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تحديــات جســيمة تواجــه شــعبنا فــي ســورية، يصــارع فيهــا اإلنســان للحصــول علــى الحــد األدنــى مــن متطلبــات البقــاء علــى قيــد الحيــاة، بســبب 
ــة الســورية بشــكل  ــة المجتمعي ــر البني ــّم تدمي ــن أخــرى داخــل حــدوده، بعــد أن ت ــزوح ماليي ــن الســوريين خــارج الوطــن، فضــاًل عــن ن ــر ماليي تهجي

ممنهــج مــن قبــل نظــام األســد وحلفائــه.

مــن خــالل عمــل دؤوب بــدأ منــذ تأســيس المنتــدى الســوري فــي عــام 2011 واســتمر علــى مــدار العــام 2016 ، وكمــا كنــا دائمــًا .. وضعنــا نصــب 
أعيننــا خدمــة شــعبنا وبــذل كل مــا نســتطيع فــي ســبيل إســناده ومؤازرتــه فــي قطاعــات التنميــة المجتمعيــة، التأهيــل المهنــي، التدريــب واإلبــداع  

واإلغاثــة، وذلــك فــي ظــل نقــص المــوارد فــي ســورية وتطــاول أمــد األزمــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية وخاصــة اإلنســانية.

فــي العــام 2017، ســنبذل قصــارى جهدنــا لتوســيع نطــاق العمــل المشــترك مــع الكــوادر الســورية لبنــاء ســورية المســتقبل، ســورية العدالــة .. 
الكرامــة والحريــة. يتمتــع فيهــا المواطــن الســوري أيــًا كان انتمــاؤه ودينــه وعرقــه، بــكل الحقــوق والواجبــات المتســاوية. ولتحقيــق هــذا الهــدف الــذي 

لــن نحيــد عنــه، ســنعمل بجــد، متســّلحين باإليمــان بأهدافنــا وُمســتمدين القــوة والصبــر مــن تضحيــات شــعبنا وعزيمتــه الراســخة.

مصطفى صّباغ
رئيس مجلس اإلدارة
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تتمحــور أهدافنــا فــي المنتــدى الســوري ومؤسســاته حــول بنــاء قــدرات الفــرد ..ومنظمــات المجتمــع المدنــي ..والمجالــس المحليــة فــي ســورية، 
عبــر تقديــم نمــوذج مؤسســاتي ُمســتدام. وذلــك مــن خــالل مؤسســاتنا المتخصصــة، التــي تعمــل علــى اإلســهام فــي تحقيــق التنمية المنشــودة 

لمجتمعنــا علــى المدييــن المتوســط والبعيــد، بعــد مــا نــال ســورية مــن التدميــر الــذي يحتــاج لمعالجتــه ســنوات مــن العمــل الجــاد والــدؤوب.

مــن خــالل فريــق مؤلــف مــن 964 عضــوًا  و15 مكتبــًا موزعــًا فــي ســورية وخارجهــا، تــم فــي العــام 2016 تحقيــق معظــم األهــداف التــي ســعى 
المنتــدى الســوري ومؤسســاته للوصــول إليهــا. حيــث اســتطعنا بفضــل اللــه أن نقــدم خدمــات إلــى مــا يزيــد عــن 3 مليــون مــن الســوريين داخــل 
ــة  ــاٍل مــن المهني ــى مســتوى ع ــة عل ــة ودولي ــزة مــع منظمــات وجهــات عربي ــدة الممي ــد مــن الشــراكات الجدي ــاء العدي ــم بن وخــارج ســورية. وت
واالنتشــار، ممــا ســاعد علــى توســيع مجــال عملنــا ورفــع جــودة خدماتــه مــن جهــة، وزيــادة المســؤولية الملقــاة علــى عاتقنــا فــي تقديــم المزيــد 

مــن الدعــم والخدمــات النوعيــة ألهلنــا مــن جهــة أخــرى.

ــر دروب  ــره نبراســًا يني ــه المشــروعة، ونســتمد مــن شــجاعته وصب مســتمرون فــي العطــاء والعمــل وخدمــة شــعبنا والســعي لتحقيــق تطلعات
العمــل فــي ســبيل تحقيــق هــذه األهــداف.

غّسان هيتو
الرئيس التنفيذي
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منّظمة غير ربحّية مسّجلة في تركيا، وله شــراكات مع ممثلين عنه في كـّل من النمسـا والواليات المتحدة األمريكية، بدأ عمله في 2011.
يضم المنتدى السوري 6 مؤسسات ُمتخّصصة، إضافة لفريق عمل مكّون من 964 عضوًا مع نهاية 2016.

يعمل المنتدى السوري من خالل 15 مكتبًا مـوّزعًا بيـن سورية، تركيا، النمسا، الواليات المتحدة األمريكية وقطر باإلضافة إلى مكتب قيد 
اإلنشاء في األردن.

السعي إلى خدمة القضيــة السوريـة في مجاالت الحياة كــافة، وتمكين أهلها من تجاوز التحّديات، تمهيـدًا لبنــاء مجتمع العــدل والكــرامــة القائم 
على القدرات الذاتية.

د االجتمـــاعيـة والثقــــافيـة واالقتصـــاديـة والسياسّية ُوفــق رؤيــة معــاصرة، ُمّتســقة  ـُ تمكين المجتمـع السـوري لبنـاء مسـتقبـلـه، علــى الُصعـــ
مع ثقـافة سـورية وخلفيتها الحضاريــة.

لمحة عن المنتدى السوري

الرؤية

المهمة
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مكاتب وفرق عمل المنتدى السوري
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تمكين وتنمية المجتمع المدني، ومواصلة االستثمار بمشروع اإلدارة المحلّية.

بناء القدرات وتـوســـيع اآلفــــاق نحـــو مجتمـــع الفــــاعلّية والتمـــّكن واالقتــــدار.
تعزيز االكتفاء الذاتي من خالل دعم المشاريع التنموّية.

ياق اإلقليمي. طرح الحلول والسياسات في مسائل لها عالقة حيوّية بالواقع السوري والسِّ
تعزيز الثقافة السياسّية القــادرة على بنــاء المؤسســات الـديمقــراطية في البلد. 

العمــل المؤسســي الفّعــال بمــا ُيحّفــز اإلبـــداع وُيشّجــع على اإلنتــاج، وااللتــزام بالمعايير المهنّية.
االعتمــاد بالـــدرجة األولــى على التمـــويل الســـوري واستقـــدام الّدعم من المـــؤســسات الـــدولّيــــة.
طـــاقم عمــل ُمتعــّدد في تشكيله ُيشــبه النســيج الســوري، وَيحَتفــي بالتنــّوع بين الذكـــور واإلناث.
أعضــاء فريق العمــل من ذوي الكفــاءات العــالية العلمية والمهنّية، وغالبيُتهم من الداخل السوري.

ـرص إكمال مشوارهم العــلمي.      االستثمــار في تنميــة أعضــاء فــريــق العمــل، مــن خــالل إتــاحــة فـُ
التــواصل الفّعــال مــع المــؤسســات التــركــّية مــن أجــل تقــديــم حلــول إبداعّية لتحّديات السـوريين.

االستثمار بمشروع اإلدارة المحلّية في سورية.

ما ُيمّيزنا

األهداف
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مكاتب وفرق عمل المنتدى السوري
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مكاتب وفرق عمل المنتدى السوري
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األقسام الخدمية للمنتدى السوري
يدعـم المنتـدى السوري مؤسساته المتخصصة عبـر أقسـام تـؤمـن الدعم اإلداري والفنـي واللـوجستي، عبر تزويدها بالخدمـات واالستشارات 

وذلك من خالل األقسام التالية:

منذ تأسيسه، يتعاقد المنتدى السوري مع مؤسسة KPMG الدولية المتخصصة بالمراجعة وتدقيق الحسابات
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كلمة فريق إحسان
التزال االستجابة اإلنسانية داخل سورية، واحدة من أكثر التحديات تعقيدًا، والتي تواجهها منظمات المجتمع المدني السورية خاصًة ومنظمات 
على  ومبنية  عاجلة  خدمات  لتقديم  وجهودًا مشتركة  التزامًا  تتطلب  السورية  الحالة  في  المتسارعة  والمتغيرات  عام.  بشكل  الدولي  المجتمع 

االحتياجات الطارئة لألشخاص األكثر حاجة في سورية.

