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المنتدى السوري

اّضطلــع المنتــدى الســوري منــذ إنشــائه بمهــام جســيمة، شــملت مرافــق 
ومجــاالت متعــّددة فــي الشــأن الســوري. ووضعــت أســرة المنتــدى ُنصــب 
عينيهــا خدمــة الشــعب الســوري فــي مختلف المجــاالت، وتكريس جهودها 
ــة، واالعتمــاد علــى الكفــاءات الســورية  ــة وكمّي نحــو تحقيــق إنجــازات نوعّي

المنتشــرة فــي ربــوع وطننــا الحبيــب.

وإذ تمــرُّ ســورية حاليــًا فــي منعطــف خطيــر، ُيضحــي التحــدي المفــروض 
التركيــز  مــن  مزيــدًا  مّنــا  يقتضــي  إذ  وأكثــر خطــورة.  أكبــر  كاهلنــا  علــى 

الحبيــب.  واالهتمــام بخدمــة شــعبنا 

ــى االســتمرار  ــا عل ــا وتصميمن ــات، ومعهــا تتعاظــم هّمتن تتعاظــم التحدي
فــي تحقيــق رســالتنا فــي بنــاء ســورية حــّرة ديمقراطيــة، قوامهــا العــدل بيــن 
مواطنيهــا، وأّســها القانــون فــوق الجميــع، َينعــم فيهــا أهلنــا، كمــا ســائر 

األمــم الُمتحّضــرة، باألمــن واالزدهــار.

مصطفى صّباغ
رئيس مجلس اإلدارة
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المنتدى السوري

تأســس المنتــدى الســوري علــى فكــرة جوهريــة هامــة، وهــي كونــه منّظمــة 
غيــر ربحّيــة، تســعى لتقديــم نمــوذج إداري ومؤسســاتي ُيحتــذى بــه.

 
يعمــل المنتــدى الســوري مــن خــال مؤسســاته الســت الُمتخّصصــة، 
وخبــرات فريــق عمــل ســوري بامتيــاز، علــى تمكيــن المجتمــع الســوري علــى 
الُصعــد كافــة. وكان العمــل مــع المجالــس المحليــة ومنظمــات المجتمــع 
ــارًا التــزم بــه المنتــدى الســوري منــذ نشــأته حتــى  المدنــي فــي ســورية خي

اليــوم.
 

وعلــى الرغــم مــن تزايــد المخاطــر والتحديــات الُمحدقــة بالشــعب الســوري، 
فــي ظــل تعاظــم نســبة الدمــار التــي لحقــت بالبنــى التحتيــة فــي ســورية، إال 
أّن العزيمــة تحدونــا لاســتمرار فــي خدمــة شــعبنا، وتوجيه الدعم اإلنســاني 

الدولــي لمــا ُيخّفــف معانــاة أهلنــا فــي ســورية.

غّسان هيتو
الرئيس التنفيذي
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لمحة عن المنتدى السوري

   منّظمة غير ربحّية مسّجلة في تركيا، ولـــه شــراكات مع ممثلين عنه في كـّل من النمسـا والواليات 

   المتحدة األمريكية، بدأ عمله في عام 2011 .

   يضم المنتدى السوري 6 مؤسسات ُمتخّصصة، إضافة لفريق عمل مكّون من 325 عضوًا.

   يعمل المنتدى السوري من خــال 10 مكاتب مـوّزعة بيـن سورية، تركيا، النمسا والواليات المتحدة   

   األمريكية، باإلضافة إلى مكتب قيد اإلنشاء في األردن.
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 الــرؤيــة

المهّمة
الســـعي إلى خــدمة القضيــة الســـوريـة في مجــاالت الحيــاة كــافة، وتمكين أهلها من تجاوز التحّديات، 

تمهيـدًا لبنــاء مجتمع العــدل والكــرامــة القــائم على القــدرات الــذاتية.

د االجتمـــاعيـة والثقــــافيـة واالقتصـــاديـة  ـُ تمكيـــن المجتمـــع الســــوري لبنـــاء مســـتقبـلـه، علــى الُصعـــ
والسياسّية ُوفــق رؤيــة معــاصرة، ُمّتســقة مع ثقــافة ســورية وخــلفيتها الحضـــاريــة.
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األهداف

تمكين وتنمية المجتمع المدني، ومواصلة االستثمار بمشروع اإلدارة المحلّية.

بناء القدرات وتوسيع اآلفاق نحو مجتمع الفاعلّية والتمّكن واالقتدار.

تعزيز االكتفاء الذاتي من خال دعم المشاريع التنموّية.

ياق اإلقليمي. طرح الحلول والسياسات في مسائل لها عاقة حيوّية بالواقع السوري والسِّ

تعزيز الثقافة السياسّية القادرة على بناء المؤسسات الديمقراطية في البلد. 
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ما ُيمّيزنا

   العمــل المؤسســي الفّعــال بمــا ُيحّفــز اإلبـــداع وُيشّجــع على اإلنتــاج، وااللتــزام بالمعايير المهنّية.

   االعتمــاد بالـــدرجة األولــى على التمـــويل الســـوري واستقـــدام الّدعم من المـــؤسسات الـــدولّيــــة.

   طـــاقم عمــل ُمتعــّدد في تشكيله ُيشــبه النســيج الســوري، وَيحَتفــي بالتنــّوع بين الذكـــور واإلناث.

   أعضــاء فريق العمــل من ذوي الكفــاءات العــالية العلمية والمهنّية، وغالبيُتهم من الداخل السوري.

ـرص إكمال مشوارهم العلمي.         االستثمــار في تنميــة أعضــاء فــريــق العمــل، مــن خــال إتــاحــة فـُ

   التــواصل الفّعــال مــع المــؤسســات التــركــّية مــن أجــل تقــديــم حلــول إبداعّية لتحّديات السوريين.

   االستثمار بمشروع اإلدارة المحلّية في سورية.
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مكاتب وفرق عمل المنتدى السوري
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األقسام الخدمّية للمنتدى السوري
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بعــــد الجهــــد الــــذي بذلتــــه مؤسسة إحســــان والتحّديــــات العديــــدة التــــي تغّلبــــت عليهــــا، أدركنــــا 
ــة ”. ــا اإلرادة المطلوب ــر، فقــط إذا امتلكن ــام بالكثي ــتطيع القيـ ــا نســ ــة هامــة وهــي “ أنن حقيقــ

 
ُيشــــّرفنا أننــــا نعمــــل فــــي فريــــق إحســــان يــــدًا بيــــد، خاصــًة زمالؤنــا فــي ســورية الذيــن لــم يكــن لنا 
أن نصــل إلــى مــا وصلنــا إليــه لــوال جهدهــم الجبــار وعملهــم الــدؤوب. فلــــدى إحســان واحــــد مــــن 

أفضــــل فــــرق العمــــل مــــن حيــث المهنيــــة والتأهيــل والقــدرة علــى تحّمــل المســــؤولية.
 

ثقتنــا كبيــرة أنَّ ســبب نجــاحنا هو “ اإلخــالص وتحّمل المســؤولية ”، وهمــا مــا مكننــا مــن الســير 
بخطــــوات ثابتــــة لتحقيــــق كل تطلعاتنــــا التي تنسجم مع تطلعــــات شــعبنا الســوري الحبيب، الذي 

قــّدم الغالــي والنفيــس فــي طريق الكرامة المنشــودة.

براء الصمودي
المدير التنفيذي

كلمة فريق إحسان
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لمحة عن إحسان

     مؤسسـة تنمــوّية إغاثّية غيــر ربحّيــة، تأّسست في يوليو/ تموز 2013، لتقوم بإعــداد وتنفيــذ 

     ودعم المشاريع التنموّية والخدمّية األساسّية لحياة السوريين ضمن مسارّي اإلغاثة والتنمية 

     في المنتدى السوري.

