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 الموجز التنفیذي

 
بدأت منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان عملھا في االستجابة ألحداث العنف الجنسي الجاریة خالل 

، من خالل تدریب مجموعة من األطباء والمحامین على توثیق ھذه الجرائم باستخدام 2012لسوري في عام النزاع ا
بروتوكول إسطنبول من خالل تقاریر الفحوص الطبیة. وُسرعان ما أیقن موثقوھا ضرورة االستجابة للعنف الجنسي 

ائج المتعلقة النت ولكن األكثر أھمیة قیة وآمنة، إجراء أعمال التوثیق والمساءلة بطریقة أخال ولیس فقط بطریقة شاملة 
بالناجین أیضاً. ھذا وتُعتبر التحدیات التي تواجھ الناجین في مجتمعاتھم في أعقاب الحوادث التي تعرضوا لھا مھددة 

 فقد تكون المواقف االجتماعیةللحیاة ومدمرة كما ھي الحال بالنسبة للرعب الناتج عن العنف الجنسي بحد ذاتھ. 
 ووصمة العار ممیتة.

 
ومنذ ذلك الوقت، یخوض أطباؤنا ومحامونا رحلة تھدف الستكشاف الطرق المثلى لمساعدة الناجین من حاالت 

، بدأت منظمة 2016العنف الجنسي في سوریا، ولتشجیع المجتمع على إبداء ردود فعل ونتائج أفضل. ففي عام 
ستجیبین األولین في المجتمعات المحلیة بحیث یتمتع الناجون محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان بتدریب الم

ً للخدمات، والمساعدة والتعافي. ومنذ عام  ً وسرعة وكفاءة ودعما ، تعمل منظمة 2017بإمكانیة وصول أكثر أمانا
 محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان مع مستجیبیھا األولین المدربین في ثالثة مجتمعات محلیة للبدء في رسم

 فھم أفضل إلى، والعنف القائم على النوع االجتماعي، ووصمة العار بھدف الوصول المعاییر الجندریةخرائط 
ً لمعالجة ظاھرة وصمة العار أینما  لمواقف المجتمع من العنف الجنسي والناجین منھ، لكي یكون ھذا الفھم أساسا

 وجدت في مجتمعاتنا. 
 

لظاھرتي العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي ضد النساء لقد تخلل النزاع السوري انتشار واسع 
ومن شأن كیفیة استجابة المجتمعات المحلیة في سوریا للعنف الجنسي والرجال والفتیة والفتیات على حٍد سواء. 

منظمة محامون تُقر من العنف والصدمة الناجمین عن ھذه األزمة.  إمكانیة وطریقة التعافيوالناجین منھ أن تحدد 
كما تؤكد على ھذا أیضاً ھذه المجموعة من تجارب النوع االجتماعي المستخلصة  –وأطباء من أجل حقوق اإلنسان 
على رسم مالمح حیاة الناس وتعزز من أثر النزاع. ترتبط  المعاییر الجندریةبقدرة  -من المجتمعات المحلیة السوریة

ر ببعضھا البعض ارتباطاً وثیقاً. إذ یبرز العنف ووصمة العار من جذور ، والعنف، ووصمة العاالمعاییر الجندریة
واالجتماعیة المؤذیة. وبالنتیجة، فإّن اآلثار المؤذیة الناجمة عن ذلك ال تؤثر على الناجي لوحده  المعاییر الجندریة

 فسحب، بل یمتد أثرھا على األسرة والنسیج االجتماعي لكل ُمجتمع. 
 

الموضوع واالعتراف بھ أن یفتح األبواب أمام التغییر. إذ ظھرت بعض التغییرات البسیطة في من شأن التأمل في 
منازل المستجیبین األولین وحیاتھم العملیة بعد قیامھم بالتأمل الشخصي بھذه القضیة خالل ورش العمل المخصصة 

 ن التفاعالت واألفكار حول المشاركةللنوع االجتماعي والعنف القائم على النوع االجتماعي ووصمة العار. كما تبی
المجتمعیة والتي برزت من ورش العمل مسارات واعدة نحو التغییر المطلوب بشدة. تعتقد منظمة محامون وأطباء 

ً مھمین للتعبئة المجتمعیة الرامیة   لىإمن أجل حقوق اإلنسان بأّن عملیة رسم الخرائط ھذه شّكلت بدایة وأساسا
 المؤذیة الكامنة فیھا.  والمعاییر الجندریةعار معالجة مشكلة وصمة ال

المستجیبین األولین بمشاركة عملیة رسم الخرائط ھذه فریق  تقوم منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان و
بصفتھا مجموعة قیّمة من الرؤى والتجارب الحقیقیة السوریة، والتي بإمكانھا أن تسھم في صیاغة السیاسة، والتمویل 

نساني واالحتیاجات ذات األولویة، والبرمجة والمبادرات المجتمعیة، فضالً عن إرشاد التحلیالت الجنسانیة، اإل
وكیفیة صیاغة البرمجة بحیث تستطیع مواجھة التفاوتات الجنسانیة وإزالة العوائق الجنسانیة الماثلة أمام تحقیق 

بب ئق الجنسانیة أن یُساعد األطراف المعنیة في تجنب التسالمشاركة وإمكانیة الوصول. یستطیع فھم التفاوتات والحقا
وتستخدم منظمة محامون وأطباء من أجل باألذى واإلسھام في زیادة سوء األثر الذي تتركھ مثل ھذه األعراف. 

ً إلرشاد أنشطة البرمجة الخاصة بھا، والتحلیالت الجنسانیة األساسیة، وسیاساتھا  حقوق اإلنسان ھذه الرؤى أیضا
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تأمل المنظمة أن تواصل عملیة رسم الخرائط ھذه من خالل إضافة مجتمعات جدیدة، وتطویر ممارساتھا الداخلیة. و
 العمل بشكل أكثر تفصیالً، كما ستقوم المنظمة بمشاركة النتائج على نحٍو مستمر. 

 
الخرائط ھذه كأساس  یستخدم المستجیبون األولون لدى منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان عملیة رسم

معالجة وصمات العار الذاتیة، واالجتماعیة، والھیكلیة المترافقة  إلىلتعبئة المجتمع وإطالق مبادرات مجتمعیة تھدف 
تجیبین كما یقوم فریق المسمع العنف الجنسي واألعراف الجنسانیة الكامنة وراءه واالفتراضات المؤذیة التي تغذیھا. 

  بتقدیم نتائجھا الرئیسیة وتوصیاتھا التي اتخذت بناًء على ما تّم التوصل إلیھ.نیة في المنظمة األولین واللجنة الجنسا
 

 النتائج الرئیسیة والتوصیات:
 ال تملك النساء والفتیات في ھذه المجتمعات حقوقاً متساویة.  -
 ة كبیرة.ا یشكل مشكلھناك ارتفاع في معدالت انتشار العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي مم -
الخوف من وصمة العار االجتماعیة، وعدم الحمایة من  إلىیرجع السبب في عدم اإلبالغ عن ھذه الحاالت  -

 تحقیق العدالة واإلنصاف. إلى، وعدم جدوى الشكوى التي لن تؤدي األسرة
یط عضھم البعض، إذ یذھب خإّن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي ووصمة العار مرتبطین فیما ب -

األعراف الجنسانیة المؤذیة لیربط بین العنف القائم على النوع االجتماعي ووصمة العار المتعلقة بھ، والتي ترافق 
ً لتطال أسرھم (ولیس الجاني). ذه ومن شأن ھ الناجین وتؤثر علیھم في كافة مناحي حیاتھم، بل تمتد حتى أحیانا

مؤثراً بذلك على األجیال القادمة، وخاصة بعد النزاع واألزمة، ویؤثر على المجتمع  الضرر أن یمتد عبر األجیال
 ككل. 

 
بما في ذلك وصمة العار المؤسسیة ینبغي معالجة كافة أشكال وصمة العار في كافة األماكن وعبر كل المجتمعات المحلیة 

الً أثر وقائي، فض إلىلداخلیة. یُمكن لھذا العمل أن یؤدي أو الھیكلیة، ووصمة العار االجتماعیة، أو وصمة العار الذاتیة أو ا
 عن توفیره الستجابة أفضل للعنف القائم على النوع االجتماعي. 

 
قام المستجیبون األولون بطرح ھذه األفكار والتوصیات بناًء على ما تعلّموه من رسم خرائط األعرف الجنسانیة، والعنف 

الحاجة لمنھجیة شاملة وتوفیر الموارد الالزمة  إلىة العار في مجتمعاتھم. كما نّوھوا القائم على النوع االجتماعي، ووصم
 لدعم ھذه المبادرات. ترد القائمة كاملة في نھایة ھذا التقریر. 

 
 وصمة العار المؤسسیة واألعرف الجنسانیة المؤذیة

 لمساواة ووصمة العار والعمل على إصالحھا.إعادة النظر في القوانین التي ترّسخ األعراف الجنسانیة المؤذیة وعدم ا •
المتعلقة بما في ذلك  -إعادة النظر في السیاسات، واإلجراءات، والممارسات داخل المؤسسات المجتمعیة لدینا •

 ، والطبیة، وكافة الخدمات االجتماعیة ومقدمیھا. الةالحوكمة، والعدب
الخدمات وتقدیمھا لكال الجنسین وألولئك المھمشون في  إلىالنظر في العوائق الجنسانیة التي تحول دون الوصول  •

 مجتمعاتنا بسبب وصمة العار. 
  التخلص من التفاوتات الجنسانیة. إلىیتوجب على المنظمات أن تحرص على إشراك الجنسین في جھودھما الرامیة  •
ھم لمؤسسات، وتزویدیجب تقییم مواقف وممارسات أولئك الذین یشغلون المناصب الرسمیة والموظفین في ھذه ا •

مع التركیز بشكل خاص على تحسین مؤسسات  -بالتدریب وزیادة الوعي بھدف تغییر أي أفكار أو أفعال مؤذیة
 الرعایة الصحیة وإنفاذ القانون والحوكمة لدینا.

 مثل تدریب نساء في سلك الشرطة.  -یجب توفیر التدریب والحرص على التمثیل داخل المؤسسات الحیویة •
 قواعد التي تفرض التعلیم اإللزامي للفتیات، وزیادة عدد المدارس.وضع ال •
عاماً. كما یجب إزالة أي استثناءات في القوانین والممارسات فیما  18یجب تحدید عمر الزواج بحیث یكون فوق الـ  •

 یتعلق بھذه المسألة.
بند ویُمكن دعم ھذا ال -ر للحضانةتوفیر دو إلىیجب تفعیل استحقاقات وإجازات األمومة في المنظمات، باإلضافة  •

 من خالل سیاسات الجھات المانحة والتزامات المنح. 
ولئك أ إلىأي تحویل العار واللوم  –یجب تفعیل المساءلة وإنفاذھا بالقانون داخل مؤسساتنا ضد األفعال المؤذیة  •

 المسؤولین عن ھذه األفعال، وإبعادھا عن الضحایا. 
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 ألعراف الجنسانیة المؤذیةوصمة العار المجتمعیة وا

 أھمیة تنظیم حمالت توعیة لجمیع فئات المجتمع، وإنشاء مراكز وفرق للقیام بھذا العمل. •
مواصلة العمل من أجل تحدید األثر وتأكیده على كافة أفراد المجتمع وعلى المجتمع ككل (بما في ذلك الرجال  •

 ا من رؤیة ضرورة حدوث التغییر.والفتیة)، بحیث یتم تضمین كافة أعضاء المجتمع لیتمكنو
اطق، توفیر المدارس في جمیع المن إلىالتأكید على أھمیة تعلیم الفتیات، وفتح الطریق أمامھن للدراسة، باإلضافة  •

 وخاصة داخل المخیمات.
 رفع الوعي لدى الشخصیات المؤثرة في المجتمع (مثل أئمة المساجد والمدرسین في المدارس). •
لألھالي، حتى یتمكنوا من تربیة وتثقیف أطفالھم حول النوع االجتماعي ووصمة العار وأھمیة  تنظیم دورات توعیة •

 تعلیم الفتیات.
 وتعریفھن بقوانین البلد الذي یعشن فیھ وقصص -على حقوقھم  نطالعھاتنظیم دورات توعیة للفتیات (والنساء) و •

 النجاح من البلدان األخرى.
تعبئة وتمكین المرأة للمساعدة في تطویر وتشكیل المجتمع واألسر  -اریة والقیادیة تدریب النساء على المھارات اإلد •

 وأماكن العمل.
المجتمع  األثر السلبي على -التركیز على تعلیم الرجال والفتیان دون سن الثالثین وزیادة الوعي حول ھذه القضایا  •

 ككل وآفاق التعافي بسبب الجانب المؤذي لھذه األعراف والمواقف.
 العمل على خلق مجتمع مدني فّعال وتشاركي. •

 
 وصمة العار واالستجابة للناجین األفراد

حمایة الناجین من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع االجتماعي، وتزویدھم بمستوى أفضل من الدعم النفسي  •
ون والحوكمة من أجل واالجتماعي والعالج الطبي، وكذلك زیادة قدرة القطاع الصحي، ومؤسسات إنفاذ القان

 االستجابة بشكل أفضل لھؤالء الناجین.
 زیادة الوعي فیما یتعلق بالنساء فوق سن الثالثین من العمر والتركیز على قیمتھن في المجتمع. •

 

 المنھجیة
ت الحصل األطباء والمحامون العاملون لدى منظمة محامین وأطباء من أجل حقوق اإلنسان على تدریب خاص لالستجابة لحا

ببرنامج  2016وأیقنوا أھمیة االستجابة األولى بالنسبة للناجي في مجتمعاتھم. وكنتیجٍة لذلك، بدؤوا في عام -العنف الجنسي 
تعزیز المھارات والفھم لدى أولئك الذین من المرجح أن  إلىأساسي لتدریب المستجیبین األولین، إذ ھدف ھذا البرنامج 

لى خدمات الدعم بالنسبة للناجین من العنف الجنسي. ومنذ ذلك الوقت، قامت المنظمة یشكلوا نقطة لإلفصاح والحصول ع
ً على مھارات االستجابة األولیة األساسیة. وفي عام  318بتدریب حوالي  ً أولیا ، أضافت منظمة محامون 2017مستجیبا

