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منطقة الباب
المجلس المحلي لمدينة الباب:

قام المجلس المحلي وبدعم من الهالل األحمر 

بإقامة  آفاد  منظمة  مع  وبالتعاون  القطري 

الراعي،  طريق  على  البديل  السكن  مشروع 

الذي يحتوي على ١١٦ وحدة سكنية، ويستفيد 

منه عوائل اليتامى والمعاقين من المهجرين.

منظمة  مع  بالتعاون  المحلي  المجلس  أطلق 

يهدف  الذي  الزيتون  قطاف  مشروع  بنفسج 

لتأمين فرص عمل لحوالي 1200 عاملة ويقدم 

شجرة   100000 ل  المجاني  القطاف  خدمة 

زيتون.

المجلس المحلي في الراعي:
وتجهيز  صيانة  أعمال  المحلي  المجلس  بدأ 

تم  أن  بعد  الراعي  مدينة  الكهرباء في  خطوط 

االتفاق مع شركة AK Energy التركية الستجرار 

الطاقة الكهربائية. 

من  شاحنة  بإتالف  المحلي  المجلس  قام 

قادمة  طن   )22( كميتها  المستوردة  البندورة 

من معبر الراعي وذلك بسبب إصابتها بالعفن. 

المجلس المحلي في قباسين:
الهال  سوق  مشروع  المحلي  المجلس  أطلق 

والذي يتكون من مائة محل ورصيف بعمق ٥ م 

أمام كل محل مع ساحات كبيرة لسهولة حركة 

الشاحنات والبضائع باإلضافة لقبان أرضي لوزن 

السيارات. 

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة حلب
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مشروع السكن البديل على طريق الراعي 

مدينة الباب
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دورات  بتقديم  المحلي  المجلس  استمر 

التعليم الشعبي  المهني ضمن مركز  التدريب 

حيث تقام حاليًا الدورة الرابعة للمتدربين )خياطة 

وتفصيل- حالقة- حاسوب-تمريض- خط عربي(.

منطقة أعزاز
المجلس المحلي لمدينة أعزاز:

وترميم  تعبيد  بمشروع  المحلي  المجلس  بدأ 

قطمة  لقرية  أعزاز  مدينة  من  الواصلة  الطريق 

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة حلب
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توزيع مادة العلف

مدينة أعزاز

فرش  ليتم  المتهالك  الزفت  قشط  تم  حيث 

الطريق بالبحص ودحله كمرحلة أولى. 

قام المجلس المحلي بتعبيد 1 كم من الطريق 

الواصلة بين مدينة اعزاز وقرية كفركلبين بعد أن 

تم االنتهاء من إصالح الطريق سابقًا. 

عمل المجلس المحلي على إعادة تأهيل الطابق 

األول في الثانوية الشرعية ليكون قاعات لكلية 

العلوم اإلسالمية.

قام المجلس المحلي بالتعاون مع منظمة هيئة 

اإلغاثة االنسانية بتوزيع مادة العلف على المستفيدين 

من مربي المواشي في المدينة. 

المجلس المحلي في مارع:
المجلس المحلي يستكمل مشروع العمل على تعبيد 

وتجديد طريق مارع كلجبرين حيث تم تنفيذ 5 كم من 

إجمالي طول الطريق.

المجلس المحلي في أخترين:
في  اآللي  المخبز  تجهيز  ببدء  المحلي  المجلس  قام 

العامة للحبوب  بالتعاون مع المؤسسة  أخترين  مدينة 

وبدعم من صندوق إعمار سوريا.
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مشفى  ترميم  على  المحلي  المجلس  عمل 

المدينة بدعم من صندوق اإلئتمان إلعادة إعمار 

سوريا.

بالتعاون مع مديرية  المحلي  المجلس  كما جهز 

اإلئتمان  صندوق  من  وبدعم  الحرة  حلب  صحة 

إلعادة إعمار سوريا المخبر المركزي في مشفى 

أخترين الستقبال التحاليل الدموية. 

مدرسة  وترميم  تأهيل  المحلي  المجلس  أعاد 

الشهداء في الحي الشمالي من مدينة أخترين. 

من  الثانية  بالمرحلة  المحلي  المجلس  بدأ 

بين  الواصلة  الرئيسية  الطريق  تعبيد  مشروع 

 10500 بطول  الراعي  طريق   - القوس  مفرق 

م وعرض 7 م.

منظمة  مع  بالتعاون  المحلي  المجلس  قام 

المزيونة  لحي  الشرب  مياه  خط  بمد  شفق 

خزان  من  إنش   3 و   2 بقطر  متر   ١٥٠٠ بطول 

المياه الشمالي. 

استبدال  على  المحلي  المجلس  عمل  كما 

خطوط الصرف الصحي في الحي الشمالي من 

المدينة بالتعاون مع مركز الدفاع المدني.

 

المجلس المحلي في احتيمالت:
منظمة  مع  بالتعاون  المحلي  المجلس  قام 

الصحي  الصرف  أقنية  باستبدال  “الرؤية”  

البيتونية بقساطل بالستيكية بقطر/80/ سم 

على الخط الممتد من جانب صيدلية الهالل إلى 

مصب الصرف الصحى الرئيسي. 

