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حقوق النرش والرتجمة

والطبــاعة محفــوظــة

هــذا التقريــر مســاهمة مــن مكتــب التنميــة 
الصغــرة.  املشــاريع  ودعــم   املحليــة 

ــوايت  ــوريات الل ــاء الس ــدى للنس ــو مه وه
مل يتوقفــن يومــاً عــن النضــال يف ســبيل 
ــتقبل  ــو مس ــل نح ــن والعم ــل حقوقه تحصي
أفضــل، ونخــص باإلهــداء النســاء يف قطــاع 
الحوكمــة واملجالــس املحليــة واللــوايت 

ــارضة  ــرأة ح ــون امل ــارة لتك ــوداً جب ــن جه بذل
ــال. ــذا املج يف ه
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1. ملخص تنفيذي

املجاالت  مختلف  يف  محورياً  دوراً  النساء  لعبت   2011 عام  السورية  الثورة  بداية  يف 

ولكن  السيايس،  والعمل  اإلغاثة،  توزيع  واإلعالم،  التواصل  للتظاهرات،  التنسيق  من 

بعد اشتداد العنف والتحول إىل العسكرة، كان عىل النساء إيجاد طرق بديلة ملواصلة 

وأكرث  أكرب  حضور  نحو  والنضال  الجهود  كل  وبرغم  األمامية.  الخطوط  وراء  أنشطتهن 

فاعلية للنساء إال أن حضورهن يف مراكز صنع القرار مازال قليالً وغر عادل، وذلك عىل 

مختلف املستويات يف أجسام املعارضة السورية ومنظامت املجتمع املدين.

يف مجال الحوكمة املحلية، وعىل الرغم من أن العديد من هذه املجالس ضّمت مؤخراً 

الحركة  يف  النساء  ودور  مشاركة  أن  ورغم  التنفيذية،  أجسامها  ضمن  نسائياً  حضوراً 

املدنية التي أفضت إىل وجود بنى الحكم املحيل كانت ملحوظة وهامة، إال أن هناك 

العديد من التحديات ونقاط الضعف التي حالت دون وجود النساء الفاعل يف أماكن 

صنع القرار ضمن هذه البنى يف الغالبية العظمى من الحاالت.

الصغرة  املشاريع  ودعم  املحلية  التنمية  مكتب  ومالحظات  تجربة  التقرير  هذا  يقدم 

LDSPS يف مقاربات وتجارب مشاركة النساء يف عمل املجالس املحلية، وذلك من خالل 

عمله مع حوايل 63 مجلساً محلياً يف مناطق مختلفة من سوريا خارج سيطرة النظام، 

مل  مجالس  عن  االستقصاء  وبعض  املحلية،  املجتمعية  املسوحات  لبعض  وباالستناد 

يعمل معها.

يعرض التقرير أهم الدروس املستفادة لزيادة مشاركة النساء يف بنى الحكم املحلية

والتمثيل  التوظيف  من  النساء  لوجود  املختلفة  املحاور/املستويات  عىل  العمل   •

والقبول املجتمعي ساعد عىل وصول النساء ملناصب تنفيذية ضمن املجالس املحلية.

ثم  ومن  النساء  لوجود  املجالس  قبول  بداية  سّهل  متكاملة  اسرتاتيجية  عىل  العمل   •

مالحظة كفاءاتهن وأثر مشاركتهن.

تدريبية  ودورات  مدين  مجتمع  منظامت  من  وبجهد  املجتمعية  التوعية  زيادة  مع   •

وتقبل  املحلية  املجالس  يف  النساء  وجود  ملحوظ  وبشكل  الوقت  مع  زاد  للمجالس 

املجالس لوجودهن.

املجلس  مع  التواصل  لتعزيز  املجتمع  مع  تواصل  بدور  تقمن  النساء  من  املوظفات   •
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وتطوير سياسة العالقات العامة.

النساء أنفسهن باملشاركة وإقامة أنشطة ومشاريع بقيادة نسائية أدى  دعم رغبة   •

لرفع مشاركة املرأة يف الحياة العامة وبالتايل مشاركتهن ضمن عدة مجالس.

كام يذكر التقرير بأهم التحديات ملشاركة النساء يف بنى الحكم املحلية:

الشام(  تحرير  وهيئة  )داعش  الراديكالية  العسكرية  والفصائل  الواقع  األمر  قوى  أثر   •

والتي متنع أي مشاركة مدنية حقيقية وليس فقط للنساء.

عدم العمل بشكل متكامل عىل رفع الوعي املجتمعي وزيادة الثقة داخل املجتمعات   •

املحلية بدور وقدرات النساء.

املحلية  املجتمعات  ضمن  والتقاليد  العادات  وبعض  واإليديولوجي  الفكري  العامل   •

)خاصة املجتمعات الصغرة والتي تربز الدور العشائري والعائيل(.

القيود العلمية والعملية املفروضة عىل النساء وضعف وصولهن للمعرفة.  •

عجز املوارد املالية و/أو قرص أمد املنح التي كانت تقدم للمجالس.  •

ويقدم التقرير أخراً مجموعة من التوصيات:

العمل عىل موضوع مشاركة النساء يف املجالس املحلية من خالل مقاربة متكاملة   •

من  وتعمل  املحلية،  واملجالس  املحيل  املدين  املجتمع  املحيل،  املجتمع  تشمل 

خالل خطة متكاملة. تظهر تجربة مكتب التنمية إمكانية الحصول عىل تقدم واضح وقابل 

للقياس يف هذا املجال خالل فرتات زمنية قصرة نسبياً )حوايل السنتني(.

العمل مع البنى الحوكمية املحلية إلرشاك النساء عىل مستويات مختلفة من املجالس   •

دعم  خالل  ومن  خاللها  ومن  املحلية  املنظامت  مع  للعمل  إضافة  العامة،  والهيئات 

مبادرات تقودها نساء، ميكن الوصول للتأثر عىل املجتمعات

االستمرار بدعم وتنمية الخربات لدى النساء وتوفر مساحات معرفية وفرص بناء قدرات   •

للنساء يف مجاالت الحوكمة واإلدارة.

االستمرار بالضغط تجاه توظيف النساء ضمن املجالس سواء بشكل منطي )ضمن مكاتب   •

املرأة واألرسة( و/أو غر منطي )مكاتب تخصصية(.

العمل باتجاه توفر العديد من املعاير وظروف العمل لتوفر بيئة داعمة للنساء مام   •
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يشجع وجود النساء ضمن بنى الحوكمة املحلية.

أو  قطاعي  تشاريك  بشكل  العامة  الهيئات  تشكيل  عىل  العمل  القصر:  املدى  عىل   •

تخصيص باإلضافة الستمرار العمل عىل مجال التوعية، وترجمة هذا الحضور مع الهيئات 

والنساء للرتشح والوصول للجسم املنتخب.

العمل عىل أن يكون تشكيل املجلس باالنتخاب من الهيئات العامة وليس بالتعيني، مام   •

يتيحه ذلك من فرص أكرب للنساء للوصول إىل عضوية املجالس.

عىل املدى املتوسط: السعي النتخابات مبارشة مع فرتات تحضر كافية وزيادة حمالت   •

مع  والعمل  النساء  ترشيح  مبادرات  ودعم  النساء  ملشاركة  املجتمعي  القبول  رفع 

مام  بينهن  والتشبيك  والتنسيق  أصواتهن  لتوحيد  املحلية  املجتمعات  ضمن  النساء 

يساعدهن عىل تكوين كتل عمل ضاغطة ومطالبة بالحقوق.

أجسام  ضمن  نسايئ  وحضور  مشاركة  نسبة  وضع  عىل  املانحة  الجهات  مع  العمل   •

الحوكمة وبنى الحكم املحيل، وتقديم منح تغطي رواتب املوظفني/ات.

استمرار الدعم الدويل لوجود املرأة ومشاركتها يف عمل املجالس املحلية وبشكل   •

رغبات  من  تنطلق  محيل  حكم  كهيئات  املحلية  املجالس  دور  ودعم  لتعزيز  أعم 

واحتياجات السكان املحليني.

ریف حلب الشمالي الشرقي

ریف حلب الغربي

الغوطة الشرقیة

ریف درعا الغربي

مقدمة

مقدمة  .2

منــذ بدايــة الثــورة الســورية عــام 2011 لعبــت النســاء دوراً محورياً يف مختلــف املجاالت 

مــن التنســيق للتظاهــرات، التواصــل واإلعــالم، توزيــع اإلغاثــة، والعمــل الســيايس. كــام 

لعبــت النســاء دوراً مهــامً وأساســياً يف توفــر اإلغاثــة لألحيــاء املحــارصة يف كل 

ــيق  ــان التنس ــة يف لج ــة هام ــغلت أدواراً قيادي ــا، وش ــق وضواحيه ــص ودمش ــن حم م

املحليــة واتحــاد تنســيقيات الثــورة الســورية، وتنظيــم العمــل املــدين، والعمــل 

ــي. ــي والتعليم الطب

بعــد اشــتداد العنــف والتحــول إىل العســكرة، كان عــىل النســاء إيجــاد طــرق بديلــة 

ملواصلــة أنشــطتهن وراء الخطــوط األماميــة، وذلــك مــن خــالل توفــر اإلمــدادات 

ــي  ــل االجتامع ــع التواص ــات واســتخدام مواق ــم االعتصام ــوال، تنظي ــع األم ــة، جم الطبي

ــرص  ــث ال تنح ــك بحي ــرب، وذل ــل الخ ــاكات ونق ــق االنته ــائل، وتوثي ــب والرس ــال املطال إليص

ــرصاع. ــكر لل ــار املعس ــن اإلط ــورة ضم الص

رغــم كل تلــك الجهــود والنضــال نحــو حضــور أكــرب وأكــرث فاعليــة للنســاء إال أن حضورهــن 

يف مراكــز صنــع القــرار مــازال قليــالً وغــر عــادل، وذلــك عــىل مختلــف املســتويات يف 

أجســام املعارضــة الســورية ومنظــامت املجتمــع املــدين.

