تضمين النساء في منظمات المجتمع
المدني
بحث ميداني يرصد واقع عمل المرأة السورية في منظمات المجتمع
المدني في مدينة غازي عنتاب التركية

الطبعة الثانية
كانون األول 2016

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

ملتقــى حنــن الثقــايف :هــو تجمــع لنســاء ســوريات مهجــرات قرسيــاً

وضــان مشــاركة فاعلــة للمــرأة سياســياً واقتصاديــاً واجتامعيــاً وثقافيــاً

ومتواجــدات يف غــازي عنتــاب ،يســعى امللتقــى لتمكــن النســاء الســوريات مــن

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

حقوقهــن والحفــاظ عــى الهويــة والــراث الغنــايئ الســوري.

أعد البحث :ملك قاسم

المشاركات في البحث والفريق الميداني

أمينة هورو

منار شالش

زهرة علوش

مها عيسى

غادة جمعة

نبال سجيع

هالة الناصر

فداء حطاب

وفاء ابازيد

لواء أشقر

شكران حاج درويش
اإلرشاف اإلداري :رجاء بنوت

جميع الحقوق محفوظة لشبكة أنا هي ومللتقى حنني الثقايف

فهرس
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تمهيد
يعــد بحــث تضمــن النســاء يف منظــات املجتمــع املــدين الســورية أحــد األبحــاث امليدانيــة الــذي
يعمــل عــى رصــد واقــع عمــل املــرأة الســورية لــدى منظــات املجتمــع املــدين املوجــودة يف
مدينــة غــازي عنتــاب الرتكيــا .
وتــم إعــداد هــذا البحــث كمبــادرة لحلقــة ســام عنتــاب والتــي تــم تشــكيلها بالتعــاون بــن شــبكة
أناهــي وملتقــى حنــن الثقــايف ،وحلقــة ســام عنتــاب تضــم إثنتــا عــرة ســيدة مــن ملتقــى حنــن
الثقايف.
ويتنــاول البحــث دراســة نســبة النســاء العامــات يف منظــات املجتمــع املــدين ،وأدوارهــن ومــدى
مســاهمتهن يف صنــع الق ـرار ،ومعرفــة الصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه عمــل املــرأة لــدى
هــذه املنظــات ،إضافــة إىل التحديــات التــي تعــرض املنظــات يف عمــل املــرأة لديهــا.

القسم األول

المقدمة:
تؤكــد األراء الحديثــة الــواردة يف أدبيــات التنميــة عــى أن نجــاح برامــج التنميــة وضــان
اســتدامتها ،وقــدرة املجتمعــات عــى مواجهــة التغ ـرات ،مرهــون مبشــاركة العنــر البــري
وحســن إعــداده وطبيعيــة تأهيلــه.
وتعتــر املــرأة عنـرا ً مهـاً يف عمليــة التنميــة وإذا مــا أريــد لهــذا العنــر أن يكــون فعــاالً فــا
بــد أن تتوافــر للمــرأة معطيــات أساســية متكنهــا مــن املســاهمة اإليجابيــة يف حركــة التنميــة
وتوجيههــا.
إن عمــل املــرأة قــي منظــات املجتمــع املــدين ،إضافــة إىل مــردوده املــادي يعطــي مــؤرشا ً عــى
تفهــم املــرأة لدورهــا يف بنــاء املجتمــع وقدرتهــا عــى املشــاركة الحقيقــة يف التنميــة وهنــا
نتســاءل عــن دور املــرأة ومشــاركتها الفاعلــة يف هــذه املنظــات ،وهــل تعمــل املنظــات عــى
تضمينهــا ،وإدماجهــا يف برامجهــا وهياكلهــا ومواقــع صنــع الق ـرار فيهــا.
إذا مــا أدركنــا مــا مــدى دور املــرأة ومــا نســبة مشــاركتها يف تطــور عمــل هــذه املؤسســات .وهل
هــذه املؤسســات تعمــل عــى تضمــن 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 نبــن مــا معنــى النــوع االجتامعــي
( الجنــدر).

النوع االجتامعي ( الجندر) :
يطلــق مصطلــح النــوع االجتامعي(الجنــدر) عــى العالقــات واألدوار اإلجتامعيــة والقيــم التــي
يحددهــا املجتمــع لــكل مــن الجنســيني (الرجــال والنســاء ).
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وتتغــر هــذه األدوار والعالقــات والقيــم وفقـاً لتغــر املــكان والزمــان وذلــك لتداخلهــا وتشــابكها
مــع العالقــات اإلجتامعيــة األخــرى مثــل الديــن ،الطبقــة اإلجتامعيــة ،العــرق .إذ إن األدوار
الجندريــة يحددهــا املجتمــع بنــاء عــى الجنــس فهنــاك أدوار خاصــة بالذكــور وأخــرى بالنســاء،
تتعــدد هــذه األدوار منهــا.
 -1الــدور املجتمعــي :ويعتمــد توزيعــه مــا بــن الجنســيني عــى مفاهيــم املجتمعيــة الســائدة
يف مجتمــع مــا.
 -2الــدور اإلنتاجــي :هنــاك تقســيم واضــح لهــذا الــدور مابــن النســاء والرجــال حيــث تعــرف
بعــض األدوار عــى أنهــا أدوار أنثويــة فيــا تعــرف أخــرى عــى أنهــا أدوار ذكوريــة ،علـاً
بــأن هــذه التقســيامت متغــرة وتتأثــر بعوامــل عديــدة.
 -3الــدور الســيايس :يتلخــص هــذا الــدور بســلطة اتخــاذ القـرار ،تبــدأ عمليــة اتخــاذ القـرار
داخــل األرسة ،ومتتــد لتصــل إىل النقابــات واملجالــس املحليــة والترشيعيــة ومنظــات
املجتمــع املــدين .وعــاد ًة مــا ينظــر لهــذا الــدور عــى أنــه دور خــاص بالرجــال بالرغــم مــن
اقتحــام النســاء لهــذا الفضــاء.
1

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 جميعـاً مشــاركة املــرأة ،عــى قــدم املســاواة مــع الرجــل ،أقــى مشــاركة ممكنــة
يف جميــع املياديــن.
كــا أكــدت أن تحقيــق املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يتطلــب إحــداث تغيــر يف الــدور التقليــدي
للرجــل واملــرأة يف املجتمــع واألرسة ،وشــددت اإلتفاقيــة مبادتهــا الخامســة ( )5بــأن عــى الــدول
 -1اتفاقية القضاء عىل جميع اشكال التمييز ضد املرأة.

