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بالتحليــل  متخصصــة  شــركة  هــي  انديكيتــورز 

الرئيســي  مقرهــا  يقــع  واالستشــارات  واألبحــاث 

ــت يف  ــة، تأسس ــاب التركي ــازي عينت ــة غ يف مدين

عــام 2017، تقــدم خدماتهــا فيمــا يتعلــق بالبيانــات بكامــل دورتهــا، بدايــة مــن التأســيس لجمــع البيانــات 

ــات  ــى تحليــل البيان ــات وترميزهــا ونظــم أرشــفتها، باإلضافــة إل ــى إدارة جــودة البيان وأدواتــه وبرامجــه، إل

لألنــواع املختلفــة مــن الدراســات البحثيــة...

يقــدم انديكيتــورز خدماتــه يف ثــاث قطاعــات هــي قطــاع األعمــال والقطــاع االنســاني وقطــاع األبحــاث. 

ويســعى للمســاهمة يف تنميــة قــدرات املؤسســات املختلفــة يف مجــال البيانــات والتحليــل، عــن طريــق 

تقديــم االستشــارات والتدريــب واألدلــة العلميــة، بشــكل يزيــد مــن درجــة اســتفادتها مــن البيانــات التــي 

تردهــا ويعطيهــا قــراءة أوضــح لواقعهــا ورؤى مســتقبلية حــول التغيــرات التــي يمكــن أن تطرأ، ممــا ينعكس 

كقــرارات مبنيــة ىلع معرفــة جيــدة لنتائجهــا الحاليــة واملســتقبلية.

غيــــر  مدنــــي  مجتمــــع  منظمــــة  هــي 

ــم  ــال دعــ ــة يف مجــ ــة متخصصــ حكوميــ

اإلدارات املحليــــة والبلديــــات ومنظمــــات 

املجتمــــع املدنــــي وتقديــــم الخدمــــات األساســية وإصــــدار الدراســــات و املعلومــات ، تــــم إنشــاؤها 

مــــع بدايــــة عــــام 2015 وتــم تســجيلها يف تركيــا برقــــم 19154 – 270 تاريـخ 14/4/2016 مـن قبـل عـدد 

مـــن الفاعليـــن واملتخصصيـــن يف مجـــال اإلدارة املحليـــة والحوكمـة ، تتميـز املنظمـــة بعاقـات وطيـدة 

مــــع املجتمعــــات املحليــة و املجالــــس املحليــة يف ســوريا ولديها شــبكة مــــن الخبــراء املحلييــن 

و الدوليين، يف مجــــاالت متنوعــــة كاإلدارة العامــــة، والقانــــون، واالقتصــــاد، والتخطيــــط االســتراتيجي، 

ــة . ــوق العقاري ــار والحق ــادة االعم ــي وإع ــر املؤسســ والتطويــ

ــية  ــات األساس ــم الخدم ــة وتقدي ــج الحوكم ــذ برام ــة LDO ىلع تنفي ــة املحلي ــة التنمي ــل منظم وتعم

وتطويــر القــدرات املؤسســية والبشــرية وتقديــم الحلــول االستشــارية وأنظمــة املتابعــة والتقييــم وإعــداد 

ــح  ــك لصال ــي، وذل ــوار املحل ــات الح ــة وفعالي ــات التوعي ــم حم ــة وتنظي ــاث املتخصص ــات واألبح الدراس

ــي،  ــع املدن ــات املجتم ــة ومنظم ــات املختص ــا واملديري ــة ومجتمعاته ــوادر اإلدارة املحلي ــات وك مؤسس

ــاء  ــا يحقــق النم ــة بم ــز املســؤولية املجتمعي ــم الرشــيد وتعزي ــادئ الحك ــة ومب بغــرض ترســيخ الامركزي

ــع. ــتقرار للمجتم واالس
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مــن أهميــة دور املــرأة يف بنــاء املجتمــع، وإيمانــًا بقدرتهــا ىلع املشــاركة انطاقًا 

بفاعليــة واالبــداع يف مختلــف جوانــب الحيــاة االقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة 

ــراء  ــا بإج ــد قمن ــدة فق ــف األصع ــز ىلع مختل ــش والتميي ــن التهمي ــه م ــا تعاني ــرًا مل ــية، ونظ والسياس

الدراســة الحاليــة بهــدف معرفــة واقــع املــرأة يف الحيــاة االقتصاديــة والفــرص املتاحــة لدخولهــا ســوق 

العمــل واهتمــام الجهــات املعنيــة بتقديــم التدريبــات التــي تزيــد مــن خبرتهــا العلميــة واملهنيــة وبنــاء 

قدراتهــا، ومــدى قدرتهــا ىلع املشــاركة يف األنشــطة املجتمعيــة ودرجــة وعيهــا الثقــايف ومعرفتهــا 

ــاة  ــاركة يف الحي ــا ىلع املش ــى قدرته ــة إل ــم، إضاف ــق يف التعلي ــة الح ــوق وخاص ــن حق ــا م ــا له بم

السياســية وصنــع القــرار، والكشــف عــن أبــرز الصعوبــات والتحديــات التــي تحــول دون قدرتهــا ىلع لعــب 

دورهــا بالشــكل األمثــل واقتــراح الحلــول واإلجــراءات التــي يمكــن أن تســاهم يف تمكيــن املــرأة.

