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رئيس مجلس اإلدارة
ـياسية ،وتوسيــــع اآلفــــاق نحــــو مجتمــــع
الص ُعــــد االجتمــــاعية والثقــافيـــة واالقتصــــادية والســـ
تكمــن رســالة المنتــدى الســوري ومؤسـســـاته فــي بنــــاء قـــدرات اإلنســـان علــى ُ
ّ

ّ
والتمـكـــن واالقـتــــدار.
الفـــاعـليــــة
ّ

ـداء مــن التنميــة وإعــادة تأهيــل المســتطاع مــن البنــى التحتيــة وليــس انتهــاء بالتوظيــف والتدريــب والتشــغيل،
وتُ رجــم حبنــا لســورية عبــر مؤسســاتنا المتنوعــة خدمــة للســوريين إبتـ ً
وتوج عملنا بالبـــدء في التحضير لمهرجــــان ثقـــــافي كبيــــر يحكــــي قصة ســــورية بفنــــها وتــراثها.
ّ

علــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي نواجههــا كمؤسســات مجتمــع مدنــي تقــود عمليــة بنــاء مجتمــع العدالــة القائــم علــى القــدرات الذاتيــة ،إال أننــا اســتطعنا تجــاوز معظمهــا عبــر
المراهنــة علــى إبــداع الســوريين وجوهرهــم المكنــون فــي ابتــكار الحلــول وتوســيع دوائــر التأثيــر.

ً
أشـكاال شتى مـن التعــاون مـع عـدد مـن المؤسـسات األهـلية والحكـومية والـدولية ،وتـرك المنتـدى السـوري ً
فعـاال في كـل مـكان ّ
حـل بــه
إيجــابيا
أثــرا
فأثمـر نتـاج عمـلنا
ً
ً
ً
فتجلت رسالتنا ً
منتجا.
وعمال
حبا
ً
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غسان هيتو
ّ

الرئيس التنفيذي
آثرنــا فــي المنتــدى الســوري ومؤسســاته أن تكــون نصــب أعيننــا عمليــة التنميــة المســتدامة والمســاعدة فــي بنــاء الفــرد الســوري ليــس فقــط مــن خــالل أمنــه الغذائــي بــل مــن

خــالل تمكينــه علــى مختلــف الصعــد ،فكانــت برامجنــا متنوعــة تعالــج مشــاكل اليــوم مــع محاولتنــا إيجــاد حلــول مســتدامة للغــد .بمــا يحقــق حمايــة وتقويــة روابــط الثقــة بيــن
الســوريين ومؤسســاتهم.

تتمـحور رؤيتنـا ودوائـر تأثيرنا من خـالل تعزيز شراكاتنا مع المنظمات العاملة في القضية السورية ،ونعمل من خالل هذه الشراكات على تقديم خدمات أكثر فاعلية للسوريين،
فنحن نهدف إلى تزويدهم بالمهارات والموارد الالزمة إلنشاء مؤسساتهم وتطويرها.

ً
جميعــا من خــالل العمــل على بنــاء قــدرات أفــرادهــا ومؤسســاتــها ومجــالســها المحــلية ،وهــذا يجعــل مســؤولــيتنا
ويبقى األمـل يحــدونا لنصـل لسـورية التــي نصبــو إليهــا
ً
ً
ً
معــطاء.
حــرا
وطنــا
إيمــانـا بــأن غــرس األشــجار البــد أن ينتــج
تتســع وحماســنا يــزداد
ً
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ّ
مسجلة في تركيا ،وله شراكات مـع ممثلين عنه فـي ّ
كل مـن
ربحية
منظمة غير
ّ
ّ

النمسا والواليات المتحدة األمريكية ،بدأ عمله في 2011

تخصصــة ،إضافــة لفريــق عمــل مكـ ّـون
يضــم المنتــدى الســوري  6مؤسســات ُم ّ
مــن  906عضـ ً
ـوا مــع نهايــة 2017
مكتبــا موزّ ً
ً
عــا بيــن ســورية ،تركيــا،
يعمــل المنتــدى الســوري مــن خــالل 19

النمســـا ،الواليــات المتحـــدة األمريكيــة ،قطـــر ولبنـــان

الـــرؤيـة
الص ُعــد االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والسياسـ ّـية ُوفــق رؤيــة
تمكيــن المجتمــع الســوري لبنــاء مســتقبله ،علــى ُ

معاصــرةُ ،متّ ســقة مــع ثقافــة ســورية وخلفيتهــا الحضاريــة.

المهمة

التحديــات ،تمهيـ ً
ـدا لبنــاء
الســعي إلــى خدمــة القضيــة الســورية فــي مجــاالت الحيــاة كافــة ،وتمكيــن أهلهــا مــن تجــاوز
ّ
مجتمــــع العدــــل والكــرامــــة القــائم على القــــدرات الــذاتيــة.
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األهداف

تمـــكين وتنمية المجتمــع المــدنــي ،ومـواصــلة االســـتثمار

المحلية
بمشروع اإلدارة
ّ

الفاعليــة
بنــاء القــدرات وتوســيع اآلفــاق نحــو مجتمــع
ّ
ّ
والتمــكـــن واالقـتـــــدار

التنمويــة
تعزيــز االكتفــاء الذاتــي مــن خــالل دعــم المشــاريع
ّ
حيويــة
طــرح الحلــول والسياســات فــي مســائل لهــا عالقــة
ّ
والســياق اإلقليمــي
بالواقــع الســوري
ِّ

السياســية القــادرة علــى بنــاء المؤسســات
تعزيــز الثقافــة
ّ
الديمقراطيــة فــي البلــد
المنتدى السوري

ميزنا
ما ُي ّ

المهنيــة
ويشـ ّـجع علــى اإلنتــاج ،وااللتــزام بالمعاييــر
العمــل المؤسســي
الفعــال بمــا ُي ّ
حفــز اإلبــداع ُ
ّ
ّ

الدوليــة
الدعــم مــن المؤسســات
ّ
االعتمــاد بالدرجــة األولــى علــى التمويــل الســوري واســتقدام ّ
ويحتَ فــي بالتنـ ّـوع بيــن الذكــور واإلنــاث
طاقــم عمــل ُمتعـ ّـدد فــي تشــكيله ُيشــبه النســيج الســوريَ ،
والمهنية ،وغالبيتُ هم من الداخل السوري
أعضاء فريق العمل من ذوي الكفاءات العالية العلمية
ّ
االســتثمار فــي تنميــة أعضــاء فريــق العمــل ،مــن خــالل إتاحــة ُفــرص إكمــال مشــوارهم العلمــي
لتحديــات الســوريين
إبداعيــة
التركيــة مــن أجــل تقديــم حلــول
الفعــال مــع المؤسســات
التواصــل
ّ
ّ
ّ
ّ
المحلية في سورية
االستثمار بمشروع اإلدارة
ّ
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مكاتب وفرق عمل المنتدى السوري

مكاتب المنتدى السوري
شــركاء المنتدى السوري
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األقسام الخدمية للمنتدى السوري

يدعــم

المنتــدى

الســوري

مؤسســاته

المتخصصــة عبــر أقســام تؤمــن الدعــم

اإلداري والفنــي واللوجســتي ،عبــر تزويدهــا

بالخدمــات واالستشــارات وذلــك مــن خــالل
األقســام التاليــة:

منذ تأسيسه ،يتعاقد المنتدى السوري مع مؤسسة  KPMGالدولية المتخصصة بالمراجعة وتدقيق الحسابات

المنتدى السوري
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الشراكات

12

المنتدى السوري

المنتدى السوري

13

المنتدى السوري – النمسا
يعمل المنتدى السوري – النمسا بمشاركة مؤسسات ومنظمات أوروبية على تنفيذ بــرنامج توظيف ودعــم وتـدريب الالجـئين في أوروبا
 ،REST – Refuguee Employment, Support and Trainingوالذي بدأ التحضير له في تشرين األول  2016ويستمر حتى أيلول 2018
يغطي البرنامح ّ
كل من النمسا ،إيطاليا ،فرنسا ،اليونان ،بلغاريا ،ألمانيا ويهدف إلى:
إشراك أكثر من  50مؤسسة صغيرة ومتوسطة
تنفيـذ مــبادرات ملموسة تهــدف إلى تيسـير وصول الالجئين إلى العمل
الفعالة لتدفقات الهجرة وتنفيذ وتعزيز وتطوير نهج مشترك لالتحاد األوروبي إزاء اللجوء والهجرة
المساهمة في اإلدارة
ّ
ً
رسميا والذين لديهم إذن رسمي للعمل
إعـداد أصـحاب العـمل إلدمـاج الالجئين الـذيــن تــم توضيح وضعهــم القـانوني
دعم المشاريع المشتركة بين األقاليم كاستجابة ابتكارية للتحديات المتعلقة بدعم إدماج الالجئين في المؤسسات والمنظمات
دمــج الالجئيــن فــي مــكان العمــل باعتبــار أصحــاب العمــل األوروبييــن بحاجة إلى دعم عملي ومباشــر يســتجيب للتســاؤالت المتعلقــة بالعمل ووضعهم القانونــي واالجتماعي
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مشاريع بإشراف رئاسة الجمهورية التركية

بدأ المنتدى السوري بالتحضير لمهرجان أيام سورية الثقافية والمقرر انطالقه في  2018في مدينة اسـطنبول
ُيعــد المهـرجان أكــبر تظــاهـرة ثقـافية ،فنيـة ،وأدبيـة ســورية فـي تـركـيا والعـالـم منذ اندالع الحـرب في سـورية
ً
بعيدا عن الـديـن والسـياسة والعسـكرة
يسـعى المهـرجـان إلى إبـراز وجـه سـورية الحضــاري وإرثهـا التــاريخي
منصة جامعة لكل الطـاقـات والمــوارد البشـرية الســورية المتميـزة والتـي تـأثرت بالحـرب
يشكل المهرجان
ّ
سيقوم المهرجان بتجسيد سورية بكافة تنوعاتها الفكرية واالجتماعية ،والتعريف بالشخصية السورية المعتدلة البعيدة عن اإلرهاب والتطرف
ً
ً
متخـصصا بالمنظمـات والمؤسـسـات اإلغــاثية العـاملة في الشـأن السـوري في سبيل زيـادة التشـبيك فيمـا بينهـا
معـرضا
يـؤمن المهـرجـان
ّ
ً
الحقا
يسعى المهرجان إلى احتضان كل المواهب السورية الفنية ،الثقافية ،واألدبية ،والعمل على تأطيرها ضمن مؤسسات احترافية لالستفادة منها
16
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كلمة فريق إحسان
نؤمــن فــي إحســان بأننــا نصنــع الفــارق سـ ً
ـويا .هنــا بــذرة الفكــرة ووالدتهــا فــي التركيــز علــى رفــع معانــاة الســوريين والبحــث عــن نقــاط القــوة لديهــم لتمكينهــا وتعزيزهــا مــن خــالل
برامــج ومشــاريع عملنــا عليهــا منــذ التأســيس ،كبرامــج حمايــة الطفــل وتمكيــن المــرأة وتعزيــز األمــن الغذائــي والمائــي.

