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المدير التنفيذي
يوسـف نيـربـاني

األساسية  الركائز  إحدى  عصرنا   في  المعلومات  ل  ُتشكِّ

المحلية وتزداد أهمية  بالمجتمعات  التنمية  في عمليات 

تلك المعلومات في ظل التغيرات السريعة والمتالحقة 

متخذي  على  يحتم  ما  المجاالت،  مختلف  في  لألحداث 

الحصول على  المحلية  والمجالس  المنظمات  القرار في 

بكافة  واإلحاطة  المناسب  الوقت  في  المعلومات  تلك 

األحداث في المجتمعات المحلية حتى يتمكنوا من اتخاذ 

وبناء  المتزايدة  االحتياجات  لتلبية  المناسبة  القرارات 

منظمة  أطلقت  لذلك  المستقبلية   والمشاريع  البرامج 

التنمية المحلية LDO مبادرتها في النشرة الشهرية عن 

المجتمع  منظمات  و  المحلية  المجالس  وفعاليات  أخبار 

االطالع  في  لتساعد  السوري  الشمال  في  المدني 

على المشاريع و النشاطات التي من الممكن أن تكون 

مصدر إلهام لها في تلبية االحتياجات للمجتمعات المحلية  

وتطوير عملها وتبادل الخبرات والمعلومات والمساهمة 

في تحقيق المنافسة بينها على تقديم أفضل الخدمات  

للسكان المحليين.
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الكلمة االفتتاحية
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منطقة الباب
المجلس المحلي لمدينة الباب:

افتتحت جامعة عنتاب فرعًا لها في مدينة الباب 

يتضمن الكليات التالية “ اقتصاد – إدارة أعمال – 

التجارة الدولية واللوجستية”. 

 200 استهدفت  تدريبية  دورة  المجلس  أطلق 

معلم بالتعاون مع مديرية التربية في عنتاب.

البدء بمشروع إصالح الصرف الصحي في حي 

زمزم، بطول يتجاوز 400 متر، والذي يخّدم أكثر 

من 200 عائلة. 

البنى  تجهيز  من  األولى  المرحلة  من  االنتهاء 

التحتية لكابالت االتصاالت تمهيدًا لتمديد شبكة 

في  االتصاالت  وخطوط  المراقبة  كاميرات 

المدينة.

انطلقت برعاية المجلس الدورة األولى للتدريب 

على قيادة المركبات في المدينة.

محلي  مع  بالتعاون  بنفسج  منظمة  أطلقت 

والذي  العمل”  مقابل  “النقد  مشروع  الباب 

مهنيًا  وتدريبًا   - للزيتون  مبيدات  )بخ  يشمل 

للنساء( استفاد منه 910 عامل وعاملة 

مداد  حدود/  بال  تعليم  مؤسسة  أقامت 

بالشراكة مع الهالل األحمر القطري حفل تخرٍج 

لمركز التدريب المهني في مدينة الباب والذي 

)البناء  تقنيات  على  األفراد  تدريب  إلى  يهدف 

والمشروع  للبيئة  الصديقة  واألبنية  الطيني( 

يستهدف 480 متدرب في المرحلة األولى.

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة حلب
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المرحلة األولى لتجهيز البنى التحتية لكابالت االتصاالت

مدينة الباب
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مع  بالتعاون  وطن”  “سحابة  منظمة  أقامت 

المجلس المحلي لمدينة الباب معرضا لألشغال 

اليدوية في حديقة الشعب بمدينة الباب وتخلل 

المعرض أشغااًل كالتطريز والرسم وغيرها.

المجلس المحلي في الراعي:
مدينة  في  السيارات  قيادة  رخص  بمنح  البدء 

الراعي.

استمرار العمل على صيانة وتعبئة الحفر بمادة 

بين  الواصلة  الرئيسية  الطريق  على  اإلسفلت 

مدينة الراعي شرقًا باتجاه قرية زلف.

البدء بحفر قناة بطول 4500 متر وعمق 3 أمتار 

المتراكمة  المياه  لسحب  وذلك  أمتار   7 وعرض 

الزراعية  األراضي  على شكل مستنقعات في 

بالتعاون مع مؤسسة المياه التركية.

منطقة أعزاز
المجلس المحلي لمدينة أعزاز:

كفرة”   - “أعزاز  طريق  بتعبيد  المجلس  قام 

بطول 9 كم وعرض 7.30 سم والذي يعتبر صلة 

الوصل مع المدن المحيطة.  

افتتحت جامعة عينتاب فرعًا لها في مدينة اعزاز 

يحوي “كلية الشريعة”. 

