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إحاطة بأعداد النازحين وأهم مستلزماتهم
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ريف مدينة إدلب

النظام  بدء حملة  النازحة من  العائالت  عدد  بلغ 
من  السوري  الشمال  على  العسكرية  وروسيا 
2 تشرين الثاني 2019 حتى اإلعالن عن وقف 
382.466 الثاني  كانون   12 في  النار  إطالق 

ألف نسمة 67.104 عائلة  

بعد وقف إطالق النار في 12 كانون الثاني كان 
هناك خروقات لالتفاق من قبل طائرات للنظام 
نسمة   16.547 نزوح  إلى  إلى  أدت  وروسيا 

2.903 عائلة حتى تاريخ 17 كانون الثاني. 

ما  أهم  الفورية  اإلنسانية  المساعدات  تعتبر 
حيث  السوري،  الشمال  في  النازحون  يحتاجه 
الدعم  وكذلك  المأوى  وتأمين  الغذاء  أصبح 
ملحة  حاجة  االجتماعي  والنفسي  الصحي 
والوجبات  الجاهزة  الطعام  حصص  للنازحين 

امتالك  عدم  بسبب  لهم،  أولوية  المطبوخة 
الطهي،  وسائل  حديًثا  النازحين  من  العديد 
الخبز  مادة  في  الملحة  الحاجة  إلى  باإلضافة 
الشمالية  المناطق  على  الهائل  الضغط  نتيجة 
التدفئة  إلى  إضافة  المخصصات،  كفاية  وعدم 

والمالبس الشتوية والبطانيات. 

عن  يبحثون  الجدد  النازحين  من  المائة  في   20
30 في  مأوى في المخيمات في حين يعيش 
المائة في  18 في  و  أسر مضيفة،  مع  المائة 
منازل مستأجرة و 13 في المائة آخرين يعيشون 
أولية،  دراسات  حسب  مكتملة  غير  مبان  في 
المباني العامة المساجد والمدارس هي مآوي 

مؤقتة لعدد كبير من األسر النازحة. 
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انطلقت جامعة حلب في المناطق المحررة في 

لتكون   2015  -  2016 الدراسي  العام  بداية 

تعمل  المحرر،  السوري  الداخل  جامعة في  أول 

بالحكومة  العالي  التعليم  وزارة  إشراف  تحت 

السورية المؤقتة، وذلك بالمشاركة بالتأسيس 

من  واللوجستية  المالية  والرعاية  واإلشراف 

قبل مؤسسة تعليم بال حدود/مداد حيث ُتعتبر 

جامعة حلب مؤسسة تعليمية أكاديمية رسمية 

والدراسات  الجامعي  التعليم  خدمات  تقدم 

العليا للطالب في المناطق المحررة. 

في  ومعاهدها  الجامعة  كليات  توزعت  وقد 

مختلف المناطق المحررة ” حلب – إدلب – ريف 

دمشق – حمص – الالذقية

طالب   8100 إلى  الطالب  عدد  وصل  حيث 

وطالبة ” في العام الدراسي 2016 – 2015

واآلن ونتيجة لألوضاع التي استجدت في بعض 

- حمص  درعا   - ريف دمشق  المحررة:  المناطق 

الجامعة  عمل  تركز  فقد  القسري  التهجير  من 

في ريف حلب / اعزاز - مارع / 

للعام  الجامعة  في  الطالب  عدد  وصل  وقد 

م إلى  2019 – 2020 الدراسي الحالي

االختصاصات  بمختلف   ” وطالبة  طالب   5009”

منهم  الدراسية  المراحل  ومختلف  الموجودة 

311 طالب وطالبة في مرحلة الدارسات العليا.

وقد وصل عدد أعضاء الهيئة التدريسية للجامعة 

جامعيًا  مدرسًا   60 الدكتوراه  حملة شهادة  من 

أستاذ   - أستاذ  العلمية:  المراتب  بمختلف 

مساعد – مدرس.

من  والمعيدين  الفنية  الهيئة  أعضاء  بلغ  فيما 

حملة شهادة الماجستير واإلجازة: 36 أكاديميًا

شهادة:  حملة  من  اإلدارية  الهيئة  أعداد  بينما 

89 الثانوية:   - -المعهد  اإلجازة   - الماجستير 

موظفًا إداريًا.

وقد تخرج من الجامعة حتى نهاية العام الدراسي 

من  وطالبة“  طالب   1662 “2018 - 2019

مختلف الكليات والمعاهد التابعة للجامعة

العليا  الدراسات  من  الخريجيين  عدد  بلغ  فيما 

61 التأهيل)  ودبلوم  والماجستير  (الدكتوراه 

طالب وطالبة.

مشروع ناجح «جامعة حلب الحرة» 
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جامعة حلب الحرة
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أعمال بناء مبنى المجلس المحلي

مدينة بزاعة
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أعمال بناء مبنى المجلس المحلي

مدينة بزاعة

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة حلب
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منطقة الباب
المجلس المحلي لمدينة الباب:

في  اإلصالحات  بعض  المحلي   المجلس  نفذ 

المجلس  بدء  (الكراج).  المدينة  إنطالق  مركز 

السوق  مشروع  بتنفيذ  بزاعة  في  المحلي 

التجاري والذي يتضمن إنشاء (13) محل بالتعاون 

مع مكتب التنمية المحلية. 

المجلس المحلي في قباسين:
تسجيل  بدء  عن    energy ak شركة   أعلنت 

الكهربائية  الطاقة  لتوصيل  االشتراكات 

للمواطنين. 

منظمة  مع  بالتعاون  المحلي  المجلس  أقام 

إحسان لإلغاثة والتنمية دورة تدريبية حول صيانة 

وتشغيل محطات المياه.

المجلس المحلي في بزاعة:
أنهى المجلس المحلي أعمال صب الجزء األول 

مبنى  في  األول  الطابق  وجدران  أعمدة  من 

المجلس الجديد .

أجرى المجلس المحلي في بزاعة حملة لقاح ضد 

في  والماعز  واألبقار  لألغنام  القالعية  الحمى 

رأس   (8200) تلقيح  تم  حيث  والريف  المدينة 

فور  التلقيح  استكمال  وسيتم  المواشي  من 

استالم دفعة جديدة من اللقاح.

الجمعية  مع  بالتعاون  المحلي  المجلس  أقام 

محاضرة  واإلستشارات  للدراسات  السورية 

وآلية  البيوع  و  العقود  بعنوان  قانونية  توعية 

تثبيتها والوثائق وضرورة المحافظة عليها.