األطفال ألولئك الذین من المرجح أن وأطباء من أجل حقوق اإلنسان برنامج تدریب المستجیبین األولین األساسي لحاالت 
 شخصاً على االستجابة األولیة لحاالت األطفال.  117یصادفوا ناجین من األطفال، وتمكنت المنظمة من تدریب 

 
 قرار باإلفصاح عّما لدیھم والحصول إلىالعوائق والتحدیات التي یواجھھا الناجون حتى في إمكانیة الوصول  إلىوبالنظر 

ة األولیة، فقد قررت منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان وشبكة المستجیبین األولین لدیھا محاولة على االستجاب
فھم بعض ھذه القضایا ومعالجتھا بشكل أفضل. في العام الماضي ، قامت منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان 

ن جانب مجموعات من المستجیبی إلىي بدأت من خاللھ المنظمة بتجریب برنامجھا المتقدم األول للمستجیبین األولین، والذ
امت منظمة ق األولین المدربین بالبحث في بعض األسباب  والمواقف الجذریة تجاه العنف الجنسي في مجتمعاتھم المحلیة.
ختلفة محلیة م محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان بتدریب ثالثة مجموعات من المستجیبین األولین في ثالثة مجتمعات

ویواجھون ثالثة حاالت مختلفة: واحدة في محافظة حلب، وواحدة في محافظة إدلب، وواحدة ضمن مجتمع سوري الجئ 
 1تركیا. إلىخارج البالد 

 
																																																								

امرأة ورجلین. وشملت المھن الممرضات والقابالت ومستشارات الصحة العقلیة والدعم النفسي، وأخصائیي الصحة  68شخصاً، بما في ذلك  70وصل عددھم اإلجمالي لـ 1	
 .من المعلمین، وجمیعھم یعملون في المخیمات والعیادات الصحیة في مجتمعاتھموالتغذیة ، وكذلك العاملین في مجال صحة الرضع واألطفال، وعدد قلیل 
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والعنف القائم على النوع االجتماعي ووصمة العار.  النوع االجتماعياستُھل البرنامج بورشة عمل تناقش وتبحث في مسائل 
جموعات المستجیبین األولین، خالل األشھر الثالثة أو األربعة التالیة، على استعراض أمثلة وتجارب حقیقیة تتعلق وعملت م

باألعراف الجنسانیة، والعنف القائم على النوع االجتماعي ووصمة العار والمواقف الجنسانیة، أینما واجھوا ھذه المسائل 
وفي نھایة ھذه الفترة، تم تنظیم ورشة عمل إضافیة لمقارنة ومناقشة النتائج التي سواء في منازلھم، أو عملھم أو مجتمعاتھم. 

 توصلوا إلیھا. 
 

وكانت استجابتھم والقصص التي جمعوھا أعظم بكثیر من المتوقع. ما یرد في ھذا التقریر ھو بعض من قصص الحیاة 
، واالستطالعات الصغیرة غیر الرسمیة، وخبرة الحقیقیة واألمثلة التي تم جمعھا من خالل مناقشات مجموعات التركیز

ال یقصد بھ وال یتم عرضھ كبحث  مناقشات والمناظرات ضمن ورش العمل.الالعمل والمشاركة المجتمعیة، وكذلك من خالل 
رسمي أو أكادیمي ولكنھ یُعتبر بمثابة لمحة صغیرة لكن مفیدة حول التجارب المجتمعیة التي تسلط الضوء على الصعوبات 

 التي تواجھ الناجین من العنف الجنسي في ھذه المجتمعات المحلیة السوریة.
 

یستمر عمل المستجیبین األولین في ھذه المجتمعات. كما سیتواصل رسم الخرائط وبدأ العمل لتطویر وتنفیذ مبادرات مدفوعة 
جین وصمات العار والمواقف التي تضر بالناھذا العمل) لمعالجة وتغییر بعض من  إلىباعتبارات المجتمعات المحلیة (استناداً 

 وفرصھم في الشفاء.
 

 المصطلحات والمختصرات
 

تمت صیاغة التعریفات الواردة في ھذا القسم من خالل مناقشات ورشة عمل المستجیبین األوائل لدى منظمة محامین وأطباء 
 یثما كان ذلك مفیداً.التعریفات الدولیة ح إلىمن أجل حقوق اإلنسان. كما وردت بعض اإلشارات 

 
أدوار ومسؤولیات الرجال والنساء التي یتم إنشاؤھا في عائالتنا ومجتمعاتنا وثقافاتنا. یتضمن  إلى نوع االجتماعي تشیر ال

مفھوم النوع االجتماعي أیضاً التوقعات التي تقام حول الخصائص والقدرات والسلوكیات المحتملة لكلیھما النساء والرجال 
 والذكورة).(األنوثة 

 
خلق فرص ومعوقات ومزایا ومخاطر وتأثیرات ونتائج غیر متساویة وتستند  إلىفي أغلب األحیان  المعاییر الجندریةتؤدي 
 النوع االجتماعي المتصور للشخص. كما یُمكن أن تكون ضارة للغایة بالنسبة للنساء والرجال والفتیات والفتیان. إلى

 
نظم التمییز  .. یمكن أن تتغیر بمرور الوقت وتتنوع داخل الثقافات وبینھاھي أمور قابلة للتعلم األدوار والتوقعات الجنسانیة 

أدوار  تعدلممكن أن ، )مثل الوضع السیاسي، والطبقة، والعرق، واإلعاقة الجسدیة والعقلیة، والعمر وغیر ذلك ( االجتماعي
 الجنسین

فة حسب نوع الجنس. یقوم الرجال والنساء بأدوار مختلفة. ھذا یؤدي ھو جمع وتحلیل المعلومات المصن نسانيالتحلیل الج
واحتیاجات مختلفة. یستكشف تحلیل النوع االجتماعي ھذه  ھاراتوم ارفومع اتخبر یحصلون على النساء والرجال  إلى

ما ییسر التحلیل لنساء. كاالختالفات بحیث یمكن للسیاسات والبرامج والمشاریع تحدید وتلبیة االحتیاجات المختلفة للرجال وا
 .االستخدام االستراتیجي للمعرفة والمھارات المتمیزة التي یمتلكھا النساء والرجال نسانيالج

 
وھو نوع من العنف أو األفعال المؤذیة الموجھة ضد فرد أو مجموعة من األفراد على العنف القائم على النوع االجتماعي 

یعرفون  یتفقون أوفقط، بل الفتیات، والفتیة، والرجال أیضاً، وأولئك الذین ال  أساس نوعھم االجتماعي (لیس ضد النساء
ویشمل كافة أنواع العنف بما في ذلك: الجسدي، والجنسي، والنفسي أنفسھم بما یتماشى مع األعراف أو الثنائیات الجنسانیة). 

الغرباء، وسواًء مارسھ األفراد أو مارستھ أو  سواء بشكل علني أو سري، وسواًء كان من قبل أفراد األسرة أو-أینما حدث 
(مستمدة من إعالن الجمعیة العامة لألمم المتحدة بشأن القضاء على العنف تغاضت عنھ الدولة، ومؤسساتھا والعاملون فیھا. 

ان ن الحرمشمل التھدیدات واإلكراه والحرمان التعسفي من الحریة وغیرھا من الحقوق، فضالً عی. كما یمكن أن ضد المرأة)
 االقتصادي. یأتي العنف القائم على النوع االجتماعي بعدة أشكال ویحدث في جمیع مراحل حیاة الشخص.
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تھمیش أو وصم األفراد أو الجماعات. تشمل وصمة العار إطالق األحكام،  إلىھي عملیة اجتماعیة تؤدي وصمة العار 
جموعات، أو المجتمعات بسبب خاصیة أو سمة أو تجربة یتم الحكم علیھا واللوم، والتمییز، ومعاقبة أو إھانة األفراد، أو الم

 بطریقة ما بأنھا "تتجاوز" معاییر جماعتھم أو مجتمعھم.
 

ال تُعتبر وصمة العار المرتبطة بالعنف الجنسي مجرد تعبیر عن القیم الفردیة أو المعتقدات أو المواقف؛ بل ھي تجسید قوي 
نشأ وت زرع في مجتمع معین من خالل سلوكیات وتصرفات مجموعات من الناس والمؤسسات.لألعراف االجتماعیة التي تُ 

من األعراف االجتماعیة والثقافیة المبنیة على عدم المساواة بین الجنسین، وتوقعات أو تصورات حول دور وسلوكیات 
كون الرجال ن فضیلة األسرة وشرفھا، بینما یومسؤولیات الثنائیات التقلیدیة في المجتمع، مثل أن النساء والفتیات ھن من تحمل

 (مقتبس من مبادئ العمل والفتیان حماة لھم وأوصیاء علیھم. إنّھا مجرد امتداد لوصمة العار التي كانت موجودة قبل النزاع.
النزاع، بالعالمي للتصدي لـ ومعالجة وصمة العار المرتبطة بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي المتصل 

 ، والذي ساھم فیھ خبراء منظمة محامین وأطباء من أجل حقوق اإلنسان).2017الصادر في سبتمبر 
 

والزواج القسري ھو الزواج (رسمیاً كان أم غیر رسمي) من فرد من دون موافقتھ أو االتفاق  الزواج المبكر (زواج األطفال)
ً على أنھ العمر الذي یُرى فیھ الشخص قادراً على إعطاء  18معھ. تصنف المعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان سن الـ  عاما

الموافقة المستنیرة واتخاذ القرار. وبالتالي، فإّن زواج أي شخص لم یبلغ الثامنة عشرة من العمر بعد یعتبر زواجاً قسریاً ألنھ 
 2غیر مؤھل قانوناً إلعطاء الموافقة.

 
 المختصرات
CARSV :لنزاع والفظائعالعنف الجنسي المرتبط با 

GBV.العنف القائم على النوع االجتماعي : 
LDHRمحامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان : 

MHPSS االجتماعي -: دعم الصحة العقلیة والدعم النفسي 
SVالعنف الجنسي : 

 

 تمھید على أمل التغییر
 

 خالل عملھم في رسم الخرائط. وعلموا أنّ  كان لدى بعض المستجیبین األوائل في البدایة تحفظات حول ما یمكن تحقیقھ من
نف سیاقات أخرى، ومع ذلك استمر الع إلىكانت قد جرت في سوریا باإلضافة  قائم على النوع االجتماعي تدریبات العنف ال

ورأت إحدى المجموعات بأنّھ ال الجنسي ووصمة العار في كونھما مشكلة خطیرة بعض النظر عن ھذه الجھود المبذولة. 
ورأوا الحاجة بتغییر األمور على األرض داخل إمكانیة لتغییر الوعي المجتمعي من دون الحصول على السلطة والقوة.  توجد

 مجتمعاتھم.
 

سین قضایا عدم المساواة بین الجن إلىأنھم تعلموا، بعد التدریب األول، أن ال ینظروا  إلىوأشار بعض المستجیبین األولین 
ركیز على األسباب الجذریة للمشكلة. لقد أخذوا وقتھم في التعرف على ما ساعد على إحداث بشكل سطحي، بل باألحرى الت

التغییر حیث تم تحقیقھ. ووجدوا، في تجاربھم، الدور الھام الذین یؤدیھ األھل واألحباء للمساعدة في تغییر األشیاء للجیل 
ً بأھمیة التعلیم للنساء ً بأھمیة التعلیم ورفع الوعي حیال ھذه القادم وفي تقدیم الدعم. واعترفوا أیضا  والفتیات، ولكن أیضا

 القضایا بین الرجال والفتیة أیضاً.
ة ولذلك فقد تلقت التمكین الكافي لمتابعة دراستھا الجامعی ،أنھا تنحدر من عائلة مثقفة إلىحدى الحاضرات أشارت إ
واسعة من المجتمع التي ترفض سفر  سنة ولكن ھذه لیست الحال في قطاعات 60وھي اآلن في سن  ،والعمل

 (الریحانیة) .لمتابعة دراستھا أو ترفض عملھا بعد انھاء دراستھا الفتاة مثالً 

																																																								
، والذي أجرتھ مجموعة الحمایة العالمیة، المجموعة 2017من تقریر "فویسز": نظرة عامة على نتائج تقییم االحتیاجات اإلنسانیة لعام 2 

 .االجتماعيالفرعیة للعنف القائم على النوع 
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تتمنى وس الخصوصیة ورموضوع االھتمام بتعلیم االناث وكیف انھا توفر البنتھا الد إلىحدى المتدربات إشارت أ
 15 الـ رفضت العدید من المتقدمین لخطبة الفتاة ذات وأنھا ،ن تساعدھا في الحصول على الشھادة الجامعیةأ

 ً سرة نھا لیست مطالبة باإلنفاق على األأناث بداعي سر السوریة تھمل تعلیم اإلولكن لألسف العدید من األ ،عاما
 (إدلب) مسؤولیة الذكر ذهنما ھإو

 
توعیتھا بحقوقھا قد یجعلھا  المرأة المثقفة وأن وجھة نظر المجتمع تجاه موضوع إلىحدى الحاضرات إأشارت 
.الحظت أننا عندما نتحدث عن تقویة المرأة بعض الرجال یشعرون بأن ذلك یعني من وجھة نظر الرجل متمردة 

 .بعدم حصولھم على حقوقھم
 

 ھناك احتمال لنشوء رد فعل وتأثیر سلبیین على النساء الالتي یدافعن عن حقوقھن.
 

ھا تؤثر على الرجال والفتیة، كما یُعتبر الضرر الذي تتركھ علیھم وعلى عائالتھم جزءاً إّن األعرف الجنسانیة المؤذیة ذات
یواجھ الرجال ضغوطاً عندما یُدفعون للشعور بأنّھم ال یلبون التوقعات أو ال یقومون بالمسؤولیات الملقاة من المشكلة أیضاً. 