بالتعاون  بالحي الشمالي  المياه  توسيع شبكة 

مع منظمة “vision” الرؤية العالمية.

الصحي  الصرف  مجاري  تنظيف  سيارة  استالم 

vi- العالمية”  “الرؤية  منظمة  من  “المقدمة 

sion” والتي ستساهم في حل جميع مشاكل 

انسداد مجاري الصرفي الصحي.

البدء بإصدار شهادة قيادة السيارات للمواطنين 

في المدينة وريفها. 

المدينة  في  واألطفال  النساء  مركز  افتتاح 

انطلق  حيث  ومهنيًا  تعليميًا  المرأة  لتمكين 

المركز ب 217 مستفيدًا من النساء واألطفال. 

في  الحيوانية  الثروة  متابعة  مشروع  إطالق 

شمارخ الذي يتضمن حملة عالج أغنام المربين 

تليل  وقرية  طاطية  وقرية  “تجمع شمارخ  في 

الشام” بالتعاون مع منظمة IHR هيئة اإلغاثة 

العالمية.

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة حلب
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تعبيد طريق أعزاز - كفرة

طريق أعزاز - كفرة

توسيع شبكة المياه - أعزاز

صيانة شبكة المياه
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بين  األول  جسرين:  صيانة  بمشروع  البدء 

)كفرغان - كفرشوش( الثاني بين )كفرغان - تل 

حسين( لما لهذين الجسرين من أهمية كونهما 

يربطان البلدة مع باقي المدن.

محلي  مع  بالتعاون   ”sard“ منظمة  قامت 

كفرغان بترميم حوالي 1500 منزل في البلدة 

تضرر من المعارك التي شهدتها المنطقة خالل 

تحريرها من تنظيم داعش. 

منطقة جرابلس
المجلس المحلي لمدينة جرابلس:

إتالف بطاطا الفاسدة في جرابلس

إتالف البطاطا الفاسدة

مادة  من  كمية  بإتالف  المحلي  المجلس  قام 

“الكولورادو”  بحشرة  إصابتها  نتيجة  البطاطا 

والجيش  والشرطة  المجلس  من  لجنة  بحضور 

جرابلس  محكمة  قرار  إلى  استنادًا  الوطني 

ولجنة الكشف.

تابعة  جديدة  معاهد  عنتاب  جامعة  افتتحت 

لفرعها في مدينة جرابلس الذي كانت أسسته 

العام الفائت. 

مجلس  مع  بالتعاون  بنفسج  منظمة  قامت 

جرابلس المحلي بمشروع استجرار المياه للري 

بالطاقة الشمسية عوضًا عن المولدة والمازوت 

بغية توفير كلفة اإلنتاج على المزارع.

منطقة عفرين
المجلس المحلي لمدينة عفرين:

استكمال مشروع ضخ مياه سد ميدانكي إلى 

خالل  من  المياه  خدمة  لتحسين  عفرين  مدينة 

وتمديد  الكهربائي  التحويل  محطات  تركيب 

شبكة الكهرباء لتشغيل السد بالطاقة القصوى 

ما سيزيد من ساعات ضخ المياه األسبوعية. 

مدينة  في  لها  فرعًا  عينتاب  جامعة  افتتحت 

“معلم  )التربية  التالية  الكليات  يتضمن  عفرين 

صف” - اللغة التركية(.

التغذية  سوء  عيادة  بافتتاح  المجلس  قام 

لألطفال والتي ُتعد العيادة الوحيدة من نوعها 

في المدينة.

صيانة الصرف الصحي بشارع الفيالت عبر صب 

الريكار والمباشرة بترحيل التراب الزائد.

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة حلب
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استكمال ضخ مياه ميدانكي لعفرين

سد ميدانكي - عفرين
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أقام المجلس ورشة عمل في مهارات التواصل 

ال للعاملين لديه بالتعاون مع مركز مراس  الفعَّ

بهدف تطوير الكادر وتحسين الخدمة.

للدم  تبرع  مركز  بافتتاح   sdi منظمة  قامت 

المدينة  يغطي  دم  وحدة   375 تخزينة  بسعة 

منطقة األتارب
المجلس المحلي لمدينة األتارب:

تم بإصالح القسم األكبر من شبكة الهاتف في 

.Asdl المدينة لتفعيل خدمة اإلنترنت

الهالل  مع  بالتعاون   ”SDI“ منظمة  قامت 

األحمر القطري باستئناف التسجيل على منحة 

إعادة ترميم عدد من المنازل المتضررة. 

المجلس المحلي لمدينة كفر ناها:
على  طوارئ  سلة   450 بتوزيع  المجلس  قام 

النازحين للبلدة بالتعاون مع منظمة إحسان. 