ــالً  ــرأة متثي ــل امل ــل 2011، كان متثي ــى قب ــوريا، وحت ــه يف س ــارة إىل أن ــا اإلش ــدر هن تج

ناقصــاً، أو تجميليــاً وذلــك عــىل مختلــف املســتويات مــن الحكومــة الوطنيــة والبلديــات 

ــدات املجتمعيــة  ــك للمعتق ــادات. وقــد يعــزى ذل ــى النقابــات واالتح والربملــان، وحت

فيــام يتعلــق مبشــاركة املــرأة يف الحيــاة العامــة، إضافــة للنظــام األبــوي وهيمنــة 

حــزب البعــث عــىل جميــع مفاصــل املشــاركة يف الحيــاة العامــة حيــث كان لقمــع 

املجتمــع املــدين والتحــركات الشــعبية مــن قبــل الدولــة تأثــر مبــارش عــىل شــكل 

ــام 2011. ــل ع ــوية قب ــة النس ــائية والحرك ــامت النس ــاه املنظ واتج

يف مجــال الحوكمــة املحليــة، بذلــت قــوى الثــورة عــىل األرض جهــوداً كبــرة لتفعيــل 

الحكــم املحــيل وحاولــت تقديــم الصــورة اإليجابيــة ملبــادئ تطبيــق الدميقراطيــة مــن 

خــالل إنشــاء املجالــس املحليــة. وعــىل الرغــم مــن أن العديــد من هــذه املجالــس ضّمت 

ملخص تنفيذي
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مؤخــراً حضــوراً نســائياً ضمــن أجســامها التنفيذيــة، ورغــم أن مشــاركة ودور النســاء يف 

الحركــة املدنيــة التــي أفضــت إىل وجــود بنــى الحكــم املحــيل كانــت ملحوظــة وهامــة، 

إال أن هنــاك العديــد مــن التحديــات ونقــاط الضعــف التــي حالــت دون وجــود النســاء 

الفاعــل يف أماكــن صنــع القــرار ضمــن هــذه البنــى يف الغالبيــة العظمــى مــن الحــاالت.

تركــز معظــم األبحــاث واألوراق التــي تناقــش تطــور املجالــس املحليــة وترصــد عملهــا 

ــة،  ــس املحلي ــاركتها يف املجال ــرأة ومش ــور امل ــة حض ــىل محدودي ــح ع ــكل رصي بش

ــرتاوح  ــبة ت ــن نس ــاء ميثل ــر أن النس ــن تقدي ــث ميك ــا، حي ــرأة ودوره ــود امل ــر وج أو ال تذك

يف أفضــل الحــاالت بــني 2 إىل ٪4 مــن وظائــف املجالــس املحليــة. كــام يالحــظ أن 

ــة  ــم الفني ــادة خرباته ــىل زي ــط ع ــاً فق ــن مبني ــة مل يك ــس املحلي ــال للمجال ــار الرج اختي

ــارزة يف  ــات ب ــالت ووجاه ــون إىل عائ ــاالت( ينتم ــب الح ــم )يف أغل ــل ألنه ــة، ب واملهني

مجتمعاتهــم، ويف معظــم الحــاالت كان االختيــار يتــم بحيــث يشــمل رجــاالً مــن عائالت و/

أو عشــائر مختلفــة، إضافــة إىل متثيــل عــدة اتجاهــات أيديولوجيــة أو سياســية مختلفــة، 

وبالتــايل كانــت معظــم املجالــس املحليــة تــدرك الحاجــة إىل أن تكــون شــاملة وممثلــة 

ــا  ــس وهياكله ــى املجال ــن بن ــك، مل تك ــع ذل ــيل. وم ــع املح ــات املجتم ــف فئ ملختل

شــاملة للنســاء عــى اإلطــاق. فعــىل الرغــم مــن انفتــاح بعــض املناطــق عــىل 

وجــود ومشــاركة النســاء إال أن ذلــك مل يتحقــق تقريبــاً، وفيــام أنشــأت بعــض املجالــس 

املحليــة مكاتــب محــددة للنســاء إال أنهــا مل تكــن بالــرورة عمليــة أو فاعلــة )غــزاوي 

.)Swisspeace et al 2017ٍ( )2014 2014( )بدائــل

عن التقرير واملنهجية

عن التقرير واملنهجية:  .3

ــاريع  ــم املش ــة ودع ــة املحلي ــب التنمي ــات مكت ــة ومالحظ ــر تجرب ــذا التقري ــدم ه يق

الصغــرة LDSPS )مكتــب التنميــة فيــا يــي( يف مقاربــات وتجــارب مشــاركة النســاء 

ــاً  ــاً محلي ــوايل 63 مجلس ــع ح ــه م ــالل عمل ــن خ ــك م ــة، وذل ــس املحلي ــل املجال يف عم

يف مناطــق مختلفــة مــن ســوريا خــارج ســيطرة النظــام، وباالســتناد لبعــض املســوحات 

مدينة/بلــدة،   63 يف   2020 لبدايــة   2017 مــن  مســوحات   4( املحليــة  املجتمعيــة 

ــة  ــة الرشقي ــي 2017 و2018 الغوط ــي عام ــاين يف مطلع ــحان األول والث ــمل املس ش

قبــل الســيطرة عليهــا مــن قــوات النظــام، وشــملت املســوحات األربعــة يف مطلعــي 

عامــي 2017 و2018، منتصــف عــام 2018 ونهايــة 2019/بدايــة 2020 منطقــة ريــف حلــب 

ــاميل  ــب الش ــف حل ــق ري ــة 2020 مناط ــع يف بداي ــح الراب ــمل املس ــام ش ــريب، بين الغ

الرشقــي وإدلــب وتــم خــالل املســوحات األربعــة اســتطالع آراء حــوايل 3600 شــخص(، 

ــة  ــب، الرق ــامن، رساق ــرة النع ــا )مع ــل معه ــس مل يعم ــن مجال ــتقصاء ع ــض االس وبع

ومجلــس مدينــة حلــب( وذلــك ألهميــة تجاربهــا. حيــث ســيتم تفنيــد بعــض املقاربــات/ 

ــة،  ــس املحلي ــاء إىل املجال ــول النس ــاعدت يف وص ــتخدامها وس ــم اس ــي ت ــج الت الُنُه

ــوة. ــج املرج ــي النتائ ــتخدامها دون أن تعط ــم اس ــرى ت وأخ

وســيتم التمييــز بــني وجــود النســاء يف املجالــس املحليــة وبنــى الحوكمــة عــىل 

مســتويني: التوظيــف: وذلــك أيضــاً بأخــذ عــدة اعتبــارات مــن تطــور املجلــس وطريقــة 

ــود  ــىل وج ــا ع ــاء، وتأثره ــود النس ــيل لوج ــع املح ــل املجتم ــة إىل تقب ــكيله إضاف تش

ومشــاركة النســاء. التمثيــل يف الجســم املنتخــب: وذلــك مــن حيــث الوجــود يف 

يف  واملشــاركة  املجالــس،  إىل  الوجــود  هــذا  ترجمــة  الناخبــة،  العامــة  الهيئــات 

ــر  االنتخابــات املبــارشة العامــة مــن حيــث حــق التصويــت والرتشــح. كــام ســيتم لحــظ أث

العمــل عــىل القبــول املجتمعــي يف زيــادة وجــود ومشــاركة النســاء. حيــث ســيقدم 

التقريــر مالحظــات وتجربــة مكتــب التنميــة يف دعــم مشــاركة النســاء مــن خــالل عملــه 

ــارب  ــض التج ــتقصاء بع ــالل اس ــن خ ــة، أو م ــق مختلف ــة يف مناط ــس املحلي ــع املجال م

يف مناطــق مل يعمــل فيهــا مكتــب التنميــة )حلــب الرشقيــة، الرقــة، معــرة النعــامن، 

ــب(. رساق
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عمــل مكتــب التنميــة املحليــة ودعــم املشــاريع الصغــرة حــول مشــاركة النســاء يف   .4

املجالــس املحليــة

ــذ نهايــة  ــة من ــة الرشقي ــدأ عمــل مكتــب التنميــة مــع املجالــس املحليــة يف الغوط ب

ــم  ــام 2018 ت ــة يف شــهر نيســان مــن ع ــام 2013 ولغايــة اســتعادة النظــام للمنطق ع

خاللهــا التعــاون مــع 16 مجلســاً: دومــا، حرســتا، زملــكا، جرسيــن، ســقبا، مرسابــا، عربــني، 

ــس  ــيفونية، مجل ــرة، الش ــوا، مدي ــت س ــا، بي ــني ترم ــزة، ع ــرج، ح ــا، امل ــة، كفربطن حموري

محافظــة ريــف دمشــق، باإلضافــة إىل التعــاون مــع املجلــس املحــيل يف داريــا يف 

ــة يف 2016. ــة الغربي الغوط

أمــا عــن ريــف حلــب الغــريب، فقــد بــدأ تعــاون مكتــب التنميــة املحليــة مــع املجالــس 

املحليــة فيهــا يف النصــف األول مــن 2017 واســتمر التعــاون معهــا لغايــة ســيطرة 

هيئــة تحريــر الشــام عــىل املنطقــة يف بدايــة 2019 وتــم خاللهــا التعــاون مــع 18 

ــل،  ــان العس ــارة، خ ــو، عنج ــا، األبزم ــربى، كفرناه ــارب، أورم الك ــزة، األت ــاً: دارة ع مجلس

ــاد،  ــل، تق ــارب، عويج ــرة األت ــال، مع ــوران، كفرتع ــة، كفرن ــر عم ــة، كف ــو، الجين ــو، حزان باتب

مجلــس مدينــة حلــب )املتبقــي يف حيــني يف حلــب يف عامــي 2017-2018(.

