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ريف مدينة إدلب

شهدت مناطق الشمال السوري حملة عسكرية 
لقوات النظام وروسيا على مناطق ريف إدلب 
مع  الحملة  بدأت  الشرقي  والجنوبي  الجنوبي 
نزح  الثاني حتى يومنا هذا  بداية شهر تشرين 
نتيجة الحملة ما يقارب 40,117 عائلة )216,632( 
توزعوا  أعاله،  المذكورة  مناطقهم  من  نسمة 
على 249 بلدة ومخيم وقرية، منذ بداية الحملة 
األول  كانون   25 حتى  الثاني  تشرين   1 في 
الحالي، حاالت النزوح كانت صعبة للغاية بسبب 
الجوي  بالقصف  الرئيسية  الطرق  استهداف 
المكثف وضعف حركة المواصالت لعدة أسباب 
المحروقات،  القصف وندرة  التخوف من  أهمها 
كان هناك إحاطة لل( )OCHA بهذا الخصوص عن 
الوضع االنساني تكلمت فيها عن صعوبة النزوح 
من المناطق التي تشهد القصف المكثف وعن 
أمنًا  أكثر  مناطق  إلى  باالنتقال  األهالي  رغبة 
أصدرتها في 21 كانون األول 2019، ذكرت من 
خاللها أن توقف مؤقت للغارات الجوية في 21 
6 صباحًا حتى الساعة  كانون األول بين الساعة 

آلالف  سمح  الرئيسية  الطرق  على  ظهرًا   12
معرة  في  مناطقهم  من  بالنزوح  المدنيين 
النعمان ومحيطها إلى مناطق أكثر أمنًا وما زال 
يتسن  لم  العالقين  األهالي  من  الكثير  هناك 

لهم الخروج من المناطق الساخنة.

المرافق  من  العديد  إدلب  جنوب  في  توقفت 
فيها  بما  المستمر  القصف  بسبب  الصحية 
مشفى معرة النعمان الوطني الذي ال يمكنه 
أعلنت  كما  الطوارئ،  خدمات  تقديم  إال  اآلن 
األمريكية”  السورية  الطبية  “الجمعية  منظمة 
معرة  مشفى  في  عملها  تعليق  عن  )سامز( 
النعمان الوطني بسبب استهدافه أكثر من مرة 
في  عملها  علقت  قد  كانت  كما  أسبوع  خالل 
النعمان  معرة  في  لألمومة  السالمة  مشفى 
العمل في  أيضًا كوادرها  قبل أسبوع وعلقت 
مركز سراقب الصحي في ريف إدلب الشرقي، 
المنطقة المستهدفة في معرة النعمان خالية 

من المخابز.
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منطقة الباب
المجلس المحلي لمدينة الباب:

نوقش  حوارية  ندوة  المحلي  المجلس  عقد 

خاللها موضوع تدهور الليرة السورية والمشاكل 

وإمكانية  لها  حلول  إيجاد  وكيفية  االقتصادية 

اعتماد الليرة التركية كبديل للتداول وقد ُدعي 

إلى الندوة كافة الفعاليات االقتصادية والمهنية 

والنقابية في المدينة. 

للمجلس  التابعة  البلدية  خدمات  مديرية  قامت 

بتجهيز  الكهرباء  شركة  مع  بالتعاون  المحلي 

من  الواصلة  العالي  التوتر  خطوط  وتوصيل 

للكهرباء  الرئيسية  المحطة  إلى  الراعي  مدينة 

في مدينة الباب.

برعاية المجلس المحلي انطلقت فعالية مهرجان 

الزيتون األول في المنطقة والذي تم بالتعاون 

مع منظمة بنفسج وذلك في المركز الثقافي 

لمدينة الباب.

عمل المجلس المحلي على تدريب كوادر التلقيح 

العاملة في مدينة الباب تمهيدًا النطالق حملة 

تلقيح شلل األطفال الفموي.

المجلس المحلي في قباسين:
وريفها  قباسين  لمدينة  المحلي  المجلس  قام 

بالتعاون مع مركز محروقات الراعي بتوزيع مادة 

المازوت بسعر التكلفة على األفران ومولدات 

األمبير لتخفيف األعباء عن المواطن. 

 

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة حلب
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مهرجان الزيتون في مدينة الباب

مدينة الباب
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أعمال بناء مبنى المجلس المحلي

مدينة بزاعة

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة حلب
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المجلس المحلي في بزاعة:
المواطنين  كافة  على  المحلي  المجلس  أكد 

باستخراج البطاقة الشخصية الحديثة قبل نهاية 

العام ٢٠١٩ حيث سيتم فرض مخالفة على كل 

الشخصية  البطاقة  باستخراج  يقوم  ال  شخص 

كحد أقصى بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩. 

بدء المجلس المحلي في بزاعة بتنفيذ مشروع 

السوق التجاري والذي يتضمن إنشاء )13( محل 

بالتعاون مع مكتب التنمية المحلية. 

صب  بزاعة  لمدينة  المحلي  المجلس  أكمل 

األول  الطابق  جدران  أعمدة  من  الثاني  النصف 

في مبنى المجلس المحلي. 

لالطالع  تفقدية  زيارة  المحلي  المجلس  أجرى 

)السكرية  مدارس  في  الترميم  أعمال  على 

الكبيرة - التفريعة - المقري( والتي تتم بالتعاون 

.sdi مع منظمة

الجمعية  مع  بالتعاون  المحلي  المجلس  أقام 

محاضرة  واالستشارات  للدراسات  السورية 

الوثائق  على  الحصول  طرق  عن  قانونية  توعية 

الثبوتية المدنية وتسجيل القيود المدنية.

