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مصطفى صّباغ
ار ر  ا

ومع أخذنا بكافة األسباب خالل سنوات عملنا، 
وتوسيع دائرة شراكاتنا مع منظمات المجتمع 

المدني، العربية واإلقليمية والدولية، فإن بوصلتنا 
ستبقى متجهًة نحو تنمية اإلنسان وفكره وقدراته، 

وتذليل العقبات التي تعيق حياته وطموحاته 
المستقبلية، وصواًل لبناء مجتمٍع متمكٍن نابض 

بالحيوية واالزدهار.

تجاوزنا الصعوبات بمراكمة نجاحاٍت جديدة، وسمعٍة 
طيبة، لتمنحنا العزيمة للُمضي ُقدمًا عبر تنفيذ المزيد 

من البرامج النوعية التي تعمل على تحقيق التمكين 
االقتصادي واالكتفاء الذاتي وبناء الفكر، للوصول 

بالفرد السوري لمجتمع يتساوى فيه الجميع من كافة 
المكونات، أمام القانون.

تعاظمت مأساة ماليين السوريين من الُمهجرين 
والالجئين والُمروعين الباحثين عن مأوى آمن من 
قصف النظام وحلفائه؛ وزادت مع استمرار هذه 

المآسي، المهام الِجسام التي أخذها المنتدى السوري 
على عاتقه، في خدمة السوريين وتطلعاتهم لحياٍة 

حرٍة كريمة.

منذ تأسيسه كان المنتدى السوري، ومازال يواجه 
التحديات المستمرة، بمزيٍد من اإلصرار على تسخير 

الطاقات واستثمار كافة الفرص وبذل أقصى الجهود، 
لتمكين اإلنسان السوري، وتنمية المجتمع بكافة 

مكوناته، عبر برامج التوظيف والتدريب، وتنفيذ 
مشاريع التنمية الُمستدامة والتعليم والدراسات 

االستراتيجية وغيرها.
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غّسان هيتو
ي ال التن

وعززنا برامج االكتفاء الذاتي من خالل تأهيل األفراد، 
وتوفير المزيد من فرص التدريب والتوظيف لهم. 

رغم الصعوبات الُمتزايدة، حققنا معظم األهداف 
التي تم التخطيط إلنجازها خالل سنة 2019، وعززنا 

شراكاتنا االستراتيجية مع منظمات المجتمع المدني، 
العربية والدولية، وبنينا جسور شراكات جديدة ُمميزة، 

مكنتنا من تطوير خدماتنا، والوصول لشرائح جديدة 
من كافة مكونات الشعب السوري.

مستمرون بعزيمٍة وإصرار، في خدمة السوريين، 
وقضيتهم العادلة، حتى الوصول لوطٍن ُمزدهِر 

يعيشون فيه بأمٍن وحرية وكرامة.

منذ التأسيس، عقدنا العزم في أن نبلور نموذجًا 
مؤسساتيًا وإداريًا، تعمل كوادره التي تجاوز عددها 
1,300 فردًا، داخل سورية وخارجها، لتعزيز قدرات 

اإلنسان السوري وفتح آفاٍق مستقبلية له.

وإذ طال أمد الُمصاب الذي حلَّ بالشعب السوري، 
فإن المعاناة التي يعيشها بفعل الحرب والقصف 

والدمار والنزوح أخذت بالتزايد، ومعها تعاظمت 
مسؤوليتنا، في خدمة مئات آالف المنكوبين، 

وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

ومع تركيز اهتمامنا على تنفيذ مشاريع التنمية 
االقتصادية، ودعم ُقدرات المجالس المحلية، 

وتقديم جملة من الحلول والسياسات الدافعة للتغيير 
السياسي واالستقرار.
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منّظمة غير ربحّية مسّجلة في تركيا، ولها   �

شراكات في كّل من النمسا والواليات المتحدة 
األميركية، بدأت عملها في 2011

يعمل المنتدى السوري مـن خالل 6 برامـج   �
متخصصة، إضافـة لفريـق عمل مكّون من 

1,381 عضوًا مـع نهاية 2019

يضم المنتدى السوري وشركاؤه 13مكتبًا مّوزعًا   �
بين سـورية، وتركيـا، والنمسا، والواليات المتحدة 

األميركية وقطر

ال
الســعي ٕالــى خدمــة القضيــة الســورية فــي مجــاالت 
الحيــاة كافــة، وتمكيــن ٔاهلهــا مــن تجـاوز التحّديـات، 

تمهيـدًا لبنـاء مجتمـــع العدل والكــرامــــة القــــائم 
علــى القــــدرات الــذاتيــــة

م الم
تمكيــن المجتمــع الســوري لبنــاء مســتقبله، علــى 
كافــة الُصعــد االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديـة 

والسياسـّية وفـق رٔوية معاصرة، ُمّتسـقة مـع ثقافـة 
سـورية وخلفيتهـا الحضارية
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دا ا
تمكين وتنمية المجتمع المدني، ومواصلة   �

االستثمار بمشروع اإلدارة المحلّية

بناء القدرات وتوسيع اآلفاق نحو مجتمع   �
الفاعلّية والتمّكن واالقتدار

تعزيز االكتفاء الذاتي من خالل دعم المشاريع   �
التنموّية

طرح الحلول والسياسات في مسائل لها عالقة   �
ياق اإلقليمي حيوّية بالواقع السوري والسِّ

تعزيز الثقافة السياسّية القادرة على بناء   �
المؤسسات الديمقراطية في البلد

م  
العمل المؤسسي الفّعال بما ُيحّفز اإلبداع   �

وُيشّجع على اإلنتاج، وااللتزام بالمعايير المهنّية

االعتماد بالدرجة األولى على التمويل السوري   �
واستقدام الّدعم من المؤسسات الدولّية

طاقم عمل ُمتعّدد في تشكيله ُيشبه النسيج   �
السوري، وَيحَتفي بالتنّوع بين الذكور واإلناث

أعضاء فريق العمل من ذوي الكفاءات العالية   �
العلمية والمهنّية، وغالبيُتهم من سورية

االستثمار في تنمية أعضاء فريق العمل، من   �
خالل إتاحة ُفرص إكمال مشوارهم العلمي

التواصل الفّعال مع المؤسسات التركّية من   �
أجل تقديم حلول إبداعية لتحّديات السوريين