ــة  ــس املحلي ــع املجال ــاون م ــدأ التع ــب، ب ــة حل ــي ملدين ــايل الرشق ــف الش يف الري

يف املنطقــة خــالل النصــف األول مــن 2018 وال يــزال مســتمراً لــآن، شــمل التعــاون 25 

ــاروزة، الراعــي، الزياديــة، أرشــاف، أعــزاز، براغيــدة، بزاعــة،  ــاب، الب ــاً: أخرتيــن، الب مجلس

ــل،  ــني، الراع ــني، تالل ــن، قباس ــرا، كلجربي ــالت، كف ــق، احتمي ــارع، داب ــارع، م ــف م ــع ري تجم

ــارح، كفرغــان، ســجو، صــوران. تلعــار، كفركلبــني، شــامرخ، تركــامن ب

دام تعــاون مكتــب التنميــة فقــط عــدة أشــهر مــع أربعــة مجالــس يف ريــف درعــا )بــدأ 

يف الربــع األول مــن 2018 وانتهــى باســتعادة النظــام الســيطرة عــىل املنطقــة يف 

شــهر متــوز مــن العــام نفســه(: النارصيــة، نــوى، الشــيخ ســعد وانخــل.

كانت الرشاكات مع املجالس املحلية تتوزع عىل ثاثة مستويات:

ــم للمجالــس املعنيــة )حــوايل 18 مجلــس(  اســرتاتيجية يقــدم فيهــا كل أنــواع الدع  •

ــب  ــة روات ــمل تغطي ــوام، وتش ــف و3 أع ــام ونص ــني ع ــرتاوح ب ــة ت ــرتات متواصل ــالل ف خ

املوظفــني اإلداريــني، بنــاء القــدرات )تدريــب موظفــي املجالــس املحليــة، جلســات 
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ــس يف  ــم املجال ــة(، دع ــس املحلي ــزات للمجال ــدات والتجهي ــارية، ورشاء املع استش

مجــال تقديــم الخدمــات واملشــاريع املــدرة للدخــل، وأنشــطة التنســيق والتواصــل مــع 

ــة؛ ــة املعني ــس املحلي املجال

ــب  ــدرات )تدري ــع الق ــم رف ــم دع ــا تقدي ــم خالله ــس( يت ــوايل 20 مجل ــر )ح ــة تطوي عالق  •

وتجهيــزات(، مشــاريع خدميــة وريعيــة وأنشــطة تنســيق وتواصــل للمجالــس املعنيــة 

ــوام؛ ــام و3 أع ــني ع ــرتاوح ب ــة ت ــرتات متواصل ــالل ف خ

وعالقــة تعــاون )حــوايل 25 مجلــس( يتــم خاللهــا تقديــم دعــم مشــاريع خدميــة وريعية   •

للمجالــس املعنيــة خــالل فــرتات متقطعــة.

بنيــت هــذه الــرشاكات عــىل مســتويات مختلفــة مــن االلتزامــات مــن املجالــس املعنيــة: 

االســتقاللية، الشــفافية والســعي النتخابــات مبــارشة بالنســبة للــرشاكات االســرتاتيجية، 

ــرشاكات  ــبة ل ــتقاللية بالنس ــر، االس ــرشاكات التطوي ــبة ل ــفافية بالنس ــتقاللية والش االس

التعــاون.

اعتمــدت اســرتاتيجية مكتــب التنميــة عمومــاً عــىل تقويــة ومتكــني املجالــس املحليــة 

واســتقالليتها، شــفافيتها وتشــاركيتها وبخاصــة موضــوع مشــاركة النســاء، والنازحــني 

)رغــم انــه مل يتــح لنــا بعــد العمــل عــىل إدمــاج ومشــاركة النازحــني بشــكل معمــق(. عنــد 

تحليــل اســرتاتيجية مكتــب التنميــة، يف موضــوع مشــاركة النســاء، عمــل املكتــب عــىل 

عــدة محــاور: التوظيــف، التمثيــل، والقبــول املجتمعــي.

أوالً: التوظيف

ــىل  ــة ع ــس املحلي ــي املجال ــن موظف ــرأة ضم ــود امل ــرص وج ــاالت اقت ــم الح يف معظ

مكتــب املــرأة، وهــذا مل يتــح للنســاء فرصــة املشــاركة الفعليــة يف عمــل املجالــس، 

النعــامن، واملجلــس  الحــاالت كــام يف املجلــس املحــيل ملعــرة  باســتثناء بعــض 

املحــيل ملدينــة دومــا، ومجلــس مدينــة حلــب. لكــن يف نفــس الوقــت كان عــدد النســاء 

املتقدمــات لشــغل الوظائــف املطروحــة يف املجالــس املحليــة قليــالً )حيــث غالبــاً كان 

ــالل  ــن خ ــة م ــني بالوظيف ــروض الراغب ــم ع ــم تقدي ــالن، ويت ــرش إع ــرب ن ــف ع ــم التوظي يت
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إرســال الســر الذاتيــة، ثــم يتــم مناقشــة املؤهــالت وعــرض العمــل لألفضــل(.

LDSPS عــىل دعــم توظيــف النســاء يف املجالــس  التنميــة املحليــة  عمــل مكتــب 

املحليــة، وذلــك عــىل عــدة مســتويات، بحســب طبيعــة وقابليــة املنطقــة واملجتمــع 

واملجلــس املحــيل: 

ــس  ــد املجال ــول عن ــي وقب ــول مجتمع ــني قب ــايئ وتأم ــود النس ــز الوج ــر حاج أوالً ك

لوجــود املــرأة، وذلــك يف املجالــس التــي مل تكــن تشــمل النســاء عــىل اإلطــالق، 

مثــل بعــض مجالــس الغوطــة الرشقيــة، ومجالــس ريــف حلــب الغــريب حيــث كان مكتــب 

التنميــة يحــث عــىل تشــكيل مكتــب للمــرأة ضمــن هــذه املجالــس، وذلــك مــن خــالل عقــد 

عــدة اجتامعــات مــع املجالــس وبيــان أهميــة وجــود املــرأة، إضافــة إىل ربــط موضــوع 

الــرشاكات االســرتاتيجية مبشــاركة النســاء ضمــن املجالــس، وقد اســتطاع املكتــب النجاح 

يف زيــادة عــدد النســاء يف املجالــس املحليــة وذلــك مــن خــالل تشــجيع تأســيس 

مكاتــب للمــرأة وتوظيــف نســاء، حيــث اســتطاع مكتــب التنميــة يف ريــف حلــب الغــريب 

ــيدة، 3  ــف 15 س ــم توظي ــة دع ــس محلي ــع 5 مجال ــرتاتيجية م ــه االس ــالل رشاكات ــن خ وم

يف كل مجلــس، مديــرة وموظفــة يف مكتــب املــرأة، وموظفــة يف مكتــب مســاعدة 

ــن. املواط

ثانيــاً كــر حاجــز النمطيــة وذلــك مــن خــالل الســعي تباعــاً مــع املجالــس لتوظيف نســاء 

يف مكاتــب خــارج مكتــب املــرأة يف بعــض املناطــق والتــي كانــت أســهل بوجود النســاء 

ــة  ــرس منطي ــىل ك ــة ع ــب التنمي ــل مكت ــد عم ــاميل( فق ــب الش ــف حل ــس ري ــل مجال )مث

وجــود النســاء يف مكتــب املــرأة فقــط، فمــن خــالل دعــم املجالــس املحليــة يف ريــف 

حلــب الشــاميل الرشقــي لعــام 2019، متكــن مكتــب التنميــة مــن دعــم توظيــف 7 نســاء 

ــل  ــب التواص ــيدة يف مكت ــف س ــم توظي ــزاز ت ــس اع ــة: يف مجل ــب اختصاصي يف مكات

واملــوارد البرشيــة، يف مجلــس تركــامن بــارح تــم توظيــف ســيدتني يف كل مــن مكتــب 

العالقــات العامــة واملكتــب اإلغــايث، ويف مجلــس راعــل تــم توظيــف 3 نســاء يف كل 

مــن املكتــب املــايل، املكتــب اإلغــايث والديــوان، ويف مجلــس دابــق تــم توظيــف 

ســيدة يف الديــوان.

ــع  ــل م ــني التواص ــالل تحس ــن خ ــب م ــذه املكات ــاء يف ه ــود النس ــة وج ــت أهمي توضح

النســاء والتجمعــات واملبــادرات املحليــة وتحديــداً التجمعــات النســائية املحليــة. إضافة 

التوظيف

ــل  ــا كعام ــاء فيه ــات النس ــة وإرشاك احتياج ــات املحلي ــم االحتياج ــبل تقيي ــني س لتحس

أســايس، والتأكــد مــن وصــول املســاعدات اإلغاثيــة لهــن لضــامن وصــول النســاء يف 

املجتمــع املحــيل للمــوارد بشــكل متســاو مــع الرجــال.

ــز  ــام بتميي ــي القي ــس ه ــذه املجال ــل ه ــن قب ــتخدمة م ــات املس ــدى التقني ــت إح كان

إيجــايب لصالــح املتقدمــات مــن النســاء بحيــث يحصلــن عــىل عالمــة إضافيــة يف حــال 

مالءمتهــن للمنصــب مــن حيــث املعايــر إلعطائهــن فرصــة متقدمــة عــىل نظرائهــن مــن 

الرجــال. 