قامت منظمة وطن و بالتنسيق مع فريق لقاح 

سوريا و بدعم من اليونيسيف بتنفيذ مشروع 

كيلو   ١٥ باستطاعة  شمسية  طاقة  منظومة 

   . واط لمركز بزاعة الصحي 

منطقة أعزاز
المجلس المحلي لمدينة أعزاز:

افتتح المجلس المحلي المشفى المركزي في 

مدينة إعزاز وذلك بعد عام على البدء بترميمه 

في  الطبي  القطاع  دعم  إطار  في  وتجهيزه 

المنطقة وتلبية احتياجات المواطنين. 

السوق  تأهيل  بأعمال  المحلي  المجلس  بدء 

المركزي في المدينة حيث يقوم كخطوة أولية 

في  ليتم  وتجهيزها  الرئيسية  الركائز  بصب 

على  كروي  نصف  بشكل  الهيكل  تجهيز  مابعد 

طول السوق في المدينة .

عمل المجلس المحلي على ترميم الطريق في 

خطة  إطار  في  اإلسفلت  بمادة  الغربي  الحي 

المجلس لصيانة الطرقات ضمن المدينة. 

بقرية  صحي  صرف  خط  شفق  منظمة  مدت 

مع مجلس  بالتعاون  وذلك  بطول١١٢٦  يحمول 

تجمع قرى السالمة. 
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المجلس المحلي لبلدة أخترين
قام المجلس المحلي بتجهيز خط التوتر العالي 

الواصل   إلى مدينة أخترين لتغذيتها بالطاقة 

الكهربائية بالتعاون مع الشركة السورية التركية. 

وقع المجلس المحلي مذكرة تفاهم مع وحدة 

إرشادية  وحدة  إلنشاء   ACU الدعم  تنسيق 

المزارعين  دعم  بهدف  وريفها  أخترين  لمدينة 

البطالة  نسب  وتقليل  اقتصاديا  وتمكينهم 

حسب  المنطقة  في  العيش  فرص  وزيادة 

مقدمة المذكرة .

المجلس المحلي في كفرة
بتوزيع  كفرة  بلدة  في  المحلي  المجلس  قام 

من  للمستفيدين  األعالف  من  الرابعة  الدفعه 

دعم الثروة الحيوانية بالتعاون مع منظمة هيئة 

(علف  شمل  التوزيع  الدولية،  اإلنسانية  اإلغاثة 

الى االستمرار  باإلضافة  تبن)   - - شعير  بيليت 

على  المتنّقلة  البيطرّية  العيادة  بنشاطات 

المستفيدين من المشروع.

المجلس المحلي لبلدة صوران
عمل المجلس المحلي على استكمال مشروع 

تعبيد الطرق في مدينة صوران حيث يتم حاليًا 

تعبيد الطريق الرئيسي ضمن البلدة. 

المجلس المحلي في  كلجبرين
عمل المجلس المحلي بدعم من مكتب التنمية 

افتتاح  على  الصغيرة  المشاريع  ودعم  المحلية 

الفرن اآللي الحديث ضمن البلدة. 

المجلس المحلي في بلدة دابق
أكتد  المحلي بدعم من منظمة  المجلس  عمل 

على إنشاء حديقة في وسط البلدة.

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة حلب
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مشروع السوق المسقوف

مدينة أعزاز
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صيانة الصوامع

مدينة مارع

5

صيانة الصوامع

المجلس المحلي لمدينة مارع
والمجلس  الخيرية  قطر  منظمة  بين  بالتعاون 

المحلي بدأت المرحلة الثانية من مشروع ترميم 

وتأهيل الصوامع في مدينة مارع وتشمل هذه 

المرحلة أعمال صيانة جسم الصوامع المعدني 

وتمتد لمدة 45 يوم.

قام المجلس المحلي في مدينة مارع بالتعاون 

1200م  مع منظمة شفق بمد توسعة بطول 

لشبكة الصرف الصحي في المدينة. 

المجلس المحلي لمدينة الراعي 
المحلي  للمجلس  التابعة  الصيانة  فرق  قامت 

بالتعاون مع فرق الصيانة التابعة لشركة ”الطاقة 

التركية“ بتجهيز محطة الربط بين الجانب السوري 

لتوصيل  تمهيدًا  الراعي  مدينة  في  والتركي 

الكهرباء من تركيا.

منطقة جرابلس
المجلس المحلي لمدينة جرابلس:

المحلي  للمجلس   التابع  الغندورة  مكتب  قام 

في جرابلس بإتالف كميات من األدوية منتهية 

الصالحية بعد أن صادرها من الصيدليات. 

في  محلي  مجلس  تشكيل  الشهر  هذا  جرى 

بلدة الغندورة في ريف جرابلس برئاسة األستاذ 

صالح شريف .

بتعزيل  للمجلس  التابع  الخدمي  المكتب  قام 

وإصالح المطريات في شوارع المدينة. 

منطقة عفرين
المجلس المحلي لمدينة عفرين:

عمل المكتب الخدمي في عفرين وبالتعاون مع 

منظمة بهار على إنشاء مكب للنفايات العضوية 

سليمة  بطريقة  الصلبة  النفايات  إلدارة  وذلك 

بيئيا والحفاظ على الصحة العامة.

بالتعاون    ACU الدعم  تنسيق  وحدة  أطلقت 

التمكين  الزيتون مشروع  غصن  زراعة  غرفة  مع 

االقتصادي الزراعي في الشمال السوري. 

بالتعاون  المجلس  في  الصحي  المكتب  قام 

مع منظمة srd ومنظمة يدًا بيد ومنظمة بهار 

عبر  الصحية  الرعاية  بتقديم    ،ida ومنظمة  

إلى  الوافدة حديثًا  للعائالت  المتنقلة  العيادات 

منطقة عفرين من إدلب. 

برعاية المجلس المحلي في جنديرس وباشراف 

الرئيس  المياه  غطاس  صيانة  تم  المياه،  وحدة 

والمغذي لمحطة مياه جنديرس وكفر صفرة. 

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة حلب
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مشروع التمكين الزراعي

مدينة عفرين
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تنفيذ  في  الدولية  اإلغاثة  هيئة  استمرت 

تحت  البيطرية  المتنقلة  العيادة  مشروع 

مسمى ”خيرات بالدي“، وذلك بتقديم العالج 

واللقاحات البيطرية للمستفيدين من المشروع 

في منطقة عفرين وريفها. 

قام المكتب الخدمي بمجلس جنديرس بمتابعة 

أعمال تعزيل الشوايات المطرية وتصليح بعض 

خطوط الصرف الصحي في المنطقة. 

عفرين  مجلس  في  الصحي  المكتب  اجتمع 

الحلول  ووضع  الصحية  المشكالت  لمناقشة 

الصيدليات  لمناوبة  خطة  ووضع  لها،  المناسبة 

في المدينة على مدار ٢٤ ساعة،كما تم قبول 

ووضع  الصيادلة  لجنة  في  االنتساب  طلبات 

شروط لتراخيص فتح الصيدلية. 

