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➡ Registered Name: NEXTEP Organization
➡ Registration Number: 327/2 (07/12/2022)
➡ Address: Next to UNHCR public park, Siyahi 

Street, Qamishli, Syria
➡ Phone Number: +963 980 384 149
➡ Email Address:   info@nextep-org.com
➡ Website: www.nextep-org.com 
➡ Board of Directors (Management Team):

Alan Hasan: General Manager
Arya Haji: AMC Officer (Advocacy, Media & Communication)

Hozan Hadi: CEO

Organization 
Information

المنظمة مسجلة باسم: منظمة نيكستيب⬅
رقم التسجيل: 327/2 (07/12/2022)⬅
العنوان: بجانب حديقة مفوضية األمم المتحدة، ⬅

شارع السياحي، قامشلي، سوريا
رقم الهاتف: 963980384149+⬅
⬅ info@nextep-org.com:عنوان البريد اإللكتروني
⬅www.nextep-org.com :الموقع اإللكتروني
مجلس اإلدارة (فريق اإلدارة):⬅

آالن حسن: المدير/ة العام/ة
آريا حاجي: مسؤولة اإلعالم والتواصل والمناصرة

هوزان هادي: المدير التنفيذي

معلومات
عن المنظمة 

mailto:info@nextep-org.com
http://www.nextep-org.com
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Background Information
We are a group of young women and men who have not left the 
country and have witnessed the impact of the Syrian war on society 
on a daily basis. After years of work in journalism, and civil and 
humanitarian work, we have concluded that the change must be 
comprehensive and arising from within. thus it was necessary to 
create a framework that would enable us to work together in order 
to achieve comprehensive change that would mitigate the effects of 
the war that has been going on in the country since 2011.

NEXTEP Organization (Next Step) came as an embodiment of a 
common thinking pattern between us, which is based on taking the 
initiative, moving forward, and starting to think of solutions and 
alternatives, without waiting long at the stations of obstacles and 
challenges.

Nextstep is a non-governmental, non-profit organization established in 2021. It seeks, through its 
Vision, to reach a peaceful, developing society that believes in change and strives for it, through three 
main programs: Development, Peacebuilding, and Development Information.



خلفية المنظمة
 نحن مجموعة من الشابات والشباب الذين/اللواتي لم يغادروا/يغادرن

 البالد، وعايشوا/عايشن التطورات التي أفرزتها الحرب السورية على
 المجتمع، وبعد سنوات من العمل في الصحافة، والعمل المدني

 واإلنساني، توصلنا إلى أن التغيير ال بد من أن يكون شامًال، ونابعًا من
 الداخل، ولتحقيق ذلك كان ال بد من إنشاء إطار يمّكننا من العمل سوية

 لتحقيق التغيير الشامل الذي من شأنه أن يخفف من آثار الحرب الدائرة
 في البالد منذ عام 2011

 جاءت منظمة نيكستيب (الخطوة التالية) تجسيدًا لنمط تفكير مشترك
 بيننا، والذي يتخلص بالمبادرة بالتحرك، والمضّي ُقُدمًا، والمباشرة

 بالتفكير في الحلول والبدائل، دون االنتظار كثيرًا في محطات العوائق
والتحديات

 ونيكستيب هي ُمَنظَّمة َغْير حكومّية، وَغْير ِرْبحّية. تأسَّسْت عام 2021،
 وتسعى ِمْن خالل رؤيتها للوصول إلى مجتمٍع ناٍم، َيسْوده السَّالم،

 وُيْؤِمن بقدرته على الّتغيير، ويسعى إليه، وذلك من خالل ثالث برامج
رئيسية هي: التنمية وبناء السالم واإلعالم اإلنمائي



Mission
Change is a continuous process, and to be 
heading for the better, it is necessary to 
achieve development at all levels, reach 
sustainable peace and a public culture that 
accepts the differences and celebrates them. 
No better than Development Information as a 
supporter for that change process.