تركــزت جهــود إحســان فــي قطــاع التنميــة وتأهيــل البنــى التحتيــة ،كمــا جعلــت األيــادي البيضــاء تجتهــد بالوصــول للمحتاجيــن ،وعملــت علــى تنميــة فكــرة العمــل الجــاد بمــا يحقــق
االكتفــاء الذاتــي ودعــم الدخــل ُ
هجريــن إلــى منازلهــم ،وبذلــك كســبت إحســان ثقــة شــركائها ومســتفيديها.
الم ّ
األســري للمســتفيدين ،باإلضافــة إلــى مشــاريع نوعيــة تضمــن عــودة ُ
نســعى فــي إحســان لتغطيــة المزيــد مــن األماكــن المحاصــرة والمواقــع صعبــة الوصــول مــن خــالل فريــق عملنــا الــذي يزيــد عــن  800عضــو ،مزوديــن بالمعرفــة والعلــم ســاعين
لتفعيــل المجتمــع المدنــي بــكل أركانــه ومكوناتــه.
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ربحيــــة ،بــدأت عملهــا فــي تمــوز  ،2013لــــتقوم
إغاثيــة غيــــر
مؤسســـة تنمــــوية
ّ
ّ
بإعـــداد وتنفيـــذ ودعــم المشــاريع التنمويــة والخدميــة األساســية لحيــاة الســوريين

ضمــــن مســــاري اإلغــاثــــة والتنميـــة في المنتـــدى الســــوري

لحــــة للســـــوريين يمــر عبــر إنجــاز
نؤمــن بـ ّ
الم ّ
ـأن الطريــق األمثــــل لتأميــن الحاجــات ُ
الفعــال للمجتمــع المدنــي
التنميــة االقتصـــادية واالجتمـــاعية وتقديــم الدعــم
ّ

وبنــاء قــدرات المجالــس المحليــة

تهــدف مؤسســـة إحســان إلـــى تمكيــن الســوريين مــــن اســتئناف حيــــاتهم
ً
اعتمـــــادا علــى مؤهالتهــم وقدراتهــم الذاتيــة
الطبيعيــة

الـــرؤيـة
العمــــل علــــى تأميــــن أكثــــر االحتياجــــات إلحاحــ ًـا للســــوريين مــــن خــــالل التركيــــز علــــى رفــــع المعانــــاة وتقويــــة

الفعــال فــي ســــورية.
االقتصــــاد وبنــــاء قــــدرات المجالــــس المحليــــة ،وتطويــــر ودعــــم المجتمــــع المدنــــي
ّ

المهمة

السعي لتطوير حياة السوريين عن طريق اإلغاثة ومبادرات التنمية وإعادة تفعيل دور المجتمع المدني السوري.
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آلية العمل
تقييم االحتياجات
المحكمة للمشاريع
الصياغة ُ
ً
المســببات
تقــوم إدارة البرامــج بتحديــد االحتياجــات
بــدءا مــن ُ
الرئيســية ،ثــم القيــام بصياغــة البرنامــج بطريقــة تســمح
بمعالجــة هــذه المســببات .فــي هــذه المرحلــة مــن المشــروع

تتــم استشــارة مســؤولي المجتمــع المحلــي والمجالــس المحليــة
مــن أجــل الوصــول إلــى أفضــل تصميــم ممكــن لهــذه البرامــج.

الدعم المؤسساتي
تعمــل إحســان فــي تنفيــذ البرامــج والمشــاريع علــى مشــاركة ودعــم

ـينفذ فيهــا المشــروع ،حيــث يقــود قســم
ـاء علــى تقييــم احتياجــات المنطقــة التــي سـ ّ
يبــدأ العمــل بنـ ً
ّ
والتعلــم فــي إحســان عمليــة تحديــد احتياجــات المجتمــع مــن خــالل
المراقبــة والتقييــم والمســاءلة

ّ
المركــزة ضمــن المجموعــات ومقاطعتهــا مــع البيانــات
مقابــالت األفــراد وجلســات النقــاش
الثانويــة والتقاريــر الرســمية التــي تغطــي المنطقــة المســتهدفة.

جودة التنفيذ
يتــم تنفيــذ البرامــج والمشــاريع مــن خــالل مكاتــب إحســان فــي ســورية ،وتحــرص المؤسســة منــذ

تأسيســها علــى بــذل قصــارى جهودهــا فــي ســبيل بنــاء قــدرات كوادرهــا ،ال ســيما العاملــة منهــا
علــى األرض والتــي تكــون علــى تمــاس مباشــر مــع المســتفيدين .وستســتمر المؤسســة فــي

العمــل علــى التطويــر المســتمر والتغذيــة الرجعيــة مــن المســتفيدين والداعميــن ملتزميــن بأعلــى
المعاييــر اإلنســانية الدوليــة.

المجـــالس المحليــة ومنظمــــات المجتمــع المــــدني فــي ســورية،
باإلضافــة إلــى عقــــدها العديــد مـــن الــدورات التدريبيــة واللقــاءات

التشــاورية التــي تدعــم تنفيــذ هــذه البرامــج علــى الوجــه األمثــل.
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ّ
والتعلم
والمساءلة
المراقبة والتقييم
ُ

يعتبــر هــذا القســم مــن األقســام الرئيســة فــي المؤسســة ،وهــو مســتقل
ً
تامــا عــن قســم البرامــج .وتعتبــر المهمــة الرئيســية لهــذا القســم مراقبــة
اســتقالال
ً

مخرجــات المشــاريع وقيــاس مــدى التأثيــر الــذي حققتــه مــن خــالل التقييمــات

األوليــة والنهائيــة لتنفيــذ البرامــج .كمــا يضمــن القســم وصــول آراء وردود أفعــال

وشــكاوى المســتفيدين مــن المشــاريع ،حيــث يتــم التأكــد مــن أن احتياجاتهــم
ّ
يمكــن هــذا القســم كــوادر المؤسســة مــن االســتفادة مــن
قــد تــم تلبيتهــا .كمــا

الــدروس والتجــارب فــي المشــاريع الســابقة وتطبيقهــا فــي المشــاريع المســتقبلية.

التدقيق المالي
تقــوم إحســان بالتعاقــد مــع مؤسســة  KPMGالدوليــة المتخصصــة بالمراجعــة
وتدقيــق الحســابات حيــث تســاهم التغذيــة الراجعــة والتوصيــات المقدمــة مــن
جهــة التدقيــق فــي تطويــر سياســات المؤسســة وأنظمتهــا  ،وتحقيــق مســتوى

عــال مــن االحترافيــة فــي تنفيــذ المشــاريع والشــفافية والنزاهــة مــع الشــركاء.

تنفذ المشاريع بحسب القطاعات والتصنيفات الفرعية المعتمدة من قبل األمم المتحدة:
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ريف حلب الشمالي
ريف حلب الغربي
إدلب

توزّ ع مكاتب إحسان

ريف إدلب الغربي

ريف إدلب الجنوبي

اسطنبول

حمص

تــركــيا
سورية

غازي عنتاب
ريف دمشق

درعــا
26
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منجزات 2017

$45,749,707

الم ّ
نفذة والعقود قيد التنفيذ
إجمالي قيمة المشاريع ُ

5,940,046
4,786,466
28

عدد الخدمات

المقدمة للمستفيدين
ّ

45

ّ
المنفذة
إجمالي عدد المشاريع

$34,570,686

قيمة المشاريع
الم ّ
نفذة
ُ

ّ
الموقعــة
قيمــة العقــود

عدد المستفيدين

$11,179,021

فــي  2017والتــي بــدأ

العمــل عليهــا أواخر 2017

إحسان

المنجزات منذ التأسيس وحتى نهاية 2017

$109,945,856

الم ّ
نفذة
قيمة المشاريع ُ

23,214,027

إحسان

318

ّ
المنفذة
إجمالي عدد المشاريع

عدد الخدمات

المقدمة للمستفيدين
ّ

29

المقدم
إجمالي الدعم
ّ
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التقرير المالي

$45,749,707

الم ّ
نفذة والعقود قيد التنفيذ
قيمة المشاريع ُ

$34,570,686

الم ّ
نفذة
قيمة المشاريع ُ

$2,304,982
6.6%
إحسان

الم ّ
نفذة
مجموع المصاريف والرواتب من المشاريع ُ

الم ّ
نفذة
نسبة النفقات في المشاريع ُ
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2,597,689

المستفيدون

ّركــز برنامــج األمــن الغذائي وســبل العيش
التابــع لمؤسســة إحســان علــى مســارين
رئيســيين همــا :االســتجابة الســريعة،
والمشــاريع التنمويــة .وقــد تــم تنفيــذ
البرامــج لهــذا العــام فــي حلــب ،إدلــب،
درعــا ،وريفــي حمــص ودمشــق.
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االستجابة السريعة

نفــــذت إحسان في  2017مشــــاريع متعددة لتأهيل األفـــران المتضـــررة وإعــــادتها إلى ســلســــلة اإلنتــــاج
عبـــر بـرنـامـــج " النقـــدـ مقــــابل العمل" حيث تم اختيــــار األســـر األكثـــر احتيـاجـــ ًـا للمشــــاركة بأعمـــال ترميـــم
األفـــران .وصـــرف رواتـــب شــهـريــة لــهـا خــــــالل فتــــرة المشـــــروع.

كمــا قامــت إحســان بتوزيــع نصــف كميــة الطحيــن والخميــرة لمخابــز تعاقــدت معهــا مقابــل إنتــاج الخبــز
بــوزن وســعر ثابــت طــوال فتــرة التعاقــد .ممــا أســهم بزيــادة وصــول الخبــز لألســر المســتضعفة وتثبيــت
ســعره ووزنــه رغــم تفــاوت أســعار مدخــالت اإلنتــاج فــي األســواق.

المنتدى السوري

المشاريع التنموية
اســتمرت إحســان عام  2017في تطوير المشــاريع الزراعية ،ونجحت

بتوفيــر المدخــالت الرئيســية بأفضــل المواصفــات المتوفــرة ،مثــل:
البــذور واألســمدة والوقــود ،باإلضافــة إلــى تعزيــز أثــر المســاعدات

المقدمــة ،وتقديــم التدريبــات التقنيــة المختلفــة للمســتفيدين
ّ
ً
وخاصــة التدريــب علــى الممارســات الزراعيــة
والتقنييــن المحلييــن
الجيــدة ""Good Agricultural Practices GAPs

كمــا قامــت إحســان بتطويــر مشــروع فــي طــرق حصــاد ميــاه

األمطــار ،وقدمــت للمســتفيدين دورات تدريبيــة خاصــة علــى هــذه
التقنيــة .لتكــون بســيطة قابلــة للتوســيع كحــل دائــم لنقــص الموارد

المائيــة علــى مســتوى األســرة.

