
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مركز عمران للدراسات االستراتيجية
 

، ترقى لتك ةفي البناء العلمي واملعرفي لسوريمؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد 
ً
 وإنسانا

ً
 ومجتمعا

ً
ون واملنطقة دولة

 لترشيد السياسات ولرسم االستراتيجيات.
ً
 مرجعا

  2013تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر 
ً
 أساسا

ً
 لصّناع القرار في  كمؤسسة بحثية تسعى ألن تكون مرجعا

ً
ورافدا

مة التي تس واملنطقة في املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ةسوري
ّ
اند ُينتج املركز الدراسات املنهجية املنظ

املسيرة العملية ملؤسسات الدولة واملجتمع، وتدعم آليات اتخاذ القرار، وتحقق التكامل املعلوماتي وترسم خارطة 

 األولويات.

نتعتمد أبحاث املركز على الفهم الدقيق والعميق للواقع، ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات م
ّ
من وضع  ّما يمك

 الخطط التي يحّقق تنفيذها تلك االحتياجات.

 www.OmranDirasat.orgاملوقع اإللكتروني 

 info@OmranDirasat.orgالبريد اإللكتروني 

 

 2016 يناير الثاني/ كانون  12تاريخ اإلصدار 
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 مقّدمة
يلها لتعلن تشوووووووووووووك ، في محافظة إدلب /الحرة املحافظاتاملحلية للثورة السوووووووووووووورية على مسوووووووووووووتو  جالس املاجتمعت معظم 

 ظات،املحاف مسوووووووووووووتو  مجالس واألشووووووووووووومل على األولى من نوعهاهي  مبادرة  السوووووووووووووورية في  املجلس األعلى ملجالس املحافظات

والتي  ،املجالس ألخذ زمام املبادرة ومواكبة التطورات امليدانية والسوووووياسوووووية التي فشوووووهدها املل  السوووووور  من اسوووووتجابة  وك

 من ز عزّ ف بمووووا املحلي الحكم هيئووووات لعموووول نوووواظم وطني إطووووار ووضووووووووووووووع، رؤيتهوووواوتوحيوووود نهووووا تتطلووووب تعزيز التعوووواون فيمووووا بي

 اع. في مرحلة ما بعد الصر  األسد نظام عن حقيقي كبديل دورهامكتسباتها في املرحلة االنتقالية، إلى جانب تفعيل 

تها ودورها في ملجتمعا تمثيلها ثنائيةإلى  واملسوووووتند ،على الدور السووووويالووووو ي للمجالس تأكيدههو  ،في اإلعالن جاء ما أهّم  ولعّل 

 ويعتبر الدور السوووووووووووووويالوووووووووووووو ي للمجالس ناشووووووووووووووئ ،إدارتها
ً
  على لبلورته وقت  إلى ويحتاج  ا

ّ
ى توحيد علة املجالس قدر ، مما يتوق

  ترتيبات للتعبير عن نفسها في الحراك السيال ي القائم وفي وإيجاد آليات  رؤيتها 
ً
 .العملية االنتقالية مستقبال

اق أطرافه وأهدافه والسووووووووووووووي املجلس األعلى ملجالس املحافظات من حيثمحاولة  لفهم ماهية  هذا فيتقدير املوق  أتي ي

 
ّ
 طبيعة دورهمبّي   ل فيهالذ  تشوووك

ً
 إلى معرفة  الت املحلية،ومد  أثره على التفاع نا

ً
  .االتحديات التي يواجههإضوووافة

ً
خلوصوووا

 الراهنة واالنتقالية.كال املرحلتين من شأنها تعزيز دوره في  توصيات  إلى 

 انشئ لكيان   طموح دور  
كانون األول/دفسوووووووووومبر  17 بتاريخ وحماة والالذقية دمشووووووووووق من إدلب وحلب ودمشووووووووووق وري  مجالس محافظات كل  أعلنت 

 همابونوّ  املحافظات مجالس رؤسوواءتتكون عضوووية املجلس من بحيث ، املجلس األعلى ملجالس املحافظات هاتشووكيل 2015

 برئاسة املجلس لحين واألمين العام من كل مجلس،
ً
 ة الثانيةالجلس انعقاد وتم تكلي  رئيس مجلس محافظة إدلب مؤقتا

 رئيسين:هدفين فيمكن حصرها بتأسيس املجلس فيما يتعلق بأهداف مبادرة أما  .هاددون تحديد تاريخ انعقا

