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 www.bayzoltan.hu: http// هنغاراي التطبيقيةحبا  ليج زولتان غري الرحبي احملددة لألمعهد خ

 www.ekt.gr: http// اليوانن مركز التوثيق الوطين
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//www.itu.edu.tr/en/home 
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 www.aarcegypt.org: http// مصر ةفريقيمركز البحو  العربية واإل

 www.asrt.sci.eg: http// مصر ة البحث العلمي والتكنولوجياأكادميي

 dz.com-//www.ciddef: http اجلزائر اإلعالم والتوثيق حلقوق الطفل واملرأة مركز

 au.alexu.edu.eg: http// مصر اإلسكندريةجامعة 

 www.ju.edu.jo: http// األردن اجلامعة األردنية
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 www.birzeit.edu: http// فلسطني جامعة بريزيت

 www.alepuniv.com: http// سوراي جامعة حلب

 www.ucar.rnu.tn: http// تونس جامعة قرطاج
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 فهرس الجداول

 
 10...........................................................................(AMCs) املعلومات املتاحة يف دول البحر املتوسط العربية: 2 جدول رقم

-م1002)     يف الفرتة (62-25) الذكور البالغني من العمر/حسب النوع االجتماعي اإلان  مشاركة القوى العاملةمعدمالت : 1 جدول رقم
 12.................................................................................................................................................(م1020

، م1002      يف الفرتة (فأعلى 25الذكور من السكان يف سن /اإلان  %كنسبه مئويه) معدمالت العمالة حسب النوع االجتماعي: 2 جدول رقم
 20...........................................................................................................................م1021و م1020

 22..................................................م1020-م1002 من( أنثى/ذكر)النوع االجتماعي معدمالت التوظيف الذايت حسب : 2 جدول رقم
 22...................................................................................م1020 -م1002 بطالة حسب اجلنس بنيمعدمالت ال: 5 جدول رقم
-م1002 بني (12-25 أنثى من عمر/ذكر)معدمالت البطالة لدى الشباب حسب النوع االجتماعي : 6 جدول رقم

 25..................................................................................................................................................م1020
 25.......................................................................................................(R&D) مس  البحث والتطوير: 2 جدول رقم
 50........................(م1020-م1002) معدمالت النمو السنوي املركمب للباحثات يف قطاع التعليم العايل حسب اجملال العلمي: 8 جدول رقم
 52...............................(م1020-م1002)معدمالت النمو السنوي املركمب للباحثات يف القطاع احلكومي حسب اجملال العلمي : 5 رقمجدول 

 51.......................(ةاألوروبيابلنسبة للدول  م1005) م1020 مؤشمر التباين بني الباحثني والباحثات يف قطاع التعليم العايل عام: 20 جدول رقم
 62......................................................................م1020 نسبة الطالبات امللتحقات مبختلف جماالت التعليم عام: 22 جدول رقم
 65...............................................(م1020: جلزائرا) م1020 التعليم العايل عرب خمتلف جماالت التعليم عامتوزُّع طالبات : 21 جدول رقم

 66.....................................................م1020 طالب التعليم العايل من الذكور عرب خمتلف جماالت التعليم عامتوزُّع : 22 جدول رقم
 22......................................(م1020)حسب اجملال الدراسي ( SCED6)احلاصالت على شهادة الدكتوراة اإلان  نسبة : 22 جدول رقم

 25......................................................................م1020 واجملموع عامنسبة عضوات هيئة التدريس حسب الرتبة : 25 جدول رقم
 26................................................................م1020 حسب اجملال الرئيس يف العلوم،( أ)نسبة املوظفات من الفئة : 26 جدول رقم
 28..........................................................................(م1020)حسب الفئة العمرية ( أ)نسبة املوظفات من الفئة : 22 جدول رقم

يف      نسبة النساء" لبناء مؤشر( AMCs)على البحر األبيض املتوسط الئحة اجملالس اليت اعُتِمدت يف الدول العربية املطلمة : 28 جدول رقم
 85............................................................................................................................."اجملالس

  208...................(1006)املسؤولة عن سياسات البحث والتطوير والتنسيق يف منطقة البحر األبيض املتوسط اهليئات احلكومية : 25 جدول رقم
 205...........م1008 ،(AMCs)املنشورات وبراءات االخرتاع يف الدول العربية املطلمة على البحر األبيض املتوسط : اإلنتاج العلمي: 10 جدول رقم
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 فهرس األشكال
 

  SHEMERA..........................................................................................................25 خطة عمل مشروع: 2شكل 
 12.....................................................................(م1020)بني اجلنسني حسب املشاركة يف سوق العمل  معدالت الفجوة: 1 شكل
 18.......................................................................................للمستوى التعليميوفًقا  مشاركة النساء يف سوق العمل: 2 شكل
 20.......................................................................................(م1020)الفجوة بني اجلنسني حسب معدمالت العمالة : 2 شكل
  22.......................................................................................(م1020)الفجوة بني اجلنسني حسب معدمالت البطالة : 5 شكل
  25...................................................(م1020)البطالة حسب معدمالت  (12-25 من عمر)الفجوة بني اجلنسني من الشباب : 6 شكل
  26....................................................................................................معدالت البطالة حسب املستوى التعليمي: 2 شكل
 -األورويبابلنسبة للدول األعضاء يف االحتاد )، (م1020) من جممل القوة العاملة من السكان( وإانثً  اذكورً )نسبة الباحثني : 8 شكل

                           20....................................................................................................................................(م1005
  22....................................(م1005 -األورويبابلنسبة للدول األعضاء يف االحتاد )، (م1020)يف اجملال البحثي اإلان  نسبة متثيل : 5 شكل
  ،(مم1020-مAMCs( )1002)النمو السنوي املركمب للباحثني حسب النوع االجتماعي يف الدول العربية املتوسطية الشريكة معدمل : 20 شكل

-م1001 األورويبابلنسبة للدول األعضاء يف االحتاد )
 21...........................................................................(م1005

 22........................................................................................(م1020)نسبة الباحثات حسب القطاع االقتصادي : 22شكل 
األعضاء يف    ابلنسبة للدول)، (م1020-م1002)حسب النوع االجتماعي معدمل النمو السنوي املركمب للباحثني يف قطاع التعليم العايل : (أ)21 شكل

  22...........................................................................................(م1005 -م1001 األورويباالحتاد 
األعضاء يف     ابلنسبة للدول) ،(م1020-م1002)للباحثني يف القطاع احلكومي حسب النوع االجتماعي معدمل النمو السنوي املركمب : (ب)21شكل

 25............................................................................................(م1005 -م1001 األورويباالحتاد 
  26.............(م1005 ابلنسبة إلسبانيا والنمسا)، (م1020)الباحثني يف قطاع التعليم العايل حسب النوع االجتماعي والفئة العمرية توزمع : 22 شكل
  26................(م1005 والنمساابلنسبة إلسبانيا )، (م1020)توزُّع الباحثني يف القطاع احلكومي حسب النوع االجتماعي والفئة العمرية : 22 شكل
  28...................................................(م1020)قطاع التعليم العايل حسب اجملاالت العلمية  يف( وإانثً  اذكورً )توزمع الباحثني : 25 شكل
 50.......................................................(م1020)يف القطاع احلكومي حسب اجملاالت العلمية ( وإانثً  اذكورً )توزُّع الباحثني : 26 شكل
 52......................م1020 حسب اجلنس، صنفنيوالتطوير يف املهن املختلفة يف قطاع التعليم العايل محبا  توزيع العاملني يف قطاع األ: 22 شكل
 55....................................م1020 حسب اجلنس،القطاع احلكومي  هن ابلنسبة إىلعرب امل R&D توزيع أفراد البحث والتطوير: 28 شكل
 58............................................................م1020مممن أهنوا مرحلة التعليم العايل،  22-20 نسبة السكان من الفئة العمرية: 25 شكل
 60............................................................................م1008 معدل االلتحاق اإلمجايل ابلتعليم العايل حسب اجلنس،: 10 شكل
 62...........................................................................................م1020 من خرجييات التعليم العايل،اإلان  نسبة : 12 شكل
: اجلزائر) م1020 خمتلف اجملاالت العلمي عامتوزيع الطالبات امللتحقات ابلتعليم العايل عرب : 11 شكل
  66......................................(م1005
 62..................................................م1020 امللتحقني ابلتعليم العايل يف خمتلف جماالت التعليم يف عام الذكور توزيع الطالب: 12 شكل
 20..................................................................م1020 ،(ISCED6)الدكتوراة  احلاصالت على شهادةاإلان  حصة : 12 شكل
 22.............................م1020-م1002 اجلنس،حسب ( ISCED 6)معدل النمو السنوي املركمب للحاصلني على درجة الدكتوراة : 15 شكل
 22.........................................................................م1020 حسب اجلنس،( أ)الدرجة  نسبة أعضاء هيئة التدريس من: 16شكل
 25.......................................................................م1020/م1002، (أ)الدرجة  ة منكادميياملناصب األنسبة النساء يف : 12شكل
 22...........................................................م1020خمتلف جماالت العلوم حسب اجلنس، يف ( أ)يع املوظفني من الدرجة توز : 18 شكل
 25...............................................................م1020 عرب الفئات العمرية حسب اجلنس، (أ)الدرجة  توزيع املوظفني من: 15 شكل
 80...........................................................................................................م1020 تصنيف السقف الزجاجي،: 20 شكل
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 82......................................م1020/م1002 الطالب وأعضاء هيئة التدريس، ة منوذجية،أكادمييمهنة  نسب الرجال والنساء يف: 22 شكل
املغرب، و لبنان، و  األردن،و مصر، و أعضاء هيئة التدريس يف كلمٍّ من اجلزائر، و  ة منوذجية، والطالبأكادميينسب الرجال والنساء يف مهنة : 21 شكل

 82....................................................................................................م1020/م1002 سوراي وتونسو فلسطني، و 
 88................................................................م1020اللوايت على رأس مؤسسات يف قطاع التعليم العايل، اإلان   حصة: 22 شكل
 52...........................................................................................................م1020 النساء يف اجملالس، نسب: 22 شكل
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  12..............................................................................................م1022مؤشر الفجوة العاملية بني اجلنسني : 2اإلطار رقم 
 51......................................................................................................................(DI)مؤشر التباين : 1اإلطار رقم 

 55.....................................................................العمل سوقاألعراف املتعلمقة ابلنوع االجتماعي ومشاركة املرأة يف : 2رقم اإلطار
 205...........................................................................التمييز بني اجلنسني على املستوى العمودي يف جمال العلوم: 2اإلطار رقم 
 222.........................................................................املرأة يف االحتادات العلمية يف اجلزائر، لبنان، املغرب وتونس :5اإلطار رقم 
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 قائمة االختصارات
 

AMC ُِطلمة على دول العربيةال
  املتوسط حوض البحر األبيض امل

 ASTF التكنولوجيا العربية و  مؤسسة العلوم 
BES قطاع األعمال 

CEDAW اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
DI  مؤشر التباين 

GCI  مؤشر السقف الزجاجي 
GDP إمجايل الناتج احمللي 

 GERD النفقات اإلمجالية على البحث والتطوير 
GOV القطاع احلكومي 
HES  قطاع التعليم العايل 

ISCED التصنيف القياسي الدويل للتعليم 
 IWSAW املرأة يف الدول العربية  مؤسسة دراسات 

LMP املشاركة يف سوق العمل 
MENA  ا إفريقيالشرق األوسط ومشال 
OWSD ةللدول النامي منظمة املرأة يف جمال العلوم  

PNP غري الرحبي  القطاع اخلاص 
R &D  البحث والتطوير 

STI االبتكارو  العلوم والتكنولوجيا 
  

 

 

 

 



11 

 

 املقدمة

 

يف  اوحتديدً  يف املهن البحثية، قلق متزايد يف شأن ضعف متثيل النساء رافقه قد أن التقدم الكبري يف تعليم املرأة من املالحظم  
عدد النساء  تزايدنسبة متثيل النساء يف الوظائف األعلى مستوى ال تزيد بنفس سرعة إذ جند أن  ؛املناصب العليا يف جمال األحبا 

بل يؤدي إىل هدر  ؛ا حبق النساء فحسبوهذا الوضع ال يعترب جمحفً . اللوايت يتمتعن ابلعمر والكفاءة املطلوبة لشغل هذه املناصب
 .وهو متييز يضر ابلعلوم وابالقتصاد على حدمٍّ سواء ،للمواهب

إىل  ،ةاألوروبيوحتليل مقارن يف الدول أحبا  وما صاحبه من  ،مخس عشرة سنة خالل وقد أدى العمل على مجع املعلومات 
حول ما يلزم من سياسات وأعمال لتغيري  وعزمز السجال ،قضااي النوع االجتماعي يف جماالت العلوم االطالع بشكل أفضل على

 .الوضع القائم

 

 ة األوروبياملفوضية 

 ."دمج تكافؤ الفرص للنساء والرجال يف كافة سياسات املفوضية ونشاطاهتا"مفاده  2556 عام بياانً ة األوروبياملفوضية  اصدرت
 م2552وقد أرست معاهدة أمسرتدام لعام . األورويبوكانت هذه هي اخلطوة األوىل حنو دمج النوع االجتماعي يف االحتاد 

تفعيل دور النساء : النساء والعلوم"ة بيان األوروبيأصدرت املفوضية  م2555ويف عام . اعياألسس القانونية لدمج النوع االجتم
بغرض التعامل مع  ؛وقد وضع هذا البيان خطة عمل لتفاصيل اإلجراءات اليت ستطبقها املفوضية ."ةاألوروبيحبا  إلغناء األ
 .االجتماعي يف السياسات البحثية للنوع وضمان دمج أكرب ،التقينوالتطور  ،العلميةحبا  ضعف متثيل النساء يف األ موضوع

مراجعة السياسات  عرب ،بغية تعزيز احلوار بني الدول األعضاء م2558ملوظفي اخلدمة املدنية عام  "هلسنكي"أتسست جمموعة 
وأنشئت كذلك جمموعة العمل اخلاصة ابلنساء والعلوم ضمن الشبكة  ،حبا لنوع االجتماعي يف جمال األاوتطوير مؤشرات 

دون مشاركة املرأة يف التطوير من لتعمل على حتديد التحدايت اليت حتول  م؛2555عام  (ETAN) قينة للتقييم التاألوروبي
 قينالعلمي والت

ومتثلت الرسالة اجلوهرية هنا يف أن . (Obsorn et al 2000)" إيتان"أدمى إىل نشر وتعميم ما ابت يعرف ابسم تقرير  مما
وكانت أوجه القلق تتمثل يف أن التفوق يف العلوم يف أورواب قد تضرر  ،املرأة ال ترغب يف أن تتم معاملتها ابعتبارها حالة خاصة

 .وأساليب ابلية يف إدارة املوارد البشرية ،والتمييز املؤسسي ،بفعل احملسوبية

 جمموعة من املعلومات وهي عبارة عن ،(She Figures) "اإلحصائيات النسوية" ةاألوروبياملفوضية  يف الوقت ذاته، أطلقت
اجلنس مهمٌّ وأساسي لرفع أساس  ُمصنَّفة على إحصاءات إنم توفر .األورويبيف االحتاد حبا  واأل املتعلمقة بوضع املرأة يف العلوم

املفوضية  لنشر كانوقد   .والنوع االجتماعي والرباهني يف جمايل العلوم وضع سياسات سليمة مبنية على األدلة وحتفيز ،الوعي
يف  اهناك نقصً حيث إن  ؛األورويبللعديد من دول االحتاد  يفأمهية ابلغة  (She Figures) "اإلحصائيات النسويةة األوروبي

قد مكمن  م1002، يف عام (She Figures) "اإلحصائيات النسوية" نشر مل يتمم نشرها يف السابق، وجند أن أو ،هذه البياانت
 .معاجلة هذا اخللل غرضب كما مكمن من تصميم سياساتٍّ   ،يف جمال العلوم يف النوع االجتماعي  مدى عدم التوازنمن قياس 
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لرصد حجم التكافؤ يف  ؛مرة كل ثالثة أعوام (She Figures)" لإلحصائيات النسوية" دوريبدأ إصدار  منذ ذلك احلني،
 ،يف كل أحناء أورواب تاسقههذه املعلومات رغبة واضحة بتطوير اإلحصاءات املتعكس مجع كما . االجتماعي يف جمال العلوم النوع

واملتاحة داخل االحتاد  ،النوع االجتماعيأساس  وإرساء قاعدة للبياانت اخلاصة املصنمفة على ،إجراء املقارانتمما سهل من 
 .التغيريات على مدار الوقت، حبيث تسم  مبتابعة األورويب

يف  -FP7للـ "العلوم واجملتمع برانمج"ة مبوجب األوروبيمتوله املفوضية  املشروع الذي - SHEMERAلـ  يتمثل اهلدف العام
ُِطلمة على حوض البحر  األورويببني االحتاد  العلوم  تعزيز التعاون البحثي حول النوع االجتماعي يف جمال

والدول العربية الشريكة امل
وقد هدف املشروع إىل . وتونس ،اجلزائر، ومصر، واألردن، واملغرب، ولبنان، وفلسطني، وسوراي: (AMCs)األبيض املتوسط 

زيد من مشاريع التعاون مس  بتطوير املية املشاركة من حوض املتوسط، ما التوعية يف قضااي النوع االجتماعي والعلوم يف الدول العرب
العلوم االجتماعية  تمشلحبيث  ؛وت تعريف العلوم لغاايت هذا البحث يف مفهومها الواسع. متوسطية يف هذا اجملال -األورو

 .والتطوير التقينحبا  واألواإلنسانية 

يف  اأخذً  ؛بغية تعزيز دور املرأة يف كافة جماالت احلياة ؛متوسطي -يف إطار التعاون األورو SHEMERAتم تنفيذ مشروع  
 .متوسطي -االعتبار أن تقوية النساء يف جمال العلوم مفتاح أساسي لتطوير العمل البحثي األورو

 ة يف منطقة البحر املتوسط، وشدد على احلاج" للنساء يف عملية التنميةالرئيس  الدور"بـ  م2555وقد أقر إعالن برشلونة عام  
 ."ويف خلق فرص العمل ،مشاركة النساء يف احلياة االقتصادية واالجتماعية فعيلت"

، فقد خطط إلنشاء منطقة م1002متوسطي األول يف جمال التعليم العايل والبحث العلمي، املنعقد يف  -أما املؤمتر الوزاري األورو
ة ودمج جريان أورواب يف األوروبيحبا  البعد الدويل ملنطقة األلتعزيز  ةاألوروبيمتوسطية تنسجم مع جهود املفوضية  -أوروأحبا  

 .هذا النشاط

 1006، املنعقدة يف األعوام "تعزيز دور النساء يف اجملتمع"متوسطية املنعقدة حول موضوع  -أما املؤمترات الوزارية األورو
وإلغاء كافة  ،على املستويني القانوين والفعلي بتعزيز املساواة بني النساء والرجال فقد شددت على االلتزام، م1022و م1005و

 اا أساسي  يعترب حقً  احلياة نواحيإن تكافؤ فرص مشاركة النساء والرجال يف كافة . "النوع االجتماعيأساس  أنواع التمييز على
 .واحلكم الدميقراطي الرشيد ،وهو شرط مسبق لتحقيق التنمية املستدامة على املستويني االجتماعي واالقتصادي ،عاملياو 

متوسطي يف إطار جهود مشرتكة لتعزيز دور املرأة يف  -األورو دعم التعاون SHEMERAويتمثل اهلدف األساسي ملشروع 
صعود  ما مسمي ابلربيع العريب،: هذا املشروع، عصفت أحدا  اترخيية مبنطقة الشرق األوسط مراحل عملأثناء . جمال العلوم

ابهلجمات اإلسرائيلية على  اإلسرائيلي مصحوابً  -مية املتشددة، واحلرب يف سوراي، واشتداد الصراع الفلسطييناألحزاب اإلسال
 .غزة

 SHEMERAومع ذلك، قام مشروع . دول اجلنوب يفمة االقتصادية ذات أتثري مدمر ، كانت األز األورويبوعلى الصعيد 
الباحثني من اجلامعات واملعاهد البحثية على جانيب حوض املتوسط الذين توصلوا إىل سبل تطوير التعاون البحثي حول النوع  جبمع

النوع  ومتثلت األولوايت يف زايدة الوعي يف قضااي. والدول العربية املتوسطية الشريكة األورويباالجتماعي والعلوم بني دول االحتاد 
وتوجيه واضعي السياسات ملسألة دمج النوع االجتماعي يف  ،تعزيز التشبيكو  ومتكني النساء يف جمال العلوم،االجتماعي والعلوم، 

 .جمال العلوم لألعوام القادمة
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والعقبات اليت حتول دون  املنهجية املتبعة يبدأ التقرير ابلفصل الذي يبني؛ حيث للمشروعالرئيسة  نعرض يف هذا التقرير النتائج 
ويتبعه فصل  ..ة يف منطقة حوض البحر األبيض املتوسطكادمييحول وضع املرأة يف اجملاالت البحثية واأل معلومات موثوقةمجع 

هذا . قضية املرأة والعلم يف هذه الدول وذلك لفهم ؛يعاجل وضع املرأة يف سوق العمل يف منطقة حوض البحر األبيض املتوسط
أساس  اليت تفسمر التمييز علىالعوامل أما . كادمييالبحثي واأل صائية املتعلمقة ابملرأة يف اجملالنيويضمم الفصالن التاليان النتائج اإلح
ويتناول الفصل األخري سياسات تكافؤ النوع االجتماعي يف . فهو موضوع الفصل التايل ،النوع االجتماعي يف التوظيف والعلوم

 .ت والتوصيات بغرض تعزيز تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف جمال العلموينتهي التقرير مبجموعة من االستنتاجا. جمال العلم

هي قضية ال هتم املرأة وحدها، وأنمل  ،أن تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف جمال العلمانطلقت هذه الدراسة من رؤية مفاُدها 
ل دعم وتشجيع وضع السياسات املدروسة املدعمة بل أن تشم ؛أال تقتصر الفائدة من هذه الدراسة على توفري املعلومات فحسب

على هذا الصعيد، ينبغي توفر اإلرادة السياسية والتعاون بني جمموعة كبرية من األطراف، أال وهي  تقدممٍّ الإلجناز . ابألدلة
والبد من رفع مستوى الوعي يف قضااي النوع االجتماعي يف جمال العلوم يف الدول . احلكومات، واملعاهد البحثية، والقطاع اخلاص

 .ول إىل تنفيذ فعمال للسياساتالعربية الشريكة من حوض البحر األبيض املتوسط للوص

أن غياب التكافؤ يف النوع االجتماعي يف جمال العلوم ال ميكن عزله عن السياق العام لغياب املساواة بني الرجل من حنن على يقني 
املتوسط تئن يف جمال التنمية البشرية خالل العقود املاضية، تظل منطقة حوض األبيض  إحراز بعض التقدم رغم. واملرأة يف اجملتمع

كما أن املستوايت املرتفعة من البطالة . وغياب املساواة يف النوع االجتماعي ،حتت وطأة االستقطاب االجتماعي واالقتصادي
فالتقدم املتحقق يف قدرة النساء على . وتزعزع االستقرار السياسي واالقتصادي ،تقوض أواصر الرتابط والتماسك االجتماعي والفقر

التعليم والصحة، مل ينعكس بعد على جماالت العمل واملشاركة السياسية، ويرجع ذلك إىل عدد كبري من العوامل  الوصول خلدمات
لعدم  ؛مع األوجه األخرىعندما يتداخل النوع االجتماعي  يكون وضع املرأة يف أسوأ حاالته. القانونية، واالجتماعية واالقتصادية

 .لعرقياالنتماء الطبقي، الديين وا -املساواة

يسهم  ال يسعنا يف ظل عدم وضوح آفاق حتقيق النساء حلقوقهن يف العديد من دول حوض البحر املتوسط، إال أن أنمل يف أن 
عملنا هذا، مع غريه من الدراسات حول النوع االجتماعي، يف الدفع ابجتاه التغيري يف السياسات من أجل تعزيز حقوق املرأة 

 .ودعم املشاركة املتكافئة يف كافة مناحي احلياة ،والسياسيةاالجتماعية واالقتصادية 
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 منهجية البحث :الفصل األول

حول النوع االجتماعي والعلوم بني االحتاد حبا  يف التعاون يف جمال األ SHEMERAيتمثل اهلدف العام من مشروع  
 .واملغرب ولبنان وفلسطني وسوراي وتونساألردن اجلزائر ومصر و : وهي ،والدول العربية املتوسطية الشريكة األورويب

 
ة يف تطوير املعرفة حول قضااي األوروبيوالتحليل الشامل يف الدول حبا  وقد أسهمت مخس عشرة سنة من مجع املعلومات واأل

الدول العربية  يفل حول السياسات والفعل يف هذا اجملال، يف حني أن التجارب املماثلة اوعززت اجلد ،النوع االجتماعي والعلوم
إىل زايدة املعرفة أساًسا  SHEMRAسعى مشروع  من هنا. درة قبل البدء ابملشروعكانت ان( AMCs)املتوسطية الشريكة 

ما يعزز من التعاون البحثي يف هذا اجملال بني الدول  ؛يف قضااي النوع االجتماعي والعلوم يف الدول العربية املتوسطية الشريكة
 .متوسطية -األورو

 
وركزت األولوايت البحثية هنا على فهم أفضل لألسباب اجلوهرية املسؤولة عن انعدام املساواة بني اجلنسني يف جمال العلوم، وكذلك 

ت وقد أخذان يف االعتبار التوجها ؟سبابمع هذه األ( AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة  حتليل كيفية تعامل
والنماذج القائمة على املستوى  ،واملقارابت ،مع ضمان التجانس مع املنهجيات ،السائدة يهاالقتصادية والثقاف-االجتماعية
 .ةاألوروبياملتوفرة يف الدول حبا  وذلك لتسهيل عقد املقارانت املستهدفة يف املستقبل ابستخدام البياانت واأل ؛األورويب

 
ودمج بُعد النوع ملتوازن للمرأة يف جمال العلوم، التمثيل ا: تناول املشروع املساواة يف النوع االجتماعي من خالل منظورين

حبيث تتضممن العلوم االجتماعية  ؛ولغاايت املشروع، تم تعريف العلوم يف معناها األكثر مشولية. االجتماعي يف احملتوى البحثي
 . والتطوير البحثي والتقينواإلنسانية 

 
 : أما األهداف احملددة للمشروع فشملت 

الدول العربية  يفلقضية النوع االجتماعي والعلوم  تطوير أحد  عمليات الوصف، ومجع البياانت، والتحليل املقارن -2
 : مع الرتكيز على موضوعات أساسية ثالثة ؛(AMCs)املتوسطية الشريكة 

  اجلنس يف جمال العلومأساس  املصنمفة على اإلحصائيات. 
 النوع االجتماعي يف جمال العلومأساس  بغياب التكافؤ علىاملعنية حبا  األ. 
 بتكافؤ النوع االجتماعي يف جمال العلوم السياسات املعنيمة. 

 ،واجملتمع ككل ،للوسط البحثي، وصانعي السياسات توفري أحد  عمليات الوصف، ومجع البياانت، والتحليل املقارن  -1
 .وتنظيم ورش العمل ،وذلك من خالل قواعد بياانت إلكرتونية، ونشر التقارير ،يف الدول العربية املتوسمطية الشريكة

والدفع ابجتاه التغيري يف السياسات املتعلمقة ابلنوع االجتماعي والعلوم خالل السنوات القادمة، وخباصة  ،تعزيز التشبيك  -2
وضمان دمج أفضل للنوع  ،هتدف إىل تعزيز تواجد النساء يف جمال العلوم ؛لصانعي السياساتتوصيات عرب وضع 

 .االجتماعي يف سياسات األحبا 
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بينما  ،وقد ُخصمصت رزمة العمل األوىل إلدارة املشروع ،(2)ميكن االطالع على االسرتاتيجية العامة للمشروع يف الشكل رقم 
 .التوزيع والتعميمتولت رزمة العمل الثانية عمليات 

 
 ،الرزمة الثانية نقاط انطالق مفاهيمية ومنهجيةوقد وضعت . 5و 2، 2، 1فقد أدمج يف رزم العمل  ،أما العمل البحثي احملوري

والتوجهات املميزة للوضع القائم يف الدول العربية  ،يف جمال النوع االجتماعي والعلوم األورويباحلسبان جتربة االحتاد يف آخذة 
املصنمفة حسب  اإلحصائيات: التالية ةوقد أُدرِجت أحد  طرق مجع البياانت والتحليل املقارن يف الرزم الثالث. توسطية الشريكةامل

واألدبيات العلمية حول غياب  ،(2رزمة العمل )النوع االجتماعي  سياسات املساواة يف ،(2رزمة العمل )اجلنس يف العلوم 
 (.5رزمة العمل )املساواة يف النوع االجتماعي يف املهن العلمية 

 

 

 SHEMERAخطة عمل مشروع : 2شكل رقم 

 
 

وكان اهلدف زايدة الوعي واجلدل حول السياسات  ،واجلدل حول السياساتنشاطات التشبيك  (6)وضممت رزمة العمل رقم  
على الرئيسة  عرب إشراك األطراف ،(AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة  املعنيمة بقضااي النوع االجتماعي والعلوم يف

 .متوسطي-وتعزيز احلوار األورو ،املستوى الوطين

 
 .صياغة التوصيات والنتائج النهائية للمشروع على نتائج املراحل السابقة هلدف (2)العمل رقم  رزمة أخريًا، اعتمدت

 
 .حول منهجية البحث وتقدم األجزاء التالية املزيد من التفاصيل
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 املتعّلقة بوضع املرأة يف جمال العلوم اإلحصائيات 1-1
لتحقيق  ؛ا يف أسلوب دمج النوع االجتماعيا أساسيً عنصرً واملؤشرات املتعلمقة بوضع النساء يف جمال العلوم  تعترب اإلحصائيات 

هي عبارة عن جمموعة من البياانت املتوفرة حول وضع املرأة  (She Figures) "اإلحصائيات النسوية". تكافؤ الفرص يف أورواب
إيالء اهتمام أكرب لُبعد النوع  وقد نتجت عملية مجع البياانت هذه عن الرغبة يف. األورويبيف االحتاد حبا  يف جماالت العلوم واأل

وتعكس . التوازن بني اجلنسني انعداماعي يف جمال ما زال يعاين من ورصد املساواة يف النوع االجتم ،حبا يف جمال األ ،االجتماعي
تصنيف وإلنشاء قاعدة ل ،لتسهل املقارانت بني خمتلف الدول ؛اإلرادة الصرحية بتطوير إحصائيات متجانسة تغطي أورواب كلها

حبيث يسهل تعقب التغريات اليت حتد  على مدار الوقت، وحيظى  ؛اجلنسأساس  على ،األورويبالبياانت املتوفرة على املستوى 
 .ويف املسامهة يف وضع سياسات مدروسة ،هذا العمل بقيمة كبرية يف زايدة املعرفة ابملوضوع

 
 اليت تلي اإلصدارات املنشورة يف) النشرة الرابعة م1021لعام  (She Figures) "اإلحصائيات النسوية" ميكن اعتبار نشرة 

إذا ما أردان تكوين فهم سليم لوضع  ؛من املؤشرات األساسيةالرئيسة  ضمن اجملموعة (م1005، وم1006، وم1002األعوام 
مرة كل ثال  ( She Figures) "اإلحصائيات النسوية" جُتمع بياانت. األورويبيف االحتاد حبا  النساء يف جمال العلوم واأل

ة األوروبيواالبتكار يف املفوضية حبا  بتعاون مشرتك بني وحدة أخالقيات املهنة والنوع االجتماعي يف اإلدارة العامة لأل ،سنوات
  .وجمموعة فرعية من املختصني اإلحصائيني يف جمموعة هلسينكي

 
. من منظور عدة دولحبا  تواجد النساء يف جماالت األ حيث يقيمم الفصل األول ؛وتقسم النشرة إىل أربعة فصول رئيسة

اخلطوط أيًضا  وابألخص، يف حني يشري إىل النمو السريع يف تواجد النساء يف جماالت العلوم واهلندسة والتكنولوجيا، إال أنه يطرح
يف الفصل الثاين حول جماالت  ويتم حتليل هذه اجلزئية. النوع االجتماعي يف جمال العلومأساس  العريضة ملشكلة التمييز على

مع الرجال على مستوى  حبيث تتساوى النساء ؛األورويبجهود النساء للحاق ابلركب يف االحتاد  أيًضا ويعرض هذا الفصل. العلوم
غري العوائق )أما الفصل الثالث الذي يتمحور حول األقدمية بني الباحثني فيبنيم طريقة عمل السقف الزجاجي . ةالدكتورادرجة 
وال  ،وكذلك، ال حيد  تراجع تلقائي يف التمييز العمودي. كادمييالذي ترتطم به النساء يف حماوالهتن للصعود يف اهلرم األ( املرئية

ا، يبني الفصل الرابع أن تدينم متثيل النساء يف أعلى السلم الوظيفي يف وأخريً . يف الفجوة يف األجور على مدار الوقت يف أورواب
وهذا بدوره يصعمب على . ة يقومض بشكل فادح من فرصهن يف الصعود إىل رأس مؤسسات التعليم العايلكادمييألاملؤسسات ا

انهيك عن أن هذا الوضع يسبب حتيزات يف القرارات اليت تتخذ على هذه املستوايت  ،الشاابت الدارسات التمثُّل بقدوة نسائية
وعليه، فإن الفصلني . وقواعد ومعايري الرتشي  ،حبا واالعتمادات املخصصة لأل ،ةالعليا بشأن السياسات العلمية واملواضيع البحثي

 . بينما يركز الفصالن الثالث والرابع على التمييز العمودي ،التمييز األفقي عموًما األول والثاين يتناوالن
  

جتميع  SHEMERAيف مشروع " أحد  طرق مجع البياانت والتحليل املقارن: اإلحصائيات( "2)تتضممن رزمة العمل 
كما تتضممن حساب املؤشرات  ؛(AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة  اجلنس يف كافةأساس  بياانت متناسقة مصنَّفة على

 .يف حتقيق املساواة يف النوع االجتماعي يف جمال العلوم يف منطقة حوض املتوسط طردلرصد ومقارنة التقدم امل ؛الضرورية
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الدول العربية املتوسطية الشريكة  ابلتحديد مجع بياانت مصنمفة حسب اجلنس يف جمال العلوم يف كل واحدة منو وكانت املهمة 
(AMCs ) اإلحصائيات النسوية"  على حول املواضيع األربعة املنتقاة بناء" (She Figures): 

 She) "اإلحصائيات النسوية"من  2الفصل [البياانت اليت تسم  حبساب عددي لتواجد النساء يف جمال العلوم  -2
Figures )2012 [. 

 1الفصل [عرب اجملاالت املختلفة للعلوم ( مقارنة مع الرجال)البياانت اليت تبني درجة التمييز األفقي أو توزيع النساء  -1
 .2012]( She Figures) "اإلحصائيات النسوية" من

على خمتلف املستوايت اهلرمية للمهنة ( مقارنة مع الرجال)أو توزيع النساء  ،البياانت اليت توضم  التمييز العمودي -2
يف كلمٍّ من القطاع احلكومي حبا  وكذلك عرب التسلسل اهلرمي للمجموعات الوظيفية يف األ ،ة النموذجيةكادميياأل

 .2012 ]( She Figures) "اإلحصائيات النسوية"من  2الفصل [وقطاع املنشآت التجارية 
أو أتثري النساء  ،ومعدالت النجاح بني النساء يف اجملاالت العلمية هلاالبياانت اليت تسهم يف تقييم مستوى العد -2

مية، وخباصة تواجدهن يف جمالس اإلدارة ومعدالت النجاح اليت يف وضع اخلطط أو الربامج العل( مقارنة مع الرجال)
 She) "اإلحصائيات النسوية“من  2الفصل [. وغري ذلك من األمور ،حبا حققنها يف مجع التمويل لأل

Figures )[2012. 
  
دائرة االقتصاد التطبيقي يف اجلامعة املفتوحة يف ) DULBEAلضمان وضع توجيهات منهجية مشرتكة، نظمت ورشة عمل يف  

عند التحضري للورشة وضعت . وجهت للخرباء الوطنيني املسؤولني عن مجع البياانت الوطنيةو   م1022حزيران  10يف ( بروكسل
وصاغت  ،[She (mera) Figures]اجلامعة املفتوحة يف بروكسل قائمة بكافة البياانت الالزمة إلنشاء إحصائيات نسوية 

ال تقتصر الفائدة من البياانت (. 1امللحق )لتوجيه اخلرباء الوطنيني املسؤولني عن مجع البياانت كل يف بلده  فرياجمموعة من التع
يف  (She Figures" )اإلحصائيات النسوية"اليت نشرت يف ، واليت تتطابق مع تلك املتأتية من الدول العربية املتوسطية الشريكة

ملقارنة وضع النساء اخلاص يف جمال أساًسا  بل تشكل ؛الشريكةالعربية املتوسطية املقارنة بني الدول  إلجراء ، األروريباالحتاد 
 .األورويبالعلوم يف تلك الدول مع املوقف السائد يف االحتاد 

 
 ويف تلك املرحلة، ؛مجع البياانتبعد  يتضمن النتائج األولية اتقريرً  أعدت اجلامعة املفتوحة يف بروكسل ،م1021يف صيف عام 

 . مصر، واألردن، ولبنان، واملغرب، وفلسطني، وسوراي :كانت عملية مجع البياانت قد اكتملت يف ست دول وهي
 .أثناء عملية مجع البياانت يف املرحلة األولية عديدهزائر وتونس، فقد ظهرت مشاكل ومها اجل ،أما ابلنسبة للدولتني املتبقيتني 

رغم ( AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة  الوقت ذاته، متت اإلجابة على معظم األسئلة املتعلقة جبمع البياانت يفيف 
وعلى . يف عدد من الدول العربية املتوسطية الشريكةالرئيسة  على البياانت صعوب احلصولالثالثة بسبب  تعطل العمل على الرزمة
مما سيمكننا من حتليل القضااي الرئيسه قيد  وأفقيا يف قطاع التعليم العايل، ابلبياانت املصنمفة عمودايً  عموًما الرغم من إمكانية الثقة

حبا  ال جتري مسوح األ( خبالف فلسطني وسوراي)ألن معظم الدول  ؛، إال أن البياانت املتعلقة ابلباحثني تندر ابلعادةالدراسه
املعلومات  ولكن تقلم  ،يف بعض األحوال ميكن حتليل البحث يف التعليم العايل. أوروابوالتطوير على شاكلة تلك املتوفرة يف 

 .يف قطاع احلكومة أو القطاع اخلاصحبا  اإلحصائية املتوفرة على األ
 
سيم ما ال يكون هناك تقغالًبا التفاصيل يف البياانت اجملموعة أقل مما هي عليه يف أورواب، و حيث إن  ؛ظهر وجه قصور آخرقد و 

 .بشكل ميكن االعتماد عليه ،أو جمال علوم تفصيلي ،للبياانت مصنمفة حسب العمر
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تشري املربعات املظللة ابللون األمحر إىل عدم . SHEMERAالفجوة يف البياانت اليت واجهتنا يف مشروع  (2)يلخص اجلدول 

أما املربعات الرمادية . الربتقالية تعين توفر بياانت جزئيةء إىل توفر البياانت، واملربعات توفر البياانت، بينما تشري املربعات اخلضرا
يف الدول العربية  (She Figures) "اإلحصائيات النسوية"ة إلعادة إنتاج مؤشرات يفتشري إىل أن تلك البياانت غري ضرور 

مقارنة مع البياانت حول  ،نساء متوفرة أكثر من غريها يف هذه الدوليبني اجلدول أن البياانت اخلاصة بتعليم ال. املتوسطية الشريكة
قطاع املنشآت التجارية، وقطاع و القطاع احلكومي،  -التعليم العايل)يف كافة القطاعات االقتصادية العامة حبا  النساء يف األ

 (.املؤسسات اخلاصة غري الرحبية
 

على  التطويرو حبا  بشكل كبري على توفر مسوح األ( AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة  يعتمد حتليل وضع النساء يف
وعلى . فلسطني وسوراي: ومها ،ولألسف، اقتصر عدد الدول اليت تتوفر فيها هذه املسوح على دولتني فقط. ةاألوروبيشاكلة املسوح 

مل يتمكن من مجع البياانت حول  SHEMERAبري املشروع من والتطوير يف فلسطني، إال أن خحبا  الرغم من توفر مس  لأل
أو عدد املتقدمني  ،حول التوزيع العمري للباحثني، أو مشاركة النساء يف خمتلف جماالت العلوم يف القطاع اخلاص، أوحبا  األ

فيها حتليل وضع النساء يف جمال أمكننا  فهي الدولة الوحيدة اليت ،أما سوراي. واحلاصلني على التمويلحبا  لطلبات متويل األ
 .على مدار الوقتحبا  األ
 

 والتطوير جيعل منحبا  األخرى املشاركة من حوض البحر األبيض املتوسط، جند أن غياب مسوح األالعربية ابلنسبة لكافة الدول 
يف مصر واملغرب، تسم  مصادر مع ذلك، وعلى الرغم من غياب هذه املسوح . الصعوبة مبكان حتليل وضع املرأة يف جمال األحبا 

، رغم النوع االجتماعيأساس  علىحبا  لتصنيف اإلحصائيات يف جمال األ البياانت األخرى يف هذه الدول إبجراء حتليل جزئي
يف يف قطاع األعمال " ا وإانثً ذكورً "ورغم أن إمجايل عدد الباحثني ) ،احلكومية وقطاع التعليم العايلحبا  أن هذا يقتصر على األ

، وال ميكن (القطاع اخلاصحبا  هذا العدد هو املعلومة الوحيدة اليت استطاع اخلبري الوصول إليها فيما يتعلق أب؛ لكن مصر متاح  
 .لتوصيات دليل فراسكايتوفًقا  الطاقم الداعم من املوظفنيو  ،التمييز بني الباحثني وزمالئهم الفنيني

وقد  .لكنها ال تقدم املزيد من املعلومات ؛يف التعليم العايلاإلان  الباحثني من الذكور و  يف لبنان، تقوم وزارة التعليم بنشر أعداد
الباحثني من الذكور )التعليم العايل أحبا  يف لبنان من توفري املزيد من املعلومات حول  SHEMERAخبري مشروع  متكن
خبري  نة الفرعية للجامعات اللبنانية اليت تعاونت مععلى العياعتماًدا  (للمرحلة العمرية واجملال العلميوفًقا اإلان  و 

SHEMERA28متثل سواي  ،لغرض إاتحة بياانت أكثر ثراء قدر اإلمكان، وتتكون العينة الفرعية من ثال  جامعات ؛ %
 . م1021عام من إمجايل عدد الطالب اجلامعيني يف لبنان 

 
يف هذا حبا  وحجم اإلنفاق على األ ،والتطويرحبا  خاصة مبوظفي األوتونس، مل يتم مجع معلومات األردن ابلنسبة للجزائر، و 

 .اجملال
 

يف معظم  شامالً  استطعنا أن جنري حتليالً ؛ حيث ة بفضل توفر البياانتكادمييوقد متكنما من حتليل وضع النساء يف املؤسسات األ
تركز قد و . املعتاد كادمييوتقدمهم يف املسار املهين األ ،ولتواجد النساء والرجال ؛والذكوراإلان  الدول حلملة درجة الدكتوراة من 
 (أ)ة من الفئة كادمييوالتوزيع حسب الفئة العمرية بني الطواقم األ ،ةكادمييومات حول األجور األلالنقص يف البياانت يف غياب املع

 (.اإلدارة العليا)
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 She"ة، وتتناول نشرة كادميياملرأة يف صنع القرارات األغرض دراسة مشاركة لوأخريًا، كنا قادرين على مجع بياانت كافية 

Figures "ومتثيلهن يف صنع  ،من خالل استخدام مؤشرات خاصة حبصة النساء يف رائسة مؤسسات التعليم العايل هذا املوضوع
يف ( AMCs)توسطية الشريكة الدول العربية امل القرار يف اجملالس العلمية، وت إعداد هذه املؤشرات للمرة الثانية عند دراسة وضع

 . والدول العربية املتوسطية الشريكة األورويبفيما بني االحتاد  لتسهيل عملية املقارنة هذا السياق؛
 .خاصة بكل دولة مبفردها يف فصوله املختلفة الً يعرض التقرير بياانت أكثر تفصي 

 

 

 (AMCs)املعلومات املتاحة يف دول البحر املتوسط العربية : 2جدول 

 
 

 يف املهن العلمية  يف النوع االجتماعي املعنية بغياب التكافؤاحبا  األ 1-2
يف تقدمي رؤية عامة وحتليل " اإلنتاج الفكري العلمي يف مجع أحد  البياانت والتحليل املقارن" -WP5متثل هدف رزمة العمل 

الدول العربية املتوسطية الشريكة  مقارن حول اإلنتاج الفكري العلمي اخلاص بتمثيل النوع االجتماعي يف جمال العلوم يف
(AMCs). 
 
