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منظمة غير ربحية، مسجلة قانونيًا في تركيا والنمسا وأمريكا، بدأت عملها في عام 2011.	 
يتبنى العمل المؤسسي المهني في جميع األنشطة.	 
سة لخدمة السوريين داخل وخارج سورية.	  يعمل على دعم وبناء المؤسسات المدنية المكرَّ
يؤمن بأن دعم مشروع اإلدارة المحلية المدنية في سورية ضرورة لخدمة الداخل السوري.	 
يهدف إلى المساهمة في إعادة بناء سورية، الدولة الديموقراطية التي يسود فيها القانون. 	 
يضم المنتـــــــدى 6 مؤسسات متخصصة. إضافة لفريق عمل مكون من 120 عضوًا.	 
يعمل من خالل 7 مكاتب تتوزع ما بين سوريا وتركيا.	 

تمكين المجتمع السوري لبناء مستقبله، على الُصُعد االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية 
وفق رؤية معاصرة، مّتسقة مع ثقافة سورية وخلفيتها الحضارية.

لمحة عن المنتدى

الرؤية

السعي إلى خدمة القضية السورية في مجاالت الحياة كافة، وتمكين أهلها من تجاوز التحّديات، 
تمهيدًا لبناء مجتمع العدل والكرامة القائم على القدرات الذاتية.

المهمة
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تمكين وتنمية المجتمع المدني، ومواصلة االستثمار بمشروع اإلدارة المحلية.	 
بناء القدرات وتوسيع اآلفاق نحو مجتمع الفاعلية والتمّكن واالقتدار.	 
تعزيز االكتفاء الذاتي من خالل دعم المشاريع التنموية.	 
طرح الحلول والسياسات في مسائل لها عالقة حيوية بالواقع السوري والسياق اإلقليمي.	 
تعزيز الثقافة السياسية القادرة على بناء المؤسسات الديموقراطية في البلد. 	 

األهداف
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العمل المؤسسي الفّعال بما يحفز اإلبداع ويشجع على اإلنتاج. وااللتزام بالمعايير المهنية.	 
االعتماد بالدرجة األولى على التمويل السوري واستقدام الدعم من المؤسسات الدولية.	 
طاقم عمل متعدد في تشكيله يشبه النسيج السوري، ويحتفي بالتنوع بين الذكور واإلناث.	 
أعضاء فريق العمل من ذوي الكفاءات العالية العلمية والمهنية، وغالبيتهم من الداخل السوري.	 
االستثمار بمشروع اإلدارة المحلية في سورية.	 
االستثمار في تنمية أعضاء فريق العمل، من خالل إتاحة فرص إكمال مشوارهم العلمي. 	 
التواصل الفّعال مع المؤسسات التركية من أجل تقديم حلول إبداعية لتحديات السوريين.	 

ما يميزنا
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مكاتب وفرق عمل المنتدى

تركيا
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يدعم المنتدى السوري مؤسساته المتخصصة عبر أقسام تؤّمن الدعم اإلداري والفني واللوجستي، 
عبر تزويدها بالخدمات واالستشارات وذلك من خالل األقسام التالية:

األقسام الخدمية للمنتدى السوري

التسويق والتواصل

تقانة   المعلومات

الموارد   البشرية

دعم   البرامج   وتطوير   الّشَراكات

المحاسبة   والدعم   القانوني

إدارة   المكاتب   والدعم   اللوجستي
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مؤسسة تنموية إغاثية، غير ربحية، تأسست في يوليو تموز 2013، لتقوم بإعداد وتنفيذ ودعم 	 
المشاريع التنموية والخدمية األساسية لحياة السوريين ضمن مسار اإلغاثة والتنمية في المنتدى.

نؤمن بأن الطريق األمثل لتأمين االحتياجات المّلحة للسوريين يعبر من إنجاز التنمية االقتصادية 	 
واالجتماعية وتقديم الدعم الفّعال للمجتمع المدني وبناء قدرات المجالس المحلية.

تهدف إحسان إلى تمكين السوريين من استئناف حياتهم الطبيعية اعتمادًا على قدراتهم الذاتية.	 

وتقوية  المعاناة  التركيز على رفع  إلحاحًا للسوريين من خالل  أكثر االحتياجات  تأمين  العمل على 
االقتصاد وتطوير المجتمع. وتسعى لدعم المجتمع المدني الفعال وبناء قدرات المجالس المحلية.

لمحة عن إحسان

الرؤية

تفعيل دور المجتمع  التنمية وإعادة  لتطوير حياة السوريين عن طريق اإلغاثة ومبادرات  السعي 
المدني. 

المهمة

www.ihsanRD.org
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االتفاقات والشركات

إدارة البرامجتقييم االحتياجات

الدعم اللوجستي

المراقبة والتقييم

أقسام إحسان
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آلية العمل في إحسان
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يعمل القسم على جمع البيانات وتحليلها، من خالل إجراء مسوحات إحصائية في المحافظات 
ومعرفة  االحتياجات  تقدير  بهدف  متخصصة،  ميدانية  بفرق  مستعينًا  اللجوء،  وبلدان  السورية 

مدى مالءمتها مع الموارد المتاحة. 
تقييم احتياجات محافظة إدلب: أجرت مؤسسة إحسان استبيانًا متكاماًل لرصد كافة االحتياجات 	 

عمران  مركز  مع  بالتنسيق  والمسح  االستبيان  تصميم  تم  حيث  إدلب.  محافظة  في  القائمة 
للدراسات استيفاًء للشروط العلمية. 

وجرت عملية المسح اإلحصائي بالتعاون مع مكتب المنتدى السوري في محافظة إدلب، ليبلغ 
600 استبيانًا. بمعنى أن المسح  الـ  ما يقارب  474 قرية  من  التي تم جمعها  عدد االستبيانات 
اتسع ليشمل كامل أرجاء المحافظة، وجرت عمليات تحليل وتقييم معلومات المسح ليصار إلى 

االستفادة منها في جميع المشاريع واألنشطة المنّفذة في محافظة إدلب.
 	Joint-“ التعليمي  القطاع  احتياجات  تقييم  بإجراء  الخاصة  العمل  لمجموعة  إحسان  انضمت 

Agency Education Sector Assessment” على مستوى سورية، كما انضمت لمجموعة 
“SAMI - Syria Assessment and Monitoring Initiative”، وهي مبادرة تهدف لتنسيق 

العمل في تقييم االحتياجات بين المنظمات األجنبية والسورية برعاية األمم المتحدة.