 
ا
 تفعيل الدور السياس ي للمجالس من خالل:-أوال

  ؛ة بالشأن السور واملؤتمرات املعنيّ  املحافل الدوليةإيجاد هيئة عليا تمثل املجالس في 

  شووووووووووووكل  دة للمجالس حيال القضووووووووووووايا املطروحة نالتفاوس مع نظام األسوووووووووووود،صووووووووووووياية رؤية سووووووووووووياسووووووووووووية موّح

 .(...إلخالدولة

 ث
ا
 من خالل: للمجالس اإلداري والتنظيمي تعزيز الدور -انيا

  وما بين املحافظات؛تعزيز التواصل بين املجالس على مستو  املحافظة الواحدة 

  تنظيم عمووول املجوووالس من خالل توحيووود هيووواكلهوووا التنظيميوووة وآليووواتهوووا ومعووواييرهوووا مع مراعووواة الخصوووووووووووووووصووووووووووووويووة

 اللوجستية واالجتماعية والديمغرافية لكل محافظة؛
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  وتعديالته(؛ 107اعتماد القوانين التي من شأنها تعزيز الالمركزية اإلدارية نالقانون رقم 

 تيجية للمجالس على املستو  الوطني؛وضع الخطط االسترا 

 تشكيل يرفة طوارئ مشتركة بين مجالس املحافظات ملعالجة األزمات السيما في القطاع اإلنساني؛ 

 ع ، ووضوووووووووووومحافظة كل احتياجات حسووووووووووووبب املانحة لتوفير الدعم للمجالس واملنظمات الدول  مع لتنسوووووووووووويقا

 .الدعم وأقنيتهإطار ملزم للجهات املانحة تحدد من خالله سياسيات 

أنها و ، على مسووووووووووتو  مجالس املحافظاتواألشوووووووووومل األولى من نوعها خاصووووووووووة، هو كونها  على املبادرة أهمية ما يضووووووووووفي ولعّل 

سووواًء  حليةامل السووتالم زمام املبادرة  ومواجهة التحديات التي تسووتهدف مشووروع املجالسا نفسووه من قبل املجالسانطلقت 

  اتصووووووووفيته من خالل محاوالتمن خالل الضووووووووغط العسووووووووكر  أو 
ً
ذريعة إعادة إنتاج نظام األسوووووووود تحت بواسووووووووطة سووووووووياسوووووووويا

يير و  عن مؤسوسوات املعارضوة السوياسوية الرسوميةبشوكل مسوتقل خرجت املبادرة أن كما  الحفاظ على مؤسوسوات الدولة،

بين  ةالضوووووووووووووووء على  جم الهوّ مووووا يلقي م الرسووووووووووووووميووووة ناالئتالف الوطني، الحكومووووة املؤقتووووة، املجلس األعلى ل دارة املحليووووة(

الس أو لمجالحقيقي لتمثيل الوعدم قدرتها على املذكورة وعلى عطالة املؤسوووووووسوووووووات  من جهة، املجالس وتلك املؤسوووووووسوووووووات

 مؤشووووور  تعتبر املبادرة كما .من جهة أخر   توفير احتياجاتهاحتى 
ً
 على ا ا

ً
 يلحضوووووور املتلايد للمجالس في املجال السووووويالووووو هاما

رتيبات في ت اإلقرار به ينبغي سوووووووووووووويالوووووووووووووو ي كفاعل نفسووووووووووووووهاطرح من خالل  ،انّ ييڤالحراك الناجم عن مؤتمر وسووووووووووووووع ها ملواكبة 

  باعتبارها املرحلة االنتقالية
ً
 شرعي ممثال

ً
  .ينلسكان املحليل ا

 تاليين:باملؤشرين ال، وهو ما فستدل عليه شامل عدم اكتمال املبادرة كطرح  فشير إلى املتوفرة املعطيات تحليل إال أن 

 العضوية .1

ى جانب إل ،من حمص ودرعا والقنيطرة عن التوقيع على الوثيقة التأسيسية للمبادرة كّل  مجالس محافظات وحظ يياب ل

 :بما يلي ذلك مفتوح لبقية املجالس لالنضمام، ويمكن تفسير أن املجالإلى القائمين على املبادرة إشارة 

