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ودعم المشاريع الصغيرة  المحلية التنميةمكتب لـ بالنسبة 9102 عام كان

( LDSPS يلي فيما )شديد عام بعد ذلك جاء. المالحظةو المراقبة عام 

 للغاية ةشديد أحداث من LDSPS فريق فيه عانى، 9102 ال في الوطأة

 عادل غيرو مفاجئ توقف إلى إضافة( قسري نزوح، إصابات، وفاة)

 وزارة من 9102 نهاية في القرار) الرئيسية تمويله مصادر ألحد

، سوريا داخل غاثياإل غير للعمل تمويلها كل لوقف الهولندية الخارجية

 عملياتها مناطق وانكماش( LDSPS مع العقد فسخ إلى أدى مما

 وإيران روسيا من المدعومة السوري النظام قوات سيطرة مع الجغرافية

 .البالد جنوب في ودرعا الشرقية الغوطة على

 » للمراقبةاً عام كان 9102 عام «

 من LDSPS فيه تمكن الذي العام ،ذلك إلى باإلضافة ،9102 عام كان

 التي واألنشطة المشاريع دعم حيث من نجاحه من استفادة أقصى تحقيق

 داخل النظام لسيطرة الخاضعة غير المناطق في المحلية المجتمعات تمّكن

 لتلبية. ذلك على قادًرا ليكون 9102 عام في LDSPS نما وقد، سوريا

 .للغاية صعبة بيئة في المحلية المجتمعات مساعدة احتياجات

 التغييرات مواجهة في الفريق اأظهره الذي التفاعل ت سرعةسمح

 اعتماداً  LDSPS عمل يستمر بأن 9102 عام في والعقبات والمخاطر

 تجاه سواء، الرعاية بواجب العالي والشعور ةالسريع التكيف إعادة على

 .المحليين ناشركاء تجاه أو العمل فريق أعضاء

 إلى، األرض على العمليات مساحة تقلص إلى باإلضافة، 9102 عام في

 الشام تحرير هيئة قوات بسيطرة العام بدأ، التمويل في كبير تراجع جانب

 المجتمعات على فرضت التي الغربي حلب ريف على كاملة سيطرة

 لهيئة المدنية الذراع ،اإلنقاذ ةموحك قبل من ةعييم محلية مجالس المحلية

زادت ، 9102وبدًءا من الفصل األخير لعام ، ذلكوك. الشام تحرير

السلطات التركية من مستوى تدقيقها على عمل المنظمات غير الحكومية 

داخل  والعاملةي السورية المسجلة في تركيا منظمات المجتمع المدن/ 

التدفقات المالية من تركيا  موضوع علىمع التركيز بشكل خاص ، سوريا

 .إلى سوريا

 مما، LDSPS ذلك في بما، المنظمات هذه على إضافية قيودًا هذا أضاف

. ما حد إلى مكلف وغير مفيدًا كان الذي الحوالة نظام استخدام من منعها

 تصاريح عدد أكبر بشكل التركية السلطات خفضت، ذلك موازاة في

/  الحكومية غير المنظمات في العاملين السوريين إلى قدمتها التي العمل

 الرغم على فريقنا على بشدة أثر مما السورية المدني المجتمع منظمات

 المشكلة لهذه حلول إليجاد بذلت التي( والمكلفة) المختلفة المحاوالت من

الفريق تجعل المنظمة دائماً عرضة التي تستهلك من طاقات وأوقات عمل 

 .عنها بغنى هي قانونية مخاطرل

 بعض وترك أنشطته وتيرة إبطاء إلى LDSPS دفع العوامل هذه تراكم 

 والوضع عام بشكل سوريا في برمته الوضع تطور لمراقبة الوقت

 .خاص بشكل LDSPS ب المتعلق التشغيلي

 قراًرا LDSPS اتخذ، النشاط انخفض وبينما، هذه المراقبة سنة خالل

 ضيخفت ذلك وتطلب، سوريا وخارج داخل ادرهوك كامل على باإلبقاء

كلف  تقليل أجل من البالد خارج الموجودين الفريق أعضاء رواتب

 التعويض أجل من كذلكوبما يتناسب مع انخفاض عدد األنشطة  الرواتب

ً والناجمة الكبيرة اإلضافية التكلفة عن جزئيًا ولو  المحاوالت نع نسبيا

 .تركيا في العمل تصاريح مشكلةل قانونية حلول إليجاد المختلفة

 الشام على تحرير هيئة سيطرة تطور نرى أن أيًضا المهم من كان

 التركية الروسية االتفاقات كانت إذا وما، الغربي حلب ريف في األرض

 ةيمسؤول إلى واضحة إشارات تضمنت والتي، النار إطالق وقف بشأن

 حلب ريف من وبالتالي، سوريا غرب شمال من الشام تحرير هيئة إبعادب

 وإلى المنطقة هذه في ستبقى الشام تحرير هيئة كانت إذا أو/  و، الغربي

 .قوية كونتس المحلي المدني المجتمع عمل على قبضتها مدى أي

 اتفاق تنفيذ على خاص بشكل الغربي حلب ريف في الوضع هذا أثر

 الهولندية الخارجية وزارة مع LDSPS عليه تفاوض التي الرعاية واجب

 داخل اإلنسانية غير األعمال جميع تمويل بوقف المفاجئ قرارها بعد

 .LDSPS تمويل ذلك في بما سوريا

 

 

 :األول القسم

 

 الملخص

 التنفيذي



 

 5 

 الخارجية وزارة مع تفاهم إلى التوصل LDSPS فريق استطاع لقد

 الشركاء مع جارية كانت التي الشراكات جميع تكاليف لتغطية الهولندية

 إنهاء وتكاليف( المحلي المدني والمجتمع المحلية المجالس) المحليين

 هذه بموجب المحلية المجالس معهم تعاقدت الذين العمال لجميع الخدمة

 يغطيها التي المنطقة كانت الذي الغربي حلب ريف في) الشراكات

الشام على تحرير  هيئة سيطرة تمنع(. الخارجية وزارة من التمويل

 تم قد كان ما معظم تنفيذ من LDSPS  9102المنطقة في بداية عام 

 غير األنشطة لهذه المخصص المبلغ ىبقلي التفاهم هذا ضمن إليه التوصل

 .9102 عام نهاية في LDSPS مع المنجزة

ً مشروع 76تم مع ذلك مساعدة وتنفيذ  «  ا

ً ونشاط  » 9102 خالل ا

 أو دعم من LDSPS فريق تمكن، هذا المراقبة موقف من الرغم على

 الشمالي حلب ريف منطقة في معظمها، محليًاونشاطاً  مشروًعا 76 تنفيذ

مخططين للتنفيذ  آخر مشروًعا 36 الفريق ولدى العام وانتهى، الشرقي

 .9191خالل عام 

 عمل تسارع في، 9102 عام من الثاني النصف في  LDSPS شارك كما

ساهم بتأسيسها في عام  قد كان التي الحوكمة برنامج منفذي منصة

 عمله عن تقارير عدة المنصة هذه خالل من الفريق أعد حيث ،9106

 أبريل \ نيسان في التقارير هذه نشر بدأ) المحلية المجالس مع السابق

9191.)  
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 العمليات تتوقف ولم، األليم السوري الوضع استمر، 9102 عام في

