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  مقدمة المشروع
 المقدمة 

دور النساء  لقد تغير. ر الحقيقي لنمو هذا المجتمع و تطورهمن المتعارف عليه أن وضع النساء في أي مجتمع هو المؤش
فإلى جانب الرجال تقوم . بشكل كبير في السنوات الخمسين المنصرمة, خصوصا في بعض أنحاء العالمو , في المجتمع

ومن . العالم السياسية في كثير من البلدان حولفي المجاالت االجتماعية واالقتصادية و النساء اليوم بمساهمة فاعلة هامة 
فباإلضافة إلى  ،النساء في أي مجتمعخصوصا للفتيات و التعليم عامل أساسي لحياة أفضل و المتعارف عليه أيضا أن 

المشاركة الكاملة في قاء أصحاء و في البيادة فرصهن في النجاة من الفقر وفي الحصول على عمل و مساهمته في ز 
ويسهم أيضا . يسارع بنقل بالدهن لنمو سكاني ثابتعلى صحة أطفالهن و نساء أثر عظيم الولتعليم الفتيات و  .المجتمع

التنموية كبناء قاعدة للديمقراطية و تمكين ماعية و االقتصادية و السياسية و النساء في توسيع األهداف االجتتعليم الفتيات و 
 .الحقا إلى هذه الحياة يف يأتمعيشة من حولهن ومن سو مهمة تحسن معيشتهن و  حياتية مصيريةارات النساء من اتخاذ قر 

فالنهضة المعاصرة للمرأة . تعزيز دورهن في بناء المجتمعرية جهودا حثيثة لتمكين النساء و تبذل الجمهورية العربية السو 
قانون التعليم اإللزامي للجميع وقانون فمثال كان ل. طبقتو ريعات التي صدرت التشة بشكل كبير بالقوانين و السورية مرتبط

شيدت المدارس في كل قرية و بلدة و مدينة مما جعل التعليم األساسي متاحا . مالة األطفال فوائد عديدة على المرأةمنع ع
المسلحين بمهارات الحياة و الحاصلين على شهادة التعليم األساسي  الذكور واإلناثعدد الطالب من  ةازداد بالنتيجو  .للجميع

 .اإلنسان يصبوا إليه األساسية التي تخولهم من تحقيق أفضل ما
مكانية الدراسة الجامعية بحراسية و أقرت سوريا التعليم المجاني لكافة المراحل الد, لدعم مبدأ تكافؤ الفرص سب نتائج فحص ا 

تطبيق مبدأ  لهذا التوسع هون السبب الرئيسي إ. ازداد توسع التعليم الجامعي بشكل كبير 1111منذ العام و . الثانوية العامة
لمتابعة دراستهم في ( الذكورمن اإلناث و )ي المرحلة الثانوية الذي فتح الباب أمام جميع خريج" االستيعاب الجامعي"سياسة 

اكبة هذا االزدياد لمو و . السياسةهذه  ةازداد عدد الطالب الجامعيين بشكل كبير جدا نتيج. أي جامعة أو معهد في سوريا
وزيادة عدد القاعات ( اإلناثمن الذكور و )التدريسي الكادر ء زيادة عدد تبع هذا اإلجراجامعات جديدة و أحدثت كليات و 
 . جميع المرافق المساعدةالتحتية الالزمة ل البنيوتأمين  الصفية الدراسية

جامعة  –جامعة البعث  –جامعة تشرين  –جامعة حلب  –جامعة دمشق )يوجد اليوم في سوريا خمس جامعات حكومية 
واحدة و ثالثة معاهد  حكومية و جامعة افتراضية( ستفتح أبوابها قريبا 1تعمل و  14)خاصة  و عشرون جامعة( الفرات

المعدات العلمية ا بضرورة التزود بأحدث المخابر و توصي وزارة التعليم العالي جامعاته. تقنية عليا و بعض المراكز البحثية
 . ئق التدريستؤكد أيضا على ضرورة مراجعة و تحديث المناهج و الفصول و طراو 

 السياسية الحياة في المرأة مشـاركة تعزيـز بهدفخطط و قوانين ية للمرأة في سوريا عدة سياسات و لقد تبنت اإلستراتيجية الوطن

 .السياسية الحياة في التخاذ القـرار ممارستها وتشجيع واالجتماعية االقتصادية التنمية ونشاطات

 عام الثقافية للشؤون  الجمهورية رئيس نائب منصب سيدة ولتت حيث الدولة في ناصبالم أعلى إلى المرأة وصلت ذلك وبنتيجة
 الوزارة وفي. 2111 عام السورية العربية الجمهورية رئاسة في واإلعالمية السياسية للشؤون  مستشارة سيدة تعيين  وتم .2116

من السفراء و % 15 شكلت النساء نسبة و .وزارية حقائب ثالث المرأة حصة شملت 2111 عام في تشكلت التي لجديدةا
 . من القضاة% 16المحامين و  من% 15 ومن السياسيين % 25
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جهود الحكومة ال زالت بالرغم من و  .و مع كل ذلك يوجد نقص ملحوظ في تمثيل المرأة في منظمات صنع القرار في سوريا
االجتماعي و  العمل تحد من مساهمة المرأة بالتقدم في أماكنالرجال في المجتمع و ور النساء و التقاليد بخصوص دالعادات و 

 .     يالتمثيل السياسو العلمي األكاديمي التطور االقتصادي والتحصيل 
على الرغم من الصعوبات التي عانت منها سوريه خالل فتره العمل  Shemeraإن لمساهمه جامعه حلب في مشروع 

النساء في سوريا وجمعت العديد من اإلحصائيات الهامة المتعلقة فقط سلطت الضوء على وضع . بالمشروع أهمية كبيرة
خريجي الجامعات في ن حسب الجنس بالمراحل الجامعية والدراسات العليا و الطالب المسجلي: بالمرأة كنسب كل من

ثين من اإلناث لباحالمجاالت النظرية والعلمية و التقنية باإلضافة لتوزع أعضاء هيئه التدريس في جميع الكليات ونسبه ا
المجاالت العلمية ومدى مشاركه المرأة بسوق العمل بالقطاع العام والخاص باإلضافة لعدد النساء والذكور في كل 

على الرغم من أهمية و  .قارنت وضع المرأة السورية مع مثيالتها في بلدان عربية أخرى و  المشاركات في صنع القرار
باألخص في المجاالت العلمية فان مثل هذه المعطيات غير متوافرة ق العمل و يلية حول الجنسين في سو المعطيات التفص

 . في سوريا
أن يعالج هذه المشكلة بتحليل عدم ( نجاح طنوس, مزنة عجان, ابوسكأمل , حياة طوشان) Shemeraيحاول فريق عمل  