شهد 2016 نموًا مميزًا في الخدمات المقّدمة من مؤسسة إحسان، مما تطلب زيادة عدد فريق العمل في المؤسسة لما يزيد عن 750 فردًا 
من كال الجنسين في سورية، وذلك ضمن المشاريع التي غطت كاًل من محافظة حلب وإدلب وحماة والالذقية ودرعا، باإلضافة إلى العديد من 

المناطق المحاصرة والمواقع صعبة الوصول في ريف دمشق وحمص.

كما وّسعت إحسان دائرة شركائها من وكاالت األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية وتّوجت نهاية 2016 بشراكة ممّيزة مع مؤسسة 
الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية. كما تمكنت إحسان في 2016 من الوصول إلى أكثر من 3 مليون مستفيد في سورية من خالل 
مشاريعها المتخصصة والتي شملت برامج حماية المرأة والطفل، المياه واإلصحاح والنظافة، األمن الغذائي، البرامج الزراعية، التعليم وغيرها.

والمجتمع،  الفرد  تمكين  من شأنها  التي  التنموية  إلغناء مشاريعنا  برامجنا  زيادة  إلى   2017 في  ونتطلع  واألمل،  القوة  يملك  مازال شعبنا 
والوصول في خدماتنا ألعلى مستويات الجودة وفق المعايير الدولية، لتخفيف معاناة أهلنا في سورية.

براء الصمودي
المدير التنفيذي
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مؤسسـة تنمــوية إغاثّية غيــر ربحّيــة، تأسست في يوليو / تموز 2013، لــتقوم بإعـداد وتنفيـذ ودعم المشاريع التنموية والخدمية األساسية 
لحياة السوريين ضمن مساري اإلغاثة والتنميـة في المنتدى السوري.

نؤمن بأّن الطريق األمثــل لتأمين الحاجات الُملّحــة للســـوريين يمر عبر إنجاز التنمية االقتصـادية واالجتمـاعية وتقديم الدعم الفّعال للمجتمع 
المدني وبناء قدرات المجالس المحلية.

تهدف مؤسسـة إحسان إلـى تمكين السوريين مــن استئناف حيــاتهم الطبيعية اعتمـــادًا على مؤهالتهم وقدراتهم الذاتية.

الســعي لتطويــر حيــاة الســوريين عــن طريــق اإلغاثــة ومبــادرات التنميــة وإعــادة تفعيــل دور المجتمــع المدنــي السوري.

العمــل علــى تأميــن أكثــر االحتياجــات إلحاحـًا للســوريين مــن خــالل التركيــز علــى رفــع المعانــاة وتقويــة االقتصــاد وتطويــر المجتمــع، كمــا 
تســعى لدعــم المجتمــع المدنــي الفّعال وبنــاء قــدرات المجالــس المحليــة في سورية.

الرؤية

المهمة

لمحة عن إحسان
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الهيكل التنظيمي
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آلية العمل في إحسان

تقوم إدارة البرامج بتحديد االحتياجات بدءًا من الُمسببات الرئيسية، ثم القيام بصياغة البرنامج بطريقة تسمح بمعالجة هذه المسببات. في هذه 
المرحلة من المشروع تتم استشارة مسؤولي المجتمع المحلي والمجالس المحلية من أجل الوصول إلى أفضل تصميم ممكن لهذه البرامج.

يتم تنفيذ البرامج والمشاريع من خالل مكاتب إحسان في سورية، وتحرص المؤسسة منذ تأسيسها على بذل قصارى جهودها في سبيل بناء 
العمل على  المؤسسة في  تماس مباشر مع المستفيدين. وستستمر  العاملة منها على األرض والتي تكون على  ال سيما  قدرات كوادرها، 

التطوير المستمر والتغذية الرجعية من المستفيدين والداعمين ملتزمين بأعلى المعايير اإلنسانية الدولية.

يبدأ العمل بناًء على تقييم احتياجات المنطقة التي سينّفذ فيها المشروع، حيث يقود قسم المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم في إحسان 
الثانوية  البيانات  مع  ومقاطعتها  المجموعات  المرّكزة ضمن  النقاش  وجلسات  األفراد  مقابالت  خالل  من  المجتمع  احتياجات  تحديد  عملية 

والتقارير الرسمية التي تغطي المنطقة المستهدفة. 

الصياغة الُمحكمة للمشاريع

جودة التنفيذ

تقييم االحتياجات
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تعمل إحسان في تنفيذ البرامج والمشاريع على مشاركة ودعم المجـالس المحلية ومنظمــات المجتمع المــدني في سورية، باإلضافة إلى عقــدها 
العديد مـن الدورات التدريبية واللقاءات التشاورية التي تدعم تنفيذ هذه البرامج على الوجه األمثل.

القسم  الرئيسية لهذا  المهمة  البرامج. وتعتبر  تامًا عن قسم  مستقل استقالاًل  المؤسسة، وهو  الرئيسة في  القسم من األقسام  يعتبر هذا 
مراقبة مخرجات المشاريع وقياس مدى التأثير الذي حققته من خالل التقييمات األولية والنهائية لتنفيذ البرامج. كما يضمن القسم وصول آراء 
وردود أفعال وشكاوى المستفيدين من المشاريع، حيث يتم التأكد من أن احتياجاتهم قد تم تلبيتها. كما يمّكن هذا القسم كوادر المؤسسة من 

االستفادة من الدروس والتجارب في المشاريع السابقة وتطبيقها في المشاريع المستقبلية.

المراقبة والتقييم والُمساءلة والتعّلم

الدعم المؤسساتي

تعمل إحسان في تنفيذ المشاريع بحسب القطاعات والتصنيفات الفرعية المعتمدة من قبل األمم المتحدة على الشكل التالي:
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توّزع مكاتب إحسان
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منجزات إحسان 2016
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إجمالي الدعم المقّدم
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األمن الغذائي
2,290,780عدد المستفيدينوُسبل العيش

رّكز برنامج األمن الغذائي وسبل العيش التابع لمؤسسة إحسان على مسارين رئيسيين هما اإلغاثة، والتنمية في المراحل المبكرة. وقد تم تنفيذ 
المشاريع لهذا العام بشكل خاص في: حلب، إدلب، درعا، وريفي حمص ودمشق.

شهدت سورية في 2016 تزايدًا كبيرًا في عمليات العنف التي أجبرت مئات اآلالف من الناس على ترك منازلهم. وفي كل مرة، كان فريق إحسان 
حاضرًا من أجل تحديد االحتياجات العاجلة التي تتبعها االستجابة الطارئة. وذلك من خالل توزيع السالل الغذائية، ودعم األفران إلنتاج الخبز. 
إضافًة إلى ذلك، يتضمن البرنامج اإلغاثي المنتظم في إحسان توزيع السالل الغذائية بشكل شهري إلى أكثر العائالت احتياجًا في إدلب وحلب، 

.WFPوبـــرنامــج األغـذية العالمي GOAL بالتعــاون مـع منظمــات شــريكة مثـــل

ُيعد برنامج ُسُبل العيش أحد المكونات الرئيسة لبرامج إحسان، والذي يساهم في تحقيق االكتفاء الذاتي للمجتمعات المحلية في سورية. وقد 
عملت إحسان في 2016 على توسيع نطاق البرامج الزراعية، ونجحت بتوفير المدخالت الرئيسية مثل: البذور واألسمدة والوقود، باإلضافة إلى 
المواد الخام. كما قدمت للمستفيدين دورات تدريبية على »الممارسات الزراعية الجيدة GAPs« لتعزيز أثر المساعدات المقّدمة، وهذا يشمل 
إدخال تقنيات زراعية جديدة مثل »الزراعة البينية«، وحصاد المياه لمواجهة مشكلة الجفاف التي تعرضت لها سورية. كما نّفذت المؤسسة للمرة 
األولى برنامج »النقد مقابل العمل«، حيث تم اختيار اأُلسر األكثر احتياجًا لدعمها بمصدر الدخل لتأمين احتياجاتها األساسية الغذائية وغير الغذائية، 

ومــن خــــالل هــــذا البــرنامــج قــــامت تلك اأُلســــر بتــأهيل الممتلكـــات العــــامة.