منطقة أعزاز
المجلس المحلي لمدينة أعزاز:

والسيارات  المركبات  مالكي  المحلي  المجلس  أخطر 

هذا  وبعد   1/1/2020 تاريخ  حتى  مركباتهم  لتسجيل 

لدى  المسجلة  غير  المركبات  التاريخ سيتم حجز جميع 

دائرة النقل في المدينة وسيتعرض صاحبها للمسائلة 

القانوينة. 

أقام مركز اإلرشاد النفسي بالمدينة إحتفالية بمناسبة 

المهرجان العالمي لذوي االحتياجات الخاصة وتم إفتتاح 

7 شعب صفية للتعليم الخاص في منطقة أعزاز بهذه 

المناسبة.

المدينة  طرقات  صيانة  على  المحلي  المجلس  عمل 

واألطفال  النسائية  مشفى  مقابل  الشارع  وترميم 

قبل فصل الشتاء. 

الطريق  تعبيد  باستكمال  المحلي  المجلس  قام 

م   12 بعرض  وقرية قطمة  أعزاز  مدينة  بين  الواصلة 

وسماكة 10 سم مضغوط. 

اإلغاثة  منظمة  مع  بالتعاون  المحلي  المجلس  قام 

اإلنسانية بتوزيع مادة األعالف على مالكي المواشي 

في إطار دعم قطاع الزراعة بغية الحفاظ على الثروة 

الحيوانية. 

قام المجلس المحلي بتعبيد الطريق العام داخل قرية 

سجو بحجر األنترلوك بطول 1500 م. 

و  لإلعمار  السوريين  المهندسين  منظمة  عقدت 

التركية  الكوارث  إدارة  منظمة  مع  بالتنسيق  التنمية 

- اآلفاد - ورشة تدريبية في قطاع المياه و اإلصحاح 

في مدينة اعزاز شارك فيها أكثر من 30 مهندس. 
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المجلس المحلي في أخترين:
ترميم  على  بالعمل  المحلي  المجلس  استمر 

)طريق تل بطال - أخترين( بمادة اإلسفلت. 

في  الصحي  الصرف  المحلي  المجلس  أصلح 

بلدة أخترين أمام مشفى البلدة بطول 150 م. 

مياه  شبكة  تأهيل  على  شفق  منظمة  عملت 

لحوالي  للشرب  الصالحة  المياه  لتأمين  البلدة 

9000 نسمة بالتعاون مع المجلس المحلي.

المجلس المحلي في احتيمالت:
منظمة  مع  بالتعاون  المحلي  المجلس  قام 

“الرؤية العالمية” باستبدال خط المياه الرئيسي 

في البلدة بطول/20/ م. 

جديد  مائي  ممر  بإنشاء  المحلي  المجلس  بدء 

منظمة  مع  بالتعاون  الزراعية  باألراضي  يمر 

شفق عوضًا عن الممر القديم المتآكل. 

احتيمالت  بلدة  في  شفق  منظمة  أقامت 

بالتعاون مع المجلس المحلي ندوة حول تدريب 

التوعية بمخلفات الحرب حضرها مدراء المدارس 

والمعلمين في البلدة. 

المجلس المحلي في صوران:
المخبز  صيانة  على  المحلي  المجلس  عمل 

اآللي في صوران التي شملت صيانة المعدات 

والمبنى ليعود المخبز للعمل مجددًا.

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة حلب
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رصف الطرقات

مدينة أعزاز

إنشاء الممر المائي

مدينة احتميالت
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قامت منظمة شام ببناء مدرسة الجكة االبتدائية 

في صوران وكان االفتتاح بحضور معاون والي 

المجلس  ورئيس  كليس  تربية  ومدير  كليس 

المحلي في المدينة.

المجلس المحلي في دوديان:
قام المجلس المحلي لبلدة دوديان بالتعاون مع 

منظمة شفق البدء بتركيب غاطسة للبئر الثاني 

الموجود في مشروع المياه التابع للبلدة. 

المجلس المحلي في دابق:
Act- المحلي بدعم من منظمة المجلس   قام 

ed بمشروع النقد مقابل العمل بهدف توسيع 

إن  الفيضانات  مياه  دفع  أجل  من  النهر  وتعزيل 

إسعافيه  بإصالحات  والقيام  البلده  عن  حصلت 

للصرف الصحي. 

المجلس المحلي في مارع:
تعبيد طريق  المحلي في مارع  المجلس  أنهى 

سم   10 وسماكة  كم   9 بطول  كلجبرين  مارع 

مضغوطة. 

منطقة جرابلس
المجلس المحلي لمدينة جرابلس:

على  جرابلس  في  المحلي  المجلس  عمل 

الطرق  وتعبيد  الصحي،  الصرف  شبكة  توسيع 

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة حلب
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تعبيد طريق مارع كلجبرين

مدينة مارع

افتتاح مدرسة الجكة

مدينة صوران
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الرئيسية والفرعية في المدينة.

قرية  بناء  مشروع  المحلي  المجلس  أنهى 

وتم  جرابلس،  مدينة  في  سكنية  تأهيلية 

تسكين شريحة األيتام واألرامل فيها.

منطقة عفرين
المجلس المحلي لمدينة عفرين:

التابعة  والتجارة  الصناعة  غرفة  لجنة  واصلت 

الصناعية  المنشآت  زيارة  المحلي  للمجلس 

الغرفة  في  أصواًل  المسجلة  التجارية  والمحال 

وذلك لمنح أصحابها أذونات الدخول والخروج من 

معبر قرية الحمام الحدودي. 

قام فريق قسم الضابطة  في المجلس المحلي 

وذلك  المدينة  شوارع  في  ميدانية  بجوالت 

اللذين تم  المحالت  للتأكد من استجابة أصحاب 

توجيه إنذار سابق لهم بسبب إشغالهم الطريق. 

