
شبكة أنا هي بعيون حلقاتها شبكة أنا هي بعيون حلقاتها 



ــا هــي«  هــي مجموعــة مــن حلقــات الســام بقيــادة نســاء  شــبكة »أن
ــة للمــرأة  ســوريات يعملــن علــى تعزيزالســام مــن خــال مشــاركة فاعل
الحريــة  تحقيــق  أجــل  مــن  وثقافيــا  وإجتماعيــا  وإقتصاديــا  سياســيا 
ــة لــكل الســوريين، وتعمــل الشــبكة فــي معظــم المحافظــات  والعدال

الســورية وفــي جميــع المجتمعــات الســورية فــي دول اللجــوء.

عملــت شــبكة أنــا هــي منــذ انطاقتهــا فــي 2015/4/8 علــى تقديــم 
الدعــم لحلقــات الســام بهــدف تمكيــن الحقــات ليكــنَّ أكثــر فاعليــة 
فــي مجتمعاتهــن، حيــث تــم إنجــاز 18 تدريــب لرفــع المهــارات والقــدرات 
فــي المناصــرة والقيــادة المدنيــة والتمكيــن السياســي مــع متابعــة 
مــع  وقيادتهــا  المبــادرات  خــال  مــن  العمليــة  القــدرات  لرفــع  دائمــة 
التنظيــم اإلداري. وإلكمــال هــذا التمكيــن تــم دعــم مبــادرات محليــة 
مــن تصميــم حلقــات الســام فكــرة وتنفيــذا ، بلغــت 37 مبــادرة محليــة، 
القــرار  صنــع  مراكــز  فــي  النســاء  تضميــن  حــول  جميعهــا  تمحــورت 
ومحاربــة العنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي والتمكيــن السياســي 
والحقوقــي والمجتمعــي  ومبــادرات لتعزيــز الســلم األهلــي والدفــع 
بعمليــة الســام. حيــث بلــغ عــدد المســتهدفين مــن هــذه المبــادرات 

أكثــر 6551  مســتهدف ومســتهدفة.
ولمــا كان مــن الضــروري التعــرف العميــق علــى واقــع حلقــات ســام 
شــبكة أنــا هــي خال الســنة والنصف األخيــرة وتحديد النقــاط االيجابية 
بهــدف تعزيزهــا، والنقــاط الســلبية بهــدف تقويتهــا، والعقبــات بهــدف 
تذليلهــا،كان هــذا التقريــر الــذي اعتمــد علــى اســتمارة  ممنهجــة ركــزت 
علــى اآلليــات التنظيميــة الداخليــة للحلقــات  وفاعليــة إدارة الشــبكة 

وقيــاس األثــر وفــق أهــداف الشــبكة . 

شبكة أنا هي بعيون حلقاتها 



تــم إجــراء هــذا التقييــم مــع أربــع وعشــرين حلقــة ســام  تفاوتــت فتــرات 
ثمانــي  وبمعــدل  الشــهرين  إلــى  ســنوات  ثــاث  مــن  مــن  تأسيســها 

مشــاركات مــن كل حلقــة وبلــغ عــدد الــردود علــى اإلســتمارة 149.
يتضمن هذا التقرير وقفا للمنهجية المتبعة:

الوضع الداخلي لحلقات السالم   •
التضمين داخل الحلقات   •

المعيقات األساسية لعمل الحلقات   •
العالقة داخل شبكة أنا هي   •

فاعلية أعضاء الحلقات   •
مشاركة الحلقات بالتجمعات السياسية   •



الوضع الداخلي لحلقات السالم  :  •
تــراوح عــدد أعضــاء حلقــات النســاء بيــن ســتة إلــى اثنــان و عشــرين عضو 

فــي كل حلقــة  وذلــك بمعــدل 10.8 للحلقــة الواحدة
و وفــق الهيكليــة الموحــدة فــي كل الحلقــات مــن مســؤولة أولــى 
لعضــوات  باإلضافــة  تواصــل  ومســولة  ســر  وأمينــة  ثانيــة  ومســولة 

الحلقــات 
وقــد تــوزع المســتهدفين حســب الــدور الــذي يؤدونــه ضمــن حلقاتهــم 

