوارد حيــث يوجــد نــوع مــن 
الديمومــة علــى مســتوى المــوارد ذات الطبيعيــة الخارجيــة مثــل النســبة 
المخصصــة للمجالــس للمحليــة مــن المعابــر وليســتة المعبــر بالنســبة للتجــار، 
ولكــن علــى مســتوى التحصيــل المحلــي فنســبة الجبايــة تتفاوت مــن مجلس 
إلــى آخــر حيــث يوجــد فــوارق فــي مــدى تحصيــل المجالــس المحليــة لرســوم 
بعــض الخدمــات فمثــال فــي إعــزاز يوجــد ضعــف فــي تحصيــل رســم الميــاه)2) 

بينمــا فــي تركمــان بــارح فنســبة الجبايــة تعتبــر مرتفعــة.)3) 

)1)    ندوة: أثر إدارة المعابر مع تركيا على الواقع االقتصادي للمناطق المحررة، مركز نما لألبحاث 
 2u.pw/FFiVT//:https ،2021-12-22 ،المعاصرة

)2)    مقابلة اجراها الباحث مع المجلس المحلي في اغزاز بتاريخ 2022-9-7

)3)    مقابلة اجراها الباحث مع مدير إحدى المنظمات العاملة في دعم المجالس المحلية بتاريخ 9-5-
2022

(1(

(1(
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ثالثًا سيادة القانون
تعتبــر ســيادة القانــون إحــدى المؤشــرات الرئيســية لوجــود حوكمــة صحيحــة، 
وُيظهــر الواقــع الحوكمــي للبنــى المحليــة نــوع مــن االضطــراب وغيــاب لهــذا 
المؤشــر، حيــث هنــاك غيــاب للغطــاء القانونــي الناظــم والموحــد لعمــل 
الهيــاكل الحوكميــة ويســتعاض عنــه بأنظمــة داخليــة تمتــاز بالمرونــة العاليــة 
ــتكمال  ــة الس ــاكل الحوكمي ــعى الهي ــك تس ــمولية، لذل ــي الش ــص ف ــع نق م
النواقــص مــن خــالل القــرارات والتعميمــات، وبالتالــي ال يوجــد قاعــدة قانونيــة 
واضحــة ومعلومــة يمكــن الركــون لهــا والمحاججــة بهــا وحتــى األنظمــة 
الداخليــة للبنــى الحوكميــة هــي أنظمــة غير منشــورة،  كما ال يوجــد ضمانات 
ــة تضمــن عــدم اإلســاءة فــي اســتخدام الســلطة الممنوحــة  ــة فعلي قانوني
وفــق هــذه األنظمــة، فالســلطة الغيــر مقيــدة هــي مفســدة بذاتهــا، فعلــى 
ســبيل المثــال إن األنظمــة الداخليــة الخاصــة بالمجالــس المحليــة تتعامــل مــع 
المجلــس المحلــي بإعتبــاره وحــدة مســتقلة غيــر مرتبطــة إداريــا أو ســلطويا 
بــأي جســم آخــر وهــي حالــة غيــر موجــودة بــأي دولــة بالعالــم مهمــا تغيــرت 
طبيعــة بنيانهــا التنظيمــي مــن المركــزي وحتــي الفيدرالــي وعليــه بــات 
عــدم التعســف باســتخدام الســلطة فــي البنــى الحوكميــة مرتبــط بطبيعــة 
القائميــن علــى العمــل وليــس بضمانــات قانونيــة وإداريــة واضحــة أو بوجــود 

جهــات رقابيــة فاعلــة.   

مــع مالحظــة بــأن فكــرة وجــود مكتــب قانــوي فــي بعــض البنــى مثــل 
المجالــس المحليــة بــدأت تترســخ بهــدف توفيــر نــوع مــن الغطــاء القانونــي 
للمجلــس المحلــي ومحاولــة مطابقــة أعمــال المجلــس المحلــي مــع النظــام 

