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 واقع مشاركة المرأة في المجال السياسي في سورية  :أوالً

  :خلفية عامة

إن القراءة الموضوعية لواقع مشاركة المرأة في سورية في الحياة السياسية تستلزم توضيح             

ات و األدوات التي شـاركت      المفهوم و مكوناته وتوسيع آفاق رؤيته بحيث يشمل النشاطات و الفعالي          

فيها المرأة السورية في بناء مجتمعها وساهمت في صنع القرارات وتنفيذها لترسيخ تحوالت جذرية              

و تغييرات جوهرية باتجاه بناء وطن يتعاون فيـه مواطنـوه علـى تحقيـق العدالـة و الحريـة                    

  .والديمقراطية

ل السياسي و الحياة العامة فـي       وفي هذا المنحى فإن صورة واقع مشاركة المرأة في المجا         

سورية لن تقتصر على عرض المؤشرات الرقمية و الصيغ الكمية إلعداد النساء في المواقع العليـا                

و التي ترى في األرقام ونسب      , لصنع القرار كما هو مألوف في أدبيات العلوم والبحوث االجتماعية         

يتم وضع تلك المؤشرات الرقمية فـي       بل س , الحضور مؤشرات ذات داللة على المشاركة السياسية      

و تحليلها في ضوء حقيقة األدوار و الفاعلية لبيان مـدى الحـضور             , سياقها التاريخي و االجتماعي   

الحقيقي المؤثر للمرأة في صنع القرار وتحقيق الخطوات الجذرية باتجاه التقدم في منـاحي الحيـاة                

  .المختلفة اجتماعياً و سياسياً و إنسانياً

كانت مشاركة المرأة في السلطات التشريعية و التنفيذية و القـضائية هـي الـصورة               و إذا   

فإن المشاركة و التمكين السياسي للمرأة      , المثلى لتمتع المرأة بمواطنيتها وممارسة حقوقها وواجباتها      

لدولة تتسع دائرته و آفاقه لتشمل كل حلقة من الحلقات االجتماعية و السياسية و االقتصادية في بنى ا                

و مؤسساتها التنظيمية و االجتماعية من خالل الحضور الفاعل والتأثير بشكل مباشر و غير مباشر               

  .في كل خطوة أو نقلة تحقق تحوالت و تغييرات جذرية في البنى و األدوار والعالقات

 من خالل اسـتعراض     تضحيلذلك فإن تقويم واقع التمكين السياسي للمرأة في المجتمع أنما           

 .الظروف التاريخية وطبيعة التوجهات السياسية و االجتماعية العامة السائدةواقع 
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  الظروف التاريخية و الشروط الموضوعية لمشارآة المرأة السورية في المجال السياسي  -أ

و عاش مجتمعها   ,  بمحطات سياسية متعددة   1946لقد مرت سورية منذ نيلها االستقالل عام        

بات العسكرية و تغيير األنظمة قبل الوحدة بين سورية و مصر و بعـدها              مراحل متتالية من االنقال   

 الـذي أسـس     1963إلى أن قامت ثورة الثامن من آذار بقيادة حزب البعث العربي االشتراكي عام              

لبنى اجتماعية و سياسية تنحو إلى تحقيق العدالة و بناء المجتمع التقدمي والذي تتمتع فيه المرأة كما                 

كما ورد فيها أن الحزب يناضل إلـى جانـب   ,  من دستوره بحقوق المواطن كلها  12دة  ورد في الما  

  .المرأة في سبيل تحقيق رفع مستوى المرأة و نيلها لحقوقها

و يعد هذا الموقف في الستينات و مضه حضارية من حيث وقوف القيـادة الـسياسية إلـى      

في حين كانت المرأة فـي     , ها و أدوارها  جانب المرأة في نضالها التحرري و مشاركتها في تأكيد ذات         

بعض المجتمعات العربية و مازالت تناضل ضد القيود التي تفرضها القوى االجتماعية و الـسياسية               

  .التي تقود المجتمع

وقد تبلورت المواقف التقدمية و تعمقت التحوالت الجذرية في البنى االجتماعية و الـسياسية           

ذلك القائد التاريخي الذي    , لتي قادها الرئيس الراحل حافظ األسد     في سورية مع الحركة التصحيحية ا     

عاشت سورية في ظل قيادته وألول مرة في تاريخها الحديث مرحلة االستقرار و التقدم و تم فيهـا                  

بناء الدولة المؤسساتية و توفير الشروط الموضوعية لتحقيق العدالة االجتماعيةفقد أكد الدستور الدائم             

 المساواة بين المواطنين أمام القانون فـي        13/3/1973عربية السورية الصادر بتاريخ     للجمهورية ال 

مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين كما أكد الدسـتور         / 2/الحقوق و الواجبات و كفل في المادة رقم         

ياة تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة و الكاملة في الح     ) "45(بمادته  

السياسية واالجتماعية و الثقافية و االقتصادية و تعمل الدولة على إزالة القيود التي تمنع تطورها               

  ".و مشاركتها في بناء المجتمع

  :و أبرز تلك الحقوق األساسية التي نالتها و حصلت عليها المرأة في سورية

  .حق تقليد المناصب العليا و مباشرة الوظائف العامة  - أ

 .ةو االنتخاب و الترشيح إلى الهيئات النيابية و المنتخبحق االقتراع   - ب

 .حق التعليم بما في ذلك االلتحاق بالمؤسسات التعليمية بجميع أنواعها و مستوياتها  - ت

 .حق األجر المتساوي في العمل المتساوي  - ث
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لقد شكلت هذه المادة كفالة دستورية لحماية حقوق المرأة الـسورية فـي المـشاركة الـسياسية                 

تصادية و االجتماعية وإطاراً عاماً تندرج تحت بنوده التشريعات و القوانين و التدابير اإلدارية              واالق

و اإلجرائية التي تشمل جميع المناحي التي تخص المرأة و تعزز تمكينها و مـشاركتها فـي بنـاء                   

  .المجتمع

و الممارسـة و إنمـا      ولم يكن هذا اإلطار الدستوري و القانوني موقفاً نظرياً بعيداً عن التحقيق             

شكل مرجعية أساسية لكل ارتقاء حققته المرأة عبر العقود األخيرة من القرن الماضي و الذي تشهد                

عليه المؤثرات الرقمية التي تبين تزايد وتنامي مشاركة المرأة فـي جميـع الـسلطات التـشريعية                 

ات و نقابات و جمعيات كمـا       والتنفيذية و القضائيةو في جميع البنى المؤسساتية من منظمات واتحاد         

و الذي هيأ لمنـاخ اجتمـاعي       , تشهد عليه المواقف اإليجابية من حضور المرأة الفاعل في المجتمع         

كما يتبين في اتساع آفاق تلك المشاركة و ارتقائها إلـى أعلـى             , ثقافي يتقبل ذلك الحضور و يؤيده     

  .المراتب القيادية

ع منذ السبعينات قد تجاوز مسيرة التطور العادي لحركة         إن تنامي مشاركة المرأة في بناء المجتم      

حيث تم ردم فجوات جذرية و تحقيق نقالت نوعية في مجال تحقيق العدالة و اإلنـصاف                , المجتمع

والتمكين و ذلك يعود إلى موقف القيادة السياسية التي آمنت بضرورة تحـرر المـرأة و مـساواتها                 

م يسبق في تاريخ المجتمع العربي آنذاك أن تبنى قائد عربي           كضرورة إنسانية و اجتماعية ووطنية فل     

و تعهد إزالة القيود التي تمنع مشاركتها في بناء مجتمعها          , مهمة الدفاع عن حرية المرأة و إنسانيتها      

و جعل قضية المرأة قضية جوهرية و حيوية تحظى باألولوية في االهتمام مثلما تبنى ذلك كله القائد                 

بأن المـرأة إنـسان     "ما يفيد   , سد حيث كان يؤكد في افتتاح جميع خطاباته و كلماته         الراحل حافظ األ  

  ".شأنها شأن الرجل يشتركان معاً في بناء الوطن ال تمييز بينهما ابداً

إن تنامي دور المرأة في البالد يعني       "كما إن موقفه الحضاري الراقي و المتميز يتجلى في قوله           

ل تصاعد دور المرأة دليالً على اطراد تقدم الفكر و ارتقـاء الوجـدان              تنامي العافية الوطنية ويشك   

   )1(" والحس الوطني و القومي و اإلنساني

  .حيث اعتبر حضور المرأة الفاعل هو المؤشر على تقدم أي مجتمع و صحة مساره

----------------------------  

  .المرأة في ظل التصحيح

  الدكتورة نجوه قصاب حسن

  1996مكتب الدراسات , لعام النسائياالتحاد ا
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هذا الموقف قد انعكس على جميع الخطوات و اإلجراءات التي حققت النهوض بواقع المرأة              

و دعمت نضالها وعمقت مطالبها و طموحاتها األمر الذي تجسد عبر ثالثة عقود في ارتفاع متزايد                

 و في مستويات متعددة و مجاالت       و تنامي في حضور نسبة كبيرة من النساء في مواقع قيادية هامة           

كما انعكس في القيم و المفاهيم و المواقف التي تقبلت هذا الحضور الفاعل نتيجـة وصـول       , واسعة

نماذج كفوءه من النساء إلى المواقع القيادية األمر الذي عزز ثقة المجتمع بدور المرأة وعزز ثقتهـا                 

مة و المشاركة بأدوارها كحق وواجب و مـسؤولية         بنفسها و فتح اآلفاق واسعة أمام مثيالتها للمساه       

 إلى مجتمع يمتد في جذوره التاريخية و الحضارية إلى آالف السنين مـن              ءوطنية وإحساس باالنتما  

  .االمتداد الحضاري و الثقافي

إن هذه الحركة االجتماعية الصاعدة إلى األعلى و األفضل فـي سـورية المعاصـرة قـد                 

 حيث أعلن 2000لسيد الرئيس بشار األسد مهام رئاسة الجمهورية عام     استمرت و تعمقت مع تولي ا     

في خطاب القسم أمام مجلس الشعب موقفه المؤيد والداعم لمشاركة المرأة و حـضورها الفاعـل و                 

الحقيقي في جميع مناحي الحياة و المجاالت السياسية و االقتصادية واالجتماعية معتبـراً أن جميـع                

قدم ال يمكن أن تتحقق إال بهذا الحضور الحقيقي للمرأة ال الوهمي وأيد قـوالً               مسارات التنمية و الت   

وفعالً كل الخطوات الرائدة التي تحقق المضامين اإلنسانية و تتوافق مع جميع التوجهات و الجهـود                

الدولية لتحقيق التنمية البشرية و ما تتطلبه من خطى بنّاءة في مجال تحقيـق العدالـة و اإلنـصاف      

  .تمكينوال

و قد فتحت في سورية المعاصرة في ظل قيادة السيد الرئيس بشار األسد آفاق أوسع و أعلى                

حيث تم انتخاب سيدة و ألول مرة في القيادة القطريـة لحـزب             , لحضور المرأة في المواقع القيادية    

 و تقـدير    كما تم تتويج التوجه الحضاري المتمثل باحترام قدرات المـرأة         , البعث العربي االشتراكي  

مشاركتها في المجال السياسي من خالل تعيين السيدة الدكتورة نجاح العطّار في منصب نائب رئيس               

  .و هذا المنصب المتقدم تحتله المرأة ألول مرة في المجتمع العربي, الجمهورية

وقد القى هذا القرار السياسي الصائب القبول و الترحاب لدى جميع فئات الشعب في سورية               

ث حسن االختيار لسيدة كان و ما يزال دورها الثقافي و مـساهمتها فـي الـشأن الـسياسي                   من حي 

والفكري فاعالً و حاضرا ومن حيث يجسد هذا القرار اإليمان الحقيقي بالرسالة الحـضارية التـي                

تسعى لترسيخ ركائز العدل و التقدم في المجتمع و منح الفرص لمشاركة المرأة في أعلى المواقـع                 

 .يةالقياد
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  التشريعات الدولية التي تم التوقيع عليها و التشريعات التي تم تعديلها   -ب

 :التشريعات التي تم التوقيع عليها .1

 و المواثيق و االتفاقيات الدولية الخاصـة  دلقد صادقت سورية على العديد من العهو   

جتماعية و الثقافية   فقد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و اال         , بالمرأة

كما صادقت  , )2(كما صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية         , للمرأة

على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيث صدر المرسـوم التـشريعي               

يةو  القاضي بانضمام الجمهورية العربية السورية إلى االتفاق       25/3/2002تاريخ  / 330/رقم  

هذا يعد موقفاً هاماً و مميزاً في إطار سعي سورية إلى تنفيـذ قـرارات بيجـين والـدورة                   

حيث تلتزم الدول بعد انضمامها باتخـاذ خطـوات ملموسـة           , االستثنائية للجمعية العمومية  

للقضاء على التمييز في التـشريعات والممارسـات و الـسياسات التعليميـة و اإلنمائيـة                

و القضاء على الصورة النمطية للمرأة و تحقيق الحماية القانونيـة           , يةواالقتصادية و الصح  

كما تنفـذ بنـوده     , للنساء أمام القانون و هذا كله قد كفله أصالً الدستور السوري و القوانين            

و ما تتضمنه الخطة العاشرة للدولة حيث        وخاصة الخطة التاسعة  , الخطط الخمسية المتتالية  

 يلزم للنهوض و االرتقاء بواقع المرأة ورصدت له الميزانيـات           تضمنت في مكوناتها كل ما    

  .الالزمة

كما كان حضور سورية من خالل وفودها و ممثليها الفتاً في جميـع المـؤتمرات               

الدولية و قمم المرأة وجميع الملتقيات العالمية التي تعني بشأن المرأة و تتابع في خططهـا                

 واإلعالمية تنفيذ كل المضامين اإلنسانية المطروحة       وعبر مؤسساتها االجتماعية و القانونية    

  .و التي ترى فيها مصلحة المرأة و تعميق مشاركتها الكاملة

 :التشريعات التي تم تعديلها .2

لقد تم استصدار و تعديل العديد من التشريعات التي ترتبط بشكل مباشـر أو غيـر                

 تعديل بعض   2000حيث تم منذ عام     , مباشر بتمكين المرأة و تحقيق العدالة و اإلنصاف لها        

  والقانون المتعلق باستحقاق المرأة للمعاش1959لعام / 91/أحكام قانون العمل رقم 

--------------------------  
   المرأة و العملية االنتخابية)2(

  )4(ص" اليونيفيم"صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة 
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بخصوص زيادة التعويض العـائلي     / 143/ التقاعدي و تعديل المرسوم التشريعي      

الذي ينص على إحداث الهيئة الـسورية لـشؤون         / 42/ القانون رقم    2003كما صدر عام    

األسرة والتي تضطلع بمهامها في تسريع عملية النهوض بواقع األسرة السورية و تمكينهـا              

 الـصلة   بشكل أفضل من اإلسهام في جهود التنمية البشرية و غير ذلك من القـوانين ذات              

  .)3(بتهيئة الشروط الموضوعية الكفيلة باالرتقاء بواقع المرأة في سورية

  المؤشرات الرقمية الدالة على تنامي حضور المرأة في مواقع القرار  -ج

 البيانات و المعطيات الرقمية من ضرورة توضيح لتعريف مواقـع           ضال بد هنا قبل استعرا    

  . إطار التوجه السياسي العام تحديدها في المجتمع السوري فيو القرار

فمن المؤكد أن البنية الهيكلية للتنظيمات السياسية و الشعبية التي أخذت مواقعها و أدوارهـا               

عبر العقود الماضية قد تم تنظيمها بحيث تتعزز فيها أهمية كل حلقة من الحلقات في المشاركة فـي                  

 حلقة تشارك فيها الجماهير الواسعة ضمن حركة        اتخاذ القرار بدءاً من القيادات العليا وانتهاء بأوسع       

يفترض نظرياً أن تكون جدلية صاعدة أحيانا ترفع من خاللها هموم و متطلبات فئات الشعب إلـى                 

القيادات العليا لدراستها في أطرها التشريعية و التنفيذية و القضائية أو ضـمن حركـة لتبـدأ مـن                   

  .ل و احتياجاته لنصب حصيلتها في مصلحة أبناء الشعباستشفاف القيادة السياسية لتحديات المستقب

ضمن هذا المنظور فإن مواقع اتخاذ القرار هي حاضرة في البنيـة التنظيميـة لألحـزاب                

والمنظمات و النقابات والتي يمكن اإلشارة إليها باختصار و هي إن البيئة االجتماعية و السياسية في                

عل ادوار القوى االجتماعية و السياسية عبر هيكلية و بنية          سورية منذ السبعينيات قد انتظمت في تفا      

فقد انطلق الفكر المؤسسي للنظام القائم في سورية على إن حزب البعـث العربـي               , تنظيمية خاصة 

االشتراكي هو الحزب القائد للدولة و المجتمع حسب المادة الثامنة من الدستور و أن الجبهة الوطنية                

ساسي لتعزيز الوحدة الوطنية و توسيع المشاركة الـسياسية حيـث ضـمت             التقدمية تمثل العامل األ   

 عشرة  2005 ستة أحزاب و قد أصبح عددها عام         1972الجبهة حين أنشئت و تم توقيع ميثاقها عام         

   )4(أحزاب

------------  
   التقرير الوطني للجمهورية العربية السورية)3(

  )35( صاألسرة  الهيئة السورية لشؤون 10+بيجين 

  التمكين السياسي للمرأة) 4(

  )18(اليونيفيم ص, األسرةالهيئة السورية لشؤون 
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تؤكد في بنيتها وأدوارها على التعددية السياسية التي تكفل للمواطنين حقهـم فـي التعبيـر                

  والمشاركة من خالل األحزاب التي انتظموا فيها إضافة إلى القيادة المركزية للجبهة التي يوجد لها

كما تتجـسد القيـادات االجتماعيـة فـي         , ت فرعية في المحافظات و التي يتم تفعيل أدوارها         قيادا

منظمات شعبية ذات قاعدة واسعة هي االتحاد العام لنقابات العمال و االتحاد العام للفالحين واالتحاد               

ة مثل نقابات   العام النسائي و اتحاد الشبيبة و اتحاد الطلبة و اتحاد الحرفيين و هناك نقابات متخصص              

المعلمين واألطباء والصيادلة و المحامين و المهندسين و الفنانين و غيرها مـن النقابـات المهنيـة                 

  .الهامة

 

  مؤشرات مشاركة المرأة السورية في مواقع القرار

 :حضور المرأة السورية في السلطة التشريعية .1

 و مسؤولية فـإن حـضور       إذا كانت المشاركة في الحياة السياسية هي الفعل األكثر تطوراً         

المرأة في السلطة التشريعية يمثل ذروة النشاط السياسي من حيث أهميته في التأثير و الفاعليـة                

ومدى قربه من صنع القرارات والسياسات ودراسة التشريعات و تعـديلها و إقرارهـا بهـدف                

  .إحداث التغيير االجتماعي و السياسي و االقتصادي

 حيـث كـان     1971 المرأة في أول مجلس شعب تم إحداثه عـام           و قد تم في سورية تمثيل     

 أربعة مقاعد حيث قام المجلس بصياغة الدستور الذي حدد          ىمجلس تعيين حازت المرأة فيه عل     

 1973سبل انتخاب المجلس التشريعي القادم الذي استمد شرعيته عبر استفتاء عام شعبي عـام               

ورية الذي أعطى حق الترشيح و االنتخـاب للمـرأة   واستناداً إلى دستور الجمهورية العربية الس 

أي بنـسبة   / 187/والرجل على حد سواء تم انتخاب خمس سيدات من أصل المجموع البـالغ              

امرأة من  / 30/ثم بدأ عدد النساء يتنامى إلى أن وصل في الدور التشريعي الثامن إلى              , 2.7%

  -1-كما يبين الجدول رقم , %12 ةأي بنسب/ 250/أصل 
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   يبين أعضاء مجلس الشعب حسب الدور التشريعي و الجنس -1-دول رقم ج

  عدد أعضاء مجلس الشعب
  الدور التشريعي

  إناث  ذكور

  %نسبة النساء   المجموع

  2.3  174  4  169  إحداث المجلس

973-977  182  5  187  2.7  

977-981  180  6  186  3.2  

981-985  182  13  195  6.7  

986-990  178  17  195  8.7  

990-994  226  21  247  8.5  

994-998  222  24  246  9.7  

998-2002  223  26  249  10.4  

2003-2007  220  30  250  12.0  
  المصدر تقرير أوضاع المرأة في الجمهورية العربية السورية

  ) 45( ص2004اليونيفيم ,  للمرأةصندوق االمم المتحدة االنمائي, العنف ضد المرأة, المشاركة االقتصادية, المشاركة السياسية, الديموغرافيا
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و لقد كان من الملفت لالنتباه إقبال اإلناث على الترشيح في سورية حيث تقدمت أعداد كبيرة              

سـيدة  / 500/و صلت في الدور التشريعي السادس إلى مايزيد عن          , من اإلناث لترشيح أنفسهن   

% 8مرشحاً أي بنسبة    / 10405/مرشحة مقابل   / 849/ووصلت في الدور التشريعي الثامن إلى       

  .من أصل المجموع الكلي

و إن دل هذا األمر على شيء فهو يدل على امتالك المرشحات الثقة بأنفـسهن و قـدرتهن                  

على المشاركة في الحياة السياسية كما يدل على تقبل المناخ االجتماعي لحضور المرأة الفاعـل               

ريعية للمجلس و اكتسابهن للثقة واالحترام      نتيجة نجاح النساء بالقيام بأدوارهن في الدورات التش       

إذ نالـت   , وقد تجسد ذلك الموقف االجتماعي االيجابي من مشاركة المرأة في السلطة التشريعية           

إحدى المرشحات أعلى األصوات االنتخابية في كل من انتخابات الـدور التـشريعي الـسادس               

أن التغيير االجتمـاعي و المواقـف       و هذا يعد مؤشراً على      )5(والدور التشريعي السابع للمجلس   

 للمرأة من قبل القيادة السياسية قد المست القناعات وتركت آثارها القيمة فـي المفـاهيم                ةالداعم

 .واالتجاهات حتى حظيت المرأة و في الحالتين في مدينة دمشق بأعلى األصوات االنتخابية

 :مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية .2

 و هي وزيرة الثقافة كما تم تعيـين وزيـرة       1976زيرة في سورية عام     لقد تم تعيين أول و    

 ثم انتقلت هذه الحقيبة إلى وزارة الشؤون االجتماعية و العمـل عـام              1991للتعليم العالي عام    

و تم تعيين عدد من النساء في منصب معاون         2003كما تم تعيين وزيرة للمغتربين عام       , 2001

  .وزير

 :سلطة القضائيةمشاركة المرأة في ال .3

حيث تنامى عـدد    , تعد سورية من أوائل الدول العربية التي دخلت فيها النساء سلك القضاء           

قاضية ووصل عدد القاضيات عام     / 64/ إلى   1994 حتى وصل عام     1975القاضيات منذ عام    

و هذا العـدد يـشمل      % 12قاضي أي بنسبة    / 1094/قاضية مقابل   / 152/ إلى   2002-2003

  .دني و الجزائي في جميع درجاته و مستوياتهالقضاء الم

------------  

  وصف سورية بالمعلومات) 5(

  المكتب المكزي لإلحصاء, رئاسة مجلس الوزراء, الجمهورية العربية السورية
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و الشيء الملفت % 16 و شكلت نسبتهن   2003محامية عام   / 2467/كما بلغ عدد المحاميات   

 تم تعيين امرأة في منصب نائب عام للجمهورية و هـي الـسيدة              لالهتمام و الجدير بالتقدير أنه    

 .1998غادة مراد عام 

 :مشاركة المرأة في انتخابات اإلدارة المحلية .4

إن ازدياد أعداد النساء اللواتي شغلن مقاعد قيادية في مجالس اإلدارة المحلية هو دليل آخر               

متعددة على المـساهمة فـي المواقـع        على إقبال مختلف فئات النساء من الشرائح االجتماعية ال        

امـرأة عـام    / 27/القيادية و المؤثرة فعلياً في القرى و البلديات والمدن فقد ازداد عددهن من              

  %3.1 أي بنسبة 2003امرأة عام / 797/ إلى 1975
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 :مشاركة المرأة في عضوية النقابات المهنية و المنظمات الشعبية

إقبال النساء على االنتـساب إلـى النقابـات المهنيـة           يتجلى حس المواطنة و االنتماء في       

والمنظمات الشعبية واالتحادات من حيث ثقتهن بأدوارهن الفاعلة و ضرورة مـشاركتهن فـي              

 إلى تلك المنظمات    ت أعداد النساء المنتسبا   -2-و يبين الجدول رقم     , اتخاذ القرار و التأثير فيه    

  .الفاعلو المؤسسات كدليل و مؤشر رقمي على الحضور 

   إلى المنظمات و النقابات ت يبين أعداد النساء المنتسبا-2-جدول رقم 

  عدد األعضاء
  المنظمة أو النقابة

  رجال  نساء

  %نسبة النساء   المجموع

  24.7  3484  2622  862  االتحاد الوطني لطلبة سورية

  1.2  504  498  6  االتحاد العام للفالحين

  20.0  1235  1087  248  منظمة طالئع البعث

  -  -  -  1780  اتحاد نقابات العمال

  28.6  56359  40257  16102  اتحاد شبيبة الثورة

  11.1  479  426  53  االتحاد العام الرياضي

  9.0  343  312  31  نقابة المهندسين الزراعيين

  16.7  725  604  121  نقابة المعلمين

 وضاع المرأة في سوريةالمعلومات الواردة في تقرير أ, االتحاد العام النسائيالمصدر 
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   يبين عدد النساء اللواتي حصلن على عضوية المجالس و اإلدارات العليا -3-جدول رقم 

مدير عام 
  أو معاون

مدير إدارة 
أو إدارة 
  معمل

رئيسة 
قسم أو 
  ورشة

عضو جملس 
  إدارة

عضو جملس 
  إنتاجي

عضو جملس 
 إدارة حملية

198  361  3434  132  420  27  

  المعلومات الواردة في تقرير أوضاع المرأة في سورية, لعام النسائي االتحاد االمصدر

/ 145/امرأة في القطاع العـام و       / 1121/كما بلغ عدد المنتسبات إلى لجان المرأة العاملة         

امرأة منصب مـدير عـام      / 21/كما تولت   , )24(امرأة في القطاع الخاص في الدورة النقابية        

كما تم تعيين عميدة كلية و في كل مـن جامعـة            ,ات الدولة امرأة مدير فرعي في مؤسس    / 47/و

 رئيسة قـسم    30عشرة وكيالت للكليات للشؤون العلمية و اإلدارية و         , دمشق و حلب و تشرين    

  .ومديرات مصارف و غيرها من المواقع الهامة التي تولتها المرأة بكل نجاح
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 :حضور المرأة في السلك الدبلوماسي .5

 و عينـت أول سـفيرة فـي         1953سلك الدبلوماسي في سورية عام      دخلت أول امرأة في ال    

امرأة / 24 /1994كما بلغ عدد النساء العامالت في السلك الدبلوماسي عام          , 1986الخارج عام   

وقد أصبح عدد السفيرات واللواتي يشغلن رتبة قنصل أو رئيسة قسم يتنـامى             /283/من أصل   

ى كنفاني مديرة إدارة اإلعالم الخارجي في وزارة        و تم تعيين السيدة بشر    , كل عام بشكل مطرد   

  .2003الخارجية عام 

 :مشاركة المرأة في العمل الحزبي و القيادات الحزبية .6

/ 55917/لقد بلغ عدد المنتسبات إلى حزب البعث العربي االشتراكي و أحـزاب الجبهـة               

لحزبيـة و فـي قيـادات       منتسبة و تم انتخاب أعداد كبيرة من النساء في جميع قيادات الفروع ا            

 كما تنامى حضور النساء في عضوية اللجنة المركزية لحزب البعـث          , الشعب و الفرق الحزبية   

كما تتولى امرأة األمانة العامة للحزب الشيوعي السوري و تم تعيين امرأة في منصب عـضو                

  .للقيادة القطرية للحزب و ألول مرة في تاريخ سورية

ار التغيير االجتماعي و االرتقاء بواقع المرأة و حـضورها فـي            يتبين من جملة ما سبق إن مس      

 تالحياة االجتماعية والسياسية الفاعلة في المجتمع قد تحققت بشكل ملحوظ تـشهد عليـه المؤشـرا               

الكمية و الدالالت الكيفية المتمثلة في المواقف االيجابية و ارتقاء الوعي و علو المكانة للمرأة فـي                  

و هذا يمثل في حد ذاته و مقارنة مع بداية مرحلة االستقالل في الخمسينيات              , مهامأعلى القيادات و ال   

  .نقلة نوعية و تحول جذري سابق مراحل الزمن في تطوره و مساره العادي

 إال أن طموحات المرأة السورية في إطار عالم يشهد تطورات سريعة و توجهات حثيثة نحـو                

 المرأة في شتى ميادين الحياة و العملكل ذلك يتطلب مضاعفة           تحقيق العدالة والمساواة بين الرجل و     

جهود النساء و تكاتف جهود المؤسسات الرسمية و الشعبية لتحقيق أوسـع مـشاركة فـي تحقيـق                  

فالقيادات السياسية أرست دعائم مجتمع يسعى لتحقيـق الحريـة و           , التحوالت االجتماعية المنشودة  

و التشريعية الكفيلة بالنهوض بواقع المرأة انطالقاً من اإليمان         الديمقراطية ووضع األطر الدستورية     

بعدالة قضيتها كقضية مجتمع و ليس قضية فئات خاصة تستلزم جهوداً خاصـة و محـدودة إال أن                  

ر فـي إحـداث     ثالدور األكبر يقع على مؤسسات المجتمع الرسمية و المدنية لتكون قوة دفـع مـؤ              

فكرية واالجتماعية لمواجهة العقبات التي حالت و ما تـزال تحـول            التغييرات المتالحقة في البنى ال    
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دون تحقيق العدالة و التمكين و المتمثلة في الموروث الثقافي واالجتماعي النمطي الذي يستمر عبر               

عمليات التنشئة من خالل رسم أدوار نمطية للمرأة وتعزيز عقبات و عراقيل تحاول تثبيت صـورة                

 محاطة بحلقات من الضغوط و التبريرات و األعراف المتكئة على تبريرات            المرأة في قوالب جامدة   