االستثمار بمشروع الحوكمة المحلّية في سورية  �
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د س ال ا

م ا ال

اإلعالم والتواصل تقانة المعلوماتالتدقيق الداخلـي

المحاسـبة
والدعم القانوني

دعم البـرامج
وتطوير الشراكات

الموارد البشرية
والقسم اإلداري

التمكين االقتصادياإلغاثة والتنمية

اإلعالم دعم الناشئة

التدريب واإلبداع

الدراسات والسياسات العامة

منذ تٔاسيسه، يتعاقد المنتدى السوري مع مٔوسسة KPMG الدولية 
المتخصصة بالمراجعة وتدقيق الحسابات
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م  
مكاتب المنتدى السوري
شــركاء المنتدى السوري

مراكز الخدمات

ور

د ا الو المت النمس

ٕادلب

جسر الشغور

اسطنبول

الدوحة
شيكاغوفينا

واشنطن

داالس

مرسين
غازي عنتاب أورفا

حارم
جبل سمعان

تل أبيض

ٔاريحا

كفرنبل

الدانا

عفرين
أعزاز

معرة النعمان

الباب

جرابلس

خربة الجوز
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ا المنتدى السوري  

$66,722,800

 7,426,641

د المنتدى السوري م ا الم ل     

د د ال ل  م

3,665,799
د د المست ل  م

7.28%
ار س الن ا
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$55,680,875

$9,598,200

$214,375

$828,750

$450,600

قيمة الخدمات

ر المن  م الم
م  ا  ل 

ل 25%  التنم  
د  ر الت  م الم  
م   ال ا  ال

2019 

ر  س م   د 
الس ال الدرا 

د  م  د 
ر ا المس

م الس التدر  د 
دا ا م  التدر 

م الد الوار لم  
م  و  در 
ي ت  التم ا

7,414,210

7,387

1,515

525

3,004

عدد الخدمات

2,420,126

8,170

1,664

500,034

735,805

عدد المستفيدين
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تنظيم فعاليات لجمع التبرعات لدعم المشاريع   �
اإلنسانية والتنموية في الداخل السوري وتركيا

 New بناء شراكات مع المنظمات الدولية مثل  �
America Foundation، مركز نور اإلسالمي، 
الرابطة اإلسالمية، المركز الثقافي اإلسالمي،

Hope for Relief and Development و  

تفعيل التواصل مع الجاليات العربية في أميركا   �
وتنظيم أكثر من 20 لقاء مع المجتمعات 
المحلية لتثقيفهم حول القضية السورية

المشاركة في رعاية مؤتمر MAS-ICNA في   �
الواليات المتحدة األميركية لتعزيز العالقات مع 

المنظمات المهتمة بالقضية السورية

تٔاسس المنتدى السوري - ٔاميـركا عام 2015 ويعمل 
من خالل مكاتبه في شيكاغو، وداالس وواشنطن 

على دعم البرامج التي تهدف لتٔامين االحتياجات 
العاجلة للسوريين الُمهجرين، باإلضافة ٕالى برامج 

التٔاهيل المهني والتوظيف والبرامج البحثية المتعلقة 
بالقضية السورية وذلك من خالل:

تنظيم الفعاليات المشتركة مع المنظمات   �
السورية األميركية مثل المجلس السوري 

األميركي SAC، تحالف المؤسسات اإلغاثية 
األميركية لسورية ARCS، جمعية المهندسين 

 SAEA ، MedGlobal السوريين األميركيين
سورية لإلغاثة والتنمية، ISNA، ورحمة حول 

العالم

تعتبر وحدة المجالس المحلية من أهم شركاء 
المنتدى السوري، حيث يرّكز المنتدى السوري من 

خالل برامجه على تنمية المجتمعات والمجالس 
المحلية وتفعيل ممارسات الحكم المحلي لخدمة 

المجتمع السوري وأفراده.

كما تعمل الوحدة على المساهمة في نهوض 
المجتمع السوري من خالل إعطاء دور فّعال

للمجتمعات المحلية في إدارة شؤونها ومنشآتها 
ومواردها عن طريق الوحدات اإلدارية والخدمية 

المحلية، باإلضافة إلى تمكين مفهوم اإلدارة المحلية 
عن طريق تأمين الخدمات الالزمة لدعم المجالس 

المحلّية في سورية، وتنمية قدراتها والمساهمة في 
تعزيز المشاركة المجتمعّية في الحكم المحلي بما 

يتوافق مع المتغيرات السياسية والعسكرية.
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ا ال

ن ال  
ت ال ي ا ل

تأسس عام 2017 في الريحانية - تركيا ويعمل على 
دعم السوريين من ذوي االحتياجات الخاصة، من 

خالل بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم لتمكينهم من 
استئناف حياتهم الطبيعية اعتمادًا على مؤهالتهم 

وقدراتهم الذاتية.

قام المركز خالل 2019 بتقديم دورات للمستفيدين، 
بلغ عددهم 131 )54 إناث، 77 ذكور(، والذين تراوحت 

أعمارهم بين سن 16حتى 30

باإلضافة ألكثر من 25 طفل من أبناءهم، في 
التخصصات التالية:

صيانة الحاسوب والموبايل  �

التربية اإلسالمية  �

اللغة التركية  �

التجميل   �



المنتدى السوري 14

التنم ا 
ل م ال الت م  س  ن    ا ت 

 المياه واإلصحاح
والنظافة

الحماية
اإليواء والمواداألمن الغذائي

غير الغذائية
التعليم



نوي 15الت الس

و  2.4

و  $51.6

و  $67.7

و  7.4

و  $16

د ست

ر المن م الم

ر المن م الم

42

403

ر المن الم

ر المن الم

دا الت  و المو  2019  م ال
م   ال ال

ر المن م الم
د التن و  ال

د د 

د د 

ا 2019 ن

و  39

و  $202.4

ن الت ا  المن
ت  2019
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م ال ال
تقييم االحتياجات

يحّدد قسم المراقبة والتقييم والمساءلة والتعّلم 
احتياجات المنطقة التي سينفذ فيهــا المشروع مــن 

خالل مقابالت األفـراد وجلسات النقاش المركزة 
ضمن المجموعات ومقاطعتها مــع البيانات الثانوية 

والتقارير الرسمية التي تغطي المنطقــة المســتهدفة.

