
منظماتت االمجتمع االمدني االنسائيیة االسورريیة وواالقطاعع 
االخدمي

آآيیارر/مايیو 2014



منظماتت االمجتمع االمدني االنسائيیة االسورريیة وواالقطاعع 
االخدمي

2014 مايیو/آآيیارر

Integrity Research and Consultancy 
Somerset House, Strand 
London WC2R 1LA 
T +44 (0) 207 759 1119 
E syria@integrityresearch.com 
W www.integrityresearch.com 



www.integrityresearch.com 2 

االتوززيیع محفوظظة لشركة اانتغريیتي لألبحاثث ووااالستشاررااتتحقوقق االنشر وو 2014©



www.integrityresearch.com 3 

يیسلط هھھھذاا االبحث االضوء على االشبكاتت وواالمنظماتت االنسائيیة االسورريیة االناشطة في االقطاعع  االخدمي وواالتي  
ً للنقص في االخدماتت االمقدمة من قبل باقي االمنظماتت سوااء  ااززدداادد نشاططهھا مؤخرااً في هھھھذاا االقطاعع تعويیضا

أأوو منظماتت االمجتمع االمدني أأوو االجهھاتت ااألخرىى االفاعلة في هھھھذاا االقطاعع٬، باإلضافة لذلك  االمنظماتت االدووليیة
فإنن نشاطط االمنظماتت االنسائيیة في االقطاعع االخدمي عاددةةً ما يیأتي  ااستجابةً للعجز االكبيیر  في االخدماتت 

عرفة االمقدمة للمرأأةة وواالطفل حيیث تسعى هھھھذهه االمنظماتت للعمل مع باقي االمنظماتت وومساعدتهھم على  م
.ووتفهھم ااحتيیاجاتت هھھھذهه االشريیحة وومساعدتهھم على االوصولل لهھا

في قطاعع تقديیم االخدماتت الحظنا أأنن  ةنظمة وومجموعة ووشبكة نسائيیة ناشطم 33من خاللل توااصلنا مع 
في مجاالتت االتعليیم وواالتدرريیب على االمهھاررااتت االمهھنيیة ااستجابةً الحتيیاجاتت االنساء  االناشطيین من %62نسبة 

ضافة لكونن االتعليیم وواالتدرريیب االمهھني إلبا, االمتمثلة في ااألمن ااالقتصادديي وواالغذاائياالسورريیاتت ااآلنيیة 
ً االهھھھمانن في تحقيیق أأهھھھداافهھم ايیس .طويیلة االمدىى االمتمثلة بتمكيین االمرأأةة االسورريیة ااقتصادديیاً ووااجتماعيیاً ووسيیاسيیا

روونن أأنن منهھم يیعتب% 30. تقدمم خدماتت متعدددةة في ووقت ووااحد%)  70(معظم هھھھذهه االمنظماتت وواالمجموعاتت 
ااألوولويیة ااآلنن هھھھي لتوززيیع االمساعدااتت من مواادد غذاائيیة ووغيیر غذاائيیة خاصةً في االمناططق االمشتعلة مثل 

ووفي حيین تم ااعتبارر االرعايیة االصحيیة حاجة ملحة من قبل معظم االمنظماتت االنسائيیة٬، فإنن قدررتهھم . حمص
.عاليیة لتوفيیر هھھھذهه االخدماتتعلى توفيیر االخدماتت االصحيیة ما تزاالل محدووددةة بسبب نقص االخبرااتت وواالتكلفة اال

ووعدمم  موو االمؤسساتيیة االمحدووددةة لمنظماتهھ أأنن االقدررااتت االتنظيیميیة ممعهھلقد ذذكرتت االناشطاتت االلوااتي تحدثنا 
مة وومركزةة بشكل يیهه االمنظماتت على تقديیم خدماتت مستداانتظامم االتمويیل لهھ أأثر سلبي على قدررةة هھھھذ

٬، مفي مناططق نشاطط منظماتهھ مزاايیدةة االمفرووضة عليیهھاالقيیودد االمت االعديید منهھن إإلىووقد أأشاررتت . ااسترااتيیجي
االماضيیة مما أأددىى إإلى خفض قدررةة  12خاصةً في ضوء االتطوررااتت االتي حصلت على مدىى ااألشهھر االل

.االنساء على االتنقل٬، خاصةً في االمناططق االتي تسيیطر االجماعاتت ااإلسالميیة

:عع االخدمي على ثالثة مستويیاتتيیوصي هھھھذاا االتقريیر بأنن يیتم ددعم االمنظماتت االنسائيیة االناشطة في االقطا

1- سد االثغرااتت في االخدماتت االصحيیة وواالتعليیميیة االتي تتطلب ااستجابة خاصة الحتيیاجاتت االمرأأةة٬، ووتوسيیع  
أأيي االتدرريیب االمهھني (نطاقق ااألنشطة في االقطاعاتت االتي تتوفر فيیهھا للمنظماتت االنسائيیة ميیزةة نسبيیة 

) وواالمشارريیع االمعيیشيیة

2- مة بشكل مهھني يیيیة لتمكيینهھم من تقديیم خدماتت مستدوواالتنظيیميیة للمنظماتت االنسائبناء االقدررااتت االمؤسساتيیة 
.ووااحتراافي

3- .االدعم االتقني وواالقيیادديي لدوورر االمرأأةة في االقطاعع االخدمي وواالهھيیئاتت االعامة مثل االمجالس االمحليیة 
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أأهھھھداافف االتقريیر

ي االنسائيیة االسورريیة االناشطة مدنيیتضمن هھھھذاا االتقريیر لمحة موجزةة عن االوضع االحالي لمنظماتت االمجتمع اال
 2014إإبريیل /ووهھھھو يیعتمد على معلوماتت مستقاةة من تقريیر معمق أأنجزناهه في نيیسانن. االخدماتتقطاعع في 

حيیث أأجريینا مقابالتت . 2014ماررسس /فبراايیر ووآآذذاارر/ااستناددااً إإلى ااألبحاثث االتي أأجريیناهھھھا في شهھريي شباطط
االشبكاتت االنسائيیة وونشطاء وومجموعاتت غيیر ررسميیة االمنظماتت وو منمشارركا٬ً، بما في ذذلك أأعضاء  37مع 

ناشطة في االقطاعع االخدمي٬، يیتوززعونن بمعظمهھم في االحسكة٬، إإددلب٬، رريیف ددمشق ووددمشق٬، فضال عن عددد 
االبيیاناتت وواالمعلوماتت االوااررددةة في هھھھذاا االتقريیر كانت ووهھھھنا يیجب أأنن ننوهه إإلى أأنن . محدوودد في حمص ووحلب

