جمعية ماردين المشتركة للتعاون النسائي
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PROFILE

من نحن

 MOKIDمنظمة موكيد مسجلة لدى دولة تركيا كمنظمة إنسانية غير حكومية تأسست في
عام  2007كمركز تفاعل المرأة والتعليم وبناء القدرات .تم توسيع األنشطة فيما بعد إلى
منصة شاملة للحماية وبناء القدرات للنساء وخط ساخن ونقطة اتصال في حاالت الطوارئ
للنساء .ظل النوع االجتماعي والضعف محور التركيز الرئيسي للبرنامج  ،مع اتباع نهج
متنوع يشمل النساء واألطفال والرجال والمعوقين والالجئين والسكان المستبعدين.
مهمتنا

الحد من مخاطر وضعف النساء  /األطفال وتقوية العالقة بين الرجل والمرأة في األسرة
والتأكد من أنهم يعيشون باحترام متبادل وكرامة ووضع عادل للمرأة في جميع مجاالت
الحياة.
هدفنا

الغرض الرئيسي من  MOKIDمنظمة موكيد هو توفير بناء القدرات للنساء  ،وزيادة الوعي
بحقوقهن وإبراز دورهن في المجتمع  ،وخاصة النساء ذوات الدخل المنخفض والضعيفات.
الموضوع الرئيسي  -منطقة الخبرة

تعمل  MOKIDمنظمة موكيد في حدث متعدد األبعاد لتعزيز حقوق المرأة  ،وزيادة الوعي ،
وبناء القدرات ومعالجة مختلف قضايا الحماية للنساء واألطفال .تستخدم منظمة موكيد
 MOKIDتقنيات مبتكرة لتشجيع ليس فقط النساء ولكن الرجال أيضًا على خلق بيئة مواتية
للمرأة للبقاء والمساهمة باحترام في األسرة والمجتمع .أكبر قوة لدى  Mokidمنظمة موكيد
هي أنه يحتوي على مركز تدريب جيد  ،مجهز  ،بجميع األدوات الالزمة ووسائل اإلعالم
ومواد العرض التقديمي  ،ويعمل منذ عام  .2007فيما يلي بعض القطاعات التي ينشط فيها
 MOKIDمنظمة موكيد ويسهم في مدخالت مهمة لتحقيق األشياء;:
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بناء القدرات

الدعم النفسي

الوعي

حقوق المرأة
التربية االجتماعية

الدعم القانوني
التمييز

دعم الصحة العقلية
الزواج المبكر والثاني

التدريب على المهارات

الحماية

دور التكامل األسري

حقوق الالجئين
الدعم النفسي
التدريب المهني
التمييز

الوصول إلى الخدمة
وتسهيلها
مخاطر الحماية
▪العنف الجنسي
والجنساني (العنف
الجنسي والجنساني)
▪زواج األطفال
▪ خدمات الطوارئ
للنساء
▪ عمالة األطفال
▪التحرش

المستفيدين المستهدفين

تستخدم MOKIDمنظمة موكيد معايير االختيار للمستفيدين المستهدفين في إطار البرنامج
الشامل .باإلضافة إلى ذلك  ،هناك معايير محددة للمشروع متفق عليها مع الجهات المانحة
الختيار المستفيدين .العناصر األساسية للمعايير العامة هي:
❖ النساء (البالغات واألطفال) المعرضات لخطر الحماية
❖ األفراد الفقراء من ذوي الدخل المحدود أو المعدوم
❖ الناس اليائسون الذين يف حاجة إىل المساعدة
❖ أولئك الذين ال يستطيعون الوصول إىل مصادر أخرى للمساعدة
❖ النساء واألطفال والرجال الضعفاء
❖ الرجال المرتبطون بمشاكل حماية المرأة (الزواج المبكر  /األطفال  ،العنف
الثان  ،إلخ).
المن يىل والزواج ي
لتلق التدريب والدعم
❖ االستعداد ي
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المقدمة والتواصل والشراكة مع المستفيدين

