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متهيد
نهــدف كوقــف تضامــن مــع املــرأة إىل إنشــاء عــامل متســاو وحــر حيــث ال تتعــرض فيــه املــرأة للعنــف
والتمييــز القامئــان عــى نــوع الجنــس .عــى ضــوء ذلــك؛ نحــرص منــذ عــام  1993وحتــى يومنــا الحــارض
عــى تطويــر أعاملنــا القامئــة عــى مبــدأ مكافحــة كافــة أنــواع العنــف ضــد املــرأة واملســتند عــى
عــدم املســاواة بــن الجنســن مبــا يتــاىش مــع املبــادئ واألســاليب النســوية .يف هــذا الســياق؛ نســعى
جاهديــن إىل تعزيــز ونــر مبــدأ التضامــن مــع املــرأة يف مواجهــة العنــف ضــد املــرأة .وكمتطوعــن يف
وقــف التضامــن مــع املــرأة ،نقــوم بتشــكيل ورش عمــل لنــر التوعيــة حــول مواضيــع أدوار الجنســن
والعنــف ضــد املــرأة يف الجامعــات واألحيــاء .حيــث أن ورش العمــل موضــوع البحــث تســاعدنا يف تعزيــز
تضامننــا ضــد العنــف تجــاه املــرأة مــن خــال تبــادل املعلومــات والخـرات.
يف مركزنــا لإلرشــاد النســايئ الــذي يـزاول نشــاطه ضمــن بنيــة الوقــف ،نقــوم بتوفــر الدعــم االجتامعــي
والقانــوين والنفــي املجــاين للســيدات اللــوايت يتعرضــن للعنــف واللــوايت قــد يكونــوا بحاجــة إليــه
أثنــاء مكافحتهــم لهــذا العنــف .يتــم تقديــم هــذا الدعــم مــن قبــل أخصائيــن اجتامعيــن ،محاميــن
وأخصائيــن علــم النفــس املتطوعــن عــى أســاس املــرأة ضمــن إطــار أســس التضامــن والنســوية .يف
نفــس الوقــت؛ نقــوم بإعــداد التقاريــر وتبــادل وجهــات نظرنــا مــن أجــل لفــت االنتبــاه ومنــع العنــف
ضــد املــرأة .كــا أننــا نقــوم بتنظيــم لقــاءات مــع النســاء والقيــام بنشــاطات مــن أجــل رفــع مســتوى
الوعــي حــول العنــف.
ضمــن إطــار دراســاتنا؛ قمنــا مبوجــب الدعــم الــذي قدمــه صنــدوق برنامــج حقــوق اإلنســان يف ســفارة
هولنــدا ،بتنفيــذ املــروع ذو التســمية “فهــم االحتياجــات ،تعزيــز التضامــن :تطويــر قــدرات مركــز
اإلرشــاد النســايئ لتوفــر الدعــم للمــرأة الســورية” لغــرض توفــر الدعــم للمــرأة الســورية التــي تعيــش
يف أنقــرة والتــي أجربتهــا ظــروف الحــرب والرصاعــات الدائــرة يف ســوريا إىل اللجــوء إىل تركيــا.
تــم إعــداد البحــث ذو التســمية “أنــا مل أســكت ،يجــب عــى النســاء األخريــات عــدم الســكوت أيضـاً”
والــذي تــم التطــرق فيــه إىل تجــارب العنــف الــذي عانــت منــه املــرأة الســورية التــي تعيــش يف أنقــرة
بعــد أن أجربتهــا ظــروف الحــرب والرصاعــات الدائــرة يف ســوريا إىل اللجــوء إىل تركيــا ،مــن قبــل وقــف
التضامــن مــع املــرأة .تــم إعــداد هــذا البحــث بدعــم تــم الحصــول عليــه مــن برنامــج حقــوق اإلنســان
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يف ســفارة هولنــدا وضمــن إطــار مــروع “فهــم االحتياجــات ،تعزيــز التضامــن :تطويــر قــدرات مركــز
اإلرشــاد النســايئ لتوفــر الدعــم للمــرأة الســورية” .مــن خــال هــذا املــروع ،ســعينا إىل زيــادة قــدرات
مركزنــا لإلرشــاد النســايئ وتحســن إمكانيــة الوصــول إليــه مــن أجــل ضــان تقديــم خدمــات أفضــل
للمــرأة الســورية التــي تعيــش يف أنقــرة والتــي تتعــرض لعنــف الذكــور .قبــل املــروع ،قمنــا بإج ـراء
دراســة بحــث لتحديــد احتياجــات مجــال عملنــا وزيــادة كفاءتنــا .خــال املقابــات التــي أجريناهــا
ضمــن إطــار البحــث ،حرصنــا عــى مراعــاة مبــدأ الرسيــة حــول التجــارب التــي تقاســمتها معنــا النســاء
واح ـرام الحــدود والق ـرارات الفرديــة التــي وضعتهــا النســاء يف العالقــات التــي قامــوا بإنشــائها معنــا.
بعــد ذلــك ،قمنــا بكتابــة التقريــر باتبــاع نفــس املبــادئ .قمنــا مبتابعــة إمكانيــة تطبيــق آليــات وقوانــن
مكافحــة العنــف ضــد املــرأة مــن خــال التجــارب اإليجابيــة والســلبية التــي تــم اإلدالء بهــا لنــا مــن
قبــل النســاء .تــم إعــان هــذا البحــث ذو التســمية “أنــا مل أســكت ،يجــب عــى النســاء األخريــات عــدم
الســكوت أيضـاً” العنــف والتمييــز القائــم عــى نــوع الجنــس :النســاء الســوريات الــايت يعشــن يف أنقــرة
الــذي تــم فيــه تطبيــق أســاليب نوعيــة وكميــة.
عــى الرغــم مــن وعــي املــرأة الســورية بالعنــف ،إال أننــا الحظنــا خالل عمليــة البحــث ومرحلــة املراجعة
أيض ـاً بــأن اآلليــات التــي يلجــن إليهــا للحاميــة مــن العنــف ومنعــه غــر كافيــة .تطرقنــا يف التقريــر
إىل حقــوق املــرأة الســورية وإىل آليــات وقوانــن مكافحــة العنــف ضــد املــرأة وإىل وضــع “املــرأة” و
“الالجــئ” الــذي جعلنــاه مرئيـاً مــن خــال الدراســات التــي قمنــا بهــا حــول تجــارب النســاء يف العنــف
الــذي يتعرضــن لــه .ونأمــل يف أن يكــون مصــدرا ً مفيــدا ً لجميــع املنظــات واملؤسســات واملراجــع
النســائية التــي تعمــل عــى مكافحــة العنــف ضــد املــرأة.
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دعم مركز اإلرشاد النسايئ
زاد عــدد املراجعــات للنســاء املهاجــرات والالجئــات إىل مركزنــا لإلرشــاد النســايئ بشــكل مطــرد مــع
