
 1 

 
 

 
 عمل النساء المنزلي غير المأجور

 في سورية
 

 2002رابطة النساء السوريات 
 
 
 
 
 
 
 

 2002تـ إنجاز ىذا البحث عاـ 
وعمى عدد مف  2012عميو التعديالت التي طرأت عمى الدستور السوري عاـ  أجريت

 القوانيف السورية ذات الصمة بالبحث
 ي، صباح الحالؽ، سوسف زكزؾ.فريق البحث السيدات: فردوس البحرة، نواؿ اليازج

 
 
 
 
 



 2 

 
 فيرس المحتويات

 3ص  ........................................................... ومنيجية البحث المقدمة -
 4ص  .................................................................. الممخص التنفيذي -
 6ص  ....................................................................... السياؽ العاـ -
 : المنظومات الفكرية السائدة في المجتمع السورؼ والمتعمقة بعمل النساء المنزليالفصل األوؿ -

 10ص .................................................. ................................
 ادية والثقافية واالجتماعية المحيطة بتمكيف المرأةالبيئة االقتص: الفصل الثاني -

 11ص  ..................................................................................
السوريات  : العالقة بيف المفاىيـ المرتبطة بالبحث والقوانيف الناظمة لحياة النساءالفصل الثالث -

 21ص  ..................................................................................
 36ص  ................................ : السياسات العامة والممارسات اإلداريةالفصل الرابع -
 عمل النساء غير المأجورو برامج المنظمات الدولية العاممة في سوريا  الفصل الخامس: -

 41ص  ..................................................................................
 42ص  ..................................... ذات الصمة: الدراسات السابقة الفصل السادس -
 51ص  .................................................................... نتائج عامة -
 53ص  ........................................................... أسئمة طرحيا البحث -
 55ص  ........................................................................ المراجع -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 تقديـ
مركز األبحاث نفذه الذؼ في إطار مشروع "تعزيز الفرص االقتصادية المستدامة لمنساء" ىذا البحث  ؼ أجر 

 مف مصر، المغرب، الجزائر، لبناف مع عدد المنظمات الشريكة في كل والتدريب حوؿ العمل التنموؼ )في لبناف(
 سوريا. و 

 ىداؼاأل
إلى تعميق الفيـ حوؿ عمل النساء ضمف المنزؿ في دوؿ ييدؼ البحث  عمى المستوى اإلقميمي

باإلضافة إلى  (المأجور وغير المأجور)ساء عمل النحديد الفرص التي يتيحيا وتعبر جمع المعمومات  ،المشروع
مف أجل تحديد سبل زيادة دخل النساء وتمكينيف عمى مستوػ األسرة والمجتمع وذلؾ القيود التي يفرضيا عمييف، 

 كيفية تأثير العمل المنزلي عمى فرص النساء في ولوج سوؽ العمل الرسمي. مع البحث في  المحمي،
ساء غير عمل النبمعالجة أىـ اإلشكاالت النظرية المرتبطة إلى ثنا ىذا بحييدؼ ف عمى المستوى الوطنيو 

لتعميق المعرفة بو والميمات التي تدخل في نطاقو وآليات تقييمو إف وجدت، وذلؾ  ،المأجور في نطاؽ األسرة
 أماـ التمكيف االقتصادؼ لمنساء. ،أو المعيقات التي يوجدىا ،الكتشاؼ الفرص التي يولدىا

 منيجية ال
 وىو محاولة.(، .. البحث منيجية تحميل الوثائق )الخطط، القوانيف، البرامج، المنظومات المفاىيميةيعتمد 

المنزلي غير المأجور النساء عمل وىي إلغناء النقاش حوؿ واحدة مف أىـ اإلشكاليات التي تحيط بتمكيف النساء 
ير منظور وغير مقدر وغير معترؼ بأىميتو عمى وفي نفس الوقت ىو عمل غ ،الذؼ ال يمكف لمحياة أف تقـو دونو

 أرض الواقع، كما يجرؼ تجاىمو في الحسابات الوطنية.
إف المجاالت التي يغطييا عمل النساء المنزلي غير المأجور مجاالت واسعة وتتأثر بعوامل عدة، منيا مكاف 

ج المنزؿ أـ ال...، وتتأثر كذلؾ بالطبقة ف كانت عاممة خار الريف، والحالة العممية لممرأة إ العيش في الحضر أو في
 التي تنتمي إلييا أسرة المرأة.

لقد نجحت العقمية الذكورية في جعل األعماؿ المنزلية واجبا عمى المرأة فقط، وتعود المرأة نفسيا لتعيد إنتاج 
 ىذه الذىنية المجتمعية مف خالؿ تربيتيا ألطفاليا. 
ثناء، يعممف عمال منزليا غير معترؼ بو وغير مؤدػ عنو، مع ويمكف القوؿ إف جميع النساء، دوف است

 التأكيد عمى اختالؼ ىذه األعماؿ باختالؼ وتنوع البيئات التي تعيش فييا النساء.
كيف يمكف اعتبار المرأة السورية شريكة ومؤسسة لما يسمى "مؤسسة الزواج" إذا لـ  ىناييمنا أف نتساءؿ و

  عمميا داخل المنزؿ وخارجو. في االعتراؼ بنتاج ،ح الماليةواألص ،تحفع حقوقيا االقتصادية
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 الممخص التنفيذي:
أثناء القياـ  رو عثلـ يتـ ال ولكف ،نظرية عديدة إلى عمل النساء المنزلي غير المأجور في سوريا إشاراتىناؾ 

ستيدؼ عينة معبرة، لموقوؼ عمى ، لذلؾ تشتد الحاجة إلجراء أبحاث ميدانية، ت1دراسة ميدانية واسعة عمى بالبحث
إلى دخل األسرة ىذا العمل ضيفو اآلليات المناسبة لالعتراؼ بما ي األبعاد الحقيقية ليذه الظاىرة، والشروع باقتراح

 والدخل الوطني مف أجل تثميف عادؿ ليذه اإلضافة.
المرأة السورية في  ـ بعضا مف مواد الدستور السورؼ وتاريخ مشاركةمجاؿ السياؽ العافي  يعرض البحث

الحياة العامة، واالتفاقيات الدولية التي انضمت إلييا سوريا وبعضا مف توصيات لجنة "سيداو" لمحكومة السورية إثر 
 مناقشة تقريرىا األولي.

 التوجيات االقتصادية الجديدة وأثرىا المرتقب عمى النساءفي فصل البيئة المحيطة بتمكيف المرأة في  ويبحث
أشكاؿ صناديق الضماف االجتماعي  كما بحثت في ،لبيئة المساعدةاإلى الحركة النسوية ي ظل افتقار وبخاصة ف
 .المطروحة
ف إشكالية األعباء المنزلية المناطة بالنساء ىي إحدػ إلى أ يشير البحثفصل المنظومات الفكرية في و 

عمى مدػ تردؼ أو إلنسانية والمرتكزة أساسا اإلشكاليات التاريخية المرتبطة بمجمل عممية التطور في المجتمعات ا
مفيـو القوامة الذؼ يتحكـ بالعالقة بيف الرجاؿ والنساء في األسرة ال يقتصر عمى تقدـ وضع المرأة، كما أف 

اإلسالـ أوؿ مف سجل . وخرج ىذا الفصل باستنتاج أف المسمميف بل يشمل المجتمع السورؼ بجميع مكوناتو الثقافية
يحق لمنساء وفقا ليذا المفيـو أف يطالبف بإدراج القيمة واستحقاقو أجرا ماديا، لذلؾ  العمل المنزلي اعترافا بقيمة

 .المادية لمعمل المنزلي في صمب االقتصاد األسرؼ 
أف القوانيف السورية تتأثر بالمفاىيـ السائدة التي تكرس حق الرجاؿ بحث أظير الفقد  في المجاؿ القانونيأما 

بعض القوانيف المدنية بما في ذلؾ ، المنظومات الفكرية المرتكزة عمى القوامةالعائمة والتي تستند إلى  بالتحكـ بنساء
تمييز نتيجة تأثر ال)العمل، التأمينات االجتماعية، العالقات الزراعية( التي تنحو منحى المساواة لـ تخل مف 

مطوائف غير المسممة عف السياؽ العاـ لمبدأ قوامة وال تخرج قوانيف األحواؿ الشخصية ل المشرعيف بيذه المفاىيـ.
في قوانيف كما أشار ىذا الفصل إلى أنو يوجد  .تفاصيلبعض الالرجل عمى المرأة في العالقات األسرية، إال في 

األحواؿ الشخصية لمطوائف المسيحية وفي قانوف األحواؿ الشخصية لمموسوييف تحديد واضح لمسؤوليات العمل 
  .نجابيالمنزلي واإل
ية قوانيف األحواؿ الشخص وجميععمال غير مأجور، ُيعَد عمل النساء المنزلي  أفأظير ىذا الفصل كما 
، أما بالنسبة لإلرث فتمعب العادات والتقاليد دورا سمبيا في حجب حتى حق اإلناث بنصف حصة قوانيف تمييزية

 الذكور.
توزع تحتسب خارج قوة العمل، كما أف ما تزاؿ نزؿ أعماؿ تدبير الم أفالبحث في مجاؿ اإلحصائيات أظير و 

( يتطابق إلى حد كبير مع التقسيـ الجندرؼ لألدوار داخل 2005قوة العمل النسوية عمى القطاعات االقتصادية )
ت فرص عمل النساء في القطاعات غير الزراعية كمما عادت النساء وانكفأت إلى المينة األولية كمما قمَ و األسرة. 
 راعة، التي تكثر بيف العامميف/ات فييا نسبة النساء العامالت دوف أجر.وىي الز 

                                                 
 وجدت الباحثات دراسة واحدة ولكف عينتيا غير ممثمة - 1
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فرصة أماـ تمكينيا، لكف يشكل وجود استراتيجيات خاصة بالمرأة ظير أف  في مجاؿ السياسات العامةو 
كما أف ىناؾ  ية.إعادة إنتاج األدوار التقميدأىدافيا تتجاوز االستراتيجيات في تحقيق أىدافيا، وأف ىذه تنجح  الميـ أف

 حاجة ماسة لتخصيص برامج لممرأة كمكوف أساسي في المشاريع التنموية المقامة.
برامج ومشاريع منظمات األمـ المتحدة البحث أف بّيف فقد  مجاؿ برامج ومشاريع المنظمات الدوليةأما في 

ف المرأة. ولكف ىذه البرامج بعضيا حيث يكوف ىناؾ مكوف أساسي لتمكيتميز ة، مع في تمكيف المرأة السوريتساىـ 
 والمشاريع، جميعيا، لـ تمتفت أبدا لمسألة عمل النساء المنزلي غير المأجور.

ف غير المأجور في سوريا عمى الرغـ مندرة الدراسات الميدانية التي تبحث في عمل النساء  وأظير البحث
 ت الوطنية.  ورود إشارات نظرية عديدة تطالب بضرورة حساب ىذا العمل ضمف الحسابا
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 السياؽ العاـ
شكل وبنية الدولة  منو المادة األولىفي  ،عبر استفتاء عاـ 1973الذؼ أقر عاـ  ،يحدد الدستور السورؼ 

 .2شعبية واشتراكية ..." "الجميورية العربية السورية دولة ديمقراطيةالسورية بأنيا: 
 :أف بيف مصادر التشريع نصت المادة الثالثة عمىة لمفقو اإلسالمي في إشارة واضحة إلى مكانة ىامو 
 .ديف رئيس الجميورية اإلسالـ- 1"
 3 اإلسالمي مصدر رئيسي لمتشريع." الفقو- 2
الحرية وسيادة القانوف والمساواة وتكافؤ الفرص لممواطنيف جميعا دوف إشارة  والعشروف  كفمت المادة الخامسةو 

 ز عمى أساس الجنس:صريحة إلى منع التميي
  .المواطنوف متساووف أماـ القانوف في الحقوؽ والواجبات- 3  " ...

 4 ف."تكافؤ الفرص بيف المواطني تكفل الدولة مبدأ- 4
المجتمع والدولة  حزب البعث العربي االشتراكي ىو الحزب القائد فيمف الدستور: " 5وأوردت المادة الثامنة
 6."في خدمة أىداؼ األمة العربية ل عمى توحيد طاقات جماىير الشعب ووضعياويقود جبية وطنية تقدمية تعم

ويقود حزب البعث الدولة عبر آلية تتطمب موافقة القيادة الحزبية عمى جميع التوجيات والسياسات الحكومية 
المنظمات  وما يمكف أف يتفرع عنيا مف قرارات وبرامج عمل، أما قيادة حزب البعث لممجتمع فتتـ عبر شبكة مف

الميمة الشعبية التي تعمل كل واحدة منيا في قطاع اجتماعي وفق مبدأ النقابية السياسية الذؼ يعني فيما يعنيو أف 
 . األولى لممنظمات الشعبية أف تكوف صوت الحزب بيف الجماىير

 لحياة كافة:لممرأة فرص تعزيز دورىا في مجاالت ايكفل الدستور السورؼ ف يالخامسة واألربعوفي المادة 
الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية  الفعالة والكاممة في كفل الدولة لممرأة جميع الفرص التي تتيح ليا المساىمة"ت

 7تمنع تطورىا ومشاركتيا في بناء المجتمع العربي االشتراكي." واالقتصادية وتعمل عمى إزالة القيود التي
االقتصاد في الدولة اقتصاد "مف الدستور عمى أف:  رةالثالثة عشنصت المادة  وفي المبادئ االقتصادية

 8إلى القضاء عمى جميع أشكاؿ االستغالؿ." اشتراكي مخطط ييدؼ
 مشاركة المرأة السورية في الحياة العامة:

، لكنيا لـ تتمكف مف 1953ومف حق الترشيح عاـ  1949تمكنت المرأة في سوريا مف حق االنتخاب عاـ  
وتنامت نسبة تمثيل النساء في مجمس الشعب خالؿ  1958،9رلماف )المجمس الوطني آنذاؾ( إال عاـ الدخوؿ لمب

 (.2011-2007% في الدور التشريعي التاسع )1224( حتى وصمت إلى 1973الدورات التشريعية المتعاقبة )منذ 
 ىذه المجالس يزداد فييا كاف تمثيم، و 1971وشاركت المرأة السورية في المجالس المحمية منذ تأسيسيا عاـ 

 . قميمة جدابنسب  لكفمع كل دورة انتخابية جديدة و 

                                                 
 1973دستور الجميورية العربية السورية لعاـ  -  2
 المصدر السابق  -  3
 المصدر السابق  -  4
 صدر السابقالم - 5
 2012ألغيت ىذه المادة في دستور  -  6
 1973 دستور  -  7
 1973 دستور  -  8
 (2005)الييئة السورية لشؤوف األسرة بدعـ مف اليونيفيـ  "نحو التمكيف السياسي لممرأة في الجميورية العربية السورية"  -  9
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 ، لتحتلحيث بدأت مشاركتيا بالوزارة بمنصب وزارؼ واحد 1976منذ عاـ  وزاريا   وتحتل المرأة منصبا  
 عينت د.نجاح العطار نائبا لرئيس الجميورية لمشؤوف الثقافية. 2006وفي آذار . 1991ف بعد يمنصب

تشارؾ المرأة السورية في جميع النقابات العمالية والمينية واالتحادات الفالحية والجمعيات غير و  كما
زالت نسبا رمزية، وال تعكس نسب تواجد  الحكومية، إال أف نسب تمثيميا في مواقع صنع القرار في ىذه النقابات ما

 النساء في قواعدىا.
 التي انضمت إلييا سوريااالتفاقيات الدولية 

سورية عمى العيديف الدولييف الخاّصيف بالحقوؽ السياسية والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية، وعمى صادقت 
اتفاقية دولية ليا عالقة بحماية حقوؽ المرأة في العمل واإلجازة والضماف االجتماعي والصحة، وعمى اتفاقية  17

 ة. حقوؽ الطفل التي أدرجت مبادؤىا في مناىج المرحمة االبتدائي
زالة العوائق التي تحوؿ دوف عمل تبّنت الحكومة السورية منياج و  بكيف الذؼ يدعو إلى تعزيز مكانة المرأة وا 

األىداؼ اإلنمائية لأللفية متعيدة بالتركيز عمى  2000مشاركتيا الفعالة في جميع مناحي الحياة. كما اعتمدت عاـ 
 ساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة. تحسيف وضع المرأة والرجل عمى حّد سواء وتعزيز الم

بتاريخ االنضماـ إلى اتفاقية إلغاء جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة "سيداو" عمى سورية صادقت و 
القوانيف كافة وفي الدستور و في التامة المتصمة بالمساواة عمى المادة الثانية منيا مع التحفع  25/9/2003

في منح بيف المرأة والرجل المتعمقة بالمساواة الثانية مف المادة التاسعة عمى الفقرة تحفظت و السياسات العامة، 
-ز-د-/جالفقرات عمى و المتعمقة بحرية التنقل، البند الرابع مف المادة الخامسة عشرة عمى و الجنسية ألفراد العائمة، 

في الحقوؽ والواجبات أثناء بيف الزوج والزوجة المتعمقة بالمساواة  و/ مف البند األوؿ مف المادة السادسة عشرة
  .10المادة السادسة عشرة المتعمقة بأثر خطوبة الطفل كذلؾ عمى البند الثاني مفتحفظت و  الزواج،

 24المعقودتيف في  788و 787خالؿ جمستييا  تقريرىا األولي أماـ لجنة "سيداو" الحكومة السورية قدمت
 11أرسمتيا المجنة، والمرتبطة بموضوع ىذا البحث: ، وكاف مف أبرز المشاغل واالقتراحات التي2007أيار 

 وطالبتيا(، 2)16( خ و1) 16(، 4) 15، 2بعـز سورية عمى إلغاء تحفظاتيا عمى المواد  ت المجنةرحب -
 عة جميع التحفظات الباقية وسحبيا؛بالتعجيل بإتماـ عممية إلغاء التحفظات ومراج

بنصوص االتفاقية، كما أوصت بأف يتـ إدراج تعريف تطوير برامج وتدريب لزيادة الوعي وطالبت ب  -
)أ( مف  2مف االتفاقية، وتبني نصوص حوؿ حقوؽ المرأة بالمساواة تتفق مع المادة  1لمتمييز متفق مع المادة 

  الدستور أو في التشريعات المعنية؛االتفاقية في 
ماعي" و"اتخاذ التدابير لإلبالغ عف دعت المجنة إلى "سف وتطبيق قانوف شامل لممساواة في النوع االجتو  -

شكاوػ التمييز، وفرض العقوبات المناسبة عمى أعماؿ التمييز ضد المرأة"، وشددت المجنة عمى إعطاء أولوية قصوػ 
  الجنسية"؛قانوف خصية، وقانوف العقوبات و "تعديل أو إلغاء النصوص التمييزية في قانوف األحواؿ الش ؿ

مواقف النمطية مف دور ومسؤوليات كل مف الرجل والمرأة، منيا األنماط معالجة ال"دعت إلى كما  -
التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة والفتيات" ... مع "تطبيق  تطيل أمدوالمعايير الثقافية غير المنظورة التي 

ومف ىذه اإلجراءات الترويج  ومراقبة إجراءات شاممة تيدؼ إلى تغيير األدوار النمطية لمرجل والمرأة الواسعة القبوؿ،
 ؛بشكل متساو" لمسؤوليات المحمية واألسرية بيف الرجل والمرأةالتقاسـ 

                                                 
 25/9/2003تاريخ  330المرسوـ رقـ   -  10
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أعربت المجنة عف "القمق إزاء ضعف فرص حصوؿ النساء والفتيات عمى الرعاية الصحية المالئمة، و  -
جاؿ والنساء في سوؽ العمل وبشكل خاص في المناطق الريفية". وكذلؾ "عف قمقيا إزاء التمييز الميني بيف الر 

واستفحاؿ الفجوة في األجور بيف الرجل والمرأة". و"إزاء تركز عمالة المرأة في القطاع غير المنظـ دوف ضماف 
 اجتماعي أو منافع أخرػ". 

وحثت المجنة الحكومة السورية "عمى تبني إجراءات فعالة في سوؽ العمل الرسمي إلزالة التمييز الميني،  -
"عمى تنظيـ القطاع غير المنظـ  ياواألفقي، ولتضييق وسد فجوة األجور بيف الرجل والمرأة". وشجعتالعمودؼ 

 االجتماعي والمنافع األخرػ ليا"؛ لضماف عدـ استغالؿ المرأة في القطاع الخاص وتوفير الضماف
ت النسائية غير نصحت المجنة "بأف تكفل الدولة الطرؼ، عدـ تقييد منظمات المجتمع المدني والمنظماو  -

الحكومية في ما يتعمق بالتأسيس والعمل وقدرتيا عمى العمل بشكل مستقل عف الحكومة. وتحث المجنة الدولة 
الطرؼ، بشكل خاص، عمى توفير بيئة مناسبة لتأسيس منظمات نسائية ومنظمات حقوؽ اإلنساف وتفعيميا مف أجل 

  12المساىمة في الترويج لتطبيق االتفاقية".
 جات استنتا

أَثر الدور الذؼ رسـ لممنظمات الشعبية وفق المفيـو الوارد في الدستور )النقابية السياسية( كثيرا عمى تطور 
وعمى قدرة ىذه الحركة عمى اجتذاب أعداد مف النساء لالنخراط فييا،  ،الحراؾ المدني بعامة والحركة النسائية بخاصة

سواء لنشر الوعي حوؿ قضايا المرأة أو القياـ  ،جتماعية الواسعةوكذلؾ عمى قدرتيا عمى الوصوؿ إلى القاعدة اال
 بحمالت تعبوية أو مطمبية تتعمق بيذه القضايا.

