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تعريف عن مواطنون ألجل سوريا
مواطنون الجل سوريا  , .Citizens for Syria e.Vهي منظمة غير ربحية
تأسست في ألمانيا عام  2013و تعمل في كل من سوريا و دول الجوار
و أوروبا .تؤمن بان المجتمع المدني هو الحامل الحقيقي للديمقراطية
و االستقرار والتنمية المستدامة
تهدف مواطنون ألجل سوريا النشاء شبكة من النشطاء والمنظمات
السورية و العاملة في المجال السوري ,لتقوم بدعم المبادرات
الناشئة و المنظمات المدنية عن طريق دعم و تطوير مشاريعها و
ربطها بشركاء عالميين ,و تبادل الخبرات بين النشطاء من الطرفين كما
ستقوم المنظمة بتقديم الدعم و المشورة للمنظمات التي تريد
العمل في سوريا عن طريق ربطها بشركاء محليين موثوقين و متابعة
عمل المشاريع عند الحاجة .كما ان المساعدة في بناء شبكات محلية
و التواصل بين المنظمات العالمة في االختصاص ذاته هو احد اهداف
المنظمة
تعمل مواطنون الجل سوريا على انشاء خريطة للحراك المدني
السوري من منظمات و مبادرات في سوريا و دول الجوار و اوروبا,
لمعرفة مجاالت عمل كل منها و نجاحهم في ادارة المشاريع التي
قاموا بها ,ال يركز المسح فقط على الوضع الحالي للمنظمات انما هو
محاولة الستكشاف تطور عمل هذه المنظمات و النشطاء مما يتيح
امكانية القاء نظرة اوسع عن وضعها و مكامن الحاجة للمساعدة او
الدعم .تعمل مواطنون الجل سوريا على انشاء صلة وصل مباشرة
بين الداعمين و المهتمين بالمجتمع المدني السوري و المنظمات
السورية عن طريق توفير هذه البيانات بشكل امن على منصة تم
تطويرها لهذا الغرض ،باالضافة الى اللقاءات التي تقوم بتنظيمها و
التقارير التي تقوم بنشرها بناء على البيانات هذه
تؤمن المنظمة بتشاركية المعرفة و الدعم المتبادل وتتابع مشاريعها
في تقييم االحتياجات و الدعم المستمر بالتدريب واالرشاد و المساعدة
التقنية للمنظمات السورية مستفيدة من شبكتها من الباحثين
والمدربين والمتطوعين الموزعين في جميع المناطق السورية و دول
الجوار و بعض الدول االوروبية

 .1ملخص تنفيذي
بعد عقود من غياب لدور منظمات المجتمع المدني واقتصارها على الشكل الجمعياتي ،عاد المجتمع المدني
للظهور مرة أخرى بفعل انتفاضة آذار  .2011في سياق هذه الحراك بدأت منظمات المجتمع المدني بالظهور
والتنامي بشكل مكثف ليتجاوز عددها خالل ست سنوات عددها خالل نصف قرن من  1959وحتى .2010
تعددت أسباب ظهور هذه المنظمات ،فمنها ما ظهر لغايات مرتبطة بالعنف الناشئ مثل توثيق االنتهاكات
واإلغاثة بجميع أشكالها ومنها ما ظهر لغايات مرتبطة بتأمين فرص عمل للشباب الهارب وخصوصا ً في دول
الجوار .كما انكسر احتكار المحافظتين الكبريتين دمشق وحلب لهذه المنظمات لتنتشر في دول الجوار وفي
أغلب محافظات سوريا (باستثناء الرقة ودير الزور الخاضعتان لسيطرة تنظيم داعش ،حيث كان عدد المنظمات
فيها قليل جدا ً بفعل االضطهاد التي تتعرض له هذه المنظمات فيها).
كما بدأت هذه المنظمات بتشكيل شبكات وتحالفات تساعدها في عمليات المناصرة وتنسيق االستجابات ،ال بل
تجاوزتها إلى حد تشكيل رابطة لهذه الشبكات مجتمعة.
في ظل هذا التنامي قررت مؤسسة مواطنون ألجل سوريا إجراء مسوحات دورية بغرض توثيق حالة المجتمع
المدني السوري بشكل مستمر لرصد الميول والنزعات وعوامل النمو فيها مما يساعد مختلف الفرقاء المعنيين
بالمجتمع المدني السوري على فهم خصائصه وبالتالي التعامل معها.
يوضح هذه التقرير شكل المجتمع المدني السوري بتقسيماته الثالثة :المنظمات العاملة في أراضي الحكومة
السورية والمنظمات العاملة في األراضي التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة و في مناطق االدارة الذاتية
(شمال شرق سوريا )
اعتمدت مواطنون ألجل سوريا على فريق كبير توزع في جميع هذه المناطق والذي قام بمقابالت شخصية مع
العاملين في المنظمات .يجدر بالذكر أن حالة الحرب السائدة والتضييق األمني في جميع المناطق ،وبخاصة
مناطق الحكومة ،منع الفريق من توثيق جميع المنظمات من ناحية وتوثيقها بشكل معمق من ناحية اخرى.
يبقى أن هذا المسح هو األول من نوعه وسيكون هناك مسوحات متتابعة تسمح بتوثيق أشمل وأعمل لهذا القطاع
المهم.

 .2التوصيات
للمنظمات السورية
• رفع مستوى الحوكمة :يتعين على منظمات المجتمع المدني السورية رفع مستوى الشفافية والمساءلة
والتمثيلية في كياناتها .وبالتالي تتطلب منظمات المجتمع المدني السورية تلقي تدريبات أساسية في كتابة
األنظمة والسياسات واإلجراءات وآليات تطبيقها .األمر األكثر أهمية هنا هو ضرورة فصل السلطات في هذه المنظمات
عبر فصل مجالس اإلدارة و/أو مجالس األمناء عن الكادر التنفيذي لضمان رفع مستوى المساءلة والشفافية
• رفع مستوى الشفافية عبر تطوير أقسام الرقابة والتقييم والمساءلة والتعلم  MEALوالتي اتضح عدم احتاللها
األهمية المطلوبة في المؤسسات .يتطلب هذا برامج توعية بأهمية هذه األقسام ورفع مستوى التدريب في
مجاالتها .باالضافة الى تعزيز متطلبات الشفافية سواء لناحية نشر تقاريرها المالية أو توضيح سياسات تدخلها إلخ
• رفع تمثيل المرأة وعكس التنوع السوري في كياناتها اإلدارية وعلى كافة المستويات و ايضا البحث بشكل اعمق
في أسباب انخفاض مشاركة المرأة في المستويات االدارية في المنظمات السورية.
• رفع مستوى استقالل منظمات المجتمع المدني والتي تعتمد بشكل كبير على المنح الحكومية والدولية .يجب
هنا أن تطلق هذه المؤسسات برامج ربحية ترفع من استقالليتها المالية من جهة والدخول في العمل الخيري بدل
المجاني من جهة أخرى .إضافة إلى ذلك تكاد وظيفة مسؤول التمويل  Fundraising Officerغير موجودة على
اإلطالق في هذه المؤسسات مما يعكس ذهنية االعتماد الكامل على المانح في تحديد مصادر التمويل.
• الى المنظمات التي تعمل في المجاالت التنموية و االغاثية :رفع الوعي بثقافة العمل المدني و اساسيات
التدخل االنساني و المقاربة المبنية على حقوق االنسان عند تصميم و تنفيذ المشاريع
• رفع مستوى التنسيق مع االدارات المحلية و خاصة المجالس المحلية
للجهات الدولية الداعمة
• زيادة الدعم المقدم لبناء المؤسسات سواء بالتمويل الثابت والموجه لدعم بنية المنظمة  Core fundأو بالتدريب
الفعال و النصح المستمر خاصة للمنظمات المحلية في الداخل السوري
• التوزيع العادل للدعم على المناطق المختلفة على أساس الحاجة
• التعامل على اساس الشراكة مع المنظمات السورية و اشراكهم في عملية صياغة التوجهات العامة وليس
كمنفذين للمشاريع فحسب
• دعم التواصل و التشبيك بين منظمات المجتمع المدني في مختلف مناطق السيطرة
• فتح باب التقدم للمنح باللغة العربية و توظيف ناطقين بالعربية
• زيادة التواصل مع المنظمات و المبادرات الناشئة خاصة في داخل سوريا
• دعم الشبكات و الجهات التنسيقية التي تضم عددا من المنظمات واعطائها االهتمام الكافي
لإلدارات المحلية و حكومات دول الجوار
• انشاء اليات موحدة لتسجيل المنظمات و التصريح بانشطتها بدون ان تؤدي هذه االليات الى التضييق على عمل
المنظمات أو وضع اعضائها او مستفيديها في خطر
• دول الجوار :تطوير قوانين لتسجيل المنظمات السورية و تسجيل العاملين فيها
للمجتمع الدولي
رفع التضييق و المراقبة الشديدة على التحويالت البنكية للمؤسسات السورية المدنية و خاصة تلك المرخصة
رسميا في دول الجوار و أوروبا ٬و قوننة عمليات التحويل المالية من و الى هذه المنظمات و الى الداخل السوري.
دعم تواجد و مكانة المجتمع المدني السوري الحديث النشأة و اشراك ممثلين عنه في اللقاءات التي تمس
مستقبل سوريا و االنتقال السياسي و مواضيع التنمية و اعادة االعمار

 .3المصطلحات والتعاريف:
المجتمع المدني:
يشير مصطلح المجتمع المدني وفقا ً لتعريف البنك الدولي ،إلى المجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير
الحكومية والمنظمات غير الربحية التي لها وجود 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.
غير أن باحثين آخرين كالدكتور عزمي بشارة يرى أن مصطلح المجتمع المدني يتجاوز المنظمات غير الحكومية
وبخاصة في ظل الوعي السياسي الجديد المتشكل جراء الربيع العربي .غير أننا ولغايات التحديد والتأطير سنلتزم
التعريف المعتمد في البنك الدولي.

