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المقدمة
تؤدي السياسات األمنية اإلقصائية والنزاعات والحروب، 
األبوية،  الذكورية  والممارسات  المفاهيم  استفحال  إىل 
االجتماعي،  النوع  أساس  عىل  التمييز  أشكال  وازدياد 
العنف  يستمر  ما  وغالبًا  واإلثنية.  والجنسية،  والعرق، 
إطالق  وقف  اتفاقيات  توقيع  بعد  حتى  طويلة  لفترة 
من  النساء  استبعاد  مع  عادة  ذلك  ويترافق  النار، 
محادثات السالم الفعلية ومن أية مشاركة في المرحلة 
وعندما  اإلعمار.  إعادة  مرحلة  ذلك  في  بما  االنتقالية، 
العالم »من منظور  نرى  القرار،  المرأة عن صنع  تغيب 
النسوية  الدراسات  من  العديد  وتؤكد  فقط«.1  واحد 
والتوصيات   (Chinkin, Isaković et al., 2017)
عىل  اإلنمائي)  المتحدة  األمم  برنامج   (مثل  الدولية 
الجهود  جميع  في  الجنساني  المنظور  إدماج  ضرورة 
مسبق  كشرط  اقتصادي  اإلنعاش  تحقيق  إىل  الرامية 

والزم القتصاد مستدام بعد النزاع.

يركز المنظور النسوي2 إلعادة اإلعمار عىل تأمين الحقوق 
االقتصادية واالجتماعية للنساء وللرجال معًا، ألن غياب 
الصراعات  جميع  جذر  هو  تلبيتها  عدم  أو  الحقوق  هذه 
السوري.  النزاع  ذلك  في  بما  العالم،  في  والنزاعات 
فئات  لجميع  الشاغل  الشغل  الحقوق  هذه  وستبقى 

المجتمع بعد انتهاء الحرب.

وتعاني سوريا من أسوأ أزمة إنسانية وأزمة الجئين في 
أكثر من 511,000  الحالي، فقد »توفي جراءها  العصر 
شخص، وفّر ما مجموعه 5.6 مليون من النساء والرجال 
والفتيات والفتيان من سوريا، معظمهم إىل بلدان مجاورة 
مثل تركيا ولبنان واألردن، إضافة إىل 2.6 مليون سورية 
وسوري آخرين نزحوا داخليًا، وُقّدرت تكاليف إعادة إعمار 
البالد بما بين 250 و1000 مليار دوالر« (بيك وميتلهامر، 
من  هم  السوريين  الالجئين  من  و»50,7%   (2021: 2

.(UNHCR, 2014:7) »النساء

بعـد إطـالق األميـن العـام لألمـم المتحـدة نـداءه الشـهير 
أنحـاء  جميـع  فـي  النـار  إطـالق  لوقـف   2020 آذار  فـي 
العالـم، وضـرورة التصـدي لجائحـة كورونـا، عـاد االهتمـام 
السـوري  الشـمال  منطقـة  فـي  االقتصاديـة  بالمشـاريع 
تحـت مسـميات »اإلنعـاش المبكـر«3 أو إعـادة اإلعمار. إال 
أن حالة من عدم اليقين واالسـتقرار الهش تبقى سـائدة،4 
وسـط تنامـي آثـار العسـكرة وعـدم األمـان، وانتشـار مظاهر 
إىل  تجنـح  واقـع  أمـر  قـوى  وسـيطرة  الشـريعة،  تطبيـق 
إعاقـة مبـادرات النسـاء، وسـيطرة الممارسـات التقليديـة 
المتعلقـة  السـلبية  النمطيـة  القوالـب  وكذلـك  والعرفيـة، 
بالمـرأة والرجـل. يضـاف إىل ذلـك القوانيـن أو المدونـات 
الخاصـة باألسـرة، والقواعـد واألنظمـة اإلداريـة المتعلقـة 
بالعقوبـات والعمـل والتجـارة، والتـي تتجاهـل االعتبـارات 
الجنسـانية بشـكل تام. وبما أن »حقوق المرأة من حقوق 
اإلنسـان« (بيجيـن: البنـد 14) فـإن »التمييـز ضـد المـرأة 
واحتـرام  الحقـوق  فـي  المسـاواة  لمبـدأي  انتهـاكًا  يشـكل 
واألسـرة،  المجتمـع  رخـاء  نمـو  ويعـوق  اإلنسـان،  كرامـة 
ويزيـد مـن صعوبـة التنميـة الكاملـة إلمكانـات المـرأة فـي 
خدمـة بلدهـا والبشـرية« (األمم المتحدة، اتفاقية سـيداو 
تتحـدث  الدوليـة  والمشـاريع  الدراسـات  إن   .(1979: 4
كثيـرًا عـن التمييـز وعـدم التسـامح بيـن الجنسـين،5 ولكـن 
فهـم المجتمـع عبـر تجـارب النسـاء أساسـًا أقـدر عـىل إنتاج 
المعرفـة وفهـم الواقـع االجتماعـي بدقـة وشـمول. لذلـك 
ال بـد مـن مقاربـة إعـادة اإلعمـار فـي الشـمال السـوري من 
والعمليـة  النظريـة  الخبـرة  مـن  انطالقـًا  نسـوي،  منظـور 
الحفـاظ عـىل  البحـث، مـع  للمشـاركات والمشـاركين فـي 
التعدديـة والتنـوع فـي عـرض آرائهـن-م، ومـع عـدم ادعـاء 
امتـالك التأويـل الحصـري أو الوحيـد للحقيقـة ضمـن هـذا 

المتعـدد. المنظـور 

وقـد رصـد فريـق البحـث التحديـات المتفاوتـة السـتبعاد 
وإعـادة اإلعمـار فـي  المبكـر  التعافـي  النسـاء مـن خطـط 

»دون ضمان المشــاركة الكاملة والفّعالة للنســاء في مختلف المجاالت والقضاء   1
علــى العنــف فــي كل مــكان، ال يمكــن تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بحلــول 

عــام 2030« )األمــم المتحــدة، 2021(.
يتضمــن المنظــور النســوي فــي البحــث أوالً االعتمــاد علــى خبــرات النســاء، وثانيــاً   2

إجــراء البحــوث التــي تتحــدث عنهــن، وثالثــاً معاملــة النســاء بوصفهــن شــريكات 
آرائهــن وتصوراتهــن  التعبيــر عــن  البحــث وصاحبــات حــق فــي  إيجابيــات فــي 

)مصطفــى 2017(.

نــص القــرار الدولــي رقــم 2585 ثــاث مــرات علــى عبــارة »اإلنعــاش المبكــر«   3
.)2021 )حميــدي، 

»ال يمكـــن الحديـــث عـــن التعافـــي المبكـــر فـــي بلـــد لـــم تدخـــل فـــي حـــل   4
.)2021 )القاضـــي،  االنتقاليـــة«  العدالـــة  مرحلـــة  وبـــدأت  حقيقـــي  سياســـي 

يتضمــن منظــوراً   5 ال  اإلعمــار  إعــادة  تجــاه  الحالــي  األوروبــي  االتحــاد  »نهــج 
.)2021: 7 وميتلهامــر،  )بيــك  اإلطــاق«  علــى  جنســانياً 
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رئيسـية:  محـاور  ثالثـة  عبـر  السـوري  الشـمال  منطقـة 
األوليـة  والصحـة  االجتماعيـة؛  والخدمـات  االقتصـاد؛ 

واإلنجابيـة. ويتضمـن كل محور بدوره ثالثة فروع أساسـية 
التالـي: المخطـط  وفـق 

منظور نسوي �عادة ا�عمار في الشمال السوري

محور الصحــــــــــــة
ا�ولية وا�نجابية

تأمين خدمات
ومراكز صحية

تأمين كادر نفسي
وطبي نسائي

خطط التوعية
للرجال والنساء

محور الخدمات
ا�جتماعيــــــــــــــــة

محور ا�قتصاد

التدريب
والتمكين

وصول النساء
إلى الموارد

وسوق العمل
والخدمات

مشاركة النساء
في التخطيط

والتنفيذ وا�دارة
المشاريع

الترفيهالتعليم الرعاية
والحماية

الشكل 1: المخطط الهيكلي للمنظور النسوي

إننا نطمح عبر هذا البحث إىل رفع الصوت النسوي عاليًا 
بضرورة االستثمار في األمن االقتصادي والجسدي للنساء، 
وفي الصحة والتعليم ومسارات تحقيق العدالة والمشاركة 
السياسية عىل قدم المساواة مع الرجال، وإيصال موقف 
النساء السوريات من إعادة اإلعمار في الشمال السوري 

إىل مختلف الجهات الفاعلة محليًا ودوليًا.

مشكلة البحث

يدور البحث بشكل رئيسي حول مواجهة النساء لعمليات 
وإعادة  المبكر  التعافي  مشاريع  من  وتهميش  إقصاء 
حرمان  من  ذلك  يتبع  وما  السوري،  الشمال  في  اإلعمار 
القضايا  من  وهذه  واالجتماعية.  االقتصادية  الحقوق  من 
الخطيرة التي تتداخل فيها العديد من العوامل المجتمعية 
ويحاول  والسیاسیة.  واالقتصادية  والثقافية  والدینیة 
النساء: هل هي  التي تقف بوجه  العوائق  البحث تحليل 
قانونية  أم  مهارات؟  أو  تعليم  نقص  مثل  ذاتية،  أسباب 
للمرأة ودورها في  الذكورية  النظرة  أم مجتمعية، بسبب 
المجتمع؟ أم هيكلية، أي نتيجة تصور معين إلعادة اإلعمار 

ال يأخذ اهتمامات أو احتياجات النساء بعين االعتبار؟ 

العميقة  األسباب  معرفة  إىل  بالتالي،  البحث،  يهدف 
الستبعاد النساء من المشاركة في تخطيط وتنفيذ مشاريع 
التعافي المبكر وإعادة اإلعمار في الشمال السوري، ومدى 
لمشاريع  والتنفيذ  التخطيط  من  النساء  استبعاد  ارتباط 

التعافي المبكر أو إعادة اإلعمار في الشمال السوري، وبين 
عدم تلبية احتياجاتهن وحرمانهن من حقوقهن االقتصادية 
ذات  الدولية  المواثيق  عليها  نصت  التي  واالجتماعية 
الدوليين  المانحين  الصلة ويضع حلواًل وتوصيات تساعد 
تطوير  عىل  القائمة  والمنظمات  المحلية  والمجالس 
وبرامجها وخططها بشكل يحقق متطلبات  تمويلها  طرق 
مطالب  عىل  التأكيد  مع  ورجاله،  بنسائه  ككل،  المجتمع 
الموارد  إىل  الوصول  في  العدالة  تراعي  بمشاريع  النساء 

والخدمات التي تلبي احتياجاتهن.

تأتي أهمية البحث من أنه يقارب مسألة إعادة اإلعمار 
في الشمال السوري من منظور نسوي، أي التركيز عىل 
إلعادة  خطة  أية  في  احتياجاتهن  وتلبية  النساء  أولويات 
اإلعمار بوصفها قضية نسوية عادلة وقضية مجتمعية تؤثر 
عىل االستقرار و السالم المجتمعي وبناء اقتصاد مستدام، 
وال يمكن ان يتم ذلك بدون تمثيل النساء بشكل عادل، في 
التخطيط والتنفيذ لجميع خطط و مشاريع التعافي المبكر 
بأهمية  محاججًا  السوري  الشمال  في  اإلعمار  /إعادة 
الصحة األولية والجنسية والتعليم، وتحقيق وصول متساٍو 
األسرة  داخل  بالتساوي  العمل  ع  وتوز العمل،  سوق  إىل 
وخارجها، وصواًل إىل إطالق عملية اقتصادية تنموية تعتمد 
عىل الخبرات المحلية للجنسين. وتحويل األسرة والمجال 
العام إىل بيئات آمنة للنساء ومن هنا يعتبر البحث جديدًا 
في موضوعه ومضمونه، ألننا لم نجد - بعد االطالع - بحثًا 
السوري  الشمال  اإلعمار في  إعادة  تناول موضوع  سابقًا 

من وجهة نظر نسوية.
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منهجية البحث

والكيفي  التحليلي  الوصفي  المنهجين  البحث  اعتمد 
المقابالت  من  المعلومات  جمع  عىل  القائمين  النوعي، 
منهجية  تطوير  جرى  وقد  واألدبیات.  المركزة  والنقاشات 
البحث عىل عدة خطوات، بدءًا من تحديد مشكلة البحث، 
أن  له، قبل  النظري  اإلطار  وتحديد  الهدف منه،  ثم  ومن 
تبدأ الدراسة المكتبية ومراجعة الدراسات السابقة حول 
الموضوع، وصواًل إىل تحديد األسئلة الرئيسية التي سنقوم 
إجاباتنا  سنقيس  التي  المؤشرات  وتحديد  عنها،  باإلجابة 
بها من خالل أدوات البحث. وقد جرى جمع المعلومات 

عىل ثالث مراحل:

معرفــة . 	 بهــدف  وذلــك  األوليــة:  الفرديــة  المقابــالت 
المبكــر وإعــادة  التعافــي  الحقيقــي لمشــاريع  الواقــع 

اإلعمــار والخدمــات المقدمــة للنســاء، ووضــع األســئلة 
والمعوقــات؛ بالتحديــات  الخاصــة  والمؤشــرات 

المنظور . 	 لبلورة محددات  نقاش مركز: وذلك  جلستي 
النسوي إلعادة اإلعمار في الشمال السوري؛

المعمقة: وذلك لمناقشة . 	 البعدية  الفردية  المقابالت 
النتائج والتوصيات. 