یرھا. وتعمل ھذه التوقعات واألعراف ذاتھا على خلق معوقات مثل تقدیم الحمایة واإلعالة والبقاء أقویاء وغ –على عاتقھم 
یمكن  3یكونون ضحیة للمعاناة أو واقعین تحت الصدمة.أمام تعبیر الرجال عن مشاعرھم أو طلب الدعم أو المساعدة عندما 

ؤدي بدوره للشعور باإلحباط والیأس وعدم الكفاءة أن یظھر على صورة غضب (وھي عاطفة مسموح بھا للرجال)، مما ی
وكما تشھد فترات النزاعات زیادة في الصدمات والصعوبات،  العنف ضد زوجاتھم أو أطفالھم أو غیرھم من أحبائھم. إلى

ً في نسبة العنف المنزلي. ً ارتفاعا ویُعتبر ھذا مثاالً آخراً على أثر األعرف الجنسانیة ووصمة العار التي  فھي تشھد أیضا
 ة والشفاء، األمر الذي یترتب علیھ تداعیات تطال النساء واألسر والمجتمع ككل. تحول دون الحصول على الرعای

 
النوع االجتماعي وعلى ضرورة التفكیر بالسبب األساسي الكامن وراء االختالف لكي  أھمیةشّدد المستجیبون األولون على 

یادة مین الرجال والفتیة في أنشطة التعلیم وزومن شأن تض نكون قادرین على القضاء من كافة أشكال عدم المساواة الجنسانیة.
الوعي التي تسلط الضوء على اآلثار التي تطال المجتمع بأكملھ أن تُسھم في معالجة المخاوف التي تبرز لدى العدید من 

 المسائل الجنسانیة.  إلىالرجال حیال تمكین المرأة والتطرق 
 

 الخطوات األولى الصغیرة
 

أنھ بعد التدریب األول میزت بأنھ یجب أال یكون ھنالك تقسیم في المھمات المنزلیة أشارت احدى المتدربات ب
لألطفال بین ذكر وأنثى وأنھا بدأت بتقسیم مھام التنظیف أو ترتیب المنزل بین أطفالھا الذكور واالناث فیما كانت 

 .قبل التدریب توكل ھذه المھام لإلناث فقط
 

لتدریب األول أصبحت تفكر بالمھام الموكلة إلیھا وبأن الرجل قادر على القیام حدى الحاضرات بأنھا بعد اإأشارت 
تجاریة  ننا نجد أن أغلب من یمتلك محالتإالكوي یستطیع الرجل القیام بھ ولكن عندما یتعلق األمر بالعمل ف بھا فمثالً 

 .م من الذكورناث ونفس األمر ینطبق على الطباخین في المطاعم فأغلبھوا إللكوي ھم رجال ولیس
 

وبالتالي، لماذا یُتوقع من النساء أن تقمن بھذه األمور في المنازل وال یُطلب من الرجال القیام بھا؟ ولم ال تستطیع النساء أن 
 تعمل في ھذه المجاالت مقابل دخل معین، كما یفعل الرجال؟ 

 

																																																								
-ستوتزیل، جیھ. بي.، یوسف، إیھ.، جیفي-مایر، إل جیھ، مكیبرابرادا إیھ.، كوش، سي.، الشماي، آر.، دیفیلأنظر حسن، جي، كیر3 

بھلول، إتش.، باركیل أوتیو، إیھ.، كوتس، إیھ.، سونغ، إس. وفنتیفوجل، الثقافة الشعبیة، السیاق والصحة العقلیة والرفاھیة النفسیة 
دعم الصحة العقلیة والدعم النفسي االجتماعي الذین یعملون مع السوریین المتأثرین بالنزاع االجتماعیة للسوریین: استعراض لموظفي 

 .35-34، الصفحات 2015المسلح. جنیف: المفوضیة العلیا لشؤون الالجئین، 
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  .لذكور واالناثاطفالھا اتفرق بألوان االلبسة بین  لم تعدنھا أحدى المتدربات إوضحت أ

 
وكما ھو مبین أدناه وخالل إحدى ورشات العمل، قام المستجیبون األولون بتنظیم مناظرة بناًء على تصریح أدلت بھ واحدة 
من المشاركات حول أنّھا لن تقوم أبداً بالسماح ألخیھا بالزواج من امرأة ناجیة من العنف الجنسي بسبب وصمة العار. 

. 50:50وكانت النتیجة ضمن المجموعة تاً مبدئیاً لیروا من یوافقھا الرأي ذاتھ ومن یختلف معھا. وقرروا أن یجروا تصوی
ً لتقوم بتقدیم وجھات نظرھا وتبریراتھا.  وقام المستجیبون األولون بعد المناظرة بتنظیم ومن ثم أعطیت كل مجموعة وقتا

في  20في المائة من المشاركین ھذا الزواج، بینما بقي  80عملیة تصویت أخرى. وتبین أّن المواقف قد تغیّرت: فقد دعم 
یوضح ھذا التمرین الصغیر كیف یُمكن التأثیر على المواقف من خالل المناقشات، المائة منھم على رفضھم للزواج. 

لق ن على خوالمشاركة والمناصرة والتأمالت المجتمعیة. ویجلب ھذا التمرین األمل بأّن ھؤالء المستجیبین األولین قادری
 فرص حقیقیة لتغییر المواقف من حولھم في مجتمعاتھم الخاصة. 

 
 رسم الخریطة الجنسانیة وتحلیلھا

 
ھو جمع وتحلیل المعلومات المصنفة حسب نوع الجنس. یقوم الرجال والنساء بأدوار مختلفة. ھذا یؤدي  سانيالتحلیل الجن

احتیاجات مختلفة. یستكشف تحلیل النوع االجتماعي ھذه و ھاراتوم ارفومع اتخبرالنساء والرجال  اكتساب إلى
االختالفات بحیث یمكن للسیاسات والبرامج والمشاریع تحدید وتلبیة االحتیاجات المختلفة للرجال والنساء. كما ییسر التحلیل 

 االستخدام االستراتیجي للمعرفة والمھارات المتمیزة التي یمتلكھا النساء والرجال. سانيالجن
 
المستجیبون األولون بجمع اآلراء والقصص الحقیقیة من مجتمعاتھم من أجل تبیان األدوار، والتوقعات، والسلوكیات  قام

 والفرص المختلفة بین النوعیین االجتماعیین. ویرد أدناه التحلیل الجنساني الناتج. 
 

 ما الذي تعنیھ الذكورة واألنوثة بالنسبة لكم؟
 
 الحمایة              السلطة                        القوة
 
 الشجاعة                     الدعم           المسؤولیة
 
     الھیمنة    القدوة الحسنة
 
 القسوة                                السیطرة

 الشغف               اإلرادة          المشاعر
 
 الجمال               الصبر                     النعومة
 
 الدعم       الصمود                       الحنان
 
 العطف        التعاطف             الحب

 
 دورات الحیاة

استخدمت مجموعات المستجیبین األولین دورات الحیاة للبحث في االختالفات الكامنة بین حیاة الرجال والنساء في 
 لیات والتوقعات والفرص والتحدیات والتأثیرات المختلفة فیما بینھم. مركزین بذلك على األدوار والمسؤو -مجتمعاتھم
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عادة تفرح العائلة عندما تعرف بأن المولود 
القادم ھو ذكر وال یوجد مشكلة عند انجاب 
أربع ذكور متتالین مثال بل على العكس ھذا قد 
یزید من حظوة المرأة في عائلة زوجھا كونھا 

 .تنجب الذكور

الوالدة 
ألطفال وا

 الرضع

بعض العائالت تنزعج عندما تعرف بأن المولودة 
القادمة انثى وتصبح األمور أصعب عندما تلد المرأة 
اناث مما یعرضھا لوصمة عار في عائلة زوجھا بأنھا 
تنجب االناث وفي كثیر من األحیان قد یؤدي األمر 

 .زواج زوجھا بامرأة ثانیة كي تلد لھ الذكور إلى
رأة ال تحمل، فإن الرجل عادة ما إذا كانت الم

 .یرفض إجراء أي فحص طبي
إذا لم تكن المرأة تحمل، فسیتعین علیھا إجراء العدید 
من الفحوصات الطبیة، وتناول العدید من األدویة، 
 .وفي كثیر من األحیان یتم إلقاء اللوم علیھا بسبب العقم

 
االھتمام بتغذیة االطفال الذكور اكثر من 

 إدلب).(  االناث
لوحظ نقص االھتمام بتغذیة االناث حیث ان معظم  الطفولة

 (إدلب)  لإلناثحاالت نقص التغذیة ھي 
یلعب الذكور عادة بألعاب معینة مثل السیارات 
أو األسلحة في حین ینظر للفتاة التي تلعب مثل 

مسترجلةھذه األلعاب بأنھا   

اطة یتلعب البنات عادة بألعاب ناعمة مثل باربي أو الخ
وینظر للصبي الذي یلعب بألعاب البنات مثل باربي 

 مخنثاو خیاطة المالبس بأنھ 
ال یسمح للطفلة االنثى باللعب بالشارع وفي حال  یسمح لألطفال الذكور عادة باللعب بالشارع

 السماح لھا یجب وجودھا مع اخوتھا الذكور
ھناك ألوان مالبس معروفة بأنھا (ذكوریة) 

 زرق أو األلوان الداكنةمثل اللون األ
تلبس الفتیات عادة مالبس (انثویة) مثل الزھري 

 واأللوان الفاتحة
یمارس األطفال الذكور ریاضات عنیفة مثل 

 او كرة القدم الكاراتیھ
على الرغم من حب الكثیر من الفتیات لعب كرة القدم 
اال انھن ال یستطعن ذلك فلعبة كرة القدم محصورة 

 ال تشجع الفتیات على القیام بریاضات بالذكور وأیضا
 او المصارعة كالكاراتیھالقوة 

 
الذكور باللعب بمقاھي النت  مراھقینللیسمح 

 مثال وعادة یلعبون ألعاب الكترونیة عنیفة
 االناث باللعب بمقاھي النت مراھقاتللال یسمح  المراھقة

من الطبیعي للذكور اللعب بالشارع او الذھاب 
 منفرد بمشاویر بشكل

تحتاج الفتاة المراھقة ألن تكون برفقة أحد أثناء 
 للتحرشتعرضھا  ومنعخروجھا لیقوم بحمایتھا 

یسمح للمراھقین الذكور بالخروج برفقة 
 أصدقائھم والتأخر بالرجوع للبیت

البیت  إلىال یسمح للمراھقات بالتأخر بالعودة 
 ویتطلب خروجھم برفقة أصدقائھم أسئلة طویلة

تجبر الفتیات على لبس ثیاب معینة وقد تفرض بعض  ع الذكر اختیار مالبسھ كیف یشاءیستطی
 العائالت ارتداء الحجاب

قد یتعرض المراھق ان بدأ بالتدخین للتعنیف 
من قبل أھلھ ولكن یكون القبول بشكل عام 

 أسھل من تدخین االنثى

ینظر للمراھقة ان بدأت بالتدخین بأنھا تفعل شيء 
 وتتعرض للتعنیف الشدید وعدم القبول معیب جدا

بعض األھل یشعرون بالفخر بابنھم الذكر ان 
 كان لدیھ صدیقات

لیس من المقبول أن یكون لدى الفتاة المراھقة أصدقاء 
 ذكور

الكثیر من المدارس تفصل بین الذكور واالناث 
 ابتداء من المرحلة اإلعدادیة

تداء الناث ابالكثیر من المدارس تفصل بین الذكور وا
 من المرحلة اإلعدادیة

من الطبیعي للذكور الحصول على ھاتف 
 محمول أو الدخول للنت بدون مراقبة

تخضع الفتیات لمراقبة شدید من األھل عند الدخول 
 للنت او استخدام مواقع التواصل االجتماعي

یستطیع المراھق الذكر مشاركة صوره 
 عيالشخصیة على مواقع التواصل االجتما

من المعیب للفتاة أن تشارك صورھا على مواقع 
التواصل االجتماعي ویبرر ذلك كي ال یستغل احد 
ھذه الصور ویقوم بتعدیلھا على الفوتوشوب مثال 

 وابتزازھا بھا
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 من المعیب للفتاة أن تعبر عن حبھا لصدیقھا یستطیع الذكر مصارحتھ لصدیقتھ بالحب مثال
  .تخضع الكثیر من الفتیات من الحرمان من الدراسة راستھمیشجع الذكور على متابعة د

یؤھب الذكر في سن المراھقة لتعلم مھنة او 
 االستعداد لتحمل المسؤولیة

تؤھب االنثى في سن المراھقة لتكون ربة منزل جیدة 
 فیتم تعلیمھا الطبخ وتنظیف المنزل والغسیل وغیرھا

لدوافع ا ال یتم تزویج الفتیة في عمر مبكرة ألنّ 
 .التي تحفز ھذا األمر ال تنطبق علیھم

 11یمكن أن تتزوج الفتیات في سن  -الزواج المبكر 
 رجال أكبر سناً. إلىعاماً، وغالباً  13أو  12أو 

 طبیب أمراض النساء إلىاصطحاب الفتاة  إلىوینظر  
 .كأمر محرج

 
 مرحلة البلوغ .الذكر عادة ھو المسؤول عن كسب العیش

 
آة عادة ھي ربة المنزل مسؤولة عن القیام المر

عادة ال  .باألعمال المنزلیة كالطبخ والغسیل والتنظیف
تستطیع المرأة السفر للعمل في خارج البلد بدون 

 أقارب
 لىإما لم یُنظر  -یُسمح للرجال باختیار مھنتھم 

 .ما قد یختاره على أنھ عمل نسائي
 

ض ة للمرأة. "فبعھناك قیود على ما یعتبر عمالً مناسب
ً مثل میكانیكي السیارات،  ً كلیا األعمال ممنوعا
الحالقین، رجال اإلطفاء، الدفاع المدني أو االنضمام 

 ."الجیش إلى
بعض الدول تمنع على المرأة السفر لوحدھا بدون  یستطیع الذكر السفر للعمل في الخارج

رفقة قریب لھا (محرم) كما تمنع من القیام بالعدید من 
ألنشطة كقیادة السیارة أو ممارسة بعض الریاضات ا

او الذھاب للسینما والمالعب وغیرھا. رغم ھذه 
األمور لیست ممنوعة بالمجتمع السوري ولكن ھناك 

 العدید من القیود االجتماعیة للقیام بھا
یكنى الرجل باسم ابنھ الذكر ولیس االنثى (أبو 

عبدو) حتى لو كانت االنثى ھي األكبر او 
 تى ان لم یكن عنده أوالد ذكورح

 أیضا تكنى المرأة باسم اول ابن ذكر لھا

المسؤولیات دون سلطة اتخاذ القرارات. اآلباء أو  یتخذون القرارات فیما یخص حیاتھم.
اإلخوة أو األزواج عم من یتخذون القرارات بشأن 

 .حیاتھن
یتقاضى الرجال أجراً للقیام بالعمل الذي یتوقع 

ً على سبیل المثال: من النسا ء القیام بھ مجانا
 محالت غسیل المالبس

وعادة ما تحصل النساء الالئي یعملن على أجر أقل 
 على سبیل المثال ، في -من الرجال مقابل نفس العمل 

موسم حصاد الزیتون ، تحصل النساء على نصف 
 .المبلغ الذي یحصل علیھ الرجال

قات أو من األرجح أن تواجھ النساء المضای 
 .االعتداءات الجنسیة أو االستغالل في مكان العمل

 
 4یستطیع الرجل الزواج بأكثر من امرأة (

حسب الشرع اإلسالمي) وعادة یعتبر ھذه 
المیزة كنقطة قوة للسیطرة والتحكم 

     .بالزوجة

ال یمكن للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل واحد. وال  مرحلة الزواج
ً ال قدرة على إبداء رأیھا في مسألة تملك المرأة غالبا

اختیار الزوج، أو في مسألة زواج زوجھا من امرأة 
 ً  .أخرى أیضا
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یستطیع الرجل خطبة والزواج بالفتاة التي 
 یرغب

تحتاج المرأة لموافقة ولي أمرھا كي تستطیع الزواج 
وفي كثیر من الحاالت حرمت الفتاة من الزواج 

 بالشاب التي تحب بسبب رفض أھلھا
 تعتبر المرأة ان تقدمت بالعمر ولم تتزوج بأنھا عانس تأخر الشاب للزواج أمر طبیعي

ان قام الرجل بخیانة الزوجة فعلیھا أن تصبر 
 ،لكي ال تخرب بیتھا وتحرم األطفال من األب

وغالباً ما ستتعرض الزوجة للمالمة لفشلھا في 
 أداء واجباتھا.

