
 
 

  

  أأنثي)  في  االعلم-ددوولل  االبحر  االمتوسط  حولل  االنوعع  (ذذكر-تعاوونن  بحثي  بيین  ااالتحادد  ااألووررووبي
  

    فلسطيیناالقومي  :  االتقريیر  
  

  كرركي  غاددةة.  دد
  االخوورريي  لوورراا.  دد

 

  

  



 

 
 

أأنثي)  في  االعلم-ددوولل  االبحر  االمتوسط  حولل  االنوعع  (ذذكر-تعاوونن  بحثي  بيین  ااالتحادد  ااألووررووبي  

 

  فلسطيیناالقومي  :  االتقريیر    
 

كرركي  غاددةة.  دد  
االخوورريي  لوورراا.  دد  

 
 
 
 

 
 شركاء  شيیميیراا

 منسق  االمشرووعع    

http://dev.ulb.ac.be/dulbea جامعة  برووكسل  االحرةة بلجيیكا 

 شركاء  

http://www.bayzoltan.hu 
  خليیج  ززوولتانن  غيیر  االربحي  االمحدووددةة  لألبحاثث  االتطبيیقيیة هھھھنغارريیا

                   
http://www.ekt.gr مركز  االتوثيیق  االوططني يیونانن 
http://www.itu.edu.tr/en/home االفنيیة  ااسطنبولل  جامعة   تركيیا  
http://www.cittadellascienza.it مؤسسة   إإيیطاليیا   IDIS للعلومم  سيیتا  دديیال        
http://www.aarcegypt.org االعربيیة  وو  ااألفريیقيیةمركز  االبحوثث   مصر  
http://www.asrt.sci.eg أأكادديیميیة  االبحث  االعلمي  وواالتكنولوجيیا مصر 
http://www.ciddef-dz.com االجزاائر CIDDEF 
http://au.alexu.edu.eg  جامعة  ااإلسكندرريیة مصر 
http://www.ju.edu.jo االجامعة  االهھاشميیة ااألررددنن 
http://www.rss.jo االعلميیة  االملكيیةاالجمعيیة   ااألررددنن  
http://www.usj.edu.lb جامعة  االقديیس  يیوسف لبنانن 
http://www.univh٢۲m.ac.ma جامعة  االحسن  االثاني  االداارر  االبيیضاء االمغربب 
http://www.birzeit.edu جامعة  بيیرززيیت فلسطيین 
http://www.alepuniv.com/ جامعة  حلب سورريیا   ALLEPO 

http://www.ucar.rnu.tn 
 قرططاجج  جامعة تونس

 
 
 
 
 
 
 

٢۲٠۰١۱٤في    يیونيیو      االتقريیراانتهھاء    
 

 

http://www.itu.edu.tr/en/home


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

)    تحت  ااتفاقيیة  منح  ٢۲٠۰١۱٣۳-٢۲٠۰٠۰٧۷/  (FP٧۷االذيي  أأدديي  االي  هھھھذاا  االتقريیر  قد  تلقي  تمويیل  من  ااالتحادد  ااالووررووبي    برنامج    مشرووعع    شيیميیراا

   ٢۲٦٦٦٣۳٣۳ررقم  

 (SHEMERA -Euro--Mediterranean research cooperation on gender and science: SHE 

Euro--Mediterranean Research area )  

ال  يیتحمل  ااالتحادد  ااألووررووبي  أأيي  مسؤووليیة  اليي  ااستخداامم  للمعلوماتت  في  هھھھذاا  االتقريیر  وو  كذلك    االمؤلفيین    فقط  ٬،يیعكس  االتقريیر  ووجهھة  نظر    

  .    شركاء  مشرووعع  شميیراا  ككل

  

   ٢۲٠۰١۱٤االقاهھھھرةة  :  أأكاددميیة  االبحث  االعلمي  وو  االتكنولوجيیا  

 ٢۲٠۰١۱٤/٢۲١۱٥٢۲٠۰ ISBN :  

. 



١۱ 
 

  
 قائمة  االمحتوويیاتت:

 
 ٢۲ ............................................................................................................................................ مقددمة

 ٣۳ ..................................................................................................... االعلوومم مجالل في االنساء حوولل إإحصائيیاتت

 ٤ .......................................................................................................................................... االمقددمة

 ١۱٠۰ ........................................................................................... االعلوومم في االقرراارر صنع لمووااقع االووصوولل إإمكانيیة

 ١۱١۱ .................................................................................................... ااالجتماعي االنووعع في االمساووااةة سيیاساتت

 ١۱١۱ ............................................................................................................................... االسيیاساتت سيیاقق

 ١۱١۱ ............................................................................................................................. االتشرريیعي ااإلططارر

 ١۱١۱ ....................................................................................................................... وواالسيیاساتت االمؤؤسساتت

 ١۱٢۲ ......................................................................................... االعلوومم في ااالجتماعي االنووعع في االمساووااةة سيیاساتت

 ١۱٢۲ .........................................................................................االعلوومم في ااالجتماعي االنووعع في االمساووااةة هھھھيیكليیاتت

 ١۱٢۲ .................................................................................................................... وواالمؤؤشررااتت ااإلحصائيیاتت

 ١۱٣۳ ............................................................................................. ااالجتماعي االنووعع في االتووااززنن [تحقيیقق] تدداابيیرر

 ١۱٣۳ ..................................................................... االعالقة ذذااتت ااالجتماعي االنووعع في االمساووااةة ووتدداابيیرر االمساووااةة خطططط

 ١۱٣۳ ......................................................................................................................................... االررصدد

 ١۱٣۳ ........................................................................................................................................ االتموويیلل

 ١۱٣۳ ................................................................................................................. وواالعائلة االعملل بيینن االمووااززنة

 ١۱٤ ............................................................................................... ااالجتماعي االنووعع ووددررااساتت االمررأأةة ددررااساتت

 ١۱٤ ........................................................................................................................................ االتشبيیكك

 ١۱٤ ..................................................................................................................................... االتووصيیاتت

 



٢۲ 
 

 
 

 

 

 

 مقدمة
 االمجاالتت في االنساء تشغلهھا االتي االووظظائفف في ااالجتماعي االنووعع في االتووااززنن غيیابب حوولل االنتائج بعضض إإبرراازز إإلى االتقرريیرر يیهھددفف

 بيیررززيیتت جامعة في االمررأأةة ددررااساتت معهھدد أأجررااهه مشترركك بحثث مشررووعع منن جززءاا يیشكلل ووهھھھوو فلسططيینن٬، في وواالمهھنيیة ااألكادديیميیة
 إإلى SHEMERA بررنامج وويیسعى هھھھذذاا .SHEMERA مشررووعع ضمنن ااألخررىى ووااألووررووبيیة االعرربيیة االمؤؤسساتت بعضض مع بالشررااكة
 االبحثي االتعاوونن هھھھددفف ُ  أأما  .االمتووسطط حووضض ووددوولل ااألووررووبي ااالتحادد بيینن وواالعلوومم ااالجتماعي االنووعع حوولل االبحثي االتعاوونن تططوويیرر
 في ااألخذذ مع  االمتووسطط٬، ااألبيیضض االبحرر منططقة في االعلوومم في ااالجتماعي االنووعع في االتكافؤؤ غيیابب لجذذوورر  أأفضلل فهھمم ٍ  تكوويینن ُ  فهھوو

 وواالقصووىى االووثيیقة لصلتهھا نظظررااً   االمحددددةة االقضيیة هھھھذذهه مع االمتووسطط ددوولل تعاملل كيیفيیة ووتحليیلل وواالتقاليیدد٬، االثقافي االتنوّوعع  ااالعتبارر
 .االمساووااةة هھھھذذهه بغيیابب

 وولبنانن ووااألررددنن وومصرر االجززاائرر :ووهھھھي) االمتووسطط  لحووضض االعرربيیة االددوولل في ووططنيیة بيیاناتت إإنشاء إإلى االبحثث مشررووعع يیهھددفف
 االتنميیة لقيیاسس معايیيیرر تحدديیدد بهھددفف االحالي٬، االووضع حوولل مقاررنن ٍ  لتحليیلل ٍ  أأساسا تشكلل بحيیثث (ووتوونسس ووسوورريیا ووفلسططيینن وواالمغرربب
 نحوو ووااالستررااتيیجيیاتت االسيیاساتت ووصانعي االباحثيینن تووجيیهھ خاللهھا منن يیمكنن أأساسيیة قيیاسس قاعددةة مع مقاررنة االمنططقة في االمستقبليیة
 .معهھا االتعاملل يینبغي االتي االمجاالتت

 في هھھھلسنكي مجمووعة في ااإلحصائي وونظظيیررهھھھا ااألووررووبيیة االمفووضيیة بيینن االمشترركك االتعاوونن ما٬، حددٍّ   إإلى االبحثث٬، هھھھذذاا يیعكسس
 في االنساء أأددااء االتقارريیرر هھھھذذهه تررصدد حيیثث .٢۲٠۰٠۰٧۷وو ٢۲٠۰٠۰٦وو ٢۲٠۰٠۰٣۳ في (االسنوويیة ااإلحصائيیاتت) She Figures حوولل نشررااتهھمم
 لتحسيینن االررااميیة ووااالستررااتيیجيیاتت بالسيیاساتت تأثررتت االتي االتغيیررااتت ووتسجيیلل االمؤؤشررااتت منن مجمووعة باستخدداامم ااألووررووبي ااالتحادد
 .للنساء االمهھنيیة االمسيیررةة

 :االووططني االمستووىى على االددوولل منن ووااحددةة كلل في االعلوومم في للنساء االحالي االووضع تميیزز ررئيیسيیة مووااضيیع ثالثة على االبحثث يیرركزز