 : تاليةوركزت مراجعة األدبيات العلمية على املوضوعات ال 

 غياب املساواة يف متثيل اجلنسني يف اجملاالت العلمية املختلفة : التقسيم األفقي لإلحصائيات يف املهن العلمية
 .والتطويرحبا  واملؤسسات املختصة ابأل

2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010

(HES) الباحثون في قطاع التعليم العالي 0 0 0 0 0 0 x x x x 0 x x x x x

(GOV ) الباحثون في القطاع الحكومي 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 x x x x x

0   الباحثون في قطاع األعمال التجارية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x

Researchers  in PNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 x x

الباحثون  حسب العمر 0 0 0 0 0 0 HES HES HES, GOV HES, GOV 0 0 HES, GOV HES, GOV x x

االباحثون حسب مجال العلوم 0 0 0 0 0 0 HES HES HES, GOV HES, GOV 0 0 HES HES x x

الباحثون والفنيون، والبعض اآلخر / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / HES, GOV / 0 / x

نفقات البحث والتطوير جزئي جزئي جزئي جزئي 0 0 0 0 x 0 0 x 0 x GOV, BES GOV, BES

المنتفعون بالتمويل حسب الجنس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x

  A الموظفين األكاديميين حسب  العمرالصنف / 0 / 0 / 0 / x / x / 0 / 0 / x

الفجوة في األجور بين الجنسين في مجال العلوم والبحوث 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 جزئي 0 0

طلبة الدكتوراه x x x x x x x x x x 0 0 x x x x

خريجي الدكتوراه x x 0 0 x x 0 x x x 0 (!) 0 (!) x x x x

خريجي الدكتوراه حسب مجال العلوم / x / 0 / x / x / x / 0 (!) / x / x

الموظفين حسب الرتبة األكاديمية x x x جزئي x x x x x x x x A A, C, D x x

A الموظفين األكاديميين حسب مجال العلوم الصنف / x / 0 / x / x / x / 0 / x / x

ربات المؤسسات في قطاع التعليم العالي / x / x / x / x / 0 / 0 / x / x

ربات الجامعات / x / x / 0 / x / 0 / x / x / x

النساء في المجالس / 0 / 0 / x / x / 0 / x / x / x

الميدان األكديمي

Data more easily available 

الميدان األكديمي

قرار صنع ال

 (PS)  فلسطين (EG)  مصر (SY) سوريا

Main data gaps

البحث

(TN)  تونس (DZ)  الجزائر (JO)   األردن (LB)   لبنان (MA)  المغرب
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  م يقل تواجد املرأة كلما ارتقينا إىل درجة أعلى يف اهلر : تقسيم اإلحصائيات على املستوى العمودي يف املهن العلمية
 .العلمي( السلم الوظيفي)

  األسباب الضمنية والتأثريات اخلاصة هبذين اجلانبني، القدرة على احلصول على التعليم، واملوازنة بني العمل واحلياة
، وأدلة وجود التمييز، الزوجنيوالفجوة يف األجور، والعقبات أمام احلركة واالنتقال، وعندما يعمل كال  الشخصية،

 .لقوالب النمطية وغريهاوثقافة العمل، وا
 بني اجلنسني يف جمال العلوم املعنية بسياسات تكافؤ الفرصحبا  األ. 

 
اليت أطلقتها ،  (Caprile et al. 2012)العليمة حبا  استندت منهجيتنا إىل دراسة التحليل الشمويل للنوع االجتماعي واأل

النوع أساس  حول التمييز األفقي والعمودي علىحبا  وحتليل األوكان اهلدف من الدراسة مجع . م1008ة عام األوروبياملفوضية 
وقد نتج عن الدراسة . النوع االجتماعيأساس  االجتماعي يف املهن البحثية، وتناول أسباب وآثر هذين النوعني من التمييز على

تعرض األدبيات العلمية املتوفرة  ، وهي عبارة عن قاعدة بياانت على اإلنرتنت(GSD)قاعدة بياانت النوع االجتماعي والعلوم 
 .(1)حول النوع االجتماعي والعلوم

 
اخلرباء على املستوى الوطين املعنيون جبمع وحتليل املراجع حضرها  م1021مايو / أاير 22وقد عقدت ورشة عمل يف برشلونة يوم 

  وذلك لتكوين فهم مشرتك حول املفاهيم واخلطوط التوجيهية املنهجية، ؛الوطنية
 النوع االجتماعي يف املهن العلمية يفأساس  ابلتمييز على احملددة املعنيةحبا  أظهرت مراجعة اإلنتاج الفكري العلمي ندرة األ لقد

مستفيضة حول األسباب اجلذرية للتمييز بني اجلنسني أحبا  وذلك رغم توفر  ؛(AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة 
 . بشكل عام

  
 -MED -قاعدة بياانت النوع االجتماعي والعلوم يف حوض البحر األبيض املتوسط)دة البياانت الببليوغرافية وقد ت حتميل قاع

GSD ) من خالل املوقع اإللكرتوين للمشروع(www.shemera.eu.) 
 

 السياسات املعنّية ابلتكافؤ يف النوع االجتماعي يف جمال العلوم 1-3
إىل مجع وحتليل السياسات احلالية املعنيمة ( أحد  التقنيات، ومجع البياانت، والتحليل املقارن) WP4هدفت رزمة العمل  

نشر أفضل املمارسات ل ؛(AMCs)يف الدول العربية املتوسطية الشريكة  ،النوع االجتماعي يف جمال العلومأساس  ابملساواة على
 .السياساتوتفعيل النقاش حول هذه 

 
قامت اللجنة بنشر تقرير حتت عنوان ، م1001ذار عام آ/ففي مارس. يف هذا اجملال األورويبلقد اعتمد املنهج املتمبع على البحث 

، وقدم هذا التقرير رؤية عامة شاملة للسياسات اليت ت تنفيذها يف ثالثني دولة "السياسات الوطنية املعنية ابملرأة والعلوم يف أورواب"
واعُترب التقرير أداة عملية تم . وصف اإلحصائيات الوطنية يف الدول املعنية غرض دعم وضع املرأة يف جمال العلوم، ابإلضافة إىلل

، قامت م1002ويف عام . وتبينم إجراءات ثـََبَت جناُحها ،تصميمها لغرض متكني كل دولة من االستفادة من خربات اآلخرين
واألوضاع اخلاصة ابلعاملات يف وسط أورواب وأورواب الشرقية ودول حبر البلطيق، كما شدد  بدراسة الظروف Enwiseجمموعة 

                                                           
1
 http://meta-analysisofgenderandscienceresearch.org 

http://www.shemera.eu/
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سياسات النوع االجتماعي املطبقة يف تلك الدول، وإعادة  على أتثري Enwise (Blagojevic et al. 2003)الـ  تقرير
 . النساء العاملات طموحات يفوأتثري هذه التغيريات  ،هيكلة النظم البحثية أثناء املرحلة االنتقالية

 
 Ruest-Archamboult)" قياس السياسات الوطنية الناظمة للنساء والعلوم"، وفرت دراسة  بعنوان م1008ويف عام 
السياسات اهلادفة لتحقيق املساواة يف النوع "أما التقرير الذي صدر حتت عنوان . معلوماتٍّ حمدمثة عن التقارير السابقة (2008

للسياسات اهلادفة  اوقدمم تقييمً  ،فقد نظر يف األدبيات ،(Castaño et al. 2010)" االجتماعي يف جمال العلوم واألحبا 
 .لتحقيق املساواة يف النوع االجتماعي يف أورواب على املستوايت الوطنية واإلقليمية واملؤسسية

 
 م1021مايو / أاير 22وهلدف تكوين فهم مشرتك حول املفاهيم واخلطوط املنهجية، عقدت ورشة عمل يف برشلونة يوم  

رشة جمموعة من وانقش احلضور يف بداية الو  ،حضرها اخلرباء على املستوى الوطين من املعنيني يف مجع وحتليل املراجع الوطنية
ل العلوم االجتماعية، ، ت تعريف العلوم يف مفهومها املوسع لتشمSHEMERAوابلنسبة ألهداف مشروع . فاهيمامل

إىل قضااي تنظيمية  ولماعي يف جمال العلوم ميكن أن حيإن مفهوم املساواة يف النوع االجت. ، والتطور البحثي والتقينهواإلنساني
حبا  تعميم حتليل اجلنس والنوع االجتماعي على األ)أو احملتوى /و( تعزيز التوازن يف متثيل النساء والرجال يف جمال العلوم)

 يستهدف تعزيز ،جراء، برانمج أو تشريع" يف النوع االجتماعي يف العلوم سياسات املساواة"ويشري مصطل  (. األساسية والتطبيقية
 . ة تطبقها جامعة بعينهاأو سياس ،وميكن أن تكون تلك السياسة عبارة عن سياسة وطنية .املساواة بني اجلنسني يف جمال العلوم

 
 : منيز بني ثال  مقارابت خاصة بسياسات املساواة بني اجلنسني يف جمال العلوم ،(م1008)وفقا لستشنربج 

 املرأة يف احلصول على فرص التعليم والعمل املهين دعم: دعم املرأة. 
  اهليكليات وإزالة العقبات حتويل سسايتتشجيع التغيري املؤ. 
  األساسية والتطبيقيةحبا  تعميم حتليل النوع االجتماعي يف األ :تعميم دمج النوع االجتماعي يف إنتاج املعرفة. 

 
ركز بينما ت. ركتهن يف جمال العلوموتسعى لزايدة مشا ،تركز املقاربتان، األوىل والثانية، على الربامج اليت تستهدف النساء أنفسهن 

حبا  النوع االجتماعي من خالل إدماج حتليل النوع االجتماعي يف األأساس  على التحيز علىملقاربة الثالثة على التغلب 
حيث إن زايدة مشاركة النساء يف جمال العلوم لن تتم دون : وهناك عالقة متبادلة بني هذه املقارابت الثالثة. األساسية والتطبيقية

 .إنتاج املعرفةيف اعي جتمودمج حتليل النوع اال ،إعادة هيكلة املؤسسات
 

حيث متت دراسة األطر القانونية  ؛أجريت على املستوى الوطين على التحليل الوثئقي واملقابالت الشخصية اليتحبا  اعتمدت األ
اهليئات : النوع االجتماعي يف جمال العلومأساس  واملؤسسات واهليئات املختلفة لغرض مجع وتصنيف سياسات املساواة على

ممثلي : وت املزج بني حتليل الوثئق واملقابالت الشخصية مع معرفني رئيسيني. ات، واجلامعات واملعاهد البحثيةكادمييالعلمية، واأل
وقد استخدمنا يف عملنا . وممثلني عن اجلمعيات النسائية والعلمية وخرباء يف النوع االجتماعي ،الرئيسة املؤسسات واهليئات

لتسهيل عقد  ؛(Rees 2002 ; Ruest-Archambaut, 2008)ة السابقة األوروبياالستبيان املستخدم يف التقارير 
 .األورويباملتوفرة من دول االحتاد حبا  املقارانت مع البياانت واأل
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  التشبيك واجلدل حول السياسات 1-4

زايدة الوعي وتعزيز اجلدل  إىل" والنشاطات اهلادفة للتوعية وحتفيز اجلدال حول السياسات: التشبيك" WP6هتدف رزمة العمل  
حول السياسات املتعلمقة بقضااي النوع االجتماعي والعلوم يف منطقة حوض البحر األبيض املتوسط، عرب إشراك األطراف األساسية 

 . متوسطي -األورو وإثرة احلوار (AMCs)يف الدول العربية املتوسطية الشريكة 
 

كل واحدة من الدول العربية  عمل اخلاص مبوضوع النوع االجتماعي والعلوم يفنشاطات التشبيك إبنشاء جمموعة ال وقد بدأت
على أصحاب الشأن على  SHEMERAوكانت جمموعات العمل فرصة لعرض مشروع  ،(AMCs)املتوسطية الشريكة 

 .وحثهم على دعم وتطوير نشاطات املشروع ،املستوى الوطين
 

، ابلتعاون مع أعضاء جمموعات العمل، ورشات عمل على SHEMERAوع فور توفر نتائج املشروع، نظم الشركاء من مشر 
ونظم ما جمموعه مثاين ورشات . للمشروع على املستوى الوطين ومناقشة توصيات السياساتالرئيسة  املستوى الوطين ملناقشة النتائج

ولبنان األردن اجلزائر ومصر و : وهي( AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة عقدت ورشة يف كل واحدة من ؛ حيث عمل
أاير  12، و(ورشة فلسطني) م1022آذار  22وكان موعد انعقاد تلك الورش الوطنية بني . واملغرب وفلسطني وسوراي وتونس

والتطوير، وممثلني من حبا  واستهدفت أصحاب القرار يف املؤسسات العاملة يف جمال سياسات األ(. ورشة تونس) م1022
يون يف النوع االجتماعي، وممثلون عن صصاتخاوكان من ضمن املتحدثني . والتنمية والطالبحبا  ومؤسسات األاألوساط العلمية 

 )www.shemera.edu (ميكن االطالع على أعمال الورش على موقع املشروع اإللكرتوين . الوزارات واجلامعات
  

ابلسياسات، يف إبراز أنه رغم التباين الثقايف والبنيوي اهلائل بني الدول العربية  تتعلمق وما تبعها من توصياتبرزت أمهية املناقشات، 
ولتعزيز . ة، إال أن هناك نقاط تشابه فيما يتعلق مبشاركة النساء يف جمال العلوماألوروبيوالدول ( AMCs)املتوسطية الشريكة 

يف  م1022أاير  20متوسطية يف -وع االجتماعي والعلوم، عقدت ورشة عمل أورومتوسطي حول قضااي الن -احلوار األورو
وممثلني عن املؤسسات العلمية  ،وخرباء يف النوع االجتماعي ،ا منهم فريق املشروع ابلكاملمشاركً  50ومجعت ورشة العمل . انبويل

ن نتائج ورشات العمل الوطنية اجملتمعو  وانقش(. AMCs)والدول العربية املتوسطية الشريكة  ،األورويبالنسائية يف دول االحتاد 
ويف املنطقة  ،ا آخر على النظرة لقضااي النوع االجتماعي والعلوم يف كل دولة مبفردهاعدً ى أضفو  ،رصة ممتازة للمقارنة والتبادل

 .)www.shemera.eu(وميكن االطالع على أعمال ورشة العمل على موقع املشروع اإللكرتوين . برمتها
 

  

http://www.shemera.edu/
http://www.shemera.eu/
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 عمليف ال املرأة: الفصل الثاين

تقدما يف جمال التنمية البشرية، وكانت تونس، ( AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة  خالل العقود األربعة املاضية، حققت
ومع ذلك، ما . 2520مستوى تقدم يف جمال التنمية البشرية منذ عام واجلزائر واملغرب من بني الدول العشرة اليت سجلت أعلى 

ترتفع مستوايت الفقر واإلقصاء االجتماعي واالقتصادي ؛ حيث مسة ابرزة ومتواصلة زال االستقطاب االجتماعي االقتصادي
(El-Baz 2005) النساء البالغات والشباب من البطالة املزمنة والسيَّما بني ابرتفاع معدالت، واتسم الوضع يف الدول العربية 

 ESCWA). يف مستوايت املعيشة بني العاملني والعاطلني عن العمل خالل األعوام املاضية اجلنسني، بينما اتسعت الفجوة
إما على التنافس  ،آابئهم، فإن غالبية الشباب يف املنطقة جيربون حىت إن كان مستواهم التعليمي أفضل من مستوى" .(2013

حيث تكون مؤهالهتم أعلى بكثري ممما  ؛الرمسي يف القطاع غريغالًبا  واليت تكون ،احمدود من فرص العمل املتوفرة حمليً على عدد 
 .(ESCWA 2013: v)" يتطلمبه العمل، أو يضطرون للهجرة للخارج

 
. (World Bank 2013a)خالل الفرتة نفسها، أُحرز تقدم هائل يف جمال املساواة يف النوع االجتماعي يف التعليم والصحة 

، )+(ومتوسط العمر ( -)الرضع  طفال، ومعدل وفيات األ(÷)مثل حمو األمية بني النساء  -الرئيسة متوسط املؤشرات وقد فاق
من حتقيق  (AMCs)كما اقرتبت الدول العربية املتوسطية الشريكة . األخرى بدرجة كبريةلدول النامية املعدالت اخلاصة اب

واخنفض معدل . اللمرحلتني االبتدائية والثانوية، وإن مل تكن معدالت استكمال التعليم مشجعة متامً  املساواة بني اجلنسني يف التعليم
ومع ذلك، مل تتحول هذه اإلجنازات إىل دور متكافئ للمرأة يف احلياة  وفيات األمهات واخلصوبة بسرعة كبرية يف العقود املاضية؛

 (World Bank 2013a: Husmann et al. 2011). السياسية واالقتصادية
 

املتوسطية  يف الدول العربية يتعلمق ابملساواة يف النوع االجتماعي حامسة يف فهم وضع النساء يف جمال العلوم إن هذه املفارقة يف ما
مع  نحتول دون تساويهرئيسة  عقبات يواجهن نلكنه ؛من ذي قبل القد ابتت النساء أفضل تعليمً (. AMCs)يكة الشر 
ويف هذا  .لتصلن إىل خيبة األمل طموحاهتن االجتماعية واالقتصادية الشاابت، تنهار وابلنسبة لغالبية يف سوق العمل، الالرج

 حبيث نركز على تلك ؛(AMCs)يف الدول العربية املتوسطية الشريكة  مظاهر وضع النساء يف سوق العمل الفصل نعرض أهم
 .اجلوانب اليت متكننا من حتليل وضع النساء يف جمال العلوم يف تلك البالد

 
 م2111مؤشر الفجوة العاملية بني اجلنسني : 1اإلطار رقم 

 التقاط"لـ  وهو عبارة عن إطار ،1006االقتصادي العاملي يف عام من قبل املنتدى  (GGI) أدخل مفهوم مؤشر الفجوة العاملية بني اجلنسني 
 .Hausmann et al "وتتبع التقدم احملرز يف هذا اخلصوص ،النوع االجتماعيأساس  مدى ونطاق حاالت غياب املساواة القائم على

وليس املستوايت،  -، أنه يركز على الفجواتأوالً : ُوضع مؤشر الفجوة العاملية بني اجلنسني ليتمحور حول ثالثة مفاهيم أساسية (.(3 :2011
من الثغرات يف الوسائل أو  ا، أنه يلتقط الثغرات يف متغريات النتائج بدالً ثنيً . على سبيل املثال يف ما يتعلمق بفرص الوصول للموارد أو الفرص

ويدرس هذا املؤشر أربعة مؤشرات  .ة بني اجلنسني وليس متكني املرأةالقرتاهبا من املساواوفًقا  يقوم املؤشر بتصنيف الدول ا،ثلثً . متغريات اإلدخال
 : فرعية هي
 ابلتعليم االبتدائي والثانوي والعايل ينظر يف معدالت حمو األمية ومعدالت االلتحاق التحصيل العلمي، الذي. 
 والعمر الصحي املتوقعاإلان  و  نسبة املواليد الذكور الصحة والبقاء على قيد احلياة، واليت أتخذ يف االعتبار. 
 يشري إىل نسبة متثيل النساء يف الربملان ويف املناصب الوزارية وسنوات ترؤس امرأة للدولة التمكني السياسي، الذي. 
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 ،ني وكبار شرمعواملساواة يف األجور، ونسبة تواجد النساء بني امل املشاركة والفرص االقتصادية، والذي يتناول املشاركة يف القوى العاملة
 .يف املهن التقنية والفنية ومتثيلهن راءاملسؤولني واملد

 
ألن تونس مل تكن مدرجة  ؛م1022نستخدم عام ) م1022يف عام  GGI يبنيم اجلدول أدانه نتائج مؤشر الفجوة العاملية يف النوع االجتماعي

ترتاوح دول االحتاد . هو األفضل( الثانية)والنرويج ( األوىل)أداء أيسلندا  كان ا،بلدً  225من أصل  .(م1022يف حساابت املؤشر لسنة 
إىل املركز ( تونس) 208، يف حني أن بلدان حوض البحر املتوسط تراوحت بني املركز (قربص) 52إىل املركز ( فنلندا)الثالث  من املركز األورويب
: لديها ضعف يف مؤشرين فرعيني مها" (AMCs) دول العربية املتوسطية الشريكةويعود سبب هذه املراتب املنخفضة إىل أن ال .(املغرب) 215

نوًعا  أفضل وابلنسبة للمؤشرات الفرعية اليت تقيس الصحة ومعدالت البقاء على احلياة فكانت. التمكني السياسي واملشاركة والفرص االقتصادية
تربز على املؤشر و  ،بعدد أكرب من النساء يف الربملاننسبًيا  تتميز وتونس وحدها. ظهرت فروق أقل حدة بني اجلنسني يف هذه اجملاالت؛ حيث ما

 .الفرعي اخلاص ابلتمكني السياسي
 

 م2111الفجوة بني اجلنسني مؤشر 

الدرجة املتحققة  الدولة
 على املؤشر

املرتبة على مؤشر الفجوة 
العاملية بني اجلنسني من 

 دولة 225أصل 

 الفرعيةاملستوى حسب املؤشرات 
التحصيل 
 العلمي

فرص لاملشاركة وا
 االقتصادية

الصحة والبقاء 
 على قيد احلياة

التمكني 
 السياسي

 2 52 2 12 2 0.852 أيسلندا

 2 51 2 5 1 0.820 النرويج

 1  1 21 2 0.828 فنلندا

 205 50 85 80 52 0.652 قربص

 65 220 216 52 208 0.615 تونس

222 85 22 25 222 0.621 األردن 

 218 2 212 50 228 0.608 لبنان

 212 202 212 56 212 0.555 اجلزائر

 216 51 211 220 212 0.552 مصر

 220 62 215 205 212 0.550 سوراي

 201 82 218 225 215 0.580 املغرب

 Hausmann et al. 2011: املصدر

 

 

 

 

  



25 

 

 املشاركة يف سوق العمل 2-1

بـ  أدىن معدالت مشاركة املرأة يف سوق العمل، والذي ت تقديره (MENA)ا إفريقيالشرق األوسط ومشال منطقة  تسجل 
 World Bank% )52بـ  وذلك مقارنة مبتوسط معدل مشاركة املرأة يف سوق العمل على مستوى العامل املقدر ؛15%

2013 a; Talahite 2013).) 
 

فأكثر . ة وغريها من املناطقاألوروبيمن مستوايهتا يف الدول نسبًيا  متدنية إال أهنا قريبة أيًضا رغم أن معدالت مشاركة الرجال هي
مشاركة ؛ لكن م1020خالل عام  شاركوا يف سوق العمل (AMCs)من ثلثي الرجال يف الدول العربية املتوسطية الشريكة 

، الدولة صاحبة األورويبيف االحتاد . يف املغرب% 51يف سوراي و% 22ترتاوح بني ؛ حيث النساء يف سوق العمل أدىن بكثري
رغم أنه ميكن تفسري ذلك إىل حدمٍّ  ( م1020عام % 82حيث بلغت )أعلى نسبة مشاركة للنساء يف سوق العمل هي هولندا 

، %20ا زالت مشاركة النساء تربو على حيث م ؛تليها مبعدلٍّ متقارب الدول االسكندانفية. كبري ابنتشار األعمال بدوام جزئي
وهبذا يكون أسوأ أداء يف (. م1020يف % 21.5)يف مالطا  األورويبوُسجِمل أدىن مستوايت العمالة بني النساء يف دول االحتاد 

، (AMCs)ومن بني الدول العربية املتوسطية الشريكة . يف مالطا من حيث مشاركة النساء يف سوق العمل األورويبدول االحتاد 
، بينما تقع م1020يف % 52.5تشارك النساء يف سوق العمل مبعدل . فإن املغرب وحدها حققت نتيجة أعلى من مالطا

نسبة مشاركة  يف منزلة أقل بقليل من( AMCs)معدالت مشاركة املرأة يف سوق العمل يف ابقي الدول العربية املتوسطية الشريكة 
 .مالطا

 
بينما تراجع معدل  ،م1020و مم1002رتفعت معدالت مشاركة املرأة يف سوق العمل بني عامي إىل جانب سوراي واملغرب، ا

 .مشاركة الرجال بشكل عام ابستثناء لبنان وتونس وليبيا
 

أما الفجوة يف النوع االجتماعي يف معدالت املشاركة يف سوق العمل فهي عالية إىل حدمٍّ كبري يف الدول العربية املتوسطية الشريكة 
(AMCs.) فإن األورويبتقع تلك الفجوة يف مستوى أعلى بقليل عن مستواها يف دول االحتاد ؛ حيث إذا استثنينا املغرب ،

 2أو  2تبلغ ( AMCs)الفجوة يف النوع االجتماعي يف معدالت املشاركة يف سوق العمل يف الدول العربية املتوسطية الشريكة 
 62.8)والفجوة هي يف أعلى مستوايهتا يف سوراي  .جنوب الصحراء -اإفريقيوأمريكا الشمالية و أضعاف الفجوة القائمة يف أورواب 

  .نقطة يف ليبيا 22.5بينما بلغت أدىن مستوايهتا مسجلة ( %
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 (م2111-م2114من )يف الفرتة ( 44-11)الذكور البالغني من العمر /اإلان  حسب النوع االجتماعي مشاركة القوى العاملةمعّدالت : 2جدول 

 م1020 م1002 
اإلان  الفرق بني  إان  ذكور 

 والذكور
اإلان  الفرق بني  إان  ذكور

 والذكور
 10.4 78.3 67.9 11.9 80.6 68.6 أمريكا الشمالية

 13.0 77.7 64.7 15.0 77.2 62.2 األورويباالحتاد 

 13.9 76.9 63.0 14.3 76.6 62.3 جنوب الصحراء -اإفريقي

 15.7 67.6 51.9 17.3 69.2 51.9 املغرب

 47.5 79.1 31.6 46.5 77.5 31.0 ليبيا

 47.6 74.6 27.0 47.1 73.3 26.2 تونس

 52.8 78.1 25.3 57.1 78.5 21.4 مصر

 50.6 75.2 24.6 52.9 75.0 22.1 لبنان

 54.4 70.9 16.5 58.8 70.4 11.6 األردن

 59.5 75.1 15.6 63.1 76.6 13.5 اجلزائر

 53.2 68.6 15.4 54.8 69.1 14.3 فلسطني

 61.8 75.7 13.9 61.1 79.6 18.5 سوراي

 ات اجلنسنيإحصاء البنك الدويل: املصدر
 
 
 
 
 
 
 

 (م2111)معدالت الفجوة بني اجلنسني حسب املشاركة يف سوق العمل : 2شكل 

 

 ات اجلنسنيإحصاء البنك الدويل: املصدر



27 

 

 

، MBCsابلنسبة ملشاركة املرأة يف سوق العمل يف دول مهًما  الً عام كما هي احلال ابلنسبة ألورواب، فقد كان املستوى التعليمي
على االختالف الكبري ابلنسبة ملعدل مشاركة املرأة يف سوق العمل؛ ( م1002)وتؤكد الدراسة اليت أجراها سربينجس ومسيس 

 أنومع ذلك جند %. 25.6 -2.5وسجل ابقي النساء نسبة ترتاوح ما بني % 25.2حيث سجلت النساء اجلامعيات نسبة 
 .اخلاصة ابلعمل مل تتطور نيلتحق ابلتعليم اجلامعي، ومع ذلك فإن رؤيته ياتمن النساء العربكبريًا جًدا عدًدا  

 
 

 للمستوى التعليميوفًقا  مشاركة النساء يف سوق العمل: 3شكل 

 

 (م1002)سربينجس ومسيس : املصدر
 

 

 

 

 العمالة 2-2

بفعل  الوضع يتفاقم؛ لكن ابخنفاض مشاركة النساء (AMCs)سوق العمل يف الدول العربية املتوسطية الشريكة  تاتسم
  (UNDP 2006; Moghadam 1998; Azzam et al. 1985).يف املنطقة مستوايت البطالة املرتفعة أصالً 

 
، قد (AMCs)للدول العربية املتوسطية الشريكة وابلنسبة ، م1020، جند أنه يف عام 2وكما هو واض  من خالل اجلدول رقم 

فقط، كما بلغ حدمه األدىن يف سوراي % 15.2بلغ معدل مشاركة املرأة يف العمل حدمه األقصى يف ليبيا، وإن بقي عند نسبة 
ويف . األورويبوتعترب هذه املعدالت منخفضة مقارنة بدول االحتاد  .سيدات 20؛ حيث تعمل امرأة واحدة من بني كل 20.2%
يف أمريكا % 51.8 ، بينما وصل إىل%25.2 حدم  م1020معدل مشاركة املرأة يف سوق العمل لعام  بلغ ،األورويباالحتاد 

ة اليت سجلت أعلى معدل ملشاركة املرأة يف سوق األوروبيالدولة  وكانت هولندا .شبه الصحراء اإلفريقية يف% 58.2الشمالية، و
ة اليت سجلت أقل األوروبيوكانت اليوانن هي الدولة  .اجلزئي جع إىل انتشار ظاهرة العمل؛ رغم أن هذا ير %(55.2)العمل 
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وهذا يعين أن مستوايت مشاركة النساء يف سوق العمل يف الدول العربية  ،%(22.8)معدل ملشاركة املرأة يف سوق العمل 
 .األورويبأدىن بكثري من دول االحتاد  (AMCs)املتوسطية الشريكة 

 
أعلى بكثري من  (AMCs)يف النوع االجتماعي ابلنسبة ملعدالت العمل يف الدول العربية املتوسطية الشريكة  الفجوة زالتما 

إىل اخنفاض معدل مشاركة املرأة يف سوق العمل يف هذه  ة، وهذا يرجعفريقيوشبه الصحراء اإل ة، وأمريكا الشماليةاألوروبيالدول 
أما يف أورواب فتبلغ أعلى معدالت مشاركة . جل يف سوق العمل يف كل الدول ابستثناء فلسطنيويرتفع معدل مشاركة الر  .الدول

الدول العربية املتوسطية  ة، تسجلاألوروبيمقارنة هبذا األداء األفضل على صعيد الدول %(. 62.1)الرجل يف العمل يف هولندا 
يبيا أعلى من الرجال يف سوراي، ومصر، واملغرب ول العمالة بني درجات جيدة نسبيا؛ حيث يصل معدل (AMCs)الشريكة 

أما ابلنسبة للجزائر، واألردن، ولبنان، وتونس وفلسطني، فإن املعدل أقل من هولندا؛ لكن ابلنسبة لكل هذه  .ذلك اخلاص هبولندا
  .الصدد يف هذهسوءًا  ة ذات األداء األكثراألوروبيالدول، يبقى املعدل أعلى من اليوانن، وهي تلك الدولة 

 
أعلى بكثري مما  (AMCs)وهكذا تبقى الفجوة يف النوع االجتماعي على مستوى العمالة يف الدول العربية املتوسطية الشريكة 

وتبلغ أدانها يف فلسطني % 58.1ة، وأمريكا الشمالية وشبه الصحراء اإلفريقية؛ حيث تبلغ أقصاها يف سوراي األوروبيهي يف الدول 
28 .% 

 

 

 ( فأعلى 11الذكور من السكان يف سن /من اإلان )%معّدالت العمالة حسب النوع االجتماعي : 3جدول 

 م2112و ،م2111، م2114يف الفرتة 

 م1021 م1020 م1002 
الفرق بني  ذكور  إان 

 والذكوراإلان  
الفرق بني  ذكور  إان 

 والذكوراإلان  
الفرق بني  ذكور  إان 

 والذكوراإلان  
 58.2 68.5 20.2 58.1 68.2 20.1 52.8 22.6 22.8 سوراي 

 52.8 66.2 21.2 52.6 65.2 22.8 28.8 58.6 5.8 اجلزائر

 51.1 65.2 22.1 51.2 20.5 28.2 55.0 65.2 22.2 مصر 

 22.2 55.2 21.2 28.8 60.5 21.2 50.6 55.2 5.2 األردن 

 26.2 22.6 15.2 25.2 22.2 15.8 22.5 65.5 15.0 ليبيا 

 25.5 65.1 12.2 25.6 65.0 12.2 25.2 20.2 15.2 املغرب 

 22.2 62.2 10.2 22.6 62.1 25.6 22.5 65.2 22.5 لبنان 

 20.5 61.0 12.5 20.2 62.2 12.2 25.6 60.0 10.2 تونس 

 22.5 50.2 21.2 28.0 25.5 22.5 22.2 28.2 22.0 فلسطني 

 22.2 25.1 22.8 12.2 58.0 26.5 15.2 60.5 25.1 يوانن 

 21.5 22.1 58.2 21.5 22.0 58.2 22.2 20.5 52.1 ا جنوب الصحراء إفريقي

 21.2 58.2 25.2 22.2 58.2 25.2 26.0 55.2 22.2  األورويباالحتاد 

 22.5 62.1 55.2 21.5 68.2 55.6 26.2 65.8 52.2  هولندا

 22.0 62.8 51.8 5.6 61.2 52.2 21.2 62.5 55.1 أمريكا الشمالية 

 البنك الدويل، مؤشرات التنمية العاملية: املصدر
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 (م2111)الفجوة بني اجلنسني حسب معّدالت العمالة : 4شكل 

 

 البنك الدويل، مؤشرات النمو يف العامل: املصدر

، من بني أسباب أخرى، ايؤثر سلبً ما  ومع ذلك، يتسم سوق العمل يف أورواب ابرتفاع مشاركة املرأة يف سوق العمل بدوام جزئي،
الدوام  إن انتشار ظاهرة .(Meulders and O’Dorchai 2013)على رواتب النساء وفرص تطومرهن املهين والتقاعد 

تزال  ما؛ إذ (MENA)ا إفريقيالشرق األوسط ومشال  دول منطقةيف أورواب يؤدي إىل تضليل املقارانت اليت حتد  مع  اجلزئي
 االبياانت عن العمل اجلزئي مضللة، يبدو أن العمل اجلزئي أقل انتشارً  ومع أن. Mzid 2003))دودة االنتشار هذه الظاهرة حم

، مثم أن الُبعد املتعلق ابلنوع االجتماعي يف هذا الصدد األورويبمقارنة مع االحتاد ( AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة يف 
فمثال، يف فلسطني، يعمل عدد صغري من الرجال والنساء يف وظائف جزئية ومعدل عمل الرجال يف تلك الوظائف . غري واض 

 .ءبني النسا% 1.2بني الرجال مقارنة مع % 1.5بلغ حيث ؛ م1020أعلى مما هو بني النساء حسب إحصائيات عام 
 
بني بياانت البنك الدويل والبياانت الوطنية اخلاصة أبعداد العاملني يف سوق العمل اليت كبريًا   اوجتدر املالحظة أن هناك تباينً  

تقارير حول املعدالت  ومل تقدم الدول الشريكة األخرى. SHEMERAقدمها اخلرباء يف مصر وفلسطني يف إطار مشروع 
 اإلان وقد ظهر معدل عمالة  .ببياانت البنك الدويل كمصدر للمعلومات حول العمالة لكنها استعانتالوطنية للعمالة اجلزئية، 

وال يعزى هذا ابلكامل لكون معدالت البنك الدويل تغطي السكان من عمر  ،بشكل خاص يف التقارير املصرية والفلسطينيةمرتفًعا 
  .(2)عاما 62مرية اليت تنتهي عند بينما طبمق اخلرباء الوطنيون الشرحية الع ،وما فوق 25

هناك مصدران أساسيان لعمل املرأة يف غالبية دول املنطقة، فباإلضافة ملا هو معروف عن عمل املرأة يف القطاع الزراعي، يكثر 
وقطاع ( الراتبو  حيث توجد مشاركة متكافئة للمرأة يف الغالب، رغم التمييز اخلاص ابلرتقيات) ؛تواجد النساء يف القطاع العام

من القوى العاملة يف هذا القطاع يف املغرب من % 68على سبيل املثال جند أن )الصناعة، والسيَّما صناعة املنسوجات واملالبس 

                                                           
2
بلغ معدل العمالة بين الرجال ؛ حيث م0202تظهر مصر، على سبيل املثال، في تقاريرها الوطنية على أنها دولة ذات معدل عمالة مرتفع، وبخاصة بين الرجال، وذلك في   

أظهرت التقارير الوطنية في فلسطين أن معدل العمالة بين  م0202وفي . رغم وجود فجوة كبيرة في النوع الاجتماعي ،العمالة بين إلاناث مرتفعا كذلكوكان معدل %. 79إلى 

 . بين إلاناث% 7..9في حين بلغ % 99.0الذكور بلغ 
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ويعاين كال القطاعني من اخنفاض فرص العمل بسبب سياسات اخلصخصة الصناعية وتقليص النفقات احلكومية يف (. النساء
ابلنسبة لصناعة النسيج مع انتشار أعلى للعقود املؤقتة بني  ،ةاألوروبين تراجع القدرة التنافسية يف األسواق القطاع العام، انهيك ع

 .ا هلذه الظاهرةما جيعل النساء أكثر انكشافً  ؛النساء مقارنة مع الرجال يف التصنيع
 

 العمل يف القطاع العام 
 

للسياسات اليت سادت يف عهد الرئيس مجال  ايني املرأة املتعلمة تطبيقً اعتاد القطاع العام على تع يف مصر على سبيل املثال،
ويف عام  .وقد أاتحت هذه السياسات املزيد من الفوائد للمرأة املتزوجة واألم. واليت ضمنت تعيني املرأة يف احلكومة ،عبدالناصر
لتحقيق األمن  وراء الوظيفة احلكوميةوسعت املرأة . من النساء العامالت يعملن يف قطاع احلكومة% 51، كان م2558

حىت بعد ترك  ؛واليت تستمر لسنوات ،الوظيفي، وبسبب ساعات العمل القصرية وفوائد الضمان االجتماعي الطويلة املدى
 ،وقد تضرمرت املرأة املصرية بشكل خاص من إيقاف برانمج ضمان الوظيفة احلكومية يف تسعينيات القرن العشرين. الوظيفة
 . الالغية لربانمج الضمان االجتماعي املكلف حاتواإلصال