  
ّ
  ؛ممثلي تلك املجالس ألسباب لوجستية ر حضور تعذ

 واكبة ممن أجل عقدها السووووت جال في ل واضووووطرار القائمين عل ها ،لمبادرةلاكتمال التحضوووويرات الالزمة  عدم

 في املرحلة القادمة. وتثبيت املجالس كفاعل سيال ي شرعيا نّ ييڤلالحراك السيال ي 

 الهيكلية والنظام الداخلي .2

 حيث ، ملجلسالخاصة با وضوح الهيكلية اإلداريةفتقر املبادرة لت
ّ
نية في مجالس املكاتب القانو  لة منتم تكلي  هيئة مشك

. للمجلس نظام داخلي بوضع املحافظات
ً
 بحيث ينتج عنه رسم الهيكلّية اإلدارية له الحقا

 الخارجة جز ظات لمقومات األساسية املتعلقة بشمولية عضوية جميع املحافلويتوقع في حال استكمال املجلس 
ً
 أو كليا

ً
ئيا

  عن سيطرة النظام،
ً
تبلور نظامه الداخلي وهيكليته اإلدارية، أن يكون أمام جملة من التحديات على املستويين إلى  إضافة
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حدد شكل وطبيعة استجابته لها مجموعة من السيناريوهات التي تاإلدار  والسيال ي وعلى مستو  العالقات، والتي س

 املرحلة القادمة.ترسم دوره في 

 وسيناريوهات متوقعة  ةحتدايت جّ 
وهو  ،كبيرة صوووعو اتاملحلية فيه مشوووروع املجالس  يواجه تشوووكيل املجلس األعلى ملجالس املحافظات في وقت  أتت مبادرة 

صالح لوتعزيزه وتطويره املحلية لحفاظ على مشروع املجالس  جم التحد  الذ  سيواجه املجلس من حيث اما يزيد من 

 وفي املرحلوة االنتقواليوة ،لعوب أدوار متقودموة
ً
وفي  ،من خالل التوأكيود على فواعليوة طرحهوا في توفير األمن واالسووووووووووووووتقرار حواليوا

املة ويستوجب ذلك تبّني املجلس ملقار ة متك .اإلداريةتوطين مفهوم الدولة السورية الجديدة على أساس مبدأ الالمركزية 

  ّد من أبرزها ما يلي:، التي فعالتحدياتتواجه تلك 

إلى  املحررة في املناطق التي تتواجد تعتبر املجالس املحلية أحد أبرز هياكل الحوكمة املحلية القدرة على اإلدارة: .1

 تحقيق أهودافه علىاألعلى  سقودرة املجل وترتبط مودنيوة وعسووووووووووووووكريوة ذات نفوذ ودور مؤثر، جوانوب هيئوات أخر  

تحدد  يث، بحتلك الهيئاتبين املجالس و لصوووووووووويغة مجمع عل ها على املسووووووووووتو  الوطني نجاحه في التوصوووووووووول بمد  

 الهيئات الخدمية؛ وازدواجية أدوارللخروج من حالة تضارب املصالح وتؤد  أدوار ومسؤوليات كل جهة 

 على أداء املهوام املوكلوة إليوه مرهونو قودرة الجسووووووووووووووم الجوديود: إن الحوكمةتعزيز  .2
 
بوادئ بم ومكونواتوهموه االتل بمود   ة

ا ي كم الرشوووووووووووووويووود،الح قووودرة املجلس األعلى على توحيووود النظوووام الوووداخلي للمجوووالس حول  يوووةطرح أسووووووووووووووئلوووة جوووّد مموووّ

نها من وهياكلها اإلدارية ومعاييرها وآلياتها 
ّ
التواصووووول و  تحقيق قدر أكبر من االنسووووووجام في العمل املشووووووتركبما يمك

ر بعض تلوك إشووووووووووووووكواليوة  لحوّل املعوّدة  املقوار وة هيوةمواحول من جهوة أخر  و ، فيموا بينهوا
ّ
التي  واآلليوات ،املجوالستعث

 مع السكان املحليين؛ ناء الثقة و  ساءلةسيتم تطبيقها لزيادة شفافية املجالس وتطبيق مبادئ امل

، وتواجه ةالالزم ال بد من توفر املوارد املالية والبشووورية مهامه يتمكن الجسوووم الجديد من أداء حتى: توفير املوارد .3

  املجووالس بشووووووووووووووكوول عووام أزمووات موواليووة مزمنووة
ّ
في  لفي وقووت يتراجع فيووه التلام الجهووات املووانحووة بتمويوول خطط توودخوو

