
  

 

1 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

2 | P a g e  

 

 املقدمة :

وقد تطورت املجالس املحلية خالل الثورة   املناطق املحررة في الرئيسة اإلدارية النواة املحلية املجالس  تمثل

عالقتها مع املجتمع املحلي وبعد مرور هذه السنوات على  تطورت السورية من النواحي اإلدارية والتنظيمية و 

كما كان  بداية التجربة كان ال بد من دراستها بشكل علمي الستخالص الدروس املستفادة وتطوير التجربة 

التجارب اإلقليمية الناجحة في اإلدارة املحلية لالستفادة منها في تطوير   من الواجب االطالع على بعض

 سورية. اإلدارة املحلية في 

وبالتعاون مع وزارة اإلدارة املحلية والخدمات في الحكومة السورية لذلك قررت منظمة التنمية املحلية 

املقارنة في بعض  ارة املحلية املحلية لعرض تجارب اإلد واملجالس عقد جلسات ملنتدى الحوكمة املؤقتة 

 والبلديات. الدول ومنها التجربة التركية في اإلدارة املحلية 

التجربة   بعنوان  GOTOMEETINGعبر تطبيق   جلسة عن طريق االنترنت  23/03/2020بتاريخ   وعقدت

باإلدارة   الجامعي والخبيراألستاذ مراد داوودوف الدكتور السيد  مع والبلدياتالتركية في االدارة املحلية 

 والبلديات. املحلية 

 .تاريخ اإلدارة املحلية في تركيا  –اوال 

بعد ظهورها في بعض الدول  القرن التاسع عشر  منتصف    يف  الدولة العثمانيةفي  االدارة املحلية في تركيا  عرفت  

، وكانت املنظمات  التركية  املدنحيث بدأ وضع اساسيات االدارة املحلية والخدمات البلدية في االوربية  

الخدمات البلدية بينما الدولة كانت تقوم بمراقبة ووضع   بإدارةهي التي تقوم  واالوقاف  واملؤسسات األهلية

ة الدولة التركية  بدايومع ثم  ،للخدمات ولكن هذا النظام كانت له مشاكل خدمية وإدارية   املعايير العامة

وربي الحديث نتيجة وجود الكثير من الخبراء والدبلوماسيين الغربيين في إسطنبول  األ الحديثة واعتماد النظام  

املحلية واالستفادة من  لإلدارةوادى ذلك الى تطبيق النظام االوربي فيها ، بدأت بتحسين الخدمات في حينها 

املثقفين االتراك   في اإلدارة املحلية وتوسيع اختصاصات املؤسسات البلدية وساهم في ذلك الكثير من تجاربه

 . في أواخر القرن التاسع عشر  الذين درسوا في اوروبا 
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 تطور اإلدارة املحلية في تركيا :  –ثانيا 

تم تطوير نظام البلديات  و  املدن وبشكل تدريجي    الكثير منومع بداية النظام الحديث تم تأسيس البلديات في  

 .  الحديث ووضع الهيكليات، وتم تعزيز مفهوم الالمركزية

  بإدارة وحتى الستينات من القرن املاض ي كان الوالي هو من يقوم  بدأت تجربة اإلدارة املحلية في تركيا بالتطور 

وحتى بداية   ية وبعدها تم الفصل بين وظيفة الوالي ووظيفة البلديات وتعزيز نظام الالمركز  البلديات

كانت نقطة تحول محورية بعد االنقالب العسكري ووضع الدستور الجديد  التي  من القرن املاض ي    تالثمانينيا

حيث تم وضع نصوص خاصة بالبلديات فيه وتم تأسيس بلديات قوية من ناحية الصالحيات والتمويل  

  في 1984عام  عديدة ضمن املدينة الواحدةصغرى الى البلدية الكبرى في ظل وجود بلديات  ونشات الحاجة 

و تمويل في التخطيط نظرا لحاجة املدن الكبرى الى نظرة شاملة  ازمير(  –انقرة  –)اسطنبول هي : ثالث مدن 

وهكذا تم ترتيب البلديات على مستويين  ، اكبر لخدماتها والتنسيق بين البلديات املختلفة املوجودة فيها 