ــه.  الداخلــي المعمــول ب

كمــا أن غيــاب وجــود قانــون عام يحــدد عمل البنــى الحوكمية فــي المنطقة 
انعكــس تداخــل اختصاصــات وتعــدد فــي مرجعيــة متابعــة بعــض القضايــا مــن 
عــدد األجســام وعلــى ســبيل المثــال متابعــة بعــض القضايــا األمنية مثــل قضايا 
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اإلرهــاب حيــث أن هــذه المهمــة يطلــع بهــا كل مــن المكاتــب األمنيــة للفصائل 
فــي  التداخــل  الــى  باإلضافــة  المدنيــة،  والشــرطة  العســكرية  والشــرطة 
االختصاصــات فــي المجــال التعليمــي حيــث يحــدث تنــازع بشــكل دائــم حــول 
ــن الحكومــة  ــة مــا بي ــات الشــهادة الثانوي ــم امتحان ــاط بهــا تنظي الجهــة المن
المؤقتــة  ومديريــات التعليــم فــي المجالــس المحليــة،)1) ومــرد هــذا الصــراع 
ــي  ــة الت ــة اإلداري ــن المنظوم ــا بي ــاص م ــى االختص ــراع عل ــه ص ــي صلب ــو ف ه
تطبقهــا الحكومــة المؤقتــة والتــي تحصــر العمليــة التعليمية بــوزارة التربية، 
ومــا بيــن المنظومــة المطبقــة بالمجالــس المحليــة التــي تعطــي المجالــس 

المحليــة صالحيــات إدارة هــذا الملــف.  

)1)    عقيل حسين، ملف التعليم في الشمال يتفاعل وأورينت تواجه رئيس الحكومة المؤقتة، 12-7-
 6UPyD/2u.pw//:https ،2021
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رابعا: المشاركة والعالقة مع اصحاب المصلحة
الفكــرة الرئيســية للحكــم المحلــي تنبــع مــن  القــدرة الموجــودة لــدى 
ــة إدارة  ــم وطريق ــد مصالحه ــم وتحدي ــر حاجياته ــي تقدي ــة ف ــاء المنطق أبن
مناطقهــم تفــوق نظرائهــم مــن غيــر المناطــق وعليــه توجــد البنــى المحليــة 
البنــى تمثــل المصالــح الفعليــة  لهــذا الخصــوص وحتــى ُيضمــن أن هــذه 
لســكان المنطقــة يجــب علــى البنــى التمثيليــة منهــا مثــل المجالــس المحليــة 
أن تكــون منتخبــة بشــكل عــام ومباشــر مــن قبــل ســكان هــذه المنطقــة، 
وقــد شــهدت المجالــس المحليــة فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة العديــد مــن 
التجــارب االنتخابيــة قبــل ســيطرة النظــام أو هيئــة تحريــر الشــام مثــل حرســتا 
ــي  ــي ف ــوذ الترك ــق النف ــا مناط ــارة أم ــن ج ــراقب وعي ــرين وس ــقبا وجس وس
شــمال حلــب فــإن المجالــس المحليــة ُتؤســس علــى مبــدأ التمثيــل الحصصــي 
حيــث تمثــل كل فئــة مجتمعيــة ســواء كانــت عائلــة أو عشــيرة أو فصائــل 
وغيرهــا بحصــة معينــة فــي المجلــس المحلــي وعليــه  فــال ُتعتمــد االنتخابات 
كوســيلة فــي تكويــن  المجالــس المحليــة إال بحــاالت قليلــة جــدا كتركمــان 
بــارح او تلعــار، والتــي ال تعتبــر مجالــس مركزيــة بــل مجالــس فرعيــة، ويوجــد 
ــة  ــس المحلي ــى المجال ــن عل ــدى القائمي ــات ل ــة االنتخاب تخــوف مــن اعتمادي
بحجــة احتماليــة  أن االنتخابــات قــد تــؤدي إلــى اضطرابــات اجتماعيــة وهــي 
حجــة لــم يتــم اختبارهــا حتــى يظهــر صدقيتهــا مــع مالحظــة بــأن العمليــات 
االنتخابيــة التــي حصلــت بتركمــان بــارح لــم تــؤدي إلــى اضطرابات، بــل بالعكس 
ســارت بشــكل ســلس والقــت قبــوال مــن المجتمــع المحلــي .)1) وقــام مركــز 
التطويــر اإلداري باســتبيان أراء أصحــاب المصالــح المشــاركة فــي انتخابــات 

المجلــس المحلــي فــي تلعــار وفــق ثــالث فئــات رئيســية وهــي:  

الفئــة األولــى: الناخبيــن حيــث قــام المركــز بمقابلــة 14 ناخــب وقــد كانــت كل 
اإلجابــات حــول ســؤال مــا هــو تقيمــك للعمليــة االنتخابيــة بشــكل عــام مــا بيــن 

جيــد وجيــد جــدا وهــو مــا يدلــل عــن حالــة رضــا عامــة لــدى الناخبيــن. 