منطقة األتارب
المجلس المحلي لمدينة األتارب:

علني  مزاد  إجراء  عن  المحلي  المجلس  أعلن 

لتأجير محالت الكراج و محالت البلدية حتى تاريخ 

 .2020/1/6

أصدر المجلس المحلي تعميما يفيد بأنه سيتم 

عن  اإلعالن  من  أسبوع  خالل  المركبات  معاينة 

مراجعة  مركبته  بمعاينة  يرغب  من  فعلى  ذلك 

المجلس.

انطالق حملة ( و أكرموهم ) في مدينة األتارب 

الستقبال النازحين من ريف إدلب وبالتعاون بين 

المجلس المحلي ومنظمات المجتمع المدني. 

أعلن المجلس المحلي عن طريق مكتبه الزراعي 

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة حلب
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مناقشة المشكالت الصحية في المدينة

مدينة عفرين
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عن حملة تلقيح للدجاج بلقاح (نيوكاسل) (الجص).  

المجلس المحلي لبلدة ابين سمعان
قدم المجلس المحلي عدة قطع من األراضي 

ليصار الستخدامها كمخيم يأوي نازحين جدد من 

ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

بضرورة  لألهالي  بالغًا  المحلي  المجلس  أصدر 

قطع  طائلة  تحت  المياه  جباية  رسوم  تسديد 

المياه وإحالة المتخلفين عن الدفع إلى القضاء. 

تفاهم  مذكرة  بتوقيع  المحلي  المجلس  قام 

مع منظمة People in need   للبدء بمشروع 

تأهيل مكب النفايات شرق البلدة.

لن  بأنه  يفيد  تعميمًا  المحلي  المجلس  أصدر 

تقبل أي شكوى متعلقة بعمل المجلس مالم 

على  الشكاوى  تقبل  ال  وبذلك  مكتوبة  تكن 

وسائل التواصل االجتماعي.

المجلس المحلي لبلدة األبزمو
14 بتأمين  األبزمو  المحلي في  المجلس  قام 

منزل للنازحين من ريف المعرة وقام بدفع اآلجار 

لهم لمدة شهر.

خيم  مستلزمات  بتقديم   srd منظمة  قامت 

ووجبات  عائلة   ٥٥ لعدد  القديمة  الخيم  إلصالح 

وسلل  خبز  ربطات  بتوزيع  قامت  ثم  يومية 

نظافة وسلل غذائية ل ٤٩ عائلة. 

منطقة جبل سمعان

المجلس المحلي لمدينة دارة عزة:
أصدر المجلس تعميما ينص على أنه  يجب على 

النازحين أن يقوموا بتسجيل عقود آجارهم أمام 

يصار  لكي  وذلك  شاهدين  وبحضور  المختار 

العتمادها كوثيقة رسمية تمكنهم من الحصول 

على مزايا تعاونية. 

منطقة مركز المدينة ”إدلب“
المجلس المحلي لمدينة إدلب:

أعلن المجلس المحلي عن تمديد التسجيل على 

الهيكل  على  المنازل  من  عدد  إكساء  مشروع 

الموافق  األربعاء  يوم  حتى  إدلب  مدينة  داخل 

تنفيذه  المشروع سيتم  أن  2020/1/15، علمًا 

بالتعاون بين المجلس ومنظمة بناء للتنمية.

أعلن المجلس المحلي عن طرح المحالت شرق 

ممن  وطلب  لالستثمار  العبارة  داخل  النقل 

يرغب باالستثمار تقديم طلب للمجلس. 

أنذر المجلس المحلي مستثمري محالت السوق 

المحالت  وطرح  عقودهم  بإلغاء  المسقوف 

مستثمريها  تقصير  بسبب  مجددًا  لالستثمار 

بتأدية االلتزامات المترتبة عليهم. 

المجلس المحلي لمدينة بنش 
طلب المجلس المحلي من مربي الدجاج البلدي 

لقاحات  الستالم  المجلس  مراجعة  والحمام 

(مرض النيوكاسل). 

قام المجلس المحلي في مدينة بنش بإصالح 

الطرقات في المدينة  شرق ساحة الحمام. 

المجلس المحلي في حزانو
المجلس  مع  بالتعاون  وطن  منظمة  قامت 

الصرف  مجرور  بتنظيف  البلدة  في  المحلي 

الصحي الرئيسي للبلدة وللبلدات المجاورة. 

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة إدلب

info@ldo-sy.orgالتنمية المحلية | العدد الخامس - كانون الثاني - 2020



88

قام المجلس المحلي وبإشراف مكتب الخدمات 

بترميم بعض حفريات البلدة. 

وقع المجلس المحلي مذكرة تفاهم مع منظمة 

بنيان لدعم المدرسة الثانوية في البلدة. 

عن  حزانو  بلدة  في  المحلي  المجلس  أعلن 

لمساعدة  الطارئة  االستجابة  لجنة  تشكيل 

النازحين من منطقة معرة النعمان. 

الدولية عن اطالق مشروع  اإلنقاذ  لجنة  أعلنت 

يتمثل  والذي  للنساء  العمل  مقابل  المال 

الراغبات  من  وطلبت  الصوف  حياكة  بأنشطة 

مدة  خالل  التسجيل  للمشروع  باالنضمام 

محددة.

منطقة حارم
المجلس المحلي لمدينة حارم:

التوعية  بقصد  كتابًا  المحلي  المجلس  أصدر 

والحض على استقبال النازحين الجدد من مدينة 

وعدم  الجنوبي  إدلب  وريف  النعمان  معرة 

استغاللهم في اإليجارات وغيرها. 

استغاثة  نداء  المحلي  المجلس  أطلق  كما 

النازحين  لمساعدة  والجمعيات  للمنظمات 

ومعرة  الجنوبي  إدلب  ريف  من  والمهجرين 

النعمان. 

المجلس المحلي لبلدة سرمدا 
طوارئ  غرفة  وأعضاء  المحلي  المجلس  عمل 

قامت  لجنة  تشكيل  خالله  تم  اجتماعا  سرمدا 

قدره   ومبلغ  دوالر   (2306) وقدره  مبلغ  بجباية 

لشراء  المبلغ   ورصد  سورية  ليرة    2330200

خزانات مياه وما يلزم من احتياجات للمهجرين.

مع  تفاهم  مذكرة  المحلي  المجلس  وقع 

في  مياه  مشروع  حول  للتنمية  بناء  مؤسسة 

مياه  شبكة  استبدال  يتضمن  سرمدا  مدينة 

كهربائية  مولدات   4 وتأمين   5500م  بطول 

لمحطات المياه، و مضخة أفقية ومضخة غاطسة 

حيث ستكون مدة المشروع أربعة أشهر.