ثالثاً كر ذريعة قلة الخربات لدى النساء 

املســوحات املجتمعيــة األربعــة )2020-2017( تــم رصــد رأي املجتمــع  مــن خــالل 

ــؤال  ــدى س ــيل؟”، ول ــس املح ــة املجل ــح لعضوي ــاء الرتش ــمح للنس ــل يس ــؤال “ه بس

ــاء يف  ــامح للنس ــدم الس ــات ع ــزت اإلجاب ــم، ع ــباب إجاباته ــن أس ــتجيبني بـــ)ال( ع املس

املشــاركة “للعــادات املجتمعيــة” بنســبة %51 مــن اإلجابــات، %17 كانــت “ال أعلــم”، 14% 

لعــدم “مامئــة النســاء” أو “عــدم قدرتهن/كفاءتهــن” و%5 “إلجــراءات وقواعــد 

االختيــار”.

ومبــا أن الكفــاءة والخــربة هــي ذريعــة غــر صحيحة بشــكل تــام، خاصــة عند األخــذ بعني 

االعتبــار أنــه مل يجــِر تقييــم كفــاءة وخــربة حقيقــي للرجــال املوجودين ضمــن املجالس، 

فقــد عمــل مكتــب التنميــة املحليــة مــع منظــامت املجتمــع املــدين الرشيكــة والحليفة 

ــل  ــات والتأهي ــني التدريب ــث تأم ــن حي ــاء م ــاءات النس ــربات وكف ــع خ ــوع رف ــىل موض ع

الــالزم لهــن، وكمثــال عــىل ذلــك:

ضمــن مــرشوع “عقــد” وبالتعــاون مــع منظمــة كــش ملــك تــم إطــالق ومتويل مدرســة 

ــك  ــام 2018 وذل ــالل ع ــدات( خ ــم )رائ ــت اس ــريب تح ــب الغ ــف حل ــاء يف ري ــة للنس مهني

ــل يف  ــن العم ــن م ــة لتمكينه ــارات الالزم ــارف وامله ــاء باملع ــن النس ــدد م ــد ع لتزوي

املؤسســات العامــة ويف املجــاالت اإلداريــة. قــدم هــذا املــرشوع هــذه الخدمــة ألول 

ــت  ــث تخرج ــا. حي ــب علي ــاء يف مناص ــف النس ــىل توظي ــجيع ع ــة للتش ــرة يف املنطق م

ــا  املشــاركات بنجــاح مــن املدرســة وكانــت بعضهــن قــادرات عــىل إيجــاد وظائــف وفًق
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لذلــك يف فــرتة قصــرة نســبيًا.

كان أحــد أهــداف هــذا املــرشوع زيــادة الوعــي ومشــاركة األفــراد والفئــات املهمشــة 

ــز كبــراً ضمــن مــرشوع  ــاة العامــة املحليــة وباألخــص النســاء. حيــث كان الرتكي يف الحي

“عقــد” عــىل تعزيــز مشــاركة املــرأة يف الحيــاة العامــة. وهكــذا، ولــدت فكــرة إنشــاء 

ــة للتســجيل يف  ــا ملعايــر معين ــرأة وفًق ــار 22 ام ــم اختي مدرســة مهنيــة للنســاء، وت

املدرســة حيــث كان بإمكانهــن تلقــي التعليــم املتقــدم يف املــواد اإلداريــة لتأهيلهــن 

للعمــل يف القطاعــني العــام والخــاص. حــرت الطالبــات دروًســا عــى مــدار عــام 2018 

يف مجــاالت اإلدارة املاليــة واالمتثــال، اإلدارة، املــوارد البرشيــة، اللغــة اإلنجليزيــة، 

كتابــة املقرتحــات وإعــداد التقاريــر باإلضافــة إىل فصــول تعليميــة حــول حقــوق اإلنســان 

واملــرأة وقضايــا النــوع االجتامعــي والفنــون والثقافــة. كان هــذا املــرشوع رائــداً يف 

املنطقــة ومهــد الطريــق للمشــاركات لتحســني فرصهــن يف ســوق العمــل بشــكل 

أفضــل.

جميــع الطالبــات كــن غــر عامــالت قبــل املــرشوع، تخرجــت مــن املــرشوع 22 ســيدة، 15 

ــات أو مــع منظــامت مجتمــع  ــب إمــا كمدرب ــن التدري ــنة م ــد س ــل بع ــدأن العم ــن ب منه

مــدين أو بــدأن مشــاريع خاصــة، اثنتــان منهــن تشــجعتا ملتابعــة تعليمهــا وانضمتــا 

ــارب. ــني يف األت ــداد املدرس ــد إع ملعه

ولكــن لســوء الحــظ، تــم تعليــق املدرســة بســبب إنهــاء هــذا املــرشوع ونقــص التمويــل، 

ثــم مــع بدايــة 2019 لبــدء امتــداد ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام وحكومــة اإلنقــاذ عــىل 

املنطقــة مــام حــد مــن إمكانيــة عمــل النســاء ومنظــامت املجتمــع املــدين بشــكل عــام.

ــر  ــرى تفك ــات أخ ــدأت مؤسس ــث ب ــاً حي ــة ناجح ــرشوع املدرس ــرى، كان م ــة أخ ــن ناحي م

ــم  ــال ت ــع يف ح ــر املتوق ــث أن التأث ــرى، حي ــق أخ ــرشوع يف مناط ــرار امل ــة تك بإمكاني

التجربــة أو استنســاخها يف مناطــق مختلفــة عــىل املــدى الطويــل أن  اســتئناف 

ــالت يف  ــدات فاع ــن قائ ــتقبل لتصبح ــات يف املس ــاء أخري ــاء، ونس ــك النس ــاعد أولئ يس

مجتمعاتهــن والتأثــر عــىل النســاء األخريــات للمشــاركة والتعلــم كذلــك.

التمثيل

ثانياً: التمثيل

ــور يف  ــتويات: الحض ــدة مس ــى ع ــة ع ــام التمثيلي ــاء يف األجس ــود النس ــوزع وج يت

الهيئــات العامــة الناخبــة، ترجمــة هــذا الوجــود للوصــول إىل الجســم املنتخــب للمجلس 

املحــيل، والحــق يف التصويــت والرتشــح لالنتخابــات )يف حالــة االنتخابــات العامــة(.

ــني يف  ــىل التعي ــدت ع ــي اعتم ــة الت ــس املحلي ــظ يف املجال ــال يلح ــذا املج ويف ه

ــن  ــام ميك ــال، ك ــن الرج ــق م ــكل مطل ــون بش ــت تتك ــا كان ــيل أنه ــس املح ــكيل املجل تش

مالحظــة النتيجــة ذاتهــا يف املجالــس املحليــة التــي اعتمــدت عــىل انتخــاب املجلــس 

ــايئ(  ــود نس ــة دون أي وج ــال املنطق ــاء رج ــن وجه ــاً م ــون غالب ــة )تتك ــة عام ــرب هيئ ع

ــاًء يف  ــم نس ــت تض ــي كان ــة الت ــات العام ــا الهيئ ــاً، أم ــة غالب ــارات مجتمعي ــك العتب وذل

هيئاتهــا العامــة فقــد كان مــن الصعــب ترجمــة هــذا إىل وجــود حقيقــي يف الجســم 

ــس. ــب للمجل املنتخ

مــع دخــول فكــرة وتجــارب االنتخابــات العامــة املبــارشة للمجالــس يف معظــم الحــاالت 

لوحــظ أن عــدد النســاء املتقدمــات للرتشــح لالنتخابــات املحليــة يف املناطــق الخارجــة 

عــن ســيطرة النظــام قليــل أو معــدوم يف بعــض املناطــق، إال أن نســبة مشــاركة 

النســاء يف التصويــت أصبحــت أفضــل مــع تطــور أدوات العمليــة االنتخابيــة للمجالــس 

املحليــة.

اختــار مكتــب التنميــة املحليــة بشــكل اســرتاتيجي العمــل عــىل متثيــل النســاء مــن خــالل 

العمــل باتجــاه االنتخابــات العامــة، وعليــه فــإن مشــاركة النســاء يتبــع النتقــال املجالس 

ملرحلــة االنتخابــات املبارشة.

ســاهم مكتــب التنميــة بتنظيــم سلســلة مــن االنتخابــات املبــارشة يف الغوطــة 

الرشقيــة يف بلــدات ســقبا، حرســتا، جرسيــن ومرسابــا يف النصــف الثــاين مــن عــام 

2017. وبالرغــم مــن كــون نســب املشــاركة يف هــذه االنتخابــات بقيــت منخفضــة ومــن 

ــقبا  ــس س ــاع مجل ــة يف إقن ــب التنمي ــح مكت ــا )نج ــن بعضه ــاء م ــاركة النس ــاء مش إقص

بفتــح مركــز انتخــايب للنســاء قبــل يــوم فقــط مــن االنتخابــات يف هــذه البلــدة، بينــام، 

يف مدينــة مرسابــا، مل ينجــح إال بالحصــول عــىل تعهــد مبشــاركة النســاء يف الــدورة 

االنتخابيــة التاليــة، والتــي مل تنجــز لســقوط الغوطــة الرشقيــة بيــد النظــام الحقــاً(، إال 

التوظيف
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ــدات األربعــة والشــهادات النوعيــة التــي حصــل  ــات يف البل أن األجــواء العامــة لالنتخاب

عليهــا مكتــب التنميــة أظهــرت حامســاً كبــراً وواعــداً، كــام تفاعلــت بقيــة مجالــس 

الغوطــة الرشقيــة مــع هــذه املوجــة حيــث كان ملكتــب التنميــة بالتعــاون معهــا خطــة 

ــا(  ــة دوم ــا مدين ــدات )وأهمه ــة البل ــم بقي ــة يف معظ ــات عام ــام بانتخاب ــق للقي طري

خــالل 2018. أجهضــت هــذه املوجــة املحليــة ببــدء الحملــة العســكرية مــن قبــل النظــام 

وحليفــه الــرويس عــىل املنطقــة التــي أدت الســتعادة ســيطرة النظــام عليهــا بشــكل 

