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 مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث

 كـــوثـــر

  اإلعالن عن المسابقـة الثالثـة للباحثیـن الشبـان
----------------------------------------------  

 
  یعلن مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث "كوثر" عن المسابقة الثالثة للباحثین الشبان حول موضوع :

  
  رأة العربیة في صنع القـرار مشاركـة المـ

  
  

إن تدارس موضوع مشاركة المرأة العربیة في صنع القرار ال یعني البحث في نسب ولوجها إلى المناصب        
السیاسیة فحسب بل یصبح من األهمیة بمكان أن یطال العوامل التي تعرقل وصولها لمواقع أخذ القرار المختلفة 

المستقلة، أو تلك التي توفر لها ظروف تحقیق نسب عالیة من المشاركة في جمیع وتحّد من مبادرتها الفعلیة و 
  المجاالت.

   
طرح هذه اإلشكالیة من خالل مقاربة النوع االجتماعي تتطلب من الباحثین األخذ بعین االعتبار كما أّن 

بنیة المجتمع العربي ككل. ال فقط أدوار المرأة والرجل، بل یجب مراعاة خصوصیة تركیبة العالقات االجتماعیة و 
قات التي تقف أمام مشاركة المرأة في المنطقة العربیة تأخذ أشكاال متعددة، إذ أّن المناخ العام في أبعاده  فالمعی

ال تسمح لمشاركة المرأة قد محكوما بعادات وأعراف وقوانین وتشریعات  لالسیاسیة واالجتماعیة والثقافیة ما یزا
  ول إلى واقع معیش. في صنع القرار بأن تتح

  
السیاسیة والقانونیة والثقافیة، مما إن مشاركة المرأة في صنع القرار مسألة تتدخل فیها العدید من العوامل 

فالصراع الذي جعل لقضیة عدم المساواة في المواطنة والحقوق القانونیة سمات خاصة في المنطقة العربیة. 
نفسي وثقافي واجتماعي واقتصادي وسیاسي وقانوني، یبدأ من تخوضه المرأة من أجل نیل حقوقها هو صراع 

األسرة حیث عالقات النوع غیر المتكافئة، إلى المجتمع بمستویاته المختلفة. وبذلك یصبح التحدي الحقیقي الذي 
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تواجهه المرأة العربیة هو العمل على الحصول على حقوقها في المجال الخاص والمجال العام، بالتوازي، دون 
جیح كفة أي منهما على األخرى. وما یالحظ عموما، وخاصة في البلدان العربیة، هو التناقض الواضح بین تر 

القوانین التي تحكم المواطنین في إطار المجال العام والقوانین التي تسیر الشأن الخاص، وخاصة تلك التي 
  تنعكس على حیاة المرأة وشؤونها. 

  
  ن إجابات لألسئلة التالیة على سبیل المثال ال الحصر:وفي هذا اإلطار من المهم البحث ع

كیف تتجلى مشاركة المرأة العربیة في صنع القرار في المجال الخاص والمجال العام ؟ وما هي خصوصیة هذه 
المشاركة بالمقارنة بالرجل ؟ ما هي المعیقات التي تعترض وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار ؟ ما هي 

تبرز فیها هذه المشاركة بصفة فعالة في المنطقة العربیة ؟ كیف ومتى یمكن اعتبار أن تواجد المجاالت التي 
النساء في مواقع صنع القرار یخدم مشاركة المرأة و الرفع من مكانتها ؟ وما هي أهم المؤشرات ذات الداللة على 

  مشاركة المرأة في صنع القرار؟ 
  

ة والطالبات الذین یرغبون في المشاركة في هذه المسابقة إلى تناول هذه یدعو "كوثر" الباحثین والباحثات والطلب
  : المحـاور الفرعیـةاإلشكالیة في إطار مقاالت من خالل دراسة محور أو أكثر من هذه 