 ،عامال هذا أن رغم، السوريين ماليين ومعاناة القسري والتهجير العسكرية

ً  كان  .السابق العام من كارثية أقل نسبيا

 السوري الوضع استمر، 9102 عام في «

 » األليم

 الهجمات العام من األولى القليلة األشهر شهدت، العسكري الصعيد على

 انهياره إلى أدى مما، اإلسالمية الدولة تنظيم ضد الدولي للتحالف األخيرة

. التحالف من المدعومة( قسد) الديمقراطية سوريا قوات يد على النهائي

 تهديد جيوب وشكلوا الصحراء إلى داعش مقاتلي بعض فر بينماو

 اآلالف عشرات إلى باإلضافة المقاتلين من العظمى الغالبية فإن، صغيرة

 في الحين ذلك منذ محتجزون «داعشل المبايعين» طفالاألو نساءال من

 مستقبل تهدد موقوتة قنابل منها يجعل بتطرف مشحونةاعتقال  معسكرات

 المنطقة

 الروسية القوات من المدعومة النظام قوات تقدم فإن، أخرى ناحية من

لغاية ) 9102 عام في كبير حد إلى تباطئ قد 9102 عام في واإليرانية

 إدلب محيط حول الغربي الشمال في القوات هذه حشدنهاية العام حيث تم 

 أوائل/  9102 عام أواخر. البالد في واسع هجوم إلى الحقًا ترجم والذي

 خاضعة غير مناطق في تعيش كانت التي العائالت بدأت(. 9191 عام

 عام نهاية منازلهم بمغادرة إدلب شرق جنوب/  جنوب في النظام لسيطرة

 أسفر، بعد فيما) العسكرية االستعدادات هذه من قلقها بسبب 9102

 مليون لنحو قسري تهجير عن 9191 أوائل/  9102 أواخر الهجوم

 مع الحدود من بالقرب، وحلب إدلب من الشمالية األجزاء باتجاه شخص

 (.تركيا

 والمفاجئ المبرر غير القرار دعا فقد، سوريا شرق لشمال بالنسبة أما

 الحد" إلى ذلك بعد تغييره تم الذي) المنطقة من األمريكية القوات بسحب

 السورية والقوات التركية القوات، "(النفط حقول حول التواجد من األدنى

 على للسيطرة( « الوطني الجيش» ب اآلن والمعروفة ) معها المتحالفة

 أكتوبر/  األول تشرين في أبيض وتل العين رأس بين الواقعة المنطقة

 وأسفرت. السورية التركية الحدود من كيلومتًرا 31 حوالي بعمق 9102

 عدةل آخر نزوح إلى فيها حدثت التي اإلنسان حقوق وانتهاكات العملية

 المنطقة من( أساسي بشكل األكراد) السوريينالمدنيين  من الفاآل مئات

 إلى الحاالت بعض وفي الحسكة مناطق باتجاه عليها السيطرة تم التي

 مع اتفاقًا الديمقراطية سوريا قوات أبرمت، ذلك على فعل كردو. الرقة

 شمال في جزئيًا للنظام الموالية القوات انتشار بإعادة سمح والنظام روسيا

 المحيطة والمنطقة تركيا مع حدودية نقاط أساسي بشكل) سوريا شرق

 (.بمنبج

 أعداد زيادة بفعل المعاناة ازدات «

 النظام قوات تدمير واستمرار النازحين

 التحتية للبنى الروسي العسكري والطيران

 الخاضعة غير المناطق في الصحية

 ». النظام لسيطرة

 عدد زيادة بسبب المعاناة ازدادت فقد، نسانياإل بالوضع يتعلق فيما

 والطيران النظام قوات قبل من المستمر التدمير بسبب وكذلك، النازحين

 عن الخارجة المناطق في الصحية التحتية للبنى الروسي العسكري

 . النظام سيطرة

 العملة قيمة في كبيًرا انخفاًضا 9102 عام نهاية شهدتمن ناحية أخرى، 

/  الثاني تشرين شهر خالل قيمتها من٪ 71 من أكثر فقدت) السورية

 يمثل كان الذي) لبنان في بدأت التي االضطرابات بسبب( نوفمبر

" ً  - اإلنساني الوضع يصبح أن إلى ذلك أدى (.لسوريا" مصرفياً  مخرجا

 الفيتو أجبر 9102 عام نهاية وفي .عليه كان مما أسوأ - أصالً  الكارثي

 اإلنسانية المساعدات تدفق تقليص على الدولي األمن مجلس في الروسي

 نقطتي خالل من فقط فعاالً  ليصبح، السوري الداخل إلى الحدود عبر

 األردن مع المعابر استخدام تمديد رفض تم أن بعد( تركيا مع فقط) عبور

  .والعراق

 :الثاني القسم

 

 السياق

 في السوري

 9102  عام
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 األمام إلى خطوة اتخاذ تم فقد، سياسيةال العملية بموضوع يتعلق فيما أما 

 يمثلون شخًصا 51) الدستورية للجنة األولى االجتماعات خالل من

 تسميتهم تم شخًصا 51 و المعارضة يمثلون شخًصا 51 و، النظام

 النظام قبل من عليه الموافقة تم نصفهم" المدني المجتمع بممثلي"

 جلستينال في كبير تقدم يحرز ولم(. المعارضة قبل من اآلخر والنصف

 النظام قوات هجوم بسبب االجتماعات تتوقف أن قبل لكذن عقدتا وياللت

   (.األول كانون في) 9102 عام نهاية بدأ الذي إدلب على

 

 استمر كون  9102 عام في، باختصار «

 العديد لسيطرة تخضع منقسمة دولة سوريا

 سكانها واستمر كون. الواقع األمر قوى من

 القسري والتهجير للحرب ضحايا

كلها عوامل ، السيئة االقتصادية والظروف

 نسانيةاإل زمةاأل استمرار ساهمت في

 ». الخانقة

  

 العراق

Lebanon 

 تركيا

 لبنان

 األردن

ريف حلب الشمالي 

 الشرقي

ريف حلب 

 الغربي
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إلى االستنتاجات  LDSPSخالل تحليل الوضع السوري توصل من 