التَّغيير عملّية مستمّرة، ولتكون ُمتَّجهة َنْحو 
األفضل، ال ُبّد ِمْن تحقيق التَّْنمية على كاّفة 

الصُُّعد، والوصول لسالٍم ُمستدام، وثقافٍة عاّمة 
َتْقَبل االختالف، وتحتفي به، وال أفضَل ِمَن اإلعالم 
اإلْنمائّي داِعمًا مواِكبًا لعملّية التَّغيير ِتْلك، وَنْخطو 
َألْجِل َذِلَك ُكلَّ ٌخطَوٍة مع ِإْبَقاء َأْعُيِنَنا على الّتاِلَية. 

الرسالة



What is next?
ما التالي؟

sloganالشعار اللفظي



القيم
Values

الشَّفافّية
Transparency

َعَدم الَتَحيُّز
Impartiality

النسوية
Feminism

  االستقاللية
Independence

  الالِرْبحّية
Non-

profitable
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Code of Conduct
ُمَدوَّنة السُّلوك

0605

HR Policy
سياسة الموارد البشرّية

Procurement Policy
سياسة الُمشتريات

Anti-Harassment Policy
سياسة مناهضة التحرش

Anti-corruption, Bribery, and 
Fraud Policy
سياسة مكافحة الفساد والرِّشوة واالحتيال

Financial Policy
الّسياسة المالّية

Policies السياسات

0807 Child Protection Policy
سياسة حماية الطفل

M & E Policy
سياسة المراقبة والتقييم



Objectives
➡ Spreading the culture of dialogue and the values   of peace and coexistence.
➡ Continuous study of the context of the work region, in order to serve the 

organization's programs in development, peacebuilding, and development 
information.

➡ Striving to achieve sustainable development in society, and harnessing it to promote 
coexistence.

➡ Consolidating the principles of professional and ethical media that serve 
development and peacebuilding issues.

➡ Mobilize to reach gender-sensitive media.
➡ Capacity building and developing the knowledge of modernity's values   in civics, 

citizenship, and democracy, and its mechanisms and foundations; Such as freedom 
of expression, freedom of the media, elections, the constitution, and transparency.

➡ Activating the political, social, and economic participation of women and youth, and 
empowering them, as they are excluded groups, or have weak influence in the 
previous fields.

➡ Supporting child education and protection in favor of development and 
peacebuilding.

➡ Building relationships, and mobilizing efforts with local and international civil 
organizations, in a manner that achieves the organization's vision.



األهداف

َنْشر ثقافة الحوار وِقَيم السَّالم والَعْيش الُمشترك.⬅
دراسة سياق منطقة العمل بشكٍل ُمستمّر، ِبما يخدم برامج الُمَنظَّمة في ⬅

الّتنمية وبناء السَّالم واإلعالم اإلنمائّي.
السَّعي لتحقيق الّتنمية الُمستدامة في المجتمع، وَتسخيرها لتعزيز الَعْيش ⬅

الُمشَتَرك.
ترسيخ مباِدئ اإلعالم المهنّي، واألخالقّي، واّلذي يخدم قضايا الّتنمية وبناء ⬅

السَّالم.
الَحْشد للوصول إلى إعالم ُيراعي الحساسّية الجندرّية.⬅
بناء القدرات، وتنمية المعرفة ِبِقَيم الَحداثة، في الَمَدنَية، والُمواَطنة، ⬅

والّديمقراطّية، وآلّياِتها وُأُسِسها؛ كحرّية التَّْعبير، وُحرِّية اإلعالم، واالنتخابات، 
والّدستور، والّشفافّية.

تفعيل المشاركة الّسياسّية واالجتماعّية واالقتصادّية للمرأة والّشباب، ⬅
وتمكينهم/ّن، بوصفهم/ّن فئات ُمستْبَعدة، أو ضعيفة الّتأثير في المجاالت 

الّسابقة.
دعم تعليم وحماية األطفال، بما يخدم التنمية وبناء السالم.⬅
ِبناء العالقات، وَحْشد الّجهود مع الُمَنّظمات المحّلية والّدولّية المدنّية، ⬅

بالشِّْكل اّلذي ُيَحقِّق رؤية الُمَنظَّمة.