 في تقددمهھمم وومددىى االعلميیة وواالمهھنن االحقوولل في وواالررجالل االنساء تووززيیع تغططي االجنسس حسبب مصّنفة إإحصائيیاتت تجميیع •
 .ووتأثيیررهھھھمم مناصبهھمم

 ااألفقي االفصلل على االترركيیزز مع االعلميیة االمهھنن في ااالجتماعي االنووعع في االمساووااةة غيیابب حوولل االعلميیة ااألددبيیاتت ددررااسة •
 .االمنحيیيینن هھھھذذيینن على االمتررتبة ووااآلثارر االكامنة ووااألسبابب وواالررأأسي

 ااالجتماعي االنووعع في للمساووااةة االمتووفررةة االمباددررةة وواالنشاططاتت االووططنيیة ووااالستررااتيیجيیاتت وواالتشرريیعاتت االسيیاساتت مررااجعة •
 .االفررصص تكافؤؤ تشرريیعاتت ذذلكك في بما للنساء االمخصصة

مهھمم مددىى ووفي االعدددد في وواالررجالل االنساء بيینن االتووااززنن في غيیابب هھھھناكك  على االعلميیة وواالمهھنيیة االعمليیة االمجاالتت في ووتأثيیررهھھھمم تقددُّ
 االنووعع في االتووااززنن فغيیابب .وومؤؤسسة وومهھنة ٍ  مجتمع ٍ  كلل في عميیقاً   االجنسيینن بيینن االالمساووااةة جذذوورر ووتكمنن .االعالمم مستووىى

 إإجررااءااتت ٍ  خاللل منن إإال االمجالل هھھھذذاا في هھھھامم ّ  تغيیيیرر ٍ  بأيي االقيیامم يیمكنن ووال ددااخلهھا٬، منن للتصحيیح االقابلة بالظظاهھھھررةة ليیسس ااالجتماعي
 .لتجليیاتهھا محدّدددةة مناحي َ  تستهھددفف محدّدددةة

 االتي ااالستيیططانن ووسيیاساتت ااالحتاللل بفعلل خاصص٬، بشكلل االفلسططيینيیة٬، ااألررااضي في ااالجتماعي االنووعع في االتووااززنن غيیابب تأثَّرر َ  لقدد
ع .االفلسططيیني للمجتمع ووااالجتماعيیة وواالسيیاسيیة ااالقتصادديیة االتنميیة أأعاقتت  ااألررااضي٬، هھھھذذهه في وواالسيیاسيیة االجغرراافيیة ااألووصالل فتقططُّ
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 ررخائهھا حيیثث منن االمناططقق مختلفف بيینن االتبايینن منن يیفاقمم كليیهھما٬، عنن االقددسس ووإإقصاء االغرربيیة االضفة عنن غززةة قططاعع عززلل مع
 االضفة ووجنووبب شمالل مقاررنة عندد حددةة أأقلل كانتت ووإإنن يیهھةاالشب االتووجهھاتت بعضض مالحظظة يیمكنن وولكنن٬، .ووااالجتماعي ااالقتصادديي

 سبقق ما .ووااألشغالل ااالستثماررااتت جذذبب وونقططة للحكوومة كقاعددةة ااألخيیررةة بررززتت حيیثث هللا٬، رراامم حوولل االووسطط منططقة مع االغرربيیة
 وواالمجتمع االسيیاسيیة ااإلررااددةة أأوولوويیاتت على بددووررهه وويیؤؤثرر فلسططيینن٬، في ااالجتماعي االنووعع في االتووااززنن غيیابب إإلى االنظظررةة يیشكلل
 .للتغيیيیرر للمباددررةة االمددني

 االتكافؤؤ ووسيیاساتت ووتأثيیررهھھھمم تقددمهھمم وومددىى االعلميیة االحقوولل في وواالررجالل االنساء بتووززيیع االمتعلقة ااإلحصائيیاتت االتاليیة ااألقسامم تناقشش
 .تووصيیاتت بططررحح االتقرريیرر وويیختتمم .ااالجتماعي االنووعع في

 مررفتت .دد ٬،(عضووسابقق) جادد إإصالحح .دد إإدداارريیة٬، – قسيیسس تانيیا االخوورريي٬، لوورراا .دد كرركي٬، غاددةة .دد :SHEMERA مشررووعع فرريیقق
 .(سابقق عضوو– إإدداارريیة) البب شيیرريي (عضووسابقق) بلبلل

 االعلومم مجالل في االنساء حولل إإحصائيیاتت
 وواالبيیاناتت االمنهھجيیة االقضايیا

 االررئيیسيیة االبيیاناتت مصاددرر

 االفلسططيیني لإلحصاء االمرركززيي االجهھازز عنن صاددرر بالمسكنن٬، االمتعلقّق ٢۲٠۰٠۰٧۷ لسنة االسكاني ااإلحصاء •

 االفلسططيیني لإلحصاء االمرركززيي االجهھازز عنن صاددرر بالمنشآتت٬، االمتعلقّق ٢۲٠۰٠۰٧۷ لسنة االسكاني ااإلحصاء •

 االفلسططيیني لإلحصاء االمرركززيي االجهھازز عنن صاددرر االعامم٬، لالستخدداامم ووملفف خامم بيیاناتت – االعاملة االقووىى مسح •

 االفلسططيیني لإلحصاء االمرركززيي االجهھازز – وواالتنميیة ااألبحاثث دداائررةة •

 ٢۲٠۰٠۰٩۹/٢۲٠۰١۱٠۰ ااإلحصائي االسنوويي االكتابب االعالي٬، وواالتعليیمم االترربيیة ووززااررةة •

 االفلسططيیني لإلحصاء االمرركززيي االجهھازز عنن صاددرر ٢۲٠۰١۱٠۰،٬ لسنة وواالتنميیة ااألبحاثث مسح •

 .وومووثووقة ددقيیقة أأنهھا في للبيیاناتت ااإلحصائي االخبيیرر تقيیيیمم يیفيیدد ُ 

ً   عنايیة ً  االباحثوونن يیوولي  أأيي تتووفرر ال .االِعلمي وواالمجالل االُعمرريیة االفئاتت حسبب االفلسططيینيیة االبيیاناتت في االررئيیسيیة بالفجووااتت ووااهھھھتماما
 .(االرربحيیة غيیرر وواالمؤؤسساتت وواالحكووميیة االخاصة االشرركاتت) االرريیادديیة االمنشآتت قططاعع في ااألبحاثث حوولل ااإلططالقق على بيیاناتت
 ووال االعمرر ناحيیة منن ال ُمصّنفة ليیستت فإنهھا االرربحي٬، غيیرر االخاصص وواالقططاعع وواالحكوومة االعالي االتعليیمم حوولل االبيیاناتت تووفرر ووررغمم
 سنة منن االتططوورر مقاررنة يیمكنن ال وولهھذذاا ٬،(٢۲٠۰١۱٠۰) ووااحددةة لسنة ٍ  فقطط متووفررةة االباحثيینن حوولل االبيیاناتت أأنن ّ  كما .االعلوومم مجالل حسبب
 .أأخررىى إإلى

 .ووغيیررهھھھمم وواالفنيیيینن االباحثيینن بيینن االتميیيیزز خاللل منن بالتفصيیلل االباحثيینن فئة تحليیلل فيیمكنن وواالتنميیة٬، ااألبحاثث مسح لووجوودد وونظظرراا
 االبيیاناتت أأما.االرريیادديیة االمنشآتت قططاعع يیغططي ال لكنهھ وواالحكوومة٬، االعالي االتعليیمم قططاعي في االتحليیلل هھھھذذاا منن ااالستفاددةة وويیمكنن

 معلووماتت على وواالتنميیة ااألبحاثث مسح منن حصلنا .ااألبحاثث مررااكزز في ااألخررىى االددااعمة االططووااقمم فتستثني االباحثيینن حوولل االعمووميیة
 االنووعع أأساسس على ااألجرر في االفجووةة حوولل بيیاناتت تووجدد كما ٬،(فقطط ٢۲٠۰١۱٠۰ لسنة كانن ووإإنن) وواالتنميیة ااألبحاثث على ااإلنفاقق حوولل

 ال االتي االصغيیررةة االووظظيیفيیة االمجمووعاتت منن عيّینة على تقتصرر وولكنهھا االعاملة االقووىى مسح منن ووااألبحاثث االعلوومم في ااالجتماعي
 .منهھا دداللة ذذااتت نتائج الستنباطط تكفي

 .(االمنح وومتلقّي بالططلباتت االمتقددميینن عدددد) ااألبحاثث تموويیلل عنن بيیاناتت أأيي تتووفرر ووال

 ددررجة لمنح معتمددةة ووااحددةة محليیة جامعة سووىى تووجدد ال حيیثث فلسططيینن٬، في االددكتووررااهه ددررجة خرريیجي حوولل بيیاناتت تووجدد ال كما
 ووليیسس االددكتووررااهه شهھاددةة َحَمَلة تحليیلل لفلسططيینن٬، بالنسبة أأكثرر٬، االمنططقي منن وولهھذذاا٬، .االكيیميیاء ووهھھھوو ووااحدد علمي مجالل في االددكتووررااهه
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 تمم االذذيینن االسكانن فقطط االمسح هھھھذذاا وويیغططي .٢۲٠۰٠۰٩۹ سنة نشرر االذذيي ٢۲٠۰٠۰٧۷ مسح هھھھوو االبيیاناتت هھھھذذهه مصددرر .االددكتووررااهه خرريیجي
 ضّمتهھا االتي االقددسس منن ااألجززااء تلكك تشملل ووال .االغرربيیة االضفة في ٢۲٠۰٠۰٧۷ أأوولل كانوونن ١۱٦ – ١۱ منن االفتررةة خاللل إإحصاؤؤهھھھمم
 .سنووااتت ١۱٠۰ مددتهھا ددووررةة خاللل االبيیاناتت تلكك ُجِمَعتت ووقدد .١۱٩۹٦٧۷ سنة إإسرراائيیلل