 (:9103منذ )التالية 

 .مستقبلهميحتاج السوريون إلى المساعدة لبدء إعادة بناء . 0

قوى األمر الواقع المستندة تسعى ، المختلفةمناطق السيطرة في جميع . 9

 .المحليةمسلحة للتحكم بالحياة المدنية فصائل إلى 

منظمات المجتمع المدني المحلية )تعزيز دور الهياكل المدنية المحلية  - 3

هو عامل مساهم في ضمان مستقبل ( والمجالس المحلية عند اإلمكان

 .سوريا

نشر القيم الديمقراطية ل( بدًءا من المجتمع المحلي" )التصاعدي"النهج . 4

 .للنجاحلديه فرص أكبر 

اختالف األوضاع في )يجب مراعاة التنّوع الحالي للوضع السوري . 5

 (.مختلف المناطق

لحظ كون السكان في المناطق الخارجة عن يجب األولويات في تحديد . 7

 .غيرهمعموماً أكثر من يعانون سيطرة النظام 

مشاركة زيادة إلبداعية التي تهدف إلى يجب دعم المبادرات المحلية ا. 6

في عمليات صنع ( خاصة النساء والنازحين داخليًا)الفئات المهمشة 

 .القرار المحلية

تعزيز المواطنة الديمقراطية : ؤيتنار «

على مستوى المجتمعات المحلية هو مفتاح 

 .تحقيق االستقرار والديمقراطية المستدامة

خالل تعزيز يتم تأمين مستقبل سوريا من 

 .دور المجتمع المدني المحلي

يجب تمكين المنظمات غير الحكومية 

 ». السورية لتحقيق هذه الرؤية

 

( LCC)منبثقاً من لجان التنسيق المحلية ، 9103في عام  LDSPSنشأ 

. لدعم الهياكل المحلية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري

تمكين المجتمع العمل على ا يتمثل في حدد لنفسه هدفً ، بناًء على رؤيته

 .ثم في جميع أنحاء سورياومن المحلي داخل هذه المناطق 

تمكين هياكل مدنية محلية  :مهمتنا «

مستدامة لخدمة وتمثيل ومناصرة جميع 

 ». حليمأفراد المجتمع ال

 أولوياتها و  حتياجاتهاال هاتحديدفي  المحلية المجتمعات ندعم نحن

، تغييراتها ومواكبة االحتياجات لتلك لالستجابة المناسبة النهج قرارإو

 المحلية المجتمعات وإشراك بالمسؤولية اإلحساس تقوية ذلك خالل ومن

 .سوريا في التنمية عملية في

 

 على التدخل على مبنية( LCE) المحلي المجتمع تمكين في تنااستراتيجي

 الدعم تقديم تم إذا حميدة تغيير دورة تنشيط يمكن حيث، المحلي المستوى

 . المحلي للمجتمع المناسب الوقت في

 وهيالمرفق  التوضيحي الشكل في هذه المحلية التغيير دورة وصف تم

 المحلية المجالس) المحلية المدنية الهياكل دعم سيساهم: التالي على مبنية

 الخدمات وتوفير التحتية البنية تأهيل إعادة في( المدني المجتمع ومنظمات

 من ويزيد المحلي المدني المجتمع جهة من سيعزز الذي األمر، األساسية

 ومن المحلية العامة الحياة في مشاركتهم ثم ومن المحليين السكان وعي

 ينبغي التي المحلية االقتصادية الدورة بدء إعادة في ستساهم أخرى جهة

 تعزيز في بدورهما العاملين كال سيساهم  .محلية تمويل موارد تخلق أن

 المستوى على تبدأ حميدة بدورة يسمح مما نفسها المحلية المدنية الهياكل

 المحلية الهياكل وتمكين المحلي المجتمع تمكين معها تحملو المحلي

 .وديمقراطية تشاركية بطريقة

 

 :الثالث القسم

 

 مهمتناو رؤيتنا

 واستراتيجيتنا
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 المحلي المجتمع تمكينتنا لإستراتيجي «

(LCE:) حميدة تغيير دورة في المساهمة 

 ». المحلي المستوى على

 المناطق في للتغيير المحلية الدورة هذه في المساهمة LDSPS يعتزم

 (.النظام سيطرة عن الخارجة المناطق اً منبدء) فيها تعمل التي

 

 تنفيذي فريق من مدعومة محلية مكاتب حول مبنية منظمتنا هيكلةإن 

  .المنظمة أمناء مجلس إشراف تحت مركزي

 

 :عملنا مبادئ

 .فيها نعمل التي المناطق جميع في المحلي التواجد •

 القدرات، وبناء المحلي التنسيق: مجاالت ثالثة في المحلي الدعم تقديم •

 .المحلية المشاريع وتمويل، والتقييم الرصد

 التي القيمو تهمكفاء على اختيارنا لشركائنا المحليين في االعتماد •

 التي األنشطة أنواع \ قطاعال أو حجمهم على وليس عملهم عليها يبنون

 .عليها يعملون

 .التوافقية/  المنتخبة المحلية المجالس مع الوثيق التنسيق، اإلمكان عند •

 

  



 

01 

 

 تأسيسه بداية منذ الصغيرة المشاريع ودعم المحلية التنمية مكتب أعطى

 ً ً  اهتماما  وسيلة اعتبارها على واالختصاصية المهنية للتجمعات خاصا

 . المطالب وتحقيق الحقوق لضمان أساسية

 

 منظمات من محلية إحصاءات على واستناداّ  ،٩١٠٢ العام بداية مع

 اإلصابات نتيجة المنطقة في اإلعاقة ذوي أعداد حول المدني المجتمع

 واإلعاقات السير وحوادث العمل وإصابات الحربية وغير الحربية

 العمل بهدف اإلعاقة وذوات لذوي رابطة تأسيس فكرة نقاش بدأ الخلقية،

 مشاركتهم وتقوية العمل فرص على حصولهم ودعم احتياجاتهم تلبية على

  .العامة الحياة في

 

 عقد تم كما اإلعاقة بذوي تعنى ومنظمات جمعيات مع لقاءات عدة عقد تم

 احتياجاتهم أهم لمعرفة اإلعاقة وذوات ذوي من عدد مع جلسات عدة

 التي الصعبة الظروف ظل في تواجههم التي والتحديات والصعوبات

  .االستقرار وعدم المنطقة تعانيها

 عامة هيئة تشكيل عبر الرابطة لتأسيس الدعوة تمت اللقاءات هذه بنتيجة

 ل اإلعضاء عدد وصل. الغربي حلب ريف مناطق مختلف من أعضاؤها

 جرى ثم ومن الحقا المناطق هذه جميع عن ممثلين وعضوة عضواً  ٩٢

 .للرابطة إدارة مجلس انتخاب بهدف االنتخابات آلية نقاش

 

 من المجلس ضمن أعضاء خمسة انتخاب وجرى االنتخابات الحقا   تمت

 األنشطة مسؤول المالي، المدير الرئيس، نائب الرابطة، رئيس ضمنهم

 .اللوجستي والمسؤول

 

 

 

 اإلعاقة ذوي تمثيل على الرابطة تعمل أن تقرر االنتخابات إجراء بعد

 القرار، صنع لمراكز احتياجاتهم ايصال على وتعمل حقوقهم عن وتدافع

 خالل من وانتاجية فاعلية اكثر  االحتياجات ذوي لجعل للسعي إضافة

 ،لهم عمل فرص لتامين الرسمية وغير الرسمية المؤسسات على الضغط

  .ظروفه حسب منهم كل

 

