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يتميــز بحضــوره الفاعــل فــي
اســتطاع المنتــدى الســوري علــى مــدار ســنوات عملــه أن
ّ
المشــهد الســوري ،تنميـ ًـة فــي فكــر اإلنســان وقدراتــه وتوســيع آفــاق طموحاتــه ،ودعمـ ًـا

ألســباب نجــاح األفــراد وتمكينهــم لتجــاوز الصعــاب.

فــكان عملنــا فــي قطاعــات التوظيــف والتدريــب والدراســات االســتراتيجية باإلضافــة
لبرامــج التمكيــن االقتصــادي والتعليــم يعكــس دوائــر اهتمامنــا لتحقيــق مجتمــع العدالــة

صباغ
مصطفى ّ

رئيس مجلس اإلدارة

والمســاواة والتنميــة الفكريــة لإلنســان.

وبالرغــم مــن الصعوبــات والتحديــات التــي نواجههــا كمؤسســة مجتمــع مدنــي متخصصة

فــي الشــأن الســوري ،إال أن النجاحــات التــي حققتهــا المؤسســة هيــأت لنــا القــدرة

الالزمــة لتطويــر أنظمــة عملنــا ،واغتنــام الفــرص الناشــئة مــن التحديــات وبنــاء شــراكات

اســتراتيجية جديــدة مــع مؤسســات عربيــة ودوليــة.

نتطلــع آلفــاق مســتقبلية جديــدة ونضــع تركيزنــا علــى نقــاط القــوة المبنيــة علــى مــا
أسســناه مــن ســمعة طيبــة ومصداقيــة خــالل الســت ســنوات الســابقة مــن عملنــا،
وأهدافنــا بمواصلــة االســتثمار فــي الفــرد الســوري ،وتعزيــز االكتفــاء الذاتــي ودعــم
التنمويــة المســتدامة.
المشــاريع
ّ
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ركزنــا فــي المنتــدى الســوري خــالل الســت ســنوات الماضيــة علــى تجســيد رؤيتنــا فــي
َّ

تمكيــن الســوريين ،وتحقيــق التنميــة فــي المجتمــع الســوري مــن خــالل عمــل برامجنــا

المتخصصــة وخبــرات فريــق عملنــا الــذي تجــاوز عــدد أعضــاؤه  1,400موظــف.

واســتطعنا مــن خــالل تكامــل عمــل برامجنــا تنفيــذ مشــاريع التمكيــن االقتصــادي التــي

تتضمــن التدريــب والتأهيــل وتوفيــر فــرص العمــل المناســبة بمــا يتوافــق مــع مؤهــالت
كل فــرد مــن المجتمــع ،كمــا عززنــا قــدرات المجالــس المحليــة مــن خــالل تطويــر مهــارات

أفرادهــا وتفعيــل آليــات التنســيق والتواصــل بيــن مختلــف الكيانــات المحليــة.

حققنــا نجاحــات متميــزة ،وتــم بنــاء شــراكات اســتراتيجية مــع منظمــات وجهــات محليــة
وعربيــة ودوليــة ،ســاهمت فــي تقديــم مشــاريع نوعيــة والوصــول إلــى مختلــف فئــات

غسان هيتو
ّ

الرئيس التنفيذي

المجتمــع الســوري وتحســين أوضاعهــم المعيشــية وتحقيــق االكتفــاء الذاتــي.

همتنــا مــع تعاظــم التحديــات ،ويحدونــا األمــل أن تســهم جهودنــا فــي بنــاء ســورية
تــزداد ّ
المســتقبل التــي يســودها العــدل والكرامــة مــن خــالل تقديــم كل مــا هــو متــاح لبنــاء
قــدرات الســوريين وتنميــة مهاراتهــم ليصبحــوا أفـ ً
ينعــم
ـرادا منتجيــن ومبدعيــن فــي وطــن ُ
باألمــن واالزدهــار.
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ّ
مســجلة فــي تركيــا ،ولهــا شــراكات فــي ّ
كل مــن
ربحيــة
منظمــة غيــر
ّ
ّ

النمســا والواليــات المتحــدة األميركيــة ،بــدأت عملهــا فــي 2011

يعمــل المنتــدى الســوري مــن خــالل  6برامــج متخصصــة ،إضافــة لفريــق
عمــل مكـ ّـون مــن  1,455عضـ ً
ـوا مــع نهايــة 2018
يضــم المنتــدى الســوري وشــركاؤه  13مكتبـ ًـا موزّ عـ ًـا بيــن ســورية ،وتركيــا،

والنمســا ،والواليــات المتحــدة األميركيــة وقطــر

الـــرؤيـة
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الســعي إلــى خدمــة القضيــة الســورية فــي

مجــاالت الحيــاة كافــة ،وتمكيــن أهلهــا مــن
التحديــات ،تمهيـ ً
ـدا لبنــاء مجتمــــع العدل
تجــاوز
ّ
والكــرامــــة القــــائم علــى القــــدرات الــذاتيــــة

المهمة
ّ

تمكيــن المجتمــع الســوري لبنــاء مســتقبله،
الص ُعــد االجتماعيــة والثقافيــة
علــى كافــة ُ
واالقتصاديــة والسياسـ ّـية ُوفــق رؤية معاصرة،

ُم ّتســقة مــع ثقافــة ســورية وخلفيتهــا الحضارية

التنموية
تعزيز االكتفاء الذاتي من خالل دعم المشاريع
ّ

األهداف

ّ
والتمكن واالقـتدار
الفاعلية
بناء القدرات وتوسيع اآلفاق نحو مجتمع
ّ
المحلية
تمكين وتنمية المجتمع المدني ،ومـواصلة االستثمار بمشروع اإلدارة
ّ
السـياسية القـادرة على بنـاء المؤسسـات الديمقـراطية في البـلد
تعــزيز الثقـافة
ّ
والســياق اإلقليمي
حيوية بالواقع الســوري
طرح الحلول والسياســات في مســائل لها عالقة
ِّ
ّ

المهنية
ويشـ ّـجع على اإلنتاج ،وااللتزام بالمعايير
العمل المؤسســي
الفعال بما ُي ّ
حفز اإلبداع ُ
ّ
ّ
الدوليــة
الدعــم مــن المؤسســات
ّ
االعتمــاد بالدرجــة األولــى علــى التمويــل الســوري واســتقدام ّ

ميزنا
ما ُي ّ

وي َ
بالتنوع بين الذكور واإلناث
حتفي
تعدد في تشكيله ُيشبه النسيج السوريَ ،
ّ
طاقم عمل ُم ّ
والمهنية ،وغالبيتُ هم من الداخل السوري
أعضاء فريق العمل من ذوي الكفاءات العالية العلمية
ّ
االســتثمار فــي تنميــة أعضــاء فريــق العمــل ،مــن خالل إتاحــة ُفرص إكمال مشــوارهم العلمي
التركيــة مــن أجــل تقديم حلــول إبداعية لتحديات الســوريين
الفعــال مــع المؤسســات
التواصــل
ّ
ّ
المحلية في سورية
االستثمار بمشروع اإلدارة
ّ
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األقسام الخدمية
منذ تأسيسه ،يتعاقد المنتدى
السوري مع مؤسسة KPMG
الدولية المتخصصة بالمراجعة
وتدقيق الحسابات

دعم البـرامج

المحاسـبة

وتطوير الشراكات

والدعم القانوني

الموراد البشرية
والقسم اإلداري
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تقانة المعلومات