وكدعــم لتعافــي قطــاع اإلنتــاج الحيوانــي ،نفــذت إحســان مشــاريع

توزيــع مدخــالت اإلنتــاج الحيوانــي :ماشــية ،أعالف ،أدويــة وتدريبات

تقنيــة .وكذلــك نفــذت أنشــطة التصنيــع الغذائــي المختلفــة لدعــم
الدخــل علــى مســتوى األســرة ودعمــت سلســلة اإلنتــاج الكاملــة

عــن طريــق ربــط المســتفيدين بالقطاعــات المختلفــة لتوفيــر طــرق
تصريــف اإلنتــاج.

كمــا نشــرت المؤسســة ثقافــة "الزراعــة البينيــة" لــدى المزارعيــن
فــي مناطــق رزاعــة األشــجار عــن طريــق إدخــال المحاصيــل المالئمــة

لزراعتهــا بيــن األشــجار ممــا يســهم بزيــادة التنــوع الغذائــي
للمزارعيــن.
لألســرة ودعــم الدخــل عــن طريــق توليــد مصــدر جديــد ُ
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299,383

المستفيدون

قامــت إحســان بتوفيــر المالبــس الشــتوية
والبطانيــات والمصابيــح الشمســية
وفرشــات النــوم ،باإلضافــة إلــى المدافــئ
والوقــود الــالزم للتدفئــة .كمــا وزّ عــت
قســائم مســاعدات فصــل الشــتاء ،ممــا
يســــمح للمســــتفيد باختيــــار احتياجــــاته
وفــــق أولــــوية وخصــوصــــــية أســـــرته.
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المنقذة لحياة ُ
الفارة من العنف،
األسر
تابع البرنامج في  2017تركيزه بشكل رئيس على تقديم المساعدة ُ
ّ
باإلضافــة إلــى تقديــم المســاعدة والدعــم لمواجهــة فصــل الشــتاء فــي ّ
كل مــن محافظــات إدلــب وحلــب.
ـزال تعــرض ألضــرار متوســطة ناتجــة عــن القصــف فــي كل
فــي مجــال اإليــواء ،تــم ترميــم وتأهيــل  40منـ ً
مــن بلــدة بدامــا وبلــدة أرمنــاز وذلــك مــن خــالل رفــع األنقــاض وترميــم األضــرار فــي الجــدران واألبــواب

والنوافــذ واألســقف وإعــادة إصــالح المرافــق الصحيــة والكهربــاء وتركيــب خزانــات ميــاه وغيرهــا لضمــان

عــودة النازحيــن إلــى منازلهــم.
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1,490,925
محطة مياه
12
مشروع صرف صحي
4
مشروع إرواء بالصهاريج
2
 1مشروع معالجة نفايات طبية
المستفيدون

تابعت إحســان تنفيذ مشــاريع إعادة تأهيل
محطــات وشــبكات الميــاه والصــرف
ّ
وتركــزت مشــاريعها فــي 2017
الصحــي،
فــي محافظــات حلــب ،إدلــب وحمــاة.

شــملت إعــادة التأهيــل تقديــم وتركيــب مجموعــات توليــد كهربائيــة ومجموعات ضخ غاطســة ومجموعات
ضــخ أفقيــة ،وإعــادة تأهيــل غــرف الضــخ وتأهيــل خزانــات الميــاه وتقديــم وتركيــب خزانــات الوقــود ودعــم

الكلــف التشــغيلية للمحــــطات (وقــود ،كلـــور تعقيــم ،أجـــور عمـــال وموظفــي المحطــة ،صيانـــات دوريــة)

لمــدة تتــراوح مــن ثالثــة إلــى خمســـة أشـــهر.

كمــا تــم إقامــة دورات تدريبيــة لموظفــي المحطات على مراقبة أداء التجهيزات لضمان تشــغيل المحطات

بالشــكل األمثــل ،وإقامــة ورشــات عمــل عـ ّـدة بالتعــاون مــع مؤسســة البوصلــة للتدريــب واإلبــداع ،بهــدف
فعــال يضمــن اســتمرارية عمــل المشــروع بعــد اســتالمه مــن إحســان ،وبمــا يتناســب
تأســيس نظــام جبايــة ّ
هجريــن مــن مدينــة حلــب.
للم ّ
مــع كميــة الميــاه المســتهلكة ،باإلضافــة إلــى توزيــع  2,891ســلة نظافــة ُ
ً
حفاظــا علــى الصحــة العامــة،
نفــذت إحســان مشــروع معالجــة النفايــات الطبيــة فــي محافظــة إدلــب
ّ
ـفى ومركـ ً
ـزا طبيـ ًـا فــي تفتنــاز – بنــش – ســرمين  -أريحــا –
ـ
مش
30
ـن
ـ
م
ـة
ـ
الطبي
ـات
ـ
النفاي
ـع
ـ
جم
ـم
ـ
ت
ـث
ـ
حي
ً
معــرة النعمــان – احســم – كفرنبــل ،ومــن ثــم فرزهــا ضمــن مجموعــات حســب نوعيــة النفايــات ونقلهــا

إلــى َم َكــب فــي منطقــة مصيبيــن ومعالجتهــا عــن طريــق الحــرق والطمــر بشــكل آمــن وســليم يضمــن

الوقايــة مــن اآلثــار الســلبية للنفايــات الطبيــة.

إضافــة إلــى مشــروع نقــل الميــاه بالصهاريــج للمناطــق التــي ال تحــوي مصــادر مائيــة أو شــبكات ميــاه
لتزويــد األســر الموجــودة فــي ريــف إدلــب (جبــل الســماقية وجبــل شحشــبو) بـــ  3,750ليتر/لألســرة الواحــدة

مــن المــاء المعقــم بالكلــور والصالــح للشــرب.
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حماية الطفل

اســتمرت إحســان فــي دعــم مراكــز الحمايــة التــي افتتحــت خــالل الســنوات الماضيــة كمــا توســعت فــي

االنتشــار فــي ســورية إضافــة إلــى تنــوع الخدمــات المقدمــة ،مــن خــالل إنشــاء مراكــز جديــدة فــي كل مــن
ً
ســابقا فــي ريــف حلــب وريــف حمــص والغوطــة
جرابلــس وأرمنــاز .باإلضافــة إلــى المراكــز الموجــودة
الشــرقية .ويعمــل فــي كل مركــز عــدد مــن الداعميــن النفســيين المؤهليــن الذيــن يقدمــون أنشــطة الدعــم
النفســــي االجتمــــاعي الترفيهـــي باإلضافة إلى خدمــــات إدارة الحــــالة لألطفـــال األكثــــر ضعفــــ ًـا .وتحــــاول
الفــــرق الجــوالــــة إيصــــال خـدمــاتهــــا إلـــى األطفـــال فــي كـافــة أنحــــاء المنــاطـــق.

389,309

إضافــة إلــى ذلــك قامــت إحســان بافتتــاح مركــز دعــم الشــباب الــذي ُيعنــى بالفئــات العمريــة مــن 16وحتــى
 24عامـ ًـا والــذي ّ
يركــز علــى األنشــطة الرياضيــة وجلســات الحــوار المفتــوح والعــروض الســينمائية إضافــة

المستفيدون

تابــع البرنامــج خــالل  2017تقديــم خدماته
فــي قطــاع حمايــة الطفــل والعنــف القائم
علــى النــوع االجتماعــي فــي حلــب ،إدلــب
حمــص وريــف دمشــق.

إلــى جلســات التدريــب المهنــي التــي تعمــل علــى تأهيــل الشــباب ليســتطيعوا االنطــالق بمهنهــم الخاصــة.

العنف القائم على النوع االجتماعي

قدمــت إحســان فــي  2017خدمــات متعلقــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي عبــر المســاحات
ّ
اآلمنــة للنســاء والفتيــات فــي ريــف إدلــب ،ريــف حلــب الشــمالي وريفــي حمــص دمشــق .يعمــل فــي

هــذه المراكــز فريــق مؤهــل يتــم تدريبــه قبــل البــدء بالعمــل علــى جميــع التدريبــات األساســية التــي
يســتطيع مــن خاللهــا توفيــر بيئــة آمنــة ومناســبة للنســاء والفتيــات ،وتقديــم خدمــات الدعــم النفســي

االجتماعــي والتدريــب المهنــي ،باإلضافــة إلــى الخدمــات المتخصصــة مــن خــالل إدارة الحالــة للنســاء
والفتيــات المتعرضــات للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،وتقديــم الدعــم المناســب لهــن ،وكنتيجــة
المنتســبات لهــذا البرنامــج قــادرات علــى اســتثمار قدراتهــن فــي حياتهــن
لوجــود هــذه المســاحات أصبحــت ُ
الخاصــة ورفاههــن النفســي ،والحصــول علــى فــرص عمــل فــي أماكــن مختلفــة.
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9,160
19

المستفيدون
مدرسة

نفــذت إحســان فــي  2017العديــد مــن
ّ
المشــاريع التعليميــة فــي محافظتــي
حلــب وإدلــب ،ركــزّ ت مــن خاللهــا علــى
وزودت
زيــادة خدمــات وجــودة التعليــم.
ّ
وقدمــت
المــدارس بالمــواد التعليميــة
ّ
للمدرســين والــكادر
الدعــم التقنــي الــالزم
ّ
اإلداري علــى ٍ
حــد ســواء.

40

وقد تضمنت خدمات إحسان:
 zتأمين االحتياجات الشتوية للمدارس من مدافئ ووقود
 zتزويد المدرسين والطالب بحقائب تعليمية ،وتأمين رواتب للمعلمين
 zإعادة تأهيل المدارس بشكل كامل ،وتزويدها بالمصاريف التشغيلية الشهرية
ّ
وتمكنهم من االنتقــال إلى ســوق العمــل
تنمــي مهــــارات الشــباب،
 zتأســيس مــراكـــز تدريبية صغيرة ّ
ّ
مخلفات
 zدورات تدريبية للمعلمين والطالب مثل :التعليم في حاالت الطوارئ  ،EiEالتوعية من
الحروب ،ورفـــع مســـتوى األمن والسالمة في المدارس بما يتوافق مع المعــايير الــدولية

 zتزويد المدارس باحتياجات األمن والسالمة مثل مطافئ الحريق وحقائب اإلسعاف األولية
 zتنفيذ العديد من األنشطة المتعلقة بحماية الطفل مثل حمالت التوعية وحملة العودة للمدارس
والنشاطات الترفيهية
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الشراكات والعالقات
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www.IhsanRD.org
IhsanRd

كلمة فريق رزق
عــززت رزق مســيرتها فــي التدريــب والتأهيــل المهنــي والتوظيــف وقدمــت خدماتهــا للمســتفيدين بأعلــى مســتوى إيمانـ ًـا منهــا بــأن األيــدي الســورية يجــب أن تكــون ُعليــا منتجــة

ال مســتهلكة.

