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مازالــت الشــعوب تدافــع باحثــة عــن حيــاة حــرة كريمــة ومســتقبل أفضــل لبالدهــا 

وألجيالهــا وبالرغــم مــن كل الضنــك واأللــم والحرمــان الــذي عاشــه الســوريون ىلع 

ــات الجســام  ــم التضحي ــوا عــن تقدي ــن يتوان ــم ول ــوا فإنهــم ل ــة ومازال مــدار عقــود طويل

لتحقيــق التغييــر املطلــوب ألجــل شــعبهم وبالدهــم وألجــل تقديــم منتجهــم الحضــاري 

ومشــاركتهم يف النهضــة اإلنســانية.

ــاء  ــه وبن ــم نفس ــادة تنظي ــوري بإع ــع الس ــدأ املجتم ــاة ب ــم واملعان ــذا األل ــم ه ــن رح وم

ــد، وإن  ــن جدي ــوض م ــرة والنه ــات الكبي ــتجابة لالحتياج ــادرًا االس ــون ق ــاته ليك مؤسس

واحــدًة مــن أهــم هــذه املؤسســات هــي املجالــس املحليــة يف ســوريا ومنظمــات 

ــعى  ــة وتس ــات املحلي ــن إرادة املجتمع ــر ع ــات تعب ــذه املؤسس ــي ه ــع املدن املجتم

لتحقيــق أهدافهــا وتطلعاتهــا وإدارة خدماتهــا، هــذه البنــى املدنيــة املنتخبــة كان 

ــكايف ألن تطبــق القوانيــن واألنظمــة والسياســات العامــة رغبــة منهــا  لديهــا الوعــي ال

يف الحفــاظ ىلع وحــدة األراضــي الســورية وىلع مؤسســات الدولــة بعــد تمييزهــا عــن 

ــة. ــة الحاكم ــلطات الديكتاتوري الس

وألجــل املســاهمة يف دعــم هــذه املؤسســات والبنــى املحليــة وتمكينهــا مــن خدمــة 

أهلنــا قمنــا مــع عــدد مــن الخبــراء بتأســيس منظمــة التنميــة املحليــة LDO كمنظمــة 

متخصصــة يف دعــم اإلدارات املحليــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي يف مجــال الحوكمــة 

والتنميــة واالقتصــاد املحلــي والحــوار املجتمعــي وتقديــم الخدمــات األساســية، ونأمــل أن 

تكــون نــواة لعمــل متخصــص احتــرايف يســاعد املجتمعــات الســاعية إلــى الحريــة ىلع 

إعــادة تنظيــم أنفســها وفــق معاييــر وقيــم الحوكمــة الرشــيدة.

مقدمة

مجلس
اإلدارة



ــم  ــي وتقدي ــات ومنظمــات املجتمــع املدن ــة والبلدي ــة متخصصــة يف مجــال دعــم اإلدارات املحلي ــر حكومي ــي غي منظمــة مجتمــع مدن

ــم 270 - 19154  ــا برق ــجيلها يف تركي ــم تس ــام 2015 وت ــة ع ــع بداي ــاؤها م ــم إنش ــات ، ت ــات و املعلوم ــدار الدراس ــية وإص ــات األساس الخدم

تاريــخ  14 / 4/ 2016 مــن قبــل عــدد مــن الفاعليــن واملتخصصيــن يف مجــال اإلدارة املحليــة والحوكمــة ، تتميــز املنظمــة بعالقــات وطيــدة 

مــع املجتمعــات املحليــة و املجالــس املحليــة يف ســوريا وشــبكة مــن الخبــراء املحلييــن، باإلضافــة إلــى أن أعضــاء الهيئــة االستشــارية 

ملنظمــة التنميــة املحليــة متخصصيــن يف مجــاالت متنوعــة كاإلدارة العامــة، والقانــون ، واالقتصــاد، والتخطيــط االســتراتيجي، والتطويــر 

املؤسســي ويتوزعــون يف عــدد مــن بلــدان العالــم.

حول منظمة التنمية المحلية

مجاالت العمل

الحوكمة والتنمية 
املؤسساتية

تنمية االقتصاد
املحلي

الخدمات األساسيةالتنمية املجتمعية تمكين املرأة



المكاتب الرئيسية في الداخل

األتارب

معرة النعمان

أعزاز



منظمــة رائــدة قــادرة ىلع تطويــر أداء اإلدارات املحليــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي وفــق معاييــر الحوكمــة الرشــيدة، لتفعيــل دورهــا يف 

خدمــة املجتمــع وتقديــم الخدمــات األساســية وتعزيــز االقتصــاد املحلــي.

ــم  ــة والتقيي ــة املتابع ــارية وأنظم ــول االستش ــم الحل ــرية وتقدي ــية والبش ــدرات املؤسس ــر الق ــال تطوي ــة يف مج ــج الحوكم ــذ برام تنفي

ــك  ــي، وذل ــوار املجتمع ــات الح ــة وفعالي ــالت التوعي ــم حم ــة وتنظي ــاث املتخصص ــات واألبح ــداد الدراس ــية وإع ــات األساس ــم الخدم وتقدي

لصالــح مؤسســات اإلدارة املحليــة ومجتمعاتهــا واملديريــات املختصــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي، بغــرض ترســيخ الالمركزيــة ومبــادئ 

ــع. ــتقرار للمجتم ــاء واالس ــق النم ــا يحق ــات بم ــتجابة لالحتياج ــة واالس ــؤولية املجتمعي ــز املس ــيد وتعزي ــم الرش الحك

رؤية المنظمة

رسالة المنظمة



المثابرة: املثابرة هي بنت اإلرادة وأم النجاح 
هي مظهر فعلي من مظاهر ثقتنا باملستقبل ، وضعناها نصب أعيننا للوصول إلى أهدافنا وتحقيق طموحاتنا . 

التشــاركية: نســعى لترســيخ منظومــة تواصــل بيــن مختلــف الفاعليــن تســاعد حاملــي التغييــر والفئــات املجتمعيــة األخــرى ىلع إيجــاد 
نقطــة التقــاء لبلــورة رؤيــة مشــتركة للتغييــر ســواء مــن حيــث تصــور مضمونــه، برمجتــه، تفعيلــه ثــم تقييــم نتائجــه.

