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متهيد

نهــدف كوقــف تضامــن مــع املــرأة إىل إنشــاء عــامل متســاو وحــر حيــث ال تتعــرض فيــه املــرأة للعنــف 

والتمييــز القامئــان عــىل نــوع الجنــس. عــىل ضــوء ذلــك؛ نحــرص منــذ عــام 1993 وحتــى يومنــا الحــارض 

ــىل  ــتند ع ــرأة واملس ــد امل ــف ض ــواع العن ــة أن ــة كاف ــدأ مكافح ــىل مب ــة ع ــا القامئ ــر أعاملن ــىل تطوي ع

عــدم املســاواة بــني الجنســني مبــا يتــامىش مــع املبــادئ واألســاليب النســوية. يف هــذا الســياق؛ نســعى 

جاهديــن إىل تعزيــز ونــرش مبــدأ التضامــن مــع املــرأة يف مواجهــة العنــف ضــد املــرأة. وكمتطوعــني يف 

وقــف التضامــن مــع املــرأة، نقــوم بتشــكيل ورش عمــل لنــرش التوعيــة حــول مواضيــع أدوار الجنســني 

والعنــف ضــد املــرأة يف الجامعــات واألحيــاء. حيــث أن ورش العمــل موضــوع البحــث تســاعدنا يف تعزيــز 

تضامننــا ضــد العنــف تجــاه املــرأة مــن خــالل تبــادل املعلومــات والخــرات. 

يف مركزنــا لإلرشــاد النســايئ الــذي يــزاول نشــاطه ضمــن بنيــة الوقــف، نقــوم بتوفــري الدعــم االجتامعــي 

ــه  ــة إلي ــوا بحاج ــد يكون ــوايت ق ــف والل ــن للعن ــوايت يتعرض ــيدات الل ــاين للس ــي املج ــوين والنف والقان

ــاء مكافحتهــم لهــذا العنــف. يتــم تقديــم هــذا الدعــم مــن قبــل أخصائيــني اجتامعيــني، محاميــني  أثن

ــن والنســوية. يف  ــرأة ضمــن إطــار أســس التضام ــم النفــس املتطوعــني عــىل أســاس امل ــني عل وأخصائي

نفــس الوقــت؛ نقــوم بإعــداد التقاريــر وتبــادل وجهــات نظرنــا مــن أجــل لفــت االنتبــاه ومنــع العنــف 

ضــد املــرأة. كــام 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 

ــز  ــدرات مرك ــر ق ــن: تطوي ــز التضام ــم االحتياجــات، تعزي ــذ املــرشوع ذو التســمية “فه ــدا، بتنفي هولن

اإلرشــاد النســايئ لتوفــري الدعــم للمــرأة الســورية” لغــرض توفــري الدعــم للمــرأة الســورية التــي تعيــش 

يف أنقــرة والتــي أجرتهــا ظــروف الحــرب والرصاعــات الدائــرة يف ســوريا إىل اللجــوء إىل تركيــا. 

تــم إعــداد البحــث ذو التســمية “أنــا مل أســكت، يجــب عــىل النســاء األخريــات عــدم الســكوت أيضــاً” 

والــذي تــم التطــرق فيــه إىل تجــارب العنــف الــذي عانــت منــه املــرأة الســورية التــي تعيــش يف أنقــرة 

بعــد أن أجرتهــا 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 مــرشوع “فهــم االحتياجــات، تعزيــز التضامــن: تطويــر قــدرات مركــز 

اإلرشــاد النســايئ لتوفــري الدعــم للمــرأة الســورية”. مــن خــالل هــذا املــرشوع، ســعينا إىل زيــادة قــدرات 

ــم خدمــات أفضــل  ــه مــن أجــل ضــامن تقدي ــة الوصــول إلي ــا لإلرشــاد النســايئ وتحســني إمكاني مركزن

ــا بإجــراء  للمــرأة الســورية التــي تعيــش يف أنقــرة والتــي تتعــرض لعنــف الذكــور. قبــل املــرشوع، قمن

ــا  ــي أجريناه ــالت الت ــا. خــالل املقاب ــادة كفاءتن ــا وزي ــال عملن ــد احتياجــات مج دراســة بحــث لتحدي

ضمــن إطــار البحــث، حرصنــا عــىل مراعــاة مبــدأ الرسيــة حــول التجــارب التــي تقاســمتها معنــا النســاء 

واحــرتام الحــدود والقــرارات الفرديــة التــي وضعتهــا النســاء يف العالقــات التــي قامــوا بإنشــائها معنــا. 

بعــد ذلــك، قمنــا بكتابــة التقريــر باتبــاع نفــس املبــادئ. قمنــا مبتابعــة إمكانيــة تطبيــق آليــات وقوانــني 

ــا مــن  ــة والســلبية التــي تــم اإلدالء بهــا لن مكافحــة العنــف ضــد املــرأة مــن خــالل التجــارب اإليجابي

قبــل النســاء. تــم إعــالن هــذا البحــث ذو التســمية “أنــا مل أســكت، يجــب عــىل النســاء األخريــات عــدم 

الســكوت أيضــاً” العنــف والتمييــز القائــم عــىل نــوع الجنــس: النســاء الســوريات الــاليت يعشــن يف أنقــرة 

الــذي تــم فيــه تطبيــق أســاليب نوعيــة وكميــة. 

عــىل الرغــم مــن وعــي املــرأة الســورية بالعنــف، إال أننــا الحظنــا خالل عمليــة البحــث ومرحلــة املراجعة 

ــر  ــا يف التقري ــة. تطرقن ــة مــن العنــف ومنعــه غــري كافي ــا للحامي ــي يلجــن إليه ــات الت ــأن اآللي أيضــاً ب

ــني مكافحــة العنــف ضــد املــرأة وإىل وضــع “املــرأة” و  ــات وقوان إىل حقــوق املــرأة الســورية وإىل آلي

“الالجــئ” الــذي جعلنــاه مرئيــاً مــن خــالل الدراســات التــي قمنــا بهــا حــول تجــارب النســاء يف العنــف 

ــع  ــات واملراج ــامت واملؤسس ــع املنظ ــداً لجمي ــدراً مفي ــون مص ــل يف أن يك ــه. ونأم ــن ل ــذي يتعرض ال

النســائية التــي تعمــل عــىل مكافحــة العنــف ضــد املــرأة. 
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دعم مركز اإلرشاد النسايئ

ــع  ــرد م ــكل مط ــايئ بش ــاد النس ــا لإلرش ــات إىل مركزن ــرات والالجئ ــاء املهاج ــات للنس ــدد املراجع زاد ع

ــي  ــوين و النف ــي و القان ــم االجتامع ــري الدع ــل توف ــام نواص ــرية. بين ــنوات األخ ــرة يف الس ــة الهج حرك

املجــاين للنســاء الــاليت 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 عــىل شــكل يــوم 1 يف األســبوع عــىل مــدى 8 أشــهر يف فــرتة مــا 

ــر 2020م.  ــو 2019 – 24 فراي ــني 01 يولي ب

تلقينــا يف هــذه املرحلــة طلبــات لـــ 19 ســيدة. أجرينــا عــن طريــق الهاتــف واملقابلــة الوجاهيــة مجمــوع 

105 مقابلــة مــع 19 ســيدة. يعتــر ارتفــاع عــدد املقابــالت إىل هــذا الحــد، خــارج إطــار طريقــة عمــل 

مركــز اإلرشــاد النســايئ. مؤسســة الوقــف، هــي مؤسســة تقــوم بتوفــري الدعــم القانــوين و االجتامعــي 

والنفــي مبــا يتــامىش 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 إجــراءات تقديــم 

ــز قوتهــن يف القطــاع العــام. ميكــن ملعظــم  الطلبــات واملراجعــة بأنفســهن لغــرض متكينهــن مــن تعزي

الســيدات الرتكيــات الوصــول إىل آليــات مكافحــة العنــف ضــد املــرأة مــن خــالل 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 جــزءاً مهــامً مــن دراســتنا. إن إجــراءات املراجعــة واآلليــات القانونيــة 

الخاصــة بالنســاء القادمــات مــن بلــد مختلفــة والغــري معتاديــن عــىل جميــع أنظمــة الدولــة، ليســت 

بتلــك الســهولة. كــام أن املشــاكل االقتصاديــة، االجتامعيــة والثقافيــة التــي تعــاين منهــا الالجئــات تجعــل 

مــن الصعــب عليهــن اثبــات وجودهــن يف القطــاع العــام. لهــذا الســبب؛ ينبغــي علينــا مرافقتهــن خــالل 

تقدميهــن للطلبــات ويف املراحــل التــي تتطلــب املتابعــة مــن طرفهــن. أمــا الوضــع اآلخــر الــذي يختلــف 

عــن الخــرة املهنيــة للوقــف؛ فهــو يكمــن يف إجراءنــا مقابــالت متكــررة مــع طالبــات املشــورة. وهــذا 

ينبــع مــن حاجــة طالبــات املشــورة 

للدعــم بســبب الصعوبــات التــي يعانــون منهــا كونهــن الجئــات. عــىل ســبيل املثــال؛ اســتمرت واحــدة 

مــن طالبــات الدعــم بســبب العنــف يف طلــب الدعــم بســبب طلبــات املســاعدة املاليــة أو املعامــالت 

لــدى دوائــر ومؤسســات القطــاع العــام يف املراحــل املتقدمــة. 