 َحَملة سووىى يیووجدد ال حيیثث االمقصص ررسمم على يیؤؤثرر هھھھذذاا فإنن االددكتووررااهه٬، ددررجة لمنح ُمعتَمددةة ووحيیددةة محليیة جامعة لووجوودد وونظظرراا
 .االجامعيیة وواالكليیاتت االفلسططيینيیة االجامعاتت في االبكالوورريیووسس

 وواالعلوومم وواالتكنوولووجيیا للهھنددسة االفررعي االمجالل في وواالددررجة االجنسس حسبب ااألكادديیمي االعملل ططاقمم تصنيیفف يیمكنن ال أأنهھ كما
 .االططبيیعيیة

 االجامعاتت ررئاسة في االنساء حصة :مؤؤشِّرريینن باستخدداامم ووااألبحاثث االعلوومم في االقرراارر صنع مووااقع في االنساء تووااجدد قلة ددررااسة يیمكنن
 .وواالبحثيیة االعلميیة االمجالسس في االنساء ووحصة

 :يیلي ما االجنسس حسبب االمجالسس ترركيیبة حوولل االبيیاناتت تغططي

 منن وومهھنيیيینن ترربوويیيینن منن يیتكوونن مستقلل أأمناء مجلسس االجامعة يیدديیرر http://www.birzeit.edu :بيیررززيیتت جامعة •
 على بناء االكليیاتت ووعمددااء االررئيیسس نائبب تعيیيینن على وويیصاددقق االجامعة ررئيیسس االمجلسس وويیعيّینن .االفلسططيیني االمجتمع
 .االجامعة مجلسس لهھ يیقددمهھا االتي االعامة االتنميیة ووخطططط االمووااززنة على ااألمناء مجلسس يیصاددقق .االررئيیسس منن تنسيیبب

 .االكليیاتت ووعمددااء االررئيیسس نائبب يیضمم االذذيي االجامعة٬، مجلسس وويیساعددهه االجامعة ررئيیسس االجامعة يیدديیرر            

 وومهھنيیيینن ترربوويینن منن يیتكوونن مستقلل أأمناء مجلسس االجامعة يیدديیرر http://www.najah.edu .االووططنيیة االنجاحح جامعة •
 بناء االكليیاتت ووعمددااء االررئيیسس نائبب تعيیيینن على يیصاددقق كما االجامعة ررئيیسس االمجلسس وويیعيّینن .االفلسططيیني االمجتمع منن
 .االجامعة مجلسس لهھ يیقددمهھا االتي االعامة االتنميیة ووخطططط االمووااززنة على االمجلسس يیصاددقق .االررئيیسس منن تنسيیبب على

 منن وومهھنيیيینن ترربوويیيینن منن يیتكوونن أأمناء مجلسس االجامعة يیدديیرر http://www.ppu.edu :فلسططيینن بووليیتكنيیكك جامعة •
 على بناء االكليیاتت ووعمددااء االررئيیسس نائبب تعيیيینن على وويیصاددقق االجامعة ررئيیسس االمجلسس يیعيّینن .االفلسططيیني االمجتمع
 .االجامعة مجلسس عليیهھ يیعررضهھا االتي االعامة االتنميیة ووخطططط االمووااززنة على االمجلسس يیصاددقق .االررئيیسس منن تنسيیبب

 تحسيینن هھھھوو االلجنة لهھذذهه االررئيیسي االهھددفف http://www.aqac.mohe.gov.ps :االجووددةة ووضمانن ااالعتماددااتت لجنة •
 ووتررخيیصص االجدديیددةة ااألكادديیميیة االبرراامج ااعتمادد مسؤؤووليیة ووعليیهھا .فلسططيینن في االعالي االتعليیمم وومؤؤسساتت برراامج نووعيیة

 .االعلميیة االددررجة وومستووىى االتخصصص عنن االنظظرر بغضض ّ  جدديیددةة٬، تعليیميیة مؤؤسساتت أأيي ووااعتمادد

 www://pal-econ.org :فلسططيینن في ااالقتصادديیة االسيیاساتت أأبحاثث معهھدد •

 .االتارريیخيیة للمباني االقومي بالسجل تحتفظ http://www.riwaq.org: ررووااقق •

 االمقدمة
 هھھھذهه ووتتعاررضض .لإلناثث بالنسبة %73.6 ووصلت بيینما %77.1 فلسطيین في االذكورر بيین االعمالة مستويیاتت بلغت 2010،٬ سنة في

 ووغزةة٬، االغربيیة االضفة في االذكورر عمالة أأنن تفيید وواالتي االدوولي االبنك نشرهھھھا االتي االعالميیة االتنميیة مؤشرااتت مع بحدةة ااإلحصائيیاتت
 لسنة %50.3) %49.9 بلغت فوقق٬، فما سنة 15 االبالغيین االسكانن لمجموعع بل 64،٬-25 من االعمريیة االفئة على االمقتصرةة غيیر

 .(2010 سنة %12.4) فقط %11.9 عند ليیبقى ااإلناثث بيین بشدةة االمعدلل تدنّي مع مقاررنة (2012

 ااإلناثث بيین هھھھو مّما أأعلى االذكورر بيین االجزئيیة االعمالة معدلل بقي ووإإنن جزئي٬، بدوواامم االعامليین ووااإلناثث٬، للذكورر متدنيیة مساهھھھمة ووهھھھناكك
 .%2.1 مقابل في %2.9 بلغ حيیث :2010 سنة

 (*2004 في %15.7 مع مقاررنة) فلسطيین في %16.1 إإلى 2010 سنة ووااإلناثث االذكورر بيین ااألجر في االفجوةة ووووصلت

http://www.birzeit.edu/
http://www.najah.edu/
http://www.ppu.edu/
http://www.aqac.mohe.gov.ps/
http://www.riwaq.org/
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 هھھھناكك .فقط االكيیميیاء مجالل في االكتوررااةة ددررجة تمنح ووااحدةة جامعة هھھھناكك وولكن ْ  عالٍل٬، تعليیم مؤسسة أأوو جامعة 26 فلسطيین في يیوجد 
 .االوططنيیة االنجاحح ووجامعة غزةة / ااإلسالميیة االجامعة االمفتوحة٬، االجامعة هھھھي جامعاتت ثالثث أأكبر .جامعيیة كليیة 13وو جامعة 13

 .2010 سنة فلسطيین في جامعيیة ددررجة يیحملن سنة 34-30 عمر بيین االنساء من %21 كانن

 .2010 سنة وواالتنميیة ااألبحاثث على االمحلي االناتج إإجمالي من %6.1 أأنُفِق َ 

 االعلومم ميیداانن في االنساء توااجد

 تلك ووتشمل .االميیداانن هھھھذاا في عملواا وواالذيین وواالتكنولوجيیا االعلومم مجالل في بنجاحح االعالي تعليیمهھم أأكملواا االذيین بيین أأقليیة االنساء تشكل
 ااإلنسانيیة وواالعلومم ااالجتماعيیة وواالعلومم االزررااعيیة وواالعلومم االطبيیة وواالعلومم وواالتكنولوجيیا وواالهھندسة االطبيیعيیة االعلومم من ُكّالً   االمجاالتت
 .2010 سنة %41 نسبتهھن ّ  ووبلغت االمجموعة هھھھذهه من %35 االنساء شكلت 2004،٬ عامم في .ووغيیرهھھھا

 64-25 االعمريیة االفئة من االنساء حصة بلغت 2010،٬ سنة ففي .االرجالل على كبيیر بشكل حكراا فلسطيین في االباحثيین مجتمع وويیظل
ً   االحكومي االقطاعع في االوضع ووكانن .%25 سنة ً  ) مأساوويیّا  حصة بلغت حيیث االعالي االتعليیم قطاعع في إإليیهھ ووصل بما مقاررنةً   (ما نوعا

 ااألبحاثث٬، قطاعع في االنساء نسبة تزيید االربحي غيیر االخاصص االقطاعع في فقط .2010 سنة تباعا %20وو %31 االقطاعيین في االنساء
 من صغيیرةة شريیحة سوىى يیشكل ال االقطاعع هھھھذاا فإنن ذذلك٬، مع .االذكورر االباحثيین من %25 مع مقاررنة %75 االباحثاتت تشكل حيیث

 .االتجارريیة االمنشآتت قطاعع عن معلوماتت تتوفر ووال .2010 سنة %17 فلسطيین٬، في تجرىى االتي ااألبحاثث

 ااألفقي االتقسيیم أأوو االعلميیة االمجاالتت

 في نبيیّنهھا االتي االعلميیة االمجاالتت من عددد على توززعن ووقد .االنساء من 2010 سنة فلسطيین في االدكتوررااهه ددررجة حملة من %10 كانن
 في االدكتوررااررةة حملة من %17 يیمثلن فهھن .االعلومم مجاالتت في االدكتوررااهه َحَملة من مطلقة أأقليیة االنساء تشكل .1 ررقم االبيیاني االرسم

