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عن الدعوة
تسعى رابطة النساء الدولية للسالم والحرية إلى دعم الحراكات القاعدية  الالعنفية الناشطة من أجل تحقيق المساواة والحرية 

والعدالة في سوريا. تحقيقاً لهذه الغاية، تدعم الرابطة جهود منظمات المجتمع المدني الرامية إلى إيجاد حل سلمي وعادل للنزاع، 
يقوم على احترام ونيل حقوق اإلنسان وحقوق النساء وتحقيق مشاركتهن الفعالة في جميع جوانب الحياة. وتلتزم الرابطة بنهج قائم 

على الحقوق لتعزيز أجندة السالم النسوي1  في سوريا. 

أجرت الرابطة في العام ٢٠1٧ تقييماً معمقاً لالحتياجات والتحديات واألولويات لعدد من المنظمات السورية العاملة على النهوض 
بحقوق النساء. بيّن التقييم أن هذه المنظمات قد عقدت العزم على تطبيق مفاهيم النوع االجتماعي واألجندات النسوية في 

سياقات عملها، وعلى مستويات المجتمع المحلي، وقد حققت إنجازات عديدة بالرغم من كل الصعاب. غير أن تحديات انعدام 
األمن ونقص التمويل وطرق تدخل المانحين واإلرهاق المتواصل، كان لها أثراً كبير على استدامة هذه المنظمات وهيكليتها، وعلى 

قدرات التخطيط والتنفيذ فيها. وقد أظهرت النتائج على وجه الخصوص أن المنظمات السورية بحاجة ماسة إلى المساحات 
والموارد لتعزيز اجنداتها النسوية، والسيما من خالل التمويل المرن والدعم التقني المخصص. وقد تم تأكيد استمرار الحاجة 

الماسة لهذه المساحات والموارد خالل جلسات نقاش مركزة عقدت مع عدد من المنظمات الشريكة في أوائل العام ٢٠٢1 ضمن 
سياق تطوير الرابطة الستراتيجيتها حول سوريا للسنوات ٢٠٢1-٢٠٢٣. 

بعد تنفيذ مشروع »حراك نسوي من أجل التغيير في سوريا« بين أعوام ٢٠1٨ و٢٠٢1، أعربت العديد من المنظمات الشريكة 
إلى أن أطر الدعم المادي والتقني والتنسيقي المقدم من خالل المشروع قد ساهم بتعزيز أجندتها النسوية، وتحسين قدراتها 

التقنية وزيادة أطر التشبيك والتواصل مع منظمات أخرى. كما ساهم المشروع بحسب رأي المنظمات بتعزيز قدرتها على 
االستمرار والصمود. استطاعت المنظمات النسوية السورية الشريكة بالمشروع تنفيذ مبادرات ومشاريع جديدة تدعمها بالتقدم 

االستراتيجي نحو أهدافها واستدامتها بسبب هذا الدعم المبني على االحتياجات المحلية.

تسعى الرابطة لالستمرار بتقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني السوري لتعزيز اجنداتها النسوية، وبناء هياكل مستدامة 
وفعالة وتعزيز العمل نحو النمو الجمعي في عام ٢٠٢1- ٢٠٢٢ وذلك من خالل تمديد مشروع »حراك نسوي من أجل التغيير في 

سوريا« عبر تقديم مزيج من التمويل المرن األساسي٢ والدعم التقني المخصص وفرص للتشبيك والتواصل للمنظمات السورية 
التي تتبنى قيماً نسويًة.

وصف المنحة
ُصممت ِمنح »حراك نسوي من أجل التغيير في سوريا« بغاية رفع بعض من األعباء التي تقع على عاتق القيادات النسوية 

والناشطات-ين في كتابة مقترحات المشاريع، آملين بذلك إتاحة الوقت والمساحة والموارد الالزمة للتفكير والتحليل والفعل 
بطريقة استراتيجية. تمكنت منظمات نسوية سورية، من خالل تلقي تمويل مماثل في الماضي، من اجتراح أفكار ومبادرات جديدة 

تدعم استراتيجياً التقدم نحو تحقيق اجنداتها ورؤاها بهدف استدامتها.