المجلس المحلي في صوران:
الدائري  طريق  بتأهيل  المحلي  المجلس  قام 

في  الشحن  لسيارات  المخصص  الجنوبي 

المدينة ضمن اإلمكانيات المتاحة لسهولة تنقل 

السيارات مع اقتراب فصل الشتاء.

المياه  خط  صيانة  المحلي  المجلس  أنهى 

المدينة واستبدال وصلة بطول  الرئيسية في 

20 متر بالتعاون مع منظمة شفق.

المجلس المحلي في كفرة:
بدأ المجلس المحلي بالتعاون مع منظمة أكتد 

بمشروع ترميم المنازل في كفرة حيث بلغ عدد 

المنازل القابلة للترميم 179 منزاًل. 

منطقة جرابلس
المجلس المحلي لمدينة جرابلس:

استمر المجلس المحلي بتنفيذ مشروع تعبيد 

وذلك  المدينة  في  والفرعية  الرئيسية  الطرق 

في إطار تحسين البنية التحتية للمدينة.

منطقة عفرين
المجلس المحلي لمدينة عفرين:

فني  كشف  بجوالت  المحلي  المجلس  قام 

التجارية  المحالت  ألصحاب  التراخيص  إلعطاء 

الحالة  من  التأكد  بعد  وذلك  األصول  حسب 

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة حلب
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تأهيل وترميم مدرسة الشهداء

مدينة أخترين
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الفنية للمحل المراد ترخيصه.

وتعبيد  صيانة  على  المحلي  المجلس  عمل 

الطريق إلى مشفى عفرين الوطني باإلضافة 

إلى الساحة العامة داخل المشفى. 

خطوط  صيانة  على  المحلي  المجلس  عمل 

الصرف الصحي المتهالكة في المدينة. 

االجتماع  بعقد  للمجلس  الصحي  المكتب  قام 

الدوري للقطاع الصحي من منظمات وجمعيات 

رفع  بهدف  المعوقات،  وبحث  العمل  لتنسيق 

مستوى الخدمات في هذا القطاع. 

المحلي  المجلس  في  التعليمي  المكتب  قام 

مركز  على  تفقدية  جولة  بإجراء  جنديرس  في 

اآلمنة  بهار  ومساحة  المرأة  إلبداع  إحسان 

لالطالع على هذه المراكز وعملها .

يقضي  قرارًا  المحلي  بلبل  مجلس  أصدر 

بضرورة مراجعة كافة أصحاب المحال والدكاكين 

المجلس  الصناعية  والمنشآت  والصيدليات 

لمزاولة  الالزمة  التراخيص  على  لالستحصال 

أعمالهم.

جنديرس  لمجلس  التابعة  المياه  وحدة  قامت 

بإصالح خطوط المياه والصرف الصحي المعطلة.

الطريق  تعبيد  المحلي  جنديرس  مجلس  أنهى 

إلى معبر الحمام الحدودي مع تركيا.

منطقة األتارب
المجلس المحلي لمدينة األتارب:

قام المجلس المحلي ببيع حديد طوناج وخردة 

ثمنها  من  لالستفادة  الصناعة  مدرسة  من 

إعداد  ومعهد  للجامعة  جديدة  أقسام  بترميم 

المدرسين.

المحلي  المجلس  في  الخدمي  المكتب  قام 

المدينة  في  المطريات  وتنظيف  بتعزيل 

استعدادا لفصل الشتاء.

أعلنت منظمة شفق عن رغبتها بالتعاقد مع تجار 

وأصحاب محالت لتوريد حرامات ومدافئ ضمن 

الذين  للمستفيدين  قسائم  توزيع  مشروعها 

سيستبدلون القسائم من هذه المحالت.

المجلس المحلي لمدينة ابين سمعان:
زراعية  دورة  مسرات  منظمة  أقامت 

أعلنت  الذي  القمح  مشروع  من  للمستفيدين 

عنه سابقًا.

المجلس المحلي لمدينة كفرناها:
أصلح المجلس المحلي الطرقات الرئيسية في 

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة حلب
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تعبيد الطريق إلى مشفى عفرين

مدينة عفرين

تنظيف المطريات في المدينة

مدينة األتارب
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البلدة عن طريق ملئها بمادة اإلسمنت من أجل 

تسهيل حركة السير مع دخول فصل الشتاء. 

وقع المجلس المحلي مذكرة تفاهم مع منظمة 

مدافئ  تتضمن  شتوية  قسائم  لتوزيع  شفق 

ووقود تدفئة وألبسة.

وزعت جمعية إحسان سلل غذائية ل 850 عائلة 

في كفرناها وجمعياتها.

منطقة جبل سمعان

المجلس المحلي لمدينة دارة عزة:
عن  عزة  دارة  لمدينة  المحلي  المجلس  أعلن 

افتتاح الفرن اآللي في المدينة وأشار إلى أن 

سعر ربطة الخبز ستكون 175 ليرة سورية. 

قام المجلس المحلي لدارة عزة بتعزيل وتنظيف 

استعدادًا  المدينة  في  المطرية  الشوايات 

لفصل الشتاء. 

أعلنت منظمة إحسان عن إقامة مشروع تأهيل 

جزئي  بشكل  الحرب  من  المتضررة  المنازل 

والمنازل الغير صالحة للسكن وذلك بالتعاون مع 

المجلس المحلي.

