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ملخص تنفيذي
بعد سنوات طويلة من االستبداد والسيطرة على مرافق الحياة الخاصة
والعامة في سوريا ،تميزت األعوام الخمس الماضية والتي تلت
االنتفاضة السورية في منتصف آذار  2011بظهور عدد ضخم من
المجموعات المدنية الناشطة في مختلف المجاالت .تقوم منظمة
مواطنون من أجل سوريا بإجراء مسح ميداني شامل لكافة المناطق
السورية ودول الجوار بهدف إعطاء تصور عام عن وضع الحراك
المدني السوري ونشاطه ضمن خطة من عدة مراحل تستهدف
التعريف بالحراك المدني ودعمه .نستعرض في التقرير الحالي
نتائج مسح إحصائي أولى عن المجتمع المدني السوري ،منظماته،
اختصاصها ،توزعها الجغرافي .شمل المسح أكثر من  900جهة
مدنية ،تمت دراسة  802منها حيث اعتمدت منهجية دقيقة في
جمع البيانات ،تصنيفها وتدقيقها .أظهر البحث استئثار اإلغاثة واإلعالم
والمناصرة بأكبر عدد من المنظمات تليها التنمية والصحة واألبحاث
وثم بقية التخصصات من خدمات اجتماعية وحقوق اإلنسان
والثقافة والفن .وأوضح البحث اختالفا في التخصصات بين المنظمات
التي تعمل في الخارج وتلك العاملة في الداخل ،فعلى سبيل المثال
تعمل أكثر المنظمات المتخصصة بالبحث خارج األراضي السورية.
كما ظهرت اختالفات بين المحافظات ،فمحافظة حلب كان لها
النصيب األكبر في النشاط التعليمي بينما امتازت الحسكة بالنشاط
السياسي والمراكز المدنية .النتائج المعروضة في هذا البحث هي
نتائج احصائية بحتة ستتبعها مرحلة بحث تحليلي معمق يركز على
كفاءة ونضج المنظمات السورية كما سيتم العمل على تحديثها
بشكل دوري بهدف خلق قاعدة بيانات تفاعلية لمنظمات المجتمع
المدني ،بغية خلق فهم أعمق للمجتمع المدني السوري يسمح
بوضع خطط لتطويره وخلق اليات تعاون وتبادل خبرات.

 .1مقدمة

 .1.1عن منظمات المجتمع المدني في سوريا
شهدت نهايات القرن التاسع عشر بداية ظهور المجتمع المدني في سوريا ،وعزز عملها ودورها وانتشارها صدور قانون
الجمعيات السورية رقم  47عام  )1( 1953حتى عام  1963حيث انحسر دورها بعد سيطرة حزب البعث على الحكم
واألحداث السياسية المرافقة كإعالن حالة الطوارئ وتدخل أجهزة األمن وصعوبة الحصول على التراخيص ،برز في هذه
المرحلة دور جمعيات ونقابات أنشأها النظام يتبع أغلبها للحزب الحاكم كالمنظمات الخاصة باألطفال «طالئع البعث»
وأخرى خاصة بالنساء «االتحاد النسائي» والنقابات العمالية وغيرها تحت عنوان المنظمات الرديفة لحزب البعث ،علما ً أن
تشكيل منظمات تعمل في مجاالت الطفولة والشباب والنساء أمر غير متاح في تلك الفترة)2(.

برزت بعد انطالق االنتفاضة السورية في منتصف اذار 2011
العديد من المجموعات المدنية غير واضحة المعالم
والمهام  ،لكنها تطورت مع مرور الوقت وبسرعة كبيرة
لتصبح منظمات وجمعيات مدنية ،وأدى االهتمام الدولي
وتعقد الصراع في البالد إلى تسارع هذه العملية ،حيث
سجل معكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
()OCHAحوالي  206منظمة دولية شريكة عاملة في
المجال اإلغاثي والتنموي في الشأن السوري توزع عملها
بين الداخل السوري ودول الجوار()3
بالتوازي مع الجهود الدولية استجاب السوريون من خالل
تطوير األداء في منظمات المجتمع المدني ،هذه
المنظمات المسجلة وغير المسجلة على حد سواء بدأت
بالعمل على تطوير هيكلياتها وأساليب عملها استجابة
لمتطلبات وحاجات العمل في الداخل السوري الذي
اعتمد بشكل كبير على عمل هذه المنظمات نظرا ً لتوقف
أغلب المؤسسات واألنشطة الحكومية من ناحية ولتتماشى

مع المعايير التي قدمتها المنظمات المانحة ولضمان
استمرارية العمل من ناحية أخرى ،وعلى الرغم من قلة
الموارد والوضع االمني والمعيشي السيء استطاعت
مؤسسات المجتمع المدني رفع كفائتها وسجلت تطورا
ملحوظا .وفي هذا السياق أسست العديد من المنظمات
السورية شراكات متينة مع المنظمات الدولية وخاصة في
السنوات األخيرة فكان لعدد كبير منها مقرات ومكاتب خارج
سوريا ،نشطت في البلدان المجاورة وتوزعت مكاتبها في
عدد من دول العالم ورغم كون معظم الجهات الفاعلة
في سوريا محلية تنشط في المكان الجغرافي الذي نشأت
به فقد أُنشئت العديد من التحالفات والشبكات واالتحادات،
تتنوع في أهدافها ابتداء من تلبية االحتياجات األكثر إلحاحً ا
في البالد كالمساعدات االنسانية والصحية وتقديم الخدمات
االجتماعية والنفسية لضحايا النزاع ،إلى العمل على المدى
البعيد من حيث نشر الوعي وبناء السالم.

 .1.2عن المشروع
مشروع إنشاء خريطة الجهات الفاعلة في
المجتمع المدني السوري ،هو عملية مستمرة
لمتابعة عمل الفرق والمنظمات والجهات
المدنية السورية  ،بغض النظر عن شكلها
ومجال عملها وذلك ضمن هدف المنظمة
لبناء أساس للتواصل والدعم وبناء الشراكات
ومحاولة تسليط الضوء على المشاريع والفرق
المحلية ،وإلجراء أبحاث احصائية على
المجتمع المدني السوري ككل.

 .1.3هدف التقرير
يهدف التقرير الى إعطاء تصور عام عن وضع
الحراك المدني السوري ونشاطه وذلك عن
طريق إظهار نتائج المسح االولي (الكمي)
وتحليلها بناء على المعطيات االساسية لدينا
وهي االختصاصات وأماكن النشاط.

 .1.4من نحن
مواطنون ألجل سوريا هي منظمة غير ربحيّة
تأسست في برلين  -ألمانيا في العام  2013مع
تواجد لكوادر المنظمة في سوريا وتركيا .تؤمن
هذه المنظمة ّ
بأن المجتمع المدني هو الحامل
الحقيقي للديمقراطيّة ولالستقرار وللتنميّة
المستدامة.

يقوم المشروع على عدة مراحل ،األولى واستمرت شهرين تتضمن مسحا
مبدئيا تجدون تقرير نتائجه األن ،معتمدا ً على مسح مبدئي وإحصائي عام
للمنظمات السورية التي تعمل وتتم إدارتها في الداخل أوفي دول الجوار او
تلك التي لديها مركز خارج المنطقة لكنها تنفذ أنشطتها في الداخل السوري،
يليها مسح معمق يركز على فعالية المنظمات ونضجها إداريا يليها تحديث
دائم ودوري للنتائج.
سيتم عرض النتائج األولية مع تحديثاتها على اإلنترنت عبر موقع المنظمة
تكون متاحة ألي مهتم في الشأن السوري ،بينما تكون معلومات المنظمات
متوفرة فقط للشركاء والداعمين المهتمين بالشراكة معها وللمؤسسات
البحثية ،وسيتم االستفادة منها ايضا في تحديد احتياجات هذه المنظمات
في مجاالت اإلدارة والتواصل واستمرارية العمل ،ليتم محاولة إيجاد حلول
وموارد مناسبة لها سواء بالتدريب او فتح قنوات لتبادل الخبرات مع شركاء
الشبكة التي تعمل مواطنون ألجل سوريا على بنائها او تامين تواصل مباشر
لهذه المنظمات مع الداعمين في المجال الذي تنشط فيه.

قمنا بإغفال بعض المعلومات األخرى التي جمعناها وهي تاريخ التأسيس
وعدد العاملين وامتالك المنظمة هيكلية ونظام داخلي ،وهي معلومات
مطلوبة في االستمارة ولكن نتائجها لم تكن كافية إلنشاء تحليل مفيد عنها و
سيتم االستفادة منها ضمن المرحلة القادمة من البحث المعمق.
خرج المسح األولي بمجموعة من النتائج التي تعطينا فكرة عن واقع المجتمع
المدني السوري ،نسلط الضوء بها على أنشطته ،اهتماماته ،توزع األعمال
واالختصاصات ومعلومات أخرى نجدها في هذا التقرير المرحلي الذي
سيوسع في تقرير الحق «المسح المعمّق» ليشمل أعدادا اكبر من الجهات
العاملة وتفاصيل أوسع نستملكها في المسح القادم.

يتمتع فريق مواطنون ألجل سوريا بفهم جيد للوضع السوري وخبرة طويلة
في العمل المدني قبل وأثناء الثورة السوريّة ،كما يتمتع بعالقات متينة مع
الحركات والمنظمات الدوليّة فضالً عن الدرجات العلميّة العاليّة لفريق
العمل في مجاالت اإلدارة والتقنيات واألبحاث.
تعمل مواطنون ألجل سوريا من أجل تنشيط التعاون وتبادل الخبرات
والمعلومات بين الفاعلين في المجتمع المدني السوري والمنظمات
المدنيّة في العالم ،كما تعمل على إزالة العقبات التي تمنع هكذا تعاون
وتساعد في بناء ثقة واحترام متبادل بين التجمعات والمنظمات .من أجل
تحقيق ذلك تقوم المنظمة ببناء شبكة من الناشطين والمنظمات في سوريا
وأوروبا ودول حوض المتوسط لدعم الديمقراطيّة والتعدديّة والتنميّة في
سوريا حاليا ً والحقاً.

 .2المنهجية
 .2.1تعاريف

ما هو المجتمع المدني
حسب تعريف البنك الدولي ()4
يشير مصطلح المجتمع المدني إلى المجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير
الحكومية والمنظمات غير الربحية التي لها وجو ٌد في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير
عن اهتمامات وقيم أعضائها أو اآلخرين ،استنادا ً إلى اعتبارات أخالقية أو ثقافية أو سياسية أو
علمية أو دينية أو خيرية .ومن ثم يشير مصطلح منظمات المجتمع المدني إلى مجموعة
عريضة من المنظمات ،تضم :الجماعات المجتمعية المحلية ،والمنظمات غير الحكومية،
والنقابات العمالية ،وجماعات السكان األصليين ،والمنظمات الخيرية ،والمنظمات الدينية،
والنقابات المهنية ،ومؤسسات العمل الخيري.

ما هي منظمة المجتمع المدني السورية

في البحث المرفق نقصد بمنظمة المجتمع المدني السوري :

كل مؤسسة غير ربحية وغير حزبية وغير حكومية وغير عنفية لها طابع سوري واضح حيث يكون معظم أعضاء إدارتها من السوريين.
ونشاطها الرئيسي موجه نحو القضية السورية بالدعم او الحشد ،أو تقديم الخدمات للسوريين في سوريا ودول الجوار أو مع
مجموعة إثنية أو اجتماعية من السوريين
تشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات االهلية وال يؤثر الوضع القانوني للمؤسسة على اعتبارها منظمة مجتمع مدني
سورية.

نقصد بالمبادرة األهلية:

هي تجمع لمواطنين بهدف حل مشكلة معينة لم يتم حلها من قبل الهيئات المسؤولة عن طريق أنشطة
جماعية تهدف للضغط على الحكومة أو االستجابة ألمر طارئ ،وليس لها هيكلية وعنوان واضحين وتأخذ قراراتها
بشكل جماعي.

ما هي المنظمات التي يشملها المسح:

المؤسسات المعرفة مسبقا والمبادرات األهلية أو مبادرات النشطاء والتي لها اسم محدد وطريقة رسمية لالتصال معها
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ما هي المنظمات المستثناة من البحث و التي ال ينطبق عليها التعريف:

المنظمات الحكومية

صفحات الفيسبوك وحسابات التويتر

المنظمات التي تعرف نفسها جزءا من الحكومة السورية
الموقتة أو التابعة للحكومة السورية والمنظمات التي تتبع
مباشرة لتنظيمات حزبية
والتنظيمات التي لها ذراع عسكري أوتم إثبات تورطها
في أعمال عنف .وكذلك المنظمات الموالية للتنظيمات
المسلحة المتطرفة كالدولة اإلسالمية والنصرة.

لم يتم إدراج المشاريع التي تعتمد وسائل التواصل االجتماعي
كمخرج وحيد وذلك لصعوبة تصنيفها واعتمادها وعدم
القدرة على إنشاء محددات لقياس جودة المعلومات
ومهنيتها وتأثير الصفحة ضمن إطار البحث األولي ،ونقوم
بإعادة نظر في المعلومات المتوافرة لحوالي الثالثة أالف
صفحة مهتمة بالشأن السوري منها حوالي األربعمائة
صفحة فاعلة ذات محتوى واضح (غير معتمدة على
نسخ المحتوى من جهة أخرى) ليتم إدراجها في التقرير
المعمق ،كما اننا ندرس امكانية إدراجها في تقرير منفصل
خاص بصفحات التواصل االجتماعي والمجال اإلعالمي،
كما أنه سيخصص جدول في الموقع إلظهار معلومات
هذه الصفحات والوصول إليها كونها نوع مهم من المبادرات
وخاصة في مجالي اإلعالم والمناصرة.