وقعت وزارة الداخلية اتفاقية رسمية مع MOKIDمنظمة موكيد إلنشاء مركز لتعليم المرأة
وبرنامج دعم اجتماعي ) (SODESللتواصل مع المستفيدين المعنيين في المحافظة .باإلضافة
إلى ذلك  ،قدمت  SODESاألموال األولية إلنشاء وتشغيل المركز .كما قامت الوزارة بتمويل
عدد من األنشطة  ،منها الحماية والتوعية وحقوق المرأة ووقف التمييز واالنتهاكات .أقامت
منظمة موكيد روابط مباشرة وتنسيق مع المختار لتحديد النساء  /األطفال الضعفاء
والمحتاجين في المجاالت ذات الصلة .طورت  MOKIDمنظمة موكيد التنسيق والصالت
مع قادة المجتمع والناشطات في المناطق المستهدفة لتقديم المعلومات بانتظام  ،وساعدت
الفرق الميدانية خالل الزيارات MOKID.منظمة موكيد لديها اتفاقية تعاون رسمية مع
وزارة التربية والتعليم  ،مديرية التعليم العام  ،والتي يتم تجديدها كل عام .تقوم موكيد أيضا
بالتنسيق مع مركز الشباب التابع لمديرية مقاطعة ماردين للشباب والرياضة و مديرية عمل
األسرة والرعاية االجتماعية في مقاطعة ماردين (الوالية)  ،ونقابة المحامين  ،ومكتب المرأة
بالبلدية  ،ومؤسسات المساعدة االجتماعية بالمنطقة .منظمة موكيد لديها روابط قوية تعمل
بالشراكة مع العديد من المنظمات غير الحكومية مثل مؤسسة  ، Sabancıوجمعية تضامن
النساء في كابادوكيا  ،وجمعية طرابزون اليف  ،واتحاد المرأة التركية  ،وجمعية Makider
 ،وجمعية حماية األطفال المعوقين  ،وجمعية المختار  ،وجمعية الصحفيين .باإلضافة إلى
ذلك  ،تم تنفيذ التعاون  ،بما في ذلك العمل المشترك مع  Henry Böll Stıfungو GIZ
ومركز ا ولوف بالمى و ويلت هنغرهيلفة()WHH
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التغطية الجغرافية

مقاطعة نفشهير
• أورجوب
• أفانوس
• حاج بكتاس

مقاطعة طرابزون
اكشابات

فاقفي كابير
سورمانة
أورتاحصار
اوف

مقاطعة ماردين
• أرتقلو
• قزلتبة
• مديات
• نصيبين
• ديرك
• مازيدا
• يشللي
• أوميرلي

نظرا الرتفاع كثافة قضايا الحماية وطلب المرأة  ،تخطط جمعية  MOKIDلتوسيع أنشطتها
إلى المحافظات المجاورة التالية:
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شانلي اورفا

ديار بكر

محافظة
باتمان

شرناق

المستفيدون المشمولون

إجمالي عدد المستفيدين حتى اآلن

إجمال
ي
27,107
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النساء
األطفال رجل
20,549 1,637 4,921

عدد

PROFILE
EXPERIENCE

نفذت جمعية  MOKIDالعديد من المشاريع منذ عام  2007وتوسعت في العديد من المناطق الجغرافية لهذا الغرض .فيما يلي مقدمة
موجزة عن المشاريع التي تم تنفيذها حتى اآلن:

1.

تطوير وتشغيل مركز المرأة Error! Bookmark not defined. ....................................................

2.

مشروع هوية األطفال Error! Bookmark not defined. ............................................................

3.

الحماية وبناء القدرات  -التركيز الشاب (مشروع مليسا) Error! Bookmark not defined. ....................

 4.مشروع الحماية والصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي والتوعية)Error! ......... (Goncalar Laleleşior
Bookmark not defined.
5.

خلق تعاون محلي لنماذج فعالة ومستدامة في مكافحة العنف ضد المرأة Error! Bookmark not defined. ...

6.

الحماية من خالل التعليم لالجئات)Error! Bookmark not defined. ..................................... (RET

 7.الجئات أرتوكلو :التمكين واإلدماج االجتماعي لالجئات من منظور المساواة بين الجنسين Error! Bookmark .
not defined.
8.