ھا بأفضل ھا قد یتسبب بطالقجخیانة المرأة لزو
 الحاالت ھذا ان لم تقتل بداعي الشرف

حقوق الملكیة: األزواج ھم من یسجلون 
 .ممتلكات الزوجة بأسمائھم

 

 .ال یحق للمرأة عند الطالق االحتفاظ بأطفالھا .یحق لألب أخذ األوالد في حاالت الطالق

 
المیراث: یحصل األبناء على المیراث وغالباً 

 .ت فیما بینھمما یتقاسمون حصة البنا
المیراث: في بعض المناطق، یمنح القانون حقوق  عند الموت

المیراث للبنات ومع ذلك یقوم األبناء بتوزیع 
المیراث فیما بینھم أو یضغطون على أخواتھم 

 .للتوقیع على التنازالت
یقوم األزواج بالزواج مرة ثانیة ممن یخترنھا 

 .في حال وفاة زوجتھم
وجات في كثیر من األحیان مع وینتھي الحال بالز

 .عائلة زوجھا إذا توفي
 

توضح منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان عدد األشیاء المعیبة، والمخاوف من العنف الجنسي، والتحرش، 
ث. اوالمحرمات، والقیود، والمعوقات، وبعض أشكال التحكم أو الرقابة التي تظھر في العمود الذي یمثل دورة حیاة اإلن

 وتغیب مثل ھذه األفكار أو المصطلحات بشكل كامل عن العمود الذي یمثل دورة حیاة الذكور. 
 

 التغیرات الحاصلة كنتیجة للنزاع
الطریقة  لىإلنزاع، باإلضافة ا الناجمة عندّونت كل المجموعات طیفاً من التغییرات المتعلقة باألدوار والمسؤولیات الجنسانیة 

عزاز) أّن المسؤولیات /إذ وجدت إحدى المجموعات (حلباع على النوعین االجتماعیین على نحو مختلف. التي أثّر بھا النز
 أدوار متزایدة في مجال صنع القرار أو االستقاللیة.  إلىالمتزایدة للنساء خالل النزاع لم تُترجم 

 
وك ة بالوضع قبل النزاع، بینما سلمن حیث السلوك رأى أغلب الحاضرین أن سلوك الرجل أصبح أكثر عدائیة بالمقارن •

المرأة أصبح أكثر جرأة في طرح مخاوفھا، وأیضا فیما یخص إدارة التوقعات، أصبحت توقعات المرأة أقل فیما یخص 
 حیاتھا ومستقبلھا. 

وضع لاآلن، برأي األغلبیة أن المرأة أصبحت تملك مساحة أقل للتعبیر عن مشاعرھا في حالة النزاع بالمقارنة مع ا إلى •
 قبل النزاع، بینما حریة التعبیر عن المشاعر مصانة في حالة الرجل.

من ناحیة الفرص، أجمع المتدربین أن فرصة التعلیم لإلناث كانت متدنیة بالنسبة لإلناث بالمقارنة مع الذكور قبل النزاع،  •
 بینما كانت تدنت أكثر وحتى انعدمت في بعض المجتمعات بعد النزاع لكال الجنسین.

في مرحلة النزاع  سوءا من ناحیة فرص العمل، قبل النزاع كانت فرص عمل المرأة متدنیة جدا وھذا الشيء استمر وزاد •
 بالمقارنة مع الذكور.

یعتبر مشاركة المرأة في السیاسة أمر شبھ محدود في مرحلة ما قبل النزاع وحتى اآلن لكن ھناك قلة نادرة ممن تمردت  •
 تمع الذي یعتبر أي امرأة مشاركة امرأة فقدت أنوثتھا(مسترجلة)على النظرة السلبیة للمج



	 14 

 ىإلزیادة قائمة على النوع االجتماعي في مستویات عدم المساواة في الحقوق وإمكانیة الوصول 
قبل األزمة في سوریا لم یكن ھناك مساواة في الموارد والفرص والخدمات ولكنھا  الفرص والموارد والخدمات.

  (الریحانیة) .كثر وبشكل كبیر بعد األزمةأصبحت ظاھرة أ

ش عدیدة والتي تتطلب اجتیاز نقاط تفتیالتعلیم  والصحة متضمنة صعوبة الوصول للخدمات األساسیة  بشكل عام عوامل مثل
 تنامي الحرمان من الفرص إلىوالخوف من تعرض الفتیات لالعتداء الجنسي على الطریق أدى  والسفر لمسافات طویلة 

 .بالنسبة للنساء والفتیات ول على المواردوالحص

 
 التعلیم

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 .نسبة الذكور في كل الجامعات تفوق نسبة االناث
 

"على الرغم من التكافؤ المتقارب في حضور اإلناث والذكور في الجامعات في سوریا قبل النزاع، إّال أّن الشابات السوریات 
من نظرائھن من الذكور.... من بین إجمالي عدد النساء السوریات الالئي في سن  یلتحقن بمعدالت أقل بكثیر في تركیا

في المائة منھن فقط مسجلون في جامعة معترف بھا في العام األكادیمي  1الدراسیة الجامعیة في تركیا، نقدر أّن أقل من 
2013-2014 "4. 

 
 ".ةالمدرس إلىفاإلناث ال تذھبن عادة  -ما قد یفكر بھ المجتمع المدرسة ألن والدھا یخشى م إلىأنا ال أجرؤ على إرسال ابنتي "

 

																																																								
 2014تقریر معھد التعلیم الدولي، "سنتوقف ھنا ولن نذھب أبعد من ذلك"، أكتوبر 	4

 حلب
ھناك نسبة كبیرة من الفتیات اللواتي حرمن من التعلیم ألسباب 
كثیرة منھا العادات والتقالید // كون ان االسرة ترغب بتزویج 

ع واألخالق وبخاصة في الفتاة بسن مبكرة // وسوء األوضا
أماكن التجمعات السانیة المختلطة والخوف على الفتاة من رفقاء 
السوء ولإلبقاء على ان تكون الفتاة امیة ال تتعلم حتى تبقى جاھلة 
ال تعرف حقوقھا وبالتالي یسھل السیطرة علیھا والتصرف 

 بحیاتھا ومصیرھا // عنف تعلیمي //
	

 إدلب
النزاع كانت فرص التحصیل  الحرمان من التعلیم قبل

ت العلمي للذكور أكبر من االناث وبعد الصراع زاد
وكثیر من االسر تحرم االناث من  الفجوة بشكل كبیر

تزویجھن  إلىاكمال حتى المرحلة االبتدائیة وتسعى 
كونھن یشكلن عبء مالي على االسرة حسب زعمھم 
وخوفا علیھن من التعرض للتحرش واالعتداء في طریق 

  .ذھاب للمدرسة بسبب انعدام االمنال
	

 الریحانیة
فرص التعلیم لم تكن متكافئة بین الذكور واالناث فكثیر 
من االناث حرمن من متابعة تعلیمھن بسبب تزویجھن او 
منعھن من السفر لمتابعة دراستھم الجامعیة في مدینة 
أخرى وأیضا نسبة الدراسة في دول خارج سوریا كانت 

 .%90لح الذكور بنسبة تفوق أعلى بكثیر لصا
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 الرعایة الطبیة وحقوق الصحة الجنسیة واإلنجابیة
 

أقل من ربع النساء یحصلن على خدمات الصحة اإلنجابیة بشكل متكرر، بینما ال تملك بعض النساء أي إمكانیة للحصول  "
 5على ھذه الرعایة".

 

 

 
 الحوكمة والقیادة

																																																								
 .5مدمر: أثر ثالث أعوام من الحرب على صحة أطفال سوریا، الصفحة ، أثر 2014أنقذوا األطفال  5 

ورفض زوجھا من السماح لطبیب ذكر بتولیدھا  تواجھ احتالطات اثناء والدتھاات بأن امرأة كانت ذكرت احدى المشارك
 (الریحانیة) .وفاتھا أثناء الوالدة إلىمما أدى 

 إدلب
نقص الحصول على خدمات الرعایة الطبیة زادت بشكل 
عام لكل الفئات وكان تأثیرھا اوضح على االناث كون 

ل معالجة انثى وال یقب إلىالرجل یسعى دائما ألخذ االنثى 
لھا بان تفحص من قبل طبیب ذكر خاصة في االمور 
المتعلقة بالنسائیة والصحة االنجابیة او في حال احتاجت 

عمل جراحي وعدد الطبیبات كان باألصل فیھ نقص  إلى
كبیر مقارنة بعدد السكان من االناث وزاد في االزمة 

 إلىبسبب ھجرة االطباء مما فاقم الوضع أكثر أضف 
الحواجز  بسبببالنسبة للطبیبات الت ذلك صعوبة التنق

وخطورة الطریق بسبب االنفالت االمني وكثرة 
 .عصابات السرقة 

 
من قبل بعض نقص الرعایة الطبیة وعدم السماح 

بالذھاب للطبیب الذكر زاد كثیرا من مشاكل ما األزواج 
حول والوالدة وحتى وفیات النساء حول الوالدة حیث في 

الدة في المنزل عل ایدي قابالت أكثر االحیان تجري الو
او حتى قریبات غیر مؤھالت وال یمتلكن الخبرة 

 .التولیدیة 
 

 الریحانیة
تواجھ النساء والفتیات عوائق أكبر في الوصول إلى 
الرعایة الطبیة بما في ذلك الرعایة الصحیة الجنسیة 
واإلنجابیة: بما في ذلك تقیید الحركة، ونقاط التفتیش 
المتكررة، والخوف من االعتداء الجنسي أثناء السفر 

تمنع األعراف الجنسانیة / خارج المنزل. یمكن أن 
المجتمعیة النساء المرضى من العالج لدى أطباء 

 ذكور.
األمر مرتبط بسبب الحرمان من تساوي الفرص قبل  

األزمة أدى إلى قلة الكوادر من االناث كالطبیبات 
وخاصة الطبیبات في بعض االختصاصات مثل 
الجراحة (حیث كان ینظر للطبیبة التي تختص جراحة 

  .ترجلة) وأیضا قلة في القابالت والممرضاتبأنھا مس
التشدد الدیني الذي حصل بعد األزمة في سوریا نجم 
عنھ حرمان المرأة من حقھا في منع الحمل بسبب 
نظرة البعض بأن منع الحمل محرم دینیا والبعض 
اآلخر بأنھ على النساء أن تلد الكثیر من األطفال 

 .لمجتمعتكثیر التعویض الذكور الذین قتلوا بالحرب ول
من ناحیة طائفیة لعدم اختالل النسبة الطائفیة حیث 

 أكثر من قتل باألزمة السوریة ھم من السنة
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 حقوق العمل والتوظیف

 
ة ظرا لعدم منحھا اجازالعودة للعمل بعد اسبوع فقط ن إلىذكرت احدى المشاركات انھا انجبت طفلتھا واضطرت 

 إلىامومة او حتى اجازة صحیة كون المنظمة التي تعمل لدیھا ال تراعي ھذه االمور وایضا اصطحبت طفلتھا 
 .ترك العمل إلىمكان العمل مما سبب مشاكل صحیة للطفلة واضطرت اخیرا 

 
منع الحمل حتى ال یتم ذكرت احدى الحاضرات بأن كل اآلنسات في احدى المدارس السوریة كانوا یقومون ب

طردھن من المدرسة ألن المدرسة كانت تطرد األنسة عند والدتھا وعند تغیر القانون بعد تدخل الحكومة التركیة 
 .بفرض القوانین التركیة في المدارس السوریة جمیع اآلنسات أنجبن أطفال في ذلك العام

 
شھر الرابع عند توظیفھا وبحسب قانون المنظمة ال أیضا ھناك حالة موظفة في أحد المنظمات كانت حامل في ال

شھور على تاریخ توظیفھا قامت بالشھر األخیر بتناول  6یحق لھا الحصول على إجازة أمومة اال بعد مضي 
 .شھور وتحصل على إجازة األمومة 6أدویة حتى تمنع والدتھا حتى تكمل ال 