المؤسسات شبه الحكومية.
المجالس المحلية ومديريات الصحة هي شكل بيني وغير
واضح كونها تملك هيكلية مستقلة ومجلس إدارة أو إشراف
وتمويل مستقلين بها لكنها تعرف نفسها تابعة للحكومة
السورية الموقتة وهيئاتها لذلك آثرنا أن نقوم بإرجاء البحث
فيها للمرحلة التالية ،رغم توافر معلومات اكثر من 300
مجلس محلي ومديرية صحة هي شكل بيني وغير
واضح كونها تملك هيكلية مستقلة ومجلس إدارة أو إشراف
وتمويل مستقلين بها لكنها تعرف نفسها تابعة للحكومة
السورية الموقتة وهيئاتها لذلك آثرنا أن نقوم بإرجاء البحث
فيها للمرحلة التالية ،رغم توافر معلومات اكثر من 300
مجلس محلي ومديرية صحة

استمرارية النشاط
المنظمات الغير فاعلة أو التي تنشط مؤقتا
آثرنا عدم إدراج المنظمات ووسائل اإلعالم التي لم تقم
بنشاط يحمل اسمها منذ أكثر من ستة أشهر من تاريخ بدء
البحث ()2015\6\1

 Citizens for Syria www.citizensforsyria.orgمواطنون ألجل سوريا
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 .2.2التصنيف الدولي للمنظمات الغير ربحية:
تم اعتماد تصنيف دولي للمنظمات الغير حكومية  )International Classification for Non-Profit Orgganization (ICNPOو المنشور
في عام  1996و يتكون من ثالثة عشر تصنيفا رئيسيا و ثالثين تصنيفا فرعيا ,قمنا بتفصيلها الى مستوى ثالث بناء على الشروحات
الموجودة في الورقة األصلية ,توسعنا في المستوى الرابع لتالئم تفاصيل العمل المدني في سوريا ,لنصل الى 162تصنيفا عاما و
فرعيا ،القائمة الكاملة للتصنيفات في الملحق 1

 .2.3مصادر المعلومات
 المصادر األولية للبيانات :عن طريق إجراء مقابالت مع مصادر البيانات الرئيسية من
منظمات ومؤسسات وفرق عمل سورية
المالحظات المباشرة للراصدين :حيث يتوزعون على المحافظات
السورية ويدير كل فريق محلي مسوؤل منطقة باإلضافة لفريق
تركيا و مندوبي المنظمة هناك ،حيث تجمع معلوماتهم ضمن
منصة إلكترونية ليتم تدقيقها ومقاطعتها مع باقي المصادر من
قبل مكتب تدقيق البيانات ليشرف على معالجتها وإظهارها مركز
المنظمة في برلين( .رسم توضيحي )1
مقابالت مع المنظمات مباشرة :قام بها الراصدون أو مدراء
المناطق وخاصة مع الشبكات السورية المدرجة في التقرير

.المعلومات المنشورة عن المنظمة عبر وسائل اتصالها الرسمية
المصادر الثانوية للبيانات:
باالستعانة بمعلومات إضافية استطعنا الحصول عليها
معلومات مقدمة من شركاء المنظمة من الشبكات والمنظمات
السورية الفاعلة
معلومات منشورة عن عمليات مسح سابقة
المسح اإللكتروني غير المهيكل  Data harvestingوالذي ُطبق
خاصة على منصة فيسبوك وجزئيا على منصات ثانوية أخرى

 .2.4البيانات التي تم جمعها
 .iاسم المنظمة باللغة العربية وباللغة االنكليزية أو اللغة االصلية جلسات نقاش داخل الفريق عرضت الحقا على استشاريي
البحث.
 .iiمعلومات االتصال ومصادر المعلومات األساسية لها (موقع
 .ivمواقع العمل :حيث تم األخذ بموقع مركز المنظمة
إنترنت  -صفحة فيسبوك  -تويتر..الخ)
وإدارتها ،وفرعين أو أكثر لها ،تم االعتماد على التقسيمات
 .iiiمجاالت العمل :حيث تم األخذ بثالثة اختصاصات فقط لكل اإلدارية السورية والتصنيف على اساس المحافظة ،كما تم
منظمة مصنفة حسب التصنيف الدولي  )5( ICNPOموسعة تصنيف المنظمات الموجودة في الخارج حسب الدولة وليس
باالعتماد على مجاالت عمل المنظمات السورية وذلك ضمن المحافظة
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 .2.5الوصول للمناطق المحاصرة والخطرة
اعتمدنا على راصدين من المناطق المحاصرة ،كما تم االعتماد على بيانات
أولية قدمها نشطاء في هذه المناطق وتواصل مباشر عبر اإلنترنت مع
ممثلي بعض المنظمات ،كما تواجد راصدون للمنظمة في بعض هذه
المناطق والتي نتحفظ على ذكرها ألسباب امنية.

 .2.6آلية جمع البيانات
قسمت سوريا إلى ثالثة قطاعات جغرافية:
القطاع الشمالي :محافظات الحسكة ودير الزور والرقة وحلب وإدلب وريف
الالذقية الشرقي وريف حماة الشمالي
االوسط:حمص وحماة و الالذقية و طرطوس
القطاع الجنوبي : :دمشق وريفها و درعا والقنيطرة والسويداء
أشرف على كل قطاع مدير منطقة مع عدد من الراصدين يقوم الفريق
بجمع البيانات من المصادر المذكورة مسبقا والتحقق من توافق
المعلومات
كما أشرف مدراء المناطق على جمع البيانات عن المنظمات الموجودة
في دول الجوار

 .2.7آلية تدقيق البيانات
• مراجعة أولية أثناء جمع البيانات من قبل الراصد المحلي
• تدقيق بيانات الراصدين من قبل مدراء المناطق
• تدقيق بيانات مدراء المناطق من قبل وحدة التدقيق
• مقارنة مع الملفات المقدمة من الشركاء
• المقارنة مع المعلومات المنشورة على اإلنترنت
• تدقيق البيانات وفهرستها من قبل فريق من المختصين في المنظمة،
اكتشاف األخطاء في الفهرسة وتصنيف
• مراجعة عامة من قبل االستشاريين

 Citizens for Syria www.citizensforsyria.orgمواطنون ألجل سوريا
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 .2.8دورة حياة المعلومة
بعد إنهاء الراصد إدخال معلومات المنظمة أو المنظمات في المنطقة التي يعمل بها يقوم المشرف بمراجعتها مراجعة أولية من
ناحية تناسق المعلومات ومنطقيتها وملئ الحقول المطلوبة بشكل صحيح .ان كان هناك خلل ما يقوم بإعادتها للراصد للتحقق.
ثم يتم تحويلها لمسؤولي التحقق الذي يقارنها بمصادر اخرى قد تكون قوائم مقدمة من الشركاء أو عالقات أخرى مع أشخاص
فاعلين في المنطقة ،في حال كانت هناك فجوات في المعلومات يقوم مسؤول التدقيق بإعادة الملفات لمدير المنطقة
المسؤول إلعادة التدقيق فيها.
اعتمدنا أيضا على قوائم مقدمة من الشركاء ونتائج بحث عمومي على شبكات التواصل االجتماعية التي قام بها القسم التقني
باستخدام تقنيات حصاد البيانات  data harvestingوالذي ساعدنا باكتشاف العديد من المنظمات خاصة تلك التي تعمل في الخارج
ومقارنة الموجودة لدينا من قبل الفريق او الشركاء.

شكل توضيحي ( )1يعبر عن دورة حياة المعلومة وتدقيقها.
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 .2.9موثوقية المعلومات
نتوقع موثوقية عالية للمعلومات المذكورة في البحث نظرا ألنها قد دققت مرتين على األقل لكل مدخل و اعتمادنا على
العديد من المصادر ،لكننا ندرك إمكانية ورود عدد من األخطاء ومرد ذلك الوقت القصير للبحث والكم الكبير للمنظمات التي
أدرجناها وكذلك لصعوبة اإلحاطة بجميع المعلومات في البحث األولي هذا .سيتم تداركها في البحث المعمق حيث نمتلك
وقتا أطول وعددا أكبر من الراصدين مع خبرة أوسع.
عند وجود اي خطأ أو نقص يمكنكم دوما االتصال بِنَا عبر ملئ الجدول التالي
www.CitizensForSyria.org/Reportingform
أو مراسلتنا على
mapping@CitizensForSyria.org

 .2.10فريق العمل

تم تشكيل فريق العمل في وحدة المعلومات من عشرة أشخاص تم اختيارهم على اساس
الكفاءة والتخصص والعالقات الجيدة في األوساط المدنية في مناطقهم .كما تم االستعانة بعدد
من المستشارين لمراجعة العمل وتدقيق التقارير.
في دعم الفريق كان هناك إداريان وثالثة من التقنيين وخبراء أمن المعلومات وحوالي الخمسة
متطوعين للمساعدة في جمع المعلومات ومراجعتها وترجمتها وإنهاء التقرير وتصميمه.
كما حصلنا على دعم كبير من شركاء المشروع من الشبكات والمنظمات السورية والتي قدمت
العديد من مصادر المعلومات والنصح وأشكال اخرى من الدعم طوال فترة العمل.
هوامش

 .2.11تحديات
واجهنا أثناء البحث و تحليل البيانات عدة صعوبات عملية و علمية منها
صعوبات أمنية نتيجة لسوء الظروف التي تمر بها البالد و التي أثرت سلبا على امكانيات التواصلمع الراصدين و المنظمات
صعوبات بحثية من حيث صعوبة تحديد االختصاص الرئيسي و صعوبة مالئمة االختصاصالعالمي للمجاالت التي تعمل بها المنظمات السورية و كذلك تحديد مركز عملها الرئيسي ,عدا
عن صعوبة تعريف منظمة المجتمع المدني السوري
صعوبات تقنية متعلقة بالتقنيات المستخدمة في جمع البيانات و اظهارهاصعوبات لوجستية :ضيق الوقت المخصص للمسح األولي حيث لم تكن مدة شهرين كافيةإلجراء مسح متكامل على ان يتم تدارك النواقص في المرحلة الثانية ،و نقص الموارد المالية و قلة
الموارد البشرية ،و صعوبة االجراءات البنكية والتحويالت بين مركز المنظمة و مكتب تركيا و الراصدين
الهوامش
&http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=202&mode=1
التعليمات التنفيذية رقم /9د 62/تاريخ  8/8/1979الخاصة بقانون الجمعيات ،تطلب من المكاتب
التنفيذية في المحافظات رفض طلب أنظمة الروابط والجمعيات واألندية ذات األهداف المتماثلة
مع أهداف المنظمات الشعبية (منظمة طالئع البعث ،اتحاد شبيبة الثورة ،اتحاد الطلبة ،االتحاد
النسائي..الخ)
()3
تقرير األمم المتحدة ”Syria Regional Response Plan Strategic Overview 2014
 http://go.worldbank.org/4CE7W046K0*4بتاريخ 2013-07-22

 .3النتائج :

المسح األولي – المرحلة األولى
خرج المسح األولي بمجموعة من النتائج التي تعطينا فكرة عن واقع المجتمع
المدني السوري ،نسلط الضوء بها على أنشطتها ،اهتماماتها ،توزع األعمال
واالختصاصات ومعلومات أخرى نجدها في هذا التقرير األولي الذي سيتوسع
في تقرير الحق «المسح المعمّق» ليشمل أعدادا أكبر من الجهات العاملة
وتفاصيل أوسع نسعى للتوصل إليها في المسح القادم.
شمل المسح األولي  802جهة مدنية قمنا بالتحقق منها كما تتوافر لدينا
بيانات  213منظمة أخرى يتم التحقق منها أثناء كتابة التقرير ولم يتم إدراجها
حرصا على دقة المعلومات الواردة فيه ،بينما ستكون متوفرة على الموقع حال
استكمال عمليات التدقيق وستظهر في تقرير الحق ومحدث.
حيث يُمكننا هذا المسح من البحث عن طريق القطاع الجغرافي لعمل المنظمة
واالختصاص الخاص بالمنظمة وإمكانية الولوج لوسائل تواصلهم االجتماعية
والموقع اإللكتروني ،يتبع ذلك عملية تحليل شاملة للبيانات واستخالص العديد
من النتائج والنقاط وتم إنجاز تقرير شامل عن نتائج المسح.

المرحلة المقبلة .المسح المعمق
ستتضمن المرحلة القادمة العمل على توسيع قاعدة البيانات بحيث تحوي
مدخال لكل منظمة تحوي معلومات مدققة ومتكاملة عنها تعطي تصورا
واضحا عن تاريخها من حيث أهم األحداث التي مرت بها ونضجها إداريا
وإمكانيات توسعها ومعلومات عن حاجاتها الحالية والمستقبلية بهدف تحديد
كفاءتها وقدرتها على إنجاز المشاريع المختلفة وتحديد احتياجاتها كمنظمات
فردية واحتياجاتها كقطاع مجتمع مدني متكامل ،وأيضا إلنشاء تشبيك فعال
وتواصل عالي مبني على معلومات وليس توقعات مع الجهات المدنية في
الخارج سواء أكانت مانحة أو داعمة أو مهتمة بالشأن السوري.