إتخــاذ جميــع التدابــر بهــدف تحقيــق القضــاء عــى جميــع التمييـزات والعــادات العرفيــة وكل
املامرســات القامئــة عــى اعتقــاد بــأي مــن الجنســيني ادىن او أعــى مــن األخــر أو عــى أدوار
منطيــة للرجــل واملــرأة.
وأضافــت املــادة ( )16منهــا رضورة قيــام الــدول .بتعديــل األمنــاط اإلجتامعيــة والثقافيــة لســلوك
الرجــل واملــرأة والقضــاء عــى فكــرة الدونيــة .
وبكفالــة أن تتضمــن الرتبيــة األرسيــة تفهـاً ســليامً لألمومة بوصفهــا وظيفة إجتامعيــة واإلعرتاف
باملســؤولية املشــركة لــكل مــن الرجــال والنســاء يف تنشــئة أطفالهــم .ومــن هنــا كانــت فكــرة
البحــث عــن مكانــة املــرأة يف العمليــة التنمويــة يف مفهــوم منظــات املجتمــع املــدين؛ هــل هــي
يف التنميــة ام أنهــا تســاهم يف بنــاء التنميــة .
انتقــل التفكــر التنمــوي الحديــث مــن الرتكيــز عــى املــرأة والعالقــات غــر املتســاوية بــن
النســاء والرجــال إىل الرتكيــز عــى الجنــدر والتنميــة أي أهميــة دمــج املــرأة يف السياســات
والخطــط التنمويــة ،وهكــذا انتقــل العمــل مــن إرشاك املــرأة يف التنميــة إىل إدماجهــا كمكــون
يف املجــرى العــام للتنميــة.
وحرصــت منظــات األمــم املتحــدة عــى دور الجنــدر يف التنميــة وتوفــر آليــات لــي يحصــل
الفــرد عــل فــرص متســاوية ومتكافئــة والرتكيــز عــى البعــد اإلنســاين وتوفــر الوســائل التعليميــة
والثقافيــة واملاديــة لألف ـراد ليتمكنــوا مــن املشــاركة يف الق ـرارات واســتخدام املــوارد بالتســاوي
وبشــكل فعــال تخطيط ـاً وتطبيق ـاً ولــي تكــون التنميــة مســتدامة يُفــرض أن تتضمــن الربامــج
والسياســات اإلمنائيــة منظــور الجنــدر أو النــوع اإلجتامعــي.
وعــى اعتبــار أن منظــات املجتمــع املــدين الســورية تعــد العبــاً هامــاً يف تنفيــذ الربامــج
واإلصالحــات وإعــادة الهيكلــة واإلنتقــال الســيايس وإعــادة اإلعــار والتخفيــف مــن املأســاة
اإلنســانية الحــادة يف ســوريا نتســاءل ماهــو منظــور الجنــدرة يف أدبياتهــم.
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ســوف نســعى يف هــذا البحــث املختــر اإلجابــة عــى جملــة مــن التســاؤالت املطروحــة،
ونتنــاول أوالً دراســة إشــكالية البحــث وأهميتــه وأهدافــه .ثــم عــرض لنتائــج إســتامرة
اإلســتبيانات وبيــان الصعوبــات واســتخالص النتائــج التــي ســتحدد إطــار التوصيــات.

إشكالية البحث:
أتــت مشــاركة النســاء كفاعــات وناشــطات يف الحــراك الثــوري الســلمي ،لتؤكــد ديناميــة
الصــوت األنثــوي ،يف املجــال العــام الــذي كان غالبـاً حكـرا ً عــى الذكــور ،لكــن وجــود املــرأة
يف الح ـراك امليــداين قابلــه تهميــش لهــا داخــل مواقــع الق ـرار 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 منظــات املجتمــع املــدين،
مــن املســلم بــه أن دور املــرأة ومشــاركتها يف منظــات املجتمــع املــدين ال ينفصــل عــن
وضعهــا يف املجتمــع بصــورة عامــة وهــو الوضــع الــذي ســيتحدد بــدوره مــدى تطــور البنــى
االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة.
ومــا متــر بــه املــرأة الســورية يف الظــرف الراهــن األكــر تعقيــدا ً وصعوبــة ،ويف ظــل ماتعانيــه
مــن آثــار الن ـزاع املســلح عــى وضعهــا وآدائهــا وتطويــر مهاراتهــا فهــي النازحــة والالجئــة
والفاقــدة ملعيلهــا واملســؤولة عــن رعايــة أوالدهــا والباحثــة عــن فرصــة عمــل والهاربــة مــن
القصــف مــن مــكان إىل آخــر والباحثــة عــن ذاتهــا وتحقيقهــا يف ظــروف حيــاة معيشــية
قاســية ال ترحــم .يكــون التســاؤل هــل ســاهمت منظــات 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 القـرار؟ كل هــذه اإلشــكاليات دفعــت بنــا أن
نــدرس ونبحــث يف هــذه الظاهــرة ألهميتهــا.