لمجلس  الصحي  المكتب  مع  بالتعاون  بالكامل 

مدينة عفرين. 

افتتحت منظمة “sdi” مركزًا للعالج الفيزيائي 

وتركيب األطراف الصناعية في المدينة. 

عائلة  لمئتي  غذائية  غير  طوارئ  سلل  توزيع 

نازحة بالتعاون مع منظمة “ميرسي”. 

تقديم المنح المالية ل 150 عائلة والتي بلغت 

$125 بالتعاون مع منظمة “القلب الكبير”. 

توزيع الخبز المجاني ل 300 عائلة نازحة بالتعاون 

مع منظمة “األيادي البيضاء”.

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة حلب
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مركز العالج الفيزيائي - عفرين
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منطقة جبل سمعان
المجلس المحلي لمدينة دارة عزة:

شوارع   صيانة  مشروع  من  الثانية  المرحلة  بدء 

مدخل دارة عزة الغربي حتى تل الكرامة.

تحديد سقف إيجارات المنازل التي ارتفعت بعد 

ل.س   10000 ب  حددت  حيث  النازحين  توافد 

للغرفة الواحدة و 35000 للمنزل ذو األربع غرف. 

قام فريق ملهم التطوعي بتوزيع كرت لباس ل 

550 عائلة نازحة بقيمة 50$. 

وزعت “هيئة اإلغاثة اإلنسانية”  IYD 550 سلة 

مطبخ على العائالت النازحة حديثًا إلى المدينة.

بالبدء  حوران”  أهل  “رابطة  منظمة  قامت 

بتنفيذ مشروع ترميم 300 منزل في المدينة. 

المجلس المحلي لمدينة عندان:
إدلب  ريف  من  النازحين  إليواء  منزال   35 تجهيز 

بالتعاون مع منظمة “أركنوفا”. 

إدلب  ريف  من  النازحين  إليواء  منزال   15 تجهيز 

بالتعاون مع “منظمة عطاء الخيرية”.  

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة حلب
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مشروع صيانة مدخل دارة عزة الغربي 

مدخل دارة عزة الغربي
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منطقة مركز المدينة
المجلس المحلي لمدينة إدلب:

قام المجلس المحلي فتح الطريق الواصلة بين 

لتخفيف  الوطني  والمشفى  الصحة  مديرية 

االزدحام المروري عند دوار الكرة.

ضمن   ”IYD  “ اإلنسانية  اإلغاثة  هيئة  قامت 

التناسلية  الرعاية  بتوفير  العيش  مشروع سبل 

يزيد  ما  يربيها  بقرة   400 ل  الصناعي  والتلقيح 

عن 300 عائلة. 

افتتحت منظمة “ people in need” مركزين 

ليستفيد  إدلب  في  والفني  المهني  للتعليم 

والتطريز  الخياطة  يتعلمن  طالبة   120 منها 

و338 طالبًا يتعلمون مهنًا مختلفة.

واإلداريين  للمعلمين  تدريبية  ورشات  أقيمت 

الينتظر”،  التعليم  “مشروع  فعاليات  ضمن 

إن  “منظمة  و  أورنج”  “منظمة  بين  بالشراكة 

وبالتعاون  أبيل”   و “منظمة هيومان  سوريا” 

مع مديرية التربية والتعليم في إدلب. 

“التعليم  مشروع  بنيان”  “منظمة  أطلقت 

أواًل” الذي يهدف إلى رفع المستوى التعليمي 

لدى الطالب المتخلفين عن المدارس ويشمل 

الفئات العمرية من 5 سنوات إلى 17 عامًا حيث 

استفاد من المشروع ألفي طفل وطفلة. 

المجلس  مع  بالتعاون  بنيان  منظمة  قامت 

المحلي لمدينة إدلب بتجهيز 80 مبنى للمهجرين 

تستوعب 260 عائلة. 

بإقامة  التابع لمنظمة شفق  الكرامة  قام مركز 

بطولة السباحة األولى من نوعها والتي شارك 

المحافظات  معظم  من  احًا  سبَّ  130 فيها 

السورية باإلضافة لذوي االحتياجات الخاصة.

المجلس المحلي لبلدة سرمين:
في اجتماع لمجلس األعيان عّين محلي سرمين 

رئيسًا  طقش”  مروان  “علي  المهندس 

للمجلس بتاريخ 17/9/2019 عقب انتهاء الدورة 

الرئاسية الثانية عشر. 

منظمة  مع  بالتعاون  اإلحسان  منظمة  قامت 

نظافة  سلة   840 من  أكثر  بتوزيع  اليونسيف 

على النازحين.

