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القصف
العشوائي، حيث
أن التفاهمات

الروسية التركية
أسهمت في
تخفيف حدة
الهجمات عىل
المناطق خارج
سيطرة النظام
لكن لم توقفها

تماماً.
شهدت سوريا

النعمان
وسراقب.

تم توثيق مقتل
مئات الضحايا 
 المدنيين نتيجة

القصف
العشوائي،
حيث أن

التفاهمات
الروسية التركية
أسهمت في
حدة ف تخف
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ً بالتحديات عىل ً ومليئا ً صعبا يعد عام 2020 عاما

مستوى العالم، وخاصة مع انتشار وباء كوفيد-19 وما

سببه من قيود عىل الحركة والعمل وضغوط نفسية

وصحية وعدد كبير من الضحايا.

بالنسبة للسياق السوري كانت بداية العام كبقية

األعوام الماضية بتصاعد للعمليات العسكرية

ً من تبلورت بهجمة قوات النظام السوري مدعوما

الجيش والطيران الروسي عىل مناطق إدلب وريف

حلب الغربي والتي بدأت كعادة هذه القوات

باستهدف وتحييد البنى الصحية في هذه المناطق.

أدت الهجمة لسيطرة قوات النظام عىل أجزاء كبيرة

من ريف إدلب وريف حلب الغربي بعد تدميرها

بشكل كبير لتسيطر عليها وهي خالية من السكان.

بعد المعارك ونزوح حوالي 800 ألف شخص إىل

المناطق المتاخمة للحدود التركية شماالً، شهدت

سوريا هدوءاً نسبياً وطويل األمد (استمر لغاية لحظة

إعداد هذا التقرير في خريف 2021) لم يعهده السكان

في شمال غرب سوريا منذ سنوات (مع لحظ

التصاعد المستمر لوتيرة الهجمات الجوية من

الطيران السوري والروسي عىل التجمعات السكنية

منذ ذلك الوقت، وخصوصاً خالل صيف 2021). 

كما شهدت سوريا أزمة اقتصادية غير مسبوقة،

حيث انهارت الليرة السورية لتصل إىل مستوى

جديد مقابل الدوالر.

بالنسبة لمكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع

الصغيرة LDSPS أثر الوباء عىل عمل المكاتب داخل

وخارج سوريا، حيث تم االنتقال للعمل من المنزل

لفترات طويلة، وما خلفه ذلك من ضغط نفسي

وتأخير برامجي، وتأجيل لبعض المشاريع واللقاءات

الفيزيائية.

الملخص التنفيذي

إال أن العام كان بداية لتجربة دعم مبادرة محلية

عابرة للمناطق الجغرافية، من خالل التنسيق والدعم

لحملة "متطوعون ضد كورونا" والتي عملت عىل

نشر الوعي لتدابير الوقاية ضد الوباء.

كما نجح مكتب التنمية مرة جديدة في دعم تجربة

انتخابات عامة (ولو بشكل جزئي) للمرة األوىل في

ريف حلب الشمالي.

خالل عام 2020 تم االنتهاء من 59 مشروعاً، وتدوير

48 مشروعاً لعام 2021.

حيث تم التعاون خالل هذا العام مع 32 شريكاً، 14

منهم شركاء جدد سعدنا للتعاون معهم ألول مرة

هذا العام.

لتصبح حصيلة عمل مكتب التنمية منذ عام 2013-

ً لما يقارب 120 ً ونشاطا 2020 دعم 380 مشروعا

شريكاً محلياً، بقيمة تصل إىل 7,671,850 $.

الواقع المختلف والتحديات المتزايدة إضافة إىل

التغيرات عىل األرض والمناخ السياسي، دفع

الفريق للبدء بإعادة التفكير في استراتيجية

المؤسسة ونظرية التغيير مع نهاية العام (واستمر

هذا الجهد لغاية ربيع 2021).

كما أن ازدياد القيود عىل المنظمات السورية في

تركيا، بما في ذلك LDSPS، كلف الفريق جهداً

ً في األعمال اللوجستية والقانونية، لتجنب إضافيا

أية مخاطر ودفع المؤسسة للتفكير بنقل عملياتها

خارج سوريا إىل بلد جديد.

