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إن مناورة القمع االجتماعي والسياسي للدفاع عن العدالة بني اجلنسني مهارة شحذتها الناشطات واملجموعات يف سوريا على مدى 
سنوات عديدة. رغم عقود من البيئة القمعية للتنظيم السياسي، قام النشطاء والناشطات واملجموعات التي تقودها النساء بحمالت 

من أجل حقوق املواطنة وتغييرات يف القوانني املتعلقة بجرائم الشرف، ومت انشاء حتالفات عبر اخلطوط السياسية والدينية للضغط على 
احلكومة للتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة )اتفاقية سيداو( والعمل على حقوق املرأة والعنف ضد املرأة 

يف سوريا. 

عندما بدأت االحتجاجات يف عام 2011، لعبت النساء أدواًرا قيادية مهمة. مع حتول االنتفاضة إلى نزاع مسلح، مت تهميش مساحات 
املشاركة السياسية للمرأة مرة أخرى. ومع ذلك، تستمر النساء يف لعب أدوار مهمة على الصعيدين احمللي والدولي ، ودعم الضحايا 

والدفاع عن حقوق املرأة واملجتمعات. إنهن يواصلن القيام بهذا العمل على الرغم من تهميشهن من العمليات السياسية ومنتديات 
املجتمع املدني التي يتم فيها مناقشة القضايا التي يشاركن فيها بشكل مباشر. وغالًبا ما يتم ترميز أصواتهن ودفع جتربتهن إلى الهوامش.

كانت املناقشات حول نطاق وطرق العدالة ,والعدالة االنتقالية , يف سوريا موضوع نقاش ومداوالت منذ بدء االحتجاجات. غالًبا ما 
ركزت هذه املناقشات على املقاربات التقليدية من أعلى إلى أسفل للعدالة االنتقالية ، واستندت إلى حتليل االنتهاكات واألذى احلاصل 
دون مراعاة النوع االجتماعي. كانت النساء غائبات إلى حد كبير عن هذه النقاشات واخلطط سواء كمواضيع أو كمؤلفات . و عندما 

يتم تضمني النساء , فإن ذلك يكون بهدف مناقشة قضية العنف اجلنسي أو ، يف كثير من األحيان ، تضمينها ك »ضحية« على خشبة 
املسرح إلخبار شهاداتهن. ومع ذلك ، فإن اجلماعات التي تقودها النساء لديها رؤى قيمة حول االنتهاكات التي تتعرض لها النساء 
واملجتمعات ، وكذلك تأثيرها الذي يجب البناء عليه واملساءلة عنه. يف تفاعالتهن اليومية مع الضحايا والناجني ، لديهن وجهات 

نظر دقيقة وانتقادية يف النطاق واآلليات التي ميكن أن توّفر العدالة لهن. يف حني أن اآلليات االنتقالية واآلليات الوطنية للعدالة االنتقالية 
تبدو بعيدة ، إال أن اإلجراءات املتخذة لتحقيق العدالة واملساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان ضد السوريني مستمرة. من أجل أن 

تؤتي هذه اآلليات ثمارها وأن يكون لها تأثير حتويلي ، يجب تسليط الضوء على العمل الهائل ورؤى املنظمات التي تقودها النساء وأن 
تتمحورعملية تصميم وتنفيذ إجراءات العدالة حوله
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يف عام 2019 , بدأت دولتي و رابطة النساء الدولية للسالم واحلرية  مشروًعا حول العدالة االنتقالية التي تراعي الفوارق بني اجلنسني 
بالشراكة مع مجموعة من املنظمات التي تقودها النساء. يهدف املشروع إلى توفير املعرفة والتحليالت التي تراعي الفوارق بني اجلنسني 

حول العدالة االنتقالية املطورة من قبل أولئك املنخرطني بشكل مباشر يف هذه القضايا مع املجتمعات. كما تهدف إلى بناء القدرات وتوفير 
الفرص للقيادات النسائية املجتمعية للدفاع عن العدالة التي تراعي الفوارق بني اجلنسني والتي تركز على الضحايا. هذا الرصد هو اخلطوة 

األولى يف هذه العملية. يحلل الرصد السياق الذي تعمل فيه املنظمات التي تقودها النساء يف جميع أنحاء سوريا ، وتقدم حملة عامة عن 
الطريقة التي تدافع بها عن العدالة بني اجلنسني يف هذه السياقات ، وكذلك التحديات التي تواجهها واحتياجاتها من القدرات.

منذ إجراء املقابالت اخلاصة بهذا التقرير ألول مرة ، انقلب العالم رأسًا على عقب بسبب أزمة مرض فيروس الكورونا  )كوفيد -19(. 
سيؤدي الوباء واستجابة املجتمعات واحلكومات له إلى العديد من التغييرات على كيفية عمل املنظمات التي تقودها النساء يف سوريا ، 

والدعم الذي حتصل عليه وما تركز عليه. وبالتالي , ظهرت حتديات جديدة إلى السياق وثغرات القدرات التي مت حتديدها مسبقا يف هذه 
اخلريطة. ومع ذلك ، ال يزال هذا التقرير أداة مهمة لتوثيق جهود املجموعات التي تقودها النساء لتحقيق العدالة وهو مبثابة خط أساس 
ملساعدة اجلهات الفاعلة وصانعي القرار على تعزيز جهودهم لدعم ، وإشراك والتعامل مع املجموعات التي تقودها النساء الساعيات 

للعدالة التحويلية واملراعية لالعتبارات اجلنسانية.

 لقد تشرفنا مبشاهدة وتوثيق نقاط القوة لدى اجلماعات التي تقودها النساء ، وتعدد استخداماتها ، وإبداعها ، وقدرتها على العمل 
كمدافعة عن املرأة والعدالة على الرغم من طبقات النظم االجتماعية والسياسية واالقتصادية القمعية والفشل العاملي يف وقف االنتهاكات 
املنهجية ضد املدنيني يف سوريا. وبينما يركز العالم على مكافحة جائحة  مرض فيروس الكورونا  )كوفيد -19(، تستمر اجلهود لتحقيق 
العدالة واملساءلة للسوريني ، وسنستمر أيًضا يف العمل مع شركائنا حتى تكون هذه اجلهود مراعية لالعتبارات اجلنسانية وتشمل أصوات 

النساء على جميع املستويات.
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لم يكن هذا الرصد ليرى النور لو لم يشارك بإعداده كافة عضوات وأعضاء فريق املشروع يف املنظمتني وفريق البحث امليداني، ولوال 
جتاوب املنظمات النسوية السورية، وال سيما وأن إعداده جرى خالل فترة زمنية قصيرة.

عضوات وأعضاء فريق البحث١
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فريق عمل السويداء: جنى ناصر
فريق عمل دمشق: فضلن/ـوا عدم ذكر األسماء

فريق التنسيق: مالك أبو حصيني - عائشة سيد ابراهيم
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تنويه

مت التحفظ على ذكر أسماء املنظمات ألسباب تتعلق بأمنها وسالمتها. مت اإلشارة الى مكان عمل املنظمات بداًل من أسماءها 
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١. مت أخذ موافقة جميع أفراد فرق البحث امليداني، ومت التحفظ عن ذكر أسماء من لم يرغنب/ـوا بذلك حفاظًا على أمنهم الشخصي.
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الرسم البياني 1 – املقاربة النظرية املعتمدة يف تطوير أداة البحث          
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بناء القدرات: ألغراض هذا البحث، تتم مقاربة مفهوم »بناء القدرات« على أنه مسار أو سياق عمل مستمر يهدف إلى البناء على 
القدرات املتوفرة لدى املنظمات النسوية والتي تقودها النساء لتحقيق رسالتها بشكل فعال ومستدام، وحتديدًا لدعمها يف التصدي ألبرز 

التحديات يف السياق السياسي العام، إضافة إلى املؤسساتي واحمللي. ويرّكز مسار بناء القدرات على دعم الكفايات التي متتلكها املنظمات 
ورفدها بأبرز موارد الدعم املختلفة وذات الصلة يف املواضيع التي يرّكز عليها البحث، وال سيما تعزيز مهارات املناصرة حول قضايا 

العدالة االنتقالية احلّساسة للجندر واجلهود التي يقودها املجتمع احمللي  يف سياق اجلندر والعدالة االنتقالية.

العدالة االنتقالية: ترى كل من منظمة دولتي ورابطة النساء الدولية للسالم واحلرية يف العدالة االنتقالية مجموعة من األدوات 
واآلليات التي ترمي إلى حتقيق العدالة يف سوريا يف مرحلة ما بعد النزاع. وتشّدد املنظمتان بفهمهما للعدالة االنتقالية على عملية ضمن 

سياق محدد تهدف لكسب فهم شامل ملا تعنيه العدالة للسوريني وكيفية الوصول إليها. وضمن هذا الفهم، يتم تشجيع املقاربة الروائية 
للعدالة االنتقالية واحلساسة لسياق التعريف اجلندري للضرر من أجل الوصول لعملية انتقالية عادلة.

الجندر/ النوع االجتماعي: هو دراسة مجموعة اخلصائص الشخصية واألدوار املفروضة على النساء والرجال يف مجتمع معني، 
بحيث يكون التزامهن/هم بهذه اخلصائص واألدوار معززًا لقبولهن/هم االجتماعي، وذلك ضمن ثنائية جندرية جامدة )نساء ورجال( 

غالبًا ما تغفل الطابع املتغير أو املرن للجندر لألفراد. جملة هذه اخلصائص واألدوار تفرضها وتعززها وتعيد فرزها مجموعة التوقعات 
املجتمعية النابعة من القيم والنظم والعادات والتقاليد اخلاصة باملجتمعات املختلفة.

دينامية العالقات الجندرية داخل األسرة: تتمثل بدراسة وفهم العالقات القائمة بني النساء والرجال داخل األسرة ضمن نطاق 
احملدد واملقبول من قبل املجتمع وأطره الثقافية والدينية. غالبًا ما تكون ديناميات العالقات اجلندرية غير متكافئة، وذلك نتيجة عوامل 

متداخلة أيضًا أبرزها االمتيازات الذكورية.

االمتياز الذكوري: هو جملة من االمتيازات االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية )املختلفة عن احلقوق( التي يتمتع بها الرجال 
دون النساء، وال سيما الرجال الذين يطابقون يف خصائصهم الشخصية وأدوارهم »املعيار الذكوري«. ثمة عوامل قانونية واجتماعية 

ودينية وثقافية ومجتمعية وأسرية كثيرة تتداخل لتكّرس هذا االمتياز الذكوري، مما يعطي الرجال يف بعض )أو أغلب( املجتمعات امتيازًا 
على النساء، األمر الذي يؤثر على توازن القوى اجلندرية.

التطبيع مع العنف: يشير إلى جملة املواقف واالجتاهات والسلوكيات التي تصدر عن النساء والرجال يف بعض املجتمعات وبعض 
الثقافات ويعتبر فيها العنف الزوجي و/أو األسري و/أو املنزلي أمرًا طبيعيًا، وتاليًا ال حاجة لإلبالغ عنه.

التحليل الجندري: عبارة عن مجموعة من األدوات واألطر التي يتم تطبيقها يف سياق تخطيط وتطوير برامج التدخل. ويبدأ التحليل 
االحتياجات اجلندرية للنساء والرجال والطفالت واألطفال ضمن حتليل سياقي حساس مسألة اجلندر. ويتبع لك عادًة تصميم تدخالت 

جندرية هدفها ومخرجاتها مؤسسة على حتليل األدوار اجلندرية احلالية وعالقاها يف مجتمع معني. كما أن التحليل اجلندري يجب أن يتم 
)وأن ينعكس( على كافة مستويات التخطيط والتنفيذ واملراجعة والتقييم والتخصيص املالي للميزانية اخلاصة بالبرنامج.

األدوار الجندرية: يحدد مجموعة من السلوكيات واألنشطة والقيم التي تعّد مقبولة اجتماعيًا أو مناسبة ومرغوبة لكل من النساء 
والرجال وفقًا لنوعهم االجتماعي احلقيقي أو املرغوب. أي هو فهم كيف أنه يف بعض املجتمعات يربط الدور الرعائي )االهتمام بشؤون 

املنزل و/أو باملسنات/ين أو باملرضى واألطفال( بالنساء، وربط الدور اإلنتاجي )املهام امُلِدّرة للدخل( بالرجال. 

تقاطع المفاهيم: هو جانب فرعي يف النظرية النسوية والذي يدرس أثر تداخل عوامل مختلفة من التمييز السياسي واالجتماعي مع 
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اجلندر. وبدرس تأثير النظم املتشابكة للقوة على املهمشني مما يفاقم أشكال التمييز واإلقصاء اجلندري. وهو إطار حتليلي  يهدف لفهم 
كيفية تقاطع أو تداخل عوامل اجلندر والعمر والوضع االجتماعي، أو وجود احتياجات خاصة أو صعوبات وظيفية، أو عوامل اجلنسية 
أو الهوية اجلنسية، وكيفية تأثير كل ذلك على الوصول إلى املوارد أو التحكم بها والوصول إلى جملة احلقوق واملستحقات التي تكّرس 

تكافؤ موازين القوى وحتقق املساواة والعدالة اجلندرية.

المناصرة: مجموعة اجلهود واملقاربات واآلليات التي تهدف إلى إحداث تغيير يف السياسات أو إلى حتقيق العدالة عبر الضغط وحشد 
التأييد جلهة أو جهات معينة متتلك قرار التغيير أو إحداث األثر املطلوب. خلدمة أهداف هذا البحث، سينصب التركيز على مقاربات 

املناصرة التشاركية التي حترص على احلشد املجتمعي وجتعل املشاركات  و/أو الناجيات يف صلب جهود املناصرة.

السالم النسوي: املقصود مبفهوم السالم النسوي النظر إلى مقاربات إحالل السالم من منظور نسوي أوسع من املقاربة الضيقة التي 
تعتبر أّن السالم هو غياب العنف واحلرب، ويبحث يف الربط بني العنف واحلرب من جهة وبني التداخل يف البنى والهيكليات االجتماعية 

واالقتصادية والثقافية التي تفرز وتعزز هذا العنف من خالل عالقات وديناميات قوى جندرية غير متكافئة بني أفراد املجتمع. بكالم 
آخر، السالم النسوي مقاربة فكرية وفعلية، وهي باملمارسة تأخذ بعني االعتبار أسباب وأشكال العنف الهيكلية على املستويات 

االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية وبصورة شمولية، وذلك لتطبيق أدوات وآليات إحالل سالم مستدام. للمزيد من املعلومات 
حول اخللفية النظرية واألكادميية لتطور مفهوم السالم النسوي، ميكن االطالع على الرابط التالي:

تأنيث الفقر: ثمة العديد من التعريفات املعتمدة ملفهوم »تأنيث الفقر«، غير أن مقاربة الفقر املعتمدة يف سياق هذا البحث هي األشمل 
من منظور جندري شمولي، كونها ال تقتصر على احتساب القيمة االقتصادية للدخل ومقارنتها بني النساء والرجال عمومًا، أو بني 

النساء املعيالت لألسر وتلك التي ُيعيلها الرجال فحسب، أو على ارتفاع نسبة الفقر بني النساء من حول العالم مقارنة بالرجال… بل 
هي تقارب الفقر من منظور جندري شمولي، آخذًة بعني االعتبار عوامل عدة تشمل االقتصاد السياسي واإلقصاء االجتماعي واختالل 

موازين القوى اجلندرية واحلرمان من الفرص والقدرات والكفايات الشخصية للنساء2.

استغالل حقوق النساء لمصالح سياسية: يشير مفهوم »استغالل حقوق النساء ملصالح سياسية« أو ما يعرف باإلنكليزية 
بـ»النسوية املضّمنة« أو »أدوتة حقوق النساء« )Embedded Feminisim وInstrumentalizaiton of Women’s Rights( إلى محاوالت بعض األنظمة 

أو احلكومات استغالل اخلطاب النسوي أو حلقوق النساء إلضفاء شرعية معينة على بعض املمارسات مبا يخدم أجندتها السياسية، 
والنماذج واألمثلة على ذلك كثيرة. وقد نشأ املصطلح مع الباحثة يف شؤون اجلندر كريستا هانت لدى حتليلها للهجوم األمريكي على 

أفغانستان عام 2001 واستغالل احلكومة األمريكية حلقوق النساء لتبرير احلرب على اإلرهاب.

االحتياجات الجندرية العمالنية: مجموعة االحتياجات اخلاصة بالفئات املختلفة من النساء والرجال والناجتة عن األدوار اجلندرية 
التقليدية التي يقمن/يقومون بها وفقًا لتوقعات املجتمع ويعتبرنها/يعتبرونها أساسية وال بد من تلبيتها على املدى القصير.

االحتياجات الجندرية االستراتيجية: وهي احتياجات املدى البعيد التي ميكن االستجابة لها، مثل حتسني مواقع النساء )وبعض 
فئات الرجال( يف املجتمع، وإزالة العقبات الهيكلية التي تعيق حتقيق املساواة والعدالة اجلندرية. وتطال هذه االحتياجات مكانة النساء 
والرجال، وتكافؤ ديناميات القوى بينهم يف مجتمع معني، لذلك فهي تشمل آليات ومواقع صنع القرار والسيطرة على املوارد. وتعد 

االحتياجات اجلندرية االستراتيجية أساسية لتحقيق املساواة والعدالة اجلندرية عبر حتدي وتغيير منطية األدوار القائمة يف مجتمع ما. كما 

 Chant, S, Rethinking the “feminization of Poverty” in relation to aggregate gender indice, London School of Economics, .2

 http://eprints.lse.ac.uk/١/2869/Re-thinking_the_feminisation_of_poverty_28%LSERO29%.pdf
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تغطي هذه االحتياجات غالبًا قضايا السيطرة والقوة واملكانة.

المساواة الجندرية: تعني متتع كافة فئات النساء والرجال وعلى قدم املساواة وبشكل متطابق باحلقوق والفرص واملوارد ذات القيمة 
االجتماعية واالقتصادية وعلى كافة الصعد احلياتية اخلاصة والعامة.

العدالة الجندرية: هي الولوج العادل واملنصف لكافة فئات النساء والرجال بناًء على احتياجاتهن/ـهم )العمالنية واالستراتيجية( 
للحقوق والفوائد والفرص واملوارد. وهو يشمل التعامل املتساوي، ورمبا املختلف حسب احلاجة اجلندرية للشخص. ويتطلب حتقيق 

العدالة اجلندرية إعادة توزيع املوارد وموازين القوى لتحقيق املساواة اجلندرية.
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تقف سوريا حاليًا على عتبة مرحلة انتقالية، يف ظل النقاشات احلاصلة على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية حول االنتقال 
السياسي وقضايا اإلصالح الدستوري، وإعادة إعمار سوريا والتعايف املبكر وتأمني عودة آمنة وطوعية ومستدامة لالجئات/ين 
والنازحات/ين. وملا كانت مرحلة االنتقال السياسي يف سوريا تتطلب مجموعة من اآلليات التي تضمن حتقيق السالم املستدام 

والنسوي، فإن العدالة االنتقالية احلساسة جتاه النوع االجتماعي هي إحدى أبرز هذه اآلليات، والتي ال ميكن الوصول إلى حتقيق السالم 
العادل واملستدام والنسوي٣ عبرها إال بتطبيقها بشكل شمولي يضمن كسر حلقة العنف ويرفع احلصانة عن املعتدين واملجرمني، ويساهم 

بتمكني واستعادة كرامات الضحايا والناجيات/ين من كل أشكال العنف، ويرّسخ أسس اإلصالح السياسي واملؤسساتي حتت سيادة 
وحكم القانون. 

وملا كانت آليات العدالة االنتقالية أساسية لتفعيل مسار استجابة ومساءلة األنظمة واملؤسسات يف سوريا لالنتهاكات التي متت وفقًا 
للقوانني الدولية، وللقانون اإلنساني الدولي، فإّن أّي تطبيق لهذه اآلليات ال ينطلق من اآلثار والنتائج التدميرية لهذه االنتهاكات على 

واقع ومكانة وكرامات النساء والرجال واألسر واملجتمعات، وال يأخذ بعني االعتبار االحتياجات اجلندرية ويرصد حتّول ديناميات 
العالقات اجلندرية يف هذه املرحلة االنتقالية وتأثيرها على البنى االجتماعية واالقتصادية، لن يكون فعااًل أو مستدامًا. 

ترمي منظمة دولتي ورابطة النساء الدولية للسالم واحلرية إلى التأثيرعلى اخلطاب الدولي بشأن النزاع وآليات العدالة االنتقالية على 
العملية السياسية يف سوريا، وذلك من خالل مشروع »نحو عدالة انتقالية حساسة لقضايا اجلندر و مرتكزة على حقوق املتضررات/ين«. 

ولتحقيق هذه الغاية، تسعى املنظمتان إلى توفير إطار من املعرفة النسوية احلساسة للجندر بشأن االنتهاكات احلاصلة يف سوريا، وذلك 
عبر حتديد وحتليل الضرر الواقع على النساء، وبناء استراتيجيات املساءلة والعدالة من منظور نسوي، مبا فيها آليات العدالة االنتقالية. إن 

من شأن هذه األطر املعرفية أن تساهم يف بلورة جهود مناصرة ذات مقاربات مرتِكزة أواًل على حاجات وأولويات الضحايا والناجيات/
ين ومراعية ثانيًا للقضايا اجلندر، وثالثًا تقودها القواعد الشعبية نحو قمة الهرم.

ولتحقيق هذه الرؤية اخلاصة باملشروع، ارتأت املنظمتان رصد املنظمات النسوية وذات القيادة النسائية السورية التي تركز يف عملها على 
قضايا اجلندر والعدالة )اجلندرية و/أو االنتقالية( يف الداخل السوري ويف دول اجلوار، وال سيما تلك التي تقودها النساء أو تشكل النساء 

نسبة كبيرة من مجالس إدارتها، والتي تعمل على واحد أو أكثر من المجاالت التالية: 

تعزيز املشاركة السياسية و/أو املدنية للنساء	 
متكني النساء وبناء القدرات 	 
املناصرة أو العمل السياساتي على قضايا تتعلق باحلكم والنظام السياسي يف سوريا 	 
االنتقال الدميقراطي يف مرحلة ما بعد النزاع يف سوريا 	 
مقاربات مختلفة أو بديلة وحساسة ثقافيًا آلليات وأدوات العدالة االنتقالية، على أن تكون هذه األدوات أو اآلليات حساسة جندريًا 	 

إذا أمكن 
احلشد املجتمعي إلشراك أفراد املجتمعات احمللية يف قضايا محددة حول العدالة االنتقالية	 

من هنا، مت القيام خالل شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار من عام 2019 برصد وحتديد أبرز املنظمات النسوية وذات القيادة النسائية 
السورية ذات الصلة، والعاملة يف كل من الداخل السوري ويف تركيا ولبنان، ودعوتها للمشاركة يف سياق مسح وتقييم قدراتها وكفاياتها 

واحتياجاتها املؤسساتية. وتتمثل الغاية األبرز من هذا الرصد يف تقدمي الدعم لهذه املنظمات، أو بعضها، وتوفير مساحات نسوية لها 
على املستويني الوطني والدولي لزيادة فعالية سياساتها وبرامجها، والبناء على قدراتها املؤسساتية والتقنية لتعزيز أطر التشبيك والتدخل 
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يف سعيهما لرصد وحشد املنظمات النسوية و/أو ذات القيادة النسائية السورية التي تعمل يف الداخل السوري أو يف دول اجلوار على قضايا 
اجلندر والعدالة )اجلندرية و/أو االنتقالية(، تسعى منظمة دولتي مع رابطة النساء الدولية للسالم واحلرية إلى بلورة جهود املناصرة من 

خالل مناذج تأسيسية حساسة للمسألة اجلندرية ومقاربات مرتكزة على حاجات وأولويات الضحايا والناجيات/ين أواًل. من شأن جهود 
املناصرة البديلة هذه أن تساهم يف توفير إطار من املعرفة النسوية املراعية للجندر بشأن االنتهاكات احلاصلة يف سوريا، وذلك عبر حتديد 

وحتليل الضرر الواقع على النساء، وبناء استراتيجيات املساءلة والعدالة مبا فيها العدالة االنتقالية.

انطالقًا من هذا الهدف، قامت منظمة دولتي ورابطة النساء الدولية للسالم واحلرية، خالل شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2019، 
برصد وحتديد ودعوة املنظمات النسوية وذات القيادة النسائية السورية، املتوسطة أو صغيرة احلجم، والتي تغطي يف أطر تدخلها واحدًا أو 

أكثر من املواضيع املتعلقة بالعدالة اجلندرية و/أو العدالة االنتقالية٤، والعاملة يف الداخل السوري أو يف تركيا ولبنان، للمشاركة يف سياق 
مسح وتقييم القدرات والكفايات واالحتياجات املؤسساتية. وتتمثل الغاية األبرز من هذا التقرير يف رصد الصعوبات التنظيمية والسياقية 

التي تواجهها املنظمات النسوية والتي تقودها النساء العاملة يف سوريا والبلدان املجاورة على العدالة االنتقالية احلساسة لقضايا اجلندر. 
باإلضافة لذلك، يحدد التقرير احتياجات وقدرات املنظمات من ناحية املناصرة وتعميم مراعاة املنظور اجلندري يف السياسات والبرامج .

ويف سياق رصد وحتليل قدرات واحتياجات املنظمات املؤسساتية، مت تطبيق منهجية بحثية مرّكبة )كمية ونوعية( لرصد املنظمات 
وتقييم البيئة اخلارجية والداخلية وما تنطوي عليها من حتديات متعددة أو ما تقدمه من فرص، باإلضافة إلى تقدير الكفايات املؤسساتية 
واالحتياجات التدريبية ذات الصلة باملوضوع. من هنا، مت تطوير أداة بحثية )امللحق 1( لتحليل السياق العام والتحديات التي يفرضها 

والفرص التي يقدمها على املستويات الوطنية واملؤسساتية واحمللية، كما ستفيد األداة البحثية بتحليل القدرات والكفايات واخلبرات 
واالحتياجات.

وعليه، يقدم هذا التقرير حتلياًل نسويًا للتحديات التي تفرضها األطر املتعلقة بالسياق العام، وتلك التي يفرضها السياق املؤسساتي 
واملجتمعي والثقايف واألمني العام والتي تؤثر على عمل املنظمات أو تعيق حتقيق رسالتها ورؤيتها. كما يرصد التقرير تقاطع الكفايات 

والقدرات املؤسساتية مع االحتياجات حول قضايا املناصرة اجلندرية على مواضيع وآليات العدالة االنتقالية وإدماج اجلندر يف هذه 
اجلهود.

ملخص تنفيذي

والتأثير يف مواضيع العدالة االنتقالية احلساسة لقضايا اجلندر. ومن أجل ضمان فعالية وانسجام أطر الدعم املرجوة مع احتياجات 
املنظمات وقدراتها وكفاياتها املؤسساتية، مت رصد تقاطعات هذه االحتياجات والكفايات املؤسساتية مع متطلبات املشروع من حيث 

مهارات املناصرة وخبرات إدماج اجلندر يف السياسات والبرامج التابعة لهذه املنظمات.

ولذلك يقدم هذا الرصد نتائج تقييم القدرات والكفايات واالحتياجات املؤسساتية للمنظمات واجلمعيات املدنية النسوية وذات القيادة 
النسائية السورية واجلهود اجلندرية األساسية واملناصرة املتقابلة. ويغطي ذلك املنظمات يف الداخل السوري وتركيا ولبنان، على أمل 
أن يساهم يف تعزيز أطر التنسيق وتكامل اجلهود النسوية عبر االقليم، والبناء على جهودها احلالية اآليلة إلى حتقيق املساواة والعدالة 

اجلندرية.
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4.  تعزيز املشاركة السياسية و/أو املدنية للنساء و/أو متكني النساء وبناء القدرات و/أو املناصرة أو العمل السياساتي على قضايا تتعلق باحلكم والنظام السياسي يف سوريا و/أو 
االنتقال الدميقراطي يف مرحلة ما بعد النزاع يف سوريا و/أو مقاربات مختلفة أو بديلة وحساسة ثقافيًا آلليات وأدوات العدالة االنتقالية، على أن تكون هذه األدوات أو اآلليات 

حساسة جندريًا إذا أمكن و/أو احلشد املجتمعي إلشراك أفراد املجتمعات احمللية يف قضايا محددة حول العدالة االنتقالية.



ينقسم هذا التقرير إلى أربعة أقسام وملحَقين على الشكل التالي:

القسم األول: املناخ السياسي والقانوني العام وتأثيره على حقوق النساء يف سوريا
القسم الثاني: التحديات التي تعيق عمل املنظمات النسوية وذات القيادة النسائية السورية

القسم الثالث: جهود املناصرة والتشبيك، الكفايات واالحتياجات املؤسساتية
القسم الرابع: إدماج اجلندر يف جهود عمل املنظمات: الكفايات واالحتياجات املؤسساتية 

الملحقان الثالث والرابع: التقرير اإلحصائي عن مالمح املنظمات الشريكة والبنى التحتية التنظيمية واإلدارية للمنظمات

أبرز الخالصات

1-مناخ سياسي وأمني وقانوني وذكوري إقصائي للنساء 

بالرغم من اختالف الوجه السياسي احلاكم يف كل منطقة من مناطق سوريا بحسب االصطفافات السياسية، واختالف أنظمة حكمها 
ومؤسساتها واملرجعيات األيديولوجية اخلاصة بها، تكاد تكون أدوات القمع اجلندري متطابقة. سواًء كانت حتت سيطرة النظام أو يف يف 

مناطق سلطة األمر الواقع، حيث تتحمل النساء عبئ الصراع بسبب تقاطع عوامل تقصيهم منهجيًا، تاركة إياهم عرضًة ملختلف أوجه 
العنف يف البالد. وتتمثل أوجه التقاطع يف التحديات التي تفرضها هذه السياقات السياسية املختلفة  يف ما يلي:

محدودية املشاركة السياسية واملجتمعية للنساء وغياب فرص التمكني ومحدودية الوصول للموارد 	 

 تعرض النساء والفتيات والشابات لكل أشكال العنف سواًء العنف األسري واملنزلي، أو االقتصادي )احلرمان من التعليم والزواج 	 
املبكر واحلرمان من العمل(، أو العنف املعنوي )تقييد حرية وحركة النساء وتقييدهن باحليز اخلاص(، باإلضافة إلى العنف 

العسكري واألمني. 

محدودية الفرص االقتصادية للنساء وسوء األحوال املعيشية وازدياد حدة الفقر )بوجه نسائي( نتيجة التهميش واحلرمان من املوارد	 

محدودية وصول النساء والشابات والفتيات للعدالة، سواًء عن طريق القنوات الرسمية كاملؤسسات القضائية واحملاكم، وذلك 	 
بسبب الفساد واحملسوبيات وحتّيز القضاء وعدم نزاهته، وال سيما يف القضايا التي تندرج ضمن نطاق العنف األسري واجلنسي 

واألحوال الشخصية وحقوق اإلرث وامللكية واحلق مبنح اجلنسية، أو عبر القنوات غير الرسمية والتي تتمثل بالوصمة املجتمعية 
للنساء الناجيات من العنف، باإلضافة إلى ضغوطات ثقافية واجتماعية على النساء اللواتي اختبرن اإلساءة أوالعنف اجلنسي أو 

املنزلي مما يحد من قدرتهن على اإلبالغ عن العنف.

وتتمثل األسباب اجلذرية الكامنة وراء هذه التحديات بتداخل العوامل السياسية واألمنية واالقتصادية السائدة يف املمارسات ويف 
األجندات السياسية للمؤسسات احلاكمة يف مختلف املناطق السورية. ومن شأن هذه العوامل أن تؤثر وتتأثر بالذهنية األبوية والذكورية، 

وبالبعد الديني-السياسي السائد يف املجتمعات باإلضافة إلى عوامل العسكرة. وتفرض جميع هذه العوامل مجتمعة بعدًا إضافيًا على 
التحديات التي تواجهها النساء والفتيات والشابات، والذي ينعكس مبحدودية القدرة على الوصول للموارد و/أو السيطرة عليها وبنظرة 

دونية للنساء ولقدراتهن وقضاياهن وبجملة توقعات مجتمعية و جندرية تقليدية منهن ومن أدوارهن.

12عكس التيار: منظمات حقوق المرأة السورية على خارطة العدالة االنتقالية |



13عكس التيار: منظمات حقوق المرأة السورية على خارطة العدالة االنتقالية |

2-ثمة تحديات سياسية وإدارية وأمنية وتمويلية وجندرية مركبة تهدد وجود واستدامة عمل 
المنظمات النسوية وذات القيادة النسائية 

تواجه املنظمات النسوية وذات القيادة النسائية السورية العاملة على قضايا متكني النساء واملساواة والعدالة اجلندرية و/أو االنتقالية داخل 
سوريا ويف دول اجلوار )تركيا ولبنان( جملة حتديات تهدد كيانها ووجودها واستدامتها، حيث تتضافر كل من العوامل القانونية واإلدارية 

والثقافية )األبوية-الذكورية( والتمويلية على ممارسة إقصاء إضايف لعملها. وتتمثل هذه التحديات مبا يلي:

الوضع احلرج للمنظمات النسوية أو التي تقودها النساء بظرًا لعدم احلصول على ترخيص من قبل النظام واإلدارات الرسمية وقوى 	 
األمر الواقع األمر الذي يهدد األمان االقتصادي للموظفات/ـني كما يهدد فرص استدامة املنظمات. 