 مع الشراكة توقيع بعد الغربي حلب ريف في الفعلي عملها الرابطة تأبد

 معها مشروع ولأ لتنفيذ الصغيرة المشاريع ودعم المحلية التنمية مكتب

ً  يدعم  تدريبية ورشات ضمنها من متنوعة وأنشطة ورواتب تأسيسية كلفا

 وذوات ذوي لتناسب عامة مرافق وتأهيل والبكم الصم لغة لتعليم

 على الحفاظ وهي لها دائمة مهمة الرابطة وضعت لذلك إضافة. االحتياج

 .واحتياجاتهم مستفيديها ألعداد محدثة لوائح

 

 في التنمية مكتب مع التعاون أهمية أتت «

 في معنا الفعالة مساهمته من المشروع هذا

 األوراق وإعداد لالنتخابات التحضير

 في أفضل مساحات وخلق للرابطة الداخلية

 ». المحلي المجتمع مع التواصل

 

  

 :رابعال القسم

 قصة من عملنا

 حلب ريف في

 يالغرب

 

 رابطة تأسيس

 ذوي

 االحتياجات

  الخاصة

 

 

 اإلعاقة ذوي رابطة مدير



 

 00 

 

 مع األهالي ونزوح المنطقة طال الذي القصف بنتبجة الرابطة عمل تعثر

 الرابطة استأنفت العودة وبدء القصف توقف بعد ولكن ،٩١٩١ عام بداية

 دعم على العاملة والمنظمات المؤسسات مع لقاءات عدة وعقدت أنشطتها

 البرامج وتفعيل والتشبيك التنسيق لزيادة الغربي حلب بريف اإلعاقة ذوي

  .للمستفيدين االحتياجات مع ومتناسبة ومستدامة عالية فائدة يحقق بما

 

 وذوات ذوي ودعم األهداف تحقيق في كبير طموح الرابطة ألعضاء

 .حياتهم ظروف تحسين على ومساعدتهم وخدمتهم اإلعاقة

 

 رغم العمل على وتصميمهم أعضائها والتزام الرابطة تأسيس قصة إن

 لتحقق دعمها على المعنيين كل بتحفيز جديرة ملهمة قصة هي المعوقات

 .والنجاحات األهداف من المزيد
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 ويتكون. المجتمع تنمية على تعمل مدني مجتمع منظمة هو هوز مركز 

 ويعمل المهجرين مجتمعات من وشبان شابات من الغالب في المركز

 .والباب اعزاز منطقتي داخل

 لعدد مالذًا كانت التي الباب منطقة في 9106 عام في أنشطته هوز بدأ

 تعزيز على للعمل خصبة بيئة يجعلها مما، داخليًا النازحين من كبير

 سوى المنطقة هذه تشهد لم الوقت نفس في بينما المجتمعية المشاركة

 .المدني المجتمع وأنشطة المدنية المبادرات من القليل

 وبناء الشباب وتدريب، المحلية النزاعات حل على العمل المركز بدأ

 تستهدف التي المختلفة واالجتماعية الثقافية األنشطة عن فضالً ، المهارات

 .والمهجرين المضيفة المجتمعات

 التي والتهجير الحرب ظروف وبسبب، الماضية السنوات مدى على

 المجتمع بين التوتر في زيادة الباب منطقة شهدت، الناس علىف رضت 

 في تجمعوا الذين مأنفسه المهجرين وبين، المهجرينو المضيف

 بؤر بدأتو . يةاألصل مناطقهم أسس على مبنية مختلفة مجموعات

  .الظهور في صراعات

 والمهارة القدرة لديهم الذين المحليين الفاعلين أهم من هوز أعضاء كان

 وتجاربهم خبراتهم على بناءً  النزاعات لتسوية الوساطة أدوار للعب

 . السابقة

 التالية للعناصر تحليله على بناءً  برامجه في التدخل خطط المركز صمم

 :المحلي السياق في

 بين االجتماعية والثقافات والتقاليد العادات في االختالفات تؤدي •

 .مستمرة حساسيات ظهور إلى المضيفة والمجتمعات  المهجرين

 العاملة تلك سيما ال، المحلي المدني المجتمع مبادرات في ضعف هناك •

 .االجتماعي التماسك موضوع على

 بالتماسك يتعلق فيما المحلي المجلس وعمل دورل ضعف هناك •

 .االجتماعي

 يكونون ما عادة الذين المحلي المجتمع وجهاء/  قادة لدور غياب هناك •

 .التوتر وامتصاص النزاعات حل في فعالين

 المضيفة المجتمعات) المختلفة المكونات لهذه جمعي إطار يوجد ال •

 أطر في للتجمع الحالي التوجه نع بديالً  يكون أن يمكن( والمهجرين

 .المنشأ مناطق على مبنية

 .المدنيين بين للسالح واسع انتشار هناك •

 إلى تهدف التي" كلنا بلدنا" مبادرة هوز أطلقت، التحديات لهذه استجابة

 وبناء، المنطقة في والنازحين المضيفة المجتمعات بين العالقة تعزيز

 . المحلية النزاعات حل في المجتمع قادة دور وتعزيز، والثقة األلفة

 تميزهاو ألهميتها هوز مركز لمبادرة والمالي الفني الدعم LDSPS قدم

 .الشرقي-الشمالي حلب ريف منطقة في المجال هذا في

 والمدرسين واألعيان المحليين السكان من عدد المبادرة في وشارك

 المجتمعات مختلف من النساء شاركت كما. المجتمع شرائح ومختلف

 .والمهجرة المستضيفة

 الهادفة والفنية الثقافية األنشطة من مجموعة" كلنا بلدنا" مبادرة تضمنت

، إيجابية أجواء في اآلخرين بثقافات المختلفة األطراف تعريف إلى

 ثقافته على التعرف خالل من وقبوله اآلخر على االنفتاح تسهيل وبالتالي

 بين المشتركة النقاط أهم إبراز على المبادرة ركزت. وتفرده وتراثه

 الغنائية الفعاليات في الغنائي التراث مشاركة خالل من المنشأ مناطق

 ثقافات لىع التعرف تم. المناطق مختلف من التقليدية الوجبات ومشاركة

 الخاصة تلك جانب إلى المضيف الباب مجتمع من الناس وتجارب

 دمشق وريف ودمشق الزور دير محافظات من القادمين بالنازحين

 .وحلب وحمص

 المعاناة تجارب تبادل على تركز نقاشية جلسات عقد مع بالتوازي ذلك تم

 . جديدة مناطق في التوطين وتحديات والقصف النزوح وذكريات

 :الخامس القسم

 عملناقصة من 

 حلب ريف في

-الشمالي

  الشرقي

 

