
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

عالم يحظى فيه كل الناس بالعدالة 

االجتماعية والحق في البقاء والحماية 

 والتنمية والمشاركة.

Planning and implement programs for 
humanitarian and development work 

with high quality and effectiveness 
through capacity building and 

empowering individuals to develop their 
capabilities and provide them with the 
skills necessary to reach a decent life. 

We put women and girls in the 

first place because we know that 

we cannot overcome illiteracy and 

poverty so that all people have 

equal rights and opportunities. 

A world in which all people enjoy 

social justice, the right to survival, 

protection, development and 

participation. 

تخطيط وتنفيذ البرامج الخاصة بالعمل االنساني 

والتنموي بجودة وفعالية عالية من خالل بناء القدرات 

وتمكين األفراد لتطوير قدراتهم وإكسابهم المهارات 

 الالزمة للوصول إلى حياة كريمة.

نضع النساء والفتيات في المركز ألننا 

نعرف أنه ال يمكننا التغلب على الجهل 

والفقر حتى يتساوى جميع الناس في 

 الحقوق والفرص.

الوكالة السورية لإلنقاذ (SAR)  هي وكالة غير حكومية غير ربحية

 ومقرها في تركيا، ومرخصة بموجب رقم 2013تأسست في يناير 

158 021 31 

لدى (SAR)  استقاللها الخاص، حيث يؤكد ميثاق الوكالة أنها ال تعمل

 .لصالح أي سلطة سياسية أو حزبية أو أي مجموعة دينية

تعمل (SAR) التعليم وسبل العيش من خالل مشاريع  ،ات الحمايةفي قطاع

  .ذات هدف وتأثير طويل األجل

( تلتزمSARبمبادئ العمل اإلنساني في جميع مشاريعها وأنشطتها ). 

 SAR is a non-governmental, non-profit agency 
established in January 2013 based in Turkey, licensed 
under No: 31  021 158. 

 SAR has its own independence. The Agency Charter 
affirms that it does not work for any political, partisan 
or any religious group. 

 SAR works in protection, livelihood and education 
sectors through projects with long-term impact. 

 SAR is committed to the principles of humanitarian 
action in all its projects and activities. 

 

Providing the best training and 
consulting services based on 
market study, following up 
beneficiaries at all step and 
providing them with assistance 
to enter the labor market. 

التدريبية تقديم أفضل الخدمات 
واالستشارات المبنية على دراسة 
السوق ومتابعة المستفيدين في كل 

المراحل وتقديم لهم مد العون 
 سوق العمل. لدخولهم

 

Promote gender equality and 
empower women through 
training and capacity building 
as an effective engine for social 
cohesion and civic 
participation. 

تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين 
المرأة من خالل التدريب وبناء 
القدرات كمحرك فعّال للتماسك 
 االجتماعي والمشاركة المدنية.

Supporting the education of 
children, youth and enhancing 
their ability in the scientific, 
cultural and sports. 

 والمراهقين االطفال تعليم دعم
 تالمجاال في قدرتهم وتعزيز والشباب
 .والرياضية والثقافية العلمية

ACCOUNTABILITY 

 
We have a personal responsibility for using our resources efficiently, achieving 

measurable results, and accountability to beneficiaries, donors and partner. 

COMMITMENT 

 
We are committed to employing all capabilities and resources to provide 

the best services and best performance to all parties participatory. 

 
 نتحمل المسؤوليــة الشخصية عن استخدام مواردنا بكفاءة، وتحقيق نتائج قابلة للقياس، والمساءلة أمام

 والمانحون والشركاء. المستفيدون

 

نلتزم بتوظيف كافة االمكانات والطافات والموارد لتقديم أفضل الخدمات وأحسن االداء لجميع 

 .االطراف المشاركة

EQUALITY 

We believe in the equal worth of every human being and the importance of 

respecting and honoring everyone. We believe that change happens through people. 

 

NEUTRALITY 

We maintain our credibility by not taking any positions with or against 

any party. 

المتساوية لكل إنسان وأهمية احترام كل فرد وتكريمه نحن نؤمن أن التغيير يحدث من نحن نؤمن بالقيمة  .ضد اي طرف نحافظ على مصداقيتنا من خالل عدم اتخاذ اي موقف مع او

 خالل الناس.