نقص التمويل ومشروطيته لبيروقراطية املعامالت، وعدم مرونة املانحني فيما يخص التراخيص، وارتباط بعض املمولني مع أحزاب 	 
سياسية، أو دخولهم يف االصطفافات السياسية وفرض أجندتهم على املنظمات، وعدم مراعاة االحتياجات املجتمعية واحلساسيات 

الثقافية والسياق السياسي. 

املنظومة األبوية والذكورية وتأثيرها على عمل املنظمات النسوية وذات القيادة النسائية، سواًء من حيث صعوبة استقطاب النساء 	 
وعدم مشاركتهن باألنشطة وتقييد حركتهن نتيجة العقلية الذكورية واألبوية واملجتمع احملافظ، أو بسبب التطبيع مع العنف األسري 

أو اجلندري أو عدم اإلبالغ عنه من قبل النساء.

كما تواجه المنظمات العاملة في الداخل السوري جملة تحديات إضافية أبرزها انتشار السالح والمسلحين وطبيعة المخابراتية 
للمؤسسات اإلدارية والتي تخلق تحديات تتمثل بما يلي: 

التدخل السياسي )واألمني أحيانًا( يف عمل املنظمات واحلاجة إلى موافقة لتنفيذ األنشطة من قبل السلطات احمللية 	 

انتشار العسكرة والتسلح ما يؤثر على عمل املنظمات يف كل من محافظات دمشق وإدلب وحلب واحلسكة 	 

محدودية احلركة والتنقل والقيود املفروضة على السفر، وصعوبة ومحدودية التنقل بني احملافظات، وكذلك صعوبة تأمني وسائل 	 
النقل وعدم توفر املواصالت )ما يؤثر على تنفيذ األنشطة واستقطاب النساء املستفيدات(

وفوق جملة هذه التحديات، تعاني املنظمات النسوية وذات القيادة النسائية، وتتمثل هذه التحديات بقلة الثقة املجتمعية بالعمل النسوي/ 
النسائي والقضايا التي يتم العمل عليها، باإلضافة إلى صعوبة الوصول للموارد )التدريب والتمويل( واستدامتها، وتعرض الناشطات 

للمضايقات بسبب العقلية الذكورية السائدة، وإقصاء بعض املنظمات النسوية من العمل املدني يف بعض املناطق. إضافة لذلك، اخلطاب 
واألجندة النسويني يف خطر نظرًا لتغيير محتمل يف املطالب النسوية بسبب احلرب.

3-استراتيجيات نسوية إلعادة السيطرة على توازنات القوى 

يف مجابهة التحديات، تطور املنظمات النسوية والتي تقودها النساء استراتيجيات عمل محلية مبوارد بسيطة وعفوية، إلعادة فرض 
السيطرة على توازنات القوى وضمان وجودها ضمن اخلريطة العامة بكل إصرار ومثابرة وصمود. ومن أبرز هذه االستراتيجيات 



سعي بعض املنظمات إلى االلتفاف على املنظومة السياسية واألمنية يف املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام لضمان استمرارية عملها واستدامة 
أطر تدخلها

تعزيز أطر التشبيك وتوطيد العالقات مع املنظمات واحلاضنات االجتماعية الستبدال الشرعية الرسمية بشرعية اجتماعية وشعبية
االعتماد على املوارد اخلاصة باملنظمة وعلى التطوع لضمان استمرار عمل املنظمات

استهداف املمولني ذوي املرونة والرؤية املشتركة

قدرات وكفايات لدى املنظمات فيما يخص املناصرة على قضايا العدالة االنتقالية من منظور جندري 
تعمل املنظمات على قضايا ومستويات عدة فيما يخص العدالة اجلندرية و/أو العدالة االنتقالية، وتطبيق مهارات املناصرة دون أن تسمي 

ذلك بالضرورة أو بصورة مباشرة
تقوم املنظمات بتنفيذ جهود املناصرة وتطبيق آلياتها بشكل عفوي وعلى نطاق محلي )وال سيما برصد أصحاب املصالح وصانعي/ات 

القرار، والتشبيك واحلشد املجتمعي( 
تسعى معظم املنظمات إلى تطبيق بعض آليات إدماج اجلندر عبر مستويات تدخل بطريقة عفوية واستجابية ومساءلة.

توصيات عامة
توسيع قنوات التشبيك وتقوية احلالية منها للمنظمات يف الداخل واخلارج لتعزيز الصمود وخلق شبكات الدعم النسوي )حلشد . ١

املوارد وتبادل اخلبرات والتجارب...(
مأسسة كفاءات املنظمات على املناصرة احلساسة للمسائل اجلندرية واملهارات اجلندرية األساسية. . 2
البناء على القدرات والكفايات املوجودة لدى املنظمات عبر تعزيز أعمال املناصرة التشاركية واجلماعية العابرة للمناطق فيما يتعلق . 3

بالعدالة االنتقالية احلساسة للجند، مبا يكّمل جهود السياقات احمللية ويخلق عمليات تعّلم نسوية عضوية.
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لتحقيق نتائج البحث املرجوة، مت تطبيق نهج تشاركي يعتمد على منهجية بحثية مركبة )كمية ونوعية(، وذلك لرصد املنظمات وتقييم 
البيئة اخلارجية والداخلية وما تنطوي عليها من حتديات أو ما تقدمه من فرص، باإلضافة إلى تقدير الكفايات املؤسساتية واالحتياجات 

التدريبية ذات الصلة باملشروع. 

األداة المستخدمة في سياق الرصد

من هنا، تم تطوير أداة بحثية )الملحق 1( تنقسم إلى أربعة أقسام )الرسم البياني 1(: 

القسم األول–البطاقة التعريفية للمنظمات: 
وهو يغطي املعلومات العامة عن املنظمة بهدف التعرف عليها، وعلى نطاق عملها اجلغرايف، والفئات املستهدفة واستراتيجيات التدخل 

اخلاصة بها ال سيما ضمن موضوع العدالة االنتقالية.

القسم الثاني–السياق العام )تحديات وفرص(:
 ويتناول حتليل البيئة اخلارجية التي تعمل بها املنظمات، والتحديات واملخاطر والفرص التي تفرضها أو تقدمها على املستويات الوطنية 

واملؤسساتية واحمللية.

القسم الثالث–السياق الداخلي للمنظمات )القدرات والكفايات واالحتياجات(: 
ويتناول حتليل القدرات والكفايات اخلاصة باملنظمة لالستجابة للتحديات املفروضة على مختلف املستويات، مع التركيز على أبرز نقاط 

15منهجية الرصد وأدواته ومحدوديته |

السياق الخاص )القدارات والكفايات و االحتياجات(

العدالة االنتقلية و االعتبارات الجندرية

السياق
 السياسي

 و القانوني العام

األطر المؤسساتية

اإلطار التنفيذي الميدانياإلطار الثقافي، أصحاب الحقوق
 الحساس جندرياً

الكفيات المؤسساتية و التنظيمية
 الحساسة جندريا

قدرات المناصرة و إدماج النوع
 االجتماعي تجاه قضايا العدالة االنتقالية

ص التي يفرضها هذا الواقع 
ت و الفر

تحليل التحديا

ت لدى المنظمة
تحليل نقاط القوة و االحتياحا

السياق العام)تحديات و/ أو فرص(

الرسم البياني 1: املقاربة النظرية التي مت اعتمادها يف تطوير أداة البحث



القوة، واالحتياجات املؤسساتية التي يجب حلظها و/أو توفرها لضمان فعالية التدخالت واستدامتها.

القسم الرابع–البنى التنظيمية والعملياتية للمنظمة:
 ويعمل على تقييم مدى تطوير البنى التنظيمية والتشغيلية للمنظمة ملعايير اجلندر. 

جتدر اإلشارة إلى أن هذه االستمارة تعتمد على مقاربة بناء القدرات التدريجي، وبعكس مقاربة حتليل الفروق، تضمن إشراك األطراف 
املعنية املستهدفة يف عملية تقييم ذاتي يرمي إلى رصد وتقييم القدرات املؤسساتية لتحديد أبرز االحتياجات التي من شأنها أن تساعد 

املنظمة يف السير قدمًا لتحقيق رسالتها وأهدافها واستدامة جهودها. 

المقاربة النظرية التي تم اعتمادها في تطوير أداة البحث

معايير اختيار المنظمات التي شملها الرصد

شمل الرصد على المنظمات أو الهيئات التي تنطبق عليها المعايير التالية: 

املنظمات أو الهيئات األهلية أو املدنية أو املبادرات واحلمالت ذات القواعد الشعبية . ١
املنظمات أو املبادرات داخل سوريا وبلدان اجلوار.. 2
أن تقود هذه املنظمات أو الهيئات األهلية أو املبادرات النساء أو تشكل النساء أكبر نسبة من عدد أعضائها يف املواقع اإلدارية أو . 3

القيادية للمنظمة
أن تكون هذه املنظمات عاملة يف واحد أو أكثر من المجاالت التالية:. 4

تعزيز املشاركة السياسية و/أو املدنية 	 
التمكني واحلشد املجتمعي وبناء القدرات 	 
املناصرة أو العمل السياساتي على قضايا تتعلق باحلكم والنظام السياسي يف سوريا	 
االنتقال الدميقراطي يف مرحلة ما بعد النزاع يف سوريا 	 
مقاربات مختلفة أو بديلة وحساسة ثقافيًا بحسب السياق العام يف سوريا آلليات وأدوات العدالة االنتقالية، 	 

على أن تكون هذه األدوات أو اآلليات حساسة جندريًا إذا أمكن

المناطق التي شملها البحث
شمل البحث المنظمات العاملة في سوريا وتركيا ولبنان في المحافظات أو المناطق التالية: 

سوريا: 
 محافظة دمشق	 
 محافظة السويداء )شهبا(	 
محافظة إدلب )قرى وبلدات معرة النعمان: حاس وسراقب؛ كفرنبل، دار عزة، جبل الزاوية، الضبيط(	 
 محافظة حلب )قرى وبلدات الريفني الغربي والشرقي: اإلبزمو، كفرتعال، األتارب، كفرنوران، وصوران; عفرين، شران، 	 

أعزاز، الباب(
محافظة احلسكة )القامشلي، ديريك، عامودا، عني عيسى، الطبقة(	 
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تركيا 8.3% تركيا 2٠% سوريا ٧١.٧% 

الشكل 1 : نطاق عمل املنظمات على مستوى البلدان

الشكل 2 : نطاق عمل املنظمات على مستوى احملافظات

1 0٥10 ٣٧12 2٦11 ٤9 ٨

السويداء

قامشيل

حلب

إدلب

دمشق

لبنان

تركيا
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تركيا: 
غازي عنتاب 

 إسطنبول
لبنان: 

البقاع 	 
بيروت 	 
جبل لبنان	 

شاركت يف سياق الرصد ٦٥ منظمة )امللحق 2(، ٧1.٧% منها موجودة يف الداخل السوري، 20% يف تركيا و٨.٣% يف لبنان.

محدوديات الرصد
يغطي هذا البحث رصدًا ملا مجموعه ٦٥ منظمة وهيئة وشبكة ذات قيادة نسائية أو نسوية مدنية سورية عاملة ضمن نطاق الداخل السوري 

ويف تركيا ويف لبنان، كما يقدم حتلياًل عامًا لتقاطعات التحديات والفرص والكفايات واالحتياجات التدريبية للمنظمات يف مواضيع 
املناصرة على قضايا العدالة االنتقالية و إدماج اجلندر يف برامج املنظمات. وعليه، بالرغم أن بعض املنظمات ال تنطبق عليها كافة املعايير 

وإمنا بعضها )مثاًل ال تعّرف عن نفسها على أنها منظمة نسوية، أو ال تقودها نساء( إاّل أنه لم يتم إقصاء أية منظمة يف سياق التحليل كونها 
جميعًا تعمل بطريقة أو بأخرى على قضايا تقع ضمن معايير البحث. 

تتمثل أبرز محدوديات التقرير فيما يلي:

قصور عن تقدمي حتليل فردي لكل منظمة حول قدراتها وكفايتها املؤسساتية وكفاءاتها واحتياجات بناء القدرات لديها	 

بالرغم من التحليل املعّمق الذي يقدمه التقرير حول إدماج اجلندر يف أطر تدخل املنظمات، يبقى التقرير قاصرًا عن تقدمي ذات 	 
التحليل املعمق حول إدماج اجلندر يف سياق السياسات الداخلة واخلطط االستراتيجية اخلاصة بعمل املنظمات

ال يقدم التقرير تصنيفًا أو ترتيبًا للمنظمات من حيث القدرات أو الكفايات، وال سيما يف مقاربات وجهود املناصرة على قضايا 	 
العدالة االنتقالية، كون املقارنة يف هذا السياق قد ال تكون عادلة لعدم انتباهها السياقات املتغيرة بسرعة والقدرات اخلاصة 

باملنظمات. وعليه، متت اإلضاءة على نقاط القوة اخلاصة بكل منظمة وعرضها بشكل ُمواٍز لعمل باقي املنظمات إلعطاء فكرة عامة 
عن تكاملية عمل املنظمات

أبرز التحديات
الفترة الزمنية التي توجب فيها إجناز البحث: شكل ضيق الفترة الزمنية التي توجب فيها إجناز هذا الرصد حتديًا لفريق العمل، وال . ١

سيما من حيث استقطاب الفريق البحثي امليداني، الذي تطلب فترة أكبر من املتوقع. كما أثر ضيق الفترة الزمنية على جتاوب بعض 
املنظمات نتيجة ارتباطاتها املختلفة، وال سيما وأن املقابالت متت خالل فترة اليوم العاملي للنساء يف األسبوع األول من مارس/ آذار، 

حيث تنشغل العديد من املنظمات بتنظيم واملشاركة يف فعاليات عدة يف هذه املناسبة. 

أداة البحث: أشارت العديد من املنظمات إلى أّن أداة البحث املركبة بطبيعتها، تتناول بعض املفاهيم التي ال تنطبق بالضرورة على . 2



بعض املنظمات وال سيما امليدانية أو الناشئة، ما شكل صعوبة يف اإلجابة على بعض أسئلتها. كما أشار فريق البحث امليداني إلى أن 
بعض املقابالت كانت تتطلب ساعتني من الوقت إلجنازها، وأحيانًا مت استكمال تعبئتها على مرحلتني.

عدم جتاوب بعض املنظمات مع الفريق البحثي، حيث لم يتم إعطاء مواعيد للفريق بعد االطالع على االستمارة، كما أن بعض . 3
املنظمات )يف إدلب ويف لبنان( لم جُتِب على بعض األسئلة وال سيما التي تتناول التحديات املتعلقة بالسياق القانوني واإلداري العام، 

وذلك ألسباب رفضت التصريح عنها.

اعتبار بعض املنظمات أن االستمارة تتناول بعض القضايا التي تعتبر مسائل خاصة باملنظمة مثل املوازنات السنوية و/أو . 4
االستراتيجيات املالية.

عدم القدرة على تغطية بلدان قد يكون فيها تواجد للمنظمات التي تنطبق عليها املعايير مثل األردن و/أو الدول األوروبية. 5

عدم استطاعة فريق البحث استكمال بعض االستمارات التي تطلبت أكثر من اجتماع بسبب عدم قدرة املنظمات تخصيص الوقت . 6
الكايف لتعبئة االستمارات لعدة مقابالت.
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القسم األول: 
المناخ العام لحقوق النساء السوريات 

خالل المرحلة االنتقالية

لقد تم رصد أوضاع حقوق النساء في كل المناطق داخل سوريا، كما في بعض بلدان الجوار. يسلط 
المقطع التالي الضوء على أوضاع ومكانة حقوق النساء في الحيز العام والخاص في كل منطقة



المنطقة الخاضعة لإلدارة الذاتية:
جهود رسمية قاصرة عن االستجابة للتمييز 

واإلقصاء الجندري بحق النساء

21 |

أشارت املنظمات التي شاركت يف سياق الرصد من محافظة احلسكة إلى بعض التناقضات بني اجلهود الرسمية للتطرق حلقوق املرأة على 
املستويات السياسية والقانونية واإلدارية والواقع على األرض. ويتجلى ذلك يف استخدام االدارة ملجال تكريس حقوق النساء باملشاركة 

يف مواقع صنع القرار والتعهد باحلماية من العنف اجلندري ومجال عمل املنظمات النسوية وذات اإلدارة النسائية يف املنطقة. 

أشارت املنظمات إلى أّن احلكومة الذاتية تسعى منذ إعالنها عام 201٤ إلى تعزيز املشاركة السياسية للنساء من خالل إقرار نسبة متثيل 
النساء يف كافة اللجان املناطقية بنسبة ٤0%، أو منح النساء حّق الترّشح والترشيح وتولي كافة املناصب عبر ترسيخ »الرئاسات املشتركة« 

لكافة مؤسسات اإلدارة الذاتية الرسمية٥.  بالنسبة جلمعية مقرها يف احلسكة  فإن »قوانني االدارة الذاتية مناصرة للمرأة ومنصفة، ولها 
دور كبير يف تفعيل مشاركة النساء يف جميع املجاالت كالرئاسات املشتركة والهيئات النسائية والقضاة واحملاميات«، وبحسب شبكة أخرى 

مقرها يف احلسكة  فإن »لإلدارة الذاتية أهمية حقيقية يف دعم حقوق النساء وحفظها«. غير أنه تبقى هناك جملة من التناقضات على 
مستوى محدودية فرص املشاركة والتمكني السياسي واالقتصادي للنساء،وأشارت منظمتان مقرها يف احلسكة  إلى »صعوبة وصول 
النساء إلى مشاركة سياسية حقيقية«، فيما حتدثت منظمتان اضافيتان يف احلسكة عن »حتديات على مستوى مشاركة النساء يف اتخاذ 

القرار«، بينما أشارت منظمة أخرى إلى »غياب فرص التمكني االقتصادي للنساء«.

كذلك األمر بالنسبة للتناقضات على مستوى حماية النساء من العنف والتمييز اجلندري. فقد كانت اإلدارة الذاتية قد كّرست بعض 
قوانني احلماية،  مثل قانون »حماية املرأة« الذي نص على محاربة الذهنية السلطوية الرجعية يف املجتمع، وعلى جعلها – بحسب اإلدارة 
الذاتية – »واجبًا عل كل فرد يف مناطق اإلدارة«، فضاًل عن إقرار قانون »املساواة بني الرجل واملرأة«٦. ومع ذلك، أجمعت املنظمات أنه 
بالرغم من سيادة مناخ قانوني ومؤسساتي عام نسبيًا للنساء، إال أن النساء ال زلن يواجهن الكثير من التحديات يف احلّيز اخلاص، أبرزها 

العنف القائم على اجلندر )عنف نفسي واقتصادي وأسري وزوجي وجنسي( باإلضافة إلى حرمان الفتيات من التعليم نتيجة الزواج 
املبكر، وعدم إنصاف النساء يف األحوال الشخصية وال سيما يف مواضيع الّطالق واحلضانة وتّعدد الزوجات. خّلصت منظمة فاعلى يف 

عني عيسى مبحافظة احلسكة  املشكالت التي تواجهها النساء بـ »عادات وتقاليد املجتمع، والعنف األسري والزوجي واجلنسي و)املشاكل 
املرتبطة بـ( األحوال الشخصية«.

ويف حتليلهن ألسباب استمرار هذا الواقع التمييزي بحق النساء بني خطاب املساواة والواقع، أشارت املنظمات إلى غياب أطر جندرية 
رسمية على املستوى الوطني، كخطط واستراتيجيات متكني النساء واملساواة اجلندرية. فبحسب منظمة مقرها احلسكة »ال توجد خطط 
وطنية ولكن يوجد برامج حول العدالة اجلندرية والعنف ضد املرأة«. كما تطرقت منظمة اخرى يف نفس املنطقة إلى أثر العوامل الثقافية 

كالعادات والتقاليد التي ال تزال تشكل عائقًا دون إيجاد أو تطبيق معظم السياسات الداعمة حلقوق النساء، فضاًل عن العوامل التي 
يفرضها واقع النزوح والتهجير القسري على النساء، كتشتت األسر والتحرش اجلنسي واحلرمان من التعليم. وقد خلصت شبكة مقرها 

احلسكة التحديات التي حتول دون تطبيق السياسات الداعمة بـ»قلة الوعي املجتمعي، النزوح، التهجير، التحرش اجلنسي، احلرمان من 
التعليم، الوضع االقتصادي السيء«.

واتفقت املنظمات على استمرار النظرة املجتمعية الدونية للنساء نتيجة سيطرة الذهنية الذكورية، وسيطرة الدين على العادات والتقاليد، 
ما يحّد من وصول النساء إلى املشاركة الفاعلة واحلقيقية يف صنع القرار على املستويني العام واخلاص.

وحول تأثر عمل املنظمات بهذا املناخ السياسي واإلداري املتناقض، أشارت منظمتان إلى أن أبرز التحديات التي تواجهها يتمثل يف عدم 
القدرة على شرعنة عملها بسبب عدم منحها الترخيص من قبل سلطات األمر الواقع. فقد اشتكت القائمات على احدى املنظمات يف 

٥. عماد تاالتي، شخصية جديدة للمرأة يف ظّل اإلدارة الذاتية وقوانينها،                                                       )شوهد يف 29 آذار 2019(.
٦. اإلدارة الذاتية، قوانني املرأة يف مقاطعة اجلزيرة، موقع اإلدارة الذاتية الدميقراطية روجافا،                                              )شوهد يف 9 نيسان 2019(.

https://bit.ly/2OpXXEo
http://bit.ly/2P2ykJV
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احلسكة بالقول »ال نستطيع املشاركة مع منظمات املجتمع املدني يف املنطقة بسبب عدم حصولنا على ترخيص«، فيما قالت القائمات على 
منظمة أخرى »نعاني من غياب أي تسهيالت تتعلق بتراخيص العمل«. 

وبالرغم من عدم تطرق أي من املنظمات إلى التحديات التي تفرضها هذه السلطات على نطاق عمل املنظمات، إال أن بعض التقارير٧ 
تشير إلى تضييق مساحة عمل املنظمات يف منطقة شرق الفرات، بسبب السيطرة املباشرة التي تفرضها احلكومة، وتضييق نطاق حرية 

العمل املتوافرة، األمر الذي أدى إلقفال العديد من املنظمات لعدم قدرتها على تنفيذ مشاريعها وبرامجها ضمن هذا املناخ الضاغط 
واألمني.

إحدى املنظمات التي فضلت عدم ذكر اسمها قدمت حتلياًل نسويًا ونقديًا للسياق العام والقانوني يف املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام، 
مشيرًة إلى أّن النظام احلاكم يقوم باستغالل حقوق النساء ألغراض سياسّية إلحداث توازنات مع دول الغرب، يف حني أّنه يفشل يف 

إحداث تغييرات جذرية بشكل شمولي تطال الّسياق القانوني والثقايف واالجتماعي. وبحسب هذه املنظمة يتذّرع النظام »بطبيعة املجتمع 
ووعيه القاصر عن تقبل هذه التعديالت والتي متس هويته العربية واإلسالمّية«. لذلك قد ال ينحو الّنظام إلى إدخال إصالحات قانونّية 

جدّية بحّجة عدم تقّبل املجتمع السوري احملافظ لها، ولذلك تتم اإلصالحات املقترحة بصورة شكلّية مراعاًة للحسابات الّسياسية 
الدولّية. التعديل األخير الذي طال األحوال الشخصّية هو، بحسب املنظمة ذاتها، »ال يتعدى الفقاعة اإلعالمية والدعائية، فقد جاءت 

هذه التعديالت شكلية ولم متس جوهر القوانني التمييزية«.

وحول مدى جدية االلتزام بتطبيق االتفاقيات وقرارات مجلس األمن الدولية التي صادقت عليها احلكومة السورية، أشارت املّنظمة 
إلى أّن النظام عمد إلى إفراغها من مضمونها عبر التحّفظ على العديد من مواد اّتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء 

)سيداو(، أو عدم تطبيق قرارات مجلس األمن املتعلقة بحماية النساء يف أوقات النزاع وتعزيز مشاركتهن السياسية الفاعلة يف مواقع صنع 
القرار. وبحسب املنظمة نفسها التي فضلت عدم ذكر اسمها، فإن النظام يتذّرع »مبخالفة هذه االتفاقيات للشريعة اإلسالمية، وهو لم 

يبِد جدية لتطبيق القرارات الدولية املتعلقة بحقوق النساء. فبعد تسعة عشر عامًا على إقرار القرار األممي 1٣2٥ املتعلق بالنساء والسالم 
واألمن، لم تَخُط احلكومة السورية أية خطوة جدية نحو تبني خطة وطنية لتنفيذ القرار، على الرغم من كل حمالت الضغط التي قامت 

بها احلركات النسوية ومنظمات املجتمع املدني للمطالبة بخارطة طريق لتبّني وتنفيذ القرار، وخاصة بعد الصراع الذي شهدته البالد 
خالل السنوات املاضية والتي تعرضت النساء والفتيات خالله لشتى أنواع االنتهاكات اجلسيمة«.

أما عن دور وفعالية املؤسسات احلكومية الرسمية، فأشارت بعض املنظمات٨ التي شاركت يف سياق البحث والتي فضلت عدم ذكر 
اسمها، أو تلك التي تنفذ بعض من مشاريعها يف احملافظات عبر مكاتبها خارج سوريا إلى غياب كلي للجهات أو املؤسسات الرسمية 

املوكل إليها وضع استراتيجيات وخطط وطنية لتعزيز مكانة النساء. ووفقًا ملنظمة فضلت عدم ذكر اسمها »ثمة غياب للسياسات 
الوطنية، حيث طبيعة النظام ككل متنع وجود هكذا سياسات«.

 ويف هذا السياق، أشارت منظمتان إلى أن االحتاد العام النسائي الذي كان يلعب هذا الدور يف السابق، من حيث تقدمي التقارير الوطنية 

المناطق الخاضعة لسيطرة النظام:
تضييق أمني وسياسي وإداري

٧. كدر أحمد، الصوت السوري، ٤ متوز 201٧،                                                                                    )شوهد يف 9 نيسان 2019(.
٨. بعض املنظمات )ثالث رفضن ذكر االسم( حتفظت عن اإلجابة عن كافة األسئلة املتعلقة بتقييم الوضع القانوني والسياساتي العام لعمل املنظمات يف دمشق.

http://syrianvoice.org/archives/2812            
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أمام جلنة سيداو وتنفيذ استراتيجيات بكني وتقدمي التقارير الوطنية حول واقع النساء. إال أنه مبوجب املرسوم التشريعي رقم 1٦ لعام 
201٧ تولت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل مهام االحتاد العام النسائي يف هذا الصدد9. وهكذا، لم تعد هناك هيئة نسائية وطنية يف 

سوريا ضمن احلكومة، وال تزال األمور لدى املنظمات غير واضحة حيال املسؤوليات واألدوار على املستويني السياسي واملؤسساتي.

وحول املؤسسات احلكومية، أشارت منظمتان إلى عدم جدواها، فال دور إيجابيًا تقوم به، كون احلكومة تابعة للنظام ولسياساته التي 
هي أصاًل سياسات إقصائية وإلغائية. كما أشارت املنظمات إلى أّن أية محاوالت »إصالحية« من قبل النظام ال تعدو كونها محاوالت 

»جتميلية« غير حقيقية، كمشاركة النساء يف السياسة على قاعدة »مكرس ومكرر« أو تعديل قانون األحوال الشخصية الذي مت أوائل هذا 
العام10 11. وأشارت منظمة فضلت عدم ذكر اسمها أن »وزارة اإلدارة احمللية ال تعرف نسبة النساء املرشحات لالنتخابات ونسبة النساء 

الناجحة يف االنتخابات، وال توجد برامج نسائية لدى اجلهات احلكومية«. وأكدت منظمة أخرى  أن »نسبة مشاركة النساء يف البرملان هي 
12% وهي مكرسة ومكررة منذ التسعينات، وعليه فإنها مشاركة شكلية، فهؤالء النساء لسن أصحاب السلطة والقرار، كما أن سوريا 

تشهد ألول مرة اجتماع ثلثي أعضاء مجلس الشعب حلل رئيسته«.

وحول واقع النساء القانوني، أشارت ثالث منظمات إلى اخلروقات القانونية الكبيرة يف سوريا، وإلى جمود املؤسسات التشريعية التي 
تعزز املشاركة الشكلية أو الصورية للنساء، حيث »ال يوجد قانون )حساس جندريًا( واخلروقات كثيرة« بحسب النساء اآلن، كما أن 

»القانون السوري أعمى جندريًا« بحسب تعبير إحدى املنظمات التي فضلت عدم ذكر اسمها، حيث »القوانني إن لم تكن متييزية فهي 
تخلو من أي سياسات جندرية داعمة للنساء«. كما أشارت منظمة فضلت عدم ذكر اسمها إلى أن »املؤسسات احلكومية تعلب دورًا سلبيًا 

ألنها تعزز الدور الشكلي ملشاركة النساء، وتاليًا تنفي وجود قنوات رسمية من شأنها تطوير البنية القانونية«.

أما حول عمل املنظمات السورية فقد أشارت احدى املنظمات  إلى التضييق الكبير الذي تعاني منه هذه املنظمات النسوية وذات القيادة 
النسائية من قبل النظام وأذرعه اإلدارية واألمنية، سواًء من حيث صعوبة احلصول على التسجيل بشكل عام، أو عدم تسجيل املنظمات 
التي قد حتمل مصطلحي »متكني« أو »نساء« يف اسمها. هذا فضاًل عن التضييق على مجاالت متكني النساء، أو تطّلب موافقة مسبقة على 

جميع األنشطة التي تقوم بها املنظمات من قبل منظمة »األمانة السورية للتنمية« التي ترأسها أسماء األسد، زوجة رأس النظام السوري 
بشار األسد، فـ»األمانة السورية هي املعنية باحلصول على التمويل واملوافقة على كل األنشطة« وفق ما أكدته احدى املنظمات .

بخصوص التضييق على الناشطات/ـني، أشارت منظمة رفضت ذكر اسمها إلى تقليص هوامش احلرية على املنظمات وفرض القيود 
على تلك التي لم حتصل على ترخيص، فقد »قامت احلكومة السورية من خالل أذرعها األمنية مبصادرة منجزات املجتمع املدني 

السوري، ففرضت قيودًا على املنظمات غير املرخصة وعقوبات على الناشطات/ـني، مع منعهن/ـهم من مغادرة البالد
 واستدعائهن/ـهم أمنيًا إلجراء مسح وتقييم للسنوات السابقة ووضع امللف برّمته حتت الوصاية األمنية«.

إضافة لهذه التحديات التي تواجه النساء يف املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام بشكل عام، سّلطت بعض املنظمات الضوء على الصعوبات 
والتحديات التي تواجه النساء داخل املؤسسة القضائية. ويف هذا السياق أشارت احدى املنظمات إلى فساد القضاء وعدم ثقة النساء 

9. سانا، »الرئيس األسد يصدر مرسومًا تشريعيًا بإلغاء القانون رقم ٣٣ لعام 19٧٥ املتضمن إحداث االحتاد العام النسائي«، 2٣ نيسان         
)شوهد يف 9 نيسان 2019(

10. سانا، »الرئيس األسد يصدر قانونًا بتعديل بعض مواد قانون األحوال الشخصية الصادر باملرسوم التشريعي رقم ٥9 لعام 19٥٣ وتعديالته«، 
                                                                 )شوهد يف 9 نيسان 2019(.

11. يف ٥ شباط 2019 وافق مجلس الشعب السوري على تعديالت تخص أكثر من ٦0 مادة يف قانون األحوال الشخصية الصادر عن املرسوم التشريعي رقم ٥9 لعام 19٥٣. 
التعديالت األكثر أهمية تخص حق كل من الزوجني يف إدراج شروطه أو شروطها يف عقد الزواج بشرط أن ال تعارض هذه الشروط قانون الشريعة )القانون اإلسالمي( والقانون 

السوري )الباب 1 املادة )1٤-1((.للمزيد من املعلومات:
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باللجوء إليه يف بحثهن عن العدالة يف حاالت الطالق أو التبليغ عن االعتداء اجلنسي. فقد ذكرت املنظمة إياها أنه »لم يكن القضاء هنا 
)كما يف كل مناطق سوريا( ناجحًا يف معاجلة هذه االنتهاكات ألسباب سياسية وثقافية ومؤسساتية ودينية وأبوية-ذكورية.