ومعوقــات
وســعت شــراكاتها متغلبــة علــى تحديــات الواقــع
حرصــت المؤسســة مــن خــالل أهدافهــا االســتراتيجية علــى البحــث عــن آفــاق جديــدة فــي أســواق العمــل التركيــة ،كمــا ّ
ّ

ـال لمشــكالتهم فــي
الســوق فــي محدوديــة فــرص العمــل ،وطـ ّـورت خدماتهــا مــن خــالل اتفاقيــات حكوميــة عديــدة أبرمتهــا مــع بلديــات وجهــات أهليــة خدمــة للمســتفيدين وحـ ً
العمــل ،موفــرة مــا يلــزم للحــد مــن هجــرة الكفــاءات الســورية وبقائهــم أقــرب جغرافيـ ًـا لوطنهــم ســورية.
تســعى رزق لزيــادة شــراكاتها الدوليــة والنوعيــة تحقيقـ ًـا لمــا تصبــو إليــه مــن تطلعــات فــي خلــق فــرص عمــل مــن شــأنها تأميــن بيئــة االســتقرار واألمــان الوظيفــي للســوريين.
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تقــود رزق مســار التنميــة المهنيــة فــي المنتــدى الســوري منــذ حزيــران 2014
الم ّ
عطلــة وتشــغيلها ،واســتثمار الكفــاءات
تعمــل علــى تأهيــل الكــوادر الســورية ُ

العلميــة والمهنيــة مــن الســوريين

ً
ً
خاصا بتحقيق اندمـاج السوريين في بيئة العمـل في المجتمعات
اهتماما
تُ ولي
المضيفـــــة مــــع ربطــهــم الــــدائــــم بثقــــافتهـــــم األم
ُ

تســعى إلــى الحــد مــن هجــرة األدمغــة الســورية وذلــك مــن خــالل المســاهمة
ً
جغرافيــا إلــى ســورية
بإبقــاء الكفــاءات الســورية أقــرب

الـــرؤيـة
تمكيــن الســوريين مــن تحقيــق االكتفــاء الذاتــي فــي كســب رزقهــم ،وعــدم اعتمادهــم علــى المســاعدات ،والمشــاركة
فــي تأهيلهــم لبنــاء ســورية المســتقبل.

المهمة

تحســين ظــروف حيــاة الســوريين ،عــن طريــق تشــغيل الكــوادر الســورية الموجــودة فــي تركيــا ،مــن خــالل تطويــر

شــغلين.
مهاراتهــا وخلــق
الم ّ
ّ
منصــة الوســاطة المناســبة للتشــبيك بينهــا وبيــن ُ
46

رزق

أول مؤسســـة سوريـــة تهتــم بتأهيــل
وإيجـــاد فــرص عمــل للســوريين

رزق

تعمــل رزق فــي برامــج التأهيــل المهني

تعمــل علــى تنســيق مشــاريع مشــتركة

إلــى نتائــج التقييــم المســتمر للكــوادر

ومجتمــع األعمــال فــي دول الجــوار،

ـاء علــى نتائــج المســوحات باإلضافــة
بنـ ً
والمشـ ّـغلين فــي ســوق العمــل

بيــن مجتمــع األعمـــال الســوري

وتدعــــم الشراكــــة االقتصاديــة بينهــم

47

كيف نعمل
تأهيل
السوريين مهنياً

تعزيز

الشراكات واالتفاقيات

استقبال

طلبات التوظيف

تحديث قاعدة

البيانات الرئيسية

استقبال

عروض التشغيل

إجراء

المسوحات الميدانية
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التوظيف
رزق

توزّ ع مكاتب رزق

اسطنبول

أنقـرة

أورفـا
مكاتب رزق

غازي عنتاب

مرسين

أنطاكيا

مكاتب مستقبلية

رزق
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منجزات 2017

5,950

25,757

عدد المستفيدين

14,060
2,611
50

عدد من تم توظيفهم

المسجلين
عدد
ّ

عدد الساعات التدريبية

863
1,470

عدد من تم تدربيهم

متوسط دخل المسـتفيدين
باللـيـــرة الـتـــــركـيـــــة 2017

رزق

المنجزات منذ التأسيس وحتى نهاية 2017

12,876

68,061

عدد المستفيدين

36,934

رزق

عدد من تم توظيفهم

المسجلين
عدد
ّ

1,610

عدد من تم تدربيهم
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إحصائيات التوظيف حسب المنطقة

3,987
ذكور

1,963
إناث

52

رزق

رزق

53

إحصائيات التوظيف حسب المهنة

54

رزق

رزق

55

مشاريع التأهيل والتدريب

56

رزق

رزق

57

ورشات العمل
المتبعــة لخدمــة الالجئيــن
ّ
شــاركت رزق فــي العديــد مــن ورشــات العمــل مــع المنظمــات الدوليــة والمؤسســات الحكوميــة التركيــة بهــدف تطويــر أســاليب وآليــات التوظيــف
المقدمــة مــن قبــل المنظمــات العاملــة
الســوريين ،وتبــادل المعلومــات والبيانــات فيمــا يخــص تأثيرهــم علــى ســوق العمــل التركــي ،باإلضافــة إلــى تنظيــم النشــاطات والخدمــات
ّ
بالشــأن الســوري.

58

رزق

رزق

59

المعارض
MÜSİAD z
تم تنظيمه من قبل منظمة  IMCو UNHCR
 JOP FAIR zوالذي ّ
في والية اسطنبول

 zمعرض "المنتدى العربي لألعمال" في والية اسطنبول.
 zمؤتمر بعنوان "المشاكل التي يواجهها رجال األعمال السوريين
خالل مرحلة االستثمار والفرص التي تعرضها مدينة أورفا

للمستثمرين السوريين" في والية أورفا

 zمعرض "سالمة وحماية العمال" بتنظيم من قبل غرفة
صناعة غازي عنتاب

60

رزق

رزق

61

اتفاقيات التعاون
عززت مؤسسة رزق في  2017مسيرتها في التأهيل والتدريب من خالل عقد االتفاقيات والشراكات مع جهات محلية ودولية هامة لرفد أصحاب المشاريع الصغيرة بدورات

تدريبية في مجال ريادة األعمال وتطوير أفكار المشاريع الصغيرة ،باإلضافة إلى دورات التعرف إلى ثقافة العمل التركية والتأهيل المهني في مجال القطاع الزراعي وغيرها

62

رزق

التغطية اإلعالمية

رزق

63

الشراكات

64

رزق

Rizk.SyrianForum.org
Rzktr

كلمة فريق البوصلة
إيمــ ً
وأن كل شــيء بالتدريــب ممكــن ،أطلقنــا فــي البوصلــة العديــد مــن البرامــج التدريبيــة النوعيــة ،ولــم يقتصــر التدريــب والتأهيــل علــى
ـأن بنــاء األوطـــان يتــم ببنــاء األفــراد ّ
ـانا منـــا بـ ّ
رفــع ســـوية الكـــوادر الموجــودة فــي تــــركيا ،بـــل شـــمل قــــطاع المنظمــات ومؤسـســـات المجتمــع المـــدني العــــاملة فــي المناطــق المحــــاصرة ،وأســــهمت البوصلــة فــي تطويــر
كــــوادر المجالــس المحليــة ورفـــع ســويتهم وزيــادة أثرهــم فــي المجتمــع.

نفــذت البوصلــة مجموعــة مــن التدريبــات التخصصيــة مــع التركيــز علــى برامــج إعــادة اإلعمــار والتعليــم فــي األزمــات ألهميتهــا فــي
وبهــدف بنــاء الفــرد وتطويــر مهاراتــه اإلداريــةّ ،
المرحلــة الراهنــة.

أطلقــت المؤسســة مبــادرة مفاتيــح التــي تضمنــت عـ ً
ـددا مــن البرامج التدريبية المتكاملة الموجهة للشــباب لتزويدهم بالمهارات الالزمة لممارســة العمــل اإلداري في المنظمات.
ً
ً
متينــا لعمــلية بنــاء ســورية الجــديــدة ومـؤسسـاتها
أســاسـا
تســعى البوصلة لتوســــيع دائــرة المســتفيدين مــن بــرامجــها التــدريبية ،وزيــادة أثــرهم فـي المجـتمع بمــا يحقــق
مــن المجــالــس المحــلـية ومنظمــــات المجتمــــع المـــدنـــي.

البوصلة

67

ربحيــة تختــص بمجــال التدريــب وبنــاء القــدرات ألفــراد
مؤسســة ســورية غيــر
ّ
ومقرهــا غــازي عنتــاب
ومؤسســات المجتمــع الســوري والمجالــس المحليــة،
ّ
ـوال لمؤسســات المجتمــع المدنــي الســوري ،مــن خــالل
تقــدم برامــج تدريبيــة وحلـ ً
متميزة
االسـتشـارات التدريبية وبــرامـج بنـاء القـدرات إلعــداد كــــوادر
ّ
تساهم في دعم جهود عمل المؤسسات في بناء المجتمع السوري

الـــرؤيـة
ومتســقة مــع ثقافتهــم .تهــدف لتمكينهــم ضمــن
ّ
توفيــر برامــج تدريبيــة متكاملــة ومســتمرة ،تناســب الســوريين
المجتمعــات التــي يتواجــدون فيهــا.

تعمل بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والمجالس المحلية بهدف تمكين السوريين لبناء سورية المستقبل.

المهمة

تدريــب الســوريين وبنــاء قدراتهــم مــن خــالل تزويدهــم بأفضــل الخبــرات والبرامــج التدريبيــة النوعيــة التــي تســاعدهم
فــي تحقيــق أهدافهــم ،وتمكينهــم وتنميــة أدوارهــم بمــا يســاهم فــي رفــع الســوية التنافســية للفــرد الســوري.
68

البوصلة

منح أدوات مســـاعدة مع كــــل تــــدريب "مراجع -

مــــادة علمية  -وسائــــــل إيضــــاح  -فيديوهــات"
الكتســاب المزيــد مــن المعــارف والخبــرات،
بهــدف دعـــم عمليــة نقـــل المتـــدرب للتـــــدريب
الــذي تلقــاه لمحيطــه

تدريبــــات متكاملــــة مــــع منتجــــات مؤسســــات

المنتــــدى الســوري األخــــرى؛ تدريبــات مهنيــة
لمتقدمــي مكتــب رزق ،تدريبــــات تنميـــة

وإدارة متنــــاسقة مــــع الخدمــــات التــي تقدمهــا
مـؤســســــة إحســــــان

رفــع ســوية معاييــر العمـــل فــي نطـــاق التدريــب

"دراســــة االحتياجــــات التـــدريبية  -معايير النتقــــاء
والمتدربين"
المتدربيــن  -تقييــم للبرامج التدريبية
ّ