 ،كلنا بلدنا

 من مبادرة

 هوز مركز

 مجتمع منظمة)

 (محلية مدني
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 ووجهاء المجتمع قادة لتعريف اجتماعات تنظيم تم، ذلك إلى باإلضافة

 وشراكات روابط وخلق البعض ببعضهم والنازحين المضيف المجتمع

 وتعزيز النزاعات حل في القادة هؤالء لدور أكبر تفعيل إلى للوصول

 .األهلي السلم

 مشجعة نتائج ظهرت. الباب منطقة في جيد صدى المبادرة لهذه كان

 مع هوز أعضاء عقدها التي النقاش جلسات خالل من بدى كما إيجابية

 غالبية وأشارت. المبادرة حول مالحظاتهم على للحصول المشاركين

 تغيير في أثر له كان اآلخرين وتجارب ثقافات معرفة أن إلى اآلراء

. واالجتماعية النفسية الحواجز وكسر الحساسيات وتقليل المسبقة األفكار

 على واالنفتاح العام المزاج على إيجابي أثر والغنائية الفنية للجلسات كان

 .المشاركون قال كما اآلخر تقبل

 

 إحدى في شارك الباب من شاب هذا األثر يمكن قراءته من خالل كلمات

 :الفعاليات

 

 هي كلنا بلدنا مبادرةفي  شيء أجمل «

كنا  الذين األشخاص مع الجميل التجمع

 بعض وقضاء سابقًا بهم نتواصل معهم

 جيراننا على والتعرف معهم اللطيف الوقت

 ». المهجرين
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وهي  أساسيًا دوًرا الشرقي الشمالي حلب ريف في المحلية المجالس تلعب

 داخل والقبول الشرعية لزيادة مستوى سعيها في ستمرةال تزال م

 .المحلية مجتمعاتها

 مجالس و مركزية محلية مجالس إلى حالًيا المحلية المجالس هذه تنقسم

المحلية  المجالس أحدب فيها فرعي محلي مجلس كل يرتبطو  فرعية محلية

ً  المركزية ً  إداريا  . وماليا

 بما، عديدة ألسباب آلخر مكان من المستويين هذين بين العالقة تختلف

 مجلسها مع التفاوض علىالمحلية الفرعية  المجالس قدرة مدى ذلك في

 على القدرة أو/  و أكبر إداري استقالل على للحصول المركزيالمحلي 

 عدم يالحظ أن للمرء يمكن، عام بشكل. المالية اإليرادات في التصرف

 من والتي، المركزيةالمحلية  المجالس في استراتيجي أو شامل نهج وجود

 تجاه دورهاب يتعلق فيما، اإلدارية الناحية من تقدًما أكثر تكون أن المتوقع

ً  هي التي تلك، المحلية الفرعية المجالس مع المسؤولية وتقاسم  أقل عموما

ً تقدم  .اً مواردو ا

 إنشاءو العالقات من جديد نوع تحفيز في يتمثل هدفًا لنفسه LDSPS حدد

 بين والخبرات للموارد الفعالة المشاركة كذلكو إيجابية تواصل قنوات

 المجالس تساعد أن يمكن حيث، المحلية المجالس من المستويين هذين

 بناء فيالمحلية الفرعية  المجالس، قدرة األكثر، المركزيةالمحلية 

 من كذلك ومساعدتها العمل إجراءات وتحسين الخدمات تقديم، القدرات

  .الالزمة الصالحيات تفويضات إقرار خالل

 ألخترين المجلس المحلي المركزي بين التنسيقي والعمل التعاون يشكل

 المساهمة هذه على اً جيد مثاالً  له التابع لتلعار المحلي الفرعي والمجلس

 المجلس المحلي ألخترين تمكن، التعاون هذا خالل من. LDSPS قبل من

 في ساهمت، المحلي لتلعار المجلس مع وداعمة إيجابية عالقة إنشاء من

 .المحلي مجتمعه داخل شرعيته وترسيخ تقويته

 تأمين في الصعوبات بعض يشهد المحلي لتلعار المجلسكان ، السابق في

ً  لمجتمعه المحلي األساسية الخدمات لتقديمالالزم  التمويل  أن  خصوصا

 أعباء يزيد مما، المناطق مختلف من المهجرين لتجمع مركز هي تلعار

 .البلدة لهذه المحلي المجلس على إضافية

المحلي  مجلسلل تمويل مصادر لتأمين المجلس المحلي ألخترين تدخل

 استخدام خالل من وسيًطا دوًرا ولعب ، للبلدة الخدمات لتقديم لتلعار

ً  تساعد التي الحكومية غير المنظمات من شبكته المجلس المحلي  حاليا

 إلى الدعم تقديم على المنظمات هذه وتشجيع الخدمات تقديم في ألخترين

 بين التعاون ترجمة تمت، المثال سبيل على .المحلي لتلعار المجلس

LDSPS دعم عبر الخدمات تقديم مجال في ألخترينالمجلس المحلي  و 

 من بتمويل المحلي لتلعار المجلس قبل من القمامة لجمع مركبة شراء

LDSPS. 

 تجاه منهجه في شجاًعا LDSPS كان «

 بين االرتباط تعزيز على وعمله المشروع

. لتلعار المحلي المجلس مجلسنا المحلي و

 الصعبة األوقات في المناسب الشريك هم

 » .الهامة والمشاريع

 المشورة المجلس المحلي ألخترين قدم، اإلداري بالتطوير يتعلق فيما

 التركيز مع التنفيذ فترة خالل المحلي لتلعار المجلس إلى والمالية اإلدارية

 القمامة إزالة رسوم تحصيل لعملية الدقيق والضبط المشروع إدارة على

 التي الشهرية العوائد من معين بمستوى لتلعارالمحلي  المجلس وتأمين

 .استدامة أكثر بطريقة الشهرية نفقاته بعض تغطية في المجلس تساعد

 جمع خدمة تشغيل من المحلي لتلعار المجلس تمكن، المشروع انتهاء عند

 .مرة ألول عنها الرسوم تحصيل في والبدء في البلدة القمامة

 

 

  

 :الخامس القسم

 قصة من عملنا

 حلب ريف في

-الشمالي

 الشرقي

 

 التعاون تعزيز

 المجالس بين

 المركزية

 والمجالس

 ،ةالفرعي

 أخترين مجلسي

 وتلعار

 أخترين مجلس رئيس
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 التدريب مشروع في المحلي لتلعار المجلس شارك، ذلك مع بالتوازي