الســؤال،  (الهــدف،   GQM أســلوب  إىل  اللجــوء  تــم 
المقياس، أو goal, question, metric) لتحديد أولويات 
ومحــددات البحــث (Basili, 2018) حيــث بدأنــا بتحديــد 
األهــداف العامــة ومــن ثــم األســئلة التــي ســيجيب عنهــا 
البحــث ضمــن كل هــدف، ثــم روائــز القيــاس أو المؤشــرات 
التــي ســيقوم فريــق البحــث بقياســها ضمــن كل ســؤال مــن 

أســئلة البحــث الرئيســية، كمــا يوضــح الجــدول اآلتــي:

روائز القياسالسؤالالهدفالمرحلة

	

معرفة مدى 
تلبية مشاريع 
إعادة اإلعمار 

الحتياجات 
المرأة 

االقتصادية 

ما مدى معالجة برامج اإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار . 	
احتياجات النساء والفتيات االقتصادية المحلية؟

 ما مدى معالجة برامج اإلنعاش المبكر وبرامج . 	
إعادة اإلعمار احتياجات الفئات المهمشة 

)النازحات، المعيات ألسرهن، ضحايا العنف 
الجنساني، المهاجرات(؟

كيف يمكن مراعاة النوع االجتماعي في وضع البرامج . 	
والخطط والتنفيذ؟

ما هي المهارات والتدريبات التي تمكن المرأة من . 	
مشاركتها في برامج اإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار 

االقتصادية؟

ما هي العوامل التي تحد من وصول المرأة . 	
لمنصات صنع القرار االقتصادي؟ 

الحاجة االقتصادية؛ الحاجة لتحقيق الذات، مقدار خدمة . 	
المشاريع الحتياجات النساء.

تصورات المجتمع عن األدوار المجتمعية للنساء.. 	

 نسبة مشاركة النساء في المشاريع، ودور المنظمات . 	
والمانحين.

طبيعة المهارات )نمطية أو غير نمطية(، إتاحة الفرص . 	
التطوعية، إتاحة فرص التدريب على رأس العمل، ماءمة 

التدريب للفئات المستهدفة.

سلطات األمر الواقع، مسؤولو المنظمات والمؤسسات، . 	
إلزامية األعراف والعادات، التعنيف، اإلساءة، التمييز، غياب 
تكافؤ الفرص، عدم وضوح المعايير، غياب نظام المساءلة 

والمحاسبة، العاقات الشخصية.

	

معرفة مدى 
تلبية مشاريع 
إعادة اإلعمار 

لحصول المرأة 
على الخدمات 

االجتماعية 

ما مدى مشاركة النساء في مشاريع الخدمة . 	
االجتماعية؟

ما هي العوامل التي تحد من مشاركة المرأة في . 	
برامج الخدمة االجتماعية؟

ما هي مجاالت الخدمة االجتماعية ذات األولوية . 	
والتي يجب توفيرها من وجهة نظر نسوية؟

عدد النساء المشاركات في هيئات تخطيط أو تنفيذ أو . 	
إدارة المشاريع.

 سلطات األمر الواقع، مسؤولو المنظمات، األعراف . 	
والعادات، مراعاة الشروط االجتماعية، القوانين، التعنيف، 

اإلساءة، التمييز، غياب تكافؤ الفرص، غياب نظام 
المساءلة والمحاسبة.

التعليم، الرعاية، الحماية، الترفيه، الدعم النفسي، المأوى.. 	

	

معرفة مدى 
تلبية مشاريع 
إعادة اإلعمار 

لحصول المرأة 
على خدمات 

الصحة األولية 
واإلنجابية

ما حجم الوصول للخدمات الصحية األولية . 	
وخدمات الصحة اإلنجابية والجنسية التي تقدمها 

المراكز في مجتمعكم المحلي؟

ما هي أبرز العوائق أمام الوصول لهذه الخدمات؟ . 	

ما هي األولويات في مرحلة برامج اإلنعاش المبكر . 	
المتعلقة بالصحة اإلنجابية في مجتمعكم المحلي 

برأيكن؟

 من المسؤول عن توفير ذلك؟. 	

نسبة توفر الرعاية الصحية األولية واإلنجابية، سهولة . 	
الوصول للخدمات، الوصول الكافي، الوصول الائق، 

الوصول العادل.

ع المراكز، تنوع الخدمات.. 	 عدد المراكز، توز

حمات توعية حول الصحة اإلنجابية، عدد المرافق . 	
الصحية وكيفية توزعها، عدد الموظفات والموظفين 

المتخصصات والمتخصصين. 

الحكومة، سلطات األمر الواقع، المنظمات.. 	

الجدول 1: أسئلة البحث

منظور نسوي �عادة ا�عمار في الشمال السوري

محور الصحــــــــــــة
ا�ولية وا�نجابية

تأمين خدمات
ومراكز صحية

تأمين كادر نفسي
وطبي نسائي

خطط التوعية
للرجال والنساء

محور الخدمات
ا�جتماعيــــــــــــــــة

محور ا�قتصاد

التدريب
والتمكين

وصول النساء
إلى الموارد

وسوق العمل
والخدمات

مشاركة النساء
في التخطيط

والتنفيذ وا�دارة
المشاريع

الترفيهالتعليم الرعاية
والحماية

الشكل 1: المخطط الهيكلي للمنظور النسوي
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ع الجغرافي والجندري لجلسات النقاش المركّز الشكل 2: التوز

المشاركات والمشاركون في المقاب�ت الفردية

برنامج ا�نعاش المبركر وإعادة ا�عمار ا�قتصادي الخدمات ا�جتماعية الصحة الجنسية وا�نجابية
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الشكل 2: المقابالت الفردية 

غيــاب  لتفســير  فرضيــات  ســت  البحــث  فريــق  حــدد 
مشــاركة النســاء عــن عمليــات التعافــي المبكــر وإعــادة 

الســوري، وهــي: الشــمال  فــي  اإلعمــار 

ضعف انخراط النساء في سوق العمل؛. 	

نقص الخدمات الرعائية؛. 	

قلة فرص التعليم؛. 	

ندرة الخدمات الصحية األولية والصحة اإلنجابية؛. 	

هيمنة الطابع الذكوري في المجتمع المحلي؛. 	

ــن المنظــور النســوي . 	 ــي تضمي إهمــال المجتمــع الدول
فــي عمليــات إعــادة اإلعمــار.

مطالــب  وبلــورة  احتياجــات  لتحديــد  البحــث  اقتصــر 
النســاء مــن عمليــة التعافــي المبكــر /إعــادة اإلعمــار عــىل 
الناشــطات والخبيــرات فــي المناطــق الخارجــة عن ســيطرة 
النظــام الســوري فــي الشــمال الســوري (الريــف الغربــي 
لمدينــة حلــب، ومدينــة عفريــن، ومدينــة إدلــب وريفهــا)؛ 
وتــم طــرح األســئلة المحــددة ســابقًا فــي ما يتعلــق بوصول 
النســاء وأســرهن لفــرص التعليــم، وللخدمــات االجتماعيــة 
الرعائيــة، وللخدمــات الصحيــة األوليــة والجنســية، ولفــرص 
العمــل، وأثــر كل ذلــك عــىل ُســبل العيــش، وعالقــة كل 
ذلــك بالوصــول لفــرص التخطيــط والمشــاركة فــي عمليــات 

التعافــي المبكــر وإعــادة اإلعمــار.

كمــا تــم تحدیــد عینتیــن للبحــث: األوىل شــملت ممّثــالت 
فــي المجالــس المحليــة والمنظمــات المدنيــة والنســوية 
ــة، وفــق مجموعــة محــددات (كشــمول المنطقــة  المحلي
بالموضــوع  واإلحاطــة  المشــاركة  ومســتوى  المدروســة، 
ع الجغرافــي، والتنــوع الديموغرافــي)؛  المطــروح، والتــوز
فــي  وخبــراء  خبيــرات  فشــملت  الثانيــة  العینــة  أمــا 
مجاالتهــن-م حســب المحــاور المدرجــة فــي الدراســة، وقــد 
تــم التواصــل مــع هــؤالء مــن خــالل مقابــالت فرديــة أوليــة 
للبعــض، ومقابــالت فرديــة بعديــة معّمقــة للبعــض اآلخــر. 

مــن  جلســتين  الكيفــي  البحــث  أدوات  شــملت  وقــد 
عميقــة  معلومــات  عــىل  للحصــول  المركــزة6  النقاشــات 
ونوعيــة وموضوعيــة. وضمــت الجلســة األوىل 18 ســيدة 
مشــاركة (4 مــن إعــزاز، 2 مــن البــاب، 2 مــن جرابلــس، 
1 مــن قباســين، 2 مــن إدلــب، 3 مــن ريــف إدلــب، 1 مــن 
تركيــا  فــي  ناشــطات مقيمــات   3 عفريــن، باإلضافــة إىل 
لــإدارة والتيســير وهــّن عضــوات فــي منظمــات تعمــل 
فــي الشــمال الســوري)،  ومشــارك واحــد مــن إدلــب. أمــا 
مشــاركة   22 فشــملت  الثانيــة  المركــز  النقــاش  جلســة 
الجلســة  فــي  المشــاركات  مــن  ســيدة   11) ومشــاركًا، 
ومســؤوالت  أوروبــا،  فــي  مقيمــات  ســيدات  و3  األوىل، 
فــي منظمــات تعمــل فــي الشــمال الســوري، وناشــَطين 
ألمانيــا،  فــي  والثانــي  تركيــا  فــي  اثنيــن أحدهمــا مقيــم 
الشــمال  فــي  تنشــط  منظمــات  مــع  يعمــالن  وكالهمــا 
الســوري، باالضافــة إىل 6 خبيــرات وخبــراء ســيتم التعريــف 
بهــن-م الحقــًا.) وذلــك لتوســيع دائــرة الرؤيــة، والربــط بيــن 
الداخــل والخــارج، ولتحقيــق تكامــل أكبــر ضمــن األولويــات 

والمحــاور المذكــورة فــي جــدول أســئلة البحــث.

اإلجماليأوروباتركياالشمال السوريالمشاركات-ون
						مشاركات نساء 
				مشاركون رجال 

v				المجموع 

ع الجغرافي والجندري للمشاركات-ين في جلستي النقاش المركز الجدول 2: التوز

تــم عقــد جلســتي نقــاش مركــز حــول إعــادة اإلعمــار فــي الشــمال الســوري بدعــوة   6
مــن شــبكة المــرأة الســورية ودعــم مــن صنــدوق اإلنتاج المشــترك لمؤسســة ْفري 

بـْـرس أنلمتــد بتاريــخ 9 نيســان 2021. و11 نيســان 2021.
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ع الجغرافي والجندري لجلسات النقاش المركّز الشكل 2: التوز

أما المقابالت الفردية (األولية والبعدية) المعمقة فشملت 
15 ناشطة وناشطًا وخبيرة وخبيرًا، يعملن-ون في مؤسسات 
بحثية أو مجالس محلية أو منظمات مدنية أو نسوية، وقد جرى 

التّعرف إىل وجھات نظرھن-م ودورهن-م الشخصي والمؤسسي 
في موضوع إعادة اإلعمار. كما ساهم 11 مشارك-ة منهن-م 

في إحدى جلستي النقاش المركز أو كلتيهما.

المشاركات والمشاركون في المقاب�ت الفردية

برنامج ا�نعاش المبركر وإعادة ا�عمار ا�قتصادي الخدمات ا�جتماعية الصحة الجنسية وا�نجابية
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الشكل 2: المقابالت الفردية 

وتقارير  سابقة  وأبحاث  دراسات  مراجعة  تمت  أخيرًا، 
إعادة  موضوع  حول  ومحلية  دولية  منظمات  أصدرتها 

اإلعمار في الشمال السوري.

بالنسبة لتحليل البيانات، تم تفريغ تسجيالت المقابالت 
نت النسخة األوىل  الفردية وجلستي النقاش المركز، ثم ُدوِّ
فت حسب المحاور وأسئلة كل محور، وتمت قراءتها  وُصنِّ
مرات عديدة وتوثيق إجابات كل ناشط-ة وخبير-ة بالعودة 

لتجنب  المتشابهة  اإلجابات  فرز  تم  ثم  التسجيالت.  إىل 
المختلفة،  النظر  وجهات  عرض  عىل  الحرص  مع  التكرار، 
والفرضيات  المؤشرات  مع  اإلجابات  مطابقة  وأخيرًا 
كل  في  التوصيات  استخالص  تم  ذلك،  وبعد  الموضوعة. 

محور والتوصيات الختامية في نهاية البحث.