حركــة الهجــرة يف الســنوات األخــرة .بينــا نواصــل توفــر الدعــم االجتامعــي و القانــوين و النفــي
املجــاين للنســاء الــايت يتعرضــن للعنــف يف مركزنــا لإلرشــاد النســايئ ،قمنــا بتقديــم الدعــم االجتامعــي
والقانــوين للنســاء الســوريات باســتثناء الدعــم النفــي .هــذا الدعــم الــذي قدمنــاه ألول مــرة للنســاء
الســوريات كمركــز لإلرشــاد النســايئ ،كان عــى شــكل يــوم  1يف األســبوع عــى مــدى  8أشــهر يف فــرة مــا
بــن  01يوليــو  24 – 2019فربايــر 2020م.
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تلقينــا يف هــذه املرحلــة طلبــات لـــ  19ســيدة .أجرينــا عــن طريــق الهاتــف واملقابلــة الوجاهيــة مجمــوع
 105مقابلــة مــع  19ســيدة .يعتــر ارتفــاع عــدد املقابــات إىل هــذا الحــد ،خــارج إطــار طريقــة عمــل
مركــز اإلرشــاد النســايئ .مؤسســة الوقــف ،هــي مؤسســة تقــوم بتوفــر الدعــم القانــوين و االجتامعــي
والنفــي مبــا يتــاىش مــع طلبــات طالبــات املشــورة .ال يتــم اصطحــاب الســيدات يف هــذه املرحلــة (مــا
مل يتــم طلــب ذلــك) بشــكل تطبيقــي ،ويكــون مــن املتوقــع أن تقــوم النســاء بتنفيــذ إجـراءات تقديــم
الطلبــات واملراجعــة بأنفســهن لغــرض متكينهــن مــن تعزيــز قوتهــن يف القطــاع العــام .ميكــن ملعظــم
الســيدات الرتكيــات الوصــول إىل آليــات مكافحــة العنــف ضــد املــرأة مــن خــال املعلومــات والتوجيهــات
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التــي يحصلــون عليهــا مــن مركــز اإلرشــاد النســايئ .مرافقــة املــرأة الســورية يف هــذه املرحلــة التــي يتــم
فيهــا تقديــم الدعــم لهــا ،أصبــح جــزءا ً مهـاً مــن دراســتنا .إن إجـراءات املراجعــة واآلليــات القانونيــة
الخاصــة بالنســاء القادمــات مــن بلــد مختلفــة والغــر معتاديــن عــى جميــع أنظمــة الدولــة ،ليســت
بتلــك الســهولة .كــا أن املشــاكل االقتصاديــة ،االجتامعيــة والثقافيــة التــي تعــاين منهــا الالجئــات تجعــل
مــن الصعــب عليهــن اثبــات وجودهــن يف القطــاع العــام .لهــذا الســبب؛ ينبغــي علينــا مرافقتهــن خــال
تقدميهــن للطلبــات ويف املراحــل التــي تتطلــب املتابعــة مــن طرفهــن .أمــا الوضــع اآلخــر الــذي يختلــف
عــن الخــرة املهنيــة للوقــف؛ فهــو يكمــن يف إجراءنــا مقابــات متكــررة مــع طالبــات املشــورة .وهــذا
ينبــع مــن حاجــة طالبــات املشــورة
للدعــم بســبب الصعوبــات التــي يعانــون منهــا كونهــن الجئــات .عــى ســبيل املثــال؛ اســتمرت واحــدة
مــن طالبــات الدعــم بســبب العنــف يف طلــب الدعــم بســبب طلبــات املســاعدة املاليــة أو املعامــات
لــدى دوائــر ومؤسســات القطــاع العــام يف املراحــل املتقدمــة.
مل يكــن الدعــم الــذي نقدمــه لطالبــات املشــورة مــرة واحــدة يف األســبوع كافي ـاً .لهــذا الســبب؛ قمنــا
خــارج إطــار ســاعات العمــل مبرافقــة النســاء يف املؤسســات اإلداريــة مثــل املحاكــم ،املستشــفيات،
املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة ،محافظــة أنقــرة واملراكــز األمنيــة .غايتنــا مــن عمليــات املرافقــة تكمــن
يف تســهيل مهمــة املــرأة الســورية بالتغلــب عــى املصاعــب التــي تواجههــا يف الحيــاة العامــة.
قمنــا برســم خطــة عملنــا عــى ضــوء طلبــات النســاء اللــوايت قامــوا بتقديــم طلباتهــم بعــد أول مقابلــة
قــام بإجرائهــا األخصــايئ االجتامعــي واملرتجــم .بعــد املقابلــة األوليــة ،قمنــا بإجـراء مقابلــة وجهـاً لوجــه
مــع طالبــات املشــورة الــايت بحاجــة للدعــم القانــوين بســبب العنــف الــذي تعرضــن لــه .مــن أجــل
تقليــل املصاعــب التــي يتــم مواجهتهــا بســبب العائــق اللغــوي إىل الحــد األدىن ومنــع إصابــات النســاء
اللــوايت تعرضــن للعنــف مــن خــال إدالئهــم مبعانتهــن مــرة تلــو األخــرى ،قمنــا بإجـراء مقابــات الدعــم
القانــوين يف وقــت واحــد بحضــور املحامــي ،املرتجــم وأخصــايئ الشــؤون االجتامعيــة.
العوائــق الناتجــة عــن اللغــة والعالقــات بــن الجنســن موجــودة يف كافــة املجــاالت .عــى ســبيل املثــال؛
ال تســتطيع املــرأة الســورية التعبــر عــن نفســها بســبب عــدم توفــر خدمــات اللغــة العربيــة يف خطــوط
الهاتــف ( )112, 183, 155الالزمــة للحــاالت الطارئــة وطلبــات املســاعدة .ال ميكنهــم التواصــل مــع
املوظفــن يف املحاكــم بســبب عــدم كفايــة املرتجمــن .كــا ال ميكنهــم يف معظــم األحيــان التواصــل مــع
املحاميــن الذيــن تــم تعيينهــم مــن املســاعدة القانونيــة .غالب ـاً مــا تجــد املــرأة الســورية صعوبــة يف
تلفــظ عنوانهــا التــي تقيــم فيــه باللغــة الرتكيــة ألنهــا محرومــة مــن إمكانيــة تعلــم اللغــة الرتكيــة .لهــذا
الســبب؛ يصبــح التواصــل وجه ـاً لوجــه أكــر رضورة .غايتنــا األخــرى مــن مرافقــة النســاء يف مراحــل
تقديــم الطلبــات تكمــن يف متكــن النســاء الــايت مل يخرجــن مــن املنطقــة التــي يعيشــون فيهــا مــن
8