التحديثات:
سيتم تحديث قاعدة البيانات وإضافة المدخالت الناقصة بشكل مستمر بحيث
يتم مراجعة كامل المعلومات كل ثالثة أشهر ،لرصد التغيرات عن المنظمات
الموجودة ومتابعة التطورات في قطاع المجتمع المدني ككل.

| 12

 .3.1توصيف توزع العمل المدني في المحافظات السورية
قمنا بدراسة توزع المنظمات ضمن كل مجال عمل رئيسي
لها ،الحظنا استئثار «اإلغاثة» و»اإلعالم» و»المنظمات المدنية
و المناصرة» بأكبر عدد من المنظمات يليها التنمية والصحة
واألبحاث وثم بقية التخصصات من خدمات اجتماعية
وحقوق اإلنسان والثقافة والفن
علما اننا ركزنا اثناء البحث والتحليل على المجال الرئيسي
التي تعمل ضمنه المنظمة وثانيا على المجاالت األخرى
التي تنشط ضمنها ،واألمر ذاته بالنسبة ألماكن توزعها ،حيث
اعتمدنا على مركز المنظمة بشكل رئيسي اخذين بعين
االعتبار مناطق العمل وفروع المنظمة

يعد االختصاص األول للمنظمات هو االختصاص األكثر أهمية
للمنظمة نفسهاـ كمنظمة صحية يكون اختصاصها األول هو
الصحة العامة ومن ثم تعمل باختصاص صحي ثاني كتوزيع
اللقاحات مثال أو األطراف الصناعية ،لكن كما يحصل غالبا لدى
المنظمات السورية فانه تكون للمنظمة اهتمامات مختلفة
وتدخل في مجاالت عمل أخرى كالمنظمات الصحية التي
تعمل في مجال التنمية أو حمالت المناصرة أو اإلغاثة وغيرها
 ،لذا قد يتبين للقارئ في المرة األولى من قراءته لهذا المسح
أن فريق العمل قد أكثر من تعداد االختصاصات واالختصاصات
الثاني أو حتى االختصاصات الفرعية واالختصاصات الفرعية
المتداخلة مع مجاالت عمل أخرى.

نوادي اجتماعية و ابداعية
3%
اعالم و اتصاالت
18%

منظمات مدنية و مناصرة
16%

منظمات سياسية
2%

صحة
6%

اغاثة و طوارئ
22%

خدمات اجتماعية
7%
جمعيات مهنية و اتحادات
0%
ثقافة و فن
4%

تنمية و اسكان
11%

بيئة
1%
تعليم و ابحاث
10%

شكل  :2نسبة االختصاصات الرئيسية للمنظمات
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 .3.1.1منظمات مدنية ومناصرة
ساهمت المنظمات المدنية الناشئة في سوريا بدعم قضايا المجتمع األكثر الحاحا وخاصة في مجاالت المناصرة والحقوق المدنية
وحقوق اإلنسان والمطالبة بالحريات العامة ،بعيدا ً عن التحزبات العرقية والدينية والسياسية وانبثقت مباشرة من الشكل األبسط
للمبادرات الشعبية والمتمثلة بالتنسيقيات التي ظهرت في بدايات الحراك الشعبي اواسط اذار  ،2011ومع ازدياد المناطق الخارجة
عن سيطرة السلطة السورية وافرعها األمنية المتعددة بدا التعطش لهذا الشكل المنظم من األنشطة والممارسات واضحا ،وال
نستغرب عمل حوالي ُ
خمس المنظمات السورية كمنظمات مدنية ومناصرة كمجال رئيسي لها ،رغم األوضاع االنسانية واألمنية
الصعبة.
تم احصاء  129منظمة مدنية في المرحلة األولى من المسح ،و نتوقع الوصول الى عدد أكبر من المنظمات في المسح المعمّق,
بلغت نسبة المنظمات التي صنفت بحسب اختصاصها الرئيسي «منظمات مدنية ومناصرة»  %16من اجمالي المنظمات السورية
عمل حوالي  %10منها خارج سوريا و  22منظمة تتميز بوجود مكاتب لها خارج البالد وكانت غالبا في اوروبا.
بينما داخليا ً كان للحسكة الحصة األكبر بعدد المنظمات المدنية العاملة بها ليصل عددها إلى  51منظمة معظمها عمل ضمن
هيكلية واضحة ونظام داخلي ،كما ان  11من المنظمات لديها فروع داخل سوريا توزعت بين حلب وإدلب والحسكة والالذقية و
السويداء.
نشطت  %47من المنظمات ضمن عدة اختصاصات من المجال العام ,بينما ركزت  23منظمة على مجاالت خاصة بحقوق
اإلنسان كتوثيق االنتهاكات و الدفاع عن المعتقلين كمجال عمل وحيد من أصل  48منظمة عملت في هذه المجاالت ,و عملت
 21من المنظمات الـ 802في المناصرة كاختصاص اساسي و  13منظمة كإختصاص ثانوي.
من المالحظ أن نسبة التخصص في هذا المجال مرتفعة نسبيا حيث تعمل  %43منها فقط باختصاص واحد ,أما اغلب التخصصات
االضافية فهي في مجال الثقافة و الفن و التنمية و التعليم بنسبة  %2لكل منها

Total
1

عدالة انتقالية

1

دفاع عن المعتقلين

1

حريات عامة

حقوق االنسان

7

11

Total

بناء سالم

12

مناصرة

14

توثيق االنتهاكات

15

منظمات مدنية و مناصرة

63
70

60

50

40

شكل  :3توزع اإلختصاصات الفرعية للمنظمات المدنية.
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 .3.1.2اإلعالم:
يوصف النشاط المدني المختص باإلعالم في سوريا كأحد أكثر
النشاطات خطرا على سالمة العاملين ضمنه بسبب احتكاكه
المباشر بجبهات المعارك والمالحقات األمنية في مناطق سيطرة
الحكومة باإلضافة إلى التضييق على الممارسات اإلعالمية في
بعض المناطق الخارجة عن سيطرته من قبل بعض األطراف
المسلحة ،اقتصر النشاط اإلعالمي سابقا على المؤسسات التابعة
للدولة وذلك في السنوات التي سبقت االنتفاضة السورية ،حيث
ظهر عام  2001إصدار مرسوم التشريعي ( )7يتيح ترخيص الصحف
والجرائد ،عمل قسم منها حتى مطلع  2005ليتم اغالقه من جديد
يعد النشاط اإلعالمي اإللكتروني أكثر النشاطات تداوالً في السنوات
الخمسة الماضية ،حيث رصد فريق المنظمة ما يزيد عن 3,000
صفحة إخبارية ومدونة ومجموعات إعالمية يديرها ناشطون
ومجموعات مدنية ومحلية ،وبسبب الحجم الهائل للمعلومات
وخصوصا الصادرة على وسائل التواصل االجتماعي فضل فريق
المنظمة ارجاء البحث فيها الى ما بعد المسح األولي ،اما في
تقرير منفصل او ضمن المسح المعمق.
شمل هذا المسح  141منظمة ومؤسسة إعالمية ،يصنف اختصاص
اإلعالم واالتصاالت بحسب التصنيف الدولي كاختصاص فرعي من
ضمن مجال «الثقافة والفن» ،وقمنا بتفصيل التصنيف الدولي بناء
على شرح التصنيف و توسعنا فيها ليتم تحديد اختصاصات اقرب
للواقع خاصة في مجال اإلعالم البديل ,حيث يتفرع من اختصاص
اإلعالم واالتصاالت  6اختصاصات فرعية نبدأ باختصاص «طباعة
ونشر» وهو يضم الجرائد والمجالت وبحسب المسح الذي أُجري
على النشاطات المدنية سجلت  67جريدة مطبوعة أي ما يعادل
 %33.5من النشاط اإلعالمي نشرت أغلب المطبوعات على
المستوى المحلي بينما غطت  %42.6من المطبوعات أغلب
المناطق الخارجة عن سيطرة النظام  %30 ،من الجرائد المطبوعة
تصدر شهريا ً بينما سجلت  3جرائد نصف شهرية تطبع في الشهر
الواحد أكثر من  5000نسخة شهرية  %70،من المطبوعات التي
توزع في سوريا ودول الجوار تطبع في تركيا  %90،من المطبوعات
وصلت محافظة حلب وريفها بينما غطت أغلب المطبوعات
الشمال السوري باإلضافة إلى ريف دمشق ،تميزت بهذا المجال
مدينة كفرنبل في ريف إدلب بخمس جرائد محلية ومجلة لألطفال.

تميزت  3جرائد بطباعة مقاالت باللغة التركية ،بينما وزعت 4
صحف إلكترونية عدد من مقاالتها باللغة االنكليزية بينما تصدر أغلب
المجالت الصادرة في المناطق ذات األغلبية الكردية باللغتين العربية
والكردية ويفرد مجال خاص في بعض منها للغة السريانية.
برز في مجال اإلعالم االختصاص اإلذاعي والمؤسسات الناشئة في
هذا االختصاص حيث شكلت اإلذاعات  %31من إجمالي المنظمات
التي عملت بمجال اإلعالم.
باإلضافة إلى الشكل الدولي من التصنيف بحسب االختصاص
ولتكون بيانات هذا المسح مفصلة وواضحة بشكل أكبر تابع فريق
العمل نشاطات االذاعات نسبة لعدة عوامل
التوزيع والتغطية الجغرافية ،عدد ساعات البث ،بث عبر اإلنترنت
 ،Tuneinبث إذاعي FM
 %40من اإلذاعات كان لها أبراج للتغطية في الداخل السوري وغطت
مدينة واحدة على األقل عبر موجة  %5 ،FMمن هذه اإلذاعات
اعتمدت في بثها على مشاركة إذاعات أخرى في عدد من
ساعات البث (ساعتان يوميا ً) %80 .من اإلذاعات غطت مدينة حلب
وريفها ،بينما بلغت نسبة اإلذاعات التي اعتمدت على البث عبر
اإلنترنت ( %60 ،%58 )tune-inمن اإلذاعات التي بثت برامجها عبر
موجة  FMفي الداخل السوري عملت من تركيا وتوزعت مكاتبها
بين مدينة عينتاب وإسطنبول ،بينما عملت إذاعتان من العاصمة
األردنية عمان ،وتوزعت مكاتب باقي اإلذاعات بين مصر وفرنسا
واإلمارات العربية المتحدة ،بينما رصد الفريق إذاعة وحيده (Radio
 )Freshفي ادلب كانت مكاتبها في الداخل السوري (مدينة كفرنبل)
و ثالثة على األقل في المناطق الكردية هي ارتا  Arta FMو هيفي
 Dengê Hêvîو والت  Welat FMوتبت برامجها على موجة .FM
تظهر األرقام التي خرج بها المسح عن عمل  10مؤسسات
كوكاالت أنباء  6منها ُر ّ
خص عملها في الدولة المضيفة ( 4وكاالت
تم ترخيصها في تركيا 2 ،وكالة رُخصت في الواليات المتحدة
األمريكية).
بينما أظهر المسح عن عمل  4مؤسسات في مجال إنتاج األفالم
الفنون المرئية وصنفت باختصاص «فيلم وفيديو» اثنتان منها عملتا
في هذا المجال كاختصاص أول وعملت البقية في هذا االختصاص
كاختصاص فرعي.
Count of ID

طباعة و نشر67 ,

مدونة4 ,
فيلم و فيديو1 ,
مركز اخباري4 ,

,أخرى 18

وكالة أنباء10 ,

اعالم و اتصاالت10 ,

شكل  :4المؤسسات اإلعالم و االعالم البديل.

راديو47 ,

المؤسسات اإلعالمية و االعالم البديل
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 .3.1.3اإلغاثة :
 %28من إجمالي المنظمات (دمشق ،ريف دمشق ،درعا
والقنيطرة) وعمل في الوسط السوري ( %22حمص ،حماة،
الالذقية وطرطوس) ولم تستطع المنظمة تدقيق بيانات أي
منظمة تعمل في اختصاص اإلغاثة والطوارئ في السويداء.
اختصاص «الطعام ومواد المعيشة» كان االختصاص األكثر
انتشارا في عمل المنظمات العاملة في مجال اإلغاثة فعمل
بهذا االختصاص ما تصل نسبته  %20بينما حققت اإلغاثة الطبية
نسبة  %1.8من األعمال الفرعية للمنظمات المختصة باإلغاثة،
كما تم تسجيل  4منظمات صنفت بحسب اختصاصها األول
كمنظمات «إغاثة وطوارئ» عملت بمجال «إدارة المخيمات».

يشمل هذا القطاع كافة النشاطات المتعلقة باإلغاثة و بالذات
في حاالت الطوارئ و ما إلى ذلك من التدخل السريع و السيطرة
على الكوارث يتفرع منها العديد من االختصاصات ك طعام و
مواد معيشية و اتصاالت عاجلة و تغذية و نظافة وتعقيم  ..الخ
كان الختصاص «اإلغاثة والطوارئ» الحصة األكبر من اهتمام
المنظمات المدنية السورية خاصة مع الوضع اإلنساني
المتردي في العديد من المناطق السورية ،فقد عملت 172
منظمة للعمل في مجال اإلغاثة بشكل أساسي من أصل 802
منظمة تمت دراستها ،بنسبة وصلت  %21.4من إجمالي عمل
المنظمات %55 ،من هذه المنظمات االغاثية تعمل ضمن
هيكلة واضحة ونظام داخلي يسير عمل المنظمة.