 االعلومم في %10وو االحاسوبب ووعلم وواالريیاضيیاتت وواالعلومم وواالحقوقق االتجارريیة ووااألشغالل ااالجتماعيیة٬، االعلومم في %13وو االتربيیة٬،
 تغيیب أأخيیراا٬، .االبيیطريي وواالطب االزررااعة في االدكتوررااهه حملة مجموعع من ٪ 8حّصتهھن ّ  ووكانت .وواالسالمة وواالصحة وواالفنونن ااإلنسانيیة
 سنة %5 سوىى االنساء من االمجالل هھھھذاا في االدكتوررااهه حملة نسبة تبلغ لم حيیث ووااإلنشاءااتت وواالتصنيیع االهھندسة عن تقريیبا االنساء

 .2010 

 نسبة  ااإلناثث  خرريیجي  االددكتووررااهه  في  مختلفف  مجاالتت  االعلوومم٬،  ٢۲٠۰١۱٠۰
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  االتعليیمم االعلوومم  
ااالجتماعيیة٬،  
ووااألعمالل  

  االتجارريیة  وواالقانوونن

االعلوومم  
وواالرريیاضيیاتت  
  وواالحووسبة

االفنوونن  وواالعلوومم  
  ااإلنسانيیة

      االصحة االززررااعة  وواالططبب  
  االبيیططرريي

االهھنددسة  وواالتصنيیع  
  وواالبناء
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 حملة ُخمس يیشكلن كونهھن ووررغم .وواالهھندسة االطبيیعيیة االعلومم في االدكتوررااهه حملة من %8 االنساء شكلت 2010،٬ سنة االمجموعع٬، في
 .(2 االبيیاني االرسم) .بالهھندسة االمرتبطة وواالتجاررةة االهھندسة في فقط %3 يیمثلن أأنهھن إإال االحيیاةة٬، لعلومم االفرعيیة االمجاالتت في االدكتوررااهه

       ٢۲٠۰١۱٠۰  االدررااسة٬،  فرعع  حسب  وواالهھندسة  االطبيیعيیة  االعلومم  من    االدكتوررااهه    على  االمتحصليین  نسبة

 

 االعامودديي االفصل أأوو االحظوةة

 غيیر االدكتوررااهه ووخريیجو ططالبب أأوو (ISCED 6) للتعليیم االموحد االدوولي فالتصنيیف .كامال ليیس 3 االبيیاني االرسم في االمقص ررسم
 ووهھھھو ووااحد مجالل في االدكتوررااهه ددررجة لمنح معتمدةة فقط٬، ووااحدةة٬، جامعة توجد :االفلسطيیني االوضع لخصوصيیة نظراا هھھھنا موجودديین
 على تتزاايید االنساء حصة فتئت ووما .االنساء من (ISCED 5A) ووخريیجي ططالبب من %60 ونح كانن 2010 في أأنهھ وويیبيیِّن .االكيیميیاء

 خريیجي بيین االنساء من %56 بوجودد (ISCED 5A) مستوىى على ااالجتماعي االنوعع في تقريیبا توااززنن هھھھناكك كانن حيیث االمستوىى٬، هھھھذاا
(ISCED 5A). 

 ٬،(دد االدررجة) ااألددنى االدررجة على ااألكادديیميیة٬، االمهھنيیة االحيیاةة في ااألوولى االخطوةة في حتى فلسطيین٬، في سريیعا ذذررااعيیهھ االمقص وويیفتح
 %10 االنساء شكلت 2010،٬ سنة :ااألكادديیمي االسلم صعدنا كلما االمستمر االتناقص ووتُوااِصل %20 إإلى االنساء حصة تترااجع حيیث
 أأعلى في االنساء مشارركة اانحصرتت فقد ووعليیهھ٬، .أأ االدررجة في فقط %3وو بب االدررجة في %6 جج٬، االدررجة في االتدرريیس ططوااقم من

 فلسطيین في للغايیة قويي (االمرئيیة ووغيیر االموجوددةة االعواائق) االزجاجي وواالسقف .فقط %3 على ااألكادديیميیة االمهھنيیة االحيیاةة مستويیاتت
 .ااألكادديیميیة االمهھنيیة االحيیاةة إإلى االمدخل عند ُمتَدننٍّ   ووهھھھو

 .(2004 سنة) 5.5وو (2010 سنة) 5.4 بلغ إإذذ فلسطيین٬، في جداا االمرتفع االزجاجي االسقف مؤشر خاللل من ااألمر هھھھذاا وويیتجلى
 حصة سوىى تشكل ال أأ االدررجة إإلى ووصلت االتي االطوااقم فإنن ااألكادديیميیة٬، االطوااقم إإجمالي مع ووبالمقاررنة أأنهھ٬، االمالحظة ووتجدرر
 كافة من فقط %5وو وواالرجالل االنساء من أأ االدررجة في االممثَّليین كافة من %1 يیمثل أأ االدررجة في االنسويي االتمثيیل فمجموعع ضئيیلة؛

 .االذكورر ااألكادديیميیيین

 االحيیاةة من االمختلفة االمستويیاتت على ااالجتماعي االنوعع تركيیبة في تطورر حدووثث عدمم تبيیِّن 2010وو 2004 عامي بيین االمقاررنة أأنن كما
 .2010وو 2004 االعاميین بيین بالكامل االوضع ااستقر ووقد .ااألكادديیميیة االمهھنيیة
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  علوومم  االحيیاةة   االعلوومم  االفيیززيیائيیة االرريیاضيیاتت  
  ووااإلحصاء

  االعماررةة  وواالبناء   تقنيیة  االمعلووماتت   تصنيیع  ووتجهھيیزز   االهھنددسة
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 ٢۲٠۰٠۰٤/٢۲٠۰١۱٠۰  االتدرريیس٬،  هھھھيیئة  ووأأعضاء  االطالبب:مصر  في  ااألكادديیمي  االعمل  مستويیاتت  مختلف  في  وواالنساء  االرجالل  نسب

 

 

 

 االتعليیم قطاعع غيیر قطاعاتتٍ   في االوظظيیفي االهھرمم على االعالِماتت االنساء لموااقع تحليیل ٍ  عمل من تمكننا بيیاناتت أأيي ّ  تتوفر ال لألسف٬،
 االباحثونن٬،) االوظظائف مختلف في وواالتنميیة ااألبحاثث مجالل في االعاِمليِین بيین االجنس حسب توززيیع إإلى االمتوفرةة االبيیاناتت تشيیر .االعالي

 االباحثيین فإنن فرااسكاتي٬، ددليیل ووبحسب .2010 في (4 االبيیاني االرسم) االحكومي وواالقطاعع االعالي االتعليیم قطاعع في (ووغيیرهھھھم االتقنيیونن
 االمشارريیع إإددااررةة في ووكذلك جديیدةة أأنظمة أأوو مناهھھھج أأوو عمليیاتت أأوو منتجاتت أأوو تكنولوجيیا إإبدااعع أأوو تصميیم على يیعملونن مهھنيیونن هھھھم
هھم تتطلب أأشخاصص" هھھھم وواالتقنيیونن ؛"االصلة ذذااتت  االعلومم أأوو االهھندسة مجالل من أأكثر أأوو ووااحد في االتقنيیة وواالخبرةة االدرراايیة االرئيیسيیة مهھامُّ

 تنطويي ووفنيیة علميیة مهھامم أأددااء خاللل من وواالتنميیة ااألبحاثث في االتقنيیّونن وويیشارركك ُ  .ووااإلنسانيیة ااالجتماعيیة االعلومم أأوو وواالحيیاتيیة االطبيیعيیة
 االحرفيیيین" ااألخرىى االدااعمة االطوااقم تشمل بيینما ."االباحثيین إإشراافف تحت عاددةة وويیعملونن تشغيیليیة٬، ووأأساليیب مفاهھھھيیم تطبيیق على

 ."االمشارريیع بهھذهه مباشرةة ترتبط أأوو وواالتنميیة ااألبحاثث مشارريیع في تشارركك االتي االمكتبيیة وواالطوااقم االسكرتارريیة االمهھرةة٬، ووغيیر االمهھرةة
 وواالطوااقم االفنيیونن وويیتبعهھم االهھرمم٬، قمة في االباحثونن يیكونن حيیث االوظظيیفي االسلم تعريیف يیمكن فقط٬، االمؤشرااتت هھھھذهه توصيیف لغايیاتت
 هھھھو االمذهھھھل لكن ّ  .االوظظيیفيیة االمجموعاتت هھھھذهه لدىى ااالجتماعي االنوعع في كبيیرةة فجوةة توجد ال فلسطيین٬، في .وواالتنميیة لألبحاثث االدااعمة

 .(%53-52) االحكومي االقطاعع مع مقاررنة (%83-81) االعالي االتعليیم في بكثيیر أأعلى االرجالل االباحثيین إإلى االنساء االباحثاتت نسب أأنن
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    االططالبب    منن  صنفف  
ISCED 5A        

االمتخررجوونن  منن    
                              صنفف

ISCED 5A                  

 D االددررجة    C االددررجة  B االددررجة  A االددررجة 

  %    إإناثث    2004   %ذذكوورر          2004   %إإناثث        2010   %ذذكوورر          2010
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 ٢۲٠۰١۱٠۰  االجنسس٬،  حسبب  االعامم٬،  وواالقططاعع  االعالي  االتعليیمم  مجالل  في  االبحووثث  منن  االمهھنيیة  االفئاتت  عبرر  R & D  االمووظظفيینن  تووززيیع

 

 

 

 سنة) %16 عند ووبقيیت (2004 سنة) %16 نسبة عند فلسطيین في ااالجتماعي االنوعع أأساسس على ااألجر في االفجوةة مجموعع ظظل
 االجدوولل)    االخاصص االقطاعع في مختاررةة ووظظيیفيیة لمجموعاتت ااالجتماعي االنوعع أأساسس على ااألجر في االفجوةة ااحتسابب ووتم .(2010