التضامن مع المرأة يبقي على قيد الحياة :خبرة عمل وقف التضامن من المرأة مع المرأة السورية

اســتخدام وســائل املواصــات و توفــر فرصــة تعلمهــن كيفيــة القــدوم إىل مؤسســة الوقــف املوجــودة
يف مركــز املدينــة .يف نهايــة هــذه املرحلــة ،يكــون لــدى طالبــات اللجــوء إمكانيــة القــدوم إىل مؤسســة
الوقــف باســتعامل وســائل النقــل مبفردهــن.
الحظنــا أنــه مــن الصعــب االســتفادة مــن اإلمكانيــات التــي توفرهــا الدولــة مــن أجــل الحلــول التــي
تختلــف حســب طبيعــة املشــاكل التــي تعــاين منهــا املــرأة الســورية .بســبب البريوقراطيــة املعقــدة
الخاصــة باملعامــات التــي يتوجــب عــى النســاء ايفائهــا ،جعلتنــا نلتقــي لعــدة م ـرات بالنســاء الــايت
تقدمــن بطلبــات املراجعــة .عــى ســبيل املثــال؛ يف الحــن الــذي قدمنــا فيــه بتقديــم الدعــم القانــوين
لطالبــة املشــورة التــي تعرفنــا عليهــا خــال مرحلــة الطــاق ،قمنــا مــن ناحيــة أخــرى بتوفــر الدعــم
االجتامعــي يف معامــات مثــل تغيــر الهويــة الشــخصية واإلقامــة لــدى املؤسســات اإلداريــة مثــل
1
املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة.
أهــم املشــاكل التــي تعــاين منهــا املــرأة الســورية هــي عــدم كفايــة مرتجمــي اللغــة العربيــة يف الدوائــر
واملؤسســات العامــة .يف نفــس الوقــت ،يتعرضــن عنــد خروجهــن لألماكــن العامــة ملواقــف وترصفــات
ســلبية ناتجــة عــن الســلوك املعــادي لالجئــن .مــن ناحيــة أخــرى؛ تعمــل املؤسســات مثــل املحاكــم
مبوجــب بريوقراطيــة معقــدة للغايــة حتــى بالنســبة لألشــخاص الذيــن يجيــدون اللغــة الرتكيــة .نتيجــة
لجميــع هــذه األســباب ،ســاعدت مرافقتنــا للســيدات يف املراحــل اإلداريــة والقضائيــة عــى تشــكيل
نتائــج إيجابيــة .حيــث أنهــا عــززت عالقــة التضامــن مــع املــرأة الســورية وقللــت أيضـاً مــن احتــاالت
تعرضهــن للمواقــف الســلبية.
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ا ﻟﺗ ﻲ ﯾ ﺗم ا ﻟﺗ وﺟﯾ ﮫ إﻟﯾﮭ ﺎ
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متاشــياً مــع طلبــات النســاء الســوريات ،قمنــا بإجـراء أكــر مــن توجيــه لــكل طالبة مشــورة إىل مؤسســات
أخــرى .تــم إجـراء هــذه التوجيهــات إىل القــوى األمنيــة لتمكــن النســاء مــن تقديــم شــكاويهم املتعلقــة
بالعنــف وإىل الوحــدات التعليميــة يف مركــز التعليــم العــام التابعــة للبلديــات لتمكينهــن مــن فــرص
تعلــم اللغــة الرتكيــة وإىل املؤسســات الصحيــة لتمكينهــن مــن إج ـراء الفحوصــات الطبيــة أو الحصــول
عــى تقاريــر االعتــداء املتعلقــة بحــاالت العنــف الــايت تعرضــن لــه وإىل وحــدات البلديــة واملنظــات
املدنيــة االجتامعيــة مــن أجــل متكينهــن مــن االســتفادة مــن دعــم الغــذاء ،املحروقــات ،اإليجــار ،األشــياء
وغريهــا مــن إمكانيــات الدعــم العينــي  /النقــدي .كــا تــم إجـراء توجيهــات إىل املديريــة العامــة إلدارة
الهجــرة مــن أجــل تغيــر معلومــات الهويــة الشــخصية وإىل املنظــات املدنيــة االجتامعيــة األخــرى
للحصــول عــى الدعــم املتعلــق بالســلبيات التــي يتــم مواجهتهــا يف تســجيل األطفــال يف املــدارس.
وحرصنــا عــى متابعــة هــذه التوجيهــات طــوال مــدة عملنــا .عندمــا تــم البــدء بتقديــم الدعــم للنســاء
يف هــذه املراحــل ،قامــوا بإنشــاء عالقــة ثقــة معنــا وبــدأن بتقاســم املزيــد مــن املشــاكل املتعلقــة بهــن.
واصلنــا أيض ـاً أعاملنــا امليدانيــة التــي تهــدف إىل زيــادة مســتوى الوعــي يف املواضيــع املتعلقــة بنــوع
الجنــس ،العنــف ضــد املــرأة وحقوقنــا القانونيــة .يف اجتــاع الدعــم والتعزيــز الــذي قمنــا بتنظيمــه،
تقاســمنا خرباتنــا حــول املشــاكل التــي تعــاين منهــا النســاء بســبب العالقــات بــن الجنســن .بذلنــا
جهدنــا لتعزيــز آليــات تضامــن النســاء مــع بعضهــن البعــض مــن خــال أنشــطة الدرامــا النفســية.
قمنــا بعقــد ثالثــة اجتامعــات محليــة تضمنــت رشح العنــف ضــد املــرأة وحقنــا يف مكافحــة العنــف
وتقاســم الخـرات بشــكل متبــادل .يف هــذه الدراســات التــي حرصنــا فيهــا عــى إظهــار عــدم املســاواة يف
العالقــات بــن الجنســن مــن منظــور نســوي ،شــهدنا مــرة أخــرى بــأن النســاء يف الوقــت الحــارض يدركــن
عــدم املســاواة موضــوع البحــث ،إال أنهــن ال يثقــن باآلليــات الــايت يلجــن لهــا .يف الحــن الــذي يتــم
فيــه التأكيــد بــأن العنــف ليــس حالــة فرديــة وبأنــه تجربــة ميكــن أن تحــدث لــكل امــرأة نتيجــة لعــدم
املســاواة يف العالقــات بــن الجنســن ،أتيحــت لنــا مــن ناحيــة أخــرى فرصــة التأكيــد بــأن االنتــاء ألي
جنســية ليــس مه ـاً مــن ناحيــة الخ ـرات النســوية.
قمنــا بإعــداد كتيبــات ومنشــورات لتمكــن املــرأة الســورية مــن الحصــول عــى معلومــات متعلقــة
بحقوقهــن .يف الحــن الــذي نؤكــد فيــه مــرة أخــرى يف هــذه الدراســات بأنــه ال ميكــن أن يكــون هنــاك
مــرر للعنــف ،قمنــا بإيضــاح آليــات املراجعــة القانونيــة واإلداريــة يف الحــاالت التــي نتعــرض فيهــا
للعنــف.
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تجارب العنف الذي تتعرض
له النساء السوريات
مــن املهــم خــال مكافحــة العنــف ضــد املــرأة التأكيــد عــى الروابــط التــي تربــط العنــف بجميــع
اآلليــات الجنســية األخــرى التــي تضعــف وتجســد وتخضــع املــرأة .العنــف القائــم عــى أســاس نــوع
الجنــس هــو أعـراض الحيــاة األبويــة املوجــودة يف الوقــت الحــايل .إن تكويــن العالقــات الغــر متكافئــة
التــي تســللت إىل كل مجــال مــن مجــاالت الحيــاة اعتبــارا ً مــن الفــرص التعليميــة وحتــى فــرص العمــل
ومــن الشــؤون القانونيــة وحتــى الثقافيــة ،تجعــل مــن الصعــب الخــروج مــن دائــرة العنــف هــذه.
ندافــع بصفتنــا وقــف التضامــن مــع املــرأة عــن إدخــال اللوائــح التــي تشــمل كل مجــال مــن مجــاالت
الحيــاة يف عمليــة مكافحــة العنــف ضــد املــرأة .ال ينبغــي أن تكــون الظــروف الســلبية الناتجــة عــن
كونــك الجئــة عقبــة يف مكافحــة العنــف ضــد النســاء الالجئــات ،بــل عــى العكــس؛ يجــب تشــغيل
آليــات املكافحــة مــن خــال دمــج هــذه الســلبيات يف املجتمــع.
حينــا قالــت فرجينيــا وولــف قبــل قــرن مــن الزمــان “ليــس يل بلــد كامــرأة” يف الواقــع؛ أرادت اإلشــارة
إىل رشاكــة التجــارب النســوية تتجــاوز الــدول القوميــة .هــذا التثبيــت املعتــر بشــكل كبــر للغايــة
يف الظــروف التــي نعيــش فيهــا ،يصبــح أكــر واقعيــة مــن خــال التجــارب املشــركة التــي نعيشــها
مــع النســاء الســوريات .نحــن رشكاء يف تجاربنــا النســوية املتعلقــة بــاألرسة ،أدوار الجنســن ،الظــروف
املعيشــية ،الحصــول عــى فــرص العمــل والتعليــم والعديــد مــن املجــاالت األخــرى .نــود التنويــه بالدرجة
األوىل إىل أننــا نعمــل مببــدأ املســاواة مــن أجــل منــع الحــاالت الهرميــة التــي قــد تنشــأ عــن كوننــا /
عــدم كوننــا مواطنــن يف أنشــطتنا التــي نقــوم بهــا مــن خــال الوعــي بحالــة الرشاكــة موضــوع البحــث.
كــا تضمــن هــذا املنظــور القائــم عــى املســاواة ،عملنــا بحساســية تجــاه وضــع املــرأة الضعيفــة لكونهــا
الجئــة.
طــوال مــدة دراســتنا ،قامــت معظــم النســاء الســوريات مراجعــة مؤسســة الوقــف عــر الهاتــف.
الســبب الرئيــي يف تواصــل املــرأة الســورية معنــا عــر الهاتــف بــدالً مــن القــدوم إىل مؤسســة الوقــف،
يرجــع إىل صعوبــة الظــروف االقتصاديــة .جميــع النســاء الــايت قمــن مبراجعتنــا كانــوا يعيشــون يف
أحيــاء مليئــة بالالجئــن يف قضــاءات بعيــدة عــن وســط املدينــة مثــل مامــاك ،آلتينــداغ ،كيجوريــن.
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لهــذا الســبب؛ وســيلة التواصــل بالهاتــف
كانــت أكــر عمليــة واقتصاديــة بالنســبة
لهــن .إقامتهــن بعيــد عــن املناطــق العامــة
وعــدم معرفتهــن بوســائل النقــل جعلــت
املراجعــة عــر الهاتــف أكــر جاذبيــة.
فضــاً عــن طريقــة املراجعــة ،يجــب أن
وجهاً لوجه
الهاتف
نذكــر أيض ـاً كيفيــة وصــول النســاء إلينــا.
يف بدايــة دراســتنا ،قامــت النســاء الــايت تعرفنــا عليهــن بواســطة املنظــات املدنيــة االجتامعيــة األخــرى
مبراجعــة مؤسســة الوقــف .فض ـاً عــن املنظــات املدنيــة االجتامعيــة األخــرى ،قمنــا بإج ـراء دراســات
عــى وســائل التواصــل االجتامعــي لتأمــن إمكانيــة التواصــل مــع النســاء .باإلضافــة إىل ذلــك ،كان هنــاك
نســاء تعرفنــا عليهــن مــن خــال اجتــاع الدعــم والتمكــن الــذي قمنــا بتنظيمــه للمــرأة الســورية.
ثبــت لنــا أن معظــم النســاء قامــوا مبراجعــة مؤسســة الوقــف عــن طريــق األصدقــاء واملعــارف .حيــث
أظهــر لنــا هــذا التثبيــت أن شــبكات التضامــن بــن النســاء الســوريات قويــة .ميكننــا القــول أن الســلبيات
وخصوصـاً التــي جلبتهــا األوســاط االجتامعيــة يف األحيــاء التــي تعيــش فيهــا النســاء الســوريات وعــدم
اجادتهــن للغــة الرتكيــة تســببت يف تشــكيل شــبكات اتصــال خاصــة بينهــن .قامــت  11امــرأة مــن النســاء
الــايت وصلــن إلينــا بتقديــم طلبــات خاصــة بهــن .أمــا  8منهــن ،فقــد قمــن بتقديــم طلــب مــن أجــل
أقاربهــن .فضـاً عــن إظهــار هــذا الوضــع لشــبكة التضامــن املذكــورة أعــاه ،إال أنــه يعكــس مــن ناحيــة
أخــرى الظــروف االقتصاديــة الســلبية الــذي تعــاين منــه النســاء .عــى ســبيل املثــال؛ وجــود نســاء يقمــن
بتقديــم طلبــات بــدالً عــن صديقتهــا التــي ال متلــك هاتف ـاً.
طريقة املراجعة