مشروع المساواة غير المشروط للمرأة في المجتمع Error! Bookmark not defined. ..........................

9.

مشروع التنشئة االجتماعية والتضامن Error! Bookmark not defined. .........................................

 10.مشروع حل مشاكل المرأة والسالم االجتماعي Error! Bookmark not defined. .................................
 11.دعم برنامج الحقوق Error! Bookmark not defined. ................................................................
 12.لقد تعلمنا  ،وواعون ومستعدون ألخذ حقوقنا12………..………………………….. …………………………………………………..

 13.تقوية الالجئات من حيث المساواة بين الجنسين والتماسك االجتماعي  ،المرحلة الثانيةError! Bookmark .
not defined.
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 . 1تطوير وتشغيل مركز المرأة

الحماية والوعي
بدأ ، 2007 :بتمويل من وزارة الداخلية  -برنامج الدعم االجتماعي  -- (SODES) 2منحة 250.000 :ليرة تركية -سنوات ()2009-2007

يهدف المشروع إلى إنشاء مركز للنساء حيث يمكن للمرأة الوصول إلى الدعم وتلقيه  ،وهو ما يمثل حاجة ماسة للمنطقة.
وقد تم استخدام المركز  ،في جملة أمور  ،للتوعية وبناء القدرات بشأن قضايا حماية المرأة والحق في الخدمات والدعم
دورا حيويًا في التوعية وخاصة عندما تطلب النساء المعرضات لخطر
القانوني .لعب مركز المرأة التابع لجمعية موكيد ً
الحماية المساعدة في حاالت األزمات والطوارئ .أنشئ المركز أيضًا خ ً
ط ا ساخنًا للنساء حيث يمكنهن طلب المساعدة
في حالة الطوارئ .منذ عام  ، 2007قام مركز موكيد بتدريب اآلالف من النساء والرجال والموظفين الحكوميين وغيرهم
من األشخاص في مختلف القطاعات على الحماية والحقوق وعمالة األطفال والزواج المبكر والتفاهم بين الجنسين داخل
األسرة وتمكين مكان العمل والمزيد .وفي عام  ، 2007تم توفير تدريب للتوعية وتوزيع المعلومات بشأن العنف المنزلي
ضد المرأة وحقوق المرأة إلى  280امرأة .وبالمثل  ،تم تزويد  280امرأة بالدعم النفسي والقانوني (بما في ذلك 11
موظفا) .وصل المشروع إلى  2780امرأة من خالل توفير التدريب التوعوي وخدمات الحماية في مناطق ماردين
وكيزيل تيبي ويشيلي في  .2009-2008تلقت هؤالء النساء عددا من البرامج التدريبية المختلفة .أصبحوا على دراية
بمركز موكيد وقاموا بزيارات بعد التدريب لمناقشة مشاكلهم وكشف المعرفة والمهارات.
 . 2مشروع تحديد هوية األطفال

حماية الطفل وتوعيته
برنامج الدعم االجتماعي ) (SODESالممنوح من قبل وزارة الداخلية 120.000 :ليرة تركية -2010-2011:

يهدف المشروع إلى دعم حياة صحية لألطفال .كان جهل األطفال وتمييزهم شائ ًعا جدًا في رياض األطفال  ،مما قد يؤدي
إلى نمو غير صحي لألطفال .يهدف المشروع إلى الحد من التمييز وزيادة الوعي حول رعاية الطفل  /الطفل وحقوقه .في
إطار هذا البرنامج  ،تم تدريب  32معلمة يعملون في  4رياض أطفال على الحد من التمييز وزيادة الوعي .تم تدريب 450
طالبًا على االتصال .كجزء من هذا المشروع  ،تم افتتاح ورشة عمل لتدريب النساء على صناعة الدمى.

