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الملخص   -1
التنفيذي 

هــــذا التقريــــر يغطــــي نتائــــج اســــتطالع كمــــي 
ونوعــــي اأجــــري فــــي الفتــــرة مــــا بيــــن كانــــون 
المســــاواة  لتقصــــي   2021 وآذار  الثانــــي 
ــا  ــ ــر الجغرافي ــ ــرأة عب ــ ــوق الم ــ ــة وحق ــ الجندري
ــــم  ــــى فه ــــة إل ــــدف هــــذه المقارب الســــورية. وته
ــــاة النســــاء  ــــة واســــتيعاب حي الصــــور الجندري
مــــن منظورهــــّن، كمــــا يصفنهــــا، وبحســــب 
ــــق البحــــث  ــــات. وحــــاول فري ــــّن لألولوي ترتيبه
ــاء  ــ ــية أثن ــ ــَع أساس ــ ــرًا ومراج ــ ــع معاي ــ أن يض
ــــة  ــــرات الجذري ــــق التغيي ــــك لتوثي ــــه، وذل عمل
ــــّن  ــــاء صموده ــــاء أثن ــــم النس ــــرق لدع ــــاد ط وإيج
ــي  ــ ــاء ف ــ ــش النس ــ ــزاع. إذ تعي ــ ــه الن ــ ــي وج ــ ف
ــــد عــــّرف  ــــة معقــــدة تؤثــــر فــــي حياتهــــن، وق بيئ
فريــــق البحــــث ثمانيــــة محــــاور رئيســــية 

ــــي: ــــاء وه ــــع النس ــــة واق لتغطي
 األمــــن والحمايــــة )ولــــه محــــوران ثانويــــان ـ 

همــــا: العنــــف القائــــم علــــى أســــس جندريــــة 
واألمــــن الغذائــــي(

االقتصاد وسوق العمل ـ 
 اإلنصــــاف والمســــاواة )ولــــه محــــوران ـ 

ثانويــــان همــــا: التعليــــم وحقــــوق اإلســــكان 
واألراضــــي والممتلــــكات(

الحقوق السياسية ـ 
الحقوق القانونيةـ 
التعليم ـ 
الصحةـ 
العادات والتقاليدـ 

فــــي اســــتطالع كمــــي أجابــــت 231 امــــرأة عبــــر الجغرافيــــا 
الســــورية علــــى أســــئلة تهــــدف إلــــى قيــــاس اإلدراك، وكــــّن 
ــيطر  ــ ــي تس ــ ــق الت ــ ــن المناط ــ ــد م ــ ــى العدي ــ ــاٍت عل ــ موزع
عليهــــا ُمختلــــف الجهــــات، مــــع تمثيــــل لجميــــع المجتمعــــات 
والفئــــات االجتماعية-االقتصاديــــة. وقــــد ُطلــــب مــــن 
المجيبــــات ترتيــــب ردودهــــن ألســــئلة حــــول محــــاور 
ــــاد  ــــا إليج ــــج وتحليله ــــيط النتائ ــــرى تبس ــــم ج ــــة، ث مختلف
ــــت  ــــد ُطرح ــــات. وق ــــى فئ ــــيمها إل ــــرق لتقس ــــا وط ــــط بينه رواب
ــــي  ــــتطالع نوع ــــي اس ــــرأة ف ــــى 51 ام ــــة عل ــــئلة معمق أس
ــن  ــ ــة ع ــ ــاع المحلي ــ ــق األوض ــ ــرى توثي ــ ــم. وج ــ ــبه منّظ ــ ش
ــــن  ــــات م ــــم الشــــخصية للمجيب ــــق التجــــارب والمفاهي طري
مختلــــف المناطــــق عبــــر الجغرافيــــة الســــورية كاملــــة ومــــن 
ــــى  ــــات إل ــــذه البيان ــــت ه ــــم ُحّول ــــات، ث ــــف المجتمع مختل
ــــات  ــــج إلدارة البيان ــــل بواســــطة برنام ــــة للتحلي ــــوز قابل رم
ــــة  ــــم ظواهــــر معين ــــة فه ــــة. وأتاحــــت هــــذه المنهجي النوعي
ــــي ســــوريا  ــــف تنظــــر النســــاء ف ــــة كي ــــر، ومعرف ــــق أكب بعم
ــــي  ــــل ف ــــي تدخ ــــل الت ــــي العوام ــا ه ــ ــــن وم ــــى محيطه إل
ــــة  ــــت مقارن ــــا أقيم ــــرارات. كم ــــاذ الق ــــد اتخ ــــاباتهن عن حس
ــــًا  ــــي والنوعــــي لتعطــــي فهم ــــج االســــتطالع الكم ــــن نتائ بي

ــــع. ــــي المجتم ــــة ف ــــات الجندري ــــول الدينامي ــــل ح أفض
ــي  ــ ــابه ف ــ ــه التش ــ ــى أوج ــ ــية إل ــ ــج الرئيس ــ ــارت النتائ ــ أش
االجتماعيــــة  للعوامــــل  المجتمعــــات  ُمختلــــف  رؤيــــة 
والثقافيــــة المؤثــــرة علــــى النســــاء، بالرغــــم مــــن الفروقــــات 
الكبيــــرة بيــــن المناطــــق وداخــــل كل منطقــــة. وتركّــــز األداء 
ــــي  ــــا ف ــــرأة وإمكاناته ــــوق الم ــــد حق ــــى صعي ــــف عل الضعي
ــــف  ــــة، وري ــــزور والرق ــــر ال ــــا دي ــــن بينه ــــق، م ــــن المناط ــــدد م ع
دمشــــق بدرجــــة أقــــل نســــبيًا. فــــي هــــذه المناطــــق، أثــــرت 
الديناميــــات المرتبطــــة بحقــــوق المــــرأة ســــلبًا علــــى بعضهــــا 
ــــت األحــــوال  ــــرأة. وكان ــــة للم ــــة معيق ــــد بيئ ــــا وّل البعــــض م
ــــض  ــــق، بغ ــــر المناط ــــية عب ــــدن الرئيس ــــي الم ــــل ف ــــادًة أفض ع
ــي  ــ ــي محافظت ــ ــا ف ــ ــيطرة، كم ــ ــة المس ــ ــن الجه ــ ــر ع ــ النظ
إدلــــب ودمشــــق )فــــي إدلــــب يبــــدو أن النســــاء نظــــرن إلــــى 
ــــة، وفــــي  ــــة وعادل ــــا مقبول ــــى أنه ــــة عل األعــــراف االجتماعي
دمشــــق كان للنســــاء وصــــول إلــــى فــــرص ومــــوارد متنوعــــة 
ــت  ــ ــك، كان ــ ــع ذل ــ ــرى(. م ــ ــق األخ ــ ــي المناط ــ ــر ف ــ ال تتوف
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ــــة هــــي  ــــالت النوعي ــــن المقاب ــــج الرئيســــية م إحــــدى النتائ
ــــة  ــــدام المســــاواة والعدال ــــر انع ــــى تبري ــــن إل أن النســــاء يمل
ــــرت مســــتويات  ــــًا. واعُتب ــــى أنفســــهّن داخلي ويعكســــنها عل
ــك  ــ ــن ذل ــ ــب، ولك ــ ــل إدل ــ ــق مث ــ ــي مناط ــ ــدًة ف ــ ــن جي ــ األم
ــة  ــ ــد الصارم ــ ــاء بالقواع ــ ــزام النس ــ ــاب الت ــ ــــى حس ــــى عل أت
التــــي تفرضهــــا الســــلطات المحليــــة، كمــــا اعُتبــــرت حقــــوق 
ــي  ــ ــا يكف ــ ــة بم ــ ــكات ُمرضي ــ ــي والممتل ــ ــكان واألراض ــ اإلس
لتحقيــــق اإلنصــــاف، وليــــس المســــاواة، ولكــــن فــــي الواقــــع 
ــــّن أو  ــــة بحقوقه ــــى دراي ــــد مــــن النســــاء عل ــــم تكــــن العدي ل

ــــا1.  ــــة حمياته بكيفي
وأبــــدت النســــاء اهتمامــــًا أكبــــر فــــي المجــــاالت التــــي تؤثــــر 
ــة  ــ ــل الصح ــ ــّن، مث ــ ــة حياته ــ ــى نوعي ــ ــر عل ــ ــكل مباش ــ بش
ــــم واالقتصــــاد. وشــــهدت هــــذه المجــــاالت، بالمناســــبة،  والتعلي
تحــــّوالٍت كبيــــرة فــــي الممارســــات حيــــث أحــــرزت النســــاء 
ــن  ــ ــم م ــ ــة بالرغ ــ ــاذ أدوار عام ــ ــي اتخ ــ ــًا ف ــ ــًا ملحوظ ــ تقدم
المقاومــــة الشــــديدة التــــي يتعرضــــن إليهــــا مــــن المجتمــــع. 
ــــي  ــــية ف ــــوق السياس ــــن الحق ــــلبية ع ــــورة س ــــاك ص ــــت هن وكان
ــــب مخاطــــر  ــــث شــــكل الفســــاد والترهي ــــالد حي أنحــــاء الب
ــل  ــ ــوض بالعم ــ ــي الخ ــ ــن ف ــ ــي يرغب ــ ــاء اللوات ــ ــرة للنس ــ كبي
السياســــي. وبالرغــــم مــــن تحقيــــق بعــــض اإلنجــــازات فــــي 
ــــة  ــــات العملي ــــد الممارس ــــى صعي ــــاء عل ــــاة النس ــــر حي تغيي
ــــن  ــــن يخضع ــــى أن النســــاء ال زل ــــض المجــــاالت، إل ــــي بع ف
لعــــادات المجتمــــع كمقاييــــس معياريــــة مثاليــــة، حتــــى وإن 
ــون  ــ ــا تك ــ ــة. وربم ــ ــّن اليومي ــ ــع تجاربه ــ ــــض م ــــت تتناق كان
ــن  ــ ــنوات م ــ ــر س ــ ــد عش ــ ــرت بع ــ ــد تغّي ــ ــاء ق ــ ــاة النس ــ حي

ــــر.  ــــم يتغّي ــــع ل ــــف المجتم ــــن موق الحــــرب، ولك
ــــطة  ــــت بواس ــــات ُعّرف ــــت فئ ــــن س ــــاء ضم ــــت النس وُصّنف
ــــل  ــــالل التحلي ــــن خ ــــر م ــــت أكث ــــم توّضح ــــة، ث ــــات الكمي البيان
النوعــــي. هــــذه الفئــــات تقــــدم طــــرق مختلفــــة لفهــــم 
أحــــوال النســــاء وتّوفــــر مدخــــاًل لكيفيــــة تقســــيم وتوجيــــه 
ــاعدتهن  ــ ــاء ومس ــ ــاة النس ــ ــين حي ــ ــم لتحس ــ ــج الدع ــ برام
علــــى التعايــــش مــــع آثــــار النــــزاع والتحــــوالت المجتمعيــــة 

ــــة: ــــات اآلتي ــــي الفئ ــــا، وه ــــة به المرتبط

 الفئــــة 1: نســــاء متوســــطات العمــــر قاطنــــات فــــي مــــدن ـ 
كبيــــرة، وأحوالهــــن مســــتقرة علــــى صعيــــد األمــــن 
ــــوق السياســــية  ــــم والصحــــة والحق واالقتصــــاد والتعلي
والعــــادات والتقاليــــد، كمــــا يتمتعــــن بمســــتوى متوســــط 

ــــة. ــــوق القانوني ــــاف والحق ــــن اإلنص م
 الفئــــة 2: نســــاء يتمتعــــن بمســــتوى ُمــــرٍض مــــن األمــــن ـ 

ــــة،  ــــية والقانوني ــــوق السياس ــــة والحق ــــاف والصح واإلنص
ــــن  ــــم ويخضع ــــاد والتعلي ــــن االقتص ــــط م ــــتوى متوس ومس

إلــــى العــــادات والتقاليــــد بدرجــــة متوســــطة.
ــن ـ  ــ ــًا، يتمتع ــ ــاوات غالب ــ ــات، عزب ــ ــاء يافع ــ ــة 3: نس ــ  الفئ

ــــم  ــــن واالقتصــــاد والتعلي ــــن األم بمســــتوى متوســــط م
يخضعــــن  كمــــا  السياســــية،  والحقــــوق  والصحــــة 
بدرجــــة متوســــطة إلــــى العــــادات والتقاليــــد، ويتمتعــــن 
بمســــتوى جيــــد نســــيبًا فيمــــا يتعلــــق بحقــــوق اإلســــكان 
إلــــى  أنهــــن يفتقــــرن  واألراضــــي والممتلــــكات، إال 

ــة. ــ ــوق القانوني ــ الحق
 الفئــــة 4: نســــاء متوســــطات الحــــال فيمــــا يتعلــــق ـ 

ــــم  ــــة والتعلي ــــوق القانوني ــــاف والحق ــــاد واإلنص باالقتص
ــّن  ــ ــد، لديه ــ ــادات والتقالي ــ ــى الع ــ ــوع إل ــ ــة الخض ــ ودرج
مســــتوى جيــــد نســــبيًا مــــن الحقــــوق السياســــية، لكنهــــن 
ــــطة  ــــن متوس ــــل م ــــّن أق ــــان، وفرصه ــــة األم ــــن قل ــــن م يعاني

ــــة.  ــــات الصحي ــــى الخدم ــــق بالحصــــول عل ــــا يتعل فيم
 الفئــــة 5: نســــاء متوســــطات الدخــــل أو قليــــالت الدخــــل ـ 

ــــن  ــــد األم ــــى صعي ــــط عل ــــن المتوس ــــل م ــــّن أق ظروفه
واالقتصــــاد واإلنصــــاف والحقــــوق القانونيــــة والتعليــــم 
ــاص  ــ ــكل خ ــ ــن بش ــ ــن غيره ــ ــن ع ــ ــة، ويتخّلف ــ والصح
ــادات  ــ ــز الع ــ ــية وتميي ــ ــوق السياس ــ ــد الحق ــ ــــى صعي عل

ــــن.  ــــة ضّده االجتماعي
ــــع ـ  ــــى جمي ــــن عل ــــي تعاني ــــدن اللوات ــــة 6: نســــاء الم  الفئ

ــــي  ــــن الغذائ ــــدام األم ــــف وانع ــــن العن ــــتويات وتواجه المس
ــاف  ــ ــاد واإلنص ــ ــة االقتص ــ ــن ناحي ــ ــيئة م ــ ــروف س ــ وظ
ــــم والصحــــة  ــــة والتعلي ــــوق السياســــية والقانوني والحق

ــة. ــ ــادات واالجتماعي ــ والع

أســــئلة  الســــيدات  بســــؤال  1 قمنــــا 

بمــــا  اإلنصــــاف  لموضــــوع  تتطــــرق 
واألرض  اإلســــكان  حقــــوق  فيهــــا 
ــــد مــــن الحــــاالت،  والملكيــــة. فــــي العدي
علــــى  حصولهــــن  النســــاء  اعتبــــرت 
ــي ينــــص  ــ ــراث الت ــ ــن المي ــن مــ حصتهــ
غيــــر  كانــــت  ولــــو  الشــــرع،  عليهــــا 
أفضــــل  الرجــــل،  لحصــــة  مســــاوية 
مــــن حرمانهــــن مــــن الميــــراث بســــبب 
بالرغــــم  االجتماعيــــة،  األعــــراف 
كانــــت  المحليــــة  القواعــــد  أن  مــــن 
أن  تعّمدنــــا  عدالــــة.  أكثــــر  أحيانــــًا 
فرصــــة  أنفســــهن  النســــاء  نعطــــي 
ــن  ــن، ولكــ ــات تصوراتهــ ــ ــب أولوي ــ ترتي
هــــذه  بيــــن  الربــــط  أيضــــًا  حاولنــــا 
االجتماعيــــة  والعوامــــل  األولويــــات 
واالقتصاديــــة والسياســــية المؤثــــرة.



1- الملخص التنفيذي8

هــــذه الفئــــات ليســــت منفصلــــة جغرافيــــًا، ويمكــــن أن 
تحتــــوي جغرافيــــة معينــــة علــــى أنمــــاط مــــن عــــدة فئــــات 
فــــي نفــــس الوقــــت. ولوحــــظ أن المناطــــق التــــي كان 
ــــوق  ــــة بحق ــــب المتعلق ــــم الجوان ــــي معظ ــــيئًا ف ــــا س أداؤه
المــــرأة كانــــت أقــــل تنوعــــًا مــــن حيــــث الفئــــات الموجــــودة. 
ففــــي محافظــــات مثــــل ديــــر الــــزور والرقــــة وريــــف 
ــــة  ــــة واالقتصادي ــــات المجتمعي ــــدو أن الضغوط ــــق يب دمش
والسياســــية كانــــت تنطبــــق علــــى الجميــــع. بالمقابــــل، 
ــــط  ــوق المتوس ــ ــرت أداًء ف ــ ــــي أظه ــات الت ــ ــإن الجغرافي ــ ف
ــــا يشــــير  ــــات الســــيدات، م ــــي إجاب ــــر ف ــــًا أكث شــــملت تنوع
إلــــى وجــــود عالقــــة طرديــــة بيــــن التنــــوع وزيــــادة فــــرص 
النســــاء فــــي الوصــــول إلــــى الحقــــوق والخدمــــات. ويوجــــد 
كذلــــك محافظــــات مثــــل حلــــب حيــــث لوحــــظ تنــــوع كبيــــر 
ــــوب ذات  ــــود جي ــــع وج ــــن م ــــيدات، ولك ــــوال الس ــــي أح ف
ظــــروف تدعــــو للقلــــق. لهــــذا اأخــــذ بعيــــن االعتبــــار تقســــيم 
ــــس  ــــث تعك ــــيطرة، حي ــــق الس ــــب مناط ــــات بحس المحافظ
هــــذه المناطــــق ديناميــــات مجتمعيــــة مختلفــــة. لكــــن 
ــــيطرة،  ــــة س ــــل كل منطق ــــى داخ ــــه حت ــــه أن ــــدر التنوي يج

ــــة ــــة ومتباين ــــت متنوع ــــروف كان ــــإن الظ ف
إن تفاصيــــل النتائــــج الكميــــة والنوعيــــة لمختلــــف المحــــاور 
ــة  ــ ــوم بياني ــ ــط ورس ــ ــب خرائ ــ ــى جان ــ ــة، إل ــ ــزّودة بدق ــ م
تســــاعد علــــى تصــــّور األوضــــاع. المراجعــــة المفّصلــــة 
ــدراء  ــ ــا م ــ ــتفيد منه ــ ــن أن يس ــ ــة يمك ــ ــادة غني ــ ــكّل م ــ تش
ــتكون  ــ ــه س ــ ــك أن ــ ــن ذل ــ ــم م ــ ــون، واأله ــ ــج والباحث ــ البرام
ــــة  ــــخة موجه ــــذه النس ــــوريا - فه ــــي س ــــاء ف ــــرًة للنس متوف
ــــّن  ــــح له ــــي االســــتطالع، لتتي ــــن شــــاركن ف ــــع م ــــى جمي إل
ــذا  ــ ــالل ه ــ ــع خ ــ ــتخدامها كمراج ــ ــّن، واس ــ ــق أوضاعه ــ توثي
ــــي المســــتقبل. ــــل أن يســــتمر ف ــــذي نأم ــــي ال ــــل البحث العم

2- مقدمة 

نتائــــج  يغطــــي  األولــــي  التقريــــر  هــــذا 
التــــي  والنوعيــــة  الكميــــة  االســــتطالعات 
ــــي وشــــباط  ــــون الثان ــــة كان ــــي نهاي ــــت ف أجري
ــــذا  ــــر ه ــــام 2021. ويظه ــــن ع ــــة آذار م وبداي
التقريــــر التنــــوع الشاســــع فــــي القضايــــا 
الجندريــــة عبــــر مختلــــف المناطــــق فــــي 
ــــادات  ــــن الع ــــد م ــــى العدي ــــير إل ــــا يش ــــوريا، كم س
ــــرأة.  ــــز ضــــد الم ــــي تمي ــــد الشــــائعة الت والتقالي
ــــر  ــــم تغي ــــزاع ل ــــن الن ــــنوات م ــــر س ــــدو أن عش يب
الكثيــــر فــــي الُمثــــل المعياريــــة والمعاييــــر 
ـــن  ــم مـ ــع، بالرغــ ــد المجتمــ االجتماعيــــة عنــ
ــــى  ــــدة عل ــــن القاع ــــة ع ــــاالت خارج ــــد ح رص
ــــث  ــــق البح ــــرى فري ــــل، أج ــــع. بالمجم أرض الواق
ــــتطالعًا  ــــة و231 اس ــبه منظم ــ ــــة ش 51 مقابل
ــــاس اإلدراك والتصــــورات2. وتشــــمل  ــــًا لقي كمي
ــــاقات  ــــن مس ــــد م ــــج العدي ــــرض النتائ ــــة ع طريق
ــــة محــــاور.  ــــي ثماني االســــتقصاء، مجموعــــًة ف
إن نتائــــج كل محــــور معروضــــة بطريقــــة 
ــــي  ــــتطالع الكم ــــج االس ــــون نتائ ــــة؛ إذ تك ممنهج
ــــوارق  ــــاف الف ــــرى استكش ــــم يج ــــة، ث ــــي البداي ف
ــتطالع  ــ ــى االس ــ ــات عل ــ ــي اإلجاب ــ ــة ف ــ الدقيق
النوعــــي. وجــــرى تعريــــف الروابــــط واألنمــــاط 
الواضحــــة إلفســــاح المجــــال لتجميــــع النتائــــج 

ــيات.   ــ ــات للسياس ــ ــتنباط توصي ــ واس
ــــة3،  ــــروف صعب ــــي ظ ــــية ف ــــت الدراس جري ــــد اأ لق
األمــــر الــــذي تطلــــب انتباهــــًا شــــديدًا للســــالمة 
ــن  ــ ــذ بعي ــ ــع األخ ــ ــات، م ــ ــخصية للُمجيب ــ الش
االعتبــــار أهميــــة بنــــاء التحليــــالت علــــى أدلــــة 
ــــم  ــــة يمكــــن اســــتعمالها لتدعي للخــــروج بتغطي
العامــــة  بالسياســــية  المتعلقــــة  القــــرارات 
للبحــــث.  المســــتقبلية  اإلصــــدارات  فــــي 
ــــف أو  ــــى أي مواق ــــرّوج إل ــــة ال ت ــــذه الدراس ه
ــــزاع فــــي ســــوريا أو  أحــــكام مســــبة حــــول الن
ــد  ــ ــًة، يري ــ ــا. بداي ــ ــة فيه ــ ــات الجندري ــ السياس
ــــالت  ــــات والتحلي ــــر البيان ــــق البحــــث توفي فري
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للنســــاء الســــوريات أنفســــهّن، إذ ســــيتم مشــــاركة الدراســــة 
ــــز  ــــك لتعزي ــا، وذل ــ ــــزءًا منه ــــّن ج ــــي ك ــــاء اللوات ــــع النس م
فهمهــــّن ألوضاعهــــن ولتمكينهــــّن مــــن وضــــع معاييــــر 
ــــوريات  ــــاء الس ــــن النس ــــّن م ــــع غيره ــــا م ــــن ومقارنته لتجاربه
فــــي داخــــل البــــالد أو خارجهــــا. كمــــا يأمــــل فريــــق البحــــث 
ــــن  ــــة م ــــات موضوعي ــــتوفر معلوم ــــة س ــــج الدراس أن نتائ
جميــــع أنحــــاء ســــوريا وتجعلهــــا متاحــــة الســــتخدام 
الباحثيــــن وصانعــــي السياســــيات وجميــــع األطــــراف 
ــــرأة  ــــم الم ــــن ودع ــــى تمكي ــــل عل ــــة بالعم ــــات المعني والجه

ــــوريا. ــــي س ف
ــــع  ــــن المتوق ــــروع م ــــة لمش ــــة أولي ــــم نتيج ــــر يض ــــذا التقري ه
أن يســــتمر فــــي تغطيــــة األحــــوال الجندريــــة فــــي ســــوريا. 
ــــر  ــــن شــــأنها تطوي ــــل المشــــروع دروس مســــتفادة م وتخل
ــة  ــ ــورات لدراس ــ ــاك تص ــ ــي. وهن ــ ــي النهائ ــ ــج البحث ــ المنت
حــــاالت فرديــــة حســــب الموضــــوع أو المنطقــــة، باإلضافــــة 
إلــــى تحديــــث وتحســــين االســــتطالع مــــن خــــالل لوحــــات 

ــــة. ــــة دوري متابع

3- المنهجية

اعُتمــــدت اســــتراتيجية بحثيــــة معقــــدة لمســــح 
ــــه النســــاء  ــــش ضمن ــــذي تعي ــــي ال النظــــام البيئ
وتعملــــن وتواجهــــن التحديــــات اليوميــــة التــــي 
يفرضهــــا النــــزاع الســــوري. هــــذا اإلصــــدار 
التجريبــــي مــــن البحــــث ســــيكون أساســــًا 
ــــل،  ــــدى الطوي ــــى الم ــــي عل ــــل بحث ــــار عم إلط
لكنــــه فــــي المقــــام األول غطــــى مجموعــــًة 
ــة  ــ ــمل الجغرافي ــ ــدة، وش ــ ــائل المعق ــ ــن المس ــ م
الواقــــع  مــــع  وتفاعــــل  بأكملهــــا  الســــورية 
ــــد  االجتماعــــي واالقتصــــادي والسياســــي المعق
فــــي البــــالد. وجمــــع البحــــث بيــــن أدوات كميــــة 
ونوعيــــة إلنشــــاء نقطــــة مرجعيــــة أوليــــة، 
ــــي  ــــن النظــــام البيئ ــــة محــــاور م ــــًا ثماني مغطي
ــدار  ــ ــذا اإلص ــ ــات ه ــ ــاء. ولغاي ــ ــط بالنس ــ المحي
التجريبــــي المبدئــــي، ُعّرفــــت المحــــاور كاآلتــــي:

 األمــــن والحمايــــة )ولــــه محــــوران ثانويــــان ـ 
همــــا: العنــــف القائــــم علــــى أســــس جندريــــة 

واألمــــن الغذائــــي(
االقتصاد وسوق العمل ـ 
 اإلنصــــاف والمســــاواة )ولــــه محــــوران ـ 

ثانويــــان همــــا: التعليــــم وحقــــوق اإلســــكان 
واألراضــــي والممتلــــكات( 

الحقوق السياسية ـ 
الحقوق القانونيةـ 
التعليم ـ 
الصحةـ 
العادات والتقاليدـ 

ــث،  ــ ــة للبح ــ ــة والنوعي ــ ــن الكمي ــ ــي المقاربتي ــ ف
ــاور  ــ ــًا للمح ــ ــتطالع وفق ــ ــئلة االس ــ ــت أس ــ ُوضع
ــة  ــ ــة النوعي ــ ــاعدت المقارب ــ ــــث س ــة. حي ــ الثماني
ــــم  ــــميات والمفاهي ــــات والمس ــــم الدينامي ــــى فه عل
ــــى اكتشــــاف  ــــًة إل ــــي تســــتخدمها النســــاء، إضاف الت

تحديــــًا  الوصــــول  صعوبــــة  مثّلــــت   2

ًا  نظــــر التجريبيــــة.  الدراســــة  لهــــذه 
قمنــــا  نســــبيًا،  العينــــة  لصغــــر 
بحــــرص.  متوازنــــة  عينــــة  باختيــــار 
المنهجيــــة  قســــم  مراجعــــة  يرجــــى 
حــــول  التفاصيــــل  مــــن  للمزيــــد 

العينــــة. اعتماديّــــة 

مــــع  التواصــــل  أعــــاق  ممــــا   3

صعوبــــة  ســــوريا  داخــــل  المجيبــــات 
وانقطــــاع  باإلنترنــــت  االتصــــال 
مــــن  والعديــــد  الكهربائــــي  التيــــار 
اللوجســــتيات األخــــرى. كذلــــك تطلــــب 
الوضــــع األمنــــي فــــي كافــــة جغرافيــــات 
الصــــراع توخــــي الحــــذر لعــــدم تعريــــض 

للخطــــر. المجيبــــات  مــــن  أي 
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ــــاعدت  ــــا س ــــبيًا. بينم ــــاء نس ــــاة النس ــــي حي ــــور ف ــــة كل مح أهمي
ــــا  ــــا بم ــــب حجمه ــــر حس ــــم الظواه ــــي تنظي ــــة ف ــــة الكمي المقارب
ــــة  ــــج، باإلضاف ــــارن بشــــكل ممنه ــــل مق يســــمح بإجــــراء تحلي
ــــذار  ــــات ومؤشــــرات اإلن ــــاس التوجه ــــات لقي ــــر تقييم ــــى تطوي إل

المبكــــرة ونقــــاط الضعــــف والقــــوة.
لوضــــع إطــــار للمحــــاور فــــي هــــذا اإلصــــدار التجريبــــي، تــــم 
ــن  ــ ــور. ويمك ــ ــن كل مح ــ ــية ضم ــ ــا الرئيس ــ ــد القضاي ــ تحدي
ــــرت  ــــة إذا اعُتب ــــة الحق ــــي مرحل ــــة ف ــــئلة إضافي إدراج أس
ــــا  ــــم القضاي ــــر بفه ــــى األم ــــا يعن ــــًا عندم ذات أهميــــة، خصوص
ــن  ــ ــبة م ــ ــرة المكتس ــ ــن الخب ــ ــة. ولك ــ ــة الكمي ــ ــن الناحي ــ م
ــــة  ــــرات اإلضافي ــــأن المؤش ــــول ب ــــة تق ــــة مماثل ــــاريع بحثي مش
ــــرة  ــــرورة المعاي ــــن بالض ــــد ال تحّس ــــي ق ــــث الكم ــــي البح ف
ــــم  ــــدى الفه ــــد م ــــد تزي ــــا ق ــــاور، لكنه ــــن المح ــــة ألي م اإلجمالي
ــؤااًل  ــ ــاد 47 س ــ ــم اعتم ــ ــة، ت ــ ــذه الغاي ــ ــة. له ــ ــرة معين ــ لظاه
كمًيــــا و41 ســــؤااًل نوعًيــــا شــــبه منظــــم، باعتبارهــــا أســــئلة 

ــــن البحــــث. ــــًة ألول إصــــدار م معقول
ــــر أنحــــاء  ــــًة عب ــــى 231 مجيب ُوّزع االســــتطالع النوعــــي عل
البــــالد، وفــــي مختلــــف مناطــــق النــــزاع، بمــــا يعكــــس 
ــــل  ــــان تمثي ــــع لضم ــــى أرض الواق ــــة عل ــــة الديمغرافي التركيب
ــــع  ــــا يتناســــب م ــــة بم ــــي كل منطق ــــة ف ــــر المجتمعي الظواه
ــًا،  ــ ــــوائيًا تمام ــــس عش ــــتطالع لي ــــذا االس ــــكانها. ه ــــدد س ع
ألن المــــوارد والوقــــت المتوفريــــن أقــــل ممــــا يلــــزم لتحضيــــر 
عينــــة تمثيليــــة مناســــبة لغايــــات هــــذا اإلصــــدار التجريبــــي. 
ــد  ــ ــو تحدي ــ ــعت نح ــ ــة س ــ ــود المبذول ــ ــع الجه ــ ــن جمي ــ لك
ــــق  ــــن طري ــــك ع ــــة، وذل ــــي كل منطق ــــات ف ــــع المجيب مواق
إشــــراك العديــــد مــــن األشــــخاص مــــن كل فئــــة ثانويــــة مــــن 
ــــت االســــتطالعات  ــــل، ُبني ــــالد. بالمجم ــــي الب ــــات ف المجتمع
لتقييــــم التصــــورات، وذلــــك مــــن خــــالل مقاييــــس متدّرجــــة 
مــــن 1 إلــــى 5 أو مــــن -2 إلــــى +2، حســــب الحالــــة، بحيــــث 
ــــق  ــــا يتعل ــــل( فيم ــــى األفض ــــوأ إل ــــن األس ــــًا )م ــــدرج تصاعدي تت
ــى  ــ ــدرة عل ــ ــة والق ــ ــتويات الحماي ــ ــاء ومس ــ ــوال النس ــ بأح
ــــم  ــــرى تنظي ــــوق. وج ــــع بالحق ــــات والتمت ــــى الخدم ــــول إل الوص
البيانــــات، بعــــد إزالــــة االســــتثنائية منهــــا، مــــا أتــــاح التوصــــل 
إلــــى اســــتنتاجات ومقارنــــات وروابــــط مهمــــة، إضافــــًة إلــــى 

ــــة. ــــا ظواهــــر معين ــــز فيه ــــي تترك ــــاط الت ــــد النق تحدي

جــــري مــــن خــــالل  أمــــا االســــتطالع النوعــــي فقــــد اأ
مقابــــالت شــــبه منظمــــة مــــع 51 امــــرأة مــــن جميــــع 
ــة،  ــ ــات المحلي ــ ــورية والمجتمع ــ ــة الس ــ ــق الجغرافي ــ المناط
بمــــن فيهــــا مجتمعــــات النازحيــــن داخليــــًا. وجــــرى توثيــــق 
وتحليــــل اإلجابــــات باســــتخدام برنامــــج تحليــــل البيانــــات 
ــة  ــ ــن كل مقابل ــ ــة ع ــ ــات الناتج ــ ــت البيان ــ ــة. وُحّول ــ النوعي
ــات  ــ ــن المعلوم ــ ــن م ــ ــدر ممك ــ ــر ق ــ ــل أكب ــ ــوز لنق ــ ــى رم ــ إل
ــــات  ــــى البيان ــــوع إل ــــة الرج ــــات وإلتاح ــــي اإلجاب ــــورة ف المذك
ــــات  ــــن المجيب ــــب م ــــا. وُطل ــــط بينه ــــا والرب ــــا ببعضه ومقارنته
تغطيــــة جــــزء كبيــــر مــــن نفــــس المواضيــــع التــــي غطاهــــا 
ــــّن مشــــاركة حــــاالت  ــــب منه ــــا ُطل ــــي، كم االســــتطالع الكم
ــــذا  ــــتها. وكان ه ــــم دراس ــــخصية ليت ــــارب ش ــــة وتج فردي
ــدى  ــ ــاق يتع ــ ــة بنط ــ ــر االجتماعي ــ ــم الظواه ــ ــًا لفه ــ ضروري

ــة. ــ ــات المعيارّي ــ التعريف
ــة دورًا  ــ ــة والنوعي ــ ــج الكمي ــ ــن النتائ ــ ــة بي ــ ــت المقارن ــ لعب
ــــم  ــــى فه ــــة ســــاعدت عل ــــوارق دقيق ــــي إيجــــاد ف ــــرًا ف كبي
ــــوث  ــــتفادة للبح ــــتنتاج دروس مس ــــة واس ــــات الكمي البيان
ــج  ــ ــكل ممنه ــ ــتعرض بش ــ ــر يس ــ ــذا التقري ــ ــتقبلية. ه ــ المس
ــة،  ــ ــاور الثانوي ــ ــاور، والمح ــ ــكل المح ــ ــة ل ــ ــج األولي ــ النتائ
وذلــــك لفهــــم مــــا تشــــهده النســــاء، وأيــــن تشــــهدنه وكيــــف، 
ــارة  ــ ــاك إش ــ ــي. وهن ــ ــي أّول ــ ــح جغراف ــ ــق مس ــ ــن طري ــ ع
ــــات  ــــرت البيان ــــا أظه ــــاور حيثم ــــن المح ــــط بي ــــى الرواب إل
ــــى  ــــل عل ــــب مفّص ــــى تعقي ــــة إل أنماطــــًا واضحــــة، باإلضاف
أي تناقضــــات منطقيــــة بيــــن مجموعتــــي البيانــــات، وذلــــك 
ــــة  ــــج النهائي ــــير النتائ ــــى. وتش ــــة أعل ــــر بدق ــــم الظواه لفه
ــــأي  ــــه المحــــاور، ف ــــد تتداخــــل في ــــي معق ــــى نظــــام بيئ إل
ظاهــــرة اجتماعيــــة أو اقتصاديــــة أو سياســــية هــــي جــــزء 
ــــذا، اســــتطاع  ــــى تغييرهــــا؛ له ــــدرة عل ــــا ق ــــة وله ــــن البيئ م
ــــي  ــــات الواضحــــة ف ــــاط والفئ ــــز األنم ــــق البحــــث تميي فري
المجتمــــع الســــوري، وســــيكون لذلــــك عواقــــب مهمــــة علــــى 
ــــوارد  ــــه الم ــــة بتوجي ــــك المتعلق ــــًا تل ــــات، خصوص السياس

ــــتقباًل.  ــــود مس والجه
الســــتعراض المنهجيــــة بالتفاصيــــل، يمكنــــك الرجــــوع إلــــى 

الملحــــق 1.
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ــــي  ــــة ف ــــتنتاجات قطعي ــــتكون أي اس ــــا س بينم
ــى  ــ ــاًء عل ــ ــا بن ــ ــابقًة ألوانه ــ ــة س ــ ــذه المرحل ــ ه
ــــرة نســــبيًا  ــــة صغي ــــي ذو عين اســــتطالع تجريب
مــــن المجيبــــات، يمكــــن التنويــــه ببعــــض 

المؤشــــرات المبكــــرة: 
ــاء ـ  ــ ــوق النس ــ ــن حق ــ ــل بي ــ ــن الفص ــ   ال يمك

وظــــروف معيشــــتهن، فهــــذه الجوانــــب 
ــدًا.  ــ ــاًل ومعق ــ ــًا متكام ــ ــًا بيئي ــ ــف نظام ــ تؤل
علــــى السياســــات الهادفــــة إلــــى دعــــم 
النســــاء أال تركّــــز علــــى مجــــال واحــــد مــــن 
ــة  ــ ــاد مقارب ــ ــا اعتم ــ ــل عليه ــ ــع، ب ــ المواضي
ــث  ــ ــق، بحي ــ ــع المناط ــ ــى توزي ــ ــة عل ــ مبني
تعالــــج عــــددًا مــــن القضايــــا المهمــــة التــــي 
ــة  ــ ــة جغرافي ــ ــي منطق ــ ــاء ف ــ ــه النس ــ تواج
االعتبــــار  بعيــــن  األخــــذ  مــــع  معينــــة 
العوامــــل المتقاطعــــة األخــــرى. هكــــذا 
يمكــــن مســــاعدة النســــاء علــــى االســــتفادة 
ــي  ــات المحليــــة الكامنــــة فــ مــــن الطاقــ
المجتمــــع، عــــوض االعتمــــاد علــــى المــــوارد 

والمســــاعدات الخارجيــــة.
ــــد الراســــخة ـ  ــــادات والتقالي    إن ُمعالجــــة الع

ــــى لتحســــين  ــــة الُمثل ــــون الطريق ــــد ال تك ق
ــار  ــ ــل اختي ــ ــن األفض ــ ــاء. وم ــ ــاة النس ــ حي
ــرًا  ــ ــر تأثي ــ ــاء وأكث ــ ــرب للنس ــ ــل أق ــ مداخ
ــاد  ــ ــة باالقتص ــ ــا المتعلق ــ ــّن كالقضاي ــ عليه
ــاء  ــ ــرزت النس ــ ــم، إذ أح ــ ــة والتعلي ــ والصح
تغيــــرات مجتمعيــــة مهمــــة فــــي هــــذه 
ــــاعدتهن  ــــروري مس ــــن الض ــــاالت، وم المج
ــرات  ــ ــذه التغيي ــ ــي ه ــ ــتمرار ف ــ ــى االس ــ عل
واكتســــاب الخبــــرة والوعــــي لتحســــين 

ــرى. ــ خ ــاالت اأ ــ ــي مج ــ ــن ف ــ حياته

4- توصيات 
رئيسية 

للسياسة

ــــاء ـ  ــــع أنح ــــي جمي ــــاء ف ــــا النس ــــي تواجهه ــــكالت الت ــــابه المش   تتش
ســــوريا، ولكــــن هــــذه المشــــكالت تتقاطــــع وتجتمــــع بأشــــكل 
ــات،  ــ ــن فئ ــ ــاء ضم ــ ــية للنس ــ ــوال المعيش ــ ــدرج األح ــ ــة. وتن ــ مختلف
ــــر  ــــة أكب ــــة بدّق ــــج موجّه ــــر برام ــــى تطوي ــــا عل ــــاعد فهمه ــــد يس ق
ــــون  ــــى أن يك ــــا، عل ــــاكاة أولوياته ــــة وُمح ــــات كل فئ ــــة حاج لتلبي

ــًا.     ــ ــًا أيض ــ ــــق ممكن ــر المناط ــ ــرات عب ــ ــة والخب ــ ــادل المعرف ــ تب
  تستســــلم النســــاء لمعاييــــر اجتماعيــــة معقــــدة، فضغوطــــات ـ 

ــــرض  ــــة والسياســــية تف ــــة والقانوني ــــوري االجتماعي ــــع الذك المجتم
قيــــودًا كبيــــرة علــــى النســــاء. إال إن خضــــوع النســــاء إلــــى العــــادات 
ــزز  ــ ــع، ُتع ــ ــي الواق ــ ــا. ف ــ ــّن ضحاي ــ ــدًا أنه ــ ــي أب ــ ــد ال يعن ــ والتقالي
ــــن  ــــا يتبني ــــوري، كم ــــع الذك ــــادات المجتم ــــن ع ــــد م ــــاء العدي النس
ــــدة المحيطــــة  ــــة المعق ــــة البيئي ــــة لتفســــير األنظم ــــررات أخالقي مب
ــــة  ــــج الهادف ــــى البرام ــــا. عل ــــم معه ــــّن للتأقل ــــن حياته ــــّن، وُيكّيف به
ــــات  ــــق إشــــكاليات ونزاع ــــى خل ــــز عل ــــن النســــاء أال تركّ ــــى تمكي إل
بينهــــّن وبيــــن الرجــــال بقــــدر مــــا عليهــــا أن تــــزّود النســــاء بــــأدوات 
ــــدة  ــــات المعق ــــع الدينامي ــــة أنفســــهن والتعاطــــي م ــــن حماي تخوله
ــر  ــ ــى تغيي ــ ــز عل ــ ــون التركي ــ ــب أن يك ــ ــل يج ــ ــن. ب ــ ــة به ــ المحيط
ــــة  ــــّذر الذكوري ــــائل تج ــــى وس ــــز عل ــــق التركي ــــن طري ــــادات ع الع
ــــة  ــــل الرئيســــية القائم ــــد األطــــراف والعوام ــــع وتحدي ــــي المجتم ف

ــــك.. ــــز ذل ــــى تعزي عل
  بينمــــا أشــــارت الدراســــة إلــــى عــــادات وديناميــــات متجــــذرة تؤثــــر ـ 

فــــي النســــاء ومجتمعاتهــــن، لوحظــــت بعــــض الديناميــــات الصاعــــدة 
ــــي  ــــرًا. فمســــألة األمــــن الغذائ ــــي كثي ــــر النظــــام البيئ ــــد تغي ــــي ق الت
ــة  ــ ــزال مجهول ــ ــة ال ت ــ ــرة اجتماعي ــ ــًا كظاه ــ ــر تدريجي ــ ــــذت تظه أخ
ــــرط  ــــا تنخ ــــّن. وفيم ــــاء وعائالته ــــى النس ــــا عل ــــد تأثيره ــــم بع ــــم ُيفه ول
النســــاء أكثــــر فأكثــــر فــــي تحصيــــل الدخــــل ودخــــول الحيــــز العــــام، 
ــــّد آثارهــــا  ــــد ترت ــــة وســــلبية ق ــــل إيجابي ــــج عــــن هــــذا ردود فع ينت
علــــى حالــــة المــــرأة. ومــــن الضــــروري مراقبــــة الظواهــــر الصاعــــدة 
ــذار  ــ ــات اإلن ــ ــد عالم ــ ــا ولرص ــ ــع تطوره ــ ــل لتتب ــ ــدى طوي ــ ــى م ــ عل
المبكــــر.  وربمــــا يكــــون فهــــم أســــاليب التعايــــش بــــذات األهميــــة، إذ 
ــــى  ــــدم عل ــــراز تق ــــاء وإح ــــم النس ــــدة لدع ــــل جدي ــــر مداخ ــــا توفي يمكنه
ــــتغالل  ــــرص الس ــــّن بف ــــع وتزويده ــــي المجتم ــــّن ف ــــد أدواره صعي

األزمــــة وإبــــراز أنفســــهّن فــــي الحيــــاة العامــــة بشــــكل أبــــرز.  
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5- تحديات 
ومسائل يجب 

مراعاتها 
مستقباًل 

ــــات  ــــن التحدي ــــق البحــــث عــــددًا م واجــــه فري
ــــا:  ــــل، مــــن ضمنه ــــاء العم أثن

  لــــم ُتجــــرى أي مــــن المقابــــالت مــــع رجــــال ـ 
لغايــــات اإلصــــدار األولــــي مــــن هــــذه الدراســــة. 
ــــذا  ــــرة له ــــوارد المتوف ــــة الم ــــبب محدودي بس
ــــت  ــــال كان ــــن الرج ــــة م ــــإن أي عين ــــث، ف البح
ــر  ــ ــي غي ــ ــًا وبالتال ــ ــدودة أيض ــ ــون مح ــ لتك
ــذا،  ــ ــادة. له ــ ــع المض ــ ــم الوقائ ــ ــة لفه ــ كافي
ــة  ــ ــد المرحل ــ ــى تحدي ــ ــاق عل ــ ــرى االتف ــ ج
األوليــــة مــــن البحــــث بالنســــاء فقــــط. 
ــال  ــ ــراك الرج ــ ــد إش ــ ــن المفي ــ ــيكون م ــ وس
ــــات  ــم العالق ــ ــتقبالً، لفه ــ ــــث مس ــــي البح ف

ــــمل. ــــكل أش ــــع بش ــــي المجتم ف
  ال يمكــــن تعميــــم النتائــــج نظــــرًا لمحدوديــــة ـ 

ــــا.  ــــة ومــــدى صّحته ــــة والنوعي ــــات الكمي البيان
اســــتعمال  يجــــب  األول،  المقــــام  فــــي 
اإلصــــدار التجريبــــي لغايــــات التحقــــق مــــن 
المنهجيــــة وإلبــــراز الُمشــــاهدات التــــي يلــــزم 
تقّصيهــــا وللمســــاعدة علــــى تصميــــم نظــــام 
بحثــــي أكثــــر منهجيــــة. وألن العينــــة صغيــــرة، 
فقــــد مــــّرت بعــــض الظواهــــر االجتماعيــــة دون 
ــــف الجنســــي  ــــي )كمســــألة العن ــــق كاف توثي

ــــال(. ــــى ســــبيل المث والجســــدي عل
ــــم ـ  ــــات ومجتمعاته ــــى المجيب ــــر إل ــــب النظ   يج

ــــم شــــركاء فــــي المشــــروع،  ــــى أنه ــــة عل المحلي
ــــم  ــــل ه ــــث ب ــــوع البح ــــوا موض ــــم ليس فه
ومــــن  مســــتقبالً.  منــــه  المســــتفيدون 
ــة  ــ ــل فعال ــ ــر أدوات تواص ــ ــروري تطوي ــ الض
لنقــــل نتائــــج البحــــث والمعرفــــة المكتســــبة 
ــل  ــ ــف مراح ــ ــر مختل ــ ــاركين عب ــ ــى المش ــ إل
المشــــروع. وألن هــــذه المرحلــــة تقتصــــر 
ــم  ــ ــن المه ــ ــي، م ــ ــدار التجريب ــ ــى اإلص ــ عل
ــــواردة،  ــة ال ــ ــــات الفردي ــــة االنحيازي مالحظ
مــــع التنويــــه بــــأن الخطــــوات التصحيحيــــة 
ــــى النســــخ المســــتقبلية  ــــط عل ســــتطّبق فق
ــاق  ــ ــيعّرف نط ــ ــة. وس ــ ــدارات الالحق ــ واإلص

ــــر. ــــة التقري ــــي نهاي ــــوح ف ــــث بوض البح
ــــراد داخــــل ســــوريا، ـ  ــــع األف ــــب التواصــــل م   ألســــباب لوجســــتية، يصع

ــــي  ــــكل رئيس ــــون بش ــــي تتك ــــة والت ــــة البحثي ــــة العين ــــل مصداقي ــــذا يقل وه
ممــــن لديهــــم اتصــــال بشــــبكة اإلنترنــــت والكهربــــاء. وكان علــــى فريــــق 
الباحثيــــن توفيــــر الخدمــــات اللوجســــتية لمــــن لــــم يســــتطعن تأمينهــــا 
ــــد  ــــة. وجــــرى تزوي ــــة العين ــــض عــــن محدودي ــــك للتعوي بأنفســــهّن، وذل
جميــــع المجيبــــات بهــــذه الخدمــــات بشــــكل ممنهــــج لتفــــادي االنحيــــاز. 
ــــا  ــــتقبل عندم ــــي المس ــــه ف ــــاد علي ــــن االعتم ــــلوب ال يمك ــــذا األس ــــى أن ه إل

تكــــون العينــــة أكبــــر حجمــــًا وأكثــــر عشــــوائيًة.
ــــز  ــــن التركي ــــر م ــــدرًا أكب ــــتحتاج ق ــــي س ــــة الت ــــع الخاص ــــض المواضي ــــاك بع   هن

ــــي: ــــتقبلية، وه ــــوث المس ــــي البح ــــام ف واالهتم
  حقــــوق اإلســــكان واألراضــــي والممتلــــكات بحاجــــة إلــــى تفاصيــــل أكبــــر ـ 

ــــددت  ــــة، إذ ُح ــــة واالقتصادي ــــائل االجتماعي ــــن المس ــــا م ــــع غيره ــــا م لربطه
هــــذه المســــألة نســــبياً نظــــرًا لــــدور الميــــراث كعامــــل رئيســــي فيهــــا. 

ــن ـ  ــ ــن م ــ ــًا، لك ــ ــة عموم ــ ــة ضعيف ــ ــي السياس ــ ــاء ف ــ ــاركة النس ــ   إن مش
ــــم  ــــاء وفه ــــض النس ــــا بع ــــي تحرزه ــــازات الت ــــب اإلنج ــــروري تعّق الض
ــــض  ــــي بع ــــائية ف ــــا النس ــــام الكوت ــــّر نظ ق ــــث اأ ــــة، حي ــــّن االنتخابي برامجه
المناطــــق. وبينمــــا تفــــوز النســــاء فــــي االنتخابــــات فــــي شــــمال شــــرقي 
ــــا.  ــــي يواجهنه ــــة الت ــــات االجتماعي ــــم التحدي ــــا ال نفه ــــا زلن ــــالد، م الب
ــي  ــ ــا ف ــ ــول الكوت ــ ــة ح ــ ــتفادة مهم ــ ــتخالص دروس مس ــ ــن اس ــ ويمك

ــــع. ــــي الواق ــــا يحصــــل ف ــــن خــــالل دراســــة م ســــوريا م
ــــي ـ  ــــة ف ــــة والنوعي ــــات الكمي ــــن البيان ــــح بي ــــاوت واض ــــاك تف   كان هن

ــــم  ــــن المه ــــة. وم ــــق الجغرافي ــــض المناط ــــي بع ــــاور وف ــــض المح بع
ــــة  ــــة كيفي ــــق لمعرف ــــذه المناط ــــن ه ــــادرة ع ــــات الص ــــح البيان توضي
ــر  ــ ــة أكث ــ ــون حساس ــ ــث تك ــ ــتقباًل، بحي ــ ــتطالعات مس ــ ــم االس ــ تصمي
ــــدور مــــن أحــــداث.  ــــا ي ــــًا أفضــــل عّم ــــة وتعطــــي فهم ــــوارق الدقيق للف
ومــــن األمثلــــة علــــى هــــذه الحالــــة البيانــــات المتعلقــــة بأمــــن النســــاء 

ــــب. ــــي إدل ــــة ف ــــن القانوني وحقوقه
ــــزور ـ  ــــر ال ــــل دي ــــؤر مث ــــض الب ــــي بع ــــاء ف ــــم للنس ــــر مالئ ــــي غي ــــام البيئ   النظ

والرقــــة، وبدرجــــة أقــــل فــــي ريــــف دمشــــق، مــــا يســــتدعي دراســــة هــــذه 
ــــق  ــــذه المناط ــــي ه ــــاً ف ــــع حرج ــــر الوض ــــا يعتب ــــب. وبينم ــــن كث ــــق ع المناط
مــــن حيــــث أعــــداد الحــــاالت، إال أنهــــا ال تختلــــف نوعيــــاً عــــن باقــــي المناطــــق 
فــــي ســــوريا. ويمكــــن اعتبــــار مــــا يحصــــل فــــي هــــذه المناطــــق بمثابــــة 

إنــــذار مبكــــر عــــن الخطــــر الــــذي قــــد يحــــّل فــــي مناطــــق أخــــرى.
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6- نتائج 
البحث 

ــكل  ــ ــة بش ــ ــاه معروض ــ ــتطالع أدن ــ ــج االس ــ نتائ
ــــر  ــــد وتصوي ــــي معق ــــام بيئ ــــح نط ــــط لتوضي مبّس
ــــير  ــــة. يش ــــة منهجي ــــه بطريق ــــل في ــــا يحص م
التقريــــر فــــي بدايتــــه إلــــى نتائــــج عاليــــة 
األهميــــة ويعطــــي لمحــــة عامــــة عــــن النتائــــج. 
ثــــم يتبــــع ذلــــك قســــم يتنــــاول إمكانيــــة 
ــم  ــ ــات لفه ــ ــي مجموع ــ ــروف ف ــ ــف الظ ــ تصني
نماذجهــــا وأنماطهــــا المختلفــــة. واســــتطاع 
ــن  ــ ــات م ــ ــت فئ ــ ــد س ــ ــث تحدي ــ ــق البح ــ فري
خــــالل البيانــــات الكميــــة. وُقّســــمت هــــذه 
ــــات الناتجــــة  ــــج بحســــب البيان ــــات بالتدري الفئ
عــــن االســــتطالع النوعــــي. ويمكــــن اســــتخدام 
ــــة  ــــي نقاشــــات السياســــة العام هــــذا القســــم ف
تبنيهــــا  يمكــــن  التــــي  المداخــــل  لتعريــــف 
لمعالجــــة قضايــــا النســــاء، ولدعــــم النســــاء فــــي 

ــة. ــ كل فئ
ــــن المحــــاور  ــــى كل م ــــز عل ــــر يرك القســــم األخي
الثمانيــــة علــــى حــــدة، وذلــــك عــــن طريــــق تحليــــل 
ــــع  ــــا م ــــات كل محــــور بشــــكل منفصــــل وربطه بيان
بيانــــات المحــــاور األخــــرى لفهــــم التكامــــل بيــــن 
ــــذر  ــــي ُتن ــــة الت ــــائر المحتمل ــــات والخس ــــذه البيان ه
ــــرة للخــــروج  ــــات المتوف ــــي البيان ــــد ال تكف ــــا. وق به
باســــتنتاجات مؤكــــدة حــــول الخســــائر المباشــــرة، 
ــــات  ــــح العالق ــــتعمالها لتوضي ــــن اس ــــن يمك ولك
ــــاك  ــــي. هن ــــن الظواهــــر وشــــكل النظــــام البيئ بي
ملخــــص عــــام للنتائــــج فــــي بدايــــة كل محــــور، 
ــــام 2011،  ــــل ع ــــا قب ــــة لم ــــة عام ــــه مراجع يلي
لغايــــات المقارنــــة. يتبــــع ذلــــك تلخيــــص لنتائــــج 
ــى  ــ ــوء عل ــ ــليط الض ــ ــي لتس ــ ــتطالع الكم ــ االس
ــــادات  ــــا والع ــــر بحســــب حجمه ــــب الظواه ترتي
الرئيســــية والمناطــــق التــــي تتركــــز فيهــــا 
ــــرب  ــــة عــــن ق ــــاج دراســــة ومتابع ــــي تحت )والت
ــرى  ــ ــر(. وج ــ ــذار المبك ــ ــات اإلن ــ ــد عالم ــ لتحدي
ــة  ــ ــوم بياني ــ ــط ورس ــ ــج بخرائ ــ ــص النتائ ــ تلخي
ــــن  ــــة ع ــــة ُمفّصل ــــا لمح ــــا، تتبعه ــــهل قراءته تس

ــــات  ــــًا أفضــــل للدينامّي ــــر فهم ــــج االســــتطالع النوعــــي لتوّف نتائ
ــــا.  ــــن للقضاي ــــات ورؤيته وصــــورة أوضــــح عــــن تجــــارب المجيب
ــــب  ــــب ترتي ــــي بحس ــــتطالع النوع ــــج االس ــــتعرض نتائ وس
الرمــــوز المســــتخدمة فــــي تحليــــل البيانــــات، مــــع الحــــرص 
ــــي  ــــا ف ــــرى رصده ــــا ج ــــع أينم ــــن المواضي ــــات بي ــــار العالق إظه

ــــات.   البيان

	.	 لمحة عامة
ــــات  ــــر الجغرافي ــــاوت عب ــــة وتتف ــــدد الظواهــــر المجتمعي تتع
ــــف  ــــا، إذ يختل ــــل كل جغرافي ــــل داخ ــــة أق ــــى درج ــــورية وإل الس
ــــة  ــــات الكمي ــــة؛ البيان ــــب المنطق ــــرة بحس ــار كل ظاه ــ انتش
ُتظهــــر هــــذه االختالفــــات بوضــــوح. إال أن البيانــــات النوعيــــة 
ــا  ــ ــًة مزاي ــ ــة، موضح ــ ــوارق الدقيق ــ ــات والف ــ ــر التناقض ــ ُتظه
ــــذا  ــــة. له ــــادات االجتماعي ــــض المناطــــق أو الع ومســــاوئ بع
ــــق البحــــث ســــيأخذ  ــــل المســــتقبلي لفري ــــإن العم الســــبب، ف
ــــار  ــــر فــــي بعــــض المســــائل أو اختب ــــار التعمــــق أكث ــــن االعتب بعي
ــــد  ــــوي. فق ــــث النس ــــي البح ــــة ف ــــة معّين ــــات جوهري فرضي
تبيــــن، علــــى ســــبيل المثــــال، أن هنــــاك حاجــــة إلــــى توضيــــح 
شــــروط األســــئلة األساســــية حــــول األمــــان والعنــــف القائــــم 
ــــن المناطــــق  ــــر م ــــَرت الكثي ــــة، إذ اعُتِب ــــى أســــس جندري عل
ــة،  ــ ــاحاتها العام ــ ــن مس ــ ــاء م ــ ــاء النس ــ ــبب إقص ــ ــًة بس ــ آمن
وليــــس ألنهــــن كــــّن فعــــالً آمنــــات فيهــــا. علــــى نحــــو مماثــــل، 
ــــكات،  ــــوق اإلســــكان واألراضــــي والممتل ــــق بحق ــــا يتعل وفيم
فقــــد بــــدت المســــاواة فــــي هــــذه المناطــــق أعلــــى ممــــا هــــي 
ــــة  ــــى دراي ــــّن عل ــــم يك ــــك ألن النســــاء ل ــــة، وذل ــــي الحقيق ف
ــــاواة  ــــعرن بالمس ــــي ش ــــا اللوات ــــن، أم ــــن حقوقه ــــر م بالكثي

ــــوق. ــــة المســــتفيدة مــــن هــــذه الحق فكــــّن مــــن األقلي
بغــــض النظــــر، لقــــد ثبتــــت الفائــــدة مــــن ُمطابقــــة البيانــــات 
الكميــــة والنوعيــــة، ألن ذلــــك يشــــجع علــــى االســــتمرار فــــي 
ــــن  ــــر وأماك ــــباب الظواه ــــم أس ــــى فه ــــاعد عل ــــا يس ــــث كم البح
ــــاء الفجــــوة  ــــي إنه ــــة ف ــــاك مشــــاكل متواصل ــــا. وهن حدوثه
ــــًا فــــي بعــــض  ــــع النواحــــي تقريب ــــن الجنســــين مــــن جمي بي
ــــة  ــــق بدرج ــــف دمش ــــزور، وري ــــر ال ــــة ودي ــــق كالرق المناط
ــــى تشــــابك  ــــات إل ــــي هــــذه المناطــــق، تشــــير البيان ــــل. ف أق
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ــى  ــ ــر عل ــ ــي وتؤث ــ ــام البيئ ــ ــكل النظ ــ ــي تش ــ ــل الت ــ العوام
ــــة  ــــدف أن حال ــــب. ويص ــــة الجوان ــــن كاف ــــاء م ــــاة النس حي
ــــير  ــــا يش ــــًا، م ــــل تباين ــــق أق ــــذه المناط ــــي ه ــــات ف المجيب
إلــــى عوامــــل بنيويــــة تؤثــــر علــــى كافــــة النســــاء. وتحتــــاج 
هــــذه المناطــــق إلــــى دراســــة أكثــــر لفهــــم مــــا يحصــــل فيهــــا 
ــًا.  ــ ــاء عموم ــ ــى النس ــ ــورة عل ــ ــة الخط ــ ــا عالي ــ ــا يجعله ــ وم
ــة  ــ ــن المنطق ــ ــج ضم ــ ــن النتائ ــ ــرى، تتباي ــ خ ــاالت اأ ــ ــي ح ــ ف
ــــوس  ــــاة وطرط ــــز حم ــــال، تتمي ــــبيل المث ــــى س ــــها. عل نفس
بــــأداء جيــــد فــــي بعــــض المجــــاالت وأداء ســــيء جــــدًا فــــي 
ــــات  ــــير البيان ــــل، تش ــــب، بالمقاب ــــي حل ــــرى. ف خ ــــاالت اأ مج
ــــد التمحيــــص  ــــل، لكــــن عن ــــى ظــــروف متوســــطة بالمجم إل
ــــق  ــــي مناط ــــات ف ــــن المجيب ــــات بي ــــاك تباين ــــن أن هن يتبي
مختلفــــة مــــن المحافظــــة. وقــــد أظهــــرت محافظــــة حلــــب 
ــن  ــ ــاور. يمك ــ ــكل المح ــ ــبة ل ــ ــاري بالنس ــ ــراف عي ــ ــر انح ــ أكب
ــــات  ــــن التباين ــــيطرة، لك ــــق الس ــــدد مناط ــــذا بتع ــــير ه تفس
قــــد وجــــدت أيضــــًا داخــــل كل منطقــــة ســــيطرة. يشــــير كل 
هــــذا إلــــى وجــــود ظــــروف اجتماعيــــة مركبــــة تؤثــــر علــــى 

ــــة. ــــي مناطــــق متقارب ــــة النســــاء ف حال
كذلــــك تبيــــن أن المناطــــق ذات األداء الجيــــد نســــبيًا، مثــــل 
ــــج  ــــرت نتائ ــــث أظه ــــق؛ حي ــــة أعم ــــتحق دراس ــــب، تس إدل
االســــتطالع الكمــــي أن التقييــــم الجيــــد لــــألداء كان فقــــط 
نتيجــــة خضــــوع النــــاس للعــــادات المجتمعيــــة وتكريســــهم 
ــــدو أن الرضــــا عــــن الوضــــع  ــــة. ويب ــــة صارم ــــد ديني لقواع
الراهــــن مســــألة تعايــــش وتأقلــــم، وال عالقــــة لذلــــك 
ــــرش  ــــة التح ــــل احتمالي ــــة. وتق ــــر العالمي ــــق المعايي بتطبي
ــن  ــ ــن م ــ ــن ال يخرج ــ ــق ألنه ــ ــذه المناط ــ ــي ه ــ ــاء ف ــ بالنس
ــــدة،  ــــة كســــبهّن أجــــورًا جي ــــد احتمالي ــــا تزي ــــازل، بينم المن
ــــة  ــــة العامل ــــن واألقلي ــــاء ال تعمل ــــم النس ــــذا ألن معظ ــــن ه ولك

ــــدة. ــــف جي ــــا وظائ لديه

ّ

0-29
50-59

30-39
60-69

40-49
70-100

57
السويداء

59
الحسكة

44
دير الزور

53
حمص

48
الرقة

56
حلب

50
ريف دمشق

حماة 55

62
الالذقية 58إدلب

طرطوس 54

القنيطرة 54

دمشق 57

درعا 53
               

المحور: 
متوسط جميع المحاور

حسب المحافظة :

شــــكل 1: خارطــــة عامــــة 
للــنتــائــــــج )متوســــــــــط 8 
محــــاور( مقســــمة حســــب 

المحافظــــات

ــــادات  ــــى دور الع ــــة للدراســــة تشــــير إل ــــج المهم أحــــد النتائ
ــام  ــ ــي للنظ ــ ــّرك رئيس ــ ــة كُمح ــ ــة المحلي ــ ــد والثقاف ــ والتقالي
ــــت  ــــد كان ــّن. فق ــ ــــر فيه ــاء والمؤث ــ ــــط بالنس ــــي الُمحي البيئ
ــل  ــ ــوت أق ــ ــي احت ــ ــات الت ــ ــي المجتمع ــ ــروف ف ــ ــوأ الظ ــ أس
اختالفــــات بيــــن المجيبــــات وحيــــث أتيحــــت للنســــاء أقــــل 
ــــن. مــــن  ــــن لتحســــين حالته ــــة فــــي محيطه ــــارات ممكن خي
ــــًا  ــــرت تنوع ــــي أظه ــــدو أن المناطــــق الت ــــة أخــــرى، يب ناحي
أكبــــر )انحــــراف معيــــاري أكبــــر( كان أداؤهــــا أفضــــل. ليــــس 
ــــن  ــــر، لك ــــير الظواه ــــات لتفس ــــن بيان ــــي م ــــا يكف ــــا م لدين
ــرب  ــ ــو أن الق ــ ــة ه ــ ــذه المرحل ــ ــي ه ــ ــح ف ــ ــير األرج ــ التفس
ــــس  ــــي نف ــــل ف ــــوق أفض ــــرص وحق ــــن ف ــــاء لديه ــــن نس م
الجغرافيــــا قــــد يكــــون عامــــاًل يســــاعد الســــيدات األخريــــات 
ــا  ــ ــوات فيم ــ ــد الفج ــ ــات وس ــ ــى الخدم ــ ــول إل ــ ــى الوص ــ عل
ــــل  ــــع بضــــرورة العم ــــذا يدف ــــوق. ه ــــة والحق ــــق بالحال يتعل
علــــى تحســــين النظــــام البيئــــي للنســــاء بــــدالً مــــن التركيــــز 

ــــة. ــــات قطاعي ــــى توجه عل
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ــــر أو  ــــة بتغيي ــــزاع كفيل ــــن الن ــــن عشــــر ســــنوات م ــــم تك ول
ــف  ــ ــا ُيخال ــ ــخة. وربم ــ ــة الراس ــ ــادات المجتمعي ــ ــدي الع ــ تح
النــــاس العــــادات فــــي ممارســــاتهم اليوميــــة، إال أنهــــم فــــي 
ــن  ــ ــذ زم ــ ــذرة من ــ ــم المتج ــ ــــى مبادئه ــون إل ــ ــة يرجع ــ النهاي
ــرأة  ــ ــوق الم ــ ــة حق ــ ــتخدم قضي ــ ــا ُتس ــ ــا م ــ ــل. وغالًب ــ طوي
كأداة سياســــية بيــــد ُمختلــــف الفاعليــــن، لتبريــــر ســــيطرتهم 
ــي  ــ ــة الت ــ ــاذج االجتماعي ــ ــد النم ــ ــع ولتحدي ــ ــى المجتم ــ عل
ــــدرت  ــــم. وص ــــرض رقابته ــــد ف ــــا عن ــــزام به ــــون االلت يزعم
ــم  ــ ــدة لتنظي ــ ــيم الجدي ــ ــن والمراس ــ ــن القواني ــ ــد م ــ العدي
ــك  ــ ــينها، وذل ــ ــا أو تحس ــ ــيطرة عليه ــ ــرأة أو الس ــ ــاة الم ــ حي
ــــن  ــــات المســــلحة، كلٌّ ضم ــــل السياســــيين والجماع ــــن قب م
مناطــــق نفــــوذه. ووجــــد البحــــث أن الصــــورة التــــي رســــمها 
ــــا ال  ــــي وضعوه ــــيات الت ــــهم والسياس ــــوذ ألنفس ــــاب النف أصح
ــــا  ــــع والنســــاء. وم ــــي ممارســــات المجتم ــــدم ف تعكــــس التق
ــــا  ــــى أنه ــــد عل ــــادات والتقالي ــــى الع ــــاس ينظــــرون إل زال الن
مبــــادئ ُمثلــــى، وهــــذا بالرغــــم مــــن قدرتهــــم علــــى التأقلــــم 
ــــا  ــــر، أو ربم ــــريعة التغيي ــــة س ــــة فوضوي ــــي بيئ ــــاء ف والبق

ــــك. ــــق ذل ــــيلة لتحقي كوس
ويبــــدو أن االختالفــــات عبــــر المناطــــق والمجتمعــــات 
ويبــــدو أن االختالفــــات عبــــر المناطــــق والمجتمعــــات 
ــــت  ــــة وليس ــــات كمي ــــي اختالف ــــة ه ــــوال االقتصادي واألح
ــة  ــ ــي السياس ــ ــاء ف ــ ــراط النس ــ ــًا، كان انخ ــ ــة. عموم ــ نوعي
ــــم  ــــى القس ــــر إل ــــرى )انظ ــــاور األخ ــــًة بالمح ــــًا مقارن ضعيف
حــــول الحقــــوق السياســــية للمزيــــد مــــن التفاصيــــل(. وهــــذا 
ــــد  ــــى ح ــــرة عل ــــة والفقي ــــات الغني ــــى المجتمع ــــق عل ينطب
ســــواء، كمــــا ينطبــــق علــــى المــــدن واألريــــاف، وفــــي جميــــع 
المناطــــق والمحافظــــات، بغــــض النظــــر عــــن الجهــــات 
ــــة  ــــات جوهري ــــاك فروق ــــا كان هن ــــا. وبينم المســــيطرة عليه
ــــية  ــــوق السياس ــــى أن الحق ــًا، إل ــ ــــات عموم ــــن الجغرافي بي
ــــد كل  ــــوق عن ــــن الحق ــــا م ــــن غيره ــــة م ــــل أهمي ــــدت أق ب
ــــض  ــــع بع ــــي أن تتمت ــــن الطبيع ــــات. وم ــــن المجيب ــــة م فئ
ــــًة  ــــوق السياســــية مقارن ــــن الحق ــــى م النســــاء بدرجــــة أعل
بغيرهــــن ولكــــن الحقــــوق السياســــية تبقــــى هــــي األضعــــف 
عنــــد الجميــــع. لــــم نجــــر مقاربــــة علــــى الذكــــور فــــي نفــــس 
المجتمعــــات، فقــــد اختيــــرت مؤشــــرات العدالــــة واإلنصــــاف 

اســــتنادًا إلــــى مؤشــــرات أخــــرى تتعلــــق بالتعليــــم وحقــــوق 
اإلســــكان واألراضــــي والملكيــــة. لهــــذا، مــــن الصعــــب الجــــزم 
بمــــا إذا كان شــــيوع هــــذه الحالــــة عنــــد كل الســــوريين هــــو 
بســــبب النــــزاع. يتطلــــب هــــذا إجــــراء المزيــــد مــــن البحــــث. 
ــدو أن  ــ ــرى، يب ــ ــاور األخ ــ ــع المح ــ ــة م ــ ــل، وبالمقارن ــ بالمقاب
ــــة  ــــم والصح ــــاالت التعلي ــــي مج ــــل ف ــــاء أفض ــــع النس وض
واالقتصــــاد فــــي معظــــم الجغرافيــــات. إال أن مفهــــوم األداء 
ــــذا  ــــرج مــــن بعيــــد، فه ــــدو محّيــــرًا أمــــام المتف الجيــــد قــــد يب
المفهــــوم شــــخصي جــــدًا وربمــــا يكــــون أحيانــــًا جــــزءًا مــــن 
ــتيعاب  ــ ــة الس ــ ــع أو طريق ــ ــع الواق ــ ــش م ــ ــاليب التعاي ــ أس
ــــون  ــد يك ــ ــا. وق ــ ــها وتبريره ــ ــة وتكريس ــ ــود االجتماعي ــ القي

ــــل. ــــي بالبدائ ــــة وع ــــن قّل ناتجــــًا ع
ــة  ــ ــذه الدراس ــ ــيع ه ــ ــتقبل توس ــ ــي المس ــ ــد ف ــ ــن المفي ــ م
ــن أداء  ــ ــة بي ــ ــق والمقارب ــ ــال، للتحق ــ ــب الرج ــ ــمل جان ــ لتش
ــــرين  ــــار مؤش ــــير اختي ــــال، يش ــــى أي ح ــــال. عل ــــاء والرج النس
ــــق  ــــا يتعل ــــة - أحدهم ــــد الفجــــوات الجندري ــــن لتحدي أوليي
ــة  ــ ــكان واألرض والملكي ــ ــوق اإلس ــ ــر بحق ــ ــم واآلخ ــ بالتعلي
ــع  ــ ــبية م ــ ــة نس ــ ــاك عدال ــ ــن أن هن ــ ــاء يري ــ ــى أن النس ــ - إل
الرجــــال، بغــــض النظــــر عــــن الجغرافيــــا ومنطقــــة الســــيطرة 
والطبقــــة االجتماعيــــة ومــــا إذا كانــــت المــــرأة تعيــــش فــــي 
ــر  ــ ــل أكث ــ ــة لتفصي ــ ــذه النقط ــ ــة ه ــ ــت مناقش ــ ــة. تم ــ مدين
ــن  ــ ــاه، لك ــ ــاف أدن ــ ــة واإلنص ــ ــق بالعدال ــ ــزء المتعل ــ ــــي الج ف
ــــل فــــي  ــــد مــــن البحــــث والتحلي الموضــــوع يســــتحق المزي

ــتقبلية. ــ ــات مس ــ دراس
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ــــي  ــــات ف ــــاوت البيان ــــن تف ــــر درجــــة م ــــرت أكب نســــبيًا، ظه
ــــاك تناقضــــات  ــــة. وكان هن ــــوق القانوني محــــوري األمــــن والحق
قويــــة ضمــــن مختلــــف المجتمعــــات والمناطــــق الجغرافيــــة. 
وهــــذان المحــــوران بطبعهمــــا مرتبطــــان بالنفــــوذ السياســــي 
ونمــــوذج الحكــــم فــــي المنطقــــة. وبينمــــا أشــــارت البيانــــات 
ــــي  ــــع ف ــــى أرض الواق ــــوال عل ــــاوت األح ــــى تف ــــة إل الكمي
كل محــــور، كانــــت البيانــــات النوعيــــة أكثــــر دّقــــًة وقّدمــــت 
ــــق  ــــا يتعل ــــي فيم ــــم المحل ــــاذج الحك ــــف نم ــــًا لمختل ــــدًا عام نق
بدورهــــا فــــي توفيــــر األمــــان )حمايــــة النســــاء مــــن العنــــف 
أو توفيــــر األمــــن الغذائــــي( وتحقيــــق العدالــــة. وأوضحــــت 
ــــى  ــــم يطغ ــــي هــــذه المجــــاالت ل ــــات أن التحســــن ف المجيب
ــــا أن  ــــد. وهــــذا يعّلمن ــــادات والتقالي ــــى الضغوطــــات والع عل
العــــادات والتقاليــــد تحــــّد مــــن تطــــور إطــــار عمــــل القانــــون؛ 
إذ ال تســــتطيع النمــــاذج الرســــمية للحكــــم أن تتفــــوق علــــى 

القبــــول والوعــــي االجتماعــــي.    
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الحكومة السورية اإلدارة الذاتية الكردية

