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مؤسسة تنموية إغاثية، غير ربحية، تأسست في يوليو تموز 2013، لتقوم بإعداد وتنفيذ ودعم • 
المشاريع التنموية والخدمية األساسية لحياة السوريين ضمن مسار اإلغاثة والتنمية في المنتدى.

نؤمن بأن الطريق األمثل لتأمين االحتياجات المّلحة للسوريين يعبر من إنجاز التنمية االقتصادية • 
واالجتماعية وتقديم الدعم الفّعال للمجتمع المدني وبناء قدرات المجالس المحلية.

تهدف إحسان إلى تمكين السوريين من استئناف حياتهم الطبيعية اعتمادًا على قدراتهم الذاتية.• 

وتقوية  المعاناة  التركيز على رفع  إلحاحًا للسوريين من خالل  أكثر االحتياجات  تأمين  العمل على 
االقتصاد وتطوير المجتمع. وتسعى لدعم المجتمع المدني الفعال وبناء قدرات المجالس المحلية.

لمحة عن إحسان

الرؤية

تفعيل دور المجتمع  التنمية وإعادة  لتطوير حياة السوريين عن طريق اإلغاثة ومبادرات  السعي 
المدني. 

المهمة

www.ihsanRD.org
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االتفاقات والشركات

إدارة البرامجتقييم االحتياجات

الدعم اللوجستي

المراقبة والتقييم

أقسام إحسان
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آلية العمل في إحسان



20

يعمل القسم على جمع البيانات وتحليلها، من خالل إجراء مسوحات إحصائية في المحافظات 
ومعرفة  االحتياجات  تقدير  بهدف  متخصصة،  ميدانية  بفرق  مستعينًا  اللجوء،  وبلدان  السورية 

مدى مالءمتها مع الموارد المتاحة. 
تقييم احتياجات محافظة إدلب: أجرت مؤسسة إحسان استبيانًا متكاماًل لرصد كافة االحتياجات 	 

عمران  مركز  مع  بالتنسيق  والمسح  االستبيان  تصميم  تم  حيث  إدلب.  محافظة  في  القائمة 
للدراسات استيفاًء للشروط العلمية. 

وجرت عملية المسح اإلحصائي بالتعاون مع مكتب المنتدى السوري في محافظة إدلب، ليبلغ 
600 استبيانًا. بمعنى أن المسح  الـ  ما يقارب  474 قرية  من  التي تم جمعها  عدد االستبيانات 
اتسع ليشمل كامل أرجاء المحافظة، وجرت عمليات تحليل وتقييم معلومات المسح ليصار إلى 

االستفادة منها في جميع المشاريع واألنشطة المنّفذة في محافظة إدلب.
 •Joint-“ التعليمي  القطاع  احتياجات  تقييم  بإجراء  الخاصة  العمل  لمجموعة  إحسان  انضمت 

Agency Education Sector Assessment” على مستوى سورية، كما انضمت لمجموعة 
“SAMI - Syria Assessment and Monitoring Initiative”، وهي مبادرة تهدف لتنسيق 

العمل في تقييم االحتياجات بين المنظمات األجنبية والسورية برعاية األمم المتحدة.

منجزات قسم تقييم االحتياجات
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الفرعية  والتصنيفات  القطاعات  بحسب  المشاريع  وتنفيذ  دعم  على  إحسان  مؤسسة  تعمل 
المعتمدة من قبل المنظمات الدولية على الشكل التالي: 

منجزات قسم إدارة البرامج

البرامج
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منجزات قسم إدارة البرامج

في دول اللجوء



23

إجمالي الدعم المقدم حسب القطاعات
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إجمالي الدعم المقدم حسب المنطقة
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قدمت مؤسسة إحسان دعمًا بقيمة 2,515,758$ في مجال األمن الغذائي الذي ال يزال يحتل • 
المرتبة األولى في قائمة احتياجات الداخل السوري. وعملت إحسان على إيجاد حلول بديلة إلعانة 
من  األساسية  الغذائية  الحاجات  لألهالي  تؤمن  نوعية  مشاريع  فدعمت  المحاصرة،  المناطق 
الحيوانية  الثروة  قطاعات  اإلنتاجية في  المشاريع  ودعم  إدارة  عن طريق  وخبز  ولحوم  خضراوات 