نسب مشاركة النساء المتواضعة في مواقع صنع القرار األىداؼ التي جرػ التأكيد عمييا مرارا في لـ تحقق  -
%، كما ما 30ء في جميع مواقع صنع القرار إلى االستراتيجيات والخطط الحكومية، وىي رفع نسبة تمثيل النسا

 تزاؿ أعداد كبيرة مف النساء بعيدات عف أؼ نشاط جمعياتي أو سياسي.
ال يسمح قانوف الجمعيات في وضعو الحالي لمجمعيات المدنية الناشطة بأف تقـو بدورىا في تمكيف النساء عمى  -

قامة المشاريع االقتص  ادية.صعيد تعديل القوانيف والتدريب وا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 38الدورة  ،لجنة اتفاقية القضاء عمى التمييز ضد المرأةموقع - 12
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 األوؿالفصل 
 المنظومات الفكرية السائدة في المجتمع السوري والمتعمقة بعمل النساء المنزلي

 
قديما  ،تتمتع سورية بموقع جغرافي متميز جعل منيا ميدانا ىاما لتالقح الحضارات مف الشرؽ والغرب

سنعمل عمى رصد التطور في  ي.يا المجتمعوحديثا، مما أدػ إلى غنى وتنوع في الثقافات التي يتميز بيا نسيج
المفاىيـ المجتمعية السائدة، المتعمقة بموضوع البحث، ذات الجذور الثقافية التاريخية التي ظمت تفعل فعميا حتى 

 .  اليـو
وقدموا مقاربات ىامة في ىذا الصدد بينت السورييف في محاولة الرصد ىذه،  قد ساىـ عدد مف الباحثيفل

ق وتشابؾ الثقافات السائدة منذ بدء التاريخ المكتوب في بالد الرافديف وسورية، وبرىنوا عمى أف جميعيا مدػ عم
كثيرا مف القيـ المنسوبة إلى الفكر الديني ىي ذات أبعاد اجتماعية تاريخية عريقة في القدـ يعود قسـ كبير منيا إلى 

وثيقا بانتصار العصر األبوؼ الذكورؼ عمى العصر  وترتبط ارتباطا ،ما قبل ظيور األدياف السماوية بأزماف بعيدة
األّمي األنثوؼ، الذؼ انبثق عنو مجموعة مف القيـ والمفاىيـ التي ترسخ سمطة الرجل المطمقة في األسرة مقابل الدور 

 اليامشي والدوني لممرأة في األسرة وفي المجتمع..
ع كاف "يستمد ىذه التشريعات مف السماء" وىو وقد اكتسبت ىذه المفاىيـ صفة المقدس بما أف الحاكـ المشر  

كما في شريعة حمورابي وقوانيف الفراعنة والسومرييف وغيرىـ مف األقواـ  ،نفسو كاف إما اإللو أو نائبو عمى األرض
التي تعاقبت عمى المنطقة وسكنتيا ونشرت ثقافاتيا القائمة أساسا عمى قوة الرجل وحقو في التممؾ والسمطة. وكاف 

 .يؽ صفة المقدس عمى منظومة قيـ ومفاىيـ المجتمع الذكورؼ، وما يزاؿ، مصدر قوتيا الالمتناىإطال
وفي بمداننا ما زالت إشكالية المقدس سيدة اإلشكاليات في معالجة قضايا المرأة بعامة وحقوقيا ودورىا في 

عمى اعتباره مقدسا مف ىذه القيـ تحرر المرأة  بد لنا مف البدء بما يصر مناىضو ومف ىنا كاف ال ،األسرة بخاصة
 وتمؾ المفاىيـ.

ومع الفتوح اإلسالمية  ،يف مف الديانات السماوية ومعبرا ليا إلى بقية شعوب األرضتالثنتعّد سورية ميدا 
ووجود الخالفة األولى، بعد الراشديف، في عاصمتيا دمشق تبنى المجتمع السورؼ القيـ اإلسالمية وحافع عمييا إلى 

مرتعا لمتأثر بكل ما يطرأ عمى ىذه المفاىيـ والقيـ  ،تاريخيا سورية، وبذلؾ كانت .ومفاىيـ األدياف األخرػ  جانب قيـ
كحضارات  ،قديميا وحديثيا ،مف تغييرات. وكانت في نفس الوقت عمى احتكاؾ مباشر بحضارات الغرب والشرؽ 

ولكف ظمت القيـ الدينية  ،يات ومفاىيـ وفمسفاتالفرس واإلغريق والروماف وما قبميا وما بعدىا وبما تطرحو مف نظر 
 والفقيية ىي األكثر تجذرا في عقوؿ السواد األعظـ مف السورييف.

وقد استطاعت سمطة المجتمع األبوؼ الذكورؼ توظيف القيـ الدينية لصالح توطيد سمطة الذكر في األسرة 
الذؼ نعمل عمى توضيحو في بحثنا ىذا. وسوؼ  األمر ،مف خالؿ القوانيف الناظمة لمعالقات األسرية والمجتمعية

نعرض بعض أىـ المؤثرات الفكرية في تناوؿ قضية المرأة في سورية والتي ساىمت في صياغة العقل المجتمعي 
السورؼ تجاه الموقف مف العمل المنزلي ووقفو عمى النساء بدءا بمفيـو القوامة في اإلسالـ ألىميتو الفائقة في إطار 

 بحثنا.
 امة:القو 

آراء  ..."بما أنفقوا، وبما فضل هللا بعضيـ عمى بعض  الرجاؿ قواموف عمى النساءفي تفسير اآلية القرآنية "
وسوؼ نورد ىنا بعض التفسيرات الواردة في التراث الديني لمبدأ القوامة في اإلسالـ بدءا بوجية نظر  ،ومذاىب

 بعض األقدميف. 
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 ورد ما يمي: في تفسير الجالليف
عمى  ف عمى أيدييف )بما فضل هللا بعضيـاؿ قواموف( مسمطوف )عمى النساء( يؤدبونيف ويأخذو الرج)

 عمييف مف أمواليـ. وبما أنفقوا(لعمـ والعقل والوالية وغير ذلؾ )بعض( أؼ بتفضيمو ليـ عمييف با
 وفي تفسير ابف كثير:

ا وكبيرىا والحاكـ عمييا ومؤدبيا إذا )الرجاؿ قواموف عمى النساء( أؼ الرجل قّيـ عمى المرأة أؼ ىو رئيسي
ف الرجاؿ أفضل مف النساء والرجل خير مف المرأة وليذا كانت ( أؼ أل)بما فضل هللا بعضيـ عمى بعض ،اعوجت

وكذلؾ الممؾ األعظـ لقولو )ص( "لف يفمح قـو ولوا أمرىـ امرأة". وكذا منصب القضاء وغير  ،النبوة مختصة بالرجاؿ
مف أمواليـ( أؼ مف الميور والنفقات والكمف التي أوجبيا هللا عمييـ ليف في كتابو وسنة نبيو )وبما أنفقوا  ،ذلؾ

)ص(. فالرجل أفضل مف المرأة في نفسو ولو الفضل عمييا واإلفضاؿ. فناسب أف يكوف قيما عمييا كما قاؿ تعالى 
مراء عمييف، أؼ تطيعو فيما أمرىا هللا )ولمرجاؿ عمييف درجة( وقاؿ ابف عباس: )الرجاؿ قواموف عمى النساء( يعني أ

 وطاعتو أف تكوف محسنة ألىمو حافظة لمالو. مف طاعتو،
في تفسير اآلية القرآنية )الرجاؿ قواموف عمى النساء ....( باتجاه تفوؽ الرجاؿ عمى  األولوف ىذا ما رآه 

تؤكد عمى  وجميعيا ،النساء في كل شيء مف جية ووجوب خضوع النساء لمرجاؿ في كل شيء مف جية أخرػ 
  ."لبيتو ومالو" ووجوب حفظياعمى البيت وعمى الزوجة ارتباط قوامة الرجاؿ بالنفقة 

واجتيد المحدثوف مف عمماء الديف عمى تطوير مفيـو القوامة في اإلسالـ منيـ الدكتور وىبة الزحيمي 
 حيث ورد في كتابو "التفسير الوسيط" أف:

وىو القائـ عمييا بالحماية والرعاية  ،يس والكبير والحاكـ والمؤدب إذا اعوجتالرجل قّيـ عمى المرأة وىو الرئ
فعميو الجياد دونيا ولو مف الميراث ضعف نصيبيا ألنو: ىو المكمف بالنفقة عمييا ووجود مقومات جسدية فيو 

بيا ليا ومكافأة عمى أقوػ. وىو المنفق عمى البيت والزوجة والقريب ويمزمو المير رمزا لتكريـ المرأة وتعويضا أد
لقولو تعالى )وليف مثل  ،فالرجل والمرأة متساوياف في الحقوؽ والواجبات ،مشاركتو بحسف الزوجية وفيما عدا ذلؾ

 الذؼ عمييف بالمعروؼ( )ولمرجاؿ عمييف درجة(.
بتفضيميـ قد قاؿ بعد تفسيره لممراد بالقياـ "ولو قاؿ "بما فضميـ عمييف" أو قاؿ " اإلماـ دمحم عبدهوكاف 

عمييف" لكاف أخصر وأظير فيما قمنا إنو المراد". إف التفضيل ىنا ىو تفضيل بيف الرجاؿ وليس بيف المرأة والرجل، 
. ويوافقو في ىو تفضيل بينيـ في المواىب وفي القدرة، ىو تفضيل حسي بينيـ في الرزؽ، وفي القدرة عمى اإلنفاؽ

لذيف رأوا غير ما رآه األقدموف في تفسير اآلية وفي شرح مفيـو القوامة عدد مف المحدثيف المتنوريف في سورية اذلؾ 
ف بعض الرجاؿ أفضل مف بعض الرجاؿ وأأف "ف التفضيل في اآلية إنما يعني: وفسروا القوامة بأنيا "الخدمة" وأ

النسبة ذا األمر بوليست المفاضمة بيف الجنسيف كما فّسرىا األولوف وك ،بعض النساء أفضل مف بعض النساء
 .تتغير األحكاـ بتغّير األزماف( إلى غير ذلؾلإلنفاؽ" إذ )

جل إرساء مفيـو القوامة كما فسره ة النسائية السورية مف أوتجتيد الناشطات اإلسالميات المتنورات في الحرك
لشريعة المحدثوف في محاولة النتزاع الحجة في حتمية دونية النساء عف الرجاؿ وقدسيتيا استنادا إلى مقاصد ا

 . 13العادلة
 
 

                                                 
 حوارات مع عدد مف الناشطات اإلسالميات - 13
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 القوامة وعالقة النساء بالعمل المنزلي اليـو
ينتشر في األوساط اإلسالمية أف اإلسالـ لـ يفرض عمى  ،استنادا إلى مفيـو القوامة كما فسره األقدموف 

ة السورؼ نو لـ يفرض عمييا رعاية أبناء الرجل منيا )في قانوف الحضانياـ بأؼ عمل مف أعماؿ المنزؿ بل إالمرأة الق
يشار إلى نفقة الحضانة في حاؿ الطالؽ بأنيا أجرة يدفعيا الرجل لممرأة مقابل حضانة أطفالو وىناؾ أيضا إشارة إلى 

وتتمقف النساء ىذا الفيـ لدور المرأة المفترض في المنزؿ باعتزاز دوف تفكير بأف ىذا ليس واقع  .أجرة اإلرضاع(
اؿ بعضيف: حسنا ليس ىذا واقع الحاؿ، أنا أعمل خارج المنزؿ وأقـو بكل ق النسوة مع ىؤالء 14وفي حوارات .الحاؿ

)واجباتي( داخل المنزؿ دوف أف يكوف ىذا فرضا عمي، ىذا ىو الواقع، أما ما ال يمكف تحقيقو فيو الشكل اآلخر أؼ 
وكثيرا ما  !ورؼ إذف؟أف يوفر الرجل كل نفقات الخدمة المنزلية ورعاية األطفاؿ وكل ىذه األمور ىذا محاؿ فما ىو د

ناثا، العمل المنزلي وعالقتو بواقع المرأة العاممة مف ذات المنظور ليخ ،يتناوؿ اإلعالميوف  نو عمى لى أوا إمصذكورا وا 
تمؾ المرأة العاممة التي يشكل دخميا جزءا أساسيا مف  ..ق بإبداع بيف واجباتيا المنزلية وبيف عمميا "المرأة أف توفّ 

ومسؤولة عف  ،ستطيع األسرة االستغناء عنو فيي، قبل كل شيء، أـ وزوجة إلى جانب عمميادخل األسرة ال ت
تحقيق نوع مف التوازف بيف واجبيا األسرؼ وواجبيا الوظيفي بنفس السوية والدرجة.." وتستجيب النساء لفكرة التوازف 

نظـ وقتي وأنسى كل البيت فأحاوؿ أف أأما في سرية .. نسمخ عف مشاكمي األباعتزاز "أنا أـ وعاممة وبالعمل أتمؾ 
ما يتعمق بعممي أيا كاف وأىتـ بأوالدؼ ومشاكميـ"، وتتحدث أخرػ في الموضوع فتقوؿ: الموازنة بيف العمل والبيت 

ختمف كثيرا عف أمي وجدتي التي كانت تخرج لمعمل في ف: أعمل داخل المنزؿ وخارجو وال أوتضي ،معادلة صعبة
دخمت المرأة  . وتقوؿ أخرػ "بحكـ الظروؼ المادية الصعبة ..15وتعود ليال لتعمل في المنزؿالحقل مع بزوغ الفجر 

وىذا  ،محاولة منيا لممشاركة في تحقيق االستقرار المادؼ لألسرة ومواصمة مسؤولياتيا داخل البيتفي ميداف العمل 
يطالبيا إتقاف  تجاه األسرة دوف تقصير،بواجباتيا ف المجتمع يطالبيا بالقياـ األمر يتطمب منيا جيودا مضاعفة أل

 16عمميا وال يغفر ليا التقصير"
طالب منزلي تلقيمة العمل ال مغاير تقديرمحاوالت مف أجل اعتماد في السنوات األخيرة،  ،ومع ذلؾ نمحع

نحكـ بحسابو كعمل ذؼ قيمة مادية، ويسمي ىذا االتجاه المرأة بأنيا عامل غير مرئي "إف عمينا ونحف نحاوؿ أف 
إضافة  ،عمى مدػ نجاح المرأة في عمميا أف نضع نصب أعيننا أنيا تباشر مينتيا في ظروؼ مغايرة لظروؼ الرجل

عامل غير مرئي ىو المرأة ىناؾ إلى األعماؿ التقميدية الدائمة المتمثمة بالمنزؿ ورعاية األوالد .. ففي كل مجتمع 
حيث  ،% مف الناتج المحمي60مميار ليرة سورية أؼ ما يعادؿ  603وقيمة مساىمة المرأة غير المرئية تمؾ تعادؿ 

وىو ما يعادؿ متوسط العمل  ،ساعات يوميا وأكثر 8متوسط مدة العمل المنزلي الذؼ تقـو بو ربة المنزؿ يقدر ب 
 " ولـ تذكر الكاتبة مصادر اإلحصاءات التي أوردتيا، ومع ذلؾ يشير حديثيا إلى17في المؤسسات العامة والخاصة

 تطور نوعي في نظرة النساء العامالت، بخاصة، إلى ما يقمف بو مف أعماؿ منزلية.
دخالو في حسابات الدخل  ،والجدير بالذكر أف مفيـو العمل المنزلي كعمل غير مؤدػ عنو ويجب تقييمو وا 

ظيار مساىمتيف قد بدأ في الظيور كفكرة عامة ىدفيا بداية تسميط الضوء عمى مشاكل النساء العامالت وا   ،الوطني
في الدخل الوطني دوف أف يتجاوز ذلؾ إلى صوغ قضايا مطمبية تتعمق بالموضوع. ومع التأكيد دوما عمى أف 

 األعماؿ المنزلية تختص بالمرأة أصوال. 
                                                 

 حوارات مع نساء عامالت في المؤسسات االقتصادية  -  14
 2007، 485تحقيق صحفي، مجمة المرأة العربية، العدد  -  15
 المصدر السابق -  16
 المصدر السابق -  17
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 ىل يقتصر مفيـو القوامة عمى اإلسالـ؟!
في كل المعالجات التي قدمت يرتبط مفيـو القوامة في أذىاف الجميع باإلسالـ، حصرا، ويتبدػ ىذا االرتباط 

في الموروث  اليذا المفيـو وأثره في صوغ العقل الجمعي وفي منظومات العالقات االجتماعية السائدة وتجمياتي
بما في ذلؾ العرؼ االجتماعي والقوانيف الناظمة لمعالقات األسرية في قوانيف البمداف العربية، وجميعيا  ،الثقافي

ة قوانيف المجتمع الذكورؼ إلى الفقو اإلسالمي، غير آخذه بالحسباف العمق التاريخي تنسب موضوع القوامة وسياد
لمفيـو القوامة، المرتبط أساسا بالسمطة األبوية المطمقة، وتجمياتيا في التراث الفكرؼ وفي كل ثقافات المجتمعات 

ذا كنا ال نيدؼ إلى تقديـ مقاربات بيف جم . وا  يع مكونات الثقافات المشار إلييا إال أننا األبوية منذ سيادتيا حتى اليـو
سنحاوؿ أف نقدـ دليال عمى أف لمفيـو القوامة تجمياتو في ىذه الثقافات جميعا، وسوؼ نعرض في ىذا السبيل 
تجميات مفيـو القوامة المرتبط بالسمطة األبوية الذكورية في األدياف التي سبقت اإلسالـ في المنطقة كالمسيحية 

 والييودية.
 18مفاىيـ الكنسية في المسيحيةال

فالرجل رأس المرأة كما  ،تتجمى قيـ العائمة البطريركية بكل وضوح في المسيحية كما تجمت قبميا في الييودية
وفي طقوس الزواج يتوجو الكاىف إلى  تخضع لو كما تخضع الكنيسة لمرب،وعمييا أف  ،أف المسيح رأس الكنيسة

عي لزوجؾ... وينص قانوف الحق العائمي لطائفة الرـو األرثوذكس عمى ذلؾ حرفيا أيتيا المرأة اخض المرأة بالقوؿ:
منو التي تقوؿ "الرجل ىو رأس المرأة والعائمة وعميو أف يقـو بإعاشة امرأتو ما داما زوجيف...." ويعود  71في المادة 

عند والدىـ "لمسمطاف  قيـ األوالد مبدئيا"ي 182القانوف لترسيخ فكرة السمطة األبوية في العائمة بالنص أيضا في المادة 
"ىو اقتراف الرجل بالمرأة اقترانا شرعيا  منو بأنو 28" رغـ أف القانوف المذكور يعّرؼ الزواج في المادة األبوؼ...

ومعونتيما عمى العيشة الزوجية واشتراكيما في جميع الحقوؽ الدينية والمدنية المتقننو وتعاونيما في حالتي السراء 
فعمى الرغـ مف التشارؾ المشار إليو وعمى الرغـ مف أف القانوف  .لضراء وفي حمل أعباء العائمة وتربية األوالد"وا

والية يشير إلى األوالد بصيغة "أوالدىما" ويفرض عمى كال الزوجيف اإلنفاؽ عمييـ ويعطي كمييما الحق في ال
مصمحة الحق األبوؼ. ىذا وتسير جميع الطوائف نو يعود فيقسـ ىذه الشراكة لوالوصاية عمى األوالد إال أ

 تصل إلى حد المساس بجوىر السمطة األبوية. األرثوذكسية وفقا لممبادغ العامة مع اختالفات ال
مف قانوف األحواؿ الشخصية لمطائفة األرمنية األرثوذكسية ما يمي "الرجل ىو رأس  46وجاء في المادة  

 . عمى الرجل أف يحمي زوجتو وعمى المرأة أف تطيع زوجيا"العائمة وممثميا القانوني والطبيعي
وتمتـز القوانيف الكنسية لمسرياف األرثوذكس بجميع مبادغ السمطة األبوية في العائمة وتمـز الرجاؿ باإلنفاؽ 

وكذلؾ  يمتـز الزوج باإلنفاؽ عمى زوجتو لغرض الطعاـ والكسوة والسكف،" 34ة عمى أسرىـ كما ورد في الماد
 ف سمحت بالوالية والوصاية لألـ بعد األب. وا   مة عند المرض والضعف بحسب حالتو المالية"الخد

وال تخرج قوانيف األحواؿ الشخصية لمطوائف الكاثوليكية عف السياؽ العاـ المتعمق بالحق األبوؼ في أحكاـ 
 اره سرا مقدسا. الطوائف األرثوذكسية إال في خاصية جوىرية ىي عدـ قابمية الزواج لالنحالؿ باعتب

مف قانوف األحواؿ  21المذاىب اإلنجيمية بمبدأ سيادة الرجل في العائمة فتعرؼ الزواج في المادة  وتمتـز
الزوج رأس العائمة وممثميا " مف القانوف المذكور عمى أف 33الشخصية لممحاكـ المذىبية اإلنجيمية، وتؤكد المادة 

                                                 
قوانيف األحواؿ الشخصية لمطوائف األرثوذكسية والكاثوليكية واإلنجيمية واألرمف والسرياف والموسوييف، طبع بإشراؼ المحامي   -  18

 .1982نجاة قصاب حسف، 
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المعيشة العائمية العمومية بحسب مقدرتو وضمف المألوؼ المعقوؿ ولو  الشرعي الطبيعي ولو الحق في تعييف طريقة
 الحق األوؿ في الوالية والوصاية عمى األوالد"

  19الييودية
وىي نسخة مطبوعة  ،جاء في قانوف األحواؿ الشخصية لمموسوييف )عف نسخة الكنيس الييودؼ في دمشق

لزوجة إلى زوجيا حقت عمييا طاعتو واالمتثاؿ ألوامره "متى زفت ا 73( ما يمي: المادة 1912في القاىرة عاـ 
 20ونواىيو الشرعية" ولألب الوالية المطمقة عمى أبنائو وفي تزويج بناتو.

 مفاىيـ عصر النيضة
"حيث  اطا عضويا بعصر النيضة، بعامة، في القرنيف التاسع عشر والعشريف،ترتبط النيضة النسوية ارتب
مجتمع والفكر القديميف" وحل مفيـو المجتمع والدولة والمؤسسات محل التجمعات جرت خمخمة األسس التقميدية لم

رية ومصر عمى في سو  تصدػ عدد مف المفكريف والمصمحيف، وقد بمية والعشائرية والمحمية الضيقة.واالنتماءات الق
 .جتماعية كافةسموه مظاىر التخمف في الشؤوف السياسية واالقتصادية وااللمعالجة مختمف ما  وجو الخصوص،

وحصمت نساء ذلؾ العصر عمى فسحة مف الحرية لمتعبير عف  ،وبرز بينيـ عدد كبير ممف تناولوا قضايا المرأة
 وجيات نظر تجاه المسألة تتفق أو تختمف مع وجيات نظر ىؤالء إلى ىذا الحد أو ذاؾ. 