يضاف لذلك معاناة النساء يف املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام من سوء األحوال املعيشية، أو ما ميكن اعتباره بتأنيث الفقر، فبحسب 
منظمة فضلت عدم ذكر اسمها »تعاني النساء نتيجة غياب الزوج من الكثير من املشاكل القانونية واالجتماعية واالقتصادية كتسجيل 

األوالد يف العديد من املناطق، باإلضافة إلى حتديات الظروف املعيشية وصعوبة احلصول على اخلدمات األساسية كنقص حليب 
األطفال«. منظمة أخرى أشارت إلى »ضعف التمكني السياسي واالجتماعي والتعليمي واالقتصادي«. وأجملت منظمة تابعة ملنظمة 

بيسان الوضع بالقول »تبدأ املشكلة يف الدستور والقوانني واألعراف املجتمعية، والفهم اخلاطئ للدين، والثقافة الذكورية، والوضع 
االقتصادي املتردي«. ونتيجة الوضع املعيشي »تضطر اليافعات للعمل ملساعدة أهلهن بسبب تردي الوضع االقتصادي ما يحرمهن من 

فرص إكمال علمهن« بحسب إفادة منظمة رابعة.

محافظة السويداء
يف حتليلها النقدي النسوي لواقع النساء واملناخ العام يف احملافظة وآثاره على عمل املنظمات يف محافظة السويداء، أشارت منظمات 

املجتمع املدني التي شاركت يف الرصد وفضلت عدم ذكر اسمها إلى االنفتاح النسبي الذي تتمتع به النساء والشابات يف احملافظة، وإلى 
غياب التضييق أو القيود املفروضة عليهن، إال أنهن يعانني من جملة انتهاكات وممارسات متييزية. وبحسب منظمة فضلت عدم ذكر 

اسمها فإن هذه االنتهاكات واملمارسات يجري »التعتيم عليها ومتييعها وعدم االعتراف بها، كالعنف الرمزي الذي يتم مثاًل التعامل معه 
على أنه أمر طبيعي، باإلضافة إلى جملة التحديات الناشئة عن طبيعة النظام احلاكم، الذي يعتمد على مقايضة حقوق النساء يف أكثر من 

مناسبة مقابل والء اإلسالم السياسي«.

ولكون مساحة العمل املدني يف محافظة السويداء أوسع من غيرها يف باقي املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام، عملت املنظمات والفرق 
املدنية خالل السنوات اخلمس السابقة ضمن هذه املساحة لتقدمي عمل مدني نسائي أو نسوي، وبحسب املنظمة نفسها فقد ساهم ذلك 

يف »كسر جزء من احلاجز املصطنع، فباتت النساء وخاصة الفتيات الشابات أكثر قدرة وجرأة على التحدث واملناقشة يف القضايا نتيجة 
حلقات النقاش وطاوالت احلوار وجلسات املصارحة التي تقيمها تلك املنظمات، ونحن كمنظمة نشجع النساء والفتيات على رفع 

صوتهن حول آالمهن واالنتهاكات املوجهة ضدهن ونشجعهن على اإلبالغ«.

أما حول احليز العام فقد أشارت املنظمات إلى عوائق املشاركة السياسية للنساء، واملتمثلة أساسًا يف نقص ومحدودية املوارد أمام 
الشابات. ويضاف إلى ذلك بحسب إحدى املنظمات حقيقة أن »املشاركة السياسية يف مجتمعنا احمللي مشاركة صورية، وخاصة يف 

األحزاب السياسية واملنظمات املدنية، باإلضافة إلى القطاع احلكومي ومؤسسات الدولة« التنفيذية والتشريعية. وأضافت املنظمة أننا 
»نفتقر للنساء القياديات املؤهالت والقادرات على قيادة مؤسساتهن ومنظماتهن وأحزابهن وحتى مشاريعهن اخلاصة الصغيرة واملتوسطة، 

وال سيما القيادات الشابة ما دون عمر الثالثني، فيما مشاركة الشابات يف عمر العشرينات يف غاية الضعف بسبب نقص اخلبرة واملعرفة 
وضعف االهتمام والثقافة ومحدودية الفرص، فضاًل عن نظرة املجتمع والعادات والتقاليد إلى موقع املرأة«. وإلى جانب نقص املوارد 

وشكلية املشاركة، هناك األعباء املضاعفة على كاهل النساء نتيجة مشاركتهن يف حقل العمل، والذي ال ينعكس بالضرورة توزيعًا 
متساويًا لألدوار يف احليز اخلاص. وأخيرًا أشارت املنظمات إلى »السقف الزجاجي« الذي تعاني منه النساء يف مجال الترقي الوظيفي 

و»محدودّية مستويات العمل الوظيفي« بالنسبة للنساء.

أما يف احليز اخلاص، فتعاني النساء من العنف بكافة أشكاله، ومن الزواج املبّكر والقسري، ومن تردي مستويات األمان، ومن متييز 
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قانوني حتت مظّلة األحوال الشخصّية، ومن ذلك »احلرمان من امليراث، مع استثناء الدروز من بعض املواد التي تشكل انتهاكًا صارخًا، 
كإعادة املطلقة إلى زوجها امليراث والوصية«. وقد ذكرت منظمة فضلت عدم ذكر اسمها أنه »فيما يتعلق بالعنف األسري يف مجتمع 
السويداء، ومن خالل املبادرة احلقوقية التي أطلقتها منظمتنا، وجدنا أن النساء يف احليز اخلاص يف مجتمع السويداء يتعرضن ملختلف 

أشكال العنف املنزلي، وهذا ما تبّينه الدعوات القضائية واالستشارات القانونية التي تقدم لنا يوميًا، إال أننا ما زلنا نعاني من ضعف ثقافة 
اإلبالغ عن العنف واإلفصاح عنه، وخاصة العنف الزوجي والعنف اجلنسي من قبل الزوج، أو حاالت التحرش من قبل الذكور ضمن 

العائلة«.
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12. حسني اخلطيب، اإلنقاذ حكومة من ال حكومة له.. كيف سيطرت على إدلب؟، نون بوست، 
)شوهد يف 29 آذار 2019(.

تسيطر على املناطق الواقعة خارج سيطرة النظام، وذلك خالل فترة تطوير هذا التقرير،  يف محافظات إدلب وريف حلب الغربي وحماة 
»حكومة اإلنقاذ السوري«، التي ُأوِجَدت كقّوة أمر واقع نهاية عام 201٧، دون أن يكون لها بالضرورة شرعّية شعبّية. وبحسب منظمة 

مقرها ريف حلب  فإن هذه احلكومة »ليس لها دور فّعال وال حتظى بشرعية وهي أصاًل جديدة التشكيل«. 

وإلى جانب وضع يدها على كافة املرافق احليوية واملؤسسات الرسمية )القضاء والشرطة واملصارف واألمن( يف محافظة إدلب، وإلغائها 
كل اجلامعات مثل فروع جامعة حلب، واجلامعة الدولّية يف معّرة النعمان، وإحلاق هذه اجلامعات مبؤسساتها، تسعى حكومة اإلنقاذ إلى 

تضييق اخلناق على املواطنني وال سّيما النساء، حيث بدأت بإصدار تعميمات تشمل النساء األرامل بوجوب أن يسكنَّ »مع محرم«، 
وعلى الطالبات اجلامعّيات بوجوب »التقّيد التام وااللتزام باللباس الشرعي احملتشم، وعدم لبس احلذاء ذي الكعب الطويل، وعدم وضع 

مساحيق التجميل واملاكياج«12.

ويف ظّل هذا التضييق اإلداري وعدم االلتفات إلى حقوق املواطنات واملواطنني وأوضاعهن/ـهم واحتياجاتهن/ـهم، أشارت املنظمات 
والهيئات النسائية العاملة يف قرى وبلدات محافظتي إدلب وحلب إلى تفاقم وترّدي أوضاع النساء على كافة املستويات نتيجة تداخل عدة 

عوامل، أبرزها انتشار التسلح والعسكرة، والسياق الثقايف الذكوري واألبوي، األمر الذي أثر ويؤثر على النساء بشكل أساسي سواء 
على املستويات القانونية أو الثقافية واالجتماعية واملعيشية واالقتصادية، ما يؤثر بدوره على أطر تدخل وعمل املنّظمات يف احملافظة. وقد 

اعتبرت احدى املنظمات  أنَّ »أكبر حتٍد ملشاركة النساء يتمثل باملتمسكني بسلطة األمر الواقع، كالفصائل املسلحة يف املناطق اخلارجة عن 
سلطة النظام«.

وحول وجود مؤسسة رسمية من شأنها أن ترعى تطبيق حقوق النساء أو ميكن التشبيك معها لوضع خطط محلية لتحسني أوضاع النساء، 
أجمعت املنّظمات على غياب كامل لدور هذه املؤسسات، كونها إما مسيَّسة أو محايدة، ويف حال ُوِجَدت فهي غير فّعالة أو محصورة 

بالدور اخلدماتي الّسطحي. ونّوه أحد املراكز يف إدلب  »لدينا مذكرة تفاهم مع املجلس احمللي لكنه يشارك فقط يف بعض جلسات التوعية 
لتوزيع الهدايا« ويضيف مكتب مقره يف ادلب أن هذه املؤسسات »ال حتقق الرؤية املطلوبة للمشاركة النسائية وال متلك ضامنًا حقيقيًا 

ملمارسة هذا الدور املطلوب من مشاركة النساء، لكننا مستمرون يف السعي وراء حتقيق هذا الهدف«. بحسب تنويه احدى املنظمات يف 

المناطق الخاضعة لسيطرة قوى األمر الواقع: 
فوضى اجتماعّية وتحديات جندرّية متعّددة الوجوه

https://www.noonpost.com/content/26891



سراقب، إال أن »دور املؤسسات ليس مفعاًل، فالبلد ال حتكمها محاكم متعددة بل حتكمها محكمة واحدة هي احملكمة الشرعية«. من 
جهتها حتدثت  احدى املنظمات التي لديها مركز يف إدلب عن »جتربة صعبة جدًا وهي إشراك النساء باملجالس احمللية وعملية االنتخابات يف 

سوريا، رغم أّن املناطق اخلارجة عن سيطرة النظام حاولت أن تقدم منوذجًا مثاليًا ولكن إلى حد اآلن لم حتصل النساء سوى على أدوار 
منطية فحسب«. وذكرت احدى املؤسسات يف غرب حلب: »على الغالب هي مؤسسات خدماتية، تقدمي تسهيالت بتنفيذ املشاريع عن 
طريق توقيع مذكرات التفاهم مع املنظمات«. وأشارت مجموعات نسائية يف  األتارب واعزاز بالقول: »يقتصر دور املجلس على تقدمي 

اخلدمات ولدوره السياسي واإلداري، ال يضمن حقوق املرأة السياسية«.

وحول آثار هذا الواقع املركب على عمل املنظمات، أشارت بعض املنظمات إلى الفوضى االجتماعية السائدة والتي تستدعي جهودًا 
مضاعفة من التنظيم واحلشد املجتمعي، يف ظل غياب كامل ألي أطر قانونية أو تنظيمية داعمة. وبحسب منظمة عاملة يف مدينة  حاس ، 

ادلب »نعيش يف فوضى اجتماعية، وننظم أنفسنا ونكرس عملنا لتحقيق أهدافنا، وال نستطيع العمل مع منظمات وطنية كون املنطقة ال 
تتبع ألية دولة، ولم تصبح هي نفسها دولة، لذلك يقتصر عملنا على املستوى احمللي بالدرجة األولى«.

وبالنسبة جلملة التحديات التي تواجهها النساء يف محافظة إدلب، أشارت املنظمات إلى صعوبات على املستوى العام تتمثل بتضييق ثقايف 
بغطاء قانوني-ديني ذكوري-أبوي وأحيانًا عسكري. وبحسب إحدى املنظمات فإن »أبرز التحديات هي انعدام األمن وعدم االستقرار 
واخلوف من املجهول واستغالل النساء«. هذا باإلضافة إلى ضعف املشاركة السياسية وواقع تأنيث الفقر1٣ نتيجة ضعف فرص التمكني 
االقتصادي، وسوء األحوال االقتصادية واملعيشية على النساء واألسر، وعدم تعليم الفتيات، وهشاشة أوضاع النساء املعيالت يف ظل 

غياب أو اختفاء أو اعتقال أو وفاة الزوج. وقد نّوهت احدى املنظمات إلى أنه »يجب تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها 
النساء بسبب فقدان املعيل«. ومن جهتها أكدت منظمة أخرى يف سراقب، ادلب أن »املعيقات كثيرة جدًا، منها ضعف اإلمكانيات املادية 

لألسرة، حيث تكتفي بعض األسر بتعليم الذكور وتترك الفتيات بدون تعليم، لذلك حتتاج النساء إلى متكني معريف حملو األمية وحتى 
يتمكّن من مزاولة مهن بدون أن يتم استغاللهن«. وأضافت املنظمة نفسها أن النساء »يحتجن إلى مزاولة مهن، لكن قلة املراكز املجانية 
وعلمهن يف الزراعة أو يف تربية ورعاية اإلخوة واألخوات الصغار نتيجة كبر حجم، وكذلك العائلة وحتمل األم مسؤولية كبيرة، أيضًا 

عوامل تعيق متكينها«.

أما على مستوى احليز اخلاص، فإن النساء بحسب املنظمات يعانني من جملة حتديات، أبرزها العنف األسري والزواج املبكر وتعدد 
الزوجات، أو اإلجبار على البقاء مع الزوج، كما يعانني من انتهاك حلقوقهن فيما خص األحوال الشخصية )احلضانة والطالق وإجبارها 

على التنازل عن حقوقها(، باإلضافة إلى عدم وصول النساء حلقوق الصحة اإلجنابية واجلنسية، وعدم سيطرتهن على قرار احلمل 
والوالدة. وأبرز التحديات بحسب احدى املنظمات يف كفرنبل، ادلب ر هو العنف اجلسدي، ويضاف إلى ذلك حالة التطبيع مع العنف 

وعدم التبليغ واإلخبار. وتتفاقم بعض هذه التحديات بغياب املالذ اآلمن والولوج احملدود للعدالة سواء الرسمية )القضاء( او الغير 
رسمية )الوساطة(. حيث ينتفي وصول النساء إلى العدالة سواًء بقنواتها الرسمية )احملاكم( بسبب تسييس القضاء، أو بقنواتها املجتمعية 
بسبب دونية النظرة للنساء والوصمة التي تلحق بها يف حال أرادت املطالبة بحقوقها فيما خص الطالق أو اإلبالغ عن العنف األسري أو 
اجلنسي. حيث ذكرت أحد املنظمات »تعرض النساء للعنف األسري والزواج املبكر وال يبلغون ذلك بسبب العادات االجتماعية، ويف 
بعض األحيان يجبرن على البقاء مع أزواجهن بعد طلب الطالق، خوفًا من العادات والتقاليد« وذكرت منظمة يف كفرنبل أن »التحدي 

األساس يكمن يف العنف اجلسدي. ووفقًا للمجتمع، فالزوج من حقه ضرب زوجته وتعنيفها لفظيًا، ومبا أننا نعيش يف مجتمع ذكوري، 
ال تستطيع النساء التقدم للمحاكم بسبب النظرة املجتمعية التي تعرضها لإلساءة من مؤسسات حفظ النظام. كما أن احملاكم ال تنصفها يف 

حال طلبت االنفصال عن زوجها يف حال تزوج عليها، وبهذه احلالة عليها التنازل عن جميع حقوقها لتحصل على وثيقة الطالق، كما 
أّن نسبة الطالق ازدادت بسبب الزواج املبكر« 

أما يف حلب )الريفني الغربي والشرقي( فتتقاطع املشاكل والتحديات التي تواجه النساء مع جملة التحديات التي تواجَهُهنَّ يف محافظة 

1٣. انظر الئحة تعريف املصطلحات يف أول التقرير.
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إدلب يف احليز العام، من حيث ضيق فرص العمل واملشاركة السياسية ومحدودية الوصول للموارد أو التحكم بها، وانتشار مظاهر 
التسلح، والنظرة الدونية للنساء وأدوارهن بسبب املجتمع األبوي الذكوري. وبحسب احدى املنظمات  فإن »تتمثل التحديات يف 

املجتمع مبحدودية املشاركة يف القرار السياسي ومحدودية التمكني بسبب ذكورية املجتمع الذكوري«. وتشير منظمة عاملة يف حلب إلى 
»عدم إتاحة الفرص للنساء للعمل يف مجاالت احلياة العامة، وخاصة املجال السياسي، حيث ال يتم تفعيل دور النساء بشكل حقيقي 

وفعال حتى وإن استلمن املناصب، إضافة لضعف إمكانية النساء الوصول للموارد ويف حال وصولها، حيث ال تتمكن من التحكم 
بها بسبب عدم استقالل النساء ماديًا وعدم وجود اخلبرات الكافية«. وأشارت مؤسسة عاملة يف ريف حلب الشرقي إلى »ضيق فرص 

وموارد لتمكني النساء ولتمليكهن كفاءات علمية أو خبرات عملية تسمح لهن بتقلد املناصب اإلدارية والسياسية، هذا باإلضافة إلى عدم 
دعم املجتمع لهن«. أما احدى الرابطات يف مدينة عفرين فنّوهت إلى »وجود العناصر املسلحة بكثافة يف الشارع، األمر الذي يعيق العمل 

ويدفع باجتاه اخلوف والقلق«.

وتتعدد املشاكل والتحديات يف احليز اخلاص بحسب املنظمات، وهي تشمل تعرض النساء للعنف األسري، وتقييد حركة وحرية 
النساء، والتزويج القسري املبكر، ومنع فرص التعليم عن الفتيات والشابات، وعدم تشارك املهمات املنزلية وتوزيع األدوار بني 

النساء والرجال، باإلضافة إلى غياب كامل حلقوق النساء حتت مظلة قوانني األحوال الشخصية واحلرمان من امليراث وامللكية، وأخيرًا 
التعقيدات اإلدارية التي فرضتها حكومة اإلنقاذ من حيث صعوبة االستحصال على أوراق ثبوتية من اإلدارات الرسمية التابعة للنظام 
)تثبيت الزواج، تسجيل الوالدات، الهويات، جوازات السفر، إلخ(. وقد ذكرت منظمة مقرها ريف حلب الغربي حتديات »العنف 

الزوجي، ومنع النساء من العمل ومن إمتام تعليمهن، ومنعهن من ممارسة أقل حقوقهن كاحلق بزيارة األهل«، وأضافت جمعية مقرها 
اعزاز »غياب التعليم الكامل للنساء وارتفاع تكاليفه، والزواج القسري أو زواج القاصرات مبا يحد من دورهن، وعدم مبادرة الرجل 
للمساعدة يف األعمال املنزلية، مما يجعل وقت عمل النساء ضيقًا ويصّعب التزامها بأوقات الدوام الطويلة«. وذكرت منظمة يف إدلب 
»مشاكل تتعلق باألوراق الثبوتية )تثبيت الزواج، دفاتر العائلة، الهويات، جوازات السفر(، باإلضافة إلى حرمان النساء من حقهن 

يف امليراث وحرمانهن من التعليم وفرض الزواج املبكر«. وأخيرًا خّلصت احدى املنظمات يف اعزازالوضع بالقول إن النساء »يعانني من 
القيود التي يتم فرضها عليهن ومن العنف الذي يتعرضن له بجميع أشكاله، واألسوأ أن النساء يرين بأن من حق الشخص املعنِّف القيام 

بذلك، بحكم أن الرجال قوامون على النساء؛ هذا باإلضافة إلى الزواج املبكر وحاالت التفكك األسري والعنف األسري، وسبب تلك 
املعوقات هو املوروث االجتماعي والعنف املتواَرث الذي يفرض األعراف على النساء جميع ما ُذكر سابقًا، وعدم وعي املجتمع بأهمية 

دور املرأة وتأثيرها عليه يف مجاالت احلياة العامة«.

النساء الالجئات في تركيا ولبنان: 
تحديات جندرية مركبة

أشارت املنظمات العاملة يف كل من تركيا ولبنان والتي شاركت يف الرصد إلى جملة حتديات تعترض النساء الالجئات واملهّجرات قسرًا 
يف احلّيزين العام واخلاص ال سيما يف ظل املرحلة االنتقالية. وحول التحديات التي تواجه النساء يف احليز العام، أشارت المنظمات إلى 

جملة من التحديات أبرزها: 

الصورة النمطية التي التصقت بالنساء الالجئات يف اإلعالم ويف الرأي العام كونهن ضحايا: »ُينظر للنساء بأنهن من الفئات األشد . ١
ضعفًا«.

تراكب التحديات املرتبطة بالوضع السياسي واألمني واالقتصادي الذي يؤثر على الوضع املعيشي والذي يضاعف من أوجه الفقر . 2
والتهميش على النساء )خاصة العازبات أو ذوي اإلعاقات أو األمهات العازبات( وهذا التحدي يحد من وصول املرأة للموارد 
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)كالتعليم والتوظيف( ويفاقمه الوضع األمني والسياسي واإلداري غير الداعم وغير املستقر، والذي يفرض بدوره قيودًا على حرية 
احلركة وصعوبات يف جتديد اإلقامات ما يضطر األهالي إلى العودة إلى سوريا يف ظل ظروف وأوضاع غير مستقرة؛ وبالنسبة ملنظمة 

عاملة يف تركيا »تعاني النساء من فقر كبير بسبب تعدد مرات النزوح. ونّوهت منظمة عاملة يف لبنان لـ»ظروف احلرب والتسيس 
والصراع، والقوانني واألعراف االجتماعية، فطاملا أن احلرب مستمرة فإن املعوقات أمام النساء ستبقى وتستمر«. وقد أفادت منظمة 

يف لبنان أن بعض األسر »عادت بشكل إجباري إلى سوريا بسبب عدم قدرتها على جتديد اإلقامات يف لبنان«.

األعباء على النساء نظرًا لتبدل األدوار اجلندرية. فبسبب احلرب، دفع التهجير وغياب املعيل سلم النساء عدة أدوار مقارنة مبا كانت . 3
عليه قبل العام 2011، إال أنه من اجلدير بالذكر أن النساء يأخذن على عاتقهن أدوارًا انتاجية يف مجال االقتصاد غير الرسمي، 

مما يحد من متكينهن االقتصادي. فقالت منظمة يف تركيا »دفعت احلرب النساء بأن يكون لهن دور أكبر، نتيجة فقدان املعيل، مما 
يصعب عليهن احلياة، حيث بنت مسؤوالت عن البيت ومسؤوليات األوالد، وقد يكون بعضهم مصابًا مما يضاعف من صعوبة الدور 

الرعائي باإلضافة لتحملهن املسؤولية خارج املنزل إلعالة األسر«. وأضافت منظمة يف لبنان أن »النساء املعيالت لألسر ليس لديهن 
فرص متكني ويواجهن صعوبة يف إيجاد فرص عمل، ويتعرضن للكثير من املضايقات والتحرشات يف أماكن العمل«.

وحول التحديات يف احليز اخلاص، أشارت املنظمات إلى املعاناة املعنوية التي تواجهها النساء ال سيما الضغوط املضاعفة وغياب أشكال 
وفرص الدعم والتمكني نتيجة مزاولة الدورين الرعائي واإلنتاجي وموضوع الطالق وانتشار ظاهرة الزواج القسري واملبكر، وإن 

ارتفعت بحسب منظمة سوا من أجل التنمية واإلغاثة من سن 1٣ إلى 1٦ سنة، باإلضافة إلى انتشار ظاهرة العنف األسري والزوجي، 
وعدم إبالغ النساء عن ذلك. وبحسب منظمة مقرها يف تركيا »تتعرض النساء للظلم إذا كانت امرأة عاملة، فُيطلب منها ما ال تتحمل 
طاقتها من عمل يف اخلارج ويف املنزل، وتواجه مشاكل قد تصل إلى حد العنف والطالق«. وبحسب منظمة أخرى يف تركيا »أصبحت 
النساء اآلن معيالت للعوائل ضمن ظروف سيئة«. كما نوهت منظمة يف تركيا إلى »عدم التبليغ عن العنف والطالق والزواج املبكر«. 

و»تضطر النساء إلعالة األسر من دون متكني، باإلضافة إلى املعاناة من الزواج املبكر« وقد  رأت  منظمة  مقرها لبنان »أن العنف األسري 
هو من أكبر التحديات اآلن«، أما يف موضوع الزواج املبكر يف تلك البيئات املغلقة فأشارت املنظمة نفسها إلى أن سن البنت التي يسعى 

أهلها إلى تزويجها »ارتفع من 1٣ إلى 1٦ سنة«.

رن قسرًا إلى بلدان أخرى  ويبقى الهاجس األكبر الذي أعربت عنه بعض املنظمات هو ما إذا كان باستطاعة النساء اللواتي جلأن أو تهجَّ
احملافظة على بعض املكتسبات التي نتجت عن مشاركتهن االقتصادية، كالشعور باالستقاللية أو بالتمكني االقتصادي يف حال عودتهن 

إلى سوريا. فوفقًا ملنظمة عاملة يف إدلب »هناك تفاوت يف فرص التمكني والتوعية بني املتواجدين داخل سوريا وخارج سوريا، فهل 
سيعود الالجئون إلى نفس العادات واألدوار التقليدية حني عودتهم إلى مناطقهم، أم سينقلون تلك األفكار املكتسبة إلى األشخاص 
يف الداخل؟ من سيؤثر مبن؟«. وتضيف منظمة أخرى يف لبنان   أن »هناك خوفًا من خسارة النساء لبعض املكتسبات عند عودتهن إلى 

سوريا، والعودة إلى سلطة الرجل يف مناطقهن بسوريا«. 

يف الوقت الذي ال يخفى فيه على أحد سياسة العنصرية من احلكومة اللبنانية جتاه ملف الالجئات/ين يف لبنان، أشارت بعض املنظمات 
إلى المباالة املؤسسات الرسمية جتاه أّية تقارير ُترفع من قبل املنظمات حول االنتهاكات التي تتعرض لها الالجئات/ين يف املجتمعات 

املضيفة، هذا باإلضافة إلى وجود قرار سياسي بعدم متكني أو عرقلة أية جهود لتمكني الالجئات/ين يف لبنان. وبحسب منظمة عاملة  يف 
لبنان فإن »املؤسسات الرسمية ال يعنيها ذلك، فكثيرًا ما أرسلنا تقارير عن رصد االنتهاكات بني الالجئني واملجتمعات املضيفة أو انتهاك 

رجال األمن جتاه الالجئني، لكننا لم نتلقَّ أي ردود أفعال«. وأضافت منظمة اخرى  أن »املؤسسات الرسمية تعرقل متكني املرأة اقتصاديًا 
)أو أي سوري(، فال يجوز تطوير الوضع املعيشي أكثر مما هو مسموح به من قبل الدولة«.
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أبرز النتائج 
بالنظر إلى الواقع العام الذي يفرضه السياق القانوني والسياسي واألمني والعسكري واإلداري والثقايف-واالجتماعي واالقتصادي على 

السوريات، يف داخل سوريا مبختلف مناطقها أو يف دول اجلوار، يف ظل املرحلة االنتقالية، جند أن أبرز التقاطعات بني هذه التحديات 
تتمثل بما يلي: 

 
محدودية املشاركة السياسية واملجتمعية للنساء وغياب كافة فرص التمكني وعلى كافة املستويات	 

تعرض النساء والفتيات والشابات والطفالت لكل أشكال العنف سواًء العنف األسري واملنزلي، والعنف االقتصادي )احلرمان 	 
من التعليم والتزويج املبكر واحلرمان من العمل( والعنف املعنوي )بتقييد حرية وحركة النساء وتقييدهن باحلّيز اخلاص(، والعنف 

العسكري واألمني

محدودية الفرص االقتصادية للنساء وسوء األحوال املعيشية وازدياد حدة الفقر )تأنيث الفقر( نتيجة التهميش واحلرمان من املوارد. 	 

التحديات أمام وصول النساء للعدالة مبساراتها القضائية الرسمية من خالل احملاكم نتيجة حتّيز القضاء وعدم نزاهته، ال سيما يف 	 
القضايا التي تندرج ضمن األحوال الشخصية، أو مبساراتها االجتماعية أو الثقافية غير الرسمية نتيجة عدم الوصمة االجتماعية 

والضغوط االجتماعية والثقافية التي مُتارس على النساء املعّنفات أو الناجيات من العنف األسري أو اجلنسي، ما يحد من قدرتهن 
على اإلبالغ عن العنف

  
أبرز االستنتاجات

 
بالرغم من اختالف الوجه السياسي احلاكم يف كل منطقة من مناطق سوريا بحسب االصطفافات السياسية، واختالف أنظمة حكمها 

ومؤسساتها واملرجعيات األيديولوجية اخلاصة بها، تتشابه أو تكاد تتشابه أدوات القمع اجلندري من قبل األنظمة احلاكمة، والذي ترّسخه 
البنى والهيكليات االجتماعية واالقتصادية ما يولد معاناة مشتركة بني مختلف فئات النساء يف كافة املناطق.

 ولعل األسباب اجلذرية الكامنة وراء التحديات التي تواجهها النساء، تتمثل بعقلية ذكورية، واجلو السياسي اإلقصائي وانتشار االسلحة 
والتسلح. ولعل أوجه التقاطع يف التحديات التي تفرضها هذه السياقات على النساء تتمثل بما يلي: 

 
تأنيث الفقر ومضاعفة أوجه الفقر والتهميش االقتصادي واالجتماعي على النساء نتيجة تضافر عوامل عدة أبرزها ظروف احلرب 	 

والوضع األمني غير املستقر، ومحدودية فرص التعليم والتوظيف للنساء والفتيات وفقدان املعيل.
 	

استغالل حقوق النساء واستعمالها كأداة من قبل األنظمة واملؤسسات احلاكمة يف كافة املناطق داخل سوريا، وذلك يف سياق 	 
»تبييض« الصورة أمام الغرب لتحسني العالقات وللحصول على مكتسبات سياسية أو اقتصادية

 	

ازدياد حدة ردة فعل ذكورية التي تأتي بغطاء ديني وأحيانًا عسكري أو سياسي لتستهدف النساء وتعزز من إقصائهن املجتمعي 	 
وتزيد من نسب تعرضهن للعنف والتهميش وذلك للحفاظ اإلمتيازات الذكورية وذلك يف وجه التحّول اإليجابي التدريجي وإن 

البطيء يف جملة األعراف والتقاليد القائمة جتاه حقوق النساء و/أو أدوارهن
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القسم الثاني: 
المنظمات السورية النسوية وذات 

القيادة النسوية في مضيق خطر
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أشارت جميع المنظمات المشاركة في سياق البحث إلى أن السياق القانوني واإلداري الناظم لعمل 
المنظمات يشكل تحدياً كبيراً يهدد وجود وكيان واستدامة هذه المنظمات. ويشمل ذلك عدم منحها 

الشرعية للعمل، األمر الذي يؤثر بدوره على استدامتها المالية، كون ترخيص عمل المنظمات وفتح 
حسابات مصرفية باسم المنظمات ُيعّد شرطاً أساسياً لدى الجهات المانحة والممولة للحصول 

على المنح. وال يمكن ذلك بدون تسجيل مما يضغف قدرة المنظمات على تحقيق أهدافها ويهدد 
استدامتها وأطر عملها.

أ-ضغوط البيئة القانونية واإلدارية الناظمة
 لعمل المنظمات في الداخل ودول الجوار

لعّل أبرز التحديات التي يفرضها السياق القانوني واإلداري الذي أعربت عنه املنظمات يتمثل بما يلي:

1-عدم الحصول على ترخيص من قبل النظام واإلدارات الرسمية
 وقوى األمر الواقع في الداخل السوري ودول الجوار 

على الرغم من أّن أكثر من نصف املنظمات التي شاركت يف سياق البحث مسّجلة أو حاصلة على علم وخبر السلطات، )انظر/ي 
امللحق رقم 1 حول مالمح املنظمات(، إال أّن العديد من املنظمات التي شاركت يف سياق البحث قد أجمعت على أّن عدم احلصول على 
الترخيص من قبل النظام ومن قبل قوى األمر الواقع واإلدارة الذاتية يف سوريا كما يف دول اجلوار هو أكبر حتٍد وعائق أمام عملها، حيث 

إنه يفقدها شرعية العمل ويحّد من قدرتها على املشاركة يف فعاليات املجتمع املدني ويساوم على استدامتها وعلى تنفيذ برامجها وأنشطتها 
وعلى حصولها على أشكال الدعم والتمويل. 

وقد نّوهت إحدى املنظمات إلى احملدودية التي يطرحها قانون اجلمعيات احلالي يف سوريا: »التحدي األساسي هو الترخيص، حيث ال 
ترغب املنظمة باحلصول على ترخيص ضمن شروط قانون اجلمعيات احلالي، فهي ال تعتبر نفسها جمعية وال شركة، بل تفضل العمل 

ضمن التسويات املوجودة إلى أن يتم تعديل القانون ليشمل النشاط املدني«.

وأشارت منظمة عاملة يف القامشلي أن »أبرز التحديات هي شرعية العمل، وعدم القدرة على املشاركة مع منظمات املجتمع املدني 
يف املنطقة وذلك بسبب عدم ترخيصنا« وكرر احدى املجالس ة يف القامشلي أيضًا األمر نفسه: »عدم الترخيص من قبل النظام يحد 

من مشاركة النساء يف احملافظات األخرى«. واشتكت منظمة أخرى أن »من العوائق التي تواجهنا بالعادة هو غياب الترخيص القانوني 
داخل سوريا، وعدم وجود حساب مصريف، مما يحرمنا من العديد من الفرص واملنح ومن الوصول إلى املانحني« وأخيرًا ذكرت احدى 

املنظمات يف أعزاز أن »شرعية العمل وفرص احلصول على موافقة قبل تنفيذ األنشطة مسألة تتعلق بالتواصل العام«.