والزراعية لتقوم بإنجاز 5 مشاريع، منها: 
مشروع تربية أبقار، ومشروع تربية أرانب في حي جوبر المحاصر على أطراف العاصمة دمشق. . 1
مشروع زراعة أراضي في منطقة العسالي المحاصرة بجنوب العاصمة دمشق.. 2
تنفيذ مشروع زراعة 400 هكتار زراعي و1500حديقة منزلية بالقمح والخضروات في كل من . 3

حماة وحلب وإدلب، وذلك بتزويد المزارعين بالبذار واألسمدة والمعدات الزراعية الالزمة بالشراكة 
 .”Global Communities“ مع منظمة
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كما دعمت مؤسسة إحسان 12 مشروعًا لتوفير مادة الخبز في الداخل السوري في كلٍّ من إدلب • 
بريف  الغدفة  بلدة  في  الحياة  فرن  تأسيس  مشروع  المشاريع  هذه  ومن  دمشق.  وريف  ودرعا 
إدلب الجنوبي والذي يستفيد من خدماته 12,500 نسمة. وقدمت إحسان بالشراكة مع منظمة 
“Human Appeal” كميات من الطحين إلى الفرن على مدار 6 أشهر متتالية. وتقدر قيمة الدعم 

اإلجمالية للفرن بــ $109,600.
وزعت مؤسسة إحسان 22,234 سلة غذائية في كل من حلب وإدلب وريف دمشق. وتولت أيضًا • 

عملية توزيع 16,500 سلة غذائية بتكلفة 80$ قدمها برنامج الغذاء العالمي “WFP” التابع لألمم 
المتحدة في فترة حصار جزئي لمدينة حلب. 

بلغت •  إجمالية  بتكلفة  اللجوء  بلدان  المقيمين في  من  فردًا   3,781 بـ  إحسان  تكفلت مؤسسة 
$378,111
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قدمت مؤسسة إحسان 349,950$ لصالح ترميم مدارس ودفع رواتب معلمين لــ 11 مدرسة 
سورية. واستفاد من هذه الخدمة ما يزيد عن 13,000 طالب سوري ممن حرموا من دراستهم، 
باإلضافة لتأمينها فرص عمل لــ 1,384 فردًا ينتمون للكوادر التدريسية. ومن المدارس التي تم 

دعمها: 
مدرسة جمعية جان السورية في إسطنبول-اوك ميدان وفي بيرم تبا. 1
مدرسة آفاق للتعليم األساسي. 2
مدرسة مخيم كلس. 3
مدرسة تجمع السوريين في مرسين. 4
مدرستان في بلدة انخل بدرعا . 5
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نفذت مؤسسة إحسان مشاريع عدة لحماية ودعم المرأة والطفل، فقامت بالمساهمة في بناء • 
دار لأليتام في محافظة إدلب وقدمت مساعدًة بقيمة 10,600$، باإلضافة لكفالتها أيتام في 

محافظة حماة، عالوًة على النشاطات الترفيهية التي قام بها فريق المؤسسة.
أما في مجال دعم المرأة؛ فقد أنفقت إحسان مبلغ 35,170$ لصالح المرأة السورية لتمكينها من • 

تفعيل دورها في المجتمع. وقسمت على مشروعين: 
مشغل “تريكو” للخياطة في مدينة الهامة بمحافظة دمشق الذي أّمن وظائف ثابتة للنساء في . 1

المنطقة الرازحة تحت الحصار، وتمكينهن من إعانة عائالتهن، واستطعَن تقديَم خدمات فريدة 
لسكان المنطقة بإنتاجهّن نماذج متنوعة من المالبس الشتوية. 

الخياطة . 2 مهنة  في  تدريبية  دورات  يقدم  الذي  إدلب  محافظة  في  المرأة  لتدريب  مزايا  مركز 
وبعض الحرف النسائية. وقدم المركز دورات في شتى مجاالت الحياة كدورات اللغة وتطوير 
مهارات الحاسب. وأنشأت مكتبة ومنتدى للحوار النسائي، باإلضافة إلطالق مجلة مزايا التي 

يصدرها المركز.
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بلغ إجمالي الدعم في مجال الصحة 614,627$ ذهبت لصالح: 
تغطية رواتب الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات. • 
بقيمة دعم •  1,500 جريح  لتخدم  الحدودية مع تركيا واألردن  المناطق  4 دور استشفاء في  دعم 