الجيــش الســوري الحــر الممــول مــن تركيــاهيئــة تحريــر الشــام

ــدو  ــ ــا، إذ يب ــ ــا بينه ــ ــة فيم ــ ــاور متصل ــ ــم المح ــ ــت معظ ــ كان
ــــل بالتزامــــن مــــع  ــــي تعم ــــف عناصــــر النظــــام البيئ أن ُمختل
غيرهــــا. وأظهــــر محــــور العــــادات والتقاليــــد أعلــــى درجــــات 
ــــي كل  ــــن المحــــاور ف ــــره م ــــع غي ــــط م ــــة والتراب ــــن الصل م
مــــن البيانــــات الكميــــة والنوعيــــة. بشــــكل مماثــــل، أظهــــرت 
ــــة  ــــة عالي ــــرأة درج ــــد الم ــــف ض ــــن العن ــــدية م ــــة الجس الحماي
ــــل  ــــذا دلي ــــع المحــــاور األخــــرى. ه ــــط م ــــن التراب نســــبيًا م
ــــاور  ــــا. فالمح ــــي عمله ــــة ف ــــة البيئي ــــل األنظم ــــى تكام ــــوي عل ق
ــــى  ــــر عل ــــذا مؤش ــــوم. وه ــــع بالعم ــــًا أو تتراج ــــن مع ــــا تتحس إم
ــــض  ــــق. بع ــــخة بعم ــــة الراس ــــلوكيات االجتماعي ــــاط والس األنم
ــــل  ــــوريا قب ــــي س ــــائدة ف ــــن س ــــم تك ــــدة ل ــــر الجدي الظواه
النــــزاع، مثــــل األمــــن الغذائــــي. وهــــذه المســــألة لــــم ترتبــــط 
ــًا  ــ ــواء كمي ــ ــــف، س ــكل طفي ــ ــاور إال بش ــ ــن المح ــ ــا م ــ بغيره
ــــة  ــــر التاريخي ــــات والظواه ــــس العالق ــــى عك ــــًا، عل أو نوعي
ــرب،  ــ ــن الح ــ ــنوات م ــ ــر س ــ ــن عش ــ ــم م ــ ــخة. بالرغ ــ والراس
ســــتكون هــــذه الظاهــــرة الجديــــدة ذات تأثيــــر دائــــم علــــى 
ــــدر.  ــــات الجن ــــذرة ودينامي ــــة المتج ــــات المجتمعي الممارس
ومــــن المثيــــر لالهتمــــام مراقبــــة أثــــر الجــــوع، وإذا مــــا كان 

شــــكل 2: نتائــــج المحــــاور 
حســــب المحافظــــة  )أســــوأ 
صفــــر  هــــو  مســــتوى 

)100 هــــو  واألعلــــى 

شــــكل 3: نتائــــج المحــــاور 
حســــب الجهة المســــيطرة 
)أســــوأ  المنطقــــة   علــــى 
صفــــر  هــــو  مســــتوى 

)100 هــــو  واألعلــــى 
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ــــد.  ــــادات والتقالي ــــن الع ــــًا ع ــــًا ودائم ــــالخًا منظم ــــبب انس سيس
ومــــا زالــــت األدلــــة الحاليــــة محصــــورة بممارســــات محليــــة 
)مثــــل زيــــادة الدعــــارة فــــي بعــــض المناطــــق(. حتــــى اآلن، 
ــادة  ــ ــى إع ــ ــة عل ــ ــن األدل ــ ــل م ــ ــدد قلي ــ ــوى ع ــ ــد س ــ ال يوج

ــــذه الظاهــــرة. ــــة نتيجــــًة له ــــادات المجتمعي ــــب الع ترتي

شــــكل 4: نتائــــج المحــــاور 
واألريــــاف   المــــدن  فــــي 
)أســــوأ مســــتوى هــــو صفــــر 

)100 هــــو  واألعلــــى 

ــر  ــ ــــن أم ــاء لحقوقه ــ ــــل النس ــات تحصي ــ ــــن درج ــا ع ــ الرض
ــًا  ــ ــــارج تفاوت ــــن الخ ــــّرج م ــــظ أي متف ــــد يالح ــــبي. وق نس
فــــي درجــــة تقديــــر النســــاء لحقــــوق اإلســــكان واألراضــــي 
ــن  ــ ــال، لك ــ ــن الرج ــ ــن وبي ــ ــاواة بينه ــ ــكات وللمس ــ والممتل
ــي  ــ ــاء اللوات ــ ــة للنس ــ ــذات األهمي ــ ــــس ب ــاوت لي ــ ــذا التف ــ ه
ــاد  ــ ــى إيج ــ ــاء إل ــ ــل النس ــ ــز. إذ تمي ــ ــع التميي ــ ــن واق ــ يعش
أســــاليب لتبريــــر األمــــر الواقــــع والتعايــــش معــــه، لتخففــــن 
ــن  ــ ــات بي ــ ــي التناقض ــ ــر ف ــ ــبء التفكي ــ ــهّن ع ــ ــن أنفس ــ ع
ــا.  ــ ــن به ــ ــي يلتزم ــ ــة الت ــ ــر االجتماعي ــ ــّن والمعايي ــ تجاربه
ــا،  ــ ــن غيره ــ ــة م ــ ــر أهمي ــ ــاور أكث ــ ــاك مح ــ ــدو أن هن ــ ويب
ــــث  ــا )حي ــ ــدٍّ م ــ ــــى ح ــاد إل ــ ــــة، واالقتص ــــم والصح كالتعلي
تشــــير البيانــــات فــــي هــــذه المحــــاور إلــــى تحــــوالت 
ــاس  ــ ــرى قي ــ ــا ج ــ ــع، كم ــ ــى الواق ــ ــاء إل ــ ــرة النس ــ ــي نظ ــ ف
الّتطــــورات فــــي نوعيــــة حيــــاة النســــاء وُحــــددت عالمــــات 
مرجعيــــة لمتابعــــة التحّســــن(. هــــذه المحــــاور تقــــدم 
أمثلــــة ملموســــة علــــى زيــــادة وعــــي النســــاء حــــول غيــــاب 
العدالــــة والمســــاواة، إذ بــــدأن بتحــــّدي المجتمــــع الذكــــوري 
ــــن  ــــاواة بي ــــو المس ــــرة نح ــــوات صغي ــــى خط ــــن عل وأقدم
ــــل  ــــن قب ــــاور م ــــذه المح ــــة ه ــــب دراس ــــا يج ــــين. وربم الجنس
الجهــــات الدوليــــة المعنيــــة بدعــــم المــــرأة، لفهــــم األســــباب 
التــــي تجعــــل هــــذه المحــــاور عاليــــة األهميــــة عنــــد النســــاء 

ــــدم. ــــن التق ــــد م ــراز المزي ــ ــــل إلح ــــتخدامها كمداخ والس
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شــــكل 5: نتائــــج المحــــاور 
حســــب الوضع االقتصــــادي 
)أســــوأ مســــتوى هــــو صفــــر 

واألعلــــى هــــو 100(

	.	 تصنيف عبر المحاور
ــر  ــ ــات عب ــ ــي البيان ــ ــودة ف ــ ــاط الموج ــ ــم األنم ــ ــرى تقيي ــ ج
تقســــيم المجيبــــات إلــــى أنــــواع أو فئــــات مختلفــــة، وذلــــك 
لفهــــم األنظمــــة البيئيــــة المحيطــــة بالنســــاء بشــــكل أفضــــل. 
وهــــذا ضــــروري لفهــــم األنــــواع المختلفــــة مــــن احتياجــــات 
النســــاء وتحديــــد المداخــــل الممكنــــة لمعالجتهــــا؛ فحاجــــات 
النســــاء تختلــــف باختالفهــــّن. وســــيكون لهــــذا األمــــر 
ــــق  ــــا يتعل ــــة فيم ــــى السياســــات العام ــــة عل ــــات مهم تداعي
بترشــــيد المــــوارد وتحقيــــق أعلــــى حــــد مــــن التطــــور بنــــاًء 
ــــراد  ــــج الُم ــــن المســــاهمات والنتائ ــــة بي ــــى درجــــة الصل عل
ــــات  ــــت فئ ــــى س ــــات إل ــــيم المجيب ــــرى تقس ــــا. وج تحقيقه
ــرت  ــ ــي عّي ــ ــة والت ــ ــات اإلحصائي ــ ــق المجموع ــ ــن طري ــ ع
بالتــــدرج وفــــق تحليــــل االســــتطالع الكمــــي4. بصفــــة 
ــــن  ــــض وم ــــا البع ــــتبعد بعضه ــــات ال تس ــــذه الفئ ــــة، ه عام
الممكــــن أن تتقاطــــع، أي مــــن الممكــــن أن تحــــوي جغرافيــــة 

ــــات: ــــن الفئ ــــد م ــــة العدي معين

الفئــــة 	: نســــاء متوســــطات العمــــر قاطنــــات فــــي مــــدن 
كبيــــرة، يتمتعــــن بأحــــوال مســــتقرة علــــى صعيــــد األمــــن 
ــــية  ــــوق السياس ــــة والحق ــــم والصح ــــاد والتعلي واالقتص
مســــتوى  إلــــى  باإلضافــــة  االجتماعيــــة،  والعــــادات 

ــــة. ــــوق القانوني ــــاف والحق ــــن اإلنص ــــط م متوس
ــتوى  ــ ــى مس ــ ــة أعل ــ ــذه الفئ ــ ــي ه ــ ــات ف ــ ــّجلت المجيب ــ س
للنقــــاط بيــــن الفئــــات الســــتة، بنتيجــــة تعــــادل 67. 
ــــة  ــــذه الفئ ــــا ه ــــي إليه ــــي تنتم ــــات الت ــــّجلت المجتمع وس
ــف  ــ ــي بالعن ــ ــوي المعن ــ ــور الثان ــ ــي المح ــ ــة ف ــ ــى نتيج ــ أعل
ــن  ــ ــم يك ــ ــــف ل ــة، أي أن العن ــ ــــس جندري ــى أس ــ ــم عل ــ القائ
ــــى  ــــق أعل ــــذه المناط ــــرة. وكان أداء ه ــا بكث ــ ــرًا فيه ــ منتش
ــادات  ــ ــور الع ــ ــق بمح ــ ــا يتعل ــ ــط فيم ــ ــن المتوس ــ ــر م ــ بكثي
ــــة  ــــي أفضــــل فئ ــــا ســــّجلت ثان ــــد 69 )بينم ــــد، عن والتقالي
فــــي هــــذا المحــــور مــــا يعــــادل 65 نقطــــة(. وتتمتــــع هــــذه 
ــم.  ــ ــة والتعلي ــ ــن الصح ــ ــبيًا م ــ ــد نس ــ ــتوى جي ــ ــة بمس ــ الفئ
ــل  ــ ــدارًا أق ــ ــات مق ــ ــذه المجتمع ــ ــي ه ــ ــاء ف ــ ــه النس ــ وتواج
ــــي  ــــع باق ــــة م ــــم بالمقارن ــــي مجــــال التعلي ــــز ف ــــن التميي م
ــــكان  ــــوق اإلس ــــي حق ــــّن ف ــــدى إنصافه ــــن م ــــات، ولك الفئ
المتوســــط بكثيــــر،  واألراضــــي والممتلــــكات ال يعلــــو 
ــــوق  ــــت الحق خــــرى. وبلغ ــــات اأ ــــّن فئ ــــت عليه ــــث تفّوق حي
ــا  ــ ــة، كم ــ ــذه الفئ ــ ــن ه ــ ــى ضم ــ ــا األقص ــ ــية حده ــ السياس
كانــــت الحقــــوق القانونيــــة أعلــــى مــــن المتوســــط. وكانــــت 
ــــوق  ــــاد وس ــــد االقتص ــــى صعي ــــل عل ــــي األفض ــــة ه ــــذه الفئ ه
ــــور  ــــل تده ــــي ظ ــــر ف ــــي الكثي ــــذا ال يعن ــــن ه ــــل، ولك العم

ــًا. ــ ــة عموم ــ ــوال االقتصادي ــ األح
تشــــكّل هــــذه الفئــــة نســــبة 18٪ مــــن العينــــة الكاملــــة. ويجــــدر 
الذكــــر أن المجيبــــات ضمــــن هــــذه الفئــــة كــــّن غالبــــًا بعمــــر 
ــــات  ــــن موظف ــــى منه ــــة العظم ــــر، والغالبي الخمســــين أو أكب
ــــة  ــــة عالي ــــود احتمالي ــــع وج ــــات م ــــف القطاع ــــي ُمختل ف
لكونهــــم موظفــــات فــــي القطــــاع العــــام. ويبــــدو أن نســــبة 
ــــكة  ــــة والحس ــــب والالذقي ــــي حل ــــكن ف ــــّن تس ــــرة منه كبي
ــــّن بشــــكل رئيســــي  والســــويداء ودمشــــق وطرطــــوس. وك
يســــكّنن فــــي المناطــــق الخاضعــــة إلــــى ســــيطرة الحكومــــة 
المركزيــــة أو اإلدارة الذاتيــــة فــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا.

حــــول   1 رقــــم  الملحــــق  راجــــع   4

المزيــــد  لمعرفــــة  العمــــل  منهجيــــة 
الفئــــات. تقســــيم  عــــن 
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ــــن  ــــن األم ــــرٍض م ــــن بمســــتوى ُم ــــة 	: نســــاء يتمتع الفئ
ــــة،  ــــية والقانوني ــــوق السياس ــــة والحق ــــاف والصح واإلنص
ــــن  ــــم، ويخضع ــــاد والتعلي ــــن االقتص ــــط م ــــتوى متوس ومس

إلــــى درجــــة متوســــطة مــــن العــــادات والتقاليــــد.
ــدة  ــ ــة الوحي ــ ــذه الفئ ــ ــت ه ــ ــغ 66، كان ــ ــاط بل ــ ــدل نق ــ بمع
إلــــى جانــــب الفئــــة 1 مــــن حيــــث تســــجيل نتيجــــة عاليــــة 
ــــتوى  ــــة مس ــــذه الفئ ــــن ه ــــات ضم ــــّجلت المجتمع ــــبيًا. وس نس
أعلــــى مــــن المتوســــط فيمــــا يتعلــــق بالعنــــف القائــــم علــــى 
أســــس جندريــــة )أي أن الظاهــــرة لــــم تكــــن منتشــــرة 
بكثــــرة هنــــاك(. وكان أداء هــــذه الفئــــة جيــــدًا فــــي محــــور 
ــــي  ــــكان واألراض ــــوق اإلس ــــي حق ــــم وف ــــي التعلي ــــاف ف اإلنص
والممتلــــكات. وتمتعــــت النســــاء ضمــــن هــــذه الفئــــة بأعلــــى 
ــة  ــ ــد 83، بالمقارن ــ ــة، عن ــ ــوق القانوني ــ ــن الحق ــ ــتوى م ــ مس
ــــوق  ــــت الحق ــــا كان ــــا. كم ــــة بأكمله ــــع متوســــط 55 للعين م
ــــى مــــن المتوســــط. وكان أداء  ــــة أعل ــــذه الفئ السياســــية له
ــــن  ــــة، ولك ــــد الصح ــــى صعي ــــدًا عل ــــات جي ــــذه المجتمع ه
ــــم  ــــد التعلي ــــى صعي ــــرب للمتوســــط عل ــــت أق ــــا كان نتائجه
ــــذه  ــــد له ــــادات والتقالي ــــراوح الع ــــل. وتت واالقتصــــاد والعم
ــــن االســــتطالع  ــــا بّي ــــن نطــــاق المتوســــط، بينم ــــة ضم الفئ
ــــن واإلنصــــاف  ــــن األم ــــة ع ــــذه الفئ ــــوم ه ــــي أن مفه النوع
بــــاألدوار  والتقييــــد  بالعــــادات  بااللتــــزام  مرتبــــط 
المجتمعيــــة التقليديــــة. وتســــتفيد هــــذه المجتمعــــات 
ــــس  ــــك ال ينعك ــــن ذل ــــد، لك ــــادات والتقالي ــا للع ــ ــــن تقّبله م

ــــام. ــــكل ت ــــوق بش ــــالك الحق ــــى امت ــــرورة عل بالض
ــة،  ــ ــة الكامل ــ ــن العين ــ ــبة 13٪ م ــ ــة نس ــ ــذه الفئ ــ ــل ه ــ تمث
وتعتبــــر صغيــــرة نســــبيًا. وهــــي ممثلــــة بشــــكل كبيــــر مــــن 
ــــب  ــــي حل ــــل ف ــــب، وبدرجــــة أق ــــي محافظــــة إدل نســــاء ف
ودمشــــق وحمــــص. وتقــــع هــــذه الفئــــة فــــي الغالــــب 
ــام  ــ ــر الش ــ ــة تحري ــ ــا هيئ ــ ــي تحكمه ــ ــق الت ــ ــن المناط ــ ضم
أو الحكومــــة المركزيــــة. ومعظــــم النســــاء فيهــــا فــــي 
ــــي  ــــل النســــاء ف ــــر. تمي ــــات مــــن العم ــــات واألربعين الثالثين
ــى  ــ ــل أعل ــ ــن دخ ــ ــون لديه ــ ــة 1 و2 ألن يك ــ ــن الفئ ــ كل م
ــــر  ــــى نســــبة أكب ــــا يشــــير إل ــــة، م ــــي العين ــــن باق ــــل م بقلي
مــــن نســــاء الطبقــــة الوســــطى فــــي هاتيــــن الفئتيــــن، لكــــن 

ــاًل.  ــ ــل دخ ــ ــاء أق ــ ــان نس ــ ــك تحوي ــ ــن كذل ــ ــن الفئتي ــ هاتي

ــن  ــ ــًا، يتمتع ــ ــاوات غالب ــ ــات، عزب ــ ــاء يافع ــ ــة 	: نس ــ الفئ
ــــم  ــــاد والتعلي ــــن واالقتص ــــن األم ــــط م ــــتوى متوس بمس
إلــــى  ويخضعــــن  السياســــية  والحقــــوق  والصحــــة 
ــــة، ويتمتعــــن  درجــــة متوســــطة مــــن العــــادات المجتمعي
ــــوق اإلســــكان  ــــق بحق ــــا يتعل ــــد نســــيبًا فيم بمســــتوى جي
إلــــى  يفتقــــرن  أنهــــن  إال  والممتلــــكات،  واألراضــــي 

ــة. ــ ــوق القانوني ــ الحق
ــــدة  ــــي واح ــــة 5، ه ــــة 4 والفئ ــــب الفئ ــــى جان ــــة، إل ــــذه الفئ ه
مــــن الفئــــات الثــــالث التــــي ســــّجلت نتائــــج متوســــطة. إال 
ــــًا،  ــــر اإلنصــــاف عموم ــــى معايي ــــاز بأعل ــــة تمت أن هــــذه الفئ
ــــكات.  ــــي والممتل ــــكان واألراض ــــوق اإلس ــــي حق ــــًا ف وخصوص
ــــل  ــــر أق ــــة بمخاط ــــذه الفئ ــــن ه ــــات ضم ــــع المجتمع وتتمت
ــــة.  ــــس جندري ــــى أس ــــم عل ــــف القائ ــــق بالعن ــــا يتعل ــــبيًا فيم نس
وســــّجلت النســــاء فــــي هــــذه الفئــــة معــــدالً متوســــطًا فــــي 
ــــوق  ــــل والحق ــــاد والعم ــــي واالقتص ــــن الغذائ ــــاور األم مح
السياســــية والتعليــــم والصحــــة والعــــادات والتقاليــــد. 
بالمقابــــل، فــــإن هــــذه الفئــــة بيــــن األقــــل تمتعــــًا بالحقــــوق 
ــــّدل  ــــع مع ــــة م ــــة، بالمقارن ــــجلت 43 نقط ــــة، إذ س القانوني

ــــغ 55. ــــذي يبل ــــا، وال ــــة بأكمله العين
ــــا.  ــــة بأكمله ــــن العين ــــي 17 ٪ م ــــة حوال ــــذه الفئ ــــكّل ه تش
ــي  ــ ــات ف ــ ــاء عازب ــ ــن نس ــ ــر م ــ ــكل كبي ــ ــة بش ــ ــي مكون ــ وه
ــؤالء  ــ ــكن ه ــ ــر. وتس ــ ــن العم ــ ــات م ــ ــرينات والثالثين ــ العش
ــيطرة  ــ ــق س ــ ــي مناط ــ ــاف ف ــ ــدن واألري ــ ــي الم ــ ــاء ف ــ النس
الحكومــــة الســــورية، وفــــي المناطــــق التــــي تســــيطر 
ــس  ــ ــل. وتنعك ــ ــة أق ــ ــام بدرج ــ ــر الش ــ ــة تحري ــ ــا هيئ ــ عليه
ُمختلــــف الخلفيــــات االجتماعيــــة واالقتصاديــــة فــــي 
ــــل  ــــة العم ــــن خلفي ــــي م ــــة تأت ــــن األغلبي ــــة، ولك ــــذه الفئ ه
فــــي القطــــاع الخــــاص، والــــذي كان حاضنــــًا أساســــيًا 
ــــث الحجــــم  ــــن حي ــــص م ــــل أن تتقل ــــة الوســــطى قب للطبق
ــذه  ــ ــاء ه ــ ــم نس ــ ــــش معظ ــزاع. وتعي ــ ــاء الن ــ ــة أثن ــ واألهمي
ــــف دمشــــق ودمشــــق  ــــاة وري ــــي طرطــــوس وحم ــــة ف الفئ
ــب  ــ ــي الغال ــ ــن ف ــ ــن ينتمي ــ ــدو أنه ــ ــص. ويب ــ ــب وحم ــ وإدل
ــــا  ــــا ودخله ــــت ثروته ــــي تراجع ــــة الوســــطى الت ــــى الطبق إل
ــــع  ــــيء م ــــض الش ــــن بع ــــا يتقاطع ــــزاع، كم ــــرة الن ــــي فت ف

ــة 1 و2. ــ ــي الفئ ــ ــاالً ف ــ ــل ح ــ ــيدات األفض ــ الس
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الفئــــة 	: نســــاء يعشــــن ظروفــــًا متوســــطة علــــى صعيــــد 
ــــم  ــــة والتعلي ــــوق القانوني ــــاف والحق ــــاد واإلنص االقتص
والعــــادات والتقاليــــد، ويحظيــــن بمســــتوى جيــــد نســــبيًا 
ــة  ــ ــن قل ــ ــن م ــ ــن يعاني ــ ــية، لكنه ــ ــوق السياس ــ ــن الحق ــ م
ــــق  ــــا يتعل ــــط فيم ــــن المتوس ــــل م ــــّن أق ــــان، وفرصه األم

ــــة  ــــات الصحي ــــى الخدم ــــول عل بالحص
ــــى  ــــان عل ــــدام األم ــــن انع ــــة م ــــذه الفئ ــــي ه ــــاء ف ــــي النس ُتعان
ــــم  ــــف القائ ــــق بالعن ــــا يتعل ــــواء فيم ــــوص، س ــــه الخص وج
علــــى أســــس جندريــــة أو األمــــن الغذائــــي. وحّصلــــت 
ــي كل  ــ ــط ف ــ ــن المتوس ــ ــل م ــ ــًا أق ــ ــة مجموع ــ ــذه الفئ ــ ه
مــــن محــــورّي العــــادات والتقاليــــد والصحــــة. ويبــــدو 
أن المجتمعــــات ضمــــن هــــذه الفئــــة تتمتــــع بأحــــوال 
ــــا ســــّجلت  ــــم واإلنصــــاف. كم ــــث التعلي متوســــطة مــــن حي
هــــذه الفئــــة معــــدالً أعلــــى مــــن المتوســــط فــــي االقتصــــاد 
ــجيلها  ــ ــن تس ــ ــم م ــ ــة. وبالرغ ــ ــوق القانوني ــ ــل والحق ــ والعم
ــــاس  ــــى مقي ــــة عل ــــد 51 نقط ــــبيًا عن ــــًا نس ــــدالً منخفض مع
ــــذا  ــــي ه ــــدًا ف ــــة جي ــــد أداء الفئ ــــية، ُيع ــــوق السياس الحق
المحــــور، خصوصــــًا وأن الحقــــوق السياســــية مــــن أضعــــف 

ــًا. ــ ــاء عموم ــ ــوق النس ــ األركان لحق
ــــة.  ــــن العين ــــل 11٪ م ــــًا، وتمث ــــر حجم ــــي األصغ ــــة ه ــــذه الفئ ه
وهــــي مكونــــة بنســــبة عاليــــة مــــن مجيبــــات فــــي محافظــــة 
ــــات  ــــم المجيب ــــزت معظ ــــكة. وتّرك ــــزور والحس ــــر ال ــــة ودي الرق
فــــي مناطــــق اإلدارة الذاتيــــة فــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا، 
ــــا  ــــًا م ــــل. وغالب ــــة أق ــــورية بدرج ــــة الس ــــق الحكوم ومناط
ــــطة  ــــة متوس ــــوال اقتصادي ــــات بأح ــــذه المجتمع ــــع ه تتمت
إلــــى ســــيئة. وكانــــت المجيبــــات بشــــكل رئيســــي موظفــــات 
ــــة. وبخــــالف  ــــر ربحي ــــات غي ــــي منظم ــــام أو ف القطــــاع الع
ــــة موزعــــات  ــــي هــــذه الفئ ــــإن النســــاء ف ــــة الســــابقة، ف الفئ
ــــي  ــــات ف ــــال. ويشــــير تواجــــد المجيب ــــف األجي ــــى مختل عل
مناطــــق معّينــــة ضمــــن نطــــاق اإلدارة الذاتيــــة فــــي شــــمال 
ــــًا  ــــوق سياســــية مكتســــبة حديث ــــى حق وشــــرق ســــوريا إل
لــــم ُتقابــــل بعــــد بتغييــــرات اجتماعيــــة كبيــــرة، كمــــا يشــــير 
إلــــى أن هــــذه الحقــــوق بقيــــت عنــــد النخــــب ولــــم تنســــاب 

إلــــى باقــــي النســــاء.

الفئــــة 	: نســــاء متوســــطات الدخــــل أو قليــــالت الدخــــل 
ــــن  ــــق باألم ــا يتعل ــ ــــط فيم ــــن المتوس ــــل م ــّن أق ــ ظروفه
ــــم  ــــة والتعلي ــــوق القانوني واالقتصــــاد واإلنصــــاف والحق
والصحيــــة ويتخّلفــــن عــــن غيرهــــن بشــــكل خــــاص 
ــادات  ــ ــز الع ــ ــية وتميي ــ ــوق السياس ــ ــد الحق ــ ــى صعي ــ عل

ــن.  ــ ــة ضّده ــ االجتماعي
بشــــكل عــــام، كان مســــتوى نقــــاط هــــذه الفئــــة أقــــل بقليــــل 
مــــن معــــدل الفئــــات االأخــــرى، لكنهــــا حققــــت نتائــــج قريبــــة 
ــــى أســــس  ــــم عل ــــف القائ مــــن المتوســــط فــــي محــــاور العن
جندريــــة واألمــــن الغذائــــي واالقتصــــاد والعمــــل واإلنصــــاف 
ــــات  ــــة. إال أن المجتمع ــــم والصح ــــة والتعلي ــــوق القانوني والحق
ضمــــن هــــذه الفئــــة ســــّجلت أقــــل مســــتويات مــــن الحقــــوق 
ــف  ــ ــى ضع ــ ــير إل ــ ــا يش ــ ــة، م ــ ــد 21 نقط ــ ــية، عن ــ السياس
ــــة  ــــذه الفئ ــــا كان أداء ه ــــاء. كم ــــية للنس ــــاركة السياس المش

ــــد. ــــادات والتقالي ــــي محــــور الع ــــًا نســــبيًا ف ضعيف
ــة.  ــ ــن العين ــ ــكل 25٪ م ــ ــر، وتش ــ ــي األكب ــ ــة ه ــ ــذه الفئ ــ ه
ــــة  ــــى هــــذه الفئ ــــن إل ــــي ينتمي ــــات اللوات وتتواجــــد المجيب
ــي  ــ ــر ف ــ ــزن أكث ــ ــّن يترك ــ ــو أنه ــ ــات، ول ــ ــي كل المحافظ ــ ف
ــــي  ــــالت ف ــــة عام ــــم الفئ ــــويداء. وتض ــــق والس ــــف دمش ري
جميــــع القطاعــــات، ولكــــن العامــــالت فــــي المنظمــــات غيــــر 
ــة  ــ ــراوح الحال ــ ــر. وتت ــ ــبة األكب ــ ــكلن النس ــ ــة يش ــ الحكومي
ــــات  ــــي المجتمع ــــى ســــيئة ف ــــن وســــطى إل ــــة م االقتصادي
التــــي تنتمــــي المجيبــــات إليهــــا. هــــذه الفئــــة تمثــــل 
النســــاء العامــــالت اللواتــــي كانــــت حقوقهــــن فــــي طريقهــــا 
إلــــى التطــــور قبــــل النــــزاع، ولكنهــــن اآلن يشــــهدن تراجعــــًا 

ــــنوات. ــــر س ــــد عش ــــّن بع ــــي أحواله ــــرًا ف كبي
ــع  ــ ــى جمي ــ ــن عل ــ ــي يعاني ــ ــدن اللوات ــ ــاء الم ــ ــة 	: نس ــ الفئ
ــي  ــ ــن الغذائ ــ ــوء األم ــ ــف وس ــ ــن العن ــ ــتويات ويواجه ــ المس
وظــــروف ســــيئة مــــن ناحيــــة االقتصــــاد واإلنصــــاف والحقــــوق 

ــــادات  ــــة والع ــــم والصح ــــة والتعلي ــــية والقانوني السياس
ــة األداء، إذ كان  ــ ــن ناحي ــ ــف م ــ ــي األضع ــ ــة ه ــ ــذه الفئ ــ ه
معدلهــــا العــــام 41 نقطــــة، مقارنــــة بمعــــّدل بلــــغ 56 للعينــــة 
ــــي  ــوال ف ــ ــوء األح ــ ــــى س ــات إل ــ ــارت المجيب ــ ــًة. وأش ــ كامل
ــى  ــ ــة إل ــ ــة الخاضع ــ ــية والثانوي ــ ــاور الرئيس ــ ــع المح ــ جمي
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القيــــاس. وشــــعرت النســــاء فــــي هــــذه الفئــــة بالخطــــر فيمــــا 
ــس  ــ ــى أس ــ ــم عل ــ ــف القائ ــ ــي والعن ــ ــن الغذائ ــ ــق باألم ــ يتعل
جندريــــة )إذ كانــــت ثانــــي أســــوأ فئــــة، بعــــد الفئــــة 4(، كمــــا 
شــــهدن تمييــــزًا ضّدهــــن فــــي حقــــوق اإلســــكان واألراضــــي 
ــة  ــ ــن ناحي ــ ــًا م ــ ــل وأيض ــ ــوق العم ــ ــي س ــ ــكات وف ــ والممتل
ــــن  ــــا م ــــع غيره ــــة م ــــام. بالمقارن ــــكل ع ــــة بش ــــود المفروض القي
الفئــــات، تشــــهد هــــذه الفئــــة أكبــــر قــــدر مــــن التمييــــز ضــــد 
المــــرأة فــــي العــــادات والتقاليــــد. وتعيــــش هــــذه الفئــــة فــــي 
مناطــــق تتدهــــور فيهــــا أحــــوال الصحــــة والتعليــــم بالنســــبة 
ــات  ــ ــة محروم ــ ــذه الفئ ــ ــي ه ــ ــاء ف ــ ــر النس ــ ــاء. وتعتب ــ للنس

ــــة. ــــن السياســــية والقانوني ــــن حقوقه ــــر م بشــــكل كبي
ــكن  ــ ــا. وتس ــ ــة بأكمله ــ ــن العين ــ ــل ٪16 م ــ ــة تمث ــ ــذه الفئ ــ ه
المجيبــــات ضمــــن هــــذه الفئــــة فــــي مناطــــق تســــيطر عليهــــا 
ــــي شــــمال وشــــرق  ــــة ف ــــة الســــورية واإلدارة الذاتي الحكوم
ــــا.  ــــن تركي ــــوم م ــــر المدع ــــوري الح ــــش الس ــــوريا والجي س
ــة  ــ ــص والرق ــ ــا وحم ــ ــي درع ــ ــي ف ــ ــكل رئيس ــ ــن بش ــ وتعش
وديــــر الــــزور وحلــــب ودمشــــق، مــــع وجــــود النســــبة األكبــــر 
ــــي  ــــات أو ف ــــذه المحافظ ــــي ه ــــي المــــدن الكبيــــرة ف ــــن ف منه
ــــن  ــــات م ــــي الثالثيني ــــن ف ــــدن، ومعظمه ــــذه الم أطــــراف ه
ــــات  ــــر المجتمع ــــن أكث ــــة م ــــل عين ــــة تمث ــــذه الفئ ــــر. ه العم
تهميشــــًا حتــــى قبــــل النــــزاع، والتــــي تفاقــــم حرمانهــــا مــــن 
ــر  ــ ــــف والتهجي ــن العن ــ ــنوات م ــ ــر س ــ ــــالل عش ــــوق خ الحق

ــة. ــ ــات االقتصادي ــ والتحدي

123456المحور
متوسط 

العينة

58595537473649األمن

العنف القائم على أسس 
جندرية

67626232503753

49574941443646األمن الغذائي

65615463604258االقتصاد والعمل
70737460614864اإلنصاف والمساواة

94959481826585اإلنصاف في التعليم
حقوق اإلسكان واألراضي 

والممتلكات
55586145473750

59543551212538الحقوق السياسية
66834360543455الحقوق القانونية

75666861604863التعليم
77756857675166الصحة

69565347454152العادات والتقاليد
67665654524156المجموع 

شــــكل 6: نتائــــج الفئــــات 
ــــاور  ــــب الــمــحـــــــــــ بـــحــســـــــ

الثانويــــة والمحــــــاور 

ال يوجــــد عامــــل واحــــد يحــــدد مــــا إذا كانــــت الســــيدات ســــيكّن 
ــــوي  ــــيطرة تح ــــق الس ــــات ومناط ــــكل الجغرافي ــــرى. ف ــــة أو أخ ــــي فئ ف
ــــدو  ــــب. ويب ــــى جن ــــًا إل ــــة جنب ــــات المختلف ــــد مــــن الظــــروف والفئ العدي
ــبة  ــ ــوي نس ــ ــًا، وتح ــ ــر تجانس ــ ــت أكث ــ ــوأ أداًء كان ــ ــات األس ــ أن الجغرافي
ــــن  ــــبيًا. لك ــــل نس ــــات ذات األداء األفض ــــن الفئ ــــيدات م ــــن الس ــــة م منخفض
هــــذا ليــــس مؤشــــرًا علــــى تقســــيم مكانــــي عــــام، فــــكل مجتمــــع محلــــي 
ــــب.  ــــى جن ــًا إل ــ ــــش جنب ــــددة تعي ــــات متع ــــمل فئ ــــن أن يش ــــن الممك م
ــــوارد  ــــا ازدادت الم ــا، كلم ــ ــــة م ــــي منطق ــــروف ف ــــوع الظ ــا زاد تن ــ وكلم
ــــد  ــــوأ أداًء. وق ــــات األس ــــن الفئ ــــيدات م ــــة للس ــــرة المتاح ــــر المباش غي
ــــر  ــــًا أكب ــــًا عياري ــــوت انحراف ــــل أداًء احت ــــات األفض ــــن أن الجغرافي تبي
مــــن غيرهــــا فــــي معظــــم المحــــاور. لكــــن البيانــــات فــــي هــــذه المرحلــــة 
ليســــت متينــــة لدرجــــة تســــمح بإيجــــاد عالقــــات ســــببية تفســــر أســــباب 

ــــل محــــددة ــــرة بعوام ــــذه الظاه ه
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	.	 األمن

ــــم  ــــدة تض ــــألة معق ــــات مس ــــاء والفتي ــــبة للنس ــــن بالنس األم
ــــي،  ــــات هــــذا اإلصــــدار التجريب ــــل. ولغاي ــــن العوام ــــر م الكثي
ــــرأة  ــــد الم ــــف ض ــــن: العن ــــى عاملي ــــث عل ــــق البح ــــز فري رك
ــــى  ــــزاع عل ــــر الن ــــار أن تأثي ــــى اعتب ــــك عل ــــي، وذل ــــن الغذائ واألم
ــــيضم  ــا. وس ــ ــــن خاللهم ــــوح م ــيظهر بوض ــ ــاء س ــ ــن النس ــ أم
البحــــث عوامــــل أخــــرى مســــتقبالً لتكتمــــل الصــــورة. ولكــــن 
ــــد  ــــى تعقي ــــن اآلن إل ــــير م ــــة ُتش ــــة والنوعي ــــتطالعات الكمي االس
ــــا  ــــا األمنيــــة مــــع بعضه ــــد مــــن القضاي المســــائل. وتتقاطــــع العدي

البعــــض بحيــــث ال يمكــــن دراســــة كل منهــــا علــــى حــــدة.
ــن  ــ ــن األم ــ ــا بي ــ ــة م ــ ــط وثيق ــ ــى رواب ــ ــات إل ــ ــير البيان ــ تش
الجســــدي والعنــــف القائــــم علــــى أســــس جندريــــة مــــن جهــــة 
ــــدو  ــــة اأخــــرى. ويب ــــرأة مــــن جه ــــاة الم ــــع نواحــــي حي وجمي
ــروف  ــ ــن الظ ــ ــد م ــ ــط بالعدي ــ ــرأة مرتب ــ ــد الم ــ ــف ض ــ أن العن
ــــّدم  ــــن تق ــــي تحــــّد م ــــع، والت ــــة المجتم ــــي ترســــخها بني الت
أحــــوال النســــاء بشــــكل عــــام. إضافــــة إلــــى ذلــــك، غالبــــًا مــــا 
ــــالم  ــــة ُت ــــرأة كمشــــكلة ذاتي ــــف ضــــد الم ــــم ترســــيخ العن يت
ــــى  ــــات إل ــــن المجيب ــــد م ــــات. إذ نظــــرت العدي ــــا الناجي عليه
ظاهــــرة التحــــرش واالعتــــداء الجســــدي علــــى أنهــــا عواقــــب 
لعمــــل المــــرأة خــــارج المنــــزل أو خرقهــــا لعــــادات المجتمــــع. 
ــــزل  ــــي المن ــــاء ف ــــى البق ــــرأة عل ــــار الم ــــى إجب ــــم ُينظــــر إل ول
)ســــواء بالعنــــف المباشــــر أو غيــــر المباشــــر( علــــى أنــــه أمــــر 
ــــدت  ــــي ب ــــق الت ــــض المناط ــــن أن بع ــــذا، تبّي ــــادي. له ــــر اعتي غي
ــــق  ــــر المناط ــــن أكث ــــي م ــــي ه ــــتطالع الكم ــــب االس ــــة بحس آمن
ــــي  ــاء ف ــ ــد النس ــ ــــى تواج ــود عل ــ ــع القي ــ ــــي وض ــة ف ــ صرام
ــــي.  ــــتطالع النوع ــــه االس ــــا وضح ــــو م ــــة، وه ــــاحات العام المس
فالعنــــف القائــــم علــــى أســــس جندريــــة جــــزء مــــن التكييــــف 
ــــة. ــــود االجتماعي ــــوع للقي ــــاء للخض ــــل للنس ــــي الطوي االجتماع

ــــن  ــــن األم ــــة بي ــــة واضح ــــاك صل ــــن هن ــــم يك ــــل، ل بالمقاب
الغذائــــي وغيــــره مــــن المحــــاور، ســــوى قليــــاًل فــــي 
محــــور العــــادات والتقاليــــد، وذلــــك فيمــــا يخــــص العــــادات 
ــات  ــ ــم المجيب ــ ــارت معظ ــ ــتهالكية. وأش ــ ــة واالس ــ الغذائي
إلــــى مســــألة األمــــن الغذائــــي فقــــط فــــي ســــياق الحديــــث 
ــــى أن  ــــدل عل ــــذا ي ــــل ه ــــادي. ولع ــــع االقتص ــــوء الوض ــــن س ع
قضيــــة األمــــن الغذائــــي ال تــــزال جديــــدة ولــــم تؤثــــر بعــــد 
ــــبة  ــــل بالنس ــــى األق ــــه، عل ــــع ونظام ــــة المجتم ــــي تركيب ف
ــــن  ــــة األم ــــس قضي ــــًا، تنعك ــــى معظــــم الســــوريين. حالي إل
ــــش األساســــية، وال يوجــــد  ــــى أســــاليب التعاي ــــي عل الغذائ
ــرات  ــ ــن التغيي ــ ــزءًا م ــ ــتكون ج ــ ــا س ــ ــى أنه ــ ــدل عل ــ ــا ي ــ م
ــي  ــ ــاء ف ــ ــاة النس ــ ــى حي ــ ــتؤثر عل ــ ــي س ــ ــة الت ــ االجتماعي
ــــة  ــــدى نطــــاق الحاجــــات الغذائي ــــا يتع ــــد فيم ــــدى البعي الم
ــــا  ــــا أبحــــاث مســــتقبلية إذا م ــــد تكشــــف لن األساســــية. وق
ــى  ــ ــيفضي إل ــ ــي س ــ ــن الغذائ ــ ــكلة األم ــ ــتمرار مش ــ كان اس

ــــّم. ــــة أع ــــب مجتمعي عواق

العنف القائم على أسس جندرية
ــى  ــ ــم عل ــ ــف القائ ــ ــار العن ــ ــة النتش ــ ــاط مختلف ــ ــاك أنم ــ هن
ــــاة الخاصــــة والعامــــة للنســــاء.  ــــة فــــي الحي أســــس جندري
وفيمــــا يعــــد التحــــرش بالنســــاء واالعتــــداء عليهــــن خــــارج 
ــــف  ــــه ال ُيضاهــــي انتشــــار العن ــــرًا شــــائعًا، إال أن ــــزل أم المن
ــيوعًا  ــ ــر ش ــ ــة أكث ــ ــداءات اللفظي ــ ــر االعت ــ ــي. وتعتب ــ المنزل
ــرًا  ــ ــات كثي ــ ــم المجيب ــ ــت مفاهي ــ ــدية. وتباين ــ ــن الجس ــ م
ــــي  ــــداء ف ــــرش واالعت ــــيوع التح ــــدى ش ــــق بم ــــا يتعل فيم
ــرات  ــ ــّجل زواج القاص ــ ــل، س ــ ــي. بالمقاب ــ ــّن المحل ــ مجتمعه
ــــق  ــــع المناط ــــي جمي ــــار ف ــــن االنتش ــــطًا م ــــتوًى متوس مس
تقريبــــًا. وبالرغــــم مــــن توثيــــق العنــــف القائــــم علــــى أســــس 
ــــت  ــــاط اختلف ــا، إال أن األنم ــ ــــالد بأكمله ــر الب ــ ــة عب ــ جندري

ــــف. ــــوع العن ــــب ن بحس
ــن  ــ ــة م ــ ــاء بمجموع ــ ــد النس ــ ــف ض ــ ــار العن ــ ــط انتش ــ وارتب
جانــــب  إلــــى  واالقتصاديــــة،  االجتماعيــــة  العوامــــل 
التــــي  للمجتمعــــات  والقرويــــة  المدنيــــة  الدينامّيــــات 
يحصــــل فيهــــا العنــــف. وأجمعــــت المجيبــــات علــــى وجــــود 
رابــــط مــــا بيــــن ازديــــاد حــــاالت العنــــف وزواج القاصــــرات 

ــور  ــ ــت األم ــ ــا كان ــ ــكلة؟ لطالم ــ ــي المش ــ ــا ه ــ »م
هكــــذا. ينّفــــس الرجــــل عــــن غضبــــه مــــن 
ــذه  ــ ــه. ه ــ ــه أو زوجت ــ ـــّرض ألخت ــالل التعـ ــ خ
ــــس  ــل أن ينّف ــ ــن األفض ــ ــة، وم ــ ــات عصيب ــ أوق

ــه« ــ ــت ال خارج ــ ــل البي ــ ــه داخ ــ ــن غضب ــ ع
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ــي  ــ ــادي واألمن ــ ــتقرار االقتص ــ ــة االس ــ ــة وزعزع ــ ــن جه ــ م
ــرى.  ــ ــة أخ ــ ــن جه ــ ــر م ــ ــن توت ــ ــك م ــ ــن ذل ــ ــج ع ــ ــا ينت ــ وم
ــد  ــ ــر عن ــ ــكل أكب ــ ــكاله بش ــ ــف أش ــ ــف بمختل ــ ــر العن ــ وانتش
ــل  ــ ــن جي ــ ــه م ــ ــه ووّرثت ــ ــودت علي ــ ــي تع ــ ــات الت ــ المجتمع
ــف  ــ ــن العن ــ ــًا بي ــ ــات رابط ــ ــرت البيان ــ ــل؛ إذ أظه ــ ــى جي ــ إل
ضــــد المــــرأة والعــــادات والتقاليــــد. ووجــــدت الدراســــة أن 
التحــــرش بالنســــاء خــــارج منازلهــــن كان أقــــل شــــيوعًا فــــي 
ــــت  ــــا كان ــــدود، بينم ــــل المح ــــة ذات الدخ ــــات القروي المجتمع
هــــذه الظاهــــرة أكثــــر شــــيوعًا فــــي المــــدن الكبــــرى حيــــث 
ــــل، كان  ــــط. بالمقاب ــــى وتختل ــــات وتتوال ــــب المجتمع تتعاق
زواج القاصــــرات أقــــل انتشــــارًا فــــي المناطــــق ذات األحــــوال 
ــــات  ــــر انتشــــارًا فــــي مجتمع ــــة الميســــورة، وأكث االقتصادي
ــاء  ــ ــــن أعب ــــون م ــــوا يعان ــــن كان ــًا، والذي ــ ــــن داخلي النازحي
ــــي.  ــــى تزعــــزع االســــتقرار األمن ــــة إل ــــر باإلضاف ــــة أكب مادي
ــرات  ــ ــرة زواج القاص ــ ــن ظاه ــ ــح بي ــ ــط واض ــ ــاك راب ــ وهن
ــــت هــــذه الظاهــــرة  ــــا تداخل ــــادي لألســــرة. كم والوضــــع الم
مــــع طموحــــات الفتيــــات فــــي التعليــــم، إذ تقــــّل احتماليــــة 
الــــزواج المبكــــر فــــي العائــــالت التــــي تقــــّدر أهميــــة تعليــــم 
الفتيــــات. لهــــذا، وكمــــا هــــو متوقــــع، يجــــب أال ُينظــــر إلــــى 
ــــة كظاهــــرة مســــتقلة،  ــــى أســــس جندري ــــم عل ــــف القائ العن
ــــة  ــــة واقتصادي ــــروف اجتماعي ــــة بظ ــــة وثيق ــــى صل ــــي عل فه

ــــف. ــــب العن ــــض نس ــــا لتخفي ــــدر معالجته يج
ــن  ــ ــة م ــ ــاء بمجموع ــ ــد النس ــ ــف ض ــ ــار العن ــ ــط انتش ــ وارتب
جانــــب  إلــــى  واالقتصاديــــة،  االجتماعيــــة  العوامــــل 
التــــي  للمجتمعــــات  والقرويــــة  المدنيــــة  الدينامّيــــات 
يحصــــل فيهــــا العنــــف. وأجمعــــت المجيبــــات علــــى وجــــود 
رابــــط مــــا بيــــن ازديــــاد حــــاالت العنــــف وزواج القاصــــرات 
ــي  ــ ــادي واألمن ــ ــتقرار االقتص ــ ــة االس ــ ــة وزعزع ــ ــن جه ــ م
ــرى.  ــ ــة أخ ــ ــن جه ــ ــر م ــ ــن توت ــ ــك م ــ ــن ذل ــ ــج ع ــ ــا ينت ــ وم
ــد  ــ ــر عن ــ ــكل أكب ــ ــكاله بش ــ ــف أش ــ ــف بمختل ــ ــر العن ــ وانتش
ــل  ــ ــن جي ــ ــه م ــ ــه ووّرثت ــ ــودت علي ــ ــي تع ــ ــات الت ــ المجتمع
ــف  ــ ــن العن ــ ــًا بي ــ ــات رابط ــ ــرت البيان ــ ــل؛ إذ أظه ــ ــى جي ــ إل
ضــــد المــــرأة والعــــادات والتقاليــــد. ووجــــدت الدراســــة أن 
التحــــرش بالنســــاء خــــارج منازلهــــن كان أقــــل شــــيوعًا فــــي 
ــــت  ــــا كان ــــدود، بينم ــــل المح ــــة ذات الدخ ــــات القروي المجتمع

هــــذه الظاهــــرة أكثــــر شــــيوعًا فــــي المــــدن الكبــــرى حيــــث 
ــــل، كان  ــــط. بالمقاب ــــى وتختل ــــات وتتوال ــــب المجتمع تتعاق
زواج القاصــــرات أقــــل انتشــــارًا فــــي المناطــــق ذات األحــــوال 
ــــات  ــــر انتشــــارًا فــــي مجتمع ــــة الميســــورة، وأكث االقتصادي
ــاء  ــ ــــن أعب ــــون م ــــوا يعان ــــن كان ــًا، والذي ــ ــــن داخلي النازحي
ــــي.  ــــى تزعــــزع االســــتقرار األمن ــــة إل ــــر باإلضاف ــــة أكب مادي
ــرات  ــ ــرة زواج القاص ــ ــن ظاه ــ ــح بي ــ ــط واض ــ ــاك راب ــ وهن
ــــت هــــذه الظاهــــرة  ــــا تداخل ــــادي لألســــرة. كم والوضــــع الم
مــــع طموحــــات الفتيــــات فــــي التعليــــم، إذ تقــــّل احتماليــــة 
الــــزواج المبكــــر فــــي العائــــالت التــــي تقــــّدر أهميــــة تعليــــم 
الفتيــــات. لهــــذا، وكمــــا هــــو متوقــــع، يجــــب أال ُينظــــر إلــــى 
ــــة كظاهــــرة مســــتقلة،  ــــى أســــس جندري ــــم عل ــــف القائ العن
ــــة  ــــة واقتصادي ــــروف اجتماعي ــــة بظ ــــة وثيق ــــى صل ــــي عل فه

ــــف. ــــب العن ــــض نس ــــا لتخفي ــــدر معالجته يج
ــــورية  ــــا الس ــــر الجغرافي ــــرأة عب ــــد الم ــــف ض ــــد العن وتجس
بأنمــــاط مختلفــــة. وســــجلت مناطــــق اإلدارة الذاتيــــة 
ــــف  ــــن العن ــــدالت م ــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا أســــوأ مع ف
ــــن  الجســــدي واللفظــــي والتحــــرش وزواج القاصــــرات. ولك
النتائــــج تفاوتــــت ضمــــن هــــذه المنطقــــة، إذ ظهــــرت 
ــــض األجــــزاء،  ــــي بع ــــن األداء ف ــــى تحّس ــــدل عل ــــات ت عالم
ولكــــن المناطــــق الُمحافظــــة كالرقــــة وديــــر الــــزور )والتــــي 
ــــالمية( ال  ــــة اإلس ــــم الدول ــــل تنظي ــــن قب ــــة م ــــت محتل كان
ــــاوت  ــــا تتف ــــف. كم ــــن العن ــــكالية م ــــدالت إش ــــّجل مع ــــت ُتس زال
ــــي تســــيطر  ــــي المناطــــق الت ــــف الجســــدي ف ــــدالت العن مع
ــــذا  ــــى ه ــــة. ولوحــــظ أن األفضــــل حــــاالً عل ــــا الحكوم عليه
ــــت  ــــوأ كان ــــوس، واألس ــــق وطرط ــــف دمش ــــت ري ــــد كان الصعي
ــــات  ــــي المجتمع ــــرات ف ــــدالت زواج القاص ــــى مع ــــا. وتتدن درع
ــــًا  ــــة، وخصوص ــــة المركزي ــــق الحكوم ــــي مناط ــــكن ف ــــي تس الت
ــــدة  ــــة جي ــاع اقتصادي ــ ــع بأوض ــ ــــت تتمت ــــي الزال ــــك الت تل
ــــر(.  ــــق األفق ــــي المناط ــــاًل ف ــــبة قلي ــــع النس ــــبيًا )إذ ترتف نس
ــــر  ــــة تحري ــــا هيئ ــــيطر عليه ــــي تس ــــق الت ــــي المناط ــــا ف أم
ــكل  ــ ــرأة ب ــ ــد الم ــ ــف ض ــ ــاالت العن ــ ــت ح ــ ــد قّل ــ ــام، فق ــ الش
ــود  ــ ــــك يع ــي ذل ــ ــبب ف ــ ــرات أن الس ــ ــــت كثي ــه؛ وبّلغ ــ أنواع
ــــي  ــــا ف ــــادرة منزله ــــدم مغ ــــى ع ــــرأة عل ــــض الم ــــى تحري إل
ــــّة  ــــة. إضاف ــــا الســــلطات المحلي ــــي تفرضه ــــود الت ظــــل القي
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ــدود  ــ ــم الح ــ ــام تقي ــ ــر الش ــ ــة تحري ــ ــإن هيئ ــ ــك، ف ــ ــى ذل ــ إل
ــــك  ــــداءات. كذل ــــي االعت ــــى مرتكب ــة عل ــ ــــرعية الصارم الش
ــــا جماعــــات المعارضــــة  ــــي تســــيطر عليه ــــي المناطــــق الت ف
ــــف ضــــد  ــــّل انتشــــار العن ــــث يق ــــا، حي المدعومــــة مــــن تركي
ــــي  ــــات الشــــرعية الت ــــزل بســــبب العقوب ــــرأة خــــارج المن الم
ــة،  ــ ــى المنطق ــ ــيطرة عل ــ ــلحة المس ــ ــل المس ــ ــا الفصائ ــ تقيمه
ــداءات. إال أن  ــ ــكاب االعت ــ ــر بارت ــ ــن يفك ــ ــردع م ــ ــي ت ــ والت
العنــــف المنزلــــي منتشــــر بكثــــرة. وبينمــــا تتشــــابه معــــدالت 
ــــورية،  ــــات الس ــــع المجتمع ــــر جمي ــــرأة عب ــــد الم ــــف ض العن
تختلــــف أنمــــاط تقّبــــل العنــــف وتكريســــه بحســــب المنطقــــة 

ــــا.    ــــيطرة عليه ــــة المس والجه

األمن الغذائي
ــــو  ــــاء تدع ــــي للنس ــــن الغذائ ــــى األم ــــة عل ــــرات العام إن المؤش
للقلــــق حيــــال تراجــــع األوضــــاع فــــي ســــوريا، إذ تضــــررت 
ــــى  ــــدرة المحــــدودة عل النســــاء بشــــكل خــــاص بســــبب الق
شــــراء المــــواد التموينيــــة. وأظهــــرت البيانــــات أن األغذيــــة 
متوافــــرة بدرجــــة كافيــــة نســــبيًا فــــي األســــواق المحليــــة، 
ــــن  ــــّوع. لك ــــودة والتن ــــث الج ــــن حي ــــدودة م ــا مح ــ إال أنه
القــــدرة الشــــرائية أصبحــــت مهــــددة، حيــــث أشــــارت 
ــة  ــ ــى تلبي ــ ــادرة عل ــ ــد ق ــ ــم تع ــ ــا ل ــ ــالت أنه ــ ــم العائ ــ معظ
حاجاتهــــا الغذائيــــة األساســــية. ولوحــــظ انخفــــاض القــــدرة 
ــــع المناطــــق،  ــــي جمي ــــة ف ــــف الغذائي ــــل التكالي ــــى تحم عل
ــــة  ــــة العصيب ــــك مباشــــرًة باألحــــوال االقتصادي ــــط ذل وارتب
ــم  ــ ــاة معظ ــ ــى معان ــ ــة إل ــ ــادي، إضاف ــ ــم االقتص ــ والتضخ
ــــل.  ــــرص العم ــــة ف ــــف وقل ــــارة الوظائ ــــن خس ــــالت م العائ
ومــــن الفئــــات األكثــــر تأثــــرًا بأســــعار المــــواد الغذائيــــة هــــّن 
ــــة،  ــــار الســــن. فــــي النهاي ــــالت ألســــرهّن، وكب النســــاء الُمعي
ــــة  ــــور مخفض ــــمية بأج ــــر رس ــــف غي ــــراد وظائ ــــذ األف يتخ
لدعــــم عائالتهــــم، أو يعتمــــدون علــــى حــــواالت مــــن 

ــــش.   ــــيلة للعي ــــارج كوس الخ
ــل  ــ ــدة عوام ــ ــع ع ــ ــاء م ــ ــي للنس ــ ــن الغذائ ــ ــع األم ــ يتقاط
خــــرى مثــــل طبيعــــة الحيــــاة المدنيــــة أو الريفيــــة وحالــــة  اأ
ــرة.  ــ ــل األس ــ ــه ُمعي ــ ــل في ــ ــذي يعم ــ ــاع ال ــ ــزوح والقط ــ الن
ــــل  ــــة تحصي ــــالت القروي ــــتطاعت العائ ــــا، اس ــــٍد م ــــى ح إل

ــا  ــ ــــي حوله ــــاج الريف ــــر اإلنت ــــة تواف ــــك نتيج ــــذاء، وذل الغ
ــــة  ــــا، باإلضاف ــــاص به ــــذاء الخ ــــة الغ ــــى زراع ــــا عل وقدرته
ــــض  ــــي بع ــــب ف ــــوط التهري ــــتغالل خط ــــة اس ــــى إمكاني إل
ــــى  ــــًا عل ــــات كلي ــــات والنازح ــــدت الالجئ ــــاالت. واعتم الح
ــــائع  ــــة ش ــــوء التغذي ــــظ أن س ــــة؛ ولوح ــــات الغذائي المعون
فــــي مجتمعــــات النازحيــــن علــــى وجــــه الخصــــوص. 
ــــى  ــــدرًة عل ــــل ق ــــوا األق ــــام فكان ــــو القطــــاع الع ــــا موظف أم
ــــركات  ــــي الش ــــون ف ــــم الموظف ــــذاء، تاله ــــف الغ ــــل تكالي تحم
ــا  ــ ــورش. بينم ــ ــع وال ــ ــال المصان ــ ــرة وعم ــ ــة الصغي ــ الخاص
غيــــر  الدوليــــة  المنظمــــات  فــــي  الموظفــــون  حظــــي 
ــــد نظــــرًا  ــــذا الصعي ــــى ه ــــة بأفضــــل األحــــوال عل الحكومي
ــــكل  ــــارج. بش ــــن الخ ــــن م ــــوال المانحي ــــض أم ــــق بع لتدف
عــــام، لوحــــظ انخفــــاض القــــدرة علــــى التأقلــــم والوصــــول 

ــة. ــ ــــوارد الغذائي ــــى الم إل
ــن  ــ ــن األم ــ ــا بي ــ ــر م ــ ــة ُتذك ــ ــــط وثيق ــّجل أي رواب ــ ــم ُتس ــ ل
الغذائــــي والمحــــاور األخــــرى. ويوجــــد روابــــط بيــــن 
المؤشــــرات المتعلقــــة باألمــــن الغذائــــي، ولكنهــــا ال تتقاطــــع 
ــم  ــ ــة كالتعلي ــ ــاور الثاني ــ ــة بالمح ــ ــرات المتعلق ــ ــع المؤش ــ م
ــــى  ــــدل عل ــــذا ي ــــا. ه ــــية وغيره ــــوق السياس ــــة والحق والصح
ــــي  ــــى النظــــام البيئ ــــر بعــــد عل ــــم تؤث ــــدة ل نشــــوء ظاهــــرة جدي
بحيــــث تتأثــــر حيــــاة النســــاء علــــى المــــدى البعيــــد. وتنظــــر 
معظــــم المجيبــــات إلــــى هــــذه القضيــــة فــــي نطــــاق ُســــُبل 
ــة  ــ ــبة قليل ــ ــوى نس ــ ــاك س ــ ــــس هن ــاء، ولي ــ ــش والبق ــ التعاي
ــع  ــ ــة المجتم ــ ــدد بني ــ ــروف ُتح ــ ــذه الظ ــ ــن أن ه ــ ــن تري ــ مم

ــــًا. ــــاة النســــاء عموم ــــي حي ــــر ف وتؤث
هنــــاك فروقــــات جديــــرة بالذكــــر بيــــن المناطــــق المختلفــــة. 
ــت  ــ ــة، واجه ــ ــة المركزي ــ ــة للحكوم ــ ــق التابع ــ ــي المناط ــ فف
النســــاء تحديــــات فــــي الوصــــول إلــــى األســــواق المحليــــة 
ــــا الحكومــــة  ــــي أصدرته ــــة الت ــــات الذكي المكتظــــة، فالبطاق
ــــن  ــــين األم ــــي تحس ــــر ف ــــر صغي ــــوى أث ــــا س ــــن له ــــم يك ل
ــــة  ــــا هيئ ــــيطر عليه ــــي تس ــــب، الت ــــي إدل ــــا ف ــــي. أم الغذائ
ــاء  ــ ــن النس ــ ــر م ــ ــبة أكب ــ ــتطاعت نس ــ ــام، فاس ــ ــر الش ــ تحري
ــرى،  ــ خ ــة اأ ــ ــن جه ــ ــة. م ــ ــواد الغذائي ــ ــف الم ــ ــل تكالي ــ تحم
ــكل  ــ ــى بش ــ ــم تتعاف ــ ــة ل ــ ــة الغذائي ــ ــل القيم ــ ــإن سالس ــ ف
ــمال  ــ ــي ش ــ ــة ف ــ ــق اإلدارة الذاتي ــ ــي مناط ــ ــد ف ــ ــل بع ــ كام
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ــــت  ــــي كان ــــزاء الت ــــي األج ــــًا ف ــــوريا، وخصوص ــــرق س وش
ــراق  ــ ــي الع ــ ــالمية ف ــ ــة اإلس ــ ــم الدول ــ ــن تنظي ــ ــة م ــ ُمحتل
ــــتقرة،  ــــر مس ــــة غي ــــبكات التجاري ــــت الش ــــام. وال زال والش
كمــــا تواجــــه المحــــالت انقطاعــــات دوريــــة فــــي الخدمــــات 
ــــاء  ــــة أثن ــــى التحتي ــــّل بالبن ــــذي ح ــــار ال ــــى الدم ــــرًا إل نظ
العمليــــات العســــكرية ضــــد تنظيــــم الدولــــة. وهنــــاك رابــــط 
مباشــــر بيــــن قــــدرة العائلــــة علــــى شــــراء المــــواد الغذائيــــة 
ــف  ــ ــذي يختل ــ ــل، وال ــ ــه الُمعي ــ ــل في ــ ــذي يعم ــ ــاع ال ــ والقط
ــام  ــ ــاع الع ــ ــف القط ــ ــة؛ فوظائ ــ ــالف المنطق ــ ــدوره باخت ــ ب
ــا  ــ ــــة، بينم ــــة للحكوم ــــق التابع ــــي المناط ــــيوعًا ف ــــر ش أكث
تــــزداد وظائــــف القطــــاع الخــــاص والمنظمــــات غيــــر 

ــــالد. ــّي الب ــ ــمال غرب ــ ــرقّي وش ــ ــمال ش ــ ــة ش ــ الحكومي
ــات  ــ ــة أن كمي ــ ــكل عائل ــ ــة ل ــ ــادات الغذائي ــ ــرت الع ــ وأظه
ــاوت  ــ ــاء ال تتف ــ ــال والنس ــ ــا الرج ــ ــي يتناوله ــ ــام الت ــ الطع
ــن  ــ ــة بحّصته ــ ــى التضحي ــ ــن إل ــ ــاء يمل ــ ــرًا، إال أن النس ــ كثي
ــــراد األســــرة.  ــــة باقــــي أف ــــى تغذي ــــام حرصــــًا عل مــــن الطع
ــذاء،  ــ ــن الغ ــ ــة م ــ ــة كافي ــ ــد كمي ــ ــدم تواج ــ ــال ع ــ ــــي ح وف
ــــدد  ــــّجل ع ــال. وُس ــ ــــم الرج ــال ث ــ ــــة لألطف ــــون األولوي تك
ــــًة  ــــد النســــاء مقارن ــــة عن ــــن حــــاالت ســــوء التغذي ــــر م أكب
بالرجــــال. كمــــا أشــــارت بعــــض المجيبــــات إلــــى أن النســــاء 
ــام  ــ ــر الطع ــ ــات لتوفي ــ ــض الوجب ــ ــت بع ــ ــى تفوي ــ ــن إل ــ تمل
ــــح دارجــــًا أن ُتشــــاهد  ــــد أصب ــــن. وق ــــة الباقي ــــراد العائل ألف
أعــــراض ســــوء التغذيــــة علــــى الســــكان فــــي جميــــع 
ــــوزن وشــــحوب الوجــــه. ويجــــب  المناطــــق، كخســــارة وال
ــم  ــ ــرًا لحج ــ ــب نظ ــ ــن كث ــ ــات ع ــ ــذه المالحظ ــ ــة ه ــ دراس
ــن  ــ ــي ال يمك ــ ــا، والت ــ ــة عليه ــ ــانية المترتب ــ ــب اإلنس ــ العواق
تقييمهــــا بنــــاًء علــــى عــــدد صغيــــر مــــن المقابــــالت. عمومــــًا، 
ــــر بشــــكل رئيســــي  ــــي للنســــاء يتأث ــــن الغذائ ــــدو أن األم يب
باألحــــوال االقتصاديــــة، ولكــــن ال يــــزال هنــــاك عــــدد هائــــل 
ــــر  ــــر عرضــــًة للتأث ــــل النســــاء أكث ــــي تجع مــــن العوامــــل الت

ــــذاء. ــــر الغ ــــدى تواف بم

6.3.1 مراجعة أساسية لما سبق العام 2011
العنف القائم على أسس جندرية

إن العنــــف ضــــد المــــرأة قضيــــة طويلــــة أشــــغلت النقاشــــات 
ــــرت  ــــزاع. واعُتب ــــل الن ــــد قب ــــي تزاي ــــت ف ــــي كان ــــة الت العام
ــة  ــ ــات منظم ــ ــب أولوي ــ ــي« نص ــ ــف المنزل ــ ــة العن ــ »مناهض
االتحــــاد العــــام للمــــرأة الســــورية والهيئــــة الســــورية لشــــؤون 
ــــة  ــــًا مهم ــــان أبحاث ــــان الجهت ــــرت هات ــــكان؛ إذ نش ــــرة والس األس
ــــام  ــــاد الع ــــة االتح ــــرت منظم ــــة. ونش ــــيات القضي ــــي أساس تغط
ــأن  ــ ــاد ب ــ ــام 2006 أف ــ ــي ع ــ ــرًا ف ــ ــورية تقري ــ ــرأة الس ــ للم
ــــد  ــــى ي ــــف عل ــــرض للعن ــــاء تتع ــــع نس ــــن كل أرب ــــدة م واح
ــــة الســــورية لشــــؤون  ــــا5. ونشــــرت الهيئ ــــراد عائلته أحــــد أف
ــــق  ــــة أشــــمل وأعم ــــة ونوعي األســــرة والســــكان دراســــة كمي
ــــاء  ــــالث نس ــــن كل ث ــــدة م ــــا أن واح ــــام 2010، ُمحّصلته ع
تتعــــرض إلــــى العنــــف بشــــكل مباشــــر6. واأجريــــت الدراســــة 
ــــة  ــــكان بعين ــــدة للس ــــم المتح ــــدوق األم ــــع صن ــــاون م بالتع
ــــي  ــــف المنزل ــــى العن ــــزت عل ــــًا، ورك ــــة آالف مجيب ــــوق الخمس تف
ــــكاالً  ــــة أش ــــتطلعت الدراس ــــة. واس ــــس جندري ــــى أس ــــم عل القائ
مختلفــــة مــــن العنــــف الجســــدي واللفظــــي والنفســــي 
والرمــــزي، وُيعتبــــر األخيــــر مــــن أخطــــر أنــــواع العنــــف كونــــه 
ــًا«.  ــ ــة اجتماعي ــ ــادات المقبول ــ ــار »الع ــ ــن إط ــ ــارس ضم ــ يم
ــــف انتشــــارًا  ــــواع العن ــــر أن ــــى أن أكث ــــت الدراســــة إل وتوصل
هــــي الصفــــع والضــــرب واللكــــم، تالهــــا العــــض وشــــد 
الشــــعر وشــــد األذن، ثــــم الضــــرب بالحــــزام والعصــــا. وتشــــير 
المقارنــــة بيــــن الدراســــتين إلــــى زيــــادة كبيــــرة فــــي العنــــف 
ضــــد النســــاء خــــالل فتــــرة زمنيــــة قصيــــرة، أي أن الجهــــود 
ــم  ــ ــي ل ــ ــع المدن ــ ــات المجتم ــ ــل مؤسس ــ ــن قب ــ ــة م ــ المبذول
ُتثمــــر. وأتــــى ذلــــك فــــي وقــــٍت شــــهدت فيــــه ســــوريا طفــــرة 
ــة  ــ ــار األزم ــ ــة آث ــ ــا مواجه ــ ــباب، وكان عليه ــ ــة الش ــ ــي فئ ــ ف
ــــي  ــــق ف ــــام 2008. ويجــــب التعم ــــة لع ــــة العالمي االقتصادي
ــــرة  ــــذه الفت ــــي ه ــــي ف ــــف المنزل ــــدالت العن ــــاع مع ــــة ارتف دراس

ــــع الرئيســــية للمشــــاكل.   ــــد أحــــد الدواف ــــد ُتع ــــا ق كونه
ــــر؛ إذ نشــــرت وزارة  ــــرة بالذك خــــرى جدي ــــاك مؤشــــرات اأ هن
ــدد  ــ ــاع ع ــ ــر ارتف ــ ــام 2010 ُتظه ــ ــة ع ــ ــة إحصائي ــ الداخلي
»جرائــــم الشــــرف« والتــــي ســــّجلت 249 حالــــة ذاك العــــام7. 

ــورية،  ــرأة الســ ــام للمــ ــاد العــ 5 االتحــ

ضــــد  المنزلــــي  العنــــف   .2006
العــــام  االتحــــاد  دمشــــق:  المــــرأة. 

الســــورية. للمــــرأة 

6 الهيئــــة الســــورية لشــــؤون األســــرة 

المنزلــــي  العنــــف   .2010 والســــكان، 
ضــــد المــــرأة فــــي ســــوريا. دمشــــق: 
الهيئــــة الســــورية لشــــؤون األســــرة 

والســــكان.

7 https://www.alwatanvoice.com/
arabic/content/print/206809.html

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/206809.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/206809.html
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وكانــــت ســــوريا ثالــــث أســــوأ الــــدول العربيــــة علــــى صعيــــد 
جرائــــم الشــــرف، إذ كان القانــــون الجنائــــي يصــــدر أحكامــــًا 
ــــّن  ــــًا بقريباته ــــون جرائم ــــن يرتكب ــــال الذي ــــق الرج ــــة بح مخفف
ــرف  ــ ــم الش ــ ــن جرائ ــ ــت 80٪ م ــ ــا. وكان ــ ــّن بالزن ــ إن اتهموه
تحصــــل فــــي المناطــــق الريفيــــة. واشــــتبه التقريــــر بوجــــود 
200 حالــــة إضافيــــة، ولكــــن مرتكبــــي تلــــك الجرائــــم الذوا 
ــي  ــ ــمي. ف ــ ــكل رس ــ ــم بش ــ ــم أمره ــ ــرار دون أن ُيحس ــ بالف
ــــت  ــرات تح ــ ــبة زواج القاص ــ ــــت نس ــرق، قل ــ ــــب المش الجان
ســــن الثامنــــة عشــــر مــــن 18٪ إلــــى 3.8٪ فــــي الفتــــرة مــــا 
بيــــن عــــام 1993 و2010. ويعــــود الســــبب فــــي انخفــــاض 
ــم،  ــ ــاق بالتعلي ــ ــــب االلتح ــادة نس ــ ــى زي ــ ــرة إل ــ ــذه الظاه ــ ه

ــــة.8 ــــة الثانوي ــــي المرحل ــــات ف وخصوصــــًا للبن
ــــي خصوصــــًا  ــــف المنزل ــــًا والعن ــــرأة عموم ــــف ضــــد الم العن
مفهومــــان غائبــــان عــــن أحــــكام الدســــتور فــــي ســــوريا، وال 
ــــيط.  ــــكل بس ــــوى بش ــــا س ــــذه القضاي ــــى ه ــــون إل ــــرق القان يتط
ــــكال  ــــع أش ــــى جمي ــــاء عل ــــة القض ــــة اتفاقي ــــت الدول وطّبق
ــــود،  ــــض البن ــــى بع ــــت عل ــــا تحّفظ ــــرأة ولكنه ــــد الم ــــز ض التميي
ــــي  ــــا ف ــــا الرئيســــية، بم ــــن عناصره ــــة م ــــا جــــّرد االتفاقي م
ــــف ضــــد  ذلــــك اإلجــــراءات الفعالــــة الالزمــــة لُمكافحــــة العن
المــــرأة. وخضعــــت االتفاقيــــة للكثيــــر مــــن التحفظــــات فــــي 
ــــاد  ــــرًا لالعتق ــــة، نظ ــــي المنطق ــــالد ف ــــن الب ــــد م ــــوريا والعدي س
ــــرأة  ــــوق الم ــــة لحق ــــة العالمي ــــن الحماي ــــا بي ــــض م ــــود تناق بوج
ــــن أحــــكام الشــــريعة اإلســــالمية  ــــة وبي األساســــية مــــن جه
ــــع  ــــات المجتم ــــض مجموع ــــت بع ــــة أخــــرى. وقام ــــن جه م
المدنــــي مثــــل رابطــــة النســــاء الســــوريات بكتابــــة مســــودة 
ــــراءات  ــــن إج ــــرة«، مقترحي ــــون األس ــــن »قان ــــة ع نموذجي
قانونيــــة لمعالجــــة التمييــــز ضــــد المــــرأة، مــــع وجــــود بنــــود 
ــــى  ــــة القضــــاء عل ــــى اتفاقي ــــة عل ــــة بتحفظــــات الدول متعلق
جميــــع أشــــكال التمييــــز ضــــد المــــرأة. وُعرضــــت المســــودة 
للنقــــاش فــــي مجلــــس النــــواب عــــام 2007 ولــــم تتخــــذ أي 

خطــــوات بعدهــــا نظــــرًا لعــــدم توفــــر اإلرادة السياســــية.9

األمن الغذائي 
ــــوري،  ــــاد الس ــــي االقتص ــــر ف ــــكل كبي ــــة بش ــــاهم الزراع تس
ــة  ــ ــم الزراع ــ ــى دع ــ ــة إل ــ ــة الهادف ــ ــات الدول ــ ــن سياس ــ ولك

ــــد  ــــم تع ــــات، إذ ل ــــي أواخــــر الثمانين أصبحــــت محــــدودة ف
ــات  ــ ــم المزروع ــ ــم معظ ــ ــى دع ــ ــادرة عل ــ ــة ق ــ ــا الدول ــ حينه
المــــواد  إنتــــاج  وتدنــــى  االقتصاديــــة.  األزمــــة  أثنــــاء 
الغذائيــــة إلــــى مســــتوى خطيــــر فــــي ذلــــك الوقــــت، وذلــــك 
بســــبب ضعــــف اإلنتاجيــــة واالعتمــــاد علــــى مواســــم المطــــر 
ــــدة  ــــة الزائ ــــدي العامل ــــة واألي ــــوارد المائي ــــوء إدارة الم وس
ــة  ــ ــق الريفي ــ ــي المناط ــ ــان ف ــ ــة.  وزاد الحرم ــ ــن الحاج ــ ع
ــز  ــ ــن تركي ــ ــم م ــ ــة. وبالرغ ــ ــدن المركزي ــ ــع الم ــ ــة م ــ بالمقارن
ــــم  ــــادة الدع ــــدادات وزي ــــل اإلم ــــين سالس ــــى تحس ــــود عل الجه
لزراعــــة المحاصيــــل األساســــية، تراجعــــت أوضــــاع الســــكان 
ــر  ــ ــت آخ ــ ــط، إذ كان ــ ــام القح ــ ــًا أي ــ ــف، وخصوص ــ ــي الري ــ ف
موجــــة كبيــــرة عــــام 2007 واســــتمرت لســــنوات بالتزامــــن 
مــــع األزمــــة االقتصاديــــة العالميــــة. مــــا دفــــع العديــــد إلــــى 
ــــرى.  ــــدن الكب ــــراف الم ــــى أط ــــرة إل ــــم والهج ــــرك أراضيه ت
ومــــع ارتفــــاع معــــدالت النمــــو الســــكاني7، تفاقمــــت حاجــــة 
ــــواد  ــــب مخصصــــة لشــــراء الم ــــى روات الشــــعب الســــوري إل
ــززت  ــ ــض، ع ــ ــبيل التعوي ــ ــي س ــ ــية. وف ــ ــة األساس ــ الغذائي
ــــية  ــــل األساس ــــترت المحاصي ــــاج واش ــــا لإلنت ــــة دعمه الحكوم
ــــاء  ــــا إلبط ــــة منه ــــي محاول ــــوق ف ــــعر الس ــــن س ــــى م ــــة أعل بقيم
ــــي  ــــر الغذائ ــــّل الفق ــــن هــــذا القطــــاع. وق ــــة م هجــــرة العمال
ــــن  ــــام 1997 و2010. ولك ــــن ع ــــا بي ــــى 1.1٪ م ــــن 2.2٪ إل م
االكتفــــاء الذاتــــي الغذائــــي فــــي ســــوريا أتــــى علــــى حســــاب 
التخلــــص مــــن األيــــدي العاملــــة الزائــــدة عــــن الحاجــــة فــــي 

ــــة.  قطــــاع الزراع
ــة،  ــ ــق الريفي ــ ــن المناط ــ ــد م ــ ــي العدي ــ ــر ف ــ ــتمر الفق ــ واس
خصوصــــًا فــــي الشــــمال والشــــمال الغربــــي )أي فــــي 
محافظــــة إدلــــب وحلــــب والرقــــة وديــــر الــــزور والحســــكة( 
ــــى  ــًا إل ــ ــــة. ورجوع ــــؤر واضح ــــي ب ــر ف ــ ــز الفق ــ ــــث تركّ حي
ــــرد  ــــدًا للف ــــًا واح ــــغ دوالرًا أمريكي ــــذي يبل ــــر، وال ــــط الفق خ
ــــق  ــــي المناط ــــر ف ــــبة فق ــــى نس ــــّجلت أعل ــــوم، ُس ــــي الي ف
ــــي  ــــا ف ــــالد، بنســــبة 17.9٪، أم ــــة شــــمال شــــرقّي الب الريفي
شــــمال شــــرقي البــــالد عمومــــًا فقــــد بلغــــت النســــبة ٪11.2. 
ــالد  ــ ــّي الب ــ ــدن جنوب ــ ــي الم ــ ــارًا ف ــ ــل انتش ــ ــر أق ــ وكان الفق
ــرة(،  ــ ــويداء، القنيط ــ ــا، الس ــ ــق، درع ــ ــف دمش ــ ــق، ري ــ )دمش
ــية  ــ ــتثمار الخمس ــ ــة االس ــ ــن خط ــ ــًا م ــ ــد 5.8٪. وانطالق ــ عن
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لـبـحـــــــــــوث  الســـــــــــوري  الـــمركــــــــــز   7
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ــــر  ــــة؛ إذ أرادت تحري ــــة ثنائي ــــة معضل ــــت الدول العاشــــرة، واجه
االقتصــــاد وزيــــادة إجمالــــي الناتــــج المحلــــي مــــع الحفــــاظ 
ــــي  ــــراء ف ــــان للفق ــــبكات األم ــــة وش ــــة االجتماعي ــــى الحماي عل
ــــق  ــــي تحقي ــــلت ف ــــة فش ــــن الخط ــــاف. ولك ــــدن واألري الم
ــــات  ــــم الفروق ــــر وتفاق ــــادة الفق ــــع زي ــــة. وم ــــة الثاني الجزئي
بيــــن المناطــــق، تبّيــــن فشــــل البرامــــج التــــي كانــــت تهــــدف 

ــــًا.12 ــــر حرمان ــــي المناطــــق األكث ــــر ف ــــن الفق ــــى الحــــد م إل
وكان للتعديــــالت الهيكليــــة أثــــر خــــاص علــــى النســــاء فــــي 
األريــــاف تحديــــدًا. إذ خــــرج الرجــــال بأعــــداد كبيــــرة للعمــــل 
فــــي المدينــــة، تاركيــــن النســــاء لالهتمــــام بــــاألرض ورعايــــة 
العائلــــة. بعــــد عــــام 1995، والــــذي تخلــــل مشــــاركة ســــوريا 
ــــة  ــــررت الحكوم ــــن، ق ــــي بكي ــــرأة ف ــــي للم ــــر العالم ــــي المؤتم ف
ــــوال  ــــين أح ــــة لتحس ــــر جدي ــــراءات أكث ــــوات وإج ــــاذ خط اتخ
النســــاء عمومــــًا، وفــــي األريــــاف خصوصــــًا. حيــــث أنشــــأت 
ــــع  ــــا م ــــدة وزادت تعاونه ــــة جدي ــــة مؤسســــات عام الحكوم
المجتمــــع المدنــــي، وتبّنــــت العديــــد مــــن المبــــادرات لدعــــم 
ــراءات  ــ ــوات واإلج ــ ــك الخط ــ ــات. إال أن تل ــ ــاء الريفّي ــ النس
ظّلــــت منقوصــــة وغيــــر ُمجديــــة، ولــــم تحصــــل التغييــــرات 
المطلوبــــة بشــــكل ُمســــتدام أو قابــــل للقيــــاس؛ فقــــد عانــــت 
النســــاء فــــي ســــوريا، وفــــي األريــــاف تحديــــدًا، مــــن أعبــــاء 

تحريــــر االقتصــــاد. 13

6.3.2 نتائج االستطالع الكمي
ــا  ــ ــن هم ــ ــن ثانويي ــ ــى محوري ــ ــن عل ــ ــور األم ــ ــوى مح ــ انط
ــــي.  ــــن الغذائ ــــة واألم ــــس جندري ــــى أس ــــم عل ــــف القائ العن
ويظهــــر أثرهمــــا مجتمعيــــن فــــي الرســــم التوضيحــــي رقــــم 
ــــن ُمســــتقلة عــــن االأخــــرى،  7. لكــــن، وألن كل مــــن القضيتي

ــــى حــــدة. ــــن كل واحــــدة عل ســــنقدم شــــرحًا مفصــــاًل ع

ــدد  ــر متعــ ــف، 2014. “الفقــ 12 اليونيســ

األبعــــاد فــــي ســــوريا: بحــــث مقــــارن”. 
فــــي  اليونيســــف  مكتــــب  دمشــــق: 

ســــوريا.