)1)    مجلس محافظة حلب يجري اليوم عملية التصويت على انتخابات أعضاء المجلس المحلي لبلدة 
 2u.pw/uHFAx//:https ،2021-12-21 -تركمان بارح ضمن أجواء انتخابية مستقرة
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الفئــة الثانيــة: المرشــحين، حيــث قابــل المركــز مرشــحين وقــد أبــدى جميعهــم 
رضاهــم عــن ســير العمليــة االنتخابيــة.  

الفئــة الثالثــة: اللجنــة االنتخابيــة، أبــدى أعضــاء اللجنــة االنتخابيــة رضاهــم 
ــة.)1) ــن العملي ــام ع الع

ويلحــظ بــأن التوجــه نحــو االنتخابــات المباشــرة عــادة مــا يمــر بضــرورة وجــود 
المؤقتــة حيــث تســير  للحكومــة  التابــع  المحافظــة  عالقــة مــع مجلــس 
تعتمدهــا  والتــي  المحليــة  لــإلدارة  التنفيذيــة  اللوائــح  وفــق  االنتخابــات 
الحكومــة الســورية المؤقتــة، وهــو مؤشــر علــى ضــرورة وجــود جســم أعلــى 
مــن المجالــس المحليــة لتنظيــم العمليــة االنتخابيــة، فمثــال مــع انتهــاء فتــرة 
الواليــة القانونيــة للمجلــس المحلــي لبلــدة تركمــان بــارح أرســل المجلــس 
المحلــي كتابــا إلــى المجلــس المحلــي ألختريــن ومنــه إلــى مجلــس محافظــة 
حلــب الحــرة متضمنــا طلــب إجــراء انتخابــات عامــة ومباشــرة وتســمية أعضــاء 
ــم اتخــاذ القــرار مــن  ــخ \ 19\10\2021 وقــد ت ــة رقــم 128 تاري ــة االنتخابي اللجن
خــالل المكتــب التنفيــذي لمجلــس محافظــة حلــب الحــرة بإجــراء انتخابــات 
مباشــرة مــن المواطنيــن الختيــار أعضــاء المجلــس المحلــي لبلــدة تركمــان 
بــارح والقــرى التابعــة لهــا إداريــا ,وتشــكيل لجنــة لالنتخابــات ولجنــة للطعــون 
وجــرت االنتخابــات بتاريــخ 4 / 12/ 2021 وذلــك النتخــاب كامــل أعضــاء المجلــس 
المحلــي والبالــغ عددهــم خمســة عشــر عضــوًا حيــث تــم اعتمــاد طريقــة 

ــرة . ــة والمباش ــات العام االنتخاب

وتظهــر نتائــج االنتخابــات المباشــرة فــي كال مــن تركمــان بارح وتلعار مســتوى 
ــي  ــي االنتخابــات، فف ــاركة ف ــي للمش ــع المحل ــن المجتم ــع م ــال مرتف إقب
انتخابــات تركمــان بــارح وصــل عــدد البطاقــات المســلمة قبــل يــوم االنتخابــات 
الــى 1368 بطاقــة 763 رجــال و605 نســاء. وقــد بلــغ عــدد المقترعيــن 1116 

منهــم 645 رجــال و471 نســاء.

)1)    تقرير مركز التطوير اإلداري حول انتخابات المجلس المحلي لبلدة تركمان بارح - نشر بتاريخ2021-2-7 
 https://www.facebook.com/ADC.SY
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نموذج من النتائج النهائية لالنتخابات التي حصلت في تركمان بارح.
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كمــا يالحــظ غيــاب الضغــط الشــعبي باتجــاه الدفــع العتماديــة االنتخابــات 
ــل  ــة عوام ــك لجمل ــرد ذل ــد ي ــة، وق ــس المحلي ــكيل المجال ــي تش ــيلة ف كوس
المهجريــن، وهــم  يغلــب عليــه  والــذي  الحالــي  المجتمــع  منهــا طبيعــة 
ــي،  ــس المحل ــن مــن حــق المشــاركة السياســية فــي تشــكيل المجل محرومي
ــياق  ــذا الس ــي ه ــرز ف ــدور األب ــة ال ــر الحكومي ــات الغي ــض المنظم ــب بع وتلع
للدفــع باتجــاه تبنــي االنتخابــات كمكتــب التنميــة المحليــة ودعــم المشــاريع 

الصغيــرة . 