جودة التنفيذ

حرصنـا منـذ بدايـة عملنـا علـى بـذل قصـارى جهودنـا 
فـي سـبيل بنـاء قـدرات كوادرنـا، ال سـيما العاملة 
منها على األرض، وسنواصل العمل على التطوير 

المستمر والتغذية الرجعية من المستفيدين 
والداعمين ملتزمين بٔاعلى المعايير اإلنسانية الدولية.

المراقبة والتقييم والمساءلة والتعّلم

مراقبة مخرجات المشاريع وقياس مدى التٔاثير الذي 
حققته من خالل التقييمات األولية والنهائية لتنفيذ 

المشــاريع، والتٔاكـد مـن تلبيـة احتياجات المستفيدين. 
باإلضافة إلى االسـتفادة مـن الـدروس والتجـارب 

السـابقة وتطبيقهـا فـي المشـاريع المسـتقبلية.

الصياغة المحكمة للمشاريع

القيـام بصياغـة البرامـج التي تعالج المسـببات 
الرئيسـية الحتياجـات األفراد، واستشـارة مسـٔوولي 

المجتمـع المحلـي والمجالـس المحليـة مـن ٔاجـل 
الوصـول ٕالـى ٔافضـل تصميـم ممكـن لهذه البرامج.

السياسات وإجراءات التشغيل القياسية

يعمــل البرنامــج ضمــن سياســات تــم تطويرهــا 
حســب متطلبــات كل قطــاع، ويتبــع كل سياســة 

ٕاجــراءات التشــغيل القياســية التي تشـرح ٓاليـة العمـل، 
وأدوار ومســٔووليات القائميــن على كل قســم.

الدعم المٔوسساتي

يعمل البرنامج في تنفيــذ المشــاريع علــى مشــاركة 
ودعم المجالس المحليــة ومنظمــات المجتمــع 

المدنــي فــي ســورية، باإلضافــة ٕالــى عقدهــا العديــد 
مــن الــدورات التدريبيــة واللقــاءات التشــاورية التــي 
تدعــم تنفيــذ هــذه المشــاريع علــى الوجــه األمثــل.
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د المست

881,913
د  م الد الم

$33,401,706

االستجابة السريعة

تأهيل مخبزين وتوزيع حصص الخبز المجاني والسالل الغذائية الشهرية بشكل مباشر أو عن طريق قسائم 
الدعم الغذائي أو القسائم اإللكترونية أو النقدية.

ا ا ال

دعم أكثر من 3,300 مزارع بالمدخالت الرئيسية   �
الالزمة للزراعة 

تقديم الرعاية البيطرية والتدريبات التقنية ألكثر   �
من 2,400 مستفيد من مربيي المواشي 

تأسيس 2 عيادة بيطرية وتجهيز 3 مخابر وإقامة   �
حمالت توعية في تربية المواشي 

تقديم 174 منحة للمشاريع التجارية الصغيرة  �

دعم 500 امرأة ضمن برنامج النقد مقابل   �
العمل في المشاريع الزراعية المختلفة 

دعم 65 امرأة من خالل مشروع التصنيع   �
الغذائي لمنتجات الخضار واأللبان

تدريب 1,000 مزارع على أفضل الممارسات   �
لزراعة الزيتون وإنتاجه وتسويقه

المشاريع التنموية
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الموا  وا  ا
ا  ال

رّكز البرنامج بشكل رئيس على توفير المأوى المناسب وتقديم المساعدات المنقذة لحياة األسر الفارة من 
العنف، والدعم لمواجهة فصل الشتاء في المجتمعات المضيفة للنازحين في سورية عمومًا من خالل:

إعادة تأهيل 15 مركز إيواء جماعي لألسر النازحة  �

توفير أكثر من 1,700 سلة تشمل مواد وأدوات   �
ترميم لألسر النازحة

إعادة تأهيل المنازل المتضررة من القصف من   �
خالل رفع األنقاض وإصالح المرافق الصحية 

والكهرباء وتركيب خزانات المياه

توزيع 5,064 قسيمة مساعدات شتوية   �
وقسائم نقدية متعددة االستخدام 

توفير البطانيات والمصابيح وفرش النوم،   �
باإلضافة إلى المدافئ ووقود التدفئة 

د المست

161,675
د م الد الم

$5,118,818

ن 

919
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تركيب 650 خزان لمياه الشرب   �

صيانة وبناء 630 كتلة دورات مياه  �

توزيع 33,000 سلة نظافة عائلية وسالل خاصة   �
للنساء واليافعات

تزويد أكثر من 20 مخيم بـ 1,700 متر مكعب   �
من مياه الشرب يوميًا

استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل محطات   �
المياه لتزويد مياه الشرب لـ 5,000 مستفيد 

جمع النفايات وترحيلها للمكبات وتوزيع حاويات   �

تقديم خدمات المياه والنظافة للمدارس ومراكز   �
الحماية وتنفيذ جلسات توعية بالنظافة 

توزيع أدوات اختبار المياه وأنظمة مراقبة عن   �
بعد لمحطات المياه، وتنفيذ الصيانات العاجلة 

تأهيل 10 محطات مياه وأنظمة صرف صحي،   �
وتقديم الدعم التشغيلي والدورات التدريبية 

التقنية لموظفي المحطات

د المست

903,985
د  م الد الم

$4,723,568

ا الم 
الن
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الت
د المست

65,254
د  م الد الم

$1,680,455

در 

20
م

700

بناء قدرات الكادر التعليمي   �

تأمين االحتياجات الشتوية الخاصة بالمدارس   �
من مدافئ ووقود

تقديم دورات تعليم اللغة التركية للسوريين   �
المقيمين في تركيا

رفع مستوى األمن والسالمة في المدارس   �
والمراكز التعليمية

تزويد المدرسين والطالب بالمواد والوسائل   �
التعليمية 

إعادة تأهيل المدارس بشكل كامل، وتزويدها   �
بالمصاريف التشغيلية الشهرية 

تنفيذ العديد من أنشطة حماية الطفل مثل   �
حمالت التوعية والعودة للمدارس ودورات 

التقوية للطالب المنقطعين

تضمنت خدمات البرنامج تقديم دعم في برنامجي التعليم الرسمي وغير الرسمي من خالل:



المنتدى السوري 22

تأهيل 6 مراكز لتكون صديقة لألطفال ذوي   �
االحتياجات الخاصة

أنشطة رياضية وجلسات حوار مفتوح، باإلضافة   �
لعروض سينمائية 

دورات التدريب المهني لتأهيل الشباب   �
لالنطالق بمهنهم الخاصة

خدمات إدارة الحالة لألطفال األكثر ضعفًا  �

أنشطة الدعم النفسي االجتماعي الترفيهي  �

دعم أعضاء الشبكات المحلية لحماية الطفل   �
ورفع قدراتهم التقنية

باإلضافة لخدمات رفع الوعي بقضايا حماية   �
الطفل، لألطفال واألهالي

م ال
د المست

398,119
د  م الد الم

$6,725,519

وال  

32
  ال

3

د ل  

3
ن ل  

8

حماية الطفل

تعمل مراكز حماية الطفل من خالل مجموعة من الداعمين النفسيين المؤهلين )18 داعم(، وتستوعب أكثر من 
100 طفل/شاب يوميًا، وتقّدم هذه المراكز:

الحماية العامة

خدمات المساعدة الفردية التخصصية للحاالت   �
األكثر ضعفًا

تنفيذ أنشطة االستجابة الطارئة لحاالت النزوح   �
عبر مشاريع الطوارئ

بناء قدرات العاملين في المجال اإلنساني وغير   �
المختصين في الحماية

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة   �
حوالي 135,000

خدمات التوعية واالستشارات القانونية التي   �
تتعلق بوثائق األحوال المدنية ووثائق الملكية 

لألراضي والمنازل 

دعم المرأة

رفع وعي الرجال والنساء حول قضايا العنف   �
القائم على النوع االجتماعي

نادي األمهات الصغيرات ويهدف إلى التوعية   �
الصحية لألمهات اليافعات حتى عمر 21 سنة

التركيز على خدمات إدارة الحالة واإلحالة لغير   �
قطاعات، كالخدمات الطبية والمأوى والمواد 

غير الغذائية

برامج مهارات الحياة للنساء واليافعات حول   �
مشاكل التعامل مع األطفال والثقة بالنفس

تعليم اللغات اإلنكليزية والتركية، باإلضافة   �
إلى تدريبات مهنية وتعليمية لتمكين المرأة، 

وبرنامج الروبوت لليافعات
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والية غازي عنتاب:

توزيع القسائم الغذائية لـ 1,591 عائلة في   �
منطقة الباب

تنفيذ دورة للغة التركية لـ 80 من السوريين مع   �
مديرية التربية الوطنية 

توصيل المياه الصالحة للشرب لـ 152,320   �
مستفيد في مناطق الباب وقباسين وبزاعة، 

مع المديرية العامة ألعمال للمياه 

والية كلس:

توصيل المياه الصالحة للشرب لـ 152,320   �
مستفيد في منطقتي زلف وصندة، مع 

المديرية العامة ألعمال للمياه

مشروع الزراعة والثروة الحيوانية لـ 450 عائلة   �
في منطقتي أعزاز ومارع، مع مديرية الزراعة 

والغابات 

والية هاتاي:

تحسين زراعة الزيتون في عفرين وشران لـ    �
1,514 عائلة، مع مديرية الزراعة والغابات

إنشاء مركز جنديرس إلبداع المرأة وتقديم   �
خدمات الحماية القائمة على النوع االجتماعي، 

مع مديرية التربية الوطنية

توزيع القرطاسية للمدارس في منطقة عفرين   �
والقرى المحيطة بها لـ 18,000 مستفيد، مع 

مديرية التربية الوطنية

ا المو  
و الت س ال الم
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ي ت التم ا
م  ن    ر  ت 

التأهيل المهني
إيجاد فرص

عمل وتوظيف
خلق فرص عمل
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ا 2019 ن

ن الت ا  المن
ت  2019

5,230
د المس

338
د المتدر

1,885
و د   

و  $9.6
و ل الد الوار لم   م

د الس التدر

5,502

ت ال ي ا و   د   

15

8,170
ل م د ا د المست

344
د ت المست د ا

د المس

49,838
د المتدر

3,272

96,491
ل م د ا د المست

1,180
د ت المست د ا

19,148
و د   
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م  

 التو

870

570

15

نت ي 

حسب المنطقة

430
ور ن ا  الو

ت  ا
التو

ت  ا
الت

ا المسو 
دا الم

 السور 
ن

التو
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5191,366
الذكور  من 19-28اإلناث  من 38-29 من 58-49

من 48-39
حسب الفئة العمرية والجنس

حسب المهنة

3

1

3

2

3

5

2

4

4

1

2

1

3

69

28

78

27

228

224

4

33

9

9

99

27

21

585

28

10

8

29

6

1

1

6

155

5

1

9

13

23

58

5

28

14

10

ن  

ا  

دل

م

س   

ن  

ند 

و ند 

ر م ند 

ند 

د ند 

ا ند 

در

م

در

ار  م 

سو

و 

ت و م 

و ا   

المهنةالمهنة العددالعدد

و   

را

م

س   

س ل ت  م 

ن  

ن 

را   

را وا  

و  

ا
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دا

و لمن

ا

د  
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مس لوا ال ال   

را  و ال م   د ال
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14

6

100

105

4

4

5

8

7

13

10

7

10

7

2

11

5

9

6

5

266

12

48

48

200

300

240

712

400

320

720

240

280

640

220

120

120

136

200

280

عدد الساعات التدريبيةعدد المتدربيناسم الدورة المكان

ا
التدر الت 

و ن ا
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ا م الم ر  الم
مؤتمر البحث عن فرص االستثمار بين األردن وتركيا في القطاع الزراعي والصناعي - أورفا  �

معرض العمل والتوظيف - CONCERN WORLDWIDE - أورفا  �

مؤتمر أمثلة جيدة على دعم سبل العيش - منظمة دعم الحياة - اسطنبول  �

مؤتمر إطالق خدمات منظمة العمل الدولية ILO - اسطنبول  �

المؤتمر الدوري للهالل األحمر التركي - اسطنبول  �

فعالية يوم الهجرة العالمي - أورفا  �
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ا الت
تعزيز الشراكات مع الجهات المحلية والدولية بهدف تطوير أساليب وآليات التوظيف المّتبعة لخدمة الالجئين 