اإلغاثة

التنمية في المراحل المبكرة



25



26

 اإليواء والمواد
82,539عدد المستفيدينغيـــــر الغــذائية

رّكز برنامج اإليواء والمواد غير الغذائية في 2016 بشكل رئيس على تقديم المساعدة الُمنقذة لحياة اأُلسر الفاّرة من العنف، باإلضافة إلى تقديم 
المساعدة والدعم لمواجهة فصل الشتاء في كّل من محافظتي إدلب وحلب.

وبهدف االستجابة وتلبية االحتياجات الطارئة، قامت إحسان بتوفير مواد غير غذائية مثل البطانيات والمصابيح الشمسية وفرشات النوم لألسر 
األكثر حاجة، وكان آخرها االستجابة لنزوح األهالي من مدينة حلب، حيث تم تقديم المساعدة لأُلسر التي نزحت من هناك وتأمين إقامتها في 
ومستعدة الستقبال األطفال   إيواء مؤقتة،  التي تصلح لتكون نقطة  مخيمات ومراكز إيواء جماعية من مدارس ومشافي وغيرها من األبنية 

والنساء والرجال الذين ال يملكون أّي جهة للذهاب إليها.

كما وّزعت المؤسسة مساعدات فصل الشتاء بما فيها المالبس من خالل قسائم شرائية، مما يسمح للمستفيد باختيار احتياجاته وفق أولوية 
وخصوصية أسرته.



27



28

المياه
واإلصحاح والنظافة

عدد المستفيدين

مشاريع صرف صحي

محطة مياه

475,000

4

12

يركز هذا البرنامج بشكل رئيس على إيصال خدمات المياه المعّقمة والصالحة للشرب عبر شبكة المياه إلى المستفيدين بشكل مباشر ودون 
الحاجة إلى نقلها عبر الصهاريج، مما يوّفر في الوقت وتكاليف النقل. وشهدت خدمات إحسان في 2016 زيادة كبيرة في حجم برنامج المياه 
واإلصحاح والنظافة في مختلف أنحاء سورية وخاصة في الشمال. وكان التركيز بشكل رئيس على مشاريع إعادة تأهيل محطات وشبكات المياه 

وشــبكات الصــرف الصــحي. حيــث نّفـــذت المؤسســة مشــــاريع عـــــّدة في محــافظات حلب، إدلب وحمـاة.

وقامت إحسان بإعادة تأهيل كاملة لمحطات المياه المتضّررة. حيث شملت إعادة التأهيل تقديم وتركيب مجموعات توليد كهربائية ومجموعات 
ضخ غاطسة ومجموعات ضخ أفقية، وإعادة تأهيل غرف الضخ وتأهيل خزانات المياه وتقديم وتركيب خزانات الوقود ودعم الكلف التشغيلية 

للمحطات )وقود، كلور تعقيم، أجور عمال وموظفي المحطة، صيانات دورية( لمدة تتراوح من ثالثة إلى خمسة أشهر. 
كما تم إقامة دورات تدريبية لموظفي المحطات على مراقبة أداء التجهيزات لضمان تشغيل المحطات بالشكل األمثل. وإقامة ورشات عمل عّدة 
بالتعاون مع مؤسسة البوصلة للتدريب واإلبداع، بهدف تأسيس نظام جباية فّعال يضمن استمرارية عمل المشروع بعد استالمه من إحسان، 

وبما يتناسب مع كمية المياه المستهلكة. باإلضافة إلى توزيع 2,891 سلة نظافة للنازحين من مدينة حلب.
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139,913عدد المستفيدينالحماية

رّكز هذا البرنامج خالل 2016 على تقديم خدمات في قطاع حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي في حلب، وحمص، وريف دمشق.

توسعت إحسان في االنتشار ونوعية برامج حماية الطفل في سورية، من خالل إنشاء مراكز جديدة في حمص وريفها، وريف دمشق. باإلضافة 
إلى المركز الموجود سابقًا في حلب وريفها. ويعمل في كل مركز عدد من األخصائيين النفسيين المؤهلين الذين يقدمون أنشطة الدعم النفسي 
االجتماعي الترفيهي والُمجدول، وخدمات إدارة الحالة لألطفال األكثر ضعفًا. وتحاول الفرق الجوالة إيصال خدماتها إلى األطفال في كافة أنحاء 

المناطق. تــركت هــذه المــراكز تأثيرات إيجــابية عميقة على حيــاة اأُلســر واألطفــال الــذيـن عملت إحسان على رعايتهم.

قّدمت إحسان في 2016 خدمات متعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي عبر المراكز اآلمنة في حلب، وحمص وريفها، وريف دمشق. 
يعمل في هذه المراكز فريق مؤهل يسعى إلى توفير بيئة مناسبة للنساء والفتيات، للحصول على خدمات الدعم النفسي والتدريب المهني، 
باإلضافة إلى مساحة آمنة للعمل االجتماعي. وتقديم خدمات »إدارة الحالة« للنساء اللواتي يعانين من ظروف اجتماعية صعبة، وذلك لضمان 
حصولهن على الدعم المناسب. وكنتيجة لوجود هذه المساحات أصبحت الُمنتسبات لهذا البرنامج قادرات على استثمار قدراتهن في حياتهن 

الخاصة ورفاههن النفسي، وعلى الحصول على فرص عمل في أماكن مختلفة مثل العيادات والمشافي والمنظمات.

حماية الطفل

العنف القائم على النوع االجتماعي
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عدد المستفيدينالتعليم

عدد المدارس

73,668

11

نّفذت إحسان في 2016  العديد من المشاريع التعليمية في محافظة حلب، ركّزت من خاللها على زيادة خدمات وجودة التعليم. حيث عملت على 
رفع مستوى األنشطة، وزّودت المدارس بالمواد التعليمية وقّدمت الدعم التقني الالزم للمدّرسين والكادر اإلداري على حٍد سواء. 

وقد تضمنت خدمات إحسان:

تزويد المدرسين والطالب بحقائب تعليمية.
تأمين رواتب للمعلمين.

إعـــادة تــــأهيـــل المـــدارس بشــــكل كـــامـــل. 
تأمين االحتياجات الشتوية للمدارس من مدافئ ووقود.

تأسيس مراكز تدريبية صغيرة تنّمي مهارات الشباب، وتمكّنهم من االنتقال إلى سوق العمل بسهولة. 
دورات تدريبية للمعلمين والطالب مثل: التعليم في حاالت الطوارئ EiE، التوعية من مخّلفات الحروب، ورفع مستوى األمن والسالمة في 

المدارس بمــا يتــوافـق مـع المعايير الدولية. 
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الشراكات
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منجزات إحسان منذ التأسيس وحتى نهاية 2016
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التقرير المالي
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كلمة فريق رزق
التي تؤدي إلى تحسين ظروف  ُيعد تشغيل الكوادر السورية المؤهلة وتدريب غير المؤهلة منها أحد أهم العوامل االستراتيجية والُمستدامة 
الحياة بالنسبة للسوريين، مما يساهم بشكل كبير في تحسين حالتهم النفسية واالجتماعية، ويساعد الحكومات في دول اللجوء على استيعاب 
التجمعات السورية، وتمكينهم من تحقيق االكتفاء الذاتي، واألهم من هذا وذاك أنه يساعد على الحد من انتشار البطالة وفكر الُغلو والتطّرف.

في ظل هذه الظروف، تابعت مؤسسة رزق في 2016 جهودها في تغطية جزء من مهمة تشغيل السوريين في تركيا، من خالل رسم استراتيجيتها 
وتصميم خدماتها بشكل مّتسق مع الظروف الراهنة، وقد نجحت برفد فريقها بالعديد من الخبرات والكفاءات العلمية والمهنية وتطوير خدماتها 
بحيث وصلت ألكبر عدد من السوريين المقيمين في تركيا، وذلك من خالل تنفيذها لخطة التوسع بافتتاح فرعين جديدين لها في كل من واليتي 
اسطنبول وغازي عنتاب، إضافة إلى فرعها الرئيس في والية أورفا. وقد حققت رزق بفضل الله نجاحات كبيرة في تشغيل 2,385 من السوريين 

في مختـلف التخصصـات العلمية واإلداريـة والمهنيـة، باإلضــافة إلى تدريب وتـأهيـــــل 748 منهـم. 