للتطوررااتت االسريیعة  االحاصلة في سورريیا فإنن بعضهھا قد يیكونن  صحيیحة في ووقت إإعداادد االبحث٬، وولكن نظرااً 
ً إإلى أأنن . ننآلتغيیر اا عدددااً من ممثلي االمنظماتت االذيین تحدثنا معهھم أأثناء إإعدااددنا لهھذاا ووتجدرر ااإلشاررةة أأيیضا

.االتقريیر قد أأبدوواا ااهھھھتماماً بتطويیر شرااكاتت مع االجهھاتت االفاعلة االدووليیة

ة في هھھھذاا االتقريیر أأوو للتوااصل مع هھھھذهه االمنظماتت٬، يیرجى لمزيید من االمعلوماتت على االمواادد االمدررج
:             االتوااصل معنا على االبريید ااإللكترووني االتالي

syria@integrityresearch.com 

االمشارركة االنسائيیة في االقطاعع االخدمي 
وومستويیاتت االمشارركة االنسائيیة  1958كليیة مثل قانونن االجمعيیاتت لعامم لسنوااتت ططويیلة شكلت االقيیودد االهھيی

لل في االقطاعع االخدمي ووتطويیر اععواائق أأمامم مشارركة االمرأأةة بشكل فاالمنخفضة تقليیديیاً في االمجاالتت االعامة 
ً االمنظماتت اال .لل في هھھھذاا االقطاععاعلإلسهھامم بشكل ف نسائيیة مؤسساتيیا

ووتبايینت نسب . فعاالً في بعض االمجاالتت االخدميیة قبل االنزااععوومع ذذلك فقد كانن للمرأأةة االسورريیة حضوررااً 
فقد لوحظ حضورر فعالل للمرأأةة في . ووفعاليیة هھھھذاا االحضورر بحسب االقطاعع االخدمي وواالموقع االجغراافي

أأما بالنسبة للموقع االجغراافي فهھناكك تفاووتت في حضورر . االقطاعاتت االمهھنيیة مثل االرعايیة االصحيیة وواالتعليیم
ً ااررتفاعع نسبة االمشارركة االنسائيیة في االمرأأةة في االقطاعاتت االخ دميیة بيین االريیف وواالمديینة٬، حيیث بداا ووااضحا

.1االمدنن٬، وويیعزىى ذذلك إإلى ااررتفاعع االمستوىى االتعليیمي للنساء  مقاررنة بوضع االنساء في االريیف

منظماتت االمجتمع االمدني االنسائيیة وومجاالتت االمشارركة في قطاعع االخدماتت

قد ااززددااددتت نسبة مشارركة االمرأأةة في عددد من االقطاعاتت االخدميیة  منذ بدء االصرااععأبحاثنا أأنهھ ب يینتبلقد 
ووقد أأشارر عددد من ااألفراادد االذيین قمنا بمقابلتهھم . خاررجج إإططارر مشارركتهھا االتقليیديیة في قطاعي االصحة وواالتعليیم

وويیعزىى هھھھذاا االتغيیيیر إإلى ززيیاددةة . أأنن االمرأأةة االسورريیة شارركت في تقديیم االخدماتت منذ ااأليیامم ااألوولى لالنتفاضة
ووضاعع في سورريیا بسب االنزااعع مما أأددىى لترااجع حادد وو ألطلب على االخدماتت ااألساسيیة نتيیجة تدهھھھورر اااال

غيیابب تامم في بعض االحاالتت للخدماتت االمقدمة من االحكومة االسورريیة؛ باإلضافة لتعززز شعورر االنساء 

هھھھمت في بقدررتهھن على االمساهھھھمة االفاعلة في أأيي مجالل نتيیجة مشارركتهھن االفاعلة في ااالنتفاضة االتي سا
حدووثث تحولل كبيیر بالمفاهھھھيیم االمتعلقة بأددوواارر االجنسيین في االمجتمع٬، ووبحسب إإحدىى االمشارركاتت من حمص 

خلق سابقة ااجتماعيیة سيیكونن لهھا أأثر كبيیر لسنوااتت قاددمة فيیما يیخص ددوورر االمرأأةة ”لقد أأددتت ااالنتفاضة لل
.”االسورريیة ووقدررتهھا على ااالنخرااطط في االقطاعاتت االخدميیة ووااإلغاثيیة

سورريیة يیرحى ااالططالعع على تقريیرنا االسابق بعنواانن للمزيید من االمعلوماتت حولل تطورر االمنظماتت االنسائيیة اال1
 :على االراابط االتالي" 2االمنظماتت االنسائيیة االسورريیة ووجنيیف "

http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-womens-ngos-and-geneva-ii-summary-
report-enar 
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لمساعدااتت االغذاائيیة ووغيیر االغذاائيیةتوززيیع اا  

من بيین االثالثة وواالثالثيین منظمة  االتي شملهھا بحثنا٬،   ثمانيیة فقط ااعتبروواا توززيیع االمساعدااتت االغذاائيیة ووغيیر  
هھھھذاا على االرغم من اانعداامم ااألمن االغذاائي في االعديید من االمجتمعاتت ووغيیابب االعديید من . االغذاائيیة أأوولويیة

ً من االمشارركة في. وواالتدفئة االعناصر ااألساسيیة للطبخ وواالغسيیل  هھھھذاا وويیعكس هھھھذاا االمستوىى االمتدني نسبيیا
االقطاعع  ووجودد منظماتت لديیهھا مواارردد   أأفضل ووخبرةة أأكبر في توززيیع االمساعدااتت ااإلنسانيیة٬، بما في ذذلك  

حمر ألاالمنظماتت غيیر االحكوميیة االدووليیة٬، ااألمم االمتحدةة٬، االوكاالتت وواالمنظماتت ااإلنسانيیة وواالتنمويیة٬، االهھاللل اا
رريي٬، االسو .وواالمنظماتت االخيیريیة االديینيیة   

وولكن على االرغم من هھھھذهه االمعوقاتت فإنن بعض االمنظماتت االنسائيیة تساهھھھم في قطاعع توززيیع االمساعدااتت من 
 هھھھذهه هھھھذهه االمشارركة تميیل إإلى االتركيیز على االنساء ووااألططفالل حيیث تتمتع. مواادد غذاائيیة وو غيیر غذاائيیة

م ووتحديید ااحتيیاجاتهھم ووإإيیصالل االمساعدااتت إإليیهھماالمنظماتت االنسائيیة بقدررةة أأفضل على االتوااصل معهھ  

االقطاعع االصحي  

على االرغم من ووجودد تارريیخ من االمساهھھھمة االنسائيیة في  االقطاعع االصحي االذيي ااعتبرهه االمشارركيین ااحد  
ااعتبروواا االقطاعع االصحي  33االقطاعاتت االتي تحتاجج االكثيیر من االدعم٬، إإال أأنن منظمتيین فقط من ااصل 