2-تهديد األمان االقتصادي للموظفات/ين وتهديد استدامة المنظمات 

أجمعت جميع املنظمات العاملة يف الداخل السوري ويف دول اجلوار )تركيا ولبنان( إلى جملة حتديات إضافية، تتمثل بعدم القدرة على 
احلصول على أذون عمل أو جتديد إقامات للموظفات/ين، ما يؤثر من ناحية على تهديد األمن االقتصادي لفريق العمل )جلهة تسجيل 
املوظفات/ين وحصولهن/هم على الضمانات االجتماعية( وعلى استدامة أنشطة املنظمة ومشاريعها من ناحية أخرى. وذكرت منظمة 



يف تركيا أنَّ »جتديد اإلقامات وعدم احلصول على إذن عمل يشكل أكبر التحديات بالنسبة لنا«. ومن تركيا أيضًا قالت منظمة أخرى  أن 
»أبرز التحديات تتمثل يف القوانني يف تركيا بعدم منح التراخيص للمنظمات«. وبحسب منظمة عاملة يف لبنان »تطّلب منا األمر ثالث 
محاوالت لتسجيل اجلمعية«. وذكرت منظمة  مقرها يف لبنان أن »أبرز التحديات هي احلصول على أذون العمل واإلقامات يف لبنان 

للسوريني وهذا يلعب دور كبير يف التأثير على نشاطات الفريق«. وبحسب منظمة اخرى تعمل أيضا يف لبنان  »يكمن التحدي يف عدم 
القوانني والسياسات الناظمة للعمل واإلقامة يف لبنان، والتي تؤثر بدورها على الكادر واملستفيدين«. وقالت منظمات  يف الداخل 

السوري  »التحدي بالنسبة لنا هو الضمان االجتماعي للموظفني « واشتكت منظمة يف إدلب ال »تستطيع تسجيل املوظفني واملوظفات يف 
الضمان االجتماعي«، وبحسب منظمة عاملة يف عني عيسى، فإن »املنظمات الدولية تدعم املنظمات املرخصة من قبل احلكومة السورية 

حصرًا.« 

3-صعوبة فتح حسابات مصرفية وتحويل األموال 

»االستدامة مرتبطة بالتمويل، والتمويل مرتبط بالترخيص، والترخيص مرتبط بدوره بوجود التمويل« السوريات(

أشارت املنظمات السورية التي شاركت يف سياق البحث ألبرز التحديات واإلشكاالت الشائكة التي واجهتها، وحول صعوبة احلصول 
على الدعم عبر حتويل واستالم املنح نتيجة التسجيل. فقد أجمعت غالبية املنظمات على أّن عدم احلصول على ترخيص عمل يؤثر 

بصورة مباشرة على إمكانية فتح حسابات مصرفية، األمر الذي يهدد استدامة هذه املنظمات. وبحسب إحدى املنظمات »من العوائق 
التي تواجهنا بالعادة هي غياب الترخيص القانوني داخل سوريا وعدم وجود حساب مصريف مما يحرمنا من العديد من الفرص واملنح ومن 
الوصول إلى املانحني«. فيما قال أحد أعضاء املنظمات التي مركزها »رغم أن املنظمة مسجلة كمنظمة لبنانية، لكنني كشخص سوري ال 
أستطيع استالم احلواالت من البنك«، كما ذكرت منظمة عاملة يف حلب أن املنظمة »تواجه حتديًا بتحويل األموال واملنح أيضًا، وخاصة 
نقص الدعم«، كما أشارت إلى ذلك منظمات يف إدلب وأعزاز. ومن جهتها قالت احدى املنظمات  يف لبنان »تصلنا احلواالت املصرفية 

من بعض املنظمات نقدًا، ودائمًا نكون بحاجة إلى تغطية ملنظمة مرخصة«. 

ويف الوقت ذاته، أشارت بعض املنظمات إلى أّن التسجيل واحلصول على ترخيص عمل من قبل السلطات املعنيَّة يشكل بدوره حتديًا 
إضافيًا، فهو مكلف ماديًا وال يوجد هيكلية داعمة يف هذا الصدد. ذكرت منظمة يف تركيا »لم نستطع احلصول على أكثر من مشروع 

بسبب عدم الترخيص بتركيا، علمًا أّننا منظمة تطوعية وليس لدينا أي جهة داعمة«. وأضافت منظمة أخرى يف إدلب أنه »لم يتم التعامل 
معنا بسبب عدم وجود ترخيص مما أدى إلى إلغاء املشروع ولم نستطع احلصول على ترخيص الرتفاع التكلفة وقلة التسهيالت«. وقالت 

منظمة اخرى  يف إدلب »لم نتلَق أي دعم أو نسجل نتيجة الضعف املادي«.

ب- مشروطية وبيروقراطية المعامالت وعدم مرونة المانحين 

أجمعت كثير من املنظمات التي شاركت يف البحث أّن حتصيل التمويل واستدامته يشكالن أبرز التحديات التي تواجهها وذلك نتيجة 
تضافر جملة عوامل، إلى جانب عدم القدرة على احلصول على تراخيص عمل. وتتمثل أبرز هذه العوامل والتحديات املتعلقة بصعوبة 

احلصول على التمويل بما يلي: 

1-جمود وبيروقراطية سياسات الممولين 

أشارت بعض املنظمات التي شاركت يف سياق البحث ال سيما يف إدلب والسويداء إلى أّن شروط بعض املانحني للحصول على التمويل 
تعّد تعجيزية، كما أّن السياسات املالية للمانحني جامدة ال سيما حيال متطلبات التقارير املالية، حيث ال تنطبق بالضرورة بعض الشروط 
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التمويلية كون املنظمات تعمل ضمن سياقات شعبية وغالبًا غير مستقرة، خصوصًا يف الداخل السوري. وذكرت منظمة يف القامشلي 
»نواجه صعوبة يف تأمني الفواتير للجهة املانحة ألن املجتمع شعبي وال تتوفر لديهم فواتير لكل شيء«.

كما أشارت العديد من املنظمات إلى أّن حصر التمويل باملشاريع واألنشطة، وعدم إيالء األهمية للكلفة التشغيلية، من شأنه أن يشكل 
حتديًا كبيرًا يف استدامة مكاتب املنظمات وفريق عملها ومعّداتها وأدواتها. فيما بّينت منظمة  اإلحباط لدى املنظمات العاملة يف إدلب من 

حيث »عدم تغطية الكلفة التشغيلية، وجمود املسار البيروقراطي وغياب التنظيم بشكل عام على أكثر من جهة«. منظمة أخرى  أيضًا 
اشتكت من »صعوبة احلصول على متويل كون الترخيص يف كندا، وكون املمولني يفضلون املنظمات التي متتلك ترخيصًا يف الشرق 

األوسط«.

وإلى جانب حتدي التسجيل وارتباطه بتقليص فرص التمويل، ثمة بعض التحديات السياسية واألمنية التي تفرض واقعًا غير مستقر، 
األمر الذي ال »يشّجع« املمولني لدعم تنفيذ البرامج واستدامتها. »التأثير السياسي والعسكري له دور، مثاًل الداعمني اآلن ال يتشجعون 

على العمل يف سوريا« بحسب منظمة يف تركيا. وقد أكدت منظمة أخرى أن »الدعم مرتبط باألمور السياسية، فبمجرد سيطرة فصيل 
يتوقف الدعم، مع العلم أنه من املفترض استمرار الدعم لنستطيع االستمرار حتى ال تتحكم الفصائل بعملنا وتستقطب الشباب 

لاللتحاق بها، فعبر إيقاف الدعم تقوم اجلهات الداعمة بدعم الفصائل بطريقة غير مباشرة، ألّن الفصائل تقف ضد عمل املنظمات وضد 
العمل النسائي« وأشارت منظمة أخرى إلى شيوع »النظر إلى اجلهات التي تعمل يف الداخل على أّنها جميعها موالية للنظام«. 

وأشارت منظمة فضلت عدم ذكر اسمها إلى أّن املنظمات اخلاضعة لسيطرة النظام تواجه حتديًا إضافيًا للحصول على التمويل، كون 
توجيه أو »ضخ« الدعم يجب أن يتم من خالل وسيط. و»من أهم املعوقات التي تواجه املنظمات يف مناطق سيطرة احلكومة السورية هو 

احلصول على متويل مباشر دون وسيط، والنظرة الدونية التصنيفية إلى تلك املناطق، والصورة النمطية املسبقة حولها كونها تتواجد يف 
مناطق احلكومة« بحسب تلك املنظمة.

2-تمويل مشروط وشروط تمويل تعجيزية

خالل رصدها ألبرز التحديات التي تواجهها فيما خص التمويل، أشارت بعض املنظمات إلى أّن من شأن مشروطية التمويل وتعجيزية 
بعض شروط املانحني أن حتول دون قدرة املنظمات على حشد التمويل أو استدامته. ويف هذا الصدد، تطرقت بعض املنظمات إلى 

عوائق، لعل أبرزها: 

تدخل املمولني يف سياسة املنظمات وفرض املمول ألجندته – » يجب أن يكون التمويل، عند تقدميه، غير مشروط، ويجب عدم 	 
فرض أجندة املمولني على طرق عمل الشبكة« بحسب إفادة منظمة  يف القامشلي. و»التمويل مشروط وأحيانًا ثمة أجندة لدى 
املمول، فنحن لدينا رؤية واضحة، ومن الصعب أن نقدم على منحة بناًء على طلب املمول – املمول يفضل متويل املشاريع يف 

تركيا وليس يف حلب، على الرغم من أّن أذون العمل صعبة يف تركيا« بحسب جتربة منظمة مقرها يف تركيا . واشتكت منظمة يف 
القامشلي من »التدخل يف سياسة املنظمة ووجود شروط تعجيزية«، ومنظمة اخرى يف القامشلي أيضًا من »تأخير التمويل وفرض 

سياسة املمولني«. 

دخول بعض اجلهات املمولة يف االصطفافات السياسية – » الشروط هي فعاًل مجحفة بحق الالجئ السوري، فدمج السياسة 	 
باالستجابة اإلنسانية يشكل حتديًا كبيرًا ومجحفًا بحق االستجابة« بحسب ما ذكره فريق احدى املنظمات العاملة يف تركيا. 

وأضافت منظمة أخرى أنه يجري »تسييس التمويل وبشكل واضح للجهات التي تعمل يف الداخل«. ونّوهت منظمة مقرها يف الرقة 
لـ »عدم منح التمويل يف مناطق النظام إال للمنظمات املرّخصة )من النظام(«.



عدم مراعاة االحتياجات امليدانية والسياق الثقايف واالجتماعي: ذكرت منظمة يف حلب أن بعض الداعمني يضعون »شروطًا غير 	 
قابلة للتحقيق، مثل الوصول لعدد كبير من السيدات ، وتغطية مناطق جغرافية واسعة بتمويل محدود، وجمع معلومات قد تنتهك 
سرية وخصوصية السيدات «. وأكدت منظمة مقرها يف لبنان أنه »ُتعَرض علينا منح لكنها تكون غير مناسبة للسياق الثقايف ما يدفعنا 

لالستغناء عنها«.

قسوة الشروط املوضوعة للحصول على التمويل: حيث اشتكت احدى املنظمات يف ادلب  من »عدم تغطية الكلفة التشغيلية خالل 	 
املشروع، واملسار البيروقراطي اجلامد وغير املرن، باإلضافة إلى املتطلبات الكثيرة التي حتول دون حتقيقها«.

اعتماد التمويل على العالقات الشخصية: ذكرت منظمة يف تركيا أن التمويل »يعتمد يف كثير من األحيان على العالقات أكثر من 
جودة املشاريع«، وقالت منظمة مقرها لبنان  »نعاني من املنافسة الكبيرة للحصول على املنح«. 

3-عدم وجود خبرة تقنية بحشد التمويل أو عدم تنوع مصادر التمويل 

أشارت بعض املنظمات إلى أّن عدم امتالك املهارات واخلبرات التقنية يف حشد التمويل وبناء العالقات مع اجلهات املانحة وكتابة التقارير 
املالية يشكل أحد التحديات أمام احلصول على التمويل، أو يهدد استدامته، حيث متيل هذه اجلهات الداعمة إلى تفضيل العمل مع 

املنظمات ذات أطر العمل املؤسساتي والتي متتلك خبرات متقدمة يف مجال حشد التمويل.ذكرت احدى املنظمات يف تركيا  »بصراحة، 
لدى الداعم نقاط صعبة على الدوام. مثاًل، ندرك أّن هناك منظمات كبيرة لديها خبرات مالية قوية، فاملمّول يرغب بالعمل معها دائمًا، 

لكّن منظمة كمنظمتنا لها دور كبير على األرض ومؤثرة جدًا إاّل أّنها ال متلك خبرات مالية قوية كي يدعمها املمول«.

 أما منظمة اخرى يف تركيا أيضا  فقالت إنه »يجب على الداعم أن يراعي موضوع بناء القدرات املالية للمنظمات«. قالت احدى املنظمات  
يف إدلب »تقييمنا هو أّننا قادرون على استالم أي مشروع، وتنفيذه من اختصاصنا، ولكن لدينا ضعف يف تسليم ورفع هذه املشاريع 

بحسب متطلبات املمول«. وأضافت منظمة أخرى  »غياب استراتيجية متويلية، فمنذ بداية الثورة هناك اعتماد أو ثقة أو عامل أمان حيث 
بدأت عالقة مع جهة مانحة واحدة، لكن من شأن ربط املنظمات أنفسها بجهة واحدة أن يهدد األمان االقتصادي واستدامة املنظمات، مما 
ُيشكل بدوره ردود فعل سلبية على املنظمات األخرى«.واشتكت جمعية عاملة يف حلب من »ضعف اخلبرة بكتابة مقترحات املشاريع«. 

وأكدت احدى املنظمة أنها »بحاجة إلى تعزيز املهارات املؤسساتية يف مجال التشبيك وحشد التمويل وكتابة مقترحات املشاريع«.

4- عدم تغطية الكلفة التشغيلية للمنظمات من قبل المانحين

أجمعت معظم املنظمات التي شاركت يف سياق البحث على أّن غياب تغطية الكلفة التشغيلية من أّي منح تقدمها اجلهات املانحة من شأنه 
أن يهدد استقرار املنظمة على عدة أصعدة، أبرزها تغيير مسار العمل عبر تهديد وانقطاع يف تنفيذ اخلطط املوضوعة من قبل املنظمات، 

وعدم استدامة الفريق، الذي غالبًا ما يبحث عن فرص عمل مدفوعة. وقد أشارت بعض املنظمات، إلى أّنه وعلى الرغم من كون 
معظم فريق العمل من املتطوعني، إال أن الكلفة التشغيلية تبقى أساسية الستدامة وتشغيل املنظمة بحدودها الدنيا. 

»غياب الكلف التشغيلية تغّير املسار العام لعمل املنظمة، وتتغير من اخلطة املوجودة لدى فريق العمل« وفقًا ملنظمة يف إدلب. وأن »نواجه 
حتديًا يتمثل بعدم القدرة على الوصول لتلك اجلهات املانحة وغياب متويل الكلفة التشغيلية« حسب مؤسسة يف إدلب. و»نعم نواجه 

حتديات كثيرة، أولها تقطع الدعم لفترات طويلة، كما أّنه ال يوجد منظمات تهتم بتكاليف تشغيلية تخفف عنا أعباء العمل التطوعي، 
فأّي عمل تطوعي غير مأجور يحتاج لتكاليف تشغيلية« وفقًا ملنظمة اخرى  يف إدلب. وذكر احدى املراكز  يف إدلب »غياب التمويل يؤدي 

إلى تهديد استدامة العمل واملوظفني«.
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ج- المنظومة األبوية والذكورية وتأثيرها على 
عمل المنظمات النسوية وذات القيادة النسائية السورية

1-صعوبة استقطاب النساء وعدم مشاركتهن باألنشطة وتقييد حركتهن 

بالنظر إلى املناخ أو السياق القانوني والسياسي والثقايف واالجتماعي العام الذي تعمل فيه املنظمات التي شاركت يف البحث )راجع/ي 
القسم األول من التقرير(، جند أّن هذه األطر والتحديات التي تواجه النساء على املستويات القاعدية وضمن تلك املجتمعات، من شأنها 

أن تؤثر على عمل املنظمات، حيث تفرض حتديات مضاعفة عليها خالل سعيها الستقطاب النساء والفئات املستفيدة من برامجها.

ويف هذا الصدد، أشارت معظم املنظمات إلى أّن التحدي يأتي على مستويني، يتمثل األول بعدم جتاوب بعض النساء مع الدعوات 
للمشاركة يف األنشطة بسبب ممانعة الرجال واملجتمعات احمللية ملشاركة النساء يف أّي أنشطة تستهدف النساء، والتي تفرض بدورها قيودًا 

على حرية احلركة والتنقل لدى النساء، وصعوبة يف استدامة مشاركة النساء يف األنشطة، وتاليًا تسربهّن من البرنامج بسبب الضغوط 
األسرية من األزواج و/أو األهل واملجتمع الذكوري احملافظ. 

ذكرت منظمة يف احلسكة »حتديًا يتمثل بعدم حضور املرأة إلى األنشطة«. كما ذكرت منظمة  يف القامشلي أن »العادات والتقاليد العشائرية 
تعتبر عائق أمامنا ولكننا نتحدى جميع الظروف الستهداف أكبر شريحة ممكنة من النساء«. وأضافت منظمة يف تركيا أنه »خالل تنفيذ 

املشاريع قد تتسرب النساء بسبب ضغط الزوج أو األهل«، وكررت ذلك منظمة أخرى  يف تركيا، التي وجدت أن »هناك الكثير من 
األعراف التي تكون معيقة للعمل، حيث يوجد تنميط قوي للنساء يف املجتمع السوري خاصة أّن مهمة املرأة هي تربية األوالد وإْن عملت 

ستعمل كمدرسة أو كممرضة«، األمر الذي يعود إلى »محدودية حركة النساء خارج املنزل وبالتالي محدودية األعمال والوظائف 
املسموح بالعمل بها«. 

وأضافت منظمة يف تركيا  أنه »أحيانًا تكون الفئة املستهدفة ال ترغب يف املشاركة، باإلضافة إلى كون املجتمع غير قادر على قبول 
التغيير«. اعتبرت احدى املنظمات مقرها تركيا أن »حرية احلركة محكومة جدًا بسبب العرف املجتمعي على النساء«، واشتكت منظمة 
أخرى يف تركيا من »السلطة الذكورية وممانعة الرجال ملشاريع تستهدف النساء، فمثاًل يتم منع النساء من قبل األزواج واألهل يف أنشطة 

الدعم النفسي املخصصة للناجيات من االعتقال«.

2-التطبيع مع العنف األسري أو الجندري أو عدم اإلبالغ عنه يعيق عمل المنظمات النسوية

أشارت املنظمات املشاركة يف البحث إلى أن أحد العوائق التي تواجه عمل املنظمات يف العمل مع النساء من ضمن الفئات املستفيدة هي 
استبطان النظرة الذكورية واألبوية التقليدية اخلارجية جتاه النساء، لتصبح نظرة ذاتية من قبل النساء لذاتهن ولقدراتهن، فتصبح متطابقة 
مع نظرة املجتمع الذكوري واألبوي لهن. وينعكس ذلك بعدم إميان بعض النساء بقدراتهن، أو مبيلهن للتطبيع مع العنف واعتباره أمرًا 

طبيعيًا بحسب السياق الثقايف واالجتماعي السائد، وهذا الفكر يعيق عمل املنظمات وانخراط النساء يف هذه البرامج.

ال يلوم هذا التحليل النساء على االنصياع للهيكلية املجتمعية احلالية، بل هو يف سبيل فهم التأثير الذكوري الداخلي. وبحسب منظمة 
عاملة يف إدلب فإنه »متتلك الكثير من النساء قدرات خالقة، إاّل أّن حالة االكتئاب املالزمة لهن بعد التهجير قد شّلت تفكيرهن وحركتهن 

مما جعلهن يشعرن بعدم الرضا عن الذات وعن الواقع وهذا قلل ثقتهن بإمكاناتهن، كذلك نعاني من جهل النساء حلقوقهن وأدوارهن 
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وقلة ثقتهن بأنفسهن وإمكاناتهن، وأحيانًا جتد أّن املرأة، ورغم أنها ليست أمية، إال أّن يدها ترجتف أثناء توقيعها باسمها«. كما  نّوهت 
منظمة يف تركيا  إلى أن »املشكلة يف املرأة نفسها، ألّن نساءنا يعتقدن دائمًا، مع األسف، أّنه ليس لهن دور، إذ متتلك النساء صورة 

خاطئة عن ذواتهن، وهناك صورة سائدة عن عمل النساء بأّنه غير مهم«، وأشارت منظمة أخرى إلى »ضعف قدرة النساء على املطالبة 
بحقوقهن، وقلة وعي النساء بهذه احلقوق«. وأشارت منظمة أخرى يف لبنان  إلى اختالف اإلطار املفاهيمي بحسب الفئات العمرية، 

حيث أّن الفئات الشابة من شابات وشبان، يكّن/يكونون يف كثير من األحيان أكثر قبواًل لبعض القضايا مقارنة مع الفئات املتقدمة عمريًا 
بني النساء.

3-نمطية األدوار الجندرية للنساء التي يعيق المشاركة السياسية

وضمن نفس السياق الثقايف األبوي والذكوري، تأتي جملة املواقف املتعلقة باملشاركة السياسية واملجتمعية للنساء وربطها باألدوار 
اجلندرية التقليدية التي »يجب بحسب عرف املجتمع أن تلعبها النساء«، وذلك بأن يكّن ربات منازل، لتُحّد على نحو كبير من هذه 

املشاركة السياسية واالجتماعية ويحد من قدرة املنظمات تعبئة النساء لتغيير هيكلية املجتمع. ذكرت منظمة يف األتارب »صعوبة يف جذب 
النساء وإقناعهن بأفكارنا الستدراجهن للمشاركة باألنشطة خاصة تلك التي تركز على التثقيف السياسي والقانوني«.

 ومنظمة  يف إدلب اعتبرت »متكني املرأة سياسيًا حتديًا كبيرًا، فنحن نواجه انتقادات من البعض وأحيانًا سخرية وأحيانًا أخرى خوف 
وعدم جرأة، وذلك نتيجة التهميش املستمر للمرأة بافتراض أّن السياسة عمل الرجال«. ويف األتارب أيضًا رأت منظمة أخرى  أنه 

»ثمة محدودية لعمل النساء يف مراكز صنع القرار ووسم النساء بهذا املجال بصفات غير الئقة، باإلضافة إلى فرز منطي لعملهن باملجال 
التعليمي والطبي، باإلضافة إلى عدم إميان املجتمع بقدرات النساء على حتمل املسؤوليات املوكلة لها، ووصفهن بأّنهن غير كفوءات 
بالعمل وناقصات خبرة«. وذكرت منظمة أخرى أن »انخراط املرأة يف العمل السياسي هو مسألة حديثة نسبيًا ونحن نعمل على خلق 

قياديات نسويات وكسر النمطية السائدة«.

4-عدم قدرة النساء على العمل خارج المنزل لفترات طويلة أو لساعات متأخرة 

ربطًا بنمطية األدوار اجلندرية للنساء وفرض األدوار التقليدية عليهن من قبل املجتمع وعاداته وأعرافه، يتم تقييد النساء ضمن إطار 
احليز اخلاص وتاليًا ُتفرض عليهن احلركة ضمن أوقات محددة. وقد ذكرت منظمة يف القامشلي  أن »املرأة ال تعمل خارج املنزل لفترات 

ل عمل الرجل مقابل  طويلة أو متأخرة نتيجة الذهنية الذكورية«، وأضافت منظمة  يف إدلب أن »املجتمع باألغلب ذو تفكير ذكوري وُيفضِّ
املرأة، فحسب وجهة نظر املجتمع، على الرجل أن يعمل خارج املنزل أما املرأة فداخل املنزل«.
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37 | ثانيًا: تحديات خاصة بسياقات 
محددة في الداخل السوري

باإلضافة إلى التحديات التي تواجه عمل المنظمات السورية النسوية وذات القيادة النسائية، ثمة 
مجموعة إضافية من التحديات الخاصة التي تواجه المنظمات الناشطة والعاملة في الداخل السوري، 
تتمثل بعدم االستقرار األمني ومحدودية الحركة والتنقل، إما نتيجة القصف المستمر وتقطع أواصل 

المناطق، أو بسبب غالء الوقود وعدم وجود مواصالت ال سيما في محافظة إدلب. وأبرز هذه التحديات:

1-التدخل بعمل المنظمات والحاجة إلى موافقة من قبل السلطات المحلية 

أشارت املنظمات العاملة يف الداخل السوري )محافظة دمشق وشرق الفرات وإدلب وحلب( إلى احلاجة ملوافقة السلطات الرسمية 
وتلك احمللية )النظام، واإلدارة الذاتية وقوى األمر الواقع( على أّية أنشطة تقوم بها املنظمات، وأحيانًا تقوم هذه اإلدارات أو السلطات 

بالتدخل يف أجندة عمل املنظمة وإعاقة عملها عبر عدم منح املوافقة، أو عدم منح الشرعية )كاملناطق اخلاضعة لسيطرة النظام(، ويف 
املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام قد يصل األمر إلى حد التضييق الكبير على املنظمات النسوية وذات القيادة النسائية وفرض عقوبات على 
الناشطات/ـني ومنعهن/ـهم من مغادرة البالد و»القيام باستدعاءات أمنية إلجراء مسح وتقييم للسنوات السابقة ولوضع هذا امللف حتت 

الوصاية األمنية« بحسب منظمة فضلت عدم ذكر اسمها. كما أكد مركز يف لبنان »منع تسجيل أي مبادرة كمنظمة نسوية«. فيما ذكرت 
منظمة يف القامشلي »عدم املوافقة على النشاطات من قبل اإلدارة الذاتية«. أكدن منظمة  يف ريف حلب الغربي »معارضة بعض اجلهات 

للعمل واشتراط وجود شرعية وأذونات للنشاطات«. واشتكت منظمة يف األتارب من  »سيطرة حكومة اإلنقاذ وعدم القدرة على تسجيل 
املنظمة وحتويل واستالم املنح«. وقالت منظمة يف إدلب إنها تواجه »صعوبة يف تسجيل املنظمة لدى اجلهات الرسمية احلالية، فبمجرد 
تسجيلها سيكون هناك تدخل مباشر يف عملنا أو أخذ نسبة من املوارد، لذلك اكتفينا بشرعيتنا الشعبية والعمل باستقاللية عن اجلهات 

الرسمية احلالية«. ويرى احدى الفرق  يف إدلب أن »الفصائل ترى عملنا غير مناسب لها«. وأخيرًا نّوهت احدى املنظمات الى  أن 
»األمانة السورية ]التابعة للنظام السوري[ هي املعنية باحلصول على التمويل واملوافقة على كل األنشطة«.

2-انتشار العسكرة والمظاهر المسلحة

أشارت املنظمات العاملة يف الداخل السوري إلى أّن انتشار العسكرة والتسلح واستمرار القصف من ناحية، والطابع األمني لألجهزة 
اإلدارية املراقبة لعمل املنظمات من ناحية أخرى، تفرض حتديات إضافية تهدد عمل املنظمات واستقرارها وحتى وجودها. وبحسب 

فريق عامل  يف إدلب فإن »أبرز التحديات الوضع األمني الغير مستقر واستمرار القصف والتهجير«.

ولعّل أبرز نتائج استمرار القصف وانتشار التسلح والعسكرة تتمثل بما يلي:

دفع بعض املنظمات إلى إغالق مراكزها و/أو إيقاف برامجها. ذكرت احدى املنظمات  أنه »بسبب الوضع األمني والقصف أجبرنا 	 
على إغالق املراكز«. و»يشكل الوضع األمني والقانوني أكبر حتٍد لنا« بحسب منظمة أخرى ، »ألّن لدينا مراكز داخل سوريا، 

فمثاًل منذ منتصف آذار قمنا بإغالق مراكزنا بسبب القصف«. 

فقدان األمان وشرعية العمل لدى بعض املنظمات، قال املركز التابع  إلحدى اجلمعيات يف تركيا  »نعاني من الوضع األمني وفقدان 	 
األمان وشرعية العمل«.

تقييد حرية احلركة والتنقل على كل من املوظفات/ين واملستفيدات، حيث »يفرض الوضع األمني صعوبة على التنقل بسبب غالء 	 
الوقود« بحسب مؤسسة عاملة يف حلب .



ويف الوقت نفسه، أشارت بعض املنظمات إلى أن من شأن البعد األمني يف التعاطي مع املنظمات، وال سيما يف دمشق والسويداء، أن 
يخلق بيئة من اخلوف املستمر تهدد وجود وأمان املنظمات. وقد ذكرت منظمة فضلت عدم ذكر اسمها أنها تعاني »من املالحقة االمنية 

للنشطاء/الناشطات، وتتّبع عمليات التحويل املالي للنشطاء، والترويج االتهامات ضد النساء«. ويف سياق متصل، أشارت منظمة 
فضلت عدم ذكر اسمها إلى انعكاس االصطفافات السياسية على عمل املنظمات ضمن املجتمع املدني يف سوريا، فـ»انقسام املجتمع 

املدني السوري بني داخل وخارج واالصطفافات السياسية عند الغالبية يشتت جهود العمل املدني والقضايا التي يناضل لتحقيقها«.

3-محدودية الحركة والتنقل

تواجه املنظمات العاملة يف الشأن النسائي/النسوي والتي شاركت يف الرصد بعض التحديات اإلضافية املتعلقة مبحدودية التنقل واحلركة، 
وذلك بسبب سيادة العقلية الذكورية واألبوية وأحيانًا العشائرية يف بعض املجتمعات يف الداخل السوري )التي ذكرت آنفًا(، هذا باإلضافة 

إلى الوضع األمني غير املستقر، والسياق السياساتي العام للملف السوري )على مستوى  وطني وإقليمي ودولي( والوضع األمني غير 
املستقر املهدد حلرية احلركة والتي تأتي على أصعدة عدة، أبرزها:

صعوبة ومحدودية التنقل بني احملافظات لكل من فريق العمل واملستفيدات: أشارت بعض املنظمات العاملة يف الداخل السوري، 	 
أو تلك التي تدير مشاريعها يف الداخل السوري من مكاتبها يف تركيا، إلى عوائق جمة تواجه فريق العمل يف التنقل بني املناطق، 

والتي تؤثر بصورة مباشرة على فريق العمل وعلى املشاركات  على حد سواء، إّما نتيجة القصف املستمر، أو بسبب العقلية 
الذكورية السائدة. وقد أشارت منظمة يف لبنان  إلى محدودية حركة وتنقل الالجئات والالجئني يف لبنان بسبب العنصرية – من قبل 

السلطات احلكومية والسلطات احمللية على حد سواء – يف فرض حظر جتول على الالجئني خالل ساعات محددة.

الشتات وصعوبة السفر واالنتقال بني البلدان بسبب تعقيدات احلصول على تأشيرة سفر: أشارت منظمتان  إلى صعوبات جمة 	 
تواجه أعضائهن للحصول على تأشيرة سفر، ما يخلق عائقًا أمامهّن لالجتماع كون العضوات منتشرات يف بلدان عدة.

صعوبة تأمني وسائل النقل وعدم توفر املواصالت: يشكل ارتفاع أسعار الوقود وفرض الضرائب على املواصالت والسيارات من 	 
قبل قوى األمر الواقع، حتديًا يضاف إلى جملة التحديات التي تعيق حرية التنقل واحلركة لكل من فرق العمل واملشاركات. وقد 

أشارت املنظمات العاملة يف محافظات إدلب – إما بشكل مباشر أو من خالل مكاتبها يف تركيا – إلى محدودية االستقطاب واحلشد 
الشعبي نتيجة عدم توفر املواصالت، أو نتيجة عدم وجود وسائل نقل خاصة باملنظمة. تعاني  احدى املنظمات  »من صعوبة 

تأمني النقل للمسافات البعيدة«، فيما تفتقر منظمة أخرى  إلى »وسائل نقل خاصة باملنظمة، وهذا يعيق الوصول للمستفيدات«. 
وأرجعت إحدى املنظمات  »محدودية التنقل إلى غياب الدعم املادي، فال نستطيع التنقل بأريحية تامة إال ضمن االحتياجات 

اخلاصة، وال يتوفر لنا أي ضمانات اجتماعية«.
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أشارت بعض المنظمات النسوية وذات القيادة النسائية السورية التي شاركت في سياق البحث 
إلى مجموعة خاصة من التحديات التي تواجههن كونهن منظمة نسوية أو نسائية. وتأتي أبرز هذه 

التحديات على الشكل التالي: 

أ-جهد نسوي مضاعف إلحداث التغيير يقابله قلة ثقة مجتمعية:
 أشارت بعض املنظمات إلى التحديات التي تواجهها من قبل املجتمعات احمللية ومؤسساتها، والتي تتمثل برّدات فعل فوقية من قبل 

املجتمع وأفراد املجتمعات احمللية واملؤسسات الرسمية وتعكس عدم ثقة بالقضايا املطروحة أو بقدرة املنظمات على التغيير املجتمعي، 
وذلك على الرغم من اجلهود املضاعفة التي تبذلها هذه املنظمات لتحسني واقع ومكانة النساء يف املجتمع إضافة للحرب املتحيزة ضد 
املرأة التي يقود إلى مهاجمة املنظمات، وقد وصل األمر حلد تعّرض منظمة يف تركيا لهجوم إلكتروني كونهن منظمة نسائية. وتعاني 

منظمة  يف إدلب من »عدم اإلميان بقدرتنا على التغيير اجلذري إلطالق النساء إلى األمام«. وتواجه منظمة أخرى حتديًا »كمنظمة 
نسائية، فاملجتمع لم يتقبل بعد أن تكون املرأة من صّناع القرار وذات قدرة على استالم املراكز وإدارتها«. منظمة يف إدلب أضافت أنه 

»كون مجتمعنا ذكوريًا، نواجه عدة حتديات، أولها قلة الثقة بأعمالنا، فنظرة املجتمع الدونية لعمل املرأة والتقليل من أهمية العمل الذي 
نقدمه يحول دون إعطاء املنظمة مكانة أو أهمية يف املجتمع«.