1    تعرف رابطة النساء الدولية للسالم والحرية السالم النسوي “بعالم خالي من العنف والصراع المسلح مع عدالة ومسواة للجميع، يحقق من خالل 
التطرق لالسباب الجذرية للعنف من منظور نسوي ومن خالل الحشد الالعنفي”

2   تمويل مرن يلبي احتياجات المنظمات وال يرتبط بمشاريع أو أنشطة محددة



 المنحة األساسية
تقدم رابطة النساء الدولية للسالم والحرية منحاً أساسيًة تصل إلى ٣٠،٠٠٠ فرنك سويسري للمنظمات النسوية السورية أو تلك التي 

تقودها النساء، والمسجلة والتي تملك حساب مصرفي للعمل االستراتيجي نحو السالم النسوي. 

التمويل المطلوب:
قد يصل المبلغ إلى ٣٠،٠٠٠ فرنك سويسري يغطي الفترة: 1 نيسان ٢٠٢1 إلى ٣1 آذار ٢٠٢٢	 
ال يتجاوز المبلغ المطلوب 1٥ بالمئة من ميزانية المنظمة اإلجمالية لعام ٢٠٢1.	 
يأخذ شكل تمويل أساسي مرن يلبي احتياجات المنظمات السورية ذات اجندات نسوية وال يرتبط بتنفيذ أنشطة محددة. 	 
ال تغطي هذه المنحة تمويل األنشطة.	 

المنحة الصغيرة
يمكن للمجموعات ام المنظمات غير المسجلة و/أو التي ليس لديها وصول لحساب مصرفي أن تقدم طلب تمويل يصل إلى 1٠،٠٠٠ 

فرنك سويسري.

التمويل المطلوب:
قد يصل المبلغ إلى 1٠،٠٠٠ فرنك سويسري للفترة: 1 نيسان ٢٠٢1 إلى ٣1 آذار ٢٠٢٢	 
يمكن استخدامه لتغطية التكاليف األساسية أو تكاليف تنفيذ مشروع محدد.	 
هذه الفئة معفاة من شرط أال تزيد المنحة عن 1٥ بالمئة من الميزانية اإلجمالية للعام ٢٠٢1.	 
يمكن أن يتم  تجديد المنحة لمدة 1٢ شهر اضافي بعد مناقشة وإجراء تقييم مشترك مع رابطة النساء الدولية للسالم 	 

والحرية

معايير الحصول على المنح )تنطبق على كال المنحتين(
على المنظمة الطالبة للمنحة تحقيق الشروط التالية:

ت-يديرها سوريون او/و سوريات، وتعمل من أجل السوريين والسوريات	 
ذات قيادة أو إدارة   نسوية أو نسائية، أو تقودها شابات، و/او اشخاص غير معياريين بشكل أساسي	 
تلتزم بتعزيز القيم واألجندات النسوية والحراك النسوي	 
تؤكد ارتباط اجندتها باإلطار الحقوقي لنيل النساء الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية الكاملة.	 
تمتلك الوسائل الالزمة الستالم وإدارة األموال بأمان ودون المخاطرة بتعرض الموظفين/ات أو أشخاص آخرين ألذى غير مبرر.	 
يمكن أن تكون موجودة داخل سوريا أو في الخارج.	 

طريقة تقديم الطلبات
يرجى إرسال مقترح ال يزيد عن 1٠ صفحات، باستخدام النموذج المرفق )ويمكن تحميله من الرابط( وإرساله إلى

 syria.grants@wilpf.org مع كتابة »طلب ٢٠٢1 - حراك نسوي من أجل التغيير في سوريا« في خانة الموضوع. كما ينبغي إرفاق 
موازنة المنظمة لعام ٢٠٢1 بالفرنك السويسري.

  

الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو يوم السبت 1 أيار 2021

https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2021/04/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9_-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%94%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.docx