13 الـــــــمركـــــــــــــز الســــــــــــوري لــبحــــــــــــوث 

.2019 الســـــيـــــاســـــــــــات، 
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شــــكل 7: خارطــــة نتائــــج 
حســــب  األمــــن  محــــور 

ت فظــــا لمحا ا

العنف القائم على أسس جندرية
ــــد  ــــف ض ــــة العن ــــرات لدراس ــــس مؤش ــــار خم ــــرى اختي ج
ــــزل،  ــــارج المن ــــف خ ــــي: العن ــــوي، وه ــــور ثان ــــرأة كمح الم
العنــــف المنزلــــي، العنــــف اللفظــــي داخــــل وخــــارج المنــــزل، 
ــــواع  ــــر أحــــد أن ــــذي يعتب ــــى زواج القاصــــرات ال ــــًة إل إضاف
العنــــف بحســــب القانــــون - وإن فّضلــــت معظــــم المجيبــــات 
ُمعاملــــة هــــذه الظاهــــرة علــــى أنهــــا اجتماعية-اقتصاديــــة، 
ــرر  ــ ــن ب ــ ــق الباحثي ــ ــن فري ــ ــاه. لك ــ ــح أدن ــ ــو موّض ــ ــا ه ــ كم
ــــى  ــــم عل ــــف القائ ــــة العن ــــن فئ ــــرة ضم ــــذه الظاه إدراج ه

ــــة. أســــس جندري
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1: ال يحــــدث نهائيــــًا –  إلــــى   5 15 مــــن 

 – أحيانــــًا  يحــــدث   – الحــــدوث  قليــــل 
دائمــــًا يحــــدث   – غالبــــًا  يحــــدث 
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ــور  ــة المحــ ــكل 8: خارطــ شــ
العنــــف  حــــول  الثانــــوي 
أســــس  علــــى  القائــــم 
جندريــــة حســــب المحافظة

ــــاء  ــــد النس ــــارس ض ــــدي المم ــــف الجس ــــد العن ــــى صعي عل
ــــد  ــــات عن ــــط اإلجاب ــــزل، كان متوس ــارج المن ــ ــــات خ والبن
ــدّرج  ــ ــاس مت ــ ــى مقي ــ ــط عل ــ ــل ومتوس ــ ــن قلي ــ 3.6، أي بي
مــــن 1 إلــــى 145. وكانــــت ريــــف دمشــــق وطرطــــوس 
ــا  ــ ــــت درع ــا كان ــ ــد، بينم ــ ــذا الصعي ــ ــــى ه ــل أداًء عل ــ األفض
ــاء  ــ ــــد النس ــــدي ض ــــف الجس ــــدو أن العن ــــن يب ــــوأ. لك األس
ــــدو أن  ــــا يب ــــد 3.3. كم ــــر شــــيوعًا، عن ــــّن أكث داخــــل منازله
ــــزور. ــــر ال ــــة ودي ــــي الرق ــــر انتشــــارًا ف ــــرة أكث هــــذه الظاه
ــــل  ــــًا داخ ــــات لفظي ــــاء والبن ــــف النس ــــر تعني ــــدارج أكث ــــن ال وم
منازلهــــّن )عــــن طريــــق الصيــــاح عليهــــّن أو شــــتمهّن، الــــخ(، 
ــــو  ــــد 2.5. وتعل ــــدرج عن ــــاس المت ــــى المقي ــــا ينعكــــس عل م
ــــاة  ــــزور وحم ــــر ال ــــة ودي ــــي الرق ــــي ف ــــف اللفظ ــــدالت العن مع
ــــداءات  ــا االعت ــ ــات. أم ــ ــــن المحافظ ــا م ــ ــــن غيره ــًا ع ــ دون
ــــل  ــــت أق ــــًا، فكان ــــزل، ســــواء جســــديًا أو لفظي خــــارج المن
ــي  ــ ــيوعًا ف ــ ــر ش ــ ــا أكث ــ ــدو أنه ــ ــد 3.1؛ ويب ــ ــيوعًا، عن ــ ش
العاصمــــة دمشــــق، التــــي ســــّجل فيهــــا تقييــــم 2.4، وأقــــل 
شــــيوعًا فــــي إدلــــب، عنــــد 4.4، حيــــث أشــــارت المجيبــــات 

فــــي االســــتطالع النوعــــي إلــــى تطبيــــق عقوبــــات شــــرعية 
ــــيطر  ــــي تس ــــق الت ــــي المناط ــــن ف ــــى الُمعتدي ــــة عل صارم
عليهــــا هيئــــة تحريــــر الشــــام. ولوحــــظ فــــي معظــــم 
ــــات  ــــم الُمجيب ــــن مفاهي ــــرًا بي ــــًا كبي ــــاك تفاوت ــــق أن هن المناط
ــا  ــ ــّن، م ــ ــي مناطقه ــ ــداءات ف ــ ــار االعت ــ ــدى انتش ــ ــول م ــ ح
ــــرى بشــــكل موضوعــــي  ــــة ال ُت ــــى أن هــــذه القضي ــــدل عل ي
ــــا ليســــت  ــــة نظــــر شــــخصية كونه ــــن وجه ــــم م ــــا ُتقّي وإنم
ــًا أن  ــ ــر أيض ــ ــدر الذك ــ ــة. ويج ــ ــرة اجتماعي ــ ــة كظاه ــ معمم
االعتــــداءات أقــــل انتشــــارًا فــــي المناطــــق التــــي ينخفــــض 

ــــة. ــــات الريفّي ــــد المجتمع ــــا الدخــــل وعن فيه
ــة  ــ ــن الثامن ــ ــــت س ــرات )تح ــ ــر زواج القاص ــ ــر مؤش ــ ويعتب
ــــه  ــــدو أن ــــد 153.1. ويب ــــد مســــتوى متوســــط عن عشــــر( عن
ــــل انتشــــارًا  ــــة، وأق ــــزور والرق ــــر ال ــــي دي ــــر انتشــــارًا ف أكث
فــــي طرطــــوس. كمــــا أن معــــدالت زواج القاصــــرات أعلــــى 
بقليــــل فــــي مجتمعــــات النازحيــــن، عنــــد 2.8، وأقــــّل فــــي 
ــــد 3.4. ــــدة، عن ــــة الجي المناطــــق ذات األحــــوال االقتصادي

ــــم  ــــف القائ ــــن مؤشــــرات العن ــــا بي ــــة م ــــط وثيق ــــاك رواب هن
ــــد أحــــد أنــــواع العنــــف  علــــى أســــس جندريــــة؛ فــــإذا تجسَّ
خــــرى منــــه. ومــــن المهــــم  تزيــــد احتماليــــة حــــدوث أنــــواع اأ
مراقبــــة هــــذه القضيــــة فــــي المســــتقبل لفهــــم دور العنــــف 

فــــي تشــــكيل مجتمعــــات ُتعــــززه وتبــــرره.

جــــدًا  منخفــــض   :1 إلــــى   5 مــــن   14

 – عالــــي   – متوســــط   – منخفــــض   –
جــــدًا عالــــي 

1
يحدث دائمًا

2
يحدث غالبًا

3
يحدث أحيانًا

4
قليل  الحدوث

5
ال يحدث نهائيًا 

العنف الجسدي 
خارج المنزل

 العنف الجسدي
داخل المنزل

 االعتداءات اللفظية
 (الصراخ، الشتائم،

الخ

التحرش خارج المنزل 

(

مســـــــتويات   :9 شكـــــــــل 
الجــســــــــــدي  الـــعــنـــــــــف 
اللفظيــــة  واالعتــــداءات 
والتحــــرش ضــــد النســــاء
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األمن الغذائي
ــر  ــ ــي تواف ــ ــن الغذائ ــ ــة باألم ــ ــرات المتعلق ــ ــملت المؤش ــ ش
المــــواد الغذائيــــة فــــي الســــوق، وكلفــــة هــــذه المــــواد 
ــــة.  ــــة للعائل ــــات الغذائي ــــب األولوي ــــاس، وترتي ــــبة للن بالنس
ــــا  ــــا، كم ــــا بينه ــــن هــــذه المؤشــــرات متناســــقًة فيم ــــم تك ول
ــى  ــ ــدل عل ــ ــا ي ــ ــق، م ــ ــن المناط ــ ــر بي ــ ــكل كبي ــ ــت بش ــ تباين
وجــــود أنمــــاط جديــــرة بالدراســــة نظــــرًا لمــــا يترتــــب عليهــــا 
مــــن آثــــار إنســــانية. لكــــن هــــذا التبايــــن مــــع عوامــــل اأخــــرى 
ــــى  ــــد عل ــــر بع ــــم تؤث ــــدة ل ــــى ظاهــــرة جدي ُيشــــير أيضــــًا إل
ــــس  ــــًا تنعك ــــد أنماط ــــخ بع ــــم ُترّس ــــة ول ــــلوكيات االجتماعي الس
ــــًا. ــــاة النســــاء عموم ــــر فــــي حي ــــع وتؤث ــــة المجتم ــــى بني عل

ــــة  ــــواق المحلي ــــي األس ــــة ف ــــواد الغذائي ــــر الم ــــّدل تواف ــــغ مع بل
درجــــة 3.8، مــــا يعنــــي أن األطعمــــة المتوفــــرة كانــــت 
ــــًا  ــــت تقريب ــــة كان ــــدو أن األطعم ــــيء16. ويب ــــض الش ــــة بع كافي
ــال  ــ ــا الح ــ ــات، كم ــ ــض المحافظ ــ ــي بع ــ ــًا ف ــ ــرة دائم ــ متوف
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خــــارطـــــــــــة   :10 شــكـــــــــل 
المحــــور الثانــــوي الخــــاص 
باألمــــن الغذائــــي حســــب 

المحافظــــة

ــــت  ــــي القنيطــــرة، فكان ــــا ف ــــا. أم ــــف دمشــــق ودرع ــــي ري ف
كميــــة األطعمــــة المتوفــــرة بشــــكل كافــــي أقــــل مــــن باقــــي 
المحافظــــات. وبحســــب المجيبــــات، فــــإن المــــواد الغذائيــــة 
كانــــت متوســــطة الجــــودة والتنــــّوع بشــــكل عــــام، بتقييــــم 
3.0. وُســــّجلت أعلــــى المعــــدالت فــــي ريــــف دمشــــق 
ــا.  ــ ــة ودرع ــ ــزور والالذقي ــ ــر ال ــ ــي دي ــ ــى ف ــ ــة، واألدن ــ والرق
وقّيمــــت المجيبــــات مــــن فئــــة »الُمطلَّقــــات« توافــــر الطعــــام 
ــــى  ــــدل عل ــــا ي ــــد 2.6، م ــــّن، عن ــــي مناطقه ــــل ف ــــتويات أق بمس
وجــــود صلــــة قريبــــة بيــــن مفهــــوم توافــــر الطعــــام والقــــدرة 

ــــه. ــــل تكاليف ــــى تحم عل
ــي  ــ ــكل كاف ــ ــة بش ــ ــواد الغذائي ــ ــر الم ــ ــن تواف ــ ــم م ــ وبالرغ
ــدودة.  ــ ــرائها مح ــ ــــى ش ــــالت عل ــدرة العائ ــ ــإن ق ــ ــبيًا، ف ــ نس
ــة  ــ ــراء األطعم ــ ــى ش ــ ــة عل ــ ــدرة المادي ــ ــم الق ــ ــرى تقيي ــ وج
ــــا  ــــراء حاجاته ــــتطيع ش ــــالت ال تس ــــد 182.6، أي أن العائ عن
ــــل  ــــض العوام ــــاك بع ــــان. وهن ــــب األحي ــــي غال ــــة ف الغذائي
ــــل  ــــى تحم ــــة عل ــــدرة العائل ــــة ق ــــن احتمالي ــــد م ــــي تزي الت
كلفــــة الغــــذاء، كالســــكن فــــي الريــــف أو فــــي حــــّي مدينــــي 
ــــة مــــن مصــــادر  ــــا قريب ــــب كونه ــــي الدخــــل، أو فــــي إدل عال
اإلنتــــاج الريفــــي، مــــا يشــــكّل عامــــاًل مهمــــًا. ويبــــدو إجمــــاالً 
أن مفهــــوم القــــدرة الشــــرائية مرتبــــط بالمنتجــــات المحليــــة، 
ــــة  ــــت عالي ــــة أصبح ــــتوردة والمصنع ــــة المس ــــون األطعم ك

ــــات. ــــم المجتمع ــــبة لمعظ ــــة بالنس الكلف

1: عاليــــة جــــدًا – عاليــــة –  5 إلــــى  17 مــــن 

متوســــطة – متدنيــــة – متدنيــــة جــــدًا 

 – غالبــــًا   – دائمــــا   :1 إلــــى   5 مــــن   18

بعــــض األحيــــان )%50 مــــن الوقــــت( 
أبــــدَا   – ًا  نــــادر  –

17

 – تمامــــًا  كافيــــة   :1 إلــــى   5 مــــن   16

كافيــــة  ليســــت   – مــــا  نوعــــًا  كافيــــة 
وال غيــــر كافيــــة – غيــــر كافيــــة نوعــــًا 

أبــــدًا كافيــــة  غيــــر   – مــــا 

دائمَا
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ــة  ــ ــدرة العائل ــكل 11: قــ شــ
تكاليــــف  تحمــــل  علــــى 
الطعــــام حســــب اإلجابــــات
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وأجمعــــت المجيبــــات علــــى أن األولويــــة ُتعطــــى لألطفــــال 
ــدل  ــ ــي، وكان مع ــ ــذاء الكاف ــ ــر الغ ــ ــدم تواف ــ ــال ع ــ ــي ح ــ ف
ــي  ــ ــّدى 4.0 ف ــ ــؤال 164.4 وتع ــ ــذا الس ــ ــى ه ــ ــة عل ــ اإلجاب
معظــــم المحافظــــات. وتوحــــي اإلجابــــات بــــأن هنــــاك 
احتماليــــة أعلــــى ألن يأخــــذ الرجــــال حصــــة أعلــــى بقليــــل 
ــغ  ــ ــي. وبل ــ ــذاء الكاف ــ ــر الغ ــ ــا ال يتواف ــ ــاء عندم ــ ــن النس ــ م
ــى  ــ ــن +2 إل ــ ــدّرج م ــ ــاس مت ــ ــى مقي ــ ــدل 0.4٪ )عل ــ المع
-2(17.  ويبــــدو أن النســــاء تعانيــــن بشــــكل أكبــــر فــــي ظــــل 
ــا  ــ ــكة، بينم ــ ــق والحس ــ ــف دمش ــ ــي ري ــ ــروف ف ــ ــذه الظ ــ ه
ــــل  ــر بقلي ــ ــة أكب ــ ــــى حص ــا عل ــ ــــي درع ــاء ف ــ ــل النس ــ تحص
مــــن الرجــــال عنــــد شــــّح المــــوارد الغذائيــــة. ويســــتند هــــذا 
االســــتنتاج أيضــــًا إلــــى حقيقــــة أن المجيبــــات رأيــــن ســــوء 
ــــال،  ــــًة بالرج ــــاء مقارن ــــن النس ــــيوعًا بي ــــر ش ــــة أكث التغذي
ــــة  ــــة -العالي ــــدالت ســــوء التغذي ــــد مع ــــد - 180.5. وتحت عن
ــب  ــ ــة وإدل ــ ــوس والرق ــ ــي طرط ــ ــاء ف ــ ــن النس ــ ــبيًا- بي ــ نس
ــرة  ــ ــع نظ ــ ــض م ــ ــا يتناق ــ ــرة؛ م ــ ــق والقنيط ــ ــف دمش ــ وري
المجيبــــات إلــــى كلــــف الطعــــام علــــى أنهــــا معقولــــة نســــبيًا 
ــــن تفســــير  ــــب. ويمك ــــض هــــذه المحافظــــات، كإدل ــــي بع ف
ــودة  ــ ــة بالج ــ ــر األطعم ــ ــل تواف ــ ــرى مث ــ خ ــل اأ ــ ــــك بعوام ذل

ــــي. ــــوازن الغذائ ــــق الت ــــالزم لتحقي ــــوع ال والتن

أحيانــــًا فقــــط يتســــنى ألفــــراد العائلــــة الواحــــدة الجلــــوس 
معــــًا علــــى مائــــدة الطعــــام، بوتيــــرة ممثلــــة بمعــــّدل 193.2 
ــذا  ــ ــدوث ه ــ ــرص ح ــ ــد ف ــ ــدّرج. وتزي ــ ــاس مت ــ ــى مقي ــ عل
الشــــيء بالنســــبة للعائــــالت التــــي تعيــــش فــــي المجتمعــــات 

ــــدل 3.5. ــــى مع ــــاك إل ــــة، إذ تصــــل هن الريفي
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بشــــدة  أوافــــق   :1 إلــــى   5 مــــن   16

 – أخالــــف  وال  أوفــــق  ال   – أوافــــق   –
بشــــدة أخالــــف   – أخالــــف 

يأكلــــن  النســــاء   :-2 إلــــى   +2 مــــن   17

أكثــــر بكثيــــر - النســــاء يأكلــــن يأكلــــون 
والنســــاء  الرجــــال   - بقليــــل  أكثــــر 
الرجــــال   - بالتســــاوي  يأكلــــون 
 - الشــــيء  بعــــض  أكثــــر  يأكلــــون 

بكثيــــر أكثــــر  يأكلــــون  الرجــــال 

ــر  ــ ــيوعًا بكثي ــر شــ ــ ــى 2-: أكث ــ ــن 2+ إل 18 مــ

بيــــن النســــاء - أكثــــر شــــيوعًا بعــــض 
بشــــكل   - النســــاء  بيــــن  الشــــيء 
متســــاوي بيــــن الرجــــال والنســــاء - أكثــــر 
شــــيوعًا بعــــض الشــــيء بيــــن الرجــــال - 

أكثــــر شــــيوعًا بكثيــــر بيــــن الرجــــال

19 مــــن 5 إلــــى 1: دائمــــا – غالبــــًا – بعــــض 

األحيــــان – نــــادرًا – أبــــدَا 

6.3.3 نتائج االستطالع النوعي
العنف القائم على أسس جندرية

ــي  ــ ــا الت ــ ــس القضاي ــ ــى نف ــ ــي عل ــ ــتطالع النوع ــ ــز االس ــ ركّ
تناولهــــا االســــتطالع الكمــــي، ولكــــن مــــع مراعــــاة للفروقــــات 
الدقيقــــة لعكــــس وجهــــات نظــــر المجيبــــات بصــــورة 
ــــم  ــــر ل ــــددة أكث ــــئلة مح ــــتطالع أس ــــن االس ــــح. وتضّم أوض
ــــا  ــــي، خصوصــــًا فيم ــــي االســــتطالع الكم تكــــن مشــــمولة ف

ــــي. ــــف الجنس ــــق بالعن يتعل

العنف الجسدي
ال يــــزال العنــــف الجســــدي يؤثــــر فــــي النســــاء عبــــر 
الجغرافيــــا الســــورية بأكملهــــا. ويحصــــل العنــــف فــــي 
ــاًل  ــ ــــدي رج ــون الُمعت ــ ــا يك ــ ــادًة م ــ ــا، وع ــ ــازل وخارجه ــ المن
ــاالت  ــ ــداد ح ــ ــون أع ــ ــا تك ــ ــارب. وربم ــ ــة أو األق ــ ــن العائل ــ م
ــى  ــ ــاًل عل ــ ــي فع ــ ــا ه ــ ــل مم ــ ــميًا أق ــ ــجلة رس ــ ــف المس ــ العن
ــــرار  ــــط باإلق ــــي ترتب ــــار الت ــــة الع ــــع نظــــرًا لوصم أرض الواق
بالتعــــرض للعنــــف علــــى يــــد أحــــد األقــــارب وتقديــــم بــــالغ 
ــى  ــ ــن إل ــ ــي يتعرض ــ ــاء اللوات ــ ــــض النس ــا أن بع ــ ــه. كم ــ بحّق
ــــة،  ــــّن القانوني ــــن حقوقه ــــف ال يعرف ــــن العن ــــوع م ــــذا الن ه
وهــــذا يلعــــب دورًا فــــي اســــتمرار الظاهــــرة. كمــــا ســــاهمت 
العــــادات والتقاليــــد المجتمعيــــة فــــي التطبيــــع مــــع 
ــــا ال  ــــن الضحاي ــــد م ــــف، إذ أن العدي ــــن العن ــــوع م ــــذا الن ه
ــــف الجســــدي  ــــم تنحصــــر حــــوادث العن ــــًا. ول ــــه ُجرم يعتبرن
ضــــد المــــرأة فــــي نطــــاق المنــــزل، إذ وصفــــت العديــــد مــــن 
ــــائل  ــــة، كوس ــــاحات العام ــــي المس ــــِهدنها ف ــــوادَث ش ــــاء ح النس
المواصــــالت واألماكــــن المزدحمــــة علــــى وجــــه الخصــــوص. 
وتســــود هــــذه المفارقــــة فــــي مناطــــق مثــــل إدلــــب؛ حيــــث 
أشــــارت نتائــــج االســــتطالع الكمــــي إلــــى انخفــــاض نســــبي 
فــــي حــــوادث العنــــف فــــي المســــاحات العامــــة، مــــا فّســــره 
االســــتطالع النوعــــي بالــــدور الــــذي لعبتــــه القوانيــــن 
ــــر  ــــة تحري ــــل هيئ ــــن قب ــــاء م ــــى النس ــــة عل ــــة المفروض الصارم

ــــازل.   ــــي المن ــــاء ف ــــى البق ــــّجعهّن عل ــــي تش ــــام، والت الش
ــــق اإلدارة  ــــي مناط ــــدي ف ــــف الجس ــــدالت العن ــــت مع تفاوت
ــّوع  ــ ــب التن ــ ــوريا بحس ــ ــرق س ــ ــمال وش ــ ــي ش ــ ــة ف ــ الذاتي

شــــكل 12: مــــدى انتشــــار 
بيــــن  التغذيــــة  ســــوء 
النســــاء مقارنــــًة بالرجــــال
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الديمغرافــــي واختــــالف العــــادات الســــائدة. وأشــــارت 
ــــف  ــــى انتشــــار العن ــــة إل ــــزور والرق ــــر ال ــــي دي ــــات ف المجيب
المنزلــــي فــــي مناطقهــــّن، والتــــي تســــكنها القبائــــل العربيــــة 
ــــي  ــــد دورًا ف ــــادات والتقالي ــــب الع ــــث تلع ــــي، حي ــــكل رئيس بش
ــق  ــ ــذه المناط ــ ــت ه ــ ــا كان ــ ــظ. كم ــ ــع ُمحاف ــ ــكيل ُمجتم ــ تش
ــــد زاد  ــــالمية. وق ــــة اإلس ــــم الدول ــــل تنظي ــــن قب ــــًة م ُمحتّل
ــــات،  ــــي بشــــكل ملحــــوظ بحســــب بعــــض المجيب ــــف المنزل العن
بينمــــا قــــّل العنــــف خــــارج المنــــزل نســــبيًا بســــبب القواعــــد 
ــــا  ــــة اإلســــالمية. كم ــــم الدول ــــا تنظي ــــي فرضه ــــة الت الصارم
أشــــارت المجيبــــات إلــــى الصعوبــــة التــــي واجهتهــــا النســــاء 
ــف،  ــ ــّن للعن ــ ــول تّعرضه ــ ــالغ ح ــ ــكوى أو ب ــ ــم ش ــ ــي تقدي ــ ف
ولذلــــك فّضلــــن التســــتر علــــى الموضــــوع باعتبــــاره مســــألة 
شــــخصية محظــــورة فــــي ثقافتهــــّن القبلّيــــة. وظّلــــت 
البالغــــات حــــول االعتــــداءات فــــي األماكــــن العامــــة قليلــــًة 
ــّن  ــ ــالمية؛ ولك ــ ــة اإلس ــ ــم الدول ــ ــروج تنظي ــ ــد خ ــ ــى بع ــ حت
ــن  ــ ــاح ع ــ ــون اإلفص ــ ــًا بك ــ ــك أيض ــ ــرن ذل ــ ــات فّس ــ المجيب
ــــل،  ــــّن. بالمقاب ــــي مناطقه ــــول ف ــــر مقب ــــأل غي ــــى الم ــــف عل العن
ــــة  ــــكة الخاضع ــــة الحس ــــي ُمحافظ ــــاء ف ــــة النس ــــّجلت غالبي س
ــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا مســــتوياٍت  ــــة ف ــــإلدارة الذاتي ل
ــــًا  ــــوض اجتماعي ــــو مرف ــــدي، فه ــــف الجس ــــن العن ــــة م منخفض
ــــة  ــــيطرة اإلدارة الذاتي ــــق بس ــــذه المناط ــــز ه ــــًا. وتتمي وقانوني
ــــر  ــــا تأثي ــــي لديه ــــلحة الت ــــات المس ــــف للجماع ــــد الكثي والتواج
قــــوي علــــى نطــــاق واســــع، وينتمــــي ســــكانها إلــــى أقليــــات 
إثنيــــة وخلفيــــات حضريــــة متنوعــــة. وبحســــب المجيبــــات، 
فــــإن الرجــــال يخشــــون تبعــــات اســــتدعائهم إلــــى المحاكــــم 
ــــداء  ــــن االعت ــــم ع ــــا يردعه ــــا، م ــــم فيه ــــة وُمقاضاته المحلي

ــــزل وخارجــــه. ــــي المن ــــى النســــاء ف عل
أمــــا فــــي مناطــــق المعارضــــة المدعومــــة مــــن تركيــــا، فلــــم 
ــدي.  ــ ــف الجس ــ ــأن العن ــ ــدة بش ــ ــرة مّوح ــ ــاء نظ ــ ــن للنس ــ تك
ــــراث  ــــن »الت ــــزءًا م ــــرة ج ــــّن الظاه ــــرت بعضه ــــث اعتب حي
االجتماعــــي«، بينمــــا أشــــارت أخريــــات إلــــى عوامــــل 
ــــوط  ــــة والضغ ــــروف االقتصادي ــــي كالظ ــــف المنزل ــــببة للعن مس
الحياتيــــة التــــي تقــــع علــــى عاتــــق الرجــــال، باإلضافــــة إلــــى 

ــــن األزواج. ــــن بي ــــرق الس ف

ــم  ــ ــورية، ل ــ ــة الس ــ ــة للحكوم ــ ــق التابع ــ ــي المناط ــ ــًا ف ــ أيض
تتســــق رؤيــــة النســــاء للعنــــف الجســــدي. وتراوحــــت 
إجاباتهــــّن بيــــن تبريــــر العنــــف باعتبــــاره ســــلوكًا اجتماعيــــًا 
ــة  ــ ــوط االقتصادي ــ ــة الضغ ــ ــت مظل ــ ــره تح ــ ــًا وتبي ــ طبيعي

ــه. ــ ــن غضب ــ ــس ع ــ ــى التنفي ــ ــل إل ــ ــة الرج ــ وحاج
ــــى  ــــف ضــــد النســــاء إل وُنســــبت المســــببات الرئيســــية للعن
ــالد،  ــ ــي الب ــ ــوءًا ف ــ ــزداد س ــ ــي ت ــ ــة الت ــ ــة االقتصادي ــ الحال
ومــــا يترتــــب عليهــــا مــــن ضغــــوط نفســــية، باإلضافــــة إلــــى 
ــــد 19،  ــــة كوفي ــــة بجائح ــــي المتعلق ــــر الصح ــــراءات الحج إج
ــــى  ــــي عل ــــرف الدين ــــيطرة التط ــــع وس ــــراد المجتم ــــليح أف وتس
ــــر  ــــوي والِفك ــــام األب ــــيادة النظ ــــات، وس ــــادات والممارس الع
ــــة  ــــة الديمغرافي ــــى التركيب ــــزوح عل ــر الن ــ ــــوري، وتأثي الذك
ــــون  ــــات أن تك ــــن المجيب ــــر م ــــات. ورّجحــــت الكثي للمجتمع
الضغوطــــات المتعلقــــة بالوضــــع االقتصــــادي واألمنــــي هــــي 
ــل  ــ ــدي. وتمي ــ ــف الجس ــ ــاالت العن ــ ــادة ح ــ ــي زي ــ ــبب ف ــ الس
اللهجــــة التــــي اســــتخدمتها المجيبــــات أثنــــاء المقابــــالت نحــــو 
ــــة  ــــروف االقتصادي ــــى الظ ــــا إل ــــف بإرجاعه ــــال العن ــــر أفع تبري
ــــي  ــــؤوليتها. وف ــــم مس ــــن تحميله ــــدالً م ــــال، ب ــــية للرج والنفس
بعــــض المجتمعــــات الُمحافظــــة، ُينظــــر إلــــى ظاهــــرة العنــــف 
ــكيك  ــ ــب التش ــ ــال ال يج ــ ــروع للرج ــ ــق مش ــ ــا ح ــ ــى أنه ــ عل
فيــــه؛ ولــــم ينحصــــر هــــذا الخطــــاب فــــي منطقــــة محــــددة، 

ــــف المناطــــق. ــــر مختل ــــل كان شــــائعًا عب ب

العنف واالعتداء اللفظي 
العنــــف اللفظــــي والتحــــرش الجنســــي اللفظــــي همــــا 
شــــكالن مــــن أشــــكال العنــــف القائــــم علــــى أســــس 
ــــاء  ــــا أثن ــــات بينهم ــــت المجيب ــــا خلط ــــادًة م ــــة، وع جندري
ــــزل  ــــي المن ــــف اللفظــــي ف ــــم البالغــــات. وانتشــــر العن تقدي
وخارجــــه. وُيعــــّد هــــذا النــــوع مــــن العنــــف ظاهــــرًة 
ــزل.  ــ ــل المن ــ ــًا داخ ــ ــار، خصوص ــ ــعة االنتش ــ ــة واس ــ طبيعي
ــــوي،  ــــام األب ــــيادة النظ ــــرة بس ــــذه الظاه ــــم ه ــــط تفاق وُرب
ــــزاع،  ــــى الن ــــب عل ــــي المترت ــــط النفس ــــى الضغ ــــًة إل إضاف

وتدهــــور األحــــول االقتصادية-االجتماعيــــة.
ــــت  ــــى الكب ــــض النســــاء إل خــــرى، أشــــارت بع ــــٍة اأ ــــن ناحي م
ــــزواج  ــــن ال ــــن ع ــــال المتأخري ــــد الرج ــــي عن ــــي والجنس العاطف
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بســــبب ســــوء األحــــوال االجتماعيــــة واالقتصــــادي كســــبب 
ــــة  ــــداءات اللفظي ــــن االعت ــــات ع ــــت المجيب ــــداءات. وبّلغ لالعت
ــــدو أن  ــــدية. ويب ــــداءات الجس ــــن االعت ــــى م ــــدالت أعل بمع
ــــة؛  ــــد المحلي ــــادات والتقالي ــــداء مرتبطــــة بالع حــــاالت االعت
ــــزم  ــــم تلت ــــرأة إن ل ــــى الم ــــداء عل ــــة االعت ــــد احتمالي إذ تزي
بالســــلوكيات المقبولــــة مجتمعيــــًا أو إن خالفــــت قيــــود 
الــــزّي المفروضــــة. مجــــددًا، أشــــار االســــتطالع الكمــــي هنــــا 
ــب،  ــ ــي إدل ــ ــوادث ف ــ ــذه الح ــ ــدالت ه ــ ــاض مع ــ ــى انخف ــ إل
ــــداءات  ــــت أن االعت ــــة أوضح ــــبه المنظم ــــالت ش ــــن المقاب ولك
اللفظيــــة كانــــت ُتعاقــــب بشــــدة تحــــت حكــــم هيئــــة تحريــــر 
الشــــام، وأن النســــاء لــــم تخرجــــن مــــن منازلهــــّن فــــي تلــــك 

ــــل. ــــدن مــــن قب ــــا اعت ــــرة كم الفت
ــرق  ــ ــمال وش ــ ــي ش ــ ــة ف ــ ــق اإلدارة الذاتي ــ ــي مناط ــ ــا ف ــ أم
ــــداء  ــــف واالعت ــــار العن ــــن انتش ــــاء ع ــــت النس ــــد بّلغ ــــوريا، فق س
اللفظــــي وذكــــرت بعضّهــــن أنــــه منتشــــر بنطــــاق أوســــع مــــن 
العنــــف الجســــدي. وبينمــــا وضعــــت اإلدارة الذاتيــــة قواعــــد 
ــــا  ــــة، إال أّنه ــــس جندري ــــى أس ــــم عل ــــف القائ ــــد العن ــــة ض صارم
أثــــرت علــــى االعتــــداءات اللفظيــــة أكثــــر ممــــا أثــــرت علــــى 
ــــر  ــــى تغيي ــــات إل ــــداءات الجســــدية. وأشــــارت المجيب االعت

الســــلوكيات المتعلقــــة بالعنــــف، ولكــــن ليــــس التحــــّرش.
ــــة  ــــة المدعوم ــــق المعارض ــــي مناط ــــات ف ــــت اإلجاب وتباين
مــــن تركيــــا. إذ أشــــارت بعــــض النســــاء إلــــى انتشــــار العنــــف 
والتحــــرش اللفظــــي، بينمــــا أشــــارت اأخريــــات إلــــى ضعــــف 
ــا،  ــ ــة بطبيعته ــ ــّن الُمتدّين ــ ــي مجتمعاته ــ ــرة ف ــ ــذه الظاه ــ ه
ــــق قواعــــد صارمــــة ُمســــتوحاة مــــن الســــلطات  ــــث ُتطّب حي
المحليــــة التابعــــة للجماعــــات المســــلحة، والتــــي تــــردع مــــن 

ــــف أو التحــــرش. ــــى العن ــــدام عل ــــر باإلق يفك
ــي  ــ ــة و/أو ف ــ ــارك قتالي ــ ــهدت مع ــ ــي ش ــ ــق الت ــ ــي المناط ــ ف
ــــي  ــــى التفتيــــش األمن ــــا الرجــــال إل ــــي تعــــّرض فيه المناطــــق الت
ــــّن  ــــن منازله ــــن م ــــاء يخرج ــــت النس ــــي، أصبح ــــرز السياس والف
ــال  ــ ــد الرج ــ ــم يع ــ ــي ل ــ ــة الت ــ ــاألدوار االجتماعي ــ ــام ب ــ للقي
ــــداءات  ــــن لالعت ــــن تعّرضه ــــاء ع ــــت النس ــــا؛ وبّلغ ــــن عليه قادري
اللفظيــــة. ولكــــن مــــع تهدئــــة المزيــــد مــــن المناطــــق وعــــودة 
ــــد  ــــم تع ــــل، ل ــــوف العم ــــة وصف ــــاة العام ــــى الحي الرجــــال إل

النســــاء مضطــــرات إلــــى إعالــــة األســــرة وأصبحــــن يقضيــــن 
ــي  ــ ــبب ف ــ ــإن الس ــ ــك ف ــ ــزل. لذل ــ ــل المن ــ ــول داخ ــ ــًا أط ــ وقت
انخفــــاض نســــبة االعتــــداءات يعــــود إلــــى انخفــــاض نســــبة 
ــــس بســــبب  ــــة، ولي ــــي المســــاحات العام انخــــراط النســــاء ف

ــــا. ــــاض انتشــــار الظاهــــرة بحــــد ذاته انخف
معظــــم النســــاء اللواتــــي اعتبــــرن العنــــف والتحــــرش 
اللفظــــي شــــائعين ومقبوليــــن اجتماعيــــًا كــــن ســــاكناٍت فــــي 
ــــى انتشــــار هــــذه  ــــدّل عل ــــد ي ــــذي ق ــــرة، األمــــر ال مــــدن كبي
ــــق ذات  ــــي المناط ــــع ف ــــكل أوس ــــف بش ــــن العن ــــواع م األن
الكثافــــة الســــكانية العاليــــة حيــــث يتنــــوع الســــكان مقارنــــًة 
ــكان  ــ ــــى أن س ــــك إل ــود ذل ــ ــا يع ــ ــة. وربم ــ ــق الريفي ــ بالمناط
المناطــــق الريفيــــة ُمحافظــــون بطبيعتهــــم ويعرفــــون 
ــى  ــ ــؤدي إل ــ ــد ي ــ ــا ق ــ ــة، م ــ ــّة وثيق ــ ــــض معرف ــم البع ــ بعضه

ــم. ــ ــي مجتمعه ــ ــة ف ــ ــلوكيات العنيف ــ ــتنكار الس ــ اس

العنف الجنسي 
الجنســــي مثــــل  العنــــف  إلــــى  التعــــرض  إن مخاطــــر 
ــــي  ــــات الت ــــن التحدي ــــت ضم ــــرش كان ــــاب أو التح االغتص
واجهتهــــا النســــاء اللواتــــي فكّــــرن بالمشــــاركة فــــي الحيــــاة 
ــــراف  ــــق االعت ــــرة ُتراف ــــار كبي ــــة ع ــــاك وصم السياســــية. هن
ــــاء  ــــب النس ــــول دون طل ــــا يح ــــي، م ــــف الجنس ــــرض للعن بالتع
ــــال  ــــا ُيق ــــادة م ــــاالت.  وع ــــذه الح ــــي ه ــــاعدة ف ــــم والمس للدع
للنســــاء أن عليهــــّن »التحلــــي بالصبــــر« فــــي حــــال التعــــرض 
ــــة -أو  ــــّن، نظــــرًا لقل ــــد أزواجه ــــى ي ــــداء الجنســــي عل لالعت
ــــي أو  ــــع المحل ــــل المجتم ــــر مــــن قب ــــدام- الدعــــم المتوف انع
ــــد جــــرى  ــــك، فق ــــى ذل ــــًة إل ــــة. إضاف المؤسســــات الحكومي
ــــاد  ــــور االقتص ــــل وتده ــــرص العم ــــة ف ــــن قل ــــا بي ــــط م الرب
ــــب،  ــــيلة للكس ــــارة كوس ــــى الدع ــــاء إل ــــوء النس ــــة، ولج ــــن جه م
ــــاالت  ــــض الح ــــدت بع ــــّن. وُرص ــــات منه ــــًا النازح وخصوص
ــــن  ــــة م ــــذه المهن ــــة ه ــــى ممارس ــــاء عل ــــر النس ــــث ُتجب حي
ــــى  ــــات إل ــّن معّرض ــ ــا جعله ــ ــّن، م ــ ــّن وأقاربه ــ ــــل أزواجه قب

ــــن. ــــال رفض ــــي ح ــــّن ف ــــداء عليه ــــر االعت مخاط
ــي  ــ ــي ف ــ ــف الجنس ــ ــى العن ــ ــير إل ــ ــر تش ــ ــد تقاري ــ وال يوج
ــــمال  ــــي ش ــــة ف ــــن اإلدارة الذاتي ــــكل م ــــة ل ــــق التابع المناط
وشــــرق ســــوريا وهيئــــة تحريــــر الشــــام والمعارضــــة 
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ــــي بالضــــرورة عــــدم  ــــك ال يعن ــــا؛ إال أن ذل المدعومــــة مــــن تركي
ــــي هــــذه المناطــــق. فاســــتنتاج  ــــف الجنســــي ف وجــــود العن
بهــــذا الحجــــم يحتــــاج دراســــة عينــــة أكبــــر وبتمّعــــن أكثــــر.

تزويج القاصرات وعملهّن
تفاوتــــت اإلجابــــات بخصــــوص انتشــــار تزويــــج القاصــــرات 
فــــي المجتمعــــات الســــورية. وأشــــارت بعــــض النســــاء إلــــى 
ــّن  ــ ــــي مجتمعه ــرات ف ــ ــج القاص ــ ــدالت تزوي ــ ــاض مع ــ انخف
ــــدوره  ــــذي ب ــــم، وال ــــاع مســــتوى التعلي ــــك بارتف ــــرن ذل وفّس
يزيــــد مــــن إمكانيــــة تحقيــــق االســــتقالل المــــادي، وبالتالــــي 
ــــم  ــــر. معظ ــــن مبك ــــي س ــــزواج ف ــــة ال ــــن احتمالي ــــل م يقل
ــرات  ــ ــج القاص ــ ــدل تزوي ــ ــن إن مع ــ ــي قل ــ ــات اللوات ــ المجيب
ــق  ــ ــكان المناط ــ ــن س ــ ــّن م ــ ــّن ك ــ ــي مجتمعه ــ ــض ف ــ منخف
التابعــــة للحكومــــة المركزيــــة وانتميــــن إلــــى طبقــــة 
اجتماعيــــة واقتصاديــــة متوســــطة أو أعلــــى. وأحالــــت 
ــرات  ــ ــج القاص ــ ــدل تزوي ــ ــاض مع ــ ــات انخف ــ ــــض المجيب بع
ــذه  ــ ــة ه ــ ــول مناهض ــ ــــي ح ــــي االجتماع ــادة الوع ــ ــى زي ــ إل
ــــًا  ــــًا واضح ــــات امتعاض ــــؤالء المجيب ــــدت ه ــــد أب ــــرة؛ وق الظاه

ــــرة. ــــن الظاه م
ــور  ــ ــرب وتده ــ ــات إن الح ــ ــض المجيب ــ ــت بع ــ ــا قال ــ وبينم
ــــاء  ــــات النس ــــب أولوي ــــادت ترتي ــــة أع ــــوال االقتصادي األح
ــدًا  ــ ــل وبعي ــ ــم والعم ــ ــو التعلي ــ ــوا نح ــ ــال، إذ توجه ــ والرج
ــــن  ــــًا، إذ قل ــــات العكــــس تمام ــــد رأت اأخري ــــزواج، فق عــــن ال
ــــا  ــــج بناته ــــى تزوي ــــر إل ــــل أكث ــــت تمي ــــالت أصبح إن العائ
ــــج  ــــباب تزوي ــــق بأس ــــا يتعل ــــة. وفيم ــــاء المادي ــــف األعب لتخفي
ــــد والوضــــع  ــــادات والتقالي ــــد ارتبطــــت بالع القاصــــرات، فق
ــل  ــ ــاك عام ــ ــك، فهن ــ ــى ذل ــ ــة إل ــ ــة. باإلضاف ــ ــادي للعائل ــ الم
ــي  ــ ــع االجتماع ــ ــًا بالوض ــ ــون مرتبط ــ ــح أن يك ــ ــن المرج ــ م
ــــض  ــــادت بع ــــو الوضــــع المعيشــــي، إذ أف واالقتصــــادي، وه
النســــاء أن تزويــــج القاصــــرات منتشــــر بكثــــرة فــــي 
ــن  ــ ــم تك ــ ــاالت، ل ــ ــذه الح ــ ــي ه ــ ــن. ف ــ ــات النازحي ــ مجتمع
ــا  ــ ــــدر م ــــق بق ــة بالمطل ــ ــــرات مقبول ــــج القاص ــألة تزوي ــ مس
ــات  ــ ــــف اإلجاب ــــن نص ــة. ولك ــ ــع الحاج ــ ــا بداف ــ له ــرى تقبُّ ــ ج
ــر  ــ ــم ُتعتب ــ ــة؛ إذ ل ــ ــًا للطفول ــ ــًا دقيق ــ ــــت تعريف ــًا تضمن ــ تقريب
ــــة عشــــر  ــــن السادســــة عشــــر والثامن ــــات قاصــــراٍت بي الفتي

ــــى أن هــــذه  ــــات إل ــــل أشــــارت بعــــض المجيب ــــر، ب مــــن العم
ــــي  ــــزواج. وف ــــى ال ــــة أو حت ــــة للخطب ــــن الطبيعي ــــي الس ه
ــات  ــ ــى ان الفتي ــ ــات إل ــ ــارت المجيب ــ ــاالت، أش ــ ــض الح ــ بع

ــــن. ــــذه الس ــــي ه ــــزواج ف ــــن ال ــــهّن ُيفّضل أنفس
إن اإليمــــان بقيمــــة التعليــــم وأهميتــــه للفتيــــات يلعــــب دورًا 
كبيــــرًا فــــي موقــــف العائلــــة مــــن التزويــــج المبكــــر. فبعــــض 
العائــــالت التــــي اعتبــــرت تعليــــم البنــــات غيــــر ُمجــــٍد كانــــت 
ــــك،  ــــى ذل ــــًة إل ــــر. إضاف ــــج المبكّ ــــجيع التزوي ــــر لتش ــــل أكث تمي
ــــدء  ــــذ ب ــــاء من ــــى النس ــــال إل ــــبة الرج ــــاض نس ــــإن انخف ف
الحــــرب يعتبــــر أمــــرًا مقلقــــًا لبعــــض العائــــالت؛ كونــــه ينــــذر 
ــــض  ــــارت بع ــــّن. وأش ــــد بناته ــــة عن ــــة العنوس ــــاع احتمالي بارتف
المجيبــــات إلــــى أن احتماليــــة التزويــــج المبكــــر تزيــــد فــــي 
ــــًة  ــــاة مواظب ــــم تكــــن الفت ــــي حــــال ل ــــات ف بعــــض المجتمع
ــــل  ــــى تحم ــــادرة عل ــــة ق ــــد العائل ــــم تع ــــة ول ــــى الدراس عل
ــــة  ــــاالت بحقيق ــــذه الح ــــرت ه ــا تأث ــ ــا. كم ــ ــــف تعليمه تكالي
ــــادرة  ــــت ص ــــدة إذا كان ــــر معتم ــــية غي ــــهادة المدرس أن الش
مــــن مناطــــق اإلدارة الذاتيــــة فــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا. 
ــــاب األب،  ــــبب غي ــــًا بس ــــزواج أحيان ــــى ال ــــات عل ــــر الفتي وُتجَب

ــــة.   ــــة صعب ــــة لظــــروف مادي ــــة العائل ــــه، ومواجه أو وفات
ــج  ــ ــة التزوي ــ ــى أن احتمالي ــ ــات إل ــ ــض المجيب ــ ــارت بع ــ أش
القاصــــرات تقــــّل فــــي المناطــــق الخاضعــــة لــــإلدارة الذاتيــــة 
ــاٌت  ــ ــق عقوب ــ ــث تطب ــ ــوريا، حي ــ ــرق س ــ ــمال وش ــ ــي ش ــ ف
ــة  ــ ــق التابع ــ ــًة بالمناط ــ ــل مقارن ــ ــذا الفع ــ ــى ه ــ ــة عل ــ صارم
ــــم تكــــن بالضــــرورة تجربــــة  للحكومــــة الســــورية. ولكــــن هــــذه ل
ــــق  ــــي مناط ــــاكنات ف ــــض الس ــــرت بع ــــات، إذ ذك ــــع المجيب جمي
ــرة  ــ ــوريا أن ظاه ــ ــرق س ــ ــمال وش ــ ــي ش ــ ــة ف ــ اإلدارة الذاتي
ــــت موجــــودة ومنشــــرة بالرغــــم  ــــج القاصــــرات ال زال التزوي
ــات  ــ ــدى النازح ــ ــت إح ــ ــدة. وأوضح ــ ــن الجدي ــ ــن القواني ــ م
فــــي مدينــــة القامشــــلي أن الــــزواج يدّشــــن بمراســــم دينيــــة 
ــــاة ســــن  ــــاز الفت ــــد اجتي وال ُيســــّجل بشــــكل رســــمي إال بع
ــــة رأس  ــــي مدين خــــرى ف ــــت نازحــــة اأ ــــة عشــــر. وقال الثامن
ــــا ســــارعت  ــــي منطقته ــــالت ف ــــن العائ ــــد م ــــن إن العدي العي
ــــالمية،  ــــة اإلس ــــم الدول ــــوم تنظي ــــد هج ــــا بع ــــج بناته ــــى تزوي إل

ــــّن. ــــة له ــــر الحماي ــــك لتوفي وذل
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أمــــا فــــي مناطــــق المعارضــــة المدعومــــة مــــن تركيــــا، فقــــد 
ــــادي  ــــع االقتص ــــي الوض ــــرات بتدن ــــج القاص ــــط التزوي ارتب
للعائلــــة، وفــــي إحــــدى الحــــاالت ارتبطــــت المســــألة بعــــادات 
ــة  ــ ــرى أي قيم ــ ــذي ال ي ــ ــظ، وال ــ ــع الُمحاف ــ ــد المجتم ــ وتقالي
ــــب  ــــم بطل ــــدم أحده ــــات. وإذا تق ــــم الفتي ــــي تعلي ــــر ف ُتذك
ــــا  ــــا عائلته ــــة أن ُتخرجه ــــد احتمالي ــــزواج، تزي ــــاة لل ــــد الفت ي

ــــن المدرســــة. م
التزويــــج  إلــــى  المؤديــــة  الرئيســــية  العوامــــل  ومــــن 
القاصــــرات زعزعــــة األمــــان فــــي بعــــض المناطــــق وفقــــدان 
ــــة  ــــة لهيئ ــــق التابع ــــي المناط ــــرة. ف ــــل األس ــــاب ُمعي أو غي
تحريــــر الشــــام، قالــــت امــــرأة فــــي إدلــــب إن إحــــدى 
ــا  ــ ــــس معتقداته ــرف بعك ــ ــى التص ــ ــرت إل ــ ــا اضط ــ صديقاته
ــا  ــ ــة وزّوجته ــ ــن المدرس ــ ــا م ــ ــت بنته ــ ــخصية وأخرج ــ الش
ــــا  ــــا أو حمايته ــــل نفقته ــــى تحم ــــادرة عل ــــد ق ــــم تع ــــا ل ألنه

ــي. ــ ــع األمن ــ ــور الوض ــ ــل تده ــ ــي ظ ــ ف
بشــــكل رئيســــي، ارتبطــــت عمالــــة األطفــــال بالوضــــع 
المعيشــــي المتدنــــي للعائلــــة باإلضافــــة إلــــى تدهــــور 
ــــات  ــــي إخــــراج الفتي ــــا تســــبب ف ــــالد، م ــــي الب االقتصــــاد ف
ــــالهّن  ــــر وإرس ــــة عش ــــن الخامس ــــي س ــــّن ف ــــدارس وه ــــن الم م
إلــــى العمــــل لدعــــم عائالتهــــن. ومــــن الــــدارج أكثــــر إخــــراج 
ــــض  ــارت بع ــ ــبب. وأش ــ ــــس الس ــدارس لنف ــ ــن الم ــ األوالد م
ــــي  ــــارًا ف ــــر انتش ــــال أكث ــــة األطف ــــى أن عمال ــــات إل المجيب
ــت  ــ ــدارس. وارتبط ــ ــا الم ــ ــر فيه ــ ــي ال تتواف ــ ــق الت ــ المناط
ــرة  ــ ــدارس بظاه ــ ــن الم ــ ــحابهم م ــ ــال وانس ــ ــة األطف ــ عمال
ــض  ــ ــي بع ــ ــرة ف ــ ــرة بكث ــ ــت منتش ــ ــي أصبح ــ ــّول الت ــ التس
المناطــــق، كمــــا ارتبطــــت بمواســــم األعمــــال الزراعيــــة فــــي 
ــــال  ــــة األطف ــــرة عمال ــــوهدت ظاه ــــة.  وش ــــق الريفي المناط

ــــات. ــــن البن ــــا بي ــــر منه ــــن األوالد أكث بي
ــات  ــ ــنة المجيب ــ ــى ألس ــ ــال عل ــ ــة األطف ــ ــر عمال ــ ــرى ذك ــ وج
فــــي الرقــــة وديــــر الــــزور علــــى وجــــه الخصــــوص، 
ــرة.  ــ ــذه الظاه ــ ــة له ــ ــررات اقتصادي ــ ــدن مب ــ ــي وج ــ واللوات
ــدام  ــ ــق بانع ــ ــباب تتعل ــ ــت األس ــ ــكة، فكان ــ ــي الحس ــ ــا ف ــ أم
ــدارس.  ــ ــى الم ــ ــات إل ــ ــال البن ــ ــن إرس ــ ــوف م ــ ــن والخ ــ األم
ــــرف  ــــر معت ــــدة وغي ــــر ُمعتم وألن الشــــهادات المدرســــية غي

ــالت  ــ ــض العائ ــ ــد رأت بع ــ ــق، فق ــ ــض المناط ــ ــي بع ــ ــا ف ــ به
ــــن  ــــه م ــــر مجــــٍد، وأن ــــي وغي ــــر عبث ــــال أم ــــم األطف أن تعلي
ــــت  ــــة. وكان ــــة معين ــــى حرف ــــدرب عل األفضــــل إرســــالهم للت
قّلــــة المــــدارس أو انخفــــاض جــــودة التعليــــم مــــن األســــباب 
ــم  ــ ــة وإلحاقه ــ ــن المدرس ــ ــال م ــ ــراج األطف ــ ــية إلخ ــ الرئيس
ــــالد.  ــــّي الب ــــل فــــي شــــمال وشــــمال غرب ــــوف العم فــــي صف
ــة  ــ ــق بدرج ــ ــذه المناط ــ ــي ه ــ ــج ف ــ ــى المناه ــ ــا تحظ ــ وبينم
ــــة  ــــون بنوعي ــــي ال يثق ــــى أن األهال ــــة إل ــــن االعتمادي ــــدة م جي
التعليــــم. وكانــــت األحــــوال االقتصاديــــة هــــي الدافــــع 
ــــل  ــــى العم ــــدارس وإل ــــال مــــن الم الرئيســــي إلخــــراج األطف
فــــي المناطــــق التابعــــة للحكومــــة المركزيــــة وهيئــــة تحريــــر 
ــــًة  ــــر عرض ــــاالت، كان األوالد أكث ــــع الح ــــي جمي ــــام.  ف الش
ــــر؛ ُتســــتثنى  ــــزواج المبك ــــر عرضــــًة لل ــــات أكث ــــة والبن للعمال
ــــي  ــــل األهال ــــث يرس ــــويداء حي ــــة الس ــــذا النمــــط مدين ــــن ه م

ــــة. ــــي للعائل ــــل إضاف ــــب دخ ــــل لكس ــــّن للعم بناته

األمن الغذائي 
ــــن االســــتطالع  ــــد مــــن األســــئلة الُمشــــتركة بي ــــاك العدي هن
ــــاالً  ــــح مج ــــي أفس ــــتطالع النوع ــــن االس ــــي، لك ــــي والكم النوع
ــة،  ــ ــودة األغذي ــ ــة بج ــ ــائل المتعلق ــ ــى المس ــ ــب عل ــ للتعقي
ــــى  ــــوء عل ــــليط الض ــــرى تس ــــا ج ــــا. كم ــــط بتوافره ــــس فق ولي
ــــادات  ــــن ع ــــة واالســــتهالكية كجــــزء م ــــات الغذائي األولوي
العائلــــة وثقافتهــــا. فــــي المجمــــل، أتــــاح االســــتطالع 
ــن  ــ ــث ع ــ ــي الحدي ــ ــتفضن ف ــ ــات أن يس ــ ــي للمجيب ــ النوع
العــــادات والتقاليــــد وأن يعطيــــن إجابــــات أدّق حــــول عــــن 

ــــاء. ــــذاء والبق الغ

توافر الغذاء 
أجمعــــت المجيبــــات علــــى ذكــــر الضائقــــة الماديــــة وتضخــــم 
ــــر  ــــى الســــؤال األول حــــول تواف ــــّن عل ــــي ردوده ــــة ف العمل
ــــدرة  ــــوم الق ــــن مفه ــــًا بي ــــر رابطــــًا وثيق ــــذاء، وهــــذا ُيظه الغ
علــــى تحمــــل تكاليــــف الغــــذاء ومفهــــوم توافــــر الغــــذاء فــــي 
ــــي  ــــكل أدّق ف ــألة بش ــ ــــل المس ــــب أن ُتفّص ــــواق. ويج األس
االســــتطالعات المســــتقبلية. واأحيلــــت النــــدرة االقتصاديــــة 
إلــــى العقوبــــات الماليــــة فــــي بعــــض المناطــــق إضافــــًة إلــــى 
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قلــــة فــــرص العمــــل أو خســــارة دخــــل الُمعيــــل )فــــي حــــال 
العائــــالت التــــي ُقتــــل الرجــــال فيهــــا أو نزحــــوا(.

ــــة  ــــن األغذي ــــث ع ــــات الحدي ــــن المجيب ــــب م ــــا ُطل ــــن عندم لك
المتوفــــرة فــــي الســــوق، فقــــد أشــــرن بوضــــوح إلــــى نقــــص 
المنتجــــات  أيضــــًا  )وبالتالــــي  المســــتوردة  المنتجــــات 
المحلّيــــة التــــي يعتمــــد تصنيعهــــا علــــى مــــواد ُمســــتوردة(. 
ــات  ــ ــة والمنتج ــ ــر الغذائي ــ ــى العناص ــ ــذا عل ــ ــر ه ــ ث ــد اأ ــ وق
التــــي يحتاجهــــا الّصغــــار مثــــل حليــــب األطفــــال والحليــــب 
ــــة  ــــن أطعم ــــات بي ــــن المجيب ــــد م ــــب. وربطــــت العدي الُمركّ
)مثــــل الحفاظــــات  اللــــوازم  األطفــــال وغيرهــــا مــــن 
ــذه  ــ ــن ه ــ ــل بي ــ ــن الفص ــ ــه ال يمك ــ ــن أن ــ ــة(؛ إذ تري ــ واألدوي

ــــال. ــــات األطف ــــة حاج ــــي تلبي ــــر ف ــــد التفكي ــــور عن األم
ــــرة ذات  ــــدن الكبي ــــي الم ــــات ف ــــن المجيب ــــد م ــــب العدي وبحس
ــــي  ــــبب الرئيس ــــإن الس ــــدودة، ف ــــة المح ــــدرة االقتصادي الق
ــع؛ إذ  ــ ــات التوزي ــ ــى آلي ــ ــود إل ــ ــة يع ــ ــواد الغذائي ــ ــّح الم ــ لش
يقــــوم تجــــار الجملــــة باحتــــكار أنــــواع معينــــة مــــن الطعــــام 
ــــل أن  ــــًا قب ــــوا شــــحًا مؤقت ــــان ليخلق ــــر مــــن األحي فــــي كثي
ــــة  ــــة للحكوم ــــق التابع ــــي المناط ــــا ف ــــعار. أم ــــوا األس يرفع
المركزيــــة، فــــكان مــــن المفتــــرض أن تقــــوم »البطاقــــة الذكيــــة« 
بتنظيــــم الوصــــول إلــــى األطعمــــة المدعومــــة مــــن الدولــــة. 
إال أن هنــــاك صعوبــــة فــــي الوصــــول إلــــى المحــــالت نظــــرًا 
ــــى  ــــاس حت ــــه الن ــــعر ب ــــذي يش ــــا واإلذالل ال ــــم فيه للتزاح
يأخــــذوا حصتهــــم مــــن البضائــــع، وكانــــت هنــــاك إشــــكاليات 
ــــع.  ــــاط البي ــــى نق ــــة تحــــول دون وصــــول النســــاء إل إضافي
ــــا زاد  ــــة، م ــــكل عائل ــــام ل ــــات الطع ــــة كمي ــــذه اآللي ــــددت ه وح

مــــن شــــّح الخبــــز وغيــــره مــــن المــــواد األساســــية.
ــــا ال  ــــرة. فبينم ــــب كبي ــــام بنس ــــر الطع ــــدالت تواف ــــن مع وتتباي
تســــتطيع المؤسســــات الحكوميــــة تأميــــن اللــــوازم الكافيــــة، 
ــــن  ــــر م ــــا الكثي ــــد فيه ــــي يتواج ــــق الت ــــي المناط ــــًا ف وخصوص
ــــة  ــــواد الغذائي ــــن الم ــــة م ــــات فائض ــــد كمي ــــد نج ــــن، ق النازحي
ــدام  ــ ــه انع ــ ــد أوج ــ ــذا أح ــ ــد ه ــ ــة. ويع ــ ــواق معين ــ ــــي أس ف
ــن  ــ ــن. ولك ــ ــال والمحرومي ــ ــوري الح ــ ــن ميس ــ ــاواة بي ــ المس
ــــس  ــــواق لي ــــي األس ــــة ف ــــات الغذائي ــــى المنتج ــــور عل العث
ــــك  ــــة، وذل ــــة الحدودي ــــق الريفي ــــي المناط ــــة ف ــــذات الصعوب ب

بســــبب تهريــــب البضائــــع فــــي مناطــــق الحكومــــة الســــورية 
ــــر مــــن المناطــــق  ــــدو أن الكثي ــــالد. ويب وشــــمال شــــرقّي الب
ــــن  ــــة بي ــــب األطعم ــــة بتهري ــــواد الغذائي ــــص الم ــــّوض نق تع
ــــة نفســــها، ومــــن  ــــي ال تخضــــع لســــيطرة الجه المناطــــق الت

ـــًا تهريــــب األطعمــــة مــــن دوٍل مجــــاورة. الشــــائع أيضـ
ــــّن  ــــة أنه ــــق الريفي ــــض المناط ــــي بع ــــاٌت ف ــــادت مجيب وأف
يعتمــــدن علــــى نشــــاطات الزراعــــة المنزليــــة لتأميــــن 
ــن  ــ ــد م ــ ــد العدي ــ ــية. وتعتم ــ ــة األساس ــ ــات الغذائي ــ الحاج
العائــــالت علــــى المزروعــــات المحليــــة و/أو األطعمــــة التــــي 
يحّصلونهــــا بالُمقايضــــة، وتعدهــــا جــــزءًا مــــن اســــتراتيجيتها 
ــــة  ــــة الغذائي ــــل القيم ــــإن سالس ــــرى، ف ــــة اأخ ــــن ناحي ــــاء. م للبق
وخطــــوط التجــــارة لــــم تتعافــــى بعــــد فــــي المناطــــق التــــي 
ــــالمية، إذ  ــــة اإلس ــــم الدول ــــل تنظي ــــن قب ــــة م ــــت ُمحتل كان
تنقطــــع البضائــــع بشــــكل دوري مــــن المحــــالت نظــــرًا لعــــدم 
ــــى  ــــراء البن ــــى اهت ــــًة إل ــــة إضاف اســــتقرار الشــــبكة التجاري

ــــالت. ــــة للمح التحتي

نوعية األغذية
ــــر الظــــروف االقتصاديــــة وانخفــــاض القــــدرة  اســــتجابًة لتغيُّ
الشــــرائية، تّوجهــــت المحــــالت فــــي جميــــع المناطــــق 
ــــض  ــــارت بع ــــودة. وأش ــــل ج ــــة أق ــــواد غذائي ــــع م ــــى بي إل
المجيبــــات إلــــى التالعــــب بمــــدد صالحيــــة األطعمــــة 
ــة.  ــ ــق الريفي ــ ــي المناط ــ ــًا ف ــ ــا، خصوص ــ ــخ انتهائه ــ وتواري
ــــة الجــــودة؛  ــــة عالي ــــى معظــــم األطعم ــــر األســــواق إل وتفتق
ــل  ــ ــتوردة، ب ــ ــع المس ــ ــى البضائ ــ ــرًا عل ــ ــس حص ــ ــذا لي ــ وه
ــــا  ــــر منه ــــًا، إذ ال يتواف ــــة أيض ــــات المحلي ــــى المنتج ــــق عل ينطب
ــــى  ــــًة إل ــــة. إضاف ــــة والثالث ــــة الثاني ــــات النخب ــــوى منتج س
ذلــــك، فقــــد أوضحــــت الُمجيبــــات أن العائــــالت غيــــر قــــادرة 
ــــة؛  ــــة متوازن ــــة غذائي ــــالزم لحمي ــــوع ال ــــق التن ــــى تحقي عل
إذ ال يســــتطيعون تأميــــن اللحمــــة والدجــــاج والفاكهــــة، مــــا 

ــــدودًا. ــــي مح ــــم الغذائ ــــل نظامه يجع

القدرة على تحمل تكلفة األغذية
ــــى  ــــدرة عل ــــة والق ــــر األغذي ــــن تواف ــــوي بي ــــط ق ــــاك راب هن
تحمــــل تكاليفهــــا. وأشــــارت معظــــم الُمجيبــــات إلــــى تراُجــــع 
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كبيــــر فــــي قــــدرة العائــــالت علــــى الحصــــول علــــى الغــــذاء 
ــــر  ــــام األخي ــــا كان الع ــــة، فيم ــــة الماضي ــــنوات القليل ــــالل الس خ
ــــرى  ــــة. وج ــــة االقتصادي ــــم واألزم ــــبب التضخ ــــوأ بس ــــو األس ه
ــــة كإحــــدى المســــببات  ــــات المالي ــــى العقوب ــــوم عل ــــاء الل إلق
ــية  ــ ــة األساس ــ ــواد الغذائي ــ ــعار الم ــ ــاع أس ــ ــية الرتف ــ الرئيس
ــــة الســــورية.  ــــة للحكوم ــــن المناطــــق التابع ــــد م ــــي العدي ف
ــــى أن متوســــط الدخــــل األساســــي  ــــات إل وأشــــارت الُمجيب
ــام  ــ ــراء طع ــ ــي لش ــ ــكاد يكف ــ ــل( بال ــ ــب الُمعي ــ ــة )رات ــ للعائل
كافــــي ألقــــل مــــن أســــبوع. وكوســــيلة للتأقلــــم، جــــرى دفــــع 
المزيــــد مــــن أفــــراد العائلــــة إلــــى البحــــث عــــن عمــــل غيــــر 
ــــى  ــــالت عل ــــدت العائ ــــا اعتم ــــض، كم ــــر منخف ــــمي بأج رس
ــــان  ــــي الخــــارج. ولضم ــــارب ف ــــن األق ــــة م الحــــواالت المالي
ــم  ــ ــرت معظ ــ ــي، اضط ــ ــن الغذائ ــ ــن األم ــ ــى م ــ ــد األدن ــ الح
ــن  ــ ــل م ــ ــا والتقلي ــ ــط نفقاته ــ ــادة ضب ــ ــى إع ــ ــالت إل ــ العائ

ــــة. ــــر الضروري ــــف غي المصاري
ــــداُرك  ــــح ت ــــل، يصب ــــدان دخــــل الُمعي ــــي حــــال ُفق ــــن ف ولك
ــــدرًة  ــــل ق ــــات األق ــــن الفئ ــــتحيل. وم ــــبه مس ــــرًا ش ــــألة أم المس
ــالت  ــ ــاء الُمعي ــ ــن النس ــ ــام ه ــ ــف الطع ــ ــل تكالي ــ ــى تحم ــ عل
ــون  ــ ــا النازح ــ ــن.  أم ــ ــار الس ــ ــى كب ــ ــة إل ــ ــرهّن، باإلضاف ــ ألس
والالجئــــون، فيعتمــــدون بشــــكل كّلــــي علــــى الســــالل 
ــــوث  ــــات الغ ــــن منظم ــــة م ــــاعدات المقدم ــــة والمس الغذائي
ــة  ــ ــق حرك ــ ــب توثي ــ ــة. ويصع ــ ــر الحكومي ــ ــات غي ــ والمنظم
ــب  ــ ــن. ويج ــ ــات النازحي ــ ــارج مجتمع ــ ــات خ ــ ــذه المعون ــ ه
ــــاش دور  ــــد نق ــــتقبل عن ــــي المس ــــة ف ــــذه القضي ــــاول ه تن
ــــات. إذ ال تنحصــــر  ــــر العقوب ــــي مناهضــــة أث المســــاعدات ف
ــــق  ــــل تتعل ــــب، ب ــــاعدات فحس ــــر المس ــــى تواف ــــألة عل المس
ــــاعدات  ــــر المس ــــة تعتب ــــا وألي درج ــــة لتلقيه ــــات المخول بالجه
الغذائيــــة كافيــــة للتعويــــض عــــن تدهــــور األوضــــاع 

ــالت. ــ ــة العائ ــ ــة لغالبي ــ االقتصادي
وأوضحــــت حوالــــي 50٪ مــــن المجيبــــات أن قــــدرة العائلــــة 
ــــى  ــــر عل ــــد بشــــكل كبي ــــذاء تعتم ــــف الغ ــــل تكالي ــــى تحم عل
طبيعــــة عمــــل ُمعيــــل االأســــرة؛ فاألســــوأ حــــاالً كانــــوا 
موظفــــي القطــــاع العــــام فــــي المناطــــق التابعــــة للحكومــــة 
ــــع  ــــو المصان ــــم موظف ــــالد، تاله ــــرقّي الب ــــمال ش ــــورية وش الس
ــــات  ــــر المجيب ــــاالً بنظ ــــل ح ــــة األفض ــــا الفئ ــــرة، بينم الصغي

هــــي فئــــة العامليــــن فــــي المنظمــــات الدوليــــة غيــــر 
الحكوميــــة وُمعظمهــــم فــــي شــــمال غربــــّي وشــــمال شــــرقّي 
ــة أو  ــ ــالت أجنبي ــ ــاتهم بعم ــ ــون معاش ــ ــم يقبض ــ ــالد، فه ــ الب

ــــة. ــــة المحلي ــــدة للعمل ــــرف جّي ــــدالت ص بمع
وتشــــابهت جميــــع الفئــــات فــــي آفــــاق توقعاتهــــا وتطلعاتهــــا 
إلــــى المســــتقبل؛ إذ تــــرددت عبــــارة »ال نــــدري مــــاذا ســــنأكل 
غــــدًا« فــــي الكثيــــر مــــن المقابــــالت. وهنــــاك اعتقــــاد ســــائد 
بــــأن األمــــور ال ُتبّشــــر بالخيــــر، وأن الخطــــر الوشــــيك 
ــــوا يتمتعــــون ببعــــض  ــــن ال زال ــــك الذي ــــى أولئ ســــيطول حت

ــــة اآلن.   ــــان لغاي األم

سوء التغذية 
ــــم  ــــال ل ــــق إن الح ــــن المناط ــــد م ــــي العدي ــــات ف ــــت الُمجيب قال
ــــة الشــــديد، إال فــــي  ــــى درجــــة ســــوء التغذي ــــد إل يصــــل بع
حالــــة بعــــض األفــــراد الواصليــــن إلــــى شــــمال غربــــّي البــــالد 
ــــه  مــــن مناطــــق الغوطــــة الُمحاصــــرة. وبحســــب مــــا وصفت
ــــى وصــــول  ــــاك دالالت واضحــــة عل ــــس هن ــــات، فلي المجيب
ــــن  ــــًا؛ ولك ــــاًل طبي ــــاج تدخ ــــة تحت ــــل حرج ــــة لمراح ــــوء تغذي س
العالمــــات المبكــــرة لســــوء التغذيــــة أصبحــــت شــــائعة فــــي 
ــــه.  ــــحوب الوج ــــوزن وش ــــدان ال ــــا فق ــــالد، ومنه ــــاء الب أرج
وكثيــــرًا مــــا ُتــــرى هــــذه العالمــــات عنــــد األطفــــال والرضــــع 
واألمهــــات. هــــذه اإلجابــــات تؤيــــد تقاريــــر األمــــم المتحــــدة 
ــــد  ــــو عن ــــف النم ــــدالت توق ــــاع مع ــــى ارتف ــــي أشــــارت إل الت
األطفــــال بســــبب ســــوء التغذيــــة23. وأوضحــــت المجيبــــات 
ــام  ــ ــن الطع ــ ــر م ــ ــات أكب ــ ــى كمي ــ ــن إل ــ ــاء يحتج ــ أن النس
ــــن  ــــن م ــــن ُيحرم ــــل والرضاعــــة، ولكنه ــــرات الحم ــــاء فت أثن
ــــرًا  ــــّن نظ ــــن ولصغاره ــــة له ــــات الالزم ــــر والفيتامين العناص