منجزات قسم تقييم االحتياجات
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الفرعية  والتصنيفات  القطاعات  بحسب  المشاريع  وتنفيذ  دعم  على  إحسان  مؤسسة  تعمل 
المعتمدة من قبل المنظمات الدولية على الشكل التالي: 

منجزات قسم إدارة البرامج

البرامج
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منجزات قسم إدارة البرامج

في دول اللجوء
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إجمالي الدعم المقدم حسب القطاعات
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إجمالي الدعم المقدم حسب المنطقة
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قدمت مؤسسة إحسان دعمًا بقيمة 2,515,758$ في مجال األمن الغذائي الذي ال يزال يحتل 	 
المرتبة األولى في قائمة احتياجات الداخل السوري. وعملت إحسان على إيجاد حلول بديلة إلعانة 
من  األساسية  الغذائية  الحاجات  لألهالي  تؤمن  نوعية  مشاريع  فدعمت  المحاصرة،  المناطق 
الحيوانية  الثروة  قطاعات  اإلنتاجية في  المشاريع  ودعم  إدارة  عن طريق  وخبز  ولحوم  خضراوات 

والزراعية لتقوم بإنجاز 5 مشاريع، منها: 
مشروع تربية أبقار، ومشروع تربية أرانب في حي جوبر المحاصر على أطراف العاصمة دمشق. . 1
مشروع زراعة أراضي في منطقة العسالي المحاصرة بجنوب العاصمة دمشق.. 2
تنفيذ مشروع زراعة 400 هكتار زراعي و1500حديقة منزلية بالقمح والخضروات في كل من . 3

حماة وحلب وإدلب، وذلك بتزويد المزارعين بالبذار واألسمدة والمعدات الزراعية الالزمة بالشراكة 
 .”Global Communities“ مع منظمة
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كما دعمت مؤسسة إحسان 12 مشروعًا لتوفير مادة الخبز في الداخل السوري في كلٍّ من إدلب 	 
بريف  الغدفة  بلدة  في  الحياة  فرن  تأسيس  مشروع  المشاريع  هذه  ومن  دمشق.  وريف  ودرعا 
إدلب الجنوبي والذي يستفيد من خدماته 12,500 نسمة. وقدمت إحسان بالشراكة مع منظمة 
“Human Appeal” كميات من الطحين إلى الفرن على مدار 6 أشهر متتالية. وتقدر قيمة الدعم 

اإلجمالية للفرن بــ $109,600.
وزعت مؤسسة إحسان 22,234 سلة غذائية في كل من حلب وإدلب وريف دمشق. وتولت أيضًا 	 

عملية توزيع 16,500 سلة غذائية بتكلفة 80$ قدمها برنامج الغذاء العالمي “WFP” التابع لألمم 
المتحدة في فترة حصار جزئي لمدينة حلب. 

بلغت 	  إجمالية  بتكلفة  اللجوء  بلدان  المقيمين في  من  فردًا   3,781 بـ  إحسان  تكفلت مؤسسة 
$378,111
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قدمت مؤسسة إحسان 349,950$ لصالح ترميم مدارس ودفع رواتب معلمين لــ 11 مدرسة 
سورية. واستفاد من هذه الخدمة ما يزيد عن 13,000 طالب سوري ممن حرموا من دراستهم، 
باإلضافة لتأمينها فرص عمل لــ 1,384 فردًا ينتمون للكوادر التدريسية. ومن المدارس التي تم 

دعمها: 
مدرسة جمعية جان السورية في إسطنبول-اوك ميدان وفي بيرم تبا. 1
مدرسة آفاق للتعليم األساسي. 2
مدرسة مخيم كلس. 3
مدرسة تجمع السوريين في مرسين. 4
مدرستان في بلدة انخل بدرعا . 5
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نفذت مؤسسة إحسان مشاريع عدة لحماية ودعم المرأة والطفل، فقامت بالمساهمة في بناء 	 
دار لأليتام في محافظة إدلب وقدمت مساعدًة بقيمة 10,600$، باإلضافة لكفالتها أيتام في 

محافظة حماة، عالوًة على النشاطات الترفيهية التي قام بها فريق المؤسسة.
أما في مجال دعم المرأة؛ فقد أنفقت إحسان مبلغ 35,170$ لصالح المرأة السورية لتمكينها من 	 

تفعيل دورها في المجتمع. وقسمت على مشروعين: 
مشغل “تريكو” للخياطة في مدينة الهامة بمحافظة دمشق الذي أّمن وظائف ثابتة للنساء في . 1

المنطقة الرازحة تحت الحصار، وتمكينهن من إعانة عائالتهن، واستطعَن تقديَم خدمات فريدة 
لسكان المنطقة بإنتاجهّن نماذج متنوعة من المالبس الشتوية. 

الخياطة . 2 مهنة  في  تدريبية  دورات  يقدم  الذي  إدلب  محافظة  في  المرأة  لتدريب  مزايا  مركز 
وبعض الحرف النسائية. وقدم المركز دورات في شتى مجاالت الحياة كدورات اللغة وتطوير 
مهارات الحاسب. وأنشأت مكتبة ومنتدى للحوار النسائي، باإلضافة إلطالق مجلة مزايا التي 

يصدرها المركز.



33



34

بلغ إجمالي الدعم في مجال الصحة 614,627$ ذهبت لصالح: 
تغطية رواتب الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات. 	 
بقيمة دعم 	  1,500 جريح  لتخدم  الحدودية مع تركيا واألردن  المناطق  4 دور استشفاء في  دعم 

بلغت $263,195.
تنفيذ المشروع األول من نوعه لتصنيع األدوية في المناطق المحاصرة، وذلك بتصنيع 50 نوع 	 

من أنواع األدوية بهدف تغطية مستلزمات 22 نقطة طبية عاملة في الغوطة الشرقية المحاصرة 
بريف دمشق. ويؤمن هذا المشروع دخاًل دوريًا لـ 15 عائلة، في حين يبلغ عدد المستفيدين من 

مزاياه 350,000 مستفيدًا، ويعتبر من المشاريع الصناعية التنموية. 
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مادي  دعم  تقديم  وتواصل   ،$26,350 الصغيرة  القروض  لمشاريع  إحسان  دعم  قيمة  بلغت 
لمشاريع إنتاجية ذات مردود ربحي يمكن تحويله لدعم مشروعات أخرى أو شراء مستلزمات فقدها 
السكان بسبب الحصار. وتعّد مشاريع األلبان واألجبان التي ُنّفذت في مدينة طفس بريف درعا، 
نجاح  على  األمثلة  أبرز  من  الزور؛  دير  في  الخياطة  ومشغل  دمشق،  بريف  المليحة  بلدة  وفي 

