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إىل عشرات آالف الناشطات والناشطين

داخل سوريا وخارجها المتفانيات

والمتفانين في مساعدة مجتمعاتهن/م

المحلية...



L D S P S  |  A N N U A L  R E P O R T  2 0 2 1

جدول
المحتويات

الملخص التنفيذي  ................................................  04

السياق العام  ........................................................  05

الرؤية والمهمة واالستراتيجية  .................................  06

مبادئ عملنا  .........................................................  09

أهم النجاحات  .......................................................  10

أهم التحديات  .......................................................  11

2021 باألرقام  .......................................................  12

قصة من عملنا  .....................................................  14

قصة من عملنا  .....................................................  15

قصة من عملنا  .....................................................  16

قصة من عملنا  .....................................................  17

قصة من عملنا  .....................................................  19

المؤسسات الشريكة والداعمة  ................................  20

                االنتخابات العامة لمجلس تركمان بارح

                 مشروع فنون يدوية

                 جريدة شامنا

                 دعم الروابط والمبادرات

                 مبادرة شركاء ألجلكم



2021 عام للمراجعة والتعلم والتفكير
والتعامل مع الواقع الجديد

كان عام 2021 عاًما أكثر استقراراً من السنوات السابقة

عىل مستوى خطوط الصراع في سوريا، خاصة مع

انحسار مخاطر جائحة كوفيد-19 وبدء التأقلم مع ظروف

العمل الجديدة.

في السياق السوري، شهدت سوريا هدوًءا نسبيًا

وطويل األمد (مع خطر اسئناف العمليات العسكرية

لحظة إعداد هذا التقرير والتهديدات بعمل عسكري من

جانب تركيا في بعض مناطق شمال سوريا) مع

تصعيد متقطع في الغارات الجوية للنظام السوري

والطيران الروسي عىل مناطق شمال سوريا، وبعض

التفجيرات والعمليات األمنية. 

كما اشتدت األزمة االقتصادية في سوريا، حيث

انهارت الليرة السورية إىل مستوى جديد أمام الدوالر.

ووصلت معدالت الفقر إىل أكثر من %82.

أما فيما يتعلق ـب LDSPS، فقد أثر الوباء عىل عمل
مكاتبنا داخل وخارج سوريا، مع بعض التأخير في

العمليات التقنية عىل مستوى تجديد العقود وصياغة

خطط جديدة وتحديث استراتيجيتنا، وما نتج عنه من

تأخيرات في البرامج، فضًال عن تأجيل بعض المشاريع

واألنشطة. حيث كان القسم األول من العام فترة

للمراجعة والتعلم وإعادة رسم االستراتيجية ودورة

التغيير، وبدأ التنفيذ فعلياً مع نهاية العام.
LDSPS وبشكل ملخص، شهد عام 2021 بالنسبة  ـل

الفرص والتحديات التالية داخل سوريا وخارجها:

وصل أحد شركائنا اإلستراتيجيين (المجلس المحلي

لتركمان بارح التابع للمجلس المركزي في أخترين) إىل

الجاهزية واالستعداد لتجديد أعضائه من خالل عملية

انتخابات مباشرة. وتم ذلك بمشاركة ومراقبة مجلس

المحافظة وعمل منظمات المجتمع المدني عىل

التوعية ومراقبة عملية االنتخاب.
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العمل عىل تنسيق قطاعي عابر لخطوط الصراع، من

خالل العمل عىل تنسيق الجهود المدنية المختلفة في

منطقة إدلب الكبرى في قطاع التعليم.

حيث كان التعاون واألهداف االستراتيجية المشتركة،

واالجتماعات وورش العمل المختلفة مع برنامج

"مناهل"، وكذلك تحليل االحتياجات والفرص المتعلقة
بنموذج حوكمة أفضل لقطاع التعليم، بدًءا من منطقة

إدلب الكبرى، وبشكل أساسي بفضل التفاعل الجيد

من مختلف أصحاب المصلحة، كلها أدت إىل تقدم

أسرع من المتوقع نحو إنشاء منصة/ هيئة عليا تحدد

السياسات واألهداف العامة لقطاع التعليم في منطقة

إدلب الكبرى.