ﺳ ﺑب ا ﻟ ﻣر ا ﺟ ﻌﺔ
أﺧ ر ى

اﺧذ ﻣ ﻌﻠوﻣ ﺎت

اﻟﺑﺣث ﻋن ﻋﻣ ل

اﺣﺗﯾﺎج ﻋﯾ ﻧﻲ /ﻧﻘ دي

طﻠب اﻟدﻋم ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻧ ف

5%
5%
16%
16%

58%

58%

16%16%

5%
5%
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مــن بــن أســباب طلبــات املراجعــة ،هــي تلــك التــي تهــدف أوالً إىل الحصــول عــى الدعــم بســبب
العنــف .قامــت  11امــرأة مــن الــايت أقمنــا التضامــن معهــن باالتصــال بنــا مــن أجــل الحصــول عــى
دعــم مبــارش ضــد العنــف .باإلضافــة إىل ذلــك؛ تواصلــت النســاء معنــا فيــا يخــص البحــث عــن عمــل،
طلبــات االحتياجــات املختلفــة واملصاعــب (عــى ســبيل املثــال؛ املصاعــب التــي يتــم معاناتهــا بخصــوص
بطاقــة قيزيــاي “الهــال األحمــر”) التــي يتــم معاناتهــا نتيجــة املامرســات تجــاه الســوريني .كــا أن
بعــض النســاء أدلــوا ببياناتهــن املتعلقــة بالعنــف بعــد تط ـ ّور عالقــة الثقــة بيننــا يف هــذه الدراســة
وليــس يف املقابلــة األوىل .هنــا ،ينبغــي علينــا أن نؤكــد مــرة أخــرى بــأن املــرأة الســورية لديهــا مســتوى
وعــي عــايل فيــا يخــص العنــف مبــا يتــاىش مــع دراســة بحثنــا .حيــث أنهــن يبذلــون جهــدا ً ملكافحــة
العنــف عــى الرغــم مــن صعوبــة الظــروف االقتصاديــة التــي يعانــون منهــا والســلبيات املفروضــة
عليهــن لكونهــن الجئــات.
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من ميارس العنف؟
كان يتــم مامرســة العنــف ضــد املــرأة الســورية مــن قبــل األزواج الحاليــن والســابقني .باإلضافــة إىل
ذلــك؛ واجهتنــا أمثلــة تشــر إىل أن أقــارب الــزوج يقومــون مبامرســة العنــف ضــد املــرأة الســورية .امــرأة
( )1فقــط مــن بــن النســاء الــايت قمــن مبراجعتنــا قامــت مبراجعتنــا بســبب العنــف الــذي تعرضــت
لــه مــن قبــل قريــب لهــا .يعتــر تحديــد األشــخاص الذيــن ميارســون العنــف مهــم يف تشــكيل آليــات
وقائيــة وآليــات حاميــة مــن العنــف .مثلــا هــو معلــوم لدينــا مــن الدراســات التــي قمنــا بتنفيذهــا
حتــى وقتنــا الحــارض كمؤسســة وقــف تضامــن مــع املــرأة ،بــأن العنــف القائــم عــى أســاس الجنســية
االجتامعيــة يحــدث يف الغالــب يف الحيــاة املنزليــة .وعــى أثــر حــاالت العنــف التــي كان الــزوج الســابق
يقــوم مبامرســتها ،هنــاك حلقــة عنــف مســتمرة طــول فــرة الــزواج أيضـاً .عــادة مــا يكــون طلــب الطــاق
محاولــة للتخلــص مــن هــذا العنــف.
ا ﻟ ذ ﯾ ن ﯾ ﻣ ﺎ ر ﺳو ن ا ﻟ ﻌ ﻧ ف
ﻣ ﻌﺎر ف /أﺻدﻗ ﺎء

ﻋ ﺎﺋﻠﺔ /أﻗ ﺎرب اﻟزوج

اﻟزوج

اﻟزوج اﻟﻘ دﯾم

9%
9%

9%

73%

إذا أردنــا إجـراء تقييــم مــن ناحيــة أنــواع العنــف الــذي يتــم التعــرض لــه ،يجــب علينــا اإلشــارة إىل أن
النســاء الســوريات رصحــن يف بياناتهــن التــي أدلــوا بهــا بأنهــن يتعرضــن بالغالــب للعنــف الجســدي .أمــا
يف املقابــات التــي قمنــا بإجرائهــا وجهـاً لوجــه؛ الحظنــا أن أشــكال العنــف األخــرى شــائعة أيضـاً بالرغــم
مــن أنــه مل يتــم اإلعــان عنهــا بشــكل مبــارش .إذا عاودنــا األخذ بعــن االعتبــار بتجاربنــا الســابقة؛ لوجدنا
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أنــه يتــم يف الغالــب التعــرض أيض ـاً ألشــكال عنــف أخــرى يف الوســط الــذي تــم فيــه التعــرض للعنــف
الجســدي .أشــارت طالبــات املشــورة إىل أن أزواجهــن يتهمونهــم بعــدم الكفــاءة والحامقــة ويتدخلــون يف
حســاباتهن عــى وســائل التواصــل االجتامعــي بحجــة الغــرة ويقارنوهــن بالنســاء األخريــات ويرتكوهــن
بــدون مــال ومينعوهــن مــن االلتقــاء بعوائلهــن وتهديدهــن بالزوجــة الثانيــة وعــدم الســاح لهــن بلقــاء
أطفالهــن .يف الواقــع ،تظهــر لنــا هــذه األمثلــة أن العنــف النفــي والجنــي الــذي تتعــرض لــه النســاء
غالب ـاً مــا يتداخــل مــع العنــف الجســدي .يتــم قبــول العنــف االقتصــادي ،النفــي والجنــي الــذي
تتعــرض لــه املــرأة خــال حياتهــا الزوجيــة عــى أنــه “طبيعــي” بســبب أدوارهــا الجنســية .يتــم النظــر
إىل العنــف الجســدي عــى أنــه “أزمــة” ويتبــن مــن املقابــات التــي تــم إجرائهــا يف املراجعــات القامئــة
عــى أســاس العنــف الجســدي أن النســاء يتعرضــن ألنــواع أخــرى مــن العنــف .قــد ينتــج هــذا الوضــع
عــن عــدم امتالكهــن للمعلومــات  /الوعــي بأشــكال العنــف .لهــذا الســبب؛ تعرضــت معظــم النســاء
الــايت تقدمــن بطلــب املراجعــة إىل عــدة أشــكال مــن أشــكال العنــف يف وقــت واحــد .تــم مامرســة
العنــف الجســدي بطريقــة الصفــع ،الــركل ،ســحب الســكاكني ،الحــاق الــرر بالجســم ومــا إىل ذلــك .أمــا
العنــف النفــي؛ فهــو العنــف الــذي يتــم مامرســته بشــكل منهجــي بأســاليب مثــل التهديــد 2بالــزواج
مــن امــرأة ثانيــة واملقارنــة بنســاء أخريــات واإلذالل .عــى الرغــم مــن امتنــاع معظــم النســاء يف البدايــة
عــن تقاســم خرباتهــن املتعلقــة بالعنــف الجنــي الــذي تعرضــن لــه ،إال أن تأثــر املقابــات التــي تــم
إجرائهــا دفعتهــن بعــد ذلــك إىل الترصيــح بأنهــن أجــروا عــى الجــاع يف أماكــن /أوقــات /أشــكال ال
يريدونهــا.
ا ﻧ و ا ع ا ﻟ ﻌ ﻧ ف ا ﻟ ﺗﻲ ﯾ ﺗ م ا ﻟ ﺗ ﻌ رض ﻟ ﮭ ﺎ
ﻋﻧف رﻗﻣ ﻲ

ﻋﻧف ﺟﻧﺳﻲ

ﻋﻧف ﺟﺳدي

ﻋﻧف ﻧﻔﺳﻲ

ﻋﻧف اﻗ ﺗﺻ ﺎدي

7%
23%
23%

10%
37%

2

حســب قوانــن الحكومــة الســورية ،هنــاك قوانــن متنــح الرجــال حــق تعــدد الزوجــات .وهنــاك ســعي يف تركيــا أيضـاً لتحقيــق
هــذا الحــق عــى أنــه ثقــايف.
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طالبــة املشــورة التــي تعرضــت للعنــف الجنــي مــن قبــل رجــل تعرفــت عليــه بواســطة أحــد معارفهــا،
اســتعبدت مــن قبــل تجــار البــر .عــى الرغــم مــن امتناعهــا يف مقابلتنــا األوىل عــن إيضــاح العنــف
الجنــي الــذي تعرضــت لــه ،إال أنهــا تقاســمت تجاربهــا معنــا نتيجــة لعالقــة الثقــة التــي طورناهــا معهــا
مبــرور الوقــت .باإلضافــة إىل ذلــك؛ أفــادت النســاء الســوريات الــايت رصحــن بأنهــن تعرضــن للتحــرش
الجنــي يف الشــارع الفرعــي الواقــع خــارج املحيــط القريــب ،بأنهــن مل يتمكنــوا مــن فعــل أي يشء حيــال
هــذا املوضــوع.

16
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حقوق وآليات مكافحة
العنف ضد املرأة السورية
يتــم تعريــف الالجئــن الســوريني يف القوانــن الرتكيــة عــى أنهــم تحــت شمســية الرعايــة املؤقتــة وهــذا
الوضــع هــو وضــع قانــوين يتضمــن حقــوق والتزامــات مســتندة عــى نظــام الحاميــة املؤقتــة.
“الحاميــة املؤقتــة هــي االســم املعطــى لنظــام الحاميــة الــذي تــم تأسيســه مبوجــب نظــام الحاميــة
املؤقتــة الــذي دخــل حيــز التنفيــذ بعــد نــره يف منشــور الجريــدة الرســمية الصــادر بتاريــخ  22أكتوبــر
2014م اســتنادا ً للــادة  91مــن قانــون األجانــب والحاميــة الدوليــة رقــم  .6458حســب نظــام الحاميــة
املؤقتــة ،يتــم تطبيــق هــذا النظــام عــى األجانــب الذيــن أجــروا عــى مغــادرة بالدهــم والذيــن ال
ميكنهــم العــودة إىل البلــد التــي غادروهــا وعــى األجانــب القادمــن إىل الحــدود الرتكيــة بشــكل فــردي أو
جامعــي أو األجانــب العابريــن مــن الحــدود الرتكيــة واألجانــب الذيــن مل يتــم تقييــم طلباتهــم للحاميــة
3
بشــكل فــردي.
أمــا اإلج ـراءات /املعامــات املتعلقــة بهــذه املعاملــة التــي تتطلــب أن تكــون قــادم إىل تركيــا بــع 28
أبريــل 2011م؛ فيتــم القيــام بهــا مــن قبــل املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة .يف نفــس الوقــت؛ تشــمل
هــذه الحالــة التــي تتضمــن حــق التعليــم األســايس املجــاين وحــق العنايــة الصحيــة املســتندة عــى
تأمــن صحــي مجــاين ،الحــق يف العمــل وإمكانيــة التمثيــل يف املحاكــم وطلــب املســاعدة القضائيــة .نظام
الحاميــة املؤقتــة الــذي يعتــر وضــع قانــوين تــم تشــكيله لتأمــن إقامــة الالجئــن يف تركيــا نتيجــة ملوجــة
طلــب اللجــوء الكثيفــة الــذي جلبتهــا الحــرب األهليــة الســورية؛ ال يتضمــن حــق املراجعــة مــن أجــل
الذهــاب إىل دولــة أخــرى.
يف بعــض الحــاالت االســتثنائية التــي تقررهــا املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة ،ميكــن منــح الحــق لهــؤالء
الذيــن يتمتعــون بوضــع الحاميــة املؤقتــة يف املراجعــة مــن أجــل الذهــاب إىل بلــد أخــرى .كأمثلــة
محــدودة مــن هــذه الحــاالت االســتثنائية؛ ميكــن إدراجهــا عــى شــكل؛ أن تكــون أرملــة ولديــك 5 -4
3