أهمية البحث:
تكمــن أهميــة الدراســة يف البحــث بعمــق يف أوضــاع املــرأة الســورية ومكانتهــا ودورهــا يف
منظــات املجتمــع املــدين وتحديــدا ً تلــك املوجــودة يف مدينــة عنتــاب الرتكيــا ،كفئــة مهمشــة
يف ظــل تدهــور األوضــاع الراهنــة ،والــذي يتطلــب أن نبحــث يف أســباب ضعــف مشــاركة جــزء
كبــر مــن املــوارد البرشيــة 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 وتحســن أوضاعهــا.

أهداف البحث :هدف البحث إىل معرفة:
 -1نسبة مشاركة النساء يف العمل ضمن منظامت املجتع املدين .
 -2دور املرأة ومكانتها داخل املنظامت ،و مساهمتها يف صنع القرار .
 -3معرفــة مــا مــدى مراعــاة منظــات املجتمــع املــدين إلحتياجــات املــرأة وحساســيتهم
ملفهــوم الجنــدر وتضمينهــا يف أنظمتهــم مثــال( :الحضانــة ،االمومــة ،الرضاعــة ،ســاعات
العمــل ،التمكــن).
 -4تقييم عمل املرأة لدى منظامت املجتمع املدين.
 -5تحديد معوقات عمل املرأة لدى منظامت املجتمع املدين.
 -6الخروج بنتائج وتوصيات.
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الصعوبات التي واجهت البحث:
 -1تــم اختيــار العينــات بناءا ًعــى معرفــة الفريــق امليــداين الشــخصية بأغلــب منظــات
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.
 -2اإلتصــال هاتفيـاً ملـرات عديــدة مــن أجــل الحصــول عــى موعــد والذهــاب أكــر مــن مــرة
ومراجعتهــم.
 -3عــدم تجــاوب بعــض املنظــات والتعــاون ورفــض مــلء االســتبيان بعــد اإلطــاع عــى
مضمونــه.
 -4التحفــظ مــن قبــل بعــض املنظــات عــى اإلجابــة بشــفافية عــى األســئلة والغمــوض
بآليــات عملهــم حســب مالحظــات الفريــق امليــداين.
ورغــم هــذه الصعوبــات أنجــز الفريــق \ \100اســتبيان بطريقــة املقابــات الشــخصية ،منهــا
مثــاين منظــات رفضــت اإلجابــة بعــد اإلطــاع عــى االســتبيان ،وســت منظــات أفــادت
بأنــه ال يوجــد لديهــم نســاء.

نطاق البحث:
 -1اإلطــار الجغ ـرايف :منظــات املجتمــع املــدين التــي تعمــل بالشــأن الســوري املوجــودة يف
مدينــة عنتــاب الرتكيــا.
 -2اإلطــار الزمنــي :تــم إجـراء البحــث امليــداين خــال الفــرة املمتــدة مــن  2016 \1\1إىل 28
\. 2016 \ 2

 -3اإلطــار املوضوعــي :تنــاول البحــث دراســة تضمــن النســاء الســوريات يف منظــات املجتمــع
املــدين الســورية يف غــازي عنتــاب.

طريقة ومنهجية البحث:
يعتــر هــذا البحــث مــن البحــوث االستكشــافية لعــدم وجــود إحصائيــات ســابقة ودراســات وقاعــدة
بيانــات دقيقــة تبــن عمــل املــرأة ونســبتها يف منظــات املجتمــع املــدين وللوصــول إىل أهــداف
البحــث .تــم اســتخدام املنهــج الكمــي والوصفــي التحليــي بغيــة اإلســتفادة والوصــول إىل رســم
وتحديــد اإلطــار العــام للمشــكلة ،ويف ســبيل ذلــك تــم اجـراء بطريقــة املثابــات الشــخصية بهــدف:
 -1معرفة عدد النساء العامالت لدى املنظامت وأدوارهن ومكانتهن.
 -2معرفــة األســباب الكامنــة وراء إقصــاء املــرأة مــن العمــل لــدى بعــض منظــات املجتمــع
املــدين.
 -3التعرف عىل آلية إنتقاء العاملني لدى منظامت املجتمع املدين.
 -4معرفة التحديات والصعوبات التي توجه املرأة ومنظامت املجتمع املدين.
 -5مدى تطبيق مفهوم جندرة منظامت املجتمع املدين .

خصائص عينة البحث:
اســتهدف البحــث عينــة مــن مئــة ( )100منظمــة بطريقــة املقابــات الشــخصية وذلــك بشــكل
عشــوايئ وبــدون تحديــد معــن ألســاء هــذه املنظــات ومجــال عملهــا ،فقــط تــم مراعــاة وجــود
العينــة يف مدينــة غــازي عنتــاب الرتكيــة واســتبعاد املنظــات النســائية مــن العينــات املســتهدفة.

خطة البحث:

قســّــم البحــث اىل ثــاث أقســام القســم األول املقدمــة وتتضمــن إشــكالية البحــث وأهدافــه
وأهميتــه ومنهجيتــه والصعوبــات التــي واجهــت إعــداد البحــث ،ويف القســم الثــاين تناولــت
عــرض املشــكلة ودراســة االســتبيانات وتحليهــا ،أمــا القســم الثالــث فيشــمل اســتخالص النتائــج
والتوصيــات ثــم الخامتــة فالفهــرس.
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القسم الثاني