المحلي  للمجلس  التابع  الخدمي  المكتب  قام 

بتنظيف ريغارات وفوهات مطرية وتأمين مياه 

للمدارس ومساعدة النازحين من تأمين خدمات 

الصرف الصحي والمياه. 

المجلس المحلي في عزمارين 
كتابًا  عزمارين  لبلدة  المحلي   المجلس  أصدر 

لتحديد سقف إيجارات المنازل في البلدة وعدم 

استغالل النازحين الجدد القادمين من ريف إدلب 

الجنوبي. 

المجلس المحلي لمدينة كفر تخاريم: 
مستثمري  من  المحلي  المجلس  طلب 

للمبادرة  له  المملوكة  المحالت  ومستأجري 

لتجديد عقودهم لعام ٢٠٢٠. 

أعلن المجلس المحلي عن صدور فاتورة الدورة 

كفر  في  الهاتف  لمشتركي   ٢٠٢٠ األولى 

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة إدلب

تنظيف الصرف الصحي

مدينة سرمدا
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تخاريم وطلب من األهالي المبادرة بالدفع قبل 

قطع خطوط  المشتركين المتخلفين عن الدفع

لم  الذين  األهالي  من  بناء  منظمة  طلبت 

يستفيدوا من منظمة إحسان من أجل عمليات 

ترميم األبنية السكنية بالتقدم بطلب لمنظمة 

بناء لالستفادة من هذه الخدمات. 

لجنة  مع  بالتعاون  حراس  شبكة  منظمة  أعلنت 

دعوة  عن  كفرتخاريم  مدينة  الطفل في  حماية 

تتراوح  الذين  ”ذكور“  واليافعين  الشباب 

ضمن  للمشاركة  سنة   15-18 بين  أعمارهم 

جعل  إلى  يهدف  الذي  الحياة  مهارات  تدريب 

المواقف  مع  التعامل  على  قدرة  أكثر  الشباب 

التغيير  وصنع  اليومية  حياتهم  في  المختلفة 

االيجابي. 

المجلس المحلي لمدينة الدانا 
أسموها  حملة  الدانا  مدينة  من  نساء  أطلقت 

(إغاثة الملهوف) بالتنسيق مع المجلس المحلي 

الجنوبي  إدلب  ريف  من  حديثًا  المهجرين  إلغاثة 

حيث تم توزيع وجبات طعام بمطبخ منزلي. 

عمل المجلس على تجهيز مركز إيواء للمهجرين 

مؤخرًا من معرة النعمان وريف إدلب الجنوبي. 

أولية  وصيانة  بتأهيل  المحلي  المجلس  قام 

الفرن  إلى  الرسالة  فرن  من  الواصلة  للطريق 

كحل  وذلك  المرور،  لحركة  تسهيًال  اآللي 

إسعافي ريثما يتم إتخاذ اإلجراءات المناسبة مع 

بداية فصل الربيع. 

عن  الدانا  مدينة  في  المحلي  المجلس  أعلن 

النيوكاسل  بلقاح  البلدي  الدجاج  لتلقيح  حملة 

(الجص). 

المجلس المحلي في إسقاط
منظمة  مع  بالتعاون  المحلي  المجلس  أعلن 

المشاريع  لدعم  التسجيل  باب  فتح  عن  أكتد)   )

يوم  التسجيل  يبدأ  والذي  الصغيرة  النسائية 

األثنين  يوم  وينتهي   2020/1/15 األربعاء 

 .2020/1/20

المجلس المحلي لبلدة صلوة 
قام المجلس المحلي بالتعاون مع وجهاء البلدة 

المهجرين  إليواء  الثانوية  بساحة  الخيم  بنصب 

من منطقة معرة النعمان وما حولها. 

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 

استشارات  تقديم  خالل  من  وذلك  العمل 

التي  التدريبية  البرامج  من  ومجموعة  مهنية، 

تساعدهم على بناء مسارهم المهني. 

لمنظمات  استغاثة  نداء  المحلي  المجلس  وجه 

المحلية  والمجالس  المدني  المجتمع 

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة إدلب
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السوري  بالشأن  المعنية  الدولية  والمنظمات 

والجمعيات العاملة في الشمال السوري لتلبية 

حاجة المهجرين، وتوفير مأوى لهم. 

المجلس المحلي لبلدة أورم الجوز 
التلقيح بلقاح  أعلن المجلس المحلي عن حملة 

شلل األطفال الفموي مع إعطاء فتامين أ من 

عمر يوم واحد وحتى عمر 5 سنوات. 

أطلقت منظمة التنمية المحلية المرحلة الثانية 

أورم  مدينة  في  المرأة  صوت  مشروعها  من 

الجوز وقد أطلقت حتى اآلن دورتي أساسيات 

الدعم النفسي االجتماعي مهارات التيسير

منطقة جسر الشغور:
المجلس المحلي لمدينة جسر الشغور:

المجلس المحلي لبلدة الجانودية

المجلس  مع  غول  منظمة  عقد  تجديد  تم 

الحد  الخبز  مادة  لدعم  الجانودية  لبلدة  المحلي 

لغاية  أضافية  بثالث أشهر  البلدة   االفران في 

 .30/3/2020

المجلس المحلي في البشيرية
من  مجموعة  مع  المحلي  المجلس  أطلق 

التبرعات  لجمع  مبادرة  االجتماعية  الفعاليات 

لنازحي  يلزم  ما  تأمين  بغية  والمادية  العينية 

معرة النعمان وريفها.

منطقة تل أبيض:
بافتتاح  المحلي  بالمجلس  التربية  مكتب  قام 

أكثر من 65 مدرسة في تل أبيض وريفها و 35

على  جاٍر  والعمل  وريفها  سلوك  في  مدرسة 

افتتاح كافة المدارس في المنطقة. 

قدم مكتب المياه في المجلس المحلي محركًا 

بعد تعطل  بلدة ”حويجة عبدي“  جديدًا لمضخة 

المحرك السابق كما تم تقديم المحروقات ألكثر 

من 20 مضخة في مدينة تل أبيض وسلوك. 

قام المجلس المحلي بتوزيع مياه الشرب على 

العطل  إصالح  لحين  قرايا  أبو  في  األهالي 

المتسبب بعدم وصول المياه إليهم. 

المحبة  مركز  التركي  األحمر  الهالل  افتتح 

للتسوق المجاني في مدينة تل أبيض

بحضور والي والية أورفا التركية . 

أخبار المجالس المحلية والمنظمات في محافظة إدلب
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قدمت جمعية عطاء الخيرية بالتعاون مع المجلس 

إلى  كليًا  مجهزة  إسعاف  سيارات  المحلي 

المشفى الوطني لخدمة المرضى والمصابين.