.3

)الحمايةوبناء القدرات  -التركيز الشاب ( مشروع ميليسا )

ممول من مؤسسة أولوف  -السويد  ،منحة S. KRONA (12 808،950 :موظ ًفا)- 2010-2012:

ويهدف الدعم إلى ضمان حصول النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة على فرص متكافئة ومشاركتهم الفعالة في
المجتمع .تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الصحة  ،مديرية السياسات االجتماعية لألسرة .في  29قرية التدريب
اإلعالمي والتوعوي  ،ودورات محو األمية  ،ودورات المهارات المهنية والتعليم في مجال الزواج المبكر .باإلضافة
إلى تقديم الدعم النفسي والقانوني للنساء اللواتي يتعرضن للعنف
 . 4مشروع الحماية والصحة النفسية والدعم النفسي والتوعية
منحة ممولة من القنصلية السويدية 40444 :يورو ( 16موظ ًفا)- 2012-2013:

قدم التعليم والتوعية حول الزواج المبكر وزواج (الثاني) و الضرة ،حيث تم دعم  1680امرأة من خالل التثقيف في
مجال حقوق اإلنسان واالستشارات النفسية والقانونية ودورات المهارات المهنية في  16قرية في منطقتي ماردين
وقيزلتبة .التدريب  /الخدمات تشمل:
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

التدريب على التوعية بالنوع االجتماعي
التثقيف المناهض للعنف
الحقوق
حقوق االرث
الدورات المهنية
الدعم النفسي
الدعم القانوني

 . 5تكوين تعاون محلي من أجل نماذج فعالة ومستدامة في مكافحة العنف ضد المرأة
منحة ممولة من قبل برنامج منحة المنظمات غير الحكومية في االتحاد األوروبي 146.000 :يورو-2013-2015:

تم تنفيذ المشروع في محافظات ماردين وطرابزون ونيفشهير .تم اإلشراف على المشروع وتنسيقه من قبل MORKID.
شارك عدد من الشركاء في المشروع  ،بما في ذلك جمعية  Kabadokyaلالستشارات النسائية وجمعية طرابزون يشام.
صا (من كال الجنسين) في إطار هذا البرنامج  ،بما في ذلك أعضاء الحكومة والخاصة
تم تدريب ما مجموعه  4580شخ ً
والمجتمع .يتم توفير بعض البرامج التدريبية من قبل بيلوف:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

تعليم المرأة
تعليم الذكور
تدريب المختار (الوالية)
خلق تعاون عام ومحلي
التدريب الجنساني للموظفين العموميين
ورشة عمل المنظمات غير الحكومية والتعاون العام
تدريب بناء قدرات المنظمات غير الحكومية
إرشاد النساء

 . 6الحماية من خالل التعليم لالجئات )(RET
تم تمويلها من قبل األمم المتحدة ( 10موظفين)- 2014-2015

تتعرض الالجئات لخطر كبير بالحماية ويواجهن العديد من المشاكل المعقدة مثل العنف المنزلي والزواج المبكر والزواج
الثاني وعمالة األطفال والتمييز وسوء المعاملة .لذلك  ،تم تصميم المشروع لرفع الوعي بين الالجئات وتمكينهن من
التعامل مع مثل هذه القضايا .وهكذا  ،قام المشروع بتدريب  2600الجئة سورية تم تدريبهن على المساواة بين الجنسين
والصحة اإلنجابية والنظافة .باإلضافة إلى ذلك  ،تم تقديم الدعم النفسي واالجتماعي للمرأة السورية في مركز التعليم
التابع لجمعية موكيد.
 . 7الجئات آرتوكلو  :تمكين الالجئات من منظور المساواة بين الجنسين واإلدماج االجتماعي

تركيا  ،المنحة 281000 :يورو ) (EIDHRتفويض االتحاد األوروبي للصك األوروبي للديمقراطية وحقوق اإلنسان 2017-2018:

وضمن نطاق المشروع  ،حصلت  2500الجئة على دورات تدريبية في مجال حقوق اإلنسان  ،وحصلت  90الجئة
على دورات تدريبية على المهارات المهنية  ،كما قدمت الوزارة الدعم النفسي واالجتماعي والقانوني إلى  1640الجئة.
شاركت  48الجئة و  320طفالا في أنشطة التضامن واإلدماج  ،وحصلت  860امرأة على تدريب في مجال الصحة
صا تدريبات على اإلدارة المحلية والتوعية .استفاد ما مجموعه 8.540
اإلنجابية .باإلضافة إلى ذلك  ،تلقى  25شخ ا
شخص من هذا المشروع .الخدمات الرئيسية المقدمة هي:
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