بناء عليه اعتمد المشروع و . العلوم تطوير توصيات لتعزيز التكافؤ بين الجنسين فين في العلوم و المساواة بين الجنسي
، منهجية تركز على اإلحصائيات عن وضع المرأة في فروع العلوم المختلفة و سياسات المساواة بين الجنسين في العلوم

 .   عدم المساواة بين الجنسين في المهن العلمية حولاألبحاث و 
 

  إحصائيات عن النساء في العلوم. 1

يوجد . باو في أور  R&Dيماثل استبيانات  R&Dة متكاملة نسبيا كون سوريا تشارك في استبيان إن جملة المعطيات السوري
, (NACE)النشاط االقتصادي : اعتمدت سوريا أيضا ذات التصنيفات الدولية للقطاعات". باحثون "تعريف رسمي لكلمة 

فجوة في األجور بين الجنسين في مجال ال توجد معلومات متوافرة عن ال.  (ISCED)و لمستويات التعليم  (ISCO)للمهن 
    . العلوم و األبحاث

 

 المقدمة

صالح شامل تجلت عبر إحداث العديد من الجامعات والمعاهد العليا  يشهد التعليم العالي في سورية عملية تطوير دائم وا 
أصبح واقعًا ملموسًا و السورية ، وفروع لتلك الجامعات في المحافظات  التقنيةومراكز األبحاث والجامعات الخاصة والمعاهد 

صدار  ترافق هذا التوسع بإحداث نقلة نوعية في االختصاصات الجامعية لتلبي متطلبات السوق وحاجات التنمية، وا 
 .القوانين الناظمة للتعليم العاليوتحديث التشريعات 

وفقا ، و معهد للتعليم العالي (18)جامعة و (32) والبالغ عددها في سورياتنتشر الجامعات السورية شرقًا وغربًا شمااًل وجنوبًا 
 :هو الطلبةفان ترتيب الجامعات الخمس بحسب أعداد  3282لعدد الطالب المسجلين في عام 

        جامعة دمشق  
        جامعة حلب 
         جامعة تشرين 
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        جامعة البعث 
        جامعة الفرات 

 من حملةنسبه اإلناث  بلغت وقد.بشكل عام 3282في عام من طلبة الجامعات  (%02)ليحواتمثل هذه الجامعات الخمس 
  .من الذكور بنفس العام (%7.6)مقابل ( %..3)سنة  23-22بين  نممن تتراوح أعماره الجامعية اإلجازات

 

 :اإلناث في العلوم موقع

غيرها و  اإلنسانيةالزراعية، العلوم االجتماعية، العلوم  مو ، العلالعلوم الطبية) والتكنولوجيا  باختصاصات العلوم اإلناثتشكل 
 .بنجاح حصولهم على الشهادة الجامعية أتموامجموع اإلناث الذين  من بين( %88)قدرها  ضئيلة ةنسب( من العلوم

لون في هذا التكنولوجيا مع أولئك الذين يعممعية باختصاصات العلوم و الجا حملة اإلجازةبين عدد الطالب  المقارنةولدى 
بلغت نسبتهن بين ، كما ( 3223في عام % 37مقابل ) 3282في عام %( 23)اإلناثارتفاع نسبه  نجد المجال،

وظائف في لل إشغالهن، بينما بلغت نسبه (3223في % 37مقابل ) 3282في عام % 36المهندسين و العلماء العاملين 
 3283، كما بلغ معدل توظيف الذكور في سوريا في عام (3223في % 83مقابل ) 3282في عام  (%82:)المجموع العام
 .لإلناثفقط % (82.3)مقابل  %(71.3)نسبه قدرها   
بلغت نسبه  3288على المجتمع البحثي، ففي عام العربيةغلب الدول أ هو الحال  في  كمافي سوريه  ةعاد يهيمن الذكور

هو ر في القطاع الحكومي مما ثالوضع إلى حد ما متساويا أك بينما كان من المجموع العام،فقط  (%26) الباحثات اإلناث
اقتصرت و ، 3282على التوالي في عام  (%80و% 28)الباحثات  اإلناثإذ بلغت نسبه عليه في قطاع التعليم العالي،

 على (%0و% 1) بنسبة قدرت ضئيلةوالقطاع الخاص مع مشاركة نسائية  األعمالفقط في قطاعي  الذكورعلى  المشاركة
من % 08)أن حيث من مجموع الباحثين السوريينفقط ( %0)مجموع الباحثين في هذين القطاعين يمثلون  أنعلما . التوالي
   (.القطاع الحكوميين متواجدين في التعليم العالي و الباحث

الحكومي ي مما هو عليه في القطاع أصغر سنا في قطاع التعليم العال اإلناثالباحثات  أنيوضح ( 8)المخطط رقم 
من  (%20)من مجمل الباحثات في التعليم العالي مقارنة مع  (%71) النسبةحيث بلغت : العكس صحيح للباحثين الذكورو 

وهذا التمايز يظهر جليا في قطاع التعليم العالي أكثر منه في القطاع  عامًا،23من هن تحت سن الـالباحثين الذكور م
 . الحكومي
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  :ل األفقيالمجاالت العلمية و الفص

توزعن على مختلف االختصاصات من حملة شهادة الدكتوراه،  (%22) نسبة قدرها 3282في سوريا عام اإلناث شكلت
أقلية بين خريجي الدكتوراه في مختلف  اإلناث تشكلكما  ،(3)ا هو موضح في المخطط البياني رقمالعلمية كم

 (. اإلناثلة شهادة الدكتوراه في هذا االختصاص هن من من حم% 36)االختصاصات ما عدا اختصاصات الصحة العامة 

. 1(رجال 2نساء و 3)كان سبعة فقط  3282ص عام تجدر اإلشارة هنا إلى إن عدد خريجي الدكتوراه في هذا االختصاو 
سجل حيث  ،(اإلناثمن خريجي الدكتوراه هن من % 31) ي البيطر  الطببينما نجد أن هناك نوعا من المساواة في الزراعة و 

3282خريجا فقط في عام  (33)
في العلوم و  (%32-38)من خريجي الدكتوراه تقريبا متطابقة  اإلناثبينما كانت نسبه  2

في التربية و العلوم اإلنسانية و %( 22-22)تراوحت بين  كما 3ءالرياضيات و الحاسوب و الهندسة و التصنيع و البنا
                                                           

حول نسب أعداد الطالب وتوزعهم على مختلف االختصاصات في ( ني الجامعات السورية الحكوميةثا)إن إلقاء نظرة سريعة على بيانات بيانات جامعة حلب 1 

