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 الدراسةملخص 

 13.2يزيد على عن مسقد م َّعلى بداية الح اك الثوري في سررروريس رسررره    ل س  سرررنوا    عشررر   

مليون الجئ وطسلب لجوء ونسزح دا ليًس، كمس و ّلف الصرررررر ات المنررررررلم  عن الال  ال للى وال 

شررررّن رن يداعيس  الح وي طويلة اتمد يعون على الم رد رشرررردر على ني  س كون س من اله س  

اللغيي ا  االقلصرررسدية اللي  مع، وفي  ذا البحث ننرررلُ أ  رب ز  اتشرررّد  شرررسشرررة في المجل

على واقع الم رد ال ج ررة فررسقرردد الزول في بلرردان اللجوء ابررسن الح ي من     عّينررة  ط ر   

من  سرررريدد، وإل سء العرررروء على اللحوال  اللي رعررررسب. واقع اتسرررر د  100بحثية مؤلهة من 

ن رجل يوعرررررريف الوس  د ومُ فة ملللف     اسررررررللداه المن ف الوعررررررهي اللحليلي م

واقع  ويبيسن ويُعرررد س الم  وة لشررر ح ربُسد س بسسرررللداه االسرررلبسنة كجداد لجمع البيسنس 

الوضع االجلمسعي واالقلصسدي الجديد الذي وجد   يلن الوس  د، وقد  ل ص البحث  إلى رنَّ 

ب س ولعن  في الوق. طة الم رد نهنرررررر س في  ره ل كس ل س إف زاد في بُا اتعبسء المنو  

نهنرررررر  رسرررررر د في انلُس  د ول س إلى الميدان االقلصررررررسدي، ولعن ضررررررُف المؤ    

ل مس مجموع  الم نية وانلهسأ المنرررررلوع اللُليمي وقلة ف م الُمل و سجز اللغة شرررررعَّ 

 جُل مشسركة الم رد ض يلة في سوق الُمل  عسئ سً 

ق ف م عمل ل س من     مشررررررسريع ينموية و ل م نية طويلة اتمد   ا   ور   الم رد بدرد   وإنَّ 

دور  مس ورن نموّ ننرروية قد ينرر د إلى  د كبي  في انل اط س في الميدان االقلصررسدي ال سرريَّ 

 الم رد قد بدر يج ذ رشعساًل روسع ممس  و علي  في فل د مس قبل الح ي 
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 الفصل االول

 

 مشكلة الدراسة وأهميتها:-أوالا 

ّج  ركث  من نصف  2011الح اك الشُبي في سوريس في منلصف الفار من عسه مع بداية  نزح و  

سعسن سوريس سواًء إلى منسطق  في دا ل سوريس رو إلى البلدان المجسورد،  يث ا لل. سوريس 

الم يبة اتولى عسلميًس في يصرررردي  ال ج ين وفق ا صررررسئيس  المهوضررررية النررررسمية لشررررؤون 

 3.7ي كيس النصرريب اتكب  في اسررلعررسفة ال ج ين النرروريين بمس يلجسوز ،قد ا لل. (1)ال ج ين

نس ين عن النوريين –سوري على رراضي س من المنجلين يح. بند الحمسية المؤقلة (2)مليون

وقد لُب. سريسسرة ي كيس يجسه ال ج ين - المجننرين والمنرجلين يح. بند ااقسمة النريس ية

  ًا في وجود  ذا الُدد العبي  من ال ج ين على رراضي س سيسسة البسي المهلوح( دورًا كبي)–

 . بو ل س على شرررررر ائ  رمد س  ّله. رزمة ملُددد رل   ُس  الح ي وطو   يب   رنَّ  وال شرررررررنَّ 

ًُس لذلن يغيَّ  ،ننرررررسًء  ره المجلمع كسفة سرررررواًء كسنوا رجسالً  ب  طة بع  من اتدوار المنو         كثيوي 

هة لعل  من مس السرّيمس الم رد وفلن بحعد منرؤوليسي س ووضرُ س مللل اً الجننرين وب ز  ردوار 

ممس جُل س الملعرررررر رد  -ن رنلب قللى الح وي  د من ال جس إ يث – االجلمسعي واتسرررررر ي

 بسلص ات النوري فمن ررملة إلى زوجة مُل ل رو ش يد رو مطل ة ب  سند 

بلدان اللجوء ومع قنررررررود وبين بي ة جديدد كليًس ومجلمع وع   اجلمسعي انل ل مُ س إلى 

  جُل س  ي الملعرررر رد الملغي ا  االقلصررررسدية اللي ف ضررررل س علي س ج و  اللجوء  ذا كلَّ 

 في سوريس  يث نز . ره في بلدان اللجوء  يث لجج    ًا بسلص ات النوري سواًء اتكث  يجهر 

واآلهسر لنررررررورية ال ج ة في جل نيسي الزول اوي عررررررد  ذه الدراسررررررة دراسررررررة واقع الم رد 

االقلصرررررررسديرة المل يبرة على  رذا الغيرسي في جرل واقع مرجسرررررررسوي يغي   بنرسه االجلمرسعيرة 

 واالقلصسدية ررسًس على ع ب 

وإف يلح ع  ذه الدراسة دراسة واقع الم رد النورية ال ج ة من النس ية االقلصسدية في جل 

لمحسولة يح يق نيسي الزول فإن س ريعررررررًس يحسو  وضررررررع بُا اللوعرررررريس  والحلو  المؤقلة 

اللوازن في  يسي س  ومن  نس يجيي ر مية  ذه الدراسة على اعلبسر رن ج و  الص ات واللجوء 

رن نيسي المُيل ل  الهسر ملُددد على  سرررر د وال شررررنَّ جُل. العثي  من الننررررسء يه د مُيل ات

ز واله   وانلهسأ منرررررلوع المُيشرررررة والذي ينُعع بدوره على جميع  اتسررررر د من س الُو 

على  نس ي الحيسد واللي قد ينُعع سرررلبًس على المجمع إف لد يلد وضرررع  لو  جذرية ل س،م

  اعلبسر رن الم رد ععو م د في بنسء المجلمع وفي ا داث ري يغيي  في 

 

                                                           
 /https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html( موقع المفوضية السامية لشؤون الالجئين، 1)
 https://ar.goc.gov.tr، 2020موقع المديرية العامة للهجرة التركية، إحصائية أكتوبر / (2)

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html/
https://ar.goc.gov.tr/
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 أهداف الدراسة وتساؤالتها:-ثانياا 

رعرررررررد اللغي  الرذي ط ر على واقع الم رد فرسقردد الزول ابرسن الح ي وفي بلرد اللجوء في  -1

 ميدان االقلصسدي وسوق الُمل ال

 اللحوال  اللي رعسب. واقع اتس د اقلصسديًس والذي سبب  ف دان الزول كُسمل رئيع  -2

الوقو  على واقع الم رد النررررررورية ال ج ة فسقدد الزول في معسن البحث من     مس  -3

 رعدي  بيسنس  منومس  المجلمع المدني 

اللي يواج  س الم رد فسقدد  "لصررررررسدية االق"يحديد ر د مُسلد الُ بس  والمشررررررع    -4

 الزول في بلد اللجوء 

ط ح  لو  اقلصررررسدية للمشررررع   اللي يُسني من س الم رد فسقدد الزول في بلد اللجوء  -5

  "يوعيس  وم ل  س  عملية"

 

 منهج الدراسة: -ثالثاا 

البحررث بلحررديرد الوررس  د  ينالمن ف الوعررررررهي اللحليلي:  يررث ع  اعلمررد  الردراسرررررررة على 

في فلن على الوسرررررسئل ااج ائية اللسلية: الم  وة  مُلمداً ، ط س بسلملغي ا  واللحديس ورب

 المبسش د واالسلبسنة 

 

 مجاالت الدراسة:-رابعاا 

ال يحسنية فلن ل  ب س الجغ افي من البلد اتعررررلي وللواجد عدد كبي  -:  سيسياإلطار المكاني

من الننررررسء فسقدا  اتزوال بحنررررب بيسنس  منومس  المجلمع المدني والذي رعررررد س البحث 

من  ةالبس ثرهنسء كلسبة الملطط، وكذلن لشررررررّ  الدراسررررررس  المُنية ب ذا الشررررررجن، ممس يمّعن 

  ة البحث الُلمي الذي يطلب   ذه الدراسةاسلل م نلسئف يلوافق ومن جي

: الننسء النوريس  ال ج س  فسقدا  الزول )وفسد، ط ق، ف دًا، اعل ساًل(، بنبب اإلطار البشري

مس ر دهل  ج و  الح ي من وفيس   سئلة ره   بشررررررعل كبي  على وضررررررع الُسئلة  سعررررررة مع 