 في  كما ،موارد ذاتية مسووووووووتقرةالقدرة على تأمين ملجالس تفتقد اأخر  من جهة و  ،سووووووووورية
ً
وادر الكتواجه نقصووووووووا

 لداعمة؛من قبل الهيئات ا تلك املوارد استهدافها أو استقطاب نتيجة البشرية

وقووود ورد في أحووود أهووودافوووه زيوووادة التنسووووووووووووويق  ،: يتشووووووووووووووكووول املجلس األعلى من عووودة مجوووالس محوووافظووواتالتواصلللللللللللللل .4

والتواصووووووول بين املجالس وتشوووووووكيل يرفة طوارئ مشوووووووتركة على الصوووووووعيد الوطني للتدخل ملعالجة األزمات، إال أن 

تلووك املجووالس على مسووووووووووووووتو  التواصووووووووووووووول بين تعيق  أمنيووة ولوجسووووووووووووووتيووة تحووّديوواتحقووائق الوضووووووووووووووع امليووداني تفرس 

على  جالساملبين  تعزيز التواصوووووووووووووولمما يثير التسوووووووووووووواؤل حول إمكانية تحقيق املجلس لهدف  ،املحافظة الواحدة

 .مستو  املحافظات
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 مسووووتق وأ ةفي املرحلة الراهنسووووواًء  ،قدرة املجلس األعلى على لعب دور سوووويالوووو ي تواجهالحضلللور السلللياسللل ي:  .5
ً
 ،بال

 عن  ؛املجالس من قبل ع عل هاجم  ُم  مكتو ة رؤية سوووووووووياسوووووووووية ة تحديات أبرزها: توفرعّد 
ً
أداء دور سووووووووويالووووووووو ي بعيدا

جالس في ملاحضوووور شوووكل  ؛توفر أدوات الضوووغط السووويالووو ي ؛واالعتبارات املحلية املناطقية اإلقليميةالتجاذبات 

 في هذا املجال. لخبرات  امتالكها للعب أدوار متقدمة و  الحراك السيال ي ومد  استعدادها

قوودرتووه على التعوواموول مع ب فوو ن ذلووك مرهون  السووووووووووووووينوواريوهووات املتوقعووة ملسوووووووووووووووار املجلس األعلى ملجووالس املحووافظوواتعن مووا أ

ومن الحفاظ على مشوووووووروع املجالس  فاعلية سللللللياسللللللية وخدميةديات السوووووووابقة، ف ما أن يتمكن املجلس من تحقيق التح

 دميخل فلاعليلة سللللللللللليلاسللللللللللليلة وأدا ا يحقق  أن االنتقوواليووة، وإموواو  الراهنووة وتطويره لكي يتوافق مع متطلبووات املرحلووةاملحليووة 
ا
 ا

 متواضللع
ا
ي حين تحول ف ،ا نّ ييڤ مؤتمر في الحراك السوويالوو ي الجار  ما بعد وفق صوويغة ما بتشووكيل هيئة سووياسووية تشووارك ا

يللة فللاعلأو أن يحقق املجلس التحوووديوووات اللوجسووووووووووووووتيوووة واألمنيوووة واملوارد من قووودرتوووه على تعزيز الووودور الخووودمي للمجوووالس، 

 خدمية ودور 
ا
 سللللللياسللللللي ا

ا
 متواضللللللع ا

ا
وهنا تتمكن املجالس من تعزيز خدماتها من خالل حشووووووود املوارد وتعزيز التعاون فيما  ا

حلية أو امل اتالعتبار كاة دون حضووووور املجلس األعلى في الحراك السوووويالوووو ي في حين تحول اعتبارات عّد  ،بينها وتطوير آلياتها

في حال فشووووووووووول املجلس  ويكون ذلك ،عطالة سلللللللللياسلللللللللية خدمية، أما السووووووووووويناريو األخير فهو ييرها أو دوليةالقليمية أو اإل

 األعلى في مواجهة التحديات وإيجاد صيغ واضحة للعمل ليتحول إلى مجرد اسم دون فاعلية.