اســتغرق العمــل فــي البحــث شــهرًا كامــاًل مــن 25 آذار 
حتــى 25 نيســان 2021.
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البيئة االجتماعية للشمال السوري

الوضع الديموغرافي 

أدت العمليــات العســكرية التــي شــّنها النظــام الســوري 
المناطــق  جميــع  فــي  قســري  ديموغرافــي  تغييــر  إىل 
الســورية. وتعانــي منطقــة الشــمال الســوري (ريــف حلــب 
الشــمالي والشــرقي، ومحافظــة إدلــب) مــن حالــة عــدم 
اســتقرار دائــم بســبب اســتمرار القصــف، ومــا يتبعــه مــن 
نــزوح وتهجيــر قســري. وقــد بلــغ عــدد الســكان فــي عــام 
2020 »4 مالييــن و227 ألفــًا و488 نســمًة، نصُفهــم مــن 
الســكان المقيميــن، ونصُفهــم اآلخــر نازحــون ومهّجــرون 
]باإلضافــة إىل[ 7 آالف و322 شــخصًا مــن الفلســطينيين 
والعراقييــن، يوجــد بيــن الالجئيــن 46 ألفــًا و892 أرملــًة 
ــقو  ــق منّس ــا فري ــام به ــة ق ــٍل«، بحســب إحصائي دون معي
اســتجابة ســوريا (2020). وبحســب التقريــر نفســه، فــإن 
المنطقــة المشــمولة باإلحصائيــة تحــوي »1304 مخّيــم، 
المخّيمــات  فــي  ويعيــش  عشــوائي،  مخّيــم   393 بينهــا 
مليــون و48 ألفــًا و389 نــازح ومهّجــر، بينهــم 187 ألــف 

و764 شــخص فــي المخّيمــات العشــوائية«.

السيطرة العسكرية والمدنية 

بحســب دراســة نشــرها مركــز حرمــون (34 :2021)، تقــوم 
تركيــا فــي مناطــق عملياتهــا العســكرية الثــالث المســماة 
ع الفــرات« و»غصــن الزيتــون« و»نبــع الســالم« -  »در
»ببعــض أعمــال البنيــة التحتيــة، وتعمــل لبنــاء مؤسســات 
إداريــة تقــدم الخدمــات للمواطنيــن بالحــد األدنــى، مــع 
إشــراف مؤسســات تركيــة عــىل هــذه األعمــال. إال أنــه ال 
توجــد أعمــال تذكــر فــي مناطــق ســيطرة هيئــة تحريــر 
الشــام (جبهــة النصــرة ســابقًا) فــي إدلــب وريفهــا، والتــي 
»تســتمر فــي فــرض نمــط تنظيمهــا المجتمعــي المتزمــت 

ــب عــن المجتمــع الســوري«. الغري

الوضع القانوني 

مواطن  السوري من  الشمال  في  القانونية  البيئة  تعاني 
المنصفة  القوانين  غياب  ذلك  في  بما  عديدة،  ضعف 

القضائية،  األجهزة  عمل  توقف  إىل  باإلضافة  للمرأة، 
النساء  معاملة  إىل  ترقى  ال  التي  األعراف  وسيطرة 
كمواطنات. ولعل أهم مواطن الضعف »تعدد السلطات 
بعض  تتبع  حيث   ،(2021 آب  (قومان،  القضائية« 
ع  در منطقة  في  السوري  القضائي  الجهاز  السلطات 
أعىل  مجلسًا  أخرى  تتبع سلطات  فيما  وعفرين،  الفرات 
للقضاء مكونًا من المشايخ، ويعتمد عىل أحكام الشريعة 
القوى  تزال  ما  وأخيرًا  وريفها؛  إدلب  في  اإلسالمية 
النزاعات  العسكرية والفصائلية مراجع قضائية تبّت في 

وتصدر األحكام القضائية.

والمجتمعـي  المنزلـي  العنـف  مكافحـة  قوانيـن  وتغيـب 
ور اآلمنة الرسـمية للنسـاء الناجيات من  ضـد المـرأة، والـدُّ
العنـف، وأنظمـة الحمايـة االجتماعيـة. فـال توجـد برامـج أو 
إجـراءات مـن أجـل القضـاء عـىل التحـرش الجنسـي وغيـره 
مـن أشـكال العنـف ضـد المـرأة فـي أي مـن المؤسسـات 
التعليميـة ومراكـز الرعايـة الصحيـة األوليـة ومراكـز تنظيـم 
العمـل  ومواقـع  المدرسـية  الصحـة  وخدمـات  األسـرة 
وسـواها، وال يوجـد تعويـض عـن هـذا األذى؛ بـل وال يتـم 
التحقيـق فـي هـذه األعمـال أساسـًا، وال ُتبـذل أيـة جهـود 
مرتكبهـا  كان  سـواء  الجنسـاني  العنـف  أعمـال  لمنـع 
سـلطات األمـر الواقـع أو فـردًا عاديـًا، وسـواء حـدث العنف 
فـي المنـزل أو فـي مـكان العمل أو فـي المجتمع المحلي 
السـلطات  مـن  العديـد  إن  بـل  المجتمـع.  عمـوم  فـي  أو 
تفـرض قيـودًا عـىل تنقـل المـرأة ضمـن منطقتهـا أو عـىل 

بـدون محـرم« (حلـي وأخريـات، 2021). »السـفر 

العرف والتقليد

النظام  في  التقاليد  وتجّذر  باألعراف،  االلتزام  يعتبر 
حركة  تقييد  إىل  الداعية  األسباب  من  األبوي،  االجتماعي 
وتلقي  والعمل  والتعليم  التنقل  في  والفتيات  النساء 
الخدمات الصحية. وُتشجع هذه األعراف والتقاليد تسّلط 
في  سيما  وال  العائلة،  نساء  عىل  الذكور  األمور  أولياء 
من  تحّد  كما  المبكر.  والحمل  المبكر  الزواج  مسألتي 
وصول البنات والنساء إىل التعليم، فـ»نحو نصف األطفال 
سن  في  بالمدارس  ملتحقين  غير  المناطق  هذه  في 
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التعليم االبتدائي، ونسبة الفتيات غير الملتحقات بالتعليم 
القائم  االنحياز  بسبب  وذلك  الفتيان«،7  نسبة  من  أعىل 
سيطرة  تحد  عام،  وبشكل  الجنسي.  االنتماء  أساس  عىل 
المشايخ  نفوذ  وكذلك  والسياسية،  العسكرية  السلطات 

في المنطقة، من مشاركة النساء في جميع المجاالت.

وفــي أغلــب الحــاالت التــي »َيســمح فيهــا ذكــور العائلــة 
الدخــل  لتأميــن  بالخــروج  اليافعــات  والفتيــات  للنســاء 
لألســرة، فإنهــّن ُيحَرْمــَن مــن حقهــن فــي إدارة دخلهــن«،8 
وُيفــرض العمــل عليهــّن خــارج المنــزل دون أن تنقــص، 
مقابــل ذلــك، مســؤوليتهّن عــن األعمــال غيــر المأجــورة 
فــي المنــزل مثــل رعايــة األطفــال والمرضــى وكبــار الســن. 
كذلــك يتــم تفضيــل الذكــور فــي أغلــب المواقــع المهنيــة، 
حتــى عنــد تســاوي المهــارات والكفــاءات، بســبب اعتقــاد 
عــىل  النســاء  مــن  أقــدر  الرجــال  بــأن  راســخ  مجتمعــي 
عــىل  وأقــدر  صعوباتــه،  ــل  وتحمُّ المنــزل  خــارج  العمــل 
االلتــزام واالســتمرار فيــه،  أو بحجــة أن »توظيــف الرجــل 
َأْثــَوب ألنــه مكّلــف بالِقوامــة شــرعًا«.9 أمــا فــي اإلغاثــة 
فقــد »تمــت عمليــة المباعــدة بيــن فتــرات توزيــع الســالل 

إلغاؤهــا، بحجــة  ثــم  للنســاء، ومــن  الضروريــة  الصحيــة 
أن األكل أهــم«.10 كمــا تنتشــر الممارســات االجتماعيــة 
كظاهــرة  النســاء  تجــاه  الســلبية  والمواقــف  التمييزيــة 
تعــدد الزوجــات، ووصــم المــرأة غيــر المتزوجــة بالعانــس 
الحالــة، وكال الوضعيــن يتضّمنــان  أو المطلقــة، حســب 
وحقوقــًا  المــرأة  عــىل  العائلــة  ذكــور  مــن  أكبــر  وصايــة 
أقــل لهــا. وتعانــي المطّلقــات بوجــه خــاص »مــن النظــرة 
عــن  تتنــازل  أن  عليهــا  وُيفــرض  الســلبية،  المجتمعيــة 
حقوقهــا وُتحــرم مــن أطفالهــا وحضانتهــم، ممــا يدفعهــا 
لتحمــل الــذل والعــذاب مقابــل أال توصــم بأنهــا مطلقــة« 
ــول  ــك تســود ثقافــة »القب ــات، 2021). كذل ــي وأخري (حل
الجســدي  واالعتــداء  والتحــرش  بالعنــف  االجتماعــي 
والجنســي عىل النســاء، من خالل لوم الضحية، والتســامح 
مــع الجرائــم القائمــة عــىل النــوع االجتماعــي، وتبريرهــا 
إذا  العقوبــة  المغتِصــب مــن  إعفــاء  قانونيــًا، مــن مثــل 
تــزوج ضحيتــه، أو إعفــاء القاتــل مــن عقوبــة القتــل تحــت 
مــا يســمى ‘الدافــع الشــريف’، أو إعطائــه العــذر المخفــف، 
أو عــدم تجريــم االغتصــاب الزوجــي والعنــف األســري بــكل 

(العاشــور، 2021). القاصــرات«  أشــكاله، وتبريــر زواج 

ناشطة من أعزاز في جلسات نقاش مركز، 9 نيسان 2021.  7
ناشطة من أعزاز في جلسة نقاش مركز بتاريخ 11 نيسان 2021.  8

ناشطة من إدلب في جلسة نقاش مركز بتاريخ 9 نيسان 2021.  9
ميسرة جلسة نقاش مركز بتاريخ 9 نيسان 2021.  10
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الوضع االقتصادي في الشمال السوري

إن عملية التعافي االقتصادي هي جزء من عملية التعافي 
المبكر، وتهدف إىل مساعدة المجتمعات المحلية للعودة 
إىل نوع من الحياة الطبيعية واالستقرار بما يمنع العودة 
التعافي  عملية  وتتضمن  األزمة.  واستمرار  العنف  إىل 
البنية  استرجاع  »األول  أساسيين:  محورين  المبكر 
التحتية األساسية المادية واالجتماعية، التي تساعد عىل 
واالجتماعية؛  االقتصادية  أنشطتهم  السكان  استئناف 
تعاني  التي  للمشكالت  مستدامة  حلول  توفير  والثاني 
منها المنطقة، والتفكير بأهداف التنمية بعيدة المدى«. 
األمم  بحسب  المبكر  االقتصادي  التعافي  برنامج  يتكون 
وتوفير  االستقرار  إحالل  أواًل  مسارات،   3 من  المتحدة 
المحلي  الدمج  إعادة  وثانيًا  الطارئ؛  والتوظيف  الدخل 
وظائف مستدامة  وثالثًا خلق  االنتقالي؛  المسار  وتثبيت 
هذه  2009).وتسير  المتحدة،  (األمم  الئق  عمل  وتوفير 
المسارات »بالتوازي« و»بسرعات وكثافة مختلفة« أثناء 
»التفاوض عىل عملية سالم أو تسوية سياسية« (قومان، 

آب 2021): 

وباعتبار أن المرحلة االنتقالية لم تبدأ بعد في سوريا، فإنه 
ال يمكن القفز فوق المراحل والشروع بالمسارين الثاني 
والذي  األول،  المسار  التركيز عىل  لذلك سيتم  والثالث.11 
الدخل  وتوفير  االستقرار  »إحالل  إىل  باإلضافة  يشمل 

الموارد  إىل  المرأة  وصول  ضمان  الطارئ«  والتوظيف 
االقتصادية،12 وتعزيز قدراتها عىل جني ثمار هذه الموارد 
في  المرأة  أولويات  »إدراج  وكذلك  المساواة،  قدم  عىل 
األساسية،  االقتصادية  بالهياكل  المتعلقة  االستثمارات 
الطاقة،  وحفظ  والكهرباء  الصحي،  والصرف  المياه  مثل 
زيادة مشاركة  »تشجيع  وأخيرًا  الطرق«،  وإنشاء  والنقل 
المرأة المستفيدة في مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع« 
تقاسم  أيضًا  المسار  هذا  ويتناول   .(155 البند  (بيجين: 
بعين  األخذ  مع  الجنسين،  بين  والدخل  المسؤوليات 
غير  العمل  األكبر من  القسط  يؤّدين  النساء  أن  االعتبار 

المأجور في المنزل وفي المجتمع المحلي.13

باالعتماد عىل رصد للتعافي االقتصادي المبكر قام به مركز 
عمران للدراسات في الشمال السوري فقد تم تنفيذ 812 
مشروعًا ونشاطًا في مناطق الشمال السوري (ريف حلب 
الثاني  الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب)، في النصف 
األول  النصف  عن  نسبته 77%  بارتفاع   ،2020 عام  من 
من العام نفسه. وتلّمس التقرير ارتفاع فرص العمل التي 
ترّكز معظمها في القطاع الطبي وقطاع النزوح الداخلي، 
وذلك لتنفيذ أعمال متعلقة بالمخيمات والبنية التحتية 
الخاصة بها. فقد تم توفير 947 فرصة عمل في النصف 
الثاني من العام (قومان، آذار 2 :2021). ويعرض الشكل 
4 مقارنة بين عدد المشاريع المنفذة في الشمال السوري 
الثاني من  النصف  في  المنفذة  وتلك  األول  النصف  في 

عام 2020، بحسب القطاعات االقتصادية المختلفة.