 
 االستقاللیة المالیة

 إدلب
ایضا معظم المناصب القیادیة بید الذكور قبل النزاع اما 

 بعد النزاعفي وقت الصراع استمر ھذا االمر 
	

 الریحانیة
أیضا الوصول للمناصب القیادیة ومراكز اتخاذ القرار 

كبیر لصالح الذكور حیث كان من  كانت بشكل
الصعب جدا الوصول لمناصب قیادیة او لمواقع سلطة 

 .بالنسبة لإلناث
من الواضح غیاب النساء عن مراكز اتخاذ القرار في 
مؤسسات المعارضة السوریة مثل االئتالف الوطني 

 .او ھیئة التفاوض أو الحكومة المؤقتة
	

 إدلب
للذكور كونھ المسؤول عن العائلة  بقیتمعظم الوظائف 

وكونھ أقدر على تحمل االعباء الجسدیة من االنثى حسب 
ات المجتمع وأقدر على الحفاظ على نفسھ من معتقد

.لذلك االعتداء من االنثى في حالة االنفالت االمني 
اقتصرت وظیفة المرأة على االھتمام باألسرة وخدمة 

  .الذكور في المنزل
أعداد العاملین الذكور أعلى بكثیر من العامالت االناث 
 في معظم القطاعات العامة والخاصة

أة موظفة یعرضھا للعدید من أضف لذلك كون المر
الصعوبات في العمل كون معظم المنظمات حالیا ال 
تراعي حاجات المرأة لألمومة واالستراحات المرضیة 
في حالة الحمل وللمضایقات من زمالئھا الذكور في 

 .العمل ونظرة المجتمع لھا بانھا مسترجلة

 الریحانیة
الحوامل من الحصول بعض المنظمات تحرم النساء 

م رغبتھا بتعویض إجازة دعلى العمل بسبب ع
 .األمومة

 
ھناك بعض المھن المحرمة على االناث مثل قیادة 

أیضا ھناك عدم تساوي في إعطاء  . سیارة أجرة مثال
األجر فالعامالت االناث في جني الزیتون مثال 

 .یحصلن على أجر أقل بكثیر من العاملین الذكور
 

الحاضرات بأنھا تلقت فرصة عمل للسفر قالت احدى 
دولة خلیجیة ولم تستطع ذلك بسبب الضغط من  إلى

زوجھا ولعدم ترك أطفالھا في حین ترغب بأن یجد 
	.زوجھا فرصة عمل مماثلة
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 اراتاالستقاللیة واتخاذ القر

 

 
 حقوق الملكیة والمیراث

 

 رسم خرائط العنف القائم على النوع االجتماعي وتحلیلھا
 

 حلب
حرمان االناث من الموارد المالیة وھضم الحقوق 
المالیة لھن، ومن ذلك كاالستیالء على راتبھا من قبل 
االب او الزوج ان كانت عاملة او من خالل االستیالء 

ث وجدنا ان ھناك كثیر على مھرھا من قبل االب حی
من اإلباء من یزوج ابنتھ مقابل مبلغ من المال وكان 

 .تجارة وبالتالي یكون مھرھا ملك لوالدھا او اخیھا
	

 إدلب
استغالل النساء في بعض المجتمعات اقتصادیا ورفض 

اعطائھن الحق في الزواج لیستمروا بالعمل  السرةا
 وجلب المال لألسرة

 (في الحقول غالباً) 
	

 إدلب
بتقریر مستقبلھا قلیلة جدا ودائما رسم  فرص المرأة

المستقبل لھا بید الذكور االب او االخ او الزوج في كل 
المجاالت العمل والسفر والصحة والمیراث وحتى 
احیانا الحریة الفكریة والخروج من المنزل او حتى 
قرار النزوح او الھجرة بید الذكر كل ذلك اعتمادا على 

لتفكیر باألمور الحیاتیة من معتقد ان الرجل أقدر على ا
 من خاللالمرأة وزادت حالیا تھمیش المرأة بعد النزاع 

ونقص التعلیم والزواج المبكر واالنفالت تجاھل ال
 .االمني ونقص الموارد

 الریحانیة
ان اتخاذ القرارات في األزمات محصور بید الرجل 
وتحمیلھ مسؤولیة القرارات التي قام باتخاذھا مع أن 

كة للعائلة بأكملھا العدید من الرجال اتخذ قرارات مھل
مثل البقاء في منطقة تتعرض للقصف مما أدى لھدم 
المنزل ومقتل العائلة بأكملھا أو اتخاذ قرار بالھجرة 

غرق العائلة ومقتلھا  إلىمن خالل البحر مما أدى 
بأكملھا وغیرھا من القرارات التي اتخذھا الرجل 

 .بدون مشاركة المرأة باتخاذ القرار

 حلب
لعل ما وجدنا وبشكل واضح وبكثرة في المجتمع ھو حرمان االنثى من المیراث، حیث تحرم االنثى من حقھا 

ھا، بحجة ان المیراث یجب ان یبقى ضمن العائلة وال یجوز ان یخرج لشخص غریب / زوج في میراث ابی
البنت / وقد رأینا حاالت كثیرة تم حرمان االنثى من المیراث وذلك بتشجیع من قبل االم الن االم ال ترید ان 

مح المرأة ال تسوصایة الرجل على  یرث الصھر ویشارك ولدھا بتركة والده وكان االنثى لیست بصاحبة حق
	/ اقتصادي عنف/  أموالھا السطو علىبلھ 

 إدلب
الحرمان من المیراث امر شائع قبل النزاع وزاد كثیرا 

 .في االزمة بسبب غیاب المسائلة والقانون

 الریحانیة
أیضا الحرمان من المیراث لإلناث ھو أحد األمور 

االعتداء الجسدي  إلىالشائعة والذي یصل في أحیان 
الضغط للتنازل عن الحق بالمیراث أو الزواج بھدف 

 القسري البن العم لمنع خروج المیراث خارج العائلة
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وبالمثل، قام المستجیبون األولون بتحدید أشكال مختلفة من العنف القائم على النوع االجتماعي في مجتمعاتھم المحلیة، 
 وقارنوا بین الوضع قبل النزاع وما حدث خالل النزاع.

 
ات اللواتي وبناء على روایات المستفید في عیادة نفسیة في حلب حیث یعمل بعض المستجیبین األولین، ،ل مشاھداتنامن خالو

من حیث بلغ عدد المستفیدات  ،امرأة یتعرضن للعنف 100امرأة من كل  25 إلى 20ن حوالي أزرن قسم الدعم النفسي تبین 
ً ألھذه اتعتبر وبالتأكید  ،ت للعنفتعرضامرأة  483 لمركز على مدى أربع أشھر حواليا كبر ألن النسبة أ رقام قلیلة نسبیا

الذي المجتمع و المفروضة علیھن من قِبل قیودبسبب ال على التكلمالنساء لم یمتلكن الجرأة بعد كبیرة من ن نسبة أحیث  ،بكثیر
 ً  .من أنواع العنف یُعتبر بدوره نوعا

 
 األنماط الشائعة .أ

 المستجیبین األولین بتحدید األنواع التالیة من العنف القائم على النوع االجتماعي داخل المنازل: قامت المجموعة ذاتھا من
"العنف الزوجي": عندما یُجبر الزوج زوجتھ على أداء "واجباتھا". (مالحظة: تجّرم ھذه التصرفات في بلدان  •

 أخرى على أنّھا اغتصاب).
 (قبل سن الرشد). 18ـ الزواج المبكر: وھو زواج الفتیات دون سن ال •
العنف الجسدي: التعرض للضرب من قبل الزوج أو أفراد عائلتھ في بعض األحیان، بینما تتعرض بعض  •

 الفتیات للضرب من قبل آبائھن أو إخوانھن أحیاناً قبل الزواج.
شعر علھ یالعنف النفسي: مثل التھدیدات، والترھیب، واإلھانات، والعبث بالمشاعر، التعامل مع الشخص أو ج •

 بأنّھ اقل شأناً أو أنّھ لیس جیداً بما یكفي، والعزلة، والتحكم. 
 العنف اللفظي: اإلھانات، والتعلیقات التشھیریة والمھینة، والتھدیدات. •
أنواع أخرى من العنف األسري: وھو العنف الذي تمارسھ األسرة بناًء على األعراف االجتماعیة بما في ذلك  •

 النساء والفتیات، والحرمان من الحقوق، وطریقة التعامل مع النساء المطلقات واألرامل. القیود المفروضة على 
عندما ال تستطیع النساء والفتیات اتخاذ القرارات التي تخص اإلكراه، والتحكم والحرمان من االستقاللیة:  •

 أجسادھن وحیاتھن، وعندما ال یتم طلب رأي النساء أو االستماع إلیھ. 
 

 غیره من أشكال العنف الجنسياالغتصاب و
 

  قبل األزمة
 

ً  اً كان االغتصاب محدود من قبل أحد األقارب او الجیران او زمالء العمل او من مدمني  بحاالت فردیة وكان یتم غالبا
كحول. وكان یتم التستر على ھذه الحاالت من خالل تزویج المغتصبة قسریا للمغتصب حیث كان القانون المخدرات وال

دل القانون). بعض الحاالت تنتھي بجرائم ي یحمي المغتصب ویمنع عنھ العقوبة ان قام بالزواج بالمغتصبة (ثم عُ السور
 .شرف حیث أیضا القانون السوري یحمي القاتل في حال كانت جریمتھ من أجل الشرف

 
حیة یُلقي باللوم والخزي على الضالجنسانیة من خالل القانون الذي  ة العاریتم إضفاء الطابع المؤسسي على األعراف ووصم

العنف وعدم الموافقة في حاالت الزواج، حیث یتغاضى القانون عن ذلك ویسمح  إلىبغض النظر عن عدم موافقتھما. ال یُنظر 
 اإلصالح. إلىجانب الرجال العنیفین بدًال من حمایة النساء ومنع العنف ضدھن. ھناك حاجة  إلىویقف  -بھ 
 

 
 في فترة الحرب

 
 طاقنحیث تم استخدامھ من قبل عناصر تابعة للنظام السوري على ، في سوریا كسالح حرب بعد األزمةاستخدم االغتصاب 

دام االغتصاب استخ إلىواسع في المعتقالت وعلى حواجز التفتیش وفي البیوت أثناء المداھمات وھناك تقاریر كثیرة تشیر 
 :كسالح حرب ألھداف عدیدة

 
 كسر إرادة الشعب. -1
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االجبار على الھجرة والنزوح بھدف التغییر الدیمغرافي (مثل مدینة حمص التي استخدم فیھا االغتصاب كسالح  -2
 ).حرب وانتھى األمر بتھجیر السنة والسیطرة على المدینة من قبل الشیعة والعلویین

 .زعزعة استقرار المجتمع وتدمیر العوائل -3
 

 أشكال أخرى من العنف الشائع خالل األزمة
 

  ء.دولة من دول اللجوفي األطفال من قبل حارس المخیم  على عن االعتداءأیضاً اك تقاریر ھن •
بھن أثناء  تم التحرش الجنسيیجمیع المعتقالت یتعرضن للتعریة القسریة في المعتقالت كنوع من التفتیش كما  •

 .تفتیشھن
 

النثى في الشھر الرابع من قبل الزوج اناث على اجھاض جنینھا ا 3لدیھا من العمر و 30 تبلغ الـاجبرت سیدة 
دون  لإلجھاضحبوب مخصصة  اجبرھا زوجھا على تناول حیث ، یرغب بالحصول على انثى رابعة كونھ ال

 (إدلب) .رحم ثم وفاة االم والجنینال في مخاض عنیف وتمزق إلىمما أدى اشراف طبي في المنزل 
 

 االستغالل الجنسي
 ق األشكال التالیة من االستغالل الجنسي خالل األزمة:قام المستجیبون األولون بتوثی

 
 االستغالل الجنسي لألرامل أو زوجات المعتقلین أو المصابین ال عطائھن مبلغ مالي •
 االستغالل الجنسي في دول اللجوء من اجل التزوید بالسكن او عدم الطرد من المسكن •
 ت للفتیات من اجل توظیفھناالستغالل الجنسي من قبل بعض المدراء او رؤساء المنظما •
عدید با كما ذكرت الوأور إلىاالستغالل الجنسي من قبل المھربین لعبور الحدود بین الدول او اثناء رحالت اللجوء  •

من حاالت االستغالل الجنسي لالجئین في الدول األوربیة من خالل الوعود بتقدیم سكن أفضل أو سرعة الحصول 
 على اإلقامة

االستغالل الجنسي في دول اللجوء من قبل بعض المتنفذین مثل سلطة المخابرات وفي حال  أیضا ھناك نوع من •
 الرفض یتم الحرمان من إعطاء الھویة او اإلقامة او حتى التھدید بالطرد من بلد اللجوء

 
 العنف الجسدي ضد النساء والفتیات

 
 حلب

تمع نجد ان االناث تتعرض للعنف وذلك في مجتمعنا وحسب المشاھدات وفي إطار العمل والعالقات بالمج
 بمجرد انھا انثى:

ھناك كثیر من النساء تتعرض للضرب من قبل األزواج او اإلباء او االخوة، ومنھن من تعرضت لضرب 
مبرح ترك اثارا بجسدھا / تقول احداھن بان زوجھا یقوم بضربھا امام أوالدھا، وھي امرأة في العقد الرابع 

لھا االحراج امام أوالدھا او قد یوجھ لھا زوجھا الفاظ وكالم الذع مما یترك اثرا في  من العمر وھذا یسبب
 نفسیتھا ال تتمكن من نسیانھا بسرعة (عنف عاطفي وجسدي).

ھناك حاالت العتداء جسدي من أزواج على زوجاتھم لدفعھم لطلب الطالق وبالتالي التخلص من المطالبة 
 .بحقوق الزوجة

 
 إدلب

اع كانت تسجل حاالت لالعتداء الجسدي على االناث من قبل الزوج او االب او االخ وأحیانا في قبل الصر
 المدارس 

بعد االزمة زادت حاالت االعتداء الجسدي على االناث بشكل عام حیث زادت نسبة االرامل وارتفعت نسبة 
 ا تتعرض للتعنیف ھي واطفالھا منالزواج مرة ثانیة وھنا غالبا م إلىالمطلقات ایضا وھذه الفئات تضطر اما 

قبل ھذا الزوج او تبقى في كنف االسرة بوجود االب او االخوة الذكور لألنفاق علیھا ورعایة االطفال وھنا 
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للصراع  كثرة الضغوطات النفسیة كنتیجة إلىكثیرا ما تتعرض ایضا لالعتداء الجسدي من قبلھم والسبب یعود 
 لعیش وضعف االحوال المادیة وانتشار االمراض النفسیة وضیق ا

ایضا زوجات المعتقلین بعد خروجھم من المعتقل كثیرا ما یتعرضن لألذى الجسدي من قبل ھؤالء االزواج 
 بسبب االحوال النفسیة السیئة واالمراض النفسیة التي یخرجون بھا من المعتقل.