الحامية املؤقتة يف تركيا لطالبي اللجوء القادمني من سوريا ،مركز حقوق الالجئني.2017 ،
( https://www.mhd.org.tr/images/yayinlar/MHM-1.pdfالوصول األخري)27/04/2020 :
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أطفــال ،أن تكــوين مريضــة مبــرض ال ميكــن عالجــه يف تركيــا ،أن تكــون قــد تعرضــت و /أو مــا زلــت
مهــددا ً باالســتمرار بالتعــرض للعنــف يف تركيــا وأن تكــوين امــرأة تتعــرض للعنــف الجنــي.
يف نفــس الوقــت ،يســتند وضــع الحاميــة القانونيــة عــى مبــدأ عــدم إعــادة الشــخص إىل البلــد التــي
هــرب منهــا ألســباب مثــل اســتمرار الحــرب يف البلــد التــي هــرب منهــا أو أن يكــون صــادر بحقــه حكــم
باإلعــدام أو الســجن .يســمح هــذا النظــام برتحيــل الشــخص يف بعــض الحــاالت ،إال أنــه ال ميكــن إعادتــه
إىل بلــده األم.
لــي يتســنى لالجئــن الســوريني االســتفادة مــن هــذا النظــام ،يتوجــب عليهــم أوالً التســجيل لــدى
املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة .هنــا؛ يتــم إعطائهــم ترصيــح إقامــة ليكــون صالحـاً يف املحافظــة التــي
تــم تســجيلهم فيهــا فقــط ويخضــع تغيــر هــذه املحافظــة لــروط صارمــة للغايــة .ميكــن القيــام بعملية
النقــل إىل محافظــة أخــرى بســبب تصاريــح العمــل ،التعليــم الجامعــي وأســباب صحيــة ويف الحــاالت
التــي يتــم فيهــا طلــب مراجعــة تحــت إطــار قانــون منــع العنــف ضــد املــرأة رقــم .6284
ميكــن الغــاء وضــع الحاميــة املؤقتــة مبوجــب مرســوم صــادر عــن رئيــس الجمهوريــة .فضـاً عــن ذلــك،
تقــدم الشــخص بطلــب العــودة ،قيامــه بأعــال مــن شــأنها اإلخــال بالنظــام العــام ومعاناتــه مــن مــرض
مــن شــأنه اإلخــال بالصحــة العامــة ،قــد تكــون ســبباً يف الغــاء وضعــه يف الحاميــة املؤقتــة .يتــم القيــام
بكافــة معامــات األحــوال املدنيــة الخاصــة باألشــخاص مــن قبــل املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة .بعيــارة
أخــرى؛ يتــم تنفيــذ املعامــات مثــل الــزواج ،الــوالدة ،الطــاق ،تغيــر اإلقامــة مــن قبــل املديريــة العامــة
إلدارة الهجــرة .يف نفــس الوقــت؛ ينبغــي علينــا التأكيــد بــأن النســاء الســوريات يخضعــن مــن ناحيــة
الحقــوق املدنيــة ألحــكام القانــون املــدين املعمــول بــه يف تركيــا و يتمتعــن بكافــة الحقــوق املنصــوص
عليهــا يف هــذا القانــون.
تســتفيد املــرأة الســورية خــال متتعهــا بوضــع الحاميــة املؤقتــة يف تركيــا وبشــكل متســاوي مــن الناحيــة
القانونيــة مــع أولئــك الــايت لديهــن روابــط املواطنــة ،مــن قانــون منــع العنــف ضــد املــرأة رقــم 6284
الــذي دخــل حيــز التنفيــذ يف عــام 2013م .يشــتمل القانــون رقــم  6284عــى آليــات وقائيــة وآليــات
حاميــة أيض ـاً متعلقــة بالعنــف ضــد املــرأة .تغطــي هــذه اآلليــة التــي تتمتــع بقــوة تنفيذيــة واســعة
ومطلقــة مــن الناحيــة القانونيــة واإلداريــة جميــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة دون وجــود روابــط زواج
رســمية .يف ســياق توفــر الحاميــة للمــرأة واألطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف ،يشــتمل هــذا النظــام عــى
تطبيقــات ملموســة مثــل إبعــاد الشــخص الــذي مــارس العنــف عــن املنــزل إذا لــزم األمــر ،إذا كان هــذا
الشــخص زوج ـاً؛ وضــع نفقــة احتياطيــة للمــرأة طــوال مــدة إبعــاده عــن املنــزل ،إعطــاء حــق واليــة
مؤقتــة خاصــة باألطفــال ،وضــع املــرأة املعرضــة للعنــف تحــت الحاميــة املؤقتــة يف حــال وجــود تهديــد
عــى حياتهــا وضعهــا يف ملجــأ يف حــال تقدميهــا طلــب بهــذا الخصــوص .كــا يتضمــن القانــون رقــم
 6284توفــر دعــم املرتجمــن للنســاء الــايت يخضعــن للحاميــة املؤقتــة لــدى جميــع الدوائــر واملؤسســات
خــال وبعــد مرحلــة املراجعــة ضــد العنــف.
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الطلبات التي تقدمت بها النساء
السوريات إىل املؤسسات العامة
واملنظامت املدنية االجتامعية
ســبق وأن قامــت  8ســيدات مــن أصــل  11ســيدة ســورية تقدمــن ضمن إطــار دراســتنا بطلبــات مراجعة
بســبب تعرضهــن مبراجعــة مؤسســات أخــرى لهــذا الغــرض .يعتــر امتــاك املؤسســات للحساســية تجــاه
نــوع الجنــس االجتامعــي يف الحــاالت التــي تقــوم فيهــا املــرأة مبراجعتهــا مبــارشة عنــد تعرضهــا للعنــف
خطــوة مهــم للغايــة للمــرأة يف كفاحهــا ضــد العنــف .ومــع ذلــك ،كان هنــاك روايــات تشــر إىل عــدم
وجــود حساســية تجــاه نــوع الجنــس االجتامعــي يف تجــارب النســاء .قامــوا بــاإلدالء بتجاربهــن الســلبية
التــي عاشــوها يف أقســام الرشطــة ،املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة واملؤسســات القضائيــة.
عــى ســبيل املثــال؛ تقدمــت واحــدة مــن طالبــات املشــورة بطلــب إىل محكمــة العائــات يف قــر
العدالــة ألجــل اســتخراج قـرار يقــي باســتبعاد زوجهــا القديــم ،ويف وقــت الحــق قامــت عنــارص قســم
رشطــة القضــاء التــي تعيــش فيــه باقتيادهــا مــن منزلهــا إىل قســم الرشطــة “ملجــرد ســؤالها عــا إذا
كانــت مشــتكية عــى زوجهــا القديــم مــن عدمــه” .ومــع ذلــك ،تــم اقتيادهــا مــن منزلهــا مــن قبــل
عنــارص الرشطــة دون توفــر أي مرتجــم ودون إعطائهــا أي معلومــات وهــو األمــر الــذي تســبب يف
إحــداث حالــة قلــق وخــوف لديهــا .انتظــرت طالبــة املشــورة يف قســم الرشطــة وصــول املرتجــم يف حالــة
قلــق وخــوف .خــال هــذه املرحلــة ،تواصلــت مــع مؤسســة الوقــف وطلبــت دعمهــم وأفــادت بأنهــا
تعرضــت ملعاملــة ســيئة مــن قبــل الشــخص الــذي قــام برتجمــة أقوالهــا خــال أخــذ بيــان إفادتهــا يف
قســم الرشطــة .ويف البيــان الــذي أدلــت بــه طالبــة مشــورة أخــرى؛ أفــادت بــأن قامــت مبراجعــة قســم
الرشطــة عــى أثــر تعرضهــا للعنــف مــن قبــل زوجهــا الــذي تزوجهــا زواجـاً دينيـاً ،إال أن موظفــي الرشطة
العاملــن يف املخفــر قامــوا بتهديدهــا بقولهــم “عــى أيــة حــال ال يوجــد لديــك عقــد زواج رســمي ولــن
يحــدث أي يشء إذا تقدمتــي بشــكوى ضــده وســوف نقــوم برتحيلــك إذا أتيتــي مــرة أخــرى إىل قســم
الرشطــة”.
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هنــاك العديــد مــن التجــارب الســلبية حــول عــدم االع ـراف بهــذه األوليــة يف األعــال اإلداريــة التــي
يتوجــب تطبيــق القانــون رقــم  6284فيهــا .قامــت طالبــة مشــورة أخــرى حائــزة عــى قــرار إبعــاد
زوجهــا القديــم الــذي يقــوم مبامرســة العنــف ضدهــا وضــد طفلهــا بتقديــم طلــب إىل املديريــة العامــة
إلدارة الهجــرة مــن أجــل تغيــر املحافظــة التــي يقيــم فيهــا طفلهــا لتصبــح مدينــة أنقــرة .تــم إبالغهــا
بــأن الهويــة الشــخصية لطفلهــا غــر صالحــة وبأنــه يجــب عليهــا الذهــاب إىل املحافظــة التــي يعيــش
فيهــا زوجهــا القديــم أي املســجل فيهــا ألول مــرة وتجديــد هويــة الطفــل هنــاك .خــال هــذه املرحلــة