المشاريع المنفذة 2020
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الشكل 4: مقارنة المشاريع المنفذة حسب القطاعات

اقترح الخبير االقتصادي أسامة قاضي استعمال تسمية الدعم ب»مساعدات   11
لمناطق الكوارث والحروب« ألن مرحلة التعافي المبكر لم تبدأ بعد »التعافي 
في  مداخلة  متوفرين«.  غير  وهما  السام  وبناء  دولة  بناء  يتطلب  المبكر 

جلسة نقاش مركز بتاريخ 11 نيسان 2021.
والتدريب   12 والتكنولوجيا،  والعلم  واالئتمان،  والقروض  واآلالت  »كاألرض، 

المهني، والمعلومات، واالتصاالت، واألسواق« )فريق البحث، 2021(.

»ال تقاس كمية العمل غير المأجور التي تقوم به المرأة، مثل رعاية األطفال   13
والمسنين وإعداد الطعام لألسرة، وحماية البيئة وتقديم المساعدة الطوعية 
للضعفاء والمحرومين، وال تعطى له قيمة في الحسابات القومية، مما يُظهر 
العالم«  التنمية أقل من قيمته الحقيقية في أغلب دول  إسهام المرأة في 

)فريق البحث، 2021(.
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تحليل نتائج النقاش حول المحور االقتصادي

أ. وصول النساء إلى سوق العمل
وبحســب  بكرامــة،  العيــش  أســاس  هــو  الالئــق  العمــل 
اتفاقيــة ســيداو، فــإن »الحــق فــي العمــل والحــق فــي 
التمتــع بنفــس فــرص العمالــة هــو حــق ثابــت لجميــع 
وتوافقــت  وب:11).  أ:11   ،1979 (ســيداو،  البشــر« 
أنــه،  عــىل  اإلجمــاع  يشــبه  بمــا  والناشــطون  الناشــطات 
المــرأة  دخــل  أصبــح  الحــرب،  مــن  ســنوات  عشــر  بعــد 
ــد ازدادت المشــاريع  ــدة لألســر. فق ــًا بصــورة متزاي ضروري
األعمــال  وكذلــك  الــذات،  عــىل  المعتمــدة  النســائية 
المؤقتــة، والعرضيــة، والعمــل لبعــض الوقــت فــي عــدة 
أماكــن. كمــا لوحــظ غيــاب الخطــط االســتراتيجية مــن قبــل 
الســلطات المعنيــة أو اإلدارات االقتصاديــة لدراســة مــوارد 
ــة أو المشــاريع المناســبة الســتغالل هــذه  ــة المحلي البيئ
المــوارد. ويتــم التركيــز فــي المشــاريع »عــىل اإلغاثــة التــي 
تــورث االتكاليــة والدونيــة، وليــس عــىل التنميــة«.14 كمــا 
»كان للتركيــز عــىل التجــارة فــي المشــاريع المنفــذة أثــر 
ســلبي عــىل االقتصــاد، فقــد أدى إىل رفــع أســعار العقــارات 
والخدمــات وإهمــال الصناعــة واإلنتــاج، وإىل ارتفــاع نســبة 
الصغيــرة  العائليــة  المشــاريع  عــىل  واالعتمــاد  البطالــة 
للنســاء  الصغــر  المتناهيــة  العيــش  ســبل  ومشــاريع 
اللواتــي ال يحملــن شــهادات وُيــردن فتــح مهــن، ولكــن 
ــف شــعر…)  ــخ، تصفي ــة (خياطــة، طب ــن نمطي هــذه المه
وليــس لهــا ســوق«.15 وتشــير إحــدى الخبيــرات إىل ضــرورة 
»الخــروج مــن فكــرة دعــم المشــاريع المتناهيــة في الصغر 
غيــر المتكاملــة، دون تأهيــل مهنــي إداري ودون دراســة 
والمشــرفين  الداعميــن  ان  كمــا  اقتصاديــة«،16  جــدوى 
عــىل تنفيــذ المشــاريع الصغيــرة ظلــوا أســيري التنميــط 
»تذهــب  حيــث  المــرأة  لــدور  المجتمعــي  الجنســاني 
النســاء،  تنميــط  ِمَنــح  إىل  المبكــر  اإلنعــاش  تمويــالت 
ال  بينمــا  النســائية،  واإلكسســوارات  والمونــة  كالخياطــة 
تحظــى المــرأة المتعلمــة بمثــل هــذه الِمَنــح، فــال تحظــى 
ــال بمنحــة لتشــييد  ــة عــىل ســبيل المث المهندســة الزراعي
بيــت بالســتيكي، أو مدجنــة، وال المهندســة اإللكترونيــة 
تحظــى بفرصــة افتتــاح محــل صيانــة األجهــزة اإللكترونيــة 
أو الموبايــالت«.17 كمــا أن وصــول النســاء إىل الوظائــف 

لــم  تقليديــة  بصــورة  الذكــور  يحتلهــا  التــي  والقطاعــات 
يتعــزز بمــا فيــه الكفايــة، حيــث »تغيــب المــرأة عــن جميــع 
بتســليم  الرجــال  يرغــب  »ال  و  الهندســية«  المشــاريع 
النســاء مهــام اإلشــراف عــىل التنفيــذ أو التخطيــط ألنهــم ال 

العلميــة«.18 بإمكاناتهــّن  يعترفــون 

الصعبــة. »تضخــم ســعر  االقتصاديــة  األحــوال  وبســبب 
فــي  العملــة  قيمــة  وانخفــاض  الســورية  الليــرة  صــرف 
مقابــل الــدوالر عــزز االعتمــاد عــىل الليــرة التركيــة«،19 فيمــا 
األمــوال،  تحويــل  عــىل  المفروضــة  العقوبــات  أشــاعت 
بســبب قانــون قيصــر وتوقــف عجلــة اإلنتــاج، حالــة مــن 
الجهــات  بأولويــات  يتعلــق  فيمــا  والغمــوض  البلبلــة 
ــة عــدم األمــان االقتصــادي عــىل  ــه حال ــا تجني المانحــة وم
المنظمــات وفــرق العمــل. ومــن جهــة أخــرى، إجــراءات 
بســبب جائحــة  األشــخاص  عــىل حركــة  والقيــود  الحظــر 
العديــد  دفعــت  المســاومة،  قــوة  إىل  واالفتقــار  كورونــا 
مــن النســاء إىل قبــول األجــر المنخفــض وظــروف العمــل 
الســيئة، والتمييــز فــي التعليــم والتدريــب، وفــي التوظيــف 
وســاهمت  والتنقــل  الترقيــة  ممارســات  وفــي  واألجــور، 
الفقــر والبطالــة، وتــرّدي األوضــاع  ارتفــاع معــدالت  فــي 
المعيشــية للنســاء واألســر، ونشــوء الظاهــرة المعروفــة 
ــة مــن  ــرات إىل أن ثالث »تأنيــث الفقــر«، إذ »تشــير التقدي
كل أربعــة أشــخاص فــي ســن العمــل ال يشــاركون فــي أيــة 

أنشــطة مولــدة للدخــل، غالبيتهــن مــن النســاء«.20 

العمـل،  ظـروف  مرونـة  »انعـدام  يـؤدي  آخـر،  جانـب  مـن 
وعـدم تقاسـم المسـؤوليات األسـرية، وعـدم كفاية خدمات 
رعاية األطفال« إىل تقييد »عمالة المرأة والفرص المتاحة 
لهـا فـي المجـال االقتصـادي والمهنـي«، وجعـل مشـاركتها 
ذلـك  ويسـبب  مسـتحياًل«.21  يكـن  لـم  إذا  مرهقـا  »أمـرًا 
فروقـًا كبيـرة بيـن وصول المرأة ووصـول الرجل إىل الموارد 
األراضـي  وامتـالك  االئتمـان،  ذلـك  فـي  »بمـا  اإلنتاجيـة، 
والتقنـي،   المهنـي  والدعـم  التعليـم  وخدمـات  ووراثتهـا، 
واشـتراك المـرأة بالحـد األدنـى فـي عمليـة صنـع القـرار« 
(بيجيـن: البنـد 51). ويعـزز كل ذلـك سـيطرة الرجـال عـىل 
المـوارد االقتصاديـة، وبالتالـي يفاقـم عـدم المسـاواة بيـن 
الجنسـين عـىل الصعيديـن الفـردي واألسـري والمجتمعـي. 
بطبيعتهـن  عالقـة  لـه  ليـس  النسـاء  »فقـر  فـإن  وعليـه 
األنثويـة، بـل بـاألدوار االجتماعيـة التـي يفرضهـا المجتمـع 
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إىل  الذاتـي، وعـدم وصولهـن  وانعـدام اسـتقاللهّن  عليهـن، 
االقتصاديـة«.22 والفـرص  المـوارد 

ب. التدريب والتمكين
خلصـت جلسـات النقـاش المركـز إىل أن دورات التدريـب 
والتمكيـن ال تناسـب احتياجـات سـوق العمـل، حيـث ال 
توجـد تدريبـات متقدمـة للنسـاء اللواتـي يحملن شـهادات 
أو  التنميـة  برامـج  فـي  إدماجهـن  ليتـم  عالـي  تعليـم 
ليسـاهمن بعمليـة إعـادة اإلعمـار المحليـة. فـ»المشـاريع 
لين والمنظمات الداعمة  م إىل المموِّ االقتصادية التي تقدَّ
كلهـا مشـاريع مكـررة ال تنطلـق مـن احتياجـات المجتمـع 
المحلـي، بـل تكـون مصممة بشـكل مسـبق وبدون دراسـة 

جـدوى اقتصاديـة وال دراسـة سـوق،«.23 

كمـا أن »هنـاك شـريحة مـن الذيـن تهجـروا مـن مناطـق 
مختلفة من سوريا إىل الشمال السوري بموجب تسويات 
المهّجريـن  مـن  الشـريحة  وهـذه  وعسـكرية«،  سياسـية 
لمشـاريع  بالتمويـل  فرصتهـا  تأخـذ  »ال  والمهّجـرات 
صغيـرة« ألنهـا تعتبر »من خارج المنطقة«.24 وفي معظم 
المشـاريع والتدريبـات المنفـذة، تغيـب الحساسـية للنـوع 
االجتماعـي، وال تؤخـذ بعيـن االعتبـار أوضـاع الفئـات األكثر 
وذوات  ذوو  األرامـل،  أو  المطلقـات  (المعيـالت،  تضـررًا 

الخاصـة).25 االحتياجـات 

ج. عوائق وصول المرأة لمنصات صنع القرار
السـوري  المجتمـع  الصـراع  مـن  سـنوات  عشـر  دفعـت 
أدى  ممـا  االسـتمرار،  أجـل  مـن  طاقاتـه  كل  »السـتخدام 
إىل اختبـاره للمـرأة وفـق أدوار جديـدة، بشـكل مباشـر أم 
غيـر مباشـر، طوعـًا أم غصبـًا، وانعكـس ذلـك عـىل مسـاحتها 
أن  إال   .(2021 وأخريـات  (قسـام  وأدوارهـا«  االجتماعيـة 
كثيـرًا مـن النسـاء عاجـزات عـن العمـل بطاقتهـّن الكاملـة، 
التفهـم  روح  تسـودها  التـي  العمـل  بيئـة  لغيـاب  وذلـك 
المـرأة  بعمـل  يسـتهين  الذكـوري  فـ»المجتمـع  والتعـاون، 
ويضايقها أثناء العمل«، في حين تلعب عمليات التحرش 
الجنسي أو الخوف منها دورًا في تثبيط العامالت بأجر عن 
»تقديـم إسـهامات تتناسـب مـع إمكانياتهـن« أو »تحقيـق 
هـي  الوصـم  مـن  تعانـي  العاملـة  فالمـرأة  مطامحهـن«.26 
وعائلتهـا »إلبعادهـا عـن المشـاركة فـي سـوق العمـل«،27 

جميـع  فـي  المشـاركة  عـىل  قـادرات  »النسـاء  أن  علمـًا 
األعمـال بـدون أي إحراجـات، وعـىل نقيـض الرجـال الذيـن 
العمـل ويسـتخفون  المـرأة لسـوق  يتحرجـون مـن دخـول 
بقدراتهـا«، بحسـب مـا أفـادت إحـدى الناشـطات.28 ومـن 
الخدمـات  غيـاب  المناسـبة  العمـل  بيئـة  غيـاب  معالـم 
الالئقـة والميسـورة لرعايـة الطفـل، أو عـدم توفـر سـاعات 
عمـل مرنـة، ممـا جعـل عمـل المرأة »عبئـًا إضافيـًا عليها« 
ألن الرجـل ال يشـاركها أعمـال المنـزل رغـم تحملهـا أعبـاء 