 التوصيات
 رورةوضووووووووووا نّ ييڤلقاءات  أحدثته املجلس األعلى ملجالس املحافظات عن السووووووووووياق السوووووووووويالوووووووووو ي الذ  درةمبا يمكن فصوووووووووول ال

ضووووووووووووة للمعار  الرسوووووووووووومية إال أن الحاجة التي أفرزها تراجع الدور املنوط بالهياكل السووووووووووووياسووووووووووووية السووووووووووووتحقاقاتها، سووووووووووووتجابةاال 

 
ً
 منوتردّ  بدايةإلى  أزمة الشووووووووورعية املالزمة ملسووووووووويرتها منذ ال ومؤسوووووووووسووووووووواتها التنفيذية، إضوووووووووافة

ً
لداخل ا دها في العمل انطالقا

وأخر   ة بهاذاتية مرتبط ألسووباب ،يين وتفعيل الحضووور اإلدار  والتنفيذ  والرقا ي لهاومالمسووة احتياجات السووكان املحل

 يضاف إلى ذلك ،منها املوق  اإلقليمي والدوليو  بموق  الهيئات والقو  املحلية املدنية والعسكرية منها موضوعية تتصل

طار السووووووووووويالووووووووووو ي الجديد الذ  أفرزته قمة الرياس لجهة قدرته على حيازة عدم فاعلية اإل عدة منها ما يدور حول  هواجس

لبحوووث عن إطوووار نووواظم لعملهوووا اإلدار  ل املجوووالس املحليوووة العوامووول حيوووث دفعوووت تلوووك .الحقيقياالعتراف الووودولي والتمثيووول 

 قادر يكون  ،والخدمي على املستو  الوطني
ً
  .بعدها قالية وماحلة االنتاملر للتأثير في على توظي  الشرعية التي تتمتع بها  ا

وتوافق  يةبنيته الداخل بتماسووووووووك وخدميةقدرة املجلس األعلى ملجالس املحافظات على تحقيق فاعلية سووووووووياسووووووووية وترتبط 

تتيح للمجالس التعبير عن مصووووووووووالح مجتمعاتها املحلية  داريةاإل لالمركزية  إطار جامع وآليات واضووووووووووحة على وضووووووووووع مكوناته

 عنوتحقيقهوا، 
ً
ية، وفق مبودأ التشوووووووووووووووارك املوجودة على األرس الهيئوات املودنيوة تطوير العالقوة معقودرتهوا على  مود  فضووووووووووووووال

سووتو  السوويالوو ي، على امل مع الهيئة العليا للتفاوس والتكاملعلى املسووتو  املحلي،  فصووائل املقاومة الوطنية مع والتنسوويق

 من خالل: يمكن تحقيق ما سبقو 
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 :
ا
 البينية حزمة اإلدارة والعالقاتأوال

م والقبول معايير التقيي شووووكل العالقات البينية ضوووومن مؤسووووسووووة املجلس األعلى ملجالس املحافظات، ووضووووع بتحديد تهتم

 :حيثوالقوانين الناظمة لعمل املجالس املحلية واستراتيجيات الحكم املحلي على املستو  الوطني من  واألداء

 وفق مقتضوووووووووووووويات الحالة الراهنةتطوير العالقات البينية بين املجالس املشووووووووووووووكلة ل .1
ً
وفق و  لمجلس األعلى تدريجيا

 إلى تشكيل مؤسسة تبدأ بتنسيق العمل  استراتيجية
ً
 متكاملة؛وصوال

 أو -تمثيل مجتمعاتها  ومد  قدرتها على فاعلية املجالسيم يتق .2
ً
 انتخابا

ً
لى ذلك رسووووووووووم ع ويتم بناءً  ،وإدارتها-توافقا

عدد بهدف الحد من ظاهرة ت ع املسووووووووووووووتو  اإلدار  والتمثيلي لهارفاالسووووووووووووووتراتيجية الشوووووووووووووواملة وخططها التنفيذية ل

 ؛املجالس

ها ووضوووح التابعة ل املدن والبلدات(تعزيز تماسووك وتجانس املجالس املحلية الرئيسووية ناملحافظات( والفرعية ن  .3

 ؛لهيكلية اإلدارية الناظمة لعملهاا

حكم اإلدارة املحلية والاعتماد القوانين التي تعزز وذلك ب ليات وأنظمة عمل املجالس املحليةديد ضوووووووووووووابط وآتح .4

  ؛الرشيد

 املجالس؛ التي تواجه تشكيل يرفة طوارئ مشتركة على املستو  الوطني ملعالجة األزمات املتنوعة .5