 ناتج له كان الذي LDSPS من المدعومو محلية مجالس لعدة المخصص

 المجلس كان. المحلية مجالسال لهذه داخلية إجراءاتو سياسات كتابة

 تحديدها تم التي اإلجراءات بتنفيذ وملتزًما للغاية حريًصا المحلي لتلعار

 .النشاط هذا خالل من

 على المجلسين بين التعاون تصميم تم «

 على وليس الفعالة المحلية الحاجة أساس

 على نركز هنا. المسبقة األفكار أساس

 ألنه لنا بالنسبة LDSP مع التعاون أهمية

 المحلية االحتياجات أساس على العمل يدعم

 لم ما وهذا، المجالس المحلية تحددها التي

 » .اآلخرين الشركاء مع نره

 مؤسسية بيئة وجود وعدم، تنظيمية خبرة وجود عدم من الرغم وعلى

 المحلي لتلعار المجلس كان، كوادره بين للمعرفة النسبي واالفتقار منظمة

 المجلس مع كبير بشكل تواصلها تحسين من تمكنت التي المجالس أحد

 المنظمات/  المدني المجتمع منظمات مع و ألخترين المركزيالمحلي 

 المجتمع لرضا كبير اهتمام إيالء مع منطقته في العاملة الحكومية غير

  .المحلي

 استعداد ظهري   حيث، بهاالحتذاء  يمكن جيدًا مثااًل  التجربة هذه تمثل

 أدائها وشرعيتها وتحسين تطوير على ة الفرعيةالمحلي لساالمج وقدرة

 والتحفيز الدعم تتلقى وعندما إذا، سريع ة بشكلالمحلي مجتمعاتهما تجاه

 ة المركزيةالمحلي لساالمج من وكذلك الممولة الجهات من، المناسبين

 .لها تتبع التي

    

 أخترين مجلس رئيس
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 المحلية المجالس تعتمد، بديلة محلية إدارية كهيئات دورها أداء أجل من

 من المقدمة المنح على أساسي بشكل الشرقي الشمالي حلب ريف في

 موارد وبعض الدوليةو السورية الحكومية غير المنظمات من العديد

 إن. لمجتمعاتها العامة الخدمات من عدد لتوفير المحلية الذاتي التمويل

 التي الكبيرة التحديات بسبب سهلة مهمة ليست هذه المحلية المجالس إدارة

 توافر قلة، المالية والموارد التمويل مستويات انخفاض حيث من تواجهها

 والبيئات، والتنظيمي اإلداري اإلطار نقص، المطلوبة والخبرات الكفاءات

 .المتغيرة والسياسية األمنية

ً ، التحديات هذه من الرغم على  عملهم تطوير في الرغبة من وانطالقا

 المجالس من العديد عمل، المحلية مجتمعاتهم احتياجات بتلبية والتزامهم

 تقييمات توأجر، المنطقة في الخدمات تقديم تحسين على المحلية

 اشراكاته نطاق تووسع، التدخل وخطط األولويات لتحديد لالحتياجات

 توسيع من وتمكنت المحلية والمبادرات المدني المجتمع منظمات مع

 (.الدولية الحكومية غير المنظمات) الدولية المانحة الجهات مع تعاونها

 لبعض المستويات متعدد شامالً  دعًما LDSPS يوفر، المجال هذا في

 األمد ةطويل شراكة برنامج خالل من المنطقة في المحلية المجالس

 :يتضمن

 كوادر توظيف تمويل خالل من واستدامتها استقرارها على المساعدة •

 .ثابتة مؤهلة

 المهجرين ضمن محليًا المتوفرة الكفاءات من ستفادةاال على هاتشجيع •

 (.ونساءً  رجااًل )

 في مساهمةلل المحلية المجالس لهذه للدخل المدرة المشاريع تمويل •

 .الذاتي هااكتفاء

 والدورات التدريبات خالل من اإلدارية اقدراته بناء في المساهمة •

 .المستمرة والمتابعة االستشارية

:  محلية مجالس أربعة  مع النوع هذا من شراكات حاليًا LDSPS لدى

 .لاعرو  دابق، حبار-تركمان، أرشاف

 لمجالسل التنظيمية القدرة بناء على التركيز كان، الشراكات هذه ضمن 

 هااتمجتمع تجاه شفافية أكثر تكون أن من تمكينها على وأيًضا المحلية

إدارية  كمؤسسات بها والشرعية الثقة مستويات زيادة وبالتالي، المحلية

 . محلية

 هذه حصلت، ناحية فمن. 9102 عام خالل الدعم من أنواع عدة تقديم تم

 لتحسين المطلوبين الموظفين رواتب لدفع تمويلعلى  المحلية المجالس

 خالل من الدعم تقديم تم، أخرى ناحية ومن، والتنظيمية اإلدارية اقدراته

 واإلجراءات السياسات تطوير هدفه مراحل 3 من تدريبي مشروع

 هذه تنفيذ كيفية على موظفيها تدريب ثم إلى ثم ومن للمجالس الالزمة

 في الرشيدة والحوكمة المهنية من المزيد لتحقيق واإلجراءات السياسات

 .المجالس هذه عمل

 اإلداري التنظيم تطوير في ملحوظة مساهمة التدريب لمشروع كان

 واألرشفة السجالت إدارة في خبرة موظفوها اكتسب. المحلية للمجالس

 هذه أعطت، لذلك ونتيجة. المجالس أعمال لكامل والمالية اإلدارية

 اً قادر اهبعض وأصبح، وشفافة مهنية يةاتمؤسس أكثر صورة المجالس

، المثال سبيل فعلى. شاملة وإداري مالي تدقيق لعمليات الخضوع على

 إلى المحلي مجتمعه أعضاء بارح-تركمان في المحلي لمجالسا دعا

 على لإلجابة استعداده عن وأعلن واإلدارية المالية لسجالته عامة مراجعة

 .الصدد هذا في استفسارات أو أسئلة أي

 تم الذي التقدم على آخر مثاالً  الكوادرالمؤهلة توظيف عملية كانت

 تعريف إعادةو واضحة وإجراءات سياساتهذه العملية  تطلبت. إحرازه

 .تنظيميةال هياكلإنشاء ال/

 أجرت، المنطقة في ةشرعيو  ةإداري  قواتين أو يتنظيم إطار غياب مع

عدد  مع متعددة مشاورات، LDSPS من بدعم، المعنية المحلية المجالس

 االحتياجات مع تكييفهاو اإلدارية هاهياكل لمراجعة، المتخصصين من

 وتحديد، إدارتها تنظيم بتعديل المجالسهذه  قامت، لذلك ونتيجة .الجديدة

 قنوات وتصميم عملها لتحسين التوظيف من الضروري المستوى

 وتوزيع المهام تسلسل في أكبر فعالية لتحقيق الداخلي التواصل

 .ضمنها المختلفة اإلدارات بين المسؤوليات

   

 :الخامس القسم

 قصة من عملنا

 حلب ريف في

-الشمالي

 الشرقي

 

 متعدد دعم

 المستويات

 المجالس لبعض

 المحلية
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 فرصة المعنية المحلية المجالس أيًضا منحت، هذه التوظيف تجربة