ركة حوارات فكرية حوؿ قضايا وشيد أواخر القرف التاسع عشر والعقود الستة األولى مف القرف العشريف ح
وال شؾ أف األفكار والمفاىيـ التي طرحيا رواد ورائدات عصر النيضة قد أحدثت  ،المرأة لـ تشيدىا العصور الغابرة

ؾ مف السنيف تعمقت ووجدت سبيميا إلى التطبيق فيما تال ذلو االجتماعية كافة،  االتجاىات الفكرية أثرا كبيرا في
قائـ يعممف عمى متابعة وما زالت النساء الناشطات في الحركة النسائية السورية في العصر ال وصوال إلى يومنا ىذا.

واإلضافة إلييا وتطويرىا بما ينسجـ مع واقع الدور عصر النيضة جل استكماؿ المياـ التي وضعيا السعي مف أ
 الذؼ تمعبو المرأة في حياة األسرة والمجتمع.

"فحالة المرأة  عف جدلية تطور قضية المرأة والمجتمع بقوليا 1923لقد عبرت سممى صائغ في العاـ  
. وعممت 21أؼ إنيا نسبية في كل زماف ومكاف ،ولحالة الظروؼ خاضعة دائما وأبدا لحالة اإلقميـ، ولحالة المحيط،

تتحدث د مزاعميـ فيحق المرأة في العمل المأجور وتفن اسممى صائغ أيضا عمى فضح النفاؽ الذؼ يمارسو مناىضو 
يفمحف األرض عف عمل المرأة غير المؤدػ عنو في إطار العائمة وتقوؿ: حتـ المجتمع عمى نساء المزارع أف 

ف يسقف قطعاف والقرػ وأ ف يقطعف الخشب وينشرنو ويحممنو مف الجباؿ البعيدة إلى المدفويزرعنيا ويحصدنيا وأ
لعالـ االجتماعي في ىذه األحواؿ أف بشرة النساء الطرية ال الماشية إلى مسافة بعيدة لورود الماء والمرعى. ولـ يقل ا

ف أيدييف الناعمة ال تقوػ عمى رفع الفأس. وتسمي الكاتبة العمل في المنزؿ الذؼ تتقاضى أشعة الشمس وأ تحتمل
اولف مف زماف قد ز  عنو المرأة أجرا لتحسيف أوضاعيا المالية بالميف األولية في قوليا "فنساء الطبقة الفقيرة في بالدنا

ة والخدمة في كالخياطة والكوؼ والرضاع ،وال أقوؿ الميف الحقيرة فميس مف عمل حقير عمى األرضالميف األولية: 
 22الحرية االقتصادية ىي أـ كل حرية بشرية"البيوت معتبرة أف "

 
                                                 

والسرياف والموسوييف، طبع بإشراؼ المحامي قوانيف األحواؿ الشخصية لمطوائف األرثوذكسية والكاثوليكية واإلنجيمية واألرمف   -  19
 .1982نجاة قصاب حسف، 

 كتاب األحكاـ الشرعية في األحواؿ الشخصية لمموسوييف، موقع نساء سورية  -  20
 1999قضية المرأة، القسـ الثاني، إعداد دمحم كامل الخطيب، إصدار وزارة الثقافة، دمشق   -  21
 المصدر السابق  -  22
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 الماركسية المفاىيـ
وبدا مف  ،صر في بدايات القرف العشريفبدأ الفكر الماركسي باالنتشار في البمداف العربية وبخاصة سورية وم

الطبيعي أف يتأثر الماركسيوف والقوميوف االشتراكيوف بالتحميل الذؼ قدمتو الماركسية في مختمف المجاالت وما 
 يتعمق منيا بوضع المرأة في األسرة.  

بحسب " نو منذ "انتصار حق األب عمى حق األـتحميل المادؼ لمتاريخ رأػ إنجمز أباالعتماد عمى ال
بوصفيف الوالدات " الميثولوجيا السومرية واإلغريقية بدأت المنزلة العالية التي احتمتيا النساء في األسرة قبل ذلؾ

 23بالتراجع. بدأت الوحيدات األكيدات ألوالدىف"،
الذؼ ورثناه مف العالقات  ،أف التفاوت في الحقوؽ بيف الطرفيفصاد البيتي رأػ إنجمز "وفيما يخص االقت

"ظيور العائمة الفردية  الجتماعية السابقة، ليس سبب اضطياد المرأة في المضمار االقتصادؼ، بل نتيجتو. فمنذا
األحادية الزواج )بالنسبة لممرأة فقط ىي أحادية كما يرػ( فقدت إدارة االقتصاد البيتي طابعيا االجتماعي، ولـ تعد 

وأقصيت عف االشتراؾ في اإلنتاج  وجة الخادمة الرئيسية،الز  وصارت وأصبحت خدمة خاصة، ليا عالقة بالمجتمع،
ذا ما شاء. 24االجتماعي" عجزت  ت أف تشترؾ في العمل االجتماعي وأف تحصل عمى أجر مستقل،ويضيف: وا 

"أف ميزة سيادة الزوج عمى الزوجة في العائمة الحالية وضرورة وطريقة  عف أداء واجباتيا العائمية. ويستنتج إنجمز:
 سطوع إال متى أصبح الزوج والزوجة، مف الناحية القانونية،لمساواة االجتماعية الفعمية بينيما لف تتجمى بكل إقرار ا

 عودة جنس النساء بكميتو إلى اإلنتاجوآنذاؾ يتبيف أف الشرط األوؿ لتحرر المرأة ىو  تماما في الحقوؽ، متساوييف
  25فردية بوصفيا وحدة اقتصادية في المجتمع".األمر الذؼ يتطمب بدوره زواؿ العائمة ال االجتماعي،

نجمز رسخ لينيف الفكرة القائمة  تغيير وضع المرأة في المجتمع مرتبط عضويا بتغيير النظاـ  إفوبعد ماركس وا 
 االجتماعي القائـ عمى الممكية الخاصة لوسائل اإلنتاج. 

مّخبل" عديـ الجدوػ "إف المرأة ما تزاؿ وقد نظر لينيف إلى العمل المنزلي باحتقار شديد ووصفو بالعمل "ال
ؿ تثقل كاىميا، األعماؿ المنزلية الصغيرة ما تزاإذ أف  ،نصت عمى تحريرىا رغـ جميع القوانيف التيالعبدة البيتية 

وتذّليا إذ تقيدىا بالمطبخ وغرفة األوالد، وتبدد جيودىا في عمل غير منتج بصورة فاضحة في  وتخنقيا وتّخبميا،
 ، مثير لألعصاب مخّبل، مرىق." ويرػ أف "تحرر المرأة الحقيقي ال يبدأ إال حيف يبدأ النضاؿ ضد ىذاعمل حقير

 26".. وحيف يبدأ تحويمو بصورة مكثفة إلى اقتصاد اشتراكي كبيراالقتصاد المنزلي الصغير
ريف لقد عمدنا في بحثنا ىذا إلى شيء مف التفصيل في ما طرحو رواد عصر النيضة مف عمماء ومفك

ومف كانوا قبميـ ومف تالىـ ممف استطاعوا ضعضعة الكثير مف المفاىيـ السائدة في أزمانيـ وميدوا الطريق 
.  لظيور تيارات تنويرية، عممانية ومدنية شديدة األىمية في التأثير عمى المنحى الذي تتخذه قضية المرأة اليـو

وؿ موضوع العمل المنزلي ألنو كاف عميق األثر في كما تناولنا بالتحميل ما طرحتو الماركسية والمينينية ح
اتجاىات الحركة النسوية المعاصرة، بخاصة بعد نشوء عدد مف األحزاب الماركسية والمينينية والقومية االشتراكية 

انتظمت فييا أعداد كبيرة مف النساء، وقد انطمقت جميعيا في معالجة مسألة المرأة بعامة  والتي في سورية
بما فييا الحزب الحاكـ األمر الذي كاف لو بالغ األثر في  ،منزلي في سياقيا مف الفيـ الماركسي لياوالعمل ال

.  االتجاىات والسياسات العامة وأساليب معالجة قضايا المرأة منذ الستينات مف القرف الماضي حتى اليـو
                                                 

 .1884رة والممكية الخاصة والدولة، إنجمز، أصل األس  -  23
 المصدر السابق.  -  24
 المصدر السابق.  -  25
 .1975لينيف، بصدد تقدـ المرأة، دار التقدـ، موسكو   -  26
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 :ستنتاجاتاال
شكاليات التاريخية المرتبطة بمجمل عممية التطور في ف إشكالية األعباء المنزلية المناطة بالنساء ىي إحدػ اإلإ -

المجتمعات اإلنسانية والمرتكزة أساسا عمى مدػ تردؼ أو تقدـ وضع المرأة ودورىا في األسرة والمجتمع في كل 
 مرحمة مف مراحل التطور.

ميف بل يشمل إف مفيـو القوامة الذؼ يتحكـ بالعالقة بيف الرجاؿ والنساء في األسرة ال يقتصر عمى المسم -
المجتمع السورؼ بجميع مكوناتو الثقافية. فيناؾ تشابؾ يصل حد التشابو في النظرة إلى العالقات األسرية 

 القائمة عمى قوامة الرجل في األسرة بصفتو المعيل والولي والوصي والمتحكـ بمصائر أفرادىا.
ديمة وتتوارثيا وتعيد إنتاجيا عمى ما يسمى تختزف الذاكرة الشعبية المبادغ والقيـ المنبثقة عف الثقافات الق -

 ،باألعراؼ والعادات والتقاليد بأنواعيا مما يفسر وجود عادات وتقاليد تتناقض مع مبادغ ىذه الشريعة أو تمؾ
 وبرغـ ىذا التناقض تظل ممتصقة بيا تعزػ إلييا وتترجـ بيذه الصفة في القوانيف مما يعقد إمكانية تجاوزىا.

فيـو اإلسالمي الشائع الذؼ يمـز الرجل بدفع أجرة الخدمات المنزلية بما فييا رعاية األطفاؿ انطالقا مف الم -
واستحقاقو أجرا ماديا. وبما أف المرأة اليـو  سجل اعترافا بقيمة العمل المنزليوالرضاعة يكوف اإلسالـ أوؿ مف 

تاج ليا مف أسرة الزوج إذف يتوجب عمى ىي مف تقـو بكل أعباء المنزؿ ورعاية األطفاؿ إلى جانب العناية بالمح
ذا تعذر الدفع وىذا ىو السائد  إذف يحق لمنساء وفقا ليذا المفيوـ الزوج دفع قيمة ىذه األعماؿ نقدا أو عينا! وا 

بالتالي، الحق  االقتصاد األسري واف يكوف لدييف، أف يطالبف بإدراج القيمة المادية لمعمل المنزلي في صمب
"الرجل" التي تتكوف خالؿ فترة الزواج تحصل عميو بالقانوف في حالة الطالؽ أو وفاة  في نصيب مف ممكية

 الزوج.
 ،تتجاذب إشكالية حقوؽ المرأة في األسرة والمجتمع قوػ وتيارات اجتماعية وسياسية مختمفة ذات تأثيرات متباينة -

مف خالؿ التحميل المادؼ  وقد خضعت وتخضع لمعالجات مختمفة، بعضيا يستند إلى الديني وآخر يعالجيا
وىناؾ مف يربطيا بالحقوؽ المدنية وحقوؽ المواطنة انطالقا مف حقوؽ اإلنساف بعامة. وجميع ىذه  ،لمتاريخ

المعالجات والمفاىيـ المرتبطة بيا تجد صدػ ليا وتعبيرا عنيا في أوساط اجتماعية واسعة وتنعكس فيما تقدمو 
وآليات وفي ما يسود المجتمع السورؼ بعامة مف مفاىيـ بحسب  القوػ االجتماعية والسياسية مف برامج

وبحسب درجة التطور العاـ الثقافي والمعرفي مف جية  ،االنتماءات السياسية والفكرية واالجتماعية مف جية
 أخرػ.
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 الفصل الثاني
 المحيطة بتمكيف المرأة االقتصادية والثقافية واالجتماعية البيئة

 
نتيجة العوامل المحيطة بمشاركة المرأة االقتصادية،  لفصل أف التمكيف االقتصادؼ لمنساء ميدديظير ىذا ا

كما أف شبكات األماف االجتماعي الموجودة والمقترحة ال تمبي احتياجات تمكيف النساء، وفي نفس الوقت فإف الكثير 
 بعد.مف األىداؼ الواردة في الخطة الخمسية العاشرة لـ يباشر في تحقيقيا 

فقد ظير أف تعريفات المكتب المركزؼ لإلحصاء تتشابو  أما بالنسبة لعمل النساء في اإلحصاءات الوطنية
مع التعريفات اإلجرائية المستخدمة في البحث إلى حد ما، لكف مازالت تعريفات السورية ال تتعامل مع بعض 

 المفاىيـ التنموية الحديثة كالتمكيف.
ع القوة العاممة النسائية يتماشى إلى حد كبير مع التقسيـ الجندرؼ لألدوار وظير في ىذا الفصل أف توز 

   داخل األسرة، وكذلؾ األمر بالنسبة إلى األجور. 
 البيئة المحيطة بالمشاركة االقتصادية لممرأة في سورية

ور الفعمي الدة بيف المعادللتصحيح ممموسة  اجيودالمؤسسات الحكومية والمنظمات الشعبية المعنية  بذلت
إستراتيجية المرأة وضع كاف بيف ىذه الجيود ولعل األبرز  .وبيف ما تحقق ليا مف حقوؽ في التنمية المرأة الذؼ تمعبو 

يراد باب خاص بتمكيف المرأة في الخطة الخمسية التاسعة، وتطويره  في الخطة الخمسية  وتوسيعولما بعد بكيف، وا 
كما أحدثت  ؤوف االجتماعية والعمل واالقتصاد.المرأة في وزارات الزراعة والشالعاشرة، وتشكيل مديريات تيتـ بتمكيف 

د مف األبحاث والدراسات ووفرت رأة، وقامت بعدالييئة السورية لشؤوف األسرة كآلية وطنية حكومية تعنى بقضايا الم
التي طرأت عمى المناىج قاعدة معمومات غنية عف المرأة في مختمف نواحي الحياة. إضافة إلى التعديالت اليامة 

التعميمية بغية تعميـ صورة جديدة عف المرأة، وتعميق نشر قيـ المساواة بينيا وبيف الرجل، وتعديل بعض القوانيف مثل 
. ومع كل ما سبق سنتوقف مع أىـ العوامل المؤسسة لمبيئة قانوف التأمينات االجتماعية، وقانوف العالقات الزراعية

 قتصادية لممرأة.المحيطة لممشاركة اال
 التعميـ:

ولكف بالتعميـ بيف النساء والرجاؿ في المستويات التعميمية كافة، المتساوية فرص االلتحاؽ تتيح قوانيف التعميـ 
ما و ، 2006% عاـ 24.2إلى  2002% عاـ 21.3وعمى الرغـ مف ىذا فقد ارتفعت نسبة األمية بيف النساء مف 

( مع اإلشارة إلى أف األمية 15.2حيث تبمغ )في مجاؿ محو األمية  27لجندريةتزاؿ ىناؾ حاجة إلى ردـ الفجوات ا
مف قوة  اعاما، أؼ ضمف السف الذؼ تكوف فيو المرأة جزء 59 – 35بيف النساء تتركز بشدة في الفئات العمرية بيف 

 العمل.
ي نسب االلتحاؽ في الوقت الذؼ جرػ فيو تقدـ كبير في ردـ الفجوات الجندرية بيف الذكور واإلناث فو 

بالتعميـ وبخاصة في التعميـ الثانوؼ، حيث فاؽ عدد اإلناث الممتحقات بو عدد الذكور، إال أف الفجوات الجندرية ما 
التعميـ في و %(، 6.4%(، وفي المرحمة اإلعدادية إلى )4.2إلى )حيث تصل تزاؿ ظاىرة في المرحمة االبتدائية 

 في الكميات العممية والتقنية. ة تكبر الفجو و %(، 7.2)تصل إلى الجامعي 

                                                 
الفجوة الجندرية ىي الفارؽ بيف نسب الذكور ونسب اإلناث في أؼ مؤشر مف المؤشرات، وتنبع أىمية رصد الفجوات في إظيار  - 27
ارؽ التي يصنعيا التمييز في القوانيف والمجتمع والسياسات بيف النساء والرجاؿ، مما يساعد في اقتراح التدخالت المطموبة لمتقميل مف الفو 

 ىذه الفجوات تمييدا لردميا 
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وما يزاؿ التعميـ الفني النسوؼ تعميما تمييزيا  يكرس التقسيـ والتنميط الجندرييف لصورة العمل المستقبمي، كما 
 28أف خريجات ىذا التعميـ يجدف صعوبات بالغة بالحصوؿ عمى فرصة عمل عمى أساس شياداتيف.

 الفقر:
جرػ ألوؿ مرة في سورية حيث  2004سمية أؼ حديث عف الفقر حتى عاـ لـ تورد األدبيات االقتصادية الر 

وأشارت ىذه  في الجميورية العربية السورية. الفقرتوزع  خارطةىذا المسح ورسـ  ،مواقعو الجغرافية وفقمسح لمفقر 
بمغت نسبة ليرة سورية )أقل مف ثالثيف دوالرا(، و  1458إلى حديف لمفقر، حد أدنى حيث الدخل الشيرؼ  الخارطة

مميوف شخص ال يستطيعوف الحصوؿ عمى الحاجات  2% مف السكاف أؼ أف أكثر مف 11.4الفقراء عمى أساسو 
ليرة سورية )حوالي أربعيف دوالرا(، حيث  2052األساسية مف المواد الغذائية وغيرىا، وحد أعمى يبمغ دخل الفرد فيو 

مع مالحظة أف  29.امميوف فقير  523مف السكاف لتشمل  %30ترتفع نسبة الفقر اإلجمالي في ىذه الشريحة إلى 
حيث خمت اإلحصائيات المدرجة مف أية إحصائيات عمى أساس الجنس  ،خارطة الفقر لـ تعتمد المقاربات الجندرية
 أو أية دراسة معمقة لظاىرة الفقر المؤنث.

 شبكات األماف االجتماعي:
، وعدـ توفر أدوات تمؾ اعي مف ضعف ومحدوديةشبكات الحماية االجتماعية والضماف االجتمتعاني 

 كالتأمينات ومساعدات البطالةالشبكات مف نظـ التأميف الصحي في أغمب مؤسسات العمل العامة والخاصة، 
 ، التحويالت النقدية المباشرة مف قبل الحكومة.ةالصناديق االجتماعيو معاشات ومساعدات كبار السف، و 

ل جاريا عمى إطالقيا صندوؽ المعونة االجتماعية، الذؼ يخطط أف يبدأ ومف الصناديق التي مازاؿ العم
، وىو يستيدؼ األسر األشد حاجة ماديا  وصحيا  وتعميميا ، وىناؾ معايير ستستخدـ 2009العمل فيو نياية عاـ 

 مقياس لدخل األسرة. 245لتحديد المستفيديف منو مف خالؿ تطبيق 
" )سيجرؼ التطرؽ إليو الحقا( فإف أغمب صناديق الضماف مكيف المرأةدوؽ الحد مف الفقر وتوفيما عدا "صن

المقترحة ال تتضمف أؼ شكل مف أشكاؿ الضماف الخاصة بالنساء، ربات المنازؿ، أو صناديق النفقة واإلعالة لمنساء 
 الوحيدات أو ضحايا الطالؽ التعسفي. 

د.حسيف  تصور الباحث االقتصادؼف كاومف أبرز ما طرح مف تصورات حوؿ شبكات الضماف االجتماعي 
أف يكوف ىناؾ شكالف مف أشكاؿ الحماية )مدير عاـ ىيئة مكافحة البطالة سابقا( الذؼ اقترح العماش مرىج 

ال لبطالة والتأمينات االجتماعية، و واألماف، األوؿ ىو شكل الحماية المباشرة ويشمل مجاالت تخفيض الفقر وتخفيف ا
والدخل الالـز لموصوؿ إلى خط  الحقيقي مجاؿ تخفيض الفقر ردـ الفجوة بيف دخل األسر تتعدػ أف تكوف الغاية في

الفقر، وفي مجاؿ تخفيف البطالة يعود التركيز عمى بنوؾ المشروعات الصغيرة إضافة إلى التأميف ضد البطالة، أما 
خاص في بناء أنظمة تأمينات في مجاؿ التأمينات االجتماعية فتتركز المطالبة عمى منح مرونة أكبر لمقطاع ال

 خاصة بو! 
ويطرح د.العماش في مكونات الحماية غير المباشرة أفكارا تتعمق بالتنمية المتوازنة وتفعيل دور "المجتمع 
جراء تعديالت جوىرية عمى نظاـ التعميـ قبل الجامعي  األىمي" الخيرؼ وتعديل قانوف العمل لجعمو أكثر مرونة، وا 

                                                 
 (2007تقرير الجمعيات غير الحكومية حوؿ التقرير الحكومي األولي الخاص باتفاقية "سيداو" ) -  28
 2004 ،ىيئة تخطيط الدولة، ر في سورياخارطة الفق -  29
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يـ برسـو رمزية، أما التعميـ الجامعي فيقترح د.العماش أف يصبح تعميما مأجورا، وآخر مجاؿ بحيث يمكف جعل التعم
  30في مجاالت الحماية غير المباشرة ىو مجاؿ التأميف الصحي.

 معظـلـ يتـ تشميل لـ يصدر و  1126الذي كاف صدوره مقررا منذ عاـ كما أف قانوف الضماف الصحي 
تي تقدميا المراكز عدـ كفاية الخدمات الصحية ال مع، دية المختمفة بالضماف الصحيالعامميف في القطاعات االقتصا

  الصحية العامة.
صادرة عف وزارة الصحة بالتعاوف ، 2005يات األميات في سورية لمعاـ أظيرت دراسة حوؿ أسباب وفد قو 

ي سورية أكثر مما ىو متوقع أف نسب وفيات األميات ما زالت ف ،مع صندوؽ األمـ المتحدة لمسكاف وجامعة دمشق
عمى الرغـ مف االنخفاض في النسبة عموما . وأفادت الدراسة ... أف التشخيص الخاطئ والعالج الخاطئ وعدـ 
تقدير الخطورة مف أبرز أسباب وفيات األميات وىي أسباب تتعمق بشكل رئيس بميارات المشرفيف عمى الوالدة سواء 

ما تعرضت الدراسة لحاالت اإلىماؿ الطبي، ونقص التجييزات الطبية في المشافي كانوا مف القابالت أو األطباء، ك
 31ودورىا في رفع ىذه النسبة.