 في ااالجتماعي االنوعع أأساسس على ااألجورر في االفجوةة في ترااجع ٌ  يیظهھر .(2 االجدوولل) االعامم االقطاعع ووفي 2010وو 2004 للسنتيین (1
 2004 للسنتيین (سنة 64-55وو سنة٬، 55-45 سنة٬، 44-35 سنة٬، 34-15) االعمريیة االفئة حسب وواالخاصة االعامة االمنشآتت

 .(3 جدوولل) موثقةفي2010وو

 .االخاصة االمنشآتت في االوظظائف من لمجموعة فلسطيین في ااالجتماعي االنوعع أأساسس على ااألجورر في االفجوةة على يیركز 1 االجدوولل
 .صلة ااألكثر ااعتباررهھھھا على ووظظائف ثالثث ااختيیارر ووتم

 بالنسبة .(االعليیا ووااإلددااررةة االموظظفيین كبارر االمشرعونن٬، –ISCO 100) االقراارر صنع بمناصب االمختاررةة ااألوولى االمجموعة ترتبط
- االفجوةة ووبلغت .2010 مالحظاتت حسب %46 بلغت قد ااالجتماعي االنوعع أأساسس على االرااتب في االفجوةة فإنن االشركاتت٬، لمدررااء
 ووااألهھھھم٬، .(االفئة هھھھذهه في ررجالً   787 مع مقاررنة فقط اامرأأةة 24) االعيیناتت حجم صغر من تعاني حيیث االصغيیرةة االمنشآتت لمدررااء 37%

 حيیث االزمن٬، مروورر مع االخاصص االقطاعع شركاتت لدىى ااإلددااررةة مناصب في االجنسيین بيین االتوااززنن في تدهھھھورراا تعكس ااألررقامم هھھھذهه أأنن
 .فلسطيین في االوظظائف هھھھذهه في %41 عند 2004 سنة االفجوةة بقيیت
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٩۹ 
 

 ISCO) "االمساعدةة وواالمهھنيیة االفنيیة" االوظظائف إإلى وواالثالثة (ISCO 200) "االمهھنيیة" االوظظائف إإلى االمنتقاةة االثانيیة االمجموعة تشيیر
 (2004 سنة) %31 وواالهھندسة وواالريیاضيیاتت االطبيیعة علومم ألخصائيیي ااألجورر في االفجوةة بلغت ٬،"االمهھنيیة" االمجموعة ضمن .(300
 االطبيیعة في االمساعديین وواالمهھنيیيین للفنيیيین بالنسبة بكثيیر أأعلى ووكانت .%16 ووصلت حيیث 2010 بحلولل تقريیبا انصفهھ ووبلغت

 غيیر أأكبر لفجوةة إإشاررةة ووظظهھرتت .(%60 االبالغة 2004 سنة نسبتهھا عن ترااجعهھا ررغم) %45 بلغت حيیث وواالهھندسة وواالريیاضيیاتت
 2010 سنة %25 بلغت حيیث االمهھن٬، من ووغيیرهھھھا وواالتعليیم وواالصحة ااألحيیاء علومم لمجموعة بالنسبة االوقت مداارر على مقاررنة

 مسجلةً  ) %34 ووصلت حيیث االمساعديین وواالمهھنيیيین االفنيیيین مجموعة في ووكذلك (%26 كانت االتي 2004 نسبتهھا عن مترااجعة)
 .(%43 بلغت حيیث 2004 سنة عليیهھ كانت عما ترااجعا

 

 

 للعامليین االمختاررةة االوظظائف حسب % االمئويیة بالنسبة عنهھا معبَّراا ااالجتماعي االنوعع أأساسس على ااألجورر في االفجوةة :1 االجدوولل
 2004/2010 االخاصة االمنشآتت في

 

 ISCO  2004 2010 مفاتيیح
 44 38 االعليیا ووااإلددااررةة االموظظفيین ووكبارر االمشرعونن  100

 غيیر متوفر غيیر االعليیا ووااإلددااررةة االموظظفيین ووكبارر االمشرعونن 110 
 متوفر

 46 41 االشركاتت مدررااء 120 
 37 متوفر غيیر االصغيیرةة االمنشآتت مدررااء 130 

 28 32 االمختصونن االمهھنيیونن  200
 16 31 وواالهھندسة وواالريیاضيیاتت االطبيیعيیة بعلومم االمختصونن االمهھنيیونن 210 
 25 26 آآخروونن مهھنيیونن ووأأخصائيیونن وواالتعليیم وواالصحة ااألحيیاء علومم ٬240،٬230،220 

 37 38 االمساعدوونن ووااألخصائيیونن االفنيیونن  300
 45 60 وواالهھندسة االطبيیعيیة علومم في االمساعدوونن االمهھنيیونن ااألخصائيیونن 310 
 االمهھنيیونن ووااألخصائيیونن وواالتعليیم وواالصحة ااألحيیاء بعلومم االمختصونن االمهھنيیونن ااألخصائيیونن ٬340،٬330،230 

 34 43 ااآلخروونن االمساعدوونن

 

 أأنهھ نجد 2،٬ االجدوولل في مبيین هھھھو كما االعامم٬، االقطاعع في ااالجتماعي االنوعع أأساسس على ااألجورر في االفجوةة مع االنتائج هھھھذهه مقاررنة عند
 :االخاصص االقطاعع مع مقاررنة االعامم االقطاعع في االشركاتت لمدررااء بالنسبة بكثيیر أأصغر االفجوةة فإنن االمختاررةة االوظظائف لمعظم بالنسبة
 مقاررنة االعامم االقطاعع في االفجوةة تتضاعف دسة٬،وواالهھن وواالريیاضيیاتت االطبيیعة علومم ألخصائيیي االفرعيیة للفئة بالنسبة .%46 مقابل 7%
 أأفضل حمايیة يیشكل االعامم االقطاعع في ااألقوىى االتنظيیم بأنن ااعتقاددااً   هھھھناكك ألنن نظراا مفاِجئة االنتيیجة هھھھذهه ووتأتي .االخاصص االقطاعع مع

 تكونن أأنن يیمكن هھھھل :مغايیر تفسيیر إإلى االنتائج حملتنا بل بيیاناتنا؛ خاللل من االفرضيیة هھھھذهه تأكيید يیتم لم وولكن٬، .االتميیيیز من للنساء
 في قدررهھھھن حق ووإإعطائهھن االعامالتت االنساء تعيیيین ددوونن تستمر أأنن يیمكنهھا ال وولهھذاا االعامم االقطاعع من كفاءةة أأكثر االخاصة االمنشآتت
عيین بالنسبة ااألجر؟  ما ااالجتماعي االنوعع أأساسس على ااألجورر في االفجوةة فإنن االعامة٬، االمنشآتت في وواالمدررااء االموظظفيین ووكبارر للمشرِّ
 االمهھن من ووغيیرهھھھا وواالتعليیم وواالصحة ااألحيیاء لعلومم االفرعيیة للفئة ووبالنسبة االخاصص٬، االقطاعع في مستوااهھھھا ُخمس عند فقط تقف ززاالت

 ووكبارر االمشرعيین فئة أأنن االمالحظة مع .االخاصص االقطاعع في مستوااهھھھا من فقط االنصف إإلى االعامم االقطاعع في تصل فهھي االتخصصيیة
 .ررجال 42وو نساء 4 سوىى تشمل ال االوظظيیفيیة االفئة فهھذهه :االعيیناتت حجم صغر من تعاني وواالمدررااء االموظظفيین

 بالنسبة االمختاررةة االمهھن في (%) االمئويیة بالنسبة عنهھا ُمعبَّراا ااالجتماعي االنوعع أأساسس على ااألجورر في االفجوةة :2 االجدوولل
 2004/2010 االعامة االمنشآتت في للعامليین

 ISCO  2004 2010 مفاتيیح



١۱٠۰ 
 

 8 10 االعليیا ووااإلددااررةة االموظظفيین ووكبارر االمشرعونن  100
 114- متوفر غيیر االعليیا ووااإلددااررةة االموظظفيین ووكبارر االمشرعونن 110 
 7 7 االشركاتت مدررااء 120 
 49 متوفر غيیر االصغيیرةة االمنشآتت مدررااء 130 

 16 14 االمختصونن االمهھنيیونن  200
 30 27 وواالهھندسة وواالريیاضيیاتت االطبيیعة بعلومم االمختصونن االمهھنيیونن 210 
 12 17 آآخروونن مهھنيیونن ووأأخصائيیونن وواالتعليیم وواالصحة ااألحيیاء علومم ٬240،٬230،220 

 0 0 االمساعدوونن ووااألخصائيیونن االفنيیونن  300
 5 26 وواالهھندسة االطبيیعة علومم في االمساعدوونن االمهھنيیونن ااألخصائيیونن 310 
 االمساعدوونن االمهھنيیونن ووااألخصائيیونن وواالتعليیم وواالصحة ااألحيیاء بعلومم االمختصونن االمهھنيیونن ااألخصائيیونن ٬340،٬330،230 