  
 مشاركة النساء في صنع القرار في المجال الخاص (عالقات النوع في األسرة) -

  تمثیلیة ویشمل ذلك المجالس المحلیة) النساء في البرلمان (الهیئات النیابیة وال -
 النساء في الهیئات الحكومیة  -

 النساء في منظمات المجتمع المدني (الجمعیات، النقابات...)  -

 النساء في اإلدارة (القطاع العمومي والقطاع الخاص) -

  
  تتوّجـه هذه المسابقـة إلـى : 

في مستوى  على األقلسنة، شرط أن یكونوا  40هم الباحثین والطلبة العرب من الجنسین الذین لم تتجاوز أعمار 
الدراسات العلیا : مسجلون أو متحصلون على شهادة الدراسات المعمقة (ماجستیر أو شهادة معادلة) في إحدى 

 علوم اقتصادیة.  –علوم قانونیة وسیاسیة  –االختصاصات التالیة : علوم إنسانیة واجتماعیة 

   
  تتمّثل المسابقـة في : 
  
ام بدراسة حول مشاركة المرأة في صنع القرار في بلد عربي أو أكثر، على ألن تكون في شكل مقال ذي القی

 صفحة.  30طابع علمي (حسب مبادئ العلمیة المعترف بها) ال یتجاوز 
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 كیفیـة وشـروط المشـاركة : 

  
رسالها قبل  یتولى المركز  .2003نوفمبر / أیلول  30على المشاركین والمشاركات تعمیر بطاقة الترسیم األولیة وإ

  مراسلة المرّسمین ابتداء من وصول بطاقة التسجیل األولیة.
  یجب أن تتوفر في المقاالت المشاركة الشروط الواردة أدناه :

  * أن ال تكون قد نشرت من قبل.
 * أن تكون بإحدى اللغات التالیة : العربیة، الفرنسیة، اإلنجلیزیة.

 مغناطیسي (مع تحدید برنامج المعالجة) أو عبر البرید اإللكتروني. * أن ترسل على قرص

 .2004فیفري / فبرایر  10*أن ترسل إلى المركز في أجل ال یتعدى 

 * أن تكون مصاحبة بالسیرة الذاتیة للباحث.

 * بالنسبة إلى الطلبة، نرجو أن ترفق مقاالتهم بمالحظة األستاذ المشرف على البحث. 

  
  بقـة :نتائـج المسا
نة من أساتذة جامعیین.*    ستدرس كل األبحاث من طرف لجنة انتقاء علمیة مكوّ

 * تبقى المقاالت على ذمة المركز حتى یتمكن من استخدامها و (أو) نشرها بعد المسابقة.

  ألحسن ثالثة مقاالت : ثالث جوائز* ستسند 
  

  .یب) لمدة عشرة أیام في "كوثـر"دوالرا أمریكیا مع تربص (تدر  2000الجائزة األولى وقیمتها  -
 .دوالرا أمریكیا 1500الجائزة الثانیة وقیمتها  -

الثة وقیمتها -     أمریكیا. دوالرا 1000 الجائزة الّث
  

سیحصل كل المشاركین في هذه المسابقة على نسخة من تقریر المركز حول موضوع "المرأة العربیة وصنع 
إلى الشبكة العربیة للنوع االجتماعي والتنمیة "أنجـد" التي أنشأها "كوثر"  القرار" كما یمكن لهم / لهّن االنضمام

  (بعد التقدم بطلب لالنضمام). 2002بدعم من البنك الدولي في أفریل 
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  :  كیفیـة االتصـال
  ترسل األبحاث إلى السیدة مدیرة المركز

  لمزید من المعلومات االتصال بوحـدة البحـوث 
  العمران تونس 1005یا نهج بولون 44العنوان: 

  867 571 71 216 00/ 945 571 71 216 00 الهاتف : 
 627 574 71 216 00الفاكس : 

 cawtar@planet.tnالبرید اإللكتروني : 