قام مركز الخدمة االجتماعية والمكتب الرياضي 

رحلة  بتنظيم  المحلي  عفرين  مجلس  في 

ذوي  من  شخص  لخمسين  تركيا  إلى  ترفيهية 

لذوي  العالمي  اليوم  بمناسبة  الخاصة  االحتياج 

حالتهم  تحسين  بهدف  الخاصة،  االحتياجات 

النفسية. 

األمن  تحقيق  إطار  في  المحلي  المجلس  قام 

لغرفة  المنتسبين  طلبات  بتسجيل  الغذائي 

على  للحصول  القمح  بزراعة  والراغبين  الزراعة 

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة حلب
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بناء قرية سكنية

مدينة جرابلس

افتتاح مدرسة الجكة

مدينة عفرين
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واألسود،  األبيض  والسماد  القمح  بذار  مادة 

علمًا أن هذه المواد سيتم استيفاء ثمنها بعد 

انتهاء موسم الحصاد.

المحلي  المجلس  في  الزراعي  المكتب  قام 

الزراعة في  بالتعاون مع مديرية  لمدينة عفرين 

طاعون  من  والماعز  لألغنام  لقاح  بحملة  تركيا 

المجترات الصغيرة p.p.r حيث تم تلقيح مايقارب 

16,400 رأس في قرى عفرين.

المياه  لمؤسسة  التابعة  الفنية  الورشة  بدأت 

بمعالجة  لعفرين  المحلي  المجلس  في 

المغذي  الرئيسي  الخط  الحاصل في  التسريب 

له،  الالزم  الكشف  إجراء  بعد  وذلك  للمدينة 

كشف  بجوالت  المؤسسة  فريق  يقوم  حيث 

لخطوط الشبكة بشكل دوري بهدف التأكد من 

سالمتها.

عفرين  محلي  في  الرياضي  المكتب  افتتح 

الرجال  فئة  القدم  لكرة  األولى  الدرجة  بطولة 

والتي يشارك فيها 12 نادي وتقام على أرض 

ملعب المدينة الرياضية في المدينة. 

المياه  لمؤسسة  التابعة  الفنية  الورشة  قامت 

في المجلس المحلي لمدينة عفرين بوصل خط 

بهدف  وذلك  المحمودية  منطقة  في  تقوية 

تأمين وصول المياه ألكبر عدد من المنازل.

عفرين  محلي  في  الرياضي  المكتب  بإشراف 

تركيا،  في  الرياضي  اإلتحاد  مع  وبالتنسيق 

أقيمت دورة تدريبية وتعريفية لعدد من مدربي 

الكراتيه في الشمال المحرر بهدف تطوير هذه 

الرياضة وتحضير المدربين وصقل مهاراتهم. 

الشيخ حديد  الخدمي في محلي  المكتب  قام 

بصيانة الطرقات وتعبيدها في الناحية.

منطقة األتارب
المجلس المحلي لمدينة األتارب:

اجتمع المجلس المحلي مع أصحاب المولدات و 

اتفقوا على تحديد سعر األمبير ب ١٥٠٠ ل.س 

تزويد  وبمعدل تشغيل ٣ ساعات يوميا مقابل 

بالمازوت  المولدات  ألصحاب  المحلي  المجلس 

بسعر مناسب.

أصدر المجلس المحلي التعميم رقم ٢٦٤ الذي 

إيجارات  عقود  بتوثيق  ليقوموا  للنازحين  وجهه 

لكي  شاهدين  بوجود  و  المختار  أمام  منازلهم 

يعتبر العقد وثيقة تتيح لكل نازح الحصول على 

مستحقاته. 

بتأهيل وتنظيف مجاري  المحلي  المجلس  قام 

الصرف الصحي في المدينة.

المجلس المحلي لمدينة ابين سمعان:
المياه لمدة  أنه سيضخ  المحلي  المجلس  أعلن 

شهريا  مرات  أربعة  بمعدل  يوميا  ساعات  ثالث 

و بالمقابل يستحصل على رسوم جباية 2500 

ل.س شهريا.

قام  المجلس بقطع خطوط المياه للمتخلفين 

نداء  المجلس  ووجه  الجباية،  رسوم  دفع  عن 

يستمر  لكي  الرسوم  دفع  و  معه  للتعاون 

بعملية ضخ المياه.

المجلس المحلي لمدينة كفرناها:
أهالي  أحد  ودعم  المحلي  المجلس  بإشراف 

المقبرة  في  جديد  قسم  حفر  تم  البلدة 

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة حلب
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بمنطقة الرحال جانب جمعية األرمن بعد امتالء 

القسم القديم. 

أعلن فريق لقاح سوريا انطالق حملة لقاح شلل 

األطفال الفموي في البلدة. 

مالية  منحة  بتوزيع  ميرسي  منظمة  قامت 

ل   250$ بقيمة  كفرناها  في  الجدد  للنازحين 

280 عائلة.

منطقة جبل سمعان

المجلس المحلي لمدينة دارة عزة:
من  حزمة  عزة  دارة  في  حواء  منظمة  أقامت 

ورفع  تنمية  بهدف  للنساء  الحاسب  دورات 

قدرات المرأة. 

بجلسة  الكنانة  قام فريق متطوع من مشفى 

حوارية عن العنف القائم على النوع اإلجتماعي 

حضرتها العديد من النساء وذلك بمناسبة اليوم 

العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة .

“صناعة  دورة  بإطالق  حواء  منظمة  قامت 

النساء  والتي خصت  المنزل “  المنظفات في 

لهن  عمل  فرصة  خلق  أجل  من  المعيل  فاقدي 

أنفسهن  على  لالعتماد  وتمكينهن  وتأهيلهن 

في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

منطقة مركز المدينة “إدلب”
المجلس المحلي لمدينة إدلب:

مع  وبالتعاون  إدلب  في  الصحة  مديرية  قامت 

 SAMS األمريكية  السورية  الطبية  الجمعية 

معهدي  طالبات  من  األولى  الدفعة  بتخريج 

عدد  بلغ  حيث  وترمانين  إدلب  في  القبالة 

الخريجات ثمانية وثالثون طالبة واستمرت فترة 

دراستهن ثمانية عشر شهرًا. 

