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دوٌر: منظمــُة مجتمــعٍ مــدينٍّ، مرخصــٌة يف تركيــا، منــُذ منتصــِف عــاِم 2018م، تعمــُل 

مــع البُنــى املُجتمعيــِة الســوريِة، للوصــوِل لرؤيِتهــا، يف مجـــــــتمعٍ كــــــــريٍم قادٍر

ملحة عن منظمة )دور(

ملحة عن مؤسسة شباب التغيري

ــي:   ــَن برنامج ــُل  دوٌر ضم ــذا تعم ــدٍع.  ل ــاٍّق ومب ــكِل خ ــوارِدِه، بش ــتثامِر م ــاِل اس ــن خ ــِه، م ــي تحدياتِ ــى تخط  ع

، عــى بنــاِء قــوِة املجتمــعِ، للقيــاِم بتنظيــِم وتحريــِك مــواردِه بشــكلٍّ  التنميــِة  املجتمعيــِة والتمكــِن االقتصــاديِّ

 . ــِل األصغــريِّ ــاِء القــدراِت، ومشــاريعِ االكتفــاِء الــذايتِّ، والتموي ــاٍل، مــن خــاِل مجموعــٍة مــن مشــاريَع بن فعَّ

، وأهميــِة بنــاِء العاقــاِت القويـّـة، بــَن مكونــاِت  تنطلــُق دوٌر يف تحقيــق رؤيِتهــا، مــن إميانهــا بالعمــِل املُجتمعــيِّ

ــاَل  ــت دوٌر خ ــد عمل . وق ــيِّ ــِك املُجتمع ــِز التامس ــارصِة، يف تعزي ــواِر واملن ــدأَ الح ــي مب ، وتبن ــوريِّ ــعِب الس الش

ــواِر  ــِل الح ــعِ، وتفعي ــِك يف املجتم ــادِة التامس ــعى لزي ــي تس ــاريعِ، الت ــن املش ــدٍد م ــى ع ــِة، ع ــرِة املاضي الف

.  باإلضافــِة إىل بنــاِء قــدراِت الفعاليــاِت املُجتمعيّــِة،  وتوزيــعِ األدواِر بــَن رشائــَح مختلفــٍة، مــن املجتمــعِ الســوريِّ

ــِة  ــا الذاتيّ ــاِل موارِده ــن خ ــادراِت، م ــاِق املب ــى إط ــا ع ــِز قدرتِه ــا، وتعزي ــذايتِّ لديه ــاِء ال ــرِص االكتف ــِز ف وتعزي

ــِة. واملحلي

ــام 2015 م،  ــِر ع ــورِي، يف آواخ ــامِل الس ــت يف الش ــٌة، تأسس ــٌة تطوعي ــٌة مجتمعي مؤسس

وتعمــُل عــى تعزيــِز دوِر املبــادراِت املُجتمعيَّــِة، والعمــِل التطوعــيِّ للوصــوِل لرؤيِتهــم يف 

مجتمــعٍ ُممكَّــٍن وفعــاٍل، قــادٍر عــى التغيــرِ، ويســاهُم يف صنــعِ القــراِر. لــذا عملت مؤسســُة 

شــباِب التغيــرِ، مــن خــاِل لجانِهــا املُجتمعيَّــِة املنتــرِة، يف كلٍّ مــن إدلــَب،

وريــِف حلــَب الغــريبِّ والشــاميلِّ، وأجــزاٍء مــن ريــِف حــامه، عــى إطــاِق العديــِد مــن املبــادراِت املُجتمعيَّــِة، التــي 

، وتزيــُد مــن قدرتـِـِه عــى الصمــوِد يف وجــِه الظــروِف القاســيِة، التــي ولدتهــا ظــروُف  تخــدُم  املجتمــَع الســوريَّ

القصــِف والتهجــرِ.

ــِب،  ــُق التدري ــي: فري ــٍة، ه ــرٍق اختصاصي ــِة إىل 7 ف ــٍة، باإلضاف ــٍة مجتمعي ــَة تنمي ــن 27 لجن ــُة م ــوُن املؤسس  وتتك

ريــن  فريــُق األبحــاِث، فريــُق الحمــاِت واملنــارصِة، فريــُق املــرأِة، فريــُق مشــاريعِ االكتفــاِء الــذايت، فريــُق املهجَّ

. وقــد أطلقــت املؤسســُة العديــَد مــن الحمــاِت واملبــادراِت والتدريبــاِت يف مجــاالِت:  قــراً، والفريــُق اإلعامــيِّ

، الدعــِم النفــِي، األمــِن والســامِة وخدمــاِت الشــأِن العــاِم. التعليــِم، التامســِك املجتمعــيِّ
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يقطــن يف الشــامل الســوري يف منطقــة إدلــب وريــف حــامه وريــف حلــب الغــريب مــا يزيــد عــن 3 

مليــون  مــدين، اكــر مــن مليــون منهــم مــن األطفــال، ومــا يزيــد عــن نصفهــم هــم مــن املهجريــن 

داخليــا مــن مناطــق عــدة كريــف دمشــق ودرعــا وحمــص وحــامه والاذقيــة. )1( 

ــف  ــع املضي ــن املجتم ــاف ب ــر الخ ــض مظاه ــور بع ــكان إىل ظه ــادة يف الس ــادة الح ــذه الزي أدت ه

واملجتمــع املهجــر، مــام دفــع منظمــة دور ومؤسســة شــباب التغيــر إلجــراء هــذه الدراســة ضمــن 

سلســلة مــن الدراســات التــي تبحــث يف أســباب هــذه املظاهــر، وكيفيــة تعزيــز التامســك املجتمعــي 

بــن املجتمعــن. حيــث قــام فريــق مــن الباحثــن امليدانــن يف الشــامل الغــريب مــن ســوريا بإجــراء 

عــدد مــن جلســات النقــاش املركــز واملقابــات الفرديــة واالســتبيانات بهــدف دراســة  العوامــل 

ــن  ــاف ب ــر الخ ــى مظاه ــا ع ــامت وأثؤه ــل املنظ ــرق تدخ ــة، وط ــة والقانوني ــة واالجتامعي االقتصادي

ــا . ــادة أونقص ــن زي املجتمع

ورافــق هــذه الدراســات عــدد مــن جلســات الحــوار واالجتامعــات التــي ضمــت ممثلــن عــن لجــان 

التنميــة املجتمعيــة يف الشــامل الســوري بهــدف االســتفادة مــن خرباتهــم املجتمعيــة يف تطويــر 

ــل. ــة األمث األدوات بالطريق

https://www.unocha.org/story/syria-%E-98%80%2world-watching%E-99%80%2humanitarian-leaders-stand-civilians-under-fire-idlib

مقدمة

مخيم للنازحني السوريني يف خربة الجوز غرب محافظة إدلب قرب الحدود مع تركيا. تصوير: عارف وتد / وكالة الصحافة الفرنسية /
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https://www.theguardian.com/world/2019/dec/27/more-than-235000-people-have-fled-idlib-region-in-syria-says-un
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contact@doorbeyondwar.org

http://contact@doorbeyondwar.org
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