المجلس المحلي لبلدة عندان:
علني  مزاد  جلسة  المحلي  المجلس  أقام 

الستثمار كتلة الفرن الغربي الكائنة في ساحة 

الجامع الكبير.

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة حلب

info@ldo-sy.orgالتنمية المحلية | العدد الثالث - تشرين الثاني - 2019

تصليح الطرقات

مدينة كفر ناها
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منطقة مركز المدينة “إدلب”
المجلس المحلي لمدينة إدلب:

عّبد المجلس المحلي شارع الهالل القديم مع 

نتيجة  المحتملة  للحوادث  تجنبا  وذلك  مفارقه 

االزدحام الحاصل حديثا في المدينة. 

قام المجلس المحلي وبالتعاون والتنسيق مع 

منظمة SARD بعملية إصالح وترميم 56 منزال 

ضمن المدينة. 

تفاهم  مذكرة  بتوقيع  المحلي  المجلس  قام 

مع منظمة بنيان نصت على دعم منظمة بنيان 

لعدد من المدارس االبتدائية في المدينة.

شبكة  مع  تفاهم  مذكرة  أيضًا  المجلس  وقع 

حراس الطفولة لتقديم خدمة التعليم المسرع 

لألطفال المتأخرين عن زمالئهم وذلك إللحاقهم 

الخاضعة  المدارس  عدد  بلغ  حيث  بأقرانهم 

للتفاهم أربع مدارس ابتدائية.

قامت منظمة بنفسج بإطالق مشروع التدريب 

حيث  وريفها  إدلب  مدينة  ضمن  المهني 

 9 ضمن  مستفيد   400 المشروع  استهدف 

بتأمين فرص عمل  تدريبات مختلفة ستساهم 

للمتدربين.  

منظمة  من  المدعوم  الكرامة  مركز  أقام 

اإلنسانية  الرعاية  جمعية  مع  وبالتعاون  شفق 

مجموعة من األنشطة الخاصة بالدعم النفسي 

استهدفت األطفال المصابين بمتالزمة داون.

الطبية  والرعاية  اإلغاثة  منظمات  اتحاد  قام 

إدلب  صحة  مديرية  مع  بالتعاون   UOSSM

الرقابة  أهمية  عنوان  تحت  عمل  ورش  بتقديم 

الدوائية في تنظيم القطاع الصحي والدوائي 

وقد  الدوائية  الرقابة  سياسات  تطبيق  لدعم 

بلغ عدد المستفيدين حوالي خمسة وسبعون 

مستفيد ومستفيدة.

اللغة  تعليم  مبادرة  قبس  مؤسسة  أطلقت 

اإلنكليزية وذلك بهدف تشجيع األطفال ضمن 

للمؤسسة  التابعة  التعويضي  التعليم  مراكز 

على تعلم اللغة اإلنكليزية.

المجلس المحلي لبلدة كللي:
بأعمال  كللي  بلدة  المحلي في  المجلس  قام 

ردم بعض الحفريات في الطرقات العامة بمادة 

أثناء  الحوادث  لوقوع  تفاديًا  وذلك  اإلسمنت 

فصل الشتاء. 

نفذ المجلس المحلي جزءًا من مشروع استبدال 

خط شبكة المياه في طريق درب الصاروخ وذلك 

إليصال المياه ألكبر عدد ممكن من األهالي. 

كما قام المجلس بالتعاون مع األهالي بتنفيذ 

حارة  في  الصحي  الصرف  مشروع  من  جزء 

النقطة الطبية حيث تم دفع التكاليف من خالل 

تبرعات األهالي. 

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة إدلب
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منظمة أوسم

مدينة إدلب
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المجلس المحلي لمدينة بنش:
بافتتاح  بنش  لمدينة  المحلي  المجلس  قام 

الفرن اآللي وذلك عقب نقله إلى مقر الجمعية 

الفالحية سابقًا.

قام المجلس المحلي بتزويد اآلبار الخيرية في 

المازوت  بمادة  غوث(  وبئر  عثمان  )بئر  المدينة 

وبسعر تشجيعي ومدعوم.

المجلس المحلي لبلدة سرمين:
سرمين  مدينة  في  المحلي  المجلس  قام 

للتدريب  أجيال  مركز  مع  والتنسيق  وبالتعاون 

وإدارة  إعداد  مجال  في  متكاملة  دورة  بتقديم 

المشاريع والمراقبة والتقييم.

منطقة حارم
المجلس المحلي لمدينة حارم:

الستثمار  علنيًا  مزادًا  المحلي  المجلس  أجرى 

الواقع  المدينة  لمجلس  التابع  المياه  منهل 

بتاريخ  واحد  عام  لمدة  الكبير  المسجد  جانب 

.23/10/2019

فرش  بمشروع  العمل  المحلي  المجلس  بدأ 

انطلق  حيث  البحص  بمادة  الزراعية  الطرقات 

المشروع من طريق الحميري بالتعاون مع الدفاع 

المدني. 

على  التسجيل  بدء  عن  بنفسج  منظمة  أعلنت 

دورة اإلسعافات األولية للشباب والشابات في 

المدينة.

المجلس المحلي لبلدة سرمدا:
األهالي  مع  بالتعاون  المحلي  المجلس  أنهى 

بيت  شارع  في  جديد  صحي  صرف  خط  تمديد 

الشيخ حيث تم حفر وتركيب قساطل بطول / 

170سم / 140م / وقطر /40 سم/ وعمق / 

وبكلفة 400000 ل س.