فعالــة متناسبــــة مــع مشــــاكل
تقديــم تدريبــات ّ

المشــاريع التي تقوم بها الشــريحة المستهدفــة

البوصلة
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مسارات العمل

70

البوصلة

البوصلة

71

أين نعمل

ريف حلب
إدلب

اسطنبول
ريف حمص

تــركــيا
سورية

أورفــا

غازي عنتاب

ريف دمشق

من الدورات في سورية
درعــا
72

البوصلة

البوصلة
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حزم البرامج التدريبية
حزمة تطوير العاملين في

قطاع األمن الغذائي وسبل العيش
برنامج ريادة األعمال
برنامج المنح والقروض
برنامج العاملين في القطاع الزراعي

حزمة تطوير العاملين في
قطــاع المياه “ ”WASH
اإلدارة المائية

حزمة تطوير العاملين في
قطـــاع الحمـــاية

نظام الجبــاية
صيانة وتشغيل المحطات المائية

أساسيات الحماية
أساســيات الدعــم النفســي االجتماعــي
التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة

74

البوصلة

حزمة تطوير المجالس المحلية
برامج التدريب القانونية
بناء قدرات المجالس المحلية
أساسيات الحكم واإلدارة المحلية

حزمة تطوير منظمات
المجتمع المدني
إدارة المشاريع التنموية
آليات تنفيذ المشاريع التنموية

حزمة تطوير األفراد (داخل سورية وفي دول اللجوء)

إدارة المنظمات غير الربحية وبناء قدراتها

برنامج التـدريب المـهني
برنامج المنح والقروض
برنامج إدارة المشاريع المتناهية في الصغر

حزمة تطوير المدارس
برامج تطوير المدرسين
برامج الــدعم النفســــي

البوصلة
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منجزات 2017

1,996

3,300

عدد المستفيدين

3,969
2,600
76

عدد المتقدمين

عدد المستفيدين

من برامج التوعية

عدد الساعات التدريبية

2,767
90

عدد المؤهلين

الحاصلين على شهادات

95

عدد الدورات
التدريبية

عدد الساعات

التدريبية لبرامج التوعية

البوصلة

المنجزات منذ التأسيس وحتى نهاية 2017

4,508

7,557

عدد المستفيدين

257

البوصلة

عدد الدورات
التدريبية

عدد الساعات التدريبية

4,415

عدد المؤهلين

الحاصلين على شهادات

7,233

عدد المستفيدين

من برامج التوعية

77

بــرنـامــج التــــدريـب
المهني  -التمريض سورية  -ريف حلب

متميزة
برامج
ّ

160
 8شهور

مستفيد

برنامج بناء قدرات العاملين
في مجــال الــدعم النفســي تـركــيا – غازي عنتاب

15
 3شهور

مستفيد

شمل التدريب مرحلة تدريب عملي وزيارات

ساهم التدريب في بناء قدرات المتدربين وزيادة خبراتهم

ســـاهم البرنــامــج فــي ســـد الحـــاجـــة الماســـة

تم تزويد المتدربين بمجموعة من المراجع التخصصية

دوريــة للمســـتشــفيات

للمسعفين والممرضين في الداخل وتمكن

عدد من المتدربين من الحصول على فرصة
عمل بعد إنهاء البرنامج التدريبي

في مجال التعامل مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة
التي تم ترجمتها من اللغة اإلنكليزية إلى اللغة العربية

تضمن البرنامج التدريبي ساعات تدريب ومتابعة خارج قاعة

التدريب من خالل تكليف المتدربين بنشاطات وواجبات

منزلية بشكل دوري

78

البوصلة

البوصلة

79

برنامج بناء قدرات العاملين
في قطاع التعليم سورية – ريف حلب – إدلب – ريف دمشق الغوطة الشرقية

587
 600مستفيد
 2شهر
مدرسة

يهدف إلى بناء قدرات مدراء المدارس من خالل خضوعهم لبرنامج تحسين جودة

التعليم باإلضافة لتدريب أفراد فرق الدعم النفسي في المدارس.

ويعد البرنامج التدريبي األكبر من حيث عدد المستفيدين والمناطق المستهدفة.
تضــــمن التـــدريب واجبـــات عمـــلـية وحـــاالت تطبيقيــة تـــم تنفيـــذها فـــي المـــدارس.

برنامج إعداد كوادر للعمل في القطاع
اإلنســاني "ضمــن مبـــادرة مفـــــاتيح" تـركــيا – غازي عنتاب

275
 25مستفيد
 3شهور

متقدم

برنامج تدريبي موجه للشباب بين (  ) 26-18يهدف لتزويديهم بالمهارات

الالزمة لدخولهم قطاع العمل اإلنساني من خالل حضور  7دورات تدريبية:
إدارة المشاريع اإلغاثية PMD Pro1
اإلدارة عـن بعـد
جمــع البيـانــات

حزمة األوفيس
اللغة اإلنكليزية

المراقبة والتقييم

أساسيات العمل اإلنساني

80

البوصلة

البوصلة
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بــــرامــــج 2017

82

البوصلة

البوصلة

83

84

البوصلة

إطــالق مبــادرة  Movie Matesبالشــراكة
مــع فريــق Strategos

مبادرة تهدف إلى تجميع الشباب من خالل خلق مساحة آمنة

تجمعهم ضمن بيئة تتناسب وتنسجم مع أخالقيات وقيم
المجتمع ،وتقدم لهم كل ما هو مفيد وممتع من خالل عروض

دورية ألهم األفالم العالمية المختارة التي تحمل الكثير من

الرسائل التي تساهم في تطوير االنسان وتحفيزه وتوسيع مداركه.

البوصلة

85

الشراكات
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البوصلة

www.Bousla.org
Bousla

كلمة فريق فنار
ـوال إلــى توفيــر الشــروط وتقديــم الحلــول للتأقلــم والتميــزّ ضمــن المجتمعــات الجديــدة.
تســعى فنــار لتذليــل العقبــات التــي تواجــه الســوريين فــي الــدول المســتضيفة لهــم ،وصـ ً
سـ ّـخرت المؤسســة جهودهــا منــذ التأســيس إلطــالق المشــاريع االجتماعيــة فــي المجــاالت الثقافيــة ،والفنيــة والخدميــة والتطوعيــة ،كمــا عملــت علــى اســتثمار طاقــات الناشــئة
وتطويرهــا ضمــن برنامجهــا الرياضــي أكاديميــة نجــوم الغــد ،فســاهمت فــي برامــج مشــتركة بيــن الســوريين واألتــراك ّ
مكنهــا مــن توســيع رعايتهــا ألنشــطة الجاليــة الســورية فــي

تركيــا ،وتعزيــز االندمــاج االجتماعــي بيــن مكونــات المجتمعيــن الســوري والتركــي.

وفعاليــات أكثــر عمقـ ًـا وتأثيـ ً
ـرا فــي حيــاة الســوريين ،وتنميــة الوعــي الثقافــي لديهــم مــن خــالل برامــج وورشــات عمــل
تطمــح فنــار ألن تبقــى أبوابهــا مفتوحــة أمــام نشــاطات
ّ
مجتمعية تعمـــــل على تعـــزيـــــز التقـــــارب بينهـــــم وبيـــــن المجتمــــــع المضــــيف.
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بــدأت فنــار عملهــا فــي منتصــف  2014لتقــوم بمعالجــة تحديــات التهجيــر،
وتحقيــق التأقلــم للســوريين وتحســين التواصــل مــع المؤسســات الحكوميــة

وغيــر الحكوميــة فــي دول اللجــوء

تســعى إلــى تقديــم خدمــات غيــر مباشــرة لالجئيــن الســوريين فــي دول المهجــر
والفعاليــات
تقــوم بعقــد الورشــات التدريبيــة والمحاضــرات المتنوعــة واألنشــطة
ّ

الدوريــة بمــا يحقــق دعــم واســتقرار وتمكيــن الالجئيــن الســوريين وتعزيــز التقــارب

المضيــف
بينهــم وبيــن المجتمــع ُ

تميــزت فنــار منــذ بدايــة عملهــا فــي المجــال الرياضــي ،وتســتمر فــي التركيــز

علــى تنميــة الشــباب واليافعيــن الســوريين وتحفيزهــم مــن خــالل الرياضــة

الـــرؤيـة
بــزوغ مجتمــع مطمئــن ّ
المضيــف ومتكامــل
يمثــل نبراسـ ًـا مضيئـ ًـا لثقافتــه المتميــزة حضاريـ ًـاُ ،متآلــف مــع المجتمــع ُ
معــه لخدمــة القضيــة الســورية.

المهمة

معالجــة مشــاكل الجاليــة الســورية وخدمــة الالجئيــن الســوريين ،وذلــك مــن خــالل التأقلــم مــع المجتمــع المضيــف
واحتــرام خصوصياتــه وتعلــم لغتــه ،وحســن التواصــل مــع مؤسســاته.
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مسارات العمل

الثقافي

والتطوع
النشاطات
ّ

الخدمي

الرياضي

المسار الثقافي

والتطوع
مسار النشاطات
ّ

الفعــال وتنميــة الوعــي الثقافــي وبنــاء
يهــدف إلــى تحقيــق التواصــل
ّ
الجســور الثقافيــة مــع مجتمعــات اللجــوء (المجتمــع التركــي) عبــر ورشــات

ّ
يركــز هــذا المســار علــى تقديــم أعمــال خدميــة تطوعيــة عبــر فريــق مختــص

الغلــو
عمــل مشــتركة ،وتنفيــذ محاضــرات ثقافيــة تهــدف إلــى محاربــة ُ
والتطــرف باإلضافــة إلــى نــدوات حواريــة وورشــات عمــل مجتمعيــة.
ّ

مــن المتطوعيــن لتلبيــة أكبــر قــدر ممكــن مــن احتياجــات الجاليــة الســورية

وخاصــة شــريحة األطفــال:

نشاطات الدعم النفسي لألطفال
المســرح والغنــاء والنــادي الســينمائي والنشــاطات الترفيهيــة العامــة

فنار
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المســار الخـدمي
العمــل علــى دراســة أوضــاع الالجئيــن الســوريين فــي مدينتــي اســطنبول وغــازي عنتــاب ،وإعــداد تقاريــر تصــف
أوضــاعـهــــم وحيـــاتـهــــم وأهــــم اإلحصــــائـيـــات المتعلقــــــة بـهــــــم.

التواصــل مــع المراكــز التعليميــة فــي مدينــة غــازي عنتــاب والتعـ ّـرف إلــى مســار عملهــا والمســتفيدين مــن خدماتهــا.
برنامج العيد لتوزيع األضاحي والهدايا ألكثر من  20عائلة من األيتام.

المســار الرياضي
أكاديمية نجوم الغد
تســتقطب فنــار المواهــب الرياضيــة الســورية لدعــم الناشــئة ،مــن خــالل تزويدهــم بالمهــارات واألدوات الرياضيــة الالزمــة،
وتطويــر قدراتهــم البدنيــة والعلميــة واألخالقيــة.

