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النساء السورّيات

الصراع-قبيل الثورة2011-2000سنوات النساء السورّيات في •
كيف تضيع حقوق النساء وهّن يخرجن عن قّوة العمل؟•

النساء السورّيات واالنتفاضة والثورة والحرب•
oالنساء السورّيات والهجرة
oالنساء السورّيات والنزوح
o الشعبيّ النساء السورّيات والحراك
oالنساء السورّيات والمجالس المحلّية

هل النساء ضحايا أم حامل للمجتمع خالل الصراع؟•

عادة اإلعمار• النساء السورّيات للنهوض بالبالد من الحرب وا 
oعادة البناء النساء السورّيات وا 
o الوطنّيةالنساء السورّيات والمصالحة

...اءإعادة البناء واإلعمار قضّية ألغلبّية في المجتمع  أضحت مطلقة للنس•



الصراع-النساء السورّيات قبيل الثورة
انخفضت نسبة مشاركة المرأة في قّوة العمل بشكل ملحوظ•

2011-2000في سنوات 
o هي األدنى عالمّيا  % 28نسبة مشاركة النساء العربّيات
o في سوريا 2007في % 14،4إلى 2001في % 21،3من
oالسبب الرئيس هو موجة النزوح الكبرى من الريف إلى المدن
oمن قّوة العمل:

%(62)خرجت أكثر من نصف العامالت في الزراعة •
وخرج ثلثا النساء غير المؤّهالت•

o رّبات البيتمع ذلك، كثير من النساء كّن هّن حقيقة...
oوأغلب النساء المنخرطات في العمل أضحين المتعّلمات...

.2009التشغيل وحقوق العمل في سوريا والبالد العربيّة، جمعيّة العلوم االقتصادية، : سمير العيطة* 
.2010األزمة االجتماعيّة والتخطيط اإلقليمّي في المنطقة الشرقيّة، جمعيّة العلوم االقتصادية، : سمير العيطة** 

قّوة العمل

نسبة المشاركة في قّوة العمل



الصراع-النساء السورّيات قبيل الثورة
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اإلصالح الزراعي المضاد هيئة مكافحة البطالة

وفود مئات آالف العراقيين

وأزمة العماّل السوريين في لبنان

الجفاف

.2009التشغيل وحقوق العمل في سوريا والبالد العربيّة، جمعيّة العلوم االقتصادية، : سمير العيطة* 
.2010األزمة االجتماعيّة والتخطيط اإلقليمّي في المنطقة الشرقيّة، جمعيّة العلوم االقتصادية، : سمير العيطة** 
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Yearly increase in the labour force in The Eastern Region, LFS
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أزمة قّوة العمل حصلت أغلبيّتها قبل فترة الجفاف•

مل؟أين قّوة الع... إقليم الجزيرةاألزمة االجتماعية في : الصراع-الثورةقبيل 
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:2001و1994بين •

اً ألفاً وسطيّ 60قّوة العمل تزيد كانت•

في السنة

:  2008و2001بين •

ً 18قّوة العمل تناقصت • ألفاً وسطيّا

في السنة

هجرة خارجيّة•

هجرة إلى محافظات أخرى•

هجرة ريف إلى مدينة•

:  ومشاركة نساء تدنّت•

6+ألفاً سنويّاً مقابل 24-•

آالف للرجال

.2009التشغيل وحقوق العمل في سوريا والبالد العربيّة، جمعيّة العلوم االقتصادية، : سمير العيطة* 
.2010األزمة االجتماعيّة والتخطيط اإلقليمّي في المنطقة الشرقيّة، جمعيّة العلوم االقتصادية، : سمير العيطة** 
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رية؟التغيّر السنوي في عدد المشتغلين في سو•

كم فرصة عمل كان يتّم خلقها في سورّية ؟: الصراع-الثورةقبيل 
اإلصالح الزراعي المضاد

