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 جميع الحقوق محفوظة لشبكة أنا هي ومللتقى حنني الثقايف

شــبكة أنــا هــي: شــبكة مــن حلقــات ســام نســائية تعمــل عــى تعزيــز الســام 

وضــامن مشــاركة فاعلــة للمــرأة  سياســياً واقتصاديــاً واجتامعيــاً وثقافيــاً 

,وتتواجــد هــذه الحلقــات يف معظــم املحافظــات الســورية كــام يف بلــدان الجــوار

قرسيــاً  مهجــرات  ســوريات  لنســاء  تجمــع  هــو  الثقــايف:  حنــن  ملتقــى 

ومتواجــدات يف غــازي عنتــاب، يســعى امللتقــى لتمكــني النســاء الســوريات مــن 

حقوقهــن والحفــاظ عــى الهويــة والــراث الغنــايئ الســوري.

اإلرشاف اإلداري: رجاء بنوت
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تمهيد

يعــد بحــث تضمــني النســاء يف منظــامت املجتمــع املــدين الســورية أحــد األبحــاث امليدانيــة الــذي 

ــودة يف  ــدين املوج ــع امل ــامت املجتم ــدى منظ ــورية ل ــرأة الس ــل امل ــع عم ــد واق ــى رص ــل ع يعم

مدينــة غــازي عنتــاب الركيــا .

وتــم إعــداد هــذا البحــث كمبــادرة لحلقــة ســام عنتــاب والتــي تــم تشــكيلها بالتعــاون بــني شــبكة 

أناهــي وملتقــى حنــني الثقــايف، وحلقــة ســام عنتــاب تضــم إثنتــا عــرة ســيدة مــن ملتقــى حنــني 

لثقايف.  ا

ويتنــاول البحــث دراســة نســبة النســاء العامــات يف منظــامت املجتمــع املــدين، وأدوارهــن ومــدى 

مســاهمتهن يف صنــع القــرار، ومعرفــة الصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه عمــل  املــرأة  لــدى 

هــذه املنظــامت، إضافــة إىل التحديــات التــي تعــرض املنظــامت يف عمــل املــرأة  لديهــا.
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القسم األول

المقدمة:
تؤكــد األراء الحديثــة الــواردة يف أدبيــات التنميــة عــى أن نجــاح برامــج التنميــة وضــامن 

ــري  ــر الب ــرات، مرهــون مبشــاركة العن ــة التغ ــى مواجه ــات ع ــدرة املجتمع ــتدامتها، وق اس

ــه.  ــة تأهيل ــداده وطبيعي ــن إع وحس

وتعتــر املــرأة عنــراً مهــامً يف عمليــة التنميــة وإذا مــا أريــد لهــذا العنــر أن يكــون فعــاالً فــا 

ــة  ــة يف حركــة التنمي ــا مــن املســاهمة اإليجابي ــات أساســية متكنه ــر للمــرأة معطي ــد أن تتواف ب

وتوجيههــا.

إن عمــل املــرأة قــي منظــامت املجتمــع املــدين، إضافــة إىل مــردوده املــادي يعطــي مــؤرشاً عــى 

ــا  ــة وهن ــة يف التنمي ــاركة الحقيق ــى املش ــا ع ــع وقدرته ــاء املجتم ــا يف بن ــرأة لدوره ــم امل تفه

نتســاءل عــن دور املــرأة ومشــاركتها الفاعلــة يف هــذه املنظــامت، وهــل تعمــل املنظــامت عــى 

تضمينهــا، وإدماجهــا يف برامجهــا وهياكلهــا ومواقــع صنــع القــرار فيهــا.

 إذا مــا أدركنــا مــا مــدى دور املــرأة ومــا نســبة مشــاركتها يف تطــور عمــل هــذه املؤسســات. وهل 

هــذه املؤسســات تعمــل عــى تضمــني املــرأة وإدماجهــا ضمــن برامجهــا وهياكلهــا، وتعمــل عــى 

التصــدي للتمييــز ضــد املــرأة يف جميــع املجــاالت وادراج الجنــدر يف مفاهيمهــا وآليــات عملهــا، 

إن فهمنــا ملوضــوع الجنــدر أســايس وهــام لفهــم تأثــر العمليــات التنمويــة بشــكل مختلــف عــى 

الرجــال والنســاء وقبــل الخــوض يف موضــوع البحــث البــد أن نبــني مــا معنــى النــوع االجتامعــي 

) الجنــدر(.

النوع االجتامعي ) الجندر( :

يطلــق مصطلــح النــوع االجتامعي)الجنــدر( عــى العاقــات واألدوار اإلجتامعيــة والقيــم التــي 

يحددهــا املجتمــع لــكل مــن الجنســيني )الرجــال والنســاء (. 
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وتتغــر هــذه األدوار والعاقــات  والقيــم  وفقــاً لتغــر املــكان والزمــان وذلــك لتداخلهــا وتشــابكها 

ــرق. إذ إن األدوار  ــة، الع ــة اإلجتامعي ــن، الطبق ــل الدي ــرى مث ــة األخ ــات اإلجتامعي ــع العاق م

الجندريــة يحددهــا املجتمــع بنــاء عــى الجنــس فهنــاك أدوار خاصــة بالذكــور وأخــرى بالنســاء، 

تتعــدد هــذه األدوار منهــا.

الــدور املجتمعــي: ويعتمــد توزيعــه مــا بــني الجنســيني عــى مفاهيــم املجتمعيــة الســائدة 

يف مجتمــع مــا.

الــدور اإلنتاجــي: هنــاك تقســيم واضــح لهــذا الــدور مابــني النســاء والرجــال حيــث تعــرف 

بعــض األدوار عــى أنهــا أدوار أنثويــة فيــام تعــرف أخــرى عــى أنهــا أدوار ذكوريــة، علــامً 

بــأن هــذه التقســيامت متغــرة وتتأثــر بعوامــل عديــدة.

الــدور الســيايس: يتلخــص هــذا الــدور بســلطة اتخــاذ القــرار، تبــدأ عمليــة اتخــاذ القــرار 

ــامت  ــة ومنظ ــة والتريعي ــس املحلي ــات واملجال ــل إىل النقاب ــد لتص ــل األرسة، ومتت داخ

املجتمــع املــدين. وعــادًة مــا ينظــر لهــذا الــدور عــى أنــه دور خــاص بالرجــال بالرغــم مــن 

اقتحــام النســاء لهــذا الفضــاء.

لهــذا تناولــت إتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  مســألة األدوار الجندريــة 

يف املجتمــع فأكــدت ديباجتهــا بــأن التنميــة التامــة والكاملــة ألي بلــد ورفاهيــة العــامل، وقضيــة 

الســلم، تتطلــب جميعــاً مشــاركة املــرأة، عــى قــدم املســاواة مــع الرجــل، أقــى مشــاركة ممكنــة 

يف جميــع املياديــن.