ورغــم غيــاب قنــاة المشــاركة األساســية وهــي االنتخابــات إال أن هنــاك قنــوات 
ــن و البنــى  ــل مؤسســاتي بيــن المواطني ــخ لضمــان تواص أخــرى بــدأت تترس
الحوكميــة المحليــة مثــل مكاتــب التواصــل المجتمعــي ومكتــب الشــكاوي 
ومجموعــات واتــس اب يديرهــا المجلــس المحلي تضــم الفاعليــن االجتماعيين 
الرئيســين   كمــا تنظــم المجالــس المحليــة اجتماعــات للمجتمــع المحلــي 
المجالــس  أعمــال  علــى  واطالعهــم  المحلــي  المجتمــع  إشــراك  بهــدف 
ــع  ــل م ــب تواص ــود مكت ــات ووج ــذه االجتماع ــأن ه ــة ب ــع مالحظ ــة م المحلي
المواطــن عــادة مــا تكــون بدفــع مــن عوامــل خــارج المجلــس كوجــود شــراكة 
مــع إحــدى المنظمــات الداعمــة والتــي تشــترط وجــود هــذه اإلجــراءات. كمــا 
ــوع مــن المســاءلة فــي حــال وقــوع  ــن اللجــوء للقضــاء كن يمكــن للمواطني

ضــرر عليهــم مــن قبــل المجلــس المحلــي.

وعلــى صعيــد العالقــة مــع الفصائــل العســكرية بالمجمــل أصبحــت أقــل صراعا 
ــة  ــي المنطق ــودة ف ــل الموج ــدد الفصائ ــر بع ــاط األم ــع ارتب ــًا م ــر تعاون وأكث
ــل،  ــع الفصائ ــى م ــذه البن ــى ه ــن عل ــخصية للقائمي ــات الش ــة العالق وطبيع
فعلــى ســبيل المثــال تتواجــد فــي منطقــة إعــزاز قــوة عســكرية واحــدة 
وهــي لــواء عاصفــة الشــمال التابــع للفيلــق الثالــث »الشــامية« وقيــادة هــذا 
ــث  ــة حي ــه قوي ــي مع ــس المحل ــة المجل ــزاز وعالق ــاء اع ــن أبن ــي م ــواء ه الل
ــة  ــي مــع المؤسســات الفاعل ــس المحل يوجــد جســم تنســيقي يضــم المجل

ــة الطــوارئ. فــي المنطقــة وهــو لجن
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ورغــم هــذه العالقــة التعاونيــة بين المجلــس المحلي في إعزاز والمؤسســات 
الفاعلــة فــي منطقتــه فإنــه ال يوجــد عالقــة مماثلــة مــع البنــى المماثلــة 
لــه والبعيــدة جغرافيــا والتابعــة لواليــات أخــرى مثــل مجلــس البــاب  حيــث 
يوجــد نــوع مــن ضعــف التنســيق، وربمــا الغيــاب فــي بعــض الملفــات مــا بيــن 
البنــى الموجــودة، فمثــاًل ال يوجــد أي رابــط إداري أو تنســيقي بيــن المجالــس 
المحليــة فــي عفريــن واعــزاز والبــاب رغــم إن أعمــال هــذه البنــى تحتــم عليهــا 
وجــود بنيــة تنســيقية، وغيــاب هــذه البنيــة يســبب إربــاك للمواطنيــن فمثــال 
ــادة ســيارة مــن  ــن الجــدد اســتخراج شــهادة قي ال يمكــن ألحــد ســاكني عفري
عفريــن فــي حــال كانــت هويتــه التعريفيــة صــادرة مــن اعــزاز أو البــاب. وعلــى 
مســتوى الشــرطة العســكرية فهنــاك نــوع مــن التنســيق المقبــول إلــى حــد 
مــا بيــن الشــرطة المدنيــة والشــرطة العســكرية ومــرد هــذا التنســيق هــو فــرز 
ــود  ــال وج ــي ح ــا فف ــتركين به ــة المش ــاس طبيع ــى أس ــة عل ــا األمني القضاي

شــخص عســكري تنقــل ملفــات القضيــة إلــى الشــرطة العســكرية. 