 
 املرأة والتشغيل الذايت  
 

وجود تباين  وتوض  معدالت املشروعات اخلاصة ابملرأة. معدل عمل املرأة والرجل يف مشروعات خاصة هبم 2يوض  اجلدول رقم 
وبلغت الفجوة يف النوع االجتماعي يف جمال التشغيل الذايت أقصاها يف  (.AMCs)شاسع بني الدول العربية املتوسطية الشريكة 

بينما تعمل  أما يف مصر، فاملرأة تتوجه أكثر من الرجل حنو املشاريع اخلاصة،. تباعا% 22و% 20حيث سجلت  ؛وسوراياألردن 
 سطنيوحبصص متكافئة يف مشاريعهم اخلاصة يف كلمٍّ من اجلزائر وفل ،أعداد كبرية من اجلنسني

 م2111 -م2114من ( أنثى/ذكر)معّدالت التوظيف الذايت حسب النوع االجتماعي : 4جدول 
 م1020 م1002 

 والذكوراإلان  الفرق بني  ذكور  إان  والذكوراإلان  الفرق بني  ذكور  إان 
 2.5 62.6 62.2 21.5- 22.2 50.1 اجلزائر
 21.2- 25.2 28.0 5.0- 22.2 50.2 مصر 

 0.6- 21.2 21.5 2.5- 22.2 22.2 فلسطني 
 16.2 22.2 2.1 غري متوفر تونس 
 2.2 10.2 21.2 2.1 10.2 22.5  األورويباالحتاد 

 1.6 8.5 5.5 2.2 5.5 6.6 أمريكا الشمالية 
 22.2 28.6 2.5 25.2 10.2 5.1 األردن 
 2.2 22.2 15.6 غري متوفر سوراي 
 / 2.5- 60.6 68.5 املغرب 
 / / ليبيا 
 / 18.2 22.5 25.1 لبنان 

 ات اجلنسنيإحصاء البنك الدويل: املصدر
 
 
 
 



31 

 

 
الرائداتالنساء  (صاحبات املشاريع)    

  
إال  من النساء اللوايت ينشئن مشاريعهن اخلاصة،كبريًا عدًدا   (AMCs)العربية املتوسطية الشريكة  الدولمن  اجلزائر ومصرتشهد  

فأن تكون املرأة مشغِملة لذاهتا، خيتلف عن   .بوجود عدد كبري من صاحبات األعمال يف هذه الدولأنه ال ميكن تفسري هذه األرقام 
وهذا  ،املشاريع أقلية صاحبات وائدفة مناطق العامل تشكل النساء الر يف كا. كوهنا صاحبة مشروع وسيدة أعمال تقود هذا املشروع

 . اأيضً ( AMCs)هو حال الدول العربية املتوسطية الشريكة 
 

واملنافسة  ، يرجع هذا إىل املناخ العام للمشروعات التجارية الذي يسوده الفساد(AMCs)يف الدول العربية املتوسطية الشريكة 
وعلى الرغم من أن هذه العوائق ال تقتصر على املرأة، إال أهنا . غري الشريفة اليت تقوض األعمال احلرة بصفة عامة لكال اجلنسني

ويف مراجعة لألدبيات اليت تتناول هذا املوضوع، يوض  كالبر وابركر  .ابت اليت تواجهها املرأة للتغلب عليهاتزيد من حجم الصعو 
وذلك يف  ؛بشكل أكرب من الرجال وائدالر ، أن العقبات املتأصلة يف البيئة التنظيمية لقطاع املال واألعمال تطال النساء (م1022)

 .ويف جناحهن يف قيادة هذا العمل وإدارته ،قرارهن لالنطالق بعملهن التجاري اخلاص
 

والذي غطمى  ،ومتتلكها املرأة ليست ابلكثرية، وهذا ما يتض  من خالل املس  الذي أجراه البنك الدويل ،إن الشركات اليت تديرها
وقد أظهرت  ،م1020 -م1002بني عامي ( MENA) اإفريقيالشرق األوسط ومشال دول يف منطقة  20شركة يف  5882
 .فقط من هذه الشركات% 25النساء امتلكن  العيمنة أن

 البطالة  2-3

ومعدالت التوظيف مع  ،ا من املشاركة املتدنية للمرأةمزجيً ( AMCs)جند يف أسواق العمل يف الدول العربية املتوسطية الشريكة  
 .معدالت بطالة عالية متس النساء والشباب بشكل خاص، وتعاين املرأة من البطالة بدرجة أكرب من الرجل

 
من لبنان وليبيا، أما ابلنسبة لبقية الدول العربية املتوسطية الشريكة  م1020ال تتوفر لدينا بياانت يف هذا اخلصوص خالل عام  
(AMCs ) وليس هذا هو الوضع . البطالة بني الرجال فيها مجيعها تالبطالة بني النساء أعلى من معدال تمعدالالسبعة، فإن

عام  األورويبمنذ األزمة اليت أصابت االحتاد . السائد يف سوق العمل األمريكي؛ حيث يكون معدل البطالة عند الرجال هو األعلى
ولكن  ؛النساء كن يعانني البطالة أكثر من الرجال قبل األزمةإذ إن  ؛لدولانقلبت الفجوة يف النوع االجتماعي يف هذه ا ،م1008

 . احلال انقلب بعد األزمة لصاحل النساء
 

يف % 16.8يف املغرب، و% 5.6ترتاوح معدالت البطالة بني النساء بني  ،(AMCs)ابلنسبة للدول العربية املتوسطية الشريكة 
 األورويبيقرتب من هذا املعدل يف دول االحتاد  فقط، (3)املغرب ولبنان بني النساء يفوبناء عليه، فإن معدل البطالة  فلسطني؛

يف بقية الدول العربية املتوسطية الشريكة  األورويبيتجاوز بكثري املعدل النظري له يف أمريكا واالحتاد ؛ لكنه وأمريكا الشمالية
(AMCs .) على معدالت البطالة بني النساء أ  األورويبن دول االحتاد واليوانن مإسبانيا كل من سجملت  ، م1020ويف عام

                                                           
3
 4002 
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ما كانت معدالت البطالة بني النساء يف فلسطني، وسوراي، ومصر وليبيا أعلى على التوايل، %(26.1) و%( 10.5) قدرت ب
 . يف هذا اخلصوصسوًءا  ة ذات األداء األكثراألوروبيمما هي يف الدول 

يف االعتبار أن معدالت البطالة بني الرجال هي أعلى مما هي بني النساء يف أورواب وأمريكا الشمالية، بينما يسري العكس يف  اأخذً  
ابلنسبة للبطالة إجيابية يف املناطق األوىل وسلبية يف  يف النوع االجتماعي ، فإن الفجوة(AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة 

وتبلغ حدها األدىن % 22.2يف النوع االجتماعي ابلنسبة للبطالة حدمها األقصى يف مصر، مسجلة  الفجوة كما تبلغ.. األخرية
 %.2يف املغرب بنسبة 

 
عن معدالت وتتوفر لدينا بياانت . هذا وتنتشر البطالة كذلك بشكل خاص بني الشباب زايدة على انتشارها يف صفوف النساء

حيث ال تتوفر البياانت ابلنسبة ) ؛(AMCs)ع من الدول العربية املتوسطية الشريكة من أصل تس لست م1020البطالة لسنة 
؛ جنسهن وعمرهنأساس  وابستثناء املغرب، فإن النساء الشاابت يقعن حتت وطأة التمييز الرتاكمي على(. للبنان وتونس وليبيا

وأمريكا  األورويبوال يكون احلال كذلك يف االحتاد . تنتشر البطالة بني هذه الفئة أكثر من انتشارها بني الشباب الذكورحيث 
 .يف فئة الشباباإلان  متس البطالة نسبة أكرب من الذكور مقارنة مع ؛ حيث الشمالية

 
 
 
 
 
 

 م2111 - م2114معّدالت البطالة حسب اجلنس بني : 1جدول 
 م1020 م1002 

 والذكوراإلان  الفرق بني  ذكور  إان  والذكوراإلان  الفرق بني  ذكور  إان 
 / 1.1 - 2.2 5.5 لبنان 

 / / ليبيا 

 2.2- 12.2 16.8 8.0 18.2 10.2 فلسطني 

 22.2- 2.5 11.6 22.6 - 6.8 12.2 مصر 

 11.5 5.2 26.8 - / سوراي 

 22.2 - 20.2 12.2 2.2- 22.8 26.5 األردن 

 0.8 - 25.2 10.5 6.8- 8.1 25.0 إسبانيا 

  22.0 - 8.2 25.2 2.5- 25.8 12.2 اجلزائر 

  8.0 - 20.5 28.5 2.5 - 22.1 22.2 تونس 

  0.2- 8.5 5.6 0.2- 20.6 22.2 املغرب 

 0.2 5.6 5.5 2.2- 8.2 5.5 األورويباالحتاد 

 2.5 20.2 8.2 0.1 5.8 5.6 أمريكا الشمالية 

 0.2 2.6 2.1 0.5- 2.5 5.2 النمسا

 البنك الدويل، مؤشرات التنمية العاملية: املصدر
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 (م2111)الفجوة بني اجلنسني حسب معّدالت البطالة  : 1شكل 

 
 البنك الدويل، مؤشرات التنمية العاملية: املصدر

إىل معدالت قابلة للمقارنة اإلان  الشباب الذكور و وهذا يعين أن املغرب هي الدولة الوحيدة اليت تصل فيها معدالت البطالة بني 
، ظلمت البطالة بني الرجال والنساء يف املتوسط يف األورويبيف االحتاد . األورويبمع تلك املعدالت يف أمريكا الشمالية واالحتاد 

الت البطالة بني الشبمان أما يف أمريكا الشمالية، فتصل معد(. وال توجد فجوة يف النوع االجتماعي) م1020عام % 11حدود 
نقاط  5وهبذا تكون الفجوة يف النوع االجتماعي لصاحل الشاابت بفارق )بني الشاابت % 25.5بينما تصل إىل % 10إىل 
ة اليت سجلت األوروبيفقد كانت هولندا الدولة . األورويبهناك تباين كبري يف معدالت البطالة بني الشباب يف دول االحتاد (. مئوية
كان أداء . سنة، بينما كانت النسبة األعلى للبطالة يف الفئة نفسها يف اليوانن 12-25عدالت بطالة يف الفئة العمرية بني أدىن م

حيث بلغت النسبة  ؛، وقد تبنيم أن النساء الشاابت متضرمرات بشكل أكرب من البطالةاألورويباليوانن األسوأ بني دول االحتاد 
من حيث معدالت العمالة بني %. 12ية عن معدل البطالة بني الشباب الذكور اليت سجلت نقطة مئو  22بـ  مع زايدة% 22

وصلت ؛ حيث أسوأ من هذا بقليل( AMCs)النساء الشاابت، فقد كان أداء العديد من الدول العربية املتوسطية الشريكة 
 .أو أكثر يف فلسطني ومصر% 50معدالت البطالة بني الشاابت 

 م2111-م2114بني ( 24-11أنثى من عمر /ذكر)البطالة لدى الشباب حسب النوع االجتماعي معّدالت : 4جدول 
 م1020 م1002 

 والذكوراإلان  الفرق بني  ذكور  إان  والذكوراإلان  الفرق بني  ذكور  إان 
 .11 12.. 1111 111 1.11 1111 أمريكا الشمالية 

 .1. 1111 1.11 112 1111 1212 املغرب 

 11. 12.. .11. 111- .1.1 11..  األورويباالحتاد 

 .1. 111 .11 .1.- .11 111 هولندا 

 1.11- 1.11 .2.1 .1.- .111 .221 فلسطني 

 .111- 11.. .2.1 .111- 1.11 1.11 يوانن 

 1111- 1111 1111 111- 2.11 2.11 اجلزائر 

 111.- 111. 2111 111- .21. .1.1 األردن 

 .2.1 1111 .21.- /  سوراي

 1211 1211 1.12- / مصر 

 / 111 11.. .1.1 لبنان 

 / / تونس

 / / ليبيا 

 البنك الدويل، مؤشرات التنمية العاملية: املصدر
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 (م2111)حسب معّدالت البطالة ( 24-11من عمر )الفجوة بني اجلنسني من الشباب : 4شكل 

 
 العامليةالبنك الدويل، مؤشرات التنمية : املصدر

 
احلصول على وظيفة يكون أسهل ابلنسبة خلرجيي اجلامعة، وليس األمر  إذ إن  ؛ويف أورواب، توجد عالقة سلبية بني البطالة والتعليم

 .(AMCs)كذلك يف الدول العربية املتوسطية الشريكة 
 

كلما ارتفع   ،وخبالف الوضع ابلنسبة للرجال، يزداد معدل البطالة بني النساء ،(AMCs)يف الدول العربية املتوسطية الشريكة 
مستواها التعليمي، رغم أن هذا يعكس وبدرجة كبرية معدل مشاركة املرأة املتزايد يف سوق العمل بسبب ارتفاع مستواها التعليمي 

ل العربية، تواجه اخلرجيات اجلامعيات صعوابت كبرية وابلنسبة للعديد من الدو (. اخلاص ابملغرب وتونس 2الشكل التوضيحي رقم )
 . يف احلصول على وظيفة

 
، فإن معدالت مشاركة النساء يف سوق العمل والتوظيف جيب أن (MENA)ا إفريقيويف الكثري من دول الشرق املتوسط ومشال 
بيات بنت قادرات على االلتحاق ابلتعليم متزايدة من النساء العر  اورغم أن أعدادً . تواكب الزايدة يف معدل حتصيلهن العلمي

بل ختطتها لتسجل زايدة يف معدالت التحاقهن يف التعليم العايل، إال أن آفاق  ؛االبتدائي دون أن تقتصر القدرة على هذه املرحلة
العاطلني عن فمن بني خرجيي اجلامعات يف األردن، ثلثا . (Martin 2006)نفسها العمل ابلنسبة هلن ال تتحسن ابلطريقة 

 (.م1022. )وذلك حسب جهاز اإلحصاء األردين ؛العمل هن من النساء
 

 ،م1021فقد كانت ربع النساء املصرايت عاطالت عن العمل حىت هناية . أما مصر بعد الثورة فهي حالة توضيحية هلذا الوضع
أضعاف نسبة العاطلني عن العمل بني ، وهي ثالثة %21وبلغت معدالت البطالة بني النساء احلاصالت على درجات جامعية 

 .م1022الذكور املتعلمني سنة 
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 معدالت البطالة حسب املستوى التعليمي :7شكل 

 
 Martin 2000: املصدر

 

 النوع االجتماعيأساس  الفجوة يف األجور على 2-4
رغم  ،يف أسواق العمل يف أورواب وأمريكا الشماليةالنوع االجتماعي من السمات الشائعة أساس  تُعدم الفجوة املزمنة يف األجور على
حىت يف غياب ( AMCs)ويبدو أن األمر كذلك ابلنسبة للدول العربية املتوسطية الشريكة . حظر القوانني اليت متيمز يف األجور

وطنية تسم   من إجياد بياانت SHEMARAمع ذلك، متكن بعض اخلرباء الوطنيني يف مشروع . البياانت املوحمدة واملوثوقة
 ؛ فقد أفاد اخلبري الوطين املصري يف املشروع أن الفجوة يف األجورم1020بتقييم غياب املساواة يف األجور بني اجلنسني يف عام 

من قبل األمم % 28بـ  رغم أهنا قدرت( م1002سنة % 28مقارنة مع % )25.6النوع االجتماعي قد بلغت أساس  على
عام % 25.2مقارنة مع )يف فلسطني % 26.2بـ  ينما قدر اخلبري الفلسطيين هذه الفجوةب. املتحدة واحلكومة املصرية

. م1020عام % 6ويبدو الوضع أخف وطأة من حيث غياب املساواة يف األجور يف لبنان إذ بقيت الفجوة عند (. م1002
حول التمييز يف  م1022عام مع ذلك تبني من خالل دراسة أجريت . م1020سنة % 22بلغت الفجوة األردن ا، يف أخريً 

وقد أوصت بتعديالت قانونية لتعزيز املساواة  ،األجور يف املدارس واجلامعات اخلاصة وجود فجوة أكرب بكثري بني النساء والرجال
رغم وجود هذه الفجوة يف النوع االجتماعي يف عدد من القطاعات، إال أن الدراسة وجدت أن . يف األجور بني العاملني كافة

على % 12.2أقل من زمالئهن الذكور، يف حني أن الفجوة نزلت إىل % 22.6درسات العامالت يف املدارس اخلاصة يكسن امل
، فإن الفجوة يف األجور بني اجلنسني وصلت يف (م1021)وحسب كامل (. م1022منظمة العمل الدولية )مستوى اجلامعة 
  %.20تونس واملغرب 
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 جملال البحثي املرأة يف ا: الفصل الثالث

جتريها اإلدارة ؛ حيث م1002منذ عام  أعوام 2مرة كل ( She Figures)يتم مجع البياانت اخلاصة بـاإلحصائيات النسائية 
. ة، ابلتعاون مع جمموعة هيلسنكي وجمموعة املراسالت اإلحصائية التابعة هلااألوروبيواالبتكار التابعة للمفوضية حبا  العامة لأل

التعليم العايل، : وهي ،رئيسة يف ثالثة قطاعات اقتصاديةحبا  جمموعات تسم  بتحليل وضع النساء يف العلوم واأل وهي عبارة عن
. الوقت ، كما أهنا تبنيم التطورات اليت حتد  يف هذا الوضع على مدار(املنشآت االقتصادية)قطاع احلكم وقطاع األعمال احلرة و 

فالتحليل املفصل . عبارة عن جمموعة غنية من البياانت ختضع للتحسني والتوسع الدائم (She Figures)اإلحصائيات النسائية 
غري  (AMCs)يف الدول العربية املتوسطية الشريكة حبا  الذي تقدمه هذه اإلحصائيات حول وضع النساء يف جمال العلوم واأل

 .(1.2قسم يرجى الرجوع للمقدمة العامة ال)ممكن بسبب حمدودية البياانت املتوفرة 
 

ينطوي على كثري من املخاطر بسبب ثالثة عيوب مرتبطة و  ،والعلوم بني أورواب واألحبا مقارنة وضع النساء يف جماالت التعليم 
 : ابلبياانت

 
 البياانت  عدم توفر -2
نية للبياانت   -1  اجلودة املتدم
 التباين بني املصادر املختلفة للبياانت -2

  
وقد كانت هذه البياانت كافية لرسم صورة مثرية . من مجعها SHEMERAحيلل هذا الفصل كافة البياانت اليت متكن خرباء 

ولكنها مع األسف ال تسم  لنا بعقد  ؛اإفريقيومشال  ،لالهتمام حول املقارنة بني الباحثات والباحثني يف منطقة الشرق األوسط
 .ةاألوروبيمقارنة مقابلة مع جمموعة كاملة من املؤشرات 

 
، ففي هذه املرحلة كان الوضع السياسي يف الدول م1020إن تغطية البياانت اليت ت حتليلها يف هذا الفصل ال تتخطى سنة 

والعلوم كما هو حبا  ة يف وضع النساء يف جماالت األقد تدهور وعصفت تغريات كبري ( AMCs)العربية املتوسطية الشريكة 
 .حملل يف هذا الفصل

 

 حمدويية البياانت 3-1

حسب املعايري والتوجيهات الواردة  Eurostat األورويباإلحصاء  مكتب مع ابلتعاون يف أوروابوالتطوير حبا  ت إجراء مس  األ
البياانت اإلحصائية يف جمال  يف مجع ألساسا الذي اعتربته للتعاون والتنميةيف دليل فراسكايت، الذي تبنته املؤسسة االقتصادية 

السن، واجلنس، )وقام املس  جبمع بياانت خاصة بعدد الباحثني، وجمموعة من السمات الشخصية . والتطويرحبا  األ
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واجملال العلمي، واملهنة ( قطاع اخلاصالتعليم العايل، واحلكومة، ومنظمات غري رحبية، وال)، واجملال اخلاص ابلنشاط (واملؤهالت
والتطوير هي األداة األكثر مالءمة ابلنسبة جلمع بياانت خاصة حبا  وت التوصل إىل أن مسوح األ(.. موظف فينو ابحث، )

والسجالت واملسوح هي مبثابة مصادر بياانت مكملة  والتطوير؛ حيث اتض  أن اإلحصائياتحبا  ابملوظفني العاملني يف األ
 . ومهمة يف هذا الشأن

 
والتطوير على حبا  على توفر مسوح األ( AMCs)يف الدول العربية املتوسطية الشريكة حبا  يعتمد حتليل وضع املرأة يف جمال األ
لتطوير سوى يف دولتني من هذه الدول واحبا  ومع األسف املسوح ال تتوفر مسوح األ. شاكلة تلك املستخدمة يف أورواب

والتنمية يف تلك الدولتني، إال أنه استحال على اخلبري الفلسطيين يف املشروع أن حبا  ، ورغم وجود مس  لأل(فلسطني وسوراي)
اب هذه أنه رغم غي 2ويوض  اجلدول رقم (. قطاع العمل احلر واملنشآت التجارية)يف القطاع اخلاص حبا  جيمع البياانت عن األ

املسوح يف مصر واملغرب، إال أن مصادر البياانت األخرى يف هاتني الدولتني قد مسحت لنا بعمل حتليل جزئي لوضع الباحثات 
واملنشآت التجارية؛ إمنا كانت هذه املعلومة احلر والباحثني، كما توفرت أعداد الباحثني مصنَّفني حسب اجلنس يف قطاع العمل 

أما يف لبنان، فتنشر وزارة التعليم عدد الباحثات . يف القطاع اخلاصحبا  خلبري مجعها يف خصوص األالوحيدة اليت استطاع ا
يف لبنان من توفري  SHEMERAوقد متكن خبري مشروع . ولكنها ال توفر أي معلومات أخرى ؛والباحثني يف التعليم العايل
عينة فرعية من اجلامعات اللبنانية اليت تعاونت مع اخلبري يف املشروع  إىل، مستنًدا يف التعليم العايلحبا  معلومات إضافية حول األ

من إمجايل جمتمع % 22وتكونت هذه العينة الفرعية من ثال  جامعات تشكل جمتمعة . وزودته أبكرب قدر ممكن من البياانت
ويف اجلزائر وتونس، مل تتوفر . البلمند يف بريوت وجامعة "مار يوسف"وجامعة  ،وهي اجلامعة اللبنانية: م1020التعليم العايل يف 

 .أو حجم اإلنفاق يف هذا القطاع ،والتطويرحبا  بياانت عن العاملني يف األ
 
 

 (R&D)مسح البحث والتطوير : 7جدول 

 نعم فلسطني 
 نعم  سوراي
وتوفرت يف ( وطاقم مساعددون تصنيفها حسب نوع العمل بني ابحث وفين )توفرت بياانت حول عدد الباحثني ؛ ولكن ال مصر

 (ولكنها مل تكن مفندة حسب حقل العلوم) ؛قطاع التعليم العايل واحلكومة
وتوفرت يف (. دون تفنيدها حسب نوع العمل بني ابحث وفين وطاقم مساعد)توفرت بياانت حول أعداد الباحثني ؛ ولكن ال املغرب

 (ميةلالعحبا  العايل وتدريب الكوادر واألوزارة الرتبية والتعليم : املصدر)قطاع التعليم العايل 
: لبنانية ثال  جامعات منعينة فرعية ل SHEMERA خبريبواسطة  مجعت التعليم العايلأحبا  على  البياانت؛ ولكن ال لبنان 

 جامعة البلمندو  جامعة مار يوسفو اجلامعة اللبنانية، 
 ال اجلزائر 
 ال األردن
 ال تونس 
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 الباحثون 3-2

وابلنسبة الدول العربية .. م1005عام % 0.55بـ  ميثل الباحثون نسبية صغرية من القوة العاملة يف أورواب؛ حيث ت تقديرها
وهي  ،املتواجدة يف أوروابوتوجد يف لبنان فقط نسبة أعلى من تلك .. فقد كانت النسبة أصغر( AMCs)املتوسطية الشريكة 

2.22.% 
 
 
 

 ، (م2111)من جممل القوة العاملة من السكان ( وإانثً  اذكورً ) الباحثني نسبة: 8شكل

 (م2112 -األورويبابلنسبة للدول األعضاء يف االحتاي )

 

 SHEMERAخرباء  .، يوروستاتم1021أرقام عام  :مصدر
من سلسلة مؤشرات التنمية األردن ت استخراج البياانت اخلاصة ابألشخاص العاملني يف  .يف قطاع التعليم العايل فقط الباحثنيالبياانت لألردن تغطي : مالحظة

 .العاملية الصادرة عن البنك الدويل
 
يف االحتاد حبا  لتدين متثيل النساء يف األواضًحا  امنطً  م1021عام ( She Figures)نشرة اإلحصائيات النسائية  تعرضو 

؛ ولكن م1005عام % 22عند  12الـ  األورويبفقد ظل متوسط مشاركة النساء يف العمل البحثي يف دول االحتاد . األورويب
ا، تباعً % 16و% 15، %12ظهرت تباينات شاسعة بني الدول حيث وصلت تلك النسبة يف لوكسمبورغ وأملانيا وهولندا 

فاق عدد النساء ؛ حيث ومها التيفيا ولتوانيا ،دولتان من البلطيقا  حبوتصدرت قائمة الدول يف ما يتعلق حبصة النساء يف جمال األ
أما يف بلغاراي والربتغال ورومانيا وإستونيا وسلوفاكيا وبولندا فقد بلغت حصة النساء . الباحثات عدد الباحثني يف هاتني الدولتني

يف الدول العربية املتوسطية حبا  نساء يف جمال األفهل نلحظ هذا النمط من تدين متثيل ال%. 20ما ال يقل عن حبا  يف جمال األ
يف الدول العربية املتوسطية الشريكة حبا  حصص النساء يف قطاع األ 5ويعرض الشكل . ؟ اجلواب هو نعم(AMCs)الشريكة 
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(AMCs )ذه النسبة واحدة من ثال  ابحثني هي امرأة، كانت ه؛ حيث ومقارنة مع احلال يف أورواب. اليت توفرت بياانت  منها
وكانت حصة . م1020تباعا عام % 21و% 15، و%11وفلسطني واملغرب مسجلة األردن أدىن ابلنسبة للباحثات يف 

 وكذلك يف مصر، كانت الدولة األوفر% 22حيث سجلت  ؛من املعدل املتحقق يف سوراي ولبينانقلياًل  الباحثات يف مصر أعلى
 %(.25)حبا  ابلنسبة حلصة النساء يف قطاع األحظًا 

 
 

 (م2112 -األورويبابلنسبة للدول األعضاء يف االحتاي )، (م2111)يف اجملال البحثي اإلان  نسبة متثيل : 2شكل 

 
 SHEMERA ؛ خرباء مشروعم1021إحصائيات  :مصدر

يف  PNPو احلكومي القطاعو يف سوراي،  PNPو قطاع األعمالو  احلكومي،القطاع  قطاع التعليم العايل،تغطي البياانت : مالحظة
 املغربو  األردنو ( وزارة الرتبية)فقط يف لبنان  قطاع التعليم العايلو  يف مصر القطاع احلكوميو  قطاع التعليم العايلو  فلسطني،

 
حسب  م1005و م1001يبني حتليل معدل النمو السنوي املركب يف أعضاء الباحثني من اجلنسني خالل الفرتة بني 

زادت ؛ حيث أن النساء كن يلحقن ابلرجال من سنة إىل أخرى م1021 لعام( She Figures)اإلحصائيات النسائية 
، ازداد عدد النساء 12الـ  األورويبويف دول االحتاد . بسرعة أكرب خالل الفرتة قيد الدراسةحبا  حصتهن يف جمتمع األ

ولكن جيدر التذكر أن معدل النمو يف  .ابلنسبة للباحثني% 2.2مقارنة مع  سنوايً  %5.2الباحثات يف املتوسط مبعدل 
هذا التفاوت يف النمو فقط أبقى الوضع على ما هو يث إن حب ؛النساء يقاس على قاعدة صغرية مقارنة مع قاعدة الرجال

وما زالت هناك حاجة للمزيد من الوقت لتعزيز التوازن يف النوع االجتماعي يف جمال . عليه دون إحدا  زايدة جذرية
 م1020و م1002هذا وقد احتسب املعدل الرتاكمي السنوي لزايدة أعداد الباحثني من اجلنسني يف الفرتة بني . األحبا 

يف أربعة من هذه . وسوراياألردن مصر ولبنان واملغرب و : وهي( AMCs)يف مخسة من الدول العربية املتوسطية الشريكة 
فقد كان . 12الـ  األورويبابملتوسط يف دول االحتاد احلال هي  الدول، ظهرت النزعة نفسها بلحاق النساء ابلرجال كما

وكانت البياانت . وسوراياألردن معدل النمو السنوي املركب أعلى بني النساء مقارنة مع الرجال يف كل من لبنان واملغرب و 
ما سلبيا مبعدل ابلنسبة للباحثات النساء وحقق رق% 10حيث بلغ معدل النمو السنوي املركب جًدا  من سوراي مفاجئة
وهذا يدل على سرعة توسع حصة النساء يف جمتمع األحبا ، يف حني أن . بني الرجال الباحثني%( 6-)سنوي تراكمي 
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مصر وحدها مل تشهد أي تصحي  يذكر من شأنه تعديل التوازن يف النوع . يف عدد الباحثني الرجال اهناك احندارً 
 .االجتماعي يف قطاع األحبا 

 
 

( AMCs)معّدل النمو السنوي املرّكب للباحثني حسب النوع االجتماعي يف الدول العربية املتوسطية الشريكة : 11شكل 
 (م2112-م2112 األورويبابلنسبة للدول األعضاء يف االحتاي )، (م2111-م2114)

 
 SHEMERA؛ خرباء مشروع م1021أرقام : مصدر

يف  PNPو القطاع احلكوميو يف سوراي،  PNPو قطاع األعمالو  القطاع احلكومي، التعليم العايل،قطاع تغطي البياانت : مالحظة
 املغربو  األردنو ( وزارة الرتبية)فقط يف لبنان  قطاع التعليم العايلو  يف مصر القطاع احلكوميو  قطاع التعليم العايلو  فلسطني،

 
القطاع احلكومي، واملشروعات التجارية و التعليم العايل، : االقتصاديةنسبة الباحثات يف القطاعات  22يوض  الشكل رقم 

غري مكتملة ابلنسبة للدول  22 وبسبب حمدودية البياانت تظل الصورة املبينة يف الشكل. والقطاع اخلاص غري الرحبي
 (.AMCs)العربية املتوسطية الشريكة 

 
أدىن بكثري ابلنسبة ، ولكنه طاع احلكومي والتعليم العايل، فإن تواجد النساء متماثل بني الق12الـ  األورويبيف دول االحتاد 

من % 20ما نسبته  12الـ  األورويبيف املتوسط، شكلت النساء يف دول االحتاد . لقطاع العمل احلر واملنشآت التجارية
احلرة  يف قطاع األعمال% 25يف قطاع احلكومة ولكنها ابلكاد وصلت إىل % 20الباحثني يف قطاع التعليم العايل و

 .واملنشآت التجارية
 

أن الباحثات يف الدول العربية املتوسطية الشريكة  22ورغم الفجوات الكبرية يف البياانت، إال أنه يتض  من الشكل 
(AMCs )يف % )25وتشكل النساء بني . متواجدات بشكل أكرب يف القطاع احلكومي مقارنة مع التعليم العايل

يف % 22و% 22جمموع الباحثني يف قطاع التعليم العايل مقارنة مع كوهنن ميثلن ما بني من ( يف مصر% )25و( سوراي
وقد أمكن عقد مقارنة مع قطاع املؤسسات اخلاصة غري (. يف مصر% 22يف فلسطني وسوراي و% 22)قطاع احلكومة 

حيث بلغت حصة النساء يف قطاع املؤسسات اخلاصة غري الرحبية أعلى بكثري من  ؛الرحبية يف فلسطني وسوراي فقط
املختص بفلسطني أن هذا يعين ببساطة  SHEMERAيرى اخلبري من مشروع % )25القطاعات األخرى مسجلًة 
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وراي يف يف س% 5يف حني بلغت هذه النسبة ( أن هذا القطاع االقتصادي يف فلسطني يتسم بطغيان املثيل النسائي فيه
  %(.8)وكانت نسبة الباحثات يف قطاع العمل احلر واملنشآت التجارية  ،م1020

 
وكانت حصة . يف القطاع اخلاص كانتا مصر وسورايحبا  الدولتان الوحيداتن اللتان توفرت فيهما بياانت عن قطاع األ

وعليه تبدو سيطرة الرجال على هذا . م1020يف سوراي عام % 8يف مصر و% 22النساء يف هذا القطاع البحثي 
 .12الـ  األورويبالقطاع أكرب يف الدول العربية من حوض املتوسط مقارنة مع دول االحتاد 

 
 (0212)نسبة الباحثات حسب القطاع االقتصادي  :11شكل 

 
 

 SHEMERAاخلرباء الوطنيون يف مشروع : املصدر
فقط من أجل لبنان  قطاع التعليم العايلبياانت و . ميع القطاعات سوى أربعة لسورايجل وتونساألردن ال توجد بياانت متاحة عن اجلزائر و : مالحظة
 PNPو القطاع احلكوميو  قطاع التعليم العايل،بياانت عن و  .ملصر قطاع األعمالو  القطاع احلكوميو  قطاع التعليم العايل،بياانت عن و واملغرب؛ 

 .لفلسطني
 

هل ت ردم هذه الفجوة يف النوع االجتماعي يف القطاعات االقتصادية املوسمعة خالل السنوات املاضية؟ ابلنسبة لدول 
؛ ففي كل من قطاع التعليم العايل والقطاع احلكومي. ، فإن الرد على هذا السؤال هو ابإلجياب12الـ  األورويباالحتاد 
كان معدل النمو السنوي املركب بني الباحثات أعلى منه بني ،  م1005من الباحثني نساء عام % 20كان حيث  

 .يف كافة الدول تقريبا م1005حىت  م1001الباحثني خالل الفرتة من 
 

الذي يشري إىل قطاع التعليم العايل ( أ21)، يوض  الشكل (AMCs)ابلنسبة للدول العربية املتوسطية الشريكة 
سوراي، كان هناك تراجع يف معدالت منو أعداد الباحثني من اجلنسني يف الفرتة فمن جهة، يف املغرب و .. احتمالني خمتلفني

ا من وكان الفرق قريبً . ا يف حالة الباحثات النساء مقارنة مع الرجالولكنها كانت أقل تراجعً  م؛1020و م1002بني 
يف قطاع التعليم العايل يف سوراي يقرتب من التوازن حبا  يف سوراي حبيث إن جمتمع األكبريًا   كان، ولكنه  غربالصفر يف امل
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ومن جهة أخرى، نلحظ يف مصر ولبنان واألردن، أن . م1002مقارنة مع حاله يف  م1020يف النوع االجتماعي يف 
ولكن رغم . م1020و م1002معدالت النمو السنوية الرتاكمية للباحثني من اجلنسني كانت إجيابية خالل الفرتة بني 

بني  األورويبيف االحتاد  12الـ  بني النساء مقارنة مع الرجال الباحثني يف لبنان األردن، كما هو حال الدولقلياًل  هاارتفاع
حيث زاد عدد الباحثني  ؛، إال أن الفجوة يف النوع االجتماعي يف التعليم العايل قد توسعت يف مصرم1005و م1001

 .النساءالرجال بسرعة أكرب مقارنة مع عدد الباحثات 
يف حني يبدو أن مصر . م1020و م1002احلكومي بني حبا  التوجهات اليت ظهرت يف قطاع األبـ  21يعرض الشكل         

، إال أن الوضع  م1020و م1002قد بقيت على حاهلا بتساوي وتدين معدالت منو أعداد الباحثني من اجلنسني بني 
يف الفرتة بني % 22حيث زادت أعداد الباحثات يف هذا القطاع مبعدل منو سنوي تراكمي بلغ  ؛ا يف سورايكان أكثر تقلبً 

وعليه فإن النساء السورايت %. 6مقارنة مع معدل منو أدىن بكثري بني الباحثني الذكور مسجال  م1020و م1002
 . م1020و م1002يف القطاع العام بني حبا  بركب زمالئهم الرجال يف جمال األسريًعا  حلقن

 
 ،(م2111-2114)معّدل النمو السنوي املرّكب للباحثني يف قطاع التعليم العايل حسب النوع االجتماعي : أ 12شكل 

 (م2112 -م2112 األورويبابلنسبة للدول األعضاء يف االحتاي ) 

 
 

 ، (م2111-2114)االجتماعي معّدل النمو السنوي املرّكب للباحثني يف القطاع احلكومي حسب النوع : ب 12شكل 

 (م2112 -م2112 األورويبابلنسبة للدول األعضاء يف االحتاي )

 
 SHEMERAخرباء مشروع : املصدر
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ينقسم توزيع الباحثني من اجلنسني إىل أربع فئات ؛ حيث 22و 22يف الشكلني حبا  وتكتمل صورة املرأة يف جمال األ

هذه  22ويصنمف الشكل (. سنة وأكثر 55سنة و 52-25سنة، من  22-25سنة، من  25أقل من )عمرية 
لعام ( She Figures)وتقدم اإلحصائيات النسوية . لقطاع احلكومة 22املعلومات لقطاع التعليم العايل والشكل 

من خالل هذا التحليل تبني أنه يف قطاعي . حسب اجلنس والفئة العمرية يف أورواب امصنـمفً حبا  جملتمع األ حتليالً  م1021
ا، التعليم العايل واحلكومة تُلحظ أكرب فجوة يف النوع االجتماعي يف معظم البالد يف الفئتني العمريتني األصغر واألكرب سنً 

د النساء عدد الرجال يف اجملموعة األصغر ويفوق عد. سنة 55سنة واألكرب من  25بني الباحثني الشباب ممن هم دون 
البياانت . يف أورواب، يبدو أن هناك أتثري فجوة األجيال. وما فوق 55ا، بينما نلحظ العكس بني الباحثني بعمر سنً 

، كانت متباينة م1021لعام ( She Figures)ة واليت ت حتليلها يف اإلحصائيات النسائية األوروبياملأخوذة من الدول 
عقدان مقارنة  22و 22وهلذا يف الشكلني . 12الـ  األورويبة مل تسم  حبساب معدل عام على مستوى دول االحتاد لدرج

على اعتبار أهنما  األوريبوبني دولتني من الدول األعضاء يف االحتاد ( AMCs)بني الدول العربية املتوسطية الشريكة 
  .ةاألوروبيمتثالن املالحظ بشكل عام يف الدول 

 
 
 

 

 ، (م2111)توزّع الباحثني يف قطاع التعليم العايل حسب النوع االجتماعي والفئة العمرية : 13شكل 

 (م2112ابلنسبة إلسبانيا والنمسا )

 
 She Figures 2012/ ، اإلحصائيات النسائيةSHEMERAخرباء مشروع : املصدر
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 ابلنسبة إلسبانيا )، (م2111)االجتماعي والفئة العمرية توزُّع الباحثني يف القطاع احلكومي حسب النوع  14شكل 

 (م2112 والنمسا

 : 

 SHEMERAخرباء مشروع : املصدر
 

هناك اليت توفرت بياانت عنها ( AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة  ان هناك بعض  22يبدو من الشكل 
بينما هيمن سًنا  حسب األجيال حيث فاق عدد النساء الباحثات عدد الباحثني الذكور يف الفئة العمرية األصغر فروقات
 .سنة وما فوق 25على الباحثني يف الفئة العمرية من  الذكور

 
انتا مصر فالدولتان الوحيداتن اللتان متكنتا من توفري البياانت الالزمة عنهما ك( 22الشكل )أما يف قطاع احلكومة 

وعليه تظهر اهلوة . يف مصر، كانت نسبة التعيني السنوي يف التعليم العايل أكرب من نسبة التعيني يف قطاع احلكومة. وسوراي
خالل جًدا  اظل معدل التعيني السنوي متدنيً ؛ حيث بني األجيال أكثر يف قطاع التعليم العايل مقارنة مع قطاع احلكومة

ومن املفاجئ أن . توزيع الباحثني من اجلنسني على الفئات العمرية يف سوراي 26ويوضم  الشكل . السنوات العشر األخرية
يف قطاع احلكومة كان عدد الباحثات النساء أكثر من الرجال . يف القطاع العامحبا  هذه اهلوة غري موجودة يف جمال األ

 .سنة 25ددهم يف الفئات العمرية أقل من ولكن فاق عدد الباحثني الرجال ع ؛سًنا يف الفئات العمرية األكرب
 

 ،وكان معدل إعادهتن للسنوات الدراسية أقل ،فتيانعلى يف املدرسة مقارنة مع الرغم أن الفتيات حققن نسب جناح أ
، عندما حيني وقت اختيار الدراسة يف اجلامعة، تتوجه الفتيات عادة حنو (م1008ة األوروبياملفوضية )وحققن نتائج أفضل 

ويف اجلانب املقابل يهيمن الفتيان على . يسود الغموض آفاق التطور املهين ،دراسة األدب واخلدمة االجتماعية
وهذا مؤشر على النمط املرتبط ابلنوع . التخصصات العملية والفنية والصناعية اليت يسهل عادة إجيادها يف سوق العمل