و تفسيرات ال تمت إلى جوهر البنية الثقافية و الدينية الحضارية و التي تفتح المجال واسـعاً أمـام                   

المرأة لدخول جميع ميادين الحياة وتحقيق مساهماتها الفاعلة التي تتناسب مع ثقل حـضور المـرأة                

حيث هي نصف المجتمع والذي يقوم على تربية األجيال في األسرة و في المدرسة ومن               النوعي من   

  .حيث أدوارها المتكاملة

ن وصول النساء الكفوءات القديرات إلى مواقع القرار        أو  , النجاح يعزز النجاح  من المعروف أن    

إنما ,  اقلها تأثيراً  في سورية و نجاحهن في تجربة العمل القيادي و اإلداري من أعلى المستويات إلى             

علـى النـساء     يبشر باستمرار الحركة المتصاعدة نحو مزيد من المـشاركة و تعميـق األدوار و             

والمجتمع المحافظة على تلك المواقع و المكاسب كونها ملك لتاريخ هذا الشعب و أن يـتم التهيـؤ                  

وقوف ضد أي تيـارات     واالستعداد دائماً لعم النكوص و التراجع عن هذا المستوى من الحضور وال           

 فكرية تسعى لنشر الصور النمطية التي ارتسمت مالمحها في ظروف و مراحـل تاريخيـة سـابقة     

وذلك من خالل االستمرار في تعديل التشريعات التي تحقق العدالة و اإلنـصاف و نـشر الـوعي                  

 الجهود نحو مزيـد  وغرس القيم الثقافية البناءةفالتحديات أمام الشعب العربي كبيرة و البد من توحيد     

  .من االرتقاء و النهوض بواقع المرأة كونه يعد مؤشراً على ارتقاء المجتمع و تقدمه و إنسانيته
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  :مراجع الدراسة

والمكتـب  ) اليـونيفيم (الهيئة السورية لشؤون األسرة بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمـرأة              .1

 اإلقليمي للدول العربية

 ياسي للمرأة السورية نحو التمكين الس

 2006دمشق  سورية  

 المكتب المركزي لإلحصاء و االتحاد النسائي العام, ) يونيفيم(صندوق األمم المتحدة اإلنمائي  .2

 تقرير أوضاع المرأة في الجمهورية العربية السورية

   العنف ضد المرأة- المشاركة السياسية –الديموغرافية المشاركة االقتصادية 

 2006دمشق 

 نجوه قصاب حسن  المرأة في ظل التصحيح.د .3

 1996مكتب الدراسات   االتحاد النسائي العام

 المرأة السورية في مواقع اتخاذ القرار  نجوى قصاب حسن.د .4

 1996مكتب الدراسات   االتحاد العام النسائي       

 يةالمكتب اإلقليمي للدول العرب, )اليونيفيم(صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة  .5

 المرأة و العملية االنتخابية

    الطبعة األولى

 2005األردن 

   المكتب اإلقليمي للدول العربية, )اليونيفيم(صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة  .6

 دليل المؤشرات الدالة على النوع االجتماعي 

 2004عمان 

 المكتب المركزي لإلحصاء -رئاسة مجلس الوزراء .7

 2003صدار الخامسوصف سورية بالمعلومات اإل

  الهيئة السورية لشؤون األسرة

  مساواة تنمية سالم     10+بيجين 

  2004  دمشق    سورية   
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  الدراسة المسحية للمشاريع المطبقة في مجال نهوض المرأة السياسي في سورية  :ثانياً

  :الهدف من الدراسة    - آ

بية التي اسـتهدفت اإلشـراف علـى        استناداً إلى الرؤية التي انطلقت منها منظمة المرأة العر        

فإنها , مشروع إجراء مسح للمشاريع و البرامج الموجهة في إطار تمكين المرأة في المجال السياسي             

بذلك ستحقق غايات معرفية و عملية فائقة أهمها التعرف على المشروعات التي نفذت فـي الـدول                 

األولويات في التخطـيط للمـشروعات      العربية من اجل رفع كفاءة المشروعات المستقبلية و ترتيب          

و التعرف على الجهات التي نفذت و أنجزت و أشرفت على تلك المشاريع وعوامل              , وتفادي التكرار 

النجاح و الفشل من اجل البناء على النجاح و االستفادة من الخبرات بهدف تفادي كل ما من شأنه أن                   

  .يعيق أهداف المشاريع

إنما هـو  , ريع التي نفذت في سورية في مجال التمكين السياسي        و إن هذا المسح الشامل للمشا     

محاولة لرصد البرامج و الفعاليات التي وجهت الجهود نحو االرتقاء بواقع المرأة و أدوارهـا فـي                 

  .و تنمية قدراتها, مواقع القرار و تمكينها سياسياً و اجتماعياً

نفاق عليها في ورشة العمل التمهيديـة       وقد تم رصد المشاريع استناداً إلى معايير علمية تم اإل         

وتم تحليل المعلومات و البيانات الواردة من الدراسة في إطار السياق التاريخي و جملة الظـروف                

الموضوعية المحيطة بالمرأة في سورية و تمت قراءتها كمياً و نوعياً و بيان أهم الموضوعات التي                

و القطاعات المـستهدفة و مـشروعات المناصـرة         , ةتم التركيز عليها و الجهات المنفذة و الممول       

و تقويم مدى نجاح تلك المشروعات في االرتقاء بواقـع المـرأة            , اًوالتأييد و الفئات األكثر استهداف    

  . في رسم الخطط و االستراتيجياتا و مدى مساهمتهةوردم الفجوات التشريعية و االجتماعي

 للمشاريع و المبين في الوثـائق و مـن خـالل            و قد تم تقدير ذلك من خالل التقويم الشامل        

المتابعة و استقصاء آراء المشرفين و المنفذين وصوالً إلى توصيات انبثقت مـن تحديـد عوامـل                 

  .النجاح أو عدم النجاح الكامل في تحقيق األهداف

 و الوثوقية في تسجيل المعلومات بغية تشخيص        لو لقد تم اعتماد مبدأ الموضوعية في التحلي       

ع سير تلك المشروعات من أجل أن يبنى على نتائج الدراسة مشروعات أكثر فعاليـة و تلبيـة                  واق

مجال تمكين المـرأة الـسياسي الـذي        , لالحتياجات الحقيقية و متطلبات التقدم في هذا المجال الهام        

ف يحظى باألولوية في االهتمام الوطني و العربي و الدولي انطالقاً من تناغم غاياتـه مـع األهـدا                 
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اإلنسانية للتنمية البشرية و التي يركز عليها المجتمع الـدولي بهيئاتـه و مؤسـساته و مؤتمراتـه                  

 .وتوجهاته المعاصرة

  

  :   منهجية الدراسة- ب

تحقيقاً لألهـداف المنـشودة مـن       ,  اعتمادها  يتم خصوصية و منهجية  بحث  ال شك إن لكل       

و معايير اختيار عينـة     , مسح و مجاالته  لاف ا و قد تم في إطار الورشة التمهيدية تحديد أهد        , البحث

تم البحث فيهـا مـن منظـور موحـد يـسمح            يبحيث يتم التمكن من التوصل إلى نتائج        , المشاريع

باستخالص النتائج الدقيقة و إجراء المقارنات و الوصول إلى تحديد األولويات لتخطـيط المـشاريع           

و تحديد عوامل النجاح و بناء تـصور  , خبراتالمستقبلية التي تبنى على معرفة و دراسة و رصد لل        

  .عن الصعوبات و العقبات لتجاوزها و االرتقاء بالقدرات التخطيطية للمشاريع المستقبلية

  :استناداً إلى ذلك فقد تحدد مسار البحث ضمن الخطوات المنهجية التالية

    :أوالً

و قـد   , ج التي سـوف تغطيهـا     االنطالق من تحديد مجاالت الدراسة و مجاالت المشاريع و البرام         

  :اندرجت كالتالي

 .مشاريع توعية و تثقيف سياسي للناخبات •

 .مشاريع بناء قدرات للمرشحات •

مشاريع بناء قدرات الناخبات و النقابيات و الحزبيـات و عـضوات المنظمـات غيـر                 •

 .الحكومية

 .األفالم و اللقطات الدعائية و االنجازات في مجال اإلعالم •

 .لتثقيف المدنيمشاريع برامج ل •

 .مشاريع و قوانين للتأثير في السياسات •

 .مشاريع الكتشاف القيادات النسائية الشابة •
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    :ثانياً

هيئة تخطيط الدولـة    , و هي مجلس الشعب   , االتصال بالجهات التي تم فيها تنفيذ المشاريع        - أ

اتحاد الطلبـة   , اتحاد العمال , اتحاد الفالحين , االتحاد العام النسائي  , والوزارات ذات الصلة  

 .المكتب المركزي لإلحصاء و الهيئة السورية لشؤون األسرة, اتحاد الشبيبة

مخاطبة تلك الجهات رسمياً و تعريفهم بالمشروع و إيصال رسالة الـسيدة ودودة بـدران                - ب

و التي تعلمهم فيها عن طبيعة المشروع و أهدافه و ضرورة           , للمسؤولين في تلك الجهات   

 .المكلفة بإعداد المشروعتسهيل مهمة الخبيرة 

مقابلة الشخصيات المسؤولة عن العالقات الدولية و الخارجية في تلك الوزارات و الهيئات               - ت

لشرح المهمة و طلب تأمين الوصول للمعلومات الدقيقة و الوثائق و تـسليمهم االسـتبيان               

 .وشرح بنوده لملء البيانات فيه

قه مع الجهات المسؤولة المكلفة و توضيح ما        إجراء مقابالت مكررة لملء االستبيان و تدقي        - ث

يلزم و استكمال المعلومات من أكثر من جهة إذا لزم األمر و في حال كون المشروع قد                 

و تصحيح ما يلزم تفادياً ألي تكـرار أو         ,  أكثر من جهة من أجل مطابقة المعلومات       هنفذت

 .خطا منهجي يعود إلى اختالف التقديرات و التقويم للمشروع

راء تدقيق مكتبي لالستبيانات حتى ال يكون معها أي تناقض يـنجم عـن الـسرعة أو                 إج  - ج

 .تصورات معرفية غير دقيقة

البدء بتفريغ المعلومات و البيانات كمياً إلى جداول تمت صياغتها إلظهار البيانات بـشكل           - ح

 .رقمي يمكن تحليلها و إعطاء مؤشرات رقمية حول انجازات تلك المشاريع و مضامينها

إعداد دراسة عن الخلفية العامة و الظروف التاريخية و الـسياسية و االجتماعيـة التـي                  - خ

و مشاركتها في المجال السياسي من خالل تحليل        , ساهمت في تشكيل واقع حضور المرأة     

موضوعي لجملة الظروف وواقع الكفالة الدستورية و القانونية المرتبطة بمشاركة المـرأة            

 فـي المواقـع   ةضيح صورة شاملة للواقع الفعلي لحضور المـرأ مع تو, في مواقع القرار  

 .اإلدارية و القيادية العليا

تحلـيالً  , تحليل المؤشرات الكمية في ضوء الواقع و الشروط المحيطة بالمرأة في سورية             - د

 .تبعاً لكل فقرة من الفقرات التي وردت في االستبيان, كمياً و كيفياً
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و تقديم تقويم عام    , لمشاريع التي وردت في وثائق المشروع     لتحليل النتائج و التقويم العام        - ذ

 .وتوصيات و توضيح للدروس المستفادة من واقع التقويم العام للمشاريع

اقتراح مشروع لتعميق تمكين المرأة في المواقع اإلدارية و القياديـة و اقتـراح تأسـيس                  - ر

 . للمرأة و تنمية القدرات القياديةبمنتدى يتم في إطاره تأمين التدري

شمل االقتراح جميع العناصر المطلوبة في إعداد اقتراح المـشروع و يـصلح أن يكـون                

  .مشروعاً وطنياً أو إقليميا يساهم في تعميق المعارف و القدرات للمرأة القيادية

  : و مجاالتها    معايير اختيار المشروعات- ج

 .برامج توعية و تثقيف سياسي للناخبات / مشاريع •

 ).بما فيها إدارة الحمالت االنتخابية(رامج بناء قدرات للمرشحات ب/ مشاريع  •

عضوات المنظمات  / الحزبيات  / النقابيات  / برامج بناء قدرات للنائبات     / مشاريع   •

 .غير الحكومية

 مجـالس + من خالل مشروعات الجمعيات األهلية      (قطات دعائية   للاإنتاج أفالم أو     •

 ).المرأة

 .لمدنيبرامج للتثقيف ا/ مشاريع  •

, القانون     االنتخابي     , قوانين الجنسية ) أو(برامج للتأثير في السياسات و      / مشاريع   •

 .قوانين األحوال الشخصية

  . القيادات النسائية الشابةالكتشافبرامج / مشاريع  •

  الصعوبات و المعوقات    - ء

واصـل  البد و أن تواجه الباحث صعوبات عديدة منها منهجية و منها ما يرتبط بالت               

و منها ما يرتبط بظروف تنفيذ المـشاريع و توثيقهـا           , مع الفئات التي لديها البيانات و المعلومات      

  .وتقويمها

الصعوبات التي نجمت عن التأخير في االستجابة لملء المعلومات و التي تعود أحيانا إلى               .1

د انشغال المسؤولين عن تأمينهاأو صعوبة العودة للوثـائق و مـا تـستلزمه مـن جهـو                
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 التي  عوإجراءات إدارية و خاصة في حال كون المشروعات منتهية و مصنّفة مع المشاري            

 تم إغالقها وتشطيب ما يخصها من معلومات وموازنات

و بيانـات   , كما أن المعلومات تكون ناقصة للعديد من البيانات و خاصة البيانات الماليـة            

 الدراسات التقويمية المرسلة إلى الهيئات      التقويم حيث افتقرت معظم أضابير المشاريع إلى نتائج       

األمـر  , المنفذة فيما بعد انتهاء المشروع و عدم ضمها لوثائق المشروع أو االرتباك في إيجادها             

كما , لمراجعتهم مراراً و تكراراً    و االضطرار    الذي انعكس على سير العمل و تأخيره من ناحية        

  .و هو أمر لم يكن بالمقدور تجاوزه, انعكس على نقص المعلومات في نتائج الدراسة

مسؤولين و فريق البحث المكلف بملء االستبيانات دائماً على ذات الدرجة           للم يكن جميع ا    .2

 التدقيق مـراراً    الذي استلزم األمر  , والمستوى من الدقة في ملء االستبيانات بالمعلومات      

 .ى حدةوالمطابقة ما بين توافق المعلومات في الفقرات في كل استبيان عل

 وطنياً  ةو خاصة المشروعات المنفذ   , هنالك موقف متهاون فيما يخص التقويم للمشروعات       .3

حيث يتم تقويمها في نهاية الدورات االنتخابية للمنظمـات و النقابـات أو فـي التقـارير                   

 .و أغلبه يركز على التوصيات فقط, و يأتي التقويم عاماً, الرسمية

و بعضها عام   , ت و تقديرات الموازنات بعضها دقيق للغاية       المشاركا أعدادكانت تقديرات    .4

وتقدير شخصي من قبل المسؤول عن التنفيذ مما اضطرني إلى االستعالم من أكثر مـن               

و خاصة فيما يخص عائديـة المـشروع        , مصدر شارك في التنفيذ للتأكد من المعلومات      

 .وآثاره في الواقع و على المشاركات

و تعديل تسلسل المشاريع بسبب تكرارهـا بـن         ,  االستبيانات االضطرار إلى إلغاء بعض    .5

إال , أو اكتشاف أنها لم تكن في مضمونها قد حققت مجال التمكين السياسي           , أكثر من جهة  

 على تلك المـسألة     اًبينما ركزت مشاريع أخرى بشكل أكثر تكثيف      , بشكل جزئي و هامشي   

 .خر لمشروع أكثر توافقاًفتم االستغناء عن المشروع و استبدال االستبيان بآ

الخـتالف  , هناك صعوبة تتجلى أحيانا في اختالف المصادر اإلحصائية بإيراد مؤشراتها          .6

التعريفات و المفاهيم أو تقديرات الهيئات الرسمية التي قدمت المعلومات اإلحصائية األمر            

 .الذي اضطرني إلى اعتماد المصادر األكثر وثوقاً و اختيارها
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د تم تجاوز تلك الصعوبات و تمت كتابـة التقريـر النهـائي و تبويـب                     حال فق  ةعلى أي  .7

على أمل أن   , و الفقرات تبعاً لما هو مخطط له في إطار ورشة العمل التمهيدية           , الفصول

يفيد هذا المسح في تحقيق األهداف التي تنشدها منظمة المـرأة العربيـة فـي االرتقـاء                 

الرصيد المعرفي الذي سيكون منطلقاً للتخطيط الملبـي        بالمشاريع المستقبلية استناداً إالى     

  .لواقع احتياجات المرأة العربية في مسيرتها المتقدمة نحو األفضل

  قائمة المشاريع الموجهة للمرأة في مجال السياسة في سـورية و عـددها سـتون                 -هـ

  مشروعاً

 :مجاالت المشاريع التي تغطيها الدراسة .1

 تم اختيار عينة المـشاريع      لتم االتفاق عليها في ورشة العم     استناداً إلى المعايير التي     

  :مشروعاً/ 60/والبرامج اآلتية لتكون موضوعاً للدراسة المعمقة و التحليل و عددها 

  :مشاريع برامج توعية و تثقيف للناخبات و البرلمانيات  -آ

و البحوث فـي    تم بالتعاون بين االتحاد العام النسائي و مركز المرأة العربية للتدريب             .1

تونس إلنجاز مشروع بحث ميداني لعينة مختارة من النساء العربيات اللواتي يتبـوأن           

مواقع قيادية وصوالً إلى مقترحات و توصيات حول تفعيل دور المرأة فـي مواقـع               

و تم عقد   , 1998صنع ا لقرار و المشاركة في العمل السياسي و القيادي و ذلك عام              

حضرها خبراء فـي البحـوث      , ن مراحل تنفيذ المشروع   ورشة تقييميه مبرمجة ضم   

 .والدراسات

تمتد مدة المشروع إلى ثالث سنوات بدأت       , مشروع تعزيز دور البرلمانيات العربيات     .2

 .بالتعاون بين اليونيفيم و الوكالة السويدية للتنمية و التعاون الدولي, 2004عام 

رية يتم التطرق لهـا و هـي         ذات أهمية فو   ةيركز المشروع على أربع قضايا أساسي     

واقعها االقتصادي و إدارة الحكم و القيادة و بناء السالم و حقـوق المـرأة               , حقوق المرأة 

  .و المرأة و تكنولوجيا المعلومات, اإلنسانية و مكافحة العنف ضد المرأة

 تتركز خلفية المشروع على إدماج النوع االجتماعي في إدارة الحكم من أجل زيـادة              

مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار عن طريق بناء قدرات و مهارات النساء             وتفعيل  
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يهدف إلى تسهيل عملية التحاقهن بمواقع صنع القرار الـسياسي و االقتـصادي و دعـم                

  .تطورهن لقيادات تتمتع بالشفافية و المصداقية و تتقبل التغيير

قل حظـاً فـي التمثيـل       و المستفيدات من المشروع بشكل رئيسي هن النساء ألنهن أ         

  :و هن في المشروع, والتأثير في مواقع صنع القرار والمواقع القيادية

البرلمانيات و صانعات القرار العربيات و اللواتي سوف يستفيدون مـن أنظمـة              •

 .المساندة الجديدة و التشبيك

 .النساء المتوقع مشاركتهن في الحياة السياسية و مناصب صنع القرار •

 تمثيل حـر و ديمقراطـي لكافـة         ونح", نتخابات المحلية في سورية   مشروع دعم اال   .3

 بالتعاون بين صندوق األمم المتحدة اإلنمـائي و هيئـة تخطـيط             ,"شرائح المجتمع 

 .الدولةمدة المشروع سنة واحدة

مشروع يتضمن المشاركة في نشاط ينفذه االتحاد األوربي مع وزارة اإلدارة المحلية             .4

ريبية حول تنمية القدرات اإلداريـة و المـشاركة فـي           و المتضمن ورشات عمل تد    

و يستمر المشروع علة    ,  سورية  في مجالس اإلدارة المحلية في     الترشيح و االنتخابات  

 .مدى خمس سنوات

 

مشاريع برامج بناء قدرات للمرشحات و البرلمانيات بمـا فيهـا إدارة الحمـالت                -ب

 :االنتخابية

مواقع القرار و المناصب اإلدارية في الـوزارة  تم البحث في نسبة حضور النساء في      .5

و ذلـك   ,  او في الهيئة التدريسية في الجامعات السورية و في المواقع األكاديمية العلي           

 قضايا النوع االجتماعي في التخطـيط       جإدما"في إطار ورشات العمل للمتابعة حول       

 التي نفذت في وزارة التعليم العالي" والتنمية

ة المؤسساتية لمجلس الشعب بالتعاون بين برنامج األمـم المتحـدة           مشروع دعم القدر   .6

 يهـدف   2007-2003اإلنمائي و هيئة تخطيط الدولةمدة المشروع ثـالث سـنوات         

 في المجلـس و تطـوير       ةالمشروع إلى تعزيز مهارات و أداء موظفي األمانة العام        
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 قد تضمن تـدريبات     و, الوظائف التشريعية و الرقابية و التمثيلية لألعضاء المنتخبين       

 .حول قضايا الجندر وتنمية القدرات اإلدارية

دور مجلس الشعب السوري في تعزيز مفهوم النـوع  "مشروع ورشات عمل بعنوان   .7

 بالتعاون بين مجلس الشعب و برنامج األمـم المتحـدة           2005حتى عام   " االجتماعي

 .اإلنمائي اليونيفيم

بحثية شاملة تم إنجازها بالتعـاون      يتضمن دراسة   " نساء في مجلس الشعب   "مشروع   .8

بين الهيئة السورية لشؤون األسرة و اليونيفيم حول مدى مشاركة النساء في مجلـس              

الشعب و قد امتدت الدراسة على فترة زمنية تقدر بسنتين وتهدف إلى تطـوير آليـة                

 .عمل البرلمانيات

فظـات  مشروع تنفيذ خمس ورشات عمل مع أعضاء مجلس الشعب في مختلف المحا            .9

القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد        " سيداو"السورية تم فيها مناقشة بنود اتفاقية       

 .المرأة و خاصة في بنودها المتعلقة بالمرأة و مواقع القرار

 "برامج بناء قدرات النائبات النقابيات الحزبيات"مشاريع   -ج

القرار عـام   مشروع تعزيز قدرات المرأة السورية و تفعيل دورها في مواقع صنع             .10

بالتعاون بين االتحاد العام النسائي في سورية و البنـك اإلسـالمي للتنميـة              , 2002

 .مكتب التعاون الفني في جدة, المملكة العربية السعودية

و تتركز غاية المشروع على تعزيز قدرات المرأة السورية و رفع كفاءتها من خالل              

ياة و المجتمع و ميدان العمل كي تتمكن من         تنمية مهاراتها القيادية وتفعيل دورها في الح      

  .أداء مهامها بفاعلية في مواقع صنع القرار

  :يتضمن المشروع أهداف تندرج تحت الهدف الرئيسي و الغاية من المشروع و هي

 .تنمية المهارات القيادية للمرأة السورية و تعزيز قدراتها •

 .ي دعم القرارتعريف المرأة السورية بنظم المعلومات التي تستخدم ف •

 .تعريف المرأة السورية بضرورة استثمار المعلوماتية في تطوير العمل اإلداري •

 26



 سورية     قصاب حسن ةنجو. د

 .توضيح اإلدارة المالية في تخطيط المشروعات •

 .إظهار الفائدة من العمل ضمن فريق و مجموعات متعاونة •

  .2002نيسان / إلى شهر ابريل2001آب /مدة المشروع سنة من شهر أغسطس

عدد من المحافظات و المدن السورية غطت بفعالياتها منـاطق جهويـة            تم المشروع في    

متدربة من قيادات   / 200/وتضمن المشروع أكثر من نشاط و فعالية و استهدف          , متكاملة

  .االتحاد العام النسائي و العامالت و الموظفات و االتحاديات والنقابيات

 :النسائيمشروع تدريب المدربات و القياديات في االتحاد العام  .11

يهدف المشروع إلى تأمين مدربات مؤهالت في مجال التـدريب اإلداري و التقنـي              

  .امرأة/ 1686/دورة مركزية و كان عدد المستفيدات / 37/شمل 

تم المشروع بالتعاون بين االتحاد العام النسائي و بعض المنظمات الدوليـة و وكالـة      

 .رأة الفلسطينيجايكا و المفوضية السامية لالجئين و اتحاد الم

إقامة ورشات عمل إلعداد كادر وطني محلي حول معيقات وصـول المـرأة إلـى        .12

تم المشروع بالتعاون بين االتحـاد  2004استمر المشروع مدة سنة عام , مواقع القرار 

ـ    , الـسويداء ,حيث نُفًذ في خمس محافظات هي حمـص         ,UNDPالعام النسائي و ال

 .مشاركة/ 470/دت منه دير الزور و حلب و استفا, الالذقية

تم البدء بتنفيـذه عـام      , مشروع التمكين السياسي للمرأة و تعزيز دور البرلمانيات        .13

استهدف التعريف بالحقوق السياسية للمرأة و التعريـف بآليـات المحـالت            , 2005

االنتخابية و أساليب التواصل الناجح و تعزيز العالقات بين النساء في مواقع القـرار              

 .ة لخوض االنتخابات في مجلس الشعب و اإلدارة المحلية و األحزاببهدف التهيئ

 ورشات عمل تدريبية هدفها التدريب على       ةتم بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة إقام       .14

و دراسة مـشاريع الخطـط      " الجندر"تخطيط المشاريع من منظور النوع االجتماعي       

عية للمشاريع و بما يخدم التغيير      وتحليل أبعادها و أبعاد الجدوى االقتصادية و االجتما       

االجتماعي الذي يحقق نتائج ملموسة فتنعكس على مشروعات التنمية و التي تخـص             

 .المرأة
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بين االتحاد العام النسائي و صندوق األمـم        , 1999تم بناء على مذكرة التفاهم عام        .15

لريادية فـي   انجاز مشروع يهدف لدعم المنظمات ا     " اليونيفيم"المتحدة اإلنمائي للمرأة    

والعمل عل تحديد احتياجاتها و تنمية      ) سواء الحكومية أم غير الحكومية    (مجال المرأة   

قدراتها و خاصة في مجال تنفيذ خطة عمل الدولة المنبثقة عن مـؤتمر بكـين فـي                 

و ركز المشروع على زيادة فعالية و كفاءة اآلليات         , المجاالت االجتماعية و السياسية   

 بعناصر العملية اإلدارية و تخطيط المشروعات و إدماج النـوع           الوطنية و تعريفهن  

 .االجتماعي في خطط الدولة و المشروعات التنموية

تم انجاز مشروع بالتعاون بين االتحاد العام النسائي السوري مع صـندوق األمـم               .16

 يتضمن دورات تدريبية حول حقوق المرأة الريفية م       " اليونيفيم"المتحدة اإلنمائي للمرأة    

 القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عـدد مـن المـدن               ةمنظور اتفاقي 

 .السورية

ركز المشروع على بناء القدرات في كل من القطاعين الرسـمي و غيـر الرسـمي                

  .لوضع خطط مشاريع رائدة هادفة للنهوض بواقع المرأة الريفية

فيـة اجتماعيـاً و سياسـياً       تهدف الدورات إلى تحديد أشكال التمييز في المناطق الري        

وتحديد أسباب التمييز و توضيح دور المؤسسات الرسمية و األهلية لتعزيز حقوق المرأة             

  .الريفية

الشؤون االجتماعية و العمـل     , التربية(شارك في الدورة ممثلين عن الوزارات مثل        

 سيدات األعمال و    لجنة, نقابة العمال , نقابة المحامين , نقابة المهندسين الزراعيين  , الزراعة

مشاركة و تم تقسيمهن في الدورات التدريبيـة        / 21/بلغ عدد المشاركات    )الهيئات األهلية 

إلى عدة مجموعات بحثت كل منها في موضوعات خاصة للتعـرف علـى االحتياجـات             

ووضع خطط النهوض بالمرأة سياسياً و اجتماعياً و ثقافياً و كيفية إكسابها المهـارات و               

  .واقتراح القوانين و التشريعات الالزمة,  العمل الجديدةتحديد آليات

تم فيها شـرح بنـود      , و تم ذلك في إطار ورشات و ندوات ضمت الرجال و النساء           

اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة و اقتراح التوصيات الالزمة و تشكيل لجان              

لحقوق اإلنـسانية للمـرأة و تعزيـز        المتابعة لتنفيذ االتفاقية و العمل على توسيع مفهوم ا        

 مفهوم المشاركة السياسية
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تم بالتعاون بين االتحاد العام النسائي و صندوق األمم المتحـدة اإلنمـائي للمـرأة                .17

 حول حقـوق المـرأة اإلنـسانية      " SYR./01/W01"انجاز مشروع رقم    " اليونيفيم"

 .واتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة

لق بيئة قادرة على تمكين المرأة السورية و وزيادة وعي المؤسـسات            و يهدف إلى خ   

  والشركاء المعنيين بحقوق المرأة اإلنسانية و االعتراف بها ضمن منظور اتفاقية سيداو

 تو سعى إلى رفع القدرة المؤسسية لكـوادر المؤسـسا         , استمر المشروع مدة سنتين   

د االتفاقية و نشرها و تحديد الفجـوات        الحكومية والمنظمات غير الحكومية للتعريف ببنو     

في التشريعات و في الواقع و تفعيل دور صانعي القرار وزيادة و عيهم حـول االتفاقيـة            

 .وشمل المشروع جميع شرائح المجتمع و خاصة فئات الشباب كفئات مستهدفة

الجنـدر  "حول إدماج قضايا النوع االجتماعي      , 2000 عام   ةتم انجاز دورات تدريبي    .18