. مجالهھم االرئيیسي من ووعدمم قدررةة االمرأأةة على االتنقل بحريیة نتيیجة االنزااعع ألااألمر جزئيیاً النعداامم اا يیعزىى هھھھذاا 
.مما يیعني بأنهھا غيیر قاددررةة على االمساهھھھمة االفعالة في هھھھذاا االقطاعع كما كانت قبل ااالنتفاضة  

االمجتمع ووعلى االرغم من االمشارركة االمتدنيیة في قطاعع االخدماتت االصحيیة إإال أأنن االعديید من أأعضاء منظماتت 
تي االنسائيیة قد أأعطيیاالمدن منظمة٬،  33وومن بيین . ااألوولويیة لتقديیم خدماتت االدعم االنفسي ووااالجتماعي للمرأأةة 

توفيیر بعض خدماتت االدعم االنفسي ووااالجتماعي لمنظمة وومجموعة نسائيیة  12فقد ذذكرتت  للنساء  
االناجمة عن أأما أأسبابب تركيیزهھھھم على هھھھذهه االخدماتت فيیعودد لآلثارر االمدمرةة وواالصدماتت االنفسيیة . ووااألططفالل

ووقلة أأوو اانعداامم أأيي منظماتت أأوو جهھاتت بديیلة لتقديیم  هھھھذهه  2االنزااعع ووآآثاررهه وو االحجم االهھائل للعنف االجنسي
 الاالنفسي ووااالجتماعي وواالتي عاددةةً ووقد أأنشأتت بعض االمنظماتت مرااكز لتقديیم خدماتت االدعم . االخدماتت

يیرةة ذذااتت االمواارردد االمحدووددةة ووعلى االرغم أأما االمنظماتت االمحليیة االصغ. منهھا ستفاددةةكثر ااااأل يتكونن االنساء هھھھ
من ضعف إإمكانيیاتهھا ووعدمم قدررتهھا على تقديیم خدماتت مماثلة حتى ااآلنن٬، فإنهھا تسعى إإلى توفيیر مستوىى 

.معيین من االدعم االنفسي ووااالجتماعي  

االتعليیم وواالتدرريیب االمهھني وواالمشارريیع ااإلنتاجيیة  

ذذكرتت أأكثر من ثلثي  شمولة في بحثنا هھھھذاا أأنهھم يیقدمونن خدماتت منظماتت االمجتمع االمدني االنسائيیة االم 
االوعي بالحاجة االماسة لهھذهه االخدماتت  : أأووالً  .تعليیميیة ووتدرريیبيیة٬، ووتعزىى هھھھذهه االنسبة االمرتفعة إإلى عامليین

ً . من جهھة وواالنقص االحادد في االمنظماتت االعاملة على توفيیرهھھھا ووااالستجابة لهھذاا االنقص من جهھة أأخرىى :  ثانيیا
يیب االمهھني وواالمشارريیع ااإلنتاجيیة هھھھي أأددووااتت أأساسيیة لتحقيیق أأهھھھداافهھم بتمكيین االمرأأةة إإددررااكهھم أأنن االتعليیم وواالتدرر

 ً .االسورريیة ااقتصادديیاً ووااجتماعيیاً ووسيیاسيیا  

تتنوعع االخدماتت االتعليیميیة االتي تقدمهھا االمنظماتت االنسائيیة٬، وولكنهھا بمعظمهھا خدماتت غيیر ررسميیة  ال تتقيید  
ً ما تنفذ من خاللل مرااكز نسائ ووتغطي االوررشاتت االتدرريیبيیة االتي . يیة متعدددةة ااألغرااضضبمنهھج موحد٬، ووغالبا

تقيیمهھا االمنظماتت االنسائيیة مجموعة ووااسعة من االمجاالتت خاصةً مشارريیع خيیاططة ووحيیاكة حيیث يیتم بيیع 

	  
االعنف "  2013نوفمبر /قوقق ااإلنسانن في تشريین االثاتيووررووبيیة االمتوسطيیة لحألبحسب تقريیر نشرتهھ االشبكة اا 2

فإنن االعنف االجنسي هھھھو أأحد ااالنتهھاكاتت االرئيیسيیة االثالثة لحقوقق ااالنسانن  "  االجرحح االناززفف في االنزااعع االسورريي: ضد االنساء
 :االتقريیر متوفر على االراابط االتالي. كثر شيیوعاً خاللل االنزااعع في سورريیاألاا
 http://www.euromedrights.org/eng/wp-content/uploads/2013/11/Doc-report-VAW-Syria.pdf .  
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االمنتجاتت  في ااألسوااقق االمحليیة مما يیؤدديي٬، باإلضافة إإلى  االتدرريیب مهھني٬، إإلى توفيیر ددخل مادديي 
االتدرريیب االمهھني ااألخرىى تصفيیف االشعر٬، ووإإنتاجج االمواادد االغذاائيیة ووتشمل خدماتت . للمستفيیدااتت ووعائالتهھن

على نطاقق صغيیر وومحو ااألميیة االمعلوماتيیة

ااالتجاهھھھاتت وواالقدررااتت وواالفرصص

ااالتجاهھھھاتت

االمنظمة  اتتاالخدماتت االتي تقدمهھا االمجموعاتت االنسائيیة على االموقع االجغراافي لنشاططتعتمد نوعيیة 
بالنسبة لعالقة االموقع االجغراافي بنوعيیة . هھا االمؤسساتيیة وو االتشغيیليیةووأأهھھھداافهھا االتنظيیميیة٬، ووقدررااتووفلسفتهھا 

ففي أأططمة االوااقعة على االقربب من . االخدماتت يیمكننا االنظر إإلى ووااقع االخدماتت في كل من حمص ووأأططمة
أأكبر للمنظماتت االنسائيیة لسهھولة االحصولل على تمويیل مقاررنة بحمص حيیث االحدوودد مع تركيیا هھھھناكك توااجد 

ً ووجودد فرصص أأكبر . منظماتت االدووليیة االوصولل إإليیهھاال تستطيیع اال االقربب من االحدوودد االتركيیة يیعني أأيیضا
إلقامة تدرريیباتت عبر االحدوودد مما يیمكن االمجموعاتت وواالمنظماتت االمتوااجدةة فيیهھا من ررفع سويیة أأدداائهھم 

لب في االمقابل٬، ووكونن حمص في ق. ووخبرتهھم ووقدررتهھم على تقديیم نطاقق أأووسع من االخدماتت ااألكثر تعقيیدااً 
هھھھذاا باإلضافة االصرااعع فهھذاا يیفرضض على االمنظماتت االناشطة فيیهھا اااللتزاامم بتقديیم خدماتت إإغاثيیة ووإإسعافيیة٬، 