خالل عام 2021، تم االنتهاء من 54 مشروًعا. وخالل هذا

العام، تم التعاون مع 35 شريكًا، 12 منهم شركاء جدد
وسعدنا بالتعاون معهم ألول مرة هذا العام.

منذ 2013-2021، دعم مكتب التنمية المحلية 386

مشروًعا ونشاًطا مع ما يقرب من 132 شريكًا محليًا،

بقيمة تصل إىل 7,811,900 $ دوالرًا أمريكيًا.

وقد قام الفريق بعدة جلسات للتعلم و إعادة التفكير في
استراتيجية المؤسسة ونظرية التغيير (منذ نهاية عام

2020 واستمر هذا الجهد حتى ربيع 2021). مما نتج عنه
نظرية تغيير محدثة (نعرضها الحقاً) وإعادة هيكلة

لطريقة عملنا.

زيادة القيود المفروضة عىل منظمات المجتمع المدني
السورية في تركيا، بما في ذلك LDSPS، تكلف الفريق

أيًضا جهًدا إضافيًا في العمل اللوجستي والقانوني،

لتجنب أي مخاطر.

الملخص
التنفيذي
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ً بشكل عام، لم يتغير الوضع في سوريا كثيرا

خالل عام 2021. ومع ذلك، كانت هناك بعض

األحداث المحلية في المنطقتين اللتين تنفذ

فيهما LDSPS أنشطتها ومشاريعها: ريف حلب

الشمالي الشرقي و "إدلب الكبرى".

    في ريف حلب الشمالي، يمكن ذكر أربع نقاط
رئيسية:

• من منظور األمن والسالمة، يمكن مالحظة
تراجع األعمال اإلرهابية (السيارات المفخخة)

خالل النصف الثاني من عام 2021.

• من الناحية االقتصادية، كان تأثير التغييرات
في أسعار صرف الدوالر األمريكي/ الليرة التركية

(TL) التي بدأت في نهاية أيلول/سبتمبر 2021
واضحًا جًدا عىل األسعار المحلية التي ارتفعت

إىل مستويات عالية جًدا. (قيمة الليرة التركية

أقل بنسبة 20٪ من قيمتها في بداية عام 2021).

وقد أثر ذلك عىل معظم األشخاص في منطقة

ريف حلب الشمالي حيث انخفضت القوة

الشرائية بشكل كبير.

• اجتماعًيا، ونتيجة للصعوبات المالية المتزايدة
لألهالي، انتشرت عدة احتجاجات في المنطقة

وظهرت عىل مستويين: ضد مزودي الكهرباء

وكذلك ضد المجالس المحلية التي تعاقدت

معهم لتوفير الكهرباء، إضافة الحتجاج

المعلمين/ات وقد أضرب بعضهم/ن عن العمل

لفترة نتيجة تدني الرواتب.

• عىل صعيد آخر، كان من أبرز األحداث زيارة رئيس
المجلس اإلسالمي السوري إىل المنطقة، وخطبته

التحريضية ضد الناشطات ومنظمات تمكين

النساء. وقد تُرجم هذا منذ ذلك الحين إىل خطاب

كراهية ومواقف عدائية ضد معظم مؤسسات

ً المؤسسات والمبادرات المجتمع المدني وتحديدا

النسائية والنسوية.

    في إدلب الكبرى، يمكن اإلشارة إىل ثالثة أمور
بارزة خالل العام المنصرم:

• استمرار الضربات الجوية التي تشنها القوات
الروسية والنظام السوري عىل أهداف في المنطقة

مما أدى إىل تكرار سقوط ضحايا من المدنيين/ات.

حيث كان تواتر مثل هذه الهجمات حوالي 4-3

مرات في الشهر.

• تزايد محاولة سيطرة هيئة تحرير الشام عىل العمل
المدني. حيث كانت ذراعها المدني: حكومة اإلنقاذ،

تصدر بشكل متزايد أوامر تنفيذية وتفرض القواعد

واللوائح وحتى الضرائب.