Means

  تسعى نيكستيب لتحقيق أهدافها َعْبَر الوسائل الّتالية:
إقامة جلسات حوارّية، وجلسات نقاٍش ُمَرّكزة، ومنتديات، ⬅

ومحاضرات، وتقديم االستشارات؛ كجزٍء ِمْن خّطة ِبناء 
السَّالم.

إجراء ُمسوح، واستبيانات، ودراسات َتْخُدم أهداف الُمَنظَّمة.⬅
 تنفيذ مشاريع تنموّية، والتَّركيز على مشاريع ُسُبل الَعْيش ⬅

الّتشاركّية، باإلضافة لَدْعم المشاريع الصَّغيرة.
 الَحْشد والُمناَصرة، وَنْشر التَّوعية بمختلف وسائلها.⬅
 تأسيس وسيلة إعالم إنمائّية ُتراعي الحساسّية الجَّندرّية.⬅
إقامة دورات تدريبّية، وُوَرش عمل، وْفَق احتياجات منطقة ⬅

العمل.
 االنفتاح على جميع الُمَنظَّمات والُمؤسَّسات المحّلّية ⬅

والّدولّية التي تشترك مع ُمَنظَّمة نيكستيب في األهداف 
والرِّسالة، وَفْتح باب التَّعاون والّتشاُرك.

الوسائل
Nextep seeks to achieve its goals through the following means:
➡ Holding dialogue sessions, focused group discussion, forums, 

lectures, and providing consultations; As part of the 
peacebuilding plan.

➡ Conducting surveys, questionnaires, and studies that serve the 
organization's goals.

➡ Implementation of development projects, focusing on 
participatory livelihood projects, in addition to supporting 
microenterprise.

➡ Mobilization and advocacy, and spreading awareness through 
various means.

➡ Establishing a development media outlet that takes into account 
gender sensitivity.

➡ Holding training courses and workshops, according to the needs 
of the work area.

➡ Being open to all local and international organizations and 
institutions that share the goals and mission of Nextstep, in 
order to cooperate and undertake partnerships



 Managementالهيكل اإلداري
Structure

3 × مجلس اإلدارة (فريق اإلدارة)
تمثيل النساء (الثلث على األقل)

مكون من ثالث أشخاص:
1- المدير/ة العام/ة

2- مسؤول/ة اإلعالم والتواصل والمناصرة
3- المدير/ة التنفيذي/ة

4 × فريق الدعم (ترأسه امرأة وهي مسؤولة 
المراقبة والتقييم)

تمثيل النساء (الربع على األقل)
1- مسؤولة المراقبة والتقييم (امرأة حصرًا)

2- مسؤول/ة الموارد البشرية
3- المسؤول/ة المالي/ة

4- مسؤول/ة اللوجستيك واألمن

3 x Board of Directors (Management 
Team)
Representation of Women (at least 1/3rd)
1- General Manager
2- AMC Officer (Advocacy, Media & Communication)

3- CEO

4 x Support Team (headed by a woman 
namely the M&E Officer)
Representation of Women (at least 25%)
1- M&E Officer (a woman)
2- HR Officer
3- Finance Officer
4- Logistic/security Officer



Accountability 
Structure هيكلية المساءلة

المجتمع 
والجهات
 المانحة

مجلس المراقبة
مكون من سبعة أشخاص

 ترأسهم امرأة

         مجلس اإلدارة
          (فريق اإلدارة)

مدعوم من ←

Community
 &

Donners

Monitoring Board
7 Persons headed

 by a woman

   Board of Directors
   (Management Team)

Supported by →

المجلس االستشاري

Advisory Board



Registration Documentوثيقة الترخيص


