تعريف عن الرشكاء يف مرشوع حراك نسوي
من أجل التغيري يف سوريا

WILPF

الهيئة النسائية يف األتارب
ريف حلب  -أسست عام ٢٠١٦
تعمــل الهيئــة النســائية يف األتــارب بنجــاح عــى زيــادة املشــاركة الف ّعالــة للنســاء ضمــن املجالــس املحليّــة يف املنطقــة عــر تنظيــم حمــات انتخابيــة وتوعية
املــرأة واملجتمــع .عــى ســبيل املثــال دعمــت الهيئــة خمســة نســاء للرتشّ ــح يف االنتخابــات املحل ّيــة يف  ٢٠١٧مــن خــال تنظيــم حملــة انتخابيــة لهــن .تــم
انتخــاب مرشــحة واحــدة تــرأس حاليـاً املكتــب النســوي/مكتب النســاء الــذي تــم تأسيســه مؤخـرا ً.

حررين
إدلب ٢٠١٦ -
توفّــر حــررين الدعــم ملعتقــات ســابقات يف إدلــب وتعمــل عــى ضــان مشــاركتهن يف العمليّــة السياسـيّة الجاريــة .كــا تديــر حــررين برنامــج إعــادة
تأهيــل للمعتقــات الســابقات حيــث توظــف املعتقــات لتمكينهـ ّن ما ّديــا وتعمــل عــى توعيتهـ ّن سياســيا عــر البنــاء عــى خرباتهـ ّن يف النشــاط الســيايس
مــن خــال تنســيق محــارضات وورشــات عمــل .يتضمــن الربنامــج أيضــا العمــل مــع منظــات حقوق ّيــة لتجهيــز مل ّفــات قانونيــة مــن أجــل املحاســبة
عــى انتهــاكات وأرضار ارتكبــت ســابقا.

منظمة الوفاء لألعامل الخريية
إدلب ٢٠١٥ -
الوفــاء تدعــم ربّــات املنــازل عــر زيــادة فرصهـ ّن للعمــل بوســاطة تنظيــم ورشــات تدريــب لهـ ّن يف مجــال التصميــم ثــايث األبعــاد( ،)3Dوصلهـ ّن بفــرص
عمــل متوفــرة عــى وســائل التواصــل االجتامعــي ،وتأمــن املســاحات واملــوارد لهـ ّن ليتمكـ ّن مــن الدراســة والعمــل.

سوريانا األمل
ريف حلب ٢٠١٥ -
أســس مجموعــة متطوعــن ســوريانا األمــل كــرد فعــل للحاجــة لتنميــة وتقويــة مشــاركة املــرأة يف املجتمــع وخصوصـاً يف مناصــب تنفيذيــة وسياســية.
تســعى املنظمــة لتهيئــة الشــباب والشــابات الســتخدام األدوات واملهــارات األساســية لبنــاء الســام والعــدل يف ســوريا .يف عــام  ،٢٠١٦افتتحــت املؤسســة
مركــز يوفّــر مســاحة وديّــة وداعمــة لتعليــم وتنميــة مهــارات النســاء.

أضواء سوريا
درعا ٢٠١٦ -
أضــواء ســوريا هــي مجموعــة إنســانية مســتقلة أسســت عــى يــد مجموعــة نســاء وشــباب لتعزيــز دور املــرأة ونفوذهــا يف املجتمــع .توفــر املؤسســة
خدمــات الصحــة والتعليــم واإلغاثــة للمجتمــع بأكملــه.
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راديو سوريات
دمشق ٢٠١٥ -
راديــو ســوريات هــي منظمــة ســورية غــر ربحيــة ،تركــز عــى قضايــا التنميــة وتعمــل عــى ربطهــا مبخرجــات إعالميــة تقدمهــا عــر قوالــب متعــددة
وقنــوات متاحــة .تســعى املنظمــة إىل خلــق حالــة مــن التغيــر يف املجتمــع عــر ثالثــة برامــج اسـراتيجية تهــدف إىل بنــاء التامســك املجتمعــي ودعــم
التعدديــة؛ تعزيــز مشــاركة املــرأة يف الحيــاة العامــة؛ وتبنــي إعــام حســاس للنــوع االجتامعــي.

شبكة الصحفيات السوريات
هولندا ٢٠١٣ -
أسســت شــبكة الصحفيــات الســوريات نظـرا لــرورة بنــاء إعــام حســاس للنــوع االجتامعي/الجنــدر خــال الحـراك الســلمي يف ســوريا .تســعى الشــبكة
للوصــل بــن اإلعــام والحــركات النســويّة واملجتمــع املــدين عــر متكــن صحفيــن وصحفيــات ألخــذ أدوار قياديــة .وتســعى الشــبكة أيضـاً عــى تشــجيع
العاملــن يف اإلعــام عــى زيــادة التوعيــة حــول موضــوع املســاواة بــن الجنســن وحقــوق املــرأة.