التدقيق الداخلـي

اإلعالم والتواصل

اسطنبول

جرابلس
الباب

اعزاز

جبل سمعان

عفرين
حارم

الدانا
إدلب
أريحا

جسر الشغور

الرستن

غازي عنتاب

أورفا

مرسين

كفرنبل

المعرة

ســـورية

تركيـــــا

حمص
شيكاغو

واشنطن

دوما
ريف دمشق

مكاتب وفرق العمل

الجيزة

مكاتب المنتدى السوري

داالس

الـواليـات
المتحــــدة
األميركية

الدوحة

قطر

النمسا

شركــاء المنتدى السوري
مراكز الخدمات
*في النصف الثاني من  2018خرجت مكاتب درعا وريف دمشق وحمص عن الخدمة بسبب التهجير
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اإلغاثة والتنمية

التمكين االقتصادي

التدريب واإلبداع

دعم الناشئة

الدراسات والسياسات
العامة

اإلعالم

بــرامــج
المنتدى السوري
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النشاطات والفعاليات
من خالل رعايته للمؤتمر العلمي السادس للجمعية السورية

للصحة النفسية ،ساهم المنتدى السوري بتسهيل تدريب

ما يقرب من  200أخصائي سوري في مجال الصحة العقلية
على مهارات مختلفة لتلبية احتياجات السوريين المصابين

جراء الحرب.
بصدمات نفسية ّ

المساهمة في رعاية أعمال مؤتمر  SAMSالثامن عشر في
ً
إيمانا منا بأهمية المشاركة بين المؤسسات
اسطنبول،
السورية لتأمين االحتياجات الضرورية للسوريين ،ليس فقط

من خالل إدارة األزمات ،وإنما من خالل طرح الحلول لتنمية
ّ
الطبي في سورية.
القطاع الصحي ،باإلضافة لواقع التعليم
ّ
حملة لمسة دفا  4لتوزيع مالبس الشتاء على األسر السورية
واأليتام في ريف إدلب ،وفي بعض الواليات التركية مثل
سيرت ومرسين وهاتاي (بالتعاون مع الوقف التركي في

كركخان ) ،حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من  5,000مستفيد.
تنظيم فعالية "فرحة العيد" لأليتام بالتعاون مع الجالية
السورية في مدينة اسطنبول ،باإلضافة إلى األنشطة

الترفيهية ألكثر من  70طفل.
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الشراكات

13

تعتبــر وحــدة المجالــس المحليــة مــن أهــم شــركاء المنتــدى الســوري ،حيــث ّ
يركــز
المنتــدى الســوري مــن خــالل برامجــه علــى تنميــة المجتمعــات والمجالــس المحليــة

وتفعيــل ممارســات الحكــم المحلــي لخدمــة المجتمــع الســوري وأفــراده.

كمــا تعمــل الوحــدة علــى المســاهمة فــي نهــوض المجتمــع الســوري مــن خــالل
المحليــة فــي إدارة شــؤونها ومنشــآتها ومواردهــا
فعــال للمجتمعــات
ّ
إعطــاء دور ّ

المحليــة ،باإلضافــة إلــى تمكيــن مفهــوم
والخدميــة
عــن طريــق الوحــدات اإلداريــة
ّ
ّ

المحليــة
المحليــة عــن طريــق تأميــن الخدمــات الالزمــة لدعــم المجالــس
اإلدارة
ّ
ّ
فــي ســورية ،ومتابعــة عملهــا وتنميــة قدراتهــا والمســاهمة فــي تعزيــز المشــاركة

ـي.
ّ
المجتمعيــة فــي الحكــم المحلـ ّ
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تأســس المنتــدى الســوري – أميــركا عــام  2015ويعمــل مــن خــالل مكاتبــه فــي
شــيكاغو ،وداالس وواشــنطن بالشــراكة مــع المنتــدى الســوري علــى دعــم البرامــج
التــي تهــدف لتأميــن االحتياجــات العاجلــة للســوريين المهجريــن ،باإلضافــة إلــى
برامــج التأهيــل المهنــي والتوظيــف والبرامــج البحثيــة المتعلقــة بالقضيــة الســورية
وصنــاع القــرار وذلــك مــن خــالل:
ّ
والتــي تســتهدف األكاديمييــن

المشــاركة فــي رعايــة  5مؤتمــرات فــي أميــركا لتعزيــز العالقــات مــع الشــركاء
والمنظمــات المهتمــة بالقضيــة الســورية

تفعيــل التواصــل مــع الجاليــات الســورية فــي أميــركا ،مــن خــالل زيــارة  10واليــات
وأكثــر مــن  19جاليــة و  40مســجد

استكمال االندماج مع مؤسسة المغتربين السوريين ومؤسسة

Hope Relief and Development

اجتماعات عامة وخاصة مع المجتمعات المحلية لتثقيفهم حول القضية السورية
تفعيل الشراكة مع المجلس السوري األمريكي SAC
المشاركة في احتفالية الذكرى السنوية للثورة
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يعمــل المنتــدى الســوري – النمســا بمشــاركة مؤسســات ومنظمــات أوروبيــة مــن
خــالل مشــروع  REST – Refuguee Employment, Support and Trainingعلــى

تنفيــذ برامــج توظيــف ودعــم وتدريــب الالجئيــن فــي أوروبــا ،والــذي بــدأ التحضيــر لــه

فــي تشــرين األول  2016ويســتمر حتــى شــباط .2019

يغطــي البرنامــح ّ
كل مــن النمســا ،إيطاليــا ،فرنســا ،اليونــان ،بلغاريــا ،ألمانيــا وتم
إضافــة هولنــدا فــي عــام  2018بالشــراكة مــع أكيومــن ( )Acumenلخدمــات

رجــال األعمــال

إشــراك أكثــر مــن  50مؤسســة وشــركة ،خاصــة وحكوميــة ،فــي كل دولــة لتنفيــذ

مبــادرات تهــدف إلــى تيســير وصــول الالجئيــن إلــى العمــل

تقديــم برامــج تدريبيــة وجلســات توجيهيــة واستشــارية مــن خــالل دورات خاصــة

بالتوظيــف والتقديــم علــى العمــل ،التواصــل الثقافــي واللغــوي بيــن أصحــاب

العمــل والالجئيــن ،باإلضافــة إلــى التدريــب علــى العمــل فــي مــكان العمــل
دعــم المشــاريع المشــتركة بيــن األقاليــم كاســتجابة ابتكاريــة للتحديــات المتعلقة
بدعــم إدمــاج الالجئيــن فــي المؤسســات والمنظمات
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برنامج اإلغاثة والتنمية
في المنتدى السوري
يتم تنفيذه من قبل فريق إحسان ويعمل ضمن القطاعات التالية:

األمن الغذائي
وسبل العيش

20

اإليواء والمواد
غير الغذائية

المياه

واإلصحاح والنظافة

الحماية

التعليم

منجزات 2018

3,433,591

8,561,786

$40,852,745

$7,702,837

43

$48,555,582

عدد المستفيدين

الم ّ
نفذة
قيمة المشاريع ُ

الم ّ
نفذة
إجمالي عدد المشاريع ُ
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المقدمة للمستفيدين
عدد الخدمات
ّ

ّ
الموقعة في  2018والتي بدأ العمل عليها آخر العام
قيمة العقود

الم ّ
نفذة والعقود قيد التنفيذ
إجمالي قيمة المشاريع ُ

المنجزات منذ التأسيس وحتى نهاية 2018

$150,798,601

الم ّ
نفذة
قيمة المشاريع ُ

31,775,813

المقدمة للمستفيدين
عدد الخدمات
ّ

361

الم ّ
نفذة
إجمالي عدد المشاريع ُ
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التقــريـر المــالـي

$48,555,582
الم ّ
نفذة
قيمة المشاريع ُ
والعقود قيد التنفيذ

$40,852,745
الم ّ
نفذة
قيمة المشاريع ُ

$2,506,164
مجموع المصاريف والرواتب
الم ّ
نفذة
من المشاريع ُ

6.13%
نسبة النفقات اإلدارية
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آلـــيـة العــمل
تقييم االحتياجات

السياسات واجراءات التشغيل القياسية

ّ
والتعلــم عمليــة تحديــد احتياجــات
يقــود قســم المراقبــة والتقييــم والمســاءلة

يعمــل البرنامــج ضمــن سياســات تــم تطوريهــا حســب متطلبــات كل قطــاع.