• من ناحية أخرى، تم اتخاذ خطوة مهمة بتنظيم
ورشة عمل جمعت مديرية التربية والتعليم ومديرية

الصحة في إدلب إىل جانب العديد من الجهات

الفاعلة في المجتمع المدني العاملة في مجال

التعليم في إدلب الكبرى. تقرر خالل الورشة

االستمرار في فتح المدارس في المنطقة استجابة

COVID-19 النتشار متحول دلتا من فيروس كورونا

Delta. بما ناقض وألغى أمرًا أصدرته حكومة اإلنقاذ
في وقت سابق بإغالق المدارس.

السـياق
        العـام



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

نشأ مكتب التنمية المحلية ودعم

المشاريع الصغيرة LDSPS في عام 2013،

LCC من لجان التنسيق المحلية ً منبثقا

لدعم الهياكل المحلية في المناطق

الخارجة عن سيطرة النظام السوري.

ً يتمثل بناًء عىل رؤيته، حدد لنفسه هدفا

في العمل عىل تمكين المجتمع المحلي

داخل هذه المناطق ومن ثم في جميع

أنحاء سوريا.
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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

الرؤية
والمهمة

واالستراتيجية



:(LCE) استراتيجيتنا لتمكين المجتمع المحلي

المساهمة في دورة تغيير إيجابية انطالقاً من

المستوى المحلي

 

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

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

الوقت المناسب للمجتمع المحلي.

دورة محلية/مناطقية حيث يتم السعي كخطوة أوىل من جهة باتجاه فاعلي
المجتمع المدني أقوى وأكثر تنسيقاً وانخراطاً، ومن جهة أخرى باتجاه هياكل

حوكمية أقوى وأكثر استقالالً وتشاركية، تعمل الجهتان عىل تقديم خدمات

بطرق تشاركية و“صالحة*“ وعىل رفع مستوى الوعي والتماسك المجتمعي

ألفراد المجتمعات المحلية مما يتيح الوصول لمشاركة وانخراط أعىل

ً الشابات/الشباب) كخطوة ثانية وهو ما للمجتمعات المحلية (وخصوصا

سيساهم في تقوية فاعلي المجتمع المدني وكذلك الهياكل الحوكمية كضخ

جديد في الدورة المحلية/المناطقية.

دورة وطنية/دولية حيث تسمح الخطوات األوىل السابقة من العمل عىل
فاعلي المجتمع المدني وهياكل الحوكمة وتقديم الخدمات بطرق ”صالحة*“

بالسعي في خطوة ثانية تجاه نموذج حوكمي ”جيد“ وشروط ”مالئمة“ إليصال

المساعدات تساهم كخطوة ثالثة في وضع آليات ”مناسبة“ لمساعدات

دولية ”صالحة*“ تساهم في تقوية فاعلي المجتمع المدني وكذلك الهياكل
الحوكمية كضخ جديد في الدورة الوطنية/الدولية.

تترجم نظرية التغيير التي نعمل وفقها من خالل دورة تغيير إيجابية مزدوجة:

 

0 7

الرؤية
والمهمة

واالستراتيجية

 * تعني الطرق الصالحة أن الخدمات يتم تصميمها وتنفيذها مع احترام حقوق اإلنسان، وبطريقة أال تخدم مصالح مجرمي الحرب والمستفيدين منها،
وأال يتم تحويلها أو استخدامها لمعاقبة أو مكافأة أي فئة من السكان من خالل منظار النزاع، وتضمن عدم اإلضرار بمصالح البالد الحالية والمستقبلية

وعدم تغذية الجرائم أو جذور الصراع أو زرع بذور نزاعات مستقبلية.
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لتحقيق هذه االستراتيجية، يعتمد مكتب التنمية LDSPS عىل انخراط من قبل

فرق محلية مدعومة من فريق تنفيذي تقني (فريق اإلدارة) تحت إشراف

مجلس أمناء المنظمة.