شاركت فيها عضوات المكتـب     , لضباط االتصال الجندري في الوزارات    " التنميةفي  

التنفيذي و أعضاء اللجنة الوطنية و ضـباط االتـصال الجنـدري فـي المنظمـات                

الشعبيةتهدف الدورات إلى توضيح االحتياجات الالزمة إلدماج النوع االجتماعي فـي          

مية و غير الحكومية العربيـة      خطط وسياسات الدولة و التعاون مع المنظمات الحكو       

 .والدولية لتحقيق التعاون وتبادل الخبرات

ريـف  , دمـشق (ي محافظـات    إقامة دورات للقيادات النسائية ف    , 2001تم في عام     .19

لمناقشة األفكار و المشاريع العملية و التنـسيق        ) القنيطرة و السويداء  درعا و , دمشق

إلعداد خطة عمل للتعـاون بـين       والتعرف على توجهات الجهات المشاركة و صوالً        

الجهات المشاركة تحقيقاً لمزيد من الدمج الجندري و تنسيق المشاريع المشتركة وبناء            

 .تصور مشترك لمشاريع مستقبلية

و تم توسيع ورشات العمل و الدورات لتشمل في العـام ذاتـه جميـع المحافظـات                 

 .2001السورية األخرى تباعاً حتى نهاية الشهر التاسع من عام 

قياس المساواة بين الجنسين باستخدام اإلحـصاءات       "تم تنفيذ مشروع رائد بعنوان       .20

بالتعاون بين المكتب المركزي لإلحصاء و االتحاد       " المصنفة حسب النوع االجتماعي   

العام النسائي بالمشاركة مع ممثلي عدد من الـوزارات و المؤسـسات و النقابـات               

 .الجمعيات األهليةواالتحادات و المنظمات الشعبية و 
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إقامة دورات تدريبية   , 2005-2004شمل المشروع الذي استمر لمدة سنتين من عام         

و إعداد تقرير وطني يتضمن اإلحصاءات المصنفة في سورية بالتعاون بـين اليـونيفيم              

 .واالتحاد العام النسائي

ع رفـع   بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان تنفيذ مشرو      2002تم العمل عام     .21

القدرات التحفيزية لدى المنظمات الشعبية ضمن البرنامج للتحفيز الذي يهـدف إلـى             

 .إقامة دورات تدريبية وإعداد أفالم وثائقية و دراسات ميدانية خاصة بالمرأة

شـمل  , ة حول مفاهيم الجندر و تمكين المرأ      حول تنمية المهارات  تم تنفيذ مشروع     .22

حمـاة  , إدلـب , السويداء, درعا, ريف دمشق , شقدم"القيادات النسائية في محافظات     

بالتعاون بين االتحاد العـام     ,2001عام  " الحسكة و القنيطرة  , الرقة, دير الزور , حلب

 .النسائي و اليونيفيم و المفوضية األوربية

مشروع يهدف إلى مراعاة احتياجات و قدرات كل من الرجال و النساء في عمـل                .23

ورة تحسين مشاركة النساء في كل مستويات اتخـاذ         الصليب األحمر للتأكيد على ضر    

القرار و التنفيذ و العمل على تنفيذ دورات تركز على قضايا العدل بـين الجنـسين                

 .2002وذلك عام 

مشروع ورشات عربية في دمشق بالتعاون بين االتحاد الـدولي لنقابـات العمـال               .24

/ 30/النقابيـشارك بهـا     العرب حول معايير العمل الدولية وإدماج المرأة في العمل          

 .مشاركاً

مشروع ورشة عمل و تدريبات حول عقود العمل و دور التفاوضية الجماعية فـي               .25

حماية حقوق المرأة العاملة الذي أقامه االتحاد الدولي للعمال العـرب مـع المعهـد               

 .العربي للثقافة ومركز بحوث العمل في دمشق

 شهادات لجلسة االجتماع لمنتـدى      مشروع المشاركة بتنظيم حمالت تواقيع و تقديم       .26

 . حول منح المرأة الجنسية ألوالدهاعاالجتما

 "من خالل مشروعات الجمعيات األهلية و مجالس المرأة"إنتاج أفالم أو لقطات دعائية   -ء
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في إطار مكتب اإلعالم في     " األم مدرسة "حلقة إذاعية خاصة بعنوان     / 15/تم إنجاز    .27

ُعـرض  , مه لمنتدى المرأة و التربية الذي انعقد في سورية        لتقدي, االتحاد العام النسائي  

 .فيه عن واقع المرأة و أهمية أدوارها التربوية واالجتماعية والسياسية

تم انجاز فيلم عن المرأة العربية السورية بين الماضي و الحاضر في إطار اإلعداد               .28

 .2003لمنتدى المرأة و التربية عام 

 رصد واقع المرأة الـسورية    , 1995عربية السورية عام    تم انجاز فيلم عن المرأة ال      .29

و تم عرضه في المؤتمر الرابع للمرأة في بيجين كمـا           , وأدوارها في جميع المجاالت   

 .مناسبات ومنتديات عديدةتم عرضه في 

مشروع تم بالتعاون بين صندوق األمم المتحدة للسكان ووزارة اإلعالم في مجـال              .30

 نضال المرأة و التمكين بالتعاون مـع عـدة وزارات           يتضمن التوعية حول  , التحفيز

 .وهيئات رسمية و شعبية و قادة الرأي

مشروع تقوية قدرات اإلعالميين و كتاب السيناريو حول قضايا المرأة أو ورشـات              .31

 .عمل

تهدف إلـى تـدريب العناصـر       , 2004ُأقيمت ورشات عمل في ستة محافظات عام        

 بين  ةل الناجح عبر وسائل اإلعالم و تعزيز العالق       النسائية الشابة على أساليب التواص    

  .الصحافة و المنظمات الشعبية

  

 :مشاريع برامج التثقيف المدني  -هـ

عقد أسابيع ثقافية مستمرة في إطار أعمـال     , 1998و حتى عام    , 1996تم منذ عام     .32

يع على  تمحورت هذه األساب  , "مكتب الثقافة و اإلعداد   "و فعاليات االتحاد العام النسائي      

عقد ندوات و إلقاء محاضرات و متابعة ندوات أسبوعية مستمرة تنـاولتن مواضـيع              

 الحياة السياسية و دورهـا فـي النهـضة القوميـة            ي المرأة و مكانتها ف    لعديدة حو 

و تضمن المشروع طباعة    , ةوواقع المرأة في عصر العولم    , ةوتوضيح مفاهيم العولم  

دي للمرأة في المجال السياسي و وزعت على        نشرات مستمرة ركزت على الدور القيا     

 . بشكل مجانيفجميع الوزارات و االتحادات باآلال
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تم انجاز مشروع حول المرأة و تنظيم الوقت من زاوية دراسة مواقف النساء مـن                .33

إدارة الوقت في الحياة و العمل بهدف فهم القدرة اإلدارية لـدى المـرأة و محاولـة                 

امرأة مـن جميـع الفئـات       " 700"مل البحث رصد أراء     االرتقاء بهذه القدرات و ش    

والمستويات االجتماعية و التعليمية و تم التوصل إلى توصيات و تقـيم محاضـرات              

 للمرأة و دورها الفاعل في مواقع صنع        ةوإقامة ورشات عمل حول المشاركة اإلداري     

 .القرار

تماعيـة و العمـل     مشروع إدخال برامج تمكين المرأة في مهام وزارة الشؤون االج          .34

بالتعاون بين هيئة تخطيط الدولة     , 2003وجامعة دمشق و االتحاد النسائي وذلك عام        

 .و جامعة دمشق ووزارة الشؤون االجتماعية و العمل واالتحاد العام النسائي

ـ             .35 وات حـول   دتم تنفيذ مشروع بحث ميداني مع دورات تدريبية و ورشات عمل ون

بالتعاون بين اليونيفيم و االتحاد العام النـسائي        " وريةالعنف الواقع على المرأة في س     "

 .بهدف توعية المرأة و تعريفها بحقوقها وتمكينها من أداء أدوارها, 2005عام 

تم انجاز دراسة دليل المؤشرات الدالة على النوع االجتماعي بالتعاون بين المكتـب              .36

و االتحـاد العـام     " يماليـونيف "المركزي لإلحصاء و صندوق األمم المتحدة اإلنمائي        

أوضح عن طريق اإلحصاء و التحليل اإلحـصائي االجتمـاعي          , 2004النسائي عام   

الخلفيات و الشروط الكامنة وراء تلـك المؤشـرات و خاصـة            , والدراسات النظرية 

 . مراكز القوة و اتخاذ القراري التمكين فتمؤشرات المشاركة و مؤشرا

تعاون بين المكتب المركزي لإلحصاء واالتحاد       بال دراسة التدقيق الجندري  تم انجاز    .37

 اإلحصاءات المـصنفة حـسب النـوع        عالعام النسائي في إطار تنفيذ أهداف مشرو      

االجتماعيو هو مشروع مميز علمياً تم اإلعداد و التحضير له عبر ورشـات عمـل               

 .ودورات تدريبية و توعوية

الذي " سالم, تنمية, اواةمس "10+ مشروع إعداد التقرير الوطني تحت عنوان بيجين         .38

تضمن دراسات حول االنجـازات و      , 2004نفذته الهيئة السورية لشؤون األسرة عام       

التحديات في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة والمرأة في مواقـع              

 .القرار و المرأة و القانون
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لعنـف ضـد    حول ا , في ريف دمشق  , 2003عام  / 3523/تم تنفيذ النشاطات رقم      .39

ألقيت فيها محاضرات وتم عقد ورشات عمل لبيان الموقف القانوني من العنف          , المرأة

و كيفية الوصول إلى تحقيق العدالة والمساواة و تم توثيق النـشاط            , و الموقف الديني  

في كتاب خاص تم انجازه بالتعاون مع منظمة اليونيسيف و استفادت مـن الـدورات              

 الوزارات و المؤسسات والجهات المعنية      نممثلي عدد م  مشاركة و مشارك و     / 100/

 .و روابط و فروع االتحاد العام النسائي

 قـانون  –مشاريع برامج للتأثير في السياسات أو قوانين الجنسية القانون االنتخـابي        -و

 :األحوال الشخصية

مـد  في إطار ما تم انجازه بعد مؤتمر بيجين الولي للمرأة تم تنفيذ مشروع طويل األ              .40

يستهدف إعداد الدراسات وتنفيذ ورشات عمل حول المرأة و مواقع القرار و إعـداد              

نوقشت فيه اإلستراتيجية الوطنية و رفعـت       , 1997اإلستراتيجية الوطنية للمرأة عام     

إلى الحكومة لكي ندرج في برامجها و العتماد توصـياتها و بنودهـا فـي الخطـة                 

 .الخمسية الثامنة للدولة

اتفاقية القضاء على كل إشكال التمييز ضد المرأة و التـي هـي إحـدى               بعد إقرار    .41

الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان التي تهدف لتعزيز المساواة بـين الرجـل             

 . و خاصة في المجال السياسي وفي مواقع صنع القرارتوالمرأة في جميع المجاال

لة من الدول حـول االتفاقيـة        تشكيل لجنة لدراسة التقارير المرس     1996تم في العام    

 برئاسة اللجنة الوطنية التي تضم ممثالت       1996-1995وعقدت ورشات عمل بين عامي      

عن جميع الوزارات و المنظمات الشعبية و ا لنقابية والمهنية وأثمرت االجتماعات المكثفة             

ضـت علـى    و ورشات العمل اقتراحاً باالنضمام لالتفاقية مع بعض التحفظات التي عر          

  . تمت الموافقة عليها و رفعت لرئاسة مجلس الوزراءللجنة الثقافية العليا وا

القاضـي بانـضمام    , 25/9/2002تـاريخ   / 330/ثم صدر المرسوم التشريعي رقم      

سورية إلى اتفاقية القضاء على إشكال التمييز ضد المرأة و صوالً للعدالـة و المـساواة                

 .وإلغاء التحفظات الواردة عن االتفاقية
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شروع رفع كفاءة المرأة الريفية و تمكينها و االرتقاء بأدوارها للوصول إلى مواقع             م .42

 دورة تدريبية بإشراف االتحاد العام للفالحـين و المعهـد           يالقرار عبر أكثر من مئت    

 .الفالحي

تم انجاز مشروع بالتعاون بين االتحاد العام بين االتحاد العـام النـسائي الـسوري                .43

حصاء حول الدراسات اإلحصائية من منظور النوع االجتماعي        والمكتب المركزي لإل  

و تضمنت ورشات العمل و المناقشات مستلزمات التحضيرات و الخطـط           , "الجندر"

و تم انجاز   , والبرامج إلنتاج بيانات و كتب إحصائية حول المرأة و الرجل في سورية           

 ".السوريةتقرير أوضاع المرأة في الجمهورية العربية "دراسة تحت عنوان 

حقـوق المـرأة المهـاجرة و النازحـة         "تم انجاز مشروع دورات تدريبية حول        .44

و تمثل الهدف من المشروع إقناع المسؤولين و صناع القـرار بـضرورة             " والالجئة

تحقيق تعزيز التواصل لدى تلك الفئات و إعداد دليل عمل للتعريف بمفـاهيم المـرأة               

 الوعي و بناء القدرات حول الحقوق الـسياسية         و رفع , النازحة و الالجئة و المهاجرة    

و المدنية واالجتماعية من منظور اتفاقية سيداو و بالتعاون مع المنظمـات الدوليـة              

 ).لدولية والوطنية(والمنظمات غير الحكومية 

تبنت , في إطار التحضير و العمل قبل و بعد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين              .45

ألمد متعدد األهداف و المناحي بدأ بتشكيل لجنة أو هيئة وطنية           الدول مشروع طويل ا   

تقوم بتنظيم و تنسيق األعمـال التحـضيرية للمـؤتمر و تعـد             , على مستوى الدولة  

 .الدراسات الالزمة و تشن حملة دعائية قبل و بعد المؤتمر

و في مكتبة األسـد     , تم في إطار التحضيرات إقامة ورشات للمشاركين اإلعالميين        .46

لوطنية لمناقشة محاور التقرير تضمنت مناقشات و شروحات حول المرأة و دورهـا          ا

الفاعل في المجتمع و إقرار المساواة بين الرجل و النساء وتوفير األسس الضرورية             

و تابعت اللجنة أعمالها ما بعـد مـؤتمر بكـين فـي إعـداد               , إلقرار مبادئ العدل  

لشبكات الوطنية لترجمة منهـاج عمـل       االستراتيجيات والخطط و دعم و تقوية ور ا       

 تبكين إلى خطط و برامج و تم تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية وعقت العيد من الو رشا              

و الندوات و اللقاءات شاركت فيها قاعدة عريضة من قطاعات المجتمع نساء ورجاالً             

ـ                سان وشملت محاور المرأة و القانون و المرأة و موقع القرار و المرأة و حقوق اإلن
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ـ    , 1997ورفعت المناقشة إلى المؤتمر الوطني الذي عقد عام           فـي   او تـم اعتماده

 .الخطط التنموية للدول

 2003 في ضوء منهاج عمـل بيجـين عـام           مشروع تقييم وضع المرأة السورية     .47

 و االتحـاد العـام     " اليـونيفيم "بالتعاون بين صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمـرأة         

ع على العمل في مجال التوعية في محور المرأة ومواقع اتخاذ           ركز المشرو , النسائي

بحث في األنظمة التي تحول دون التمييز ضد المرأة في إشـغال الوظـائف              , القرار

على أساس النوع االجتماعي و الممارسات الفعلية في إشغال الوظائف و نسبة النساء             

 .في القضاء و نسبة النساء معاوني الوزراء

مسألة المشاركة االنتخابية و الفرص المتاحة للمرأة و الرجل للترشيح          كما ركز على    

لالنتخابات البرلمانية وانتخابات اإلدارة المحلية و نسبة المقاعد البرلمانية التي تشغلها           

النساء و نسبة المنتخبات و المرشحات و عضوية النساء في مكتب المنظمات الشعبية             

 .ةو النقابات المهنية و سلك الشرط

 في ضوء اتفاقية القـضاء علـى        مشروع دراسة الفجوات في التشريعات السورية      .48

و ذلك للبحث في الفجوات و أشكال عدم        , 2002جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام       

المساواة في القوانين و في الواقع وصوالً لتحقيق العدالة والحرية وإزالة الممارسـات            

و تلك التي تتـضمن  , قر للمرأة الحقوق المتساوية المجحفة و دراسة التشريعات التي ت     

أحكاما تنتقص من حقوق المرأة و العمل على تجسيد مبدأ المـساواة فـي الدسـتور                

والتشريعات و ضمان الفاعلية لها في احتالل مواقعها و القيام بأدوارها في المواقـع              

النـسائي الـسوري    القيادية العليا و تم تنفيذ المشروع بالتعاون بين االتحـاد العـام             

 . األمم المتحدة اإلنمائي للمرأةقوصندو

و درسـت   , تم تنفيذ مشروع إعداد دراسة حول تعديل قانون األحـوال الشخـصية            .49

بالتعاون بين االتحـاد العـام      , 1998التعديالت في إطار ندوات وورشات عمل عام        

 .النسائي و وزارتي العدل و األوقاف

 من الخبراء و المختصين في قضايا المـرأة         تم عقد ورشات عمل عديدة لمجموعة      .50

و رفعت تلك المحاور والمتطلبات     , إلعداد توجهات و متطلبات النهوض بواقع المرأة      

و أدرجت جميع   , إلى اللجة العليا المسؤولة عن إعداد الخطة الخمسية العاشرة للدولة         
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يتم تحويلهـا   البنود و التوصيات في يدعى مكون المرأة في الخطة الخمسية العاشرة ل           

 .اإلى برنامج و خطط عملية و رصدت لها ميزانيات خاصة لتنفيذه

مشروع إقامة ندوات توعية قانونية و تعريف النساء بحقوقهن و واجباتهن و نـشر               .51

المعلومات القانونية و إزالة اللبس والغموض الذي يعتري هذه النصوص باعتبار أن            

تمـع و تحقيـق العدالـة والمـساواة بـين           القانون هو الركيزة األساسية لتنظيم المج     

و قد تم في إطار نشاطات المكتب القانوني فـي االتحـاد            ) ذكوراً و إناثا  (المواطنين  

 .العام النسائي

 قانون األحوال الشخصية بالتعاون بـين االتحـاد العـام     دمشروع تعديل بعض موا    .52

قوبات بمـا يخـدم     و كذلك تعديل قانون الع    , وزارة العدل و وزارة األوقاف    , النسائي

 .2001و ذلك عام , العدالة للجنسين

مشروع تعديل قانون الجنسية الذي أرسل إلى الجهات الرسمية مـن قبـل هيئـات                .53

 السورية لشؤون األسرة و الرابطة الـسورية        ةعديدة منها االتحاد العام النسائي الهيئ     

 .للمرأة

ون األسرة و صندوق األمم تم التعاون بين هيئة تخطيط الدولة و الهيئة السورية لشؤ         .54

بناء القدرات الوطنية في مجال وضع المرأة من منظور النوع          "المتحدة للسكان حول    

 إلدماج النوع االجتماعي في التنميـة       ةمن أجل إعداد إستراتيجية و وطني     " االجتماعي

 .2004عام 

ة برنامج التعاون بين حكومة الجمهورية العربية السورية و صندوق المـم المتحـد             .55

للسكان لبناء القدرات الوطنية في نجال تقييم وضـع المـرأة مـن منظـور النـوع                 

 و شمل عدة منظمـات شـعبية و وزارات وهيئـات            2002االجتماعي بدأ في عام     

 .رسمية

 :مشاريع برامج الكتشاف القيادات النسائية الشابة  -ز

ة في سورية   تعزيز دور المرأة السياسي و النقابي من خالل مشروع في اتحاد الطلب            .56

 مئات الطالبات والطالب في مجال التوعية بـالحقوق الـسياسية و آليـات              فاستهد
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 – 2000الوصول إلى مواقع القرار و تعزيز الثقة و القدرات و ذلـك بـين عـامي                

2005. 

 بعنوان حقوق المرأة و اتفاقية القـضاء علـى جميـع            2002تم تنفيذ مشروع عام      .57

 عنه إعداد دراسـات     ج مع منظمة شبيبة الثورة نت     نوأشكال التمييز ضد المرأة بالتعا    

حول تقييم وضع المرأة العربية السورية في ضوء منهاج بيجين وإقامة تسع نـدوات              

 .توعية للشباب

مـن الـشباب    / 900/استفاد منها   , 2002 ندوات مركزية عام     9تم تنفيذ مشروع     .58

وعيـة و إلقـاء     محافظات سورية كانت محاورها تركز علـى الت       / 9/والشابات في   

الضوء على اتفاقية سيداو حول العنف ضد المرأة و اتفاقية سيداو وحـول القـوانين               

القانون المدني و قـانون األحـوال الشخـصية         (السورية التي تنصف المرأة و هي       

 .و التي تنص علة المساواة بين الجنسين) وقانون العمل

 إلى فئات الشابات حيث     توجهت, 2000تم انجاز مشروع تدريبات مستمر منذ عام         .59

 و التثقيف فـي مجـال       ةاستفادت آالف الفتيات في دورات التثقيف فغي مجال التوعي        

الترشيح و االنتخاب و اإلدارة و التمكين و مشاركة الفئات الشابة من الفتيـات فـي                

 .الحياة السياسية

جـال  تم مشروع بالتعاون بين صندوق األمم المتحدة للسكان ووزارة اإلعالم في م            .60

يتضمن التوعية حول نضال المرأة و التمكين بتعاون عدة وزارات و هيئات            , التحفيز

  .رسمية و شعبية و قادة الرأي
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 :أساسهاالمعايير التي تم اختيار المشاريع على 

  :المعايير  التي  تم  اختيار المشاريع  على أساسها  

مجال التمكين السياسي   من خالل استعراض مضامين  المشاريع  التي تم حصرها في 

 تم اختيار أثناء تفريغ المعلومات إلى االستبياناتو من خالل اإلطالع على التفاصيل في سورية 

  :، واستبعاد األخرى  المذكورة لألسباب اآلتية ستين مشروعاً

إن  بعض المشاريع تشترك في تنفيذها عدة جهات رسمية وشعبية وتكون قد ذكرت في   .1

ر من جهة، فتم اختيار المشروع المرتبط بالجهة األساسية التي أشرفت إطار نشاطات أكث

  .على التنفيذ أو التي تم توقيع العقد لتنفيذ المشروع معها أو من خاللها 

وتمكين المرأة يكون فيها  إن بعض المشاريع التي ذكرت على قضايا النوع االجتماعي .2

تمام الجزئي، فتم استبعادها إلفساح  مجال التمكين السياسي  من باب المقاربة  أو االه

  .المجال للمشروعات  تكون موضوعاتها أكثر تأكيداً على قضايا التمكين السياسي للمرأة 

إن بعض المشاريع تستهدف فئات محددة أو ذات خصوصية فتم استبعادها، ودراسة  .3

ول إلى المشاريع التي استهدفت شرائح اجتماعية وفئات أوسع من أجل التمكن  من الوص

 .وضوح رؤية النتائج المترتبة على المشروع وأهميتها على فئات كبيرة  

تم اختيار المشاريع التي شملت  جهات ومناطق متعددة للتمكن من معرفة أثر الظروف  .4

المحيطة على نجاح أو فشل المشروع من خالل التقييم لآلثار الحقيقية للمشاريع  وبناء 

 .تراح مشاريع مستقبليةتصور أفضل أثناء التخطيط الق

 تم استبعاد بعض المشاريع على أهميتها نظراً لقصر المدة التي تم تنفيذ المشروع فيها  .5

  أو تكراره  مرات أخرى هاستمراريتوعدم  

تم التركيز على المشاريع التي تستهدف الفئات الشابة نظراً ألهمية بناء القدرات لألجيال  .6

 .لة للمستقبل الشابة التي ستتحمل أمانة الرسا

  تم اختيار المشاريع التي توجهت  للنساء الريفيات والنساء في بعض المحافظات النائية   .7

 .نظراً ألهميتها وعمق مرودها وضخامة الحاجة إليها في تلك المناطق 

  .وسوف يظهر التحليل  العديد من الحقائق التي سوف  تنبين من خالل التقويم النهائي للمشاريع 
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  التحليل الكمي و الكيفي لنتائج المسح–ج الدراسة  نتائ .2

    أهم المضامين التي ركزت عليها المشاريع المختارة في مجال تمكين المرأة-آ

تم اختيار ستين مشروعاً استناداً إلى المعايير التي اعتمدت بحيث تشمل المشاريع معظم             

تطلبهـا مواجهـة التحـديات       التـي ت   عالمجاالت و الفئات المستهدفة و المناطق و المواضـي        

المعاصرة في إطار التنمية البشرية و تمكين المرأة و تحقيق العدالة و بناء المجتمـع الحـر                 

  .الديمقراطي

و إن نظرة سريعة على عناوين المشاريع التي نفذت و تنفذ في سورية تظهر أن هناك                

مرأة فـي مواقـع     ما يقرب من عشرة مشاريع ركزت على تعزيز دور البرلمانيات و دور ال            

و دعم دور المـرأة فـي االنتخابـات         , القرار و دعم القدرات المؤسساتية في مجلس الشعب       

لإلدارة المحلية و تعزيز قدرات المرأة لتتمكن من الوصول إلى مواقع القـرار ثـم تعزيـز                 

وذلك من خالل ورشـات     , قدراتها للقيام بأدوارها و تعميق حضورها في مواقع اتخاذ القرار         

 ودراسات و كذلك تشجيعها في مشاركة أعضاء مجلس الشعب و خاصة من النساء فـي                عمل

 في محافظات القطر من خالل لقاءات و مناقشات تعمق التواصـل            تتلك الدورات و الورشا   

  .بينهم و بين فئات الشعب

كما تضمنت معظم المشاريع المنفذة في سورية انجاز دورات و ورشات عمـل مكثفـة     

االجتماعي حول قضايا الجندر و حقوق المرأة االجتماعية و السياسية و تدريب            لتعزيز الوعي   

و دمع القدرات المؤسساتية و المنظمات و الجهات الرياديـة فـي            , المدربات في هذا المجال   

مجال إدماج المرأة في العمل النقابي و المؤسساتي وزيادة تمكينها كما تـضمنت المـشاريع                

  .القوانين و التشريعات مع االتفاقيات و خاصة اتفاقية سيداوورشات عمل لدراسة توافق 

كذلك دراسة التشريعات التي يتم تعديلها أو يقترح رفعها للجهات المـسؤولة و دراسـة               

  .الفجوات في التشريعات في محاولة إلبرازها و دراستها

مات و قد ركزت عدة مشروعات على التوعية و بناء القدرات بين فئات الشباب في منظ              

الشبيبة و الطلبة والنساء و التركيز ما أمكن على الفئات الريفية في إطـار بـرامج التحفيـز                  

  .و خاصة بعد انعقاد مؤتمر بيجين, والتمكين
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و هنالك ما يغرب عن عشرة مشاريع ركزت على إجراء مسوح و دراسات لتوضـيح               

 تـدريب و دراسـات      المفاهيم و المؤشرات الدالة على النوع تترافق مـع دورات توعيـة و            

وورشات عمل حول التوفيق الجندري و إدماج مفهوم النـوع فـي اإلحـصاءات الرسـمية                

ودراسات حول معيقات المشاركة الحقيقية للنساء في مواقع القرار وآليات تطوير المعارف في             

  .مجال القيادة و اإلدارة و صياغة االستراتيجيات الوطنية و إعداد الخطط والمشاريع

إلضافة إلى مشاريع ركزت على الدور اإلعالمي إلظهار القضايا السابقة الـذكر            هذا با 

في حلقات إذاعية مخصصة و أفالم وثائقية إللقاء الضوء على واقع المرأة و آفاق المـستقبل                

  .المنشود

 و المكثفة و التـي نفـذت        ةو الشك أن النتائج المتوقعة من انجاز هذه المشاريع الرائد         

ول ال بد وأن تظهر في ارتفاع مستوى المشاركة للمرأة في مجاالت العمـل          بشكل جاد و مسؤ   

و النهوض االجتماعي كما تنعكس على المدى الريب في المواقف و االتجاهات االجتماعيـة              

التي تصبح أكثر تقبالً و أكثر ايجابية تجاه مشاركة المرأة في مواقع القرار و تساهم في التأييد                 

حد أهم القضايا المجتمعية الجوهرية التي تساهم فـي بنـاء المـستقبل             و المناصرة لقضايا كأ   

وليست بأية حال ترفاً فكرياً أم جهداً نظرياً بل هي معالم راسخة في طريق البناء و مواجهـة                  

  .التحديات الداخلية والخارجية

   المشاريع    ترقيم-ب

, مجال التمكين السياسي  إن مسألة منهجية تبرز هنا و ال تخص هذه المشاريع المنفذة في             

بل تخص التوثيق الدقيق الذي يجب أن يكون نبراساً للعمل و أساسا هاماً في بنـاء القاعـدة                  

المعلوماتية التي يتم االحتياج إليها لكل مطلع أو باحث أو متخصص وهذه المسألة المنهجية لم               

حيث كان من الصعوبة    , اتكن مأخوذة بعين االعتبار و االهتمام أثناء توثيق المشاريع وأرشفته         

الوصول إلى رقم المشروع أو الوثيقة األساسية أو العقد الذي تم استناداً إليه تنفيـذ فعاليـات                 

  .المشاريع

تم الحصول فيه على رقم المشروع من وثيقته         مشروعاً فقط / 15/و الدراسة تظهر أن     

يـر يـضم ثالثـة      األصلية المحفوظة ومن بينها مشروع تكرر ثالث مرات ألنه مشروع كب          

مشاريع يشمل كل واحد منهم مضمون وآليات خاصة و في قطاعات مختلفة رغم أنها تـصب      

كما أن هناك مشروع يـشمل مـشروعين        , في النتيجة في أهداف و غايات موحدة و متكاملة        
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منفصلين و يحمل الرقم ذاته و بهذا تكون المشاريع التي تم منها توثيق رقم المشروع بـشكل                 

  .عشرة مشاريع من أصل ستين مشروعاًحقيقي هي 

و البـد أن لهـا رقـم     علماً أن هذه المشاريع يرتبط معظمها بمنظمات دولية أو إقليمية      

حيث يحتمل إن الوثائق    , إال إن الوثائق لم تكن جميعها محتفظ بها في الجهات المنفذة          , وتاريخ

الرسمي على المشروع أو في     األساسية إما أن تكون في هيئة تخطيط الدولة حيث يتم التوقيع            

المكاتب اإلقليمية للمنظمات الدولية أو في الوزارات والمنظمات و الهيئات الرسـمية ضـمن              