  وإذا كانــت العالقــة بيــن البنــي الحوكميــة تمتــاز بضعــف التنســيق فــإن 
العالقــة بيــن أغلــب هــذه البنــى والجســم المركــزي وهــو الحكومــة المؤقتة 
تعيــش أزمــة عميقــة فالحكومــة المؤقتــة وهــي المرجعيــة ولــو نظريــا هــي 
ــلطوية،  ــة والس ــة والمالي ــدرات اإلداري ــارغ الق ــي ف ــم كرتون ــى جس ــرب إل أق
وبالتالــي هــو أكبــر الخاســرين فــي الوضــع الحالــي حيــث ال يوجــد قناعــة لــدى 

البنــى الموجــودة بضــرورة أو فائــدة التعامــل معهــا.
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خامسا: الشفافية
تعتبــر الشــفافية مــن العناصــر الرئيســية للحوكمــة وال يقصــد بهــا فقــط نشــر 
المعلومــات وإتاحتهــا أمــام أصحــاب المصلحــة وإنمــا أن تكــون هــذه اإلتاحــة 
فــي الوقــت المناســب حتــى يتمكــن أصحــاب المصلحــة وبشــكل رئيســي 
المواطنيــن مــن إبــداء الــرأي باإلجــراءات التــي ســتؤثر عليهــم، وتعانــي غالبيــة 
البنــى الحوكميــة مــن هشاشــة واضحــة فــي مســتوى الشــفافية حيــث 
تغيــب القناعــة بضــرورة مشــاركة الجمهــور بشــكل فعلــي بكامــل أعمــال 
البنــى الموجــودة، وعلــى مســتوى المجالــس المحليــة يتــم نشــر بعــض 
التعاميــم والقــرارات التــي تؤثــر علــى المواطنيــن علــى منصــات التواصــل 
االجتماعــي)1) ولكــن ال تــرى البنــى الموجــودة بأنهــا ملزمــة بنشــر كافــة 
ــم أن  ــدًا رغ ــر تعقي ــر أكث ــد األم ــة فيع ــا المالي ــق بالقضاي ــا يتعل ــا وبم أعماله
بعــض المجالــس مثــل مجلــس تلعــار نشــر تقريــره المالــي الســنوي . )2) كمــا 
تصــدر بعــض المجالــس المحليــة نشــرات دوريــة)3) وســنوية تبيــن أعمالهــا 

وهيكلهــا الداخلــي. 

ــي  ــام مال ــا بنظ ــة وربطه ــة اإللكتروني ــل الجباي ــة تحصي ــال عملي ــر إدخ  ويعتب
موحــد عنصــرا مهمــا فــي ضمــان وجــود شــفافية ماليــة ولــو علــى الصعيــد 
ــر التابعــة للمجلــس المحلــي والتــي  المؤسســاتي الداخلــي، فغالبيــة الدوائ
يوجــد بهــا تحصيــل رســوم جبايــة يكــون بهــا نظــام مالــي فرعــي مرتبــط 
بالنظــام المالــي المركــزي للمجلــس المحلــي حيــث يتــم تحويــل هــذه األموال 
إلــى الحســاب البنكــي للمجلــس المحلــي، وبالتالــي فهنــاك إمكانيــة رقابيــة 
داخليــة دوريــة علــى إيــرادات ونفقــات المجلــس المحلــي مــع مالحظــة 
ــرادات  ــأن هــذا النظــام يجــب تعميمــه ليشــمل جميــع الرســوم  وأبــواب اإلي ب

ــة .  ــس المحلي ــة للمجال المتوقع

https:// 1)    يمكن مراجعة الصفحة الرسمية لمجلس اعزاز لالطالع على نماذج من القرارات المنشورة(
 www.facebook.com/azaz.c.local

)2)    المجلس المحلي في بلدة تلعار، التقرير المالي السنوي والميزانية لعام 2021 ، 2022-1-3، 
posts/pfbid09FMSRTfRn2J2ohkQyq2EbEpKhZ/1867978910124312/https://www.facebook.com