     نؤمن بأّن الطريق األمثل لتأمين الحاجات الُملّحة للسوريين يمر عبر إنجاز التنمية االقتصـــادّية    

     واالجتمـــاعّية وتقديم الّدعم الفّعال للمجتمع المدني وبناء قدرات المجالس المحلّية.

     تهُدف إحسان إلـى تمكين السوريين مــن استئناف حيــاتهم الطبيعية اعتمادًا على مؤهالتهـم

     وقدراتهم الذاتّية.
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العمــل علــى تأميــن أكثــر االحتياجــات إلحاحــًا للســوريين مــن خــال التركيــز على رفــع الُمعانــاة وتقوية 

االقتصــاد وتطويــر المجتمــع، كمــا تســعى لدعــم المجتمــع المدنــي الفّعــال وبنــاء قــدرات المجالــس 

المحلّيــة في ســورية.

الســعي لتطويــر حيــاة الســوريين عــن طريــق اإلغاثــة ومبــادرات التنمّيــة وإعــادة تفعيــل دور المجتمع 

المدني الســوري. 

الــرؤيــة 

المهّمة
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الهكيل التنظيمي إلحسان
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إدارة البــرامـــج

مكاتب الداخل

االتفاقيات والشراكات

دراســـة وتخطيـط وتنفيـذ ومتـــابعة ميــدانية للمشـــاريع حســب تقييم االحتيـاجــات وفق معــايير 

مهنّية عالمية.

تعمــل علــى إدارة عمــل ومــوارد مكاتــب إحســان فــي ســورية، لتنفيــذ كافــة البرامــج والمشــاريع 

بالشــكل األمثــل.

بناء عاقــات تــواصل وشــراكات استـراتيجّية مع المنظمــات الدولّية والمنظمات غيــر الحكومية 

الدولّية والسورية ومنظمات المجتمع المدني في سورية.

آلية العمل في إحسان
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المراقبة والتقييم

تقييم االحتياجات

إعــداد تقاريــر إحصائيــة بنــاًء علــى مســوحات ميداينــة، يتــم مــن خالهــا تقييــم االحتياجات اإلنســانية 

الفعليــة وأولويــات الّدعــم المطلوبــة، لتكــون األســاس الــذي ُيعَتمــد عليــه في توظيف المســاعدات 

الُمقّدمة من قبـل الجهـــات المــانـحة في المـكان المناسـب بمصـداقيــة كـامـلة ووثــوقـّيـة عــالـيـة.

     متابعة مراحل تقّدم تنفيذ المشروع وإعداد التقارير الخاصة بذلك.

     قيــاس تأثير المشــروع على المســتفيدين، وتقــديم التغذية الــرجعّية لقســم إدارة المشــاريع.

آلية العمل في إحسان
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توّزع مكاتب إحسان
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ِقطاعات العمل في إحسان

تعمــل إحســان علــى دعــم وتنفيــذ المشــاريع بحســب الِقطاعــات والتصنيفــات الفرعيــة المعتمــدة 

مــن قبــل المنظمــات الدولّيــة علــى الشــكل التالــي:
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ُمنجزات إحسان 2015

في مجال تقييم االحتياجات

قامــت إحســان بالعديــد مــن المســوحات والتقاريــر التــي ســاهمت بتحقيــق االســتجابة الُمثلــى 

للمســتفيدين وفقــًا ألولويــة االحتياجــات. مــن أهمهــا:

    محافظة إدلب في قرية حّزارين في ِقطاع التعليم بتاريخ 3/2015.

    محافظة إدلب في قرية جرجنـاز في ِقطاع التعليم بتاريخ 4/2015.

    النازحون الُجدد مـن قرية جسر الشغور بتاريخ 4/2015 - ) 1,820عائلة (.

    النازحون الُجدد من منطقـــة الغـــــاب بتـاريخ 7/2015 - ) 5,248 عائلة (.

    محافظة الالذقية في ِقطاع األمن الغذائي بتاريخ 8/2015.

    محافظة حمـــاة فــي ِقطاع األمـــن الغذائي بتاريخ 9/2015.

    محافظة الالذقية بتاريخ 11/2015 في جميع الِقطاعات، وشمل المسح جميع القرى الُمحّررة

    في المحـافظة والبالغ عددها 88 قرية.
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ُمنجزات إحسان 2015
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إجمالي الّدعم الُمقّدم حسب الِقطاعات
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إجمالي الّدعم الُمقّدم حسب المنطقة
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عدد المستفيدين من خدمات إحسان حسب الِقطاع
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جانب من الّدعم الُمقّدم في ِقطاع األمن الغذائي وُسبل العيش 
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الّدعم الُمقّدم في ِقطاع األمن الغذائي وُسبل العيش

عملت إحسان على مسارين، هما: 

                                 السلل الغذائية.

                                 المشاريع الزراعية التنموّية. 

وّزعت أكثر من 120,000 سلة غذائية في محـــافظة حلـب. 

وّزعت أكثر من 29,000 سلة غذائية في محافظة الاذقية.

وّزعت أكثر من 27,000 سلة غذائية في محـــافـظة إدلـب.

قّدمت دعمًا لـ 2,000 مزراع من بذار وسماد وأدوات زراعية وطرق ري حديثة.

نّفذت مشاريع زراعية في ريف حماة وحلب وإدلب.

قـامـت بــدعـم فــرن خبـــز في ريـف محــافظة إدلـب. 

الّدعم

المستفيدون

$8,346,865

905,700
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جانب من الّدعم الُمقّدم في ِقطاع اإليواء والمواد غير الغذائية 
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الّدعم الُمقّدم في ِقطاع اإليواء والمواد غير الغذائية 

وّزعت إحسان 14,000شادر شتوي في ريف محافظة إدلب وريف حلب وريف الاذقية.

وّزعت 12,550سلة شتوية في ريف محافظة إدلب وريف محافظة حلب.

وّزعت 1,100سلة صيفية بريف محافظة إدلب.

وّزعت 1,500سلة خاصة بالمرأة بريف محافظة حلب.

الّدعم

المستفيدون

$1,668,068

87,220
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جانب من الّدعم الُمقّدم في ِقطاع المياه واإلصحاح والنظافة
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نّفذت إحسان مشروع إدارة النفايات الصلبة في إدلب.

أعادت تأهيل محطات المياه في إدلب وحلب ) آبــار ارتـوازية ومحـطات مياه في خــان شيخون

– معّرة النعمان – اعزاز – حيان (

نّفذت مشاريع التوعية بالنظافة في سنجار بإدلب موّجهة لألمهات ورّبات المنزل.

وّزعت أكثـر من 5,000 سلة نظافة في ريف حلب الشـمالي وريف إدلـب الشـرقي. 

الّدعم الُمقّدم في ِقطاع المياه واإلصحاح والنظافة

الّدعم

المستفيدون

$1,569,184

382,790
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جانب من الّدعم الُمقّدم في ِقطاع التعليم 
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الّدعم الُمقّدم في ِقطاع التعليم 

قّدمت إحســان دعمــًا لـ 12,200 طــالب ومعلم ممن ُحـــرمــوا مــن دراســتهم ومســتحقاتـهم.

قامت بترميم وتجهيـــز وتأهيل 3 مدارس في سورية ومدرستين في تركيا، كمــا قامت بــدفع 

رواتب المعلمين.

المدارس السورية هي:

                                مدرسة عندان في حلب.

                                مدرسة كفربســـــين في حلب.

                                مدرسة خان العسل في حلب.