كــام أكــدت أن تحقيــق املســاواة بــني الرجــل واملــرأة يتطلــب إحــداث تغيــر يف الــدور التقليــدي 

للرجــل واملــرأة يف املجتمــع واألرسة، وشــددت اإلتفاقيــة مبادتهــا الخامســة )5( بــأن عــى الــدول 

-1

-2

-3

  1- اتفاقية القضاء عى جميع اشكال التمييز ضد املرأة.

1
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إتخــاذ جميــع التدابــر بهــدف تحقيــق القضــاء عــى جميــع التمييــزات والعــادات العرفيــة وكل 

ــن األخــر أو عــى أدوار  ــن الجنســيني ادىن او أعــى م ــأي م ــاد ب ــة عــى اعتق املامرســات القامئ

منطيــة للرجــل واملــرأة.

وأضافــت املــادة )16( منهــا رضورة قيــام الــدول. بتعديــل األمنــاط اإلجتامعيــة والثقافيــة لســلوك 

الرجــل واملــرأة والقضــاء عــى فكــرة الدونيــة .

وبكفالــة أن تتضمــن الربيــة األرسيــة تفهــامً ســليامً لألمومة بوصفهــا وظيفة إجتامعيــة واإلعراف 

باملســؤولية املشــركة لــكل مــن الرجــال والنســاء يف تنشــئة أطفالهــم. ومــن هنــا كانــت فكــرة 

البحــث عــن مكانــة املــرأة يف العمليــة التنمويــة يف مفهــوم منظــامت املجتمــع املــدين؛ هــل هــي 

يف التنميــة ام أنهــا تســاهم يف بنــاء التنميــة .

ــني  ــاوية ب ــر املتس ــات غ ــرأة والعاق ــى امل ــز ع ــن الركي ــث م ــوي الحدي ــر التنم ــل التفك  انتق

ــات  ــرأة يف السياس ــج امل ــة دم ــة أي أهمي ــدر والتنمي ــى الجن ــز ع ــال إىل الركي ــاء والرج النس

والخطــط التنمويــة، وهكــذا انتقــل العمــل مــن إرشاك املــرأة يف التنميــة إىل إدماجهــا كمكــون 

ــة. ــام للتنمي ــرى الع يف املج

وحرصــت منظــامت األمــم املتحــدة عــى دور الجنــدر يف التنميــة وتوفــر آليــات لــي يحصــل 

الفــرد عــل فــرص متســاوية ومتكافئــة والركيــز عــى البعــد اإلنســاين وتوفــر الوســائل التعليميــة 

والثقافيــة واملاديــة لألفــراد ليتمكنــوا مــن املشــاركة يف القــرارات واســتخدام املــوارد بالتســاوي 

وبشــكل فعــال تخطيطــاً وتطبيقــاً ولــي تكــون التنميــة مســتدامة يُفــرض أن تتضمــن الرامــج 

والسياســات اإلمنائيــة منظــور الجنــدر أو النــوع اإلجتامعــي.

وعــى اعتبــار أن منظــامت املجتمــع املــدين الســورية تعــد العبــاً هامــاً يف تنفيــذ الرامــج 

ــاة  ــن املأس ــف م ــامر والتخفي ــادة اإلع ــيايس وإع ــال الس ــة واإلنتق ــادة الهيكل ــات وإع واإلصاح

ــم. ــدرة يف أدبياته ــور الجن ــو منظ ــاءل ماه ــوريا نتس ــادة يف س ــانية الح اإلنس
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ــة،  ــاؤالت املطروح ــن التس ــة م ــى جمل ــة ع ــر اإلجاب ــث املخت ــذا البح ــعى يف ه ــوف نس س

ونتنــاول أوالً دراســة إشــكالية البحــث وأهميتــه وأهدافــه. ثــم عــرض لنتائــج إســتامرة  

اإلســتبيانات وبيــان الصعوبــات واســتخاص النتائــج التــي ســتحدد إطــار التوصيــات.

   إشكالية البحث:
ــة  ــد دينامي ــلمي، لتؤك ــوري الس ــراك الث ــطات يف الح ــات وناش ــاء كفاع ــاركة النس ــت مش أت

الصــوت األنثــوي، يف املجــال العــام الــذي كان غالبــاً حكــراً عــى الذكــور، لكــن وجــود املــرأة 

يف الحــراك امليــداين قابلــه تهميــش لهــا داخــل مواقــع القــرار وخاصــة بعــد تســليح الثــورة. 

والنتائــج التــي أفرزتهــا هــذه االوضــاع وانعكاســها عــى وضــع املــرأة ودورهــا يف كل مناحــي 

الحيــاة اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة والسياســية، إضافــة إىل دورهــا يف منظــامت املجتمــع املــدين، 

ــن  ــل ع ــدين ال ينفص ــع امل ــامت املجتم ــاركتها يف منظ ــرأة ومش ــه أن دور امل ــلم ب ــن املس م

وضعهــا يف املجتمــع بصــورة عامــة وهــو الوضــع الــذي ســيتحدد بــدوره مــدى تطــور البنــى 

ــة. ــة والسياســية والثقافي ــة واالقتصادي االجتامعي

ومــا متــر بــه املــرأة الســورية يف الظــرف الراهــن األكــر تعقيــداً وصعوبــة، ويف ظــل ماتعانيــه 

ــة  ــي النازحــة والاجئ ــا فه ــر مهاراته ــا وتطوي ــا وآدائه ــزاع املســلح عــى وضعه ــار الن ــن آث م

والفاقــدة ملعيلهــا واملســؤولة عــن رعايــة أوالدهــا والباحثــة عــن فرصــة عمــل والهاربــة مــن 

ــية  ــاة معيش ــروف حي ــا يف ظ ــا وتحقيقه ــن ذاته ــة ع ــر والباحث ــكان إىل آخ ــن م ــف م القص

قاســية ال ترحــم. يكــون التســاؤل هــل ســاهمت منظــامت املجتمــع املــدين يف إدمــاج املــرأة 

كمكــون يف عمليــة التنميــة ومــا نســبة النســاء العامــات لديهــا ومــا أدوارهــن واملهــام التــي 

تســند إليهــن، ومــا مــدى مســاهمتهن  يف صنــع القــرار؟ كل هــذه اإلشــكاليات دفعــت بنــا أن 

نــدرس ونبحــث يف هــذه الظاهــرة ألهميتهــا.
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أهمية البحث:

أهداف البحث: هدف البحث إىل معرفة:  

ــا يف  ــا ودوره ــورية ومكانته ــرأة الس ــاع امل ــق يف أوض ــث بعم ــة يف البح ــة الدراس ــن أهمي تكم

ــة مهمشــة  ــا، كفئ ــاب الركي ــة عنت ــداً تلــك املوجــودة يف مدين منظــامت املجتمــع املــدين وتحدي

يف ظــل تدهــور األوضــاع الراهنــة، والــذي يتطلــب أن نبحــث يف أســباب ضعــف مشــاركة جــزء 

كبــر مــن املــوارد البريــة واملتمثلــة يف املــرأة والتكلفــة التــي يدفعهــا املجتمــع ككل يف عمليــة 

التنميــة نتيجــة لذلــك ومنهــا تــأيت أهميــة البحــث عــن حلــول عمليــة إلدمــاج املــرأة يف عمليــة 

التنميــة وتحســني أوضاعهــا.