المجلس المحلي لمدينة بنش:
المياه  تجمعات  تصريف  على  المجلس  عمل 

الموجودة في المدينة إلى الصرف الصحي.

المجلس المحلي لبلدة سرمين:
أقام مركز أجيال بالتعاون والتنسيق مع المجلس 

المحلي في مدينة سرمين حزمة تدريبية بعنوان  

“word”  المستوى األول.

المجلس المحلي لبلدة كفر يحمول:
المجلس  مع  بالتعاون  شفق  منظمة  قامت 

المحلي في قرية كفر يحمول بتقديم جلسات 

الجماعية  واألنشطة  الطفل  حقوق  عن  توعية 

لألطفال بمناسبة يوم الطفل العالمي.

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة إدلب
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دورة قيادة الحاسب اآللي

مدينة دارة عزة

تمديد خط الصرف الصحي

مدينة سرمدا
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المجلس المحلي لبلدة الفوعة:
وبالتعاون  الفوعة  في  المحلي  المجلس  قام 

الشرقية  الحارة  بتجهيز  المدني  الدفاع  مع 

لتكون بدياًل عن الشارع الرئيسي كسوق للبازار 

لتخفيف االزدحام في البلدة.

المجلس المحلي لبلدة حزانو:
منظمة  مع  وبالتعاون  المحلي  المجلس  قام 

المزارعين  مع  تحضيرية  جلسة  بإعداد  مسرات 

قبل توزيع البذور والسماد عليهم تم من خاللها 

شرح طرق الزراعة وطرق تسميد األراضي.

المجلس المحلي لبلدة معرة مصرين:
المحلي  للمجلس  التابع  الخدمي  المكتب  قام 

من  عدد  بتعبيد  مصرين  معرة  مدينة  في 

المقاطع الطرقية في الحي الشمالي للمدينة.

منطقة حارم
المجلس المحلي لمدينة حارم:

أقام المجلس المحلي مزادًا علنيًا الستثمار بازار 

الدراجات اآللية جانب السبع بحرات.  

مذكرة  إيقاف  عن  المحلي  المجلس  أعلن 

التفاهم مع منظمة “مسار” وذلك بسبب عدم 

مطابقة مواد السلة مع دفتر الشروط وإحضار 

مواد رديئة وغير مطابقة للمواصفات وتقييمها 

بمبلغ يفوق قيمتها الحقيقية حسب المجلس. 

مع  بالتعاقد  رغبتها  عن  غول  منظمة  أعلنت 

سوق  لفتح  الغذائية  المواد  محالت  أصحاب 

لتصريف القسائم الغذائية في المدينة. 

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة إدلب
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جلسة تحضيرية مع المزارعين

مدينة حزانو
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لقاح  انطالق حملة  لقاح سوريا عن  أعلن فريق 

باإلضافة  المدينة  في  الفموي  األطفال  شلل 

إلعطاء فيتامين أ. 

أعلنت منظمة أكتد عن افتتاح باب التقديم على 

حارم  مدينة  في  النسائية  الصغيرة  المشاريع 

وسيرافق  العيش  سبل  مشاريع  ضمن  وذلك 

المنح المالية تقديم تدريبات للنساء للرفع من 

قدراتهن وتطوير مهاراتهن. 

لقاح  حملة  إجراء  عن  المحلي  المجلس  أعلن 

في  القالعية  الحمى  ضد  والمواشي  لألغنام 

مدينة حارم بالتعاون مع منظمة بنفسج.

المجلس المحلي لبلدة سرمدا:
قام فريق لقاح سوريا بافتتاح مركز لقاح روتيني 

ثابت يقدم اللقاحات لألطفال والنساء الحوامل 

لتخفيف الضغط عن مركز اللقاح في المشفى 

وتخفيف االزدحام.

المجلس المحلي في عزمارين:
عمل المجلس المحلي خالل أسبوع كامل في 

أنحاء  الصحي في جميع  الصرف  صيانة شبكات 

البلدة.

قامت منظمة GOAL بتوقيع عقود مع أصحاب 

محالت المواد الغذائية في سوق عزمارين من 

أهالي  من  للمستفيدين  قسائم  صرف  أجل 

البلدة. 

المجلس المحلي لمدينة كفر تخاريم:
قام المجلس المحلي بتوزيع مادة المازوت إلى 

مدارس المدينة وبلغت الكمية التي تم توزيعها 

3500 ليتر. 

المجلس المحلي لمدينة الدانا:
افتتاح  عن  الدانا  في  المحلي  المجلس  أعلن 

الجزارين  ووجه  المدينة  في  المركزي  المسلخ 

للذبح فيه تحت طائلة المسؤولية للمخالفين.

أنهى المجلس المحلي تزفيت شارع فرن الدانا 

الحديث بالتعاون مع األهالي.

المجلس المحلي لمدينة أطمة:
تركيب  في  رغبته  عن  المحلي  المجلس  أعلن 

البلدة  في  الحساسة  األماكن  في  كاميرات 

التعاون  األهالي  من  وطلب  األمن  لضبط 

والمساعدة في هذا األمر. 

المياه  مولدة  بإصالح  المحلي  المجلس  قام 

القديمة وشراء مولدة جديدة إحتياطا في حال 

حدوث أي عطل من أجل استمرارية ضخ المياه 

لألهالي في البلدة.