ــــا. ــــى تحمــــل تكاليفه ــــدرة عل ــــدم الق لع
فــــي بعــــض الحــــاالت، يحتــــاج الصغــــار إلــــى حليــــب 
ــر أو  ــ ــر متوف ــ ــا غي ــ ــون إم ــ ــذي يك ــ ــب، وال ــ ــال الُمركّ ــ األطف
ــــات  ــــل األمه ــــذاء، تمي ــــص الغ ــــال نق ــــي ح ــــة. وف ــــي التكلف عال
إلــــى التضحيــــة بحصتهــــّن مــــن الطعــــام لحســــاب أطفالهــــّن، 
وذلــــك بحســــب مــــا قالــــت غالبيــــة الُمجيبــــات. وعــــادًة مــــا 
تقــــدم العائــــالت المســــاعدة لبعضهــــا البعــــض ويتعــــاون كلُّ 
ــــاف  ــــي األري ــــًا ف ــــوأ، خصوص ــــدوث األس ــــع ح ــــه لمن ــــع أقارب م
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والمناطــــق التــــي يتدنــــى فيهــــا الوضــــع االقتصــــادي. 
ــــي،  ــــكل رئيس ــــاف بش ــــي األري ــــرة ف ــــذه الظاه ــــر ه وتنتش
ــــع  ــــض عــــن البضائ ــــاًل للتعوي ــــالت محاصي ــــزرع العائ ــــث ت حي
ــــوع  ــــذا الن ــــم؛ ه ــــع أقاربه ــــن، ويتشــــاركونها م باهظــــة الثم

ــــدن. ــــي الم ــــر منتشــــر ف ــــن االجتماعــــي غي ــــن التضام م
ــم  ــ ــة ه ــ ــوء التغذي ــ ــر س ــ ــة لمخاط ــ ــات المعرض ــ ــن الفئ ــ وم
ــــم  ــــون وحده ــــا ُيترك ــــًا عندم ــــن، خصوص ــــي الس ــــار ف الكب
ــــى  ــــم عل ــــنًا أو إقباله ــــر س ــــة األصغ ــــراد العائل ــــادرة أف ــــد ُمغ بع
ــــل.  ــــى األب كُمعي ــــد إل ــــي تفتق ــــالت الت ــــك العائ ــــرة، وكذل الهج
ــــان  ــــن األحي ــــر م ــــي الكثي ــــة ف ــــوء التغذي ــــظ س ــــا لوح كم
ــــزون  ــــي يترك ــــق الت ــــي المناط ــــن وف ــــات النازحي ــــي مجتمع ف
ــــات وكاالت  ــــك بالرغــــم مــــن التف ــــة، وذل ــــا بنســــب عالي فيه

ــــى هــــذه المســــألة. ــــة إل اإلغاث

العادات الغذائية 
ــض  ــ ــرأت بع ــ ــد ط ــ ــات، فق ــ ــن المجيب ــ ــد م ــ ــب العدي ــ بحس
ــــة  ــــة. إذ أصبحــــت العائل ــــادات الغذائي ــــى الع ــــرات عل التغيي
تبــــذل مجهــــودًا إليجــــاد الوقــــت المناســــب لجلــــوس 
الجميــــع علــــى المائــــدة أثنــــاء تنــــاول الوجبــــات الرئيســــية. 
ــــوا  ــــال كان ــــابق؛ فالرج ــــي الس ــــذا ف ــــور هك ــــِر األم ــــم تج ول
ـــًا فــــي الموائــــد  يأكلــــون قبــــل النســــاء واألطفــــال )خصوصـ
ــــإلدارة  ــــة ل ــــق التابع ــــي المناط ــــبات(. وف ــــة والمناس العائلي
ــادات  ــ ــرت الع ــ ــوريا، تغّي ــ ــرق س ــ ــمال وش ــ ــــي ش ــة ف ــ الذاتي
ــــى  ــــي إل ــــكل رئيس ــــود بش ــــي تع ــــدة، والت ــــباب ع ــــة ألس الغذائي
ــــتقالل  ــــرأة واالس ــــزز دور الم ــــي تع ــــدة الت ــــن الجدي القواني
ــــع  ــــى خــــوف الرجــــال والمجتم ــــًة إل ــــرأة، إضاف ــــادي للم الم
ــز  ــ ــال التميي ــ ــــي ح ــم ف ــ ــــى المحاك ــاء إل ــ ــوء النس ــ ــن لج ــ م
ضدهــــن. وقالــــت إحــــدى الُمجيبــــات مــــن الالذقيــــة - وهــــي 
ــــورية  ــــة الس ــــة للحكوم ــــق التابع ــــن المناط ــــرة ضم ــــة كبي مدين
ــاول  ــ ــل تن ــ ــا تفض ــ ــددة، إال أنه ــ ــت مح ــ ــادات ليس ــ - إن الع
ــــك  ــــل ذل ــــا، وتفع ــــي زوجه ــــد أن ينته ــــا بع ــــع أطفاله ــــام م الطع
ــــاول  ــــت تح ــــالت أصبح ــــن العائ ــــخصي. ولك ــــا الش بخياره
ــــام  ــــى االهتم ــــرص عل ــــع الح ــــا بداف ــــع بعضه ــــام م ــــاول الطع تن
بتغذيــــة األطفــــال. إال أن ذلــــك ال يكــــون متاحــــًا فــــي غالــــب 
األحيــــان، فقــــد ال يســــكن جميــــع أفــــراد األســــرة معــــًا، وقــــد 

ــــر  ــــذون أكث ــــة أو يتخ ــــاعاٍت طويل ــــم لس ــــدد منه ــــل ع يعم
ــي  ــ ــة ف ــ ــب األولوي ــ ــل. وتذه ــ ــن الدخ ــ ــة لتأمي ــ ــن وظيف ــ م
ــــًا  ــــم أحيان ــــي أنه ــــا يعن ــــال، م ــــى األطف ــــات إل ــــاول الوجب تن
ــــض  ــــي بع ــــات ف ــــارت المجيب ــــة. وأش ــــي البداي ــــون ف يأكل
ــــات  ــــن إحــــدى الوجب ــــد يفّوت ــــات ق ــــى أن األمه ــــان إل األحي
حرصــــًا علــــى توفيرهــــا ألطفالهــــّن وعندمــــا تتوفــــر الفاكهــــة، 
فإنهــــا ُتحفــــظ لألطفــــال. وأشــــارت بضــــُع مجيبــــات إلــــى أن 
ــــوم(  ــــام )اللح ــــي الطع ــــا ف ــــل م ــــن أفض ــــد يخبئ ــــاء ق النس
للرجــــال، كونهــــم يعملــــون لســــاعاٍت طويلــــة فــــي وظائــــف 
شــــاقة. فــــي هــــذه الحــــاالت، لــــم ُيعتبــــر عمــــل المــــرأة فــــي 
المنــــزل نــــدًا لعمــــل الرجــــل فــــي الخــــارج، مــــا دفــــع جميــــع 
النســــاء إلــــى تبريــــر إعطــــاء اللحــــوم للرجــــال. عمومــــًا، لــــم 
ــات  ــ ــن كمي ــ ــة بي ــ ــات ضخم ــ ــى فروق ــ ــات إل ــ ــر الُمجيب ــ ُتِش

ــــا الرجــــال والنســــاء. ــــي يتناوله ــــذاء الت الغ
ــــى  ــــة خاصــــة بحاجــــة إل ــــروا فئ ــــار الســــن، فاعُتب ــــا كب أم
ــات  ــ ــا الُمجيب ــ ــي قدمته ــ ــادات الت ــ ــم اإلف ــ ــة. وُمعظ ــ رعاي
كّرســــت الصــــورة النمطيــــة عــــن المــــرأة كمقدمــــة الرعايــــة 
التــــي ُتديــــر األزمــــات وتتعامــــل مــــع شــــح المــــوارد 
لتحقيــــق التــــوازن الشــــائك فيمــــا يتعلــــق بحصــــول 
ــــك  ــــو كان ذل ــــى ول ــــة، حت ــــة الكافي ــــى التغذي ــــة عل العائل

ــخصي. ــ ــابها الش ــ ــى حس ــ عل
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	.	 االقتصاد

ــــا  ــــة، م ــــة وسالســــل القيم ــــزاع الســــوري باألنشــــطة االقتصادي أخــــّل الن
ــــاء  ــــل أعب ــــع بالنســــاء لتحم ــــر، ودف أدخــــل معظــــم الســــوريين فــــي الفق
ــبان  ــ ــن الش ــ ــر م ــ ــزاع الكثي ــ ــر الن ــ ــن. وأجب ــ ــاعدة عائالته ــ ــرة لمس ــ كبي
ــــن  ــــد. وكان م ــــن التجني ــــًا م ــــرة هرب ــــى الهج ــــال أو عل ــــى القت ــــا عل إم
ــــا  ــــات م ــــث تشــــير بيان ــــاط الســــائدة، حي ــــر األنم ــــك أن يغّي ــــر بذل الجدي
قبــــل النــــزاع إلــــى اعتمــــاد كبيــــر علــــى الرجــــال فــــي تحصيــــل الدخــــل.  
ــة  ــ ــاء لمناهض ــ ــــض النس ــام بع ــ ــز أم ــ ــــرص والحواف ــــت الف ــا أتيح ــ وفيم
األدوار المنزليــــة الراســــخة وتشــــجيعهّن علــــى االنخــــراط فــــي األنشــــطة 
االقتصاديــــة العامــــة، لــــم تنطبــــق هــــذه الظاهــــرة علــــى الجميــــع. ولكــــن، 
ــى  ــ ــن عل ــ ــال القادري ــ ــة الرج ــ ــة وقل ــ ــة االقتصادي ــ ــن األزم ــ ــم م ــ وبالرغ
ــــع  ــــى واق ــــة إل ــــج الدراس ــــارت نتائ ــــد أش ــــة، فق ــــال الضروري ــــة األعم ممارس
ــــة  ــــة والهيمن ــــور النمطي ــــدو أن الص ــــره. ويب ــــب تغيي ــــام يصع ــــي ع اجتماع
ــــات الســــائدة  ــــف التوجه ــــم تختل ــــا، إذ ل ــــى حاله ــــت عل ــــة بقي المجتمعي
ــــى  ــــاد عل ــــب االعتم ــــة. ولكــــن مــــن الصع ــــل األزم ــــه قب ــــت علي ــــا كان عّم
ــــت  ــــد حصل ــــي ق ــــرات الت ــــدار التغي ــــد مق ــــج االســــتطالعات لتحدي نتائ
ــــن ال  ــــى أن مجتمعاته ــــات إل ــــن المجيب ــــد م ــــد أشــــارت العدي ــــة. فق بدق
ــــر.  ــــع المتغي ــــول الواق ــــض قب ــــة وترف ــــراف االجتماعي ــــك باألع ــــزال تتمس ت
ــــي المســــتقبل،  ــــن البحــــث ف ــــد م ــــى مزي ــــذه المســــألة إل وســــتحتاج ه
ــــتطالعات  ــــاس اس ــــى أس ــــة عل ــــروف الحقيقي ــــد الظ ــــب تحدي إذ يصع

ــــاس اإلدراك. ــــى قي ــــة عل قائم
ــــر، بالرغــــم  ــــل بشــــكل كبي ــــوف العم ــــي صف ــــع عــــدد النســــاء ف ــــم يرتف ل
ــح  ــ ــد؛ ويرج ــ ــرة والتجني ــ ــبب الهج ــ ــال بس ــ ــدد الرج ــ ــاض ع ــ ــن انخف ــ م
ــــرف  ــــّل الظ ــــي ظ ــــف ف ــــة الوظائ ــــو محدودي ــــك ه ــــي ذل ــــبب ف أن الس
ــارة  ــ ــرة والمه ــ ــة الخب ــ ــات قل ــ ــرت المجيب ــ ــا ذك ــ ــام. كم ــ ــادي الع ــ االقتص
كعوامــــل أخــــرى مســــببة لهــــذه الحالــــة. ولكــــن العديــــد مــــن المجيبــــات 
ــــة،  ــــة والمنزلي ــــات العائلي ــــة، كااللتزام ــــل االجتماعي ــــى دور العوام ــــرن إل أش
ــــي  ــــال ف ــــع الرج ــــاء م ــــل النس ــــرة عم ــــل فك ــــدم تقّب ــــى ع ــــة إل باإلضاف
ــــي المناطــــق المحافظــــة. إال أن المناطــــق  ــــة مختلطــــة، خصوصــــًا ف بيئ
ــــتثناًء  ــــكل اس ــــوريا تش ــــرق س ــــمال وش ــــي ش ــــة ف ــــإلدارة الذاتي ــــة ل الخاضع

»الحرب دّمرت جميــــع أحالمي وطموحاتي المهنية«

ــــل  ــــث ال تشــــكل العوام ــــي الحســــكة، حي ــــذه القاعــــدة، وخصوصــــًا ف له
ــــن  ــــم م ــــي المناطــــق بالرغ ــــع باق ــــًة م ــــرًا مقارن ــــًا كبي ــــة عائق االجتماعي
بقــــاء بعــــض الفروقــــات بطبيعــــة الحــــال. كمــــا لوحــــظ أن النســــاء يملــــن 
ــــة  ــــزل تحــــت الظــــروف األمني ــــل خــــارج المن ــــن العم ــــاع ع ــــى االمتن إل
ــــض  ــــالد بع ــــر الب ــــاوف عب ــــن المخ ــــوع م ــــذا الن ــــظ ه ــــيئة، إذ لوح الس

ــــة. ــــى المنطق ــــة المســــيطرة عل النظــــر عــــن الجه
ــاء  ــ ــدرة النس ــ ــي ق ــ ــر ف ــ ــة ال تؤث ــ ــة والثقافي ــ ــل االجتماعي ــ إن العوام
ــــرص  ــــى ف ــــًا عل ــــر أيض ــــل تؤث ــــب، ب ــــف فحس ــــل الوظائ ــــى تحصي عل
حصولهــــّن علــــى ترقيــــة، ونــــوع الُمعاملــــة التــــي يتلقّينهــــا فــــي 
ــــم  ــــة ألنه ــــل ترقي ــــي تحصي ــــرص الرجــــال ف ــــد ف ــــل. وتزي ــــكان العم م
ــــم  ــــل، وألنه ــــاب العم ــــدراء وأصح ــــع الم ــــة م ــــات ودي ــــون عالق يقيم
أكثــــر اســــتعدادًا للعمــــل لســــاعاٍت أطــــول. ويبــــدو أن أصحــــاب العمــــل 
ــن  ــ ــى أنه ــ ــّن عل ــ ــرون إليه ــ ــاء، إذ ينظ ــ ــد النس ــ ــبقًا ض ــ ــازون مس ــ منح
ــل.  ــ ــط العم ــ ــل ضغ ــ ــة وتحم ــ ــاذ أدوار قيادي ــ ــى اتخ ــ ــدرة عل ــ ــل ق ــ أق
ــــي،  ــــي والنوع ــــتطالعين الكم ــــي كال االس ــــزات ف ــــذه التحي ــــر ه وتظه
حيــــث تعانــــي النســــاء مــــن الكثيــــر مــــن االنحيــــاز ضدهــــّن مــــا يعيــــق 

ــات. ــ ــز والترقي ــ ــــى الحواف ــّن عل ــ حصوله
ــــي  ــــال ف ــــن الرج ــــل م ــــورًا أق ــــاء أج ــــى النس ــــل، تتقاض ــــكل مماث بش
معظــــم المحافظــــات نتيجــــة اجتمــــاع عوامــــل اقتصاديــــة واجتماعيــــة 
وثقافيــــة. إذ تعمــــل النســــاء عــــادًة لعــــدد ســــاعات أقــــل مــــن الرجــــال. 
ــزال  ــ ــث ال ي ــ ــذا، حي ــ ــن له ــ ــاء تفضيله ــ ــن النس ــ ــد م ــ ــرت العدي ــ وعّب
ــــل النســــاء  ــــذا، تقب ــــزل. نتيجــــة له ــــام المن ــــام بمعظــــم مه ــــن القي عليه
بتقاضــــي أجــــور أقــــل، خصوصــــًا إن لــــم يكــــّن الُمعيــــالت الرئيســــيات 
ــــي  ــــات ف ــــي األجــــور بالفروق ــــات ف ــــر الفروق ــــًا تتأث ألســــرهّن. وأحيان
ــا  ــ ــيطر عليه ــ ــي تس ــ ــب، الت ــ ــي إدل ــ ــي. ف ــ ــل العلم ــ ــارة والتحصي ــ المه
هيئــــة تحريــــر الشــــام، أفــــادت النســــاء بأنهــــن يتلقيــــن أجــــورًا مماثلــــة 
ــــاء  ــــد النس ــــدم تواج ــــى ع ــــك إل ــــود ذل ــــد يع ــــل؛ ق ــــى بقلي ــــال، أو أعل للرج
ــــر  ــــع صغي ــــود متس ــــى وج ــــة إل ــــل، باإلضاف ــــور أق ــــف بأج ــــي وظائ ف
لوظائــــف بأجــــور أعلــــى فــــي بعــــض القطاعــــات مثــــل المنظمــــات غيــــر 
ــــل.  ــــكل أفض ــاء بش ــ ــأ النس ــ ــــث ُتكاف ــًا، حي ــ ــــة دولي ــة الممّول ــ الحكومي
ــــل  ــــن أجــــورًا أق ــــت النســــاء يتقاضي ــــي المناطــــق، فكان ــــي باق ــــا ف أم

ــــن الرجــــال باســــتمرار. م
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ــــن  ــــوة بي ــــد الفج ــــي تحدي ــــل دورًا ف ــــاع العم ــــب قط ويلع
ــي  ــ ــة الت ــ ــي المعامل ــ ــرق ف ــ ــال والف ــ ــاء والرج ــ ــور النس ــ أج
يتلقاهــــا كّل منهــــم. وتفضــــل العديــــد مــــن النســــاء وظائــــف 
القطــــاع العــــام ألنهــــا توفــــر أمنــــًا وظيفيــــًا ومزايــــا جيــــدة 
ــــة.  ــــئولياتهن المنزلي ــــرًا لمس ــــرة، نظ ــــل قصي ــــاعات عم وس
ــــام  ــــب النســــاء والرجــــال فــــي القطــــاع الع وتتســــاوى روات
بموجــــب قانــــون العمــــل، إال أن هنــــاك تمييــــزًا ضــــد النســــاء 
ــل  ــ ــل، تمي ــ ــادات. بالمقاب ــ ــات والزي ــ ــد الترقي ــ ــى صعي ــ عل
ــــر  ــــف النســــاء أكث ــــى توظي ــــة إل ــــر الحكومي ــــات غي المنظم
مــــن الرجــــال. وتزيــــد احتماليــــة عمــــل المــــرأة فــــي اإلدارة 
ــة  ــ ــانية، باإلضاف ــ ــات اإلنس ــ ــة والمنظم ــ ــم والصح ــ والتعلي
إلــــى العمــــل المنزلــــي والخياطــــة والمبيعــــات. ولكــــن 
ــة  ــ ــة االقتصادي ــ ــى األزم ــ ــة عل ــ ــة المترتب ــ ــاء المادي ــ األعب
ــــي  ــــراط ف ــــعي لالنخ ــــو الس ــــًا نح ــــاء تدريجي ــــت النس دفع
ــــد  ــــل، والعدي ــــاالت العم ــــف ومج ــــن الوظائ ــــر م ــــدد أكب ع
ــــدة. ــــل جدي ــــرص عم ــــي ف ــــل تبن ــــدأن بالفع ــــن النســــاء ب م

6.4.1 مراجعة أساسية لما سبق العام 2011
القانــــون الســــوري ال يمّيــــز ضــــد المــــرأة مــــن حيــــث حقهــــا 
ــئ  ــ ــر متكاف ــ ــي أج ــ ــل وتقاض ــ ــوق العم ــ ــول س ــ ــي دخ ــ ف
ــــن  ــــي، ولك ــــان االجتماع ــــزات الضم ــــن مي ــــتفادة م واالس
ــــوة  ــــد فج ــــع. إذ توج ــــى أرض الواق ــــف عل ــــورة تختل الص
ــوق  ــ ــي س ــ ــال ف ــ ــاء والرج ــ ــور النس ــ ــن أج ــ ــة بي ــ واضح
ــات  ــ ــى العقب ــ ــات إل ــ ــض الدراس ــ ــارت بع ــ ــل24. وأش ــ العم
الهيكليــــة التــــي تحــــول دون وصــــول المــــرأة إلــــى ســــوق 
والصــــورة  والخبــــرة،  المهــــارة  قلــــة  وهــــي:  العمــــل 
النمطيــــة للمــــرأة فــــي المجتمــــع التــــي تفتــــرض أن عليهــــا 
ــــؤدي  ــا وت ــ ــة أولويته ــ ــات العائلي ــ ــــن االلتزام ــــل م أن تجع
ــــض  ــار بع ــ ــى اعتب ــ ــًة إل ــ ــة، إضاف ــ ــة رعاي ــ ــا كمقدم ــ دوره
ــــا  ــــى الرجــــال.25 خــــالل الســــنوات م ــــرًا عل ــــف حك الوظائ
ــــوق  ــــن س ــاء تدخل ــ ــــت النس ــــن 2000 و2010، أصبح بي
ــــا يدخــــل الرجــــال  ــــى، بينم ــــة أعل ــــل بمؤهــــالت علمي العم
ــاء  ــ ــا النس ــ ــل. أم ــ ــة أق ــ ــالت علمي ــ ــر ومؤه ــ ــار أصغ ــ بأعم
ــد  ــ ــة فق ــ ــة العام ــ ــن الثانوي ــ ــم تكمل ــ ــي ل ــ ــالت اللوات ــ العام

ــى ٪40. 26 ــ ــن 67٪ إل ــ ــبتهّن م ــ ــت نس ــ قّل

هــــذا يــــدل علــــى أن القطــــاع الزراعــــي لــــم يعــــد المصــــدر 
ــــرص  ــــاك ف ــــح هن ــــا أصب ــــف النســــاء، إنم األساســــي لتوظي
ــام 2001  ــ ــي ع ــ ــرى. ف ــ خ ــات اأ ــ ــي قطاع ــ ــة ف ــ ــل بديل ــ عم
كانــــت الوظائــــف الزراعيــــة تشــــكل 65٪ مــــن عمــــل 
ــدًا  ــ ــة ج ــ ــت قليل ــ ــف أصبح ــ ــذه الوظائ ــ ــن ه ــ ــرأة، ولك ــ الم
ــــس  ــــي نف ــــت بنســــبة 57٪. وف خــــالل عشــــرة أعــــوام، وقّل
ــــة  ــــات الحضري ــــي القطاع ــــل ف ــــرص العم ــــرة، زادت ف الفت
ــــف  ــــن الوظائ ــــض ع ــــة للتعوي ــــن كافي ــــم تك بنســــبة 8٪، فل
المفقــــودة فــــي القطــــاع الزراعــــي. وكانــــت النســــاء 
ــــة  ــــات الليبرالي ــــن السياس ــــررًا م ــــر تض ــــات األكث ــــن الفئ م
للحكومــــة التــــي توجهــــت نحــــو التركيــــز علــــى الخدمــــات 
ــاء  ــ ــــدت النس ــا فق ــ ــة. وبينم ــ ــــن الزراع ــــدالً م ــة ب ــ والصناع
ــال  ــ ــق الرج ــ ــنوات، حق ــ ــر س ــ ــدار عش ــ ــى م ــ ــّن عل ــ وظائفه
أرباحــــًا صغيــــرة. وبحلــــول نهايــــة العقــــد، توازنــــت األمــــور 
ــــن  ــــوة بي ــــن الفج ــــف، ولك ــــكل طفي ــــا بش ــــاء ذاته ــــن تلق م
ــعة.  ــ ــت شاس ــ ــل ظّل ــ ــوق العم ــ ــي س ــ ــال ف ــ ــاء والرج ــ النس
ــوق  ــ ــــي س ــال ف ــ ــدد الرج ــ ــغ ع ــ ــام 2008، بل ــ ــول ع ــ وبحل
ــــاء 27600.000.    ــــدد النس ــــغ ع ــــا بل ــــل 4.100.000 فيم العم
ــــف النســــاء  ــــن وظائ ــــت 56٪ م ــــام 2007، كان ــــول ع بحل
ــــر الرســــمي  ــــل غي ــــا شــــكّل العم ــــام، بينم ــــي القطــــاع الع ف
ــل  ــ ــال أق ــ ــغل الرج ــ ــل، ش ــ ــــن 17٪. بالمقاب ــــل م ــبة أق ــ نس
مــــن 25٪ مــــن وظائــــف القطــــاع العــــام، بينمــــا عمــــل ٪36 
ــــف  ــــت وظائ ــــمي. وكان ــــر الرس ــــل غي ــــاع العم ــــي قط ــــم ف منه
ــــي المناطــــق الســــاحلية  ــــر انتشــــارًا ف ــــام أكث القطــــاع الع
ــــر الرســــمية  ــــف غي ــــا الوظائ ــــة دمشــــق. أم ــــي العاصم وف
فكانــــت منتشــــرة بشــــكل خــــاص شــــمال وشــــمال شــــرقّي 
ــــل  ــــوق العم ــــي س ــــاء ف ــــارب النس ــــت تج ــــالد. واختلف الب
بيــــن منطقــــة واألخــــرى، إذ لــــم تطبــــق سياســــات الدولــــة 

ــــالد.28 ــــر أرجــــاء الب بالتســــاوي عب

 6.4.2 نتائج االستطالع الكمي
ــرى  ــ ــتطالع، ج ــ ــي االس ــ ــاركات ف ــ ــات المش ــ ــب إجاب ــ بحس
ــــل  ــــدرًا للدخ ــــاًل م ــــن عم ــــي يملك ــــاء اللوات ــــبة النس ــــم نس تقيي
ــــد  ــــزل أو خارجــــه( عن ــــن )ســــواء داخــــل المن فــــي مناطقه
293.5، أي مــــا بيــــن »بعــــض النســــاء« و »معظــــم النســــاء«. 
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يــــر  »تقر  .2017 مايــــكل،  إكمــــان،   25

تقييــــم ســــيادة القانــــون المعــــد مــــن 
ــــي للمســــاعدة  قبــــل المجتمــــع الدول
2017«. ســــولنا،  يا  القانونيــــة: ســــور
الــدولــــــــي  المـــجتمــــــــع  الســـــــويــــــد: 

القانونيــــة. للمســــاعدة 

26 العيطــــة، ســــمير، 2009. “سياســــيات 

ومؤسســــات أســــواق العمــــل مــــع تركيــــز 
علــــى الدمــــج وتكافــــؤ الفــــرص واالقتصــــاد 
المعلومــــات  ورقــــة  الرســــمي:  غيــــر 
األساســــية الوطنيــــة: قضيــــة ســــوريا”. 

منظمــــة العمــــل الدوليــــة.
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لت أعلــــى نســــبة  وعلــــى مســــتوى المحافظــــات، فقــــد ُســــجِّ
لت  ــــجِّ ــا ُس ــ ــــم 3.8، بينم ــــكة، بتقيي ــــة والحس ــــي الالذقي ف
أدنــــى معــــدالت فــــي الرقــــة عنــــد 3.0 وفــــي إدلــــب 
ــورًا  ــ ــال أج ــ ــى الرج ــ ــل، يتلق ــ ــد 3.1. بالمقاب ــ ــص عن ــ وحم
ــد  ــ ــاء عن ــ ــا النس ــ ــي تتلقاه ــ ــك الت ــ ــن تل ــ ــل م ــ ــى بقلي ــ أعل
ــــدل -0.4  ــــس بمع ــــا ينعك ــــو م ــــابهة، وه ــــة مش أداء وظيف
ــــجلت  ــــى -2(30. وس ــــن +2 إل ــــدرج م ــــاس مت ــــى مقي )عل
محافظتــــا ديــــر الــــزور وحمــــاة أعلــــى درجــــة تفــــاوت فــــي 
ــــور  ــــدو األج ــا تب ــ ــاء. وبينم ــ ــال والنس ــ ــــن الرج ــــور بي األج
ــب  ــ ــي إدل ــ ــاء ف ــ ــى النس ــ ــا، تتقاض ــ ــي درع ــ ــاوية ف ــ متس
ــة  ــ ــل الوظيف ــ ــال مقاب ــ ــن الرج ــ ــل م ــ ــى بقلي ــ ــورًا أعل ــ أج
ــــع اســــتطالعات أخــــرى  ــــج م ــــق هــــذه النتائ نفســــها. تتواف
اأجريــــت مؤخــــرًا31. لكــــن يجــــب عــــدم تحليــــل هــــذا 
ــــاء  ــــون النس ــــرى. فك ــــرات أخ ــــن مؤش ــــزل ع ــــؤال بمع الس
فــــي مناطــــق معينــــة يكســــبن مــــاالً أكثــــر ال يعنــــي وجــــود 
ــــدل هــــذا  ــــد ي ــــا ق ــــر مــــن النســــاء العامــــالت. إنم عــــدد أكب
ــــل النســــاء فــــي بعــــض المجــــاالت  ــــة عم ــــر قيم ــــى تقدي عل

ــــرى. ــــاالت أخ ــــي مج ــــن ف ــــع عمله ــــد ُيمن ــــا ق ــــط، فيم فق
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ــــارطة محــــور  ــــل 13: خــ شكـ
حـــســـــــــب  االقـــتـــصــــــــاد 

المحـــــــافظة

شــــكل 14: درجة المســــاواة 
والرجــــال  النســــاء  بيــــن 
فــــي ســــوق العمــــل مــــن 
حيــــث تحصيــــل الوظائــــف 
وتقاضــــي األجــــور وطريقــــة 
الـــتعامـــــــل فــــــــي مـــــــكان 

العمــــل

ــــة  ــــى وظيف ــــول عل ــــي الحص ــــاء ف ــــرص النس ــــدو أن ف ــــا يب كم
ــون  ــ ــن يمتلك ــ ــال الذي ــ ــرص الرج ــ ــن ف ــ ــل م ــ ــف بقلي ــ أضع
نفــــس المؤهــــالت والخبــــرة، وذلــــك بتقييــــم  32-0.3. 
ــذا  ــ ــى ه ــ ــات عل ــ ــي اإلجاب ــ ــر ف ــ ــًا كبي ــ ــاك تنوع ــ إال أن هن
ــبيًا،  ــ ــــي نس ــاري عال ــ ــــراف معي ــــود انح ــــع وج ــــؤال، م الس
ــة  ــ ــة الرق ــ ــي محافظ ــ ــاء ف ــ ــدو أن النس ــ ــد 1.13. ويب ــ عن
ــدل +1.0.  ــ ــال، بمع ــ ــن الرج ــ ــل م ــ ــًا أفض ــ ــن فرص ــ يحّصل
ــــة والقنيطــــرة، فتتشــــابه فــــرص  ـــا فــــي إدلــــب والالذقي أمـ
النســــاء والرجــــال. وُســــّجلت أســــوأ معــــدالت فــــي حمــــص 
وطرطــــوس. ويجــــب أخــــذ هــــذا المؤشــــر بعيــــن االعتبــــار 
ــــا؛ إذ ال  ــــاء عليه ــــّدم النس ــــي ُتق ــــف الت ــــاق الوظائ ــــي نط ف
ــــع  ــــي جمي ــــات ف ــــم طلب ــــى تقدي ــــم تشــــجيع النســــاء عل يت
الوظائــــف )كمــــا هــــو مبيــــن أدنــــاه(. لذلــــك، عندمــــا يبــــدو 
ــرص  ــ ــة أو ف ــ ــرص متكافئ ــ ــى ف ــ ــن عل ــ ــاء يحصل ــ أن النس
أعلــــى فــــي الحصــــول علــــى وظيفــــة، قــــد يكــــون الســــبب 
ــــا تتوافــــق مــــع الصــــورة  ــــي يتقدمــــن إليه ــــة الت أن الوظيف

ــــرأة«. ــــب للم ــــل المناس ــــن »العم ــــة ع النمطي

 30 مــــن 2+ إلــــى 2-: تتلقــــى النســــاء أجــــورًا 

أعلــــى بكثيــــر مــــن الرجــــال - تتلقــــى النســــاء 
أجــــوراً أعلــــى بقليــــل مــــن الرجــــال - يتلقــــى 
 - متســــاوية  أجــــور  والرجــــال  النســــاء 
تلقــــى الرجــــال أجــــوراً أعلــــى بقليــــل مــــن 
النســــاء - يتلقــــى الرجــــال أجــــوراً أعلــــى 

بكثيــــر مــــن النســــاء

ــرص  ــاء فــ ــدى النســ ــ ــى 2-: ل ــ ــن 2+ إل  32 مــ

أعلــــى بكثيــــر مــــن الرجــــال - لــــدى النســــاء 
فــــرص أعلــــى بقليــــل مــــن الرجــــال - لــــدى 
النســــاء والرجــــال الفــــرص نفســــها - 
ــــدى الرجــــال فــــرص أعلــــى بقليــــل مــــن  ل
النســــاء - لــــدى الرجــــال فــــرص أعلــــى 

بكثيــــر مــــن النســــاء

 31 DA-Issue-EN-2020-03.pdf )develop-
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فيمــــا يتعلــــق بالمســــاواة فــــي مــــكان العمــــل، فــــإن النســــاء 
ــز  ــ ــد الحواف ــ ــى صعي ــ ــاًل عل ــ ــوأ قلي ــ ــة أس ــ ــن بطريق ــ ُيعامل
ــــة  والترقيــــات، بتقييــــم -330.3. ويبــــدو أن إدلــــب تشــــكل حال
اســــتثنائية بيــــن المحافظــــات، عنــــد +0.5، مــــا يــــدل علــــى 
أن النســــاء هنــــاك ُيعاملــــن بطريقــــة أفضــــل مــــن نظرائهــــّن 
الرجــــال. وبحســــب المجيبــــات، فــــإن النســــاء فــــي حمــــص 
وطرطــــوس يعانيــــن مــــن أعلــــى مســــتويات التمييــــز؛ وقــــد 
ــــض المناطــــق  ــــي بع ــــأن النســــاء ف ــــك مرتبطــــًا ب ــــون ذل يك
ــى  ــ ــــجيعهّن عل ــم تش ــ ــة، ويت ــ ــــف معين ــورات بوظائ ــ محص
ــــل محــــدودة وعــــدم استكشــــاف  ــــن ســــوق عم ــــاء ضم البق
ــــالل  ــــن خ ــــة م ــــألة موضح ــــذه المس ــــرى. وه خ ــــارات اأ خي

ــــاه. ــــة المعروضــــة أدن ــــات النوعي البيان
النســــاء والرجــــال إلحــــدى  عندمــــا تتســــاوى أجــــور 
ــي  ــ ــاوي ف ــ ــوا بالتس ــ ــة أن ُيعامل ــ ــد احتمالي ــ ــف تزي ــ الوظائ
ــــن المؤشــــرين  ــــن هذي ــــاط بي ــــل؛ فعامــــل االرتب ــــكان العم م
يبلــــغ 0.55. ولــــم ُيبّيــــن االســــتطالع الكمــــي روابــــط 
خــــرى بيــــن مؤشــــرات محــــور االقتصــــاد والعمــــل  وثيقــــة اأ
مــــن جهــــة والمؤشــــرات المرتبطــــة بالمحــــاور الباقيــــة مــــن 
ــــو أن  ــــك ه ــــي ذل ــــبب ف ــــون الس ــــا يك ــــرى. وربم ــــة أخ جه
الظــــروف التــــي ينطــــوي عليهــــا هــــذا المحــــور تؤثــــر علــــى 
مناطــــق مختلفــــة بشــــكل متفــــاوت، كمــــا أن وصــــول 

ــــيطة. ــــة بس ــــس بعملي ــــل لي ــــوق العم ــــى س ــــاء إل النس

 6.4.3 نتائج االستطالع النوعي 
ــــي  ــــد مــــن األســــئلة الت ــــن االســــتطالع النوعــــي العدي تضّم
ــــى  ــــًا، وأفض ــــي أيض ــــتطالع الكم ــــن االس ــــزءًا م ــــت ج كان
ــة  ــ ــن بفرص ــ ــات حظي ــ ــون المجيب ــ ــق ك ــ ــج أعم ــ ــى نتائ ــ إل
أكبــــر للتفكيــــر مليــــًا فــــي المســــائل وإعطــــاء أمثلــــة عليهــــا. 
ــــج  ــــطة برنام ــــات بواس ــــاط البيان ــــل ارتب ــــرى تحلي ــــا ج وعندم
ــوي  ــ ــي ينط ــ ــع الت ــ ــن أن المواضي ــ ــي، تبّي ــ ــل النوع ــ التحلي
ــــى  ــــا يشــــير إل ــــرة، م ــــا المحــــور تتقاطــــع بنســــبة كبي عليه
ــــات.  ــــر الُمجيب ــــة نظ ــــن وجه ــــة م ــــا االقتصادي ــــط القضاي تراب
ــــع  ــــادي تقاط ــــور االقتص ــــو أن المح ــــك ه ــــن ذل ــــم م واأله
ــــت  ــــي. وأوضح ــــي والثقاف ــــور االجتماع ــــع المح ــــرًا م كثي
ــم  ــ ــن قي ــ ــل بي ــ ــن الفص ــ ــه ال يمك ــ ــات أن ــ ــات المجيب ــ توجه

ــى  ــ ــر عل ــ ــي تؤث ــ ــل الت ــ ــن العوام ــ ــوري وبي ــ ــع الذك ــ المجتم
حصــــول النســــاء علــــى عمــــل، ونــــوع العمــــل الــــذي 
يخترنــــه، واحتماليــــة أن يتقاضيــــن أجــــورًا متســــاوية 
وُيعاملــــن بطريقــــة عادلــــة فــــي مــــكان العمــــل، وفرصتهــــّن 
ــــة  ــــرت عالق ــــة. وظه ــــيرتهّن المهني ــــي مس ــــّدم ف ــــي التق ف
ــــد  ــــف ض ــــار العن ــــة وانتش ــــدات األمني ــــن التهدي ــــة بي قوي
المــــرأة وبيــــن قــــدرة النســــاء علــــى دخــــول ســــوق العمــــل.

إمكانية تحصيل فرص عمل
ــن  ــ ــاء يواجه ــ ــى أن النس ــ ــات إل ــ ــم المجيب ــ ــارت معظ ــ أش
ــــل  ــــرص عم ــــى ف ــــول عل ــــي الحص ــــات ف ــــن التحدي ــــد م العدي
ــــورة  ــــات المذك ــــت معظــــم التحدي ــــًة بالرجــــال. وكان مقارن
متعلقــــة بالصــــورة النمطيــــة الســــلبية التــــي يكرســــها 
المجتمــــع المحافــــظ ضــــد النســــاء العامــــالت، وعــــدم 
ــة  ــ ــرأة، وقل ــ ــل الم ــ ــى عم ــ ــزوج عل ــ ــة أو ال ــ ــة العائل ــ موافق
ــــر  ــــا أشــــارت الكثي ــــًا. كم ــــي ســــوريا حالي ــــل ف ــــرص العم ف
مــــن المجيبــــات إلــــى أن النســــاء لــــم ُيــــردن العمــــل خوفــــًا 
مــــن التقصيــــر فــــي تلبيــــة التزاماتهــــّن العائليــــة والمنزليــــة. 
فــــي بعــــض الحــــاالت، صّرحــــت النســــاء بوضــــوح أن 
واجباتهــــن العائليــــة تؤثــــر علــــى إمكانيــــة تحصيلهــــن 
لفــــرص عمــــل، خصوصــــًا وأنهــــن يواجهــــن قيــــودًا متعلقــــة 
ــــت. ــــل والبي ــــن مــــكان العم ــــل والمســــافة بي بســــاعات العم
ــــي  ــــة ف ــــيطرة اإلدارة الذاتي ــــة لس ــــق الخاضع ــــي المناط ف
ــــى  ــــاء إل ــــن النس ــــر أي م ــــم ُتِش ــــوريا، ل ــــرق س ــــمال وش ش
ــى  ــ ــرأة عل ــ ــول الم ــ ــول دون حص ــ ــة تح ــ ــات اجتماعي ــ عقب
ــــن  ــــاًل. ولكّنه ــــة مث ــــراض العائل ــــزل، كاعت ــــل خــــارج المن عم
ــــف االســــتقرار  ــــرة وضع ــــارة والخب ــــة المه ــــى قل أشــــرن إل

ــــن. ــــي الس ــــدم ف ــــي والتق األمن
ــش  ــ ــيطرة الجي ــ ــى س ــ ــة إل ــ ــق الخاضع ــ ــي المناط ــ ــا ف ــ أم
الســــوري المدعــــوم مــــن تركيــــا، فأشــــارت المجيبــــات إلــــى 
ــــات  ــــرأة كأحــــد التحدي ــــل الم ــــى عم ــــة عل تحفظــــات العائل
الشــــائعة. وإذا أردنــــا دراســــة العالقــــة بيــــن الجهــــة 
المســــيطرة علــــى المنطقــــة وقــــدرة النســــاء علــــى الوصــــول 
إلــــى ســــوق العمــــل فإننــــا ســــنحتاج إلــــى مؤشــــرات 
ــا  ــ ــد تقودن ــ ــة ق ــ ــج المبدئي ــ ــذه النتائ ــ ــن ه ــ ــة، ولك ــ إضافي

النســــاء  تُعاَمــــل   :-2 إلــــى   +2 مــــن   33

معاملــــة أفضــــل بكثيــــر مــــن الرجــــال - 
تُعاَمــــل النســــاء معاملــــة أفضــــل بعــــض 
ــال  ــــل الرجــ ــال - يُعاَم الشــــيء مــــن الرجــ
والنســــاء معاملــــة متســــاوية - يُعاَمــــل 
الرجــــال معاملــــة أفضــــل بعــــض الشــــيء 
- يُعاَمــــل الرجــــال معاملــــة أفضــــل بكثيــــر 

مــــن النســــاء
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ــــا  ــــي وضعته ــــرأة -الت ــــن الم ــــات تمكي ــــة سياس ــــى دراس إل
اإلدارة الذاتيــــة فــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا وأثرهــــا علــــى 
ــــرأة فــــي  تشــــكيل الوعــــي المجتمعــــي حــــول مشــــاركة الم

ــــل. ــــوف العم صف
ــــي  ــــات الت ــــن التحدي ــــر بي ــــات ُتذك ــــاك فروق ــــم يكــــن هن ول
واجهتهــــا النســــاء فــــي المناطــــق التابعــــة للحكومــــة 
ــــر  ــــة تحري ــــة لهيئ ــــق التابع ــــة والمناط ــــن جه ــــورية م الس
ــــي مناطــــق  ــــات ف ــــة أخــــرى. إال أن المجيب الشــــام مــــن جه
ــتقرار  ــ ــة االس ــ ــى زعزع ــ ــزن عل ــ ــام ركّ ــ ــر الش ــ ــة تحري ــ هيئ
األمنــــي كأحــــد العوامــــل التــــي تحــــول دون حصــــول 

ــف.   ــ ــى وظائ ــ ــال عل ــ ــاء والرج ــ النس
وأشــــارت بعــــض المجيبــــات إلــــى أن فــــرص عمــــل النســــاء 
ــــم أن  ــــن، العتقاده ــــل ضده ــــز أصحــــاب العم ــــر بتميي تتأث
ــــط  ــن الضغ ــ ــر م ــ ــدر أكب ــ ــل ق ــ ــتطيعون تحم ــ ــال يس ــ الرج
ــارة  ــ ــة المه ــ ــإن قل ــ ــك، ف ــ ــى ذل ــ ــًة إل ــ ــؤولية. إضاف ــ والمس
والخبــــرة عنــــد النســــاء، وســــيادة المحســــوبية فــــي 
ــارت  ــ ــي أش ــ ــات الت ــ ــن العقب ــ ــت ضم ــ ــل كان ــ ــن العم ــ أماك

ــات. ــ ــا المجيب ــ إليه
ــــر  ــــاري أكب ــــد اإلجب ــــكان التجني ــــال، ف ــــبة للرج ــــا بالنس أم
تحــــدي أمــــام حصولهــــم علــــى فــــرص عمــــل، إلــــى جانــــب 
تحديــــات إضافيــــة متعلقــــة بإمكانيــــة التنقــــل عبــــر البــــالد 
ــاد أن  ــ ــرى االعتق ــ ــة. وج ــ ــق مختلف ــ ــى مناط ــ ــول إل ــ للوص
ــــون  ــــل ك ــــرص أفض ــــى ف ــــن عل ــــب أن يحصل ــاء يج ــ النس
ــــد  ــــادي التجني ــــالد لتف ــــادرون الب ــــون أو يغ ــــال ينزح الرج
ــــدل  ــــا ي ــــج االســــتطالع م ــــي نتائ ــــاري؛ وال يوجــــد ف اإلجب
ــــاز  ــــى االنحي ــــل عل ــــر بالفع ــــد أث ــــل ق ــــذا العام ــــى أن ه عل

ــــل.   ــــي ســــوق العم الواضــــح ضــــد النســــاء ف

المساواة في مكان العمل 
ــد  ــ ــاز ض ــ ــود انحي ــ ــى وج ــ ــات إل ــ ــم المجيب ــ ــارت معظ ــ أش
ــــت  ــــل. إذ بّين ــــدة عوام ــــبب ع ــــل بس ــــكان العم ــــي م ــــاء ف النس
المجيبــــات أن فــــرص الرجــــال أعلــــى فــــي نيــــل ترقيــــة أو 
ــــي  ــــم يســــتطيعون قضــــاء ســــاعات أطــــول ف ــــادة كونه زي
ــؤوليات  ــ ــن مس ــ ــي يتحمل ــ ــاء اللوات ــ ــًة بالنس ــ ــل مقارن ــ العم

عائليــــة باإلضافــــة إلــــى عملهــــّن. لهــــذا، تزيــــد احتماليــــة أن 
ــــى  ــــؤدي إل ــــت ت ــــة، خصوصــــًا إذا كان ــــى الرجــــل ترقي يتلق
ــات  ــ ــارت المجيب ــ ــا أش ــ ــادي. كم ــ ــة أو دور قي ــ ــة عالي ــ مرتب
ــد  ــ ــل تعتم ــ ــكان العم ــ ــي م ــ ــاواة ف ــ ــة المس ــ ــى أن درج ــ إل
بشــــكل كبيــــر علــــى عقليــــة اإلدارة وأخالقياتهــــا فــــي 
ــيرة  ــ ــّدم مس ــ ــات أن تق ــ ــــض المجيب ــا رأت بع ــ ــل. فيم ــ العم
ــات  ــ ــارف والعالق ــ ــى المع ــ ــد عل ــ ــل يعتم ــ ــي العم ــ ــرد ف ــ الف

ــــس. ــــن الجن ــــر ع ــــض النظ ــــة، بغ االجتماعي
ــــى  ــــف عل ــــل والموظ ــــب العم ــــن صاح ــة بي ــ ــر العالق ــ وتؤث
ــــه.  ــــكان عمل ــــي م ــــر ف ــــذي يحــــرزه األخي ــــدم ال درجــــة التق
ــــي  ــــدم ف ــــور والتق ــــر للتط ــــرص أكث ــــال بف ــــى الرج ويحظ
ــــع  ــــم م ــــة لعالقته ــــة الودي ــــبب الطبيع ــــم بس ــــن عمله أماك
ــــرص  ــــف ف ــا ُيضع ــ ــمية، م ــ ــن الرس ــ ــا م ــ ــم وخلوه ــ مدراءه
ــــدى  ــــرت إح ــال، ذك ــ ــبيل المث ــ ــــى س ــل. عل ــ ــاء بالمقاب ــ النس
ــاة،  ــ ــــة حم ــــي محافظ ــــردة ف ــــة مح ــــي مدين ــــات ف الُمجيب
ــع  ــ ــدًا م ــ ــارم ج ــ ــر ص ــ ــة، أن المدي ــ ــــة معماري ــــي مهندس وه
ــه  ــ ــدوام، إال أن ــ ــد ال ــ ــوص مواعي ــ ــاث بخص ــ ــا اإلن ــ زميالته
ــه.  ــ ــرب إلي ــ ــم أق ــ ــور كونه ــ ــا الذك ــ ــع زمالئه ــ ــاهل م ــ متس
ــــرص  ــــم ف ــــال لديه ــــى أن الرج ــــات إل ــــض المجيب ــــارت بع وأش
ــــى  ــــم عل ــــر إليه ــــع ينظ ــــف، ألن المجتم ــــي التوظي ــــر ف أكب
ــــة  ــــارات القيادي ــــى مــــن المه ــــون بمســــتوى أعل ــــم يتمتع أنه
ــط  ــ ــن الضغ ــ ــر م ــ ــدر أكب ــ ــل ق ــ ــتطيعون تحم ــ ــم يس ــ وأنه
مقارنــــًة بالنســــاء. وأشــــارت بعــــض المجيبــــات إلــــى ارتفــــاع 
ــــرار،  ــــع صناعــــة الق ــــى مواق ــــاالت وصــــول الرجــــال إل احتم

ــي. ــ ــل السياس ــ ــال والعم ــ ــي إدارة األعم ــ ــًا ف ــ خصوص
ــــالف  ــــل باخت ــــكان العم ــــي م ــــدى المســــاواة ف ــــف م ويختل
قطــــاع العمــــل. فالقطــــاع العــــام مثــــاًل يعطــــي فرصــــًا أكثــــر 
ــــا توظــــف  ــــة، بينم ــــي مســــيرتهم المهني ــــدم ف للرجــــال للتق
المنظمــــات اإلنســــانية عــــددًا أكبــــر مــــن النســــاء وتعطيهــــّن 
ــــن  ــــر م ــــا تحظــــى النســــاء بالكثي ــــي التطــــّور. كم فرصــــًا ف
ــــحن  ــــن اكتس ــــة أنه ــــم، لدرج ــــاع التعلي ــــي قط ــــرص ف الف

ــــه.    ــــف في ــــرة مــــن الوظائ نســــبة كبي
وأشــــارت بعــــض النســــاء فــــي مناطــــق اإلدارة الذاتيــــة فــــي 
ــــل النســــاء  ــــرص عم ــــادة ف ــــى زي شــــمال وشــــرق ســــوريا إل
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بســــبب التجنيــــد اإلجبــــاري للرجــــال، مــــا قلــــل عــــدد المتقدميــــن 
ــــامح  ــــل تتس ــــن العم ــــن إن أماك ــــا قل ــــف. كم ــــى الوظائ ــــم إل منه
ــض  ــ ــى تخفي ــ ــًا إل ــ ــررن أحيان ــ ــي يضط ــ ــاء اللوات ــ ــع النس ــ م

ــــة. ــــّن العائلي ــــّن بســــبب التزاماته ســــاعات عمله
وتتشــــابه التحديــــات التــــي تواجههــــا النســــاء فــــي مناطــــق 
الحكومــــة الســــورية ومناطــــق هيئــــة تحريــــر الشــــام علــــى 
صعيــــد التمييــــز بيــــن النســــاء والرجــــال فــــي مــــكان 
ــــوذ  ــــا النف ــــي يســــيطر عليه ــــي المناطــــق الت ــــا ف ــــل. أم العم
ــى  ــ ــون عل ــ ــال يحصل ــ ــاء إن الرج ــ ــت النس ــ ــي، فقال ــ الترك
ــــى  ــــة بنســــب أعل ــــى مناصــــب قيادي ــــون إل ــــات ويصل ترقي
ــي  ــ ــف ف ــ ــال الوظائ ــ ــذا ح ــ ــاء، وهك ــ ــن النس ــ ــن نظرائه ــ م

ــفيات.  ــ ــدارس والمستش ــ الم
ونحتــــاج إلــــى دراســــات إضافيــــة لتوضيــــح الروابــــط بيــــن 
ــــيطرة  ــة الس ــ ــــل وجه ــــكان العم ــــي م ــاواة ف ــ ــة المس ــ درج

ــــة. ــــا المنطق ــــي تخضــــع له الت

تساوي األجور والرواتب  
ــن  ــ ــاء يتقاضي ــ ــى أن النس ــ ــات إل ــ ــم المجيب ــ ــارت معظ ــ أش
ــــل  ــــاك عوام ــــًا، إال أن هن ــــن الرجــــال عموم ــــل م أجــــورًا أق
ــــى  ــات إل ــ ــن المجيب ــ ــد م ــ ــارت العدي ــ ــــك. وأش ــببة لذل ــ مس
ــون  ــ ــبب قان ــ ــام بس ــ ــاع الع ــ ــي القط ــ ــب ف ــ ــؤ الروات ــ تكاف
العمــــل، وقلــــن إن التمييــــز بيــــن رواتــــب النســــاء والرجــــال 
أكثــــر حدوثــــًا فــــي القطــــاع الخــــاص. ولكــــن بعــــض 
ــي  ــ ــى ف ــ ــال حت ــ ــل الرج ــ ــى تفضي ــ ــرن إل ــ ــات أش ــ المجيب
ــــزات  ــــم مي ــــالل إعطائه ــــن خ ــــك م ــــاص، وذل ــــاع الخ القط
ــــة  ــــام الموكل ــــة المه ــــى طبيع ــــاًء عل وتعويضــــات خاصــــة بن
إليهــــم. وقالــــت إحــــدى النســــاء، والتــــي تعمــــل كمهندســــة، 
إنهــــا تشــــارك فــــي مرحلتــــي التصميــــم والتخطيــــط 
للمشــــاريع، ولكنهــــا ال ُتكّلــــف بالذهــــاب إلــــى الموقــــع 
واإلشــــراف علــــى المشــــروع - األمــــر الــــذي كان ســــيخّولها 

ــل. ــ ــة عم ــ ــــدل صعوب ــــض ب ــي تعوي ــ لتلّق
ــــية  ــــباب الرئيس ــــد األس ــــات أن أح ــــم المجيب ــــت معظ وأوضح
ــــى الرجــــال  ــــع إل لتخفيــــض أجــــور النســــاء هــــي نظــــرة المجتم
علــــى أنهــــم موظفــــون أفضــــل وأذكــــى وأقــــدر علــــى تحمــــل 

الضغــــط؛ كمــــا أن المســــؤوليات الماديــــة علــــى عاتــــق 
ــؤوليات  ــ ــاذ مس ــ ــتعدادًا التخ ــ ــر اس ــ ــم أكث ــ ــال جعلته ــ الرج
إضافيــــة والعمــــل لســــاعات أطــــول. بينمــــا جــــرى االعتقــــاد 
أن النســــاء يتقاضيــــن أجــــورًا أقــــل ألنهــــن يعملــــن لســــاعاٍت 
ــــّن  ــــنى له ــــل ليتس ــــن العم ــــل م ــــم أق ــــن بحج ــــل ويلتزم أق
ــــا  ــــة. كم ــــات العائلي ــــت للواجب ــــن الوق ــــد م ــــص المزي تخصي
أن النســــاء أقــــل إقدامــــًا علــــى المفاوضــــة مــــن أجــــل زيــــادة 

ــــل. ــــغ أق ــــن بمبال ــــا يقبل ــــّن، وعــــادًة م رواتبه
وحــــادت بعــــض النســــاء عــــن الــــرأي العــــام، حيــــث أشــــرن 
إلــــى تســــاوي األجــــور فــــي معظــــم األحيــــان، بينمــــا 
اعتقــــدت نســــبة قليلــــة منهــــّن أن الفروقــــات فــــي الرواتــــب 
ليســــت بســــبب التمييــــز بيــــن الرجــــل والمــــرأة بــــل بســــبب 

ــــارة. ــــاءة والمه ــــث الكف ــــن حي ــــم م ــــات بينه الفروق
ــة  ــ ــة للحكوم ــ ــق التابع ــ ــي المناط ــ ــات ف ــ ــت اإلجاب ــ وتفاوت
ــــرت  ــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا؛ فاعتب ــــة ف واإلدارة الذاتي
ــات أن  ــ ــا رأت أخري ــ ــاوية، بينم ــ ــور متس ــ ــض أن األج ــ البع
ــاء.   ــ ــن النس ــ ــل م ــ ــــى بقلي ــورًا أعل ــ ــــون أج ــال يتقاض ــ الرج
أمــــا فــــي المناطــــق التابعــــة للســــيطرة التركيــــة، فأشــــارت 
ــال،  ــ ــاء والرج ــ ــن النس ــ ــور بي ــ ــاوي األج ــ ــى تس ــ ــاء إل ــ النس
ــــن  ــــر م ــــدد أكب ــــى ع ــــاء عل ــــول النس ــــى حص ــــة إل باإلضاف
ــة.  ــ موم ــازة اأ ــ ــى إج ــ ــن عل ــ ــّن يحصل ــ ــة كونه ــ ــام العطل ــ أي
وأوضحــــت النســــاء فــــي المناطــــق التابعــــة لهيئــــة تحريــــر 
الشــــام أن أجــــور النســــاء تتســــاوى مــــع الرجــــال، أو حتــــى 

ــــل. ــا بقلي ــ تفوقه

مجاالت العمل 
ــــف  ــــل النســــاء فــــي وظائ ــــى عم ــــات إل أشــــارت ُمعظــــم الُمجيب
ــر  ــ ــف األكث ــ ــت الوظائ ــ ــي. وكان ــ ــكل رئيس ــ ــة بش ــ حكومي
ــــي  ــز ف ــ ــات، تترك ــ ــــب اإلجاب ــاء، بحس ــ ــن النس ــ ــيوعًا بي ــ ش
قطــــاع األعمــــال اإلداريــــة والتعليــــم والصحــــة والمنظمــــات 
اإلنســــانية. كمــــا انتشــــرت أيضــــًا األعمــــال المنزليــــة 
والتدبيــــر المنزلــــي، باإلضافــــة إلــــى الخياطــــة والمبيعــــات. 
وأشــــارت معظــــم الُمجيبــــات إلــــى أن اختيــــار المــــرأة 
ــــع مناســــبًا  ــــراه المجتم ــــا ي ــــى م ــــد عل ــــل يعتم لقطــــاع العم
لهــــا بصفتهــــا امــــرأة. كمــــا أشــــارت العديــــد مــــن الُمجيبــــات 
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ــــم نظــــرًا  ــــي التعلي ــــل ف ــــى العم ــــى أن النســــاء يلجــــأن إل إل
ــــن  ــــك القطــــاع، إذ يري ــــي ذل ــــف ف ــــل وظائ لســــهولة تحصي
أن مهنــــة التدريــــس ال تتطلــــب مســــتوى عــــاٍل مــــن 
ــا  ــ ــــل. بينم ــــة عم ــــهلة كبيئ ــــة وس ــــر مريح ــــاءة، وتعتب الكف
خريــــات إن النســــاء يتجهــــن إلــــى قطاعــــي التعليــــم  قالــــت اأ
والصحــــة نظــــرًا لميولهــــّن الفطريــــة نحــــو تقديــــم الرعايــــة. 
ـــًا، لــــم يكــــن هنــــاك تغييــــرات جديــــرة بالذكــــر علــــى  عمومـ
صعيــــد توافــــر فــــرص العمــــل للنســــاء، وذلــــك بالرغــــم مــــن 
ــــة  ــــت أن األزم ــــي توّقع ــــة الت ــــض المشــــاهدات الخارجي بع
الســــورية ســــتتيح للنســــاء لالنضمــــام إلــــى قطاعــــات 

ــــابق.   ــــي الس ــــال ف ــــى الرج ــــرًا عل ــــت حك كان
ــــل  ــــار أن ســــوق العم ــــن االعتب ولكــــن يجــــب أن نأخــــذ بعي
ــــح أن  ــــرب، إذ يرج ــــن الح ــــنوات م ــــر س ــــالل عش ــــر خ تأث
النســــاء أجبــــرن علــــى العمــــل فــــي بعــــض الوظائــــف 
ــــات  ــــض القطاع ــــة وألن بع ــــوال المادي ــــق األح ــــرًا لضي نظ
ــــم يتســــّن  ــــي ل ــــك الت ــــت حــــد اإلشــــباع، خصوصــــًا تل وصل
ــــن  ــــة، وم ــــرة الماضي ــــالل الفت ــــور خ ــــار والتط ــــا االزده له

ــــاص.  ــــاع الخ ــا القط ــ ضمنه
ــــف المناطــــق  ــــن مختل ــــات محــــددة بي ــــاك فروق ــــن هن ــــم يك ول
ــــن  ــــاء، ولك ــــا النس ــــي تدخله ــــل الت ــــاالت العم ــــد مج ــــى صعي عل
هنــــاك بعــــض األنمــــاط الملحوظــــة. ومــــن الجديــــر بالذكــــر 
ــــمال  ــــي ش ــــة ف ــــق اإلدارة الذاتي ــــي مناط ــــات ف أن المجيب
ــى  ــ ــرن إل ــ ــي أش ــ ــدات اللوات ــ ــّن الوحي ــ ــوريا ك ــ ــرق س ــ وش
ــــذا  ــــكري. وه ــــي والعس ــــاع األمن ــــي القط ــــاء ف ــــل النس عم
ــــمال  ــــي ش ــــة ف ــــون اإلدارة الذاتي ــــًا ك ــــس ُمفاجئ ــــر لي األم
وشــــرق ســــوريا تشــــجع علــــى دمــــج النســــاء فــــي األجهــــزة 
ــــك وحــــدات  ــــى ذل ــــة عل ــــة والعســــكرية ومــــن األمثل األمني
ــــق  ــــي مناط ــــا ف ــــا. أم ــــايش وغيره ــــرأة واألس ــــة الم حماي
ــاء  ــ ــاركات إن النس ــ ــت الُمش ــ ــام، فقال ــ ــر الش ــ ــة تحري ــ هيئ
يعملــــن بشــــكل خــــاص فــــي المراكــــز الصحيــــة والعيــــادات 

ــــن. ــــّن المتدّي ــــات مجتمعه ــــاًة لتحفظ ــــائية مراع النس

تحديات اأخرى 
إن أغلبيــــة التحديــــات التــــي تواجههــــا المــــرأة فــــي مــــكان 
العمــــل تتعلــــق بالضغوطــــات مــــن قبــــل العائلــــة أو الــــزوج، 
ــــارج  ــــل خ ــــرار العم ــــاذ ق ــــرأة اتخ ــــى الم ــــب عل ــــا يصّع م
ــــادًة  ــــل. وع ــــال العم ــــا لمج ــــدد اختياره ــــا يح ــــزل كم المن
مــــا تكــــون تحفظــــات العائلــــة والــــزوج مرتبطــــة بســــاعات 
ــة  ــ ــزل وبيئ ــ ــن المن ــ ــل ع ــ ــكان العم ــ ــافة م ــ ــل ومس ــ العم
ــة  ــ ــات المحافظ ــ ــــض المجتمع ــًا وأن بع ــ ــل - خصوص ــ العم
تفضــــل بقــــاء النســــاء فــــي المنــــزل علــــى خروجهــــّن إلــــى 
ــت  ــ ــاك. والزال ــ ــال هن ــ ــّن بالرج ــ ــل واختالطه ــ ــكان العم ــ م
النســــاء تتوقعــــن أن يقــــوم الــــزوج برعايتهــــّن. وهــــذا مــــا 
ــــث  ــــاذا أدرس وأبح ــــا »لم ــــاء بقوله ــــدى النس ــــه إح قصدت
عــــن عمــــل إذا كنــــت فــــي النهايــــة ســــأتزوّج مــــن يعتنــــي 

ــــم بشــــؤوني؟« ــــي ويهت ب
وتقاطعــــت المؤشــــرات المتعلقــــة بهــــذا المحــــور وتداخلــــت 
ــى أن  ــ ــدل عل ــ ــا ي ــ ــدًا، م ــ ــرة ج ــ ــبة كبي ــ ــا بنس ــ ــا بينه ــ فيم
ــــكل  ــــض بش ــــا البع ــــة ببعضه ــــة مرتبط ــــا االقتصادي القضاي
ــــذا  ــــط ه ــــا ارتب ــــات. كم ــــر الُمجيب ــــة نظ ــــن وجه ــــق م وثي
ــــوري  ــــي ومح ــــي والثقاف ــــور االجتماع ــــع المح ــــور م المح
التعليــــم واألمــــن. وفيمــــا يتعلــــق بإمكانيــــة الوصــــول 
إلــــى مــــكان العمــــل والمســــاواة فــــي مــــكان العمــــل وتكافــــؤ 
ــــرات  ــــع المؤش ــــر م ــــع كبي ــــاك تقاط ــــد كان هن ــــور، فق األج
ــــق بصــــورة  ــــا يتعل ــــة، خصوصــــًا فيم ــــة والثقافي االجتماعي
النســــاء فــــي المجتمــــع والبنيــــة الهيكليــــة للمجتمــــع 
ــــى  ــــؤ فــــرص الحصــــول عل ــــط مــــدى تكاف ــــوري. وارتب الذك
عمــــل مــــع مســــتوى الخبــــرة والمهــــارة، وهــــذا دليــــل علــــى 
ــــى ســــوق  ــــي الوصــــول إل ــــة ف ــــن صعوب أن النســــاء يواجه
ــــا  ــــي بدوره ــــارة، والت ــــرة والمه ــــة الخب ــــبب قل ــــل بس العم
ــــت عــــن تأخرهــــن فــــي االلتحــــاق بصفــــوف  ــــد تكــــون نتج ق
ــدرب  ــ ــّن للت ــ ــة له ــ ــرص المتاح ــ ــة الف ــ ــرًا لقل ــ ــل أو نظ ــ العم

ــة. ــ ــارات المهني ــ ــة المه ــ وتنمي
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ــة،  ــ ــادي للعائل ــ ــع االقتص ــ ــبة للوض ــ ــا بالنس ــ أم
ــــذا  ــــع ه ــــد تقاط ــــل، فق ــــن قب ــــا م ــــا ذكرن وكم
الجســــدي  العنــــف  ظواهــــر  مــــع  العامــــل 
وزواج  المــــدارس  مــــن  واالنســــحاب 
ــام،  ــ ــراء الطع ــ ــى ش ــ ــدرة عل ــ ــرات والق ــ القاص
ــى  ــ ــول إل ــ ــى الوص ــ ــدرة عل ــ ــى الق ــ ــًة إل ــ إضاف
ــــا  ــــل(. كم ــــة أق ــــا بدرج ــــة )إنم ــــواد الغذائي الم
تداخــــل هــــذا المؤشــــر مــــع عوامــــل اجتماعيــــة 
ــــرأة  ــــوري وصــــورة الم ــــة كالنظــــام الذك وثقافي
ــــات  ــــذه التحدي ــــدو أن ه ــع. ويب ــ ــــي المجتم ف
ــل  ــ ــن العوام ــ ــي م ــ ــة ه ــ ــة والثقافي ــ االجتماعي
ــــين  ــــى تحس ــــاء عل ــــدرة النس ــــي ق ــــرة ف المؤث
وضعهــــّن االجتماعــــي، والتــــي تشــــمل اختيــــار 
كمــــا  الدراســــة.  ومجــــال  العمــــل  قطــــاع 
كان هنــــاك تقاطــــع واضــــح بيــــن الوضــــع 
ــــف  ــــة والعن ــــزل مــــن جه االقتصــــادي فــــي المن
واألمــــن  جندريــــة  أســــس  علــــى  القائــــم 
ــــن  ــــد م ــــادات والتقالي ــــم والع ــــي والتعلي الغذائ

ــرى. ــ ــة أخ ــ جه

ــــا  ــــا أن ــــؤوليات؛ أم ــــن المس ــــر م ــــه الكثي ــــرة وعلي ــــي رب أس »أخ
ــــا« ــــط ذاته ــــة الضغ ــــه كمي ــــال أواج ف

	.	 اإلنصاف والمساواة 

ــا  ــ ــرى تحليله ــ ــاملة، وج ــ ــة ش ــ ــاف قضي ــ ــاواة واإلنص ــ ــة المس ــ إن قضي
ضمــــن جميــــع المحــــاور. ولكــــن، وبهــــدف اســــتخالص مؤشــــرات كميــــة، 
ــــم  ــــل التعلي ــــي تحصي ــــاواة ف ــــة: المس ــــذه الغاي ــــن له ــــد بندي ــــم تحدي ت
ــــكات.  ــــوق اإلســــكان واألراضــــي والممتل ــــل حق ــــي تحصي والمســــاواة ف
ــر  ــ ــب الظواه ــ ــام لترتي ــ ــر نظ ــ ــن تطوي ــ ــي م ــ ــتطالع الكم ــ ــن االس ــ وتمك
ــــر  ــــدد أكب ــــى ع ــــي تطــــّرق إل ــــا. إال أن االســــتطالع النوع حســــب حجمه
ــــم  ــــذا، يض ــــم. له ــــي التعلي ــــاواة ف ــــة بالمس ــــات المتعلق ــــن الخصوصي م
هــــذا الجــــزء نقاشــــاٍت عــــن التعليــــم بشــــكل عــــام. وأفضــــى االســــتطالع 
النوعــــي حــــول حقــــوق اإلســــكان واألراضــــي والممتلــــكات إلــــى نتائــــج 
ــن  ــ ــَا ع ــ ــًا ملحوظ ــ ــر انحراف ــ ــا تظه ــ ــتعرضها ألنه ــ ــدًا، وسنس ــ ــة ج ــ دقيق
ــــى وجــــود  ــــا أيضــــًا تشــــير الدراســــة إل ــــي. هن ــــج االســــتطالع الكم نتائ
حاجــــة لجعــــل األبحــــاث المســــتقبلية أكثــــر دقــــة، لتتمكــــن مــــن تفســــير 

ــــق.  ــــر بعم ــــض الظواه ــــم بع ــــي فه ــــة ف فشــــل المؤشــــرات الكمي
وتشــــير نتائــــج االســــتطالع إلــــى دور القوانيــــن والطريقــــة التــــي تطبــــق 
ــــن  ــــرات م ــــاء كثي ــــان نس ــــي حرم ــــاهم ف ــــك تس ــــيما تل ــــن ال س ــــا القواني فيه
حّقهــــن فــــي التمّلــــك. إذ مــــن المعــــروف أن قوانيــــن الميــــراث -الدينيــــة 
ــد  ــ ــي العدي ــ ــل. وف ــ ــن الرج ــ ــل م ــ ــة أق ــ ــرأة حص ــ ــح الم ــ ــة- تمن ــ والمدني
ــــا  ــــى نصــــف حصــــة نظيره ــــرأة عل ــــراث، تحصــــل الم ــــا المي ــــن قضاي م
الرجــــل )لكــــن هــــذا ال ينطبــــق علــــى جميــــع الديانــــات أو جميــــع أنــــواع 
ــــح  ــــده ال ُيوّض ــــون وح ــــاز القان ــــى انحي ــــر إل ــــن النظ ــــكات(. ولك الممتل
الصــــورة بأكملهــــا؛ فالعــــادات والتقاليــــد تلعــــب دورًا فــــي زيــــادة حرمــــان 
ــــد  ــادات والتقالي ــ ــــات أن الع ــــر الجغرافي ــاء عب ــ ــــت نس ــاء. ووضح ــ النس
ــن  ــ ــروعة له ــ ــص المش ــ ــى الحص ــ ــن عل ــ ــن حصوله ــ ــاء ع ــ ــت النس ــ أعاق
بموجــــب القانــــون. وبينــــت النتائــــج أن البنــــات اضطــــررن إلــــى التنــــازل 
ــــال  ــــى رأس م ــــاظ عل ــــك للحف ــــّن، وذل ــــح إخوته ــــن لصال ــــن ممتلكاته ع
ـــًا  ـــًا لتوفيــــر الدعــــم لــــألخ بصفتــــه ُمعيــــل األســــرة. وغالبـ العائلــــة وأيضـ
ــــى  ــــدر عل ــــأن الرجــــال هــــم األق ــــن ب ــــة تؤم ــــي بيئ ــــا تنشــــأ النســــاء ف م

ــــة. ــــكات العائل ــــى ممتل ــــراث للمحافظــــة عل ــــكات والمي إدارة الممتل
ــــل  ــــي الرســــمي لتحصي ــــى النظــــام القضائ ُمعظــــم النســــاء ال تلجــــأن إل
ــبب  ــ ــك بس ــ ــكات، وذل ــ ــي والممتل ــ ــكان واألراض ــ ــي اإلس ــ ــّن ف ــ حقوقه
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ــــذه  ــــائل به ــــل المس ــــول ح ــــع ح ــــها المجتم ــــي يكرس ــــلبية الت ــــة الس الوصم
ــــال  ــــّن حي ــــات عــــن قلقه ــــن المجيب ــــد م ــــرت العدي ــــا وعّب ــــة، كم الطريق
ــــر  ــــي الكثي ــــان(. وف ــــي بعــــض األحي ــــّم وف ــــّن )وأّمهاته إغضــــاب إخوته
ــــن أساســــًا.  ــــن حّقه ــــراث م ــــأن المي ــــن الحــــاالت، ال تشــــعر النســــاء ب م
ــــة  ــــداءات لفظي ــــى اعت ــــي بعــــض الحــــاالت إل ــــرض النســــاء ف ــــا تتع كم
ــــرى،  خ ــــاالٍت اأ ــــي ح ــــا ف ــــاء. أم ــــى القض ــــن إل ــــال لجوئه ــــي ح ــــدية ف وجس
ــــّن بأســــعار  ــــع ممتلكاته ــــى بي ــــن عل ــــل عائالته ــــن قب ــــر النســــاء م فُتجَب
ــــي درعــــا  ــــور، وهــــذه الظاهــــرة شــــائعة جــــدًا ف ــــن الذك ــــة ألقاربه رمزي
ــــاء  ــــار النس ــــة بإجب ــــوم العائل ــــة، تق ــــاالت ثاني ــــي ح ــــزور. وف ــــر ال ودي
علــــى بيــــع ممتلكاتهــــن، ولكــــن بســــعر الســــوق، وهــــو مــــا يحصــــل فــــي 
حمــــاة. وربمــــا تلعــــب العــــادات والتقاليــــد دورًا أكبــــر مــــن الــــدور الــــذي 
ــــرأة  ــــان الم ــــق بحرم ــــا يتعل ــــازة فيم ــــن المنح ــــوص القواني ــــه نص تلعب

ــــكات. ــــي اإلســــكان واألراضــــي والممتل ــــا ف ــــن حقوقه م
ــــد  ــــاء ق ــــن النس ــــرًا م ــــددًا كبي ــــة أن ع ــــة والكمي ــــات النوعي ــــرت البيان وأظه
ال يرثــــن شــــيئًا عــــن آبائهــــّن أو أزواجهــــّن، وال حتــــى الميــــراث المنصــــوص 
عليــــه بالقانــــون. وقــــد شــــوهدت هــــذه الظاهــــرة عبــــر البــــالد، بأشــــكال 
االنحيــــاز  أن  ويبــــدو  والطوائــــف.  المجتمعــــات  وعبــــر  مختلفــــة 
االجتماعــــي لــــم يتأثــــر بعــــد بالقوانيــــن الجديــــدة، فهــــو موجــــود فــــي 
المناطــــق األقــــل انحيــــازًا كمــــا فــــي المناطــــق ذات القوانيــــن الُمنحــــازة. 
وجــــرى تغييــــر القوانيــــن مــــن قبــــل الســــلطات المحليــــة فــــي مناطــــق 
ــــل  ــــاك دلي ــــزال هن ــــة فــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا، ولكــــن ال ي اإلدارة الذاتي
قــــوي علــــى حرمــــان النســــاء مــــن حقوقهــــن فــــي الميــــراث فــــي بعــــض 
ــــات  ــــن المجيب ــــد م ــــد أشــــارت العدي ــــة(. فق المناطــــق )الحســــكة والرق
فــــي مناطــــق مختلفــــة مــــن الحســــكة إلــــى شــــيوع هــــذه الممارســــات، 
ــــد  ــــن عن ــــل حقوقه ــــن تحصي ــــاء يمكنه ــــرة أن النس ــــداول فك ــــن ت ــــم م بالرغ
ــــى ســــيطرة  ــــة إل ــــي المناطــــق الخاضع ــــا ف ــــم. أم ــــى المحاك اللجــــوء إل
ــــد  ــــادات والتقالي ــــدد الع ــــث ته ــــة حي ــــؤر جغرافي ــــاك ب ــــة، فهن الحكوم
ــــًا  ــــكات، وخصوص ــــي والممتل ــــكان واألراض ــــي اإلس ــــاء ف ــــوق النس حق