عرض المشكلة:
1ـ املشــاركة الضعيفــة للعنــر النســايئ يف العمــل لــدى منظــات املجتمــع املــدين نســمع كثـرا ً
عبــارة (دخــت وأنــا عــم افتــل وأبــرم عــى املنظــات ومــا كنــت القــي شــغل مــع أين مســتعدة
أشــتغل أي شــغل حتــى لــو مــا كانــت مناســبة لخــريت وتحصيــي العلمــي حتــى مســتخدمة
رضيــت اشــتغل ومــا شــغلوين).
ومــن جهــة اخــرى تــردد الكثــر مــن املنظــات بأننــا بحاجــة إىل موظفــات مــن النســاء ولكــن
ال نجدهــن وحســب قولهــم (عــم نــدور عليهــم بال ـراج والفتيلــة ومــا عــم نالقــي) .وبعــض
املنظــات 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
للوظائــف املطلوبــة).
وباملقابــات التــي أجريناهــا مــع بعــض النســاء اللــوايت يعملــن خــارج املنــزل وملــدة ســاعات
طويلــة مــن العمــل ويف ظــروف وأوضــاع قاســية جــدا ً وعنــد ســؤالهن عــن إمكانيــة العمــل بــروط
ال تناســب أوضاعهــن أجــن (صــح إنــو الــدوام طويــل ووضــع العمــل قــايس وصعــب ومــو مناســب
مــع مســؤوليايت اتجــاه بيتــي وأوالدي بــس أنــا مجــرة اشــتغل ومســتعدة اتحمــل كل ظــروف
العمــل بــس مــا أخــر شــغيل) وإن مــا يفــر مــا أفــادت بــه تلــك الســيدات هــو الخــوف مــن
كابــوس البطالــة.
ومــن هــذه اإلفــادات نقــف أمــام جملــة مــن التســاؤالت التــي أوردناهــا يف إســتامرة االســتبيان
وكانــت عــى الشــكل التــايل:
 -1ا نسبة النساء العامالت لدى املنظامت املستهدفة.
 -2الفئة العمرية.

 -3الوظائف التي تشغلها املرأة يف هذه املنظامت.
 -4هل تساهم املرأة يف صناعة القرار.
 -5هــل تراعــي املنظــات احتياجــات املــرأة وحساســيتها ملفهــوم الجنــدرة يف أنظمتهــا وآليــة
عملهــا.
 -6ما هي الصعوبات والتحديات التي تواجهها املرأة للعمل يف هذه املؤسسات.
 -7ما هي الصعوبات والتحديات التي تواجهها هذه املؤسسات لعمل املرأة لديها.
تحــاول الدراســة الكشــف عــن موقــف املنظــات مــن عمــل املــرأة لديهــا وعالقــة ذلــك ببعــض
الخصائــص (العمــر ،الكفــاءة ،اإلنتــاء ،الشــفافية ،التحصيــل العلمــي ،بيئــة العمــل) مــن خــال
اســتعراض اإلجابــات الــواردة يف إســتامرة االســتبيانات وتحليــل النتائــج.

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

عدد النساء:
مــن خــال الدراســة الكميــة وتحليــل البيانــات الــواردة يف اإلســتبيانات التــي اســتهدفت مائــة
( )100عينــة مــن منظــات املجتمــع املــدين يف عنتــاب الرتكيــا وبشــكل عشــوايئ دون تحديــد
معايــر بســبب عــدم وجــود دراســات وإحصائيــات دقيقــة لوضــع هــذه املنظــات ،إال أننــا
اســتبعدنا املنظــات النســائية مــن العينــات املســتهدفة وعليــه فقــط تبــن لنــا مــا يــي :
ـ إن عــدد النســاء الســوريات العامــات لــدى ( )100عينــة مســتهدفة بلغــت ( )2863إمــرأة
علـاً أن إجــايل عــدد العاملــن لــدى هــذه العينــات( )9310عامـاً مــا يعنــي أن نســبة النســاء
العامــات هــو ( )20%تقريب ـاً .
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التوزع الجندري في إدارة المشاريع
عدد الرجال

عدد النساء

عدد اإلجمالي

عدد اإلجمالي

9310
%80

2863
%20

األمــر الــذي يعكــس ضعــف مشــاركة املــرأة وقلــة مســاهمتها بالعمــل يف منظــات املجتمــع
املــدين .
وحسب األراء الواردة يف اإلستبيانات تعود أسباب هذه املشكلة:
 -1عدم وجود الكفاءات واملهارات والخربة لدى العديد من النساء.
 -2ســاعات العمــل الطويلــة التــي ال تتناســب مــع طبيعــة ومســؤوليات املــرأة املنزليــة وتأثــر
ذلــك عــى مشــاركتها بالعمــل يف منظــات املجتمــع املــدين.
 -3كــا ورد يف بعــض اإلجابــات مــا يــي (الســبب هــو مراعــاة املحســوبيات بشــكل ملحــوظ
فــا 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
املنظــات بالفســاد.
 -4كــا أوضحــت املنظــات التــي تعمــل كمكاتــب إرتبــاط وعملهــا الفعــي يف الداخــل بــأن
ســبب ضعــف مشــاركة املــرأة هــو (األوضــاع يف داخــل ســوريا وخاصــة القصــف الــذي
يعيــق حركــة املــرأة وانتشــار املجموعــات املتشــددة).

 -5أيضــا نوهــت إحــدى اإلجابــات عــى وضــع املــرأة واحتياجاتهــا موضحــة بــأن (الحاجــة
الفيزيولوجيــة والحمــل واإلرضــاع تتطلــب إجــازة أمومــة).
األمــر الــذي يدفــع ببعــض املنظــات العــزوف (عــن تحمــل أعبــاء دفــع رواتــب للموظفــة
وهــي يف إجــازة أمومــة قــد تصــل إىل ثالثــة أشــهر) حســبام أفــاد بعضهــم يف إســتامرة اإلســتبيان .

الفئة العمرية:

تبــن لنــا مــن خــال العينــات املســتهدفة يف هــذه الدراســة بــأن متوســط الفئــة العمريــة التــي
تفضــل املنظــات عملهــن هــن الفئــة التــي تـراوح أعامرهــن بــن ( )30 – 20ســنة.