منطقة معرة النعمان
المجلس المحلي لمدينة معرة النعمان:

لقاح  انطالق حملة  لقاح سوريا عن  أعلن فريق 

شلل األطفال الفموي في مدينة معرة النعمان 

لألطفال من عمر يوم حتى خمسة سنوات.

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة إدلب
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مولدة المياه

مدينة أطمة
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التسجيل  باب  فتح  عن  المحلي  المجلس  أعلن 

3 عصرا وحتى  على صهاريج المياه من الساعة 

الساعة 7 مساء في مبنى الحزب “سابقا”. 

المحلي عن رفعه لسعر صهريج  المجلس  أعلن 

لمنزل  واصل  برميل   )-24  22  ( سعة  المياه 

المياه  1700 ل.س وسعر صهريج  المواطن ب 

سعة 10 براميل واصل لمنزل المواطن ب 1100 

ل.س وذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات. 

المجلس المحلي لمدينة معر شورين:
معرشورين  لبلدة  المحلي  المجلس  قام 

بالتعاون مع فريق الدفاع المدني بتجريف مكب 

البلدة  حماية  أجل  من  حوله  والتنظيف  البلدة 

والقاطنين حول المكب من األوساخ واألمراض.

 منطقة أريحا

المجلس المحلي لمدينة أريحا:
في  “حزمة”  مشروع  أورنج  منظمة  أطلقت 

قدرات  تعزيز  إلى  يهدف  والذي  أريحا  مدينة 

1000 شاب وشابة وتمكينهم من دخول سوق 

العمل وذلك من خالل تقديم استشارات مهنية، 

ومجموعة من البرامج التدريبية التي تساعدهم 

على بناء مسارهم المهني باإلضافة إلى توفير 

فرص عمل لهم. 

عمل فريق منظمة مساحة سالم على تنظيم 

الصحية  المنشآت  من  العديد  إلى  زيارات 

توزيع  خاللها  من  تم  السوري  الشمال  في 

إحاالت  حول  والشرح  التوعوية،  البروشورات 

وذلك  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف 

العنف  لمناهضة  يوم   16 ضمن فعاليات حملة 

ضد النساء التي أطلقتها المنظمة. 

أطلقت لجنة حماية الطفل في منظمة مساحة 

الخاصة  االحتياجات  ذوي  لدعم  مبادرة  سالم 

إلى  تهدف  توعوية  منشورات  توزيع  خالل  من 

اإلعاقة  لذوي  والفكري  البدني  المستوى  رفع 

جزءا  يشكلون  الذي  المجتمع  مع  ودمجهم 

أجلكم”  “من  حملة  ضمن  وذلك  منه  أساسيا 

التي أطلقتها المنظمة. 

المجلس المحلي لبلدة أورم الجوز:
 16 ال  حملة  حدود  بال  الرحمة  منظمة  نظمت 

يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والتي هدفت 

بالنساء  لالهتمام  المجتمع  وعي  زيادة  إلى 

طريق  عن  المرأة  حقوق  وتقدير  واليافعات 

العديد من الندوات وورش العمل. 

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة إدلب
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تجريف مكب البلدة

مدينة معر شورين

توزيع الملصقات التوعوية

مدينة أريحا
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أطلق مركز الياسمين للتنمية االجتماعية حملة 

تسليط  بهدف  الشتاء  لفصل  استعدادًا  دفء 

النازحين  تواجه  التي  الصعوبات  على  الضوء 

الشتوية  المساعدات  وجمع  سوريا  في  داخليًا 

لهم. 

ندوة  االجتماعية  للتنمية  الياسمين  مركز  أقام 

ثقافية عن خطورة زواج القاصرات بعنوان “زواج 

القاصرات هو انتحار مجتمع”. 

منطقة جسر الشغور:
المجلس المحلي لمدينة جسر الشغور:

شوارع  تنظيف  على  المحلي  المجلس  عمل 

المدينة وإزالة الركام عقب حملة القصف األخيرة 

التي تعرضت لها المدينة. 

من  المدارس  بتنظيف  المحلي  المجلس  قام 

أكمل  على  التربوية  العملية  لمتابعة  األوساخ 

وجه. 

الصرف  خط  بإصالح  المحلي  المجلس  قام 

له  تعرض  الذي  الضرر  بعد  الرئيسي  الصحي 

لها  تعرضت  التي  األخيرة  القصف  حملة  نتيجة 

المدينة. 

أعلن المجلس المحلي عن اطالق حملة )البصمة 

األشجار  زراعة  إلى  تهدف  والتي  الخضراء( 

والورود داخل المدينة والتي شارك فيها أعضاء 

المجلس المحلي ولجان األحياء وبعض األهالي.
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مدينة أورم الجوز
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أخبار النقابات المهنية العاملة في الشمال السوري 

نقابة المحامين األحرار - فرع حلب
األحرار  المحامين  نقابة  فرع  مجلس  شارك 

مؤسسة  تقيمها  عمل  ورشة  بفعاليات 

اإلنسان”  حقوق  أجل  من  سوريون  “صحفيون 

الضوء  تسلط  والتي  التركية  عينتاب  غازي  في 

على الصعوبات والتحديات التي تواجه العاملين 

في المجال الصحفي قبل وأثناء الثورة السورية، 

واستقالل  حماية  تضمن  عملّية  حلول  واقتراح 

الناحيتين  من  المجال  هذا  في  العاملين 

اإلنسانية والقانونية .

في  األحرار  المحامين  نقابة  فرع  مجلس  عقد 

في  والخمسون  السابعة  العادية  جلسته  حلب 

بتدقيق  إعزاز وقام فيها  بمدينة  المجلس  مقر 

لمجلس  الجدد  المنتسبين  طلبات  من  العديد 

الستيفاء  المختصة  اللجنة  إلى  وإحالتها  الفرع 

شرائطها الشكلية والموضوعية.