بتنظيف  بمحلي سرمدا  الخدمي  المكتب  قام 

الصحي  الصرف  وفتحات  المطرية  الفوهات 

وتعزيل األتربة واألوساخ منها.

المجلس المحلي في عزمارين:
حذر مجلس عزمارين المحلي أصحاب البسطات 

والمحالت من شراء وتسويق الزيتون قبل تاريخ 

5/11/2019 للحد من حاالت سرقة المحاصيل. 

بالتعاون مع لجنة حماية  أعلن المجلس المحلي 

التسجيل  باب  فتح  عن  البلدة  في  الطفل 

األمية وتدوير األشياء ولعبة  على دورات محو 

الشطرنج للذكور واإلناث. 

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة إدلب
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دورة إعداد وإدارة المشاريع

مدينة سرمين

تمديد خط الصرف الصحي

مدينة سرمدا
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أعلنت لجنة اإلنقاذ الدولية ضمن مشروع “النقد 

مقابل العمل” عن التسجيل على برنامج “باب 

رزق” والذي يستهدف النساء بالدرجة األولى. 

المجلس المحلي لمدينة صلوة:
الرئيسي  الريكار  بفتح  المحلي  المجلس  قام 

وجرف  الرئيسية  الساحة  في  الصحي  للصرف 

عن  الناتجة  السيول  نتيجة  وتعزيلها  الطرقات 

األمطار وترحيل األتربة والمخلفات.

إطالق  بدء  موعد  عن  المحلي  المجلس  أعلن 

حملة التلقيح الفموي لشلل األطفال. 

المجلس المحلي لمدينة كفر تخاريم:
أعلن المجلس المحلي عن رغبته بتقديم منحة 

مالية للمعلمين غير المشمولين بالدعم المالي 

وذلك بموعد محدد في مدرسة البازار القديمة. 

لذوي  سند  مركز  المحلي  المجلس  افتتح 

االحتياجات الخاصة والذي بدأ بتسجيل األطفال 

ضمن قيوده الستقبالهم الحقًا.

األطفال  أسماء  المحلي  المجلس  نشر 

لحض  الدورية  اللقاحات  إجراء  عن  المتخلفين 

األهالي على مراجعة مراكز اللقاح الستكمالها. 

توزيع  موعد  عن  “غول”  منظمة  أعلنت 

ما  الممتدة  الفترة  في  الشرائية  القسائم 

صالة  في   25/11/2019 و   19/11/2019 بين 

التجزئة. 

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة إدلب
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جرف الطرقات وتعزيلها

مدينة صلوة
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المجلس المحلي لمدينة الدانا:
أرض  لتأجير  علنيًا  مزادا  المحلي  المجلس  أجرى 

يوم  وذلك  هال  كسوق  بها  للعمل  مزفتة 

السبت 26/10/2019.

بالبحص  الطريق  المحلي فرش  المجلس  أنهى 

وبمادة بقايا الزفت ودحله من دوار الصناعة حتى 

طريق دير حسان، والذي سيكون مخصصًا لسير 

المروري  الضغط  لتخفيف  الكبيرة  الشاحنات 

داخل المدينة. 

قام المجلس المحلي بطباعة احتياجات مدارس 

المطابع  بواسطة  المدرسية  الكتب  من  الدانا 

التابعة له. 

المجلس المحلي لمدينة ترمانين:
صرف  ريكارات  بإنشاء  المحلي  المجلس  قام 

حيث  الغربي  المدينة  مدخل  في  جديدة  مياه 

تتجمع مياه األمطار في تلك المنطقة بشكل 

كبير معطلة مرور السيارات واآلليات.

األهالي  مع  بالتعاون  المحلي  المجلس  قام 

بصيانة الطرقات الرئيسية داخل المدينة، وذلك 

الطرقات  جسم  في  الموجودة  الحفر  بإصالح 

وتزفيتها، وذلك بحسب اإلمكانات المتاحة. 

المجلس المحلي لمدينة إسقاط:
عدم  بسبب  استقالته  المحلي  المجلس  أعلن 

وجود موارد له ووضع حكومة اإلنقاذ يدها على 

أمالك القرية وعجزه عن تخديم القرية. 

أطلق المجلس المحلي مبادرة عمل تضم أعضاء 

البلدة  أبناء  النظافة وعدد من  المجلس وعمال 

لترحيل القمامة بسبب ضعف اإلمكانات المادية 

للمجلس وعدم مقدرته على تأمين األجور. 

المجلس المحلي لمدينة أطمة:
أخطر المجلس المحلي األهالي بعدم إشادة أي 

سور أو حفر أي طريق إال بعد مراجعة المجلس 

التنظيمي  والمخطط  الطرقات  على  للحفاظ 

للبلدة تحت طائلة المسؤولية.

منطقة معرة النعمان
المجلس المحلي لمدينة معرة النعمان:

أعلن المجلس المحلي عن تخفيض سعر صهريج 

المياه ل 1500 ل.س للصهريج سعة “22-24” 

سعة  للصهريج  ل.س   1000 وبسعر  برميل 

“10” برميل بسبب الظروف المعيشية الصعبة 

التي يعيشها المواطن. 