منظمات المجتمع المدني:
هي منظمات غير ربحية وغير حكومية وغير حزبية وتعمل في الشأن العام ٬والتي تعبر عن قيم أعضائها على
اعتبارات ثقافية أو علمية أو دينية أو سياسية أو خيرية.
وضعنا تعريف اجرائي لغرض هذا البحث لمنظمة المجتمع المدني السوري بأنها ،كل مؤسسة غير ربحية
وغير حزبية وغير حكومية وغير عنيفة لها طابع سوري واضح حيث يكون معظم أعضاء إدارتها سواء في مجالس
إدارتها أو في إدارتها التنفيذية 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 أو منظماتهم
غير الحكومية واالهلية وال يؤثر الوضع القانوني للمؤسسة على اعتبارها منظمة مجتمع مدني سورية.
في السياق السوري يبدو تعريف منظمات المجتمع المدني و الفاعلين المدنيين بشكل عام في غاية األهمية
لحداثة تكون هذا المجتمع المدني من ناحية ولالختالط المفهوماتي حوله من ناحية أخرى ,إذ أنه وفي غياب
سلطة الحكومة المركزية فإن غالبية المؤسسات العاملة في المناطق الخارجة عن سلطة الحكومة تعمل
وفق آليات متشابهة للغاية .ذلك أن العديد من المجالس والهيئات تتخذ بنى تشابه في تكوينها بنى منظمات
المجتمع المدني .على سبيل المثال ال الحصر ،فإن مديرية صحة إدلب (ذات المهام الحكومية) تنتخب مجلس
أمناء من قبل أطباء محافظة إدلب ليقوم هذا المجلس بتعيين مدير للصحة ،ال ترتبط هذه المديرية بأي جهة
حكومية أخرى وتقوم بتحصيل تمويالتها عن طريق مانحين وال ترتبط بأي جهة سياسية أو ربحية وبالتالي تبدو
هذه المؤسسة غير ربحية وغير حكومية وغير حزبية وغير عنفية مما يجعلها منظمة مجتمع مدني بحسب
تعريف االتحاد األوروبي والبنك الدولي.
إال أننا في هذا البحث سنعتمد على تعريف االتحاد األوروبي الذي أضافة إلى معيار أساسي ان ال تقوم هذه
المؤسسات بأدوار حكومية .عليه فإن المنظمات المشمولة بهذا المسح ال تضم مؤسسات مثل المجالس
المحلية ومجالس المحافظات والمدن ومديريات الخدمات العامة كالصحة والزراعة والتربية إلخ.

المبادرة 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 بالضرورة ان يكون لها هيكلية وعنوان
واضحين وتأخذ قراراتها بشكل جماعي.
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المنظمات الدولية:
المنظمات ذات الصبغة الدولية أو التابعة لألمم المتحدة.

المنظمات الحكومية:
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 أوجبهة النصرة.

المنظمات شبه الحكومية:
يقصد بها «المجالس المحلية ومديريات الصحة» وهي شكل بيني وغير واضح كونها تملك هيكلية مستقلة
ومجلس إدارة أو إشراف وتمويل مستقلين بها لكنها تعرف نفسها تابعة للحكومة السورية الموقتة وهيئاتها أو التي
تتولى أعماالً هي من شان المؤسسات الحكومية كمديريات الصحة والتربية.

المشاريع المتواجدة فقط في مواقع التواصل االجتماعي:
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.

المنظمات غير الفاعلة
المنظمات ووسائل اإلعالم التي لم تقم بنشاط يحمل اسمها منذ أكثر من ستة أشهر من تاريخ بدء البحث
( )2015\6\1أو تنشط فقط لمدة محدودة.
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 .4مقدمة
شهد المجتمع المدني السوري والدة جديدة بعد العام  2011إثر االنتفاضة الشعبية السورية التي انطلقت في آذار 2011
لتتحول بعد أقل من عام إلى نزاع مسلح دام الى تاريخ اليوم ما يقارب الست سنوات .فبعد عقود انحصر فيها المجتمع
المدني بفعل السلطات القمعية إلى شكلين أساسيين .تمثل الشكل األول بعمل المؤسسات الخيرية األهلية محدودة
النشاط وتحت رقابة مباشرة من أجهزة الحكومة (وزارة الشؤون االجتماعية والعمل) ورقابة كبيرة من قبل السلطات األمنية
ليتمحور عملها في قضايا ترتبط بمساعدة األيتام والفقراء .أما الشكل الثاني فتمثل بمجتمع «مدني» أكثر تطورا بالمقارنة
مع أقرانه من الجمعيات المذكورة ولكنه يدار من دوائر السلطة غير الرسمية وبإشراف مباشر من زوجة رئيس الجمهورية
مثل األمانة السورية للتنمية والغرفة الفتية الدولية ( )JCIومركز األعمال والمؤسسات السوري ( .)SEBCوهو ما يعرف
بالمنظمات الحكومية غير الحكومية .))GONGO’S
خالل العام  ،2012انحسر دور النشطاء السلميين ،مما دفعهم إلى تأسيس أجسام عمل مدني تعني بشتى مجاالت
العمل المدني ،فقد بدأت منظمات المجتمع المدني في الصعود وبنشاط ملحوظ وتنام متسارع .تزامنا مع عسكرة
االنتفاضة وتحولها إلى نزاع مسلّح ،وانحسار دور الدولة في تقديم الخدمات في العديد من مناطق البالد; أدى هذا األمر
إلى خلق فراغ كبير في الخدمات التي يحتاجها المواطنون مع تزايد كبير في حجم االحتياجات األساسية كالطعام
واللباس والتعليم والصحة والنظافة مما تطلب تدخالً من السوريين الفاعلين لملء الفراغ وبالتالي أدى ذلك إلى نشوء
منظمات إغاثية وتنموية ،إضافة إلى ارتفاع معدالت البطالة بين الشباب الذي ساهم في دفعهم إلى تأسيس منظمات
تحت ضغط الحاجة إلى خلق فرص عمل ذاتية.
برز عمل المنظمات السورية بشكل أساسي في مناطق سيطرة المعارضة في الشمال (ريف حلب و ادلب) و ريف
دمشق و درعا و القنيطرة في الجنوب حيث شهدت انحسارا ً أكبر في الخدمات لكنها تعاني ايضا من استمرار العمليات
العسكرية و القصف على المناطق المدنية و الحصار ٬و تشهد ايضا وجود العديد من الجهات العسكرية والمجالس
المحلية التي ال تنسق بالضرورة فيما بينها ومعظم المنظمات العاملة في هذه المناطق لديها فريق عمل أو تسجيل
رسمي في احدى دول الجوار و خاصة تركيا .ال يقتصر التوسع الكبير في عدد منظمات المجتمع المدني على مناطق
المعارضة بل شمل األمر أيضا ً مناطق االدارة الذاتية الديمقراطية في شمال شرق البالد و التي تسمح للمنظمات بالتسجيل
لديها مع مراقبة دائمة.
في مناطق سيطرة الحكومة  ،وجد العديد من النشطاء أنفسهم مضطرين إلى تأسيس منظمات مجتمع مدني
لالستجابة للتحديات العديدة التي يواجهها المجتمع مع انحسار قدرة الحكومة على تقديم الخدمات وتدفق مئات
االف السوريين المهجرين .لم يقتصر دور هذه المنظمات على العمل اإلغاثي بل تعداه إلى العمل في قضايا المناصرة
وحقوق اإلنسان رغم مساحة الحرية الضيقة المتاحة لها في هذه المناطق ٬و برغم التضييق االمني ظهرت العديد من
المبادرات التي تتحول الى منظمات مسجلة.
سيستعرض هذا التقرير وضع منظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرة المعارضة و الحكومة و االدارة الذاتية محاولين
عبر تحليلها الستكشاف جانب حيوي في بنية المجتمع المدني السوري برمته سواء لجهة التخصصات أو التحديات التي
تواجهه.
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 .5أهداف البحث
نرمي في هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية:
• تحديد النزعات العامة في منظمات المجتمع المدني السورية بغض النظر عن مناطق العمل
• تحديد التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني على اختالف تخصصاتها ومناطق عملها
• معرفة التباينات التي تواجه منظمات المجتمع المدني السورية بحسب مناطق عملها
• توفير قاعدة بيانات تساعد المانحين ووكاالت األمم المتحدة على وضع برامج بناء قدرات مبنية على أساس بيانات حقيقية
• توفير قاعدة بيانات تساعد منظمات المجتمع المدني على تحديد أولوياتها من جهة وعلى تحديد شركاء محتملين
لها في مختلف القطاعات ومناطق العمل
• توفير قاعدة بيانات تساعد المنظمات على تحديد موقعها المهني ضمن خارطة منظمات المجتمع المدني السورية

 .6أهمية البحث
تنبع أهمية هذا البحث من كونه البحث األول الذي يسعى إلى توثيق العمل المدني في جميع المناطق السورية و دول
الجوار بعد بدء النزاع .يضاف إلى ذلك مسألة حداثة عهد المجتمع المدني السوري وضعف الخبرات المتوفرة له مما
يجعل قضية معرفة مكامن القوة والضعف أساسية للعاملين في المجتمع المدني السوري أو العاملين عليه .وكذلك
عملية تعقبه مسألة أساسية آخذين بعين االعتبار الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني السوري خالل الصراع والدور
المتوقع له بعد نجاح عملية السالم المنشود.
و بسبب انحسار دور الحكومة و القطاع الخاص فإن المجتمع المدني يلعب دورا ً كبيرا ً في تقديم اإلغاثة والتعليم ومشاريع
التنمية والشأن الحقوقي بشكل عام ،مما يجعل مسألة تصنيفه وتحليله قضية مؤثرة في عملية بناء السالم واستدامته
فيما بعد.