وفــق الجــدول التالــي:



من اهم النتائج التي تم التوصل إليها:  
للحلقــة   10.8 بمعــدل   22 إلــى   6 مــن  تتــراوح  الحلقــات  أعضــاء  عــدد   -

الواحــدة.
- 15 حلقــة هــي عــدد الحلقــات التــي تمتلــك شــراكات محليــة مــن أصــل 

24 حلقــة.
- 62% مــن المســتهدفين خضعــوا لتدريبــات بشــكل شــخصي بمعــزل 

عــن الشــبكة.
ــوا علــى تدريبــات مــن خــال وجودهــم  - 65% مــن المســتهدفين حصل

ضمــن الحلقــات.
- جميع الحلقات شاركوا بتنفيذ مباردة أو بأحد نشاطات الشبكة .

بــأن حلقتهــم تضــم الشــرائح  ثاثــة أربــاع المســتهدفين يعتقــدون   -
. لمجتمعاتهــم  المكونــة  المختلفــة 

- مــا يقــارب ثاثــة أربــاع المســتهدفين يعتقــدون أن رأيهــم مضمن ضمن 
الحلقات .

- 7 مــن كل 10 مســتهدفين أجــاب بــأن متابعــة منســقي الشــبكة جيــدة 
و جيــدة جــدا.

- 38 % مــن المســتجيبين قالــوا بأنهــم حصلــو علــى دعــم مــادي وتقنــي 
و44% اجابــو بأنهــم حصلــو علــى دعــم تقنــي أو مــادي.

مشــاركين  الحلقــات(  منســقي  )باســتثناء  المســتهدفين  مــن   %13  -
السياســي. العمــل  مجموعــات  أحــدى  ضمــن 

- معــدل إطــاع األعضــاء على األوراق المختلفة التي أصدرتها الشــبكة 
3.1 بمقياس )1_5( .

- معــدل مشــاركة األعضــاء بالنشــاطات المشــتركة ضمــن الشــبكة 2.3 
بمقيــاس )1_5(.



الشركاء المحليين:
ثمانيــة حلقــات هــي التــي التملــك شــراكات مــع شــركاء محلييــن و 
هــي حلقــات بينمــا كان لباقــي الحلقــات شــراكات مــع جهــات مختلفــة 
تنوعــت بيــن المجالــس المحليــة و بعــض المنظمــات فــي المنطقــة أو 

حتــى مــع وجهــاء و أعيــان محلييــن فــي بعــض األحيــان .
وتعتبــر بنــاء الشــركات مــن أهــم عناصــر النجــاح فــي التغيــر والتأثيــر 
ــا يســاعد فــي تحقيــق األهــداف المــراد العمــل عليهــا  الذيــي يمكــن أن

وتعزيــز القبــول المجتمعــي وتوســيع شــريحة الحلقــاء 

المهارات  و الخبرات:
ــات بشــكل  62% مــن أعضــاء الحلقــات قــد أجــاب بأنهــم خضعــوا لتدريب
شــخصي  اشــتملت التدريبــات علــى ) إدارة المشــاريع , إعــداد مدربيــن 
, كتابــة و إعــداد  , اإلعــام  , المواطنــة  , الشــفافية  , الحشــد و المناصــر 

التقاريــر , الدعــم النفســي ( 
التــي حصــل عليهــا أعضــاء الحلقــات ضمــن  بالنســبة للتدريبــات  أمــا 
الحلقــات فقــد أجــاب 65% مــن األعضــاء أنهــم حصلــوا علــى تدريبــات و 
مهــارات مــن خــال وجودهــم ضمن الحلقات و أن 26% من المســتجيبين 
ممــن لــم يحصلــو ع أي مهــارة بالســابق تلقــوا مهــرات نظريــة وعمليــة  
المناصــرة والقيــادة   ( الحلقــات وقــد شــملت  خــال وجودهــم ضمــن 
المدنيــة والشــفافية والمفاوضــات وحقــوق المــرأة وتدريبــات عمليــة 
علــى بنــاء التقاريــر الماليــة والفنيــة وإدارة المنــح باإلضافــة للخبــرات 
القانونيــة والسياســية التــي تلقتهــا مــن خــال التمكيــن السياســي(
الحلقــات فقــد  أو مــن خــال  للخبــرة ســواء بشــكل منفــرد  باإلضافــة 
إكتســب أعضــاء الحلقــات الخبــرات العمليــة وذلــك مــن خــال تنفيــذ 
المســتجدات  ومتابعــة  النشــاطات  وتنفيــذ  المبــادرات  مــن  العديــد 