ةهيئة مكافحة البطال

وفود مئات آالف العراقيين

وأزمة لبنان
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:2001و1994بين •

سنة/ألف200•

:  2008و2001بين •

سنة/ألف 27•

ألف رجال41+•

ألف نساء14-•

•2008

ألف وظيفة100فقدان •

.2009التشغيل وحقوق العمل في سوريا والبالد العربيّة، جمعيّة العلوم االقتصادية، : سمير العيطة* 
.2010األزمة االجتماعيّة والتخطيط اإلقليمّي في المنطقة الشرقيّة، جمعيّة العلوم االقتصادية، : سمير العيطة** 



الصراع-أوضاع النساء قبيل الثورة•

ن الحقوق بين العمل والدفاع ع: الصراع-الثورةالنساء السورّيات قبيل 

معظم النساء المشتغالت يعملن في •

القطاع الحكومّي والعام

معظمهّن يعملن بأجر•

قلّة منهّن في القطاع غير النظامي•

وقلّة منهّن رائدات أعمال•

وأغلب النساء المنخرطات في العمل •
...أضحين المتعّلمات

20012010
ريفحضرإناثذكورإجماليريفحضرإناثذكورإجمالي

26.624.835.931.921.626.922.656.226.427.5حكومي
34.334.831.642.326.643.246.322.151.432.5منظمخاص
38.940.332.225.751.629.730.921.421.939.9منظمغيرخاص
2.2.3.1.3.2.2.30.4.1.تعاوني/مشترك

100100100100100100100100100100اإلجمالي

ع التركيب النسبي للمشتغلين حسب القطا: 10الجدول 
2010و 2001للعامين 

وحسابات الباحثين2010و2001مسوح قوة العمل : المصدر

* SCPR : Population report, to be published 2016.



أزمة اللجوء: الصراع-النساء السورّيات خالل الثورة

نساء% 52ألفاً، 1،033: لبنان 

نساء% 50ألف، 657: األردن 

نساء% 44ألف، 249: العراق 

نساء% 49ألف، 117: مصر 

نساء% 30لجوء، ألف طلب587: أوروبانساء% 49ألفاً، 2729: تركيا

%28، ألمانيا %39نساء، سويسرا % 43فرنسا 

: 2015نهاية •

ألف طلبوا اللجوء إلى أوروبا600مليون سوري لجؤوا إلى دول الجوار، و4،8•
فقط ّممن لجؤوا إلى أوروبا نساء% 30من المهاجرين إلى دول الجوار نساء وأطفال، % 80•



*:الالجئات في األردن•
oخارج المخّيمات

من الرجال، مع نسبة ملحوظة أطفال% 51من النساء يشاركن في قّوة العمل، مقابل % 7•
للرجال، مهما كان الوضع التعليمي% 55منهّن عاطالت عن العمل، مقابل % 88•

**:  الالجئات في لبنان•
للرجال% 30من النساء عاطالت عن العمل، مقابل % 68•
$448للرجال وحّد أدنى لبناني 287مقابل $165وسطي دخلهّن الشهري •

:الالجئات في تركيا •
خارج المخّيمات% 22نساء في المخّيمات، و% 17: ***أرباب العائلة•

****(ألف500/ألف145)ربع األسر المهاجرة رّباتها نساء : اإلجمالي•

* ILO, Fafo: Impact of Syrian refugees on the Jordanian labor market; 2015
** Benedetta Berti: The Syrian refugee crisis: Regional and human security implications. 
*** AFAD field survey 2013.
**** UNHCR: Home alone. The fight for survival by Syria’s refugee women; 2015.

أزمة اللجوء: الصراع-النساء السورّيات خالل الثورة

األردن



* ILO, Fafo: Impact of Syrian refugees on the Jordanian labor market; 2015

أزمة اللجوء: الصراع-النساء السورّيات خالل الثورة

األردن



:، دراسة في تركيا*المشاكل التي تعاني منها النساء•
oخاّصة خارج المخّيمات: الفقر
oواالستغالل والتحّرشالعنف
oوعدم إمكانّية التنّقلاألوضاع القانونّية ،
oوما يتبعها فيما يخّص التعليم والعملاللغة
oوانتقام الرجال الالجئين السوريين من جّراء هذا االنعدامعنف، و انعدام الفرص
oوعدم الشعور باألمان الُعزلة
oخاّصة الزيجة الثانية الممنوعة في تركيا والزواج لتغطية الدعارةالزيجات غير المسّجلة ،
oزواج القاصرات
oواألطفالعمل القاصرات
oظ، بما فيه عبر الزيجات مع المقاتلين السوريين واألجانب، وعبر تأثير المناخ التركي المحافالتطّرف
o بالمثليين األوضاع السيئة الخاّصة
o الزيجات مع األتراكاإلشكالّيات مع المجتمع التركي جّراء**