ام بألعاب یقلدون فیھا الحرب واستخد اللعب إلىوزادت حاالت العنف الجسدي لدى االطفال حیث یعمد االطفال 
 . (سلوك مكتسب والصدمة) ادوات أللحاق االذى بالطرف المعاكس

 
 الریحانیة

ید دقبل األزمة كانت أكثر الحاالت ھي حاالت االعتداء الجسدي من قبل األب أو األخ او الزوج. ایضا الع
 دة ھي ثقافة العنف الجسدي.من حاالت العنف والضرب في المدارس مما یجعل الثقافة السائ

 
 بعد األزمة ازدادت حاالت االعتداء الجسدي ألسباب عدیدة:

زواج النساء من زوج ثاني یقوم بتعنیف  إلىالكثیر من حاالت الطالق او وفاة األزواج مما أدى  •
 األطفال واالعتداء الجسدي

لعنف الجسدي مثل الرجال الضغوط النفسیة وانتشار األمراض النفسیة ترافقت مع ازدیاد حاالت ا •
 المعتقلین والذین تعرضوا للتعذیب أو العنف الجنسي یقومون بسلوك عنیف للعائلة بعد إطالق سراحھم

ازدیاد العنف الجسدي من قبلھم بھدف  إلىأیضا انتشار السالح بید األطفال او بید الجاھلین یؤدي  •
 ر السلطة والتحكم وسجلت العدید من الحاالت من إطالق النا

 ازدیاد حاالت العنف الجسدي إلىاالكتظاظ وقلة الموارد یؤدي  •
 العنف الجسدي في المدارس في دول اللجوء ضد الطالب السوریین •
 

 
 الزواج القسري والزواج المبكر:

 
 السوري: الشخصیة االحوال قانون
 :حرفیتھ ما السوري الشخصیة االحوال قانون من 16 المادة نصت
 .العمر من عشرة السابعة بتمام وللفتاة عشرة الثامنة بتمام للفتى الزواج أھلیة

 
 :فیھا جاء القانون نفس من 18 المادة أن إال
 القاضي إذا بھ یأذن الزواج وطلبا عشرة الثالثة إكمالھا بعد المراھقة أو عشر الخامسة إكمالھ بعد البلوغ المراھق ادعى إذا
 جسمیھما. واحتمال دعواھما صدق تبین

 
 2015أن الزواج المبكر ھو أمر شائع في سوریا، إذ إن منظمة الیونیسیف وفي تقریریھا للعام  إلىالحصاءات تشیر وإن ا

وقبل بلوغھن الثامنة  %3تقدر أنھ وقبل االزمة بلغت نسبة الفتیات السوریات اللواتي تزوجن قبل بلوغھن الخامسة عشرة 
، وذلك نظًرا 2015خالل عام  % 32 إلىمعدل الزواج المبكر لیصل . وأنھ وبسبب االزمة والتھجیر ارتفع % 13عشرة 

تسجیل الوسائل أو الوثائق ل إلىللظروف الصعبة التي یعیشھا الالجئون السوریون وغالبًا ما یفتقر الالجئون السوریون 
 .زیجاتھم رسمیًا وال یلتزمون بالقواعد القانونیة المفروضة

 
 نتائج حلب:

كما  .كر: حرمانھا من حقھا في عیش طفولتھا واجبارھا على تحمل أعباء الزواج واألمومة المبكرةالمشاھدة الزواج المب
 .تنتشر في اآلونة األخیرة ظاھرة الزواج المبكر

 
حیث یتم تزویج االنثى بعمر صغیرة قبل بلوغھا سن الرشد وغالبا ما یكون الزوج أیضا بعمر صغیر / لم یبلغ سن الرشد 

باب عدیدة كالعادات والتقالید، او بسبب الجھل او الفقر او الخوف على الطرفین من االنقیاد وراء الشھوة أیضا / وذلك ألس
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وبالتالي الوقوع بالرذیلة، او الخوف ولي الفتاة من عنوسة ابنتھ او خوفھ من موتھ واختفاء المعیل لھا، او بسبب الموروث 
 .كراالجتماعي حیث ان األریاف تشجع على الزواج المب

 حرمان النساء والفتیات من حقّھن في التعلیم. إلىیُعتبر الزواج المبكر أحد األسباب المؤدیة 
 

 نتائج إدلب
 

 12حیث نلحظ زیجات بأعمار صغیرة جدا ازدادت معدالت الزواج المبكر والزواج القسري بشكل ملحوظ بعد النزاع. 
غ واالسباب اما خوفا على الفتاة من االنحراف او تعرضھا لالغتصاب سن البلو إلىسنة واحیانا تكون الفتاة لم تصل بعد 11و

بسبب الوضع االمني المتدھور وغیاب القانون  الحرمان من التعلیم نقص المدارس  وغیاب االمن او بسبب فقدان المعیل 
ة او مكاسب مالیة او وظیف كاألب وتضطر االم او االخ االكبر لتزویجھا للتخفیف من العبء المالي الملقى علیھ او طمعا في

 اي مكاسب اخرى 
 .انتشار ظاھرة العنوسة بأعمار صغیرة حیث حالیا ال تجد الفتاة التي تكمل تعلیمھا والتي تجاوزت العشرین فرصا في الزواج

 ھا سلعةناو قد یكون أجنبي ویرغب بالزواج للمتعة فقط ویعامل الفتاة كأالرجل غالبا ما یكون غیر مناسب من ناحیة العمر 
میل الذكور المقبلین على الزواج لالرتباط بأنثى صغیرة بالعمر كونھا ال تمتلك الخبرة وال تعرف حقوقھا وبالتالي اخضاعھا 

  .وجعلھا ألتعلم شيء سو ما یلقنھا بھ الزوج
 
 
 

 في حالة الزواج المبكرومن عواقب ھذه الظاھرة ھو كثرة حاالت الطالق 
 

عام الوالد متوفي تعرضت للتعنیف البدني من قبل االخ  13ة فتاة تبلغ من العمر ذكرت احدى المشاركات قص
سنة وھو المعیل لألسرة ویعمل معلم حیث حرمھا من التعلیم ومن الخروج من المنزل خوفا علیھا لم 25االكبر 

برھا عادھا بالقوة واجمنزل صدیقتھا المجاور لھم وعندما علم االخ ا إلىتتحمل الفتاة المضایقات من اخیھا فلجات 
 .عاما 40على الزواج من رجل یبلغ 

   
 نتائج الریحانیة

 
قبل األزمة في سوریا كان الزواج القسري والزواج المبكر منتشر وخاصة تزویج الفتاة بدون ارادتھا البن عمھا مثال وأیضا 

منفعة مادیة مثل طلب مھر عال او  ارغام الفتیات على ترك الدراسة لتزویجھن للتخلص من مصروفھن أو الحصول على
 .التزویج البن الشریك في العمل أو للقریب لمنع خروج المیراث لرجل غریب

 
بعد األزمة بسوریا زادت وبشكل كبیر حاالت الزواج المبكر والزواج القسري فأصبحت ھناك العدید من حاالت تزویج 

 .) سنة 13الفتیات وبأعمار مبكرة جدا (
 

میلة من زواج ابنتھ نشاطاً تجاریاُ خاصاً بھ؛ إذ رتب لھا أن تتزوج خمس مرات من أجل الحصول على جعل أب لفتاة ج
 .منفعة مادیة بالمقابل

 
حیث ذكرت احدى المتدربات وھي مدرسة بمدرسة لالجئین السوریین في تركیا بأن احدى الطالبات بالصف السادس عمرھا 

عندما سألتھا المدرسة عن ماذا تعرف عن الزواج قالت بأنھا ال تعرف شيء. سنة قام أھلھا بتزویجھا لشاب تركي و 12
 .علمت المدرسة فیما بعد بأن والد الطفلة شھید وأن خالھا ھو من قام بتزویجھا

 
تزوجت بعض الفتیات في سوریا من المقاتلین كوسیلة للحصول على الحمایة. ویُعتبر ھذا األمر مضراً للفتاة بشكل خاص 

 .ت متزوجة من مقاتلین أجانب (المجاھدین)، ألنھم غالباً ما یُقتلون أو یتركون الفتاة بعد وقت قصیرإذا كان
 

رجل تركي كزوجة ثانیة. وبما أّن تعدد الزوجات  إلىوفي تركیا أیضاً، ھناك اتجاه خطیر متمثل في تزویج فتاة سوریة 
 .ن، وال یمكن تسجیلھ مما یترك الفتاة بدون حقوق أو حمایةمحظور في تركیا لذا یُعد ھذا الزواج ُمجرماً وفق القانو
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 .أیضا تغیر األفكار والمعتقدات بعد األزمة ساھم في انتشار الزواج المبكر والزواج القسري مثل المیل للتشدد الدیني

 
فتاة على ید ال ھناك فكرة في المجتمع السوري وھي الرغبة بالزواج من طفلة بدون خبرة وتجربة في الحیاة (لتربیة

 یجعل التحكم فیھا أسھل عدم معرفتھا بحقوقھاأیضا  الزوج وعائلتھ) و
 

ان الزواج القسري وآثاره البعیدة ظھرت بشكل كبیر بین المھاجرین في الدول األوربیة عندما أصبحت المرأة 
ي دول الجئین السوریین فمدعومة مالیا كالجئة وتعرف حقوقھا نتج عنھ ارتفاع كبیر جدا في نسبة الطالق بین ال

  . اللجوء بأوربا
 

ان ما ذكر سابقا یؤكد وجود مشكلھ الزواج الباكر في المجتمع السوري قبل وبعد الحرب لكن ازداد بشكل واضح 
 .بعد الحرب

 
 العنف النفسي والعاطفي

 
قالت السوري في المعتازدادت بشكل كبیر بعد األزمة السوریة ومن ضمنھا االساءات من قبل عناصر تابعة للنظام 

وعلى حواجز التفتیش وأثناء مداھمة المدن من خالل استعمال االھانات اللفظیة والتي تستھدف الشرف والدین. 
اإلساءة اللفظیة من قبل موزعي المساعدات اإلنسانیة ومقدمي الخدمة وأیضا من قبل الحراس في المخیمات. التھدید 

 .مة بسبب كثرة األرامل وسھولة الزواج بسبب الحاجة المادیة والفقربالزواج الثاني أصبح شائع بعد األز
 

وبأنھا ان لم تستطع لبسھ بعد  38ذكرت احدى الحاضرات بأن أحد األزواج زوجتھ بدینة فقام بجلب بنطلون قیاس 
 .فترة مدودة سیتزوج علیھا

 
 آثار العنف القائم على النوع االجتماعي

 
 الجسدیة ت .حادة كدمات , رضوض , نزوفتشوھا-عجز -الجسدیة الم مزمن

وإیذاء . انتحار..,االدمان-لوم الذات-غضب -خوف -قلق -كآبة- -اكتئاب–البكاء, 
 النفس.

 النفسیة

اضطراب  -امراض منقولة عن طریق الجنس -حمل غیر مرغوب -جھاض
 مضاعفات الحمل...العقم -الدورة الشھریة

 الصحة اإلنجابیة

 -فقدان الدور االجتماعي ,جرائم الشرف-الوصمة -حیةالقاء اللوم على الض
 الرفض االجتماعي والعزلة,الھجرة ,تفكك االسر .الطالق

 الثقافیة واالجتماعیة

 المجتمعیة ...
 

 زیادة العنف القائم على النوع االجتماعي خالل النزاع إلىالدوافع التي تؤدي 
 

 ، واإلفالت من العقاب. المساءلة إلىاالفتقار  •
 والوضع في مخیمات النازحین. لنزوح والھجرةا •
 وء واالستخدام المشترك لمرافق المیاه والصرف الصحي.االكتظاظ في مخیمات اللج •
 الفقر •
 فقدان االمن •
 الحمایة. إلىاالفتقار  •
 زیادة اإلحساس بانعدام األمان والمخاوف. •
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 نقص التعلیم •
 زیادة األسلحة مع الرجال •
 سوء استخدام السلطة •
 لمخدرات اإلدمانانتشار ا •
 الصدمة. •
 تفكك االسر •
الزیادة  في عدد األسر التي تُعیلھا النساء، وغیاب أفراد األسرة الذكور (الذین یعتبرون ُحماة األسرة، ولذلك یُنظر  •

 األسر على أنھا ضعیفة). إلى
 استغالل الحاجة والمعونة. •
 .االختالط  والزواج المبكر •

 
التي تواجھھا النساء والفتیات في مواجھة العنف ضدھن والھروب منھ. وسلطوا  مدى الصعوبة إلىأشارت مجموعة حلب 

الضوء على كل من األعراف الجنسانیة االجتماعیة والوصمات االجتماعیة والھیكلیة التي تجعل من النساء حبیسات في 
 دائرة العنف.

 
طالق وفقدان وسائل الدعم / البقاء بما في ذلك وصمة ال -وتخشى النساء من فقدان أسرھن وأطفالھن ومنازلھن  •

 وفقدان الوصایة على األطفال.
 تواجھ النساء مزیداً من العنف من جانب شركائھم كانتقام لمقاومتھم أو الشكوى من معاملتھم. •
 تحمل العنف. لىإالمعلومات والتثقیف والتوعیة بحقوقھن وقیمھن، وال یعرفن بأنّھن لسن مضطرات  إلىتفتقر النساء  •
 الحمایة القانونیة: ال یجرم القانون العنف ضد المرأة في إطار الزواج وال توجد أي مساءلة تجاه ھذه الممارسة. غیاب •
یبقى اللوم والعار الناجم عن مخالفة النساء للعادات والتقالید معھن مدى الحیاة ویؤثر بشكل  -الخوف من الوصم  •

 خطیر على كیفیة عیش لحیاتھن.
 