من ررس االجلمررسعيررة  ج و  النزوح، ولمررس شررررررعررل نيررسي الزول من مشررررررررسكررل في نواح عرردد

 واالقلصسدية 

  2021و لى فب اي   2019ااطسر الزمسني: من دينمب  

 مصطلحات البحث:-خامساا 

 ننق اتدوار االجلمسعية والمُسيي  اللي ينود انلسل ويوزيع  ": اعط  ًس:الدور االقتصادي

الم رد  سرل اج ائيًس: مجموعة اتعمس  اللي يؤدي س و (3) "واسررررررل  ك النررررررلع واللدمس 

 المنز  روفي المنز  ب د  زيسدد الد ل المسدي 

                                                           
 126، ص1982أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات االجتماعية، مكتبة لبنان  (3)
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 2 :الغيسي لغة بجن :الغياب   ُّ نيسي الزول  كمس ويُ   اعرررط  ًس: (4)اللواري عن اتنوسر  ي 

يُ    يسي  رو ممسي ، رو عندمس يعون  يسي   عن الزوجة، ويعون الشررررررلص نسئبًس عندمس ال

ُ   ل  معسن ومن   مح  ة ولعن ال  ل من الح ي ولد يُد، رو نسي بنرررررربب كسرهة من ي 

، اج ائيًس: الزول الذي نسي عن زوجل  )مويسً و(5)العوارث الطبيُية كسلزالز  والح ائق وني  س 

 ط قًس( ، اعل سالً ، ف داً 

 اج ائيًس: زول الم رد النررررررورية الذي و (6) اعررررررط  ًس: رجل الم رد وي س  ل  كذلن بُل :الزوج

 ، ف د، اعل س ،  ج ان( )مو نسي عن رس ي  نليجة 

 إن   "ال جئ: يُ   المهوضررررية النررررسمية لشررررؤون ال ج ين ال جئ بجن : :المرأة الالجئة

شررررررلص يوجد  سرل بلد جننرررررريل  رو بلد إقسمل  المُلسدد، بنرررررربب  و  ل  مس يب ره من 

نصرررررر ية، رو الدين، رو ال ومية، رو االنلمسء إلى طسئهة اللُ أ ل ضررررررط سد بنرررررربب الُ

اجلمسعية مُينة، رو إلى رري سرررريسسرررري، وال ينررررلطيع بنرررربب فلن اللو  رو ال ي يد رن 

ويندرل  (7) "ينلول/ينلول بحمسية فلن البلد رو الُودد إلي   شية اللُ أ ل ضط سد

ير  ينردرل يُ يف ال ج رة ولد يه ق اللُ يف بين فك  ورنثى وعل  وعررررررف الم رد ال ج رة

: النرررررريدا  تم تعريف الالجئة بهذا البحث بأنها اجرائياا   ونو يًس ضررررررمن يُ يف ال جئ

إلى  20النررروريس  اللوايي اضرررط رّن إلى النزوح إلى ي كيس واللوايي يل اوح رعمسر ن بين 

 ال يحسنية - سيسي عسمًس والم يمس  في والية 50

 :ية يلد في س اللح ك من موقف سرررريسسرررري إلى ر  عمل" اعررررط  ًس: الحراك الشععععبي" ،

ونسلًبس مس يشمل االيجسه نحو يهسعل شُبي وسيسسي واجلمسعي، يلبلور على قسعدد إب از 

قعررية سرريسسررية واجلمسعية في المجلمع، والنعررس  من رجل س، دون اعلبسر ل ضررس النررلطة 

موس  ا  وا لجسجس  شررررررُبية اج ائيًس:   و(8)ال سئمة عن  ذا االنل س  رو اللحو  رو الح اك

 سلمية مطسلبة بإج اء إع  س  في الب د يحول. بُد عسه إلى   اك منل  

 

 :السابقةالدراسات -سادساا 

الم رد النرررورية فسقدد الزول بدراسرررس  من جية ركسديمية  يحظ   لد رن يجدر ااشرررسرد بدايًة إلى 

كغي  س من الووا   المجلمُية، لذلن فإن مشررررررعلة ف دان الزول عند الم رد ال ج ة وني  س 

الزا  بحسجة إلى دراسرررررس  وربحسث بملغي ا  يسبُة جديدد يبين مدع يجهي  ف دان الزول علي س 

ان الزول على الم رد سررررررواًء كسن. اجلمسعية ره والوقو  على ر د اآلهسر اللي يلله س ف د

 اقلصسدية ره نهنية وكيهية مواج ل س لواقُ س الجديد في بلد اللجوء وفي بلد المنشج 

                                                           
 654ص باب الباء مادة غيب،، الناشر بيروت، 1ط لسان العرب،محمد بن مكرم بن منظور االفريقي،  (4)

 2019-مايو 20عبد هللا شنيعه، التفريق بين الزوجين، المنتدى السوري،  (5)

/http://www.syrianlegalforum.net 

 1006، القاهرة عالم الكتب، ص2008أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية، الطبعة األولى   (6)
 https://www.unhcr.org/ar/4be7cc274c9.htmlانظر تعريف المفوضية السامية لحقوق الالجئين، ( 7)
ويعد  /https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.htmlالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين،( 8)

( من قبل الجمعية العامة  لألمم المتحدة، هو التعريف المعتمد 1951هذا التعريف الذي ورد ضمن )اتفاقية الالجئين لعام 

األساس الشرعي الذي يحدد آلية التعامل  هو 1967حتى يومنا، ويعتبر البروتكول الخاص بهذه االتفاقية والذي صدر عام 

 مع الالجئين.

http://www.syrianlegalforum.net/
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html/
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إلى رن  كسن  نسك عرررررُوبة في الحصرررررو  على دراسرررررس  سرررررسب ة بنهع مجس  عنوان  وننّوه

ة وروراق بحثياسررررررلطُ.  الحصررررررو  علي  من دراسررررررس  كسن. عبسرد عن م سال   فمس البحث

 ف ط ننلُ ض س كسللسلي: م لعبة يلنسو  في جزء من س الحديث عن الم رد فسقدد الزول

عسه )المرأة السعععورية في انطا(يا( قسم. النررريدد عررربس ر مون بوضرررع دراسرررة  و  وضرررع  (1

( وقد ركّز  في بحث س على الم رد النورية فسقدد الزول في انطسكيس  يث ينسول. في 2015)

سرررريدد من الننررررسء المُي   تسرررر  ن يحده. عن المُوقس  االقلصررررسدية اللي  100بحث س 

 يواج  ن والنهنية واالجلمسعية وعلى اللدمس  الم دمة ل ّن 

% من النرررررريردا  من عينرة البحرث بردون عمرل، ورنلب ن ليع 87فيمرس  لص البحرث إلى رّن 

% من عينة 16ية ف ط، % من عينة البحث يملعن شرررررر سدد هسنو72لدي ن م نة يدوية بينمس 

وقد اشلمل البحث عن الحديث عن جميع رنوات اله دان للزول  (9)البحث ربدين رنبة في الزوال 

عند الم رد ال ج ة ولعن عينة البحث من  يث الشررمولية م سرن  بُدد النرروريين الموجودين 

د يعون ني  يعس -بحنررررررب ال   إ صررررررسئية لل ج د الل كية-(10)رلف436في الوالية والذي يجسوز 

 كس  لإل سطة بعسفة زوايس الوس  د 

 

واقع الحرب على المرأة -تععداعيععات األ مععةكمررس رج   النرررررريرردد جررسنيرر. ع وق بحررث  و  )(2

 (2017( عسه )السورية

ية  يحردهر. في إ ردع جوانرب البحرث عن يرجهي  الصرررررر ات النرررررروري على واقع الم رد النررررررور

االقلصسدي و سعة فسقدد المُيل منللدمة للم  وة في بحث س وقد رشسر  نلسئف البحث 

إلى: اريهست ننررربة الننرررسء البس ثس  عن عمل في سررروريس وروعز  البس ثة النررربب إلى ف دان 

اتم ك والمد  ا ، وعده قدري ن على يحصررريل   وق ن  المُيل وج و  النزوح و نرررسرد

من ّن إلى الُمل في رعمس  ني  ر  قية، بينمس  كثي ا المسدية من رم ك ن كمس اضررررررط   

 ننبة الننسء الُسم   في المنسطق اللي ينيط  علي س قوع المُسرضة  ي شب  مُدومة 

يصررر ي  البس ثة -واالنطبست( بحنرررب وقد كسن المن ف الذي اعلمدي  البس ثة من ف )الم  وة

و ذا ال يُطي مدلوال  وال نلسئف واقُية لُده وجود ا صرررسئيس  رسرررمية مُلمدد -نهنررر س