بلغت $263,195.
تنفيذ المشروع األول من نوعه لتصنيع األدوية في المناطق المحاصرة، وذلك بتصنيع 50 نوع • 

من أنواع األدوية بهدف تغطية مستلزمات 22 نقطة طبية عاملة في الغوطة الشرقية المحاصرة 
بريف دمشق. ويؤمن هذا المشروع دخاًل دوريًا لـ 15 عائلة، في حين يبلغ عدد المستفيدين من 

مزاياه 350,000 مستفيدًا، ويعتبر من المشاريع الصناعية التنموية. 
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مادي  دعم  تقديم  وتواصل   ،$26,350 الصغيرة  القروض  لمشاريع  إحسان  دعم  قيمة  بلغت 
لمشاريع إنتاجية ذات مردود ربحي يمكن تحويله لدعم مشروعات أخرى أو شراء مستلزمات فقدها 
السكان بسبب الحصار. وتعّد مشاريع األلبان واألجبان التي ُنّفذت في مدينة طفس بريف درعا، 
نجاح  على  األمثلة  أبرز  من  الزور؛  دير  في  الخياطة  ومشغل  دمشق،  بريف  المليحة  بلدة  وفي 

مشاريع النمو االقتصادي. 
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قدمت مؤسسة إحسان دعمًا بقيمة 67,425$ لتأمين مياه الشرب لما يزيد عن 200,000 شخص • 
في كل من حلب ودير الزور وريف دمشق من خالل دعم مشاريع اآلبار ومحطات وشبكات المياه، 

وذلك بسبب انقطاع المياه أو بفعل الدمار الذي حل بشبكات المياه إثر عمليات القصف.
 • ،$21,400 بقيمة  المحاصرة  المناطق  في  الصحي  والصرف  العامة  النظافة  مشاريع  دعمت 

النفايات  تجمع  بسبب  انتشارها،  ومنع  باألمراض  اإلصابة  من  المحليين  السكان  وقاية  بهدف 
وحصول بعض التسريبات في شبكات الصرف الصحي.

وزعت 26,650 سلة صحية في كّل من محافظات حلب وإدلب والرقة والالذقية.	 
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نفذت مؤسسة إحسان العديد من المشاريع في هذا اإلطار، ومنها: 
فتح بيت ضيافة لألشخاص الفاقدين للمأوى. • 
توزيع 1,800 غطاء شتوي في مدينة بانياس ومحافظة دير الزور، وبعض مدن الجمهورية التركية. 	 
توزيع 2,224 سلة شتوية في مدينة سنجار بمحافظة إدلب.	 
2,252 سلة مواد غير غذائية تحتوي على مستلزمات منزلية وُفُرش في كلٍّ من حلب 	  توزيع 

وإدلب والالذقية.
 	.”GOAL“ توزيع 1,500 سلة في الالذقية بالشراكة مع منظمة
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دعمت مؤسسة إحسان مشاريَع الكهرباء وإعادة تأهيل المباني، فمن خالل تنفيذ مشروعين في • 
باإلضافة  285,000 فرد.  لــ  الكهرباَء  إحساُن  أمنت  الكهرباء؛  تأهيل شبكة  درعا إلعادة  محافظة 

لتأمين الطاقة الالزمة لتشغيل للمخابز التي تخّدم سكان المنطقة والنازحين إليها.
دعمت إحسان مشروَع بناء مسجد في مخيم لالجئين السوريين في كردستان بقيمة $15,000.• 
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المدني معتمدًة في  المجتمع  المحلية ومنظمات  المجالس  دعم  عملت مؤسسة إحسان على 
من  العديد  عقدها  إلى  باإلضافة  عملها.  استمرارية  لضمان  وذلك  الخاص،  رصيدها  على  ذلك 

المؤتمرات التي تخدم قضيتها. وبلغت قيمة إجمالي الدعم $1,334,460.