: حزمة السياسة
ا
 ثانيا

ة ومنظمات املوازي والجهات الخدميةالتي تهتم بتحديد شوووووووووووكل وأفق العالقة مع الهياكل السوووووووووووياسوووووووووووية والتنفيذية القائمة و 

 حيث:املجتمع املدني املحلية والدولية وفصائل املقاومة الوطنية من 

املؤقتووة الحوواليووة أو الحكومووة االنتقوواليووة وفق محووددات القوانين  وضووووووووووووووع ضوووووووووووووووابط ومعووايير العالقووة مع الحكومووة .1

قدرة هذه الحكومة على االستجابة الحتياجات السكان فق و ، و وتعديالته( 107الناظمة ل دارة املحلية نالقانون 

 ؛املحليين وعلى العمل مع املجلس األعلى ملجالس املحافظات

واإلدارات املدنية التابعة لها، بهدف توحيد اإلدارة املدنية وتعزيز إيجاد تفاهمات مع فصووووووووووووووائل املقاومة املحلية  .2

أجل حماية املرافق وتأمين عمل أنشووووووووووووووطة وعمل األجهزة الخدمية  الوطنية منالشووووووووووووووراكة مع فصووووووووووووووائل املقاومة 

 ؛وتأمين التدخل في األزمات وحماية السلم املجتمعي

الهوة بين  قية والهيئات املحلية األخر ، األمر الذ  يضوووووووووووويّ التعاون والتنسوووووووووووويق مع الهياكل والهيئات الثورية املدن .3

 ؛املنظومة املؤسسية والنمط اإلدار  الذ  يفرضه املجلس املحلي و ين املجتمعات املحلية

 السوووووووووووووياسوووووووووووووية وأولوياتها اضوووووووووووووطالع املجلس األعلى بدور مجموعة الضوووووووووووووغط املحلية صووووووووووووواحبة التأثير على الهياكل .4

ملكاتب اي تابع للمجلس األعلى يقوم بتنسوويق العالقة مع األجسووام السووياسووية و مكتب سوويالوو  وتشووكيلالتفاوضووية 

 ؛بهدف وضع استراتيجيات سياسية مشتركة ورسم حدود العمل والتأثير الوطنية، املقاومةالسياسية لفصائل 
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 ؛نظمات والجهات الدولية الفاعلةتحديد شكل وآليات التعامل مع امل .6

من انفراد بعض املجالس املحلية بتفاهمات وهدن محلية مع النظام بمعزل عن املصوووووووولحة  وضووووووووع ضوووووووووابط تحّد  .7

.
ً
 الوطنية العليا وفي تعارس معها أحيانا

  خامتة
من حيث الشوووووووووووووكل كونها تهدف إلى تأطير هيئات الحكم املحلي أهميتها ملجالس املحافظات  األعلىاملجلس  مبادرةتكتسوووووووووووووب 

إلى اعتماد معايير وطنية ل دارة والحوكمة الجامعة، ورسووووووم  أنها تهدف على املسوووووووتو  الوطني، ومن حيث املضووووووومون لجهة 

 ةتوواريخ الثور ومن حيووث التوقيووت النعقووادهووا في مرحلووة مفصووووووووووووووليووة في  الووداعمووة،سوووووووووووووويوواسوووووووووووووووات موحوودة للتعوواطي مع الجهووات 

سووووووووويالووووووووو ي لعلى املسوووووووووتويين االسوووووووووورية تسوووووووووتدعي حضوووووووووور املجتمعات املحلية وإشوووووووووراكها في رسوووووووووم معالم املرحلة االنتقالية 

 خلية موجودة على، وعدم تهميشوووووووها العتبارات ومصوووووووالح دولية أو إقليمية أو  العتبارات ومصوووووووالح جهات وقو  داواإلدار  

 السوواحة السووورية
ً
 مهما

ً
على بروز الدور السوويالوو ي للمجالس إضووافة ملا تمارسووه من دور خدمي،  ، وإذ تشووكل املبادرة مؤشوورا

مرهون بقدرة املجلس األعلى على توحيد رؤية املجالس وإيجاد اآلليات التي تمكنها من مواجهة التحديات التي  اف ن تطوره

ي حزمتي ي عدة توصوووووووووووووويات تقع فتعترس تعزيز دورها في املرحلة الحالية واالنتقالية وهو ما يمكن العمل عليه من خالل تبن

 السياسة والعالقات واإلدارة. 
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