نسبة مشاركة النساء يف العمل ضمن منظامت املجتع املدين .

دور املرأة ومكانتها داخل املنظامت، و مساهمتها يف صنع القرار .

ــيتهم  ــرأة وحساس ــات امل ــدين إلحتياج ــع امل ــامت املجتم ــاة منظ ــدى مراع ــا م ــة م معرف

ــة، ســاعات  ــة، الرضاع ــة، االموم ــال: )الحضان ــم مث ــا يف أنظمته ــدر وتضمينه ــوم الجن ملفه

ــني(. ــل، التمك العم

تقييم عمل املرأة لدى منظامت املجتمع املدين.

تحديد معوقات عمل املرأة لدى منظامت املجتمع املدين. 

الخروج بنتائج وتوصيات.

-1

-2

-3

-4

-5

-6



11

الصعوبات التي واجهت البحث:

نطاق البحث:

ــامت  ــب منظ ــخصية بأغل ــداين الش ــق املي ــة الفري ــى معرف ــات بناءاًع ــار العين ــم اختي ت

املجتمــع املــدين مبدينــة غــازي عنتــاب ألن العديــد منهــا يرفــض اإلدالء مبعلومــات ألشــخاص 

ال يثقــون بهــم ألســباب أمنيــة خاصــة بالحالــة الســورية، لهــذا مل نســتطع تحديــد رشائــح 

ونوعيــة العينــات مبــا يخــدم فكــرة البحــث بدقــة أكــر.

اإلتصــال هاتفيــاً ملــرات عديــدة مــن أجــل الحصــول عــى موعــد والذهــاب أكــر مــن مــرة  

ومراجعتهــم. 

ــى  ــاع ع ــد اإلط ــتبيان بع ــلء االس ــض م ــاون  ورف ــامت والتع ــض املنظ ــاوب بع ــدم تج ع

ــه. مضمون

ــوض   ــئلة والغم ــى األس ــفافية ع ــة بش ــى اإلجاب ــامت ع ــض املنظ ــل  بع ــن قب ــظ م التحف

ــداين. ــق املي ــات الفري ــب ماحظ ــم حس ــات عمله بآلي

ورغــم هــذه الصعوبــات أنجــز الفريــق \100\ اســتبيان بطريقــة املقابــات الشــخصية، منهــا  

ــة بعــد اإلطــاع عــى االســتبيان، وســت منظــامت أفــادت  مثــاين منظــامت رفضــت اإلجاب

بأنــه ال يوجــد لديهــم نســاء.

-1

-1

-2

-2

-3

-4

ــي تعمــل بالشــأن الســوري املوجــودة يف  اإلطــار الجغــرايف: منظــامت املجتمــع املــدين الت

ــا. مدينــة عنتــاب الركي

اإلطــار الزمنــي:  تــم إجــراء البحــث امليــداين خــال الفــرة املمتــدة مــن 1\1\ 2016 إىل  28 

  . 2016 \ 2\
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اإلطــار املوضوعــي: تنــاول البحــث دراســة  تضمــني النســاء الســوريات يف منظــامت املجتمــع 

املــدين الســورية يف غــازي عنتــاب.

-3

طريقة ومنهجية البحث:

خصائص عينة البحث:

خطة البحث:

يعتــر هــذا البحــث مــن البحــوث االستكشــافية لعــدم وجــود إحصائيــات ســابقة ودراســات وقاعــدة 

ــدين وللوصــول إىل أهــداف  ــع امل ــرأة ونســبتها يف منظــامت املجتم ــل امل ــني عم ــة تب ــات دقيق بيان

ــة اإلســتفادة والوصــول إىل رســم  ــي بغي ــي التحلي ــج الكمــي والوصف ــم اســتخدام املنه البحــث. ت

وتحديــد اإلطــار العــام للمشــكلة، ويف ســبيل ذلــك تــم  اجــراء بطريقــة املثابــات الشــخصية بهــدف: 

معرفة عدد النساء العامات لدى املنظامت وأدوارهن ومكانتهن.

ــع  ــامت املجتم ــض منظ ــدى بع ــل ل ــن العم ــرأة م ــاء امل ــة وراء إقص ــباب الكامن ــة األس معرف

ــدين. امل

التعرف عى آلية إنتقاء العاملني لدى منظامت املجتمع املدين.

معرفة التحديات والصعوبات التي توجه املرأة ومنظامت املجتمع املدين.

مدى تطبيق مفهوم جندرة منظامت املجتمع املدين .

-1

-2

-3

-4

-5

ــكل  ــك بش ــخصية وذل ــات الش ــة املقاب ــة بطريق ــة )100( منظم ــن مئ ــة م ــث عين ــتهدف البح اس

عشــوايئ وبــدون تحديــد معــني ألســامء هــذه املنظــامت ومجــال عملهــا، فقــط تــم مراعــاة وجــود 

العينــة يف مدينــة غــازي عنتــاب الركيــة واســتبعاد املنظــامت النســائية مــن العينــات املســتهدفة.

ــه  ــث وأهداف ــكالية البح ــن إش ــة وتتضم ــم األول املقدم ــام القس ــاث أقس ــث اىل ث ــم البح قســّ

ــت  ــاين تناول ــم الث ــث، ويف القس ــداد البح ــت إع ــي واجه ــات الت ــه والصعوب ــه ومنهجيت وأهميت

ــج  ــا، أمــا القســم الثالــث فيشــمل اســتخاص النتائ عــرض املشــكلة ودراســة االســتبيانات وتحليه

ــرس. ــة فالفه ــم الخامت ــات ث والتوصي
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-1

-2

القسم الثاني

عرض المشكلة:
1ـ املشــاركة  الضعيفــة  للعنــر النســايئ  يف العمــل  لــدى منظــامت املجتمــع املــدين نســمع كثــراً 

عبــارة )دخــت وأنــا عــم افتــل وأبــرم عــى املنظــامت ومــا كنــت القــي شــغل مــع أين مســتعدة 

ــتخدمة  ــى مس ــي حت ــي العلم ــريت وتحصي ــبة لخ ــت مناس ــا كان ــو م ــى ل ــغل حت ــتغل أي ش أش

رضيــت اشــتغل ومــا شــغلوين(.