رغم التحديات التي فرضها انتشار

وباء كوفيد-19 استطعنا دعم مبادرة
عابرة للمناطق و  انتخابات عامة 
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في العام العاشر بعد اندالع الثورة السورية، وفي

أعقاب النهج القمعي الهائل الذي استخدمه النظام

السوري وما أدى إليه من حرب وتدخالت خارجية

ودمار، فإن الوضع في سوريا مروع للغاية من جميع

النواحي:

- سوريا مجزأة إىل 4 مناطق بشكل رئيسي تسيطر

عليها جميًعا قوى األمر الواقع (بما في ذلك النظام

السوري نفسه)، وكلها تستخدم القوة العسكرية لفرض

سلطتها عىل السكان في هذه المناطق. وعىل الرغم

من خروج بعض المناطق عن سيطرة النظام لسنوات،

لم يظهر نموذج حكم "جيد" واحد واسع االنتشار

بسبب تركيز جميع القوى الحاكمة بحكم األمر الواقع

عىل "السيطرة" عىل السكان بدالً من تمكينهم.

باإلضافة إىل ذلك، ومع مرور الوقت، تبتعد المناطق

المختلفة عن بعضها البعض من حيث نماذج الحوكمة

(يتم تجذير النماذج "السيئة" المختلفة) والتغييرات

االجتماعية (تأثير األيديولوجيات/ األجندات المختلفة

للحكم الفعلي مختلف القوى).

- كانت الخسائر البشرية هائلة، حيث ُقتل أكثر من

500 ألف مدني وعدد مماثل لديه مستوى من اإلعاقة

بسبب اإلصابة/ التعذيب، 90٪ من كال الرقمين عىل

أيدي قوات النظام وداعميه (إيران وروسيا). واختفى

ً قرابة 100 ألف مدني/ة، أغلبهم/ن عىل يد قوات قسرا

أمن النظام. تم اعتقال وتعذيب حوالي 300000 من

قبل النظام، منهم ما يقدر بـ 15000+ قتلوا/ن تحت

التعذيب. تم إجبار نصف السكان السوريين/ات عىل

ترك منازلهم/ن (الغالبية العظمى منهم ال يزالون غير

قادرين/ات عىل العودة): 6.5 مليون الجئ/ة حول

العالم (بشكل رئيسي في البلدان المجاورة) و 6.5

ً (60٪ منهم موجودون/ات مليون نازح ونازحة داخليا

في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام). يعيش

حوالي 2 مليون سوري/ة في مخيمات (80٪ منها

ً من داخل سوريا). لم تسلم أي أسرة سورية تقريبا

الفقد واأللم.

- مع األخذ في االعتبار الوضع الراهن عىل الجبهة

العسكرية وكذلك عىل الجبهة السياسية، يمكن تلخيص

المشاركة الحالية للمجتمع الدولي في االستجابة للوضع

في سوريا في نوعين منفصلين من التدخل: المساعدة

(السنوية الحالية تعهدات بقيمة 4-5 مليار دوالر أمريكي

سنويًا، 90٪ منها مساعدات إنسانية) وعقوبات

مستهدفة من بعض الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية

(بشكل رئيسي الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد

األوروبي). مع الدمار الهائل الذي شهدته البالد لبنيتها

التحتية ورأس مالها البشري، فإن الحاجة إىل المساعدة

واالعتماد عليها يتزايدان لألسف. كدليل عىل هذا الدمار

الذي لحق باقتصاد الدولة والبنية التحتية والنسيج

االجتماعي، فإن جميع المؤشرات االجتماعية

واالقتصادية هي في أدنى قيمها التي عرفتها الدولة

وهي اآلن من بين األسوأ في العالم.

- ومع ذلك، فمن المالحظ كيف أن المجتمعات المحلية

والجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري داخل

وخارج البالد (وكذلك في بعض الفترات والمناطق،

الهيئات اإلدارية المحلية مثل المجالس المحلية أو

المديريات الفنية) قد تصدت لمهمة تأمين االحتياجات،

خاصة في المناطق التي ال تخضع لسيطرة النظام.