شح التمويل النسوي وصعوبة الوصول للموارد )التدريب والتمويل(:	 

 أشارت املنظمات إلى حتٍد مركب، يتمثل يف أحد جوانبه بعدم إيالء قضايا حقوق النساء واملساواة اجلندرية أولوية ضمن السياسات 
التمويلية للمنظمات، ومحدودية الوصول للموارد من جانب آخر، ال سيما موارد التمويل املادي وموارد التدريب على القضايا، 
وأحيانًا القيود املفروضة على السفر والتي حتول دون املشاركة يف الفعاليات اإلقليمية والدولية. وذكرت منظمة يف تركيا أنه »يوجد 

فارق كبير بني الدعم املقدم ملشاريع النساء والدعم اخلاص باإلغاثة«. بينما قالت منظمة  يف األتارب إنه »كوننا منظمة نسائية، 
نواجه حتديًا متمثاًل يف قلة التمويل وقلة التدريبات النوعية املتخصصة والتي عادة تكون خارج سوريا، وبالتالي ال يوجد إمكانية 

وصول خلارج سوريا بسبب عدم توافر جوازات سفر جلميع العامالت«. من جهتها اشتكت منظمة يف إدلب من »عدم القدرة على 
الدفع باجتاه أجندة عمل معينة، بالرغم من وجود أفكار خالقة لكّنها ال تلقى القبول واالهتمام الالزم«. وقالت منظمة أخرى أنها 

تعاني »من محدودية العمل والوصول للفئات املستهدفة بسبب غياب الدعم لتدريب الفريق كونه قائم على التطوع«.

تعرّض الناشطات للمضايقات:	 

 أشارت بعض املنظمات إلى خوف الناشطات والعامالت يف املنظمات من التعرض للتهديد أو املضايقة يف بعض املناطق، ال سيما 
يف إدلب وحلب. فقد ذكرت احدى املنظمات  أنه »يف معرة حرمة، الناشطات دائمًا خائفات من التعرض لتهديد أو مضايقة، 

لذلك، وألسباب لوجستية، ُيفضل حترك الشبان على األرض«. وأضافت منظمة أخرى  »نحن مغضوب علينا من كافة اجلهات 
كوننا نعمل يف مجال العدالة االنتقالية، فنتعرض لإلقصاء أو املنع ونعمل بشكل سري«. 

إقصاء بعض المنظمات النسوية من العمل المدني:	 

أشارت بعض املنظمات إلى سعي بعض الشبكات أو املنظمات وال سيما يف إدلب والسويداء إلى إقصائهن كونهن منظمات نسوية 
أو عاملة على قضايا وحقوق النساء أو اجلندر، أو نتيجًة لالصطفافات السياسية. ويف هذا السياق. وأشارت منظمتني  يف إدلب 

ثالثًا: تحديات إضافية خاصة 
»بكوننا منظمات نسوية«
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إلى عدم تنسيق أو تواصل بعض املنظمات معهما، أو عدم دعوتهما للمشاركة يف بعض الفعاليات، وحصر عمل تلك املنظمات 
مع املجالس احمللية على الرغم من عدم فعاليتها. فقالت احدى املنظمتني إن »بعض املنظمات ال تعمل مع جمعيات أو هيئات 

نسائية، والبعض اآلخر ال تعمل ااّل مع املجلس احمللي يف حني أّن عملنا يتم وفقًا للتقارير واالستبيانات وهو أكثر فعالية من عمل 
املجالس الذي تعمه الفوضى والروتني اململ«.

 أما املنظمة األخرى فذكرت أن »املشاركات النسائية يف الفعاليات الوطنية ليست مبنية على أسس الفعالية سواء على مستوى 
منظمتنا أو باقي املنظمات«. أما يف السويداء، فقد أشارت منظمة إلى محاولتها املستمرة لالنضمام لبعض الشبكات الوطنية 

واإلقليمية دون جدوى، كونها، أي هذه الشبكات، على حد تعبير املنظمة »محكومة مبصالح ضيقة وشركاء يتقاسمون الفساد 
والسلطة يف املجتمع املدني وهم يبحثون عن والءات وليس شراكات، فمن خالل جتربتنا معهن/ـهم، يتقصدون إقصاء املنظمات 

ذات الهوية اجلندرية يف مناطقنا طاملا ليست تابعة لهم، حيث تقوم تلك املنظمات والشبكات بدعم فرق مدنية دون هوية وغير 
عاملة على قضايا اجلندر وتقدم لهم تسهيالت ودعم وترشح كوادرها حلضور مؤمترات وورشات مختصة باجلندر والتمكني 

السياسي وتقوم بإقصاء املنظمات التي متتلك هوية وبصمة جندرية«. 

ب-تحويل في األجندة والطروحات النسوية أو تمييعها
سّلطت أربع منظمات الضوء على بعض التحديات ذات الطبيعة السياساتية التي من شأنها أن تؤثر على أجندة العمل النسوي 

السوري. وقد أشارت احدى هذه املنظمات يف هذا الصدد إلى اخلوف من حتويل كامل للقضايا وتضييق نطاقها من مطالبة بحقوق 
املواطنة واملساواة، إلى التركيز على املستوى اخلدماتي، ونقل اجلهود من الداخل السوري إلى خارجه بسبب النزاع السياسي واألمني 

الدائر. فبحسب هذه املنظمة  »النزعات بحد ذاتها سواء داخل سوريا أو يف بلدان اللجوء تشكل أكبر التحديات، حيث أّثرت يف اختيار 
املواضيع، وتقلصت قضايا املواطنة والقيادة ليتم التركيز على تقدمي اخلدمات«. ويف سياق مرتبط، أشارت منظمة أخرى  إلى حتٍد يتمثل 

بعدم إيالء الناشطني/ات أهمية لقضايا النساء بسبب احلرب والنزاع، حيث يقال »صوت السالح أقوى... هلق مش وقتكن«.

 ومن التحديات األخرى، ما أشارت إليه احدى املنظمات  من بقاء الواقع على حاله، وعدم حصول أي انتقال سياسي ما من شأنه أن 
يؤثر على رؤية وعمل املنظمات النسوية وذات القيادة النسائية يف املستقبل. »الهاجس األكبر أال يكون هناك انتقال سياسي وأن يبقى 

النظام قائم. وأن يبقى القمع والديكتاتورية قائمًا وبالتالي لن نستطيع تطبيق أي مشروع داخل سوريا. فكيف سنعمل على قانون 
انتخابي حساس للجندر واالنتخابات مزورة بحد ذاتها؟«. ومن ضمن جملة التحديات السياساتية أيضًا ما سّلطت الضوء عليه منظمة 

أخرى ، أن املساواة بني اجلنسني ستكون املخرج )الطبيعي( لإلنتقال السياسي »الكثير من احلركات السياسية وحتى املدنية تنظر إلى 
قضايا العدالة اجلندرية على أنها ليست أولوية يف املرحلة الراهنة، وأن احلل السياسي الشامل سيضمن حقوق اجلميع، وهذا ما ُيخيفنا 
يف الدرجة األولى، أي أن يتم تصفية القضية النسوية يف زواريب السياسة واملصالح الذكورية – لذلك ينبغي أن تكون العدالة اجلندرية 

ومراعاة احلساسية اجلندرية حاضرة يف كل امللفات املتعلقة مبصير ومستقبل السوريني والسوريات«.

ج- مثابرة وصمود وإصرار: استراتيجيات التفافية
إلعادة التأثير في موازين القوى

يف مواجهة ومجابهة كل التحديات التي يرفضها السياق القانوني واملؤسساتي-اإلداري والتمويلي والثقايف-الذكوري، والذي يهدد 
بشكل أو بآخر وجود واستقرار واستدامة املنظمات النسوية وذات القيادة النسائية، أوجدت هذه املنظمات طرقًا وآليات لضمان وجودها 

واستدامتها، مجترحًة طرق عمل بديلة تتحايل على السائد وتعيد، إلى حد قليل، إعادة التأثير مبوازين القوى. وتتمثل أبرز هذه 
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اآلليات بما يلي:

االلتفاف على المنظومة السياسية-األمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام:	 
 أشارت منظمة فضلت عدم ذكر اسمها إلى قيامها بتغيير االستراتيجية اخلاصة باملنظمة للتعامل مع املعطيات اجلديدة مع ما يفرضه 

النظام، وحلماية مكتسباتها وما أجنزت خالل سنوات، حيث تقول »قمنا كمنظمة باحلصول على ترخيص آخر مختصة بقضايا 
أخرى وباسم مغاير وأسماء جديدة الحتضان عملنا وشرعنته وحمايته من االنتهاكات احلكومية. كما قامت املنظمة بوقف نشر 

األخبار عن األنشطة التي تقوم بتنفيذها، واقتصار األمر على تقرير سنوي يوثق أعمال املنظمة، لنضمن عدم عرقلة مشاريعنا التي 
نقوم بتنفيذها من قبل أي جهة أمنية«. 

التشبيك وتوطيد العالقات مع الحاضنة االجتماعية والمجتمعية:	 

لم يقف االعتراف الرسمي من قبل املؤسسات احلكومية والسلطات احمللية عائقًا أمام بعض املنظمات للحصول على شرعية يف 
العمل، فقد جلأت بعض املنظمات إلى توطيد العالقات مع بعض املنظمات ضمن إطار من التضامن النسوي لتقليص النفقات، 

باإلضافة إلى اكتساب شرعية مجتمعية من احلاضنة الشعبية.

قالت منظمة يف القامشلي »جند صعوبة كبيرة ولكننا نتوصل إلى حلول، مثل الوصول ألشخاص لها القدرة على اإلقناع وعلى 
كسب ثقة املستفيدين«. وأضافت منظمة أخرى »نقيم األنشطة إما ضمن مقر احلركة أو بالتنسيق مع جهات أخرى مرخصة 

لألنشطة اخلارجية لتقليص النفقات«. من جهتها قالت منظمة  يف لبنان »نستفيد من عدة مراكز نسائية لألنشطة بسبب عدم وجود 
مكان مخصص مستقل«. وذكرت منظمة أخرى عاملة  يف لبنان »أعتمد على النسيج السوري الذي يحيط ويثق بي كمديرة 

جمعية، فيقدم الصدقات والزكاة للمركز«. من جهته قالت منظمة تطوعية »نعمل على التواصل مع املنظمات التي تهتم بأهداف 
فريقنا إليصال صوت الفئة املستهدفة بعملنا ولم نتلَق أي دعم حاليًا«. بينما قالت منظمة يف  القامشلي »لدينا حاضنة اجتماعية 

للمنظمة وعالقات جيدة مع الهيئة الروحية«. وأضافت إحدى املنظمات »قمنا بخلق توازناتنا وتفاهماتنا وعالقاتنا يف املنطقة 
للعمل ضمن هامش يتيح لنا ممارسة مشاريعنا والوصول للفئات املستهدفة مبنتهى احلرية«.

وضمن جهودهن للحصول على هذه احلاضنة الشعبية واالجتماعية، تطبق املنظمات سياسات عدم إحداث األذى، وذلك لضمان 
عدم إقصائهن من قبل املجتمعات احمللية. وإحدى املنظمات يف محافظة إدلب قالت »نعمل بحرية تامة ضمن األعراف والتقاليد 
املتعارف عليها ضمن مجتمعنا«. وعبرت منظمة أخرى  »لم نعاني من أي مضايقة كوننا نعمل ضمن العرف والتقاليد السائد يف 
مجتمعنا«. قالت منظمة تعمل يف إدلب إن »توعية املجتمع بأهمية عمل النساء ولكن ضمن احلدود واألعراف املتعارف عليها يف 
مجتمعنا فال نقدم على شيء خارج نطاق التقاليد واألعراف املوجودة«. بينما أضافت منظمة يف تركيا أن الناجيات من التعنيف 

»يجدن صعوبًة يف التعبير أو بناء الثقة، لذلك نلجأ إلى الدورات التدريبية واملجموعات العامة حتى نكسب ثقتهم ونستطيع 
مساعدتهم بشكل متخصص أكثر مع مراعاة اإلجراءات العمالنية«.

التمويل الذاتي واالعتماد على الموارد الخاصة بالمنظمة وعلى التطوع:	 

 بسبب نقص التمويل وقلة فرصه، أشارت املنظمات إلى جلوئها إلى أّي آليات أو استراتيجيات لتقليص النفقات كالعمل من 
املنازل، أو حشد التمويل الذاتي من العضوات واألعضاء، أو جمع التبرعات، أو االرتكاز على املتطوعات/ين، والعمل ضمن 

أطر تشبيك وشراكات محلية. قالت منظمة  يف القامشلي »نواجه هذه التحديات باإلمكانيات والقدرات املوجودة وبالتمويل الذاتي 
من األعضاء الدائمني«. ومن القامشلي أيضًا قالت منظمة أخرى »نعمل يف املنازل أو يف منظمات مرخصة ونسعى إلى التشبيك 
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معهم«. وتعتمد احدى التجمعات النسوية املشاركة  على التمويل الذاتي، فيما تعمل منظمة أخرى  يف إدلب على »مواجهة هذه 
التحديات بجمع تبرعات من األعضاء لتنفيذ األنشطة«. وكذلك يفعل مركز يف كفرنبل  »من خالل املساهمات واالشتراكات 

والتواصل مع املنظمات، فنحن نعمل بشكل تطوعي دون أّي دعم مادي ويف حال احتجنا إلى املوارد جنمع تبرعات«. 

استهداف الممولين ذوي المرونة والرؤية المشتركة:	 

 أشارت بعض املنظمات إلى سعيها الستهداف اجلهات املمولة التي تتمتع بشروط متويلية مرنة، و/أو متتلك رؤية نسوية مشتركة 
يف حني تلجأ منظمات أخرى إلى االستعانة بجمعية وسيطة إلدارة التمويل. فقد شرحت احدى املنظمات  أنه »لم نقّدم على أّي 
جهات أخرى حلشد التمويل سوى من املبادرة النسوية األورومتوسطية، إلى حني يجهز الترخيص النظامي اخلاص بنا، وبالطبع 
ال يوجد شروط أو إذعان أو فرض أو إمالء من قبل هذه اجلهة«. وذكرت منظمة أخرى  أنه »عادًة كل ما نحصل عليه يكون عبر 
قناة وسيطة كمنظمة )إقليمية أو وطنية مرخصة يف اخلارج( تساهم يف تأمني التمويل لنا وتقدم ضمانات للمانح«. وبالنسبة ملنظمة 

مركزها  يف لبنان »نحن نعمل مع املمول الذي تتطابق رؤيته مع رؤيتنا من دون أن يتدخل يف طريقة عملنا«.
إرادة داخلية لدى املنظمات لتطوير القدرات الذاتية: أشارت بعض املنظمات إلى سعيها لتطوير قدراتها الذاتية ومأسسة أطر 

تدخها، كخطوة من شأنها أن تساهم يف احلصول على الدعم. وقد ذكرت منظمة يف لبنان سعيها »إلى تطوير قسم املشاريع بحيث 
يكون جاهز ألي منحة وللحصول على املوافقة«. وتقوم منظمة أخرى يف تركيا »منذ حوالي العام مبأسسة األطر االستراتيجية 

السياساتية اخلاصة باملنظمة«. 

في مواجهة التحديات وطرق التصدي لها، تناولت المنظمات التي شاركت في الرصد بعض األمور التي 
قد تشكل فرصاً يمكن البناء عليها في تعزيز قضايا الطرح النسوي في سوريا. ويمكن إجمال أبرزها بما 

يلي: 

أ-ارتفاع أصوات النساء السوريات وتمكينهن وإيمانهن بحقوقهن:
 أجمعت معظم املنظمات التي شاركت يف سياق الرصد على أّن التغيير يف األدوار اجلندرية نتيجة األزمة يشكل نقطة حتول يف العمل 

على متكني النساء ومناصرة قضاياهن يف املرحلة احلالية واملقبلة. وقد أكدت منظمة أنه »قد يكون تغيير األدوار االجتماعية خالل األزمة 
فرصة، وإن كان يحمل للنساء أعباًء جديدة باإلضافة لألعباء التي حتملها«. وكررت منظمتان  أن »تغير األدوار اجلندرية فرصة يجب 

البناء عليها«، وأضافت منظمة أخرى  »أن التغير اإليجابي أننا نرى رغبة النساء باملشاركة ووعي النساء بحقوقهن«. 

كما أشارت بعض املنظمات إلى أن اجلهود الساعية إلى متكني النساء حاليًا من شأنها أن تثمر وعيًا نسويًا باحلقوق وبأهمية التمكني، وإن 
كان ذلك تدريجيًا، باإلضافة إلى ميل النساء، رمبا ببطء أو على نحو تدريجي أيضًا، نحو رفض العنف اجلندري. ترى احدى املنظمات  

أن »السوريات خرجن لسوق العمل نتيجة حاجة وليس عن قناعة، لكن حني عرفن أهمية التمكني، بات لديهن دور باتخاذ القرار«. 
وتعتقد احدى املنظمات  بوجود فرص يف »إميان النساء بحقوقهن وحضور اجللسات والنقاشات واملطالبة بعدة جلسات إضافية إليصال 

صوتهن ومطالبهن لصناع القرار«، فيما ترى منظمة أخرى  فرصًا يف »املشاركة النسائية يف كتابة الدستور، ووعي النساء التدريجي 
بحقوقهن«.
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رابعًا: الفرص المتاحة
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ب-العمل التراكمي للمنظمات النسائية والنسوية وإصرار النساء على التغيير: 
أشارت منظمة مشاركة يف الرصد إلى حلظها بعض الفرص التي ميكن البناء عليها يف مناطق وقرى إدلب مقارنة بالعقد املاضي، وهي 

تتمثل بالعمل النسائي والنسوي امليداني وبإصرار النساء على التغيير يف الواقع احلالي والعقلية الذكورية. وتقول املنظمة »ما يدفعنا 
لالستمرار هو التغير الذي نراه، نحن نتكلم عن مناطق ريفية، واملجتمع محافظ، لكن النساء تقوى مجتمعيًا يوم عن يوم، بالرغم من 

سلطة األمر الواقع وتنظيم القاعدة، ورغم كل هذا الضغط، ثمة مجابهة نسبيًا قوية، وقد خلقت بذورًا للتغيير«.

ج-االعتراف الدولي بنساء كردستان الغربية:
 أشارت املنظمات من منطقة احلسكة إلى وجود فرص لهن كمنظمات عاملة نتيجة االعتراف الدولي بنساء كردستان الغربية )روج آفا( 
وأيضًا الفرص التي قد تقدمها.  أكدت احدى املنظمات  أن »قوانني االدارة الذاتية املناصرة للنساء«، ومنظمة أخرى عاملة يف احلسكة 

ذكرت أن »سياسة االدارة الذاتية يف مناصرة للمرأة وتعمل من أجل متكني املرأة اقتصاديًا وتعزيز انفتاحها نوعًا ما مقارنة مع السنوات 
القليلة املاضية«.

خامسًا:احتياجات بناء القدرات المؤسساتية
توحيد اجلهود النسائية على املستوى الوطني وتعزيز أطر التشبيك، وإيجاد مساحات نسوية بني الناشطات يف الداخل السوري ويف 	 

الدول خارج سوريا للخروج بصياغة موحدة الستراتيجيات عمل نسوية
تأمني التمويل والدعم النسوي طويل األمد لضمان استقرار واستدامة عمل املنظمات النسوية والتي تقودها النساء ودميومة أطر 	 

تدخلها. 

خالصة:
تواجه املنظمات النسوية وذات القيادة النسائية السورية العاملة على قضايا متكني النساء واملساواة والعدالة اجلندرية و/أو االنتقالية 

داخل سوريا ويف دول اجلوار )تركيا ولبنان( جملة حتديات تهدد كيانها ووجودها واستدامتها، وتتضافر فيها كل من العوامل السياسية 
والعسكرية والقانونية واإلدارية والثقافية )األبوية-الذكورية( والتمويلية وجود واستدامة املنظمات.

وتواجه املنظمات العاملة يف الداخل السوري حتديات إضافية تفرضها العوامل األمنية )العسكرية واإلدارية( تخلق حتديات جدية أمام 
عملها واستدامتها. ولعل شح التمويل من أبرز التحديات التي من شأنها أن تهدد عمل املنظمات واستدامتها.

 
ويف مجابهة هذه التحديات، جتترح املنظمات استراتيجيات عمل محلية ومبوارد بسيطة وعفوية إلعادة فرض والسيطرة على توازنات 

القوى، ولضمان وجودها ضمن اخلريطة العامة بكل إصرار ومثابرة وصمود.
 

 ولعل التشبيك وخلق مساحة عمل نسوي تضامني بني املنظمات يف الداخل واخلارج مطلب أساسي لدى املنظمات، حيث يساهم ذلك 
يف تعزيز الصمود وتقدمي الدعم وحشد املوارد وتبادل اخلبرات والتجارب.



القسم الثالث: 
 المناصرة والتشبيك في قضايا العدالة 

االنتقالية الحساسة جندريًا: الكفايات 
والتحديات واالحتياجات المؤسساتية



أ-ماذا نريد أن نغّير؟ القضايا التي
 تعمل عليها المنظمات ومستويات عملها

في مواجهة الواقع والتحديات المفروضة على النساء )راجعي/راجع القسم األول(، تنشط المنظمات النسوية وذات القيادة 
النسائية السورية المدنية التي شاركت في الرصد لالستجابة لهذه التحديات عبر تنفيذ برامج ومشاريع وأنشطة تندرج ضمن 

القضايا التالية:

تعزيز المشاركة السياسية للنساء وتمكين النساء في مواقع صنع القرار وإقرار الكوتا النسائية

واًل: المناصرة على مستويات صنع القرار )المحلي والدولي(

تعزيز مشاركة النساء في العملية السياسية وعملية االنتقال  السياسي والمرافعة على المستويات الدولية:
»تعزيز مشاركة النساء يف العملية السياسية وتطبيق القرار 1٣2٥« 	 
»تعزيز مشاركة النساء يف مراكز صنع القرار، واملشاركة يف مفاوضات السالم اجلارية يف سوريا من خالل اللجنة 	 

السورية«
»دعم حق النساء بالترشح ملناصب عليا، والدعوى لشروط انتخابية عادلة«	 
»املساهمة يف إعداد تقرير الظل حول أشكال العنف والعدالة االنتقالية – التعويضات واألوراق وإثبات امللكية، مشاركة 	 

النساء على طاولة املفاوضات – حكومة ومجلس شعب وبلدية« 

تعزيز مشاركة النساء السياسية في صنع القرار على المستويات المحلية:
»استهداف السياق القانوني احلالي إلشراك النساء مبواقع صنع القرار، ولوضع سياسات تضمن مشاركة املرأة الفعالة« 	 
»تفعيل دور النساء بشكل حقيقي يف مجلس الشورى واملجالس احمللية« 	 
»حتقيق كوتا نسائية يف هيئة احلكم االنتقالي وكل اللجان أو الهيئات املنبثقة عنها«	 
»تفعيل دخول النساء يف املجالس احمللية يف املنطقة رغم التحديات وتدخل الفصائل نوعا ما بعمل املجالس، والسماح 	 

ملنظمات املجتمع املدني للمشاركة بالسياسة لتحديد مستقبل سوريا عن طريق التشبيك مع منظمات نسائية ووضع بيان 
وكسب التأييد من أجله« 

»تضمني مكتب للنساء يف املجلس احمللي لضمان الدمات احلساسة للمسائل اجلندرية من خالل النساء املعيالت 	 
واللواتي يذهنب للمجلس احمللي الستالم السلل الغذائية ويشعرن باخلجل واالرتباك للتواصل للمجلس احمللي كون 
أعضائه من الرجال فقط؛ كما حملنا رسالة من النساء األرامل وأوصلناها للوجهاء الذين عقدوا اجتماع مع أعضاء 

املجلس احمللي ومت إقرار مكتب قانوني بإدارة امرأة« 
»تفعيل القوانني الداعمة للنساء وحتقيق الكوتا النسائية« 	 
»تعزيز متثيل النساء يف جميع املناصب ودعم الكوتا املؤقتة«	 

تمكين النساء عبر جلسات وورشات تدريب لتعزيز وصولهن لجملة المعارف والمهارات
عقد جلسات متكني وتدريب وحوارات مع النساء 	 
»حصول النساء على حقوقهن يف العمل وتقلد املناصب املختلفة وإيصال أصواتهن ليصبحن فاعالت يف مواقع صنع 	 

القرار« 
»تعزيز مشاركة النساء يف صنع القرار« 	 
»إشراك النساء باإلدارات واملجالس والهيئات، ونسعى إلى حتقيق ذلك من خالل تدريب وتأهيل النساء« 	 
»تدريب النساء للوصول ملواقع صنع القرار« 	 
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»دعم وتدريب النساء للمشاركة مبراكز صنع القرار« 	 
»متكني سياسي واقتصادي وحشد مجتمعي« 	 
»إشراك النساء يف سياق تعزيز السالم وصنع القرار عبر دورات متكني وتدريب« 	 

ثانياً: اإلصالح القانوني )قوانين األحوال الشخصية وقانون  الجنسية والزواج المبكر وقانون الجمعيات( 

قانون العقوبات وإلغاء جرائم قتل النساء
»إلغاء جرائم قتل النساء أو ما ُيعرف بجرائم الشرف«	 
»إصالح قانون العقوبات فيما يختص بجرائم الشرف و تزويج املغتصبة« 	 

قوانين األحوال الشخصية 
»العمل على تعديل قوانني األحوال الشخصية اخلاصة بالنساء يف سوريا«	 
»اإلرث – احلضانة – الطالق التعسفي« 	 
»القوانني اخلاصة بتسجيل األطفال«	 
»حق احلضانة« 	 
»تعديل ببعض بنود األحوال الشخصية )السفر – الطالق( وأن تتمتع املرة السورية بحق احلضانة وأن يكون هنالك 	 

قوانني تضمن حقها يف امللكية« 
»كل القوانني والسياسات التمييزية سيما قانون األحوال الشخصية« 	 
»قضايا اإلرث واألحوال الشخصية« 	 
»قانون األحوال الشخصية ومناهضة اعتبار الشريعة اإلسالمية مصدر للتشريع« 	 
»إقرار قانون الزواج املدني« 	 
»حق اإلرث للمرأة- املساواة احلقيقية بني املرأة والرجل« 	 

رفع سن الزواج 
»إقرار قانون لرفع سن الزواج«	 
 »مناهضة التزويج املبكر للفتيات وتنظيم حمالت توعية حوله وحول الصحة اإلجنابية« 	 
»سن قوانني حول الزواج املبكر وإلزامية التعليم ومتكني املرأة من املطالبة بحقوقها كإكمال تعليمها واختيار الزوج 	 

والعمل وصنع القرارات« 

قانون الجنسية
»حق النساء مبنح جنسيتهن ألسرهن« 	 
قوانني اإلدارة احمللية وقوانني اجلمعيات	 
»قانون اإلدارة احمللية – قانون اجلمعيات« 	 
»قانون تشكيل اجلمعيات« 	 

قوانين العمل
»تنزيه قوانني العمل ال سيما إجازات األمومة« 	 
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»نعمل من خالل املناصرة ليكون هناك قانون عمل عادل يسمح للسوريني )ومن ضمنهم النساء( للعمل 	 
باختصاصاتهم يف لبنان، ودعم قانون اإلقامة، وهما قانونان مرتبطان ببعضهما« 

ثالثاً: المساواة الجندرية ومناهضة العنف القائم على الجندر 

التمكين االقتصادي واالجتماعي والتوعية بحقوق النساء لمواجهة العنف القائم على الجندر
»تدريب النساء لتغيير وضع املرأة اجتماعيًا وسياسيًا وتطبيق العدالة اجلندرية يف كافة مجاالت احلياة« 	 
»متكني النساء وخاصًة اقتصاديًا، وتعزيز مشاركتهن على جميع األصعدة يف املجتمع« 	 
»عقد جلسات توعية لتغيير العقلية الذكورية، وحتقيق املساواة بني الرجل واملرأة، وتوعية املرأة بحقوقها«	 
»تنفيذ ورشات تدريبية وحمالت حشد ومناصرة وتوزيع منشورات حول حقوق النساء« 	 
»إجراء لقاءات مع النساء حول قضايا الصحة اإلجنابية واجلنسية واملشاركة السياسية والعنف القائم على اجلندر 	 

واألدوار اجلندرية وجرائم اإلجتار بالنساء وزوجات املعتقلني واملخفيني قسرًا وأثر احلصار على النساء اقتصاديًا ونفسيًا 
واجتماعيًا« 

»تنفيذ جلسات نقاش ومنتديات حوارية والقيام بورشات تدريبية تخص العنف القائم على اجلندر« 	 
»تنفيذ حمالت توعية عن حقوق النساء ملواجهة العنف بكافة أشكاله« 	 
»جلسات توعية حول العنف األسري والزواج املبكر والعنف اجلنسي« 	 
»جلسات حول قضايا العنف ضد النساء« 	 
»نقوم بإجراء جلسات للنساء من مختلف الفئات ونطرح بعض األسئلة عن مفهوم العدالة االنتقالية«	 
»قبل سيطرة حكومة اإلنقاذ كنا نقوم بحمالت توعية نسائية نهدف من خاللها إلى تنوير النساء سياسيًا واطالعها على 	 

حقوقها وواجباتها« 
»حمالت مناصرة على قضايا العنف القائم على اجلندر والزوج املبكر واحلرمان من التعليم«	 
عمالة األطفال 	 
»عمالة األطفال، الزواج املبكر والقسري والعنف ضد املرأة«	 
»التوعية بقضية قضية عمالة األطفال وتنفيذ أنشطة خالل حملة 1٦ يوم ملناهضة العنف ضد املرأة«	 
التعليم 	 
»التوعية بحقوق النساء ال سيما التعليم« 	 

رابعاً: اإلصالح الدستوري
 

جندرة الدستور 
»نطمح لوجود دستور يذكر بوضوح حقوق النساء ويضع قوانني وعقوبات النتهاك حقوق النساء« 	 
»املشاركة بصياغة مبادئ الدستور التي تخص العدالة اجلندرية واحلقوق األساسية يف املجتمع وتأمني بيئة عمل مناسبة 	 

للدستور« 
»نعمل على قضية اجلندر يف الدستور« 	 
»نعمل على موضوع إصالح الدستور السوري فيما يخص قضايا املرأة يف األحوال الشخصية من ميراث وحق مبنح 	 

اجلنسية وحضانة وطالق« 
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»العمل على مبادئ مؤسسة لصياغة دستور جندري وإصدار وثائق عدة من مثل 1( الدستور من منظور جندري، و2( 	 
الدستور بلغة جندرية« 

خامساً: العدالة االنتقالية

تثقيف وحشد مجتمعي
»نحن نعمل على تغيير اإلطار املفاهيمي لدى الناس بنظرتها للعدالة االنتقالية، كما نحاول التأثير يف تطبيق القرارات 	 

األممية املعنية بالفترات االنتقالية ولضمان اشتمالها على العدالة االنتقالية، كوننا ال نستطيع أن نغير ال يف القانون 
التركي وال السوري« 

»طبقنا من خالل شبكة أنا هي يف عامودا مبادرة لتطبيق قوانني املساواة باإلرث، ومن خالل شبكة أمان مبادرة إلطالق 	 
سراح املعتقلني واملخطوفني لدى الفصائل العسكرية« 

توثيق االنتهاكات 	 
»توثيق االنتهاكات املبنية على اجلندر خالل أو بعد االفراج عن املعتقالت كي ال يتم جتاهل هذا الشق يف برامج العدالة 	 

االنتقالية« 
»نحن نعمل على العدالة مبفهومها األوسع مثل إجراء االستبيانات أو تعديل أجزاء الدستور، وإجراء األبحاث وإعداد 	 

تقارير قانونية«
»نعمل على توثيق قصص حول طرح آليات العدالة االنتقالية وتضمني دور النساء بإظهار احلقيقة«	 
رصد احتياجات الضحايا وتقدمي اخلدمات 	 
»ال نعمل على السياسات والقوانني، لكن نعمل على أن حتظى املرأة بكرامتها، وحتسني اجتاهات املجتمع بالتعامل مع 	 

الناجيات من االغتصاب أو االعتقال بشكل عام، كما يهمنا العمل على متكني النساء ليعشن دورهّن بفاعلية باملجتمع 
بشكل عام« 

»ننفذ جلسات نقاش مع النساء – جلسات حوارية ومن ثم ورش عمل تدريب إلصدار وثيقة محلية حول مشاركة 	 
النساء يف برامج العدالة االنتقالية – وإلظهار احلقيقة واحملاسبة وجبر الضرر والتعويض للضحايا« 

»العمل مع النساء يف ظل النزاع وغياب املعيل، وتقدمي الدعم حلماية النساء ودعم استقالليتهن« 	 
»تقدمي الدعم النفسي للمعتقلني واملعتقالت، وتوثيق األضرار« 	 
»نقوم برصد آراء النساء وتصوراتهم يف مراحل االنتقالية واحتمال تطويرها يف املرحلة القادمة« 	 
»نحن نسعى إلعطاء النساء احلق بتسجيل اطفالهن بسهولة دون معوقات يف حال غياب الزوج وإعطاء املرأة اجلنسية 	 

لطفلها كما احلق باحلصول على األوراق الثبوتية من تسجيل عقارات أو أوراق زواج وغير ذلك، وذلك ضمن 
جلسات نقاش مركزة مع نساء قانونيات يعملن خارج سوريا« 

التنسيق والمشاورات وإنتاج المعرفة النسوية 
»ال ميكن احلديث عن العدالة االنتقالية يف ظل بقاء النظام السوري، فعملنا هو بناء أرضية معرفية ومشاورات بني 	 

املنظمات العاملة على مواضيع العدالة االنتقالية إلنتاج أوراق معرفية« 
»تضمني آليات العدالة االنتقالية بالعملية السياسية وخلق آليات دولية مساهمة بتحقيق العدالة االنتقالية يف سوريا« 	 
»قمنا بإرسال رسالة مفتوحة ملمثلة املندوب السامي لألمم املتحدة للعنف اجلنسي بعد التقرير الهزيل الذي صدر عن 	 

املعتقالت، باإلضافة إلى حلملة حماية نساء داريا وإدخال املساعدات«
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ب-برامج المناصرة فيما يخص 
العدالة الجندرية و/أو االنتقالية 

الحساسة للجندرة: 

قدرات وكفايات المنظمات حول المناصرة )نقاط القوة( 

لدى السؤال عن نقاط القوة لديهن في جهود المناصرة وتقاطعها مع القضايا التي تعمل عليها، سّلطت معظم المنظمات الضوء 
في إجابتها على الحشد المجتمعي أو التشبيك. لكن من خالل إجابات المنظمات في مواقع مختلفة من االستبيان، وفي تنفيذها 
للبرامج والمشاريع ضمن القضايا الواردة التي تعمل عليها، تبين أّن المنظمات توظف عدداً من األدوات )والتي قد تندرج ضمن 

نطاق المناصرة( بشكل عفوي لضمان فعالية برامجها وأنشطتها. قد يتبين من خالل التحليل أدناه أّن بعض المنظمات تمتلك 
خبرات وسيطرة على أدوات دون أخرى توظفها خالل عملها، وعليه قد تظهر الحاجة إلى مأسسة واستخدام جميع هذه األدوات في 

سياق عمل المنظمات لتحقيق رسالتها وغايتها.فيما يلي توضيح ألدوات وآليات المناصرة  وأمثلة عن عمل المنظمات:

1-رصد وتحليل أصحاب/صاحبات القرار والجهات المؤثرة 
والتشبيك معها أو التأثير بها لمناصرة القضية 

تبني من خالل إجابات معظم املنظمات، أّن عددًا غير قليل من املنظمات قام برصد أبرز الفئات ذات التأثير على القضايا التي يعملون 
عليها ووظفوا خبرات وجهود الستهدافهم يف هذا السياق. وإن اقتصر األمر على املستوى احمللي، إال أّن املنظمات تقوم برصد وحتليل 

وإشراك لبعض أصحاب/صاحبات القرار أو اجلهات املؤثرة يف القضايا التي تعمل عليها.