الّدعم

المستفيدون

$312,568

12,200
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جانب من عمليات المسح الميداني في الالذقية
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عمـلت إحسان على دعـم المجـالس المحلّية ومنّظمــات المجتمـع المــدني معتمـدًة في ذلك 

على الـّدعم المقــّدم مــن المنتدى السـوري، باإلضـافة إلى عقــدها العـــديـــد مـــن المـؤتمرات 

التــي تخــدم قضيتهـا.

أهم المجالس المحلّية التي تّم دعمها:

                                 مجلس محافظة  حـمـــــاة.

                                 مجلس محافظة الالذقية.

                                 وحدة المجـالس المحلـّية كمنظمة داعمة لعمل المجـالـس المحـلّية.

الّدعم المقّدم في الِقطاع المؤسساتي

الّدعم

المستفيدون

$251,070

62,700
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جانب من الّدعم الُمقّدم في ِقطاع الحماية
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الّدعم الُمقّدم في ِقطاع الحماية

نّفذت إحسان عـدة مشاريع لحماية ودعم المرأة والطفل، حيث قامت بافتتاح 4 مراكز حماية في 

حلب وإدلب والحسكة، وهذه المراكز هي: 

     مركز صديق المرأة في مدينة كفرنبل بمحافظة إدلب.

     مركز صديق المرأة في حي المشــهد بمحافظة حلب.

     مركز صديق الطفل في دارة عــــّزة بمحـافظة حـلب.

     مركز صديق الطفل في محــافظة الحســـكة.

الّدعم

المستفيدون

$14,492

9,414
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الشراكات
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التقرير المالي
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كلمة فريق السورية

أن تكــــون وســــيلة إعاميــــة ُيعــــّول قراؤهــــا عليهــــا لتشــــكيل وعيهــــم وفهمهــــم للواقــــع، فتلــك 
مســــؤولية كبيــــرة تتطلــــب منــــك أن تجعــــل مــــن نفســــك مــــرآة لواقــــع يجتهــــد العالــــم لفهمــــه، 
وهــذا يتطلــب عمــًا جــادًا دأبــت الســورية علــى محاولــة تحقيقــه منــذ اللحظــة األولــى لنشــأتها.

 
كلمــــا التصقــــت هــــذه القيــــم بالمؤسســــة زادت مســــؤوليتنا أمــــام مجتمــــع يشــــهد تغييــرًا علــى 

ــر علــــى أن أســــاس فهــــم الواقــــع هــو نقلــــه بشــكل صحيــح. الُصعــــد كافــــة، وُيصُــّ
 

فــي المشــهد الســوري حاليــًا عوامــل مختلفــة تشــكل الواقــع وترســم خطــوط المســتقبل، وهنا يأتي 
دور اإلعــالم المســتقل لتقديــم الصــورة األوســع واألدق، وتحديــد مفاصــل التطــّور المرتبطــة مــع 
الجماهيــر، مــن خــال تســليط الضــوء علــى الزوايــا الخفيــة والمتشــابكة، وتحفيــز الوعــي الجمعــي 

ليكــون جــزءًا مــن التطــور اإليجابــي، للُمضــي قدمــًا نحــو مجتمــع ديمقراطــي عــادل.

مي نحالوي
المدير التنفيذي
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لمحة عن السورية

مؤسســة إعامّية ُمتعّددة الوســائل تســعى للمســاهمة بتطوير االســتراتيجية اإلعالمّية الســورية. 

بــدأت عملهــا من الموقــع اإلخباري الســورية.نت.

تقديــم مــادة إعالمّيــة مهنّيــة فــي مضمونهــا وأســلوبها، قــادرة علــى التأثيــر فــي الواقــع اإلعامــي 

للقضيــة الســورية، ترســم صــورة أكثــَر شــمواًل وتوازنــًا، ُمّتخــذًة مــن المعاييــر المهنّيــة اإلعالمّيــة 

منهجــًا لهــا.

مؤسســــة إعامّية متكاملــــة، ترقــــى إلــــى مصــــاف المنابــــر اإلعالمّيــــة المتمّيــــزة، وتســاهم فــي 

إغنــــاء ثقافــــة المجتمــــع الســــوري، ونشــــر الوعــــي بالقضيــة الســــورية والتحــــّوالت الجذريــة التــــي 

تمــــر بهــا منطقــــة المشــرق.

الــرؤيــة 

المهّمة



5151
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لمحة عن السورية.نت

 

تتوّجــــه الســــورية.نت إلــــى جمهورهــــا بخطــــاب وطنــــي جـامــــع ُمنــــاهض لالستبــــداد وبعيـــد عــــن 

ــة. ــة والدّقــ ــا بالمصداقّيــ ــزم الســورية.نت فــي خطابه ــو والتطــّرف. تلت الغُل

موقع إلكتروني يهتم بالّشــأن السـوري وتـداعياتــه فـي المنطقة. يقّدم األخبـار والتحليـات ومـواد 

الــرأي والدراســات، ويوّثــق أحــداث القضيــة الســورية وَتِبعاتهــا. كمــا يهتـــم بأبـــرز األخبـــار العــــالمية، 

ويقــّدم مــادة إعالمّيــة مهنّيــة في مضـــمونها وأســـــــلوبها. 

تغطــــي الســــورية.نت المحافظــــات الســــورية كافــــة عبــــر مراســــليها على األرض، باإلضافــة إلــى 

دول الجوار، كمــــا تمتلــــك شــبكة مصــــادر أخبــــار خاصة واســــعة.

خطاب السورية.نت

تغطية السورية.نت
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ما ُيمّيز السورية.نت
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نجحــت الســـورية.نت باســتقطاب النســبة األكبـــر مــن جمهـــورهــا مــن ســن 25 حتــى ســن 44.

بلغ عــدد زّوار الســورية.نت فــي عــام 2015 مــا يــزيــد عــن 9 مليــون زائــر إضــافة إلـى أكثــر مــن     

14 مليــون قــراءة.

جمهور السورية

االنتشار

ُتعــــد الســــورية.نت مصــــدرًا رئيســًا لألخبــــار الســــورية، وقــد ترجمــت بعــض الصحــف الغربيــة عــددًا 

مــن مــواد الســورية.نت.

التـــأثيــر

ما ُيمّيز السورية.نت
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أقسام السورية.نت
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أقسام السورية.نت - قسم األخبار 

  يغطــي األحــداث المحلّيــة سياســيًا وعســكريًا وإنســانيًا، مــن خــال األخبــار والتقاريــر 

والمقابــات مــع أبــرز الشــخصيات السياســّية والعســكرّية والوطنّيــة التــي تهتــم بالشــأن الســوري، 

حيــث تبلــغ نســبة األخبــار الســورية الحصرّيــة 77%.

  يهــدف إلــى مســاعدة القــارئ الســوري علــى تشــكيل صــورة تحليليــة واضحــة لمــا 

يــدور خــارج حــدود بلــده، باالعتمــاد علــى تقديــم معلومــات دقيقــة ووافيــة بأشــكال صحفيــة عــدة 

كـــاألخبار والتقاريــر والتحليــالت.

  ُيعنــى بالدرجــة األولــى بنقــل أهــم التطــورات التــي تمــس حيــاة المواطــن الســوري 

وانعكاســها علــى واقعــه المعيشــي، ووضعــه أمــام مشــهد واضــح للتفاعــالت االقتصاديــة العربيــة 

والدولّيــة، ودور االقتصــاد فــي رســم معالــم السياســة.

سورية

دولي

اقتصاد
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أقسام السورية.نت

  يختص بقـراءة وتحلـيـل أهــم الدراســـات المعنّية بالشــأن السـوري واإلقليمي.