المياه  مكتب  في  العمل  ورشات  قامت 

بالمجلس المحلي بإصالح العطل الحاصل قرب 

حارة  من  كل  يغذي  والذي  الحدودي  المعبر 

المساكن واألحياء الشرقية للمدينة.

أبيض  تل  لمنطقة  المحلي  المجلس  قام 

باستالم كمية طحين مقدمة من الهالل األحمر 

المستودع  في  إيداعها  وتم  واآلفاد  التركي 

ليتم تقديمها لألفران الحقًا. 

الخدمات  مكتب  في  العمل  ورشات  استمرت 

كافة  وإصالح  بتأهيل  المحلي  المجلس  في 

أبيض  تل  مدينة  في  العامة  الصحية  المرافق 

كما ستعمل الورشات على توسيع عملها في 

مرحلة ثانية في مدينة سلوك و حمام التركمان. 

أطلق المجلس المحلي لمنطقة تل أبيض حملة 

تل  منطقة  عموم  العامة في  النظافة  أسبوع 

الشوارع  لتنظيف  وريفهما  وسلوك  أبيض 

والحارات واألماكن العامة. 

الدينية  والشؤون  األوقاف  مكتب  افتتح 

دارا  لأليتام  الشام  وجمعية  المحلي  بالمجلس 

لأليتام في مدينة تل أبيض وتعمل على دعم 

الصحية  الرعاية  وتؤمن  المدينة،  في  األيتام 

والنفسية واالجتماعية والثقافية لأليتام.

أخبار المجالس والمنظمات في تل أبيض ورأس العين
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منطقة رأس العين:
المحلي  المجلس  في  اإلغاثة  مكتب  أطلق 

المدينة  في  إغاثة  حملة  العين  رأس  لمدينة 

والهالل  وعطاء    IHH منظمات   مع  بالتعاون 

األحمرالتركي  وبعض المنظمات األخرى .

بإيصال  المجلس  في  الكهرباء  مديرية  قامت 

التيار الكهربائي إلى آبار مياه الشرب في نقطة 

الخزان الشمالي لتعمل بمعدل 24 ساعة. 

المحلي  المجلس  في  الكهرباء  مديرية  قامت 

العالي  التوتر  خط  بإصالح  العين  رأس  لمدينة 

66 في إطار عمليات اإلصالح التي تهدف إلى 

إعادة التيار الكهربائي لمدينة رأس العين. 

عملت مديرية المياه في المجلس المحلي على 

إصالح أنابيب الضخ حيث تم إصالح أنبوب الضخ 

في حارات الخرابات بالقسم الشرقي للمدينة . 

بالمجلس  والتعليم  التربية  مديرية  قامت 

مدرسة  بافتتاح  العين  رأس  لمدينة  المحلي 

النقرة النموذجية في البلدة. 

في  العاملين  للمدرسين  شبابية  بمبادرة 

العين  رأس  بريف  جرادي  أبو  قرية  مدرسة 

بافتتاح مدرستهم  القرية  الغربي قام مدرسو 

الستكمال المسيرة التعليمية في القرية. 

أعلنت مديرية الزراعة في المجلس المحلي عن 

مديرية  في  للعمل  للمتقدمين  مقابلة  إجراء 

الزراعة من مهندسين وأطباء بيطريين وفنيين 

زراعيين في 2020.01.1 الساعة  11 صباحًا.

المجلس  في  والبلدية  النظافة  مديرية  عملت 

وإزالة  المدينة  تنظيف  حملة  على  المحلي 

السواتر الترابية وفتح الطرقات المغلقة. 

المجلس  في  والتعليم  التربية  مديرية  قامت 

الكتب  بتوزيع  العين  رأس  لمدينة  المحلي 

المدرسية على المدارس. 

في  المدني  والسجل  النفوس  مديرية  أجرت 

مقابالت  العين  رأس  لمدينة  المحلي  المجلس 

للمتقدمين على الوظائف الخاصة للمديرية في 

إطار تفعيل الدوائر الرسمية .
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أخبار النقابات المهنية العاملة في الشمال السوري 

نقابة المحامين األحرار - فرع حلب
األحرار  المحامين  نقابة  فروع  مجالس  بمشاركة 

 - دمشق   - حماه   - حمص   - حلب  من  كلٍّ  في 

درعا - الالذقية - الرقة - الحسكة، عقد المحامون 

السورية  العربية  الجمهورية  في  األحرار 

مؤتمرهم االنتخابي األول في المركز الثقافي 

في مدينة إعزاز بتاريخ السبت ٢١ / كانون األول 

لة للفروع. / ٢٠١٩ النتخاب النقابة المركزية الممثِّ

في  األحرار  المحامين  نقابة  فرع  مجلس  عقد 

الثالثة والسّتون في مقر  العادية  حلب جلسته 

الموافق  االثنين  بتاريخ  إعزاز،  بمدينة  المجلس 

استعرض  حيث    ٢٠٢٠  / الثاني  كانون   /  ١٣

رئيس  من  المقّدم  األعمال  جدول  المجلس 

قانون  وفق  قرارات  واّتخذ   ، المجلس  وأعضاء 

تنظيم مهنة المحاماة كما تّم إقرار خطة جوالت 

جميع  على  الفرع  مجلس  سينّفذها  ميدانية 

بها  يمارس  التي  الوكاالت  ومكاتب  المحاكم 

حلب  محامّي  جدول  في  المقّيدين  المحامين 

األحرار مهنتهم. 

في  األحرار  المحامين  نقابة  فرع  مجلس  أجرى 

في   ٢٠١٩  / األول  كانون   /  ٣٠ االثنين  حلب 

للمحامين  فحصًا  إعزاز  بمدينة  المجلس  مقر 

جدول  إلى  لالنتقال  يؤهلهم  المتمرنين 

الرسائل  نوقشت  حيث  األساتذة،  المحامين 

التي تقّدم بها المتمرنون أمام رئيس و أعضاء 

مجلس الفرع كلجنة فاحصة. 

منتدى  مقر  في  النقابة  فرع  مجلس  نفذ 

المحامين األحرار في مدينة إعزاز وقفة احتجاجية 

تضامنية مع المدنيين الُعّزل في إدلب و ريفها. 
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وقفة احتجاجية لمحامي حلب األحرار

 - األحرار  السوريين  المهندسين  نقابة 
فرع حلب

فنية  استشارية  لجنة  بتشكيل  النقابة  قامت 

إلمكانية  الفنية  الهندسية  االستشارة  لتقديم 

األقصى  مدرسة  في  إضافي  طابق  إنشاء 

الكائنة في مدينة اعزاز، حيث قامت اللجنة بإجراء 

لألساسات  السبر  إجراء  و  الحسي  الكشف 

والمذكرة  الفني  تقريرها  وأعدت  والتربة 

وقدمتها  الصلة  ذات  التفصيلية  الحسابية 

المناسبة  اإلجراءات  التخاذ  المحلي  للمجلس 
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المهندسين األحرار

التفاهم  مذكرة  بموجب  العمل  هذا  تم  وقد 

الموقعة بين الطرفين. 