حملة   )MENTOR( مونتور  منظمة  أطلقت 

مع  بالتعاون  اللشمانيا  لمكافحة  مبيدات  رش 

المجلس المحلي في البلدة.

المجلس المحلي لبلدة حزانو:
محلي  مجلس  تشكيل  حزانو  بلدة  شهدت 

عبد  مصطفى  برئاسة   8/9/2019 بتاريخ  جديد 

اللطيف زين.

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة إدلب
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انطالق مشروع التعليم أواًل في إدلب

منظمة بنيان - إدلب
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البدء بتنظيف الفوهات المطرية 

تنظيف الصرف الصحي

منطقة حارم
المجلس المحلي لبلدة سرمدا:

عمراني  مخطط  بإعداد  المحلي  المجلس  قام 

وتنظيمي للبلدة لتثبيت الواقع ومنع المخالفات 

مستقباًل. 

تعبيد الشارع الرئيسي في البلدة.

الفوهات  مع  الصحي  الصرف  خطوط  تنظيف 

المترسبة  واألعشاب  األتربة  من  المطرية 

استعدادا لموسم الشتاء والمطر. 

مدينة  جنوب  الرئيسي  الضخ  خط  استبدال 

وبقطر  م   255 بطول  جديد  بقسطل  سرمدا 

160مم.

االنتهاء من المرحلة األولى لتغذية شبكة المياه 

بتركيب  المدينة  من  الغربي  الجنوبي  للجزء 

عدادات مياه في المنازل. 

إصالح خط الصرف الصحي في منطقة صلنتة 

وفتحه بشكل كامل ومعالجة المشاكل الممتدة 

من الشارع الرئيسي بمسافة تقدر ب 300 م 

باتجاه صلنتة.

بإنشاء  القارات”  عبر  “أطباء  منظمة  قامت 

نقطة طبية وعيادة متنقلة بالتعاون مع المجلس 

المحلي في البلدة.

المجلس المحلي لبلدية إسقاط:
بتأهيل  األهالي  مع  بالتعاون  المجلس  قام 

البيوت غير الجاهزة في بلدة إسقاط وتجهيزها 

 100 حوالي  إسكان  وتم  المهجرين  إلسكان 

عائلة مجانًا. 

وضع المجلس خطة الفتتاح مدرسة خاصة بذوي 

االحتياجات الخاصة وبدأ ببعض الخطوات العملية 

السويدية  المنظمة  مع  بالتعاون  بالمشروع 

الخيرية.

المجلس المحلي - عزمارين:
قام المجلس المحلي بإشادة جسر على الطريق 

موقع  في  وسلقين  عزمارين  بين  الواصلة 

لتسهيل  الشمالي  عزمارين  بمدخل  السعيدية 

حركة المرور.

المجلس المحلي لبلدة كفر تخاريم:
قام المجلس المحلي بنقل “البازار” من وسط 

البلدة إلى أطرافها نتيجة االكتظاظ الكبير الذي 

شهدته البلدة بعد موجات التهجير األخيرة إليها.

عبريتا  وقريتي  البلدة  بين  المياه  إصالح شبكة 

وإيصال  “غول”  منظمة  مع  بالتعاون  وجدعين 

المياه للقريتين بعد أربع سنوات من انقطاعها.  

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة إدلب

info@ldo-sy.orgالتنمية المحلية | العدد األول - أيلول - 2019
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النظافة  خدمات  لقاء  الرسوم  وجباية  تحصيل 

حملة  سبقها  والتي  المجلس  يقدمها  التي 

هذا  في  التعاون  على  لألهالي  وحث  توعية 

األمر. 

أقام المجلس ورشة حوارية بالتعاون مع منظمة 

إمكانية  حول  مقترحات  تقديم  بهدف  “أورانج” 

تنفيذ مشاريع ريادية جماعية للمرأة. 

مع  بالتعاون  القطري  األحمر  الهالل  أطلق 

أبقار  حليب  شراء  مشروع  المحلي  المجلس 

أجبان  إلى  لتحويلها  أشخاص  على  وتوزيعها 

وألبان وبيعها، استفاد من المشروع 200 عائلة. 

منطقة معرة النعمان
المجلس المحلي لمدينة معرة النعمان:

خزانات  جميع  بإصالح  المحلي  المجلس  قام 

من  تضررها  بعد  المدينة  في  الشرب  مياه 

عبر  المياه  األخيرة ومواصلة ضخ  القصف  حملة 

المناهل. 