ظهرت أنسجة من النشطاء والعامالت/ين المدنيات/ين

للمساعدة في توجيه المساعدات الدولية إىل

المجتمعات المحلية، وال سيما في المناطق التي

خرجت عن سيطرة النظام. ومع ذلك، يتم تقليص

هوامش العمل داخل وخارج سوريا عىل حد سواء

بسبب الضغط من قوى األمر الواقع (مع التنبيه أن

النظام السوري يبقى األكثر تقييًدا) وبسبب انخفاض

الدعم من المجتمع الدولي والصعوبات المتزايدة

ً بسبب االمتثال لظروف العمل خارج سوريا (جزئيا

المفرط للمؤسسات المالية الدولية للعقوبات ومن

ناحية أخرى بسبب القيود التي تفرضها دول الجوار عىل

منظمات المجتمع المدني السوري العاملة من هناك).

السياق العام



ندعم المجتمعات المحلية في تحديدها

الحتياجاتها وأولوياتها وإقرار النهج المناسبة

لالستجابة لتلك االحتياجات ومواكبة

تغييراتها، ومن خالل ذلك تقوية اإلحساس

بالمسؤولية وإشراك المجتمعات المحلية

في عملية التنمية في سوريا.

مهمتنا: تمكين هياكل مدنية محلية

مستدامة لخدمة وتمثيل ومناصرة

جميع أفراد المجتمع المحلي.

الرؤية والمهمة
واالستراتيجية

نشأ مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع

ً من الصغيرة LDSPS في عام 2013، منبثقا

لجان التنسيق المحلية LCC لدعم الهياكل

المحلية في المناطق الخارجة عن سيطرة

النظام السوري.

بناًء عىل رؤيته، حدد لنفسه هدفاً يتمثل في

العمل عىل تمكين المجتمع المحلي داخل

هذه المناطق ومن ثم في جميع أنحاء

سوريا.

رؤيتنا: تعزيز المواطنة الديمقراطية
عىل مستوى المجتمعات المحلية هو

مفتاح تحقيق االستقرار والديمقراطية

المستدامة.

يتم تأمين مستقبل سوريا من خالل

تعزيز دور المجتمع المدني المحلي.

يجب تمكين المنظمات غير الحكومية

السورية لتحقيق هذه الرؤية.
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استراتيجيتنا لتمكين المجتمع المحلي

(LCE): المساهمة في دورة تغيير حميدة
عىل المستوى المحلي.

استراتيجيتنا في تمكين المجتمع المحلي (LCE) مبنية عىل التدخل عىل

المستوى المحلي، حيث يمكن تنشيط دورة تغيير حميدة إذا تم تقديم الدعم

في الوقت المناسب للمجتمع المحلي.

تم وصف دورة التغيير المحلية هذه في الشكل التوضيحي الالحق وهي مبنية

عىل التالي:

سيساهم دعم الهياكل المدنية المحلية (المجالس المحلية ومنظمات المجتمع

المدني) في إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات األساسية، األمر الذي

سيعزز من جهة المجتمع المدني المحلي ويزيد من وعي السكان المحليين ومن

ثم مشاركتهم/ن في الحياة العامة المحلية ومن جهة أخرى ستساهم في إعادة

بدء الدورة االقتصادية المحلية التي ينبغي أن تخلق موارد تمويل محلية.

سيساهم كال العاملين بدورهما في تعزيز الهياكل المدنية المحلية نفسها مما

يسمح بدورة حميدة تبدأ عىل المستوى المحلي وتحمل معها تمكين المجتمع

المحلي وتمكين الهياكل المحلية بطريقة تشاركية وديمقراطية.
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الرؤية والمهمة
واالستراتيجية



يعتزم LDSPS المساهمة في

هذه الدورة المحلية للتغيير في

المناطق التي يعمل فيها (بدءاً

من المناطق الخارجة عن

سيطرة النظام).
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LDSPS إن هيكلة مكتب التنمية

مبنية حول مكاتب محلية

مدعومة من فريق تنفيذي

مركزي تحت إشراف مجلس

أمناء المنظمة.