 (11)وال عينة للبحث 

                                                           
https://barq- 2015، صبا رحمون، المرأة السورية في انطاكيا، مركز برق (9)

rs.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A7 
  ،https://ar.goc.gov.trموقع المديرية العامة للهجرة التركية (10)
"، دجانيت عروق، تداعيات األزمة والحرب على واقع المرأة السورية، مركز دمشق لألبحاث والدراسات "مدا (11)

2017 

https://ar.goc.gov.tr/
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عسه  )واقع المرأة السعورية العاملة في الريحانية(رج ع مجموعة من البس ثين دراسررة  و  (3

(2017)  

ال يحسنية من  يث عسه اللجوء وبلد المنشرررررج   يث للصررررر. الدراسرررررة واقع الم رد الُسملة في

واله ة االجلمسعية والحسلة اتسرررررر ية ويحدث البحث في جسنب من  إلى الدوافع لُمل الم رد 

وقد  ل ص البحث إلى رن الدافع   سرررررريدد عسملة في المدينة 143وقد رج ي. الدراسررررررة على 

لذك  بهُل الوفسد رو االعل س   و نيسي المُيل ا -ال نبة في المنرررررسعدد–ال ئيع الثسني بُد 

 رو ني  مس 

ولعن الدراسررررة لد يلحدث عن وضررررع الم رد اترملة على وج  اللصرررروم وانمس ينسول س البحث 

 (12)في مُ أ الحديث عن اتسبسي اللي دع. الننسء إلى الُمل 

 

 

  

                                                           
مركز حرمون للدراسات، واقع المرأة السورية العاملة في الريحانية،  مجموعة من الباحثين، (12)

-Syrian-working-of-reality-content/uploads/2017/04/The-https://harmoon.org/wp
           women.pdf 

https://harmoon.org/wp-content/uploads/2017/04/The-reality-of-working-Syrian-women.pdf
https://harmoon.org/wp-content/uploads/2017/04/The-reality-of-working-Syrian-women.pdf
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 :للدراسةاإلطار للنظري الفصل الثاني: 

 المرأة العربية في ظل الحروب:

_بحنرررررب  يومًس عسلميًس لألرامل 2011ي  اتمد الملحدد عسه  زي ان/يونيو  و اليوه الذي رق َّ  23

إلى له. رنوسر الُسلد إلى واقع اترملة ورطهسل س مس رعلن. عن  على موقُ س_ اعلمسد ي د  

 س  المنلحة جي س يوميًس في جل اسلم ار الص اعيزداد وط   و ي مُسنسد  

ه الملزايد من جميع الدو  بلُويد دور الم رد ويوفي  اتجواء لزيسدد على ال ند من اال لمسو

اس سم س في سوق الُمل إال رن المؤش ا  يشي  إلى رن منس مة الم رد الُ بية في سوق 

الُمل الزا  ض يً  وي دم س بطيء، وضآلة منس مة الم رد في سوق الُمل م ّده ليع إلى 

ذكورية فحنررررررب وإن كسن، بل م ّده في كثي  من الدو  ال ود ال اتع ا  والل سليد و يمنة

الُ بية إلى وضررررررع شررررررسمل يلميز بلزايد طلبس  الُمل في كثي  من الدو  الُ بية من ال جس  

 و  ، بمنومة الُمل الُ بية 1995والننرررررسء بشرررررعل عسه، وفي دراسرررررة قسه ب س الزيدي عسه 

سء الُسم   في الب د الُ بية بلهسو  واقع الم رد الُ بية ومجسال  عمل س إلى رن ننبة النن

مجسال  عمل محددد للم رد الُ بية  لى% واالقلصررررررسر ع20-10ال يلجسوز  ور  عدولة  مس بين

  (13) م  ونة الل سليد واتع ا  النسئدد والنلطة المجلمُية واتس ية وازدواجية اتدوار

الح وي الحسلية في الشررررر ق وبنو د سررررر يُة على روضرررررست الننرررررسء في البلدان الُ بية     

 اتوسط نجد اللسلي:

 المرأة العربية في ظل الحروب:-

بين. دراسررة رج ا س م كز عررنُسء للدراسررس  االسررل اييجية : المرأة اليمنية خالل فترة الحرب-1

رن النشررررسق االقلصررررسدي للننررررسء فسقدا  المُيل رهنسء الح ي شرررر د اريهسعًس ملحوجًس بنرررربب 

بسلم رد اليمينة النل اط س في اريهست عدد ال للى  من ال جس  والحسجة المسدية الملحة  د  

سرررررروق الُمل وبُا الننررررررسء رعرررررربحن يدرّن شرررررر كس  رزواج ن الملوفين كمس عمل. الم رد 

اليمينة في م ن ملللهة وجديدد كسلُمل في منومس  المجلمع المدني والُمل كنسدلة 

ن س الم رد اليمنية سررررسب ًس كمس رشررررسر  ي سري  وبسئُة و ي جزء من اتعمس  اللي لد يعن يمل 

فك  س الموقع نهنرررررر  بجن مشررررررسركة الم رد االقلصررررررسدية اه  نيسي المُيل كسن ل  يداعيسي  

 (14)اايجسبية علي س إف رعبح. عس بة ال  ار سواء دا ل رس ي س ره  سرج س 

 الدور االقتصادي أ(ثر مشار(ة فييوعل البحث إلى رن الم رد اليمنية فسقدد الزول رعبح. 

 بنبب الحسجة المسدية إضسفة إلى اسلم ار دور س في الل بية 

ف د ازداد  ننرررربة الننررررسء المُي   تسرررر  ّن نليجة : أما المرأة العراقية في فترة الحرب-2

نيسي ال جل الُ اقي على جب س  ال لس  ومو  العث  من د، _ يث رشرررسر  دراسرررة ب يطسنية 

                                                           
افظات شمال الضفة دنيا فهمي خالد جبر، الصعوبات التي تواجه المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام في مح (13)

 .2005، رسالة ماجستير في اإلدارة التربوية، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، الغربية
سات االستراتيجية، د.فوزية العمار وهانا باتشت، تداعيات الحرب على القوى العاملة من النساء، مركز صنعاء للدرا (14)

2019 ،https://sanaacenter.org/ 
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مليون مدني_ لذلن يول. الم رد الُ اقية منررررررؤولية  1.2اقيين بلغ رن عدد ال للى من الُ  

كنررررررب الُيت واالعلنسء بسترأ والحيوانس  والُمل بسللجسرد  سرل المنز  ويبين رن ننرررررربة 

  (15)2006% من اتس  الُ اقية يُيل س ام رد عسه 11.5

ع الم رد في فسلو و  االجلمسعية واالقلصسدية  سعة في زمن الح وي اللي ط ر  على وض

البلدان الُ بية جُلل ّن ينل جّن من جًس مشررررررسب ًس،  يث يغيي  ويطّور دور الم رد في جميع 

الميسدين و سعرررررًة الميدان االقلصرررررسدي، فد لّن في سررررروق الُمل بم ن ملللهة وم ن  لد 

يمعن مجلوفة للننررررسء سررررسب ًس، وعلى ال ند من اآلهسر النررررلبية الذي  ّله س نيسي الزول على 

تس د بشعل عسه وعلى الم رد بشعل  سم إال ورن  كسن. ل  الهسره اايجسبية في يطور د و  ا

 الم رد إلى الميدان االقلصسدي 

 المرأة السورية: -3 

 وسررررلواج  س نسك مشررررعلة اجلمسعية   ي ة يواج  س اآلن  علمسء االجلمست على رنّ  يؤكد  

يل اوح (16)سرروريس في النررنوا  ال سدمة عنوان س )اترامل( ف نسك مس ي سري مليون ررملة سررورية

ننرررررسء  6عسه  ويشررررري  ا صرررررسئيس  ر  ع إلى رن ام رد وا دد من كل  50إلى  14رعمسر ن بين 

  بستلف 2بينمس كسن عدد اترامل قبل الح اك الشُبي ال يلُدع (17)ف د  زوج س بنبب الح ي 

ن اترقسه الم ولة نجد رنهنررررنس رمسه كسرهة   ي ية إفا لد ي د الج س  الهسعلة بإيجسد وبين يل

 لو  جذرية ومنصررررررهة لواقع الم رد اترملة سررررررواء في بلدان اللجوء ره في المنسطق دا ل 

 سوري  

بحنرررررب الوعي المجلمُي واللمعين االقلصرررررسدي للم رد بين الدو  وضرررررع الل ّمل  ويلللف

)الُ بيررة وااسرررررر ميررة( يلللف عمررس  و عليرر  في البلرردان  لرردان النررسميررةفي البفررسله رردان 

فسله دان في البلدان الُ بية يحّمل  الم رد م سه  اقلصرررررسدية واجلمسعية لد يجله س المل دمة، 

سررررررسب ًس بل ول بمس كسن. مغّيبًة عن س بسلجملة اتم   الذي قد ينُعع سررررررلبًس علي س ويعررررررهى 