في  األحرار  المحامين  نقابة  فرع  مجلس  أقام 

“جسور  منظمة  مع  والتنسيق  بالتشارك  حلب 

مقر  في  مستديرة  طاولة  الدولية”  العدالة 

المجلس بمدينة اعزاز، تحمل عنوان: 

العقارية(  الملكّيات  على  الواقعة  )الجرائم 

ارتكبها  التي  الجرائم  المجتمعون  ناقش  حيث 

مالكي  بحق  السلطة  توليه  منذ  األسد  نظام 

وسياسة  السورية  األراضي  ضمن  العقارات 

سن القوانين التي تمّكنه من إحكام السيطرة 

على عقارات معارضيه و خصومه ووضعوا آليات 

وطرق لحماية الملكيات العقارية قانونًا بموجب 

القوانين الدولية. 

 - األحرار  السوريين  المهندسين  نقابة 
فرع حلب

المهندسين  لنقابة  حلب  فرع  هيئة  عقدت 

الثاني  الدوري  اجتماعها  األحرار  السوريين 

والذي تم فيه عرض التقريرين المالي واإلداري 

انتخاب  إجراء  تم  كما  وإقراره  الفرع  لمجلس 

عضو لمجلس الفرع وعضو لجنة الرقابة الداخلية 

وعرض مشروع الالئحة الداخلية الخاصة بتنظيم 

الفرع  هيئة  على  الهندسية  الشعب  عمل 

ومناقشتها وإقرارها.

النقابية  الهويات  بطباعة  النقابة  قامت 

وتسليمها ألعضاء النقابة عبر منافذ موزعة في 

الفرع الرئيسي ومكاتب الشعب الهندسية في 

المناطق اإلدارية. 

بيان  حلب  فرع  المهندسين  نقابة  أصدرت 

في  النظام  ارتكبها  التي  للمجزرة  استنكار 

بالتحقيق  الدولي  المجتمع  وطالبت  قاح  مخيم 

باألمر ومحاسبة الفاعلين.
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اجتماع فرع نقابة المحامين

مدينة أعزاز
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LDO أخبار منظمة التنمية المحلية

المحلية  اإلدارة  )مستقبل  مشروع  ضمن 

والحوكمة في سورية(:

دورات   )LDO( المحلية  التنمية  منظمة  تابعت 

بناء قدرات قسم الدراسات واألبحاث من خالل 

بدورة  الخطابة  وأسلوب  منهجية  حول  تدريبات 

من خمسة أيام ، إضافة إلى العمل على تطوير 

خالل  من  وذلك  المنظمة  لعمل  االستراتيجية 

الحالية  العمل  استراتيجية  تقييم وتطوير  إعادة 

بما يتالئم واحتياجات الحوكمة للمجالس المحلية 

وهيئات المجتمع المدني في المناطق المحررة، 

كما تم عقد ثاني ورشتي عمل لتقييم تجارب 

المناطق  في  للمجالس  الحوكمة  في  النجاح 

المباشرة  وتم  الماضية،  الفترة  خالل  المحررة 

بالتجهيز لفيديوهات وثائقية  لتجارب النجاح في 

المحررة،  المناطق  في  المحلية  المجالس  عمل 

المعّمقة  الدراسات  بإعداد  للبدء  باإلضافة 

المجالس  قطاع  في  سورية  في  للحوكمة 

إعطاء  بهدف  المدني  المجتمع  ومنظمات 

الحوكمة  لرؤية  العريضة  والخطوط  المؤشرات 

من  المنظمة  وتابعت  القادمة  المراحل  في 

خالل اجتماعات المنظمات الشريكة في منصة 

الحوكمة وضع التصور المشترك لخطة العمل.

وضمن مشروع صوت المرأة: 

وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد 

المرأة أطلقت منظمة التنمية المحلية بالتعاون 

الداخل السوري مجموعة من  مع شركائها في 

تتناول  التي  التوعوية  والندوات  النشاطات 

على  والتأكيد  السورية  المرأة  تمكين  مواضيع 

المجتمعية  النشاطات  في  مشاركتها  أهمية 

والقضاء على أي شكل من أشكال االستغالل 

والعنف الذي تتم ممارسته ضد المرأة. 

وعملت المنظمة مع شركائها على إقامة عدد 

توعوية  “ندوة  أهمها:  والندوات  الورشات  من 

ذوي  عن  حوارية  وندوة  الثدي”  سرطان  حول 

االحتياجات الخاصة “ أصحاب الهمم” في أريحا.

التنمر لدى األطفال” في  وندوة عن “ظاهرة 

أورم الجوز، وندوة عن العنف األسري واحتفال 

بعيد الطفولة 

في كفر تخاريم باإلضافة إلى ندوة بعنوان من 

المرأة”  الستغالل  “ال  فعالية  نعمل  أن  حقنا 

أساسيات  دورة في  أقيمت  عزة  دارة  أما في 

“صناعة  ودورة  األولية  واإلسعافات  الحاسب 

المنظفات المنزلية” للنساء. 

LDO قاعة التدريب - منظمة التنمية المحلية
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المرحلة األولى: 

بعد االستقالل عام 1946 صدرت العديد من القوانين لتنظيم شؤون الدولة ومنها  	 

قانون البلديات رقم 172 لعام 1956 وقانون مجالس االحياء والقرار رقم 215 لعام 

1956 و قانون التنظيمات اإلدارية رقم 496 لعام 1957.

المرحلة الثانية: 

المتضمن قانون 	   1971 لعام   15 التشريعي رقم  المرسوم  1971 صدر  في عام 

بالمرسوم  المحلية   اإلدارة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  صدرت  ثم  المحلية  اإلدارة 

2297لعام 1971.