 ار وتحلیلھارسم خریطة وصمة الع
 

النبذ المجتمعي، واإلھمال، "وصمة العار قاتلة: من الممكن أن ینجو الشخص من العنف الجنسي، وأن ال ینجو مما یلیھا من 
وحاالت الحمل غیر اآلمن، والظروف الطبیة االنتحار أو إیذاء النفس،  إلى، والصدمة التي قد تؤدي ‘القتل’والفقر، وجرائم 

ي ذلك األمراض المنتقلة جنسیًا ونقص المناعة البشریة، التي قد تنتج عن ذلك العنف. وال بد من وجود غیر المعالجة، بما ف
 6شعور باإللحاح حول مكافحة وصمة العار ألّن الناجین من االغتصاب یموتون حرفیًا من العار".

 
المختلفة لوصمة العار في المجتمع، قامت مجموعات المستجیبین األولین بدراسة ورسم خرائط ألمثلة حول جمیع األنواع 

 مع تركیز محدد على العنف الجنسي والنواحي الجنسانیة لوصمة العار.
 

 وصمة العار المرتبطة بالعنف الجنسي خالل النزاع السوري
 

كانت ھناك العدید من األمثلة من المجتمعات الثالث حول وصمة العار وأثرھا المدمر على الناجین من العنف الجنسي 
 وأحبائھم.

 
 ضد الضحایا من اإلناث:

																																																								
مقتبس في مبادئ  2016لیتیتا أندرسن، مكتب الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي، ویلتون بارك 6 

) والذي ساھم فیھ خبراء منظمة 2017العمل العالمي لمنع ومعالجة وصمة العار المرتبطة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع (
 محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان.



	 24 

 
 .تیات بعد إطالق سراحھن أعلنت العائلة بأنھن قتلن في المعتقل وقاموا بتسفیرھن لدول أخرىبعض الف

 
أوروبا وغیرت اسمھا لكي تتمكن من بدء حیاة جدیدة، بحیث ال یعلم أحد أنھا تعرضت  إلىھربت امرأة سوریة شابة 

 .لالغتصاب في معتقالت النظام
 

لضرب في كل یوم من قبل اخواتھا الذكور وابیھا حتى فاق احدى المعتقالت بعد إطالق سراحھا تعرضت ل
 مفردھامدینة إسطنبول والعیش ب إلىتعذیبھم لھا التعذیب الذي كانت تتعرض لھ في المعتقل مما اضطرھا للھرب 

 (الریحانیة).
 

 .بعض الفتیات تم قتلھن من قبل أقاربھن بعد إطالق سراحھن او بعد تعرضھن للعنف الجنسي
 

مة عار للفتیات للحدیث عن العنف الجنسي الالئي تعرضن لھ ویظھر ذلك خالل التوثیق او خالل العالج ھناك وص
 .النفسي

 
الكثیر من الفتیات یعانین من أمراض نفسیة بسبب وصمة العار بعد تعرضھن لالعتقال والعنف الجنسي مثل االكتئاب 

فعل بسبب وصمة العار وبسبب حاجتھن للمال وبعض الفتیات أصبحت لدیھن ردة  اضطراب ما بعد الصدمة و
 (الریحانیة).  فأصبحن یمتھن الدعارة بعد إطالق سراحھن وتعرضھن للعنف الجنسي

 
 ضد الضحایا من الذكور:

 
یعاني الكثیر من الرجال من وصمة العار بسبب العنف الجنسي الذي تعرضوا لھ في االعتقال ینعكس أحیانا 

 (الریحانیة).  او االنعزال عن المجتمع واالكتئاب بالعنف ضد الزوجة والعائلة
 

نثى یستطیع ایجاد عمل او حتى ا شاب في العشرینیات تعرض لحادثة اغتصاب في المعتقل ولدى خروجھ كان ال
 .تقبل الزواج بھ

 
 ضد األزواج والزوجات وأفراد األسرة:

معتقل وبعدھا بفترة تعرضت لمرض قلبي زوجھا عند زیارتھ لھ في ال ماحدى الزوجات تعرضت لالغتصاب أما
 (الریحانیة). وتوفیت وأصبحت وصمة العار مرافقة للرجل مع شعوره بالذنب لما حصل لزوجتھ

 

 
ال أستطیع تقبل فكرة كون امرأة تعرضت لالغتصاب زوجة ألخي، ألنھ سیعیش حیاتھ كلھا وھو یعاني من وصمة "

 العار".
 

 وصمة االعتقال -دراسة حالة من حلب 

مخیم یتجنبون التعامل أو الحدیث البعد خروج فاطمة من معتقالت النظام السوري منذ سنة الزال من حولھا في 
  .المعتقل الذي دخلتھ ألنھا فقط زوجة رجل جیش حر إلىإثم دخولھا ، كما یحملونھا معھا

تالحق وصمة العار معظم الناجیات من المعتقل وحتى تنقل الوصمة ألسرھم ونفس االمر بالنسبة للذكور "
 افتراض تعرضھن للعنف الجنسي أثناء احتجازھن". إلىك ویرجع ذل. الناجین من العنف الجنسي في المعتقل

 
 ا (إدلب).من زمیالتھا في الحي ولم یرغب احد باللعب معھ )س(بعد خروج االم من المعتقل عانت الطفلة 
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ثیر الوصمة على الناجیة او الناجي : ان الوصمة االجتماعیة التي أنشئت واطلقت على الناجیة او الناجي بفعل تأ
العادات والتقالید یترتب علیھا آثار عدیدة منھا العزلة واالبتعاد عن العالقات االجتماعیة وعدم االنخراط بالساحة 

نتحار كما اال إلىتمعھ وقد ینتھي االمر في بعض الحاالت المجتمعیة وأیضا شعور الشخص بانھ غیر مقبول في مج
ة الخدمات والمساعدات االجتماعیة والطبی إلىتؤثر الوصمة في زعزعة الثقة وبالتالي عدم وصول الناجي او الناجیة 

 (حلب). كما ان لوم الناجیة او الناجي یعزز من الوصمة وبالتالي یحول من رغیتھما في االندماج في المجتمع
 

 العنف الجنسي في المخیمات -دراسة حالة من حلب 
غادرت خدیجة المخیم محاولة مسح حادثة تعرض طفلتھا لالغتصاب من ذاكرتھا والدة خدیجة قصدت مركز 
الدعم النفسي في المخیم شاكیة حال حفیدتھا للمشرفة وھي في حالة خوف شدید من افتضاح أمرھا . أحیلت الطفلة 

المشفى وتم اتخاذ التدابیر الالزمة بشأنھا . الطفلة كانت قد تعرضت لالغتصاب في احدى  لىإذات األربع سنوات 
  .الحمامات الجماعیة

جھل الجدة ووالدة الطفلة بما یمكن ان تتعرض لھ الطفلة من ضرر إخفاء األمر عمن ھم أصحاب االختصاص 
 .اضرار تزید الضرر الذي تعرضت لھ إلىكان سیؤدي بالطفلة 

 
قلة ثقافة النساء بحقوقھن وجھلھن بتأثیر العنف علیھن من الناحیة النفسیة والجسدیة واالجتماعیة....... أدى بھن ان 
 .الخدمات المتوافرة إلىعدم الوصول  إلى
 
 

 دراسة حالة من إدلب
اعوام التي تعاني من رضوض  4الخوف من وصمة العار دفع االم التھام الطبیب الذي عالج طفلتھا ذات 

وتمزقات في الناحیة العجانیة بعد ان صرح لالم انا ما حصل للطفلة یستحیل ان یكون بسبب حادث مروري وانھ 
 .یشك ان الطفلة تعرضت لالغتصاب

 
 الرعایة والدعم: إلىإمكانیة الوصول 

 إلىالوصول یمكن للوصمة االجتماعیة والوصمة الذاتیة منع الناجین والناجیات والمجموعات الموصومة األخرى من 
 االجتماعي وتلقیھا.-الرعایة الصحیة الحیویة والدعم النفسي

 
 
الخوف من وصمة العار یمنع بعض الفتیات الالئي تعرضن لعنف جنسي من الحصول على الخدمة الطبیة مثل 
 يالعالج الطبي بعد االغتصاب لمنع الحمل ولتناول أدویة مضادة لألمراض المنقولة عن طریق الجنس مما یؤد

 سعواقب التالیة لالغتصاب مثل الحمل وعواقب اإلجھاض او التعرض ألمراض منقولة عن طریق الجن إلى
 (الریحانیة).

 
 دراسة حالة من إدلب

 اعوام للطبیبة النسائیة خوفا من وصمة العار 5تشعر االم بالحرج من اخذ طفلتھا ذات 
 

 الوصمة المتفاقمة للمرض العقلي:
 

ن حاجة ولم تختفي ھذه النظرة نھائیا ولك ألشخاص الذین یزورون العیادة النفسیة یعتبرون مجانینفقبل النزاع كان ا
المنطقة ككل لھذا األمر اضطر المجتمع لتخفیف حدة كالمھ وأصبح النسبة العظمى تطالب بضرورة توافر مراكز 

ن بعید ھناك بصیص ضوء یظھر مكثیرة متخصصة بالدعم النفسي. أما فیما یتعلق باألمراض النفسیة فقد أصبح 
بالنسبة لزیارة المرأة أو الرجل للعیادة النفسیة ذلك بعد أن تعرضت المنطقة لھذه األوضاع السیئة وحاالت النزوح 

 (حلب). وفقدان إما العائلة أو ألحد أفرادھا
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 .ذاتھ وصمة إضافیة في حقھا وھو النتیجة الشائعة لوصمة العار الناجمة عن العنف الجنسي والذي یعتبر بحد -الطالق 
 

 وصمة العار للمعتقالت بعد إطالق سراحھن حیث سجلت العدید من حاالت الطالق بسبب تعرضھن للعنف الجنسي
 (الریحانیة). 

 

 

 
 

وصمة العار بسبب الطالق حیث كانت المرأة مضطرة لتحمل الكثیر من األمور واألعباء حتى ال تطلق بسبب 
 .وصمة العار

 
 :أشكال أخرى من الوصمة الجنسانیة في المجتمع

 
 سلس البول أو التبول في السریر:
أن یتحدث عن مشكلة في التبول الالإرادي الذي رافقھم منذ الصغر فھناك عائالت  ال نجد رجال أو امرأة یستطیع

تزوج الفتاة دون أن تخبر عائلة زوجھا فتقع الفتاة ضحیة للكتمان اما أن تطلق أو تعیش مع زوجھا خائفة من افتضاح 
 (حلب). أمرھا في حال قبل بحالتھا

 
 العقم:

العائالت التي أعرفھم البوح بأمر أنھ غیر قادر على االنجاب مسقطا اللوم وفیما یتعلق بالعقم ال یستطیع أي من “
 بینما یرفض جانبھ. إلىدائما على الزوجة ومن الممكن أن یعدد زیجاتھ لیحاول اثبات انھ رجل لیقف المجتمع 

 ". ع بحقھا في األمومةتمجتمعنا أن تقوم الزوجة بترك زوجھا والزواج من آخر لتتم
 

 ب:مثال من إدل
 .قام رجل بقتل طلیقتھ بعد زواجھا وانجابھا لطفل كونھ فضح امره ألنھ یعاني من انعدام الخصوبة

تتعرض النساء لتحمل االھانات البدنیة والنفسیة من الزوج خوفا من الطالق ووصمة العار بعد الطالق التي تمتد 
 .االناث ویطلق علیھن بنات المطلقة اطفالھا خاصة إلى

فتاة قام ابن عمھا باغتصابھا واجبرت على الزواج منھ خوفا من وصمة العار وبعد سنة رغب بتطلیقھا وبعد 
 (إدلب).  توسل اھللھا تركھا عنده وتزوج بثانیة

 دراسة حالة من الریحانیة قبل النزاع
خرى في نفس الیوم كھدیة أتتھ بسبب كونھ شیخ في عشیرة ذكرت احدى المشاركات بأن زوجھا تزوج بواحدة أ

وأنھا تحملت ذلك لخشیتھا من وصمة العار ان قررت الطالق في لیلة دخلتھا. بقیت في ھذا الزواج حتى وفاة 
 .زوجات 4سنة تزوج خاللھا مرتین اضافیتین لیكمل  17زوجھا بعد 

 دراسة حالة من حلب قبل النزاع
وجھا على العمل بالدعارة مدعیا أن مرتبھ الشھري ال یكفي لإلنفاق على العائلة. بعد عدة سمیحة تجبر من قبل ز

سنة تطلق وترمى في الشارع ھي وأوالدھا ویتھمھا زوجھا أن األوالد لیسوا 43سنوات بلغت سمیحة عمر ال 
جلبت العار للعائلة من من صلبھ. سمیحة منعزلة عمن ھم خارج عائلتھا الن نظرات من حولھا دائما تذكرھا أنھا 

 (حلب).خالل عملھا وطالقھا 

 األنماط الخفیة في حلب
داعش یرفضھم من حولھم باعتقادھم ان األوالد سینھجون نھج آبائھم  لىإاألطفال الذین یولدون من أب ینتمي 

التحفظ بالحدیث وإبداء الراي أمام زوجاتھم ھذا ما یحدث مع ایمان حیث تركت زوجھا في مناطق  إلىباإلضافة 
 أخرى في حلبمنطقة  إلىداعش ولجئت 
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 العجز الجنسي:

حاالت الضعف الجنسي فھي مرفوضة قطعا بالنسبة للرجال فھو ال یستطیع البوح لنفسھ بذلك فكیف بھ  إلىنصل “
 وبالنسبة للزوجة فیترنح المجتمع بین أمرین (اما أنھ من یخبر من حولھ (ستذھب ھیبتھ بین الناس وستقل رجولتھ).