ــا بحاجــة إىل موظفــات مــن النســاء ولكــن  ــر مــن املنظــامت بأنن ــردد الكث ــة اخــرى ت ومــن جه

ــض  ــي(. وبع ــم نالق ــا ع ــة وم ــراج والفتيل ــم بال ــدور عليه ــم ن ــم )ع ــب قوله ــن وحس ال نجده

املنظــامت أفــادت )بأن طبيعــة العمــل وطــول ســاعات الــدوام ال تناســب الكثــر مــن النســاء 

إضافــة اىل األوضــاع األمنيــة يف داخــل ســوريا( وأخــرى أفــادت )بأننــا ال نجــد املوظفــة املطلوبــة 

ــة(. ــف املطلوب للوظائ

ــاعات  ــدة س ــزل ومل ــارج املن ــن خ ــوايت يعمل ــاء الل ــض النس ــع بع ــا م ــي أجريناه ــات الت وباملقاب

طويلــة مــن العمــل ويف ظــروف وأوضــاع قاســية جــداً وعنــد ســؤالهن عــن إمكانيــة العمــل بــروط 

ال تناســب أوضاعهــن أجــن )صــح إنــو الــدوام طويــل ووضــع العمــل قــايس وصعــب ومــو مناســب 

ــا مجــرة اشــتغل ومســتعدة اتحمــل كل ظــروف  ــس أن ــي وأوالدي ب مــع مســؤوليايت اتجــاه بيت

العمــل بــس مــا أخــر شــغي( وإن مــا يفــرس مــا أفــادت بــه تلــك الســيدات هــو الخــوف مــن 

كابــوس البطالــة.

ــة مــن التســاؤالت التــي أوردناهــا يف إســتامرة االســتبيان  ومــن هــذه اإلفــادات نقــف أمــام جمل

وكانــت عــى الشــكل التــايل:

ا نسبة النساء العامات لدى املنظامت املستهدفة. 

الفئة العمرية.
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الوظائف التي تشغلها املرأة يف هذه املنظامت.

هل تساهم املرأة يف صناعة القرار.

هــل تراعــي املنظــامت احتياجــات املــرأة وحساســيتها ملفهــوم الجنــدرة يف أنظمتهــا وآليــة 

عملهــا.

ما هي الصعوبات والتحديات التي تواجهها املرأة للعمل يف هذه املؤسسات.

ما هي الصعوبات والتحديات التي تواجهها هذه املؤسسات لعمل املرأة لديها.

تحــاول الدراســة الكشــف عــن موقــف املنظــامت مــن عمــل املــرأة لديهــا وعاقــة ذلــك ببعــض 

الخصائــص )العمــر، الكفــاءة، اإلنتــامء، الشــفافية، التحصيــل العلمــي، بيئــة العمــل( مــن خــال 

اســتعراض اإلجابــات الــواردة يف إســتامرة االســتبيانات وتحليــل النتائــج.

-3

-4

-5

-6

-7

 دراسة وتحليل اإلستبيانات:
أوضحت دراسة اإلستبيانات ونتيجة التحليل ما يي : 

عدد النساء:

ــة  ــي اســتهدفت مائ ــواردة يف اإلســتبيانات الت ــات ال ــل البيان ــة وتحلي مــن خــال الدراســة الكمي

ــد  ــا وبشــكل عشــوايئ دون تحدي ــاب الركي ــدين يف عنت ــع امل ــن منظــامت املجتم ــة م )100( عين

ــا  ــامت، إال أنن ــذه املنظ ــع ه ــة لوض ــات دقيق ــات وإحصائي ــود دراس ــدم وج ــبب ع ــر بس معاي

ــي :  ــا ي ــا م ــني لن ــه فقــط تب ــات املســتهدفة وعلي اســتبعدنا املنظــامت النســائية مــن العين

ــرأة  ــت )2863( إم ــتهدفة بلغ ــة مس ــدى )100( عين ــات ل ــوريات العام ــاء الس ــدد النس ـ إن ع

علــامً أن إجــاميل عــدد العاملــني لــدى هــذه العينــات)9310( عامــاً مــام يعنــي أن نســبة النســاء 

ــاً . العامــات هــو )%20( تقريب
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عدد النساء عدد الرجال

عدد اإلجماليعدد اإلجمالي
93102863
%80%20

ــع  ــامت املجتم ــل يف منظ ــاهمتها بالعم ــة مس ــرأة وقل ــاركة امل ــف مش ــس ضع ــذي يعك ــر ال األم

ــدين . امل

وحسب األراء الواردة يف اإلستبيانات تعود أسباب هذه املشكلة:

عدم وجود الكفاءات واملهارات والخرة لدى العديد من النساء. 

ســاعات العمــل الطويلــة التــي ال تتناســب مــع طبيعــة  ومســؤوليات املــرأة املنزليــة وتأثــر 

ذلــك عــى مشــاركتها بالعمــل يف منظــامت املجتمــع املــدين.

كــام ورد يف بعــض اإلجابــات مــا يــي )الســبب هــو مراعــاة املحســوبيات بشــكل ملحــوظ 

فــال يتعــن الشــخص الكفــؤ بــل يتعــن الشــخص الــذي لديــه معــارف(.

ونســتنتج مــن هــذه االجابــة بــأن آليــة التوظيــف لــدى معظــم  هــذه املؤسســات تغيــب 

عنهــا الشــفافية، وعــدم تحديــد معايــر التوظيــف بوضــوح األمــر الــذي يصبــغ عمــل بعــض 

املنظــامت بالفســاد.

كــام أوضحــت املنظــامت التــي تعمــل كمكاتــب إرتبــاط وعملهــا الفعــي يف الداخــل بــأن 

ــذي  ســبب ضعــف مشــاركة املــرأة هــو )األوضــاع يف داخــل ســوريا وخاصــة القصــف ال

ــة املــرأة  وانتشــار املجموعــات املتشــددة(. ــق حرك يعي

-1

-2

-3

-4

التوزع الجندري في إدارة المشاريع
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أيضــا نوهــت إحــدى اإلجابــات عــى وضــع املــرأة واحتياجاتهــا موضحــة بــأن )الحاجــة 

أمومــة(. إجــازة  تتطلــب  والحمــل واإلرضــاع  الفيزيولوجيــة 

ــة  ــب للموظف ــع روات ــاء دف ــل أعب ــن تحم ــزوف )ع ــامت الع ــض املنظ ــع ببع ــذي يدف ــر ال األم

وهــي يف إجــازة أمومــة قــد تصــل إىل ثالثــة أشــهر( حســبام أفــاد بعضهــم يف إســتامرة اإلســتبيان .

-5

الفئة العمرية:

تبــني لنــا مــن خــال العينــات املســتهدفة يف هــذه الدراســة بــأن متوســط الفئــة العمريــة التــي 

تفضــل املنظــامت عملهــن هــن الفئــة التــي تــراوح أعامرهــن بــني )20 – 30( ســنة.

أمــا الفئــة العمريــة مــن )40( ومــا فــوق فــا يتجــاوز أعدادهــن )36( إمــرأة مــن اصــل )2863( 

عاملــة لــدى العينــات املســتهدفة بهــذه الدراســة أي نســبة قدرهــا )1%( .