مل يكــن الدعــم الــذي نقدمــه لطالبــات املشــورة مــرة واحــدة يف األســبوع كافيــاً. لهــذا الســبب؛ قمنــا 

ــفيات،  ــم، املستش ــل املحاك ــة مث ــات اإلداري ــاء يف املؤسس ــة النس ــل مبرافق ــاعات العم ــار س ــارج إط خ

املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة، محافظــة أنقــرة واملراكــز األمنيــة. غايتنــا مــن عمليــات املرافقــة تكمــن 

ــاة العامــة.  يف تســهيل مهمــة املــرأة الســورية بالتغلــب عــىل املصاعــب التــي تواجههــا يف الحي

قمنــا برســم خطــة عملنــا عــىل ضــوء طلبــات النســاء اللــوايت قامــوا بتقديــم طلباتهــم بعــد أول مقابلــة 

قــام بإجرائهــا األخصــايئ االجتامعــي واملرتجــم. بعــد املقابلــة األوليــة، قمنــا بإجــراء مقابلــة وجهــاً لوجــه 

ــه. مــن أجــل  ــذي تعرضــن ل ــوين بســبب العنــف ال ــاليت بحاجــة للدعــم القان ــات املشــورة ال مــع طالب

تقليــل املصاعــب التــي يتــم مواجهتهــا بســبب العائــق اللغــوي إىل الحــد األدىن ومنــع إصابــات النســاء 

اللــوايت تعرضــن للعنــف مــن خــالل إدالئهــم مبعانتهــن مــرة تلــو األخــرى، قمنــا بإجــراء مقابــالت الدعــم 

القانــوين يف وقــت واحــد بحضــور املحامــي، املرتجــم وأخصــايئ الشــؤون االجتامعيــة. 

العوائــق الناتجــة عــن اللغــة والعالقــات بــني الجنســني موجــودة يف كافــة املجــاالت. عــىل ســبيل املثــال؛ 

ال تســتطيع املــرأة الســورية التعبــري عــن نفســها بســبب عــدم توفــر خدمــات اللغــة العربيــة يف خطــوط 

ــع  ــل م ــم التواص ــاعدة. ال ميكنه ــات املس ــة وطلب ــاالت الطارئ ــة للح ــف )155 ,183 ,112( الالزم الهات

املوظفــني يف املحاكــم بســبب عــدم كفايــة املرتجمــني. كــام ال ميكنهــم يف معظــم األحيــان التواصــل مــع 

ــة يف  ــاً مــا تجــد املــرأة الســورية صعوب ــة. غالب ــم تعيينهــم مــن املســاعدة القانوني ــن ت ــني الذي املحامي

تلفــظ عنوانهــا التــي تقيــم فيــه باللغــة الرتكيــة ألنهــا محرومــة مــن إمكانيــة تعلــم اللغــة الرتكيــة. لهــذا 

ــة النســاء يف مراحــل  ــن مرافق ــا األخــرى م ــر رضورة. غايتن ــاً لوجــه أك ــح التواصــل وجه الســبب؛ يصب

ــن  ــا م ــي يعيشــون فيه ــة الت ــن املنطق ــاليت مل يخرجــن م ــات تكمــن يف متكــني النســاء ال ــم الطلب تقدي
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اســتخدام وســائل املواصــالت و توفــري 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. 

ــا أنــه مــن الصعــب االســتفادة مــن اإلمكانيــات التــي توفرهــا الدولــة مــن أجــل الحلــول التــي  الحظن

ــدة  ــة املعق ــرأة الســورية. بســبب البريوقراطي ــا امل ــاين منه ــي تع ــة املشــاكل الت ــف حســب طبيع تختل

الخاصــة باملعامــالت التــي يتوجــب عــىل النســاء ايفائهــا، جعلتنــا نلتقــي لعــدة مــرات بالنســاء الــاليت 

تقدمــن بطلبــات املراجعــة. عــىل ســبيل املثــال؛ يف الحــني الــذي قدمنــا فيــه بتقديــم الدعــم القانــوين 

ــة أخــرى بتوفــري الدعــم  ــا مــن ناحي ــة الطــالق، قمن ــا عليهــا خــالل مرحل ــة املشــورة التــي تعرفن لطالب

ــل  ــة مث ــات اإلداري ــدى املؤسس ــة ل ــخصية واإلقام ــة الش ــري الهوي ــل تغي ــالت مث ــي يف معام االجتامع

ــرة.1  ــة إلدارة الهج ــة العام املديري

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 

ــم  ــل املحاك ــة أخــرى؛ تعمــل املؤسســات مث ــني. مــن ناحي ســلبية ناتجــة عــن الســلوك املعــادي لالجئ

مبوجــب بريوقراطيــة معقــدة للغايــة حتــى بالنســبة لألشــخاص الذيــن يجيــدون اللغــة الرتكيــة. نتيجــة 

ــىل تشــكيل  ــة ع ــة والقضائي ــيدات يف املراحــل اإلداري ــا للس ــاعدت مرافقتن ــباب، س ــع هــذه األس لجمي

نتائــج إيجابيــة. حيــث أنهــا عــززت عالقــة التضامــن مــع املــرأة الســورية وقللــت أيضــاً مــن احتــامالت 

تعرضهــن للمواقــف الســلبية. 

.GIGM 1  تم اختصار عبارة “املديرية العامة إلدارة الهجرة” يف باقي النص عىل شكل
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متاشــياً مــع طلبــات النســاء الســوريات، قمنــا بإجــراء أكــر مــن توجيــه لــكل طالبة مشــورة إىل مؤسســات 

أخــرى. تــم إجــراء هــذه التوجيهــات إىل القــوى األمنيــة لتمكــني النســاء مــن تقديــم شــكاويهم املتعلقــة 

ــات لتمكينهــن مــن فــرص  ــم العــام التابعــة للبلدي ــز التعلي ــة يف مرك بالعنــف وإىل الوحــدات التعليمي

تعلــم اللغــة الرتكيــة وإىل املؤسســات الصحيــة لتمكينهــن مــن إجــراء الفحوصــات الطبيــة أو الحصــول 

عــىل تقاريــر االعتــداء املتعلقــة بحــاالت العنــف الــاليت تعرضــن لــه وإىل وحــدات البلديــة واملنظــامت 

املدنيــة االجتامعيــة مــن أجــل متكينهــن مــن االســتفادة مــن دعــم الغــذاء، املحروقــات، اإليجــار، األشــياء 

وغريهــا مــن إمكانيــات الدعــم العينــي / النقــدي. كــام تــم إجــراء توجيهــات إىل املديريــة العامــة إلدارة 

ــرى  ــة األخ ــة االجتامعي ــامت املدني ــخصية وإىل املنظ ــة الش ــات الهوي ــري معلوم ــل تغي ــن أج ــرة م الهج

ــدارس.  ــال يف امل ــجيل األطف ــا يف تس ــم مواجهته ــي يت ــلبيات الت ــق بالس ــم املتعل ــىل الدع ــول ع للحص

وحرصنــا عــىل 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. 

ــع املتعلقــة بنــوع  ــادة مســتوى الوعــي يف املواضي ــة التــي تهــدف إىل زي ــا امليداني ــا أيضــاً أعاملن واصلن

ــا بتنظيمــه،  ــز الــذي قمن ــا القانونيــة. يف اجتــامع الدعــم والتعزي الجنــس، العنــف ضــد املــرأة وحقوقن

ــا  ــني. بذلن ــني الجنس ــات ب ــبب العالق ــاء بس ــا النس ــاين منه ــي تع ــاكل الت ــول املش ــا ح ــمنا خراتن تقاس

ــية.  ــا النفس ــن خــالل أنشــطة الدرام ــض م ــن البع ــع بعضه ــن النســاء م ــات تضام ــز آلي ــا لتعزي جهدن

ــا يف مكافحــة العنــف  ــة تضمنــت رشح العنــف ضــد املــرأة وحقن ــة اجتامعــات محلي ــا بعقــد ثالث قمن

وتقاســم الخــرات بشــكل متبــادل. يف هــذه الدراســات التــي حرصنــا فيهــا عــىل إظهــار عــدم املســاواة يف 

العالقــات بــني الجنســني مــن منظــور نســوي، شــهدنا مــرة أخــرى بــأن النســاء يف الوقــت الحــارض يدركــن 

عــدم املســاواة موضــوع البحــث، إال أنهــن ال يثقــن باآلليــات الــاليت يلجــن لهــا. يف الحــني الــذي يتــم 

فيــه التأكيــد بــأن العنــف ليــس حالــة فرديــة وبأنــه تجربــة ميكــن أن تحــدث لــكل امــرأة نتيجــة لعــدم 

املســاواة يف العالقــات بــني الجنســني، أتيحــت لنــا مــن ناحيــة أخــرى فرصــة التأكيــد بــأن االنتــامء ألي 

جنســية ليــس مهــامً مــن ناحيــة الخــرات النســوية. 