أعلن المجلس المحلي عن موعد بدء حملة لقاح 

أ  فيتامين  إعطاء  مع  الفموي  األطفال  شلل 

بتاريخ 30/11/2019 وتستمر  والتي ستنطلق 

لغاية 5/12/2019. 

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة إدلب
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ترحيل القمامة

مدينة إسقاط
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منطقة أريحا
المجلس المحلي لمدينة أريحا:

منظمة  مع  بالتعاون  المحلي  المجلس  قام 

إحسان بفتح باب التسجيل على مشروع تأهيل 

المنازل المتضررة ضررًا جزئيًا وغير قابلة للسكن. 

الصحي  الصرف  أعمال  المحلي  المجلس  أجرى 

للقساطل الرئيسية من صيانة وإحداث خطوط 

للصرف واستبدال للقساطل المتضررة وتعديل 

مناسيب للريكارات بالشكل الفني الصحيح. 

المجلس المحلي لبلدة أورم الجوز:
دورة  االجتماعية  للتنمية  الياسمين  مركز  أجرى 

من  يعانون  الذين  لألطفال  العالجية  القراءة 

النزوح  نتيجة  المدارس  ترك  بسبب  التقصير 

واألوضاع األمنية السيئة في المناطق المحررة. 

بعنوان  ندوة  أيضًا  الياسمين  مركز  أقام  كما 

التوحد عند األطفال أكدت على أهمية مشاركة 

المراحل  جميع  المركزفي  مع  وتعاونها  األسرة 

مع  والتعاون  التقييم”  -العالج-  “التشخيص 

األنشطة  لتطبيق  التربوي  العالجي  الفريق 

والخطط العالجية والتعليمية. 

 منطقة جسر الشغور:

المجلس المحلي لمدينة جسر الشغور:
المدينة  الشغور  لجسر  المحلي  المجلس  أعلن 

منكوبة بسبب استمرار القصف عليها من قبل 

قوات النظام واالحتالل الروسي. 

لجان  مع  طارئة  جلسة  المحلي  المجلس  عقد 

المدينة في  لدراسة وضع  المدينة  األحياء في 

ظل القصف وقاموا بإجراء جولة ميدانية لتفقد 

آثار الضرر وإحصاء المنازل والمباني المتضررة.

لجان  ضم  اجتماعًا  المحلي  المجلس  عقد  كما 

فيه  تم  المدينة  في  الفعاليات  وبعض  األحياء 

تعاني  التي  والمشاكل  الخدمي  الواقع  بحث 

إلى  المدينة  لتقسيم  باإلضافة  المدينة  منها 

قطاعات خدمية.

لمنظومة  صيانة  بإجراء  المحلي  المجلس  قام 

المدينة  الشمسية في  بالطاقة  الشوارع  إنارة 

والتي شملت صيانة األلواح والبطاريات.

علني  مزاد  إجراء  عن  المحلي  المجلس  أعلن 

بتاريخ  النصر  شارع  في  تجاري  محل  لتأجير 

.28/10/2019

كما أعلن المجلس المحلي عن إجراء مزاد علني 

آخر الستثمار الحديقة الغربية في المدينة بتاريخ 

.6/11/2019

وتأهيل  تنظيف  بحملة  المحلي  المجلس  قام 

للمستوصف الموجود في الحي الشمالي. 

 ”iyd  “ منظمة  في  المختصة  اللجنة  أجرت 

بإجراء الكشف الميداني على البيوت المتضررة 

والتي تم الموافقة على ترميمها تمهيدًا للبدء 

بعملية الترميم. 

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة حلب
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اجتماع المجلس المحلي مع المجالس المحلية

مدينة جسر الشغور
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أخبار النقابات المهنية العاملة في الشمال السوري 

نقابة المحامين األحرار - فرع حلب
مع  األحرار  المحامين  نقابة  فرع  رئيس  اجتمع 

المكتب  رئيسة  روبرتس”  “أماندا  السيدة 

المتحدة  لألمم  العام  األمين  ومساعد  الخاص 

فيما يتعلق بالملف السوري في غازي عينتاب 

السوريين  المحامين  دور  حول  وتباحثا  التركية 

في المرحلة المقبلة وسبل التعاون في مجال 

حقوق اإلنسان. 

محاضرة  النقابة  فرع  في  التمارين  لجنة  أقامت 

بعنوان “السلوكيات وعادات المهنة القانونية” 

سوء  “قضية  بعنوان  عمل  ورشة  تبعها 

السلوك” في مقر النقابة بمدينة أعزاز. 

كلية  عمادة  إلى  رسمية  بزيارة  النقابة  قامت 

سبل  بحث  بهدف  الحرة  حلب  بجامعة  الحقوق 

وكلية  األحرار  المحامين  نقابة  بين  التعاون 

الحقوق في جامعة حلب الحّرة، وتعزيز العالقة 

الخريجين  بخصوص  والتنسيق  الطرفين،  بين 

المحاماة  مهنة  بممارسة  يرغبون  الذين  الجدد 

واالنتساب إلى جدول النقابة. 

عقد فرع نقابة المحامين دورته العادية في مقر 

الطلبات  من  العديد  بمراجعة  وقام  المجلس 

التي قدمها أعضاء مجلس الفروع الجدد وأحالها 

إلى اللجنة المختصة لمتابعتها. 