أما في الصيدلة فهم األكثرية إذ . في طب األسنان% 36في الطب و % 31من الطالبات اإلناث كن في كليات التمريض و % 25أن  2112-2115الفترة ما بين 

  من إجمالي الطالب%  65بلغت نسبتهم

2
ثلث طالب  2112-2115بين عامي  ففي جامعة حلب وبشكل تقريبي .رة أخره ال تتوافق هذه األرقام مع نسب الطلبة الذكور واإلناث في تلك االختصاصاتم 

  .في الطب البيطري% 1كلية الزراعة كن من اإلناث بينما شكلت اإلناث 
 
فقط من طالب هندسة % 31 2112-2115فمثال بين  .عة حلب اال ان هناك بعض الفجواتعلى الرغم من و جود توازن تقريبي بين الجنسين من طالب جام 3

 .(الخبير الوطني: المصدر. )في الهندسة الميكانيكية %18 – فقط في الهندسة المدنية% 21 –الحاسب كن إناث 
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في العلوم االجتماعية و إدارة %( 33)يرا سجلت اقل نسبه مشاركه وقدرها و أخ 4الفنون و العلوم الطبيعية و الهندسة
ًً إجمالي 3282في عام  اإلناثت لإذ مث. 5األعمال و الحقوق  ًً من خريجي الدكتوراه في العلوم الطبيعية و %( 22)نسبه  ًا

 .الهندسة

 
و لكن و نظرا . وم الطبيعية و الهندسةتوزعهم على مختلف االختصاصات في كل من العل( 2)ويظهر المخطط البياني رقم 

ففي مجال العلوم الطبيعية و الهندسة يظهر المخطط البياني . لصغر العينة يتوجب علينا تحليل هذه النتائج بحذر متناه
من حملة  (%37)نسبة اإلناثتشكل . اإلحصاءشهادة الدكتوراه في الرياضيات و  الذكور حامليو  اإلناثحصة متساوية بين 

ثلث خريجي الدكتوراه  اإلناثوتشكل . الدكتوراه في علوم الحياة، بينما يهيمن الذكور على بقية االختصاصات الفرعية شهادة
بينما . في الهندسة(% 32)في هندسة العمارة والبناء و (%33)لجة ووالمعا  في التصنيع%( 30)في العلوم الفيزيائية و 

و ذلك ألن الكلية قد أنشئت حديثا و %( 2 اإلناثأي كانت حصة )سوب سجل تواجد طالب دكتوراه وحيد في علوم الحا
 . الزالت بحاجة لبناء كادرها التدريسي كي تحظى بموافقة وزارة التعليم العالي لمنح درجة الدكتوراه

 

                                                           

: المصدر  .  2112-2115وم اإلنسانية والفنون بين عامي من مجموع الطالب في كليات التربية والعل %61بلغت نسبه الطالبات اإلناث في جامعة حلب  4

  (.الخبير الو طني )

   (الخبير الوطني: المصدر. )االقتصاد والحقوقفي كليات  على التوالي%( 26و% 21)2112-2115بلغت نسبه الطالبات اإلناث في جامعة حلب بين عامي  5
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قطاع التعليم من  (%33)كيفية توزيع مجتمع الباحثين على فروع العلوم المختلفة نجد أن الباحثات يشكلن  دراسةأما لدى 

 .من الباحثين الذكور متواجدين في العلوم الطبية (%33)العالي، بينما نجد أن 
يعتبر مجال الهندسة و التكنولوجيا ثاني أكبر مجال لتواجد الباحثات السوريات، في حين تعتبر العلوم الزراعية ثاني أكبر  

في القطاع الحكومي يستضيف مجال الهندسة و و (. المجالفي هذا  يتمركز خمس الباحثين الذكور)مجال للباحثين الذكور 
في العلوم  اتمتواجد اإلناث الباحثاتخمس . من الباحثين الذكور (%33)و اإلناث الباحثاتمن  (%33)التكنولوجيا 

ما في أ. أكبر قطاع حكومي لتواجد الباحثين الذكور ثانيويعد قطاع الزراعة هو . الطبية و خمسهن  في العلوم الطبيعية
متواجدات في العلوم االجتماعية و ربع في كل من العلوم الزراعية و العلوم  اإلناث الباحثاتقطاع التعليم العالي فربع 

 اإلنسانيةمنهم في العلوم % 93توزيع الباحثين الذكور في هذا القطاع مختلف بعض الشيء إذ يوجد  أنالطبية، بينما نجد 
 .ية و الهندسة و التكنولوجياو ربع في كل من  العلوم الزراع
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ففي . ايجابيا جدا في المجاالت العلمية اإلناث الباحثاتلعدد  9303-9332كان معدل النمو السنوي المركب بين عامي 
في  (%29)في العلوم الطبيعية و (%3)بمعدل جاء معدل النمو السكاني للنساء الباحثات  إن نموقطاع التعليم العالي 

في الزراعة و  (%3)في القطاع الحكومي تراوح معدل النمو السنوي المركب لنساء الباحثات ما بين و . يةاإلنسانالعلوم 
 .العلوم الطبية في( 30%)

 (1)جدول رقم 
 HES)) معدل النمو السنوي المركب للباحثات اإلناث في قطاع التعليم العالي

 4010-4002 حسب االختصاص العلمي
 اع الحكوميالقط قطاع التعليم العالي 

 1 6 العلوم الطبيعية
 11 23 الهندسة والتكنولوجيا

 31 44 العلوم الطبية
 6 22 العلوم الزراعية

 21 31 العلوم االجتماعية
 35 52 العلوم اإلنسانية

 
 الباحثون المحليون :  المصدر
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 األقدمية أو الفصل العمودي

مجال  الخامسة في بالسنةالمسجالت  في نسبه اإلناثد تقاربا شكال كالمقص حيث نج (2)يظهر المخطط البياني رقم 
ارتفاعا طفيفا كما نجد هنا . ISCED 5Aلخريجيها  (%32)مقابل ( %33) النسبةحيث بلغت  ،ISCED 5Aالعلوم
 اإلناثنسبة طالبات الدكتوراه من  9303كما بلغت في عام . 9303و 9332بين عامي   ISCED 5A النسبةلهذه 

 (%02)ـما قورنت بنسبة ال إذامرتفعه نسبيا  النسبةعلى التوالي وتعتبر هذه ( %30)سبة خريجات الدكتوراه و ن (33%)
نالحظ تباعدا  (2)رقم  ومن المخطط البياني. على التوالي9332 لخريجات الدكتوراه في عام (%00)ـاللطالبات الدكتوراه و 

 (%93)اإلناثحيث سجلت مشاركه  ،افي مرحلة االنخراط بالعمل لخريجي الجامعات في سوري
في %  3مقابل نسبه اقل بكثير قدرها ) 9303لعام ( مدرس متمرن د ) و, (مدرس ج)على التوالي بدرجتي  (%93)و 

