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برلمان البلدية

الهتمام عىل إنشاء حديقة تنال إعجاب العدد أ
ال ربك� من
إ
رت
ين
المواطن� فقط وإنما أن تكون حديقة مصممة ل�اعي
ين
المعاق� وتسمح لمركبات إطفاء الحريق للوصول
إحتياجات
ف
ف
ال�لمان
ي� حال وقوع خطر جدي .تعمل إ
الدارة ي� خدمة رب
وعىل تطبيق قراراته (أو قرارات إحدى الهيئات الحكومية
أ
العىل) السياسية .إال أنها التستطيع الترصف بدون توكيل
ال�لمان
بالمهمة ،حيث أن موظفي إ
الدارة بعكس أعضاء رب
أشخاص ريغ� منتخبون .فور طرح إعالن استدراج عروض عام
ت
رش
رش
ال� ترغب ببناء الحديقة
للم�وع ،يمكن لجميع ال�كات ي
أو أقسام منها أن تتقدم بعرضها للفوز بالمناقصة .ينبغي
ت
رش
ال� تقدم العرض
عىل برلمان البلدية عادة أن يختار ال�كة ي
أ
القل تكلفة مع التقيد بالنوعية المطلوبة .فضال ً عن إعطاء
ن
أهمية رب رش
يع� إتمام
لخ�ة ال�كة بتنفيذ مشاريع كهذه مما ي
ال ت ز
رش
ل�ام
الدارة عملية البناء ليتم إ
الم�وع بنجاح .تتابع إ
رش
بال�وط المتفق عليها و من ضمنها التكاليف.

من المؤكد أن التنفيذ ال يتم عىل أرض الواقع بشكل
مثال ودون أي صعوبات .قد يحدث مراراً وتكراراً أن يكون
ي
المواطنون ريغ� سعداء بقرارات برلمان البلدية أو أنهم
اليشعرون بجدية رشإ�اكهم بالموضوع أو أنهم عىل سبيل
ال رتع�اض خالل المدة المحددة .وقد
المثال قد فوتوا فرصة إ
رت
تطول جداً مدة إنهاء تنفيذ مشاريع ضخمة كهذه إلش�اك
كب�ة مختلفة فيها .إال أن المنهج الذي
فئات ومجموعات ري
تم وصفه هنا يمثل إمكانية جيدة إل رش�اك فئات مختلفة من
الناس بتنظيم قضاياهم بطريقة ديمقراطية.

التحرير :مجموعة عمل «الديمقراطية لسوريا»
بدعم من ( ifaمعهد العالقات الخارجية)
ال�جمة عن اللغة أ
رت
اللمانية :سالم ح ّنون
الرسوم :شتيفي بوكيلوه
حقوق رش
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خالل ذلك وجود مجموعة من أ
الشخاص ترغب بإستخدام
المساحة إلقامة نصب تذكاري .هنا ينبغي إيجاد حلول
توافقية والبحث عن إمكانية تطبيق الفكر ي ن
ت� معاً .من جهة
يجب الوصول ف ي� نهاية هذه المرحلة لتشكيل مجموعة
من أ
الشخاص مستعدة للعمل من أجل تطبيق رش
الم�وع
بأكمله من خالل تأسيس جمعية مثالً .ومن جهة أخرى يجب
تطوير مخطط أول ي ن
يب� الشكل التصوري للحديقة والنصب
ي
رض
رش
التذكاري و تع ّلل فيه �ورة تحقيق هذا الم�وع .عىل
أك� قدر ممكن من الفئات ذات
أن يعكس المخطط أفكار رب
المصالح المختلفة (العائالت ،وكبار السن ،والشباب ،وكل
من مؤيدي الحديقة أو النصب التذكاري) .ويمكن لقائمة
جمع تواقيع إبراز العدد الفعل لداعمي رش
الم�وع.
ي