 Citizens for Syria www.citizensforsyria.orgمواطنون ألجل سوريا

| 11

 .7العينة والمنهج
 .7.1مصادر البيانات:
هدف البحث إلى شمل جميع منظمات المجتمع المدني
في سوريا ما أمكن ،وبالتالي لم يكن الغرض أخذ عينة
محددة صغيرة انما الحصول على أكبر قدر من الجمعيات
لتكون ممثلة للمنظمات المجتمع المدني السورية  .غير
أن هذا األمر بدا صعبا ً للغاية لعدة أسباب أولها وأهمها
قضية الوصول واألمان .فعملية جمع بيانات المنظمات
في األراضي التي تسيطر عليها الحكومة المركزية مسألة
في غاية التعقيد قد تتسبب بمخاطر أمنية على جامعي
البيانات .كذلك األمر في المناطق التي تسيطر عليها الدولة
اإلسالمية أو ما يسمى ب «داعش» .بالتالي فقد اعتمد
الفريق على الوصول إلى أكبر قاعدة بيانات في جميع
المناطق ما أمكن .كل األسباب سابقة الذكر دفعت الباحثين

الى جمع البيانات المطلوبة بطرق مختلفة ومتنوعة تتناسب
مع الواقع الفعلي القائم في المنطقة التي يتم مسحها.
وعليه ،لم يقتصر جمع البينات على مصد ٍر وحيد وهو
الراصد (جامع البيانات) إنما تم االستعانة أيضا ً بالمعلومات
المتوفرة من خالل المسح السابق الذي تم من قبل منظمة
مواطنون ألجل سوريا باإلضافة الى المعلومات التي توفرها
بعض المنظمات الشريكة الموثوقة.
أما فيما يخص المصدر األساسي في جمع البيانات
المطلوبة فقد تم من قبل افراد المؤسسة المدربين على
جمع المعلومات المطلوبة بالشكل الصحيح والمناسب بعد
التأكد منها وتصحيحها وتنقيحها ،ونورد فيما يلي المصادر
األولية والثانوية لعملية جمع البيانات:

قد عمل على انهاء عملية المسح و التدقيق ما يقارب الثمانين شخصا منهم  48راصدا و مشرفا من اعضاء المنظمة
و تم االستعانة براصدين مؤقتين في بعض االماكن خضعوا كلهم لتدريب مبدئي حول جمع البيانات و اسئلة و هدف
االستمارة .تم اختيار فريق البحث بناء على نشاطهم السابق و تقبلهم في المجتمع المحلي و بين المنظمات
تم جمع البيانات بشكل اساسي في الفترة ما بين  2015\10\1و  2016\3\21و تم تمديد الفترة الحقا الى 2016\9\15
الستكمال و تحديث البيانات خاصة في المناطق ذات الوصول الصعب ،كما عمل الفريق على تنظيف البيانات و تصحيح
االخطاء الحاصلة و اثناء جمع البيانات و تحديث بعض البيانات العامة الى بداية  2017قبل انهاء التقرير.

المصادر األولية للبيانات:
عن طريق إجراء مقابالت مع مصادر البيانات الرئيسية من منظمات ومؤسسات وفرق عمل سورية:
• مقابالت مباشرة مع المنظمات :قام بها الراصدون أو مدراء المناطق في أماكن عمل المنظمات و في بعض الحاالت
الخاصة عبر االنترنيت.
• المالحظات المباشرة للراصدين :حيث يتوزعون على المحافظات السورية ويدير كل فريق محلي ومسؤول منطقة
باإلضافة لفريق تركيا ومكتب المنظمة ،حيث تجمع معلوماتهم ضمن منصة إلكترونية تمت برمجتها خصيصا لهذا
المسح ليتم تدقيقها ومقاطعتها مع باقي المصادر من قبل مكتب تدقيق البيانات ليشرف على معالجتها وإظهارها مركز
المنظمة األساسي في برلين.
• المعلومات المنشورة عن المنظمة عبر وسائل اتصالها الرسمية

المصادر الثانوية للبيانات:
• 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.
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 .7.2عينة البحث:
شمل هذا البحث المؤسسات المعرفة مسبقا والمبادرات األهلية أو مبادرات النشطاء والتي لها اسم محدد وطريقة رسمية
لالتصال معها ،وتم استبعاد كل مما يلي (راجع فقرة المصطلحات والتعاريف):
 المنظمات الدولية وأفرعها في سوريا. المنظمات الحكومية. المنظمات شبه الحكومية. المجالس المحلية والمديريات الخدمية . المشاريع المتواجدة فقط في مواقع التواصل االجتماعي «الفيس بوك وتويتر». المنظمات غير الفاعلة.و يدرس البحث نتائج استبيان تحديد كفاءة المنظمات ل 748منظمة سورية تحقق معايير البحث و ملئ اغلب اسئلة
استبيان تحديد كفاءة المؤسسة (حوالي المئة سؤال) و رفضت حوالي المئتي منظمة المشاركة ألسباب متعددة و
نعتقد بوجود حوالي  75منظمة لم نستطع الوصول اليها.

 .7.3آلية جمع وتدقيق البيانات:
قسمت سوريا إلى ثالثة قطاعات جغرافية:
 القطاع الشمالي :محافظات الحسكة ودير الزور والرقة وحلب وإدلب وريف الالذقية الشرقي وريف حماة الشمالي القطاع االوسط :دمشق وريفها وحمص وحماة القطاع الجنوبي :درعا القنيطرة والسويداءأشرف 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.
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 لمسؤول 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.
تم االعتماد أيضا على قوائم مقدمة من الشركاء ونتائج بحث عمومي على شبكات التواصل االجتماعية التي قام بها
القسم التقني باستخدام تقنيات بحث عامة في االنترنيت و وسائل التواصل االجتماعي والذي ساعدنا باكتشاف العديد من
المنظمات خاصة تلك التي تعمل في الخارج ومقارنة الموجودة لدينا من قبل الفريق او الشركاء.
وللتأكد من صحة المعلومات المطلوبة تم مقارنتها مع الملفات المقدمة من الشركاء والمعلومات المنشورة على
اإلنترنت بعد أن تم مراجعة البيانات وتدقيقها من قبل كل من:
 الراصد المحلي (مراجعة أولية أثناء جمع البيانات). مدراء المناطق (تدقيق بيانات الراصدين). وحدة التدقيق (تدقيق بيانات مدراء المناطق). -وحدة فهرسة البيانات (لتدقيق األخطاء في الفهرسة والتصنيف).
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 .8النتائج والتحليل
يتيح هذا التقرير تحليالً للبيانات وفق ثالث مستويات مختلفة ،وهي على الشكل التالي:

تحليل صفات مجتمع البحث:
يوفر التحليل الصورة العامة لطبيعة العينة

التحليل العام:
يشمل التحليل صورة موسعة للنتائج على مستوى كافة منظمات المجتمع المدني
السوري و بهدق توضيح االطار العام للمجتمع المدني بواقعه و تحدياته و معوقاته

التحليل الخاص:

يشمل التحليل بعض المقارنات بين صفات المنظمات تبعا ً ألماكن
تواجدها في سوريا
الشكل  :1مستويات تحليل البيانات.

 .8.1المستوى األول (صفات مجتمع البحث):
 .8.1.1نوع منظمات العمل المدني في سوريا:
تتوزع أشكال منظمات العمل المدني العاملة في
االزمة السورية وفقا ً للمستويات الموضحة بالشكل
ادناه ،حيث يتواجد أكثر من  %58من العينة تحت
مسمى «منظمة» ،بينما تعرف حوالي  %18منهم
تحت اسم «مبادرة» ،أما ما تبقى فاتخذت أسماء
مختلفة نذكر منها «اتحاد»« ،شبكة»« ،حركة»،
«مركز» ،و «مجلس».

 .8.1.2دوافع المنظمات:

 58.4منظمة
 17.8مبادرة
 16.2مجلس  /نقابة  /مشفى
 7.7شبكة  /إتحاد  /حركة
الشكل  :2أنواع المنظمات العاملة في سوريا

تختلف أسباب ودوافع العمل لدى منظمات العمل المدني في سوريا ،فمعظم المنظمات تعمل بدوافع ومحركات
إنسانية ومجتمعية وتنموية .بلغت نسبة المنظمات ذات الدوافع اإلنسانية ما يقارب  ،%40بينما تقاربت كل من الدوافع
التنموية والمجتمعية (التنموية بشكل أو آخر) من بعضهما البعض حيث كانت نسبة المنظمات العاملة بالدوافع سابقة
الذكر (حوالي  ،)%50تالها بعد ذلك الدوافع الوطنية بأقل من  %10وحصلت الدوافع الدينية على أقل نسبة حيث بلغت أقل
من  %2من مجمل دوافع المنظمات.
كان من أهم المالحظات هنا هو ارتفاع ملحوظ في نسبة المؤسسات التنموية مما يعكس انزياحا ً لدى مجتمع المانحين
والمنظمات وميال نحو التنمية ال اإلغاثة بعد استقرار شكل األزمة والحاجة المتنامية إلى تعظيم الموارد داخل البالد .يجدر
الذكر هنا أن الدوافع التنموية موجودة بكثرة في المناطق المحاصرة والتي يصعب عليها الوصول المباشر إلى اإلغاثة .في
كثير من الحاالت أبدى الفاعلين في منظمات المجتمع المدني تأففهم من التعامل مع اإلغاثة كونها خلقت مجتمعات
اتكالية وساهمت في رفع مستوى البطالة وخصوصا ً في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ،ناهيك عن صعوبة
الحصول الدائم على الموارد من قبل المانحين والمترافق مع التزايد اليومي للمساعدات المطلوبة.
أيضا ً كان من الواضح قلة نسبة المؤسسات التي تصرح بدافعها الديني (الدعوي بغالب األمر) دون أن يعني ذلك حقيقة
األمر .إذ تبين لدى العديد من باحثينا وجود مؤسسات قريبة من هيئات دينية وإن كانت تعمل في قضايا اإلغاثة أو التنمية.