ــن  ــاب المختّصيــ ــن والكّت ــيين والمحلليــ   مســاحة مخّصصــة ألقــالم السياســ

بالشــــأن الســــوري واإلقليمــــي. يهــــدف قســــم الـــــرأي إلى تقديــــم آراء متنّوعــة تعـــرض الملفــات 

السورية واإلقليميـــة مـــن وجهــــات نظــــــر متعــــددة. كمـــا ُتسّلط الســورية.نــــت الضــوء علــى أهــم 

الموضوعــات التــي تتناولهــا الصحــــف العربيــــة حــول الشــــأن الســــوري.

  يتنــاول الكتب المــرتبطة بالشــأن الســوري وتــداعياتــه على العــالم، ويتـمّيز 

بتقديم قراءة في الكتب باللغة اإلنكليزية والفرنسية غير المترجمة إلى العربية.

فــي العمـــــق

قســـم الـــرأي

تعريف بكتاب
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  مــادة نوعيــة تقــّدم جولــة فــي الصحافــة، تلّخــص الصحــف الغربيــة مــن 

أخبــار وتقاريــر ومقــاالت حــول القضايــا العربيــة واإلقليميــة، كمــا يهتــم هــذا القســم بترجمــة كاملــة 

ألبــرز المقــاالت الممّيــزة مــن اللغــة اإلنكليزيــة والفرنســية الُمهتّمــة بالشـــأن الســـــوري واإلقليمي.

  يهتــم بمعالجــة الصــورة البصريــة للموقــع، ويقــّدم المــــــادة اإلخباريــة 

اإلحصائيــــــة، وذلــك مــــــن خــال اإلنفوغــراف، وأيضــًا يقــوم بتصميــــم ومعالجــة الصــور وإنتــــاج 

األفــــالم القصيــرة.

سورية بعيون الغرب

المـلـتـيـمـيـديـــا

أقسام السورية.نت
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ُمخرجات السورية.نت 2015



60

ُمخرجات السورية.نت 2015
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في العمق - أهم الدراسات والتقارير 

قضايا ســياسية

قضايا فـكــــريـــة

حقوق وحــريــات

اقتصاد سياسي

    برنامج إيران النووي مرتبط عضويًا بتدخل إيران في سورية.

    كيف سـينتهي االحتــالل العســكري الــروسي في ســورية؟

    انعدام الجنسية: ظاهرة متنامية تستوجب العاج.

    هل َيطــال ســوق التبّني الــدولي أطفــال سـورية؟

    االستشراق في ظل الثورات العربية: هــل مـــن دور؟

    أليس “اإلرهاب” تجسيدًا حّيًا لسيادة الكذب السياسي في أعلى صوره؟

    الحرب في سورية واالقتصاد السياسي للسلطة. 

    االقتصــاد الحــربــي للقـوى الخمـس فـي ســورية.
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الملتيميديا - أهم اإلنفوغرافات
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تعريف بكتاب - أهم عناوين بعض الكتب

سورية “األسدين”، الدولة المتوحشة

هتلر واألسد: سيرة متشابهة ونهاية مشتركة

الصحوة اإلسالمية في ســـورية:

بروز الَعلمانية البعثية وسقوطها

األوديسة البغدادية

ال مصالحة بين الجماهير والعقل؟

لعبة االنتظار، السياسة الخارجية لألسدين
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زّوار السورية.نت



65



66

بدأت السورية.نت بتــاريخ انطاقهـــا ليكون ترتيبهـا مليونًا بيــن المواقــع التي يتــردد عليها الــزّوار.
ليصبــح ترتيبهــا بعــد عــام مــن االنطــالق 71,339 مــن بيــن المواقــع المتاَبعــة عالميــًا، وكلمــــا 

انخفــــض رقــــم ترتيبهــــا تكــــون قــــد اقتربــت مــن أهــــم المواقــــع متابعــــًة.

ترتيب السورية.نت على أليكسا



67





69

كلمة فريق عمران

ــددة  ــاراته المتعــــ ــداته ومســـــ ــال وحــــ ــدراسات االســتراتيجية مــن خــــ ــران للــــ ــركز عمــــ حقــق مـــــ

اهتمامــــــًا بالغـــــــًا لــــدى الشــــرائح المؤّثــــرة كافــًة، وســاهم فــي رســــم المشــهد الســوري وتحليل 

ــا،  ــك اّدعاءاتهــ ــة وتفكيــ ــات المّتبعــ ــويم السياســ ــاواًل تقــــ ــة، محــــ ــة والدوليــ ــه اإلقليميــ تداعياتــ

وتقديــــم حلــــول لصّنــــاع القــــرار.

 

يحــرص المركــز علــى تكـــريس مـــزيد مــن االهتمــام بمجــاالت العمليــة السيـــاسية ومتطلبـــاتها، 

وُسبـــــل تكريــس أدوات الحوكمــة، وتعـــــزيز الممارســـــة الـــديمقراطية، وتمكيــن االقتصاديـــات 

المحليــة.

د. عمار قحف
المدير التنفيذي
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لمحة عن عمران

    مؤسـسة بحـثّية تسعى ألن تكون َمرجعـًا أساسـًا ورافـدًا فـي القضيـة الســورية في المجـــاالت 

    السياسّية والتنموّية.

    ُينتج المركـــز دراســات منهجية تســـاند المسيــرة العملية للمؤسســات الُمهتّمــة بالمستقبــل

    السوري، وتدعم آليات اتخاذ القرار، وُتحّقق التكـامل المعلوماتـي وترســـم خارطة األولويـــات.

    تعتمد دراسات المركز على تحليل الواقع بأبعـــاده المتــــراكبة، َينتـــج عنـــه تحديـــد االحتياجـــات   

    والتطّلعات مّما يمّكن من وضع الخطط التي يحّقق تنفيذها تلك االحتياجات.
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األهداف

مؤسســة بحثّيــة ُمســتقّلة ذات دور رائــد فــي البنــاء العلمــي والمعرفــي لمنطقــة المشــرق العربــي 

دولــًة ومجتمعــًا، ترقــى لتكــون َمرجعــًا لترشــيد السياســات ورســم االســتراتيجيات.

    دعــم آليــات اتخــاذ القــرار واقتــراح اسـتراتيجيــات فــي الشــأن الســوري.

    تقديم التوصيات ألصحاب القــرار من خال اقتراح حلول وخيـارات تتمّيز بالموضوعية والواقعية.

    إصـدار ُمخرجـات علمية ُتشّخص بدّقة المشـاكل والصعــوبـات التي تـواجـه سورية والمنطقة، 

    وتستشرف البدائل والمآالت.

    إصدار ُمخرجات علمية بُلغات ُمتعّددة لتسهيل التفاعل مع السياق الدولي.

    اإلســهام في تحقيــق التــراكــم المعـــرفي الــذي يخــدم القضيــة الســورية.

الــرؤيــة 
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ُمحّددات عمل عمران

    االلتزام بالمهنّية في وصف الواقع وتحليله.

    اعتمـاد المنهجيـة العلميــة المنــاســبة.

    التطـــويــر المســـتمـر لفــريــق العـــمل.

    المواكبة المستمرة للحاجات المرحلية.

    توطيـــن المفاهيم والحلـــول، وماءمتهـــا للبيئـــة الســـورية واإلقليــــم المشـــرقي ومنطقـــة

      المشرق عمومًا.

    االنفتاح على التوّجهات المختلفة واعتماد الحوار والتداُرس.
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ما ُيمّيز عمران

  تــرشيد قــادة الــرأي، حيث تنــاول أكثـر من 72 موقعًا إخباريــًا عربيًا ودوليـــًا 

منتجات المركز بشكــل دوري، باإلضافة إلى قدرته في الوصول إلى ما يزيد عن 45,000 شخص. 