الفئة العمرية للنساء

النساء من 20-30 سنة فوقالنساء من 40 سنة فما فوق

%1%99

 األمــر الــذي يــرز مشــكلة عميقــة لــدى الفئــة  العمريــة ما فــوق )40( من النســاء وتهميشــهن 

وعــدم اإلســتفادة مــن خراتهــن وتفضيــل الفئــة العمريــة األصغــر ســناً ملــا يتمتعــن بــه مــن 

مرونــة ورسعــة التأقلــم. إضافــة لعــدم وجــود مســؤوليات عائليــة لديهــن وتفرغهــن وألســباب 

أخــرى المجــال لذكرهــا.
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عدد النساء في المراكز القيادية

مديرة إقليمية
 رئيســة مجلــس

ادارة
مجلــس  عضــو 

مديرة تنفذيةادارة

%1%1%4%5

المسمى الوظيفي:

 تبــني مــن دراســة املعلومــات املدرجــة يف اســتامرة االســتبيان بــأن الوظائــف التــي تشــغلها املــرأة 

ــة،  ــرة مــروع، مرفــة، مســاعدة، ســكرترة، إداري ــم، منســقة، معلمــة، مدي ــة، تقيي هــي: )مراقب

ممرضــة، مقدمــة برامــج، معــدة برامــج، عاقــات عامــة، مراســلة، موظفــة داتــا، مديــرة تنفيذيــة، 

رئيســة مجلــس إدارة، مســتخدمة(.

 ومن خال دراسة البيانات وجدنا بأن هناك:

خمس )5( نساء فقط من العينات املستهدفة يشغلن منصب )مدراء تنفيذ(.

ومديرة إقليمية واحدة.

ورئيسة مجلس إدارة واحدة ايضاً.

واربعة عضوات مجلس إدارة ) رعاية الطفولة(.

باحثتني فقط لدى منظمة تعمل بالتوثيق وأخرى بالدراسات.

ــي تشــغلها  ــق واملعلومــات إىل دور املــرأة النمطــي بالنســبة للمناصــب الت  تشــر هــذه الحقائ

واملازمــة لهــا والتــي ال تتعــدى كونهــا مناصــب إداريــة وســطى وأن نســبة النســاء املوجــودات يف 

املناصــب التنفيذيــة ومجالــس اإلدارة ال تشــكل نســبة يعــول عليهــا وهــي ال تتعــدى أن تكــون 

حالــة فرديــة األمــر الــذي يحــد مــن دورهــا يف بنــاء التنميــة.
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صنع القرار:

ولي يكون البحث ذو جدوى من الناحية العملية طرحنا السؤال التايل:

ما مدى مساهمة املرأة يف صنع القرار ؟؟؟   

ولتوخــي الدقــة واملعرفــة قســمنا القــرارات اىل قســمني: )قــرارات إداريــة، وقــرارات إســراتيجية(. 

وبدراســة اإلجابــات الــواردة مــن العينــات املســتهدفة تبــني مــا يــي:

أوال: القرارات اإلدارية:

نجــد أن )13( منظمــة مــن )100( منظمــة مســتهدفة تســاهم املــرأة فيهــا بالقــرارات مــع املاحظــة 

بــأن أغلــب هــذه املنظــامت هــي )إغاثيــة، تعليميــة، والقلــة منهــا تنمويــة(. 

 نسبة مساهمة النساء في القرارات اإلدارية

عدد العينات المستهدفة
المنظمات التي تشارك فيها
النساء في صنع القرارات 

13 منظمة 100 منظمة 

%88%12

ثانياً: القرارات االسرتاتيجية:

أمــا بالنســبة لهــذه القــرارات تــكاد نســبة النســاء يف مســاهمتها تنعدم وحســب املعلومــات الواردة 

ــا يف القــرارات االســراتيجية ال  ــي تســاهم املــرأة فيه ــني أن عــدد املنظــامت الت يف اإلســتبيانات تب

تتجــاوز  )5( منظــامت فقــط مــن أصــل )100( منظمــة، وبتحليــل وضــع املــرأة يف هــذه العينــات 

ــد  ــبتهن نج ــوع إىل نس ــة( وبالرج ــت )األغلبي ــون بالتصوي ــرارات تك ــاذ الق ــة إتخ ــأن آلي ــد ب نج

وحســب األمثلــة املأخــوذة مــن اإلســتبيانات بــأن:
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 نسبة مساهمة النساء في القرارات اإلستراتيجية

عدد العينات المستهدفة
المنظمات التي تشارك فيها
النساء في صنع القرارات 

5 منظمة 100 منظمة 

%95%5

إمرأة واحدة مقابل )4( رجال. 

)4( نساء مقابل )12( رجاً.

)29( إمرأة مقابل )260( رجاً.

)6( نساء مقابل )25( رجاً.

ــى وإن وجــدت  ــكاد ينعــدم  حت ــرار ي ــع الق ــرأة يف صن ــة نجــد أن دور امل ــل هــذه األمثل  وبتحلي

ــدد  ــب ع ــور يغل ــدد الذك ــار ع ــت وعــى إعتب ــرار بالتصوي ــة إتخــاذ الق ــع و ألن آلي ببعــض املواق

اإلنــاث كــام هــو واضــح مــن واقــع األمثلــة وبالتــايل ال يشــكل صوتهــا أي وزن أو ثقــل وليــس لــه 

ــع القــرار. أي تأثــر يف صن

ــق يف إتخــاذ  ــة التشــاور والتواف ــج آلي ــا تنته ــادت بأنه وعــى الرغــم مــن أن بعــض املنظــامت أف

القــرارات إال أنهــا أيضــاً ونــادراً أن يكــون لصــوت املــرأة تأثــر نظــراً  لعــدم التــوازن يف التمثيــل يف 

مراكــز القــرار. 

األمر الذي يشر إىل حقيقة إقصاء وتهميش املرأة من هذه املراكز.

 والجديــر بالذكــر بــأن مــا يقــارب مــن )13( منظمــة رفضــت االجابــة عــى هــذا الســؤال  )ماهيــة 

آليــة إتخــاذ القــرارات االســراتيجية( معللــة  ذلــك  بأنــه )شــأن داخــي وهــو مــن أرسار العمــل(.

إضافــة إىل مــا يقــارب )6( منظــامت مــن العينــات املســتهدفة مل تجــب عــى الســؤال املتعلــق بآليــة 

إتخــاذ القــرارات اإلدارية.
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احتياجات المرأة وخصوصيتها:
هــل تراعــي منظــامت املجتمــع املــدين وتأخــذ بعــني اإلعتبــار حــني صياغــة أنظمتهــا احتياجــات 

املــرأة. ملــا لذلــك مــن أثــر  وانعــكاس عــى عمــل املــرأة لديهــا، ويف هــذا الصــدد ســنتناول بعــض 

هــذه الجوانــب ومنهــا:

اوالًـ الحضانة :

بدراســة العينــات املســتهدفة وســؤالهم عــن وجــود حضانــة لاطفــال العامــات لديهــم كانــت 

النتيجــة عــى النحــو التــايل :

)51( منظمــة مــن 100عينــة مســتهدفة بهــذه الدراســة ال يوجــد لديهــم حضانــات لرعــى 

ــاء دوام امهاتهــم. االطفــال اثن

هــذا عــدا عــن مايقــارب مــن )8( منظــامت كان جوابهــم النحتــاج لحضانــة وال يوجــد لدنيــا 

مثــل هــذه الحــاالت.