.كثر تعقيیدااً ااألللمساهھھھمة في توفيیر خدماتت  االفرصصاالمتاحة٬، ووقلة أأوو اانعداامم  لمحدوودديیة االمواارردد

دررةة أأكبر فيیهھا على االوصولل إإلى االمنظماتت االنسائيیة تنشط في االمناططق االتي لديیهھم قووكما ذذكرنا سابقاً فإنن 
ووبحسب االمشارركيین فإنن منظماتت االمجتمع . االمستفيیديین من االنساء ووااألططفالل مقاررنة بالمنظماتت ااألخرىى

االمدني االنسائيیة عاددةةً ما تساهھھھم في االخدماتت االصحيیة من خاللل توفيیر االدووااء٬، ووززيیاررااتت ططبيیة مجانيیة٬، 
ً لدفع تكاليیف االوضع في االمشافي على سبيیل مهھاتت من خاللل مساعدتهھألباإلضافة لدعم للحواامل وواا م ماليیا

.االمثالل

االسيیاقق االذيي تنشط فيیهھ منظماتت االمجتمع االمدني االنسائيیة يیلعب ددووررااً كبيیرااً في تفسيیر االتبايین في أأنوااعع 
االنزااعع االحالي٬، االديیناميیاتت ااالجتماعيیة وواالثقافيیة االمتعلقة بقبولل لعب االمرأأةة فعواامل مثل . االخدماتت االمقدمة

ووهھھھو أأمر يیتعلق إإلى حد كبيیر بتبايین مستوىى االتعليیم ( ااً في االحيیاةة االعامة وومشارركتهھا في االقطاعع االخدمي ددوورر
؛ ووجودد جهھاتت محدددةة٬، مثل االمتشددديین ااإلسالميیيین االذيین )ووااالختالفاتت االثقافيیة بيین االريیف وواالمديینة

اتت االمقدمة من قبل يیعاررضونن بشدةة مشارركة االمرأأةة في االمجالل االعامم كل هھھھذاا لهھ أأثر على نوعع االخدم
.االجماعاتت االنسائيیة ووعلى قدررتهھم على االوصولل إإلى االمستفيیديین

 3االقدررااتت

فإنن منظماتهھم لديیهھا االقدررةة على تقديیم االخدماتت في بحسب االمشارركيین من ممثلي االمنظماتت االنسائيیة 
االمساعدااتت أأما فيیما يیتعلق بقطاعع توززيیع . االمجاالتت ذذااتت ااألوولويیة من االتعليیم وواالتدرريیب على االمهھني

االغذاائيیة وو غيیر االغذاائيیة٬، فإنن االمنظماتت وواالمجموعاتت االنسائيیة عموماً تفتقر إإلى االمواارردد وواالقدررااتت ااإلدداارريیة 
وومع . خرىى االسورريیة وو االدووليیة االعاملة في هھھھذاا االمجاللألووااللوجستيیة االمتوفرةة للمنظماتت غيیر االحكوميیة اا

ً للوصولل إإلى االنساء ووااألططفالل كما ذذلك الحظ االمشارركيین بأنن االجماعاتت االنسائيیة لديیهھا قدررةة  أأكبر نسبيیا
لتحديید ووتلبيیة ااحتيیاجاتت خدميیة معيینة لهھذهه االشريیحة االتي قد تعجز االمنظماتت ااألخرىى لديیهھم أأمكانيیة أأفضل 

نظرااً لتركيیز هھھھذاا االبحث على االقطاعع االخدمي٬، فمن االواارردد أأنن يیكونن بعض ااألشخاصص االذيین قمنا بمقابلتهھم قد     3
واا قد أأعطونا صوررةة ظظنواا أأنن فريیقنا االبحثي لهھ عالقة بمصاددرر االدعم االمادديي من تمويیل ووتدرريیب٬، وولهھذاا فمن االممكن أأنن يیكون

تجدرر ااإلشاررةة أأيیضاَ إإلى أأنن االمعلوماتت االوااررددةة عن االمنظماتت االنسائيیة في هھھھذاا االبحث تعكس . خاططئة عن ظظرووفهھم ووأأهھھھداافهھم
ووللحد من االتحيیز االذااتي٬، فقد ااستخدمم باحثيینا أأسئلة الستشفافف االقدررااتت ااإلدداارريیة . االمعلوماتت االمقدمة من أأفراادد هھھھذهه االمنظماتت

على سبيیل االمثالل ووجودد وونوعع من االنظم االماليیة االمستخدمة وواالخبرااتت مع االمنظماتت غيیر االحكوميیة االدووليیة أأوو (وواالتنظيیميیة  
. وومن ثم قمنا بمقاررنة هھھھذهه االمعلوماتت مع معلوماتت من مصاددرر أأخرىى للتوثق من مدىى صحتهھا) االجهھاتت االمانحة
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.عن االوصولل إإليیهھا

االتي شملهھا بحثنا تفتقد لوجودد  هھھھيیاكل تنظيیميیة ددااخليیة ررسميیة كما أأنن  االعديید من االمنظماتت االصغيیرةة 
ً على قدررااتهھم على االتخطيیط . م لجمع االتبرعاتت محدووددةةخيیاررااتهھ هھھھذهه االمواارردد االمحدووددةة تنعكس سلبا

وولكن . ااالسترااتيیجي وولهھذاا فإنن االخدماتت االتي يیقدمونهھا مرتبطة باالحتيیاجاتت ااآلنيیة لمجتمعاتهھم االمحليیة
زز قدررااتهھم على مر االذيي يیعزألووعلى االرغم من كافة االمعوقاتت فإنن عالقاتهھم بمجتمعاتهھم االمحليیة ممتاززةة اا

لهھذاا فعاددةةً ما تصبح هھھھذهه االمنظماتت وواالمجموعاتت . االوصولل إإلى االمستفيیديین ووتفهھم ااحتيیاجاتهھم االخدميیة
.شركاء محليیيین  لمنظماتت أأوو شبكاتت أأكبر

أأما االمنظماتت وواالشبكاتت متوسطة االحجم االمتضمنة في هھھھذاا االبحث فقد عملواا على تطويیر أأنفسهھم مع تطورر 
م بتسليیم االمساعدااتت إإلى منظماتت ووشبكاتت قاددررةة على توفيیر خدماتت أأكثر االصرااعع من مجموعاتت تسهھ

أأما قدررتهھم على االتخطيیط فما تزاالل مرهھھھونة بتواافر .تعقيیدااً لالستجابة للطلب االمتزاايید على هھھھذهه االخدماتت
 ً بعض هھھھذهه االمنظماتت لديیهھا صالتت مع منظماتت . نشطتهھم االمستقبليیةألمصاددرر االتمويیل مما يیشكل عائقا