المستوى المحلي: 
املجالس والسلطات احمللية )1٧ منظمة( 	 
منظمات املجتمع املدني ذات الرؤية املشتركة )٥ منظمات( وأحزاب سياسية )حزب واحد( 	 
النساء الفاعالت يف العمل املدني و/أو الشأن السياسي واملمثالت للمجالس احمللية )٦ منظمات(. 	 
مجلس املرأة السورية )منظمة واحدة( 	 
قادة املجتمع وشخصيات فعالة يف املجتمع احمللي والتجار ورجال الدين والشرطة احلرة وأصحاب السلطة يف العائالت 	 

)11 منظمة( 
اجلهات القانونية، احملاكم والقضاة )منظمتني(	 

على المستوى الوطني والدولي: 
هيئة التفاوض العليا والنساء الناشطات ضمنها )٣ منظمات(	 
جهات سياسية يف سوريا )احلكومة وقوى املعارضة السياسية( )منظمة واحدة( 	 
اجلهات الدولية واألمم املتحدة )٦ منظمات( 	 
القضاء الدولي ومنصات العدالة االنتقالية )منظمة واحدة( 	 

2-حشد مجتمعي وشعبي للنساء 

متتلك معظم املنظمات، إن لم تكن جميعها، مهارات تواصل وتشبيك وشبكة معارف وانتشار جغرايف واسع وسمعة طيبة وثقة مجتمعية 

الكفايات والتحديات واالحتياجات المؤسساتية
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وكوادر نسائية ميكنها من الوصول إلى الفئات املستهدفة وبناء الثقة معها

3-التعاون والتشبيك إلدارة أو المشاركة في الحمالت حول العدالة االنتقالية 

أشارت بعض املنظمات إلى قيامها بإدارة بعض احلمالت أو مشاركتها مع منظمات وشبكات أخرى يف سياق حمالتها حول قضايا العدالة 
االنتقالية ضمن سياق التشبيك والتحالفات )الالئحة تقدم منوذجًا، وليست قائمة شاملة بكل أطر احلمالت( 

التهجير القسري وعودة الالجئات/ين والنازحات/ين 
»إننا موجودون يف حتالف املناصرة وهو يضم عشرين منظمة، ونعمل سوية على موضوع التهجير القسري وعودة الالجئني«

إعداد العائدين واملهجرين والتوجه إلى السفارات واملنظمات السورية، ومت نشر ما يخّص قضية العودة اآلمنة والطوعية إلى منطقة 
الزبداني 

تحييد المدنيات/ين والتنديد بالعنف ضدهم
»سبق لنا أن اشتركنا يف حملة مناصرة مع عدة منظمات وأصدرنا بيان يقتضي بتحييد املدنيني عن االقتتال الفصائلي 	 

وعدم التعرض لسير عمل املنظمات اإلنسانية«

قضية المعتقلين وخاصة اإلناث 
»شاركنا يف حمالت مناصرة حول قضية املعتقالت« 	 
»نعم، نشارك يف حمالت املناصرة، وكذلك يف عمل استبيانات ملشاريع عدة وجنمع التواقيع من أجل املطالبة باإلفراج 	 

عن املعتقالت« 
»قمنا بتنظيم وقفات تضامنية يف الذكريات السنوية ليوم املرأة العاملي« 	 
»شاركنا يف حملة احلرية للمعتقالت من خالل املشاركة باملظاهرة التي مت الدعوة إليها يف مدينة إعزاز«	 
»عملنا مع عائلني املغيبني عبر حمالت توعية« 	 

التأثير في المحافل الدولية حول حقوق النساء السوريات 
»نتمتع بخبرات، وجنحنا يف التأثير بصناع القرار خالل جلسات حوار قبل جنيف وبروكسيل، ونقوم بذلك بشكل 	 

تشاركي« 

قضايا حقوق النساء والعنف ضد النساء 
»لدينا خبرة وتخصص يف موضوع العمل مع الناجيات من العنف على مستويات جهود املناصرة« 	 
»قمنا بجهود مناصرة عن طريق التشارك مع التجمعات املدنية واملوجودة يف البلدة واملجالس احمللية، وطالبنا بإقامة 	 

ندوات ودورات تدريبية ومهنية وحرفية لتمكني النساء من الناحية االقتصادية واالجتماعية« 
»نعمل على احلشد والتشبيك بني كافة فئات املجتمع واحلشد واملناصرة لقضايا النساء للوصول الي صيغة مفهومة 	 

وواضحة حول قضايا التعامل مع النساء. لدينا خبرات داخلية، وإن دعا األمر نقوم باستقطاب خبرات خارجية« 
»نعمل على قضايا احلشد واملناصرة من أجل حتقيق مكاسب للنساء ولفت انتباه اجلميع إلى ذلك مبا فيها املجالس احمللية 	 
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واجلهات املختصة ورجال الدين، فعلى سبيل املثال، قمنا باحلشد واملناصرة من أجل رفض الزواج املبكر والقسري« 
»نعمل مع بعض منظمات املجتمع املدني يف املنطقة والتي تعمل على التنسيق على مواضيع تخص املرأة« 	 
»نشّبك مع جمعيات ومنظمات للتنمية لتقوية مفهوم العمل املدني واجلماعي وتنسيق اجلهود« 	 

4-إنتاج المعرفة واألبحاث والدراسات الداعمة لجهود المناصرة 

أشارت أقل من نصف المنظمات بقليل إلى حرصها على إجراء دراسات أو إحصاءات أو استبيانات أو استطالعات رأي قبل 
مباشرة العمل أو المناصرة على القضية التي تعمل عليها وذلك لرفد أي جهود مناصرة بواقع الحال ونقل أصوات وتجارب 

النساء والفئات المتأثرة في هذه الجهود، ولعّل أبرزها: 

دراسة إحصائية يف محافظة إدلب حول قريبات الرجال املعتقلني 	 
دراسة إحصائية حول النساء املهّجرات يف الداخل السوري 	 
دراسة إجرائية حول عمالة األطفال »قبل البدء بحملة عمالة األطفال قمنا بزيارة املدارس وأخذ معلومات مفّصلة عن 	 

األطفال املتسربني وبعدها قمنا بزيارات منزلية ملعرفة ظروف هؤالء االطفال وتبني لنا بأنهم يعملون يف أعمال مجهدة، 
ويف أحد ُشَعب الصف الرابع االبتدائي يف مدرسة ابن حيان يوجد ثمانية أطفال يعملون بأعمال مجهدة بعد الدوام 

للمساهمة يف إعالة عائالتهم، من هنا انطلقنا بحملة مناصرة للحد من مشكلة عمالة األطفال«  
جمع بيانات حول التعليم »قمنا بجمع بيانات عن قطاع املعلمات/ـني قبل القيام بحملة وذلك من خالل وسائل 	 

التواصل االجتماعي واالستبيانات الورقية واإللكترونية والندوات واحملاضرات «؛ »قمنا برصد عدد النساء اللواتي 
حصلن على شهادات عالية مقارنة بنظرائهن من الذكور« 

دراسة إجرائية حول حتديات الدمج املجتمعي للنساء اخلارجات من االعتقال: »قمنا بإجراء بحث حول مشاكل 	 
االندماج للنساء حني يخرجن من االعتقال، لرصد أبرز االحتياجات« 

إحصاء حول النساء املعنفات وحاالت العنف وحاالت القتل وحاالت الطالق وحاالت تعدد الزوجات	 
مسح النساء ذوات االحتياجات اخلاصة أو الصعوبات )منظمة جيان( 	 
رصد ألبرز القوانني التمييزية بحق النساء 	 
توثيق االنتهاكات اجلندرية 	 
إعداد أوراق سياساتية حول التهجير القسري وعودة الالجئني وحماية الالجئني 	 
جمع شهادات ؛ كتابة أوراق تقدير موقف	 
أوراق بحثية بسيطة حول تغّير األدوار اجلندرية للنازحات نتيجة الصراع وجتربة النزوح وأثر العادات والتقاليد على 	 

اندماج النازحني 
أبحاث وكتيبات عن قوانني اإلدارة احمللية 	 
نشرات دورية وأبحاث حول إدماج اجلندر يف السياسات 	 
جمع شهادات ضمن مبادرة »التاريخ الشفوي النسوي« 	 
جمع التاريخ الشفوي حول االعتقال والتهجير واحلرمان من التعلم وأثر احلصار واالستغالل واالنتهاكات، ونشر 	 

تقرير حول العودة اآلمنة الطوعية

التحديات التي تواجهها المنظمات في تنفيذ أهداف وبرامج المناصرة واستدامتها 

تواجه المنظمات بعض التحديات في تحقيق فعالية أو استدامة جهودها في المناصرة، وتتمثل أبرز التحديات بما يلي: 
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غياب اإلرادة السياسية وعدم جدية صناع القرار 

واجهت املنظمات، ال سيما تلك العاملة يف الداخل السوري، بعض التحديات خالل عملها يف جهود التشبيك أو أقله التنسيق مع 
بعض اجلهات الفاعلة و/أو املؤثرة، ولعل أبرزها سيطرة الطابع األمني يف املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام، أو عدم ملس جدية من قبل 
هذه األطراف وأحيانًا عدم وجود إرادة سياسية لتكريس حقوق النساء وتعزيز مكانتهن وحقوقهن )يف املناطق اخلاضعة حلكومة اإلنقاذ 
أو اإلدارة الذاتية(. منظمتان اشتكت من »عدم وجود دولة باملعنى السياسي وإمنا وجود نظام أمني وطبيعة ذهنية للنظام احلاكم«. كما 
اشتكى مجلس املرأة السورية من »عدم تقبل احلكومة السورية لألنشطة املدنية اخلاصة باملرأة«، منظمة بسمة أمل من »عدم جدية هذه 

األطراف يف مشاركة النساء«. أما منظمة أخرى  فارتأت أنه »ال ميكن الوصول لصناع القرار ألّنه أمر غير فعال، وبعض صناع القرار غير 
فاعلني يف هذا املجال والبعض اآلخر ال يقبل«. وترى منظمة أخرى »التحديات تتمثل يف ضعف االهتمام بشأن النساء وضعف معرفة 

النساء ذاتهن حلقوقهن وواجباتهن«. وأشارت احدى  املنظمات  إلى أنه »بعد سيطرة حكومة اإلنقاذ أصبح األمر صعبًا نوعًا ما كون هذه 
احلكومة ال ترغب بإشراك النساء يف املجال السياسي«. وبحسب منظمة أخرى  فإن »الفئات احلاكمة تريد احلفاظ على املناصب، فقد 

نطالب بشيء يتعارض مع مصلحة أصحاب الكراسي لكنه يصّب يف مصلحة البلد«.

األثر غير الملموس والمباشر لجهود المناصرة 

أشارت بعض املنظمات إلى أن عدم معرفة الناس والفئات املستفيدة بأهمية عمل املناصرة ورمبا حاجة بعض فئات املجتمع إلى حصد آثار 
مباشرة من العمل املدني، من شأنه أن يقلل من الثقة املجتمعية بها. »جهل الناس بأهمية عمل املناصرة، وعدم الثقة بالنتائج املترتبة على 

حمالت املناصرة تؤدي إلى ضعف حمالت املناصرة وعدم اإلتيان بالثمار املطلوبة« بحسب احدى املنظمات .  ذكرت منظمة أخرى 
»مشاكل تتعلق بكون جهود املناصرة ليست مطروحة بشكل جيد أو شكل كاٍف اليوم للوصول إلى احلقوق«. وأشارت منظمة يف حلب 

إلى »صعوبة تقبل طرق ملموسة بشكل أقل للعمل للمجتمع الذي اعتاد احلصول على املعونات اإلغاثية، فال يجد حماسة للمشاركة 
يف أنشطة احلشد والتوعية، هذا باإلضافة إلى أّنها تتطلب نفَسًا طوياًل كونها تسعى إلى تغيير األفكار والعادات«. كما أشارت منظمات 

أخرى إلى ضعف ثقة الناجيات من العنف بعمل املنظمات بسبب استراتيجيات مشابهة: »دائمًا هناك توثيق أو تدريب«.

صعوبة الحشد المجتمعي بسبب الفكر الذكوري وعدم االستقرار األمني والسياسي 

أشارت بعض املنظمات، ال سيما يف إدلب وحلب، إلى أّن من شأن القيود على حرية التنقل واحلركة أو انتشار التسلح أن يقلل من آثار 
جهود املناصرة بسبب صعوبة الوصول لتنفيذ أنشطة احلشد املجتمعي. وبحسب احدى املنظمات ر فإن »العائق الذي يقف يف وجهنا هو 
تعذر الوصول إلى املناطق واحلشد، فكما تعلمون كلما كانت حمالت املناصرة تخدم أكبر عدد ممكن كلما حصلنا على نتائج إيجابية«. 
من جهتها قالت منظمة أخرى  »تواجهنا حتديات يف إمكانية الوصول إليهم ال سيما من خالل وسائل النقل أو احلاجة للسفر«. واشتكت 
منظمة  من »غياب االستقرار يف املنطقة بشكل عام«. وارتباطًا بذلك، تأتي الثقافة الذكورية كعامل إضايف يحّد من قدرة املنظمات على 

تفعيل جهودها يف إطار املناصرة. فبحسب منظمة يف إدلب فإن »سبب ضعف الكوتا النسائية هو اعتبار املرأة يف املستوى الثاني ألماكن 
صنع القرار«. وأشارت منظمة أخرى  إلى أن »أفكار املجتمع الذكورية تبقى من أبرز التحديات«. فـ»الذهنية الذكورية« كما تضيف 

إحدى املنظمات  »تتسبب بتقوقع النساء يف املنازل« وإلى هذه الذهنية تضيف منظمة أخرى  »العادات والتقاليد والعقلية الذكورية-
األبوية«.

محدودية الوصول لموارد مادية وغير مادية )بشرية وسياسية واجتماعية(

أشارت معظم املنظمات إلى أّن محدودية املوارد امللموسة وغير امللموسة تشكل عائقًا، ليس أمام تنفيذ برامج املناصرة فحسب، وإمنا 
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الستدامة عمل املنظمة بشكل عام. أو ما تشرحه منظمة عاملة يف تركيا بالقول »عدم القدرة على التفرغ وعدم وجود متويل، فنحن 
متطوعون، وال يوجد تفرغ وال تدريبات وال موارد مالية«. واشتكت منظمة أخرى يف حلب من »ضعف الوصول للمنصات الدولية 

حيث تقف السياسات الدولية كعائق باإلضافة إلى صعوبة التنقل واحلاجة إلى تأشيرة سفر«.

فرص وتحديات التشبيك والشبكات بالنسبة للمنظمات

الفرص التي تقدمها الشبكات 

تشارك املعارف وتبادل الرؤى واخلبرات فيما يخص حقوق النساء	 
تشكيل قوة ضغط فعالة على أصحاب القرار	 
تنسيق وتضافر اجلهود وتكثيفها وزيادة الفعالية واألثر السيما يف قضايا اإلغاثة أو املناصرة، ورصد االنتهاكات وإنتاج 	 

األبحاث والتقارير
ترسيخ أسس العمل النسوي وتشكيل كيانات نسوية للنهوض بأوضاع النساء وتعزيز حقوقهن	 
التشبيك أساسي لتوثيق االنتهاكات فيما يخص العدالة االنتقالية »تعتبر أساسية يف ظل التعتيم الدولي املستمر عن 	 

اجلرائم الوحشية بحق املواطنني فهي من جتمع احلقائق وترفع الدعاوى القضائية بحق املجرمني كي ال يفلتوا من 
العقاب. أيضا عملها مهم يف رصد وإحصاء املتضررين من احلرب وإحصاء املعتقلني واملغيبني يف السجون واالنتهاكات 

التي تعرضت لها النساء واألطفال واملعتقلني« . »تأتي أهمية هذه الشبكات من أّن جزءًا من عملنا يرصد االنتهاكات 
ووجود هذه الشبكات يساهم بجمع هذه االنتهاكات والعمل جتاهها بشكل منظم« 

التحديات وأوجه القصور الذي تعاني منه الشبكات 
تدني ثقافة العمل التشاركي 	 
صعوبة التواصل واقتصاره على وسائل التواصل االجتماعي بني األعضاء املنتشرين	 
عدم القدرة على اإلفصاح عن عضوية املنظمات يف الشبكات بسبب سيطرة الفصائل املعارضة على العمل املدني	 
اعتمادها يف الغالب على العالقات الشخصية، وأحيانًا القيام بجهود متطابقة بسبب غياب التنسيق بني مختلف اجلهات	 
عدم التمثيل احلقيقي للنساء على األرض	 
فعالية الشبكات )بسبب اجلمود أو البيروقراطية(	 
إقصاء بعض املنظمات كونها غير نسائية/نسوية	 

ج-التشبيك: أهمية التشبيك
وأبرز أوجه القصور والتحديات
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االحتياجات المؤسساتية في مجال المناصرة على قضايا العدالة االنتقالية

1-مفهوم وآليات العدالة االنتقالية
تدريب حول مفاهيم وآليات وأدوات العدالة االنتقالية )21 منظمة(	 
تدريبات حول املواطنة والسلم األهلي )منظمة واحدة( 	 
تدريبات خاصة بجندرة الدستور واملفاوضات والتدريبات احلقوقية )منظمة واحدة( 	 
تدريبات على مبدأ فصل السلطات يف املناطق اخلارجة عن سيطرة النظام )منظمة واحدة( 	 
رزم تدريبية حول كافة القضايا احلقوقية اخلاصة بالنساء )٥ منظمات( 	 
آليات مناصرة متخصصة بالعدالة االنتقالية )مثاًل مناصرة خاصة ملجلس حقوق اإلنسان( )منظمة واحدة( أو الدعم 	 

احلقوقي املتخصص – ما هي األطر التي ميكن من خاللها حتقيق العدالة للناجيات؟ )منظمة واحدة( 
احلاجة إلى مأسسة قدرات املنظمات لوقع االعتماد على اخلبراء األجانب )9 منظمات(	 
تدريب على انتهاكات حقوق االنسان ضد النساء )منظمتني(	 

2-التشبيك

احلاجة إلى تشبيك اجلهود بني الداخل واخلارج السوري )منظمتني( 	 
احلاجة إلى تعزيز التنسيق وتوسيع شبكة العالقات بني منظمات املجتمع املدني ذات الصلة واالنضمام إلى شبكات 	 

نسائية حقوقية على املستويات احمللية والدولية )٧ منظمات( 

3-تحديد ورصد صناع القرار على المستويات الدولية وبناء التحالفات

احلاجة إلى تعزيز القدرة على حتديد خريطة لصناع القرار واجلهات املؤثرة وحتديد منصات املجتمع الدولي ال سيما يف 	 
موضوع العدالة االنتقالية )1٧ منظمة(

امتالك اخلبرات يف كيفية استهداف والتأثير بصناع القرار )منظمتني( 	 
احلاجة إلى خبرات تقنية يف مجال بناء التحالفات )12 منظمة( 	 

4-التدريب على المناصرة وإدارة الحمالت الحساسة جندرياً 

احلاجة إلى تعزيز قدرات املنظمة فيما يخص آليات وأدوات املناصرة لوقف االستعانة باخلبراء واخلبيرات )1٨ منظمة(	 

5-تعزيز قدرات المنظمات فيما يخص إدارة الحمالت )4 منظمات( 

تعزيز قدرات املنظمات فيما يخص تطبيق آليات املناصرة احلساسة جندريًا والتي تخفف من املمانعة املجتمعية بسبب 	 
العادات والتقاليد )9 منظمات(

 	

6-الدعم المادي 

تعزيز قدرة املنظمات على الوصول للجهات املانحة النسوية والتي تتمتع مبرونة وبتمويل مستدام وطويل األمد )جميع املنظمات(
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7-التحليل الجندري ألثر النزاع 

احتياج معريف ومهاراتي يف هذا املجال )2٨ منظمة(

8-مهارات التواصل والتفاوض
 

مهارات التواصل لكيفية التأثير بالنساء وصنَّاع القرار )٣ منظمات( 	 

9-مهارات التواصل والتفاوض 

مهارات التواصل لكيفية التأثير بالنساء وصنَّاع القرار )٣ منظمات( 	 

10-احتياجات مؤسساتية أخرى 

إدارة املشاريع واملراقبة والتقييم )منظمتني(	 
أدوات حول احلوار وبناء السالم )منظمتني( 	 
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القسم الرابع: 
 إدماج الجندر في أطر تدخل المنظمات حول 

قضايا العدالة االنتقالية 



كيف تلحظ المنظمات بعد الجندر 
في البرامج والمشاريع واألنشطة

حين ُسئلت المنظمات عن كيفية قيامها بإدماج الجندر في سياق عمل المنظمة، تراوحت اإلجابات 
بين تلك التي تقوم بجهود لضمان الحساسية الجندرية الكاملة للمشروع، أو المنظمات التي تطبق 

مقاربة التحويل الجندري. معظم المنظمات كانت إجاباتها عامة، المنظمة التي ذكرت أن »عملنا من 
صلب قضايا الجندر ونعمل ونكثف الجهود للوصول ألهدافنا ضمن هذا السياق«.

ولكن، خالل سياق المقابالت مع المنظمات، تبين أّن عدداً كبيراً من المنظمات المشاركات في سياق البحث، إن لم يكن 
معظمها، يقمن بتطبيق آليات إدماج الجندر في سياق عملهن بعفوية وبحساسية نسوية عالية، وذلك لتنوع تجارب وخبرات 

الفئات المستهدفة.وقد قاد جمع معلومات التحليل الجندري )كما ذكر في القسم السابق( المنظمات إلى برمجة حساسة للجندر 
انعكست في اإلجراءات التالية:

جتميع وطلب أبحاث مستهدفة. )كما ورد يف القسم السابق من التقرير(. ١

مواجهة التحديات العمالنية. والتي تشمل الوصول إلى املوارد واخلدمات والفرص. فقالت احدى املنظمات  أن . 2
»األنشطة املتعلقة باجلندر تقدمها أعضاء املؤسسة بكل مكتب بشكل مجاني تطوعي، حيث حتضر للجلسات وحتشد 

لنشر الوعي حول فكرة معينة«. ومنظمة أخرى  قالت أن »استهداف النساء بشكل مباشر والعمل على متكينهن« يشكل 
جزءًا أساسيًا من عملها. من جهتها قالت منظمة أخرى يف ادلب  »نحن نعمل على ذلك من خالل جلسات حوارية 

توعوية وزيارات ميدانية ألنه من أهم أهداف منظمتنا وحتقيق رسالتنا«.

إجراء تقييم احتياجات جندرية لرصد احتياجات وأولويات النساء . قالت احدى املنظمات  »نقوم بإدماج اجلندر . 3
بشكل أساسي يف جميع البرامج عبر األخذ بعني االعتبار االحتياجات واملتطلبات اخلاصة بالنساء«.

استهداف محدد ملبادرات إبداعية واستراتيجية.  وذلك عن طريق مراعاة القيود على النساء يف احلركة والتنقل ,  . 4
مراعاة األدوار اجلندرية وأوقات توّفر النساء خالل تنفيذ األنشطة , حلظ دينامية القوى غير املتكافئة بني النساء والرجال 
يف احليز اخلاص وتنفيذ األنشطة بشكل ال يعّرض النساء ملزيد من األذى , و تصميم تدخالت مناسبة للسياق مع مراعاة 

العادات والتقاليد السائدة ومحاولة التأثير بها بشكل غير مباشر ومبقاربة غير تصادمية  فقد قالت إحدى املنظمات 
»نحن نعمل مع رجال املجتمعات احمللية حتى لو كان ذلك صعبًا«.

معاجلة العوائق األيديولوجية, حيث يتم ذلك عن طريق احلصول على الدعم والتقّبل من قبل املجتمعات احمللية , . 5
ضمان الوصول للفئات النسائية األكثر هشاشة أو غير املرئيات بالنسبة للمجتمع مع ضمان السرية واخلصوصية للنساء 

املشاركات حيث قالت إحدى املنظمات  إنها تعمل »على تغيير الواقع االجتماعي«، وأضاف منظمة أخرى أنها  
ملتزمة بـ»تقدمي كل األعمال التي نرى أّن النساء بحاجة إليها يف ظل غياب تام للمؤسسات الرسمية التي تقوم بهذا 

الدور«.

بناء قدرات املشاركات /ـني واملوظفات/ـني إلدماج اجلندر يف عملها. حيث نوهت املنظمات أنه يتم شمل جميع فئات . 6
النساء يف أطر التدخل ومراعاة التنوع يف جتاربهن و إشراك جميع فئات املجتمع لتعزيز ُسبل اإلحالة . قالت إحدى 
املنظمات  »تشرك النساء يف كل شيء، ويتم ذلك من خالل التدريبات والورشات« . قالت  منظمة أخرى يف تركيا 

»نهتم بإدماج اجلندر من خالل سياستنا وبرامجنا، فمثاًل كانت لدينا موظفة لم تكمل تعليمها قمنا بتوفير فرصة تعليم 
لها واستكمال حتصيلها العلمي وهي ال تزال ضمن الفريق«. 
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ضمان احملاسبة عبر تقييم رضا املستفيدات واألخذ بتوصياتهن لتصميم مشاريع مستقبلية عن طريق تقييم رضا . ٧
املستفيدات عن األنشطة وإشراك النساء يف حتديد أطر التدخل وقياس األثر, تطوير أطر تدخل بناًء على توصيات 

املستفيدات . بحسب منظمتني مركزهما لبنان »أحيانًا نقوم بتعديل األنشطة يف منتصف املشروع بناًء على املالحظات« 
وشرحت منظمة أخرى »بعد انطالقنا بدورات خياطة ونسيج، طالبت النساء بدورة متريض كونهن بحاجة ماسة لتعّلم 

اإلسعافات األولية ألننا يف حالة حرب، تواصلنا مع عدة جهات لفترة طويلة دون تلقي  أّي رد أو متويلمن أّي جهة، 
فقمنا بجمع تبرعات من الكادر لشراء املعدات الالزمة لدورة التمريض وطلبنا من الدكتور املسؤول يف مستشفًى قريب 

برفدنا مبمرضة ماهرة، ونفذنا الدورة بدون أّي دعم خارجي«

اتفقت المنظمات النسوية وذات القيادة النسائية السورية المشاركة باإلجماع على مجموعة من الصعوبات والتحديات التي تواجه 
إدماج الجندر في المشاريع والبرامج. هذه الصعوبات والتحديات هي كما يلي :

املمانعة املجتمعية من قبل الرجال واملجتمع احمللي لقضايا املساواة اجلندرية أو مفاهيم اجلندر أو متكني النساء . ١

عدم وجود متويل أو عدم توفر املعارف واملهارات التقنية حول إدماج اجلندر . 2

صعوبة استقطاب الشبان والرجال بسبب عملهم أو مواقفهم الذكورية أو الرافضة حلقوق النساء واملساواة اجلندرية . 3
أحيانًا 

تفضيل االحتياجات اجلندرية العمالنية على االحتياجات اجلندرية االستراتيجية كحاجة النساء بشكل أساسي لإلغاثة . 4
واملؤن، مما يجعل العمل على سياق متكني النساء يف ظل األوضاع املعيشية مليئًا بالتحديات 

ضعف ثقة بعض املشاركات من املجتمعات احمللية  بعمل املنظمات بسبب جتاربها غير اجليدة معها . 5

تطبيع بعض النساء مع العنف . 6

إن أهم االحتياجات المؤسسية المتعلقة بإدماج الجندر , كما تم تحديدها من قبل المنظمات النسوية وذات القيادة النسائية 
المشاركة في البحث هي كما يلي :

مأسسة آليات إدماج الجندر على مستوى البرامج

بحسب احدى املنظمات  »ليس لدينا حاليًا استراتيجية إلدماج اجلندر بشكل مباشر، وإمنا نقوم باستهداف هذه النساء للمشاركة 

تحديات إدماج الجندر في المشاريع والبرامج

احتياجات المنظمات
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واالنخراط بالنشاطات االجتماعية التي قد تخفف بشكل غير مباشر من العنف الذي تتعرض له، وبالنسبة للنساء الالتي ليس لديهن 
صوت من خالل تأمني فرص عمل وفرص للتمكني«. أما منظمة أخرى  فقالت »ال منتلك هذه امليزات بسبب احلاجة إلى التمويل وال 

يوجد دعم«. ومنظمة أخرى  يف محافظة حلب ذكرت أن »تدريب جميع العاملني يف املجال اإلنساني على إدماج اعتبارات اجلندر 
واحلماية لضمان فعالية األنشطة«. أخيرًا قالت احدى املنظمات »إدماج اجلندر أمر مهم بالنسبة للمنظمة على مستوى التخطيط والتنظيم 

واملشاركات للمشروع«.

التخطيط االستراتيجي وإدارة المشاريع وتطوير استراتيجيات مالية وتمويلية حساسة للجندر
أشارت معظم املنظمات إلى حاجتها لتطوير مثل هذه االستراتيجيات 

خالصة:
معظم املنظمات، لكن ليس جميعها تسعى إلى تطبيق بعض آليات إدماج اجلندر يف سياق تخطيط وتنفيذ وتقييم 	 

املشاريع بطريقة عفوية وبحسب ما تستدعيه احلاجة امليدانية أو توفر املوارد لدى املنظمات. 