أما سبب أتثر قرارات . معه ليأخذ املساواة بني اجلنسني يف االعتبار وهو أمر ينبغي التعامل ،االجتماعي يف خيار الدراسة
ومناهج الدراسة، ويف السلوك  طفالفنجده يف الصور النمطية اليت نشهدها يف كتب األ ،الدراسة ابلنوع االجتماعي
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يه يف خصوص والتوج املكيف حسب النوع االجتماعي بني املدرسني، ويف النصائ  املربجمة حسب النوع االجتماعي
نتيجة لذلك، . وما غري ذلك من أمور ،لدراسية، وتوقعات األهايل املختلفة جتاه مستقبل بناهتن وأبنائهنارات اختيار املسا
وإذا كنا نسعى لتغيري هذه التوجهات وإدماج توازن أكرب يف . ةذكوري بعضهااد أبن بعض األشغال أنثوية و يسود االعتق

وهذا يعين  ،لتخصصات الدراسية، علينا التعامل مع جممل العوامل املؤدية خليارات التخصصالنوع االجتماعي يف كافة ا
 .لقرارات كل من الفتيات والفتيان مع تولية اهتمام مساوٍّ  ،ضرورة عقد نقاش نظري وسياسي معمق

 التمييز بني اجلنسني على املستوى األفقي يف جمال األاحبا  3-3

بينما سجلت  ،يف سوراي ولبنان% 22يف املغرب و% 21و% 15ويف فلسطني % 11األردن بلغت نسبة الباحثات يف 
تشكل النساء ما نسبته . يف قطاع احلكومة مقارنة مع التعليم العايلنسبًيا  ويبدو أن تواجد النساء أعلى. يف مصر% 25
األردن يف % 11سطني ويف فل% 10يف سوراي و% 25: من كافة الباحثني يف قطاع التعليم العايل% 25و% 25
فقد وصلت هذه النسبة إىل  12الـ  األورويبأما يف دول االحتاد . يف مصر% 25يف لبنان و% 22يف املغرب و% 21و

 .م1005عام % 20
 

، فإن متثيل النساء الباحثات يف قطاع التعليم العايل يف أورواب مShe Figures 1021/ حسب اإلحصائيات النسائية
دولة كانت معظمها دول جنوب أورواب واألعضاء اجلدد يف االحتاد  18من أصل  21بلغ ذروته يف العلوم االجتماعية يف 

األعضاء  25دول دولة، تركزت يف ال 18من أصل  22وارتفع متثيل النساء بشكل خاص يف العلوم الطبية يف . األورويب
وكانت حصة الباحثات األدىن يف جمال الزراعة يف الدول كافة ابستثناء كرواتيا . ويف الياابن األورويباألوائل يف االحتاد 

 12الـ  ة للباحثني يف خمتلف اجملاالت العلمية حبساب معدل على مستوى الدولاألوروبيمل تسم  لنا البياانت . ورومانيا
مع توزيع الباحثني يف قطاع التعليم العايل على خمتلف التخصصات ه  قارناملوعليه ال ميكننا . ورويباألأعضاء االحتاد 

ولكن ميكننا التحقق ما إذا كانت العلوم االجتماعية . العلمية يف الدول العربية من حوض املتوسط مع معدل أورويب
 وما إذا كان قطاع الزراعة هو األقل ،ن حوض املتوسطوالطبية تضم أكرب عدد من الباحثات النساء يف الدول العربية م

مما إذا كانت العلوم  ؛مع ذلك، قد يكون من املمكن التأكد .الزراعيةحبا  من حيث تواجد النساء يف األحظًا 
وما إذا كان قطاع  ،االجتماعية والطبية تكون مبثابة جماالت مهمة ابلنسبة للباحثات يف الدول العربية من حوض املتوسط

 . الزراعة كذلك مبثابة جمال ميكن للباحثات العمل به أم ال
 

ولبنان واملغرب مبينا توزيع الباحثني من اجلنسني على األردن على قطاع التعليم العايل يف سوراي ومصر و  25يركز الشكل 
كان متثيل النساء الباحثات   األورويباألعضاء األوائل يف االحتاد  25الـ  وكحال الدول. م1020خمتلف التخصصات عام 

كبري من الباحثات يف العلوم   دو جرغم و األردن ويف %(. 22)ويف مصر %( 25)األعلى يف العلوم الطبية يف سوراي 
اب واألعضاء وكحال جنوب أورو %. 22وبلغت  أيًضا إىل أن حصتهن يف العلوم الطبية كانت مرتفعة%( 28)اإلنسانية 

ويف لبنان إىل جانب العلوم . يف لبنان%( 15)، كان متثيل النساء األعلى يف العلوم االجتماعية األورويباجلدد يف االحتاد 
يف  ااحلال نفسه توكان%( )15)االجتماعية، كان أكرب عدد من ابحثات التعليم العايل يف جمال العلوم اإلنسانية 

العلوم اإلنسانية، وعلوم :  للباحثات يف التخصصات العلمية األربعة وهيا متساوايً ما توزيعً  نوًعا يف املغرب جند .األردن
بينما على العكس كان . ومصراألردن واتسعت الفجوة بني اجلنسني يف . الطبيعة، والعلوم الطبية واهلندسة والتكنولوجيا
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االجتماعي يف حقول خمتلفة حسب الدولة اليت ختضع وظهرت أكرب فجوة يف النوع . هناك تشابه كبري بني لبنان واملغرب
 .للمالحظة

 
 (م2111)قطاع التعليم العايل حسب اجملاالت العلمية  يف( وإانثً  اذكورً )توزّع الباحثني  : 11شكل 

 
 SHEMERAخرباء مشروع : املصدر
 تونسو املعلومات غري متوفرة عن اجلزائر : مالحظه

  
ىل خمتلف  تحليل تطور توزيع الباحثاتل؛ م1021 -(She Figures)اإلحصائيات النسوية وقد استخدمنا طريقة 

حيث كان معدل النمو  ،وجتلمت يف أورواب صورة واعدة يف قطاع التعليم العايل. التخصصات العلمية من سنة إىل أخرى
 She Figures) م1005-م1001 منة خالل الفرتة األوروبيا لصاحل الباحثات يف معظم الدول السنوي املركب إجيابيً 

ما يستدعي االنتباه هلذه احلالة  ؛بصورة ملحوظة يف قطاع اهلندسة والتكنولوجيامرتفًعا  وكان هذا املعدل. (63 :2012
وكانت العلوم . اليت تبني احلراك النسائي للحاق ابلباحثني الذكور يف حقول كانت النساء فيها عادة ال حتظى مبكان كافٍّ 

وقد كان معدل  ،ة هي التخصص الثاين من حيث زايدة أعداد الباحثات النساء فيه يف الدول كلها ما عدا اجملراإلنساني
دولة أوروبية متت دراسة  12من أصل  22يف ( وأكثر% 20إذ سجل )جًدا مرتفًعا  زايدة أعداد الباحثات السنوي

مع ذلك يظهر تباين شاسع يف مستوى وسرعة اكتساب الباحثات ملكانة هلن يف خمتلف التخصصات العلمية يف  . بياانهتا
 . ةاألوروبيكل واحدة من الدول 

 
حىت  م1002عليم العايل خالل الفرتة من معدل النمو السنوي املركب للباحثات يف قطاع الت 8يوض  اجلدول رقم 

سوراي ولبنان : وهي( AMCs)والذي متكنا من حسابه ألربعة فقط من الدول العربية املتوسطية الشريكة  ،م1020
وقد كانت هناك زايدة يف أعداد الباحثات خالل هذه الفرتة يف كافة حقول التخصص العلمية يف سوراي . واملغرباألردن و 
والعلوم االجتماعية، والعلوم %( 22)+وحتقق أكرب منو يف جمال العلوم الطبية (. ابستثناء العلوم الطبية)غرب واملاألردن و 

جملتمع الباحثات يف جمال نفسه حلراك املميز اوعليه شهدان . يف سوراي%( 51)+والعلوم اإلنسانية %( 22)+االجتماعية 
 م1002بلغ معدل النمو السنوي املركب بني األردن ويف . ايف سوراي أيضً ة األوروبيالعلوم اإلنسانية يف العديد من الدول 

رغم أن هذه الزايدة مل تعاجل  ،أعلى مستوايته يف جمال اهلندسة والتكنولوجيا( سنة 20-15)للباحثات بعمر  م1020و
الباحثات النساء مبعدل سنوي ويف هذا اجملال ارتفع عدد . عموًماغياب التوازن القائم يف النوع االجتماعي بني الباحثني 
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كما ارتفع   ،يف معدل النمو السنوي للباحثات يف العلوم اإلنسانية% 21-22وكانت هناك زايدة بنسبة %. 11بلغ 
يف لبنان،  . يف العلوم االجتماعية% 2يف علوم الطبيعة والطب ومبعدل سنواًي  يف املتوسط% 8عدد الباحثات مبعدل 

وكان هناك تراجع طفيف يف  ،%(2)+يف كافة احلقول ابستثناء العلوم اإلنسانية سنواًي  %20كانت هناك زايدة بنحو 
يف املقابل، يف املغرب حد  تراجع يف املعدل السنوي لعدد الباحثات يف علوم %(. 2-)عدد الباحثات يف العلوم الطبية 

انت عن الدول العربية املتوسطية الشريكة ورغم أن هذه البيا. م1020و م1002الطبيعة والعلوم الطبية واإلنسانية بني 
(AMCs ) ال متكننا من استخالص الوضع ابلكامل حول تطور توزيع الباحثات يف خمتلف اجملاالت العلمية على مدار

ال تؤكد على  8ا بشكل عام، إال أن البياانت القليلة املتوفرة يف اجلدول إفريقيومشال  ،الوقت يف منطقة الشرق األوسط
هي  يف عدد الباحثات كماكبريًا ارتفاًعا   فالعلوم اإلنسانية مل تشهد. ةاألوروبيوجود التوجهات نفسها اليت سادت الدول 

ا قطاع اهلندسة والتكنولوجيا فقد شهد أم. وإىل حد أقل يف األردن ،ومل نشهد هذه السمة إال يف سوراي. يف أورواباحلال 
أما يف املغرب فقد كانت . ةاألوروبيولبنان، على شاكلة معظم الدول األردن زايدة كبرية يف أعداد الباحثات يف سوراي و 

 .سنوايً % 2إذ بقيت عند  ؛الزايدة أقل بكثري
 
 
 

 (2111-م2114)العايل حسب اجملال العلمي معّدالت النمو السنوي املرّكب للباحثات يف قطاع التعليم : 8جدول  

 العلوم اإلنسانية العلوم االجتماعية العلوم الزراعية العلوم الطبية اهلندسة والتكنولوجيا العلوم الطبيعية 
 51 22 11 22 12 6 سوراي 
 2 21 22 2- 21 20 لبنان 
 21 2 22 8 11 8 األردن 
 2- 0 غري متوفر 2- 2 1- املغرب

 SHEMERAخرباء مشروع : املصدر
 سورايو  ملغربلألردن، لبنان، ااملعلومات متوفرة فقط : ظةحمال

 
 ؛(AMCs)وقد متكنا من إجراء حتليل مماثل ملا سبق يف قطاع احلكومة يف اثنني من الدول العربية املتوسطية الشريكة 

الباحثني والباحثات يف اجملاالت العلمية توزيع  26للتوضي ، يبني الشكل . حيث توفرت بياانت فقط يف سوراي واملغرب
لعدد الباحثات  م1020و م1002معدل النمو السنوي املركب ما بني عامي  5يف املغرب وسوراي، كما يقدم اجلدول 

توجه العدد األكرب من الباحثات إىل جمال علوم  26ويوض  الشكل . يف اجملاالت املختلفة للعلوم يف هاتني الدولتني
طب؛ لكن، ومع مرور الوقت، يقل تواجد املرأة يف هذه االختصاصات يف املغرب، بينما يزداد يف سوراي كما هو الطبيعة وال

يف املقابل، ارتفعت حصة الباحثني الرجال يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وبشكل خاص يف . 5مبني يف اجلدول رقم 
بينما ارتفع معدل النمو  ،تزايد يف جمال العلوم اإلنسانية يف املغربما زال عدد الباحثني الرجال ي. اهلندسة والتكنولوجيا

 م1002يف سوراي بني % 22يف املغرب و% 2السنوي املركب للباحثات النساء يف جمال اهلندسة والتكنولوجيا مسجال 
 .م1020و
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 (م2111)يف القطاع احلكومي حسب اجملاالت العلمية ( وإانثً  اذكورً ) نيالباحث زيعتو : 14شكل 

 
 SHEMERAخرباء مشروع : املصدر
 املعلومات متوفرة فقط للمغرب وسوراي: مالحظة

 
 (م2111-م2114)معّدالت النمو السنوي املرّكب للباحثات يف القطاع احلكومي حسب اجملال العلمي : 2جدول رقم 

 العلوم اإلنسانية العلوم االجتماعية العلوم الزراعية العلوم الطبية اهلندسة والتكنولوجيا الطبيعية العلوم 

 2.1 - 0.0 غري متوفر 0.2 - 2.0 2.5 - سوراي 

 25 18 6 22 22 8 املغرب 

 SHEMERAخرباء مشروع : املصدر
 املعلومات متوفرة فقط للمغرب وسوراي: مالحظة

 
القياس النظري للنسبة املئوية للنساء والرجال يف جمال حمدد، الذين يتعني عليهم االنتقال  (DI)ويقدم مؤشر االختالف 

من مهنة إىل أخرى من اجملاالت العلمية لضمان احملافظة على نسب النساء ذاهتا يف اجملاالت كلها، ويكون من املمكن 
ولكي نعطي  ؛تبعدان عن حتقيق التوازن يف النوع االجتماعي يف كافة جماالت العلوم تفسريه ابعتباره املسافة االفرتاضية اليت

. يف كل جمال من جماالت العلوم عموًما ا هلذا املؤشر، من املهم أن نعرف النوع االجتماعي املشكل لألغلبيةا صحيحً تفسريً 
التخصصات املهنية، وذلك حسب النوع  ، وتشري إىل وجود إما نساء أو رجال يف كل واحدة من2القيمة القصوى هي 

تشري إىل توزيع النساء والرجال داخل كل ؛ إذ 0والقيمة الدنيا هي . االجتماعي املشكل ألغلبية العاملني يف هذا احلقل
، كلما زاد 2وعليه كلما اقرتب املؤشر من .  ملعدل حصة النساء اإلمجالية يف هذا احلقلحبيث يكون مساوايً  ؛مهنة عملية

وبناء عليه يكون عدد الرجال والنساء املضطرين لالنتقال من جمال علمي آبخر أكرب لتحقيق التوازن يف  ،توى التباينمس
 0.02يف بولندا و 0.86ويف قطاع التعليم العايل، تراوح هذا املؤشر بني ، م1005يف أورواب، يف عام . النوع االجتماعي

أقل من )وظهرت القيم املتدنية على هذا املؤشر . 0.21ؤشر يف فنلندا، وسجلت قيمة عالية على هذا امل. يف إسبانيا
 .(She Figures 2012: 77)يف إيطاليا وقربص والربتغال ورومانيا ( 0.25
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يف خمتلف الدول العربية املتوسطية الشريكة  م1020القيم املتحققة على مؤشر التباين لسنة  20يعرض اجلدول رقم 
(AMCs ) علوم : وقد متت دراسة سبعة ختصصات مهنية حلساب مؤشر التباين وهي. التعليم العايلابلنسبة لقطاع

الطبيعة، اهلندسة والتكنولوجيا، العلوم الطبية والصحة، العلوم الزراعية، العلوم االجتماعية، العلوم اإلنسانية وأي جمال 
يف سوراي،  0.25يف املغرب، و 0.22لبنان، و يف 0.20يف قطاع التعليم العايل، بلغت قيمة مؤشر التباين . علمي آخر

وعليه يبدو أن مؤشر التباين يف الدول العربية من حوض املتوسط أقرب إىل القيم . يف األردن 0.12يف مصر و 0.28و
املتدنية اليت سجلت يف أورواب ما يشري إىل أن اختالف حالة الفصل بني اجلنسني من حقل إىل آخر أقل مما هو مالحظ 

 .األورويبوسط يف دول االحتاد ابملت
 (ةاألوروبيابلنسبة للدول  م2112) م2111مؤّشر التباين بني الباحثني والباحثات يف قطاع التعليم العايل عام  :11جدول 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SHEMERA، خرباء م1021اإلحصائيات النسوية : املصدر                              
 

 مؤشر االختالف 

 1.13 سبانيا إ

 1.11  لبنان

 1.12 إيطاليا 

 1.13 قربص

 1.13 رومانيا 

 1.14 غرب امل

 1.14 الربتغال 

 1.11 سوراي 

 1.18 مصر 

 1.27 األردن 

 1.42 فنلندا

 1.84 بولندا

 (DI) مؤشر التباين: 2رقم  اإلطار
  

 نسب أن من للتأكدوذلك  أخرى لمهنة ستنتقل التي المجموعة في والرجال النساء نسبةل  النظري القياس نالتباي مؤشريبني 

 في الجنسين بين متوازن توزيع من افتراضية مسافة على تفسيره يمكن ولذلك الممكنة؛ المهن جميع في نفسها هي النساء

 .النساء من الغالبة نسبة علىبناًء  المهن،

 : هي االختالف لمؤشر صيغة 

DI = 1/2 ∑i | Fi / F – Mi /M | 

  المهنة على يدل D1: حيث



50 

 

 
 

 األاحبا  جمال يف العمويي املستوى علىبني اجلنسني  التمييز 3-4

ا القتصار تطبيق نظرً "، (202. ص) م1020لعام  (She Figure) اإلحصائيات النسوية هو واض  من خاللكما 
نظام الدرجات الوظيفية على قطاع التعليم العايل وحده، فإن غياب هذه الدرجات يف اجملاالت األخرى ميس بدراسة 

تشري البياانت املتوفرة إىل توزيع . االقتصاديالوضع على السلم الوظيفي للباحثات النساء يف جمتمع قطاعات النشاط 
وتواصل نشرة اإلحصاء  ."م1005لسنة ( ابحثني، فنيني وغريهم)والتطوير حسب اجلنس يف خمتلف املهن حبا  طواقم األ
ا، كان عدد الباحثني املخضعة للدراسة تقريبً  األورويبالوصف لتبني أنه يف كافة دول االحتاد  She Figures/ النسائي

 ؛يتخطى عدد الباحثات ولكن النمط العكسي هو السمة السائدة يف املستوايت الوظيفية األدىن من الطواقم املساعدة
حيث متيل النساء إىل السيطرة على هذه الوظائف مقارنة مع الرجال يف معظم الدول يف ثالثة قطاعات اقتصادية عامة 

أيًضا  وكان نصيب النساء من الوظائف الفنية(. احلر واملنشآت التجاريةقطاع التعليم العايل وقطاع احلكومة وقطاع العمل )
استثناءات فقط على هذا الوضع يف إيرلندا  2وكانت هناك )من نصيب الرجال يف قطاع التعليم العايل  عموًما أعلى

وانقسمت  ،نمط العامأكثر يف قطاع احلكومة هلذا الاستثناءات أيًضا  ؛ وظهرت(ولوكسمبورغ ومالطا واململكة املتحدة
طغت يف إحداها ؛ حيث الدول يف هذا الشأن يف قطاع العمل احلر واملنشآت التجارية إىل جمموعتني متساويتني تقريبا

 .بينما كان الوضع معكوسا يف اجملموعة الثانية ،النساء على الرجال الفنيني

FI :مهنة كل فياإلناث  الباحثين عدد 

∑i  مهنة كل في الذكور الباحثين عدد هو 

F  المهن جميع في الباحثات عدد هو 

M  المهن جميع في الذكور الباحثين عدد إجمالي هي 

Mi /M  عالمه ليس؛ ولكن المطلقة القيمة أخذ يتم أن إلى يشير 

A، وB  وC  على رجال 711و ،17و ،701و النساء من 17و 71و 71 مهن ثالث لدينا كان إذا، المثال سبيل على 

  :لحساب بحاجة نحن لذا ؛٪1182 هو للنساء اإلجمالية والنسبة التوالي،

( |(22/225 )- (208/262 ) |+  |(22/225 )- (22/262 ) |+  |(52/225 )- (281/262 )| / )1  =
(0.2255 + 0.0525 + 0.2126 / )1 = 0.2255 
 في النساء خلفية من٪ 1182 نسبة على الحفاظ أجل من المهنة تغيير إلى تضطر سوف الباحثين من٪ 71 أن يعني وهذا 

 .مهنة كل

 على يدل مما ،7 القيمة األقصى الحد الغالب؛ هو الجنسين أي صحيح، بشكل نعرف أن المهم ، فمنDI تفسير  أجل من

 النساء بين التوزيع إلى 0 من األدنى الحد وقيمة8 الجنسين األغلبية علىاعتمادًا  المهن، كل في الرجال أو النساء وجود

 البلدان، لمختلف المهنية الفئات نفس استخدام تم إذا ،للنساء اإلجمالية النسبة متوسط تساوي والتي ،مهنة كل في والرجال

 8 مختلف نحو على الجنسين توزع مدى تعكس وصفية مقارنة إحصائية ينتج  DIو

والتي  التوزيع، في أكبر التباين تعكس فإن مؤشر، أكثر فئات استخدمت إذا، الفئات من عدد على النتائجأيًضا  وتعتمد
 8العزل مستوى أعلى من تشير إلى تؤدي إلى نتائج بدورها سوف
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يون املشاركون يف تكوين أو خلق معارف أو صصاتخاال": وابلرجوع لدليل فرسكايت، فقد ت تعريف الباحثني على أهنم
التقنيون هم / الفنيون ،"إدارة املشاريع املعنيةيف أيًضا  ويشاركونمنتجات أو عمليات أو وسائل أو أنظمة جديدة 

و تتطلب املعرفة واخلربة الفنية يف واحد أو أكثر من جماالت اهلندسة وعلوم الطبيعة واحلياة أالرئيسة  أشخاص مهمتهم"
والتطوير من خالل أتدية مهام فنية تشمل تطبيق مفاهيم حبا  ويشاركون يف أعمال األ. العلوم اإلنسانية واالجتماعية

احلرفني املهرة وغري املهرة "أما الطواقم املساعدة فتشمل  ."وطرق تشغيلية، ويؤدون عملهم عادة حتت إشراف الباحثني
أو من تكون هلم عالقة مباشرة هبذا النوع من  ،والتطويرحبا  وموظفي السكراترية والكتبة املشاركني يف مشاريع األ

ليهم الفنيون وي ،فقط لغاية وصف هذه املؤشرات، ميكن حتديد سلم وظيفي نضع فيه الباحثني على قمة اهلرم ."املشاريع
 .والتطويرحبا  ومن مث الطواقم املساعدة العاملة يف األ

ا استخدام مس  ، ينبغي حتمً (ابحثني وفنيني وغريهم من الطواقم املساعدة)والتطوير حسب املهنة حبا  لتقيم طواقم األ
. فقط يف فلسطني وسورايولكن مع األسف، وكما بينا يف بداية هذا القسم، فإن هذا املس  أجري  ؛والتطويرحبا  األ

الباحثني، الفنيني )والتطوير حسب اجلنس يف املهن املختلفة حبا  توزيع طاقم األ 22ابلنسبة هلذه الدول، يبني الشكل 
 .هذا التوزيع يف قطاع احلكومة 28بينما يبني الشكل ( وغريهم

 
 م2111والتطوير يف املهن املختلفة يف قطاع التعليم العايل حسب اجلنس، احبا  يف قطاع األ العاملنيتوزيع : 17شكل 

 
 SHEMERAخرباء مشروع : املصدر
 وسوراي لفلسطنياملعلومات متوفرة فقط : مالحظة
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  م2111حسب اجلنس،  القطاع احلكومي عرب املهن ابلنسبة إىل R&Dتوزيع أفراي البحث والتطوير : 18شكل 

 فلسطني واجلمهورية العربية السورية فقطبياانت 

 
 SHEMERAخرباء مشروع : املصدر
 سورايو  املعلومات متوفرة فقط لفلسطني: ملحوظة

 
 

بينما مل  ،ة، يف كال القطاعني، ختطى عدد الباحثني الذكور عدد الباحثاتاألوروبيحال معظم الدول  ييف سوراي، كما ه
إانًث  ولكن جتدر املالحظة أن عدد الباحثني) ؛يظهر فرق كبري يف النوع االجتماعي يف فلسطني يف هذه اجملموعة املهنية

ويتم التعويض عن غياب النساء الباحثات يف سوراي (. ا أعلى بكثري يف قطاع التعليم العايل مقارنة مع قطاع احلكومةوذكورً 
يف قطاع % 62)ا يف سوراي أن هذا القسم الكبري غريبً  ويبدو. الكبري جملموعة من الفنيات من خالل التواجد النسوي

فقط من % 12مقارنة مع )والتطوير النسائي يعملون كفنيات حبا  من طاقم األ( يف احلكومة% 25التعليم العايل و
والتنمية من الرجال حبا  وتوزيع طاقم األ(. يف احلكومة% 11والتطوير يف قطاع التعليم العايل وحبا  العاملني يف جمال األ

 SHEMERAاخلبري اإلحصائي يف مشروع . على املهن املختلفة قابل للمقارنة بشكل أكرب مع ما نشهده يف أورواب
أوهلا أن عدد الفتيات : من سوراي بني أن الفرق بني حصص الفنيني النساء والرجال ميكن أن يرجع إىل عوامل عدة

ا، تعمل النساء بشكل أكرب يف وثنيً . ملعاهد التقنية زاد أكرب من زايدة عدد الفتيان خالل السنوات املاضيةاملسجالت يف ا
القطاع العام بسبب السياسات السخية جتاه موازنة العمل مع احلياة األسرية يف هذا القطاع مقارنة مع الوضع يف القطاع 

 .اخلاص
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 كايمياملرأة يف اجملال األ: الفصل الرابع
 
وغريه من املناطق املتقدمة يف  األورويبففي االحتاد . تتسم أسواق العمل املعاصرة ابلزايدة امللحوظة يف مستوى تعليم املرأة 

 Baudelot andوقد بنيم . (EC 2013)العامل، حلقت النساء ابلرجال وختطينهم من حيث مستوى التعليم 
Establet (2013)  من الرجال، قد اخنرطن يف % 16من النساء، مقارنة مع % 18كانت ،  م1005أنه يف العام

بواقع )جنوب الصحراء  -ا إفريقيواملنطقة الوحيدة اليت كان فيها الرجال أكثر التحاقا ابلتعليم العايل كانت . التعليم العايل
القدرة على الوصول للتعليم أما الدول العربية فقد قاربت على حتقيق املساواة يف (. من النساء% 5بني الرجال و% 8

. وترية أسرع من زايدة عدد الطالب الذكورساء، ويتزايد عدد الطالبات بني الن% 11ل  رجالبني ا% 12العايل مسجلة 
ويتساوى عدد النساء بعدد الرجال يف  ،دولة 18من أصل  12أما يف أمريكا الالتينية فقد تفوقت النساء على الرجال يف 

ولكن النساء  ؛سيا ما زالت تشهد سيطرة ذكورية على التعليم العايلآابستثناء إيران، فإن جنوب شرق . ثال  دول أخرى
. دول وتساووا مع الرجال يف دولة واحدة 5يف وسط آسيا، فاق عدد النساء عدد الرجال يف . بدأن ابللحاق يف الركب

 طأما يف شرق آسيا واحملي. يف التعليم العايلاإلان  خستان وأوزابكستان كان عدد الطالب الذكور أعلى من فقط يف طاز 
ا هناك ظاهرة تفوق وأخريً (. من الرجال% 12نة مع ر مقا% 18)يف التعليم العايل عدًدا  اهلادي، فإن النساء هن األكثر

تزداد معدالت القدرة على الدخول إىل التعليم العايل ابلنسبة يث ؛ حالنساء يف هذا اجملال يف أورواب وأمريكا الشمالية
؛ ويف م2580يف الوالايت املتحدة تفوقت النساء على الرجال يف هذا املستوى منذ %. 200للفتيات لتصل ما يقارب 

بينما وصل هذا املعدل بني الرجال إىل  ،%200كان معدل قدرهتن على الوصول للتعليم العايل قد بلغ   م1005عام 
 .ابلتعليم العايل تعترب ظاهرة عامليةاإلان  وعليه فإن الزايدة الكبرية يف معدل التحاق . فقط% 65
 

أن النساء يف أورواب ال يشكلن األغلبية يف طالب مؤسسات التعليم ( She Figures)تبني اإلحصائيات النسائية 
فحصة النساء من بني خرجيي التعليم العايل تفوق . ا أكرب يف استكمال التعليم العايلن جناجً بل إهنن حيقق ؛العايل فحسب
مستوى تعليم النساء أعلى من مستوى تعليم الرجال، أقله : هلذا الوضع هي من هنا تكون النتيجة املباشرة. حصة الرجال

وضع ينطبق على الدول العربية املتوسطية الشريكة واهلدف األول هلذا الفصل هو التحقق ما إذا كان هذا ال. يف أورواب
(AMCs ) ًيف أورواب، أن النساء يتمتعن مبستوى تعليمي أعلى من  يهل احلال كذلك يف هذه الدول، كما ه. اأيض

 الرجال؟
 

يف أورواب، هذه حقيقة مثبتة ابلتوثيق، أنه حىت وإن كانت النساء قد تفوقن يف األداء يف التعليم العايل، إال أهنن ما زلن 
فالزايدة الكبرية يف مشاركة النساء يف سوق العمل اليت لوحظت يف بداية الستينيات مل . يواجهن حتدايت يف سوق العمل

العلياا  لميهالدرجات الع حامالتفالنساء . وة بني النساء والرجال يف جمال العملتتم ترمجتها بعد إىل تراجع يف الفج
ولسنوات ساد اعتقاد بوجود منحىن طبيعي حنو حتقيق . يتقدمن يف مسريهتن املهنية بنفس قدر تقدم زمالئهن الرجال

ا من هذه لكن شيئً  ؛حلداثةكانت الظنون تتمحور حول ختفيف الفجوة يف النوع االجتماعي يف عصر احيث   ه،ساواملا
وهناك جماالت قليلة فقط حتقق فيها تغري مقارنة مع استمرار غياب : حدمة هذه الفجوة فالواقع يشري إىل. الظنون مل يتحقق

 .(Maruani 2003). املساواة املتواصل يف جماالت أخرى
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تفسر هذه األدبيات املفارقة بني مستوى التعليم العايل بني النساء وتعثرهن يف سوق العمل بعدم تناسب توزيع النساء 
عليم ت، نالحظ أن النساء يف مؤسسات الاألورويبالعضوة يف االحتاد  12ففي الدول الـ. والرجال يف خمتلف جماالت الدراسة

فقط من طلبة % 15بينما يشكلن  ،الب يف علوم الصحة والرتبيةمن جممل عدد الط% 28و% 21العايل يشكلن 
وسوء توزيع . (Eurostat 2009)فقط يف جمال العلوم والرايضيات وعلم احلاسوب % 28اهلندسة والصناعة والبناء و

صادي الفتيات والشبان على خمتلف التخصصات يفسر غياب املساواة يف توزيع اجلنسني يف خمتلف قطاعات النشاط االقت
ا حيث يتخصص الذكور يف اجملاالت اليت تسهل هلم الوصول إىل الوظائف والقطاعات األعلى أجرً  ؛واملهن يف سوق العمل

ورغم أن التمييز يف جمال التعليم ال . اا وتطورً توجه النساء للتخصصات اليت توفر فرص العمل األقل أجرً ا بينم ،واألكثر هيبة
سبب لغياب املساواة يف سوق العمل بني النساء والرجال، إال أن اهلدف الثاين من هذا يشكل العامل احلاسم الوحيد امل
الدول العربية املتوسطية  العلمية املختلفة يف التعليم العايل يفت والرجال يف التخصصا الفصل هو حتليل توزيع النساء

 .يف أورواب تبعامل نظامالها مع ملقارنت ؛(AMCs)الشريكة 
 

(. اهلرمي)التمييز العمودي  الدراسية نوع  آخر من التمييز وهوت يصاحب التمييَز األفقي عرب خمتلف التخصصايف أورواب، 
التمييز العمودي إىل ما تبني من أن الزايدة يف عدد الطالبات النساء ال ينعكس يف زايدة يف نسبة النساء اللوايت  ويشري

فتغيب النساء يف كل مرحلة من مراحل السلم . صنع القرار يف اجلامعات ة وهيئاتكادميييتقلدن مناصب عليا يف املهن األ
فرغم تشكيلهن لألغلبية بني طالب وخرجيي التعليم العايل، إال أهنن بدأن خبسارة جزء من حصتهن : كادمييالوظيفي األ

موع املدرسني يف من جم% 10، فهن ال يشكلن أكثر من كادمييعلى مستوى الدكتوراة، ويف أعلى مستوايت العمل األ
املفوضية ) م1021لسنة ( She Figures)وحبسب اإلحصائيات الصادرة عن اإلحصائيات النسائية . األورويباالحتاد 
واهلدف . يف لوكسمبورغ% 5يف رومانيا و% 28، فإن نسبة النساء من جمموع األساتذة تراوحت بني (م1022ة األوروبي

ة النمطية يف الدول العربية املتوسطية كادمييايت املهن األد النسوي على كافة مستو الثالث من هذا الفصل هو حتليل التواج
أو غياب كلمي للنساء عن  ،وكذلك مقارنة هذا الوضع مع ما حيد  يف أورواب من ضعف متثيل( AMCs)الشريكة 

 .مواقع صنع القرار يف جمال العلوم واألحبا 
 

 املستوى التعليمي  4-1

احلاصلني على درجة جامعية عام  22-20وإمجايل عدد السكان من الفئة العمرية  ،النساء حصة 25يوض  الشكل 
حسب  امصنـَّفً  التحصيل العلمي العايل"مؤشر : ن هذا الرقميجمموعتان خمتلفتان من البياانت لتكو استخدمت . م1020

ة األوروبياليت نشرهتا اإلحصائيات  1010من جمموعة مؤشرات أورواب " 22-20اجلنس، للمجموعة العمرية 
Eurostat  سنة  22-20ية لعدد السكان من الفئة العمرية و النسبة املئ"والدول األعضاء ومؤشر  األورويبعن االحتاد

آخر اإلحصائيات التعليمية الصادرة عن البنك الدويل حول  من(" أكملوا تعليمهم اجلامعي)احلاصلني على درجة جامعية 
 .(AMCs)الوضع يف الدول العربية املتوسطية الشريكة 

 
وكذلك . سنة من الدرجات اجلامعية أعلى من نصيب الرجال 22-20ة، نصيب النساء بعمر األوروبييف كل الدول 

كما أن حصة احلاصلني على التعليم  .واملغرب وتونس واألردنليس كذلك يف مصر ، ولكنه ؛احلال يف ليبيا واجلزائر وسوراي
  .18أقل من الدول األوربية األعضاء البالغ عددها ( AMCs)اجلامعي يف الدول العربية املتوسطية الشريكة 
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  .م2111مّمن أهنوا مرحلة التعليم العايل،  34-31نسبة السكان من الفئة العمرية : 12شكل 

 
 " 22-20التحصيل العلمي العايل حسب اجلنس والفئة العمرية "مؤشر : والدول األعضاء فيه األورويبابلنسبة لالحتاد : املصدر

مع  22-20نسبة السكان يف سن "مؤشر  :الشريكةللدول املتوسطية . اليت نشرهتا يوروستات 1010من جمموعة من املؤشرات أورواب   
 ("EdStats)إحصاءات التعليم  -من جمموعة بياانت البنك الدويل( "اجلامعيإكمال التعليم )التعليم العايل 

 

 أمناط االلتحاق ابلتعليم اجلامعي 4-2

إمجايل معدل االلتحاق عبارة عن مقياس إحصائي يستخدم لتحديد عدد الطالب امللتحقني يف املدارس يف املراحل 
تصف منظمة . وهو يقيس نسبة الطالب املقيمني يف بلد ما واملؤهلني لاللتحاق مبرحلة تعليمية معينة. التعليمية املختلفة

يف مرحلة تعليمية معينة، بعض  ،يف بلد ماه اسر بصفوف الدامللتحقني  على أنه جمموع" إمجايل معدل االلتحاق اليونسكو 
ا إىل نسبة مئوية من جمموع السكان يف الفئة العمرية اليت وصلت رمسيً ادله كاملع النظر عن أعماهلم، ويتم التعبري عن هذا
لتحاق من خالل قسمة عدد األفراد الاوعليه يتم احلصول على إمجايل معدل " سن االلتحاق هبذه املرحلة التعليمية بعينها

ق االلتحال معدينظر . على عدد األفراد يف سن االلتحاق املخصص لكل مرحلة تعليمية ،ا يف املدارسامللتحقني فعليً 
الشباب يف الفئة العمرية اليت متتد خلمس سنوات بعد التخرج من املدرسة الثانوية، وهو يف معدل  اإلمجايل يف التعليم العايل

نتيجة إلعادة السنة والدخول بعمر % 200وميكن أن يكون إمجايل معدل االلتحاق أكرب من . سنة 28عمر  عادة
 .أصغر أو أكرب من العمر املتبع عادة لكل مرحلة تعليمية
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واالحتاد الشريكه  نساء والرجال يف الدول املتوسطيةابلنسبة لل م1008إمجايل معدل االلتحاق لعام  10يبني الشكل 
ابلنسبة للنساء والرجال على حد سواء، فإن معدل االلتحاق  يف البداية، يبني هذا الشكل أنه .وأمريكا الشمالية األورويب

يف حني أن هذا املعدل ابلنسبة للنساء يف أمريكا . وأمريكا الشمالية األورويبيف التعليم العايل أقل منه يف دول االحتاد 
ومن بني هذه  بيه،ر يف البالد الع% 60، إال أنه يظل حتت %20ل إىل يص األورويبد ويف االحتا% 200الشمالية يقارب 

وتصل . مث األردن ،لدول، فإن فلسطني شهدت أعلى معدالت التحاق للنساء والرجال يف التعليم العايل، تليها لبنانا
وأمريكا الشمالية، فإن معدل التحاق  األورويبواستنتاج ثن يرى أنه كحال االحتاد . املعدالت أدىن مستوايهتا يف املغرب

من الدول املتوسطية الشريكة اليت توفرت بياانت  2النساء يف التعليم العايل يفوق معدل التحاق الرجال يف هذه املرحلة يف 
 .اق اإلان على بقليل من معدل التحأما يف مصر وسوراي واملغرب، فإن معدل التحاق الذكور ابلتعليم العايل بقي أ. عنها

 

 م2118معدل االلتحاق اإلمجايل ابلتعليم العايل حسب اجلنس، : 21شكل 

 
 من جمموعة بياانت البنك الدويل( 6و ISCED 5)إمجايل معدل االلتحاق يف التعليم العايل " مؤشر : املصدر

 ("EdStats)إحصاءات التعليم " 
 

 أمناط التخرج من التعليم العايل  4-3

 EC). يف إكمال التعليم العايل أيًضا أن املرأة ال تتفوق فقط يف االلتحاق ابلتعليم اجلامعي، ولكنها تتفوقيف أورواب، جند 
2008, 2013, Barone 2011) . ابستثناء . ة تشكل النساء غالبية خرجيي التعليم العايلاألوروبييف كافة الدول

، فإننا نالحظ الوضع نفسه يف الدول املتوسطية (لعايلمن إمجايل خرجيي التعليم ا% 2.2ء حيث تشكل النسا) ؛املغرب
حيث  ،وكانت أعلى نسبة يف خرجيي التعليم العايل بني النساء قد ظهرت يف تونس. الشريكة اليت توفرت بياانت عنها

 . من جمموع خرجيي هذه املرحلة التعليمية% 62شكلت النساء 
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 م2111من خرجيات التعليم العايل، اإلان  نسبة : 21شكل 

 
 من جمموعة بياانت البنك الدويل  ("6و ISCED 5)التعليم العايل  إمجايل معدل االلتحاق يف"مؤشر : املصدر

 (EdStats) إحصاءات التعليم
 

 خيارات التخصص الدراسي 4-4

وتزعزع مواقعهم يف سوق  ،التعليم العايلأحد التفسريات اليت تطرحها األدبيات لتفسري التناقض بني تفوق النساء يف 
 Baudelot and Establetوزيع الفتيات والفتيان على خمتلف التخصصات الدراسية ه كفاءيشري إىل عدم   ،العمل

2013, Xie and Shauman 2003, OECD 2006, Caprile and Vallès 2010)>  يف دول
يف  ه،من إمجايل امللتحقني يف ختصصات العلوم الصحية والرتبي% 22و% 22، تشكل الطالبات 12الـ  األورويباالحتاد 

من % 28وشكلت النساء  ،فقط% 15حني أن نسبة متثيل النساء يف قطاع اهلندسة والصناعة واإلنشاءات بلغ 
غياب التكافؤ بين النساء  ويعود. (Eurostat 2009)امللتحقني بتخصصات العلوم والرايضيات وعلوم احلاسوب 

في مختلف النشاطات االقتصاديه والوظيفيه في سوق العمل الى غياب التكاؤ في توزع الجنسين على مختلف والرجال 

حيث يدرس الذكور  ؛ال يف خمتلف النشاطات االقتصادية والوظائف يف سوق العملرجالنساء وال بنيمجاالت التخصص  
ا جتد النساء أنفسهن يف الوظائف األقل أجرً بينما  ،ا وأكثر هيبةختصصات تؤهلهم للحصول على وظائف أعلى أجرً 
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يف الدول املتوسطية الشريكة؟ ما توزيع النساء والرجال يف خمتلف احلقوق العلمية يف  هل سيكون احلال كذلك . وهيبة
 احلال يف أورواب؟ يالتعليم العايل يف هذه الدول؟ هل يظهر نفس توزيع الزايدة أو النقص يف متثيل النساء كما ه

حصة الطالبات يف خمتلف التخصصات الدراسية اليت تقدمها مؤسسات التعليم العايل يف الدول  22يعرض اجلدول 
: للحصول على هذا الرقم ت استخدام جمموعتني خمتلفتني من البياانت. م1020سنة  األورويباملتوسطية الشريكة واالحتاد 

 شرهانيات التعليم اليت يئمن جمموعة إحصا" تخصص واجلنستوزيع الطالب يف التعليم العايل حسب جمال ال"مؤشر 
" االلتحاق يف التخصص يف التعليم العايل"ومؤشر  ،األورويبابلنسبة لالحتاد  Eurostat األورويباإلحصاء  مكتب

للدول العربية املتوسطية الشريكة ابلنسبة " يف التعليم اإلحصائيات"الصادر عن قاعدة بياانت البنك الدويل و
(AMCs). 
 