المصداقية: نحرص ىلع االلتزام بأهدافنا وطموحاتنا وجديتنا يف تقديم كل ما أهو أفضل ملجتمعنا يف طريق الرقي والحضارة.
 

المســؤولية: نعمــل ىلع تكويــن مجتمــع إنســاني راســخ بعيــد عــن فوضــى الســلوك وانحــراف األخــالق وهبــوط القيــم وتشــريعه مدعــاة 
للفخــر، والعمــل ىلع كل مــا يعــود ىلع الفــرد واملجتمــع بالخيــر يف إطــار النزاهــة الكاملــة.

ـــز: نســعى لتقديــم مســتويات أداء رفيعــة، مــن خــالل التحســين املســتمر واإلبــداع املنظــم عــن طريــق رعايــة القــدرات اإلبداعيــة  ـّ التميـ
للمعنييــن وتقديــم نظــم مميــزة تصــوغ املســتقبل وتجعلــه واقعــا.

منظومة قيم المنظمة



1. تكويــن شــبكة مــن الخبــراء املحلييــن والدولييــن املختصيــن يف مجــاالت اإلدارة العامــــة والقانــون والتنميــــة االقتصاديــــة والحوكمــــة 

الرشــــيدة والديمقراطيــــة وحقــوق اإلنســان.

2. تقديـــم الدعـــم للمجالـــس املحليـــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي لتطويــر مواردهـــا الذاتيـــة وإيجــاد مصــادر مــدرة للدخــل لهــا وتطويــر 

ادارتها للمشاريع وإعـــداد دراســـات الجـــدوى االقتصاديـــة والبحـث عـن املنـح وفـــرص التمويـل وتنفيـذ برامـج التدريـــب الفنـي والتخصصـي 

وتطبيـق أنظمـــة املتابعـة والتقييـم.

3. تأهيـل الباحثيـن واملختصيـن يف قطاعـات اإلدارة املحليـة وتخطيـط املـدن )الحضـري والريفـي( واالقتصـاد املحلـي ومنظمات املجتمع 

املدني يف مجـــال الدراســـات والبحث العلمي وجمع وتحليل املعلومات مـــن خـــالل إلحاقهـــم ببرامـــج الدراســـات العليـــا واملراكـز البحثيـة 

الدوليـة.

4. توفيـــر البنيـــة التنظيميـــة والفنيـة ملنصـات التواصـــل وتبادل املعلومات والخبرات وفعاليـات الحـــوار املجتمعي املحلـي وإدارة حمـالت 

التوعيـــة املجتمعيـــة يف مجـاالت الحكم الرشيد واإلدارة العامـــة واالنتخابـات والعدالـة االنتقاليـة والسـلم األهلـي وتمكيـن املـرأة.

5. إعــداد واصــدار األدلــة اإلرشــادية واملعياريــة واألنظمــة املاليــة واإلداريــة والسياســات واإلجــراءات والخرائــط الفنيــة لصالــح مؤسســات اإلدارة 

املحليــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي.

6. تقديم الخدمات األساسية يف قطاعات البنية التحتية وتطوير املشاريع اإلنتاجية واالستجابة لالحتياجات.

7. تفعيـــل منظومـــة دعـــم مؤسسـي متكاملـة تشـمل نظـام التخطيـط االســـتراتيجي وتطوير األداء املؤسسـي واسـتقطاب وتطويـر الكوادر 

البشـــرية املتميـــزة واعتمـاد املنصات واألنظمـة اإللكترونيـة والتطبيقـات املتطـورة وتنفيذهـا بشـكل تدريجـي.

8. تنميــة املجتمعــات، وذلــك عــن طريــق البحــث عــن القــوى والعوامــل املختلفــة، التــي تحــول دون النمــو والتقــدم االجتماعــي، 

مثــل الظـروف املعيشـية السـيئة وسـوء الخدمـات املقدمـة واملسـاهمة يف مكافحـة هـذه األسـباب أو التقليـل مـن أثارهـا واالضـرار التـي 

تنتـج عنهـا إلـى أدنـى حـد ممكـن.

األهداف االستراتيجية 





البرامج والمشاريع

الحوكمة والتنمية المؤسساتية

تنميـة االقتصاد المحـلي

تمكــين المـــــــــــــــرأة 

التنمية المجتمعية

الخدمات األساسية 



توزع المشاريع في سوريا
وتركيا

حلب: أتارب - كفر ناها - دارة عزة

حماة: قلعة املضيق 

ريف دمشق: سقبا

إدلب: أريحا - معرة النعمان - خان شيخون

درعا: جاسم و ابطع

القنيطرة

تركيا: والية غازي عنتاب

محافظة حلب

محافظة إدلب

محافظة ريف دمشق

محافظة حماة

محافظة القنيطرة

محافظة درعا

والية غازي
عنتاب التركية



 ملخص املشروع:

هي مجموعة من املعايير تم صياغتها ضمن ورشات عمل متبادلة بين عدة أطرف وهي:

LCs  30 مجلس من املجالس املحلية -

 NGOs 30 من منظمات املجتمع املدني -

INGOs 10 من املنظمات الدولية -

- باإلضافة إلى استطالع رأي ىلع 100 مجلس محلي

هدف املشروع:

- وضــع املعاييــر الالزمــة لقيــاس أداء املجالــس املحليــة وذلــك ملســاعدة املجالــس املحليــة ىلع رفــع جــودة األداء وتحســين الخدمــات 

التــي يقدمهــا للمجتمــع.