* CTDC: Syrian refugees in Turkey, Gender Analysis; 2015
** ORSAM, TESEV: Effects of Syrian refugees on Turkey

أزمة اللجوء: الصراع-النساء السورّيات خالل الثورة



:، دراسة في لبنان واألردن ومصر*النساء رّبات العائلة•
o 2011لم تكّن رّبات عائلة قبل
o (ئيسيسبب ر )نتيجة اعتقال الرجال أو انخراطهم في القتال هاجرن خوفا  أن تبقيَن وحيدات في خضم الحرب
o22 % المجئما زال رجالهّن أحياء لكن في سوريا وال يستطيعون
oالحصول على دخل من أجل أجر السكن والمعيشة والصّحة: مشكلتهّن األساسية
o الخوف من التنّقل لغياب األمان: والمشكلة األخرى
oي المجتمعات ثلثاهّن تنّقل من مكان آلخر في الهجرة لإلقامة بالقرب من معارف وأقارب، خاّصة وأّن مشاكل تظهر ف

المضيفة
oوعدم الشعور باألمان الُعزلة
oالتحّرش بالنساء مشكلة كبيرة خاّصة في مصر

oالمساعداتتكمن مشكلة رئيسة في أّن معظم المؤسسات اإلنسانّية ال تعتبر النساء هّن رّبات البيت لتسّلم.

* CTDC: Syrian refugees in Turkey, Gender Analysis; 2015
** ORSAM, TESEV: Effects of Syrian refugees on Turkey

أزمة اللجوء: الصراع-النساء السورّيات خالل الثورة



* IDMC, NRC: Global Report on Internal Displacement, GRID, 2016.

2014 :6،4 ً مليونا
2016 :6،6 ً مليونا

2016مليونا  أوائل 6،6: 2014أعداد النازحين الداخليين اإلجمالّية لم تتغّير كثيرا  منذ •
متعّددة ضمن المناطق ومن منطقة إلى أخرى ومن ثّم هجرة إلى الجوارالنزوحاتلكّن •
!!!يتزايد النازحون في ريف دمشق وحماة والحسكة والقنيطرة ويتناقصون في حلب وطرطوس•

أزمة النزوح: الصراع-النساء السورّيات خالل الثورة



مليون نازح داخلّي منذ بداية االنتفاضة6،6•
أكبر حركة نزوح عالمّيا  ... والصراع

2015في مليون نازح داخلّي 1،3•
قةالنازحون أضحوا جزء كبير من سّكان كّل منط•
من النازحين نساء وأطفال% 70•

• IDMC, NRC: Global Report on Internal Displacement, GRID, 2016.
• SCPR: Syria crisis: the forced population movement, May 2016.
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أزمة النزوح: الصراع-النساء السورّيات خالل الثورة



:المشاكل التي تعاني منها النساء، دراسات داخل سوريا•
o70 % من مجمل السّكان% 45>من النازحين نساء وأطفال، النازحين
o12 %أطفال% 11ألفا  نساء، و470من قتلى النزاع الـ  ...
o عاما  65عاما ، وللنساء 48<توقع الحياة للرجال...
o300من المراكز الصحّية فقط تعمل% 10... ألف امرأة بحاجة للعناية من أجل الحمل والوالدة
oّصة نسبة للنساء في حالتي الهجرة والنزوح، تعتبر المنّظمات اإلنسانّية الرجل هو رّب العائلة ما يخلق إشكالّيات خا

دون رب عائلة ذكر
نسائّية.... المجتمع السوري الخارج من الحرب سيكون ذو أغلبّية مطلقة•

Figure 3: Women and children deaths 2011-2014 across governorates (% of Total) 

* SCPR : Population report, to be published 2016.
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أزمة النزوح: الصراع-النساء السورّيات خالل الثورة



دياتما زالت محدودة رغم حجم التح: المجموعات النسائّية في سوريا
o50 مجموعة...
o 2012أغلبها أنشئ منذ
oوتيرة تشكيلها ما زالت محدودة
o بعض الرجال يساندون

* Badael: Peacebuilding defines our future now; a study of women peace activism in Syria, 2015.