أمــا الفئــة العمريــة مــن ( )40ومــا فــوق فــا يتجــاوز أعدادهــن ( )36إمــرأة مــن اصــل ()2863
عاملــة لــدى العينــات املســتهدفة بهــذه الدراســة أي نســبة قدرهــا (. )1%
الفئة العمرية للنساء

النساء من  40سنة فما فوق

النساء من  30-20سنة فوق

%1

%99

األمــر الــذي يــرز مشــكلة عميقــة لــدى الفئــة العمريــة ما فــوق ( )40من النســاء وتهميشــهن
وعــدم اإلســتفادة مــن خرباتهــن 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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المسمى الوظيفي:
تبــن مــن دراســة املعلومــات املدرجــة يف اســتامرة االســتبيان بــأن الوظائــف التــي تشــغلها املــرأة
هــي( :مراقبــة ،تقييــم ،منســقة ،معلمــة ،مديــرة مــروع ،مرشفــة ،مســاعدة ،ســكرترية ،إداريــة،
ممرضــة ،مقدمــة برامــج ،معــدة برامــج ،عالقــات عامــة ،مراســلة ،موظفــة داتــا ،مديــرة تنفيذيــة،
رئيســة مجلــس إدارة ،مســتخدمة).
ومن خالل دراسة البيانات وجدنا بأن هناك:
خمس ( )5نساء 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.
عدد النساء في المراكز القيادية
مديرة إقليمية

رئيســة مجلــس
ادارة

عضــو مجلــس
ادارة

مديرة تنفذية

%1

%1

%4

%5

تشــر هــذه الحقائــق واملعلومــات إىل دور املــرأة النمطــي بالنســبة للمناصــب التــي تشــغلها
واملالزمــة 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.

صنع القرار:
وليك يكون البحث ذو جدوى من الناحية العملية طرحنا السؤال التايل:
ما مدى مساهمة املرأة يف صنع القرار ؟؟؟
ولتوخــي الدقــة واملعرفــة قســمنا الق ـرارات اىل قســمني( :ق ـرارات إداريــة ،وق ـرارات إس ـراتيجية).
وبدراســة اإلجابــات الــواردة مــن العينــات املســتهدفة تبــن مــا يــي:

أوال :القرارات اإلدارية:
نجــد أن ( )13منظمــة مــن ( )100منظمــة مســتهدفة تســاهم املــرأة فيهــا بالقـرارات مــع املالحظــة
بــأن أغلــب هــذه املنظــات هــي (إغاثيــة ،تعليميــة ،والقلــة منهــا تنمويــة).
نسبة مساهمة النساء في القرارات اإلدارية
عدد العينات المستهدفة

المنظمات التي تشارك فيها
النساء في صنع القرارات

 100منظمة

 13منظمة

%88

%12

ثانياً :القرارات االسرتاتيجية:
أمــا بالنســبة لهــذه القـرارات تــكاد نســبة النســاء يف مســاهمتها تنعدم وحســب املعلومــات الواردة
يف اإلســتبيانات تبــن أن عــدد املنظــات التــي تســاهم املــرأة فيهــا يف الق ـرارات االس ـراتيجية ال
تتجــاوز ( )5منظــات فقــط مــن أصــل ( )100منظمــة ،وبتحليــل وضــع املــرأة يف هــذه العينــات
نجــد بــأن آليــة إتخــاذ القــرارات تكــون بالتصويــت (األغلبيــة) وبالرجــوع إىل نســبتهن نجــد
وحســب األمثلــة املأخــوذة مــن اإلســتبيانات بــأن:
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إمرأة واحدة مقابل ( )4رجال.
( )4نساء مقابل ( )12رجالً.
( )29إمرأة مقابل ( )260رجالً.
( )6نساء مقابل ( )25رجالً.
نسبة مساهمة النساء في القرارات اإلستراتيجية
عدد العينات المستهدفة

المنظمات التي تشارك فيها
النساء في صنع القرارات

 100منظمة

 5منظمة

%95

%5

وبتحليــل هــذه األمثلــة نجــد أن دور املــرأة يف صنــع الق ـرار يــكاد ينعــدم حتــى وإن وجــدت
ببعــض املواقــع و ألن آليــة إتخــاذ الق ـرار بالتصويــت وعــى إعتبــار عــدد الذكــور يغلــب عــدد
اإلنــاث كــا هــو واضــح مــن واقــع األمثلــة وبالتــايل ال يشــكل صوتهــا أي وزن أو ثقــل وليــس لــه
أي تأثــر يف صنــع الق ـرار.
وعــى الرغــم مــن أن بعــض املنظــات أفــادت بأنهــا تنتهــج آليــة التشــاور والتوافــق يف إتخــاذ
القـرارات إال أنهــا أيضـاً ونــادرا ً أن يكــون لصــوت املــرأة تأثــر نظـرا ً لعــدم التــوازن يف التمثيــل يف
مراكــز الق ـرار.
األمر الذي يشري إىل حقيقة إقصاء وتهميش املرأة من هذه املراكز.
والجديــر بالذكــر بــأن مــا يقــارب مــن ( )13منظمــة رفضــت االجابــة عــى هــذا الســؤال (ماهيــة
آليــة إتخــاذ القـرارات االسـراتيجية) معللــة ذلــك بأنــه (شــأن داخــي وهــو مــن أرسار العمــل).
إضافــة إىل مــا يقــارب ( )6منظــات مــن العينــات املســتهدفة مل تجــب عــى الســؤال املتعلــق بآليــة
إتخــاذ القـرارات اإلدارية.