 نشر خالل من شفافيتها مستوى ورفع المجتمع فئات من العديد إلشراك

 واختيار المقابالت إلجراء االختيار لجان وتشكيل، التوظيف إعالنات

 .محددة لمعايير وفقًا الموظفين

 عمل آليات تطوير في المساهمة يستطيعون أنهم المجتمع أعضاء شعر

، الخصوص وجه وعلى. فيها القرار صنع عمليات وفي المحلية المجالس

 المحلية المجالس في لمشاركةا والنساء للمهجرين العملية هذه أتاحت

  .وموظفات كموظفين

 في، مع العلم بأني مهجر، تعييني تم «

. المجلس المحلي في العامة العالقات مكتب

 المجالس المحلية حسنت كيف هذا يوضح

 للمهجرين وسمحت المجتمع مع عالقاتها

 » .بالمشاركة

 مالية تقارير المعنية المحلية المجالس أعدت، الجهود لهذه وكتتويج

 مجتمعاتها مع علنًا وشاركتها 9102 عام نهاية في أعمالها حول وسردية

 المجالس إنشاء منذ مرة ألول االجتماعي التواصل وسائل على المحلية

 (.9107 عام في) المحلية

ارشاف مجلس في العامة العالقات موظف  
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 في مهمتها عّرفت محلية مدني مجتمع منظمة هو الثقافي شمال مركز

 والشابات للشباب القدرات وتنمية األفكار وتبادل للحوار مساحات خلق

 ريف في سجو بلدة من بالقرب النازحين لمخيم المحلي المجتمع داخل

 . الشمالي حلب

 وتنمية المخيم وشابات لشباب ثقافية بيئة توفير على المركز يعمل

 من تمكنهم التي العملية باألدوات تزويدهم إلى باإلضافة، معارفهم

 .استقراًرا وأكثر أفضل مستقبل أجل من والسعي النزوح تحديات مواجهة

. سوريا شمال في بالسكان المكتظة المهجرين مخيمات أحد هو سجو مخيم

 شبه بشكل عملها اقتصر قد المخيم في العاملة المدنية المنظمات أن وبما

 لوجود متزايدة حاجة هناك كانت ؛ اإلنسانية اإلغاثة على حصري

، القدرات بناء في، الشباب مع وتحديداً ، السكان مع تعمل منظمات

  .والثقافية الفنية والمعرفة، والترفيه

 

 المركز ينظم حيث، المخيم لمجتمع الفريدة بخدمته شمال مركز يتميز

 من والشابات للشباب آمنة مساحة ويوفر وثقافية تعليمية أنشطة باستمرار

 يقدم. مًعا والتعلم البعض بعضهم على والتعرف األفكار لتبادل المخيم

 وإعداد، اللغاتك عدة مواضيع على والتدريب، عامة مكتبة أيًضا المركز

 .األساسية الصحفية الكتابة ومهارات، الكمبيوتر ومهارات، الذاتية السيرة

ً  61 يقوم، حاليا  محدود العدد هذا) شهريا المركز بزيارة ةشاب و شابا

 عمل فرص على الحصول من منهم عدد تمكن، (للمركز الفعلية بالسعة

 .المقدمة التدريبية الدورات بعض حضور بعد حقيقية

 

 منو شبابية مراكز لدعم همشروع من كجزء شمال مركز LDSPS دعم

 تعاون جاء. المخيمات في الشباب مع التواصل تعزيز في المساهمة خالله

LDSPS الدعم إلى بحاجة شمال مركز كان حيث حاسمة لحظة في 

 . القدرات وبناء المالي

 المسمى المشروع إلطالق LDSPS مع تعاونه على المركز بنى كما

يهدف إلى العمل مع الطالب والطالبات  والذي، الحروف على نقاط

الراغبين في االلتحاق بجامعة غازي عنتاب وتزويدهم بالدعم الذي يمكن 

أن يسهل دخولهم إلى الجامعة بما في ذلك المعلومات الالزمة 

ومجموعة من التدريبات األساسية مثل واالستعدادات للعام الدراسي 

 .تحليل البيانات والمحاسبة البرامج واللغة اإلنجليزية

 شمال مركز بمشروع LDSPS آمن «

 الشباب مع الكثير تحقيق من مكننا مما

 » .المخيم داخل والشابات

 تطوير في شمال مركز LDSPS دعم ساعد، ذلك إلى باإلضافة

 على وقدرته، به الخاصة التواصل وسياسات، واإلدارية المالية إجراءاته

 شبكة وتوسيع، المحلية اإلعالم وسائل ومع المجتمع مع التواصل

 .التطوعية األخرى والفرق المحلية المنظمات مع اتصاالته

 

 شمال مركز بين متعددة تعاون فرص لتطوير الطريق LDSPS مهد كما

 . LDSPS محليين لشركاء  كلهم، األمل سوريانا وفريق هوز ومركز

 فضالً ، والشابات للشباب قدرات وبناء تدريب مشاريع التعاون هذا شمل

 التقارير وإعداد واألرشفة المحاسبة في نساءلل خاص تدريب توفير عن

 (.الجامعات لطلبة) العلمي البحث أساسيات حول

 هذه مع للتطوع للشباب فرصة التعاون هذا خلق، ذلك إلى باإلضافة

 سوق إلى دخولهم يسهل مما والمعرفة العملية الخبرة الكتساب المراكز

 .العمل

  

 :الخامس القسم

 قصة من عملنا

 حلب ريف في

-الشمالي

 الشرقي

 

 تقديم المعرفة

 ،للشباب واألمل

 شمالمركز 

 في الثقافي

 سجو مخيم

 للمهجرين

شمال مركز مدير  
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 داخل المشاريع هذه حققته الذي اإليجابي التغيير في شمال نجاح انعكس

 برامج إلى الوصول على قادًرا السابق في مجتمعه يكن لم الذي المخيم

 المجتمع ألنشطة تطوير أي جذب منقبلها  يتمكن ولم الكافية الشباب دعم

 .المدني

ً  لديهم للمهجرين سجو مخيم في والشابات الشبان فإن، وبالتالي  الدعم حاليا

 وتحقيق حياتهم في أفضل فرص إلى للوصول القدرات واكتساب للتعلم

 .إليها يطمحون التي النجاحات

 

 مع المستمر والتواصل العالقة أدت «

LDSPS المشروع نجاح إلى فقط ليس ،

 وتحسين المركز تطوير إلى أيًضا ولكن

 » .أدائه

 

 بناء من تمكن حيث نفسه شمال مركز داخل التغيير من آخر نجاح وجاء

 داخل العمل متابعة على أعلى وقدرة أفضل استدامة إلى للوصول قدراته

  .للشباب الفرص من المزيد وتوفير المخيم

 

  

شمال مركز مدير  
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 الدعم تقديم على اً قادر ليكون الخاصة قدراته زيادة على LDSPS يعمل 