فقط  النسبة، بينما بلغت هذه (ستاذ مساعدأب   )في الدرجة  (%03)وبلغت  كبرأوتراجعت نسبتهم بصوره (. 9332عام 
نجد  9303و  9332 الدراسةولدى مقارنه هذه النسب بين عامي (. أستاذ .أ)أي الدرجة  ديمياألكاالسلم  بأعلى (8%)

 9332في عام ( %23)من  .أجدا عند أعلى الدرجات حيث تراجعت نسبه الباحثات األكاديميات في الدرجة  اً سلبي اً تطور 
 (%3.3) ـمقارنه ب 9303عام في  (9.3)مرتفعه مقدارها  كما سجل السقف الزجاجي قيمة. 9303في عام  (%8) إلى

 .9332في عام 

ن ليس عاليا يمن بين جميع األكاديمي .أتجدر المالحظة كما هو الحال في معظم البلدان أن مشاركة األكاديميين بالمستوى 
 .من جميع الكادر األكاديمي الذكوري  (%93)بين الكادر األكاديمي األنثوي و من (%00)فهو, جدا في سوريا

 

 
شكال يشبه  أيضا والهندسةالذي يمثل نسبه العاملين من الباحثين والباحثات في مجال العلوم  (3)ين المخطط البياني رقم يب

فالسقف الزجاجي في العلوم (. 5مخطط رقم )حد كبير للمخطط العام لجميع المجاالت العلمية مجتمعة  إلىالمقص ومشابه 
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حتى مرحلة دخول العمل و . ت العلمية عندما تحسب مجتمعةي جميع المجاالبكثير مما هو عليه ف أعظمو الهندسة ليس 
في  ISCED 5A الخامسة السنةما عدا التكافؤ الجنسي بين طالب )كانت حوالي الثلث  اإلناثاألكاديمي فان مساهمة 

في  (%02) إلىثانية  اإلناثتنحدر نسبه يفتح بسرعة ويتباعد طرفاه و  أنيلبث هذا المقص  ال ولكن. العلوم و الهندسة
في  (%2)و( مساعد أستاذ)بفي الدرجة % 00, (مدرس) جفي الدرجة % 03, (مدرس متمرن ) د كاديميةاألالدرجة 
ستويات األدنى بعض التغيرات في الم 9303و  9332كما يظهر هذا المنحنى بين عامي . على التوالي(أستاذ) أالدرجة 

 .(الخريجينطالب الماجستير والدكتوراه و )
 

 
، حيث بلغت (أستاذ .أ)في سوريا كأفضل تمثيل للكادر التدريسي النسائي للمستوى  اإلنسانيةالعلوم االجتماعية و  تعد

في ( %2و% 3)، يليها العلوم الطبية بنسبة اإلناثمن  ناألكاديمييعلى التوالي من مجموع  (%03و% 03)نسبتهن 
 .الدرجةجميع المجاالت العلمية األخرى عند هذه 
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وبصوره  الطبيعيةوالعلوم  الزراعيةأعلى نسبه منهم تواجدت في العلوم  أنيخص تواجد الباحثين الذكور فإننا نجد  ما أما 

الباحثات فقط من مجموع  (%3)بالمقارنة مع  (أ (في الدرجة (%92)بلغت نسبتهم إذوالتكنولوجيا  الهندسةفي علوم  خاصة
العلوم الطبية  في( أ (من باحثي الدرجة  اإلناثان المشاركة تتساوى بين الذكور و ما فلى حد وا  . الدرجة نفسفي  اإلناث

 (.من الباحثين الذكور% 98مقابل  ( أ (في الدرجة  اإلناثمن الباحثات % 92)
 

 
 

. عمريةقلية صغرى في كل مجموعة يشكلن أ .أفباحثات الدرجة . انه ال دليل على تأثير الجيل, 9و يظهر في الجدول رقم 
 .في هذه المجموعة% 02سنة و مع ذلك فهم ال يشكلن أكثر من  22-22أفضل تمثيل لهن هو بالفئة العمرية و 
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 4010بحسب الفئة العمرية  ( أ) العلمية الدرجةفي  اإلناثنسبة (  4)جدول رقم 

 الفئة العمرية النسبة

3 <32 

2 22-32 

02 22-22 

3 +22 

إذ يالحظ انه ال يوجد أي  .بحسب الفئات العمرية أفي الدرجة  اإلناثتوزع الباحثين الذكور و  3ني رقم يظهر المخطط البيا
، بينما تبلغ 22ـهن فوق سن ال (أ)في الدرجة  اإلناثمن  (%83)أننجد  وعلى العكس من ذلك. الجيل دليل مقنع لتأثير

في  من الباحثين الذكور (%23)و (أ)في الدرجة  اإلناث الباحثاتمن  (%90)مقابل. فقط عند الرجال (%23) النسبةهذه 
 . اإلناثهم أصغر من  (أ)مما يؤكد أن الرجال في الدرجة . سنة 22-32عمر 

 

 

في القطاع  الباحثاتالهرمي للنساء  تمثل التحليل والتي 9303لعام ( 03)في المخطط البياني رقمتشير البيانات المتوفرة  
بحسب الجنس عبر  R &Dقطاع رجال األعمال إلى توزيع القطاع الحكومي و الي و في قطاع التعليم الع تصادياالق

والذي عرف الباحثون هم  (Frascati)و بحسب دليل عمل فراسكتي ( آخرون التقنيون و , الباحثون )المختلفة  الوظائف
يضا في إدارة المشاريع مهتمون أطرق وأساليب و , عمليات,منتجات, رف جديدةمحترفون مهتمون بمفهوم إدراك أو خلق معا"

الفيزياء , أو أكثر في الهندسةخبرة في مجال لهم الرئيسي يتطلب معرفة تقنية و أشخاص عم"أما التقنيون فهم ". ذات الصلة
و تقنية تتضمن  من خالل القيام بمهام علمية R&Dيشاركون في و . م الحياة أو العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانيةعلو و 
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من  ركادمن حرفيون مهرة و غير مهرة و أما الكادر المساعد فيتض". طرائق التشغيل تحت إشراف الباحثينم و تطبيق المفاهي
للهدف المجرد من تعريف و ". ين مباشرة بمثل هذه المشاريعالمرتبطأو  R&Dالموظفين المشاركين في مشاريع تاريا و السكر 

. R&Dلى نقطة يتبعهم التقنيون و الكادر اآلخر المساعد في هذه المؤشرات يمكن تصميم هرم يتربع فيه الباحثون على أع
 فئةغالبا يمثلن  اإلناثو بغض النظر عن القطاع فان . في سوريا يوجد  اختالف جنسي عميق في هذه الفئات العاملة