وبعضهــا االخــر كان جوابهــا  )بأنــه عنــد الــرورة ليــس لدينــا مانــع مــن إحضــار األطفــال 

للعمــل(.

)6( منظامت ال يوجد لديهم كادر من النساء .

)3( منظامت رفضت اإلجابة عى السؤال.

وأفــادت)25( منظمــة مــن أصــل )100( مــن مجموعــة العينــات املســتهدفة بهــذه الدراســة، 

بأنــه يوجــد حضانــات يف مقراتهــم.

ثانيًاـ إجازة األمومة :  

أما بالنسبة إلجازة األمومة فقد اتضح  لنا مايي :

)13( منظمة كانت إجابتهم بأنه ال يوجد يف نظامهم ما يسمى بإجازة  أمومة .

)8( منظامت أفادوا  بأنه اليوجد عندهم مثل هذه الحالة ، وأنهم اليحتاجون لذلك .

ومنظمة واحدة رصحت بأن عملهم تطوعي .
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منظمتان أجابتا بعدم معرفتهام مبثل هذه اإلجازة.

والعلم لديهم إن كان هناك يف أنظمتهم مثل هذه اإلجازة أم ال.

إضافة إىل )6( منظامت ال يوجد لديهم نساء عامات مطلقاً.

 وثاث  منظامت رفضت اإلجابة.

 ال يوجــد لديهــم نســاء عمل تطوعييالفضت االجابة
عامــات

 لم تصادف المنظمة
مثل هذه الحالة

 ال يوجد إجازة
أمومة

 ال نعلم بوجود هكذا
إجازة

36

813

21

ثالثًاـ الرضاعة :

وبقراءة إحصائية لإلستبيانات نستكشف بأن : 

20 منظمة اليوجد مايسمى )ساعة رضاعة(.   -

)7( منظامت مل تتعرض ملثل هذه الحالة .  -

)4( منهم اليعلموا شيئاً عن هذا األمر .  -

ومنظمتني )2( رفضتا اإلجابة .  -

وأخرى أفادت بأن لديهم ساعة راحة.  -

ومنظمة واحدة فقط ينص نظامها الداخي عى ساعة الرضاعة.  -
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ساعة راحة  ينص نظامها الداخلي
على ساعة رضاعة

 لم نتعرض لهكذا
حالة

 ال يوجد ساعات
رضاعة

ال نعلم بهذارفض اإلجابة
األمر

11

720

24

ثالثًاـ األجر  وساعات العمل:

طرحنا السؤال التايل عى العينات املستهدفة من خال إستامرة اإلستبيانات: 

هل األجر وساعات العمل متساوي بني الجنسيني ؟

فكانت اإلجابات عى الشكل التايل : 

ــد  ــل وال يوج ــاعات عم ــاج إىل دوام وس ــي اليحت ــا تطوع ــأن عمله ــت ب ــامت أجاب )4( منظ

ــل مكافــآت. أجــور ب

)6( منظامت كانت إجاباتهم )اليوجد نساء عامات وال نرغب بتعينهن(.

ــرة  ــاص والخ ــق اإلختص ــدد وف ــل تتح ــاعات العم ــر وس ــأن األج ــادت ب ــامت أف )10( منظ

ــس. ــن الجن ــر ع ــض النظ ــل بغ ــة العم وطبيع

ــذه  ــتهدفة به ــة مس ــة عين ــن مائ ــة م ــا )72( منظم ــغ عدده ــامت والبال ــي املنظ ــا باق أم

ــني. ــني الجنس ــاوية ب ــل متس ــاعات العم ــر وس ــأن  األج ــم ب ــت إجابته ــة كان الدراس
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 االجــر وســاعات العمــل
 تتحــدد روفــق الخبــرة

واإلختصــاص

 االجــر وســاعات العمــل
متســاوية بيــن الجنســين

نســاء بوجــد   ال 
ت مــا عا

عملها تطوعيي

701064

رابعًاـ املرافق العامة الخاصة بالنساء:

 خامسًاـ تقييم عمل املرأة: 

أما لجهة املرافق العامة الخاصة بالنساء فإن )45( منظمة خصصت لهن ذلك.  -

و)37( منظمة أجابت بأن ليس باإلمكان القيام بذلك.  -

18 منظمة بني من ليس لديهم نساء ومن رفضوا اإلجابة.   -

وبتدقيــق اإلجابــات حــول تقييــم عمــل املــرأة مــن قبــل العينــات املســتهدفة باالســتبيانات فالجميع 

أشــاد بعمــل املــرأة وجــاءت تقديراتهــم بــني الجيــد والجيــد جــداً واملمتــاز، فقــط منظمــة واحــدة 

قيمــت أداء املــرأة باملتوســط .

ــى  ــت ع ــي أجاب ــة املنظــامت الت ــأن أغلبي ــات ب ــات واملعلوم ــل هــذه البيان ــن تحلي نســتخلص م

األســئلة الــواردة يف اإلســتبيانات مل تــراع  يف أنظمتهــا  وآليــة عملهــا احتياجــات املــرأة وخصوصيتهــا، 

مــام يشــكل عائقــاً أمــام عمــل املــرأة وتهديــداً ملشــاركتها يف التنميــة املجتمعيــة.
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الصعوبات:

تتلخــص مجمــل الصعوبــات والتحديــات التــي ذكرتهــا العينــات املســتهدفة مــن خــال اإلســتبيانات 

فيــام يــي: 

قلة الخرة والكفاءة لدى أغلب النساء.

صعوبة إيجاد املرأة املناسبة للمنصب الوظيفي املناسب .

قلة التمويل .

ساعات العمل الطويلة والتي التناسب إلتزامات املرأة األرسية. 

آليــة التوظيــف القامئــة عــى املحســوبيات بشــكل ملحــوظ )ال يتعــني الشــخص الكفــؤ  بــل 

الشــخص الــذي لديــه معــارف ( .

تأثر اإلنتامء عى اختيار األشخاص وطبيعة اإلتجاه الفكري لإلدارة.

عدم ضامن استمرارية املرأة يف العمل.

غيــاب األنظمــة التــي تأخــذ بعــني اإلعتبــار وضــع املــرأة مثــال )إجــازة األمومــة – الرضاعــة – 

توفــر الحضانــة يف مــكان عمــل االم (.

ضعف إهتامم النساء بشكل عام مبعظم برامج الكمبيوتر.

صعوبة التفرغ التام للعمل.

صعوبة السفر إىل خارج مكان إقامتها.

صعوبة العمل بالداخل السوري والقيام باألعامل امليدانية.

صعوبة الوصول إىل الكوادر النسائية املناسبة عند فتح باب التوظيف.