جج سورريیا وومجموعاتت لجمع االتمويیل ووهھھھي عالقاتت لهھا تأثيیر إإيیجابي على قدررااتهھم على سورريیة خارر
.ااالستمراارر بتوززيیع االمساعدااتت وواالتخطيیط بشكل ااسترااتيیجي

أأما االمنظماتت وواالشبكاتت االكبيیرةة فتتمتع بفرصص أأكبر للحصولل على االتمويیل  بسبب تطويیرهھھھا لهھيیاكل 
وولكن ووعلى االرغم من شبكة عالقاتت ووااسعة . مة وومستداامةتنظيیميیة متقدمة مما يیؤهھھھلهھا لتوفيیر خدماتت منتظ

من االدااعميین وواالجهھاتت االدووليیة٬، فهھذهه االمنظماتت ال تزاالل تقدمم االخدماتت على مستوىى محلي جداا٬، ووأأحيیانا في 
 ً .شرااكة مع االمنظماتت ااألصغر حجما

:رريیةيیوفر االجدوولل أأددناهه لمحة موجزةة عامة عن قدررااتت  منظماتت االمجتمع االمدني االنسائيیة االسو

حجم االمنظمة    
كبيیرةة               متوسطة            صغيیرةة                

االمواارردد 
االبشريیة 

ووااإلددااررةة االماليیة

- -30من  متطوعاً  50
ووعددد أأقل من االموظظفيین 

أأحيیاناً (مدفوعي ااألجر 
)موظظفيین  بدوونن أأيي

- خبرةة محدووددةة باإلددااررةة 
االماليیة

- مؤشرااتت االقدررةة 
حسابب بنك (االمؤسساتيیة 

) مستقل على سبيیل االمثالل
غائبة

- ممولة بشكل ررئيیسي من 
عضاء أأوو من االمجتمع ألاا

االمحلي

- -50بيین االل متطوعع  100
ووعددد قليیل من االموظظفيین

- االموااززنة االشهھريیة حواالي 
1000- ددووالرر  2000
أأمريیكي

- ض مؤشرااتت هھھھناكك بع
االقدررةة االمؤسساتيیة مثل 

االمحاسبيین ووآآليیاتت للمتابعة 
االماليیة

- -90بيین االل موظظفيین  500
بما في ذذلك مزيیج من 

االمتطوعيین وو االموظظفيین  
ووفريیق إإدداارريي

- هھھھيیاكل إإدداارريیة أأكثر تطوررااً 
مثل مجلس ااإلددااررةة ووااللجانن (

) االتنفيیذيیة

- خبرةة تقنيیة أأكبر

- ميیزاانيیاتت تصل إإلى 
ددووالرر شهھريیا ٬000،28
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-نوعع االبرنامج عددد االمستفيیديین يیصل االى 
عائلة 60

- براامجهھم تركز عاددةةً على 
توززيیع االمساعدااتت االغذاائيیة 

ووغيیر االغذاائيیة باإلضافة 
للخدماتت االتعليیميیة غيیر 

االرسميیة

- براامجهھم تغطي عدةة 
: قطاعاتت خدميیة ووباألخص
توززيیع االمساعدااتت٬، االدعم 
االنفسي٬، االتعليیم٬، االتدرريیب 

وواالبراامج االمعيیشيیة  االمهھني

- عددد االمستفيیديین من  
-300االمساعدااتت بحدوودد 

عائلة باإلضافة لبضعة  600
آآالفف من االنساء االمستفيیدااتت 

من خدماتت االدعم االنفسي 
وواالبراامج االمعيیشيیة 

- عاددةةً ما تكونن هھھھذهه 
االمنظماتت ناشطة في عدةة 
قطاعاتت في االوقت نفسهھ

- تركيیز على االخدماتت االتي 
للتنفيیذ تتطلب سويیة أأعلى 

مثل االتعليیم وواالصحة 
وواالخدماتت االمعيیشيیة 

- عاددةةً ما يینشطونن في 
ماكن االمستقرةة مثل مخيیم ألاا

أأططمة للناززحيین
- يیصل عددد االمستفيیديین لعدةة 

.آآالفف عائلة كل شهھر
لعالقاتت مع  

االمنظماتت 
االدووليیة 

- خبرةة محدووددةة بالتعامل مع 
االمانحيین وو االمنظماتت 

االدووليیة

-  خبرةة ررسميیة محدووددةة في
مجالي ااإلغاثة وواالتنميیة

- عددد قليیل من االمنظماتت 
متوسطة االحجم كرسواا 

رروواابط ووشرااكاتت مع 
منظماتت سورريیة في االخاررجج 
أأوومجموعاتت لجمع االتمويیل

- نطاقق ووااسع من االعالقاتت 
مع مصاددرر االتمويیل االخاررجي 

مثل شبكاتت االمغتربيین 
وومجموعاتت جمع االتمويیل٬، 

باإلضافة لعالقاتت مع 
االمنظماتت االدووليیة 

مجموعاتت ممولة في االدوولل وو
االمانحة

لقد نوهه االمشارركونن بخبرةة االمنظماتت االنسائيیة وومعرفتهھا باحتيیاجاتت وومتطلباتت االمرأأةة االسورريیة  مما يیؤهھھھلهھا 
لتقديیم خدماتت معيینة تلبيیةً لهھذهه ااالحتيیاجاتت وواالمتطلباتت ووهھھھو أأمر ال يیتوفر للمنظماتت غيیر االحكوميیة 

ااألمر لهھ اانعكاسس عملي على االخدماتت ااإلغاثيیة االطاررئة٬، خاصة ً  هھھھذاا. خرىىألوومنظماتت االمجتمع االمدني اا
ُ باحتيیاجاتت االنساء في سورريیا  ً خاصا توززيیع االمساعدااتت ااإلنسانيیة من مواادد (تلك االتي تستدعي ااهھھھتماما

-االغذاائيیة ووغيیر االغذاائيیة باإلضافة إإلى قدررةة االمنظماتت االنسائيیة على االتوااصل بشكل .) وواالرعايیة االصحيیة 
لنساء لتفهھم ووتحديید ااحتيیاجاتهھم ووهھھھو أأمز ال يیتوفر للمنظماتت ااألخريي في كثيیر من االحيیانن مباشر مع اا

.ووخاصةً في االمناططق االريیفيیة

االفرصص
:االتسجيیل٬، االمنح٬، وواالقدررةة على إإددااررةة االمشارريیع

 إإلى أأنن االمنظماتت االنسائيیة االناشطة في قطاععاالمعلوماتت االتي حصلنا عليیهھا أأثناء قيیامنا بهھذاا االبحث تشيیر 
تتمثل هھھھذهه االتحديیاتت . تقديیم االخدماتت ددااخل سورريیا توااجهھ تحديیاتت تتعلق بقدررااتهھا ااإلدداارريیة وواالتشغيیليیة