تدريب تمكين الالجئين
تدريبات تعزيز المنظمات غير الحكومية
تدريب المدرب
تدريب قادة الرأي
تدريب المراكز المجتمعية
الزيارات المنزلية
تعليم الذكور
أنشطة الدمج
غرفة األطفال والترفيه
دورات محو األمية التركية
تعليم الصحة اإلنجابية

 . 8وضع المساواة غير المشروط للمرأة في المجتمع
منحة ممولة من جمعية  HEINRİCH BÖLL STİFTUNG = 60.000ليرة تركية-2018:

وقدمت دورات تدريبية مختلفة بما في ذلك التدريب على التمكين للمنظمات غير الحكومية  ،والتدريب على توعية المرأة
 ،والتدريب على توعية الرجال  ،والتدريب على حماية الطفل  ،واإلرشاد النفسي واإلرشاد االجتماعي .استفاد من هذا
صا.
المشروع ما مجموعه  550شخ ا
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 . 9مشروع التنشئة االجتماعية والتضامن

منحة ممولة من  GIZ = 123000ليرة تركية-2018-2019:

تم تنظيم اثني عشر مناسبة اجتماعية مختلفة  ،بما في ذلك النساء المحليات والالجئات  ،ونزهات مشتركة مع األطفال ،
والسفر  /الرحالت إلى المواقع التاريخية واألفالم /السينما .استفاد من هذا المشروع ما مجموعه  840امرأة وطفل.

 . 10مشروع حل مشاكل المرأة والسالم االجتماعي

ممول من السفارة األمريكية ( 6أشهر)  ،المنحة =  9730دوالر أمريكي 2018-2019:

كانت األنشطة الرئيسية هي تدريب النساء  ،تدريب بناء قدرات المنظمات غير الحكومية  ،تدريب مختار (اإلدارة
صا.
المحلية الحكومية) وتدريب الرجال .تم تدريب ما مجموعه  288شخ ا
 . 11برنام ج دعم الحقوق

برنامج دعم حقوق اإلنسان في االتحاد األوروبي  ،المنحة =  32600يورو-2020-2021-

يركز المشروع على تعليم األطفال عن بعد بسبب كورونا وتوعية األمهات  /النساء .وهذا يشمل ما يلي:
❖ تدريب توعوي للمرأة
❖ برنامج دعم التعليم لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  12-6سنة من خالل التعليم عن بعد أثناء وباء كورونا
(دعم التعليم عن بعد في فترة الوباء  -برنامج  EBA).قدمت جمعية موكيد غرفاا ومعدات (تلفزيون  ،وسائط
متعددة  ،إلخ) لربط األطفال ببرنامج التعلم الحكومي  EBAأثناء الوباء .يستمر هذا النشاط .يستخدم األطفال وقتهم
بشكل مفيد.
 . 12لقد تعلمنا  ،وواعون ومستعدون ألخذ حقوقنا

2020-2021:برنامج منحة السفارة األمريكية  ،المنحة =  14،480دوالر أمريكي

يركز المشروع على حقوق المرأة وتوعية الرجال والتفاهم المتبادل .كما يوفر الوصول إلى النساء في حاالت الطوارئ.
باإلضافة إلى المشروع ؛ ويهدف إلى توعية الرجال والمسؤولين الحكوميين بحقوق المرأة والطفل واالحترام المتبادل بين
الجنسين .األنشطة الرئيسية هي:
❖
❖
❖
❖

التدريب التوعوي للمرأة
التدريب التوعوي للرجال
تدريب توعوي للمختار (اإلدارة المحلية الحكومية)
خط المساعدة في حاالت الطوارئ (يخدم لتلبية طلبات الدعم العاجلة للمرأة)
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 . 13تقوية الالجئات من حيث المساواة بين الجنسين والتماسك االجتماعي  ،المرحلة الثانية