الشكل  :3دوافع المنظمات السورية
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| 15

 .8.1.3توزيع المنظمات تبعا ً لمناطق السيطرة:
تقدر نسبة المنظمات العاملة في مناطق تقع تحت سيطرة المعارضة والتي تشكل النسبة األكبر بحوالي  ،%44تليها
نسبة المنظمات التي تعمل خارج حدود الدولة السورية ب (%23صعوبة الوصول في مناطق الحكومة تجعل هذا الرقم
غير دقيق) ،أما فيما يخص المنظمات العاملة في مناطق حكم الحكومة ب  %14والتي تعتبر النسبة األقل بين أقرانها،
أما باقي النسبة فهي تعمل في مناطق سيطرة االدارة الذاتية الديمقراطية في المناطق الكردية .يجدر الذكر هنا أن هذه
النسب تفتقد للدقة بسبب صعوبة الوصول من جهة وبسبب هشاشة وضع العديد من المنظمات من جهة أخرى (يكاد
يشهد كل يوم ظهور وأفول عدد من المنظمات) ،وعليه فإننا نعتمد هذه األرقام كمؤشرات ال كنسب دقيقة.
ال يمكن بحال من األحوال اعتبار هذه األرقام دقيقة وال
معبرة لألسباب آنفة الذكر إال انها مؤشر مهم للتعامل
مع منظمات المجتمع المدني .فعلى سبيل
المثال يعتبر المقدم األساسي للخدمات واإلغاثة
في مناطق المعارضة هو المجتمع المدني في
ظل غياب دور الدولة فيها .يمكن النظر إلى هذه
المسألة عبر زاويتين متباينتين ،فمن ناحية أولى أدى
هذا األمر إلى تنامي دور المجتمع المدني وارتفاع
مستوى االحترافية فيه لالستجابة لالحتياجات
المتعاظمة .من ناحية أخرى ،أدى هذا إلى ضياع
في مفهوم دور المجتمع المدني والذي يفترض
أن يكون مكمالً لدور المؤسسات الحكومية ال بديالً
 395تحت سيطرة المعارضة
عنها .من ناحية أخرى يظهر تنامي عدد منظمات
 206خارج سوريا
المجتمع المدني في مناطق سيطرة الحكومة
 170تحت سيطرة قوات الحماية الكردية
إلى تراجع في قدرة الحكومة المركزية على توفير
 126تحت سيطرة النظام
كامل الخدمات التي يحتاجها المجتمع.
 8أخرى
الشكل  :4توزع المنظمات تبعا لمناطق السيطرة.

 .8.1.4سنة التأسيس:
يبين الشكل التالي أن معظم المنظمات العاملة خالل
سنوات االزمة السورية (أكثر من  )%91قد تأسست بعد
عام  2011اي بعد بدية الصراع في سوريا ،األمر الذي
قد يشير الى أن معظم هذه المنظمات قد ُ
خلقت
للضرورات مجتمعية ونظرا ً للحاجة الملحة لها ولردم
الهوة الحاصلة نتيجة لغياب الدولة .علما ً أن عدد
المنظمات قبل بداية الحراك في سوريا سنة  2011بلغ
( )1074جمعية وفقا ً لتقارير وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل  ،اتخذ طابعها العام الشكل الجمعياتي
الخيري (دور األيتام ومساعدة الفقراء إلخ) .إن عدد
المنظمات المشمولة بالمسح والتي تم إنشاؤها قبل
العام  2011كان  59منظمة وهذا الرقم يدل على
أن العديد من المنظمات قد أغلق بعد بدايات األزمة
(زد على ذلك أن العديد من المنظمات موجود في
مناطق الحكومة مما يجعل الوصول إليها صعبا ً
وبالتالي فإن الرقم الحقيقي يبدو أكبر من ذلك)
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16

167

133

168

131

39

59

الشكل  :5تاريخ تأسيس منظمات المجتمع المدني السورية.

 .8.1.5توزع المنظمات على المناطق:
تبين من خالل تحليل البيانات أن معظم المنظمات تملك أكثر من فرع أو مكتب في الداخل السوري وبعضها يمتلك بعض
المراكز خارج سوريا كون المركز الرئيسي غالبا ً ما يكون المسؤول المباشر عن التعامل مع المانحين .إضافة إلى ذلك ،كانت
الكوادر المؤسسة ،والمؤهلة تأهيالً عاليا ً نسبياً ،هي تلك الموجودة خارج البالد وبالتالي هي من عمل على التأسيس
وافتتاح المكتب والسعي لتأمين االحتياجات المادية والتدريبية للمنظمة.
توضح الخريطة التالية أعداد وأماكن توزع منظمات العمل المدني داخل األراضي السورية وفي دول الجوار .وتشير
يقارب  %19من المنظمات أو أحد
سوريا،
يتواجداﻟﻣماﺧﺗﻠﻔﺔ
بينماﻧﺎطﻖ
ﻲ اﻟﻣ
فيﮭﺎ ﻓ
للعملوزﻋ
مكتبا ًت و ﺗ
تملكظﻣﺎ
منها اﻟﻣﻧ
%71ﻋداد
اإلحصائيات الى أن أكثر من أ
مكاتبها في تركيا %4 ،في كل من العراق ولبنان ،وعدد قليل قد سجل منظماتهم في بعض الدول األجنبية وباألخص
أوروبا.
يجدر الذكر هنا الغالبية العظمى من المؤسسات العاملة في أراضي المعارضة مسجلة في دول الجوار أو أوروبا والعالم،
أيطﻖ اﻟﻣﺧﺗ
الحكومةﻟﻣﻧﺎ
مناطقوزﻋﮭﺎ ﻓﻲ ا
فيﻣﺎت و ﺗ
العاملةاﻟﻣﻧظ
في حين تكاد ال تمتلك المؤسسات أﻋداد
تسجيلﻠﻔﺔخارج البالد بسبب التعقيدات األمنية من
جهة وبسبب تمكنها من التسجيل داخل البالد من جهة أخرى مما يجعلها غير مكترثة بالتسجيل خارج البالد.
الشكل  :6خريطة توزيع منظمات العمل المدني في سوريا ودول الجوار.

اﻟﻘﺎﻣﺸﻠﻲ رأس اﻟﻌﯿﻦ

اﻟﻘﺎﻣﺸﻠﻲ رأس اﻟﻌﯿﻦ

ﻣﺮﻛﺰ

ﺔﺤﺴﻜﺔ
ﺴﻛﻜﺰ اﻟ
اﻟﺤ ﻣﺮ

ﻋﯿﻦ اﻟﻌﺮب

ﺾ
ﺗﻞ أﺑﯿ
ﺗﻞ أﺑﯿﺾ

ﻋﯿﻦ اﻟﻌﺮب

اﻟﺒﺎب

ﻋﻔﺮﻳﻦ

ﻋﻔﺮﻳﻦ

اﻟﺒﺎب

ﺟﺒﻞ ﺳﻤﻌﺎن
ﻞﺤﺎﺳﻤﻌﺎن
ﺟﺒ
أرﻳ
ﺔ
ﯿ
ﻗ
ذ
ﻼ
ﻟ
ا
ﺰ
ﻛ
ﺮ
ﻣ
أرﻳﺤﺎ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻼذﻗﯿﺔ

ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻤﺎة
ﻣ
ﻣﺮﺮﻛﻛﺰﺰطﺮﺣطﻮﻤﺎسة

ﻣﺮﻛﺰ طﺮطﻮس

اﻟﻨﺒﻚ
اﻟﻘﻄﯿﻔﺔ
ﻣﺮﻛﺰ رﻳﻒ دﻣﺸﻖ

ﻚﻄﺮة
ﻣﺮﻛاﺰﻟ اﻨﻟﺒﻘﻨﯿ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﻮﻳﺪااءﻟﻘﻄﯿﻔﺔ
ﻣﺮﻛﺰ رﻳﻒ دﻣﺸﻖ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﻨﯿﻄﺮة
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﻮﻳﺪاء
اﺧﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﯿﻄﺮة

ﻄﺮة

All

ﺧﺎرج ﺳﻮرﻳﺎ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

اﺧﺮى

داﻋﺶ

اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ

اﻻدارة اﻟﺬاﺗﯿﺔ

بالعودة إلى بيانات وزارة الشؤون االجتماعية والعمل للعام  2010يتضح أن عدد الجمعيات المسجلة من العام 1959
وحتى العام  2010بلغ حوالي  1074منظمة يتركز حوالي  %85منها في دمشق وريفها وحلب وحماة وحمص
والالذقية وطرطوس .في حين ال يوجد في الرقة ودير الزور والحسكة ودرعا والسويداء والقنيطرة سوى  .%15من المالحظ
إلىﻣﺔ
اعﻟﺤﻜﻮ
أخرى أفضى النز ا
ناحيةﺳﻮرﻳﺎ
هنا أن آليات الصراع في سوريا أعادت توزع هذه المنظمات بشكل أكثر عدالة من ناحية ومن ﺧﺎرج
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
داﻋﺶ
Allفي عدد هذه المنظمات.
تنامي أسي
 Citizens for Syria www.citizensforsyria.orgمواطنون ألجل سوريا
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 .8.2المستوى الثاني (التحليل العام):
 .8.2.1الهيكلية التنظيمية:
على الرغم من أن منظمات المجتمع المدني تمتلك العديد من الكوادر وقسم كبير منها حصل على تدريب كبير من
خالل منظمات المجتمع الدولي ،إال أن العديد منها ال زال يعاني من مواطن ضعف إدارية يكمن بعضها في الهيكلية
اإلدارية التي تمتلكها.
أظهر تحليل البيانات أن أكثر من  %42من المنظمات العاملة حاليا ً غير مسجلة رسميا ً لدى الدول المتواجدة فيها ،وهذا قد
ينعكس سلبا ً في بعض النواحي اإلدارية والتنظيمية وباألخص عند التقدم بطلب للمنح من مؤسسات المجتمع الدولي
سواء أكانت مادية أو تدريبية أو خدمية .وأيضا ً فيما يخص مجلس اإلدارة فقد تبين أن فقط  %40من منظمات المجتمع
المدني قد قامت بانتخاب أعضاء مجلس إدارتها بطريقة تنافسية بينما انحصرت  %60المتبقية بين تعيين أو توافق .ومن
الجدير بالذكر أيضا ً أن  %25من المنظمات ال تمتلك في مجلس إدارتها أي تنوع من حيث الجنس حيث اقتصرت هذه
المسؤولية على الرجال فقط ويظهر العديد منها أن مشاركة النساء فيها شكلية أو انتقائية وبنسبة ضئيلة جداً .هنا تظهر
المؤسسات أمام تحد جدي يهدد استدامتها .فبسبب حداثة عهد منظمات المجتمع المدني وبسبب الدوافع المصلحية
في كثير من األحيان وراء تأسيسها وبسبب ظهورها إبان األزمة ،فإن هذه المنظمات لم تعمل على بناء أطر حوكمة
تضمن الشفافية والمساءلة .إن انخفاض عدد المنظمات التي لها مجالس إدارات تطوعية تراقب عمل الكوادر التنفيذية
وتضع رؤاها يجعل قضية الشفافية والمساءلة تحديا ً كبيرا ً يهدد هذه الكيانات.
ال تبدو بعض المنظمات العاملة في قطاع العمل المدني السوري راغبة أو قادرة على تحديد الفئة المستهدفة ،لتستهدف
غالبية المنظمات جميع فئات المجتمع ،وهذا ما يوضحه الشكل ( )7الذي يشير الى ما سبق .يظهر هذا األمر اعتباطية
العمل وغياب الرؤى الذي يظهر الحاجة إلى وجود مجالس أمناء و /أو مجالس إدارات تضع الرؤى وتحدد التوجهات
وتعزز التخصصية بالعمل.
من الالفت أيضا ً هنا ظهور
عدد كبير من المنظمات
التي تستهدف النساء كفئة
مستضعفة في المجتمع ،األمر
الذي يعتبر قضية هامة في ظل
االضطهاد الذي عانته المرأة.
غير أن هذا األمر يتناقض مع
االنخفاض الحاد في تمثيل المرأة
وبشكل خاص في المنظمات
العاملة في مناطق المعارضة
مما يثير عالمات استفهام حول
جدية تعامل هذه المنظمات مع
قضية المرأة ويرفع من احتمالية
التعامل معها من زاوية إرضاء
الجهات المانحة حسب وجهة
نظر كاتب التقرير.

الشكل  :7الفئات المستهدفة من قبل منظمات العمل المدني السورية.
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ادعت المنظمات في معلوماتها المقدمة أن الغالبية العظمى
منهم يملكون نظاما ً داخليا ً تذكر فيه كل من الرؤية والرسالة
واالهداف ( )%80وأنه متاح للعموم ( )%60باإلضافة الى لوائح قانونية
داخلية يلتزم العاملون بها بشكل كبير وأن لديهم اليات ووسائل
تقييم ومراقبة ومتابعة .ال تبدو هذه األرقام مطابقة للواقع بشكل
دقيق ونرى فيها بعض المبالغة وذلك عبر األسئلة االستيضاحية
التي وجهها الراصدون لعدد من كوادر هذه المنظمات .مرة
أخرى تظهر الحوكمة كأحد التحديات األساسية التي تواجه هذه
المنظمات.
توظف منظمات المجتمع المدني السوري أنواعا ً مختلفة من
الموظفين اإلداريين تبعا ً لحاجتها ،يوضح الشكل ( )8النسب المئوية
ألنواع الموظفين تبعا ً لطبيعة الدوام (كلي ،جزئي ،ومشاريع).
ويشير الشكل أيضا ً الى أن  %39من كوادرها هم متطوعون يعملون
دون مقابل مما يساهم في الحفاظ على موارد المنظمة ويزيد
الوعي حول أهمية العمل التطوعي وأثره على الفرد والمجتمع.
إال أن قضية الدوام الجزئي تضع البحث أمام تحدي معرفة عدد
الكوادر العاملة في المجتمع المدني كون غالبية العاملين بشكل
جزئي يعملون في أكثر من منظمة بآن واحد.

الشكل  :8توزع الكوادر اإلدارية تبعا ً لطبيعة الدوام
في منظمات العمل المدني السورية.

و كمؤشر على حجم قطاع العمل المدني فان األعداد التقريبية للعاملين في منظمات المجتمع المدني يبلغ حوالي
ال 69ألفا منهم  27ألف متطوع و  15ألف موظف بدوام كامل و العدد ذاته تقريبا من العاملين على أساس المشاريع،
اما  12الفا فيعملون بدوام جزئي ،و هذا األرقام تقريبية حيث تأخذ وسطي االجابات التي حصلنا عليهاـ و لم تأخذ بعين
االعتبار المنظمات التي توظف أعدادا كبيرة من األشخاص وخاصة المنظمات االغاثية و الصحية والتي قد يصل عدد
موظفيها الى الخمسة االف موظف بدوام كامل او جزئي.
أما فيما يتعلق باألقسام اإلدارية المتوفرة في المنظمات السورية فيتضح من الشكل ( )9أن المنظمات تركز بشكل عام
على األقسام األساسية كأقسام اإلدارة ،التواصل واإلعالم ،المالية ،العالقات العامة ،والمشاريع ،ولكنها تفتقر كثيرا ً الى
العديد من األقسام الهامة التي ترتكز عليها أي منظمة ونذكر منها :البرمجة والدعم التقني ،التطوير واألبحاث ،والتمويل
والرقابة والتقييم .وعليه فإن هذه األقسام تعتبر من االحتياجات األساسية والضرورية لعمل المنظمات ،وينبغي على
المؤسسات ذات الصلة وجهات التمويل أن تساهم بشكل فعال ليس فقط في انشاء األقسام بل وبتطويرها ايضاً.
إدارة
تواصل و إعالم
مالية
عالقات عامة
مشاريع
تقييم و متابعة
مستودعات
موارد بشرية