وأخريـات 2021). العمـل خارجـه (قسـام 

إعـداد  فـي  دور  أي  عـن  النسـاء  تهميـش  يجـري  كذلـك 
للنسـاء ولدخولهـّن إىل سـوق  الداعمـة  الخطـط والبرامـج 
العمـل، ناهيـك عـن أدوار صنـع القـرار االقتصـادي أو إدارة 
ويعتبـر  الحكومـة.  فـي  المشـاركة  أو  المحليـة  المجالـس 
تمثيـل النسـاء ناقصـًا فـي كافـة القطاعـات بسـبب »ترّهل 
القضـاء، وضعـف القوانيـن الناظمـة لألعمـال والشـركات 
»بـطء  إىل  باإلضافـة  األمـوال«،  وحيـازة  وحركـة  والعقـود 
عمليـة االسـتقرار، وقلـة دخول الرسـاميل، وزيادة االحتكار 
المحليـة  المجالـس  بيـن  التشـظي  أن  كمـا  والفسـاد«. 
والحكومـة  الواقـع)  األمـر  قـوى  بهيمنـة  (المحكومـة 
اإلنقـاذ  وحكومـة  الوطنـي)  لالئتـالف  (التابعـة  المؤقتـة 
المنطقـة  لتفتيـت  يـؤدي  الشـام)  تحريـر  لهيئـة  (التابعـة 
اإلدارة  فـي  مختلفـة  ومنهجيـات  عـدة،  »هويـات  وخلـق 
وصناعـة القـرار« (قومـان، آب 2021). وفـي ظـل »غيـاب 
النسـاء  فـإن  واالجتماعيـة،  االقتصاديـة  الحمايـة  أنظمـة 
عرضـة  األكثـر  الفئـات  بيـن  مـن  االقتصـادي  القطـاع  فـي 

دخلهـن«.29 مـوارد  وفقـدان  للتهميـش 

وتسـود اتجاهات تمييزية تحول دون ترقية النسـاء الالتي 
أعـىل.  رتـب  إىل  اإلداريـة  المسـتويات  أدنـى  فـي  يعملـن 
فالنسـاء يتقاضين أجورًا أقل، ويتركز عملهن في األنشـطة 
خبـراء  أحـد  بحسـب  فهنـاك  األجـر،  ومتوسـطة  ضعيفـة 
إعـادة اإلعمـار »غيـاب واضـح لـدور المـرأة فـي المناصـب 
القياديـة، كمديـرة فـي مشـفى أو مدرسـة أو مرفـق عـام، 
وعـىل النقيـض يوجـد توظيـف كثيـف للنسـاء كممرضـات 

وعامـالت فـي المشـافي والمـدارس والمراكـز الصحية«.30

»التي  الفصائل  ونفوذ  القانون،  غياب  حالة  إّن  كما 
الطائفية  والمرجعيات  واألعراف  العشائرية  تحكمها 
الفصائل  هذه  وتحّكم  إسالمية«،  بشعارات  المتسّترة 

الخبيرة الجندرية في مقابلة فردية بتاريخ 22 نيسان 2021.  22
ناشطة من جرابلس في جلسة النقاش المركز تاريخ 9 نيسان 2021.  23
ناشطة من ريف إدلب في جلسة النقاش المركز تاريخ 9 نيسان 2021.  24
ناشطة من الباب في جلسة نقاش مركز بتاريخ 9 نيسان 2021.  25
ناشطة من قباسين في جلسة نقاش مركز بتاريخ 9 نيسان 2021.  26

ناشطة من الباب في جلسة نقاش مركز بتاريخ 9 نيسان 2021.  27
ناشطة من أعزاز في جلسة نقاش مركز بتاريخ 9 نيسان 2021.   28
ناشطة من عفرين في جلسة نقاش مركز بتاريخ 9 نيسان 2021.  29
باحث في إعادة اإلعمار في مقابلة فردية بتاريخ 23 نيسان 2021.  30
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»بالمعابر ومقدرات المنطقة اقتصاديًا«، واعتمادها في 
التوظيف وحتى في توزيع المساعدات التنموية واإلغاثية 
»عىل االستنساب والمحسوبية والوالء الشخصي ومحاباة 
القوى المتنفذة« (حلي وأخريات، 2021). لذلك ال بد من 
ضمان احترام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي 
لحقوق اإلنسان، ومنع جميع أشكال العنف الموجه ضد 
النساء  مشاركة  وضمان  عليه،  والقضاء  والفتاة  المرأة 
الفاعلة في كافة جهود حل النزاع وإعادة اإلعمار، وكذلك 
تضمن  التي  والتشريعات  والسياسات  »البرامج  صياغة 
األمم  (برنامج  االجتماعي«  للنوع  ُمراٍع  مجتمع  بناء 
المتحدة اإلنمائي، 2021: الهدف 5) و»تشجيع الرجال 
عىل المشاركة الكاملة في جميع اإلجراءات الرامية إىل 
تحقيق المساواة« (بيجين: البند 25)، وذلك من أجل 
»تحويل العائالت إىل أماكن للمساواة والعدالة، لتصبح 
نقطة انطالق يمكن للنساء والفتيات من خاللها إعمال 
حقوقهن« (هيئة األمم المتحدة للمرأة، 2019). فقد 
»حان الوقت لسد الفجوات بين الجنسين في الفرص 
والمرأة  الرجل  بين  والمساواة  المتاحة،  االقتصادية 
الممتلكات  بحيازة  للمرأة  الحق  ومنح  القانون،  أمام 
وإدارتها والتمتع بها وحرية التصرف بها« (جندر رادار، 

.(2020: 16

توصيات المحور االقتصادي 

للمجتمعــات . 	 اقتصاديــة  تنميــة  اســتراتيجيات  وضــع 
المحليــة باالعتمــاد عــىل دعــم المموليــن الدولييــن،31 
المســاواة  قــدم  عــىل  والنســاء  الرجــال  فيهــا  يشــارك 
الوظائــف  خلــق  عــىل  المدنــي  المجتمــع  وتشــجيع 
ومعالجــة الظــروف االجتماعيــة لألفــراد واألســر، لتــدور 

عجلــة االقتصــاد فــي هــذه المجتمعــات.32

القطاعــات . 	 فــي  الســليمة  العمــل  ممارســات  تأميــن 
النســاء  عمــل  ودعــم  واإلداريــة،  والخدميــة  اإلنتاجيــة 
لحســابهن الخــاص، وتشــجيع ودعــم المشــاريع واألعمــال 
التجارية الصغيرة الفردية، والمشــاريع التعاونية، وإقامة 
روابــط رســمية مــع المؤسســات الماليــة التي تدعم ســبل 

حصــول النســاء عــىل االئتمــان ورؤوس األمــوال.

تقديــم التمكيــن األولــي المناســب للنســاء للدخــول . 	
إىل ســوق العمــل، ومنحهــن فــرص التدريــب المهنــي 
الفعال والمســتمر،  وتقديم خدمات المشــورة، لتطوير 
احتياجــات  ومعالجــة  العمــل  ســوق  فــي  مهاراتهــن 
النســاء والفتيــات مــن الفئــات الضعيفــة (النازحــات، 
ضحايــا العنــف الجنســي والعنف الجنســاني، الالجئات، 

العائــدات، المهّجــرات، الفاقــدات للمعيــل).

ــاواة . 	 ــرأة المسـ ــح المـ ــة لمنـ ــات إداريـ ــروع بإصالحـ الشـ
مـــع الرجـــل فـــي الحقـــوق، والقضـــاء عـــىل أي تحيـــز ضـــد 
المـــرأة فـــي مجـــال الوصـــول اىل المـــوارد االقتصاديـــة، 
مـــع  المســـاواة  قـــدم  عـــىل  فرصهـــّن  النســـاء  ومنـــح 

ــات.33 ــن واالختصاصـ ــع المهـ ــي جميـ ــال فـ الرجـ

ــم . 	 ــركات لنظـ ــات والشـ ــع المنظمـ ــال جميـ ــة امتثـ كفالـ
الضمـــان االجتماعـــي والصكـــوك واالتفاقيـــات الدوليـــة 
المنطبقة،34 ووضع آلية مراقبة ومحاســـبة للممارسات 

ـــوع االجتماعـــي.  ـــة عـــىل أســـاس الن التمييزي

توفيـــر رؤوس األمـــوال و/أو المـــوارد مـــن قبل المانحين . 	
الدولييـــن35 إىل »المؤسســـات الماليـــة« التـــي تخـــدم 
النســـاء اللواتـــي ينظمـــن مشـــاريع منخفضـــة الدخـــل، 
وتتّبـــع األمـــوال التـــي يتـــم إنفاقهـــا عـــىل النســـاء خـــالل 

ـــة اإلنعـــاش االقتصـــادي. مرحل

القرار   31 لصانع  المرأة  وتمكين  أجل دعم  التوصيات من  تقدم كل  أن  »يجب 
والحكومة  الدولية  والمؤسسات  المتحدة  األمم  مؤسسات  أي  الحقيقي، 
في  اقتصادي  خبير  مداخلة  المباشر«.  نفوذها  تحت  المنطقة  ألن  التركية، 

جلسة نقاش مركز بتاريخ 11 نيسان 2021.
 ناشطة من ريف إدلب في جلسة نقاش مركز بتاريخ 9 نيسان 2021.  32
 ناشطة من الباب في جلسة نقاش مركز حول المحور االقتصادي.  33
يتضمن البند 165 من إعان ومنهاج عمل بيجيـن:  34

أجر  الحصول على  المرأة والرجل في  تكفل حقوق  )أ( سن وتنفيذ تشريعات 
متساو عن العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية؛

)ب( مكافحة التمييز القائم على أساس الجنس في سوق العمل، وفي التعيين 
والترقية، وفي منح مكاسب العمل والضمان االجتماعي، وفي ظروف العمل؛ 

مع إياء اهتمام خاص للعامات المسنات؛

واتخاذ  العمل  أرباب  جانب  من  التمييزية  الممارسات  على  القضاء  )ج( 
هذه  ومن  اإلنجابية،  ومهامها  اإلنجابي  المرأة  لدور  مراعاة  مناسبة  تدابير 
أو حاجتها  بسبب حملها  العمل  أو فصلها من  المرأة  الممارسات حرمان 
استخدام  على  دليل  بتقديم  مطالبتها  أو  ثديياً،  إرضاعاً  وليدها  إرضاع  إلى 
وسائل لمنع الحمل، واتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم التمييز ضد الحوامل، 
إلى سوق  العائدات  أو  أمومة،  إجازات  العمل في  المتغيبات عن  النساء  أو 

العمل بعد إنجاب أطفالهن.
على   35 الضعيفة  الفئات  من  وغيرهم  واللبنانيين  السوريين  مايين  »يعتمد 

الغذاء  ذلك  في  بما  اإلنسانية،  المساعدة  في  وشركائها  المتحدة  األمم 
األمم  مكتب  انظر:  المبكر«.  التعافي  ودعم  والتعليم  والمأوى  والدواء 

المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 2021.



17

 المحور الثاني:
برامج الخدمات االجتماعية
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 لمحة عن الخدمات االجتماعية
في الشمال السوري 

ــذي تؤكــده  ــة، وال يشــكل االهتمــام بالخدمــات االجتماعي
وتنــص عليــه مختلــف القوانيــن الدوليــة، بعــدًا أساســيًا 
فــي المنظــور النســوي إلعــادة اإلعمــار: »لــكل شــخص 
الصحــة  لضمــان  يكفــي  معيشــة  مســتوى  فــي  الحــق 
والمســكن  والملبــس  المــأكل  ويشــمل  وألســرته،  لــه 
والرعايــة الطبيــة والخدمــات االجتماعيــة الضروريــة«.36 
مــن  »نــوع  إىل  االجتماعيــة  الخدمــة  مفهــوم  ويشــير 
أنــواع العمــل المجتمعــي الــذي يهــدف إىل دمــج األفــراد 
خــالل  مــن  فيهــا  يعيشــون  التــي  المجتمعــات  فــي 
الخدمــة  أن  مــن  وبالرغــم  تطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم، 
االجتماعيــة تعنــى بالمشــكالت الفرديــة إال أنهــا تركــز عــىل 
المشــكالت االجتماعيــة كالفقــر والبطالــة....«،37 وتضــم 
برامــج الخدمــات االجتماعيــة كاًل مــن التعليــم والصحــة 
والرعايــة والترفيــه. وتعــد مشــاركة المــرأة فــي أنظمــة 
الحمايــة االجتماعيــة والخدمــات العامــة وتوفيــر البنــى 
التحتيــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن تحقيــق إعــالن ومنهــاج عمــل 
بيجيــن لعــام 1995 وخطــة التنميــة المســتدامة لعــام 

2030 التــي اعتمدهــا قــادة العالــم عــام 2015.