ــــة: درعــــا والقنيطــــرة والســــويداء. ــــي المحافظــــات الجنوبي ف
أمــــا فيمــــا يتعلــــق بــــإدارة الممتلــــكات، وهــــي مســــألة اأخــــرى للدراســــة، 
ــــالكًا  ــــرأة أم ــــا الم ــــرث فيه ــــي ت ــــاالت الت ــــن الح ــــرة م ــــبة كبي ــــاك نس ــــإن هن ف
ــــد األقــــارب، وهــــذه الظاهــــرة  لتتــــم إدارتهــــا بالنيابــــة عنهــــا مــــن قبــــل أح
ــــاك ســــوى حــــاالت  ــــن هن ــــم يك ــــب. ول ــــزور وحل ــــر ال ــــي دي منتشــــرة ف
ــذا  ــ ــها؛ وه ــ ــا بنفس ــ ــــي ورثته ــــالك الت ــرأة األم ــ ــر الم ــ ــــث تدي ــــة حي قليل
شــــائع فــــي إدلــــب بحســــب مــــا قالتــــه بعــــض المجيبــــات. ولوحــــظ فــــي 

ــــل  ــــد أفضــــل بقلي ــــى هــــذا الصعي ــــات عل بعــــض المناطــــق أن أداء األقلي
ــي  ــ ــكان واألراض ــ ــوق اإلس ــ ــت حق ــ ــالد. وكان ــ ــر الب ــ ــط عب ــ ــن المتوس ــ م
ــــة والحســــكة  ــــة والرق ــــي درعــــا والالذقي ــــر تهميشــــًا ف ــــكات أكث والممتل
ــــرة  ــــة كبي ــــي هــــذه المناطــــق ضغوطــــًا اجتماعي والســــويداء. لوحــــظ ف

ــــات. ــــع النســــاء مــــن التحكــــم بالملكي لمن
ــرق  ــ ــمال وش ــ ــي ش ــ ــة ف ــ ــإلدارة الذاتي ــ ــة ل ــ ــق التابع ــ ــي المناط ــ ــا ف ــ أم
ــدرة  ــ ــي ق ــ ــر ف ــ ــمية يؤث ــ ــر الرس ــ ــر الدوائ ــ ــدم تواف ــ ــإن ع ــ ــوريا، ف ــ س
ــال  ــ ــر الح ــ ــة. وُيعتب ــ ــى األوراق الثبوتي ــ ــول عل ــ ــى الحص ــ ــاء عل ــ النس
أفضــــل مــــن هــــذه الناحيــــة فــــي المناطــــق التابعــــة للحكومــــة 
ــــة  ــــام أن النســــاء فــــي المناطــــق الريفي ــــر لالهتم الســــورية. ومــــن المثي
ــــج  ــــذه النتائ ــــق. إال أن ه ــــى الوثائ ــــول عل ــــهولة الحص ــــى س ــــرن إل أش
ــــة  ــــق الريفي ــــي المناط ــــاء ف ــــق، ألن النس ــــن التدقي ــــد م ــــاج المزي تحت
غالبــــًا مــــا يخضعــــن إلــــى قيــــود اجتماعيــــة تحرمهــــّن حقــــوق اإلســــكان 
واألراضــــي والممتلــــكات مــــن األســــاس. وفــــي معظــــم األحيــــان، فــــإن 
ــــة  ــــى طبق ــــوى عل ــــق س ــــه ال ينطب ــــى أن ــــل عل ــــي دلي ــــر اإليجاب المؤش

ــا. ــ ــة بطبعه ــ ــة ُمحافظ ــ ــن بيئ ــ ــازات ضم ــ ــع بامتي ــ تتمت
ــــان  ــــم الحرم ــــراث لفه ــــوق المي ــــة حق ــــام بمحدودي ــــروري اإللم ــــن الض م
ــــج روابــــط  ــــذي تعيشــــه النســــاء عمومــــًا. وُيظهــــر تحليــــل النتائ االقتصــــادي ال
وثيقــــة بيــــن قــــدرة المــــرأة علــــى تحصيــــل حقــــوق اإلســــكان واألراضــــي 
والممتلــــكات واحتماليــــة تحصيلهــــا المزيــــد مــــن الحقــــوق. فالمــــرأة التــــي 
ــروض  ــ ــى الق ــ ــول عل ــ ــة للحص ــ ــتقلة مخّول ــ ــالك ُمس ــ ــة أم ــ ــون صاحب ــ تك
ــــها  ــــاف لنفس ــــق اإلنص ــــى تحقي ــــادرة عل ــــيجعلها ق ــــا س ــــة، م ــــة والعقاري المالي
ــــوق  ــــة. وتشــــكّل حق ــــات العصيب ــــي األوق ــــا ف ــــع أمالكه ــــى بي ــــوالً إل وص
اإلســــكان واألراضــــي والممتلــــكات حجــــر األســــاس لُمختلــــف النشــــاطات 

االقتصاديــــة، كمــــا أنهــــا خطــــوة أولــــى نحــــو اســــتقاللية المــــرأة.
المؤشــــرات الكميــــة لإلنصــــاف فــــي التعليــــم أظهــــرت تباينــــات أقــــل عبــــر 
ــى  ــ ــول إل ــ ــي الوص ــ ــوة ف ــ ــى أن الفج ــ ــات إل ــ ــارت المجيب ــ ــق. وأش ــ المناط
ــــن  ــــم م ــــا نعل ــــات. وفيم ــــان والبن ــــن الصبي ــــدًا بي ــــة ج ــــت منخفض ــــم كان التعلي
نتائــــج االســــتبيان النوعــــي ومــــن مصــــادر أخــــرى أن هــــذه النتائــــج قــــد ال 
تكــــون دقيقــــة، يبقــــى مــــن المهــــم إجــــراء المزيــــد مــــن البحــــث والتحليــــل 
الستكشــــاف ســــبب الحصــــول علــــى إجابــــات مختلفــــة جــــدًا عنــــد ســــؤال 
المجيبــــات. قــــد يتطلــــب هــــذا إضافــــة أســــئلة فــــي االســــتبيانات المســــتقبلية 
للتحقــــق مــــن المعلومــــات والحصــــول علــــى تقييــــم أدق. محــــور التعليــــم 
ــــّم  ــــّدم شــــرح أع ــــد ق ــــذا الموضــــوع، وق ــــر حــــول ه ــــب أكث ــــر جوان يظه

لحالــــة تعليــــم المــــرأة فــــي القســــم المتعلــــق بمحــــور التعليــــم أدنــــاه.
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6.5.1 مراجعة عامة لما قبل العام 2011
إن ُمراجعــــة اإلنصــــاف فــــي التعليــــم مشــــروحة بالتفصيــــل 
ــــذا  ــــا ه ــــاه. أم ــــم أدن ــــور التعلي ــــي بمح ــــد المعن ــــت البن تح
الجــــزء فســــيتناول موضوعــــًا ثانيــــًا ُيعتبــــر مقياســــًا 
للمســــاواة واإلنصــــاف، وهــــو اإلنصــــاف فــــي حمايــــة 
النســــاء والرجــــال فيمــــا يتعلــــق باإلســــكان  حقــــوق 

واألراضــــي والممتلــــكات.
مــــن الناحيــــة الدســــتورية والقانونيــــة، فــــإن الرجــــال 
يتعلــــق  فيمــــا  متســــاوية  حقــــوق  لديهــــم  والنســــاء 
بأمالكهــــم. ولكــــن المــــادة الثالثــــة مــــن الدســــتور الســــوري 
تنــــص علــــى اعتمــــاد الشــــريعة اإلســــالمية مصــــدرًا 
ــي  ــ ــيره ف ــ ــرى تفس ــ ــذي ج ــ ــر ال ــ ــريع، األم ــ ــيًا للتش ــ أساس
ــــرص تســــاوي  ــــن ف ــــل م ــــة بشــــكل يقل التشــــريعات الالحق
الميــــراث بيــــن النســــاء والرجــــال. وغالبــــًا مــــا حــــرم 
ــــن  ــــة إلدارة ممتلكاته ــــة الالزم ــــن الوكال ــــون النســــاء م القان
الكثيــــر  واالســــتفادة مــــن عائداتهــــا، كمــــا أن هنــــاك 
مــــن العقبــــات والتعقيــــدات القانونيــــة التــــي تحــــول 
ــة  ــ ــاة العام ــ ــاد والحي ــ ــى االقتص ــ ــرأة إل ــ ــول الم ــ دون وص
ــي  ــ ــاه ف ــ ــع أدن ــ ــو موض ــ ــا ه ــ ــان )كم ــ ــم األحي ــ ــي معظ ــ ف
ــالمية  ــ ــريعة اإلس ــ ــيرات الش ــ ــــي(. إن تفس ــور القانون ــ المح
ــــف  ــــن ُمختل ــــّرق بي ــــالد ُتف ــــن الب ــــر م ــــوريا والكثي ــــي س ف
ــــة  ــــة للورث ــــوراٍت مختلف ــــع محظ ــــكات وتض ــــواع الممتل أن
ــارًا  ــ ــكات انتش ــ ــواع الممتل ــ ــر أن ــ ــة. وأكث ــ ــل الملكي ــ وتناق
ــــح  ــــرة؛ ويتي ــــمية الح ــــكات الرس ــــي الممتل ــــدن ه ــــي الم ف
ــا.  ــ ــــرأة منه ــــة الم ــــف حص ــــل ضع ــــرث الرج ــــون أن ي القان
ــــص  ــا يخ ــ ــــة فيم ــــروطًا مختلف ــــرض ش ــــون يف إال أن القان
ــــر  ــــاع. وأكث ــــوق االنتف ــــة، كحق ــــن الملكي ــــرى م خ ــــواع اأ أن
ــــة هــــي األراضــــي  ــــي المناطــــق الريفي األمــــالك انتشــــارًا ف
ــــث حــــق  ــــة توري ــــث يمكــــن لصاحــــب الملكي ــــة، حي األميري
ــرأة  ــ ــة الم ــ ــة حص ــ ــذه الحال ــ ــــي ه ــاوى ف ــ ــاع؛ وتتس ــ االنتف
ــن  ــ ــر م ــ ــاك أكث ــ ــون. وهن ــ ــب القان ــ ــل بموج ــ ــة الرج ــ بحص
ــة  ــ ــا معامل ــ ــكل منه ــ ــكات، ل ــ ــن الممتل ــ ــًا م ــ ــرين نوع ــ عش
ــبيًا  ــ ــراث نس ــ ــن المي ــ ــــف قواني ــة.34 وتختل ــ ــة خاص ــ قانوني

ــوريا. ــ ــي س ــ ــة ف ــ ــات الديني ــ ــات األقلي ــ ــر مجتمع ــ عب

 ٪  45-35 بمعــــدل  ُحصــــة  المــــرأة  تــــرث  أن  يجــــب 
ــرأة  ــ ــة الم ــ ــن حص ــ ــكات. ولك ــ ــواع الممتل ــ ــع أن ــ ــن جمي ــ م
ــــية  ــــة الخمس ــــب الخط ــــن 5٪ بحس ــــل م ــــع أق ــــي الواق ف
العاشــــرة، والتــــي كان أحــــد أهدافهــــا تــــدارك غيــــاب 
ــن  ــ ــد م ــ ــاء العدي ــ ــه النس ــ ــاواة.35 وتواج ــ ــة والمس ــ العدال
العقبــــات االجتماعيــــة والقانونيــــة التــــي تحــــول دون 
ــــدة  ــــاًل بعي ــــي أص ــــة )وه ــــي الملكي ــــن ف ــــل حقوقه تحصي
ــــادًة  ــــون(. وع ــــب القان ــــى بموج ــــة، حت ــــا مثالي ــــن كونه ع
ــن  ــ ــة بحّقه ــ ــن الُمطالب ــ ــدول ع ــ ــاء بالع ــ ــح النس ــ ــا ُتنص ــ م
ــــع.  ــــة أو المجتم ــــن العائل ــــر م ــــك بتأثي ــــراث، وذل ــــن المي م
ــاء  ــ ــجيع النس ــ ــم تش ــ ــا يت ــ ــًا م ــ ــك، غالب ــ ــى ذل ــ ــًة إل ــ إضاف
ــــا  ــــهن عندم ــــن بأنفس ــــن إدارة ممتلكاته ــــي ع ــــى التنح عل
ــدور  ــ ــزوج أو األخ ب ــ ــوم ال ــ ــك؛ ليق ــ ــّوالٍت بذل ــ ــّن مخ ــ يك
ــل  ــ ــا ُتقِب ــ ــّن. وقّلم ــ ــًة عنه ــ ــكات نياب ــ ــى الممتل ــ ــي عل ــ الوص
ــمها،  ــ ــدة باس ــ ــكات الجدي ــ ــجيل الممتل ــ ــى تس ــ ــرأة عل ــ الم
ــــي حــــال الطــــالق. وال  ــــراث ف ــــا بالمي ــــف مطالبه ــــا ُيضع م
ــــر  ــــا الُقّص ــــى أبنائه ــــة عل ــــرأة أن تأخــــذ الوصاي ُيســــمح للم
ــراث  ــ ــّول إدارة المي ــ ــذا، ُتح ــ ــاة األب؛ وله ــ ــال وف ــ ــي ح ــ ف
ــرأة.36  ــ ــح الم ــ ــــون مصال ــد ال يراع ــ ــد ق ــ ــارب أبع ــ ــــى أق إل

6.5.2 نتائج االستطالع الكمي
جــــرى تقييــــم محوريــــن ثانوييــــن ضمــــن محــــور اإلنصــــاف 
واألراضــــي  اإلســــكان  وحقــــوق  التعليــــم  والمســــاواة: 
ــــات  ــــم أن البن ــــد التعلي ــــى صعي ــــظ عل ــــكات. ولوح والممتل
ــهولة أو  ــ ــدى س ــ ــث م ــ ــن حي ــ ــاوين م ــ ــوا متس ــ واألوالد كان
ــــالد. فحصــــول  ــــر الب ــــدارس عب ــــى الم ــــم إل ــــة وصوله صعوب
ــــدارس كان  ــــي الم ــــم ف ــــرص تعلي ــــى ف ــــات واألوالد عل البن
ســــهاًل بعــــض الشــــيء، وبمعــــدل 4.1. إال أن هنــــاك فروقــــات 
ــــى  ــــة عل ــــى كل محافظ ــر إل ــ ــا ُينظ ــ ــــر عندم ــــرة بالذك جدي
حــــدة؛ ففــــي القنيطــــرة علــــى ســــبيل المثــــال، يقــــف معــــدل 
ــــات  ــــى البن ــــبة إل ــــدارس بالنس ــــى الم ــــول إل ــــهولة الوص س
ــــي  ــــا ف ــــى األوالد37. أم ــــبة إل ــــغ 4.0 بالنس ــــا يبل ــــد 3.3 بينم عن
ــــي  ــــات ف ــــين صعوب ــــن كال الجنس ــــال م ــــه األطف ــــة، فيواج الرق
ــًا  ــ ــــن فرص ــــات يملك ــــن البن ــــم، ولك ــــى التعلي ــــول عل الحص
ــا  ــ ــر يواجّه ــ ــة أكب ــ ــًة بصعوب ــ ــم 2.7، مقارن ــ ــل، بتقيي ــ أفض
ــــوس  ــــا وطرط ــــي درع ــــدو أن محافظت ــــد 2.2. ويب األوالد، عن

المتحــــدة  األمــــم  برنامــــج   34

للمســــتوطنات البشــــرية فــــي المنطقــــة 
العربيــــة، 2018. “المــــرأة واألرض فــــي 
العالــــم اإلســــالمي: مســــارات لزيــــادة 
فــــرص الوصــــول إلــــى األراضــــي مــــن أجــــل 
وحقــــوق  والســــالم  التنميــــة  تحقيــــق 
اإلنســــان”. نيروبــــي: األمــــم المتحــــدة 

البشــــرية للمســــتوطنات 

للمســــاعدة  الدولــــي  المجتمــــع   36

2017 القانونيــــة، 

37 مــــن 5 إلــــى 1: ســــهل جــــداً – ســــهل 

نوعــــاً مــــا – ليــــس ســــهاًل وال صعبــــاً – 
صعــــب نوعــــاً مــــا – صعــــب جــــدًا

35 http://picc.gov.sy/site/arabic/in-
dex.php?node=55148&cat=14869&

آخر زيارة 24 نيسان 2021
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ــــات  ــــد ســــهولة حصــــول البن ــــى صعي ــــا األفضــــل أداًء عل هم
ــــدارس. ــــي الم ــــم ف ــــرص تعلي ــــى ف واألوالد عل

بحســــب الُمجيبــــات، فــــإن ُمعظــــم العائــــالت ُترســــل 
أبناءهــــا إلــــى المــــدارس، وذلــــك بمعــــدل 4.2 للبنــــات 
ــــين  ــــن الجنس ــــوة بي ــــر فج ــــّجلت أكب ــــألوالد38. وُس و4.3 ل
ــــغ  ــــث بل ــــا، حي ــــي محافظــــة درع ــــم ف ــــد التعلي ــــى صعي عل
معــــدل الحصــــول علــــى فــــرص 3.5 للبنــــات و4.0 لــــألوالد. 
ــــة  ــــى الضائق ــــرًا إل ــــة، ونظ ــــات الجنوبي ــــي الُمحافظ ــــا ف أم
ــــع أن  ــــن المتوق ــــكان م ــــن األســــباب، ف ــــا م ــــة وغيره المادي
ــــًا. وكان  ــــرة مادي ــــم األس ــــل لدع ــــى العم ــــات إل ــــب البن تذه
ــــد  ــــن. والعدي ــــم تعمل ــــرًا إن ل ــــن الشــــائع أن تتزوجــــن مبك م
ــــم  ــــة تعلي ــــّدر قيم ــــالت فــــي هــــذه المناطــــق ال ُتق مــــن العائ
الفتيــــات. وُســــجلت أقــــل معــــدالت لذهــــاب األطفــــال إلــــى 
ــــألوالد.  ــات و3.3 ل ــ ــد 3.1 للبن ــ ــة، عن ــ ــي الرق ــ ــدارس ف ــ الم
ــــي طرطــــوس،  ــــم ف ــــدالت للتعلي ــــى مع ــــّجلت أعل ــــا ُس بينم
الُمجيبــــات  لــــألوالد. وبنظــــر  للبنــــات و4.8   4.9 عنــــد 
ــة أن  ــ ــإن احتمالي ــ ــتطالع، ف ــ ــي االس ــ ــاركن ف ــ ــي ش ــ اللوات
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المحور: 
اإلنصاف والمساواة

حسب المحافظة :

نتائــــج  خارطــــة  شــــكل 15: 
محور اإلنصــــاف والمســــاواة 

حســــب المحافظــــة
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حســــب القانــــون. فــــي 25٪ مــــن المــــرات، ال تحصــــل المــــرأة 
ــــى  ــــتولي عل ــــة تس ــــراث ألن العائل ــــن المي ــــا م ــــى حصته عل
ــن  ــ ــون م ــ ــا تك ــ ــى عندم ــ ــا حت ــ ــلبها إياه ــ ــكات وتس ــ الممتل
ــــكل  ــــرة بش ــــة منش ــــذه الحال ــــون. وه ــــب القان ــــا بموج حّقه
ــــي شــــمال وشــــرق  ــــة ف ــــي مناطــــق اإلدارة الذاتي خــــاص ف
ــــة  ــــا فــــي المحافظــــات الجنوبي ســــوريا )الحســــكة والرقــــة( كم
كدرعــــا والقنيطــــرة والســــويداء. وفــــي 17٪ مــــن الحــــاالت 
ــا  ــ ــــع ممتلكاته ــــى بي ــا عل ــ ــــل عائلته ــــن قب ــرأة م ــ ــر الم ــ ُتجب
ــــدارج أن يحصــــل هــــذا فــــي درعــــا  بســــعر رمــــزي؛ ومــــن ال
ــاك  ــ ــــق. هن ــن المناط ــ ــا م ــ ــــن غيرهم ــر م ــ ــزور أكث ــ ــر ال ــ ودي
ــــار  ــــة بإجب ــــوم العائل ــــث تق 15٪ مــــن الحــــاالت االأخــــرى حي
المــــرأة علــــى بيــــع ممتلكاتهــــا ولكــــن بســــعر الســــوق؛ وهــــذا 
ــن  ــ ــي 22٪ م ــ ــل ف ــ ــاة، ويحص ــ ــي حم ــ ــائع ف ــ ــرف ش ــ التص

ــــاك. ــــاالت هن الح
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شـــــكــــــــــــل 18: خـــــارطـــــــة 
نتائــــج المحــــور الثانــــوي 
باإلنصــــــــــاف  الخـــــــــــاص 
فــــــي حقــــــوق اإلســــــكان 
ــكات  ــ ــي والممتل واألراضــ

المحافظــــة حســــب 

ــــا  ــــرأة حصته ــــرث الم ــــرات، ت ــــن الم ــــي 22٪ م ــــل، ف بالمقاب
ــــارب؛  ــــل أحــــد األق ــــن قب ــــا م ــــم إدارته ــــكات ليت ــــن الممتل م
وهــــذه الحالــــة أكثــــر شــــيوعًا فــــي محافظتــــي ديــــر الــــزور 
ــرأة  ــ ــر الم ــ ــط، تدي ــ ــرات فق ــ ــن الم ــ ــي 21٪ م ــ ــب. وف ــ وحل
ــــًا  ــــر حدوث ــــذا أكث ــــا، وه ــــي ورثته ــــكات الت ــــها الممتل بنفس
فــــي إدلــــب. ولكــــن االســــتطالع النوعــــي فّنــــد هــــذه 
ــــن  ــــي يأخــــذن حقه ــــث أشــــارت النســــاء اللوات ــــج، حي النتائ
مــــن الميــــراث أنهــــن قــــد ُيــــِدرن ممتلكاتهــــّن بالفعــــل، بينمــــا 
ــــّن حــــّق  ــــات أن النســــاء له ــــد مــــن الُمجيب ــــرف العدي ــــم تع ل

ــــًا. ــــراث أساس ــــي المي ف
ــاد  ــ ــة إليج ــ ــاالت الُمختلف ــ ــج الح ــ ــتخدام نتائ ــ ــرى اس ــ وج
ــــراث  ــــي مي ــــرأة ف ــــوق الم ــــى حق ــــدل عل ــــب ي ــــر مرك مؤش
ــــغ  ــــى 5. وبل ــــن 1 إل ــــدرج م ــــاس مت ــــى مقي ــــكات عل الممتل
ــــت األحــــوال أفضــــل  ــــام فــــي ســــوريا 3.0. وكان المتوســــط الع
ــــث ســــجلت  ــــف دمشــــق، حي ــــب وري ــــي إدل ــــا ف ــــن غيره م
ــــدالت  ــــل المع ــــت أق ــــي. وكان ــــى التوال ــــدالت 3.5 و3.3 عل مع

ــــة والحســــكة والســــويداء. ــــة والرق ــــا والالذقي ــــي درع ف
ــــكات،  ــــق اإلســــكان واألراضــــي والممتل ــــق بوثائ ــــا يتعل وفم
تبّيــــن أن بعــــض النســــاء لديهــــّن أوراق مســــجلة بأســــمائهن 
إلثبــــات ملكيتهــــّن للعقــــار، وذلــــك بمعــــدل 393.0. وُســــّجلت 
ــــد 3.7 و3.5  ــــف دمشــــق عن ــــب وري ــــي إدل ــــى نســــب ف أعل
ــــة  ــــكة والرق ــــي الحس ــــا ف ــــجلت أقله ــــا س ــــي، بينم ــــى التوال عل
ــــر  ــــى عــــدم تواف ــــك إل ــــود الســــبب فــــي ذل ــــا يع ــــد 2.4، وربم عن

الدوائــــر الحكوميــــة المعنيــــة بتســــجيل األراضــــي.
ــــن  ــــر م ــــّن عــــدد أكب ــــاف لديه ــــي األري ــــدو أن النســــاء ف ويب
ــــع  ــــًة م ــــم 3.3، مقارن ــــك بتقيي ــــة، وذل ــــات الملكي أوراق إثب
ــــم  ــــدن. هــــذه المؤشــــرات ُتناقــــض بعــــض المفاهي ــــي الم 2.9 ف
ــــرأة  ــــون الم ــــي. فك ــــا االســــتطالع النوع ــــي توصــــل إليه الت
ــــرورة  ــــي بالض ــا ال يعن ــ ــــق ملكيته ــــى أوراق توّث ــــزة عل حائ
أنهــــا حــــرة فــــي التصــــرف بأمالكهــــا. باإلضافــــة إلــــى ذلــــك، 
صحيــــح أن احتماليــــة وجــــود الوثائــــق قــــد تكــــون أعلــــى عنــــد 
الفئــــة الصغيــــرة مــــن النســــاء اللواتــــي لديهــــّن أمــــالك، إال أن 
التوثيــــق قــــد ال يكــــون أولويــــة بالنســــبة إلــــى المحرومــــات 
ــــا أن مجــــرد وجــــود  ــــك أساســــًا. كم ــــي التمل ــــن ف مــــن حّقه

39 مــــن 5 إلــــى 1: جميــــع النســــاء – معظــــم 

ــن  ــة مــ ــ ــاء – قل ــض النســ ــاء – بعــ النســ
النســــاء – ال نســــاء
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ــــى  ــــاًل عل ــــس دلي ــــا لي ــــيء م ــــرأة لش ــــة الم ــــت ملكي ــــق تثب وثائ
نيلهــــا حّصتهــــا العادلــــة مــــن الميــــراث.

ــــح  ــــكل أوض ــــاء بش ــــد النس ــــز ض ــــة التميي ــــن مالحظ ويمك
ــــوى  ــــاك س ــــس هن ــــة. ولي ــــال العائل ــــاب رج ــــال غي ــــي ح ف
ــــد اإليجــــار باســــم إحــــدى  ــــا عق ــــة يكــــون فيه حــــاالت قليل
ــة  ــ ــذه الممارس ــ ــدل 403.3. وه ــ ــك بمع ــ ــة، وذل ــ ــاء العائل ــ نس
ــــي  ــيوعًا ف ــ ــــل ش ــد 3.8، وأق ــ ــويداء، عن ــ ــــي الس ــائعة ف ــ ش
ــذه  ــ ــاد ه ــ ــدارج إيج ــ ــن ال ــ ــه م ــ ــا أن ــ ــد 2.1. كم ــ ــة، عن ــ الرق
ــــي  ــــا ف ــــدل 3.7، كم ــــة، بمع ــــي المناطــــق الريفي ــــرة ف الظاه
ــــد  ــــك عن ــــة، كذل ــــة الصعب ــــاع االقتصادي ــــق ذات األوض المناط
ــــي أن  ــــرأة ال يعن ــــل الم ــــن قب ــــد م ــــرام العق ــــن إب 3.7. ولك
ــــات مــــن  ــــر مــــن الترتيب ــــاًل؛ فكثي ــــًا فع ــــدًا مكتوب ــــك عق هنال
هــــذا النــــوع تكــــون شــــفهية، مــــا يعنــــي أن موقــــف المــــرأة 

ــــًا. يظــــل ضعيف
ــام  ــ ــى النظ ــ ــاء إل ــ ــأ النس ــ ــان، ال تلج ــ ــب األحي ــ ــي أغل ــ وف
ــــك،  ــــي تســــتدعي ذل ــــي الحــــاالت الت ــــي الرســــمي ف القضائ
كالخــــالف حــــول الميــــراث، وينعكــــس هــــذا بتقييــــم 412.9. 
وقــــد ُســــّجلت أقــــل احتماليــــة للجــــوء المــــرأة إلــــى القضــــاء 

ــــزور والحســــكة. ــــر ال ــــة ودي ــــي الرق ف

 النساء ال ترثن شيئًا ألن
 العائلة تستحوذ على حّصتهن
 المشروعة بالقانون

 ُتجبر النساء من قبل
 عائالتهن على بيع ممتلكاتهّن
 بسعر رمزي

 ترث النساء حصتهّن من
 الممتلكات ولكن أحد األقارب
يديرها بالنيابة عنهّن

 ُتجبر النساء من قبل عائالتهن
 على بيع ممتلكاتهّن بسعر
السوق

24.8%

17.4%

14.6%

22.4%

 ترث النساء حصتهّن من
 الممتلكات ويدرنها
بأنفسهّن

20.8%

طـــــــــــرق   :19 شـــــــــكــــــــــــل 
علــــى  النســــــاء  حصــــــول 
ــــة  ــــكات المــتوارثــــ الممتلــ

بموجــــــب القانــــون

ــــة  ــــرات الكمي ــــن المؤش ــــة بي ــــط خفيف ــــوى رواب ــــر س ــــم تظه ول
ــــًا  ــــكات، ســــواء ضمني المرتبطــــة باإلســــكان واألراضــــي والممتل
فــــي نطــــاق هــــذا المحــــور، أو حتــــى مــــع باقــــي المحــــاور. مــــن 
ــــة  ــــة متعلق ــــة معين ــــع كل مؤشــــر فرضي ــــدأ، يتب ــــث المب حي
بالظــــروف المحليــــة، ولــــم تظهــــر أي أنمــــاط واضحــــة 
ــــكات.  ــــوق اإلســــكان واألراضــــي والممتل ــــع حق لتفســــر توزي
وهــــذا يفتــــح مجــــاالً للمزيــــد مــــن البحــــث فــــي المســــتقبل 
ــــكات  ــــألة الممتل ــــى مس ــــة إل ــــات المحلي ــــرة المجتمع ــــم نظ لفه
ــــوء  ــــل اللج ــــن األفض ــــون م ــــد يك ــــا، وق ــــل معه ــــة التعام وكيفي

إلــــى بحــــث أنثروبولوجــــي لهــــذه الغايــــة.

6.5.3 نتائج االستطالع النوعي 
إن المســــاواة علــــى صعيــــد التعليــــم موضحــــة أكثــــر 
ــــزء  ــــذا الج ــــا ه ــــم. أم ــــور التعلي ــــي بمح ــــم المعن ــــي القس ف
فســــيركز علــــى المســــاواة فــــي تحصيــــل حقــــوق اإلســــكان 

ــكات. ــ ــي والممتل ــ واألراض

الميراث 
الُمجيبــــات  مــــن  ُطلــــب  النوعــــي،  االســــتطالع  فــــي 
ــّن  ــ ــت عليه ــ ــي ُعرض ــ ــاالت الت ــ ــس الح ــ ــي نف ــ ــر ف ــ التفكي
ــــر  ــــا أكث ــــن به ــــع التمّع ــــن م ــــي، ولك ــــي االســــتطالع الكم ف
ــــًا  ــــخصية. وغالب ــــات الش ــــة والمالحظ ــــض األمثل ــــر بع وذك
مــــا أشــــارت الُمجيبــــات هنــــا إلــــى روابــــط مباشــــرة تتعلــــق 
ــــي(.  ــــتطالع الكم ــــج االس ــــالف نتائ ــــد )بخ ــــادات والتقالي بالع
ومــــن ضمــــن الحــــاالت التــــي ًطلــــب مــــن المجيبــــات 

ــــة: ــــي اآلتي ــــا ه وصفه
فــــي حــــال وفــــاة أحــــد األبويــــن )وخصوصــــًا األب(: قالــــت 
ــّن  ــ ــن أبويه ــ ــاء ال يرث ــ ــات إن الفتيات/النس ــ ــم المجيب ــ معظ
بحســــب العــــادات والتقاليــــد، وال يشــــعرن أن الميــــراث مــــن 
ــــر  ــــات عب ــــّدة أســــباب. وأشــــارت المجيب ــــّن أساســــًا لع حّقه

ــــة متشــــابهة:   ــــى أمثل ــــالد إل الب
 ُتحافــــظ النســــاء علــــى وحــــدة العائلــــة بحفاظهــــّن علــــى 	 

ــعورًا  ــ ــة ش ــ ــي الرغب ــ ــذه ه ــ ــون ه ــ ــدة اإلرث. وتك ــ وح
طوعيــــًا للنســــاء فــــي بعــــض الحــــاالت، إال أنهــــن 
ــق  ــ ــرة لتحقي ــ ــة كبي ــ ــوط مجتمعي ــ ــى ضغ ــ ــن إل ــ يخضع

ــــى 1: دائمــــا – غالبــــاً – بعــــض  40 مــــن 5 إل

ــــدَا  ــــادراً – أب األحيــــان – ن

ــاً – بعــــض  ــ ــا – غالب ــــى 1: دائمــ 38 مــــن 5 إل

ــدَا  ــ ــادراً – أب ــ ــان – ن ــ األحي
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ــــض  ــــان، يرف ــــض األحي ــــي بع ــــرى. ف ــــاالت اأخ ــــي ح ــــك ف ذل
ــــم يرفضــــوا  ــــا، وإن ل ــــرث الزوجــــة عائلته الرجــــال أن ت
بالمطلــــق فإنهــــم يرفضــــون أن تســــتعمل المــــرأة ورثتهــــا 
للمســــاهمة فــــي تغطيــــة مصاريــــف العائلــــة، ويفضلــــون 
ــــت  ــــل، تحدث ــــا الشــــخصية. بالمقاب أن تســــتعملها لنفقته
ــــرت  ــــي اأجب ــــن الحــــاالت الت ــــر م ــــن الكثي ــــات ع المجيب
ــــراث  ــــن المي ــــن م ــــع حصته ــــي بي ــــاء ف ــــا الفتيات/النس فيه
ــــت  ــــن الملف ــــزي. وم ــــّن بســــعر الســــوق أو بســــعر رم إلخوته
ـــًا أعلــــى مــــن  لالنتبــــاه أن الســــعر الرمــــزي يكــــون أحيانـ

ســــعر الســــوق.
ــــؤوليات 	  ــــه مس ــــى عاتق ــــع عل ــــرة وتق ــــل األس ــــو معي  األخ ه

ــــات أن »الرجــــال  ــــن المجيب ــــر م ــــر. وصرحــــت الكثي أكب
يتحملــــون أعبــــاء حياتيــــة أكبــــر«. وقــــد تكّرســــت هــــذه 
ــــس  ــــات ولي ــــل األمه ــــات بفع ــــول البن ــــي عق ــــرة ف الفك

فقــــط األقــــارب الذكــــور. 
 العائلــــة ال تريــــد تقســــيم ممتلكاتهــــا وترفــــض مشــــاركتها 	 

مــــع رجــــال غربــــاء )أزواج البنــــات(.
ــــن 	  ــــة بحّقه ــــى دراي ــــم يكــــّن عل  معظــــم النســــاء/البنات ل

ــــؤال،  ــــض بالس ــــأت البع ــًا. وتفاج ــ ــــراث أساس ــــي المي ف
ــيئًا  ــ ــن ش ــ ــاء ال ترث ــ ــات إن »النس ــ ــت اأخري ــ ــا قال ــ بينم
ــــرت أن  ــــو حــــق األخ« و »اخت ــــراث ه ــــًا« وإن »المي طبع
ــــذه  ــــخ. وه ــــراث ألخــــي«، إل ــــن المي ــــي م أعطــــي حصت
اآلراء الذكوريــــة حــــول الميــــراث تناقــــض النتائــــج 
ــــى مســــتوى  ــــدل عل ــــي ت ــــك الت ــــة، وخصوصــــًا تل الكمي
ــح أن  ــ ــب. ويرج ــ ــي إدل ــ ــا ف ــ ــاواة كم ــ ــن المس ــ ــاٍل م ــ ع
ــــن  ــــي تتمتع ــــك هــــو أن النســــاء اللوات يكــــون تفســــير ذل
ببعــــض الميــــزات هــــم فقــــط مــــن لديهــــن القــــدرة علــــى 
اتخــــاذ قــــرارات متعلقــــة بالممتلــــكات وإدارتهــــا. وهنــــاك 
ــــة  ــــن دراي ــــط بي ــــم الراب ــــة أدق لفه ــــى دراس ــــة إل حاج
ــــوق. ــــذه الحق ــــبها له ــــة كس ــــا واحتمالي ــــرأة بحقوقه الم

ــــارات 	  ــــت والمه ــــن الوق ــــزم م ــــا يل ــــن م ــــاء ال يملك  النس
ــــن  ــــص ع ــــات بقص ــــهدت المجيب ــــكات. استش إلدارة الممتل
ــــل  ــــن مقاب ــإدارة ممتلكاته ــ ــن ب ــ ــــمحن إلخوته ــاء س ــ نس
انتفاعهــــّن بحصــــة مــــن العائــــدات واألربــــاح. ولــــم تكــــن 

ــــور  ــــل المذك ــــا كان الدخ ــــًا م ــــائعة، وغالب ــــاالت ش ــــذه الح ه
ــــد  ــــا. وق ــــار إليه ــــكات الُمش ــــة الممتل ــــع طبيع ــــب م ال يتناس
لجــــأت النســــاء فــــي بعــــض الحــــاالت إلــــى الــــزوج بــــدالً 

ــــّن. ــــن األخ إلدارة ممتلكاته م
ــرأة أن 	  ــ ــن للم ــ ــة، يمك ــ ــات الريفي ــ ــــض المجتمع ــي بع ــ  ف

ــــا  ــــرث الرجــــل األراضــــي وغيره ــــا ي ــــزل بينم ــــرث المن ت
ــــة.  ــــكات اإلنتاجي ــــن الممتل م

ــــوق 	  ــــن حق ــــة م ــــاء حص ــــرث النس ــــاالت، ت ــــض الح ــــي بع  ف
ــجلة  ــ ــكات مس ــ ــون الممتل ــ ــا تك ــ ــى عندم ــ ــاع حت ــ االنتف

ــــة. ــــي الالذقي ــــا يحصــــل ف باســــم األخ، كم
ــات إن  ــ ــم المجيب ــ ــت معظ ــ ــزوج: قال ــ ــاة ال ــ ــال وف ــ ــي ح ــ ف
هنــــاك عــــدد مــــن الحــــاالت التــــي ُيطلــــب فيهــــا مــــن المــــرأة 
إخــــالء المنــــزل بعــــد وفــــاة زوجهــــا، خصوصــــًا إن لــــم يكــــن 
لديهــــا أطفــــال، أو إن كان لديهــــا بنــــات فقــــط )إذ أن وجــــود 
ــاء  ــ ــــن البق ــــن له ــاء ويضم ــ ــــي النس ــــد يحم ــر ق ــ ــــد صغي ول
فــــي المنــــزل، بينمــــا إن لــــم يكــــن لديهــــن أطفــــال أو إن كان 
لديهــــا بنــــات فذلــــك يزيــــد مــــن احتماليــــة طردهــــا(. وتقــــل 
ــــراث  ــــن المي ــــا م ــــى حصته ــــرأة عل ــــول الم ــــة حص احتمالي
ــــة.  ــــة الثاني ــــي الزوج ــــت ه ــــزل إذا كان ــــي المن ــــا ف أو بقائه
ــــث  ــــاالت حي ــــن الح ــــد م ــــى العدي ــــات إل ــــارت المجيب وأش
ــــئ  ــــى مالج ــــن إل ــــوارع أو ذهب ــــي الش ــــاء ف ــــردت النس تش
ــاء  ــ ــات. إال أن النس ــ ــن نازح ــ ــم يك ــ ــن ل ــ ــع أنه ــ ــن م ــ النازحي
ــــن  ــــوت عائالته ــــى بي ــــن إل ــــن يذهب ــــي بعــــض الحــــاالت ك ف
ــــت  ــا قال ــ ــــب« كم ــا عي ــ ــــرأة وحده ــــكن الم ــًا، ألن »س ــ طوع

ــــات. ــــدى المجيب إح
فــــي حــــال الطــــالق: علــــى النســــاء مغــــادرة المنــــزل حتــــى 
لــــو اســــتثمرن فيــــه لســــنوات. وإذا كانــــت المــــرأة المطلقــــة 
ــــش  ــــال للعي ــــى االنتق ــــر عل ــــح أن ُتجب ــــن المرج ــــة فم يافع
ــض  ــ ــي بع ــ ــة. ف ــ ــرف العائل ــ ــى ش ــ ــًا عل ــ ــا، حفاظ ــ ــع أهله ــ م
ــــا،  ــــى زوجه ــــا إذا اختف ــــن بيته ــــرأة م ــــرد الم ــــاالت، ُتط الح
ــي  ــ ــا ف ــ ــية. أم ــ ــه السياس ــ ــبب آرائ ــ ــًا بس ــ أو إذا كان مطلوب
ــــى  ــــة إل ــــورية، وباإلضاف ــــة الس ــــة للحكوم ــــق التابع المناط
ــــرى  ــــد ج ــــّن، فق ــــوت أزواجه ــــادرة بي ــــى مغ ــــاء عل ــــار النس إجب
ــــدرة  ــــن الق ــــا أفقده ــــة« م ــــة الذكي ــــن »البطاق ــــّن م حرمانه
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ــي  ــ ــق الت ــ ــي المناط ــ ــة ف ــ ــع المدعوم ــ ــراء البضائ ــ ــى ش ــ عل
ــــرأة  ــــرت الم ــا اضط ــ ــًا م ــ ــــة. وغالب ــا الحكوم ــ ــــيطر عليه تس
ــــن  ــــت الطــــالق م ــــي حــــال طلب ــــا ف ــــازل عــــن ممتلكاته للتن
ــــوى  ــــجل س ــــم تس ــــا. ول ــــى طلبه ــــا عل ــــق له ــــا، ليواف زوجه
ــــي  ــــن ف ــــي بيوته ــــاء ف ــــت النس ــــث بقي ــــة حي ــــاالت قليل ح

ــــالق.   ــــدوث الط ــــزوج أو ح ــــاة ال ــــال وف ح

القــــدرة علــــى الوصــــول إلــــى قنــــوات القانــــون 
الرســــمية( )الرســــمية وغيــــر  والوســــاطة 

ــــي  ــــام القضائ ــــى النظ ــــأن إل ــــالد ال تلج ــــر الب ــــاء عب ــــم النس معظ
ــــع  ــــك بداف ــــراث، وذل ــــّض النزاعــــات حــــول المي الرســــمي لف
ــــّن، أو  ــــتفزاز إخوته ــــدم اس ــــة وع ــــمعة العائل ــــى س ــــاظ عل الحف
أمهاتهــــّن، بينمــــا تشــــعر النســــاء فــــي الكثيــــر مــــن الحــــاالت 
ــــا تلجــــأ  ــــّن أساســــًا. وعــــادًة م ــــس مــــن حّقه ــــراث لي أن المي
ــأن  ــ ــم يلج ــ ــام األول، ث ــ ــي المق ــ ــّن ف ــ ــى أمهاته ــ ــاء إل ــ النس
ــــك  ــــر ذل ــــم ُيثم ــــارب كوســــيط، وإن ل ــــار األق ــــى أحــــد كب إل
ــــس  ــــر رســــمية كالكنائ ــــوات وســــاطة غي ــــى قن فيلجــــأن إل
ــم  ــ ــان التحكي ــ ــات ولج ــ ــس األقلي ــ ــن ومجال ــ ــال الدي ــ ورج
ــــا  ــــة. أم ــــة الموثوق ــــة و/أو أحــــد الشــــخصيات العام المحلي
التحكيــــم بالتراضــــي، فُيعتبــــر نــــادر الحــــدوث، ولكــــن 
ــا  ــ ــتعين فيه ــ ــاالٍت تس ــ ــى ح ــ ــرن إل ــ ــات أش ــ ــض المجيب ــ بع
المــــرأة بمحكّــــم خارجــــي )أحــــد كبــــار العائلــــة أو المجتمــــع( 

لحــــّل المشــــكلة.
وقالــــت معظــــم المجيبــــات إن النســــاء ال تلجــــأن إلــــى 
الشــــرطة أو المحكمــــة إال فــــي حــــاالت نــــادرة جــــدًا. وغالبــــًا 
ــــمي  ــــي الرس ــــام القضائ ــــاطة النظ ــــى وس ــــوء إل ــــون اللج ــــا يك م
ــــاالت  ــــض الح ــــي بع ــــاء ف ــــت النس ــــار. وقال ــــة ع ــــمًا بوصم متس
ــــة والجســــدية بســــبب  ــــداءات اللفظي ــــن تعّرضــــن لالعت إنه

ــــي. ــــن للنظــــام القانون لجوئه

	.	 الحقوق السياسية

إن محــــور الحقــــوق السياســــية هــــو المحــــور الــــذي تظهــــر 
ــــّن  ــــاء وحرمانه ــــد النس ــــز ض ــــات التميي ــــى درج ــــه أعل في
ــة  ــ ــدم الثق ــ ــن ع ــ ــة م ــ ــة عام ــ ــاك حال ــ ــّن. هن ــ ــن حقوقه ــ م
ــــر  ــــاوئ أكب ــــن المس ــــوريا، لك ــــي س ــــي ف ــــام السياس بالنظ
ــــا  ــــذا اإلطــــار. وبينم ــــي ه ــــن الرجــــال ف ــــر للنســــاء م بكثي
تســــتطيع النســــاء الترشــــح للمناصــــب العامــــة والمشــــاركة 
ــائد  ــ ــاد س ــ ــاك اعتق ــ ــية، إال أن هن ــ ــة السياس ــ ــي العملي ــ ف
ــر  ــ ــذر وغي ــ ــي ق ــ ــل السياس ــ ــأن العم ــ ــات ب ــ ــن المجيب ــ بي
مالئــــم النخــــراط النســــاء فيــــه عمومــــًا. إن ترّشــــح 
ــــي  ــــدوث ف ــــل الح ــــر قلي ــــية أم ــــب سياس ــاء لمناص ــ النس
ــى  ــ ــتطالع إل ــ ــار االس ــ ــد أش ــ ــالد، وق ــ ــاء الب ــ ــم أرج ــ معظ
ــي  ــ ــاركة ف ــ ــق بالمش ــ ــا يتعل ــ ــين فيم ــ ــن الجنس ــ ــوة بي ــ فج
ــد أي  ــ ــكاد توج ــ ــة. وبال ــ ــة والبرلماني ــ ــات المحلي ــ االنتخاب
إحصــــاءات حــــول مشــــاركة النســــاء فــــي االنتخابــــات فــــي 
ــاء  ــ ــى أن النس ــ ــتطالع إل ــ ــج االس ــ ــارت نتائ ــ ــوريا. وأش ــ س
ــــل  ــــبب عوام ــــت بس ــــى التصوي ــــال عل ــــن الرج ــــاالً م ــــل إقب أق
ــــإن  ــــك، ف ــــى ذل ــــة إل ــــدة. باإلضاف ــــة عدي ــــة وأمني اجتماعي
ــــن التواصــــل  ــــن إال بدرجــــة محــــدودة م النســــاء ال يحظي
ــّن  ــ ــون مناطقه ــ ــن يمثل ــ ــن الذي ــ ــيين المحليي ــ ــع السياس ــ م
ــى  ــ ــبيًا عل ــ ــدر نس ــ ــم أق ــ ــال فه ــ ــا الرج ــ ــّن؛ أم ــ ومجتمعاته
التواصــــل مــــع السياســــيين لينقلــــوا إليهــــم همومــــًا 
ــــي  ــــادرة الت ــــي الحــــاالت الن ــــا النســــاء، وف ــــة. أم مجتمعي
يتواصلــــن فيهــــا مــــع أحــــد السياســــيين فــــإن ذلــــك يكــــون 
الطالعــــه علــــى شــــأن خــــاص، كأن يكــــون ابنهــــا موقوفــــًا 
ــــات  ــــاك فروق ــــإن هن ــــًا، ف ــــًا. عموم ــــجونًا أو مختفي أو مس
ملحوظــــة بيــــن الجنســــين فيمــــا يتعلــــق بتحصيــــل 

ــوريا. ــ ــي س ــ ــتها ف ــ ــية وممارس ــ ــوق السياس ــ الحق

»ال أريد أن أكون أضحوكة أمام الجميع«
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ــــة  ــــة واالقتصادي ــــل االجتماعي ــــن العوام ــــة بي ــــاك عالق ــــدو أن هن ويب
والثقافيــــة واألمنيــــة مــــن جهــــة، وانتخــــاب النســــاء للمناصــــب العامــــة 
ــا  ــ ــــرى. كم ــــة أخ ــــن جه ــــن م ــــدى الناخبي ــــين ل ــــن الجنس ــــوة بي والفج
ــية  ــ ــب سياس ــ ــى مناص ــ ــول إل ــ ــي الوص ــ ــاء ف ــ ــرص النس ــ ــدو أن ف ــ يب
ــــل  ــــات ذات الدخ ــــي المجتمع ــــرة وف ــــدن الكبي ــــي الم ــــى ف ــــون أعل تك
ــول دون  ــ ــي تح ــ ــات الت ــ ــن التحدي ــ ــن بي ــ ــدود. وم ــ ــــط أو المح المتوس
مشــــاركة النســــاء فــــي السياســــة هــــي وصمــــة العــــار المرتبطــــة بذلــــك، 
إضافــــًة إلــــى افتقــــار النســــاء إلــــى الخبــــرة الالزمــــة لهــــذا النــــوع مــــن 
ــــت الفجــــوة  ــــد كان ــــة، فق ــــات البرلماني ــــق باالنتخاب ــــا يتعل ــــل. وفيم العم
بيــــن الجنســــين لــــدى الناخبيــــن كبيــــرة فــــي المناطــــق الريفيــــة، بينمــــا 
ــروف  ــ ــع بظ ــ ــي تتمت ــ ــرة الت ــ ــق الصغي ــ ــي المناط ــ ــل ف ــ ــارق أق ــ كان الف
اقتصاديــــة جيــــدة، حيــــث زاد معــــدل مشــــاركة النســــاء. كمــــا أن 
ــــراط  ــــت االنخ ــــات جعل ــــض المجتمع ــــي بع ــــي ف ــــتقرار األمن ــــة االس زعزع
ــــواء، إال أن  ــــد س ــــى ح ــــاء عل ــــال والنس ــــذ للرج ــــر محب ــــية غي ــــي السياس ف
النســــاء المرشــــحات للمناصــــب السياســــية كــــّن أكثــــر عرضــــة للتحــــرش 
ــــع  ــــي جمي ــــًا ف ــــة عموم ــــوق السياســــية متدني ــــت الحق الجنســــي. وكان
ــــف  ــــوق المحــــدودة تختل ــــذه الحق ــــن ممارســــة ه أرجــــاء ســــوريا، ولك

ــــى آخــــر. ــــن ســــياق إل نســــيبًا م
ــة  ــ ــة الكردي ــ ــق اإلدارة الذاتي ــ ــي مناط ــ ــا ف ــ ــول به ــ ــن المعم ــ إن القواني
فــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا تقتضــــي بتشــــارك المناصــــب العامــــة بيــــن 
الرجــــال والنســــاء، وال بــــد أن تحظــــى النســــاء علــــى 40٪ أو أكثــــر مــــن 
ــــذي زاد مــــن مشــــاركة  ــــر ال ــــم، األم ــــس الحك ــــة مجال ــــي كاف المقاعــــد ف
ــــس  ــــي المحلــــي بنســــبة ملحوظــــة. ولكــــن لي ــــاء فــــي العمــــل السياس النس
فــــي البيانــــات مــــا يشــــير إلــــى نــــوع السياســــيات االنتخابيــــة فــــي تلــــك 
المناطــــق التــــي تتيــــح للنســــاء الفــــوز بالمناصــــب العامــــة والبقــــاء فيهــــا. 
وبالرغــــم مــــن مشــــاركة النســــاء بشــــكل كبيــــر )كناخبــــات ومرشــــحات(، 
ــــق  ــــا يتعل ــــد فيم ــــر بع ــــدم أكث ــــى التق ــــذه المناطــــق بحاجــــة إل إال أن ه
بنظــــرة المجتمــــع إلــــى مشــــاركة النســــاء فــــي السياســــة. وبّيــــن 
ــــر  ــــي السياســــية أم ــــز ضــــد النســــاء العامــــالت ف االســــتطالع أن التميي
شــــائع فــــي العديــــد مــــن المجتمعــــات، وهنــــاك تحيــــزات حــــول جــــدوى 
ــــى  ــــب عل ــــام التعقي ــــر لالهتم ــــن المثي ــــيكون م ــــاس. وس ــــاركتهن باألس مش
ــــا النســــائية  ــــم نظــــام الكوت ــــي لفه ــــج بإجــــراء بحــــث إضاف ــــذه النتائ ه
ــي  ــ ــاء ف ــ ــاركة النس ــ ــول مش ــ ــلبية ح ــ ــر اآلراء الس ــ ــي تغيي ــ ــا ف ــ وأثره
ــــذه المناطــــق  ــــي ه ــــا أن النســــاء ف ــــد. كم ــــدى البعي ــــى الم السياســــة عل
ــــالمية  ــــة اإلس ــــم الدول ــــد تنظي ــــى ي ــــة عل ــــدات األمني ــــة للتهدي ــــر عرض أكث

وخالياهــــا النائمــــة التــــي تســــتهدف النســــاء العامــــالت فــــي السياســــية 
ــذه  ــ ــي ه ــ ــات ف ــ ــارت المجيب ــ ــل، أش ــ ــوص. بالمقاب ــ ــه الخص ــ ــى وج ــ عل
ــــن اســــتجابة السياســــيين لشــــكاويهّن. ــــة م ــــى درجــــة عالي المناطــــق إل
أمــــا فــــي مناطــــق الحكومــــة الســــورية والمجموعــــات المتمــــردة 
ــــى  ــــول إل ــــي الوص ــــاء ف ــــرص النس ــــت ف ــــا، فقّل ــــن تركي ــــة م المدعوم
المناصــــب العامــــة. ولطالمــــا كانــــت احتماليــــة انتخــــاب النســــاء 
ــــاط واضحــــة  ــــاك أنم ــــن هن ــــم تك ــــة، ول ــــي مناطــــق الحكوم ــــة ف ضعيف
ــــات  ــــاحة والصالحي ــــق بالمس ــــا يتعل ــــة فيم ــــات البرلماني ــــي االنتخاب ف
المخصصــــة لمشــــاركة النســــاء فــــي السياســــية، حيــــث أظهــــرت 

ــة. ــ ــاط متضارب ــ ــة أنم ــ ــات المختلف ــ الُمحافظ
المفيــــد إجــــراء دراســــة مســــتقبلية حــــول  وقــــد يكــــون مــــن 
ــي  ــ ــزات ف ــ ــاء الفائ ــ ــا النس ــ ــي أعدته ــ ــة الت ــ ــتراتيجيات االنتخابي ــ االس
ــــة  ــــالت االنتخابي ــــن الحم ــــتفادة م ــــذ دروس مس ــــك ألخ ــــات، وذل االنتخاب
ــــج  ــــر الشــــام فأشــــارت النتائ ــــة تحري ــــا فــــي مناطــــق هيئ الناجحــــة. أم
إلــــى تســــاوي فــــرص النســــاء والرجــــال فــــي الوصــــول إلــــى المناصــــب 
ــــة،  ــــذه المنطق ــــن ه ــــات ع ــــن معلوم ــــه م ــــا نعرف ــــض م ــــذا ُيناق ــــة، وه العام
ــــام  ــــي ُتق ــــات الت ــــة االنتخاب ــــى محدودي ــــاًل عل ــــون هــــذا دلي ــــا يك وربم
ــــس  ــات ومجال ــ ــاٍت للنقاب ــ ــًا انتخاب ــ ــون غالب ــ ــي تك ــ ــادًة، والت ــ ــاك ع ــ هن
المجتمــــع المدنــــي، وليــــس للمناصــــب الحكوميــــة الرســــمية. ويبــــدو أن 
فــــرص النســــاء فــــي الفــــوز فــــي االنتخابــــات علــــى نطــــاق صغيــــر قــــد 
ــــا أشــــارت  ــــرة، بحســــب م ــــة األخي ــــدار الســــنوات القليل ــــى م زادت عل

ــــالت. ــــض المقاب بع

6.6.1 مراجعة عامة لما قبل العام 2011
ــــا الخاصــــة،  ــــا تعقيداته ــــاة السياســــة له إن مشــــاركة النســــاء فــــي الحي
ومــــع ذلــــك، فــــال يمكــــن النظــــر إليهــــا بمعــــزل عــــن الحيــــاة السياســــية 
ــة  ــ ــب العام ــ ــى المناص ــ ــاء إل ــ ــول النس ــ ــًا. إن وص ــ ــوريا عموم ــ ــي س ــ ف
ــــة  ــــرارات سياســــية نابع ــــع ق ــــك بداف ــــًا، وكان ذل ــــزداد تدريجي أخــــذ ي
ــعبية  ــ ــدة الش ــ ــة القاع ــ ــبب مطالب ــ ــــس بس ــلطوية، ولي ــ ــع س ــ ــــن مواق م
النســــوية بهــــذه الحقــــوق. وقــــد حصلــــت النســــاء علــــى حــــق االنتخــــاب 
عــــام 1949، عقــــب أول انقــــالب عســــكري ما-بعــــد االســــتقالل، 
ــًا. وكان  ــ ــن ديمقراطي ــ ــان المنتخبي ــ ــة والبرلم ــ ــاح بالحكوم ــ ــذي أط ــ وال
ــــرف بحــــّق  ــــم ُيعت ــــًا مشــــروطًا، إذ ل ــــت حق ــــي التصوي ــــرأة ف حــــق الم
ــــام 1953.  ــــالب عســــكري آخــــر ع ــــام انق ــــد قي ــــام إال بع ــــراع الع االقت
ــا  ــ ــــادة العلي ــــن القي ــــن م ــــرة بتعيي ــــان ألول م ــــاء البرلم ــــت النس ودخل
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ــوريا  ــ ــت س ــ ــي جمع ــ ــدة الت ــ ــة المتح ــ ــة الجمهوري ــ لحكوم
ــــي  ــــن النســــاء أيضــــًا ف ــــام 1958. وجــــرى تعيي ومصــــر ع
ــــي  ــــعب عام ــــس الش ــــي مجل ــــام 1965 وف ــــة ع ــــس األم مجل

و1971.  1969
ــان  ــ ــــي البرلم ــاء ف ــ ــدد النس ــ ــادة ع ــ ــتمرت زي ــ ــــي، اس بالتال
حتــــى أصبحــــن يشــــكلن نســــبة 12٪ تقريبــــًا؛ إال أن معظــــم 
ــث  ــ ــزب البع ــ ــة ح ــ ــن قائم ــ ــن ضم ــ ــرى انتخابه ــ ــاء ج ــ النس
المســــتقالت  للمرشــــحات  وكان  الحاكــــم.   واالئتــــالف 
ــــوز بالمقاعــــد  ــــن الرجــــال بالف ــــن نظرائه ــــف م ــــرص أضع ف
المســــتقلة، والتــــي تشــــكل نســــبة ضئيلــــة جــــدًا مــــن 
ــاء  ــ ــن النس ــ ــر م ــ ــح الكثي ــ ــم تترش ــ ــاالً.42 ول ــ ــد إجم ــ المقاع
ــــّن  ــــوز له ــــبة ف ــــى نس ــــت أعل ــــة، وكان ــــات المحلي لالنتخاب
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تشــــكّل 9٪ مــــن المقاعــــد وذلــــك فــــي عــــام 2007. 
وشــــكلت المرشــــحات نســــبة 8٪ مــــن إجمالــــي عــــدد 
المرشــــحين، إال أنهــــّن لــــم يكــــّن موزعــــاٍت بالتســــاوي عبــــر 
ــــن  ــــًا ضم ــــل النســــاء ضعيف ــــر تمثي ــــالد.44 ويعتب أرجــــاء الب
ــن  ــ ــات الناخبي ــ ــول فئ ــ ــاءات ح ــ ــن اإلحص ــ ــن، ولك ــ الناخبي
ــــكل الــــدورات  فــــي ســــوريا عشــــوائية وليســــت متوفــــرة ل
ــــب  ــي المناص ــ ــاء ف ــ ــن النس ــ ــد زاد تعيي ــ ــة.45 وق ــ االنتخابي
ــــام  ــــبقت ع ــــي س ــــرة الت ــــر األخي ــــنوات العش ــــي الس ــــة ف العام
ــــرات عوضــــًا عــــن  ــــع وزي ــــن أرب ــــث جــــرى تعيي 2011، حي
اثنتيــــن، كمــــا شــــغلت امــــرأة منصــــب نائــــب الرئيــــس وزاد 
ــــي المناصــــب  ــــات والمســــؤوالت ف ــــًا عــــدد القاضي تدريجي
ــاالت  ــ ــف المج ــ ــي مختل ــ ــاء ف ــ ــرت النس ــ ــة.46 وانتش ــ العام
علــــى الصعيــــد الوطنــــي والمحلــــي وعلــــى مســــتوى 
الحكومــــة والنقابــــات العماليــــة التابعــــة لهــــا. إضافــــًة إلــــى 
ــب  ــ ــب والمناص ــ ــي المرات ــ ــاء ف ــ ــت النس ــ ــد ترّق ــ ــك، فق ــ ذل
ــــادت  ــــا أف ــــب م ــــن، وبحس ــــث. ولك ــــزب البع ــــة لح القيادي
ــإن  ــ ــن، ف ــ ــت معه ــ ــالت أجري ــ ــي مقاب ــ ــاء ف ــ ــؤالء النس ــ ه
ــاركتهّن  ــ ــــي مش ــــن يعن ــــم يك ــات ل ــ ــــي االنتخاب ــّن ف ــ فوزه

ــه. 47 ــ ــه برنامج ــ ــزب وتوجي ــ ــيات الح ــ ــع سياس ــ ــــي وض ف
ــاوى  ــ ــوري س ــ ــتور الس ــ ــن الدس ــ ــام 1973 م ــ ــدار ع ــ إن إص
ــة،  ــ ــوق المواطن ــ ــث حق ــ ــن حي ــ ــال م ــ ــاء والرج ــ ــن النس ــ بي
ــــه  ــــوص علي ــــو منص ــــا ه ــــادة 25 وكم ــــب الم ــــك بحس وذل
ــــر  ــــة يجــــب أن توف ــــاده أن الحكوم ــــا ف ــــادة 45، م ــــي الم ف

ــــة  ــــن »المشــــاركة الكامل ــــّن م ــــي تمكّنه ــــرص الت للنســــاء الف
والفعالــــة فــــي الحيــــاة السياســــية واالجتماعيــــة والثقافيــــة 
ــــي  ــــت ه ــــالمية بقي ــــريعة اإلس ــــن الش ــــة«. ولك واالقتصادي
ــــي  ــــادة 3. وف ــــّص الم ــــا تن المصــــدر الرئيســــي للتشــــريع كم
ــــى  ــــاء عل ــــة القض ــــق اتفاقي ــــول تطبي ــــا ح ــــياق تقاريره س
ــــة  ــــرأة، أشــــارت الحكوم ــــز ضــــد الم ــــع أشــــكال التميي جمي
ــة  ــ ــى خصوصي ــ ــان إل ــ ــن األحي ــ ــر م ــ ــي كثي ــ ــورية ف ــ الس
ــتمدة  ــ ــة المس ــ ــادات المجتمعي ــ ــالمية والع ــ ــريعة اإلس ــ الش
ــــا  ــــر تحفظاته ــــت تســــتعمل هــــذه الحجــــة لتبري ــــا، وكان منه
ــــد مــــن  ــــت العدي ــــة. وكان ــــود االتفاقي ــــن بن ــــد م ــــى العدي عل
تحفظــــات الحكومــــة علــــى االتفاقيــــة تؤثــــر علــــى التمكيــــن 
السياســــي للمــــرأة ســــواء بشــــكل مباشــــر أو غيــــر مباشــــر.48   

6.6.2 نتائج االستطالع الكمي
ــــن  ــــأن ٌينتخب ــــاء ب ــــرص النس ــــإن ف ــــات، ف ــــب المجيب بحس
ــك  ــ ــال، وذل ــ ــرص الرج ــ ــن ف ــ ــل م ــ ــة أق ــ ــب العام ــ للمناص
بتقييــــم بلــــغ -1.3 )علــــى مقيــــاس متــــدرج مــــن +2 
ــي  ــ ــر ف ــ ــل بكثي ــ ــاء أق ــ ــرص النس ــ ــت ف ــ ــى -2(49. وكان ــ إل
ــــق  ــــف دمش ــــوس وري ــــا وطرط ــــات كدرع ــــض المحافظ بع
ــاء  ــ ــرص النس ــ ــت ف ــ ــكة فكان ــ ــي الحس ــ ــا ف ــ ــص. أم ــ وحم
ــال،  ــ ــع الرج ــ ــاوية م ــ ــون متس ــ ــن ألن تك ــ ــا يمك ــ ــرب م ــ أق
ــــي  ــــًا ف ــــل عموم ــــرص النســــاء أق ــــدو أن ف ــــد -0.4. ويب عن
ــــة ومناطــــق الجيــــش الســــوري  مناطــــق الحكومــــة المركزي
الحــــر المدعــــوم مــــن تركيــــا )منطقــــة درع الفــــرات(. 
ويبــــدو أن النســــاء يحظيــــن بفــــرص انتخابيــــة أعلــــى فــــي 
المــــدن الكبيــــرة، خصوصــــًا فــــي المجتمعــــات ذات الدخــــل 
ــــن  ــــم ُيبّي ــــن االســــتطالع ل ــــى المحــــدود. ولك المتوســــط إل
ــــة  ــــا احتمالي ــــع فيه ــــي ترتف ــــة الت ــــب العام ــــواع المناص أن
فــــوز النســــاء. بينمــــا كان االســــتطالع النوعــــي أكثــــر 
ــــي  ــــوز النســــاء ف ــــة ف ــــاع احتمالي ــــى ارتف ــــة، وأشــــار إل دق
المجــــالت األقــــل أهميــــة، وليــــس فــــي المناصــــب الكبيــــرة 

ــــرار. ــــة الق ــــد صناع ــــى صعي عل

ــرة  ــؤون األســ ــورية لشــ ــة الســ ــ 42 الهيئ

التمكيــــن  “نحــــو   .2007 والســــكان، 
الســــورية.”  للمــــرأة  السياســــي 
دمشــــق: الهيئــــة الســــورية لشــــؤون 
األســــرة والســــكان وصنــــدوق األمــــم 

للمــــرأة. اإلنمائــــي  المتحــــدة 

ــرة  ــؤون األســ ــورية لشــ ــة الســ ــ 44 الهيئ

والســــكان، 2007.

45 المرجع نفسه

ــرة  ــؤون األســ ــورية لشــ ــة الســ ــ 47 الهيئ

.2007 والســــكان، 

48 المرجع نفسه

ــــدى النســــاء فــــرص  ــــى 2-: ل 49 مــــن 2+ إل

أعلــــى بكثيــــر مــــن الرجــــال - لــــدى النســــاء 
فــــرص أعلــــى بقليــــل مــــن الرجــــال - لــــدى 
النســــاء والرجــــال الفــــرص نفســــها - 
لــــدى الرجــــال فــــرص أعلــــى بقليــــل مــــن 
النســــاء - لــــدى الرجــــال فــــرص أعلــــى 

بكثيــــر مــــن النســــاء

46 https://undocs.org/pdf?symbol-
=ar/CEDAW/C/SYR/2

آخر زيارة 24 نيسان 2021

43 https://undocs.org/pdf?symbol-
=ar/CEDAW/C/SYR/2

آخر زيارة 24 نيسان 2021
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شــــكل 20: خارطــــة نتائــــج 
السيـــاســيـــــة  الـحـقــــــوق 

حســــب المحافظــــة

شــــكل 21: نســــبة النســــاء 
والرجــــال الذيــــن يصوتــــون 

فــــي االنتخابــــات

شــــكل 22: فــــرص النســــاء 
يتــــم  أن  فــــي  والرجــــال 
انتخابهــــم لمناصــــب عامــــة

ــي  ــ ــت ف ــ ــي التصوي ــ ــال ف ــ ــم الرج ــ ــارك معظ ــ ــا يش ــ بينم
ــــوى  ــــارك س ــــدل 503.9، ال تش ــــة، بمع ــــات البرلماني االنتخاب
ــــد،  ــــى هــــذا الصعي ــــك بمعــــدل 3.1. عل بعــــض النســــاء، وذل
ُســــّجلت فــــي دمشــــق أصغــــر فجــــوة بيــــن الجنســــين، عنــــد 
ــارق  ــ ــر ف ــ ــّجل أكب ــ ــا ُس ــ ــاء، بينم ــ ــال و3.4 للنس ــ 3.7 للرج
فــــي ريــــف دمشــــق، بيــــن 3.6 للرجــــال و2.1 للنســــاء 
ــع  ــ ــتوى جمي ــ ــى مس ــ ــاركة عل ــ ــدل مش ــ ــل مع ــ ــو أق ــ )وه
المحافظــــات(. كمــــا كانــــت الفجــــوة بيــــن الجنســــين 
ــــال و3.0  ــــد 4.0 للرج ــــة، عن ــــق الريفي ــــي المناط ــــرة ف كبي
للنســــاء. وفــــي المناطــــق التــــي تتمتــــع بأحــــوال اقتصاديــــة 
ــــت الرجــــال 3.9 والنســــاء 3.5،  ــــدل تصوي ــــدة، كان مع جي
أي أن المناطــــق المســــتقرة اقتصاديــــًا تعلــــو فيهــــا معــــدالت 
ــــا نســــبيًا  ــــر فيه ــــات، وتصغ مشــــاركة النســــاء فــــي االنتخاب

ــــين. ــــن الجنس ــــوة بي الفج
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ــــت  ــــدالت التصوي ــــرة، كان مع ــــة األخي ــــات المحلي ــــي االنتخاب ف
عمومــــًا أقــــل مقارنــــًة باالنتخابــــات البرلمانيــــة، وذلــــك 
ــــوة  ــــر فج ــــت أكب ــــاء. وكان ــــال و2.9 للنس ــــر 3.7 للرج بمؤش
ــــن  ــــي درعــــا، بي ــــد االنتخــــاب ف ــــى صعي ــــن الجنســــين عل بي
4.0 للرجــــال و2.5 للنســــاء، وفــــي ريــــف دمشــــق، بيــــن 3.5 
ــــى  ــــد ســــّجلت أعل ــــا الحســــكة، فق للرجــــال 2.0 للنســــاء. أم
ــــة،  ــــتوى المحافظ ــــى مس ــــات عل ــــي االنتخاب ــــاركة ف ــــب مش نس
وذلــــك عنــــد 4.3 للرجــــال و3.5 للنســــاء. وبحســــب المؤشــــرات، 
ــــي  ــــال ف ــــاء والرج ــــاركة النس ــــزداد مش ــــدارج أن ت ــــن ال فم
التصويــــت نســــبيًا كلمــــا زادت مصداقيــــة االنتخابــــات بنظــــر 
المجتمــــع المحلــــي. كمــــا تشــــير النتائــــج أيضــــًا إلــــى وجــــود 
ــــات  ــــى االنتخاب ــــن عل ــال الناخبي ــ ــة إقب ــ ــــن درج ــة بي ــ عالق
ــة؛  ــ ــات المحلي ــ ــــى االنتخاب ــــم عل ــة إقباله ــ ــــة ودرج البرلماني
وكلمــــا زادت نســــبة النســــاء فــــي الواحــــدة، مــــن المرجــــح أن 
تزيــــد أيضــــًا فــــي األخــــرى. وهــــذا يــــدل علــــى وجــــود رابــــط 
ــــاركة  ــــدى مش ــــة وم ــــة االنتخابي ــــة العملي ــــن مصداقي ــــق بي وثي

النســــاء فيهــــا.

ــــى التواصــــل  ــــاالً مــــن النســــاء عل ــــر إقب ــــا أن الرجــــال أكث كم
ــــع،  ــــاكل المجتم ــــاركة مش ــــن لمش ــــيين المحليي ــــع السياس م
ــت  ــ ــاء. ولوحظ ــ ــال51 و2.2 للنس ــ ــر 3.3 للرج ــ ــك بمؤش ــ وذل
أكبــــر الفجــــوات بيــــن الجنســــين فــــي ريــــف دمشــــق والرقــــة 
وحمــــاة وديــــر الــــزور، وأصغرهــــا فــــي درعــــا. وُســــّجلت فــــي 
ــــن  ــــل درجــــات م ــــف دمشــــق والقنيطــــرة وطرطــــوس أق ري
إقبــــال النســــاء علــــى التواصــــل مــــع السياســــيين المحلييــــن.

50 مــــن 5 إلــــى 1: جميــــع النســــاء تصوتــــن 

– معظــــم النســــاء يصوتــــن - بعــــض 
النســــاء يصوتــــن – القليــــل مــــن النســــاء 
يصوتــــن – ال تصــــوت أي مــــن النســــاء 

51 مــــن 5 إلــــى 1: عاليــــة جــــداً – عاليــــة – 

متوســــطة – متدنيــــة – متدنيــــة جــــدًا
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6.6.3 نتائج االستطالع النوعي 
فــــي االســــتطالع النوعــــي، ُطلــــب مــــن المجيبــــات أن 
يســــردن تفاصيــــل مشــــاركة المــــرأة فــــي الحيــــاة السياســــية، 
ــــاء  ــــه النس ــــة. تواج ــــّن بدّق ــــس آرائه ــــج تعك ــــإن النتائ ــــك ف ولذل
ضغوطــــات مجتمعيــــة هائلــــة تعيــــق مشــــاركتهّن فــــي 
ــــي  ــــي تحــــدد مشــــاركتهّن ف ــــل الت ــــن العوام السياســــة، ولك
الشــــأن العــــام تتعلــــق أكثــــر بمصداقيــــة العمليــــة السياســــية؛ 
ــــات  ــــي العقب ــــتعداد لتخط ــــى اس ــــاء عل ــــن النس ــــد م فالعدي
ــــية  ــــة السياس ــــي التجرب ــــوض ف ــــع، والخ ــــا المجتم ــــي يضعه الت
ــــت  ــــا تقاطع ــــًا م ــــة ومتاحــــة. وغالب ــــت شــــفافة وآمن إذا كان
ــد  ــ ــادات والتقالي ــ ــع الع ــ ــور م ــ ــذا المح ــ ــى ه ــ ــات عل ــ اإلجاب
والقواعــــد المجتمعيــــة، باإلضافــــة إلــــى المفاهيــــم المختلفــــة 

ــــان.  حــــول األم

القــــدرة علــــى المشــــاركة فــــي السياســــية والوصــــول 
إلــــى مناصــــب سياســــية

بحســــب معظــــم المجيبــــات، فالتحديــــان الرئيســــيان اللــــذان 
يحــــدان مــــن قــــدرة النســــاء علــــى الوصــــول إلــــى المناصــــب 
السياســــية همــــا الوصمــــة التــــي يلصقهــــا المجتمــــع بالمــــرأة 
ــــل  ــــة بالعم ــــة المتعلق ــــة والوصم ــــي السياس ــــل ف ــــي تعم الت
ــن  ــ ــد م ــ ــرت العدي ــ ــوريا. وذك ــ ــي س ــ ــًا ف ــ ــي عموم ــ السياس
المجيبــــات علــــى وجــــه الخصــــوص أن المجتمــــع ال يحتــــرم 
ــــي  ــــع المحل ــــا أن المجتم ــــة، كم ــــي السياس ــــالت ف ــــاء العام النس
ــــا  ــــرأة. كم ــــية للم ــــات السياس ــــّجع الطموح ــــذ وال يش ال يحّب
ــــة  ــــى جزئي ــــالت عل ــــاء المقاب ــــات أثن ــــض المجيب ــــت بع عّلق
عــــدم تمتــــع النســــاء بالخبــــرة والمؤهــــالت المطلوبــــة للعمــــل 
ــى أن  ــ ــات إل ــ ــض المجيب ــ ــارت بع ــ ــا أش ــ ــي. وبينم ــ السياس
ــــرأة،  ــــة للم ــــر مالئم ــــة وغي ــــة ُمهين ــــي السياس ــــاركة ف المش
فقــــد رأت الكثيــــر مــــن المجيبــــات أن النســــاء العامــــالت فــــي 
ــــن  ــــا تحّس ــــرام كلم ــــن االحت ــــد م السياســــة سيكســــبن المزي

ــــي. ــــي االجتماع ــــم والوع مســــتوى التعلي
ــــر بعــــض المجيبــــات أنــــه ال يوجــــد شــــخصيات سياســــية  وتعتب
ــــام  ــــاء باالنضم ــــة للنس ــــدوة ملهم ــــّن ق ــــة لتك ــــائية كافي نس
ــل  ــ ــو عم ــ ــع نح ــ ــرة المجتم ــ ــر نظ ــ ــي وتغيي ــ ــل السياس ــ للعم

المــــرأة فــــي السياســــة. وأشــــارت بعــــض المجيبــــات إلــــى أن 
النســــاء ال يشــــاركن فــــي العمــــل السياســــي ألنــــه غيــــر مجــــٍد 
ــــداع.  ــــل والخ ــــى التحاي ــــًا عل ــــه قائم ــــة لكون ــــّن، إضاف باعتقاده
ــــات  ــــن تحدي ــــاء يواجه ــــات أن النس ــــع المجيب ــــرت بض ــــا ذك كم
إضافيــــة تحــــول دون وصولهــــّن إلــــى المناصــــب السياســــية، 
ــــة،  ــــات العائلي ــــة، واالنشــــغال بااللتزام ــــة العائل ــــدم موافق كع
والعقبــــات الموجــــودة ضمــــن قانــــون االنتخــــاب نفســــه. كمــــا 
ذكــــرت المجيبــــات فــــي بعــــض الحــــاالت أن المجتمــــع ينظــــر 
ــب  ــ ــغال مناص ــ ــتطعن إش ــ ــّن ال يس ــ ــى أنه ــ ــاء عل ــ ــى النس ــ إل
عامــــة ألنهــــن يفتقــــرن إلــــى المعرفــــة والخبــــرة السياســــية.

