
 منبر الجمعیات السوریة

 
  نبر الجمعیات السوریةمأسم الشبكة : 

حم الذي یحقق أفضل الخدمات للضیوف السوریین وأكبر  الین المجتمع السوري والتركي والتتعزیز التعاون ب الرؤیة : 
 المجتمع السوري منسجمة معھ بما یخدم إعادة بناء   درجات التقبل لدى المجتمع التركي للوصول لجالیة سوریة

   جتماعیة الشعبیة للسوریینال اضمان الحاضنة الرسالة : 

  .تعزیز كرامة المواطن السوري .1

 رفع مستوى الوعي المدني والحضاري لدى أفراد الجالیة السوریة.  .2
داخل  السعي لتأكید أخوة الشعبین الشقیقین السوري والتركي وتوحید وتنظیم الجھود لخدمة القضیة السوریة  .3

  .تركیا وخارجھا 
  .تعزیز ثقافة العمل الجماعي .4

 
 األھداف : 

  .تنسیق التعاون بین الجمعیات السوریة في تركیا  .1

یصال صوت الشعب السوري في تركیا للجھات الرسمیة وغیر الرسمیة السوریة والتركیة والدولیة عبر  إ .2
  .خطاب رسمي منظم ومنسق

 السوري والتركي ن الشعبی خوةالتأكید على أ  .3
مختلف الجھات المعنیة بشكل من   یصال صوت السوریین في تركیا ومتطلباتھ واحتیاجاتھ إلىإلطة القیام بأنش .4

  .ظم ومدروسمنّ 
  .ق الحمیدةالخ أل د بالقوانین والواجبات واالعمل على زیادة وعي المجتمع السوري بضرورة التقی .5

 سبة والشباب منھم خاصة ا في إیجاد العمل المن ةمساعدة السوریین عام .6

والحضاري للمجتمع   ریف المجتمع التركي بشكل خاص والمجتمعات عامة بعراقة التراث التاریخيتع .7
  .السوري

 السوري  إنشاء مشاریع تنمویة تخدم مصالح المنبر وتصب في صالح المواطن .8

 تفعیل االستشارات والدراسات وتبادل الخبرات والبیانات بین أعضاء المنبر  .9
 

الحاضنة االجتماعیة   رتأت مجموعة من الجمعیات السوریة في اسطنبول إلى إنشاء كیان یساعد في ضمانا  :  عن المنبر
تسمیتھ      الشعبیة وتم  الشقیقین  الشعبین  أخو  على  والتأكید  التركي  الشعب  ومخاطبة  الجمعیات "للسوریین  منبر 

عن تفاھم نجم     2014ھو كیان مستقل غیر حكومي غیر ربحي ومن كیانات النفع العام تأسس عام    تركیا – "السوریة
وحدة للجمعیات المنتسبة إلیھ ویعتبر نفسھ كلمة م   تفاق على رؤیتھ ورسالتھ وأھدافھ ویمثلمجموعة من الجمعیات با 

المدني السوري بصرف النظر عن انتمائھم أو دیاناتھم أو أعراقھم أو لونھم أو    كمظلة عامة لمنظمات المجتمع
 ثقافتھم 

 
 

 وعمل المنبر یتركز في اسطنبول وغازي عینتاب وھاتاي  منظمة 40عدد منظمات المنبر 
 

 أسماء المنظمات الموجودة ضمن المنبر :  



 جمعیة معا  .1
 شام شریف .2
 زید بن ثابت االھلیة  .3
 زدني علما .4
 رابطة اھل حوران  .5
 جمعیة النور السوریة  .6
 اعمار الشام االنسانیة  .7
 جمعیة عطاء لإلغاثة  .8
 جمعیة ابن النفیس االنسانیة  .9

  جمعیة الحیاة للخدمات اإلنساانیة .10
  منظمة ایالف لالغاثة و التنمیة .11
12. CIVIL CARE  
 السوریة للرعایة اإلنسانیة والتنمیة (مسرات) .13
 جمعیة الشام لرعایة األیتام  .14
 المؤسسة الدولیة لدعم المرأة  .15
 SDI المؤسسة الدولیة للتنمیة االجتماعیة .16
 INSURYA الجمعیة السوریة للدعم والتنمیة االنسانیة .17
 منظمة بنیان  .18
 منظمة تكافل الشام الخیریة  .19
  الخیریةجمعیة التأخي  .20
 منظمة مسك  .21
 شام االنسانیة  .22
 شام حیاة  .23
 شفق شام الخیریة  .24
 غراس الخیر االنسانیة  .25
 جمعیة النك انسان  .26
 IYD ھیئة اإلغاثة االنسانیة .27
 IHR ھیئة اإلغاثة اإلنسانیة الدولیة .28
 جنى وطن  .29
  جمعیة الحیاة اإلنسانیة .30
 جمعیة المعرفة للتنمیة والتعلیم  .31
 معا الجل الخیر    .32
 تنمیة انسان  .33
 جمعیة ھمة  .34
 جمعیة اعمار  .35
 فسحة أمل .36
 جودي .37
 جمعیة البنیان الرصوص  .38
 الخوذ البیضاء  .39
 رحمة االغاثیة  .40

 