قمنــا بإبــاغ املوظــف املســؤول يف املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة بــأن طالبــة املشــورة التــي نقــدم
الدعــم القانــوين واالجتامعــي لهــا اســتفادت مــن القانــون رقــم  6284وبــأن هــذه املــرأة إىل املحافظــة
املوجــود فيهــا زوجهــا القديــم ســوف يعــرض حياتهــا للخطــر وبأنهــا ال متلــك اإلمكانيــات املاديــة
التــي متكنهــا مــن الذهــاب إىل هــذه املحافظــة .ومــع ذلــك ،أخربنــا املوظــف املســؤول بــأن املــرأة
مجبــورة عــى الذهــاب إىل املحافظــة التــي يعيــش فيهــا والــد الطفــل .بنــاءا ً عــى ذلــك ،قــام املحامــي
املتطــوع لــدى مؤسســة الوقــف بكتابــة معــروض يــرح فيــه حساســية املوقــف إىل املديريــة العامــة
إلدارة الهجــرة يف املحافظــة التــي يعيــش فيهــا والــد الطفــل .عــى الرغــم مــن ذلــك؛ تــم رفــض طلــب
اســتخراج الهويــة الشــخصية مــن املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة املوجــودة يف املحافظــة املســجلة فيهــا
هويــة الطفــل .حتــى أن املوظــف املســؤول يف املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة اســتخدم عبــارة “مــاذا
ســيحدث لــو ذهبــت ورجعــت ...كأن زوجهــا ســيكون بانتظارهــا أمــام مبنــى إدارة الهجــرة ”.وذلــك
عنــد إخبــاره مبــررات عــدم متكنهــا مــن الذهــاب إىل املدينــة التــي يعيــش فيهــا زوجهــا القديــم .عنــد
ـي عليهــا عنــد بوابــة الخــروج مــن املديريــة العامــة
تلقــي املــرأة لهــذا الجــواب وهــذا املوقــف ،اغمـ ّ
إلدارة الهجــرة بســبب الضغــط والخــوف الــذي شــعرت بــه وتــم نقلهــا عــى أثــر ذلــك بســيارة اإلســعاف
إىل املستشــفى .يظهــر بيــان املوظــف املســؤول يف املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة عــدم اإلدراك بالقــدر
الــكاف للتهديــد الــذي يهــدد حيــاة املــرأة وبــأن املوظفــن ليــس لديهــم منظــور جنــي اجتامعــي و
معرفــة حــول العنــف ضــد املــرأة .كــا أن هــذه النظــرة تولــد مشــكلة قانونيــة .مــع أن اإلدارة  /الدولــة
ملزمــة بحاميــة حيــاة املــرأة الخاضعــة للحاميــة مبوجــب القانــون رقــم  ،6284إال أنــه مل يتــم تنفيــذ هــذا
االلتـزام .إن خضــوع اإلجـراءات البريوقراطيــة البســيطة لطــرق متعرجــة ومعقــدة ،تفتــح الطريــق أمــام
فقــدان املــرأة لحقوقهــا.
إن صعوبــة البقــاء عــى قيــد الحيــاة كالجــئ ،تجــره عــى أن يكــون لــه عالقــة باملنظــات املدنيــة
االجتامعيــة .يتــم تبــادل املعلومــات املتعلقــة باملنظــات املدنيــة االجتامعيــة وفــرص املراجعــة بــن
الالجئــن كمصــدر الس ـراتيجية البقــاء عــى قيــد الحيــاة .مــن املتوقــع أن تعمــل املنظــات املدنيــة
االجتامعيــة ومؤسســات القطــاع العــام التــي تعمــل عــى أســاس املســاواة والتضامــن مــن خــال مراعــاة
الحساســية تجــاه نــوع الجنــس االجتامعــي .أشــارت معظــم النســاء الســوريات الــايت قمــن مبراجعــة
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مؤسســة الوقــف إىل أنهــن قمــن بإقامــة عالقــة مــع منظــات مدنيــة اجتامعيــة أخــرى .وقامــوا بــاإلدالء
بتجاربهــن حــول عــدم االهتــام بهــن بقــدر كاف يف الحــاالت التــي تــم التعــرض فيهــا للعنــف .حيــث
تحــول عــدم االهتــام موضــوع البحــث إىل تخويــف حــول مكافحــة العنــف الــذي تعــاين منــه طالبــة
املشــورة التــي عانــت تجــارب ســلبية مــع املنظــات املدنيــة الســلبية بالشــكل املشــار إليــه والتــي
تركــت ضحيــة لتجــارة البــر .اضطــرت طالبــة املشــورة إىل وصــف العنــف الــذي تعرضــت لــه ألكــر مــن
مــرة .حيــث مل يتــم االتصــال بهــا ومل يتــم توفــر املشــورة القانونيــة لهــا خــال املرحلــة الجاريــة .عنــد
األخــذ بعــن االعتبــار بخطــورة تجــارة البــر التــي تعتــر جرميــة تدخــل ضمــن إطــار الجرميــة املنظمــة
املســتندة عــى اســتغالل األجســاد واألعــال ،هــذا املوقــف مــن املنظــات املدنيــة االجتامعيــة يجعــل
املــرأة الســورية تشــعر بالعجــز والوحــدة.
كــا ينبغــي علينــا التطــرق إىل املصاعــب التــي تواجههــا النســاء يف حــاالت التوجيــه إىل املنظــات
املدنيــة االجتامعيــة .حيــث أنــه مــن املعــروف أن املنظــات املدنيــة االجتامعيــة التــي تـزاول نشــاطها يف
املقــام األول يف مجــال الالجئــن تعمــل عــى أســاس املشــاريع وبالتــايل تكــون أنشــطتها محــدودة بفـرات
قصــرة ،فــإن الدعــم االجتامعــي واالقتصــادي الــذي توفــره محــدود.
تبــن لنــا طــوال مــدة دراســتنا بــأن موضــوع متابعــة أنشــطة املنظــات املدنيــة االجتامعيــة هــو مضيعــة
للوقــت .فهــذا الوضــع يشــكل عائــق أمــام إنشــاء آليــات مكافحــة ف ّعالــة .أمــا املوضــوع املهــم اآلخــر
يف حــاالت التوجيــه إىل املنظــات املدنيــة االجتامعيــة؛ وهــو وجــود معايــر الدعــم .عــى ســبيل املثــال؛
مل تتمكــن طالبــة املشــورة مــن االســتفادة خــال مرحلــة الطــاق مــن دعــم بطاقــة الهــال األحمــر
“قيزيــاي” التــي تفــرض عــى صاحبهــا أن تكــون “أرملــة” .عــاوة عــى ذلــك؛ مل تتمكــن مــن الحصــول
عــى أي دعــم حتــى نتيجــة قضيــة الطــاق مــع أن طلبهــا ضمــن إطــار القانــون رقــم  .6284خــال
هــذه املرحلــة ،اضطــرت إىل مغــادرة منزلهــا للتخلــص مــن تهديــدات زوجهــا القديــم والبقــاء باســتمرار
يف منــازل صديقاتهــا وتغيــر رقــم هاتفهــا مــن أجــل التخلــص مــن املضايقــات املســتمرة لزوجهــا القديــم.
مل تكــن ترغــب طالبــة اللجــوء بالتقــدم بطلــب اللجــوء بســبب صعوبــة االلتجــاء .كان يجــب عليهــا
التواصــل مــع أطفالهــا الذيــن تــم احتجازهــم مــن قبــل زوجهــا وأيضـاً البحــث عــن عمــل ،ولــن يكــون
بإمكانهــا القيــام بذلــك يف ملجــأ النســاء .فضـاً عــن رضورة اتخــاذ الرتتيبــات الالزمــة لتلبيــة احتياجــات
املــرأة املتعلقــة باملالجــئ ،ينبغــي عــى املنظــات املدنيــة االجتامعيــة إجـراء دراســات دقيقــة وحساســة
يف مثــل هــذه الحــاالت التــي يكــون فيهــا احتــال التعــرض للعنــف بشــكل مبــارش عاليـاً وتقديــم الدعــم
للمــرأة يف مرحلــة الطــاق دون األخــذ بعــن االعتبــار بحالتهــا املدنيــة وعــدد أطفالهــا.
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املراجعات التي قامت بها النساء لدى
الجهات القانونية
معظــم النســاء اللــوايت تقدمــن بطلباتهــن إىل مؤسســة الوقــف ،طلــن الدعــم القانــوين املتعلــق بعمليــة
الطــاق .املصاعــب القانونيــة املتعلقــة بواليــة األطفــال ،طلبــات النفقــة ،طلــب اتخــاذ تدابــر الحاميــة
والوقايــة ضمــن إطــار القانــون رقــم  ،6284تطبيــق التدابــر الصــادرة ضمــن إطــار القانــون رقــم ،6284
تقديــم طلبــات املســاعدة القضائيــة والحصــول عــى معلومــات متعلقــة بالحقــوق القانونيــة األخــرى
املتعلقــة بالطــاق؛ هــي أكــر املواضيــع التــي تطلبهــا النســاء ضمــن إطــار الدعــم القانــوين .بينــا نقــوم