تــم الخــروج بوثيقــة تتضمــن 12 مبــدأ مــن مبــادئ الحكــم الرشــيد ينــدرج تحتهــا 70 معيــارًا و 181 مؤشــر تســاعد ىلع التحقــق مــن تطبيــق 

يير املعا

:P.S.O.L.C إعداد وثيقة معايير أداء المجالس المحلية في سوريا

الحوكمة والتنمية المؤسساتية

البرامج والمشاريع



الحوكمة والتنمية المؤسساتية

محور تشكيل املجالس

سيادة القانون

االنفتاح والشفافية

نزاهة االنتخابات 

التمثيل واملشاركة

محور النظم اإلدارية
واملالية والرقابة

سيادة القانون

اإلدارة املالية السليمة

االنفتاح والشفافية

االكفاءة والفاعلية

الكفاءة والقدرة

نزاهة االنتخابات 

التمثيل واملشاركة

محور التنمية والخدمات

سيادة القانون

االستدامة

االنفتاح والشفافية

الكفاءة والفاعلية

االستجابة

املسائلة واملجاسبة

نزاهة االنتخابات 

التمثيل واملشاركة

البرامج والمشاريع



الدليل المالي للمجالس المحلية للمدن والبلدات والبلديات:

عقــدت عــدد مــن الجلســات املركــزة واللقــاءات التخصصيــة املباشــرة وأيضا عبــر املنصــات اإللكترونية 

بيــن املستشــارين واملحاســبين يف وزارة اإلدارة املحليــة ووزارة املاليــة واملجالس املحلية

ويف نهايــة املشــروع عقــدت ورشــة عمــل يف مدينــة غــازي عينتــاب التركيــة لعــدد من املحاســبين 

الذيــن شــاركوا يف املشــاورات مــن أجــل إصــدار الدليــل املالــي بصيغتــه النهائيــة املتفــق عليها

تم طباعة هذا الدليل اإلرشادي وتوزيعه ىلع املجالس املحلية

عبر مجالس املحافظات )ورقيا وإلكترونيا( 

البرامج والمشاريع

الحوكمة والتنمية المؤسساتية



النـظـام الداخـــــــلي لـمجـالــــــــس الوحــــدات اإلداريـة ومكاتبها التنفيذية:

يعتبــر النظــام الداخلــي للمجالــس املحليــة العصــب الرئيســي الــذي يضمــن تعزيــز العمــل املؤسســي ويســاعد ايضــا يف رفــع 

جــودة الخدمــة املقدمــة للمواطنيــن، وقــد تــم إعــداد النظــام وفــق اســتراتيجية االعتمــاد ىلع املنظومــة القانونيــة واإلداريــة 

مــا قبــل 2011 مــع موائمتهــا ىلع الوضــع الراهــن يف ســوريا بغيــة توطيــن مفهــوم الدولــة والحفــاظ ىلع مؤسســاتها.

البرامج والمشاريع

شارك باإلعداد:

1. عدد من املجالس املحلية

2. مجالس املحافظات

الســورية  الحكومــة  يف  املحليــة  اإلدارة  وزارة   .3

املؤقتــة

4. لجنة خبراء 

الحوكمة والتنمية المؤسساتية



الســوري  الجغرافــي  المعلومــات  أطلــس 

واإلنكليزيــة:  العربيــة  باللغتيــن 

ركزنــا يف إعــداده ىلع ترســيخ التقســيمات اإلداريــة الصحيحــة 

ــكاني  ــداد الس ــة والتع ــدات اإلداري ــي والوح ــق والنواح للمناط

ــخ:  ــة بتاري ــوال املدني ــة األح ــق إحصائي ــة وف ــدة إداري ــكل وح ل

ــة : ــة التالي 2011 بالخالص

البرامج والمشاريع

1. 23 مليون نسمة

2. مجالس محافظات : 14 محافظة

3. تقسيمات إدارية: 66 منطقة ، 280 ناحية

4. املجالس املحلية: 157 مدينة ، 502 بلدة ، 682 بلدية 

الحوكمة والتنمية المؤسساتية



مشروع خطوة

باللغتين العربية واإلنكليزية: 

ــن/ ــر )أنيميش ــم قصي ــاء فيل ــى إنش ــروع إل ــدف املش يه
اإلدارة  بقوانيــن  التوعيــة  بهــدف  ونشــره   )Animation
املحليــة واللوائــح املؤقتــة الصادرة عــن الحكومة الســورية 

املؤقتــة بشــكل مبســط:

البرامج والمشاريع

1. تحدث الفلم عن مبادئ اإلدارة يف الوحدة املدنية

2. تم تنفيذ املشروع ملدة 4 أشهر

3. تم استهداف 450 مجلس محلي

1. نشــر الوعــي حــول أهميــة التحــول إلــى الحوكمــة وتفعيــل التنميــة يف املجتمــع مــن خــالل عــرض 

مبــادئ اإلدارة املحليــة والحكــم الرشــيد

2. تحويل املحتوى العلمي للقوانين إلى محتوى بسيط وقابل للفهم والنشر بين جميع األوساط.  

ملشاهدة الفيديو

هدف املشروع:

الحوكمة والتنمية المؤسساتية



مشروع تطوير مجالس المدن

ــوار  ــز الح ــيد وتعزي ــم الرش ــادئ الحك ــيخ مب ــى ترس ــم / ال ــقبا – جاس ــزاز – س ــة يف /أع ــس املحلي ــع املجال ــراكة م ــروع وبالش ــدف املش يه

واملســؤولية املجتمعيــة وتنميــة االقتصــاد بمــا يســاهم يف الصمــود والنمــاء للمجتمــع املحلــي، وتمكيــن املجالــس املحليــة مــن صياغــة 

ــة. رؤيتهــا وخطــة عملهــا لخدمــة املجتمــع بكفــاءة عالي

محافظة حلب

محافظة ريف
دمشق

محافظة درعا

الحوكمة والتنمية المؤسساتية

البرامج والمشاريع



التخطيط االستراتيجي

عملــت منظمــة التنميــة املحليــة ىلع رفــد املجالــس املحليــة باإلستشــاريين والخبــراء املتخصصيــن باإلضافــة إلــى مجموعــة األدوات 

الالزمــة للعمــل بمنهجيــة التخطيــط التشــاركي مــع املجتمــع املحلــي والتــي تمــر عبــر املراحــل التاليــة:

1- التخطيط للتخطيط

2- بناء الرؤية االستراتيجية

3- وضع القيم والرسالة االستراتيجية

4- األهداف االستراتيجية

5- املشاريع والبرامج التشغيلية 

6- مؤشرات قياس األداء 

7- الهياكل التنظيمية

البرامج والمشاريع

الحوكمة والتنمية المؤسساتية







تقييم أداء مجالس المدن وفق معايير الحوكمة

الدليل اإلرشادي للحوكمة

P.S.O.L.C تم تقييم املجالس اعتمادًا ىلع وثيقة املعايير

وذلــك وفــق محــور النظــم اإلداريــة واملاليــة والرقابــة والــذي يتضمــن 7 مبــادئ للحكــم الرشــيد وينــدرج تحتهــا 25 معيــار مطلــوب قياســها 

و 70 مؤشــر للتحقــق مــن تطبيــق املعاييــر املعتمــدة يف وزارة اإلدارة املحليــة يف الحكومــة الســورية املؤقتــة.

قامــت منظمــة التنميــة املحليــة باإلعتمــاد ىلع تقييمــات الحوكمــة للمجالــس املســتهدفة بإصــدار أدلــة إرشــادية تفصيليــة تســاعد 

هــذه املجالــس ىلع رفــع مســتوى األداء وبالتالــي تحقيــق خدمــة أفضــل للمواطنيــن. 

الحوكمة والتنمية المؤسساتية

البرامج والمشاريع



محور النظم

اإلدارية والمالية 

والرقابة

سيادة

القانون

الكفاءة

والفاعلية

اإلدارة املالية

السليمة

االنفتاح

والشفافية

الكفاءات

والقدرات

نزاهة االنتخابات

التمثيل واملشاركة

املساءلة

واملحاسبة

البرامج والمشاريع



المشاريع ذات األولوية

يف محــور االقتصــاد والتنميــة ضمــن مشــروع تطويــر تــم عقــد اجتماعــات بيــن املجلــس املحلــي وأصحــاب املصلحــة لتحديــد املشــاريع 

ذات األولويــة للمجلــس واملدينــة والتــي تســاهم يف تحقيــق األهــداف االســتراتيجية.

تأهيل وتدريب  فريق املشاريع يف املجالس املستهدفة ليكونوا قادرين ىلع إعداد ودراسة املشاريع بعد انتهاء املشروع.

بناء األولويات

تنمية االقتصاد المحلي

البرامج والمشاريع

أعزاز محطة
تصفية وقود

صالة تدريب
وبناء قدرات

معمل
بيرين

جاسم

مشتل 
زراعي

تشغيل
اآلبار

مركز
تدريب

إنشاء معهدسقبا
تقني

تأهيل املياه
والصرف

مشروع
تربية األبقار





تم استالم أفكار مشاريع من املشاركين وفق املعايير التالية:

1- املوقع: مدينة اعزاز

2- امليزانية : ال تتجاوز » 15000 يورو « أو تكون هذه امليزانية للمرحلة األولى من املشروع

3- أن يكون املشروع تنمويا ومستداما ويحقق منفعة عامة يف املنطقة

4- أن تساهم نتائج املشروع يف تلبية احتياجات املستفيدين وحل مشاكلهم

5- أن تكون فكرة املشروع منطقية وقابلة للقياس

6- أن يساهم يف االستثمار األمثل للموارد املحلية البشرية واملادية وأن يخفف من البطالة

املســابقة موجهــة إلــى أصحــاب األفــكار اإلبداعيــة يف التنميــة وخصوصــا املتضرريــن أو النازحيــن الذيــن فقــدوا أعمالهــم ومهنهــم 

للمشــاركة يف تقديــم أفــكار ودراســات مشــاريع تنمويــة.

تهدف املسابقة الى:

التحول باملجتمع من االستهالك الى اإلنتاج و دعم األفكار اإلبداعية التنموية و خلق جو من التنافس اإلبداعي.

مسابقة اإلبداع التنموي 

تنمية االقتصاد المحلي

البرامج والمشاريع





ســـقباأعــزاز جاســم

ــاء  ــع أعض ــة م ــاء املدين ــات ووجه ــاب الفعالي ــت أصح ــتهدفة جمع ــالث املس ــدن الث ــة يف امل ــدوات حواري ــر ن ــروع تطوي ــن مش تضم

ــس ــل املجل ــة عم ــالع ىلع آلي ــرار واالط ــاذ الق ــع يف اتخ ــاهمة الجمي ــي ومس ــوار املجتمع ــل الح ــدف تفعي ــة به ــس املحلي املجال

اندرجت هذه الندوات تحت عناوين :

S.W.O.T تحليل بيئة عمل املجلس عن طريق تحليل -

- تحديد املشاريع ذات األولوية

- تفعيل التشاركية

- منجزات املجلس والخدمات التي يقدمها للمجتمع

بلــغ عــدد املشــاركين يف برامــج الحــوار املجتمعــي 200 – 300 مــن أصحــاب الفعاليــات يف كل مدينــة مــن املــدن الثــالث املســتهدفة 

وكان توزعهــم بالشــكل التالــي:

عسكر

NGO

INGO

هيئات مدينة

سلطات محلية

وجهاء وناشطون

الحوكمة والتنمية المؤسساتية

البرامج والمشاريع

الحوار المجتمعي





حملة الوفاء لحلب الشهباء

مشروع نظافة وإصالح طرق في مدينة مارع

مشروع تشجير في مدينة أخترين

مشروع تشجير في مدينة صوران

مشروع نظافة في مدينة اعزاز

أطلقها ناشطون فلسطينيون من مخيم شعفاط يف القدس ملساعدة املهجرين

من حلب عملت الحمالت ىلع تحويل اإلغاثة إلى تنمية باعتماد مبدأ املال

مقابل العمل حيث تم تنفيذ عدد من الحمالت ىلع الشكل التالي :