لوجستي
اخرى
تقني
تطوير
ابحاث
تمويل
حماية و سالمة
برمجة
دعم تقني

الشكل  :9األقسام المتوفرة في منظمات المجتمع المدني السورية.
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ويوضح الشكل ( )10قطاعات العمل األساسية والثانوية التي تعمل بها المنظمات السورية باإلضافة الى عددها في كل
قطاع بشكل مفصل ،حيث توزع عمل المنظمات على  11قطاع رئيسي و 22قطاع فرعي وهم بالترتيب من األكثر تكرارا ً
الى األقل ،مع العلم أن الكثير من المنظمات تعمل في الكثير من قطاعات العمل مجتمع ًة:
 خدمات اجتماعية( :اغاثة وطوارئ ،خدمات اجتماعية ،ومدخول وصيانة). تعليم وابحاث( :أبحاث ،تعليم ابتدائي وثانوي ،تعليم عالي ،وأنواع تعليم اخرى). تنمية واسكان( :تنمية اقتصادية واجتماعية ،تدريب وتوظيف ،وإسكان). ثقافة وابداع( :ثقافة وفن ،رياضة ،ونوادي اجتماعية وابداعية). صحة( :مشافي وتأهيل ،مراكز صحة نفسية وأزمات ،مراكز تمريض ،وخدمات صحية اخرى). قانون ومناصرة وسياسة( :منظمات مدنية ومناصرة ،خدمات قانونية ،ومنظمات سياسية). بيئة( :بيئة وحماية حيوان). دينية جمعيات مهنية واتحادات مانحين ووسطاء ودعم العمل التطوعي أخرى (غير مصنفة)نالحظ من خالل الشكل أدناه أنه يمكن تقسيم قطاعات العمل االجتماعي تبعا ً لعدد المنظمات العاملة به الى ثالث
أقسام رئيسية:
 قطاع الخدمات االجتماعية والذي استحوذ على النسبة األعلى بين قطاعات العمل في منظمات المجتمع المدنيالسورية ،والتي يندرج تحتها ما يقارب ( )349منظمة تعمل في (عناية باألطفال ،شؤون وخدمات المرأة ،رعاية األسرة،
دعم ذاتي وخدمات شخصية اجتماعية ،رعاية ذوي االحتياجات الخاصة ،شؤون وخدمات البالغين ،ورعاية المسنين،
باإلضافة الى القطاعات التي تعمل على إغاثة الالجئين ،المالجئ ،والطوارئ والتدخل السريع والسيطرة على الكوارث،
والصيانة).
 يليها بعد ذلك القطاعات ذات التكرارات المتوسطة والتي تضم كل من قطاعات العمل المتعلقة بالتعليم واألبحاث( ،)157التنمية واإلسكان ( ،)151الثقافة واالبداع ( ،)146قطاع الصحة (.)125
 أما األقل فكانت هي كل من قطاعات القانون والناصرة والسياسة ( ،)75البيئة ( ،)18الدين ( ،)7الجمعيات المهنيةواالتحادات ( ،)6المانحين ووسطاء دعم العمل التطوعي ( ،)1وقطاعات أخرى.
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 .8.2.2الهيكلية المالية والتمويل:
تشير اإلحصاءات الى أن العديد من المنظمات السورية تستخدم التعامل النقدي في التعامالت والتحوالت المالية
من والى المنظمة (التحويالت المالية الداخلة والخارجة) ،يليها استخدام أقل لبعض الشركات المحلية لتحويل األموال
واستخدام التحويالت البنكية األمر الذي يعود بشكل أساسي للقيود المصرفية المفروضة على التعامل المصرفي المرتبط
بسوريا من جهة ولغياب المؤسسات المالية الرسمية في مناطق المعارضة من جهة أخرى.
أما فيما يتعلق في الخطط والسياسات المالية لدى المنظمات ،فقد أشارت األخيرة الى أن معظم الدورات المالية ترسم
إمّا بشكل شهري ( %46.1من المنظمات) او نصف سنوي ( %37.2من المنظمات) ،وأن جميع الخطط والسجالت المالية
موثقة (.)%91
على الرغم من أن المنظمات فد بينت أن لديهم مراقبة فعالة لسجالتهم المالية إال أن أقل من ( )%20منهم بقوم
بتطبيق مبدأ الرقابة الخارجية ،حيث يقتصر دور المراقبة على محاسب المنظمة ،اإلدارة العليا ،وفي معظم األحيان يكون
قسم المالية يقوم بكل من الحسابات المالية ومراقبتها ،وهذه يعكس جزئيا ً الضعف اإلداري لدى المنظمات السورية وربما
يلعب دورا ً أساسيا في عدم اكسابها ثقة كل من المانحين والممولين على المستوى المحلي والدولي.
يبين الشكل ( )11أن معظم المدخوالت ( )%79تأتي الى المنظمات السورية من قبل االفراد ( )%31أو على شكل جمع
تبرعات ( )%28أومن قبل منظمات دولية غير حكومية ( )%23بينما تنحصر النسب المتبقية من خالل منظمات دولية
حكومية ،جهة دولية عليا ،جهة حكومية تابعة إما للمعارضة أو للنظام أو خارجية .إن اعتماد المنظمات األساسي في
دخلها على االفراد وحمالت التبرعات قد يواجه الحقا ً بالعديد من المشاكل مستقبالً ،إذ ال تبدو هذه السياسات منظمة
وذات هيكلية واضحة ناهيك عن شبه انعدام الموارد الذاتية المبنية على أساس مشاريع تعود بالريع على المؤسسة نفسها.
والشروع في سياسة االعتماد على الذات لتأمين استقرارها ولو بشكل تدريجي وضمن مراحل وخطط متوسطة المدى،
لكن ومن الواضح جليا ً أنه الزالت المنظمات السورية تعاني من هذه المشكلة وال ترسم سياسات واضحة في هذا المجال،
وهذا ما دلت عليه جليا ً بعض المعلومات المقدمة من قبل المنظمات ،فقد زعمت ( )%82من المنظمات أن لديها
خطط فعلية وواقعية واستراتيجيات حقيقية للحصول على التمويل الالزم الستمرارها في حال توقف الدعم المباشر من
قبل المانحين ،لكن وفي المقابل أقل من ( )%33من هذه المنظمات تمتلك نشاطات ربحية تعزز به دخل المنظمة -يقصد
بها هنا طبعا األرباح التي تعود على المنظمة وليس على فرد من أفرادها.

الشكل  :11الجهات المانحة والممولة للمنظمات السورية.
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 .8.2.3هوية المنظمة (الشخصية):
تعتقد منظمات المجتمع المدني السورية أن لديها تمثيل للمجتمع المعني بخدماته بشكل جيد فقد أظهرت النتائج
أن أكثر من ( )%86من المنظمات تمثل المجتمع بطريقة جيدة أو جيدة جداً .يتناقض هذا مع حقيقة عدم تمثيل المرأة
بشكل كاف في مناطق المعارضة تحديداً .زد على ذلك أن ارتفاع نسبة التمثيلية هنا يعود إلى التنوع في مكونات المجتمع
السوري في مناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية بالمقارنة مع أراضي المعارضة.
أما فيما يتعلق بالكوادر البشرية الموجودة لدى المنظمات ،فقد أظهرت النتائج أن أكثر من ( )%72من الموظفين يملكون
بالحد األدنى شهادة جامعية وبعضهم من حملة شهادات الدراسات العليا (الماستر أو الدكتوراه) ،عالوة على تواجد عدد
كبير من الموظفين من ذوي الخبرات الكبيرة والمعروفين باختصاصهم أو تميزهم ضمن مجال عملهم ( )%82على حد
زعم المنظمات نفسها .وأن بعض األفراد قد حضر العديد من المحاضرات وورش العمل والمؤتمرات الدولية ( .)%35لكن
وعلى صعيد التنوع في التوظيفية ،فقد اتضح ان أكثر من ( )%60من المنظمات المدروسة ال تمتلك افرادا ً من انتماءات
دينية أو عرقية مختلفة ،انما جميع كوادرها من نفس االنتماء الديني او العرقي كما ذكرنا آنفاً .من المهم هنا ذكر أن شكل
النزاع أفضى إلى مناطق معارضة تنتمي مجتمعاتها إلى فئة معينة بشكل كبير ومناطق متنوعة االنتماءات األمر الذي
ينعكس على تشكيلة منظمات المجتمع المدني في هذه المناطق.
أما فيما يتعلق بتسويق المنظمة لنفسها فقد شكلت كل من مواقع التواصل االجتماعي ( )Facebook & Twitterباإلضافة
الي الموقع الرسمي للمنظمة النسبة األكبر بين أساليب التسويق ( )%68من المجموع الكلي.

فيسبوك
موقع الكتروني
تويتر
بريد الكتروني
جريدة محلية
تلفاز
وسائل تواصل اجتماعي
راديو
مؤسسة اعالمية
واتس أب
مطبوعات
الشكل :12أساليب التسويق المتبعة في المنظمات السورية.

| 22

6
19

7

/1/

1

18

3

4

5

18

2

6

75

8

16

33

/ 58 /

7

28

37

7

14

19

23

65

125
18

7

12

/22/

2

6

7

25

46

106

146

1045

1

29

31

7

1

3

4

16

29

54

/106 /

151

4

11

12

28

7

18

39

,

/7 /

157

2

2

10

17

/ 72 /

13

15

17

21

49

66

182

4

1

44

108

182

349

3

الشكل  :10قطاعات العمل في منظمات المجتمع المدني السورية.
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تتمة للشكل ( )10توزع المنظمات ضمن االختصاص االكبر و هو الخدمات اإلجتماعية.
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 .8.2.4الصعوبات واالحتياجات:
الزالت المنظمات السورية تعاني من العديد من المشاكل والمعوقات فهي تعمل في ظروف أقل ما يمكن أن توصف
به بالمعقدة والصعبة والحساسة ناهيك عن حجم عملها كبير وعدد المستفيدين الذي يفوق قدرة عملها وطاقة عملها
خصوصا ً أنها نشأت في ظل أزمة كبيرة  ،وزاد األمر تعقيدا ً أن غالبية المنظمات تعتبر حديثة العهد في ساحة العمل
المدني حيث أن معظم هذه المنظمات تم تأسيسها منذ أقل من ست سنوات ولم تتدرج في عملها أو قدرتها أو حتى
مخاض سريع في ظل صراع مسلح لتواجه حجم اعباء ومسؤوليات مهولة ربما
في بنيتها التنظيمية ،إنما ولدت في
ٍ
تعجز عنه بعض المنظمات ذات الصبغة الدولية.
لم تعان المنظمات السورية فقط من الحصار والقصف والنزوح والهجرة وصعوبة التحرك وغياب األمن وعدم االستقرار
الدائم في ظل تواجدها داخل الصراع المسلح بين األطراف المتحاربة ،إنما ايضا ً كان هنالك مشاكل دائمة في ضعف التمويل
( )%24وعدم استقراره متزامنة مع صعوبات لوجستية ومعوقات في التواصل المباشر مع الجهات المانحة ،باإلضافة الى
المعوقات المفروضة ليس فقط من قبل السلطات المحلية بل ليتجاوزه أحيانا ً للمعوقات المجتمعية وعدم االعتراف
أو التعاون ،ونوهت المنظمات أن من المعوقات التي تواجهها أيضا ً غياب المقرات والمراكز الدائمة التي تشكل أساس
االستقرار في بيئة العمل ونقص في الموارد البشرية واالحتياجات التدريبية.
يوضح الجدول التالي أهم االحتياجات المادية والعينية والتقنية المطلوبة من قبل المنظمات السورية في ظل واقعها
الراهن ،باإلضافة الى االجتياحات التدريبية التي تهما في الوقت الحالي (مرتبين حسب األهمية تنازلياً):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