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 برنامج التعليم

 حول البرنامج

ء التراكمي إيماناً منّا بأن التعليم حقاً من حقوق اإلنسان وعامالً رئيسياً للحد من الفقر وتحسين استدامة السكان المتضررين, وهو السبيل للبنا

وتحسين جودة التعليم في بيئة آمنة من خالل التدخالت التي تعزز لألطفال نحو مستقبل أفضل, عملنا على زيادة فرص التعليم لألطفال 

الوصول إلى التعليم وجودته و ضمان أن األطفال والشباب الضعفاء, وال سيما الفتيات والمتضررين من النزاع, يتمتعون بإمكانية الوصول 

قرى و البلدات في سوريا و تركيا, مع التركيز بشكل خاص العادل إلى التعليم الرسمي وغير الرسمي ذي الصلة سواء في المخيمات أو في ال

على األطفال المتسربين وتشجيعهم على العودة إلى المدرسة, بهدف المساهمة في تطوير معارفهم وشخصياتهم وثقتهم بأنفسهم, وتساعد على 

 تحديد وتطوير ودعم المواهب والقدرات المتميزة.

لى إقامة أنشطة, وفعاليات, وورش عمل لتعزيز التماسك االجتماعي بين األطفال والطالب بشكل مستمر ع سارومن ناحية أخرى تحرص 

 السوريين واألتراك, ومناقشة قضاياهم المشتركة, فضالً عن تحديات االندماج في البيئة التركية.

 مستفيد من البرنامج  54261

 

 مشاريع البرنامج

 أنشطة العودة الى المدرسة

بعد انقطاع معظم التالميذ عن التعليم بسبب الحرب الدائرة في سورية 

 انشطةكان ال بد من  األمية على الطالب بشكٍل كبير وازدياد مخاطر

تسلط الضوء على أهمية التعليم وتساعد في عودة الطالب إلى مقاعد 

  .الدراسة

وإقامة تتضمن الحمالت لقاءات مع األهالي والوجهاء المحليين 

عروض مسرحية تفاعلية وألعاب تربوية محببة لألطفال  أنشطة

تنتهي بتوزيع الهدايا وتهدف الحمالت لتوعية المجتمع بأهمية التعليم 

 .باإلضافة إلى تشجيع األطفال على متابعة التعلّم

 

 

 مشروع دفونا

في ويتم تنفيذه كل سنة حيث  4102مشروع دفونا انطلق في عام 

فصل الشتاء تزداد التحديات التي يواجهها الطالب مما يؤدي لزيادة 

نسبة التسرب من التعليم خالل أيام الشتاء الصعبة, وللحد من هذا 

تم توزيع تعليمهم ي الستكمالالتسرب ودعماً للتالميذ وتشجيعاً لهم 

ريف الالذقية على بعض المدارس في  واألحذية الشتويةالمالبس 

 وريف ادلب الغربي وفي والية هاتاي التركية.

 

 

مشروع بدنا نتعلم  

في  كل سنةتم تنفيذه وي4102بدنا نتعلم انطلق في عام  مشروع

ريف جسر بعض مدارس مخيمات ريف الالذقية واطمه وحزانو و

حقائب )لمواد التعليمية اتوزيع  حيث يتم الشغور وريف ادلب,

من اجل تخفيف األعباء , (رسم وتلوين توأدواوقرطاسية مدرسية 

.المدرسيالتسرب  والتكاليف على األهلي والمساهمة في الحد من  



 برنامج الحماية

 حول البرنامج

  سار هي واحدة من الوكاالت التي تعمل في قطاع الحماية في جنوب

 .تركيا وشمال سوريا

  لألزمة اإلنسانية المستمرة من خالل برنامج  اتتستجيب سار بفعالي

الحماية الذي يقدم الدعم للمتضررين من النزاع لتعزيز بيئتهم 

عمال حقوقهم في االوقائية, وضمان سالمتهم وكرامتهم ورفاههم و

 .الحماية

  ساهم برنامج الحماية في سار بتقديم خدمات مختلفة ألكثر من

أنشطة الحماية  شملتسنوات الماضية  0مستفيد خالل  01.111

 المجتمعية,والحماية  القدرات,/ المستقلة تقييمات االحتياجات 

 ,االستشارات القانونية وجلسات التوعية الحماية,وتوفير معلومات 

والعنف القائم على  الطفل,حماية  ,(PSS)واالجتماعيوالدعم النفسي 

والمساعدة النقدية عند  واإلحاالت, ,(GBV)النوع االجتماعي 

 .االقتضاء

  لية المنظمات غير الحكومية الدوو السلطات المحلية, مع اتطوير عالقاتهباستمرار على  سارتعمل  ضعفاً,لضمان الوصول إلى السكان األكثر

(INGOs),  المحلي  والمنظمات المجتمع المتحدة,ووكاالت األمم(CBOs ) بما في ذلك من خالل  تركيا,ومقدمي الخدمات اآلخرين في