مشاريع النمو االقتصادي. 
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قدمت مؤسسة إحسان دعمًا بقيمة 67,425$ لتأمين مياه الشرب لما يزيد عن 200,000 شخص 	 
في كل من حلب ودير الزور وريف دمشق من خالل دعم مشاريع اآلبار ومحطات وشبكات المياه، 

وذلك بسبب انقطاع المياه أو بفعل الدمار الذي حل بشبكات المياه إثر عمليات القصف.
 	 ،$21,400 بقيمة  المحاصرة  المناطق  في  الصحي  والصرف  العامة  النظافة  مشاريع  دعمت 

النفايات  تجمع  بسبب  انتشارها،  ومنع  باألمراض  اإلصابة  من  المحليين  السكان  وقاية  بهدف 
وحصول بعض التسريبات في شبكات الصرف الصحي.

وزعت 26,650 سلة صحية في كّل من محافظات حلب وإدلب والرقة والالذقية.	 
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نفذت مؤسسة إحسان العديد من المشاريع في هذا اإلطار، ومنها: 
فتح بيت ضيافة لألشخاص الفاقدين للمأوى. 	 
توزيع 1,800 غطاء شتوي في مدينة بانياس ومحافظة دير الزور، وبعض مدن الجمهورية التركية. 	 
توزيع 2,224 سلة شتوية في مدينة سنجار بمحافظة إدلب.	 
2,252 سلة مواد غير غذائية تحتوي على مستلزمات منزلية وُفُرش في كلٍّ من حلب 	  توزيع 

وإدلب والالذقية.
 	.”GOAL“ توزيع 1,500 سلة في الالذقية بالشراكة مع منظمة
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دعمت مؤسسة إحسان مشاريَع الكهرباء وإعادة تأهيل المباني، فمن خالل تنفيذ مشروعين في 	 
باإلضافة  285,000 فرد.  لــ  الكهرباَء  إحساُن  أمنت  الكهرباء؛  تأهيل شبكة  درعا إلعادة  محافظة 

لتأمين الطاقة الالزمة لتشغيل للمخابز التي تخّدم سكان المنطقة والنازحين إليها.
دعمت إحسان مشروَع بناء مسجد في مخيم لالجئين السوريين في كردستان بقيمة $15,000.	 
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المدني معتمدًة في  المجتمع  المحلية ومنظمات  المجالس  دعم  عملت مؤسسة إحسان على 
من  العديد  عقدها  إلى  باإلضافة  عملها.  استمرارية  لضمان  وذلك  الخاص،  رصيدها  على  ذلك 

المؤتمرات التي تخدم قضيتها. وبلغت قيمة إجمالي الدعم $1,334,460.

فمن المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني التي تم دعمها: 

المجلس األعلى لإلدارة المحلية	 
مجلس محافظة حمص مكتب غازي عنتاب	 
المجلس المحلي لمحافظة الالذقية	 
الخيرية 	  للجمعيات  العام  السوري  االتحاد 

والهيئات اإلغاثية
وحدة المجالس المحلية	 
تجمع المهندسين األحرار في حلب	 

جمعية اليوم التالي	 
المكتب الطبي لمجلس محافظة ريف دمشق	 
جمعية أم القرى	 
مؤسسة غراس النهضة 	 
مكتب وحدة التنسيق واالرتباط في الحسكة	 
اتحاد عام فالحي الثورة السورية	 
جمعية الشام أمانة	 
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عدد المستفيدين من خدمات إحسان حسب القطاعات
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الشراكات:
طريق 	  عن  وشراكاتها  العامة  عالقاتها  توسيع  على  والتنمية  لإلغاثة  إحسان  مؤسسة  عملت 

تنفيذ العديد من المشاريع بالتعاقد مع منظمات دولية رئيسة. 
 	 ”OCHA“ مثل  المتحدة  لألمم  التابعة  المنظمات  مع  مباشرة  شراكات  عقد  في  ونجحت 

.”UNICEF”و ”WFP”و
برنامج 	  طريق  عن  المتحدة  األمم  من  مباشرة  منحة  على  األولى  للمرة  “إحسان”  وحصلت 

“Humanitarian Pooled Fund” وتم التقديم على هذه المنح في خريف 2014 إاّل أن تنفيذها 
سيبدأ في عام 2015.

الدعم:
إلى مؤسسة إحسان، ووجهت 	  الُمقّدم  الدعم  %47 من إجمالي  بـ  المنتدى السوري  ساهم 

اهتمامات المنتدى إلى مشاريع الدعم المؤسساتي التي حازت على المرتبة األولى من دعمه.
المقدم 	  الدعم  إجمالي  من   53% بنسبة  الشريكة  الدولية  المنظمات  بقية  مساهمة  تقدر 

لمؤسسة إحسان. 

الشراكات والدعم
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منظمات دولية أخرى *

Human Appeal International

* حذفت أسماء المنظمات العتبارات داخلية لهذه المؤسسات

المنتدى السوري
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اإلغاثية، 	  التنسيقية  والهيئات  الدولية  بالمنظمات  خاصة  دورية  اجتماعات  في  إحسان  تشارك 
مثل: “HLG Humanitarian Liaison Group” مجموعة تنسيق الجهود اإلغاثية، وتعتبر أعلى 
هيئة تنسيق على مستوى العمل اإلغاثي المرتبط بسورية. وتعمل انطالقًا من تركيا لتقود جهود 
من  الهيئة  هذه  وتتألف  االستراتيجي.  المستوى  على  السورية”  “األزمة  لـ  اإلنسانية  االستجابة 
غير  والمنظمات  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  ومكتب  المتحدة،  األمم  ووكاالت  المانحة  الجهات 

الحكومية السورية والمنظمات الدولية غير الحكومية.
 	 Joint-Agency“ تعليمية  احتياجات  تقييم  بإجراء  الخاصة  العمل  لمجموعة  إحسان  انضمت 

Education Sector Assessment” على مستوى سورية.
وهي 	   ”Syria Assessment and Monitoring Initiative - SAMI“ لمجموعة  انضمت 

برعاية  والسورية  األجنبية  المنظمات  بين  االحتياجات  تقييم  في  العمل  لتنسيق  تهدف  مبادرة 
األمم المتحدة.