كثر من في قطاع الحكومة يقمن بأعمال بحثية أ اإلناثبينما نجد  ،التقنيات و قلما يكن الباحثات على عكس الذكور
من المذهل مالحظة و . ي الجنس في هذه الفئة العاملةالتعليم العالي أي اختالف ففي قطاع يوجد  بينما ال ،الذكور

 . المساهمة المنخفضة جدا للباحثين من كال الجنسين في قطاع رجال األعمال

 

 

 

 

 
 

   المدخل إلى اتخاذ القرار في العلوم 

في سوريا واحدة منها فقط تترأسها  ثالث وعشرون العالي نجد انه من بين الجامعات الفي التعليم  المرأةدور  دراسةلدى 
جامعة  –جامعة تشرين  –جامعة حلب  –جامعة دمشق )الخمس الكبرى الحكومية بينما جميع رؤساء الجامعات . امرأة

من الطالب الجامعيين  (%33)هذه الجامعات الخمس تحتوي على أنعلما  ذكورال ا منرؤسائه( جامعة الفرات –البعث 
عضوا في المجالس العليا لهذه  028فقط من األعضاء الممثلين ل (03)9303كما لوحظ انه  في عام . 9303في 

 . فقط من مجمل أعضاء هذه المجالس (%3)نسبة يشكلن إال  ال أنهنأي  اإلناثالجامعات الخمس هن من 
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فقط من جميع طالبي تمويل  (%03) اإلناثشكلت  9303نه في عام فإننا نجد ا العلميةيخص تمويل المشاريع  أما ما
، كما كانت نسبه  (%02)بلغ نسبه المستفيدين من هذا التمويل و . الخمس الكبرى الحكومية لجامعات السورية األبحاث في ا

ين نجحوا بالحصول اللواتي نجحن بالحصول على تمويل أبحاثهن أعلى بسبعة نقاط من نسبه الذكور المتقدمين الذ اإلناث
منهن نجحن في الحصول عليها مقابل  (%93)المتقدمات للحصول على التمويل اإلناثو من جميع . على التمويل

 . للذكورفقط  (03%)

 سياسات المساواة بين الجنسين . 2

 اإلطار السياسي  1.2

 إطار العمل التشريعي

 منه 92 تنص المادة و . المساواة بين جميع المواطنين بدأعلى م 0333ينص الدستور السوري الدائم المعتمد منذ عام 
". الفرص بين المواطنين والواجبات وتضمن الدولة مبدأ تكافؤ تساوون أمام القانون في الحقوق جميع المواطنين م"على أن 
اعلة في الحياة الدولة تضمن للنساء جميع الفرص التي تمكنهم من المشاركة الكاملة و الف"على أن  22المادة  كما نصت

وتزيل الدولة كل العقبات التي تعترض تطور المرأة و مشاركتها في بناء . السياسية و االجتماعية و الثقافية و االقتصادية
 ".المجتمع

مرأة الخاص و العام الحكومة السورية منذ سبعينيات القرن الماضي على تعزيز دور ال ضمن أولويات خططلقد كان التركيز 
 .في التطوير أولوياتها أهممن  واعتبرتهماالرجل في مجاالت متعددة ع وتطبيق المساواة بين المرأة و في المجتم

الصادرة داعمة للمرأة في تعزيز دورها في المجتمع، ولكن تطبيق هذه التشريعات مازال  نقد جاءت كافة المراسيم والقوانيو  
 دني ومنظمات األسرة وكافة المنظمات التي تدعم المرأة هامشيا حتى اآلن، ويحتاج إلى وقوف هيئات المجتمع الم

 التزال موجودة تحديدا في قانون  إلزالة الفروقات التيو  .لتوفير الدعم األكبر لنصرة قضاياها وتدعيم دورها في المجتمع 
 .و قانون العقوبات ةالشخصي األحوال

 
ميثاقها في  المذكورةات على بعض المواد مع بعض التحفظ 9333 عام  CEDAWانضمت سوريا إلى معاهده سيداو

حرية االنتقال و ( )2) 02, (المساواة بشأن الجنسية)( 9) 3, (إجراءات سياسية) 9: والتي التتوافق مع الشريعه االسالميه
فة زواج األطفال باإلضا (9) 03و ( المساواة في الزواج و الحياة األسرية) (g) ,(d) ,(c) 0 03, (اإلقامة و المساكنة

ال تزال سوريا محافظة على هذه التحفظات على الرغم من أن . توظيف العرف و التحكيم في حالة الخالف (0) 93إلى 
بما فيها اتفاقيات مجلس  9332العمل على إزالة بعض هذه التحفظات قد ورد في التقرير االبتدائي للحزب الحاكم في عام 

 .الشعب
لمواد تعتبر في صميم هدف الميثاق و أعربت عن قلقها بأن حق المساواة بين أن عددا من هذه ا CEDAW 6أشارت لجنة

غير موجود ال في الدستور و ال في أي قانون آخر  اإلناثمنع التمييز المباشر و غير المباشر ضد و الذكور و  اإلناث
 . بينما تطبيقات التمييز بحسب الجنس متواجدة في عدة قوانين

                                                           

6
 3226حزيران  -لجنة إزالة التمييز ضد المرأة 
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  :المؤسسات و السياسات

. عن حماية وتطوير حقوق المرأةلة ؤو و تعد الجهة الحكومية المس 9333شئت الهيئة السورية لشؤون األسرة في عام أن
لجنة التعاون الوطني بين الجنسين انطالقا من مذكرة التفاهم التي طورت من قبل برنامج  9333ت الهيئة في عام أأنشو 

وأعيد إطالق لجنة التعاون الوطني بين .  اعتباره انجازا نوعيا والذي يمكن( (UNFPAاألمم المتحدة لتمويل السكان 
آللية التعاون ام الهيئة و المشاركين اآلخرين وتضمين المسؤوليات التطبيقية حين تم تجديد التز  9303الجنسين في عام 

 :كما يلي
 .ضمان دعم بناء القدرات ألفراد المجموعة -أ 
 .وماتتعزيز المشاركة بالمعرفة و المعل -ب 
 .تقوية نظام النقاط المركزية للجنس ضمن المنظمات الحكومية و غير الحكومية -ج
 .تقديم الدعم التقني و النصيحة للوزارات دعما لالتجاه السائد للجنس -د 
 . وضع الجنس في االتجاه السائد في أطر التطور الوطني -هـ 