الحراك النسائيّ : الصراع-النساء السورّيات خالل الثورة



ياتالتحدما زالت محدودة رغم حجم : المجموعات النسائّية في سوريا•
o  انخراط الشابات فيها ما زال محدودا
oأغلبها مجموعات صغيرة

األكبر في درعا•
oنصف المجموعات فقط منخرط

في نشاطات بناء السالم، بما فيها حقوق المرأة

الحراك النسائيّ : الصراع-النساء السورّيات خالل الثورة

* Badael: Peacebuilding defines our future now; a study of women peace activism in Syria, 2015.



سوريا المنخرطة في بناء السالمالمجموعات النسائّية في •
o ّنصفها فقط يشّبك مع منّظمات المجتمع المدني
oلمجالس ال تتعامل كثيرا  مع المجموعات العسكرّية أو الدينّية أو ا

المحلّية
o ّشيء آخرتحتاج للتشبيك المدنّي والتدريب أكثر من أيّ /وتهتم

الحراك النسائيّ : الصراع-النساء السورّيات خالل الثورة

* Badael: Peacebuilding defines our future now; a study of women peace activism in Syria, 2015.



اهّن؟هل المجالس المحلّية تخدم قضاي: الصراع-النساء السورّيات خالل الثورة

ليل سوى على عدد ق( «المعارضة»)ال تحتوي المجالس المحلّية •
جّدا  من النساء

o8نساء فقط

.17/5/2016دور المجالس المحليّة في المرحلة الحالية واالنتقاليّة، : مركز عمران للدراسات االستراتيجيّة•



هل المجالس المحلّية تخدم قضاياهّن؟: الصراع-النساء السورّيات خالل الثورة
...استدامة المجالس المحلّية•

oالدعم الخارجّي هو األساس

أّما أسباب ضعف الجباية المحلّية•
ليهم عدم قناة المكلفين ماليا  بدفع ما ع1.

من التزامات ال سيما وأّن لديهم 
تساؤالت حول الشفافية المالية 

نوعية واعتراضات حول للمجالس
المقدمة لهم واستقرارها؛الخدمة

الطواعية في دفع االلتزامات المالية 2.
ين بحّق المتخّلفإجراءات ملزمة وغياب 

عن الدفع؛
ى لدضعف حّس المسؤولّية وااللتزام 3.

بار قسم كبير من المكلفين ماليا  واعت
التهّرب من دفع الضرائب أمرا  ال 
يستوجب المساءلة المجتمعّية وال 

.القانونّية
قامت النساء في بعض المناطق في خلق •

«لجان إشراف»

.17/5/2016دور المجالس المحليّة في المرحلة الحالية واالنتقاليّة، : مركز عمران للدراسات االستراتيجيّة•



هل المجالس المحلّية تخدم قضاياهّن؟: الصراع-النساء السورّيات خالل الثورة
...أغلب المجالس المحلّية غير منتخبة•
...وأثر الفصائل المقاتلة كبير عليها•
!!!...أغلب المجالس ضّد الهدن •
...لكّنها ترى أّن وقف إطالق النار هو أكثر ما يهمّ •
!!! وأغلبها ال يرى أّن أحدا  يمثّلهم سياسّيا  •



عادة اإلعمار: النساء السورّيات ما بعد الحرب البناء وا 

لريادتهنّ والمعوقات... غالبّيته المطلقة نساءأولوّيات ما بعد الحرب، في مجتمع ستكون •
العمل والخدمات•

التعليم1.
من بقي من المعّلمات؟•
من يدافع عن دور المعّلمات حّتى في الهجرة؟•

الصّحة2.
من بقي من الطبيبات والممّرضات؟•

اإلنتاج3.
ماذا عن ريادة األعمال لدى النساء؟•
من يدافع عن حقوق النساء في العمل في الهجرة؟•