أورمنو
كندا ٢٠١٤ -
يعمــل فريــق أورمنــو بنشــاط منــذ  ٢٠١١للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وحكــم القانــون عــر تأمــن الدعــم واملســاعدات لضحايــا االنتهــاكات .تتخصــص
أورمنــو بتوثيــق االنتهــاكات مــن منظــور حســاس للنــوع االجتامعــي وتعتــر املنظمــة مصــدر موثــوق للمعلومــات عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف
ســوريا وعــن العنــف الجنــي والتمييــز بــن الجنســن.

مركز مسار للدراسات
رساقب ٢٠١٤ -
الهــدف األســايس مركــز مســار للدراســات هــو زيــادة االهتــام والتقــدم يف التنميــة املســتدامة يف املجتمــع الســوري وخاصــة بــن الشــباب والنســاء .يف
هــذا اإلطــار يســعى مركــز مســار اىل )١ :تطويــر إمكانيــات املنظــات املحليــة وهيــاكل الحكــم املحــي واألفـراد )٢ ،زيــادة اســتجابة املنهــج التعليمــي
ملتطلبــات املجتمــع )٣ ،زيــادة مشــاركة املــرأة يف مواقــع صنــع الق ـرار بكافــة املجــاالت )٤ ،تحويــل الدعــم اإلنســاين مــن اإلغاثــة قصــرة األمــد إىل
التنميــة املســتدامة.

دولتي
لبنان ٢٠١٢ -
أسســت دولتــي كمنصــة لتنميــة ومشــاركة مــواد عــن التحـ ّول الدميقراطــي مــن أجــل بنــاء قــدرات نشــطاء ســوريني يف ســوريا واملهجــر .تنطلــق دولتــي
بدورهــا كمنظمــة دعــم ومنــارصة للمجتمــع املــدين يف ســوريا مــن القيــم النســائية املتجــذرة يف مبــادئ املنظمــة  .تحــرص دولتــي عــى ضــان شــمل
األصــوات املهمشــة يف النقاشــات السياســية الجاريــة.
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النساء اآلن من أجل التنمية
لبنان ٢٠١٢ -
تأسســت منظمــة نســاء اآلن ملواجهــة التأثــر املجحــف للنـزاع عــى النســاء والفتيان.تســعى النســاء اآلن لدعــم النســاء والفتيــات عــر خدمــات الحاميــة،
التمكــن االقتصــادي والتعليمــي ،باإلضافــة إىل برامــج لتوعيــة املــرأة عــى حقوقهــا وعــى أهم ّيــة مشــاركتها السياسـ ّية .وتديــر أيضـاً املنظمة حمــات منارصة
تعتمــد بشــكل رئيــي يف مضمونهــا عــى النســاء اللــوايت يشــاركن بفعاليــات املنظمــة.

مساواة
دمشق ٢٠١٢ -
تعمــل مســاواة عــى مكافحــة العنــف والتمييــز القائــم عــى الجنــس يف الحيــاة الخاصــة والعامــة ،عــر )١ :التيــار الثقــايف الــذي يســعى أن يلفــت انتبــاه
شــخصيات مؤثــرة عــى مواضيــع تؤثــر عــى املــرأة مــن منظــور حســاس للنــوع االجتامعــي واســتخدامها كحافــز للتغيــر )٢ ،تيــار العمــل امليــداين الــذي
يهتــم بتوعيــة املــرأة عــى حقوقهــا واملســاواة الجنســية مــن خــال متكينهــا يف املجــال الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي والثقــايف.

سوا للتنمية واإلغاثة
لبنان ٢٠١١ -
تأسســت ســوا يف البدايــة كاســتجابة عفويــة لقــدوم أول  ٤٠عائلــة ســورية اىل شــال لبنــان يف كانــون األول  .٢٠١١لــدى ســوا رؤيــة عــن ســوريون
يدعمــون بعضهــم البعــض لبنــاء ســوريا عادلــة مدنيــة دميقراطيــة .توفــر ســوا دعــم شــامل ومتكامــل عــر تســهيل تبــادل املهــارات واملعلومــات واملــوارد،
باالضافــة اىل تشــجيع التنظيــم املســتقل لبنــاء مجتمعــات متامســكة قويــة ذات صــوت مســموع ،وأخـرا ً مــن خــال حشــد عمــل جامعــي عــى املســتوى
املحــي والــدويل.