ــن 2018. ــان م ــهر نيس ــل يف ش كام

كانــت آخــر تجربــة انتخابــات مبــارشة يف مدينــة عنجــارة يف ريــف حلــب الغــريب يف 

أواخــر عــام 2018 التجربــة األوىل مــن نوعهــا يف املنطقــة، ومتيــزت بقبــول اجتامعــي 

الفــت، ونتــج عنهــا ترويــج واســع ألربــع نســاء مرشــحات ونجــاح واحــدة منهــن يف 

االنتخابــات، كــام نتــج عنهــا مشــاركة نســائية جيــدة يف العمليــة االنتخابيــة، هــي أيضــاً 

األوىل مــن نوعهــا يف تاريــخ املنطقــة حيــث شــاركت 800 امــرأة مــن عنجــارة وريفهــا 

يف االنتخابــات. متــت هــذه التجربــة مبشــاركة ومســاندة مــن مجموعــة مــن منظــامت 

ــىل  ــة )ع ــات مهم ــة اخرتاق ــذه التجرب ــت ه ــة وأحدث ــب التنمي ــا مكت ــورية منه ــة س مدني

الرغــم مــن توثيــق خروقــات يف العمليــة االنتخابيــة( مــن حيــث الرتشــيح املشــرتك 

كلوائــح وليــس كأفــراد منفصلــني، نســبة املشــاركة العامــة، نســبة مشــاركة النســاء حيث 

أن نســبة النســاء ضمــن الناخبــني يف انتخابــات عنجــارة فاقــت النصــف )مــع مالحظــة أن 

قســم مــن هــذا كان عائــداً لعــدم اكتــامل اللوائــح االنتخابيــة وارتفــاع غــر واقعي لنســبة 

النســاء فيهــا(، تقدمــت 4 مرشــحات لالنتخابــات نجحــت منهــن واحــدة لعضويــة املجلــس 

املكــون مــن 15 شــخص )مــع لحــظ أن نجــاح هــذه الســيدة تــم بفضل انســحاب أحــد األعضاء 

املنتخبــني مــام ســمح بوصــول امــرأة، وهــذا بحــد ذاتــه يعتــرب تقدمــاً يف فهــم وقبــول 

أهميــة وجــود النســاء(. أجهضــت تجربــة عنجــارة وتوقفــت موجــة االنتخابــات املبــارشة 

لــدى ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام عــىل املنطقــة يف مطلــع 2019.

القبول املجتمعي

ثالثاً: القبول املجتمعي

لوحــظ مــن خــالل املســوحات املجتمعيــة تطــور واضــح وإيجــايب حــول قبــول مشــاركة 

النســاء يف املجالــس املحليــة: حيــث تــم خــالل املســوحات رصــد رأي املجتمــع 

بســؤال “هــل يســمح للنســاء الرتشــح لعضويــة املجلــس املحــيل؟” وكانــت نســبة 

ــاً  ــة عموم ــبة املنخفض ــذه النس ــال. ه ــات ب ــبة اإلجاب ــل %67 نس ــم %33 مقاب ــة بنع اإلجاب

تخفــي تطــوراً إيجابيــاً ملحوظــاً مــن املســح األول يف بدايــة 2017 )نســبة اإلجابــة بنعــم 

كانــت %30( للمســح الثالــث يف النصــف الثــاين مــن 2018 حيــث قاربــت النســبة %45 )مــع 

عــدد مــن البلــدات التــي تــم مســحها تجــاوزت فيهــا نســبة النعــم %55( يف املناطــق 

التــي تــم رصدهــا وهــي مناطــق عمــل مكتــب التنميــة يف الغوطــة الرشقيــة وريــف 

حلــب الغــريب.

ــب  ــف حل ــى ري ــام ع ــر الش ــة تحري ــيطرة هيئ ــلبي لس ــر الس ــظ التأث ــاً لح ــن أيض ميك

الغــريب، حيــث انهــارت نســبة اإلجابــات بنعــم عــىل هــذا الســؤال )بســؤال “هــل يســمح 

ــح  ــف 2018 )املس ــن %45 يف منتص ــيل؟”( م ــس املح ــة املجل ــح لعضوي ــاء الرتش للنس

ــع(. ــح الراب ــة 2020 )املس ــوايل %10 يف بداي ــث( لح الثال

كــام ميكــن قــراءة نســبة اإلجابــة بنعــم عــىل الســؤال يف املســح الرابــع يف نهايــة 

2019/بدايــة 2020 يف املناطــق التــي أضيفــت خاللــه ولحــظ كونهــا %33 يف ريف حلب 

الشــايل الرشقــي وهــو مســتوى مفاجــئ لحــد مــا لكونــه أقــل بكثــر مــن مســتوى 

اإلجابــة بنعــم يف ريــف حلــب الغــريب قبــل ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام، و%39 يف 

إدلــب وهــو مســتوى مقبــول لكنــه يبقــى أقــل مــن املســتويات التــي تــم لحظهــا 

يف الغوطــة الرشقيــة وريــف حلــب الغــريب قبــل أكــر مــن عــام والتــي كانــت ال تــزال 

يف تزايــد. 

ولــدى ســؤال املجاوبــني بــال عــن أســباب إجاباتهــم، عــزت اإلجابات عدم الســامح للنســاء 

ــم”،  ــت “ال أعل ــات، %17 كان ــن اإلجاب ــبة %51 م ــة بنس ــادات املجتمعي ــاركة للع يف املش

ــد  ــراءات وقواع ــن” و%5 إلج ــدم قدرتهــن/ كفاءته ــة النســاء” أو “ع %14 لعــدم “مالمئ

االختيــار.

ــاء  ــود النس ــي لوج ــول املجتمع ــادة القب ــة لزي ــة الهادف ــب التنمي ــة مكت ــتندت خط اس

التمثيل
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ضمــن املجالــس املحليــة عــىل دعــم ظهــور النســاء والقبــول املجتمعــي لوجودهــن 

يف الفضــاء العــام عمومــاً، فقــد عمــل مكتــب التنميــة يف مناطــق عملــه عــىل دعــم 

مبــادرات تقودهــا نســاء وذلــك بهــدف إظهــار صــورة إيجابيــة عــن نســاء قياديــات 

ــي  ــة والت ــة الرشقي ــدة” يف الغوط ــد واح ــادرة “ي ــم مب ــل دع ــاُ )مث ــرات مجتمعي ومؤث

تقودهــا ســيدة(، إضافــة لدعــم مبــادرات تهــدف لتجميــع النســاء )الهيئــة النســائية يف 

ــب  ــف حل ــرأة يف ري ــم امل ــان دع ــة، ولج ــة الرشقي ــات يف الغوط ــاء قيادي ــارب، نس األت

الشــاميل(. كــام ضمــن مكتــب التنميــة يف تعاملــه مــع رشكائــه املحليــني حوافــز ترتبــط 

بــإرشاك النســاء : عــل ســبيل املثــال، عندمــا أعلــن مكتــب التنميــة يف الغوطــة الرشقيــة 

يف 2017 عــن حزمــة مشــاريع جديــدة بهــدف متكــني مؤسســات املجتمــع املــدين 

ــادرات و  ــم املب ــن تقيي ــيل، تضم ــع املح ــني املجتم ــرتاتيجيته لتمك ــن اس ــة ضم املحلي

أفــكار املشــاريع الــواردة، تقييــم للجهــة )املؤسســة( املتقدمــة و مــن ضمنــه إعطــاء 

نقــاط تتعلــق بحضــور النســاء يف املؤسســة )املؤسســة نســوية 1 نقطــة، املؤسســة 

 ،3 نســاء  كوادرهــا  ويف  نســوية  غــر  املؤسســة   ،2 نســاء  إدارتهــا  ويف  نســوية 

املؤسســة غــر نســوية ويف إدارتهــا نســاء 4 نقــاط(، و ذلــك بهــدف تعزيــز وجــود 

النســاء يف املبــادرات و املؤسســات املحليــة و خصوصــاً يف أماكــن صنــع القــرار فيهــا.

ــوع  ــويل موض ــة ت ــادرات محلي ــم مب ــىل دع ــة ع ــذه الخط ــدت ه ــة، اعتم ــة ثاني ــن جه م

الرتويــج لوجــود النســاء يف أماكــن صنــع القــرار املحــي، أهميــة خاصــة، ففــي ريــف 

ــام  ــارة، ق ــة يف عنج ــات العام ــم االنتخاب ــر ودع ــع التحض ــوازي م ــريب، وبالت ــب الغ حل

ــوري الــذي تأســس ليكــون منصــة  ــوي الس ــع النس مكتــب التنميــة عــىل دعــم التجم

تتــم مــن خاللهــا منــارصة القضيــة وتقديــم دعــم حقيقــي وفعــال للنســاء الراغبــات يف 

االنخــراط يف عمليــة صنــع القــرار املحــيل، حيــث رأت النســاء املشــاركات يف التأســيس 

دورهــن يف خلــق مجموعــة ضغــط تــروج ألهميــة مشــاركة النســاء يف الشــأن العــام 

ــادة  ــن زي ــال ع ــال، وكمث ــايس يف النض ــوان أس ــاواة كعن ــة واملس ــم العدال ــع قي ورف

النســاء يف أماكــن صنــع القــرار كان دعــم عضويــة النســاء يف املجالــس املحليــة.