أجريــت الدراســة يف شــهر أيــار مــن عــام 2019 وشــملت كل مــن محافظتــي حلــب وإدلــب وقد  

ــارب وكفرناهــا ودارة عــزة،  يف الشــمال املحــرر، إذ غطــت يف محافظــة حلــب مناطــق األت

أمــا يف إدلــب فقــد غطــت منطقتــي أريحــا ومعــرة النعمــان، وتمــت الدراســة بمقابلــة عشــرة خبــراء مــن 

ــى  ــة إل ــة(، إضاف ــن يف كل منطق ــا )خبيري ــبق ذكره ــي س ــق الت ــرأة يف املناط ــؤون امل ــن بش املعنيي

إجــراء جلســة حــوار مركــزة يف كل منطقــة مــع عــدد مــن اإلنــاث باســتخدام دليــل جلســة حــوار مركــزة 

يحتــوي ىلع أســئلة مفتوحــة للحصــول ىلع معلومــات معمقــة حــول واقــع املــرأة، كمــا تمــت مقابلــة 

300 أنثــى و 100 مــن الذكــور باســتخدام اســتبيان مغلــق يضــم أســئلة خاصــة بــكل منهمــا للوصــول إلــى 

نتائــج يمكــن تعميمهــا ىلع مجتمــع الدراســة.

ملخص تنفيذي

وقد أجريت الدراسة يف مايو 2019 يف الشمال املحررة ، تغطي مناطق.

حلب:

األتارب. 1

كفر ناها. 2

دراة عزة. 3

إدلب:

أريحا. 1

معرة النعمان. 2

تم توزيعه ىلع:

300

100

1

2

3

1

2

إدلب

حلب
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ــاث العامــات ضمــن املجتمــع وقد   أظهــرت الدراســة وجــود انخفــاض نوعــًا مــا يف نســبة اإلن

ــد  ــم طبيعــة املــرأة ىلع الصعي ــي تائ ــن املجــاالت الت ــد م ــر العدي ــن تواف ىلع الرغــم م

املهنــي واألكاديمــي، بــل إن البعــض مــن تلــك املجــاالت يشــكل فرصــة هامــة للنســاء نظــرًا لقدرتهــن 

ىلع مباشــرته مــن املنــزل كالخياطــة وقــص الشــعر والعمــل عبــر اإلنترنــت، ويرجــع الســبب األبــرز يف 

عــدم قــدرة املــرأة ىلع مباشــرة العمــل واالنطــاق بمشــروعها الخــاص إلــى ضعــف اإلمكانيــات املاديــة 

ونقــص الخبــرة أو الكفــاءة يف مجــال العمــل، خاصــة وأن غالبيــة الــدورات التــي يتــم تنفيذهــا عبــر برامــج 

التدريــب املهنــي وبنــاء القــدرات تائــم الذكــور دون اإلنــاث كــدورات الحــدادة والنجــارة وتمديــدات امليــاه 

والكهربــاء.

ىلع الصعيــد الثقــايف والتعليمــي فتشــير الدراســة إلــى وجــود تدنــي ملحــوظ بدرجــة الوعــي أما    

الثقــايف لــدى اإلنــاث مــع جهــل الغالبيــة بحقوقهــن نظــرًا للعــادات والتقاليــد الســائدة ضمــن 

املجتمــع وضعــف ثقافــة املســاواة فيمــا بيــن الرجــل واملــرأة، كمــا ينخفــض املســتوى التعليمــي لغالبية 

ــبب يف  ــود الس ــا 2%، ويع ــات العلي ــة 13% والدراس ــازات الجامعي ــة اإلج ــبة حمل ــاوز نس ــاث إذ ال تتج اإلن

ــى ضعــف األنشــطة الثقافيــة والتوعيــة املوجهــة للمــرأة بســبب النقــص يف أعــداد الهيئــات  ــك إل ذل

ــن  ــن الدوليي ــام الداعمي ــف اهتم ــا، وضع ــرأة وتوعيته ــن امل ــاع ع ــة بالدف ــائية املعني ــات النس والتجمع

بتمويــل األنشــطة التوعويــة، يضــاف إلــى ذلــك غيــاب أي دور يذكــر للمــرأة ىلع صعيــد الحيــاة السياســية 

وتوليهــا ملراكــز صنــع القــرار يف ظــل رفــض املجتمــع وبعــض الفصائــل العســكرية املتشــددة ملشــاركة 

املــرأة.