السياســية  



المبادرات   •

وثاثيــن  ســبعة   2016 وومنتصــف   2015 العــام  خــال  الحلقــات  نفــذت 
مبــادرة  تركــزت علــى تفعيــل دور النســاء فــي مجتمعاتهــا ومشــاركتها 

بالمســار السياســي ومحاربــة العنــف ضــد النســاء  
و المبادرات المنفذة من 2015/4/8 وحتى 2017/7/30 :

1. خمســة مبــادرات لتضميــن النســاء فــي المجالــس المحليــة واإلدارات 
المحليــة 

2. ثاثة مبادرات لمحاربة زواج القاصرات 
3. مبادرتين لمشاورات عن الملفات السياسية واإلنسانية 

4. تسعة  مبادرات عن التمكين المجتمعي والحقوقي والسياسي 
5. ثاث مبادرات لتغير قوانين تميزية 

6. تسعة  مبادرات  مناصرة لتعزيز السام والسلم األهلي 
المجتمــع  فــي منظمــات  النســاء  تضميــن  لزيــادة  مبــادرات  7. ســتة  

المدنــي 



تضمين الشرائح المختلفة ضمن الحلقة :  •
76%  أي أكثر من ثاث ارباع المســتهدفين بأن حلقتهم تضم الشــرائح 
المختلفــة  أمــا النســبة الباقيــة و التــي تعتقــد بــأن التضميــن غيــر كاف 
ضمــن حلقاتهــم فقــد اقترحــوا العمــل علــى بعــض المواضيــع لزيــادة 

التضميــن 
ووقــد وضعــت نســاء الحلقــات بعــض المقترحــات والتوصيــات لزيــادة 

تضميــن الشــرائح المختفلــة بالحلقــات 
,- العمــل علــى زيــادة التعريــف عــن أهــداف الحلقــة ومشــاركة فئــات 

مختلفــة مــن مختلــف  الشــرائح.
,- تعمــل كل حلقــة علــى تشــكيل شــبكة مــن الحلقــات فــي مجتمعاتهــا 

المحيطة 
,- توسيع الحلقات بزيادة عدد أعضائها .

,- عمل استبيانات وزيارات منزلية ودعوة النساء للمشاركة بالحلقة.
,- عن طريق األنشطة المشتركة مع جمعيات محلية اخرى .

الجمعيــات  علــى  والتعــرف  بهــا  يعملــن  التــي  المجتمعــات  مســح   -,
. لهــا  للتوجــه  الموجــودة  المكونــات  جميــع  مــن  والقــادة 

,- إشراك شرائح مختلفة وعينات عشوائية في نشاطات الحلقة .
,- العمل على نشر اإلعانات وبروشورات تعريفية .

,- زيــادة المبــادرات والنــدوات واللقــاءات التــي تدعــم التعايــش والســلم 
األهلي.



تضمين أراء أعضاء الحلقات:

أمــا عــن مــدى تضميــن آراء جميــع أعضــاء الحلقــات ضمــن الحلقــة فقــد 
كانــت أغلــب الــردود تعتقــد أن رأيهــا مضمــن ضمــن الحلقــة حيــث نجــد 
نســبة مــن أجابــوا بــأن رايهــم مضمــن ضمــن الحلقــاة بشــكل كبيــر و كبيــر 

جــدا 74% أي مــا يقــارب ثاثــة أربــاع المجمــوع الكلــي 



المعيقات األساسية لعمل الحلقات:  •

تختلــف المشــاكل حســب منطقــة التــي تنشــط بهــا حلقــة النســاء 
كمــا يختلــف الوضــع القانونــي و اإلقتصــادي و الجهــات المســيطرة، و 
يمكننــا مــن خــال الــردود التــي أتــت أن نصنــف المعيقــات ضمــن ثــاث 