تحالف المنظمات السورية “SNA” ، يهدف التحالف إلى تأسيس كيان سوري يعمل على التنسيق 	 
بين المنظمات السورية اإلنسانية غير الحكومية والمجتمع الدولي. وتعتبر إحسان أحد مؤسسيه 

وعضوًا في لجنته التوجيهية. 

العالقة مع المنظمات الدولية
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القدرات 	  بتنمية  تهتم  عنتاب:  غازي  في  العاملة   ”Partnership Initiative“ الشراكة  مبادرة 
للمنظمات السورية غير الحكومية، وتشارك في تقديم المساعدات اإلنسانية داخل سورية. وتحضر 

إحسان كافة االجتماعات باإلضافة إلى كونها عضوًا في لجنتها التوجيهية.
كما تشارك إحسان في كافة اجتماعات مجموعات التنسيق التي تعمل على توزيع الدعم بالتنسيق 	 

بين المنظمات السورية والدولية، ومجموعات العمل هي:
“Food Security and livelihoods” األمن الغذائي. 1
 “Protection” مجموعة الحماية. 2
 “WASH” مجموعة المياه واالصحاح والنظافة. 3
 “Education” مجموعة التعليم. 4
 “NFI/Shelter” مجموعة مراكز اإليواء والمواد غير الغذائية . 5
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منظمات نعمل معها



52

التقرير المالي
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موقع إلكتروني مهتم بالشأن السوري وتداعياته في المنطقة، يقدم األخبار والتحليالت والدراسات 	 
ويوثق أحداث القضية السورية ويهتم بأبرز األخبار العالمية. كما يتيح منصة تفاعلية كبيرة تمكن 

القارئ من المشاركة في المحتوى لتفعيل دور المواطن الصحفي.
يواكب موقع “السورية.نت” آخر التطورات بشكل يومي على تنوعها، ويساعد القارئ على فهم 	 

ما يدور من حوله، ويلتزم بتقديم المعلومات الدقيقة من مصادرها، ويهدف إلى أن يكون أحد 
المصادر األكثر أهمية ومصداقية لمعرفة ما يجري في سورية اعتمادًا على شبكة من المراسلين 

المنتشرين في معظم مناطق سورية.
انطلق موقع السورية.نت في شهر  سبتمبر/ أيلول 2014 وحقق انتشارًا كبيرًا بفترة زمنية قياسية.	 

لمحة عن السورية.نت

www.alsouria.net
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أقسام موقع السورية.نت
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تحليل األخبار من خالل استعراض آراء الخبراء والسياسيين.	 
الخلفيات 	  مختلف  من  مجتمعية  شرائح  يخاطب  الذي  الوحيد  السوري  الموقع  كونه  الشمولية 

الثقافية، ويتوجه إلى فئات واسعة من الجمهور.
شبكة مراسلين في الداخل السوري.	 
توسع االنتشار الجغرافي لمتابعي السورية.نت ليصل )سورية – تركيا – السعودية – األردن – 	 

العراق – أمريكا(.

مميزات السورية.نت
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يشغل الشأن السياسي الحيز األكبر من اهتمام “السورية.نت”، وُتولى أخبار الشأن السوري عناية 	 
خاصة. بحيث أن %90 من األخبار المتعلقة بسورية حصرية للموقع.

ذوي 	  من  السوري  بالشأن  مختصين  أشخاص  مع  واسعة  مقابالت  “السورية.نت”  موقع  يجري 
النفوذ السياسي والعسكري.

يتصدر الموقع ترتيب المواقع المفضلة: خالل 4 أشهر احتل موقع السورية.نت المرتبة الثامنة 	 
ألفضل المواقع السورية المعارضة وفق تحليل ترتيب أليكسا لعام 2014.

يغطي الموقع جميع المناطق في المحافظات السورية كافة وبعض الدول المجاورة.	 
يساهم “السورية.نت” في التنظيم أو المشاركة بأهم الحمالت الوطنية السورية.	 

الشأن السوري
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ولدى 	  القراء  لدى  عالية  مصداقية  وذات  معتبرة  مرجعية  يمّثل  أن  السورية.نت  موقع  استطاع 
وسائل إعالم متنوعة كـ )الصحف والمواقع اإلخبارية( خالل فترة زمنية قصيرة.

تدريبه 	  يتم  متنوعة،  باختصاصات  حرفي  فريق  على  واعتماده  أقسامه  بتنوع  الموقع  يتميز 
باستمرار.  مما ساعد على استقطاب شريحة واسعة من الجمهور في أكثر من 137 دولة حول 
30 سنة( كانت   – 25( العمرية الشبابية  العمرية كافة، غير أن الشريحة  الشرائح  العالم، ضمن 

األكثر زيارة للموقع.

انتشار السورية.نت
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أهم الصحف والمجالت التي نقلت عن السورية.نت
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معدل زوار الموقع منذ انطالقته في سبتمبر/ أيلول إلى نهاية 2014

Google Analytics مصدر االحصائيات من
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مخرجات السورية.نت خالل عام 2014

خبر وتقرير
115

من أخبار سورية حصرية
90%
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المجاالت 	  في  السورية  القضية  في  ورافدًا  أساسًا  مرجعًا  تكون  ألن  تسعى  بحثية  مؤسسة 
السياسية والتنموية. 

ُينتج المركز الدراسات المنهجية التي تساند المسيرة العملية للمؤسسات المهتمة بالمستقبل 	 
السوري، وتدعم آليات اتخاذ القرار، وتحقق التكامل المعلوماتي وترسم خارطة األولويات.

تعتمد دراسات المركز على تحليل الواقع بأبعاده المتراكبة، ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات 	 
مّما يمّكن من وضع الخطط التي يحّقق تنفيذها تلك االحتياجات.

لمحة عن مركز عمران

www.OmranDirasat.org

مؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي والمعرفي لمنطقة المشرق العربي دواًل 
ومجتمعات، ترقى لتكون مرجعًا لترشيد السياسات ورسم االستراتيجيات.

الرؤية
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دعم آليات اتخاذ القرار واقتراح استراتيجيات في الشأن السوري.	 
تقديم التوصيات ألصحاب القرار من خالل اقتراح الحلول التي تتميز بالموضوعية والواقعية.	 
إصدار مخرجات علمية ُتشّخص بدقة وُعمق المشاكل والصعوبات التي تواجه سورية والمنطقة، 	 

وتستشرف البدائل والمآالت.
إصدار مخرجات علمية بلغات متعددة لتسهيل التفاعل مع السياق الدولي.	 
اإلسهام في تحقيق التراكم المعرفي الذي يخدم القضية السورية.	 