جانــب مــا ســبق توجــد العديــد مــن العوامــل العامــة التــي تعيــق مشــاركة املــرأة ىلع وإلى     

ــاالت  ــن ح ــة ع ــن األمثل ــرش وم ــق  والتح ــك العوائ ــم تل ــل أه ــدة وتتمث ــف األصع مختل

الخطــف تعــرض طالبتيــن يف مدينــة أريحــا لاختطــاف عنــد الخــروج مــن مدرســتهن وغيرهــا العديــد 

ــرات والقصــف  ــة، وخاصــة يف ظــل عــدم توافــر وســائل للنقــل العــام، والخشــية مــن التفجي مــن األمثل

ــذي يمارســه النظــام مســتهدفًا البنــى التحتيــة واملرافــق الحيويــة كاملشــايف واملــدراس  املمنهــج ال

واملؤسســات الحكوميــة والتجمعــات املدنيــة، إضافــة إلــى عــدم قــدرة املــرأة ىلع القيــام بــأي دور فعــال 

يف املجتمــع نتيجــة النشــغالها يف معظــم أوقاتهــا بتلبيــة املتطلبــات األســرية ورعايــة أوالدهــا وعــدم 

توافــر دور لرعايــة األطفــال.

%2%13
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ىلع مــا ســبق أوصــت الدراســة بضــرورة القيــام بحمــات توعيــة ىلع مختلــف األصعــدة وبناء 

ــرأة  ــة دور امل ــي بأهمي ــة الوع ــع درج ــواء لرف ــد س ــرأة ىلع ح ــع وامل ــتهدف املجتم تس

وقدرتهــا ىلع التأثيــر واملشــاركة يف بنــاء املجتمــع، وتكثيــف حمــات الحشــد ملناصــرة قضايــا املــرأة، 

وزيــادة دعــم وتمويــل الهيئــات والتجمعــات النســائية واملدنيــة املعنيــة بالدفــاع عــن حقــوق املــرأة، 

والســعي إلــى خلــق فــرص لعمــل املــرأة مــن خــال تمويــل برامــج دعــم املشــاريع الصغيــرة الخاصــة بهــا، 

وزيــادة برامــج التدريــب املهنــي وبنــاء القــدرات املوجهــة لإلنــاث، والعمــل ىلع إطــاق مجلــة نســائية 

ــاء  ــاركة يف بن ــا ىلع املش ــادة قدرته ــاهم يف زي ــرأة وتس ــم امل ــي ته ــع الت ــف املواضي ــاول مختل تتن

املجتمــع.
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ىلع الصعيد االقتصادي والعمل:

تتنــوع مجــاالت العمــل التــي تائــم طبيعــة املــرأة  •

ويأتــي يف مقدمتهــا املهــن الحرفيــة واليدويــة 

كالخياطــة والتطريــز وقــص الشــعر وأعمــال املونــة 

تباشــرها ضمــن  ان  للمــرأة  يمكــن  أعمــال  وهــي 

فيعــد  األكاديمــي  الصعيــد  ىلع  أمــا  املنــزل، 

العمــل ضمــن القطــاع التعليمــي والصحــي والعمــل 

ــرأة يف  ــل للم ــاالت العم ــب مج ــن أنس ــي م املكتب

ــي. ــت الحال الوق

ــن  • ــة يمك ــة هام ــت فرص ــر اإلنترن ــل عب ــكل العم يش

ــن املــرأة مــن مباشــرة العمــل  أن تســاهم يف تمكي

مســتفيدة يف ذلــك مــن املزايــا العديــدة التــي 

املالــي  العائــد  بارتفــاع  تتمثــل  والتــي  يوفرهــا 

ــار  ــة يف اختي ــزل والحري ــن املن ــل م ــة العم وإمكاني

ــة  ــر فرص ــه يعتب ــول بأن ــن الق ــل، ويمك ــات العم أوق

الاتــي  أو  الجامعيــات  للنســاء  بالنســبة  مثلــى 

ــر  ــا عب ــن تقديمه ــات يمك ــرة يف خدم ــن خب يمتلك

االنترنــت.

ــى امتاكهــن مهــارة  • ــاث )75%( إل ــة اإلن تشــير غالبي

عمــل واحــدة أو أكثــر يف إحــدى مجــاالت العمــل 

ــك  ــأن تل ــرون ب ــراء ي ــرأة إال أن الخب ــم امل ــي تائ الت

املهــارات تعــد بالحــد األدنــى الــازم لدخــول ســوق 

ــر. ــن التطوي ــد م ــى املزي ــة إل ــي بحاج ــل وه العم

ترتفــع درجــة تقبــل املجتمــع لعمــل املــرأة بشــكل  •

ملحــوظ وهــو مــا أكــده كل مــن اإلنــاث والذكــور، 

ويعــود الســبب األبــرز يف ذلــك إلــى تدهــور األوضــاع 

قــدرة  وعــدم  الفــرد  دخــل  وتدنــي  االقتصاديــة 

ــرة. ــات األس ــة نفق ــال ىلع تغطي الرج

ــرة  • ــف لي ــة 80 أل ــغ متوســط دخــل املــرأة العامل يبل

ســورية وهــو مبلــغ كفيــل بتأميــن احتياجــات األســرة 

األساســية.