االستمرار في عملية تنظيف الشوارع واألحياء 

الوضع  الرغم من  السكنية بشكل يومي على 

األمني السيئ الذي عانته المدينة في الفترة 

السابقة. 

بتقديم  حدود”  بال  “رحمة  منظمة  قامت 

وتفعيل  الشباب  لتمكين  متنوعة  أنشطة 

دورهم بالمجتمع ضمن نوادي “بصمة شباب” 

التي تستهدف اليافعين والشباب.

منطقة أريحا
المجلس المحلي لمدينة أريحا:

قام المجلس المحلي بإحصاء المنازل المتضررة 

في المدينة نتيجة القصف بالتعاون مع منظمة 

“إحسان لإلغاثة والتنمية”، بهدف إعادة ترميمها 

ما  المشروع  من  يستفيد  حيث  جزئيًا  أو  كليًا 

يقارب 25000 نسمة.

مشروع  الطفولة”  “حراس  منظمة  أطلقت 

إدارة الحالة الستهداف الحاالت التي تحتاج إلى 

مساعدة من عمر يوم إلى 18 عامًا حيث بلغ عدد 

المستفيدين لشهر آب 200 طفلة وطفلة.

بعنوان  تدربية  دورة  األمين  منظمة  أقامت 

فتاة،   15 حضرها  اإلنساني”  العمل  “مبادئ 

بشكل  اإلنساني  العمل  قيم  ترسيخ  بهدف 

أكبر. 

قامت منظمة “UOSSM” بالتعاون مع مديرية 

صحة إدلب بتسليم مجموعة من األجهزة الطبية 

النوعية لعدد من المنشآت الطبية في المدينة. 

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة إدلب

info@ldo-sy.orgالتنمية المحلية | العدد األول - أيلول - 2019

االستمرار في عملية تنظيف الشوارع

معرة النعمان
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منطقة جسر الشغور:
المجلس المحلي لمدينة جسر الشغور:

قام المجلس المحلي باصالح الحفر في شوارع 

البلدة عن طريق طمر الحفر بالحصى والرمل. 

إعادة ترميم وتأهيل مسلخ المدينة بعد القصف 

الذي تعرض له بالفترة األخيرة. 

قامت منظمة “مونيتور” بالتعاون مع المجلس 

الشغور  بلدة  ومنازل  شوارع  برش  المحلي 

بمبيد حشري ضد حشرة الالشمانيا وغيرها.

قامت “منظمة بنفسج” بالشراكة مع المجلس 

المحلي بتركيب ألواح طاقة شمسية للمزارعين 

المستفيدين من مشروع ري األراضي الزراعية 

للمشاريع الصغيرة.

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة إدلب

info@ldo-sy.orgالتنمية المحلية | العدد األول - أيلول - 2019

تركيب ألواح الطاقة الشمسية 
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نقابة المحامين األحرار - فرع حلب
محاضرة  النقابة،  في  التدريب  لجنة  عقدت 

لتدريب المحامين بعنوان “قواعد الكفاءة”. 

أجرت النقابة اختبارًا للمحامين المتدربين لينتقلوا 

إلى قائمة األساتذة المحامين. 

نقابة محامي إدلب األحرار
النقابة  فرع  مجلس  عضوية  انتخابات  إجراء 

واألعضاء المتممين في 26 من الشهر الحالي. 

 - األحرار  السوريين  المهندسين  نقابة 
فرع حلب

النقابة  فرع  في  والتأهيل  التدريب  مركز  قام 

ودعم  المحلية  التنمية  مكتب  مع  بالّتعاون 

دورات  عدة  بإجراء   LDSPS الصغيرة  المشاريع 

تدريبية مهنية وعلمية ألعضاء النقابة. 

إدلب  محافظة  في  المهندسين  نقابة 
المحررة

الخيرية  ساعد  هيئة  مع  اجتماعًا  النقابة  عقدت 

أبرمت فيه مذكرة تفاهم معها من أجل توطيد 

العالقة بين النقابة ومنظمات المجتمع المدني. 

المكاتب  شعبة  من  المشكلة  اللجنة  بدأت 

وشعبة الموظفين في فرع النقابة العمل على 

إعادة صياغة النظام الداخلي لنقابة المهندسين.

نقابة محامي إدلب األحرار

حلب  في  الحرة  النقابات  اتحاد  مجلس  اجتمع 

عمل  تمكين  آلية  لبحث  مضمار”  “منظمة  مع 

النقابات في الشمال السوري.