ــة  ــات متعلق ــىل معلوم ــول ع ــن الحص ــورية م ــرأة الس ــني امل ــورات لتمك ــات ومنش ــداد كتيب ــا بإع قمن

بحقوقهــن. يف الحــني الــذي نؤكــد فيــه مــرة أخــرى يف هــذه الدراســات بأنــه ال ميكــن أن يكــون هنــاك 

ــا  ــرض فيه ــي نتع ــاالت الت ــة يف الح ــة واإلداري ــة القانوني ــات املراجع ــاح آلي ــا بإيض ــف، قمن ــرر للعن م

ــف.  للعن
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تجارب العنف الذي تتعرض 
له النساء السوريات

ــع  ــف بجمي ــط العن ــي ترب ــط الت ــد عــىل الرواب ــرأة التأكي ــف ضــد امل ــم خــالل مكافحــة العن ــن امله م

اآلليــات الجنســية األخــرى التــي تضعــف وتجســد وتخضــع املــرأة. العنــف القائــم عــىل أســاس نــوع 

الجنــس هــو أعــراض الحيــاة األبويــة املوجــودة يف الوقــت الحــايل. إن تكويــن العالقــات الغــري متكافئــة 

التــي تســللت إىل كل مجــال مــن مجــاالت الحيــاة اعتبــاراً مــن الفــرص التعليميــة وحتــى فــرص العمــل 

ــف هــذه.  ــرة العن ــن دائ ــن الصعــب الخــروج م ــل م ــة، تجع ــى الثقافي ــة وحت ــن الشــؤون القانوني وم

ندافــع بصفتنــا وقــف التضامــن مــع املــرأة عــن إدخــال اللوائــح التــي تشــمل كل مجــال مــن مجــاالت 

ــرأة. ال ينبغــي أن تكــون الظــروف الســلبية الناتجــة عــن  ــف ضــد امل ــة مكافحــة العن ــاة يف عملي الحي

ــل عــىل العكــس؛ يجــب تشــغيل  ــات، ب ــف ضــد النســاء الالجئ ــة يف مكافحــة العن ــة عقب ــك الجئ كون

آليــات املكافحــة مــن خــالل دمــج هــذه الســلبيات يف املجتمــع. 

حينــام قالــت فرجينيــا وولــف قبــل قــرن مــن الزمــان “ليــس يل بلــد كامــرأة” يف الواقــع؛ أرادت اإلشــارة 

ــة  ــري للغاي ــكل كب ــر بش ــت املعت ــذا التثبي ــة. ه ــدول القومي ــاوز ال ــوية تتج ــارب النس ــة التج إىل رشاك

ــها  ــي نعيش ــرتكة الت ــارب املش ــالل التج ــن خ ــة م ــر واقعي ــح أك ــا، يصب ــش فيه ــي نعي ــروف الت يف الظ

مــع النســاء الســوريات. نحــن رشكاء يف تجاربنــا النســوية املتعلقــة بــاألرسة، أدوار الجنســني، الظــروف 

املعيشــية، الحصــول عــىل فــرص العمــل والتعليــم والعديــد مــن املجــاالت األخــرى. نــود التنويــه بالدرجة 

ــا /  ــة التــي قــد تنشــأ عــن كونن ــدأ املســاواة مــن أجــل منــع الحــاالت الهرمي ــا نعمــل مبب األوىل إىل أنن

عــدم كوننــا مواطنــني يف أنشــطتنا التــي نقــوم بهــا مــن خــالل الوعــي بحالــة الرشاكــة موضــوع البحــث. 

كــام تضمــن هــذا املنظــور القائــم عــىل املســاواة، عملنــا بحساســية تجــاه وضــع املــرأة الضعيفــة لكونهــا 

الجئــة. 

ــف.  ــر الهات ــف ع ــة الوق ــة مؤسس ــوريات مراجع ــاء الس ــم النس ــت معظ ــتنا، قام ــدة دراس ــوال م ط

الســبب الرئيــي يف تواصــل املــرأة الســورية معنــا عــر الهاتــف بــدالً مــن القــدوم إىل مؤسســة الوقــف، 

ــون يف  ــوا يعيش ــا كان ــن مبراجعتن ــاليت قم ــاء ال ــع النس ــة. جمي ــروف االقتصادي ــة الظ ــع إىل صعوب يرج

ــن.  ــداغ، كيجوري ــاك، آلتين ــل مام ــة مث ــط املدين ــن وس ــدة ع ــاءات بعي ــني يف قض ــة بالالجئ ــاء مليئ أحي
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ــف  ــذا الســبب؛ وســيلة التواصــل بالهات له

ــبة  ــة بالنس ــة واقتصادي ــر عملي ــت أك كان

لهــن. إقامتهــن بعيــد عــن املناطــق العامــة 

ــت  وعــدم معرفتهــن بوســائل النقــل جعل

جاذبيــة.  أكــر  الهاتــف  عــر  املراجعــة 

ــب أن  ــة، يج ــة املراجع ــن طريق ــالً ع فض

ــا.  ــة وصــول النســاء إلين ــر أيضــاً كيفي نذك

يف بدايــة دراســتنا، قامــت النســاء الــاليت تعرفنــا عليهــن بواســطة املنظــامت املدنيــة االجتامعيــة األخــرى 

مبراجعــة مؤسســة الوقــف. فضــالً عــن املنظــامت املدنيــة االجتامعيــة األخــرى، قمنــا بإجــراء دراســات 

عــىل وســائل التواصــل االجتامعــي لتأمــني إمكانيــة التواصــل مــع النســاء. باإلضافــة إىل ذلــك، كان هنــاك 

ــرأة الســورية.  ــه للم ــا بتنظيم ــذي قمن ــامع الدعــم والتمكــني ال ــن خــالل اجت ــن م ــا عليه نســاء تعرفن

ثبــت لنــا أن معظــم النســاء قامــوا مبراجعــة مؤسســة الوقــف عــن طريــق األصدقــاء واملعــارف. حيــث 

أظهــر لنــا هــذا التثبيــت أن شــبكات التضامــن بــني النســاء الســوريات قويــة. ميكننــا القــول أن الســلبيات 

وخصوصــاً التــي جلبتهــا األوســاط االجتامعيــة يف األحيــاء التــي تعيــش فيهــا النســاء الســوريات وعــدم 

اجادتهــن للغــة الرتكيــة تســببت يف تشــكيل شــبكات اتصــال خاصــة بينهــن. قامــت 11 امــرأة مــن النســاء 

الــاليت وصلــن إلينــا بتقديــم طلبــات خاصــة بهــن. أمــا 8 منهــن، فقــد قمــن بتقديــم طلــب مــن أجــل 

أقاربهــن. فضــالً عــن إظهــار هــذا الوضــع لشــبكة التضامــن املذكــورة أعــاله، إال أنــه يعكــس مــن ناحيــة 

أخــرى الظــروف االقتصاديــة الســلبية الــذي تعــاين منــه النســاء. عــىل ســبيل املثــال؛ وجــود نســاء يقمــن 

بتقديــم طلبــات بــدالً عــن صديقتهــا التــي ال متلــك هاتفــاً. 
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ةعجارملا ببس

 ىرخأ تامولعم ذخا يدقن /ينیع جایتحا لمع نع ثحبلا فنعلا ببسب معدلا بلط

طريقة املراجعة 

وجهاً لوجه  الهاتف 
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ــم بســبب  ــىل الدع ــدف أوالً إىل الحصــول ع ــي ته ــك الت ــة، هــي تل ــات املراجع ــباب طلب ــني أس ــن ب م

العنــف. قامــت 11 امــرأة مــن الــاليت أقمنــا التضامــن معهــن باالتصــال بنــا مــن أجــل الحصــول عــىل 

دعــم مبــارش ضــد العنــف. باإلضافــة إىل ذلــك؛ تواصلــت النســاء معنــا فيــام يخــص البحــث عــن عمــل، 