ّ
المركــزة ضمــن المجموعــات ومقاطعتهــا مــع البيانــات الثانويــة والتقاريــر
النقــاش

شــأنها شــرح آليــة العمــل ضمــن األقســام بشــكل تفصيلــي ،باإلضافــة إلــى األدوار

ســينفذ فيهــا المشــروع مــن خــالل مقابــالت األفــراد وجلســات
المنطقــة التــي
ّ
الرســمية التــي تغطــي المنطقــة المســتهدفة.

جودة التنفيذ

ويتبــع كل سياســة مــن هــذه السياســات إجــراءات التشــغيل القياســية والتــي مــن

والمســؤوليات الملقــاة علــى عاتــق القائميــن ضمــن القســم الواحــد.

ّ
والتعلم
والمساءلة
المراقبة والتقييم
ُ

يتــم تنفيــذ البرامــج والمشــاريع مــن خــالل مكاتبنــا فــي ســورية ،وقــد حرصنــا منــذ

يعمــل هــذا القســم علــى مراقبــة مخرجــات المشــاريع وقيــاس مــدى التأثيــر الــذي

العاملــة منهــا علــى األرض والتــي تكــون علــى تمــاس مباشــر مــع المســتفيدين.

وصــول آراء وردود أفعــال وشــكاوي المســتفيدين مــن المشــاريع ،والتأكــد مــن تلبيــة

بدايــة عملنــا علــى بــذل قصــارى جهودنــا فــي ســبيل بنــاء قــدرات كوادرنــا ،ال ســيما
وســنواصل العمــل علــى التطويــر المســتمر والتغذيــة الرجعيــة مــن المســتفيدين

والداعميــن ملتزميــن بأعلــى المعاييــر اإلنســانية الدوليــة.

المحكمة للمشاريع
الصياغة ُ

حققتــه مــن خــالل التقييمــات األوليــة والنهائيــة لتنفيــذ المشــاريع .كمــا يضمــن
احتياجاتهــم .كمــا ّ
يمكــن هــذا القســم الكــوادر العاملــة مــن االســتفادة مــن الــدروس

والتجــارب فــي المشــاريع الســابقة وتطبيقهــا فــي المشــاريع المســتقبلية.

الدعم المؤسساتي

تقــوم إدارة البرامــج بتحديــد االحتياجــات بـ ً
المســببات الرئيســية ،ثــم القيــام
ـدءا مــن ُ

يعمــل البرنامــج فــي تنفيــذ المشــاريع علــى مشــاركة ودعــم المجالــس المحليــة

المشــروع تتــم استشــارة مســؤولي المجتمــع المحلــي والمجالــس المحليــة مــن أجــل

الــدورات التدريبيــة واللقــاءات التشــاورية التــي تدعــم تنفيــذ هــذه المشــاريع علــى

بصياغــة البرنامــج بطريقــة تســمح بمعالجــة هــذه المســببات .فــي هــذه المرحلــة مــن
الوصــول إلــى أفضــل تصميــم ممكــن لهــذه البرامــج.

ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي ســورية ،باإلضافــة إلــى عقدهــا العديــد مــن
الوجــه األمثــل.
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األمن الغذائي
وسبل العيش

954,611
$24,545,542

المستفيدون
قيمة الدعم المقدم

االستجابة السريعة
توزيع حصص الخبز والسالل الغذائية الشهرية بشكل مباشر أو عن طريق قسائم الدعم الغذائي ،باإلضـافة إلى االسـتجابة العـاجلة لألسـر النـازحة

المشاريع التنموية
دعم  10مراكز للتصنيع الغذائي لدعم دخل ُ
األسر والذي استفاد منه  480شخص
إعادة تـأهيـل األراضـي والبنى التحـتية الـزراعية ضمـن برنـامج “النقد مقابل العمل”
تقديم  100رأس ماشية لـ  100مستفيدة ضمن برنامج التمكين االقتصادي للمرأة
تدريب  140إمرأة على طرق حصاد الزيتون وآليات التسويق لمنتجاتهم ضمـن مشروع حصـاد الزيتـون
دعم أكثر من  3,500هكتار وتزويد المزارعين بالمدخالت الرئيسية للقمح والخضراوات الصيفية والشتوية
تقديم  4,100رأس ماشـية لـ  2,050مسـتفيد باإلضـافة إلى األعـالف واألدوية والتدريبات التقنية لمربيـي الماشية
تقديم التدريبات التقنية المختلفة للمستفيدين من قطاع األمن الغذائي وسبل العيش ،حيث بلغ عدد المستفيدين 82,000
نشــر ثقافــة "الزراعــة البينيــة" لــدى المزارعيــن عــن طريــق إدخــال المحاصيــل المالئمــة لزراعتهــا بين األشــجار ،مما يســهم بزيادة التنوع الغذائي لألســرة وتوليد مصــدر دخل جديد
المتقدمين مبلغ مالي لتنفيذها
تقديم  700منحة للمشاريع التجارية الصغيرة من خالل تدريب المستفيدين على كتابة المشاريع ،ثم تقييمها من قبل فريق مختص ومنح
ّ
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المستفيدون
قيمة الدعم المقدم

123,642

25

$158,281

منـــزل
مؤهل

اإليواء والمواد

غيـــــر الغــذائيـة
ّركــز البرنامــج علــى تقديــم المســاعدات المنقــذة

الفــارة مــن العنــف ،والدعــم
لحيــاة األســر
ّ
لمواجهــة فصــل الشــتاء فــي المجتمعــات
المضيفة للنازحين في إدلب من خالل:
توفير المالبس الشتوية والبطانيات والمصابيح

الشمسية وفرش النوم ،باإلضافة إلى المدافئ
والوقود الالزم للتدفئة

توزيــع قســائم المســاعدات الشــتوية ممــا
يســمح للمســتفيدين باختيــار احتياجاتهــم وفــق

أولويــة وخصوصيــة كل أســرة
إعــادة تأهيــل  25منــزل متضــرر مــن القصــف
فــي محافظــة إدلــب مــن خــالل رفــع األنقــاض

وترميــم األضــرار وإصــالح المرافــق الصحيــة

والكهربــاء وتركيــب خزانــات الميــاه لضمــان عــودة
النازحيــن إلــى منازلهــم
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المياه واإلصحاح
والنظافة

33

1

1

محطة
ميـــــاه

مشروع إرواء
بالصهــــاريـج

مشروع معالجة
نفــايـات طبيــــة

تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي في حلب وإدلب
توزيع سالل النظافة لألسر وسالل خاصة للنساء واليافعات في المخيمات
والمجتمعات المضيفة للنازحين
دعم تشغيل محطات المياه وتزويدها بالتجهيزات الضرورية من مولدات
كهربائية ومضخات وخزانات وقود ومواد التعقيم وأجور عمال
إقامة دورات تدريبية تقنية لموظفي المحطات ،وورشات عمل لتأسيس
نظام جباية لضمان استمرارية المشاريع بعد تسليمها للمجالس المحلية
تنفيذ مشروع إلدارة ومعالجة النفايات الطبية لـ  22مشفى بالتعاون
مع مديريات الصحة والمشافي المحلية للحفاظ على الصحة العامة
ً
يوميا لكل
تزويد األسر الموجودة في إدلب  -الدانا بمياه الشرب ( 150ليتر/
أسرة) عن طريق نقل المياه بالصهاريج إلى المناطق البعيدة عن مصادر
المياه أو التي توقفت فيها شبكة تمديدات المياه عن العمل
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1,601,432
$8,041,168