الرؤية
والمهمة

واالستراتيجية



تقديم الدعم المحلي في ثالثة مجاالت:

التنسيق المحلي وبناء القدرات،

الرصد والتقييم،

وتمويل المشاريع المحلية

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

التواجد المحلي في جميع المناطق

التي نعمل فيها
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مـبادئ
عـملنا

 
1

2

3

4



تحسن الموارد المالية الذاتية للمجالس

 ولو بنسب متراوحة

تم تحقيق تقدم في التنسيق بين المجالس

المحلية الفرعية والمركزية

ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين في حق المساءلة

كانعكاس للتوعية خالل انتخابات تركمان بارح مع لحظ

انخراط العديد من منظمات المجتمع المدني في ذلك

ظهور التجمعات والروابط المهنية واالختصاصية

في مناطق مختلفة

تعزيز وجود النساء في أماكن إدارية ومراكز صنع القرار

في بعض مؤسسات المجتمع المدني الشريكة

تحقيق تقدم في تعزيز اسـتراتيجيات التـواصل بين

المجالس المحلية والمواطنين وبين المجالس المحلية

والمجتمع المدني
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أهم
النجاحات



تغير الكوادر اإلدارية في المجالس المحلية، وعدم ثبات

الفريق التقني يهدد استقرار وقدرات المجالس

عدم وجدو دعم مستدام وطويل األمد للمجالس مما
يخلق أزمة حوكمة عىل المستوى العام

ضعف وجود القيادات النسائية، إال في المنظمات

النسائية لكن بشكل عام معظم منظمات المجتمع

المدني والمجالس المحلية، ال يوجد ضمن كوادرها

نساء (وهو تحد عابر للسنوات)

يالحظ بين الشركاء في المجتمع المدني االهتمام بتنفيذ

المشروع عىل المستوى اإلجرائي، دون إعطاء االهتمام

الالزم لنتائج المشروع وأثره وجودة تنفيذه وربطه بخطة

استراتيجية بعيدة المد ى

هناك مشكلة بكيفية البرمجة لدى الشركاء، حيث ال

تـستند برمجة المشـاريع لفهم دقيق وتحـليل

لالحتياجات واألولويات وبالتالي تظهر مشاريع هي غير

فعالة بالضرورة

ال يوجد لدى المجالس المحلية استراتيجية واضحة للتواصل

والمشاركة مع المواطنين/ات، وبالتالي فإن جهود المجالس

الحالية في التواصل ال تؤدي لنتيجة فعالة مع المجتمع المحلي
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أهم
التحديات
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2021
باألرقام

18
مجلس

17
مؤسسة

54
مشروع

المجالس المحلية

مؤسسات/مبادرات
المجتمع المدني

المحلي

المشاريع المنفذة



توزع المشاريع حسب نوعها

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 الخمسة الماضية منذ عام 2017
 

عدد المشاريع حسب السنوات
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قيمة دعم المشاريع حسب السنوات
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دعم العملية االنتخابية
 لمجلس تركمان بارح

 
تجربة مهمة عىل صعيد مشاركة المواطنين/ات في الحياة العامة، للمرة األوىل في

تاريخه يشهد المجلس المحلي في تركمان بارح انتخابات عامة مفتوحة لمشاركة جميع

المواطنين والمواطنات.

هذه االنتخابات هي الثانية في المنطقة واألوىل من نوعها
النتخاب كامل أعضاء المجلس (سبقتها انتخابات

جزئية في بلدة تلعار في ناحية أخترين قبل سنة).
 

ـاركة أهم التغييرات التي خلقتها االنتخابات هي المش

المباشرة للمجتمع المحلي فـي اتخاذ القرار المتعلق 

ـاء بنسبة ٤٢٪ من عدد المقترعين باإلدارة المحلية. ومشاركة النس

وهي نسبة مهمة 

مهم نشارك ونختار يلي نحنا

منختارن يمثلونا..