طلبــات االحتياجــات املختلفــة واملصاعــب )عــىل ســبيل املثــال؛ املصاعــب التــي يتــم معاناتهــا بخصــوص 

ــا نتيجــة املامرســات تجــاه الســوريني. كــام أن  ــم معاناته ــي يت ــالي “الهــالل األحمــر”( الت ــة قيزي بطاق

ــة  ــا يف هــذه الدراس ــة بينن ــة الثق ــّور عالق ــد تط ــف بع ــة بالعن ــن املتعلق ــوا ببياناته بعــض النســاء أدل

وليــس يف املقابلــة األوىل. هنــا، ينبغــي علينــا أن نؤكــد مــرة أخــرى بــأن املــرأة الســورية لديهــا مســتوى 

وعــي عــايل فيــام يخــص العنــف مبــا يتــامىش مــع دراســة بحثنــا. حيــث أنهــن يبذلــون جهــداً ملكافحــة 

ــة  ــلبيات املفروض ــا والس ــون منه ــي يعان ــة الت ــروف االقتصادي ــة الظ ــن صعوب ــم م ــىل الرغ ــف ع العن

عليهــن لكونهــن الجئــات. 
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من ميارس العنف؟ 

ــة إىل  ــني والســابقني. باإلضاف ــل األزواج الحالي ــن قب ــرأة الســورية م ــف ضــد امل ــم مامرســة العن كان يت

ذلــك؛ واجهتنــا أمثلــة تشــري إىل أن أقــارب الــزوج يقومــون مبامرســة العنــف ضــد املــرأة الســورية. امــرأة 

ــا بســبب العنــف الــذي تعرضــت  ــا قامــت مبراجعتن )1( فقــط مــن بــني النســاء الــاليت قمــن مبراجعتن

لــه مــن قبــل قريــب لهــا. يعتــر تحديــد األشــخاص الذيــن ميارســون العنــف مهــم يف تشــكيل آليــات 

ــا بتنفيذهــا  ــا مــن الدراســات التــي قمن وقائيــة وآليــات حاميــة مــن العنــف. مثلــام هــو معلــوم لدين

حتــى وقتنــا الحــارض كمؤسســة وقــف تضامــن مــع املــرأة، بــأن العنــف القائــم عــىل أســاس الجنســية 

االجتامعيــة يحــدث يف الغالــب يف الحيــاة املنزليــة. وعــىل أثــر حــاالت العنــف التــي كان الــزوج الســابق 

يقــوم مبامرســتها، هنــاك حلقــة عنــف مســتمرة طــول فــرتة الــزواج أيضــاً. عــادة مــا يكــون طلــب الطــالق 

محاولــة للتخلــص مــن هــذا العنــف. 

إذا أردنــا إجــراء 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 املقابــالت التــي قمنــا بإجرائهــا وجهــاً لوجــه؛ الحظنــا أن أشــكال العنــف األخــرى شــائعة أيضــاً بالرغــم 

مــن أنــه مل يتــم اإلعــالن عنهــا بشــكل مبــارش. إذا عاودنــا األخذ بعــني االعتبــار بتجاربنــا الســابقة؛ لوجدنا 
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فنعلا نوسرامی نیذلا
 ءاقدصأ /فراعم جوزلا براقأ /ةلئاع میدقلا جوزلا جوزلا
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أنــه يتــم يف الغالــب التعــرض أيضــاً ألشــكال عنــف أخــرى يف الوســط الــذي تــم فيــه التعــرض للعنــف 

الجســدي. أشــارت طالبــات املشــورة إىل أن أزواجهــن يتهمونهــم بعــدم الكفــاءة والحامقــة ويتدخلــون يف 

حســاباتهن عــىل وســائل التواصــل االجتامعــي بحجــة الغــرية ويقارنوهــن بالنســاء األخريــات ويرتكوهــن 

بــدون مــال ومينعوهــن مــن االلتقــاء بعوائلهــن وتهديدهــن بالزوجــة الثانيــة وعــدم الســامح لهــن بلقــاء 

أطفالهــن. يف الواقــع، تظهــر لنــا هــذه األمثلــة أن العنــف النفــي والجنــي الــذي تتعــرض لــه النســاء 

ــذي  ــي ال ــف االقتصــادي، النفــي والجن ــول العن ــم قب ــف الجســدي. يت ــع العن ــا يتداخــل م ــاً م غالب

تتعــرض لــه املــرأة خــالل حياتهــا الزوجيــة عــىل أنــه “طبيعــي” بســبب أدوارهــا الجنســية. يتــم النظــر 

إىل العنــف الجســدي عــىل أنــه “أزمــة” ويتبــني مــن املقابــالت التــي تــم إجرائهــا يف املراجعــات القامئــة 

عــىل 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 

ــم مامرســة  ــاليت تقدمــن بطلــب املراجعــة إىل عــدة أشــكال مــن أشــكال العنــف يف وقــت واحــد. ت ال

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 التهديــد2 بالــزواج 

مــن امــرأة ثانيــة واملقارنــة بنســاء أخريــات واإلذالل. عــىل الرغــم مــن امتنــاع معظــم النســاء يف البدايــة 

عــن تقاســم خراتهــن املتعلقــة بالعنــف الجنــي الــذي تعرضــن لــه، إال أن تأثــري املقابــالت التــي تــم 

إجرائهــا دفعتهــن بعــد ذلــك إىل الترصيــح بأنهــن أجــروا عــىل الجــامع يف أماكــن/ أوقــات/ أشــكال ال 

يريدونهــا. 

2  حســب قوانــني الحكومــة الســورية، هنــاك قوانــني متنــح الرجــال حــق تعــدد الزوجــات. وهنــاك ســعي يف تركيــا أيضــاً لتحقيــق 

ــه ثقــايف. هــذا الحــق عــىل أن
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طالبــة املشــورة التــي تعرضــت للعنــف الجنــي مــن قبــل رجــل تعرفــت عليــه بواســطة أحــد معارفهــا، 

ــا األوىل عــن إيضــاح العنــف  اســتعبدت مــن قبــل تجــار البــرش. عــىل الرغــم مــن امتناعهــا يف مقابلتن

الجنــي الــذي تعرضــت لــه، إال أنهــا تقاســمت تجاربهــا معنــا نتيجــة لعالقــة الثقــة التــي طورناهــا معهــا 

مبــرور الوقــت. باإلضافــة إىل ذلــك؛ أفــادت النســاء الســوريات الــاليت رصحــن بأنهــن تعرضــن للتحــرش 

الجنــي يف الشــارع الفرعــي الواقــع خــارج املحيــط القريــب، بأنهــن مل يتمكنــوا مــن فعــل أي يشء حيــال 

هــذا املوضــوع. 
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حقوق وآليات مكافحة
 العنف ضد املرأة السورية

يتــم تعريــف الالجئــني الســوريني يف القوانــني الرتكيــة عــىل أنهــم تحــت شمســية الرعايــة املؤقتــة وهــذا 

الوضــع هــو وضــع قانــوين يتضمــن حقــوق والتزامــات مســتندة عــىل نظــام الحاميــة املؤقتــة. 

ــة  ــم تأسيســه مبوجــب نظــام الحامي ــذي ت ــة ال ــة هــي االســم املعطــى لنظــام الحامي ــة املؤقت “الحامي

املؤقتــة الــذي دخــل حيــز التنفيــذ بعــد نــرشه يف منشــور الجريــدة الرســمية الصــادر بتاريــخ 22 أكتوبــر 

2014م اســتناداً للــامدة 91 مــن قانــون األجانــب والحاميــة الدوليــة رقــم 6458. حســب نظــام الحاميــة 

ــن ال  ــم والذي ــادرة بالده ــىل مغ ــروا ع ــن أج ــب الذي ــىل األجان ــام ع ــذا النظ ــق ه ــم تطبي ــة، يت املؤقت

ميكنهــم العــودة إىل البلــد التــي غادروهــا وعــىل األجانــب القادمــني إىل الحــدود الرتكيــة بشــكل فــردي أو 

جامعــي أو األجانــب العابريــن مــن الحــدود الرتكيــة واألجانــب الذيــن مل يتــم تقييــم طلباتهــم للحاميــة 

بشــكل فــردي.3 

ــع 28  ــا ب ــادم إىل تركي ــي تتطلــب أن تكــون ق ــة الت ــا اإلجــراءات/ املعامــالت املتعلقــة بهــذه املعامل أم

أبريــل 2011م؛ فيتــم القيــام بهــا مــن قبــل املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة. يف نفــس الوقــت؛ تشــمل 

ــىل  ــة املســتندة ع ــة الصحي ــم األســايس املجــاين وحــق العناي ــن حــق التعلي ــي تتضم ــة الت هــذه الحال

تأمــني صحــي مجــاين، الحــق يف العمــل وإمكانيــة التمثيــل يف املحاكــم وطلــب املســاعدة القضائيــة. نظام 

الحاميــة املؤقتــة الــذي يعتــر وضــع قانــوين تــم تشــكيله لتأمــني إقامــة الالجئــني 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 
ــة  ــرى. كأمثل ــد أخ ــاب إىل بل ــل الذه ــن أج ــة م ــة يف املراجع ــة املؤقت ــع الحامي ــون بوض ــن يتمتع الذي
محــدودة مــن هــذه الحــاالت االســتثنائية؛ ميكــن إدراجهــا عــىل شــكل؛ أن تكــون أرملــة ولديــك 4- 5 

الحامية املؤقتة يف تركيا لطالبي اللجوء القادمني من سوريا، مركز حقوق الالجئني، 2017.  3

https://www.mhd.org.tr/images/yayinlar/MHM-1.pdf )الوصول األخري: 27/04/2020(
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ــت  ــا زل ــد تعرضــت و/ أو م ــا، أن تكــون ق ــال، أن تكــوين مريضــة مبــرض ال ميكــن عالجــه يف تركي أطف
ــا وأن تكــوين امــرأة تتعــرض للعنــف الجنــي.  مهــدداً باالســتمرار بالتعــرض للعنــف يف تركي

يف نفــس الوقــت، يســتند وضــع الحاميــة القانونيــة عــىل 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.