المستفيدون
قيمة الدعم المقدم

المستفيدون
قيمة الدعم المقدم

403,017
$4,202,325

13

15

فريق
جوال

مركز
حماية

حماية الطفل
استمر عمل البرنامج في دعم "مراكز الحماية ودعم الشباب" التي افتتحت خالل

السنوات الماضية باإلضافة إلنشاء مراكز جديدة في أريحا في محافظة إدلب

الحماية

العنف القائم على النوع االجتماعي
حمالت التوعية حول قضايا المرأة ضمن المجتمعات المحلية
خدمــات إدارة الحــــالة للنســاء والفتيــات الالتــي تعرضــن للعنــف القائــم علــى

وقباسين وعنجارة في محافظة حلب ،بحيث تستوعب هذه المراكز أكثر من 100
ً
يوميا
طفل/شاب

النــوع االجتماعــي

تقدم هذه المراكز:
ّ

نشــاطات الدعــم النفســي واالجتماعــي للنســاء خــارج المركــز مــن خــالل الفــرق

أنشطة الدعم النفسي االجتماعي الترفيهي

الجوالــة التابعــة لمراكــز إبــداع المــرأة

أنشطة رياضية وجلسات حوار مفتوح وعروض سينمائية

خدمــات متعلقــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي عبــر المســاحات اآلمنــة

دورات التدريب المهني لتأهيل الشباب ليستطيعوا االنطالق بمهنهم الخاصة

للنســاء والفتيــات ،باإلضافــة إلــى الدعــم النفســي االجتماعــي والتدريــب المهنــي

ً
ضعفا من خالل مجموعة من الداعمين
خدمات إدارة الحالة لألطفال األكثر

بلغ عدد المستفيدات أكثر من 119,000

النفسيين المؤهلين يصل عددهم لـ  18داعم
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التعليم

تضمنت خدمات البرنامج:
تأميــن االحتياجــات الشــتوية للمــدارس مــن مدافــئ ووقــود
تزويــد المدرســين والطــالب بحقائــب تعليميــة ،وتأميــن
رواتب للمعلمين

إعادة تأهيل المدارس بشــكل كامل ،وتزويدها بالمصاريف
التشغيلية الشهرية

تزويــد المــدارس باحتياجــات األمــن والســالمة مثل مطافئ
الحريق وحقائب اإلسعاف األولية

تنفيــذ العديــد مــن األنشــطة المتعلقــة بحمايــة الطفل مثل

حمــالت التوعيــة وحملــة العــودة للمــدارس ونشــاطات

ترفيهيــة ،ودورات التقويــة للطــالب المنقطعيــن

دورات تدريبيــة للمعلميــن والطــالب مثــل :التعليــم فــي
ّ
مخلفــات الحــروب،
حــاالت الطــوارئ  ، EiEالتوعيــة مــن
ورفــع مســتوى األمــن والســالمة فــي المــدارس بمــا
يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة

30

97

564

مدرسة
مؤهلة

معلم/
معلمة

350,889
$3,905,429

المستفيدون
قيمة الدعم المقدم

الشراكات

31

برنامج التمكين االقتصادي
في المنتدى السوري
يتم تنفيذه من قبل فريق رزق ويعمل على:

التأهيل المهني

32

إيجاد فرص عمل وتوظيف

خلق فرص عمل

منجزات 2018

4,387

عدد من تم توظيفهم

عدد من تم تدربيهم

20,260

23,501

عدد المستفيدين

7,674

المسجلين
عدد
ّ

34

1,324

عدد الساعات التدريبية

836

عدد األيتـام المسـتفيدين من خـدمـات بـرنـامج التمكين االقتصادي

المنجزات منذ التأسيس وحتى نهاية 2018

17,263

88,321

44,608

2,934

عدد من تم توظيفهم

المسجلين
عدد
ّ

عدد المستفيدين

عدد من تم تدربيهم

35

آلية العمل

استقبال طلبات
التوظيف

استقبال عروض
التشغيل

إجراء المسوحات
الميدانية

تأهيل السوريين
ً
مهنيا

تعزيز الشراكات
واالتفاقيات

تحديث قاعدة

البيانات الرئيسية

التوظيف

37

1,637

اسطنبول

2

2

13

3

أرزروم

إزميت

أنقرة

سيفاس

5

بورصة

4

باليكاسير

1

إيالزيغ

1

ماردين

821
أورفـا

1,880

غازي عنتاب

4

أضنة

10

4

مرسين

هاتاي

1,210

إحصائيات التوظيف

4,387

38

3,177

حسب
الجنس

إناث

351
1,333

ذكور

259
حسب
الفئة
العمرية

2,444

من  19الى 28

من  29الى 38

من  39الى 48

من  49الى 58

طب أسنان
طب داخلية
طب بيطري

12
9
4

طب نسائية

3

طب نفسي

1

طب عظمية

1

مخابر

5

طب بولية
طب أطفال

1
1

صيدلة

7

تعويضات سنية

6

دعم نفسي

1

تمريض
هندسة ميكانيك

16
15

هندسة معلوماتية

5

هندسة الكترون

3

هندسة مدنية

2

هندسة عمارة
هندسة كهرباء

5
2

هندسة زراعية

1

محاسبة

135

مدربين
ّ

19

تدريس

31

حقوق
ترجمة

أعمال إدارية
تسويق
تصوير وإعالم

1

112
423
650
8

تصميم ومونتاج

111

شيف حلويات ومطاعم

104

زراعة

442

برمجة
سائق
عمال
أشغال يدوية
خيط وغزل ونسيج
تنجيد مفروشات
صيانة وبرامج حاسوب

49
25

1,043
47

138
18
36

صناعة أحذية

2

ميكانيك وكهرباء سيارات

5

كومجي سيارات

1

صواجة وبخ سيارات
صيانة موبايالت
حالقة
خياطة

4
32
18

304

عمال إنشاءات

16

دهان

56

بالط
عمال ديكور
نجارة
حدادة

18
37
74

115

ألمنيوم

34

صحية

9

خراطة
كهرباء
تكييف وتبريد

123
35
12

39

برامج التأهيل المهني
اسم الدورة

مكان الدورة

عدد المتدربين

عدد الساعات التدريبية

تصميم دعائي

شانلي أورفا

8

24

2

480

20

128

10

560

500

154

أساسيات العمل على الحاسوب  +لغة تركية

14

266

صيانة حاسوب وملحقاته  +لغة تركية

50

1,575

32

1,183

38

1,463

محاسبة  +لغة تركية

60

1,302

ماكينة غزل دائرية  +لغة تركية

95

1,988

مراقبة جودة الخيط  +لغة تركية

25

693

114

2,597

7

462

أساسيات األندرويد
تصميم احترافي

اسطنبول

تصميم دعائي  +لغة تركية
لغة تركية

مساعد تنفيذي  +لغة تركية
مراسالت تجارية باللغة االنكليزية  +لغة تركية

ماكينة تعبئة خيط البوبين  +لغة تركية
ماكينة سكولير  +لغة تركية

40

غازي عنتاب*

عدد المتدربين

عدد الساعات التدريبية

3

259

صيانة ماكينات خيط  +لغة تركية

16

504

تصميم أحذية  +لغة تركية

36

1,512

أمبالج (التعبئة والتغليف)  +لغة تركية

43

1,015

قص أبواب ونوافذ بالستيكية  +لغة تركية

23

728

نجارة  +لغة تركية

21

931

15

427

18

364

حدادة ولحام كهرباء  +لغة تركية

31

2,065

طورنو "الخراطة والتسوية"  +لغة تركية

43

1,848

طورنو "الفارزة"  +لغة تركية

38

1,078

ماكينة الـ  + CNCلغة تركية

11

609

إنشاءات وجبصين ودهان  +لغة تركية

51

1,470

اسم الدورة

مكان الدورة

ماكينة تريكو  +لغة تركية

تنجيد مفروشات  +لغة تركية
قص حديد  +لغة تركية

غازي عنتاب*

* تم تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع غرفة الصناعة في غازي عنتاب