وفي 2017، تطمح رزق لزيادة عدد ونوعية شراكاتها مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والشركات الرائدة، إيمانًا منها بالدور الكبير 
الذي تقوم به هذه الجهات في خدمة التجمعات السورية المقيمة في المحافظات التركية المختلفة. 

أنس الشهاب
المدير التنفيذي
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لمحة عن رزق

تقود رزق مسار التنمية المهنية في المنتدى السوري منذ يونيو / حزيران 2014.
تعمل على تأهيل الكوادر السورية الُمعّطلة وتشغيلها، واستثمار الكفاءات العلمية والمهنية من السوريين.

ُتولي اهتمامًا خاصًا بتحقيق اندماج السوريين في بيئة العمل في المجتمعات الُمضيفة مـع ربطهم الـدائم بثقافتهم األم.

تسعى إلـى الحد من هجرة األدمغة السورية وذلك من خالل المساهمة بإبقاء الكفاءات السورية أقرب جغرافيًا إلى سورية.

الوساطة  منّصة  وخلق  مهاراتها  تطوير  خالل  من  تركيا،  في  الموجودة  السورية  الكوادر  تشغيل  طريق  عن  السوريين،  حياة  ظروف  تحسين 
المناسبة للتشبيك بينها وبين الُمشّغلين.

تمكين السوريين من تحقيق االكتفاء الذاتي في كسب رزقهم، وعدم اعتمادهم على المساعدات، والمشاركة في تأهيلهم لبناء سورية المستقبل.

الرؤية

المهمة



43

ما ُيمّيزنا

كيف نعمل

أول مؤسسـة سوريـة تهتم بتأهيل وإيجـاد فرص عمل للسوريين.

تعمل رزق في برامج التأهيل المهني بناًء على نتائج المسوحات باإلضافة إلى نتائج التقييم المستمر للكوادر والمشّغلين في سوق العمل.

بينهم. االقتصادية  الشراكــة  وتدعــم  الجوار،  دول  في  األعمال  ومجتمع  السوري  األعمـال  مجتمع  بين  مشتركة  مشاريع  تنسيق  على  تعمل 

الّريادة

التأهيل

التشبيك
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منجزات رزق 2016
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إحصائيات التوظيف
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إحصائيات التوظيف
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افتتاح فروع جديدة
قامت رزق في 2016 بافتتاح فرعين جديدين لها في تركيا لتصبح مكاتبها موّزعة كاآلتي:
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مشاريع التأهيل والتدريب
قامت رزق بعقد عدة دورات تأهيلية وتدريبية لالجئين السوريين بالشراكة مع العديد من المنظمات الدولية. 
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ورشات العمل
شاركت رزق في العديد من ورشات العمل مع المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية التركية بهدف تطوير أساليب وآليات التوظيف المّتبعة 

لخدمة الالجئين السوريين، وكيفية إعداد اإلحصائيات الخاصة بهم وأهم المشاكل التي تواجههم:

.İMPR المشــاركة في »منتدى حيـاة العـامل السـوري« الُمنعقد مـن قبل منظـمة

معـرض MÜSİAD  الــدولـي الُمقــام على أرض المعـارض في مـدينة اســطنبول.
معـرض TÜMSIAD للمنتجـــات الـــزراعية والحيوانيـــة الُمقـــام في واليـة أورفــــــا.

المعارض
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منجزات رزق منذ التأسيس وحتى نهاية 2016
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الشراكات واالتفاقيات

الشركاء االستراتيجيون
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كلمة فريق البوصلة
تعتبر مشكلة نقص الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة أحد أهم التحديات التي تواجه السوريين في ظل الظروف الراهنة التي يعيشونها اليوم.

النزيف  أو مفقود، ومازال  بين شهيد ومهاجر  التخصصات  السوريين من مختلف  الماضية عشرات اآلالف من  األعوام  خسرت سورية خالل 
الجهود لسد هذه  بذل كل  الُمستدامة  البشرية  التنمية  الُمهتمة بعملية  السورية  المدني  المجتمع  يحّتم على منظمات  الذي  األمر  مستمرًا.. 
الفجوة من خالل العمل على بناء قدرات وتهيئة كوادر بشرية جديدة، تشكل أساسًا متينًا لعملية بناء سورية الجديدة ومؤسساتها من المجالس 

المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

حرصت البوصلة في 2016 على الوصول إلى أكبر شريحة من الراغبين في الحصول على التدريب وبشكل يشجع على المشاركة المجتمعية من 
خالل برامجها في إدارة المشاريع التنموية، وبناء قدرات المجالس المحلية، باإلضافة إلى برامج تطوير المدرسين وغيرها. بلغ عدد المتدربين 
3,071، وبلغ عدد التدريبات النوعية مع المنظمات الدولية 10. بواقع 1,505 ساعة تدريبية. قد ال نكون أكثر من يقّدم برامج تدريبية ولكننا 

حريصون أن نكون أفضل من يقدمها.

تسعى البوصلة في 2017 إلى تقديم برامج تدريبية طويلة األمد مع العديد من المؤسسات الُمختصة، وسيتم العمل على رفع سوية تقييم 
البرامج التدريبية على عدة مستويات.

رامز عبد الله لدينا إيمان راسخ أّن بناء األوطان يتم ببناء األفراد وأّن كل شيء بالتدريب ممكن.
المدير التنفيذي
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لمحة عن البوصلة

مؤسسة سورية غير ربحّية تختص بمجال التدريب وبناء القدرات ألفراد ومؤسسات المجتمع السوري والمجالس المحلية، ومقّرها غازي عنتاب.

تقدم برامج تدريبية وحلواًل لمؤسسات المجتمع المدني السوري، من خالل االستشارات التدريبية وبرامج بناء القدرات إلعداد كوادر متمّيزة.
تساهم في دعم جهود عمل المؤسسات في بناء المجتمع السوري.

أهدافهم،  تحقيــق  فــي  تسـاعدهم  التي  النوعيـة  التدريبية  والبرامج  الخبــرات  بأفضــل  تزويدهــم  خــالل  مــن  قدراتهم  وبناء  السوريين  تدريب 
وتمكينهم وتنمية أدوارهم بما يسـاهم في رفـع الســوية التنافسية للفرد السـوري.

توفير برامج تدريبية متكاملة ومستمرة، تناسب السوريين ومّتسقة مع ثقافتهــــم. تهدف لتمكينهم ضمن المجتمعــات التــي يتواجدون فيهــا. 
تعمل بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والمجالس المحلية بهدف تمكيـن السـوريين لبناء سورية المستقبل.

الرؤية

المهمة
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ما ُيمّيزنا

منح أدوات مسـاعدة مع كل تـدريب »مراجع - مــادة علمية - وسائــــل إيضــاح - فيديوهــات« الكتساب المزيد من المعارف والخبرات، بهدف 
دعـم عملية نقـل المتدّرب للتدريب الذي تلقاه لمحيطه.

األدوات التدريبية

تدريبــات متكاملــة مــع منتجــات مؤسســات المنتــدى السوري اأُلخــرى »تدريبات مهنية لمتقدمي مكتب رزق - تدريبات تنميـة وإدارة متنــاسقة 
مــع الخدمــات التي تقدمها مؤسسة إحسان«.

التكامل

والمتدّربين«. التدريبية  للبرامج  تقييم   - المتدربين  - معايير النتقاء  التدريبية  االحتياجات  »دراسة  التدريب  نطـاق  العمل في  معايير  رفع سوية 

معايير العمل

تقديم تدريبات فّعالة متناسبة مع مشاكل المشاريع التي تقوم بها الشريحة المستهدفة.