األهداف
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مسارات العمل
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تقييم األحداث بسرعة ومرونة، معتمدًا على معرفة واقع األرض، وحجم اتصاالته مع الفاعلين 	 
الرئيسين على الساحة السورية السياسية والمدنية.

ترشيد قادة الرأي، حيث يتناول أكثر من 37 موقعًا إخباريًا منتجات عمران بشكل دوري، باإلضافة 	 
إلى متابعة ما يزيد عن 30,000 قارئ لكل مخرج يصدره المركز.

توفير منصة تبادل أفكار لتقديم حلول عملية وفاعلة لمواجهة تحديات القضية السورية.	 
إصدار مخرجات علمية باللغة العربية والتركية واإلنكليزية.	 

ما يميز مركز عمران
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مخرجات مركز عمران
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  15    35
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بادر مركز عمران في تناوله لدراسة واقع الهدن في سورية فكانت أول دراسة له في هذا الصدد 	 
“دراسة الهدن في سورية... الواقع واآلفاق” التي صدرت بتاريخ 25 شباط/ فبراير 2014. تواترت 
بعد ذلك الهدن في الريف الدمشقي مما دفع مركز عمران للقيام بدراسات تحليلية أكثر عمقًا 
حول الهدن، فقام بإجراء مسح ميداني استطلع من خالله الموقف الشعبي حول الهدن بالتعاون 
مع المركز السوري للبحوث واإلحصاء، حيث أجريت الدراسة على 1,026 مستجيب كعينة مزجت 
بين العشوائية والعنقودية. على مدى خمسة أسابيع بين الشهر السابع والثامن )تموز/آب( 2014 
وتوزعت أسئلة االستطالع في ثالثة مسارات رئيسة لرصد مشهد الهدنة من جوانبه السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية وكذلك القانونية.
وقد صدر ثالثة أجزاء من الدراسة التحليلية خلصت إلى أن الهدن ال يمكن أن تكون حاًل مستدامًا 	 

وإنما مجرد تهدئة التقاط نفس وخيار ضرورة، وقد تناولت عدد من مراكز البحوث المحلية والدولية 
تلك الدراسات التحليلية كفريق المبعوث األممي “دي ميستورا” ومنظمة الحوار اإلنساني وعدد 

من الباحثين مهتمين بدراسة ظاهرة الهدن.

استطالع رأي الموقف الشعبي من الهدن
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نموذج من نتائج االستبيان
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على  ركز  هاشم  مازن  للدكتور  كتابًا  عمران  مركز  أصدر 
الفاعليات الرئيسة التي تحّف الثورة السورية وتؤثر في 
السياقين  في  تأطيرها  على  ساعيًا  ومآالتها،  مساراتها 
اإلقليمي والدولي ومراقبة التغيرات الحاصلة في موازين 
الثقافية  التطورات  طبيعة  الكتاب  ويوضح  القوى. 
السياسية في المنطقة التي ترافقت مع تآكل المحاور 
القديمة المعروفة باسم محور االعتدال ومحور الممانعة، 
وبداية تشّكل محوٍر جديٍد يعتمد على جملة جديدة من 
مكامن قوة كل  التوازنات الدولية. ويفّصل الكتاب في 
المتاح  والفضاء  إمكانياتهما  وحدود  وتركيا،  إيران  من 
لهما في التأثير اإلقليمي. كما يعطي أهمية خاصة إلى 
والنزوح،  التشريد  عن  نتجت  التي  الِدمغرافية  الضغوط 

مما يترك آثارًا دائمة في البالد المحيطة المضيفة. 

كتاب التحوالت الكبرى في المشرق العربي
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مؤتمرات شارك بها مركز عمران

مؤتمر الدولة والمجتمع
إسطنبول - تركيا 

مؤتمر السياسـة واالقتصاد في 
ظـل المتغيرات اإلقليميـة والدوليـة

الدوحة - قطر 

مؤتمر القضايـا العالميـة وتأثيرها 
على مسـتقبل حقوق اإلنسـان

سيركوزا - إيطاليا

مؤتمر الشـرق األوسـط بحالـة 
تغيـر مسـتمر 

إسطنبول - تركيا 

منطلقات وتحديات الثورة السورية
مركز رجال العلم للدراسات االستراتيجية

إسطنبول - تركيا 
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األمنية  الدراسات  واسعة في  آفاقًا  االستراتيجية  للدراسات  عمران  مركز  تفتح مجاالت عمل 
واالستراتيجية، ويتميز القائمون عليه باالنفتاح الثقافي والرؤية اإلصالحية الشاملة، إال أن العالمة 
الفارقة في مسيرة المركز تتمثل في استقطاب الطاقات الشبابية وتمكينها من أدوات البحث 

وملكة الفكر، مما يعد االستثمار األمثل لمستقبل سورية الحرة.
د. بشير زين العابدين – 2014
أكاديمي سوري

شهادات عن مركز عمران

يخلص مازن هاشم إلى أّنه ال يمكن التعامل السليم مع تطورات “الثورات العربية” بفصائلها 
المنطقة  تمّربها  التي  الجيوسياسية  التغّيرات  اعتبار  مع  إاّل  وخاّصة سورية،  المختلفة،  الُقْطرية 

ككّل. وبطبيعة الحال تدخل في هذه التغيرات ديناميات عالمية وإقليمية متشابكة.
صحيفة العرب اللندنية

”

”

“

“
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رغم حداثة المركز إال إنه بدا لي متمكنًا من قراءة واقعه، وواثقًا من قدراته وإمكاناته على تحقيق 
األبرز في عمل  القوة  نقطة  والباحثين  اإلدارة  فريق  بلوغها... يشكل  إلى  التي يسعى  األهداف 
المركز ونتيجة التفاهم الواضح بين الجميع، فإن المركز سيتحول باعتقادي إلى قصة نجاح حقيقة 

خالل فترة زمنية قصيرة.
د. مروان قبالن – 2014
مدير وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للبحوث ودراسة السياسات

”

”