ويركــز المنظــور النســوي عــىل أن تكــون الخدمــات والبنــى 
التحتيــة وأنظمــة الحمايــة االجتماعيــة مصممــة بأشــكال 
تمنــع التمييــز، وتوفر مســاحة متكافئة للنســاء والفتيات. 
كمــا يركــز عــىل وضــع تدابيــر ملموســة لتعزيــز أصــوات 
األنظمــة  هــذه  مــن  كمســتفيدات  والفتيــات،  النســاء 
وتقويــة تمثيلهــن وقيادتهــن لهــا، . كذلــك ينبغــي مراعــاة 
الفــوارق بيــن الجنســين فــي البرامــج المتعلقــة بالصحــة 
والتغذيــة والتعليــم، وإشــراك النســاء فــي مناقشــة كافــة 
السياســات، بمــا يمّكــن مــن مواجهــة أي عوائــق تمنــع 

تمكيــن النســاء والفتيــات أو تكبــح أصواتهــن. 

وكلمــا كانــت الخدمات االجتماعيــة المقدمة للمواطنات 
مســتوى  فــإّن  أفضــل،  مــا  مجتمــع  فــي  والمواطنيــن 
العدالــة االجتماعيــة المتحقــق فيــه يكــون أعــىل،  وهــو مــا 

ــة المســتدامة. يشــكل أســاس التنمي

وقــد شــكلت مشــاريع الخدمــات االجتماعية في الشــمال 
الســوري نســبة %4 فقــط مــن مشــاريع اإلنعــاش المبكــر 
 ،2020 عــام  مــن  الثانــي  النصــف  فــي  اإلعمــار  وإعــادة 
بواقــع 33 مشــروعًا مــن إجمالــي 812 مشــروع. وشــملت 
هــذه المشــاريع »المــدارس والحدائــق ومالعــب وصاالت 
رياضيــة ومســاجد ومراكــز صحيــة«، كمــا توزعــت عــىل 
المناطــق وفــق الشــكل التالــي (قومــان، آذار 4 :2021).

ع مشاريع الخدمات ا�جتماعية في النصف الثاني من 2020 حسب المناطق توز
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الشكل 5: مشاريع الخدمات االجتماعية في النصف الثاني من 2020 حسب المناطق

يشار إىل أن حركة التعافي المبكر في المنطقة اعتمدت عىل 
المنظمات المحلية واألجنبية، مع »اكتفاء المجالس، بحكم 

اسم  ووضع  الوسيط  دور  بلعب  الضعيفة،  المالية  ميزانيتها 
المجلس المحلي في تنفيذ المشاريع« (قومان، آذار 8 :2021).

الخبيرة الجندرية ومدربة سيداو في مقابلة فردية بتاريخ 22 نيسان 2021.  37الفقرة 1 من المادة 15 من اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان:  36
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مسارات النقاش حول المحور االجتماعي

أ. التعليم في الشمال السوري
التعليم حق أساسي من حقوق اإلنسان، وإلمام المرأة 
والتغذية  الصحة  لتحسين  هامة  أداة  والكتابة  بالقراءة 
في  المشاركة  من  ولتمكينها  األسرة،  داخل  والتعليم 
العديد من  أثبتت  وقد  المجتمع.  داخل  القرارات  صنع 
للبنات  التعليم  في  االستثمار  أن  الدولية  الدراسات 
النمو  لتحقيق  الوسائل  أفضل  من  وتدريبهن  والنساء 

االقتصادي والتنمية المستدامة والمساواة والسالم.

الحكومة  في  والتعليم  التربية  وزارة  أصدرت  وقد 
في  التعليمية  العملية  عن  شاملة  إحصائية  المؤقتة 
المناطق المحررة في عامي 2019-2018، وحددت عدد 
المدارس المؤهلة بـ 1,758 مدرسة، أما عدد المدرسين 
والعاملين في المدارس فقد بلغ 30,475 عامل، بينما 
طالب،   348,102 األساسية  المرحلة  طالب  عدد  بلغ 
الثانوية 21,722 طالب (ساسة  المرحلة  وتجاوز طالب 

بوست، 2019).

وبحسب تقرير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
 1.7 بين  من  فإن   ،2021 تموز  في  الصادر  اإلنسانية 
هناك  عامًا)   3-17) المدرسة  سن  في  طفل  مليون 
بالمائة - خارج  أكثر من مليون طفل - أي حوالي 60 
 2021: السورية،  العربية  الجمهورية  (تقرير  المدارس 
إلحاق  تعترض  التي  الحواجز  من  الكثير  وتوجد   .(5
الفتيات الحوامل واألمهات الشابات بالتعليم النظامي، 
عىل  والمعلمين،  المعلمات  افتقار  ذلك  إىل  ويضاف 
اإلنصاف  عدم  بأوجه  الوعي  إىل  المستويات،  جميع 
الذكور واإلناث، ما يجعلهن-م يعملن-ون  بين  القائمة 
الفتيات  تقدير  وتقويض  التمييزية،  الميول  تعزيز  عىل 
عن  المعلمات،  وخصوصًا  النساء،  »وتغيب  لذواتهّن. 
القرارات  وصنع  التعليمية  السياسات  وضع  عملية 
في  وخاصة  المستويات  كل  عىل  وذلك  التعليمية، 
ومواد  المناهج  »ترّسخ  كما  العلمية«.38  الفروع 
تحول  التي  التقليدية  والذكر  األنثى  أدوار  التدريس 
والمتساوية  الكاملة  المشاركة  فرص  النساء  نيل  دون 
تهتم  ما  »نادرًا  المناهج  هذه  أن  كما  المجتمع«.  في 
»تضم  أو  والنساء«،  للبنات  الخاصة  باالحتياجات 

أو  وآثاره«،  العنف  مسببات  لمعالجة  تعليمية  وسائل 
والتدريب  اإلنسان  حقوق  لتعليم  »برامج  عىل  تحتوي 

عىل حل المنازعات بوسائل سلمية«.39

ب. الخدمات الرعائية 
عـىل  النسـاء  يسـاعدون  الذيـن  الرجـال  هـم  قليلـون 
االهتمـام بعملهـن خـارج المنـزل. فمـا زال يسـود اعتقـاد 
يشـبه اليقيـن بـأن إدارة المنـزل واالهتمـام بـاألوالد مـن 
صلـب دور المـرأة الـذي عليهـا القيـام بـه. من هنـا تتحمل 
للغايـة.  المنزلـي فـي سـن مبكـرة  العمـل  أعبـاء  البنـات 
مدرسـي  أداء  عـن  األحيـان  مـن  كثيـر  فـي  يسـفر  ممـا 
رديء، و انقطـاع عـن الدراسـة فـي مرحلـة مبكـرة وينطوي 
ذلـك عـىل عواقـب بعيـدة األثـر بالنسـبة لجميـع الجوانـب 
الحياتية للمرأة .. وبسـبب تنميط جنسـاني مديد، يشـعر 
عامة الناس بأن النسـاء ال يسـتطعن فعل بعض األشـياء 
فـي وقـت واحـد، مثـل الجمـع بيـن دور الزوجـة واألم مـن 
جهـة والموظفـة أو صاحبـة المهنـة أو المنصـب المؤثـر 
والسـلطة مـن جهـة أخـرى. و َيصعـب دومـًا عـىل النسـاء 
المجتمـع  يتوقـع  حيـث  والحيـاة،  العمـل  بيـن  الموازنـة 
منهـن إىل جانـب العمـل تقديـم الرعايـة األوليـة لألطفـال 

والعنايـة بـكل أمـور المنـزل

وقد برزت مشكلة األدوار االجتماعية التقليدية والتوقعات 
حيث  كورونا،  جائحة  مع  بقوة  النساء  من  المجتمعية 
أعاد التعليم والعمل عن بعد النساء إىل األدوار الرعائية 
بالمنزل وبأفراد األسرة، سواًء  التقليدية، وإىل االهتمام 
ظل  في  ومسنين،  مسنات  أو  وأطفااًل  طفالت  كانوا 
غياب خدمات الرعاية االجتماعية مثل حضانة األطفال، 
والمساعدات المقدمة للنساء لالهتمام بأطفالهن أثناء 
يمّكن  مما  وغيرها  المنزل،  أمور  تدبير  أثناء  أو  العمل 
(حلي  العمل  أو  الدراســــــــة  مواصلة  من  األمهات 
أو  حدائق  توفر  »عدم  إىل  باإلضافة   ،(2021 وأخريات، 
مساحات صديقة للطفل«.40 ويعتبر غياب الدعم الخاص 
باألمومة ورعاية األطفال معيقًا لوصول المرأة إىل سوق 
العمل بنسبة %37 من إجمالي األسباب األخرى، وقد 
كان له تأثير بنسبة %70 عىل عدم استقرار النساء في 

العمل« (حلي وأخريات، 2021).

دون  للنساء  االجتماعي  السياق  يحول  أخرى،  جهة  من 
القيادي  »الدور  فهذا  قرارات،  واتخاذ  قيادي  دور  لعب 
للمرأة محصور فقط في قيادة بعض المنظمات النسوية 

ع مشاريع الخدمات ا�جتماعية في النصف الثاني من 2020 حسب المناطق توز
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ناشطة من ريف إدلب في جلسة نقاش مركز بتاريخ 9 نيسان 2021.  38
مداخلة الخبيرة الجندرية في جلسة النقاش المركز بتاريخ 11 نيسان 2021.  39

 مقابلة فردية مع ناشطة من كفر تخاريم في ريف إدلب  40
بتاريخ 24 نيسان 2021. 
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غير  والمنظمات  الدولية  المنظمات  في  أما  المحلية، 
النسوية فالقيادة محصورة بالرجال«.41

ج. تنمية الهوايات واإلبداع والترفيه 
أهمية  تدني  عىل  والمناقشات  األرقام  تدل  سبق،  كما 
الخدمات االجتماعية ضمن برامج إعادة اإلعمار، فيما ال 
تراعي المشاريع المنفذة ال مصالح األسرة وال المساواة بين 
الجنسين وال احتياجات الفئات المهمشة. لكن في حين 
يمثل »توفر الخدمات من مياه وكهرباء وطرق وأعمال« 
أحد أهم عوامل استقرار السكان في منطقة ما، بحسب 
والتعليمية  الصحية  »البيئة  وجود  يبقى  الخبراء،  أحد 

والترفيهية في هذه المنطقة« أيضًا عاماًل حاسمًا.42

ويالحظ بشكل خاص ضعف االهتمام باألنشطة الرياضية 
والبدنية للنساء، ومن ضمنها اإلشراف والتدريب واإلدارة 
ترويحية  »مرافق  أي  توجد  ال  كما  الرياضة.  ميدان  في 
بين  الفوارق  وتراعي  إليها  الوصول  يسهل  ورياضية 
كل  من  والنساء  الفتيات  منها  تفيد  بحيث  الجنسين، 
األعمار، في أي من معاهد التدريس والمعاهد األهلية«، 

عىل ندرة هذه المرافق خارج المعاهد أيضًآ.43

يبقى أن هناك فرصة إليالء اهتمام أكبر بهذه المشاريع، 
منظمات  تأسيس  عبر  أكبر  دورًا  النساء  إعطاء  مع 

المغتربين  مع  بالتنسيق  جديدة،  وأعمال  ومشاريع 
والمنظمات المحلية والدولية العاملة في البالد، بهدف 

ملء الفجوات في هذا القطاع.44

توصيات المحور االجتماعي

مع . 	 يتوافق  بما  اإلعمار  إعادة  ومشاريع  خطط  تطوير 
احتياجات النساء،  الصحية والنفسية وتلك المتعلقة 
تقاسم  وتشجيع  الرعائي،  والدور  اإلنجابي  بالدور 

المسؤوليات األسرية داخل المنزل 

بسبب . 	 العمل  المرأة من  استبعاد  تمنع  نواظم  وضع 
رعايتها ألسرتها ودورها األمومي.

المرأة، . 	 ضد  العنف  ونتائج  أسباب  حول  الوعي  رفع 
ودعم  النمطية،  غير  والرجال  النساء  صور  وترويج 

التغطية اإلعالمية الحساسة للنوع االجتماعي. 

توحيد جهود النساء للضغط باتجاه إصدار وثيقة قانونية . 	
اإلدارات  وكافة  المحلية  المجالس  لجميع  ملزمة 
االجتماعي،  حساسة  للنوع  حماية  سياسات  العتماد 
بنسبة  النساء  إشراك  الداخلية  أنظمتها  ولتضمين 

مساوية للرجال 

ناشطة من أعزاز في جلسات النقاش المركز حول محور الخدمات االجتماعية  41
باحث في إعادة اإلعمار في مقابلة فردية بتاريخ 23 نيسان 2021.  42

ناشطة من الباب في جلسة النقاش المركز بتاريخ 9 نيسان 2021.   43
باحث في إعادة اإلعمار في مقابلة فردية بتاريخ 23 نيسان 2021.  44
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أهمية الصحة األولية والصحة اإلنجابية 45
الحق في الصحة معترف به في صكوك دولية عديدة،46 
وتنص المادة (1)12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
الدول  إقرار  عىل  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
األطراف »بحق كل إنسان في التمتع بأعىل مستوى من 
الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه« (اللجنة المعنية 

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 2000).