 12 21 ااآلخروونن

 االوططني االخبيیر :االمصدرر

 االفجوةة كانت 2010،٬ سنة في أأنهھ وويیكشف مختلفة عمريیة فئاتت إإلى ااالجتماعي االنوعع أأساسس على ااألجورر في االفجوةة 3 االجدوولل يیقسم
 ووتبعتهھا %26 ووصلت حيیث سنة٬، 54 – 45 من االعمريیة االفئة بيین ااألكبر َ  فلسطيین في ااالجتماعي االنوعع أأساسس على ااألجورر في
-15 من االعمريیة االفئة في ااألجر في االفرقق ووكانن .(%16) سنة 44-35 من االعمريیة االفئة ثم وومن ٬،(%18) سنة 64-55 من االفئة
 44-35 وومن سنة 54-45 من) االعمريیتيین للفئتيین بالنسبة خاصص بشكل يیقترحح٬، ووهھھھذاا.%5 بلغت إإذذ مئويیة٬، نقاطط بعشر أأددنى سنة 34
 إإثاررتهھا يیمكن بحيیث االعيینة بحجم متعلقة مشكالتت هھھھنا توجد ووال) 2004 في مستوااهھھھا مع مقاررنة االفجوةة هھھھذهه في حادداا تدهھھھورراا (سنة

 .(ااألجورر في االفجوةة في االزيیاددةة هھھھذهه لتفسيیر

 في للعامليین االعمريیة االفئة حسب ٬،(%) االمئويیة بالنسبة عنهھا معبَّراا ااالجتماعي االنوعع أأساسس على ااألجورر في االفجوةة :4 االجدوولل
 2004/2010 لل مجتمعيین 300وو 200 100،٬ االمرجعي االرقم حسب للوظظائف ISCO للدليیل بالنسبة وواالعامة االخاصة االمنشآتت

 2004 
 

2010 

15-34 6% 5% 
35-44 12% 16% 
45-54 15% 26% 
55-64 20% 18% 

 %14 %14 االمجموعع
 االوططني االخبيیر :االمصدرر

 االسقف ووررااء االكامنة االمخاططر يیبيیّن ووهھھھذاا االباحثيین٬، عمر باتساعع تتسع ااالجتماعي االنوعع أأساسس على ااألجورر في االفجوةة أأنن ّ  االخالصةُ  
 لهھذهه تلقائي تقليیص أأيي ووجودد عدمم على االتشديید االمهھم وومن .ااألكادديیمي االهھرمم في تدرّرجهھن ّ  أأثناء االنساء بهھ تصطدمم االذيي االزجاجي
 االماضيیة االسنوااتت خاللل االفجوةة هھھھذهه ااتسعت فقد االعكس؛ على بل االوقت٬، مروورر مع ااالجتماعي االنوعع أأساسس على ااألجورر في االفجوةة
 .ااألخيیرةة

 االعلومم في االقراارر صنع لموااقع االوصولل إإمكانيیة
 %14 سوىى تكن لم 187 االل مجلسهھا أأعضاء بيین وومن ررجل يیرأأسهھا فلسطيین في االدكتوررااهه ددررجة لمنح االمعتمدةة االوحيیدةة االجامعة

 .2010 سنة االنساء من



١۱١۱ 
 

 ااالجتماعي االنوعع في االمساووااةة سيیاساتت

 االسيیاساتت سيیاقق

 االتشريیعي ااإلططارر
 االحقوقق في ااالجتماعي االنوعع أأساسس على االتميیيیز 1988،٬ سنة االفلسطيیني االوططني االمجلس تبناهه االذيي ااالستقاللل٬، إإعالنن يیحظر
 .االعامة

 سنة عليیهھ االمصاددقة تمت وواالذيي االمحتلة االفلسطيینيیة ااألررااضي في االرئيیسيیة االدستورريیة االوثيیقة ووهھھھو االفلسطيیني٬، ااألساسي االقانونن إإنن ّ 
 أأنن على تنص 9 فالماددةة .ااإلنسانن حقوقق بمعايیيیر كبيیر حدٍّ   إإلى يیلتزمم ٬،(2005 ووسنة 2003 سنة) تعديیالتت عليیهھ ووأأدُدِخلت 2002

 ااآلررااء أأوو االديین أأوو االلونن أأوو االجنس أأوو االعرقق أأساسس على بيینهھم تميیيیز أأيي بدوونن وواالقضاء االقانونن أأمامم متساوووونن االفلسطيینيیيین"
 االماددةة إإلى ووبالنظر ".وومحميیة مكفولة ااألساسيیة ااإلنسانن ووحريیاتت حقوقق أأنن" على 10 االماددةة تنص كما ".ااإلعاقة حالة أأوو االسيیاسيیة

 ".للتشريیع االرئيیس االمصدرر هھھھي ااإلسالميیة االشريیعة مباددئئ أأنن" إإلى تشيیر فإنهھا ٬،4

 ؟2009 آآذذاارر في (سيیدااوو) االمرأأةة ضد االتميیيیز أأنوعع جميیع على االقضاء ااتفاقيیة على االفلسطيیني االرئيیس ووقع ررمزيي٬، فعل ووفي

 وواالسيیاساتت االمؤسساتت
 االنوعع ددمج تسهھيیل بغرضض 2003 االثاني تشريین في االوززررااء مجلس عن صاددرر قراارر بموجب االمرأأةة شؤوونن ووززااررةة أأنشئت

 لتحسيین االساعيیة وواالسيیاساتت االبراامج ووتقيیيیم ررصد مهھمة االمرأأةة شؤوونن لوززااررةة ووأأووكلت .االوططنيیة االقطاعاتت مختلف في ااالجتماعي
 محدووددةة االوززااررةة لهھذهه االمخّصصة االموااززنة لكن ّ  .االمرأأةة بقضايیا االمعنيیة ااألخرىى ااألططراافف مع وواالتنسيیق بالتعاوونن االنساء ووضع

 :فهھي إإنجاززااتهھا أأهھھھم أأما .ااألخرىى االوززااررااتت مع االتنسيیق على براامجهھا ووتقتصر

 .2009 سنة سيیدااوو ااتفاقيیة على بالمصاددقة االفلسطيیني االرئيیس قيیامم •

 االمرأأةة شؤوونن ووززااررةة برئاسة 2007،٬ سنة االمرأأةة ضد االعنف لمكافحة ووططنيیة لجنة بإنشاء االقاضي االوززررااء مجلس قراارر •

 (بعد عليیهھا االمصاددقة تتم لم) 2008 سنة االفلسطيینيیة االمرأأةة حقوقق تشريیعة تطويیر •

 .حماسس حكومة مظلة تحت غزةة في بالعمل ووااألسرةة االمرأأةة ووززااررةة ووهھھھي ثانيیة ووززااررةة بدأأتت 2007،٬ االعامم منذ

 مسمى ليیغيیر 2009 سنة االقراارر هھھھذاا ووعّدلل .2005 سنة االوززررااء مجلس قراارر بموجب االوززااررااتت في االمرأأةة ووحدااتت ووأأنشئت
 :االتاليیة االمسؤووليیاتت االوحدااتت لتلك أأووكلت حيیث .ااالجتماعي االنوعع ووحدااتت إإلى االمرأأةة ووحدااتت

 االوززااررااتت في االعمل ووخطط االسيیاساتت صنع عمليیة في ااالجتماعي االنوعع قضايیا مؤسسة •

 .ااالجتماعي االنوعع منظورر من وواالسيیاساتت االخطط كافة تدقيیق •

 وولئن .ااالجتماعيیة وواالشؤوونن ووااإلعالمم وواالعمل وواالتعليیم االعدلل :ووهھھھي مختلفة ووززااررااتت في ااالجتماعي للنوعع ووحدااتت أأنشئت ووقد هھھھذاا٬،
 .االعملي االوااقع في ضعيیف ٌ  االتنسيیق هھھھذاا أأنن إإال االمرأأةة٬، شؤوونن ووززااررةة مع بالتنسيیق االوحدااتت تلك تقومم أأنن االمفترضض من كانن

 للنوعع حساسة موااززناتت تبني ااشترطط االذيي االوززررااء مجلس قراارر في ااالجتماعي االنوعع بقضايیا االحكومة االتزاامم اانعكس ووقد
 .2009 سنة ااالجتماعي



١۱٢۲ 
 

 جدوولل قائمة على تقع ااالجتماعي االنوعع ووددمج ااالجتماعي االنوعع قضايیا فإنن االرسمي٬، وواالخطابب االرسميیة بالسيیاساتت يیتعلق ما في
 بيین قائمة االفجوةة ووتظل االمانحيین بتمويیل ترتبط ااالجتماعي االنوعع ددمج جهھودد معظم فإنن ذذلك٬، مع .االوززاارريي االمستوىى على ااألعمالل
 على للتأثيیر يیجب مما أأقل االعمل يیبقى االوااقع٬، أأررضض فعلى .االوززررااء مجلس لقرااررااتت االفعلي وواالتنفيیذ االسيیاسيیة االحكومة إإررااددةة

 هھھھذاا تركك فقد .وواالرجالل االنساء بيین تباعد االتي االفلسطيینيیة االمجتمعاتت في االعمل تقسيیم ووعلى ااالجتماعيیة ووااألددوواارر وواالتقاليید االمعايیيیر
 .ووعشواائيیا متقطعا عملهھا يیبقى االتي االمدني االمجتمع منظماتت عاتق على كبيیر بشكل االدوورر