المحامين  لعدد من  النقابة فحصًا  أجرى مجلس 

المتدربين لتأهيلهم إلى طاولة المحامين وتم 

النظر في الرسائل التي قدموها إلى النقابة. 

 - األحرار  السوريين  المهندسين  نقابة 
فرع حلب

حلب،  لمدينة  األحرار  المهندسين  نقابة  برعاية 

تم تشكيل شعبة نقابة المهندسين في مدينة 

جرابلس، بحضور عدد من المهندسين المقيمين 

في المدينة.

تدريبية  دورة  األحرار  المهنسين  نقابة  أقامت 

الشبكات  تصميم  على  النقابة  مقر  في 

المحلية  التنمية  مكتب  مع  بالّتعاون  الكهربائية 

.LDSPودعم المشاريع الصغيرة

حلب  فرع   - األحرار  المهندسين  نقابة  أقامت 

ودعم  المحلية  التنمية  مكتب  مع  وبالّتعاون 

المشاريع الصغيرة LDSPS ندوة حول التخطيط 

والتنظيم العمراني ونظام الضابطة العمرانية 

المحلي  عزة  دارة  مجلس  مقر  والتراخيص في 

المجالس  ورؤساء  النقابات  من  العديد  حضره 

المحلية.   

عقد مجلس فرع النقابة اجتماعًا ألعضاء المجلس 

عام  بشكل  النقابي  الواقع  مناقشة  خالله  تم 

وأعمال الشعب الهندسية بشكل خاص وسبل 

باقي مكونات  مع  النقابة وشراكتها  دور  تعزيز 

المجتمع.

إدلب  محافظة  في  المهندسين  نقابة 
المحررة

عقدت نقابة المهندسين اجتماعا لهيئتها العامة 

ناقشت فيه الظروف التي مرت بها النقابة في 

الفترة السابقة واتفق المجتمعون على تفويض 

الفرع لمعالجة الخلل الحاصل ضمن النقابة.

info@ldo-sy.orgالتنمية المحلية | العدد الثالث - تشرين الثاني - 2019
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LDO أخبار منظمة التنمية المحلية

المحلية  اإلدارة  )مستقبل  مشروع  ضمن 

والحوكمة في سورية(:

تابعت منظمة )LDO( دورات بناء قدرات قسم 

الدراسات واألبحاث من خالل تدريبات حول كتابة 

والتقييم  المراقبة  وتقارير  االحترافية  التقارير 

بدورة من خمس ورشات عمل، وكذلك أقامت 

دورة من خمس ورشات عمل أخرى حول آليات 

تطوير  عمل  لورشات  إضافة  الفّعال،  التواصل 

المنظمة وذلك  لعمل  التنظيمية  االستراتيجية 

من خالل إعادة تقييم وتطوير استراتيجية عمل 

احتياجات قطاع  يتالئم وتطورات  بما  المنظمة 

الحوكمة بالمجالس المحلية ومنظمات المجتمع 

تقديم  وتعزيز  المحررة  المناطق  في  المدني 

الخدمات للسكان المحليين، كما تم عقد ورشة 

عمل لتقييم تجارب النجاح في تجارب المجالس 

المحلية  بالمناطق المحررة خالل الفترة الماضية، 

أفالم  أربع  إلنتاج  المنظمة  لتجهيز  باإلضافة 

وثائقية عن تجارب المجالس المحلية بعد الثورة .

وضمن مشروع صوت المرأة: 

أقامت الجمعيات النسائية الشريكة في الداخل 

المحلية  التنمية  منظمة  مع  بالتعاون  السوري 

)LDO( دورات في التخطيط االستراتيجي في 

 - النعمان  معرة   - كفرناها   - عزة  دارة  من  كل 

التي  للخبرات  المباشر  التطبيق  أجل  من  أريحا 

وبهدف  المشروع  فترة  أثناء  اكتسابها  تم 

في  العاملة  األخرى  للجمعيات  المعرفة  نقل 

المنطقة، حيث حضر التدريبات 15 امرأة في كل 

مدينة. 

في  حوار  ديوان  الياسمين  جمعية  عقدت  كما 

المستقبلية  “اآلفاق  بعنوان  الجوز  أورم  بلدة 

لجمعية الياسمين”.

عقد   )LDO( المحلية  التنمية  منظمة  ورعت 

تم   - السورية  المرأة  صوت  لشبكة  اجتماع 

أعضاء  وانتخاب  داخلي  نظام  اعتماد  خالله  من 

مجلس إدارة الشبكة. 

LDO قاعة التدريب - منظمة التنمية المحلية
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معلومات عن اإلدارة المحلية في سوريا
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المحلية  المتضمن قانون اإلدارة   2011 107 لعام  المرسوم رقم  68 من  المادة  نصت 

على ما يلي:

يمارس المكتب التنفيذي اختصاصاته بصورة مجتمعة.	 

يتولى أعضاء المكتب التنفيذي كل في نطاق اختصاصه مراقبة القطاع المكلف 	 

به للتثبت من كفاية االداء ومن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوحدة االدارية 

ومكتبها التنفيذي في مجال هذا القطاع ورفع تقارير إلى المكتب عن سير العمل 

مع مالحظاته واقتراحاته في هذا الشأن.