الرؤية والمهمة
واالستراتيجية



تقديم الدعم المحلي في ثالثة مجاالت:

التنسيق المحلي وبناء القدرات، الرصد

والتقييم، وتمويل المشاريع المحلية

مبادئ عملنا

التواجد المحلي في جميع المناطق التي

نعمل فيها

االعتماد في اختيارنا لشركائنا المحليين

عىل كفاءتهم والقيم التي يبنون عليها

عملهم وليس عىل حجمهم أو القطاع/

أنواع األنشطة التي يعملون عليها

عند اإلمكان، التنسيق الوثيق مع

المجالس المحلية المنتخبة/ التوافقية
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أهم النجاحات مع

المجالس المحلية*

تحسن البنية اإلدارية في عمل العديد من المجالس

الشريكة بشكل ملحوظ وازدياد معدل التشارك الفعال

ضمن كوادر المجالس في التخطيط والتغذية الراجعة

تحسن الموارد المالية الذاتية للمجالس
 ولو بنسب متراوحة

وصول النساء والمهجرين إىل المجالس في مراكز

إدارية مختلفة

تحسن التواصل الفعال بين المجالس ومجتمعاتها

 المحلية لتعزيز مشروعيتها وقدرتها عىل االستجابة

البدء بتفعيل السياسات واإلجراءات بشكل حقيقي

ضمن المجالس وخاصة الموارد البشرية وحقوق

العاملين

شهدنا البدء في بناء عالقة تعاون فعلية 

بين المجالس المركزية والفرعية

رفع مشروع التدريب من الكفاءات المهنية للكوادر

التنفيذية ضمن المجالس

الوصول النتخابات عامة في بلدة واحدة عىل األقل في

كافة مناطق عملنا** ونشر ثقافة وأهمية االنتخاب
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** (الغوطةالشرقية، ثم ريف حلب الغربي ثم ريف حلب الشمالي الشرقي).



أهم النجاحات مع

المجتمع المدني

هناك تحسن ملحوظ في األداء اإلداري لدى الشركاء

ً عىل مستوى كتابة التقارير وتطور البنية اإلدارية تحديدا

ووجود مهارات تقنية تسمح بتنفيذ جيد للمشاريع

بدأت بعض المنظمات بفهم أعمق لدورها وللتغيير

الذي يمكن لها تحقيقه في مجتمعاتها المحلية

تحسن قدرة بعض المنظمات عىل التواصل الجيد

والفعال مع المجتمع المحلي واالنخراط معه

ظهور التجمعات والروابط المهنية واالختصاصية

في مناطق مختلفة

تحسن قدرة المنظمات عىل التفاوض مع الجهات المانحة

ومقاومة األفكار المسبقة والخطط الجاهزة والوصول

لصيغ عمل أكثر مالءمة للواقع واالحتياجات المحلية

وقدرات المنظمات

ثبات واستدامة العديد من المنظمات الشريكة بنتيجة

الدعم المستمر  وتمكنها من عقد شراكات وإيجاد فرص

تمويلية متعددة رغم التحديات األمنية والتمويلية

التي تواجهها
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15
مجلس

14
مؤسسة

المجالس المحلية

مؤسسات/مبادرات
المجتمع المدني المحلي

المشاريع المنفذة

2020
باألرقام
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*59
مشروع

*منها 9 أنشطة نفذت مباشرة من قبل فرقنا و5 من قبل بنى وهياكل "مناطقية" وليست محلية.



دعم إدارات محلية

دعم تنسيقي لإلدارات المحلية

دعم انتخابات إدارات محلية

دعم مبادرات تمويل ذاتي لإلدارات المحلية

دعم تزويد خدمات عامة

بناء قدرات محلية

دعم منظمات المجتمع المدني المحلية

دعم التوعية والمشاركة المجتمعية المحلية

مساندة لالستجابة المجتمعية ضد انتشار كوفيد19

تم القيام بتدقيق مالي خارجي لحسابات LDSPS المالية

(األرقام المعروضة هنا) في السنوات األربعة الماضية منذ عام 2017

عدد المشاريع حسب السنوات
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قيمة دعم المشاريع حسب السنوات

توزع المشاريع حسب نوعها
 

مدور لعام 2021 مدور لعام 2021



دعم العملية االنتخابية
 لمجلس تلعار

 
تجربة رائدة عىل صعيد مشاركة المواطنين/ات في الحياة العامة،

وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الحكم المحلي ومؤسسات المجتمع

المدني.