خارطة إدماج اجلندر توضح تكامل اجلهود بني املنظمات والذي يقود إلى صورة متنوعة للجهود املجتمعية للبرامج 	 
اجلندرية. إال أن هناك بعض الفجوات داخل املنظمات وبينها يف آليات اإلدماج الكامل للجندر

قد تتبدى لدى املنظمات باحلاجة المتالك مهارات تقنية إلدماج اجلندر، يف كافة مراحل عملها وعلى كل مستويات، 	 
تنفيذ البرامج من التخطيط والتنفيذ واملراجعة والتقييم، لتصبح ممأسسة ضمن سياق املنظمات كافة.
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النتائج 
واالستنتاجات

والتوصيات
بالرغم من اختالف الوجه السياسي الحاكم في مختلف مناطق سوريا بحسب االصطفافات السياسية، 

واختالف أنظمة حكمها ومؤسساتها والمرجعيات األيديولوجية الخاصة بها، تتشابه أو تكاد تتطابق 
أدوات القمع التي تستخدمها األنظمة والتي تتقاطع مع البنى االجتماعية واالقتصادية التي تكرس 

ثقافة التمييز واإلقصاء للنساء، ما يكاد يطابق أوجه معاناة النساء في مختلف هذه المناطق. 

وتتمثل األسباب الجذرية الكامنة خلف إقصاء النساء ومفاقمة أشكال التمييز بحقهن، بتداخل 
العوامل السياسية واألمنية واالقتصادية السائدة في الممارسات وفي األجندات السياسية 

للمؤسسات الحاكمة في مختلف المناطق، والتي تؤثر وتتأثر بالذهنية األبوية والذكورية وبالبعد 
الديني- السياسي السائد في المجتمعات )وإن كانت تتبدى في مجتمعات دون غيرها( في سوريا، 

باإلضافة إلى عوامل العسكرة وغياب األمن والتي تفرض مجتمعة بُعداً إضافياً من التحديات التي 
تواجهها النساء والفتيات والشابات والتي تنعكس بمحدودية القدرة على الوصول للموارد و/أو 

السيطرة عليها وبنظرة دونية للنساء ولقدراتهن وقضاياهن وبجملة توقعات مجتمعية وجندرية 
تقليدية منهن ومن أدوارهن. 

أبرز االستنتاجات 

1-الفقرالمركّب بوجه نسائي )تأنيث الفقر(

تتضاعف أوجه الفقر والتهميش على النساء يف كافة املناطق التي شملها البحث وذلك نتيجة تضافر عوامل عوامل عدة أبرزها ظروف 
احلرب أوالوضع األمني غير املستقر أو القيود اإلدارية التي يفرضها واقع اللجوء، والتي تؤدي إلى محدودية يف فرص التعليم والتمكني 

االقتصادي للنساء والفتيات، وفقدان املعيل، وتعدد مرات النزوح والتهجير القسري، األمر الذي يعزز من إقصاء البنى االجتماعية 
واالقتصادية للنساء ويساوم بالنتيجة على كافة حقوقهن يف احليز العام واخلاص. 

برز ذلك بشكل كبير يف املناطق اخلارجة عن سيطرة النظام، حيث تتعرض النساء والفتيات للمضايقة على كافة املستويات نتيجة سياسات 
حكومة اإلنقاذ التي ال تلتفت إلى حقوق املواطنات/ين ووضعهن/هم املعيشي واحتياجاتهن/هم، مما يساهم بتفاقم وتردي أوضاع 

النساء على كافة املستويات نتيجة تداخل عدة عوامل أبرزها العوامل السياسية كسيطرة سلطات األمر الواقع املناهضة حلقوق النساء، 
وعوامل العسكرة، والعامل الثقايف الذكوري واألبوي، األمر الذي أثر ويؤثر على النساء بشكل أساسي على مستويات قانونية وثقافية 

واجتماعية ومعيشية واقتصادية. 

كذلك هو األمر يف املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام، حيث تعاني النساء من سوء األحوال املعيشية أو ما ميكن اعتباره بالفقر املركب، 
وذلك نتيجة غياب الزوج وتداعيات ذلك على مستوى تسجيل األطفال، وضعف التمكني السياسي واالقتصادي واالجتماعي، وازدياد 

العنف املنزلي واجلندري.



أما النساء الالجئات يف كل من لبنان وتركيا يعانني من نفس جملة التحديات تفرض بدورها قيودًا على حرية احلركة وصعوبات يف جتديد 
اإلقامات، مما يضطر األهالي إلى العودة إلى سوريا يف ظل ظروف وأوضاع غير مستقرة. 

2-استغالل حقوق النساء واستعمالها كأداة من قبل األنظمة والمؤسسات الحاكمة في سوريا

برز استغالل حقوق النساء من قبل احلكومات وأنظمة احلكم املختلفة يف الداخل السوري كتحدي أساسي يعكس عدم جدية هذه األنظمة 
يف إقرار حقوق النساء وحتقيق العدالة اجلندرية، األمر الذي من شأنه أن يساوم على أّي فرص إلحداث تغيير حقيقي وجذري على 

الصعيد السياسي والقانوني.

ففي املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام، مت إدخال بعض التعديالت على القوانني )ال سيما قوانني األحوال الشخصية( وإن كانت تعديالت 
شكلية نابعة من السعي لتبييض الصورة أمام املجتمع الدولي بحيث ال تلغي بشكل جذري أشكال التمييز، بل قد تضاعفه، ال سيما 

نتيجة عدم األخذ بعني االعتبار خصوصية آثار النزاع على البنى االجتماعية. كما برز هذا األمر يف املناطق اخلارجة عن سيطرة النظام، 
سواًء يف إدلب وحلب من حيث التركيز على املشاركة السياسية ألغراض سياسية.

 
أما يف مناطق اإلدارة الذاتية، فتدرج بعض اإلصالحات والقوانني فيما خص املشاركة السياسية أو حماية النساء من العنف دون إعتماد 

مقاربة شمولية تسعى إلى العمل على تنزيه القوانني بينما يتم إحداث تغيير تدريجي يف جملة األعراف والتقاليد السائدة يف املنطقة. 

4-ازدياد حدة ردة الفعل الذكورية

بالرغم من أّن النساء يف سوريا لطاملا كن يعشن يف ظل مجتمع محافظ بعاداته وتقاليده، إال أّن الطابع الذكوري لهذه العادات والتقاليد قد 
ازداد حدة، حيث يأتي بغطاء ديني وأحيانًا عسكري أو سياسي يستهدف النساء ويعزز من إقصائهن املجتمعي ويزيد من نسب تعرضهن 

للعنف والتهميش وذلك للحفاظ على بعض »املكتسبات« واالمتيازات الذكورية ال سيما يف وجه التحّول اإليجابي التدريجي، وإن 
البطيء، يف جملة األعراف والتقاليد القائمة جتاه حقوق النساء و/أو أدوارهن. 

وتتمثل أبرز أوجه معاناة النساء مبحدودية املشاركة السياسية واملجتمعية للنساء وغياب فرص التمكني ومحدودية الوصول للموارد. 

ها إضافة لتعرض النساء والفتيات والشابات لكل أشكال العنف سواًء العنف األسري واملنزلي، والعنف االقتصادي باحلرمان من التعليم 
والتزويج املبكر واحلرمان من العمل، والعنف املعنوي بتقييد حرية وحركة النساء وتقييدهن باحليز اخلاص.

هذا باإلضافة إلى محدودية وصول النساء والشابات والفتيات للعدالة بقنواتها الرسمية املتمثلة باملؤسسات القضائية واحملاكم بسبب 
الفساد واحملسوبيات وحتّيز القضاء وعدم نزاهته ال سيما يف القضايا التي تندرج ضمن نطاق العنف األسري واجلنسي واألحوال الشخصية 
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وحقوق اإلرث وامللكية واحلق مبنح اجلنسية، كما يف القنوات غير الرسمية واملتمثلة بالوصمة املجتمعية للنساء الناجيات من العنف، أو 
بإجبارهن على السكوت مما يقلل من فرصهن لإلبالغ وللحصول على جملة اخلدمات واملساعدات املتخصصة.  ويف هذا السياق، تعاني 

النساء يف املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام من سيطرة العادات والتقاليد الذكورية والتي تتقاطع مع مناخ سياسي وأمني ضاغط يفرض 
قيودًا على حقوق النساء ويساوم على وصولهن للعدالة.

كذلك هو احلال بالنسبة للنساء والفتيات يف محافظة السويداء، حيث أنهن، وعلى الرغم من االنفتاح الثقايف النسبي، يعانني من تضييق 
ومن فرض القيود عليهن، مما يولد جملة انتهاكات وممارسات متييزية يتم التعتيم عليها ومتييعها وعدم االعتراف بها أو التطبيع معها. 

وقد يتشابه هذا الواقع يف املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكم الذاتي، حيث تعاني النساء، بالرغم من االنفتاح النسبي، من جملة العادات 
والتقاليد العشائرية والذكورية والتي ال تزال تشكل عائقًا دون إيجاد أو تطبيق معظم السياسات الداعمة حلقوق النساء أو دون متتع النساء 

بجملة حقوقهن.ولعل أوجه التقاطع يف التحديات التي تفرضها هذه السياقات.

5-تحديات سياسية وإدارية وأمنية وتمويلية وجندرية مركبة تهدد 
وجود واستدامة عمل المنظمات النسوية وذات القيادة النسائية 

تواجه املنظمات النسوية وذات القيادة النسائية السورية العاملة على قضايا متكني النساء واملساواة والعدالة اجلندرية و/أو االنتقالية داخل 
سوريا ويف دول اجلوار )تركيا ولبنان( جملة حتديات تهدد كيانها ووجودها واستدامتها والتي تتضافر كل من العوامل القانونية واإلدارية 

والثقافية )األبوية - الذكورية(، والتمويلية على ممارسة إقصاء إضايف لعملها. وتتمثل هذه التحديات بما يلي:

عدم احلصول على ترخيص من قبل النظام واإلدارات الرسمية وقوى األمر الواقع األمر الذي يهدد األمان االقتصادي 	 
للموظفات/ين كما يهدد فرص استدامة املنظمات. 

نقص التمويل ومشروطيته وبيروقراطية املعامالت وعدم مرونة املانحني فيما يخص التراخيص، والتي تتمثل بجمود 	 
وبيروقراطية سياسات املمولني، ومشروطية التمويل، وتدخل بعض املمولني يف سياسة املنظمات، أو دخولهم يف 

االصطفافات السياسية، وعدم مراعاة االحتياجات امليدانية والسياق الثقايف واالجتماعي. 
املنظومة األبوية والذكورية وتأثيرها على عمل املنظمات النسوية وذات القيادة النسائية السورية، من حيث صعوبة 	 

استقطاب النساء وعدم مشاركتهن باألنشطة وتقييد حركتهن نتيجة العقلية الذكورية واألبوية واملجتمع احملافظ )ممانعة 
الرجال واملجتمعات للمشاريع واألنشطة التي تستهدف النساء وتقييد حرية وحركة النساء(، أو بسبب التطبيع مع 

العنف األسري أو اجلندري أو عدم اإلبالغ عنه من قبل النساء.

وتواجه املنظمات العاملة يف الداخل السوري جملة حتديات إضافية أبرزها األمنية )العسكرية(، واألمنية )اإلدارية( والتي تخلق حتديات 
جدية أمام عملها، وتتمثل بما يلي: 

تدخل األنظمة واملؤسسات احلكومية يف عمل املنظمات واحلاجة إلى موافقة لتنفيذ األنشطة من قبل السلطات احمللية 	 
انتشار التسلح والعسكرة ما يؤثر على عمل املنظمات يف محافظات دمشق، وإدلب، وحلب، واحلسكة.	 
محدودية احلركة والتنقل وقيود على السفر، وصعوبة ومحدودية التنقل بني احملافظات، وكذلك صعوبة تأمني وسائل 	 

النقل وعدم توفر املواصالت )ما يؤثر على تنفيذ األنشطة واستقطاب النساء املستفيدات(.

وفوق جملة هذه التحديات، تعاني املنظمات النسوية وذات القيادة النسائية من حتديات إضافية كونها منظمات نسوية، وتتمثل بقلة 
الثقة املجتمعية بالعمل النسوي/النسائي والقضايا التي يتم العمل عليها، باإلضافة إلى صعوبة الوصول للموارد )التدريب والتمويل( 
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واستدامتها وتعرض الناشطات للمضايقات، وإقصاء بعض املنظمات النسوية من بعض العمل املدني يف بعض املناطق، باإلضافة خلشية 
املنظمات املذكورة من حتويل األجندة والطروحات النسوية بسبب احلرب والنزاع. 

6-استراتيجيات نسوية إلعادة السيطرة على توازنات القوى 

يف مجابهة التحديات، جتترح املنظمات استراتيجيات عمل محلية مبوارد بسيطة وعفوية إلعادة فرض والسيطرة على توازنات القوى 
وضمان وجودها ضمن اخلريطة العامة بكل إصرار ومثابرة وصمود. ومن أبرز هذه االستراتيجيات: 

سعي بعض املنظمات إلى االلتفاف على املنظومة السياسية واألمنية يف املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام لضمان 	 
استمرارية عملها واستدامة أطر تدخلها

تعزيز أطر التشبيك وتوطيد العالقات مع املنظمات واحلاضنات االجتماعية الستبدال الشرعية الرسمية بشرعية 	 
اجتماعية وشعبية.

االعتماد على املوارد اخلاصة باملنظمة وعلى التطوع لضمان استمرار عمل املنظمات. 	 
استهداف املمولني ذوي املرونة والرؤية املشتركة. 	 

الفرص
تبرز بعض الفرص ذات الطابع اإليجابي يف خضم الصورة القامتة التي تعمل ضمنها ومن خاللها املنظمات النسوية وذات القيادة النسائية 

السورية. ويشكل ارتفاع أصوات النساء على املستويات احمللية وزيادة وعيهن بأهمية التمكني والتي جاءت كنتيجة تراكمية لتغيير األدوار 
اجلندرية وينعكس ذلك بزيادة الوعي والغصرار على احلفاظ على مكتسباتهم عبر املطالبة بتمكني اكبر وفرص للتوعية.

ويقابل هذا الوعي املجتمعي بني النساء يف املجتمعات احمللية فرصًا على املستويات اإلقليمية والدولية للحشد واملناصرة على قضايا حقوق 
النساء والعدالة االنتقالية. 

ويف مقابل هذه الفرص، قد يبقى الهاجس األكبر لدى املنظمات هو ما إذا كان باستطاعة أولئك النساء الالتي استطعن كسر منطية األدوار 
اجلندرية، احملافظة على بعض املكتسبات يف حال العودة إلى سوريا. 

خالصة: العمل المدني والنسوي
بوابة التغيير المنشود في سوريا 

 
ذات القيادة النسائية التي شاركت يف سياق الرصد، يجد أّن أسباب وجودها  من يطلع على أسباب تأسيس املنظمات السورية النسوية و 

وتأسيسها تنطلق من احلاجة لالستجابة إلى واقع وتداعيات فرضتها أوجه النزاع واحلصار والتهجير واالعتقال املستمر واملمارس بحق 
الشعب السوري عمومًا، وبحق النساء بشكل مضاعف، من قبل النظام بشكل أساسي. ولعل غياب أي حراك أو إطار نسوي فاعل يف 

بعض املناطق )مثل حلب وإدلب( كان دافعًا إضافيًا لضرورة تأسيس هذه املنظمات. 
 

من هنا، يف الوقت الذي سعت فيه بعض املنظمات من خالل تأسيسها )السيما يف تركيا ولبنان وإدلب وحلب( إلى االستجابة للواقع 
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احلالي عبر توفير املوارد واخلدمات والفرص )تعليم، دعم نفسي، فرص عمل، خدمات استماع ومتكني( للنساء املتأثرات باألزمة بشكل 
أساسي )ناجيات من العنف، معتقالت، معيالت، مهجّرات، الجئات(، سعت منظمات أخرى )السيما يف القامشلي والسويداء 

ودمشق وحلب( إلى البدء باملراكمة لتأسيس حراك نسوي حقوقي مطلبي يكرس حقوق النساء باملشاركة السياسية واالقتصادية ويحّضر 
لدور النساء خالل املرحلة االنتقالية. 

 
وألّن تأسيس املنظمات انبثق من احلاجة لالستجابة بشكل عفوي ومباشر للتحديات ولوجود إرادة بإحداث تغيير وأثر على واقع وأدوار 

وحقوق النساء، فإن املنظمات السورية، بالرغم من كل التحديات جتترح استراتيجيات عمل محلية ومبوارد بسيطة وعفوية وأحيانًا 
اللجوء إلى استراتيجيات خالقة وذلك إلعادة فرض والسيطرة على توازنات القوى وضمان وجودها ضمن اخلريطة العامة بكل إصرار 

ومثابرة وصمود.
 

ولعّل النفس النضالي للمنظمات النسوية وذات القيادة النسائية السورية ما يجعل املنظمات قادرة على البقاء )رغم التحديات(. 
فمالشاركة وعدالة القضية واملقارب املجتمعية متكنهم من التحليل السياقي العفوي وأطر ملعاجلة التميير املنهجي ضد النساء خالل املرحلة 
االنتقالية، ذلك مع االعتراف بتنوع التجربة النسائية وحاجاتها وأولوياتها. فاملنظمات قد ال متلك املهارة لتقدمي خطط وسجالت أنشطة 

واجنازات بشكل جذاب للمانحني. إال أن ما تقدمه أهم بكثير: طريقة تغيير األمناط الثقافية يف املجتمع لتحقيق العدالة اجلندرية.

توصيات
باإلضافة إلى جملة االحتياجات التدريبية التي عّبرت عنها المنظمات والمدرجة في آخر القسمين الثالث والرابع، يمكن استخالص 

جملة الخالصات التالية ضمن سياق االحتياجات التدريبية: 

قد يشكل التشبيك وخلق مساحة عمل نسوي تضامني بني املنظمات يف الداخل واخلارج مطلبًا أساسيًا لدى املنظمات . ١
كونها تساهم يف تعزيز الصمود وتقدمي الدعم وحشد املوارد وتبادل اخلبرات والتجارب 

تأمني التمويل والدعم النسوي طويل األمد لضمان استقرار واستدامة عمل املنظمات . 2
مأسسة الكفايات التنظيمية على مستوى آليات املناصرة وأدوات إدماج اجلندر. 3
البناء على القدرات والكفايات املوجودة لدى املنظمات عبر تعزيز أعمال املناصرة التشاركية واجلماعية العابرة للمناطق . 4

فيما يتعلق بالعدالة االنتقالية احلساسة للجند، مبا يكّمل السياقات احمللية ويخلق عمليات تعلم نسوية عضوية.
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الرصد والتقييم لقدرات  واالحتياجات التدريبية للمنظمات النسوية والتي يقودها النساء في العمل 
على عدالة جندرية و/ أو انتقالية من منظور جندري )مسودة(

                      تهدف المالحظات  باللون األحمر  إلى ارشاد الباحثين أثناء اجراء المقابلة 

اسم الباحث: 

التاريخ: 

اسم المنظمة/ الهيئة/ المبادرة:

المنطقة/ المحافظة/ البلد: 

مقدمة من قبل الباحث/ة والهدف من المشروع
يف البداية، نود أن نشكركم على موافقتك على املشاركة يف البحث/ الرصد والذي أجرته منظمة دولتي بالتعاون والشراكة مع رابطة 

النساء الدولية للسالم واحلرية. كا نود أيضًا أن نشكركم على وقت ملء هذا النموذج. وأود أن أبدأ بتقدمي نفسي.
أنا )التعريف بالباحث/ة(

خالل هذه اجللسة، سنمأل استبيانًا يهدف إلى رصد منظمات املجتمع املدني النسوية أو النسائية، واملبادرات واملنظمات العاملة يف قضايا 
العدالة االنتقالية أو العدالة اجلندرية، واستهداف النساء )أو الرجال( املتأثرين بالنزاع بشكل أساسي.

يأتي هذا النموذج يف سياق برنامج تنفذه دولتي بالشراكة مع رابطة النساء الدولية للسالم واحلرية، والتي تهدف إلى تعبئة املؤسسات التي 
تقودها النساء السوريات والتي تركز على قضايا العدالة )اجلندرية و/ أو االنتقالية(.

من خالل تعبئة هذه املنظمات، تهدف منظمة دولتي ورابطة النساء إلى التأثير على اخلطاب الدولي حول الصراع والعدالة االنتقالية، من 
خالل توفير اجلهود والنماذج التشغيلية التي تركز على الضحايا والناجني، آخذة بعني االعتبار املعايير واالعتبارات اجلندرية. بينما تسعى 

جهود دولتي ورابطة النساء إلى التعريف بهذه املنظمات، والتعلم من خبراتها وحتديد مناهجها، فإننا نقدم أيضًا دعمًا مستقبليًا لتعزيز 
القدرات التنظيمية للمنظمات املعنية.

جتدر اإلشارة إلى أن املشاركة يف هذا االستبيان وتقييم القدرات تطوعي، لذلك ميكنكم أن تقرروا املشاركة يف البداية، وميكنكم أيضًا 
طلب إنهاء اجللسة يف أي حلظة، أو اختيار عدم اإلجابة عن أي من األسئلة املطروحة.ومع ذلك، نشدد على أن إجاباتكم ستبقى سرية 

وسيتم استخدامها فقط ألغراض البحث. كما سيتم جمع البيانات التي تقدمها وحتليلها يف سياق التقرير، وميكن نقل بعض آرائكم 
بشكل مجهول لضمان السرية واخلصوصية. ونود أيضًا التأكيد على أننا نأمل يف االطالع على آرائكم والتعلم من جتاربكم ومن 

املالحظات املهمة التي ستقدموها خالل الدورة.

يرجى إعالمنا بما إذا كانت مؤسستكم ترغب في حجب اسمها خالل سياق التقرير ألسباب تتعلق بسالمة المجتمع:

              املوافقة على ذكر اسم مؤسستكم يف التقرير النهائي                                     عدم املوافقة على ذكر اسم مؤسستك يف التقرير النهائي                                                                                   

من املتوقع أن تستمر اجللسة حلوالي الساعتني.
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١- معلومات عامة حول المنظمات التي تقودها النساء

اسم المنظمة

اسم الشخص المسؤول

اسم الشخص المشترك في المقابلة

اسم المنصب للشخص المشترك في المقابلة

رقم هاتف المنظمة

البريد االلكتروني للمنظمة

الموقع االلكتروني للمنظمة

هل تعتبر المنظمة نفسها منظمة نسائية أو نسوية؟

هل تشكل النساء نشبة كبيرة من بنية المنظمة؟

هل تعمل المنظمة على قضايا العدالة الجندرية و/ أو االنتقالية؟

هل تعتبر المنظمة نفسها صغيرة أو متوسطة الحجم ولماذا؟

نوع المنظمة  )تستخدم هذه االستمارة مصطلح )منظمة( ضمن االسئلة اختصاراً للوقت(

مبادرة نسوية
مجتمع مدني

منظمة غير ربحية
شبكة نسوية
شركة مدنية

حراك نسوي
غير ذلك، مع التوضيح رجاًء

تاريخ التأسيس

المنظمة مرخصة              نعم                     ال

مكان الترخيص )البلد(                                                                                          تاريخ الترخيص

ما هي األسباب المباشرة التي قادت لتأسيس المنظمة؟
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النطاق الجغرافي ألنشطة المنظمة )يرجى توضيح البلد والتعداد السكاني والمنظقة المستهدفة(

من هم المستفيدون من إطار عمل المنظمة؟

مثاًل، النساء المعنفات، ذوي االحتياجات الخاصة، زوجات المفقودين/ النساء العجزة، األطفال والفتيات، إلخ.  

يرجى تحديد كل ما ينطبق وسرد الفئات الفرعية المحددة داخل كل فئة *

النساء
الشباب

الشابات
الفتيات
األوالد
الرجال

من هي المجموعات المستهدفة في أطر عمل مؤسستك؟

لماذا تم استهداف هذه الفئة )الفئات(؟ وما هو دورها في القضية التي تعمل عليها؟

سياسة
القادة الدينيني

البلديات والهيئات احلكومية احمللية
املنظمات والهيئات املدنية

الشبكات احمللية
أعضاء املجتمع احمللي

غير ذلك، يرجى التوضيح:

ما القضايا التي تتناولها منظمتك في نطاق العدالة االنتقالية؟ يرجى ذكر جميع المواضيع وإعطاء أمثلة على كل موضوع وكيفية 

تكريس الجهود الستهداف النساء في كل موضوع.

 التمكني السياسي للمرأة. )هل ميكنك إعطاء أمثلة؟ كيف يتم تنفيذ التمكني السياسي للمرأة؟ كيف يرتبط بالفترة 
االنتقالية؟(

 التمكني االقتصادي للمرأة. )ما السبب؟ وكيف تنظر إليها على أنها مرتبطة بالفترة االنتقالية؟(
تعبئة املجتمع )ما السبب؟ ما هو الغرض منه؟(
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العنف املنزلي و/ أو العنف اجلنسي ضد املرأة
 قضية احملتجزين واملختطفني واملختفني قسربًا

تقصي احلقائق. )عدد بعض األمثلة(
األحوال الشخصية )امليراث، احلق يف منح اجلنسية، الزواج، الطالق، املواليد، تعدد الزوجات(

التعديل الدستوري
أي شيء آخر؟ يرجى التحديد.

 النساء أو الرجال املتضررين من احلرب )يرجى بقدمي أمثلة(   
حقوق امللكية

توثيق
أي شيء آخر؟

ما رؤية منظمتك/ ي؟

ما هدف منظمتك/ ي؟

ما هي األهداف االستراتيجية لمنظمتك؟

كيف تعمل منظمتك على المساواة الجندرية؟

وكيف تعمل المنظمة على تحقيق العدالة الجندرية

هل يمكن ذكر الموضوعات والبرامج واألنشطة داخل كل مستوى من مستويات المنظمة؟

تقدمي املساعدات واخلدمات
التوعية وبناء القدرات

متكني املرأة.
مشاركة الرجال

سياقات السياسة واملناصرة
غير ذلك، يرجى التحديد:

ميكنك حتديد مستوى تشغيل مؤسستك و
منوذج ألنشطتها أو برامجها املتعلقة بالعدالة االنتقالية؟

املجال - محلي
مناطقي
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وطني
إقليمي

دولي
ما هو نطاق الميزانية السنوية للمنظمة؟

ما بني 10,000دوالر و٥0,000 دوالر يف السنة
ما بني ٥0,000 دوالر و100,000 دوالر سنويا

ما بني 100,000  دوالر و200,000 دوالر يف السنة
 ما بني 200,000  و٣00,000 دوالر يف السنة

 أكثر من ٣00,000 دوالر يف السنة
 بني ٣00,000 دوالر و٥00,000 دوالر يف السنة

 أكثر من ٥00,000 دوالر يف السنة )يرجى التحديد(

٢-تحليل البيئة الخارجية وتأثيراتها )التحديات والفرص(

السياق العام لعمل المنظمات

ما هي التحديات العامة التي تواجه المنظمة؟

 لماذا تعتبر هذه تحديات؟

كيف تواجه هذه التحديات؟

ما القيود )أو الفرص( التي يفرضها السياق القانوني أو السياسي الحالي في البلد/ المنطقة التي يتم فيها تنفيذ المشاريع والبرامج؟ 
)يرجى التدققق في: محدودية الحركة، وشرعية العمل، والوصول إلى الموارد، وتحويل واستالم األموال والمنح، وتسجيل الموظفين 

في الضمان االجتماعي( واسأل/ ي المنظمة عن الكيفية والسبب.

هل لدى الدولة التي تنفذ فيها برامجك سياسات أو استراتيجيات وطنية بشأن النوع االجتماعي أو حقوق المرأة؟ )التدقيق في: 
خطة أو استراتيجية وطنية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة/ الخطة أو االستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة/ 

الخطة أو االستراتيجية الوطنية للمساواة الجندرية/ الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الجندرية(.

في حالة عدم وجود مثل هذه الخطط العامة، ما هي برأيك/ ي التحديات التي تواجهها؟

ما هي القوانين أو السياسات التي ترغب/ ترغبين منظمتك في التأثير عليها أو تغييرها أو إنفاذها، خاصة فيما يتعلق بمشاريع 
العدالة االنتقالية التي تراعي قضايا المرأة أو النوع االجتماعي؟

ما هو رأيك/ ي بدور المؤسسات الرسمية )التنفيذية والتشريعية واإلدارية والقضائية( في البلد/ المنطقة التي تنفذ فيها البرامج 
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والمشاريع لضمان حقوق المرأة؟ )دقق: ال يوجد دور أو عدم مشاركة، دور خدمة، دور نشط( هل من الممكن التوضيح؟

هل هناك فرص أو قيود تفرضها هذه األطر الرسمية )الوطنية أو المحلية( على نطاق عملك؟

هل تشارك المنظمة أو منظمات المجتمع المدني األخرى في الحوارات والمشاورات الوطنية حول حقوق المرأة؟

هل هناك فرص محددة أخرى ضمن السياق العام بخصوص القضية العامة التي تعمل  المنظمة عليها؟

السياق المؤسساتي

هل تقود/ تقودين شبكة أو جزء من شبكة وطنية أو إقليمية أو دولية تتناول حقوق المرأة أو الجنس؟ )تدقيق: األطر النسائية 
الشعبية، وشبكات الدعم المحلية الرسمية وغير الرسمية(. ما مدى أهمية هذه الشبكات في رأيكم؟ هل يمكن تسمية هذه 

الشبكات

هل المنظمة جزء من شبكات حقوق اإلنسان التي ليست بالضرورة شبكة نسوية أو نسوية؟ ما هي هذه الشبكات؟
ما مدى أهمية هذه الشبكات؟ ما الفرص التي تقدمونها؟

ما هي وظيفة هذه الشبكات؟ )تدقيق: مراقبة االنتهاكات، واإلبالغ عن الظل، والرصد ومساءلة الهيئات والمؤسسات الحكومية، 
وما إلى ذلك(  في حال وجودها، ما هو تقييمك لفعالية هذه الشبكات واألطر؟ )هل هناك تحديات محددة؟(

ما هو تقييمك/ ي لشروط أو متطلبات التمويل واالستدامة وتجديد العقد من قبل المانحين؟

هل هناك أي تحديات لعمل المنظمة؟ ولماذا ا؟ )تدقيق: عدم وجود دعم للتكاليف التشغيلية، والقنوات البيروقراطية الجامدة، 
والمتطلبات المفرطة، وما إلى ذلك(

هل أنت/ أنتي جزء من الشبكات الدولية أو مجموعات العمل حول مسألة الجندر؟ هل يمكن ذكرها؟

ما هو برأيك أهمية هذه الشبكات/ مجموعات العمل؟ ما الدعم أو الفرص التي يقدمونها لك؟

ما هو تقييمك لفعالية هذه الشبكات واألطر؟ )هل هناك تحديات محددة؟(

ما هو دورك في مجموعات العمل أو الشبكات هذه؟

هل لدى المنظمات النسوية والمنظمات النسائية مساحة وظروف عمل أفضل لموظفيها 
)مقارنة بالمنظمات غير النسوية(؟ 

 كيف ولماذا؟

هل هناك تحديات خاصة تواجه المنظمة كونها منظمة نسوية أو نسائية مقارنة بالمنظمات األخرى
 )منظمات حقوق اإلنسان أو الشبابية التي ال تقودها نساء(؟  )تدقيق في التحديات: الوصول إلى صناع القرار،

 والضغط من أجل وضع جدول أعمال محدد، والتأثير على استراتيجيات التمويل، وما إلى ذلك(
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السياق االجتماعي والثقافي والميداني

ما هي أبرز المعايير االجتماعية والجندرية )الصور النمطية عن أدوار المرأة وحقوقها( السائدة في البلد الذي تمارس فيه المنظمة 
األنشطة؟ كيف تؤثر على سياق العمل؟

ما هي العقبات والتحديات التي تواجهها المرأة في المجتمع )المجال العام(؟ )تدقيق في: تشجيع المشاركة السياسية والتمكين 
االقتصادي والعدالة االنتقالية.(

ماذا عن المجال الخاص )األسرة(؟ )العنف المنزلي: العنف األسري والزوجي، األحوال الشخصية والطالق، الحضانة، تعدد الزوجات، 
العنف الجنسي، عدم اإلبالغ عن العنف، الزواج المبكر، إلخ(

ما سبب هذه العقبات؟

ما هي العقبات أو التحديات التي تواجه المرأة في الفترة االنتقالية في سوريا التي تعمل عليها المنظمة؟

هل يمكن ذكر األسباب وإعطاء شرح مفصل؟

٣-تحليل البيئة الداخلية للمنظمة وحسن المراقبة والقدرات وحاجات التدريب )المتعلقة 
بالمناصرة وإدماج الجندر(

كل مستويات السياق العام للعمل

هل واجهت المنظمة أي تحديات في تنفيذ األنشطة أو الحصول على التمويل بسبب تسجيلها أو نقصها؟ 