بلغ عدد املستفيدين يف مدينة مارع 370  عائلة شاركت بإعادة

إصالح الطرق الرئيسية يف املدينة وتنظيف شوارعها بمساحة شملت 30 قطاع 

بلغ عدد املستفيدين 200 عائلة شاركت بزراعة 1000 شجرة يف شوارع املدينة

بلغ عدد املستفيدين 240 عائلة شاركت بزراعة 600 شجرة يف املدينة

بلغ عدد املستفيدين 150 عائلة ساهموا بتنظيف مدينتهم ضمن 6 قطاعات

البرامج والمشاريع

تنمية االقتصاد المحلي





المحاور

ندوات

مستهدف

8

160

1. التنمية املستدامة للمدن والفرص املستترة بعد األزمات

2. أهمية املشاريع الصغيرة يف التنمية املحلية

3. األخالق واالقتصاد

4. التميز املؤسسي وفق معايير الجودة األوربية

5. القيادة والنموذج املتكامل لإلدارة االستراتيجية 

6. الالمركزية يف اإلدارة املحلية

الندوات والمؤتمرات

الندوات

البرامج والمشاريع



المحاور
1. االقتصاد واملالية املحلية 

2. الحوكمة الرشيدة 

3. الحوار املجتمعي 

4. التخطيط االستراتيجي 

5. اإلدارة املحلية

الدورات التخصصية: 

مستهدف
165

تركيا
75

داخل سوريا
90



المؤتمرات

المشاركة الـسورية في مؤتمر إيفوري

تحــت عنــوان التجربــة التركيــة يف إدارة وتطويــر البلديــات 

املحافظــات  يف  املحليــة  اإلدارة  مجالــس  رؤســاء  بحضــور 

الثمانيــة  الســورية 

تعريف املجالس املحلية بـ:

1. أنواع الحكومات املحلية - املجالس البلدية

   والبنية اإلدارية - واملالية للبلديات.

2. كيفية تنفيذ الخدمات البلدية.

3. إدارة املوارد البشرية.

4. الدراسات االستراتيجية يف خطط البلديات.

البرامج والمشاريع

الندوات والمؤتمرات



مؤتمر أنطاليا

تحت عنوان اختصاصات البلدية الكبرى وخدمات البلديات

عدد املشاركين : 25 شخص 

ــة  ــة التنمي ــن ناحي ــرى م ــة الكب ــة البلدي ــالع ىلع تجرب ــدف االط ــة به ــا التركي ــة انطالي ــام 2016 يف مدين ــن ع ــس م ــهر الخام ــد يف الش عق

املســتدامة والخدمــات البلديــة والعالقــة مــع البلديــات والعالقــة مــع الحكومــة املركزيــة، حضــر املؤتمــر املتدربيــن يف برنامــج تحضيــر وأشــرف 

عليــه خبــراء ومستشــارين اتــراك مــن البلديــة الكبــرى يف مدينــة أنطاليــا.



المؤتمرات

المشاركة في اجتماع قمة التنقل 
الحضري

البرامج والمشاريع

الندوات والمؤتمرات

بدعــوة مــن بلديــة شــانلي أورفــا الكبــرى واألميــن العــام 

ملنظمــة UCLG – MEWA، وبصفتهــا عضــوًا يف منظمــة املــدن 

ــة فــرع الشــرق األوســط وغــرب آســيا  املتحــدة واإلدارات املحلي

UCLG – MEWA، شــاركت منظمــة التنميــة املحليــة LDO يف 

أعمــال اجتمــاع قّمــة التنقــل الحضــري يف مدينــة شــانلي أورفــا 

التركيــة التــي امتــدت مــن تاريــخ 20 حتــى تاريــخ 22 /2018/11 .

ــات واإلدارات املحليــة واملنظمــات  ــد مــن البلدي ــك بحضــور العدي وذل

يف تركيــا وســورية ولبنــان واألردن وفلســطين واليمــن، ومنظمــة 

ــراء مــن الجامعــات العربيــة والتركيــة واألوربيــة.  املــدن العربيــة وخب

وتناولــت القّمــة عــرض مواضيــع تتعلــق بأهميــة التنقــل الحضــري يف 

املــدن، وأنظمــة النقــل الذكــي وتمويــل مشــاريع النقــل وحوكمتهــا 

ــل  ــل والنق ــاريع النق ــدول يف مش ــارب لل ــل التج ــغيلها و وأفض وتش

صديــق البيئــة.



المشــاركة فــي المؤتمــر الســنوي لمنظمــة 
  CMI التكامــل المتوســطي

تحــت عنــوان التنميــة االقتصاديــة املحليــة يف املجتمعــات املحليــة شــاركت 

ــة  ــه منظم ــذي تنظم ــنوي ال ــر الس ــة LDO يف املؤتم ــة املحلي ــة التنمي منظم

التكامــل املتوســطي CMI لعــام 2018 ،تحــت عنــوان التنمية االقتصاديــة املحلية 

يف املجتمعــات املحليــة والــذي عقــد يف مدينــة غــازي عنتــاب التركيــة بيــن 

ــة  ــاركة منظم ــرى ومش ــاب الكب ــازي عنت ــة غ ــتضافة بلدي 19 – 22 /11/ 2018، باس

 UCLG – ــيا ــرب اس ــط وغ ــرق األوس ــة يف الش ــدة واإلدارات املحلي ــدن املتح امل

MEWA والبنــك الدولــي والوكالــة األملانيــة للتعــاون الدولــي GIZ والعديــد مــن 

املنظمــات الدوليــة والبلديــات يف كل مــن لبنــان واألردن وفلســطين وتركيــا.

تنــاول املؤتمــر العديــد مــن املواضيــع والتجــارب اإلقليميــة يف مشــاريع العمــل 

مــع الالجئيــن، باإلضافــة الســتعراض أهــم اإلنجــازات الســابقة وتطويــر الشــبكات 

اإلقليميــة. وقــد ســعى املؤتمــر إلــى:

ــول  ــة والحل ــارب الناجح ــرض التج ــالل ع ــن خ ــاركين م ــة املش ــق معرف 1. تعمي

ــذ. ــة للتنفي القابل

2. زيــادة التعــاون فيمــا بيــن بلــدان املنطقــة مــن خــالل األعضــاء املشــاركين 

ــق  ــط ومناط ــر املتوس ــة البح ــن منطق ــول بي ــادل الحل ــك لتب ــارب، وذل بالتج

ــة. ــا مماثل ــه قضاي ــي تواج ــوب الت الجن

3. تشــجيع عمليــات تبــادل الخبــرات والتجــارب بيــن اإلدارات املحليــة املضيفــة 

واملنظمــات الشــريكة يف التنميــة.