تنخفــض نســبة النســاء العامــات ضمــن املجتمــع  •

ــراء أنهــا ال تتجــاوز %30. ــرى الخب إذ ي

تعانــي غالبيــة النســاء الراغبــات بالعمــل مــن عــدم  •

ــاريعهن  ــاق بمش ــكايف لانط ــال ال ــن امل امتاكه

ــة. الخاص

يعتبــر ضعــف الخبــرات العلميــة والعمليــة لــدى  •

دون  تحــول  التــي  املعوقــات  أبــرز  مــن  اإلنــاث 

مناســبة. عمــل  فرصــة  ىلع  حصولهــن 

نتيجــة  • الحمايــة  وغيــاب  األمــن  انعــدام  يعــد 

الخطــف  وانتشــار  والتفجيــر  القصــف  لعمليــات 

ــباب  ــرز أس ــن أب ــرش م ــات والتح ــرقة واملضايق والس

رفــض عمــل املــرأة خــارج منزلهــا.

ــد البحــث عــن فرصــة عمــل مــن  • ــاث عن تعانــي اإلن

ــل  ــي إذ يفض ــوع االجتماع ــم ىلع الن ــز القائ التميي

عــدم  بســبب  الذكــور  تشــغيل  العمــل  أصحــاب 

ثقتهــم بإمكانيــات املــرأة وقدرتهــا ىلع تحمــل 

ــل. ــط العم ضغ

تحــد مســؤوليات األســرة والتزاماتهــا تجــاه الــزوج  •

واألطفــال مــن قدرتهــا ىلع العمــل وخاصــة يف 

ظــل عــدم توافــر دور رعايــة أو ريــاض لألطفــال 

ــا. ــام بأطفاله ــم لاهتم ــتعين به ــرأة أن تس ــن للم يمك

النتائج
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مــا يزيــد عــن ثلثــي املشــاركات يف الدراســة عبــرن  •

عــن قبولهــن املشــاركة يف األنشــطة املجتمعيــة 

التــي تقــام ضمــن مناطقهــن.

األنشــطة املجتمعيــة  • قلــة  إلــى  الخبــراء  يشــير 

وعــدم كفايتهــا مــن حيــث الكــم.

وافــق 41% مــن الذكــور بشــكل مطلــق ىلع مشــاركة  •

اإلنــاث يف الفعاليــات املجتمعيــة املختلطــة التــي 

تراعــي الضوابــط االجتماعيــة، وعّبــر 43% منهــم 

ىلع موافقتهــم نوعــًا مــا، أمــا نســبة الرافضيــن 

ــط. ــت 16% فق ــد بلغ فق

ترتفــع درجــة قبــول الذكــور ملشــاركة املــرأة ضمــن  •

ــن  ــبة م ــغ نس ــائية لتبل ــة النس ــطة املجتمعي األنش

ــا. أجــاب بنعــم 78% و 19% موافــق نوعــًا م

أشــار 72% مــن اإلنــاث إلــى وجــود أنشــطة مجتمعيــة  •

يمكــن للمــرأة املشــاركة بهــا يف مناطــق إقامتهــن 

تتــم  التــي  األوائــل  الطــاب  تكريــم  كحفــات 

ضمــن  تقــام  التــي  واملســرحيات  املــدارس  يف 

املســاحات األمنــة للطفــل وحمــات النظافــة التــي 

تســتهدف املــدن.

مــا يزيــد عــن نصــف النســاء شــاركن يف حضــور  •

املجتمعيــة. األنشــطة 

تنخفــض نســبة مشــاركة اإلنــاث يف إعــداد وتقديــم  •

وتنفيــذ األنشــطة املجتمعيــة إلــى 26% ويعــود 

الســبب يف ذلــك إلــى عــدم امتــاك النســاء للخبــرة 

يف إعــداد تلــك األنشــطة أو فرضهــا مــن قبــل 

ــبقًا دون  ــدة مس ــب مع ــق قوال ــة وف ــات الراعي الجه

ــاركات. ــوع للمش الرج

حضورهــن  • عــدم  املشــاركات  مــن   %28 ترجــع 

األســرية  االلتزامــات  إلــى  املجتمعيــة  األنشــطة 

امللقــاة ىلع عاتقهــن يف حيــن تشــير 19% إلــى أن 

العائــق يتمثــل بضــرورة رعايــة األطفــال.