“

“

فاجأني وجود العديد من الباحثين واالعالميين واصحاب المهارات الذين يحاولون متابعة “علم 
عبر  عام،  بشكل  والعربية  خاص،  بشكل  السورية  القضية  لخدمة  وتوجيهه  الخلدوني،  العمران” 
الدراسات الرصينة والجادة عن الواقع االجتماعي في العالم اإلسالمي، الذي قد يكون المدخل 

الصحيح لدراسة كافة نواحي الحياة السياسية والتاريخية والفكرية.
مخائيل سعد – 2014
كاتب في شؤون عالقة المجتمع بالدولة
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تختص بمجال جمع المعلومات من مختلف المصادر العربية واألجنبية والتعامل معها.	 
ُتعنى بتقديم الدعم المعلوماتي لمؤسسات المنتدى عمومًا ومركز عمران للدراسات االستراتيجية 	 

على وجه الخصوص.
تقوم الوحدة باسترجاع المعلومات ورصدها وأرشفتها ومن ثم تحليلها وتعميم النتائج، بما يلبي 	 

حاجة مؤسسات المنتدى للمعلومات الدقيقة أثناء أدائها لمهامها.

وحدة المعلومات



80

. 50

 .     217
EN

 .     256
AR

DAILY

 .    260  
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لمحة عن مؤسسة رزق
تقود مسار التنمية المهنية في المنتدى السوري منذ األول من شهر حزيران/ يونيو 2014.	 
تعمل على تأهيل العمالة السورية المعّطلة وتشغيلها، واستثمار الكفاءات العلمية والمهنية.	 
تسعى إلى تمكين السوريين من تحقيق االكتفاء الذاتي في كسب رزقهم وعدم اعتمادهم على 	 

المساعدات، وتأهيلهم لبناء سوريا المستقبل.
لزرق مكتب رئيس في والية أورفا التركية، وتعتزم إنشاء فروع لها في واليات تركية أخرى خالل 	 

عام 2015.

www.SyrianForum.org/Rizk
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كيف تعمل رزق
الجهات 	  التوظيف من  وتلقي عروض  الباحثة عن عمل  الجهات  التوظيف من  استقبال طلبات 

المشغلة، من خالل )المقابلة المباشرة، البريد اإللكتروني، االتصال الهاتفي، المسح الميداني(.
وتحديث 	  المستجدة،  الحاجات  لمعرفة  العمل  سوق  ضمن  الدورية  الميدانية  المسوحات  إجراء 

قاعدة البيانات الرئيسة.
وتوقيع 	  اآلراء  لتبادل  الرسمية  وغير  الرسمية  التركية  الجهات  مع  الشراكات  وتعزيز  التفاهم 

البروتوكوالت واالتفاقيات.
تأهيل السوريين علميًا ومهنيًا، من خالل إيفادهم لاللتحاق ببرامج تدريبية وورشات عمل تنظمها 	 

رزق أو أحد شركائها.
اختيار الشخص المناسب للعمل المناسب.	 
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ما يميز رزق
هي أول مؤسسة سورية تهتم بتأهيـــــل وإيجـــــاد فرص عمـــــل للســــوريين في تركيا.	 
تضم طاقــــم مندوبيــــن ميدانيين في الســــوق التركية والفعـــــاليات السورية للتواصل المباشر 	 

مع الجهات المشغلة. 
بيانات 	  استشـــاري المتالكها قـاعدة  بدور  أعمـــالها، وتقــــــوم  الكــــامل لجميع  التوثيـــــق  تعتمد 

متكاملة عن األنشطة االقتصادية في تركيا.
الشراكة 	  وتدعم  واألتراك،  السوريين  األعمال  رجال  بين  مشتركة  مشاريع  افتتاح  على  تعمل 

االقتصادية بينهم.
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الشراكات واالتفاقيات
انضمام لمجلس الجمعيات التركية )56 جمعية( بحضور دائم.	 
توقيع اتفاقية مع جامعة “اسطنبول 29 مايو” من أجل توظيف مدرسين لغة عربية في الجامعات 	 

ودور اإلفتاء التركية.
االتفاق مع مديرة مركز “سودس” للتأهيل المهني للنساء على توقيع اتفاقية تسمح لرزق بأن 	 

تكون الجهة الوحيدة المؤهلة لتقديم طواقم المتدربين للمركز.
توقيع بروتوكول مع نائب والي أورفه لتأهيل السوريين عن طريق مكتب رزق حصرًا.	 
توقيع اتفاقية “ديليكتشا” مع منظمة “آفاد” باعتماد مكتب رزق كجهة حصرية لتأمين حاجتها من 	 

الموظفين السوريين في والية أورفا.
تعاون وتنسيق مع “إشكور” )مكتب توظيف األتراك(.	 
توقيع بروتوكول مع نائب مساعدة الوالي ألخذ طواقم الموظفين والمتدربين السوريين حصريًا 	 

عن طريق رزق ليتم العمل والتأهيل في مراكز منظمة “ريت” الدولية.



89



90

 

0

150

300

450

600

8776

257

415

597

25  18 35  25 45  35 55  45 55 

33%

67%

 

إحصائيات عن من تم توظيفهم







93

ومؤسسات 	  ألفراد  القدرات  وبناء  الحلول  وإيجاد  واالبداع  التدريب  في  متميزة  رائدة  مؤسسة 
المجتمع السوري.

تقدم برامج تدريبية وحلول لمؤسسات المجتمع المدني السوري، من خالل االستشارات التدريبية 	 
وبرامج بناء القدرات إلعداد كوادر متميزة قيادية تساهم في بناء المجتمع.

لمحة عن مركز البوصلة

www.bousla.org
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مسارات العمل

حقوق اإلنسان وسيادة القانون
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خالل  من  متميزة،  تدريبية  برامج  عدة  تقديم  على  مشواره  بداية  في  البوصلة  مركز  عمل  لقد 
مدّربين أكفاء ومشهود لهم بالخبرة في مجاالت تخصصهم، ومن البرامج التي قدمتها البوصلة:

* تم تقديم هذه البرامج في عدة مناطق داخل سورية بما فيها غوطة دمشق المحاصرة وريف إدلب.