مجموعــات :
اإلقتصــادي  الوضــع  االقتصــادي:   بالوضــع  تتعلــق  معيقــات   -
المتدنــي بشــكل عــام يعتبــر عامــل ســلبي يقــوض النشــاط فــي المجــال 
ملتزمــون  األعضــاء  فأغلــب  التفــرغ  لعــدم  باإلضافــة  ان  المدنــي كمــا 
بأعمــال أخــرى ليحققــوا مــن خالهــا دخــل مــادي. باالضافــة لعــدم وجود 
دعــم مســتدام  للحلقــة يؤثــر بشــكل ســلبي فــي كثيــر مــن األحيــان كمــا 
أن تفــاوت األســعار واختافهــا حســب الوضــع األمنــي يربــك فــي عملية 

التخطيــط 
معيقــات تتعلــق بالوضــع األمنــي : الجــو المتوتــر الــذي تعيــش   -
ــه الحلقــات يفــرض ظــروف اســتثنائية فــي معظــم األوقــات  حســب  ب
شــدة الحــرب والحصــار كمــا ان هنــاك تأثيــر كبيــر للقــوى المســيطرة 

وتوجهاتهــا. 

معيقــات تتعلــق بالحلقــة: ال وجــود لمكتــب خــاص بالحلقــة  فــي   -
عــدم  إلــى  باإلضافــة  النشــاطات  إســتمرارية  يضمــن  األحيــان  أغلــب 
وجــود مســتلزمات العمــل ) البتــوب , كمــرا , إنترنــت ( كل هــذه األمــور 
ــر هــو عــدم  ــر معيقــة لعمــل و نشــاط الحلقــة  لكــن المعيــق األكب تعتب
تقبــل بعــض المجتمعــات للمواضيــع المطروحــة مــن قبــل الحلقــة.  أمــا 
بمــا يتعلــق بأعضــاء الحلقــة فقــد تســببت الهجــرة والــزواج واألوضــاع 

المعيشــية بتناقــص اعــداد النســاء فــي الحلقــات 



عليهــا  للعمــل  والتوصيــات  اإلقتراحــات  بعــض  الحلقــات  اقدمــت 
المعيقــات:  هــذه  وتجنــب 

أغلــب اإلقتراحــات تضمنــت طــرق للتغلــب علــى المصاعــب األمينــة و 
الماليــة و طلــب الدعــم تقنــي و تعزيــز الخبــرات، ومــن االقتراحــات:

,- دعــم مشــاريع تنمويــة تســاعد فــي الدخــل والتنمية يؤمــن مورد مادي 
للعامليــن بالحلقة .

,- وجود تعويضات رمزي او مكافأت .
,- اختيار مواضيع تناسب احتياجات المنطقة واألقل حساسية .
,- تحري األوقات الهادئة وتجنب أماكن حدوث العنف القصف.

ــا ايصــال رســالتنا فيمــا نفعــل  ,- محــاورة الجهــات المســيطرة ومحاولتن
ــا. والعمــل مــع الجهــات المعنيــة والتعــاون فيمــا بينن

والمواضيــع  االنشــطة  لــكل  جيــد  بشــكل  للتخطيــط  كاف  وقــت   -,
لوضعهــا. دائــم  وتحليــل 

,- وجود غطاء أمني  من قبل منظمات حاضنة ان وجدت .
,- اإلحتياطــات مــن الوضــع االمنــي هــو أولويــة بالعمــل وعــدم المخاطــرة 

تحــت اي ظــرف.
,- االجتماع في أماكن امنة كالماجئ او الطوابق االرضية .

,- العمل على تبديل دوري ألماكن ومواعيد االجتماعات .
,- وجود مكتب خاص لتسهيل عملية االجتماع .

,- وضع خطة عمل ونشاطات شهرية في حال عدم وجود مبادرات .
انترنــت، كمبيوتــر،  ) قرطاســية،  العمــل  للحلقــات  ,- اســتكمال مــوارد 

.) كمــرات 
,- العمــل علــى تنميــة المهــارات وصقــل الخبــرات مــن خــال ورشــات 

الحلقــة. أداء  فــي  الموجــود  والنقــص  الثغــرات  تتمــم  تدريبيــة 
,- تأمين وسيلة نقل ألعضاء الحلقه من وإلى مكان عقد االجتماع .