 /S52XP93a99ddTViEVVPRT4udVf2DxnAoqxmJUfl

)3)    يصدر المجلس المحلي نشرة دورية باسم القلعة 
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سادسا: االستجابة والمساءلة 
ــر  ــات التغي ــي نتيجــة عملي ــة تضخــم ســكاني وعمران شــهدت المنطقــة حال
الديموغرافــي التــي تســبب بهــا النظــام خــالل األعــوام الماضيــة ومــع زيــادة 
ــتوى  ــادة مس ــة وزي ــي المنطق ــكري ف ــي والعس ــتقرار األمن ــتوى االس مس
ــى  ــة إل ــة باإلضاف ــاه المنطق ــا باتج ــن تركي ــن م ــداد العائدي ــات زادت أع الخدم
عمليــات الترحيــل بحــق الســوريين مــن تركيــا والزيــادة الســكانية  الطبيعيــة كل 
ذلــك ضاعــف مــن أعــداد الســكان فعلــى ســبيل المثــال تضاعــف عــدد ســاكني 
مدينــة اعــزاز 500% عمــا كان عليــه مــا قبــل عــام 2011 ، هــذه الزيــادة  تواكبــت 
ــرة الخدمــات  ــق بتوســعة دائ مــع اســتجابة مــن المجلــس المحلــي بمــا يتعل
وخاصــة تقديــم الخدمــات األساســية مثــل الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة، 
ولكــن هــذا التوســع  واكبــه عجــز فــي ملفات حيويــة مثل العجز في توســعة 
المخطــط التنظيمــي، ومــرد هــذا العجــز هــو عــدم القــدرة علــى تعويــض مــن 
ستســتملك عقاراتهــم إلنشــاء المرافــق الخدميــة مثــل الحدائــق والمــدراس، 
ــتتحول  ــزاز س ــة اع ــإن مدين ــه ف ــي علي ــا ه ــى م ــة عل ــتمرت الحال ــا اس وإذا م
خــالل عقــد مــن الزمــن إلــى مركــز ســكني يحتــوي مرافــق خدميــة محــدودة 
ــى المرافــق  ــر ويفتقــد ال ــة الســكانية األكب العــدد وإطــار محيــط يضــم الكتل
الخدميــة الرئيســية، هــذا باإلضافــة إلــى عجــز المجالــس المحليــة علــى إنفــاذ 
القانــون بشــكل كامــل ومتســاوي بمــا يتعلــق بالمخالفــات وهــو مــا ســيترك 

اثــره أيضــا علــى أي عمليــة تنظيــم عمرانــي مســتقبلية.

كمــا لــم تظهــر البنــى الحوكميــة لحــد اآلن مرونــة بمــا يتعلــق بالمطالــب التي 
ــرار  ــة الق ــيخ مركزي ــرورة ترس ــرة ض ــدت فك ــس اعتم ــل بالعك ــا ب ــد تواجهه ق
ونفــاذه فــي مقابــل الظهــور بمظهــر الضعــف فــي حــال التراجــع مثــال ذلــك 
طريقــة إدارة الملــف التعليمــي، حيــث يعتبــر هــذا الملــف مــن أكثــر الملفــات 
حساســية ورغــم مــرور أكثــر مــن  15 يــوم علــى بــدء العمليــة التعليميــة 
المفروضــة، مــا زالــت العمليــة معلقــة بســبب إضــراب المعلميــن احتجاجــا على 
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تدنــي الراتــب مــع عجــز المجلــس المحلــي عــن إيجــاد حلــول لهــذا الملــف أو 
الوصــول الــى حالــة توافقيــة مــع الجهــات الفاعلــة فــي هــذا الملــف كنقابــة 

المعلميــن وعليــه بــات هــذا الملــف ككــرة الثلــج التــي تتدحــرج. 

وعلــى مســتوى آليــات قيــاس مــدى رضــا األفــراد عــن الخدمــات المقدمــة مــا 
زالــت البنــى الموجــودة بعيــدة عــن تطويــر آليــات واضحــة ومســتدامة لمعرفة 
مــدى رضــا األفــراد عــن الخدمــات، وتشــكل صفحــات الفيــس البــوك الرســمية 
للمؤسســات نــوع مــن فــرص تعبيــر األفــراد عــن آرائهــم حــول خدمــات المجلــس 
المحلــي علــى ســبيل المثــال ومــع ذلــك ســعت بعــض المجالــس المحليــة 
إللغــاء خاصيــة التعليــق علــى المنشــورات تجنبــا مــن تلقــي تعليقــات ســلبية 
خاصــة بــأن الفيــس بــوك يتيــح انشــاء حســابات وهميــة تســهل التعليــق دون 