ــتقرار  ــ ــة االس ــ ــى أن زعزع ــ ــات إل ــ ــض المجيب ــ ــارت بع ــ وأش
ــي  ــ ــراط ف ــ ــن االنخ ــ ــاء ع ــ ــال والنس ــ ــي الرج ــ ــي تثن ــ األمن
ــر  ــ ــكل أكب ــ ــرن بش ــ ــاء تتأث ــ ــن النس ــ ــي، ولك ــ ــل السياس ــ العم
كونهــــّن أكثــــر عرضــــة للتحــــرش واالعتــــداء أو حتــــى 
ــات  ــ ــة الُمجيب ــ ــذه النقط ــ ــى ه ــ ــزت عل ــ ــد ركّ ــ ــال. وق ــ االغتي
ــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا،  ــــة ف ــــن مناطــــق اإلدارة الذاتي م
حيــــث نّفــــذ تنظيــــم الدولــــة اإلســــالمية هجمــــاٍت تســــتهدف 
السياســــّيات. وقامــــت ُمجيبــــات اأخريــــات بتســــليط الضــــوء 
ــــاء  ــــات واألعب ــــام االنتخاب ــــن نظ ــــة ع ــــات المنبثق ــــى التحدي عل

ــــة. ــــب العام ــــح للمناص ــــة بالترّش ــــة المرتبط المادي
ولــــم توجــــد اختالفــــات ُتذكــــر بيــــن إجابــــات النســــاء 
ــــي مناطــــق المعارضــــة  ــــك ف ــــة وأولئ ــــي مناطــــق الحكوم ف
ــــا  ــــرت فيه ــــق ظه ــــي المناط ــــن باق ــــا. ولك ــــن تركي ــــة م المدعوم
ــــي مناطــــق اإلدارة  ــــات ف ــــت المجيب ــــاط. إذ بّين ــــض األنم بع
الذاتيــــة فــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا أن هنــــاك تكافــــؤ بيــــن 
النســــاء والرجــــال مــــن حيــــث القــــدرة علــــى الوصــــول إلــــى 
ــــي  ــــون محّل ــــود قان ــــبب وج ــــك بس ــــة وذل ــــب العام المناص
يوجــــب تعييــــن نســــاء ورجــــال لتشــــارك المناصــــب اإلداريــــة 
ــظ  ــ ــزال تلح ــ ــات ال ت ــ ــذه المجتمع ــ ــن ه ــ ــية؛ ولك ــ والسياس
ــــاداٍت  ــــزًا ضــــد النســــاء العامــــالت فــــي السياســــة وانتق تميي
ــــن  ــــى أن قواني ــــالً عل ــــذا دلي ــــون ه ــــد يك ــــّن. وق ــــة له موجه
اإلدارة الذاتيــــة، والتــــي تبــــدو تقّدميــــة مــــن حيــــث الشــــكل، 
ال تعكــــس بالضــــرورة توجهــــات المجتمعــــات فــــي مناطقهــــا. 
وأشــــارت النســــاء فــــي مناطــــق هيئــــة تحريــــر الشــــام 
ــن  ــ ــم م ــ ــع، بالرغ ــ ــي المجتم ــ ــّيات ف ــ ــرام السياس ــ ــى احت ــ إل



107 6- نتائج البحث حالة المساواة الجندرية وحقوق المرأة في سوريا - تمهيد الطريق | التقرير النهائي، تموز  1062021

مواجهتهــــّن بعــــض التحديــــات المتعلقــــة بالخبــــرة والكفــــاءة. 
ولكــــن النســــاء فــــي الواقــــع يشــــغلن عــــددًا قليــــالً جــــدًا مــــن 
ــــؤون  ــــّن بش ــــر أدواره ــــا تنحص ــــًا م ــــية، وغالب ــــب السياس المناص

ــــم. ــــة والتعلي العائل

عالقة النساء بالسياسيين المحليين 
ــــن  ــــع السياســــيين المحليي ــــة تواصــــل النســــاء م إن احتمالي
ــي  ــ ــّن ه ــ ــوم مجتمعه ــ ــى هم ــ ــوء عل ــ ــليط الض ــ ــرض تس ــ بغ
ــــى  ــــد تلجــــأ إل ــــرأة ق ــــن الم ــــًا. ولك ــــة عموم ــــة ضئيل احتمالي
استشــــارة أحــــد السياســــيين المحلييــــن فــــي أمــــور خاصــــة، 
ــــًا.  ــــجونًا أو مختفي ــــًا أو مس ــــا موقوف ــــون ابنه ــــا يك ــــالً عندم مث
ــي  ــ ــة ف ــ ــق اإلدارة الذاتي ــ ــي مناط ــ ــات ف ــ ــارت المجيب ــ وأش
ــن  ــ ــيين المحليي ــ ــى أن السياس ــ ــوريا إل ــ ــرق س ــ ــمال وش ــ ش
ــــي الشــــكاوى  ــــي تلق ــــوح ف ــــاب المفت ــــون سياســــية الب يتبع
ــا  ــ ــتجابة؛ م ــ ــن االس ــ ــاٍل م ــ ــتوى ع ــ ــا بمس ــ ــون معه ــ ويتعامل

ــــم.   ــــه إليه ــــد التوج ــــان عن ــــاء باألم ــــعر النس ُيش
وأضافــــت المجيبــــات أن انعــــدام الثقــــة بالطبقــــة السياســــية 
ــــاء  ــــيين، فالنس ــــع السياس ــــل م ــــي التواص ــــة ف ــــن الرغب ــــل م يقل
والرجــــال علــــى حــــد ســــواء ال يثقــــون بالســــلطات المحليــــة. 
إن التفاعــــل مــــع أصحــــاب النفــــوذ السياســــي ضعيــــف 
عمومــــًا، حتــــى فــــي المناطــــق التــــي تترشــــح فيهــــا النســــاء 

ــــتمرار. ــــات باس لالنتخاب

7.	 الحقوق القانونية 

ــــدة  ــــألة معق ــــة مس ــــن القانوني ــــى حقوقه ــــاء إل ــــول النس إن وص
ــــر  ــــن، وتواف ــــي مناطقه ــــة القضــــاء الســــائد ف مرتبطــــة بعدال
ــة  ــ ــرًا لمحدودي ــ ــه. نظ ــ ــق أحكام ــ ــدى تطبي ــ ــاته وم ــ مؤسس
المــــوارد، لــــم يتطــــرق االســــتبيان إلــــى دور الشــــرطة بشــــكل 
ــدار  ــ ــج إص ــ ــى نتائ ــ ــد عل ــ ــز بالتحدي ــ ــم التركي ــ ــر، وت ــ مباش
ــــر الرســــمية  ــــة القضــــاء الرســــمية وغي ــــن ودور أنظم القواني
ــــة  ــــاك عوامــــل إضافي ــــرارات القضائية.ولكــــن هن ــــذ الق وتنفي
ــوء  ــ ــق باللج ــ ــا يتعّل ــ ــاء فيم ــ ــابات النس ــ ــي حس ــ ــل ف ــ تدخ
ــار  ــ ــة الع ــ ــــل وصم ــذه العوام ــ ــــن ه ــــن بي ــاء. وم ــ ــــى القض إل
ــات  ــ ــي المؤسس ــ ــة ف ــ ــدام الثق ــ ــوع وانع ــ ــة بالموض ــ المرتبط
ــى  ــ ــة عل ــ ــف المترتب ــ ــاع التكالي ــ ــدة وارتف ــ ــة الفاس ــ القضائي
ــــدت  ــــاالت، أب ــــن الح ــــد م ــــي العدي ــــن. وف ــــل المحامي توكي
ــام  ــ ــى النظ ــ ــول إل ــ ــى الوص ــ ــّن عل ــ ــادًا بقدرته ــ ــاء اعتق ــ النس
القضائــــي الرســــمي، إال أنهــــّن لــــم يكــــّن واعيــــاٍت بحقوقهــــّن 
القانونيــــة. ويبــــدو أن أكبــــر عائــــق أمــــام توجــــه النســــاء إلــــى 
القضــــاء هــــو قلــــة الوعــــي. اســــتنادًا إلــــى توقعــــات مســــبقة 
ــــة،  ــــة االجتماعي ــــى العدال ــــة عل ــــذه المحــــددات االجتماعي به
ــة  ــ ــــق بالكيفي ــتبيان تتعل ــ ــــي االس ــئلة ف ــ ــــت أس ــد ُطرح ــ فق
ــة  ــ ــة االجتماعي ــ ــات الفاعل ــ ــا الجه ــ ــن خالله ــ ــر م ــ ــي تؤث ــ الت
ــــات  ــــن والمؤسس ــاء للقواني ــ ــــى إدراك النس ــــة عل والمجتمعي

ــة. ــ ــراءات التنفيذي ــ ــة واإلج ــ القانوني
إن وصــــول المــــرأة إلــــى النظــــام القضائــــي الرســــمي يتخللــــه 
ــــد  ــــز ض ــــاك تميي ــــتويات؛ فهن ــــع المس ــــى جمي ــــات عل تحدي
ــروط  ــ ــي ش ــ ــا ف ــ ــه كم ــ ــون نفس ــ ــص القان ــ ــي ن ــ ــاء ف ــ النس
ــــون الســــوري  ــــة. فالقان ــــى المؤسســــات القضائي الوصــــول إل
يمنــــح الرجــــل حقوقــــًا أكثــــر مــــن المــــرأة، وبشــــكل مباشــــر، 
خصوصــــًا فــــي مســــائل الــــزواج والطــــالق والحضانــــة 
والوصايــــة والميــــراث. وتوجــــد هــــذه الفروقــــات فــــي 
ــــي  ــــي المناطــــق الت ــــا ف ــــول به ــــن المعم ــــد مــــن القواني العدي
ــــن  ــــة. ولك ــــة المركزي ــــيطرة الحكوم ــــاق س ــــارج نط ــــع خ تق

»نحــــن مجتمــــع يفضــــل أن يدفــــن قضايــــاه بــــدالً 
مــــن حّلهــــا، خوفــــاً مــــن أن يراهــــا العالــــم«
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المجيبــــات لــــم يعتمــــدن علــــى نصــــوص القانــــون فــــي تقييمهــــّن لعدالــــة 
النظــــام القضائــــي بقــــدر مــــا ركّــــزن علــــى قدرتهــــّن علــــى الوصــــول إلــــى 
ــــان  ــــي حرم ــــم ف ــــى تفاق ــــة. وأشــــار االســــتطالع إل المؤسســــات القضائي
النســــاء علــــى صعيــــد الوصــــول إلــــى النظــــام القضائــــي لنيــــل حقوقهــــّن. 
ــاب  ــ ــة بأتع ــ ــة المتعلق ــ ــاء المادي ــ ــات األعب ــ ــض المجيب ــ ــرت بع ــ ــا ذك ــ كم
ــــة  ــــاع االقتصادي ــــل األوض ــــي ظ ــــًا ف ــــل، خصوص ــــوم التوكي ــــن ورس المحامي
ــــّن  ــــق حضوره ــــي تعي ــــة الت ــــر األمني ــــى المخاط ــــًا إل ــــرن أيض ــــة، وأش الصعب
ــــن  ــــي ع ــــرأة التغاض ــــررت الم ــــة. وإذا ق ــــات القضائي ــــى المؤسس ــــخصيًا إل ش
ــــى  ــــة عل ــــب المســــاعدة القانوني ــــي طل ــــًا ف ــــل والمضــــي قدم كل هــــذه العوام
ــــع  ــــيلصقها المجتم ــــي س ــــار الت ــــة الع ــــن وصم ــــتخاف م ــــا س ــــال، فإنه ــــة ح أي
بهــــا. وغالبــــًا مــــا تلجــــأ النســــاء إلــــى طلــــب العدالــــة عــــن طريــــق وســــائل 
ــــدرة  ــــة الق ــــك نظــــرًا لمحدودي ــــة، وذل ــــر تقليدي ــــة، أو غي ــــر رســــمية تقليدي غي
ــــط  ــــى الضغ ــــة إل ــــمي باإلضاف ــــي الرس ــــام القضائ ــــى النظ ــــول إل ــــى الوص عل
ــــا والوســــطى  ــــة العلي ــــل نســــاء الطبق ــــك. وتمي ــــط بذل االجتماعــــي المرتب
ــــا  ــــّن، كم ــــن غيره ــــر م ــــمية أكث ــــة الرس ــــات القانوني ــــتعانة بالخدم ــــى االس إل
ــــاف. ــــًة بنســــاء األري ــــى القضــــاء مقارن ــــاالً عل ــــر إقب ــــدن أكث أن نســــاء الم
ــــاور  ــــن المح ــــد م ــــي والعدي ــــور القانون ــــن المح ــــة بي ــــات وثيق ــــرت عالق وظه
ــــع  ــــة م ــــوق القانوني ــــل الحق ــــى تحصي ــــدرة عل ــــت الق ــــرى. إذ تقاطع األخ
ــف  ــ ــل تكالي ــ ــى تحم ــ ــدرة عل ــ ــد الق ــ ــًا. وتعتم ــ ــادي عموم ــ ــع االقتص ــ الوض
ــــذي  ــــادي، وال ــــل االقتص ــــى العام ــــر عل ــــكل كبي ــــة بش ــــات القانوني الخدم
ــي  ــ ــام القضائ ــ ــاء للنظ ــ ــم النس ــ ــة بفه ــ ــات المتعلق ــ ــدوره بالبيان ــ ــط ب ــ يرتب
ومعرفتهــــّن بكيفيــــة التحــــّرك ضمــــن مؤسســــاته المعقــــدة. وهنــــاك رابــــط 
وثيــــق أيضــــًا بيــــن الوضــــع االقتصــــادي ومــــدى وعــــي النســــاء بحقوقهــــّن 
القانونيــــة. كمــــا توجــــد عالقــــة قويــــة تربــــط بيــــن األعــــراف االجتماعيــــة 
ــــال النســــاء علــــى النظــــام  األبويــــة المعنيــــة بــــدور المــــرأة فــــي المجتمــــع، وإقب
القضائــــي الرســــمي أو غيــــر الرســــمي مثــــل التحكيــــم المحلــــي ووســــاطة 
كبــــار الســــن. وأشــــارت العديــــد مــــن المجيبــــات إلــــى ضغــــوط ووصمــــات 
ــــه.  ــــذي تعرضــــن ل ــــم ال ــــر النســــاء عــــن الظل ــــة تحــــول دون تعبي اجتماعي
ــــب  ــــة لكس ــــرق تقليدي ــــاطة بط ــــعي وراء الوس ــــرورة الس ــــى ض ــــرن إل ــــا أش كم
ــــن محــــور  ــــة أيضــــًا بي ــــة قوي ــــات عالق ــــرت البيان ــــوق. وأظه بعــــض الحق
ــــة عكســــية  ــــى عالق ــــط إل ــــن. وتشــــير الرواب ــــة ومحــــور األم ــــوق القانوني الحق
بيــــن العنــــف ضــــد النســــاء/البنات )بمــــا فيــــه العنــــف الجســــدي والتحــــرش 
ــــف  ــــاالت العن ــــاد ح ــــط ازدي ــــة )إذ يرتب ــــوق القانوني ــــرات( والحق وزواج القاص

ــــى  ــــات عل ــــدّل البيان ــــل، ت ــــكل مماث ــــي(. وبش ــــور القانون ــــج المح ــــي نتائ بتدن
ــــوق  ــــف حق ــــع ضع ــــن م ــــا يتزام ــــًا م ــــة غالب ــــوق القانوني ــــف الحق أن ضع

ــــكات.    اإلســــكان واألراضــــي والممتل
وكان للنســــاء فــــي مناطــــق الحكومــــة رأي خــــاص حــــول عدالــــة 
ــة  ــ ــن جه ــ ــاء م ــ ــة القض ــ ــن عدال ــ ــن بي ــ ــة، إذ ربط ــ ــات القانوني ــ المؤسس
ــام  ــ ــاد النظ ــ ــن انتق ــ ــرى، وتجّنب ــ ــة أخ ــ ــن جه ــ ــات م ــ ــارف والعالق ــ والمع
القضائــــي بحــــّد ذاتــــه. وجــــرى االعتقــــاد بــــأن الرجــــال يحظــــون 
ــــدت  ــــمية. وأب ــــاء الرس ــــوات القض ــــن قن ــــتفادة م ــــل لالس ــــرص أفض بف
النســــاء فــــي درعــــا رضاهــــن تجــــاه مســــتوى العدالــــة فــــي المؤسســــات 
ــــاة وطرطــــوس.  ــــف دمشــــق وحم ــــي ري ــــة، بخــــالف النســــاء ف القضائي
ــــائل  ــــض المس ــــي بع ــــرأة ف ــــق الم ــــأن ح ــــق ب ــــك المناط ــــي تل ــــن ف ــــاد الّظ وس
يتأثــــر بعوامــــل خارجــــة عــــن نطــــاق القضــــاء، كالحــــق فــــي الحضانــــة. 
وتشــــير هــــذه الفروقــــات إلــــى تفــــاوت فــــي تطبيــــق القانــــون وممارســــة 

ــة. ــ ــراءات القضائي ــ اإلج
أمــــا فــــي مناطــــق هيئــــة تحريــــر الشــــام، فقــــد وصفــــت النســــاء القضــــاء 
ــــق األحــــكام  ــــات بســــرعة تطبي ــــّن معجب ــــن؛ وك ــــادل تجاهه ــــه ع ــــى أن عل
ــــر  ــــن جوه ــــر م ــــرعة أكث ــــل الس ــــًا بعام ــــن اهتمام ــــريعة، وأبدي ــــق الش وف
القانــــون المطّبــــق. واعتبــــرت المجيبــــات فــــي إدلــــب إن النظــــام القضائــــي 
فــــي مناطقهــــن أفضــــل مــــن الموجــــود فــــي مناطــــق الحكومــــة المركزيــــة 
ــــًا  ــــراءات وقت ــــتغرق اإلج ــــاك وتس ــــاء هن ــــى القض ــــول إل ــــب الوص ــــث يصع حي
ــــق  ــــي مناط ــــرة. وف ــــر مباش ــــة غي ــــالت خارجي ــــة لتدخ ــــون عرض ــــالً وتك طوي
ــــة  ــــم النســــاء لعدال ــــف تقيي ــــة فــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا، اختل اإلدارة الذاتي
القضــــاء بنــــاًء علــــى نــــوع التدخــــل القانونــــي المطلــــوب؛ ورأت المجيبــــات 
ــــة  ــــون العائل ــــة بقان ــــكام المتعلق ــــدار األح ــــي إص ــــادل ف ــــاء ع ــــًا أن القض عموم
ــــر  ــــات منتش ــــن النزاع ــــر م ــــوع األخي ــــذا الن ــــدو ه ــــف، ويب ــــا العن وقضاي

بكثــــرة فــــي الرقــــة. 

6.7.1 مراجعة عامة لما قبل العام 2011
ــــن النســــاء والرجــــال  الدســــتور الســــوري الصــــادر عــــام 1973 ســــاوى بي
ــــب  ــــادة 45 لتوج ــــاءت الم ــــادة 25. وج ــــب الم ــــة بموج ــــوق المواطن ــــي حق ف
علــــى الدولــــة توفيــــر جميــــع الفــــرص التــــي تمكــــّن النســــاء مــــن المشــــاركة 
ــة  ــ ــة والثقافي ــ ــية واالجتماعي ــ ــاة السياس ــ ــي الحي ــ ــة ف ــ ــة والفعال ــ الكامل
واالقتصاديــــة. ولكــــن المــــرأة ظّلــــت تواجــــه تحديــــات عنــــد تعاملهــــا مــــع 
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ــــريعة  ــــإن الش ــــادة 3، ف ــــب الم ــــن، وبحس ــــوري. ولك ــــاء الس القض
ــا  ــ ــــريع، م ــــي للتش ــــدر الرئيس ــــي المص ــــى ه ــــالمية تبق اإلس
ـــًا فيمــــا  شــــكّل تناقضــــات فــــي القوانيــــن الســــورية، خصوصـ
ــــد  ــــذي اعُتِم ــــون ال ــــخصية؛ فالقان ــــوال الش ــــون األح ــــق بقان يتعل
ــيرات  ــ ــن التفس ــ ــد م ــ ــى العدي ــ ــًا عل ــ ــام 1949 كان مبني ــ ع
ــــى  ــــل عل ــــة الرج ــــازة لوصاي ــــريعة الُمنح ــــكام الش ــــة ألح التقليدي
ــــالق  ــــزواج والط ــــن ال ــــى قواني ــــذا عل ــــر ه ــــد أث ــــة، وق العائل
ــا  ــ ــر جميعه ــ ــي تؤث ــ ــراث، والت ــ ــة والمي ــ ــة والوصاي ــ والحضان
ــــة  ــــكام المتعلق ــــرت األح ــــاء. وأث ــــاة النس ــــي حي ــــر ف ــــكل كبي بش
ــــات  ــــن الهيئ ــــر م ــــدد كبي ــــى ع ــــخصية عل ــــوال الش ــــون األح بقان
ــــي  ــــون الجنائ ــــي والقان ــــون المدن ــــا القان ــــن ضمنه ــــة، وم القانوني

ــــه. 52 ــــي تحــــدد قواعــــد القضــــاء واجراءات ــــن الت والقواني
ــــة  ــــذ مصادق ــــرًا من ــــوق النســــاء كثي ــــر حــــال حق ــــم يتغي ول
ــاء  ــ ــة القض ــ ــل اتفاقي ــ ــة مث ــ ــق دولي ــ ــى مواثي ــ ــوريا عل ــ س
علــــى جميــــع أشــــكال التمييــــز ضــــد المــــرأة لعــــام 2003. إذ 
ــــات  ــــض التحفظ ــــا بع ــــة ولديه ــــى االتفاقي ــــوريا عل ــــت س صادق
ــــريعة.  ــــة للش ــــا منافي ــــت أنه ــــي اّدع ــــود الت ــــن البن ــــدد م ــــى ع عل
ــــد  ــــوريا بع ــــن س ــــادرة ع ــــة الص ــــة الدوري ــــر المتابع ــــي تقاري وف
مؤتمــــر بكيــــن، أشــــارت الحكومــــة إلــــى نّيتهــــا فــــي تخّطــــي 
ــــر  ــــن التقاري ــــة، ولك ــــود االتفاقي ــــض بن ــــى بع ــــا عل تحفظاته
ــــى  ــــب عل ــــي التغل ــة ف ــ ــود صعوب ــ ــة بوج ــ ــــت صراح اعترف
ــــي الدســــتور الســــوري نفســــه. 53 التناقضــــات الموجــــودة ف
ــــًا  ــــن وأيض ــــوص القواني ــــي نص ــــرأة ف ــــد الم ــــز ض ــــرى التميي وج
ــــد الُقضــــاة،  ــــى ي ــــم عل ــــي المحاك ــــة تفســــيرها ف ــــي طريق ف
ــــي  ــــاز وزاد الحــــال ســــوءًا.54 وبق ــــم االنحي ــــذي فاق ــــر ال األم
ــــة  ــــود المبذول ــــات محــــدودًا بالرغــــم مــــن الجه عــــدد القاضي
ــــة  ــــن الجامع ــــن م ــــي يتخرج ــــات اللوات ــــدد القاضي ــــه، فع لزيادت
أقــــل مــــن نصــــف عــــدد القضــــاة )وقــــد تراجعــــت هــــذه األعــــداد 

أكثــــر بعــــد عــــام 2010(. 55
ــــى  ــــي وصــــول النســــاء إل ــــاك إشــــكاليات ف ــــا كان هن ولطالم
النظــــام القضائــــي. فباســــتثناء بعــــض المشــــاريع التجريبيــــة 
ــــددة،  ــــا مح ــــي قضاي ــــاء ف ــــي للنس ــــم القانون ــــرت الدع ــــي وّف الت
ال يوجــــد نظــــام رســــمي لتوفيــــر المســــاعدة القانونيــــة فــــي 
ســــوريا، كمــــا أن المحاميــــن ال يوافقــــون عــــادًة علــــى العمــــل 

بالمجــــان. وحتــــى عندمــــا يخّفــــض المحامــــي أتعابــــه، فــــإن 
ــكّل  ــ ــاء. وش ــ ــم النس ــ ــدرة معظ ــ ــوق ق ــ ــل تف ــ ــوم التوكي ــ رس
ــن  ــ ــاء، ولك ــ ــال والنس ــ ــام الرج ــ ــًا أم ــ ــادي عائق ــ ــب الم ــ الجان
النســــاء تأثــــرن أكثــــر بكثيــــر كونهــــّن عــــادًة غيــــر مســــتقالت 
ــــول  ــــى الحل ــــاء إل ــــأ النس ــــم تلج ــــك، ل ــــى ذل ــــًة إل ــــًا.56 إضاف مادي
القانونيــــة بســــبب الضغوطــــات العائليــــة والمجتمعيــــة 
ــــاع  ــــي القط ــــاد ف ــــار الفس ــــا أن انتش ــــات األزواج.57 كم واعتراض
ــــم  ــــة لتقدي ــــص ميزاني ــــاء تخصي ــــن النس ــــب م ــــي يتطل القضائ

ــــة. الرشــــاوي فــــي حــــال أردن تســــريع المعامل
وتلجــــأ النســــاء فــــي غالــــب األحيــــان إلــــى وســــائل غيــــر رســــمية 
تقليديــــة و/أو مرتجلــــة لحــــّل نزاعاتهــــّن أو تطبيــــق العقوبــــة 
ــــد  ــــطة أح ــــك بواس ــــدث ذل ــــا يح ــــادًة م ــــب. وع ــــى المذن عل
ــــع  ــــي المجتم ــــوذ والوجاهــــة ف ــــار أو أحــــد أصحــــاب النف الكب
ـــًا مــــا يكــــون رجــــالً(. وتعتبــــر هــــذه مــــن أهــــم طــــرق  )وغالبـ
ــــف  ــــي مختل ــــاء ف ــــن النس ــــد م ــــبة للعدي ــــة بالنس ــــق العدال تحقي
ــــد  ــــادات والتقالي ــــى الع ــــع النســــاء إل ــــا ُتخِض المناطــــق، ولكنه

وغالبــــًا مــــا تعيــــق حصولهــــّن علــــى أبســــط الحقــــوق. 58

6.7.2 نتائج االستطالع الكمي
ــــي  ــــام القانون ــــة النظ ــــدى عدال ــــات لم ــــات المجيب ــــاوت تقييم تتف
فــــي مناطقهــــّن. وكانــــت النتيجــــة المتوســــطة لهــــذا المحــــور 
ــــع  ــــادل«، م ــــر ع ــــادالً وال غي ــــس ع ــــد »لي ــــًا عن 3.2، أي تقريب
ــــار59. إال أن  ــــن االعتب ــــة بعي ــــات المحلي أخــــذ بعــــض االختالف
ــــن  ــــر م ــــدر أكب ــــون بق ــــدن أن الرجــــال ُيعامل ــــات اعتق المجيب
ــــرى  ــــم 3.6. وج ــــاء، بتقيي ــــًة بالنس ــــم مقارن ــــي المحاك ــــة ف العدال
ــدل  ــ ــن الع ــ ــر م ــ ــدر أكب ــ ــال بق ــ ــاء والرج ــ ــع النس ــ ــل م ــ التعام
ــــم  ــــوم المحاك ــــث تق ــــب، حي ــــة إدل ــــي محافظ ــــاواة ف والمس
الشــــرعية بإصــــدار األحــــكام بســــرعة وتكــــون قراراتهــــا 
محترمــــة ومطبقــــة مــــن قبــــل الســــلطات المحليــــة. أمــــا فــــي 
ــــد  ــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا، فق ــــة ف مناطــــق اإلدارة الذاتي
ــي  ــ ــة ف ــ ــى نتيج ــ ــّجلت أعل ــ ــة، وس ــ ــل عدال ــ ــاء أق ــ كان القض
الرقــــة عنــــد 3.9. وتراوحــــت النتائــــج فــــي المناطــــق التابعــــة 
ــــل  ــاك أق ــ ــــي هن ــام القضائ ــ ــــدو أن النظ ــــن يب ــــة ولك للحكوم
ــــا،  ــــي درع ــــرى. ف ــــق أخ ــــًة بمناط ــــات، مقارن ــــر المجيب ــــة بنظ عدال
ــض  ــ ــود بع ــ ــيطرتها، وبوج ــ ــة س ــ ــتعادت الحكوم ــ ــث اس ــ حي

52 لمراجعــة شـــاملة للقوانيــن المنحازة 
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الترتيبــــات المحليــــة الخاصــــة، جــــرى تقييــــم عدالــــة القضــــاء 
ــــي  ــــل عــــدالً تجــــاه النســــاء ف ــــر القضــــاء أق ــــد 4.0. ويعتب عن
باقــــي مناطــــق الحكومــــة الســــورية، إذ ســــجلت أدنــــى نســــب 

ــــد 2.7 و2.8. ــــوس عن ــــق وطرط ــــف دمش ــــي ري ف

الظاهــــر أن النســــاء يواجهــــن مشــــكالٍت أكثــــر مــــن الرجــــال 
ــــون  ــــق القان ــــي )تطبي ــــام القضائ ــــى النظ ــــول إل ــــي الوص ف
فــــي المحكمــــة بحضــــور محامــــي دفــــاع(، إذ جــــرى تقييــــم 
ــــًة  ــــد 602.9 مقارن ــــى القضــــاء عن ــــدرة وصــــول النســــاء إل ق
بـــــ 4.0 للرجــــال. وكانــــت أكبــــر فجــــوة بيــــن الجنســــين مــــن 
ــي  ــ ــام القضائ ــ ــى النظ ــ ــول إل ــ ــى الوص ــ ــدرة عل ــ ــث الق ــ حي
ــــدو أن  ــــة ودمشــــق. ويب ــــي القنيطــــرة وطرطــــوس والرق ف
ــــر فــــي مناطــــق  ــــى القضــــاء بســــهولة أكب ــــن إل النســــاء يصل
ــق  ــ ــوريا ومناط ــ ــرق س ــ ــمال وش ــ ــي ش ــ ــة ف ــ اإلدارة الذاتي

ــــر الشــــام. ــــة تحري هيئ
ــــوق  ــــون يحمــــي بعــــض حق ــــات أن القان ــــد بعــــض المجيب وتعتق
ــــى ســــبيل  ــــم عل ــــي التعلي ــــا. فالحــــّق ف ــــن غيره ــــر م النســــاء أكث

ّ

67
الحسكة

43
دير الزور

50
حمص

59
الرقة

57
حلب

40
 ريف
دمشق

60
السويداء

حماة 47

72
الالذقية 59إدلب

طرطوس 40

محور:
الحقوق القانونية
حسب المحافظة 

القنيطرة 49

دمشق 48

درعا 61

0-29
50-59

30-39
60-69

40-49
70-100

ــج  ــ ــة نتائ ــكل 23: خارطــ شــ
محــــور الحقــــوق القانونيــــة 

حســــب المحافظــــة

ســــهولة   :24 شــــكل 
النظــــام  إلــــى  الوصــــول 
القضائــــي بالنســــبة إلــــى 

والرجــــال النســــاء 

ــــم  ــــه، بتقيي ــــول ب ــــون المعم ــــي القان ــــبيًا ف ــــون نس ــــال مضم المث
613.8. وعلــــى مســــتوى المحافظــــات، يبــــدو أن الحــــق فــــي 
ــــذه  ــــد 3.0؛ وه ــــة، عن ــــي الرق ــــل ف ــــة أق ــــون بدرج ــــم مضم العلي
ــــن الجنســــين ال  ــــون الفجــــوة بي ــــة ك ــــر متوقع النتيجــــة غي
ــــب  ــــذا، يج ــــم(. وله ــــور التعلي ــــع مح ــــاك )راج ــــرة هن ــــر كبي تعتب
التركيــــز علــــى شــــّح الخدمــــات فــــي إصــــدارات الحقــــة مــــن 
البحــــث، وعــــدم االكتفــــاء بتقييــــم الفجــــوة بيــــن الجنســــين 

فــــي نــــص القانــــون فقــــط.

ــــالمة  ــــي الس ــــون يحم ــــدو أن القان ــــرى، يب ــــة أخ ــــن ناحي م
ــــل  لت أق ــــجِّ ــــد 3.1. وُس ــــل، عن ــــة أق ــــاء بدرج ــــة للنس البدني
ــــق،  ــــف دمش ــــي ري ــــد ف ــــذا الصعي ــــى ه ــــة عل ــــة حماي درج
ــي  ــ ــاء ف ــ ــق النس ــ ــًا أن ح ــ ــر أيض ــ ــن الظاه ــ ــد 2.2. وم ــ عن
الحضانــــة ليــــس محميــــًا بقــــوة، عنــــد 3.1، وســــّجلت أدنــــى 
ــــد  ــــق، عن ــــف دمش ــــاة وري ــــي حم ــــق ف ــــذا الح ــــة له ــــب حماي نس
ــــق  ــــون ح ــــزوج، يك ــاة ال ــ ــــالق أو وف ــــال الط ــــي ح 2.4. وف
المــــرأة فــــي الوصايــــة علــــى أطفالهــــا القّصــــر ضعيفــــًا بنظــــر 
ــــات بدرجــــة  ــــات المطلق ــــه المجيب ــــا قّدرت ــــون، وهــــذا م القان
ــــي  ــــرأة ف ــــق الم ــــة لح ــــة ضعيف ــــون حماي ــــر القان ــــا يوف 2.7. كم
ــدو أن  ــ ــد 3.1؛ ويب ــ ــكات، عن ــ ــي والممتل ــ ــكان واألراض ــ اإلس
هــــذه الحقــــوق مضمونــــة بأكبــــر نســــبة فــــي إدلــــب، بتقييــــم 
ــــاة  ــــزور وحم ــــر ال ــــوس ودي ــــي طرط ــــبة ف ــــل نس 4.1، وأق
ــًا  ــ ــي فرق ــ ــتطالع النوع ــ ــن االس ــ ــا وبّي ــ ــق. هن ــ ــف دمش ــ وري
بيــــن تقديــــر المجيبــــات لمــــدى حمايــــة الحقــــوق مــــن جهــــة 

ــــة أخــــرى. ــــن جه ــــوق م ــــذه الحق ــــن به ووعيه

1
 صعب

جدًا

1
 صعب

جدًا

3
 ليس سهًال
 وال صعبًا

3
 ليس سهًال
 وال صعبًا

2
 صعب
نوعًا ما

2
 صعب
نوعًا ما

5
 سهل جدًا

4
 سهل
 نوعًا ما

4
 سهل
 نوعًا ما

الرجال النساء

60 مــــن 5 إلــــى 1: ســــهل جــــداً – ســــهل 

نوعــــاً مــــا – ليــــس ســــهاًل وال صعبــــاً – 
صعــــب نوعــــاً مــــا – صعــــب جــــدًا

 – شــــديد  بإنصــــاف   :1 إلــــى   5 مــــن   61

ــــم  بإنصــــاف – ليــــس بإنصــــاف وال بظل
– بظلــــم – بظلــــم شــــديد



115 6- نتائج البحث حالة المساواة الجندرية وحقوق المرأة في سوريا - تمهيد الطريق | التقرير النهائي، تموز  1142021

ــــور  ــــن ومح ــــور األم ــــن مح ــــًا بي ــــوي عموم ــــط ق ــــاك راب هن
ــام  ــ ــاء بالنظ ــ ــة النس ــ ــا زادت ثق ــ ــة. فكّلم ــ ــوق القانوني ــ الحق
ــــف  ــــن مختل ــــة م ــــان والحماي ــــعرن باألم ــــا ش ــــي كّلم القضائ
أشــــكال العنــــف واالعتــــداءات. كمــــا أظهــــرت البيانــــات 
ــه  ــ ــال وعدالت ــ ــاه الرج ــ ــاء تج ــ ــة القض ــ ــن عدال ــ ــة بي ــ عالق
ــــا زادت  ــــر كلم ــــا كان النظــــام عــــادالً أكث تجــــاه النســــاء؛ فكلم
ــــوة  ــــون الفج ــــا تك ــــًا م ــــاء. وغالب ــــع النس ــــدل م ــــة أن يع احتمالي
بيــــن الجنســــين أصغــــر كلمــــا زادت الشــــفافية وقــــل الفســــاد، 

ــــتثناءات. ــــض االس ــــود بع ــــن وج ــــم م بالرغ

6.7.3 نتائج االستطالع النوعي
ــــة جــــدًا حــــول  ــــاٍت دقيق حصــــد االســــتطالع النوعــــي إجاب
ــــدى وعــــي  ــــا بم ــــن ارتباطه ــــي تبّي ــــة، والت ــــة القانوني الحماي
ــــن  ــــا بســــيادة القواني ــــر مــــن ارتباطه ــــّن أكث النســــاء بحقوقه
ونفــــوذ الســــلطة القضائيــــة. ويبــــدو أن النســــاء مــــن الطبقــــة 
العليــــا والوســــطى وفــــي المــــدن الكبيــــرة ومتوســــطة 
ــــام  ــــى النظ ــــول إل ــــي الوص ــــرص ف ــــل الف ــــّن أفض ــــم لديه الحج
القضائــــي فــــي مناطقهــــّن ورفــــع قضاياهــــّن إلــــى المحاكــــم.  

القــــدرة على الوصــــول إلى النظام القضائي الرســــمي 
ــــدة  ــــي الرســــمي بع ــــى النظــــام القضائ ــــر وصــــول النســــاء إل يتأث
عوامــــل منهــــا االعتقــــاد بــــأن تكلفــــة القضــــاء عاليــــة وتفــــوق 
ــة  ــ ــات المجتمعي ــ ــى الضغوط ــ ــة إل ــ ــاء، باإلضاف ــ ــدرة النس ــ ق
والوصمــــة المرتبطــــة بتــــردد النســــاء علــــى المحاكــــم. 

 الحماية
الجسدية

الوصاية

1
بظلم شديد

2
 بظلم

3
 ليس بإنصاف
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3.1

3.1

3.1

3.8

شــــكل 25: عدالــــة القضــــاء 
ــــة حقــــوق المــــرأة فــــي حماي

ــــم ومحطــــات الشــــرطة  ــــإن المحاك ــــك، ف ــــى ذل ــــة إل باإلضاف
ــــور  ــــب حض ــــا ُيصّع ــــق، م ــــي كل المناط ــــرة ف ــــت متوف ليس
ــــاك شــــبكات  ــــًا ال يكــــون هن ــــا شــــخصيًا. وأحيان النســــاء إليه
طــــرق مؤمنــــة بيــــن المناطــــق الســــكنية والمــــدن الرئيســــية 
ــــا.  ــــي يمكــــن اللجــــوء إليه ــــة الت ــــث المؤسســــات القضائي حي
ــــّورن  ــــن يتص ــــمي ألّنه ــــاء الرس ــــاء القض ــــادى النس ــــا تتف كم
البيروقراطيــــة المعقــــدة فيهــــا ويخشــــين ازدحــــام المحاكــــم 
والفســــاد والتحــــرش فــــي المســــاحات العامــــة وغيرهــــا مــــن 

ــــة. ــــات المرتبطــــة بالعملي التحدي
ــــّن  ــــى حقوقه ــــام حصــــول النســــاء عل ــــق أم ــــر عائ إال أن أكب
ــوق  ــ ــذه الحق ــ ــود ه ــ ــّن بوج ــ ــدم معرفته ــ ــو ع ــ ــة ه ــ القانوني
ــاء ال  ــ ــات أن النس ــ ــن المجيب ــ ــد م ــ ــرت العدي ــ ــًا. وذك ــ أساس
يعرفــــن كيــــف يتصّرفــــن فــــي المحاكــــم، أو ال يعرفــــن كيــــف 

ــــة.   ــــه بقضي ــــًا لتوكيل ــــدن محامي يج

القدرة على تحمل تكاليف الخدمات القانونية 
وعندمــــا يكــــون هنــــاك دعــــوى قضائيــــة بيــــن رجــــل وامــــرأة، 
ــي  ــ ــن محام ــ ــب. فتعيي ــ ــف أصع ــ ــي موق ــ ــرأة ف ــ ــون الم ــ تك
ــــى  ــــًا عل ــــًا مادي ــــه يشــــكل عبئ ــــه ورســــوم توكيل ــــع أتعاب ودف
ــــال  ــــي ح ــــل ف ــــن العم ــــا ع ــــي انقطاعه ــــبب ف ــــرأة ويتس الم
ــــر  ــــرة أكث ــــون الســــيولة متوف ــــا تك ــــادًة م ــــل. وع ــــت تعم كان
ــــم  ــــال ل ــــي ح ــــن، وف ــــور المحامي ــــع أج ــــال لدف ــــدى الرج ل
تكــــن كذلــــك فيمكنهــــم اقتــــراض النقــــود أو بيــــع الممتلــــكات 
لتأميــــن المبلــــغ المطلــــوب. أمــــا النســــاء فيكــــّن أكثــــر عرضــــة 
للتعثــــر اقتصاديــــًا عنــــد خوضهــــّن فــــي القضــــاء. لهــــذا، فــــإن 
ــــة،  ــــات شــــبه حكومي ــــة لجه النســــاء فــــي المناطــــق الخاضع
ــــبيًا  ــــر نس ــــهولة أكب ــــاء بس ــــى القض ــــن إل ــــب، يصل ــــي إدل ــــا ف كم
ــــت  ــــد ألغ ــاك ق ــ ــــم هن ــــادي، فالمحاك ــــق االقتص ــــن المنطل م
ــا  ــ ــًا عنه ــ ــذ عوض ــ ــة، وتتخ ــ ــة الواجب ــ ــراءات القانوني ــ اإلج
ــا  ــ ــًا م ــ ــا غالب ــ ــة، ولكنه ــ ــق العدال ــ ــريعة لتحقي ــ ــراءات س ــ إج

ــــن منحــــازة ضــــد النســــاء أيضــــًا.  ــــق قواني ــــي بتطبي تنته

الواسطة والرشاوي 
ــــة  ــــى محاكم ــــول عل ــــات أن الحص ــــن المجيب ــــد م ــــرت العدي ذك
ــــرد،  ــــي للف ــــادي واالجتماع ــــع االقتص ــــط بالوض ــــة مرتب عادل
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ولهــــذا فــــإن احتماليــــة عــــدل القضــــاء تجــــاه النســــاء 
ــــل.  ــــّن أق ــــر ورأس ماله ــــّن أصغ ــــبكة معارفه ــــون ش ــــل ك أق
ــــل  ــــرددن قب ــــإن النســــاء تت ــــر الواســــطة، ف ــــد تواف ــــى عن حت
ــــات  ــــن التزام ــــك م ــــى ذل ــــب عل ــــد يترت ــــا ق ــــتخدامها لم اس
شــــخصية أو عائليــــة فــــي المســــتقبل. ونّوهــــت النســــاء فــــي 
ــــي  ــــًا ف ــــون أحيان ــــطة يك ــــن الواس ــــى أن ثم ــــاالت إل ــــض الح بع

ــــات جنســــية.  ــــم خدم تقدي

إلــــى  اللجــــوء  نحــــو  االجتماعيــــة  الضغوطــــات 
أســــاليب غيــــر رســــمية لتحقيــــق العدالــــة 

ــــه عــــادًة مــــا يتــــم تشــــجيع النســــاء  ــــات أن ــــت معظــــم الُمجيب قال
ــــم  ــــاطة والتحكي ــــة للوس ــــاليب التقليدي ــــتخدام األس ــــى اس عل
لحــــّل المشــــاكل والنزاعــــات، وذلــــك لحمايــــة العائلــــة 
والشــــرف والعالقــــات االجتماعيــــة. كمــــا أن اإلجــــراءات 
ــــارت  ــــبق وأش ــــا س ــــب م ــــة بحس ــــة ومكلف ــــة طويل القانوني
إليــــه المجيبــــات. وذكــــرت معظــــم النســــاء أن اللجــــوء 
ــــرأة  ــــة ســــلبية عــــن الم ــــى القضــــاء يرســــخ صــــورة نمطي إل
ــــف  ــــى العن ــا إل ــ ــــع وتعرضه ــــن المجتم ــا ع ــ ــــبب بعزله ويتس
ــــر الرســــمي، فــــي  ــــم غي الجســــدي واللفظــــي. ولكــــن التحكي
ــــن.  ــــاء وعائالته ــــى النس ــــررًا عل ــــل ض ــــو أق ــــات، ه ــــر المجيب نظ
وغالبــــًا مــــا يقــــوم أحــــد األقــــارب بهــــذه اإلجــــراءات بالنيابــــة 
ــــرأة  ــــدث الم ــــذ أن تتح ــــر المحب ــــن غي ــــة، قم ــــرأة المعني ــــن الم ع
ــــق  ــــرأة فــــي تحقي ــــد تكــــون فــــرص الم ــــن. وق ــــى المحامي إل
ــــم  ــــق تحكي ــــن طري ــــض ع ــــى تعوي ــــول عل ــــة والحص العدال
ــد  ــ ــت أح ــ ــا إذا حكّم ــ ــن فرصه ــ ــل م ــ ــب أفض ــ ــــخص غري ش
ــــد  ــــع أح ــــرأة م ــــالف الم ــــال كان خ ــــي ح ــــا ف ــــن. أم المقّربي
رجــــال العائلــــة فحتــــى وســــائل التحكيــــم والوســــاطة غيــــر 
الرســــمية قــــد تصبــــح غيــــر متاحــــة. وتوضــــع النســــاء تحــــت 
ــــن  ــــة« ولك ــــم »تقليدي ــائل تحكي ــ ــــى وس ــوء إل ــ ــــط للج ضغ
ــــدي«  ــــا هــــو »تقلي ــــع لم ــــف المجتم ــــح تعري ــــات ال توّض البيان
فــــي هــــذا الســــياق. وقالــــت بعــــض النســــاء إن هنــــاك آليــــات 
تحكيــــم جديــــدة وُمبتكــــرة. ويحتــــاج هــــذا الموضــــوع إلــــى 

ــــن البحــــث.    ــــد م مزي

المعاملة العادلة من طرف المؤسسات العامة
ــادل،  ــ ــي ع ــ ــام القضائ ــ ــاء أن النظ ــ ــض النس ــ ــا رأت بع ــ بينم
ــــن  ــــه ال يمك ــــات أن ــــات األخري ــــن المجيب ــــد م أشــــارت العدي
ــــث أن  ــة، حي ــ ــات القضائي ــ ــة المؤسس ــ ــــى نزاه ــــل عل التعوي
ــي  ــ ــاوي. وف ــ ــطة والرش ــ ــط بالواس ــ ــكام مرتب ــ ــق األح ــ تطبي
بعــــض الحــــاالت األخــــرى، قالــــت النســــاء أن الشــــرطة 
ــــتعداد  ــــى اس ــــم عل ــــاة، وأنه ــــا القض ــــرأة كم ــــد الم ــــازون ض منح
للوقــــوف مــــع الرجــــل حتــــى عندمــــا يكــــون القانــــون لصالــــح 
ــــى المؤسســــات  ــــات إل ــــض المجيب ــــد نظــــرت بع ــــرأة. وق الم
ــــوريا  ــــرق س ــــمال وش ــــي ش ــــة ف ــــاإلدارة الذاتي ــــة ب المرتبط

ــــًا للنســــاء. ــــر إنصاف ــــا أكث ــــى أنه عل

عدالة األنظمة والقوانين العامة
ــــر  ــــون يوف ــــى أن القان ــــات إل ــــن المجيب ــــد م ــــارت العدي أش
ــــة بالنســــبة  ــــي المجــــاالت المهم ــــة للنســــاء ف ــــة ضعيف حماي
ــن  ــ ــة م ــ ــي والحماي ــ ــف المنزل ــ ــن العن ــ ــة م ــ ــن، كالحماي ــ إليه
ــــي القطــــاع الخــــاص أو  ــــل ف ــــن العم التســــريح التعســــفي م
ــــد  ــــي العدي ــــاد ف ــــود االعتق ــــا يس ــــمية. كم ــــر الرس ــــف غي الوظائ
ــــن  ــــرأة، ولك ــــع الم ــــف م ــــون ال يق ــــأن القان ــــق ب ــــن المناط م
ــــة  ــــق اإلدارة الذاتي ــــي مناط ــــًا ف ــــر تدريجي ــــدأ يتغّي ــــك ب ذل
فــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا، حيــــث أن نــــص القانــــون هنــــاك 

ــــا أيضــــًا. ــــه لصالحه ــــرأة وتطبيقات منصــــف للم

توافر المؤسسات القضائية
ــــى  ــــة الوصــــول إل ــــى صعوب ــــن النســــاء إل ــــد م أشــــارت العدي
ــي  ــ ــى اللوات ــ ــبة إل ــ ــًا بالنس ــ ــة، خصوص ــ ــات القانوني ــ المؤسس
ــــدو أفضــــل  ــــن الحــــال يب ــــة، ولك ــــي مناطــــق ريفي يســــكّن ف
بقليــــل فــــي المــــدن القريبــــة مــــن مواقــــع المؤسســــات 
القضائيــــة. وفــــي حــــاالت عديــــدة تكــــون المؤسســــات 
ــــي  ــــا ف ــــًا. أم ــــودة أساس ــــر موج ــــة األداء أو غي ــــة ضعيف القضائي
ــــن  ــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا فم ــــة ف مناطــــق اإلدارة الذاتي
الســــهل الوصــــول إلــــى المؤسســــات القضائيــــة إذ يبــــدو أنهــــا 
موزعــــة بالتســــاوي، وقــــد تصــــل حــــد التضــــارب فيمــــا بينهــــا، 
حيــــث أن العديــــد مــــن القضايــــا تتوالهــــا محاكــــم الحكومــــة 
المركزيــــة فقــــط، والموجــــودة حصــــرًا فــــي المــــدن الرئيســــية.
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8.	 التعليم 

ــــر  ــــّم أكب ــــه ك ــــن خالل ــــرز م ــــذي ب ــــال ال ــــو المج ــــم ه ــــور التعلي إن مح
ــــة  ــــن النســــاء مقارن ــــع ع ــــي يرســــمها المجتم ــــة الت ــــن الصــــور النمطي م
ــــًا  ــــاء غالب ــــو أن اآلب ــــذا ه ــــي ه بمعظــــم المحــــاور األخــــرى. والســــبب ف
ــــا يخــــص  ــــد فيم ــــادات والتقالي ــــن الع ــــروا عــــن آراء مســــتمدة م ــــا عّب م
ــــات  ــــس دور النســــاء كمقّدم ــــات ومســــتقبلهن. وجــــرى تكري ــــم البن تعلي
رعايــــة منــــذ الّصغــــر، إذ تباشــــر الضغوطــــات االجتماعيــــة بتعزيــــز هــــذه 
ــا.  ــ ــــب معه ــــة تتناس ــــاالت دراس ــــى مج ــــات عل ــــجيع البن ــــورة وتش الص
ــا  ــ ــة، ولكنه ــ ــور النمطي ــ ــذه الص ــ ــي ه ــ ــورية ف ــ ــة الس ــ ــر األزم ــ ــم تؤث ــ ول
ــــي  ــــدارس ف ــــن الم ــــال م ــــة انســــحاب األطف ــــن احتمالي ــــًا زادت م عموم
ســــّن مبكّــــرة. وكانــــت هــــذه األنمــــاط موجــــودة عبــــر البــــالد، باســــتثناء 
مناطــــق الشــــمال الشــــرقي حيــــث تشــــهد العــــادات والتقاليــــد تغييــــراٍت 
ــــل حظــــًا، وال  ــــت أساســــًا مــــن األق ــــة؛ إال أن هــــذه المناطــــق كان تدريجي

ــــر. ــــدم يذك ــــا لتحــــرز أي تق ــــرة تقطعه ــــا أشــــواط كبي زال أمامه
ــــالت  ــــزال معظــــم العائ ــــذي اســــتمر عشــــر ســــنوات، ال ت ــــزاع ال بالرغــــم مــــن الن
ــــد  ــــزاع. وال يوج ــــل الن ــــل قب ــــت تفع ــــا كان ــــدارس كم ــــى الم ــــا إل ــــل أطفاله ترس
ــــدالت  ــــن مع ــــد. ولك ــــذا الصعي ــــى ه ــــات واألوالد عل ــــن البن ــــوظ بي ــــرق ملح ف
االنســــحاب مــــن المــــدارس تبــــدو عاليــــة نســــبيًا فــــي بعــــض المحافظــــات، 
وخصوصــــًا بالنســــبة إلــــى البنــــات، كمــــا فــــي الرقــــة وديــــر الــــزور ودرعــــا. وكان 
ــــال مــــن  ــــي أحــــد األســــباب الرئيســــية لســــحب األطف انعــــدام االســــتقرار األمن
ــــة  ــــن المدرس ــــا م ــــالت أطفاله ــــرج العائ ــــاالت، ُتخ ــــض الح ــــي بع ــــدارس. ف الم
ــــل  ــــا يجع ــــة، م ــــوال االقتصادي ــــة األح ــــرًا لصعوب ــــي نظ ــــم االبتدائ ــــد التعلي بع
األوالد عرضــــة لعمالــــة األطفــــال والبنــــات عرضــــة لــــزواج القاصــــرات. كمــــا 
ــــات،  ــــًا آخــــر ال ســــيما للفتي ــــى المــــدارس تشــــكل عائق ــــة الوصــــول إل أن صعوب
خصوصــــًا فــــي شــــمال شــــرقّي وشــــمال غربــــّي البــــالد وفــــي العديــــد مــــن 
المناطــــق الريفيــــة. وأحيانــــًا، ال تكــــون الشــــهادات المدرســــية حائــــزة علــــى 
ــــالت  ــــد العائ ــــًا عن ــــًا، خصوص ــــًا إضافي ــــكل تحدي ــــا يش ــــمية، م ــــة رس اعتمادي

ــــوريا. ــــرق س ــــمال وش ــــي ش ــــة ف ــــق اإلدارة الذاتي ــــي مناط ف

ــــي  ــــر ف ــــع تؤث ــــي المجتم ــــّن ف ــــاء ودوره ــــن النس ــــة ع ــــورة النمطي إن الص
األهــــداف والخيــــارات التعليميــــة للمــــرأة. فمــــن المتوقــــع مــــن النســــاء 
ــال،  ــ ــــت واألطف ــؤون البي ــ ــام بش ــ ــزواج واالهتم ــ ــي ال ــ ــتعجال ف ــ االس
وهــــذا يضــــع عليهــــّن ضغطــــًا أثنــــاء اختيــــار مجــــال الدراســــة 
وطبيعــــة العمــــل. ولهــــذا، فــــإن الفتيــــات بعــــد التخــــّرج مــــن المدرســــة 
يختــــرن مــــن بيــــن مجموعــــة تخصصــــات جامعيــــة محــــدودة نســــبيًا، 
ــــات  ــــم تشــــجيع الفتي ــــا يت ــــًا م ــــّن الشــــباب. وغالب ــــًة مــــع نظرائه مقارن
علــــى اختيــــار تخصصــــاٍت يمكــــن إكمالهــــا بعــــدد قليــــل مــــن الســــنوات 
ــــن  ــــتقرة يمك ــــة مس ــــي وظيف ــــرأة ف ــــل الم ــــذ أن تعم ــــا ُيحّب ــــية. كم الدراس
توقــــع طبيعــــة المهــــام فيهــــا دون أي تحديــــات أو ضغوطــــات تذكــــر، وأن 
يكــــون عــــدد الســــاعات فيهــــا أقــــل، والعطــــل المدفوعــــة فيهــــا أكثــــر، 
ــــاء  ــــه النس ــــا اعتبرت ــــو م ــــرهن وه ــــة أس ــــن برعاي ــــماح له ــــك للس وذل
ــــل  ــــى العم ع النســــاء عل ــــا ُتشــــجَّ ــــب دورهــــن األساســــي. كم ــــي الغال ف
فــــي مهــــن مرنــــة ومســــتقلة. لذلــــك، فــــإن المجــــاالت األكثــــر انتشــــارًا 
بيــــن النســــاء هــــي العلــــوم اإلنســــانية والترجمــــة والتعليــــم والصيدلــــة 
ــام  ــ ــّور ع ــ ــاك تص ــ ــم. وهن ــ ــارة والتصمي ــ ــة العم ــ ــض وهندس ــ والتمري
ــــي  ــــل طبيع ــــن مي ــــأن النســــاء لديه ــــات ب ــــض المجيب ــــه بع ــــرت عن عب

لهــــذا النــــوع مــــن المهــــن.
وتشــــغل النســــاء نســــبة كبيــــرة مــــن الوظائــــف فــــي قطــــاع التعليــــم، 
مقارنــــًة بباقــــي القطاعــــات، حيــــث يشــــكّلن معظــــم الــــكادر التعليمــــي 
فــــي القســــم االبتدائــــي، وجــــزءًا كبيــــرًا منــــه فــــي الثانــــوي. بالمقابــــل، 
ــــل  ــــدراس أق ــــرات م ــــب مدي ــــغلن منص ــــي تش ــــاء اللوات ــــبة النس ــــإن نس ف
ــــع  ــــمها المجتم ــــي رس ــــورة الت ــــم الص ــــس تالئ ــــة التدري ــــر. إن وظيف بكثي
ــــة  ــــتقرار والراح ــــن االس ــــا تؤم ــــة، بينم ــــات رعاي ــــاء كمقدم ــــن النس ع
للنســــاء اللواتــــي يتوّقــــع منهــــّن أن يهتممــــن بشــــؤون المنــــزل والعائلــــة 
بشــــكل رئيســــي. إال أن ميــــول النســــاء نحــــو الوظائــــف فــــي القطــــاع 
التعليمــــي تحــــد مــــن إمكاناتهــــّن وتعــــزز الصــــور النمطيــــة حــــول دور 

المــــرأة فــــي المجتمــــع.

»فــــي الماضــــي، كان أهــــل المنطقــــة يزوجــــون بناتهــــّن فــــي 
ســــن الثامنــــة عشــــر خوفــــاً عليهــــّن مــــن العنوســــة. ولكــــن، 
ــــات  ــــت الفتي ــــات، أصبح ــــالث الماضي ــــنوات الث ــــي الس وف
يحظيــــن بفــــرص إلكمــــال تعليمهــــّن، وغّيــــر اآلبــــاء آراءهــــم«
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6.8.1 مراجعة عامة لما قبل العام 2011
لقــــد أحــــرزت ســــوريا خطــــوات كبيــــرة علــــى صعيــــد تعميــــم 
ــــم  ــــة لألم ــــة التابع ــــة لأللفي ــــداف اإلنمائي ــــب األه ــــم بحس التعلي
ــــا  ــــًا كم ــــام تقريب ــــة بشــــكل ت المتحــــدة. وجــــرى محــــو األمي
ــا  ــ ــات كم ــ ــية للبن ــ ــنوات الدراس ــ ــدد الس ــ ــط ع ــ ــع متوس ــ ارتف
لــــألوالد، ولكــــن معــــّدل ارتفاعــــه كان أبطــــأ للبنــــات فــــي آخــــر 
ــــت  ــــول 2011، ارتفع خمــــس ســــنوات ســــبقت 2011. وبحل
ــــى ٪98  ــــم األساســــي إل ــــى التعلي ــــات عل نســــبة حصــــول البن
فــــي المرحلــــة األولــــى )الصــــف الرابــــع( و94٪ فــــي المرحلــــة 
الثانيــــة )الصــــف الثامــــن(.62 إال أن اإلحصــــاءات العدديــــة حــــول 
ــــن المؤشــــرات  ــــر م ــــس الكثي ــــم ال تعك ــــى تعلي الحصــــول عل
ــــي  ــــام التعليم ــــة النظ ــــة بفاعلي ــــكالت متعلق ــــى مش ــــة عل النوعي
ــــوق  ــــي س ــــة ف ــــة الضروري ــــرة العملي ــــه بالخب ــــه وارتباط وجودت
ــــد  ــــر الناق ــــز الفك ــــي تعزي ــــا ف ــــج ودوره ــــتوى المناه ــــل ومس العم

ومهــــارات تكنولوجيــــا المعلومــــات والتواصــــل. 63
ــــادة  ــــدارس نظــــرًا لزي ــــي الم ــــات ف ــــدل تســــجيل الفتي ــــع مع وارتف
عــــدد المــــدارس عبــــر البــــالد، حيــــث تســــاوى عــــدد المــــدارس 
ــــذا  ــــق، ه ــــن المناط ــــر م ــــي الكثي ــــات واألوالد ف ــــة للبن الثانوي
إن لــــم تكــــن مــــدارس البنــــات أكثــــر.64 ولكــــن هنــــاك فروقــــات 
ــــي المحافظــــات  ــــاف، خوصــــاً ف ــــدن واألري ــــن الم جســــيمة بي
ــــرة  ــــة كبي ــــات بدرج ــــذه الفروق ــــر ه ــــرقية، وتنتش ــــمالية والش الش
علــــى صعيــــد المــــدارس االبتدائيــــة والثانويــــة، وبدرجــــة أكبــــر 
علــــى صعيــــد المعاهــــد المهنيــــة والحرفيــــة. ولــــم يكــــن هنــــاك 
ــــات فــــي العديــــد مــــن المحافظــــات،  عــــدد كاٍف مــــن مــــدارس البن
وتلــــك الموجــــودة كانــــت تقــــدم اختصاصــــات غيــــر ضروريــــة 
ــــخ(. ــــة، ال ــــة الديني ــــة والتربي ــــة المنزلي ــــل )التربي فــــي ســــوق العم
ــــن  ــــي م ــــكادر التعليم ــــكل ال ــــة، يتش ــــة االبتدائي ــــي المرحل ف
ــي  ــ ــام 2006(. وف ــ ــت 64٪ ع ــ ــرة )بلغ ــ ــبة كبي ــ ــاء بنس ــ النس
ــــون  ــــن، يك ــــداد المعلمي ــــات إع ــــن كلي ــــن م ــــواج الخريجي أف
ــبة  ــ ــن نس ــ ــال. ولك ــ ــن الرج ــ ــر م ــ ــر بكثي ــ ــاء أكث ــ ــدد النس ــ ع
المعلمــــات فــــي المرحلــــة الثانويــــة ظّلــــت تتــــراوح عنــــد ٪47 
لبضعــــة أعــــوام.65 أمــــا علــــى مســــتوى التعليــــم العالــــي، فقــــد 
ــــن  ــــي، ولك ــــكادر التعليم ــــن ال ــــن 20٪ م ــــل م ــــاء أق ــــكّلت النس ش

ــــد. 63 ــــي تزاي ــــت ف هــــذه النســــبة كان

6.8.2 نتائج االستطالع الكمي 
ــور  ــ ــة مح ــ ــة لدراس ــ ــرات كمي ــ ــة مؤش ــ ــار بضع ــ ــرى اختي ــ ج
التعليــــم، وتبيــــن الحقــــًا أن هــــذه المؤشــــرات لــــم تكــــن دائمــــًا 
ــــكادر  ــــي ال ــــاء ف ــــبة النس ــــل. إن نس ــــى التفاصي ــــًة عل ــــر دالل األكث
التعليمــــي للمرحلــــة الثانويــــة فــــي البــــالد لــــم تتــــراوح كثيــــرًا 
ــــذا  ــــم ه ــــط تقيي ــــرى، وكان متوس ــــى األخ ــــة إل ــــن محافظ م
67 ولكــــن نســــبة مديــــرات المــــدارس كانــــت أقــــل، 

البنــــد 3.6. 
ــــق  ــــف دمش ــــي ري ــــات ف ــــى تقييم ــــّجلت أعل ــــد 3.0. وُس عن
والقنيطــــرة، عنــــد 3.5 و3.4، بينمــــا كانــــت أقلهــــا فــــي 

ــــت 2.3. ــــث بلغ ــــزور، حي ــــر ال ــــوس ودي طرط

وقــــّدرت المجيبــــات أن نســــبة كبيــــرة مــــن النســــاء قــــادرات 
لت  علــــى القــــراءة والكتابــــة، بتقييــــم متوســــطه 3.7؛ وُســــجِّ
ــــد 2.6 و2.8،  ــــزور، عن ــــر ال ــــة ودي ــــي الرق ــــدالت ف ــــل مع أق
وأعالهــــا فــــي طرطــــوس عنــــد 4.3. وتلعــــب العوامــــل 
ــة  ــ ــراءة والكتاب ــ ــم الق ــ ــغ تقيي ــ ــا؛ إذ بل ــ ــة دورًا هن ــ االقتصادي
4.3 فــــي المناطــــق ذات الدخــــل العالــــي و3.4 فــــي مناطــــق 

ــــض. ــــل المنخف الدخ

62 http://cbssyr.sy/
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63 https://www.arabdevelopmentpor-
tal.com/sites/default/files/publica-
tion/syria_national_sdgs_arabic_re-
port-a4-final-2.pdf
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 الجميع 5ال يوجد 1

 المعظم 4

3
 البعض

 القليل 2

وللفئــــة العمريــــة مــــا بيــــن 15 و18 عامــــًا، تشــــابهت أعــــداد 
ــــدارس، إذ جــــرى  ــــي الم ــــر المســــجلين ف ــــات واألوالد غي البن
تقييــــم نســــبة البنــــات عنــــد 683.6 واألوالد عنــــد 3.5. 
وترتفــــع احتماليــــة إخــــراج األوالد مــــن المــــدارس فــــي 
ــــوس  ــــويداء وطرط ــــق والس ــــف دمش ــــات كري ــــض المحافظ بع
ــــي  ــــات ف ــــجيل البن ــــدم تس ــــة ع ــــع احتمالي ــــا ترتف ــــاة. بينم وحم
المــــدارس الثانويــــة فــــي الرقــــة، حيــــث جــــرى تقييــــم هــــذا 
ــــألوالد،  ــــًة بمســــتوى 2.4 ل ــــات مقارن ــــد 2.0 للبن المؤشــــر عن
ولكــــن الحــــال كان أفضــــل فــــي المــــدارس االبتدائيــــة. 
وتنطبــــق هــــذه الحالــــة علــــى المناطــــق الخاضعــــة لســــيطرة 
ــث  ــ ــا، حي ــ ــن تركي ــ ــوم م ــ ــر المدع ــ ــوري الح ــ ــش الس ــ الجي

ــــألوالد. ــــات و3.2 ل ــبة 2.7 للبن ــ ــــّجلت نس ُس

6.8.3 نتائج االستطالع النوعي 
ــج  ــ ــإن نتائ ــ ــي، ف ــ ــتطالع الكم ــ ــج االس ــ ــس نتائ ــ ــى عك ــ عل
ــــرت  ــــث أظه ــــدًا، حي ــــدة ج ــــة ومفي ــــي دقيق ــــتطالع النوع االس
الفجــــوة بيــــن الجنســــين فــــي العديــــد مــــن المناطــــق 
ــــام  ــــًا أم ــــة تشــــكل تحدي وكشــــفت عــــن تحفظــــات مجتمعي

ــــم. ــــى تعلي ــاء عل ــ ــــات والنس ــــول البن حص

توافر المدارس/ الجامعات
ــــرة  ــــدارس متوف ــــن الم ــــم تك ــــاالت، ل ــــن الح ــــر م ــــي الكثي ف
ــًا  ــ ــن كافي ــ ــم يك ــ ــا ل ــ ــإن عدده ــ ــا ف ــ ــد توفره ــ ــًا، وعن ــ أساس

 الجميع 5ال يوجد 1

4 Most  القليل 2

3
 البعض

3.6

شــــكل 27: نســــبة النســــاء 
فــــي  التعليــــم  كادر  فــــي 

المــــدارس

شــــكل 28: نســــبة النســــاء 
فــــي  اإلداري  الــــكادر  فــــي 

المــــدارس

ــن  ــ ــر م ــ ــات. فالكثي ــ ــن المجيب ــ ــد م ــ ــم العدي ــ ــب تقيي ــ بحس
ــــًا.  ــــًا أو جزئي المــــدارس ُمســــتخدمة كمالجــــئ أو مدمــــرة كلي
ــية.  ــ ــــل الدراس ــــع المراح ــــى جمي ــال عل ــ ــــذا الح ــــق ه وينطب
ــــيًا  ــــببًا رئيس ــــدارس س ــــى الم ــــول إل ــــة الوص ــــت صعوب وكان
ــــت  ــــات. ولوحظ ــــًا الفتي ــــا، وخصوص ــــال منه ــــراج األطف إلخ
ــــالد  ــــّي الب هــــذه الظاهــــرة فــــي شــــمال شــــرقّي وشــــمال غرب
ــــة للحكومــــة  ــــا فــــي المناطــــق التابع ــــى وجــــه الخصــــوص. أم عل
ــــدارس  ــــة الم ــــة بقل ــــكاوى المتعلق ــــتمرت الش ــــورية، فاس الس
ــــدالت  ــــى مع ــــر عل ــــا أث ــــا، م ــــم عليه ــــرة التزاح ــــل وكث ــــي تعم الت
ــــذا  ــــى ه ــــًا عل ــــل حظ ــــة أق ــــق الريفي ــــر المناط ــــحاب. وتعتب االنس
ــــالزم،  ــــن ال ــــل م ــــًا أق ــــدارس أساس ــــدد الم ــــث أن ع ــــد، حي الصعي
ــــر  ــــاك الكثي ــــح هن ــــزاع، أصب ــــن الن ــــنوات م ــــر س ــــد عش واآلن، بع
ــــة  ــــدارس صالح ــــا أي م ــــد فيه ــــم يع ــــي ل ــــق الت ــــن المناط م

ــــة. ــــة الثانوي ــــي المرحل لالســــتخدام، خصوصــــًا ف
لهــــذا، فــــإن ذهــــاب الفتيــــات إلــــى المــــدارس يتطلــــب منهــــّن 
ــــة  ــــا يشــــكّل خطــــرًا وتكلف ــــى مــــدن ُمجــــاورة، م التوجــــه إل
ــي  ــ ــًا. وف ــ ــول اجتماعي ــ ــر مقب ــ ــر غي ــ ــا يعتب ــ ــة، كم ــ إضافي
ــــل،  ــــر ونب ــــي تدم ــــة بمدينت ــــك المحيط ــــة، كتل ــــق الريفي المناط
اضطــــرت العديــــد مــــن الفتيــــات إلــــى تــــرك الدراســــة نظــــرًا 
لعــــدم توفــــر المــــدارس اإلعداديــــة والثانويــــة؛ إذ كان عليهــــّن 
ــّن،  ــ ــال تعليمه ــ ــاورة إن أردن إكم ــ ــدن مج ــ ــى م ــ ــه إل ــ التوج
وهــــذا يحملهــــّن عــــبء التنقــــل والتكاليــــف المترتبــــة عليــــه، 
ــــرور  ــــد الم ــــة عن ــــر أمني ــــّن لمخاط ــــى تعريضه ــــة إل باإلضاف
ــــراج  ــــر إلخ ــــذا كتبري ــــرح ه ــــّن. وُط ــــة لمجتمعه ــــق ُمعادي بمناط

ــــّن. ــــدارس وتزويجه ــــن الم ــــات م ــــن الفتي ــــر م الكثي
ــــمال  ــــي ش ــــة ف ــــق اإلدارة الذاتي ــــق كمناط ــــض المناط ــــي بع وف
ــــى  ــــات، كان عل ــــرت المجيب ــــا ذك ــــب م ــــوريا، وبحس ــــرق س وش
األهالــــي االختيــــار مــــا بيــــن تعليــــم أبنائهــــم فــــي المــــدارس 
ــي  ــ ــورية أو ف ــ ــة الس ــ ــا الحكوم ــ ــي تديره ــ ــة الت ــ الحكومي
المــــدارس التابعــــة إلــــى اإلدارة الذاتيــــة فــــي شــــمال وشــــرق 
ــكل  ــ ــة. وكان ل ــ ــلطات المحلي ــ ــا الس ــ ــي تديره ــ ــوريا والت ــ س
الخيــــارات إيجابيــــات وســــلبيات، األمــــر الــــذي صّعــــب علــــى 

ــــرار: ــــة اتخــــاذ الق ــــي عملي األهال
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ــــي 	  ــــرة ف ــــة متوف ــــلطات المحلي ــــة للس ــــدارس التابع  الم
ــــن شــــهاداتها  ــــدن، ولك ــــي الم ــــا ف ــــة كم المناطــــق الريفي

ــــا. ــــرف به ــــر معت ــــدة وغي ــــر معتم غي
ــط 	  ــ ــدن فق ــ ــي الم ــ ــر ف ــ ــة متوف ــ ــدارس الحكومي ــ  الم

ــدة  ــ ــهاداتها معتم ــ ــكة( وش ــ ــلي والحس ــ ــي القامش ــ )ف
ــا. ــ ــرف به ــ ومعت

أمــــا الجامعــــات الحكوميــــة فتتركــــز فــــي المــــدن الرئيســــية، 
ويصعــــب علــــى معظــــم العائــــالت الوصــــول إليهــــا. فالســــفر 
إلــــى المــــدن المجــــاورة مكلــــف ومحفــــوف بالمخاطــــر نظــــرًا 
ــــأن  ــــون ب ــــي ال يثق ــــا أن األهال ــــي، كم ــــتقرار األمن ــــدام االس النع
بناتهــــم ســــيكّن آمنــــات داخــــل ســــكن جامعــــي فــــي مدينــــة 
ــــى  ــــات عل ــــار الفتي ــــًا رئيســــيًا إلجب ــــذا دافع ــــرة. وكان ه كبي

تــــرك الجامعــــة وتزويجهــــّن.
ــــالد  ــــرقّي الب ــــمال ش ــــالت ش ــــام العائ ــــارات أم ــــدو الخي وتب
ــــة  ــــق؛ فجامع ــــن المناط ــــا م ــــع غيره ــــًة م ــــدًا مقارن ــــدودة ج مح
الفــــرات توفــــر نطاقــــًا ضيقــــًا مــــن التخصصــــات والمجــــاالت 
ــــا حصــــل  ــــًا م ــــد محــــدودة جــــدًا. وغالب ــــة وبمقاع األكاديمي
ــــى  ــــة عل ــــب والهندس ــــة الط ــــي دراس ــــون ف ــــبان الراغب الش
فرصــــة للســــفر إلــــى مــــدن أخــــرى. بالمقابــــل، ذكــــرت 
مجيبــــات فــــي الحســــكة أن التعليــــم الجامعــــي غيــــر محّبــــذ 
ــــى  ــــاة إل ــــاب الفت ــــن ذه ــــة، ولك ــــر العائل ــــة نظ ــــن وجه ــــاة م للفت
ــــة  ــــا تتخــــذ العائل ــــًا م ــــة مســــموح. وغالب ــــة قريب ــــة تقني كلي
ــــت  ــــل عــــام 2011، كان ــــة. قب ــــرارات ألســــباب أمني هــــذه الق
جامعــــة الفــــرات وجهــــًة للطــــالب اآلتيــــن مــــن مدينــــة تدمــــر 
ــــال  ــــتطيعون إرس ــــوم ال يس ــــر الي ــــكان تدم ــــاورة. إال أن س المج
بناتهــــم إلــــى جامعــــة الفــــرات نظــــرًا لوجــــود حواجــــز أمنيــــة. 
ونظــــرًا لعــــدم قدرتهــــم علــــى تحمــــل تكاليــــف الدراســــة فــــي 
ــــة  ــــن الجامع ــــم م ــــحب بناته ــــاروا س ــــد اخت ــــر، فق ــــكان آخ أي م

ــــزواج. ــــى ال وإجبارهــــّن عل

القدرة على تحمل كلفة التعليم 
ــــادي  ــــع االقتص ــــر الوض ــــى أث ــــات إل ــــم المجيب ــــارت معظ أش
ــــرى  ــــاالت، ج ــــن الح ــــد م ــــي العدي ــــم. وف ــــب العل ــــى طل عل
ــة  ــ ــاع تكلف ــ ــرًا الرتف ــ ــدارس نظ ــ ــن الم ــ ــال م ــ ــراج األطف ــ إخ

التعليــــم )بمــــا فــــي ذلــــك رســــوم التســــجيل والمــــواد والقرطاســــية 
والمواصــــالت، الــــخ(. كمــــا أن العامــــل االقتصــــادي لعــــب دورًا 
ــــا  ــــاء. كم ــــبة لألبن ــــة المناس ــــة الدراس ــــار وجه ــــي اختي ــــمًا ف حاس
ــــل المحــــددة للتخصصــــات  ــــة الدراســــة أحــــد العوام ــــت تكلف كان
ــــض  ــــت بع ــــد فّضل ــــات. وق ــــام الفتي ــــة أم ــــة المتاح الجامعي
ــــات الخاصــــة  ــــى الجامع ــــا إل ــــة إرســــال بناته ــــالت الغني العائ
ليدرســــن أّي مــــن التخصصــــات المتاحــــة، علــــى أن يســــمحن 
لهــــّن بالذهــــاب إلــــى جامعــــة حكوميــــة الختيــــار التخصــــص 

الــــذي يرغبــــن بــــه.
وأشــــارت بعــــض المجيبــــات إلــــى أن الضائقــــة الماديــــة تجبــــر 
ــــا ســــيكمل  ــــرار بخصــــوص أي مــــن أبنائه ــــالت اتخــــاذ ق العائ
ــــح  ــــرار هــــذا لصال ــــس بالضــــرورة أن يكــــون الق دراســــته؛ ولي
ــــا  ــــال أبنائه ــــل إرس ــــالت تفض ــــض العائ ــــور، فبع ــــاء الذك األبن
ــــار  ــــا بإكمــــال دراســــتهّن. بينمــــا تخت ــــى العمــــل والســــماح لبناته إل
عائــــالت أخــــرى تزويــــج البنــــات لتخفيــــف العــــبء المــــادي.  