,- اقامة انشطة مشتركة  لكسر الحواجز مع المجتمع .



العالقة داخل شبكة أنا هي :  •

متابعة منسقي الشبكة:
مــن خــال ردود أعضــاء الحلقــات علــى تقييم متابعة مســنقي الشــبكة 
ناحــظ مــا يقــارب ســبعة مــن كل عشــرة مــن األعضــاء أجــاب بــأن متابعــة 

المنســقين جيــدة و جيــدة جــدا بنســبة  %68 

الدعم المقدم من قبل شبكة أنا هي:
الجدول التالي يوضح ردود المستهدفين 



فاعلية أعضاء الحلقات:  •

مقدار اطاع أعضاء الشبكة على المواضيع المختلفة:
جــدول يوضــح مقــدار اطــاع أعضــاء الحلقــات علــى األوراق الصــادرة عــن 

شــبكة أنــا هــي باإلضافــة لإلطــاع علــى منجــزات أنــا هــي:

الجــدول التالــي يوضــح مقــدار مشــاركة الحلقــات و إطاعهــم علــى 
المختلفــة: المواضيــع 



مشاركة الحلقات بالتجمعات السياسية   •
مقدار المشاركة بالعمل السياسي:

ان نســبة مــن شــارك ضمــن إحــدى مجموعــات العمــل السياســي 13% و 
كمــا ناحــظ ضمــن الجــدول المرفــق فــإن نســبة 8% مــن المســتهدفين 
العمــل  مجموعــات  إحــدى  ضمــن  مشــاركين  بأنهــم  أجابــوا  الذيــن 

السياســي 

عــدة معيقــات لمشــاركة  الســالم لمســت  مــن خــالل عمــل حلقــات 
: العمليــة السياســية  فــي ســوريا  النســاء ضمــن 

 تختلــف معيقــات مشــاركة النســاء ضمــن العميــة السياســية بحســب 
النطــاق الجغرافــي التــي تنشــط بــه الحلقــة فإحــدى األمــور التــي تعتبــر 
معيــق فــي منطقــة جغرافيــة معينــة مــن الممكــن أن ال توجــد فــي 

منطقــة أخــرى  وتتلخــص  :

العادات و التقاليد:
يشــكل المجتمــع الذكــوري الموجــود فــي ســوريا عائقــا اساســيا فــي 
وجــه مشــاركة النســاء ضمــن العمليــة السياســية حيــث توضــع القيــود 
علــى المشــاركة النســائية وزاد مــن تعميــق الفجــوة ظــروف الحــرب 
التــي أدت إلــى عــدم احترام رأي النســاء أو تقديــر مجهودهن باإلضافة 

للمســؤوليات التــي تحملهــا النســاء 



مشاكل أمنية:
الخــوف مــن االعتقــاالت وعــدم االمــان  الســائد مــن  بالجــو  وتتلخــص 
وعــدم االســتقرار النفســي باإلضافــة إلــى ســيطرة القــوة الحاكمــة ذات 
الطابــع المتشــدد التــي ترفــض وجــود النســاء فــي العمــل السياســي

مشاكل متعلقة بالمرأة :
عدم وجود خبرة كافية في مجال العمل السياســي وآلياته وانخفاض 
نســبة التعليــم بشــكل عــام و لــدى النســاء خاصــة ممــا يســاعد فــي 
تقليــل فــرص مشــاركتهن بالشــأن العــام وكافــة توجهاتــه السياســية 
المجــال السياســي  وغيرها،كذلــك عــدم وجــود نســاء فاعــات فــي 
بشــكل كاف ليســاعدن بتعزيــز مشــاركة باقــي النســاء لانخــراط بالعمــل 
السياسي.والشــعور العــام باليــأس المتولــد عــن نتيجــة فشــل الحــل 
ــي النســاء مــن عــدم وجــود قوانيــن  ــك تعان السياســي الســوري ،كذل