ــدى  ــجيل ل ــم أوالً التس ــب عليه ــام، يتوج ــذا النظ ــن ه ــتفادة م ــوريني االس ــني الس ــنى لالجئ ــي يتس ل
املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة. هنــا؛ يتــم إعطائهــم ترصيــح إقامــة ليكــون صالحــاً يف املحافظــة التــي 
تــم تســجيلهم فيهــا فقــط ويخضــع تغيــري هــذه املحافظــة لــرشوط 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. فضــالً عــن ذلــك، 
تقــدم الشــخص بطلــب العــودة، قيامــه بأعــامل مــن شــأنها اإلخــالل بالنظــام العــام ومعاناتــه مــن مــرض 
مــن شــأنه اإلخــالل بالصحــة العامــة، قــد تكــون ســبباً يف الغــاء وضعــه يف الحاميــة املؤقتــة. يتــم القيــام 
بكافــة معامــالت األحــوال املدنيــة الخاصــة باألشــخاص مــن قبــل املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة. بعيــارة 
أخــرى؛ يتــم تنفيــذ املعامــالت مثــل الــزواج، الــوالدة، الطــالق، تغيــري اإلقامــة مــن قبــل املديريــة العامــة 
ــأن النســاء الســوريات يخضعــن مــن ناحيــة  ــا التأكيــد ب إلدارة الهجــرة. يف نفــس الوقــت؛ ينبغــي علين
الحقــوق املدنيــة ألحــكام القانــون املــدين املعمــول بــه يف تركيــا و يتمتعــن بكافــة الحقــوق املنصــوص 

عليهــا يف هــذا القانــون. 

تســتفيد املــرأة الســورية خــالل متتعهــا بوضــع الحاميــة املؤقتــة يف تركيــا وبشــكل متســاوي مــن الناحيــة 
القانونيــة مــع أولئــك الــاليت لديهــن روابــط املواطنــة، مــن قانــون منــع العنــف ضــد املــرأة رقــم 6284 
ــز التنفيــذ يف عــام 2013م. يشــتمل القانــون رقــم 6284 عــىل آليــات وقائيــة وآليــات  الــذي دخــل حي
حاميــة أيضــاً 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 توفــري الحاميــة للمــرأة واألطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف، يشــتمل هــذا النظــام عــىل 
تطبيقــات ملموســة مثــل إبعــاد الشــخص الــذي مــارس العنــف عــن املنــزل إذا لــزم األمــر، إذا كان هــذا 
ــة  ــة للمــرأة طــوال مــدة إبعــاده عــن املنــزل، إعطــاء حــق والي الشــخص زوجــاً؛ وضــع نفقــة احتياطي
مؤقتــة خاصــة باألطفــال، وضــع املــرأة املعرضــة للعنــف تحــت الحاميــة املؤقتــة يف حــال وجــود تهديــد 
ــم  ــون رق ــذا الخصــوص. كــام يتضمــن القان ــب به ــا طل ــا يف ملجــأ يف حــال تقدميه ــا وضعه عــىل حياته
6284 توفــري دعــم املرتجمــني للنســاء الــاليت يخضعــن للحاميــة املؤقتــة لــدى جميــع الدوائــر واملؤسســات 

خــالل وبعــد مرحلــة املراجعــة ضــد العنــف. 
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الطلبات التي تقدمت بها النساء 
السوريات إىل املؤسسات العامة 

واملنظامت املدنية االجتامعية

ســبق وأن قامــت 8 ســيدات مــن أصــل 11 ســيدة ســورية تقدمــن ضمن إطــار دراســتنا بطلبــات مراجعة 

بســبب تعرضهــن مبراجعــة مؤسســات أخــرى لهــذا الغــرض. يعتــر امتــالك 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 تشــري 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. 

ــرص  ــالت يف ق ــة العائ ــب إىل محكم ــورة بطل ــات املش ــن طالب ــدة م ــت واح ــال؛ تقدم ــبيل املث ــىل س ع

العدالــة ألجــل اســتخراج قــرار يقــي باســتبعاد زوجهــا القديــم، ويف وقــت الحــق قامــت عنــارص قســم 

ــا إىل قســم الرشطــة “ملجــرد ســؤالها عــام إذا  ــه باقتيادهــا مــن منزله ــش في ــي تعي رشطــة القضــاء الت

ــم اقتيادهــا مــن منزلهــا مــن قبــل  ــك، ت ــم مــن عدمــه”. ومــع ذل كانــت مشــتكية عــىل زوجهــا القدي

ــبب يف  ــذي تس ــر ال ــو األم ــات وه ــا أي معلوم ــم ودون إعطائه ــري أي مرتج ــة دون توف ــارص الرشط عن

إحــداث حالــة قلــق وخــوف لديهــا. انتظــرت طالبــة املشــورة يف قســم الرشطــة وصــول املرتجــم يف حالــة 

قلــق وخــوف. خــالل هــذه املرحلــة، تواصلــت مــع مؤسســة الوقــف وطلبــت دعمهــم وأفــادت بأنهــا 

تعرضــت ملعاملــة ســيئة مــن قبــل الشــخص الــذي قــام برتجمــة أقوالهــا خــالل أخــذ بيــان إفادتهــا يف 

قســم الرشطــة. ويف البيــان الــذي أدلــت بــه طالبــة مشــورة أخــرى؛ أفــادت بــأن قامــت مبراجعــة قســم 

الرشطــة عــىل أثــر تعرضهــا للعنــف مــن قبــل زوجهــا الــذي تزوجهــا زواجــاً دينيــاً، إال أن موظفــي الرشطة 

العاملــني يف املخفــر قامــوا بتهديدهــا بقولهــم “عــىل 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 االعــرتاف بهــذه األوليــة يف األعــامل اإلداريــة التــي 

ــاد  ــرار إبع ــىل ق ــزة ع ــرى حائ ــورة أخ ــة مش ــت طالب ــا. قام ــم 6284 فيه ــون رق ــق القان ــب تطبي يتوج

زوجهــا القديــم الــذي يقــوم مبامرســة العنــف ضدهــا وضــد طفلهــا بتقديــم طلــب إىل املديريــة العامــة 

إلدارة الهجــرة مــن أجــل تغيــري املحافظــة التــي يقيــم فيهــا طفلهــا لتصبــح مدينــة أنقــرة. تــم إبالغهــا 

بــأن الهويــة الشــخصية لطفلهــا غــري صالحــة وبأنــه يجــب عليهــا الذهــاب إىل املحافظــة التــي يعيــش 

فيهــا زوجهــا القديــم أي املســجل فيهــا ألول مــرة وتجديــد هويــة الطفــل هنــاك. خــالل هــذه املرحلــة 

ــدم  ــي نق ــة املشــورة الت ــأن طالب ــة إلدارة الهجــرة ب ــة العام ــالغ املوظــف املســؤول يف املديري ــا بإب قمن

الدعــم القانــوين واالجتامعــي لهــا اســتفادت مــن القانــون رقــم 6284 وبــأن هــذه املــرأة إىل املحافظــة 

ــة  ــات املادي ــك اإلمكاني ــا ال متل ــر وبأنه ــا للخط ــرض حياته ــوف يع ــم س ــا القدي ــا زوجه ــود فيه املوج

ــرأة  ــأن امل ــؤول ب ــف املس ــا املوظ ــك، أخرن ــع ذل ــة. وم ــذه املحافظ ــاب إىل ه ــن الذه ــا م ــي متكنه الت