االحتياجات العينية والمادية والتقنية
تمويل
معدات او تجهيزات تقنية
مكاتب عمل ومراكز
وسائل نقل ومحروقات
رواتب
مدربين
تجهيزات مكتب ومركز
اجهزة تقنية (كمبيوتر واتصال باألنترنيت)
موارد بشرية
نفقات تشغيلية
مواد
تدريبات
ترخيص رسمي
تسهيالت
دعم لوجستي
دعم نفسي
عالقات عامة
موقع الكتروني
اجهزة تصوير
اهتمام اعالمي

االحتياجات التدريبية
ادارة
اعالم
ادارة مشاريع
دعم نفسي
مالية ومحاسبة
مهارات تواصل
تخصصية بمجال عمل المنظمة
توعية مدنية
عناية بالطفل
دورات طبية واسعاف
برامج معلوماتية
تقديم المشاريع والتمويل
تقني
موارد بشرية
العمل االنساني
دعم المرأة
بناء السالم
تدريب مدرسين
فن ومسرح وموسيقى
مهني
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 .8.3المستوى الثالث (التحليل الخاص):
يهدف هذا القسم الى ابراز بعض المقارنات بين منظمات العمل المدني في سوريا وفقأ للمناطق التي تعمل بها
المنظمات ،حيث تم تقسيم المنظمات السورية إلى أربع أقسام رئيسية تبعا ً لمناطق السيطرة ،وهي على الشكل التالي:
• المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية ( 127منظمة).
• المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة ( 380منظمة).
• المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الحماية الكردية (منظمة .)162
• خارج سوريا ( 219منظمة).
• أخرى (منتشرة في كل مكان او تعمل بشكل اساسي على االنترنيت)  25منظمة
• المناطق الخاضعة لسيطرة داعش ( 4منظمات )
من خالل التحليل الذي جرى بدى أن المنظمات تختلف في صفاتها تبعا ً للمناطق التي تتواجد فيها ،وهذا أيضا ُ ينطبق
على احتياجاتها وأسلوب عملها .وبالتالي فإنها ستتأثر حكما ً بمحيطها وواقعها اليومي ،واألمثلة على ذلك عديدة
ومتنوعة نذكر منها أن عدد المنظمات المسجلة رسميا ً فاق اقرانه غير المسجلة فقط في مناطق النظام وخارج سوريا،
أما في مناطق المعارضة والمناطق الكردية فبدا أن معظمها غير مسجل وذلك لغياب الدور الناظم وانعدام العمل
المؤسساتي الرسمي فيها.

خارج سوريا

مناطق االدارة الذاتية مناطق الحكومة مناطق المعارضة

الشكل  :13التسجيل الرسمي المنظمات السورية موزعين تبعا ً لمناطق السيطرة.
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إن النسبة األكبر من المنظمات السورية لم تنتخب مجلس إدارتها إنما قد تم تعينه أو التوافق عليه وباألخص المنظمات
التي تقع في مناطق سيطرة المعارضة ،ويستثنى من ذلك المنظمات المتواجدة في المناطق الكردية .أما فيما يخص
التواجد النسائي في مجلس اإلدارة فوجد أيضا ً أن ( )%42من المنظمات الواقعة في مناطق المعارضة ال تضم في
مجلس أدارتها أية أعضاء إناث على اإلطالق ،بينما تنخفض هذه النسبة الى ( )%13خارج سوريا ،والى أقل من ( )%5في
كل من المنظمات الواقعة في مناطق األكراد ومناطق النظام.

خارج سوريا

مناطق االدارة الذاتية

مناطق الحكومة

مناطق المعارضة

الشكل  :14كيفية تعين مجالس اإلدارة لدى المنظمات السورية موزعين تبعا ً لمناطق السيطرة.

كما ودلت النتائج الى أن معظم المنظمات السورية المتواجدة في مناطق المعارضة ال يتواجد بين طاقهما أفراد من
طوائف دينية أو اثنية متنوعة ،على عكس باقي المنظمات المتواجدة في المناطق األخرى .في الواقع ال يمكن لهذه
النتائج أن تبين حقيقة دوافع وأسباب هذه النتائج وقد يكون الواقع الفعلي التي تعيشه المنظمة يفرض عليها ذلك أو لغياب
األفراد في بعض المناطق وباألخص مناطق سيطرة المعارضة وداعش.

خارج سوريا

مناطق االدارة الذاتية

مناطق الحكومة

مناطق المعارضة

الشكل  :15التنوع االثني أو العرقي للمنظمات السورية موزعين تبعا ً لمناطق السيطرة.
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تمويل المنظمات :أما فيما يتعلق بأمور التمويل فقد تبين من خالل الشكل ( )17أن المنظمات التي تقع في مناطق
المعارضة أو الحكومة المركزية تحصل على تمويل من خالل التبرعات واالفراد والمنظمات الدولية غير الحكومية ،أما
بالنسبة للمنظمات الواقعة في المناطق الكردية فهي تحصل على التمويل بشكل أساسي من خالل التبرعات واألعضاء
وبدرجة أقل المنظمات الدولية غير الحكومية ،وأما بالنسبة للمنظمات خارج سوريا فتحصل على التمويل من خالل كل
من األعضاء والمنظمات الدولية الغير حكومية وبدرجة أقل من التبرعات .ويمكن أن تُرد نتائج االحصائيات األخيرة الى أن
معظم األشخاص يفضلون إرسال التبرعات الى منظمات الداخل السوري أكثر من خارجه ،ولكن بالمقابل تتاح الفرصة
بشكل أكبر للمنظمات الخارج أن تتواصل بشكل أكبر مع المنظمات الدولية غير الحكومية.

خارج سوريا

مناطق االدارة الذاتية مناطق الحكومة مناطق المعارضة

الشكل :16جهة التبرعات لدى المنظمات السورية موزعين تبعا ً لمناطق السيطرة

يوضح الشكل التالي الدوافع واألهداف للمنظمات السورية ،ويبين الشكل أن الدوافع اإلنسانية هي التي تشكل النسبة األعلى
بالمقارنة مع الدوافع التنموية والمجتمعية في مناطق سيطرة المعارضة ،بينما ترتفع الدوافع المجتمعية والتنموية
لتتساوي مع الدوافع اإلنسانية في المنظمات المتواجدة في باقي المناطق.

خارج سوريا

مناطق االدارة الذاتية مناطق الحكومة مناطق المعارضة

الشكل  :17دوافع المنظمات السورية موزعين تبعا ً لمناطق السيطرة.
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توزعت المنظمات في المحافظات
تحوي محافظتا ريف دمشق و حلب العدد االكبر من المنظمات بنسبة تقارب  %20من الجهات العاملة في الداخل
السوري لكل منهما ,تليهما الحسكة  %15و ادلب  %12و ثم حماه و دمشق بنسبة %6
لكن التصنيف األدق يظهر بعد توزيع المنظمات على مناطق السيطرة في كل محافظة ،حيث يظهر الفرق الواضح بين
المناطق العاملة في كل محافظة نسبة الى جهة السيطرة.

الشكل  :18توزع المنظمات في المحافظات و مناطق السيطرة.
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توزعت المنظمات التي تعمل في مناطق المعارضة بشكل اساسي في ريف دمشق (الغوطة الشرقية) و ادلب و
حلب (المدينة و الريف الغربي و الشمالي) و ريف حماه ،و تعتبر درعا -بريفيها الغربي والشرقي -و القنيطرة منطقة
واحدة متصلة
كما توزعت المنظمات في مناطق االدارة الذاتية بشكل رئيسي في محافظة الحسكة و هي االكبر تليها محافظتي
حلب و الرقة و التي تضم كانتوني كوباني (عين العرب ) و عفرين.
تسيطر الحكومة على مناطق متصلة عبر جميع المحافظات تقريبا ولذلك تتوزع المنظمات العاملة فيها على جميع
المحافظات بشكل شبه متقارب ،و يجدر بالذكر ان العديد من المبادرات يتم تأسيسها لكن لم يتم دراستها كليا و غابت بيانات
حوالي االربعين منظمة في مدينة حلب عن هذه الدراسة.
المنظمات العاملة في مناطق سيطرة الدولة االسالمية-داعش هي بالغالب تلك التي تعمل سرا او قامت بانشاء عالقات
مع االدارات المحلية لداعش للمساهمة بمشاريع موسمية كحمالت اللقاحات والتي تشارك فيها العديد من المؤسسات
التي لم توافق على ذكر مشاركتها اثناء اجراء االستبيان.

مالحظات:
 تم استثناء المنظمات العاملة في الخارج في هذه النسب ،كما تأخذ فروع المنظمات بعين االعتبارـ اي ان المنظمةالتي تعمل في  5مناطق تحتسب  5مرات
 اثناء كتابة التقرير أدت الحملة التي قادتها الحكومة السورية الى السيطرة على مدينة حلب و اجزاء من الريف مما سببتوقف العديد من المنظمات السورية العاملة هناك و تقدر بحوالي  20منظمة محلية و 40فرعا ومكتبا لمنظمات تدار
من مناطق اخرى و تركيا.

الشكل  :19توزع المنظمات على مناطق السيطرة و توزعها في المحافظات.
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العالقة مع الجهات الحاكمة المحلية ليست جيدة بالعموم و تختلف حسب مناطق السيطرة اال ان البيانات قد ال تكون
دقيقة كليا بسبب الخوف من القوى المحلية و خاصة في مناطق سيطرة الحكومة اال انها تعطي داللة واضحة على
طبيعة العالقة مع الجهات االمنية والعسكرية و الى حد ما االدارية في المناطق التي تعمل ضمنها هذه المنظمات،
و يظهر من الشكل ( )21ان نسبة الرضى منخفضة جدا و يعتبر حوالي  %67من المنظمات في مناطق المعارضة ان
عالقتهم سيئة او سيئة جدا مع الجهات المسيطرة سواء اكانت فصائل مقاتلة ام مجالس محلية مقابل  %60في مناطق
االدارة الذاتية الديمقراطية و  %46في مناطق سيطرة الحكومة ،و حتى  %51في خارج سوريا عالقتهم سيئة مع الجهات
الحكومية في تركيا و العراق و لبنان ،بينما تترواح االجابات بان العالقة مقبولة بين  20و  %28لجميع المناطق وال تتعدى
نسبة االجابة بالعالقة الجيدة نسبة  %12بينما كانت العالقة مع المنظمات المحلية االخرى بالعموم توصف بالجيدة و
الجيدة جدا و مقبولة في اسوأ األحوال.