الكبرى مظلة التنسيق بين  وتعتبر البلديات  الصغرى والقانون فّصل بين صالحيات البلدية الكبرى والبلديات 

    بعدة بلديات او بكامل الوالية في الوالية الواحدة واملسؤولة عن تنفيذ الخدمات املرتبطة الصغرى البلديات 

هي من صالحيات البلدية الكبرى، والخدمات التي تؤثر فقط   ككلالوالية حيث ان الخدمات التي توثر على 

  فيوالصالحيات األدوار  تقاسمحاالت لأحيانا هناك البلديات الصغرى، و ي معين تتوالها منطقة او حعلى 

 .لصغرى ابين البلديات الكبرى او  بعض الخدمات

خدمة جمع النفايات هي من صالحيات البلديات الصغرى، بينما معالجة النفايات هي من صالحيات  : )مثال

 كبيرة(  بسبب احتياج معالجة النفايات الى إمكانيات البلدية الكبرى 

واملياه  والطرق الكبرى املواصالت هناك خدمات هي من اختصاص البلديات الكبرى خاصة وهي مثال  بينماو 

وتوزيع الصالحيات بين البلدية الكبرى والبلديات التي تستلزم نفقات مالية كبيرة وغيرها من الخدمات 

 . الواحدةالصغرى ضمن املدينة 

بينما إدارة الشؤون االجتماعية و الثقافية هي من اختصاص البلديات الصغرى ألنها اقرب للمواطن وال  

 تحتاج الى استثمارات كبيرة او تخطيط على نطاق واسع . 

 هي الخطوة األولى لبداية نهضة البلديات في تركيا .  توكانت هذه الفترة في الثمانينيا

النظام اإلداري  تم تعزيز حيث  ،2002ب العدالة والتنمية الحكم عام تولي حز  الخطوة الثانية أتت بعدو 

وتوسيع تطبيق نظام   لبلدياتاكثر ل صالحيات أعطت التي وإصدار مجموعة من القوانين والالمركزية 

البلديات رغم وجود نص  التعاون بين كآلية مهمة لنجاح تم اقرار قانون اتحاد البلديات  و،  البلديات الكبرى 
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شكل منبرا للتعاون بين  ت وهيعليها في الدستور منذ السبعينيات ولكن لم يكن هناك قانون خاص ينظمها 

البلديات ووسيلة لتبادل الخبرات واملعلومات فيما بينها ولكن لم يكتب لهذه التجربة النجاح بسبب التوجهات  

 .  السياسية املتعارضة  لبعض البلديات

 أهم أسباب تطور البلديات في تركيا : -ثالثا 

تخصيص البلديات الكبرى بنسبة من الضرائب التي تجمع في الوالية لصالح الحكومة املركزية باإلضافة   - 1

 البلديات. الى التمويل العادي من الحكومة املركزية للمشاريع في البلديات وهذا رفع إمكانيات 

ساهم تطور البلديات في إسطنبول وانقرة الى نقل التجارب الناجحة فيها الى بقية البلديات في الواليات   - 2

 األخرى .

من أهم العوامل السياسية التي ساهمت في تطور البلديات في تركيا سعي املعارضة ) الرفاه وحزب العدالة    -3 

وكان مفتاح النجاح من   وتقوية العالقة معهم (في ذلك الحين الى تحسين الخدمات و كسب رض ى املواطنين

 . خالل العالقة القوية مع املواطنين وتقوية البعد الديمقراطي  

في إسطنبول في حينه  لتحسين العالقة مع  ) النافذة الواحدة ( البيضاء  الطاولةاستحداث خدمة   - 4

مل البلد فكانت بلدية إسطنبول مختبر املواطنين ومتابعة شكاويهم وتامين الخدمات لهم ثم انتشرت الى كا

في رئاسة الوزراء  التواصل  مهم لتطوير البلديات  ونقلت هذه االلية الى الحكومة املركزية بإحداث مكتب 

 .  واإلدارات  ملتابعة شكاوى املواطنين على كافة الوزارات

  :في التجربة التركية والسلبيات التحديات  -رابعا 

كممثل عن املواطنين لتنفيذ في البلديات عزز دور املجالس املحلية ت ال  يضعف الديمقراطية املحلية فه – 1