 سم وعلى اتسرر د بشررعل عسه والذي قد ينُعع بشررعل  معررسعهس  نهنررية علي س بشررعل

 نَّ يمللع  يررث نررسلبررًس مررس سررررررلبي على المجلمُررس ، بينمررس الننرررررررسء في البلرردان المل رردمررة

الننررررررسء)اللوايي ف دن رزواج ن( اامعسنيس  والم ن اللي يؤ ل ّن للوأ الحيسد الُملية 

مس نجده عند )فسقدا  المُيل( في البلدان م  قلَّ  ذا ات واسررررررل ه زمسه اتسرررررر د في  ين رنَّ 

للُمرررل بحعد اتع ا  والل رررسليرررد اللي ي عرررررري  ةمل ي رررالنرررسميرررة  يرررث يعون الم رد ني  

ممررس يجُل ررس يه ررد  رخ(، ري، ريررًس كررسن فاك اآل   الررذكوري )زول-بررسعلمررسد ررس العلي على اآل  

م رد النورية عن  س  الننود اآل   ب س، وال يلللف وضع ال د  حّع ل  اسل  ل س ويجُل س ي ضخ ل  

 اترامل في البلدان النسمية 

                                                           
األبحاث  مركزية ، مروه عبد الرحيم، أثر الحروب والنزاعات في التمكين االقتصادي للمرأة العراق/نبيل عبد الرضا (15)

 https://ahewar.org/rate/bindex.asp?yid=11031والدراسات العلمانية في العالم العربي

  https://www.infomigrants.net )16( موقع مهاجر نيوز، تقرير لمنظمة كير اإلنسانية،
  https://www.harmoon.org )17( مركز حرمون للدراسات، نساء سوريا األرامل خالل الحرب أرقام ووقائع،

https://www.infomigrants.net/
https://www.harmoon.org/
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وللجعررريل جس  د الوضرررع االقلصرررسدي للم رد فسقدد الزول ننرررلُ أ بشرررعل م لعرررب وضرررع 

 س   كنس قد اسررررلُ ضررررنس النهسً بُده و الم رد النررررورية فسقدد الزول مس قبل الح اك الشررررُبي ومس

عررررررسب. بلدان ن ل نسعلنس بجن المصررررررسعب الننررررررود الُ بيس  ممن ف دن رزواج ن إه  يغيي ا  ر

اللي واج ل ررس يلررن الننرررررررسء يلشرررررررسبرر  إلى  ررد كبي  و يوق الحلو  سررررررلنبثق من يج بررة 

  مُسنسي ن رينمس كّن على  د سواء

 

 :2011المرأة السورية والدور االقتصادي ما قبل الحرب /-أ

نسية بجف اد الُسئلة وي بية الدور الل ليدي للم رد في المجلمع النرروري من رعمس  منزلية وع إنَّ 

 لألوالد إضسفة للُسدا  والل سليد اللي كسن. سسئدد النذاك في المجلمع كسن عسئق مبسش   س   

دون وعررررو  الم رد بشررررعل عسه لنرررروق الُمل وإن كسن. الم رد قد د ل. بشررررعل  جو  في 

بجن عدد 2003وبحنب ي  ي  عسدر لمعلب اا صسء النوري عسه  ،بُا الميسدين االقلصسدية

لُرررسملرررة ننررررررربرررة الرررذكور من مجموت ال وع  (ا للررر.5.459.000سررررررروريرررة) في ال وع ا

( بحنررررررب ي سري  ر  ع عررررررسدرد عن الم كز 1.170.000( بينمس ا لل. االنسث )4.289,000الُسملة)

بجن ننبة الننسء اللوايي د لن في سوق الُمل ممن ف دن المُيل  2009نهن  رج اه بلسريخ

 من مجموت ننبة الننسء  (18)% ف ط 7.2في سوق الُمل  ود لنَّ )وفسد رو ط ق( 

فسلُسدا  والل سليد النرررررسئدد  سعرررررة في اتريس  وال يمنة الذكورية اللي ي عررررري بسعلمسد 

رسرررر م.  ذه الُوامل و الم رد بشررررعل كّلي على ال جل واقصررررسء الم رد من سرررروق الُمل، 

محررددد ل ررس )كررسللُليد والل بيررة( ني  ررس في ابُررسد الم رد عن سرررررروق الُمررل ويحررديررد م ن 

 واسل جسن امل سن س لغي  يلن الم ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 http://cbssyr.sy/work/2009/ALL-2009/TAB-28.htmمكتب اإلحصاء السوري،  (18)
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 :2011المرأة السورية والدور االقتصادي في ظل الحرب بعد /-ب

: وفق إ صررسئية رج ا س م كز   مون للدراسررس  فإن  وفي المرأة السععورية النا حة في ادل -1

ام رد يبحث  رلف 315من بين مليون و(19)ادلب و د س يوجد ركث  من رربُة ورربُين رلف ررملة 

 ؤالء الننررررررود عن ل مة الُيت ويلجقلمن مع الوضررررررع الجديد ل ن في جل بي ة فكورية 

  ،بحل 

 

و ي ره لث هة رطهس )بجن س  "فسطمة"فهي ي  ي  رج اه موقع)فوكع  لب( مع سررريدد ررملة 

رين سنودي "الُسر  وجد  عمً  في ا دع عيسدد اتسنسن ولعن ر ل س منُو س من فلن بحجة

مثي ي س، في  ين يلجج  وإن كسن. قصررررررة فسطمة ال يلللف كثي ًا عن( 20)( "وج نس من الُسلد

بُا الننررررررسء إلى الل ول عن اتع ا  والل سليد والُمل يح. ضررررررغط المنررررررؤوليس  اللي 

مع النررريدد عرررهسء ك يدي و ي  (الُ بي الجديد)ل سء رج اه موقع  وفي له س نيسي الزول، 

الُمل لألسررف  م     ف  "في إدلب  "منررس ة سرر ه"فة على قعررسيس الُنف في منومة مشرر  

ملس ة له س  مُّينة كسلننررررررسء الملُلمس  فيمس يلُّ أ ني  الملُلمس  إلى االسررررررلغ    

سرررررررسعررس  في مُمررل مررس في م ررسبررل رج  ز يررد ال  10الوا رردد من ّن قررد يُمررل مثً  لمررّدد 

وي و  ربو عسم  نسشط في (21)."دوالرًا رمي كيًس( شر  يسً  20الال  لي د سرورية )نحو  10يللّطى 

                                                           
    https://www.harmoon.org، 2020مركز حرمون للدراسات المعاصرة، المكتبة المرئية، )19(

، 2020سلمى محمد، موقع فوكس حلب،)األرامل في إدلب يكويهن كالم الناس واالستغالل(،  (20(

aleppo.comhttps://focus  
، 2019ريان محمد، مآسي أرامل إدلب، موقع العربي الجديد،  (21)

https://www.alaraby.co.uk/%D9%85%D8%A2%D8%B3%D9%8A-
%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8 

https://www.harmoon.org/
https://focusaleppo.com/
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إن مُود المؤسررررررنررررررس  اللي ي ده  دمس  لألرامل نسلبًس مس يؤدي دورًا "المجس  االننررررررسني: 

 (22)"من المشع   االقلصسدية واالجلمسعية اللي يواج  ن محدودًا، إف ال يوجد ب امف للحد  

الزال. ي زح يح. وطجد الُسدا  والل سليد ويُيت الم رد اترملة في ادلب وعلى مس يبدو رن 

في م مى المجلمع من ج ة وكون س و يدد ب  مُيل وبين اللجقلد مع الو   الجديد الذي 

 عبل   رندد ول س في سرررررروق الُمل من ج ة  ر  ع، وإن  نيسي الزول علي س في جلّ   أ  ف  

د و  الم رد للميدان االقلصرررسدي لد ي ف عسئ ًس في يطور رج  س وامل سن س لم ن  لد يجله س 

كث د عدد الننررررررسء ال انبس  في الُمل جُل الوجسئف قليلة و ع ًا  في يلن المنسطق، ولعن

 على الملُلمس  ممس  دع ببُع ن إلى الُمل في المنز  )كجعمس  المونة وني  س( 

 

في لبنسن  نسك ركث  من مليون الجئ سرررررروري  :المرأة السعععععورية األرملة الالجئة في لبنان-2

، ولعن ي در الحعومة اللبنسنية (23)بحنررررررب المهوضررررررية النررررررسمية لح وق ال ج ين في لبنسن

% 11وجود ركث  من مليون ونصررف سرروري على رراضرري س وبحنررب بيسنس  اتمد الملحدد فإن 

وي و  رندا  داد ات صررررررسئية االجلمسعية في منومة نجدد  (24)من ال ج س  في لبنسن يُملن

لننرررسء النررروريس  اللوايي بدون رزوال مجب ا  على الُمل، والعثي  من ّن يُملن ا"في لبنسن: 

المصرررررر ي و ي ر صرررررررسئيررة اجلمررسعيررة لرردع م كز  روال ، وي و "للم د اتولى في  يررسي ن

بنسي ّن في  نّ يزوج : بُا اترامل يدفُن رطهسل ن للُمل رو"ربُسد"المنررررسواد بين الجننررررين 

الزوال المبع   و اللية لللعيف، وقد يلجج اتسرر  "، ويعرريف "الم ده"سررن مبع  للحصررو  على 

  و ذا وج  من وجوه اللعيف االقلصرررررسدي مع "ني  المنرررررل  د إلى مثل  ذا )الحل( سررررر يُس

  نيسي المُيل لألرامل في لبنسن

 ذه الو و  ني   ومع فلن، يواج  مُود الننررررسء عررررُوبة في إدارد شررررؤون رسرررر  ن يح.