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة حلب

info@ldo-sy.orgالتنمية المحلية | العدد األول - أيلول - 2019

عقدة نقابة المحامين األحرار فرع حلب محاضرة بعنوان “قواعد الكفاءة”

نقابة المحامين األحرار
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LDO أخبار منظمة التنمية المحلية

أطلقت منظمة التنمية المحلية LDO مشروع 

إلى  يهدف  والذي  السورية“  المرأة  “صوت 

المنظمات  وتمكين  دعم  في  المساهمة 

بالمرأة  ٌتعنى  التي  المحلية  الحكومية  غير 

وبناء  المجتمع  التنمية في  بعملية  ومشاركتها 

المحررة  المناطق  في  دورها  وتعزيز  قدراتها 

المؤسساتية واإلدارية  البيئة  وذلك عبر تطوير 

المشروع مع  النسائية  وتعاون  الجمعيات  في 

ست جمعيات نسائية وهي:

المرأة  تجمع  حواء،  جمعية  رائدات،  جمعية 

والطفل،  المرأة  تأهيل  مركز  جمعية  السورية، 

جمعية مركز الياسمين للتنمية االجتماعية.

خالل  التالية  بالنشاطات  المنظمة  قامت  وقد 

الشهر الفائت بالتعاون مع الجمعيات المذكورة:

مع 	  تخاريم  كفر  مدينة  في  حوار”  “ديوان 

المرأة  “تعليم  بعنوان  المحلي  المجتمع 

شخصًا   25 حضره  المجتمع”  في  وأهميته 

غالبيتهم من النساء. 

مدينة 	  في  المشاريع”  “إدارة  على  تدريب 

كفرتخاريم حضره أيضًا 20 امرأة.

بعنوان 	  تدريبية  دورات   4 المنظمة  أقامت 

في  الرشيدة”  واإلدارة  الحوكمة  “مبادئ 

وأريحا  النعمان  ومعرة  وكفرناها  عزة  دارة 

حضرها 20 امرأة في كل منطقة. 

تدريبات “مهارات التواصل” في  كفر تخاريم 	 

للجمعيات  الجوز  وأورم  النعمان  ومعرة 

النسائية حضره 20 امراة في كل منطقة.

دورة “محاسبة” مع الجمعيات النسائية في 	 

 20 حضره  وكفرتخاريم  الجوز  أورم  مناطق  

امرأة في كل منطقة.

الجوز حضره 	  أورم  بلدة  دورة “ICDL” في 

20 امرأة.

تخاريم 	  بكفر  االقتصادية”  “الجدوى  تدريب 

وأورم الجوز حضره 20 امرأة في كل منطقة.

صوت 	  لمشروع  إلكتروني  موقع  تأسيس 

المرأة يضم كافة الجمعيات النسائية لتعزيز 

التعاون وتبادل الخبرات.

مساحات  تجهيز  أيضًا  المشروع  تضمن  وقد 

صديقة للطفل في كل مركز جمعية.

info@ldo-sy.orgالتنمية المحلية | العدد األول - أيلول - 2019

إطالق مشروع صوت المرأة

أورم الجوز

تجهيز مساحات صديقة للطفل

معرة النعمان
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LDO أخبار منظمة التنمية المحلية

بعدة   LDO المحلية  التنمية  منظمة  قامت 

مشروع  ضمن  الحالي  الشهر  خالل  نشاطات  

في  والحوكمة  المحلية  اإلدارة  مستقبل 

سوريا والذي يهدف إلى تطوير أنشطة منصة 

وهي  منظمات  ثالث  تضم  التي  الحوكمة 

وحدة  ومنظمة   LDO المحلية  التنمية  منظمة 

مكتب  ومنظمة   LACU المحلية  المجالس 

عدة  بَعقُد  المحلية  التنمية  منظمة  قامت 

اجتماعات لتطوير الخطة االستراتيجية.

بدأت منظمة التنمية المحلية بالعمل على بناء 

قدرات قسم الدراسات واألبحاث في المنظمة 

البحث  مناهج  على  تدريبات  عدة  خالل  من 

العلمي وجمع وتحليل البيانات والمعلومات.

الشهري  االجتماع  بحضور  المنظمة  قام ممثل 

 LDSPS المحلية  التنمية  و  الصغيرة  المشاريع 

النقاش  وتوسيع  والخبرات  المعلومات  لتبادل 

سوريا   في  والحوكمة  المحلية  اإلدارة  حول 

وتطوير الخطة االستراتيجية وبناء القدرات لهذه 

المنظمات وإنتاج التقارير واألبحاث حول المرحلة 

السابقة  وتطوير العمل في المجالس المحلية 

وقطاع الحوكمة بالمراحل القادمة. 

مشروع  ضمن  الحوكمة  لمنصة  التنسيقي 

مستقبل اإلدارة المحلية والحوكمة في سوريا.