الشكل  :20العالقة مع جهات الحكم المحلية.
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 .9الخاتمة
بعد التنامي الكبير ألعداد منظمات المجتمع المدني السوري أبان األزمة السورية وحجم المسؤوليات الكبير الذي فرضه
الوضع الدولي الجديد على المنطقة ،وجدت المنظمات السورية نفسها تحت عبئ ما هو أكبر من حجم قدراتها البشرية
والمادية ،محاطة بالكثير من المشاكل والعوائق التي لم تتقن المنظمات وحتى الدولية منها فن التعامل معها من
قبل ،لكن مرونة هذه المنظمات و قدرتها على التكيف في العمل في عدة مناطق و تحت ضغوط الجهات المسلحة
واألمنية المتعددة أمر جدير باالهتمام.
يلعب المجتمع المدني السوري خالل األزمة وربما بعدها أيضا ً دورا ً يتجاوز الدور التقليدي له ٬فمن المعلوم أن المجتمع
المدني يمأل الفراغ بين الحكومة والقطاع الخاص والعائلة ،إال أنه وبفعل الحرب الدائرة في سوريا فإن دور الحكومة والقطاع
الخاص أخذ ينحسر تدريجيا سواء لجهة التغطية الجغرافية أو لجهة فاعلية الخدمة المقدمة من هذين القطاعين ،مما
أعطى للمنظمات المدنية أهمية خاصة تجاوزت المساهمة في الشأن العام لتغطي تقديم الخدمات و تأمين فرص
العمل و تحقيق دورة اقتصادي اساسية للمجتمعات المحلية ،هذه المشاركة الفاعلة و القرب من المواطنين و التشبيك
الدائم بين هذه المنظمات يعطيها دورا أساسيا في مستقبل البالد من خالل اسهامها ضمن مباحثات االنتقال السياسي و
اثناء عملية بناء السالم و اعادة االعمار.
من المهم أيضا ً ذكر أن منظمات المجتمع المدني قد بدأت بتشكيل شبكات في مختلف مناطق سوريا لتساعدها على
تشارك الموارد وتبادل المعلومات والمعرفة والمناصرة ,نذكر منها تحالف المنظمات غير الحكومية السوري  SNAوشبكة
إغاثة سوريا  SRNوتحالف المجتمع المدني السوري تماس واتحاد منظمات المجتمع المدني السورية واالتحاد العام
للجمعيات الخيرية والهيئات اإلغاثية وتحالف شمل وجميعها تعمل بشكل أساسي في مناطق سيطرة المعارضة
السورية (باستثناء تماس التي لديها منظمات في جميع المناطق) ،وقد أسست مؤخرا ً ما دعي برابطة الشبكات السورية
وملتقى المجتمع المدني في مناطق سيطرة الحكومة المركزية إضافة إلى شبكات مبادرون وغرفة الشباب الفتية JCI
وجذور.
يستدعي هذا االندفاع نحو العمل المشترك دعما ً خاصا ً كونه سيساعد على استدامة المنظمات وتوفير الموارد من ناحية٬
و من ناحية أخرى وجود مثل هذه الشبكات سيساعد في عملية بناء السالم من خالل خلق أطر تمثيلية للمجتمع
المدني في عملية السالم بطريقة أكثر اتساعا ً وعدالة.
تظل هذه الشبكات عاملة في قطاعات جغرافية منفصلة بحسب الجهة المسيطرة عليها ،وبالتالي فإن عملية جمع هذه
المنصات في رؤى موحدة تبدو هامة لمنع تقسيم المجتمع السوري.
لم يكن من أهداف هذا التقرير الوقوف على أخطاء وتجاوزات منظمات المجتمع المدني أو المبررات التي أوصلت حال
المنظمات السورية الى ما هو عليه اليوم ،إنما وُضِ ع هذه التقرير ليقف على الصعوبات واالحتياجات األساسية لمنظومة
العمل المدني السوري ليساعد في دعم ورفد هذا القطاع الهام والمفصلي لينشط ويأخذ دوره الحقيقي والفعال
في المجتمع ،ولكي يكون منصة للمانحين في توجهاتهم ورسم سياساتهم .أما فيما يتعلق بالمنظمات الغير فاعلة
فسينحسر دورها لتتالشى الحقا ً في هذا الميدان ليبقى فيه من هو أكثر احترافي ًة قوالً وفعالً.
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 .10المراجع وقراءات اخرى
العقد األخير من تاريخ سوريا ٬جدلية جدلية الجمود واإلصالح ٬المركز العربي لألبحاث والدراسات ٬جمال باروت 2012
مدخل لبناء خارطة جمعياتية كميّة في سورية ،محمد جمال باروت 2010
مسح الحراك المدني في سوريا ٬المرحلة االولى ٬مواطنون ألجل سوريا 2015
citizensforsyria.org/OrgLiterature/CfS-mapping-phase1-AR.pdf
تمويل الجهات النسانية الوطنية والمحلية الفاعلة في سوريا ،بين المقاولة الفرعية والشراكات L2GP 2016
حراك مدني في ظروف قاسية ٬بدائل ومؤسسة فريدريش ايبرت ،رنا خلف وعال رمضان 2014
Syrian medical NGOs in the crisis: realities, perspectives and challenges
Dr. Zedoun Alzoabi – 2015 NoRef
www.alnap.org/pool/files/syrian-medical-ngos-in-the-crisis(1).pdf
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توجه منظمة مواطنون ألجل سوريا و فريق البحث الشكر لكل من ساهم في جمع
البيانات و تدقيقها و مراجعتها و مراجعة البحث
كما يشكر الفريق المنظمات السورية التي دعمت البحث بالمشاركة في ملئ
االستبيانات و توفير الملفات الداعمة
و نشكر الجهات الداعمة للبحث و انشاء التقرير وهي بالترتيب االبجدي:
بيتنا سوريا Baytna Syria
معهد ابحاث الحرب و السالم Institute of War and Peace Reporting
وزارة الخارجية السويسرية Swiss Federal Department for Foreign Affairs

فريق البحث
الباحث االول  :د .زيدون الزعبي
المدير التنفيذي التحاد المنظمات الطبية واالغاثية «أوسوم» .الى جانب ذلك ينشط في قضايا المجتمع المدني عامة و السوري
خاصة ،في مجاالت التشبيك ،مشاركة الشباب ،اليات الدعم اإلنساني وتسوية النزاعات والوساطات .كما يعمل مع مكتب المبعوث
الخاص للسالم في سوريا لتسير عمل المجلس االستشاري النسائي وغرفة دعم المجتمع المدني.
حاصل على درجة دكتوراه في االدارة من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ،ويتابع حاليا دراسته في مرحلة ما بعد
الدكتوراه في جامعة برلين التقنية.

الباحث الداعم و التحليل االحصائي  :خالد اياد
خبير في مجال اإلحصاء التجريبيي وضمان الجودة ويقوم حاليا بتحضير بحث دكتوراه في جامعة برلين التقنية .يركز البحث على
مجال إدارة الجودة في التعليم األوروبي العالي .حاصل على درجة ماجستر في إدارة الجودة من الجامعة االفتراضية السورية.
كما شغل عدة مناصب إدارية رفيعة في مجال ضمان واعتماد الجودة و شارك في العديد من المشاريع الدولية لتطوير التعليم
العالي في سوريا.

لجنة المراجعة:
سالم كواكبي
هو نائب مدير مبادرة اإلصالح العربي و ورئيس منظمة «مبادرة من أجل سوريا جديدة»
يقوم بتدريس مواضيع التنمية والهجرة في برنامج الماجستير في جامعة السوربون األولى في باريس .كما نشر العديد من
المقاالت في مراجع علمية ومطبوعات متخصصة وذلك باللغات العربية والفرنسية واإلسبانية واأللمانية .وتشمل مواضيعه حقوق
اإلنسان والمجتمع المدني والهجرة واإلعالم والعالقات بين الشمال والجنوب واإلصالح السياسي في العالم العربي.
ويعتبر من أهم الباحثين والمعلقين فيما يخص اإلصالح السياسي في الدول العربية.،
يحمل سالم دبلوم الدراسات العليا من معهد الدراسات السياسية في آكس أون بروفانس ،و دبلوم الدراسات العليا في العالقات
الدولية من جامعة حلب وإجازة في االقتصاد من جامعة حلب.

خضر خضور
باحث غير مقيم في مركز كارنيغي للشرق األوسط في بيروت تركّز أبحاثه على قضايا الهوية والمجتمع في سورية.
كان خ ّ
ضور باحثا ً زائرا ً في جامعة شيكاغو ،كما أجرى بحوثا ً مستقلّة لمؤسسة فريدريش-إيبرت-شتيفتونغ (،)Friedrich-Ebert-Stiftung
وعمل صحافيّا ً مستقلاّ ً في رويترز.
كتب خ ّ
ضور وشارك في كتابة مقاالت لعدد من المنشورات ،من ضمنها مشروع أبحاث ومعلومات الشرق األوسط (Middle East
.)Research and Information Project
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