یس ل -یھتم لمشكلتھا أصال كامرأة وھل لدیھا حق أن تتمتع بصحة جنسیة سلیمة أو من حق زوجھا أن یستبدلھا 
 (حلب).  األمھناك رجل یتحمل ھذا 

 
 امرأة عاملة ومستقلة  امرأة مطلقة

 
 امرأة تلد اإلناث    

 .الالتي تم توقیفھن أو اعتقالھن ناشطات من اإلناث
 األطفال المولودین لرجال أجنبیین             

   األطفال غیر الشرعیین
 اللقطاء           
 األطفال الذین یولدون من حاالت االغتصاب

     .امرأة تعرضت لمضایقات وأبلغت عنھا
 

 "المرأة ال تنزف في لیلة زفافھا"
 

 العذریة
وجھا یوم الزفاف بانھا غیر عذراء ولدى عرضھا على طبیبة لكشف العذریة تبین انھا عذراء فتاة تتھم من قبل ز

 .لكن الزوج لم یقتنع وطلقھا وبعدھا لم یقبل احد بھا كزوجة فاضطرت عائلتھا للھجرة
 

 دراسة حالة من حلب
معھا ولكن عندما حملت سنة كان طفلھا األول ذكر كانت معاملة اھل زوجھا ممتازة  28امرأة تبلغ من العمر 

للمرة الثانیة كان جنینھا انثى وبدأت معاملة اھل زوجھا لھا تتغیر حیث كانوا یطلب منھا القیام بأعمال منزلیة 
شاقة بان تحمل أشیاء ثقیلة لكي تجھض الطفلة وعندما وضعت طفلتھا اخبرتھا ام زوجھا ان تستمر بإرضاع 

 .متنع عن إرضاع طفلتھا انھا انثى ال تستحق الرضاعة الطبیعیةطفلھا الذكر الذي بلغ عمره سنتین وان ت
 

 دراسات حالة من إدلب
اناث ولم یتقدم أحد لالرتباط بھا كونھا ال تنجب  5وصمة السیدة م ج بالعار بعد طالقھا من زوجھا بعد انجابھا 

 .اال االناث
 .انثى نزوال عند رغبة االب ألنھاجھاض الجنین  إلىاضطرت  امرأة

 
 كیف تتجسد الوصمة

 : لوم الذات تأنیب الضمیرذاتي نمط فردي )1
 .للعائلةعار ھو مصدر : كلما یتعلق باألنثى ووجودھا مجتمعي نمط أسري )2
 .: النظرة الدونیة لألنثى وتحجیم دور االنثى بالمشاركة بالحیاة العامةمجتمعي نمط مجتمعي )3
نین والسیاسات والممارسات المتضمنة في المؤسسات الھیكلیة والمؤسسیة: مظھر من مظاھر التمییز في القوا )4

 .الوطنیة والمحلیة، والحكم، والنظم، والخدمات
 

 المجتمعات الحضریةأنماط وصمة العار في األریاف أكثر منھا في  الحظت المجموعة انتشار
 

 الریحانیة -مثال على الوصمة االجتماعیة الھیكلیة والمؤسسیة 
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بمراجعة العیادة بعد تعرضھا لالغتصاب للحصول على الرعایة الطبیة فتم اتھامھا  في احدى الحاالت قامت فتاة
 .من قبل الطبیب بأنھا عاھرة مارست الجنس وتم التشھیر بھا ومنع الرعایة الطبیة الالزمة عنھا

 
 القانون السوري والوصمة الھیكلیة

ألعراف الجنسانیة المؤذیة) في القانون الجنائي الذي یُمكننا أن نالحظ في القانون السوري وجود الوصمة الھیكلیة (وا
یسمح للرجل بارتكاب جریمة االغتصاب دون عقاب إذا تزوج الضحیة. ویمكن مالحظة ذلك في عدم وجود قانون جنائي 

 .یحظر االغتصاب وغیره من أشكال العنف في الزواج
 

سوءاً. یمكن أن تزید العوامل الداخلیة والشخصیة من وصمة في كل من ھذه المستویات، یمكن أن تتفاقم وصمة العار وتزداد 
العار وتؤثر في كیفیة تفاعل ذلك الشخص مع الوصمة االجتماعیة والھیكلیة. مرة أخرى، على مستوى األسرة، یُمكن للعائلة 

 .واللوم واألصدقاء التخفیف من وصمة العار من خالل القبول والدعم، أو یمكنھا مضاعفة الضرر من خالل الرفض
 

 التغلب على وصمة العار
اناث جمیعھم ذو بشرة بیضاء وعیون خضراء عدا أنا كنت الوحیدة ذات 6ذكور و 3ولدت في عائلة مكونة من“

 اءالسودبالبشرة السمراء والعینین البنیة والدتي كانت تمیز بیننا في المعاملة واللباس والكلمات في صغري كنت ملقبة 
دائما ما كانت تتردد في ذاكرتي كلمات أمي مین  .زال یعشق الجمال واأللوان الفاتحةوعشت في مجتمع كان وال

في حین أن والدي كان دائما یشجعني أنا وإخوتي على متابعة تعلیمنا ھامسا في أذني ان العلم ھو من . سیتزوجك
ت الجامعیة بعد زواجي ألثبتابعت تعلیمي الثانوي وتزوجت من شاب جامعي ألتم سنواتي  . سیجلب لي الحظ السعید

لوالدتي وللمجتمع الذي غیر كلماتھ (ھي السودة ھیك صارت ودرست لو انھا بیضة شو كانت عملت) شاكرة إیاه 
 .... انھ كان دافعا ألكون ناجحة في عائلتي وحیاتي وفي عملي

 
ل عام لدیھ المنطقة بشكلم أستطع تغییر سوى قسم صغیر من معتقدات مجتمعي المحیط بعائلتي لكن المجتمع في 

أنا أتوقع تغییرا كلیا في المجتمع في المستقبل فقد ارتفعت أعداد المطالبین بحقوق المرأة من خالل   .نفس النظرة
حصول المرأة على حقوقھا وتطویرھا واتباع سیاسة عدم االنحیاز ألي  إلىالمنظمات والمؤسسات التي تسعى 

 (دراسة حالة من حلب). طرف
 

دى المستجیبات األولیات في ورش العمل التي أجریت في حلب بأنّھا لن تقبل زواج أخیھا من امرأة ناجیة من العنف قالت إح
الجنسي بسبب وصمة العار، وبالتالي قررت المجموعة إجراء مناظرة لمحاولة فھم آراء بعضھم البعض. أوالً، قاموا 

التصریح. وقام أحد المدربین في منظمة محامین وأطباء من أجل بتصویت لیعرفوا عدد األشخاص الذین یوافقون على ھذا 
حقوق اإلنسان بوصف ھذه التجربة "عندما قمنا بالتصویت لمعرفة فیما إذا كنا سنوافق على زواج أحد أفراد أسرتنا من 

لكي نسمع آراء  -في بادئ األمر. ومن ثم قُمنا بتیسیر إجراء مناقشة 50:50ضحیة للعنف الجنسي، وأتت النتیجة مناصفة 
 ً وكان العدید متعاطفین مع حقوق الناجین. وفي النھایة، قمنا بالتصویت مجدداً. وكانت النتیجة  -الطرفین. كان األمر ُمدھشا

لصالح الناجین. أعتقد أّن النساء الالتي كّن یدافعن عن الناجین ویناصرن حقوقھم شعرن باإلحباط ألنّھن لم تقدرن  80:20
ء الجمیع! بإمكاني أن أتخیل إجراء مثل ھذه النقاشات في كافة المجتمعات المحلیة في حال شعرت ھؤالء على تغییر آرا

 النسوة بالتمكین للقیام بذلك". 
 

	التوصیات والخطوات التالیة
 

  :نتائج البحث الكمي تبین ما یلي إلىلذلك وبعد بحث التقاریر الثالثة واستنادا 

 .معات المستھدفة أشاروا ان النساء ال یملكن حقوقا متساویةان غالبیة السوریین في المجت -
یقر الغالبیة في المجتمعات المستھدفة بانتشار العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي ویرون انھما  -

 .یشكالن مشكلة كبیرة
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ار خوفا من وصمة الع یقر غالبیة السوریین في المجتمعات المستھدفة أعاله ان التبلیغ عن الحاالت ال یتم -
 .العدالة واالنصاف إلىالمجتمعیة وعدم الحمایة من العائلة وان الشكوى لن تؤدي 

إّن األعراف الجنسانیة والعنف القائم على النوع االجتماعي والوصمة كلھا متشابكة ومتصلة ببعضھا البعض بشكل  -
 وثیق.

 التوصیات واألفكار لمعالجة المشكلة:
 

شكال الوصم في جمیع األماكن وعبر المجتمع ككل بما في ذلك الوصمة المؤسسیة والوصمة الھیكلیة، یجب معالجة جمیع أ
ً ویوفر استجابة أفضل للعنف القائم على  وصمة العار االجتماعیة وصمة العار الذاتیة. یمكن أن یكون ھذا العمل وقائیا

 .النوع االجتماعي
 

المستجیبین األوائل بناًء على ما تعلموه من رسم خرائط األعراف الجنسانیة تم طرح األفكار والتوصیات التالیة من قبل 
نھج شامل وتأمین الموارد  إلىالحاجة للوصول  إلىوالعنف القائم على النوع االجتماعي والوصمة في مجتمعاتھم. وأشاروا 

 .لدعم ھذه المبادرات
 

 الوصمة المؤسسیة والقواعد الجنسانیة المؤذیة
 .ح القوانین التي ترسخ المعاییر الجنسانیة المؤذیة وعدم المساواة ووصمة العارمراجعة وإصال •
بما في ذلك الحوكمة والعدل والخدمات  -مراجعة السیاسات واإلجراءات والممارسات داخل مؤسسات المجتمع لدینا  •

 .الطبیة وجمیع الخدمات االجتماعیة ومقدمي الخدمات
 الجنسین على حد سواء، وألولئك إلىالخدمات، وتقدیمھا  إلىوصول الجنسین النظر في المعوقات التي تحول دون  •

 .المھّمشین بسبب وصمة العار في مجتمعاتنا
تقییم مواقف وممارسات أولئك الذین یتولون أدواراً رسمیة ویعملون داخل ھذه المؤسسات، وتوفیر التدریب  •

مع التركیز بشكل خاص على تحسین مؤسساتنا في  -واإلشراك وزیادة الوعي لتغییر أي أفكار وأفعال مؤذیة 
 .مجاالت الرعایة الطبیة وإنفاذ القانون والحوكمة

  سلك الشرطة. فيعلى سبیل المثال، تدریب النساء  -التدریب وضمان التمثیل في المؤسسات الھامة  •
لفوارق بین األنواع القضاء على ا إلىیجب أن تحرص المنظمات على إشراك كال الجنسین في جھودھا الرامیة  •

 .االجتماعیة
 وضع القواعد التي تتطلب التعلیم اإللزامي للفتیات. •
  .زیادة عدد المدارس •
 .عاماً حصراً  18إزالة االستثناءات من القاعدة القائلة بأن سن الزواج یجب أن یتجاوز الـ  •
  تفعیل استحقاقات وإجازات األمومة في المنظمات وتوفیر دور الحضانة. •
تحویل العار واللوم على المسؤولین ولیس  -المساءلة وإنفاذ القانون في مؤسساتنا عن األفعال المؤذیة كریس ت •

 .الضحایا
 

 الوصم المجتمعي والقواعد الجنسانیة المؤذیة
 .أھمیة تنظیم حمالت التوعیة لجمیع فئات المجتمع، بما في ذلك المناصرة والمشاركة ونشرات المعلومات •
 یة وتفعیل دور المراكز القائمة.إنشاء مراكز توع •
مواصلة العمل لتحدید والتشدید على األثر على جمیع أفراد المجتمع وعلى المجتمع ككل (بما في ذلك الرجال  •

 .والفتیان)، بحیث یتم تضمین جمیع أعضاء المجتمع بحیث یرون أھمیة التغییر
ق، توفیر المدارس في جمیع المناط إلىسة، باإلضافة التأكید على أھمیة تعلیم الفتیات، وفسح المجال أمامھن للدرا •

 وخاصة داخل المخیمات.
 رفع الوعي لدى الشخصیات المؤثرة في المجتمع (مثل أئمة المساجد والمدرسین في المدارس). •
تنظیم دورات توعیة لألھالي، وخاصة األمھات، لشرح مخاطر الزواج المبكر على صحة الفتاة وشكل األسرة،  •

 زیادة الوعي حول المعدالت المرتفعة للتفكك العائلي ومشاكلھ في حاالت الزواج المبكر. إلىباإلضافة 
 ھ.وتعریفھن بقوانین البلد الذي یعشن فی - نتنظیم دورات توعیة للفتیات واطالعھن على حقوقھ •
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ى العاملة ووصول تطویر وتنمیة القو إلىاألمر الذي سیؤدي  –تدریب النساء على المھارات اإلداریة والقیادیة  •
 المراكز القیادیة. إلىالمزید من النساء 

إذ سیكون لمشاركتھّن وصوتھّن أثراً كبیراً على  -تعبئة النساء وتمكینھن للمساعدة في صیاغة المجتمع وتنمیتھ •
 األفراد واألسر والمجتمع. التمكین السیاسي واالقتصادي والقانوني للنساء.

 علیمھن.تبتعلیم الحرف الیدویة ألولئك الالتي ال تستطعن أو ال ترغبن بمتابعة فتح المدارس والمعاھد المختصة  •
المجتمع  األثر السلبي على -التركیز على تعلیم الرجال والفتیان دون سن الثالثین وزیادة الوعي حول ھذه القضایا  •

 ككل وآفاق التعافي بسبب الجانب المؤذي لھذه األعراف والمواقف.
 فحة الزواج المبكر بمعزل عن معالجة بقیة المشاكل في المجتمع السوري.لن تنجح جھود مكا •
 خلق مجتمع مدني نشط ومشارك ومتمتع بدور متزاید، یحترمھ المسؤولون ویقدره أعضاء المجتمع العادیین. •
 رب.حالتأكید خالل التدریب على قصص نجاح الفتیات في البلدان األخرى، ال سیما في البلدان التي تعاني من ال •

 الوصمة الذاتیة واالستجابة على الناجین من األفراد
 

حمایة الناجین من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي وتقدیم الدعم النفسي واالجتماعي والعالج  •
 .الطبي للناجین وزیادة طاقات قطاع الصحة وانفاذ القانون ومؤسسات الحكم

 الثین والتأكید على أھمیتھن وقیمتھن للمجتمع.زیادة الوعي بالنساء فوق سن الث •