الفاعلية
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مسارات عمل البوصلة

أين نعمل
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حزم البرامج التدريبية للبوصلة حسب الفئات الُمستهدفة
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منجزات البوصلة 2016

برامج التوعية
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برامج 2016
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برامج 2016
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برامج متمّيزة قّدمتها البوصلة

برنامج تدريبي مهم لبناء قدرات أفراد المنظمات العاملة في المجال التنموي.

PMD إدارة المشاريع التنموّية

برنامج تدريبي تفاعلي وعملي ساهم في تطوير مهام التخطيط لـ 50 فرد من العاملين في الشأن السوري.
التخطيط التشغيلي

برنامج نوعي تم تنفيذه في والية أورفا بالشراكة مع مؤسسة رزق لمساعدة السوريين على تعزيز فرصهم في المؤسسات والشركات التركية. 

التعّرف على سوق العمل التركي

تــم تنفيــذ هــذا التدريب عــدة مــرات داخــل ســـورية بهــدف تدريب الفــرق العــاملة في المحــطات المـــائية.

WASH إدارة منشآت المياه

التفاعلية. )غابة( بطريقة األنشطة  أماكن مفتوحة  التدريب في  تنفيذ  التدريبات ألول مرة في غازي عنتاب من خالل  النوع من  تنفيذ هذا  تم 

بناء فرق العمل – خارجي
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منجزات البوصلة منذ التأسيس وحتى نهاية 2016
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الشراكات
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كلمة فريق فنار
منذ تأسيسها في 2014، عملت فنار على خدمة السوريين في تركيا ومساعدتهم على تخّطي تحدّيات التهجير والتأقلم، ودعمهم لتشكيل مجتمع 

حضــاري فــاعل في التعــريف بحضـــارته ومتفـــاعــل مع المجتمـــع التركي.

عامان ونصف تقريبًا ورغم كل العقبات، سّخرت فنار جهودها إلطالق المشاريع في المجاالت الرياضية، الثقافية، الخدمية والتطوعية، كما 
السورية  المدارس  ودوري  اسطنبول،  في  الطفل  مهرجان  أبرزها  واألتراك.  السوريين  بين  المشتركة  األنشطة  العديد من  تنظيم  شاركت في 
السنوي الثاني لكرة القدم بمشاركة 23 مدرسة و460 العب، برعاية بلدية بيرم باشا. باإلضافة إلى مخيم تدريبي لكرة السلة بالمشاركة بين 
أكاديمية نجوم الغد واالتحاد التركي لكرة السلة، برعاية برنامج START التابع لوزارة الخارجية األمريكية. كما قامت المؤسسة بإطالق حملة 
لمسة دفا 3 للعام الثالث على التوالي، والتي استجابت هذا العام بشكل طارئ للنزوح الذي عانى منه أهلنا في حلب في كانون األول 2016، من 
خالل جمع ما يزيد عن 180 طن من المالبس ومستلزمات التدفئة بمشاركة 56 مؤسسة حكومية ومدنية، تركية وسورية، باإلضافة إلى الكثير 

من الجهات األهلية في دولة قطر، وإسبانيا والواليات المتحدة األمريكية.

افتتاح مكتب جديد في غازي عنتاب كان واحدًا من أبرز البرامج التي اختتمت بها فنار عام 2016، فيما يحدونا األمل في 2017 إلطالق العديد من 
المشاريع الخدمية واالجتماعية، وتوسيع رعايتنا لألنشطة الرياضية بشكل خاص للجالية السورية في تركيا.

عّمار ياسين
المدير التنفيذي
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لمحة عن فنار
المؤسسات  التواصل مع  للسوريين وتحسين  التأقلم  التهجير، وتحقيــق  تحديات  بمعالجة  لتقوم   2014 فنــار عملها في منتصف  بـدأت 

الحكـــوميــة وغيـــر الحكـــومية في دول اللجـــوء.
تسعى إلى تقديم خدمات غير مباشرة لالجئين السوريين في دول المهجر.

تقوم بعقد الورشات التدريبية والمحاضرات المتنوعة واألنشطة والفّعاليات الدورية بما يحقق دعم واستقرار وتمكين الالجئين السوريين 
وتعزيز التقارب بينهم وبين المجتمع الُمضيف.

تميزت فنار منذ بداية عملها في المجال الرياضي، وتستمر في التركيز على تنمية الشباب واليافعين السوريين وتحفيزهم من خالل الرياضة.

معالجة مشاكل الجاليــة السورية وخدمــة الالجئيـن السوريين، وذلـك مـن خـالل التأقلم مع المجتمع المضيف واحتـرام خصوصياتــه وتعلم 
لغته، وحسن التواصل مع مؤسســاته.

بــزوغ مجتمع مطمئـن يمّثل نبراسًا مضيئـًا لثقافته المتميــزة حضاريًا، ُمتآلف مــع المجتمع الُمضيف ومتكامل معــه لخدمــة القضيــة السورية.

الرؤية

المهمة
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مسارات عمل فنار

المسار الثقافي

مسار النشاطات والتطّوع

يهدف إلى تحقيق التواصل الفّعـال وتنمية الوعي الثقافي وبناء الجســور الثقافيـة مـع مجتمعات اللجوء )المجتمع التركي( عبـر ورشات عمـل 
مشـتركة، وتنفيذ محاضـرات ثقافية تهدف إلى محاربة الُغلو والتطّرف باإلضافة إلى ندوات حوارية وورشات عمل مجتمعية.

ـز هــذا المســار علــى تقديــم أعمــال خدميــة تطوعيــة عبــر فريــق مختــص مــن المتطوعيــن لتلبيــة أكبــر قــدر ممكــن مــن احتياجــات الجاليــة  يركـّ
الســـورية وخــاصــة شــــريحة األطفال:
نشاطات الدعم النفسي لألطفال.

تنفيذ التجارب العلمية في المدارس السورية. 
المسرح والغناء والنشاطات الترفيهية العامة. 



79



80

منجزات المسار الخدمي 2016
كفالة دراسية لـ 100 طفل من األيتام، تغطي التكاليف الدراسية والحقائب المدرسية.

حملة توزيع التمور للصائمين بالتعاون مع مؤسسة نور للتمور، تم توزيع 32 طن على ما يزيد عن 12,000 أسرة سورية.
حملة توزيـع مالبس الشـتاء على األيتام ضمن مدينة اسـطنبول حيث بلغ عدد المسـتفيدين 300 طفل.

تنظيم مهرجان الطفل برعاية بلدية بيرم باشا والمنتدى السوري، وبالشراكة مع مجلس التربويين السوريين وفريق أمان التطوعي، وعدد من 
المدارس التركية والسورية في مدينة اسطنبول.

حملة إفطار الصائمين خالل شهر رمضان لأليتام في مدينة اسطنبول حيث بلغ عدد المستفيدين 590.
   .AMOUD حملة إفطار الصائمين خالل شهر رمضان ألكثر من 5,000 مســتفيد بدعــم مــن مؤســســة

برنامـج العيـد لتوزيــع الطعــام والهدايا باإلضـافة إلى األنشطة الترفيهية ألكثـر من 70 عائلة من األيتام.
تحديث دليــل الالجئين الســوريين الذي يغّطــي احتيــاجــاتهم من المعلومــــات التي تهّمهــم في تــركيـــــا.

إقامة ندوات عامة تعريفية بأهم القوانين والمعلومات المتعّلقة بالسوريين.

حملة لمسة دفا 3 
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منجزات المسار الرياضي 2016

تسـتقطب فنار المواهب الرياضية السورية لدعم الناشـئة، من خالل تزويدهم بالمهارات واألدوات الرياضية الالزمة، وتطوير قدراتهم البدنية 
والعلميـة واألخالقيـة.

أسست فنــار فريــق أكاديميــة نجــوم الغـد فــي يونيو/حزيــران 2014 كأول برنامج ذي ُبعد رياضي تنموي، يسعى إلى تنفيذ األنشطة الرياضية 
والترفيهية المتنوعة، وتقوية أواصر األخوة والمحبة في جّو تسوده الروح الجماعية بين أطياف اليافعين السوريين واألتراك وبما يدعم تحقيق 

االنـــدماج الثقـــافي بيــن المجتمعين، مــع احتــــرام الخصــــوصية الثقـــــافيـة لكـــّل منهمـــا.
مخيم تدريبي لكرة السلة بمشاركة أكاديمية نجوم الغد واالتحاد التركي لكرة السلة، وبرعاية برنامج START التابع لوزارة الخارجية األمريكية. 