 بيكفي الكل يختار عنا ورح خبر
زوجي وجيراني

شاركت العديد من الفعاليات المدنية في التحضير

والحشد ومراقبة االنتخابات وتعتبر المشاركة العالية

من المجتمع المدني ومن الفعاليات النسائية ومن

ً عىل ازدياد الوعي بأهمية نساء المنطقة مؤشرا

االنتخابات المحلية وأهمية دور المجتمع المدني

فيها.

وأخيراً رح يكون عنا ديمقراطية

واختيار وانتخابات ماتوقعت إنه

لحق عيش وشوف هيك شي

بسوريا وبتركمان بارح، أنا كنت

عايش بلبنان وكان عندي حلم إنه

سوريا تكون بلد ديمقراطي وحر
رجل خمسيني من 

أهالي ترکمان بارح

قصة من

       عملنا

سيدة شابة من تركمان بارح



مشروع فنون يدويّة
 

كان هذا المشروع أول مشروع نسائي في بلدة "تلعار" وتضمن دعم أنشطة فنون

يدوية وإقامة معرض للنساء المشاركات ضمن المبادرة.
 

ً في أوساط النساء المحليات وشجعهن عىل مزيد من حقق المشروع نجاحا

االنخراط في أنشطة عامة.

نتيجة هذا المشروع لوحظ تحرك للنساء في منطقة تلعار لتنظيم أنشطة مع النساء

كما كان ملحوظاً تحرك النساء الموظفات مع المجلس المحلي، بالتنسيق أوالً مع

المجلس المحلي ومع المجتمع المدني المهتم بقضايا النساء، لتنفيذ أنشطة في

بلدة تلعار (مثل أنشطة محو أمية للنساء) إضافة إىل إقبال عدد كبير من النساء
عىل المشاركة في هذه األنشطة، األمر الذي انعكس 

عىل تحسين التواصل بين النساء والمجلس المحلي

إضافة النخراط عضوات من فريق المبادرة في

المبادرات النسائية المختلفة في المنطقة.
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أمنت هذه المبادرة مجاالً 

مريحاً للنساء عىل المستوى النفسي

والجسدي، إضافة إىل أن دعم المنطقة

لمشاريع تخص النساء كان نقطة قوة 

 ووجه أنظار منظمات المجتمع المدني
للعمل مع النساء في المنطقة

 خديجة، من النساء المشاركات
في المبادرة

قصة من

       عملنا



جريدة شامنا
 

تجربة رائدة في في الريف الشمالي لمدينة حلب كأول صحيفة مستقلة مطبوعة

بجهود وخبرات محلّية. إضافة لتسليط الضوء عىل الواقع الخدمي وتنظيم الحركة

اإلعالمية وبناء قدرات المتطوعين/ات ضمن الجريدة وإشراك الشباب اإلعالميين

واإلعالميات في العمل المدني.

 
ساهم في أهمية هذا المشروع تكاتف منظمات المجتمع المدني في المنطقة

(سوريانااألمل/ هوز) لدعم وتسهيل عمل فريق جديد ولعب مكتب التنمية
المحلية LDSPS دوراً في مساعدة كادر الجريدة بالتنسيق مع المجلس المحلي في

اعزاز لتكون الجريدة مستقلة ال تتبع لجهة معينة بالتالي ليس من المنطق أن تكون
مرخصة، حيث جرت عدة لقاءات مع المجلس المحلي وبالتعاون من قبل

المؤسسات المذكورة تم التوصل إىل البدء بإصدار 

الجريدة دون أن تكون تابعة لسلطة.

 
يمكن زيارة موقع الجريدة:

www.shamna-sy.net
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تجربة ناجحة في إحياء الصحافة

المكتوبة وتنظيم العمل اإلعالمي إضافة
إىل بناء قدرات كادر الجريدة في تنظيم

األمور المالية واالدارية، وهو مشروع

مهم تعاونت فيه مجموعة من

منظمات المجتمع المدني من أجل

تعزيز حرية الرأي

- من كادر الجريدة

قصة من

       عملنا



دعم المبادرات والروابط
مشروع فرصتي - مبادرة عطاء

 
عمل المشروع عىل بناء قدرات ذوي وذوات اإلعاقة وتأهيلهم/هن لسوق العمل.