المرحلة الثالثة:

في عام 2011 وبعد اندالع الثورة السورية صدر المرسوم التشريعي رقم  107 	 

 161 المادة  بموجب  الغى  والذي  المحلية  اإلدارة  قانون  المتضمن   2011 لعام 

كافة القوانين السابقة ثم صدر في عام 2012 القرار 42 عن وزارة اإلدارة المحلية 

المتضمن النظام الداخلي لمجالس الوحدات اإلدارية ومكاتبها التنفيذية .

التطور التاريخي لإلطار التشريعي لإلدارة المحلية في سورية:
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نساء عملن في الشأن العام

األستاذة: بيان محمد ريحان   

 1/4/1986 عام  في  دوما  مدينة  في  ولدت 

رابعة  سنة  جغرافية  طالبة  الثورة  قبل  وكانت 

في  ومتطوعة  االجتماعيات  لمادة  ومدرسة 

الخيرية في دوما ضمن مشروع مركز  الجمعية 

التعلم المجتمعي.

في  التظاهر  في  شاركت  الثورة  انطالق  مع 

بالتنسيق  وبدأت  للشهداء  االول  التشييع 

و  النساء  مع  السلمي   والحراك  للمظاهرات 

أصبحت  و  دوما   مدينة  تنسيقية  الشباب في 

حيث  جدا  مبكر  وقت  في  المراسلين  من 

و  النسائية  المظاهرات  بتصوير  تقوم  كانت 

 2012 عام  بداية  في  االعالمية  المداخالت 

العدد  أصدرت   التي  ثائرات  تنسيقية  أسست 

للمرة  توقيفها   تم  و  ثائرات  مجلة  من  االول 

الشهر  ب  السوري  النظام  قبل  من  االولى 

االول عام 2012 في احد مظاهرات يوم الجمعة 

مع وفد صحفيين اجانب و اعتقلت لعدة ساعات 

و اطلق سراحها  بوساطة الصحفية االجنبية  ثم 

تابعت عملها في المجال االعالمي و االغاثي و 

االسعافي وشاركت في التدريب على مبادئ 

االسعاف االولي و تشكيل مشفى ميداني و 

أثناء اقتحام مدينة دوما  من قبل قوات النظام  

من  خرجت  و  الميداني  المشفى  في  كانت 

المدينة  وعادت بعد يومين ثم شاركت بتأسيس 

من  اعتقلت  ثم  المدني  للدفاع  العامة  الهيئة 

لمدة   25/9/2012 في  السوري  النظام  قبل 

شهر واحد وخرجت  بالمفاوضات ما بين الجيش 

دوما   لمدينة  وعادت  السوري  النظام  و  الحر 

وللعمل مع تنسيقية  مدينة دوما و االسعاف 

الميداني و بعد تحرير الغوطة من النظام قامت 

التعليمي  اقرأ  مركز  بتأسيس  بالمشاركة  

ينزحوا  لم  الذين  االطفال  لتعليم   1/12/2012

المحلي  للمجلس  انتقلت   ثم  المدينة   من 

مكتب في  بداية  عملت  حيث  دوما  لمدينة 
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نساء عملن في الشأن العام

العمل . 1 من  المرأة  تمكين  مشروع 

سيدتين  توظيف  تم  حيث  المؤسساتي 

في المجلس خضعن للبرنامج التدريبي.

اللجنة المسؤولة عن المشاريع مع منظمة . 2

مشروع  المرأة  لمكتب  كان  حيث  تمكين 

المشاركة  و  التدريبية  القاعة  هو  و  خاص 

ببقية المشاريع التي أشرف عليها المجلس

هو . 3 و  للنساء  العيش  سبل  مشروع 

مشروع يقدم منحة مالية للسيدات للقيام 

بمشاريعهن الخاصة

للسيدات . 4 توعية قانونية و طبية  محاضرات 

في المدينة

المدينة . 5 في  للسيدات  توعية  حملة 

للمشاركة بانتخابات المجلس المحلي

حملة مناصرة في المدينة لتشجيع السيدات . 6

على الترشح لالنتخابات و استمر العمل بها 

لعام كامل كان من نتائجها ترشح 15 سيدة  

حيث  نجح ٩ سيدات بانتخابات الهيئة العامة

المشاركة بتشكيل لجنة المراة في محافظة . 7

ريف دمشق و الترشح النتخابات المحافظة

االقتتال . 8 لوقف  مناصرة  حملة 

الناشطين  مع  بالتعاون  الداخلي 

2017 عام  الشرقية  الغوطة   في 

المتحدة  االمم  وفود  بمرافقة  وقامت 

العالقات العامة و االعالم و من ثم أسست مكتب المرأة في المجلس المحلي بتاريخ 1/1/2015 وعملت 

على عدة مشاريع للمرأة و المجتمع منها:

للغوطة الشرقية كما تواصلت مع منظمة 

االغذية العالمية حيث قدمت معلومات كان 

الغذائي  الوضع  تقرير عن  كتابة  نتائجها  من 

الشرقية في ظل  الغوطة  المتدهور في 

الحصار.

النظام  بها  قام  التي  الشرسة  الحملة  وأثناء 

السوري و روسيا على الغوطة الشرقية كانت 

مع لجنة الطوارئ التي قدمت خدمات لألهالي 

تحت القصف حتى بدأ التهجير للشمال السوري 

فخرجت مع المهجرين أيضا. 
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لقاء العدد

المهندس: علي حالق   

المؤهل: مهندس معلوماتية   

أجرت نشرة التنمية المحلية  لقاء مع السيد المهندس علي حالق المدير العام لشؤون اإلدارة المحلية 

والمهجرين في وزارة اإلدارة المحلية والخدمات في الحكومة السورية المؤقتة: 

بداية أستاذ علي لو تعرفنا على حضرتك، اختصاصك وبداية عملك في المجالس المحلية؟

اسمي علي حالق مهّجر قسريا من مدينة حلب  مهندس معلوماتية “ذكاء صنعي ومعالجة لغات طبيعية” 

بالتعاون مع جامعة لوند السويدية  العربي  المحلية من مبادرة اإلصالح  حاصل على دبلوم في اإلدارة 

ودبلوم آخر في مجال اإلدارة المحلية والحكم المحلي من جامعة صباح الزعيم في استانبول.