بدعم من  (MOI)و منظمة األلفية الدولية  (SCFA)رة لقد طورت سياسة التواصل الجنسي من قبل هيئة شؤون األس
UNFPA  العام النسائي  يسعى االتحاد. خصوصا في مجال العنف القائم على الجنسو كان هدفها رفع حساسية الجنس و

 NGOs   وزارة لتطوير شؤون المرأة في الدولة لكن يبقى هذا االقتراح موضع خالف بين إحداث القتراح  اسوريفي 
 .اإلناثت المجتمع المدني و الناشطات من نظمام
 
 
 

 سياسات المساواة بين الجنسين في العلوم 2.2

 أسس المساواة بين الجنسين في العلوم 

في البحث العلمي كما ( الجندر)ولة عن شؤون الجنسؤ على المستوى الوزاري مس( الجندر)ال يوجد في سوريا وحدة للجنس 
 . توى الحكوميال يوجد أية أسس مشابهة في المس

 

  :إحصائيات و مؤشرات

ينشر  المركزي لإلحصاء على الرغم من أن المكتب( الجندر)لنشر إحصائيات تفصيلية عن الجنس ةرسمي جهةوجد أي تال 
 . 9333إحصائيات تفصيلية عن الجنس منذ بداية العام 

يتم جمع البيانات اإلحصائية من وزارات ) يقوم المكتب المركزي لإلحصاء بجمع معلومات هائلة و ينشرها في كتاب سنوي 
و . هذا مصدرا هاما للمعلومات الكمية سنوات ويعد 2كما أنه يقوم بجمع المعلومات من خالل إحصاء ينظم كل (. مختلفة

كما تعد هيئة تخطيط الدولة أهم . لكن اإلحصائيات تراكم ألغراض التوثيق و التسجيل و ال تتبع عادة بأي عمل تحليلي
 R&D البحث والتطوير هناك استبيان. ولة عن تجميع المؤشرات االقتصادية في المعنى الواسع للكلمةؤ مة وزارية مسمنظ

 .الجنسي في حقل العلوم مازالت غير تامة ولكن اإلحصائيات حول التمييز. في الدولة
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 التوازن الجنسي

حياة العامة، و قد دعمت الفعاليات في هذه المجاالت في ال اإلناثوبقوه مشاركة  0333تشجع الحكومة السورية منذ عام  
بشكل هذا العمل وللمرة األولى و  أدرج 9333منذ بداية عام و . ببرنامج بكين الدولي للعمل السورية الحكومةبعد التزام 
في التطوير  اإلناثذلك من خالل وضع أهداف محددة لتقوية مشاركة الخطة الخمسية التاسعة للدولة و  واضح في

 .التشريعية و القضائية باإلضافة إلى مواقع مختلفة في أماكن صنع القراركافه مجاالت الدولة التنفيذية و  االقتصادي وفي

 . من هذه المشاركة% 33لوصول إلى نسبة ا هدفها 7لقد طورت الهيئة السورية لشؤون األسرة خطة 
هذا القانون لم  يحدد أي إجراءات للتوازن بين  أنورية نجد لو عدنا إلى قانون تنظيم الجامعات في الجمهورية العربية الس

 . الجنسين في مجال الحصص و األهداف
 
 

 خطط المساواة و اإلجراءات المرتبطة بالمساواة بين الجنسين 

ت و من الجامعا الوزارةتطلب  ، كما ال(الجندر)أي وحدات عن التمييز الجنسي  السوريةال يوجد في وزاره التعليم العالي 
كما ال توجد أية خطط استراتيجية إلجراء بحوث حول هذا  .الجنسينبين ؤسسات البحثية وضع خطط للمساواة الم

 . على أرض الواقع تعنى باألبحاث التطبيقية فقطلبحث العلمي ، مع اإلشارة إلى أن الهيئة العليا لالموضوع

 التوجيه 

يوجد أي توجيه بممارسة مؤسساتية بالنسبة  الوطني، كما انه ال ال يوجد برامج توجيهية محددة للنساء على المستوى 
 .للباحثين الجدد من الجنسين

 التمويل

وجد تال و . يمنح تمويل األبحاث على أساس الجدارة و بدون أي تفرقة بين الجنسين و ذلك لضمان التوزيع العادل للتمويل
 . للنساء خاصة منح أو جوائز

 ةالتوازن بين العمل و العائل

يوم للطفل الثاني و  33, يوم للطفل األول 093يمنح القانون السوري المرأة العاملة إجازة أمومة مأجورة بشكل كامل لمدة 
أطفالهن أثناء الدوام الرسمي إلى أن يبلغ الطفل  إلرضاعو يحق للنساء إجازة ساعة واحدة كل يوم  .8يوم للطفل الثالث 32

ال يوجد إجازة كما انه . مج وطني لرعاية الطفل بأجور رمزيه في المدارس و أماكن العملو تمنح الحكومة برنا. عمر السنة
 . العرف والتقاليد نتيجةأبوة وال يمكن مناقشه هذا الموضوع 

                                                           

  QUOTAع مشرو 7

8
 1893لعام ( 1)من قانون العمل لرقم ( 35)المعدل للمادة 2002لعام (53)المرسوم التشريعي رقم  
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القانون الذي ميز بين الجنسين في الحصول على الدعم المالي العالي لطلبة الدراسات العليا من  93389م ألغي في عا
القانون السابق كان يمنح  أنين يتابعون تحصيلهم العلمي خارج القطر ويصطحبون معهم زوجاتهم و أطفالهم إذ الذكور الذ

 توأصبحل هذا القانون يعدوتم ت .من هذا الحق الموفدة الطالبةالتعويض العالي للطلبه الذكور الموفدين ولعائالتهم ويحرم 
كما نص قانون العمل وقانون تنظيم . لزميلها الرجل الممنوحة المزايافس تعامل كزميلها الرجل ويمنحها ن الموفدة المرأة

سنوات وهذا اإلجراء  2-3من  تتراوحاستيداع لمده أو  ةإداري جازةإللعمل بعد الحصول على  العودة ةمكانيإالجامعات على 
باب عائلية أو ألسباب أخرى كالسفر ال وعاده تؤخذ إجازات العمل إما ألس أمسواء كانوا باحثين  بالدولةيخص كل العاملين 
 . و الخدمة العسكرية

 

 (الجندر)و دراسات الجنس اإلناث

كما . و خصوصا في مجال العنف الجنسي( الجندر)تدرس الجامعات السورية بعض المواد المتعلقة بدراسات الجنس 
كالهيئة السورية لشؤون )ي هذا الخصوص أقامت وزارة التعليم العالي عالقات شراكة مع الفعاليات و األشخاص المعنيين ف