آلية ممارسة المكتب التنفيذي عمله في الوحدة اإلدارية:
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نساء عملن في الشأن العام

السيدة: نسرين الريش   

المؤهل: إجازة في الهندسة الميكانيكية  

دير  مدينة  دمشق  ريف  محافظة  في  ولدت 

عطية في عام 1977 وهي حاصلة على اإلجازة 

في الهندسة الميكانيكية. 

انطالقتها،  منذ  السورية  الثورة  في  شاركت 

السلمية  المظاهرات  تنسيق  على  عملت 

المجال  وباإلضافة لذلك كانت ممن عملن في 

اإلعالمي  والتضليل  التعتيم  بسبب  اإلعالمي 

المتعمد الذي كان يمارسه النظام مع بداية الثورة 

بتأسيس  اإلعالميين  من  العديد  مع  ساهمت 

المركز اإلعالمي في منطقة القلمون، كما إنها 

ساهمت مع عدد من أبناء مدينة دير عطية على 

نتيجة سيطرة   ، لها  المحلي  المجلس  تأسيس 

قوات النظام على المنطقة التي كانت تقطن 

فيها بالقلمون قامت باالنتقال من منطقة إلى 

أخرى تبعًا لتغير السيطرة العسكرية على األرض، 

إلى أن انتهى بها المطاف في منطقة عرسال 

على الحدود السورية اللبنانية حيث أسست مع 

“جنى  منظمة  والناشطات  النشطاء  من  عدد 

وحاولت  المخيمات  في  عملت  التي  وطن” 

وتأمين  منهم  النساء  وخاصة  األهالي  دعم 

مستلزماتهم، وأسست معهم أيضًا عدة مراكز 

طبية وتعليمية ثم اضطرت للدخول إلى لبنان 

حيث ُاعتقلت واحتجزت أوراقها الشخصية لفترة 

لتكون  بلدتها  مجلس  قبل  من  ُرشحت  طويلة، 

ومن  العامة  العالقات  عن  ومسؤواًل  له  ممثاًل 

محافظة  مجلس  في  عضوًا  لتكون  ُانتخبت  ثم 

التنفيذي  المكتب  إلى  وصلت  دمشق،  ريف 

كمديرة لمكتب شؤون المجالس المحلية الذي 

فيه  عملت  و  آنذاك  مجلسا   80 من  أكثر  يضم 

عنه  كممثلة  وحضرت  ونصف  سنة  من  ألكثر 

وانخرطت  والورشات  االجتماعات  من  الكثير 

بكثير من البرامج السياسية والمدنية.

لجنة  إحداث  على  المحافظة  مجلس  مع  عملت 

المرأة التي كانت تهدف إلى بناء قدرات النساء 

والمجالس  الحكومية  الوظائف  في  ودمجهن 

في  كمتطوعة  تعمل  اآلن  وهي  المحلية، 

حيث  اإلنساني  للعمل  وطن”  “جنى  منظمة 

تم انتخابها فيها كرئيس لمجلس اإلدارة.

األستاذ نسرين الريش
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لقاء العدد

األستاذ: عبد المنعم المطفى   

المؤهل: إجازة في الحقوق  

أجرت منظمة التنمية المحلية لقاء مع السيد عبد المنعم المصطفى رئيس مجلس محافظة حلب الحرة 

حول عمل المجلس وعالقته بالمجالس الفرعية والصعوبات التي تواجهه: 

أهال وسهال بك أستاذ عبد المنعم حبذا لو تعرفنا بداية عن حضرتك واختصاصك وبدايتك مع المجالس 

المحلية:

أهال بكم.. اسمي عبد المنعم المصطفى من مدينة منبج حاصل على شهادة من كلية الحقوق، عملت 

في مهنة المحاماة قبل الثورة، ومع انطالق الثورة وتحرير مدينتي سعيت مع عدد من مثقفي وأهالي 

المدينة لتشكيل مجلس منبج الثوري في عام 2012 حيث شغلت منصب رئيس المكتب القانوني فيه، 

وعند تأسيس مجلس المحافظة كنت عضوًا في المجلس عن مدينة حلب ومن ثم أصبحت نائبًا لرئيس 

مجلس المحافظة إلى أن أصبحت رئيسًا للمجلس في دورته الحالية.

وعند سؤالنا عن مجلس محافظة حلب من حيث التشكيل والهيكلية أجاب األستاذ عبد المنعم.

مجلس محافظة حلب الحرة هو مؤسسة ثورية إدارية تم انتخابه ألول مرة بالنصف األول من عام 2013 

حيث كان مقره الرئيسي ضمن مدينة حلب لكنه انتقل عدة مرات لمناطق مختلفة بسبب تعرض المقر 

الرئيسي للقصف من قبل قوات النظام كباقي المؤسسات الثورية في الداخل السوري، وقد ساهم 

مجلس المحافظة بتقديم العديد من الخدمات اإلدارية والخدمية واإلغاثية عبر مديرياته ولجانه كمديرية 

التربية ومديرية الزراعة ومؤسسة الحبوب ولجنة إعادة االستقرار التي قدمت الكثير من الخدمات إضافة 

إلى الخدمات التي قدمها المجلس بشكل مباشر كالمخابز والتدريبات للمجالس الفرعية والمعامل والمخابز 

والمطاحن التي سيطرت عليها هيئة تحرير الشام عقب مداهمة مقر المجلس ومصادرة ممتلكاته بما 

رئيس مجلس محافظة حلب الحرة

األستاذ عبد المنعم المصطفى
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لقاء العدد

فيها مديرية النقل وكافة اآلليات األمر الذي أوقع المجلس بعجز عن متابعة مهامه وإغالق كافة مكاتبه.