بقدررتهھم على إإنشاء حساباتت مصرفيیة في االخاررجج للحصولل على تمويیل؛ ووتسجيیل منظماتهھم بشكل 
بالحصولل على   ررسمي؛ باإلضافة للتكاليیف االباهھھھظة٬، وواالمخاططر ااألمنيیة وواالمدةة االزمنيیة االطويیلة االمرتبطة

.االتمويیل من االجهھاتت االمانحة وو إإعداادد االتقارريیر االماليیة

ً حاددااُ في بنيیتهھا االمؤسساتيیة االتي ما تزاالل غيیر متطوررةة كفايیة  االعديید من االمنظماتت االنسائيیة تعاني نقصا
خاصةً في مجاالتت مثل االمواارردد االبشريیة٬، ووااإلددااررةة االماليیة مما يیعيیق قدررتهھا على االحصولل على االتمويیل 

وولذلك فقد ططالب االعديید ممن االتقيیناهھھھم االجهھاتت االمانحة بقدرر أأكبر من . من االجهھاتت االمانحة
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باإلضافة لدعم مخصص لبناء االقدررااتت االتنظيیميیة ووااإلدداارريیة لمساعدةة مجموعة أأووسع من االمروونة 
صص على ووقد تم االتركيیز بشكل خا. االمنظماتت االنسائيیة على تطويیر أأنفسهھم لتلبيیة متطلباتت االجهھاتت االمانحة

أأهھھھميیة بناء االقدررااتت ااإلدداارريیة وواالتدرريیباتت االمتعلقة بالنوااحي االتنظيیميیة ووااإلدداارريیة ووإإعداادد االتقارريیر وواالرصد 
.وواالتقيیيیم٬، ووقد أأكد االمشارركيین على حاجة منظماتهھم لمساعدةة االجهھاتت االمانحة أأثناء عمليیة االتسجيیل

 :االمعرفة االتقنيیة

يیة تفتقر االخبرةة االتقنيیة في مجاالتت توفيیر االخدماتت أأنن بعض االمنظماتت االنسائلقد الحظ االمشارركونن 
االمعقدةة خاصةً  االرعايیة االصحيیة وواالنفسيیة ووااالجتماعيیة وواالدعم لضحايیا االعنف االجنسي٬، حيیث توجد حاجة 

ووقد أأخبرنا االمشارركونن بوجودد نقص في االقدررااتت . ماسة للخبرةة وو للمعرفة ااالختصاصيیة في هھھھذهه االمجاالتت
اصة للمجموعاتت وواالمنظماتت متوسطة االحجم االذيین توسعت نشاططاتهھم منذ بدء ااإلدداارريیة وواالتنظيیميیة٬، ووخ

.ااالنتفاضة

:براامج االتدرريیب االوااقعيیة االفعالة

ووإإددررااكا لهھذهه االحاجة االماسة لمزيید من االخبرااتت في االمجاالتت االتقنيیة ووااإلدداارريیة االالززمة للفاعليین في 
ووقد أأكدوواا على . االتدرريیب أأوولويیة لبناء االقدررااتت االقطاعاتت االخدميیة٬، فقد ااعتبر االكثيیر من االمشارركيین براامج

ً لتناسب االسيیاقق االسورريي٬، باإلضافة لضرووررةة ااإلفاددةة من  أأهھھھميیة أأنن تكونن هھھھذهه االتدرريیباتت مصممة خصيیصا
االمدرربيین االسورريیة حيینما يیكونن ذذلك ممكنا٬ً، ووعلى أأهھھھميیة أأنن تحصل هھھھذهه االتدرريیباتت في االدااخل لالحتفاظظ 

إإحدىى االمشارركاتت رربط االمنظماتت االنسائيیة االسورريیة مع منظماتت أأخرىى  ووقد ااقترحت. بالخبرااتت في سورريیا
في ددوولل أأخرىى مرتت بتحارربب مماثلة أأوو قريیبة من االتجربة االسورريیة كالبوسنة لالستفاددةة من تجارربهھم 

.ووخبرااتهھم

:منظماتت االمجتمع االمدني االنسائيیة وواالشركاء االمحليیيین

لس االمحليیة في تقديیم االخدماتت أأشارروواا إإلى أأنن معظم االمشارركيین ممن لهھم خبرةة في االتعامل مع االمجا
االمجالس تقدمم بعض االمساعدااتت لهھم في عملهھم وولكن بشكل غيیر منتظم٬، معظم هھھھذهه االمساعدااتت هھھھي عباررةة 

ووقد ااعتبر االعديید من االمشارركيین االمجالس . عن االمستفيیديین ووتحليیل لالحتيیاجاتت االمحليیةعن معلوماتت 
أأما االمنظماتت االنسائيیة ممن لديیهھم خبرةة في االتعاططي . لتقديیم خدماتهھم بأنهھا غيیر فعالة وواانهھم ال يیجتاحونهھا

مع االمجالس االمحليیة حولل موااضيیع مثل ااالنتخاباتت أأوو االتمثيیل االسيیاسي فقد ووصفواا االعالقة مع هھھھذهه 
أأعضاء االمجالس للعمل مع تردددد : مر إإلى مزيیج من االعوااملألوويیعزىى هھھھذاا اا. االمجالس أأنهھا إإشكاليیة للغايیة

باإلضافة لعددد من االعواائق االتي تمنع االنساء من االمشارركة بما في ذذلك االقيیودد االتي تحولل ددوونن االنساء 
االتنقل لحضورر ااجتماعاتت االمجلس؛ االتقاليید ااالجتماعيیة وواالثقافيیة االتي ترفض توااجد االمرأأةة في االحيیاةة 

الً على عدمم قدررةة االعامة؛ أأوو عدمم ووجودد خبرةة سابقة في ااإلددااررةة٬، االتي ااعتبرهھھھا أأعضاء أأحد االمجالس ددليی
وولكن ووعلى االرغم من كل ما سبق٬، فقد ااررتأتت االمشارركاتت أأنهھ من .االنساء على تولي هھھھذهه االمسؤووليیاتت

ووااقترحح االعديید منهھن أأنن يیتم تناوولل موضوعع االمشارركة االنسائيیة االسيیاسيیة من . االممكن تحسيین هھھھذهه االعالقة
ً ألمنظورر االتمكيین اا خاللل توعيیة أأعضاء االمجالس االمحليیة  وويیمكن االعمل على هھھھذهه ااألمر من. ووسع نطاقا