أسســت فنــار فريــق أكاديميــة نجــوم الغــد فــي حزيــران  2014كأول برنامــج ذي ُبعــد رياضــي تنمــوي ،يســعى إلــى
تنفيــذ األنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة ،وتقويــة أواصــر األخــوة والمحبــة فــي جـ ّـو تســوده الــروح الجماعيــة بيــن أطيــاف
اليافعيــن الســوريين واألتــراك وبمــا يدعــم تحقيــق االندمــاج الثقافــي بينهــم ،مــع احتــرام الخصوصيــة الثقافيــة للشــعبين.
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 100العــب فــي فريــق كــرة القــدم ،ويشــمل أربعــة فــروع فــي مناطــق
الفاتــح – أســنيورت – غــازي عثمــان باشــا – بيــرم باشــا فــي اســطنبول

دوري نجــوم الغــد الســنوي الثالــث لكــرة القــدم للطــالب الســوريين

بمشــاركة  16مدرســة و  200العــب ،وحقــق فيهــا فريــق نجــوم الغــد
المــركـــز األول

دوري  ،TOGEM-DERبحضــــور الســـــيدة األولــــى ومنتخب تــركــــيا األول،
ـبا ســ ً
ومشـــاركة  80العــ ً
ـوريا إلـــى جانــب الفـــرق التركيـــة األخــرى ،وقــد فــاز
فــريـــق نجــوم الغــد بالمــركـــز األول

المشــاركة فــي بطولــة أكاديميــة اســطنبول وحقــق فيهــا فريــق نجــوم الغــد

المـــركـــز األول

دوري  Football Unifiesللصغار ،برعاية UNICEF Turkey
ودية
 32مباراة ّ
المشــاركــة فــي دوري اســنيورت للســـوريين لكــرة القــدم
تقديــم الدعــم للنشــاطات الرياضيــة لألطفــال فــي المــدارس الســورية
94

فنار

فنار

95

نادي النصر الساحلي
ً
العبا في فريق كرة القدم
55
وديــــة
 5مبــاريــات ّ
 3بطوالت رئيسية
ً
العبا في فريق الشطرنج
20
 1بطـــولة الشــطرنج للصــغار
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المنجزات منذ التأسيس وحتى نهاية 2017

مدخالت دليل السوري

محاضرات

تجارب علمية

مقاالت

انفوغراف

عدد الالعبين

1,636

19

19

22

7

175

ورشات العمل

بطوالت عامة

النشاطات الترفيهية

النادي السينمائي

ندوات

جلسات دعم نفسي

34

14

14

20

11

17
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الشراكات والعالقات
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Fener.SyrianForum.org
Fener

كلمة فريق عمران
عمقــة لعــدد مــن الملفــات السياســاتية فــي القضيــة الســورية وتداعياتهــا اإلقليميــة والدوليــة ،فباإلضافــة إلــى الكتــب الســنوية وكتــاب
عملنــا منــذ التأســيس علــى تقديــم قــراءة ُم ّ

التغييــر األمنــي فــي ســورية ،أصدرنــا المئــات مــن أوراق السياســات والدراســات والتقاريــر ،ونظمنــا عشــرات ورش العمــل التفاعليــة مــع صنــاع القــرار مــن الســوريين وغيرهــم.
ً
عــددا مــن األطروحــات فيمــا يتعلــق بالشــأن السياســي واألمنــي وفــي اســتحقاقات اإلدارة المحليــة ومتطلبــات التنميــة الشــاملة.
كمــا قدمنــا خــالل هــذه المرحلــة

والتــزم المركــز المنطــق الدولتــي فــي عملــه البحثــي الــذي ُيؤســس لثقافــة "بنــاء الدولــة" وتطويــر مؤسســاتها ووظائفهــا بمــا ينســجم مــع متطلبــات التغييــر الحقيقيــة.
ننطلــق نحــو عــام  2018بمزيــد مــن الفاعليــة فــي هــذه المجــاالت ،ونفتتــح مكاتبنــا فــي واشــنطن وأوروبــا ،لتقديــم رؤى وطنيــة لحــل ملفــات القضيــة الســورية منبثقــة عــن أهميــة

دور الســوريين فــي صياغــة مســتقبلهم وفــق عالقــات إقليميــة ودوليــة جديــدة.
عمران
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الـــرؤيـة
مؤسســة بحثيــة مســتقلة ذات دور رائــد فــي البنــاء العلمــي والمعرفــي لســورية والمنطقــة دولـ ًـة ومجتمعـ ًـا ،ترقــى لتكــون مرجعـ ًـا لترشــيد السياســات ورســم االســتراتيجيات.

المهمة

ً
ً
ً
ورافدا في القضية السورية في مجاالت السياسة والتنمية واإلدارة المحلية
أساسا
مرجعا
مؤسسة دراسات تسعى ألن تكون

ُيصــدر المركــز دراســات وأوراقـ ًـا منهجيــة تُ ســاند المســيرة العمليــة للمؤسســات المهتمــة بالمســتقبل الســوري ،وتدعــم آليــات اتخــاذ القــرار ،وتتفاعــل مــع الفواعــل عبــر

منصــات متخصصــة لتحقيــق التكامــل المعلوماتــي ورســم خارطــة المشــهد

ممــا ّ
يمكــن مــن وضع الخطــط التي يحقــق تنفيذها تلــك االحتياجات
تعتمــد دراســات المركــز علــى تحليــل الواقــع بأبعــاده المتراكبــة ،ينتــج عنــه تحديــد االحتياجــات والتطلعــات ّ
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المعلومات الميدانية الدقيقة

االنتشار النوعي

مــن خـــالل شــبكة مــن العالقــات
والبـــاحثين الميدانييــن والشــراكات

فــي

أوســاط

القــرار

الســوري

واإلقليمــي والدولــي ،وتقديــم التحليــل

والــرأي للمواقــع العربيــة والدوليــة

التقييم الموضوعي

لتحــوالت القضيــة الســورية واقتــراح

منصة حوارية
ّ

لتقديــم حلــول عمليــة وفاعلــة لمواجهــة

لغات متعددة

إصدار مخرجات علمية باللغات العربية

التوصيــات

والسياســات

الالزمـــة

تحديــات القضيــة الســورية

واإلنكليزية والتركية

عمران
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محددات عملنا
ّ

اعتمــــاد المــــنهجيـة العـــــلميـة المنــاســــــبة

دعــم آليــات اتخــاذ القــرار واقتــراح اســتراتيجيات فــي الشــأن الســوري والمنطقــة

التطــــــويـــر المســــتمـر لفــــــريـــق العـمـــــــل

تقــديـــم التــوصــيات ألصــحاب القـــرار مــن خــالل اقتـــراح حـــلــول وخيـــارات تتـــميز

المــواكبة المســـتمرة للحـــاجـــات المـــرحلية
االلتزام بالمهنية في وصف الواقع وتحليله
توطيــن المفاهيــم والحلــول ،ومالءمتهــا للبيئــة الســورية واإلقليــم
المشــرقــــي ومنــــطقة المشــــرق عمـــومـــــ ًـا
التــوجهـــــات المــــختلفة واعتمـــــاد الحــــوار والتــــدارس
االنفتــــاح علــى
ّ
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األهداف
بالموضوعية والواقعية

إصــدار مخرجــات علميــة تُ شـ ّـخص بدقــة المشــاكل والصعوبــات التــي تواجــه ســورية

والمنطقــة ،وتستشــرف البدائــل والمــآالت

إصــدار مخرجــات علميــة بلغــات متعــددة لتســهيل التفاعــل مــع الســياق الدولــي
اإلسهام في تحقيق التراكم المعرفي الذي يخدم القضية السورية

عمران

عمران
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وحدات المركز
وحدة الدراسات

التنمية واالقتصاد

فريق رصد ورسم الخرائط

المسار السياسي

السياسة والعالقات العامة

فريق االســتبيان وقيــاس

المسار الخــدمــي

اإلدارة المحلية وتعزيز

ممارسـة الديمقراطية

108

وحدة المعلومات

وحدة دعم المفاوضات

الرأي العام

المسار العسكري واألمني

عمران

عمران
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وحدة الدراسات

والمدنيــة،
تعمــل علــى تحليــل المشــهد الســوري واإلقليمــي ،بأبعــاده السياســية والعســكرية والتنمويــة
ّ
ً
واستشــرافا للمســتقبل
وانعــكاس تغيراتــه علــى شــؤون المنطقــة والواقــع الدولــي .تقــدم توصيــات
ألصحــاب القــرار فــي ســورية ،كمــا يجتهــد باحثــو الوحــدة فــي تقديــم قــراءات واقعيــة وموضوعيــة لتحديات
ســوريـــة والمنـــطقة ،لنقـلهـــــا للمهتميــن بالشــــأن الســـوري عـــــامـــة.

وحدة المعلومات

وحــدة متخصصــة بمجــال جمــع المعلومــات مــن مختلــف المصــادر العربيــة واألجنبيــة ،كمــا تقـ ّـدم الدعــم

المعلوماتــي للمـــركــــز مــن خـــــالل إصـــــدار خـــرائــــط وتقــاريــــر ميــدانيـــة وقيـــاس الــــرأي العــــام ورصــــد
بتتبــــع ُمخرجــات مــــراكز الفكــــر والدراســات.
البيانــات وأرشـــفتها ومــن ثــــم تعميــــم نتــائجهــــا .وتقــــــوم ّ
والمنظمــات السـوريـــة والـدولــيـــة فيمـــا يخــص ســــورية والمنـطقـــة.

وحدة دعم المفاوضات
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مختصيــن وخبــراء ســوريين ودولييــن ،مهمتهــم رفــد دوائــر القــرار
وحــدة تقنيــة مســتحدثة تضــم
ّ
الســوري واإلقليمــي والدولــي بــاألدوات والمعلومــات والتحليــل الضــروري ألي عمليــة تفاوضيــة.
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أين نعمل  -المكاتب الدولية
يســعى المركــز الســتقطاب أكاديمييــن وخبــراء محلييــن ودولييــن ،بهــدف تفعيــل التواصــل األكاديمــي والبحثــي مــع مراكــز البحــوث والدراســات المهتمــة بالشــأن الســوري

واإلقليمــي .وتعمــل علــى رفــد دوائــر القــرار الدوليــة بآخــر الدراســات والتحليــالت للمشــهد السياســي والعســكري والمدنــي ،وقــد تــم افتتــاح مكتــب واشــنطن فــي نهايــة .2017
ويسعى المركز الفتتاح مكاتب مستقبلية في جنيف وأنقرة.

مكاتب عمـــران
مكاتب مستقبلية
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أنواع المخرجات

مجاالت االهتمام
األمن والجيش

الصحة

العملية السياسية

األمن المجتمعي

قياس الرأي العام

عودة الالجئين والنازحين

اإلدارة المحليــة والالمركزيــة

دراسات إقليمية ودولية

التنمية االقتصادية المحلية

ســـيادة القـانون

إعادة اإلعمار

الشؤون الكردية

الـتعــلــيم

اإلرهاب وحركات التطرف

إصــدارات :كتــاب ،دراســة ،تقديــر موقــف ،ورقــة تحليليــة ،ورقــة سياســيات ،تنبيــه

استراتيجي ،خريطة ،انفوغراف.