إلى قضيتيف تتصالف بالبيئة المساعدة عمى تمكيف المرأة وتؤدياف إلى التخفيف مف أعباء  والبد مف اإلشارة
% عمػػػػى المسػػػتوػ 98.5ء مف الشبكة العامػػػػػػػػػة بمغت نسػػػبة المسػػاكف المزودة بالكيرباالدور اإلنجابي، حيث 

% عاـ  88.3إلى  1994% عػػػاـ  74اإلجمالي؛ وارتفعت نسبة المساكف المزودة بالمياه مف شبكة عامة مف 
2004. 

 ستنتاجات:ا
نساء تيدد التمكيف االقتصادؼ لم إف العوامل العامة المحيطة بمشاركة المرأة االقتصادية السابقة الذكر -

 وجود سوؽ عمل غير رسمي كبير نسبيا .، ويضاؼ إلييا ضعف إيرادات الحكومة و السوريات
تجعل ىذه العوامل مف البحث في حساب وتثميف عمل النساء المنزلي غير المأجور مسألة ثانوية في ظل  -

عميـ والصحة إمكانيات الحكومة في تمويل مشاريعيا االجتماعية أؼ اإلنفاؽ عمى التأولويات تتركز حوؿ 
 وغيرىا إضافة إلى حاجات تمويل تعويض البطالة وغيره.

إف أشكاؿ صناديق الضماف االجتماعي المطروحة ىي أبعد ما تكوف عف تمبية احتياجات النساء وبخاصة  -
ربات المنازؿ المواتي يجرؼ استثناؤىف مف قوانيف العمل وكذلؾ مف تشميميف بصندوؽ ضماف يحفع ولو بشكل 

 مف أتعابيف التي يقدمنيا عبر العمل المنزلي غير المأجور. بسيط بعضا
إف الكثير مف األىداؼ اإلستراتيجية مازالت دوف خطة واضحة أو برنامج عمل لتحقيقيا، وبخاصة لجية تعديل  -

القوانيف التمييزية التي أشارت إلييا الخطة الخمسية العاشرة، والتي كانت طموحة في مختمف المسائل التي 
بحياة النساء، بحيث أنيا يمكف أف تؤسس فيما لو حققت أىدافيا لركيزة متينة لتحقيق وثبة تنموية في تتصل 

 حياة المرأة السورية وبالتالي في عممية التنمية البشرية بعامة.
إف عدـ وجود تصور واضح لإلصالح السياسي يمعب دورا سمبيا مباشرا عمى تمكيف النساء، ألف ىذا التصور  -

يكوف رافعة حقيقية لإلصالح بعامة ولإلصالح االقتصادؼ كجزء أساس فيو، لما يوفره مف شفافية يمكف أف 
وظروؼ داعمة لمحاربة الفساد وتشجيع االستثمار، ويفسح المجاؿ الرحب أماـ تعزيز دور المجتمع المدني 

                                                 
 جمعية العمـو االقتصادية، ندوة الثالثاء االقتصادية الحادية والعشروف  -  30

   )موقع الثرػ االلكتروني( 2005تقرير أسباب وفيات األميات في الجميورية العربية السورية لمعاـ  -  31
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االرتكاز في العممية  بعامة والحركة النسائية بخاصة، وليحدد إلى أيف تتجو سوريا مستقبال،  ويحدد نقاط
اإلصالحية، ويتنبأ باألوضاع خالؿ المرحمة االنتقالية، ومف سيدفع الثمف الباىع فييا، وكيف يمكف حماية 
األكثر تيديدا، وفي مقدمتيف النساء، بخاصة مع اشتراط أرباب العمل شروطا  صعبة عمى العماؿ،  والتي مف 

  32ل.بينيا كتابة االستقالة المسبقة مع طمب العم
 

 عمل النساء في اإلحصاءات الوطنية
 33المفاىيـ األساسية المستخدمة في جمع البيانات اإلحصائية الخاصة بمسح قوة العمل في سورية-والأ

ىي فرد أو أكثر يشتركوف معا في المسكف وترتيبات المعيشة ولو لـ تربطيـ صمة  األسرة المعيشية:"-1
 القرابة، ..."

األسرة المعيشية كناية : ع التعريف المعتمد في قاموس مصطمحات البحث والذؼ ىوويتوافق ىذا التعريف م
عف مجموعة أشخاص يعيشوف معا ، ... ىي مجموعة مكونة مف شخص أو عدة أشخاص يعيشوف تحت سقف 

 واحد ويستيمكوف معا .
رب األسرة أف يكوف أكبر  ىو أحد أفراد األسرة الراشديف الذؼ تعتبره رئيسا  ليا وال يشترط في رب األسرة:"-2

 أو مف جنس معيف. أفرادىا سنا  أو دخالَ 
كما ال يشترط أف تربطو صمة قرابة بكل أفرادىا، ورب األسرة في معظـ األحياف ىو المسؤوؿ عف توجيو 

 سياسة اإلنفاؽ لألسرة مف الدخل المتجمع مف أفرادىا."
إّف رب األسرة ىو كل شخص يطمق عمى ؼ كاف: التعريف ىنا عف التعريف المعتمد في البحث والذويختمف 

حيث ال يكتفي تعريف المكتب  نفسو ىذه الصفة أو يعتبر عمى أنو يتحمى بيا في معرض إحصاء أو تحقيق.
المركزؼ لإلحصاء السورؼ بأف يعتبر الشخص نفسو رب األسرة، بل يشترط أف تعتبره األسرة نفسيا رئيسا ليا. كما 

شترط كوف رئيس األسرة مف جنس معيف أو أكبر سنا أو دخال، بينما في التعريف اآلخر ال أف التعريف السورؼ ال ي
 يوجد وضوح حوؿ ىذه االشتراطات.

ىي مجموعة السكاف القادريف عمى العمل المنتج، ويقصد بالعمل المنتج كل جيد جسمي  القوة البشرية:"-3
ي إيجاد مثل ىذه السمعة، وتعتبر القوة البشرية في سورية سمعة أو تأدية خدمة أو يساىـ ف أو عقمي يؤدؼ إلى إيجاد

سنوات( فأكثر مستبعدا منيـ العاجزيف عجزا دائما والمرضى مرضا مزمنا وال  10تبمغ أعمارىـ ) جميع السكاف الذيف
ير عمل ذؼ قيمة اقتصادية." ويالحع ىنا أف تعريف العمل المنتج ال يقف عند إيجاد سمعة بل يشأؼ  يمكنيـ أداء

أيضا إلى تقديـ الخدمة، لكنو ال يميز بيف الخدمة المأجورة أو الخدمة غير المأجورة، مما يجعمنا بحاجة لتحميل 
 التعريف الالحق لمقوة البشرية.

 :وتتركب القوة البشرية مف زمرتيف" 
    قوة العمل. األولى: الزمرةػ  
 : خارج قوة العمل.الثانيةػ الزمرة  

                                                 
 ظاىرة التيميش االقتصادؼ لممرأة السورية -  32

 .2007مكتب المركزؼ لإلحصاء، دليل تعريفات وتعميمات استيفاء بيانات مسػػػح القػػػوػ العاممػػػػػػػة، الدورة األولى، ال -  33
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ؾ الجزء مف القوة البشرية الذؼ يتألف مف جميع األفراد النشيطيف اقتصاديا الذيف ىي ذل قوة العمل:-4
سنوات( فأكثر سواء أكانوا يعمموف في إنتاج  10فترة اإلسناد الزمني وتبمغ أعمارىـ ) يقدموف عرض العمل خالؿ
سح. وتتركب قوة العمل مف كانوا يبحثوف عف مثل ىذا العمل خالؿ األسبوع السابق لمم السمع أو تأدية الخدمات أو

 فئتيف:
 فئة المتعطميف. -                   فئة المشتغميف.  -

 ويعرؼ المشتغل والمتعطل ألغراض المسح كما يمي:    
األسبوع السابق لمزيارة لمدة ساعة عمى : ىو الفرد الذؼ زاوؿ عمال  ذا قيمة اقتصادية خالؿ المشتغل-آ
ا العمل ولكنو لـ يزاولو بسبب طارغ مؤقت كالمرض أو اإلجازة أو سوء األحواؿ مرتبطا  بمثل ىذ كافاألقل أو 

 ويضـ تعريف المشتغل الفئات التالية: . الجوية أو غير ذلؾ وفقا لتوصيات منظمة العمل الدولية
 ػ مف يعمل بأجر ولو ساعة خالؿ فترة اإلسناد الزمني.

 ػ صاحب عمل أو يعمل لحسابو.
 مزرعة تخص األسرة ولو دوف أجر.ػ يعمل في مشروع أو 

 ػ تغيب غياب مؤقت بسبب المرض أو اإلجازة.
ويعتبر الفرد مشتغال إذا كاف صاحب عمل أو يعمل لحسابو ولو لـ يمارس عمال خالؿ األسبوع السابق 

 لممسح. 
 ي ويعتبرىو الفرد القادر عمى العمل ويرغب فيو ويبحث عنو ولـ يجده حتى فترة اإلسناد الزمن المتعطل:-ب

 :ويندرج المتعطموف في زمرتيف كاف متعاقدا  عمى عمل تبدأ ممارستو لو بتاريخ الحق لزيارة الباحث. متعطال  إذاالفرد 
 ػ متعطل سبق لو العمل: ىو الفرد الذؼ سبق لو ممارسة عمل معيف وانقطع عنو لسبب ما

يو ويبحث عنو خالؿ فترة اإلسناد الزمني ػ متعطل لـ يسبق لو العمل: ىو الفرد القادر عمى العمل ويرغب ف
 ولـ يسبق لو ممارسة أؼ عمل معيف.  

ىي جزء مف القوة البشرية يتألف مف جميع األفراد القادريف عمى العمل ولكنيـ ال  خارج قوة العمل:-5
: كل فرد و منازؿمدبر ...  يعمموف عمال  ذا قيمة اقتصادية وال يرغبوف القياـ بمثل ىذا العمل وال يبحثوف عنو وىـ:
 متفرغ لألعماؿ المنزلية دوف أف يتقاضى عنو أجرا وال يبحث عف عمل وال يرغب بو." 

تحتسب ضمف قوة "تعمل عمال ذا قيمة اقتصادية" وال ومف الفقرة األخيرة نستنتج أف فئة "مدبرؼ المنازؿ" ال 
 حسابات الوطنية! تمييدا إلدخالو في ال ذه الفئةىعمل  العمل، وبالتالي ال يمكف تثميف

والتي تكرس نفسيا رّبة بيت" والتعريف السابق يتماشى مع التعريف المستخدـ في البحث بالصيغة المؤنثة "
 حصرا  لألعماؿ المنزلية: تدبير المنزؿ، الطعاـ، تربية األوالد، الخ.

ي األبحاث أخذت مسوحات قوة العمل بتعاريف أكثر تفصيال، ستكوف معينة ومعبرة فوفي تطور جديد 
الخاصة بمساىمة أفراد األسرة في أعماليا، وبخاصة الفئات التي يستثنييا قانونا العمل والعالقات الزراعية )النساء 

 واألطفاؿ ... كما سبقت اإلشارة(.
 وتتضمف ىذه التعاريف أنواع االستثمارات:

 وىو غير تابع لمدولة بل تعود ممكيتو ألفراد أو جيات خاصة "خاص:
 ات التعاونية لذؼ يكوف تابعا لمجمعيات والمؤسسوىو القطاع ا :تعاوني

 وىو القطاع الذؼ تشترؾ فيو الدولة والقطاع الخاص عمى حد سواء  مشترؾ:
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المشاريع األسرية التي تيدؼ إلى  وىو القطاع الذؼ تعود ممكيتو لألسرة وعمى نفقتيا ويشمل أيضا عائمي:
  .الربح

 المنشآت المشابية"ممكيتو لممجتمع مثل األندية والجمعيات و  ودوىو القطاع الذؼ تع أىمي:
واألمر الذي يمفت النظر ىو اعتراؼ النظاـ اإلحصائي في سورية بمشاريع أسرية "تيدؼ إلى الربح"، ومع 

 ذلؾ ال يوجد قانوف يضمف عدالة توزيع ىذا "الربح" بيف أفراد األسرة.
نظاـ الداخمي الجديد لممكتب المركزي اإلحصاء والذي أحدثت ومف الجديد الممفت أيضا أنو بدئ العمل بال

بموجبو "شعبة إلحصاءات الطفولة وتمكيف المرأة" ضمف مديرية اإلحصاءات السكانية والتي بدأت العمل في آب 
2002.  

وتتناسب ىذه الخطوة الجديدة في المكتب المركزؼ لإلحصاء مع إحداث مديريات تمكيف المرأة في عدد مف 
زارات وفي ىيئة تخطيط الدولة، لكف ال توجد أية إشارة في األدبيات اإلحصائية السورية إلى مفيـو محدد لمتمكيف الو 

 يمكف مقارنتو مع التعريف الوارد في قاموس المصطمحات المعتمد في البحث.
 

 عمل النساء في اإلحصاءات:–ثانيا
، 5.534يشية السورية مازاؿ مرتفعا إذ يبمغ تشير اإلحصائيات الحديثة إلى أف متوسط حجـ األسرة المع

عمى أف األعباء المنزلية المطموبة لتمبية احتياجات األسرة مف إعداد طعاـ وتنظيف ورعاية ...  االرتفاع ىذا يدللو 
 ىي أعباء كبيرة، 

تراوح ، مع اإلشارة إلى أف عدد أفراد ىذه األسر ي35%9.2كما أف نسبة النساء المواتي يرأسف أسرا تصل إلى 
 مف فرديف إلى تسعة أفراد، وأولئؾ النساء يمكف أف يكف أرامل أو مطمقات أو نساء ميجورات. 

% عاـ 14.5إلى  2000% عاـ 20.6مف  المنقحمساىمة المرأة في معدؿ النشاط االقتصادي انخفضت 
2005.36 

مساىمة المرأة في وىذا سينعكس عمى شكل زيادة في معدالت البطالة، ففي الفترة التي انخفضت فييا 
، مع 2004% عاـ 22إلى  2000% عاـ 18.5لة بيف النساء مف ارتفعت فييا نسبة البطا النشاط االقتصادؼ
 20% مف النساء العاطالت عف العمل يقعف ضمف الفئة العمرية الفتية جدا ، والمحصورة بيف 66اإلشارة إلى "أف 

 بحث عفالفئة إلى كونيا حاصمة عمى التعميـ الذؼ يدفعيا لم ، وربما يعود تركز البطالة في ىذه37عاما " 34إلى 
فرصة عمل في القطاع المنظـ، وىذا ينسجـ مع تمركز البطالة بصفة عامة بيف صفوؼ الخريجيف/ات مف المعاىد 

 والجامعات.
وتتسع مظاىر ضعف التمكيف االقتصادؼ لمنساء لتشمل ما يقارب خمس العامالت، فبالرغـ مف أف نسبة 

% مف قوة العمل النسوية 20ساء العامالت دوف أجر قد انخفضت )رسميا( بشكل كبير، إال أف ىناؾ أكثر مف الن
% لمرجاؿ، وىذا العمل دوف أجر ال يشمل األعباء 11.7تعمل دوف أجر، إما لدػ األسرة، أو لدػ الغير، مقابل 

 38معا أو خدمات قابمة لمتداوؿ.المنزلية ألنيا ال تصنف أساسا عمى أنيا عمل طالما أنيا ال تنتج س
                                                 

 2006المجوعة اإلحصائية لعاـ  -  34
 2006المجموعة اإلحصائية لعاـ  -  35
 دراسة ظاىرة التيميش االقتصادؼ لممرأة ... -  36
 ...ظاىرة التيميش االقتصادؼ . -  37
 2005المجموعة اإلحصائية لعاـ  -  38
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% مف ىذه النسبة تعمل في القطاع 56أما النسبة الباقية مف قوة العمل النسوية فيي تعمل بأجر، ولكف 
 الخاص. 

نسبة النساء العاممة في قطاع إلى أف توزع نسب مساىمة النساء في القطاعات االقتصادية المختمفة  ويشير
وتنخفض بشدة في القطاعات  ،%30ي قطاع الزراعة تصل إلى أكثر مف وف ،%54لتصل إلى  ترتفع الخدمات
لتصل إلى  2000% عاـ 58.5في قطاع الزراعة انخفضت مف  مع اإلشارة إلى أف نسبة مساىمة النساء. الباقية
نتيجة لتطور تعميـ النساء، مما دفعيف لالتجاه إلى قطاع الخدمات، ولكف نسبة النساء  2004% عاـ 25.5
 .39%30.9لتصل إلى  2005ت في الزراعة عادت لترتفع عاـ العامال

ولكف  ،النوعي لمعمل بيف الجنسيف في الزراعة إلى مساىمة المرأة الواضحة في جميع مراحمو "يشير التقسيـو
 ريد والترقيعمثل الغربمة و التف دورىا األبرز يأتي في العمميات اليدوية والتي تحتاج إلى كثير مف الصبر والتحمل

ساىمتيا في التبغ وجمع بقايا المحصوؿ، إذ تبمغ نسبة م وتحضيف النباتات )شتوؿ( وشؾ األوراؽ بالنسبة لمحصوؿ
بالنسبة  كما تتولى المرأة عمميات التعشيب واالحتطاب والتصنيع المنزلي والتصريـ، %70  ىذه العمميات أكثر مف

-50بنسبة تتراوح ما بيف شجار المثمرة والخضار وخاصة األ لمحصوؿ الشوندر، كما تساىـ في القطاؼ والفرز
، %50-40 والبذار فتتراوح نسبة مساىمة المرأة بيا بيفضيب %، وأما عمميات الحصاد اليدوؼ والتعبئة والتو 70

 في عمميات تنعيـ األرض لمزراعة والتسميد وتأسيس البساتيف وا عداد األرض والرؼ وكذلؾ بينما نسبة مساىمة المرأة
األخرػ مثل الحصاد  بالعمميات ي حيف تنخفض مساىمة المرأة الريفية%، ف40-20ل والتنزيل تبمغ بيف تحميال

وتكاد تغيب عف عممية التسويق إذا تبمغ نسبة  ،%20اآللي والمكافحة والحراثة والتقميـ والتطعيـ إلى أقل مف 
 40% فقط."3.5حوالي في التسويق مساىمة المرأة كإجمالي 
متوسط نسبة مساىمة المرأة في  لتقسيـ النوعي لمعمل بيف الجنسيف في رعاية الحيواف إلى أف"بينما يشير ا

الحالبة والرعي وتنظيف الحظائر والتغذية والعناية قل كميا بدءا  مف التصنيع المنزلي و معظـ العمميات إذا لـ ن
 .ألغناـوالتسويق وحتى الرعاية الصحية وتسريب ا بالمواليد واإلشراؼ عمى الوالدة

ضافة إلى ما ورد أعاله فاإلناث 100الدواجف وتربية دودة الحرير بنسبة  كما تساىـ المرأة في تربية %، وا 
 41عف معظـ األعباء المنزلية." مسؤوالت

 واالىتماـالكامل عف تنظيف المنزؿ وفيما يخص األعماؿ المنزلية غير المأجورة فإف النساء "مسؤوالت ب
الخ. في حيف .. %( مف األسر،77%( مف األسر، وصنع الخبر في )56لموقود في )األطفاؿ. وجمع الحطب ب

" كما يوصف عمل النساء .%( مف األسر96.5) تكوف السيادة لمذكور )اآلباء واألبناء( في أداء وظيفة التسويق في
  42في قطاع الزراعة بأنو عمل موسمي غير دائـ.

% لمرجاؿ، وىذا يؤشر 95% مقابل 5ا )نسبة حيازة األرض( اؿ وال تتجاوز نسبة النساء المواتي يمتمكف أرض
عمى ضعف سيطرة المرأة عمى الحيازات الزراعية، أؼ أف عمل النساء في الزراعة ىو في األغمب عمل لدػ الغير، 

صة العائمة أو غير العائمة، وتؤكد اإلحصاءات أف ىذا يعني زيادة في أعداد النساء المواتي يعممف دوف أجر، وبخا

                                                 
 ظاىرة التيميش ..... -  39
 2003وزارة الزراعة  ،استراتيجية تنمية المرأة الريفية -  40
 المرجع السابق -  41
 ، وزارة الزراعة السورية2003استراتيجية وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي لتنمية المرأة الريفية لعاـ  -  42
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لـ تتعد نسبة النساء المالكات آلليات  7500في أمالؾ واستثمارات األسرة الزراعية. كما أنو مف أصل عينة بمغت 
  43%.1زراعية 

 
 :ستنتاجاتا

لـ يتـ العثور عمى عدد كبير مف التعريفات المعتمدة في البحث، وعمى الرغـ مف ورود عبارة تمكيف المرأة 
جندرية أو النمطية في األدبيات الحكومية التنموية إال أنو لـ نتمكف مف العثور عمى والنوع االجتماعي واألدوار ال

 مرجع واحد يحدد معناىا المحدد في ىذه األدبيات.
ه ذمازالت القائمات عمى أعماؿ تدبير المنزؿ خارج قوة العمل مما يعني أنو ليس ىناؾ فرصة حاليا لتثميف ى -

 األعماؿ. 
العامالت وبخاصة في استثمارات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة، حيث يسيل  عدـ استقرار نسبة النساء -

طرد العماؿ والعامالت، وغالبا ما تكوف العامالت عرضة ليذا الطرد أكثر مف العماؿ نتيجة إلجازات الحمل 
 والوالدة ورعاية األسرة، التي يستخدميا أرباب العمل ورقة ضغط عمى العامالت.

( يتطابق إلى حد كبير مع التقسيـ الجندرؼ لألدوار 2005النسوية عمى القطاعات االقتصادية )توزع قوة العمل  -
 داخل األسرة. 