و يتطلب الوصول إليها المزيد من اإلجراءات اإلدارية و التي يتقـاعس الموظفـون          , أرشيفها

نفذت وأغلقـت   أحيانا عن التفتيش عنها و خاصة تلك التي تعود إلى أعوام مضت و مشاريع               

إال أن اإلشارة إلى هذه المسألة هي هامة جداً و البد من التوصية بضرورة أن تعتمد                , ورفعت

  كل هيئة أو منظمة أو وزارة أرشيفا كامالً في مكتب العالقات الخارجية و الدوليـة للعـودة                

له يسعى إلـى    خاصة و أن العالم ك    , و عدم االكتفاء بصورة عن العقد وإجراءاته التنفيذية       , إليه

إدخال البيانات إلى المواقع االلكترونية لحفظها ولجعلها متاحة للجميع للوصول إلى المعلومات            

  .المطلوبة بكل دقة

      مدة المشاريع-ج

مشروعاً من أصـل    / 26/بينت نسب توزعات المشاريع حسب مدة تنفيذ المشروع أن          

/ 21/صف المشاريع بالمقابل هناك     مشروعاً كانت مدته اقل من سنة أي ما يقرب من ن          / 60/

مشروعاً كانت مدته أكثر من سنتين      / 13/مشروعاً تراوحت مدة تنفيذها من سنة إلى سنتين و          

  .و قد تصل إلى أربع سنوات

 أو يتم    مشروعاً نفذ  /38 /و مع تقاطع المشاريع حسب المدة و نطاق المشروع تبين أن          

الهيئات الوطنية و معظمها اليونيفيم وصندوق األمـم         اإلقليمية و    تنفيذه بالتعاون مع المنظمات   

المتحدة للسكان و صندوق األمم المتحدة اإلنمائي و اليونيسيف و المفوضية األوربية و غيرها              

/ 11/وقد توزعت تلك المشاريع إلـى     , من المنظمات التي توجد لها مكاتب إقليمية في سورية        

مشاريع مدتها  / 10/دته بين سنة إلى سنتين و       مشروعاً م / 17/مشروعاً مدته اقل من سنة و       

  .أكثر من سنتين

منها مدته اقل من سنة     / 15/مشروعاً  / 21/إما المشاريع الوطنية فقد بلغ مجموعها إلى        

  .و ثالثة من سنة إلى سنتين و ثالثة من سنتين
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من هنا يتبين أن معظم المشاريع      

طويلة األمد هي بالتعاون بين المنظمات      

و هو أمـر يـرتبط      , ة والوطنية اإلقليمي

 التي تنفذ   جبالتمويل من جهة و بالبرام    

إقليميا و دوليا من جهة أخرى و التـي         

  .تحتاج إلى عدة مراحل الستكمالها

النسب المئوية

43.33%35%

21.66%
أقل من سنة
من سنة إلى سنتين
أآثر من سنتين

 بدء المشروع

  
  نطاق المشروع

أقل من 

  سنة

من سنة 

  إلى سنتين

أكثر من 

  سنتين
 النسب المئوية  المجموع

  %1.66  1    1    دولي

  %63.33  38  10  17  11  إقليمي و وطني

  %35  21  3  3  15  وطني

    60  13  21  26  مجموع

      %21.66  %35  %43.33  النسب المئوية

  توزع المشاريع حسب سنوات البدء و االنتهاء   -ء

من خالل رصد المشاريع حسب تتالي السنوات تبـين إن االهتمـام بقـضايا التمكـين                

 بعد تركيز المـؤتمر الـدوالي الرابـع     و1995السياسي قد بدأ يتزايد بشكل ملحوظ منذ عام     

 على قضايا تمكين المرأة السياسي وتوجيه المنظمات الدولية الجاد إلى تمويل مـشاريع              ةللمرأ

في هذا اإلطار حيث شهدت سورية تزايداً في إعداد المشاريع الوطنية والمشاريع التي تمـت               

 تم تنفيـذ    2000-1995بين األعوام   بالتعاون مع المنظمات الدولية و اإلقليمية و قد تبين انه           

  .مشروعاً/ 51/ فقد تم البدء بتنفيذ 2005-2000تسعة مشاريع أما بين األعوام 

 حسب االنتهاء من المشاريع انه قد انتهت أربعة مشاريع في عام            تكما أشارت التوزعا  

  فقط من أصل عشرة مشاريع بينما تم االنتهاء من مشاريع عديدة و خاصة بـين عـام                 2000

مشروعاً بـين   / 31/و كذلك تم االنتهاء من تنفيذ       , مشروعاً/ 22/ حيث انتهى    2000-2003

و هناك ثالث مشاريع ماتزال مستمرة في التنفيذ إلى مـا بعـد عـام               2006-2003األعوام  
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 على تركيز االهتمام على تنفيذ مثل هذه المشاريع وخاصة بعـد            تو تدل هذه التوزعا   2006

  .2000عام 

ن خمـسة   أأخير في بدء المشاريع أو االنتهاء منها فقد بينـت االسـتبيانات             أما مدى الت  

 بالمشاريع لمدة شهرو مـشروعين لمـدة شـهرينواحدها          ءمشاريع حدث فيها التأخير باالبتدا    

  .استغرق ثالثة شهور و اآلخر ثمانية شهور

 كما تبين وجود تأخير لمشروعين لعدة سنوات و هما مشروع تعديل قـانون األحـوال              

الشخصية ومشروع منح المرأة الجنسية ألوالدها فقد تم اإلعداد لهما و إجراء حمالت تواقيـع               

و ما يزاالن قيد الدراسة     , و محاضرات وورشات عمل و لم يتم انجاز المشروعين حتى اآلن          

  .و المداولة

  .جدول يبين توزع المشاريع حسب سنوات البداية و االنتهاء

  نتهاء المشروععام ا  عام البداية  األعوام

1995 4 1  

1996 1 1  

1997 1 2  

1998 2 -  

1999 1 -  

2000 6 5  

2001 3 4  

2002 12 5  

2003 13 8  

2004 9 7  

2005 8 16  

2006 - 8  

  3 - 2006بعد عام

  60  60  المجموع
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  توزع المشاريع حسب الجهات المنفذة  -هـ

إن الجهات المنفذة في سورية هي الوزارات و المنظمات الشعبية و النقابات و مراكـز               

  .ون باستمرار مع الممثلين اإلقليميين للمنظمات الدوليةو التي تتعا, البحوث

و تتم آلية التنسيق للمشاريع و تخطيطها من خالل هيئة تخطيط الدولة التي يتم عبرهـا                

مناقشة احتياجات الوزارات و الهيئات الرسمية و الشعبية و ترفع اقتراحات المشاريع والخطط             

  إليها

 الدولية و اإلقليمية إلدراج المشاريع فـي الخطـط          و الهيئة بالتالي تنسق مع المنظمات     

و يتم كذلك من خاللهـا تحويـل        , السنوية و تقوم بدورها في التنسيق و التوزيع و اإلشراف         

المبالغ المخصصة للمشاريعكما ترصد هيئة تخطيط الدولة مبالغ مخصصة الستكمال متطلبات           

كما تشارك هيئة تخطـيط الدولـة عـن         , تنفيذ المشاريع والمساهمة بحصة الدولة في اإلنفاق      

  .طريق ممثليها أو عن طريق ضباط االتصال الجندري بالحضور و التنفيذ والمتابعة

/ 35/وقد بينت توزعات المشاريع حسب الجهات المنفذة أن االتحاد العام النسائي نقـد              

 المنظمـات   مشروعاً في مجال التمكين السياسي للمرأة منها ما هو وطني و منها بالتعاون مع             

صندوق المم المتحدة   , )يونيفيم(مثل صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة       , الدولية و اإلقليمية  

االتحاد (المفوضية األوربية   , )UNDP( اإلنمائي   ةصندوق األمم المتحد  , )UNFPA(للسكان  

ونيـسيف  ومنظمة الي ) كوثر(مراكز البحوث و الدراسات العربية مثل       ,  وكالة جايكا  )األوربي

  .وغيرها من الهيئات الدولية و العربية

كما شاركت الهيئة السورية لشؤون األسرة بخمسة مشاريع بالتعاون مع مجلس الـشعب             

و اتحاد  , و اتحاد العمال مشروعين   , و نفذ مجلس الشعب ستة مشاريع     , واالتحاد العام النسائي  

ا الوزارات فقد نفذت وزارة التعلـيم       و منظمة الشبيبة ثالثة مشاريعأم    , الطلبة مشروعاً واحداً  

و وزارة اإلعالم مشروعين ونفذت وزارة الشؤون االجتماعية و العمل          , العالي أربعة مشاريع  

أما جمعية فردوس فقد نفذت أربعة مشاريع فـي         , و وزارة التربية كل منهما مشروعاً واحداً      

  .مجال تمكين المرأة
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  توزع المشاريع حسب الجهات المنفذة

  عدد المشاريع  هة المنفذةالج

  خمس و ثالثون مشروعاً  االتحاد العام النسائي

  أربعة مشاريع  الهيئة السورية لشؤون األسرة

  نمشروعا  جمعية فردوس

  ستة مشاريع  اتحاد العمال

  مشروعاً طويل األمد  مجلس الشعب

  مشروعاً شامالً و مستمراً  اتحاد الفالحين

  ثالثة مشاريع  ة اتحاد الشبيب واتحاد الطلبة

  نمشروعا  وزارة الشؤون االجتماعية و العمل

  أربعة مشاريع  وزارة التعليم العالي

  نمشروعا  وزارة اإلعالم

  مشروعاً واحداً  وزارة اإلدارة المحلية

  أربعة مشاريع  المكتب المركزي لإلحصاء

لية في العديـد    و تتعاون وزارات الثقافة و الزراعة و األوقاف و العدل و اإلدارة المح            

  .من تلك المشاريع بشكل مباشر و عن طريق ضباط االتصال الجندري لديها
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  توزع المشاريع حسب الجهات الممولة  -و

إن التمويل يرتبط بمضمون المشروع و نطاق تنفيذهو وقـد تبـين أن التمويـل فـي                 

و بالرجوع إلى   , مية مع أكثر من جهة دولية و إقلي       كالمشروعات الدولية يكون أحيانا باالشترا    

 صندوق األمم المتحـدة اإلنمـائي للمـرأة         أنتفصيالت المشاريع وأوضاع التمويل فيها تبين       

مشروعاً في مجال التمكين السياسيأو شارك في التمويل مـع جهـة            / 20/قد مول ) اليونيفيم(

دولية كما شارك صندوق األمم المتحـدة       

و صـندوق   , للسكان بتمويل ستة مشاريع   

,  اإلنمائي ثالثـة مـشاريع     ةالمتحداألمم  

وهناك مشروع هام ينفذ حالياً مع البنـك        

اإلسالمي للتنمية و مـشروعات نفـذت       

ع االتحاد األوربي   بالتعاون في التمويل م   

 والوكالة السويدية و مركز     ووكالة جايكا 

   )كوثر(األبحاث 

النسبة المئوية

65%

35%

تمويل دولي و إقليمي

تمويل وطني

  النسبة المئوية العدد جهة التمويل

  %65  39 تمويل دولي و إقليمي

  %35  21 مويل وطنيت

  100  60 المجموع

  طبيعة التمويل الوطني  -ز

نظراً ألن التنفيذ للمشاريع يتم عادة من قبل الجهات الوطنية و حدها أو بالتعاون مـع                

فإن التمويل يكون بالمشاركة من حيث رصد الميزانيات لتغطيـة          ,المنظمات اإلقليمية والدولية  

فالدولة بهيئاتها الرسمية و الـشعبية      , ات اإلقليمية والدولية  النفقات التي ال تغطيها عادة المنظم     

المـشاركين و المـشاركات      توفر قاعات االجتماع و المراكز البحثية و توفر انتقال و إقامـة           

كما تمول الطباعة و النشر فيمـا بعـد         , والمحاضرين والخبراء و مصاريف بعض الدعوات     

 مصاريف اإلعالميين و غير ذلك ممـا يمكـن          المشروع لتوزيع النشرات و الكتيبات و كذلك      

  .من كلفة تمويل المشروع أو اقل أو يزيد% 30احتسابه بشكل عام بـ
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 هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تمويل الوزارات و الهيئات الرسمية هـو تمويـل               

وتمويل المنظمات الشعبية و النقابات هو تمويل يكون جزء منه بدعم حكومي لتمكين             حكومي  

و جـزء منـه   , مؤسسات و المنظمات من توفير البنية التحتية و تنفيذ الخطط و البرامج تلك ال 

تمويل ذاتي من خالل موارد المنظمات و النقابات من خالل مشاريعها اإلنتاجية و استثماراتها              

  .العامة

فكما سبق و ذكر أن     , و من الصعوبة تحديد طبيعة التمويل الوطني بشكل رقمي محدد         

و تخـصص مـن     , الدولة تحول إلى الجهات المنفذة التمويل اإلقليمي و الدولي        هيئة تخطيط   

خالل موازنة تلك الجهات مبالغ لتنفيذ المشاريع و استكمال ما يلزم مـن خـالل موازناتهـا                 

  .وإيراداتها العامة

  التغطية الجغرافية للمشاريع  -ح

انت التغطيـة   مشروعاً ك / 60/مشروعاً من أصل    / 39/بينت توزعات المشاريع إن     

الجغرافية فيه عامة من حيث تنفيذه في جميع محافظات سورية أو دعوة ممثلـي الـوزارات                

أو تكـرار   , وممثلي و إداريي فروع المنظمات و النقابات والهيئات الشعبية لحضور الفعاليات          

و كذلك من خالل شمول عينات الدراسـات و البحـوث           , المحاضرات واللقاءات في الفروع   

  .كما تبين وجود عشرة مشاريع ُحددت في مناطق معينة فقط, عات الرأي للمحافظاتواستطال

أما في مركز مدينة دمشق فقد نفذت تسعة مشروعات من بينهم المشاريع التي شملت              

 في مركز العاصمة ومشروع الدعم المؤسـساتي للناخبـات فـي            تمجلس الشعب والبرلمانيا  

ي إطار وزارتي التعليم العالي و وزارة العـدل و الهيئـة            اإلدارة المحلية والمشاريع المنفذة ف    

  .السورية لشؤون األسرة

و هناك مشروعان شمال النساء الريفيات منهما المشروع التي نفذته جمعية فـردوس             

في توفيرها لمراكز النفاذ للمرأة الريفية في المراكز الثقافية و ما يوفره من سبل التوعية فـي                 

على أية حـال فـإن التغطيـة        , لشاملة و مشروع منظمة اتحاد الفالحين     إطار برامج التنمية ا   

الجغرافية كما تبين إنما هي كما وردت في المعلومات حول المـشاريع إال أن حـدودها قـد                  

أو النشر والتوسـيع    , تضيق أو تتسع حسب حقيقة المشاركات أو تكرار المشاريع في المناطق          

  .في التنفيذ
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ــين        ــدول يب ــج ة التغطي

  الجغرافية للمشاريع
النسبة المئوية

65%
16.66%

15% عام3.33%
مناطقي
مرآز مدينة دمشق
الريف

  

   
  

  

  النسبة المئوية  العدد التغطية الجغرافية للمشاريع

  %65  39  عام

  %16.66  10  مناطقي

  %15  9 مركز مدينة دمشق

   %3.33  2  الريف

    60  المجموع

   كما تعود إلى تقديرات الباحثين المـساعدين فـي تـصورهم لتعمـيم الفائـدة مـن                 

دراسات والمسوح و اإلعالم و النشر كله يصب في فائدة عامة           حيث يمكن اعتبار ال   , المشروع

النسبة المئوية  .تشمل المناطق والريف و الحضر

3.33% 16.66%

80%

جديد

مستمر

انتهى

متوقف

ُالغي

و هنا يمكن االستئناس فقـط     

بالمؤشرات المذكورة الن حـدودها     

متداخلةكما يتداخل مفهوم المنـاطق     

مع المراكـز دون تفـصيل دقيـق        

للمدينــة أو الريــف فــي اســتبيان 

  .الدراسة
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  مشروعالموقف الحالي من ال

  النسبة المئوية العدد حالة المشروع

  %3.33  2 جديد

  %16.66  10 مستمر

  %80  48 انتهى

  %0  - متوقف

  %0  - اُلغي

    60 المجموع

مشروعاً قد تم انجازه و أن هنـاك مـشروعين فقـط            / 48/تُبين توزعات المشاريع إن     

  .جديدان و عشرة مشاريع مستمرة في التنفيذ 

يع المستمرة مشروعان إحداهما يخص استصدار قانون منح الجنسية         و من بين هذه المشار    

ألطفال المرأة السورية المتزوجة من أجنبي و كذلك مشروع تعديل قانون األحوال الشخـصية   

  .الذي بدأ منذ أعوام و ما يزال البحث فيه جارياً لدى الهيئات التشريعية و التنظيمية المختلفة

  عدد العاملين في المشروع  -ط

تراوحت أعداد العاملين و العامالت في مشاريع تمكين المرأة بين خمسة عاملين أو خبراء              

و تمركزت معظم أعداد العاملين في المشاريع بين عشرة عاملين إلـى            , إلى مئة عامل وخبير   

كمـا  /60/من أصل   / 34/حيث شكل هؤالء تقريباً نصف العينة المدروسة أي         , ثالثين عامالً 

مشاريع كانت المشاركة فيها ألكثر من مئة شخص يعملون في إطار التنفيـذ             كان هناك سبعة    

  .واإلشراف والمتابعة و النشر
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عدد العاملين في   النسبة المئوية  العددعدد العاملين في 

  5أقل من   %5  3  5أقل من 

10-20  19  31.66%  10-20  

21-30  14  23.33%  21-30  

31-40  2  3.33%  31-40  

41-50  9  15%  41-50  

51-60  5  8.33%  51-60  

61-70  1  1.66%  61-70  

71-80  0  0%  71-80  

81-90  0  0%  81-90  

91-100  0  0%  91-100  

   فما فوف100  %11.666  7  ق فما فو100

  المجموع    60  المجموع
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  عدد أنشطة المشاريع

احداً مثل عقـد    مشروعاً تضمن نشاطاً و   / 23/توزعت المشاريع حسب عدد األنشطة إلى       

  .ورشات عمل أو انجاز دراسات أو إعداد استراتيجيات أو ندوات و لقاءات لتعديل القوانين

ــة   ــضمنت العين ــا ت / 37/كم

منها مـا   , مشروعاً يشمل عدة أنشطة   

, يتضمن نشاطين أو ثالثة مثل توعية     

بنـاء  , تعزيز مهارات , ورشات عمل 

ويوجد , قدرات و مشاركة في الخطة    

 أنشطة عديـدة فـي      مشروع يتضمن 

مجاالت مختلفة مثل مشروع التحفيز     

و مشاريع أخـرى تخـص النـوع        

االجتماعي ونشر مفاهيم دمجه فـي      

  التخطيط و التنمية

النسبة المئوية

38.33%
61.66%

نشاط واحد

عّدة أنشطة

  

  النسبة المئوية  مجموع  عدد األنشطة

  %38.33  23  نشاط واحد

  %61.66  37  عدة أنشطة

    60  المجموع
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  الفئات المستهدفة من المشاريع  -ي

ية المنهجية اتخاذ خطوة إضافية لحصر المشاريع التي تستهدف أكثر من فئـة             تم من الناح  

 تبين  ثفئة حي أو شريحة اجتماعية وذلك لتفادي وجود تكرار في توجه المشاريع إلى أكثر من              

مشروعاً من أصل المشاريع المدروسة كانت الفئات المستهدفة فيها هي أكثـر مـن              / 39/أن  

ستهدف المشروع الناخبات و المواطنات و عضوات االتحـاد         حيث يمكن أن ي    ,شريحة واحدة 

 للمشروع صانعوا القرار و قادة الـرأي مـن رجـال الـدين واإلعالميـين                والنسائي ويدع 

ـ     , ةوالشخصيات االعتباري   و اإلعـالم و النـشر التوجـه إلـى           ةكما يمكن من خالل التوعي

  المواطنين والمواطنات عبر المشروع

مشروعاً / 60/شرات الرقمية سيتم في كل فئة على حدة من أصل           و بهذا فإن تحليل المؤ    

  :ويبين الجدول النتائج التالية

و المرشحات ثمانية مشاريع وتوجهت     , لقد تم التوجه إلى الناخبات من خالل ستة مشاريع        

مشروعاً لالتحاد العام النسائي    / 31/و, عشرة مشاريع للبرلمانيات و واحد فقط لإلدارة المحلية       

كما شملت المواطنات   , مشاريع لنقابات العمال و الفالحين و الطلبة      / 6/تسباته و قياداته و     بمن

كمـا تمـت     والمواطنين مشاريع التوعية و اإلعالم و النشر واللقاءات في القـرى و المـدن             

و الفئات الشابة   , مشروعاً/ 26/مشروعاً و قادة الرأي في      / 32/مشاركة أصحاب القرار في     

 روعاً تم التوجه فيه إلى الفئات مـن الـشباب الكتـشاف قـدراتهن و تعميـق                 مش/ 15/في  

مشاريع خاصة بها أو مشتركة مـع       / 10/كما تمت مشاركة الجمعيات األهلية في       , أدوارهن

  .المنظمات و النقابات والوزارات
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  الفئات المستهدفة من المشاريع

 60النسبة المئوية من أصل   العدد  الفئة المستهدفة

ة ً
 10.00%  6  ناخبات

  %13.33  8  مرشحات

  %16.67  10  برلمانيات

  %1.66  1  إدارة محلية

  %51.67  31  اتحاد نسائي

  %10.00  6  نقابات عمال و فالحين طالب

  %41.67  25  مواطنات و مواطنين

  %53.33  32  صانعو القرار

  %43.33  26  قادة الرأي

  %25.00  15  فئات شابة

  %16.67  10  يةجمعيات أهل

  %0.00  -  حاالت أخرى

  %65.00  39  أكثر من فئة

 تدل على السعي الجاد إلشراك اكبر عدد من المواطنين مـن الهيئـات              تإن هذه التوزعا  

الرسمية و الشعبية في المشاريع التي تخص تمكين المرأة في المجال السياسي و نشر الـوعي     
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نصاف و المبادئ اإلنسانية التـي تـدعو لهـا    حول ذلك و حول قضايا الجندر و العدالة و اإل  

  .المؤتمرات واالتفاقيات الدولية و التي تخص فيها المرأة باالهتمام الجاد

  :أعداد الفئات المستهدفة و المستفيدة من المشاريع  -ك

نظراً لضخامة أعداد المستهدفين و المستهدفات و كذلك المـستفيدين و المـستفيدات مـن      

هم منهجياً يشكل يظهر األعداد لتكون دليالً على مـدى المـشاركة فـي              المشاريع تم تصنيفي  

  .نشاطات المشاريع و مدى التأثير و الفاعلية التي تركتها تلك المشاريع لدى شرائح المجتمع

وقد تبين من الجدول أن المشاريع التي استهدفت اقل من مئة مستهدف قد بلغـت عـشرة                 

استهدفت من  , هما عشرون مستفيداً و سبعة مشاريع     مشاريع توزعت إلى مشروعين استفاد من     

  .مشارك/ 70/إلى / 50/و هناك مشروع واحد استهدف من بين , /50/إلى / 30/

أما المشاريع التي استهدفت مئة مشارك فقد بلغت سبعة مشاريع و لكن عدد ا لمـستفيدين                

/ 200/اسـتهدفت   كما بلغ عدد المـشاريع التـي        , في احد المشاريع تجاوز العدد المستهدف     

مـشارك و خمـسة مـشاريع       / 300/مشارك ثمانية مشاريع و هناك مشروعان فقط استهدفا         

  .و ألف مشارك/ 500/استهدفوا أعداداً من المشاركين تتراوح بين 

و خمسة مشاريع استهدفت    , كما تمت اإلشارة إلى أن عشرين مشروعاً قد استهدف المئات         

عالمية و الدراسات و المسوح المنشورة و التي رافقتهـا          و هي بال شك المشاريع اإل     , اآلالف

  . و نتائجهااندوات و لقاءات و محاضرات شاركت بها المئات و استفادت من مضمونه

  

  

  

  

  

  

  

 54



 سورية     قصاب حسن ةنجو. د

  جدول يبين توزع أعداد المستهدفين و المستفيدين من المشاريع

  المستفيدين فعالً  عدد المستهدفين  العدد

  9  10  اقل من مئة

100-199 7  6  

200-299 8  10  

300-399 2  2  

400-499 -  -  

500-599 1  -  

600-699 1  1  

700-799 1  -  

800-899 -  -  

900-999 2  1  

  6  3 ألف فأكثر

  20  20 يقدر بالمئات غير محدد

  5  5 يقدر باآلالف

  60  60  المجموع
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  طبيعة مضمون العمل

 عليه تـشير إلـى أن       إن توزعات أعداد المشاريع حسب مضمون المشروع و ما يركز         

و قد تم   , العديد من المشاريع قد تضمنت محاور للعمل و توجهات للتنفيذ في أكثر من منحى             

إذ يندر أن كان مضمون المـشروع       , مشروعاً/ 60/احتساب تلك المضامين كل من أصل       

  موجهاً لمسألة واحدة وهذا أمر ايجابي يحقق النتائج في أكثر من منحى و محور

  النسبة المئوية  العدد   المشروعطبيعة مضمون

  %81.67  49 توعية

  %63.33  38 تدريب و بناء قدرات

  %10.00  6 تقديم خدمات مساندة

  %16.67  10 تنمية مؤسسية

  %38.33  23 توعية إعالمية

  %25.00  15  تزويد باألجهزة و المعدات والدراسات

  25  %41.67 المناصرة و الدعوة لسياسيات

  

  

  

  

  

النسبة المئوية

81.67%

63.33%

38.33%

25.00%

41.67%

16.67%
10.00%

توعية

تدريب و بناء قدرات

تقديم خدمات مساندة

تنمية مؤسسية

توعية إعالمية

تزويد باألجهزة و المعدات
والدراسات
المناصرة و الدعوة لسياسيات
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  المشاريع حسب الموازنات

كان من الصعوبة تحديد موازنات المشاريع كل على حدة نظراً الن الوثـائق األساسـية               

فلم نتمكن إال من حصر     , للمشروع لم تكن متوفرة كلها لدى الجهات المنفذة التي تمت مقابلتها          

كي حسب قيمـة    مشروعاً فقط كما تم تقدير الموازنات الوطنية بالدوالر األمير        / 32/موازنات  

و هي المشاريع الممولة وطنياً وقـد       / 32/ مشروعاً من أصل     12العملة بالسوق المحلية لـ     

  :تراوحت قيمة موازنات المشاريع كالتالي

/ 30000/دوالر و   / 9000/مشروعاً تتراوح قيمة الموازنـات فيهـا بـين          / 14/هنالك  

دوالر فهي ستة مشاريع فقط أعالها       أما المشاريع التي تزيد موازناتها عن خمسين ألف          دوالر

أما المشاريع الباقية فلم يتم تحديد      , دوالر/ 359125/قيمة كما ورد في الدراسة ميزانية بقيمة        

  .قيمة موازنتها

  توزع المشاريع حسب الموازنات  -ل

قيمة 

  الموازنة

اقل من 
1000 
  دوالر

1001 
إلى 
2000  

2001 
إلى 
3000  

3001 
إلى 
4000  

4001 
إلى 
5000  

5001 
إلى 

10000  

10001 
إلى 

20000  

20001 
إلى 

30000  

أكثر من 
30000 
  دوالر

  غير محدد

عدد 

  المشاريع
2  5  1  4  2  3  8  1  6  28  

النسبة 

 %46.67 %10.00 %1.67 %13.33 %5.00  %3.33 %6.67 %1.67 %8.33  %3.33  المئوية

  نسب تمويل المشاريع .1

و بعضها كان تقريبيـاً     , منفذي المشاريع إن تقدير نسب التمويل كان بعضه دقيقاً للغاية من          

نتيجة المعرفة والخبرة بأن مجمل المشاريع التي يتم تمويلها بالمـشاركة مـع الهيئـات الدوليـة                 

و ذلك تبعاً لطبيعة المشروع     % 10إلى  % 50واإلقليمية تكون المشاركة الوطنية فيها تتراوح بين        

نتقال المشاركين و إقـامتهم فـي المحافظـات         و تفصيالت بنود موازنته و مدى شموليتها لبنود ا        

األمر الذي يحتم على الهيئات الوطنية الرسمية       , وأجور الخبراء والقرطاسية و الدعوات و غيرها      

و الشعبية أن تساهم بموازنتها من بنود و إنفاقات أخرى تخص النقل و الخـدمات والقرطاسـية                 
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و غي, ود الدعوات والمكافآت   كما تلجأ الهيئات الرسـمية والـشعبية       , روعر ذلك إلنجاح المش    وبن

أحيانا 

اإلن

2.