41

المعارض والمؤتمرات

MÜSİAD

اسطنبول

حمـلة دعـــم الليـــرة التــركيـــة

اسطنبول

معرض الصناعات النسيجية

اسطنبول

معرض التوظيف İȘKUR -

اسطنبول

المؤتمر الدولي لالجئين OXFAM -

اسطنبول

معرض اإلنشاءات وأعمــال الديكور TÜMSİAD -

أورفــــــــــــا

معرض المنتجات الغذائية والزراعية TÜMSİAD -

أورفــــــــــــا

ندوة زيادة فرص العمل للشباب السوري  -جـامعة آيدن

اسطنبول

42

التغطية اإلعالمية

43

زيارة والي اسطنبول

اتفاقيات التعاون
المتبعــة لخدمــة الالجئيــن الســوريين ،ورفدهــا بــدورات تدريبيــة متخصصــة لتأهيلهــم
تــم تعزيــز الشــراكات مــع الجهــات المحليــة والدوليــة بهــدف تطويــر أســاليب وآليــات التوظيــف ّ
المقدمــة مــن قبــل المنظمــات العاملــة بالشــأن الســوري
مهنيـ ًـا ثــم تشــغيلهم ،باإلضافــة إلــى تنظيــم النشــاطات والخدمــات
ّ

الشركاء االستراتيجيون

45

برنامج التدريب واإلبداع
في المنتدى السوري
يتم تنفيذه من قبل فريق البوصلة ويعمل ضمن الحزم التالية:

الحوكمة واإلدارة المحلية

46

مهارات سبل العيش

بناء قدرات

منظمات المجتمع المدني

تطوير العاملين

في قطاع التعليم

منجزات 2018

3,472

4,062

3,844

2,644

عدد المستفيدين

عدد المتقدمين

135

عدد الدورات التدريبية

48

عدد الساعات التدريبية

عدد المؤهلين الحاصلين على الشهادات

المنجزات منذ التأسيس وحتى نهاية 2018

8,570

11,029

عدد الساعات التدريبية

عدد المستفيدين

392

7,059

عدد الدورات التدريبية

عدد المؤهلين الحاصلين على الشهادات

49

ميزنا
ما ُي ّ
التدريب والتوجيه
المدعــم بالتوجيــه والمتابعــة علــى المســتوى
اعتمــاد التدريــب
ّ

الفــردي ( )Coachingكأحــد تقنيــات بنــاء القــدرات ،وهــو
فعاليــة بمــا يشــمله مــن أدوات كإشــراف
النمــوذج األكثــر ّ
فــردي ومتابعــة ودعــم وتطويــر شــخصي ونصــح وتوجيــه

األدوات التدريبية

منــح أدوات مســـاعدة مــع كــــل تــــدريب "مراجــع  -مــــادة
علميــة  -وسائــــــل إيضــــاح  -فيديوهــــات" الكتســاب المزيــد
مــن المعــارف والخبــرات ،بهــدف دعـــم عملية نقـــل المتـــدرب

للتـــــدريب الــذي تلقــاه لمحيطــه

50

التكامل
تدريبــــات متكاملــــة مــع منتجــــات المنتــدى السوري األخــرى

"تدريبــات مهنيــة لمتقدمــي مكتــب رزق  -تدريبــــات تنميـــة

وإدارة متنــــاسقة مــــع الخدمــــات التــي تقدمهــا إحســان"

معايير العمل

رفــع ســوية معاييــر العمـــل فــي نطـــاق التدريــب "دراســــة

االحتياجــــات التـــدريبية  -معاييــر النتقــــاء المتدربيــن  -تقييــم

والمتدربيــن"
للبرامــج التدريبيــة
ّ

الفاعلية

فعالــة متناسبــــة مــع مشــــاكل المشــــاريع
تقديــم تدريبــات ّ

التــي تقــوم بهــا الشــــريحة المستهدفــــة

51

برامج 2018
اسم الدورة

مكان الدورة

عدد المتدربين

عدد الساعات التدريبية

إرشاد نفسي

غازي عنتاب

8

9

درعا – إدلب -ريف حلب

13

16

سكايب

5

6

إعداد التقارير

إدلب

37

24

فرق العمل

غازي عنتاب

20

4

إدلب

44

24

إدارة الموارد البشرية

غازي عنتاب

32

2

دورة حياة المشروع  +حوكمة

ريف حمص

8

40

إدلب

17

12

ريف حلب

143

67

درعا

24

36

ريف حمص

100

11

ريف حماه

100

12

ريف حلب

56

5

مهارات اإللقاء للمتدربين
مهارات اإلشراف والتوجيه للموجهين

صيانة وتشغيل المحطات المائية  +حوكمة

تقنيات التصنيع الغذائي
تحسين جودة التعليم

أفضل الممارسات الزراعية للخضار الصيفية

52

مكان الدورة

عدد المتدربين

عدد الساعات التدريبية

غازي عنتاب

30

64

ريف حلب

24

36

إدلب

471

324

ريف حلب

298

216

إدلب

32

24

ريف حماه

100

12

ريف حلب

140

15

المبادرات المجتمعية

غازي عنتاب

18

32

أسس القيادة الوظيفية

غازي عنتاب

12

6

ريف حلب

33

36

إدلب

78

54

غازي عنتاب

25

30

الحوكمة وإدارة المشاريع

إدلب

5

24

إدارة المشاريع التنموية

إدلب

20

32

اسم الدورة
إعداد مرشدين نفسيين
إعادة إعمار اقتصادي  -كوتشينغ
إدارة المشاريع الصغيرة
المسائلة
المحاصيل الصيفية

القراءة العالجية
الصحافة واإلعالم وبناء السالم

53

برامج 2018
مكان الدورة

عدد المتدربين

عدد الساعات التدريبية

درعا

60

10

ريف حلب

145

17

اسطنبول

20

20

إدلب

213

972

ريف حلب

228

972

األمن والسالمة

إدلب

37

24

اإلشراف والتدريب على العملية التربوية وحماية الطفل لمسؤولي الحماية

إدلب

18

18

اإلشراف والتدريب على العملية التربوية وحماية الطفل للموجهين األوائل

إدلب

20

30

ريف حلب

682

660

درعا

124

138

MS Project

غازي عنتاب

12

18

Microsoft Office Specialist

غازي عنتاب

20

10

اسم الدورة
الثروة الحيوانية ورعاية األبقار
التقرير والتحرير الصحفي
تدريب مهني

اإلدارة الصفية

54

متميزة
برامج
ّ
المبادرات المجتمعية

22

برنامج مناهل

100

إعداد المرشدين النفسيين

27

عدد المستفيدين

عدد الموجهين المستفيدين

عدد المستفيدين

عدد المبادرات الناتجة عن التدريب

عدد المدربين

عدد ساعات التدريب

شهور

شهور

4

5
6

يهــدف لتفعيــل المــوارد البشــرية المتاحــة والخــروج بعــدد

البرنامــج األول مــن نوعــه مــن حيــث منهجيــة التدريــب

للســيدات  -التشــجيع علــى القــراءة  -تطويــر مهــارات

المنفــذ لألنشــطة لبنــاء قــدرات العامليــن
وفريــق العمــل
ّ

مــن المبــادرات المجتمعية النوعيــة (التمكين االقتصادي
اليافعيــن  -االســتفادة مــن تدويــر المــواد المســتهلكة)،
والتــي يمكــن أن تحقــق قيمــة مضافــة للمســتفيدين