مجبــورة عــىل الذهــاب إىل املحافظــة التــي يعيــش فيهــا والــد الطفــل. بنــاءاً عــىل ذلــك، قــام املحامــي 

املتطــوع لــدى مؤسســة الوقــف بكتابــة معــروض يــرشح فيــه حساســية املوقــف إىل املديريــة العامــة 

إلدارة الهجــرة يف املحافظــة التــي يعيــش فيهــا والــد الطفــل. عــىل 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 

ــك  ــى إدارة الهجــرة.” وذل ــام مبن ــا ســيكون بانتظارهــا أم ــت ورجعــت... كأن زوجه ــو ذهب ســيحدث ل

عنــد إخبــاره مبــررات عــدم متكنهــا مــن الذهــاب إىل املدينــة التــي يعيــش فيهــا زوجهــا القديــم. عنــد 

ــة العامــة  ــة الخــروج مــن املديري تلقــي املــرأة لهــذا الجــواب وهــذا املوقــف، اغمــّي عليهــا عنــد بواب

إلدارة الهجــرة بســبب الضغــط والخــوف الــذي شــعرت بــه وتــم نقلهــا عــىل أثــر ذلــك بســيارة اإلســعاف 

إىل املستشــفى. يظهــر بيــان املوظــف املســؤول يف املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة عــدم اإلدراك بالقــدر 

ــأن املوظفــني ليــس لديهــم منظــور جنــي اجتامعــي و  ــاة املــرأة وب الــكاف للتهديــد الــذي يهــدد حي

معرفــة حــول العنــف ضــد املــرأة. كــام أن هــذه النظــرة تولــد مشــكلة قانونيــة. مــع أن اإلدارة / الدولــة 

ملزمــة بحاميــة حيــاة املــرأة الخاضعــة للحاميــة مبوجــب القانــون رقــم 6284، إال أنــه مل يتــم تنفيــذ هــذا 

االلتــزام. إن خضــوع اإلجــراءات البريوقراطيــة البســيطة لطــرق متعرجــة ومعقــدة، تفتــح الطريــق أمــام 

فقــدان املــرأة لحقوقهــا. 

ــة  ــامت املدني ــة باملنظ ــه عالق ــون ل ــىل أن يك ــاة كالجــئ، تجــره ع ــد الحي ــىل قي ــاء ع ــة البق إن صعوب

ــني  ــة ب ــرص املراجع ــة وف ــة االجتامعي ــة باملنظــامت املدني ــات املتعلق ــادل املعلوم ــم تب ــة. يت االجتامعي

ــة  ــل املنظــامت املدني ــع أن تعم ــن املتوق ــاة. م ــد الحي ــىل قي ــاء ع ــني كمصــدر الســرتاتيجية البق الالجئ

االجتامعيــة ومؤسســات القطــاع العــام التــي تعمــل عــىل أســاس املســاواة والتضامــن مــن خــالل مراعــاة 

الحساســية تجــاه نــوع الجنــس االجتامعــي. أشــارت معظــم النســاء الســوريات الــاليت قمــن مبراجعــة 
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مؤسســة الوقــف إىل أنهــن قمــن بإقامــة عالقــة مــع منظــامت مدنيــة اجتامعيــة أخــرى. وقامــوا بــاإلدالء 

بتجاربهــن حــول عــدم االهتــامم بهــن بقــدر كاف يف الحــاالت التــي تــم التعــرض فيهــا للعنــف. حيــث 

تحــول عــدم االهتــامم موضــوع البحــث إىل تخويــف حــول مكافحــة العنــف الــذي تعــاين منــه طالبــة 

ــي  ــه والت ــة الســلبية بالشــكل املشــار إلي ــع املنظــامت املدني ــلبية م ــارب س ــت تج ــي عان املشــورة الت

تركــت ضحيــة لتجــارة البــرش. اضطــرت طالبــة املشــورة إىل وصــف العنــف الــذي تعرضــت لــه ألكــر مــن 

مــرة. حيــث مل يتــم االتصــال بهــا ومل يتــم توفــري املشــورة القانونيــة لهــا خــالل املرحلــة الجاريــة. عنــد 

األخــذ بعــني االعتبــار بخطــورة تجــارة البــرش التــي تعتــر جرميــة تدخــل ضمــن إطــار الجرميــة املنظمــة 

املســتندة عــىل اســتغالل األجســاد واألعــامل، هــذا املوقــف مــن املنظــامت املدنيــة االجتامعيــة يجعــل 

املــرأة الســورية تشــعر بالعجــز والوحــدة. 

ــامت  ــه إىل املنظ ــاالت التوجي ــاء يف ح ــا النس ــي تواجهه ــب الت ــرق إىل املصاع ــا التط ــي علين ــام ينبغ ك

املدنيــة االجتامعيــة. حيــث أنــه مــن املعــروف أن املنظــامت املدنيــة االجتامعيــة التــي تــزاول نشــاطها يف 

املقــام األول يف مجــال الالجئــني تعمــل عــىل أســاس املشــاريع وبالتــايل تكــون أنشــطتها محــدودة بفــرتات 

قصــرية، فــإن الدعــم االجتامعــي واالقتصــادي الــذي توفــره محــدود. 

تبــني لنــا طــوال مــدة دراســتنا بــأن موضــوع متابعــة أنشــطة املنظــامت املدنيــة االجتامعيــة هــو مضيعــة 

للوقــت. فهــذا الوضــع يشــكل عائــق أمــام إنشــاء آليــات مكافحــة فّعالــة. أمــا املوضــوع املهــم اآلخــر 

يف حــاالت التوجيــه إىل املنظــامت املدنيــة االجتامعيــة؛ وهــو وجــود معايــري الدعــم. عــىل ســبيل املثــال؛ 

ــر  ــالل األحم ــة اله ــم بطاق ــن دع ــة الطــالق م ــن االســتفادة خــالل مرحل ــة املشــورة م مل تتمكــن طالب

“قيزيــالي” التــي تفــرض عــىل صاحبهــا أن تكــون “أرملــة”. عــالوة عــىل ذلــك؛ مل تتمكــن مــن الحصــول 

ــم 6284. خــالل  ــون رق ــا ضمــن إطــار القان ــع أن طلبه ــة الطــالق م ــى نتيجــة قضي عــىل أي دعــم حت

هــذه املرحلــة، اضطــرت إىل مغــادرة منزلهــا للتخلــص مــن تهديــدات زوجهــا القديــم والبقــاء باســتمرار 

يف منــازل صديقاتهــا وتغيــري رقــم هاتفهــا مــن أجــل التخلــص مــن املضايقــات املســتمرة لزوجهــا القديــم. 

ــا  ــة االلتجــاء. كان يجــب عليه ــب اللجــوء بســبب صعوب ــدم بطل ــة اللجــوء بالتق مل تكــن ترغــب طالب

التواصــل مــع أطفالهــا الذيــن تــم احتجازهــم مــن قبــل زوجهــا وأيضــاً البحــث عــن عمــل، ولــن يكــون 

بإمكانهــا القيــام بذلــك يف ملجــأ النســاء. فضــالً عــن رضورة اتخــاذ الرتتيبــات الالزمــة لتلبيــة احتياجــات 

املــرأة املتعلقــة باملالجــئ، ينبغــي عــىل املنظــامت املدنيــة االجتامعيــة إجــراء دراســات دقيقــة وحساســة 

يف مثــل هــذه الحــاالت التــي يكــون فيهــا احتــامل التعــرض للعنــف بشــكل مبــارش عاليــاً وتقديــم الدعــم 

للمــرأة يف مرحلــة الطــالق دون األخــذ بعــني 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 

الطــالق. املصاعــب القانونيــة املتعلقــة بواليــة األطفــال، طلبــات النفقــة، طلــب اتخــاذ تدابــري الحاميــة 

والوقايــة ضمــن إطــار القانــون رقــم 6284، تطبيــق التدابــري الصــادرة ضمــن إطــار القانــون رقــم 6284، 

تقديــم طلبــات املســاعدة القضائيــة والحصــول عــىل معلومــات متعلقــة بالحقــوق القانونيــة األخــرى 

املتعلقــة بالطــالق؛ هــي أكــر املواضيــع التــي تطلبهــا النســاء ضمــن إطــار الدعــم القانــوين. بينــام نقــوم 

خــالل هــذه املرحلــة بتوفــري الدعــم القانــوين يف املواضيــع موضــوع البحــث، قمنــا أيضــاً بتوفــري الدعــم 

االجتامعــي املتعلــق بتنفيــذ اإلجــراءات القانونيــة التــي بدأتهــا النســاء. 