كمما قمت فرص عمل النساء في القطاعات غير الزراعية )وىذا أمر مرجح في األوضاع االقتصادية الحالية(  -
تكثر بيف العامميف/ات فييا نسبة النساء كمما عادت النساء وانكفأت إلى المينة األولية وىي الزراعة، التي 

 العامالت دوف أجر.
عدـ إدراج أؼ نشاط منزلي غير مأجور في اإلحصاءات العامة واقتصار إدراج ىذه اإلحصاءات في  -

 إحصاءات وزارة الزراعة.
ممية عمى الرغـ مف أف إحصاءات وزارة الزراعة تظير، وبشكل واضح مدػ مساىمة المرأة غير المأجورة في الع -

سر الزراعية، الزراعية إال أف القوانيف ال تقونف ىذه المساىمة وال تضع تثمينا ليا أو تفرض ذلؾ عمى أرباب األ
 الذيف ىـ في غالبيتيـ ذكور.

وعمى الرغـ مف إيراد استراتيجية تنمية المرأة الريفية لتفاصيل األعماؿ المنزلية التي تقـو بيا النساء الريفيات، إال  -
بع ليذه االستراتيجية لف يجد أية إشارة تطالب بتثميف المساىمات غير المأجورة في الزراعة أو في أف المتت

 األعماؿ المنزلية.
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 الفصل الثالث
 السوري  العالقة بيف المفاىيـ المرتبطة بالبحث والقوانيف الناظمة لحياة النساء

 
إلى المقدس في تناوؿ مسألة الحقوؽ المتساوية بيف  سيدة اإلشكاليات، كما دعوناىا سابقا، فيما يعزػ تتمثل 

في أف التمييز بيف المرأة والرجل يتبدػ بوضوح في القوانيف الناظمة  ذلؾ ويتجمى، الرجل والمرأة في األسرة والمجتمع
ف لمحقوؽ والعالقات األسرية المعروفة باألحواؿ الشخصية لمطوائف كافة، وفي بعض أحكاـ قانوف العقوبات وقانو 

 ؿ كيانو منذ والدتو وحتى مماتو.الجنسية التي تعتبر شديدة األىمية في حياة اإلنساف وتتناو 
ويسود مبدأ المساواة بيف الجنسيف في كثير مف التشريعات السورية مثل القانوف المدني والتجارؼ وقانوف   

المؤسسات الحكومية وفي القطاعات  العمل، وتكفل الدولة وفقا لمدستور جميع حقوؽ المرأة في التعميـ والعمل في
االقتصادية المختمفة وفي ممارسة األنشطة االجتماعية والسياسية دوف تمييز بينيا وبيف الرجل باستثناء عدد مف 

 . العمل وقانوف العالقات الزراعية المواد في قانوف 
قوؽ المرأة في األسرة ولغاية البحث سنعمل عمى ما تضمنتو بعض القوانيف السورية مف مواد تنتقص مف ح

 والمجتمع وبياف مدػ تأثيرىا عمى موضوع البحث.
 44قانوف العمل السوري 
، ويراعي احتياجات المرأة الصحية عمى المساواة بيف المرأة والرجل في معظـ موادهيؤكد قانوف العمل 
ساء باألعماؿ الضارة صحيا المتضمنة منع تشغيل النو  139 ولغاية 130 في المواد مفالمتصمة بتكوينيا البيولوجي 

 .... مل أو الوالدةحومنحيا إجازة األمومة وساعة لمرضاعة وتأميف دار حضانة لمعامالت ومنع تسريحيا بسبب ال
التي تجرؼ في إطار األسرة التي  لألعماؿ فإنيما تكرساف النظرة الذكورية النمطية 140و 129 أما المادتاف

: يستثنى مف تطبيق أحكاـ ىذا الفصل عماؿ عمى أنو129 المادة تنصكامو إذ يستثنييا قانوف العمل مف تطبيق أح
الزراعة والعماؿ الذيف يشتغموف في المصانع المنزلية التي ال يعمل فييا سوػ أعضاء العائمة تحت إشراؼ األب أو 

 األـ أو األخ أو العـ أو الخاؿ. 
ذا الفصل العامالت في الزراعة وكذلؾ : يستثنى مف تطبيق أحكاـ ىفتنص عمى أنو 140 المادةأما 

العامالت الالتي يشتغمف في المصانع المنزلية التي ال يعمل فييا سوػ أعضاء العائمة تحت إشراؼ األب أو األـ أو 
 الجد أو األخ أو العـ أو الخاؿ أو الزوج.
ي تجرؼ في نطاؽ الحصوؿ عمى أجر لقاء األعماؿ الت نساء فرصال تحـرمف الواضح أف ىذه االستثناءات 

 األسرة وكذا األمر بالنسبة لألحداث العامميف في ىذا المجاؿ.
 45قانوف العالقات الزراعية

جاءت األحكاـ الخاصة بالعاممة الزراعية في ىذا القانوف  وقد ،القانوف تنظيـ العالقات الزراعيةيتضمف ىذا 
 تحت عنواف "عمل األحداث والنساء". 

                                                 

، ولكف بقيت ىذه المواد كما 2010لعاـ  17، عدؿ ىذا القانوف بموجب القانوف رقـ 1959 لعاـ 91قانوف العمل السورؼ رقـ  44-  
 ىي
29/12/2004/ تاريخ 56رقـ / قانوف العالقات الزراعية  -

4
5  
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"االستثمارات العائمية القائمة بيف أفراد العائمة  القانوف  / فقرة /ج/ مف تطبيق أحكاـ164واستثنت المادة /
الواحدة وىي االستثمارات الزراعية التي يعمل فييا صاحب العمل الزراعي وأفراد عائمتو بصورة مشتركة وتشمل 

 ، وأوالدىـ واألصيار".العائمة: الزوج والزوجة، األصوؿ والفروع، األخوة واألخوات
"العماؿ الزراعيوف الذيف يقوموف باألعماؿ  و/ من20و 16المادتيف / امو فيمف أحك القانوف يستثني كما 

 الزراعية في ىذه االستثمارات". 
  قانوف التأمينات االجتماعية

 فيرو بغية ت لو تعديال لمقانوف السابق، 31/12/2001/ بتاريخ 78رقـ /قانوف التأمينات االجتماعية صدر  
، والضمانات األساسية لجميع العامميف في الدولة، وفي القطاعات االقتصادية المتعددة )العاـ الواحدة المظمة التأمينية

أفراد أسرة صاحب العمل الذيف يعوليـ فعال وخدـ المنازؿ  استثنى مف أحكاـ ىذا القانوف والمشترؾ والخاص( لكنو 
مع االستثناءات التي وردت في قانوني العمل والعالقات الزراعية المشار إلييا وذلؾ انسجاما  ،ومف في حكميـ

 سابقا. 
ذكرت أنو في حالة استقالة المؤمف عمييا بسبب زواجيا أو إنجابيا الطفل فقد ( 97-88-61أما المواد )

 .األجر% مف متوسط 15التعويض في الحالتيف بنسبة  فيي، وبغض النظر عف سني خدمتيا، تستحقاألوؿ 
عنو الحق في تقاضي معاشات، وىـ كاف لممستحقيف  أما في حاؿ توفي المؤمف عميو أو صاحب المعاش

 نفسيا والمادة التي تمييا. أما الخامسة ورثتو مف زوجة وأوالد وأخوة وأخوات ووالديف، بحسب جدوؿ حددتو المادة
لمرزوقيف مف ىذا الزواج، فال كذا األوالد اسف الستيف و  وأرممة صاحب المعاش الذؼ يتـ زواجو بيا بعد بموغ

ولـ يذكر المشرع تبريرا ليذا االستثناء في تقاضي معاشات العامميف بعد وفاتيـ عمما باف ىؤالء  أؼ معاش.يستحقوف 
 المستثنيف ىـ أيضا زوجة وأطفاؿ المتوفى وورثتو الشرعييف.

 المرسـو التشريعي الخاص باألحواؿ المدنية
ويتبيف ( ـو والية الرجل عمى جميع أفراد األسرة )الزوجة /األوالد قبل بموغيـ الثامنة عشرة/يكرس ىذا المرس

( والمتعمقة بتسجيل الوالدات والوفيات والحصوؿ عمى البطاقة 54-53-36-23-20) مف خالؿ الموادذلؾ 
  الشخصية وجميعيا توجب وجود الولي وبالطبع الوالية محصورة بذكور العائمة فقط.

يحق لمنساء الحصوؿ عمى ورقة أحواؿ مدنية مستقمة في جميع الحاالت عزباء كانت أـ متزوجة وفي  وال
 حاؿ طالقيا تعود إلى خانة أىميا.

 46قانوف العقوبات
عمى الجماع بالتيديد أو  الزوجةتعد إكراه ال التي  489اغتصاب الزوجة في المادة  قانوف العقوبات يبيح

 قاب.بالعنف اغتصابا يستحق الع
العذر المحل مف فاجأ زوجو أو أحد أصولو أو فروعو أو أختو في  يستفيد مف" نوعمى أ 548المادة وتنص 

 في صالت جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدـ عمى قتميما أو إيذائيما أو عمى قتل أو إيذاء المشيود أو اجـر الزن
 ".47دعمأحدىما بغير 

تجعل عقوبة المرأة حيث ا الزنالمتعمقة بعقوبة ( 475ػ  474ػ  473المواد )ويتجمى التمييز ضد المرأة في 
 ضعف عقوبة الرجل رغـ أف الفعل واآلثار واحدة عمى الطرفيف. 

                                                 

49لعاـ  48ىذا القانوف بالمرسـو  قانوف العقوبات صدر  46-   
 دلت ىذه المادة بإلغاء العذر المحل وبقي العذر المخفف الذؼ يتراوح بيف سنتيف وخمس سنواتع - 47
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االغتصاب مف  التي ُتعفي مرتكب جريمة 48(508المادة )التمييز واإلجحاؼ بحق المرأة أيضا في جد ون
الجرائـ  ذا عقد زواج صحيح بيف مرتكبي إحدػإ"ى: مالعقوبة إذا عقد الزواج بينو وبيف الضحية، حيث تنص ع

ذا كاف بالقضية عمق تنفيذ العقاب  صدر حكـ قد الواردة في ىذا الفصل وبيف المعتدػ عمييا أوقفت المالحقة، وا 
 .الذؼ فرض عميو

 ويشكل وجود ىذه المواد في قانوف العقوبات تيديدا دائما لحياة النساء ويشل إرادتيف الحرة في اتخاذ
 القرارات المتعمقة بحياتيف ما يتعمق منيا باختيار الزوج أو التعميـ أو العمل أو النشاط العاـ بمختمف ميادينو.

  قانوف الجنسية
 والدىفأليات المتزوجات مف غير السورييف مف حقيف في منح جنسيتيف ر النساء السو قانوف الجنسية يحـر  
حقوؽ المواطنة لمنساء ويعرض األسر المكونة مف أـ سورية وأب غير مما ينتقص مف  المادة الثالثة منو وذلؾ في

جممة مف الصعوبات المتعمقة بالعمل والممكية والتعميـ وحرية السفر وغير ذلؾ مما يتعمق بحياة األسرة سورؼ إلى 
 .اليومية ويحدد خيارات أفرادىا

 قوانيف األحواؿ الشخصية 
التي ترسخ  ،في قوانيف األحواؿ الشخصية لممسمميف وغير المسمميف يتجمى التمييز ضد المرأة أكثر ما يتجمى

ونجد فييا جميعا  ،وتمنحيـ حقوقا عمى اإلناث في كل مجاالت العالقات األسرية ،جميعيا سمطة الذكور في العائمة
ات األسرية في ي تناولناىا سابقا. وال يحكـ العالقكرية ولمفاىيـ الموروث الديني التانعكاسا جميا لممنظومات الف

المجتمع السورؼ قانوف واحد، لذا كاف البد لنا مف أف نتعرض لقوانيف األحواؿ الشخصية لممسمميف وغير المسمميف 
 بخاصة ما تتضمنو مف أحكاـ تتعمق بموضوع بحثنا.

 لممسمميف قانوف األحواؿ الشخصية
دغ الوالية والوصاية لمرجل عمى إناث صيغت جميع مواد القانوف المرتكزة عمى مبا انطالقا مف مبدأ القوامة

 (27- 25ػ  24ػ  23ػ  22ػ  21ػ  20) في كل األعمار وعمى القصر مف الذكور ويتجمى ذلؾ في الموادالعائمة 
 .( المتعمقة بحق األب في تزويج الصغار18ة وفي )الماد الوالية والوصاية،المتعمقة بػ

في الوالية والوصاية عمى األطفاؿ ويعقدىا لألب وذكور ويحجب القانوف عف األـ في جميع األحواؿ الحق 
 أسرتو مف بعده.

 94إلى  85)مف المادة  ويبيح القانوف لمرجل طالؽ زوجتو تعسفيا بإرادة منفردة دوف عمميا في المواد 
 .(117والمادة 

لـ يحدد مسؤوليتيا وال يتطرؽ قانوف األحواؿ الشخصية لممسمميف إلى المسؤوليات اإلنجابية والعمل المنزلي و 
 .(82-65في المواد مف )عمى الرجل أو المرأة إال أنو يمـز الرجل بكامل اإلنفاؽ عمى أسرتو 

لوظيفة إنجابية واحدة فقط مف بيف جميع  مادية قيمةىناؾ قانوف األحواؿ الشخصية لممسمميف  يحسبو 
طالؽ ال وأجرة لمحضانة في حاؿ 49مخالعةىي أجرة الرضاعة في حاؿ ال الوظائف التي تقـو بيا المرأة دوف أجر،

 50وليس في حاؿ استمرار الزواج.

                                                 

 ألغيت ىذه المادة مف قانوف العقوبات بعد إعداد ىذه الدراسة - 48 
  مف قانوف األحواؿ الشخصية لممسمميف 102المادة  - 49

  األحواؿ الشخصية لممسمميفمف  143المادة  -  50
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لمرضاعة تعكس ارتباطا وثيقا بيف القانوف مف جية والمفاىيـ المجتمعية السائدة المادية إف إعطاء القيمة  
مؤقت  والتي تستند إلى موروث ديني، باعتبار أف األوالد ىـ ممؾ لألب )الذكر( بينما المرأة ىي مجرد وعاء

 جرد قدـو الولد إلى الحياة تكرس تبعيتو المطمقة لموالد ....مالحتضاف ىذه الممكية، وب
عمى نصف  ( المتعمقة بنصيب أفراد العائمة مف اإلرث273حتى  269وتحصل المرأة المسممة وفقا لممواد )

 .مف الميراث حصة الذكر
 قوانيف األحواؿ الشخصية لغير المسمميف

قانوف واحد ولذا كاف البد لنا مف أف نتعرض لقوانيف األحواؿ  األسرية في المجتمع السورؼ  ال يحكـ العالقات
 الشخصية لغير المسمميف وما تتضمنو مف أحكاـ تتعمق بموضوع بحثنا.

 51القوانيف الكنسية المسيحية
أف "كل ماؿ  مف قانوف الحق العائمي لطائفة الرـو األرثوذكس عمى 88فيما يختص بالممكية تنص المادة   

. وتعد المسيحية العمل المنزلي "حصل لمزوجة بعد عقد الزواج يعتبر بظاىر الحاؿ لمزوج حتى يقـو الدليل بخالفو
)فيما خال  مف قانوف الحق العائمي عمى "كل ماؿ تممكو المرأة بكد يمينيا 89مف اختصاص المرأة فتنص المادة 

 .جواز" اعتبار العمل المنزلي عمال يستحق األجردـ "ة( يختص بيا وبذا تؤكد عمى عاألعماؿ البيتي
مف قانوف األحواؿ الشخصية لألرمف األرثوذكس عمى المرأة الحصوؿ عمى موافقة  48تشترط المادة و   

" حينيا يمكف لمحكمة صمحة االتحاد والعائمة تقضي بذلؾمو ممارسة مينة" إال إذا ثبت أف "الزوج قبل "االىتماـ أ
 منو. 128ويمـز القانوف المرأة بإرضاع طفميا في المادة  طي األذف المطموب"البداية أف تع

نو أف "كل ما تممكو الزوجة م 41ويرػ قانوف األحواؿ الشخصية لطائفة السرياف األرثوذكس في المادة 
إعطاء أية قيمة الكنيسة السريانية األرثوذكسية عف أيضا وبذا تمتنع  بجيودىا الخاصة خال األعماؿ البيتية فيو ليا"

مادية لمعمل المنزلي وتعتبره واجبا نسويا خالصا. وال يقف األمر عند ىذا الحد بل يفرض قانوف األحواؿ الشخصية 
ت لدػ المحكمة إذا ثب" 52في المادة  المرأة دفع تعويض لمرجل إذا ثبت نشوزىا وذلؾلمسرياف األرثوذكس عمى 

عمييا بنفقة شيرية لزوجيا تقدر بنسبة راتب شيرؼ لخادمة في البيت"  كـرعوائيا يمكنيا أف تحنشوز الزوجة وعدـ ا
"إذا ثبت لدػ المحكمة الكنسية نشوز الزوجة  كما يمي 50لتصبح في المادة  2003 عاـ التي عدلت في قانوف 

 52"المحكمة رعوائيا يمكنيا أف تحكـ عمييا بنفقة شيرية لزوجيا تقدرىااوعدـ 
ف قانوف األحواؿ الشخصية لمطائفة اإلنجيمية صراحة عمى واجبات م 34نص المادة األعباء المنزلية ت وحوؿ
"الزوجة مدبرة شؤوف المنزؿ الداخمية وليا الحق أف تنفق مف ماؿ زوجيا أو عمى حسابو في سبيل  الزوجة فتقوؿ

والية والوصاية عمى المواـز المنزلية ضمف المخصصات التي يعينيا ليا الزوج وليا بعد الزوج الحق األوؿ في ال
 األوالد" 

وال يخفى أف التعديالت التي طرأت عمى معظـ قوانيف األحواؿ الشخصية لعدد مف الطوائف المسيحية قد 
جرت تحت ضغط القوػ المجتمعية وبخاصة النساء ومع ذلؾ لـ تمس ىذه التعديالت جوىر السمطة األبوية بل 

 .آنفاا كما ظير في المثاؿ الذؼ سقناه كانت محاولة لتخفيف حدة النصوص المتعمقة بي
 

                                                 
 قوانيف األحواؿ الشخصية لمطوائف األرثوذكسية والكاثوليكية واإلنجيمية واألرمف والسرياف والموسوييف ...  -  51
 2/3/2006قانوف األحواؿ الشخصية لمسرياف األرثوذكس، موقع نساء سورية، نشر في   -  52
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 53قانوف األحواؿ الشخصية لمموسوييف
عمى الزوجة خدمة زوجيا األحواؿ الشخصية لمموسوييف "قانوف  المادة الرابعة والسبعيف مف جاء في

 بشخصيا خدمة ال ييينيا بيا"
كدىا وفيما تجده لقية وفي ثمرة لمرجل الحق فيما تكسبو زوجتو مف ف القانوف المذكور "م 75ي المادة وجاء ف

ذا توفيت ورثيا"  .ماليا وا 
كل ما تممكو الزوجة يؤوؿ بوفاتيا ميراثا شرعيا إلى زوجيا وحده ال يشاركو فيو " يأتي أف 223وفي المادة  

 أقاربيا وال أوالدىا سواء كانوا منو أـ مف رجل آخر".
 . ومن 85ال إذف زوجيا" في المادة "الزوجة مف التصرؼ بأمواليا بيمنع القانوف المذكور و  

الرجل والمرأة فقيريف عندئذ أما حوؿ العمل المنزلي وأعبائو فمـ تمـز بو المرأة آليا بدوف شروط إال أف يكوف 
إذا كاف الرجل موسرا أو " عمى الزوجة إذا كانت ىي وزوجيا فقيريف أف تقـو بنفسيا بخدمة البيت وبالرضاعة" أما"

 ما ينبغي"لو بماؿ غير يسير فال يمزميا القياـ بخدمة البيت إال بقدر  كانت الزوجة دخمت
ؤ عمى إلغائو وجاء ذلؾ في المادة وقد عمل القانوف الموسوؼ المذكور عمى تقييد تعدد الزوجات دوف أف يجر 

واف كاف ال ال ينبغي لمرجل أف يكوف لو أكثر مف زوجو وعميو أف يحمف يمينا عمى ىذا حيف العقد " التي تقوؿ: 54
 . "حجر وال حصر في متف التوراة

"إذا كاف الرجل في سعة مف العيش  مسألة تعدد الزوجات وشروط التعدد فتنص عمى أنو 55وتتناوؿ المادة 
 ويقدر أف يعدؿ أو كاف لو مسوغ شرعي جاز لو أف يتزوج بأخرػ"

فقد جاء في  ،أو األـ في حاؿ وفاتوويبيح قانوف األحواؿ الشخصية لمموسوييف زواج الصغيرات بوالية األب 
وبحيث  عشرة سنة ونصفا بالنسبة لمزوجة "يجوز الزواج بعد بموغ الثالثة عشرة سنة بالنسبة لمرجل واثنتي 23المادة 

 ف"أف تنبت عانتيا ولو شعرتي
شياد مف فتشير إلى جواز تزويج الطفالت قبل السف المذكورة آنفا إذ تقوؿ "يصح الفسخ بال إ 29أما المادة 

 "سنيف اليتيمة إذا وقع زواجيا قبل بموغيا بست
 
 ستنتاجات:ا

و عمى الرغـ مف اعتبار قانوف العمل والعالقات الزراعية مف القوانيف المقاربة لمبدأ المساواة إال أن -
. ولـ يتضمف قانوف مأجور عد العمل في المنزؿ في نطاؽ األسرة عمال غير وتحت تأثير المفاىيـ السائدة

 مل أية إشارة إلى قيمة العمل المنزلي المتعمق بالمسؤوليات اإلنجابية.الع
جواز استقالتيا حيف يقر ب اثانويالذؼ يعده موقف المشرع مف عمل المرأة  قانوف العمل يعكس -

 .ومنحيا تعويضا مقابل ميمتيا األساسية أثناء الزواج ولـ نمحع ىذا األمر لدػ زواج العامل
سف الستيف وكذا  وأرممة صاحب المعاش الذؼ يتـ زواجو بيا بعد بموغ اتالتأمينقانوف يستثني  -

في حيف أنيا تقـو باألعماؿ المنزلية أؼ معاش  مف الحق في الحصوؿ عمى األوالد المرزوقيف مف ىذا الزواج
 أمس الحاجة لمتعويض.كافة، وتكوف ىي وأوالدىا في 
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ي القانوف في كثير مف الحاالت ال تحصل النساء عمى حصصيف اإلرثية المنصوص عنيا ف -
وبخاصة في المناطق الريفية تحت ضغط التقاليد، وتسيل اإلجراءات المرعية عممية تنازؿ النساء عف 

 حصصيف تمؾ لصالح ذكور العائمة. 
 يغفل قانوف العالقات الزراعية كل معالجة لعمل المرأة الريفية الذؼ تقـو بو في إطار األسرة. -
األحواؿ الشخصية في صوغ أحكاميا مف موروثات بعضيا ديني واآلخر تنطمق جميع قوانيف  -

اجتماعي وىي تمييزية في معظميا، وال تخرج قوانيف األحواؿ الشخصية لمطوائف غير المسممة عف السياؽ 
العاـ لمبدأ قوامة الرجل عمى المرأة في العالقات األسرية، كما فصمنا سابقا، إال في تفاصيل تمس مسألة 

وفي مسألة حق الوالية والوصاية لألـ وأسرتيا بعد األب وأسرتو وكذا األمر في موضوع اإلرث. وفي ما  الطالؽ
يتعمق بموضوع بحثنا نعثر في قوانيف األحواؿ الشخصية لمطوائف المسيحية وفي قانوف األحواؿ الشخصية 

نوف األحواؿ الشخصية لمموسوييف عمى تحديد واضح لمسؤوليات العمل المنزلي واإلنجابي عمى عكس قا
لممسمميف الذؼ كاف واضحا في مسألة الرضاعة ولكنو لـ يتناوؿ بقية المسؤوليات اإلنجابية بما فييا األعماؿ 

 المنزلية.
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 الفصل الرابع
 السياسات العامة والممارسات اإلدارية

 
زالة العوائق التي تحوؿ دوف تبّنت الحكومة السورية منياج بكيف الذؼ يدعو إلى تعزيز  مكانة المرأة وا 

األىداؼ اإلنمائية لأللفية متعيدة بالتركيز عمى  2000مشاركتيا الفعالة في جميع مناحي الحياة. كما اعتمدت عاـ 
  .تحسيف وضع المرأة والرجل عمى حّد سواء وتعزيز المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة

، تحقيق مساواة كاممة بيف الجنسيف لضماف 2005الوطنية لممرأة حّتى عاـ  االستراتيجية إقرارعممت عمى و 
 . مر بكيف التسعةمف خالؿ استراتيجيات فرعية تناولت محاور مؤت

أصدرت الحكومة الخطة الخمسية التاسعة وتضمنت فصال لممرأة عني بتحميل الوضع القائـ واقترح مجموعة 
ووضع أىدافا  استراتيجية في مجاؿ إيجاد فرص عمل  ،طط عمل وطنيةمف السياسات واإلجراءات لتنفيذىا في خ

دارة المشاريع الخاصة بيا مف خالؿ تشجيع مشاريع المجتمعات المحمية والصندوؽ الدوار  لممرأة وتحسيف دخميا وا 
 لمقروض. 