  بســــرعة ومــــرونة، معتمــــدًا على معرفــــة واقـــــع األرض وحجــــم اتصـــــاالته 

مــــع الفاعليــن الرئيســيين علــى الســاحة الســورية السياســّية والمدنيــة.

  لتقديم حلول عملية وفاعلة لمواجهة تحديات القضية السورية.

  إصـــدار ُمخــرجات علمية باللغــة العــربية والتــركّية واإلنكليـــزية.

االنتشــار النــوعـي

تـقيـيـــم األحـــداث

منّصة تبادل أفكار

لغــــات ُمـتعــــــّددة
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الهيكل التنظيمي لعمران
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وحدة البحوث

          وحــدة بحــوث وسيــاســات، تعمـــل على تحـليــل المشهــد الســـوري بـأبعـــاده الســياســّية   

          والعسكـــرية واالقتصـادية والمـدنية، وانعكاس تغيـــراته على شـؤون المنطقة والـــواقــــع 

          الدولي. تقــّدم توصيــات واستشــرافًا للمســتقبل ألصحـــاب القــــرار فــي ســـورية، كمـــــا 

          يجتهــد باحثــــو الوحدة فــي تقديــم قــراءات دقيقــة وواقعيـة وموضوعية لتحديات سورية 

          والمنطقة، ُبغيــة نقلهــا للمهتّميــن بالشــأن الســوري عاّمــة.

          وتختص بثالثة مسارات:
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وحدة المعلومات

          وحدة ُمتخّصصة بمجال جمع البيانات من مختلف المصـادر العربية واألجنبية، كما تقّدم      

          الــّدعم المعلومــاتي للمـركز، من خـال رصد البيانــات وأرشفتهـا ومن ثم تعميم نتائجها.    

          وتقوم بتتّبع ُمخرجـات مراكز الفكـر والـدراســات لتـزّود بهـا شــريحة واسعة من المهتّميــن 

          بأهم الُمخرجات ذات الطبيعة االستراتيجية.

          وتتضمن فريقين:
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وحدة دعم المفاوضات

          وحدة تقنيـة مستحــدثة، تضــم مختّصيـن وخبــراء سوريين ودوليين، مهّمتهم رفـد دوائـــر    

          القرار السوري باألدوات والمعلومات والتحليل ألي عملية تفـاوضية، وتـرّكــز على المسار 

          السياسي والعسكري األمني والخدمي. 

          وحـدة تضم أكــاديميين وخبــراء سوريين وأجانب، مهّمتها تفعيــل التواصــل األكــاديمــــي 

          والبحثي مـع مراكـــز البحــوث والدراســات العربيــة واألجنبيــة المهتمــة بالشــأن الســـــوري 

          واإلقليمي. وتعمل على رفد دوائـر القـرار الدولّية بآخــر الدراســـات والتحليـــالت للمشـهد 

          السياسي والعسكري. وقد تم استحداث مكتب الشؤون التركّية السورية ضمن هذا المجال.

وحدة الشؤون الدولّية
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الحقول التي غطتها ُمخرجات عمران
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ُمخرجات عمران
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وحدة البحوث - أهم الدراسات

     سيــاســات الفاِعَلين الروسي واألمريكي حيــال الملف الســـوري.

     حدود السياسات اإليرانّية في سورية وأثرها في الحل السياسي.

     اإلدارة المحلّية في مناطق سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية: َوْهم الدولة.

     السياسة الروسية تجاه سورية منذ أحداث الثورة.

     تشـكيالت الثـورة السـورية السياسـّية وطبيعة دورها في الملف السوري.

     األمـــن المائي في سورية: دراسـة تحليلية لواقع الموارد المــائية الُمتـاحة.

     تنمية ُسبل العيش في المناطق السورية الُمحّررة.
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وحدة البحوث - أهم األوراق البحثية

     تفاهمات المعارضة السورية في القاهرة ضرورة تحّفها إشكاليات مرّكبة.

     ســورية: العقــدة اإلقـليميــة وصّمــام األمــن العــربـي.

     تحـّوالت المشـهد العسـكري في ســورية وانعطافــاته.

     تنظيم الدولـة مـا بعد تدمر: اختبـاٌر وظيفيٌّ لجميع األطـراف.

     أزمة الوقود وتحّدي األمن االقتصادي في الشمال السوري.

     واقــع وتحــديــات الجبــاية المحــلّية فـي المجــالــس الـمحلّية.

     مؤتمر الرياض: الفرصة لفاِعلّية سورّية.
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وحدة البحوث - أهم مقاالت الرأي

     دالالت الهدن على تفكك النظام.

     حيثيــات اجتماع فيينا ال ُتنذر باالنفراج.

     هــدنـة الــوعـــر: رســــائـل ومـضــاميــــن.

     منتدى موسكو: هزليات تستجدي دعم نظام ُمتداٍع.

     ُســبل العيـش وتحــّدي الصــمود االقتصــادي في ســـورية.

     مجالس المحافظات في سورية: استحقاق انتقال السلطة.

     دخول تركيا في التحالف الدولي: اختبار للصداقة األمريكية الكردية.

للحصول على مزيد من الدراسات واألوراق البحثية مراجعة موقع عمران:
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جانب من ندوة مركز سيتا بعنوان » األزمة السورية بعد التدخل الروسي «
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وحدة البحوث - مؤتمرات وأنشطة

َمــُه المعهــد العربــي لدراســات األمــن بالتعــاون مــع حكومــة هولنــدا ومؤسســة كونــراد أدينــاور،  نظَّ

بهــدف بحــث ُســُبل التعــاون الدولــي فــي تعزيــز األمــن وتنميــة االقتصــاد، وكل مــا يتعلــق بقضايــا 

التحقـق مـن البـرامـج النـوويـة وحظــر أسـلحـة الدمار الشامــل. قـّدم المركـز خالـه ورقـة بعنـــوان:

» المبادرات الدولّية للحل السياسي في سورية: التحديات والفرص «.

مؤتمر عّمان األمني 

ُنظــم المؤتمــر مــن ِقَبــل معهــد التفكيــر االســتراتيجي ) SDE ( فــي أنقــرة - تركيــا تحــت رعايــة رئاســة 

شــؤون األتــراك فــي الخــارج والمجتمعــات ذات الصلــة التابعــة لرئاســة الــوزراء التركّيــة. كمــا شــارك 

المركــز خــال المؤتمــر بورقــة حملــت عنــوان:

» بناء رؤية مشتركة ينَعم من خاللها الشرق األوسط بالسالم واالستقرار «.

مؤتمر مراكز الفكر والدراسات االستراتيجية - أنقرة
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جانب من مؤتمر مراكز الفكر - أنقرة
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ندوة بحثية بعنوان » تداعيات االتفاق النووي اإليراني على سورية والمنطقة «

ــن  ــن المتخّصصي ــة مــن الباحثي ــا ُنخب ــز عمــران للدراســات االســتراتيجية، وشــارك فيه عقدهــا مرك

فــي الشــأن اإليرانــي والعالقــات الدوليــة، إضافــة إلــى ُنخبــة مــن الباحثيــن المهتّميــن بمتابعــة 

المتغّيــرات اإلقليميــة وأثرهــا علــى الشــرق األوســط.

مؤتمر بعنوان » دور اإلدارة العامة في الهجرة الدولّية ومواءمة الالجئين «

ُعِقــَد المؤتمــر فــي جامعــة مصطفــى كمــال بالتعــاون مــع مديريــة محافظــة اإلقليــم. وقــّدم المركــز 

خالــه ورقتيــن:

    األولى بعنوان » مشكلة الالجئين في تركيا: فرص وُمعّوقات «.