هل يمكن التوضيح؟هل واجهت المنظمة أي تحديات في تنفيذ األنشطة أو الحصول على التمويل بسبب تسجيلها أو نقصها؟
 هل يمكن التوضيح؟

من هم صناع القرار الذين تستهدفهم في عملك بشأن العدالة االنتقالية أو تمكين المرأة؟

ما هي التحديات التي تقف أمام الوصول إلى صناع القرار أو أولئك الذين يؤثرون على السياسات الوطنية؟ ولماذا؟

هل هناك احتياجات مؤسسية محددة في هذا السياق )تخطيط ومراقبة أصحاب المصلحة أو القرارات وتأثيرها؟(

ما هو تحليلك/ ي للمشاكل وأوجه القصور في قضايا السياسة العامة )فيما يتعلق بجهود العدالة االنتقالية من منظور النوع 
االجتماعي( من أجل القيام بحمالت دفاع مستنيرة؟

هل لدى المنظمة قدرات داخلية أم أنها تعين خبراء من الخارج؟

هل هناك احتياجات مؤسسية محددة من حيث رصد وتحليل أوجه القصور السياسية؟

هل أجريت/ ي أو المنظمة أبحاثاً أو دراسات أو جمعت بيانات أو شهادات أو أوراق سياسية للتأثير على القضايا؟ 
هل يمكن التوضيح؟
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هل أجرت المنظمة تحلياًل جندرياً عاماً لتأثير النزاع أو االنتقال على النساء والرجال من أجل صياغة خطة تدخل إستراتيجية لقضية 
العدالة بين الجنسين التي تعمل عليها؟ ولماذا؟

هل هناك احتياجات مؤسسية تتعلق بأدوات التحليل الجنساني؟

هل لدى منظمتك خطة استراتيجية سنوية أو خمسية لتمكين المرأة؟ هل يمكنك إعطاء أمثلة؟

هل األهداف االستراتيجية في الخطة قابلة للقياس؟ هل هناك موارد مالية مخصصة لذلك؟

هل هناك احتياجات مؤسسية محددة في صياغة الخطة أو األهداف االستراتيجية؟
من هم الفاعلون األكثر نفوذاً في القضية التي تعملون عليها فيما يتعلق بالعدالة االنتقالية )على سبيل المثال من الذي لديه 

العناصر الفاعلة الرئيسية للتغيير(؟

هل أجرت المنظمة خرائط وتحليل السلطة لتحديد من لديه مفاتيح التغيير؟ )مثل الهيئات الدينية، األنشطة المجتمعية، إلخ. 
كيف تستخدم المنظمة هذه األداة لتنفيذ خطتها للمناصرة؟

هل هناك احتياجات مؤسسية محددة في هذا الصدد؟

ما أهم نقاط القوة في المناصرة؟

ما هي األمور الرئيسية )الكفاءات( التي تشعرون بحاجتها )كالمهارات والشبكات وما إلى ذلك(
 لتعزيز قدرة المنظمة على المناصرة؟

القدرات والكفاءات والحاجات المؤسساتية

هل يمكنك/ ي ذكر القضايا الرئيسية واالحتياجات التدريبية )الموضوعات أو المهارات( التي تحتاجها المنظمة في تنفيذ برامج 
العدالة االنتقالية؟

كيف ترى المنظمة القضايا الجندرية في سياساتها؟ماذا عن برامجها؟

ما هي التحديات التي تواجهها المنظمة في المنظور الجندري لبرامجها وسياساتها؟

كيف ترى التدريب في مجال إدماج الجندر عنصراً أساسياً في عملها لتحقيق رسالتها ورؤيتها؟

إلى أي مدى تعتبر المناصرة ضرورية للمنظمة؟

ما هي القضايا التي دعمتها المنظمة وكيف؟

ما هي التحديات التي واجهتها المنظمة في جهود المناصرة على الصعيدين الدولي والمحلي؟

ما هي االحتياجات التدريبية للمنظمة في هذا المجال؟

هل لدى المنظمة خبرة في مجال التشبيك وبناء الشراكات االستراتيجية؟

هل يمكن إعطاء أمثلة على أماكن بناء هذه الشراكات؟ وما هي وظيفة هذه الشراكات؟
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هل هناك تحديات تواجه استدامة جهود التشبيك؟

من الذي يتخذ القرارات وكيف يتم اتخاذها داخل المنظمة فيما يتعلق بتحديد وبناء واستدامة هذه الشراكات؟ ولماذا؟

هل هناك احتياجات مؤسسية محددة في هذا السياق؟

هل لدى المنظمة استراتيجية تمويل؟

هل لديها القدرة الكافية لتعبئة التمويل؟ )كتابة مقترحات المشروع وصياغة الميزانيات وتلبية متطلبات المانحين(
من الذي يقوم بهذه الخطوات؟

هل لدى المنظمة أنشطة مدرة للدخل )تبرعات وما إلى ذلك( يمكن أن تغطي النفقات التشغيلية للمنظمة؟

هل خصصت المنظمة ميزانية محددة لجهود الناصرة والحمالت؟ وهل يمكنها تعبئة الموارد في هذا الصدد؟

هل خصصت المنظمة ميزانية محددة للتحليل الجندري؟ وهل من السهل الحصول على تمويل لتغطية هذه األنشطة؟

هل تخصص المنظمة ميزانية محددة ألنشطة التدخل الجندري؟ )على سبيل المثال: حوافز للنساء والنقل والتعاقد مع 
متخصصين للعمل مع األطفال في حاالت أمهات مع أطفال( لضمان مشاركة المرأة مثاًل؟

هل هناك احتياجات مؤسساتية محددة في هذا السياق؟

هل تنسق المنظمة مع المنظمات األخرى لزيادة فعالية التدخالت وتقليل النفقات؟ هل يمكن التوضيح؟

هل يمكنك إعطاء أمثلة على الثقافة المؤسسية السائدة في المنظمة؟

هل تعتمد الثقافة المؤسسية على التنوع والتسامح تجاه اآلخر وحساسية النوع االجتماعي؟ )مثال: تنوع األدوار بعيداً عن التنميط 
االجتماعي والجنساني( هل يمكنك إعطاء أمثلة؟

هل هناك احتياجات مؤسسية محددة في هذا السياق؟

ما هي سياسة توظيف المنظمة؟ كيف يتم تعيين أعضاء الفريق؟ ووفقاً ألي اعتبارات؟ وكيف يتم تعيين النساء في الفريق؟

كيف تتعامل المنظمة مع االحتياجات والكفاءات المختلفة للنساء في الفريق؟ وماذا عن الشبان؟

كيف يتم توزيع األدوار والمهام في المنظمة بين النساء والرجال؟ ما هي واجبات ومسؤوليات النساء مقارنة بواجبات الرجال؟

القدرات والكفاءات على صعيد العمليات الميدانية

هل يمكنك إعطاء أمثلة على التحديات الرئيسية المتعلقة بالولوج والعمل مع المجموعات المستفيدة؟ وكيف يتم مواجهة هذه 
التحديات؟

هل تعمل المنظمة على ربط أهداف التمكين أو تقديم الخدمات بجهود المناصرة؟ وكيف؟

كيف تحدد المنظمة وتتصل بالفئات المستفيدة من النساء )مع إدراك تنوع تجاربها( والذين ستخدمهم جهود المنظمة؟
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ما هي أشكال التدخل التي يتعين على المنظمة الوصول إليها من النساء المتضررات )أصحاب المصلحة(، خاصة وأنهن غير 
مرئيات في المجتمع )النساء المعنفات، المعتقالت السابقات، النساء الناجيات من النزاع، األرامل، إلخ(؟

كيف تراقب المنظمة ديناميات العالقات األسرية أو أدوار المرأة أثناء ضياغة البرنامج وتنفيذه؟ )على سبيل المثال: النساء ذوات 
األطفال، والنساء ذوات قيود على حركتهن...(

كيف تشارك المنظمة مع المجتمعات المحلية المستهدفة في جهود المناصرة للحصول على توصيات وصياغة خطط عمل تضمن 
احتياجات وأولويات هذه المجموعات؟

هل هناك احتياجات محددة في هذا السياق؟

ما هي الوسائل التي تستخدمها في التدخالت، على سبيل المثال، مع النساء الالئي يقمن بالتطبيع مع العنف واالعتياد عليه؟

كيف تأخذ المنظمة اعتبارات الحساسية للمسائل الجندرية أثناء العمل دون التسبب في أي ضرر أو سوء معاملة داخل 
المجتمعات المحلية؟ هل يمكن إعطاء أمثلة؟  

لدى المنظمة سياسة صارمة لعدم اإلضرار حتى لو كانت على حساب التنفيذ الناجح للنشاط.

كيف تأخذ المؤسسة المسائل الجندرية بعين االعتبار عند تنفيذ األنشطة الحساسة مثل جلسات الدعم وما إلى ذلك؟

كيف تقيم المنظمة رضا المستفيدين فيما يتعلق بالخدمات أو أطر التدخل؟ هل هناك أدوات أو تقارير عن هذا؟ يرجى توضيح.

كيف تقوم المنظمة بتحسين وتكييف أطر التدخل بناًء على تقييم المستفيدين؟

في سياق ما تقدم، هل من الممكن شرح أهم الموضوعات التي تهتم بها المنظمة في تطوير قدرتها المؤسسية، من حيث الدعوة 
وتعميم مراعاة المنظور الجنساني؟

٤- البنية التحتية )المنظماتية والبنية العمالنية للمنظمة واستجابتها للمسائل الجندرية(

الموارد البشرية للمنظمة من منظور جندري

 ما هو العدد اإلجمالي ألعضاء الهيئة التأسيسية؟

وعدد النساء في الجسم التأسيسي مقابل عدد الرجال

كم عدد أعضاء الهيئة التأسيسية من النساء دون سن الثالثين؟

كم عدد أعضاء الهيئة المكونة من الرجال دون سن الثالثين؟

هل مدير المنظمة ذكر أم أنثى؟  وما عمره؟ 

هل لدى المنظمة مجلس أمناء؟                      نعم                                     ال
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ما هو إجمالي عدد أعضاء مجلس اإلدارة/ مجلس األمناء؟

عدد النساء في المجلس مقابل عدد الرجال؟

ما هي وظيفة ودور المجلس؟

هل لدى المنظمة لجنة أو هيئة إدارية؟

 ما هو إجمالي عدد أعضاء اللجنة أو الهيئة اإلدارية؟

عدد النساء في الهيئة اإلدارية مقابل عدد الرجال

عدد أعضاء الهيئة اإلدارية تحت سن الثالثين ؟

 هل هم من النساء أم الرجال؟

ما هو العدد اإلجمالي لموظفي المنظمة؟
 

كم عدد النساء مقابل عدد الرجال في موظفي المنظمة؟

كم عدد النساء مقابل عدد الرجال في الفريق التنظيمي ممن لديهم عقود ثابتة؟

ما هو دور النساء والرجال ممن لديهم عقود ثابتة داخل المنظمة؟

هل يمكن إعطاء أمثلة على دور ومهام الفريق المتعاقد معه )مثال: المهام الساعية أو األسبوعية(؟

عدد النساء مقابل الرجال في:

اإلدارة املالية
إدارة شؤون املوظفني

إدارة املنظمة
ادارة املشاريع

فريق اخلدمات اللوجستية
الفريق الفني )وسائل اإلعالم والتكنولوجيا(

الفريق الفني املواضيعي )النوع االجتماعي واملساواة والشؤون السياسية...(
فريق التدخل امليداني )تعبئة املجتمع واملساعدة االجتماعية والدعم النفسي واالجتماعي(

هل لدى املنظمة وثيقة هيكل إداري؟
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ما هو جنس المدير/ المسؤول للمنظمة على المستويات التالية:

اإلدارة املالية
إدارة شؤون املوظفني

إدارة املنظمة
إدارة املشاريع

فريق اخلدمات اللوجستية
الفريق الفني )وسائل اإلعالم والتكنولوجيا(

الفريق الفني واملستشارين )النوع االجتماعي وواملساواة والشؤون السياسية...(
فريق التدخل امليداني )التعبئة واملساعدة االجتماعية والدعم النفسي واالجتماعي(

هل يمكنك إعطاء أمثلة على الترقية الوظيفية في المؤسسة خالل العامين الماضيين؟ )دقق: النساء مقابل الرجال(

السياسات واإلجراءات المؤسسية

هل لدى المنظمة خطة إستراتيجية )خطة خمسية مثاًل(؟ وهل يمكن ذكر أهم الميزات كأهدافها االستراتيجية؟ والمدة الزمنية؟ 
وهل الخطة في مكان يسهل على الجميع الوصول إليه؟

هل شارك الفريق في وضع الخطة؟ هل من الممكن تحديد المستويات اإلدارية المشاركة في ذلك؟

هل لدى المنظمة نظام داخلي يراعي الفوارق بين الجنسين؟هليمكنك تحديد ذلك؟  
للباحثين فقط: إجازة األمومة؟ إجازة األبوة؟ العمل من المنزل؟

هل لدى المنظمة سياسات جنسانية؟ يمكنك تحديد؟
 للباحثين فقط )مثل سياسات معالجة التحرش الجنسي في مكان العمل، والسياسات التي تشير إلى السقف الزجاجي في التقدم 

الوظيفي، أو تقديم الرعاية لألطفال أو مراعاة األدوار المتعددة للنساء، إلخ.(

هل لدى المنظمة مدونة لقواعد السلوك؟ هل تحتوي على تدابير تراعي الفوارق بين الجنسين؟
هل يمكنك تحديد؟

 للباحثين فقط: )أمثلة: اللغة الجنسانية، الحق في الخصوصية، الحق في التعويض، عدم وجود ديناميات غير متكافئة بين 
الجنسين، إلخ.(

هل لدى المنظمة أنظمة وسياسات داخلية لتنظيم عمل المنظمة والفريق؟ هل يمكن تعدادها؟
للباحثين فقط: على سبيل المثال: سياسة المشتريات، السياسة المالية، أمن الفريق، السفر، إلخ.

هل لدى المنظمة أنظمة وسياسات لحماية المستفيدين، وهل يتم تدريب الموظفين عليها بشكل دوري؟
هل يمكنك ذكر أهم المحتويات؟ للباحثين فقط: )فيما يتعلق باإلعالم وما إلى ذلك(

هل لدى المنظمة سياسة داخلية لإلجراءات المالية؟
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هل لدى المنظمة سياسة بشأن ما يجب توثيقه وكيفية التوثيق؟

هل لدى المنظمة سياسة مصادقة على البيانات؟

هل تعتبر أن سياسة التوثيق حساسة لقضايا العنف القائم على النوع االجتماعي؟ هل يمكنك إعطاء أمثلة؟
للباحثين فقط: )تدقيق: ضمان السرية والخصوصية والموافقة المستنيرة وما إلى ذلك(

هل لدى المنظمة سياسة لتحليل المخاطر واالستجابة لها في حالة وجود أي مخاطر خارجية قد تهدد بفقدان أو تلف الملفات 
والمستندات؟

هل تم إطالع أعضاء الفريق )الثابت والمتعاقد( على جميع السياسات وتم التعريف بها أو تدريبهم عليها؟ هل تم تدريب 
الموظفين الجدد على ذلك؟

كيف يتم مراقبة تنفيذ السياسات؟

ما اإلجراءات التي ستتخذها المنظمة في حالة انتهاك أي من هذه السياسات؟

هل لدى المنظمة سياسة مع إجراءات واضحة للرد على الشكاوى )من قبل الموظفين والمستفيدين والشركاء، وما إلى ذلك(؟

هل واجهت المنظمة أي مشاكل في هذا الصدد؟

صناعة القرار في المنظمة

من الذي يتخذ القرار داخل المنظمة حيل استراتيجياتها؟

الرئيس التنفيذى
مجلس األمناء

منسقي البرامج ومديري البرامج
العاملني
آخرون

هل من الممكن ذكر كيفية اتخاذ القرار؟

من الذي يتخذ القرارات داخل المنظمة حول الخطة السنوية المراد تنفيذها؟

الرئيس التنفيذى
مجلس األمناء

منسقي البرامج ومديري البرامج
العاملني
آخرون

78 |



هل من الممكن ذكر كيفية اتخاذ القرار؟

من الذي يتخذ القرار داخل المنظمة بشأن نوعية المشاريع واألنشطة التي يتعين تنفيذها؟

الرئيس التنفيذى
مجلس األمناء

منسقي البرامج ومديري البرامج
العاملني
آخرون

هل من الممكن ذكر كيفية اتخاذ القرار؟

من الذي يتخذ القرار داخل المنظمة حول كيفية مواجهة المخاطر أو التحديات الميدانية أثناء تنفيذ المشروع؟

الرئيس التنفيذى
مجلس األمناء

منسقي البرامج ومديري البرامج
العاملني
آخرون

هل من الممكن ذكر كيفية اتخاذ القرار؟

من الذي يتخذ القرار داخل المنظمة حول كيفية العمل مع المجموعات المستهدفة )التواصل، بناء الثقة...(؟

الرئيس التنفيذى
مجلس األمناء

منسقي البرامج ومديري البرامج
العاملني

آخر

هل من الممكن ذكر كيفية اتخاذ القرار؟

من الذي يتخذ القرار داخل المنظمة بشأن التوظيف؟

الرئيس التنفيذى
مجلس األمناء

منسقي البرامج ومديري البرامج
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العاملني
آخرون

هل من الممكن ذكر كيفية اتخاذ القرار؟

ما هي آليات صنع القرار في المنظمة؟ )كالمشاركة والتوجيه والدعم وإجراء المراجعات الدورية وتقييم القرارات(

لدى المنظمة القدرة على تفويض المهام والمسؤوليات وفقاً لنطاق الخبرة واالهتمامات والقدرات والكفاءات.

لدى المنظمة ثقافة وآليات ذات شفافية للتواصل مع اإلدارة/ القادة حول أي من القضايا.

هل يُشرك الفريق في صنع القرار؟
تدقيق: آليات صنع القرار التي تراعي الفوارق بين الجنسين )اتخاذ القرارات واآلليات التشاركية والمراعية للفوارق بين الجنسين 

والمحتويات للموظفين والمستفيدين وما إلى ذلك(
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الملحق الثاني: لمحة عن المنظمات
 التي شاركت في سياق البحث

خلفّية المنظمات المشاركة في الرصد:
 شاركت يف سياق البحث ٦٧ منظمة، ٧1.٧% منها موجودة يف الداخل السوري و٦0% منها مسّجلة قانونّيًا )الشكل ٣(. ضمن 

اجلمعيات املسّجلة، األغلبّية )٣٧%( مسّجلة داخل سوريا يليها تركيا )22%( ثّم لبنان )11%(. هناك 12% من هذه اجلمعيات مسّجلة 
يف دول أجنبّية )الشكل ٤(. العدد األكبر من هذه اجلمعيات )٣٤%( تعتبر منظمة ال تبغي الربح )الشكل ٥(.

كيف تعرّف المنظمات عن نفسها؟

الّنسبة األكبر من املنظمات املشاركة )٦0%( تعتبر نفسها منظمة نسوّية أو نسائّية و٦٥% منها تعمل على مواضيع الّنوع االجتماعي و/أو 
العدالة االنتقالية )الشكل ٦أ(. يظهر الشكل ٦ب توزع اجلمعّيات النسوّية على املناطق السورّية والدول األخرى. معظم هذه اجلمعيات 

)٨٨%( قد مّت تأسيسها بعد الـ2011، بينما هناك ٥% قد تأّسست ما قبل عام 199٥ )الشكل ٧(.

نعم٦0%

ال ٣٧%

ال جواب ٣%

الشكل ٣: نسّبة املنظمات املسّجلة نسّبة املنظمات املسّجلة

الشكل ٤: مكان تسجيل املنظمة

0٥101٥202٥٣0٣٥%

سوريا

تركيا

لبنان
بلدخارج املنطقة

تركيا و بلد خارج املنطقة

تركيا و سوريا

تركيا و لبنان

تركيا و لبنان و بلد آخر
ال جواب
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الشكل ٦: القضايا التي تعمل عليها املنظمة

الشكل ٥: عدد املنظمات حسب نوعها

هل تعمل المنظمة على مواضيع النوع االجتماعي و/أو العدالة االنتقالية؟

هل تعتبر المنظمة نفسها منظمة نسوية؟

%٣1%٦٥%٤ نعم %2٣%1٦%٧0 ال ال جواب

ال جواب                                )4(

مبادرة                                   )2(

مبادرة نسوية                          )٧(

شبكة نسوية                          )2١(

شبكة نسوية                           )2(

شبكة حقوق إنسان                  )١(

مركز حقوق إنسان                   )١(

حركة مدنية سياسية                 )١(

مجتمع مدين                          )١١(

مجتمع مدين نسوي                  )5(

منظمة نسوية غري ربحية           )3(

حركة نسوية                           )6(     

الشكل ٧:  العام الذي تأّسست فيه اجلمعّية

%١               ١993

%3               ١994

%١               2٠٠6

%5               2٠١١

%١٧              2٠١2

%8                2٠١3

%١2              2٠١4

%5                2٠١5

%١4              2٠١6

%١١              2٠١٧

%١4               2٠١8

%3                2٠١9

ال جواب             %6

82 |



83 |

النطاق الجغرافي لعمل المنظمات

الّنطاق اجلغرايف لعمل ٦9% من هذه اجلمعيات هو منطقة أو أكثر داخل سوريا، مثل القامشلي، احلسكة، حلب، إدلب، كفرنبل، 
دمشق، السويداء، حمص، طرطوس والعديد غيرها )الشكل ٨(.

الفئات المستفيدة ومستويات التدخل االستراتيجي

أغلبّية الفئات املستفيدة يف أطر التدخل هي من النساء )٨٦.٨٨%( )الشكل 9أ- 9ب(، واجلزء األكبر من الفئات املستهدفة هم/ّن 
أعضاء وعضوات من املجتمع احمللي )٦0.0%( )الشكل 10(. النسبة األكبر من مستويات التدخل االستراتيجي اخلاص باملنظمات 
هو على صعيد التوعّية وبناء القدرات ومتكني النساء )٤٥%( )الشكل 11(. ٥٦% من املنظمات تعمل على املستويات امليدانّية احمللّية 

واملناطقّية )الشكل 12(.

الشكل ٨:  الّنطاق اجلغرايف للمنّظمات

الشكل 9-أ: الفئات املستفيدة من أطر التدخل

 ٧% نساء فقط  

 8٠% نساء و فئات أخرى  

 ١3% فئات أخرى فقط   

بالد خارج سوريا   %3١

كامل سوريا    %2

سوريا املحررة    %3

مثانية مناطق داخل سوريا    %2

سبعة مناطق داخل سوريا    %3
ستة مناطق داخل سوريا    %5

خمسة مناطق داخل سوريا    %3

أربعة مناطق داخل سوريا    ٧%

ثالثة مناطق داخل سوريا    %8

منطقتان داخل سوريا    %8

منطقة واحدة داخل سوريا  %28
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%26 كل الفئات 
%١6 النساء، الشابات، الرجال، األطفال
%١5 النساء، الشابات، األطفال
%١2 الشباب، الرجال، الشابات
%8 الشباب، الرجال، الشابات، النساء
%٧  النساء
%6  النساء، أطفال
%2  النساء، الرجال
%2  النساء،الشابات،الرجال
%2 األطفال، النساء ،الشابات، الشباب، الرجال
%2 النساء، الشباب، الرجال

الشكل 9-ب: الشكل 9ب: تفصيل الفئات املستفيدة حسب ذكر املنظمات لها

الشكل 12: مستوى عمل املنظمة

%2١ دويل
%8 اقليمي
%١5 وطني 
%١6 ميداين -مناطقي
%6 ميداين
%34 ميداين- محيل

الشكل 10: الفئات املستهدفة يف أطر التدخل

%6٠ املجتمع املحيل
%5٧ منظمة مدنية 
%42 شبكة محلية
%3٧ البلدية
%3٠ أعضاء حركة سياسية
%١١ أعضاءمؤسسة دينية
%١5 كل الفئات السابقة

الشكل 11: مستويات التدخل االستراجتّية

%45 متكني النساء
%45 توعية و بناء قدارت 
%35 منارصة و دعم سيايس
%26 ارشاك الرجال

%8 تقديم املساعدات
%38 كل الفئات السابقة



85 |

حجم المنظمات

تتساوى املنظمات يف احلجم بني صغيرة )٣٥%( ومتوسطة )٣2%( )الشكل 1٣(. ٥٦% من املنظمات يتكون طاقمها املهني من 2٥ 
موظف)ة( أو أقل بينما 10% من املنظمات لديها أكثر من 100 موظف)ة( )الشكل 1٤(. حوالي نصف املؤسسات )٤٥%( ميزانيتها أقل 

من ٥0 ألف دوالر سنوّيًا )الشكل 1٥(. 

 35% صغرية  

 32% متوسطة

 3%   كبرية

الشكل 1٣: حجم املنظمة

25 أو أقل          %56 

أكرث من25          %56 

5٠ إىل ١٠٠         %56 

أكرث من ١٠٠       %56 

الشكل1٤:  إجمالي عدد فريق العمل )موظفات/ين أو متطوعات/ين( 

أقل من ١٠.٠٠٠ دوالر  %١2

%32

%8
%9

%9

%28

%2

١٠.٠٠٠ دوالر إىل 5٠.٠٠٠ دوالر

5٠.٠٠٠ دوالر إىل ١٠٠.٠٠٠
١٠٠.٠٠٠ دوالر إىل 2٠٠.٠٠٠ دوالر

2٠٠.٠٠٠ دوالر إىل 3٠٠.٠٠٠ دوالر

أكرث من 3٠٠.٠٠٠ دوالر

مل يـذكر املبلغ أو منظمة ذات متويل ذايت

الشكل1٥:  الشكل 1٥: نطاق امليزانّية السنوّية 



86 | الملحق الثالث: البنى التحتية اإلدارية 
والتنظيمية الخاصة بالمنظمات

نسبة مشاركة النساء في التنظيم واإلدارة

الهيئة األهلية لـ٤0% من املنظمات تتألف من النساء فقط وجميع أعضاء مجلس اإلدارة لـ٤1% من املنظمات هّن نساء. يف أغلبّية 
املنظمات )٨٦.12%( تشكل النساء نصف أو أكثر من إجمالي فريق عملها و٣0% منها يتكون من نساء فقط )الشكل 1٦(. النسبة األكبر 

من املنظمات )٧٤%( تديرها نساء )الشكل 1٧(. متوسط عمر املديرات/مدراء ٣9 سنة )±٨ سنوات( وتتراوح األعمار بني 2٥ و٦1 
سنة. األقسام املختلفة داخل املنظمات التي تترأسها نساء تشكل الّنسبة األكبر )٦% إدارة شؤون املوظفني و٥0% اإلدارة املالّية( )الشكل 

.)1٨

%2 صفر إىل ١9% نساء

الهيئة التأسيسية 

%١2 2٠% إىل 49% نساء
%32 5٠% إىل ٧4% نساء
%١4 ٧5% إىل 99% نساء
%4٠ ١٠٠% نساء

مجلس اإلدارة

%١٧ 2٠% إىل 49% نساء
%29 5٠% إىل ٧4% نساء
%١٠ ٧5% إىل 99% نساء
%4١ ١٠٠% نساء

%4٠ صفر إىل ١9% نساء

إجمالي فريق عمل المنظمة

%١2 2٠% إىل 49% نساء
%3٧ 5٠% إىل ٧4% نساء
%١9 ٧5% إىل 99% نساء
%3٠ ١٠٠% نساء

%2 صفر إىل ١9% نساء

الشكل 1٦:نسبة النساء من عدد املوظفني اإلجمالي يف األقسام املختلفة
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الشكل 1٧:النّوع االجتماعي للمدير)ة(

الشكل 1٨: النّوع االجتماعي للمسؤول عن األقسام املختلفة يف املؤسسة

نساء       ٧4% 

رجال      %26 

ال جوابنساء و رجال رجالنساء 

فريق التطوير امليداين 

الفريق املختص بالقضايا  

الفريق التقني

الفريق اللوجستي

إدارة املشاريع

إدارة املنظمة

إدارة شؤون املوظفني 

اإلدارة املالية

%36 %١3 %3

%3%49 2

%48

%46

%4٠

%35

%46

%48

%55

%5٠%2٠%3٠

%١6%29

%١٧١%48

%١١%8%35

%36%29

%2٠%38%2
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السياسات واإلجراءات المؤسساتّية

نصف املنظمات تقريبًا )٤٦.1٥%( لديها خطة عمل استراتيجية )٦٣%( منها شارك فريق العمل يف وضعها. من بني هذه املنظمات 
)21%( منها لديها خطة ملدة سنة واحدة، و)1٤%( ملدة ٣ سنوات )الشكل 19(. متتلك معظم املنظمات اإلجراءات والسياسات 

املؤسساتية املختلفة بنسب متفاوتة يظهرها )الشكل 20(. تتم مراقبة تطبيق وتنفيذ السياسات املذكورة سابقًا عن طريق املراقبة والتقييم 
واملتابعة والتقارير )٤9%( )الشكل 19(. ٦٣% من املنظمات تنتهج آلّية تشاركّية لصنع القرار )الشكل 21(.

تفاوتت اإلجابات يف ما يخّص من يتخذ القرار داخل املنظمة حيال اخلطة السنوية التي يجب تنفيذها بحيث النسبة األكبر )29%( كانت 
للمديرة التنفيذّية منفردة )الشكل 22(.

نعم %65
هل كان لدى الفريق معرفة بكل السياسات و هل 

حصل الفريق عىل التدريب االزم لتبيق السياسات؟

نعم %65
هل يوجد تحليل مخاطر وآاليات استجابة 

للمخاطر الخارجية؟

نعم%2٠
هل تعترب سياسة التوثيق حساس لقضايا 

العنف الجندري؟

نعم %2٧
هل لدى املنظمة سياسة حاكمة لعملية التوثيق؟

نعم %82
هل لدى املنظمة آولويات خاصة 

بالتوثيق و آلياته؟

نعم ٧5%
هل لدى املنظمة سياسة حاكمة 

لالجراءات املالية؟

نعم %65
هل لدى املنظمة اجراءات حامية للمستفيدين؟ 

و هل تم تدريب الفريق عليها؟

نعم ٧٧%
هل لدى املنظمة سياسات و أنظمة داخلية يتبعها 

الفريق و يتم تدريبها عليها ؟

نعم%38
هل لدى املنظمة قواعد سلوكية؟

نعم%52
هل لدى املنظمة سياسة جندرية؟

نعم%5٧
هل لدى املنظمة سياسة داخلية حساسة 

لقضايا الجندر 

ال جوابالنعم

الشكل20:السياسات واإلجراءات املؤسساتية

هل لدى املنظمة اجراءات تأخذ باالعتبار 

الحساسية الخاصة بقضايا الجندر؟
نعم %26



89 |

%9

%١٧

%42

%١١

%١١

%6

%6

%6

%6

%2

%١٧

%49 املراقبة و التقيم/ املتابعة و التقارير 

%١5 املسؤولني اإلداريني

%6 الشفافية

%3 نظام شكاوى

ال يوجد

ال جواب

تشاركية

تشاركية و توجيهية

تصويت مجلس اإلدارة

تشاركية و مراقبة وتقييم

داعمة

توجيهية

مراقبة و تقيم  

توجيهية

ال تصويت 

كيف يتم مراقبة المراقبة السياسات وتنفيذها؟  

ما هي اآلليات صنع و اتخاذ القرار التي تنتهجها المنظمة ؟

نعم

هل تمتلك المنظمة خطة استراتيجية؟

هل شارك فريق العمل في وضعها؟

ال

ال جواب

%63
%46

%2٧
%39

%١٠
%١5

الشكل 19:وجود خطة املنظمات االستراجتّية ومشاركة فريق العمل يف وضعها

الشكل21:مراقبة تطبيق السياسات وتنفيذها

الشكل 22: آليات صنع القرار
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مقّيدات التحليل الرقمي

لم تلتزم املنظمات باخليارات احملددة يف االستمارة، باإلضافة إلى عدم اإلجابة على بعض األسئلة.

مقّيدات الّتواصل مع الجمعيات

٨٦% من املنظمات ذكرت رقم هاتفها، ٧٧% منها ذكرت بريدها اإللكتروني، و1٥% فقط ذكرت موقعها اإللكتروني بينما ٣٤% تعتمد 
على صفحة الفيسبوك بداًل من املوقع اإللكتروني. 

الشكل 2٣: اتخاذ القرارات حيال اخلطة السنوية

%29 املدير/ة التنفيذي/ة و مجلس األمناء/األمينات و منسقات/ي و املوظفني

%4 مجلس األمناء/األمينات

%3 املدير/ة التنفيذي/ة 

%3 مجلس اإلدارة/  الهيئة اإلدارية

%3 مجلس اإلدارة/  الهيئة اإلدارية

%3  منسقات/ي مديرات/ي الربامج

%22 املديرةالتنفيذية و مجلس األمناء/األمينات

%١6 املديرة التنفيذية و مجلس األمناء/األمينات و منسقات/ي و املوظفني

%١9 باالجامع/ األغلبية

من يتخـذ القرار داخل المنظمة حيال الخطة النسوية التي يجب تنفيذها
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