ماج أصدرت الحكومة الخطة الخمسية العاشرة التي تضمنت فصال خاصا بالمرأة بيدؼ إد 2005وفي عاـ 
طق األقل نموا  واألكثر قضايا النوع االجتماعي في عممية التنمية لتحقيق مجتمع عادؿ وتمكيف المرأة خاّصة في المنا

 .      احتياجا  
 سياسات النيوض بالمرأة 

اشتممت اإلستراتيجية الوطنية لممرأة حتى  :54االستراتيجية الوطنية لممرأة في الجميورية العربية السورية-1
 في الجميورية العربية السورية عمى تسعة محاور: 2005عاـ 

 ركز المحور األوؿ عمى "المرأة والقانوف" حيث صنفت اإلستراتيجيات المتعمقة بيذا المحور وفق ما يمي:
مجموعة القوانيف والتشريعات واألنظمة التي تتعامل مع المرأة عمى أسس المواطنة الكاممة القائمة عمى 

 تمييز بيف الرجل والمرأة.المساواة، وعدـ ال
مجموعة القوانيف والتشريعات واألنظمة التي تتضمف بعض األحكاـ التي تحتاج إلى إعادة النظر حياؿ العديد 

 مف الحقوؽ المدنية والشخصية لممرأة.
مجموعة االتفاقيات الدولية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف بشكل عاـ، وحقوؽ اإلنساف المرأة بشكل خاص، والتي 

 دقت عمييا الجميورية العربية السورية. صا
زالة كل أشكاؿ العنف.  المرأة وا 

أما المحور الثاني وىو "المحور االجتماعي والمرأة" فقد ركز عمى إزالة أسباب الفقر، وتخفيف آثاره عمى 
 مل لممرأة الريفية.المرأة، وزيادة التركيز عمى مشاريع التنمية الريفية، ورفع مستوػ المرأة في الريف، وتوليد فرص ع

وفيما يخص "محور المرأة والبيئة" فقد ركز عمى رصد وا عداد ومتابعة تنفيذ التشريعات واألنظمة الخاصة 
 بحماية البيئة.

أما "محور المرأة واإلعالـ" فقد ركز عمى تصعيد دور اإلعالـ، بحيث يكوف في مقدمة اآلليات الفعالة لنشر 
 الخاصة بكل محور مف محاور اإلستراتيجية.  وشرح وتطبيق البرامج التنفيذية
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"محور المرأة ومواقع اتخاذ القرار" عمى تعزيز مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار، وكذلؾ تعزيز ركز و 
 عممية دمج المرأة واحتياجاتيا ضمف اإلستراتيجيات والخطط الوطنية والتنموية.

والشروط لوصوؿ المرأة إلى حقوقيا في ممارسة جميع تضمف "محور المرأة واالقتصاد" تعزيز األدوات و 
األنشطة االقتصادية، والعمل عمى رفع مستوػ األداء الفنػي والميني والتقنػي لممرأة العاممة، ودعـ وتشجيع المشاريع 

عمى اإلنتاجية الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية والحضرية، وتحسيف شروط التسويق لممرأة المنتجة، والعمل 
 تقدير الحجـ الحقيقي لمشاركة المرأة في الناتج الوطني.

أما محور "المرأة والتعميـ" فقد ركز عمى موضوع إدخاؿ مفاىيـ الجندر في المناىج المختمفة لمراحل التعميـ، 
عمى % 90والعمل عمى سد منابع األمية، وخاصة بالنسبة لإلناث، وكذلؾ رفع نسبة إتماـ المرحمة االبتدائية إلى 

األقل، وتخفيض نسبة التسرب مع التركيز عمى تعميـ اإلناث، وتعزيز األسس لمتوجو السريع نحو التوعية بأىمية 
 تدريب المرأة عمى الميارات غير التقميدية كالمعموماتية والتقنيات الحديثة.

ية تيدؼ إلى نشر وضع خطة متكاممة لبرامج إعالمية وتثقيفضرورة "محور المرأة وحقوؽ اإلنساف" عمى أكدو 
وشرح حقوؽ اإلنساف لممرأة، وفق نصوص الدستور الوطني، واالتفاقيات الدولية المعنية التي صادقت عمييا حكومة 
الجميورية العربية السورية، والعمل عمى إدخاؿ مفاىيـ ومبادغ حقوؽ اإلنساف ضمف المناىج الوطنية والبرامج 

 الثقافية واإلعالمية والتربوية.
ور المرأة والصحة" فقد ركز عمى زيادة حجـ الخدمات الصحية، وتحسيف نوعيتيا، مع العمل عمى أما "مح

 إزالة الفوارؽ بيف الريف والمدينة.
تبدأ استراتيجية تنمية المرأة الريفية بمقدمة تعتبر أف  :55استراتيجية وزارة الزراعة لتنمية المرأة الريفية-2

وتعدد مجاالت العمل المنزلي التي تقـو بيا النساء. وتعدد االستراتيجية بعد ذلؾ المرأة منتجة حتى في عمميا البيتي 
باإلضافة إلى  أىـ المعوقات التي تواجو المرأة الريفية "منيا معوقات أساسيا اجتماعي ومنيا معوقات اقتصادية

 .المعوقات ذات الطابع المؤسساتي"
 :رتعالج محاو وتنقل االستراتيجية بعد ذلؾ ل

ة واالقتصاد: حيث تتعيد االستراتيجية بالعمل عمى رفع مستوػ أداء المرأة في العمل الزراعي واإلنتاج المرأ 
والمتوسطة المدرة  بالمعمومات الفنية وتدريب المرأة عمى تأسيس المشاريع اإلنتاجية الصغيرة الحيواني جراء تزويدىا

رشاد الحصوؿ ع لمدخل وكيفية إدارتيا وكذلؾ تدريبيا عمى عممية مى القروض المصرفية لتمويل ىذه المشاريع، وا 
وتحديد نسبة  واالستفادة منيا بتحقيق االكتفاء الذاتي لغذاء األسرة، وتدريب المرأة الريفية عمى إنشاء الحدائق المنزلية

مى ألقل( في البداية حتى تستطيع المرأة الحصوؿ عى ا% عم30اإلقراض المتاحة لممرأة ) مئوية مف كل مشاريع
 -الحيواني -قياـ بمشاريع ادخارية ودعـ وتدريب المرأة عمى تسويق ناتجيا الزراعيال% مف القروض مستقبال، و 50

اء النس ... وتخصيص قسـ مف األراضي غير المحررة )المستصمحة( لتمميكيا إلى الزراعي بشكل مريح، الصناعي
 .وخاصة المعيالت ألسر
مواضيع متعددة ىي المرأة والصحة اإلنجابية وتنظيـ األسرة، الطفولة  ويتناوؿ ىذا المحور المرأة والصحة:

 واألمومة السميمة، السكف الريفي السميـ، الصحة والغذاء.
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حيث يركز ىذا المحور عمى محو األمية وضرورة إتماـ المرحمة اإللزامية لمتعميـ عمى األقل،  المرأة والتعميـ:
دارس الزراعية تعميما غير تقميدؼ، مع العمل عمى مراجعة مناىج التعميـ ويشير إلى أىمية تعميـ النساء في الم

 الزراعي لتخميصو مف الصور النمطية لكل مف الرجاؿ والنساء.
المرأة والبيئة: ويركز ىذا الفصل عمى إجراءات بيدؼ تعزيز دور المرأة في حماية البيئة السميمة، ومف بيف 

 ة.ىذه اإلجراءات إنشاء الحدائق البيتي
استخداـ وسائل االتصاؿ الجماىيرؼ لزيادة إدراؾ كل مف المرأة واإلعالـ: وتتحدث االستراتيجية ىنا عف 

بحقوؽ المرأة القانونية في اإلرشاد وتطوير المواد اإلعالمية التي تظير ميارات المرأة  الرجاؿ والنساء بأىمية االلتزاـ
-رفع مستوػ الوعي االجتماعي اد وتنفيذ برامج إعالمية ىادفة إلىا عد، و ومشاركتيا في عممية التنمية مشاركة فعالة

  الثقافي لممرأة.-االقتصادؼ
 توعية المرأة الريفية بحقوقيا االقتصادية واالجتماعية مثل حقياف: ويجرؼ الحديث ىنا عف المرأة والقانو 

نيا وبيف الرجل وكذلؾ توعيتيا بحقوقيا المساواة بي، الصحة، التعميـ، الحضانة، بممكية األراضي الزراعية/ حق اإلرث
حق  ،حق اإلراءة ،حقوؽ الزوج ،حقوؽ الزوجة ،وسف الزواج األىمية، في قضايا الزواج والطالؽ مثل الرضا بالزواج

 .المير...الخ
ي: وتتحدث االستراتيجية فيو عف ضرورة تقديـ خدمات رعاية األطفاؿ والتوعية المرأة والمحور االجتماع

 ة ومحاربة الفقر االجتماعي
ر: وفيو اقتراح بتدريب النساء عمى ميارات القيادة وزيادة مشاركتيف في الجمعيات المرأة ومواقع اتخاذ القرا

 الزراعية وتخصيص حصة لمنساء في لجاف المتابعة والتقييـ.
بإقرار  بتحميل لمواقع الراىف، وانتيىالفصل دأ ب :56فصل تمكيف المرأة في الخطة الخمسية العاشرة-3

ة، وذلؾ كمو ارتباطا  بجدوؿ مصفوفة تحدد الميمات المطموب إنجازىا والجيات المسؤولة عف آليات التنفيذ المناسب
تضع الخطة الخمسية العاشرة نصب أولوياتيا ضرورة تحقيق تطور نوعي في  ". وجاء في بداية ىذا الفصل:زمني

دخاؿ قضايا النوع االجتماع ي كمتغيرات أساسية في البرامج والمشروعات التي سيتـ تنفيذىا حياة المرأة السورية وا 
خالؿ السنوات الخمس المتعاقبة. وبدوف شؾ فإف جيود إدماج المرأة في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

وؾ وفي سوؼ لف يكوف باألمر السيل نظرا  لمنظرة التقميدية السائدة لممرأة والتي تتطمب عممية تأثير في السم
االتجاىات مف أجل إعماؿ التغييرات الالزمة. ويحتاج األمر كذلؾ إلى إعادة النظر بعدد مف التشريعات واألطر 

 المؤسسية التي قد تقف عائقا  أماـ تطوير أوضاع المرأة السورية."
الكثير ولـ تكتف الخطة بإيراد ىذا الباب الخاص فقط، بل عممت عمى إدراج منظور النوع االجتماعي في 

مف أبواب الخطة وبخاصة في القضايا الحيوية، كقضايا االقتصاد والصحة والتعميـ والفقر والحكـ الرشيد والمواطنة 
 وتنمية المناطق الشمالية الشرقية.

وضعت الخطة الخمسية العاشرة ضمف أىدافيا العمل عمى تقدير عمل المرأة المنزلي في الحسابات القومية 
رات النوع االجتماعي وتمكيف المرأة ، إضافة إلى تحقيق أىداؼ العدالة والحّد مف الفقر وذلؾ كجزء مف توفير مؤش

ورفع معّدؿ مساىمتيا في النشاط االقتصادؼ  2010% عاـ  2123% إلى  1723برفع نسبة قوة العمل لمنساء مف 
لى  2020% عاـ  25% إلى  922مف  ات االستثمارية % مف االعتماد 02025وتخصيص  2025% عاـ  30وا 

لموزارات والمحافظات إلحداث برامج لتمكيف المرأة وتدارؾ برامج التمويل الصغيرة لتستيدؼ النساء وتعديل القوانيف 
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دخاؿ مادة التربية عمى  المتعمقة بحقوؽ الممكية لممرأة لزيادة حجـ حيازتيا وممكيتيا لألرض ومشاركتيا في اإلنتاج وا 
 في صمب مناىج التعميـ األساسي.  حقوؽ اإلنساف وحقوؽ المرأة

تعيدت ، و وتعيدت الخطة بإجراء تعديالت قانونية جوىرية لتعديل جميع المواد التمييزية في القوانيف السورية
إصدار الخطة الوطنية تعيدت ب. و بينيـ إصدار قانوف مدني لألسرة يضمف حقوؽ أفرادىا ويكّرس المساواة الفعميةب

ونوقشت في مجمس الوزراء مطمع عاـ  2006أعّدتيا الييئة السورية لشؤوف األسرة عاـ ) لحماية المرأة مف العنف
2007). 

: والذؼ ستقـو بتنفيذه وزارة الشؤوف 57البرنامج الوطني لتمكيف المرأة والحّد مف الفقر في سورية-4
دارة الاالجتماعية والعمل  مشروعات الصغيرة ومشاريع عبر برامج لمتدريب والتأىيل عمى إدارة عممية التنمية وا 

قرية وتجّمع سكاني في المناطق األكثر فقرا  باالعتماد عمى اإلقراض  1500لتطوير المناطق الريفية تمّثل حوالي 
 المحّمي مف خالؿ الصناديق الدوارة، وينّسق البرنامج جيود الفاعميف في قضايا الحّد مف الفقر وتمكيف المرأة. 

 
 :ستنتاجاتا

لـ تراتيجيات خاصة بالنيوض بأوضاع المرأة فرصة جيدة، ولكف مف المالحع أنو يمثل وجود اس -
أىداؼ الخطة الخمسية العاشرة، التي تقارب  ومنياتنجح ىذه االستراتيجيات في تحقيق أىدافيا حتى اآلف، 

ووصوليا إلى ة المرأ أوضاع لـ يتـّ إجراء اإلصالحات التشريعية الالزمة لمنيوض بسنواتيا عمى االنتياء، كما 
 المساواة الجندرية.

بيف التنسيق مسؤولة عف قضايا المرأة، جميعيا، أف يساعد عمى يمكف لوجود مؤسسة عامة  -
 .2005لما بعد  ممرأةالجديدة لستراتيجية اال ارقر ، كما أنو البد مف إالجيات المعنية

مع العمل عمى ة ترجمة مفاىيـ النوع االجتماعي إلى سياسات ونشاطات فاعم يجب العمل عمى -
تخصيص برامج خاصة بالمرأة كمكوف أساسي مف أجل الوعي والحساسية تجاه قضايا النوع االجتماعي  رفع

دث يتح ف البرنامج الوطني لمحاربة الفقر وتمكيف المرأة الوعمى سبيل المثاؿ فإمف المشاريع التنموية العامة، 
 .إال عف النساء الفقيرات ودوف تحديد أىداؼ كمية

إال أف أىدافو ال تتجاوز إعادة إنتاج األدوار  ،استراتيجية المرأة الريفيةفي خطاب التقدـ  الحعي -
ية، ويغيب عنيا الحموؿ االستراتيجية كتعديل القوانيف المؤثرة في مكانة كل مف المرأة والرجل في ر التقميدية الجند

  المجتمع.
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 الخامسالفصل 
 ة العاممة في سوريا مع عمل النساء غير المأجورتعاطي برامج المنظمات الدولي

 
يعمل عدد مف المنظمات التابعة لألمـ المتحدة في سورية، كل بحسب ميداف اىتمامو، عمى تقديـ الدعـ 

برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي وصندوؽ األمـ المتحدة  ىذه المنظمات ومف أبرزالمالي والموجستي لممجتمع السورؼ، 
مع الحكومة السورية  وتتشارؾ ىذه المنظمات ،ؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة وبرنامج الغذاء العالميلمسكاف وصندو 

 وعدد مف المنظمات األخرػ بحسب احتياجات المشروع.
 (:UNFPA) األمـ المتحدة لمسكاف في سوريا صندوؽ 

برز المشاريع مجتمعي ومف أمج التمكيف الصحي واليعمل صندوؽ األمـ المتحدة لمسكاف في سورية عمى برا
 UNFPA:التي يجرؼ تنفيذىا في سورية بدعـ مف 
 برنامج تعزيز القدرات الوطنية:

إلى زيادة توفر خدمات ومعمومات الصحة اإلنجابية المتكاممة والشاممة والنوعية ومف البرنامج  ييدؼ 
ثر احتياجا  وتعزيز القدرات الوطنية في دمج دية الطارئة في المناطق األكالضمنيا خدمات تنظيـ األسرة والرعاية الو 

وأكدت رئيسة  قضايا السكاف والصحة اإلنجابية والنوع االجتماعي في الخطط والبرامج المحمية والقطاعية والوطنية.
ف ىذا البرنامج يركز عمى تعزيز القدرات الوطنية في مجاؿ جمع وتحميل ونشر واستخداـ البيانات بأ" الصندوؽ 

ؤشرات الوطنية بقياس أداء البرنامج والمرتبطة باألىداؼ اإلنمائية الوطنية ضمف إطار األىداؼ خصوصا  الم
اإلنمائية لأللفية ووضع وتعزيز السياسات واآلليات المؤسساتية لتحسيف الوضع القانوني لمنساء والتصدؼ لمعنف 

  58لجنسيف."المبني عمى أساس النوع االجتماعي وتعزيز حقوؽ المرأة والمساواة بيف ا
 لمشاريع برنامج التعاوف القطرؼ  2008عمى أربع وثائق خطط سنوية لعاـ  التوقيعوفي ىذا اإلطار جرػ 

 وتتضمف: 25/3/2008 ( بتاريخ2011-2007) السابع
 وزارة الصحة ىي الجية المنفذة لممشروعو  ،لمشروع "الصحة اإلنجابية" 2008أوال : الخطة السنوية لعاـ 

سعافية ونوعية خدمات الرعاية الوالدية اآلمنة وتوفير خدمات عالية نظاـ الرعاية التوليدية اإل : دعـييدؼ إلىو 
الجودة لوسائل تنظيـ األسرة والعامميف في ىذا المجاؿ وتحسيف األنظمة القائمة لمكشف المبكر عف سرطاف الثدؼ 

المنقولة عف طريق الجنس ودعـ نشاطات  يدز واألمراضخدمات لمرضى اإلوعنق الرحـ ودعـ وبناء القدرات لتأميف 
 أبحاث الصحة اإلنجابية وزيادة الوعي المجتمعي في موضوعات الصحة اإلنجابية.