اظهر المسح عددا كبيرا من االختصاصات واالهتمامات المشتركة
بين المنظمات العاملة في مجال «التنمية و اإلسكان « واألخرى
العاملة في مجال «اإلغاثة والطوارئ» ،حيث بينت األرقام ما
تصل نسبته ل  %23من المنظمات العاملة في مجال اإلغاثة
والطوارئ تعمل أيضا في مجال التنمية و اإلسكان  ,و %12منها
تعمل في مجال التعليم .
تعد محافظة حلب المحافظة صاحبة النسبة األعلى بعدد
المنظمات العاملة في مجال اإلغاثة و الطوارئ بنسبة تصل
%16

فيما يتعلق بالعمل في الخارج ،تنشط  %14.5منها خارج سوريا،
بينما أشارت البيانات أن  %28من المنظمات المحلية امتلكت
فروعا ومكاتب خارج سوريا ،منها  %20لها فروع في تركيا بينما
 %3من إجمالي المنظمات السورية المختصة باإلغاثة كان
لها فروع في لبنان ،وهو أمر مفهوم نظرا لطبيعة عمل هذه
المنظمات العابرة للحدود.
 %32من إجمالي عدد المنظمات عمل في الشمال السوري
(حلب ،إدلب ،الحسكة ودير الزور) بينما عمل في الجنوب

يعد الدفاع المدني السوري هو أحد االختصاصات المهمة في
مالحظات الفريق:
تركز ثقافة المنطقة والعادات والتقاليد بشكل كبير على مفاهيم زمن الحرب ويوجد الدفاع المدني السوري الذي حقق انتشارا ُ
الهبات وال تزال العالقات األسرية وعالقات األسرة الممتدة في  8محافظات هي حلب وادلب والالذقية وحماة وحمص
(أوالقبيلة) مهمة ،وتوفر شبكة أمان مهمة في غياب الدعم ودمشق وريف دمشق ودرعا  ,و يتم العمل على ضم جميع
المؤسسات أو الفرق التي تعمل في هذا المجال تحت مظلته
الكافي من الدولة.
المنظمات العاملة في االغاثة والطوارئ و تلك التي لديها فروع في ال محافظة
35
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 .3.1.4التعليم و األبحاث
يشمل هذا القسم مجالي التعليم بمراحله األساسية و االضافية
و مجال األبحاث و الدراسات ،ما يميز هذه المؤسسات أنها تتطلب
نوعا من المركزية حيث تقوم المنظمة الواحدة باإلشراف على
العديد من المدارس أو ورش التدريب أو تصدر دراسات متعددة.

 .3.1.4.1التعليم
بعد اإلحصاء الذي أجراه فريق عمل المنظمة تبين أن 58
منظمة تعمل في مجال التعليم و هذا بما يعادل  %7,2من
مجموع المنظمات السورية التي جرى عليها البحث .و قد برز
اهتمام واضح بالتعليم من قبل المنظمات السورية العاملة خارج
سوريا مقارنة بالمنظمات العاملة داخلها حيث بلغت نسبتها
 %46.7من إجمالي المنظمات العاملة بالمجال التعليمي
,بينما كان توزع الداخل السوري على الشكل التالي  ,محافظة
حلب الحصة األكبر من حيث عدد المنظمات حيث أحصي
 11منظمة تعليمية فيها تلتها الحسكة و ريف دمشق بخمس
منظمات في كل منهم
انصب اهتمام أغلب المنظمات التعليمية على التدريس
األساسي حيث عملت  %75منها في هذا المجال ,بينما عملت
البقية في التدريب المستمر و تدريب البالغين ,من المالحظ أيضا
وجود حضانة خاصة بذوي اإلعاقة السمعية و الصوتية (واحدة
على األقل) ,و مدارس لتحفيظ القران
 %30من المنظمات التعليمية عملت باختصاصات متعددة تتبع
لمجاالت أخرى مجاالت أخرى كان أبرزها «العناية باألطفال»
حيث تبين اإلحصائيات ان  %20من المنظمات التعليمية شاركت
هذا االختصاص و عملت به ،بينما منظمة واحدة فقط شاركت

باختصاص «رعاية ذوي االحتياجات الخاصة» و  5منظمات
اهتمت «باإلغاثة و الطوارئ» و عملت بها كاختصاص ثاني,
اختلفت نشاط المنظمات التعليمية في عدد من االختصاصات
الفرعية لتشمل الصحة و رعاية األسرة والمساواة و األبحاث و
المراكز النفسية و بحسب البيانات كان التعليم المهني األقل
اهتماما لدى المنظمات التعليمية فرصد الفريق العمل منظمة
واحدة عملت بهذا االختصاص كاختصاص فرعي.
 %13.3من المنظمات التعليمية ركزت نشاطها في كل من
ريف دمشق و دمشق و درعا بينما عملت  %20من المنظمات
التعليمية في حلب وحدها ( 13منظمات) ,بينما عملت
منظمة سوريا واحدة على مستوى كامل المحافظات السورية
باستثناء الرقة و دير الزور و السويداء
 %13من المنظمات التعليمية في الداخل السوري كان لها
فروع في دولة أو أكثر من دول الجوار توزعت بين تركيا و لبنان و
األردن,اما بالنسبة للمنظمات التعليمية خارج سوريا فكان لتركيا
الحصة األكبر بأكثر من نصف عدد المنظمات التعليمية خارج
سوريا ( 17منظمة) بينما نشطت  6منها في لبنان و  5منظمات
كانت مراكزها في الواليات المتحدة االمريكية و اوروبا.
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 .3.1.4.2األبحاث

حاز اختصاص مراكز األبحاث على نسبة  %6من إجمالي عمل وعملت من الداخل السوري ( 5منظمات) ثالثة منها تعمل من
المنظمات السورية ،فعملت بهذا االختصاص  24منظمة دمشق.
ومؤسسة اختصت بخمس فروع مختلفة ضمن هذا المجال.
حققت «األبحاث االجتماعية و السياسية» النسبة األعلى من بين
توضح األرقام ان أغلب هذه المنظمات تعمل من الخارج و هو االختصاصات ( )%80حيث عملت  19منظمة بهذا االختصاص،
أمر مفهوم نظرا ألهمية توفر البيئة المناسبة لهكذا نوع من تاله اختصاص االحصاء و المسح بمنظمتين و منظمة واحدة
النشاطات ،حيث كانت  19منظمة تعمل في الخارج  18منها تعمل في كل من األبحاث االقتصادية و و األبحاث العلمية
كانت لها مكاتب في تركيا بينما توزع عمل المنظمات األخرى في ما يخص االختصاصات الفرعية في مجال األبحاث نجد
بين فرنسا واإلمارات العربية المتحدة ،بينما سجلت منظمتان أن منظمة واحدة عملت في تقديم االستشارات و أثنتين في
لم تمتلكا مراكز عمل واكتفت بنشر أبحاثها عبر شبكة االنترنيت المناصرة.

25

20

15
تعليم و ابحاث  -مدارس
تعليم و ابحاث  -تدريب مستمر ,تعليم بالغين
تعليم و ابحاث  -أنواع تعليم اخرى
تعليم و ابحاث  -حضانة
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 .3.1.5الصحة
يمثل قطاع الصحة كافة األنشطة التي تقدم الخدمات الطبية الصحية  ،كما عملت  %8.5منظمات باختصاص المشافي
والصحية و العالجية و يتفرع منها العديد من االختصاصات ك الميدانية كاختصاص فرعي .
مشافي و تأهيل و مراكز تمريض و مراكز نفسية و مراكز صحة
عدد كبير من المنظمات العاملة في المجال الصحي عملت
نفسية .
باختصاصات فرعية أخرى %5.3 ،منها اهتم بالدفاع المدني،
حاز النشاط الصحي على نسبة  %5.8من أجمالي عمل بينما عمل  %3.5من المنظمات بمجال تدريب وتأهيل الكوادر،
المنظمات السورية التي تم إحصائها حيث تم إحصاء  47فيما كان اختصاص اإلغاثة المجال األبرز الذي عملت به
منظمة عملت في هذا المجال  %10منها كانت منظمة المنظمات الصحية كاختصاص فرعي ،حيث اهتمت %17.4
تعمل خارج سوريا ،بينما أحصي  26منظمة كان لها اهتمامات من المنظمات الصحية بهذا االختصاص وعملت به كاختصاص
ثاني.
وأعمال صحية عملت بها كاختصاص فرعي.
 %50من المنظمات الصحية ركزت نشاطها في كل من حلب ومن خالل رصد عمل المنظمات بباقي االختصاصات الصحية
وريف دمشق وتعد ريف دمشق المحافظة األعلى نسبة بينت اإلحصاءات أن  %5من المنظمات اختصت باألطراف
بمجال الصحة بنسبة تصل  %34من إجمالي المنظمات العاملة الصناعية عمل أغلبها في ريف دمشق.
بمجال الصحة
عمل عدد من منظمات المجتمع المدني بالمجال الصحي
 %17من المنظمات الصحية في الداخل السوري كان لها فروع حيث تالقت اهتمامات  %5من المنظمات العاملة باختصاص
في دولة أو أكثر من دول الجوار ،معظمها لها أفرع في تركيا اإلغاثة والطوارئ بالعمل الصحي وعملت بعدد من
بنسبة تصل ل  %12.8كما وجد بعضها في كل من لبنان و األردن االختصاصات الصحية كاختصاص ثاني ،كما وجد منظمات
 %90من المنظمات الصحية عملت بأكثر من اختصاص .تصل تعمل في مجال الصحة لها فروع في دول كألمانيا و بريطانيا و
نسبة الجهات الصحية التي عملت باختصاص التخزين واإلمداد أمريكا و كندا و سويسرا
الطبي كاختصاص فرعي ل  %8.5من إجمالي المنظمات

شكل  7توزيع المنظمات التي تعمل في مجال الصحة على االختصاصات الفرعية
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 .3.1.6الخدمات االجتماعية
تعرف الخدمات االجتماعية بأنها االختصاص الذي يقدم العديد
من أشكال الخدمات االجتماعية وخاصة في قطاع الحماية لذلك
نجد تفرعاتها تعنى بالمجاالت التالية كعناية باألطفال و شوؤن
وخدمات اليافعين و رعاية أسرة و شوؤن و خدمات المرأة .
حاز مجال العمل «خدمات اجتماعية» على اهتمام 62
منظمة سورية وعملت به كاختصاص رئيسي أو ثانوي  ،و 53
منها كاختصاص رئيسي أي ما يعادل  %6.6من إجمالي عدد
المنظمات المسجلة في المسح األولي.
كانت الحسكة صاحبة النسبة األكبر بنسبة تصل ل  %17من
إجمالي الجهات العاملة في مجال الخدمات االجتماعية تليها
دمشق بنسبة وصلت ل . %15
 %11من المنظمات المختصة في مجال الخدمات االجتماعية
موجودة خارج سوريا كمان  %26من المنظمات العاملة في
مجال الخدمات االجتماعية داخل سوريا لها مكاتب فرعية بالخارج
.

 %45منها تملك هيكلية إدارية واضحة .
 %63من المنظمات العاملة في مجال الخدمات االجتماعية
عملت بأكثر من  3اختصاصات فرعية.
لوحظ أن الجهات العاملة في قطاع الخدمات االجتماعية تعمل
كاختصاص إضافي بمجال التعليم و األبحاث بنسبة تصل ل  %15و
 %7.5منها تعمل في مجال العناية باألطفال و  %4كحماية مرأة .
«مراكز الرعاية النفسية» من االختصاصات الفرعية األكثر اهتماما
لدى المنظمات العاملة في مجال الخدمات فقد عمل بهذا
االختصاص  %5.5من إجمالي المنظمات العاملة في الخدمات
االجتماعية،
 %34من المنظمات العاملة بمجال الخدمات االجتماعية مارست
نشاطها في مناطق الشمال السوري (الحسكة – دير الزور –
حلب – إدلب) ،بينما توزع عمل  %11من المنظمات الخدمية في
الوسط السوري (حمص – حماة – طرطوس)
 %34من المنظمات الخدمية توزع نشاطها في الجنوب السوري
(دمشق – ريف دمشق – درعا – السويداء) ،بينما عملت منظمة
واحدة على المستوى السوري (غطت أكثر من  4محافظات
سورية).