عقد مجلس فرع النقابة اجتماعا مع وفد من جامعة 

شام العالمية تبادال خالله وجهات النظر عن دور 

واإلشراف  والتنفيذ  الدراسة  المهندسين في 

على مشاريع البنية التحتية في المناطق المحررة 

والصعوبات التي تعترض عملهم ونوقش خالل 

االجتماع العديد من القضايا، أبرزها تعزيز التعاون 

العالمية  شام  وجامعة  المهندسين  نقابة  بين 

وتنظيم  للطالب،  العملي  التدريب  مجال  في 

والمشاركة  النقابة  ألعضاء  تخصصية  دورات 

التأهيل إلى  اختبارات  القائمة على  اللجان  في 

سبل  على  التركيز  وتم  الهندسية“  ”المراتب 

تعزيز التعاون في مجال ضبط جودة مواد البناء 

واختبارات التربة باالستفادة من مخابر الجامعة، 

باإلضافة إلى طرح أبحاث علمية تلبي احتياجات 

البنية التحتية في المنطقة.

نقابة المقاولين األحرار
تم  المؤقتة  السورية  الحكومة  رئيس  بحضور 

إحداث شعبة للمقاولين في مدينة إعزاز. 

كشف أساسات التربة
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المحلية  اإلدارة  (مستقبل  مشروع  ضمن 

والحوكمة في سورية):

تابعت منظمة التنمية المحلية دورات بناء قدرات 

متابعة  خالل  من  واألبحاث  الدراسات  قسم 

تدريبات حول منهجية وأسلوب الخطابة، إضافة 

اإلستراتيجية  الخطة  تطوير  على  العمل  إلى 

وذلك   (LDO) المحلية  التنمية  منظمة  لعمل 

التنظيمية  الهيكلية  تطوير  إعادة  خالل  من 

بما  االستراتيجية  الخطة  ومكونات  واألهداف 

يتوافق ومحاور العمل الجديدة التي دخلت بها 

المنظمة، كما يتم التحضير لورشة العمل الثالثة 

للمجالس  الحوكمة  في  النجاح  تجارب  لتقييم 

الفترة  خالل  المحررة  المناطق  في  المحلية 

الماضية .

وضمن مشروع صوت المرأة: 

الدورات  من  العديد  المنظمة  أقامت  فقد 

الشريكة على  النسائية  الجمعيات  التدريبية مع 

الشكل التالي: 

دورة  و  االجتماعي  النفسي  الدعم  في  دورة 

مهارات  في  دورة  و  والتقييم  المراقبة  في 

كفرتخاريم  في  التقديمية  العروض  تصميم 

بالتعاون مع جمعية تأهيل المرأة والطفل. 

في  دورة  و  والتقييم  المراقبة  في  دورة 

مهارات التصوير واإلعالم في كفرناها بالتعاون 

مع جمعية رائدات. 

التقديمية  العروض  تصميم  مهارات  في  دورة 

ودورة في الموارد البشرية في أريحا بالتعاون 

مع رابطة النساء في الشمال السوري. 

دورة  و  االجتماعي  النفسي  الدعم  في  دورة 

بالتعاون  الجوز  أورم  التيسير في  مهارات  في 

مع جمعية الياسمين للتنمية. 

في  السوري  الشمال  في  الفت  حدث  وفي 

المرأة  تأهيل  أقامت جمعية  تخاريم  كفر  مدينة 

منظمة  مع  والتشارك  بالتعاون  والطفل 

”آية  للرسامة  رسوم  معرض  المحلية  التنمية 

ديب“ بعنوان ”صدى صوت المرأة“ الرسومات 

وعن  المرأة  خاطر  في  يجول  ما  عن  عبرت 

الواقع االجتماعي المتردي الذي تعيشه المرأة 

وخاصة  كبيرا  إقباال  المعرض  القى  السورية، 

شأن  في  والمهتمات  والناشطات  النساء  من 

المرأة. 

LDO قاعة التدريب - منظمة التنمية المحلية
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تدريبات حول منهجية وأسلوب الخطابة، إضافة 
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بما  االستراتيجية  الخطة  ومكونات  واألهداف 

يتوافق ومحاور العمل الجديدة التي دخلت بها 

المنظمة، كما يتم التحضير لورشة العمل الثالثة 

للمجالس  الحوكمة  في  النجاح  تجارب  لتقييم 

الفترة  خالل  المحررة  المناطق  في  المحلية 

الماضية .

وضمن مشروع صوت المرأة: 

الدورات  من  العديد  المنظمة  أقامت  فقد 

الشريكة على  النسائية  الجمعيات  التدريبية مع 

الشكل التالي: 

دورة  و  االجتماعي  النفسي  الدعم  في  دورة 

مهارات  في  دورة  و  والتقييم  المراقبة  في 

كفرتخاريم  في  التقديمية  العروض  تصميم 

ودورة في الموارد البشرية في أريحا بالتعاون 

مع رابطة النساء في الشمال السوري. 

دورة  و  االجتماعي  النفسي  الدعم  في  دورة 

بالتعاون  الجوز  أورم  التيسير في  مهارات  في 

مع جمعية الياسمين للتنمية. 

في  السوري  الشمال  في  الفت  حدث  وفي 

المرأة  تأهيل  أقامت جمعية  تخاريم  كفر  مدينة 

منظمة  مع  والتشارك  بالتعاون  والطفل 

”آية  للرسامة  رسوم  معرض  المحلية  التنمية 

ديب“ بعنوان ”صدى صوت المرأة“ الرسومات 

وعن  المرأة  خاطر  في  يجول  ما  عن  عبرت 

الواقع االجتماعي المتردي الذي تعيشه المرأة 

وخاصة  كبيرا  إقباال  المعرض  القى  السورية، 

شأن  في  والمهتمات  والناشطات  النساء  من 

المرأة. 
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LDO أخبار منظمة التنمية المحلية
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LDO أخبار منظمة التنمية المحلية

وقامت منظمة التنمية المحلية يوم السبت 28

بتدريب  التركية  أورفا  مدينة  /2019 وفي   12/

مجلسي تل أبيض ورأس العين على أساسيات 

اإلدارة المحلية و أحكام الالئحة التنفيذية لإلدارة 

قدرات  لبناء  المنظمة  خطة  ضمن  المحلية 

المجالس المحلية و تطوير عملها.