120 العب في أكاديمية نجوم الغد:

في اسطنبول. أربعة فروع في مناطق )الفاتح – اسنيورت – غازي عثمان باشا – بيرم باشا(  80 العب في فريق كرة القدم، ويشمل 

25 العب في فـــريق كرة السلة. 

15 العب من ذوي االحتياجات الخاصة، باإلضافة لمدّربين مختصين.

دوري المدارس السورية السنوي الثاني لكرة القدم بمشاركة 23 مدرسة و 460 العب.
18 مباراة ودّية مــع فــرق مختلفة.

116 جلسة توعية وإرشاد لالعبين.
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منجزات فنار منذ التأسيس وحتى نهاية 2016
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يولي مركز عمران للدراسات االستراتيجية أهمية بالغة لرفد صّناع القرار المحليين واإلقليميين والدوليين بسياسات وتقادير موقف وورشات 
عمل ُتفكك ُعقد المشهد السوري واإلقليمي والدولي. ويرّكز المركز على بناء وترسيخ ثقافة عمل تعتمد على الدراسات الميدانية لترشيد عملية 

صناعة القرار الوطني العام، والتأسيس لفكر »دولتي« يتعامل مع التحديات بحكمة وواقعية.
  

االستشارات في  وتقديم  والندوات  والخرائط  اإلصدارات  والسياسات من خالل مجموعة من  الحلول  بتقديم   2016 تمّيز  المنطلق  من هذا 
العلمية  المخرجات  بسوية  وقوانينها، لالرتقاء  وترسيخ سياساتها  ومعاييرها  الجودة  مفاهيم  تبّني  عبر  والتنموي،  واإلداري  السياسي  المجال 
اع القرار. والبحثية. وتفعيل قنوات االتصال مع المراكز البحثية المهتمة بالشأن السوري، لتبادل الطروحات والخروج بأفضل النتائج وتقديمها لصنَّ

نطمح في 2017 أن نساهم في دعم القضية السورية بشكل أوسع في مجال إصالح األمن والجيش وتمكين المجالس المحلية، الستعادة 
االستقرار وكذلك تطوير أدوات التعامل مع المرحلة السياسية الجديدة.

د. عمار قحف
المدير التنفيذي

كلمة فريق عمران
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لمحة عن عمران

المحلية. واإلدارة  والتنمية  السياسة  مجاالت  في  السورية  القضية  في  ورافدًا  أساسًا  مرجعًا  تكون  ألن  تسعى  دراسات  مؤسسة 
ُيصدر المركز دراسات وأوراق منهجية ُتساند المسيرة العملية للمؤسسات المهتمة بالمستقبل السوري، وتدعم آليات اتخاذ القرار، وتتفاعل 

مع الفواعل عبر منصات متخصصة لتحقيق التكامل المعلوماتي ورسم خارطة المشهد.
التي الخطط  وضع  من  يمّكن  مّما  والتطلعات  االحتياجات  تحديد  عنه  ينتج  المتراكبة،  بأبعاده  الواقع  تحليل  على  المركز  دراسات  تعتمد 

يحقـق تنفيـــذها تلك االحتياجات.

المهمة

مؤسسة بحثية مســتقلة ذات دور رائــد فــي البنــاء العلمي والمعرفي لسورية والمنطقة دولة ومجتمعـًا، ترقى لتكون مرجعًا لترشــيد السياســات 
ورســم االســتراتيجيات.

الرؤية
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محّددات عملنا
االلتزام بالمهنية في وصف الواقع وتحليله.

اعتمـــاد المنهـجية العلمية المنــاســبة. 
التطـــويـر المســــتمـر لفـــريق العـــــمل.
المواكبة المستمرة للحاجات المرحلية.

توطيـــن المفاهيم والحلـــول، ومالءمتها للبيئة السورية واإلقليم المشـرقي ومنطقة المشرق عمومًا.
 االنفتاح على التوّجهات المختلفة واعتماد الحوار والتدارس.

دعم آليات اتخاذ القرار واقتراح استراتيجيات في الشأن السوري والمنطقة.
تقــديم التــوصيات ألصحــاب القــرار من خــالل اقتـراح حلــول وخيارات تتميــز بالموضــوعية والـواقعية.

إصدار مخرجات علمية ُتشّخص بدقة المشاكل والصعوبات التي تواجه سورية والمنطقة، وتستشرف البدائل والمآالت.
إصدار مخرجات علمية بلغات متعددة لتسـهيل التفاعل مع السياق الدولي.
اإلســهام فـي تحقيــق التــراكــم المعــرفـي الـذي يخــدم القضـــية الســـورية.

األهداف
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ما يمّيزنا
االنتشار النوعي: تــرشيد قــادة الــرأي، حيـث يتنـاول أكثر من 95 موقعًا إخباريــًا عربيًا ودوليًا منتجات المركز بشكل دوري، باإلضافة إلى قدرته 

في الوصول إلى ما يزيد عن 63,000 شخص.
تقييم األحداث بسرعة ومرونة: معتمدًا على معرفة واقع األرض واتصاالته مع الفاعلين الرئيسيين على الساحة السورية السياسية والمدنية.

منّصة حوارية: لتقديم حلول عملية وفاعلة لمواجهة تحديات القضية السورية.

لغــات متعــددة: إصــدار مخــرجات علمية باللغــة العـربية والتــركية واإلنكليزية.

وحدات المركز
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وحدة المعلومات

وحدة الدراسات
تعمل على تحليـل المشهد السوري واإلقليمي، بأبعاده السيـاسية والعسكرية واالقتصـادية والمدنّية، وانعكاس تغيراته على شـؤون المنطقة 
تقديم قراءات دقيقة  الوحدة فــي  باحثــو  القـرار في ســورية، كمــا يجتهــد  توصيات واستشـرافًا للمسـتقبل ألصحاب  الدولي. تقـدم  والواقع 

وواقعيــة وموضوعية لتحديات سورية والمنطقة، بغيـة نقلها للمهتمين بالشأن السوري عامة. وتختص بثالثة مسارات هي:

وحدة متخصصة بمجال جمع المعلومات من مختلف المصـادر العربية واألجنبية، كما تقّدم الدعم المعلوماتي للمركز من خالل إصدار خرائط 
وتقارير ميدانية وقياس الرأي العام ورصد البيانات وأرشفتها ومن ثم تعميم نتائجها. وتقوم بتتّبع ُمخرجات مراكز الفكر والدراسات والمنظمات 

السورية والدولية فيما يخص سورية والمنطقة. وتختص بالمسارات التالية:
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وحدة دعم المفاوضات
وحدة تقنيـة مستحدثة تضــم مختّصيـن وخبــراء سوريين ودوليين، مهمتهم رفد دوائر القرار السوري واإلقليمي والدولي باألدوات والمعلومات 

والتحليل الضروري ألي عملية تفاوضية، وتـرّكز على المسار السياسي والعسكري األمني والخدمي.

وحـدة تضم أكاديميين وخبراء سوريين وأجانب، مهمتها تفعيل التواصل األكاديمـي والبحثي مـع مراكـــز البحــوث والدراســات العربيــة واألجنبيــة 
والعسكري.  السياسي  للمشـهد  والتحليالت  الدراسات  بآخــر  الدولية  القـرار  دوائـر  رفد  على  وتعمل  واإلقليمي.  السـوري  بالشأن  المهتمــة 

وحدة الشؤون الدولية
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مجاالت االهتمام

أنواع المخرجات
إصدارات: كتاب، دراسة، تقدير موقف، ورقة تحليلية، ورقة سياسيات، تنبيه استراتيجي، خريطة، انفوغراف.

فّعاليات: مؤتمر، ندوة، ورشة عمل، ملتقى، لقاء حواري.
مواد تدريبية: تطوير خطط تدريبية بناء على تقييم االحتياجات والقيام بتدريب تخصصي.