صعوبة الحصول عى إذن العمل لفقدان الوثائق الشخصية.

انتشــار الفصائــل املتشــددة التــي تقــف حائــاً أمــام عمــل املــرأة، إضافــة إىل صعوبــة التنقــل 

يف الداخــل الســوري بســبب األوضــاع األمنيــة مــن قصــف ومــا إىل ذلــك.
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بالنسبة ملقرحات املنظامت، واملستنبطة من اإلستبيانات نوجزها مبايي :

التشجيع عى العمل التطوعي لتطوير مهاراتهن وخراتهن.

إيجاد فرص عمل تناسب األمهات )دوام جزيئ،  تقليل ساعات العمل (.

دعم مشاريع متكني املرأة .

تدريب وتأهيل لتطوير أداء املرأة إداريا وعملياً وعلمياً وشملهن يف الخطط التدريبية.

تطوير مهارات اللغة االنكليزية وبرامج الحاسوب.

ــد  ــي ال تزي ــدة عــن أســلوب ورشــات العمــل الت ــة يجــب أن تكــون بعي ــدورات التدريبي ال

ــام.  ــة أي ــا عــن اســبوع أو ثاث مدته

ــة، إجــازة األمومــة،  ــة مبــا يضمــن احتياجــات املــرأة مــن )الحضان ــل األنظمــة الداخلي تعدي

ســاعة الرضاعــة(.

اإلعتامد عى األعامر الشابة واإلستفادة من خرات املتقدمات بالسن.

إفســاح املجــال للنســاء اللــوايت ال ميتلكــن الخــرة واعطائهــن فرصــة للعمــل مــن اجــل تطوبــر 

مهاراتهن.

منح فرص عمل متساوية لكا الجنسني دون متييز.

االبتعاد عن األدوار النمطية بتوظيف النساء .

إعداد الرامج لتمكني املرأة للعمل يف املراكز القيادية .

املقرتحات:
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القسم الثالث

مستخلص البحث:

ــدى  ــرأة ل ــل امل ــع عم ــة لواق ــدة ومركب ــكلة معق ــام مش ــا أم ــث بأنن ــذه البح ــن ه ــتلخص م نس

ــة هــذه  ــن جمل ــدين(، وم ــع امل ــامت املجتم ــدرة منظ ــا يســمى )جن ــدين مب ــع امل ــامت املجتم منظ

اإلشــكالية تلــك املتعلقــة بإمكانيــات املــرأة ومهاراتهــا وخراتهــا وقدراتهــا عــى اإلســتمرار بالعمــل، 

إضافــة إىل مســؤوليتها كأم وأعبائهــا األرسيــة والتحديــات التــي تواجههــا يوميــاً يف دول اللجــوء، األمــر 

الــذي انعكــس ســلباً عــى غالبيــة النســاء فهــن ال يشــعرن باألمــان ولســن متفائــات بالنســبة لفــرص 

العمــل. وإن كان هنــاك بعــض النســاء ميتلكــن الخــرة واملهــارات إال أنهــن يواجهــن تحديــات كبــرة 

ــة املنظــامت وإنتامءاتهــا  ــدى منظــامت املجتمــع املــدين واملتعلقــة بايديولوجي يف مجــال العمــل ل

واإلتجاهــات الفكريــة والثقافيــة واإلعتبــارات املناطقيــة، هــذا وقــد ورد عــى لســان إحدهــن )إننــي 

معلمــة وتقدمــت للعمــل يف العديــد مــن املــدارس  إال  أن طلبــي كان يقابــل بالرفــض رغــم خــريت 

وســنوات عمــي والســبب هــو  أننــي ال اضــع الحجــاب عــى رايس(.

ــا نجدهــا  ــاً م ــدى هــذه املؤسســات، غالب ــت عــى فرصــة عمــل ل ــا الحــظ وحصل ــا ملــن حالفه أم

عالقــة يف املناصــب الوســطى والدنيــا، وأن بعــض األقســام تشــكل أرضيــة الصقــة للنســاء ونــادراً أن 

نجدهــا يف مواقــع صنــع القــرار.

هذا إضافة إىل أن الدراسة أوضحت بأن الفئة العمر ية الشابة والتي ترواح اعامرهن بني

ــة  ــاء الفئ ــع إقص ــا، م ــدين بتوظيفه ــع امل ــامت املجتم ــب منظ ــي ترغ ــة الت ــي الفئ )20 - 30 ( ه

العمريــة )40( ســنة ومافــوق إال نــادراً وبالرجــوع إىل العينــات املســتهدفة والتــي بينــت بــأن هــذه 

الفئــة التــي أوجــدت عمــاَ لهــا لــدى هــذه املؤسســات التتجــاوز )36( امــرأة مــن اصــل )2863( من 

مجمــل النســاء اللــوايت يعملــن أي بنســبة ال تتجــاوز )%1( مــا يشــكل هــدراً لطاقتهــن وخراتهــن 

وجعلهــن عرضــة للفاقــة والفقــر و يؤثــر ســلباً عــى التنميــة املجتمعيــة بتهميــش هــذه الطاقــات.



27

أيضــاً تبــني لنــا مــن دراســة العينــات بــأن أحــد أصعــب املعوقــات التــي تواجــه عمــل املــرأة  لــدى 

هــذه املنظــامت هــو صعوبــة الحصــول عــى إذن العمــل بــدول اللجــوء )تركيــا( والتــي تتطلــب 

إجــراءات إداريــة معقــدة ومكلفــة اضافــة اىل الوثائــق التــي قــد تكــون مــن اإلســتحالة تأمينهــا.  

كــام اتضــح لنــا معوقــات بغايــة التعقيــد ومنهــا:

أوالً ـ التمويــل: حســب اســتطاع اآلراء مــن اإلســتبيانات  واملقابــات الشــخصية مــع العينــات 

ــاً وتحــد  ــل املنظــامت عموم ــل عم ــل تعرق ــأن مشــكلة التموي ــم ب ــد منه ــد العدي املســتهدفة أك

مــن نشــاطها، وتلعــب دوراً محوريــاً يف تحديــد إتجاهــات عملهــا واســراتيجياتها وآليــة التوظيــف 

وانعاكســها عــى تأمــني فــرص عمــل أكــر إنصافــاً لــكا الجنســيني.

ثانيــًاـ الهيكليــة التنظيميــة وغيــاب الدميقراطيــة: اســتخلصنا مــن واقــع اإلجابــات أن ضعف 

وغيــاب املامرســات الدميقراطيــة  وعــدم اإلســتقرار الســيايس واألمنــي وضعــف البنيــة املؤسســاتية 

داخــل هــذة املنظــامت تعــد مــن العوامــل التــي تؤثــر عــى عملهــا وفعالياتهــا واســتقالها وحريتها 

يف الحركــة وآليــة إتخــاذ القــرار فيهــا وتضــع قيــودا عــى ادارتهــا كل  ذلــك ينعكــس وبشــكل ســلبي 

عــى دور املرأةومكانتهــا يف هــذه املنظــامت.