المنررررررل  د  وقررد يلجررجّن إلى بيع رجنررررررررسد ن للحصررررررو  على مررس   وعلى ال ند من  يررسد 

االسلغ   وسوء المُسملة، فإن مُ كل ن العب ع يلجلى في اللجقلد مع الوضع بُد ف دان 

 (25)اتزوال واتبنسء 

                                                           
 2019نهى الحسن، أرامل إدلب تحدي للواقع رغم الصعوبات، موقع حكايات سوريا،  (22)

https://syriastories.net/%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%84-
%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA 

-Human rights watch   ،https://www.hrw.org/ar/world-report/2020/countryموقع (23)
chapters/336705 

 نظر الموقع السابق.ا (24)

، DWمات ناشد/عبد الرحمن عثمان، كفاح مرير لألرامل السوريات من أجل إعالة أسرهن، موقع  (25)

https://www.dw.com/ar/%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%AD-
%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-
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يق عررررُوبة الوضررررع االقلصررررسدي في لبنسن بشررررعل عسه وقلة ف م الُمل رسرررر مس في يعرررري

اللنسق على الم رد النرررورية ال ج ة في لبنسن ممس زاد من عرررُوبة الحيسد االقلصرررسدية علي س، 

لّن الُيت في مُنررع ا  ومليمس   فج جب ّن على الزوال رو يزويف بنسي ن، والعثي  من ّن فعررّ

  سعة بسترامل يلهيهًس لألعبسء االقلصسدية ودرءًا للمعسي س  اللي قد يلُ أ ل ّن  

 

 657كسن ركث  من  2018بحلو  روا   عسه  رأة السعععععورية الالجئة فاقدة الزوج في األردن:الم-3

المنومة النرسمية لألمد الملحدد ي  ي  عرسدر عن شرلص من سروريس قد لججوا إلى اتردن وفق 

ورج ي.  (26) "% من النرررروريين  سرل مليمس  ال ج ين85يُيت ركث  من "لشررررؤون ال ج ين: 

رج    نلسئف   يثفي اتردن  الزعل ي( سرررريدد سررررورية م يمة  سرل مليد 61دراسررررة على )

الدراسررررررة رن مُود الننررررررسء النرررررروريس  انبث . ل ّن رعمساًل جديدد ف د انل لن من الُمل 

المنزلي الل ليرردي ويرردب  روضررررررررست المُيشررررررررة إلى الُمررل اللررسرجي الررذي يرردّر د ً  على 

إلى الزوال  يلج نّ  ي  إع مية يشرررري  إلى رن اترامل في اتردن نسلبًس مس وبحنررررب ي سر(27)اتسرررر 

  (28)م د ر  ع بعغط من ات ل يسرًد و  بًس من العغوق االقلصسدية يسرًد ر  ع

ف  زال. النررررررورية ال ج ة في اتردن ممن ف د  زوج س يل لب في الميسدين االقلصررررررسدية 

سد االقلصسدية علي س، فيمس ينحص  الحلو  لدي ن ويمل ن م ن لد يجله س بنبب عُوبة الحي

بين يزويف بنسي ن في سررررررن مبع  رو زواج ّن  يث ج    ف ة جديدد من الننررررررسء رعرررررربحن 

 يمل ّن م نة ) اللطسبة( 

 

 

 

 

 

  

                                                           
%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9-

%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%87%D9%86/a-18934684 
26(Human Rights Watch ،-untryeport/2020/cor-https://www.hrw.org/ar/world

chapters/336703 

 أحمد عبد الكريم الحوراني، األدوار الطارئة للمرأة السورية الالجئة في األردن، مجلة العلوم االجتماعية، المجلد (27)

  ،العدد44

  2016 (الكويت) 2

 https://youtu.be/_5WYfl6k2NQ، معاناة سوريات في األردن يبعن أجسادهن، 24فرانس (28)
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 الدراسة الميدانيةالفصل الثالث: 

 :  اإلجراءات المنهجيةأوالا

النوريس  ال ج س  ممن ف دن رزواج ن يلمثل مجلمع الدراسة في الننسء .مجتمع البحث: 1

سرريدد  100ال يحسنية  يث اريعز  عينة البحث ت -يسيسوي مّن في ي كيس ويحديدًا في والية  

عسمًس، وقد  52إلى  18ممن ينطبق علي ّن المُسيي  اآلنهة الذك  وممن يل اوح رعمسر ّن مس بين 

ية لُدد النرروريس  ممن ف دن يّد سررحب عينة البحث عشرروائيًس لُده وجود ا صررسئيس  رسررم

 رزواج ن في ي كيس 

مُ. بسسللداه ب نسمف ). برنامج التحليل2 لل. البيسنس  اللي ج   ( pivot table: وقد   

للده في الدراسة الميدانية الوسسئل اللسلية: .وسائل جمع البيانات:3  وقد اس 

يوّد البس ث : و و عبسرد عن اسررررررلمسرد العل ونية في س رسرررررر لة معلوبة االسعععععتبيان -

الحصررو  على إجسبس  علي س، ي  سررل إلى عينة البحث، وقد اشررلمل. االسررلمسرد على 

ه ث سيدا   لىرربُة وعش ون سؤااًل وقبل ارسسل س إلى عينة البحث يد يج يب س ع

 ومن هد يد يصممي س بصيغل س الن سئية 

دا  اللوايي شس ده ممس يلُلق بجس   النيي لجميع مس ةالبس ثو ي رعد  المالحظة: -

 ف دّن رزواج ّن 

 

 :  عرض وتحليل بيانات البحثثانياا

 البيانات العامة للمبحوثات: .1

يط قنس في  ذا الجسنب إلى الحسلة اللُليمية لُينة البحث إضررررررسفة إلى نوت النررررررعن الذي 

 ي طنون ب  إن كسن إيجسر ره ني  فلن، ويد االشسرد إلى الوضع الُملي والم ني للمبحوهس  

%(، بينمس 48نسلبي  رف اد الُينة  د من  ملة الشرررررر سدد االبلدائية  يث بلغ. ننرررررربل ّن )إن 

%( و ي رقل ننررربة في عينة البحث، وي جع  8بلغ. ننررربة اللوايي رن ين الم  لة الجسمُية )

فلن من     الم  وة واالسررررررل  اء إلى الُسدا  والل سليد اللي كسن. سررررررسئدد في منع 

لمدارس، كمس رن انلهسأ المنرررلوع اللُليمي لُينة البحث شرررعل عسئ ًس ارسرررس  اانسث إلى ا

 رس د في عُوبة  صول ن على وجيهة 
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رن  (2) شررررررعليلبين من     البسالنل س  إلى نوت النررررررعن الذي ي من ب  المبحوهس  ف د و

 ( في المسئة ممس ينررررر د في53بننررررربة ) نسلبية رف اد عينة البحث ينرررررعّن في منسز  بسايجسر

( في المسئة من عينة البحث ي من في دور إيواء 35زيسدد اتعبسء االقلصررررسدية على اتسرررر د و)

( 3بينمس ) ، ي ية، ممس قد يلنررربب في زيسدد المشرررسكل النهنرررية واالجلمسعية على النررريدا 

( في 2و ) ،في المسئة من النرررررريدا  ينررررررعّن مع ر ل الزول وم در فلن إلى اتع ا  والل سليد

 ( في المسئة ف ط من النيدا  ينعّن مع عدي سي ن 1ع ر ل الزوجة، بينمس )المسئة م

 

 

( في 63)مُينة ننرررربة الننررررسء اللوايي ال يمللعّن م نة رن ( 3ون  ظ من     الجدو  رقد )

يُني وعمومررًس ممررس يؤه  على ي دي الوضررررررع االقلصرررررررسدي لألسرررررر د  من عينررة البحررث المررسئررة

