
نتائج استبيان  بيئات العمل اآلمنة للنساء في شمال رشق سوريا

101منعشوائيةعينةفيهاستهدف،2022تموز/يوليوتشهرفياستبيانًانيكستيبمنظمةفريقأجرى

صحفية وناشطة مدنية في مدن مختلفة من شمال ورشق سوريا، ويهدف االستبيان إىل فهم أعمق

لطبيعة بيئات العمل داخل المؤسسات اإلعالمية ومنظمات المجتمع المدني، ومدى توفر األمان ومراعاة

لخصوصية النساء فيها. وجاءت النتائج كما ييل:

شخص101العدد المستهدف

العمل

شخص)51(%50.5اإلعالم

شخص)50(%49.5المجتمع المدني

شمال رشق سوريا (ديرك، كركي لكي، تربسبيه، قامشلو، عامودا،المناطق المستهدفة

درباسية، حسكة، كوباني، الرقة)

سوريارشقشمالفيالمدنيالمجتمعومنظماتاإلعالميةالمؤسساتتقومهلبرأيك،-1

بتوفري بيئة عمل آمنة للنساء؟

ال أعلمليس بالقدر الكافيالنعم

30.7%10.9%57.4%1%

النساء؟خصوصيةتراعيسياساتتوجدهلفيها،تعملنياليتالمؤسسةفي-2

ال أعلمالنعم

65.3%21.8%12.9%

في حال كانت اإلجابة نعم، هل قمِت باالّطالع عىل هذه السياسات؟

ال أعلمالنعم

59.4%30.7%9.9%



الفزييولوجيةبالتغيرياتخاصةإجازاتسياسةباعتمادفيها،تعملنياليتالمؤسسةتقومهل-3

مثل الدورة الشهرية والحمل والوالدة؟

ال أعلمالنعم

68.3%28.7%3%

آمنةمساحةلتوفريملحقةحضاناتتوجدهلفيها،تعملنياليتالمؤسسةفي-4

لألطفال/الطفالت؟

ال أعلمالنعم

16.8%74.3%8.9%

الكافيةاإلجراءاتباتخاذالمدنيالمجتمعومنظماتاإلعالميةالمؤسساتتقومهلبرأيك،-5

لمناهضة التحرش داخل المؤسسات وخارجها؟

ال أعلمالنعم

33.7%51.5%14.9%

االنتهاك؟عنلإلبالغوالجاهزيةاالستعدادلديكهلعملك،مكانفيللتحّرشتعّرضِتإن-6

ال أعلمالنعم

78.2%16.8%5%

في حال كانت اإلجابة نعم، ما السبب؟●

- لمنع المتحرش من االستمرار بهذا الفعل ومحاسبته

- تشجيع النساء األخريات عىل اإلبالغ في حال تعر� للتحرش

- للضغط نحو � قوانني وسياسات ُتجرم المتحرش

- للمساهمة في تفعيل بند عدم التحرش في مدونة السلوك ضمن كل مؤسسة



- نرش ثقافة اإلبالغ عن المتحرش

- للدفع نحو الشعور باألمان في مكان العمل

في حال كانت اإلجابة ال، ما السبب عن عدم اإلبالغ؟●

- اتهام الناجيات بأنهن� السبب

- المنصب الوظيفي للمتحرش، والخوف من فقدان العمل

- الخوف من ردة فعل المجتمع المحيل الذي ال يدعم النساء في مثل هذه القضايا, بل عىل العكس يدفع

بإتجاه "الصمت خوفًا من الفضيحة"

- الخوف من انتقام المتحرش

- الخوف من العائلة أو عليهم، بسبب وضع اللوم عىل الناجية وعىل عائلتها.

- عدم وجود سياسة مناهضة للتحرش داخل المؤسسات اإلعالمية ومنظمات المجتمع المدني

- عدم وجود سياسة خاصة باإلبالغ  في أماكن العمل

- غياب خصوصية ورسية اإلبالغ في المؤسسات

- عدم وجود قوانني ولوائح تنفيذية للحكم في مثل هذه القضايا، أو تساهل القضاء/ عدم التعامل بجدية

مع هذه الحاالت

- عدم وجود الوعي الكافي لدى المجتمع المحيل بمدى األذى النفيس الذي يسببه المتحرش، وبالتايل

النأي بالنفس عن مشاكل وضغوطات نفسية أكرب في حال الرغبة باإلبالغ

- عدم التجرؤ عىل اإلبالغ

لتوفريالمدني،المجتمعومنظماتاإلعالميةالمؤسساتلدىجّديةمحاوالتهناكهلبرأيك،-7

بيئة عمل آمنة للنساء؟

ال أعلمليس بالقدر الكافيالنعم

33%8%53%6%

منظمة نيكستيب

سوريا.الحسكة،القامشيل،آذار)،12ملعب(شارعبركةبنالمهديشارع
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