رغم إمكانية املقارنة بني هذه املؤشرات، إال أنه جتدر املالحظة أن بعض جماالت التخصص قد دونت بشكل خمتلف من 
اإلحصائي  مكتبيعرض اجلدول التايل األمساء الدقيقة جملاالت التخصص حسب استخدامها يف بياانت ا. مؤشر إىل آخر

 .والبنك الدويل Eurostat األورويب
 أوروستات Eurostat الدويلالبنك 
 تدريب املعلمني وعلوم الرتبية التعليم
 العلوم اإلنسانية والفنون الفنونو  ياتنساناإل

 العلوم االجتماعية، واألعمال التجارية والقانون حماماةو  العلوم االجتماعية، أعمال
 العلوم والرايضيات واحلوسبة علوم

 والتصنيع والبناءاهلندسة  البناءو  اهلندسة، التصنيع
 .الزراعة والطب البيطري الزراعة
 الصحة والرعاية االجتماعية الصحة
 اخلدمات اخلدمات

 غري معلوم برامج غري حمددة
 

الدول العربية املتوسطية أن النساء يشكلن األغلبية يف ختصصات الصحة والرعاية االجتماعية يف  22يظهر من اجلدول 
من إمجايل % 22، تشكل النساء 12الـ  األورويبففي دول االحتاد . ويف أورواب على حد سواء ،(AMCs)الشريكة 

حيث تبلغ النساء امللتحقات  ؛يف كل من تونس ولبنانجًدا  وأتيت النسبة قريبة. عدد الطالب امللتحقني يف هذا التخصص
% 65حيث تشكل الطالبات  ؛األردنزائر و وتليهما اجل. من إمجايل عدد الطالب امللتحقني فيه% 20يف هذا التخصص 

على التوايل % 52و% 60ا، كانت حصة النساء يف هذه اجملاالت وأخريً . من إمجايل طالب الصحة والرعاية االجتماعية
 .يف فلسطني ومصر

 
يف حني بلغت نسبة النساء من إمجايل عدد الطالب امللتحقني يف . نسائي ابمتياز أيًضا الرتبيةصص كما يالحظ ان خن

، نلحظ أن هذا التخصص نسوي أكثر من ذلك بكثري يف كل %22حنو  12الـ  األورويبهذا التخصص يف دول االحتاد 
 اجلزائر أما يف%(. 52)، ويف لبنان %(85)األردن ، وكذلك (من طالبه هم من النساء% 81حيث ) ؛من تونس

 .من امللتحقني يف هذا التخصص هم من النساء% 21وفلسطني، فإن 
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من إمجايل الطالب امللتحقني يف دراسات العلوم اإلنسانية  27 ,%65 الـ  األورويبهذا واحتلت النساء يف دول االحتاد 
% 61حيث تراوحت بني  ؛يف هذا التخصص يف الدول العربية من حوض املتوسطجًدا  وكانت حصتهن قريبة. واآلداب

 .يف تونس% 25يف مصر و
 

يف هي احلال  كما  ،نسائية ابمتياز يف تونس واجلزائر أيًضا هيونالحظ أن العلوم االجتماعية وإدارة األعمال واحلقوق 
وكانت حصتهم يف % 58، 12الـ  األورويبفقد بلغ عدد النساء امللتحقات يف هذه التخصصات يف دول االحتاد . أورواب

أما يف لبنان ورغم احتضان ختصصات العلوم االجتماعية وإدارة . يف تونس% 66يف اجلزائر و% 60هذا التخصص 
 .م1020سنة % 51األعمال واحلقوق لنساء أكثر من رجال، إال أن مستوى التمثيل النسائي يف هذه التخصصات بلغ 

فإن الطالب الذكور يلتحقون هبذه التخصصات أبعداد أكرب مقارنة مع  ،توسطأما يف ابقي الدول العربية من حوض امل
من إمجايل الطالب يف هذه التخصصات % 26و% 22، و%22الطالبات اإلان ؛ حيث تشكل النساء على التوايل 

 .ومصراألردن يف فلسطني و 
 

ص آخر من التوازن يف النوع االجتماعي فهما التخصصان اللذان اقرتاب أكثر من أي ختص ،الزراعة واخلدمات اأما قطاع
فقد كانت حصة الطالبات يف هذا التخصص : 12الـ  األورويببني الطالب امللتحقني هبذه التخصصات يف دول االحتاد 

ما يف هذا نوًعا  ويف الدول العربية من حوض املتوسط أيضا، كان هناك توازن يف النوع االجتماعي .م1020عام % 25
إذ  ؛ريأما يف تونس فقد كانت حصة النساء يف الدراسات الزراعية أكرب بكث. من اجلزائر ولبنان واألردنالتخصص يف كل 

وهناك اقرتاب من . على التوايل% 11و% 21حيث بقيت عند  ؛، ويف مصر وفلسطني، كانت أدىن بكثري%65بلغت 
وتونس  األورويباألعضاء يف االحتاد  12ل يف الدو هي احلال  التوازن يف النوع االجتماعي يف ختصصات اخلدمات، كما

ويف . من إمجايل عدد الطالب% 62حيث شكلت النساء  ؛ إىل حد كبري يف لبنانوكان هذا التخصص نسوايً . واألردن
 %(.22)ويف مصر %( 25)ويف اجلزائر %( 21)املقابل، تشكل النساء األقلية يف هذا التخصص يف فلسطني 

 
أو جند فيها توازن يف النوع االجتماعي، كان هناك جماالن للتخصص  ،اليت هتيمن عليها النساءابإلضافة هلذه التخصصات 

فقد كانت نسبة النساء يف جماالت : األورويباألعضاء يف االحتاد  12الـ  مل حتظ هبا النساء سوى بنسبة ضئيلة يف الدول
ورغم تدين متثيل النساء يف ختصص اهلندسة . ةيف اهلندس% 15وكانت  ،فقط% 28العلوم والرايضيات وعلوم احلاسوب 

ا، إال أن تدين التمثيل هذا ال ميس حقول العلوم والرايضيات وعلوم أيضً  (AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة يف 
، كانت حصة النساء يف 12الـ  األورويباليت حصلت عليها النساء يف دول االحتاد % 15الـ  مقارنة مع حصة. احلاسوب

فإن تونس هي الدولة اليت تضم  ،وبناء على هذه النتيجة. يف تونس% 28يف مصر و% 12ترتاوح بني  ،دراسات اهلندسة
أما فيما يتعلق بتخصص العلوم والرايضيات وعلوم احلاسوب، فقد كنت حصة النساء . أكرب نسبة من الدراسات للهندسة

ابستثناء مصر، وعلى عكس الوضع يف أورواب، فإن . ةاألوروبييف الدول العربية من حوض املتوسط أعلى من نظريهتا 
يشكلن األغلبية بني الطالب امللتحقني يف دراسات العلوم ( AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة النساء يف 

يف مصر وحدها كانت حصة . يف اجلزائر% 55يف فلسطني و% 51بني وترتاوح حصتهن . والرايضيات وعلوم احلاسوب
 .م1020يف عام % 22حيث بلغت % 50نساء أقل من ال
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 م2111نسبة الطالبات امللتحقات مبختلف جماالت التعليم عام : 11جدول رقم 

  
 
 زراعة

 
 
 الرتبية

 
 

اهلندسة 
 والتصنيع

 
الصحة 
والرعاية 
 االجتماعية

 
العلوم 

ية نساناإل
 والفنون

 
 
 العلوم

 
 

 اخلدمات

العلوم 
االجتماعية 
واألعمال 
التجارية 
 والقانون

 
برامج 
غري 
 حمدية

 
 
 اجملموع

 55.2 22.2 65.8 25.2 52.8 22.6 65.6 28.0 81.2 65.2 تونس

 58.2 22.2 55.5 25.1 58.8 22.0 65.2 21.2 21.1 28.1 اجلزائر

 56.2 28.0 22.2 22.2 52.8 68.1 55.5 22.2 21.1 11.2 فلسطني

االحتاد 
 األورويب

 55.2 55.6 8.2و5 25.2 22.6 65.2 22.0 15.0 26.6 25.2

 52.2 28.2 52.5 61.5 56.6 62.6 65.8 15.5 52.6 25.5 لبنان

 51.2 52.2 22.2 52.5 52.2 62.2 65.0 21.2 82.8 51.2 األردن

 26.2 66.6 26.6 22.6 22.2 62.5 52.2 12.2  22.5 مصر

من جمموعة من إحصاءات [" educ_enrl5]التعليم واجلنس حسب جمال ( ISCED 5-6) طالب التعليم العايل"مؤشر : املصدر
للدول العربية املتوسطية ( EdStats)التعليم  إحصاءاتو " بياانت البنك الدويل"التعليم العايل و  ؛األورويبلالحتاد التعليم اليت نشرهتا يوروستات 

 (AMCs)الشريكة 
 

يف . والذكور بني الطالب يف خمتلف جماالت التخصصاإلان  من مقارنة توزيع  11والشكل  22و 21 نكننا اجلدوالمي
 اتالنساء األكرب امللتحق عددوالذكور، من جهة يف اإلان  ، نالحظ االختالفات بني توزيع 12الـ  األورويبدول االحتاد 

العلوم    يفمقابل التحاق الذكور أبكرب كميه  ،بتخصصات الرتبية والصحة واخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية واآلداب
 (.البناء)وخباصة يف اهلندسة والتصنيع واإلنشاءات  ،والرايضيات وعلوم احلاسوب

 
نالحظ التوجه نفسه يف ختصص الرتبية يف الدول املتوسطية العربية، رغم أنه جتدر املالحظة أن هذا التخصص يضم نسبة 

من طالبات التعليم العايل يف % 22حيث تنخرط  ؛وظهرت فلسطني كحالة استثنائية .من الطالب والطالباتجًدا  ضئيلة
ابستثناء فلسطني، فإن أكرب عدد من الفتيات والفتيان يف الدول العربية من  .من الطالب% 10مقابل  ،ختصص الرتبية

هرت فجوة أكرب يف وظ. حوض املتوسط يلتحقون يف ختصصات الصحة واخلدمة االجتماعية عند الدخول للجامعات
متيل النساء أكثر ؛ حيث النوع االجتماعي يف ختصصات العلوم اإلنسانية واآلداب مقارنة مع هذين التخصصني السابقني

 .من الرجال إىل االلتحاق يف هذا التخصص
 

أن الوضع أكثر  22و 21، فيبني اجلدوالن 12الـ  األورويبلتخصصني األكثر ذكورية يف دول االحتاد اب يف ما يتعلقأما 
صات العلوم والرايضيات ينجذب حنو ختص. غموضا يف ختصصات العلوم والرايضات واحلاسوب مقارنة مع اهلندسة

. والذكور من طالب التعليم العايل يف لبنان واجلزائر ومصر وفلسطني واألردناإلان  واحلاسوب نسب متساوية تقريبا من 
من الطالب الذكورة % 12ا التخصص أكرب بكثري من حصة اإلان ؛ تونس وحدها كانت فيها حصة الطالب يف هذ

يف دول االحتاد هي احلال  يف املقابل، كما. من الطالبات يلتحقون يف العلوم والرايضيات واحلاسوب% 11مقارنة مع 
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املتوسطية الشريكة يف الدول العربية اإلان  ، فإن اهلندسة تظل جتذب أعداد أكرب من الذكورة مقارنة مع 12 ـال األورويب
(amcS) .ثالثة أضعاف حيث حظي الذكور بضعفي أو  ؛يف هذا التخصصجًدا  والفجوات يف النوع االجتماعي كبرية

 .حصة زميالهتم اإلان 
 (.م2111: اجلزائر) م2111توزُّع طالبات التعليم العايل عرب خمتلف جماالت التعليم عام : 12جدول 

  
 
 زراعة

 
 
 الرتبية

 
 

 اهلندسة
 والتصنيع

 
الصحة 
والرعاية 
 االجتماعية

 
العلوم 
اإلنسانية 
 والفنون

 
 
 العلوم

 
 

 اخلدمات

العلوم 
االجتماعية 
واألعمال 
التجارية 
 والقانون

 
برامج 
غري 
 حمددة

 
 

 اجملموع

 200.0 0.0 22.6 2.2 25.6 12.5 2.2 2.2 2.2 0.6 املغرب

 200.0 0.2 22.2 0.2 22.0 25.2 21.6 6.2 5.2 0.5 لبنان

 200.0 20.2 25.2 0.2 2.6 18.1 5.5 2.5 1.1 2.2 اجلزائر

 200.0 1.0 25.8 2.6 6.8 22.2 28.1 6.5 22.2 2.6  األورويباالحتاد 

 200.0 25.5 18.2 2.2 2.2 12.8 25.2 2.6  1.1 مصر

 200.0 12 12.2 1.8 12.5 16.2 6.2 5.6 0.6 1.1 تونس

 200.0 25 15.6 0.2 8.5 21.5 6.5 2.5 20.5 0.1 فلسطني

.26 2.2 األردن
2 

20.2 20.6 25.2 22.6 0.0 12.5 2.2 200.0 

جمموعة من إحصاءات التعليم  [ "educ_enrl5]حسب جمال التعليم واجلنس ( ISCED 5-6)طالب التعليم العايل " مؤشر : املصدر
من جمموعة بياانت البنك الدويل (" 6و 5إسكد )ابلتعليم العايل اإلان  نسبة التحاق "؛ مؤشر األورويباليت نشرهتا يوروستات لالحتاد 

 لدول املتوسطية الشريكة(" EdStats)إحصاءات التعليم "
 

 م2111توزُّع طالب التعليم العايل من الذكور عرب خمتلف جماالت التعليم عام : 13جدول 
  

 
 زراعة

 
 

 الرتبية 

 
 

اهلندسة 
 والتصنيع

 
الصحة 
والرعاية 
 االجتماعية

 
العلوم 
اإلنسانية 
 والفنون 

 
 
 العلوم

 
 

 اخلدمات

العلوم 
االجتماعية 
واألعمال 
التجارية 
 والقانون

 
برامج غري 
 حمددة

 
 

 اجملموع 

 200.0 0.2 22.0 0.5 5.8 21.8 6.2 11.1 0.2 0.6 لبنان 

 200.0 2.0 22.2 1.2 2.0 25.0 21.0 21.8 0.0 1.2 مصر 

 200.0 2.5 22.5 2.0 8.2 22.2 2.8 26.5 2.2 1.5 اجلزائر

 200.0 1.2 22.1 0.1 20.2 2.5 2.0 20.5 10.1 0.8 فلسطني 

 200.0 2.2 28.6 0.0 21.6 22.5 6.1 12.0 2.1 2.2 األردن 

 200.0 2.2 22.8 2.6 22.2 5.5 8.0 12.2 2.1 1.0  األورويباالحتاد 

 200.0 6.5 10.6 2.2 12.1 21.5 2.0 11.6 0.1 2.6 تونس 

من جمموعة من إحصاءات [ " educ_enrl5]حسب جمال التعليم واجلنس ( ISCED 5-6) طالب التعليم العايل" مؤشر : املصدر
من جمموعة بياانت البنك الدويل (" 6و 5إسكد ) ابلتعليم العايلاإلان  نسبة التحاق "؛ مؤشر األورويبالتعليم اليت نشرهتا يوروستات لالحتاد 

 (AMCs)لدول العربية املتوسطية الشريكة ل" (EdStats) إحصاءات التعليم"
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 (م2112: اجلزائر) م2111توزيع الطالبات امللتحقات ابلتعليم العايل عرب خمتلف اجملاالت العلمي عام : 22شكل 

 
من جمموعة من إحصاءات [ " educ_enrl5]حسب جمال التعليم واجلنس ( ISCED 5-6) طالب التعليم العايل" مؤشر : املصدر

من جمموعة بياانت البنك الدويل (" 6و 5إسكد ) ابلتعليم العايلاإلان  نسبة التحاق "؛ مؤشر األورويبالتعليم اليت نشرهتا يوروستات لالحتاد 
 (AMCs)لدول العربية املتوسطية الشريكة ل" (EdStats) إحصاءات التعليم"

 
 م2111امللتحقني ابلتعليم العايل يف خمتلف جماالت التعليم يف عام  الذكور توزيع الطالب: 23شكل 

 
من جمموعة من إحصاءات [ " educ_enrl5]حسب جمال التعليم واجلنس ( ISCED 5-6) طالب التعليم العايل" مؤشر : املصدر

من جمموعة بياانت البنك الدويل (" 6و 5إسكد ) ابلتعليم العايلاإلان  نسبة التحاق "؛ مؤشر األورويبالتعليم اليت نشرهتا يوروستات لالحتاد 
 (AMCs)لدول العربية املتوسطية الشريكة ل" (EdStats) إحصاءات التعليم"
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، فإن ختصصات الرتبية والصحة واخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية واآلداب هتيمن عليها يف أوروابهي احلال  كما  : اخلالصه
وجتلت أكثر الفروق بني أورواب . بينما يطغى التواجد الذكوري على ختصصات اهلندسة والصناعة واإلنشاءات ،بشكل كبرياإلان  

 ؛األورويب يف دول االحتاد ا ذكورايً حيث نشهد تفوقً  ؛والدول العربية من حوض املتوسط يف ختصص العلوم والرايضيات واحلاسوب
 يف النوع االجتماعي يف هذا ما توازانً نوًعا  ابستثناء مصر اليت تشهد ،توسط كافةيف الدول العربية من حوض املاإلان  بينما تسود 
 .التخصص

 

توازن النوع  سيادة العنصر النسائي 
 سيادة العنصر الذكوري االجتماعي 

   (AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة و  األورويباالحتاد  الرتبية 
   (AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة و  األورويباالحتاد  الصحة والرعاية االجتماعية 

   (AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة و  األورويباالحتاد  ية نسانالعلوم اإل

الدول العربية املتوسطية و  األورويباالحتاد    اهلندسة والتصنيع واإلنشاء
 (AMCs)الشريكة 

العلوم والرايضيات 
 األورويباالحتاد  مصر (عدا مصر)حوض البحر املتوسط  دول العربية يفال  والكمبيوتر

العلوم االجتماعية واألعمال 
 ومصراألردن فلسطني و  لبنان واجلزائر وتونس األورويباالحتاد  التجارية والقانون

 تونس الزراعة

االحتاد 
 األورويب

واجلزائر ولبنان 
 األردن و 

 مصر وفلسطني

 لبنان اخلدمات
االحتاد 
 األورويب

 وتونس واألردن
 فلسطني واجلزائر ومصر 

توازن النوع  سيادة العنصر النسائي 
 سيادة العنصر الذكوري االجتماعي 

   (AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة و  األورويباالحتاد  الرتبية 
   (AMCs)املتوسطية الشريكة الدول العربية و  األورويباالحتاد  الصحة والرعاية االجتماعية 

   (AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة و  األورويباالحتاد  ية نسانالعلوم اإل

الدول العربية املتوسطية و  األورويباالحتاد    اهلندسة والتصنيع واإلنشاء
 (AMCs)الشريكة 

العلوم والرايضيات 
 األورويباالحتاد  مصر (عدا مصر)( AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة   والكمبيوتر

العلوم االجتماعية واألعمال 
 ومصراألردن فلسطني و  لبنان واجلزائر وتونس األورويباالحتاد  التجارية والقانون

 تونس الزراعة

االحتاد 
 األورويب

واجلزائر ولبنان 
 األردن و 

 مصر وفلسطني

االحتاد  لبنان اخلدمات
 األورويب

 فلسطني واجلزائر ومصر 
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 وتونس واألردن

توازن النوع  سيادة العنصر النسائي 
 سيادة العنصر الذكوري االجتماعي 

   (AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة و  األورويباالحتاد  الرتبية 
   (AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة و  األورويباالحتاد  الصحة والرعاية االجتماعية 

   (AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة و  األورويباالحتاد  ية نسانالعلوم اإل

الدول العربية املتوسطية و  األورويباالحتاد    اهلندسة والتصنيع واإلنشاء
 (AMCs)الشريكة 

العلوم والرايضيات 
 األورويباالحتاد  مصر (عدا مصر( )AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة  والكمبيوتر

العلوم االجتماعية واألعمال 
 ومصراألردن فلسطني و  لبنان واجلزائر وتونس األورويباالحتاد  التجارية والقانون

 تونس الزراعة

االحتاد 
 األورويب

واجلزائر ولبنان 
 األردن و 

 مصر وفلسطني

 لبنان اخلدمات
االحتاد 
 األورويب

 وتونس واألردن
 فلسطني واجلزائر ومصر 

 
 

  ةالعلميالتقدم يف املسرية املهنية  4-1

ة يتسم حبدة التمييز األوروبيللمرأة يف معظم الدول  كادمييرغم سيادة العنصر النسائي على عدد الطالب، ما زال التطور املهين األ
 يعترب مدخالً ألن احلصول على درجة الدكتوراة نظرًا  حال الدول العربية من حوض املتوسط؟أيًضا  هل هذا(. اهلرمي)الرأسي 
ة، فإن هذا القسم يبدأ بتحليل تواجد النساء يف هذا املستوى قبل التطرق إىل تفاصيل اهلرم كادمييا للدخول للمهن األحتميً 

 .كادمييالقرار األوتواجد النساء يف مراكز صنع  كادمييالوظيفي األ
 

 اخلرجيون احلاصلون على يرجة الدكتوراة  4-1-1

الـ  األورويبابلنسبة لدول االحتاد  م1020بني اخلرجيني احلاصلني على درجة الدكتوراة؛ ففي عام املؤشر األول  نسبه النساء  ثلمي
وهبذا فإن النساء اللوايت شكلن أغلبية الطالب . من جمموع اخلرجيني احلاصلني على درجة الدكتوراة% 26اإلان  ، شكلت 12

امللتحقني ابلتعليم العايل يفقدن جزءا من حصتهن على مستوى الدكتوراة حيث ينزل مستوى متثيلهن يف هذه الدرجة العلمية إىل 
يف هذه  %25لت مالطا أدىن نسبه من النساء من محله الدكتوراه وقدرها سج ،12الـ  األورويبيف دول االحتاد %. 50أقل من 

 . من جمموع اخلرجيني احلاصلني على درجة الدكتوراة% 61النساء يف الربتغال  سجلتبينما  ، الدرجه بينما
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ي الدكتوراة بني هل نالحظ الوضع نفسه يف الدول العربية من حوض املتوسط؟ تراوحت حصة النساء من خرجيوالسؤال املطروح 
وليس  ،من النساء يف فلسطني إىل محلة درجة الدكتوراة% 20الـ  وتشري نسبة. م1020يف تونس سنة % 56يف سوراي و% 22

 ال تتوفر بياانت عن خرجيي درجة الدكتوراة يف فلسطني. وهذه األرقام قابلة للمقارنة ابلكامل مع الدول األخرى. خرجيي الدكتوراة
وعليه ابلنسبة لفلسطني فإن . جامعة حملية واحدة معتمدة ملن  درجة الدكتوراة يف جمال واحد من العلوم وهو الكيمياءلوجود نظرًا 

وكانت أعلى نسبة نسائية من (. التدفق)وليس اخلرجيات ( املتوفر)اإلحصائيات تشري إىل حصة النساء من محلة شهادة الدكتوراة 
يف هايت البلدين تظل . من خرجيي الدكتوراة% 51فارق بسيط لبنان حيث تشكل النساء خرجيي الدكتوراة يف تونس، وتليها ب

اإلان  أما يف ابقي الدول العربية من حوض املتوسط فإن حصة . ةكادميييف الدخول إىل املهن األعدًدا  النساء تفوق الرجال
% 26واألردن يف % 25يف سوراي و% 22ت وبدقة أكرب، فإن هذه احلصة كان%. 25و% 22خرجيات الدكتوراة ترتاوح بني 

 .يف مصر% 25يف املغرب و
 
 

 م2111، (ISCED6)الدكتوراة  احلاصالت على شهايةاإلان  حصة : 24شكل 

 
 SHEMERA؛ خرباء م1021أرقام  :مصدر

يف حقل واحد الدكتوراة  لتقدمي شهادةمعتمدة ني حيث يوجد جامعة حملية واحدة غري موجودة يف فلسطالدكتوراة  بياانت عن خرجيي( 2) :مالحظات
واليت  م1002هذه البياانت أتيت من تعداد  .(تدفق) بدال من اخلرجينيالدكتوراة  فقط من العلوم والكيمياء، ويظهر هذا الرقم نسبة النساء بني محلة

من  ضمته إسرائيلالذي اجلزء  ال تشملو  م21/1002/  26-2خالل الفرتة من . الضفة الغربية وهي تشمل فقط سكان. م1005نشرت يف العام 
 .املتاحة يف اجلزائرالدكتوراة  ال توجد بياانت عن خرجيي( 1) .2562حمافظة القدس يف عام 

 
، 12الـ  األورويبتتباين نسبة اخلرجيات احلاصالت على درجة الدكتوراة فيما بني جماالت الدراسة املختلفة؛ فبالنسبة لدول االحتاد 

يف % 52يف الصحة والرعاية االجتماعية، و% 56من اخلرجيات احلاصالت على الدكتوراة يف جمال الرتبية، و% 62مثلت املرأة 
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العلوم اإلنسانية والفنون، وظهر توازن النوع االجتماعي فقط يف العلوم االجتماعية، وإدارة األعمال، والقانون؛ حيث تقدر نسبة 
 %.51وابلنسبة للزراعة والطب البيطري بلغت ، %25بـ  مشاركة املرأة

 
ة والصناعة ندسات واحلاسوب، وخباصة اهليمن جهة أخرى، تطغى الفجوة يف النوع االجتماعي على ختصصات العلوم والرايض

يف %. 16ويف الثانية تدنت مشاركتها أكثر لتصل إىل  ،من خرجيي الدكتوراة% 20ففي األوىل تشكل النساء فقط . اإلنشاءاتو 
 .األورويباألعضاء يف االحتاد  12الـ  العلوم واهلندسة ما زال ذكوراي من الدرجة األوىل يف الدول لكان حق  م1020عام 

تشري إىل أن هذه  22دول املبينة ابخلط العريض واملائل يف اجل، فإن األرقام (AMCs)ابلنسبة للدول العربية املتوسطية الشريكة 
وعليه جيب تفسري هذه األرقام حبرص ألهنا مشتقة . سنة 50إمجايل عدد خرجيي الدكتوراة دون سن أساس  على سبالنسب ح

يف لبنان وحدها . ةاألوروبييبني عدم سيادة العنصر النسوي يف حقول الرتبية يف الدول  22ولكن اجلدول . من عينات صغرية
لصغر حجم نظرًا  كتوراة يف جمال الرتبية هن من النساء ولكن ميكن أن تكون هذه اإلحصاءات متحيزةمن خرجيي الد % 50

ولكن يف ابقي الدول العربية  ؛يف هذا اجملالاإلان  من خرجيي الدكتوراة من % 26وأتيت مصر يف مكانة قريبة مسجلة . العينات
 .من خرجيي الدكتوراه شكلت النساء مبجال الرتبيه نسبه ضئيله من حوض املتوسط

 
ففي لبنان : (AMCs)يف الدول العربية املتوسطية الشريكة ه نفسأن العلوم اإلنسانية ليست نسائية ابلقدر  أيًضا ونالحظ

ومرة أخرى ينبغي التعامل مع هذه البياانت حبرص بسبب صغر حجم % )60وحدها حصة النساء من خرجيات الدكتوراة بلغت 
من جممل % 22األخرى بلغت حصة النساء يف أقصاها ( AMCs)ولكن يف الدول العربية املتوسطية الشريكة  ؛(العينات

 .خرجيي الدكتوراة يف هذا التخصص
 

 (عينة صغرية)فهي ختصصات نسائية يف تونس ولبنان ( احلقوق)أما العلوم االجتماعية وإدارة األعمال والقانون 
يف الدول العربية من حوض . اة يف جمال الصحة واخلدمة االجتماعية يف سوراي وتونس واألردنهناك عدد صغري من خرجيي الدكتور 

وهناك مساواة . 12الـ  األورويبيف دول االحتاد  عموًما احلال يكما ه  ،املتوسط ال نلحظ سيادة العنصر النسوي يف هذا التخصص
تشكل النساء أقلية من خرجيي ؛ ولكن من خرجيي الدكتوراة يف هذا التخصص من اإلان % 25حيث إن  ؛تقريبا يف املغرب

 .الدكتوراة يف هذا التخصص يف لبنان ومصر وفلسطني بشكل خاص
 

ع يف النو  وأن هناك توازانً  ،لكن من املفاجئ أن نرى هيمنة النساء على ختصصات العلوم والرايضيات واحلاسوب يف مصر وتونس
 (.رغم إمكانية وجود حتيز يف األرقام بسبب صغر حجم العينة)االجتماعي يف هذا التخصص يف لبنان 

 
يوجد عامل صغر العينة، يف الدول العربية من حوض املتوسط ؛ حيث يف اهلندسة والرايضيات واحلاسوب، وابستثناء األردن

وكان االستثناء . 12الـ  األورويبيف هذا التخصص بنفس احلدة اليت شهدانها يف دول االحتاد اإلان  األخرى ال يظهر تدين متثيل 
وعليه فإن أمناط التمييز يف النوع االجتماعي . ن خرجيي الدكتوراة يف جمال اهلندسةم %5الوحيد يف فلسطني حيث شكلت النساء 

خصصات الدراسية املختلفة أقل حدة يف الدول العربية املتوسطية يف جماالت الت 12الـ  األورويباليت نلحظها يف دول االحتاد 
 (.AMCs)الشريكة 
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 (م2111)حسب اجملال الدراسي ( SCED6)احلاصالت على شهاية الدكتوراة اإلان  نسبة : 14جدول 

 

 الرتبية
العلوم 
 اإلنسانية
 والفنون

العلوم 
االجتماعية 
واألعمال 
التجارية 
 والقانون

العلوم 
ات يوالرايض

 والكمبيوتر

اهلندسة 
والتصنيع 
 واإلنشاء

الزراعة 
والطب 
 البيطري

الصحة والرعاية 
 االجتماعية

 20 8 5 22 22 20 22 فلسطني

االحتاي 
  األورويب

62 52 25 20 16 51 56 

 25 غري متوفر 21 28 22 22 28 املغرب 

 22 20 26 25 20 25 26 مصر 

 52 28 22 22 15 20 22 سوراي 

 68 55 25 62 62 22 11 تونس 

 200 22 62 22 12 15 22 األرين 

 20 غري متوفر غري متوفر 50 62 60 50 لبنان 

يف حقل الدكتوراة  معتمدة لتقدمي شهادةة واحدة حيث يوجد جامعة حملي ؛غري موجودة يف فلسطنيالدكتوراة  بياانت عن خرجييال( 2) :مالحظات
واليت نشرت يف العام  م1002 عام بياانت ،  من اخلرجيني بدالً الدكتوراة  والكيمياء، ويظهر هذا الرقم نسبة النساء بني محلةالعلوم يف جمايل واحد فقط 
اجلزء من حمافظة القدس الذي ضمته إسرائيل يف تشمل  وال ،م21/1002/  26-2الفرتة من  يف الضفة الغربية سكانتعداد وتشمل فقط . م1005

 املتاحة يف اجلزائرالدكتوراة  توجد بياانت عن خرجيي ال( 1) .2562عام 
 SHEMERAخرباء ؛ م1021أرقام  :املصدر

 
أن معدل النمو السنوي املركب للخرجيات احلاصالت على الدكتوراة يف دول االحتاد  م1021لعام  She Figuresتوض  نشرة 

، فقد زاد عدد اخلرجيات EU-27أما ابلنسبة للـ .. م1020 -م1001جتاوز ذلك اخلاص ابلرجال بني عامي  األورويب
 %. 2.6مقارنة بعدد اخلرجيني احلاصلني على الدكتوراة سنواًي  %2.2احلاصالت على الدكتوراة 

 
معدل النمو السنوي املركب ابلنسبة للخرجيات واخلرجيني  18يقدم الشكل  (AMCs)وابلنسبة للدول العربية املتوسطية الشريكة 
لسوراي واألردن؛ لذلك يصعب تعميم النتائج على مجيع الدول ابلنسبة  م1020 -م1002احلاصلني على الدكتوراة ما بني عامي 

تلحق اخلرجيات احلاصالت األردن ففي . وضعني خمتلفني متاًمااألردن ؛ حيث تقدم سوراي و (AMCs)العربية املتوسطية الشريكة 
جدا؛ لكن مل يتم التأكد من حلاق مرتفًعا  ويف سوراي، يكون معدل النمو. على الدكتوراة ابلفعل ابخلرجيني احلاصلني على الدكتوراة

بـ  على الدكتوراة واخلرجيات احلاصالت% 62بـ  ويتم تقدير معدل النمو السنوي للخرجيني احلاصلني على الدكتوراة. املرأة ابلرجل
وسوراي؛ حيث األردن اليت يتسم هبا احلاصلون على الدكتوراة يف  االليهوض  تت EU-27 ولدى مقارنه هذه النتائج مع %.25

 .األورويبإن معدل النمو السنوي يكون أعلى من ذلك اخلاص ابالحتاد 
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 م2111-م2114حسب اجلنس، ( ISCED 6)الدكتوراة معدل النمو السنوي املرّكب للحاصلني على يرجة : 21شكل 

 
 SHEMERA ؛ خرباءم1021أرقام : مصدر

وسوراي اليت األردن  ه يفيف حني أن م1020-و م1001 ركبة تشري إىل الفرتةامل معدالت النمو السنوية ،EU27لـ  ::مالحظة
 .البياانت غري متوفرة للجزائر ومصر ولبنان واملغرب وفلسطني وتونس .أكثر حمدودية هناإي أ م1020-م1002تغطي الفرتة 

 

 ةالعلميتواجد املرأة يف كافة مستوايت املهن  4-1-2

الدول العربية املتوسطية ة يف كادمييابلنسبة لتصنيفات املستوايت األجًدا  ، يوجد تباين كبرياألورويبكما هي احلال ابلنسبة لالحتاد 
ة، أال وهو كادمييوهو أعلى مستوى ابلنسبة للمهن األ( أ)ويتم االهتمام هنا بتواجد املرأة يف املستوى ، (AMCs)الشريكة 

املتوسطية العربية ذا معىن خمتلف داخل الدول ( أ)، ومع ذلك، قد يكون املستوى (أعلى منصب جامعي)منصب األستاذ اجلامعي 
 ، ويقتصر يف دول أخرى على عدد صغري(أ)ني الوصول إىل املستوى كادمييكن لغالبية املوظفني األمي ويف بعض الدول. الشريكة
 . وختتلف كذلك املزااي املرتبطة هبذا املنصب من دولة ألخرى.. من أساتذة اجلامعةجًدا 

 
وهذا . من الذكور% 22إىل هذا املستوى، بينما وصل إليه اإلان  من أساتذة اجلامعة من % 2، وصلت EU-27وابلنسبة للـ

 . من أساتذة اجلامعة،كما أنه من الصعب على املرأة الوصول إليهجًدا  يعين أن هذا املستوى يقتصر على عدد صغري
ختتلف بني دولة وأخرى من الدول العربية من حوض ( أ)الدرجة  ، فإن حصرية الوصول إىل16وكما هو مبني يف الشكل 

بينما وصل معظم أعضاء  ،للذكور% 5واإلان  من اهليئة التدريسية من % 2لـ  ففي فلسطني خصصت هذه الدرجة. املتوسط
 .من تعدادها% 28حيث تشكل النساء  ؛اهليئة التدريسية يف مصر إىل هذه الدرجة

 
 ترتافق مع تواجد أكرب للرجال يف أعلى سلمم واليت 12الـ  األورويبإن الفجوة يف النوع االجتماعي اليت لوحظت يف دول االحتاد 

 حيث ان نسبه (. AMCs)من النساء؛ هذه الفجوة متيز كذلك الدول العربية املتوسطية الشريكة  ة أكثركادميياملناصب األ
من حصة الرجال من هذه الدرجة من بني  دائًما  هي أقل كادمييمن جمموع النساء يف احلقل األ( أ)الدرجة  النساء احلاصالت على
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يف فلسطني، % 2جًدا  ويرتاوح معدل وصول املرأة إىل هذا املستوى ما بني منخفض. كادميياألكافة الرجال العاملني يف اجملال 
يف هذين البلدين األخريين يعترب . يف مصر% 28يف املغرب، و% 25جًدا  األردن، ومرتفع% 5اجلزائر، و% 2تونس، و% 1و

 ؛12الـ  األورويبرى من حوض املتوسط وبدول االحتاد أسهل بكثري وأقل حصرية مقارنة ابلدول العربية األخ( أ)الوصول للدرجة 
 .فإن الفجوة بني نسبة متثيل النساء إىل الرجال يف هذه الدرجة تظل شاسعة ،ولكن حىت يف هذه املستوايت العالية

 
 م2111حسب اجلنس، ( أ) الدرجة نسبة أعضاء هيئة التدريس من: 24شكل

 
 SHEMERAخرباء : املصدر

 
وقد . م1020عام  12الـ  يف دول االحتاد األوريب% 10قد بلغ ابملتوسط ( أ)الدرجة  أن متثيل النساء يف 25يبني اجلدول 

يف املقابل كانت أدىن حصة . يف دولتني مها رومانيا والتيفيا%( 20فوق )نساء يف هذه الدرجة لحتققت أعلى نسبة من متثيل ا
يف لوكسمبورغ % 5بني  عموًما وهذا تراوحت نسب متثيلهن. الدرجة يف لوكسمبورغ وقربص وبلجيكا وهولندا هللنساء يف هذ

 .يف رومانيا% 26و
 

) أما يف الدول العربية املتوسطية الشريكة AMCs يف % 25يف فلسطني و% 2يرتاوح بني ( أ)الدرجة  ، فإن متثيل النساء يف(
 ؛احلال يف لبنان واجلزائر واملغرب يكما ه،جًدا  ة أ متدنٍّ كادمييالنساء من هذه الدرجة األوسوراي فنصيب األردن أما يف . مصر

. يف مصر أعلى بكثري من الدول األخرى( أ)الدرجة  وعليه فإن نصيب اهليئة التدريسية النسائية يف. حيث بلغت النسبة اخلمس
خبري  ىوير . 16كما يبني الشكل   ،مصر وهذا يرتبط ابلتأكيد ابإلمكانية الكبرية للوصول للدرجة أ يف SHEMERA أن  

، كادمييهذا يرجع إىل أن مصر اختذت خطوات جادة خالل الفرتة األخرية بغرض حتقيق توازن يف النوع االجتماعي يف اجملال األ
 المخصصه لسكن االناث بالمدينه الجامعيهاالماكن  من خالل زايدة وكذلك تغري الثقافة اخلاصة بدور املرأة يف التعليم واجملال البحثي، مثالً 

  (.من اجلامعات% 25مبعدل
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 م2111هيئة التدريس حسب الرتبة واجملموع عام أعضاء نسبة : 11جدول 

 كل الدرجات  D الدرجة C  الدرجة  B الدرجة Aالدرجة  
 11 22 11 4 3 فلسطني 
 13 13 18 8 4 األرين 
 17 21 24 13 8 سوراي 
 41 17 34 23 13 تونس 
 41 22 41 27 18 اجلزائر 
 24 33 31 27 18 املغرب 
 41 44 44 37 21 األورويباالحتاي 
 34 41 34 33 23 لبنان
 41 42 18 - 31 مصر

 SHEMERAخرباء : املصدر
 

. م1020عام % 10و م1001عام % 25ما بني ( أ)، زاد تواجد املرأة على املستوى 12الـ األورويبلدول االحتاد  وابلنسبة
حيث  ؛سوراي هي االستثناء الوحيد (.12شكل رقم ) (AMCs) على الدول العربية املتوسطية الشريكة هنفسوينطبق الكالم 

يع خاص برتف ، ويرجع هذا إىل إقرار قانون جديد%8إىل % 20إذ اخنفضت نسبة تواجد املرأة من  ؛توجد مشكلة يف البياانت
ابالضافه الشرافه  جمالت علميه عامليهيف الكثر من حبثني لنشر حيث يرتتب على الباحث ا ،اعلى لوظيفهاعضاء اهليئه التدريسيه 

الوصول هلذه الدرجه لعدم تغرغها تفرغا كامال  وربه املنزلعلى العديد من رسائل الدراسات العليا ممن يعيق من قدره املرأه االم 
 .للتدريس وتلبحث العلمي 
تم تسجيل أعلى نسبة في سلوفاكيا )ألوروبي، ظلت النسبة منخفضة جدّا في الهندسة والتكنولوجيا وبالنسبة لالتحاد ا

، لكن كان هناك مستوى كبير من التباين بالنسبة للعلوم بين الدول؛ حيث تم تمثيل المرأة بأفضل صورة ممكنة في %(71

لها عند هذا المستوى بالنسبة للعلوم الطبية باستثناء ، سجلت المرأة أعلى نسبة تواجد AMCsوبالنسبة للـ88 هذا المستوي