فمن المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني التي تم دعمها: 
المجلس األعلى لإلدارة المحلية• 
مجلس محافظة حمص مكتب غازي عنتاب• 
المجلس المحلي لمحافظة الالذقية• 
الخيرية •  للجمعيات  العام  السوري  االتحاد 

والهيئات اإلغاثية
وحدة المجالس المحلية• 
تجمع المهندسين األحرار في حلب• 

جمعية اليوم التالي• 
المكتب الطبي لمجلس محافظة ريف دمشق• 
جمعية أم القرى• 
مؤسسة غراس النهضة • 
مكتب وحدة التنسيق واالرتباط في الحسكة• 
اتحاد عام فالحي الثورة السورية• 
جمعية الشام أمانة• 
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عدد المستفيدين من خدمات إحسان حسب القطاعات
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الشراكات:
طريق •  عن  وشراكاتها  العامة  عالقاتها  توسيع  على  والتنمية  لإلغاثة  إحسان  مؤسسة  عملت 

تنفيذ العديد من المشاريع بالتعاقد مع منظمات دولية رئيسة. 
 • ”OCHA“ مثل  المتحدة  لألمم  التابعة  المنظمات  مع  مباشرة  شراكات  عقد  في  ونجحت 

.”UNICEF”و ”WFP”و
برنامج •  طريق  عن  المتحدة  األمم  من  مباشرة  منحة  على  األولى  للمرة  “إحسان”  وحصلت 

“Humanitarian Pooled Fund” وتم التقديم على هذه المنح في خريف 2014 إاّل أن تنفيذها 
سيبدأ في عام 2015.

الدعم:
إلى مؤسسة إحسان، ووجهت 	  الُمقّدم  الدعم  %47 من إجمالي  بـ  المنتدى السوري  ساهم 

اهتمامات المنتدى إلى مشاريع الدعم المؤسساتي التي حازت على المرتبة األولى من دعمه.
المقدم •  الدعم  إجمالي  من   53% بنسبة  الشريكة  الدولية  المنظمات  بقية  مساهمة  تقدر 

لمؤسسة إحسان. 

الشراكات والدعم
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منظمات دولية أخرى *

Human Appeal International

* حذفت أسماء المنظمات العتبارات داخلية لهذه المؤسسات

المنتدى السوري
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اإلغاثية، •  التنسيقية  والهيئات  الدولية  بالمنظمات  خاصة  دورية  اجتماعات  في  إحسان  تشارك 
مثل: “HLG Humanitarian Liaison Group” مجموعة تنسيق الجهود اإلغاثية، وتعتبر أعلى 
هيئة تنسيق على مستوى العمل اإلغاثي المرتبط بسورية. وتعمل انطالقًا من تركيا لتقود جهود 
من  الهيئة  هذه  وتتألف  االستراتيجي.  المستوى  على  السورية”  “األزمة  لـ  اإلنسانية  االستجابة 
غير  والمنظمات  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  ومكتب  المتحدة،  األمم  ووكاالت  المانحة  الجهات 

الحكومية السورية والمنظمات الدولية غير الحكومية.
 • Joint-Agency“ تعليمية  احتياجات  تقييم  بإجراء  الخاصة  العمل  لمجموعة  إحسان  انضمت 

Education Sector Assessment” على مستوى سورية.
وهي •   ”Syria Assessment and Monitoring Initiative - SAMI“ لمجموعة  انضمت 

برعاية  والسورية  األجنبية  المنظمات  بين  االحتياجات  تقييم  في  العمل  لتنسيق  تهدف  مبادرة 
األمم المتحدة.

تحالف المنظمات السورية “SNA” ، يهدف التحالف إلى تأسيس كيان سوري يعمل على التنسيق 	 
بين المنظمات السورية اإلنسانية غير الحكومية والمجتمع الدولي. وتعتبر إحسان أحد مؤسسيه 

وعضوًا في لجنته التوجيهية. 

العالقة مع المنظمات الدولية



50

القدرات •  بتنمية  تهتم  عنتاب:  غازي  في  العاملة   ”Partnership Initiative“ الشراكة  مبادرة 
للمنظمات السورية غير الحكومية، وتشارك في تقديم المساعدات اإلنسانية داخل سورية. وتحضر 

إحسان كافة االجتماعات باإلضافة إلى كونها عضوًا في لجنتها التوجيهية.
كما تشارك إحسان في كافة اجتماعات مجموعات التنسيق التي تعمل على توزيع الدعم بالتنسيق • 

بين المنظمات السورية والدولية، ومجموعات العمل هي:
“Food Security and livelihoods” األمن الغذائي. 1
 “Protection” مجموعة الحماية. 2
 “WASH” مجموعة المياه واالصحاح والنظافة. 3
 “Education” مجموعة التعليم. 4
 “NFI/Shelter” مجموعة مراكز اإليواء والمواد غير الغذائية . 5



51

منظمات نعمل معها
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التقرير المالي