ت
ال� تخص الحياة اليومية للفرد
يتم إتخاذ ري
كث� من القرارات ي
الجراءات الديموقراطية
عىل المستوى
المحل .كيف تبدو إ
ي
المتعلقة بالتخطيط وإتخاذا القرارات وتطبيقها ضمن هذا
المستوى بشكل محسوس؟ هذا ما يجب توضيحه بشكل
فيمايل :ماهو شكل الصياغة المثالية لخطوات
نموذجي
ي
ين
المواطن� ،بإقامة
طريق يبدأ عىل سبيل المثال برغبة بعض
الفعل لهذه الحديقة؟
بالنشاء
حديقة عامة جديدة وينتهي إ
ي
تجميع وربط أ
الفكار
رت
لنف�ض أن مجموعة من الشباب ترغب بأن تتحول أرض
الستخبارات سابقاً وهي
عقارية كان فيها سجناً لجهاز إ
مهملة منذ أشهر لحديقة عامة تتوفر فيها مناطق للرحالت
ض
تق�
الخلوية والشواء .لتحقيق مبتغاهم هذا فإن الحكمة ي
ين
بأن رش
المواطن�
أك� عدد ممكن من
يبا�وا بمحاولة إقناع رب
آ
الخرين بدعم إنشاء حديقة كهذه .لذا فمن المهم رشن�
المعلومات عن فكرتهم أوال ً – عن طريق رشن� المنشورات
المواطن� آ
ين
الخرين حول
مثال ً – و التعرف إىل تصورات
تصميم الحديقة العامة .كذلك يمكن تنظيم فعاليات يدعى
ين
ين
المهتم� بالموضوع وربما ربي�ز من
المواطن�
إليها جميع

تقديم رت
إق�اح محدد ربل�لمان البلدية

ت
تأ� خطوة إقناع برلمان
بعد إتمام وضع المخطط التصوري ي
البلدية بتداول الموضوع .يعد برلمان البلدية هيئة القرار
العليا ف ي� البلدية وهو منبثق عن إنتخابات عامة وحرة.
من الحكمة أن يتوجه ممثلو الجمعية إىل أعضاء برلمان
للم�وع .فإذا نجح أ
البلدية إلكتساب دعمهم رش
المر ،سيسعى
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المواطن� .مما قد يث� إعجاب أ
ين
العضاء الذين
لكث� من
ري
هام ري
ين
ين
والمهتم� بإعادة إنتخابهم
المواطن�
كب�اً من
يمثلون عدداً ري
وقد يؤثر عىل آرائهم بال شك .يتم تثبيت مقررات الجلسة
بتدوينها خطياً ف ي� مح�رض الجلسة .بذلك تبقى القرارات
مفهومة لجميع أ
الطراف ،ىت
ح� بعد رتف�ة زمنية طويلة .يجب
عت� ساري
أن يُقر برلمان البلدية مح�رض الجلسة قبل أن يُ رب
وتعت� هذه
المفعول .وعادة يتم إقراره ف ي� الجلسة التالية.
رب
الطريقة الضمان الوحيد لعدم حصول أي تالعب .عالوة
عىل ذلك يتوجب رشن� المقررات علناً ،حيث يمكن رشن�ها ف ي�
الصحيفة الرسمية مثالً.

ال�لمان إلدراج موضوع «إقامة حديقة عامة ونصب
أعضاء رب
ال�لمان القادمة.
تذكاري» عىل جدول أعمال إحدى جلسات رب
حيث ال يتم معالجة إال المواضيع المدرجة عىل جدول
أ
أ
كب�ة .فلو
العمال .لذا يمتلك من يقرر جدول العمال سلطة ري
ال�لمان صالحية إقرار جدول
كان لرئيس البلدية الذي رتي�أس رب
أ
ت
ال� يعلم مسبقاً ان
العمال ،لتمكن من تجاهل المواضيع ي
أغلبية أ
العضاء ال تدعم موقفه منها .لهذا السبب ينبغي
أن يكون لدى برلمان البلدية حق المشاركة ف ي� الرأي أو عىل
أ
القل إمكانية التصحيح .عىل سبيل المثال يمكن إتخاذ القرار
بوجوب وضع موضوع ما عىل جدول أ
العمال القادم ،إذا ما
ال�لمان.
حصل عىل دعم ربع أعضاء رب

ين
رشإ�اك
المختص� و أصحاب المصالح

العلنية والتوثيق الخطي

غالباً ال يتخذ برلمان البلدية ق�رار ًا خالل الجلسة أ
الوىل
المخصصة لمناقشة إنشاء حديقة عامة وإقامة نصب
أول
تذكاري .فعادة ماتتم مناقشة القرارات المهمة بشكل ي
ضمن لجان مختصة .ال تصدر هذه اللجان أي قرارات ولكنها
ال رتق�احات وخاصة حينما تكون دراسة رش
الم�وع ريغ�
تقدم إ
ناضجة .كما يمكن لهذه اللجان رت
الخ�اء و
إق�اح إستشارة رب
مجموعات أصحاب المصالح المتعددة .تتداول اللجان
لك يتمكن أعضاؤها من
الموضوع ضمن جلسات مغلقة ي
ال�لمان
تأث� .إىل جانب أعضاء رب
الكالم بكل رصاحة دون أي ري
ف
خ�ة» .أي مواطنون
كث� من اللجان «سكان ذوي رب
يشارك ي� ري