إناث ذكور

2 309 6 439 

األساتذة الجامعيين

معلّمات معلمين 2005

حضر 301 18 526 66

ريف 989 60 680 77

رياض األطفال

التعليم األساسي

6818

إناث ذكور 2005

حضر 653 6 192 7

ريف 095 9 209 6

مهنّي

مدرسو الثانوّي

16641

2005

أطبّاء 247 28

أطباء أسنان 725 15

صيادلة 218 13

مساعدون فنيّون 321 17

قابالت مجازات 494 5

ممّرضون وممّرضات 110 29

ربع المشتغالت

من المشتغالت% 15-20

1860رفاعة الطهطاوي 

إذا كانت البطالة مذمومة في حّق الرجال، فهي مذّمة 

...عظيمة في حّق النساء

...ولي وطن آليت أال أبيعه

وأال أرى غيري له الدهر مالًكا

يدهن ينبغي صرف الهمة في تعليم البنات؛ فإن هذا مما يز

أدبًا وعقاًل، ويجعلهن للمعارف أهاًل، ويصلحن به 

هم لمشاركة الرجال في الكالم والرأي، فيعظمن في قلوب

ويعظم مقامهن



عادة اإلعمار: النساء السورّيات ما بعد الحرب البناء وا 

ادتهنّ والمعوقات لري... غالبّيته المطلقة نساءأولوّيات ما بعد الحرب، في مجتمع ستكون •

اإلعمارإعادة . 4
؟من بقي من المهندسات و المهنّيات•

الحقوق والخدمات العاّمة. 5
؟من بقي من أصحاب المهن الحقوقّية والموّظفات الحكومّيات•

النازحين والمهجّرينعودة . 6
كيف؟ دون تنظيمات نسائّية مدنّية كبرى ضمن مجتمعات النازحين والالجئين؟•

المصالحة الوطنّية . 7
كيف؟ دون تنظيمات نسائّية مدنّية وسياسّية ذات انتشار واسع؟•

جندرة الدستور. 8
ائّي منهمن يدافع عن جندرة الدستور؟ القوى السياسّية أم المجتمع المدنّي، خاّصة النس•
ماعّية؟مواطنات أم أيضا  حقوق ج/قضايا حقوق أفرادفقط هل حرّيات النساء وحقوقهّن •



إطار أوسع مقترح على المؤسسات الدولّية، انطالقا  من أزمة الهجرة
التعامل منذ اآلن مع التحديات التنموية في المناطق المضيفة1.

oالبنى التحتّية، الخدمات العاّمة، التعليم، الصّحة
o (مثال الكهرباء)مناخ تطّور األعمال واالستثمار بهدف تطوير الشراكة اإلقليمّية العابرة للحدود

خلق الحوافز لعودة الالجئين2.
oاألطّباء، المهندسين، أصحاب األعمال الصغيرة والمتوّسطة: خاّصة أولئك المهرة
oمبلغ مالّي إلطالق مشروع عمل

رفع العقوبات المالية العاّمة عن السوريين منذ اآلن3.

التفكير بالتنمية إقليمّيا  4.
o من منظور مشرقّي
oمن منظور تعاون بين المناطق واألقاليم عابر للحدود

خلق بيئة عمل الئقة5.
oالسماح رسمّيا  بالعمل في دول الجوار، لتثبيت الكفاءات في دول الجوار
o  ولتثبيت الكفاءات إقليمّيا

خلق توّقعات إيجابّية للتنمّية ما بعد النزاع6.
o  هل األمر مشروع مارشال أم عقدا  جديداNew Deal

فكّر محلّيا ، واعمل كلّيا  ودوليا  7.

*Samir AITA, ANND : The Syrian Migration Crisis: shaping a developmental post-conflict model, IMF 2016.

أردنّي مشترك -لبنانيّ -إطار سوريّ 

من منّظمات المجتمع المدنيّ 

يحتاج إلى التوّسع ضمن

مبادرة نسويّة سوريّة خصوصيّة