كما هي الحال 88 في هذا المجال% 70ففي األردن سجلت المرأة نسبة تتجاوز EU-27 8سوريا؛ وذلك بدرجة أكبر من الـ

انية يوجد عدد كبير من النساء الالتي وصلن إلى هذا المستوى في العلوم االجتماعية واإلنس؛ حيث EU-27بالنسبة للـ

، وقد كان غياب المرأة مثيًرا للدهشة بالنسبة EU-27وكما هي الحال بالنسبة للـ88 باستثناء األردن، والمغرب وتونس

، %7، األردن %11وبالنسبة للزراعة، يتم تقدير النسبة في مصر بـ %(88 71)للهندسة والتكنولوجيا باستثناء مصر 

 88ا، كما أنها تكون منخفضة في أوروب%2وفلسطين 
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 م2111/م2114 (أ) الدرجة من ةالعلمي نسبة النساء يف املناصب: 27شكل

 
 خرباء شيمريا يف املناطق: (She Figures)اإلحصائيات النسوية : املصدر

 م1020و م1005البياانت املتعلقة ابجلزائر هي لعامي : مالحظة
 

يف الوصول إىل هذا املستوى يف جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية  نسبةسجلت املرأة أعلى  12الـ األورويبابلنسبة لدول االحتاد 
يف ليتوانيا % 2.5ابلنسبة للهندسة والتكنولوجيا؛ حيث ت تسجيل نسبة  والعكس صحي %(. 25.2، %18.2)على التوايل 

%. 22.8، %25.5، %22.2لتوايل وظلت النسبة بني هذين النقيضني يف العلوم الطبيعية، الزراعية، والطبية على ا. وأملانيا
؛ %(21ت تسجيل أعلى نسبة يف سلوفاكيا )يف اهلندسة والتكنولوجيا جًدا  ، ظلت النسبة منخفضةاألورويبوابلنسبة لالحتاد 

 .املستوى كان هناك مستوى كبري من التباين ابلنسبة للعلوم بني الدول؛ حيث ت متثيل املرأة أبفضل صورة ممكنة يف هذالكن  
 
، سجلت املرأة أعلى نسبة تواجد هلا عند هذا املستوى ابلنسبة للعلوم  (AMCs)وابلنسبة لدول العربية املتوسطية الشريكة  

كما .. يف هذا اجملال% 20سجلت املرأة نسبة تتجاوز األردن ففي . EU-27الطبية ابستثناء سوراي؛ وذلك بدرجة أكرب من الـ
وجد عدد كبري من النساء الاليت وصلن إىل هذا املستوى يف العلوم االجتماعية واإلنسانية ي؛ حيث EU-27هي احلال ابلنسبة للـ

قد كان غياب املرأة مثريًا للدهشة ابلنسبة للهندسة ف، EU-27وكما هي احلال ابلنسبة للـ.. ابستثناء األردن، واملغرب وتونس
 %.5، وفلسطني %2األردن ، %18بـ  النسبة يف مصر رتحيث قدوابلنسبة للزراعة، %(.. 21)والتكنولوجيا ابستثناء مصر 
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 (البياانت غري متوفرة ابلنسبة للجزائر وليبيا) م2111حسب اجملال الرئيس يف العلوم، ( أ) نسبة املوظفات من الفئة: 14جدول 

اهلندسة  العلوم الطبيعية  اجملموع  
 والتكنولوجيا 

العلوم  العلوم الطبية 
 الزراعية 

العلوم 
 االجتماعية 

العلوم 
 ية نساناإل

 1 2 2 26 1 2 6 األردن 

 22 25 5 5 2 5 8 سوراي

 22 12 11 25 5 22 12 لبنان 

 18 25 26 28 8 22 10 األورويباالحتاد 

 25 25 8 12 20 26 22 تونس 

 25 2 غري متوفر  18 22 28 28 املغرب 

 50 52 18 52 21 21 25 مصر 

 غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 2 فلسطني 
 غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر غري متوفر 28 اجلزائر

 SHEMERAخرباء  ؛م1021أرقام  :صدرامل
 

يف ( أ) للذكور يف الدرجةهي عليه لدى مما وظائف المن حصص أكرب ، تتوفر لإلان  12الـ األورويبعلى مستوى دول االحتاد 
كما تظهر التوجهات . العلوم الطبيعية وخباصة يف جمال اهلندسة والتكنولوجيا أقل يفانية والعلوم االجتماعية وحصص العلوم اإلنس

املتوسطية  يف مجيع الدول العربية. 18للدول العربية املتوسطية الشريكة إىل حد كبري من خالل الشكل  26املبينة يف اجلدول 
 ني حاملي الدرجةكادمييثر من الذكور من األأك (أ) ات حامالت الدرجةكادمييمن األاإلان  الشريكة جتتذب العلوم الطبية 

 .األورويبأكثر من املعتاد يف االحتاد ( أ) ني من حاملي الدرجةكادميياأل ، وابستثناء مصر، تستضيف العلوم الطبيةهانفس
 

عند هذا اإلان  ويف مصر يوجد اهتمام واض  بتواجد الذكور و .. تواجد حاالت حمددة يف مصر واملغرب 18يوض  الشكل رقم 
من الطالب؛ لذا جيب أن يتناسب عدد كبريًا عدًدا   وهذا يرجع إىل أن العلوم اإلنسانية تضم.. املستوى ابلنسبة للعلوم اإلنسانية

كما نالحظ أن املوارد املالية احلكومية املخصصة للتعليم العايل تكون حمدودة؛ لذلك يتم ختصيص جزء .. األساتذة مع الطالب
بذل جهد كبري لغرض حالًيا  ويتم.. نسانية، بينما يتم توجيه جزء كبري من هذه املوارد املالية إىل الطب واهلندسةبسيط للعلوم اإل

-EUوابلنسبة للمغرب، تتواجد املرأة والرجل عند هذا املستوى ابلنسبة للعلوم الطبيعية بدرجة أكرب من الـ.. إصالح هذا الوضع
وهذا يعوض تواجد املرأة والرجل الضعيف عند هذا املستوى ابلنسبة للعلوم اإلنسانية وابقي الدول املتوسطية الشريكة،  27

 . واالجتماعية
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 م2111يف خمتلف جماالت العلوم حسب اجلنس، ( أ) الدرجة من ملوظفنيا توزيع: 28شكل 

 
 SHEMERA خرباء ؛م1021أرقام : صدرامل

 وفلسطنيالبياانت غري متوفرة للجزائر : مالحظة
 

 ضعف متثيل املرأة عند أعلى املستوايت اهلرمية يف أتثري املرحلة العمرية اخلاصة ابلعمل، مبعىن أن النساء اللوايت تتواجدن ميكن تفسري
من الطالبات يف خمتلف املستوايت الدراسية؛ لكي يتم اختبار صحة هذا االفرتاض، جًدا  متثل نسبة صغرية( أ)عند مستوى حالًيا 
؛ كادمييلكي يتم رصد مدى تقدمهن يف اجملال األ ؛ن من الضروري استخدام البياانت اخلاصة ابملهام اليت متارسها السيداتسيكو 

 ..لكن هذه املعلومات ال تكون متاحة لكي يتم تقييم التأثري احملتمل للمرحلة العمرية
 

 -25، 22 -25، 25أقل من )للمجموعات العمرية املختلفة ابلنسبة ( أ)نسبة املرأة عند املستوى ( 22)ويقدم اجلدول رقم 
 She Figureكما تقوم نشرة .. يكون أكربسًنا  ؛ ويتض  أن نسبة تواجد املرأة يف اجملموعات األصغر(55، وأكثر من 52
أكيد على تواجد هذا ، ولقد اتض  إمكانية التاألورويبمبراجعة مدى تواجد أتثري املرحلة العمرية ابلنسبة لالحتاد  م1021لعام 

ولقد .. هي أعلى نسبة يف سلوفاكيا وأيسلندا 22 -25التأثري يف فنلندا فقط، ولقد كانت نسبة تواجد املرأة يف اجملموعة العمرية 
؛ مييكادتواجه حتدايت أقل يف اجملال األسًنا  ة مناذج خمتلفة، ومل يكن هناك دليل على أن النساء األصغراألوروبياتبعت ابقي الدول 
؛ لكن كادميييف اجملال األاإلان  من سًنا  ا ابلنسبة لألجيال األصغرأن املوقف يكون جيدً  She Figuresلذلك توض  نشرة 

ال تزال الفجوة يف النوع االجتماعي مرتفعة بصورة غري تناسبية مقارنة بتزايد نسبة املرأة فيما بني الطالب؛ لذلك يتم رفض افرتاض 
 . املرأة ابلرجل بصورة أوتوماتيكيةحلاق إمكانية 

 
 ؟ (AMCs)العربية املتوسطية الشريكة  هل تؤثر املرحلة العمرية يف الدولوالؤال املطروح 

، إىل تواجد بياانت خاصة بسوراي ولبنان، ويتم تقدمي البياانت من خالل SHEMERAيشري اخلبري اإلحصائي ملشروع 
الذي  15رقم وجدول  م1020للمرحلة العمرية لعام وفًقا  (أ)املرأة عند املستوى  الذي يوض  نسبة تواجد( 22)اجلدول رقم 



74 

 

للمرحلة العمرية، ويتض  كما هي احلال ابلنسبة لفنلندا، وجند يف لبنان أنه يتم وفًقا  عند هذا املستوىاإلان  يوض  توزيع هؤالء 
عات العمرية األقل سنا؛ لكن ال تزال الفجوة يف النوع االجتماعي ابلنسبة للمجمو ( أ)وأبفضل صورة ممكنة متثيل املرأة يف املستوى 

 .كادمييمرتفعة؛ لذلك يتم الشك يف إمكانية صحة افرتاض حلاق املرأة ابلرجل يف اجملال األ
 

ولقد اتض  أن . هو مبثابة مشكلة كبرية ابلنسبة لكل اجملموعات العمرية( أ)ة عند املستوى كادمييأما يف سوراي، فإن وضع املرأة األ
؛ وهذا (أ)يتضمن شروطا أكثر صعوبة ابلنسبة للخربة البحثية والكفاءة الالزمة للرتقي إىل مستوى مؤخرًا  القانون الذي ت إقراره
 (.أ)أكرب يف العمر من الرجال عند التقدم للرتقي إىل مستوى  يفسر سبب كون النساء

 
 البياانت غري متوفرة ابلنسبة لكلٍّّ من فلسطني، مصر، )، (م2111)حسب الفئة العمرية  Aنسبة املوظفات من الفئة : 17جدول 

 (تونس واألرين
 اجملموع  55+ 25-52 25-22 <25 

 8 2 22 2 غري متوفر سوراي 

 12 22 18 11 15 لبنان

 12 12 16 11 25 فنلندة

 12 11 12 12 غري متوفر سلوفاكيا 

 12 12 18 25 غري متوفر أيسلندا

 SHEMERA خرباء البلدان ؛م1021 أرقام إهنا: مصدر
 .واملغرب وفلسطني وتونساألردن البياانت غري متوفرة للجزائر ومصر و : مالحظة

 
 

 م2111عرب الفئات العمرية حسب اجلنس،  Aالدرجة  من املوظفنيتوزيع : 22شكل 

 
    SHEMERA ؛ خرباءم1021أرقام  :مصدر

 .وتونس واملغرب وفلسطنياألردن ومصر و  للجزائر متوفرةغري البياانت : مالحظة 
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لكي تصل إىل أعلى مستوايت السلم اهلرمي؛ حيث يتم  ؛الصعوابت اليت تواجهها املرأة( GCI)  يوض  مؤشر السقف الزجاجي
نسبة تواجد املرأة عند املستوى ويقارن املؤشر بني .. للمرأة مقارنة ابلرجل للوصول إىل أعلى املستوايتنسبًيا  قياس الفرص املتاحة

 .ما بني صفر وما الهناية GCIالـ  ويرتاوح نطاق(. أ، ب، ج)ونسبة تواجد املرأة عند املستوايت ( أ)
 

 يعين أن يتم متثيل املرأة بصورة كبرية 2إىل عدم وجود اختالف بني الرجال والنساء الذين متت ترقيتهم، وأن أقل من ( 2)ويشري 
وبعبارة أخرى، جند أنه كلما (. أ)يعين أنه يتم متثيل املرأة بشكل سيء عند املستوى  2، وما يزيد على (أ)وى عند املستجًدا 

 . ازدادت القيمة، كلما ازدادت الصعوابت اليت تواجهها املرأة لالنتقال إىل املستوايت األعلى
 

 االحتادودول ( AMCs)املتوسطية الشريكة بني الدول العربية ( GCI)قيمة مؤشر السقف الزجاجي  20ويقارن الشكل 
 ، كانم1020عام . أو أقل منه 2ة هو مساوٍّ لرقم األوروبييف دول حوض املتوسط كما يف الدول  GCIالـ  ويتض  أن .األورويب

يف مصر،  2.2بـ  أقل من املتوسط اخلاص أبورواب ابلنسبة لثال  من الدول العربية املتوسطية الشريكة؛ حيث يتم تقديره GCIالـ 
وابلنسبة لباقي الدول العربية املتوسطية الشريكة، يكون التمييز على املستوى العمودي أقوى . يف لبنان 2.5يف املغرب، و 2.2و

 .فلسطني 5.2تونس، و 2.2ألردن، ويف سوراي وا 1.2يف اجلزائر، و 1.1، ويرتفع املؤشر إىل EU-27من املتوسط اخلاص ابلـ
 

 م2111تصنيف السقف الزجاجي، : 31شكل 

 
 SHEMERAخرباء : املصدر

 
هناك حاجة لتنفيذ السياسات التعاونية لتحقيق التوازن ، م1021ورواب، حسب اإلحصائيات النسوية عام أكما هي احلال يف 

ت شنها ضد القوالب النمطية ابإلضافة إىل ذلك، جند أن احلرب اليت . كادمييابلنسبة لألوضاع غري املتكافئة اليت تسود اجملال األ
وإدراج املقاييس املعنية برتقي كل من الرجل واملرأة يف كافة جماالت الدراسة اخلاصة ابملرحلتني االبتدائية  ،االجتماعي املرتبطة ابلنوع

 .والثانوية تؤيد حتقيق املزيد من التوازن بني اجلنسني يف املراحل األخرية للمجال التعليمي واملهين
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 (التقاطعي)الرسم البياين املقصي  4-1-3

وهو أكثر أشكال التمثيل شيوًعا . كادميييوض  هذا الرسم البياين الشهري الصورة الكاملة للتمييز يف النوع االجتماعي يف اجملال األ
 . ابلنسبة للتمييز على املستوى العمودي

 
؛ حيث يتض  أنه ابلنسبة م1020 – م1001ما بني عامي  EU 27الرسم البياين املقصي ابلنسبة للـ  22ويقدم الشكل 

الطالب واخلرجيني امللتحقني بربامج نظرية الكتساب املؤهالت الالزمة لاللتحاق ابملهن )ألول مستويني من التعليم اجلامعي 
 . من الطالب على التوايل% 55، و%55بـ اإلان  ، ت تقدير نسبة (والربامج البحثية املتقدمة

 
الطالب يف الربامج املعنية ابكتساب املؤهالت البحثية املتقدمة مثل الدكتوراة )ذلك، ازداد عدد الرجال يف املستوى الثالث ومع 

دد واخنفض ععند هذا املستوى؛ % 25 سبة الطالبات إىلقلت ن؛ حيث (ستوايت البحثية املتقدمةواليت يتم ختصيصها للم
علما . ستوى الدكتوراةكبريام عند ا  لفجوة يف النوع االجتماعي اتساعً واتسعت االرجال  عدد داداز الب مقارنة ابملستوى األول، و الط

من % 26نساء شكل ال؛ حيث تأبن احلصول على درجه الدكتوراه  يعد عامال مهما وشرطا اساسيا لاللتحاق ابجملال األكادميي
الدرجة األوىل اليت حيصل )ني عند املستوى ج كادميياأل فقط من املوظفني% 22هذا ميثل ؛ لكن احلاصالت على درجة الدكتوراة

ابلصعوابت لدى  حمفوفةأيًضا  كادمييوابلتايل تكون مرحلة االنطالق يف اجملال األ (.عليها اخلريج احلاصل على درجة الدكتوراة
الباحثون الذين يشغلون مناصب تعلو تلك اليت ) كادميييف اجملال األ( ب)فاض نسب النساء عند املستوى اخنمما يفسر  النساء، 

 (.ايشغلها احلاصلون على الدكتوراة حديثً 
 

 م2111/م2114الطالب وأعضاء هيئة التدريس،  ة منوذجية،أكايميمهنة  نسب الرجال والنساء يف: 31شكل 

 
 SHE FIGURE 2012: املصدر
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هل بسبب التمييز املباشر الناجم عن االختيارات  ؟هو، ملاذا تقع النساء ضحية لتدين التمثيل هذا املطروح وعليه فإن السؤال
يف  ختيار التمييز واالبسبب التمييز املباشر الذي يعزز معايري أم  ؟من الرجالأساًسا  والقرارات اليت تتخذها جلان االختيار املكونة

 ؟يف الصور النمطية للنوع االجتماعيأصله لدى النساء املت ابة الذاتيةأم بسبب الرق ؟النوع االجتماعي
 

وهي ) م1020عام  ةالعلمي من اهليئة( أ)فقط يف الدرجة % 10، وترتاجع إىل العلمي إن نسبة النساء هي األصغر يف قمة اهلرم
عوائق غري حمددة حتد يشري هذا الشكل بوضوح إىل وجود سقف زجاجي يتكون من (. عادةحبا  منصب إلجراء األ/ أعلى درجة

 .من قدرة النساء على الوصول إىل أعلى املناصب يف هذا السلم الوظيفي
 

يظهر حتسن نسيب يف تواجد النساء يف مستوى الدكتوراة وخمتلف مراحل العمل ، م1020مع  م1001عند مقارنة إحصائيات 
 .جو  بو  ، كما هو ملحوظ يف الدرجات أالعلمي

 
يتقاطع املقص عند ؛ ولكن ا؛ ويشكلن غالبية طلب وخرجيي التعليم العايلاألوىل يكون أداء الفتيات جيدً ، يف املراحل اخلالصه

 حيد  التسرب؛ حيث والبحثية ةالعلمي الوصول ملرحلة التحضري لدرجة الدكتوراة وما يلها من مستوايت تفت  الباب أمام املهن
ورغم أن حصة النساء تزيد مع مرور الوقت . من النساء% 10وهنا ال يتبقى سوى (. أ)على املستوايت األعلى، عند الدرجة 

ولكن هذا التقدم . على املستوايت كافة، إال أنه ما زالت هناك حاجة لسياسات تسرع من قدرة النساء على اللحاق ابلركب
الفجوة يف النوع  لردميلزمنا عقود . علنا نغفل غياب السياسات املبادرة لتصويب الوضعاإلجيايب ما زال يرتن  وال ينبغي أن جي

 .حبيث حنقق املساواة يف النوع االجتماعي ؛االجتماعي
 

مجعت البياانت لتكوين الرسم البياين املقصي من كافة الدول العربية املتوسطية الشريكة ابستثناء  SHEMERAيف مشروع 
ة يف الدول املختلفة كادمييهو مبني يف بداية هذا القسم، هناك تباين كبري يف التصنيف املطبق على الدرجات األكما ؛ ولكن  ليبيا

كما أن البياانت خبصوص طالب وخرجيي الدكتوراة يف . وهذا جيعل من املقارنة بينها ابستخدام الرسم املقصي أمرا حساسا
هلذا ابلنسبة لفلسطني . ملن  درجة الدكتوراة يف ختصص واحد وهو الكيمياء هتمدلوجود جامعة واحدة معنظرًا  فلسطني غري متوفرة

ا، ال تتوفر أخريً . وال توجد بياانت خاصة خبرجيي الدكتوراة يف اجلزائر. فإن الرسم املقصي يستثين طلبة الدكتوراة وخرجيي الدكتوراة
مباشرة إىل ( ج)الدرجة  فإن الرسم املقصمي هلذا البلد ينتقل منيف مصر، وهلذا ( ب)ة يف الدرجة كادمييبياانت عن اهليئات األ

 (.أ)الدرجة 
 

اليت متكنا من مجع البياانت  (AMCs)املتوسطية الشريكة ي للدول العربية تبنيم الرسوم البيانية الثمانية فيما يلي، الرسم املقصم 
إما يفوق  ،املستويني األولني من التعليم اجلامعي جند أن عدد النساء، فإنه يف 12الـ  األورويبيف دول االحتاد هي احلال  وكما. منها

%( 20حيث ال تشكل النساء ابلكاد ) ؛أو على األقل يساوي عدد الرجال يف الدول العربية من حوض املتوسط، ابستثناء سوراي
 (.حيث حصة النساء والرجال متساوية تقريبا) ؛واملغرب

 
النوع االجتماعي بني طالب الدكتوراة، فإن حصة الطالبات تراجعت أساس  على التوزيع علىعلى املستوى الثالث لالطالع 
االستثناء الوحيد كان يف تونس بزايدة . وأصب  عدد الرجال يفوق عدد النساء على هذا املستوى ،بشكل ملحوظ يف الدول كافة
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من كافة طلبة الدكتوراة، وكانت % 60ساء على نسبة حيث حافظت الن ،طفيفة حلصة النساء على مستوى املاجستري والدكتوراة
 .يف املستويني األولني من التعليم اجلامعي، وظل هذا املستوى ثبتا يف مستوى الدكتوراة% 20النسبة يف سوراي 

راة يف وحصة النساء خرجيات الدكتو . من بني طالب الدكتوراة، فإن الفجوة يف النوع االجتماعي تضيق مرة أخرى، خبالف سوراي
 .مصر ولبنان وتونس قريبة من حصة الرجال

 
النساء ابلرجال يف  اق، جند يف بعض الدول أن حلكادمييونظرا لضرورة احلصول على درجة الدكتوراة لالنطالق يف العمل األ

بينما  ؛(مثل يف لبنان وتونس) كادميياحلصول على درجة الدكتوراة ينعكس حبصص أكرب للنساء يف املراحل األوىل من العمل األ
حيث  ؛العلميالعمل  ناألوىل ميف الدول األخرى ال يتم ترمجة احلصة الكبرية من خرجيات الدكتوراة إىل حصة مماثلة يف املراحل 

ل مرحلة االنطالق يف العم(. فلسطني واملغرب وكذلك مصر وسوراي واجلزائر)تقل أعداد النساء مباشرة بعد مستوى الدكتوراة 
 .أكثر خطورة ابلنسبة للنساء يف هذه الدول األخرية كادميياأل
 

يف كافة الدول تشري إىل توسيع الفجوة يف النوع  عموًما ، وخبالف حالة مصر واجلزائر، فإن النتائجالعلميوبعد االنطالق للعمل 
 ، فإن هذا يبني عمل ما12الـ  األورويبوكحال دول االحتاد . االجتماعي بسبب تقلص حصص النساء عند االرتفاع يف الدرجات

املهين، وترتاجع إىل  كادمييحصة النساء أصغر يف قمة السلم األ(. العوائق األكرب اليت تتعرض هلا النساء)يسمى ابألرض اللزجة 
تشري . جلزائريف لبنان واملغرب وا% 10يف سوراي وتونس، وحوايل % 20يف فلسطني واألردن، وإىل حنو ( أ)الدرجة  يف %0قرابة 

من العوائق ابلتأكيد هناك قلة احتمال أن يكون لدى النساء شبكات . هذه اإلحصائيات بشكل واض  إىل وجود سقف زجاجي
أو عند  ،اجتماعية راسخة؛ فهن ميلن إىل التواجد بني احللقة األضعف عن التعيني ابلواسطة أو من خالل العالقات الشخصية

من  (أ)من النساء يف الدرجة % 25وتتميز مصر من بني الدول األخرى بنسبة (. UNDP 2013)التقدم يف السلم الوظيفي 
من النساء % 28)املصري  العلمي، وينبغي ترمجة هذا الرقم ابلنظر لقلة صعوبة الوصول هلذه الدرجة يف النظام ةالعلمياهليئة 

 (.أ)من الرجال حيملون الدرجة % 60و
 

كتوراة وخمتلف مراحل العمل د يتبني حتسن نسيب يف وضع النساء يف درجة ال م1020و م1002عند املقارنة بني عامي 
لدرجة ينبغي جًدا  ، وهذا التقدم اإلجيايب بطيء12الـ  األورويبيف دول االحتاد ( جو  بو  أ)، كما ظهر يف املستوايت كادميياأل

. يف الدول العربية من حوض املتوسط ةالعلمي االجتماعي يف املهنمعها وضع سياسات لتسريع التقدم حنو مساواة أكرب يف النوع 
يرجع إىل أنه ت خالل هذه الفرتة تبين القانون  م1020و م1002يف سوراي بني  (أ)والرتاجع الكبري يف حصة النساء يف الدرجة 

 مييز بشكل خاص ضد ا النساء ، ما(أ)ب بشكل كبري من إمكانية الوصول إىل املناصب يف الدرجة السالف الذكر الذي يصعم 
 .يف سوراي العاملات
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لبنان، و األرين، و مصر، و أعضاء هيئة التدريس يف كلٍّّ من اجلزائر، و  ة منوذجية، والطالبأكايمينسب الرجال والنساء يف مهنة  :32شكل 

 م2111/م2114وتونس  ،سورايو فلسطني، و املغرب، و 
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 SHEMERAخرباء البلدان : صدرامل

الدكتوراة  البياانت متثل طلبة ISCED 6درجة البكالوريوس فقط، ب نيواخلرجيتشمل الطالب  ISCED 5يف البياانت األردنية : مالحظة
 تصنيف اليونسكو التصنيف الدويل املوحد للتعليم العايل م2552 لعام نيواخلرجي
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، إال أن (AMCs)التمييز العمودي تظهر خالل حتليل الرسم البياين املقصي للدول العربية املتوسطية الشريكة رغم أن صورة 
حسب البلد اليت ندرسها واملقارانت بني الدول تصب  صعبة لسبب اهليكلية املختلفة يف كل بلد كبريًا اختالفًا   الوضع خيتلف

تمييز العمودي، ميكن أن يكون السقف الزجاجي لوآخر على هذا املستوى ووجود اابإلضافة للتنوع بني بلد . ةكادمييللمهن األ
يف أورواب على سبيل املثال، ضعف متثيل . ة والتخصصاتكادمييوأن يكون على مستوايت خمتلفة من املهن األ ،أقل أو أكثر مساكة

 نتمكن من عمل الرسم البياين املقصمي حسب مع األسف، بسبب حمدودية البياانت مل. النساء يف جمال العلوم واهلندسة صارخ
 .AMCs))التخصصات يف الدول العربية املتوسطية الشريكة 

 كايميصنع القرارات يف اجملال األ 4-1-4

يف % 20فإن حصة النساء يف املناصب القيادية اإلدارية تقل عن  ،يف املنطقة العربية م1022ا لتقرير التنمية البشرية لعام وفقً 
 .العلميالعليا يف اجملال ونلحظ ضعف متثيل النساء يف مستوايت صنع القرار  ،معظم الدول

 
املؤشرات املختلفة اليت تقيس مشاركة النساء يف مراكز صنع القرار  2012 لعام( She Figures)تعرض اإلحصائيات النسوية 

أعداد النساء يف مؤسسات التعليم بناًء  بياانت إلعادة SHEMERAوقد مجع اخلرباء الوطنيون ملشروع . يف اجملال العلمي
 .العايل من جهة، ونسبة النساء يف اجملالس العلمية من جهة أخرى

 
من قطاع % 25.5يف املتوسط تبني أن . ول أو حصة النساء من رائسة مؤسسات التعليم العايلاملؤشر األ 22يبني الشكل 

يف . يف فرنسا% 6.5يف السويد و% 12وتتباين هذه النسبة بني . تقودها نساء 12الـ  األورويبالتعليم العايل يف دول االحتاد 
عام  األورويبأعضاء االحتاد  12الـ  يف الدول% 10ة عند يكادمييف املؤسسات األ( أ)حني ظل متوسط حصة النساء يف الدرجة 

 كادمييكلما ارتفع مستوى الدرجة يف السلم األ. ة كانت ترأسها نساءكادمييفقط من املؤسسات األ% 25.5إال أن  ،م1020
 .كلما قل متثيل النساء

 
فقط % 5 – 2وسوراي ولبنان واجلزائر جند أن األردن هل ينطبق وضع التسرب نفسه يف الدول العربية من حوض املتوسط؟ يف 

 األورويبوكحال دول االحتاد . يف تونس ومصر% 22-20وترتفع هذه النسبة إىل . من املؤسسات يف التعليم العايل ترأسها نساء
 حني أن متوسط يف. ةكادمييمن املناصب األ( أ)، فمن املثري لالهتمام مقارنة هذه اإلحصائيات مع حصة النساء يف الدرجة 12الـ 

من مؤسسات % 22و% 2يف مصر، فقط % 25يف فلسطني و% 2تراوحت بني  (أ)نسبة النساء بني املعينني يف الدرجة 
وجند أقل . العربية من حوض املتوسطيف الدول أيًضا  وعليه نالحظ التسرب. م1020عام التعليم العايل كانت ترأسها نساء 

وكانت النسبة أعلى يف لبنان واجلزائر . أو يف قيادة مؤسسات التعليم العايل( أ)الدرجة  للنساء يفوسوراي ابلنسبة األردن حصص يف 
. ولكن مع قلة عدد النساء يف قيادة مؤسسات التعليم العايل ؛(على التوايل% 22و% 12إذ بلغت ( )أ)بني املعينني يف الدرجة 

ولكن مع عدد كبري من املؤسسات يف التعليم العايل اليت تقودها  ؛(أ)لدرجة أما تونس فلديها نسبة قليلة من األساتذة النساء يف ا
يف قيادة مؤسسات التعليم % 22و% 25 (أ)حيث بلغت حصة النساء يف الدرجة  ؛أما مصر فكل النسب فيها عالية. نساء
 .العايل
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 م2111اللوايت على رأس مؤسسات قطاع التعليم العايل، اإلان   حصة: 33شكل 

 
 SHEMERAخرباء ؛ م1021أرقام  :صدرامل

 بياانت سوراي ختتص برؤساء اجلامعات اخلاصة والعامة؛ بياانت عن مصر ترتكز. ال تتوفر بياانت عن املغرب وفلسطني: مالحظة
 .قطاع التعليم العايلايف الدكتوراة  درجة عطاءإلعتمدة رؤساء اجلامعات أو غريها من املؤسسات املعلى 

 
والنشاط حبا  يغطي األولكنه  ،ليفيدان يف توصيف الشكل العام، ومع أنه يقتصر على التعليم العايل مؤشر ثنٍّ ميكن إضافة 

يقدم . بني خمتلف الدولكبريًا   تبني تغطية اجملالس العلمية تباينا. نسبة النساء يف اجملالس العلمية: العلمي يف القطاعات األخرى
 .(AMCs)واإلدارية يف كل واحدة من الدول العربية املتوسطية الشريكة قائمة ابجملالس العلمية  28اجلدول 

 
نسبة "لبناء مؤشر ( AMCs)الئحة اجملالس اليت اعُتِمدت يف الدول العربية املطّلة على البحر األبيض املتوسط : 18جدول رقم 

 "النساء يف اجملالس

 مستقلة من قبل هيئة اجلامعة تدار: (www.birzeit.edu: http//) بريزيت جامعة   فلسطني 

. رئيس اجلامعة اجمللس يعني. الفلسطيين من اجملتمع ومتخصصني تربويني من أمناء تألفت
يوافق اجمللس  .من الرئيس على توصيةبناًء  عمداءنواب للرئيس و  على تعينيأيًضا  ويصادق

 .من قبل جملس اجلامعة املقدمة إليه التنمية العامة امليزانية وخطط على
 . ويدير اجلمعة رئيسيها ويساعدها نوابه والعمداء

  جامعة النجاح الوطنية (//www.najah.edu: http) :مستقلة هيئة رأس اجلامعةت 
. رئيس اجلامعة اجمللس يعني. الفلسطيين اجملتمع من ومتخصصني من أمناء تربويني تألفت

 يوافق اجمللس على .من الرئيس على توصيةبناًء  عمداءنواب للرئيس و  على تعيني ويصادق
 .من قبل جملس اجلامعة املقدمة إليها التنمية العامة امليزانية وخطط

  بوليتكنك فلسطني جامعة (//www.ppu.edu: http)  مستقلة هيئة اجلامعةيدير 
. رئيس اجلامعة اجمللس يعني. الفلسطيين من اجملتمع ومتخصصني من أمناء تربويني تألفت

http://www.birzeit.edu/
http://www.najah.edu/
http://www.ppu.edu/
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 يوافق اجمللس على .من الرئيس على توصيةبناًء  ؛عمداءنواب للرئيس و  على تعيني ويصادق
 .اجلامعة من قبل جملس املقدمة إليها التنمية العامة امليزانية وخطط

  ضمان اجلودة االعتماد و  جلنة(//www.aqac.mohe.gov.ps: http) : اهلدف إن
 .واملؤسسات الفلسطينية التعليم العايل جودة برامج هو حتسني AQAC من النهائي

مؤسسات تعليمية  أي واعتماد وترخيص، اجلديدة ةكادمييالربامج األ يناط هبا اعتمادو 
 .الدرجةمستوى التخصص و  بغض النظر عن، جديدة

  السياسات االقتصادية الفلسطيينأحبا   معهد (econ.org-//pal: http) 
  رواق (//www.riwaq.org: http )مباين التارخييةالسجل الوطين لل يضع 

 يف األردن العامة واخلاصة مجيع اجلامعات منجمالس األمناء   األردن 
 يف األردن العامة واخلاصة مجيع اجلامعات من اجلامعة جمالس 
 يف األردن العامة واخلاصة كل اجلامعات عمداء جمالس 
 يف األردن العامة واخلاصة مجيع اجلامعات التعيني والرتقية جمالس 

 : اخلمس السورية اجلامعات من أكرب اجملالس أعلى   سوراي 
 دمشق جامعة 
 جامعة حلب 
 تشرين جامعة 
 البعث جامعة 
 الفرات جامعة 

 اجلامعة اللبنانية  لبنان 
 يف بريوتسانت جوزيف  جامعة 
 بريوت اجلامعة األمريكية يف 
 الكسليك جامعة الروح القدس 
  بريوت العربية جامعة 

 جامعة اإلسكندرية  مصر
 جامعة عني مشس 
 جامعة أسيوط 
 جامعة طنطا 
 جامعة املنصورة 
 جامعة الزقازيق 
 جامعة حلوان 
 جامعة املنيا 
 جامعة املنوفية 
 جامعة السويس كال 

 SHEMERAخرباء : املصدر

http://www.aqac.mohe.gov.ps/
http://pal-econ.org/
http://www.riwaq.org/
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يف املتوسط، يف دول . التوجهات البحثية يفصنع القرار اليت تؤثر بشكل كبري نسبة مشاركة النساء يف جلان  22يوض  الشكل 

زالت  ، ما12الـ  األورويبيف دول االحتاد . م1020عام  من أعضاء اجملالس كن نساءً % 26، 12الـ  األورويباالحتاد 
عندما يغيب التوازن بني اجلنسني يف هذه اجملالس، يعين أن . املؤسسات األكثر أمهية يف املشهد العلمي حتت سيطرة وإدارة الرجال

. (Addis 2010, Meulders et al. 2010)القرارات املتخذة  يفوهو الذي يؤثر  ،وغري مدرك امتشددً  اهناك حتيزً 
إىل هذا السؤال حمط اجلدال الساخن  2012 لعام( She Figures" )اإلحصائيات النسوية"وابلنظر هلذه القضية، تشري 

هذه احلصص  توفمراالسكندانفية يف الدول . وجدوى حتديد حصص نسائية لزايدة أعداد النساء يف مراكز صنع القرار العلمية
يف السويد والنرويج % 25و% 26و% 25)بلغ على التوايل ؛ حيث يقارب نصيب النساء يف هذه اجملالس حصص الرجال

 (.وفنلندة
 

من % 12إىل % 6، فقط من 12الـ  األورويبمن عضوية اجملالس العلمية يف دول االحتاد % 26مقارنة مع املتوسط البالغ 
. أقل من ربع أعضاء هذه اجملالس كن نساء ،أي بعبارة أخرى. اجملالس كن نساء يف الدول العربية من حوض املتوسطأعضاء هذه 

 %.12بلغت ؛ إذ وكانت النسبة األعلى يف لبنان
 

 

 م2111النساء يف اجملالس،  نسب: 34شكل 

 
 SHEMERA خرباء؛ م1021أرقام : صدرامل

أنواع  2 على تركزاألردن بياانت  .لجامعات اخلمسل جمالس اجلامعةعلى  تركز بياانت سوراي. للجزائر واملغرب وتونسالبياانت غري متوفرة : مالحظة
بياانت مصر اجملالس اإلدارية جلميع وتغطي . التعيني والرتقيةوجملس جملس األمناء وجملس اجلامعة وجملس العمداء : ت العامة واخلاصةمجيع اجلامعا جمالس

جملس أمناء جامعة البوليتكنيك و فلسطني جملس األمناء وجملس اجلامعة من جامعة بري زيت، وجملس أمناء جامعة النجاح،  وتغطي بياانت .اجلامعات
جامعة روح القدس الكسليك و جامعة القديس يوسف، و ، ULياانت لبنان اجملالس جامعة وتغطي ب. ورواق AQAC ،MASوجمالس إدارة 
 .التطبيقية وجملس األمناء واملستشارين الدوليني من اجلامعة األمريكية يف بريوتوجامعة البلقاء 
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أو املؤسسات األخرى  ،يعيق بشدة فرصهن يف قيادة اجلامعاتالعلمية  إبجياز، إن تدين متثيل النساء يف املستوايت العليا من املهن

، فإن النسبة الصغرية من النساء 2012لعام ( She Figures" )اإلحصائيات النسوية"وكما ظهر يف . يف قطاع التعليم العايل
فمن جهة، هذه جتعل من الصعوبة ابلنسبة . أو جلان صنع القرار هلا تبعات خمتلفة ،املرتئسات ملؤسسات يف قطاع التعليم العايل

أعلى املستوايت يف املسرية املهنية ة من التطلع إىل قدوة نسائية لالقتداء هبا، وابلتايل يصعب التعرف على كادمييللشاابت يف األ
من جهة أخرى، ومن منظور النوع االجتماع، فإن ضعف متثيل النساء يف املستوايت ذات السلطة األكرب، وسيطرة . ةكادميياأل

 ،ليايف القرارات املتخذة على هذه املستوايت الع( يف أغلب األحيان واض  او مرئيوإن كان غري )الرجال عليها يؤدي إىل حتيز 
ما . السياسات العلمية اليت يتم من خالهلا اختيار املواضيع البحثية وتوجيه العمل البحثي ووضع قواعد ومعايري الرتشي يف ويؤثر 

ا أمام قدرة الشاابت فقلة متثيل النساء يف الدرجات العليا من السلم املهين تشكل عائقً  ،ميكن اعتباره كأثر تراكمي متييزي يظهر هنا
 .يف كافة مستوايته كادمييوالتدرج يف العمل األ ،الوصول ملستوى الدكتوراةعلى 
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النوع أساس  التمييز يف فرص العمل واجملاالت العلمية على: الفصل اخلامس
 االجتماعي

وقد أقر هبذا  ،يشري التمييز اخلاص ابلنوع يف ما يتعلق بفرص العمل إىل توجهات املرأة والرجل إىل العمل يف مهن وقطاعات خمتلفة
وعادة ما متيز . (Anker 1998; OECD 1998; Rubery and Fagan 1993)األمر على أنه ظاهرة متعنتة 

متثيل ( تفوق)يفهم التمييز األفقي على أنه تدين ، (م1005)فبحسب بيتيو وفرياشاغينا . األدبيات بني خمتلف أنواع الفصل
متثيل ( تفوق)أو القطاعات دون ترتيب الدرجات، بينما التمييز العمودي يشري إىل تدين  ،جمموعة معينة من العاملني يف املهن

اهليبة، و الدخل،  :"املرغوب فيها" على الصفاتبناًء  ،أو القطاعات يف أعلى السلم الوظيفي ،العاملني يف املهنجمموعة من 
، والذي يشري إىل وجود عوائق "السقف الزجاجي" العمودي مبسمىما تشري األدبيات إىل التمييز غالًبا  .االستقرار الوظيفي وغريهو 

األرض " وهذا يكمله مفهوم. (Laufer 2000)ومراكز صنع القرار  ،عدد النساء يف املناصب العليا ةقل غري مرئية تؤدي إىل
                              القوى اليت متثل إىل إبقاء النساء يف املستوايت الدنيا من املؤسسات والذي يصف ،"اللزجة

(Maron and Meulders 2008). 
 