شبكة املرأة السورية
تركيا ٢٠١٣ -
أسســت شــبكة املــرأة الســورية لتســهيل التنســيق الفعــال والتشــبيك بــن العاملــن يف مجــال حقــوق املــرأة يف ســوريا .تضــم شــبكة املــرأة الســورية مــا
يزيــد عــن  ١٠٠شــخص و ١٦منظمــة وتســعى لضــان مراعــاة حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل وأن يتضمــن أي دســتور ســوري مقبــل كافــة حقــوق
املــرأة .تتشــارك عضــوات املؤسســة هــدف زيــادة مشــاركة املــرأة الفعالــة يف كل مجــاالت الحيــاة العامــة والخاصــة مبــا فيهــا املجالــس املحليــة املهتمــة
بالعدالــة االنتقاليــة واملصالحــة الوطنيــة وصياغــة الدســتور الســوري.
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ضمة
لبنان ٢٠١١ -
ضمــة هــي منظمــة نســوية تشــتهر بجذورهــا املمتــدة يف الح ـراك الســلمي العفــوي عــى املســتوى املحــي يف مدينــة مضايــا يف ريــف دمشــق حيــث
تفاوضــت مبــارشة مــع عــدة أطـراف مــن أجــل تشــكيل كتلــة ضغــط لرفــع الحصــار عــن املدينــة مــا بــن  ٢٠١٥و  .٢٠١٧تســعى ضمــة الكــال عملهــا
النســوي مــع الحفــاظ عــى قاعدتهــا الشــعبية ضمــن املجتمعــات النازحــة الّتــي نشــأت منهــا املنظمــة.

مواطنون ألجل سوريا
أملانيا ٢٠١٣ -
تعمــل املنظمــة داخــل ســوريا ومــع الالجئــن يف بــاد الجــوار ولديهــا فــروع يف برلــن وتركيــا وكردســتان العـراق .تعمــل املنظمــة عــى تعزيــز التعــاون
املشــرك وتبــادل الخ ـرات واملعلومــات بــن الجهــات الف ّعالــة يف املجتمــع املــدين الســوري ومنظــات املجتمــع املــدين حــول العــامل .تهــدف املنظمــة
لتطويــر أدوات البحــث بحيــث تراعــي الفــوارق بــن الجنســن مـ ّـا ميكّنهــا مــن مســح منظــات املجتمــع املــدين بشــكل أدق وتوفــر املعلومــات الالزمــة
للخــروج بتوصيــات مبنيــة عــى األدلــة لتطويــر املســاواة بــن الجنســن ضمــن املنظــات املحليــة يف ســوريا.

بدائل
تركيا ٢٠١٣ -
تأسســت بدائــل يف عــام  ٢٠١٣وهــي تعمــل عــى دعــم وتقويــة مؤسســات املجتمــع املــدين الشــاملة والتمثيليــة خاصــة تلــك التــي تعمــل عــى املســتوى
املحيل.
غايــة بدائــل االساســية هــي دعــم بنــاء الســام والجهــود الدميقراطيــة خاصــة التــي تتــم عــى املســتوى املحــي .وقــد شــكل البحــث الــذي قامــت بــه
بدائــل حــول النســاء الســوريات الالجئــات يف تركيــا حجــر أســاس لربنامــج حقوقــي متنــوع يف تركيــا.

رشيك مجهول االسم ألسباب أمنية
دمشق ٢٠١٧ -
مبــادرة بقيــادة نســوية يف دمشــق تســعى عــى توعيــة وتوثيــق حــوادث التحــرش الجنــي يف الجامعــات وأماكــن العمــل يف ســوريا .تســعى املبــادرة اىل
القيــام بحمــات منــارصة مــن أجــل تغيــر أو تعديــل أو إلغــاء قوانــن محليــة توفــر الحصانــة للمعتديــن واملتحرشــن وأيضـاً عــى إدخــال قوانــن جديــدة
لتجريــم ومعاقبــة املنتهكــن بغيــة ردع ظاهــرة التحــرش الجنــي.

رشيك مجهول االسم ألسباب أمنية
درعا ٢٠١٧ -
منصــة للمجتمــع مــدين يف درعــا تســعى لتنميــة القــدرة القياديــة عنــد املــرأة وزيــادة مشــاركتها يف مجتمــع ذكــوري .أسســت الشــبكة عــر مبــادرة قياديــات
محليــات يعقــدن فيهــا نقاشــات حــول السياســة ومواضيــع اجتامعيــة تواجــه جنــوب ســوريا .ستســتمر الشــبكة بعملهــا الشــامل مــن أجــل بنــاء الســام يف
جنــوب ســوريا.
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