»الوصول  بأنها  الصحة  العالمية  الصحة  منظمة  وتعرف 
إىل حالة من اكتمال السالمة البدنية والنفسية والعقلية 
واالجتماعية، وليست مجرد الخلو من المرض أو العجز«. 
كما تعرف الصحة اإلنجابية بأنها »الوصول إىل حالة من 
اكتمال السالمة البدنية والنفسية والعقلية واالجتماعية 
التناسلي  الجهاز  بوظائف  العالقة  ذات  األمور  في 
واإلعاقة«  األمراض  من  الخلو  فقط  وليس  وعملياته، 
لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  (تقرير 
الالجئين حول الصحة اإلنجابية). وتعد الصحة اإلنجابية 
جزءًا أساسيًا من الصحة العامة، وهي تشير إىل المستوى 
ويتضمن  اإلنجاب.  سن  في  والمرأة  للرجل  الصحي 
كافية  طبية  خدمات  توفير  اإلنجابية  الصحة  في  الحق 
الجنسين  بين  عالقات  إيجاد  وتعزيز  للمرأة؛  ومناِسبة 
تتسم باالحترام المتبادل واإلنصاف؛ و »أن يتمتع النساء 
والرجال بحرية اختيار اإلنجاب كلما أرادوا«؛ كما يتضمن 
والمقبولة  والفعالة  اآلمنة  الوسائل  معرفة  في  الحق 
هذه  إىل  والوصول  األسرة،  لتنظيم  ماليًا  والميسورة 
الوسائل وفقًا الختيارهم.،  كما يتضمن الحق في الصحة 
الرعاية  خدمات  إىل  الوصول  في  النساء  حق  اإلنجابية 
نهن، عىل سبيل المثال، من  الصحية المناسبة التي ستمكِّ
إتمام فترة الحمل والوالدة بسالمة (اللجنة المعنية…، 

2000)، وتشمل هذه الخدمات:

الفحص الدوري لألطفال وفحص قبل الزواج ؛. 	

األم . 	 لضمان سالمة  الحمل  فترة  أثناء  الحامل  رعاية 
والجنين؛

الالزم . 	 الدعم  وتقديم  الوالدة،   بعد  الدوري  الفحص 
للمرأة، والتدخل المبكر لحل أي مشكلة  صحية؛

حول . 	 االستشارات  وتقديم  التثقيف  ذلك  إىل  يضاف 
وسائل تنظيم األسرة . 

وقد أشار تقرير صندوق األمم المتحدة للسكان إىل تدهور 
يزال  »ال  حيث  سوريا،  في  اإلنساني  الوضع  في  شديد 
المساعدة« داخل  إىل  هناك 13.4 مليون شخص بحاجة 
سوريا، بما في ذلك 3.6 مليون امرأة وفتاة مراهقة بحاجة 
منهن  الجودة،  عالية  وإنجابية  جنسية  صحة  خدمات  إىل 
نصف مليون امرأة حامل. وتتفاقم أحوال هؤالء في ظل 
ضعف خدمات الصحة اإلنجابية، وظروف عدم االستقرار، 
بالنزاع  المتأثرة  المناطق  من  والنزوح  التهجير  واستمرار 
(صندوق األمم المتحدة للسكان واللجنة المعنية بالصحة 

الجنسية واإلنجابية، آذار 2021).

 واقع خدمات الصحة اإلنجابية
في الشمال السوري47  

خدمات  يقدم  مركز   241 هناك  كان   ،2020 عام  خالل 
الشمال  مناطق  في  أنواعها  بمختلف  اإلنجابية  الصحة 
والعناية  بالتوليد  تخصصي  مركز   55 منها  السوري،48 

بالطفولة واألمومة.

هذه  في  المقدمة  اإلنجابية  الصحة  خدمات  وتتضمن 
المراكز خدمات تشخيص وعالج أمراض النساء (الباطنية 
والقيصرية،  الطبيعية  والوالدات  والجراحية)،  واإلنتانية 
والوليد  باألم  والعناية  الوالدة،  قبل  بالحامل  والعناية 
الحوامل  عند  التغذية  سوء  وعالج  وكشف  الوالدة،  بعد 
والمرضعات واألطفال تحت سن 5 سنوات، والتوعية حول 
بالعنف  والتوعية  األسرة،  تنظيم  وحول  الوالدي،  اإلرضاع 
استفادت  وقد  والنفسية.  السريرية  آثاره  وعالج  الجنسي 
حوالي   2020 عام  خالل  اإلنجابية  الصحة  خدمات  من 
1.3 مليون سيدة وفتاة، فيما تم تسجيل 5 وفيات أمهات 
و498 وفاة لمواليد مرتبطة بالحمل والوالدة. وتقدر حاالت 

نسبياً،   45 والبسيطة  الشائعة  األمراض  عادة  تتناول  األولية  الصحية  الرعاية 
يعملون  عاماً  تدريباً  مدربون  أطباء  و/أو  صحيون  موظفون  ويقدمها 
بالحقوق  المعنية  )اللجنة  نسبياً  منخفضة  وبتكلفة  المحلي  المجتمع  داخل 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 2000(.
التمييز   46 أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية  االتفاقية  من  5)ه ()4(  المادة 

العنصري لعام 1965، وفي المادتين 1-11)و( و12 من اتفاقية القضاء على جميع 
حقوق  اتفاقية  من   24 المادة  وفي   ،1979 لعام  المرأة  ضد  التمييز  أشكال 
مثل  اإلقليمية،  اإلنسان  حقوق  صكوك  من  عدد  وفي   ،1989 لعام  الطفل 
الميثاق االجتماعي األوروبي لعام 1961 بصيغته المنقحة )المادة 11(، والميثاق 

والبروتوكول   ،)16 )المادة   1981 لعام  والشعوب  اإلنسان  لحقوق  األفريقي 
االقتصادية  الحقوق  اإلنسان في مجال  األمريكية لحقوق  لاتفاقية  اإلضافي 
الحق في  أعلن عن  وبالمثل،   .)10 )المادة  لعام 1988  والثقافية  واالجتماعية 
الصحة من جانب لجنة حقوق اإلنسان، وكذلك في إعان وبرنامج عمل فيينا 

لعام 1993.
مقابلة فردية معمقة مع مدير البرامج في وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة   47

حول نظام المعلومات الصحية المركزية بتاريخ 26 آذار 2021.
حسب   48 وحلب،  إدلب  في  »المحررة«  المناطق  اإلحصائية  هذه  تغطي 

المصدر السابق.
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خارج  تمت  معظمها  حالة،   7,200 بحوالي  اإلجهاض 
المنشآت الصحية.

تحليل نتائج النقاش حول المحور الصحي

ــام  ــة بشــكل ع أوضحــت الناشــطات أن الخدمــات الصحي
مــن  الكثيــر  إىل  تصــل  ال  اإلنجابيــة  الصحــة  وخدمــات 
قطــاع  تأثــر  بســبب  وذلــك  الســوري،  الشــمال  ســكان 
الســوري  النظــام  قصــف  نتيجــة  كبيــر  بشــكل  الصحــة 
وحليفــه الروســي، واللذيــن يســتهدفان بشــكل مقصــود 
الصحيــة.  والمراكــز  والمستشــفيات  المســتوصفات 
وتعتبــر أغلــب المناطــق ذات الكثافــة الســكانية، وكذلــك 
المخيمــات ومعظــم القــرى، »غيــر مخّدمــة بمراكــز صحيــة 
كافيــة، والتــي إن وجــدت فإنهــا تفتقــر للتجهيــزات الالزمــة 
والكافيــة وللخبــرات الطبيــة المتخصصــة، كمــا تعانــي مــن 
ــدواء«.49 كمــا أن ســيارات اإلســعاف  ــن ال نقــص فــي تأمي
غيــر متاحــة فــي المراكــز، وهــي إن وجــدت فـ»الخدمــة 
المقدمــة متأخــرة وســيئة«.50 أمــا المراكــز الطبيــة التابعــة 
للمنظمــات فهــي »ال تتوفــر عــىل تجهيــزات كافيــة وأدويــة 
مناســبة وأطبــاء وطبيبــات متخصصــات، فيمــا الخدمــات 
المجانيــة محــدودة وذات جــودة متدنيــة، مــع التركيــز عــىل 
الكــم وليــس عــىل النــوع«.51 عــىل ســبيل المثــال، »تعانــي 
األطبــاء  كــوادر  فــي  حــاد  نقــص  مــن  إدلــب  محافظــة 
االختصاصييــن، وخاصــة فــي مجــال الطــب النســائي، حيث 
توجــد فــي ريــف معــرة النعمــان ثــالث طبيبــات وعــدد مــن 
القابــالت يقدمــن خدماتهــن ألكثــر مــن 2,500 ســيدة مــن 
القــرى المجــاورة، وهــي قــرى تعــج بالنازحيــن. كمــا أن 
القــوى العاملــة فــي بقيــة القطاعــات الطبيــة، كالتمريــض 
والمعاهــد الفنيــة الطبيــة والدفــاع المدنــي، باتــت تشــهد 
ــة  ــك اســتجابة للحاجــة الملّح ــدًا، وذل ــااًل نســائيًا متزاي إقب
الجميــع«  تســتوعب  أن  يمكــن  عمــل  فــرص  ولتوافــر 

.(2017: 5 (الشــامي، 

الجنســية  الصحــة  مراكــز  عــدد  قلــة  إىل  وباإلضافــة 
واإلنجابيــة،52 لفتــت بعــض الناشــطات النظــر إىل »غيــاب 
ــزواج«.53 كمــا أشــارت  ــل ال ــن قب ــي للزوجي أي فحــص طب
إحــدى الخبيــرات إىل »افتقــار النســاء االســتقالل الذاتــي 
فيمــا يتعلــق بصحتهــن«،54 وال ســيما حقهــن فــي حريــة 

التنقــل، حيــث يحظــر عليهــن »مغــادرة المنــزل إال بوجــود 
قريــب أو زوج أو أحــد الذكــور«، ممــا يحــد مــن حصولهــن 
الالجئــات  وتعانــي  اإلنجابيــة.55  الصحــة  خدمــات  عــىل 
ــم  ــث يقي والنازحــات خصوصــًا مــن هــذه المشــكلة، »حي
أغلــب الالجئيــن فــي مخيمــات عشــوائية، كمــا يعانيــن 
مــن صعوبــة الوصــول إىل مقدمــي الخدمــات إمــا بســبب 
عــدم معرفــة أماكــن تواجدهــا أو عــدم توفــر وســائل نقــل، 
أو بســبب منــع األزواج لهــن مــن الذهــاب إليهــا« (رابطــة 
النســاء الدوليــة للســالم والحريــة، 2016). يعنــي ذلــك أن 
كثيــرات مــن النســاء والفتيــات »ال يســيطرن عــىل حياتهــّن 
العائلــة  التــي يتحكــم فيهــا ذكــور  الجنســية واإلنجابيــة، 
ــر  ــر مــن األزواج التقري ــًا«.56 وبالتالــي ال يســتطيع كثي غالب
ــرة التباعــد فيمــا  ــة ومســؤولية عــدد أوالدهــم، أو فت بحري
ــالث  ــي يجــب أال تقــل عــن ث ــن إنجــاب كل منهــم، والت بي

ســنوات.57

داخــل  الجنســاني  االنحيــاز  يســود  أخــرى،  جهــة  مــن 
الصحيــة  المراكــز  فــي  »تتواجــد  إذ  الصحــي،  النظــام 
نســائية،  طبيبــات  إشــراف  بــدون  قانونيــات  قابــالت 
فيمــا األطبــاء الموجــودون فــي المراكــز ال يســتطيعون 
ــة«، »وهــذا يســبب  ــم الخدمــة بالجــودة المطلوب تقدي
هــذه  لُمراِجعــات  جســديًا  وإيــذاء  كارثيــة  حــاالت 
المراكــز«.58 و»تقــدم المراكــز خدمــات طبيــة للحــاالت 
الطارئــة فــي أغلــب األحيــان لكنهــا ال تتابــع الحــاالت 

والتناســلية. النســائية  لألمــراض  العالجيــة 

وتعتبــر المضاعفــات المتصلــة بالحمــل والــوالدة مــن 
فــي  النســاء  بيــن  والمــرض  الوفيــات  أســباب  أبــرز 
ســنًا  واألصغــر  فقــرًا  األكثــر  فالنســاء  اإلنجــاب،  ســن 
هــن الالئــي يتعرضــن دومــًا ألعــىل المخاطــر، بســبب 
عــدم كفايــة المعرفــة حــول األمــور الجنســية، وعــدم 
والخدمــات  المعلومــات  نوعيــة  ضعــف  أو  مالءمــة 
برامــج  وإهمــال  اإلنجابيــة،  بالصحــة  المتصلــة 
(مثــل  النســاء  تواجههــا  التــي  بالمشــاكل  التوعيــة 
بالصحــة  والعنايــة  المبكــر،  واإلنجــاب  الحمــل،  تواتــر 
الحمــل  منــع  حبــوب  وأخــذ  للجنســين،  الجنســية 
إىل  باإلضافــة  اإلجهــاض)،  وتقّبــل  النســل،  لتنظيــم 
لتلبيــة  الالزمــة  الخدمــات  وقلــة  االســتجابة  نقــص 
الجنســية  بالحيــاة  المتصلــة  الصحيــة  االحتياجــات 
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واإلنجــاب. وتهــدد عمليــات اإلجهــاض غيــر المأمــون 
مشــكلة  يمثــل  ممــا  النســاء،  مــن  كبيــر  عــدد  حيــاة 
أن  رغــم  العامــة،  الصحــة  مشــاكل  مــن  خطيــرة 
للمــرأة  أساســي  حــق  والقانونــي  اآلمــن  »اإلجهــاض 
بغــض النظــر عــن مــكان وجودهــا، ويشــكل اإلجهــاض 
غيــر اآلمــن جائحــة صامتــة حســب دراســة لمنظمــة 
المراهقــات-ون  وتتعــرض  العالميــة«.59  الصحــة 
للخطــر بوجــه خــاص بســبب افتقارهــن-م للمعلومــات 
والخدمــات ذات الصلــة، فـ»توفــر وســائل منــع الحمــل 
والتعقيــم واإلجهــاض يعتمــد عــىل القوانيــن، باإلضافــة 
والدينيــة«.60  والثقافيــة  االجتماعيــة  المعاييــر  إىل 
أّمــا المســّنون والمســّنات فلديهــن-م قضايــا مميــزة 
خاصــة بالصحــة اإلنجابيــة والجنســية وال تلقــى العنايــة 

األحيــان.  أغلــب  فــي  الكافيــة 

ان االهتمــام بالصحــة الجنســية تشــّكل أساســًا هامــًا 
للتمتــع بالحقــوق األخــرى، فاقتســام المســؤولية بيــن 
بالســلوك  المتصلــة  المســائل  فــي  والنســاء  الرجــال 
الجنســي واإلنجــاب ضــروري لتحســين صحــة المــرأة. 