ييدؼ المشروع إلى: تقييـ  يدز". مع وزارة الصحةلمشروع "مكافحة اإل 2008وية لعاـ ثانيا : الخطة السن
 .يدزإلالوضع وتحميل مخاطر مرض ا
لمشروع "تعزيز القدرات الوطنية في دمج قضايا السكاف والصحة اإلنجابية  2008لعاـ ثالثا : الخطة السنوية 

بيدؼ ، ىيئة تخطيط الدولة ىي الجية المنفذة لممشروعو  ،والنوع االجتماعي في الخطط والبرامج المحمية والقطاعية"
ات المختمفة وفقا الحتياجات إعداد كادر محمي مؤىل وقادر عمى متابعة وتطوير السياسات العامة وا عداد الدراس

توسيع دائرة النشاطات لتشمل المناطق األقل نموا  ويعمل المشروع عمى  الخطط الموضوعة والمجتمع المحمي ...
  واألكثر احتياجا .
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لمشروع "تعزيز القدرات الوطنية في جمع وتحميل ونشر واستخداـ البيانات  2008رابعا : الخطة السنوية لعاـ 
و ييدؼ المشروع إلى  المكتب المركزؼ لإلحصاء.ىي الجية المنفذة و بحوث اليادفة لدعـ اتخاذ القرار". بما فييا ال

ومسح دخل المشاركة ونشر أربع دراسات بحثية، مف خالؿ  2004استخداـ نتائج تعداد السكاف والمساكف لعاـ 
)وحدة األطفاؿ  داء الوحدة المحدثةودعـ أ ي مجاؿ الدراسات السكانية،ونفقات األسرة وتقديـ منح تدريبية ف

  ( لدػ المكتب المركزؼ لإلحصاء حوؿ إحصاءات الشباب واألطفاؿ والجندر.والجندر..
لذؼ أصدرتو ا 2004 "10بيجيف+"التقرير الوطني " إلنجاز والجدير بالذكر أف الصندوؽ كاف قد قدـ الدعـ

الييئة ودعـ أيضا المعنية ومنظمة االتحاد العاـ النسائي.  ساىـ في إعداده الوزارات، و السورية لشؤوف األسرة الييئة
اتفاقية القضاء  ،الجميورية العربية السورية ،2005الوثيقة المعنونة "التقرير األولي  إلصدار السورية لشؤوف األسرة

 عقد ورشات عمل مع أعضاء مجمس الشعب في خمس محافظاتو  "عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة )سيداو(
وكسب التأييد لرفع التحفظات  ( لمتعريف باتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة2005-2006)

  .عنيا
أوضاع المرأة الصحية  ،كما يدعـ الصندوؽ جميع األبحاث والدراسات المتعمقة بالسكاف )المسنوف 

 واحتياجاتيا ...(
  WWFFPPمنظمة الغذاء العالمي/برنامج الغذاء العالمي منظمة الغذاء العالمي/برنامج الغذاء العالمي 

  ،،ـ مكتب برنامج الغذاء العالمي في سورية الدعـ الموجستي والمالي لممشاريع التنموية في الريف السورؼ ـ مكتب برنامج الغذاء العالمي في سورية الدعـ الموجستي والمالي لممشاريع التنموية في الريف السورؼ قدقد
بيف ىيئة تخطيط الدولة ووزارة بيف ىيئة تخطيط الدولة ووزارة بالتعاوف بالتعاوف   مشروع "كيف تؤسسيف مشروعا خاصا بؾ"مشروع "كيف تؤسسيف مشروعا خاصا بؾ"  20052005وأطمق في تشريف الثاني وأطمق في تشريف الثاني 

يتضمف المشروع دورات تدريبية في تطوير يتضمف المشروع دورات تدريبية في تطوير و و   ..الزراعة وبرنامج الغذاء العالمي، الذؼ يشمل ست محافظات سوريةالزراعة وبرنامج الغذاء العالمي، الذؼ يشمل ست محافظات سورية
ؼ البرنامج جميع أفراد ؼ البرنامج جميع أفراد . ويستيد. ويستيدصحية، إضافة إلى دورات محو أميةصحية، إضافة إلى دورات محو أميةالميارات وحساب الجدوػ االقتصادية، ودورات الميارات وحساب الجدوػ االقتصادية، ودورات 

عددا  مف عددا  مف   20032003  عاـعاـ  وقد أنجزوقد أنجز  ..يركز عمى النساء الريفيات األشد فقرا  وفقا  لمعايير عالمية يعتمدىايركز عمى النساء الريفيات األشد فقرا  وفقا  لمعايير عالمية يعتمدىاالمجتمع و المجتمع و 
ية حوؿ مفيـو الجندر مع الميندسات الزراعيات في جميع المحافظات السورية بالتعاوف مع وزارة ية حوؿ مفيـو الجندر مع الميندسات الزراعيات في جميع المحافظات السورية بالتعاوف مع وزارة الدورات التدريبالدورات التدريب

  بغية تدريبيف عمى إدماج الجندر ضمف الخطط والمشاريع التي يعممف عمييا. بغية تدريبيف عمى إدماج الجندر ضمف الخطط والمشاريع التي يعممف عمييا.   ،،الزراعةالزراعة
  /:/:يفاديفادإإندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية /ندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية /الصالص

الزراعية في الزراعية في   مشروع التنميةمشروع التنمية  ؽ أوبؾ لمتنمية الزراعيةصندو و  //صندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية /إيفادصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية /إيفاديدعـ اليدعـ ال
بالتعاوف مع وزارة الرؼ واإلدارة المحمية  مف سورية الشمالية الشرقية  ى والمنطقةى والمنطقةالساحمية والوسطالساحمية والوسطالمنطقة الجنوبية و المنطقة الجنوبية و 

ة تحسيف الحالة االجتماعي بيدؼ59/ مميوف دوالر.58،11وىيئة تخطيط الدولة ووزارة المالية بكمفة تقديرية /
 .واالقتصادية لألسواؽ الريفية الفقيرة

ووصوؿ المزارعيف إلى  ،واالستخداـ األمثل لموارد المياه ،تنظيـ المجتمعات الريفيةويعمل المشروع عمى 
 .وتوفير االستثمارات الخاصة التي ستخمق فرص عمل وزيادة في الدخل ،الخدمات االستشارية

/ ألف مف الشباب والنساء 300/ ألف أسرة فقيرة و/230/ ليومشروع التنمية الزراعية المشار إ يستيدؼو 
ىـ صغار المزارعيف الفقراء الذيف ال يتجاوز والمستيدفوف  %/ مف السكاف.70/الذيف يشكموف العاطميف عف العمل 

النساء الريفيات حيث أف قدرتيف عمى  إضافة إلى ألف ليرة سورية ومف ال يممكوف األراضي 100دخميـ السنوؼ 
حصة النساء في وبمغت   ../ فالحة منيف/ فالحة منيف25102510إقراض /إقراض /  وقد تـ .صوؿ عمى دخل مناسب ىي قدرة محدودةالح

كما شمل المشروع  / ألف نسمة.20ر التمكيف المجتمعي الذؼ شمل /في محو  / ألف امرأة15مكونات المشروع /
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الذؼ  مف برنامج محو األميةيستفيد و / ألف نسمة، 70يستفيد منو /الذؼ الوعي البيئي  في محور / ألف امرأة30/
/ ألف 20/ يشمل الذؼ تشجيع النشاطات المولدة لمدخلفي مجاؿ و  ،/ امرأة ريفية8500/ينفذ في إطار المشروع 

 / ألف امرأة.12/تستفيد منوعاطل عف العمل 
لتمكيف الفوائد المتوقعة لممشروع تمكيف المرأة مف الوصوؿ إلى االئتماف ودعميا وصوال  إلى ا ػحدإ تتمثلو 

 االجتماعي واالقتصادؼ.
وقد بدأ الصندوؽ السورؼ لتنمية الريف "فردوس" بتمويل مشروعات مباشرة خاصة بالنساء مف خالؿ ما 
يسمى "بحاضنات األعماؿ الريفية"، وكانت أولى ىذه الحاضنات في منطقة عيف التينة بمحافظة الالذقية، وذلؾ 

ة اإليطالية لممرأة في التنمية والجمعي (دولي لمتنمية الزراعية )إيفادلبتمويل مف االتحاد األوروبي، والصندوؽ ا
الذؼ يمتد ألربع سنوات وييدؼ إلى تفعيل دور النساء في  مشروع مركز أعماؿ المرأة الريفيةإضافة إلى  ،()آيدوس
 العمل مف خالؿ تأسيس وتطوير مشاريعيف المتناىية في الصغر. أسواؽ

 االسكواة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا /مركز المرأة التابع لمجن
تدعـ االسكوا الحكومة السورية مف خالؿ تقديـ الخبرات العربية والعالمية بناء عمى طمب الجيات الحكومية 

 برز المشاريع التي تـ تنفيذىا في سورية:ومف أالمعنية 
بالتعاوف ما بيف وزارة الشؤوف (، رير األوؿ حوؿ اتفاقية )سيداوعقد ورشة عمل تدريبية إلعداد التق -

 7/5/2004/ بتاريخ اإلسكواآسيا / االجتماعية والعمل ومركز المرأة التابع لمجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب
وضمت الورشة ممثميف عف مجمس الشعب والجيات الحكومية واالتحاد العاـ النسائي وبعض الجمعيات غير 

 الحكومية.
 2005عاـ  د العاـ النسائي عمى ميارات القيادة إلى اتخاذ القرارتدريب كوادر االتحا -
تنفيذ ورشتي عمل مع وزارة العدؿ والييئة السورية لشؤوف األسرة لتدريب المحامييف/ات والقضاة عمى  -

 .2008في عاـ  اتفاقية سيداو
 (UNIFEN) صندوؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة

( وضع استراتيجيات المرأة السورية بالتعاوف مع UNIFEM) ائي لممرأةدعـ صندوؽ األمـ المتحدة اإلنم
( و)إستراتيجية المرأة 2005-2000إستراتيجية المرأة لمعنية بقضايا المرأة في سورية )جميع الجيات الحكومية ا

 .التي لـ تقر بعد( 2006-2010
السورية في ضوء منياج  ضع المرأةبعنواف "تقييـ و ىامة وثيقة  2003عاـ  تحاد العاـ النسائيوأصدر اال

الديموغرافية، المشاركة  "تقرير أوضاع المرأة في الجميورية العربية السورية ػ 2004كما أصدر عاـ عمل بكيف"، 
 اليونيفيـ.  مف وبدعـ المكتب المركزؼ لإلحصاءبالتعاوف مع وجميعيا كانت  ،"االقتصادية
وف مع االتحاد العاـ النسائي والمكتب المركزؼ لإلحصاء، وبدعـ قامت الييئة السورية لشؤوف األسرة بالتعاو 

 .حوؿ العنف ضد المرأة السوريةميدانية مف صندوؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة /اليونيفيـ/ بدراسة 
 مشروع التمكيف السياسي لممرأة السورية ضمف مشروع إقميمي ودعـ صندوؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة

صدار ىذا المشروع إعداد و وشمل  ،2006 عاـ الييئة السورية دراسة حوؿ التمكيف السياسي لممرأة السورية مف قبل ا 
حوؿ ميارات القيادة تـ تنفيذىا وف بيف الييئة واالتحاد العاـ النسائي ابالتعلشؤوف األسرة وكذلؾ عدد مف ورش العمل 

 60في جميع المحافظات السورية.
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بتنفيذ مشروع اإلدارة الرشيدة بدعـ مف السفارة البريطانية  بدغ 2008لعاـ  UNIFEMوفي إطار برنامج 
ىذا المشروع أعضاء كانت الفئة المستيدفة في ، و اإلدارة المحميةارتي الشؤوف االجتماعية والعمل و وبالتعاوف مع وز 

إلدارات وفي المنظمات وعضوات المكاتب التنفيذية في مجالس اإلدارة المحمية والعامميف والعامالت في مختمف ا
تضـ و  .الشعبية ورؤساء ورئيسات البمديات، ومدة المشروع ثالث سنوات، ويطبق في ثالث محافظات سورية

 مكونات المشروع تدريب الفئة المستيدفة عمى مفاىيـ الجندر وكل ما يتعمق بمستمزمات الحكـ الرشيد.
 (   UNDPبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي )  

 ( ىناؾ مشروع إدخاؿ الجندر في الحياةUNDPمشاريع المتعددة لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي )مف بيف ال
   200661االقتصادية والتجارية، الذؼ بدغ بتنفيذه في حزيراف 

تساعد عمى تمكيف المرأة اقتصاديا  وذلؾ عبر  وييدؼ ىذا المشروع إلى بناء البيئة المالئمة واآلليات التي 
المنظمات  الوزارات الييئات، والمتوسط/ االقتصادية بمختمف المستويات )الكمي/ ـ الجندر في الحياةإدخاؿ مفاىي

قاعدة  بناءلوالمؤسسات ومراكز األبحاث، والمستوػ األخير ىو المجتمع المحمي واألفراد(. ويقاـ ىذا المشروع 
الشبكات الوطنية مع الشبكات  ووصل معمومات وتأسيس شبكة وطنية داعمة وبناء قدرات المشاركيف السورييف،

 يضـ المشروع شركاء مف الجيات الحكومية والجيات غير الحكومية وبعضو  .اإلقميمية والدولية، ونشر النتائج
 المنظمات الدولية.

السورية في مجاؿ التنمية كما تـ التوقيع عمى وثيقة مشروع "تنمية بناء القدرات والمساعدة الفنية لمحكومة 
" الذؼ سينفذ بالتعاوف مع وزارة اإلدارة المحمية والبيئة وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمـ المتحدة الحضرية

روع إلى إنشاء مرصد حضرؼ وطني، ييدؼ ىذا المش .لمتنمية اإلقميمية والمحمية المستدامة واإلسكاف )الموئل(
 دامة. تقديـ المساعدة الفنية لمركز التنمية المحمية المستو 

جرػ التوقيع إلنجاز ثالثة مشاريع ووثائق مع برنامج األمـ المتحدة في المجاؿ االجتماعي وذلؾ في إطار و 
دمشق وىيئة تخطيط  وزارة الشؤوف االجتماعية وجامعة مع 2011إلى  2007طرؼ لألعواـ مف برنامج التعاوف الق

رشاد والتوجيو الوظيفي في دمشق تكوف الجية المنفذة وتتضمف وثيقة المشروع األوؿ تأسيس مركز رائد لإل 62.الدولة
وييدؼ إلى تقديـ خدمات اإلرشاد والتوجيو الوظيفي لمشباب السورؼ بالتركيز  فيو وزارة الشؤوف االجتماعية والعمل.

عمى الباحثيف عف العمل وخاصة النساء مف مراحل دراسية مختمفة بما يمكنيـ مف اختيار مجاؿ عمميـ عمى أسس 
 شيرا . 18روسة، وبمدة تنفيذ مد

دمشق( ويتوجو  تضمف إنشاء مركز إدارة المسار الوظيفي )بالتعاوف مع جامعةني فتأما وثيقة المشروع الثا
نحو موضوع البطالة بيف الشباب الخريجيف والجامعييف مف خالؿ عممية المواءمة مع متطمبات التوظيف في 

 ـ واحد.المؤسسات الخاصة والعامة ومدة تنفيذه عا
وتتضمف وثيقة المشروع الثالث "مف الحماية إلى التوعية" معالجة العنف المبني عمى أساس النوع االجتماعي 
وتنفذه وزارة الشؤوف االجتماعية والعمل. وسيكوف ىذا المشروع نقطة بداية تتطور لتصبح حممة واسعة لإلرشاد 

                                                 
( باالتفاؽ مع موقع نساء العمل. منى سويد: )كمنا شركاء % مف النساء يعممف ألنيف بحاجة إلى 80ء سورية: ريـ الجابي لنسا -61

 سورية

  Syrian days - 62,  19:05:07 11-03-2008 الثالثاء  
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ألف دوالر منحة مف صندوؽ  105ة، وتبمغ ميزانيتو والتوعية لدعـ سياسة مناىضة العنف ضد المرأة في سوري
 63االئتماف الموضوعي ومدة تنفيذه عاـ واحد.

مف المؤسسات الدولية التنموية في مشاريع تنمية  عدد يساىـوباإلضافة إلى منظمات األمـ المتحدة ىذه 
نشاطيا ليشمل وسيع وتسعى إلى ت الريف واإلقراض والتمويل، كمؤسسة آغا خاف التي تعمل في ست محافظات

 باقي مناطق الجميورية.
 
 ستنتاجات:ا

ولعل أىـ  ،بشكل كبير في تمكيف المرأة السوريةبرامج ومشاريع منظمات األمـ المتحدة تساىـ  -
كما يتجمى التمكيف االجتماعي مف خالؿ  ،مؤشر ىو دعـ الحكومة السورية بتنفيذ الخطة الخمسية العاشرة

دماج الجندر في جميع المشاريعاألنشطة المتعمقة بسيداو و  ويتوقع أف تؤدؼ  .رفع التحفظات والتدريب وا 
المشاريع المذكورة إلى إحداث تغيير ايجابي في السياسات العامة وفي تعزيز قدرات المؤسسات المعنية عمى 

 تنفيذ ىذه السياسات.
اء وىذا ما يممس بمشاريعو حيث يولي اىتماما  خاصا  بالنس WWFFPPبرنامج الغذاء العالمي برنامج الغذاء العالمي يتميز  -

 في النسب المرتفعة لحصصيف ضمف الفئات المستيدفة.
بتمكيف المرأة اقتصاديا مما يجعمنا نفترض أف موضوع التركيز األساسي ألغمبية المشاريع يتعمق  -

المشاريع  مكوناتإال أننا لـ نجد بيف أىداؼ و  المأجور( ىو في صمب ىذا االىتماـ،بحثنا )العمل المنزلي غير 
أساسيا  يتعمق بدراسة أو لحع األعماؿ المنزلية غير المأجورة التي تقـو بيا المرأة السورية، بما في ذلؾ  ىدفا  

مع العمـ بأف احتساب القيمة المادية لمعمل ة التي تقـو بيا المرأة وتثمينيا، ضرورة حساب ساعات العمل اليومي
 .عمل بيجيفالمنزلي ىو في صمب عمل المنظمات الدولية وفقا  لمنياج 

تغييب مشاركة عدد مف الجمعيات غير الحكومية العاممة عمى تمكيف المرأة نتيجة يالحع  -
قصور األنظمة النافذة في سورية التي تشترط موافقة الجيات اإلدارية عمى مشاركة المنظمات غير الحكومية 

لمتحدة العاممة في سوريا في أؼ نشاط حتى ولو كاف عمى الصعيد الوطني، وتتعامل أغمب منظمات األمـ ا
وفق ىذه االشتراطات مما يحـر العديد مف الجمعيات العاممة عمى تمكيف النساء مف فرص المشاركة ويؤثر 

 بالتالي عمى تطبيق المشروع نفسو الذؼ ييدؼ إلى تعزيز الشراكة.
ممية تؤثر المشاريع والبرامج التي تدعميا مختمف المنظمات الدولية بشكل ايجابي في دفع ع -

تعزيز القدرات وتنفيذ السياسات العامة مف جية كما تؤثر في تطوير ىذه السياسات مف جية أخرػ لجية 
مف الناحية  ةإدماج المرأة في عممية التنمية الشاممة، بخاصة أف مياديف نشاطات ىذه المنظمات شامم

 الجغرافية.
 

 
 
 

 

                                                 

سبة مشاركة النساء في االقتصادن )  في سورية 12.70  نشرىا  : عش. -  موقع أماف ( 63
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 السادسالفصل 
 ل النساء غير المأجورالدراسات السابقة التي بحثت في موضوع عم

 
ال يوجد كثير مف األبحاث الميدانية التي تناولت موضوع عمل النساء المنزلي في سورية، بل يمكف القوؿ 

دراسة واحدة خاصة بيذا الموضوع ىي الدراسة التي أعدت في جامعة تشريف الحكومية وأعدىا عمى إال  لـ نعثرإنو 
براىيـ دمحم ، والتي قدمت دراسة ميدانية لقياس األعباء التي تتحمميا المرأة مف 64عمي الباحثاف خالد أديب أحمد وا 

 العمل المنزلي والتي ال تدخل في حسابات الدخل األسرؼ والقومي.
إلى معرفة متوسط عدد ساعات العمل المنزلي لممرأة الواحدة بغية تقدير األجر  دراسة المذكورةال توىدف

مف قبميا، الستخدامو في تقدير ميزانية األسرة مف جية، وإلدخالو في حسابات الشيرؼ الذؼ يعادؿ الجيد المبذوؿ 
 الدخل القومي مف جية أخرػ.

المنيج المتبع في البحث فكاف منيج المسح اإلحصائي والتحميل الوصفي، حيث أجرؼ مسح ميداني أما 
لألعباء المنزلية لممرأة  أسرة ومف مختمف المحافظات والطبقات، وتضمنت دراسة تحميمية ووصفية 130عمى 

 بمختمف أنواعيا، وتناولت تحميل البيانات الناتجة عف الدراسة الميدانية.
 ومف أىـ النتائج التي توصل إلييا الباحثاف في ىذه الدراسة:

إف متوسط عدد ساعات العمل اليومي لممرأة في المنزؿ أكبر مف عدد ساعات العمل الوظيفي، فيي -1"
ساعات يوميا ، بينما يبمغ عدد ساعات العمل الوظيفي )ومف دوف  8ومف دوف تعطيل( حوالي تعمل في المنزؿ )

ف ىذا العمل ال يدخل في حسابات دخل األسرة وال في حساب الناتج المحمي. 6تعطيل(   ساعات فقط يوميا ، وا 
، فالعمل المنزلي عدد الساعات المخصصة لمعمل المنزلي ال يختمف بيف امرأة عاممة أو غير عاممة كما أف

 ساعات يوميا  تقـو بو جميع النساء عمى حد سواء. 8يحتاج تقريبا  إلى 
ف متوسط عدد -2 إف درجة التعميـ تؤثر عمى عدد ساعات العمل المنزلي، خاصة في الدرجات العميا، وا 

بمغتيا المرأة، فإف العمل ساعات العمل المنزلي يتناسب عكسا  مع درجة التعميـ، ولكف ميما كانت درجة التعميـ التي 
 المنزلي يحتاج إلى عدد ساعات محدد لمقياـ بو.

تبذؿ المرأة العاممة جيدا  حقيقيا  لتحقيق الموازنة بيف العمل خارج المنزؿ مف جية والقياـ بالواجبات -3
 المنزلية مف جية أخرػ.