في   LDO المحلية  التنمية  منظمة  شاركت 

التي  و  السوري  الدستور  حول  عمل  ورشة 

ومنظمة  الشرق  عين  دراسات  مركز  أقامتها 

مركز  مع  بالتعاون  والسالم  للعدالة  مدنيون 

دراسات الشرق األوسط ORSAM في مدينة 

أنقرة التركية يوم الثالثاء 21/1/2020 وقد قدم 

المدير التنفيذي لمنظمة التنمية المحلية عرضا 

السورية  الدساتير  في  اإلدارية  الالمركزية  عن 

العمل  يجب  التي  التوصيات  وأهم  السابقة 

عليها لتعزيز دور الالمركزية اإلدارية و السلطة 

المحلية .

ورشة عمل حول الدستور السوري

مدينة أنقرة

مدينة أورفا التركية 

تدريب أساسيات اإلدارة المحلية
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يمكن تقسيم اختصاصات الوحدات اإلدارية الى عدة مجموعات:

اختصاصات أصلية نص عليها القانون صراحة وهي تختلف من وحدة الى أخرى حسب . 1

مساحتها وقدرتها المادية والبشرية وتمارس بشكل مستقل عن السلطة المركزية.

اختصاصات منقولة من السلطة المركزية للوحدات اإلدارية حيث يفترض أن تقوم . 2

بها السلطة المركزية بذاتها بيد أنها فضلت وألسباب عملية تفويض وحدات اإلدارة 

المحلية القيام بها.

اختصاصات تنتمي عادة للسلطة المركزية إال أن تنفيذها يقع على عاتق السلطتين . 3

التنفيذية والمحلية معًا حيث ينبغي على السلطة المركزية أخذ رأي الوحدات المحلية 

المعنية عند إدارة تلك االختصاصات فجميع المشاريع المركزية التي يفترض إنشاؤها 

في نطاق الوحدة المحلية المعنية يجب أن يؤخذ رأي الوحدة المحلية بها. 

اختصاصات المجالس المحلية:
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نساء عملن في الشأن العام

األستاذة المحامية رابية الحرامي   

درست بمدارس معرة النعمان وأكملت تعليمها  

الجامعي في جامعة حلب حيث تخرجت من  كلية 

الحقوق عام  1990.

و في عام  1995 انتسبت إلى نقابة المحامين 

فرع إدلب ومارست مهنة المحاماة حتى تاريخه.

للمجلس  انضمت   2016 عام  منتصف  وفي 

المكتب  في  النعمان  معرة  في  المحلي 

وفي  المجلس  أعضاء  ترميم  بعد  القانوني 

تقدمت  األول  تشرين  بشهر  العام  نفس 

اللجنة  قبل  من  اختيارها  وتم  االنتخابية  للدورة 

وتم  المحلي  المجلس  في  كعضوة  التحضيرية 

اختيارها لرئاسة المكتب القانوني ونائبة لرئيس 

المجلس المحلي .

عملها  خالل  بها  قامت  التي  األعمال  أهم  من 

بالمجلس المحلي المشاركة في إعداد النظام 

يتوافق  المحلية بما  للمجالس  الموحد  الداخلي 

والمساهمة    2011 لعام   107 القانون  مع 

اإلدارية   السجالت  وكافة  الديوان  تفعيل  في 

للمجلس المحلي .

المالي  بالنظام  العمل  بتفعيل  كما ساهمت  

الثابتة  األصول  سجل  وتوثيق  قواعده  وإرساء 

وتفعيل  اآلليات  سجل  وتوثيق  والمنقولة 

الرقابة الداخلية على مكاتب المجلس المحلي.

كما عملت في المكتب القانوني على تفعيل 

المحلي  المجلس  في  اإليجار  عقود  تسجيل 

وإخالء المأجور مباشرة دون الرجوع إلى المحاكم 

المجلس  في  المسجل  العقد  مدة  انتهاء  بعد 

المحلي.

المخطط  على  الحفاظ   في  والمساهمة 

على  حصلت  التي  التجاوزات  وإزالة  التنظيمي 

األمالك  على  وكذلك  التنظيمي  المخطط 

العامة وتابعت جميع الدعاوي التي أقيمت على 

المجلس المحلي بصفته االعتبارية.

تابعت ارتباط مجلس المدينة  بمجلس المحافظة 

وعملت مع زمالئها على تفعيل العالقة  بشكل 

للمجالس  الداخلي  النظام  واعتماد  مناسب 

المؤقتة  الحكومة  قبل  من  المعتمد  المحلية 

وكذلك العمل على التواصل مع مجالس محلية 

الخبرات  وتبادل  إدلب  لمحافظة  إداريا  تابعة 

والمعلومات واالستفادة من المشاريع.

المدني  المجتمع  منظمات  في  عملت  كما  

المرأة  لتجمع  المؤسسين  االعضاء  أحد  وكانت 

2017 عام  في  وذلك  إدلب  في  السورية 

النساء  جهود  تجميع  إلى  يهدف  كان  والذي 

للنساء  خدمة  كمراكز  واحدة سواء  مظلة  تحت 

الوعي لدى  العمل على رفع  أو األفراد بهدف 

المرأة وتمكينها سياسيًا ورفع قدراتها المهنية 

واالقتصادية وحل مشاكلها القانونية.

أ. رابيا الحرامي
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لقاء العدد

األستاذ: معن ناصر   

ناصر  معن  األستاذ  مع  لقاء  المنظمة  أجرت 

المدير العام لمؤسسة إكثار البذار وكان الحوار 

التالي: 

أهال وسهال بك أستاذ حبذا لو تعرفنا بحضرتك 

بشكل أكبر ما هو اختصاصك وبداية عملك بعد 

الثورة؟

معن ناصر من مدينة مارع التابعة لمحافظة حلب 

أحمل ماجستير في الهندسة الزراعية.

في  الفيروسية  االختبارات  قسم  رئيس 

للنظام   التابعة  البذار  الكثار  العامة  المؤسسة 

الثورية  المؤسسات  مع  بداية عملي  سابقا    

لمحافظة  االنتقالي  الثوري  المجلس  مع  كانت 

الشؤون  عن  كمسؤول  عام٢٠١٢  في  حلب 

الزراعية في محافظة حلب.

ومن ثم مع مجلس محافظة حلب الحرة عملت 

على تأسيس مديرية إكثار البذار التابعة لمجلس 

محافظة حلب الحرة، وفي عام ٢٠١٤التحقت مع 

الحكومة السورية المؤقتة كمدير عام مؤسسة 

المحافظات  كل  في  المشكلة  البذار  إكثار 

السورية المحررة.