تضمنــت جهــود التجمــع دعــم املرشــحات عــرب تنظيم حملــة إعالميــة تضمنت نــرش الفتات 

طرقيــة وتوزيــع مناشــر للرتويــج للمرشــحات )علــامً أن املرشــحات مل تكــن عضــوات فيه( 

وأيضــاً تشــجيع النســاء عــىل املشــاركة يف االنتخابــات. كــام نظــم التجمــع جلســات مــع 

املرشــحات لتحضــر وإطــالق برامجهــن االنتخابيــة ونظــم زيــارات منزليــة ومقابــالت مــع 

ــحات  ــني املرش ــاءات ب ــن اللق ــلة م ــة إىل سلس ــيل باإلضاف ــع املح ــن املجتم ــاء م النس

واملجتمــع املحــيل لطــرح برامجهــن االنتخابيــة وفتــح نقاشــات عامــة مــع النــاس حــول 

أولويــات العمــل واالحتياجــات املحليــة وكيــف ميكــن أن يخــدم الربنامــج االنتخــايب 

للنســاء أولوياتهــن ويعالــج تحدياتهــن، كــام كان التجمــع مــكان لقــاء عضــوات وموظفات 

يف املجالــس املحليــة يف الريــف الغــريب لتبــادل الخــربات والدعــم املتبــادل.

القبول املجتمعيالقبول املجتمعي
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بالنظــر إىل متثيــل النســاء عــى مســتوى الهيئــات العامــة )الهيئــات الناخبــة( يلحــظ 

وجــود منــاذج مختلفــة: هيئــات ناخبــة عشــائرية أو عائليــة تتضمــن أعيــان املنطقــة، أو 

ــض  ــمحت ببع ــي س ــي املهن ــل القطاع ــىل التمثي ــوع ع ــد متن ــد لح ــة تعتم ــات ناخب هيئ

األحيــان بوجــود نســاء يف الهيئــات العامــة )االنتخابيــة(. ويف بعــض الحــاالت ضمــن 

هــذا النمــوذج األخــر، نجحــت بعــض الهيئــات العامــة املبنيــة عــىل أســاس حــد مــا مــن 

ــم  ــن الجس ــور ضم ــا إىل حض ــاء فيه ــود النس ــة وج ــي برتجم ــي القطاع ــل املهن التمثي

ــح. ــاالت مل تنج ــض الح ــس ويف بع ــب للمجل املنتخ

ــة يف  ــس املحلي ــني املجال ــة( ب ــات الناخب ــة )الهيئ ــات العام ــز يف الهيئ ــن التميي ميك  •

املــدن الكبــرة والتــي ظهــر فيهــا منــوذج متثيــل قطاعــي، واملجالــس املحليــة يف 

ــكل عــىل أســاس التوافــق بــني  ــا العامــة تش البلــدات والريــف والتــي كانــت هيئاته

العائــالت أو مــن األعيــان. و عنــد مالحظــة أنــه وجــدت النســاء )ولــو بنســبة قليلــة( ضمــن 

الهيئــات العامــة يف كل مــن دومــا، مدينــة حلــب، الرقــة، معــرة النعــامن. والتــي ضمــت 

هيئاتهــا العامــة متثيــالً قطاعيــاً، ميكــن االســتنتاج بــأن ذلــك كان بســبب أن الوجــود 

ــي  ــاء املهن ــور النس ــم حض ــه بحك ــاص، أي أن ــو االختص ــة ه ــات العام ــذه الهيئ يف ه

يف بعــض االختصاصــات، ترجــم هــذا الحضــور لتمثيــل يف بعــض الهيئــات العامــة التــي 

اعتمــدت شــكل مــن أشــكال التمثيــل القطاعــي، كــام يلحــظ ازديــاد نســبة وصــول النســاء 

املرشوعيــة املهنيــة  التــي ربحــت فيهــا املــرأة معركــة  يف معظــم القطاعــات 

ــاة(. ــة، املحام ــم، الصح )التعلي

ترجــم هــذا الحضــور إىل الوصــول إىل املجلــس املحــيل يف حــاالت معينــة منهــا 

“دومــا، معــرة النعــامن، والرقــة” وإن مل يكــن ذلــك يف كل الــدورات.

يف الرقــة مثــاالً )يف 2013، بعــد خروجهــا مــن ســيطرة النظــام وقبــل ســيطرة داعــش 

عليهــا(، اســتمرت االجتامعــات التشــاورية حــوايل شــهرين وانتهــت بتشــكيل هيئــة 

ــة.  ــيل للمدين ــس مح ــاب مجل ــدف انتخ ــراف به ــن األط ــد م ــم العدي ــعة تض ــة موس ناخب

بالنتيجــة متــت مراعــاة التمثيــل يف الهيئــة عــىل ثــالث مســتويات: مجتمعــي )أرس 

وعشــائرالرقة الكــربى، بتمثيــل املجتمــع األهــيل(، مناطقــي )األحيــاء يف املدينــة 
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والقــرى املحيطــة بهــا(، وســيايس ثــوري )القــوى السياســية والثوريــة ومنظــامت 

ــراك(. الح

هــذه املشــاورات املوســعة التــي عقــدت، أعطــت طابعــاً مــن املرشوعيــة املجتمعيــة 

يف تشــكيل الهيئــة الناخبــة والتــي بلــغ عــدد أعضائهــا 500 بعــد توافــق جميــع األطــراف 

عــىل الئحــة األســامء النهائيــة، وتــم انتخــاب ســيدة لرئاســة مكتــب األرسة.

يف املجلــس املحــيل ملدينــة دومــا، وبعــد الوصــول إىل مرحلــة انتخــاب التكنوقــراط 

)انتخابــات قطاعيــة تخصصيــة( كانــت االنتخابــات للمكاتــب التنفيذيــة تتــم عن طريــق هيئة 

ناخبــة لــكل مكتــب متخصــص، وكانــت النســاء موجــودات ضمــن الهيئــات الناخبــة، حيــث 

تــم توســيع الهيئــة الناخبــة لــكل مكتــب متخصــص ليشــمل معظــم العاملــني والعامــالت 

ــب  ــاب مكت ــاركة بانتخ ــن املش ــق له ــامت يح ــني واملعل ــالً كل املعلم ــاع )مث ــن القط ضم

التعليــم، كذلــك كل العاملــني بالقطــاع الطبــي النتخــاب املكتــب الطبــي(، ويتــم انتخــاب 

ــب.  ــكل مكت ــس ل ــد يف املجل ــدد املقاع ــب ع ــي بحس ــص املعن ــب املتخص ــاء املكت أعض

ــة الناخبــة يف دومــا تتكــون مــن عــدد كبــر نســبياً )7-6 آالف  هــذه اآلليــة جعلــت الهيئ

ــاء  ــة االنتق ــاء يف عملي ــاركة النس ــرب ملش ــرص أك ــت ف ــت أتاح ــس الوق ــب/ة( وبنف ناخ

وبالتــايل لوصــول نســاء لعضويــة املجلــس املحــي )باإلضافــة ملكتــب املــرأة والذي 

كان يحــق للنســاء الرتشــح واالنتخــاب لــه مهــام كان عملهــا(. ولكــن وبالرغــم مــن كــون 

املكاتــب التخصصيــة مفتوحــة لرتشــح النســاء، باإلضافــة لوجــود مكتــب للمــرأة، وبالرغــم 

مــن وجــود النســاء يف الهيئــات الناخبــة التخصصيــة، مل يرتجــم ذلــك إىل وجودهن يف 

الجســم املنتخــب التنفيــذي للمجلــس حتــى مرحلــة متأخــرة نســبياً. كنتيجــة لهــذا، يف 

عــام 2016، عملــت النســاء يف دومــا عــىل دخــول انتخابــات املجلــس املحــيل، بتشــكيل 

ــن 9  ــت منه ــراط، نجح ــات التكنوق ــيدة النتخاب ــت 15 س ــث دخل ــبيكات، حي ــات وتش تحالف

نســاء إلدارة املكاتــب التخصصيــة.

ــن  ــان ولك ــرة النع ــة مع ــس مدين ــم يف مجل ــه ت ــوع نفس ــة أن املوض ــن مالحظ ميك

عــىل نطــاق أصغــر، حيــث تــم انتخــاب ســيدة إلدارة املكتــب القانــوين ضمــن املجلــس 

ــيل. املح

ــة  ــات الناخب ــاء يف الهيئ ــن النس ــل م ــدد قلي ــود ع ــإن وج ــددة ف ــاالت متع ــن، يف ح لك  •
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مل يكــن بالــرورة يفــي إىل انتخابهــن إىل املجلــس. )العامــة، الشــورى( 

ــرة  ــة كب ــة الناخب ــة العام ــت الهيئ ــة( كان ــب الرشقي ــب )حل ــة حل ــس مدين ــبة ملجل بالنس

نســبياً تتألــف مــن حــوايل 500 شــخصاً، واحتــوت عــىل عــدد جيــد مــن النســاء، حيــث 

متــت مراعــاة متثيــل القطاعــات املهنيــة املختلفــة )األطبــاء واملهندســني والصيادلــة 

واملحامــني واملعلمــني( باإلضافــة ملراعــاة متثيــل األحيــاء املختلفــة. لكــن النســاء مل 

يرتشــحن للجســم املنتخــب، أو مل يتــم انتخابهــن وذلــك لعــدة أســباب منهــا مــا يتعلــق 

بالقــوى العســكرية املســيطرة يف بعــض الفــرتات الزمنيــة مثــل مرحلــة وجــود داعش. 

والجديــر بالذكــر أن املكتــب التعليمــي واملكتــب اإلغــايث يف مجلــس املدينــة كان يضــم 

نســاء )مل يكــّن كرئيســات مكاتــب منتخبــات، بــل كموظفــات، وأحيانــاً بحســب املشــاريع(.