أما عن عالقة المجلس بالمجالس الفرعية فقد قال السيد المصطفى:

إن عالقة المجلس بالمجالس الفرعية تتم عبر مديرية شؤون المجالس التي تتابع المجالس وتشرف عليها 

وتقدم قرارات تشكيلها العتمادها من قبل المكتب التنفيذي.

وعند سؤالنا عن أعمال المجلس الحالية ودوره الذي يتطلع له مستقباًل: 

المجلس كان يؤمن نفقاته من خالل المشاريع التي يشرف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات الداعمة 

دون أن يتلقى أي مساعدة من أي جهة كانت بما فيها الحكومة السورية المؤقتة.

الصعوبات التي تواجه المجلس حاليا أهمها سيطرة هيئة تحرير الشام على المناطق التي كان فيها مقره 

الرئيسي وتوقف الدعم بسبب ذلك، وعدم تقديم المساعدة من الحكومة المؤقتة أو االئتالف وعجزه 

التام عن تأمين نفقاته ورواتب موظفيه.

المجلس حاليا ال يقوم سوى باألمور الضرورية اإلدارية بسبب انعدام التمويل. ودون تأمين الدعم المالي 

لن يكون بمقدور المجلس تقديم أي شيء أو القيام بأي دور تجاه المجالس المحلية 

ونحن بصدد دعوة الجتماع سيحدد من خالله آلية ودور وشكل عمل المجلس في المرحلة القادمة.

تصريحات أممية بخصوص الوضع اإلنساني 
خرج روبرت كوليفيل المتحدث باسم مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في يوم الجمعة 

60 منشأة طبية في  أكثر من  إن  قائاًل  اإلعالم  ببيان رسمي على  يصادف 8/11/2019  الذي 

محافظة إدلب السورية تعرضت لقصف على مدى الشهور الستة الماضية أربع منها خالل األسبوع 

األول من تشرين الثاني، وتابع أن هذه المنشآت استهدفت عن عمد فيما يبدو من جانب قوات 

تابعة لنظام األسد. 

وأشار إلى أنه منذ 29 نيسان تعرضت 61 منشأة طبية للقصف بعضها تعرض للقصف عدة مرات، 

وقال إن تقارير أفادت بتعرض مشفى كفر نبل ألضرار في السادس من تشرين الثاني، وكان قد 

تعرض للقصف أيضًا في أيار وتموز، كما تعرض مستشفى اإلخالص في جنوب إدلب لضربتين 

جويتين ما أخرجه عن الخدمة في األسبوع الحالي.
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قصص نجاح

إحصائيات

قصة نجاح

منشآت والبنى التحتية:
التحتية  والبنى  المنشآت  عدد  بلغ 

الثاني  تشرين  بداية  منذ  المستهدفة 

حيوية  منشأة   29 منتصفه  حتى 

وسيارتي إسعاف. 

الضحايا:
الفترة  خالل  المدنيين  الضحايا  عدد  بلغ 

من 1 حتى 15 تشرين الثاني 50 مدنيا 

الضحايا  عدد  ليصل  طفاًل   15 بينهم 

في  سوتشي  اتفاق  منذ  المدنيين 

تشرين   15 حتى  الماضي  العام  أيلول 

الثاني 1538 مدنيًا بينهم 424 طفاًل. 

النزوح: 
بلغ عدد األفراد النازحين نتيجة التصعيد 

  36.588 الفترة  هذه  في  العسكري 

تقريبي  بشكل  عائلة   6.653 نسمة 

مع  النزوح  حاالت  استمرار  بسبب 

استمرار القصف. 

اإلنسانية  الكوادر  ضحايا 
واإلعالمية: 

اإلنساني  العمل  كوادر  عدد ضحايا  بلغ 

مدرس  بينهم  أشخاص   6 واإلعالمي 

ومتطوعي دفاع مدني وإعالمي

الشاب حمود محمد فؤاد قشقو يبلغ من العمر 27 عامًا ُهجر من مدينة حلب وابتعد عن أهله الذي لم 

يعلم عنهم شيئًا مذ أن ُأخرج من مدينته، متزوج وأب لولد يبلغ من العمر ثالث سنوات، ُبترت قدمه في 

مدينة حلب بسبب قصف قوات النظام الذي استهدف منزله سابقًا ما زاد من معاناته بسبب عدم قدرته 

على العمل وتأمين احتياجات عائلته المنزلية ما أدى أيضًا النفصال زوجته عنه وتركه وحيدًا، األمر الذي زاد 

حالته النفسية تدهورًا، ظل بال عائلة وال مأوى ما اضطره للنوم في الطرقات أيامًا عدة إلى أن تعرف 

عليه أحد الشباب العاملين في مجلس كفرناها المحلي وأخبر رئيس المجلس بقصته فقام األخير بإحضاره 

وجهز له غرفة نوم ضمن مبنى المجلس وقام أعضاء المجلس بتأمين اللباس والطعام والدواء له، ومن 

ثم ضموه لفريق عمل المجلس ما أدى لتحسن حالته االجتماعية والصحية والنفسية. .
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