ما هي مؤسسة إكثار البذار وما هي خدماتها؟ 

المؤسسة العامة إلكثار البذار هي إحدى أهم 

الزراعة  لوزارة  التابعة  اإلنتاجية  المؤسسات 

بدعم  تهتم  المؤقتة  السورية  الحكومة  في 

المزارعين وتقديم الخدمات الفنية لهم وتأمين 

البذار  من  الزراعي  اإلنتاج  مستلزمات  كافة 

وغيرها  واألسمدة  الُمعّقم  الُمغربل  الُمحّسن 

بأسعار مخّفضة.

الربع  في  للبذار  العامة  المؤسسة  ُأنِشأت 

األخير من العام 2013. وتمارس نشاطاتها في 

المناطق الخارجة عن سيطرة النظام كبديل عن 

”المؤسسة العامة إلكثار البذار“ التي توقفت 

عن القيام بأعمالها في هذه المناطق.

مجلس  مع  بداية  عملها  المؤسسة  بدأت 

الحكومة  تشكيل  وبعد  الحرة  حلب  محافظة 

السورية المؤقتة عملت على تاسيس فروع لها  

في كافة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام .

للبذار  العامة  المؤسسة  إدارة  على  يقوم 

المهندسين  من  مجموعة  نشاطاتها  وممارسة 

فريق  ضمن  والكفاءة،  الخبرة  ذوي  الزراعيين 

عمل متعاون وطموح، وتتخذ المؤسسة العامة 

الكثار البذار مقرًا رئيسيًا لها في محافظة حلب 

ولها عّدة أفرع وتهدف إلى:

تأمين كافة . 1 الزراعي عن طريق  دعم اإلنتاج 

مستلزمات اإلنتاج الزراعي للمزارعين. 

للمزارعين . 2 والموثوق  الجيد  البذار  توفير 

طريق  عن  أو  المحلي  اإلنتاج  من  سواًء 

أ. معن ناصر
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بالسوق  مقارنة  مخّفضة  بأسعار  االستيراد 

المحلي وخاصة بذار المحاصيل االستراتيجية 

على  المزارعين  لتحفيز  والبطاطا  كالقمح 

االستمرار بالزراعة وزيادة اإلنتاج للمساهمة 

في توفير األمن الغذائي.

المحلية . 3 البذار  أصناف  على  الحفاظ 

إكثارها ومنع  الزراعية عن طريق  للمحاصيل 

وراثي  بنك  وإنشاء  وتدهورها،  انقراضها 

لحفظ األصناف ومخابر للتاكد من سالمتها 

من االمراض.

العمل على نشر أصناف البذار الجديدة من . 4

الحقلية  األيام  خالل  من  المحّسن  البذار 

والندوات الزراعية.

إنشاء وتفعيل مراكز اإلرشاد الزراعي لنشر . 5

الفنية  اإلدارة  حول  المزارعين  لدى  الوعي 

األمثل للحقول واستخدام التقنيات الزراعية 

الحديثة بغية زيادة اإلنتاج.  

وعند سؤال األستاذ معن عن عالقة المؤسسة 

مع المجالس المحلية أجاب بالتالي:

سياسة  للبذار  الكثار  العامة  المؤسسة  تنتهج 

المجالس  مع  العمل  في  والتنسيق  التعاون 

ومجالس  والبلدات  المدن  في  المحلية 

المدني  المجتمع  منظمات  ومع  المحافظات 

التنموية  الزراعية  المشاريع  مجال  في  العاملة 

لتحقيق أعلى فائدة من العمل وتوحيد الجهود 

المزارعين  المشتركة في دعم  باتجاه األهداف 

في  والمساهمة  الزراعية  اإلنتاجية  وزيادة 

تحقيق األمن الغذائي.

أستاذ معن ما هي العقبات التي تواجه عملكم 

في المؤسسة؟

الموارد  قلة  هي  تواجهنا  التي  العقبات  أهم 

المالية والضعف في الخبرات اإلدارية باإلضافة 

كافة  تغطية  على  المؤسسة  قدرة  عدم  إلى 

المناطق الخارجة عن سيطرة النظام نتيجة قلة 

الدعم وعدم استمراره.

ومستودعات  لمقرات  المستمر  القصف   -

المؤسسة باإلضافة للتهديدات األمنية.

- المنافسة من قبل المنظمات المحلية والتي 

ال تملك كادر متخصص وتعمل بسياسة الدعم 

المجاني التي تؤدي الى خلق حالة من الكسل 

المزارعين  لدى  اإلغاثية  السلة  على  واالعتماد 

وعدم اهتمامه بزراعته بالشكل األفضل.

في  المستمرة  المؤسسة  لسياسة  نتيجة   -

دعم المزارعين والتي تؤدي الى خسائر سنوية 

حال  وفي  رأسمالها  من  بالمية   30 بمعدل 

تؤدي  سوف  السياسة  هذه  في  استمرارها 

الى إفالسها حيث تقوم المؤسسة ببيع كال من 

بذار القمح والبطاطا (المشترات من المزارعين 

أقل  مخفضة  بأسعار  عالي)  بسعر  المنتجين 

من السوق المحلية كدعم وتشجيع للمزارعين. 

دعم  الى  بحاجة  فالمؤسسة  ذلك  على  وبناء 

مستمر وذلك لتعويض الدعم المادي المقدم 

للمزارعين والمنتجين لكي تستمر في تقديم 

الخدمات وتحقيق دورة إنتاج البذار.
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قصص نجاح

إحصائيات

قصة نجاح

الضحايا:
بلغ عدد الضحايا المدنيين منذ بدء الحملة 

العسكرية في 2 تشرين الثاني 2019

12 كانون  النار في  حتى وقف إطالق 

طفل  مئة  بينهم  مدني   313 الثاني 

وطفلة وبلغ عدد اإلصابات في الفترة 

ذاتها 1834 إصابة متفاوتة الخطورة.  

كوادر إنسانية:
خالل  اإلنساني  العمل  ضحايا  عدد  بلغ 

الفترة سالفة الذكر 5 عمال متطوعين.  

منشآت وبنى تحتية:
التحتية  والبنى  المنشآت  عدد  بلغ 

169 العسكرية  الحملة  المتضررة خالل 

األضرار  فيها  تفاوتت  متضررة  منشأة 

بين المباشرة وغير المباشرة. 

خسائر مادية:
قدرت الخسائر األولية المادية للمنشآت 

المتضررة حوالي 322 مليون دوالر.  

تبرع بعض األهالي بقطعة أرض في بلدة األبزمو بريف حلب الغربي ليتم بناء مخيم عليها للنازحين عقب 

موجة النزوح األخيرة ألهالي ريف إدلب الجنوبي وقام المتبرعون بالتنسيق مع المجلس المحلي في 

البلدة حيث تم بدء العمل بتجهيز مخيم غرب القرية جانب مخيم الجومة وتم فرش أرضه بالبحص مبدئيًا  

وفتح المجلس المحلي باب التبرع من قبل األهالي ليتم استكمال العمل في المخيم. 
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