عمسلة اتطهس  رو على المنررررررسعدا  اللسرجية، ممس  لىمس عاعلمسد س في يجمين مصرررررر وف س إ

 رجبن رن ن من النررريدا  سررريدد (37يوضررر  مدع ر مية ولزوه زيسدد الدورا  الم نية، بينمس )

 يمللعّن م نة مس 

9%

48%
25%

10%

8%

المنلوع اللُليمي للمبحوهس 1الشعل رقد 

رمية

م  لة ابلدائية

م  لة اعدادية

م  لة هسنوية

م  لة جسمُية فمس فوق

59%

35%
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إيجسر دار إيواء مشل ك مع 
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مشل ك 
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نوت النعن الذي ي طن في  ( 2)الشعل 

المبحوهس 
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 ( يوض   ل يملن المبحوهس  م نة مس3جدو  )

 ويةئالنسبة الم هل تملكين مهنة ما

 %37 نُد

 %63 ال

 %100 المجموت

 

% من 79رمس عن عمل ّن في الوق. الحسلي ف د ال ونس من     رجوبة المبحوهس  رن 

% من رف اد الُينة يزاولن 21النرررررريدا  عينة البحث ال يزاو  ري م نة بينمس كسن  نسك 

م ن ملللهة )اللُليد، الطبخ، اللنويف، اتعمس  اليدوية( ون  ظ رن س رعمس  نمطية ال 

 لدور الم رد المجمل بستعمس  ال ويينية المُلسدد ل س يل ل عن ااطسر النمطي 

 ( يوض  الُمل الذي يمسرس  المبحوهس 4جدو  )

 النسبة المئوية هل تزاوين مهنة ما

 %21 نُد

 %79 ال

 %100 المجموت

 

من الننررررررسء ربدين  رنبة في د و   %58( رن 5) رقد الجدو  في  ين رفسد  رجوبة المبحوهس  من    

 _في عين  البحث_ في المسئة بّيّن رن  ال رنبة لدي ّن في الُمل، وم در فلن %18سرررررروق الُمل، بينمس 

إلى عُوبة الحصو  على عمل بساضسفة لبُا اتم اأ الجندية اللي كسن. ملواجدد في النيدا  

 ال يُلمّن  %24نليجة الح اك الشُبي، و

 ين مدع رنبة المبحوهس  في اللوأ في سوق الُمل( يب5جدو  )

 النسبة المئوية  هل لديك رغبة في العمل 

 %58 نُد

 %18 ال

 %24 ال رعلد

 %100 المجموت

 

 الوضع االقتصادي للعائلة أثناء وجود الزوج: .2

% 14( رن 6عند سررررررؤا  المبحوهس  عن م نل ن رهنسء وجود رزواج ن ف د رفدن من     الجدو  رقد )

 دا لمن الننررسء عينة البحث كّن يزاولن م نة رهنسء وجود الزول ويلن الم ن كسن. ي لصرر  على الُمل 

، ُا ات يسنكّن يُملن في ب %10لد يُملّن سررررررسب ًس، و % 76المنز  والُمل في  دي ة المنز ، بينمس

و ذا يد  على رن نسلبية المبحوهس  لد يعن لدي ن م نة رهنسء وجود الزول بنبب الطبيُة االجلمسعية 

للمنررسطق المنحرردرين من ررس والُررسدا  والل ررسليررد الموروهررة اللي يمنع الم رد من مزاولررة ري عمررل كررسن 

 ة بسسلثنسء اتعمس  اللي ي يبط بسلُسئلة كستعمس  المنزلية والزراعي
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 يوض   ل كسن. المبحوهس  يزاولّن م نة مس عند وجود الزول (6جدو  )

 النسبة المئوية هل (نِت تزاولين مهنة ما أثناء وجود الزوج

 %14 نُد

 %76 ال

 %10 ر يسنسً 

 %100 المجموت

 

وبمس رن الغسلبية الُومى من النرررررريدا  المبحوهس  ال يُملن ف د يد سررررررؤال ن عن كيهية 

يُلمدّن في  من النرررريدا  كنّ  %80( رن 7الشررررعل  رقد)يبين من     يغطية نه س  اتسرررر د، ف د 

بُد الننررررسء عن يجمين نه س  رسرررر ي ّن على عمل الزول و ذا م ّده إلى البي ة المجلمُية اللي كسن. ي  

الُمل ويجُل الم رد يمل ن عرررروري س النمطية في ي بية اتطهس  واالعلنسء بسلمنز ، بينمس ننرررربة  سرررروق

كّن يُلمدن على عمل  %5من الننررررررسء ف ط كّن يُلمدّن على عمل ّن  لى رهنسء وجود الزول، و 2%

منررررسعدد على عمل الزول بساضررررسفة على % 6على عمل اتوالد، و %3الزول والزوجة على  د سررررواء، و

 اتقسري 

 

 يغطية المبحوهس  لنه سي ن في فل د وجود الزول 7الشعل رقد 

 المعوقات التي واجهتها السيدات بعد غياب الزوج .3

يدا  من عينة البحث يواج ّن رنلب ّن مشرررررررسكل ل( ي8الشررررررعل رقد )من      بين رن النرررررر

اقلصررررررسدية وضررررررغوطس  نهنررررررية ومشررررررسكل في إدارد المنز  عدا عن المشررررررسكل مع ات ل 

ا ل ّن رن ّن  %35والمجلمع،  يث يوضرررررر  الجدو  رن الننرررررربة العب ع من رف اد عينة البحث 

 %21اقلصررررسدية ف ط، ويواج ّن مشررررسكل  %24يواج ّن كل يلن المشررررسكل مجلمُ ، بينمس 

عسنيّن من ضررررررغوطس   %14يواج ّن مشررررررسكل اقلصررررررسدية وفي إدارد المنز  وبين اتوالد، و

واج ّن مشرررع   مع ات ل والمجلمع %6نهنرررية إضرررسفة إلى المشرررسكل االقلصرررسدية، بينمس

 إضسفة إلى المشسكل االقلصسدية 

80%

5% 3%
6% 4% 2%

عمل الزول

عمل الزول وعمل الزوجة

عمل اتوالد

عمل الزول ومنسعدد 

اتقسري

منسعدد اتقسري
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 نيسي الزول المُوقس  اللي واج ل س رف اد عينة البحث بُد 8الشعل رقد 

 

 الوضع المعيشي لألسرة بعد غياب الزوج .4

يوج نس إلى المبحوهس  بمجموعة من اتسرررررر لة لعي نلُ   على الوضررررررع المُيشرررررري ل ن 

وتطهررسل ن بُررد نيررسي الزول، ف ررد يبين من     رجوبررة المبحوهررس  رن رنلب ن عررسنين من 

عمسلة رطهسل ن رو مشررررررسكل اقلصررررررسدية رجب   بُعرررررر ن على الُمل رو على االعلمسد على 

 الزوال م د ر  ع 

% من المبحوهس  يُلمد على 6من عينة البحث يُمل اآلن بينمس  %21( رن 9رقد ) شررعلن البيّ ي  

من رف اد عينة البحث ال ر د يُمل  %68ُمل في اتسرررررر د اتقسري ف ط، وي %5عمل اتبنسء، و

، يُلمد على لدي س؛  سعررررة إفا كسن. اته ينررررعن في دور ريلسه لدي س قوانين دا لية  سعررررة

 الجمُية في يغطية نه سي س و ي الننبة االكب  

 

 يبين من يُمل في المنز  بُد نيسي الزول للمبحوهس  9الشعل رقد 

 

24%

21%

6%

14%

35%

مشسكل اقلصسدية

ل مشسكل اقلصسدية ومشسك

في إدارد المنز 

ل مشسكل اقلصسدية ومشسك

مع ات ل والمجلمع

ل مشسكل اقلصسدية ومشسك

نهنية

جميع مسسبق

21%

6% 5%

68%

اته االبنسء اتقسري الر د
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 عمالة األطفال

 

نيسي رزواج ن  دعن مدع اضررط ار ن إلى إرسررس  رطهسل ن للُمل بُوعند سررؤا  المبحوهس  

% من رطهس  عينة 26( رن 10ف د يبين من     رجوبل ن الوس  د في الشررررررعل رقد ) عن نّ 

البحث اضررط وا إلى الُمل و د دون سررن الثسمنة عشرر  و ذا يُد ملسلف ل يهسقيس  الدولية 

ال رن عررررررُوبرة الحيرسد رجب    ؤالء اتطهرس  ولح وق الطهرل في اللُليد والحيرسد ال ئ رة إ

من رطهررس  رف اد عينررة %69بينمررس على يحمررل منررررررؤوليررس  فوق طررسقل د وفوق رعمررسر د، 

و ررذا ويجرردر ااشرررررررسرد إلى رن يُليد  يُملوا في روقررس  الصرررررريف  %5البحررث لد يُملوا، و

