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 :  رة المدينة  استما

 (تربوية –اعالمية  –صحية  –خدمية :     )مواضيع عامة 

 .اٌجاد حل على تطبٌق مواعٌد فتح وإغالق المحالت التجارٌة  -

 .المخصصة وفرض غرامات على من وضعها فً غٌر مكانها المخصص وضع إوراق النعوات فً األماكن  -

 .وبالتعاون مع الجمعٌات العامة والخاصة ( بٌئٌة  –خدمٌة  –صحٌة )تفعٌل دور وسائل االعالم حول مواضٌع  -

 .تنظٌم اللوحات االعالمٌة بشكل جٌد النها تإثر على جمالٌة المدٌنة  -

 .التوعٌة الصحٌة  -

 .الموجودة فً األحٌاء الشعبٌة واٌجاد مراكز صحٌة جدٌدة تغطً المدٌنة  تفعٌل المراكز الصحٌة -

 .ولهم الحق بذلك ( المدٌنة القدٌمة )االهتمام باألطفال الموجودٌن فً االحٌاء الشعبٌة  -

 .توفٌر االنشطة الرٌاضٌة فً العطل الصٌفٌة فً المدارس وخاصة بشكل النوادي الصٌفٌة  -

 .فٌصل من حٌث النظافة والتوسع اإلنارة  أن تكون حلب كلها مثل شارع -

 .التشدٌد على األهل بؤن ٌكون الطفل له اهتماماً من قبل ذوٌه النه ٌعكس بدوره صورتهم  -

اٌجاد اطر جدٌدة وجذابة للمساهمة فً دمج وتفاعل األطفال والٌافعٌن فً كافة األحٌاء والمجتمعات  -

 .مع بعض وذلك لتؤسٌس مجتمع أفضل 

 .اهرة وضع اإلعالنات بشكل عشوائً على واجهات األبنٌة القضاء على ظ -

دراسة متحضرة التسبب األزدحام فً األماكن العامة عند تخصٌص منحة أو هبة النها مظهر غٌر  -

 .حضاري وٌجب معالجتها عند وجود الضغط 

 .انشاء مراكز ثقافٌة صغٌرة فً كل حً  -

 .وخاصة ألعاب األطفال االهتمام بالحدائق التً تحدث فً األحٌاء الحدٌثة  -

 االهتمام باألسر الفقٌرة بتؤمٌن فرص عمل لألبوٌن واٌجاد مراكز رعاٌة لهم  -

 .التعاون مع المرصد الحضري للمساهمة فً اجراء استبٌانات للواقع األجتماعً فً المدٌنة  -

 

 :الســــــــير   

 ٌجب دراسة وضع األستدامة بؤي مشروع مسبقاً  -

 .رخصة بناء حدٌثة اٌجاد كراج مسبق للسٌارات لتفادي األزمة المرورٌة ٌجب عند اعطاء أي  -

 .تخصٌص ممرات للدراجات الهوائٌة واالهتمام بممرات المشاة واألرصفة  -

 ان تكون هناك وسائل نقل خاصة باألطفال لللمدارس العامة اثناء الدوام الرسمً للمدارس  -

 لسٌارات مخالفات مرورٌة للمشاة عند فتح االشارة لفرض  -

 تنظٌم ادق لحركة المرور ووسائل النقل  -

 تخفٌض مستوى المزروعات فً الجزر واالحواض عند المنعطفات لعدم حجب الرإٌة  -

 توفٌر ممر امن وسرٌع لسٌارات االسعاف والشرطة واالطفاء  -

 بحاجة الى جسور مشاة عند التقاطع اربع مفارق  -

 جلس مدٌنة حلب لتنظٌم السٌر ٌجب اشراك االطفال والٌافعٌن بالتعاون مع م -

 ( صرف صحً  –هاتف  –كهرباء  –مٌاه )تنظٌم بتطبٌق عمل الدواءر المختلفة اثناء الحفرٌات  -

 معالجة حفر الزفت مباشرة لحدوث حفر مستدٌمة مع تخفٌف المطبات وارتفاعها  -

 وضع لوحات طرقٌة بشكل افضل وتؤمٌنه باالحٌاء كافة  -



ة بركوب االطفال داخل السٌارات ومنعهم من ركوب العربة المفتوحة والخلفٌة تطبٌق قوانٌن المرور الخاص -