الخدمات االجتماعية كاختصاص أول و ثان و ثالث

5
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شكل  :8الخدمات االجتماعية كاختصاص أول و ثاني و ثالث في المحافظات
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 .3.1.7نوادي اجتماعية وإبداعية
بحسب التصنيف الدولي لالختصاصات ،يدرج اختصاص «نوادي اجتماعية وإبداعية» ضمن مجال العمل «ثقافة وفن» ،وأقرب شكل
لها هي مراكز المجتمع المدني التي نشطت في السنتين االخيرتين ،حيث عمل ضمن هذا االختصاص  21منظمة وهو ما يعادل
 %2.7من إجمالي عمل المنظمات التي شملها المسح.
توزعت النوادي االجتماعية ومراكز األنشطة على  4محافظات باإلضافة إلى توزع عدد منها خارج سوريا ،كانت لمحافظة الحسكة
الحصة األكبر (14منظمة) تلتها محافظة إدلب (منظمتان) وأخيرا محافظة طرطوس والقنيطرة (منظمة واحدة) لكل منهم
باإلضافة إلى منظمتين في تركيا
بينما اتخذت عدة منظمات هذا المجال كنشاط ثانوي لها و خاصة في محافظة الحسكة ,حيث توافرت لدى  6منظمات مراكز
أنشطة ثقافية الى جانب عملها األساسي في مجاالت قريبة مثل «فن و ثقافة» و «حقوق مدنية» و «تمكين النساء»

 .3.1.8التنمية واإلسكان
دخلت العديد من المنظمات في مجال التنمية سواء من باب التنمية االقتصادية كإعادة اإلعمار و تدريب الكوادر و تفعيل الخدمات
العامة و سببها غياب الدولة في العديد من المناطق ,أو التنمية االجتماعية كالمنظمات التي تعنى بتمكين النساء و تشجيع
المبادرات المحلية و بعض الفرق المحلية ،فبحسب البيانات المتوفرة تبين أن  89منظمة عملت في هذا المجال كاختصاص
رئيسي بنسبة تصل  %11من إجمالي عمل المنظمات السورية ،باإلضافة إلى  136منظمة عملت في مجاالت فرعية من التنمية
و االسكان كاختصاص ثانوي لها 87 ,منها عملت في هذا المجال و لم تُحدد (او لم يُعرف) لها أي تصنيف فرعي محدد.
تقسم التنمية إلى تنمية اقتصادية و مالية كإعادة اإلعمار والبنية االخر اهتمت منظمات التنمية بالتعليم و األبحاث و حقوق
التحتية و دعم المشاريع الصغيرة ،والى تنمية اجتماعية تضم اإلنسان و التشبيك و التعاون كاختصاصات اضافية ،و حافظت
تمكين النساء ،و تضم التنمية أيضا المبادرات االجتماعية و األهلية ثلث المنظمات على تخصصها في مجال التنمية فحسب.
والفرق المحلية .و يأتي تحت التدريب و التوظيف اختصاصات
مثل التدريب المستمر و ورش العمل و التوجيه المهني .مما تميز مجال التنمية عن باقي مجاالت عمل المنظمات المدنية
يفسر العدد الكبير من المنظمات التي تعمل في واحد أو اكثر بأن النسبة الكبرى من المنظمات العاملة (كمجال أساسي او
ثانوي) ضمنه تنشط في الداخل السوري حيث مارست نسبة
من هذا المجال.
عملت  53منظمة في التنمية االجتماعية منها اكثر من  %78من المنظمات العاملة في مجال التنمية نشاطها في
النصف ( 28منظمة) في مجال تمكين النساء و التي عملت الداخل السوري بينما سجلت  13منظمة في تركيا و 3في فرنسا
ومنظمة واحدة في كل من لبنان ومصر والمملكة المتحدة.
ضمنها  10منظمات كاختصاص فرعي.
بتقاطع االختصاص األساسي و مركز العمل الرئيسي للمنظمات
كان التدريب اإلداري وتدريب الكوادر من ضمن االختصاصات نجد أن الحسكة تحوي ربع المنظمات وتليها دمشق ب 13
التي نالت القسم األكبر من اهتمامات المنظمات والمؤسسات منظمة و ريف دمشق و حلب و ادلب بـ  7منظمات في كل
العاملة بمجال التنمية حيث تشاركت  16منظمة بهذا االهتمام ،منها ،بينما يكون مركز  21منظمة في الخارج أكثر من نصفهم
في تركيا و ثالث في فرنسا.
بينما اهتمت  3منظمات بالتدريب المستمر وتعليم البالغين.
عملت أيضا ثمان منظمات في مجال إعادة اإلعمار و واحدة
في اعادة تأهيل الخدمات و أخرى في مجال البنية التحتية بين المسح كثافة العمل التنموي في الشمال السوري ,حيث
.أغلب المنظمات التي عملت في مجال التنمية كمجال ثانوي تعمل نصف المنظمات التنموية االقتصادية و االجتماعية فيها،
هي المنظمات اإلغاثية حيث عملت  %27,2من المنظمات و سجل في الجنوب و دمشق و ريفها  %24من المنظمات
العاملة في مجال اإلغاثة في التنمية ايضا .و على المقلب
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االهتمام بمجاالت التنمية
2

1

2

3

3

5

60

فرق محلية

إعادة اعمار

7

تدريب كوادر

7

تدريب اداري

تنمية اقتصادية

8

تنمية اجتماعية

25

18
50

2

برامج تدريب على العمل (مهنية)

6

9

26

2

تأهيل مهني و ورشات العمل

3

1

12

مشاريع صغيرة

40

تمكين النساء

28
30
اختصاص ثانوي

20

10

0

اختصاص رئيسي

شكل  :9توزع منظمات التنمية على االختصاصات الفرعية.

 .3.1.9منظمات سياسية
المقصود بها ليست األحزاب الساعية للسلطة إنما المنظمات التي تسعى لنشر أفكار سياسية و رفع المشاركة الشعبية.
من خالل بيانات المسح األولي صنّف نشاط  16منظمة ومؤسسة ضمن مجال «منظمات سياسية» بنسبة تصل ل  %2من إجمالي
عدد المنظمات المدنية في سورية التي بلغ عددها  802بحسب المسح األولي للمنظمة.

بلغ عدد المنظمات العاملة في محافظة الحسكة ما يقارب  8كمنظمات سياسية تعمل في مجال منظمات مدنية و مناصرة
منظمات بنسبة تصل ل  %53من إجمالي المنظمات العاملة و عدة منظمات تعمل في مجاالت مختلفة كحقوق اإلنسان و
كمنظمات سياسية وهي صاحبة النسبة األعلى ،بينما نشط التشبيك و التعاون و بناء السالم
 %20خارج سوريا كانت نسبة حلب عالية حيث وصلت ل %26
مالحظات الفريق:
من إجمالي المنظمات العاملة كمنظمات سياسية .
تعد محافظة الحسكة التي سجلت بها النسبة األعلى من
 %53من المنظمات العاملة بمجال «منظمات سياسية» المنظمات السياسية من المحافظات التي يسهل بها العمل
صنفت بحسب اختصاصها األول كتحالفات وكتل سياسية 20 ،السياسي نظرا ً لواقعها األمني وحرية الحركة وممارسة األنشطة
 %من المنظمات العاملة كمنظمات سياسية تحتوي فروعا مقارنة بالمحافظات السورية األخرى.
لها في الخارج غالبيتها في تركيا  .و %13منها صنفت بحسب
علما أن أغلب النشاطات السياسية في هذه المحافظة هي
اختصاصها األول كمنظمة شبابية لحزب سياسي .
نشاطات ألحزاب ومنظمات كردية تستطيع العمل وممارسة
 6منظمات بنسبة  %40سجلت بحسب اختصاصها األول ضمن نشاطاتها بشكل جيد و لديها دوما نشاط ممتد في المناطق
اختصاص «أحزاب ومنظمات سياسية» 5 ،منها مارست نشاطها ذات األغلبية الكردية في كوباني –عين العرب و عفرين في
في محافظة الحسكة .و من الواضح تواجد هذه الجهات في محافظة حلب.
الشمال السوري ووجدنا منظمتين من المنظمات العاملة
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 .3.1.10البيئة
يتفرع عنه عدة اختصاصات ك «إزالة و السيطرة على التلوث» و «حماية الموارد الطبيعية» و «حماية البيئة الحيوانية» و «الحياة
البرية»  ...الخ .
بلغ عدد الجهات الفاعلة في مجال البيئة كاختصاص أساسي أو فرعي  8منظمات فقط  ,وذلك نظرا للصراع الدائر في أغلب
المحافظات والمناطق السورية ،ومن خالل المسح األولي واألرقام الصادرة عنه يتضح لنا أن االهتمام بالبيئة يعد المجال األقل اهتماما
بين مجاالت العمل المدني في سوريا ،فقد حقق هذا المجال نسبة  %0.75من إجمالي األعمال المدنية في سوريا بعمل 6
منظمات فقط في هذا المجال كاختصاص أساسي باإلضافة لمنظمتان عملتا بمجال البيئة كاختصاص فرعي .
وبحسب التوزيع الجغرافي عملت في الحسكة منظمتان في مجال البيئة وثالث منظمات في كل من دمشق وطرطوس وحماة
في السلمية تحديدا  ،باإلضافة إلى منظمتين عملتا باختصاص البيئة كمجال عمل فرعي في طرطوس وحماة.
عملت كل المنظمات البيئية باختصاص فرعي واحد «حماية الموارد الطبيعية» ،كما عملت منظمتان باختصاص التنمية
كاختصاص فرعي باإلضافة لعملها بمجال البيئة ،كما سجل المسح األولي اهتمام جمعية بيئية واحدة بالتراث السوري كاختصاص
فرعي «حفظ التراث».

 .3.1.11ثقافة و فن
يتفرع عن مجال الثقافة و الفن مجاالت اإلعالم واالتصاالت  ,فنون بصرية  ,تاريخ  ,تمثيل  ..الخ ,لكننا ركزنا في هذا القسم على
المنظمات العاملة مباشرة في المجاالت الثقافية و الفنية بينما تم االستفاضة في االعالم في قسم اخر.
عملت  28منظمة سورية من أصل  802منظمة شملها المسح األولي بمجال «ثقافة وفن» أي بنسبة  %5.7من إجمالي عدد
المنظمات.
 19منظمة من المنظمات العاملة في مجال الثقافة و الفن موجودة في الحسكة أي ما نسبته  %68من إجمالي المنظمات
العاملة بمجال الثقافة و الفن و تأتي حلب في المرتبة الثانية بنسبة تصل إلى  %10.7من إجمالي الجهات العاملة بمجال الثقافة
و الفن و وجدت هذه الجهات المدنية في مناطقة كعامودا و تل تمر و عفرين و المالكية  .لوحظ من المسح األولي أن ما يقارب
 %61من إجمالي هذه المنظمات ذات هيكيلة واضحة ومحددة .
اهتمت بمجال «اللغة» منظمة وحيدة كاختصاص أساسي بينما تتواجد العديد من المنظمات التي تعنى بهذا الشأن كأحد
أنشطتها في المناطق ذات األغلبية الكردية كمحافظة الحسكة وكوباني وعفرين.
تم رصد منظمتين تعمل في مجال الحقوق المدنية كنشاط إضافي لها في عملها في مجال الثقافة و الفن و منظمتين في
مجال اإلعالم و االتصاالت .
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 .3.1.12منظمات مانحة و تشجيع التطوع
بحسب التصنيف الدولي الذي يجمع المنظمات المانحة مع المنظمات التي تشجع العمل التطوعي ،شمل المسح  19منظمة
عملت في هذا المجال كاختصاص فرعي أو أساسي.
كما تبين األرقام توزع عمل هذه المنظمات على ثالثة اختصاصات رئيسية هي التشبيك والتعاون ،و المؤسسات الداعمة و تشجيع
العمل التطوعي بينما لم تختص اي من المنظمات السورية العمل اختصاص جمع التبرعات على األقل مما توصل اليه البحث
عن
كان توزع االختصاصات األولى على الشكل التالي:
معظم الجهات العاملة كمنظمات مانحة و تشجيع التطوع كان اختصاصها األول «تشبيك وتعاون» حيث عملت فيها اربعة
منظمات من اصل خمسة و صنفت منظمة مواطنون ألجل سوريا ضمن هذا المجال أيضا
رغم وجود  11منظمة قائمة على أساس العمل التطوعي اال انها تعمل في مجاالت أخرى و خاصة االغاثة و المنظمات المدنية
و المناصرة و لم يتم ادراجها ضمن مجال تشجيع العمل التطوعي
بينما توزعت االختصاصات الفرعية كما يلي:
عملت اغلب هذه المنظمات ضمن مجاالت تنموية و خاصة المتعلقة بالتدريب و التاهيل كاختصاص ثانوي ,و كانت مؤسستان
منهما مؤسسات مانحة أو داعمة ,بينما عملت منظمة واحدة في مجال الحقوق المدنية ,كما دعمت المنظمات المانحة ايضا
العمل التطوعي كاختصاص ثاني لها.

 .3.1.13أخرى
مجالي عمل كانا األقل حظا ً بالنسبة لعدد المنظمات التي عملت بها:
المجال األول هو «الرياضة» ،عملت منظمة واحدة في هذا المجال واستمر نشاطها في تركيا بينما تقوم بتنظيم بعض النشاطات
في حلب
و أيضا مجال «دين» لتسجل منظمة وحيدة ضمن المسح الذي أجراه فريق المنظمة وشمل  802منظمة ،حيث عملت المنظمة
على تحفيظ القرآن الكريم والتعليم الديني ومارست نشاطاتها في تركيا.
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 .3.2توصيف توزع العمل المدني حسب النطاق الجغرافي
حرصا على عدم تكرار المعلومات و اختصارا لحجم التقرير قمنا باختصار التوصيف التفصيلي للتوزع الجغرافي للمنظمات على
المحافظات األربعة عشر الى ثالثة مناطق اساسية و المنظمات العاملة في الخارج و هي
الشمال :ويضم محافظات ،الحسكة – دير الزور – الرقة – حلب – إدلب
الوسط :ويضم محافظات ،حمص – حماة – الالذقية – طرطوس
الجنوب :ويضم محافظات ،درعا – دمشق – ريف دمشق – القنيطرة – السويداء
دول الجوار :ويضم دولة ،تركيا – لبنان – األردن  -العراق
يبين المسح الذي أجراه فريق المنظمة على ( 802منظمة) سورية عملت  643منظمة منها في الداخل السوري من بينها (80
منظمة) عملت على المستوى السوري ككل أو شمل عملها أكثر من  5محافظات سورية باإلضافة إلى ( 148منظمة) عملت
خارج سوريا ،كما بين المسح أن ( 12منظمة) مارست نشاطها على شبكة اإلنترنت ولم يكن لها مقر جغرافي معين.
توزع المنظمات جغرافيا نسبة الى مركز عملها

الحسكة

158

حلب

109

دمشق

68

ريف دمشق

57

ادلب

39

حماة

25
1

21

حمص

20

طرطوس

17

الالذقية

15
14

180

160

140

120

100

80

60

40

درعا

20

دير الزور
10

السويداء

10

القنيطرة

0

شكل  :10توزع المنظمات جغرافيا ،بما فيها في الخارج وكامل البالد أو على اإلنترنت
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خريطة توضح كثافة المنظمات في المحافظات (األغمق في
الحسكة  161منظمة ،واالفتح في الرقة منظمة واحدة).