يوض  الدليل اخلاص أبورواب واملناطق األخرى أن مناذج التمييز يف النوع االجتماعي على املستويني العمودي واألفقي، يتواجدان 
املوقف  SHEMERAويوض  التحليل اإلحصائي الذي ت إجراؤه من خالل مشروع . بوضوح عند حتليل املهن العلمية

 سيتم يف هذا الفصل استعراض اإلنتاج الفكري املعين ابلتمييز على(. AMCs)يكة املتماثل يف الدول العربية املتوسطية الشر 
ويتمثل اهلدف يف حتديد العوامل التفسريية األكثر مالءمة يف الدول العربية  ،النوع االجتماعي يف العمل واجملاالت العلميةأساس 

 . مقارنة أبورواب (AMCs)املتوسطية الشريكة 

 

 

 

 

 النوع االجتماعي يف فرص العمل أساس  اجلوهرية للتمييز علىاألسباب  1-1

وال يوجد ما يشري إىل حراك ارجتايل حنو احلد من التمييز يف  ،النوع االجتماعي يف التوظيف يف أوروابأساس  يتواصل التمييز على
بل على العكس، تشري تطورات أسواق العمل خالل السنوات العشرين  ؛ةاألوروبيالنوع االجتماعي يف الدول أساس  التوظيف على

املاضية إىل عدم حدو  أي تغيري، إال يف زايدة هذا التمييز، وإن كان هناك تباين كبري بني الدول املختلفة وتوجهات التخلص من 
 .(Bettio and Veraschagina 2009)أو تعزيزه  ،الفصل
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ا من وأكثر بروزً  ،النوع االجتماعي يف التوظيف هو ظاهرة متعنتةأساس  فإن التمييز على ،املتوسطأما يف الدول العربية من حوض 

فإن النساء ال حتظى ابملساواة مع الرجال يف فرص العمل "فبحسب تقرير التنمية العربية الصادر عن األمم املتحدة  ؛حاهلا يف أورواب
معدالت مشاركة املرأة يف القوة . (UNDP 2006: 8)" انهيك عن الرتقية إىل مناصب اختاذ القرار ،أو األجور ،وظروفه

رغم اإلقرار املوسع أبن اإلحصائيات املعيارية ال تعكس حصة  ،ا هي األدىن يف العاملإفريقيالعاملة يف منطقة الشرق األوسط ومشال 
ابلنسبة . (UNDP 2005)العامالت يف قطاع الزراعة والوظائف غري الرمسية  املرأة الكبرية يف النشاط غري النظامي، أي النساء

حيث يرتكز عملهن  ؛للنساء يف سوق العمل الرمسيجًدا  للنساء ذوات املستوى التعليمي املتدين، فإن الفصل يظهر مشاركة متدنية
وكذلك احلال ابلنسبة ملعدالت كثريًا،   وترتفع نسبة املشاركة ابلنسبة للنساء املتعلمات ،يف الوظائف غري الرمسية متدنية األجور

بدوره، يرتكز التوظيف على جمموعة ضيقة من الوظائف وخباصة تلك يف املستوايت الدنيا من السلم . البطالة خاصة بني الشاابت
 .(UNDP 2006; World Bank 2013 a)ويف القطاع العام  ،(الصحة والتعليم)الوظيفي يف مهن معينة 

 
النوع االجتماعي يف التوظيف على الرغم من التغيريات اجلوهرية اليت حدثت يف العقود أساس  يف أورواب، يتواصل التمييز على

الداعية  وقل الرتكيز على الصفات البدنية يف العملية اإلنتاجية مع إصدار التشريعات ،حد  تقدم هائل للنساء يف التعليم: األخرية
واملوقف الذي وصلت إليه احلركات النسوية يف حتديها لألعراف السائدة حول النوع االجتماعي  ،للمساواة والتغري يف أدوار األسرة

(Bettio and Versashchagina, 2009) .فإن البحث يركز على أربع عوامل لتفسري تواصل  ،يف رأي هذين الكاتبني
النوع االجتماعي يف أساس  صور النمطية للنوع االجتماعي، اختيار ختصص الدراسة، التقسيم علىال: الفصل يف النوع االجتماعي

ويربزان تواصل التمييز الدقيق جتاه املرأة على . العمل والوقت، وعوائق وحتيزات ما زالت قائمة يف طريقة عمل املؤسسات املختلفة
 : الرغم من املساواة القانونية

 
أو أشكال العوائق ما  ،العوائق القانونية أمام دخول النساء أو املمارسات احملددة، إال أن التحيزات املهيمنة على الرغم من إزالة"

من األمثلة اليت حتظى أبمهية خاصة يف حالة الفصل . زالت قائمة، وحتد يف الغالب من املسارات واألفاق املهنية يف املهن املختلفة
ية والتشبيك األفقي والرأسي هناك تقارب درجات النساء يف املسار املهين، واملمارسات اإلدارية التمييزية يف االختيار والتعيني والرتق

 .(Bettio and Verashchagina 2009: 45) ."وآليات االستقطاب
 

فإهنا تتزاوج مع  ،وبطبيعة احلال(. AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة  ويوض  حتليلنا أن هذه العوامل تنطبق كذلك على
احملددات القانونية القائمة مع األعراف . عوامل أخرى ترتبط بشكل مباشر خبصوصية السياق السياسي واالجتماعي واالقتصادي

ألن تقدم النساء يف نظرًا  ؛التقليدية جتاه النوع االجتماعي واملمارسات التمييزية السائدة؛ التباين يف التعليم كلها أموار ذات صلة
. ويبدو غياب التناسب يف فرص العمل املتاحة للنساء بسبب بطء النمو االقتصادي وتقلص القطاع العام ،االتعليم ما زال حديثً 

(UNDP 2006: World Bank 2013a). 
 

وهذه مسة تتشارك فيها كافة الدول العربية  ،لتدين تواجد النساء يف القوى العاملة ؛اهتماًما خاًصا يف هذا اجملالحبا  وقد أولت األ
 : ولكن يصعب تفسريها كما يوض  لنا كتاب خمتلفون ؛املتوسطمن حوض 
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مشاركة النساء يف االقتصاد، كجزء ال يتجزأ من متكينهن، هي ضمن أكرب التحدايت اليت تواجه منطقة الشرق األوسط ومشال "
مع ذلك على مقياس . الدولألن نسبة مشاركة النساء يف سوق العمل هي من أدىن املستوايت يف العامل يف هذه نظرًا  ا،إفريقي

وخباصة يف ما  ،مقارن موسع، فإن احملددات اليت تعيق مشاركة النساء يف سوق العمل يف هذه املنطقة ال حتظى ابلدراسة الكافية
 .(Spierings and Smits 2007: 1) ."يتعلق ابلعالقة املتبادلة بينها

لتفسري سبب تدين مشاركة النساء يف سوق العمل يف منطقة الشرق األوسط  أكادمييوما زالت هناك ضرورة للتوصل إلمجاع "
وعدم قدرة أي عامل على تفسري  ،ويعكس غياب االتفاق على األسباب تعدد القضااي املؤثرة والتبادلية املعقدة بينها ،اإفريقيومشال 

خبصوص النوع االجتماعي واإلطار  األعراف الساريةففي أرجاء العامل هناك عوامل خاصة بكل منطقة مثل . هذا اللغز يف املنطقة
 ."همة املؤثرة على مشاركة النساء يف القوة العاملةالقانوين وبنية االقتصاد اليت تعترب من العوامل امل

 

 القيوي القانونية 1-1-1

" تعترب القوانني الناظمة للعمل واألحوال الشخصية من أهم العقبات اليت حتول دون مشاركة النساء العربيات يف احلياة االقتصادية"
(UNDP 2006: 92) .وقد  ،هناك مواد يف كافة دساتري الدول العربية يف حوض املتوسط تنص على املساواة بني املواطنني

وخباصة معاهدة القضاء على كافة أشكال  ،الدولية املشددة على املساواة يف النوع االجتماعيصادقت مجيعها على االتفاقيات 
تحفظت على معاهده سيداو  واوجدت قوانين تمييز بين الجنسين في الدول العربيه من حوض  مع ذلك،(. سيداو)التمييز ضد املرأة 

 .المتوسط
التشريع    يف  اكبري   اهناك تنوع ، حيثيف اختالفها عن قوانني األسرة يف التحفظات على معاهدة سيداوالرئيس  ويكمن السبب

أو  ،نظم قانون األحوال الشخصيةت اليت.لقوانني الدينية والقانون العريف والقانون الدستوري واملعاهدات الدولية واملعاهدات اإلقليميةا
يف دول مثل مصر . وحيكمها يف معظم الدول القانون اإلسالمي ،طفالالقضااي املتعلقة ابلزواج والطالق وحضانة األكقانون العائلة  
الدينية اخلاصة على بعض قضااي األحوال  ايسم  للمجتمعات الدينية غري املسلمة أن تطبق معايريه وسوراي ولبنان واملغرب

او فيما يتعلق ابملساواة يف وال تنسجم قوانني األسرة يف معظم الدول العربية من حوض املتوسط مع أحكام معاهدة سيد. الشخصية
( الشريعة)وجتدر املالحظة أن مدى االختالف بني معاهدة سيداو والقانون اإلسالمي (. 26املادة )إطار الزواج واحلياة األسرية 

 26فإن منظمة التعاون اإلسالمي تشري إىل أن املادة  ،وكما هو مبني يف معاهدة سيداو. يعتمد على تفسري األئمة املسلمني
ال .(4)تنسجم مع الشريعة اإلسالمية  

 ؛وتعديل إطارها التشريعي ،يف حتقيق املساواة يف النوع االجتماعي أكربقدره وفق جلنة سيداو، فإن تونس هي الدولة اليت أبدت 
. مسودة قرار لسحب كافة التحفظات على سيداو 1022يف الواقع تبىن جملس الوزراء التونسي عام . ليتوافق مع املعايري الدولية

النوع االجتماعي ما زالت مستمرة يف كافة الدول العربية من أساس  مع ذلك أشارت جلنة سيداو إىل أن القوانني املميزة على
يف قانون األسرة وقانون العقوابت رغم أن جلنة سيداو أساًسا  هذا وتظهر األحكام التمييزية. حوض التوسط، مبا فيها تونس

من أهم السمات البارزة اليت ينبغي مالحظتها أن مبدأ تساوي األجور بني النساء . وجدت بعض املشاكل يف قوانني العمل
تحرش اجلنسي يف مكان العمل غري موجودة أو موجودة تشريعات ال ،بعكس سوريه  والرجال غري مدمج ابلكامل يف مصر واألردن

من غالًبا  وهم ،(خدم املنازل وعمال الزراعة والعاملني لدى أسرهم)العمال غري النظاميني  ،بشكل جزئي يف العديد من الدول
 .النساء مستثنون من احلماية اليت توفرها قوانني العمل يف هذه البالد
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مبدأ التمييز بني اجلنسيني مكرس يف بعض املدارس اليت تطبق وأن . يعكس البحث امليداين التنوع يف تفسري الشريعة اإلسالمية

يشري القاضي دمحم فتحي جنيب، . (UNDP 2006)العادات، رغم وجود تفسريات قانونية أخرى أساس  الفقه اإلسالمي على
 ؟وكيف قوضت من وضع املرأة القانوين ،ىل التفسريات الضيقة واحملدودة للفقه اإلسالميضي قضاة احملكمة الدستورية يف مصر، إاق

وجتدر . (Naguib 2004)ا أن تضمن حصول املرأة على حقوقها وعلى املساواة أمام القانون ميكن للنظرة األكثر حتررً  ابينم
واحلياة األسرية وأهنا تتوافق مع  اخلاصة ابملساواة يف الزواجإىل أحكام سيداو مؤخرًا  املالحظة أن منظمة التعاون اإلسالمي أشارت

 (.5)الشريعة اإلسالمية
 

القوانني اليت تنسجم مع  تطبيقأة يف احلياة العامة ومشكلة على مدى القيود القانونية اليت حتول دون مشاركة املر حبا  تركز معظم األ
حد ما يف كافة الدول العربية من حوض املتوسط، وخباصة قوانني األسرة  ا قانونية إىلتواجه النساء قيودً . املعاهدات الدولية
قدرهتن على احلصول على املمتلكات أيًضا  بل حتدد ،فهي ال تؤثر فقط على استقالل النساء داخل األسرة. واألحوال الشخصية

وهذه احملددات القانونية . املتاحة أمام املرأة وميكن أن حتدد قوانني العمل والتقاعد من اخليارات. والقدرة على احلياة بشكل مستقل
ة األوروبيا على الدول العربية يف حوض املتوسط بل تظهر يف كثري من الدول اليت تعيق املساواة يف النوع االجتماعي ليست حكرً 

وقد تطور البحث يف هذا اجملال بفضل احلركات النسائية وكفاحها ملواجهة . (World Bank 2013a)والغربية األخرى 
8 وجهت او نوهت مجله الرائده الصادره عن معهد دراسات المرأه في العالم العربي اهتماما خاصا لهذه القضيه". القوانني التمييزية

وقد سنت عدة (. أة يف التشريعات اللبنانيةحول وضع املر  م1005-م1005محادة ) من املقاالت واآلراء عدًدا  نشرت حيث
تفعيل هذه القوانني ما زال ؛ ولكن قوانني إصالحية بغية املواءمة بني قوانينها واملعايري الدوليةمؤخرًا  دول عربية من حوض املتوسط

شريعات العادلة ال يكفي وتربز أدبيات كثرية أن وجود الت. يشكل مشكلة، مبا يف ذلك محاية النساء من التمييز يف مكان العمل
وإىل جانب املقيدات . (Saleh and Kahdijah, 2011)ألن الفجوة بني التشريع واملمارسة شاسعة  ؛لتحقيق املساواة

 .النوع االجتماعيأساس  القانونية، هناك عوامل أخرى تسهم يف تعنت الفصل يف التوظيف على
 

 املتعّلقة ابلنوع االجتماعي وتقسيم العمل األعراف 1-1-2

 ونتيجة لذلك حيظى الرجل ابألولوية يف إمكانية احلصول. يف نظر الثقافة والقيم الذكورية السائدة فإن النساء يعتمدن على الرجال"
الة أسر أبكملها، وهي ويتغاضى هذا التوجه عن دور النساء يف املسامهة يف دخل األسرة أو إع. على العمل واالستمتاع مبنافعه

يف كافة الدول العربية من . (UNDP 2006: 91) ."ظاهرة يتزايد انتشارها يف كل اجملتمعات، مبا فيها اجملتمعات العربية
حوض املتوسط، فإن استمرار السلوكيات الذكورية والصور النمطية حول أدوار ومسؤوليات النساء والرجال يف األسرة واجملتمع يعترب 

فإن هذا احلال ينطبق على كافة  ،وحسب جلنة سيداو. النوع االجتماعيأساس  نطاق واسع السبب اجلذري وراء التمييز علىعلى 
متيل معايري النوع االجتماعي إىل االنسجام مع الصورة النمطية . وإن كان لدرجات متباينة ،الدول العربية من حوض املتوسط

 ,Moghadam 2004)وحتصر السلطة االقتصادية والسياسية يف يد الرجال  ،يف املنزل للرجل معيل األسرة واليت حتصر املرأة
Offenhauer 2005) . وغريه من الدول الغربية األورويبوتظهر هذه الصور النمطية التقليدية للنوع االجتماعي يف االحتاد، 

 .(World Bank 2013a)يف الدول العربية من حوض املتوسط وضوًحا  ولكنها تبدو أكثر
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تقر األدبيات يف العادة أبن الصور النمطية خبصوص النوع االجتماعي وهيمنة القيم والتقاليد الذكورية هي العوائق املتجذرة يف 

هو التأكد مما إذا كانت هذه الرئيسة  ومن املخاوف(. يف سوراي م1006مثال خوري وآخرون )اجملتمع اليت حتول دون متكني املرأة 
اليت قادها البنك حبا  تبني األ. والصور النمطية التقليدية خبصوص النوع االجتماعي قد بدأت تفقد قيمتها بني الشباباألعراف 

 اجتثاتمع ذلك، فإن . الدويل أن الشاابت املتعلمات يعربن عن ثقة أكرب يف قدرة النساء على املسامهة يف القضاء العام
أن الطالب ( م1002)وقد بني مصطفى . (World Bank 2013a). املضمونالسلوكيات والقيم الذكورية ليس ابألمر 

. ، مع اختالف كبري بني نظرة النساء ونظرة الرجالااملصريني يكرسون يف نظرهتم جتاه املرأة العاملة نظرة شبيهة ابألجيال األكرب سنً 
 El Kharouf and)ة النساء يف قرارات األسرة على أن مستوى املرأة التعليمي له أثر كبري على مشاركاألردن وهناك دليل من 

Khamash 2005) :حىت وإن   ،ولكن يف دراسة أجريت يف أوساط الشباب تبني أن هذه القيم التقليدية ما زالت هتيمن
 كبريًااهتماًما   حبا وتكرس األ. (El Kharouf 2010)كانت النساء ميلن حنو املساواة يف النوع االجتماعي أكثر من الرجال 

 .Clark et al)ا على استمرارية الفكر الذكوري ابرزً مؤشرًا  النوع االجتماعي ابعتبارهاأساس  يف العنف القائم علىأيًضا 
2008; Oweis et al. 2009; Hammoury and Khawaja 2007; Usta et al. 2007; SCFA 

2005). 
 

فهناك دليل واض  على أن النساء يف الدول العربية من حوض النوع االجتماعي يف العمل، أساس  أما يف خصوص التقسيم على
تشري البياانت من . املتوسط، كحال الدول األخرى، درجت على محل حصة غري متناسبة من عبء العمل املنزيل غري املدفوع

راغ، متضي النساء معظم يف حني يقسم الرجال أوقاهتم بني العمل وأوقات الف ،مسوح استخدام الوقت تعمق أدوار النوع االجتماعي
يف تونس، أشارت إحدى الدراسات إىل أن إمجايل عبء العمل اليومي للنساء مبا فيها العمل مدفوع . أوقاهتم يف العمل املنزيل

فإن  ،مهما كان وضعهن الوظيفي"األجر، واالهتمامات العائلية، والعمل املنزيل، ميتد يف املتوسط لساعتني أطول من الرجال، وأنه 
وت التوصل إىل استنتاج مشابه يف . (Tirki 2000)" من العبء الذي يتحمله الرجالدائًما  لعبء امللقى على النساء أكربا

حتمل النساء عبء عمل املنزل ورعاية األسرة، بغض النظر عن مستواهن التعليمي وعما إذا كن يعملن أم ال ؛ حيث سوراي
(Kaled and Akl-Ali 2009) .من النساء مقابل % 52ار البحث الرمسي عن استخدام الوقت إىل أن يف اجلزائر أش

 2.8على أعمال املنزل مقابل يومًيا  ساعات 5.2متضي النساء يف املتوسط : فقط من الرجال يشاركون يف العمل املنزيل% 20
ركزت نشاطات الرجال على التسوق يث ؛ حا ابلنوع االجتماعيابلغً ارتباطًا  من الواض  أن عمل املنزل مرتبطأخريًا  ساعة للرجال؛

 (ONS 2012). بينما تتوىل النساء كافة املهام األخرى
 

بينما ال توفر السياسات العامة  ،على أن التوازن بني احلياة العملية واخلاصة يعترب مشكلة ابلنسبة للنساء وحدهنحبا  وتشدد األ
تنتشر األحكام اخلاصة إبجازة األمومة يف الدول . وممارسات أصحاب العمل ما يكفي من الدعم للتوفيق بني العمل واحلياة األسرية

 وهناك خماوف كبرية بشأن النقص يف. ولكن يغيب عن تلك القوانني أحكام انظمة إلجازة األبوة ؛العربية من حوض التوسط
حىت وإن كانت الكثري من الدول العربية . "(UNDP 2006)والبالغني احملتاجني للمساعدة  طفالاخلدمات املناسبة لرعاية األ

تتغىن ابلقيم األسرية يف خطاهبا العام، إال أهنا ترتك األمر ألصحاب العمل وليس للدولة لتحمل نفقة الدور اإلجنايب للمرأة يف 
يف الوقت ذاته، يفضل بعض أصحاب العمل استخدام الرجال .. لل فرص العمل املتاحة للنساءاجملتمع، وهذا األسلوب يق

كما لو كانت تلك   ،العتقادهم أبهنم أقل كلفة، ويستخدمون إجازة األمومة املدفوعة األجر كحجة لالبتعاد عن استخدام النساء
يظهر من الدليل أن معدالت . (UNDP 2006: 91) ."ا للطفل الوليد وخدمة للمجتمعومل تكن حقً  ،اإلجازة ميزة للنساء
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العمل بني النساء املتزوجات أقل بكثري من معدالت العمل بني العازابت، وترتفع هذه الفروق حبدة يف حالة النساء املتزوجات ممن 
إىل أن الفرق  ة والغربية األخرىاألوروبيرغم ظهور هذا التوجه يف الدول . (Spierings and Smits 2007). أطفالهلن 

وهذا مؤشر على حجم التوتر الذي تواجهه النساء للتوفيق بني العمل . يتجلى بشكل أكرب يف الدول العربية من حوض املتوسط
النوع أساس  وتسهم يف الفصل على ،واألسرة يف الدول العربية من حوض املتوسط، وهذه حقيقة تقوض من فرص املرأة يف العمل

الصعوابت يف حبا  تعكس األ: وتعترب ظروف العمل بشكل عام غري داعمة لألمومة واحلياة العائلية. التوظيفاالجتماعي يف 
 i.e. Saade et al. 2010 Lebanon; Hammami)إعمال األحكام اخلاصة إبجازة األمومة ودعم األم العاملة 

1997 in Palestine)أو تفضيل تكوين أسرة بدون  ،جيل الزواج واألمومة؛ جترب النساء على االختيار بني سعيهن املهين وأت
وهناك ظاهرة بدأت ابلنشوء بوجود الشاابت : (Boufenik 2001 in Algeria). استثناء العمل يف مرحلة الحقة

 .(Kawar 2000 in Jordan)العازابت يف العمل وتتحدى هذه الظاهرة األعراف التقليدية اخلاصة ابلنوع االجتماعي 

 

 أوجه التباين يف املستوى التعليمي 1-1-3

 ولكن ما زال التباين على ؛ا يف املساواة يف التعليما ملحوظً يف حوض املتوسط خالل العقود املاضية تقدمً ، أحرزت الدول العربية
يف الكثري من حديثًا  ما زال التقدم احملرز يف جمال التعليم. ا يف الفصل يف سوق العملا رئيسيً النوع االجتماعي يف التعليم سببً أساس 

وتقرتب هذه املنطقة من حتقيق التكافؤ يف النوع االجتماعي يف معدالت االلتحاق يف التعليم . الدول العربية من حوض املتوسط
أدىن ما زال مستوى التعليم بني النساء البالغات . ما زالت هناك فروقات يف معدالت استكمال التعليم؛ ولكن االبتدائي والثانوي

تقدم لنا . (World Bank 2013a)معدالت األمية بينهن أعلى بكثري أيًضا  بكثري من مستوى تعليم الرجال بينما تظل
وتشدد  ،أدلة تبني أن الفتيات الفقريات من املناطق الريفية يواجهن عقبات أكرب يف اللتحاق ابملدرسة االبتدائية والثانويةحبا  األ

 Megahed)( ريفي/ حضري)تلك النتائج حول ارتباط هذه الفروقات يف النوع االجتماعي ابلتقسيمات الطبقية واملناطقية 
2010; Ali et al. 2011; Sika 2011). 

 
لضرورة للعملية التعليمية، على الرغم من أن هذا ال يؤدي اباإلان  وإكمال  ،تشري األدبيات كذلك إىل حتسن معدالت التحاق

 يف العملية التعليمية مشكلة  املسترتيشكل تعنت املنهاج . إىل التكافؤ يف النوع االجتماعي ابلنسبة حملصلة انتج العملية التعليمية
فعلى الرغم من التقدم الذي ت حققته املرأة يف اجملاالت السياسية، االجتماعية واالقتصادية، ال تزال الفجوة بني هذا . "ةمعقد
تسهم هذه الصورة وابستمرار يف أن تقتصر أدوار املرأة على . احملرز والصور النمطية عن النساء يف املنهاج املدرسي شاسعة التقدم

هي : كما تتضمن الكتب الدراسية صورة وعبارات خاصة ابملرأة والرجل. (UNDP 2006: 17)أدوار األم وربة املنزل 
 . 2582سية يف لبنان لعام تطبخ، هو يقرأ، هذا مثال خاص ابلكتب الدرا

 
يتض  التباين اخلاص ابلنوع االجتماعي ابلنسبة للعملية التعليمية من خالل التمييز بني اجلنسني على املستوى األفقي، ويظهر هذا 

لتدين  ؛املوضحةقلة الفرص املتوفرة للمرأة للتدريب والتعليم عامل من العوامل . ا يف كل الدول العربية من حوض املتوسطالتوجه جليً 
 . وضع النساء يف سوق العمل مقارنة مع الرجال
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متيل النساء بشكل عام إىل الدراسات اليت ينظر إليها على أهنا أقل قيمة مما يتخصص به الرجال، وهذه حقيقة حتد من آفاق 
يف التعليم اجلامعي  وينطبق األمر نفسه على التعليم املهين وعلى اختيار التخصص. (UNDP 2006)العمل لدى النساء 

بدون أي أفق لقلب  ،التعليم املهين هي املرحلة التعليمية الوحيدة اليت يكون التحاق الفتيان فيها أعلى بكثري من الفتيات. والعايل
ًعا نو  فيما يتعلق ابختيار جمال التخصص، فإن أمناط الفصل األفقي مشاهبة لتلك القائمة يف أورواب، وإن كانت تبدو. هذا الوضع

ما أقل حدة، خاصة بسبب نسبة النساء اخلرجيات يف جمال الرايضيات وعلوم الطبيعة واحلاسوب األعلى مقارنة مع نسبتهن يف 
تركز األدبيات على دور التقسيم لألدوار االجتماعية بني اجلنسني لتفسري هذا التوزيع غري املتكافئ على خمتلف . أورواب

 .(Ben Hassine 1999, 2004; El Kharouf 2004)التخصصات العلمية 
 
تقوم العائلة عادة على طي أبنائهم حتت إبط األدوار التقليدية للنوع ؛ إذ اا أساسيً تلعب األسرة، وابألخص األبوان، دورً  

نس اجلخيارات ذه الصورة النمطية، حبيث يدعمون االجتماعي، يف حني أن نظام التعليم واألساتذة واألقران مييلون إىل تعزيز ه
بني الفصل عرب جماالت التخصص على مستوى اجلامعي والفصل حبا  وكحال أورواب، تربط األ. جال الدراسة وأفاق العملمب

 يعيق هذا الفصل املبكر الفتيات والنساء يف اختيار فرص الدراسة والعمل. األقل درجة الختيار جمال التخصص يف املرحلة الثانوية
 . (Ben Hassine 2004, 3005 and 2006)الحًقا 

 
يف كل من أورواب والدول العربية من حوض املتوسط، على أية حال، هناك توجه حنو عرض الفصل األفقي من منظور اخليارات 

إىل ما يفضل األوالد دراسته  أيًضا النوع االجتماعي يعودأساس  كان الفصل على؛ حىت إن  راسية اليت تتخذها الفتياتالد
ن اهلدف هو تغيري هذه التوجهات وإدخال توازن أكرب يف النوع االجتماعي يف كافة التخصصات الدراسية، إذا كا. والتخصص فيه

العمل حنو تركيبة خمتلطة أكثر يف كافة التخصصات الدراسية ال جيوز أن إن . خليارات البنات واألوالد ينبغي إيالء اهتمام متساوٍّ 
 .(Meulders et al 2010). هتدف إىل املواءمة مع النموذج الذكوري
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 األعراف املتعّلقة ابلنوع االجتماعي ومشاركة املرأة يف سوق العمل: 3اإلطار رقم 

الدول العربية لكي يتم تفسري املشاركة املنخفضة للمرأة يف سوق العمل يف  ؛عراف اخلاصة ابلنوعجراها سربينجس ومسيتس أتثري األأتوض  الدراسة اليت 
سرة لقد استخدمت الدراسة البياانت اليت ت احلصول عليها من املشروع العريب للمسوح اخلاصة بصحة األ. (AMCs)الشريكة املتوسطية 

(PAPFAM) واألردن م1002م، واملسوح اخلاصة ابلسمات الدميوجرافية والصحة يف مصر 1002املغرب و ، 1002تونس و ، 1002بسوراي  ةاخلاص ،
شكال التالية النتائج اليت ت وتوض  األ. ا لعدد األطفالمشاركة املرأة يف سوق العمل يف حالة تواجد أو غياب الزوج، ووفقً  لكي يتم تقدير معدل؛ م1001
 : ليهاإالتوصل 

 مشاركة املرأة يف سوق العمل يف حالة تواجد أو غياب الزوج

بينما ختتلف هذه . من السيدات اللوايت ليس لديهن أزواج% 10، وتعمل %22.5اليت تعمل بـ رأة ابلنسبة للمرأة اليت تعيش مع زوجها، يتم تقدير نسبة امل
ويوض  املس  الذي ت . لكي تعملرأة غالًبا ما يقضي الزواج على الفرص املتاحة أمام امل. النسبة فيما بني الدول، فالنموذج متماثل ابلنسبة لكل الدول

من اخلرجيات املتزوجات، % 2بعد عام واحد، ت توظيف . من اخلرجيات ترغن يف العمل% 51األردن أن على خرجيي كلية اجملتمع يف م 1020إجراؤه عام 
 من اخلرجيات غري املتزوجات% 12بينما ت توظيف 

 

 يف سوق العمل يف حالة وجوي األطفالرأة مشاركة امل

رأة أطفال، وكان عدد األطفال يف تزايد، تنخفض مشاركة املمرأة إذا كان لل. مهيةاألحتتل الواجبات اخلاصة برعاية األسرة املرتبة الثانية من حيث  بعد الزواج،
أطفال، تقل  2ابلنسبة لربة املنزل اليت لديها ما يزيد على . اليت لديها أطفال صغارمرأة يف سوق العمل بصورة مستمرة، كما تقل فرصة املشاركة ابلنسبة لل

عندما يبلغ أطفاهلا عامهم % 2.6، وبنسبة %6.1ألطفال صغارًا، يتم تقدير نسبة مشاركتها يف سوق العمل بـ ، وعندما يكون ا%6.1فرصتها يف العمل 
يف سوق العمل رأة ويتم بشكل جيد توثيق التأثريات املضادة لألطفال ابلنسبة ملشاركة الرجل وامل%. 22خرى نسبة السادس، بينما تسجل كل اجملموعات األ

لقد سجل الرجال الذين لديهم أطفال معدالت أعلى ابلنسبة للعمل من الرجال الذين ليس لديهم أطفال، والعكس . مؤكدة يف أورواب كذلك ابعتبارها حقيقة
يب مثل التشيك، عضاء يف االحتاد األورو فهو سليب يف إجنلرتا وأملانيا، ويف العديد من الدول األرأة، معدل عمل امل يف  أما أتثري األطفال. صحي  ابلنسبة للمرأة

% 22.2 من ( اعام 25 -15)جناب يف سن اإلرأة معدل عمل املاخنفض  حيث م،1021يف االحتاد األورويب، عام . أستونيا وبلغارايو سلوفاكيا، و اجملر، و 
يف . ل على األقلأطفا 2يف حالة وجود % 52.8يف حالة وجود طفلني، و% 65.5يف حالة وجود طفل واحد، و% 22.6يف حالة غياب األطفال إىل 

يف % 85.5يف حالة تواجد طفل واحد، % 86.5يف حالة غياب األطفال إىل % 28.5املقابل، يزداد معدل عمل الرجل يف هذه اجملموعة العمرية من 
لكن عمر األطفال يعترب ال يكون عدد األطفال فقط مبثابة العنصر املهم؛ . قلأطفال على األ 2يف حالة وجود % 82.2حالة وجود طفلني، مث ينخفض إىل 

حيث تقل نسبة مشاركتها يف العمل بنفس النسب  ؛اليت لديها أطفال صغاررأة ويشكل العمل عبًئا كبريًا على عاتق امل .ا يف هذا اخلصوصهمً مكذلك عامالً 
  ابلنسبة للرجل، يزاد معدل عمل الرجل الذي لديه أطفال بنفس النسب السابق ذكرها. اليت سبق ذكرها
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 ندرة فرص العمل وظروف العمل غري املالئمة 1-1-4

أدمى النمو البطيء يف املنطقة إىل . النوع االجتماعيأساس  للتمييز يف العمل علىالرئيس  السبب هيندرة فرص العمل  إن
الستيعاب أي زايدة يف اخنفاض نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل، وال يتي  التطور االقتصادي البطيء فرص العمل الالزمة 

إن أحد املصادر األساسية . عمل املرأة يفدرة فرص العمل ذات أتثري كبري مع ذلك، تكون ن. القوى العاملة من الرجال أو النساء
هي يف القطاع احلكومي الذي يعاين من حالة تقلص بسبب  (AMCs)لعمل املرأة يف الدول العربية املتوسطية الشريكة 

إن اخنفاض فرص العمل بسبب غياب املنافسة يف أسواق أورواب يتض  من . واخنفاض النفقات احلكومية سياسات اخلصخصة
 . آخر لعمل املرأة، والسيَّما صناعة املنسوجات واملالبس يف املغرب وتونسرئيس  خالل اجملال الصناعي الذي يكون مبثابة مصدر

 
بسبب تقليص القطاع العام املصحوب بظروف العمل غري الكافية يف القطاع يبدو أنه تتم إعاقة فرص عمل املرأة بدرجة كبرية 

حيث إهنا تتي  فرص  ؛ويؤكد البحث على أن املرأة املتعلمة بشكل جيد تبحث عن العمل بشكل تقليدي يف القطاع العام. اخلاص
ذلك، جتد املرأة صعوبة يف إجياد عمل يف  مع. مدى أمان العمل والتوازن بني العمل واحلياة األسريةو عمل أفضل ابلنسبة لألجر، 
كما يؤكد . ابلنسبة لإلان عنًفا  يف املقابل، يبدو أن ظروف العمل يف القطاع اخلاص تكون أكثر. ظل سياسات التوافق اهليكلية

انتشار على ( MENA) اإفريقياملؤمتر األخري املعين بعمل املرأة يف القطاع اخلاص يف دول منطقة الشرق األوسط ومشال 
حتصل املرأة على أجر أقل من أجر الرجل عند ؛ حيث النوع االجتماعي يف ما يتعلق ابألجرأساس  السياسات التعسفية على

لغرض دعم التوازن بني العمل  ؛تتمثل أوجه القلق األخرى يف غياب السياسات الكافية إلدارة املوارد البشرية. ممارسة نفس العمل
حيول دون تعيني ؛ حيث دما يتم تعزيز احلماية اخلاصة ابألم، فإن هذا يكون مبثابة سالح ذي حدينعن. واملسؤوليات األسرية

ابلنسبة للعمل يف رئيسة  مبثابة عقبة يف مكان العمل وأثناء االنتقال من وإىل العمل يعد  التحرش اجلنسي كما أنا،  وأخريً . املرأة
 .القطاع اخلاص

 



97 

 

التوجهات، على الرغم  الدليل اخلاص هبذه (AMCs)معظم الدول العربية املتوسطية الشريكة يقدم البحث الذي يتم إجراؤه يف 
مما يقرتح أن هذا الوضع يقيد سوق العمل بدرجة أكرب من تقييد األعراف االجتماعية، ويتمثل هذا يف العقبات  ؛من عدم قوته

عنية ابلتمييز اخلاص ابألجر ابلندرة بسبب االفتقار إىل املعلومات تتسم األدلة امل. األساسية اليت حتول دون اتساع نطاق عمل املرأة
. وعند إاتحة األدلة، يوض  البحث أن التمييز يف األجر يكون جوهرايً  مع ذلك. اخلاصة ابألجور يف معظم الدول يف املوثوق هبا

إىل %( 62) ويرجع ثلثا هذه الفجوة النوع االجتماعي،أساس  على ففي املغرب، توض  البياانت وجود فجوة كبرية يف األجور
ويتض  هذا . إىل السمات املتباينة والسيَّما اخلربة املهنية واملستوى التعليمي 26%التمييز اخلاص يف األجر ضد املرأة، بينما يرجع 

تسجيل مستوايت تعلق ابلقطاع االقتصادي، ت ي اما فيما%. 22.2كرب من املناطق احلضرية بدرجة أ% 51.6يف املناطق الريفية 
  .%12.1والتعليم اجلامعي % 62.8أعلى من ذلك ابلتعليم الثانوي % 2.5.1للتمييز يف التعليم االبتدائي 

 
حق املرأة يف مراعيا . كل أوجه القلق هذه  يدرك، (فرياير)شباط 12 يف رارهوالذي ت إقإن إعالن القاهرة اخلاص ابملرأة العربية، 

ابإلضافة إىل احلصول على أجر متكافئ لنفس العمل مبثابة أول توصية لدعم التمكني  ،ومتكافئعادل أساس  العمل على
إاتحة املناصب و يلي ذلك ضرورة توفري مناخ جيد للعمل لغرض توفري عامل الصحة واألمان للموظفني، . االقتصادي للمرأة
وإحراز  ،من التعرض لالنتهاك البدين يف مكان العمل واحلق يف املعاملة املتكافئة اخلاصة ابلضرائب تهاايمحا ضمانو القيادية للمرأة، 

األخرى اليت تضر الرئيسة  يتناول اإلعالن كذلك العوامل. تقدم يف العمل، مبا يف ذلك برامج الرصد واملتابعة والتدريب املهين والفين
جتماعي، السيَّما احلاجة إىل ضمان احلماية الدستورية ضد التمييز يف النوع النوع االأساس  عامل التكافؤ يف العمل على

 ،لكي يتم التمتع ابحلماية املتكافئة مبوجب القانون ؛االجتماعي، لغرض تعزيز سياسات وآليات التكافؤ اخلاصة ابلرجل واملرأة
 . وغري الرمسي( ام واخلاصالع)وكذلك تطوير احلماية وسياسات الضمان االجتماعي يف القطاعني الرمسي 

 النوع االجتماعيأساس  يف املهن العلمية على التمييز 1-2

ا ا مسلمً يف كل أحناء العامل، يوض  الدليل أن التقدم حنو حتقيق التكافؤ يف النوع االجتماعي يف جمال العلوم ال ميكن أن يكون أمرً 
يتالشى ببطء، إمنا ال تزال املرأة غري قادرة على تطوير عملها يف اجملال ففي أورواب، يبدو أن التمييز يف النوع االجتماعي . به

تواصل عدم التكافؤ يف النوع االجتماعي يف اجملال التعليمي مبقدار ما ختتلف النسب كما ي. ابلنسبة للرجلهي احلال  كما  ،العلمي
على حماوالت املرأة للتقدم " األرض اللزجة"أو  ،"السقف الزجاجي"كما يؤثر وجود . جماالت الدراسة يف النوع االجتماعي عرب
إن هذا البحث . كادمييمكافئ لوضع الرجل األ أكادمييال تتمتع املرأة بفرص متكافئة لغرض حتقيق وضع . حنو املناصب القيادية

يف أورواب، . املتماثلةيوض  التوجهات  (AMCs)اخلاص بوضع املرأة يف اجملال العلمي يف الدول العربية املتوسطية الشريكة 
جلدل السياسي اب اارتباطهتطور نسبًيا حديثًا  الً االنوع االجتماعي جمأساس  يشكل البحث املعين ابلتمييز يف املهن العلمية على
العربية املتوسطية من مثَّ، مل يكن من املفاجئ أن يتمسم البحث ابلندرة يف الدول . واملبادرات املعنية بتعزيز تقدم املرأة يف جمال العلوم

 . احيث ظهر الوعي واجلدل السياسي مؤخرً  ؛(AMCs)الشريكة 
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 يف أورواباحبا  اجلدل حول السياسات واأل 1-2-1

لقد أكد اجلدل حول السياسات يف أورواب يف مثانينيات القرن العشرين بصفة أساسية على االختالفات اخلاصة ابلنوع االجتماعي 
الدراسة واملهنة، كما أكمد على أن إبعاد املرأة عن اجملال العلمي هو بسبب األفكار الراسخة اخلاصة اليت تعتقد عند اختيار جمال 

أن كافًيا   حيث مل يكن ؛لقد ظهر النقد املوجه ضد هذا الوضع يف تسعينيات القرن العشرين. أن هذا اجملال ذو طابع ذكوري
كما .. وكيفية إدارة وتنظيم الوظائف العلمية ،هناك حاجة لتغيري كيفية تدريس العلوم. يمع اجملال العلم ُتطاَلب الفتاة أن تتواءم

انتقل االهتمام من التأهيل إىل هذا اجملال إىل معدالت االستمرار فيه، وابلتايل من األفراد إىل املمارسات، الثقافات واملنظمات 
لتوازن بني العمل واحلياة الشخصية والفرص املتكافئة للتقدم الذي يتم وبصورة أولية، ت االهتمام بصفة خاصة بتحقيق ا. العلمية

وأكد اجلدل السائد يف األلفية الثانية . النوع االجتماعيأساس  أو التمييز على ،إحرازه يف اجملال العلمي، عدم التعرض للتحرش
، فإن اجلدل من مَثَّ . اضحة يف العلوم واملؤسسات العلميةبصورة ضمنية وو  ،واألعراف احملايدة ،القيمو على احلاجة إىل تناول املعايري، 

حيث تصب  املؤسسات على وعي كامل يف موضوع النوع  ؛السائد يتفق حول فكرة التغيري اهليكلي داخل املنظمات العلمية
 .االجتماعي

 
. ا، من جانب العرض إىل جانب الطلبمشاهبً  النوع االجتماعي انتقاالً أساس  يوض  البحث املعين ابلتمييز يف املهن العلمية على 

يف تسهم  االهتمام ابلتنشئة االجتماعية لكال اجلنسني، وكيف يقوم األفراد إبضفاء الطابع الذايت على األدوار الذكورية واألنثوية اليت
 تشكيل االختيارات التعليمية واملهنية؟ 

 
اخلربة الذاتية للمرأة، كيفية إعدادها هلويتها املهنية وحل الصراعات لذلك أكد اإلنتاج الفكري املعين ابلنوع االجتماعي على 