إلى توسيع المشاريع و تكرارها على نفقتها الخاصة األمر الذي سبب ذلك التفاوت في نسب                

  .افاق وتوزيعاته

  توزع نسب مساهمة المنظمات الدولية في التمويل 

 العدد نسبة التمويل

100% 1  

85% 1  

70% 1  

20% 3  

10% 1  

   تتبين موازناتهااريع أخرى مستمرة أو لمو هناك مش

لم إق.3 وزيع ت

سبة التمويل

شاريع  ليميات  مويل ا  نسب

  العدد ن

85% 1  

80%  18  

75%  1  

70%  9  

60%  6  

50%  1  
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   ووطنياًتوزيع نسب التمويل الوطني للمشاريع المشتركة دولياً و إقليميا .4

ة التمويلسب   العدد ن

50%  1  

40%  3  

20%    21

15%  4  

د كان توزع التمويل الوطني يبين أن التمويل الرسمي من الوزارات و الهيئات الرسـمية               وق

ن المنظمات الـشعبية       / 37/شاريع بالمقابل هناك    /قد ساهم في تمويل      مشروعاً تم تمويل

ي من تخطيط و تنفيذ وطنـي فـإن                   والنقاب

ها كله وطني معظمه من المنظمات و مواردها من المشاريع اإلنتاجية و االستثمارية و مـن                تمويل

ء مراكزها ومنشئاتها التي يـتم فـي نطاقهـا تنفيـذ                    ع

  .المشاريع و اإلنفاق عليها

 عدد من المـشاريع     كما ,  نسب  هي تقريبية كما سبق و ذكرت         إن

  .لم يتبين منها نسب ا بعضها ما يزال مستمراً

رعية للمشاريع المدروسة .3   األهداف الرئيسي

لتالي تحـدد اإلطـار                عامة انطالقاً من رؤية صحيحة وواقعية فإن حين تصاغ األ

يمكن تحقيقها ضـمن      ذلك اإلطار الذي تندرج تحته أهدا     , العام و التوجه الشامل للمشروع     ف فر

جوةهذه األهداف الفرعية ينبغـي أن تكـون واضـحة          رإجراءات تنفيذية محددة  للغايات الم     

تي تـتم فـي نهايـة                      عة من اجل أن يتم رصد النتائج و االنجازا ومحددة و قابلة للقياس 

المردود الذي تم إعداد المشروع و ان   .جازه من المشروع لتقويمها و تحديد

هذه األهداف تم رصدها في المسح الشامل لمشروعات التمكين السياسي في سـورية مـن               

الل العودة إلى وثائق المشروع و أهدافه و من خالل المقابالت و المتابعـة لمنفـذي المـشروع                  

  .لجهات المشرفة

ه مم/ 10

ات و الجمعيات و الهيئات األهلية أما المشاريع التي ه

م الرسمي لها لتأمين بنيتها التحتية و بنا الد

أن هناك  توزع الموازنات

إلنفاق و

ة و الف

ها با هداف ال

عية 

محققة

ت ال و المتاب

اجله 

خ

وا
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 المـشاريع ذات    اجمعفقد حاولت منهجياً أن     , ورغبة في إظهار أهمية هذه األهداف و مقارنتها       

 حيث مضامين المـشروعات و موضـوعاتها أو الفئـات المـستهدفة مـن               ناألهداف المتقاربة م  

خيـر مـن القـرن               فكان التوج عالمشاري  تبين انه حظي باهتمام خاص في الع

توجهـت   التـي    عالمـشاري الماضي و بداية القرن الحالي هو البدء بتوضيح األهداف الرئيسية من            

ات و المؤسسات الداعمة لزياد        و ,  حضور المرأة في مواقع القرار     ةللناخبات والبرلمانيات 

ية تمت صياغتها و قد كانت أهم األهداف الرئيسية في هذا المنحـى                   ما اندرج تحتها من أهد

  :للمشاريع المذكورة مايلي

 :يسعى لتحقيق األهداف الرئيسية و هي/ 2/مشروع رقم  - أ

تعزيز دور البرلمانيات العربيات ليكن قادرات على إحداث التغيير من خالل مشاركتهن             −

الخبرات و تطـوير الـرؤى المـشتركة        لتبادل  لبرلمانيات العربيات   فتح المجال أمام ا    −

 .اخبات الدعم المادي للن

 الرائدة في إعداد عالمشاري           

قـد األ و الذي   األول ه

و القيادي

اف فرع

و العمل مع البرلمانيين و البرلمانيات العـرب لتعزيـز قـضايا            , في العمليات السياسية  

  .النوع االجتماعي

  .تأسيس و تفعيل حاضنات للمشاركة السياسية للقيادات النسائية −

  :و هياندرجت تحته أهداف فرعية 

و تعزيـز قـضايا     , واالطالع على االستراتيجيات التي نجحت الدول العربية بتطويرها       

 . في البرلمانات العربيةيالنوع االجتماع

إقامة ورشات عمل و تزويد المشاركات باألدوار و −

و قد أوضح هذا المشروع الرائد البرامج التنفيذية التي يجب تحقيقهـا فـي إطـار                

بتحديد المواضيع الخاصة بالتدريب و المهارات المطلوب التـدريب عليهـا           , المشروع

بالتفصيل كمهارات الخطابة والتفاوض و االتصال و تأمين التأييد و المناصرة و القدرة             

  .وازناتعلى التأثير و إعداد الم

و بهذا فإن هذا المشروع الذي ما يزال مستمراً يعتبر من 

 .أهدافه وتحديد النتائج المتوقعة منه في التدريب وتبادل الخبرات
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و تعزيـز   , على الدعم المؤسـساتي   / 8/و  / 6/و  / 4/و  / 3/ركزت المشاريع رقم    

و دعم دور المؤسسات فـي العمليـات        , اتمأسسة العمل في مجال الترشيح و االنتخاب      

  :في أهدافه الرئيسية على مايلي / 3/ حيث ركز المشروع رقم ةاالنتخابي

دعم ومساندة الحكومة السورية في جهودها لمراجعة قانون االنتخابات و وضع إطـار              −

و بنـاء القـدرات للكـوادر المحليـة         , عام لزيادة مساهمة المرأة في االنتخابات العامة      

 .مجتمعات األهلية حول العملية االنتخابيةوال

على تعزيز م/ 4/كما ركزت أهداف المشروع رقم      

 . تطوير آلية عمل البرلمانيات, في المجلس

هارات أداء موظفي األمانة العامـة        

و

العا

المؤسسي الناظم لعمليتي         

يل لراح توصـيات لتـذ       الت

النو

 مناخ فكري يؤيد حضور المرأة في مواقع        لق تعز

 ـا جمـاهير                ق

وا

بالت

الس

  . القدرات القيادية في البرلمانتعز

و ا

اندرجت تحت األهداف الرئيسية أهداف فرعية هي إحداث مكتبة الكترونية و تـدريب             

  .قاعدة بيانات خاصة بالعملية التشريعيةو إنشاء , ملين في المجلس

في أهدافه على التعريف إلى الفكر / 8/كما أكد المشروع رقم     

 و اقتـبو تلمس أداء عضوات مجلس الشع     , رشيح و االنتخاب  

  .الصعوبات التي تواجهها

يز دور مجلس الشعب فـي مفهـوم    تعزفقد ركزا على    / 9/و  / 7/أما المشروعان رقم    

 و على توسيع مشاركة أعضاء مجلس الشعب حول بنود اتفاقية سيداو أو ع االجتمـاعي  

و خ,  مواقع القرار  يز و صول المرأة إلى    

رار  و قد نفذت األهداف الرئيسية في ورشات عمل و برامج شـاركت به,ال

  .سعة

مشروع مميز في أهدافه الرئيسية و الفرعية و هو مـشروع ينفـذ         / 10/المشروع رقم   

تعزيز قـدرات المـرأة     عاون بين االتحاد النسائي و البنك اإلسالمي للتنمية تحت عنوان           

تركزت أهداف المشروع الرئيسية علـى      , ورية و تفعيل دورها في مواقع صنع القرار       

أة السورية و تنميةيز قدرات المر

اندرجت تحتها أهداف فرعية هي تعريف المرأة بتنظيم المعلومات و المهارات اإلدارية            

  .لقيادية لدى البرلمانيات
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و تعزيز العالقات بين    , تعزيز دور البرلمانيات  ركز في أهدافه على     /13/شروع رقم   

/ 12/و  / 1/بهدف التهيئة لخوض االنتخابات أما المشروعان رقـم         اء في مواقع القرار     

أهداف علمية هي إظهار المعيقات التي تحول دون وصول المركزا على    

الم

النس

رأة إلى مواقع           فقد 

القر

لهد

ريب مدربات و تأمين مدربات مؤهالت و        

توس

توضيح مفهوم تمكين المرأة و  مجه في دالمشاري

  التخطيط

/ 36و  / 22/و  / 20 

/و  / 37/و

المشرو

4/رقم 

التد  - أ

- ب

- ت

 .األدوار بالثقافة  - ث

- ج

و ا

نموذج 

في الم

و تأخذها بعين   , راتيجيات الوطنية التي تركز على قضايا الجندر          االجتما

  .االعتبار

 من خالل مسوح و دراسات تم بناء على نتائجها عقد ورشات عمل نفـذت تحقيقـاً                 ,ار

  .لعقباتف التشخيص و العمل على تجاوز الصعوبات وا

على تد/ 11/ركزت أهداف المشروعات رقم     

  .يع آفاق التدريب و تأمين وجود صف ثاني من اإلداريات المدربات

ع التي ركزت على قضايا النوع االجتماعي و 

/و  / 19/و  / 18/و/ 14/ األرقـام     تبينت في المـشروعات ذات     

فـي  , وقد ركزت أهداف المشروعات في ما يخـص قـضايا النـوع االجتمـاعي             / 43

  :عات المذكورة على مايلي

1:/  

 .ريب على التخطيط للمشاريع من منظور جندري

 .توضيح أهمية األدوار االجتماعية  

 .بقة حول تمكين المرأةدراسة األحكام المس  

ارتباط 

 .دراسة مؤشرات تطبيق النوع االجتماعي  

و إعداد  , أهداف فرعية تمثلت في ورشات عمل و حلقات نقاش        , ندرجت تحت هذه األهداف    

  .مأسسة النوع االجتماعي

ى قضايا النـوع    ركز الهدف الرئيس على خلق الوعي لدى المجتمع عل        / 18/شروع رقم    

و إعداد الخطط و االست, عي
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و على دور ضباط االتـصال      ,  ركز أيضا على أهمية الجندر في التخطيط       /19/ع رقم   

زيز أدوارهـا فـي مواقـع       و تشكيل مجالس عليا للمرأة و تع      ,  قضايا الجندر في الوزارات     

  

قياس المساواة بين الجنـسين باسـتخدام اإلحـصاءات          بعنوان   /20/المشروع الرائد رقم      

  :يلي  فقد تركزت أهدافه الرئيسية على ماة حسب النوع

المشرو

في دمج

.القرار

أما

المصنف

1.

 .فير منتدى للحوار للدول العربية

  .يا الجندرإطار العمل االجتماعي حول قضا

المتمثلة بانجاز دليـل للمؤشـرات      , تحققت أهدافها / 43/و  / 37/و  / 36/روعات رقم   

لى مؤشرات التمكين و حضور المرأة         

ري كما  دف انجاز دراسة التدقيق الجند     

انجاز تقرير أوضاع المرأة فـي الجمهوريـة العربيـة           

و تضمن المشروع أهـداف فرعيـة تتعلـق         , ة     

  .تالورشارات الدراسة من خالل 

ى توضيح بنود اتفاقية سيداو التركيز على اإلنصاف و التمكين ال

ال

الم

  .المرأة

 . في اإلحصاءات الوطنيةيدمج بعد النوع االجتماع 

 .حث على التغييرتحسين استخدام اإلحصاءات كأداة المؤازرة التي ت .2

تو .3

و ورشـات عمـل لتنميـة       , اندرجت تحته أهداف فرعية تمثلت في دراسة الفجوات البيانية        

و أصحاب القرار و توعيتهم حـول قـضايا الجنـدر و تعـريفهم              , قدرات منتجي اإلحصاءات  

و مأسسة , بالمؤشرات الحساسة

المش

و تم التركيز ع, و الدراسة التحليلية لها   , الدالة على النوع  

الذي استه/ 37/و كذلك المشروع رقم     , في مواقع القرار  

حول / 43/كانت أهداف المشروع رقم     

الذي ركز على التمكين السياسي للمرأ, السورية

بالتوعية حول التمكين السياسي استناداً إلى مؤش

ت أهدافها علمشاريع التي ركز

  .سياسي

و يمكـن إدراج    , /57/و  / 41/و  / 17/و  / 16/تبينت هذه األهداف في المشاريع ذات األرقام        

  :أهمها في ما يلي

    /:16/شروع رقم 

 في تعزيـز حقـوق      و توضيح دور المؤسسات   , تحديد أشكال التمييز ضد المرأة و أسبابه       −
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  .إنشاء شبكة اتصال بين المهتمين بقضايا المرأة −

  .توضيح آثار العادات و التقاليد على واقع التمييز الذي يقع على المرأة الريفية −

  :يتضمن/ 17/شروع رقم 

لت, خلق بيئة قادرة على تمكين المرأة وتوفير األرضية        −

الم

نفيذ بنود االتفاقية عن طريق رفـع       

 . الفجواتردمي بحقوق المرأة و العمل على تغيير و −

المشرو

 لدراسة االقتـراع          

نقابـات           

من النساء في الوفود و في حضور المـؤتمرات         % 50و تمثيل   , مواقع القرار و القيادات     

و ف

على توسيع مشاركة النساء في الدورات و الندوات        / 25/ المشروع رقم      

و 

 .ت المؤسسيةالقدرا

 .تنمية وعي الشركاء و ناشطي حقوق اإلنسان و صانعي القرار −

رفع القدرة المؤسسية لزيادة الوع 

  /:41/ع رقم 

  .تعزيز المساواة بين الرجل و المرأة و خاصة في مواقع القرار −

 وعقد ورشات عمل و تشكيل لجان,دراسة االقتراح لالنضمام لالتفاقية    −

  .ورفعه إلى صانعي القرار

  /:57/المشروع رقم  −

و تدريب الفئات الـشابات علـى الكتابـة         , توعية الفئات الشابة على آليات تحقيق العدالة       −

  .و حقوق المرأة, واإلعالم حول االتفاقية

  .البيةمشاريع تستهدف تنمية قدرات النقابيات و المنظمات الط

على تأكيد ضرورة تمثيل المرأة النقابيـة فـي / 24/ركزت أهداف المشروع رقم     

العمال في 

 و صياغة المعايير الدول الخاصة بالعمل و إدماج المرأة فـي          , ي صياغة القوانين التي تخصهم     

  .العمل النقابي

كما ركزت أهداف

  .و توسيع مشاركتها في اللجان و في مواقع القرار, االرتقاء بقدرتها التفاوضية
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استهدف زيادة مشاركة المرأة الشابة في /: 58/   ـ    , الحياة السياسية       المشروع ا و ممارسة كافه حقوقه

و زيادة تمكينهن كناخبات    , مستوى وعي الفتيات الطالبات و الشابات       

ا

  .بعد مؤتمر بيجين للمرأةمشاريع 

وزيادة   

ور            فعالية وك

و المنظمـات الـشعبية و إعـداد        ,  الدولـة  ن وتوضيح أهميته في وزارات     

توصيات مؤتمر المرأة الرابع              

م حول ا

طة لدعم و تقوية دور الشبكات الوطنية لترجمة منهاج عمـل           العدالة 

جال تمكين المرأة   .بيجين

األهدا 

ت و المسوح حول واقع تمكين المرأة و النهوض                ال

  .ضع الحلول و متابعتها

تبينت تل

 . في صنع القراراهمة

و كـذلك فـي     , ل           

 .الحياة

  .ومساعدتها في اتخاذ القرار و تطوير قدراتها

استهدف رفع /: 59/المشروع  

  .ومرشحات وصانعات قرار

  .ندرجت تحتها أهداف فرعية ملبية و محققة لألهداف الرئيسية

ة و برامج التثقيف دعم المنظمات الريادية و الشبكات الوطني

على دعم / 45/و  / 41/و  / 40/و  / 34/و  / 32/و  / 15/تركزت أهداف المشاريع    

و ودعم المنظمات الريادية و برامج التثقيف الوطني حـول الـد, فاءة اآلليات الوطنية   

و التمكي, القيادي للمرأة 

االستراتيجيات الوطنية لكي تدرج الدولة في برامجها و خططها تنفيذ 

كين السياسي للمرأة   .لت

مشروعات طويلة األمد لنـشر مفـاهيم       , كما ركزت أهداف المشروعات بعد مؤتمر بيجين      

خعن طريق ورشات عمل و       

 إلى خطط و برامج في م

التي ركزت عليها الدراسات و المسوح في مجال تمكين المرأة   ف

 تقل المشاريع التي توجهت لدعم الدراسا

من حيث أهدافها في التشخيص و و, ن المشاريععن غيرها م, به

حيث تم منهـا    , /48/و  / 47/و  / 38و  / 33/و  / 1/ك األهداف في المشاريع ذات األرقام        

  :صياغة أهداف أهمها

توضيح العقبات و العوامل التي تحول دون مشاركة المرأة الكاملة في الحيـاة الـسياسية                −

والمس

دراسة القضايا اإلدارية و المهارات التي تتمكن المرأة عن طريقها من إدارة الوقت وإدارة             −

 و امتالك آليات اإلدارة و القيادة في المواقع العليا في العمتاالجتماعا

 65



 سورية     قصاب حسن ةنجو. د

ات إحصائية  و دراس , سنوات من مؤتمر بيجين   / 10/انجاز دراسات حول واقع المرأة بعد        −

 .حول تمكين المرأة السورية

للتخفيف منـه و التوعيـة      , إجراء دراسات حول العنف الواقع على المرأة و سبل العمل          −

 . المرأة في العدالة و العيش اآلمن و إزالة التمييزحوله ضماناً لحقوق

تبين في

−

−

 و اإلنصاف ةالخاصة بالعدالين و التشريعات 

تبينت ه

  أجنبـي               

يخص تحقيق العدالة الكاملـة     فيما  , ت جذرية على قانون األحوال الشخصية      

 .ا يخدم العدالة للجنسين في بنوده و مواده−

  

  

  /:39/و / 35/المشروعين  

  .سالم مساواة تنمية:  هيت عناوين محددةالمساندة و الدعم في إعداد التقارير الوطنية تح

الذي يركز على العمل في مجال      , تقييم وضع المرأة السورية في ضوء منهاج عمل بيجين         

, و الفرص المتاحة للمرأة في الترشيح واالنتخاب      , التوعية في محور المرأة ومواقع القرار     

 .و عضوية النساء في المنظمات و القيادات النقابية

 .ى تجاوز الفجوات في التشريعات السورية وصوالً لتحقيق العدالة و الحريةالتركيز عل −

و ضمان الفاعلية للمرأة في احتالل      ,  تجسيد المساواة في الدستور و التشريعات      ىالعمل عل  

  .مواقعها والقيام بأدوارها في المواقع القيادية

أهداف المشروعات التي ركزت عليها دراسة القوان

  والتمكين

  /:53/و / 52/و / 49/و / 26/ذه األهداف في المشاريع في التالية ذات األرقام 

بذل الجهود الستصدار قانون ينص على منح المرأة المتزوجة مـن عربـي أو −

 .الجنسية ألوالدها

إجراء تعديال −

 .وتمكين المرأة و ضمان حقوقها

تعديل بنود قانون العقوبات بم 
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  أهداف التوعية و النشر من خالل أفالم و لقطات دعائية

ت األرقام         هذه األهداف في المشاريع ذا ـ  , /31/و  / 30/و  / 29/و  / 28/و  / 27/توضحت ي و ه

مايلي

السياسية−  .واقع

  .حول  المرأة و التمكين

−

  مجهاأهداف الت

تمثلت

 .عيل دور قيادات المنظمات و قادة الرأي و رجال الدينتف

. و التحفيز

−

 

−

بالتعاون مع اإلعـالم        −

 .ورجال الدين و المنظمات

:  

عرض  المرأة و أهمية أدوارها التربوية و االجتماعية و  

نضال − التوعية 

 .تقوية دور اإلعالميين حول قضايا المرأة −

 .و المنظمات الشعبية و خاصة العناصر الشابة, تعزيز العالقة بين اإلعالميين 

ة لدى المنظمات و براحفيز ورفع القدرات التحفيزي

  .من أهم تلك األهداف, /60/و / 55/و / 34/و / 21/ في المشاريع 

التبصير من اجل التأييد و المناصرة لمتخذي القرار و القيادات المجتمعية فيمـا يخـص                −

 .مأسسة النوع االجتماعي

 . و تمكينهاةإقامة ندوات توعية مركزية و إعالمية حول قضايا المرأ −

− 

 عقد ندوات مباشرة مع الجمهور بهدف التوعية −

و الجامعـات   , إدخال برامج تمكين المرأة في مهام وزارة الشؤون االجتماعية و العمـل            

.واالتحاد النسائي

نـوع االجتمـاعي فـي      بناء القدرات الوطنية في مجال تقييم و ضع المرأة من منظور ال            

 .الهيئات الرسمية والمنظمات

و قادة الرأي , التوعية حول نضال المرأة و التمكين لدى الوزارات       
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و العمل ,جرات و النازحات و الالجئات

في المشروع  و التمكينو 

تركـزت علـى    , /23/في المشروع رقم    , و أهداف تبنتها منظمة الصليب و الهالل األحمر       

ي مجـال تمكـين            تحسين م

بيات و الجمعيات        المرأة و 

  .ب على القيادة الناجحة المحلي

و منها عدة مشروعات    , ت للجماهير من النساء   

بإشـراف  , /تخص 

للمحافظـات             المعهد الف

ب

راء انه في          تم   قد تم انجاز التـدريب و التوعيـة        , مشروعاً/ 43/التأكيد 

  .فقطش/ 3/و

افية تمثلت في تنمية القـدرات                ك

عملية للمأسسة في إطـار النـوع          المؤسسية 

االجت

طباعة تلك الدراسات     / 13/ و مشروعاً آخر مستمر ساهم في طباعة و نـشر          , مش

م

رفع تقاري

الدولة في 

ك

 رافق الدورات في بعض األحيان معارض و مسابقات لتأكيـد           حول المؤ

  .أهمية تمكين المرأة ومشاركتها الفاعلة

و هناك مشروعات استهدفت دراسة أوضاع النساء المها

ذلك  رقم , على تأمين حقوقهن األساسية   /.44/ضمن منظور العدالة

و بناء القدرات المؤسسية و اإلدارية فـ, شاركة المرأة في مواقع القرار     

القات مؤسسية بين مجلس النساء العرخاصة المؤسسات األهلية وتطور ع      

و خاصة في مجالي نشر الوعي والتدري,ة

توجه, وعيةنو هناك مشروعان ذات أهداف      

42/وع رقـم    كان أهمها مـشر   , و تمكينها من االرتقاء بأدوارها    , المرأة الريفية  

و مشاريع أخرى توجهت للنساء الريفيات ضمن برامجهـا الـشاملة , الحي 

  .السورية في الريف و الحضر

  االنجازات التي نفذت في المشاريع المدروسة .4

فقد , ينت الدراسة أن المشاريع قد حققت فعالً انجازات هامة على صعيد التوعية و التدريب             

من قبل فريق البحث و الخب

اريع تم فيها تدريبات عملية فقط مشاريع ركزت على التوعية / 6/و , م

ما تم باإلضافة إلى تحقيق التدريب و التوعية انجازات إض

و إعداد نماذج , سة العمل في إطار تمكين المرأة     ومأس 

  .ماعي

و تبينـت فـي     , انجاز دراسات و مسوح و طباعة تقارير عملية       , كما نتج عن المشروعات   

روعاً ترافقت مع 

ستمرة و   و ثالثة مشاريع ترافقت مع     ,  مشروعاً ساهم في بناء قاعدة معلوماتية حول المرأة        نشرات 

و مشروعين ساهما في إعداد الخطة الوطنية وإستراتيجية        , ر و دراسات لتعديل التشريعات     

  .تمكين المرأة

مل النقابي وأدلة   ما تم في إحدى المشاريع صياغة معايير دولية للعمل و دمج المرأة في الع             

و, شرات الخاصة بالتمكين   
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 اإلعالميـة و إعـركما نتج عنها رصيد معرفي تجلى في الوثائق و النشرات و التقاري           

اً للعودة إليها في دراسة تطور المساعي المجتمعيـو تعد مرجع  , األفالم التي توثق االنجازات   

داد      

ة فـي           

دعم ح

ة العلمية الحقيقية و الرغبة               

و إبـراز الحلقـات     , تحديد نقاط القوة و الضعف    و  , الجادة في معرفة مدى نجاح المشروع أو فشله       

, وف و األسباب التي تعيق النجاح     بعد محاولة تخطي الظر   , مستقبلية    

و لم تكن مسألة التقويم فـي       , أو تعزيز العوامل التي أدت إلى أن يحقق المشروع انجازاته و أهدافه           

  . وتنفيذهاةراح المشاريع المحلي

رغم أن هناك دائماً عوامـل      , عدم استكمال تحق األهداف يعود إلى المشرفين شخصياً         

وشروط

يل قانون العقوبـات بمـا يخـص        و تعد , و منح المرأة الجنسية ألطفالها    , 

قضايا 

  .تمثل رأي الجهات الوطنية المنفذة في خطة عملها

  .ضور المرأة الفاعل في مواقع القرار و تمكينها السياسي

 تقويم المشاريع .5

إن مسألة التقويم تعد من أهم الخطوات المنهجية التي تجسد الرؤي

  .الضعيفة و العراقيل التي تحول دون استكمال تحقيق الغايات و األهداف

إن التقويم يتعدى أن يكون مسألة إدارية إلى كونه مطلباً معرفياً و رصيداً يتم االستناد إليـه                 

في التخطيط المستقبلي لمشاريع 

العقود السابقة تحظى باالهتمام الكافي لدى القائمين على اقت

الع اآلراء أو من خالل المتابعة لتنفيذ كل      و لم تكن تُعتمد فيها أساليب علمية من خالل استط         

بل كان يترك تقدير ذلك بشكل عمـومي مـن خـالل ردود أفعـال               , مرحلة من مراحل المشروع   

  .المشاركين و آرائهم الشفهية أو من خالل الصدى اإلعالمي

كما كان هناك تخوف في بعض األحيان من إجراء التقويم المنهجي و العلمي تحـسباً مـن                 

حيـث يعتقـد    , ل أو تقصير ال يريد المخططون و المشرفون أن يظهر بـشكل واضـح             ظهور خل 

الكثيرون أن 

  . موضوعية تتدخل في النجاح و الفشل

/ 60/عاً من أصل    مشرو/ 19/و قد أظهرت البيانات الموجودة في استبيانات المشروع أن          

لم تتم اإلشارة فيه إلى وجود أي تقييم لالنجاز منها خمسة مشاريع مازالت قيد التنفيذ عام                , مشروعاً

و هي المشاريع الخاصة بتعـديل      , مشاريع متعثرة و مازالت قيد الدراسة     / 3/كما أن هناك    , 2006

قوانين األحوال الشخصية  

مشروعاً تم تقييمه من قبل الجهات الممولة والمشرفة        / 21/كما تبين التوزعات وجود     , المرأة 

ية التي تُعـدها المنظمـات و       رمشروعاً تم فيه تقييم عام من خالل التقارير الدو        / 20/و  , و المنفذة 

ة الدورات االنتخابية أو التقـارير الـسنوية أو         الوزارات و الهيئات الرسمية حول انجازاتها في نهاي       

و هي , الفصلية التي ترفع للجهات العليا
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  النسبة المئوية  العدد  التقويم

 %26.67  16  لم يتم

  %35.00  21  تم من قبل الجهات الممولة و المشرفة

تقويم عام من ال  %33.33  20  جهات المنفذة

  %5.00  3  مشاريع متوقفة

    60  المجموع

-آ

 في كل      

من عام

واردة فقد بينت نتائج تقييم المـشاريع        

والتي و

  بعض المعطيات و النتائج حول تقويم المشاريع  

إن , لقد بينت توزعات المشاريع حسب وجود دراسات تقويمية لها فـي وثـائق المـشروع              

بينما نجـد أن هنـاك      , 2000مشروعين فقط تمت اإلشارة إلى وجود دراسات تقويمية لها قبل عام            

توزعت إلى ثالثة مشاريع, أشير فيه إلى وجود تقويم له ضمن تأريخ محدد        , مشروعاً/ 29/

و هناك خمسة   , 2002 و   2001و أربعة مشاريع في كل من عامي        , 2003 و عام    2000   

  .2005و ستة مشاريع تم تقويمها عام , 2004مشاريع تم تقويمها عام 

اريع الأما ما يخص أهم ما ورد في بنود التقويم للمش         

قضايا هامة جداً يمكن اعتمادهـا فـي        , ردت في وثائق المشروع و تقارير تنفيذه و انجازه         

و منها ما يشير إلى     , التخطيط لمشاريع المستقبل فمنها ما يشير إلى نجاح المشروع في تحقيق أهدافه           

و يحدد متطلبات المشاركين و المشاركات لمزيد مـن تلـك           أ, التوصل إلى توصيات لمشاريع قادمة    

  .الدورات و المشاريع

  :و يمكن استعراض أهم ما ورد في تقييم المشروعات كالتالي

  توصيات المشاركات الواردة في التقويم  -ب

  :تمثل معظمها في ما يلي

 .ضرورة البحث في آليات تمكين المرأة −

 .روعاستمرار التوعية و توسيع نشاطات المش −
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 .ضرو منهاج عملي للتدريبات الم −

ن  −  . اإلعالميةالموادإعداد ا

 توضيح مهامهم  ط االتصال الجندري و

 . توسيعها

 .عقد ندوات تضم الرجال و قادة الرأي −

 .الدوليةمزيد من االستفادة من الخبرات اإلقليمية و  −

 .ي و التمكين

المتابعة و المراجعةالقيادات   . على

ية لتحقيق مساهمة شريحة أكبر في الدورات       مشاركة المثقفين و الفعاليات االجتماع     

 .لتمكين السياسي

ة المرأة الريفية حول حقوقها و آليات تمكينها للوصول بنسب أعلى              

ي الدورات و فـي المـشاريع       ت األهلية ف         

ستمرة رة وضع

لمزيد م

.و تدريبهمإعداد خطة محددة لعمل ضبا −

تكرار الدورات و متابعة −

توضيح الرؤية أكثر حول مفهوم النوع االجتماع −

مزيد من التعريف بالتدابير و المناهج التخطيطية لتحقيق أهداف التنمية و التمكين و إدماج               −

 .النوع في التخطيط

 .ضرورة االهتمام أكثر بتسليط الضوء على المفاهيم −

على أساليب و آليات التقويم  − و القدرة تدريب 

 .االستمرار في ترافق التدريب العملي مع النظري و زيادة التدريبات العملية −

التوسع في النشر اإلعالمي حول قضايا تمكين المرأة و إخـراج أفـالم و مزيـد مـن                    −

 .حول قضايا المرأة و التمكين) سبوتات(

توسيع  −

 .و الندوات 

مزيد من التحفيز حول قضايا المرأة و ا −

زيادة التوجه إلى توعي −

 .إلى مواقع القرار

مزيد من تفعيل دور المجتمع المدني و الجمعيا −

 .بعامة
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 .ريعتوسيع مشاركة الطالبات و الفئات الشابة في المشا −

 .ل النوع االجتماعي

 -ج

 المفاهيم و إيـصال الفكـرة فـي بعـض األحيـان                 

− . 