نتج عن خروج اغلب مناطق الشمال عن سيطرة الحكومة
السورية مبكراً ,إمكانية العمل المدني بشكل اكبر باإلضافة إلى
الحاجة إلى هذا الشكل من النشاطات بكافة مجاالت عملها
نظرا لغياب مؤسسات الدولة و الحاجة إلى سد الثغرات من قبل
مؤسسات بديلة و لهذا نجد خصوصية للشمال السوري من
حيث عدد المنظمات مقارنة بالمناطق السورية األخرى .

 .3.2.1توزع العمل المدني
في المنطقة الشمالية

مالحظات الفريق :
شهدت عدة مناطق في الشمال السوري نشاطا كبيرا
كمحافظتي الرقة و دير الزور إال انه توقف تقريبا ً نتيجة سيطرة
تنظيم الدولة اإلسالمية على المحافظتين .
يعد الشمال السوري أكثر المناطق الجغرافية غزار ًة باألعمال و
النشاطات المدنية في سوريا.
فبحسب األرقام عملت في الشمال ( 320منظمة) توزعت
على محافظات  :الحسكة ( 158منظمة)  ,دير الزور (14
منظمة )  ,حلب ( 109منظمات)  ,ادلب ( 39منظمة)  ,الرقة
(لم يغطي المسح األولي أي نشاط مدني مركزه محافظة
الرقة ضمن الشهور الستة األخيرة )

محافظة الحسكة:
محافظة الحسكة تضم العدد االكبر من المنظمات العاملة في
الشمال السوري ( 158منظمة) حيث حققت نسبة  %49.4من
إجمالي عمل المنظمات السورية في الشمال ،توزع العمل في
محافظة الحسكة على ( 10نواحي) كانت لمدينة القامشلي
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الحصة األكبر ( 73منظمة) يليها مدينة عامودا ( 22منظمة)
م المالكية <ديريك> ( 11منظمة) ،تو9فروع المنظمات العاملة
ث ّ
في الحسكة على ( 3دول) هي تركيا – المانيا – السويد.

امتلك عدد من المنظمات العاملة في مدينة حلب فروعا في
محافظات أخرى حيث توزعت فروعها في كل من إدلب (5
منظمات) ،حماة ( 4منظمات) ،ريف دمشق (بمنظمتين)،
محافظة حمص (منظمة واحدة).
توزعت فروع المنظمات العاملة في مدينة حلب على (6
دول) ،كانت لتركيا الحصة األكبر من هذه الفروع ،حيث امتلكت
( 21منظمة) سورية عاملة في مدينة حلب فروعا في تركيا،
بينما بين المسح ان منظمتان كان لهما فروع في بريطانيا
باإلضافة لعدد من المنظمات لدى كل منها فرع واحد موزعة
على الدول التالية األردن – اإلمارات – المانيا – بريطانيا – دنمارك.
عملت ( 29منظمة) من المنظمات العاملة في مدينة حلب
باختصاص «إغاثة وطوارئ» ،علما انها النسبة األعلى للمنظمات
العاملة بهذا االختصاص على مستوى المحافظات السورية.

مالحظات الفريق:
يعتذر فريق العمل عن عدم نشر تفاصيل بيانات المسح الخاصة
بمدينتي الرقة ودير الزور نظرا للظروف األمنية التي تخضع
لهما المحافظتين وحفاظا على سالمة الكوادر العاملة بكال
المحافظتين.

محافظة إدلب:

محافظة دير الزور:
سجل المسح األولي عمل ( 14منظمة) في محافظة دير الزور،
بنسبة  %4.4من إجمالي عمل المنظمات في الشمال السوري
و الغلبها فروع في مدينة أورفا في تركيا او انتقلت اليها حديثا،
توزعت اختصاصات العمل في المحافظة كما يلي:
 «إغاثة والطوارئ» ( 8منظمات) »-خدمات اجتماعية»( 3منظمات)  -بينما عملت بمعدل منظمة واحدة في
اختصاصات «تعليم»« ،تنمية»« ،إعالم واتصاالت».

محافظة حلب:
تأتي حلب في المرتبة الثانية بعد محافظة الحسكة من حيث
عدد المنظمات المدنية العاملة بها ،حيث سجل المسح األولي
( 109منظمات) بنسبة  %34.1من إجمالي المنظمات العاملة
في الشمال السوري.
توزع العمل في محافظة حلب على ( 17ناحية) كانت لمدينة
كوباني-عين العرب الحصة األكبر من المنظمات العاملة بها
( 24منظمة) تلتها المنظمات العاملة في حلب المدينة (14
م عفرين ( 12منظمة) ،وحازت مدينة االتارب وريف
منظمة) ث ّ
مركز مدينة حلب على ( 5منظمات) لكل منهم ،وأتت أخيرا
مدينة إعزاز ( 4منظمات).

شكل :12التقسيم اإلداري لمناطق الشمال السوري.

سجل المسح األولي عمل  39منظمة في محافظة إدلب،
بنسبة  %12.2من إجمالي عمل المنظمات في الشمال
السوري ،توزع العمل في محافظة ادلب على ( 14ناحية)
كانت لمدينة كفرنبل الحصة األكبر من المنظمات العاملة بها
( 4منظمة) تلتها المنظمات العاملة في مدن وبلدات أطمة،
كنصفرة وجوزف ،معرة النعمان (منظمتان بكل مدينة) يليها
مدن احسم ،تفتناز ،جرجناز ،حيش ،خان شيخون ،سراقب،
كفرزيتا ،معرزاف ،معرشمارين بمنظمة واحدة لكل منهم.
توزعت اختصاصات العمل في المحافظة بين ( 9اختصاصات)
مختلفة ،كان أبرزها اختصاص «اإلعالم واالتصاالت» حيث
عمل بهذا االختصاص ( 14منظمة) ،ويأتي اختصاص «إغاثة
وطوارئ» كثاني اختصاص في المحافظة ( 9منظمات) ويليه
اختصاص «منظمات مدنية ومناصرة» ( 5منظمات) وأخيرا
يأتي عدد من االختصاصات كالخدمات والتعليم والنوادي
االجتماعية«.منظمات مدنية ومناصرة» ( 5منظمات) وأخيرا
يأتي عدد من االختصاصات كالخدمات والتعليم والنوادي
االجتماعية.
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 .3.2.2توزع العمل المدني في المنطقة الجنوبية
محافظة القنيطرة:
سجل المسح األولي عمل ( 10منظمات) في محافظة القنيطرة حيث توزع العمل في المحافظة على ( 3نواحي) ،كانت األولى
مدينة القنيطرة وعملت بها منظمتان ومن ثم مدينة الناصرية وريف القنيطرة الجنوبي (منظمة واحدة لكل منهم)
امتلكت المنظمات العاملة في القنيطرة فروعا في كل من درعا ودمشق ،كما امتلكت منظمة واحدة فرعا ً خارج سورية كان
مركزه المملكة األردنية.
عملت منظمات المحافظة ضمن  6مجاالت عمل مختلفة ،كان مجال «اإلغاثة والطوارئ» األكبر من حيث عدد المنظمات (3
منظمات) تاله مجال العمل الصحي ومجال «منظمات مانحة وتشجيع التطوع» (منظمتان لكل منهم).
جدير بالذكر أن محافظة القنيطرة تعد األقل عددا بالمحافظات نسبة الى حجمها و عدد سكانها ان استثنينا المحافظات و المناطق
التي تعيش وضعا أمنيا ال يسمح بظهور المنظمات فيها.

محافظة دمشق:
سجل المسح األولي ( 63منظمة) تعمل في دمشق أي ما يعادل  %41من المنظمات العاملة في الجنوب السوري تمارس
نشاطها في محافظة دمشق ،حيث توزع هذا النشاط على ( 14اختصاص) مختلف ،كان أبرزها اختصاص «إغاثة وطوارئ» بنسبة
 29( %29.4منظمة) من إجمالي المنظمات العاملة في دمشق ،تاله «المنظمات المدنية والمناصرة» بنسبة  %19.1ومن ثم أتى
اختصاص «تنمية وإسكان» بنسبة  %14.7بـ 10منظمات عملت في دمشق.
توزع العمل في مدينة دمشق على عدة أحياءكان النسبة الكبيرة من المنظمات تعمل في مخيم اليرموك ( 7منظمات) ،تلتها
جرمانا .

محافظة درعا:
سجل المسح األولي ( 21منظمة) عاملة في درعا ،توزعت أعمال المنظمات في درعا على ( 6نواحي) ،توزعت على الشكل
التالي:
اليادودة (منظمة واحدة) ،بصرى الشام (منظمة واحدة) ،تسيل (منظمة واحدة) ،درعا البلد ( 3منظمات) يليها طفس ونصيب،
و البقية لم يتم تحديد مركزها .العديد من المنظمات العاملة في درعا لها فروعفي دول الجوار ،توزعت هذه الفروع على األردن
ولبنان وتركيا ،باإلضافة إلى منظمة واحدة تملك فرعا في دولة اإلمارات.
حاز المجال «إغاثة وطوارئ» على النسبة األكبر من عمل المنظمات في درعا ،حيث عمل بهذا المجال  %33.3من إجمالي عدد
المنظمات العاملة في المدينة.

محافظة ريف دمشق:
عملت في محافظة ريف دمشق ( 63منظمة) ،أي ما يقارب نسبة  %34.3من إجمالي عمل المنظمات في الجنوب السوري،
توزعت االعمال المدنية على ( 13ناحية) ،عملت  %43.9من منظمات ريف دمشق في الغوطة الغربية ،بينما عملت ( 4منظمات)
في دوما.
 %5.3من المنظمات في ريف دمشق بدأت نشاطها قبل سنة  ،2011اهتمت المنظمات في ريف دمشق بالعمل الصحي،
فحاز هذا النشاط على اهتمام ( )16منظمة ،تاله اختصاص «التنمية واسكان» ( 11منظمة) وأخيرا اختصاص «منظمات مدنية و
مناصرة».
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محافظة السويداء:
سجل المسح األولي عمل ( 10منظمات) في محافظة السويداء حيث توزع العمل في المحافظة على (ناحيتان) ،كانت األولى
مدينة السويداء حيث شملت أغلب نشاط المنظمات في المحافظة ( 8منظمات) ،والناحية الثانية (ريف المركز) وعملت في
ريف مركز المدينة منظمتان فقط .
عملت منظمات المحافظة ضمن  4مجاالت عمل منفصلة ،كان المجال األول «منظمات مدنية ومناصرة» حيث عمل ضمن
هذا المجال ( 4منظمات) ،يأتي المجال الثاني «تنمية وإسكان» ( 3منظمات) ،يليه مجال العمل «خدمات اجتماعية» بمنظمتين
وأخيرا سجلت منظمة واحدة عملت في مجال «الصحة».

شكل :13التقسيم اإلداري لمناطق الجنوب السوري.
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 .3.2.3توزع العمل المدني في المنطقة الوسطى
محافظة حمص:
سجل المسح األولي عمل ( 20منظمات) في محافظة
حمص حيث توزع العمل في المحافظة على ( 5نواحي)،
كانت األولى من حيث عدد المنظمات العاملة بها هي ناحية
الوعر ( 5منظمات) ،تلتها ناحية تلبيسة ( 3نواحي) ومن ثم
ناحية الجندلي وحي اإلنشاءات (منظمة واحدة لكل منهم).

محافظة الالذقية:
سجل المسح األولي عمل ( 15منظمة) في محافظة الالذقية،
توزع عملها ضمن ( 6نواحي) ،توزعت منظمتان على كل
ناحية فكانت على الشكل التالي اليمضية ،أوبين ،بداما ،بلدة
سلمى ،ريف الالذقية الشرقي ،بينما عملت في ناحية بكسريا
منظمة واحدة.

توزع عمل المنظمات في محافظة حمص ضمن  5مجاالت
مختلفة ،كان المجال األول «إغاثة وطوارئ» حيث عمل
ضمن هذا المجال ( 11منظمات) ،يأتي المجال الثاني «إعالم
واتصاالت» ( 4منظمات) ،يليه مجال «تنمية وإسكان» ومجال
«الصحة» (منظمتان لكل منهم) ،ويأتي أخيرا مجال العمل
«خدمات اجتماعية» بمنظمة واحدة.
امتلكت عدد من المنظمات العاملة في محافظة حمص
فروعا في الخارج حيث كانت ( 3منظمات) لها فروع في تركيا
بينما سجل لمنظمة واحدة فرع في األردن.