تعانــي النســاء مــن التمييــز القائــم ىلع النــوع  •

إذ  األنشــطة املجتمعيــة  االجتماعــي يف مجــال 

ــات  ــار الفعالي ــى انحص ــاركات إل ــن املش ــير 11% م تش

الرجــال. املجتمعيــة ىلع  واألنشــطة 

املبذولــة  • الجهــود  ضعــف  إلــى  الخبــراء  يشــير 

ــن  ــن الدوليي ــل املانحي ــن قب ــدم م ــل املق والتموي

ــرأة. ــى بامل ــي تعن ــة الت ــات االجتماعي ــة الفعالي إلقام

تنخفــض أعــداد الهيئــات والتجمعــات النســائية  •

ــز  ــرأة وتعزي ــوق امل ــن حق ــاع ع ــى بالدف ــي تعن الت

املســتوى الفكــري والثقــايف لديهــا.

األنشــطة  • حجــم  يف  ملحــوظ  تدنــي  يوجــد 

التثقيفيــة الهادفــة إلــى رفــع وعــي املــرأة بســبب 

املانحيــن  قبــل  مــن  املقــدم  التمويــل  ضعــف 

للهيئــات والتجمعــات املدنيــة املعنيــة بالدفــاع 

عــن حقــوق املــرأة.

ــم يحضــرن  • ثلثــي اإلنــاث املشــاركات يف الدراســة ل

ــل  ــة حــول حقــوق املــرأة، وتتمث أي أنشــطة توعوي

املــرأة  حضــور  دون  تحــول  التــي  العوائــق  أبــرز 

ببعــد  التوعيــة  واألنشــطة  الثقافيــة  للفعاليــات 

املراكــز النســائية وعــدم توافــر وســائل النقــل العــام 

وانعــدام األمــن يف الشــوارع.

بشــكل  • لإلنــاث  التعليمــي  املســتوى  ينخفــض 

ــدى  ــور إذ ال تتع ــدى الذك ــه ل ــو علي ــا ه ــوظ عم ملح

ىلع صعيد األنشطة املجتمعية:

ىلع الصعيد الثقايف والتعليمي:
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يشــير الخبــراء إلــى أن أعــداد مراكــز ومؤسســات  •

ــر  ــررة غي ــق املح ــن املناط ــودة ضم ــب املوج التدري

قــادرة ىلع اســتيعاب أعــداد جميــع املحتاجيــن 

لــدورات التدريــب املهنــي.

لإلنــاث  • املوجهــة  املهنيــة  التدريبــات  تقتصــر 

ــة  ــز واملون ــة والتطري ــن كالخياط ــض امله ىلع بع

ــد  ــر العدي ــن ال تتواف ــة، يف حي ــات املنزلي واملنتج

الهامــة والتــي تحتاجهــا اإلنــاث  التدريبــات  مــن 

ــر أعمالهــن كــدورات إدارة املشــاريع الصغيــرة  لتطوي

الذاتيــة  الســيرة  كتابــة  ومهــارات  واملحاســبة 

والتقــدم إلــى العمــل واالقنــاع وتســويق الــذات.

يوجــد نقــص حــاد يف دعــم وتمويــل برامــج التدريب  •

املهنــي وبنــاء القــدرات التــي تناســب املرأة.

اإلنــاث  • لغالبيــة  املاديــة  األوضــاع  ســوء  يــؤدي 

ــب  ــج التدري ــور برام ــن ىلع حض ــدم قدرته ــى ع إل

املهنــي وبنــاء القــدرات املأجــورة إذ أن العديــد مــن 

ــات  ــة تدريب ــا وخاص ــم تقديمه ــي يت ــات الت التدريب

والتقييــم  واملراقبــة  التنمويــة  املشــاريع  إدارة 

واملحاســبة املاليــة وإدارة املــوارد البشــرية وتصميم 

ــات  ــع البيان ــاليب جم ــة وأس ــتبيانات االلكتروني االس

ــف. ــة التكالي ــون مرتفع تك

يوجــد ضعــف يف اإلعــان عــن برامــج التدريــب  •

ــات  ــن التدريب ــان ع ــدرات، فاإلع ــاء الق ــي وبن املهن

املقدمــة يتــم قبــل وقــت قصيــر مــن انطــاق 

ــر  ــر تأثي ــك األم ــق ولذل ــاق ضي ــات وىلع نط التدريب

ســلبي كبيــر ىلع مشــاركة املــرأة إذ أنــه يحــول دون 

ــًا. ــات أساس ــود التدريب ــا بوج علمه

ىلع صعيد برامج التدريب املهني وبناء القدرات:

أمــا   ،%15 اإلنــاث  لــدى  العالــي  التعليــم  نســبة 

املعاهــد املتوســطة فقــد بلغــت نســبتها %20 

يف حيــن بلغــت نســبة التعليــم الثانــوي فمــا دون 

التوالــي. ىلع   %18 و   %47 واألميــة 

يــؤدي ارتفــاع تكاليــف التعليــم مــا بعــد الثانــوي يف  •

املناطــق املحــررة والتــي تتــراوح مــا بيــن 200 إلــى 

400 دوالر )قســط التســجيل الجامعــي ســنويًا( إلــى 

حرمــان العديــد مــن اإلنــاث مــن متابعــة تحصيلهــن 

االقتصاديــة  األوضــاع  العلمــي وخاصــة يف ظــل 

ــة التــي تعيشــها األســر الســورية. املتردي

ــوف  • ــات وخ ــوري للجامع ــام الس ــاق النظ ــكل إغ يش

األهــل مــن إرســال بناتهــم إلــى مناطــق النظــام 

خشــية تعرضهــن لاعتقــال أحــد أبــرز أســباب حرمان 

اإلنــاث مــن متابعــة التحصيــل العلمــي وخاصــة 

يف ظــل انخفــاض فــرص التعليــم الجامعــي يف 

ــررة. ــق املح املناط

ــان  • ــى حرم ــر إل ــزواج املبك ــرة ال ــار ظاه ــؤدي انتش ي

ــاث مــن متابعــة تحصيلهــن العلمــي. ــن اإلن ــد م العدي

يشــكل انقطــاع اإلنــاث عــن التعليــم نتيجــة النــزوح  •

املتكــرر أحــد أبــرز العوائــق التــي تحــول دون القــدرة 

ىلع متابعــة التحصيــل العلمــي.
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ــة  • ــب القيادي ــف املناص ــور ىلع مختل ــن الذك يهيم

ومراكــز صنــع القــرار يف حيــن تــكاد مشــاركة املــرأة 

ــة. ــاة السياســية تكــون شــبه معدوم يف الحي

ترفــض بعــض القــوى العســكرية املتشــددة أيــة  •

مشــاركة أو دور للمــرأة يف الحيــاة السياســية.

النــوع  • القائــم ىلع  التمييــز  مــن  املــرأة  تعانــي 

االجتماعــي ورفــض الذكــور لتقبــل واليــة املــرأة ىلع 

الرجــل أو النظــر إليهــا ىلع اعتبارهــا غيــر قــادرة 

ــة. ــرارات املصيري ــاذ الق ــؤولية واتخ ــل املس ىلع تحم

أو  • للتجمعــات  النســاء مــن عــدم وجــود  تعانــي 

الهيئــات النســائية التــي تتولــى تمثيلهــا واملطالبــة 

العســكرية  أو  الجهــات املدنيــة  أمــام  بحقوقهــا 

األرض. ىلع  املســيطرة 

ىلع صعيد املشاركة يف الحياة السياسية:
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التوصيات

ــرأة  • ــن امل ــي تمك ــات الت ــر التدريب ــل ىلع توفي العم

مــن اكتســاب املهــارات املهنيــة أو األكاديميــة يف 

املجــاالت التــي تائــم عمــل املــرأة.

القــادرات  • النســاء  تمكيــن  إلــى  الســعي  ضــرورة 

ىلع العمــل مــن االنطــاق بمشــاريعهن الخاصــة 

مــن خــال تمويــل برامــج دعــم املشــاريع الصغيــرة 

وتقديــم القــروض.

العمــل ىلع تنميــة قــدرات املــرأة يف املجــاالت  •

إدارة  يف  تدريبــات  توفيــر  خــال  مــن  اإلداريــة 

االســتراتيجي  والتخطيــط  الصغيــرة  املشــاريع 

التواصــل  الــذات واملحاســبة ومهــارات  وتســويق 

واالقنــاع.

عبــر  • العمــل  لفكــرة  الدولييــن  الداعميــن  تبنــي 

ــاث مــن مباشــرته مــن خــال  اإلنترنــت وتمكيــن اإلن

العمــل املائمــة  التدريبــات يف مجــاالت  توفيــر 

املتعلقــة  والتدريبــات  اإلنترنــت  عبــر  للعمــل 

اللغــة  ودورات  العمــل  منصــات  مــع  بالتعامــل 

اإلنكليزيــة وتوفيــر املعــدات الازمــة وخاصــة أجهــزة 

ــغيلية  ــات التش ــم النفق ــخصية ودع ــر الش الكمبيوت

خــال مراحــل العمــل األولــى.

العمــل ىلع توفيــر ريــاض لألطفــال مجانــًا أو بأســعار  •

رمزيــة خــال فتــرة عمــل املــرأة وتوجيــه املنظمــات 

اإلنســانية للقيــام بذلــك يف مراكزهــا.