وذلك من خالل تعزيز التنسيق والعمل مع الجمعيات والجهات التي ترعى ذوي/

ات اإلعاقة وإقناع أصحاب العمل وصناع القرار بضرورة توفير الفرص لهم/ن

ودمجهم/ن بالمجتمع.

ركز المشروع عىل تدريب أصحاب/صاحبات العمل وامتالكهم/ن أدوات ومهارات
لكيفية التعامل مع ذوي/ات اإلعاقة وتأقلمهم/ن مع بيئة العمل، وتقديم

االستشارات المتخصصة لتكون بيئة العمل مناسبة لهم/ن.

إضافة لتدريب ذوي/ات اإلعاقة وامتالكهم/ن مهارات شخصية وتخصصية

لتمكينهم/ن من دخول سوق العمل ودمجهم/ن في المجتمع.

 
يعتبر المشروع قصة مهمة بتناول قضية هذه الفئة

من زاوية مختلفة واستهداف أصحاب العمل

إلدماجهم/ن في الحياة العامة.
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قصة من

       عملنا

نسعى لتغيير الصورة النمطية حول

دور ذوي/ات اإلعاقة في المنطقة
وإشراك المسؤولين/ات عن بيئات

العمل المسؤولية لتعزيز دور هذه

الفئة، واستجابة أصحاب العمل كان
بالنسبة لنا قصة نجاح

- من أعضاء مشروع فرصتي



دعم المبادرات والروابط
تراث مدينة دير الزور - رابطة ديرالزور

 
مشروع رائد في خدمة االتحادات الطوعية وتعزيز التماسك االجتماعي واحترام

ـات في الحياة العامة.  اآلخر المختلف وتعزيز مشاركة النازحين/

حيث قام مكتب التنمية بدعم رابطة دير الزور لتغطية الكلف التشغيلية ودعم

أنشطة تعزز من دور الرابطة مع ممثليها/ممثالتها.

 
يعتبر المشروع خطوة باتجاه تعزيز الوعي بدور الروابط التي تسعى بدورها لتمثيل
فئاتها وإيصال صوتها لصناع القرار باإلضافة للوعي المكتسب بأهمية وجود روابط

تمثل المهجرين/ات.

خالل المشروع كان واضحاً أثر ودور الرابطة بحل النزاعات بين

المهجرين والمقيمين ولعبها دور الوسيط بين المهجرين/ات

 والمجالس المحلية أو صناع القرار.
 كما لعبت الرابطة دوراً فاعالً في المنطقة وكسبت

قاعدة شعبية من الفئات التي تمثلها.
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كان معرض إحياء تراث

محافظة دير الزور ناجحاً بامتياز وذلك

نتيجة التعاون بين مكتب التنمية
ورابطة أبناء دير الزور حيث القى إقباالً

واسعاً من قبل كافة المهجرين وأهل

المنطقة ووسائل اإلعالم وكان له الدور

لتعريفهم عىل حضارة دير الزور العريقة

خالد العيسى

رئيس رابطة المنطقة الشرقية

قصة من

       عملنا



مبادرة شركاء ألجلكم
مركز مزايا- فريق تارغيت التطوعي- مؤسسة مداد اإلنسانية- فريق مانديال

التطوعي
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كانت من أهم الخطوات الناجحة

نحو خلق تعاون بين عدة فرق من مناطق

واختصاصات مختلفة فالعمل ضمن كيان يضم عدة

فرق أتاح لنا المجال لتبادل المعلومات وفرصة

الكتساب خبرات جديدة من خالل االطالع عىل

احتياجات السكان لكل منطقة  وطرح أنشطة تتوافق

مع متطلبات المجتمع المدني. كما أن التعاون
والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني يساهم في

التكامل لبناء مجتمع أفضل من خالل تحقيق عدة

اهداف صغيرة ومتالحقة نحو الرؤية الشاملة.