56

المعتمــدة "التدريــب واإلشــراف والتوجيــه" واألدوات

فــي قطــاع التعليــم فــي الداخــل الســوري ( إدلــب وحلــب)

80
5

ســاهم البرنامــج بتدريــب مجموعــة مــن المرشــدين
النفســيين مــن خــالل جلســات أســبوعية وأنشــطة

عمليــة بمــا يؤهلهــم لالنضمــام لمراكــز الدعــم
النفســي والمنظمــات العاملــة فــي قطــاع الحمايــة

الشراكات

57

برنامج دعم الناشئة
في المنتدى السوري

يتم تنفيذه من قبل فريق أكاديمية نجوم الغد ويعمل على:

استقطاب المواهب
الرياضية السورية

58

تزويد اليافعين بالمهارات
الرياضية والدعم النفسي

تحقيق االندماج بين
السوريين واألتراك

أكاديمية نجوم الغد
تأسســت أكاديميــة نجــوم الغــد عــام  2014كأول برنامج
ذو ُبعــد رياضــي تنمــوي ،تســعى إلــى تنفيــذ األنشــطة

الرياضيــة والترفيهيــة ،وتقويــة أواصــر األخــوة والمحبــة

بيــن أطيــاف اليافعيــن الســوريين واألتــراك.

 80العــب كــرة القــدم فــي منطقتــي أســنيورت
وبيــرم باشــا فــي اســطنبول
ً
عاما
• فئة األشبال 12 - 6
ً
عاما
• فئة اليافعين والشباب 22 - 13
دوري نجــوم الغــد الســنوي الرابــع لكــرة القــدم
للطــالب الســوريين بمشــاركة  20فريــق و 400

العــب مــن المــدارس الســورية والتركيــة ،وقــد

حقــق فريــق نجــوم الغــد المركــز األول

مشــاركة فريــق شــباب نجــوم الغــد فــي دوري كــرة
القــدم فــي اســطنبول (البطولــة الرمضانيــة)

مشــاركة فريــق أشــبال نجــوم الغــد فــي دوري

أ سنيو ر ت  -ا ســطنبو ل
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المنجزات منذ التأسيس وحتى نهاية 2018

168

330

17

181

مبـــــاراة

بطـــوالت

نشـــاط تدريبــي

جلسات توعية وإرشاد لالعبين
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مسار الدراسات والسياسات العامة
في المنتدى السوري
يتم تنفيذه من قبل مركز عمران ويعمل على الحزم التالية:

الخدمات العامة

62

الحوكمة

والنظام السياسي

األمن

سيادة القانون

الشؤون

اإلقليمية والدولية

التنمية

مخرجات 2018

6

دراسات

مشاركات إعالمية

أوراق بحثية

66

14

2

مؤتمرات وفعاليات

مقاالت رأي

كتب

89

3

96

خرائط عسكرية وخاصة

64

140

55

استطالعات رأي

تقارير منشورة وغير منشورة

المخرجات منذ التأسيس وحتى نهاية 2018

47

415

مشاركات إعالمية

أوراق بحثية

251

100

9

دراسات

مؤتمرات وفعاليات

مقاالت رأي

329

كتب

65

ميزنا
ما ُي ّ
دعم قضايا التغيير في سورية
باعتباره مدخل االستقرار واألمن والتنمية

التقييم الموضوعي

لتحوالت القضية السورية واقتراح التوصيات

والسياسات الالزمة

التفاعل

مع صانعي القرار والسياسات العامة في سورية
والمنطقة ومع الدول الفاعلة

المعلومات الميدانية الدقيقة
من خالل شبكة من العالقات والباحثين
الميدانيين والشراكات

االنتشار النوعي
في أوساط القرار السوري واإلقليمي والدولي،

وتقديم التحليل والرأي للمواقع العربية والدولية
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الملفات والقضايا
العملية السياسية

عودة الالجئين والنازحين

الشؤون األمنية والعسكرية

تنمية موارد األسرة

القوات الدولية

التعليم

اإلرهاب وحركات التطرف

الصحة

الهوية والعقد االجتماعي

التنمية االقتصادية المحلية

العملية الدستورية واالنتخابات

الشؤون اإلقليمية والدولية الجيوسياسية

سيادة القانون والمحاسبة

قضايا تمكين المرأة والشباب

البرامج
البحثية

الحوكمة
األمن والجيش
الشؤون الكردية
إعادة البناء
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الدراسات واألوراق البحثية
واقع وتحديات سبل العيش لدى الالجئين السوريين في تركيا (استطالع رأي)

كانون الثاني

تطورات العالقة بين اإلدارة الذاتية والنظام وروسيا خالل عامي ()2017-2016

كانون الثاني

األسطرة أو البداية ..الغوطة الشرقية بوابة المشهد السوري الجديد

آذار

المشهد العسكري في سورية وتحوالته المتوقعة

آذار

التموضع االقتصادي اإليراني في سورية

نيسان

"تحريك" وليس "تحرير" الضربة الثالثية لألسد ومضامينها السياسية

نيسان

حول مشاركة المرأة السورية في العمل السياسي

أيار

فرص االحتواء والسيطرة على إدلب في مسارات األزمة السورية

أيار

اإلدارة الذاتية في الشمال السوري :إشكاليات الشرعية والهوية

حزيران

األردن والجنوب السوري ..محددات العالقة ومستقبلها في ظل التوتر الداخلي واإلقليمي

حزيران

النازحون في إدلب ..قراءة في التحديات والمآالت في ضوء التفاهم التركي-الروسي

تشرين األول

واقع سبل العيش في مخيمات النزوح :دراسة حالة في مناطق الشمال السوري

تشرين الثاني

إدارة النظام للمحليات ..بماذا تخبرنا نتائج انتخابات اإلدارة المحلية؟

تشرين الثاني

اتفاق إدلب في حسابات الربح والخسارة :المقدمات والتحديات والمصير

تشرين الثاني
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تقديرات الموقف والمقاالت
من القلمون..مالمح لتقسيمات إدارية جديدة عنوانها األقاليم

كانون الثاني

واقع دور األمم المتحدة في حل األزمة السورية :المعضلة واألسباب

نيسان

ً
مجددا
ساعة إيلي كوهين (كامل أمين ثابت) تدق في تل أبيب

تموز

إدلب على خط المسار الروسي ..احتماالت الثابت والمتغير

تموز

النظام وتسوية ملف المعتقلين :الوفاة ألسباب "طبيعية"

تموز

ً
نموذجا
العودة إلى ما قبل الربيع العربي ..سورية

آب

معركة إدلب :تفاهمات أمنية حذرة وأدوار محلية مطلوبة

أيلول

مغيب بمناطق األسد
انتخابات باهتة واستقرار
ّ

أيلول

انتخابات اإلدارة المحلية في سورية ..الحوكمة المستحيلة

تشرين األول

النازحون في إدلب ..بين مأساة الحاضر وهواجس المستقبل

تشرين األول

وتحدي شظف العيش
النازحون في سورية
ّ

تشرين الثاني

الموازنة العامة كأداة لتمويه الواقع االقتصادي في سورية

كانون األول

االنسحاب العسكري األميركي من سورية :نحو ملء الفراغ سر

كانون األول
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أهم التقارير الخاصة
الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري

حزيران

تطورات المشهد السوري في مراكز األبحاث واإلعالم الروسية

حزيران  -تموز

قراءة أولية ..االغتياالت في مناطق المعارضة والفصائل الجهادية خالل النصف األول لعام 2018

تموز

الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري

تموز

تقرير خاص :الواقع الميداني في آخر مناطق خفض التصعيد والسيناريوهات المتوقعة

آب

الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري

آب

الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري

أيلول

اتفاق المنطقة العازلة في إدلب ..السياق والواقع الراهن واتجاهاته

تشرين األول

الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري

تشرين األول

االغتياالت في مناطق المعارضة خالل الفترة الممتدة من تموز حتى تشرين األول

تشرين الثاني

الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري

تشرين الثاني

واقع البنى المحلية اإلدارية القائمة في محافظة إدلب

كانون األول

الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار في مناطق النظام السوري

كانون األول
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المخرجات المطبوعة
ُ
حــول المركزيــة والالمركزيــة فــي ســورية :بيــن النظريــة والتطبيــق
(باللغتين العربية واإلنكليزية)

ينطلــق هــذا الكتــاب مــن ضــرورة اســتعادة الشــرعية التــي ُفقــدت لــدى األطــراف

كافــة ،عبــر تنظيــم أدوات الحكــم المحلــي المرتكــزة إلــى تجربــة المجالــس المحليــة

التــي لــم تجنــح إلــى الفدراليــة المفرطــة وال إلــى المركزيــة المســتبدة ،وإنمــا خطــت
ً
ً
حــدودا لصالحيــات المركــز تعتمــد
البنــى المحليــة ويرســم
طريقــا يزيــد مــن قــوة ُ
علــى منــح الصالحيــات وليــس التفويــض الــذي يخضــع لســيطرة الدولــة المركزيــة.
يؤكــد الكتــاب علــى ضــرورة تطويــر نمــوذج المركــزي ســوري يبتعــد عــن ثنائيــة

الالمركزيــة السياســية/الالمركزية اإلداريــة أو الفدرالية/المركزيــة ،وينطلــق نحــو

تقاســم فــي الصالحيــات والوظائــف وبالتالــي االنتقــال مــن اإلدارة المحليــة إلــى
ً
مزيــدا مــن التطويــر والنقــاش ولكــن
الحكــم المحلــي .وال شــك أن هــذا يتطلــب
نضــع هــذا العمــل ليكــون بدايــة فــي حــوار ســوري مجتمعــي عــن الشــكل األقــرب

لطبيعــة ســورية الــذي بــات أكثــر محليــة مــن أي عهــد مضــى خاصــة بعــد ســنوات مــن
الالمركزيــة الطبيعيــة.
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إصــالح المؤسســة العســكرية فــي ســورية :تحــدي التغييــر وإعــادة
التشكيل (باللغتين العربية واإلنكليزية)

انطالقـ ًـا مــن ضــرورة إعــادة تعريــف أدوار المؤسســة العســكرية فــي ســورية فــي ظــل
التحــوالت العميقــة التــي يشــهدها مفهــوم الدولــة الوطنيــة ،ومــا تســتوجبه مــن
تفكيــك بحثــي لوظيفــة وبنيــة الجيــش فــي ســورية ،وهويتــه العقائديــة والتفســيرات

الرئيســية لحركيتــه.

أطلــق مركــز عمــران كتابــه بعنــوان "تحــوالت المؤسســة العســكرية الســورية :تحــدي
وضــح فقــدان المؤسســة العســكرية لشــروط
التغييــر وإعــادة التشــكيل" ،الــذي ّ

الفاعليــة والوطنيــة وانتفــاء القــدرة والكفــاءة لحمايــة مخرجــات العمليــة السياســية
وتوفيــر االســتقرار ،مبينـ ًـا مؤشــرات عــدم االســتقرار فــي خارطــة الفواعــل العســكرية

وأثرهــا علــى مركزيــة وظيفــة الدفــاع واألمــن ،والشــكل النهائــي لمراكــز القــوة فــي
الجيــش بعــد عمليــات الدمــج المحتملــة.
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وفعاليات
مؤتمرات
ّ
لقاء تعريفي

ندوة بحثية

ندوة علمية

حــول المركزيــة والالمركزيــة فــي ســورية

لمقارنة التفاعل بين سياسات الصراع

العالم العربي من االنقسام

عقــده مركــز عمــران لمناقشــة فصــول ومضاميــن
ً
مســتعرضا اآلراء واألفــكار
كتابــه الســنوي الرابــع
الــواردة فيــه مــع عــدد مــن المختصيــن.

والعدالة والتنمية

إلى المصالحات

قــدم مركــز عمــران مقارنتــه للجوانــب القانونيــة

شــارك المركــز بالنــدوة التــي عقدهــا مركــز الشــرق

الســوري لشــبكة  ESRCاالســتراتيجية والمعنيــة

ضمــن محــور آفــاق المصالحــات الوطنيــة فــي العالم

وســبل الحوكمــة الرشــيدة فيمــا يخــص الشــأن
بالعدالــة وفــض النزاعــات والتنميــة.

عمــان ،وذلــك
األوســط فــي العاصمــة األردنيــة ّ

العربــي :آفــاق المصالحــة الوطنيــة فــي ســورية.

ندوة بحثية

ندوة أكاديمية

ورشة خبراء

إدلب  -المرحلة الجديدة في األزمة السورية

مآالت الثورة السورية

الحكم المحلي في سوریة المستقبل

شــارك مركــز عمــران فــي النــدوة البحثيــة التــي عقدهــا

قــدم مركــز عمــران ورقتيــن بحثيتيــن األولــى حــول

ّ
نظمها المركز بالتعاون مع وحدة المجالس

واالجتماعيــة لمناقشــة الســيناريوهات المتعلقــة

فــي الثــورة الســورية.

مركــز  SETAللدراســات السياســية واالقتصاديــة
بمستقبل محافظة إدلب.

مقاربــة الحــركات الجهاديــة للحكــم المحلــي وأثرهــا
والثانية بعنوان تحوالت البنية األمنية للنظام

السوري خالل الثورة السورية .وذلك في الندوة التي

عقدها المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.
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المحلية ومنظمة Swiss Peace

ورشات العمل
استراتيجيات بناء الدولة في سورية
مناقشة حول المركزية والالمركزية

إصــالح القطــاع العســكري فــي مرحلــة مــا
بعد الصراع في سورية

ســياقات القضيــة الســورية ومآالتهــا فــي
عام 2018

عقدهــا مركــز عمــران بالتعــاون مــع مركــز GCSP

عقدهــا المركــز بالتعــاون مــع مركــز كارنيغــي الشــرق

قدم مركز عمران "مكتب واشنطن" لنخبة من

وشــخصيات فاعلــة علــى مســتوى صناعــة القــرار.

األوروبي وألمانيا كجزء من مبادرة دعم عملية السالم

والمآالت العسكرية في سورية وأنماط الحوكمة

وبمشــاركة مــن مراكــز دراســات عربيــة وأجنبيــة

األوســط ضمــن مشــروع بحثــي ممــول مــن االتحــاد
السورية .SPPSI

المهتمين بالشأن السوري ،إحاطة حول التطورات
فيها ،وتأثيرها على سياق العملية السياسية.