يأتي تقديم الخدمات    األساس ثميجب ان تكون الديمقراطية املحلية مقدمة على الخدمات فهي    ارادتهم حيث 

حياته اقوى واكبر فاملجالس ليس من خاللها فدور املجالس املحلية ضعيف امام بروز دور رئيس البلدية فصال 

لها دور كبير مقارنة مع رئيس البلدية فهذا ساعد أيضا على بروز مجموعات ضغط أثرت على عمل البلديات  

 ( .  .....الخ  املقاولين او املوردين )مثل

عزز انفصاله عن املجالس واحيانا يكون من عن املجلس البلدي انتخاب رئيس البلدية بشكل منفصل  – 2

وهذا أدى الى شخصنة  تيار سياس ي مختلف ويؤدي الى تضارب في الرؤية و املصالح وادى الى ضعف املجالس 

 القرارات وعدم مهنيتها . 
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ضعف التعاون بين البلديات حيث وضعت اليات للتعاون في القانون من خالل اتحادات البلديات   – 3

على   والتركيزثقافة التعاون  عدم وجود ولكن لم يتم تفعيلها بشكل جيد بسبب إلقليمية الوطنية او ا

األشخاص وليس املؤسسات فكانت شكلية وغير فعالة بينما هي الية مهمة في البالد االوربية ألنها من خاللها  

  ناجحةكانت التي ياه اتحادات إدارة املوحيد وهو يمكن توحيد الجهود وتبادل املعلومات والخبرات باستثناء 

 فقط.وعملية وهي موجودة في املناطق التي ال يوجد فيها بلديات كبرى 

حاليا هو حزب  ) املحليات ( فهو نجح بسبب نجاحه في البلديات وادى الى    حاكمحزب العدالة والتنمية ال - 4

عشرة سنوات من عمله ثم بدأت أكثر من  تشكيله لكادر اداري وتنفيذي متمرس في البلديات والخدمات خالل  

من خالل تقوية املركز بدال عن املحليات من خالل سحب بعض الصالحيات  منذ عدة سنوات  املرحلة الثانية  

تطور االبتكار  من املحليات واعطائها للمركز وهذا أدى الى تراجع في تطور البلديات واملحليات في تركيا ووقف 

ة وهي تعيش حاليا على مكتسباتها السابقة حين كانت املحليات هي املحرك  اإلداري في التجربة البلدية التركي 

 .  لنهضة البلد 

 ويمكن تلخيص نقاط القوة والضعف في التجربة التركية فيما يلي : 

 التركية:في التجربة  القوة نقاط -

 االوربية.نظام اإلدارة املحلية  يشبه ي قو قانوني يوجد نظام  .1

 مالية. وموارد   واستقالليةواسعة االدارات املحلية لها صالحيات  .2

 . املحليات الدولة املركزية ال تلعب اال دور الرقابة على هذه  .3

وحاليا   16مدن ثم توسعة الى  ثوجود البلديات الكبرى أدى الى نهضة املدن الكبرى حيث بدأت بثال  .4

 والية يوجد فيها بلديات كبرى . 30

م الخدمات  يلتقد الخدمية البلدية او املؤسسات االقتصادية العامة في البلديات شركات التشكيل  .5

 . و تحسين جودتها  (  وهو نوع من تنويع أساليب تقديم الخدمات الخ ) املواصالت و النفايات .......

 التركية:التجربة  يف  نقاط الضعف -

 املجلس. بالدور البارز لرئيس  البلدية مقارنةاملجالس دور ضعف  .1

التركيز ضمن االدارة او الجهاز التنفيذي على الرئيس وعدم التوازن داخل الجهاز التنفيذي )النواب   .2

 ( حيث كانوا بال صالحيات تذكر  ومعاون الرئيس 

 املختلفة . ضعف اليات التعاون بين البلديات  .3
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 نقاش مفتوح عن التجربة التركية : –خامسا 

مدى تأثير شكل نظام الحكم على منح الصالحيات للمجالس والبلديات )النظام  تم السؤال عن 

فعلي    تأثير والضمانات الدستورية في تركيا    لألسسالنظام الرئاس ي او الجمهوري (، هل    –البرملاني  