بالفواائد االمحتملة لمشارركة االمرأأةة في االحيیاةة االعامة٬، اابتدااء من االقطاعاتت االتي يیسهھل على االنساء االمشارركة 
فيیهھا كقطاعع االتعليیم مما سيیكونن لهھ أأثر كبيیر على االقطاعع االخدميیة االمتعلقة باالحتيیاجاتت االنسائيیة

بما في ذذلك كتائب االمعاررضة االمسلحة (شخصيیاتت ااإلسالميیة ووبحسب االمشارركيین فإنن االجماعاتت وواال
جميیع االمنظماتت االفاعلة في حلب ووإإددلب . تقاوومم مشارركة االمرأأةة في االقطاعع االخدمي) وواالسلطاتت االديینيیة

وورريیف ددمشق ذذكروواا ووجودد مشاكل مع هھھھذهه االجماعاتت ااإلسالميیة االتي عمدتت إإلى ترهھھھيیبهھم وومضايیقتهھم 
مشارركاتت االناشطة في كل من حمص وورريیف ددمشق أأنن ووجودد ااإلسالميیيین ووقد ذذكرتت إإحدىى اال. بشكل علني

."جعل االنشاطط االنسائي االعلني صعباً للغايیة"قد 

االماضيیة ووااززدديیادد توااجدهھھھا في بعض  12وويیبدوواا أأنن توسع االقوىى ااإلسالميیة على مدىى ااألشهھر االل 
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االمناططق  قد   وواالمشارركة في تقديیم أأضافف االمزيید من االقيیودد على حريیة االمرأأةة ووقدررتهھا على االتنقل  
مر تغيیيیرااً كبيیرااً في قدررةة االمرأأةة على تقديیم االخدماتت في مناططق معيینة من ألووقد أأحدثث هھھھذاا اا.االخدماتت

مر مرتبط بالمناططق االتي يیسيیطر عليیهھا ألفي حيین أأنن هھھھذاا اا. االماضيیة 12سورريیا على مدىى ااألشهھر االل 
االناشطاتت في االوقت االحاضر في مثل ااإلسالميیيین ووليیس شائعا في جميیع االمناططق االسورريیة٬، فإنن االنساء 

هھھھذهه االبيیئاتت يیوااجهھن مستويیاتت متزاايیدةة من االمضايیقاتت وواالترهھھھيیب ااذذاا سافروواا  من ددوونن مراافقة قريیب ذذكر 
ثر ألووقد كانن لهھذاا االوضع االمستجد اا. أأوو إإذذاا لم يیكن محجباتت٬، مما يیحد من قدررتهھن على تقديیم االخدماتت

.ر من ااألحيیانن االسفر لزيیاررةة إإلى االمستفيیديینااألكبر على االقطاعع االصحي االذيي يیتطلب في كثيی  

  االتوصيیاتت

لقد بيینت أأبحاثنا أأنن نشاطط االمنظماتت وو االمجموعاتت االنسائيیة في االقطاعع االخدمي قد جاء  لموااجهھة االنقص 
االحادد في االخدماتت االمخصصة للنساء كالتعليیم أأوو االدعم االنفسي ووااالجتماعي٬، ووتقديیم االخدماتت االتي تسهھم 

ووبناء على االمعلوماتت االمستقاةة من االمشارركيین فقد . ااقتصادديیاً ووسيیاسيیاً على االمدىى االطويیلفي تمكيین االمرأأةة 
توصلنا للتوصيیاتت االتاليیة لتعزيیز قدررةة منظماتت االمجتمع االمدني االنسائيیة على تلبيیة ااالحتيیاجاتت  في  
ااتهھم االمناططق االمحروومة من االخدماتت ووللبناء على قوتهھم االحاليیة في االقطاعع االخدمي؛ تعزيیز قدرر

ووتستند االتوصيیاتت االوااررددةة أأددناهه . االمؤسساتيیة؛ ووددعم ددوورر االمرأأةة في االمنظماتت االناشطة في االقطاعع االخدمي
على ررددوودد االمشارركيین االذيین االتقيیناهھھھم أأثناء قيیامنا بهھذاا االبحث ووتهھدفف إإلى أأنن تكونن ددليیالً أأووليیاً لالحتيیاجاتت 

.ائيیة االسورريیةووااألوولويیاتت وواالفرصص االمحتملة لتوفيیر االدعم للمنظماتت االنس  

:االخدماتت االصحيیة ووتوفيیرهھھھا بشكل أأكبر تحسيین نوعيیة: 1االتوصيیة   

إإنن قطاعع االخدماتت االصحيیة من أأهھھھم أأوولويیاتت االمنظماتت االنسائيیة وومع ذذلك فما يیزاالل لديیهھم عجز وونقص 
ووقد أأووصى االمشارركونن بتحسيین االقدررااتت االتقنيیة للمجموعاتت االنسائيیة . كبيیريین في توفيیر االخدماتت االصحيیة

بح قاددررةة على توفيیر لتص . االخدماتت االصحيیة٬، مع االتركيیز على ااحتيیاجاتت االنساء من ضحايیا االعنف 
: خيیاررااتت االدعم تتضمن ما يیلي  

االدعم االمالي للمرااكز االنسائيیة *  لتمكيینهھم من توظظيیف االكوااددرر االطبيیة من ذذوويي االخبرةة في االتعامل مع  
ضحايیا االعنف ووتقديیم االدعم االنفسي ووااالجتماعي   

االكوااددرر االطبيیة االعاملة في االمنظماتت االنسائيیة على توفيیر االرعايیة االصحيیة االخاصة بالمرأأةة تدرريیب*   

 * ً .االتوسع في براامج االدعم لضحايیا االعنف من االنساء ددااخل االمرااكز االنسائيیة االموجوددةة حاليیا  

:تحسيین سويیة االخدماتت االتعليیميیة ووتوفيیرهھھھا: 2االتوصيیة   

مما يیتواافق مع تقيیيیماتت االعديید من االمنظماتت وواالوكاالتت  ااعتبر االمشارركونن االتعليیم ضرووررةة ملحة٬،
االتعليیم في  2013أأكتوبر /ووللألفقد ااعتبرتت ددررااسة لألمم االمتحدةة نشرتت في تشريین اا. ااإلنسانيیة ووااإلنمائيیة
ً بأنهھ  وولذلك البد من ااسترااتيیجيیة للبناء على االخبرااتت االمهھنيیة . 4"في خضم كاررثة صامتة"سورريیا حاليیا

لدىى منظماتت االمجتمع االمدني االنسائيیة لدعمهھم على ااالستمراارر في تقديیم خدماتت االتعليیم من االموجوددةة حاليیاً 
 ً :خيیاررااتت االدعم تتضمن ما يیلي. خاللل مرااكزهھھھم االقائمة حاليیا  