فعاليات :مؤتمر ،ندوة ،ورشة عمل ،ملتقى ،لقاء حواري.
ّ
مواد تدريبية :تطوير خطط تدريبية بناء على تقييم االحتياجات والقيام بتدريب تخصصي.
استشــارات :تقديــم توصيــات ألهــم الجهــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة المهتمــة

بالمستقبل السوري.

تفاعالت :التـواصــل مــع صــناع القـــرار ومراكز الدراسات.
استطالعات الرأي العام
عمران
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مخرجات 2017

57

أوراق بحثية

7
122
114

دراسات

خرائط عسكرية
وخرائط خــاصة

112

68

مؤتمرات وفعاليات

25
147

مشاركات إعالمية

مقاالت الرأي

2

كتب

تقارير منشورة
وغـــير منشورة

5

استطالعات رأي

عمران

المخرجات منذ التأسيس وحتى نهاية 2017

274

أوراق بحثية

41

عمران

دراسات

275

185

مؤتمرات وفعاليات

86

مقاالت الرأي

مشاركات إعالمية

7

كتب
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أهم المخرجات

الدراسات واألوراق البحثية
الواقع األمني في سورية وسبل حوكمته
هجرين والنازحين في إدلــب
الم ّ
إدارة ملف ُ
تحصين المجالس المحلية في اتفاقيات التهدئة
انتخـاب المجلس المدني لمدينة إدلـب :المخاض الصعب
اتفــاق منــاطــق التهدئة :غطاء لنقل المعــارك إلى الشـرق
عمــلية ســيف الفـــرات األفق والســيناريوهــات المحتملة
المجالس المحلية وملف األمن المحلي دور مطلوب لملف إشكالي
ً
نمــوذجا"
"داعش"والفــراغ االســتراتيجي ...مــأزق تــوزيــع األدوار "الــرقة
الحكــم المحــلي لهيئــة تحــريــر الشــام ومنظـــورهــا للمجـالس المحلية
العوامل المـؤثـرة على تنمية سـبل العيش لالجئيـن السـوريين في تـركـيا
الصراع على سورية "غير المفيدة" بادية الشام كمدخل لمعركة دير الزور
المجـــالــس المحــلية المهجـــــرة :إعـــادة التشـــكيل فــي بيئــات جــديــدة
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تقادير الموقف والمقاالت

أهم التقارير الخاصة

علـى طـريق اسـتعادة القـرار الوطـني

التفاعالت السياسية واألمنية واإلدارية في مناطق اإلدارة الذاتية

تكون المعارضة السورية أو ال تكون

أهـم التحـليالت الـروسـية لقضـايا المنطقة خالل شهر آذار 2017

مقــاربة معــركة إدلــب وتحـدياتهـا الـوطنية

ثنائية (العمل -التعليم) النسائي في المناطق المحررة بين الواقع والمأمول

اتفــاق المعــابــر والهــواجــس القــديمـة الجـديـدة

تقـرير شــهر نيسـان حـول أهـم التحــليالت الـروسية

اإلدارة المدنية في إدلب /مبادرة اللحظة األخيرة

البنى العسكرية واألمنية في مناطق اإلدارة الذاتية

المعـارضة السـورية ورحـلة التيه والضياع السياسي

تقرير حول أهم التحليالت الروسية لقضايا المنطقة خالل شهر تموز 2017

التثمير الروسي للمسار السياسي لما بعد األستانة

تقرير حول أهم التحليالت الروسية لقضايا المنطقة للفترة الممتدة من 15

الهــيئة واألحـرار ..صــراع الـرايــات لرسـم مســتقبل الشـــمال

آب ولغاية  29أيلول 2017

الالمركزية في سـورية وتطلـعات القــوى الدولية واإلقليمية
حرب التغير الديمغرافي واستحقاقات المجالس المحلية تجاهها
مـاذا تـريد مـوسـكو مـن المجـالـس المحـلية بمنـاطق خفض التصــعيد
اتفاق مناطق تخفيف التوتر :السير باتجاه إعادة تشكيل المشهد السوري
التعاطي الدستوري والقانوني مع الالمركزية في سورية والفرص القائمة

عمران
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أهم الخرائط
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المخرجات المطبوعة
ُ

تحديات النهوض الوطني ّإبـان التدخل الروسي

أصدر مركز عمران كتابه السنوي الثالث الذي يتزامن مع بداية العام السابع من
ً
هادفا إلى تقديم قراءة منهجية ألهم متغيرات الملف السوري
الزلزال السوري،
ابتداء من آثار التدخل الروسي في معادالت المنطقة ،وكذلك
في عام 2016
ً
حركية هذا الوجود الروسي وحدوده وأبعاده ،إضافة إلى تسليط الضوء على

للبنى اإلدارية
الكمون االقتصادي والتنموي في مناطق المعارضة
ً
وتحليال ُ
المحــلية القــادرة عـلى مـلء الفــراغ وضبـــط األمــــن وتــوفيـــر جســـم قـــادر
ً
ميــدانـيـا.
على االنتقال السـياسي الحقيقـــي
وتؤكد الدراسات الواردة على أهمية تقوية المكونات المحلية المدنية وخاصة

منظومة المجالس المحلية كجسم تمثيلي شرعي رغم التفاوت في مستوى

األداء بما يهدف إلى ملء الفراغ اإلداري وتمثيل رأي المواطنين في الحقل
السياسي في مقابل ُ
طغيان غير متوازن للفصائل العسكرية واألجسام

السياسية التقليدية في المشهد التفاوضي.
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التغيير األمني في سورية
قدم الكتاب الشروط المعرفية والسياسية واالجتماعية والتقنية المؤثرة في عملية
التغيير األمني ،واتّ ساقها مع الظرف السوري الراهن ،وبالتالي القدرة على تصدير

رؤية تنفيذية تراعي الضرورات الوطنية وتخرج هذا الملف من زوايا التنافس السياسي
بين أطراف الصراع سواء المحليين أم اإلقليمين أم الدوليين إلى متطلبات التماهي

والتوافق ما بين الشروط األمنية المحلية والتقاطعات مع النظام األمني اإلقليمي،
وتقـدم إجـابـات مـوضـوعـية ألسـئلة حــدود التغـيير األمنــي في ســورية وطبيعته ومــا

مســتويـاتـه ومــــا أهـــدافــه ومـــا خــطتـه التنفيــذيـة.

يقسم الكتاب إلى ثالثة فصول رئيسة تبدأ بالتأسيس لمجموعة من المفاهيم

والسياسات التي تتطلبها عملية التغيير األمني ،منها برامج إعادة هيكلة القطاع
األمني وبرامج نزع السالح وإعادة الدمج ،وتجارب دول ما بعد الصراع واستعراض

ألهم الدروس المستفادة منها .ويستعرض الفصل الثاني الواقع األمني في مناطق
النظام والمعارضة واإلدارة الذاتية ،وفي سبيل تقديم مقاربة تنفيذية في إعادة

الهيكلة األمنية في سورية يفكك الفصل الثالث التحديات التي ستواجهها عملية
ً
بدءا من مرحلة ما قبل االنتقال والتي بات يطلق عليها "مرحلة بناء السالم"
التغيير،
ً
ومرورا بالمرحلة االنتقالية وانتهاء بمرحلة االستقرار.

عمران
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وفعاليات
مؤتمرات
ّ
اجتمــاع بحثــي تحــت عنــوان "المجالــس
المحليــة وإصــالح القطاع األمني في ســورية"
عقــد مركــز عمــران بالتعــاون مــع مركــز أورســام اجتماعـ ًـا تنــاول البحــث عــن ســبل

تمكيــن المجالــس المحليــة مــن خــالل اســتثمار الفــرص وصــد التحديــات،

باإلضافــة إلــى مبــادئ إصــالح قطــاع األمــن فــي ســورية وســيناريوهات

اإلدارة األمنيــة فــي مناطــق الســيطرة المختلفــة فــي ســورية وســبل
حوكمتهــا لتحقيــق االســتقرار الــذي يعتبــر أســاس نجــاح العمليــة االنتقاليــة.

لقــاء حــواري "إمكانيــات تفعيل البنى والفواعل
المحليــة المهجــرة فــي البيئــات الجديــدة"
نظمــه مســار اإلدارة المحليــة فــي مقــر وحــدة المجالــس المحليــة ،وقــد تركــز اللقــاء حــول
النقــاط اآلتية:

تحليل البيئة القانونية للمجالس المهجرة.
أهــم األدوار التــي تقــوم بهــا الفواعــل المحليــة فــي البيئــات التــي هاجــرت إليهــا.
المهجــرة أو الفواعــل الناشــئة مــع المجتمعــات المضيفــة
عالقــة المجالــس المحليــة
ّ

والفــاعلين المحــليين.

ورشــة عمــل "آفــاق التعــاون فــي اإلصــالح
المؤسســي واســتعادة االســتقرار في سورية"

ورشــة عمــل "دور المجتمــع المدنــي
فــي عمليــة التغييــر األمنــي وتحدياتــه"

نظمهــا مركــز عمــران بالشــراكة مــع مركــز جنيــف للسياســة األمنيــة .وناقشــت آفــاق

اســتكماال لمشــروع فرضيــات "التغييــر األمنــي فــي ســورية" ،عقــد المركــز
ً
ورشــته التــي ناقشــت دور المجتمــع المدنــي فــي عمليــة التحــول الديمقراطــي

المناقشــات علــى اإلصالحــات المؤسســية فــي مختلــف القطاعــات وذلــك فــي ظــل

وإعــادة بنــاء هيكليــة األجهــزة األمنيــة لــدول مــا بعــد الصــراع ،إضافــة إلــى تحليــل

التعــاون الدولــي علــى اإلصالحــات المؤسســية الالزمــة الســتعادة االســتقرار فــي
ســورية ،كمــا ضمــت الورشــة  35خبيـ ً
ـرا مــن مختلــف الــدول العربيــة واألوربيــة .وركــزت
إطــار االنتقــال السياســي.

الواقــع األمنــي فــي مناطــق ســيطرة النظــام واإلدارة الذاتيــة مركــزة علــى دور
العدالــة االنتقاليــة فــي عمليــة التغييــر األمنــي.
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نــدوة "دور المجالــس المحليــة فــي
عمليــة التغييــر األمنــي وتحدياتــه"
نظمهــا مركــز عمــران ضمــن خطــة مشــروعه البحثــي الــذي أطلقــه المركــز حــول الرؤيــة

الوطنيــة فــي التغييــر األمنــي ،عقــد المركــز نــدوة نقاشــية مــع بعــض الفاعليــن ضمــن
مجــال اإلدارة المحليــة.