  اتطهس  م نة مس في روقس  الصيف عسدد  درب. علي س اتس د النورية سسب سً 

 

 

 يبين مدع اضط ار اتطهس  إلى الُمل بُد نيسي رّي اتس د 10الشعل رقد 

وعن المبلغ المسدي الذي يحلسج  االسرررررر د للنه   شرررررر  يًس ف د رشررررررسر  المبحوهس   نررررررب 

لي د ي كيررة  -1000-إلى مبلغ  من رف اد عينررة البحررث يحلجنَّ  %22رن ( إلى 11الجرردو  رقد )

في  ين رفسد  فجكث ،  2000-إلى مبلغ  يحلجنَّ  %62 فجكث  للجمين منررللزمس  رسرر  ن، بينمس

مدع النه س  المسدية اللي  يلهسو  الال  فجكث   -3000-إلى  يحلجنَّ  % من الُينة رن ن16

سعدا   سرجية ُدد رف اد اتسررر د ومعسن النرررعن ومدع يل ي منررريحلسج س كل رسررر د وف ًس ل

 ومنسعدا  من اتقسري 

 

 

 

26%

69%

5%

نُد

ال

ر يسنسً 
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 ( يبين ماهو المبلغ الذي تحتاجه عينة البحث لسد نفقات المعيشة11جدول )

 النسبة المئوية ماهو المبلغ الذي تحتاجيه لسد نفقات المعيشة

 %22 فجكث  1000

 %62 فجكث  2000

 %16 فجكث  3000

 %100 المجموت

 

ولعي نُ   كيف يغطي المبحوهس  نه س  اتسرررررر د المسدية يوج نس بسلنررررررؤا  ل ن وكسن. 

 ( كسللسلي: 12وفق الجدو  رقد )

 يوضح آلية تغطية النفقات عند المبحوثات (12)جدول رقم 

 النسبة المئوية (يف تغطين نفقات أسرتك

 %56 منسعدا   سرجية

 %18 منسعدا  اتقسري

 %21 من     الُمل

 %4 من     الُمل ومنسعدد  سرجية

 %1 من     الُمل ومنسعدد اتقسري

 %100 المجموت

 

( رن االعلمررسد اتكب  تف اد عينررة البحررث في يررجمين منررررررللزمررس  12يلبين من     الجرردو  )

؛ ويُزو فلن إلى %56على المنسعدا  اللسرجية فيمس ننبل  من عينة البحث  يُلمد    يسي نَّ 

على منررررررسعدا  اتقسري،  يُلمدنَّ  %18كث د الجمُيس  اللي ية في منط ة الدراسررررررة، فيمس 

 اعلمدنَّ  %1على الُمل ومنررررررسعدا   سرجية، و يُلمدنَّ  %4على عمل ن، و يُلمدنَّ  %21و

 على الُمل ومنسعدا  اتقسري 



 

- 23 - 
 

 

 ينة البحثالمنسعدا  اللي يل ق س الننسء من رف اد ع 13الشعل رقد 

ويد سرررررؤال د عن المنرررررسعدا  اللي يلل و س على اعلبسر رن ن رنلب اعلمسد ن علي س ف د 

المنررررسعدا  اللي يل ق س الننررررسء من رف اد عينة البحث، رن  (13يبين من     الشررررعل رقد )

ك   "ركدّن رن ّن يج ذّن رايب منسعدد من الدولة الل كية والمصطل  علي  بسسد % 83 يث 

يلل ين  %4يلل يّن كهسلة شررررر  ية م دمة من الجمُيس  اللي ية، و %6، فيمس "ات م  ال   

 لد يلل يّن ري منسعدد مطل ًس  %7منسعدد من رقسرب ّن، بينمس 

وعند سؤا  عينة البحث عن مدع رنبل ن بسلزوال ومس االسبسي الداعية ل ذه ال نبة ف د يبين 

بنرربب عده الم درد على يغطية النه س  المسدية رن رنلب ن ي دن الزوال تسرربسي اقلصررسدية 

لألس د يلي س اتسبسي االجلمسعية الملُل ة بنو د المجلمع للم رد اللي يُيت بمه د س دون 

 رجل وكجن س بدون سند وفق يُبي  إ دا ن 

 

 االسبسي الداعية ل نبة المبحوهس  بسلزوال 14الشعل رقد 

83%

6% 4%
7%

ك   ال    ات م  كهسلة ش  ية منسعدد اتقسري ى ري منسعدد ال ريل  
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مس ي اتسرربسي اللي قد يدفُ ّن منررل بً  ا  ( الذي يجيب على سررؤ14يبين الشررعل رقد )

من ّن النررربب االقلصرررسدي  و الُسمل اتب ز في رنبل س في الزوال  %55للزوال،  يث ا لسر  

من ّن ا ل ّن الُسمل االجلمسعي وضرررررغط ات ل والمجلمع واللعرررررييق %21منرررررل بً ، بينمس 

من ن  %13مررس ا لررسر  المجلمُي سررررررواء اللهوي والُ في على الم رد فررسقرردد الزول، في

 من ّن بنبب رنبة شلصية  %11النبب النهني وراء رنبل س في الزوال منل بً ، و

وعند سررررررؤا  المبحوهس  عن ر د المُوقس  اللي يحو  دون انل اط ن بنرررررروق الُمل ف د 

كسن قلة ف م الُمل المُ وضة إضسفة إلى عده اي سن اللغة الل كية من ر د المُوقس  اللي 

 انل اق المبحوهس  بنوق الُمل الل كية   سل. دون

 ( يبين الراء المبحوهس  في المُوقس  اللي يحو  دون د و  الم رد سوق الُمل15جدو  رقد )

 النسبة المئوية األسباب

 %33 عده اي سن اللغة الل كية

 %0 الُنص ية واللنم 

 %35 قلة ف م الُمل

 %4 عده ي بل ات ل والمجلمع

 %28 جميع مس سبق

 %100 المجموت

 

( ر د اتسرربسي اللي يحو  دون د و  الم رد ال ج ة سرروق الُمل من 15يوضرر  الجدو  رقد )

من رف اد  %35وج ة نو  ّن  يث كسن. قلة ف م الُمل النبب ال ئيع  نب يُبي  ّن  

من ّن اعلب ن  %33عينة البحث اعلب ّن رن قلة ف م الُمل  و النررربب في عده عمل س، بينمس 

من ّن اعلب ّن  %4لغرة الل كيرة عرسمرل رئيع في عرده قردري ّن على الرد و  إلى الُمرل، وال

اعلب ّن %28عده ي بل ات ل والمجلمع لُمل فع د الننرررررسء يحو  دون بحث س عن عمل، بينمس 

 جميع يلن اتسبسي مشل كة  ي اللي ي ف وراء انلهسأ ننبة د ول ّن إلى سوق الُمل 

 

 للنهوض بواقع المرأةالحلول المقترحة  .5

( بُا الحلو  اللي اقل  ل ررس الننررررررررسء من عينررة البحررث 16يلبين من     الجرردو  رقد )

من رف اد عينة البحث  %39للحنين وضع الم رد النورية فسقدد الزول في بلدان اللجوء  يث 

من ن ا ل ن   %34رريّن رن يجمين ف م عمل ل ّن ينررس د ايجسبًس في يحنررين روضررسع ّن، فيمس 

اقل  ّن رن يلد زيررسدد ويعثيف عرردد الرردورا   %7رن يلد يررجمين د ررل مررسدي هررسبرر. للم رد، و

ررين رن في زيسدد الدعد المُنوي والنهنرررررري ل ن مسينررررررس د في يحنررررررين  %7الم نية، و

ا ل ّن رن يلد  مسيل ّن من ات ل والمجلمع ويغي  نو د المجلمع للم رد  %2روضسع ّن، بينمس 

 لد يعن لدي ّن ري اقل اح  %11لة، فيمس اترم
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 ( يوضح الحلول التي ارتأت إليهن المبحوثات لتحسين أوضاعهّن 16الجدول رقم )

مععاهي الحلول التي تقترحينهععا للنهوض بواقع المرأة األرملععة 

 في تر(يا

 النسبة المئوية

 %34 يجمين د ل مسدي للم رد

 %39 يجمين ف م عمل

 %7 يجمين دورا  م نية

 %7 ي ديد الدعد المُنوي والنهني

 %2  مسيل س من ات ل والمجلمع

 %11 ال رعلد

 %100 المجموت
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 النتائج والمناقشة:

دع ببُا ريبين من     نلسئف البحث رن المنررلوع االقلصررسدي المنلها لألسرر د  (1

فسنلشرررررسر فع د دور اايواء ري. بُد يزايد رعداد  إيواء،الننرررررسء إلى النرررررعن في دور 