السوريين، ورفدها بدورات تدريبية متخصصة لتأهيلهم مهنيًا ثم تشغيلهم بطرق قانونية، باإلضافة إلى تنظيم 
النشاطات والخدمات المقّدمة من قبل المنظمات العاملة في الشأن السوري

و ا ت ال ا
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دا  ا التدر 
: ل م ال الت م  و  ن    ال ت 

الحوكمة واإلدارة 
المحلية

مهارات سبل 
العيش

بناء قدرات منظمات
المجتمع المدني

تطوير العاملين في 
قطاع التعليم
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1,664
د ست

3,290
د ت

77
در  ر 

1,515
در  

ا 2019 ن

916
د     ست

12,693
د ست

469
در  ر 

10,085
در  

7,975
د     ست

ن الت ا  المن
ت  2019
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م  
التكامل

تدريبات متكاملة ومتناسقة مع برامج المنتدى 
السوري "تدريبات مهنية لمتقدمي مكتب رزق - 

تدريبات متناسقة مع الخدمات التي تقدمها إحسان".

معايير العمل

رفع سّوية معايير العمل في نطـاق التدريب "دراســة 
االحتياجات التدريبية - معايير النتقاء المتدربين - 

تقييم دوري للبرامج التدريبية والمتدّربين".

األدوات التدريبية 

منح أدوات مساعدة للمتدربين مـع كل تدريب 
"مراجع، مواد علمية، وسائل إيضاح، فيديوهات" 

الكتساب المزيد من المعارف والخبرات.

التدريب والتوجيه

اعتماد التدريب المدّعم بالتوجيه والمتابعة على 
المستوى الفردي )Coaching( كأحد تقنيات بناء 

قدرات األفراد.

الفاعلية

تقديم برامج تدريب فّعالة ومتناسبــة مع متطلبات 
الشريحة المستهدفة.
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تم المد م الم من س الس   الم

 

ا ر  ر ال الت

نولو  الت  الت

ر الو ال  م المس  

اسم الدورة

نت ي 

عدد
المتدربين

الساعات
التدريبية

مكان
التدريب

22

23

23

15

44

4

16

40

20

35

برنامج مناهل:

د 682 د المست

د  التدر 700 

يعتمد البرنامج على منهجية اإلشراف والتوجيه لدعم 
قطاع التعليم وبناء قدرات العاملين فيه، والمساهمة 

في تطوير العملية اإلدارية في مديريات التربية 
وتطوير مجموعة من األدوات الداعمة مثل:

تأليف دليل اإلشراف والتوجيه التربوي  �

إنتاج فيديوهات لتدريب الحساب العالجي   �

أتمتة الخطط والتقارير الخاصة للعاملين في   �
قطاع التعليم

برنامج ألجِلك - مفاتيح 2:

دا 25 د المست

يهدف إلى تمكين السيدات السوريات في مدينة 
غازي عنتاب من خالل:

60 ساعة تدريب باإلضافة لإلشراف والتوجيه  �

6 منح مالية ألفضل مشاريع ربحية  �

إقامة بازار لمساعدة ودعم المشاريع النسوية   �
والمساهمة في الترويج لمنتجاتهم 

برنامج المبادرات:

را   10
يهدف البرنامج إلى تعزيز مبدأ التشبيك مع األطراف 

المحلية واالستفادة من الخبرات المتاحة من خالل 
برامج التعليم وريادة األعمال وتطوير المسار المهني 

برنامج خطوة لمدى الحياة

لدعم رياديي األعمال من خالل:

تدريبات وجلسات نقاش لتطوير األفكار الريادية   �
بمشاركة خبرات رياديي أعمال 

3 منح ألفضل المشاريع الريادية بقيمة   �
15,000 ليرة تركية لكل مشروع:

- مشروع متجر هدايا إلكتروني

- مشروع زراعي إلنتاج صّبار الزينة 

- مشروع هندسي إلنتاج مواد عزل فّعالة 
ورخيصة للمنازل

تم  ا 
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ر الدرا س
الس ال

ل م  ال الت ا  م ن     ت 

األمن والجيش الحوكمة والنظام السياسي السياسات العامة

التنمية الشؤون اإلقليمية والدولية سيادة القانون
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2019 

ن الت الم 
ت  2019

126 83 34
لر  م 

ت

ر 

را ي  ر

1233

2 2061
س  ور  ن ور   ن ي   ت ر ا

 541  334 424
لر  م 

ت

ر 

را ي  ر

 114 12 50
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م  
دعم قضايا التغيير في سورية باعتبارها مدخل   �

االستقرار واألمن والتنمية

التقييم الموضوعي لتحوالت القضية السورية   �
واقتراح التوصيات والسياسات الالزمة

االنتشار النوعي في أوسـاط القـرار الســوري   �
واإلقليمي والدولي، وتقديم التحليل والرأي 

للمواقع العربية والدولية

التفاعل مع صانعي القرار والسياسات العامة   �
في سورية والمنطقة ومع الدول الفاعلة

المعلومات الميدانية الدقيقة من خالل شبكة   �
من العالقات والباحثين الميدانيين والشراكات

اعتبار المركز من أهم المراجع التي تناولت   �
قضايا الشأن السوري ال سيما في الحوكمة 

واألمن والدفاع والالمركزية

ا ال ال
الحوكمة  �

األمن والجيش   �

إعادة البناء   �

الشؤون الكردية  �

ال الم 
القوات الدولية  �

العملية السياسية  �

الهوية والعقد االجتماعي  �

اإلرهاب وحركات التطّرف  �

سيادة القانون والمحاسبة   �

الشؤون األمنية والعسكرية  �

العملية الدستورية واالنتخابات  �

الصحة  �

التعليم  �

تنمية موارد األسرة  �

عودة الالجئين والنازحين  �

التنمية االقتصادية المحلية   �

قضايا تمكين المرأة والشباب   �

الشؤون اإلقليمية والدولية الجيوسياسية  �
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التفاعل المستمر مع الرأي العام وصانعي القرار وتقديم جملة من الحلول والسياسات الدافعة للتغيير 
السياسي واالستقرار 