−

−

 . و قادة الرأي في المشاريع−

         ديل عــــي ت

  ديل الخطط و صياغتهابين أو ت -ء

و تحويلها إلـى بـرامج      , تحديد آلليات تنفيذ الخطط و االستراتيجيات العامة       لقوانين و

المشاركة في الوصول إلى                 قاسـم    

  .المرأة و حقوقها و أدوارها, مشترك

كما

ة علمية  هي المشاريع التي تم في إطارها إعداد دراسات و مسوح و أدل            دراسات 

ومؤش

ت و األوضاع في محاولة لتجاوزها   .وتشخيص

المزيد من تدريب المدربات في مجا −

   المشاريع تنفيذالصعوبات التي برزت في 

وجود بعض الصعوبات في توضيح −

  .للمشاركات

د في التقويم على الرأي الشفهي غير الدقيقاالعتما

 .عدم كفاية المواد اإلعالمية و التشديد على دور اإلعالم 

 .عدم وضوح مدى فاعلية الدورات في زيادة نسب حضور المرأة في مواقع القرار 

ندرة مخاطبة الرجال 

 .عدم اطالع المشاركات على نتائج تقويم الدورات −

 .االكتفاء بأسئلة عامة حول الرأي بالدورة دون تفصيالت محددة −

و دور التقــويم ف, عــدم توضــيح أهميــة التقــويم بالنــسبة للمــشاركات −

 .و إبراز دور المشاركات في التخطيط المستقبلي, المشاريع

مدى مساهمة المشاريع في اقتراح قوان 

أو تعـديالت   ,  التوزعات الدور الهام للمشاريع في المساهمة في إعداد اقتراحات للقوانين          بينت

أو , تشريعات 

كما تم في تقويم العديد من المشاريع بيان دور النقاش و  مستقبلية

و أداء موحدة حول العديد من القضايا التي تخص تمكين 

معلوماتية تبنـى عليهـا       أن العديد من المشاريع كان له الدور في بناء قاعدة           بين التقويم  

و , وخطط مستقبلية  

و هي بمجملها ذات آثار تمتد على المدى البعيد في توصيف الواقع            , إحصائية رات وتصنيفات 

 الفجوا
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  ريع-هـ

ريع توز            يتم , يع استبيانات للتقويم  م

  .ء

و م

تحاول ر

  .راسات و اللقاءات التي يخطط لها المشروع تحقيقاً ألهدافهموضوع 

حليلها من قبل الجهات المشرفة ونادراً    و ي

 بل ترفع    تنفيذ مراحل المشروع     ما يتم

تقصر إلـى         إلى 

 ا

التقويم للمشاريع            عو تم االكتفاء باالطال   ,  

ئ اإلشارة إلى أن عـدداً مـن المـشاريع              على 

لمناقشة تقويم المـشاريع بعـد           الهامة في

 المشاريع التـي نفـذت         و

بالتعا 

العـام النـسائي و المكتـب         ساهمت ف

و الدراسـات  , و المشاريع التي تم فيها دراسة و مناقشة االستراتيجيات الوطنية   , المركزي لإلحصاء 

ت نقطة مضيئة        

و خ

ملـة       

 الوارد في وثائق المشابعض المالحظات على التقويم  

يت عادة في نهاية ورشات العمل أو اختتام الدورات و المشا

ملئها من المشاركين و المشاركات و المشرفين و الخبرا

 محددة  الة فيه سئن خالل االطالع على مضمون تلك االستبيانات تبين إن معظمها كانت األ            

صد مدى وصول األفكار و المفاهيم بشكل صحيح و مدى ارتقاء المعارف في ما يخـص                 

 الدالدورات و

و يتم ت, بدو أن االستبيانات تجمع في نهاية المشروع       

لدورات و في العودة إلى الجهات المنفذة أو التي شاركت في ا          

و ترسل بعد مدة تطول أو , ؤولة عن الجهات المشرفة على المشروع     الهيئات المس  

لمنفذة   .داً في حال تجدد المشروع أو توسعه أو تكرارهدأو يتم تدارسها مج, الجهات

وقد كان من الصعوبة االطالع على جميع تقارير  و

ق المشروع و تقار     ير الجهات المنفذة مع ضرورة وثا

تم عقد ورشات عمل مخصصة ,  السنوات الخمس األخيرة    

كما هو الحال في, تنفيذها  بعد تكليف الخبراء بتقويم تلك المشاريع رسمياً        

بين االتحاد ا    و المـشاريع التـي     ,  للسكان ةلعام النسائي و اليونيفيم و صندوق األمم المتحد       ون

ي تنفيذها الهيئة السورية لشؤون األسرة بالتعاون مع التحـاد 

و تعد هذه الورشات و المناقشا,  الخاصة بقضايا المرأة و تمكينها مؤخراً      و المسوح 

طوة علمية تستحق التقدير لما تعكسه من إيمان حقيقي بضرورة التقويم و المتابعة و المراجعـة                 

  .و تلبية لمتطلبات المراحل القادمة و احتياجات المستقبل, دقة من اجل البدء بتخطيط أكثر

أو السنوية التي   ,  أن تقويم المشاريع المنفذة وطنياً قد وردت في تقارير الدورات االنتخابية           كم

و تعطي فكرة واضحة عن ج, توثق انجازات و مهام المنظمات الشعبية و الوزارات و الهيئات         

  .ستقبليةالنتائج التي تم التوصل إليها من وجهة نظر الجهات المنفذة مع التركيز على التوصيات الم
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   و فريق البحثالفئات المنفذةالتقويم للمشاريع من وجهة   -و

1.

تقييم فريق البحث و الخبراء المشرفون على               

 تنفيذ

سـت أهـدافها         

الرئي

إنما يصب في    

ير إلـى    

/أن  

مشروعاً حيث تتعـاون الجهـات الرسـمية        / 59/أما توفر المواد الالزمة فهي متحققة في        

رغـم ضـرورة تحـديث      , مع الجهات الدولية و اإلقليمية الممولـة      , وطنية في تأمين المستلزمات   

  .لفعاليات أكثر تأثيراً و جاذبية و فعاليةوسائل و اآلليات و المستلزمات لتكون العروض و ا

    نقاط القوة و الضعف 

من خالل قراءة وجهات النظر التي وردت في 

 أرى, و التي أجابت على فقرات التقويم الواردة في الصفحة األخيرة من االسـتبيان            , المشاريع

  .انه يمكن االستئناس بها إال أنها تحتاج إلى تعمق اكبر و توضيح أكثر تحديداً

فقد سبق و ذكرت في تحليل فقرة أهداف المشاريع أن هناك مشاريع قـد در

و تمت صياغة األهداف الفرعية و اإلجراءات التنفيذية ضمن معايير و مؤشـرات قابلـة               , سية

إال أن  , نهاية المشروع التأكيد على مستوى تحقق األهداف و درجة التحقـق          للقياس بحيث يمكن في     

و يستهدف أهدافا عامة هي أشبه بالتوجه نحو التوعية         , عدداً كبيراً من المشاريع كان يحمل عناويناً      

,وهذا ما ال يمكن قياس مدى تحققه بشكل دقيق        , العامة حول قضايا المرأة و التمكين     

لوعي االجتماعي و االرتقاء الفكري و التغيير في السلوك والمواقف و المفـاهيم وهـذا ال                حصيلة ا 

يقدر كنتيجة واضحة إال برؤية شاملة للمناخ الثقافي و االجتماعي العام الذي يتطور باتجاه األفـضل       

بط فيما يخص قضايا تمكين المرأة و خاصة في المجال السياسي حيث تتداخل فيه عوامل عديدة ترت               

بالمواقف اإليديولوجية و السياسية للقيادة العليا في أي مجتمع و لطبيعـة الظـروف واالتجاهـات                

  .االجتماعية و الثقافية و الموروث التاريخي الفاعل في مثل هذه القضايا و المسائل

من هنا فإن استعراض توزعات أعداد اإلجابات حول فقرات االستبيان فيما يخص التقـويم              

ط مؤشرات لالستئناس برأي المشرفين و فريق البحث الذي تولى تقويم المشاريع بـشكل              إنما هي فق  

مشروعاً أشير فيها إلى تحقيق األهـداف مقابـل ثالثـة مـشاريع          / 57/و تبين التوزعات أن     , عام

مـشروعاً قـد    / 57/و أن   , مشروعاً قد القى تجاوباً من حيث عدد المشاركات       / 58/و أن   , متعثرة

كما أش, المي ألن موضوعاته هي موضوعات الساعة التي تحظى باالهتمام        القى صدى إع  

 و هو أمر يمثل رأياً كيفياً من خـالل مراقبـة مـشاركة              أثر على الواقع  مشروعاً كان له    / 51

مشروعاً ارتأى الخبراء أنها قابلة لالستدامة      / 53/كما أن   , وحماس المشاركين و القائمين على العمل     

  .مشاريع الدراسات و المسوح يمكن تحديثها باستمرارو حتى 

ال

ال
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أمـا اإلجابـة عـن      , روعاًمش/ 58/إن نسبة الحضور هي فعالً محققة دائماً كما تبين في           

للقياس فقد سبقت اإلشارة إلى أن معظمها               أمـا إنهـا    , أهداف عامة األهداف

أن         و أنـا أرى إن     , اً كانت أهدافه قابلة للقياس فقط     مشروع/ 46/قابلة للق

هذا التق

ي تستهدف التوعية و         

يالمشار

 إذا كانت محققة و قابلة 

ياس فقد تبين من اإلجابات 

مشروعاً كانـت   / 54/و  , مشروعاً كانت األهداف فيها واقعية    / 45/مقابل  , دير نسبي و عام    

  .الفترة الزمنية فيها كافية

فمن المعروف أن آثار المشاريع الت, أما تحديد العائد و النتائج و اآلثار      

هي مشاريع توعوية   , ع التي تركز على إجراء مسوح و دراسات و تدريبات و ورشات عمل            

و هـذا أمـر     , ن لها عائداً محققاً ولكنه ال يقاس إال بدراسات تقويمية قبل المشروع و بعده             أال بد و    

يحدث أحيانا و لكن ليس بالدقة المطلوبة في قياس مؤشرات ارتقاء المعارف و مؤشـرات تغييـر                 

  .لوك و المواقف و المفاهيمالس

و هذا يصل   , و ال شك أن اإلجابات و المؤشرات هنا هي صحيحة إال أنها علمياً غير دقيقة              

بنا إلى ضرورة اقتراح صياغة أدوات منهجية و آليات عمل لقياس اآلثار و النتائج بشكل أكثر دقة                 

  .في المشاريع المستقبلية

  موعالمج  إلى حد ما  ال  نعم  تقييم المشاريع

 60 3 0  57  حقق أهدافه

 60  1  1  58  القى تجاوباً من المشاركين

 60  3  0  57  القى صدى إعالميا

 60  8  1  51  كان له اثر على الدافع

 60  4  3  53  قابليته لالستدامة

 60  1  0  59  توافر المواد الالزمة

 60  2  0  58  نسبة عالية من الحضور

  60  3  0  57  األهداف محددة

 60  14  0  46   للقياساألهداف قابلة

 60  15  0  45  األهداف واقعية

 60  5  1  54  الفترة الزمنية كافية

 60  6  1  53  هناك تحديد للعائد

  0  0  0  0  اخرى تذكر
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تو .6

 السعي

ا التي تبينت من خالل تقويم المشاريع و دراسة أبعاد تأثيرها بعد انتهائها                

و يمكن

  .تكثيف و توجيه الدراسات لتوضيح دور المرأة الريادي

ا االجتماعية تجاه وصول المرأة إلى   .قع القراردرا

جـال               ور المرأة ف ي مجال تعمي بحث  و خطط متكا

التمكين ال

قضايا             تخصصة ح جراء دراسا لمعاهد العليا صاصات  الت

تمكين ال

تي تعميق    . تخص ق المرأة المعلومات و

جتماعي حسب  لى دراسات مق   .أ

المؤشرات اإلحصائية تدقيق الجندري و   .تو

مرأة على االنترنت ية ومواقع خاص   .بن

 ترحاتصيات و مق

والتـي تـم    ,  الـسياسي للمـرأة    نأن حصيلة المشاريع المنفذة في سورية في مجال التمكي        

هامة و عائدية تتبين آثارها على المدى القريب و المـدى           استعراضها و تحليلها قد حققت انجازات       

إال أن القراءة الدقيقة لمضامين المشروعات و أهدافها توحي بضرورة لمزيـد مـن               , البعيد

التركيز على بعض القضاي

  : ما يليإلىالتوصيات المستخلصة من الدراسة و  تصنيف المقترحات 

و زيادة إنتـاج أفـالم      , اقتراح العمل على مزيد من النشر و اإلعالم حول الموضوعات المطروحة          

و مشاركة أكبر لقادة الـرأي فـي        , وثائقية وتركيز إعالم أفضل و مزيد من النشر و الكتابة حولها          

 .اإلعالم

و تكرارهـا لتـشمل      اءات و ورشات العمل و التدريب     توسيع النشاطات و الدراسات و اللق     

و بحيث تشمل شرائح أوسع من النساء و شرائح أوسع مـن الرجـال   , جميع المحافظات في سورية 

 .وقادة الرأي و النساء في الريف

سة المواقف  مو

ي م ق د العلمي ف ملة لل وضع منهجية علمية 

  .سياسي

ول  ت م الجامعية و ا إل وسع في االخت

 .مرأة و حقوقها

الدراسات ال ضايااالستمرار في تحديث 

النوع اال ارنة  ن تركز البحوث ع

سيع دراسات ال 

ة بال اء قاعدة معلومات
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و توضيح المحددات التي تساهم فـي تـشكيل         , ث البيانات حول المرأة     

الواقع 

 و قادة الرأي مندور       

  . وصول النساء إلى مواقع القرارالتوجه السريع و الفعال نحو التوعية بأهمية

  .ساء على المهارات القيادية و اإلدارية

همتها في االنتخابات فـي جميـع              

  . تكاتف جميع فئات المجتمع لتحقيق التغيير االجتماعي لصالح المرأة

الة و اإلنصاف و السعي للمطابقة بين بنود االتفاقية و القـوانين وكـذلك                  

ـع شـرائح         اإلجراء

د ورشـات      المجتمع

توعوية

مرأة في المناهج التعليمية لما له               

من أثر 

االستمرار في تحدي

  .السياسي للمرأة

تركيز الجهود و توجيهها لالستفادة ما أمكن من المعطيـات اإلحـصائية و البيانـات فـي                 

  .جو رسم السياسات و البرام, الرتقاء بواقع المرأةا و التخطيط المستقبلي

و إدارة حلقـات نقـاش      , توسيع دائرة لقاء البرلمانيات مع الفئات الشعبية فـي منـاطقهن          

و أعضاء البرلمان, ل في المجتمع المحلي لما لحضور البرلمانيات      وورشات عم 

كونها تمثل في كل حالة قصة نجـاح و نمـوذج           , في توضيح الدور الفعال للمرأة في مواقع القرار       

 .يحتذى و يلهم غيرها لالرتقاء إلى مواقع قيادية أعلى

  .تشجيعها للوصول إلى المواقع القيادية و تحديد اآلليات الكفيلة بتعزيز أدوارها

توجيه البرامج لتدريب الن

االستمرار بدعم القدرات المؤسساتية لدعم المرأة في مسا

  . االنتخابية و النقابيةالمجالس

  .و تقويمها و تنفيذها و االستمرار يدعم القدرات المؤسساتية, تحديث اإلستراتيجية الوطنية

العمل على

و زيادة التوعيـة    العمل على تنفيذ بنود اتفاقية سيداو عمالً و فعالً بعد أن تم االنضمام إليها               

حول حقوق المرأة و العد

و تعميم بنود االتفاقية على أوس, و التنفيذية و المواقف االجتماعية    , ات اإلدارية 

 كذلك االستمرار بعقو, و نشر الوعي حول أهميتها إعالميا     ,  و توضيح أهدافها   

 . حولها

تركيز مزيد من االهتمام على المناهج الدراسية و صورة ال

 .في بناء المفاهيم و القيم و المواقف
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 في المراحل الثانوية و الجامعية لبنـاء      , التركيز على الفئات الشابة في المشاريع المستقبلية      

 .جيل واٍع وطموح

تحديث آليات التوجه في الدورات باالعتماد على تنميـة الخبـرات و التـدريبات العمليـة                

ة للنجـاح فـي ترسـيخ    و تحقيق مشاركة أكثر فاعلي, و عرض قصص النجاح و الفشل   , والتطبيقية

المفاهيم

 .المدنية و المجتمعات في المشاريع المستقبلية

الرسمية و األهليـة          

وجميع 

  

  

  

  

  

  

  

  

. 

لمؤسـسات  و توسيع دراسات التدقيق الجندري في ا      , االستمرار بتوسيع المؤشرات النوعية   

 .والهيئات

تعميق مشاركة المجتمع المحلي و الهيئات 

و توسيع آفاقه لتشمل معظم المؤسسات , االستمرار بالتحفيز و التوعية    

 .الفئات والشرائح االجتماعية
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:ثالثاً

و االرتقـاء بمـستوى تمكينهـا       , المـرأة جتماعي و التخطيط للنهوض بواقع      إن العمل اال  

وأد

 هذه القضايا أهمو يمكن استعراض   , خراآل عن   أهميةيقل احدها    و ال ,  وتنفيذه هي متعددة   

لتك

 لحقوقها السياسية و المدنيـة و االقتـصادية         المرأةبوعي  , يز الجهود في مجال االرتقاء    

ود         

 فـي   باألولويةالرسمية و الشعبية انطالقاً من اعتبار ذلك قضية مجتمعية و جوهرية تحظى             

بتحديد الفجـوات   , لشعبية لردم الفجوات التشريعية و االجتماعية     وجيه الجهود الرسمية و ا    ت -ب

واقتراح آليات إزالة تلك الفجوات بالعمل الدؤوب عبر الـسلطات التـشريعية و التنفيذيـة               

 .والقضائية و الهيئات الرسمية والمؤسسات الشعبية

ـ                -ج شاركة إجراء مسوح و دراسات علمية معمقة للبحث في المعيقات التـي تحـول دون الم

عدل و اإلنـصاف    ل ا مبادئو الناتجة عن    , السياسية واالجتماعية و االقتصادية الفاعلة للمرأة     

 تلـك المعيقـات     إلزالة نتائج تلك المسوح و الدراسات في التخطيط         إلىو التمكين لالستناد    

 /.45 /رقمكما كفل ذلك الدستور السوري في مادته , والعراقيل

تني بمضامين و بيانات و مؤشرات دقيقة       غثقة و موحدة و معتمدة ت     بناء قاعدة معلوماتية مو    -ء

 كمرجـع   إليهـا لالسـتناد   , ديموغرافياً و اجتماعياً و اقتصادياً و سياسياً      , حول واقع المرأة  

 في التخطيط للنهوض بواقع المرأة و مشاركتها السياسية و وردم جميـع الفجـوات               أساسي

 العمل و التعليم و الحصول على المعلومات واتخاذ         والتمييز الذي يقع على المرأة في فرص      

 .أبعادهو المشاركة و التمكين في جميع مجاالته و ,  و الواعيرالقرار الح

 و الغايـات    األهدافو مع   , وهذا ما يتوافق مع توجهات القيادة السياسية و دستور البالد         

 .اقية سيداوتها و انضمامها إلى اتفاستحقيقها سورية من خالل سيلالتي تسعى 

   األولى بالمواجهة في مجال التمكين السياسي للمرأة في سوريةتحديد أهم القضايا  

يتطلب تكاتف الجهود الرسمية و الـشعبية باتجاهـات و آليـات      , وارها في المجال السياسي   

 في صنع   أدوارهاشاركة السياسية للمرأة و نجاح      ألن محددات الم  , ومضامين متعددة و متكاملة   

القرار

  . التوجه لمعالجتهاأولوياتون بين 

تعز  -أ

و تحقيق ذلك عن طريق تكـاتف الجهـ, الجتماعية وتعميق معرفتها علماً و ممارسة     وا

 .االهتمام في التخطيط و رسم االستراتيجيات الوطنية و الفلسفة العامة للمجتمع
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    نتيجـةأتتمواجهة المواقف النمطية و الموروث الثقافي الذي نجم عن اتجاهات اجتماعية            -هـ

و لم تعد تتوافق مع منطق العصر والتطـور         , ن ظروف و مراحل سابقة    مترسبات تاريخية   

و خاصة المثقفـين و رجـال       ,  و قادة الرأي   األهليةيات      

 .الدين األدوار الهامة و الفاعلة

-و

 .أساسيةجب و قضية مجتمعية 

  

  

  

  

  

النفتاح الفكري و الثقافي واالتجاهات االيجابية الداعمـة لتحـرر المـرأة و مـشاركتها              ا و

 .اسية الكاملةالسي

و هذا يتطلب موقفاً جماعياً تشاركياً يكون فيـه للمؤسـسات الرسـمية و الـشعبية          

والمنظمات غير الحكومية و الجمع

و االقتصادية لجميع الشرائح    توجيه برامج توعية حول حقوق المرأة السياسية و االجتماعية           

 لبناء موقف ايجابي و خلق مناخ اجتماعي ثقافي داعـم لقـضايا             إناثاذكوراً و   , االجتماعية

 . و التمكيناإلنصافالعدالة و 

لمانيـات و القياديـات فـي المجتمـع         ر مزيد من زج الب    إلىتوجيه برامج و مشاريع تنحو        -ز

 التواصل مع جميع الشرائح االجتماعية لبنـاء        لالنخراط في العمل االجتماعي و التوعية و      

مجتمع حر متقدم تأخذ المرأة فيه مكانتها كحق و وا

 و ركـائز المجتمـع      أسـس توجيه برامج لدعم القدرات المؤسساتية التي تساهم في بنـاء            -ح

ـ   ,  االجتماعي عالنوو العمل على مأسسة مفاهيم      , الديمقراطي ـ    وإدماجـه ب  يشكل اكبـر ف

  .اتيجيات الوطنية التنموية و اإلنسانيةرالتخطيط و رسم االست
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  قطاعات المرأة المستهدفة بالبرامج المستقبلية تحديد  :عاً

ية لفإن قطاعات المرأة المستهدفة بـالبرامج المـستقب       ,  انطلقنا من حيث التأثير و الفاعلية      إذا  

مشاريع في سورية 

راب

يحبذ    :التاليةى القطاعات النسائية  تركز علأنوال

المرأة ف  -أ

 األجيـال ماعية تحتذى من قبـل      نماذج قيادية و نماذج اجت        

 . اخذ دورها في الحياة السياسية و االجتماعيةإلىالشابة و الصاعدة التي تتطلع 

ب

 .معات

  ن مـن            

كمـا  , اإلناثن   ما يقرب من نصف السلك التعليمي في المراحل الثانوية هن م           إنو  , اإلناث

 المعاهد و الجامعات هو     أساتذةمن هنا فإن توجيه البرامج للمعلمات و المدرسات و          

 للمـرأة فـي     توجه يبني للمستقبل فإذا كن مقتنعات بأدوارهن في توضيح الصورة االيجابية          

 فتنغـرس فـي عقـولهم       األجيال إلى الفاعلة فإنهن ينقلن هذه الصورة       أدوارهاالمجتمع و   

 ندرة من المـشاريع     أنمع مالحظة   ,  قناعات و ممارسات تغير وجه المستقبل      إلىوتتحول  

 في السلك التعليمـي كمـا تبـين فـي           لإلناثفي مجال التمكين السياسي للمرأة قد توجهت        

 .يةالدراسة المسح

 و العـامالت    اإلناث الشابات من طالبات و عضوات فـي منظمـات الطلبـة و الـشبيبة               -

واإلعالميات و الفنانات و غيرهن من الفئات الشابة التي تطمح ألن تتمكن بأدوارها الفاعلة              

 .و اتخاذ القرار  مساهمة في بناء المجتمعلمن ا

 ببـرامج   إليهن و التوجه     و المواقع القيادية العليا و البرلمانيات      اإلداريةي المواقع    

كفاءة في تحقيـق     أكثر و   أفضل أدائهن يكون   أن من اجل    اإلداريةق قدراتهن القيادية و     تعم 

 المنوطة بهن وليصبحن األدوار

 األساسـي في مراحل التعليم    ) المعلمات و المدرسات   (الفتيات المنخرطات في سلك التعليم     -

 و الجادوالثانوي وأساتذة المعاه

همات في السلك التعليمي و التربوي ينطلق من         للمعلمات و المسا   األولوية إعطاء إن

حيـث بينـت    ,  الـصاعدة و بنـاء المـستقبل       األجيال تربيةفاعلية و حساسية دورهن في      

من السلك التعليمي في المرحلـة االبتدائيـة كـ% 64 أن في سورية    اإلحصاءات

فـي  % 46 إلى% 25 في السلك التعليمي في المعاهد و الجامعات بين          اإلناثتتراوح نسبة   

  .الكليات والجامعات

ج
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رز دور المرأة الريفية هنا مـن        و يب, اريع كونهن شاركن في القليل من المش      ياتلريفاالنساء    -ء

 فاعلة لتسهم في دورها في تعميق التغييرات الجذرية في          إداريةضرورة بناء نماذج قيادية و      

ن حضور المرأة في مواقع       

هـ

ابيـة مـن       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 إناثـا ذكوراً و ,  عمل اجتماعي متكامل للنهوض بجميع فئاته      إلىالمجتمع الريفي الذي يحتاج     

يتقبل مزيداً مو ارتقاء مواقفه واتجاهاته و تعديلها باتجاه ايجابي         

 .القرار

و كذلك اللواتي يتـولين مهـام       , قادة الرأي و الشخصيات االجتماعية و االعتبارية        -

مواقفها  و تشكيل    ةشابفئات ال  العميقة في نفوس ال    منظراً آلثاره ,  الديني واالجتماعي  اإلرشاد

 لتوضيح المواقف االيجمه إليه و ذلك بالتوج  , السلوكية و االجتماعية  و ممارستها   

 .اإلنسانيةالمرأة و حقوقها في التعاليم الدينية ومضامينها 
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  عوامل نجاح المشروعات و فشلها  :مساً

 عوامل نجاح المشروعات  -

منهـا ذاتـي    , هنالك عوامل عديدة تتدخل في تحقيق نجاح المشروعات و البرامج         

ومنها 

خا

 أ

الظروف و الشروط التي ترتبط بتخطـيط البـرامج و تنفيـذها             ب يتعلقموضوعي   

و التقويم الموثق في المـشاريع      ,  في تقويم الخبراء و المشرفين للمشاريع المنفذة       إليه أشير

استفادتهن و رغبتهن بتنفيـذ     و الذي تم فيهما تأكيد حماس المشاركات و التعبير عن مدى            

تكرار تلك المشاريع وتوسيع     المطالبة ب   و ,المزيد من الدورات و المحاضرات و الملتقيات      

و رغبتهن المسجلة في    ,  لتشمل جميع المحافظات في سورية و في الريف و الحضر          آفاقها

ائـرة   الفعالية لتوسـيع د و قادة الرأي معهن في هذه  التوصيات بضرورة مشاركة الرجال     

المعارف و ارتقاء الوعي حول المسائل المطروحـة والمتداولـة فـي تلـك المـشاريع                

  .والفعاليات

 في نسبة الحضور العالية باستمرار في الفعاليـات وعـدم التغيـب             ذلككما يتجلى   

  .والرغبة باالستزادة و المتابعة

ـ         عوامل النجاح الموضوعية  أما   ا  المرتبطة بجملة عناصـر المـشاريع و مكوناته

  :وشروطها فهي تندرج كالتالي

 و الدولية في تخطيط المشاريع و البرامج        اإلقليميةاالستفادة من الخبرات العربية و       .1

 الخبرات الوطنية و المحليـة      إلىو هو أمر أضاف     , و تنفيذها ومتابعتها و تقويمها    

معارف و خبرات ومنهجيات عمل تم االستفادة منها في تخطيط و تنفيذ المـشاريع              

 .وطنية فيما بعدال

 جانب المعرفة   إلى,  على التدريبات العملية   األحياناالعتماد في المشاريع في معظم       .2

النظرية حيث يتم فعالً توضيح المفاهيم و المواقف و االتجاهـات الـسلوكية عبـر               

وترتبط العوامل الذاتية بإيمان الجهات الوطنية المشرفة على المشاريع تخطيطاً و تنفيـذاً             

بأهمية الرسالة الحضارية التي تحملها و تحققها في هذه الفعاليـات و البـرامج              , ومتابعة

 والـروح التـي تـسود االجتماعـات     , الفكريوهذا ينعكس بالتالي على المناخ الثقافي و     

و المشاركة في الدورات و البرامج و الفعاليات المختلفة وهذا ما كـان قـد               , والمناقشات
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 المشاركة و الفعاليـة و ترسـخ المفـاهيم           و تحقق, تدريبات عملية تشد الحاضرين   

 .برامج والمشاريعوتعطي روح الحيوية لل

3. 

 صف ثاٍن من المدربات     إلى مدربات و    إلىقبلية حيث هنالك باستمرار حاجة      

 .ل جيد

6.