نارمين سويد - مركز مزايا النسائي

قصة من

       عملنا

 LDSPS شكل العمل مع

فرصة هامة لنا من حيث توقيت الحصول

عىل المنحة الذي كان له دور حيوي في تحقيق

استدامة عملنا وقدرتنا عىل تحقيق أهدافنا

المخططة لذلك العام..

كان التعامل ودياً وداعماً ومشجعاً عىل تبني الجرأة

في الطروحات وطرحها و نقاشها، ومن حيث

الفوائد التي اكتسبتها منظمة مداد  من قدرة أكبر
عىل التحليل والتخطيط والتواصل وبناء العالقات

مع فاعلين محليين جدد وتوفر الموارد التي
تعين عىل الوصول إىل رؤيتنا.

-مؤسسة مداد اإلنسانية

 
مباردة مشتركة مع انتشار جغرافي وتدريب عىل

التخطيط االستراتيجي.

ً عىل رغبة المنظمات األربعة، والعاملة في استنادا

مناطق وضمن اختصاصات متنوعة، في خلق

شراكة بينها لالستفادة من تنوع الخبرات
واالختصاصات، نفذ مكتب التنمية معها مشروعاً

يهدف لدعم نفقاتها التشغيلية من جهة،

ومساعدتها في تصميم برنامج عمل مشترك من

جهة أخرى عبر سلسلة من ورشات العمل بهدف
التخطيط االستراتيجي طويل األمد لبرنامج الشراكة.

تأتي أهمية هذا المشروع من تجاوز مسألة األنشطة

         ومستمر لمدة ال تقل عن عام.المباشرة باتجاه تصميم برنامج تكاملي أوسع 
 
 

بإمكان هذه التجربة أن تكون بداية تغيير في آلية

عمل المنظمات الشريكة إذ تسمح لها ببناء إطار

عمل استراتيجي. كما تعتبر هذه الشراكة، التي

تضم اختصاصات مختلفة، من بينها الجندر

ً بحد ذاته إذ تسمح وتمكين النساء، نجاحا

بتوسيع نطاق تبادل الموارد والخبرات وتغطية

متعددة للمناطق الجغرافية.
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• المنظمات غير الحكومية الموجودة خارج

سوريا:

برنامج مناهل (برنامج التعليم السوري

International Chemonics)، فريق البحث

.RMTeam واإلدارة

المؤسسات

الشريكة والداعمة

• المجالس المحلية في ريف حلب الشمالي

الشرقي في المدن والبلدات التالية:

أخترين، أرشاف، اعزاز، الباب، الباروزة، الراعي،

الزيادية، بزاعة، تلعار، تركمان-بارح، دابق، راعل،

شمارخ، قباسين، كفرغان، كفركلبين، كلجبرين.

ومجلس محافظة حلب الحرة.

• منظمات المجتمع المدني المحلية:

في إدلب وريف حلب الغربي: حملة متطوعون

ضد كورونا، رابطة ذوي االحتياجات الخاصة،

مبادرة شركاء ألجلكم: (فريق تارغت التطوعي،

فريق مانديال التطوعي، فريق مداد اإلنساني،

مركز مزايا)، مبادرة لنكون بأمان، مبادرة مهارتي

قوتي، زووم إن.

في ريف حلب الشمالي الشرقي: البيت

الحمصي، جريدة شامنا، جمعية ذوي الهمم،

رابطة إعالميي الغوطة الشرقية، رابطة كرة

السلة، رابطة محافظة دير الزور، سوريانا األمل،

فريق بصمة حرية المسرحي، فريق قباسين

الشبابي، فريق بصيرة التطوعي، فريق عطاء،

فنون يدوية، لجنة مهجري حلب، مركز التطوير

اإلداري، مركز هوز.

شركاؤنا المحليون الرئيسيون (لعام 2021)

• الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي

.(SIDA)

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 المساهمون في التمويل عام 2021

نأمل أن يكون تعاوننا وعملنا المشترك

قد ساعد بشكل فعال في تمكين

المجتمعات المحلية في سوريا

شكراً لجهود الجميع!
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فريق

المؤسسة



نساند السوريين
ليساعدوا أنفسهم

 