3 فقــط مــن بــني الـــ 11 امــرأة ســورية الــاليت تقدمــن بطلــب الدعــم بســبب تعرضهــن للعنــف ســبق 

ــم 6284.  ــون رق ــار القان ــن إط ــة ضم ــة وحامي ــري وقائي ــىل تداب ــب الحصــول ع ــن بطل ــن وأن تقدم له

ــا تفتقــر  ــه، إال أنه ــذي تتعــرض ل ــا الوعــي حــول العنــف ال عــىل الرغــم مــن أن املــرأة الســورية لديه

للمعلومــات املتعلقــة بحقوقهــا وكيفيــة الحصــول عــىل هــذه الحقــوق. حتــى ولــو كانــوا عــىل درايــة 

27%

73%

6284 مقر نوناقلا راطإ نمض ةعجارملا
başvuruda bulunanlar başvuruda bulunmayanlar املراجعني الغري مراجعني 
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بهــذه املعلومــات، إال أن ذلــك ال مينعنــا مــن القــول بــأن املواقــف والترصفــات املعاديــة لالجئــني التــي 

يتعرضــون لهــا يف املؤسســات العامــة تشــكل عائــق خــالل مراجعتهــم ألي مؤسســة عامــة عنــد تعرضهــن 

ــأ  ــه عب للعنــف. إن النظــر إىل مكافحــة العنــف القائــم عــىل أســاس نــوع الجنــس االجتامعــي عــىل أن

عمــل غــري رضوري يف املؤسســات اإلداريــة ومســتويات التعليــم الســطحية املعطــاة للموظفــني والتحامــل 

عــىل الالجئــني مــن قبــل مؤسســات وموظفــي القطــاع العــام، يشــكل أساســاً للتجــارب الســلبية التــي 

تواجههــا املــرأة الســورية مــع املؤسســات ذات العالقــة. 

بالرغــم مــن إرصارنــا عــىل القــول بــأن املــرأة الســورية الخاضعــة لوضعيــة الحاميــة املؤقتــة يحــق لهــا 

االســتفادة مــن الحقــوق املنصــوص عليهــا يف القانــون رقــم 6284 إىل أننــا واجهنــا العديــد مــن املصاعــب 

خــالل فــرتة دراســتنا. أســاس هــذه املصاعــب ناتــج عــن عــدم األخــذ بعــني االعتبــار بأولويــة القانــون 

رقــم 6284 بالقــدر الــكاف لــدى املؤسســات اإلداريــة والقضائيــة. عــىل 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 تغيــري إقامتهــا 

ــة  ــري مدين ــة تغي ــك. تخضــع معامل ــام بذل ــة القي ــة حــول كيفي ــب املســاعدة االجتامعي ــت بطل وتقدم

ــذي  ــة. يســاعد قــرار اإلبعــاد ال ــي يكــون الالجئــني مســجلني فيهــا إلجــراءات صارمــة للغاي اإلقامــة الت

تحصــل عليــه املــرأة مســبقاً تجــاه عائلــة زوجهــا عــىل تســهيل معاملــة تغيــري اإلقامــة. 

إال أنــه مــن أجــل اســتصدار املــرأة لقــرار اإلبعــاد تجــاه عائلــة زوجهــا القديــم، قامــت مبراجعــة مركــز 

املســاعدة القضائيــة التابــع لنقابــة املحامــني يف أنقــرة وتقدمــت بطلــب تعيــني محامــي لهــا مــن مركــز 

ــة املشــورة. حســب  ــي لطالب ــني محام ــم تعي ــرة وت ــني يف أنق ــة املحام ــني لنقاب ــني التابع ــوق الالجئ حق

تعليــامت املســاعدة القضائيــة، كان يجــب عــىل طالبــة املشــورة اصــدار توكيــل للمحامــي. عنــد الذهــاب 

ــد  ــأن املــرأة تري ــالغ كاتــب العــدل ب ــك وعــىل الرغــم مــن إب ــرة الكاتــب العــدل مــن أجــل ذل إىل دائ

ــكان  ــه بإم ــىل أن ــدل أرص ع ــب الع ــم 6284؛ إال أن كات ــون رق ــب القان ــري مبوج ــع تداب ــب وض أن تطل

املــرأة الذهــاب إىل املدينــة املســجلة فيهــا إقامتهــا واســتخراج التوكيــل مــن هنــاك. بعــد ذلــك ووفقــاً 

للمعلومــات التــي حصلنــا عليهــا مــن مركــز حقــوق الالجئــني املوجــود ضمــن بنيــة نقابــة املحامــني يف 

أنقــرة؛ فــإن خطــاب التكليــف املعطــى للمحامــي مــن قبــل نقابــة املحامــني يكفــي لتنفيــذ الطلبــات 

ــب املســاعدة  ــدى املوظفــني يف مكت ــل املحامــي. مل يكــن ل ــم 684 مــن قب ــون رق املســتندة عــىل القان

ــرة الكاتــب العــدل أي عــل بهــذا الشــأن.  ــة وال املوظفــني يف دائ القضائي

ــة  ــات اإلداري ــل املؤسس ــن أج ــه م ــيتم تطبيق ــذي س ــون ال ــل بالقان ــكل كام ــام بش ــدم اإلمل ــة ع حقيق

والقضائيــة يشــكل املصاعــب. عــىل ســبيل املثــال؛ عندمــا أرادت طالبــة املشــورة التــي تواجــه صعوبــات 

ــة بحــق  ــة الجمهوري ــة العام ــدى النياب ــدم بشــكوى ل ــا املشــرتك التق ــة عــىل طفله بســبب حــق الوالي
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زوجهــا القديــم الــذي مــارس العنــف الجنــي ضــد طفلتهــا، طلــب منهــا كتابــة عريضــة باللغــة الرتكيــة 

ــه يف  ــوص علي ــامس املنص ــدم بااللت ــق التق ــاك لح ــد انته ــع يع ــذا الوض ــا أن ه ــد ذكرن ــا. لق وتوقيعه

الدســتور وذلــك مــن خــالل إعاقــة الالجئــني مــن التمتــع بحقوقهــم. متاشــياً مــع إرصار املحامــي املتطــوع 

ــم  ــة عــن إرصاره بتقدي ــة العامــة الجمهوري ــدى مؤسســة الوقــف، تخــىل املوظــف املســؤول يف النياب ل

التــامس باللغــة الرتكيــة. قمنــا باالتصــال باملرتجــم مــن أجــل تأمــني مقابلــة طالبــة املشــورة مــع املدعــي 

العــام. بعــد ذلــك، قــام الســيد املدعــي العــام بتأمــني كتابــة العريضــة مبســاعدة املرتجــم. أدركنــا لعــدة 

مــرات أن مرافقــة النســاء الســوريات أمــر البــد منــه لضــامن عــدم فقدانهــن حقوقهــن. 

ــرأة  ــىل امل ــب ع ــن الصع ــل م ــني تجع ــص املرتجم ــن نق ــة ع ــاكل الناجم ــإن املش ــك؛ ف ــة إىل ذل باإلضاف

ــذي يقــوم  ــال؛ الشــخص ال ــات البحــث عــن حقوقهــن. عــىل ســبيل املث الســورية لعــب دورهــا يف آلي

مبهمــة الرتجمــة يف املحكمــة، يعمــل أيضــاً كموظــف يف املحكمــة. فهــو يقــوم بوظيفــة الرتجمــة إذا لــزم 

ــني إىل  ــتدعاء األشــخاص املرتجم ــم اس ــه يت ــن أن ــم م ــىل الرغ ــة. ع ــة العربي ــه للغ ــر بســبب إجادت األم

املحكمــة مــن أجــل الرتجمــة، إال أنــه يتــم مالحظــة عــدم الكفايــة عنــد األخــذ بعــني االعتبــار بكثافــة 

أعــامل املحكمــة. متنــع كثافــة العمــل التحــرك بحساســية يف الحــاالت القامئــة عــىل أســاس نــوع الجنــس 

ــي.  االجتامع

يجــب علينــا القــول بــأن إحــدى أهــم املشــاكل التــي يتــم مواجهتهــا خــالل عمليــة املراجعــة يف املحكمــة 

ومرحلــة املقاضــاة، تكمــن يف أن املوظفــني العاملــني يف املحكمــة يترصفــون بتحامــل عميــق ضــد الالجئني 

الســوريني. يف الحــني الــذي يتــم فيــه أحيانــاً عكــس حــاالت التحامــل هــذه بعبــارات رصيحــة، الحظنــا 

يف بعــض األحيــان أن تطبيــق حــاالت التحامــل هــذه يتــم عــىل شــكل عــدم إعطــاء املعلومــات، إبطــاء 

ــي  ــورة الت ــة املش ــت طالب ــال؛ تعرض ــبيل املث ــىل س ــخص. ع ــل دور الش ــراءات وتجاه ــالت واإلج املعام

تعرضــت للعنــف مــن قبــل زوجهــا القديــم وأقامــت دعــوى مــن أجــل الطــالق ملعاملــة ســيئة مــن قبــل 

ــة املحكمــة. حيــث أن حاجــب املحكمــة قــام بإزعــاج طالبــة  حاجــب املحكمــة قبــل دخولهــا إىل صال

املشــورة مــن مبخاطبتــه لهــا بقولــه “مــاذا تفعلــني هنــا؟”، وأخرهــا بأنــه ال يجــد مرتجــم ووضــع قضيتهــا 

يف نهايــة تسلســل الدعــاوي. 