تحمــل مســؤولية علــى التعليــق.
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سابعا: توافق التوجهات 
ســعت البنــى الحوكميــة العاملــة فــي المنطقــة لتطويــر آليــات تفاعلهــا مــع 
الجهــات المؤثــرة فــي المنطقــة وفي هذا الســياق  طورت المجالــس المحلية 
أســاليب عملهــا لتتوافــق مــع طبيعــة عمــل المنظمــات الغيــر حكوميــة، حيــث 
عمــل المجلــس المحلــي فــي إعــزاز علــى تفعيــل مكتــب خــاص للتنســيق مــع 
ــة للمنظمــات  ــر هــذا المكتــب هــو البواب ــة ، ويعتب ــر حكومي المنظمــات الغي
باتجــاه المجلــس المحلــي، ولكــن بعــض المجالــس المحليــة مثــل مجلــس البــاب 
ذهــب باتجــاه اقــرار تعميــم لتنظيــم عمــل الجمعيــات، ممــا ســبب إربــاك لهــذه 
الجمعيــات والمنظمــات، وحتــى  أن المجلــس لــم يقــم بتطبيقــه بشــكل جــاد 
وعليــه يمكــن القــول إن طريقــة التفكيــر مــن قبــل المجالــس المحليــة شــهدت 
تطــورا لجهــة اســتيعاب خصوصيــة عمــل المنظمــات الغيــر حكوميــة وطريقــة 

التعاطــي معهــا.

وبمــا يتعلــق بطبقــة رجــال األعمــال فــي المنطقــة فهــم يتفاعلــون مــع 
المجلــس المحلــي مــن خــالل دوائــر الصناعــة والتجــارة والنقابــات المتخصصــة 
مثــل نقابــة الصاغــة والصرافيــن وقــد تطــورت األدوار التــي يقــوم بهــا رجــال 
ــل بعــض أنشــطة الخدمــات للمجلــس  األعمــال لجهــة المســاهمة فــي تموي
المحلــي وهــو مــا كان غيــر موجــود فــي الفتــرة مــا بيــن 2012 -2016 ومــع 
ذلــك فــال يالحــظ وجــود خطــة واضحــة مــن المجلــس المحلــي فــي التعاطــي 
مــع هــذه الطبقــة، حيــث تغيــب االجتماعــات الدوريــة للمجلــس المحلــي 
مــع هــذه الطبقــة كمــا تغيــب طروحــات التــي يمكــن أن يقدمهــا المجلــس 
المحلــي لتطويــر قطــاع اقتصــادي مــا، كمــا أن هنــاك العديــد مــن القطاعــات 
ــي  ــس المحل ــن للمجل ــات يمك ــود أي آلي ــدم وج ــر ع ــي يظه ــة الت االقتصادي
تقديمهــا لتنظيــم هــذا القطــاع بخــالف مــا تقــوم بــه حكومــة اإلنقــاذ مــن 
خــالل وزارة االقتصــاد بالعمــل علــى تنظيــم قطاعــات العمــل االقتصــادي، أمــا 
علــى مســتوى المجلــس المحلــي فاالســتجابة للتعامــل مــع مســؤوليات 
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القطــاع االقتصــادي ضعيفــة وهــذا أمــر طبيعــي باعتبــار ان إدارة الملــف 
ــي.    ــة بشــكلها الحال ــر مــن قــدرات المجالــس الملحي االقتصــادي أكب

باإلضافــة لتحــدي القطــاع االقتصــادي بــرز أمــام البنــى الحوكميــة المحليــة 
تحــدي التفاعــل مــع الحــراك الشــعبي المتكــرر ويالحــظ بــأن المجلــس المحلي 
لــم يســتطع أن يلعــب دروا قياديــا بمــا يتعلــق بالحــراك المطلبــي وإنمــا اختصــر 
ــن  موقفــه أمــا علــى معارضــة هــذا الحــراك كمــا حصــل مــع حــراك المعلمي
المتمثــل باإلضــراب لتحســين مســتوى الرواتــب أو الحياديــة عقــب التصريحــات 
التركيــة األخيــرة تجــاه االنفتــاح علــى النظــام أو محاولــة االحتــواء مثــل 