ذلك لمراجعة المناهج الدراسية و زيادة الوعي و ( واالتحاد الوطني لطلبة سوريا ,واالتحاد العام النسائي, وزارة التربية, األسرة
 .بين الجنسين حول مفهوم العنف الجنسي

 الشبكات 

في المؤسسة العربية للعلوم و  )woman.astf.net(لقد شاركت سوريا بشكل فاعل في تأسيس مبادرة المرأة 
على هامش مؤتمر البحث  9333 عام العربيات الباحثات في اإلناثطرحت الفكرة مجموعة من . (ASTF)التكنولوجيا

الدولية، حيث انعكست هذه الرغبة إلقليمية و لوجيا على المستويات االعلمي من أجل تعزيز دور المرأة في العلوم و التكنو 
في دبي  9333نظمت المؤسسة في عام . (ASTF)على جميع برامج و فعاليات المؤسسة العربية للعلوم و التكنولوجيا

كما وقعت جامعه حلب . "كين من أجل تطوير العالم العربيالتم: التكنولوجياالعلوم و  المرأة العربية في"عن  مؤتمرها األول
 ألمتالتي  السيئةولكن نظرا للظروف  9309عام في  للمرأةالمؤتمر الثاني  ةقامإاتفاقيه  المؤسسةمع  9303ي عام ف

المرأة العربية في العلوم " تحت شعار.9302ايارعام  /3-2/خالل الفترة بالسودان  إقامتهوتمت  ،لغي المؤتمرأبسوريه 
 ."والتكنولوجيا من أجل تنمية مستدامة

 

   صياتالتو. 3

 
جامعة حلب  –جامعة دمشق : جميع المؤشرات الكمية أن معظم األبحاث في سوريا تنجز من قبل الجامعات الخمس تظهر

بالرغم من أهمية الشركات الصناعية في سوريا فان مشاركة القطاع و . جامعة الفرات –جامعة البعث  –جامعة تشرين  –

                                                           

9
 2009لعام ( 10)مرسوم جمهوري رقم  

http://woman.astf.net/
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رى المنظمات الصناعية األخمة لصناعة النسيج و رات كإحداث المنظمة العانأمل بأن المباد. الخاص ال زالت محدودة جدا
بالنسبة لباحثي  نادراً  أمراً مشاريع البحث الجامعية لصناعة و يزال تعزيز التشاركية بين اال . ستساهم في ردم هذه الفجوة

 .لكن من الممكن زيادته من خالل مساهمة القطاع الخاصالدكتوراه و 
نتاج مؤشرات جنس و  يالجنسبتعميم التمييز اللتزام بالرغم من اه و نريا أيظهر الوضع في سو  أو حتى جمع  موثقةا 

, التوظيف,بين الجنسين في العلوم متمثال باألجور في القطاع الخاص المساواةإحصائيات تفصيلية فان مستوى عال من 
 . التالترقية ال يزال موجودا على جميع المستويات و في جميع المجا, التمويل

على اإلصالح التعليمي الجاري سلط الضوء على تحديات أساسية  مفهوم الجنستحليل الجهود المبذولة في تعميم  إن
 :للمساواة بين الجنسين في العلوم في سوريا و هي

 الموارد البشرية و المالية المحدودة التي يقوم عليها النظام. 

 جودة و تجهيزات البحث و بنيته التحتية و التي بدورها  التمويل المحدود و ما يتركه من أثر مباشر على
 .تؤثر على جودة البحث المنتج

 العدد المحدود من الموارد البشرية و هذا بدوره يؤدي إلى إشراف غير دقيق على العمل العملي. 

 العدد المحدود للهبات و المنح الدراسية مما يدفع الطلبة للبحث عن عمل لتغطية تكاليف دراستهم. 

 .تطبيق إجراءات لتطوير المساواة بين الجنسين على المستويين الوطني و الدوليمن الممكن اتخاذ و 
 

 :على المستوى الوطني

المسابقات العلمية فسة و تفعيل المنا, ملتقيات علميةتنظيم ورشات عمل و , اإلناث الباحثات تقوية شبكات تعزيز و . 0
 (.  دت و الكيمياء و كافة أنواع االولمبياالرياضيا دتشارك سوريا اآلن في اولمبيا)

رفض الرقابة و , التوجه في المدارس, فحص المناهج: تعزيز دور المرأة في الجامعات و في القطاع التعليمي كامال. 9
على نمط برنامج اليونسكو  اإلناثت والصناعات لدعم العلماء من تشجيع الشركا, يالصور النمطية و االنحياز الالواع

 .من خالل نشاطاتهم االجتماعية يالر لو 
ث عن عمل لتغطية نفقات دراستهم زيادة عدد المنح و زيادة رواتب المنح الدراسية و ذلك لتجنيب الباحثين من البح. 3

زيادة عدد الفتيات في االختصاصات العلمية و ذلك من خالل زيادة . بالتالي خسارة بعض الوقت المخصص للبحثو 
 .في تلك االختصاصات ناثوجود اإلوعي األهل ألهمية 

 .البدء بحمالت التوعية لمساعدة المرأة الوصول إلى موقع صاحب القرار. 2
تبادل و تشارك األفكار لبناء أفكار )نظرا للتواجد النادر للموارد و طبيعة العمل العلمي : الوصول إلى الكتلة الحرجة. 2

ة من خالل جمع الموارد المتوافرة و البنى التحتية و المعارف من يكمن التحدي بتطوير برامج سياسات علمي, (جديدة
 .مختلف األطراف حتى و لو لم يكونوا بالضرورة مشاركين في بحوث الدكتوراه

 .تغيير النظام البنيوي بإيجاد مرصد وطني للجنس. 3
 .وصول إليها في المشروعو متابعة النتائج التي تم ال SHEMERAإقناع وزارة التعليم العالي بنتائج مشروع . 3
تطهير المناهج الدراسية و البرامج اإلعالمية من اإلرث االجتماعي الذي يظهر المرأة بمرتبة أقل من الرجل و يسند . 8

 . قدراتها اإلبداعيةلبية و النمطية التي ال تتوافق و إليها األدوار الس
 .خصوصا في المجال التعليميختلف المجاالت و قيقي للمرأة في معدم وجود قاعدة بيانات تظهر التطور الح. 3
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 . ردم الفجوة بين الباحثين و صناع القرار. 03
 

 :على المستوى الدولي

 .العالمات لإلناث...( لفرانكوفون ا, يونيسكو)تخصيص جزء من الميزانية السنوية للمنظمات الدولية . 0

 .ي اللجان العلمية و المؤتمرات و ورشات العملزيادة عدد النساء العالمات اللواتي يحصلن على التكريم ف. 9
زيادة الدراسات النسائية و خصوصا في الوطن العربي بعد الربيع العربي و إحداث مراكز لرعاية النساء من ضحايا . 3