منجزات مركز البوصلة

دراسة جدوى المشاريع	 
مكافحة الفساد	 
تنمية مهارات التفكير	 
القيادة التنفيذية في المبادرات	 
التعليم اإلبداعي منهجًا *	 

التواصل الفعال	 
حشد الجموع	 
إدارة الوقت	 
الدعم النفسي	 
الصحافة واإلعالم *	 
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مخرجات المركز
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التدريبات
الموجودة  المنظمات  تركيا لصالح  الالجئين وفي  داخل سورية ومخيمات  تدريبات  المركز  قدم 
في تركيا وسورية والمجالس المحلية داخل سورية. وبلغ عدد المتدربين من الداخل 129متدرب، 

و457 متدرب متواجدين خارج سورية.
وفيما يلي عدد التدريبات التي قدمها المركز بحسب المسار: 

البرنامج



98

التدريبات
محلي  ومجلس  محافظة  مجلس   20 لــ  تدريبية  دورات  تقديم  تم  المحلية  اإلدارة  مسار  وفي 

باإلضافة الى الدورات المقدمة لوحدة المجالس المحلية والمجلس األعلى لإلدارة المحلية.
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المنظمات والهيئات التي تلقت التدريبات

يعمل المركز على رفع سوية أداء عمل المنظمات السورية والمجالس المحلية من خالل تقديم 
الدورات التدريبية في مسار التخطيط واإلدارة والمسار القانوني، وتوجه بالدورات التدريبية الخاصة 
المخيمات،  للمتواجدين في  باإلضافة  وخارجها  داخل سورية  المدارس  للمعلمين في  بالتعليم 
فكان عدد المنظمات والهيئات التي استفادت من التدريبات خارج سورية 42 منظمة وهيئة بينما 

25 من داخل سورية، ومنها:

وحدة التنسيق واالرتباط	 
وزارة اإلدارة المحلية واإلغاثة وشؤون الالجئين	 
وزارة التربية	 
مخيم اإلصالحية	 
منتدى الخابور المدني	 

جمعية جان	 
جمعية شام لأليتام	 
حفظ النعمة	 
رابطة العلماء المسلمين	 
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المواد العلمية التي أنتجها المركز
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لمحة عن فنار

تركيا 	  في  السورية  الجالية  رعاية شؤون  إلى  ربحية تسعى  غير  سورية  تنمية مجتمعية  مؤسسة 
وتمكينها في المجتمع المضيف عبر تقديم خدمات نوعية غير مباشرة.

بدأت عملها في منتصف عام 2014 لتقوم بمعالجة تحديات التهجير وتحقيق التأقلم مع المجتمع 	 
التركي ومعالجة التحديات المجتمعية ونشر ثقافة األخوة والترابط بين مكونات الشعب السوري.

تنظم فنار العديد من البرامج التي تصب في صالح دعم األسرة وتمكين المرأة وتلبية حاجات 	 
األطفال اليافعين، كما توفر دلياًل عامًا وشاماًل للمعلومات يحوي كل ما يهم السوريين ويساعدهم 

في المجاالت المتنوعة.

www.SyrianForum.org/Fener
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مسارات عمل فنار
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مخرجات فنار

دليل السوري في تركيا
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منجزات المسار الثقافي - مقاالت ودراسات

تم كتابة 18 دراسة ومقال، نشروا في 8 صحف ومواقع إلكترونية. وركز محتوى المواد المنشورة 	 
على موضوع حوار الثقافات السورية )العربية، الكردية، التركمانية( وسلط الضوء على المشترك 

الثقافي بينها.
التأزم المفتعل بين العرب والكرد، 	  ناقشت دراسة “العرب والكرد على دروب المعاناة والحوار” 

وقضية تكوين أرضية مناسبة للتعايش السلمي الحضاري بين الثقافات عبر مزجها وتحسين فهم 
اآلخر للوصول إلى مجتمع مدني متحضر.

الثورة 	  بين  ما  تاريخية  مقاربة  في طرح  البارز  الدور  الكرد”  جبل  “ثورة  بعنوان  أخرى  لدراسة  كان 
السورية الحالية وثورة الشعب السوري ضد المحتل الفرنسي في منطقة جبل الكرد.

تم نشر أوراق عن الثقافتين التركمانية والكردية فيما يخص القصة والشعر والصحافة والتاريخ.	 
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الملتقى الثقافي العربي الكردي التركماني: انعقد في غازي عنتاب بتاريخ 03 حزيران/ يونيو 2014 	 
وحضره عدد من الكتاب والمثقفين العرب والكرد والتركمان، وجرى خالله عرض أوراق تتطرق إلى 

مختلف الثقافات المجتمعة في سورية والقواسم المشتركة فيما بينها.
عقد أمسية أدبية منوعة )عربية، كردية، تركمانية(: ُعقدت األمسية بتاريخ 06 كانون الثاني/ يناير 	 

إلقاء  وتضمنت  إسطنبول،  في  التركي  الثقافي  للمركز  التابعة  أميري”  “علي  صالة  في   2014
نصوص أدبية من قبل كتاب وشعراء عرب وكرد وأتراك، باإلضافة لتقديم مواد فنية منّوعة.

منجزات المسار الثقافي - الفعاليات
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 الفنون والمسرح

تم اعتماد فكرة توظيف العروض المسرحية لخدمة مشروع الحوار بين الثقافات، بحيث يتم اختيار 	 
النصوص بعناية فائقة لتترك أثرًا فكريًا وتربويًا إيجابيًا لدى الجمهور.

تم تأسيس فرقة “أطياف” المسرحية في بداية حزيران/ يونيو 2014 في مدينة “باطمان” شرقي 	 
ويتألف  االستراتيجية.  للدراسات  عمران  مركز  ورعاية  وإشراف  السوري  المنتدى  من  بدعم  تركيا 
كادر الفرقة من كاتب ومخرج مسرحي، و6 ممثلين، وتقوم الفرقة المسرحية بكتابة النصوص 

وتصميم المالبس.
قامت فرقة أطياف بباكورة أعمالها )مسرحية الحقل المنيع( الموجهة لألطفال في مخيم الالجئين 	 

المسرحية استحسانًا وإقبااًل كبيرًا من  تركيا/، والقت  السوريين في مدينة مديات/جنوب شرق 
أطفال المخيم وذويهم.

في 	  آخر  عرض  تاله  ثم  التركية،  “باطمان”  مدينة  في  الثقافي  المركز  في  عرضًا  الفرقة  قدمت 
المدرسة السورية الواقعة في مدينة “مديات”.