 .للشاحنة الصغٌرة 

 :النظافة     

 وضع مخالفات صارمة لرمً االوساخ فً االماكن المخالفة ورمً االوساخ من السٌارات  -
 معالجة مناطق المخالفات الجماعٌة  -
 مة الرقابة الصارمة على عمال النظافة وخاصة القما -
 االهتمام بنظافة الحدائق وتوفٌر وسائل الترفٌه لألطفال  -
 الزام كل شخص ٌرمً االوساخ فً الحدائق العامة بفرض غرامة مالٌة فورٌة  -
 تفعٌل الغرامات مالٌة على االشخاص والمجموعات التً التحترم نظافة المدٌنة  -
 اٌجاد لجنة خاصة من االطفال والٌافعٌن بالتعاون مع مجلس المدٌنة للنظافة وخاصة بكل حً  -
 بث روح التعاون واالنطالق من الذات للمحافظة على نظافة البناٌة ومن ثم الحً ومن ثم المنطقة  -
 القضاء على ظاهرة غسل السٌارات فً الشوارع والتسبب فً جرٌان المٌاه فً الشارع -
 لى االحٌاء الشعبٌة والفقٌرة واالهتمام بنظافتها التوجه ا -
 .تفعٌل لجنة الحً بنظافة الحً ومن ثم المنطقة  -

 :األمان   

 اصدار قوانٌن خاصة لالطفال والتؤكٌد على تطبٌقها وتشدٌد العقوبات على من ٌخالفها  -

 اٌجاد لجنة خاصة لمكافحة عمالة االطفال  -

 طفال النها حالة سائدة مكافحة حاالت التسول والتشرد لدى اال -

 اٌجاد االمان فً النوادي الخاصة  -

 مراقبة الحدائق العامة وخاصة حدائق االطفال وابعاد االشخاص المسٌئٌن ومحاسبتهم  -

 تخصٌص خط ساخن لشكاوي االطفال  -

 بان الٌنام اي طفل فً الشارع أو ٌجوع  2025وضع هدف قبل عام  -

 وتعلٌمهم وتؤهٌلهم بشكل صحٌح  اٌجاد مالجىء امنة لالطفال المتشردٌن -

 اٌجاد مالعب خاصة باالطفال بالمنطقة او الحً وارضٌتها اكثر اماناً ومراقبة من قبل مجلس المدٌنة  -

 .التعرف على ظروف الناس ومآسٌهم عن قرب ومحاولة مساعدتهم لٌتمكنوا بدورهم الشعور باالمان  -

 : ذوي األحتياجات الخاصة  

 ن مدٌنة حلب لهم اٌجاد مكتبة صوتٌة ضم -

 اٌجاد قانون سٌر خاص بالمكفوفٌن  -

 اٌجاد اشارة مرورٌة صوتٌة خاصة بالمكفوفٌن  -

 التصمٌم والمداخل والمصاعد مراعاة المسكن لذوي االحتٌاجات الخاصة من ناحٌة  -

 ( -النشرات االعالمٌة   –النشرا ت  –الطبٌة )مراعاة المكفوفٌن من النواحً  -

 اعطاء فرص بالحٌاة لذوي االحتٌاجات الخاصة  -

 

 : التطوع    

 إقامة حمالت بٌئٌة بالتعاون مع الجمعٌات االهلٌة والمجتمع المدنً والمنظمات الشبٌبٌة  -

 اشراك رجال الدٌن بتوعٌة عبر الخطب والواعظ االسبوعٌة  -

 مشاركة االطفال فً النشاطات البٌئٌة  -

 غرس حب المدٌنة فً نفوس االطفال  -

 تؤمٌن حمالت لتعلٌم االطفال بالمحافظة على نظافة البٌئة  -



 سنوٌاً والتلوث السمعً والبصري وخاصة ما تساهم فٌه المدٌنة % 10تخفٌض التلوث البٌئً بنسبة  -

 . تشجٌع العمل التطوعً عند االطفال    -