بناء قدرات المجالس المحلية

البرامج والمشاريع

هــدف املشــروع إلــى تأهيــل وتدريــب الكــوادر يف الشــؤون اإلداريــة 
واملاليــة ومــن ثــم تطويــر البيئــة الداخليــة للمجالــس ورفــع 

ــدة. ــات املتزاي ــة االحتياج ــل تلبي ــن أج ــتوى األداء م مس
وذلك عن طريق أربع دورات تدريبية هي:

- الالئحة التنفيذية لإلدارة املحلية.
- النظام الداخلي ملجالس الوحدات اإلدارية ومكاتبها التنفيذية.

- الدليل املالي للمجالس املحلية.
- إدارة املشاريع.

الحوكمة والتنمية المؤسساتية

من أعضاء 
املجالس

320

3 أشهر
مدة التنفيذ معلومات عامة

عن المشـــــــروع:

80
مجلس محلي 

عمــل املشــروع ىلع بنــاء قــدرات الكــوادر البشــرية ضمــن 
املجالــس املحليــة الفرعيــة التابعــة ملحافظــات حلــب – إدلــب 

ــا  ــق – درع ــف دمش – ري



1. تأهيل وتدريب 320 عضوًا من أعضاء املجالس يف مجال اإلدارة املحلية واملالية وإدارة املشاريع. 

2. املســاهمة يف توحيــد األنظمــة والسياســات املتّبعــة ضمــن املجالــس املحليــة بأنظمــة معتمــدة مــن وزارة اإلدارة املحليــة 
يف الحكومــة الســورية املؤقتــة.

مخرجات المشروع:



تعزيز مشاركة المرأة السورية في 

المجالس المحلية

البرامج والمشاريع

تمكين المرأة

شهرين
مدة التنفيذ معلومات عامة

عن المشـــــــروع:

100
مستفيدة ومستفيد

يعمــل املشــروع مــن خــالل ســتة منتديــات حواريــة يتــم مــن خاللهــا 
تحديــد أفضــل املمارســات للمــرأة ضمن بيئــة العمل اإلداري والسياســي 
واالجتماعــي، باإلضافــة الــى تحديــد أهــم العوامــل املعيقــة ملشــاركة 
املــرأة يف األنشــطة املجتمعيــة والعمــل نحــو كســر النمطيــة لصــورة 
ــكل  ــمالي بش ــف الش ــة الري ــع يف منطق ــال املجتم ــدى رج ــرأة ل امل

خــاص واملناطــق املحــررة بشــكل عــام.

يهــدف املشــروع إلــى فهــم أفضــل الحتياجــات النســاء يف 
ــاركتهن يف  ــز مش ــب، لتعزي ــة حل ــن محافظ ــمالي م ــف الش الري

ــة. ــاة العام الحي



1. تقريــر اســتطالع رأي يحدد نســبة النســاء 
واملســتوى  العامــالت  وغيــر  العامــالت 
الدراســي للنســاء يف ريــف حلــب الغربــي، 
إضافــًة الــى اهــم االحتياجــات والتوصيــات 
ــاء  ــدرات النس ــز ق ــاهم يف تعزي ــي تس الت
اإلداري  املســتوى  ىلع  ومشــاركتهم 

والسياســي.

واألدوار  االهتمامــات  يحــدد  تقريــر   .2
وفــق  مقســمين  للنســاء  االجتماعيــة 
 ) عامــالت  غيــر   - )عامــالت  فئتيــن 
التــي  والصعوبــات  التحديــات  وتحديــد 
العامــة  الحيــاة  تعيــق مشــاركتهن يف 
ــن  ــل دوره ــية لتفعي ــات األساس واالحتياج

املجتمــع. يف 

مخرجات المشروع:



تعزيز الحوكمة في المؤسسات 

والهيئات المحلية

البرامج والمشاريع

ــات  ــز الحوكمــة يف املؤسســات والهيئ ــى تعزي يهــدف مشــروع إل
التعــاون  الرئيســة، وتعزيــز  القطاعــات الخدميــة  املحليــة يف 
ــي  ــع املدن ــات املجتم ــة ومنظم ــاكل الحوكم ــن هي ــيق بي والتنس
ــة يف القطاعــات  ــة والحوكمي ــم الفجــوات التقني الســورية، وتقيي
الرئيســية )التعليــم والصحــة والزراعــة والخدمــات(، باإلضافــة إلــى 
تعزيــز هيــاكل املؤسســات وتحديــد األدوار واملســؤوليات بيــن 

ــة. ــدات اإلداري ــن الوح ــة م ــتويات املختلف املس

الحوكمة والتنمية المؤسساتية

12 شهرًا
مدة التنفيذ معلومات عامة

عن المشـــــــروع:

1319
مجلس محلي 

حلب - إدلب - حماه
حمص - ريف دمشق

درعا - القنيطرة



1. تقييــم أداء 25 مجلــس محلــي يف 
اإلداريــة  واإلجــراءات  األنظمــة  مجــال 
ــاعد  ــادي يس ــل ارش ــدار دلي ــة وإص واملالي

الفجــوات. تجــاوز  ىلع  املجلــس 

2. وثيقــة تحديــد األدوار واملســؤوليات  
واألدوار  االختصاصــات  لتحديــد 
واملســؤوليات بيــن املؤسســات والهيئــات 
الحكوميــة.  غيــر  واملنظمــات  املحليــة 

ــة  ــس املحلي ــات للمجال ــداث مديري 3. إح
والخدمــات الفنيــة باملحافظــات املحــررة.