ميكــن أن يعــزى أيضــاً عــدم ترشــح النســاء للمجلــس، إىل أنهــن مل يــردن خــوض معــارك 

إضافيــة مــع املجتمــع عنــد عــدم شــعور املجتمــع املحــيل بأهميــة املجلــس أو 

كفاءتــه. ميكــن مالحظــة هــذه الحالــة يف انتخــاب املجلــس املحــي ملدينــة رساقــب 

ــح  ــه مل ترتش ــدة إال أن ــت جي ــاء يف التصوي ــاركة النس ــبة مش ــت نس ــث كان ــام 2017، حي ع

ــي  ــس املح ــع للمجل ــادات املجتم ــبب انتق ــك بس ــس، وذل ــة املجل ــرأة لعضوي أي ام

الســابق، وعــدم رغبــة بعــض النســاء بتحمــل عــدم كفــاءة املجلــس مــن جهــة، إضافــة 

إىل عــادات املجتمــع األبــوي يف املنطقــة وعــدم تقبــل البعــض لعمــل النســاء يف 

البنــى الحوكميــة مــن جهــة أخــرى.

يف حــاالت املجالــس املحليــة يف الريــف والبلــدات الصغــرة فــإن التمثيــل يف الهيئــة   •

ــن  ــه م ــا أن ــائر، ومب ــات و/ أو العش ــرة و/ أو الوجاه ــالت الكب ــب العائ ــة، كان بحس العام

الصعــب مبــكان يف مجتمــع كاملجتمــع الســوري أن متثــل امــرأة عائلتهــا أو عشــرتها، 

فــإن هــذه الهيئــات كانــت حكــراً عــىل الرجــال كمثــال رساقــب قبــل االنتخابــات العامــة، 

ورغــم تجربتهــا املهمــة مــن حيــث تفاعــل املجلــس املحــيل مــع املجتمــع، إال أن 

ــا هــذا ملالحظــة أن املجالــس املحليــة  الهيئــة العامــة كانــت فقــط مــن الرجــال. يعيدن

ــل يف  ــد التمثي ــي يعتم ــة والت ــامً وفاعلي ــرث تنظي ــس األك ــرة واملجال ــدن الكب يف امل

هيئاتهــا العامــة لحــد معــني عــىل شــكل تكنوقراطــي أو قطاعــي، كانــت تتيــح فرصــة 

ــات. ــذه الهيئ ــاء يف ه ــد النس ــرب لتواج أك
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ــم  ــر مل يت ــز كب ــو حاج ــة ه ــائرية أو العائلي ــة العش ــات الناخب ــن الهيئ ــوذج م ــذا النم ه

ــارش  ــكل مب ــات بش ــع الهيئ ــل م ــة أو العم ــة املجتمعي ــة التوعي ــن ناحي ــه م ــل علي العم

ــالً. ــي مث ــوذج قطاع ــه بنم ــوذج أو دمج ــذا النم ــرس ه ــى ك ــاء، أو حت ــني النس لتضم

ــات  ــاء القيادي ــض النس ــذايت لبع ــم ال ــة الرتاك ــظ أهمي ــن لح ــاالت ميك ــض الح يف بع  •

وإثبــات كفاءاتهــن وخربتهــن املهنيــة ســواء بالعمــل ضمــن املجلــس أو قبــل تشــكيل 

املجالــس بقطــاع معــني، إضافــة إىل النشــاط الثــوري والــربوز املجتمعــي، حيــث كان 

ــة. ــات العام ــذه الهيئ ــن إىل ه ــبباً يف وصوله س

ــاركة  ــع يف مش ــاق واس ــىل نط ــاركتها ع ــت مش ــات التــي مت ــرث النجاح ــد أك ــد أح ويع

ــي يف  ــس مح ــة ملجل ــول أول رئيس ــو وص ــة ه ــة املحلي ــال الحوكم ــرأة يف مج امل

منطقــة خارجــة عــن ســيطرة النظــام وذلــك يف مجلــس مدينــة حلــب )وإن كان ذلــك بعد 

ــة إىل  ــح النظــام، وتحــول مجلــس املدين ــة لصال خســارة القســم الرشقــي مــن املدين

كيــان يرعــى شــؤون املهجريــن واملهجــرات، إضافــة إىل بعــض أحيــاء املدينــة التــي 

كانــت ال تــزال خــارج ســيطرة النظــام(. وهنــا ميكننــا التنويــه إىل أن هــذه الســيدة كانــت 

أوالً ســيدة معروفــة يف حيّهــا وعــىل مســتوى نشــاطها املجتمعــي مــن بدايــة أيــام 

الثــورة يف حلــب، كــام أنهــا كانــت تديــر املكتــب التعليمــي والشــؤون االجتامعيــة خــالل 

دورة املجلــس لعــام 2016-2015. تــم انتخابهــا أوالً كعضــوة يف املجلــس املحــيل، 

ثــم اختــرت لتكــون يف اللجنــة التنفيذيــة ومنهــا تــم انتخابهــا لرئاســة املجلــس. ميكــن 

ــن  ــد م ــه ملزي ــذى ب ــا يحت ــرأة ومنوذًج ــاركة امل ــداً ملش ــؤرشاً جي ــاز م ــذا اإلنج ــار ه اعتب

املجالــس املحليــة، حيــث أن متكــن النســاء وبنــاء خرباتهــن )الفرديــة منهــا واملهنية( 

إضافــة إىل دعــم املبــادرات التــي تقودهــا نســاء وإبــراز دورهــن مجتمعيــاً هــو عامــل 

ــام ويف  ــكل ع ــرار بش ــع الق ــن صن ــاء يف أماك ــود النس ــادة وج ــه لزي ميكــن العمــل علي

بنــى الحوكمــة املحليــة بشــكل خــاص. 

ــح، ميكــن مالحظــة  ــت والرتش ــق يف التصوي ــة والح ــات العام ــتوى االنتخاب عــىل مس  •

ــىل  ــاف ع ــدن واألري ــاص بامل ــتنتاج الخ ــحب االس ــن س ــق، وميك ــب املناط ــالف بحس االخت

هــذه الناحيــة أيضــاً، حيــث كان ســهالً إىل حــد مــا مشــاركة النســاء بالتصويــت والرتشــح 
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ضمــن مجالــس املــدن الكبــرة واألكــرث تنظيــامً )دومــا، حلــب، الرقــة قبــل داعــش(، لكــن 

ــت  ــق بالتصوي ــتوى الح ــىل مس ــواء ع ــات، س ــاركة باالنتخاب ــاء للمش ــة النس ــت معرك كان

ووجــود مراكــز انتخابيــة أو عــىل مســتوى الرتشــح للعضويــة، تشــكل تحديـًـا حقيقيــاً يف 

ــا(. بعــض املناطــق مثــل )ســقبا ومرساب

ــال  ــرة االنتق ــاه فك ــع تج ــس واملجتم ــي املجال ــه ووع ــة أن التوج ــن مالحظ ــن ميك لك

النســاء إىل املجالــس  جيّــداً ملشــاركة ووصــول  شــّكل منفــذاً  العامــة  لانتخابــات 

ــس  ــات مجل ــالل انتخاب ــدث خ ــا ح ــك م ــال ذل ــة، مث ــة ريفي ــون املنطق ــم ك ــة برغ املحلي

عنجــارة، حيــث تعتــرب مشــاركة النســاء يف انتخابــات املجلــس تجربــة مبــارشة وأوىل مــن 

ــول  ــىل وص ــل ع ــادرة بالعم ــدأت املب ــة ب ــات العام ــرة االنتخاب ــرح فك ــرد ط ــا. ومبج نوعه

النســاء للمجلــس املحــيل مــن ناشــطات وســيدات قياديــات ضمــن املجتمــع. وهنــا 

ميكــن أيضــاً مالحظــة عامــل الرتاكــم الــذايت والخــربة للنســاء اللــوايت أطلقــن املبــادرة 

ــح. ــاركة والرتش ــىل املش ــاء ع ــجيع النس ــة وتش ــة املجتمعي ــع التوعي ــعني لرف وس
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مــن أهــم الــدروس املســتفادة لزيــادة مشــاركة النســاء يف بنــى الحكــم املحليــة، ميكننــا 

أن نذكــر هنــا:

العمــل عــىل املحاور/املســتويات املختلفــة لوجــود النســاء مــن التوظيــف والتمثيــل   •

ســاعد عــىل وصــول النســاء ملناصــب تنفيذيــة ضمــن املجالــس  والقبــول املجتمعــي 

املحليــة تتجــاوز نطــاق مكتــب املــرأة ومكتــب مســاعدة املواطــن التــي كانــت أماكــن تقليديــة 

ــاء. ــا النس ــل فيه ــددة تعم مح

العمــل عــىل اســرتاتيجية متكاملــة مــع املجالــس مــن تأهيــل وتدريــب وتوعيــة، إضافــة إىل   •

ــاء  ــود النس ــرتاتيجية بوج ــة االس ــم أو العالق ــط الدع ــارش( برب ــر مب ــكل غ ــاً )بش ــام أحيان القي

ســّهل بدايــة قبــول املجالــس لوجــود النســاء ومــن ثــم مالحظــة كفاءاتهــن وأثــر مشــاركتهن.

مــع زيــادة التوعيــة املجتمعيــة وبجهــد مــن منظــامت مجتمــع مــدين ودورات تدريبيــة   •

ــل  ــة وتقب ــس املحلي ــاء يف املجال ــود النس ــوظ وج ــكل ملح ــت وبش ــع الوق ــس زاد م للمجال

املجالــس لوجودهــن، خاصــة مــع تدريــب النســاء عــىل املهــارات املطلوبــة.