يتم ن� رش�� ج��دول أعمال برلمان البلدية وكذلك تعقد
ن
عل�  .إال ف ي� حالة مناقشة أم��ور تمس
الجلسات بشكل ي
الحقوق الشخصية .يجب تعليل الرسية دائماً حيث اليمكن
ن
يع� إمكانية حضور جميع
إختيارها بشكل إعتباطي .هذا ي
أعضاء جمعية إنشاء الحديقة العامة والنصب التذكاري
وكذلك جميع السكان المهتمون بالموضوع للجلسة المعنية
ليكون لديهم صورة واضحة عن أ
العضاء الذين يدعمون
مطلبهم أو يعارضوه وليستمعوا إىل حججهم ف ي� ذلك و
تُظهر الجمعية بشكل واضح من خالل حضورها بأن مطلبها
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ناشطون ،يتم ترشيحهم من قبل أ
الح��زاب الممثلة ف ي�
ال�لمان ألنهم عىل إلمام بالموضوع المطروح للمعالجة.
رب
أ
أك� عدد ممكن من
حيث أن الغاية الساسية هي رشإ�اك رب
ين
المواطن� المعنية للوصول إىل توافق مجتمعي واسع
فئات
ف
رش
لم�وع «حديقة عامة و نصب تذكاري» والتعرف ي� أقرب
وقت ممكن إىل التحفظات القائمة بخصوص رش
الم�وع إذا ما
دعت الحاجة لذلك.
أول ذو طبيعة
ف ي� الحالة المثىل يتم
ري
تحض� تصور ي
توافقية تحت رشإ�اف رئيس البلدية ويتم تقديمه ربل�لمان
البلدية للتداول .المهم ف� أخر أ
المر أن يكون برلمان البلدية
ي
هو صاحب القرار بإنشاء حديقة عامة وإقامة رصح تذكاري
وهو من يحدد كيفية التطبيق ف ي� حال وافق عىل رش
الم�وع
وليس الخ�اء أو المجموعات أ
الهلية.
رب

ت
ت�ع بها أن من حقه المشاركة
رب
ال� رب ّ
المت�ع بحكم المبالغ ي
بالتخطيط رش
للم�وع أو أن يطالب بخدمة بالمقابل.
بغض النظر عن مسألة ي ن
تأم� تكاليف البناء ،يجب أن
تتم دراسة إمكانيات تغطية المرصوفات الجارية الخاصة
بالحديقة والنصب التذكاري مابعد مرحلة البناء .هل تتوىل
إدارة البلدية العناية بالنباتات و صيانة ي ز
تجه�ات مالعب
أ
الطفال ي ن
وتأم� الكادر للنصب التذكاري؟ وقد يكون من
الحكمة ترك العناية بالحديقة لبعض الجمعيات .حيث أن
هذه الطريقة ال تخفف العبء عن صندوق البلدية فحسب
وإنما تزيد من ارتباط الناس رش
بالم�وع و تحملهم المسؤولية
ف
الستمرار برعاية
و� الوقت نفسه يجب أن يكون إ
تجاهه .ي
الحديقة والنصب التذكاري مضموناً ف ي� حال تم حل الجمعية
أو لم تعد تمتلك أمواال ً كافية.
إعالن استدراج العروض
ف ي� حال أقر برلمان البلدية رش
الم�وع وحدد شكل الحديقة
العامة والنصب التذكاري و تم التأكد من ضمان التمويل
يُعلن القرار رسمياً .بعدها رش
الهندس ف ي� إدارة
يبا� القسم
ي
البلدية بالتخطيط العمل رش
للم�وع .هنا يتم أخذ آراء و
ي
رت
إع�اضات الهيئات الحكومية و جمعيات البيئة و شؤون
العتبار وكذلك رت
المعاق� ي ن
ين
إح�ام رش
ال�وط القانونية
بع� إ
للوقاية من الحريق .ففي نهاية المطاف يجب أن اليقترص

التمويل
ت
ال� يجب توضيحها قبل التصويت عىل
النقطة المهمة ي
رش
تعت� مسألة ريغ� معقدة
الم�وع هي عملية التمويل ،حيث رب
م�انية كافية .ويصبح أ
إذا ماامتلكت البلدية ي ز
المر أصعب،
إذا ماكانت المبالغ الالزمة ريغ� متوفرة .ف ي� هذه الحالة يمكن
البحث عن جهات ترعى رش
الم�وع كوسيلة للتمويل .إال أن
ن
مواط� البلدية المعنية
الت�عات الضخمة المقدمة من قبل
رب
ي
أ
بالذات ممكن أن تسبب إشكالية ،عىل القل عندما يعتقد
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