احتياجات المرأة وخصوصيتها:
هــل تراعــي منظــات املجتمــع املــدين وتأخــذ بعــن اإلعتبــار حــن 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 لالطفــال العامــات لديهــم كانــت
النتيجــة عــى النحــو التــايل :
( )51منظمــة مــن 100عينــة مســتهدفة بهــذه الدراســة ال يوجــد لديهــم حضانــات لرتعــى
االطفــال اثنــاء دوام امهاتهــم.
هــذا عــدا عــن مايقــارب مــن ( )8منظــات كان جوابهــم النحتــاج لحضانــة وال يوجــد لدنيــا
مثــل هــذه الحــاالت.
وبعضهــا االخــر كان جوابهــا (بأنــه عنــد الــرورة ليــس لدينــا مانــع مــن إحضــار األطفــال
للعمــل).
( )6منظامت ال يوجد لديهم كادر من النساء .
( )3منظامت رفضت اإلجابة عىل السؤال.
وأفــادت( )25منظمــة مــن أصــل ( )100مــن مجموعــة العينــات املســتهدفة بهــذه الدراســة،
بأنــه يوجــد حضانــات يف مقراتهــم.

ثاني ًاـ إجازة األمومة :

أما بالنسبة إلجازة األمومة فقد اتضح لنا ماييل :
( )13منظمة كانت إجابتهم بأنه ال يوجد يف نظامهم ما يسمى بإجازة أمومة .
( )8منظامت 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 ( )6منظامت ال يوجد لديهم نساء عامالت مطلقاً.
وثالث منظامت رفضت اإلجابة.
الفضت االجابة

ال يوجــد لديهــم نســاء
عامــات

3

6
لم تصادف المنظمة
مثل هذه الحالة

8

ال نعلم بوجود هكذا
إجازة

2
ال يوجد إجازة
أمومة

13

ثالث ًاـ الرضاعة :
وبقراءة إحصائية لإلستبيانات نستكشف بأن :
  20منظمة اليوجد مايسمى (ساعة رضاعة). ( )7منظامت مل تتعرض ملثل هذه الحالة . ( )4منهم اليعلموا شيئاً عن هذا األمر . ومنظمتني ( )2رفضتا اإلجابة . وأخرى أفادت بأن لديهم ساعة راحة. -ومنظمة واحدة فقط ينص نظامها الداخيل عىل ساعة الرضاعة.

عمل تطوعيي

1

ينص نظامها الداخلي
على ساعة رضاعة

ساعة راحة

رفض اإلجابة

1

1

2

لم نتعرض لهكذا
حالة

ال يوجد ساعات
رضاعة

7

20

ال نعلم بهذا
األمر

4

ثالث ًاـ األجر وساعات العمل:
طرحنا السؤال التايل عىل العينات املستهدفة من خالل إستامرة اإلستبيانات:
هل األجر وساعات العمل متساوي بني الجنسيني ؟
فكانت اإلجابات عىل الشكل التايل :
( )4منظــات أجابــت بــأن عملهــا تطوعــي اليحتــاج إىل دوام وســاعات عمــل وال يوجــد
أجــور بــل مكافــآت.
( )6منظامت كانت إجاباتهم (اليوجد نساء عامالت وال نرغب بتعينهن).
( )10منظــات أفــادت بــأن األجــر وســاعات العمــل تتحــدد وفــق اإلختصــاص والخــرة
وطبيعــة العمــل بغــض النظــر عــن الجنــس.
أمــا باقــي املنظــات والبالــغ عددهــا ( )72منظمــة مــن مائــة عينــة مســتهدفة بهــذه
الدراســة كانــت إجابتهــم بــأن األجــر وســاعات العمــل متســاوية بــن الجنســن.
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70

10

االجــر وســاعات العمــل االجــر وســاعات العمــل
متســاوية بيــن الجنســين تتحــدد روفــق الخبــرة
واإلختصــاص

6

4

ال بوجــد نســاء عملها تطوعيي
عا مــا ت

رابع ًاـ املرافق العامة الخاصة بالنساء:
 أما لجهة املرافق العامة الخاصة بالنساء فإن ( )45منظمة خصصت لهن ذلك. و( )37منظمة أجابت بأن ليس باإلمكان القيام بذلك. 18 -منظمة بني من ليس لديهم نساء ومن رفضوا اإلجابة.

خامس ًاـ تقييم عمل املرأة:
وبتدقيــق اإلجابــات حــول تقييــم عمــل املــرأة مــن قبــل العينــات املســتهدفة باالســتبيانات فالجميع
أشــاد بعمــل املــرأة وجــاءت تقديراتهــم بــن الجيــد والجيــد جــدا ً واملمتــاز ،فقــط منظمــة واحــدة
قيمــت أداء املــرأة باملتوســط .
نســتخلص مــن تحليــل هــذه البيانــات واملعلومــات بــأن أغلبيــة املنظــات التــي أجابــت عــى
األســئلة الــواردة يف اإلســتبيانات مل تـراع يف أنظمتهــا وآليــة عملهــا احتياجــات املــرأة وخصوصيتهــا،
مــا يشــكل عائق ـاً أمــام عمــل املــرأة وتهديــدا ً ملشــاركتها يف التنميــة املجتمعيــة.