خــال هــذه املرحلــة بتوفــر الدعــم القانــوين يف املواضيــع موضــوع البحــث ،قمنــا أيضـاً بتوفــر الدعــم
االجتامعــي املتعلــق بتنفيــذ اإلجـراءات القانونيــة التــي بدأتهــا النســاء.
ا ﻟ ﻣ ر ا ﺟ ﻌﺔ ﺿ ﻣ ن إ ط ﺎ ر ا ﻟ ﻘ ﺎ ﻧو ن ر ﻗ م 6284
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 3فقــط مــن بــن الـــ  11امــرأة ســورية الــايت تقدمــن بطلــب الدعــم بســبب تعرضهــن للعنــف ســبق
لهــن وأن تقدمــن بطلــب الحصــول عــى تدابــر وقائيــة وحاميــة ضمــن إطــار القانــون رقــم .6284
عــى الرغــم مــن أن املــرأة الســورية لديهــا الوعــي حــول العنــف الــذي تتعــرض لــه ،إال أنهــا تفتقــر
للمعلومــات املتعلقــة بحقوقهــا وكيفيــة الحصــول عــى هــذه الحقــوق .حتــى ولــو كانــوا عــى درايــة
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بهــذه املعلومــات ،إال أن ذلــك ال مينعنــا مــن القــول بــأن املواقــف والترصفــات املعاديــة لالجئــن التــي
يتعرضــون لهــا يف املؤسســات العامــة تشــكل عائــق خــال مراجعتهــم ألي مؤسســة عامــة عنــد تعرضهــن
للعنــف .إن النظــر إىل مكافحــة العنــف القائــم عــى أســاس نــوع الجنــس االجتامعــي عــى أنــه عبــأ
عمــل غــر رضوري يف املؤسســات اإلداريــة ومســتويات التعليــم الســطحية املعطــاة للموظفــن والتحامــل
عــى الالجئــن مــن قبــل مؤسســات وموظفــي القطــاع العــام ،يشــكل أساس ـاً للتجــارب الســلبية التــي
تواجههــا املــرأة الســورية مــع املؤسســات ذات العالقــة.
بالرغــم مــن إرصارنــا عــى القــول بــأن املــرأة الســورية الخاضعــة لوضعيــة الحاميــة املؤقتــة يحــق لهــا
االســتفادة مــن الحقــوق املنصــوص عليهــا يف القانــون رقــم  6284إىل أننــا واجهنــا العديــد مــن املصاعــب
خــال فــرة دراســتنا .أســاس هــذه املصاعــب ناتــج عــن عــدم األخــذ بعــن االعتبــار بأولويــة القانــون
رقــم  6284بالقــدر الــكاف لــدى املؤسســات اإلداريــة والقضائيــة .عــى ســبيل املثــال؛ كان هنــاك طالبــة
مشــورة هربــت مــن املدينــة التــي تعيــش فيهــا عائلــة زوجهــا بســبب العنــف وجــاءت إىل أنقــرة مــع
أطفالهــا ،وكانــت تريــد تســجيل أطفالهــا يف املدرســة .لهــذا الغــرض تــم ابالغهــا بــرورة تغيــر إقامتهــا
وتقدمــت بطلــب املســاعدة االجتامعيــة حــول كيفيــة القيــام بذلــك .تخضــع معاملــة تغيــر مدينــة
اإلقامــة التــي يكــون الالجئــن مســجلني فيهــا إلج ـراءات صارمــة للغايــة .يســاعد ق ـرار اإلبعــاد الــذي
تحصــل عليــه املــرأة مســبقاً تجــاه عائلــة زوجهــا عــى تســهيل معاملــة تغيــر اإلقامــة.
إال أنــه مــن أجــل اســتصدار املــرأة لق ـرار اإلبعــاد تجــاه عائلــة زوجهــا القديــم ،قامــت مبراجعــة مركــز
املســاعدة القضائيــة التابــع لنقابــة املحامــن يف أنقــرة وتقدمــت بطلــب تعيــن محامــي لهــا مــن مركــز
حقــوق الالجئــن التابعــن لنقابــة املحامــن يف أنقــرة وتــم تعيــن محامــي لطالبــة املشــورة .حســب
تعليــات املســاعدة القضائيــة ،كان يجــب عــى طالبــة املشــورة اصــدار توكيــل للمحامــي .عنــد الذهــاب
إىل دائــرة الكاتــب العــدل مــن أجــل ذلــك وعــى الرغــم مــن إبــاغ كاتــب العــدل بــأن املــرأة تريــد
أن تطلــب وضــع تدابــر مبوجــب القانــون رقــم 6284؛ إال أن كاتــب العــدل أرص عــى أنــه بإمــكان
املــرأة الذهــاب إىل املدينــة املســجلة فيهــا إقامتهــا واســتخراج التوكيــل مــن هنــاك .بعــد ذلــك ووفق ـاً
للمعلومــات التــي حصلنــا عليهــا مــن مركــز حقــوق الالجئــن املوجــود ضمــن بنيــة نقابــة املحامــن يف
أنقــرة؛ فــإن خطــاب التكليــف املعطــى للمحامــي مــن قبــل نقابــة املحامــن يكفــي لتنفيــذ الطلبــات
املســتندة عــى القانــون رقــم  684مــن قبــل املحامــي .مل يكــن لــدى املوظفــن يف مكتــب املســاعدة
القضائيــة وال املوظفــن يف دائــرة الكاتــب العــدل أي عــل بهــذا الشــأن.
حقيقــة عــدم اإلملــام بشــكل كامــل بالقانــون الــذي ســيتم تطبيقــه مــن أجــل املؤسســات اإلداريــة
والقضائيــة يشــكل املصاعــب .عــى ســبيل املثــال؛ عندمــا أرادت طالبــة املشــورة التــي تواجــه صعوبــات
بســبب حــق الواليــة عــى طفلهــا املشــرك التقــدم بشــكوى لــدى النيابــة العامــة الجمهوريــة بحــق
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زوجهــا القديــم الــذي مــارس العنــف الجنــي ضــد طفلتهــا ،طلــب منهــا كتابــة عريضــة باللغــة الرتكيــة
وتوقيعهــا .لقــد ذكرنــا أن هــذا الوضــع يعــد انتهــاك لحــق التقــدم بااللتــاس املنصــوص عليــه يف
الدســتور وذلــك مــن خــال إعاقــة الالجئــن مــن التمتــع بحقوقهــم .متاشــياً مــع إرصار املحامــي املتطــوع
لــدى مؤسســة الوقــف ،تخــى املوظــف املســؤول يف النيابــة العامــة الجمهوريــة عــن إرصاره بتقديــم
التــاس باللغــة الرتكيــة .قمنــا باالتصــال باملرتجــم مــن أجــل تأمــن مقابلــة طالبــة املشــورة مــع املدعــي
العــام .بعــد ذلــك ،قــام الســيد املدعــي العــام بتأمــن كتابــة العريضــة مبســاعدة املرتجــم .أدركنــا لعــدة
م ـرات أن مرافقــة النســاء الســوريات أمــر البــد منــه لضــان عــدم فقدانهــن حقوقهــن.
باإلضافــة إىل ذلــك؛ فــإن املشــاكل الناجمــة عــن نقــص املرتجمــن تجعــل مــن الصعــب عــى املــرأة
الســورية لعــب دورهــا يف آليــات البحــث عــن حقوقهــن .عــى ســبيل املثــال؛ الشــخص الــذي يقــوم
مبهمــة الرتجمــة يف املحكمــة ،يعمــل أيضـاً كموظــف يف املحكمــة .فهــو يقــوم بوظيفــة الرتجمــة إذا لــزم
األمــر بســبب إجادتــه للغــة العربيــة .عــى الرغــم مــن أنــه يتــم اســتدعاء األشــخاص املرتجمــن إىل
املحكمــة مــن أجــل الرتجمــة ،إال أنــه يتــم مالحظــة عــدم الكفايــة عنــد األخــذ بعــن االعتبــار بكثافــة
أعــال املحكمــة .متنــع كثافــة العمــل التحــرك بحساســية يف الحــاالت القامئــة عــى أســاس نــوع الجنــس
االجتامعــي.
يجــب علينــا القــول بــأن إحــدى أهــم املشــاكل التــي يتــم مواجهتهــا خــال عمليــة املراجعــة يف املحكمــة
ومرحلــة املقاضــاة ،تكمــن يف أن املوظفــن العاملــن يف املحكمــة يترصفــون بتحامــل عميــق ضــد الالجئني
الســوريني .يف الحــن الــذي يتــم فيــه أحيانـاً عكــس حــاالت التحامــل هــذه بعبــارات رصيحــة ،الحظنــا
يف بعــض األحيــان أن تطبيــق حــاالت التحامــل هــذه يتــم عــى شــكل عــدم إعطــاء املعلومــات ،إبطــاء
املعامــات واإلجــراءات وتجاهــل دور الشــخص .عــى ســبيل املثــال؛ تعرضــت طالبــة املشــورة التــي
تعرضــت للعنــف مــن قبــل زوجهــا القديــم وأقامــت دعــوى مــن أجــل الطــاق ملعاملــة ســيئة مــن قبــل
حاجــب املحكمــة قبــل دخولهــا إىل صالــة املحكمــة .حيــث أن حاجــب املحكمــة قــام بإزعــاج طالبــة
املشــورة مــن مبخاطبتــه لهــا بقولــه “مــاذا تفعلــن هنــا؟” ،وأخربهــا بأنــه ال يجــد مرتجــم ووضــع قضيتهــا
يف نهايــة تسلســل الدعــاوي.