4. إيجــاد أليــة تعــاون بيــن املؤسســات 
والهيئــات املحليــة وبيــن املنظمــات غيــر 
الحكوميــة ضمــن منصــات قطاعيــة تنظــم 

عمليــة تقديــم الخدمــات يف كل قطــاع.

يف  التقنيــة  الفجــوات  تحديــد   .5
السياســات واإلجــراءات لــكل قطــاع خدمــي 
وفــق  اســتراتيجية  خطــط  وصياغــة 

القطاعيــة. االحتياجــات 

مخرجات المشروع:



أفران الحياة

البرامج والمشاريع

ــن  ــن آخري ــة مخبزي ــن وصيان ــن آليي ــاء مخبزي ــروع بإنش ــام املش ق
ــي: ــل التال ــق التسلس وف

- حلب – كفرناها بطاقة إنتاجية 10 طن.
- حماه – قلعة املضيق بطاقة إنتاجية 5 طن.

- إدلب – بنش بطاقة إنتاجية 15 طن.
- إدلب – خان شيخون بطاقة إنتاجية 10 طن.

يهــدف املشــروع إلــى املســاهمة يف تغطيــة الحاجــة اليوميــة 
ــع  ــب م ــا يتناس ــراع بم ــة الص ــررة نتيج ــر املتض ــز لألس ــن الخب م

ــا. تزايــد عــدد األشــخاص النازحيــن داخلي

تنمية االقتصاد المحلي

4 أشهر
مدة التنفيذ معلومات عامة

عن المشـــــــروع:

81
مستفيد مباشر

من العمال
مستفيد مباشر

من األهالي

257,180







1. توريد وتشغيل مخبزين آليين تنتج ما يقارب الـ 20,000 ربطة خبز يوميا.

2. إعادة تأهيل مخبزين آليين تنتج ما يقارب الـ 30,000 ربطة خبز يوميا.

3. إعادة تأهيل البنى التحتية الالزمة لعمل املخابز يف نقاط التنفيذ الـأربعة.

4. توفير 81 فرصة عمل لعمال األفرن من )فنيين وحراس(.

5. تزويد املخابز باملواد التشغيلية لدورة إنتاجية واحدة وفقا للطاقة اإلنتاجية لكل مخبز.

مخرجات المشروع:



مدننا أنظف

البرامج والمشاريع

هدف املشروع إلى:
ــز دور املجالــس املحليــة يف تقديــم الخدمــات مــن خــالل إيجــاد أنظمــة  1. تعزي

اســترداد التكاليــف وتطبيقهــا.
ــة وانعكاســها  ــزام بأنظمــة الجباي ــادة الوعــي املجتمعــي حــول أهميــة اإللت 2. زي

ــي. ــع الخدم ىلع الواق
3. بنــاء قــدرات املجالــس املحليــة لدراســة الواقــع وصياغــة الخطــط التــي تمكنهــا 

مــن االســتمرار بتقديــم الخدمــات للمجتمــع يف حــال انقطــاع الدعــم.
4. ترســيخ مفهــوم إعــادة التدويــر يف املجتمعــات املحليــة وأهميتــه يف التقــدم 

ــادي والحضاري. االقتص
5. إشراك املجتمع يف عملية اتخاذ القرار من خالل دواوين الحوار املجتمعي.

3 أشهر
مدة التنفيذ معلومات عامة

عن المشـــــــروع:

460
مستفيد مباشر

الخدمات األساسية







ــة للمجتمــع  ــذ ومــدى وصــول الخدم ــات يف نقــاط التنفي ــة إدارة النفاي ــي يوضــح واقــع خدم ــح ميدان ــر مس 1. تقري
ــة. ــزام بنظــام الجباي ــع لاللت ــة املجتم وقابلي

ــة  ــول ملرحل ــا والوص ــة تطويره ــودة وآلي ــوادر املوج ــدات والك ــر واملع ــات واملطام ــع املكب ــة لواق ــة تفصيلي 2. دراس
ــر. إعــادة التدوي

3. نظــام جبايــة عــادل يــوزع تكاليــف االســترداد وفــق شــرائح معينــة تم وضعــه بمشــاركة الفاعليــن وأصحــاب املصلحة 
يف كل نقطــة مــن نقــاط التنفيذ.

4. تدريب 75 عضوًا من كوادر املجالس املحلية ىلع نظام الجباية وآلية تطبيقه.

ــة  ــة جداري ــور و 50 لوح ــع 25,000 منش ــملت توزي ــة ش ــالت توعي ــالل حم ــن خ ــي م ــادة الوع ــاهمة يف زي 5. املس
وأنشــطة ميدانيــة تهــدف إلــى مناصــرة فكــرة إعــادة التدويــر واإللتــزام بأوقــات رمــي القمامــة والوفــاء بتســديد رســوم 

ــة. الجباي

6. تعزيــز املشــاركة املجتمعيــة مــن خــالل 10 دواويــن حــوار تــم مــن خاللهــا مناقشــة أفضــل املمارســات وإمكانيــة 
عقــد شــراكات وتبــادل خبــرات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص يف مجــال إدارة النفايــات وإعــادة تدويرهــا.

ــة يف  ــالت التوعي ــن حم ــدد م ــد ع ــتهدفة بع ــق املس ــدارس يف املناط ــالب امل ــاركة ط ــة بمش ــالت نظاف 7. حم
املــدارس املســتهدفة.

مخرجات المشروع:



دعم الشباب والنساء »مشاريع سبل 

العيش«

البرامج والمشاريع

اإلداريــة  التدريبــات  مــن  حزمــة  طريــق  عــن  املشــروع  عمــل 
تضمنــت: التــي  واملهنيــة 

- مهارات إدارية وحياتية - صناعة مشتقات الحليب
- الخياطة الرجالية - الخياطة النسائية

- تصفيف شعر السيدات - صناعة الحلويات
- صناعة املواد الغذائية واملونة - صيانة وتركيب 

   الطاقة الشمسية - صيانة الجوال والكومبيوتر.
 باإلضافــة إلــى تزويــد املشــاركين بمنحــة صغيــرة لــكل مســتفيد 

مــن أجــل بــدء مشــروعه الخــاص.