إلعداد  واألخبار  البيانات  جمع  على  العمل  تم 

النشرة الشهرية عن أخبار المجالس والمنظمات 

إعداد نشرات تفصيلية  حاليًا على  العمل  ويتم 

عن الداخل السوري ونشرها لتكون في متناول 

أيدي الباحثين والمهتمين والجهات المانحة.

من نشاطات منظمة التنمية المحلية LDO خالل الشهر الحالي

منظمة التنمية المحلية - عنتاب
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معلومات عن اإلدارة المحلية في سوريا

الجمهورية 	  تتكون 

من  السورية  العربية 

تتمتع  إدارية  وحدات 

االعتبارية  بالشخصية 

المالي  واالستقالل 

وفق  وهي  واإلداري 

اآلتي:

م نوع الوحدة اإلدارية عدد الوحدات اإلدارية

14 المحافظة 1

157 المدينة 2

502 البلدة 3

682 البلدية 4

تقسيمات إدارية أخرى ال تتمتع بالشخصية االعتبارية المستقلة:	 

1 – المنطقة 

2 - الناحية 

3 - الحي 

نصت المادة )73( من قانون اإلدارة المحلية رقم 107 لعام 2011:	 

والبلدات  المدن  تقسم  كما  نواح  إلى  المناطق  وتقسم  مناطق  إلى  المحافظات  تقسم   

والبلديات إلى أحياء.

info@ldo-sy.orgالتنمية المحلية | العدد األول - أيلول - 2019
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نساء عملن في الشأن العام

السيدة: هدى سرجاوي   

النشاط: محامية وناشطة حقوقية 

نشأت بمدينة معرة النعمان في محافظة إدلب، 

الثورة  قبل  وعملت  الحقوق  كلية  من  وتخرجت 

بالتعليم واستمرت بعملها بشكل تطوعي بعد 

اندالع الثورة بسبب الفراغ الحاصل في القطاع 

التعليمي. 

المجلس  لعضوية   2015 عام  مطلع  ترشحت 

تعمل  امرأة  كأول  النعمان  معرة  في  المحلي 

ثم عملت في  للمدينة  المحلي  المجلس  في 

المكتب القانوني للمجلس.

المجلس  في  المرأة  مكتب  بتأسيس  شاركت 

الذي  المرأة  مكتب  مديرة  وأصبحت  المحلي 

وتعزيز  المدينة  في  النساء  تمكين  على  عمل 

وتعزيز  المحلية  المجالس  في  مشاركتهن 

التعاون بين المراكز النسائية.

الهيئة  المرأة في  شغلت لفترة عضوية مكتب 

السياسية بإدلب ثم مديرة مكتب التخطيط فيه.

في  السورية  المرأة  تجمع  بتأسيس  شاركت 

محافظة إدلب الذي يعمل على تمكين النساء 

والتشبيك بين المراكز النسائية لتعزيز التعاون 

تدريبية  دورات  وإجراء  والتوعية  الخبرات  وتبادل 

للنساء الناشطات في مجاالت عدة. 

تدريب النظام الداخلي - مركز تجمع المرأة السورية في معرة النعمان

األستاذة هدى سرجاوي
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دراسات وتقارير

1 . LDO المحلية  التنمية  منظمة  أصدرت 

في  المرأة  مشاركة  )تعزيز  بعنوان  دراسة 

عام  من  أيار  في  أجرتها  السوري(  الشمال 

حلب  محافظتي  من  كل  وشملت   2019

مدى  وتناولت  المحرر  الشمال  في  وإدلب 

اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا  المرأة  مشاركة 

وسياسيًا وأهم العقبات التي تعترض تعزيز 

التوصيات  من  العديد  إلى  وخلصت  دورها 

زيادة  شأنها  من  التي  والمشاريع  والنتائج 

مشاركة المرأة في كافة مناحي المجتمع.

أصدرت الحركة السياسية النسوية السورية . 2

بالشراكة مع رابطة النساء الدولية للسالم 

دون  من  عودة  )ال  بعنوان  دراسة  والحرية 

شباط  في  أجريت  وقد  سياسي(  انتقال 

2019 في سورية وإحدى دول الجوار، عّبرت 

ملف  حول  عام  بشكل  آرائهن  عن  النساء 

يتصورن  وكيف  طرحه،  وتوقيت  العودة 

تقاطعت  وقد  مثالية،  ظروف  في  تفعيله 

دراسة تعزيز مشاركة المرأة في الشمال السوري

تم إصدار الدراسة باللغة اإلنكليزية

مختلف  من  منهن  العديد  ومواقف  إجابات 

المناطق حول رأي أساسي هو أن العودة 

حق للجميع، وأن النقاشات حول العودة غير 

منطقية وغير مقبولة كونها تتم بمعزل عن 

الوصول إلى حل أو اتفاق سياسي.