ــس  ــع املجل ــل م ــز التواص ــع لتعزي ــع املجتم ــل م ــدور تواص ــن ب ــاء تقم ــن النس ــات م املوظف  •

ضمــن  النســاء  مــن  أكــرب  لعــدد  وصــول  بالتــايل  العامــة،  العالقــات  سياســة  وتطويــر 

املحليــة. املجتمعــات 

دعـم رغبـة النسـاء أنفسـهن باملشـاركة وإقامـة أنشـطة ومشـاريع بقيـادة نسـائية أدى   •

مجالـس. عـدة  ضمـن  مشـاركتهن  وبالتـايل  العامـة  الحيـاة  يف  املـرأة  مشـاركة  لرفـع 

من أهم التحديات ملشاركة النساء يف بنى الحكم املحلية، نذكر:

ــر الشــام(  ــة تحري ــل العســكرية الراديكاليــة )داعــش وهيئ ــع والفصائ ــر الواق ــوى األم ــر ق أث  •

ــاء. ــط للنس ــس فق ــة ولي ــة حقيقي ــاركة مدني ــع أي مش ــي متن والت

داخــل  الثقــة  وزيــادة  املجتمعــي  الوعــي  رفــع  عــى  متكامــل  بشــكل  العمــل  عــدم   •

النســاء. وقــدرات  بــدور  عــام  بشــكل  الســوري  واملجتمــع  املحليــة  املجتمعــات 

ــة  ــات املحلي ــن املجتمع ــد ضم ــادات والتقالي ــض الع ــي وبع ــري واإليديولوج ــل الفك العام  •

)خاصــة املجتمعــات الصغــرة والتــي تــربز الــدور العشــائري والعائــيل(.

•  القيود العلمية والعملية املفروضة عىل النساء وضعف وصولهن للمعرفة.

عجز املوارد املالية و/أو قرص أمد املنح التي كانت تقدم للمجالس.  •
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العمــل عــىل موضــوع مشــاركة النســاء يف املجالــس املحليــة مــن خــالل مقاربــة   •

متكاملــة تشــمل املجتمــع املحــيل، املجتمــع املــدين املحــيل واملجالــس املحليــة، 

وتعمــل مــن خــالل خطــة متكاملــة )دعــم توظيــف النســاء يف املجالــس، دعــم مبــادرات 

ــيح  ــاركة وترش ــم مش ــة، دع ــوية املحلي ــادرات النس ــم املب ــاء، دع ــا نس ــة تقوده محلي

النســاء يف االنتخابــات املبــارشة(. تظهــر تجربــة مكتــب التنميــة إمكانيــة الحصــول عــىل 

تقــدم واضــح وقابــل للقيــاس يف هــذا املجــال خــالل فــرتات زمنيــة قصــرة نســبياً 

ــنتني( ــوايل الس )ح

ــة مــن  ــتويات مختلف العمــل مــع البنــى الحوكميــة املحليــة إلرشاك النســاء عــىل مس  •

املجالــس والهيئــات العامــة، إضافــة للعمــل مــع املنظــامت املحليــة ومــن خاللهــا ومن 

خــالل دعــم مبــادرات تقودهــا نســاء، ميكــن الوصــول للتأثــر عــىل املجتمعــات

ــة(  ــربات مهني ــة، وخ ــة قيادي ــاء )فردي ــدى النس ــربات ل ــة الخ ــم وتنمي ــتمرار بدع االس  •

ــة واإلدارة ــاالت الحوكم ــاء يف مج ــدرات للنس ــاء ق ــرص بن ــة وف ــاحات معرفي ــر مس وتوف

االســتمرار بالضغــط تجــاه توظيــف النســاء ضمــن املجالــس ســواء بشــكل منطــي )ضمن   •

مكاتــب املــرأة واألرسة( و/أو غــر منطــي )مكاتــب تخصصيــة(.

العمــل باتجــاه توفــر العديــد مــن املعايــر وظــروف العمــل لتوفــر بيئــة داعمــة   •

ــاء مــام يشــجع وجــود النســاء ضمــن بنــى الحوكمــة املحليــة مثــل تأمــني روضــة  للنس

ــبة  ــالت مناس ــائل مواص ــني وس ــة، تأم ــدم للوظيف ــىل التق ــات ع ــجيع األمه ــال لتش أطف

ــة  ــات منفصل ــب وحامم ــني مكات ــل، وتام ــكان العم ــن إىل م ــهيل قدومه ــيدات لتس للس

مــن أجــل وجــود بيئــة عمــل آمنــة ومريحــة للنســاء. وقــد يكــون مــن املفيــد طــرح تضمــني 

هــذه املعايــر قــدر اإلمــكان ضمــن املجالــس ويف املشــاريع املختلفــة للوصــول 

لتضمــني أفضــل للنســاء يف املجــاالت العامــة )إضافــة ملعايــر الوصــول لــذوي/ذوات 

ــبان(. ــاً يف الحس ــذ أيض ــب أن تؤخ ــي يج ــة الت اإلعاق

عــىل املــدى القصــر: العمــل عــىل تشــكيل الهيئــات العامــة بشــكل تشــاريك قطاعــي   •

أو تخصــي مــام يدعــم بشــكل أو بآخــر وجــود املزيــد مــن النســاء، باإلضافــة الســتمرار 

ــح  ــاء للرتش ــات والنس ــع الهيئ ــور م ــذا الحض ــة ه ــة، وترجم ــال التوعي ــىل مج ــل ع العم

ــب. ــم املنتخ ــول للجس والوص

باالنتخــاب مــن الهيئــات العامــة وليــس  العمــل عــىل أن يكــون تشــكيل املجلــس   •

بالتعيــني، مــام يتيحــه ذلــك مــن فــرص أكــرب للنســاء للوصــول إىل عضويــة املجالــس.

مــع فــرتات تحضــر كافيــة  النتخابــات مبــارشة  عــىل املــدى املتوســط: الســعي   •

ــيح  ــادرات ترش ــم مب ــاء ودع ــاركة النس ــي ملش ــول املجتمع ــع القب ــالت رف ــادة حم وزي

النســاء والعمــل مــع النســاء ضمــن املجتمعــات املحليــة لتوحيــد أصواتهــن والتنســيق 

والتشــبيك بينهــن مــام يســاعدهن عــىل تكويــن كتــل عمــل ضاغطــة ومطالبــة بالحقــوق 

ــوري(. ــوي الس ــع النس ــل التجم )مث

العمــل مــع الجهــات املانحــة عــىل وضــع نســبة مشــاركة وحضــور نســايئ ضمــن   •

أجســام الحوكمــة وبنــى الحكــم املحــيل كــرشط للدعــم، وتقديــم منــح تغطــي رواتــب 

املوظفــني/ات حيــث متــت مالحظــة أثــر هــذه السياســات لجهــة مشــاركة أكــرب وأوســع 

ــاء. للنس

ــة  ــس املحلي ــل املجال ــاركتها يف عم ــرأة ومش ــود امل ــدويل لوج ــم ال ــتمرار الدع اس  •

وبشــكل أعــم لتعزيــز ودعــم دور املجالــس املحليــة كهيئــات حكــم محــيل تنطلــق مــن 

ــني. ــكان املحلي ــات الس ــات واحتياج رغب

التوصيات
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ــود  ــة لوج ــارب املختلف ــض التج ــي بع ــة تغط ــاءة جزئي ــم إض ــر بتقدي ــذا التقري ــام ه ق

ــى  ــة ع ــة عملي ــن تجرب ــة م ــوريا نابع ــة يف س ــة املحلي ــى الحوكم ــن بن ــاء ضم النس

مــدى ســتة أعــوام تعــاون فيهــا مكتــب التنميــة املحليــة ودعــم املشــاريع الصغــرة 

ــيطرة  ــن س ــت ع ــة خرج ــق مختلف ــاً يف مناط ــاً محليّ ــع 63 مجلس ــة( م ــب التنمي )مكت

النظــام )باســتثناء تلــك التــي ســيطرت عليهــا قســد حيــث مل يتدخــل مكتــب التنميــة 

فيهــا( وبدرجــات متعــددة مــن املســاهمة، عمــل فيهــا مكتــب التنميــة مبــارشة مــع 

املجالــس وقــام مبجموعــة مســوحات مجتمعيــة ضمــن املناطــق املعنيــة. خــالل هــذه 

الفــرتة الزمنيــة، قــام مكتــب التنميــة مبالحظــة واســتخدام آليــات ومســتويات مختلفــة 

مــن إرشاك ووجــود النســاء يف املجالــس املحليــة: التوظيــف والتمثيــل والقبــول 

ــي. املجتمع

كــام قــدم التقريــر نظــرة مكتــب التنميــة حــول بعــض النجاحــات يف وجــود النســاء ضمــن 

ــادة  ــىل زي ــارش ع ــر مب ــارش أو غ ــكل مب ــرت بش ــي أث ــل الت ــة والعوام ــس املحلي املجال

هــذه املشــاركة والحضــور مــن حيــث طبيعــة املجتمعــات املحليــة وآليــات تشــكيل 

املجالــس والخــربات الذاتيــة للنســاء. وإن كان عــدد كبــر مــن هــذه اآلليــات الديناميكيــات 

ــارب يف  ــت التج ــد أن أجهض ــل؛ بع ــدى طوي ــىل م ــتمرارها ع ــدى اس ــاس م ــم قي مل يت

الغوطــة الرشقيــة وريــف حلــب الغــريب وبعــض مناطــق إدلــب بســبب اســتعادة ســيطرة 

النظــام عــىل هــذه بعــض املناطــق، أو فــرض ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام عــىل بعضها 

اآلخــر )حاليــاً يســتمر عمــل مكتــب التنميــة مــع املجالــس املحليــة فقــط يف الريــف 

الشــايل الرشقــي لحلــب(. 

ولعــل الخالصــة هنــا، أن العمــل عــىل مقاربــة متكاملــة عــىل مختلــف املســتويات ورفــع 

وعــي املجتمعــات املحليــة هــو مــن أهــم النقــاط التــي أثبتــت نجاحــات يف زيــادة وجود 

النســاء يف بنــى الحوكمــة املحليــة حيــث أنــه ال ميكــن العمــل عــى هــذا املوضــوع 

بشــكل فعــال ومســتدام مبعــزل عــن املجتمعــات املحليــة.

الخامتة