داعمــة لحقوقهــا بشــكل عــام وحقوقهــا السياســية بشــكل خــاص 



االليــات المقترحــة مــن قبــل حلقــات الســالم  التــي يجــب العمــل عليها 
لتجنــب معيقــات مشــاركة النســاء ضمــن العمليــة السياســية فــي 

ســوريا:
ــة حشــد و  ــام بحمل ــادي و القي ,- تمكيــن النســاء لتفعيــل دورهــم القي
مناصــرة لتفعيــل دور النســاء فــي المجتمــع وتطبيــق اتفاقيــة القضــاء 

علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة
,- والعمــل علــي تفعيــل دور المــرأه اكثيــر في المجتمــع من خال ندوات 
توعيــه بأهميــة دور المــرأة فــي المشــاركة فــي العمــل السياســي و 

تســليط الضــوء علــى أهميــة مشــاركتها.
,- العمــل علــى تغييــر الصــورة النمطيــة للنســاء  مــن خــال مراكــز داعمــة 
ومهتمــة بالمــرأة تنشــر الوعــي التثقيفــي حــول حقوقهــا ودورهــا فــي 

المجتمــع وجمعيــات نســائية تعمــل علــى توفيــر احتياجــات النســاء.
وادارتهــا  االقتصــادي  بالعمــل  المــرأة  تمكيــن  علــى  العمــل  ,- كذلــك 

الخاصــة  المجتمعيــة  لمشــاريعها 
,- العمــل علــى إعــادة تأهيــل المجتمع وفق ثقافــة منفتحة ومتحررة من 
موروثــات االســتبداد  وإطــاق الطاقــات ليكــون مدخــا نحــو التخصــص 
ومأسســة الحيــاة العامــة بعيــدا عــن الهيمنــة وكافــة أشــكال التمييــز 

والنزعات
,- العمــل علــى تكريــس حقوقهــا كحــق مشــروع فــي الدســتور وصياغــة 

آليــة توافقيــة تكفــل مشــاركتها كمــا مشــاركة الرجــل
,- الضغــط بإتجــاه قــرارات ملزمــة للقــوى الموجودة علــى األرض بتضمين 
النســاء ضمــن العمليــة السياســية ووضــع خطط مناســبة كفيلة بايجاد 

مشــاركة فعالة ليســت صورية.
الــذي يمكــن أن تقدمعــه  ,- اقنــاع المجتمــع بمــدى الفائــدة والدعــم 

النســاء 



الخالصة  •

الحــرب   ظــروف  ظــل  فــي  المؤسســاتي  العمــل  جــدا  الصعــب  مــن 
وصعوبــة الرقابــة لكــن األصعــب هــو القــدرة علــى التخطيــط لفتــرات 

اليوميــة. التغييــرات  مــع  طويلــة 

إن تطــور الشــبكة منــذ فتــرة تأسيســها وقياســا بالظــروف المفروضــة 
عليهــا بالعمــل مــع قصــص النجــاح التــي حققتها نســاء حلقات الســام 
تثبــت نظربتنــا بقــدرة النســاء علــى اإلبــداع  وقدرتهــن الخارقــة علــى 
تخطــي المصاعــب وإيجــاد حلــول دائمــا وال تحتــاج إال  للمســاحة  التــي 

تســطيع صنعهــا بيدهــا ايضــا.

ان انطــاق الحلــول مــن القاعــدة هــو مــا يعطــي القــوة للعمــل والثقــة 
بالنجــاح دون فــرض نمــاذج حتــى لــو كانــت مجربــة وناجحــة وقــد اعطــى 
تدخــل  أن  يجــب  التــي  والنقــاط  الحاجــات  مــن  الكثيــر  التقييــم  هــذا 
بالتخطيــط للعمــل بــكل تفاصيلــه مــع متابعــة العمليــة بشــكل دوري.
تجاوزهــا  يصعــب  التــي  الصعوبــات  مــن  العديــد  هنــاك  وبالتأكيــد 
وســيكون التغييــر بحاجــة لوقــت طويــل، لهــذا فــان تحقــق اإلســتدامة 

هــو مــن أهــم مــا يمكــن العمــل عليــه بالفتــرة القادمــة.