 .الحرب و نشر ثقافة القانون الدولي اإلنساني
 .مشاركة النساء في جميع نواحي الحياة زيادة عدد المؤتمرات التي تخاطب الصعوبات و تطور الحلول لزيادة. 2

 
لقد أخذت الكثير من البلدان في هذه الدراسة خطوات معتبرة لتطوير آليات ضمان الجودة و لكن الطريق ال يزال طويال 
أمامها عندما يتعلق األمر بتطبيق هذه اآلليات و الزال يتوجب على صناع السياسات المشاركين في تطوير و تعزيز 

 . سياسة التعليم العالي بذل جهود إضافية في هذا الخصوصالبحث و 
 

أخذ بعين لهذا فان التوجه الرسمي العام ي، و تمارس ذلكو قادرة على ذلك و اإلناث تمكين  إن الحكومة السورية حريصة على
 .الذكور واإلناث المساواة بيناالعتبار دائما التكافؤ و 

مة ولكن الحكو . األعراف الدينيةتحفظات و ذلك بسبب بعض العادات و المع بعض  CEDAWلقد وافقت سوريا على سيداو 
الحكومية الحكومة على  تحث بعض المنظمات غير. تسعى جاهدة أن تلغي تحفظها أوأن تعدل بعض مواد تلك التحفظات

 .لقد قبلت بعض الجهات الدينية المهمة بخطط الحكومة في هذا المجال. القيام بهذا
ودعم قدرتها على  هاجعله هدف أساسي لتقدمو المرأة تعمل جاهدة على تمكين  رية العربية السورية أنيتوجب على الجمهو 

هذا باإلضافة إلى توسيع . اإلستراتيجيةفيما يتعلق بحاجاتهن العملية و  الرجالردم الفجوة مع اتخاذ القرار وتحصيل حقوقها و 
في مجال الصحة بالتساوي مع و  السياسية-القضائية -ةاالقتصادي -ةالتعليمي: الفرص أمام النساء في جميع مجاالت التقوية

و خصوصا الريفيات الفقيرات و ذلك النساء تطبيقها على عدد أكبر من ن الهدف هو دعم نشاطات الحكومة و إ. الرجال
دها وضع المرأة و تساع نتائج ايجابية تقوي  إلىالجهات اإلعالمية للوصول بالنهاية لمدنية السورية و بالتعاون مع المنظمات ا

فالعديد من مشاكل المرأة سببها األفكار المتوارثة التي ال تزال متجذرة عند الرجال و . الحديثةفي تجنب المشاكل المتوارثة و 
 . النساء على الرغم من عدم وضوحها للوهلة األولى

زلن بعيدين عن الوصول إلى أماكن صنع القرار بحاجة إلى الكثير من الدعم السياسي والعلمي وال التالز  المرأة السوريةأن 
على الوصول إلى أماكن  نتعزيز قدرتهمن أجل السعي إلى تقوية النساء و على الرغم من وجود سياسات و جهود مبذولة 

 يتوجب القيام بالمزيد من األبحاث إللقاء الضوء على الميزات االيجابية لتمكين المرأة في العمل العلمي و. صنع القرار
 .               المراكز القيادية وذلك لدفع عجلة صنع القرار للسنوات القادمة فيما يخص الجنسين و العلوم في الجمهورية العربية السورية
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التعليم العالي للدول  في المرأةميزات يبين  أناستطاع  ألنهمنه  المرجو الهدف (Shemera)مشروع شيميرا  لقد حقق
تتوافق  متطورة علميهمما سيساهم في وضع سياسات  ه وسلط الضوء على العقبات التي تعترض طريق تطورهاب المشاركة

 .التي نجمت عن المشروع الرئيسة األهدافالمشروع وبذلك نكون قد ساهمنا في تحقيق  إليهاالتي توصل  الهامةمع النتائج 



 التقرير الوطني   -المستخلص

يهدف هذا التقرير الي اتراز تعض الٌتائج الوترتثح علي حاالخ عدم التواازى الااةوح توالٌا  

في الوهي العلويح في القطاعيي االكواييوي غييور االكواييويي حيو  تون التطواش هوي هثورغ  ت  وي 

غاغشغتيووح ايوور  فووي ا وواش هثووتري يووتن اهرائووا هووي هاًووة الثووركاع تالتعوواغى هوو  هعاهوود عرتيووح 

غيتو ل الهدف العام لوثرغ  شويرا في تعسيس التعاغى الث  ي فيوا يتعلق توالٌا   0هثرغ  شويرا

الجسائووري  غالعلوون توويي االت وواي االغشغتووي غالوودغا العرتيووح الوطلووح علووي الث وور االتوويض الوتاضوو  

يودي  التعواغى الث  وي  هي الوتاقو  اى 0هصري االشيىي الوغربي لثٌاىي فلططييي ضاشيا غتاًص

الي تطاش فهن اضثاب حاالخ التثايي غالتفاغخ الااةح تالٌا  في هجاا العلام في الوٌطقوحي غللو  

توراعاج التقاليد غحاالخ التثايي ال قوافيي تاالاوافح الوي ت ليول كيوا تتٌواغا الودغا العرتيوح الوطلوح 

غ  الث  وي الوي هوو  الثياًواخ لقود هودف هوذا الوثور 0علي الث ر الوتاض  هوذا الوااوا  تالوذاخ

الااةوح تالودغا العرتيوح الوطلوح علووي الث ور الوتاضو  لبوي تبوواى تو اتوح االضواش للت ليول الٌطووثي 

الوقاشى للاا  ال الي الااص تتبافد الٌا  في هجاا العلن لبي يباى تو اتوح الوعيواش لتطواش هوذا 

غااوعي االضوتراتيجياخ لبوي يوتن الوجاا في الوطتقثلي غكذل  تاهيا الثواح يي غةوٌا  الطياضوح غ

غيدكد هذا التقرير علي هديليي اضاضييي تغور  ت ديود الااو   0ت ديد غتٌاغا الوثبلح الرئيطيح

 الااص تالوراج في هجاا العلام في كل الدغا  

هووو  االحصووائياخ التفصوويليح الااةووح تووالٌا  غالتووي تثووول تازيوو  الوووراج  غالرهوول فووي  -

 طتا  االقدهيح غالوثاشكح في ةٌ  القراش في هجاا العلامالوجاالخ غالوهي العلويحي ه

غةا االضتراتيجياخي التثريعاخي االهراعاخ االيجاتيح غالطياضاخ الااةح تتبافد الٌا ي 

 0هص اتح تالتاكيد علي الوثايشاخ غالطياضاخ الااةح تتبافد الٌا  في هجاا العلام