امتلك عدد من منظمات المحافظة فروعا في محافظات
أخرى ودول الجوار ،فكان توزعها على الشكل التالي:
حيث امتلكت ( 4منظمات) فروعا في إدلب( ،منظمتان) كان
لها فروع في حمص ،بينما توزع (منظمة واحدة) في كل من
دمشق ،حلب ،ريف دمشق.
عملت المنظمات في محافظة الالذقية ضمن  3مجاالت
عمل مختلفة ،كان لمجال عمل «إغاثة وطوارئ» الحصة األكبر
( 9منظمات) ،تاله مجال عمل «صحة» ( 3منظمات) وأخيرا
(منظمة واحدة) لمجال عمل «تنمية وإسكان».

محافظة حماة:
تعد حماة من أكثر المحافظات السورية التي يتوزع عمل
المنظمات العاملة بها ضمن فروع ونواحي في ريف وبلدات
المدينة ،حيث سجل المسح األولي عمل ( 25منظمة) توزعت
ضمن ( 18ناحية).

محافظة طرطوس:
سجل المسح األولي عمل ( 17منظمة في محافظة طرطوس
حيث توزع العمل في المحافظة على (ناحيتان) باإلضافة إلى
مدينة طرطوس ،حيث كان العمل داخل المدينة األكبر من حيث
عدد المنظمات العاملة ،فقد شمل المسح ( 15منظمة) عاملة
داخل محافظة طرطوس ،وتوزعت أعمال باقي المنظمات
على نواحي :بانياس (منظمة واحدة) ،إقليم المينا (منظمة
واحدة).
عملت المنظمات المدنية في محافظة طرطوس ضمن
 7مجاالت عمل مختلفة ،كان أهمها «منظمات مدنية
ومناصرة» حيث عمل ضمن هذا المجال ( 5منظمات) ،تاله
مجال عمل»تنمية وإسكان» وعمل في هذا المجال أيضا (5
منظمات) ،بينما عمل بمجال «منظمات مانحين وتشجيع
التطوع» (منظمتان)  ،ليأتي أخيرا مجال «إغاثة وطوارئ» ومجال
«بيئة» باإلضافة إلى مجال «نوادي اجتماعية وإبداع» ليحققوا
(منظمة واحدة لكل منهم).

كان مجال العمل األول في محافظة حماة هو «اإلغاثة
والطوارئ» حيث تم تسجيل ( 16منظمة) في هذا المجال
من أصل ( 25منظمة) عاملة في المحافظة أي بنسبة تصل
إلى  ،%64تالها منظمتان لكل من المجاالت« :منظمات مدنية
ومناصرة»« ،تنمية وإسكان»« ،إعالم واتصاالت».
بينما سجل عمل منظمة واحدة لكل من المجاالت« :البيئة»،
«منظمات مانحة وتشجيع التطوع»« ،خدمات اجتماعية».
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 .3.2.4توزع العمل المدني في دول الجوار
اتخذت العديد من المنظمات السورية دول الجوار أو بعض دول اللجوء كمراكز لعملها ,سواء بسبب األوضاع األمنية الصعبة و عدم
توفر البيئة المناسبة للعمل االداري و المدني أو لتواجد أعضاء ادارتها في الخارج.
 109منظمات تدير عملياتها من الخارج %61 ,منها في تركيا ،و  %17في لبنان بينما تعمل البقية من فرنسا و الواليات المتحدة
االمريكية ( 5منظمات ) يليها األردن والتي تعمل فيها  4منظمات فقط و ثالث من المانيا.
كانت ربع المنظمات العاملة في تركيا في مجال «التعليم و األبحاث» و تليها منظمات اإلغاثة بـ  %18من المنظمات و المنظمات
المدنية و المناصرة  %16,3بينما كانت النوادي االجتماعية أقلها في الخارج
 175منظمة كانت لديها أفرع في الخارج 110 ،في تركيا و  33في لبنان 21 ،في األردن و  4في أقليم كردستان العراق و أما في
خارج المنطقة فقد سجل منها  %18منها في أوروبا و  %3في الواليات المتحدة االمريكية.
مالحظات الفريق:
لسهولة اجراء الترخيص و التعامل مع المانحين ,و لسوء األوضاع األمنية في الداخل تفضل العديد من المنظمات العمل في الخارج
او على األقل وجود فرع لها في أحدى دول الجوار ,كما إن موجات النزوح مؤخرا دفعت بالعديد من المنظمات لتقديم خدماتها
لالجئين السوريين..
جدير بالذكر أن المسح شمل المنظمات التي تعمل مباشرة في الداخل أو دول الجوار لذا تم استثناء المنظمات العاملة في أوروبا
و الواليات المتحدة األمريكية و غيرها و التي ال صلة مباشرة لها مع الحراك المدني السوري
أغلب المنظمات االعالمية تعمل في الخارج او لها أفرع في الخارج او تعمل في كامل المحافظات السورية و هذا ما صعب امكانية
تحديد ارقام نهائية لها و لم يتم ادراجها في التوزيع الجغرافي اال بشكل هامشي
الخليج
%3

االردن
%4
الواليات المتحدة االمريكية
%5

اوروبا
%8

لبنان
%17
تركيا
%63

شكل  :14توزيع مراكز المنظمات في الخارج
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 .3.3التحالفات والشبكات السورية

كونت الشبكات والتحالفات مرحلة متقدمة من التنسيق • اتحاد منظمات اإلغاثة الطبية:
بين المنظمات العاملة في االختصاص ذاته أو في المجال UOSSOM

الجغرافي والتي يتطلب عملها نوعا من التنسيق وخاصة هو اتحاد لمجموعة من المنظمات الطبية السورية ،ينشط
في مجالي اإلغاثة واإلعالم وحمالت المناصرة ومجال العمل في معظم سوريا يسعى من خالل عمله لتخفيف معاناة
الصحي ،يختلف نطاق وتنظيم كل منها عن آلخر ،لكنها الشعب السورية والسعي لتحسين الوضع الطبي في سوريا ،تم
بالمجمل تقدم خدمة كبيرة للمجتمع المدني السوري.
تأسيسه بمساهمة واضحة من مجموعة من األطباء السوريين
في العالم .يعتبر أحد أكبر الجهات العاملة في المجال الطبي
• التحالف المدني السوري (تماس):
في سوريا.

The Syrian Civil Coalition
• اختصاصاتها :صحة ،بناء قدرات
تجمع غير مغلق لمنظمات ونُشطاء المجتمع المدني • تأسست في 2013/1/29
السوري داخل وخارج سوريا ،تسعى لبناء ثقافة المواطنة • عدد المنظمات 15
وتكريس مفهوم حقوق اإلنسان ورؤية فاعلة وجامعة ،تحقق • معظم سوريا وعدد من دول اللجوء ودول العالم
مصالح الشعب السوري في الحق والحرية والعدالة االجتماعية
عبر إشراك المجتمع المدني في صناعة القرارات والرأي العام • اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري ()USCSO
التشاركي وإبداع المبادرات الخالقة.
Union of Syrian civil society organizations
• االختصاصات :حوكمة ،بناء سالم ،تنمية ،إعالم
• تأسست في شباط عام 2014
• عدد المنظمات64 :
• متواجدة في معظم سوريا ودول الجوار وبعض دول اللجوء

• تحالف شمل(:)SHAML
Syria Hope Alliance for Modernity and Liberty

و أول تجمع لمنظمات المجتمع المدني السوري في تاريخ
سوريا الحديث ،وهو منظمة مجتمع مدني تعنى بشؤون
الوطن والمواطن السوري ،ويقبل في عضويته مختلف
منظمات المجتمع المدني السورية ،داخل الوطن وخارجه،
وهو اتحاد غير حكومي ،مستقل ،وغير مرتبط بأي حزب
سياسي ،وال يفرق بين أعضائه على أساس االنتماء الديني أو
الطائفي أو القومي أو العرقي.
• اختصاصاتها :إغاثة ،صحة ،دراسات
• تأسست في 2012/1/12
• عدد المنظمات 79
• معظم سوريا وعدد من دول اللجوء ودول العالم

السوري تعرف الشبكة نفسها
المدني
مع تنامي دور المجتمع
ّ
ّ
كجهة فاعلة ورائدة في محاولة لتالفي آثار األزمة على
المجتمع واألفراد ودعم عملية بناء نظام حديث ديمقراطي
ّ
منظمات
مدني تعددي ،لذلك قامت مجموعة من
السوري المؤمنة بالمواطنة الفاعلة والعدالة
المدني
المجتمع
ّ
ّ
ّ
حلف
بتأسيس
ية
اط
ر
والديمق
ّة
ي
الحر
ومبادئ
ّة
ي
االجتماع
• المنتدي السوري(:)SF
يجمعها للعمل على المشتركات والقيم الجامعة.
The Syrian Forum

• اختصاصاتها :تنمية ،تعليم ،توعية ،حريات
منظمة غير ربحية مسجلة رسميا في كل من تركيا والنمسا
• تأسست في أوائل عام 2015
وأمريكا.
• عدد المنظمات 7
تتبنى المؤسسة مبادئ العمل المهني وتعمل على دعم
• متواجد في حمص ودرعا وحلب وريف دمشق وحلب وتركيا وبناء المؤسسات المدنية المكرسة لخدمة السوريين داخل
ولبنان.
وخارج سوريا ،مؤمنة أن دعم مشروع اإلدارة المحلية المدنية
في سوريا ضرورة أساسية لخدمة سوريا.
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• اختصاصاتها :إغاثة ،أبحاث ،صحة
• تأسست في 2011
• عدد المنظمات 6
• معظم سوريا وعدد من دول اللجوء ودول العالم

إلحداث نهضة شاملة في المجتمع السوري.
تعمل على بناء ونهضة اإلنسان والمجتمع من خالل منظومة
من مؤسسات المجتمع المدني وبكوادر متخصصة ،ونحرص
على أن تكون في جميع المحافظات السورية ،وتقيم مجموعة
من المشاريع التنموية والتطويرية.