ا  م   

االنتشار االجتماعي

الوصول إلى حوالي 500,000 مهتم بالشأن   �
السوري على وسائل التواصل االجتماعي

التفاعل مع 50 وسيلة إعالمية محلية ودولية   �
لتعريف الجمهور بمجريات الشأن السوري

30 جهة أعادت نشر مخرجات مركز عمران   �
كمصدر رئيسي في موادها المنشورة

صناع القرار

35 لقاء مع ممثلي دول ووزارات محلية   �
وإقليمية ودولية وشخصيات سياسية

11 لقاء بحثي مع عدد من مراكز الفكر   �
والدراسات العربية واألجنبية

19 فعالية مع فواعل ثورية محلية )منظمات   �
مجتمع مدني، حقوقين، عسكريين، أكاديميين(

التعاون البحثي

تدريب 9 طالب جامعيين بهدف تنمية مهاراتهم   �
وأدواتهم البحثية 

12 مادة بحثية تم نشرها لدى مؤسسات   �
إعالمية وفكرية عربية وأجنبية

5 ورشات عمل بالتعاون مع مؤسسات ومراكز   �
بحثية داخل وخارج تركيا

19 نشاط يتضمن عدد من المحاضرات   �
األكاديمية والورش التدريبية للفواعل الشبابية

استشارات بحثية لـ 25 باحث يعملون على إنجاز   �
دراسات وأبحاث تتعلق بالقضية السورية
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 الم
الدراسات واألوراق البحثية

وزارة الداخلية في سورية.. الواقع وضرورات   �
اإلصالح - كانون الثاني

المظّلة الكردية المفقودة في سورية.. بين   �
التناحر على السلطة واالتفاقيات الهّشة - آذار

سورية واألمن العالمي - نيسان  �

الثورة السورية واحتماالت مشاركة السلطة -   �
أيـار

المسألة الدستورية في سورية.. مقاربة سياسية   �
)عربي-إنكليزي( - أيـار 

الديناميكيات الجديدة للصراعات في سورية..  �
قراءة في تحالفات ما بعد اإلرهاب - حزيران

النظام السوري.. إعادة التشّكل وسط شركاء   �
متنافسين - حزيران

عمليات التمويل الدولية لحزب الله.. من   �
المقاومة االقتصادية إلى المسعى اإلجرامي 

)إنكليزي( - حزيران 

تنبيه استراتيجي حول طبيعة تغييرات النظام   �
للقادة األمنيين - تموز

تشكيل المجالس العسكرية في اإلدارة الذاتية..   �
السياق، الغايات، المآالت - أيلول
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تقادير الموقف والمقاالت

رسائل خطاب األسد.. َعوٌد على ذي بدء - شباط  �

النخب االقتصادية الناشئة في سورية.. القطان   �
وآل القاطرجي كمثالين - شباط

طموحات موسكو في سورية.. ترجمة   �
استثماراتها السياسية والعسكرية لمكاسب - 

شباط

إلغاء هيئتي الدفاع والخارجية في "اإلدارة   �
الذاتية".. إعادة هيكلة أم تحجيم وظيفي - 

نيسان

التصعيد الروسي في الشمال السوري الدوافع   �
والمآالت المحتملة - أيار

غياب العالقات المدنية العسكرية في سورية..   �
رواتب جيش النظام نموذجًا - أيار

الساروتية كثقافة ثورية شعبية - حزيران  �

الضباب ينقشع حول مشروع أميركا شمال   �
شرق سورية - تموز

شرق الفرات.. إنجـاح اتفـاٍق على صفـيٍح ساخن   �
- آب

ماذا بقي للسوريين بعد إعالن تشكيل اللجنة   �
الدستورية؟ - أيلول

إدارة سياسات التحجيم.. موسكو واالستثمار   �
في التناقضات - تشرين األول

قراءات في المجتمع المدني السوري.. مأزق   �
الحياد السياسي "إدانة شخص بشار األسد 

والتسليح نموذجًا" - تشرين األول

أهم التقارير الخاصة

11 تقرير حول الواقع الحوكمي وإعادة اإلعمار   �
في مناطق النظام السوري 

تقريران نصفيان حول االغتياالت في مناطق   �
المعارضة 

تقريران حول مؤشرات التعافي االقتصادي   �
المبّكر في مناطق سيطرة المعارضة 

توزع السيطرة والنفوذ في الشمال السوري بعد   �
عملية "نبع السالم" )عربي-إنكليزي(

مؤشرات التعاون االقتصادي بين النظام   �
السوري وإيران خالل 2018 - 2019 )إنكليزي(

النفوذ اإليراني داخل جيش النظام .. والضربات   �
التي استهدفت إيران في سورية خالل 2017 - 

2018 )إنكليزي(

الزيارات الرسمية بين إيران وسورية خالل 2018   �
- 2019 )إنكليزي(

خصائص الشركات األمنية والعسكرية الخاصة   �
في سورية )إنكليزي(
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ا   ال

الجبهة الشمالية

مواقع النفوذ والسيطرة في 
المحافظات الشمالية الشرقية 

بعد عملية نبع السالم
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المؤسسة العسكرية السورية في عام 2019:

طائفية وميليشاوية واستثمارات أجنبية

)باللغتين العربية واإلنكليزية( 

وهو المشروع البحثي الثاني لمركز عمران في هذا 
المضمار، منجزًا فيه جملة من المخرجات البحثية 

معتمدًا في إعدادها على خمس جلسات تركيز ُعقدت 
مع مجموعة من الضباط المنشّقين من مختلف 
االختصاصات في عدة مدن جنوب تركيا، لتخرج 

األوراق التالية: 

دراسة بعنوان: ما الذي ُتفصح عنه الطائفية في   �
الجيش السوري؟ 

ورقة بحثية بعنوان: التجّمعات والشبكات   �
العسكرية داخل الجيش السوري: والءات 

متعددة وفكر ميليشياوي

ورقة بحثية بعنوان: تحديات إعادة هيكلة   �
المؤسسة العسكرية غير التقنية والفنية 

تقرير حول الفيالق العسكرية الُمستحدثة في   �
الجيش

ورقة بحثية بعنوان: اختبار قدرة النظام على   �
إعادة الهيكلة والدمج

ورقة بحثية بعنوان: دور ومصير القوى   �
والميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام 