ساهم بشكل كبير فـي تحقيـق تنفيـذ تلـك           , ريع المنفذة   

و هذا مـا    , فيذ المشاريع جغرافياً هو من عوامل نجاح المشروع         .7

إن مشاركة قادة الرأي من شخصيات اعتبارية رسمية و شعبية في المحافظات التي             

تخلق جواً من المشاركة الفاعلة و تنمي حـس المـسؤولية           , يتم فيها تنفيذ المشاريع   

كما , تجاه القضايا و خاصة القضايا الحساسة التي تخص المرأة و التمكين السياسي           

 بالموافقة الرسمية للجهات التنفيذية و االجتماعية في المحافظة         توحي هذه المشاركة  

 تلك المشاريع وذلك بتحقيق المساندة و المؤازرة        أهدافمما يعزز النجاح في تحقيق      

 .من قبل تلك الفئات ألهداف المشاريع و مضامينها

الذي ينقل صورة ما يتم تنفيـذه مـن مـشاريع           , حضور اإلعالم بوسائله المختلفة    .4

 أنو رغم   , ليظهر على شاشات التلفزة و في الصحافة واإلذاعة       , امج و فعاليات  وبر

 لم يكن دائماً بالمستوى المرغوب به فـي نقـل تلـك الفعاليـات بالـشكل                 اإلعالم

 إخباريـة و االكتفاء بنقل صورة , ب للمشاهد و القارئ و المستمع     ذو الجا , المطلوب

 . الساحة االجتماعيةإلىي نقل ما يجري  حد مقبول فإلى انه يحقق إال, أو لقاء جاد

 الحاليـة   أهـدافها  نجاح المشاريع في     إطاريعتبر تدريب المدربات توجهاً هاماً في        .5

والمست

قـادر  و تأمين الكادر المتخصص و ال     , امج المستقبلية رليقمن بأدوارهن في تنفيذ الب    

 هذه األدوار بشكأداءعلى 

 ومساهمة الدول عبـر     إقليمية المساهمة بتمويل المشاريع من قبل جهات دولية و          إن 

موازناتها وخططها للمشا

 أن تأمين المستلزمات و بعض المكافآت و تغطية كلف          إذ, المشاريع و عدم تعثرها   

ي تحقيق  اسات و النشر و الدعوات و الفعاليات كل ذلك من العوامل االيجابية ف            الدر

 .نجاح المشاريع و البرامج

 مجال تنالتوسع في  

مشروعاً قد غطى   / 39/تبين في المشاريع المنفذة في سورية و التي كان من بينها            

أو عن طريق تكراره فيما     , في فعالياته في المحافظات السورية مباشرةً     تغطية عامة   

 .بعد
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8.

 تأثيراً و فائـدة     أكثر التي تكون    و آلياته  

9.

األهلية و ممثلي المنظمات غيـر              10

ع - ب

عوا

1.

2.

 .األهداففيذ المشاريع كافية لتحقيق .3

4

حيث تتكامـل التوجهـات   ,  نجاح المشروع أسباب المشروع هو من     ةطأنش تعدد   إن 

 والتدريبات مع التوعية و مع طرق التنفيذ      

 .مشروعاً نفذ في سورية/ 60/ل مشروع من أص/ 37/وهذا ما كان قد تبين في 

 بحوث ميدانية و مسوح ودراسات      إجراءإن التوجه المركز لبناء قاعدة معلوماتية و         

قد ساهم وسيساهم مستقبالً    , التمكين  حول قضايا المرأة و    إحصاءات عمل و    أدلةو  

 حقيقة الواقع ومتطلبـات     إدراكفي النجاح في تخطيط المشروعات المستقبلية نتيجة        

 .تقاء به مستقبالًاالر

إن التوجه مؤخراً على ضرورة مشاركة الجمعيات 

هـو  , الحكومية والفئات الشابة و الشرائح االجتماعية المختلفة في فعاليات المشروع         

 أهـداف  المفاهيم و االتجاهات االيجابية التي تنشدها        إيصالمن عوامل النجاح في     

 مـؤازرة تحقيقاً لتأمين مواقف دعم و ,  جميع الفئات االجتماعية   إلىذلك  و  , المشاريع

و تـأمين المنـاخ الثقـافي    ,  و المزيد من التقدماألفضلو قوة دفع اجتماعية باتجاه   

 . و التمكين في المجتمعاإلنصافواالجتماعي المتقبل لمبادئ العدالة و 

 وامل فشل المشروعات في تحقيق أهدافها

حيث تتـداخل  ,  المرجوة بالشكل المطلوب أهدافه ال يحقق المشروع     أن أحيانايحدث  

 :مل عديدة في عدم نجاحه و من بينها

أن ال تكون مضامين المشروع وموضوعاته و أهدافه نابعة من احتياجات حقيقيـة              

 .وأولويات الفئات المستهدفة أو المنفذة للمشروع

 التوجهات السياسية و االجتماعيـة      ان ال تتوافق موضوعات المشاريع و أهدافها مع        

 .السائدة

ان ال تكون المدة الزمنية لتن 

تهـا   ال تكون المشاريع جرعة منفردة أو ومضة ال يتم تكرارها أو توسيع مجاال             أن .

 . ضعيفاً و متالشياًوالتأكيد عليها فيكون تأثيرها
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5

بالـشكل       .6  

7.

 .ك

8.

9.

وعـدم نقـل     .10

 .التخطيط لها و تنفيذها

11.

 األفضلتجاه   اإلجراء الالزم لدفع العمل با     اذ

  و عدم االستناد إلـى     مستقبليةاليع  .12

   تنـدرج   أنبحيـث ال يمكـن      , األحيـان  عامة للمشاريع في بعض      هداف.13

س و التقويم لمعرفة        

14.

 صياغة خطط المشاريع المستقبلية     في إليهايتم     

 أوون مرجعاً معتمداً ألي باحـث       و عدم وجود قاعدة موحدة للبيانات لتك      , وأهدافها

ة و ال تمثل شرائح المجتمع بهيئاته و فئاته وقادة           تكون الشرائح المستهدفة محدود    أن .

 .الرأي

و المفاهيم األفكارإيصالعدم تمكن القائمين على المشروع و منفذيه من         

 .المطلوب والواضح

مـع  , و عرض الخبرات و قصص النجاح و الفـشل        , عدم ترافق التدريبات العملية    

ـ لمما يضعف ا  , العروض النظرية و المحاضرات     تعـديل القناعـات     ة علـى  درق

واالتجاهات و السلو

و لـديها اآلليـات     ,  نفذت مشاريع مماثلة   إقليميةعدم االستفادة من خبرات دولية و        

 .والمنهجيات الالزمة إلنجاح المشاريع

ة و مناهج عمل واضحة و محددة للمدربات و القائمين على تخطـيط             عدم وجود أدلّ   

 .المشاريع وتنفيذها

,  و المتخوف من تدريب الصف الثاني من المتدربات        الموقف السلبي 

 المشاريع و إعداد إطارالخبرات في 

 تقويم المشاريع   إلىعدم اعتماد األساليب العلمية في التقويم للمشاريع و عدم اللجوء            

التخ, في كل مرحلة من مراحل التنفيذ     

 . فائدةاألكثرو 

مشارالاالستفادة من نتائج التقويم في تخطيط       عدم   

 . أسس علميةعلى المبنيةآليات التقويم والمتابعة 

أصياغة   

 محددة تكون قابلة للقيا تنفيذية إجراءات فرعية و    أهداف, تحتها

 .نجاح أو فشل المشاريع

أو تحديـد   , ندرة البيانات أو نقص المعلومات المطلوبة فـي تخطـيط المـشاريع            

  التي  استناداًواألولوياتاالحتياجات  
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مخطط و خاصة في القضايا التفصيلية والمحـددة و المرتبطـة بأوضـاع المـرأة               

 .ت التمكينومؤشرا

.

 .كل فاعل

.

 .قيقاً لغايات المشروع

.

 معظـم فال يمكـن فـي      , مشاريع من نتائج   

18

جابي و الدور الفاعـل            

 . المستقبليةهدافها

  

  

 للتمكن من نقل مضامين المـشاريع بالـصورة الجاذبـة           لإلعالمييننقص التدريب    15

والمقنعة والمؤثرة بش

دفة و المـشاركة و معرفـة مـدى         ال تتم في معظم المشاريع متابعة الفئات المسته        16

 متدربات إلعادة تدريبهن  و عدم متابعة ال   , استفادتها علمياُ وعملياً من نتائج المشاريع     

تح, نو االرتقاء بمعارفه

و بناء على مواصـفات     ,  اختيار العينة من المشاركات بشكل مدروس      أحياناال يتم    17

 الإليهمعينة تساهم في تحقيق ما تصبو       

 لنتائج الدورات و التدريبات و التوعيـة فـي          ايجابي بعد   أو قياس أي اثر     األحيان

  .المشاريع التي سبق تحقيقها

 عدم زج البرلمانيات و عدم انخراط القياديات فـي العمـل االجتمـاعي وفـي                إن .

اليات المـشاريع الخاصـة     التواصل مع مختلف الفئات و الشرائح و في حضور فع         

يبقي القياديات في موقع بعيد عن التفاعل االي, المرأةبتمكين  

وكلما كانت النماذج القيادية النسائية قريبة ومنخرطة في المشاريع التـي           , والمؤثر

 أكثـر تستهدف ارتقاء حضور المرأة في المجال السياسي كلما كان دورهن اكبر و             

 .فاعلية

 ندرة المشاريع الموجهة للطالبات و الشابات مـن قبـل مخططـي المـشاريع               إن .19

أ نجاح المشاريع في إمكانياتومنفذيهيضعف من 

 استبعاد المرأة الريفية في معظم المشاريع التي تخص التمكين السياسي للمـرأة             إن .20

جابية للمشاريع وأهـدافها     التي تقلل من اآلثار االجتماعية اإلي      األسبابيعد من احد    

 .التنموية و اإلنسانية
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:سادساً

 مـن توحيـد الجهـود       أكثرليس هناك من توجه يخدم قضايا المرأة و يرتقي بأوضاعها           

وتن

  .ت جديدة أكثر تلبية لالحتياجاتالجهود و

 ددة في الدول العربية ترصد قضايا           ازجنإ .1

ماعية و المواقف واالتجاهات إلى حـد        و الظروف االجت   األوضاعنظراً لتقارب   , مشتركة

وظر

ستناد إليها فـي    ة بيانات موحدة تسمح بالمقارنة و باال        والدر

التمكي

2. 

الدرا

 .المرأة

3.

د كبير في عدم     يالتدر

للم

شاريع مشتركة و بتمويل مشترك تساهم فيه منظمات دوليـة               .4

و يمكن تكراره واالستناد إليـه      ,  سابقة إقليميةو أمر اثبت نجاحه في مشاريع       ومحلية و ه  

 تعثرهـا تبعـاً للظـروف       أو نجاح المـشروعات     أسبابفي إجراء دراسات مقارنة عن      

 .واألوضاع و محاولة تجاوز تلك العقبات و الصعوبات مستقبالً

  األعضاء تحديد مجاالت التنسيق و التعاون بين الدول  

ات و   التنسيق يحول دون تكرار المشروعات و هدر األوق        أن إذ, سيقها في المستوى العربي   

 إقامة مشروعامن اجلل ا األمو

 : يتجلى التنسيق و التعاون في هذا اإلطار في مجاالت عديدة منهاأنو يمكن 

 بحوث ومسوح ودراسات حول موضوعات مح

مع األخذ بعين االعتبار خصوصية كل مجتمـع        , كبير في معظم مجتمعات الدول العربية     

 و متابعة تلك البحوث جهـة       إعدادو تشرف على    , وفه واتجاهاته السياسية و الفكرية    

هـذه المـسوح    , ل معظم الـدول العربيـة     مثعربية مشتركة ذات اختصاصات متنوعة ت     

 توفر قاعدأناسات من شأنها    

و خاصة في مجـال  , المرأةاقتراح المشاريع و الخطط المستقبلية الموجهة للنهوض بواقع        

 .ن السياسي

ليكـون مرجعـاً لجميـع    , السعي لبناء مركز للمرأة العربية له موقع على شبكة االنترنت       

 تبادل المعلومات و المعارف والتشبيك و توثيق نتائج         إطارهيتم في   , مراكز بحوث المرأة  

 للعودة إليه كمرجع رئيسي معتمد حول قـضايا         ,بكل شفافية و دقة   , سات و المسوح  

 والتمكين

و استقدام تلك الخبـرات و دعوتهـا للمـشاركة فـي            , تبادل الخبرات بين الدول العربية     

 حإلى يساهم   أمرو هو   , ب والتخطيط للمشاريع و التقويم و المتابعة      

 كفاءتهـا فـي التخطـيط       أثبتـت ضياع الجهود واالستفادة من المعارف و الخبرات التي         

 .شاريع و متابعتها

تعزيز العمل على تخطيط م
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لهيئات الرسمية و الشعبية    بين المنظمات و المجالس القومية و ا      و التشبيك   تعميق التعاون    .5

 من اجل تسريع وتائر العمل باتجاه رفع مكانة المرأة في المجتمـع             المرأةالمهتمة بشؤون   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و تعزيز الخطوات الرائدة و تنسيق القدرات و اإلمكانات والجهـود لبنـاء غـد               , العربي

 .أفضل للمرأة العربية
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  مرأة السياسياقتراح مشروع إقليمي في مجال تمكين ال

  الجمهورية العربية السورية

  

  نجوه قصاب حسن  :أسم الخبيرة

  وزيرة الثقافة السابقة

جلس شعب سابق   عضو

جامعية     جامعة دمشق قسم علم االجتماع–أستاذة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 م
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اقتراح  :سابعاً

  ات و االرتقاء بأدوارهن و أدائهن في مواقع القرارتعزيز تمكين النساء القيادي  :مشروع

تأسيس مركز أو منتدى يتم في إطاره تعزيز القدرات القيادية و االرتقاء بها             

النساء الكفوءات ذوات القدرات و اإلمكانات الواعدة و الرائـدة                

د هذا المشروع في مضمونه و توجهه و خطواته التنفيذيـة مـن أهـم               

راتيجيات الوطنية الساعية إلـى تمكـين المـرأة              

 حيث يركز المشروع على النـساء       ,و تعزيز نجاحها في المهام القيادية     , سياسي و تعميق أدوارها   

 و القدرات القيادية و اإلدارية و لديهن اإلمكانيات الواعدة و الطموح لالرتقاء             واتي يمتلكن الكفاءة  

و أداء أكثر فاعلية من خالل تزويدهن بالمعارف و المهارات و العلـوم            , ى مستويات قيادية أفضل   

 Leadershipفي مجال القيادة للتمكن من تحقيق نجاح أكبر و ادوار فاعلة و ليصبحن نماذج قيادية 

Mode و Role Models.  

  :داف المشروع

عالية القدرات تتمكن مـن أداء ادوار حيويـة         , تكوين نماذج نسائية قيادية فائقة المستوى      .1

 .فاعلة بكفاءة ونجاح

تكوين صف ثاني من القيادات الكفوءات عن طريق مساهمة النمـاذج القياديـة المعـدة                .2

رائدة و الواعدة لتأمين االسـتمرارية فـي        والمتمكنة في إعداد نماذج من األجيال الشابة ال       

تكوين النماذج القيادية الفاعلة والناجحة و ارتقاء مستمر في مجال تعزيز قدرات المـرأة              

 .وتمكينها في مجال السياسة و اتخاذ القرار

تغيير النظرة االجتماعية و التي تولدت من ظروف و مراحـل تاريخيـة سـابقة حـول                  .3

دوارها القيادية و بناء مفاهيم و قيم ايجابية جديدة داعمة و مؤيدة            إمكانات المرأة في أداء أ    

لتحقيق ادوار متكافئة للمرأة والرجل في المجال السياسي و تقدير أدوارها في صنع القرار              

 .و تنفيذه

تأسيس مركز أو منتدى يتم في إطاره تكوين قيادات نسائية أكثر فاعلية و أفضل أداء في                 .4

 .مواقع القرار

  مشروع إقليمي في مجال تمكين المرأة السياسي

ال

  :مهمة المشروع

لدى النساء القياديات و اإلداريات و 

  .في المجتمع

يع  :أهمية المشروع

المشاريع الجديدة التي تجسد غايات و أهداف االست

ال

الل

إل

ls

أه
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  :اف الفرعية للمشروعاألهد

  :يلي أن يكون المنتدى أو المركز هو اإلطار الذي يتحقق فيه ما

االرتقاء بقدرات النساء القياديات في ميادين العلوم القيادية و اإلدارية بـأعلى مـستوياتها               .1

 .و نماذج رائدة مؤثرة و فاعلة, والمساهمة في تكوين قيادات متمكنة

ياسات جديدة تستهدف توسيع مشاركة المرأة فـي مواقـع          ساهم المنتدى في اقتراح س     أن ي .2

        

 مهام المنتدى و أهدافه مع مهام و أهـداف الخطـط و البـرامج و المـشاريع                 

 .الوطنية و اإلقليمية وتتقاطع معها في عالقات أفقية و عاموديه

معلوماتية لجميع المعارف و الخبرات و المعلومات حـول         س قاعدة       .6

تمكين المرأة السياسي للرجوع إليها للراغبين في تنمية قدراتهن القيادية كمرجع معرفـي             

ما يميز 

 عاماً يكرر ما يتم تحقيقه مـن بـرامج          نامجاً       .1

رات و تحقيق جـدوى اجتماعيـة و سياسـية      المشروع تركز على إحداث تغيي      .2

 .القرار و تفعيل أدوارها

أن يكون منطلقاً القتراح تشريعات و تعديالت التشريعات و القوانين بهدف تعزيـز ادوار               .3

 .المرأة الفاعلة في مواقع القرار

ـ          .4 ة أن يتم من خالله تخطيط و توجيه و اإلشراف على دراسات و بحوث وطنيـة و إقليمي

و توضـيح سـبل و آليـات, تستهدف توصيف واقع مشاركة المرأة في المجال السياسي       

 .النهوض بهذا الواقع

أن تتكامل .5

أن يتم في إطاره تأسي 

 .وعملي يمكن االستناد إليه بوثوقية وطنياً و إقليميا و دولياً

  :هذا المشروع

إن هذا المشروع ليس مشروعاً نظرياً أو بر 

 بل هو مشروع محدد     , و االرتقاء بالمعارف العامة    اتدريب في مجال اإلدارة و التكنولوجي     

و يمكن أن تقـاس نتائجـه و عائديتـه فـي            , قابل للتنفيذ وممكن التحقق   , لشريحة محددة 

 .المستويين القريب و البعيد

إن أهداف 

 .واقتصادية يمكن قياس تلك الجدوى و العائدية عبر مراحل المشروع
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و تدريب الصف الثاني من األجيال الرائدة في مجال القيادة          , ن القيادات   إن استمرارية تكوي .3

الـصف  تعميق أدوارها في إعداد              

 .و فائدته

رات الرقمية لمساهمة      

 لظروف وصول بعض القياديات غير المتمكنات إلـى مواقـع              

المتمكنـة و الرائـدة و المتـسلحة بـالخبرة و المعرفـة                       من

ال

غ

األتحقيق 

 السياسي و تعميـق دورهـا              

و3

4.

 .ن القيادة و مواقع القرار

عبر مساهمة النماذج القيادية األولى التي تم تمكينها و 

الثاني من القيادات هو هدف يحقق استدامة عائدية المشروع 

 جيـد  ايجابي   رإن وصول النساء إلى مواقع القرار في معظم المجتمعات العربية هو مؤش            .4

 إال أن المؤش,حقق غايات اجتماعية و إنسانية ملحوظة و ضرورية       

فية للداللة على الفاعلية و النجاح في األدوار القياديـة          المرأة في مواقع القرار هي غير كا      

و إحداث التغييرات نظراً

 .القرار بسبب ظروف و ضرورات خاصة بكل مجتمع

 هنا فإن تكوين النماذج القيادية 

و يرسخ مالمح صورة جديـدة      , سوف يعمق التمكين السياسي و القيادي للمرأة القيادية       , علمية

  .اية في التقدير و االحترام لألداء الفاعل للمرأة القيادية

  : إجرائياهداف

تستفيد منها  , إن يتم في المنتدى أو المركز إقامة دورات علمية فائقة المستوى طويلة األمد             .1

 . للمنتدىتالقياديات المنتسباالنساء 

إقامة دورات إضافية و ورشات عمل مكثفة يتم فيها تزويد المنتسبات بالمعارف و آليـات              .2

و فـتح   , العمل والخبرات الالزمة عن طريق توفير تدريبات عملية و تقديم محاضـرات           

فرص للمناقشات والعصف الذهني حول قضايا تمكين المرأة

 .لقياديا

للمساهمة في تكوين القـدرات  , استقدام خبرات دولية  إقليمية و محلية أكاديمية باستمرار    .

 .القيادية لدى المنتسبات

دعوة شخصيات بارزة نسائية عالمية و إقليمية و محلية لعرض خبراتهن و المشاركة مع               

المنتسبات بتجاربهن في ميادي

 إلى جامعات دولية و إقليمية لالطالع على العلوم و المعارف ذات الـصلة              إرسال بعثات  .5

 .بقضايا القيادة واإلدارة
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تأمين منح للراغبات و المستحقات لالنتساب إلى مراحل عليا في الجامعات لالستفادة مـن           .6

 .خبراتهن بعد عودتهن في تأمين التدريب للصف الثاني من القيادات

يمية و وطنية لمناقشة قضايا حيوية و ذاتعقد مؤتمرات دولية و إقل      أولوية فـي مجـال              .7

8.

كتروني جميع  يتضمن موقعها االل   .9

العي

المجتمع ممن وصلن إلى مواقع قياديـة                 

و اإلمكانيات لالرتقاء إلى مواقع     وحات كفوءات يمتلكن الموهبة و الرغبة        

قيادية

 معايير -

وذلك بهد

.بقدراتها

ي مختصون بتحديد المعايير النتساب القياديات و النساء المتمكنات إلى المنتدى أو             و  

المرك

 أسباب -

ات غير جديات و غير راغبـات                  في تحقيق

فعالً 

ات الشابة مستقبالًاإلف   .ادة في

 .تمكين المرأة السياسي

طباعة الدراسات و نتائج المسوح و وثائق المؤتمرات و الملتقيـات و نـشرها و تـأمين                  

 .وصولها إلى الفئات المهتمة و اإلعالم

بحيث , أن يضم المركز مكتبة عادية و مكتبة الكترونية        

 .المعلومات والخبرات التي يمكن الرجوع إليها في مجال تمكين المرأة السياسي

  :نة ا لمستهدفة من المشروع

يتم التوجه في هذا المشروع إلى نخبة من النساء في 

ونساء طم, عالية وإدارية

  . أعلى ليتم التوجه إليهن لتمكينهن من الوصول مستقبالً إلى مواقع قيادية عليا

  :اختيار العينة

يتم اختيار العينة من خالل توصيف دقيق لمعايير خاصة و محددة و قابلة للقيـاس و التقـويم     

عينة التي سوف يتم توجيه المشروع لتمكينهـا و االرتقـاء           ف التأكد من حسن االختيار لل      

  

قوم خبراء

  .و من خالل مقابالت و تقييم دقيق عالي المستوى, ز عبر طلبات االنتساب

  :اختيار العينة

يساهم ,  و االختيار الصحيح و المناسب للعينة التي سوف يتم توجيه المشروع إليها            إن التدقيق 

 أهداف المشروع و عدم ضياع الجهود أو هدرها لمنتسب

وكذلك فـي   ,  منها مستقبالً في رفع أدائهن     ةفي استكمال ارتقاء خبراتهن و معارفهن و االستفاد        

 المشاركة في إعداد القياد
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عدأ -

و المـدة   ,  برامجـه           يتوق

الزمني

و تم إنفاق أموال    , حيث تم تنفيذ عشرات المشاريع سابقاً     , يقة عنده   هذا

كبيرة

     فـإن الحـصيلة تغـدو غيـر واضـحة بالنـسبة           المشروع 

  أن هن

عد انتهائه                , ظروف أ

 ا يعد هدراً للجهود و األموال و الطاقات الكامنة فـي المجتمـع                 

والتي 

جاح المشروع و تحققه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجهة التي يمكـن أن تتبنـى                 

نظراً ألن الرعاية السامية و العالية هي التي تعطي للمشروع          , ل أو سمو إحدى األميرات    

ل علـوم القيـادة                

  .في مواقع القرار

  .احتماالت الرعاية

  :اد العينة المختارة

عداد العينة المختارة تبعاً لتمويل المشروع و مدى اتـساعأف تحديد   

  .ة للبرامج وغير ذلك من العوامل التي تحدد في كل مرحلة تحدد العينة المستهدفة

حق الوقفة الدق األمر يست  

 في إعداد الكوادر إال انه بسبب عدم تحديد العينة و متابعة نتائجهـا و التأكـد مـن عائديـة                     

, عليها و على المجتمع بشكل مباشـر       

إال أن الواقع يشير إلى     , ال أنها تصب في رفع مستوى الوعي العام و هي مسألة ايجابية           إ, للمشروع

اك مئات المتدربات لم يساهمن بأدوارهن بعد انتهـاء المـشاريع و تلقـي التـدريب بـسبب                   

و أوضاع معينة لهن أو بسبب عدم المتابعة و التقويم عبر مراحل المشروع و ب

تائج المرجوة من المشروع و هذللن

  .يتم إعدادها

  :خطة العمل لتحقيق المشروع

 : المقترحرعاية المشروع .1

ال شك أن ن

  .بدأ و األهدافرعاية المشروع من حيث الم

 صاحبات الجاللة أو إحدى الـسيدات        برعاية المشروع و تبنيه إحدى     و األمل أن تتكرم   

األو

علـى  ثقالً نوعياً و مكانة اجتماعية عليا تشجع النساء القياديات في أعلى مـستويات القـرار                

االنضمام إلى المنتدى أو المركز الستكمال العلوم العليا و الخبرات في مجا

واالرتقاء باألداء 

كما يمكن في حال عدم التمكن من الحصول على الرعاية السامية أن يتم التوجه لطلـب          

أو إحدى الجامعات   , ية أو اإلقليمية  أو إحدى المنظمات الدول   , الرعاية إلى منظمة المرأة العربية    

أو إحـدى الـوزارات أو المنظمـات أو         , أو الهيئات الوطنية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء      

أو , أو إحدى المنظمـات الـشعبية غيـر الحكوميـة         , المجالس القومية المهتمة بقضايا المرأة    

الشركات االقتصادية الكبرى أو غير ذلك من 
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 .ركز أو المنتدى أو المشروعيار اسم الماخت .2

. 

 .إلداريين و العاملين و الموارد البشرية الالزمة

االقتصادية من المشروع من قبل هيئة متخصـصة فـي القـضايا               

و تـسييره و عائديتـه االقتـصادية     ,  كلفة تأسيس المـشروع     

 معايير القبول للمنتـسبات     لذين سيكلفون بإعداد  ل

 .و تحديد الصفات و الكفاءات المطلوبة التي يتم القبول استناداً إليها, وتوصيفها

13.

  

 .اختيار شعار المنتدى أو المشروع .3

و يفضل أن يكون جاهزاً لتحقيق سرعة البدء بالمشروع, اختيار المبنى و المقر .4

 يحتويـه مـن     أنو ما يجب    , تكليف خبراء بإعداد توصيف لمكونات المنتدى أو المركز        .5

 .أقسام و قاعات ومكتبات

صين بإعداد النظام الداخلي و التعليمـات التنفيذيـة و اإلجـراءات            تكليف خبراء متخص   .6

 .اإلدارية الالزمة

 .تسمية من يدير المشروع و المسؤول عنه .7

توصيف ا .8

إعداد دراسة الجدوى  .9

ية الحتساباإلدارية و المال  

 .المحتملة

تحديد و توصيف الخبرات الالزمة       .10

 .العينة طبقاً للمعايير المعتمةو اختيار , تحديد مواعيد المقابالت .11

و الهيئـات الدوليـة و اإلقليميـة ذات         , مراسلة الجامعات الدولية بأقسامها المختلفة     .12

الصلة من أجل المساهمة بتامين برامج علمية و عملية حول القيادة و شراء حقوق تلـك                

 .البرامج العلمية المعروفة

ة للمساهمة في المـشروع و تمويـل         الجامعات و الهيئات الدولية و اإلقليمي      ةمراسل 

البعثات و االيفادات والمؤتمرات و الملتقيات كجزء من برامجها التي تـستهدف التنميـة              

 .البشرية و تمكين المرأة
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موازن  :ة المشروع

  :ود رئيسية كالتالي

 .يين و المشرفين.3

 ).أجور,  اتصاالت,مرافق(المشروع 

 لتقديم خبرات مـستمرة فـي           

كلفة 

و الكـادر     .9

والخب

دراسة ال إعداد

البد

الطلب إلى هيئة متخصصة في القضايا المالية و اإلدارية بإعداد               واالجتماع

الجدوى 

 ةالتي يمكن أن تتحقق من تكوين طاقات و كـوادر متخصـص              .1

 . و في مواقع القرارسوف تساهم في إعادة تكوين القياديات

تتوزع موازنة المشروع التأسيسية إلى بن

 .لبناءأو شراء قطعة أرض و حساب قيمة ا, شراء المبنى الجاهز .1

 .قيمة تأثيث المنتدى باألثاث و األجهزة و المستلزمات .2

أجور و تعويضات لإلدار 

 . على مسائل التدريبالقائمينأجور و تعويضات الخبراء الدائمين  .4

مستلزمات استمرار اإلنفاقات الدائمة على  .5

م خبراء دوليين و إقليميينحساب قيمة تقديرية لكلفة استقدا     .6

 .المنتدى

و إقليمية و محلية للمشاركة بخبـراتهم       , كلفة استضافة ضيوف و شخصيات بارزة دولية       .7

 .في المنتدى

 .تقديرية لعقد المؤتمرات و منتديات و لقاءات .8

المبنـى أمع احتمال التوسع في االنجـاز أو        , حساب الموازنة السنوية الدائمة    

 .رات المساهمة

جدوى االقتصادية للمشروع  :  

 و نجاحه من دراسة الجـدوى االقتـصادية         هاستمراريت من اجل تحقيق تنفيذ المشروع و        

ية من المشروعحيث يتم 

 االقتصادية والتي تتضمن احتساب كامل ميزانية المشروع و تكاليفـه التأسيـسية و              دراسة 

  :مستلزمات استمراريته و فعاليته ثم تقدير العائدية من المشروع و التي تتضمن

تقدير العائدية االقتصادية  
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دية من المنح و المكافآت و الجوائز و الهبات التي يمكن أن تتوفر مـن قبـل                  تقدير العائ .2

 .ى أو مناطق أخرى

و عائديـة   , م و حـصص   راء أسه   

ـشروع األساسـي و التنبـؤ بهـا                 

 The Sالجها

مشمولة  مستثمرة للمشروع و محاولة االتصال بها و توضيح مدى الفائدة التي يمكن أن                 

تضيفها

و سيا

ت دولية أو إقليمية أو جامعات أو معاهد أو مراكـز بحـوث أو منظمـات                 ذات 

 و جـدواه    هأهداف المشروع و عائديت        

والفا

اركية في رعاية المشروع و دعمه   .الشرعية 

2.