وقـــد أدت جائحـــة كورونـــا، ومـــا رافقهـــا مـــن نقـــص 
عجـــز  وســـط  المعـــدات،  ونقـــص  الطبـــي  الـــكادر 
القطـــاع الصحـــي عـــن االســـتجابة الطارئـــة، إىل المزيـــد 
معـــدل  ارتفـــاع  وإىل  الصحيـــة،  الرعايـــة  نقـــص  مـــن 
الوفيـــات بيـــن الرضـــع، وإىل تـــردي صحـــة العديـــد مـــن 
ــّنات  ــات المسـ ــي فئـ ــيما فـ ــة، وال سـ ــات المهمشـ الفئـ
الخاصـــة،  االحتياجـــات  وذوي  وذوات  والمســـنين، 
واألســـر ذات الدخـــل المتدنـــي، وربـــات األســـر مـــن 

المنزلـــي. العنـــف  مـــن  والناجيـــات  النســـاء، 

توصيات المحور الصحي

واإلنجابيــة . 	 الجنســية  بالصحــة  مختصــة  مراكــز  فتــح 
الكثافــة الســكانية، وفــي  فــي جميــع المناطــق ذات 
بأطبــاء  المراكــز  هــذه  ورفــد  واألريــاف،  المخيمــات 
طبيبــة  تخصيــص  أو  اختصاصيات-يــن،  وطبيبــات 
القابــالت  عــىل  لإشــراف  األقــل  عــىل  اختصاصيــة 
والكــوادر األقــل تخصصــًا. وتجهيــز هــذه المراكــز بجميع 
التجهيــزات الالزمــة لســد احتياجــات النســاء والفتيــات. 

عــىل . 	 الحصــول  فــي  والرجــال  النســاء  حــق  ضمــان 
المعلومــات، وعــىل أســاليب مأمونــة وفعالــة ومتوفــرة 
ومقبولــة حســب اختيارهــم لتنظيــم األســرة ولتنظيــم 
الخصوبــة، بمــا ال يتعــارض مــع مقتضيــات الســالمة.

للنســاء . 	 الموجهــة  التوعيــة  خطــط  النســاء  وضــع 
احتياجاتهــن،  لمــس  عــىل  األقــدر  ألنهــّن  والفتيــات، 
و االهتمــام بجميــع أنــواع الرعايــة الصحيــة الجنســية 
والــوالدة.  الحمــل  حــاالت  فقــط  وليــس  واإلنجابيــة، 

إلـزام كل زوجيـن بإجـراء الفحوصـات الطبيـة الالزمـة . 	
الـزواج.61 قبـل 

توفيــر التأميــن الصحــي واالجتماعــي الكفــؤ62 للنســاء . 	
عــىل  الحصــول  لضمــان  المهمشــة  الفئــات  وجميــع 
خدمــات الرعايــة الصحيــة التــي تمكــن النســاء مــن 
اجتيــاز مرحلتــي الحمــل والــوالدة بأمــان، وإتاحــة أفضل 

فرصــة للزوجيــن إلنجــاب طفــل يتمتــع بالصحــة .
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خاتمة 
يكون  أن  من  سوريا  في  للصراع  مستدام  حل  ألي  بد  ال 
يمكن  وال  المتحدة.  األمم  إشراف  وتحت  سياسيًا، 
بالشكل  توفرت  وإن  حتى  اإلنسانية،  للمساعدات 
المطلوب،63 سوى معالجة عواقب الصراع وليس أسبابه. 
عىل  حاليًا  تركز  السوري  للشعب  الدولية64  فالمساعدات 
ونزاع  أكثر  معاناة  تعني  أقل  »أغذية  مبدأ  وفق  اإلغاثة 
المعارك  تأثير  من  وبالرغم   .(2021 (غوتيريس،  أكثر«. 
واالغتياالت التي لم تتوقف في منطقة الشمال السوري، 
وكانت »مثبطًا رئيسيًا ألي نشاط اقتصادي وعملية استقرار 
مشاريع  بفضل  نجحت،  المنطقة  أن  إال  المنطقة«،  في 
في  العاملة  المحلية  والمنظمات  المجالس  وخدمات 
منطقة الشمال السوري من تحقيق »المستوى األول من 
الخدمات  تقديم  عبر  االستقرار،  إحالل  المبكر،  التعافي 
المختلفة«  الحياة  شؤون  وتنظيم  للمواطنين،  األساسية 

(قومان، آب 2021).

وقد خلص البحث إىل أن جميع المشاريع المنفذة كانت 
إمكانية  من  تحد  كما  االجتماعي،  للنوع  حساسة  غير 
البحث  نتائج  أكدت  وقد  الموارد  عىل  المرأة  حصول 
الحقوق  إهمال  وإن  منها،  انطلق  التي  الستة  الفرضيات 
الحقوق  هذه  ممارسة  عىل  والقدرة  والصحية  اإلنجابية 
الخدمات  عىل  الحصول  فرص  وقلة  الواقع،  أرض  عىل 
إىل  الوصول  وضعف  التعليم،  فرص  وتقلص  االجتماعية، 
المرأة  اكتساب  من  شديدة  بصورة  تحّد  العمل…  سوق 

أسباب القوة االقتصادية واالجتماعية، ويضعف من فرص 
فرص  ومن  األسرية  الحياة  وإدارة  تنظيم  في  مشاركتها 

مشاركتها في تنظيم وإدارة الشأن العام. 

وال بد أن تأخذ النساء أدوارهن بشكل فعلي، وليس شكلي، 
في جميع القطاعات وعىل كل المستويات، وال سيما في 
العمل  خالل  من  ُتكتسب  فالمهارات  القيادية.  األماكن 
وليس في الدورات فقط، ومشاركة النساء »في عملية صنع 
القرار وبلوغ مواقع السلطة… أساسية لتحقيق المساواة 
الضروري  ومن   .(13 البند  (بيجين:  والسلم«  والتنمية 
المحلية  بالبيئة  اإلعمار  إعادة  وبرامج  خطط  ارتباط  أيضًا 
ضمن رؤية تنموية شاملة، تراعي احتياجات جميع الفئات 
والشبكات  الموارد  حشد  وكذلك  والضعيفة.  المهمشة 
التضامن  أشكال  جميع  لتعزيز  النسوية  والمساحات 
المنظور  لتضمين  الدولي  المجتمع  يدفع  بما  والدعم، 
وسياساته،  وبرامجه  اإلعمار  إعادة  عملية  في  النسوي 
إلزامية  للنساء عبر كوتا  العادل  بالتمثيل  التمويل  ولربط 
ال تقل عن %30 في مراكز صنع القرار المحلي والوطني، 
وفي لجان التخطيط والتنفيذ في عملية إعادة اإلعمار. ألنه 
»ال يمكن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع 
الموارد  في  متساوية  كفالة حقوق  دون  والفتيات  النساء 
دون  أو  للمرأة،  والممتلكات،  األرض  مثل  االقتصادية، 
ضمان حصول الجميع عىل خدمات جيدة للصحة الجنسية 

واإلنجابية« (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 2021). 

»بلغت ميزانية خطة االستجابة اإلنسانية في سوريا لعام HRP( 2021( 4.2 مليار   63
]إذ[   … كافية  الناس دون مساعدة  يترك  التمويل %60 … مما  دوالر، وفجوة 
يتم تمويل قطاع التعليم بنسبة %14.3 فقط، وتلقى قطاع التغذية %40 فقط من 

التمويل المطلوب«. )حرمون، حزيران 2021(.

»تهدف الخطة اإلقليمية لاجئين والصمود )البالغة 5.8 مليار دوالر( إلى مساعدة   64
أكثر من 5.5 مليون الجئ سوري والمجتمعات المضيفة في مصر والعراق واألردن 
لتنسيق  المتحدة  األمم  )مكتب  فقط   16% منها  تحقق  وقد  وتركيا«،  ولبنان 

الشؤون اإلنسانية، 2021(.
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يف أغلــب تجــارب النزاعــات، يســتمر العنــف لفتــرة طويلــة حتــى بعــد توقيــع 
اتفاقيــات وقــف إطــالق النــار، ويختــل التــوازن الديموغــرايف، ويــزداد عــدد النســاء 
وأهميــة حضورهــن ودورهــن. لذلــك فــإن اســتبعادهن مــن محادثــات الســالم 
ــات التعــايف المبكــر  ــة أو يف عملي ــة االنتقالي ــة، ومــن المشــاركة يف المرحل الفعلي

ــة. ــة الســالم، يجعــل الخســارة مضاعف ــادة اإلعمــار وصناع وإع

يركــز المنظــور النســوي عــىل إشــراك النســاء العــادل يف التخطيــط والتنفيــذ إلعــادة 
بنــاء مجتمعاتهــن وتأميــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة للنســاء والرجــال، 
فغيــاب هــذه الحقــوق هــو جــذر جميــع الصراعــات والنزاعــات يف العــامل، كمــا أن 

تثبيتهــا هــو أســاس إعــادة اإلعمــار يف مرحلــة مــا بعــد الصــراع.

يرصــد هــذا البحــث التحديــات المتفاوتــة الســتبعاد النســاء مــن خطــط التعــايف 
المبكــر وإعــادة اإلعمــار يف الشــمال الســوري، وذلــك انطالقــًا مــن الخبــرة النظريــة 
التعدديــة  الحفــاظ عــىل  البحــث، مــع  والعمليــة للمشــاركات والمشــاركين يف 
والتنــوع يف عــرض آرائهــن-م، دون ادعــاء امتــالك التأويــل الحصــري أو الوحيــد 

للحقيقــة ضمــن هــذا المنظــور المتعــدد. 

فخــالل 10 ســنوات مــن الصــراع، امتلكــت الكثيــرات مــن الســوريات اليــوم 
الوعــي والخبــرة، ولكــن كثيــرا مــن الرجــال ال يعترفــون بهــذا الواقــع حتــى اآلن.

إننــا نطمــح عبــر هــذا البحــث إىل رفــع الصــوت النســوي عاليــًا بضــرورة االســتثمار 
يف األمن االقتصادي والجســدي للنســاء، و يف الصحة والتعليم ومســارات تحقيق 
العدالــة والمشــاركة السياســية عــىل قــدم المســاواة مــع الرجــال، و إيصــال موقف 
النســاء الســوريات مــن إعــادة اإلعمــار يف الشــمال الســوري إىل مختلــف الجهــات 

الفاعلــة محليــًا ودوليــًا.



اإلهداء

يواصلــن  اللواتــي  الســوريات  والفتيــات  النســاء  جميــع  إىل 
االقتصاديــة  األساســية،  حقوقهــن  أجــل  مــن  نضالهــن 
والصعوبــات  التحديــات  كل  رغــم  والسياســية  واالجتماعيــة، 

تعترضهــن. التــي 
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د. خلود بركة

مواليد مدينة دمشق عام 1963، دكتوراه يف التربية، محاضرة يف 
جامعة دمشق منذ عام 1989. عضوة مؤسسة يف منظمة معًا 
سوريات  وتجمع  السورية،  المرأة  وشبكة  المرأة،  قضايا  لدعم 
من أجل الديمقراطية، ومبادرة نساء سوريات من أجل السالم 

والديمقراطية. شاركت بإعداد أوراق بحثية تتعلق بقضايا المرأة.

بطاقة شكر

يتقدم فريق البحث بالشكر الجزيل وخالص االمتنان إىل:

الخبيرات والخبراء 

الناشطات والناشطين 

وكل المشاركات والمشاركين يف إنجاز هذا البحث.

أسامة العاشور

مواليـــد مدينـــة حلـــب عـــام 1960، مهنـــدس زراعـــي، ودبلـوم 
ونســـوي.  ومدنـــي  سياســـي  ناشـــط  األغذيـة،  جــودة  إدارة  يف 

ومحاضــر يف مدرســة أمــان النســوية .
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