 .مذكرات التفاهم التي تهدف إلى اإلحاالت عند االقتضاء

  تدير سار مساحات آمنة متعددة الوظائف(MFSS ) شئون ين فيه,والتي توفر بيئة آمنة لالجئين وأفراد المجتمع المحلي, ومكانًا يمكنهم االلتقاء

  .والدورات التدريبية والفعاليات روابط تضامن ويحسنون رفاهيتهم من خالل العديد من األنشطة
 

 مستفيد من البرنامج 86261

 

 مشاريع البرنامج

  مشاريع الدمج المجتمعي

سوريٍ ينتشرون في المدن التركية  ونصف الجئماليين  2أكثر من 

المختلفة, وعلى الرغم من وجود قواسم مشتركة بين األتراك 

كبير في صعوبة اندماج  والسوريين إال أن الختالف الثقافة دور  

 .الطرفين
 

لتطوير المهارات الحياتية تأتي أنشطة الدمج المجتمعي كخطوة 

تعزيز أواصر التعاون والمحبة بين السوريين واألتراك من خالل و

 –اسطنبول )المدن التركية  وثقافية ورياضية فيأنشطة اجتماعية 

                                                         الالجئين معبين   لتعزيز التماسك , (هاتاي –كلس  –إزمير  –انقرة 

 المضيفة. المجتمعات   
 

 التوعيةمشروع جلسات 

ال يزال العديد من الالجئين يعيشون في ظروف صعبة للغاية مع 

 .وصول محدود للدعم

 تشمل التحديات نقص الوعي فيما يتعلق الالجئين,بالنسبة لهؤالء 

 خرى,األبخدمات التوثيق القانوني التي تقدمها الحكومة والوكاالت 

 شبكة األمانووكيفية الوصول إلى خدمات مثل التعليم والصحة 

والحصول على الدعم  (ESSN) االجتماعي في حاالت الطوارئ

 والتعرض اللغة,تعلم  والسكن,المالي األساسي وإيجاد الوظائف 

 .والتنقل في بيروقراطية غير مألوفة لالستغالل,



 .المجتمع ودورهم فياجبات الالجئين وفكان البد من توفير جلسات توعية لتعزيز الوعي بحقوق و

تم وحيث نفذت سار مشروع دعم االفراد للوصول الى الخدمات المتاحة من خالل جلسات التوعية واالستشارات القانونية في تركيا 

العمل, قانون العائلة,  قانون)محاور مستفيد من الالجئين السورين في مدينة انطاكيا من خالل ستة  4214من  بما يقارالى  وصولال

حيث كان لها أثر في زيادة وعي الالجئين في عدٍد من ( قانون التعليم, قانون الحماية المؤقتة, الزواج المبكر والمساعدات االجتماعية

 .الرئيسية التي تمس حياتهم اليوميةالقضايا 

 
 مشاريع الدعم النفسي االجتماعي

 
األنشطة سار  تقدممن أجل التخفيف من حدة اآلثار السلبية 

في مجاالت التنمية والدعم المختلفة لألطفال واليافعين وذلك 

ضمن عدد من المدارس  مختصة من قبل فرقٍ  النفسي االجتماعي

السوري وفي مركز سار االجتماعي في في الشمال والمخيمات 

ما يساعدهم على بناء شخصيتهم, وحل م انطاكية التركية,

.مشكالتهم وتمكينهم في المجتمع  

 
 إدارة الحالة 

 

مساعدة في الحماية الفردية لمساعدة الالجئين المستضعفين في الوصول إلى الالحماية في سار إدارة مخصصة للحاالت و برنامج قدمي

 .واجراء إحاالت متكاملة لمقدمي الخدمات المحددة,ت وتخفيف مخاطر الحماية الخدما

 مشروع االيتام 

افل والمكفول وتتجلى آثارها على الك ,تلعب كفالة اليتيم دوراً هاماً في بناء المجتمع والتقليل من اآلفات, كالتفكك األسري واالنحراف

.واالجتماعية واالقتصاديةة جوانب, الدينية منها على حٍد سواء في عد  

  .بدور الوسيط بين أهل الخير والعطاء واأليتام وأسرهم تقوم سار

 ً زيادة أعداد األيتام المستفيدين من , باإلضافة الى (الكفالةقيمة + من ناحية العدد )نسبة المساهمين في الكفالة في زيادة  تسعى سار دائما

.المشروع  
 

 مشروع ذوي اإلعاقة 

 بناء القدرات وتعزيز نهج الحماية االجتماعيةنفذت سار مشروع 

حيث يوجد في مركز سار في  ذوي اإلعاقة طفاللحقوق األ

انطاكية قسم مجهزه بكل المعاير اإلنسانية لذوي االحتياجات 

تأهيل ودمج األطفال من الفئات الخاصة  الخاصة حيث يقوم على

من خالل برامج اف مثل فاقدي القدرة على الحركة وبتر أطر

لألطفال عبر  االجتماعي تقديم الدعم النفسيوتدريبية متخصصة 

 يندمجوا بسهولة في المجتمع لكي الجلسات الفردية والجماعية

.باإلضافة الى تقديم كفالة شهري لهم  

 