• اختصاصاتها :إغاثة ،صحة ،تعليم ،بناء قدرات
• شبكة إغاثة سوريا (:)SRA
• تأسست في 2012
Syria Relief Network
• عدد المنظمات 7
شبكة إغاثة سورية هي مجموعة من الجمعيات األهلية • معظم سوريا وعدد من دول اللجوء والعالم
والمدنية غير الحكومية العاملة في المجال اإلغاثي في
سورية ودول الجوار والمرخصة أصوالً وفقا ً لقوانين بلد التأسيس • شبكة ناي :
أو قيد التأسيس ،وقد اتخذت اسما ً لها هو شبكة إغاثة سورية أو
شبكة المنظمات غير الحكومية لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية تمثل الشبكة في المرحلة الحالية مكانا افتراضيا جامعا
للمنتجات اإلعالمية الخاصة باألطفال واليافعين السوريين.
في سورية.
إن مؤسّ سي ومنتسبي هذه الشبكة هم جمعيّات غير حكومية وتركز على مجالت األطفال واليافعين
وغير حزبية وغير ربحية من مختلف أنحاء العالم ويمتد نشاط
هذه الشبكة ليشمل معظم أراضي سوريا وأماكن تواجد الالجئين • اختصاصاتها :حماية أطفال ،حماية يافعين ،مجالت
• تأسست في نهايات 2014
السوريين.
• عدد المجالت 6
• درعا ،حلب ،إدلب ،ريف دمشق
• اختصاصاتها :إغاثة ،صحة ،تعليم
• تأسست في 2013/4/15
• عدد المنظمات 42
• شبكة اإلذاعات السورية:
• معظم سوريا وعدد من دول اللجوء ودول العالم.
SyrNet
تحالف لعدة إذاعات سورية لمشاركة التقارير ،والقصص
• شبكة مبادرون:
الصحفية باإلضافة إلى المقابالت والتعليقات .يستطيع شركاؤنا
Network Monardo
رفع تقاريرهم اإلذاعية كما يستطيعون تحميل وبث تقارير أي من
مبادرون تطور برامج تخصصية متكاملة لتمكين األفراد اإلذاعات األخرى مجانا.
والمجموعات من خبرات توائم احتياجاتهم المحلية وتمكنهم
من تفعيل أدوارهم في مجتمعاتهم من خالل االعتماد على • اختصاصاتها :إعالم ،توثيق
مواردهم المحلية وبناء الشراكات التي تساعدهم في إطالق • تأسست في 2013
• عدد الراديوهات 7
مبادرات ومشاريع مجتمعية ناجحة.
• معظم المناطق السورية وعدد من دول الجوار
• اختصاصاتها :تعليم ،بناء قدرات ،مواطنة
• االتحاد العام للجمعيات الخيرية والهيئات اإلغاثية:
• تأسست في 2010
• عدد المتطوعين ٥,٠٠٠
• معظم سوريا وعدد من دول اللجوء والجوار
االتحاد السوري العام للجمعيات الخيرية والهيئات اإلغاثية،
هوكيان جامع لجمعيات وهيئات وفعاليات إغاثية وخيرية ،تعمل
على التراب السوري أوفي الخارج ،لصالح الشعب السوري ،ليس
• منظومة وطن:
له أي توجه أو ارتباط سياسي ،ويعتمد المساواة والمواطنة مبدأ
Syria Watan
له.
منظومة مؤسسات مجتمع مدني متعددة المسارات ،تعمل
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 . 4نتائج عامة واستنتاجات
خرج المسح األولي بمجموعة من النتائج األولية التي تعطينا
فكرة مقبولة عن واقع المجتمع المدني السوري وكيفية توزعه
ومناطق عمل،
شمل المسح األولي ما يقارب  802جهة مدنية على الرغم من
وجود بيانات ألكثر من  900منظمة ،من المالحظ أن المنظمات
السورية تعمل في العديد من اختصاصات العمل المدني
باإلضافة لوجود نسب عالية من المنظمات التي تنشط في
مجالين أو أكثر.
لوحظ من المسح األولي تركز عمل منظمات المجتمع المدني
على ثالثة مجاالت رئيسية وهي اإلغاثة واإلعالم والمجموعات
المدنية باختصاصاتها المختلفة.
_ تعد محافظة الحسكة األكثر عددا بمنظمات المجتمع
المدني حيث بلغ العدد ما يزيد عن  158منظمة تعتبر الحسكة
مركز عمله الرئيسي.
وكان من المالحظ أن االختصاص األساسي لغالبية المنظمات
العاملة في الحسكة هو منظمات مدنية ومناصرة ما يزيد عن
 %44من إجمالي الجهات الفاعلة في الحسكة.
بلغت نسبة المنظمات العاملة في الحسكة في قطاع
المنظمات المدنية والمناصرة ما يقارب  %46من إجمالي
المنظمات السورية العاملة في قطاع المجموعات المدنية.
وتعد محافظتي الرقة ودير الزور مغيبتين بشكل شبه كلي عن
العمل المدني بسبب الوضع األمني إال فيما ندر
_ بينما تعد القنيطرة المحافظة األقل عددا بمنظمات المجتمع
المدني في سوريا حيث بلغ عدد الجهات المدنية التي شملها
المسح في القنيطرة  10جهات فقط التي تعتبر محافظة
القنيطرة مركزها الرئيسي تقارب نسبتها  %1من إجمالي الجهات
الفاعلة في سوريا.
_وتعتبر دول الجوار وهي لبنان واألردن والعراق وتركيا من
المناطق الغنية بجهات العمل المدني السوري حيث بلغ عدد
الجهات المدنية التي شملها المسح ما يقارب  147توزعت
اختصاصاتهم في شتى القطاعات وبالذات في قطاعي
منظمات مدنية ومناصرة وقطاع اإلغاثة والطوارئ.
وتعتبر الجهات المدنية في الخارج األكثر عددا في مجال
األبحاث حيث بلغت نسبتها ما يزيد عن  %80من إجمالي
المنظمات السورية العاملة في مجال البحث.
ولوحظ اهتمام المنظمات المدنية الناشطة في دول الجوار
في مجال التعليم وبلغت نسبتها ما يزيد عن  %45من إجمالي
الجهات التعليمية التي شملها المسح األولي وهي النسبة
األعلى.
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_ تعتبر محافظة حلب المحافظة الثانية من حيث عدد
المنظمات المدنية السورية حيث بلغ عددها ما يقارب  109اي
ما نسبته تصل إلى  %14من عدد الجهات المدنية السورية.
يبلغ عدد المنظمات العاملة في محافظة حلب في مجال
اإلغاثة والطوارئ ما يقارب  29منظمة اي ما نسبته تقارب %17
من المنظمات المدنية السورية العاملة في مجال اإلغاثة
والطوارئ في سوريا وهي النسبة األعلى.
وتعتبر محافظة حلب من المحافظات الرائدة في مجال اإلعالم
حيث بلغ عدد الجهات المدنية العاملة في مجال اإلعالم ما
يقارب  28أي ما نسبته تقارب  %18من إجمالي المنظمات
السورية العاملة في مجال اإلعالم وهي النسبة األعلى في
سوريا.
_بالنسبة لمحافظة درعا فقد بلغ عدد المنظمات المدنية
التي شملها البحث ما يقارب  21منظمة ،أي ما نسبته %3
من إجمالي المنظمات السورية وبالرغم من النسبة القليلة
لكن تعتبر المنظمات العاملة في درعا متخصصة إلى حد ما
ولوحظ اهتمام كبير في مجال حماية األطفال.
وكذلك في مجالي اإلغاثة والطوارئ والمجموعات المدنية
والمناصرة.
_ بالنسبة لمحافظة طرطوس بلغ عدد المنظمات المدنية
السورية التي شملها البحث ما يقارب  17منظمة أي ما يقارب
 %2من إجمالي المنظمات السورية التي شملها البحث.
بلغ عدد المنظمات العاملة في مجال التنمية في طرطوس ما
يقارب  5أي ما نسبته تقارب  %8من إجمالي المنظمات السورية
العاملة في مجال التنمية ،كما لوحظ وجود اختصاصات في
محافظة طرطوس غير منتشرة في بقية المحافظات وخاصة
في مجالي السينما والبيئة.
_دمشق عاصمة سوريا من المحافظات الغنية بمنظمات
المجتمع المدني السورية حيث بلغ عدد الجهات التي شملها
البحث ما يقارب  68منظمة أي ما تصل نسبته إلى  %8من
إجمالي العينة المشمولة لجهات العمل المدني في سوريا.
_كذلك ريف دمشق من المحافظات التي شهدت نشاطا مدنيا
عاليا حيث بلغ عدد الجهات المدنية العاملة فيها ما يقارب 57
منظمة اي ما نسبته  % 7من إجمالي المنظمات المدنية
السورية.
تبلغ عدد المنظمات العاملة في مجال اإلغاثة في ريف دمشق
ما يقارب  12أي ما تعادل نسبته  %18من إجمالي الجهات
المدنية العاملة في مجال اإلغاثة والطوارئ.

_كذلك الالذقية من المحافظات التي شهدت نشاطا مدنيا عاليا مقارنة بالمتوقع حيث بلغ عدد الجهات المدنية العاملة فيها ما
يقارب 15منظمة اي ما نسبته  % 2من إجمالي المنظمات المدنية السورية.
تبلغ عدد المنظمات العاملة في مجال اإلغاثة في الالذقية ما يقارب  9أي ما تعادل نسبته  %5من إجمالي الجهات المدنية العاملة
في مجال اإلغاثة.
_ السويداء يبلغ عدد المنظمات الفاعلة فيها ما يقارب  10اي ما يقارب  %1من إجمالي المنظمات السورية
معظمها من المجموعات المدنية.
_يبلغ عدد الجهات المدنية الفاعلة في حماة والتي شملها البحث ما يقارب  25جهة أي ما نسبته تقارب  %3من إجمالي الجهات
الفاعلة السورية.
_حمص بلغ عدد المنظمات الفاعلة فيها ما يقارب  20منظمة أي ما تقارب نسبته  %2من إجمالي الجهات الفاعلة التي شملها
البحث .ومعظمها جهات إغاثية تبلغ نسبتها ما يقارب  %55من إجمالي الجهات الفاعلة في حمص.
_إدلب من المحافظات الغنية بالمنظمات المدنية حيث بلغ عدد الجهات الفاعلة التي شملها البحث وتعتبر إدلب مركز عملها
الرئيسي  39و 22منظمة تنشط من خالل فروعها في المحافظة وخاصة في مجالي اإلعالم واإلغاثة.
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 .5مالحق
 .3قوائم
International Classification of Non-Profit Organizations

 5.1التصنيف الدولي للمنظمات الغير ربحية

pdf.http://adm-cf.com/jhu/pdfs/CNP_Working_Papers/CNP_WP19
قمنا بتوسعته ليصبح بالشكل التالي
اضافات من فريق البحث code

اضافي

code

إعالم و اتصاالت

1110

التصيف الفرعي

code

التصنيف
األساسي

ثقافة و فن

1100

ثقافة و ابداع

code
1000

فيلم و فيديو
تلفزيون
طباعة و نشر
راديو

1111
1112
1113
1114

وسائل التواصل
االجتماعي

1115

وكالة انباء
مركز اخباري
مدونة

1116
1117
1118

لغة
حفظ تراث

1141
1142

نادي ثقافي  -مركز
أنشطة ثقافية

1311

استشارات

1321

حضانة

2111

محو امية

2321

فنون بصرية  ,عمارة
تمثيل
ادب و تاريخ

1120
1130
1140

متاحف
حدائق حيوان

1150
1160

نادي اجتماعي

1310

رياضة
نوادي اجتماعية و ابداعية

نادي خدمي

1200
1300

1320
تعليم و ابحاث 2000

تعليم ابتدائي و ثانوي
2100
مدارس

2110
تعليم عالي -مستوى جامعي
أنواع تعليم اخرى

معاهد مهنية
تدريب مستمر ,تعليم بالغين

2310
2320
أبحاث
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2200
2300

2400

ابحاث طبية
ابحاث علمية
ابحاث اجتماعية و سياسية
ابحاث اقتصادية و مالية
احصاء و مسح

2431
2432

مشافي ميدانية
دار استشفاء

3111
3112

نقطة طبية

3201

لقاحات
صحة مرأة و اسرة

3411
3442

اسعاف

3441

رعاية األيتام

4111

توعية المرأة
حماية المرأة

4141
4142

طعام و مواد معيشية
اتصاالت عاجلة
تغذية
اعادة تاهيل سريعة

4211
4212
4213
4214

2410
2420
2430

صحة
مشافي و تأهيل
مشافي

اعادة تأهيل

3100

3110

3120

مراكز نفسية
مراكز صحة نفسية
تدخل بالطوارئ النفسية

3310
3320
3330

صحة عامة و توعية صحية

3410

مراكز تمريض

3200

مراكز صحة نفسية و ازمات

3300

خدمات صحية اخرى

معالجة صحية و عيادات خارجية
اعادة تأهيل صحية
خدمات صحية عاجلة

3400

3420
3430
3440
خدمات
اجتماعية
خدمات اجتماعية

عناية باالطفال
شؤون و خدمات اليافعين
رعاية أسرة
شؤون و خدمات المرأة

رعاية ذوي احتياجات خاصة
رعاية مسنين
دعم ذاتي و خدمات شخصية
اجتماعية

4100

4110
4120
4130
4140

4150
4160
4170
إغاثة و طوارئ

طوارئ و تدخل سريع و السيطرة
على الكوارث

3000

4210

4200

4000

نظافة و تعقيم
إمداد و تخزين
دفاع مدني

4215
4216
4217

ادارة مخيمات

4231

فرق محلية
مبادرات محلية

6111
6112

إعادة اعمار
تدريب كوادر
بنية تحتية
اعادة تفعيل خدمات
مشاريع صغيرة

6121
6122
6123
6124
6125

تمكين النساء

6130

تدريب اداري

6311

قضايا المرأة و المساواة

7111

مالجئ
مساعدة الجئين

4220
4230
مدخول و صيانة

دعم مدخول و صيانة
دعم زواج

4310
4320

ازالة و السيطرة على التلوث
حماية الموارد الطبيعية
تجميل بيئة و مساحات مفتوحة

5110
5120
5130

حماية البيئة الحيوانية
حفظ الحياة البرية
خدمات بيطرية

5210
5220
5230

منظمات أهلية

6110

4300

بيئة
بيئة

حماية حيوان

5100

5200

تنمية و اسكان
تنمية اقتصادية و اجتماعية

تنمية اقتصادية

تنمية اجتماعية

6100

6130

جمعيات اسكان
مساعدة في السكن

6210
6220

برامج تدريب على العمل (مهنية)

6310

تدريب و توظيف

ارشاد و توجيه مهني
تأهيل مهني و ورشات العمل

6320
6330

مناصرة

7110

6200

6300

قانون و مناصرة
و سياسة
منظمات مدنية و مناصرة
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6000

6120

إسكان

حقوق مدنية

5000

7120

7100

7000

حقوق االنسان
توثيق االنتهاكات
دفاع عن المعتقلين
حريات عامة

7121
7122
7123
7124

عدالة انتقالية
بناء سالم

7141
7142

حكم القانون

7221

تحالف /كتلة سياسية
منظمة شبابية لحزب
سياسي

7311

مجموعات قومية
مجموعات مدنية

7130
7140

خدمات قانونية
خدمات قانونية
السالمة العامة و منع الجريمة

7200

7210
7220

اعادة تأهيل المعتدين
دعم ضحايا
حماية المستهلك

7230
7240
7250

احزاب و منظمات سياسية

7310

منظمات سياسية

7300

7312
مانحين و
وسطاء و
دعم العمل
التطوعي
منظمات مانحة و تشجيع التطوع
مؤسسات داعمة
تشجيع و دعم العمل التطوعي
جمع تبرعات
تشبيك و تعاون

8110
8120
8130
8140

برامج تبادل ثقافية و صداقة
منظمات دعم التطوير
منظمات إغاثة و كوارث دولية
منظمات حقوق انسان و سالم
دولية

9110
9120
9130

8100

عالمية
أنشطة دولية

9000

9100

9140
دين
تجمعات دينية

تجمعات
اتحاد تجمعات

8000

####

#####

10110
10120
جمعيات
مهنية و
اتحادات
جمعيات اعمال
جمعيات مهنية
اتحاد عمال

####

11100
11200
11300
أخرى ( غير
مصنفة)

####

يشكر فريق مواطنون ألجل سوريا جميع المنظمات
الشريكة التي ساهمت بدعمها وتواصلها الدائم
وتوفيرها للمعلومات والمشورة بإطالق المشروع،
وهي:
IWPR
بيتنا سوريا
دولتي
كش ملك
غصن زيتون
بدائل
اتحاد المنظمات اإلغاثية الطبية السورية USSOM

كما نشكر المساهمين والمتطوعين الذين شاركوا
في إخراج وترجمة التقرير وإظهار البيانات وهم
اتحاد المترجمين األحرار
تمام العمر
ديانا عبدالكريم
ريما القاق
سالم الحاج علي
أشرف غالية

كما نتوجه بالشكر لكل من
د.زيدون الزعبي
د .ماريه العبدة

الشرافهما على تدقيق المحتوى و مرافقة البحث
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