 الوفيس  من ال جس  واريهست ننبة الل ّمل في المجلمع النوري 

ره  بشعل سلبي في إيجسد ف م عمل، كمس رن ضُف  انلهسأ المنلوع اللُليمي (2

اللج يل الم ني للننسء على وج  اللصوم، ره  بشعل رو بآ   على اعلمسد الننسء 

 الخ(    واللنويف، على اتعمس  الننوية )كسلطبخ  في كنب قوي ن

فيمس  البحث،% من عينة ( 21انلُس  الميدان االقلصررررررسدي للم رد بلغ. ننرررررربل ّن ) (3

يررد  على رن  ( %  و ررذا14بلغرر. ننرررررربررة من يُمررل من ّن رهنررسء وجود الزول إلى )

ح ي المشرررررسركة االقلصرررررسدية للم رد كسن نليجة  سجة مّلحة ف ضرررررل  علي س ج و  ال

واله ررد، ولعن  ررذا االنلُررس  اكلنهرر  عرردد مُوقررس  ر م ررس عررده اي ررسن لغررة البلررد 

 المعيف وقلة ف م الُمل 

 ( % 26)البحث اريهست ننبة عمسلة اتطهس   يث كسن. بين رف اد عينة  (4

كسن. للمنررررررسعدا  اللي ي دم س لجمُيس  اللي ية وااليحسد اتوربي دورًا  سمًس في  (5

 المنلها قلصسدية لدع الننسء من فوا  الد ل  ّل بُا المشع   اال

يدني المنررررررلوع االقلصررررررسدي له ة الننررررررسء فسقدا  الزول كسن الُسمل اتب ز في  (6

  رنبل ن في الزوال  يث وجدّن الزوال الحل لل عسء على مشع ي ّن االقلصسدية

لدعد المسدي الم ده ل نّ  (7 يسدد ا ، الحلو  المط و ة للن وأ بواقع الم رد اترملة ز

  لق ف م عمل ل ّن بُد يج لي ّن م نيًس 

 مس يُسد لي د ي كية ري  2000المُد  الوسرررطي النهسق نسلبية رسررر  عينة البحث  و  (8

(250 $) 

يحمل. الم رد م ّمس  رسرر ية ومجلمُية واقلصررسدية جديدد رسرر م. جميُ س في  (9

 يهسقد اتزمس  النهنية لدي س 

اسررررررل جرررسن عمل رررس، يحجيم رررس، ي ليرررد رررس  الزالررر. الهع د النمطيرررة للم رد اترملرررة_ (10

المنسعررررب الدنيس، ابُسد س عن اتمور فا  ال  ار على منررررلوع اتسرررر د_ سررررسئدد في 

ُ    ريعًس ف  زا  الل ميت  مجلمع البلد المعيف  يث انل ل. وانل ل مُ س  ذا ال

واللحجيد  مس سيدا الموقف في ال عسيس اللي يلُلق ب ّن  وإن كسن على منلوع 

  مس سبقرقل م
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 التوصيات والمقترحات

 رد  الننسء بدورا  م نية طويلة المدع  (1

 يعثيف عوامل االندمسل في المجلمع المعيف وزيسدد دورا  اللغة الل كية  (2

 زيسدد المشسريع اللنموية الننوية   (3

 رفع سروية الوعي لدع رف اد المجلمع للغيي  الصرورد النمطية الل ليدية للم رد من     (4

 ندوا  ه سفية و وارية 

زيررسدد مبلغ المنرررررررسعرردد االجلمررسعيررة الم ررده ل ن طب ررًس بمررس يلوافق وملطلبررس  الحيررسد  (5

 االجلمسعية 

 يشجيُ ّن على الُمل من     يجمين بي ة عمل قسنونية والمن  ل ّن  (6

اي ء اتطهس  من فوي اتسررر  فسقدا  الزول ر مية  سعرررة واسرررل داف ن بب امف ي بوية  (7

 وم نية على وج  اللصوم  ويُليمية
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 فهرس المصادر

، 22، موقع رعرررررريفننررررررسء سرررررروريس  يح  ن  لم ن في ب د اللجوءإب ا يد، رواد،  (1

2018  

 654م،، النسش  بي و ، مسدد نيب، بسي البسء1ق مُجد لنسن الُ ي،ااف ي ي، محمد،  (2

 لبنسن مُجد المصطلحس  االجلمسعية، معلبة بدوي، ر مد،  (3

مليون فلسد الج ة  و  الُسلد،  17 نررررررين، محي الدين، في اليوه الُسلمي للهلسد   (4

  2018، موقع م سج  نيوز، ي  ي  منومة كي  ااننسنية

  2016إلى رن قسم. الح ي، دار ريسأ نجيب ال يع  سجي، جوالني،  (5

الجمُية  ،ي كيس(-، )واقع الم رد النررررررورية الُسملة في ال يحسنيةالحسل عررررررسل ،  ليل (6

  2017، م كز   مون للدراسس  المُسع د، النورية للُلوه

، موقع جدلية، الننوية الل سطُية كيف يمعن على الوضع النوريالحسين، كسيي،  (7

2018 

، و رردد اتبحررسث االجلمررسعيررة، م كز )الم رد النرررررروريررة في جررل الح ي( ررداد، وجيرر ،  (8

   2018  مون، 

، موقع  عرررسيرررس  اقع رند الصررررررُوبرررس ()ررامرررل ادلرررب يحررردي للوالحنررررررن، ن ى،  (9

  2019سوريس،

  2018منشورا  الملوسط، الطبُة اتولى  ينع عش د ام رد، ويجة، سح ،  (10

بي. ، " شررررر سدا"رم س  سررررروريس   ال ابطة النرررررورية للمواطنة ومجموعة بنرررررمة، (11

  2017المواطن للنش  واللوزيع، الطبُة اتولى 

  2015، م كز ب ق لألبحسث والدراسس ، انطسكيس()الم رد النورية في ر مون، عبس،  (12

  2016ي،موقع النهي  الُ بشس ين، كمس ، اترامل في سوريس مسلد ي ل  الح ي لعد،  (13

الم رد النررورية ، )الشرربعة النررورية لح وق االننررسن، ي  ي  في اليوه الُسلمي للم رد (14

  2020 (،اليزا  يُسني من رسوء رنمسق االنل سكس 

  2019، الم رد النورية يلوج  تعمس  ركث  قنود بُد ف دان ال جلعحيهة الش ق،  (15

ية(ع وق، جسني.،  (16 يداعيس  االزمة، واقع الم رد النررررررور مداد، م كز دمشررررررق ، موقع )

  ث والدراسس سبحلأل

عبد ال ضررررس، نبيل، وعبد ال  يد، م وه، ره  الح وي والنزاعس  في اللمعين االقلصررررسدي  (17

  2015 راسس  واتبحسث الُلمسنية في الُسلد الُ بي،م كز الدللم رد الُ اقية، 

، ال س  د عسلد العلب، 2008مُجد اللغة الُ بية، الطبُة اتولى  عم ، مللسر ر مد، (18

  1006: م

لنرررسس   لرررب، )اترامرررلموقع فوكع ف يق اللح ي ،  (19 في إدلرررب يعوي ن ك ه ا

  2020، واالسلغ  (

  2014(، ب امف، م اسلون، اتردن وبيع رجنسد نمُسنسد سوريس  في ) ،24قنسد ف انع  (20

  2016، العوي.، 2الُدد، 44مجلة الُلوه االجلمسعية، المجلد رقد (21

  2020، م كز   مون، المعلبة الم ئية (22

عررررو  ، موقع )الط ق النرررروري في ب د اللجوء  سدث رموس  د ( المصرررريسني، ع ، (23

  2017رلل ا،
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الو دد ، "سرروريس  ضررحسيس  ّطسبس  في ي كيس فليس "ملي ، ريمن، زوال على الصررورد:  (24

  2019 ,س ال–النورية للصحسفة االسل صسئية 

 موقع المهوضية النسمية لشؤون ال ج ين (25

 موقع المدي ية الُسمة لل ج د الل كية (26

 موقع المعلب الم كزي لإل صسء في سوريس  (27

عررررررم. الم رد في سرررررروري  واقع م ي  وررقسه عررررررسدمة و ،موقع م كز الشرررررر ق الُ بي (28

  2015، عسلمي

لمي الم رد النرررررروريررة جحيد الح ي ورعبررسء سموقع اللليف اون ين، )في يوم ررس الُرر (29

 2018،اللجوء(

اللجهي ا  االجلمسعية واالقلصررررررسدية له دان و يد، رمي د،  طسي، ومحمود، محمد،  (30

، مجلة دراسررررس  موعررررلي ، اتي على اتسرررر د، دراسررررة ميدانية في مدينة الموعررررل

  2008، جسمُة الموعل م كز دراسس  الموعل، 22الُدد:، 2008المجلد:
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