السوري 

تقرير حول القضاء العسكري في سورية خالل   �
الفترة بين 1950 - 2019

التعافي االقتصادي في سورية:

خارطة الفاعلين وتقييم السياسات الراهنة

)باللغتين العربية واإلنكليزية( 

يأتي هذا المخرج لإلضاءة على واقع التعافي 
االقتصادي وتفكيك هذه المرحلة من جوانب عّدة، 
واإلحاطة بمدى التقدم الُمنجز فيها. وقد تم تناول 

ذلك من خالل العناوين التالية: 

السياق السياسي للتعافي المبّكر في سورية  �

التعافي االقتصادي المبّكر في سورية:   �
التحديات واألولويات

االقتصاد السياسي للتعافي المبّكر في سورية  �

التعافي المبّكر في سورية: دراسة تقييمية لدور   �
وقدرة النظام السوري

المقاربة التركية للتعافي االقتصادي المبّكر في   �
سورية: دراسة حالة منطقة درع الفرات

و الم الم
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ات الهوية فلسطينيو سورية.. بين انتهاك الحقوق وتحديَّ

)باللغتين العربية واإلنكليزية(

في ضوء تفكيك الوضعية القانونية وحجم 
المشكالت التي تواجه فلسطينيي سورية، مع 
االستنزاف المتواصل لمقّومات وجودهم في 

سورية، والصعوبات التي تواجه من اضطر منهم 
للهجرة والهروب نحو دول أخرى، سيبقى مرهونًا 

بمسارات ونهايات القضية السورية.

ال سيما وأنه ليس من السهل توّقع مقاربات أو 
حلول ُتطمئن الفلسطينيين إلى مستقبل وجودهم 

في سورية، وتؤدي إلى انتقالهم إلى وضعية قانونية 
أكثر ضمانًا لحقوقهم فيها، طالما أن عجز اإلرادة

الدولية على وقف الحرب وفصولها الكارثية، 
ُينذر بخيارات أكثر مأساوية، على واقع ومستقبل 

السوريين والفلسطينيين على حٍد سواء.

ال ينفصل عن تلك الخيارات المحتملة تباعد فرص 
وإمكانيات ممارسة الالجئين لحقهم األسبق 

واألساسي في العودة إلى ديارهم التي ُشّردوا منها، 
ال سيما وأن الحرب السورية ومآسيها المتواصلة 
أبعدتهم أكثر عن فلسطين، وحتى عن مخيماتهم 

األقرب إليها.

للحصول على مزيد من المخرجات البحثية يمكنكم زيارة موقع عمران:
www.omrandirasat.org
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"مجتمع مدني قوي لالجئين" بدعوة من   �
منظمة كادم التركية واالتحاد األوروبي، بهدف 

البحث عن خدمات أكثر استدامة وفاعلية 
لمجتمع الالجئين 

"االنتقال نحو المركزية الحوكمة: أيُّ نموذج   �
المركزية لمستقبل سورية؟"،شارك بها المركز 

بدعوة من مبادرة اإلصالح العربي

"البنية األمنية في المناطق المحررة" عقدتها   �
لجنة إعادة االستقرار بالتعاون مع مركز الشرق 

األوسط التابع لجامعة حسن قاليونجي بحضور 
رؤساء وممثلين عن المجالس المحلية والجيش 

الوطني والشرطة العسكرية ووزارتي العدل 
والداخلية في الحكومة السورية المؤقتة

ل ا  م
ورشات عمل

"خبراء وفاعلين محليين" عقدها المركز لمناقشة   �
نتائج وأطروحات األوراق والتقارير الُمعّدة ضمن 
مشروع إصالح القطاع العسكري في مرحلة ما 

بعد الصراع في سورية

"الشباب السوري وُسبل امتالك أدوات   �
الفاعلية"، صممها فريق متدربي مركز عمران 

وحضرها عدد من الناشطين والطلبة وممثلين 
عن منظمات المجتمع المدني

“سبل إدماج الالجئين السوريين في تركيا”   �
بدعوة من صندوق مارشال األلماني للواليات 

المتحدة )GMF( ومؤسسة أبحاث السياسة 
)TEPAV( االقتصادية التركية
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شارك المركز كمتحدث رئيسي عن أهمية رعاية   �
المجتمعات المدنية المستقلة ودورها في 

صناعة القرار في الحفل الذي أقامه المجلس 
السوري األميركي في واشنطن بمناسبة الذكرى 

الثامنة للثورة السورية

شارك المركز في منتدى سياسة العمليات   �
الخاصة في واشنطن “ما بعد سقوط داعش”، 

والذي نظمته نيو أميركا، ومركز مستقبل 
الحرب، ومعهد ماكين التابع لجامعة والية 
أريزونا )ASU(، ومؤسسة SOF العالمية، 

ومعهد الدراسات االستراتيجية لكلية الحرب 
بالجيش األميركي

ندوات نقاشية

حول "ملف اللجنة الدستورية"، بالتعاون مع   �
مركز هوز للتطـوير المجتمعي في مدينة 

الباب، قّدم خاللها المركز عرضًا موّسعًا حول 
تموضع الدستور في سياق العملية السياسية 

والسيناريوهات المتوقعة

"عملية نبع السالم وانعكاساتها على سورية   �
والمنطقة"، قّدم المركز مداخلة حول 

التموضعات الجديدة للمعارضة والنظام 
واألكراد وداعش في سورية بعد نبع السالم، 

بدعوة من مركز األناضول لدراسات الشرق 
األدنى ومركز الجزيرة للدراسات والجزيرة مباشر

محاضرة أكاديمية

"قراءة سياسية في اللجنة الدستورية وتأثيرها على القضية السورية"، شارك فيها المركز بحضور عدد من 
الباحثين والناشطين المهتمين بالشأن السوري في قاعة بيتنا سورية في غازي عنتاب
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جلسات تركيز ونقاش