    الثانية بعنوان » تداعيات األزمة السورية على توازن القوى في الشرق األوسط «.
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جانب من ندوة االتفاق النووي اإليراني
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عقــد مركــز عمــران برنامجــًا تدريبيــًا حــول مكافحــة الفســاد بيــن 12 و 16 ينايــر / كانــون الثانــي 2015، 

ــداع، والمنظمــة  ــة للتدريــب واإلب ــة، ومركــز البوصل ــك بالتعــاون مــع وحــدة المجالــس المحلّي وذل

ــز الممارســة الديمقراطيــة ُجملــًة مــن  ــة وتعزي الكنديــة ) CFIL (. حيــث قــّدم مســار اإلدارة المحلّي

المفاهيــم المتعّلقــة بعالقــة الفســاد بالحوكمــة.

كمــا عــرض العديــد مــن معاييــر مكافحــة الفســاد ) دوليــًا، إقليميــًا، محليــًا (، واتفاقيــة األمــم 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد، وكيفيــة تعامــل مؤسســات المجتمــع المدنــي في ســورية مع الفســاد.

برنامج تدريبي حول مكافحة الفساد
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جانب من برنامج مكافحة الفساد
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تدفــع الُمعطيــات اإلقليميــة الناشــئة فــي المشــرق العربــي معظــم الفاِعلين اإلقليمييــن والدوليين 

إلــى البحــث عــن تموُضعــات جديــدة تراعــي مصالحهــم األمنيــة، وُتخّفــف مــن أثــر المحــاور األخــرى 

ــأّزم السياســي والعســكري فــي الملــف الســوري خــال  الناشــئة. األمــر الــذي ُيرّشــح اســتمرار الت

العــام الجــاري باتجــاه ســيناريوهات َتنامــي االنزياحــات العســكرية وبــروز مناطــق نفــوذ صلبــة، 

بالتزامــن مــع اســتمرار الميوعــة فــي األطروحــات السياســّية، خاصــة تلــك 

المتعّلقــة بتأهيــل األســد.

وضمــن الواقــع الســوري المعّقــد، َيبــرز نظــام الحكــم المحلــي كنظــام بديــل 

لــه ُكمــون سياســي يتجــاوز تقديــم الخدمــات، خاصــة عنــد تبّنيــه حلــواًل 

ــة. ــر تقليدي ــة غي اقتصادي

كتاب » الثورة السورية في سنتها الخامسة «
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يقتــرح هــذا الكتــاب عــدة آليــات لدفــع الملــف الســوري نحــو االنفــراج، مســتندًا إلــى ضــرورة مــلء 

الفــــراغ النــــاجم عـــن عجـــز نظـــام األسد عـــن أداء بعـــض وظـائفه. ويطــــرح الكتاب المحـــــاور التــالية:

     تــقديم تــصّور عمــلي لعملية االنتقــال ُيـــراعي الـــواقــع العســكري والســـياســـي والمـحــّلــي.

     العودة الكريمة للاجئين السوريين وإعادة توطينهم والعمل على إنهاء أزمة المواطن السوري 

     خارج الحدود.

     برامج وخطط استعادة األمن المجتمعي.

     آليــات مكافــحة اإلرهاب بمــا يشــمل المـرحلتين الحـالية والاحقة.

     تحديد األولويات االقتصادية للمرحلة القادمة وخاصة فيما يتعلق 

     بمشاريع إعادة اإلعمار.

     خطط تمكين وتطوير منظومة المجالس المحلّية.

كتاب » في االنتقال إلى الدولة اآلمنة: آليات استعادة االستقرار في سورية «
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كتاب » تداعيات االتفاق النووي اإليراني على سورية والمنطقة «

تــمـّكـنـت إيــران والـمجمــوعــة الــدولــّية في الـرابع عشر من يوليو / تموز 2015 من التـوصل إلى

اتفــاق نهــائي حــول البــرنـامج النــووي اإليـراني. تباينت اآلراء والمواقف في قـراءة تداعيات هذا

االتفــــاق وآثـــاره على ســـلوك إيـــران وســياســاتهــا الخــارجـيـة، وعلى مــوازيــن القــوى اإلقـلـيمية

في المنطقـــة.

وقــد قــام مركــز عمــران بدعــوة باحثيــن متخّصصيــن فــي الشــأن اإليرانــي 

وقضايــا المنطقــة والعاقــات الدولّيــة، للمشــاركة فــي ندوة بحثّيــة لتقديم 

ــر المباشــرة  ــه المباشــرة وغي قــراءة جامعــة شــاملة لهــذا االتفــاق وارتدادات

المرتبطــة  الســيناريوهات  أهــم  إلــى  باإلضافــة  المنطقــة،  علــى ملــف 

المتوّقــع حدوثهــا علــى  الملــف مــن جهــة وبالتغييــرات  بتطــورات هــذا 

ــة. ــة ثاني ــة مــن جه ــة والخارجي ــة الداخلي مســتوى السياســة اإليراني
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وحدة المعلومات - جانب من الخرائط التوضيحية 2015
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مقارنة بين ُمخرجات عمران 2014 - 2015
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كلمة فريق رزق

تعمــل مؤسســة رزق منــذ تأسيســها علــى رســم اســتراتيجيتها بمــا يتــاءم مــع تطلعــات المجتمــع 

الســــوري. ويأتــــي علــــى رأس أولوياتهــــا إيجــــاد فــرص العمــل المناســــبة للســــوريين، واســــتثمار 

قدراتهــــم وإبداعاتهـــم بمــــا ُيعينهــــم علــى تحّمــل أعبــاء وتكاليــف الحيــاة اليوميــة.

 

واجهــت رزق منــذ تأسيســها الكثيــر مــن التحديــات التــي اســتطاعت التغّلــب عليهــا بفضل طاقــم 

العمــــل الــــذي يتمتــــع بحــــسٍّ عــــاٍل مــن المســؤولية، والذي انعكــــس إيجابًا علــى خدماتنا وأســهم 

إلــــى حــــدٍّ كبيــــر فــي بنــاء شــراكات حقيقيــة مع محيطنا.

ويبقـى التحـدي األكبــر هو اســتمرار العمل، لنتمـكن مـن التــوسع وتطـويـر عملنا بشـكل مستمر.

أنس الشهاب
المدير التنفيذي
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لمحة عن رزق

    تقود رزق مسار التنمّية المهنّية في المنتدى السوري منذ يونيو / حزيران 2014.

    تعمل على تأهيل الكوادر السورية الُمعّطلة وتشغيلها، واستثمار الكفاءات العلمية والمهنّية 

    من السوريين.

    ُتولي اهتمامًا خاصًا بتحقيق اندماج السـوريين في بيئة العمل في المجتمعــات الُمضيفة مـع 

    ربطهــم الــدائــم بثقــافتهـــم األم.

    تســعى إلى الحــد من هجرة األدمغـة السـورية وذلك من خـــال المســاهمة بإبقــاء الكفــاءات 

    السورية أقرب جغرافيًا إلى سورية.
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الــرؤيــة 

المهّمة

تمكيــن الســوريين مــن تحقيــق االكتفــاء الذاتــي فــي كســب رزقهــم، وعــدم اعتمـــادهم علــى 

المســتقبل. ســورية  لبنــاء  تأهيلهــم  فــي  والمشــاركة  المســاعدات، 

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

خـال تطــوير مهــاراتهــا وخلــق منّصــة الـوسـاطـة المنـاسـبـة للتشــبيك بينـها وبيـن الُمشــّغلـيـن.

الــرؤيــة 
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ما ُيمّيز رزق

تعمـل على تنسيق مشـــاريع مشتـــركة بين مجتمع األعمال الســوري ومجتمع األعمال في دول 

الجــوار، وتدعم الشراكــة االقتصادية بينهم.