اســتشــارات: تقديم توصيــات ألهــم الجهــات المحــلية واإلقليمية والـدولية المهتمــة بالمستقبل السوري.
تفـــــاعــــالت: التواصـل مع صنـاع القـرار ومراكز الدراسات.
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مخرجات عمران 2016

وحدة الدراسات

وحدة المعلومات
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أهم المخرجات
الدراسات واألوراق البحثية

األجهـزة األمنيـة وضـرورات التغيير البنيــوي والوظيفي.
»دول الطوق الجديدة« الخالف السعودي اإليراني والمواجهة المؤجلة. 

ثوار حلب في مواجـهة الطـوق اإليراني الروسي. 
التحــالف التــركي الســعودي واالخــتبار السـوري. 

الدور الصيني في الملف السوري: األسباب والدوافع. 
دور المجالس المحلية في المرحلة الحالية واالنتقالية: قراءة تحليلية في نتائج استطالع رأي.

تحوالت خطاب تنظيم القاعدة في سورية. 
تــركيــا: االنعطافة الخـاطفة والتحول الكبير.

الدور اإلداري والخدمي للمجالس المحلية في المرحلة الحالية واالنتقالية: قراءة تحليلية في نتائج استطالع رأي. 
السيطرة العسكرية على الموارد المائية في أتون الثورة السورية. 

قراءة في العقد االجتماعي »لفيدرالية الشمال«. 
آليات تعاطي المجالس المحلية مع شكاوى السكان .. جهوٌد قائمة وأمٌل واعد. 

واقع اإلدارة الذاتية في الشـمال السوري خالل تموز 2016. 
واقع الحــوكمة في مناطــق اإلدارة الــذاتية خـالل آب 2016.

تقـرير رصد خـاص: الـواقع السياسي والعسـكري في مناطق اإلدارة الذاتية خالل آب 2016.
الــواقع التعـليمي في منــاطق »اإلدارة الــذاتية«. 

تحديات المعارضة السـورية بعد خســارة حلب و»إعالن موسكو«. 
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أهم المخرجات

تقادير الموقف والمقاالت
المجلــس األعـــلى لمجــالس المحــافظات الســورية دوٌر واعد وتحـديات جّمة. 
حـــول االتفـــاق الـــروسـي األمـريكي لـــوقف األعمــال العــــدائية في ســــورية. 

ســورية مــا بعد الهــدنة: واقـٌع قيد التشـكيل. 
معــركـة المــوصل ومــآالتها المحـتملة. 
منظمات اإلغاثة وغياب الدور التنموي.

األمن الصــحي في سـورية: تـدهــور ينـذر باالنــهـيار.
كي ال تتحول المجالس المحلية إلى وكالء محليين. 

موسـكو والريادة الدولية من البوابة السورية. 
المجالــس المحــلية واألدوار المــأمولة. 

تقييٌم ألسـاسيات التفــاوض والعملية االنتقـالية كـما صــاغها دي ميسـتورا. 
المجالس المحلية نحو حيازة الدور المركزي والفريد في المجتمعات المحلية. 

مشهد ما بعد غياب المجالس المحلية في سورية. 
اختبــارات التقــارب التــركي الــروســي: وقــف إطالق النار في سورية نموذجًا.
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أهم الخرائط

غارات الطيران الدولي في حلب 24 آب حتى 17 كانون األول
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أهم الخرائط

تغيرات السيطرة بين 2016 و2017
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 أهم الجهات التي أشارت إلى مخرجات عمران
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مؤتمرات وفّعاليات
 ندوة حول الكتاب السنوي الثاني في مدينة غازي عنتاب

ندوة بحثية بعنوان »المشـهد السـوري والتهديد األمني«

نظمها مركز عمران لعرض دراسات الكتاب السنوي الثاني والُمَعنون بـ »اختبارات وطنية في مواجهة سيولة المشهد السوري«، تناولت الندوة 
أربع دراسات تعالج أهم القضايا الراهنة المتعلقة بالملف السوري.

واالقتصادية  السياسية  للدراسات   »SETA« مركز  مع  بالتعاون  األمني«،  والتهديد  السوري  »المشهد  بعنوان  بحثية  ندوة  عمران  مركز  نظم 
واالجتماعية التركي، وذلك في مدينة اسطنبول. سلطت الندوة الضوء على دراستين في الكتاب السنوي الثاني؛ األولى: االرتدادات األمنية 
العلو.  ساشا  للباحث  السورية،  وأد  الثورة  في  كمدخل  اإلرهاب  والثانية:  طالع،  معن  للباحث  سورية،  في  واإلقليمي  الدولي  للسلوك 

ورشة عمل حول »الفرضيات السياسية المؤثرة في عملية التغيير األمني«
ضمن فعاليات المشروع البحثي الذي أطلقه مركز عمران حول »التغيير األمني في سورية على المستوى الوظيفي والبنيوي« عقد المركز ورشة 
عمل حول المشهد السياسي في سورية. وترّكز النقاش حول سيناريوهات المشهد العسكري والسياسي السوري، والرؤية الدولية/اإلقليمية 
لعناصر الحل السياسي، وتبيان تموضع الملف األمني فيها. كما استعرضت الورشة تجارب الدول المشابهة الستخالص المنهجية واآللية األكثر 

اّتساقًا مع ثنائية المطالب الشعبية والضرورات األمنية التي فرضها واقع الجغرافية السورية.
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مؤتمرات وفّعاليات

ورشة عمل حول: »معالجة مشاكل تعليم الالجئين السوريين في اسطنبول«

ورشة عمل بعنوان: »مستقبل سورية«

 ،)AFAD( شارك االقتصادي محمد العبد الله من مركز عمران في ندوة أقامتها والية اسطنبول بالتعاون مع منظمة الكوارث والطوارئ التركية
حول معالجة مشاكل تعليم الالجئين السوريين في اسطنبول.

شارك المدير التنفيذي لمركز عمران بورشة عمل عقدتها شبكة EuroMeSCo البحثية، وبرعاية من مركز GPOT التركي. 

برنامج تدريبي بعنوان: »الحوكمة الرشيدة والمساءلة المجتمعية«
شاركت الباحثة هاديا العمري من مركز عمران بتقديم تدريب حول المشاركة المجتمعية والتخطيط للحوكمة ضمن برنامج تدريبي أقامته   وحدة 

المجالس المحلّية بالتعاون مع الخارجية الكندية تحت عنوان: »الحوكمة الرشيدة والمساءلة المجتمعّية«.                  
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مؤتمرات وفّعاليات

ندوة بحثية بعنوان: »الفوضى في سورية إلى أين؟«

مؤتمر بعنوان: »كردستان بعد عمليتي الموصل والرقة«

ندوة مركز كارنيغي حول الالمركزية واإلدارة الذاتية في سورية

قّدم المدير التنفيذي لمركز عمران ورقة في الندوة التي عقدها مركز الدراسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التركي )SETA( في اسطنبول.

مه مركز RUDAW للدراسات. قدم الباحث معن طالع، من مركز عمران عرضًا بعنوان: »معركة الرقة ومآالت المشهد السوري« ضمن مؤتمر نظَّ

عرض المدير التنفيذي لمركز عمران ورقة تناولت نتائج استطالع رأي للمجالس المحلية وتقييمًا لتجربتها ضمن فعالية أقامها مركز األبحاث 
العالمي كارنيغي. 
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المخرجات المطبوعة

كتاب: اختباراٌت وطنية في مواجهة سيولة المشهد السوري

دراسة: األجهزة األمنية السورية وضرورات التغيير البنيوي والوظيفي

أطلق المركز كتابه السنوي الثاني ُمركزًا على أهم تحوالت وتحديات الملف السوري. شارك في الكتاب باحثو المسارات الثالثة للمركز: السياسة 
والعــالقات الــدولية، اإلدارة المحــلية وتعــزيز الممارســة الديمقــراطية، والتنمية واالقتصــاد. وتضّمـن الدراســات التالية:

االرتدادات األمنية للسلوك الدولي واإلقليمي في سورية، للباحث معن طالع.

اإلرهــــاب كـمدخـــــــل فـي وأد  الثــــورة الســــورية، للبــــــاحث ســـــاشـــــا العــــــلو.
خيارات الالمركزية وامتحان  إعادة بناء الدولة في  سورية، للباحثين: هاديا العمري، أيمن الدسوقي، محمد منير الفقير.