ــات املــرأة وإقصاؤهــا عــن  ــة وهــدر طاق ــًاـ هــدر طاقــات املــرأة: نقــص املــوارد البري ثالث

ــاد . ــيخ الفس ــاهم يف ترس ــي تس ــفافية الت ــاب الش ــة،  وغي ــاركة يف التنمي املش

رابعــًاـ ضعــف التنســيق والتنظيــم: اســتنتجنا مــن الدراســة بــأن ضعــف التنســيق والتنظيــم 

ــازم  ــم ال ــى الدع ــول ع ــية يف الحص ــة والتنافس ــة والوصولي ــدم الثق ــود إىل ع ــامت يع ــني املنظ ب

والتمويــل وغيــاب االســراتيجيات اإلمنائيــة والتخطيــط مــام يشــكل اهــم املعوقــات لــدور املنظامت 

وتأثــر ذلــك عــى وضــع املــرأة وعملهــا.

ناحــظ مــن هــذه النتيجــة بأنــه هنــاك رضورة إلرشاك املــرأة إرشاكاً كامــاً يف منظــامت املجتمــع 
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ــع القــرار بشــكل عــام والقــرار االقتصــادي بشــكل خــاص يف املؤسســات املانحــة  املــدين ويف صن

واملتلقيــة، فللمــرأة نفــس الحقــوق وينبغــي ان تتســاوى مــع الرجــل  يف القــدرة عــى الوصــول 

اىل املهــارات والوظائــف الازمــة لبلــوغ مســتويات إتخــاذ القــرار يف املؤسســات والجهــات املانحــة 

واملتلقيــة أي جنــدرة منظــامت املجتمــع املــدين.
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تعزيز الوصول إىل تكافؤ الفرص لكا الجنسيني.

خلــق فــرص عمــل للنســاء العاطــات ملــن ال تتوافــر لديهــن فرصــة اكتســاب املهــارات وذلــك 

عــن طريــق إعــداد دورات تدريــب مهنيــة ووظيفيــة مصممــة حســب االحتياجــات وترتبــط 

مبــارشة بفــرص العمــل املتوفــرة.

ــر  ــح النســاء كمبيوت ــة لعمــل املــرأة كأن تقــوم هــذه املنظــامت مبن ــة عمــل مرن توفــر بني

ــزل . ــة بعــض األعــامل يف املن محمــول لتأدي

توفر حضانات آمنة لألطفال يف مكان العمل، وتحديد مدة زمنية لإلرضاع.

نــويص املنظــامت بتعديــل أنظمتهــا لتكــون شــاملة ملفهــوم الجنــدرة وتضمينهــا اإلحتياجــات 

الخاصــة باملــرأة،  وخاصــة تلــك التــي تتعلــق بإجــازة األمومــة، والحضانــة إلــخ. ويجــب أن 

تكــون إجــازة األمومــة مدفوعــة األجــر.

ــف  ــل )العن ــل مث ــكان العم ــرأة يف م ــد امل ــف ض ــر العن ــع مظاه ــع جمي ــى من ــرص ع الح

ــا. ــلويك( وغره ــي، أو الس اللفظ

ــفافية  ــامن ش ــرأة لض ــني امل ــاالت متك ــرز يف مج ــدم املح ــد التق ــاس ورص ــات قي ــاد آلي إيج

ــوره. ــدى تط ــرأة وم ــع ودور امل ــة واق ــج ومعرف النتائ

ــؤدي إىل  ــة ت ــة بطريق ــات املانح ــاً  والهيئ ــامت خصوص ــني املنظ ــط ب ــز أوارص الرواب تعزي

ــرأة . ــوض بامل ــة إىل النه ــة الرامي ــج التنموي ــذ الرام ــام لتنفي ــة بينه ــل الراك تفعي

تشــكيل لجــان نســائية وربطهــا باملؤسســات املانحــة وذلــك عــن طريــق ايجــاد فــرص عمــل 

لهــن يف هــذه املؤسســات لدعــم برامــج املــرأة.

وضع السياسات والرامج التي تضمن إرشاك املرأة إرشاكاً كاماً وفعاالً يف صنع القرار.

توظيف الطاقات الشابة واإلستفادة من خرة املتقدمات بالسن يف مجال اختصاصاتهن.

التوصيات:
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ــن 50%  ــل ع ــون نســبة النســاء ال تق ــع باملنظــامت ألن تك ــات املانحــة أن تدف ــى الجه ع

ــاً يف صنــع القــرار كمعيــار ورشط للحصــول عــى الدعــم املطلــوب  وأن تكــون رشيــكاً فعلي

ــم مــن كا  ــكادر العامــل لديه ــر ومتكــني ال ــة لتطوي ــدورات التدريبي وأن تضــع الرامــج وال

الجنســيني دون متييــز ويجــب أن تاحــظ بنيــة هــذه املنظــامت ومــدى مراعاتهــا إلحتياجــات 

املــرأة وتأمينهــا وذلــك تطبيقــاً إلتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 

وانســجاماً مــع قــرار مجلــس االمــن )1325( لعــام  2000 .

ــاً  ــزاً وتحّدي ــر متيّ ــون أك ــرأة أن تك ــى امل ــأن ع ــد ب ــات نؤك ــن توصي ــاه م ــا ذكرن ــة مل إضاف

ــف. ــذه الوظائ ــغل ه ــام لش ــح ه ــها كمرش ــرض نفس وإرصاراً لتف

-12

-13

  قرار مجلس األمن )1325( لعام 2000

2
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الخامتة:

ويف الختــام نــود أن نشــر إىل أن منظــامت املجتمــع املــدين تســتطيع أن تســهم يف التنميــة إســهاماً 

ــة  ــن خــال مشــاركة حقيق ــه م ــتقراره وتوظيف ــوي واس ــي التنم ــاء الوع ــاً إذا نجحــت يف بن حقيق

ــة  ــة وإذا نجحــت يف تكريــس العمــل الجامعــي واإلبتعــاد عــن األناني ــة التنموي ــة يف العملي وفاعل

الفرديــة  واملحســوبية  والعقليــة الذكوريــة  ومــن املهــم أن تتحــول هــذه املنظــامت إىل شــبكات 

ــة،  ــة معوقــات للتنمي ــار مبثاب ــار الســلبية لــي ال تكــون تلــك اآلث وصاممــات أمــان تحــد مــن األث

والعمــل عــى توفــر فــرص عمــل للنســاء يــريس األســاس الــازم ملجتمعــات يســودها األمن والســام، 

ويكــرس دورة اإلحبــاط واليــأس والغضــب الــذي ينشــأ مــن البطالــة املزمنــة ويحــد مــن آثــار الحــرب 

املدمــرة لإلنســان  ونؤكــد عــى رضورة اإلهتــامم بالبعــد اإلنســاين للعاملــني بشــكل عــام وللمــرأة 

بشــكل خــاص يف منظــامت املجتمــع املــدين .

غازي عنتاب، تركيا 2016/2/29
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