تعتبر انتخابات تلعار االنتخابات العامة

(جزئية) األوىل في ريف حلب الشمالي،
سبق ذلك عدة اجتماعات تنسيقية

مع مجلس المحافظة والمجلس المحلي

لمدينة أخترين والمجلس المحلي لبلدة

تلعار ومنظمات المجتمع المدني واإلعالم

لالتفاق عىل األنشطة التي سيتم تنفيذها

خالل فترة العملية االنتخابية.

قصة من ريف

حلب الشمالي
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االنتخابات كانت خطوة مهمة

بالنسبة لنا كمجلس وهذا غير

من تعاطي المجتمع المحلي

مع المجلس

أول مرة أشهد انتخابات

ديمقراطية الختيار ممثلين

عنا

- إحدى النساء المشاركات في االنتخابات

- أحد أعضاء المجلس المحلي

ً بكل ً وترحيبا أبدت النساء تفاعالً كبيرا

الفرق المشاركة بعملية التوعية خالل

اليوم االنتخابي باإلضافة النطباع كبار

وكبيرات السن حول سعادتهم/ن بالمرة

األوىل التي يقومون/يقمن فيها بالتعبير

والمشاركة في العملية الديمقراطية.



تأسيس رابطة كرة السلة
 

نشأت فكرة إنشاء هيئة جامعة لفرق كرة السلة والخبرات الموجودة

لتنظيم اللعبة ووضع القوانين وتوحيد الجهود كاملة، حيث قام

أعضاء المبادرة بمشاركة الفكرة مع األندية والفرق والمؤسسات

(المكاتب الرياضية في المجالس المحلية) وتم االتفاق عىل تشكيل
هيئة ناظمة للعبة كرة السلة بشرط العمل مستقبالً للوصول إىل

اتحاد رياضي لكرة السلة يضم جميع األندية الحالية والمستقبلية. 

خلقت هذه المبادرة فرصة للدمج المجتمعي بين المقيمين

والنازحين وتقبل اآلخر، كما أنها تعتبر مشروعاً رائداً في الخروج من

نمطية دعم مؤسسات المجتمع المدني ونشر ثقافة االتحادات

التخصصية التطوعية.

قصة من ريف

حلب الشمالي
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المساعدة عىل التخطيط

والتنظيم ساهم في تحويل

رؤية الشباب من مجرد
هواية لتنظيم وتأسيس

رابطة



فريق كن قوياً
 

إنشاء جمعية ذوي/ات اإلعاقة:

تعتبر الجمعية األوىل المنتخبة التي تم تشكيلها من ذوي/ات

اإلعاقة لمناصرة حقوق ذوي/ات اإلعاقة وتأمين بيئة ومساحة

ً وتأمين فرص لهم/ن تعزز آمنة لتطوير قدراتهم/ن معرفيا

مشاركتهم/ن وانخراطهم/ن في الحياة العامة.

ً في الريف الشمالي في دعم ً رائدا إضافة لكونها مشروعا

االتحادات الطوعية ونشر ثقافة التطّوع.

قامت الجمعية بتوقيع عقود شراكات وتنسيق مع عدة

منظمات/ مبادرات مجتمع مدني أخرى إضافة للعمل عىل إعداد

هيكل مؤسساتي يتضمن خطة استراتيجية ورؤية واضحة كما أن

الجمعية تساعد المجلس المحلي والمنظمات للوصول لذوي

وذوات اإلعاقة.

قصة من ريف

حلب الشمالي
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وجود مكتب التنمية في

العمل المدني مؤثر جداً

ونحن نعتبر التنمية األب

الروحي لنا ولجميع الفرق

والجمعيات واالتحادات



المشروع عبارة عن تجهيز مركز لتعليم األطفال واليافعات/ين

لغة اإلشارة وتزويده بالمعدات والمستلزمات التعليمية

واألنشطة الترفيهية الالزمة لتكون مساحة آمنة لتعليم األطفال

واليافعين واليافعات الذين يعانين/ون من مشكلة الصم

والبكم ويهدف المشروع إىل تمكين النساء في المجتمع

المحلي وبناء قدراتهن من خالل دعم أنشطة تقوم بها النساء.