أصدرت مؤسسة اليوم التالي ومركز عمران . 3

للدراسات االستراتيجية دراسة بعنوان )أمن 

المواطن في سوريا واقع وآفاق( من خالل 

سوريا  وخارج  داخل  اجتماعي  مسح  إجراء 

المواطنين  أمن  حالة  على  التعرف  بهدف 

في مختلف المناطق السورية وسبر آرائهم 

األمني،  القطاع  إصالح  عن  وتصوراتهم 

اليومية  السوريين  معاناة  المسح  وسبر 

األمني  للواقع  ومنظورهم  ورؤيتهم 

المشهد  تعقيد  ظل  في  ومستقبله 

السياسي، وأشار إلى دعم الجهود الرامية 

البنيوية  الضوابط  تأسيس  وإعادة  لمراجعة 

والوظيفية لألجهزة األمنية السورية.
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قصص نجاح

قصة نجاح ومبادرات مجتمعية
بقطعة  األبزمو  بلدة  في  األهالي  بعض  تبرع 

أرض تصل مساحتها إلى 4.5 دونم لنازحي ريف 

حملة  ظل  في  فيها  المخيمات  إلقامة  إدلب 

النزوح الضخمة التي تشهدها مناطق الشمال 

السوري.

إحصائيات
الروسي  باالحتالل  مدعومًا  األسد  نظام  شن 

بشرية  نكبات  فت  خلَّ قاسية  عسكرية  حملة 

قتاًل  األهالي  خاللها  من  اسُتهدف  وعمرانية 

وهذه  وتعطياًل  هدمًا  والمنشآت  وتشريدًا 

والنازحين  الضحايا  أعداد  عن  اإلحصائيات  بعض 

تقارير  وفق  الحيوية  المنشآت  واستهداف 

محلية.

الضحايا:
حولها  وما  إدلب  منطقة  في  الضحايا  عدد  بلغ 

أيلول   17 في  سوتشي  اتفاق  توقيع  منذ 

2018 وحتى تاريخ 14 أيلول 2019  “ 1453 “ 

مدنيا، بينهم “ 403” من األطفال. 

النزوح: 
الحملة  خالل  نزحوا  الذين  النازحين  عدد  وصل 

 9 وحتى   2019 2 شباط  من  الثالثة  العسكرية 

بلغت   ، نازح    966,140 يقارب  ما   2019 أيلول 

نسبة استجابة المنظمات معهم حوالي 31,96 

بالمئة. 

منشآت طبية: 
  69 الطبية  المنشآت  استهدافات  إجمالي  بلغ 

منشأة 47 منها مراكزصحية و22 مشافي.

منشآت تعليمية: 
بلغ إجمالي عدد المنشآت التعليمية المستهدفة  

64410 طالبا  إلى حرمان    أدت  115  مدرسة 

وطالبة من متابعة تعليمهم، مع العلم أن أعداد 

الطالب المتُاثرين نتيجة عمليات النزوح القسرية 

من مناطقهم إلى مناطق أخرى تجاوز 191233 

المانحة  الجهات  إعالن  مع  هذا  تزامن  طالبًا، 

حماة  في  التعليم  مديريات  عن  الدعم  إيقاف 

في  العمل  إليقاف  سيؤدي  ما  وحلب  وإدلب 

840 مدرسة ضمن المراحل التعليمية المختلفة. 

مخيمات :  
المناطق  من  العديد  النظام  قوات  استهدفت 

التي تؤوي النازحين أبرزها تجمع حاس للنازحين 

الذي ذهب ضحيته العشرات من المدنيين، وقد 

المستهدفة  اإليواء  ومراكز  المخيمات  عدد  بلغ 

خالل الحملة العسكرية األخيرة 13 مخيما ومركز 

إيواء. 

الدفاع المدني:  

الحملة  بداية  منذ  النظام  قوات  استهدفت 

العسكرية األخيرة حتى 12 أيلول مراكز وكوادر 

9 عناصر  31 مرة، قتلت خاللها  المدني  الدفاع 

ودمرت  مركزًا   13 قصفت  آخرين،   29 وأصابت 

36 آلية لهم حسب إحصائية للدفاع المدني. 

األفران والمخابز: 

15 فرنًا، أدى  بلغ عدد أفران الخبز المستهدفة 

عدة  في  العمل  عن  لخروجها  االستهداف  هذا 

مناطق.  
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