تعمل رزق في برامج التأهيل المهني بنــاًء على نتــائـج المســوحات باإلضــافة إلى نتــائج التقييم 

المستمر للكوادر والمشّغلين في سوق العمل.

أول مؤسسـة ســـوريـة تهتم بتأهيل وإيجـاد فرص عمل للســــوريين.

الــّريــادة

التــــأهيل

التشــبيك
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كيف تعمل رزق
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مكتب رزق / أورفا
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جانب من ُمنجزات رزق 2015

    بلغ عــدد المسـتفيدين من خدمات رزق منـذ تأسيسها 27,246 ويشـّكل هـذا العدد %1,5 مـن 

    إجمالي عـدد السوريين الموجودين في تركيا.

    إنجاز دليل صناعي، تجاري وخدمي كامل عن مدينة أورفا / تركيا.

     التنسيق والتعاون مع الحكومة المركزية والواليات التركّية لخدمة الاجئين السوريين.

    المشــاركة في معــارض تــركــية تجـــارية وصنــاعية وزراعيــة، مـــن أهمهـــا معــــرض مــوســــياد   

    ) MÜSIAD ( – اإلنشاءات – المنتجات الزراعية.

    تنظيم اجتماعات لشخصيات أعمال سوريين مع شخصيات أعمال أتراك.



104

إحصائيات التوظيف
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أعداد من تم توظيفهم حسب المهنة
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مكتب رزق / أورفا



107

التغطية اإلعالمّية لرزق

َحِظيت رزق عام 2015 باهتمام العديد من الصحف والمؤسسات اإلعالمّية
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مقارنة بين ُمنجزات رزق 2014 - 2015

* تم التوظيف في جهات حكومية وغير حكومية
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الشراكات واالتفاقيات
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جانب من زيارة والي أورفا لجناح رزق
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الشراكات واالتفاقيات
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الشريك االستراتيجي لمؤسسة رزق
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كلمة فريق البوصلة

ننظــر فــــي البوصلــــة إلــــى التـــــدريب علــــى أنــــه أداة للوصــــــول إلــــى حــــــالة التطــــور واالرتقــــــاء 
بمستـــوى األفــــــراد والمؤسســات. ونعتبــر أّن التدريــب هــو حــل للمشــكلة األساســية والمتمّثلــة 

فــــي ُنـــدرة المــــــوارد البشــــرية المحترفــــة والُمتمّيــــزة في مجتمعاتنا.
 

نحــرص دائمــًا علــى أن يكــون الُمنتــج التدريبــي الــذي نقدمــه حقيقــي وفّعــال، ينقــل الخبــرة وليــس 
المعرفــة فقــط، وأن يكــون ُمصممــًا لحــل مشــاكل حقيقيــة علــى أرض الواقــع.

بالنسبة لـــنا العمـــلية التدريبية هي استثمـــار، وقيــــاس العـــائد على هـــذا االستثمـــــار أمـــــر أســــاس 
نحـــــرص علــى تحقيقـــــه فـــي جميــع نشـــــاطاتنا التـــدريبيـــة فــي البوصلة.

لدينا إيمان راسخ أّن بنـاء األوطان يتم ببناء األفراد وأّن كـل شيء بالتدريب ممكــن.

رامز عبد الله
المدير التنفيذي
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لمحة عن البوصلة

مؤسـسـة سـورية غيــر ربحّيــة تختــص بـمجــال التــدريـب وبنـــاء القـــدرات ألفــراد ومـؤسـسـات 

المجتمع السوري والمجالس المحلية، ومقّرها في مدينة غازي عنتاب.

تقدم بـرامج تــدريبيــة وحلواًل لمؤسســات المجتمع المدني السوري، مــن خال االستشــارات 

التـدريبيـة وبرامج بناء القدرات إلعداد كوادر متمّيزة.

تساهم في دعم جهود عمل المؤسسات في بناء المجتمع السوري.
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المهّمة

ــم. ــع ثقافتهــ ــوريين وُمّتســــقة مــ ــتمرة، تناســــب الســــ ــة ومســ ــة متكاملــ توفيــر برامــــــج تدريبيــــ

تهــدف لتمكينهــم ضمــن المجتمعــات التــي يتواجــدون فيهــا. تعمــل بالتنســيق مــع مؤسســات 

المجتمــــع المدنــــي والمجالــــس المحليــــة بهــــدف تمكيــــــن الســــوريين لبنــاء ســــورية المســـتقبل.

تدريــب الســوريين وبنــاء قدراتهــم مــــن خــــال تزويدهــــم بأفضــــل الخبــــرات والبرامــــج التدريبيــــة 

النوعيــــة التــــي تســــاعدهم فــــي تحقيــق أهدافهــم، وتمكينهــــــم وتنميــــة أدوارهــــم بمــا يســــاهم 

فــــي رفــــع الســــوية التنافســية للفــــرد الســوري.

الــرؤيــة 
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    منح أدوات مســـاعدة مع كــــل تــــدريب » مراجع - مــــادة علمية - وسائــــــل 

ــل  ــم عمليــة نقـ ــزيد مــن المعــارف والخبــرات، بهــدف دعـ ــات « الكتســاب المــ ــاح - فيديوهــ إيضــ

الُمتـــدّرب للتـــــدريب الــــذي تلّقــاه لمحيطــه.

    تدريبــات ُمتكاملــة مــع منتجــات مؤسســات المنتــدى السوري األخــرى.

» تدريبــات مهنّيــة لمتقدمــي مكتــب رزق - تدريبــــات تنميـــة وإدارة متنــــاسقة مــــع الخدمــــات التــي 

تقدمهــا مؤسســة إحســان «.

ــات  ــة االحتياجــ ــاق التدريــب » دراســ ــل فــي نطـ ــر العمـ    رفــع ســوّية معايي

التـــدريبية - معاييــر النتقــــاء المتدّربيــن - تقييــم للبرامــج التدريبيــة والمتدّربيــن «.

    تقديــم تدريبــات فّعالــة ُمتناسبــــة مــع مشــــاكل المشــــاريع التــي تقــوم بها 

الشــريحة الُمستهدفــة.

األدوات التدريبية

الـتـكـــامـــل

معايير العمل

الفـــاعـــلـية

ما ُيمّيز البوصلة
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مسارات عمل البوصلة
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أين نعمل
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جانب من تدريب فن التصوير الضوئي
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جانب من تدريب إدارة اإلعالم االجتماعي
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أهم الجهات المستفيدة من التدريب



125

جانب من التدريبات في سورية
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البرامج التي تّم تقديمها
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البرامج التي تّم تقديمها
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جانب من تدريب WASH في ريف حلب
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   إدارة المشاريع التنموّية PMD: أول مؤسسة سورية تقّدم هذا البرنامج في تركيا بالشراكة مـع 
   جينيوم األردنية.

   إدارة اإلعالم االجتماعي: البرنامج الوحيد الذي تم تقديمه للمؤسسات السورية.

   كتــابة ُمقتـرح مشـروع: إضـافة ُمهّمة للعـاملين في منظمـات المجتمع المدني.

   استثمار مصادر الطاقة البديلة: يتم ألول مرة في سورية.

   إدارة منشآت المياه WASH: يتم ألول مرة في سورية وبالشراكة مع اليونيسيف، ويسد حاجة 
   ُملّحة في هذا الِقطاع.