المؤتمر الدولي الثاني لالجئين السوريين:
الالجئون السوريون بين الواقع والمأمول
نظمــه ٌّ
كل مــن جامعــة أديامــان التركيــة وجمعيــة النهضــة العلميــة ،وشــارك المركــز خاللــه

بورقــة بحثيــة بعنــوان "واقــع وآفــاق تنميــة ســبل العيــش لالجئيــن الســوريين فــي تركيــا".

نــدوة "الوجــود اإليرانــي فــي
ســورية  ..الواقع والمستقبل"
شــارك المركــز بنــدوة الوجــود اإليرانــي في ســورية  ...الواقع والمســتقبل" والتي

نظمهــا مركــز الدراســات اإليرانيــة فــي أنقــره "إيــرام  "Iramبحضــور مجموعــة
مــن الباحثيــن واألكاديمييــن العــرب واألتــراك المختصيــن بالشــأن اإليرانــي

وتركــزت ورقــة المشــاركة حــول "السياســة العســكرية اإليرانيــة فــي ســورية".

اجتمــاع الخبــراء حــول االنتخابــات فــي
ســورية وفــق قــرار مجلــس األمــن 2254
شــارك المركــز باجتمــاع الخبــراء حــول االنتخابــات فــي ســورية وفــق قــرار

مجلــس األمــن  ،2254الــذي دعــت إليــه اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة

لغربــي آســيا (اإلســكوا) ،هــدف االجتمــاع إلــى صياغــة ورقــة تبحــث مســتقبل
ً
إطــارا
االنتخابــات فــي ســورية بمــا يتناســب مــع رؤيــة البرنامــج ،تقــدم

ً
عامــا لالنتخابــات يقــارب التحديــات المحتملــة بعيــد االتفــاق السياســي.
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نــدوة نقاشــية نظمهــا مركــز الشــرق
األدنــى لجنــوب آســيا للدراســات
االســتراتيجية فــي بانكــوك بتايلنــد
حضرهــا المركــز ،وتركــزت نقاشــات الورشــة علــى وجهــات نظــر جديــدة لمكافحــة

علمــاء وضبــاط عســكريون ودبلوماســيون
التطــرف العنيــف ،وحضرهــا
ٌ
ومســؤولون حكوميــون ومستشــارون ومشــرعون لمناقشــة كل مــن التدابيــر
طويلــة وقصيــرة األجــل مــن أجــل مكافحــة المنظمــات المتطرفــة العنيفــة.

نحــو البنيـة الجــديدة لألمــن
في منطقة الشرق األوسط
شــارك مركــز عمــران للدراســات االســتراتيجية بأعمــال مؤتمــر عقــده منتــدى الشــرق؛
ً
مؤكــدا علــى
تحــدث فيــه المركــز عــن ضــرورة إعــادة االســتقرار األمنــي فــي ســورية

أن إعــادة االســتقرار األمنــي يبــدأ مــن األدنــى إلــى األعلــى بمعنــى تمكيــن المجالــس

المؤتمر الدولي لتعليم السوريين

المحليــة الفرعيــة ومجالــس المحافظــات لتقــوم بإعــادة ضبــط المشــهد األمنــي.

حضــر مركــز عمــران مؤتمـ ً
ـرا عقــده كل مــن مؤسســة عيــد الخيريــة ،ومنظمــة

 IHHالخيريــة التركيــة ،واتحــاد الصناديــق اإلنســانية لمنظمة التعاون اإلســالمي

والمجلــس اإلســالمي للمؤسســات المانحــة وهيئــة المعرفــة للتعليــم
والثقافــة تحــت رعايــة وزارة التربيــة والتعليــم التركيــة .وتركــز الهــدف األساســي
للمؤتمــر علــى تحقيــق عمليــة تعليميــة مســتدامة للســوريين ،مــن خــالل تذليــل

الصعوبــات التــي تواجــه العمليــة التعليميــة وتقديم الحلول المناســبة إلنجاحها.
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أهم الجهات التي أشارت إلى مخرجات عمران
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الشراكات والعالقات
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كلمة فريق السورية
ســعت "الســورية.نت" منــذ تأسيســها لتكــون ركيــزة لتحقيــق التنميــة السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة فــي ســورية ،بمــا يواكــب التطــورات الحديثــة التــي يشــهدها العالــم ،مــع
المحافظــة علــى الثوابــت والمبــادئ التــي تعــد األســاس الــذي تنبنــي عليــه الهويــة الســورية.

اســتطاعت المؤسســة رغــم التحديــات تقديــم صــورة إعالميــة واقعيــة وموضوعيــة ،وعملــت علــى تســليط الضــوء علــى المواضيــع التــي تهــم المتلقــي بمهنيــة عاليــة ،لتكــون
مرجعيــة إخباريــة ســورية معتمــدة لــدى الكثيــر مــن وســائل اإلعــالم.

قدمت "السورية.نت" خالل عملها في العام الماضي آالف المواد اإلعالمية ،ليتجاوز عدد متابعيها  1,800,000متابع ،إضافة إلى أكثر من  3ماليين قراءة.
كنــا ومــا نــزال نســعى لزيــادة التواصــل واالهتمــام بالشــأن الســوري داخــل وخــارج ســورية ،واســتقطاب عــدد أكبــر مــن المهتميــن بالشــأن السياســي والخبــري ،والتركيــز علــى أقــالم

الكتـاب والصحـفين لنمنحـهم نـافـذة للتعبير عــن أفكـارهم وأرائهـــم.
السورية
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مؤسســة إعالميــة متعــددة الوســائل تســعى للمســاهمة بتطويــر االســتراتيجية
اإلعالميــة الســورية

بدأت عملها من الموقع اإلخباري السورية.نت

الـــرؤيـة
مؤسسة إعالمية متكاملة ،تـرقى إلى مصاف المنابر اإلعالمية المتميزة ،وتساهم في إغناء ثقافة المجتمع السوري،
والتحــوالت الجــذرية التــي تمــر بهــا منــطقة المشـــرق.
ونشــر الـوعـي بالقضـية السـورية
ّ

المهمة

تقديــم مــادة إعالميــة مهنيــة فــي مضمونهــا وأســلوبها ،قــادرة علــى التأثيــر فــي الواقــع اإلعالمــي للقضيــة الســورية،
متخــذة مــن المعاييــر المهنيــة اإلعالميــة منهجـ ًـا لهــا.
ـموال وتوازنـ ًـاّ ،
ترســم صــورة أكثــر شـ
ً
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موقــع إلكترونــي يهتــم بالشــأن الســوري وتداعياتــه فــي المنطقــة .يقــدم األخبــار
ّ
ويوثــق أحــداث القضيــة الســورية وتبعاتهــا .كمــا
والتحليــالت ومــواد الــرأي والدراســات،
يهتــم بأبــرز األخبــار العالميــة ،ويقــدم مــادة إعالميــة مهنيــة فــي مضمونهــا وأســلوبها.

خطاب السورية.نت
الغلــو والتطــرف ،وتلتــزم فــي
تتوجــه الســورية.نت إلــى جمهورهــا بخطــاب وطنــي جامــع مناهــض لالســتبداد وبعيــد عــن ُ

خطابهــا بالمصداقيــة والدقــة.

تغطية السورية.نت

تغطــي السـورية.نت المحـافظات السـورية كـافة عبر مراسليها على األرض ،باإلضافة إلى دول الجوار ،وتمتلك شبكة
مصــادر أخبــار خـاصة واسـعة.
السورية
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ميزنا
ما ُي ّ
المصداقية

الموضوعية

الحصرية

النوعية

المهنية الصحفية

بنقل الحدث

بمعالجة الخبر

بالشأن السوري

بالمحتوى

بتناول المواد كافة

االنتشار
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26%

17%

11%

10%

8%

5%

4%

4%

2%

1%

12%

بلدان أخرى

السورية

التــأثيــر
أهم الجهات التي أشارت إلى مخرجات السورية.نت

جمهور السورية.نت
السورية

الفئة الشبابية من عمر 44 - 18
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أقسام السورية.نت

األخبــــار
ـكريا وإنسـ ً
ـيا وعسـ ً
ســورية :يغطي األحداث المحلية سياسـ ً
ـانيا ،من خالل األخبار والتقارير والمقابالت

مع أبرز الشــخصيات السياســية والعســكرية والوطنية التي تهتم بالشــأن الســوري.

دولــي :يهــدف هــذا القســم إلــى مســاعدة القــارئ الســوري علــى تشــكيل صــورة تحليليــة واضحــة

لمــا يــدور خــارج حــدود بلــده ،باالعتمــاد علــى تقديــم معلومــات دقيقــة ووافيــة بأشــكال صحفيــة عــدة
كــاألخبــــــار والتقــــاريـــــر والتحـــــيالت.

تمـس حيـاة المـواطن السوري وانعكاسها
اقتصادُ :يعنى بالدرجــة األولى بنقـل أهم التطورات التــي
ّ

على واقعــه المعيشي ،ووضعـه أمـام مشـهد واضــح للتفـاعالت االقتصـادية العـربية والدولية ،ودور

االقتصاد في رسم معالم السياسة.
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قسم الرأي
المختصين بالشأن الســوري واإلقليمي .يهدف قسم الرأي
والكتــاب
ّ
خصصة ألقالم السياسيين والمحللين
ّ
مساحة ُم ّ
إلى تقديم آراء متنوعة.

ّ
تســلط الســورية.نت الضــوء علــى أهــم
تعــرض الملفــات الســورية واإلقليميــة مــن وجهــات نظــر متعــددة .كمــا

الموضوعــات التــي تناولتهــا الصحــف العربيــة حــول الشــأن الســوري.

في العمق
يختص بقراءة وتحليل أهم الدراسات المعنية بالشأن السوري واإلقليمي.

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

تعريف بكتاب

يتناول الكتب المرتبطة بالشأن السوري وتداعياته على العالم ،ويقدم قراءة في الكتب باللغة اإلنكليزية والفرنسية غير

المترجمة إلى العربية.
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مخرجات 2017

6,994
األخبـــار

8
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1,074

الـــرأي

الملتيميديا

السورية

المخرجات منذ التأسيس وحتى نهاية 2017

6,552

46,046
األخبـــار

570

السورية

في العمق

الـــرأي

469

الملتيميديا
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زوار السورية.نت منذ التأسيس وحتى نهاية عام 2017
ّ

24,868,353

عدد المشاهدات

18,597,867

زيارة

15,455,626

زائر فريد

أهم الدراسات والتقارير
قضايا سياسية

حقوق وحريات

محاولة اغتيال تركيا

عن الوطــن والمواطنة

المعارضة وفنون التفاوض مع دي مستورا

حياتنا الفكرية بين النقل الحرفي والنقد الغائب

حقائق عن "العسكرة" و"األسلمة" في الثورة السورية

صحيفة المدينة :نموذج للمواطنة أم للمعاهدة الدولية؟

مجلس الشــورى العسـكري التـركي بداية العهد الجديد
بعد كيماوي خان شيخون :قراءة في التحوالت االستراتيجية
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أهم اإلنفوغرافات
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www.AlSouria.net
AlSouriaNet