 التقارير من الصحيح المستوى تأمين مع المحليين للشركاء الالزم

 .والعموم الممولين تجاه والشفافية

 هذا ذلك في بما) سنوية أنشطة تقارير خمسة LDSPS أصدر، اآلن حتى

 .اآلن حتى 9103 عام في عمله بداية منذ المدة تغطي( التقرير

 منذ محليًا نشاًطا/  مشروًعا 961 من أكثر تنفيذ/  دعم من الفريق تمكن

 أمريكي دوالر مليون 7.7 عن تزيد موزانات بإجمالي، عمله بداية

  (.٪23 حوالي يبلغ تنفيذ وبمعدل LDSPS تشغيل تكاليف باستثناء)

 األرقام) المالية LDSPS لحسابات خارجي مالي بتدقيق القيام تم

 (.9106 عام من بدًءا) الماضية الثالث السنوات في( هنا المعروضة

تم ، 9102 عام منذ  «

سنوية تقارير 5 إصدار

 تدقيق خارجيالقيام بو

 ». 9106 عام منذنا حساباتل

 أكثر على بالتوقيع الفريق قام، الفترة تلك خالل

 011 من أكثر مع مختلفة تفاهم مذكرة 911 من

 عمل المختلفة المنطقة في مختلف محلي شريك

 .LDSPS فيها عملي يزال ال/  فيها

 الثالث السنوات في «

 من أكثر توقيع تم، الماضية

 أكثر مع تفاهم مذكرة 911

 ». محلي شريك 011 من

 الفترة ففي. والتقييم المراقبة في هقدرات ببناء LDSPS قام، ذلك إلى باإلضافة

 9311 من أكثر) مجتمعية استطالعات ثالثة الفريق أجرى، 9106-9102

ً  ويراقب( مقابلتهم تمت شخص  نتائج مؤشر 91 من أكثر خالل من عمله حاليا

 .مخرجات مؤشر 45و

 مجتمعية استقصائية دراسات 2 قمنا ب «

 ». مؤشر 75 من أكثر عبر ونتابع عملنا

ً  الموضحة األرقام تعطي  /  المشاريع توزع على سريعة عامة نظرة جانبا

 .9103 عام في LDSPS عمل بدء منذ دعمها تم التي 963 ال األنشطة

 

 

 

 

  

 :السادس القسم

 

 نتائجبعض 

 خالل من عملنا

 األرقام بعض
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 كونها مع) نوعها حسب دعمها التي المشاريع توزع األرقام هذه تعكس 

 القسم في أعاله الموضحة المحلية التغيير دورة إطار ضمن تدخل جميعها

 نفذت فيها التي المنطقة حسب كذلكو( LDSPS ورسالة رؤية حول، 3

 حلب ريف منطقتي في فقط عملي حاليًا LDSPS لكون اإلشارة مع)

  (.الغربي حلب وريف الشرقي الشمالي

 منذ نشاًطا/  مشروًعا 962 دعم تم «

 » .9102 عام في إقالع عملنا

 في) المحلية اتاإلدار بتمكين متعلقة كانت األنشطة/  المشاريع من٪ 43

 الخدمات لتقديم٪ 99 و، (المحلية للمجالس الدعم تقديم تم الحاالت معظم

 المدني المجتمع منظمات ودعم المحلية القدرات لبناء٪ 95 و، العامة

 .المحلي المستوى علىوالمشاركة  اإلطالع لزيادة٪ 01 و المحلية

  المشاريع \ األنشطة توزع أصبح الستة العمل سنوات مدى على

 حيث، والشرقية الغربية الغوطة) دمشق ضواحي بين متساويًا الجغرافي

 األنشطة بدأت حيث) الغربي حلب وريف، (9102 في األنشطة توقفت

 بدأت حيث) الشرقي الشمالي حلب وريف، (9102 عام االنخفاض في

 .(ذلك منذ ازدياد في وهي 9102 عام في األنشطة

ً  يوضح المرفق العرض  البالغ األنشطة/  المشاريع لهذه السنوي التوزيع أيضا

 تشغيل تكاليف بدون) هالموازنات السنوي التوزيع وكذلك 963 عددها

LDSPS .) عدد نخفاضال التقرير هذا مقدمة في ذكره تم لما اإلشارة يمكنو 

 استثنينا اذا) 9102 عام مع مقارنة 9102 عام في األنشطة و المشاريع وقيمة

 .(9191 لعام المدورة المشاريع
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! شكًرا: "الجماعي العمل نتائج معهم شاركتن الذين شركائنا لجميع نقول

 تمكين في فعال بشكل ساعد قد المشترك وعملنا تعاوننا يكون أن نأمل

 ". سوريا في المحلية المجتمعات

 

 (:9102 لعام) الرئيسيون المحليون شركاؤنا

 والبلدات المدن في الشرقي الشمالي حلب ريف في المحلية المجالس •

، تلعار ،  بزاعة،  الباب،  اعزاز،  أرشاف،  أخترين،  احتميالت: التالية

،  سالمة\سجو،  الزيادية،  الراعي،  راعل،  دابق، بارح-تركمان

  كلجبرين، كفركلبين، كفرغان، كفرا، قباسين، عكيده، شمارخ

 الشرقي الشمالي حلب ريف في الحرة حلب جامعة •

 مركز: الغربي حلب ريف في: المحلية المدني المجتمع منظمات •

 نقابة، المدني المركز، األتارب في النسائية الهيئة، اإلداري التطوير

، مبدعة عقول مبادرة، مدى فريق، اتحرر فريق، إرتقي فريق، المهندسين

 تجمع، نبنيل تطوع تجمع، اإلعاقة ذوي جمعية، األمل سنابل، رؤى

 شباب مبادرة: الشرقي الشمالي حلب ريف في.  النهضةو البناء شباب

 دعم لجنة، األمل سوريانا، شمال مركز، هوز مركز، وطن بسمة، اعزاز

 .المرأة تمكين وحدة، االستقرار

، ملك كش: سوريا خارج الموجودة السورية الحكومية غير المنظمات •

، LACUالمجالس المحلية وحدة ، RMTeamدارةواإل البحث فريق

 .LDOمنظمة التنمية المحلية 

 

 » شكراً لكم  «

 

 

 :هم 9102 عام في التمويل فيالمساهمون  شركاؤنا

 في الموقع البرنامجتسوية إنهاء  عقد) الهولندية الخارجية وزارة •

 (9107ال

 (SIDA) الدولي والتعاون للتنمية السويدية الوكالة •

 (GIZ) الدولي للتعاون األلمانية الجمعية •

 

 

LDSPS المدني المجتمع لمنظمات شمل تحالف في مؤسس عضو 

 الذين أعضائه بين والتعاون العمل تنسيق إلى يهدف الذي السوري

 .القيم نفس يتشاركون

 

LDSPS مجموعة وهي، حرة سوريا لبناء العمل مجموعة منسق أيًضا 

 لسياسات ومبادئ إطار على تعمل السورية المدني المجتمع منظمات من

 .سوريا بناء إعادة

  

 :بعالسا القسم

 

 شركاءنا

 وفريقنا
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 مساعدتهم في السوريين نساند

 ألنفسهم

 