 مشروع العنف القائم على النوع االجتماعي 

مكافحة العنف المساهمة في تركيز خاص على تحافظ سار على 

من خالل زيادة الوعي ( GBV)القائم على النوع االجتماعي 

بالقضايا المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي بما في ذلك 

فضالً عن تقديم الدعم  الحميم,الزواج المبكر وعنف الشريك 

 . نف القائم على النوع االجتماعيالمخصص للناجين من الع



 برنامج سبل العيش                                                               
 حول البرنامج

 

ير كبير لتحقيق تغيالمتضررين من النزاع والنزوح  لألفراديهدف برنامج سبل العيش في سار إلى بناء المرونة االقتصادية الذاتية 

بفرص العمل أو دعمهم في إقامة  همربطاو من خالل مساعدتهم في الوصول إلى الوظائف  ستدام في حياتهم , دون دعم مستمروم

 ,والمساهمة في تعزيز قدرات النازحين والالجئين, وبناء التماسك بين المجتمعات المضيفة والمجتمعات المحلية ,مشاريعهم الخاصة

ارات الفنية والمهارات الشخصية لألفراد, بالتعاون مع وزارة لهذا الغرض, تقدم سار مجموعة متنوعة من التدريبات في كل من المه

 .الشؤون االجتماعية والعمل ووزارة التربية والتعليم مع إيالء اهتمام خاص للنساء والشباب األكثر ضعفا

 .رئ اإلنسانيةفنحن نسعى إلى النجاح المتنامي الذي يمكن أن يكون حجر الزاوية في عمليات التنمية المستدامة في حاالت الطوا
 

 مشاريع البرنامج
 مشروع إصرار

 
ف ضعو كثافة الالجئين السوريين في المدن الحدودية الصغيرة

البيئة االقتصادية وبيئة  فهمعدم و المهارات والمؤهالت األساسية

كانت من اهم التحديات  حواجز اللغة والتواصلو العمل في تركيا

 .التي تواجه الشباب السوري في الحصول على فرصة عمل
 
فكانت سار من الشركاء الفاعلين في مشروع إصرار حيث  

عاما,  23 – 01يستهدف مشروع إصرار الشباب السوري بين 

, بغض النظر عن التحصيل فتيات %31 الموجود في تركيا

  .وثائق الثبوتية التي يحملهاالعلمي, مكان اإلقامة, أو طبيعة ال

الشباب السوري في تركيا, عمل مشروع إصرار على تمكين 

الحد من نسب البطالة المنتشرة بين صفوفه وذلك المساهمة في و

 :خاللمن 
 .التدريبات اإلدارية و المهنيةبناء قدرات المستفيدين من خالل  •

رسمية موقعة من تعليم اللغة التركية للمستفيدين وإعطاء شهادة • 

 .وزارة التربية والتعليم
 .إقامة ورشات عمل لشرح البيئة االقتصادية للسوق التركية •
 .ربط المستفيدين بسوق العمل التركية •
 
 
 

 مشروع السوريات هن الكادحات

 المعيشية وإعالة أسرهن في ظلتمكنهن من مواجهة األعباء وفئات النسوية األشد فقرا للمدرة للدخل تساهم سار في تبني المشاريع ال

 .تداعيات وظروف الوضع االقتصادي الراهن

في مجال الخياطة والتفصيل وذلك بهدف  (المعتقالت سابقا –االرامل )نساء السوريات مكين الالسوريات هن الكادحات لتبدء مشروع 

صقل شخصية المشتركات وتعزيز روح العمل والفكر والمسؤولية 

من خالل برامج نظرية وعملية على ايدي مجموعة من 

المتخصصين لتحظى الخريجات بفرصة التعلم عن قرب 

 .وممارسة مهنة الخياطة بصورة صحيحة

ة لفئات النسويفي توفير مساحة امنة ل اهمية المشروعأني ت

األشد فقرا وتعزيز مهارتهم الحياتية والفنية في مجال 

من االنتاج  الخياطة والتفصيل والتسويق لتمكينهن

والحصول على مصدر دخل دائم للتخفيف من االزمة 

  .المعيشية المتفاقمة

سيتم تزويد كل متدربة بماكينة خياطة متخصصة حيث 

ون الحاجة الى إلعانتها على انشاء مشروعها الخاص د

 .االخرين