 :  على حماية املكتسبات خالل السنوات املاضية 

مكملين  كونوا يجب ان ي، بل هما البعض املحليات واملركز ليس منافسين لبعضفأجاب الدكتور مراد بأن 

يات هي مفتاح نجاح  ، فاملحل والسلبيات  تبدأ املشاكل بينهما   تنافس كون هناك يعندما و ، هما البعض لبعض

ملدى توسع  وبالنسبة   يتم عن طريق كتابته في الدستور  وحمايتها  ، وضبط هذه العمليةوالخدمات  االقتصاد

وممارسته ففي كال الحالتين  في النظام الرئاس ي او البرملاني، هذا يعتمد على ثقافة البلد صالحيات البلديات 

 . في العالم هناك نماذج جيدة للبلديات 

من املوارد   تشكلها الخدمات الذاتية للبلديات، ما هي النسبة املئوية التي  املواردعن كما طرح سؤال 

 الذاتية والنسبة املئوية من املوارد من الحكومة املركزية 

املحلية هو    باإليراداتلديات على التمويل املركزي مقارنة  بشكل عام اعتماد البفأجاب الدكتور مراد بأنه  

ما  وبينفي البلديات الكبرى، حيث ارتباطها املالي بالحكومة املركزية اقوى بكثير من البلديات الصغرى،    أكبر

،  وغيرها من العوامل( –السياحة  –الصغرى يختلف الوضع حسب )الحركة االقتصادية  البلديات

وتعتمد القوة املالية للبلديات الصغرى على مدة قوة االبتكار، والتمويل املركزي بالنسبة للبلديات  

 يات.البلدلهذه وعدم االبتكار  الصغرى تسبب الكسل  

 املناطق. في تركيا في بعض  املياهإدارة نجاح تجربة اتحاد كما طرح سؤال عن 

والكهرباء   )املياه توجد نوعين من االتحادات، االول اتحادات خدمية بحتهفأجاب الدكتور مراد بأنه 

وتبادل املعلومات   تخدم البلدية نفسها، مثال التدريب  التيعامة  واتحادات الخدمات(،وغيرها من 

 والتنسيق. والخبرات 

قليلة االن بسبب انتشار او توسيع نظام البلديات الكبرى، الن البلدية الكبرى هي التي من اتحادات املياه 

وفي املحافظات التي بقيت فيها اتحادات املياه هي اتحادات تقوم بنفس الدور وهو  صالحياتها ادارة املياه

 وزعها. وت املياهبناء محطات ادارة 
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ما دور التغيرات  ف التغيرات،في فترة ما ثم بدأت  ناجحة  كانتفهي  التركية  التجربة عن وطرح سؤال 

 . واضعاف املحلياتية حماية املركز في الدستور االخير ساهم هل و الحديثة  السياسية بهذه الفترة

  هو تعزيزما تغير و  ،البلدياتبخصوص  تركيا   فيكثيرا  الدستور لم يتغيرفأجاب الدكتور مراد بأن 

لبلديات لم يتغير دستوريا، ما تغير هو التوجه  لالقانوني   اإلطاراما دور املركز،  تعزيزو النظام الرئاس ي 

 . الدستوريةفي هذه النصوص الحكومي نحو فهم جديد 

 البلدية: رئيس البلدية ومدى تأثيرها على القرارات في صالحيات وتم طرح سؤال عن  

ان يكون  ب   صالحياتالبلدية  رئس  االول هو ان لدى    مهمين،   في النظام التركي عاملينفأجاب الدكتور مراد بأنه  

لديه )حق فيتو( على قرارات مجلس البلدية في بعض الحاالت، ثانيا انه منتخب بشكل منفصل يعطيه ثقل  

  –ثالثا  املجلس،وعية ويشعر انه لديه مشروعية مختلفة منفصلة عن مشر  خاص،سياس ي خاص وموقف 

املجلس له دور في رسم السياسيات بشكل عام في النظام التركي ويختلف عن  ف معظم التعيينات داخلية 

ه، لكن املجالس في ظل هذا النظام يستطيع ان يكون هناك مجلس قوي يلعب دور  األخرى،النظام في البلدان 

 . سياسية  ألسبابلم تلعب دورا حقيقيا 
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