يف مثــال آخــر؛ ميكــن إظهــار مــا تعرضــت لــه طالبــة املشــورة التــي قمنــا مبرافقتهــا خــالل مراجعتهــا 

ــة عــىل عــدم  ــب املســاعدة القضائي ــون يف مكت ــة. أرص األشــخاص العامل ــن أجــل املســاعدة القضائي م

ــة استنســاخ  ــك عــىل الرغــم مــن وجــود آل ــة املشــورة وذل ــة الشــخصية لطالب ــة الهوي استنســاخ بطاق

ضوئيــة يف الغرفــة وأخرونــا بأنــه ال ميكنهــم قبــول طلــب املراجعــة دون صــورة مستنســخة مــن بطاقــة 

الهويــة الشــخصية لطالبــة املشــورة وقامــوا بتوجيهنــا إىل مكتــب لالستنســاخ الضــويئ داخــل املحكمــة 

ــة املشــورة للموظــف  ــف طالب ــا موق ــة رشحن ــن محاول ــم م ــىل الرغ ــق. ع ــه مغل ــد أن ــام بع ــا في علمن
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ــة  ــات املادي ــوك وبأنهــا ال متلــك اإلمكاني ــة العالقــة جــاءت مــن منطقــة جوب املســؤول وهــو أن صاحب

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 تــرتك أطفالهــا لديــه، إال أن 

املوظــف املســؤول أرص عــىل موقفــه. 

املصاعــب التــي يتــم معاناتهــا بهــذا القــدر مــن قبــل طالبــي املشــورة التــي نقدم لهــن الدعــم االجتامعي 

يف املراحــل القضائيــة، تعطــي دليــالً واضحــاً عــن مــدى املصاعــب التــي قــد تعــاين منهــا املــرأة الســورية 

التــي ال ميكنهــا الحصــول عــىل الدعــم االجتامعــي. عنــد األخــذ بعــني االعتبــار باإلمكانيــات املحــدودة 

ملؤسســة الوقــف وغريهــا مــن املنظــامت املدنيــة االجتامعيــة العاملــة يف مجــال الالجئــني؛ ينبغــي عــىل 

اآلليــات اإلداريــة والقانونيــة اتخــاذ مواقــف مســتندة عــىل حقــوق النســاء الالجئــات. 
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النتيجة

يف هــذه الدراســة التــي قمنــا مــن منظــور نســوي كمؤسســة وقــف تضامــن مــع املــرأة، نــرى أن تدابــري 

الوقايــة والحاميــة املتعلقــة بالعنــف الــذي تتعــرض لــه املــرأة الســورية غــري كافيــة. حقيقــة أن اآلليــات 

املعمــول بهــا يف الوقــت الحــايل غــري كافيــة للمــرأة الرتكيــة؛ تــزداد باطــراد عندمــا يتعلــق األمــر باملــرأة 

الســورية موضــوع البحــث. 

املــرأة الســورية مجــرة عــىل مكافحــة الصعوبــات الناتجــة عــن كونهــا الجئــة وكونهــا امــرأة. تشــمل هذه 

الصعوبــات حــاالت مثــل االفتقــار بالدرجــة األوىل لإلمكانيــات املاديــة، التعامــل مــع حــاالت التحامــل 

تجــاه الالجئــني، االفتقــار للفــرص التعليميــة وفــرص العمــل. أمــا املصاعــب التــي تواجههــا لكونهــا امــرأة؛ 

فهــي تكمــن يف التعامــل مــع حــاالت عــدم املســاواة الناتجــة عــن العالقــات بــني الجنســني. 

ــن يف  ــة يكم ــرأة الســورية يف املناطــق العام ــا امل ــاين منه ــي تع ــدم املســاواة الت ــي يف ع الســبب الرئي

ــة منخفضــة  ــري كافي ــة غ ــة الرتكي ــم اللغ ــة أن دورات تعلي ــة إىل حقيق ــة. إضاف ــق اللغ ــن لعائ مواجهته

ــز  ــون املراك ــال وك ــاء ذوات األطف ــة للنس ــات الحضان ــم خدم ــدم تقدي ــل ع ــباب مث ــإن أس ــودة، ف الج

ــة.  ــم اللغ ــن تعل ــن م ــن متنعه ــر إقامته ــدة عــن مق ــة بعي التعليمي

كــام تواجــه النســاء الــاليت 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 بــني الجنســني فيــام 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 املرتجمــني. إن عــدم قــدرة التعبــري عــن الــذات واالفتقــار إلمكانيــات تقديــم 

الطلبــات أدت إىل اســتبعاد املــرأة الســورية مــن مــرسح القطــاع العــام. ال يكفــي وجــود مرتجــم يف كل 

ــاً يف  ــي خصوص ــس االجتامع ــوع الجن ــور ن ــني ذوي منظ ــاك مرتجم ــون هن ــب أن يك ــل يج ــة. ب مؤسس

املؤسســات التــي تلقــى طلبــات العنــف. خالفــاً 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 عــىل مكافحــة العنــف ضــد املــرأة، فإننــا ندعــو 

ــف ضــد  ــز مكافحــة العن ــن شــأنها تعزي ــر سياســات م ــف وتطوي إىل رضورة القضــاء عــىل خطــر العن

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 

ــال  ــؤدي إىل إفش ــوف ي ــة؛ س ــم الحضان ــل ودع ــرص العم ــم، ف ــل التعلي ــة مث ــاة العام ــاء يف الحي النس

عمــل اآلليــات املوجــودة بشــكل صحيــح وجعــل التدابــري غــري كافيــة باعتبارهــا “ضــامدة” مــام ســيجعل 

النســاء غــري قــادرات عــىل الخــروج مــن دوامــة العنــف. 

نــود أن نذكــر أن عــدم كفايــة قــدرة وظــروف مالجــئ النســاء هــي مشــكلة مهمــة أيضــاً أثنــاء مكافحــة 

العنــف. عنــدا يتعلــق األمــر بالنســاء الســوريات موضــوع البحــث يصبــح النقــص أكــر وضوحــاً. 

بجانــب صعوبــة التعبــري عــن نفســها يف املؤسســات العامــة، تتعرض املــرأة الســورية لقــرارات بريوقراطية 

ــرأة  ــرأة؛ يتوجــب عــىل امل ــف ضــد امل ــج الشــامل املعتمــد يف مكافحــة العن ــاً للنه ــا. وفق ــدد حياته ته

الســورية أن تتــرصف بشــكل متوافــق مــع قــرارات القانــون رقــم 6284 يف إجــراءات املؤسســات اإلداريــة. 

يف الحــني الــذي يتــم فيــه حاميــة املــرأة الســورية مــن قبــل القانــون رقــم 6284 يجــب أن تكــون هــذه 

الحاميــة أولويــة يف املعامــالت البريوقراطيــة الناتجــة عــن وضعيــة الحاميــة املؤقتــة. تتســبب املامرســات 

ــاء  ــاة النس ــض حي ــي يف تعري ــس االجتامع ــوع الجن ــىل ن ــم ع ــور قائ ــىل منظ ــزة ع ــري حائ ــة الغ اإلداري

للخطــر. 

ــع  ــي تتمت ــة الت ــة االجتامعي ــات املدني ــع املؤسس ــيق م ــة بالتنس ــات العام ــل املؤسس ــي أن تعم ينبغ

بخــرة طويلــة والتــي تــزاول نشــاطها يف مجــال مكافحــة العنــف ضــد املــرأة. باإلضافــة إىل ذلــك، ينبغــي 

االســتفادة مــن مدخــرات الخــرة واملعرفــة التــي اكتســبتها هــذه املؤسســات وينبغــي االهتــامم بالتقاريــر 

واالقرتاحــات املطروحــة للــرأي العــام 

يف الحــني الــذي نواصــل فيــه أنشــطتنا مــن أجــل عــامل متســاو و حــر، نــود التأكيــد مــرة أخــرى عــىل 

ــاليت  ــم للنســاء ال ــدم بالشــكر والتقدي ــود التق ــرأة. يف هــذا الســياق؛ ن ــع امل ــة التضامــن م مــدى أهمي

ــا.  ــادل خراتهــن معن ــاليت قمــن بتب ــا عليهــن ضمــن إطــار هــذه الدراســة وال تعرفن
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