يف مثــال آخــر؛ ميكــن إظهــار مــا تعرضــت لــه طالبــة املشــورة التــي قمنــا مبرافقتهــا خــال مراجعتهــا
مــن أجــل املســاعدة القضائيــة .أرص األشــخاص العاملــون يف مكتــب املســاعدة القضائيــة عــى عــدم
استنســاخ بطاقــة الهويــة الشــخصية لطالبــة املشــورة وذلــك عــى الرغــم مــن وجــود آلــة استنســاخ
ضوئيــة يف الغرفــة وأخربونــا بأنــه ال ميكنهــم قبــول طلــب املراجعــة دون صــورة مستنســخة مــن بطاقــة
الهويــة الشــخصية لطالبــة املشــورة وقامــوا بتوجيهنــا إىل مكتــب لالستنســاخ الضــويئ داخــل املحكمــة
علمنــا فيــا بعــد أنــه مغلــق .عــى الرغــم مــن محاولــة رشحنــا موقــف طالبــة املشــورة للموظــف
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املســؤول وهــو أن صاحبــة العالقــة جــاءت مــن منطقــة جوبــوك وبأنهــا ال متلــك اإلمكانيــات املاديــة
التــي تســمح لهــا بالقــدوم مــرة أخــرى إىل املحكمــة يف حــال عــدم متكنهــا مــن تقديــم الطلــب بجانــب
أنــه ســوف يكــون مــن الصعــب عليهــا تــرك أطفالهــا ألنــه ال يوجــد أحــد تــرك أطفالهــا لديــه ،إال أن
املوظــف املســؤول أرص عــى موقفــه.
املصاعــب التــي يتــم معاناتهــا بهــذا القــدر مــن قبــل طالبــي املشــورة التــي نقدم لهــن الدعــم االجتامعي
يف املراحــل القضائيــة ،تعطــي دليـاً واضحـاً عــن مــدى املصاعــب التــي قــد تعــاين منهــا املــرأة الســورية
التــي ال ميكنهــا الحصــول عــى الدعــم االجتامعــي .عنــد األخــذ بعــن االعتبــار باإلمكانيــات املحــدودة
ملؤسســة الوقــف وغريهــا مــن املنظــات املدنيــة االجتامعيــة العاملــة يف مجــال الالجئــن؛ ينبغــي عــى
اآلليــات اإلداريــة والقانونيــة اتخــاذ مواقــف مســتندة عــى حقــوق النســاء الالجئــات.
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النتيجة
يف هــذه الدراســة التــي قمنــا مــن منظــور نســوي كمؤسســة وقــف تضامــن مــع املــرأة ،نــرى أن تدابــر
الوقايــة والحاميــة املتعلقــة بالعنــف الــذي تتعــرض لــه املــرأة الســورية غــر كافيــة .حقيقــة أن اآلليــات
املعمــول بهــا يف الوقــت الحــايل غــر كافيــة للمــرأة الرتكيــة؛ تــزداد باطـراد عندمــا يتعلــق األمــر باملــرأة
الســورية موضــوع البحــث.
املــرأة الســورية مجــرة عــى مكافحــة الصعوبــات الناتجــة عــن كونهــا الجئــة وكونهــا امــرأة .تشــمل هذه
الصعوبــات حــاالت مثــل االفتقــار بالدرجــة األوىل لإلمكانيــات املاديــة ،التعامــل مــع حــاالت التحامــل
تجــاه الالجئــن ،االفتقــار للفــرص التعليميــة وفــرص العمــل .أمــا املصاعــب التــي تواجههــا لكونهــا امــرأة؛
فهــي تكمــن يف التعامــل مــع حــاالت عــدم املســاواة الناتجــة عــن العالقــات بــن الجنســن.
الســبب الرئيــي يف عــدم املســاواة التــي تعــاين منهــا املــرأة الســورية يف املناطــق العامــة يكمــن يف
مواجهتهــن لعائــق اللغــة .إضافــة إىل حقيقــة أن دورات تعليــم اللغــة الرتكيــة غــر كافيــة منخفضــة
الجــودة ،فــإن أســباب مثــل عــدم تقديــم خدمــات الحضانــة للنســاء ذوات األطفــال وكــون املراكــز
التعليميــة بعيــدة عــن مقــر إقامتهــن متنعهــن مــن تعلــم اللغــة.
كــا تواجــه النســاء الــايت يواجهــن صعوبــة يف تعلــم اللغــة الرســمية يف الحيــاة العامــة عائــق اللغــة
عندمــا يرغــن يف مراجعــة أي مؤسســة عامــة عنــد تعرضهــن للعنــف .طاملــا مل يتــم تشــكيل آليــة متابعــة
للعالقــات بــن الجنســن فيــا يخــص تلقيهــن تعليــم اللغــة الرســمية ،فــإن هــذا الوضــع ســوف يعيــق
انخراطهــن يف الحيــاة مــن ناحيــة ويحكــم عليهــن بالبقــاء ضمــن حلقــة العنــف مــن ناحيــة أخــرى.
مــن األبعــاد األخــرى لعائــق اللغــة ،يكمــن يف أن عــدم التمكــن مــن الوصــول إىل املؤسســات ناتــج عــن
عــدم توفــر عــدد كاف مــن املرتجمــن .إن عــدم قــدرة التعبــر عــن الــذات واالفتقــار إلمكانيــات تقديــم
الطلبــات أدت إىل اســتبعاد املــرأة الســورية مــن مــرح القطــاع العــام .ال يكفــي وجــود مرتجــم يف كل
مؤسســة .بــل يجــب أن يكــون هنــاك مرتجمــن ذوي منظــور نــوع الجنــس االجتامعــي خصوصــاً يف
املؤسســات التــي تلقــى طلبــات العنــف .خالف ـاً لذلــك؛ ســوف تــزداد معانــاة املــرأة الســورية وســوف
تصــل آليــة مكافحــة العنــف إىل طيــق مســدود.
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يف األثنــاء الــذي نعمــل فيــه كوقــف تضامــن مــع املــرأة عــى مكافحــة العنــف ضــد املــرأة ،فإننــا ندعــو
إىل رضورة القضــاء عــى خطــر العنــف وتطويــر سياســات مــن شــأنها تعزيــز مكافحــة العنــف ضــد
املــرأة .تكشــف هــذه الدراســة التــي قمنــا بإجرائهــا مــع النســاء الســوريات مــرة أخــرى عــن األهميــة
الحيويــة للنهــج الشــامل يف مكافحــة العنــف .إن االفتقــار للسياســات الشــاملة التــي مــن شــأنها إدراج
النســاء يف الحيــاة العامــة مثــل التعليــم ،فــرص العمــل ودعــم الحضانــة؛ ســوف يــؤدي إىل إفشــال
عمــل اآلليــات املوجــودة بشــكل صحيــح وجعــل التدابــر غــر كافيــة باعتبارهــا “ضــادة” مــا ســيجعل
النســاء غــر قــادرات عــى الخــروج مــن دوامــة العنــف.
نــود أن نذكــر أن عــدم كفايــة قــدرة وظــروف مالجــئ النســاء هــي مشــكلة مهمــة أيضـاً أثنــاء مكافحــة
العنــف .عنــدا يتعلــق األمــر بالنســاء الســوريات موضــوع البحــث يصبــح النقــص أكــر وضوحـاً.
بجانــب صعوبــة التعبــر عــن نفســها يف املؤسســات العامــة ،تتعرض املــرأة الســورية لقـرارات بريوقراطية
تهــدد حياتهــا .وفق ـاً للنهــج الشــامل املعتمــد يف مكافحــة العنــف ضــد املــرأة؛ يتوجــب عــى املــرأة
الســورية أن تتــرف بشــكل متوافــق مــع قـرارات القانــون رقــم  6284يف إجـراءات املؤسســات اإلداريــة.
يف الحــن الــذي يتــم فيــه حاميــة املــرأة الســورية مــن قبــل القانــون رقــم  6284يجــب أن تكــون هــذه
الحاميــة أولويــة يف املعامــات البريوقراطيــة الناتجــة عــن وضعيــة الحاميــة املؤقتــة .تتســبب املامرســات
اإلداريــة الغــر حائــزة عــى منظــور قائــم عــى نــوع الجنــس االجتامعــي يف تعريــض حيــاة النســاء
للخطــر.
ينبغــي أن تعمــل املؤسســات العامــة بالتنســيق مــع املؤسســات املدنيــة االجتامعيــة التــي تتمتــع
بخــرة طويلــة والتــي تـزاول نشــاطها يف مجــال مكافحــة العنــف ضــد املــرأة .باإلضافــة إىل ذلــك ،ينبغــي
االســتفادة مــن مدخـرات الخــرة واملعرفــة التــي اكتســبتها هــذه املؤسســات وينبغــي االهتــام بالتقاريــر
واالقرتاحــات املطروحــة للــرأي العــام
يف الحــن الــذي نواصــل فيــه أنشــطتنا مــن أجــل عــامل متســاو و حــر ،نــود التأكيــد مــرة أخــرى عــى
مــدى أهميــة التضامــن مــع املــرأة .يف هــذا الســياق؛ نــود التقــدم بالشــكر والتقديــم للنســاء الــايت
تعرفنــا عليهــن ضمــن إطــار هــذه الدراســة والــايت قمــن بتبــادل خرباتهــن معنــا.
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