تسعى فرقة أطياف لتقديم عروضها في جميع مخيمات الالجئين ونقاط تجمع السوريين.	 
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 فعاليات المدارس
تمت زيارة المدارس السورية في إسطنبول لتفعيل التعاون المستمر معها، بهدف نشر فكر الحوار 	 

الثقافي في أوساط الناشئة لتكوين جيل مؤمن باألخوة الوطنية بين أطياف الشعب السوري. 
وجرى تنظيم العديد من النشاطات التوعوية الهادفة، وعقد لقاءات مع الكوادر التعليمية واإلدارية 

لتوضيح أهمية زرع ثقافة األخوة والمحبة بين الطالب من المكونات المجتمعية المختلفة.
جرى عقد عدة ندوات مع المعلمين والكوادر اإلدارية، ومنها:	 

التكوين الفكري في المدارس. 1
كيف تكون معلمًا فعااًل؟. 2
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المحاضرات
ضمن نشاطات المسار الثقافي، تم عقد محاضرات دورية للجالية السورية باختيار محاضرين أكفاء 	 

وانتقاء مواضيع هامة، وعقدت ورشات عمل للشرائح المختلفة من المجتمع السوري. وحضر 
الندوات ما يزيد عن الـ 200 فرد.

تم تنظيم عدد من المحاضرات بالتنسيق مع بعض الجهات السورية، ومنها:	 
ندوة الملتقى الطالبي. 1
الوجه اآلخر للفكرة. 2
الهندسة االجتماعية. 3
حقوق اإلنسان في اإلسالم. 4
لَم نجح التيار الديني في تركيا وأخفق في البالد العربية؟. 5
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الدليل السوري
دليل عام يغطي احتياجات الجالية السورية في تركيا من المعلومات والخبرات واالستشارات.	 
يوفر المعرفة الالزمة إلجراء المعامالت القانونية. 	 
يوفر الدليل قائمة بأهم المشافي العامة والخاصة وميزاتها.	 
يشمل قوائم بالمدارس السورية والجامعات التركية ومعلومات التسجيل والقبول وفرص المنح 	 

وشروطها، كذلك يحوي قوائم بمعاهد التعليم والتدريب.
يعطي الدليل صورة شاملة عن مكاتب تشغيل السوريين، والمنظمات والجمعيات التي تعمل 	 

في الشأن السوري، إضافة إلى تقديمه معلومات تواصل مع المؤسسات التركية.
يخضع الدليل إلى تحديث دوري باالعتماد على مصادر المعلومات الرسمية.	 
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المسار الرياضي - أكادمية نجوم الغد

تسعى إلى استقطاب المواهب الرياضية السورية ضمن الشريحة العمرية 6 - 13 عام، لدعم 	 
وتطوير  الالزمة،  الرياضية  واألدوات  بالمهارات  تزويدهم  خالل  من  مجاني  بشكل  الموهوبين 

قدراتهم البدنية والعلمية واألخالقية.
تأسست في حزيران 2014 من قبل المنتدى، وتم إنشاء أول فريق كرة قدم بانتقاء 25 العبًا.	 
لطلب ضم 	  بشكتاش  فريق  دفع  ما  التركية،  بشكتاش  أكاديمية  مع  ودية  مباريات   4 إجراء  تم 

العبين من األكاديمية إلى صفوفه.
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جاءت فكرة إنشاء المنتدى السوري نتيجة لإلدراك العميق بأن الخطوة األولى لتقديم 
أنموذج سوري متفرد في مجاالت اإلدارة واإلعالم والدراسات والتدريب واإلغاثة 
السياسي  العمل  االلتفات عن  المجتمعية؛ ستبدأ من  المهني والتنمية  والتأهيل 
وتوجيه كافة الجهود إلى ناحية تحقيق اإلنجازات الملموسة على أرض الواقع ضمن 

مسارات محددة تقودها مؤسسات متخصصة.

وألن تضحيات الشعب السوري قد تعاظمت، ليصبح معها الواجب أكبر والمسؤوليات أشد وطأة، حتى 
ترقى األعمال إلى مستوى هذه التضحيات، وضع المنتدى كامل إمكانياته وموارده في خدمة السوريين 
للمستقبل  بالبناء  والمرتبطة  جهة،  من  اليومية  الحياة  بتسيير  المتعلقة  والمجاالت  الصعد  كافة  على 
والتحضير لما هو قادم من جهة ثانية. فكانت التنمية المستدامة إحدى أكثر القضايا أهمية على أجندة 

األعمال، خصوصًا وأنها قد مثلت التحدي األكبر خالل السنوات األربع الماضية.

ليحدوني األمل أن تساهم جهود المنتدى السوري ومؤسساته التابعة في بناء سورية الحرة التي يسودها 
التي  األصيلة  المواطنة  روح  فيها  وتترسخ  القانون،  أمام  الجميع  بين  المساواة  فيها  وتتحقق  العدل، 

ستكفلها دولة المستقبل.
مصطفى صّباغ

رئيس مجلس اإلدارة
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تأسس المنتدى السوري في عام 2013 كمنظمة غير ربحية، ليقدم نموذجًا إداريًا 
ومؤسسيًا وفق رؤية تنموية متكاملة بهدف تمكين المجتمع السوري على الُصُعد 
المجالس  مع  العمل  على  وليركز  والسياسية.  واالقتصادية  والثقافية  االجتماعية 
المحلية ومنظمات المجتمع المدني بهدف إحداث نهضة مجتمعية تشاركية تخدم 

كافة السوريين.

السورية.  الخبرات  العمل من خالل ست مؤسسات متخصصة وفريق عمل يضم  المنتدى بهذا  يقوم 
يركز المنتدى عمله في داخل سورية من خالل مكاتبه وبالتعاون مع عدد من الشركاء بهدف رفع مستوى 
الخدمات العامة وتوجيه الدعم اإلنساني الدولي لما يخفف معاناة السوريين، وتمكين المجالس المحلية، 
وتقديم الحلول والدراسات والرؤى الواقعية، ونشر رسالة جامعة للسوريين وطموحاتهم في بناء مستقبل 

جديد، وتدريب وتطوير الكوادر العاملة في المؤسسات السورية.

لقد حققنا عدة نجاحات متميزة في عام 2014 وسنواصل الجهود هذا العام. وال بد لنا من شكر الجهات 
التي قدمت ودعمت مشاريع المنتدى، كما ونفتخر بأعضاء فريق المنتدى الذي بذل جهودًا كبيرة ُمثبتًا 
القانون، وتسود فيها  الكفاءات والمؤسسات، يتساوى فيها الجميع أمام  إرادة قوية تبحث عن سورية 

غسان هيتوالعدالة والقيم، وتعّم أبناَءها، بكافة أطيافهم، حقوُق وواجباُت المواطنة.
الرئيس التنفيذي