الصعوبات:
تتلخــص مجمــل الصعوبــات والتحديــات التــي ذكرتهــا العينــات املســتهدفة مــن خــال اإلســتبيانات
فيــا يــي:
قلة الخربة 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 يتعــن الشــخص الكفــؤ بــل
الشــخص الــذي لديــه معــارف ) .
تأثري اإلنتامء عىل اختيار األشخاص وطبيعة اإلتجاه الفكري لإلدارة.
عدم ضامن استمرارية املرأة يف العمل.
غيــاب األنظمــة التــي تأخــذ بعــن 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 عىل إذن العمل لفقدان الوثائق الشخصية.
انتشــار الفصائــل املتشــددة التــي تقــف حائـاً أمــام عمــل املــرأة ،إضافــة إىل صعوبــة التنقــل
يف الداخــل الســوري بســبب األوضــاع األمنيــة مــن قصــف ومــا إىل ذلــك.
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املقرتحات:
بالنسبة ملقرتحات املنظامت ،واملستنبطة من اإلستبيانات نوجزها مباييل :
التشجيع عىل العمل التطوعي لتطوير مهاراتهن وخرباتهن.
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.
الــدورات التدريبيــة يجــب أن تكــون بعيــدة عــن أســلوب ورشــات العمــل التــي ال تزيــد
مدتهــا عــن اســبوع أو ثالثــة أيــام.
تعديــل األنظمــة الداخليــة مبــا يضمــن احتياجــات املــرأة مــن (الحضانــة ،إجــازة األمومــة،
ســاعة الرضاعــة).
اإلعتامد عىل األعامر الشابة واإلستفادة من خربات املتقدمات بالسن.
إفســاح املجــال للنســاء اللــوايت ال ميتلكــن الخــرة واعطائهــن فرصــة للعمــل مــن اجــل تطوبــر
مهاراتهن.
منح فرص عمل متساوية لكال الجنسني دون متييز.
االبتعاد عن األدوار النمطية بتوظيف النساء .
إعداد الربامج لتمكني املرأة للعمل يف املراكز القيادية .

القسم الثالث

مستخلص البحث:
نســتلخص مــن هــذه البحــث بأننــا أمــام مشــكلة معقــدة ومركبــة لواقــع عمــل املــرأة لــدى
منظــات املجتمــع املــدين مبــا يســمى (جنــدرة منظــات املجتمــع املــدين) ،ومــن جملــة هــذه
اإلشــكالية تلــك املتعلقــة بإمكانيــات املــرأة ومهاراتهــا وخرباتهــا وقدراتهــا عــى اإلســتمرار بالعمــل،
إضافــة إىل مســؤوليتها كأم وأعبائهــا األرسيــة والتحديــات التــي تواجههــا يوميـاً 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
يف مجــال العمــل لــدى منظــات املجتمــع املــدين واملتعلقــة بايديولوجيــة املنظــات وإنتامءاتهــا
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).
أمــا ملــن حالفهــا الحــظ وحصلــت عــى فرصــة عمــل لــدى هــذه املؤسســات ،غالب ـاً مــا نجدهــا
عالقــة يف املناصــب الوســطى والدنيــا ،وأن بعــض األقســام تشــكل أرضيــة الصقــة للنســاء ونــادرا ً أن
نجدهــا يف مواقــع صنــع الق ـرار.
هذا إضافة إىل أن الدراسة أوضحت بأن الفئة العمر ية الشابة والتي ترتواح اعامرهن بني
( ) 30 - 20هــي الفئــة التــي ترغــب منظــات املجتمــع املــدين بتوظيفهــا ،مــع إقصــاء الفئــة
العمريــة ( )40ســنة ومافــوق إال نــادرا ً وبالرجــوع إىل العينــات املســتهدفة والتــي بينــت بــأن هــذه
الفئــة التــي أوجــدت عمـاَ لهــا لــدى هــذه املؤسســات التتجــاوز ( )36امــرأة مــن اصــل ( )2863من
مجمــل النســاء اللــوايت يعملــن أي بنســبة ال تتجــاوز ( )1%مــا يشــكل هــدرا ً لطاقتهــن وخرباتهــن
وجعلهــن عرضــة للفاقــة والفقــر و يؤثــر ســلباً عــى التنميــة املجتمعيــة بتهميــش هــذه الطاقــات.
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أيضـاً تبــن لنــا مــن دراســة العينــات بــأن أحــد أصعــب املعوقــات التــي تواجــه عمــل املــرأة لــدى
هــذه املنظــات هــو صعوبــة الحصــول عــى إذن العمــل بــدول اللجــوء (تركيــا) والتــي تتطلــب
إج ـراءات إداريــة معقــدة ومكلفــة اضافــة اىل الوثائــق التــي قــد تكــون مــن اإلســتحالة تأمينهــا.
كــا اتضــح لنــا معوقــات بغايــة التعقيــد ومنهــا:
أوالً ـ التمويــل :حســب اســتطالع اآلراء مــن اإلســتبيانات واملقابــات الشــخصية مــع العينــات
املســتهدفة أكــد العديــد منهــم بــأن مشــكلة التمويــل تعرقــل عمــل املنظــات عموم ـاً وتحــد
مــن نشــاطها ،وتلعــب دورا ً محوريـاً يف تحديــد إتجاهــات عملهــا واسـراتيجياتها وآليــة التوظيــف
وانعاكســها عــى تأمــن فــرص عمــل أكــر إنصاف ـاً لــكال الجنســيني.

ثانيـ ًاـ الهيكليــة التنظيميــة وغيــاب الدميقراطيــة :اســتخلصنا مــن واقــع اإلجابــات أن ضعف
وغيــاب املامرســات الدميقراطيــة وعــدم اإلســتقرار الســيايس واألمنــي وضعــف البنيــة املؤسســاتية
داخــل هــذة املنظــات تعــد مــن العوامــل التــي تؤثــر عــى عملهــا وفعالياتهــا واســتقاللها وحريتها

يف الحركــة وآليــة إتخــاذ القـرار فيهــا وتضــع قيــودا عــى ادارتهــا كل ذلــك ينعكــس وبشــكل ســلبي
عــى دور املرأةومكانتهــا يف هــذه املنظــات.