 قواانيین تبنّي تم ووقد .1994 سنة نشأتهھا منذ االموررووثث نظامهھا تصلح أأنن االعالي وواالتعليیم االتربيیة ووززااررةة حاوولت االتعليیم٬، مجالل في
عت كما االمدااررسس٬، من ااألططفالل تسربب من للحد ّ  صاررمة  االتعليیم نظامم حقق ووقد .االكبارر تعليیم لمرااكز ااالنضمامم على االنساء ُشجِّ
 للمدااررسس االوصولل على االطالبب بقدررةة يیتعلق ما في بخاصةوو االتعليیم٬، مسؤووليیة االفلسطيینيیة االسلطة تولت أأنن بعد جليیة إإنجاززااتتٍ  
 وواالثانويي ااالبتداائي للتعليیم االوصولل على االقدررةة تعكس االتي االمؤشرااتت ااررتفعت .وواالمنهھاجج االتحتيیة وواالبنيیة االمشارركة وومعدالتت
 عموما ووتعتبر االعالمي٬، االمستوىى على ووحتى ااإلقليیم مستوىى على غزةة ووقطاعع االغربيیة االضفة في للفلسطيینيیيین بالنسبة وواالعالي
 .ااألسرةة ووددخل االلجوء ووحالة وواالمكانن ااالجتماعي بالنوعع يیتعلق ما في كبيیر بشكل منصفة

 1995 بيین االسنوااتت في االفلسطيیني االتشريیعي االمجلس سنهّھا تشريیعاتت ثالثة في االعمل حقوقق ووزّزعت فقد االتوظظيیف٬، حقل في أأما
 سنة تمديیدهه تم وواالذيي 2005،٬ لسنة االعامم االتقاعد ووقانونن 2000،٬ لسنة االعمل قانونن 1998،٬ لسنة االمدنيیة االخدمة قانونن :2005وو

 مجموعة على وويینص االدووليیة ااإلنسانن حقوقق معايیيیر مع االعمل قانونن يینسجم عامم٬، بشكل .االخاصص االقطاعع في االعامليین ليیشمل 2007
 االكثيیر على تسريي ال ااألحكامم تلك أأنن إإال االمناحي٬، من االكثيیر في االفلسطيیني االعمل قانونن تقدمم ووررغم .للمرأأةة ااألساسيیة االحقوقق من
 قدررةة من جديي بشكل يیقوضض مما االعمل٬، قانونن حمايیة خاررجج فهھم لذاا  – االنساء من منهھم كبيیر جزء –ذذوويیهھم لدىى االعامليین ااألفراادد من
 االقانونن إإنفاذذ وونظامم االفعالل االتفتيیش غيیابب وويیحد .االعمل موااقع في للنساء بالنسبة ااالجتماعي االنوعع في االعداالة تدعيیم على االقانونن هھھھذاا
 االنساء تمكيین مباددررااتت ووترتبط .االعمل سوقق في االمشارركة على االنساء لتشجيیع ووااضحة سيیاساتت توجد ال .االعمل قانونن تأثيیر من

 تكافؤ ووعدمم االفصل وويیعتبر .االمدني االمجتمع مؤسساتت ووبراامج االمانحيین بمشارريیع أأساسي بشكل االريیادديي االعمل على ووتشجيیعهھن
 .بعد لهھا بالتطرقق االمسؤوولة االسلطاتت تقم لم االتي االقائمة االتحديیاتت من ااألجر

 االعلومم في ااالجتماعي االنوعع في االمساووااةة سيیاساتت

 االعلومم في ااالجتماعي االنوعع في االمساووااةة هھھھيیكليیاتت
 ااإلسترااتيیجيیة كرست ووقد .وواالتكنولوجيیا للعلومم ووططنيیة لجنة لتطويیر توجيیهھيیة لجنة االعالي االتعليیم ووززااررةة أأنشأتت 2001،٬ سنة في

 االمؤسساتت من االلجنة هھھھذهه إليیجادد ضغط أأيي هھھھناكك يیكن لم عامم٬، بشكل .أأبداا تستكمل لم وولكنهھا االعلومم ميیداانن في للنساء كامال فصال
 (االتقارريیر ووإإعداادد االمعلوماتت جمع في أأساسي بشكل تشارركك ووهھھھي) االعلمي للبحث ووحدةة االوززااررةة لدىى يیوجد .ااألكادديیميیة أأوو االنسويیة
 .وواالعلومم للنساء مخصصة عمل براامج توجد ال وولكن االعمليیة٬، لألبحاثث وومجلس

 وواالمؤشرااتت ااإلحصائيیاتت
 معظم تصنيیف وويیتم االفلسطيینيیة االنشاططاتت مناحي حولل ددوورريیة إإحصائيیاتت بإصداارر االفلسطيیني لإلحصاء االمركزيي االجهھازز يیقومم

 .االبيیاناتت في ااالجتماعي االنوعع في باإلنصافف قويیا االتزااما االجهھازز وويیلتزمم .االجنس أأساسس على االبيیاناتت

 من ووغيیرهھھھا االتوظظيیف ووحولل ااألكادديیمي االجانب حولل إإحصائيیاتت تتوفر بل ذذااتهھ٬، بحد االعلومم مجالل في ااألددااء تغطيیة تتم ال ذذلك مع
 غيیر االعلومم مجالل في االجنس حسب االُمصنّفة ااإلحصائيیاتت لكن ّ  االبلد٬، في وواالتنميیة لألبحاثث مسح ٌ  يیتوفر .ااالقتصادديیة االنشاططاتت
 .كبيیر بشكل مكتملة
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 ااالجتماعي االنوعع في االتوااززنن [تحقيیق] تداابيیر
 .ااالنتخاباتت باستثناء االعامة٬، االلجانن في ااالجتماعي االنوعع في االتوااززنن تعزيیز إإلى تهھدفف محدددةة تشريیعاتت توجد ال

 عن تقل ال (كوتا) نسائيیة حصة على االعامة ووااالنتخاباتت االمحليیة بالمجالس االمتعلّق 2005 سنة االصاددرر ااالنتخاباتت قانونن نص
 االمؤسساتت تلك من االكثيیر ووتدعو جداا٬، متدنيیة لكونهھا االكوتا هھھھذهه االنسويیة االمنظماتت اانتقدتت ووقد .ااالنتخابيیة االقواائم في للنساء 12%

 سنة ااألخيیرةة االمحليیة االمجالس اانتخاباتت في ااالنتخابيیة االقواائم من االكثيیر في االكوتا هھھھذهه نلحظ وولم .%20 عن تقل ال حصة إإلى
 .بالكوتا لاللتزاامم تنفيیذيیة آآليیة ووجودد عدمم يیبيین ما ٬،2012

 توجد ال كما .االقراارر صنع مجالس أأوو هھھھيیئاتت في ااالجتماعي االنوعع في االتوااززنن تحقيیق على ررسمي تشجيیع يیوجد ال االعلومم٬، مجالل في
 .االبحثيیة االمؤسساتت أأوو االجامعاتت في ااألهھھھداافف أأوو االحصص لتنفيیذ تداابيیر

 االعالقة ذذااتت ااالجتماعي االنوعع في االمساووااةة ووتداابيیر االمساووااةة خطط
 ااالجتماعي االنوعع في للمساووااةة خططا تضع أأنن االبحثة وواالمؤسساتت االجامعاتت من االمدني٬، االمجتمع منظماتت أأوو االحكومة٬، تطلب ال
 ااالجتماعي٬، االنوعع مرااصد ااالجتماعي٬، االنوعع ووحدااتت) ااالجتماعي االنوعع في بالمساووااةة االعالقة ذذااتت ااألخرىى االتداابيیر من غيیرهھھھا أأوو
 عمل بمجموعة االجامعة٬، إإددااررةة على جديي ضغط مماررسة ووبعد بيیرززيیت٬، جامعة في االمرأأةة ددررااساتت معهھد بدأأ ذذلك٬، مع .(االخ

 .االقائمة االفرووقق مع للتعامل ااالجتماعي للنوعع تخصصيیة

 االرصد
 .االجنسيین كال من االشبابب بالعلماء يیتعلق ما في ممأسسة مماررسة االرصد يیعتبر ال

 االمؤسساتت بعض توجد إإنما وواالعلومم٬، للنساء مخصصة ااألبحاثث وومرااكز االعالي االتعليیم مؤسساتت في ررسميیة ررصد براامج توجد ال
 االزررااعيیة ااإلغاثة وولجانن وواالتوثيیق٬، االمرأأةة ألبحاثث االفلسطيیني االمركز مثل االمرأأةة عن أأبحاثث لتمويیل مواارردد تخصص االتي وواالمرااكز
 .أأخرىى مؤسساتت بيین من االمرأأةة ددررااساتت وومعهھد االفلسطيینيیة

 االتمويیل
 أأيي ددوونن االطلب تقديیم عند ااالستحقاقق أأساسس على عاددةة ااألبحاثث وومرااكز االجامعاتت في لألبحاثث االمتوفر االمحدوودد االتمويیل يیُمنح
 االنوعع ااحتراامم ااألجنبيیة االمنح من االكثيیر تشترطط ذذلك٬، مع .االرجالل من ززمالئهھن مع مقاررنة االباحثاتت بالنساء خاصة أأحكامم

 .بالتحديید االباحثاتت االنساء صرااحة يیفّضل بعضهھا أأنن حتى ااالجتماعي٬،

 محليیة خيیريیة ووجمعيیاتت بيیرززيیت٬، جامعة في وواالماجستيیر االبكالورريیوسس مستويیاتت على للشاباتت جزئيیة لمنح االمباددررااتت بعض توجد
 .تنميیة ووهھھھيیئاتت أأخرىى

 وواالعائلة االعمل بيین االموااززنة
 االرضاعة في وواالحق االوالددةة بعد االعمل معاووددةة في االحق مع أأسابيیع 10 لمدةة بالكامل ااألجر مدفوعة أأمومة إإجاززةة االعمل قانونن يیمنح

 .االوالددةة بعد شهھورر ستة وولمدةة االحمل أأثناء االمطولة االعمل ساعاتت من وواالحمايیة االعمل أأثناء االطبيیعيیة