 
تكمن أهمية المشروع في أنه يدعم شابة من ذوات اإلعاقة

كقائدة رائدة في مجتمعها المحلي إضافة إىل توفير فرص

تأهيل وتعليم واستهداف فئة مهمشة في برامج الدعم

والتنمية. 

قصة من ريف

حلب الغربي
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دعم مركز البيان للصم والبكم
 

 
بدعمكم أصبحت ثمار حلمنا يانعة

كنا نقدم للصم خدمة التعليم في
غرفة الضيوف ضمن البيت الذي
نعيش به. اليوم  كل طالب و طالبة

يجلس عىل كرسيه المخصص

وطاولته و هم/ن بكامل السعادة 

- المدير المالي للمشروع



مبادرة قطاعية مشتركة تضم مديريات الصحة والدفاع المدني (الخوذ
البيضاء) والمنظمات العاملة في القطاع الطبي ومنظمات المجتمع

ً ومتطوعة المدني وفرق تطوعية، حيث ضمت قرابة 2000 متطوعا

موزعين/ات عىل فرق تغطي منطقة إدلب وريفها وريف حلب الغربي.

ساهمت بتفعيل دور الفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني للحد

من انتشار فايروس كورونا من خالل التشبيك معها والتنسيق

الجماعي والمشاركة بدعم أنشطة الحملة وفرقها لتحقيق خدمة

مباشرة وغير مباشرة ألفراد المجتمع وذلك عن طريق زيادة وعي أفراد

المجتمع حول اإلجراءات الوقائية.

تكمن أهمية المشروع في أنه عابر للمناطق الجعرافية بمشاركة واسعة

من الفعاليات الطبية واإلغاثية والمدنية واألفراد مع قدرة عىل الوصول

للعديد من المجتمعات المحلية.

قصة من ريف

حلب الغربي
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حملة متطوعون ضد كورونا 

استطاعت إدارة الحملة تنظيم

انتخابات اختار فيها قادة الفرق

التطوعية ممثلين عنهم بحسب

القطاعات الجغرافية

- رامز العبدهللا: مدير الحملة
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المؤسسات الشريكة
والداعمة

• المجالس المحلية في ريف حلب الشمالي

الشرقي في المدن والبلدات التالية:

أخترين، أرشاف، اعزاز، الباب، تلعار، تاللين،

تركمان-بارح، دابق، راعل، سجو/سالمة،

 شمارخ، صوران، قباسين، كفركلبين.

ومجلس محافظة حلب الحرة.

• منظمات المجتمع المدني المحلية:

في إدلب وريف حلب الغربي: حملة متطوعون

ضد كورونا، فريق تارغت التطوعي، فريق مانديال

التطوعي، فريق مداد اإلنساني، مبادرة لنكون

بأمان.

في ريف حلب الشمالي الشرقي: اتحاد

اإلعالميين السوريين، اتحاد الطلبة، بصمة

وطن، رابطة كرة السلة، سوريانا األمل، فنون

يدوية، مركز كوتش، مركز هوز، مركز شمال،

 كن قوياً، مركز براعم.

• المنظمات غير الحكومية السورية الموجودة

خارج سوريا:

فريق البحث واإلدارة RMTeam، وحدة المجالس

.LDO  منظمة التنمية المحلية ،LACU المحلية

• الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي

.(SIDA)

.(GIZ) الجمعية األلمانية للتعاون الدولي •

LDSPS عضو مؤسس في تحالف شمل

لمنظمات المجتمع المدني السوري الذي

يهدف إىل تنسيق العمل والتعاون بين

أعضائه الذين يتشاركون نفس القيم.

LDSPS أيًضا منسق مجموعة العمل لبناء

سوريا حرة، وهي مجموعة من منظمات

المجتمع المدني السورية تعمل عىل إطار

ومبادئ لسياسات إعادة بناء سوريا.

شركاؤنا المحليون الرئيسيون (لعام 2020)

شركاؤنا المساهمون في التمويل عام 2020

نأمل أن يكون تعاوننا وعملنا المشترك

قد ساعد بشكل فعال في تمكين

المجتمعات المحلية في سوريا

شكراً لجهود الجميع!



L D S P S  |  A N N U A L  R E P O R T  2 0 2 0

فريق المؤسسة



نساند السوريين
ليساعدوا أنفسهم

 