إطــاق حمــات التوعيــة التــي تهــدف إلــى توعيــة  •

ــا ىلع  ــرأة وقدرته ــة دور امل ــول أهمي ــع ح املجتم

ــة،  ــاء الوظيفي ــؤوليات واألعب ــل املس ــل وتحم العم

والتخفيــف مــن أثــر العــادات والتقاليــد الســائدة التي 

ــة  ــا ومخالط ــن منزله ــروج م ــن الخ ــرأة م ــع امل تمن

الرجــال.

ــات  • ــي املخصــص إلقامــة الفعالي ــادة الدعــم املال زي

واألنشــطة املجتمعيــة الخاصــة باملــرأة ىلع أن 

ــوع. ــم والن ــث الك ــن حي ــددة م ــون متع تك

ضــرورة العمــل ىلع اســتطاع رأي النســاء حــول  •

بحضورهــا. يرغبــون  التــي  االجتماعيــة  الفعاليــات 

ىلع  • اإلنــاث  وقــدرة  كفــاءة  رفــع  ىلع  العمــل 

ــطة  ــم األنش ــذ وتقدي ــداد وتنفي ــاركة يف إع املش

. ملجتمعيــة ا

تذليــل العقبــات التــي تواجــه اإلنــاث وتمنعهــن  •

مــن املشــاركة مــن خــال تأميــن وســائل للنقــل مــن 

ــر  ــة وتوفي ــات املجتمعي ــة الفعالي ــز إقام ــى مراك وإل

ريــاض لألطفــال ضمــن املراكــز املجتمعيــة املنفــذة 

لألنشــطة.

ىلع الصعيد االقتصادي والعمل:

ىلع صعيد األنشطة املجتمعية:
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ضــرورة العمــل ىلع زيــادة دعــم وتمويــل املنظمــات  •

اإلنســانية والهيئــات النســائية املعنيــة بالدفــاع 

عــن حقــوق املــرأة.

العمــل ىلع اســتصدار مجلــة ثقافيــة خاصــة باملــرأة  •

تهــدف إلــى رفــع درجــة الوعــي لديهــن.

ــا  • ــف بآثاره ــر والتعري ــزواج املبك ــرة ال ــة ظاه مكافح

متابعــة  مــن  املــرأة  حرمــان  وخطــورة  الســلبية 

العلمــي. تحصيلهــا 

املجتمــع  • تســتهدف  للتوعيــة  حمــات  إطــاق 

ــا  ــرأة لتحصيله ــة امل ــة متابع ــول أهمي ــي ح واألهال

العلمــي.

بمتابعــة  • الراغبــات  لإلنــاث  ماليــة  منــح  تقديــم 

تحصيلهــن العلمــي مــن بنــات الشــهداء واملعتقلين 

ــًا. ــد ضعف ــات األش ــن والفئ واملهجري

النازحــات  • لإلنــاث  ترميميــة  دروس  تقديــم 

املنقطعــات عــن التعليــم علمــًا أنــه يمكــن أن يتــم 

الصيــف. فتــرة  خــال  إجراءهــا 

ــاء  • ــي وبن ــب املهن ــج التدري ــم برام ــل ىلع دع العم

ــاث. ــاءة اإلن ــع كف ــي تســتهدف رف القــدرات الت

مختصــة  • نســائية  كــوادر  تأهيــل  إلــى  الســعي 

املهنيــة  املجــاالت  مختلــف  يف  )مدربــات( 

بــإدارة  املتعلقــة  تلــك  وخاصــة  واألكاديميــة 

ــويق  ــرة وتس ــاريع الصغي ــة واملش ــاريع التنموي املش

والتقييــم. واملراقبــة  املاليــة  واملحاســبة  الــذات 

إعانيــة  • الكترونيــة  منصــة  إطــاق  العمــل ىلع 

ــات  ــة اإلعان ــم عبرهــا نشــر كاف خاصــة باملــرأة ليت

ــب. ــد التدري ــن موع ــدة م ــل م ــة قب التدريبي

العمــل ىلع اســتهداف مختلــف الشــرائح مــن خــال  •

برامــج التدريــب املهنــي وبنــاء القــدرات مــن خــال 

تخفيــف شــروط قبــول املســتفيدات.

العمــل ىلع اســتحداث ودعــم الهيئــات والتجمعــات  •

املدنيــة التــي تتولــى تمثيــل املــرأة ضمــن املجتمع 

والدفــاع عــن حقوقهــا.