(تابع) :تمويل االتحاد األوروبي من قبل األداة األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان ) (EIDHRتركيا  ،المنحة =  496.804يورو-
2020-2022

ضمن نطاق هذا المشروع  ،سيتم تدريب  5000شخص على حقوق المرأة  ،والقضايا النفسية واالجتماعية والقانونية ،
وسيتم تقديم الدعم االجتماعي للمرأة في الحماية والتضامن واإلدماج .المهام الرئيسية هي:
❖
❖
❖
❖

سيتم دعم  1200شخص في  24حدثاا
سيتم تدريب  1100طفل تتراوح أعمارهم بين  2و  4سنوات في الحضانة.
سيتم توفير تدريب للتوعية لـ  25من العاملين في اإلدارة العامة والمحلية ونقابة المحامين.
سيتم توفير تدريب للتوعية بالعنف ضد المرأة لـ  250رجالا.

النشاطات

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

تدريبات تمكين المنظمات غير الحكومية
التثقيف التوعوي للمرأة
تدريب اليقظه للرجال
تعليم لألطفال
تدريب توعوي للمؤسسات العامة
تدريب نقابة المحامين في ماردين (محامون)
تدريب توعوي للمحامين المتدربين
تعليم التدريب للرجال
التعليم والتدريب للمرأة
منظمة  /تدريب على التوظيف
االجتماعات المواضيعية
اجتماعات تنمية التعاون
تدريب توعية المنظمات غير الحكومية
ندوات حول منع زواج األطفال والزواج المبكر والقسري
اإلرشاد النفسي
اإلرشاد االجتماعي

األنشطة الميدانية والتوجيهات

لدى جمعية  MOKIDفريق ميداني قوي يزور موقع المشروع ويحدد الحاالت المعرضة لخطر الحماية والتي تحتاج إلى
دعم .بعد التقييم  ،يقوم فريق إدارة الحالة  /فريق الحالة الفردية بتوجيه الحاالت إلى وحدات مختلفة بنا اء على مشاكلهم
واحتياجاتهم  ،مثل الدعم القانوني والنفسي والتدريب وقضايا الحماية والوصول إلى الخدمات والترجمة وغيرها .يتم إحالة
الحاالت التي ال تغطيها البعثة أو جمعية  MOKIDإلى المنظمات غير الحكومية ذات الصلة والحكومة (المستشفيات والمدارس
والخدمات األخرى) والمؤسسات األخرى للحصول على الدعم.
تقوم جمعية  MOKIDبتنسيق وثيق مع المنظمات غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين في المنطقة  ،وتعتمد على دعم
السلطات المحلية للقيام بأنشطة ميدانية ودعم المرأة .كما تشير هذه السلطات أحيانًا إلى قضايا جمعيةMOKID.
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مخطط موكيد العملي

مدرب العنف ضد المرأة

مدرب توعية (نقابة المحاميين)

معلمو رياض األطفال

المدربين

الطبيب النفسي

محاسبة

محامون

العمال االجتماعيين

مندوب االتحاد األوروبي من
أجل الديمقراطية ومنسق
مشروع حقوق اإلنسان

موظف الرصد والتقييم

مساعد مشروع

مسؤول الحماية

الطبيب النفسي

محامي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

مدرس رياض األطفال

السكرتير
مسؤول الحماية
مدرس اتصاالت
المدربون
مدرب تدريب

عامل حالة

مسؤول الحماية

منسق مشروع السفارة
األمريكية

محامي
أعضاء مجلس اإلدارة
الطبيب النفسي

Page 14 of 15

رئيس موكيد

مدرب توعية (للمختار)

منسق مشروع برنامج دعم
تفويض االتحاد األوروبي

PROFILE

التواصل
 العنوان13MART MAH. GAFFARI GUNES CD. BURC APT NO. 6, FLAT, 26,
ARTUKLU, MARDIN, TURKEY
موقع الكتروني:http://mokid.org/mokid/
عنوان البريد اإللكتروني: mokid2010@hotmail.com
+90 532 547 3007

Page 15 of 15