"قضايا وتطورات الملف السوري"؛ شارك   �
المركز في جلسة عقدها معهد الشرق األوسط 

)MEI( في واشنطن

"مستقبل الصراع في سورية: التطورات   �
الميدانية والسياسية" ُعقدت في واشنطن 
بالتنسيق مع المجلس السوري األميركي 

والمنتدى السوري أميركا 

"السياقات السياسية والميدانية في شرق   �
وغرب الفرات”، بحضور رئيس مجلس إدارة 

“المجلس السوري األميركي" وعدد من أعضاء 
مجلس اإلدارة

"وزارة الداخلية في سورية.. الواقع وضرورات   �
اإلصالح"، حضرها مجموعة من الضباط 

المنشقين، إضافة إلى مجموعة من الباحثين 
في حقل اإلصالح األمني

مؤتمرات بحثية 

"منتدى الهجرة والشتات" بدعوة من رئاسة   �
شؤون األتراك في الخارج )YTB( بالتعاون مع 

 ،)ORSAM( مركز دراسات الشرق األوسط
لمناقشة ظاهرة الهجرة أكاديميًا

"منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا..   �
ملعب القوى" شارك المركز في المؤتمر الدولي 

السنوي الذي نّظمه مركز الشرق األوسط 
األفريقي في بريتوريا

"نحو بناء سالم شامل لمستقبل سورية"   �
شارك المركز في المؤتمر الذي نظمه مركز 

تشاتام هاوس )Chatham House( لواضعي 
السياسات والخبراء واألكاديميين وقادة 

المجتمع المدني
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الت ا
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ال ا  ال
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ر ا المس

م   ا ن    السور  ال السوري  ت 

دعم حرية الكلمةتغطية القضية السوريةخطاب موضوعي معتدل
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ن و السور   
ت  2019 الت 

2019 
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د م ت الم ر  ا

735,805
ا

ر

و  20.6
د

700
ي  ر

و  32.4
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قسم األخبار

سورية: يغطي األحداث المحلية سياسيًا   �
وعسكريًا وإنسانيًا

دولي: تقديم معلومات دقيقة ووافية تساعد   �
القارئ السوري على تشكيل صورة تحليلية 

واضحة لما يدور خارج حدود بلده

اقتصاد: ُيعنى بنقل أهم التطورات التي   �
تمّس حياة المواطن السوري وانعكاسها على 
واقعه المعيشي، ووضعه أمام مشهد واضح 

للتفاعالت االقتصادية العربية والدولية

في العمق

يختص بقراءة وتحليل أهم الدراسات المعنية بالشأن 
السوري واإلقليمي

قسم الرأي

تقديم آراء متنوعة تعرض الملفات السورية 
واإلقليمية من وجهات نظر السياسيين والمحللين 

والكّتاب المختّصين بالشأن السوري واإلقليمي

الملتيميديا

معالجة الصورة البصرية للموقع، ويقدم مادة إخبارية 
إحصائية من خالل اإلنفوغراف والصور واألفالم

تعريف بكتاب

يتناول الكتب المرتبطة بالشأن السوري وتداعياته 
على العالم، كما يقدم قراءة في الكتب اإلنكليزية 

والفرنسية غير المترجمة ذات الصلة

س السور

م  

المصداقية
بنقل الحدث

الموضوعية
بمعالجة الخبر

الحصرية بالشأن
السوري

المهنية
الصحفية 

النوعية
بالمحتوى
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ر ت ا

تعد السورية.نت مصدرًا متمّيزًا لألخبار السورية. وقد نقلت بعض الصحف عددًا من موادها

الت 

26%7% ن ل 7%

6% و الس 6% %3لم ر %27%2ا
ى دا 

%16ور
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سورية: الفلتان األمني بدرعا.. إحصائية تكشف   �
عدد القتلى منذ التسوية

تحرير الشام وإمكانية التفكك في إدلب.. باحثون   �
وخبراء: هذه عوامل التغيير والسيناريوهات

ما المصير النهائي لـقسد؟.. باحثون وعسكريون   �
يتحدثون عن سيناريوهات االندماج

نداءات قبل وقوع الكارثة.. شتاء جديد يحمل   �
مصيرًا مجهواًل لمخيمات الشمال السوري

1.2 مليون سوري تعرضوا لالعتقال.. مخابرات   �
النظام مارست 72 أسلوب تعذيب

ثالثة مشاريع خدمية ضخمة تنتظرها مدينة   �
الباب

سورّيان ناال المرتبة األولى بجامعتهما التركية   �

اللجنة الدستورية كمؤشر إضافي على موت   �
القرار 2254

إدارة سياسات التحجيم.. موسكو واالستثمار   �
في التناقضات

ماذا بقي للسوريين بعد إعالن تشكيل اللجنة   �
الدستورية؟

رسائل خطاب األسد.. َعوٌد على ذي بدء  �

ي ر  ال  الت

ور السور م

20%80%
من عمر 18 – 44 بقية األعمار

حسب الفئة العمرية
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ا و  ا
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  الن

: م  د  و ال م  ن     ت 

استقطاب المواهب 
الرياضية السورية

تزويد اليافعين بالمهارات
الرياضية والدعم النفسي

تحقيق االندماج بين 
السوريين واألتراك
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ن الت ا  المن
ت  2019

26
ول

249
را
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ر ل و  س  در  
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تأسست أكاديمية نجوم الغد عام 2014 كأول برنامج 
ذو ُبعد رياضي تنموي، تسعى إلى تنفيذ األنشطة 
الرياضية والترفيهية، وتقوية أواصر األخوة والمحبة 

بين أطياف اليافعين السوريين واألتراك.

تضم األكاديمية 67 العبًا في فريق كرة   �
القدم من منطقتي أسنيورت وبيرم باشا في 

اسطنبول وتقسم إلى فئتين:

- فئة األشبال 6 - 12 عامًا
- فئة اليافعين والشباب 13 - 22 عامًا

دوري نجوم الغد السنوي الخامس لكرة القدم   �
بمشاركة 20 فريق من المدارس السورية 
والتركية و480 العب، وبمجموع 52 مباراة

مشاركة فريق شباب نجوم الغد في البطولة   �
العربية لألكاديميات، وبطولة شباب اسطنبول 

مشاركة فريق أشبال نجوم الغد في دوري   �
اسنيورت لألشبال، وبطولة براعم اسطنبول

م
د و ال
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