بدايتي مع المجالس المحلية كانت مع المجلس المحلي لمدينة حلب الذي شغلت فيه مدير دائرة الموارد 

البشرية واإلدارية وعضو المكتب التنفيذي إلدارة المشاريع ومن ثم عملت في مجال التدريب للمجالس 

المحلية بعدة مواضيع أهمها في مجال الحوكمة واإلدارة.  

الدولي  والتعاون  االستراتيجي  التخطيط  لرئيس  كمعاون  وعملت  المؤقتة  السورية  بالحكومة  التحقت 

ومن ثم رئيسا للهيئة السورية لشؤون المهجرين والالجئين ومؤخرًا تم تكليفي كمدير لشؤون اإلدارة 

المحلية والمهجرين.

أستاذ علي حدثنا عن وزارة اإلدارة المحلية عن العمل المناط بالوزارة واإلدارات التابعة لها؟ 

المعنية  الجهة  وهي  المؤقتة  السورية  الحكومة  انطالق  مع  أسست  وزارة  هي  المحلية  اإلدارة  وزارة 

بتشكيل وعمل المجالس المحلية تعمل الوزارة في قطاع اإلدارة المحلية لتحقيق مجموعة من القضايا 

االستراتيجية كما يلي:
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لقاء العدد

١- الحوكمة - ٢- الحقوق الملكيات - ٣- الطوارئ والمخيمات - ٤- التماسك المجتمعي - ٥- التنمية المحلية.

وذلك عبر تطوير وبناء أربع مديريات كما يلي:

مديرية المجالس المحلية والتي تختص بانتخابات وتشكيل المجالس المحلية وتطوير اللوائح التنفيذية . 1

واألنظمة الداخلية الناظمة لعمل المجالس المحلية 

مديرية شؤون النازحين والمهجرين قسرًا وهي مديرية أحدثت مؤخرًا وتختص بتنظيم ومتابعة ملف . 2

النزوح والتهجير القسري عبر تشكيل لجان المهجرين أينما وجدوا.

المحررة وهي . 3 المناطق  العقاري في  الواقع  تنظيم  األساسية  العقارية ومهمتها  المصالح  مديرية 

طور اإلنشاء حاليًا. 

مديرية الشؤون االجتماعية والعمل وهي مديرية محدثة أيضا والتي ستركز خدماتها لعمل المنظمات . 4

وشؤون األسرة وذوي االحتياجات الخاصة وقضايا مكافحة البطالة.  

المعنيين  بالتنسيق مع  التشغيلية للمديريات األربعة ونسعى حاليا لتطبيقها  انتهينا من إعداد الخطط 

في كل مجال وفق توجه حكومي يسعى لتعزيز الشراكات الوطنية مع مختلف الجهات الفاعلة.

ما هي العقبات التي تقف في وجهكم أمام تحقيق األهداف التي تحدثت عنها؟

هناك العديد من العقبات التي تواجهنا في عملنا في مقدمتها شح التمويل والذي ُيعتبر العائق األول 

أمامنا باإلضافة إلى التغير المستمر في واقع السيطرة على األرض والذي يتبعه نزوح وتهجير بأعداد 

كبيرة جدًا، ناهيك عن تحديات أمنية مستمرة، وعامل ذاتي يتمثل بالقصور في بعض اللوائح التنظيمية 

عن مجارة التغيرات الكبيرة في واقع عمل المجالس المحلية.

كلمة أخيرة تريد أن توجهها من خالل العدد الرابع من نشرة التنمية المحلية الذي كنت ضيفه؟

المرحلة الحالية الصعبة التي يمر بها السوريين اآلن تتطلب وجود دعم ومساندة للمؤسسات الوطنية 

التي أفرزتها الثورة ألن كلمة الفصل في أي استحقاق قادم أمام السوريين ستكون لقوة المؤسسات 

التي تقوم بتمثيل السوريين وهذا األمر ُيعتبر مسؤولية وطنية جماعية أمام المؤسسات ومنظمات 

المجتمع المدني والمجتمع ككل. 
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قصص نجاح

إحصائيات

قصة نجاح

الضحايا:
252 مدني بين رجل وامرأة بينهم 79 

العسكرية  الحملة  بدء  مع  قتلوا  طفل 

الشمال  على  وروسيا  للنظام  األخيرة 

 1 من  الممتدة  الفترة  في  السوري 

 25 حتى  نوفمبر  الثاني  تشرين  شهر 

كانون األول ديسمبر 2019. 

المخيمات: 
41 مخيم يقطنه أكثر من 5,791 عائلة 

والعائالت  المخيمات  أعداد  هي  نازحة، 

والعواصف  الهطوالت  جراء  المتضررة 

منطقة  شهدتها  التي  المطرية 

المخيمات في الشمال السوري.

بالتعاون بين مجلس مدينة إدلب ومنظمة بنفسج بدأ في 2019/12/7 تشغيل باصين للنقل الداخلي 

في مدينة إدلب تحت مسمى باص الخير، بمعدل خمس رحالت يومية مجانًا وبخطين رئيسيين شمالي 

المازوت  مادة  توفر  حال  في  فترة  بعد  رحالت  ثماني  إلى  الرحالت  عدد  زيادة  تتم  أن  على  وجنوبي، 

وانخفاض سعرها، األمر الذي القى استحسان كبير بين األهالي.
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+90 531 701 0015
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www. ldo-sy .org
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