مستقبل الحرب بالوكالة  -منطقة

دور المجتمع المدني في ضمان حقوق

ّ
نظمهــا المركــز بالتعــاون مــع مركــز كارنيغــي الشــرق

ُعقــدت بالتعــاون مــع مركــز  ،New Americaحضرهــا

نظمهــا مركــز عمــران بالتعــاون مــع البرنامــج الســوري

االتحــاد األوروبــي للدراســات األمنيــة ،لمناقشــة

مســتقبل الحــروب فــي كل مــن ســورية ،والعــراق،

التوجهات العسكرية في سورية:

السياسات وتخطيط االستقرار

األوســط ،والمعهــد األوروبــي للســالم ،ومعهــد

القضايــا المتعلقــة بالمؤسســة العســكرية ورســم

تصــور يحقــق عمليــة االســتقرار فــي ســورية لفتــرة مــا
بعــد الحــرب.

الشرق األوسط

عــدد مــن الخبــراء والباحثيــن األجانــب لمناقشــة

اإلنسان في إعادة إعمار سورية

للتطويــر القانونــي ومنظمــة اليــوم التالــي.

واليمــن ،وليبيــا .وأثرهــا فــي تهيئــة البيئــة المواتيــة
لنشــوء حــركات تطــرف عابــرة للحــدود.
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وفعاليات
مؤتمرات
ّ
المؤتمر الدولي لالجئين

مؤتمر منتدى الشرق

مؤتمر المكتب السياسي لألمم المتحدة

الســعي نحــو حيــاة أفضــل لالجئيــن فــي

ســورية واألمــن العالمــي :مشــروع حــوار

الحوكمة المحلية لما بعد االتفاق

شــارك المركــز بأعمــال المؤتمــر الدولــي الــذي نظمتــه

هــدف المركــز مــن خــالل مشــاركته إلــى تقديــم رؤى
جديــدة حــول القضايــا األمنيــة الحاليــة ،واقتــراح ُأطــر

شــارك مركــز عمــران بــإدارة نقــاش حــول سياســات

المجتمعات المضيفة

 OXFAMلصياغة ميثاق دولي خاص بالالجئين معتمد
مــن قبــل المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن.

متعــدد األطــراف حــول االنتقــال السياســي

عمــل جديــدة لمــا بعــد الحــرب فــي ســورية.

المؤتمر الدوري بجامعة ياغيالن في بولندا
صراع وتعاون في عالم مترابط
ً
عرضا حول األمن وأنماط الحوكمة في سورية ومستقبلها.
قدم مركز عمران خالل مشاركته
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السياسي في سورية

وأولويــات األمــم المتحــدة فــي المرحلــة الحاليــة
ومرحلــة مــا بعــد االتفــاق السياســي ،بهــدف دعــم
االســتقرار وتعزيــز أدوات الحكــم المحلــي فــي ســورية.

التغطية اإلعالمية
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الشراكات واالتفاقيات
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المسار اإلعالمي
في المنتدى السوري
يتم تنفيذه من قبل فريق السورية.نت ويغطي الشأن السوري واإلقليمي من خالل:

خطاب موضوعي معتدل
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تغطية القضية السورية

دعم حرية الكلمة

مخرجات 2018

5,097

151

843

20

األخبــــــار

مقاالت الرأي
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ملتيميديا

إعالمي مستفيد (دورة تدريبية)

زوار السورية.نت منذ التأسيس وحتى نهاية 2018
ّ

29,671,922

عدد المشاهدات

19,486,040

زيـــــارة

17,608,517

زائر فريد
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ميزنا
ما ُي ّ
المصداقية

بنقل الحدث

النوعية

الموضوعية

بمعالجة الخبر

الحصرية

بالشأن السوري

بالمحتوى

المهنية الصحفية

بتناول المواد كافة

االنتشار
تــركـــيا

سورية

لبنان

السعودية

األردن

الجمهور
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الفئة الشبابية من عمر 44 - 18

أميركا

ألمانيا

بلدان أخرى

مصر

التأثير

ً
ً
عددا من موادها
متمي ًزا لألخبار السورية ،وقد نقلت بعض الصحف
مصدرا
تعد السورية.نت
ّ
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أقسام السورية.نت
األخبــــار
سوري

دولــي

اقتصاد

ـكريا وإنسـ ً
ـيا وعسـ ً
يغطــي األحــداث المحليــة سياسـ ً
ـانيا،

يهــدف هــذا القســم إلــى مســاعدة القــارئ الســوري علــى

ـس حيــاة المواطــن
ُيعنــى بنقــل أهــم التطــورات التــي تمـ ّ

الشــخصيات السياســية والعســكرية والوطنيــة المهتمــة

بلــده ،باالعتمــاد علــى تقديــم معلومــات دقيقــة ووافيــة

أمــام مشــهد واضــح للتفاعــالت االقتصاديــة العربيــة

مــن خــالل األخبــار والتقاريــر والمقابــالت مــع أبــرز
بالشــأن الســوري.

الـــــــرأي
يهــدف إلــى تقديــم آراء متنوعــة تعــرض الملفــات
الســورية واإلقليميــة مــن وجهــات نظــر متعــددة ،كمــا
ّ
تســلط الســورية.نت الضــوء علــى أهــم الموضوعــات

التــي تناولتهــا الصحــف العربيــة حــول الشــأن الســوري.

في العمق
يختــص بقــراءة وتحليــل أهــم الدراســات المعنيــة بالشــأن
الســوري واإلقليمــي.
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تشــكيل صــورة تحليليــة واضحــة لمــا يــدور خــارج حــدود
بأشــكال صحفيــة عــدة كاألخبــار والتقاريــر والتحليــالت.

الملتيميديا

الســوري وانعكاســها علــى واقعــه المعيشــي ،ووضعــه
والدوليــة ،ودور االقتصــاد فــي رســم معالــم السياســة.

تعريف بكتاب

يهتــم بمعالجــة الصــورة البصريــة للموقــع ،ويقــدم

يتنــاول الكتــب المرتبطــة بالشــأن الســوري وتداعياتــه

بتصميــم ومعالجــة الصــور وإنتــاج األفــالم.

والفرنســية غيــر المترجمــة إلــى العربيــة.

مــادة إخباريــة إحصائيــة مــن خــالل اإلنفوغــراف ،ويقــوم

علــى العالــم ،ويقــدم قــراءة فــي الكتــب باللغــة اإلنكليزيــة

أهم التقارير

ومقاالت الرأي
القانون  10ومخاطره على الالجئين والنازحين السوريين
إعادة اإلعمار في سورية :التحديات والمصاعب
تمدد النفوذ اإليراني والروسي في سورية
مستقبل الالجئين السوريين في بلدان اللجوء

ً
ً
وعسكريا
سياسيا
التغييرات الحاصلة في بنية نظام األسد

مغيب بمناطق األسد
انتخابات باهتة واستقرار
ّ

المعارضة السورية والمسار الدستوري (وفد في سلة موسكو)
وتحدي شقاء العيش
النازحون في سورية
ّ

إدلب على خط المسار الروسي  ..احتماالت الثابت والمتغير

ً
مجددا
ساعة إيلي كوهين (كامل أمين ثابت) تدق في تل أبيب

كيف يستقيم الظل ..واألسد أعوج؟
الخالف بين وكالء إيران وروسيا
التنافس الروسي اإليراني :العسكري واالقتصادي
وترهل مؤسسته العسكرية
ضعف مؤسسات النظام
ّ

أجيال سورية الصاعدة :ضياع ومخاطر تهدد مستقبلهم
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أهم اإلنفوغراف
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