برامج ُمتمّيزة قّدمتها البوصلة
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جانب من تدريب كتابة الرسائل اإللكترونية
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ُمنجزات البوصلة 2015

ِمَنح الدورات ُمغّطاة من المنتدى السوري ومؤسساته
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جانب من تدريب إدارة المشاريع التنموّية
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مقارنة بين ُمنجزات البوصلة 2014 - 2015
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الشركاء االستراتيجيون
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وصّية التواصل السادسة:

ابــدأ نقاشــك دائمــًا بعــد أن تحّضــر قلمــًا وورقــة، فسيســاعدك تدويــن المالحظــات أثنــاء االســتماع 

علــى التركيــز، إضافــة إلــى أنــه حــل مناســب لتجنــب المقاطعــة. فكلمــا ُذكــرت فكــرة ترغــب بالتعليــق 

عليهــا دّون مــا تريــد قولــه بمالحظــة صغيــرة، وعندمــا يحيــن دورك سيتســّنى لــك قــول كل ماتريــده 

فــي الوقــت المخصــص لــك دون نســيان أي شــيء.

 # البوصلة_للتدريب_واإلبداع

 # الوصايا_العشر_للتواصل_الفعال

 # المنتدى_السوري

نموذج عن رسائل التطوير اإلداري على الفيس بوك 
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ــا  ــة ســواًء فــي ســورية أو فــي دول اللجــوء، مــن هن ــر اعتيادي يمــر المجتمــع الســوري بظــروف غي

أخــــذت فنــــار علــــى عاتقهــــا العمــل فــي المســار التنمــوي المجتمعــي ضمــن المنتــدى الســوري، 

وصّبــــت كل قدراتهــــا فــــي التنميــــة المجتمعيــة ثقافيــــًا وخدميــًا.

قّدمــــت فنار خــــال عــــام 2015 الكثيــــر مــــن النشــــاطات الموّجهــــة للســــوريين فــــي تركيــــا ضمن 

مســارات متعــددة، شــملت طيفــًا واســعًا مــن فئــات المجتمــع الســوري.

نســــعى إلــــى االســــتمرار فــــي تقديــــم هــــذه الخدمــــات النوعيــــة والتــــي تســــاهم فــــي النهــــوض 

المجتمعــــي، وتحقيــــق الدعــــم والتمكيــــن واالســــتقرار للجاليــــة الســــورية.

كلمة فريق فنار

سعيد سليمان
المدير التنفيذي
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لمحة عن فنار

    بدأت فنار عملها في منتصف عام 2014 لتقـوم بمعـالجة تحديــات التهجير، وتحقيق التــأقلم 

    للســوريين وتحســين التــواصـل مــع المؤسســات الحكوميــة وغيـر الحكومية في دول اللجوء.

    تسعى إلى تقديم خدمات غير مباشرة للاجئين السوريين في دول المهجر.

    تقوم بعقد الورشات التدريبية والمحاضرات المتنّوعة واألنشطة والفّعاليات الدورية، بما يحّقق

    دعــم واسـتقرار وتمـكين الاجئين السـوريين، وتعـزيز التقارب بينهم وبين المجتمع الُمضيف.
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الــرؤيــة 

المهّمة

ـــزوغ مجتمــــع ُمطمئـــن يمّثــــل نبراســــًا مضيئـــًا لثقافتــــه المتمّيــزة حضاريــًا ُمتآلــــف مــع المجتمع  ـُ ب

الُمضيف ومتكامــــل معــــه لخدمــــة القضيــــة الســورية.

معالجــــة مشــاكل الجاليــة الســورية وخدمــة الالجئيــن الســوريين، وذلــــك مــــن خــــال التأقلــــم مــــع 

المجتمــــع الُمضيف واحتــــرام خصوصياتــــه وتعّلـــم لغتـــــــه، وُحســــن التواصــــل مــــع مــؤســســاته.
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مسارات عمل فنار
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جانب من حملة لمسة دفا 2
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المسار الخدمي

     إقامة ندوات عامة تعريفية بأهم القوانين والمعلومات المتعّلقة بالسوريين.

     إطــاق حمــات لخــدمة الاجئين والجالية السورية، كحملة » لمسة دفا « التي ُتعنــى بجـــمع 

     األلبسة والوقود واللوازم الشتوية للاجئين في المخيمات.

     تقديم دليل للالجئين السوريين يغّطـي احتياجاتهــم من المعلومــات التـي تهّمهم في تـركيـــا. 

       يتمـّيــز الـدلـيـل بعـرضــه للمعـلومــات الخــاصـة بكــل مـدينة مـن المدن التركّية ) اسطنبــول - أورفــا  

      - غازي عنتـــاب - مرسيـن - باطمان ... (.

     يتوفر الدليل في موقـع فنـار اإللكترونـي على الرابط:

www.SyrianForum.org/Fener/Guide
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جانب من األنشطة الخدميةجانب من األنشطة الخدمية
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ُمخرجات المسار الخدمي
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أحد التصاميم التوضيحية المنشورة من ِقَبل فنار
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المسار الثقافي

الحوار السوري

فّعاليات ثقافية

تهــدف إلى تحقيــق التواصل الفّعال وتنمية الوعي الثقافي وبناء الجسور الثقافية مع مجتمعات 

اللجوء ) المجتمــع التركــي ( عبر ورشــات عمــل مشــتركة، وتنفيــذ محـاضــرات ثقافيــة تهدف إلى 

محاربة الُغلو والتطّرف ونشــر مقــاالت ودراســات فــي عــدة صحــف ومواقــع إعامّية. 

يرّكــز علــى فكــرة الحــوار بيــن مكّونــات الشــعب الســوري لتقريــب وجهــات النظــر وتجــاوز المشــكات 

المتراكمــة، والدفــع باّتجــاه اســتعادة وتعزيــز األمن الُمجتمعي الســوري لتأســيس وطــٍن ُحٍر للجميع.



149

جانب من الفّعاليات الثقافية
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ُمخرجات المسار الثقافي



151

ُمخرجات المسار الثقافي
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تسعى فنـار إلى اسـتقـطاب المــواهب الــرياضيــة الســورية لدعــم الناشــئة، من خــال تزويـدهم 

بالمهارات واألدوات الـرياضيـة الازمة، وتطويـر قدراتهم البدنيــة والعلمية واألخالقيـــة.

قامــت فنــار بتأســيس فريــق أكاديميــة نجــوم الغــد فــي يونيــو /  حزيــران 2014 كأول فريــق كــرة قــدم 

ســوري للناشــئة فــي تركيــا، ُمنّظــم وخاضـــع لتـــدريب مســتمر، ويشـــمل ثاثــة فـــروع لكـــــرة القـــدم 

فــي منــاطـــق ) الفاتــح – إســنيورت – غــازي عثمــان باشــا ( فــي اســطنبول.

المسار الرياضي

www.SyrianForum.org/Fener/NjoomAlghad



153

جانب من األنشطة الرياضية
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ُمخرجات المسار الرياضي
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جانب من األنشطة الرياضية
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مسار النشاطات والتطّوع

يرّكــز هــذا المســار علــى تقديــم أعمــال خدميــة تطوعيــة عبــر فريــق ُمختــص مــن المتطّوعيــن لتلبيــة 

أكبــر قــدر ممكــن مــن احتياجــات الجاليــة الســورية وخاصــة شــريحة األطفــال، ويتضمــن هــذا المســار 

عــدة فّعاليــات أهمهــا:

     عــــروض النــادي الســينمائـي لألطفــال.

     تنفيـذ نشــاطات الــّدعـــم النفســي لألطفــال.

     تنفيذ التجارب العلمية في المدارس السورية.

     المسرح والغناء والنشاطات الترفيهية العامة.
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جانب من األنشطة الترفيهية



158

ُمخرجات مسار النشاطات والتطّوع    
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جانب من التجارب العلمية
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مقارنة بين ُمخرجات فنار 2014 - 2015
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جانب من النادي السينمائي لألطفال
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جانب من األنشطة الترفيهية
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