االضطرابــات عقــب ارتفــاع أســعار خدمــة الكهربــاء 
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ثامنا: الشمولية واإلنصاف 
تقــوم البنــى الحوكميــة العاملــة فــي تقديــم الخدمــات العامــة علــى 
قــدم المســاواة بيــن جميــع فئــات المجتمــع ســواء كانــوا ســكان أصلييــن 
ــة  أو مهجريــن وتعتمــد تقديــم الخدمــة علــى وجــود وثيقــة تعريــف »هوي
المجلــس« وهــي وثيقــة متاحــة لجميــع القاطنيــن فــي المدنيــة، كمــا يوجــد 
خطــط اســتيعابية للمهجريــن باعتبارهــم مــورد بشــري يشــكل قيمــة مضافــة 
وفــي بعــض المجالــس شــهدت تطــورا فــي هــذا األمــر حيــث بــات هنــاك أعضاء 

مجلــس مــن المهجريــن كمــا حــدث فــي البــاب 

غائبــة  المــرأة  مشــاركة  زالــت  فمــا  المــرأة،  مشــاركة  مســتوى  وعلــى 
ــار  ــي إط ــا ف ــم وجوه ــة رغ ــز القيادي ــس أو المراك ــة المجال ــن عضوي ــا ع تمام
الموظفــات وبعــض المجالــس تجــاوزت نســبة الموظفــات 20% وحتــى علــى 
مســتوى جهــاز الشــرطة يتــم العمــل علــى اســتقطاب عامــالت لهــذا الجهــاز 
ــن الجهــاز مــن انجــاز مهمــات يكــون الوجــود النســائي ضــروري فيهــا  لتمكي

ــائدة.  ــة الس ــة االجتماعي ــع البيئ ــى م ــا يتماش وبم

وتعتبــر المشــاركة فــي االنتخابــات هــي الحالــة األبــرز لظهــور المشــاركة 
الفاعلــة للمــرأة  بالترشــح)1) واالنتخــاب بمــا يظهــر دورهــا المحــوري فــي 
صناعــة القــرار ويمكــن االســتدالل علــى ذلــك مــن نســبة مشــاركة النســاء فــي 
االنتخابــات حيــث بلغــت نســبة مشــاركة المــرأة 42,2% فــي انتخابــات المجلــس 
المحلــي فــي تركمــان بــارح)2) و 57,5%  فــي انتخابــات المجلــس المحلــي 

لتلعــار وهــي نســبة مرتفعــة.

)1)    ترشحت السيدة ماجدة محمد سعيد بركات لعضوية المجلس المحلي في تركمان بارح ) في 
سابقة هي األولى من نوعها (

)2)    تقرير مركز التطوير اإلداري حول انتخابات المجلس المحلي لبلدة تلعار 2020- نشر بتاريخ 10-15-
https://www.facebook.com/ADC.SY 2020

نسبة مشاركة 
المرأة في 

انتخابات المجالس 
المحلية
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التوصيات 

علــى الجانــب التركــي وبعــد النجــاح فــي بنــاء البنــى الحوكميــة 
البنــى. زيــادة حوكمــة هــذه  باتجــاه  الدفــع  المنطقــة  الفاعلــة فــي 

بعــض الملفــات فــي المنطقــة مثــل الملــف االقتصــادي والتعليمــي 
ال تســتطيع البنــى المحليــة إدارتهــا بشــكل منفــرد وهــو مــا يســتوجب 

وجــود بنيــة تنســيقية بيــن البنــى المحليــة الحاليــة.

شــرعية األداء النســبية التــي اســتحصلتها البنــى القائمــة نتيجة تحســن 
ــب  ــه يج ــة، وعلي ــرعية التمثيلي ــن الش ــال ع ــت بدي ــي ليس ــا الخدم أدائه
العمــل لوضــع تصــور مســتقبلي ينقــل البنــى التمثيلية نحــو االنتخابات 

فــي المســتقبل القريــب.

ــن  ــب المهجري ــورية وأغل ــمال الس ــة للش ــة االجتماعي ــي البني ــر ف التغي
فــي العديــد مــن المراكــز المدنيــة يســتوجب العمــل علــى وضــع خطــة 

اســتيعابية لهــذه الفئــة بشــكل يضمــن التمثيــل العــادل.

تعزيــز النظــام المالــي اإللكترونــي الحالــي المطبــق ليشــمل جميــع 
اإليــرادات المحتملــة.  
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