نحو تمكين المـرأة والتـزام                 ف

تخصيص ميزانيـات   الهيئات الدولية و اإلقليمية والوطنية بدعم مشروعات تمكين المرأة و           

 .الجهات الممولة المساهمة

تقدير عائدية و أرباح التوسع في المشروع و تكراره في دول أخر .3

و عائدية ش, تقدير عائدية مساهمات المنظمات الدولية     .4

أرباح مشروعات أخرى موسعة يمكن أن تلحـق بالم

 .والتخطيط لها

 .تقدير عائدية رسوم االنتساب للدورات و الفعاليات المختلفة .5

takeholders               :ت المشاركة و المشمولة في المشروع

ن دراسة الفئات التي يمكن أن تكون داعمـة أو مهتمـة أو             البد قبل البدء بتنفيذ المشروع م     

أو عاملة أو

 للمشروع و الجدوى التي يمكن أن تتحقق لها في مساهمتها في المشروع اقتصادياً و علميـاً                 

ه الفئات المستثمرة أو الداعمة يمكن أن تكون إما شخـصيات اعتباريـة             و هذ , سياً و اجتماعياً   

أو هيئا, مكانة عليا  

و يمكن إعداد دراسة تبين , رسمية أو منظمات غير حكومية    

و الفكرية و مدى تقاطع أهدافه و غاياته مع أهداف تلك الجهات الداعمـة              االقتصادية و االجتماعية    

و تأمين المظلة الراعية والتي تضفي      , علة في المشروع لتأمين المستلزمات اللوجستية من جهة       

والصفة الرسمية و التش

  :نقاط القوة في المشروع

وافق في أهدافه العامة و الفرعية مع خطط و بـرامج و اسـتراتيجيات              إن هذا المشروع يت    .1

معظم الدول العربية الهادفة إلى تمكين المرأة و خاصة الدول التي تضع قضايا تمكين المرأة               

 .و ترصد الميزانيات لتنفيذ هذه االستراتيجيات, بين أولوياتها

يس إال أن التغطية المالية قد تتم       إن التكاليف التي ستخصص لهذا المشروع هي تكاليف التأس         

بشكل مستمر من خالل مساهمين و مستثمرين و شركات و هيئات تجد لها مصالح وغايات               

ي المساهمة في مثل هذا المشروع توافقاً مع التأكيد العالمي 
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و التي غالباً ما تحسم من الرسوم والضرائب لتلك الشركات و الهيئات كونهـا تمويـل                , لها

ريمشاريع في إطار التنمية البش  . و اإلنسانيةةل

ة                       .3

ستستفيد من المشروع هي أصال شريحة مـن نـساء قياديـات فـاعالت                  .4

عـن اسـتمرارية المـشروع       

 .الالزم و تأمينه طبقاً لمراحل التنفيذ دون تأخير

6

 .المنتدى7

9

  

البد و أن تترافق مشاريع و برامج هذا المنتدى مع نشر إعالمي يهيئ لموافقة و اسـتجاب 

األمر الذي يـشجع هيئـات إقليميـة    , الت العمل و البرامجتؤدي إلى توسيع مجا   , اجتماعية

 .ودولية للمساهمة في تلك البرامج إذا ما تم اإلعالم عن نجاحها و توسعها و تحقق نتائجها

إن الشريحة التي 

دفاع لذلك سيقع على عاتقهن مهمة ال     , بأدوارهن في المجتمع  

 .و النجاح في توسيع آفاقه و تحقق استدامته, وتوضيح أهميته

  :عوامل نجاح المشروع

  :هنالك عوامل عديدة ممكن أن تساهم في تحقيق نجاح المشروع و هي

 .الجهة الرعائية التي تتبنى المشروع و أهدافه و تحفز على تحققه و توسيع آفاقه .1

 .القرارات المعززة لتنفيذ المشروعالمظلة القانونية و  .2

مشاركة جهات مستثمرة دولية أو إقليمية أو محلية لتساهم في تقديم التمويل أو العمـل أو                 .3

 .الخبرات أو البرامج العلمية أو استضافة المؤتمرات و اللقاءات

و مراكز البحوث في إنجاح هذا المـشروع    , مساهمة الجامعات و الجهات األكاديمية العليا      .4

 . تحقيق أهدافهو

توفير التمويل  .5

 .لتحقيق األهداف, الدراسة التنظيمية الجيدة و اإلدارية الملبية .

إقبال القياديات على االنتساب و اإليمان بأهداف المركز أو  .

 .لثاني من القيادياتمساهمة القياديات بعد تمكينهن بأدوارهن في تدريب الصف ا .8

 .نجاح المؤتمرات و وصدور توصيات و خطط و برامج فاعلة و قابلة للتنفيذ .

 99



 سورية     قصاب حسن ةنجو. د

  : نجاح المشروع في تحقيق نتائجه

ن الصعوبة بمكان تحديد معايير نجاح المشروع

مقاييس

ات       إال أنها أمر ضروري من اجل مستويات       , م

النجاح

فل

نه  اختياره

م لي

ك

الوطنية التي تدعو إلى تمكـين                   إذا نجح

إال انه البد من اختيار معايير للنجـاح يمكـن          , لة نجاح الدولة و خططها       

إدراك

المـشروع مـن            

للمـشاركة فـي    , و العلوم السياسية          

فاعلة في مجال التمكـين          .3

 .إلحداث التغيير الجذري في مجال تمكين المرأة

 المرأة   شانها تعزيز مكانة             

هامة وحساسة قريبة منن              

 واقتراح 

 مـضمون           

 .الرسائل اإلعالمية حول المنتدى أو حول أهدافه في تعميق تمكين المرأة

  . وتقويمها

حيث إنهن قد تـم     , س مؤشرات التوظيف للمنتسبات   يس من الضروري في هذا المشروع قيا      

حيث ا, و قد ال يتم إشغالهن لمناصب قيادية فاعلة فوراً        , ن من عناصر قيادية كفوءة أصال     

ن الملزم على الدول تعيينهن في مواقع قيادية   .س 

المشروع بحد ذاته   إال أن   , ما أن ازدياد ثقة القياديات بأنفسهن هو أمر كيفي غير قابل للقياس           

 في أداء مهامه فهو بحد ذاته نجاح في تحقيق اإلستراتيجية 

و يصب في حصي, المرأة

  :ها من خالل مؤشرات محددة و هي

ق و العلوم اإلنسانية على المساهمة بهذا إقبال الجامعات و كليات الحقو    .1

 .خالل تزويد المركز أو المنتدى بالمناهج و البرامج و البحوث

مساهمة الخبراء في القانون الدولي و اإلدارة العامة  .2

 .الدورات والمنتديات و المؤتمرات

ت إلى توصيات هامة و التوصل من خالل المؤتمرات و المنتديا      

السياسي ورفعها للهيئات القيادية السياسية العليا و البدء بتنفيذها أو دراستها بـشكل جـاد               

واعتماد بعضها 

مدى مساهمة المنتدى في طرح قضايا و تشريعات و قوانين من .4

 .و ازدياد مساهمتها في مواقع القرار

المساهمة الشخصية و الفعلية للمنتسبات و المتدربات في مواقع .5

 .والمساهمة فيه و ترك بصمات و آثار مميزة و فاعلة, صنع القرار

نتج عنه من توصياتما يازدياد النشر و اإلعالم و اإلعالن عن أهمية المنتدى و            .6

يمكن أن يقاس مـن خـالل تحليـل, مشروعات للنهوض بواقع تمكين المرأة    
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لالسـتفادة مـن    , تدى االلكتروني على شبكة االنترنت          مدى النفاذ و الدخول إلى موقع المن .7

لها لفئات واسعة في المجتمـع فـي الريـف             

إلقليمية و األهلية على المساهمة بمشروعاتها و تمويلهـا         

في تكوين  على المشاركة            13

المقارنة مع مشاريع مماثلة محققة وطنياً و إقليميـا              14

التحديات 

  

 و الدراسات و االستفادة من الخبـرات و البـرامج           ثالمعلومات والخبرات و نتائج البحو    

 .والمعلومات المتاحة على موقع المنتدى االلكتروني

إقبال القياديات الشابات في العام الذي يلي تنفيذ السنة األولى مـن التـدريب و اكتـساب                  .8

 .و هذا يعد مؤشراً على نجاح المشروع و توصله إلى نتائج فعلية, الخبرات

 و مدى تمثيتة المنتسبا حيردراسة نوعية ش   .9

حيـث تظهـر    ,  االقتصادية و االجتماعية و السياسية     توالحضر و في جميع االختصاصا    

طبيعة هذه الشريحة الراغبة باالنتساب مدى نجاح المشروع في تحقيق نتائجه على المدى             

 .االجتماعي األوسع

اإقبال المنظمات الدولية و      .10

كدليل على وصول رسالة المنتدى أو المركز إلى تلك الهيئات          , برامج و مشاريع مستقبلية   

 .و إدراكهم لنجاح مشروعاتهم من خالل المنتدى

توجيه دعوات من قبل الهيئات الدولية و اإلقليمية و المحلية و اعتبارهم هيئة رائدة               .11

 .تمثل نخبة من القياديات المتمكنات ذوات األدوار الفاعلة في التغيير الجذري

و التـي   , نوعية االنجازات الثقافية و الفكرية و االجتماعية التي تنتج عن المنتـدى            .12

 .تهيئ النجازات اكبر وأعمق في المستقبل

إقبال المنتسبات اللواتي تم تعميق و تمكين دورهن القيادي  .

 .الصف الثاني كدليل على إيمانهن بهذه األهداف و الرغبة بنقلها إلى األجيال القادمة

قياس معايير االنجاز و النجاح ب .

 .وبيان مدى الفاعلية و تحقق النجاح في هذا المشروع

  :ن تواجه المشروعو العقبات المحتملة التي يمكن أ

  :هنالك عدة تحديات يمكن أن تواجه تنفيذ هذا المشروع و منها
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 تح-

ه

ارية  أو اختياراً لشخصيات نسائية اعتب           تكون هذه

لها م

أو ,  القـرار             المرأة الس

إحداث 

 تحدي -

اإليديولوجي و السياسي مؤاتياً و مالئماً لتحقيـق هـذا المـشروع            إال أن , قد

بات تأمين

والخطط ا

الحالية           و التي قد تستهدف قضايا أخرى      , تلك الدول

ألمية مثل 

 تحدي -

 يتمث

مرحلة الحالية نحو تعميق ادوار المـرأة فـي              الطبيعي ل

السياسي 

   

لعـدم                  , القيادة و 

القناع

 و تعليم أثناء التنفيـذ و خـوض                  ط باليرتب

- 

و الهيئات المساهمة بإقامة هذا المشروع إال انه        , قد توافق الدول و الهيئات الراغبة بالرعاية      

 مبنى أو تمويل الميزانيات أو اختيار الكادر        كتخصيص قطعة ارض أو   ,  تعترضه مصاعب إدارية   

    :دي سياسي

و قد  ,  بعض النساء في مواقع قيادية متقدمة      حضورنالك دول عربية قد فتحت المجال أمام        

 إما مظهراً من مظاهر التقدم االجتماعيناصب الم  

 قد ال ترغب في التأييد بهذا العمق و المنحى في تمكين             بعض تلك الدول   إال أن , كانة اجتماعية  

و امتالك القدرة و الدراية للمساهمة الجادة و الفاعلة في اتخـاذ, ياسي الفعلي  

ياسي فهي لن توافق علـى      تغييرات جذرية تحقق واقع مشاركة المرأة الفعلي في المجال الس          

  .تأسيس مثل هذا المركز أو المنتدى لديها

    :اقتصادي

 يكون الموقف 

 متطل تأسيسه و إنجاحه و استمراره غير محققة بشكل كـاف ماليـاً ضـمن الموازنـات                  

فيتم اللجوء إلى إرجائه و استبعاده و اختيار مشروعات تراها          ,  في الوقت الراهن   لمنظورة 

 ذات أولوية أهم في إطار مشروعاتها و خططها 

  .التأهيل أو التشغيل للنساء, محو ا أ

    :اجتماعي ثقافي

ل هذا التحدي في مو      اقف ثقافية و اتجاهات فكرية اعتادت على االعتماد على التطور          قد

و ال تشجع تكثيف الجهود في ال, واقع المرأة  

و تعزيز قدراتها في اتخاذ القرار و تنفيذه و النجاح فيه من منطلق إن الرجل أولى                , المجال 

بقـدرات المـرأة فـي      ) غيـر المعلنـة   (أو لعدم الثقة    ,  في المرحلة الحالية    الشأن اباالهتمام في هذ  

وعدم الرغبة الحقيقية في تخصيص المال و الوقت و الجهد لمثل هـذا المـشروع 

حيث تسود مفاهيم تعتبر القيادة موهبة وفـن        , نة بضرورته للنساء أو بضرورته أصالً للقياديي      

بينما هو كذلك علم و معرفة و خبرة و تدريب, شخصية 

  .التجارب بنجاحها أو فشلها

    :تحديات إدارية

قد
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, أو يؤخره زمنياً  , و تحديد المعاييركل ذلك قد يعوق فعلياً تنفيذ المشروع        , اإلداري أو اختيار الخبراء   

فينتهي 

  المنطقة

حساب برامج بديلة و خطط بديلة لمجابهة كل تحٍد في كل مرحلة مع تقـويم                   

ومتابعة

نفيذ المشروع أو استمرار نجاحهحيث يمكن أن توجد              

تقدم دورات تدريبية عامة في مجـال اإلدارة والمعلوماتيـة و           , ث    

إال أن إقامة مثل هذا المنتدى      , األهداف متقاربة و اآلليات متشابهة      

و المرأ

  : المشروع و تنفيذهإطالقيتطلبها 

  .المشروع و يبقى كفكرة نظرية رهن التأجيل أو الدراسة أو المتابعة

    : تحديات الظروف المتغيرة-

كتغيير المسؤول عن جهة الرعاية أو      , تيادية تواجه تحقق المشروع   قد تطرأ ظروف غير اع    

م تمويل الموازنـات نتيجـة تبـدل        دعدم المتابعة الجادة أو تغيير االستراتيجيات و السياسات أو ع         

أو تقليص موازناتها أو تغير الظروف السياسية و الدوليـة التـي            , أولويات الجهات المساهمة مادياً   

فيذ المشاريع في دول تعدل المواقف من تن

لذلك ال بد من 

  . تنفيذ المشاريع لتسييرها

    : تحديات المنافسة-

و تحليـل واقـع المنافـسة      , ال بد في بداية تخطيط أي مشروع من دراسة احتماالت المنافسة          

مكن أن تقف عثرة في وجه توالمخاطر التي ي  

مراكز تدريب عامة للذكور واإلنا

اء أن اإليحبحيث يتم   , التكنولوجيا

كز المتخصص بتنمية قدرات القيادات في أعلى مستوى من العلوم القيادية و الخبرة هو غير                

  .أو أقسام في الكليات و الجامعات أو مراكز البحوث, متوفر في أي دورات تدريبية

إن المشروع يهدف إلى التعاون و تحقيق المشاركة مع أية جهة يمكن أن يتم من خاللها تحقيق          

إال أن المشروع سوف يكون متخصصاً في جمع كل ذلـك           , ية  أو خبرة أو رصيد معرفي      فائدة علم 

و يستقدم أفضل البرامج العلمية في مجـال        , الرصيد المعرفي و العملي و يستضيف أعلى الخبرات       

و يدعم ذلك كله بفعاليـات و مـؤتمرات و ملتقيـات و بحـوث               , التمكين السياسي و علوم القيادة    

 المنتدى اسماً علماً مميزاً في هذا المجال من حيث مضمونه و أهدافـه             أوالمركز  ليصبح  , ودراسات

  .و أدواره

المدة الزمنية التي 

تتراوح المدة الزمنية للبدء بتأسيس المشروع و انطالقته و الوصول إلى أول مراحل رصـد               

  :م الفترات المطلوبة إلى األزمنة التاليةو تنقس, النتائج بين سنتين إلى ثالثة سنوات
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  ثالثة أشهر
و الحصول على الموافقة الرسـمية      ,  البحث عن الجهة الراعية     و عرض المشروع 

  .لتأسيسه

  ثالثة أشهر

اختيار المبنى و 

أو عدة طوابق 

مثل أن يتم تخصيص مبنى     , يفضل أن يكون جاهزاً ليتم استثماره        

راكـز البحـوث أو الهيئـات       كانت ملحقة بإحدى الجامعـات أو م         

  .أو إحدى األبنية التراثية و غير ذلك, اإلقليمية و الدولية

  :يتم فيها بالتوازي

و تكليفه بإعداد النظـام الـداخلي       , اختيار اإلدارة و الذي سيدير المشروع      .1

والتعليمات التنفيذية و اإلجر

  ثالثة أشهر

 .تصاصيين بصياغة معايير القبول لالنتساب للمنتدىتكليف خبراء او اخ .2

و الكتـب و الدراسـات             , تأثيث المنتدى  .3 و تزويده باألثـاث و األجهـزة

 . بالتعاون مع خبراء متخصصينائية

 

 .ومستلزمات الدراسة و التدريس و عقد االجتماعات و المنتديات

اسلة الجامعات و الهيئات الدولية و اإلقليمية للمساهمة كـشركاء فـي             مر .4

همة األكاديمية بإرسـال بـرامج تعليميـة و         المشروع والتمويل أو للمسا   

 .تدريبية متخصصة بعلوم القيادة و اإلدارة

مراسلة الخبراء و الشخصيات القيادية البارزة و دعوتهم الستضافتهم فـي            .5

  .فترات زمنية تتناسب مع أوقاتهم و انشغاالتهم

  ثالثة أشهر

 .اإلعالن عن المشروع و عن مواعيد تقديم الطلبات .1

و االستفادة من الخبرات    , الت مع الراغبات باالنتساب للمنتدى    إجراء مقاب  .2

 .والعلوم التي ستتوفر فيه

  .إعالن نتائج القبول تمهيداً للبدء بالبرنامج العلمي .3

لتأمين لقاءات مع المنتسبات و مع الشخـصيات االعتباريـة و القياديـة               ى

و خبرات النجـاح    , ارب في مجال القيادة       

مـل و المهـام القياديـة       سبل االرتقاء بالع       

اتية و مكتبيـة      

السنة األول

 .البدء بدورات تدريبية مكثفة و طويلة األمد من سنة إلى تسعة شهور .1

ت و لقاءات عصف    و انجاز ملتقيا  , عقد ورشات عمل و إلقاء محاضرات      .2

 .فكري

استضافة شخصيات بارزة و قيادية معروفة دوليـاً أو عربيـاُ أو محليـاً               .3

المحلية لعرض الخبرات و التج

والفشل و الدروس المستفادة و 

 .وآليات النجاح و التقدم

 قاعدة معلوم موقع الكتروني على االنترنت وتأسيس     تأسيس .4
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  .الكترونية لتكون مرجعاً حول قضايا التمكين السياسي للمرأة

  السنة الثانية

 . و اللقاءاتتتكمال للدورات و الورشا

ات و مسوح و برامج تدريبية حول علوم القيـادة و خبراتهـا              

 وبرامج           .4

ت          

اس .1
متعلقة بالقضايا اإلداريـة    عقد مؤتمر متخصص حول أهم الموضوعات ال       .2

والقيادية العليا و التي تحظى باألولوية فـي االهتمـام محليـاً و إقليميـا               

 .وعربياً

انجاز دراس .3

 .ونشرها

اقتراح تشريعات و تعديالت للقوانين و رسم استراتيجيات و خطط 

ات المعنية لتتكامل و تتقـاطع مـع االسـتراتيجياو مناقشتها مع الجه   

المحلية و اإلقليمية أو تساهم في إحداث تغييرات جذرية في مجال التمكين            

  .السياسي للمرأة

  السنة الثالثة

 .عالم حولها

ت الجذرية واألدوار          

ة في إعـداد الـصف            

ـدى          

  . االيجابية من المشروع

تركيز الجهود الرسمية و اإلعالمية حول النتـائج العلميـة و المعرفيـة              .1

معرفي الـذي نـتج     و الرصيد ال  , والعملية التي نتجت عن حصيلة البرامج     

 و النشر و اإل,عن المنتدى و أدواره الفاعلة

إبراز دور المنتدى في تكوين القياديات البارزات و في تكـوين النمـاذج              .2

 .القيادية الفاعلة

المتابعة للمهام القيادية و النجاحات في إحداث التغييرا .3

المتمكنة و التـي تـم تعميـق قـدراتهن          الفاعلة التي تقوم بها القياديات      

 .واالرتقاء بها

تكليف القيادات المكونات تكويناً بارزاً في المساهم .4

الثاني من القياديات الشابات أو الراغبات الجدد في االنتساب إلى المنت

لالرتقاء بقدراتهن من اجل تحقيق استدامة الفائدة و استدامة تحقيق النتائج           

فاعلة وال

  :بعة

ة   البد و أن يترافق

ل       مدى مطابقة كل إجراء

التقويم المراحل و اإلج

التقويم و المتا

و دراسـ,  التقويم مع بداية و نهاية كل مرحلة من مراحل تنفيذ المـشروع               

حيث البـد و أن يـشم,  و تالؤمه مع األهداف المنشودة العامة و الفرعية           

  :راءات التالية
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اختيار المبنى .1

جـودة                  .2 اختيار 

 .أدائها

مدت في اختيار العينة المستهدفة من المشروع .3  .تقويم 

ة       م 

م ومدى مال

ي         تقويم توزيع  .5

يجب أن تكو

ل .6 تقويم نتائج

تقويم النتائج  .7

ي                   .8 تقويم 

  .حينها

  

  

  

  

  

 . و قاعاته و أثاثه و أجهزته و مستلزماته

روع و مـدى فاعليتهـا و 

المعايير التي اعت

الجهة اإلدارية التي سوف تقوم على إدارة المش

ول العلوم القياديـة و اإلداريـللبرامج العلمية و المناهج و مضمون التدريبات ح        تقوي .4

يات العليا المطلوبةتها للمستو  .ء

 مراحل المشروع و مستلزماته اإلجرائية و التنفيذية التبنود الموازنة على    

 .ن محسوبة بكل دقة و شفافية

دورات و ورشات العمل  . ا

 .يذها لألهداف المنشودة في تأسيس المنتدىالعامة و مدى تنف

النقاط االيجابية و النقاط السلبية و اقتراح حلول بديلة لكل مـسألة أو مرحلـة فـ

  

  

  

 106



 سورية     قصاب حسن ةنجو. د

خـات  :مة

يرة بالموقع الذي تح    , القيادية تله وجديرة بأن تمثل النساء اللواتي يشكلن نـصف المجتمـع          ل

ولهن ث

تكون 

أن يـسعين  , ثراً و موحياً للمئات من النـساء         حضورها

لالرتق

يـه  يتم في إطار المنتدى أو المركز الـذي عل            ه

د المرأة القيادية بآليات العمل القيادي الـصحيحة        مهمة

الحاضر و المستقبل في               , 

مجتمع

  

نجوه قصاب حسن.د  

إن المشروع هو مبادرة طموحة و فكرة رائدة في مجال السعي لتطـوير قـدرات المـرأة                 

تكون جد

  .قل نوعي من حيث أدوارهن

تحـتم أن ال    , إن الغايات اإلنسانية التي تفترض تنفيذ مبادئ العدالة و اإلنصاف و التمكـين            

كون بل البد و أن ي    , وواجهة للتقدم , مشاركة المرأة أو وصولها إلى مواقع القرار أمراً صورياً         

أو مهمة قيادية فاعالً مؤ,  في أي موقع قرار    

  .اء و للمساهمة بأدوارهن بكفاءة وجدارة و قدرات تعتمد على العلم و المعرفة و الخبرة

و هذا ما سوف , ذا ما يهدف إليه المشروع    

يو تزو ,  تعميق المعرفة و القدرة على القيادة      

وصوالً إلى تمكين حقيقي و مشاركة حقيقية للمرأة في صنع قرار والناجعة

  .ها
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  ملحق

  

  ه قصاب حسن

الوظيفة

  فريق البحث
  

نجو.د  ريق البحثاسم الخبيرة رئيسة ف

   أستاذة في جامعة دمشق- عضو مجلس الشعب -وزيرة الثقافة سابقاً :  أو طبيعة العمل

  3343912  :فاكس  093210296:جوال  3330608  :مكتب  3118022  :تليفون

  com.egovs@Najwa  :البريد اإللكتروني

  

  رئيسة فريق البحث المساعد  ء قدورةهنا  :االسم

  عضو مكتب تنفيذي باالتحاد العام النسائي  :أو طبيعة العمل

  094405740  :جوال  5117286  :منزل  3335226  :تليفون

  ).3207ب .ص( شارع المهدي بن بركة – أبو رمانة –دمشق      :العنوان

البريد االلكت

الوظيفة 

sy.org.gwu@Info  :روني

  

  رغدة محمد أحمد  :سم

   رئيسة مكتب االعالم و النشر–نائب رئيسة االتحاد العام النسائي   :وظيفة أو طبيعة العمل

  3311079  :فاكس  093502982  :جوال  6114449  :منزل  3311079  :فون

ء بنا   مجمع القصر الجمهوري– المحلق الجنوبي – المزة –دمشق  :العنوان

  

  هدى شحادة: سم

  مديرة الوثائق و المحفوظات في مجلس الشعب  :ظيفة أو طبيعة العمل

  2246495  :فاكس  093831448  :جوال  5352712  :منزل  2212723  :فون

   مبنى البرلمان–بوابة الصالحية      :نوان

  ختام تميم.د  :سم

   كلية االقتصاد و التربية–استاذة جامعية   :الوظيفة أو طبيعة العمل

  09427727  :جوال  4413141  :فون

   شهبندر–مزرعة        :العنوان

com.yahoo@57Tamem  :ريد االلكتروني

اإل

ال

تلي

  4ط) 1(رقم 

اإل

الو

تلي

الع

  

اال

تلي

الب
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  عرفان علي.م :االسم

  مدير مشروع تحديث ؟؟؟ البلدية  :وظيفة أو طبيعة العمل

    0112321370  :مكتب

   شارع يوسف العظمة– دمشق –وزارة اإلدارة المحلية و البيئة  :نوانالع

ال

org.net-scs@Arfalihs  :البريد اإللكتروني
 

  ضحى خدام  :االسم

ضـع  لوالمشاركة مع الجهات المعنية     ,  هيئة تخطيط الدولة   –مديرة تمكين المرأة      :الوظيفة أو طبيعة العمل

  يا

  5161011  :فاكس

  3 بناء كرمية ط–العسكري 

   جانب الهاتف اآللي–مزة جبل      :عنوان

3  

  /15/ جزيرة –مشروع دمر   

 093363693  

  )20( بناء – ب 10جزيرة – مشروع دمر -دمشق     :عنوان

   org.net-scs@Sawsanz

سياسات استراتيجيات و خطط لتمكين المرأة في سور

  094370921  :جوال  6615492  :كتب

 مزة موقف المشفى –دمشق      :العنوان

م

  

  رنا خليفاوي  :االسم

  معاون مركز الدراسات السكانية و االقتصادية  :الوظيفة أو طبيعة العمل

  6621671  :فاكس  6621371  :تليفون

ال

  

  صباح حالق  :االسم

  مديرة مكتب رئيسة الهيئة  السورية لشؤون األسرة  :الوظيفة أو طبيعة العمل

126398  :فاكس  094707408  :جوال  3134810  :مكتب  5135622  :تليفون

   :عنوان

  

ال

  سوسن زكزك  :االسم

  خبيرة الجندر و التنمية في الهيئة  :وظيفة أو طبيعة العملال

 :جوال  3123878  :منزل  3134810  :مكتب

ال

 :البريد اإللكتروني
 

  أمل العبد اهللا  :االسم

  احاد العام للفالحين االت–عضو المكتب التنفيذي   :الوظيفة أو طبيعة العمل

  2237286  :فاكس  093449462  :جوال
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  عبير الشمالي  :االسم

  د شبيبة الثورةعضو مكتب تنفيذي في قيادة اتحا  :الوظيفة أو طبيعة العمل

  2125449  :فاكس  094386217  :وال

  ة

Sy

ج  2121831  :تليفون

 قيادة اتحاد شبيبة الثور–ارك العامة شارع الجم     :العنوان

  sy.mail@ryouth    :البريد اإللكتروني

  2455143  :فاكس  098471909  :جوال 

 ل

  حسين 

Mayss

  

  ريم طليلوني  :االسم

التعاون مع المنظمات الدولية فـي      , تسمية معاون مدير مديرية المنظمات الدولية       :الوظيفة أو طبيعة العمل

  مجال التعليم العالي

  093705570  :جوال  5218810  :فونتلي

  بناء الطحان– موقف االتحاد -زملكا      :العنوان

  

  صباح خلف  :االسم

   أخصائية اجتماعية–معهد الصم   :الوظيفة أو طبيعة العمل

 2244354  :مكتب  5324712  :تليفون

وزارة الشؤون االجتماعية و العم     :العنوان

  

ميساء الشيخ   :االسم

     وزارة اإلعالم–مديرية الصحافة و النشر   :الوظيفة أو طبيعة العمل

  6115433  :فاكس  094294049  :جوال  3912315  :تليفون

com.spaseloongroup@a  :البريد اإللكتروني

  هدى مليحي  :سم

  أمينة الشؤون المالية باالتحاد العام لنقابات العمال, مهندسة مدني  

  3320462  :فاكس  093548881  

رئيسة لجنة المرأة في المركز     , فرع دمشق  – األحمر   لعضو مجلس إدارة الهال     :ل

  )بناء المراوح) (8( بناء –مزة استراد      :عنوان

اال

: العملالوظيفة أو طبيعة

:جوال  3324045  :مكتب  3131640  :تليفون

  2ط) 19(بناء / 6/ جزيرة –مشروع دمر      :العنوان

  

  لمياء قصاب حسن  :االسم

الوظيفة أو طبيعة العم

   الرئيسي و الفرع

93593024  :جوال  6134934  :تليفون  0

ال
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  يسوسن بوادقج  :االسم

  ابتسام سالمة  :سم

  أمينة سر مكتب العالقات الخارجية باالتحاد العام النسائي  :ل

   مسبق الصنع

   اتحاد الطلبة –مهمة قيادية   :الوظيفة أو طبيعة العمل

  2234910  :فاكس  093789957  :جوال  2129464  :مكتب

   آداب-مزة استراد      :انالعنو

  

اال

الوظيفة أو طبيعة العم

  3335226  :فاكس  094506470  :جوال  5113320  :منزل  3335226  :تليفون

مساكن برزة :العنوان
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