التنمية االقتصادية المحلية ضرورة لالستقرار االجتماعي في سورية، للباحث محمد العبد الله.

َمت األسس  قدمت هذه الدراسة عرضًا وتقييمًا للواقع األمني في سورية، وقامت بتفكيك فلسفة األجهزة األمنية وُبناها ووظائفها. ثم قدَّ
العامة لنظرية التغيير المطلوبة بعد استعراض أهم النتائج المستخلصة من حركية اإلصالح األمني في بلدان الربيع العربي. وتقترح الدراسة في 

قسمها األخير سلسلة من اإلجراءات تضمن بناء قطاع أمني متماسك.
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مخرجات مركز عمران منذ التأسيس وحتى نهاية 2016
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كلمة فريق السورية
تحليل  قادرًا على  ليكون  تهمه  التي  القضايا  الوعي في  والتفاعل ونشر  التواصل  مد جسور  عبر  الجمهور،  ثقة  السورية على  تحرص مؤسسة 

األحـــداث والـــوقـــائــع التـــي تمــــر بهــــا ســـورية والمنـــــطقة.

تسعى السورية.نت وفق رؤيتها المستقبلية وعبر فريقها من المراسلين واإلعالميين المتواجدين في سورية لنشر الوعي بالقضايا والملفات 
المتنوعة، واألكثر شمولية التي تسّلط الضوء على المواضيع التي تهم الُمتلقي في سورية بشكل خاص والشرق األوسط بشكل عام، وتطوير 

عرضها باألدوات اإلعالمية الحديثة، وتطمح إلطالق السورية.نت بعدة لغات. 

رغم جميع التحديات، استطاعت السورية.نت في عام 2016 أن تحقق نشر 7,585 خبر في الشؤون الدولية والمحلية، و 1,313 مقال الرأي،
 108 دراسة وتقرير مختلف في العمق، و167 منتجًا إعالميًا بصريًا. وحافظت على كسب ثقة الجمهور والُمتلقين بمختلف البلدان ليتجاوز عدد 

متابعيها 13 مليون زائر إضافة إلى أكثر من 20 مليون قراءة.

في 2017، نسعى لزيادة التواصل واالهتمام بالشأن السوري داخل وخارج سورية من خالل إطالق البرامج التي تتسم بالتنّوع، وخدمة المجتمع 
السوري واستقطاب شرائح أوسع من الجمهور المستهدف مع التركيز على الفئة العمرية الشبابية لما لها من أثر ريادي في بناء سورية المستقبل. 

مي نحالوي
المدير التنفيذي
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لمحة عن السورية 

مؤسســة إعالمية متعددة الوسائل تسعى للمساهمة بتطوير االستراتيجية اإلعالمية السورية.
بـــدأت عمـــلهـا مـــن المــوقـــع اإلخبـــاري الســــورية.نت. 

تقديم مادة إعالمية مهنية فــي مضمونها وأسلوبها، قادرة على التأثير فــي الواقع اإلعالمي للقضيــة السورية، ترسم صورة أكثر شمواًل وتوازنًا، 
مّتخـــذة مــن المعــاييـر المـــهنية اإلعـــالميــة مــنهجـــًا لهــــا.

مؤسســة إعالميــة متكاملة، ترقى إلى مصاف المنابر اإلعالمية المتميزة، وتساهم فــي إغنــاء ثقافــة المجتمع السوري، ونشر الوعــي بالقضية 
الســورية والتحّوالت الجذرية التي تمر بها منطقة المشرق.

الرؤية

المهمة
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لمحة عن السورية.نت

موقـع إلكتروني يهتم بالشأن السوري وتـداعياته فـي المنطقـة. يقدم األخبار والتحليالت ومواد الرأي والدراسات، ويوّثـق أحداث القضيـة السورية 
وتبعاتها. كما يهتم بأبرز األخبـار العالمية، ويقدم مادة إعالميـة مهنيـة في مضـمونها وأسـلوبها.

تتوجـه السـورية.نت إلـى جمهورها بخطاب وطني جامع مناهض لالستبداد وبعيـد عن الُغلو والتطـرف. وتلتزم في خطـابها بالمصداقية والدقة.

تغطي السـورية.نت المحافظات السورية كافة عبر مراسليها على األرض، باإلضافة إلى دول الجوار، وتمتلك شبكة مصــادر أخبــار خاصة واســعة.

خطاب السورية.نت

تغطية السورية.نت



114

ما ُيمّيز السورية.نت
المصــداقية بنقـل الحـدث.
الموضوعية بمعالجة الخبر.

الحصـرية بالشــأن السوري. 
النــــوعية بالمحتوى.

المهنية الصحفية بتناول المواد كافة.

 االنتشار
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تعــد الســــورية.نت مصـــدرًا متمّيـــزًا لألخبـــار الســـورية. وقـــد نقــلت بعض الصحــف عــددًا مــن مـــوادهـا.

كانت نسبة المتابعة على موقع السورية.نت كالتالي:

التأثير

جمهور السورية.نت
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أقسام السورية.نت

قسم األخبار
سورية: يغطــي األحداث المحليــة سياســيًا وعســكريًا وإنســانيًا، مــن خــالل األخبــار والتقاريــر والمقابــالت مــع أبــرز الشــخصيات السياســية 

ة 77%. ـّ والعســكرية والوطنيــة التــي تهتــم بالشــأن الســوري، حيــث تبلــغ نســبة األخبــار الســورية الحصريـ

دولي: يهدف هذا القسم إلى مساعدة القارئ السوري على تشــكيل صــورة تحليليــة واضحـة لما يدور خارج حــدود بلده، باالعتماد على تقديم 
معلومـــات دقيقـــة ووافيـــة بأشــكال صحفيــــة عـــدة كاألخبـــار والتقـــــاريــر والتحـــــليالت.

اقتصاد: ُيعنى بالدرجــة األولى بنقــل أهم التطورات التي تمّس حياة المواطن السوري وانعكاسها على واقعه المعيشـي، ووضعــه أمــام مشــهد 
واضح للتفاعالت االقتصادية العربية والدولية، ودور االقتصاد في رسم معالم السياسة.
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قسم الرأي

في العمق

الملتيميديا

تعريف بكتاب

مساحة ُمخّصصة ألقالم السياسيين والمحلليـن والكّتاب المختّصين بالشأن السوري واإلقليمي. يهدف قسم الرأي إلى تقديم آراء متنوعــة 
تعـرض الملفات السورية واإلقليميـة مـن وجهات نظر متعددة. كما تسّلط السورية.نت الضوء على أهم الموضوعات التي تناولتها الصحف 

العربية حول الشأن السوري.

يختص بقراءة وتحليل أهم الدراسات المعنية بالشأن السوري واإلقليمي.

يهتم بمعالجة الصورة البصرية للموقع، ويقدم مادة إخبارية إحصائية من خالل اإلنفوغراف، ويقوم بتصميم ومعالجة الصور وإنتاج األفالم.

يتناول الكتب المرتبطة بالشأن السوري وتداعياته على العالم، ويقدم قراءة في الكتب باللغة اإلنكليزية والفرنسية غير المترجمة إلى العربية.
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 مخرجات السورية.نت
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في العمق – أهم  الدراسات والتقارير
قضايا سياسية

حقوق وحريات

دمشق األسيرة.
الفساد عامل بقاء جيش نظام األسد.

ما وراء اتساع الخالفات بين روسيا وإيران واألسد.

الحــرب اإلعــــالمية النـــاعمــة: اإلعـــالم نمـــــوذجــًا.

تنمية ُسبل العيش في المناطق السورية المحررة.

أيديولوجيا الحركــات الجهادية: الجهـاد ضد الـوطن.
االقتصــاد في ســـورية كالعـــب أســـاسي في انفجار التطّرف.

الالجئون وصراع الهويات.
العلويون: رحلتهم إلى سورية ورحلتهم منها.

الصورة الذهنية لإلسـالم والمسلمين في اإلعالم األمريكي.
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الملتيميديا – أهم اإلنفوغرافات
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مخرجات السورية.نت منذ التأسيس وحتى نهاية 2016
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