يیجب إإعطاء ااألوولويیة للموظظفيین من ذذوويي (تدرريیب االعامليین في هھھھذهه االمرااكز على تقنيیاتت االتعليیم االبديیل * 
) االخبرةة في االتدرريیس  

. في االمرااكز االنسائيیة االمعمولل بهھا) االتعليیم غيیر االرسمي(اددةة أأعداادد االمعلميین ززيی*   

	  
4 " االحربب على االتنميیة: اسورريی"ااألوونروواا ووبرنامج ااألمم االمتحدةة ااإلنمائي٬، من تقريیر   

٬6، صص2013أأكتوبر  / ووللألتشريین اا  
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تطويیر *  ووتوفيیر االتعليیم ااألساسي٬، ووكذلك تدرريیب االمدرربيین على ططراائق االتعليیم االبديیل ووتزوويید االمرااكز  
االنسائيیة بالمواادد االالززمة  

:ة االصغيیرةةتعزيیز االقدررااتت االمؤسساتيیة وواالتنظيیميیة للمجموعاتت االمحليی: 3االتوصيیة   

لقد ااتفق االمشارركيین سوااء من االمنظماتت وواالشبكاتت االكبيیرةة ااوو االمجموعاتت االمحليیة االصغيیرةة على أأنن 
خيیرةة تعاني من محدوودديیة قدررااتهھا االمؤسساتيیة وواالتنظيیميیة بالرغم من قدررتهھا على االتوااصل مع ألاا

ً كبيیرااً على قدررةة االمنظماتت االنسائيیة عل . ى تقديیم االخدماتت بشكل فعاللاالمجتمعاتت االمحليیة مما يیشكل عائقا
ووقد أأكد االمشارركونن على أأهھھھميیة ااالستفاددةة من االقدررااتت االموجوددةة ددااخل منظماتت االمجتمع االمدني أأوو بناء 
. االقدررااتت من خاللل براامج تدرريیب االمدرربيین براامج بمشارركة أأعضاء منظماتت االمجتمع االمدني االسورريي

:خيیاررااتت االدعم تتضمن ما يیلي  

لي لتحسيین االمعرفة بطراائق ااإلددااررةة االمؤسساتيیة وو االماليیة٬، ووإإددااررةة االمشارريیع االدعم االتقني وواالما*   
.ااإلنمائيیة  

االدعم االتقني وواالمالي لتطويیر برنامج تدرريیب االمدرربيین على ااإلددااررةة االماليیة ووإإددااررةة االمشارريیع*     

.االدعم االتقني لتطويیر مواادد االتدرريیب ووتنميیة االقدررااتت االمؤسساتيیة لتناسب االسيیاقق االسورريي •  

 

تعزيیز خدماتت االتدرريیب االمهھني وواالخدماتت االمعيیشيیة االتي تدعم االتمكيین ااالقتصادديي للمرأأةة: 4االتوصيیة   

ااعتبر عددد من االمشارركيین خدماتت االتدرريیب االمهھني وواالخدماتت االتي تساعد االنساء على تأميین معيیشتهھم 
جزء من نهھج تمكيین االنساء ضمن مجتمعاتهھم وواالمساهھھھمة في تغيیيیر  وولهھذاا أأصبح . جنسيیناالديیناميیاتت بيین اال 

ووقد ااعتبر االمشارركونن أأنن . االتدرريیب االمهھني جزء ال يیتجزأأ من خدماتت منظماتت االمجتمع االمدني االنسائيیة
ً الحتيیاجاتت االنساء  هھھھذهه ااألنشطة توفر ددعما على االمدىى االمنظورر باإلضافة لتمكيینهھن ووإإفاددةة مجتمعاتهھن  

.5على االمدىى االطويیل  

ائيیة للبناء على قوتهھن االحاليیة في هھھھذاا االمجالل ووررفع سويیة لذاا يینبغي توفيیر ددعم للمنظماتت االنس ااالستقاللل  
: خيیاررااتت االدعم تتضمن ما يیلي. ااالقتصادديي ووااألمن االغذاائي للمرأأةة  

.االدعم االمالي لرفع سويیة االدووررااتت االمهھنيیة االمتاحة من خاللل االمرااكز االنسائيیة*     

).مثل االبذوورر وواالماشيیة(خالُ للنساء االدعم االمالي وواالتقني للخدماتت االمعيیشيیة االتي توفر دد*     

تنميیة االقدررااتت وواالدعوةة لتشجيیع االقاددةة االمحليیيین على االمشارركة في تصميیم خدماتت معيیشيیة لبناء قاعدةة * 
ددعم شعبي أأووسع  

ددعم االمرأأةة في االقطاعع االخدمي وواالهھيیئاتت االعامة: 5االتوصيیة   

قة يیتطلب ددعم مة مخصصة للمرأأةة بطريیيیمشارركيین على اانن تقديیم خدماتت مستدأأكد اال مشارركة أأووسع للمرأأةة  
في االقطاعع االخدمي وواالهھيیئاتت االعامة باإلضافة لدعم االمنظماتت وواالمجموعاتت االنسائيیة االناشطة في هھھھذاا 

وولهھذاا فالبد من ددعم االمباددررااتت لتمكيین االمرأأةة للمشارركة في االقطاعاتت االخدميیة وواالتي من شأنهھا . االقطاعع
رر نسائي أأكبر٬، مما يیساهھھھم برفع مستوىى االدعم االنسائي للمرأأةة ررفع سويیة ااستجابة االمؤسساتت االخدميیة لدوو

: خيیاررااتت االدعم تتضمن ما يیلي. بوصفهھم من عواامل االتغيیيیر  
	  

5   
لمزيید من االمعلوماتت عن االنظريیة االتي بني عليیهھا هھھھذاااا االنهھج  ااالجتماعي االتنمويي يیرجى ااالططالعع 

:على تقريیر االبنك االدوولي  
Women as Agents of Change: Having Voice in Society and Influencing 

Policy, 2013  
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.ددعم االمادديي وو بناء االقدررااتت ووتدرريیب االنساء في مجاالتت ااإلددااررةة االمحليیة وواالمجاالتت االخدميیة*  

.هھن على االقيیاددةة االسيیاسيیةبناء قدررااتت االنساء االلوااتي يیشارركن في االحيیاةة االعامة بتدرريیب*  

..تقديیم منح على االمستوىى االمحلي االمتاحة للهھيیئاتت االخدميیة وواالمجالس االمحليیة*  

رأأةة ووأأهھھھميیة إإشرااكهھا في توفيیر تدرريیباتت لرفع ووعي أأعضاء االمجالس االمحليیة وواالقاددةة االمحليیيین بقض* 
.االحيیاةة االعامة
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