4 أشهر
مدة التنفيذ معلومات عامة

عن المشـــــــروع:

80
مستفيد مباشر

هــدف املشــروع إلــى بنــاء قــدرات األشــخاص املتضرريــن وتعزيــز 
وصولهــم إلــى ســوق العمــل.

تنمية االقتصاد المحلي

مستفيد غير
مباشر

440



مخرجات المشروع:

1. تقرير دراسة ميدانية لتحليل واقع سوق العمل وأهم السلع واملنتجات التي تحتاجها املنطقة ونقاط االستيراد 
والتصدير ومواجهة املشاكل املتوقعة.

2. بناء قدرات 80 شابا وامرأة ىلع الصعيد الشخصي واملهني ومساعدتهم لدخول سوق العمل.

3. تقديم 80 منحة للمتدربين ليتمكنوا من املباشرة بمشاريعهم الخاصة وتحقيق االكتفاء  وعدم االعتماد ىلع  اإلغاثة.



ورشات عمل

البرامج والمشاريع

ــة  ــة الحقــوق العقاري ــم الدعــم لحماي يعمــل املشــروع ىلع تقدي
ــد  ــالل التأكي ــن خ ــوريين؛ م ــن الس ــن والنازحي ــكات لالجئي واملمتل
ــة،  ىلع أهميــة املحافظــة ىلع حقــوق املمتلــكات الغيــر منقول
القانونيــة،  الفوضــى  حالــة  اســتغالل  مــن  الســلطات  ومنــع 
واالســتيالء ىلع األمــالك الخاصــة للنازحيــن واملهجريــن الســوريين 

ــم. ــة ىلع أمالكه ــن ىلع املحافظ ــر القادري غي

24 شهرًا
مدة التنفيذ معلومات عامة

عن المشـــــــروع:

الالجئين والنازحين

HLP حماية حقوق الملكية للالجئين والنازحين

سوريا: حلب - إدلب - حماة

تركيا: غازي عنتاب



ــة حــول الواقــع العقــاري  1. إجــراء دراســات قانوني
ــن  ــراءات والقواني ــر اإلج ــورية وأث ــات يف س وامللكي
الصــادرة ىلع حقــوق امللكيــة لالجئيــن والنازحيــن.

بأهميــة حمايــة  الوعــي املجتمعــي  زيــادة   .2
ــن  ــن والنازحي ــات لالجئي ــة وامللكي ــوق العقاري الحق

يف ســورية.

3. التعريــف بآليــات توثيــق الحقــوق العقاريــة 
وامللكيــات واملطالبــة بهــا.

ــات  ــدرات الجه ــاء ق ــات وبن ــة املؤسس 4. حوكم
الرئيســية يف مشــروع حمايــة الحقــوق العقاريــة 
 – )املديريــات  والنازحيــن  لالجئيــن  وامللكيــات 
املجالــس املحليــة – منظمــات املجتمــع املدنــي(.

6. توثيــق الحقــوق العقاريــة وامللكيــات لالجئيــن 
وفــق  الكترونيــة  منصــة  خــالل  مــن  والنازحيــن 
املعاييــر الدوليــة يف الحفــاظ ىلع األدلــة والقرائــن.

مخرجات المشروع:



صوت المرأة

البرامج والمشاريع

تمكين المرأة

يســعى هــذا املشــروع إلــى العمــل مــع النســاء ومــن 
أجلهــن مــن خــالل بنــاء قدراتهــن فيمــا يتعلــق باملهــارات 
الشــخصية واملاليــة واإلداريــة، بهــدف التأهيــل للمشــاركة 
ــي  ــز الت ــاوز الحواج ــع ، وتج ــط يف املجتم ــب دور نش ولع
تقــف يف طريــق تنميــة املــرأة الســورية واملســاهمة 
يف دعــم وتمكيــن املــرأة الســورية والعمــل ىلع تشــجيع 
دعــم  خــالل  مــن  وذلــك  املجتمــع  داخــل  املســاواة 

الجمعيــات النســائية يف شــمال غــرب ســوريا.

8 أشهر
مدة التنفيذ معلومات عامة

عن المشـــــــروع:

280
مستفيدة ومستفيد

األتارب – دارة عزة - 
كفرناها - بنش – خان 

شيخون – معرة النعمان 
- قلعة املضيق



مخرجات المشروع:

1. تأســيس لجنــة املــرأة مــن إدارات الجمعيــات الســتمرارية 
املشــروع وتأســيس نــواة اتحــاد نســائي.

2. وضــع السياســات واإلجــراءات وتطويــر األنظمــة الداخليــة   
الناظمــة لعمــل الجمعيــات، وتطويــر الهيكليــة اإلداريــة.

3. تدريــب 140 امــرأة ســورية مــن الجمعيــات وبنــاء قدراتهــن 
يف مجــاالت مختلفــة.

4. التخطيــط االســتراتيجي وتمكيــن الجمعيــات مــن صياغــة 
وبنــاء القيــم والرؤيــة والرســالة واألهــداف.

التدريبيــة،  5. منصــة إلكترونيــة تتضمــن كافــة املــواد 
الجمعيــات. بيــن  التجــارب واملمارســات  أفضــل  ملشــاركة 

ــر  ــة عب ــات املحلي ــع املجتمع ــاركة م ــبة املش ــع نس 6. رف
ــع. ــرأة واملجتم ــا امل ــش قضاي ــي تناق ــوار الت ــن الح دواوي

7. تطويــر وتنفيــذ ســبعة مشــاريع يف ســبل العيــش،  مــن 
قبــل أعضــاء الجمعيــات،  بهــدف توليــد وتأميــن دخــل لهــا.

8. إنشــاء روضــة لألطفــال ضمــن مراكــز الجمعيــات لتأميــن 
ــن  ــة، لتمكي ــم األنشــطة التعليمي ــة لهــم وتقدي مســاحة آمن

أمهاتهــن مــن حضــور األنشــطة والتدريــب.



شركاء النجاح

رابطة الشبكات السورية

مجلس محافظة حماة
الحكومة السورية املؤقتة



شراكء من أجل التنمية
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