ثالث ـ ًاـ هــدر طاقــات املــرأة :نقــص املــوارد البرشيــة وهــدر طاقــات املــرأة وإقصاؤهــا عــن
املشــاركة يف التنميــة ،وغيــاب الشــفافية التــي تســاهم يف ترســيخ الفســاد .

رابعـ ًاـ ضعــف التنســيق والتنظيــم :اســتنتجنا مــن الدراســة بــأن ضعــف التنســيق والتنظيــم
بــن املنظــات يعــود إىل عــدم الثقــة والوصوليــة والتنافســية يف الحصــول عــى الدعــم الــازم
والتمويــل وغيــاب االسـراتيجيات اإلمنائيــة والتخطيــط مــا يشــكل اهــم املعوقــات لــدور املنظامت
وتأثــر ذلــك عــى وضــع املــرأة وعملهــا.
نالحــظ مــن هــذه النتيجــة بأنــه هنــاك رضورة إلرشاك املــرأة إرشاكاً كام ـاً يف منظــات املجتمــع

املــدين ويف صنــع الق ـرار بشــكل عــام والق ـرار االقتصــادي بشــكل خــاص يف املؤسســات املانحــة
واملتلقيــة ،فللمــرأة نفــس الحقــوق وينبغــي ان تتســاوى مــع الرجــل يف القــدرة عــى الوصــول
اىل املهــارات والوظائــف الالزمــة لبلــوغ مســتويات إتخــاذ القـرار يف املؤسســات والجهــات املانحــة
واملتلقيــة أي جنــدرة منظــات املجتمــع املــدين.
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التوصيات:
 -1تعزيز الوصول إىل تكافؤ الفرص لكال الجنسيني.
 -2خلــق 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.
 -3توفــر بنيــة عمــل مرنــة لعمــل املــرأة كأن تقــوم هــذه املنظــات مبنــح النســاء كمبيوتــر
محمــول لتأديــة بعــض األعــال يف املنــزل .
 -4توفري حضانات آمنة لألطفال يف مكان العمل ،وتحديد مدة زمنية لإلرضاع.
 -5نــويص املنظــات 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.
 -6الحــرص عــى منــع جميــع مظاهــر العنــف ضــد املــرأة يف مــكان العمــل مثــل (العنــف
اللفظــي ،أو الســلويك) وغريهــا.
 -7إيجــاد آليــات قيــاس ورصــد التقــدم املحــرز يف مجــاالت متكــن املــرأة لضــان شــفافية
النتائــج ومعرفــة واقــع ودور املــرأة ومــدى تطــوره.
 -8تعزيــز أوارص الروابــط بــن املنظــات خصوصــاً والهيئــات املانحــة بطريقــة تــؤدي إىل
تفعيــل الرشاكــة بينهــا لتنفيــذ الربامــج التنمويــة الراميــة إىل النهــوض باملــرأة .
 -9تشــكيل لجــان نســائية وربطهــا باملؤسســات املانحــة وذلــك عــن طريــق ايجــاد فــرص عمــل
لهــن يف هــذه املؤسســات لدعــم برامــج املــرأة.
 -10وضع السياسات والربامج التي تضمن إرشاك املرأة إرشاكاً كامالً وفعاالً يف صنع القرار.
 -11توظيف الطاقات الشابة واإلستفادة من خربة املتقدمات بالسن يف مجال اختصاصاتهن.

 -12عــى الجهــات املانحــة أن تدفــع باملنظــات ألن تكــون نســبة النســاء ال تقــل عــن 50%
وأن تكــون رشيــكاً فعلي ـاً يف صنــع الق ـرار كمعيــار ورشط للحصــول عــى الدعــم املطلــوب
وأن تضــع الربامــج والــدورات التدريبيــة لتطويــر ومتكــن الــكادر العامــل لديهــم مــن كال
الجنســيني دون متييــز ويجــب أن تالحــظ بنيــة هــذه املنظــات ومــدى مراعاتهــا إلحتياجــات
املــرأة وتأمينهــا وذلــك تطبيق ـاً إلتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة
وانســجاماً مــع ق ـرار مجلــس االمــن ( )1325لعــام

2. 2000

 -13إضافــة ملــا ذكرنــاه مــن توصيــات نؤكــد بــأن عــى املــرأة أن تكــون أكــر مت ّيــزا ً وتح ّديــاً
وإرصارا ً لتفــرض نفســها كمرشــح هــام لشــغل هــذه الوظائــف.

قرار مجلس األمن ( )1325لعام 2000
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الخامتة:
ويف الختــام نــود أن نشــر إىل أن منظــات املجتمــع املــدين تســتطيع أن تســهم يف التنميــة إســهاماً
حقيق ـاً إذا نجحــت يف بنــاء الوعــي التنمــوي واســتقراره وتوظيفــه مــن خــال مشــاركة حقيقــة
وفاعلــة يف العمليــة التنمويــة وإذا نجحــت يف تكريــس العمــل الجامعــي واإلبتعــاد عــن األنانيــة
الفرديــة واملحســوبية والعقليــة الذكوريــة ومــن املهــم أن تتحــول هــذه املنظــات إىل شــبكات
وصاممــات أمــان تحــد مــن األثــار الســلبية لــي ال تكــون تلــك اآلثــار مبثابــة معوقــات للتنميــة،
والعمــل عــى توفــر فــرص عمــل للنســاء يــريس األســاس الــازم ملجتمعــات يســودها األمن والســام،
ويكــر دورة اإلحبــاط واليــأس والغضــب الــذي ينشــأ مــن البطالــة املزمنــة ويحــد مــن آثــار الحــرب
املدمــرة لإلنســان ونؤكــد عــى رضورة اإلهتــام بالبعــد اإلنســاين للعاملــن بشــكل عــام وللمــرأة
بشــكل خــاص يف منظــات املجتمــع املــدين .
غازي عنتاب ،تركيا 2016/2/29
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