 تلك بعد االعلومم في االوظظيیفي للعمل االعائدااتت لدعم االخاصة االمواارردد تتوفر ال كما .وواالباحثيین للعلماء خاصص برنامج يیوجد ال
 .ااإلجاززااتت



١۱٤ 
 

 ااالجتماعي االنوعع ووددررااساتت االمرأأةة ددررااساتت
 االجامعة سنيین في للطالبب ااالختيیارريیة االمساقاتت من عددداا يیقدمم 1994،٬ سنة اافتتح االمرأأةة٬، لدررااساتت برنامج بيیرززيیت جامعة في يیوجد
 .2012 منذ االمرأأةة ددررااساتت في فرعيیا تخصصا االبرنامج يیقدمم كما .ااألوولى

 منذ االقدسس جامعة في آآخر ووبرنامج 1996 االعامم منذ بيیرززيیت جامعة في وواالتنميیة ااالجتماعي االنوعع في للماجستيیر برنامج يیوجد
 .2002 االعامم

 االتشبيیك
ً   ماززاالل وواالعلومم ااالجتماعي االنوعع قضايیا في االتشبيیك بأهھھھميیة االوعي فإنن قويیة٬، نسويیة حركة ووجودد ررغم  يیرجع أأنن وويیمكن .معدووما
 .ااألبحاثث وومرااكز االجامعاتت في عليیا مناصب في االعامالتت االنساء من االمحدوودد االعددد إإلى هھھھذاا

 االتوصيیاتت
 في وواالمهھنيیة ااألكادديیميیة االحقولل في للنساء االمهھنيیة االمسيیرةة في االالجتماعي االنوعع في االتوااززنن بغيیابب االمتعلّقة االنتائج االتقريیر يیُعايین

 بالنوعع متأثرةة االدررااسة مجاالتت خيیاررااتت تبقى عامم٬، بشكل .وواالرأأسي ااألفقي بالفصل كبيیر بشكل تتسم االنسائيیة االمهھن فتظل .فلسطيین
 بشكل للنساء وواالمهھنيیة ااألكادديیميیة االمسيیرةة ووتتأثر .وواالهھندسة االعلومم مثل ذذكورريیة تُعتبر االتي االتخصصاتت تلك في بالذااتت ااالجتماعي

 وواالمجتمع االحكومة وومباددررااتت ُ  سيیاساتت ُ  محدووددةةً   ووتظل .قيیادديیة مناصب إإلى ووتقدمهھن االطبيیعي تطوررهھھھن تمنع عدةة بعواامل كبيیر
 حقولل مجمل في االنساء توااجد قلة على ووأأثرهھھھا تأثيیرهھھھا حيیث من ااالجتماعي االنوعع في االتوااززنن غيیابب مع للتعامل االرااميیة االمدني
 .بعد ووططنيیة أأوولويیةً   االقضايیا هھھھذهه تشكل ووال االقراارر صنع ووددوواائر ووااألبحاثث االعلومم

 :االتوصيیاتت

 كافة في وواالدررجة٬، ااالجتماعي االنوعع حسب ااألكادديیميیة٬، االعمل ططوااقم تعرضض االتي االبيیاناتت جمع على االتركيیز يینبغي •
 في االبيیاناتت هھھھذهه ااستخداامم وويیمكن .االطبيیعيیة وواالعلومم وواالتكنولوجيیا االهھندسة فرووعع في ووبخاصة االدررااسة٬، مجاالتت

 .االمؤسساتت سيیاساتت لتغيیيیر االساعيیة االمناقشاتت

 االسيیاساتت صنع لتوجيیهھ وواالقيیاددةة االعلميیة االمهھن في االنساء تمكيین مزاايیا ووتشجيیع إلبراازز ااألبحاثث من للمزيید ضرووررةة هھھھناكك •
 .فلسطيین في االقاددمة االسنوااتت في وواالعلومم ااالجتماعي االنوعع حولل

 باالقتدااء جديیرةة صلة ذذااتت نماذذجج ووجودد ووتشجيیع االنساء من االعالماتت بيین االتشبيیك لتحسيین إإضافيیة مباددررااتت من البد •
 االعامم االوعي مستوىى ووررفع ااالجتماعي االنوعع لقضايیا للتروويیج االدمج عمليیة في ااإلعالمم إإشرااكك يینبغي كما .ررصد ووبراامج
 .االتغيیر أأجل من ااإلررااددةة لخلق مهھم ووهھھھذاا .االسلبي ووأأثرهه ااألبحاثث مجالل في ااالجتماعي االنوعع في االتوااززنن بغيیابب

 االصناعة ووقطاعع ااألكادديیميیة االمؤسساتت هھھھي ااالجتماعي االنوعع في االتوااززنن غيیابب لمكافحة االمستهھدفة االمجموعاتت •
 االنوعع ددمج في تقدمم لتحقيیق بالتعاوونن االمجموعاتت تلك تقومم ألنن ووااضحة حاجة ووتوجد .وواالحكومة االخاصص وواالقطاعع

 .ااالجتماعي

 على االضغط مماررسة في االمرأأةة ددررااساتت معهھد نجح عندما بيیرززيیت جامعة في ووجدتت االتي االرشيیدةة االمماررساتت إإبراازز االمهھم وومن
 في االعامليین بيین ااالجتماعي االنوعع في االقائمة االفرووقق لمعالجة ااالجتماعي االنوعع في مختصة عمل مجموعة إلططالقق االجامعة إإددااررةة

 .االمؤسساتت سيیاساتت في االتغيیيیر أأجل من االمقترحاتت ووضع بغيیة ووذذلك ااألكادديیميیة غيیر ااألكادديیميیة االمجاالتت

 



  االتقريیر  االوططني      -االمستخلص

النوعع   وااززنن  االخاصة  ب يیهھدفف  هھھھذاا  االتقريیر  االي  اابراازز  بعض  االنتائج  االمترتبة  علي  حاالتت  عدمم  االت

ي   ن  مشرووعع  بحث م  االتطورر  م ث  ت ادديیمي٬،  حيی ر  ااالك ادديیمي  ووغيی في  االمهھن  االعلميیة  في  االقطاعيین  ااالك

ة   د  عربيی ع  معاهھھھ اوونن  م ركاء  بالتع ب  االش ن  جان هھ  م تم  ااجراائ تركك  يی ارر  مش ي  ااطط ة  ااخريي  ف ووااووررووبيی

النوعع    ٠۰مشرووعع  شميیراا وويیتمثل  االهھدفف  االعامم  لمشرووعع  شميیراا  في  تعزيیز  االتعاوونن  االبحثي  فيیما  يیتعلق  ب

ط: يیض  االمتوس ر  ااالب ي  االبح ة  عل ة  االمطل دوولل  االعربيی ي  وواال ادد  ااالووررووب يین  ااالتح م  ب ر٬،    وواالعل االجزاائ

ع  اانن  ٠۰مصر٬،  ااالررددنن٬،  االمغربب٬،  لبنانن٬،  فلسطيین٬،  سورريیا  ووتونس ي    من  االمتوق اوونن  االبحث ؤدديي  االتع يی

ك   ة٬،  ووذذل االي  تطورر  فهھم  ااسبابب  حاالتت  االتبايین  وواالتفاووتت  االخاصة  بالنوعع  في  مجالل  االعلومم  في  االمنطق

ة   ة  االمطل دوولل  االعربيی اوولل  اال ف  تتن ل  كيی ي  تحليی افي٬،  باالضافة  اال بمرااعاةة  االتقاليید  ووحاالتت  االتبايین  االثق

ذااتت ذاا  االموضوعع  بال ذاا  االمشر  ٠۰علي  االبحر  االمتوسط  هھھھ د  هھھھدفف  هھھھ اتت  لق ع  االبيیان ي  جم ي  اال ووعع  االبحث

بي   ل  االنس ة  ااالساسس  للتحليی ونن  بمثاب ي  االبحر  االمتوسط  لكي  تك ة  عل ة  االمطل دوولل  االعربيی االخاصة  بال

ذاا   ارر  لتطورر  هھھھ ة  االمعيی االمقاررنن  للوضع  االحالي  االخاصص  بتكافؤ  االنوعع  في  مجالل  االعلم  لكي  يیكونن  بمثاب

احثيین  ووصناعع  االسيیاسة  وو تم  االمجالل  في  االمستقبل٬،  ووكذلك  توجيیهھ  االب ووااضعي  ااالسترااتيیجيیاتت  لكي  يی

د  االوضع    ٠۰تحديید  ووتناوولل  االمشكلة  االرئيیسيیة وويیؤكد  هھھھذاا  االتقريیر  علي  مدخليین  ااساسيیيین  بغرضض  تحديی

  االخاصص  بالمرااةة  في  مجالل  االعلومم  في  كل  االدوولل:  

ي   - ل  ف رااةة    وواالرج ع  االم مل  توززيی ي  تش النوعع  وواالت ة  ب يیليیة  االخاص ائيیاتت  االتفص ع  ااالحص جم

 ستويي  ااالقدميیة  وواالمشارركة  في  صنع  االقراارر  في  مجالل  االعلومماالمجاالتت  وواالمهھن  االعلميیة٬،  م

ووصف  ااالسترااتيیجيیاتت٬،  االتشريیعاتت٬،  ااالجرااءااتت  اااليیجابيیة  وواالسيیاساتت  االخاصة  بتكافؤ  االنوعع٬،  
 ٠۰مصحوبة  بالتاكيید  علي  االمباددررااتت  وواالسيیاساتت  االخاصة  بتكافؤ  االنوعع  في  مجالل  االعلومم