التسجيل في المدارس واالنسحاب منها 
ــــة،  ــــم فــــي ســــوريا إلزامــــي للمراحــــل األساســــية والثانوي التعلي
ولكــــن تطبيــــق القانــــون يختلــــف حســــب المنطقــــة. وقالــــت 
ــًا(  ــ ــــاء )أوالدًا وبنات ــــم األبن ــــات إن تعلي ــــن المجيب ــــد م العدي
ــه  ــ ــا أن تكلفت ــ ــي طالم ــ ــم األهال ــ ــد معظ ــ ــة عن ــ ــى أولوي ــ يبق
ــــرار  ــــم بق ــــرى تتحك ــــل أخ ــــاك عوام ــــن هن ــــدرة، ولك ــــن المق ضم
ــه،  ــ ــدارس أو عدم ــ ــي الم ــ ــا ف ــ ــاء أبنائه ــ ــول إبق ــ ــة ح ــ العائل

ــــا: ــــات منه ــــرت المجيب وذك
 القــــدرة علــــى تحمــــل كلفــــة التعليــــم، خصوصــــًا 	 

فــــي المرحلــــة الثانويــــة والجامعيــــة. فــــي بعــــض 
الحــــاالت، عندمــــا تمــــّر العائلــــة بضائقــــة ماديــــة، 
ــدرة-  ــ ــارج الق ــ ــح خ ــ ــي يصب ــ ــم األساس ــ ــى التعلي ــ حت
ــات  ــ ــن مجتمع ــ ــد م ــ ــن والعدي ــ ــال النازحي ــ ــذا ح ــ وه

الدخــــل المحــــدود.
ــهولة 	  ــ ــا وس ــ ــدى قربه ــ ــات وم ــ ــر المدارس/الجامع ــ  تواف

ــى  ــ ــت إل ــ ــن البي ــ ــاء م ــ ــل األبن ــ ــا؛ فتنق ــ ــول إليه ــ الوص
ــه  ــ ــات، ولكن ــ ــًا للفتي ــ ــكاالً، خصوص ــ ــّد إش ــ ــة يع ــ المدرس
ــدارس.  ــ ــن الم ــ ــراج األوالد م ــ ــباب إخ ــ ــد أس ــ ــًا أح ــ أيض
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 اعتماديــــة الشــــهادات العلميــــة لمختلــــف المراحــــل 	 
ــــببًا  ــــت س ــــا كان ــــرف به ــــر المعت ــــهادات غي ــــية، فالش الدراس
ــــي  ــــدارس ف ــــي الم ــــجيل ف ــــدالت التس ــــي مع ــــي تدن ف

ــــالد. ــــرقّي الب ــــمال ش ــــًا ش ــــق، وخصوص ــــض المناط بع
ــــاق 	  ــــارج نط ــــل خ ــــادي أفض ــــد م ــــل بعائ ــــرص عم ــــر ف  تواف

ــــمي  ــــل الرس ــــوق العم س
 النزوح و/أو تغيير مكان السكن باستمرار 	 
 االعتقــــاد بعــــدم مثابــــرة األبنــــاء علــــى الدراســــة 	 

بنــــات( أم  أوالد  كانــــوا  )ســــواء 

 يختلــــف التســــجيل فــــي الجامعــــات بيــــن الرجــــال 	 
والنســــاء:

ــــن  	 ــــى الســــفر والهجــــرة لتأمي ــــل الرجــــال عل  يقب
مســــتقبل أفضــــل أو يختــــارون البقــــاء فــــي 
البــــالد والتســــجيل فــــي الجامعــــة لتأجيــــل 

التجنيــــد العســــكري
 هنــــاك اعتقــــاد ســــائد بــــأن النســــاء يقمــــن  	

ــا  ــ ــرص م ــ ــذ ف ــ ــال ألخ ــ ــفر الرج ــ ــتغالل س ــ باس
ــــن  ــــك. ولك ــــوال ذل ــــّن ل ــــون متاحــــة له ــــت لتك كان
ــم  ــ ــل لدع ــ ــاد عم ــ ــى إيج ــ ــرن عل ــ ــض ُيجب ــ البع
العائلــــة بعــــد ســــفر الشــــباب. ويبــــدو أن ظاهــــرة 
زواج القاصــــرات هــــي الســــبب الرئيســــي لتوقــــف 
ــــن  ــــد م ــــرت العدي ــــة. وذك ــــن الدراس ــــات ع الفتي
المجيبــــات الضغــــوط التــــي تضعهــــا العائلــــة 
علــــى عاتــــق الفتيــــات مــــن أجــــل الحفــــاظ علــــى 
ــــرًا  ــــب دورًا كبي ــــي تلع ــــد، والت ــــادات والتقالي الع
ــــي  ــــزل ك ــــاء وإبقائهــــّن فــــي المن ــــج النس ــــي تزوي ف
ــال. ــ ــن بالرج ــ ــة ويختلط ــ ــى الجامع ــ ــن إل ــ ال يذهب

آفاق التعليم )قيمة التعليم( 
أشــــارت العديــــد مــــن المجيبــــات أن التعليــــم لــــم يُعــــد ذو قيمــــة 
ــــل  ــــن العم ــــادي م ــــول الم ــــن أن المدخ ــــابق، ورأي ــــي الس ــــا ف كم
ــة.  ــ ــــي الدراس ــن ف ــ ــوال المبذولي ــ ــــت واألم ــــي الوق ال يضاه
وكانــــت العائــــالت التــــي تســــتهين بقيمــــة التعليــــم تســــتعمل 

ــــى  ــــالهم إل ــــة وإرس ــــن المدرس ــــراج األوالد م ــــة إلخ ــــذه الحج ه
العمــــل وتزويــــج البنــــات مبكــــرًا. وقالــــت إحــــدى المجيبــــات 
ــــة  ــــد الثانوي ــــة بع ــــال الدراس ــــات إن إكم ــــق المصالح ــــن مناط م
ــــة،  ــــة المحلي ــــي الثقاف ــــذ للنســــاء ف ــــر محّب ــــر غي ــــة أم العام
ــكار  ــ ــّن »أف ــ ــال وتبنيه ــ ــّن بالرج ــ ــة اختالطه ــ ــرًا الحتمالي ــ نظ
ــــزواج - وال  ــــدة لل ــــًا جي ــــّن فرص ــــع عليه ــــد تضّي ــــة« ق دخيل
ــــه  ــــت قيمت ــــا كان ــــم مهم ــــل التعلي ــــك مقاب ــــة بذل ــــن المجازف يمك

أو جودتــــه.
ــــالت  ــــن العائ ــــر م ــــإن الكثي ــــات، ف ــــه المجيب ــــا قالت ــــب م وبحس
ــــل  ــــم العم ــــة يمكنه ــــة أو صنع ــــا حرف ــــم أبناؤه ــــل أن يتعل تفض
ــــة  ــــرت العائل ــــًا مــــا اعتب ــــادي. وغالب ــــر الدعــــم الم ــــا لتوفي به
ــــي المعاهــــد  ــــي أفضــــل مــــن الدراســــة ف ــــب العمل أن التدري
ــن  ــ ــرص م ــ ــات ف ــ ــر للفتي ــ ــم تتوف ــ ــة. ول ــ ــة أو التقني ــ المهني

هــــذا النــــوع.

مشاكل متعلقة بالمنهاج 
أشــــارت بعــــض المجيبــــات إلــــى تمييــــز واضــــح بيــــن 
الجنســــين فــــي مناهــــج المرحلــــة االبتدائيــــة، ويمكــــن 
ــوص  ــ ــي النص ــ ــر ف ــ ــد النظ ــ ــهولة عن ــ ــك بس ــ ــعار ذل ــ استش
ــــمية  ــــج الرس ــــت المناه ــــية. وكان ــــب الدراس ــــي الكت ــــور ف والص
ــة  ــ ــول األدوار المنزلي ــ ــة ح ــ ــور النمطي ــ ــّج بالص ــ ــررة تع ــ المق
ــــات  ــــن المجيب ــــد م ــــت العدي ــــال. وقال ــــاء والرج ــــة للنس والعائلي
إن المناهــــج فــــي مناطــــق الحكومــــة الســــورية أفضــــل ممــــا 
كانــــت عليــــه فــــي الســــابق، ولكــــن البعــــض رأت أن المنهــــاج 
ــــات إن عــــرض  ــــت إحــــدى المجيب ــــة«. وقال ــــد »مصيب الجدي
صــــور للمحجبــــات فــــي المنهــــاج يعــــّد تراجعــــًا علــــى صعيــــد 
ــــم حــــول  ــــن آرائه ــــض النظــــر ع ــــن، بغ ــــرأة. ولك ــــوق الم حق
المنهــــاج، فقــــد اشــــتكى األهالــــي مــــن أداء المعلميــــن، الذيــــن 
ــــدم  ــــة نظــــرًا لع ــــال بالطــــرق التقليدي ــــون األطف ــــوا يلقن الزال
ــــذي  ــــوى ال ــــات أو إرشــــادات حــــول المحت ــــم أي تعليم تلقيه

ــــه. ــــب تدريس يج
وجــــرى تقييــــم المناهــــج الصــــادرة عــــن اإلدارة الذاتيــــة فــــي 
ــــرح  ــــي ط ــــادًا ف ــــر حي ــــا األكث ــــى أنه ــــوريا عل ــــرق س ــــمال وش ش
ــمال  ــ ــــتخدمة ش ــــج المس ــــك المناه ــة، وكذل ــ األدوار الجندري
غربــــي البــــالد، التــــي أعدتهــــا اليونيســــيف. ولكــــن المشــــكلة 
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ــــل  ــــه، ب ــــد ذات ــــاج بح ــــي المنه ــــون ف ــــان ال تك ــــب األحي ــــي غال ف
ــــززون  ــــن يع ــــن، والذي ــــل المعلمي ــــن قب ــــة تفســــيره م بطريق
ــّص  ــ ــا تن ــ ــر عم ــ ــــض النظ ــرحهم، بغ ــ ــــالل ش ــازات خ ــ االنحي

ــــب الدراســــية. ــــه الكت علي

االعتمادية 
ــــالد  ــــّي وشــــمال شــــرقّي الب ــــات شــــمال غرب ــــرت المجيب ذك
ــهادات  ــ ــهادة( لش ــ ــراف بالش ــ ــة )االعت ــ ــص االعتمادي ــ أن نق
ــم  ــ ــاق التعلي ــ ــن آف ــ ــّد م ــ ــات يح ــ ــة والجامع ــ ــة العام ــ الثانوي
ــــدارس  ــــن الم ــــم م ــــراج أطفاله ــــي بإخ ــــرار األهال ــــي ق ــــر ف ويؤث
وإرســــالهم إلــــى العمــــل، أو تزويجهــــّن فــــي حالــــة الفتيــــات.

مساقات الدراسة في الثانوية العامة
إن معظــــم األهالــــي الزالــــوا يحاولــــون إرســــال أبنائهــــم إلــــى 
ــاقات  ــ ــار المس ــ ــي اختي ــ ــون ف ــ ــم يتدخل ــ ــة، ولكنه ــ المدرس
ــجعون  ــ ــة؛ فيش ــ ــة العام ــ ــي الثانوي ــ ــة ف ــ ــية المتاح ــ الدراس
البنــــات علــــى المســــاق األدبــــي واألوالد علــــى العلمــــي. 
ــــر المســــاقات شــــيوعًا  ــــى أن أكث وأشــــارت بعــــض النســــاء إل
ــــة  ــــيوعًا الصناع ــــا ش ــــي، وأقله ــــر المنزل ــــو التدبي ــــاث ه لإلن
والتجــــارة. ولكــــن هنــــاك بعــــض االســــتثناءات؛ ففــــي 
ــــق  ــــض المناط ــــة وبع ــــر عطي ــــي دي ــــًا ف ــــق، وخصوص دمش
ــى  ــ ــات إل ــ ــارت مجيب ــ ــزة 86، أش ــ ــلمية والم ــ ــة كالس ــ الريفي
تســــاوي الرجــــل والمــــرأة مــــن حيــــث ممارســــة الحــــق فــــي 
ــــث جــــرى تشــــجيع الطــــالب  ــــار مجــــال الدراســــة، حي اختي
مــــن الجنســــين علــــى التفكيــــر بجميــــع الخيــــارات، وكذلــــك 

ــــب. ــــي حل ــــالت ف ــــض العائ ــــى بع ــــبة إل ــــال بالنس الح

التخصصات الجامعية 
لقــــد ســــاهمت إفــــادات الُمجيبــــات فــــي توضيــــح آراء 
المجتمــــع وتفضيالتــــه فيمــــا يتعلــــّق بالدراســــة الجامعيــــة؛ إذ 
ــــرأة،  ــــارات الدراســــية للم ــــد بالخي ــــادات والتقالي ــــم الع تتحك
إمــــا بشــــكل مباشــــر عــــن طريــــق إجبارهــــا علــــى مســــاق أو 
تخصــــص، أو بشــــكل غيــــر مباشــــر عبــــر إيهامهــــا بأنهــــا حــــرة 
ــا  ــ ــــي قادته ــــل الت ــــن العوام ــر ع ــ ــــض النظ ــا بغ ــ ــــي قراره ف
إليــــه. ويتــــم التأثيــــر علــــى النســــاء علــــى هــــذا النحــــو علــــى 

ــــاه: ــــو موضــــح أدن ــــا ه ــــل كم مســــتوى الدراســــة والعم

ـــًا مــــا  ــــة العمــــل بعــــد التخــــرج، غالبـ ـــا يتعلــــق بطبيع 1-  فيمـ
ــــة:  ــــاط اآلتي ــــع النســــاء نحــــو أحــــد األنم ُتدف

ــرة أو 	  ــ ــون الح ــ ــم أو الفن ــ ــل التعلي ــ ــال مث ــ ــار مج ــ  اختي
ــــى  ــــول عل ــــح الحص ــا تتي ــ ــا، ألنه ــ ــــخ أو الجغرافي التاري
»وظيفــــة ســــهلة فــــي قطــــاع التعليــــم«، بســــاعات 
ــــث ال تتضــــارب مــــع  ــــة، بحي ــــة صيفي ــــل أقــــل وعطل عم

ــة.  ــ ــات المنزلي ــ ــة والواجب ــ ــات العائلي ــ االلتزام
ــي 	  ــ ــل ف ــ ــى العم ــ ــؤدي إل ــ ــن أن ي ــ ــال يمك ــ ــار مج ــ  اختي

القطــــاع العــــام، إذ مــــن المعــــروف عــــن هــــذه الوظائــــف 
ــــر دخــــاًل  ــــر تنافســــية، وتوف ــــة ومريحــــة وغي ــــا دائم أنه

ــــًا.  ــــة اجتماعي ــــر مقبول ــــًا وتعتب ــــهريًا ثابت ش
ــــب االختــــالط 	  ــــى وظيفــــة ال تتطل ــــؤدي إل ــــار مجــــال ي  اختي

مــــع الرجــــال، مثــــل التعليــــم أو الصحــــة النســــائية.

ــــاء  ــــع النس ــــا ُتدف ــــًا م ــــة، غالب ــــة الدراس ــــق بطبيع ــــا يتعل 2-  فيم
ــــة: ــــاط اآلتي ــــد األنم ــــو أح نح

ــل 	  ــ ــدد قلي ــ ــي ع ــ ــه ف ــ ــن إكمال ــ ــص يمك ــ ــول تخص ــ  دخ
ــــا،  ــــب شــــهادات علي مــــن الســــنوات الدراســــية وال يتطل
مثــــل الترجمــــة والتمريــــض وبعــــض التخصصــــات فــــي 
ــــات التقنيــــة، وذلــــك حتــــى ال تتأخــــر المــــرأة فــــي  الكلي
ــا  ــ ــــي تنفقه ــــف الت ــــن المصاري ــــل م ــــي تقل ــــزواج ولك ال

ــــتها.  ــــى دراس ــــة عل العائل
الدراســــات 	  مثــــل  »مالئمــــة«  تخصصــــات   دخــــول 

ــاء.  ــ ــن النس ــ ــائعة بي ــ ــي ش ــ ــة، وه ــ ــة والصيدل ــ الصحي
ــــص  ــــض التخص ــــر التمري ــــق، ُيعتب ــــض المناط ــــي بع وف
المفضــــل للنســــاء كونــــه يتناســــب مــــع طبيعتهــــّن 
ــــة ســــنوات  ــــب ســــوى بضع ــــة وال يتطل ــــات رعاي كمقدم
ــاالت  ــ ــن المج ــ ــنان م ــ ــب األس ــ ــد ط ــ ــا ُيع ــ ــية. كم ــ دراس
ــــزز الصــــورة  ــــه أيضــــًا يع ــــرأة كون ــــة المناســــبة للم الطبي

ــة. ــ ــات رعاي ــ ــاء كمقدم ــ ــن النس ــ ــة ع ــ النمطي
 فيمــــا يتعلــــق بالتخصصــــات الهندســــية، أوضحــــت 	 

ــــن  ــــر شــــيوعًا م ــــات أن بعــــض التخصصــــات أكث المجيب
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ــــم  ــــارة والتصمي ــــة العم ــــي هندس ــــاء، وه ــــن النس ــــا بي غيره
الجرافيكــــي وهندســــة الديكــــور. أمــــا هندســــة الكهربــــاء 
ــع  ــ ــا المجتم ــ ــال يفضله ــ ــك ف ــ ـــات والميكاني والكهربائيـ

ــــا.  ــــّن لتفاديه ــــط عليه للنســــاء ويضغ
ــــد 	  ــــات والمعاه ــــي الجامع ــــرة ف ــــات متوف ــــار تخصص  اختي

ــــل  ــــالت تفض ــــض العائ ــــا، فبع ــــول إليه ــــهل الوص ــــي يس الت
ــــي محافظــــات أخــــرى أو  ــــا للدراســــة ف أال ترســــل بناته
ــــدًا  ــــة بعي ــــب الســــفر واإلقام لدراســــة تخصصــــات تتطل

عــــن المنــــزل.

عمل النساء في المؤسسات التعليمية 
ــــرأة فــــي قطــــاع  ــــل الم ــــات أن عم أوضحــــت معظــــم المجيب
ــــم  ــــف التعلي ــــي وظائ ــًا ف ــ ــــدًا، وخصوص ــــائع ج ــــم ش التعلي
ــــة  ــــاء الغالبي ــــكّل النس ــــث تش ــــة حي ــــة االبتدائي ــــي المرحل ف
العظمــــى مــــن كادر التدريــــس. إذ يتناســــب دور النســــاء فــــي 
ــــة  ــــورة النمطي ــــع الص ــــة« م ــــات رعاي ــــع كـــــ »مقدم المجتم
ــــإن  ــــك، ف ــــى ذل ــــة إل ــــة األساســــية. باإلضاف ــــات المرحل لمعلم
ــــن  ــــل م ــــل أق ــــى ســــاعات عم ــــة تنطــــوي عل ــــة المعلم وظيف
ــة  ــ ــة الصيفي ــ ــب العطل ــ ــى جان ــ ــف، إل ــ ــن الوظائ ــ ــا م ــ غيره
ــــوادر اإلدارة  ــــي ك ــــل ف ــــن نســــبة النســــاء أق المدفوعــــة. ولك
ــــة.  ــــة الثانوي ــــس للمرحل ــــوادر التدري ــــدارس وك ــــة للم العام
وغالبــــًا مــــا تكــــون النســــاء مديــــراٍت علــــى مــــدارس البنــــات، 
ــــا  ــــدارس األوالد. أم ــــى م ــــدراًء عل ــــال م ــــون الرج ــــا يك بينم
ــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا،  ــــة ف ــــي مناطــــق اإلدارة الذاتي ف
فــــإن إدارة المدرســــة تكــــون مشــــتركة بيــــن رجــــل وامــــرأة، 
ــــد. ــــك الصعي ــــى ذل ــــين عل ــــن الجنس ــــاواة بي ــــى المس ــــا أدى إل م

9.	 الصحة

ــــا  ــــر فيه ــــي تظه ــــات الت ــــن القطاع ــــًا م ــــو أيض إن القطــــاع الصحــــي ه
ــرأة.  ــ ــن الم ــ ــع ع ــ ــمها المجتم ــ ــي رس ــ ــة الت ــ ــور النمطي ــ ــوح الص ــ بوض
ــــا  ــــي لم ــــال الطب ــــي المج ــــرأة ف ــــل الم ــــى عم ــــع عل ــــق المجتم ــــا يواف وبينم
ــــة  ــــة الصحي ــــإن الرعاي ــــة، ف ــــة رعاي ــــا كُمقّدم ــــز لدوره ــــك تعزي ــــي ذل ف
ــــة بالصحــــة  ــــة المتعلق ــــرارات الطبي ــــا أن الق ــــة للنســــاء. كم ــــر مؤمن غي
اإلنجابيــــة للمــــرأة عــــادًة مــــا تميــــل لخدمــــة مصلحــــة الــــزوج والعائلــــة 
ــــاك  ــــرأة وتحــــت ســــيطرتها. وهن ــــة الم ــــون بخدم ــــل أن تك ــــرة قب الكبي
فروقــــات جديــــرة بالذكــــر بيــــن ُمختلــــف المناطــــق مــــن حيــــث توافــــر 
ــــزاع  ــــدو أن ســــنوات الن ــــا. ويب ــــة ومســــتوى جودته ــــات الصحي الخدم
ألحقــــت أضــــرارًا بالقطــــاع الصحــــي، وال تــــزال هنــــاك بعــــض المناطــــق 

ــــد. ــــى هــــذا الصعي ــــد عل ــــى بع ــــم تتعاف ــــي ل الت
ــــّن  ــــالد، ولكّنه ــــر الب ــــًا عب ــــرة للنســــاء عموم ــــة متوف ــــات الصحي الخدم
يواجهــــن تحديــــات فــــي الوصــــول إليهــــا. وغالبــــًا مــــا تتوفــــر عيــــادات 
ــم  ــ ــي معظ ــ ــال ف ــ ــات األطف ــ ــام ولقاح ــ ــب الع ــ ــال والط ــ ــب األطف ــ ط
المناطــــق. ولكــــن خدمــــات الصحــــة اإلنجابيــــة قــــد ال تكــــون متوفــــرة 
ـــًا، خاصــــة فــــي الرقــــة وديــــر الــــزور وبعــــض المناطــــق الريفيــــة،  دائمـ
ــــان.  ــــم األحي ــــي معظ ــــة ف ــــون آمن ــــوالدة تك ــــاالت ال ــــإن ح ــــك، ف ــــع ذل وم
وهنــــاك فجــــوة صغيــــرة بيــــن الجنســــين علــــى صعيــــد الحصــــول علــــى 
ــات  ــ ــم المجتمع ــ ــم لمعظ ــ ــكلة األع ــ ــن المش ــ ــة. ولك ــ ــات الصحي ــ الخدم
ــاء  ــ ــات وأعب ــ ــة الخدم ــ ــاع كلف ــ ــة وارتف ــ ــى التحتي ــ ــة البن ــ ــق بقل ــ تتعل

ــــد. ــــي ظــــل جائحــــة كوفي ــــل ف التنق
ــــى عــــدد  ــــد عل ــــة تعتم ــــل الخدمــــات الصحي ــــى تحصي ــــدرة النســــاء عل إن ق
ــــات  ــــى الدينامّي ــــة إل ــــة إضاف ــــة واالقتصادي ــــل االجتماعي ــــن العوام م
ــي  ــ ــذرة ف ــ ــازات المتج ــ ــب االنحي ــ ــى جان ــ ــاف إل ــ ــدن واألري ــ ــن الم ــ بي
ثقافــــة المجتمــــع. ويبــــدو أن خدمــــات الصحــــة اإلنجابيــــة أقــــل توفــــرًا 
ــــدالت  ــون مع ــ ــا تك ــ ــًا م ــ ــــي. وغالب ــل المتدن ــ ــــق ذات الدخ ــي المناط ــ ف
ــطة  ــ ــرة أو متوس ــ ــدن الصغي ــ ــي الم ــ ــل ف ــ ــل بقلي ــ ــة أق ــ ــوالدة اآلمن ــ ال
الحجــــم، مقارنــــًة بالمــــدن الكبيــــرة والمناطــــق الريفيــــة. وبينمــــا يتقّبــــل 
ــــًا  ــــك تكريس ــــي ذل ــــرى ف ــــي وي ــــاع الصح ــــي القط ــــرأة ف ــــع دور الم المجتم

ــــض،  ــــة التمري ــــى دراس ــــاء عل ــــجيع النس ــــم تش ــــا يت ــــرًا م »كثي
ــــة« ــــة الرحم ــــن مالئك فه
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ــة  ــ ــاك أدوار جندري ــ ــة، إال أن هن ــ ــة رعاي ــ ــا كمقدم ــ لصورته
ــــدارج أن تكــــون النســــاء  ــــن ال ــــة، فم ــــن الكــــوادر الطبي ضم

ــــاء. ممرضــــات والرجــــال أطب
الخدمــــات  تختلــــف  المنطقــــة،  اختــــالف  وبحســــب 
ــــدرة  ــــا وق ــــا وجودته ــــدى توافره ــــث م ــــن حي ــــة م الصحي
ــــدالت  ــــل مع ــــّجلت أق ــــا. وُس ــــول إليه ــــى الوص ــــاء عل النس
ــــة  ــــي مناطــــق اإلدارة الذاتي ــــة ف ــــات الصحي ــــر للخدم تواف
فــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا، وخصوصــــًا فــــي ديــــر الــــزور 
ــــدالت  ــــل مع ــــزور أق ــــر ال ــــي دي ــــّجلت ف ــــا ُس ــــة، بينم والرق
ــب  ــ ــات ط ــ ــر خدم ــ ــبة لتواف ــ ــل نس ــ ــة وأق ــ ــوالدة اآلمن ــ لل
ــــل  ــاء أق ــ ــــت النس ــًا كان ــ ــزور أيض ــ ــر ال ــ ــــي دي ــال. ف ــ األطف
ــات  ــ ــى الخدم ــ ــول إل ــ ــى الوص ــ ــال عل ــ ــن الرج ــ ــدرة م ــ ق
ــيطرة  ــ ــــت س ــة تح ــ ــــق الواقع ــــي المناط ــا ف ــ ــة. أم ــ الصحي
ــــت  ــــا، فكان ــــن تركي ــــوم م ــــر المدع ــــوري الح ــــش الس الجي
لقاحــــات األطفــــال أقــــل توافــــرًا مقارنــــًة بباقــــي المناطــــق، 
ــــي  ــــاًل ف ــــرة قلي ــــة المتوف ــــز الصحي ــــدد المراك ــــا كان ع كم
ــي  ــ ــة ف ــ ــة كافي ــ ــات الصحي ــ ــن الخدم ــ ــم تك ــ ــن. ول ــ عفري
ــز  ــ ــــت المراك ــــث قّدم ــام، حي ــ ــر الش ــ ــة تحري ــ ــــق هيئ مناط
المتوفــــرة خدمــــاٍت محــــدودة. وعــــادًة مــــا توفــــرت 
ــــورية،  ــــة الس ــــق الحكوم ــــي مناط ــــال ف ــــب األطف ــــات ط خدم
تيحــــت خدمــــات الطــــب العــــام لمعظــــم المجتمعــــات  كمــــا اأ
ــــام  ــــرة بشــــكل ع ــــال متوف ــــت لقاحــــات األطف ــــاك. وكان هن
ــــرة  ــــة متوف ــــات الطبي ــــر الخدم ــــا ُتعتب ــــالد. وبينم ــــر الب عب
علــــى وجــــه العمــــوم، إال أن قــــدرة النســــاء علــــى الوصــــول 

ــق. ــ ــن المناط ــ ــات بي ــ ــــب االختالف ــــف بحس ــا تختل ــ إليه

6.9.1 مراجعة عامة لما قبل العام 2011
ــــرة  ــــورات جدي ــــوريا تط ــــي س ــــي ف ــام الصح ــ ــــهد النظ ش
بالذكــــر قبــــل النــــزاع؛ ففــــي األعــــوام التــــي ســــبقت 2011 
ــــاة  ــــب وف ــــت نس ــــر وّقل ــــط العم ــــدالت متوّس ــــت مع ارتفع
ــات  ــ ــدالت وفي ــ ــت مع ــ ــا قّل ــ ــوالدة كم ــ ــاء ال ــ ــات أثن ــ األمه
الرضــــع واألطفــــال.69 وقــــد تأثــــرت الصحــــة العامــــة، 
وصحــــة النســــاء والفتيــــات علــــى وجــــه الخصــــوص، 
بتحســــين األنظمــــة الغذائيــــة وزيــــادة االهتمــــام بالعناصــــر 
ــــج  ــــالق برام ــــق إط ــــن طري ــــة ع ــــة اإلنجابي ــــة بالصح المرتبط

ــــات. ولكــــن هــــذه  ــــر الدعــــم لألمه ــــك وتوفي مخصصــــة لذل
ــــم تكــــن  ــــع المناطــــق ول ــــي جمي ــــم تحــــدث ف التطــــورات ل
البنــــى التحتيــــة لهــــا موزعــــة بالتســــاوي بيــــن المحافظــــات 

ــــاف.70 ــــدن واألري ــــف الم ــــر ُمختل وعب
ــــة  ــــة مجاني ــــة صحي ــــة الســــورية رعاي ــــرت الحكوم ــــد وّف لق
ــــى عــــالج، ودعمــــت  ــــاج إل ــــي تحت شــــاملة لمعظــــم الحــــاالت الت
ــــة  ــــودة الرعاي ــــن ج ــــة.71 ولك ــــة الُمكلف ــــراءات الطبي ــــى اإلج حت
الصحيــــة كانــــت تتــــراوح بيــــن المناطــــق، وكذلــــك معــــدالت 
إدخــــال المرضــــى إلــــى المستشــــفيات والمســــتوصفات.72 وال 
ــــوريا،  ــــي س ــــة ف ــــول الصح ــــة ح ــــاءات مفّصل ــــد إحص يوج
ــر  ــ ــم مؤش ــ ــذي يض ــ ــرية، وال ــ ــة البش ــ ــر التنمي ــ ــن مؤش ــ ولك
للصحــــة، أظهــــر فروقــــات شاســــعة بيــــن ُمختلــــف المناطــــق، 
ــرقية  ــ ــمالية والشمالية-الش ــ ــاف الش ــ ــي األري ــ ــًا ف ــ وخصوص

ــــة.73 وبعــــض المناطــــق الســــاحلية والجنوبي
ــــالت،  ــــات وقاب ــــة كممرض ــــوادر الصحي ــــاء الك ــــحت النس واكتس
إذ كانــــت كليــــات التمريــــض والقبالــــة ُتخــــّرج أفوجــــًا مكونــــة 
ــــًا. وّشــــكلت النســــاء نصــــف عــــدد  ــــام تقريب مــــن النســــاء بشــــكل ت
ــــّي  ــــراض، فّن ــــّي األم ــــة )أخصائ ــــات التقني ــــن الكلي ــــن م الخريجي
األســــنان، تقنــــّي األشــــعة، إلــــخ(. فــــي كليــــة التمريــــض أيضــــًا، 
ــــدد  ــــن ع ــــن.74 ولك ــــدد الخريجي ــــوق ع ــــات يف ــــدد الخريج كان ع
ــــاء  ــــدد النس ــــي ع ــــال ضعف ــــكّل الرج ــــالً؛ إذ ش ــــات كان قلي الطبيب

ــــام 75.2010.  ــــب لع ــــة الط ــــي كلي ــــوج خريج ــــي ف ف

6.9.2 نتائج االستطالع الكمي
ــرات  ــ ــن المؤش ــ ــدد م ــ ــى ع ــ ــي عل ــ ــتطالع الكم ــ ــز االس ــ ركّ
المتعلقــــة بالصحــــة، إذ ُطلــــب مــــن المجيبــــات تقييــــم توافــــر 
ــــال  ــــة واللقاحــــات وطــــب األطف ــــات الصحــــة اإلنجابي خدم
والطــــب العــــام. كمــــا ركــــز االســــتطالع علــــى تقييــــم 
المجيبــــات للمســــاواة بيــــن النســــاء والرجــــال فــــي الحصــــول 
ــــن  ــــة بي ــــات عالق ــــرت البين ــــة. وأظه ــــة الصحي ــــى الرعاي عل
ُمختلــــف أنــــواع الرعايــــة الصحيــــة، مــــا يــــدل علــــى ترابــــط 
جميــــع عناصــــر النظــــام الصحــــي؛ فإمــــا أن تزدهــــر جميعهــــا 
ــــى  ــــدم عل ــــراز تق ــــب إح ــــي، يصع ــا. بالتال ــ ــــار جميعه أو تنه
ــن  ــ ــم يك ــ ــة إن ل ــ ــة الصحي ــ ــب الخدم ــ ــد جوان ــ ــد أح ــ صعي

ــــاالً. ــــًا وفع ــــه متين ــــي بأكمل ــــام الصح النظ
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اإلقليمــــــي،  التخطيــــــط  لـــجــنـــــــة   73

للتخطيــــط  الوطنــــي  “اإلطــــار   .2010
اإلقليمــــي فـــــي ســــوريا”. دمشــــق: لجنــــة 

اإلقليمــــي. التخطيــــط 
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ــــك  ــــًا، وذل ــــدو أن خدمــــات الصحــــة اإلنجابيــــة ال تتوفــــر دائم ويب
ــــر هــــذه  ــــل نســــبة لتوف ــــه 76.3.6 وســــجلت أق ــــم معدل بتقيي
الخدمــــات فــــي ديــــر الــــزور، عنــــد 3.0، وفــــي الرقــــة وريــــف 
ــــة  ــــة اإلنجابي ــــات الصح ــــد خدم ــــد 3.1. وتتواج ــــق عن دمش
ــــة  ــــوال االقتصادي ــــث األح ــــق حي ــــي المناط ــــل ف ــــبة أق بنس
ــــبيًا  ــــة نس ــــر آمن ــــوالدة فتعتب ــــا ال ــــد 3.2. أم ــــك عن ــــة، وذل ضعيف
بشــــكل عــــام، بتقييــــم  77.3.7 ولكــــن مخاطــــر الــــوالدة علــــى 
ــي  ــ ــزور، والت ــ ــر ال ــ ــي دي ــ ــًا ف ــ ــر ارتفاع ــ ــدو أكث ــ ــات تب ــ األمه
ــــدن  ــــي الم ــــر ف ــــذه المخاط ــــّل ه ــــا تق ــــم 2.9، بينم ــــّجلت تقيي س

ــــد 3.6. ــــرة ومتوســــطة الحجــــم، عن الصغي
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ــج  ــ ــة نتائ ــكل 29: خارطــ شــ
حســــب  الصحــــة  محــــور 

المحافظــــة 

القــــدرة علــــى  شــــكل 30: 
الرعايــــة  علــــى  الحصــــول 
الصحيــــة للنســــاء والرجــــال

 – دائمــــًا  متوفــــرة   :1 إلــــى   5 مــــن   76

 – األحيــــان  معظــــم  فــــي  متوفــــرة 
متوفــــرة فــــي غالــــب األحيــــان )%50 مــــن 
ــرة –  ــون متوفــ ــا تكــ ــادرًا مــ ــ ــت( – ن الوقــ

نهائيــــًا   متوفــــرة  غيــــر 

 – آمــــن   – جــــدًا  آمــــن   :1 إلــــى   5 مــــن   77

ــر آمــــن  ــ ــر آمــــن – غي ــ ــًا وال غي ــ ليــــس آمن
– غيــــر أمــــن أبــــدًا
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وتعتبــــر تطعيمــــات األطفــــال متوافــــر بكثــــرة، بتقييــــم 4.7. 
ــــش  ــــق الجي ــــي مناط ــــوظ ف ــــكل ملح ــــرًا بش ــــل تواف ــــدو أق وتب
الســــوري الحــــر المدعــــوم مــــن تركيــــا )درع الفــــرات(، 
ــــدل  ــــال بمع ــــب األطف ــــات ط ــــر خدم ــــم 3.6. وتتواف بتقيي
ــــد 3.0.  ــــزور عن ــــر ال ــــي دي ــــّجل ف ــــا ُس ــــالد، وأقّله ــــر الب 4.3 عب
ــــر  ــــم 4.0؛ وهــــو أكث ــــر بتقيي ــــو متوف ــــام فه ــــا الطــــب الع أم
انتشــــارًا فــــي دمشــــق، عنــــد 4.7، وأقــــل انتشــــارًا فــــي ديــــر 

ــــد 3.3. ــــزور، عن ال

وتتســــاوى النســــاء مــــع الرجــــال مــــن حيــــث قــــدرة 
الحصــــول علــــى الخدمــــات الصحيــــة، وذلــــك بتقييــــم  
+0.1 78 )علــــى مقيــــاس متــــدرج مــــن +2 إلــــى -2(. وفــــي 
ــة  ــ ــة صحي ــ ــاء برعاي ــ ــى النس ــ ــات، تحظ ــ ــض المحافظ ــ بع
ــــّجلت +0.6  ــــي س ــــة الت ــــي الرق ــــا ف ــــال، كم ــــن الرج ــــل م أفض
ــــزور  ــــر ال ــــي دي ــــا ف ــــي ســــّجلت +0.4. أم ــــاة الت ــــي حم وف
ــــى الخدمــــات  ــــى الوصــــول إل ــــدرة عل ــــل ق ــــإن النســــاء أق ف

ــم -0.6. ــ ــال، بتقيي ــ ــًة بالرج ــ ــة مقارن ــ الصحي

6.9.3 نتائج االستطالع النوعي 
تنــــاول االســــتطالع النوعــــي مســــألة الصحــــة اإلنجابيــــة عــــن 
ــــي. ــــاع الصح ــــي القط ــــاء ف ــــي أدوار النس ــــن ف ــــع التّمع ــــب، م كث

توافر خدمات الصحة اإلنجابية 
ــــة  ــــات الصحــــة اإلنجابي ــــات إن خدم ــــت معظــــم الُمجيب قال
ــا  ــ ــي غطاه ــ ــق الت ــ ــم المناط ــ ــي معظ ــ ــرة ف ــ ــرة بكث ــ متوف
ــــا  ــــة فإنه ــــل الدول ــــن القب ــــرة م ــــن مّوف ــــم تك ــــتطالع، وإن ل االس
ـــّة مــــن قبــــل منظمــــات غيــــر حكوميــــة  ـــًا مقدمـ تكــــون غالبـ
ــــاءة  ــــراوح فــــي الكف ــــة. ولكــــن الخدمــــات تت ــــة ودولي محلي

 خدمات الصحة اإلنجابية

 تطعيم األطفال

 طب األطفال

 الصحة العامة

72

92

100
متوفرة دائمًا

0
 غير متوفرة نهائيًا

83

76

شــــكل 31: مســــتوى توافــــر 
الخدمــــات الطبيــــة محليــــًا

ــى  ــ ــاء أعل ــدرة النســ ــى 2-: قــ ــ ــن 2+ إل 78 مــ

النســــاء  قــــدرة   - الرجــــال  مــــن  بكثيــــر 
قــــدرة   – الرجــــال  مــــن  بقليــــل  أعلــــى 
- قــــدرة  النســــاء والرجــــال متســــاوية 
الرجــــال أعلــــى بكثيــــر مــــن النســــاء - قــــدرة 

الرجــــال أعلــــى بقليــــل مــــن النســــاء. 
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ــات  ــ ــب إن الخدم ــ ــي إدل ــ ــاء ف ــ ــت النس ــ ــودة؛ إذ قال ــ والج
ــــم  ــــا ل ــــز محــــدودة جــــدًا، بينم ــــي هــــذه المراك ــــرة ف المتوف
ــــي  ــــع األمن ــــبب الوض ــــن بس ــــي عفري ــــًا ف ــــرًة أساس ــــن متوف تك

ــــاك. ــــكري هن والعس
ــــالن  ــــة لإلع ــــاك حاج ــــات أن هن ــــض الُمجيب ــــت بع وأوضح
ــــة،  ــــز الصحي ــــا المراك ــــي تقدمه ــــات الت ــــض الخدم ــــن بع ع
ــــا  ــــى زيارته ــــجيعهّن عل ــــا ولتش ــــاء به ــــة النس ــــك لتوعي وذل
ــز  ــ ــذه المراك ــ ــات إن ه ــ ــــت الُمجيب ــاعدة. وقال ــ ــــب المس لطل
ــن أي  ــ ــارات وال تؤمِّ ــ ــن االستش ــ ــددة م ــ ــًا مح ــ ــدم أنواع ــ تق
ــــر  ــــا اضط ــــة، م ــــالت الطبي ــــالج أو التدخ ــــادي للع ــــم م دع
ــة  ــ ــادات خاص ــ ــة عي ــ ــى مراجع ــ ــالت إل ــ ــن العائ ــ ــد م ــ العدي

ــــادة. ــــًة بالع ــــون مكلف ــــي تك ــــزوم، والت ــــد الل عن
ــادات  ــ ــة عي ــ ــى مراجع ــ ــل إل ــ ــاج الحوام ــ ــا تحت ــ ــًا م ــ وغالب
ــــل، أو  ــــدات الحم خاصــــة إلجــــراء الفحوصــــات حــــول تعقي
ــــي  ــــة. وبخــــالف باق ــــن أجــــل الفحوصــــات الدوري ــــى م حت
ــــد  ــــة ق ــــإن الصحــــة اإلنجابي ــــة، ف ــــواع الخدمــــات الصحي أن
تكــــون صعبــــة المنــــال حتــــى عنــــد توافرهــــا، وذلــــك نظــــرًا 
ــن  ــ ــة م ــ ــز الممّول ــ ــن المراك ــ ــد م ــ ــا؛ فالعدي ــ ــاع تكلفته ــ الرتف
ــــى  ــــة عل ــــات المطلوب ــــن الخدم ــــة ال تؤمِّ ــــات الخيري الجمعي

ــــد. ــــذا الصعي ه

سهولة الحصول على خدمات الصحة اإلنجابية 
ــــث  ــــرة فــــي معظــــم المناطــــق، حي ــــة متوف ــــز الصحي المراك
ــــى استشــــارة.  ــــا للحصــــول عل ــــن للنســــاء التوجــــه إليه يمك
ولكــــن المــــرأة قــــد ال تكــــون صاحبــــة القــــرار تمامــــًا عندمــــا 
ــــا  ــــة، وإنم ــــة طبي ــــب استشــــارة أو خدم ــــر بطل ــــق األم يتعل
يتدخــــل الــــزوج والعائلــــة فــــي هــــذه األمــــور. وفــــي بعــــض 
ــل  ــ ــع الحم ــ ــأن من ــ ــح بش ــ ــاء النص ــ ــب النس ــ ــاالت، تطل ــ الح
ــــى  ــــرن عل ــــان أخــــرى ُتجب ــــي أحي ــــّن، وف ــــم أزواجه دون عل
ذلــــك مــــن قبــــل األزواج، وذلــــك بحســــب مــــا قالتــــه بعــــض 
ــق  ــ ــي تعي ــ ــل الت ــ ــن العوام ــ ــدد م ــ ــاك ع ــ ــات. وهن ــ المجيب
ــــم  ــــي معظ ــــة ف ــــات الصحي ــــى الخدم ــــاء عل ــــول النس حص

ــــي:   ــــان، وه األحي
 ضعف البنى التحتية الصحية بسبب النزاع	 

 ارتفاع تكلفة العيادات الخاصة	 
  إجــــراءات الســــالمة العامــــة الخاصــــة بجائحــــة كوفيــــد، 	 

ــر  ــ ــا يضط ــ ــة، م ــ ــن الُمتاح ــ ــن األماك ــ ــد م ــ ــي تح ــ والت
ــــة. ــــة معين ــــي خدم ــــدًا لتلّق ــــفر بعي ــــاس للس الن

  إبــــداء األولويــــة للرجــــال فــــي العائلــــة لتلقــــي الرعايــــة 	 
ــــذه  ــــي ه ــــرار ف ــــة، خصوصــــًا وأن أصحــــاب الق الصحي
الشــــؤون يكونــــون رجــــاالً فــــي أغلــــب الوقــــت، وذلــــك 

ــــي. ــــم باالقتصــــاد المنزل نظــــرًا لتحكّمه

العادات والتقاليد المتعلقة بالحمل 
ــة  ــ ــرارات المتعلق ــ ــات إن الق ــ ــن المجيب ــ ــد م ــ ــت العدي ــ قال
ــــا  ــــه. بينم ــــل أو أم ــــد الرج ــــون بي ــــا تك ــــادًة م ــــاب ع باإلنج
ــــن  ــــتركًا بي ــــون مش ــــرار يك ــــذا الق ــــى أن ه ــــات إل ــــارت اأخري أش
األزواج. إال أنــــه مــــن النــــادر أن تكــــون المــــرأة هــــي صاحبــــة 
ــــا  ــــرًا م ــــل. وكثي ــــت حــــدوث الحم ــــرار بخصــــوص توقي الق

ــــرار. ــــع هــــذا الق ــــي صن ــــدة ف ــــة الممت تشــــارك العائل
وقالــــت العديــــد مــــن المجيبــــات إن النســــاء يتركــــن العمــــل 
ــت  ــ ــؤون البي ــ ــام بش ــ ــن لالهتم ــ ــن، ويتفرّغ ــ ــا يحمل ــ عندم
ــباب  ــ ــد األس ــ ــذا أح ــ ــال. وكان ه ــ ــدوم األطف ــ ــز لق ــ والتجهي
ــــز ضــــد النســــاء  ــــى التميي ــــل إل ــــع أصحــــاب العم ــــي تدف الت
وعــــدم توظيفهــــّن. كمــــا أن معظــــم أماكــــن العمــــل ال تمنــــح 
ــــات  النســــاء إجــــازة أمومــــة. وأشــــارت العديــــد مــــن المجيب
ــاء  ــ ــة أثن ــ ــوء التغذي ــ ــى س ــ ــن إل ــ ــاء يتعّرض ــ ــى أن النس ــ إل
فتــــرة الحمــــل نظــــرًا للتحديــــات االقتصاديــــة التــــي تواجــــه 

ــــّن. عائالته

)الطبيبــــات  الصحــــي  القطــــاع  فــــي  العامــــالت 
والممرضــــات(

ــــن  ــــاء يمل ــــإن النس ــــات ف ــــم الُمجيب ــــب معظ ــــات: بحس الممرض
ــــباب:  ــــدة أس ــــك لع ــــات، وذل ــــن ممرض ألن يصبح

  يعتبــــر التمريــــض مالئمــــًا لشــــخصّية المــــرأة والصــــورة 	 
ــة  ــ ــا أن الوظيف ــ ــة، كم ــ ــة رعاي ــ ــا كمقدم ــ ــة عنه ــ النمطي

ــــق. ــــم المناط ــــي معظ ــــًا ف ــــة اجتماعي مقبول
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ــــل 	  ــــددا أق ــــاج ع ــــص، إذ يحت ــــة التخص ــــهل دراس ــــن الس   م
ــــي المجــــاالت،  ــــًة بباق ــــن الســــنوات الدراســــية مقارن م
ــــات  ــــرب كلي ــــات ق ــــي للطالب ــــكن داخل ــــر س ــــا يتوف كم

ــــض عــــادًة. التمري
ــــاًل 	  ــــر دخ ــــهلة توّف ــــة س ــــض مهن ــــع أن التمري ــــرى المجتم   ي

ــــدة. ــــة جي ــــًا مهني ــــوالً وآفاق معق
ــــه  ــــى أن ــــض عل ــــى التمري ــــة إل ــــن النظــــرة العام وبالرغــــم م
ــــداد  ــــات إن أع ــــن المجيب ــــد م ــــت العدي ــــة نســــائية، قال مهن
ــا  ــ ــال. وبم ــ ــذا المج ــ ــي ه ــ ــاوية ف ــ ــاء متس ــ ــال والنس ــ الرج
ــــن  ــــي ســــوريا م ــــض ف ــــات التمري أن معظــــم خريجــــي كلي
ــن  ــ ــرًا م ــ ــددًا كبي ــ ــي أن ع ــ ــد يعن ــ ــك ق ــ ــإن ذل ــ ــاء، ف ــ النس
ــد  ــ ــى الح ــ ــم عل ــ ــوا دون حصوله ــ ــال ُعّين ــ ــن الرج ــ الممرضي

ــاءة. ــ ــــي والكف ــــل العلم ــن التأهي ــ ــــى م األدن
الطبيبات:

ــــداد  ــــاوي أع ــــات بتس ــــض المجيب ــــاد بع ــــن اعتق ــــم م بالرغ
ــاءات  ــ ــاء، إال اإلحص ــ ــوادر األطب ــ ــــي ك ــال ف ــ ــاء والرج ــ النس
ــــال  ــــات أن الرج ــــم المجيب ــــرى معظ ــــك. وت ــــر ذل ــــول غي تق

ــــباب: ــــدة أس ــــاء لع ــــوا أطب ــــر ليصبح ــــون أكث يميل
ــــه يســــتغرق ســــنين 	    معظــــم النســــاء ال يدرســــن الطــــب ألن

ــــد  ــــذي ق ــــر ال ــــى 10 ســــنوات(، األم ــــة )مــــن 6 إل طويل
ــــك،  ــــى ذل ــــة إل ــــزواج. باإلضاف ــــن بال ــــى فرصه ــــر عل يؤث
ــــب  ــــد يتطل ــــًا وق ــــف مادي ــــص مكل ــــذا التخص ــــإن ه ف
ــــالد. ــــى خــــارج الب ــــى ُمحافظــــة أخــــرى أو حت الســــفر إل

ــــة، 	  ــــل متقّطع ــــا وســــاعات العم ــــة بطبيعته ــــة صعب    المهن
ــــض  ــــب بع ــــال بحس ــر للرج ــ ــــة أكث ــا مالئم ــ ــا يجعله ــ م

ــات.  ــ المجيب
ــــن أن 	  ــــك ال يمك ــــة ولذل ــــات عائلي ــــن واجب    النســــاء لديه

ــــي أي وقــــت. ــــب ف ــــّن تحــــت الطل يك
  إذا أرادت المــــرأة أن تكــــون طبيبــــة، فهنــــاك تخصصــــات 	 

ــة  ــ ــنان والجلدي ــ ــا، كاألس ــ ــن غيره ــ ــر م ــ ــبة أكث ــ مناس
ــــراض. ــــم األم ــائية وعل ــ والنس

 المجتمع يثق باألطباء الرجال أكثر من النساء.	 

0	.	 العادات والتقاليد 

ــــع تجــــاه الرجــــال  هــــذا المحــــور يستكشــــف نظــــرة المجتم
ــام  ــ ــع المه ــ ــى توزي ــ ــس عل ــ ــذي ينعك ــ ــر ال ــ ــاء، األم ــ والنس
ــة  ــ ــة واألدوار الجندري ــ ــور النمطي ــ ــدد الص ــ ــة ويح ــ المنزلي
ــر  ــ ــاك الكثي ــ ــوري. هن ــ ــع الذك ــ ــة للمجتم ــ ــات العام ــ والتوجه
ــــاء  ــــوت النس ــــي تف ــــة الت ــــة والمهني ــــرص التعليمي ــــن الف م
ــــة  ــــات الرعاي ــــدور مقدم ــــّن ب ــــع له ــــد المجتم ــــرًا لتحدي نظ
ــم  ــ ــؤولية معظ ــ ــــل مس ــــى تحم ــّن عل ــ ــيات وإجباره ــ الرئيس
الواجبــــات العائليــــة. كمــــا أن الصــــور النمطيــــة التــــي 
ــام  ــ ــى النظ ــ ــاء إل ــ ــول النس ــ ــق وص ــ ــع تعي ــ ــا المجتم ــ يضعه
القضائــــي والصحــــي. هــــذا الجــــزء ُيلّخــــص معظــــم الصــــور 
ــــي األجــــزاء الســــابقة،  ــــورت ف ــــي تبل ــــة الســــلبية الت النمطي
كمــــا يوضــــح الفجــــوة بيــــن الجنســــين فــــي ســــوريا؛ وبينمــــا 
ــرى،  ــ ــى أخ ــ ــة إل ــ ــن منطق ــ ــد م ــ ــادات والتقالي ــ ــف الع ــ تختل
ــنوات  ــ ــالل س ــ ــا خ ــ ــد منه ــ ــتمرار العدي ــ ــن اس ــ ــم م ــ وبالرغ
ــــور. ــــدأت بالظه ــــيطة ب ــــرات بس ــــاك تغيي ــــزاع، إال أن هن الن
ــــوق النســــاء  ــــرت حق ــــع المحــــاور المدروســــة، تأث فــــي جمي
ــها  ــ ــي يكرس ــ ــة الت ــ ــد واألدوار الجندري ــ ــادات والتقالي ــ بالع
ــاة  ــ ــد حي ــ ــي تحدي ــ ــًا ف ــ ــت دورًا واضح ــ ــع؛ إذ لعب ــ المجتم
النســــاء علــــى صعيــــد األمــــن والعمــــل والحقــــوق القانونيــــة 
ــــرش  ــــرة التح ــــت ظاه ــــا ارتبط ــــية. كم ــــاركة السياس والمش
بــــردود فعــــل المجتمــــع تجــــاه المــــرأة التــــي تحيــــد 
ــود  ــ ــف قي ــ ــًا أو تخال ــ ــة مجتمعي ــ ــلوكيات المقبول ــ ــن الس ــ ع
ــود  ــ ــد والقي ــ ــادات والتقالي ــ ــرت الع ــ ــة. وأث ــ ــزّي المفروض ــ ال
المجتمعيــــة علــــى اختيــــار المــــرأة لمجــــال دراســــتها 
وطبيعــــة عملهــــا، كمــــا حــــددت قابليتهــــا للتوظيــــف. وهنــــاك 
ــــوت  ــــي تف ــــة الت ــــة والمهني ــــرص التعليمي ــــن الف ــــر م الكثي
النســــاء بســــبب نظــــرة المجتمــــع إليهــــّن كمقدمــــات رعايــــة 
بشــــكل رئيســــي، إذ ُيجبــــرن علــــى تحمــــل مســــؤولية 

ــــام  ــــن المه ــــاه أي م ــــؤولية تج ــــعر بالمس ــــه ال يش »إن
ــراض.  ــ ــراء األغ ــ ــتعد لش ــ ــه مس ــ ــة، ولكن ــ المنزلي
ــــاذا  ــــت وال يســــأل م ــــا نحتاجــــه للبي يســــألني عم

ــــا« ــــاج أن أحت
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معظــــم الواجبــــات العائليــــة. بينمــــا يســــتطيع الرجــــل 
ــــع  ــــون المجتم ــــة ك ــــة واألكاديمي ــــق اإلنجــــازات المهني تحقي
ــــي االقتصــــاد  ــــاًل لألســــرة. وف ــــون ُمعي ــــه أن يك ــــع من يتوق
ــــى  ــــدر عل ــــاء وأق ــــن النس ــــى م ــــال أذك ــــر الرج ــــة، يعتب والسياس
ــــا  ــــر. كم ــــات أكب ــــل ضغوط ــــة وتحم ــــب قيادي ــــي مناص تول
ــــت إحــــدى األســــباب  ــــع كان ــــي المجتم ــــرأة ف أن صــــورة الم
الرئيســــية التــــي ثنــــت النســــاء عــــن التوجــــه إلــــى القضــــاء، 
مــــا دفعهــــّن إلــــى اللجــــوء ألســــاليب تحكيــــم غيــــر رســــمية. 
وســــاهمت الضغــــوط المجتمعيــــة فــــي تنــــازل النســــاء عــــن 
ــــّن أن  ــــع منه ــــن المتوق ــــن، إذ م ــــح أقربائه ــــن لصال ممتلكاته

ــــّن. ــــى حقوقه ــــة عل ــــدة العائل ــــن وح يبّدي
نتيجــــة للنــــزاع الدائــــر، هنــــاك تزايــــد فــــي أعــــداد العائــــالت 
التــــي ُتعيلهــــا نســــاء فــــي ســــوريا. كمــــا زادت الحاجــــة إلــــى 
ــــاذ  ــــا اتخ ــــح عليه ــــرة، فأصب ــــل األس ــــي دخ ــــرأة ف ــــاهمة الم مس
أدوار جديــــدة باإلضافــــة إلــــى مســــؤولياتها المنزليــــة. وزادت 
ــــذه  ــــى أصبحــــت ه ــــالت الأســــرهّن حت نســــبة النســــاء الُمعي
ــــوري  ــع الس ــ ــات المجتم ــ ــع فئ ــ ــــي جمي ــائعة ف ــ ــرة ش ــ الظاه
ــــق  ــا يتعل ــ ــــبة 9٪ (79. وفيم ــًا بنس ــ ــــة احصائي ــا ممثل ــ )ولكنه
ــــر اســــتعدادًا للتبضــــع  ــــإن الرجــــال أكث ــــة، ف ــــاألدوار المنزلي ب
ــار  ــ ــة الصغ ــ ــتعدادًا لرعاي ــ ــل اس ــ ــات، وأق ــ ــراء الحاجي ــ وش
والمســــنين والتنظيــــف والطبــــخ وتدريــــس األطفــــال. 
ويبــــدو أن الرجــــال يفضلــــون رعايــــة المســــنين علــــى رعايــــة 
ــــج أن  ــــرت النتائ ــــاف(. وأظه ــــي األري ــــال )خصوصــــًا ف األطف
النســــاء يشــــاركن الرجــــال عــــادًة فــــي اتخــــاذ القــــرارات المهمــــة 
ــــل  ــــة بالحم ــــرارات المتعلق ــــن الق ــــة. ولك ــــد العائل ــــى صعي عل
واإلنجــــاب كانــــت ُتّتخــــذ أحيانــــًا مــــن قبــــل الــــزوج، بتدخــــل 
ــــول  ــــة بحص ــــرارات المتعلق ــــك الق ــــدة، وكذل ــــة الممت ــــن العائل م
ــــإن  ــــي، ف ــــة. بالتال ــــة اإلنجابي ــــات الصح ــــى خدم ــــرأة عل الم
ــــدودة  ــــت مح ــــرارات الزال ــــع الق ــــي صن ــــرأة ف ــــاهمة الم مس
ــًا  ــ ــكل عبئ ــ ــت تش ــ ــة الزال ــ ــة والمنزلي ــ ــؤولياتها العائلي ــ ومس
ثقيــــالً، وذلــــك بالرغــــم مــــن زيــــادة مســــاهمتها االقتصاديــــة.
ــــع أنحــــاء  ــــى جمي ــــة عل ــــج معمم ــــت هــــذه النتائ ــــا كان وبينم
ــا  ــ ــن مالحظته ــ ــددة يمك ــ ــًا مح ــ ــاك أنماط ــ ــالد، إال أن هن ــ الب
فــــي بعــــض المناطــــق. فقــــد ســــجلت مناطــــق هيئــــة تحريــــر 
ــة  ــ ــى رعاي ــ ــال عل ــ ــاح الرج ــ ــدالت النفت ــ ــى مع ــ ــام أعل ــ الش

األطفــــال والمســــنين، وكانــــت مســــاهمة المــــرأة 
فــــي القــــرارات العائليــــة أمــــرًا شــــائعًا. أمــــا فــــي 
مناطــــق المجموعــــات المتمــــردة المدعومــــة 
ــال  ــ ــاهمة الرج ــ ــت مس ــ ــد كان ــ ــا، فق ــ ــن تركي ــ م
فــــي التنظيــــف والطبــــخ نــــادرة، ولكــــن النســــاء 
ــــة.  ــــرارات العائلي ــــي الق ــــادًة ف ــــّن يشــــاركن ع ك
ــــة  ــــق اإلدارة الذاتي ــــي مناط ــــج ف ــــت النتائ وتراوح
ــــاء  ــــاركت النس ــــوريا، إذ ش ــــرق س ــــمال وش ــــي ش ف
ــي  ــ ــة ف ــ ــرارات العائلي ــ ــاذ الق ــ ــي اتخ ــ ــادًة ف ــ ع
ــــزور  ــــر ال ــــي دي ــــك ف ــــدر ذل ــــا ن ــــكة، بينم الحس
ــاب  ــ ــم أصح ــ ــال ه ــ ــث كان الرج ــ ــة، حي ــ والرق
القــــرار فيمــــا يتعلــــق بالحمــــل واإلنجــــاب أيضــــًا. 
ــة  ــ ــق الحكوم ــ ــي مناط ــ ــج ف ــ ــت النتائ ــ وتفاوت
ـــًا، ولكــــن مشــــاركة النســــاء فــــي  المركزيــــة أيضـ
القــــرارات العائليــــة كانــــت أكثــــر شــــيوعًا هنــــاك. 
ــــادات  ــــن الع ــــد م ــــن اســــتمرار العدي وبالرغــــم م
والتقاليــــد خــــالل ســــنوات النــــزاع، إال أن هنــــاك 
ــــرأت  ــــي ط ــــوالت الت ــــرات والتح ــــض التغيي بع

ــــع المناطــــق. ــــي جمي ــــى دور النســــاء ف عل

6.10.1 مراجعــــة عامــــة لمــــا قبــــل 
2011 العــــام 

لطالمــــا كانــــت العــــادات والتقاليــــد عامــــاًل 
ـــًا فــــي تحديــــد إمكانــــات النســــاء ودرجــــة  مهمـ
ــــت  ــــد تعّدل ــــة. وق ــــوق المواطن ممارســــتهّن لحق
القوانيــــن تدريجيــــًا علــــى مــــدار الســــنين 
ــــاء  ــــع للنس ــــال أوس ــــاك مج ــــح هن ــــث أصب بحي
لممارســــة حقوقهــــن، اأحــــرزت خطــــوات كبيــــرة 
ــــم  ــــي التعلي ــــرص لهــــّن ف ــــر ف ــــى صعيــــد توفي عل
والصحــــة والعمــــل. كمــــا دخلــــت النســــاء 
ــــن  ــــة. ولك ــــب الحكومي ــــي المناص ــًا ف ــ تدريجي
ــــة  ــــت عجل ــــائدة عرقل ــــد الس ــــادات والتقالي الع
التغييــــر وأعاقــــت تحصيــــل النســــاء لحقوقهــــّن 
ــــع.  ــــى أرض الواق ــًا عل ــ ــا فعلي ــ ــتهّن له ــ وممارس
ــل  ــ ــّن أق ــ ــى أنه ــ ــاء عل ــ ــف النس ــ ــرى تصني ــ وج

79 برنامــــج تقييــــم االحتياجات اإلنســــانية، 

2021. “مراجعــــة ديمغرافيــــة لسلســــلة 
ــــر ربيــــع 2021: الجمهوريــــة العربيــــة  تقاري

الســــورية”. دمشــــق.
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ــــات  ــــاهمت الممارس ــــرة س ــــي فك ــــال، وه ــــن الرج ــــًة م منزل
ــتمرارها.80 ــ ــها واس ــ ــي تكريس ــ ــن ف ــ ــة والقواني ــ الديني

ــــا  ــــة أنه ــــرة لدرج ــــخة ومنتش ــــد راس ــــادات والتقالي ــــت الع وكان
تطغــــى علــــى القانــــون. إذ اعُتبــــرت النســــاء غيــــر مؤهــــالت 
ــاء  ــ ــن النس ــ ــم تك ــ ــام. ول ــ ــأن الع ــ ــؤولية الش ــ ــل مس ــ لتحم
ــــن الشــــؤون الخاصــــة؛ إذ  ــــد م ــــي العدي ــــرار ف ــــات ق صاحب
ــــات  ــــق بالصحــــة ونفق ــــا يتعل ــــكل م ــــم ب كان الرجــــل يتحك
ــــاالت  ــــض الح ــــي بع ــــة - وف ــــلوكيات االجتماعي ــــم والس التعلي
كانــــت العائلــــة الممتــــدة تتدخــــل أيضــــًا. وكان لهــــذه 
العــــادات والتقاليــــد عواقــــب وخيمــــة علــــى حيــــاة النســــاء، 
ــر  ــ ــرة وغي ــ ــرق مباش ــ ــي بط ــ ــف المنزل ــ ــّجع العن ــ ــا تش ــ كونه
ــم  ــ ــي أنه ــ ــال ه ــ ــن الرج ــ ــة ع ــ ــورة النمطي ــ ــرة؛ فالص ــ مباش
ــــات  ــــات وخاضع ــــاء ضعيف ــــا النس ــــون بينم ــــون وعنيف صلب
ــل  ــ ــو فش ــ ــكلة ه ــ ــاس المش ــ ــون أس ــ ــا يك ــ ــف.81 وربم ــ للعن
ــة  ــ ــة متين ــ ــم أخالقي ــ ــد قي ــ ــي تزوي ــ ــوري ف ــ ــع الس ــ المجتم
وعــــدم توفيــــره لهيــــاكل مؤسســــاتية للســــيطرة علــــى 
ــــة  ــــة لدراس ــــاك حاج ــــون هن ــــد يك ــــخصي؛ وق ــــف الش العن
ــع  ــ ــية للقم ــ ــاد النفس ــ ــم األبع ــ ــق لفه ــ ــكل أعم ــ ــات بش ــ البيان
والعنــــف داخــــل المنــــزل وتأثيــــره علــــى العنــــف المجتمعــــي 
ــزداد  ــ ــوى أن ت ــ ــرة س ــ ــذه الظاه ــ ــا كان له ــ ــالد. وم ــ ــي الب ــ ف

ــــزاع.82 ــــنوات الن ــــالل س ــــوءًا خ س

6.10.2 نتائج االستطالع الكمي 
ــال  ــ ــاح الرج ــ ــدى انفت ــ ــم م ــ ــات تقيي ــ ــن المجيب ــ ــب م ــ ُطل
ــــك  ــــة، وذل ــــام المنزلي ــــف المه ــــي ُمختل ــــاهمة ف ــــى المس عل
83 وعــــادًة مــــا يكــــون 

علــــى مقيــــاس متــــدرج مــــن 5 إلــــى1. 
ــــم  ــــات، ولكنه الرجــــال مســــتعدين للتبضــــع وشــــراء الحاجي
ــــنين  ــــال والمس ــــة األطف ــــي رعاي ــــاركة ف ــــتعدادًا للمش ــــل اس أق

ــــال. ــــس األطف ــــخ و/أو تدري ــــف والطب والتنزي

80 الهيئــــة الســــورية لشــــؤون األســــرة 

2007. والســــكان، 

81 الهيئــــة الســــورية لشــــؤون األســــرة 

.2010 والســــكان، 

83 مــــن 5 إلــــى 1: علــــى اســــتعداد دائمــــًا 

– علــــى اســــتعداد فــــي غالــــب األحيــــان – 
علــــى اســــتعداد أحيانــــاً – نــــادراً مــــا يكونــــون 
علــــى اســــتعداد – غيــــر مســــتعدين أبــــدًا

82 https://www.wilpf.org/wp-content/
uploads/2021/02/The-human-rights-
of-women-in-Syria-single-pages.pdf

آخر زيارة 3 أيار 2021.
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محــــور العــــادات والتقاليــــد 

حســــب المحافظــــة

ــــنين  ــــة المس ــــل رعاي ــــى تفضي ــــال إل ــــل الرج ــــام، يمي ــــكل ع بش
ــــى  ــم 3.0 و2.7 عل ــ ــــك بتقيي ــال، وذل ــ ــة األطف ــ ــــى رعاي عل
ــــى  ــــاالً عل ــــر إقب ــــم األكث ــــب ه ــــي إدل ــــال ف ــــي. وكان الرج التوال
ــــوا  ــــد كان ــــذا الصعي ــــى ه ــــاالً عل ــــل إقب ــــال، واألق ــــة األطف رعاي
ــــة  ــــبة لرعاي ــا بالنس ــ ــــق. أم ــــف دمش ــــزور وري ــــر ال ــــي دي ف
ــــب هــــم  ــــي القنيطــــرة وإدل ــــد كان الرجــــال ف المســــنين، فق
ــــا  ــــة، أم ــــي هــــذه المهم ــــى المشــــاركة ف ــــر انفتاحــــًا عل األكث
ــًا. وكان  ــ ــل انفتاح ــ ــوا األق ــ ــزور فكان ــ ــر ال ــ ــا ودي ــ ــي درع ــ ف
الرجــــال فــــي األريــــاف أكثــــر اســــتعدادًا لرعايــــة المســــنين، 
ــال ال  ــ ــدو أن الرج ــ ــدن. ويب ــ ــي الم ــ ــم ف ــ ــًة بنظرائه ــ مقارن
ــــل  ــــجلت أق ــــم 2.8؛ وُس ــــاء، بتقيي ــــس األبن ــــون تدري يفضل

ــــد 2.3.  ــــا، عن ــــي درع نســــبة ف
ــــل نســــبة  ــــت أق ــــة، كان ــــام المنزلي ــــع المه ــــن جمي ــــن بي وم
ــــدًا،  ــــخ تحدي ــــف والطب ــــاح مــــن الرجــــال تجــــاه التنظي انفت
ــــال  ــــن. وكان الرج ــــن المهمتي ــــن هاتي ــــكل م ــــم 2.2 ل بتقيي
ــــى  ــــًا عل ــــل انفتاح ــــم األق ــــا ه ــــة ودرع ــــزور والرق ــــر ال ــــي دي ف
ــــر  ــــي دي ــــا كان الرجــــال ف ــــف، بينم ــــي التنظي المشــــاركة ف

https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2021/02/The-human-rights-of-women-in-Syria-single-pages.pdf 
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2021/02/The-human-rights-of-women-in-Syria-single-pages.pdf 
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2021/02/The-human-rights-of-women-in-Syria-single-pages.pdf 


145 6- نتائج البحث حالة المساواة الجندرية وحقوق المرأة في سوريا - تمهيد الطريق | التقرير النهائي، تموز  1442021

ــــخ.  ــــًا للطب ــــر رفض ــــرة أكث ــــق والقنيط ــــف دمش ــــزور وري ال
وغالبــــًا مــــا كان الرجــــال علــــى اســــتعداد للتبضــــع وشــــراء 
الحاجيــــات، بتقييــــم 3.9؛ ولكــــن الرجــــال فــــي ديــــر الــــزور 
ــى  ــ ــاح عل ــ ــذات االنفت ــ ــوا ب ــ ــم يكون ــ ــا ل ــ ــكة ودرع ــ والحس

ــــد. هــــذا الصعي

الُمعيــــالت  النســــاء  مــــن  عاليــــة  نســــبة  هنــــاك  وكان 
84 وقــــد ال يكــــون هــــذا دليــــاًل علــــى 

ألســــرهن، بتقييــــم 3.7. 
ــــل  ــــو دلي ــــا ه ــــدر م ــــاء بق ــــا نس ــــي ُتعيله ــــر الت ــــدد األس ع
ــورة  ــ ــع بص ــ ــي المجتم ــ ــرة ف ــ ــذه الظاه ــ ــار ه ــ ــى انتش ــ عل
ــــى هــــذا الســــؤال متناســــقة  ــــات عل ــــت اإلجاب أوســــع. وكان
ــاري  ــ ــراف معي ــ ــة انح ــ ــة، بدالل ــ ــة عالي ــ ــة بدرج ــ ومتوافق
ــــبة  ــــي أن نس ــا يعن ــ ــــد 0.67، م ــــات، عن ــــي البيان ــــل ف قلي
ــر« أو  ــ ــم األس ــ ــا »معظ ــ ــت إم ــ ــات كان ــ ــن اإلجاب ــ ــرة م ــ كبي
»بعــــض األســــر«. وســــجلت أعلــــى نســــبة فــــي الرقــــة، عنــــد 

ــد 3.0. ــ ــا، عن ــ ــي درع ــ ــا ف ــ 4.4، وأقله

1
غير مستعدين أبدًا

2
 نادرًا ما يكونون
 على استعداد

3
 على استعداد أحيانًا

4
 على استعداد

في غالب األحيان

5
 على استعداد

 دائمًا

التنظيف

الطبخ

رعاية األطفال

رعاية المسنين

 التسوق
 لحاجيات

 المنزل

 تدريس
األطفال

شــــكل 33: انفتــــاح الرجــــال 
فــــي  المســــاهمة  علــــى 

المنزليــــة المهــــام 

شـــــــــكل 34: مشــــــــــــــاركة 
النســــاء في صنــــع القــــرارات 

المهمــــة فــــي العائلــــة

1
 أبدَا

2
 نادرًا

3
بعض األحيان

3.4

4
 غالبًا

5
 دائما

وتشــــارك النســــاء عــــادًة باتخــــاذ القــــرارات المهمــــة، بنســــبة 
ــي  ــ ــاء ف ــ ــاهمة النس ــ ــدالت لمس ــ ــى مع ــ ــــت أعل 3.4. 82 وكان
ــــل  ــــة أق ــــد 4.0، وبدرج ــــرة، عن ــــي القنيط ــرار ف ــ ــــع الق صن
فــــي الســــويداء. بينمــــا كانــــت أقــــّل نســــبة فــــي ديــــر الــــزور، 

ــــت 2.6. ــــث بلغ ــــة حي ــــي الرق ــــد 2.5، وف عن

6.10.3 نتائج االستطالع النوعي 
ــــاة النســــاء بشــــكل  ــــى حي ــــر عل ــــد تؤث ــــادات والتقالي إن الع
ــق  ــ ــن فري ــ ــابقة، ولك ــ ــبع الس ــ ــاور الس ــ ــر المح ــ ــامل، عب ــ ش
ــد  ــ ــادات والتقالي ــ ــاول الع ــ ــى تن ــ ــًا عل ــ ــث كان حريص ــ البح
ــا  ــ ــروري جمعه ــ ــن الض ــ ــا، إذ م ــ ــد ذاته ــ ــة بح ــ ــألة قائم ــ كمس

ــة. ــ ــات المقارن ــ ــد لغاي ــ ــكان واح ــ ــي م ــ ف
ــــد  ــــادات والتقالي ــــور الع ــــت مح ــــدرج تح ــــي تن ــــد الت إن القواع
ــــر  ــــي الــــذي يؤث تشــــكل عقــــدة أساســــية فــــي النظــــام البيئ
ــــن، وتتقاطــــع  ــــل حقوقه ــــى تحصي ــــدرة النســــاء عل ــــى ق عل
ــــة.  ــــا الدراس ــــي تناولته ــــاور الت ــــي المح ــــع باق ــــد م ــــذه القواع ه
إن صــــورة المــــرأة فــــي المجتمــــع مرتبطــــة بالهيــــكل 
ــــع المحــــاور،  ــــع، وهــــو متجــــذر فــــي جمي ــــوري للمجتم الذك
ويلعــــب دورًا فــــي العنــــف الممــــارس ضــــد النســــاء/الفتيات، 
بمــــا فــــي ذلــــك ظواهــــر زواج القاصــــرات والتحــــرش. كمــــا 
أن الصــــورة النمطيــــة عــــن المــــرأة وهيمنــــة المجتمــــع 
الذكــــوري مــــن العوامــــل المؤثــــرة علــــى قــــدرة المــــرأة علــــى 
ــــل.  ــال عم ــ ــار مج ــ ــــى اختي ــــل أو حت ــــرص عم ــــل ف تحصي
وبحســــب العــــادات والتقاليــــد، فــــإن الــــدور النمطــــي للمــــرأة 
ــــاظ  ــا الحف ــ ــــع منه ــــة، وُيتوق ــــة رعاي ــــون مقدم ــــو أن تك ه
علــــى وحــــدة األســــرة وعــــدم طلــــب حّقهــــا فــــي الميــــراث، 
كمــــا ُيتوقــــع منهــــا أيضــــًا أن تقــــوم ببــــادرة طيبــــة وتتنــــازل 

ــــا.   ــــا إلخوته عــــن ممتلكاته
وأظهــــر التقاطــــع بيــــن محــــوري الصحــــة والعــــادات 
ــــدالً  ــــى دراســــة التمريــــض ب ــــد أن النســــاء ُيشــــّجعن عل والتقالي
مــــن الطــــب. أمــــا تداخــــل العــــادات والتقاليــــد مــــع الحقــــوق 
ــى  ــ ــاء عل ــ ــع للنس ــ ــرة المجتم ــ ــح نظ ــ ــد وض ــ ــية فق ــ السياس
ــــى إشــــغال المناصــــب  ــــن الرجــــال عل ــــدرة م ــــل ق ــــن أق أنه
ــــة.  ــــرة الالزم ــــارة والخب ــــى المه ــــرن إل ــــّن يفتق ــــة، وأنه العام
ــــة  ــــات العائلي ــــاء بااللتزام ــــل النس ــــرص عم ــــرت ف ــــا تأث كم

84 مــــن 5 إلــــى 1: الجميــــع – المعظــــم – 

البعــــض – القليــــل – ال يوجــــد 

ــاً – بعــــض  ــ ــا – غالب ــى 1: دائمــ ــ ــن 5 إل 85 مــ

ــدَا  ــ ــادراً – أب ــ ــان – ن ــ األحي
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ــاذ  ــ ــطلة اتخ ــ ــاء س ــ ــك النس ــ ــم تمل ــ ــّن. ول ــ ــة عليه ــ الواجب
القــــرارات لوحّدهــــن. وأشــــارت العالقــــة بيــــن البيانــــات إلــــى 
ــــرارات  ــــاذ الق ــــي اتخ ــــاء ف ــــاركة النس ــــدالت مش ــــي مع تدن
ــــى  ــــول عل ــر بالحص ــ ــــق األم ــا يتعل ــ ــــى عندم ــــة، حت العائلي
ــاب، أو  ــ ــل واإلنج ــ ــة، أو الحم ــ ــة اإلنجابي ــ ــات الصح ــ خدم
ــــار مجــــال  ــــال مــــن المدرســــة، أو اختي إخــــراج أحــــد األطف

ــــات. ــــدى البن ــــج إح ــــة أو تزوي الدراس

صورة المرأة في المجتمع 
ــــرأة  ــــات المرتبطــــة بصــــورة الم ــــن التحدي ــــد م ــــاك العدي هن
فــــي المجتمــــع الســــوري ودورهــــا المحــــدد فيــــه، مــــا يؤثــــر 
ــــا  ــــة وحقوقه ــــا المهني ــــخصية وحياته ــــالمتها الش ــــى س عل
القانونيــــة ومشــــاركتها السياســــية. علــــى الصعيــــد األمنــــي، 
ركــــزت المجيبــــات علــــى ارتبــــاط ظاهــــرة التحــــرش بــــردود 
ــــادات  ــــد عــــن الع ــــي تحي ــــرأة الت ــــع تجــــاه الم ــــل المجتم فع
والتقاليــــد. وكانــــت المــــرأة أكثــــر عرضــــة للتحــــرش 
ــــة  ــــة المقبول ــــت الســــلوكيات االجتماعي ــــداء إذا خالف واالعت
أو قيــــود الــــزّي المفروضــــة. وفــــي العديــــد مــــن اإلجابــــات، 
لقيــــت المســــؤولية علــــى عاتــــق المــــرأة بــــدالً مــــن  اأ

ــدي. ــ ــرش أو المعت ــ المتح
ــــا  ــــل، كم ــــار النســــاء لمجــــاالت الدراســــة والعم ــــر اختي وتأث
ــع  ــ ــف المجتم ــ ــب تعري ــ ــّن، بحس ــ ــرص توظيفه ــ ــرت ف ــ تأث
ــــرى  ــــة«. وج ــــة رعاي ــــا »مقدم ــــرأة بصفته ــــب للم ــــل المناس للعم
النظــــر إلــــى الرجــــال علــــى أنهــــم أذكــــى وأقــــدر علــــى لعــــب 
ــــع  ــــع يض ــــا أن المجتم ــــط. كم ــــل الضغ ــــة وتحّم أدوار قيادي
ــل  ــ ــي العم ــ ــا ف ــ ــن خياراته ــ ــد م ــ ــودًا تح ــ ــرأة قي ــ ــى الم ــ عل
ــــن،  ــــزوج. ولك ــــة وال ــــاه العائل ــــؤولية تج ــــة، كالمس والدراس
ــــن النســــاء أن الصــــورة  ــــد م ــــراف العدي ــــن اعت ــــم م وبالرغ
ــــّن  ــــى خياراته ــــرت عل ــــع أث ــــي المجتم ــــرأة ف ــــة للم النمطي
ــــات  ــــر أن بعــــض المجيب ــــة، يجــــدر الذك ــــة واألكاديمي المهني
قلــــن إن تكريــــس أنفســــهن لاللتزامــــات العائليــــة والمنزليــــة 

ــــاّر طوعــــي. ــــو خي ه
ــــرت النســــاء  ــــاة السياســــية، فاعُتب ــــد الحي ــــى صعي ــــا عل أم
أقــــل قــــدرة علــــى شــــغل المناصــــب بســــبب التصــــور 
الســــائد بأنهــــن يفتقــــرن إلــــى الخبــــرة والمهــــارات القياديــــة 

ــزز  ــ ــا يع ــ ــي، م ــ ــل السياس ــ ــة للعم ــ ــل الالزم ــ ــدرة التحم ــ وق
الصــــور النمطيــــة الســــلبية عــــن دور المــــرأة فــــي السياســــة 
ويثنــــي النســــاء عــــن المشــــاركة فيهــــا. وقالــــت العديــــد مــــن 
ــــى  ــــات إن الســــبب الرئيســــي وراء لجــــوء النســــاء إل المجيب
ــــدالً  ــــات ب ــــض النزاع ــــمية لف ــــر الرس ــــم غي ــــائل التحكي وس
مــــن القضــــاء هــــو ضغــــط المجتمــــع عليهــــّن للحفــــاظ علــــى 
شــــرفهّن وســــمعتهّن. ولهــــذا الســــبب أيضــــًا تنازلــــت النســــاء 
عــــن ممتلكاتهــــّن، للحفــــاظ علــــى وحــــدة العائلــــة وســــمعتها.

