
ةمجلس بلدية الحرجل
هي عكس حلياألهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة على المستويين الوطني والمأصيلرؤية سوريا لت

ترنا عملية بناء اهداف التنمية المستدامة باالطار العام لألهداف الـسبعة عشر ولكن ضمن كل هدف اخ
زء في ظل األزمة حيث سيتم عرض جاألولويات والحاجة المعبرة عن الحالة والخصوصية السورية

بسيط من تجربة التفاعل للنازحين داخليا من المناطق غير اآلمنة
...وماكنا عليه قبل االزمة باختصار شديد

الجمهورية العربية السورية
وزارة اإلدارة المحلية والبيئة 

محافظة ريف دمشق



ثرت كادت سوريا أن تحقق أهداف التنمية المستدامة وكافة مؤشراتها ولكن الحرب أالحرببدءقبل •
بشكل كبير على سوريا وعلى آلية تحقيق هذه االهداف 

ة يعمل المجلس المنتخب لبلدة الحرجلة مع مجلس محلي رديف موسع يشمل كاف2007منذ عام •
لبلدة  بشكل واالحتياجات  لخطط واالستراتيجياتالشرائح المجتمعية والعائلية يتم من خالله وضع ال

ريف بالتنسيق الكامل مع محافظةذ القرار مع مجلس بلدية الحرجلة اتخاعام وهو شريك دائماً ب
دمشق ووزارة اإلدارة المحلية والبيئة ألن سوريا دولة مؤسسات

–تعليم الكهرباء ال–المياه –الطاقة / م تم تنفيذ المشاريع الخدمية بكافة المجاالت 2011قبل عام •
/الخ .…الزراعة –الصناعة –الصحة –البيئة 

دة اتفق المجلس المحلي على الحفاظ على البلومع بداية االحداث بسوريام2011ولكن منذ عام •
تم بناؤه وتحقيقه طيلة السنوات السابقةومقدراتها ومنع تدمير ما

مالذ آمن لكل الهاربين من مناطق الحربالحرجلة بلدةلذلك أصبحت •

التنمية المستدامةواهداف منهج لبرنامج ميجري بسوريا تدمير ان ما•

لة  االجل ة يقدم قروض طويرصغيالمشاريع الدعم ليوجد في البلدة مكتب خاص للتنمية المحلية •
وبدون فوائد وتمويله من الحكومة السورية



  ٌ

قبل األزمة نسمة9000حوالي األصليينيبلغ عدد سكان بلدة الحرجلة
ألف داخل وخارج مراكز اإليواء 60000أما حاليا تستضيف أكثر من 

هكتار5500مساحتها حوالي 

هكتار 225مساحة المخطط التنظيمي 



يعمل المجلس المنتخب لبلدة 2007منذ عام 

لم ينص عليه )الحرجلة مع مجلس محلي رديف

موسع يشمل كافة الشرائح المجتمعية (الدستور

يتم من خالله وكافة أطياف الشعب والعائلية 

ع واالحتياجات وتنفيذ جميع المشاريخططوضع ال

شريكالرديفللبلدة بشكل عام والمجلس المحلي

ذ القرار مع مجلس بلدية الحرجلةاخاتدائم ب





في ظل األزمة السوريةلتحقيق أهداف التنمية المستدامة العمل 

مهجر بشكل 200000على مدار سبع سنوات منذ بداية األزمة أكثر من حرجلة البلدة استقبلت 

ألف من أهالي الغوطة الشرقية في مراكز اإليواء 20000متبدل آخرها كان استقبال أكثر من 

بناؤها إليواء السوريين المتواجدين في مخيمات الدول المجاورة التي تم 



القضاء على الفقر

غذائية عملت البلدية على توفير فرص العمل كما اهتمت بتقديم المواد ال
وغيرها بأسعار مناسبة عن طريق افتتاح مؤسسة استهالكية



بالتعاون مع المحافظة ووزارة اإلدارة تقوم البلدية

ية المحلية والبيئة والمجتمع المحلي والفعاليات الصناع

من خالل المطابخ الجماعية التي تم إنشاؤها والتجارية

طن بشكل 3تأمين الطعام لكافة النازحين بكمية تتجاوز 

ألف شخصمن خمس وعشرين ألكثر يومي 



يتم تقديم كافة الخدمات الصحية لألهالي المحليين والنازحين 

ها ألكثروإعطاء اللقاحات بشكل دوري في مراكز اإليواء وخارج

من عشرين ألف طفل بالتعاون مع وزارة الصحة



ـنقدم باإلضافة الى تعليم السكان للمجتمع المحلي خدمات التعليم ل
طفل نازح وفق منهجية التعليم البديل بالتنسيق مع وزارة 6000

النزوح من قراهابسبب التربية لتعويض الدروس الناجمة عن االنقطاع 
والفعالياتكما نقدم خدمات الدعم النفسي لألطفال من خالل الترفيه



تم بناء منشآت رياضية لتنمية مواهب االطفال 
وإنشاء الحدائق العامة وألعاب والشباب الرياضي

االطفال



خارج وشبكة الصرف الصحي داخل ومياه الشبكة قامت البلدية بتأهيل 
ي كما حمالت للنظافة بالتعاون مع المجتمع المحلوالمخططات التنظيمية 

ط وتأمين المياه لمراكز اإليواء بالصهاريج .م1250بعمق حفر بئر تم 
بسبب الضغط السكاني الكبير بالتعاون مع منظمة اليونيسف



أنها الكهرباء بأسعار مقبولة وبطرق نظيفة قامت البلدية بإنشاء مزرعة شمسية من شلتأمين
دعم الشبكة كما أنشأت محطة تحويل جديدة



كما تم زراعة  األشجار في األماكن العامة بالتعاون مع وزارة 
الشبابية الزراعة والمجتمع األهلي والتجمعات 



تم إشادة مراكز إيواء مؤقتة لتأمين إقامة المهجرين مع تنفيذ 

األخذ بعين االعتباركافة البنى التحتية والخدمات الالزمة مع 

بأن تكون مستقبال ضاحية سكنية نموذجية 



معيات والجقامت البلدية وبالتعاون مع األمانة السورية للتنمية 

وبعض المنظمات الدولية UNDPوالهالل األحمر والـ االهلية 

ومنها بإنجاز عدة مشاريع إنتاجية لتأمين فرص العمل للمهجرين

معمل المنظفات



قبل الختام نعلمكم انه تم في سوريا اعداد التقرير الوطني
م   األول للتنمية المستدامة الذي سيتم اطالقه في الشهر القاد

169والغايات17يتضمن وصف وتحليل كافة األهداف 
مؤشر440و

وفي الختام نشكر حسن استماعكم 

ونقول ان نجاح تحقيق اهداف التنمية المستدامة في الدول 
ين والتغاون بالنامية يتطلب التزام الدول المتقدمة بتعهداتها

الدول النامية فيما بينها لالستفادة من الخبرات وأفضل 
الممارسات

كما ان معظم اهداف التنمية خرجت عن اطرها وحدودها 
ف الوطنية على المستوى الدولي الى اإلقليمية والدولية كالهد

السادس عشر السالم والعدل حيث تدفق اإلرهاب عبر
وتمويل اإلرهاب في االزمات ؟؟؟ الحدود 

وباسم الشعب السوري ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
نأمل من شعوب العالم العمل على رفع الحصار االقتصادي 

عن الشعب السوري