تعزيــز قــدرة املــرأة ىلع تولــي املناصــب القياديــة  •

ــم دورات يف  ــال تقدي ــن خ ــة م ــز املفصلي واملراك

ــة. ــة واإلدارة العام ــادة والحوكم ــال القي مج

ــا  • ــها وبقدرته ــرأة بنفس ــة امل ــع ثق ــل ىلع رف العم

ىلع املشــاركة يف صنــع القــرار مــن خــال جلســات 

ــص  ــز ىلع قص ــي والتركي ــم النفس ــة والدع التوعي

ــاة  ــاركات يف الحي ــاث املش ــن اإلن ــد م ــاح العدي نج

ــية. السياس

ىلع الصعيد الثقايف والتعليمي:

ىلع صعيد برامج التدريب املهني وبناء القدرات:

ىلع صعيد املشاركة يف الحياة السياسية:
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الدراسة تسعى لإلجابة عن التساؤالت التالية: 

نســبة مشــاركة املرأة يف ســوق العمــل واملجاالت . 1
األكثــر مائمــًة لهــا ومــدى امتاكهــا للخبــرات 
الفعاليــات  يف  للمشــاركة  الازمــة  واملهــارات 
التــي  الصعوبــات  أبــرز  وتحديــد  االقتصاديــة، 

تواجههــا عنــد البحــث عــن فرصــة عمــل.

مــدى توافــر األنشــطة املجتمعيــة ودور املــرأة يف . 2
تلــك األنشــطة.

درجــة وعــي املــرأة بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا . 3
يف  مشــاركتها  ومــدى  التزامــات  مــن  عليهــا 

الثقافيــة. األنشــطة 

واقع املرأة التعليمي.. 4

مــدى امتــاك املــرأة للخبــرات واملهــارات املهنيــة . 5
واألكاديميــة التــي تؤهلهــا للمشــاركة يف بنــاء 

ــع. املجتم

قــدرة املــرأة ىلع املشــاركة يف الحيــاة السياســية . 6
وتوليهــا للوظائــف العامــة واملناصــب القيادية.

الخبراء االستشاريين املعنيين بشؤون املرأة كالعاملين ضمن التجمعات والهيئات   النسائية،.... 1

األفراد السوريون من اإلناث، وقد تمت عملية جمع البيانات باستخدام أداتين رئيسيتين:. 2

جلسات الحوار املركزة: للحصول ىلع معلومات معمقة حول محاور الدراسة. •

استبيان مغلق للحصول ىلع نتائج يمكن تعميمها ىلع مجتمع الدراسة. •

األفراد السوريون من الذكور.. 3

البيانات الثانوية.. 4

أهداف الدراسة:

مصادر البيانات:

منهجية الدراسة:
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عينة الدراسة:

محددات الدراسة:

ــار مــن عــام 2019، وقــد شــملت كًا مــن محافظتــي حلــب وإدلــب يف الشــمال  تــم إجــراء الدراســة خــال شــهر أي
املحــرر، إذ غطــت يف محافظــة إدلــب منطقــي أريحــا ومعــرة النعمــان يف حيــن غطــت يف محافظــة حلــب مناطــق 

األتــارب ودارة عــزة وكفرناهــا.

ــة 300  ــار عينــة عشــوائية مــن املقيميــن ضمــن املناطــق املســتهدفة تمثلــت بمقابل ــم إجــراء الدراســة باختي ت
فــرد مــن اإلنــاث )60 أنثــى يف كل منطقــة(، وتــم إجــراء املقابــات باســتخدام اســتبيان مغلــق يضــم أســئلة خاصــة 
ــغ عددهــا 100 فــرد )20 ذكــر يف كل منطقــة( واســتخدم  ــار عينــة عشــوائية مــن الذكــور بل ــم اختي بهــن، كمــا ت
يف عمليــة جمــع البيانــات أيضــًا اســتبيان مغلــق يضــم أســئلة خاصــة بهــم، كمــا تــم إجــراء 5 جلســات حــوار مركــزة 
مــع اإلنــاث )جلســة حــوار مركــزة يف كل منطقــة( وذلــك باســتخدام دليــل جلســة حــوار يحتــوي أســئلة مفتوحــة، 
وتــم إجــراء 10 مقابــات خبــراء )مقابلتيــن يف كل منطقــة( وذلــك باســتخدام دليــل مقابلــة يضــم عــدد مــن األســئلة 
املفتوحــة وأخــرى مغلقــة، وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تمــت مراعــاة ضــرورة تنــوع خصائــص الفئــة املســتهدفة مــن 
ــة  ــملت الدراس ــد ش ــر فق ــث العم ــن حي ــا م ــر. أم ــي والعم ــل العلم ــة والتحصي ــة االجتماعي ــث الحال ــن حي ــاث م اإلن
مختلــف الفئــات العمريــة لإلنــاث، إذ يبلــغ الحــد األدنــى لعمــر املشــاركات 12 عــام والحــد األقصــى 70 عــام يف حيــن 

بلــغ متوســط أعمــار املشــاركات 32 عــام.

واجهت الدراسة جملة من الصعوبات والتحديات خال مرحلة جمع البيانات والتي تمثلت بما يلي:

سوء الوضع األمني.. 1

رفض البعض من اإلناث املشاركة يف عملية جمع البيانات.. 2

عدم شمول الدراسة ملدينتي حلب وإدلب بسبب الظروف األمنية.. 3
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