مى توعية الرجل وبقية أفراد األسرة وبناء عمى ىذه النتائج قدـ الباحثاف بعضا مف االقتراحات التي تركزت ع
بضرورة مشاركة المرأة في األعماؿ المنزلية، واعتبار عمل المرأة داخل المنزؿ عمال  يدخل في حسابات دخل األسرة، 
ودراسة إمكانية تخصيص تعويض أو راتب خاص بالمرأة لقاء عمميا في المنزؿ، والبحث عف أعماؿ جديدة يمكف 

ألعماؿ الحاسوبية والبرمجية أو ما شابييا مف األعماؿ التي يمكف ممارستيا في المنزؿ، وتقديـ تنفيذىا في المنزؿ كا
تسييالت مادية لشراء األجيزة المنزلية المساعدة لممرأة في أعماؿ المنزؿ وتأميف الخدمات الضرورية المساعدة لممرأة 

 العاممة.
والتقارير التي تطرقت لعمل المرأة المنزلي دوف أف كاف ىناؾ عدد مف أوراؽ العمل  وفيما عدا ىذه الدراسة

حصائية، ومف ىذه الدراسات:  تستند إلى أؼ معطيات رقمية وا 

                                                 
براىيـ دمحم عمي ،األعباء المنزلية التي تتحمميا المرأة السورية -  64 مجمة جامعة تشريف لمدراسات والبحوث  ،الباحثاف خالد أديب أحمد وا 

  2005سنة  ،27مجمد  ،سمسمة العمـو االقتصادية والقانوف  ،العممية
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صدار وزارة التربية بالتعاوف مع  65الكتاب المرجعي في مجاؿ التربية السكانية-1 لمجموعة مف المؤلفيف وا 
لثاني مف الكتاب )األسرة والحياة األسرية( إلى (، حيث يشير د. كماؿ بالف في الفصل ا2001ىيئة تخطيط الدولة )

مف عوامل التغيير مف األسرة الممتدة إلى األسرة النووية: "كانت المرأة،  وأف االعتراؼ بدور المرأة اإلنتاجي ى
بخاصة الريفية والبدوية، ال يعترؼ بدورىا اإلنتاجي، عمما أنيا كانت تؤدؼ أدوارا عدة )ربة بيت، عاممة منزلية، 

نجاب األطفاؿ وتربيتيـ وتحضير الطعاـ ع اممة زراعية( ويغطي العمل األسرؼ تدبير شؤوف األسرة ورعاية أفرادىا وا 
دارة المنزؿ وغيرىا. ومع أف العمل اإلنجابي أساس لبقاء اإلنساف إال أنو ال ينظر إليو كعمل حقيقي في الوقت  وا 

الباحث نفسو يؤكد أف قياـ المرأة بالعمل المنزلي ىو مف  (. ولكف99الذؼ يتطمب جيدا كبيرا ووقتا ومسؤولية )ص 
(. ويتابع بأف مف حقوؽ الزوج 125طبيعة "الطبيعة البيولوجية التي تدفعيا باتجاه األعماؿ المنزلية واألمومة" )ص 

ع" )ص عمى زوجتو "تدبير أمور المنزؿ وتنظيـ شؤونو، عمى أف يكوف الرجل عونا ليا في أعماؿ المنزؿ كمما استطا
128). 

خالد عموش يعتبر الباحث أف استثناء أعماؿ  وفي فصل السكاف والتنمية )المرجع السابق( الذؼ أعده د.
النساء المنزلية غير مدفوعة األجر مف اإلدخاؿ في حسابات الناتج القومي وبالتالي حسابات الدخل مف أوؿ الثغرات 

بعد اإلنتاج بقصد االستيالؾ الذاتي لألسرة وكذلؾ األعماؿ التي تشوب مؤشر الدخل كمقياس لمتنمية فيقوؿ "يست
 .التي تؤدييا ربات البيوت مف حسابات الدخل. وال يخفى أف ليذه األنشطة أىمية خاصة في المجتمعات األقل تقدما"

ؾ الذاتي ويميز الباحث بيف نوعيف مف االستيالؾ الذاتي: "إنتاج المواد الغذائية وبض السمع األخرػ بقصد االستيال
مف قبل المنتج أـ أسرتو" والتي يتـ تقدير قيمتيا بطرؽ تقريبية في أغمب البمداف، والنوع الثاني، بحسب الباحث ىو 

بات البيوت أحد "حصيمة النشاطات والفعاليات األسرية المنتجة غير المأجورة وغير المسوقة والتي تشكل خدمات ر 
 (173-172)ص  أىـ عناصرىا ..."

والذؼ اعتبر أف القياـ باألعباء المنزلية يعادؿ  66ضع المرأة السورية في ضوء منياج عمل بكيف،تقييـ و -2
ومع عدـ االعتراؼ  ( ساعة ...24القياـ بيـو عمل حيث جاء فيو "المرأة العاممة ... وتنجز يومي عمل خالؿ اؿ )

 (.9بقيمة العمل المنزلي )غير المأجور(.." )ص 
الذؼ أعدتو رابطة النساء السوريات، والذؼ تضمف المطالبة ب "إيجاد آليات  67"10تقرير الظل "بكيف + -3

القومي بما في ذلؾ عمميا غير المأجور داخل المنزؿ وفي أمالؾ  لتقدير الحجـ الحقيقي لمساىمة المرأة في الناتج
 ".المنظـ األسرة وفي القطاع غير

التي جاء فييا "ىناؾ حاجة ماسة  68عربية السوريةلممرأة في الجميورية ال ؼقتصادظاىرة التيميش اال-4
ؿ.... البدء بالعمل البتكار اآلليات المناسبة لتقدير الحجـ الحقيقي لمساىمة المرأة في الناتج القومي، بما في ذلؾ 

جراء األبحاث الميدانية الالزمة."  مساىمتيا في االقتصاد المنزلي وفي سوؽ العمل غير الرسمي، وا 
يشير بحث القوػ سوؽ العمل غير الرسمي والذؼ أشار إلى أنو في " 69حوؿ اتفاقية "سيداو" تقرير الظل-5
، % مف القوػ العاممة في سوريا تعمل في القطاع غير الرسمي وأغمبيتيف مف النساء60 ( إلى أف:2002العاممة )

                                                 
، زارة التربية بالتعاوف مع ىيئة تخطيط الدولة وصندوؽ األمـ المتحدة لمسكافو  ،الكتاب المرجعي في مجاؿ التربية السكانية -  65

 (2001نسخة ) ،مجموعة مؤلفيف
 (2003االتحاد العاـ النسائي بدعـ مف المكتب اإلقميمي لمدوؿ العربية لصندوؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة ) -  66
 (2004ت )" رابطة النساء السوريا10تقرير الظل "بكيف +  -  67
 مرجع سبق ذكره ،ؼقتصادظاىرة التيميش اال -  68
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عتراؼ اجتماعيا بقيمة وأثر عدـ االكما نوه التقرير إلى " % منيف لدػ األىل دوف أجر، .."56.2المواتي يعمل 
 عمل النساء المقدـ داخل وخارج األسرة."

، حيث قاـ في إطار بحثو بحساب 70بحث لمدكتور ريموف معمولي بعنواف "المرأة في األحياء الميمشة" -
ساعات عمل النساء في المنزؿ في حي مف األحياء الميمشة في مدينة دمشق، وخرج بنتيجة أف ىذه الساعات 

 ( ساعات يوميا.7)تتجاوز 
محاضرات وأوراؽ عمل أكدت عمى أف العمل المنزلي ىو عمل يجب أف تحسب قيمتو، ويجب أف يدرج  –

 في الحسابات الوطنية. 
 
 :ستنتاجاتا
ىناؾ إشارات نظرية عديدة إلى عمل النساء المنزلي غير المأجور في سوريا دوف أف تكوف ىناؾ دراسة  

حاجة إلجراء أبحاث ميدانية، تستيدؼ عينة معبرة، لموقوؼ عمى األبعاد الحقيقية ليذه ميدانية واسعة، لذلؾ تشتد ال
الظاىرة، والشروع باقتراح اآلليات المناسبة لالعتراؼ بما تضيفو إلى دخل األسرة والدخل الوطني مف أجل تثميف 

 عادؿ ليذه اإلضافة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
تقرير الظل حوؿ اتفاقية "سيداو" إعداد مجوعة مف الجمعيات ومجموعات العمل السورية وتنسيق رابطة النساء السوريات )أيار  -  69

2007) 
-22العربية والييئة السورية لشؤوف األسرة )بموداف  ندوة "المرأة والحياة العامة" نظميا برنامج بحوث الشرؽ األوسط ومنظمة المرأة  -  70
24/7/2008) 
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 نتائج عامة
  ة مف القضايا التي تعيق مشاركة المرأة الكاممة في التنمية تواجو النساء في سورية جمم

الشاممة، وتعرقل الجيود التي تبذليا قوػ المجتمع المدني والقوػ الدينية المستنيرة والمؤسسات الحكومية 
المعنية. بعض ىذه القضايا يعود إلى الموروثات الثقافية والدينية وبعضيا يعود إلى الممارسات 

سرية والقانونية المنبثقة عف الموروث الديني واالجتماعي، وبخاصة عف مفيـو القوامة المجتمعية واأل
وينعكس في  ،الذؼ أظير البحث أنو سائد في الفكر الديني لدػ جميع الطوائف والمذاىب في سورية

جميع قوانيف األحواؿ الشخصية الخاصة بيا، وبيذا المعنى فإف جميع النساء السوريات يخضعف في 
سرة والمجتمع إلى شكل مف أشكاؿ التمييز سواء ما يتعمق منو بالقوانيف أو بالممارسات بصرؼ األ

 النظر عف انتماءاتيف الدينية.
  المستندة إلى المرجعيات الدينية بمفيـو قوامة الرجل القوانيف القوانيف المدنية و  بعض تتأثر

كل شيء أو كما فسره المحّدثوف عمى أنو  عمى المرأة سواء كما فسره المحافظوف بأنو يعني التفوؽ في
يعني واجب الرجل في رعاية أسرتو واإلنفاؽ عمييا، بحيث يبتعد الفريقاف عف وصف العالقة بيف الرجل 
والمرأة عمى أنيا عالقة ندية قائمة عمى المساواة في الحقوؽ والواجبات. وبذلؾ فإف جميعيـ يضعوف 

الرعاية والحماية والرحمة وبذلؾ تظل في منزلة أدنى مف الرجل المرأة في منزلة القاصر المحتاج إلى 
 في كل شيء.

   يتراجع التمييز ضد المرأة في القوانيف المدنية بشكل ممحوظ، ويكفل الدستور والقوانيف
المرعية لممرأة الحق في العمل والتعميـ والمشاركة السياسية، ويجرؼ العمل عمى تعزيز دورىا في ىذه 

ة. األمر الذؼ يحدث تأثيرا في الذىنية المجتمعية تجاه دور المرأة ويمكف أف يفعل فعمو المجاالت كاف
عمى المدػ البعيد في تغيير الصورة النمطية لدورىا في المجتمع وفي الحياة االقتصادية والسياسية 

 لمبالد. 
   المرأة يعمل عدد مف المنظمات الدولية بالتعاوف مع المؤسسات الحكومية عمى تعزيز دور

في مختمف جوانب التمكيف االقتصادؼ والسياسي واالجتماعي في المدينة والريف، ويشكل ىذا التعاوف 
فرصة لدعـ سياسات الدولة العامة المتمثمة في الخطط واالستراتيجيات الحكومية المتعمقة بزيادة فعالية 

اريع التي توافق الحكومة عمى النساء في مختمف القطاعات والمياديف. والجدير بالذكر أف جميع المش
إدارتيا بالتعاوف مع المنظمات الدولية تبتعد عف مقاربة األوضاع القانونية لممرأة بخاصة المتعمقة منيا 

 بقوانيف األسرة.
   مازالت الحكومة السورية تتعامل بحذر شديد مع مسائل تسوية أوضاع المرأة في مجاؿ

، وانطالقا مف ذلؾ تناولت التحفظات السورية عمى اتفاقية نسيةوالج قوانيف األحواؿ الشخصية والعقوبات
عمى  سيداو كل بند مف شانو أف يمزميا بتغيير القوانيف المذكورة بحجة تعارضيا مع الشريعة اإلسالمية،

ات التي قدميا عدد مف المتنوريف مف رجاؿ الديف والباحثيف والناشطيف مف النساء الرغـ مف االجتياد
اف عدـ التعارض المذكور، ورغـ أف الدستور لـ ينص عمى أف "الشريعة" ىي مصدر والرجاؿ لبي

التشريع أو المصدر الرئيسي لمتشريع، بل أف الفقو اإلسالمي ىو مصدر رئيس لمتشريع وليس المصدر 
 الوحيد. والمعروؼ أف جميع القوانيف السورية المدنية ال تمحع ىذا البند في الدستور إال ما تعمق منيا

 بحقوؽ المرأة كما يحدث في جميع البمداف العربية.
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   ما زالت إشكاليات عمل المرأة في نطاؽ األسرة، سواء منو المدر لمدخل في المدينة والريف
أو غير المؤدػ عنو كاألعماؿ المنزلية واإلنجابية، إشكاليات قائمة، ولـ تجر حتى اآلف أية معالجة 

ة واالستراتيجيات المختمفة باتت تشير إلييا كإحدػ اإلشكاليات حقيقية ليا، رغـ أف الخطط الحكومي
 التي تتطمب إيجاد الحموؿ.

   ،تتولى النساء العامالت، في اإلنتاج خارج المنزؿ أو ربات البيوت، كامل الوظائف اإلنجابية
توازؼ أكثر وبخاصة األعماؿ المنزلية التي بينت إحدػ الدراسات الميدانية المشار إلييا في البحث أنيا 

مف يـو عمل في اإلنتاج العاـ، مما يشكل عبئا كبيرا عمى النساء العامالت في اإلنتاج خارج المنزؿ، 
ويدفع كثيرات منيف لترؾ العمل والتفرغ لما يسمينو "الواجبات المنزلية"، ويحيل النساء ربات البيوت إلى 

ركة فييا، ويقمل مف فرص تطورىف نساء سمبيات تجاه القضايا العامة ويحرميف الفرص في المشا
وتمكينيف الفكرؼ والثقافي واالجتماعي، ويعزز شعورىف بالدونية، بخاصة أف ىذا النوع مف العمل ال 
يعد حتى ىذه المحظة في جممة األعماؿ المستحقة لألجر، وليس ليا أؼ مكاف في الحسابات الوطنية، 

داؤىا عمى النساء، مما يؤدؼ إلى أف يأنف الرجاؿ والمقتصر أ "التافية"مما يضعيا في جممة األعماؿ 
 مف المشاركة فييا حتى حيف يقتنع البعض منيـ بضرورة ذلؾ.

   ىناؾ ندرة في األبحاث المتعمقة بقيمة العمل المنزلي المادية وضرورة احتسابيا في الدخل
 دؼ لو.الوطني، وما يترتب عمى ذلؾ مف إجراءات توفر لمنساء فرص الحصوؿ عمى مقابل ما

   بدأ موضوع العمل المنزلي كعمل ذؼ قيمة مادية يطرح عمى مستوػ النشاط المدني والحركة
النسائية، كما بدأت بعض الوثائق الحكومية بمحظو في خططيا واستراتيجياتيا، وىذا يشكل فرصة 
لطرحو عمى نطاؽ واسع، رسمي وشعبي، وسوؼ يساعد في ذلؾ إجراء بحث ميداني معمق يتناوؿ 

 سر والنساء مف مختمف الفئات االجتماعية. األ
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 أسئمة طرحيا البحث
طرح البحث المكتبي ىذا جممة مف اإلشكاالت التي مازالت بحاجة لمبحث المعمق فييا، بقصد تقديـ 
معطيات ميدانية حوليا، وتختص بمدػ عمق اإلشكالية وحجميا ومدػ شموليتيا، وما ينتج عنيا مف آثار، 

 تناوؿ مختمف جوانب حياة النساء:ت
# ما مدػ جدية وعمق ما يقاؿ مف أف اإلسالـ لـ يطالب المرأة بالقياـ بأؼ مف األعماؿ المنزلية، بخاصة 
أننا لـ نعثر في المرجعية القرآنية عمى ما يؤكد ذلؾ إال فيما يتعمق بمسألة اإلرضاع التي أشير إلييا في اآليات 

مف سورة البقرة، وجميع ىذه اآليات تتحدث عف أجرة الحضانة المستحقة  233اآلية مف سورة الطالؽ وفي  5،6
في حالة الطالؽ وليس أثناء الزواج، كما وجدنا تعبيرا عف ذلؾ في قانوف األحواؿ الشخصية لممسمميف. إف 

عماؿ التعمق في دراسة ىذا الموضوع قد يخمق فرصة طيبة لصوغ مشروع مطمبي خاص بضرورة حساب أجر لأل
المنزلية التي تؤدييا النساء خالؿ الحياة الزوجية، ويجعل ليا حصة مفروضة في دخل األسرة وممكيتيا المتحصمة 

 أثناء الزواج، تحتسب في حالة استمرار الزواج أو الطالؽ وفي الميراث.
أو بالطبقة أو # ما مدػ اتساع المشكمة وشموليتيا، وما مدػ تأثرىا بالبيئة االجتماعية، ريف أو مدينة، 

 بدرجة الثقافة أو باالنتماءات المذىبية...وغيرىا.
# ما ىو تأثير االستغراؽ بالعمل المنزلي في وضعو الراىف )أؼ بدوف حساب قيمة مادية لو( عمى 
مستوػ تطور وعي النساء وتعزيز شعورىف بالدونية كونيف )غير منتجات( بحسب وجية النظر السائدة، وما ىو 

مو عمى مكانة النساء في األسرة، وما أثره في مشاركة النساء بقضايا تخص الشأف العاـ، إذ أف تأثير ذلؾ ك
المالحع بأف معظـ الناشطات في الجمعيات والمنظمات السياسية واالجتماعية والنقابات وغيرىا ىف مف النساء 

 العامالت في اإلنتاج العاـ.
امالت بكامل األعباء واألعماؿ المنزلية إلى جانب عمميف # ما ىي اآلثار التي تنجـ عف قياـ النساء الع

لجية االستقالة مف العمل أو العزوؼ عنو حتى لو توفر، أو لجية موافقة النساء عمى تزويج  ، وذلؾخارج المنزؿ
الصغيرات مف بناتيف بحجة أنيف ال يردف أف يعرضنيف لممتاعب التي يخمقيا الجمع بيف العمل خارج المنزؿ 

 .وداخمو
# ما ىي نسبة النساء المستفيدات مف المساعدات المنزليات المحميات، المؤقتات أو الدائمات، أو مف 
العمالة الخارجية المستقدمة لممساعدة في األعماؿ المنزلية، ومف ىي الشرائح والفئات األكثر استفادة مف ىذه 

 الخدمات وما تأثير ذلؾ عمى حياة النساء ونشاطاتيف.   
لجت الحركات النسائية إشكالية حساب قيمة لمعمل المنزلي في البمداف المتقدمة أو في بعض # كيف عا

 الدوؿ اإلسالمية إف وجدت. إف توفير مراجع بالمغة العربية أمر ضرورؼ لكل بحث في ىذا المجاؿ.
ني # كيف تنظر المرجعيات الدولية إلى موضوع العمل المنزلي والى مسالة احتسابو في الدخل الوط

 فالمعمـو أف اتفاقية سيداو لـ تفصل فيو أو تضع شروطا لو. 
 

لة وتساعد أإف البحث في اإلشكاالت والتساؤالت المذكورة يمكف أف تساعد في توسيع االىتماـ بالمس
 بالتالي في صوغ قضايا مطمبية دقيقة تستند إلى معطيات واضحة. 

==================================================== 
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 مراجعال
 1973لعاـ  دستور الجميورية العربية السورية -
 موقع لجنة اتفاقية "سيداو" -
 2005 –ىيئة تخطيط الدولة ، رئاسة مجمس الوزراء، الخطة الخمسية العاشرة -
 2003 ،االتحاد العاـ النسائي بدعـ مف اليونيفيـ – تقييـ وضع المرأة السورية في ضوء منياج بكيف -
نيف األحواؿ الشخصية لمطوائف األرثوذكسية والكاثوليكية واإلنجيمية واألرمف والسرياف والمسوييف قوا -
 ػ طبعت بإشراؼ المحامي نجاة قصاب حسف  1982حتى عاـ 
  1999قضية المرأة ػ القسـ الثاني ػ إصدار وزارة الثقافة ػ دمشق  -
 ػ إعداد وتقديـ دمحم كامل الخطيب 1989قضايا النيضة العربية ػ القديـ والجديد ػ دمشق  -
 قضايا وحوارات النيضة العربية ػ الجزأيف األوؿ والثاني ػ إعداد وتقديـ دمحم كامل الخطيب -
 تكويف النيضة العربية ػ دمحم كامل الخطيب  -
 تفسير الجالليف -
 تفسير ابف كثير -
 التفسير الوسيط ػ الدكتور وىبة الزحيمي -
 إسالمياتحوارات مع ناشطات  -
 نقد مجتمع الذكور ػ غارودؼ وآخروف ػ دار الطميعة، بيروت -
 أصل األسرة والممكية الخاصة والدولة ػ فريدريؾ انجمز -
 ػ موسكو 1975لينيف بصدد تحرير المرأة ػ دار التقدـ  -
  2007لعاـ  485تحقيق صحفي في مجمة المرأة العربية ػ العدد  -
 ر عامالت في دمشق حوارات مع نساء عامالت وغي -
 في الجميورية العربية السورية كتاب األحكاـ الشرعية في األحواؿ الشخصية لمموسوييف -
 موقع نساء سورية -
-2قانوف األحواؿ الشخصية لمسرياف األرثوذكس في الجميورية العربية السورية ػ موقع نساء سورية  -

3-2006 
  2006-5-9ػ موقع نساء سورية ػ  2003 قانوف األحواؿ الشخصية لمسرياف األرثوذكس -
 2005البرنامج الوطني لتمكيف المرأة والحد مف الفقر في سورية لعاـ  -
 المكتب المركزؼ لإلحصاء – 2002مسح القوػ العاممة لعاـ  - 
 2008تقرير برنامج األمـ المتحد ة اإلنمائي لعاـ  -
 2005 ،ألىداؼ األلفيةالوطني الثاني تقرير سورية  - 
 اتفاقية منع التمييز ضد المرأة سيداو -
 التقرير الحكومي عف البرامج والمشاريع التي ستنفذىا الدولة لصالح المرأة في الخطة الخمسية العاشرة -

 بالتعاوف مع القطاع األىمي 
 CEDAWتقرير الجمعيات غير الحكومية عمى التقرير األولي لمجميورية العربية السورية الخاص ب  - 
2007 
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ػ 2005-2000ة التقرير النقدؼ والتحميمي لإلستراتيجية الوطنية لممرأة في الجميورية العربية السوري -
 غادة الجابي ػ

 1953لعاـ  59القانوف  ،قانوف األحواؿ الشخصية -

 49لعاـ  48صدر ىذا القانوف بالمرسـو  ،قانوف العقوبات -
 قانوف الجنسية -
 1959عاـ ل 91قانوف العمل السورؼ رقـ  -
 29/12/2004/ تاريخ 56قانوف العالقات الزراعية رقـ / -

 المتضمف تعديل قانوف التأمينات االجتماعية 2001لعاـ  78القانوف رقـ  -

 الخاص باألحواؿ المدنية 2007لمعاـ  26المرسـو التشريعي رقـ  -
 الربع الثاني/ المكتب المركزؼ لإلحصاء 2006نتائج مسح قوة العمل  -
 UNDPوقع ىيئة تخطيط الدولة/البرامج مع صندوؽ األمـ المتحدة اإلنمائي م -
 موقع نساء سورية/ لقاء مع ريـ الجابي  -

 
 
 
 