هــــذه النتائــــج معممــــة علــــى جميــــع أنحــــاء البــــالد وليســــت 
محصــــورة بمناطــــق تابعــــة لنفــــوذ معيــــن. وأشــــار االســــتطالع 
ــــض  ــــا بع ــــزت فيه ــــاخنة ترك ــــؤر س ــــود ب ــــى وج ــــي إل الكم
الظواهــــر، مثــــل ديــــر الــــزور والرقــــة وريــــف دمشــــق )األمــــر 
الــــذي يتطلــــب دراســــات الحقــــة لتقّصــــي عالمــــات اإلنــــذار 
ــار  ــ ــي أش ــ ــتطالع النوع ــ ــإن االس ــ ــك، ف ــ ــع ذل ــ ــرة(. م ــ المبك
ــى  ــ ــا حت ــ ــب تغييره ــ ــية يصع ــ ــة متفش ــ ــور نمطي ــ ــى ص ــ إل
ــــد. ــــع جدي ــــق واق ــــة بخل ــــات المجتمعي ــــر الممارس ــــا تبش عندم

المهــــام  فــــي  العائليــــة والمشــــاركة  االلتزامــــات 
المنزليــــة 

ــع  ــ ــرأة م ــ ــات الم ــ ــات أن التزام ــ ــم المجيب ــ ــت معظ ــ أوضح
ــــى  ــــا عل ــــة وقدرته ــــا األكاديمي ــــي خياراته ــــر ف ــــة تؤث العائل
تحصيــــل فــــرص عمــــل ومــــدى إنصافهــــا فــــي مــــكان العمــــل 
ــاركة  ــ ــــي المش ــا ف ــ ــــور كم ــــب واألج ــاواة الروات ــ ــــي مس وف
ــة  ــ ــات العائلي ــ ــر االلتزام ــ ــد تأثي ــ ــن رص ــ ــية. ويمك ــ السياس
ــد النظــــر فــــي  ــى الفــــرص االقتصاديــــة للمــــرأة عنــ علــ
الخيــــارات المهنيــــة للنســــاء وقدرتهــــن علــــى دخــــول ســــوق 
ــاعات  ــ ــن س ــ ــة م ــ ــات العائلي ــ ــّدت االلتزام ــ ــا ح ــ ــل. كم ــ العم
ــا،  ــ ــــتطيع إنجازه ــــي تس ــام الت ــ ــة المه ــ ــرأة وكمي ــ ــــل الم عم
وكان هــــذا لصالــــح الرجــــال، حيــــث يحظــــون بالعديــــد مــــن 
ــــت  ــــا لعب ــــة. كم ــــور المرتفع ــــة واألج ــــف والترقي ــــرص التوظي ف
االلتزامــــات العائليــــة دورًا فــــي اختيــــار المــــرأة للتخصــــص 
ــــن  ــــل م ــــل التنق ــــاة لعوام ــــه مراع ــــا في ــــل بم ــــال العم ومج
ــــية. ــــنوات الدراس ــــدد الس ــــط وع ــــة الضغ ــــزل وكمي ــــى المن وإل
ــــى النســــاء،  ــــل عل ــــة ُتثق ــــات العائلي ــــت االلتزام ــــا كان وبينم
ــة  ــ ــت بمثاب ــ ــال كان ــ ــى الرج ــ ــاء عل ــ ــذه األعب ــ ــة ه ــ ــإن قّل ــ ف
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ــــارت  ــــة. وأش ــــة واألكاديمي ــــق اإلنجــــازات المهني ــــع لتحقي داف
ــــة  ــــام المنزلي ــــي المه ــــال ف ــــاهمة الرج ــــى أن مس ــــاركات إل الُمش
تقتصــــر علــــى التبضــــع وشــــراء الحاجيــــات المنزليــــة. ولكــــن 
ــــح  ــــات التصلي ــــي ورش ــــاركون ف ــــال يش ــــن إن الرج ــــض قل البع
والطبــــخ ورعايــــة األطفــــال. وقالــــت بضــــع مجيبــــات 
ــــة  ــــام المنزلي ــــمون المه ــــاء يتقاس ــــال والنس ــــط إن الرج فق
بالتســــاوي، وهــــذه ظاهــــرة حديثــــة الظهــــور نســــبيًا وتعــــود 

ــــل. ــــوف العم ــــى دخــــول النســــاء صف إل
ــــث  ــــن حي ــــن المناطــــق م ــــات محــــددة بي وال يوجــــد فروق
ــا  ــ ــة. هن ــ ــال المنزلي ــ ــي األعم ــ ــال ف ــ ــاهمة الرج ــ ــدى مس ــ م
ــــي  ــــج االســــتطالع النوع ــــن نتائ ــــرى تناقضــــًا بي مجــــددًا ن
ــــاط  ــــى أنم ــــر إل ــــث أشــــار األخي ــــي، حي واالســــتطالع الكم
واضحــــة فــــي بعــــض المناطــــق مثــــل ديــــر الــــزور والرقــــة. 
عــــن  ُمختلفــــة  الواقــــع  أرض  علــــى  الممارســــات  إن 
ــــدًا أن  ــــون مفي ــــد يك ــــة، وق ــــة العام ــــات االجتماعي التوجه

ــل. ــ ــالف بالتفصي ــ ــذا االخت ــ ــدرس ه ــ ُي

الهيكل االجتماعي الذكوري 
تــــرى النســــاء الهيــــكل االجتماعــــي الذكــــوري بطريقــــة 
معقــــدة وبأشــــكال متنوعــــة؛ هنــــاك قلــــة قليلــــة مــــن 
ــوري،  ــ ــع الذك ــ ــة المجتم ــ ــًا لبني ــ ــات تمام ــ ــات الواعي ــ المجيب
ــــع  ــــّلط المجتم ــــن تس ــــرن ع ــــات عّب ــــن األخري ــــد م ــــن العدي ولك
علــــى حيــــاة النســــاء حتــــى دون تدخــــل الرجــــال مباشــــرًة. 
س توّجهــــات المجتمــــع الذكــــوري مــــن قبــــل الرجــــال  وُتكــــرَّ
ــــى  ــــات عل ــــاء والبن ــــاة النس ــــى حي ــــر عل ــــا يؤث ــــاء، م والنس

ــــتويات: ــــن المس ــــر م الكثي
  العنــــف القائــــم علــــى أســــس جندريــــة: هــــذه الظاهــــرة 	 

تعتبــــر مســــموحة مــــن قبــــل المجتمــــع، أو علــــى 
ــًا.  ــ ــًة تمام ــ ــن مقبول ــ ــم تك ــ ــذا إن ل ــ ــررة، ه ــ ــل مب ــ األق
ــى  ــ ــدي إل ــ ــي والجس ــ ــف اللفظ ــ ــار العن ــ ــود انتش ــ ويع
العــــادات االجتماعيــــة الســــائدة؛ وكمــــا قالــــت إحــــدى 
المجيبــــات »علــــى المــــرأة أن تعقــــل وأال تخلتــــق 
ــات« -  ــ ــع صفع ــ ــت بض ــ ــة إن تلّق ــ ــكلة أو فضيح ــ مش
ــــدات غيرهــــا.  ــــه عدي ــــه أو لّمحــــت إلي ــــا قالت وهــــذا م
وعــــادًة مــــا تنصــــح النســــاء بعضهــــّن بالتحلــــي بالصبــــر 

ــس  ــ ــل للتنفي ــ ــة الرج ــ ــم حاج ــ ــم وتفّه ــ ــل الظل ــ وتحم
ــــه. ــــه وإحباط ــــن غضب ع

الرئيســــية 	  األســــباب  أحــــد  إن  القاصــــرات:    زواج 
ــة  ــ ــد العائلي ــ ــادات والتقالي ــ ــي الع ــ ــرة ه ــ ــذه الظاه ــ له
ــــة  ــــوات والعائل ــــًا مــــا تســــاهم الحم ــــة. وغالب والمجتمعي

ــر. ــ ــج القاص ــ ــرار تزوي ــ ــي ق ــ ــدة ف ــ الممت
ــــى الدعــــم 	  ــــرأة عل ــــة: إن حصــــول الم ــــوق القانوني   الحق

ــاء  ــ ــي النس ــ ــا تثن ــ ــًا م ــ ــذ. وغالب ــ ــر ُمحّب ــ ــي غي ــ القانون
ــــمي.  ــــي الرس ــــام القضائ ــــى النظ ــــوء إل ــــن اللج ــــن ع بعضّه
ــــى  ــــاد عل ــــادًة باالعتم ــــّن ع ــــا تنصــــح النســــاء بعضه كم
ــــة لحــــّل المشــــاكل.  ــــار العائل ــــن كب الوســــاطة والمشــــورة م
هــــذه العــــادات تــــؤدي غالبــــًا إلــــى حرمــــان النســــاء مــــن 
ــــائل  ــــلبهّن الوس ــــى س ــــة إل ــــراث باإلضاف ــــي المي ــــّن ف حّقه
االقتصاديــــة الالزمــــة لرفــــع الدعــــاوي، إذ تجهلــــن 
حقوقهــــّن وال تدركــــن كيفيــــة عمــــل المحاكــــم، فتغــــدو 
ــة  ــ ــة الالزم ــ ــة االجتماعي ــ ــبكة الحماي ــ ــاء دون ش ــ النس

ــــه. ــــن علي ــــي الفســــاد والقائمي لتخّط

اتخاذ القرارات العائلية
كل عائلــــة ســــورية تجــــد نفســــها مضطــــرة التخــــاذ قــــرارات 
مهمــــة للتعايــــش مــــع التغييــــرات المســــتمرة فــــي محيطهــــا، 
ــــدة  ــــات جدي ــــزاع مــــن معطي ــــا يفرضــــه الن ولالســــتجابة لم
تؤثــــر علــــى الحيــــاة اليوميــــة. ولفهــــم أثــــر العــــادات 
ــــرارات  ــــاذ الق ــــي اتخ ــــرأة ف ــــاهمة الم ــــى مس ــــد عل والتقالي

ــــن: ــــن الحالتي ــــذ هاتي ــــة، لنأخ العائلي
  التعليــــم: إن القــــرارات المتعلقــــة بالتعليــــم ُعرضــــة 	 

لتدخــــالت مجتمعيــــة معقــــدة.
 قالــــت العديــــد مــــن المجيبــــات إن قــــرار إخــــراج  	

ــــرار يتخــــذه  ــــاء مــــن المدرســــة هــــو ق أحــــد األبن
األب وحــــده فــــي معظــــم األحيــــان، بينمــــا قالــــت 
بضــــع مجيبــــات إن األم تشــــارك فــــي القــــرار 
ــــى  ــــل الذهــــاب إل ــــون بدي ــــا يك ــــادًة م أيضــــًا. وع
ــــزواج  ــــألوالد، وال ــــبة ل ــــل بالنس ــــو العم ــــة ه المدرس
ــــل  ــــة لتدّخ ــــرارات خاضع ــــي ق ــــات، وه ــــر للبن المبك
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ــــادات  ــــب الع ــــزوج. وتلع ــــل ال ــــدة وأه ــــة الممت العائل
ــة، إذ  ــ ــذه العملي ــ ــي ه ــ ــرًا ف ــ ــد دورًا كبي ــ والتقالي
ــــة  ــــم وجه ــــا لتدعي ــــض منه ــــى بع ــــتناد إل ــــم االس يت

نظــــر مــــا خــــالل النقاشــــات العائليــــة العقيمــــة. 
 إن قــــرار البنات/النســــاء بخصــــوص مجــــال  	

الدراســــة )ســــواء فــــي الثانويــــة العامــــة أو 
ــــع.  ــــة والمجتم ــــر العائل ــــع لتأثي ــــة( خاض الجامع
ولكــــن، كمــــا ُذكــــر ســــابقًا، فــــإن الفتيــــات ُترّبيــــن 
منــــذ الصغــــر علــــى صــــور نمطيــــة معينــــة 
ــــّن  ــــدن أنه ــــّن، فيعتق ــــث ترســــخ فــــي عقوله بحي
ــــو  ــــا ه ــــار م ــــة باختي ــــّن الحقيقي ــــرن رغبته اخت

ــًا. ــ ــول اجتماعي ــ مقب
ــــة 	  ــــرأة صاحب ــــون الم ــــادر جــــدًا أن تك ــــن الن ــــل: م    الحم

القــــرار فــــي مســــألة الحمــــل واإلنجــــاب. ففــــي معظــــم 
ــــل  ــــا تتدخ ــــل، كم ــــة للرج ــــة النهائي ــــون الكلم ــــان، تك األحي
ــًا  ــ ــاالت، وخصوص ــ ــــض الح ــي بع ــ ــدة ف ــ ــة الممت ــ العائل
الحمــــاة. ولوحــــظ أيضــــًا أن قــــرار الذهــــاب إلــــى مراكــــز 

ــــرأة وحدهــــا. ــــرار الم ــــة ال يكــــون ق الصحــــة اإلنجابي
تفاوتــــت اإلجابــــات حــــول اتخــــاذ القــــرارات العائليــــة 
ــــف  ــــة، إذ تختل ــــة اإلنجابي ــــات الصح ــــل وخدم ــــة بالحم المتعلق
ــــق  ــــي مناط ــــة. فف ــــى المنطق ــــيطرة عل ــــة الُمس ــــالف الجه باخت
ــدالت  ــ ــى مع ــ ــّجلت أعل ــ ــي س ــ ــام، والت ــ ــر الش ــ ــة تحري ــ هيئ
ــــنين، كان  ــــال والمس ــــة األطف ــــى رعاي ــــال عل ــــاح الرج النفت
ــرارات  ــ ــاذ الق ــ ــي اتخ ــ ــرأة ف ــ ــارك الم ــ ــدارج أن تش ــ ــن ال ــ م
ــة  ــ ــق الُمعارض ــ ــي مناط ــ ــك ف ــ ــة. كذل ــ ــص العائل ــ ــي تخ ــ الت
المدعومــــة مــــن تركيــــا، فقــــد كانــــت مشــــاركة المــــرأة فــــي 
ــــت  ــــزوج كان ــــة ال ــــن عائل ــــائعة، ولك ــــة ش ــــرارات العائلي الق
ــــرة،  ــــم األس ــــل وتنظي ــــرارات الحم ــــي ق ــــًا ف ــــل أحيان تتدخ
ــــادرًة  ــــخ ن ــــف والطب ــــت مشــــاركة الرجــــال فــــي التنظي وكان
ــــة  ــــي مناطــــق اإلدارة الذاتي ــــات ف جــــدًا. وتراوحــــت اإلجاب
فــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا، حيــــث تشــــارك النســــاء عــــادًة 
ــــا  ــــادرًا م ــــّن ن ــــة فــــي الحســــكة، ولكنه ــــرارات المهم فــــي الق
ــــة، إذ يكــــون الرجــــل هــــو  ــــزور والرق ــــر ال يشــــاركن فــــي دي
ــــل.  ــــة بالحم ــــائل المتعلق ــــي المس ــــًا ف ــــرار غالب ــــب الق صاح

ــــي  ــة الت ــ ــادات االجتماعي ــ ــة للع ــ ــك نتيج ــ ــون ذل ــ ــد يك ــ وق
ـــا، كالقوانيــــن العربيــــة القبليــــة  تختلــــف حســــب الديمغرافيـ
ــــي  ــــة ف ــــة بدرجــــة عالي ــــات متفاوت ــــت اإلجاب )األعــــراف(. وكان
ــــر أن  ــــدارج أكث ــــن ال ــــة، وكان م ــــة المركزي مناطــــق الحكوم
تشــــارك المــــرأة فــــي اتخــــاذ القــــرارات المهمــــة علــــى صعيــــد 
ــــل  ــــن األق ــــق م ــذه المناط ــ ــــي ه ــال ف ــ ــة؛ وكان الرج ــ العائل

ــــف. ــــخ والتنظي ــــي الطب ــــى المشــــاركة ف انفتاحــــًا عل
ــــادات  ــــي الع ــــرار وباق ــــاذ الق ــــلطة اتخ ــــن س ــــة بي إن العالق
ــير  ــ ــي وتش ــ ــتطالع الكم ــ ــج االس ــ ــد نتائ ــ ــة تؤي ــ االجتماعي
إلــــى ارتبــــاط العــــادات والتقاليــــد ببعضهــــا البعــــض بحيــــث 
ــة  ــ ــة والعملي ــ ــــل المبدئي ــــن العوام ــًا م ــ ــًا بيئي ــ ــكّل نظام ــ تش

ــــا. ــــاء ضمنه ــــش النس ــــي تعي الت
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اعتمــــدت هــــذه المقاربــــة علــــى مقابــــالت 
ــــى  ــــة مــــع 51 امــــرأة موزعــــاٍت عل شــــبه منظم
أكبــــر مســــاحة جغرافيــــة ممكنــــة، وعبــــر 
ــــة  ــــات االجتماعي ــــن الخلفي ــــة م ــــر مجموع أكب
ــــن حــــاالت  ــــة، وأوســــع تشــــكيلة م واالقتصادي
ــــر  ــــدة عــــن أن توف ــــة بعي ــــزوح. وهــــذه العين الن
ـــًا، ولكنهــــا ُمختــــارة بعنايــــة  ـــًا كافيـ تمثيــــاًل كميـ
ــــع.  ــــي المجتم ــــف اآلراء ف ــــا ُمختل ــــان إيصاله لضم
ــــف  ــــم كي ــــى فه ــــتطالع إل ــــذا االس ــــدف ه ويه
ــــن  ــــف يتحّدث ــــعرن وكي ــــف يش ــــاء وكي ــــر النس تفك
ــــن  ــــا ُيجري ــــار عندم ــــن االعتب ــــذن بعي ــــاذا يأخ وم
ــــات  ــــن المجيب ــــب م حســــاباتهّن الخاصــــة. وُطل
اإلدالء بآرائهــــن حــــول عــــدد مــــن المســــائل مــــع 
توضيــــح مبرراتهــــن وتفســــيراتهّن لمــــا يحصــــل 
ــــى  ــــتطالع عل ــــز االس ــــم يركّ ــــن. ول ــــن حوله م
ــز  ــ ــا ركّ ــ ــدر م ــ ــات بق ــ ــن المجيب ــ ــة كل م ــ خلفّي
علــــى تجاربهــــن الشــــخصية والمجتمعيــــة. 
ــذا  ــ ــث ه ــ ــإن البح ــ ــاق، ف ــ ــذا النط ــ ــن ه ــ وضم
ــة  ــ ــئلة متعلق ــ ــة ألس ــ ــات قطعي ــ ــدم إجاب ــ ال يق
ــــة محــــددة أو ســــكان  ــــة أو إثني بظــــروف طائف
ــــات  ــــوع خلفي ــــن تن ــــة. ولك ــــة معين ــــة جغرافي بقع
ــاملة  ــ ــورة ش ــ ــاء ص ــ ــل بإعط ــ ــات كفي ــ المجيب
عــــن الديناميــــات التــــي تحكــــم العالقــــات 
المجتمعــــات.  ُمختلــــف  فــــي  والتفاعــــالت 
ــاف  ــ ــمح باستكش ــ ــاملة تس ــ ــرة الش ــ ــذه النظ ــ ه
تنميــــط  دون  المطروقــــة  غيــــر  المواضيــــع 

ــا.  ــ ــم عليه ــ ــات أو التعمي ــ المجتمع
ــدف مقاربــــة البحــــث بطريقــــة عمليــــة  وتهــ
إلــــى إتاحــــة الفرصــــة أمــــام المجيبــــات للتعبيــــر 
ــــة  عــــن أنفســــهن خــــارج نطــــاق الصــــور النمطي
ــــّن مــــن مشــــاركة  ــــّن، ليتمك المرتبطــــة بخلفياته
وبلغتهــــّن  لألحــــداث  الخاصــــة  رواياتهــــّن 

الشــــخصية. وأشــــارت العديــــد مــــن مخرجــــات االســــتطالع 
ــو  ــ ــا ه ــ ــة، كم ــ ــر بديهي ــ ــج غي ــ ــى نتائ ــ ــي إل ــ ــي والنوع ــ الكم
موّضــــح فــــي نــــص التقريــــر. ومــــن خــــالل االســــتماع إلــــى 
ــــن،  ــــن حوله ــــا يحــــدث م ــــّن لم ــــات ووصفه قصــــص المجيب
ــــي  ــر ف ــ ــــق أكث ــــوض بعم ــن الخ ــ ــــث م ــق البح ــ ــن فري ــ تمك
كيــــف  ليفهمــــوا  االجتماعيــــة،  والديناميــــات  العــــادات 
ــالل  ــ ــائل خ ــ ــض المس ــ ــة لبع ــ ــيرات مختلف ــ ــكّلت تفس ــ تش
ــه  ــ ــم فرضيات ــ ــد تقيي ــ ــق يعي ــ ــزاع. وكان الفري ــ ــنوات الن ــ س

ــــث. ــــة البح ــــن عملي ــــة م ــــد كل مرحل بع
ــــن  ــــكل عنصــــر م ــــة ل ــــوز فرعي ــــوز ورم ــــف رم وجــــرى تعري
ــا  ــ ــان توثيقه ــ ــورة، لضم ــ ــاور المذك ــ ــي والمح ــ ــام البيئ ــ النظ
أينمــــا تظهــــر فــــي اإلجابــــات، حتــــى لــــو كانــــت فــــي إجابــــة 
ــــل  ــــرى تحلي ــــر. وج ــــور آخ ــــر أو مح ــــول عنص ــــؤال ح ــــى س عل
ــــث  ــــص للبح ــــل مخص ــــج تحلي ــــطة برنام ــــالت بواس المقاب
ــــن كل  ــــوز م ــــع الرم ــــرى تجمي ــــي)MAXQDA(. وج النوع
ــــات  ــــاط والتوجه ــــق األنم ــــى توثي ــــة إل ــــالت باإلضاف المقاب
بحيــــث يمكــــن ربطهــــا مــــع الُمجيبــــات المعنّيــــات، مــــا أتــــاح 
ــــي  ــــات اللوات ــــز الُمجيب ــــي تمي ــــص الت ــــائل بالخصائ ــــط المس رب
ــة  ــ ــئلة النوعي ــ ــوز األس ــ ــط رم ــ ــرًا لتراب ــ ــا. ونظ ــ ــرن عنه ــ عّب
والكميــــة، تمكــــن الفريــــق مــــن الخــــروج باســــتنتاجات 
وتحليــــالت مثيــــرة لالهتمــــام باإلضافــــة إلــــى دراســــة 

ــــة. ــــر الكمي ــــب لتفســــير الظواه ــــن كث ــــالت ع المقاب

االستطالع الكمي 
ــــه  ــــت علي ــــتطالع أجاب ــــى اس ــــة عل ــــذه المقارب ــــدت ه اعتم
231 امــــرأة موزعــــاٍت علــــى أكبــــر مســــاحة جغرافيــــة 
ممكنــــة، وعبــــر أكبــــر مجموعــــة مــــن الخلفيــــات االجتماعيــــة 
واالقتصاديــــة؛ ولكــــن عينــــة صغيــــرة بهــــذا الحجــــم ال 
تعتبــــر عينــــة تمثيليــــة. إذ كان الهــــدف مــــن االســــتطالع هــــو 
ــــات  ــــة وتوقع ــــة والخــــروج بمؤشــــرات أولي ــــار المنهجي اختب
ــــا أبحــــاث  ــــي يمكــــن أن تتناوله حــــول أحجــــام الظواهــــر الت
ــات،  ــ ــات المجيب ــ ــي خلفي ــ ــوع ف ــ ــان التن ــ ــتقبلية. ولضم ــ مس
ــــات  ــــن الجه ــــة م ــــات مختلف ــــث بمجموع ــــق البح ــــتعان فري اس
ــيح نســــاء مــــن  ــع المدنــــي لترشــ الفاعلــــة فــــي المجتمــ
ــــن 3 أو 4  ــــيحات م ــــدة ترش ــــتقبال ع ــــرى اس ــــم. وج مجتمعاته
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ــــرب  ــــة أق ــــل العملي ــــا جع ــــع، م ــــي كل مجتم ــــة ف مصــــادر مختلف
ــــزاع  ــــع الن ــــرًا لوض ــــوائية. ونظ ــــة عش ــــكيل عين ــــن لتش ــــا يمك م
ــــار،  ــــن االعتب ــــث بعي ــــة البح ــــذ محدودي ــــع أخ ــــوريا، وم ــــي س ف
ــــرض هــــذا اإلصــــدار  ــــة لغ ــــر كافي ــــة تعتب ــــإن هــــذه الطريق ف
ــة  ــ ــمل 150 مجيب ــ ــي يش ــ ــور األول ــ ــي. وكان التص ــ التجريب
ولكــــن اتضــــح الحقــــًا إلــــى أن هــــذا العــــدد لــــن يكــــون كافيــــًا 
لتغطيــــة جميــــع الفئــــات االجتماعيــــة والمناطــــق الجغرافيــــة 
بشــــكل وافــــي؛ لذلــــك جــــرى توســــيع العينــــة لضمــــان تعــــدد 

ــــة. ــــن كل فئ ــــات م المجيب
ــــة  ــــات الجغرافي ــــع الفئ ــــة لجمي ــــة العين ــــن تغطي ــــم م بالرغ
واالجتماعيــــة واإلثنيــــة والطائفيــــة، إال أنهــــا ال تعتبــــر عينــــة 
ــــل  ــــري التحلي ج ــــد اأ ــــدة. وق ــــى ح ــــة عل ــــكل فئ ــــة ل تمثيلي
ــى  ــ ــيطر عل ــ ــوذ المس ــ ــة والنف ــ ــى المنطق ــ ــاًء عل ــ ــي بن ــ الكم
ــات؛  ــ ــة للمجيب ــ ــة والعملي ــ ــة االقتصادي ــ ــة والخلفي ــ المنطق
ــــا  ــــة كونه ــــة والطائفي ــــات اإلثني ــــل الخلفي ــــم تحلي ــــم يت ول
لــــم تكــــن ممثلــــة بعــــدد كافــــي مــــن المجيبــــات، مــــا يجعــــل 
ــــر مجــــٍد.  ــــات غي ــــن البيان ــــوع م ــــذا الن ــــي له ــــل الكم التحلي
ــن  ــ ــد م ــ ــة يزي ــ ــي العين ــ ــة ف ــ ــات الممثل ــ ــوع الخلفي ــ إن تن
مصداقيــــة النتائــــج ولكنــــه يقلــــل مــــن دقــــة التحليــــل فــــي 
ــي  ــ ــات ف ــ ــدد المجيب ــ ــادة ع ــ ــل زي ــ ــة. ونتأم ــ ــذه المرحل ــ ه
ــــل  ــــة تحلي ــــث إلتاح ــــذا البح ــــن ه ــــة م ــــدارات الالحق اإلص
ــــمل  ــــة لتش ــــتتطور العملي ــــة، س ــــي النهاي ــــر. ف ــــل أكث مّفص
عــــددًا هائــــاًل مــــن المصــــادر، والتــــي ســــتصب فــــي قاعــــدة 
ــة  ــ ــن صح ــ ــد م ــ ــتعمالها للتأك ــ ــن اس ــ ــة يمك ــ ــات ضخم ــ بيان

ــــور. ــــا يتط ــــث عندم ــــتقبلية للبح ــــج المس النتائ
ــــئلت  ــــتطالع، ُس ــــن االس ــــي م ــــدار التجريب ــــذا اإلص ــــي ه ف
المجيبــــات عــــن مجتمعاتهــــّن بشــــكل عــــام )راجــــع الملحــــق 
ــا  ــ ــتقبل، عندم ــ ــــي المس ــــة(. ف ــــة والنوعي ــئلة الكمي ــ 2 لألس
ــن  ــ ــة م ــ ــل القادم ــ ــي المراح ــ ــوائية ف ــ ــات عش ــ ــكّل عين ــ ُتش
البحــــث، ســــوف ُتســــأل المشــــاركات عــــن حياتهــــن الخاصــــة 
ــــاز الموجــــود  ــــن االنحي ــــذي ســــيقلل م ــــر ال ــــة، األم والعائلي
ــئلة  ــ ــم األس ــ ــت معظ ــ ــث كان ــ ــرة، حي ــ ــة الصغي ــ ــي العين ــ ف
ــة  ــ ــاك طريق ــ ــن هن ــ ــورات. ولك ــ ــم التص ــ ــى تقيي ــ ــة عل ــ مبني
ــــذا  ــــن ه ــــة م ــئلة اإلدراكي ــ ــــى األس ــــات عل ــــاب اإلجاب لحس
ــــدرج  ــــاس مت ــــى مقي ــــات عل ــــف اإلجاب ــــرى تصني ــــوع؛ إذ ج الن

ــــاالت  ــــض الح ــــي بع ــــى +2 ف ــــن -2 إل ــــى 5 أو م ــــن 1 إل م
ــــات،  ــــد اإلجاب ــــى األفضــــل(. ولكــــن، لتوحي )مــــن األســــوأ إل
ــــى 10  ــــن 0 إل ــــاس م ــــى مقي ــــات إل ــــل كل اإلجاب ــــرى تحوي ج
ــــط.  ــــى خرائ ــــج عل ــــى 100٪( بمــــا يســــمح بعكــــس النتائ )0٪ إل
ــــم  ــــة الرس ــــان سالس ــــتثنائية لضم ــــات االس ــــت البيان وأزيل
ــــدة،  ــــى ح ــــؤال عل ــــى كل س ــــات عل ــــي اإلجاب ــــي، ولتقص البيان
ــــة.  ــــف المناطــــق والســــياقات المحلي ــــن مختل ــــة بي وللمقارن
وُمنحــــت أوزان نســــبية لإلجابــــات ضمــــن المحــــور الواحــــد، 
ــــة.  ــــتدالالت إحصائي ــــى اس ــــة عل ــــي البداي ــــت ف ــــد ُبني وق
ــن  ــ ــُيطلب م ــ ــــث، س ــن البح ــ ــة م ــ ــدارات الالحق ــ ــــي اإلص ف
ــــاًء  ــــؤال بن ــــتحقه كل س ــــذي يس ــــوزن ال ــــم ال ــــاركات تقيي المش

ــــاول الســــؤال. ــــي يتن ــــة للمســــألة الت ــــى درجــــة األولوي عل
ــــاركات  ــــات المش ــــط إجاب ــــاب متوس ــــرى حس ــــة، ج ــــي البداي ف
ــــة،  ــــى المنطق ــــيطرة عل ــــة المس ــــة، والجه ــــب المحافظ حس
وحجــــم المدينــــة، والوضــــع االقتصــــادي فــــي منطقــــة الســــكن. 
ثــــم جــــرى اســــتعمال نتائــــج المحــــاور والمحــــاور الثانويــــة 
لتشــــكيل فئــــات ُتصّنــــف ضمنهــــا المجيبــــات -والمجتمعــــات 
ــــم. وجــــرى  ــــا- بحســــب تشــــابه ظروفه ــــن إليه ــــي ينتمي الت
ــة  ــ ــة التصنيفي ــ ــتخدام الخوارزمي ــ ــات باس ــ ــيم المجيب ــ تقس
ــم  ــ ــات تض ــ ــكيل فئ ــ ــك لتش ــ ــة k-means( وذل ــ )الخوارزمي
ــاور؛  ــ ــر المح ــ ــن عب ــ ــت نتائجه ــ ــي تقارب ــ ــات اللوات ــ الُمجيب
ــــرب  ــــون أق ــــة يك ــــة معين ــــن فئ ــــرد ضم ــــي أن الف ــــذا يعن ه
ــــا  ــــي إليه ــــي ينتم ــــة الت ــــي الفئ ــــات ف ــــى متوســــط اإلجاب إل
ــة  ــ ــذه العملي ــ ــــن ه ــــت ع ــات.86 ونتج ــ ــــي الفئ ــًة بباق ــ مقارن
ــــن  ــــد م ــــي فري ــــع جغراف ــــا بتوزي ــــز كل منه ــــات، تتمي ــــت فئ س

ــــج المحــــاور. ــــن لنتائ ــــب معّي نوعــــه وترتي
86 بدايــــًة، جــــرى تعييــــن مراكــــز للكتــــل 

الخوارزميــــة  باســــتخدام  العشــــوائية 
 .)k-means )الخوارزميــــة  التصنيفيــــة 
وجــــرى تحديــــد نقطــــة لــــكل كتلــــة، بحيــــث 
تكــــون المســــافة بينهمــــا أقــــرب مــــا 
يمكــــن بمعاييــــر المســــافة اإلقليديــــة 
هنــــا.  المعروضــــة  المحــــاور  لنتائــــج 
ثــــم أُعيــــد تعييــــن مراكــــز الكتــــل فــــي 
إصــــدارات متتاليــــة، لتقليــــل مجمــــوع 
المســــافات بيــــن كل ظاهــــرة ومركــــز 
التكتــــل األقــــرب لهــــا. هكــــذا، فــــإن مركــــز 
العامــــة  الخصائــــص  يُمثّــــل  التكتــــل 

المجموعــــة. للظواهــــر ضمــــن 



156157 حالة المساواة الجندرية وحقوق المرأة في سوريا - تمهيد الطريق | التقرير النهائي، تموز  2021 مالحق

محور: األمن
مؤشر: العنف القائم على النوع االجتماعي )بما في ذلك ضد 

األطفال/ تزويج القاصرات(

ــــدي  ــــف الجس ــــي للعن ــــتوى الحال ــــو المس ــــا ه ــــك، م ــــي منطقت 	.  ف
ــــزل؟  ــــارج المن ــــات خ ــــاء والفتي ــــد النس ض

 مرتفع جدًا )1( 	 
 مرتفع )2( 	 
 متوسط )3( 	 
 منخفض )4( 	 
 منخفض جدَا )5( 	 
 ال أدري 	 
 ال أريد اإلجابة 	 

أسئلة نوعية: 
1.  فــــي منطقتــــك هــــل يمكنــــك أن تقدمــــي أمثلــــة علــــى حــــوادث مــــن 

هــــذا القبيــــل؟ 
ــــف  ــــدوث العن ــــباب ح ــــي أس ــــك أن تبّين ــــل يمكن ــــك ه ــــي منطقت 2.  ف

ــــات؟    ــــاء والفتي ــــد النس ض

	.  فــــي منطقتــــك، مــــا هــــو المســــتوى الحالــــي للعنــــف الجســــدي )اي 
كان شــــكله( ضــــد النســــاء والفتيــــات داخــــل المنــــزل؟ 

 مرتفع جدًا )1( 	 
 مرتفع )2( 	 
 متوسط )3( 	 
 منخفض )4( 	 
 منخفض جدَا )5( 	 
 ال أدري 	 
 ال أريد اإلجابة 	 

أسئلة نوعية: 
3.  فــــي منطقتــــك هــــل يمكنــــك أن تقدمــــي أمثلــــة علــــى حــــوادث مــــن 

هــــذا القبيــــل؟ 
ــــف  ــــدوث العن ــــباب ح ــــي أس ــــك أن تبّين ــــل يمكن ــــك ه ــــي منطقت 4.  ف

ــــات؟    ــــاء والفتي ــــد النس ض

ــــة  ــــي لإلســــاءة اللفظي ــــا هــــو المســــتوى الحال ــــك، م ــــي منطقت 	.  ف
ــاء  ــ ــد النس ــ ــخ( ض ــ ــيئة، إل ــ ــماء المس ــ ــالق األس ــ ــراخ، إط ــ )الص

ــــزل؟   ــــل المن ــــات داخ والفتي
 مرتفع جدًا )1( 	 
 مرتفع )2( 	 
 متوسط )3( 	 
 منخفض )4( 	 
 منخفض جدَا )5( 	 
 ال أدري 	 
 ال أريد اإلجابة 	 

ــــي للتحــــرش )اســــاءة  ــــا هــــو المســــتوى الحال ــــك، م ــــي منطقت 	. ف
ــــزل؟  ــــات خــــارج المن ــــة او جســــدية( بالفتي لفظي

مرتفع جدًا )1( 	 
 مرتفع )2( 	 
 متوسط )3( 	 
 منخفض )4( 	 
 منخفض جدَا )5( 	 
 ال أدري 	 
 ال أريد اإلجابة 	 

أسئلة نوعية: 
5.   فــــي منطقتــــك، هــــل يمكنــــك أن تقــــدم أمثلــــة علــــى حــــوادث مــــن 

هــــذا القبيــــل؟ 
ــــات  ــــرض الفتي ــــن أســــباب تع ــــك أن تبّي ــــك، هــــل يمكن ــــي منطقت 6.  ف

ــــزل؟ للتحــــرش خــــارج المن

ملحق 	: أسئلة االستطالع الكمي والنوعي 
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	.  فــــي منطقتــــك، مــــا مــــدى شــــيوع تزويــــج القاصــــرات )الفتيــــات 
تحــــت ســــن 8	 ســــنة(؟ 

 ال تحدث أبدًا )5(	 
 يحدث نادرًا )4(	 
 تحدث عادة )3( - نصف الوقت	 
 تحدث غالبًا )2(	 
 تزويج القاصرات/الفتيات تحدث دائمًا )1( 	 
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة 	 

أسئلة نوعية:
7.  فــــي منطقتــــك هــــل يمكنــــك أن تقدمــــي أمثلــــة علــــى حــــوادث مــــن 

هــــذا القبيــــل؟ 
ــــج  ــــي أســــباب حــــدوث تزوي ــــك أن تبّين ــــل يمكن ــــك ه ــــي منطقت 8.  ف

ــالت؟ ــ القاصرات/الطف

مؤشر األمن الغذائي

ــة  ــ ــة لتلبي ــ ــذاء كافي ــ ــات غ ــ ــر كمي ــ ــل تتوف ــ ــك، ه ــ ــي منطقت ــ 	. ف
حاجــــات الســــكان؟

 كافية تماما )5( 	
 كافية بعض الشي )4( 	
 ليست كافية وال غير كافية )3( 	
 غير كافية بعض الشيء )2( 	
 غير كافية أبدًا )1( 	
 ال أدري  	

 ال أريد اإلجابة 	 
أسئلة نوعية:

ــــى  ــــر عل ــــول األس ــــدم حص ــــرى لع ــــباب أخ ــــي أس ــــك أن تبّين ــــل يمكن 9.  ه
ــــذاء؟ ــــن الغ ــــي م ــــا يكف م

ــــة  ــــة الالزم ــــدرة المادي ــر الق ــ ــــك االس ــــل تمل ــــك، ه ــــي منطقت 7.  ف
ــــذاء؟  ــــر الغ ــــى توفي عل

 أبدًا )1(	 
 نادرًا )2(	 
 نصف االحيان )3( 	 
 غالبًا )4(	 
 دائمًا )5( 	 
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة	 

8. في منطقتك، ما هي جودة الغذاء المتوفر؟ 
 عالية جدًا )5(	 
 عالية )4(	 
 متوسطة )3( 	 
 منخفضة )2(	 
 منخفضة جدًا )1( 	 
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة 	 

ــة  ــ ــــس العائل ــــي تجل ــــروف لك ــر الظ ــ ــــل تتوف ــــك، ه ــــي منطقت 9.  ف
ــــا؟ ــــام مع ــــاول الطع ــا لتن ــ جميع

 دائما )5(	 
 غالبا )4(	 
 أحيانا )3(	 
 نادرا )2(	 
 أبدا )1( 	 
 ال أريد اإلجابة 	 

أسئلة نوعية:
10.  هــــل يمكنــــك أن تقدمــــي أمثلــــة علــــى حــــوادث مــــن هــــذا القبيــــل 

وأن تبيــــن أســــبابها المحتملــــة؟  
11.  هــــل يمكنــــك أن تبّينــــي أي مــــن العــــادات االجتماعيــــة والثقافيــــة 

المتعلقــــة بتنــــاول الطعــــام؟
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ــذاء  ــ ــن الغ ــ ــي م ــ ــا يكف ــ ــر م ــ ــن ال يتوف ــ ــك، وحي ــ ــي منطقت ــ 0	.   ف
ــــاء؟  ــــال أم النس ــــذاء الرج ــــن الغ ــــه م ــــذ حاجت ــــن يأخ ــــرة، م لألس

 الرجال يأكلون أكثر بكثير )تمييز ضد النساء( )-2(	 
 الرجال يأكلون أكثر بعض الشيء )-1(	 
ــة 	  ــ ــه )اإلجاب ــ ــاوي/القدر نفس ــ ــون بالتس ــ ــاء يأكل ــ ــال والنس ــ   الرج

المرغوبــــة( )0(
 النساء يأكلن يأكلون أكثر بقليل )1(	 
 النساء يأكلن أكثر بكثير )تمييز ضد الرجال( )2(	 
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة 	 

أسئلة نوعية:
12.  هــــل يمكنــــك أن تقدمــــي أمثلــــة علــــى حــــوادث مــــن هــــذا القبيــــل 

وأن تبيــــن أســــبابها المحتملــــة؟  
13.  هــــل تضطــــر النســــاء إلــــى التخلــــي عــــن تنــــاول وجبــــات للتأكــــد 

ــــدًا؟ ــــون جي ــــن يأكل ــــن وأطفاله مــــن أن أزواجه

ــن  ــ ــة بي ــ ــوء التغذي ــ ــيوع س ــ ــدى ش ــ ــا م ــ ــك، م ــ ــي منطقت ــ 		.  ف
الرجــــال والنســــاء؟ 

 أكثر شيوعًا بكثير بين الرجال )2( 	 
 أكثر شيوعًا بعض الشيء بين الرجال )1( 	 
 بشكل متساوي بين الرجال والنساء )0( ]الحالة المثلى[	 
 أكثر شيوعًا بعض الشيء بين النساء )-1(	 
 أكثر شيوعًا بكثير بين النساء )-2(	 
 ال أدري	 

أسئلة نوعية:
14.  هــــل يمكنــــك أن تقدمــــي أمثلــــة علــــى حــــوادث مــــن هــــذا القبيــــل 

وأن تبيــــن أســــبابها المحتملــــة؟  

محور: االقتصاد/سوق العمل

		. هــــل تعمل النســــاء فــــي منطقتك خارج المنزل؟ 
 جميعهن )5(	 
 معظمهن )4(	 
 بعضهن )3(	 
 قلة منهن )2(	 
 ليس اي منهن )1(	 
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة 	 

أسئلة نوعية: 
ــــا النســــاء  ــــذي تؤديه ــــل ال ــــي مجــــاالت العم ــــك أن تصف 15.  هــــل يمكن

خــــارج المنــــزل؟  
16. هل يمكنك أن تبيني سبب عدم عمل النساء خارج المنزل؟

		. فــــي منطقتــــك، هــــل يتلقــــى الرجــــال والنســــاء أجــــور 
متســــاوية علــــى نفــــس األعمــــال؟

ــــز 	  ــــال )-2 تميي ــــن الرج ــــر م ــــى بكثي ــــورًا أعل ــــاء أج ــــى النس   تتلق
ــــال( ــــد الرج ض

 تتلقى النساء أجورًا أعلى بقليل من الرجال )1(	 
 يتلقى النساء والرجال أجور متساوية )-0 اإلجابة األمثل( 	 
 يتلقى الرجال أجورًا أعلى بقليل من النساء ) -1(	 
ــــز 	  ــــاء )-2 تميي ــــن النس ــــر م ــــى بكثي ــــورًا أعل ــــال أج ــــى الرج   يتلق

ــــاء( ــــد النس ض
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة 	 

أسئلة نوعية: 
ــــبب  ــــا س ــــى؟  م ــــورًا أعل ــــاء أج ــــال/ النس ــــى الرج ــــك يتلق ــــاذا برأي 17.  لم

ــــا؟  ــــال وجوده ــــي ح ــــور ف ــــاواة االج ــــدم مس ع
ــــورًا  ــــي أج ــــي تلق ــــاء ف ــــا النس ــــي تواجهه ــــق الت ــــي العوائ ــــا ه 18.  م

ــال؟ ــ ــاوية للرج ــ مس

مالحق
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		.  هــــل لــــدى الرجــــال والنســــاء فــــي منطقتــــك فــــرص متســــاوية 
منهمــــا  لــــدى كل  كان  إذا  العمــــل  علــــى  الحصــــول  فــــي 

ــها؟  ــ ــرات نفس ــ ــالت والخب ــ المؤه
ــــز 	  ــــال )2 - تميي ــــن الرج ــــر م ــــى بكثي ــــرص أعل ــــاء ف ــــدى النس   ل

ضــــد الرجــــال(
 لدى النساء فرص أعلى بقليل من الرجال )1(	 
 لدى النساء والرجال الفرص نفسها )0 - اإلجابة األمثل( 	 
 لدى الرجال فرص أعلى بقليل من النساء -1( 	 
ــــز 	  ــــن النســــاء )-2 - تميي ــــر م ــــى بكثي ــــرص أعل ــــدى الرجــــال ف   ل

ضــــد النســــاء(
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة	 

أسئلة نوعية:
19.  مــــا هــــي التحديــــات التــــي تواجههــــا النســــاء فــــي الوصــــول إلــــى 

فــــرص العمــــل؟  
20.  مــــا هــــي التحديــــات التــــي يواجههــــا الرجــــال فــــي الوصــــول إلــــى 

فــــرص العمــــل؟

ــــكان  ــــي م ــــل الرجــــال والنســــاء بشــــكل متســــاو ف ــــل ُيعاَم 		. ه
ــــة( ــــر، الترقي ــــل؟ )األج العم

ــــز 	  ــــن الرجــــال )2 تميي ــــر م ــــة أفضــــل بكثي ــــل النســــاء معامل   ُتعاَم
ضــــد الرجــــال(

 ُتعاَمل النساء معاملة أفضل بعض الشيء من الرجال )1(	 
 ُيعاَمل الرجال والنساء معاملة متساوية )0 - اإلجابة األمثل( 	 
  ُيعاَمــــل الرجــــال معاملــــة أفضــــل بعــــض الشــــيء مــــن النســــاء فــــي 	 

مــــكان العمــــل )-1( 
ــــي 	  ــــر مــــن النســــاء ف ــــة أفضــــل بكثي ــــل الرجــــال معامل ــــدى ُيعاَم   ل

ــــز ضــــد النســــاء( ــــل )-2 - تميي ــــكان العم م
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة 	 

أسئلة نوعية: 
21.  هــــل يمكنــــك أن تقدمــــي أمثلــــة علــــى كيفيــــة اختــــالف التعامــــل 

بيــــن الرجــــال والنســــاء فــــي مــــكان العمــــل؟ 

محور المساواة واإلنصاف

مؤشر المساواة في التعليم

ــــن الصعــــب حصــــول  ــــن الســــهل أم م ــــك، هــــل م ــــي منطقت 		.  ف
ــــدارس    ــــم بالم ــــرص التعل ــــى ف ــــات عل الفتي

 سهل جدًا )5( 	 
 سهل بعض الشيء )4( 	 
 ليس سهاًل وال صعبًا )3( 	 
 صعب بعض الشيء )2( 	 
 صعب جدًا )1( 	 
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة	 

7	.  من الســــهل أم من الصعب وصول الفتيان إلى المدارس؟ 
 سهل جدًا )5( 	 
 سهل بعض الشيء )4( 	 
 ليس سهاًل وال صعبًا )3( 	 
 صعب بعض الشيء )2( 	 
 صعب جدًا )1( 	 
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة	 

مالحق
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8	. هل ترســــل األســــر بناتها إلى المدرسة حاليًا؟ 
 جميع األســــر )5( 	 
 معظم األســــر )4( 	 
 بعض األســــر )حوالي النصف( )3( 	 
 قلة من األســــر )2( 	 
 ليس اي من االســــر؟ )ما حدا( )1( 	 
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة	 

9	.  هل ترســــل األســــر أبناءها إلى المدرسة حاليًا؟ 
 جميع )5( 	 
 معظم األســــر )4( 	 
 بعض األســــر )حوالي النصف( )3( 	 
 قلة من األســــر )2( 	 
 ال ترســــل أي أســــرة )1( ليس اي من االســــر؟ - ال أسر	 
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة	 

أسئلة نوعية
ــــف  ــــتمرار أو توق ــــأن اس ــــارات بش ــــر الخي ــــذ األس ــــف تتخ ــــك كي 22.  برأي
ــــث  ــــن حي ــــاد م ــــى الحي ــــق عل ــــم )اب ــــي التعلي ــــا ف ــــن أطفاله أيٍّ م
ــــوع  ــــى أســــاس الن ــــًا عل ــــز دائم ــــس التحي ــــوع االجتماعــــي - لي الن
ــًا  ــ ــة، وأحيان ــ ــة أو أمني ــ ــباب مالي ــ ــــون ألس ــد يك ــ ــــي، فق االجتماع

علــــى أســــاس أي األطفــــال هــــو واعــــد بدرجــــة أكبــــر(
23.  كيفيــــة ظهــــور الفتيــــان والفتيــــات فــــي المنهــــاج الدراســــي- هــــل 
ــي  ــ س ف ــَدرَّ ــ ــذي ُي ــ ــكل ال ــ ــي، بالش ــ ــاج الدراس ــ ــدي أن المنه ــ تعتق
ــــف أي  ــــان؟ )ص ــــات والفتي ــــل الفتي ــــن تمثي ــز بي ــ ــــك، يمي منطقت

ــــم بشــــأنها( ــــوارق تعل ف
24.  هــــل ســــمعت عــــن أي قصــــة لفتــــاة رغبــــت فــــي االســــتمرار فــــي 
التعليــــم، ولكنهــــا أجبــــرت علــــى تــــرك المدرســــة، وهــــل يمكنــــك أن 

تخبرينــــا بالقصــــة؟ )لمــــاذا وكيــــف اتخــــذ القــــرار؟( 

مؤشر: اإلسكان واألراضي والملكية

0	.  فــــي منطقتــــك، فــــي حــــال توزيــــع االرث، إلــــى أي حــــد يرّجــــح 
أن تحصــــل النســــاء علــــى الملكيــــة التــــي ينــــص عليهــــا القانــــون؟ 

  ال تحصــــل النســــاء علــــى مــــا يحــــق لهــــن مــــن اإلرث ألن األســــرة 	 
تأخــــذ منهــــن ممتلكاتهــــن، حتــــى تلــــك التــــي تحــــق لهــــن بموجــــب 

القانــــون )1( 
ــــن 	  ــــع ممتلكاته ــــرهن لبي ــــن أس ــــات م ــاء لضغوط ــ ــــرض النس   تتع

ــــزي )2(  بســــعر رم
ــــن، 	  ــــع ممتلكاته ــــرهن لبي ــــن أس ــــات م ــــاء لضغوط ــــرض النس   تتع

ــــن بســــعر الســــوق المنصــــف )3(  ولك
ــــن 	  ــــم م ــــور ه ــــن الذك ــــن أقاربه ــــكات، ولك ــــاء الممتل ــــرث النس   ت

ــــكات )4(  ــــك الممتل ــــر تل يدي
 ترث النساء الممتلكات ويدرن تلك الممتلكات بأنفسهن )5( 	 
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة 	 

ــق  ــ ــن وثائ ــ ــي لديه ــ ــكات الالت ــ ــاء المال ــ ــبة النس ــ ــي نس ــ ــا ه ــ 		.  م
ــي(؟  ــ ــارات واألراض ــ ــة )العق ــ ــن العقاري ــ ــمائهن لملكياته ــ بأس

 كل المالــــكات )5(	 
 معظــــم المالكات )4( 	 
 بعــــض المالكات )3( 	 
 قلــــة من المالكات )2(	 
 ليــــس اي من المالكات )1( 	 
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة	 

مالحق
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ــــى أي حــــد  ــــاب الرجــــل مــــن االســــرة، إل ــــد غي ــــزل عن ــــي المن 		.  ف
ــــاث؟  ــــراد اإلن ــــود االجــــار بأســــماء األف ــــم تســــجيل عق يت

 دائمًا )5(	 
 غالبا )4( 	 
 أحيانًا )3( 	 
 نادرًا )2(	 
 ال تســــجل أبدًا )1( 	 
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة 	 

ــــى  ــــي رســــمي، عل ــــب تدخــــل قانون ــــي تتطل ــــي الحــــاالت الت 		.  ف
غــــرار االشــــكاالت التــــي لــــم ُتحــــل حــــول اإلرث، إلــــى أي حــــد 

ــــة الرســــمية؟  ــــى النظــــم القانوني تلجــــأ النســــاء إل
 دائمًا )5(	 
 معظــــم األحيان )4( 	 
 أحيانًا )3( 	 
 نادرًا )2(	 
 ال تســــجل أبدًا )1( 	 
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة	 

أسئلة نوعية
ــــي عــــن  ــــى التخل ــــة عــــن نســــاء اضطــــررن إل ــــن عــــن أي أمثل 25.  هــــل تعلمي

ــــي عــــن ملكيتهــــن؟  ــــى التخل ملكيتهــــن؟ لمــــاذا اجبــــرت النســــاء عل
26.  هــــل ســــمعت عــــن أي حــــاالت أخليــــت فيــــه النســــاء مــــن منازلهــــن 
ــــن  ــــالق بي ــــدث ط ــــن ح ــــة أو حي ــــب الملكي ــــر صاح ــــي الذك ــــن توف حي

ــــل؟  ــــذا القبي ــــن ه ــــة م ــــرد قص ــــك س ــــل يمكن ــــا؟ ه ــــرأة وزوجه الم
ــــن  ــــا آلخري ــــار ويؤجرنه 27.  هــــل ســــمعت عــــن أي نســــاء يمتلكــــن عق

إلــــخ؟ هــــل يمكنــــك وصــــف هــــذه الحــــاالت؟ 
ــــا  ــــة لالســــتعانة به ــــات التالي ــــى اي درجــــة تلجــــا النســــاء للجه 28.  ال
ــات(  ــ ــات اإلجاب ــ ــي مربع ــ ــات ف ــ ــع العالم ــ ــكالت )ض ــ ــل المش ــ لح

االعمدة أ: نوع النظام المستخدم/ النظم القانونية المتاحة
 االسرة ـ 
 العائلة/العشيرةـ 
 وجهاء محليينـ 
 مخفر الشرطة ـ 
 المحكمة ـ 
 اخرـ 

الصفوف ب: المقياس 1-5
 دائما ـ 
 غالباـ 
 احياناـ 
 نادرا ـ 
 ابداـ 

محور الحقوق السياسية

ــــرص  ــــل ف ــــاء مقاب ــــرص النس ــــف ف ــــف تص ــــك، كي ــــي منطقت 		.  ف
ــــة   ــــب عام ــــات لمناص ــــي االنتخاب ــــال ف الرج

  لــــدى النســــاء فــــرص أعلــــى بكثيــــر مــــن الرجــــال )2 تمييــــز ضــــد 	 
ــــال( الرج

 لــــدى النســــاء فرص أعلــــى بقليل من الرجال )1(	 
 لدى النســــاء والرجال الفرص نفســــها )0 - اإلجابة األمثل( 	 
 لــــدى الرجــــال فرص أعلى بقليل من النســــاء )-1( 	 
ــــز 	  ــــاء  )-2 تميي ــــن النس ــــر م ــــى بكثي ــــرص أعل ــــال ف ــــدى الرج   ل

ضــــد النســــاء(
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة 	 

مالحق
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ــــي  ــــك اللوات ــــي منطقت ــــاء ف ــــبة النس ــــي نس ــــا ه ــــك، م ــــي منطقت 		.  ف
ــــة؟   ــــات البرلماني ــــي االنتخاب ــــاب ف ــــت/ االنتخ ــــاركن بالتصوي يش

 جميع النســــاء يصوتن )5(	 
معظم النســــاء يصوتن )4(	 
بعض النســــاء يصوتن )3(	 
قلة من النســــاء يصوتن )2(	 
النســــاء ال يصوتن )1(	 
ال أدري	 
ال أريد اإلجابة 	 

ــاركون  ــ ــــن يش ــال الذي ــ ــبة الرج ــ ــــي نس ــا ه ــ ــــك، م ــــي منطقت 		.  ف
ــة؟  ــ ــات البرلماني ــ ــي االنتخاب ــ ــاب ف ــ ــت / االنتخ ــ بالتصوي

 جميــــع الرجال  يصوتن )5(	 
معظــــم الرجال  يصوتن )4(	 
بعــــض الرجال  يصوتن )3(	 
قلــــة من الرجال  يصوتن )2(	 
الرجــــال  ال يصوتن )1(	 
ال أدري	 
ال أريد اإلجابة 	 

ــــي  ــــاء اللوات ــــبة النس ــــك، نس ــــت، برأي ــــا كان ــــك، م ــــي منطقت 7	.  ف
ــــابقة؟  ــــة الس ــــات المحلي ــــي االنتخاب ــــن ف صوت

جميع النســــاء يصوتن )5(	 
معظم النســــاء يصوتن )4(	 
بعض النســــاء يصوتن )3(	 
قلة من النســــاء يصوتن )2(	 
النســــاء ال يصوتن )1(	 
ال أدري	 
ال أريد اإلجابة 	 

9	.  مــــا هــــي احتماليــــة أن تتواصــــل النســــاء مــــع الممثليــــن السياســــيين 
المحلييــــن لطــــرح مشــــاغل واحتياجــــات مجتمعاتهــــن المحليــــة؟ 

عالية جدًا )5(	 
 عالية )4(	 
 متوسطة )3(	 
 	)2(  منخفضة 
 منخفضــــة جدًا )1(	 
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة 	 

0	.  مــــا هــــي احتماليــــة أن يتواصــــل الرجــــال مــــع الممثليــــن السياســــيين 
المحلييــــن لطــــرح مشــــاغل واحتياجــــات مجتمعاتهــــم المحليــــة؟  

عالية جدًا )5(	 
 عالية )4(	 
 متوسطة )3(	 
 	)2(  منخفضة 
 منخفضــــة جدًا )1(	 
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة 	 

أسئلة نوعية
السياســــيات  النســــاء  إلــــى  ينظــــر  هــــل  منطقتــــك،  29.  فــــي 
ــز؟  ــ ــن التميي ــ ــم ويواجه ــ ــن للوص ــ ــل يتعرض ــ ــرام؟ أم ه ــ باحت

فســــري إجابتــــك.  
30.  مــــا هــــي العوامــــل التــــي تمنــــع النســــاء مــــن ممارســــة 

السياســــية؟  حقوقهــــن 

مالحق
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ــدى  ــ ــى أي م ــ ــة، إل ــ ــات قانوني ــ ــال نزاع ــ ــوض الرج ــ ــن يخ ــ 		.  حي
ــاف؟  ــ ــم بإنص ــ ــم المحاك ــ تعامله

 بإنصاف شــــديد )5(	 
 بإنصاف )4(	 
 ليــــس بإنصاف وال بظلم )3(	 
 بظلم )2(	 
 بظلم شــــديد )1(	 
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة 	 

ــــام  ــــى النظ ــــاء إل ــــول النس ــــة وص ــــهولة أو صعوب ــــدى س ــــا م 		.   م
ــــون؟(  ــــق القان ــــاع، تطبي ــــي الدف ــــم، محام ــــي )المحاك القانون

 سهل جدًا )5(	 
 ســــهل بعض الشيء )4(	 
 ليس ســــهاًل وال صعبًا )3(	 
 صعب بعض الشــــيء )2(	 
 صعب جدًا )1(	 
 ال أدري	 
 ال أريد االجابة 	 

ــــى النظــــام  ــــة وصــــول الرجــــال إل ــــدى ســــهولة أو صعوب ــــا م 		.   م
ــــون؟(  ــــق القان ــــاع، وتطبي ــــي الدف ــــم، ومحام ــــي )المحاك القانون

 سهل جدًا )5(	 
 ســــهل بعض الشيء )4(	 
 ليس ســــهاًل وال صعبًا )3(	 
 صعب بعض الشــــيء )2(	 
 صعب جدًا )1(	 
 ال أدري	 
 ال أريد االجابة 	 

		. الى اي درجة يحمي القانون حقوق النساء بإنصاف؟
االعمدة أ: الحقوق

 الســــالمة الجسدية	 
 حــــق الوصاية والحضانة 	 
 الوصــــول إلى التعليم	 
 والســــكن واألرض والملكية	 

الصف ب: الخيارات 
 بإنصاف شــــديد )5(	 
 بإنصاف )4(	 
 ليــــس بإنصاف وال بظلم )3(	 
 بظلم )2(	 
 بظلم شــــديد )1(	 
 ال أدرى	 
 ال أريد اإلجابة 	 

أسئلة نوعية 
ــى  ــ ــررن إل ــ ــاء اضط ــ ــن نس ــ ــة ع ــ ــا قص ــ ــك إخبارن ــ ــل يمكن ــ 31.  ه
اللجــــوء إلــــى النظــــام القانونــــي؛ هــــل يقبــــل المجتمــــع 
ــــك  ــــؤدي ذل ــــل ي ــــي أم ه باســــتخدام النســــاء للنظــــام القانون

ــــم؟  ــــى الوص إل
32.  فــــي منطقتــــك، هــــل تشــــجع النســــاء علــــى اســــتخدام 
ــن  ــ ــاطة بي ــ ــة أو الوس ــ ــات التقليدي ــ ــرى، كاآللي ــ ــائل أخ ــ وس

ــي؟ ــ ــام القانون ــ ــى النظ ــ ــوء إل ــ ــن اللج ــ ــدالً م ــ ــر ب ــ األس
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محور التعليم

ــــي  ــــكادر التعليم ــــن ال ــــاء ضم ــــبة النس ــــي نس ــــا ه ــــك، م ــــي منطقت 		.   ف
ــــة؟  ــــة الثانوي ــــي المرحل ــــس ف ــــال التدري مج

 ال يوجد نســــاء )1(	 
 النســــبة منخفضة )2(	 
 ثمــــة بعض النســــاء ]حوالي النصف[ )3(	 
 نســــبة مرتفعة )4(	 
 كل المعلميــــن هن من النســــاء )5( 	 
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة 	 

7	.   فــــي منطقتــــك، مــــا هــــي نســــبة النســــاء بيــــن مــــدراء المــــدارس 
فــــي المرحلــــة الثانويــــة؟ 

 ال يوجد نســــاء )1(	 
 النســــبة منخفضة )2(	 
 ثمــــة بعض النســــاء ]حوالي النصف[ )3(	 
 نســــبة مرتفعة )4(	 
كل مدراء المدارس من النســــاء )5( 	 
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة 	 

8	. في منطقتك، ما هي نســــبة النســــاء الملمات بالقراءة والكتابة؟ 
كل النساء )5(	 
 	 )4( النساء  معظم 
بعض النســــاء حوالي النصف )3(	 
قلة من النســــاء )2(	 
ال أحد من النســــاء )1( 	 
ال أدري	 
ال أريد اإلجابة 	 

9	.   مــــا هــــي نســــبة الفتيــــات اللواتــــي تتــــراوح أعمارهــــن بيــــن 		 
و8	 ســــنة ولــــم يلتحقــــن بالمدرســــة؟

 	)1( كل الفتيات 
معظــــم الفتيات )2( 	 
 	)3( الفتيات  بعض 
قلــــة من الفتيات )4(	 
ال أحــــد من الفتيات )5( 	 
ال أدري	 
ال أريد اإلجابة 	 

ــــن 		  ــــم بي ــــراوح أعماره ــــن تت ــــان الذي ــــبة الفتي ــــي نس ــــا ه 0	.   م
ــــة؟  ــــوا بالمدرس ــــم يلتحق ــــنة ول و8	 س

 	)1( كل الفتيان 
معظــــم الفتيان )2( 	 
 	)3( الفتيان  بعض 
قلــــة من الفتيان )4(	 
ال أحــــد من الفتيان )5( 	 
ال أدري	 
ال أريد اإلجابة 	 

أسئلة نوعية
ــن  ــ ــددة م ــ ــواع مح ــ ــات بأن ــ ــق الفتي ــ ــح أن تلتح ــ ــل يرج ــ 33.   ه

ــر.  ــ ــان؟ فس ــ ــن الفتي ــ ــر م ــ ــة أكب ــ ــم بدرج ــ التعلي
ــــن  ــــد أن يبلغ ــــن المدرســــة بع ــــات م 34.  هــــل تخــــرج األســــر الفتي
ــــن المدرســــة؟  ــــات م ــــاذا تخــــرج األســــر الفتي ــــًا؟ لم ــــراً معين عم
ــــوا  ــــد أن يبلغ ــــن المدرســــة بع ــــان م 35.  هــــل تخــــرج األســــر الفتي
ــــن المدرســــة؟  ــــان م ــــاذا تخــــرج األســــر الفتي ــــًا؟  لم ــــراً معين عم

مالحق
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محور الصحة

		.  في منطقتك، هل خدمات الصحة اإلنجابية متوفرة؟ 
 ال تتوفر أبدًا )1( 	 
 تتوفر نادرًا )2( 	 
 تتوفر عادة نصف االحيان )3( - نصف	 
 تتوفر غالبًا )4( 	 
 تتوفر دائمًا )5( 	 
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة 	 

		.  في منطقتك، إلى أي حد يعتبر اإلنجاب آمنا للنساء؟ 
 آمن جدًا )5( 	 
 آمن )4( 	 
 ليس آمنًا وال غير آمن )3( 	 
 غير آمن )2( 	 
 غير آمن ابدا )1( 	 
 ال أدري	 
 ال اريد االجابة 	 

		.  فــــي منطقتــــك، مــــن لديــــه قــــدرة أفضــــل علــــى الوصــــول إلــــى 
ــــة، الرجــــال أم النســــاء؟  ــــة الصحي خدمــــات الرعاي

 النســــاء، بدرجــــة أعلــــى بكثير من الرجال )-2 تمييز ضد الرجال(	 
 النساء، بدرجة أعلى بقليل من الرجال )1(	 
 كالهما بالقدر نفسه )0 - اإلجابة األمثل( 	 
 الرجال، بدرجة أعلى بقليل من النساء )-1( 	 
 الرجال، بدرجة أعلى بكثير من النســــاء )-2 تمييز ضد النســــاء(	 
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة 	 

ــــع  ــــرة )ض ــــة المتوف ــــات البيئ ــــواع الخدم ــــي ان ــــك، ماه ــــي منطقت 		.  ف
ــــات( ــــات اإلجاب ــــي مربع ــــات ف العالم

االعمدة  أ: انواع الخدمات الصحية 
 الصحة االنجابيةـ 
 لقاح ألطفال، طبابة االطفال ـ 
 الصحة العامة ـ 

الصفوف ب: االجابات
 نعم )1(ـ 
 ال )0(ـ 
 ال أدري ـ 

أسئلة نوعية
الصحــــة  خدمــــات  بطلــــب  برأيــــك  القــــرار  يتخــــذ  36.  مــــن 

األســــرة؟  فــــي  اإلنجابيــــة 
ــــي األســــرة،  ــــل ف ــــك بشــــأن الحم ــــرارات برأي ــــن يتخــــذ الق 37.  م

ــــرأة؟  ــــل أم الم الرج
ــال أم  ــ ــادة، رج ــ ــض، ع ــ ــال التمري ــ ــي مج ــ ــون ف ــ ــل العامل ــ 38.  ه

ــباب.  ــ ــان األس ــ ــاء بي ــ ــاء؟ الرج ــ نس
39.  هــــل األطبــــاء، عــــادة، رجــــال أم نســــاء؟ الرجــــاء بيــــان 

األســــباب.

مالحق
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محور المعايير االجتماعية والثقافة

		.   فــــي المنــــزل، مــــا مــــدى انفتــــاح الرجــــال علــــى المســــاهمة فــــي 
المهــــام التاليــــة: 

االعمدة  أ: قائمة المهام 
 رعاية األطفال ـ

 رعاية المسنين   ـ

 التنظيف  ـ
 الطبخ  ـ
 شراء أغراض البقالة ـ

 تعليم االطفال ـ
الصفوف ب: المقياس 1-5

 دائمًا منفتحون )5( ـ 
 غالبًا منفتحون )4(ـ 
 أحيانًا منفتحون )3( ـ 
 نادرًا ما يكونون منفتحين )2(ـ 
 ليسوا منفتحين أبدًا )1( ـ 

		. في منطقتك، ما هي نسبة النساء اللواتي يعتبرن ربات أسرة؟ 
 كل النساء )5(	 
 معظم النساء )4( 	 
 بعض النساء )3(	 
 قلة من النساء )2(	 
 ال أحد من النساء )1( 	 
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة 	 

ــــرارات  ــــي اتخــــاذ الق ــــا مــــدى مشــــاركة النســــاء ف ــــك، م 7	.  فــــي منطقت
المهمــــة لألســــرة؟ 

 ال يشاركن أبدًا )1(	 
 نادرًا ما يشاركن )2( 	 
 عادة ما يشاركن )نصف األحيان( )3( 	 
 غالبًا ما يشاركن )4(	 
 دائمًا يشاركن )5( 	 
 ال أدري	 
 ال أريد اإلجابة 	 

أسئلة نوعية
40. أي المهــــام األســــرية والمنزليــــة تعتبــــر مقبولــــة للذكور؟ 

ــــر  ــــال للمعايي ــــردن االمتث ــــم ي ــــات ل ــــن فتي ــًا ع ــ ــــف قصص 41.  ص
ــــك؟   ــــى ذل ــــرهن عل ــــل أس ــــت ردود فع ــــف كان ــــة وكي االجتماعي

مالحق