من الرجل طموًحا  إن املرأة أقل :لطاملا قيل. وكيفية حماولة التوفيق بني العمل واحلياة األسرية ،اخلاصة ابألوساط اليت يسودها الذكور
على املرأة فقط من غري مقارنة منهجية بني املهن العلمية حبا  ركمزت األ؛ إذ من الناحية املهنية وتعطي األولوية حلياهتا األسرية

 . للرجال والنساء
إىل حبا  للحركات النسوية والنشاط العلمي للمرأة وغريها من العوامل، شهدت تسعينيات القرن العشرين االنتقال من األ ونتيجه

كما برز االهتمام ابلتمييز املوجمه ضد املرأة بسبب املقالة . ةساتياملؤساملمارسات و املعايري واألعراف الضمنية، و املنظمات واملهن، 
حول حصول  "ماسوتشيست للتكنولوجيات"عن احملسوبية والتمييز ضد املرأة والتقرير اخلاص مبعهد  "وينراس وولد"كتبها   اليت

 . رجة الوظيفيةالعلماء النساء على أجر وموارد أقل من تلك اليت حيصل عليها العلماء الذكور بنفس الد
 

يتم توضي  اآلليات الضمنية لسيادة ؛ حيث يف التأكيد بصفة خاصة على التمييز ضد املرأةحبا  منذ ذلك احلني، بدأت األ
هنا إإذ  ؛اجلنسأساس  بصفة عامة، ال يوجد تفسري ُأحادي اجلانب لعوامل التمييز يف العلوم على. الذكور يف املؤسسات العلمية

 . النوع االجتماعي بصفة عامةأساس  اجلوهرية املرتبطة ابلتمييز يف سوق العمل علىذات األسباب 
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 (AMCs) يف الدول العربية املتوسطية الشريكةاحبا  اجلدل حول السياسات واأل 1-2-2

الدول العربية املتوسطية  توض  نتائج هذه الدراسة أن اجلدل واملبادرات املعنية بتعزيز تقدم املرأة يف اجملال العلمي تظهر فقط يف
على األسباب اجلوهرية للتمييز يف جمال حبا  كما تؤكد األ. يف هذا اجملال ابلندرةحبا  ، بينما تتسم األ(AMCs)الشريكة 

النوع االجتماعي، مبا يف ذلك التمييز على املستوى األفقي يف اجملال التعليمي، ابإلضافة إىل عدد قليل من أساس  العمل على
 . النوع االجتماعيأساس  اسات اليت تتناول التمييز يف املهن العلمية علىالدر 
 

يركمز اجلانب األول لإلنتاج الفكري، السيَّما يف لبنان وتونس، على حتديد وجود املرأة يف اجملال العلمي والتكنولوجي، ابإلضافة إىل 
األفقي والعمودي، ابإلضافة إىل توضي  إجنازات املرأة يف جمال اليت تشري إىل وجود التمييز على املستويني  استخدام اإلحصائيات

ويهدف . املفات خاصة ابلنساء اللبنانيات البارزات حاليً " من تكون هي"وتتضمن قاعدة البياانت اإللكرتونية يف لبنان . العلوم
احثات و فنيات، بو مهنيات، و سياسيات، و هذا املشروع إىل إاتحة كممٍّ كبري من املعلومات اخلاصة ابلنساء البارزات، كمديرات، 

. يف العديد من اجملاالت العلمية للمرأة املغربية اوحيدد دليل املرأة املغربية املكتوب ابللغة العربية اإلجنازات األكثر بروزً . وخبريات
 . جتماعيةويقوم تقرير التنمية اإلنسانية العربية إببراز مسامهات املرأة املتميزة يف العلوم الطبيعية واال

 
فتناول اهلندسة والفيزايء، والطب على سبيل  ،أما اجلانب الثاين لإلنتاج الفكري فقد وضع املرأة يف أحد اجملاالت الفرعية للعلوم

 . للمرأة يف وظائف صنع القرارجًدا  لقد متثل االجتاه العام يف هذه الدراسات يف إبراز التمثيل الضعيف. املثال
 

ليس جمال حبث ودراسة ( AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة  ل العمودي يف املهن العلمية يفمع ذلك، فإن التمثي
يعود السبب يف التمييز العمودي، من انحية ما، إىل حقيقة . أساسيني، ابستثناء عدد قليل من الدراسات اليت ت إجراؤها يف تونس

أكثر يف ندرة تواجد  يسهم  وهذا. حيث يتم تفضيل الذكور على اإلان  ؛الذكورأنم جلان التعيني والرتقي ال تزال مقتصرة على 
التوزيع غري املتكافئ : مع ذلك، توجد عوامل أخرى تفسر أسباب التحيز ضد املرأة يف اجملال العلمي هي. املرأة يف املهن العلمية

درهتا على إحراز أي تقدم مهين أو احتمال ترقيها إىل مما يقلل من ق ،عواقب تقصي املرأة يف العملو للمسؤوليات داخل املنزل، 
ُيشرتط يف الرتقي يف اجملال العلمي نشر عدد من املقاالت يف جمالت علمية منتقاة؛ ومبا أن املرأة . مناصب أعلى يف السلم الوظيفي

 هنفسجها العلمي ابملعدل اخلاص تكون مسؤولة بدرجة كبرية عن األعمال املنزلية ورعاية األسرة، فهذا حيول دون أن يكون إنتا
 . كادمييلذلك فهي ال تستطيع اللحاق ابلرجل يف التدرج اهلرمي األ ؛ابلرجل

 
كما يتم اإلقرار أبن املهن العلمية تنتهج املسار احليايت التقليدي . اليت يتم إجراؤها يف أوروابحبا  هذه الدراسات مع األ وافقتت

؛ الصعوابت اخلاصة ابملزج بني احلياة الشخصية والعملية لكال اجلنسنيجًدا  النموذج القدميويتضمن هذا . للرجل كمعيار سائد
ا يف يكون الصراع حادً . حيث إهنا تقوم ابجلانب األكرب لألعمال املنزلية ورعاية األسرة ؛املرأة بدرجة غري متناسبةيف يؤثر لكنه 

وهذا يفسر أسباب العدد القليل للمرأة . اب وحق املرأة يف تكوين أسرةحيث إهنا تتزامن مع فرتة اإلجن ؛املراحل األوىل للعمل
مع ذلك، فإن هذا ال يفسر بصورة كاملة . العاملة يف اجملال العلمي وأسباب ترك عدد كبري من النساء العمل يف املراحل األوىل

 . التمييز على املستوى العمودي
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وإمكانية احلصول على  كادمييلكنها انعكاس لوضعه يف التدرج اهلرمي األ ؛فراديتض  أن اإلنتاجية ليست مبثابة مسة مستقلة لأل
منط املؤسسة واملوارد املتاحة ابلثبات، سيقوم و ، كادمييالوضع األو ، كادميياملوارد اليت يتيحها منصبه، فعندما يتسم املسار األ

قد يتم تفسري هذه النتائج من . اإلنتاج يفولن تؤثر احلياة األسرية  ،ابلعمل واإلنتاج بدرجة متكافئةاإلان  العلماء من الذكور و 
يتم تقسيم ؛ حيث حمدد، فإن هذا مبثابة دعوة للتعاون البحثي أكادميي، فبمجرد الوصول إىل منصب "امليزة الرتاكمية"خالل مفهوم 

لمجاالت املهنية األخرى، فإن السلم الوظيفي ابلنسبة لهي احلال  كما. العمل واحلصول على التمويل البحثي ويتم نشر األحبا 
هو النتيجة املرتتبة على  النوع االجتماعيأساس  التقدير والدخل، كما أن التمييز علىو يتسم ابلتدرج اهلرمي للسلطة،  كادميياأل

من  النوع االجتماعيأساس  يتض  نظام التحيز على. القيود املفروضة على وقت العمل املتاح للمرأة وقدرهتا على احلركة واالنتقال
إن العقبات اليت حتول دون ترقي املرأة ترتبط ابلتمييز ضد املرأة ومفهوم امليزة الرتاكمية يف . خالل التحكيم الذي تتعرض له املرأة

ابإلضافة إىل اإلصرار على التحيز غري املقصود ضد املرأة يف ما يتعلق بتقييم  ،إن غياب الشفافية ابلنسبة لصنع القرار. اجملال املهين
 . الرئيسية هألداء املهين يكون مبثابة العقبمستوى ا

 
 (AMCs)أن هذه مشكالت عامة وال تقتصر على الدول العربية املتوسطية الشريكة متاًما  تدرك املرأة العاملة يف اجملال العلمي

لقد نشأت . يتم التأكيد على عوامل اجتماعية أخرى تقيد الطموحات املهنية للمرأة يف اجملال العلمي لذلك ؛بصفة خاصة
وتعلمت املرأة املسلمة يف جمتمع ذكوري فيه العديد من القيود والتوجهات التقليدية، وهذا يتباين بدرجة كبرية حىت داخل الدولة 

وليات املهنية واألسرية؛ حيث إن العلوم تتقدم بسرعة كبرية، فيكون من الصعب هناك عوامل أخرى مثل املزج بني املسؤ . الواحدة
ويتم التأكيد على أن بعض املشكالت اليت تواجهها املرأة . على املرأة اللحاق هبا بعد التوقف لفرتة من أجل التفرغ للحياة األسرية

العامل، على الرغم من أن املرأة هنا تواجه حتدايت أخرى  هي نفسها يف كل أحناء (AMCs)يف الدول العربية املتوسطية الشريكة 
ويتعني حتديدها ودراستها وحلها من جًدا  إهنا قد تكون دقيقة؛ حيث خاصة مبنطقة الشرق األوسط، قد يكون هذا غري واض 

 . جانب املرأة العربية
 

مثل التحرش اجلنسي واألجور غري املتكافئة، ابإلضافة إىل ذلك، يؤكد البحث على أن املؤسسات العلمية ال ختلو من مشاكل 
تؤكد على أن  ،ةاألوروبية كادمييإن الدراسات اخلاصة مبناخ العمل يف املؤسسات األ. فالتحرش اجلنسي حيد  داخل اجلامعات

نسي، هذه ويتض  هذا من خالل ظاهرة التحرش اجل. املناخ الذكوري السائد قد يتسم ابلعدوانية والعنف ضد املرأة لعدة أعوام
ابألجور والقائمة ر، اتض  أنه يتم تقدير الفجوة ابلنسبة لألجو . الظاهرة الدقيقة احلساسة اليت ال يتم تفسريها أو تقديرها كما جيب

يسود قلق  مماثل من عدم تكافؤ األجور يف املؤسسات كذلك . يف اجلامعات اخلاصة% 12النوع االجتماعي بـأساس  على
إن مراجعة الفجوة اخلاصة ابألجور يف كافة املؤسسات البحثية هي تندرج ضمن التوصيات املعنية . يف أورواب ة والبحثيةكادميياأل

يوض  البحث احلاجة إىل هذه اإلجراءات لتعزيز مناخ العمل الداعم و . النوع االجتماعيأساس  ابلتكافؤ يف جمال العلوم على
 . كادمييالقطاعني اخلاص واألللمرأة يف جمال العلوم يف العامل العريب يف 

 
هي  كما. النوع االجتماعيأساس  على الرغم من جتزئة الدليل، إال أنه يقدم صورة واضحة حول التمييز يف املهن العلمية على

، أن هذا املوقف يتناقض  (AMCs)ابلنسبة للدول األخرى، يوض  اإلنتاج الفكري يف الدول العربية املتوسطية الشريكة احلال 
يف هذا اجملال كنتيجة للوعي حبا  من املتوقع أن تتطور األ. مع طبيعة الروح العلمية وعامل األهلية والكفاءة داخل اجلامعات

 .النوع االجتماعيأساس  على املتزايد والضغوط املعنية بتنفيذ السياسات اليت تدعم تقدم املرأة والتكافؤ يف جمال العلوم
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 اجلنسني على املستوى العمودي يف جمال العلوم التمييز بني: 2رقم  اإلطار

 أم كلثوم جامعة تونس األستاذة الدكتورة
يف % 20)ابلنسبة للمشاركة يف جمال العلوم % 20ة سجلت نسبة ما يزيد على أن املر أيف تونس، على الرغم من 

، %(28.2)فنلندا و ، %(12.5) ستاذ جامعي، وبذلك جتئ تونس بعد تركياأمنهن فقط مبثابة % 21.2قد كانت و ، (فرنسا
، %(21)كندا و ، %(22.1)سبانيا وأ، %(22.8)فرنسا و ، %(22.8)مريكا وأ، %(22)سرتاليا وأ، %(22)الربتغال و 
، %(8.5)جنلرتا وإ، %(5.5)اليوانن و ، %(20.2)نيوزيلندا و ، %(22)يطاليا وإ، %(22)السويد و ، %(22.2)النرويج و 
ملانيا وأ، %(6)سرتاليا وأ، %(6)بلجيكا و ، %(6.8)يرلندا وأ، %(2)الدامنارك و ، %(2.8)رائيل وإس، %(8)يسلندا وأ
  .%(5)، وهولندا %(5.2)سويسرا و ، %(5.5)

ة والرجل يف أنه ابلنسبة لكل الدول، توجد فجوة كبرية بني املسارات املهنية للمر أرقام توض  ن هذه األأعلى الرغم من 
 .ةأن هذا يعكس اجلهود الكبرية اليت ت بذهلا فيما يتعلق بتعليم املر أنس، جند اجلامعة، ابلنسبة لتو 

يف الغرب، لقد  .دت إىل ذلكأسباب اليت ة ال تتمتع بنفس الفرص املهنية املتاحة للرجل، ويتعني حتليل األأن املر إ
وتتمثل النتيجة يف . ةأكثر كفاءة من املر أ دراك الرجل ابعتبارهأنه عند التعيني والرتقية، ال يزال أوضحت بعض الدراسات أ

  .االختالفات الكبرية فيما بني املسارات املهنية للرجال والنساء يف التعليم العايل
ن كانت إ حىت ؛هنم يفضلوا ترشي  الرجل للعملأغلبية يف جلان التعيني، يبدو األ نن الرجال، الذين ال يزالوا ميثلو إ

غلبية العاملني من الرجال تتجه إىل أن اجلهات إىل تكون هبا أقد اتض  و  ،متماثلةاإلان  الرجال و مؤهالت املتقدمني للعمل من 
ة أن املر أضافة إلذلك، جيب  ؛سرتاتيجيات تتسم بتوازن النوعاتعيني الرجال، بينما تتجه اجلهات اليت تتسم بتوازن النوع إىل تطبيق 

ا من النساء يف معظم اللجان وابلنسبة لكل الدول، يوجد عدد قليل جدً  ،سئوليةتتغيب عن املناصب ذوي املستوايت املرتفعة للم
ة أما يتم التمييز مبهارة شديدة وبصورة غري واضحة، كما تشعر املر غالًبا و  0همة املعنية بوضع السياسات العلميةوالدوائر العلمية امل

ة أثناء التدرج بني املناصب، تشعر املر أمع ذلك و . البداية الصغرية ابالندماج واالحتواء داخل املؤسسات اليت تعمل هبا منذ
نه ابلنسبة لغالبية الدول، يشغل الرجال غالبية أشكال التوضيحية من املناصب ذات السلطة، وتشري األ ابالستبعاد بصورة متزايدة

  .املناصب داخل اللجان العلمية الرفيعة املستوى املعنية ابملخصصات املالية البحثية
لكنه قد يؤثر كذلك على كل تعريف خاص ابلسياسة  ؛ة هنا ال يكون فقط مبثابة موضوع خاصة ابلعدالة والتكافؤأغياب املر  نإ

   .عالم وجمال التعليمالعلمية، وتوثر هذه السيادة الذكورية بشكل دائم على متثيل العلوم يف اإل
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 

 

 

 يف جمال العلومسياسات تكافؤ النوع االجتماعي : الفصل السايس

يف ما يتعلق ابلتكافؤ يف جماالت ( AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة  على الرغم من التقدم الكبري الذي ت إحرازه يف
 هنفسينطبق الكالم . نفسها النوع االجتماعي، مل تتطور مشاركة املرأة السياسية واالقتصادية ابخلطىأساس  التعليم والصحة على

ال يزال متثيلها يف أعلى املناصب ؛ ولكن ورغم تواجد املرأة بدرجة أكرب من ذي قبل يف التعليم العايل واجملال البحثي. العلومعلى 
 . اللمهن العلمية ضعيفً 

 
أن وضع املرأة يف جمال العلوم يتماثل مع ذلك  SHEMERAيوض  التحليل اإلحصائي الذي ت إجراؤه يف إطار مشروع 

وعدم تكافؤ فرص  ،تتمثل يف تواجد املرأة يف التعليم العايل يف اآلونة األخريةجًدا  هناك حقيقة واضحة. ةاألوروبيدول السائد يف ال
 يوض  هذا الفصل حدمة االختالفات بني(. AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة  النوع االجتماعي يفأساس  العمل على

يف ما يتعلق ابلسياسات املتبعة، ومدى تطومر سياسات تدعم  األورويبودول االحتاد ( AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة 
 . النوع االجتماعيأساس  التكافؤ يف جمال العلوم على

 نظام البحث والتطوير 4-1-1

أورواب وأمريكا الشمالية عن نظريه يف ( AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة  والتطوير يفحبا  بصفة عامة، يتأخر قطاع األ
 . والتطويرحبا  يف ما يتعلق ابلتقدير، الناتج والنفقات اخلاصة ابأل

بتشكيل جمموعة ( AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة  تقوم، م1020عام وفًقا لتقرير اليونسكو األخري اخلاص ابلعلوم 
. والتعليم العايل( STI)التكنولوجيا واالبتكار و ور يف جمال العلوم، التطو متميزة داخل الدول العربية يف ما يتعلق بدخل الفرد، 

؛ لكن من ذلك اخلاص بدول اخلليج النفطيةكثريًا   أقل( AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة  ويكون إمجايل الناتج احمللي يف
 . ا يف العامل العريبا ويتضمن بعض اجلامعات األكثر قدمً نظام التعليم العايل أكثر نضجً 

أصبحت السياسات املتعلقة ؛ حيث لقد حتقق هذا بعد احلرب العاملية الثانية عندما حصلت غالبية الدول العربية على استقالهلا
ر ، واحلكومات الوطنية تقوم ابالستثما10منذ ستينيات القرن الـ. يف مقدمة السياسة املتبعة( STI)االبتكار و  ابلعلوم والتكنولوجيا

على الرغم من التقدم الذي ت إحرازه يف ما يتعلق . وذلك بتأسيس اجلامعات واملراكز البحثية ؛(STI)يف جمال البنية التحتية لـ
، هنالك حاجة ماسمة إىل السياسات واالسرتاتيجيات اخلاصة (STI)الـ  إبنشاء املؤسسات األساسية لغرض تنفيذ اسرتاتيجيات

 . ، فهي إما تكون طموحة أو غامضة(STI)الـ  كو أنه عندما تتوفمر سياساتوتؤكد اليونس. هبذا اجملال
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 والتطويراحبا  اإلنفاق يف جمال األ
 

ئوية من إمجايل الناتج احمللي أقل خالل منسبة ك( GERD)والتطوير حبا  ابلنسبة لغالبية الدول العربية، كان إمجايل نفقات األ
بينما أنفقت الدول املتقدمة ما يزيد على . من إمجايل الناتج احمللي %2 -0.2ين ت تتباينقد فهي . املنصرمه العقود األربعة

والتطوير بدرجة أقل حبا  بصفة عامة، أنفقت الدول العربية على األ. والتطويرحبا  من إمجايل الناتج احمللي على األ% 105
 . إىل حد مانفسه وذلك مقارنة مبستوى التطوير املتماثل 

 
، ت م1005يف عام ". GERD"األهداف الطموحة لـ( AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة  دت بعضلقد حد

معدل تقدير  ت فقد ،(م1002)يف مصر عام  ماأ ،والتطويرحبا  األ على %2ما يزيد على  ابعتبارها تنفقالتأكيد على تونس 
من إمجايل الناتج % 2ال تزال هناك خطط لرفع ذلك إىل ؛ لكن GDPمن الـ% 0.12بـ GERDالـاألحبا  االنفاق على 

هذه األهداف، لقد ت تقديرها  GERD/GDPمع ذلك مل حتقق الزايدة اخلاصة مبعدل  ؛(م1021)احمللي حبلول عام 
األردن يف % و0.22 ،(م1005)يف اجلزائر % 0.02و ،(م1022)يف مصر  %0.22و( م1005)يف تونس % 2.2بـ
 (.م1020)يف املغرب % 0.22و
 

وذلك ابستخدام التقرير التنافسي للمنتدى االقتصادي العاملي لغرض ترتيب حجم  ؛الوطنيةحبا  ت إجراء مس  خاص بنظم األ
يف الدول العربية املتوسطية الشريكة  دولة ُسجِملت درجات منخفضة 222بعد دراسة  -(STI)إنفاق الشركات على الـ

(AMCs)لقد . 208، وسوراي 55مصر و ، 51اجلزائر و ، 25املغرب يف املرتبة الـو ، 26، ابستثناء تونس اليت أتيت يف املرتبة الـ
بدءًا  من جانب القطاع اخلاص GERDمن الـ% 25قدمت احلكومة التونسية أهدافًا طموحة يف هذا اجملال؛ حيث يتم متويل 

 . %26النسبة إىل وصلت بشكل ، (م1005)من عام 
 

 اجلهات املسؤولة عن السياسات املتعلقة ابلبحث والتطوير
 

حىت يف مصر جند أن  ؛لقد اتض  أن معظم البحث املعين ابلعلم والتكنولوجيا يف العامل العريب يتم إجراؤه يف إطار نظام التعليم العايل
( اجلزائر، مصر، تونس وفلسطني)األربعة أنه ابلنسبة للدول  25ويوض  اجلدول رقم . والتطويرحبا  من األ% 65هذا ميثل 

ابلنسبة (. يف فلسطني ابلتعاون مع وزارة التخطيط)والتطوير حبا  العلمية فقط مسؤولية األحبا  تتحمل وزارات التعليم العايل واأل
لتعاون مع اجملالس والتطوير ابحبا  عن سياسات األ سوراي وليبيا، تكون هذه الوزارات مسؤولةو األردن، : للدول الثالثة األخرى

مخُس دول فقط . والتطويرحبا  العلمية مسؤولية سياسات األحبا  يف لبنان، يتحممل اجمللس الوطين لأل. ات احلكوميةكادمييواأل
وهناك دول ( مصر، املغرب، فلسطني)وطنية للعلوم  هيئه علميهلديها ( AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة  ضمن جمموعة

 .دولية هيئات علميهتستضيف ( األردن، لبنان)
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 اهليئات احلكومية املسؤولة عن سياسات البحث والتطوير والتنسيق يف منطقة : 12جدول رقم 
 (م2114) البحر األبيض املتوسط

 وزارة التعليم العايل اجلزائر

 العلميللبحث  وزارة الدولة مصر
 البحث العلميو  وزارة التعليم العايل األرين

 والتكنولوجيا اجمللس األعلى للعلوم
 الوطين للبحو  العلمية اجمللس لبنان
 ة حسن الثاين للعلوم والتقنياتأكادميي املغرب

 وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل، املوظفني والتدريب والبحث العلمي
 بني الوزارات للبحث العلمي والتنمية التكنولوجيةجلنة دائمة مشرتكة 

 املركز الوطين للبحث العلمي والتقين
 جملس التنسيق بني مؤسسات التعليم العايل خارج اجلامعات

 وزارة التعليم العايل فلسطني
 وحدة البحث والتطوير يف وزارة التخطيط

 العليا للبحث العلمي اهليئة، اجمللس األعلى للعلوم سوراي 
 وزارة التعليم العايل 

 والبحو  والتكنولوجيا العايل الرتبية والتعليم وزارة تونس
 التعليم العايل األمني العام للمجلس التخطيط البحو  ليبيا 

 اهليئة الوطنية للبحث العلمي
 158. ، صم1020للعلوم،  اليونسكو تقرير: املصدر

 خُمرجات البحث والتطوير

( م1020)لقد أشار تقرير اليونسكو  ،يزداد يف بعض الدول؛ لكنه القد اتسم الناتج العلمي يف العامل العريب بكونه منخفض نسبيً 
حدثت زايدة مستمرة خاصة يف ما يتم نشره من جانب العلماء العرب املقيمني داخل  م1008 -م1001إىل أنه ما بني عامي 
يف الدول  اقاالت علمية وفنية أقل من نظرائها ومعلى الرغم من هذا التقدم، تنتج الدول العربية كتبً . الدول العربية وخارجها

الدول العربية املتوسطية الشريكة  ج العلمي فيما بنيمع ذلك، تتض  االختالفات اخلاصة ابلنات. األخرى يف كل أحناء العامل
(AMCs) يف تونس 256.1ويف سوراي،  5.6ما بني  م1008، كما يرتاوح عدد ما يتم نشره يف اجملال العلمي عام . 
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 املنشورات وبراءات االخرتاع يف الدول العربية املطّلة على البحر: اإلنتاج العلمي: 21جدول 

 م2118، (AMCs)األبيض املتوسط  
 

 

على  م1008يف عام . على الرغم من الزايدات األخرية يف براءات االخرتاع، تتأخر الدول العربية عن ابقي العامل يف هذا الصدد
 82000مع مجهورية كوراي اليت سجلت ما يزيد على براءة اخرتاع، قد يتناقض هذا  22سبيل املثال، سجلت املنطقة العربية 

ا منخفضً ( AMCs)لقد كان عدد براءات االخرتاع الذي ت تسجيله يف الدول العربية املتوسطية الشريكة . براءة اخرتاع هذا العام
 . اجدً 

 
 هجرة العقول

 
يتم ؛ حيث االستثمارات يف جمال العلوم والتكنولوجياتؤدي إىل خفض ؛ إذ يف الدول العربيةرئيسة  يُعدم موضوع هجرة العقول قضية

وتشري البياانت إىل أن ثلث املهندسني والعلماء . فْقد عائد هذه االستثمارات عندما تنتقل هذه الفئة املدرَّبة للعمل يف اخلارج
من اخلرجيني % 8.2، هاجر 1000م ابلنسبة للعامل العريب، عا. املؤهلني يف الدول النامية قد هاجروا إىل الدول املتقدمة للعمل

ابلنسبة لبعض الدول العربية نسبًيا  كما أنه مرتفع  ،مع ذلك، يتباين املعدمل بدرجة كبرية يف املنطقة العربية. اجلامعيني للخارج
، بينما اتسمت (يف اجلزائر% 5.5تونس، % 21.6املغرب، % 28.6يف لبنان، % AMCs( )22.5)املتوسطية الشريكة 

ظروف  عموًما املهتممة هبجرة العقول بني الدول، لكنها تتضمنحبا  تتباين األ.  اخلليج العريب ابلفاعلية يف هذا الصددالدول يف
انعدام االستقرار و عدم إاتحة الشبكات البحثية رفيعة املستوى، و االفتقار إىل األدوات األساسية والدعم الفين، )العمل السيئة 

(. والتطوير وبني مشروعات القطاعني العام واخلاصحبا  التكامل الضعيف بني العلم والتكنولوجيا، أو األز السياسي واالقتصادي، 
أن االهتمام االجتماعي الضعيف " نقل املعرفة واالبتكارات: تغيري االقتصادات العربية"يرى البنك الدويل من خالل تقرير 

يتعني التغلب عليها، وهذا ال يتضمن فقط دالالت ضمنية خاصة ( STI)ابلنسبة لسياسات الـرئيسة  ابلباحثني يشكل عقبة
قد يتض  التقدير االجتماعي املنخفض يف ما يتعلق ابألجور املنخفضة وعدم استقرار العمل الوظيفي ابلنسبة هلؤالء . هبجرة العقول

 . الذين يعملون يف اجملال التعليمي، والذي قد يعوق إنتاج املعرفة ونقلها
 

عدد املقاالت  
 العلمية املنشورة

 (م1008)

املقاالت العلمية 
لكل مليون من 
عدد السكان 

 (م1008)

Number of U 
SP TO patents 
granted to 
AMC 
residents  

 - 9.6 198 سوراي 
 - 15.9 100 ليبيا 
 4 36.9 1167 املغرب
 - 37.5 1289 اجلزائر
 2 48.6 3963 مصر 
 2 140.9 591 لبنان 
 0 157.1 928 األردن 
 2 196.6 2026 تونس
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 تقبليةآفاق مس
 

 12أقرم املؤمتر الرابع عشر لوزارات التعليم العايل والبحث العلمي يف الدول العربية الذي عقد يف اململكة العربية السعودية خالل 
وهتدف هذه . دولة 11التكنولوجيا واالبتكار ووقمعت عليها و االسرتاتيجية اإلقليمية العربية للعلوم،  1022مارس /آذار

تطوير تدريس و إصالح وتطوير اجلامعات، : من خالل عدة وسائل تتضمنحبا  تطوير العملية التعليمية واأل االسرتاتيجية إىل
تقوم حيث . والتطويرحبا  زايدة الدعم املايل لألو دعم اإلمكاانت البحثية العلمية، و تيسري التعاون اإلقليمي والدويل، و العلوم، 

فيها حيث يتم  ،من إمجايل الناتج احمللي% 2والتطوير إىل حبا  الدعم املايل املقدم لأل االسرتاتيجية على حثم الدول العربية لزايدة
وهتدف االسرتاتيجية حتديد بعض أوجه القصور طويلة املدى يف نظم %. 20 -20تقدير نسبة مسامهة القطاع اخلاص ما بني 

يف العامل العريب، مما يؤدي إىل حتسني وضع املهن البحثية لكي يتم عالج ظاهرة هجرة العقول وتعزيز العالقات االرتباطية ( STI)الـ
 . فيما بني اجلامعات والصناعة لغرض تعزيز االبتكار

 

 البيئة احلاضنة للمساواة 4-1-2

ودول االحتاد ( AMCs)لدول العربية املتوسطية الشريكة يؤكد البحث على وجود فجوة واضحة يف الوضع القانوين للمرأة بني ا
ودول  (AMCs)، على الرغم من األشكال غري املباشرة والضمنية للتمييز السائدة يف الدول العربية املتوسطية الشريكة األورويب
املرتبطة النوع االجتماعي يف الدول تتض  القيود القانونية اخلاصة بتكافؤ النوع االجتماعي واألعراف التقليدية . األورويباالحتاد 

 . ، بينما يبدو أن التوقعات اخلاصة هبذا اجملال غري مؤكدة( AMCs)العربية املتوسطية الشريكة 
 
 اإلطار القانوين

 
 فقرات دستورية توض  املساواة بني املواطنني، ابإلضافة إىل املعاهدات( AMCs)توجد يف كل الدول العربية املتوسطية الشريكة 

الدولية اليت ت إقرارها وتؤكد على املساواة بني اجلنسني، والسيَّما املعاهدة املعنية إبزالة كافة أشكال التمييز ضد املرأة 
(CEDAW .) مع ذلك، توجد قوانني متيز بني اجلنسني يف كافة الدول العربية املتوسطية الشريكة(AMCs ) وهلذه القوانني ،

 . (CEDAW)حتفظات جتاه معاهدة 
 

، توجد النصوص اخلاصة ابلتمييز ضد املرأة يف الغالب ضمن التشريعات اخلاصة ابألسرة والعقوابت، (CEDAW)وفقا للجنة 
الدول العربية املتوسطية  ال تقتصر القيود القانونية على. وذلك على الرغم من التأكيد على املشاكل اخلاصة بقوانني العمل واألجور

 . ، وإمنا هي موجودة يف أورواب والدول الغربية األخرى(AMCs)الشريكة 
 

لقد قامت العديد من دول . أال وهو تنفيذ القانون ،(AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة  يفرئيس  يتعني إضافة حتدٍّ 
، مبا يف ذلك االقانون إشكاليً ال يزال تنفيذ ؛ لكن العديد من اإلصالحات جراءإب( AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة 

 . احلماية من التمييز التعسفي ضد املرأة يف مكان العمل
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 األعراف املتعّلقة ابلنوع االجتماعي
 

بتحقيق التكافؤ يف النوع االجتماعي، حيثما تتواجد املؤسسات املعنية ( AMCs)تلتزم كل الدول العربية املتوسطية الشريكة 
لقد . على الرغم من أن دورها وأتثريها يتباين بدرجة كبرية( AMCs)العربية املتوسطية الشريكة  بتحقيق ذلك يف كافة الدول

 . أصبحت اآلن االسرتاتيجية الوطنية املعنية بتقدم املرأة يف كافة اجملاالت احلياتية سارية التنفيذ واملفعول
 

التوجهات األبوية والقوالب النمطية القوية اخلاصة أبدوار ومسؤوليات الرجل واملرأة يف األسرة  يف استمراريةالرئيس  يتمثل القلق
هذه األعراف تبدو واضحة لدرجة  ؛ لكن والدول الغربية األخرى، أعرافها التقليدية اخلاصة هبا ،األورويبولدول االحتاد . واجملتمع

حُتُول دون تقدمم املرأة يف اجملتمع، على الرغم من أن رئيسة  عقبة ما يشكل ؛(AMCs)كبرية يف الدول العربية املتوسطية الشريكة 
 ابتساع نطاق التعليم والضغوط القوية اليت التطورات األخرية يف بعض الدول توض  تطور هذه األعراف، ويكون هذا مصحوابً 

 . متارسها احلركات النسائية واإلصالحات السياسية
 

 احتماالت غامضة للمستقبل
 

، "ثورات الربيع العريب"ابالضطراب، ويتض  هذا من خالل ( AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة  يتسم املناخ السياسي يف
وتتسم الطموحات اخلاصة . العريب واحلرب على سوراي -اإلسرائيلياستمرار الصراع و التأثري املتزايد للتيارات اإلسالمية املتشددة، و 

حالة من التشاؤم عقب  كما سادتا على أي تقدم يتم إحرازه،  لوضوح، بينما يؤثر الصراع العسكري سلبيً حبقوق املرأة بعدم ا
كما أن . إن معظم التقدم الذي حتقق يف العقد املاضي ارتبط ابألنظمة السابقة؛ حيث الثورات اليت قامت يف مصر وتونس

 . على التوقعات اخلاصة حبقوق املرأة اشديدً  ااإلسالمي املتشدد يشكل خطرً احلركات النسائية اإلسالمية والعلمانية ترى أن التيار 

 سياسات تكافؤ النوع االجتماعي يف اجملال العلمي 4-2

لقد أصب  حتقيق . النوع االجتماعي يف كل أحناء العامل يف العقود األخريةأساس  تطورت مبادرات دعم التكافؤ يف جمال العلوم على
الذي طالب   2555عملية التعليمية مبثابة أحد أوجه القلق العاملية العامة منذ إرساء برانمج بكني العملي عام تكافؤ الفرص يف ال

االجتماعي  النوعأساس  كل احلكومات إبزالة كافة أشكال الفوارق بني الرجل واملرأة يف اجملال التعليمي، وهبذا فإن التكافؤ على
 . اليت تطالب ابختاذ إجراء حاسم يف جمال العلوم والتكنولوجيا والنوع االجتماعي هو أحد أهداف األمم املتحدة الثمانية

لقد أدى هذا إىل . يوض  الدليل اخلاص أبمريكا وأورواب أن اإلجراءات اليت ت اختاذها لغرض دعم املرأة يف اجملال العلمي غري كافية
لقد مهدت أمريكا الطريق من خالل إنشاء برانمج . يكلي للمؤسساتاالهتمام ابملداخل املنظمة بدرجة أكرب لغرض دعم التغيري اهل

(ADVANCE )ت دعم التغيري اهليكلي ابلنسبة األورويبيف االحتاد . الذي ت متويله من جانب املؤسسة الوطنية للعلوم ،
اجملال العلمي والتكنولوجي، على أن ابملرأة يف املعنية  م1022وتؤكد اتفاقية األمم املتحدة عام . واالبتكارحبا  لسياسات األ

 . يتضمن السياسة، التشريعات، واملداخالت املنظمة وامليزانية املالئمة ا شامالً منظمً  التقدم يف هذا اجملال يتطلب مدخالً 
 

إرساء  ، حظي هذا املوضوع ابهتمام كبري يف اآلونة األخرية، فقد شكل(AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة لـ  ابلنسبة
إذ اعتمدت هذه املبادرة النسائية  ؛خطوة جوهرية( ASTF)املبادرات النسائية من خالل املؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا 
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 على االعتقاد أبن متكني املرأة يتضمن تطورًا كمي ا وكيفي ا يف التعليم والتدريب، كما أهنا تتضمن دعم املرأة يف التطور االجتماعي
للمبادرة يف تيسري التواصل بني األفراد واملؤسسات الفعالة يف جمال متكني املرأة الرئيسة  وتتمثل األهداف. االقتصادي للمجتمعو 

 . وإاتحة املزيد من الفرص للنساء العربيات من خالل التعليم واملن  الدراسية ،العربية ابلنسبة للعلوم والتكنولوجيا
 

بنجاح من جانب " التمكني من أجل تطوير العامل العريب: املرأة العربية يف جمال العلوم والتكنولوجيا"عين بـت تنظيم املؤمتر األول امل
املرأة "السودان حتت عنوان -يف اخلرطوم 1022ت عقد املؤمتر الثاين يف مايو . اإلمارات العربية-يف ديب م1005عام  ASTFالـ

، وتتمثل أهدافه يف التأكيد على الدور القيادي للمرأة العربية يف العلوم "نمية املستدميةالعربية يف العلم والتكنولوجيا من أجل الت
فيما بني النساء يف جمال العلوم والتكنولوجيا  ،إعداد البنية التحتية لالتصاالتو جناح العلماء من النساء العربيات، و والتكنولوجيا، 

 . لكي يتم تنفيذها يف املرحلة الثانية للمبادرات النسائية ؛وإعداد جمموعات عمل تستهدف تطوير املشروعات
 

ة كادميي، انقش االجتماع السنوي ألم1005يف عام . متت اإلشارة إىل األحدا  األخرى املرتبطة هبذا املوضوع يف الفصل اخلامس
، قامت منظمة املرأة يف العلوم م1022 يف عام". املرأة يف العلوم"العلوم وتطوير العامل، الذي ُعقد يف مصر، حماضرة حتت عنوان 

 . بتنظيم املؤمتر الدويل املعين ابملرأة يف جمال العلوم والتكنولوجيا يف العامل العريب، يف الكويت( OWSD)يف العامل النامي 
 

وذلك لغرض توجيه االهتمام  1006ملسامهات املرأة يف عملية التنمية عام  IDBقام البنك اإلسالمي للتنمية إبعداد جائزة 
ومكافأة مشاركة املرأة يف التطوير  ،تشجيعو هتدف اجلائزة إىل تقدير، . العاملي إىل الدور الفعال للمرأة يف تطوير اجملتمعات والعامل

تهدف دعم سيدات األعمال يف هذه الدول وذلك من يوجد مشروع آخر خاص ابلدول الفرانكوفونية يس. االجتماعي االقتصادي
ألفضل حبث خاص  "ماري ترينر لني"يف اجلامعة اللبنانية األمريكية، خُتصمُص جائزة . خالل الدعم املادي وتقدمي املساعدات الكافية

األدب، اللغة، العلوم )لدراسة النوع االجتماعي، كأحد املتطلبات اخلاصة ابلربانمج الدراسي الذي يتم االلتحاق به هناك /ابملرأة
 (. االجتماعية، الدراسات الثقافية، الفلسفة، الرتبية وغريها

 
، ابإلضافة (AMCs)ت إنشاء شبكات إلكرتونية خاصة بوضع املرأة يف اجملال العلمي يف بعض الدول العربية املتوسطية الشريكة 

مثل تشجيع الفتاة على أن تعمل يف إطار الدراسات اخلاصة  اول أهدافً إىل مجعيات انشطة يف اجلزائر، لبنان، املغرب وتونس تتنا
كما أن هنالك . ودعم املرأة يف املهن العلميةحبا  دعم الدراسات املعنية ابلعلوم واألو تيسري إرساء شبكات العلماء، و ، "SET"بـ

خاصة ابليونسكو والسفارة األمريكية ومشروع الدول الفرانكفونية  (AMCs)مبادرات دولية يف الدول العربية املتوسطية الشريكة 
 رفعتقدم هذه املبادرات الدعم للنساء يف اجملال العلمي، ابإلضافة إىل . على الباحثنياإلان  اليت تفضل وبشكل صري  الباحثات 
 . العلميةحبا  الوعي اخلاص ابلنوع االجتماعي يف األ

 
لكي يتم تعزيز وضع املرأة يف . إىل أن هذه املبادرات اندرة SHEMERAيشري تقرير مشروع  على الرغم من هذه املبادرات،

املؤسسات العلمية، و اجملال العلمي، ابإلضافة إىل التكافؤ يف النوع االجتماعي، يتعني بذل املزيد من اجلهود من جانب احلكومة، 
 . يات غري احلكوميةاملنظمات والنقاابت التجارية، واجلمعو اجلمعيات املهنية، و 
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 املغرب وتونسو لبنان، و املرأة يف االحتايات العلمية يف اجلزائر، : 1اإلطار رقم 
 

 
 اجلزائر 
  لكي يتم تقدير مشاركة املرأة يف  ؛لغرض تنظيم النشاطات هو مبثابة نقطة البداية م،1022إن وجود املرأة يف االحتادات العلمية، اليت ت إنشاؤها عام

يتم تعزيز الوضع اخلاص ابملرأة يف إطار املناصب العلمية والفنية يف القطاعني العام واخلاص، حماربة القوالب النمطية السلبية ؛ حيث اجملاالت العلمية والفنية
 . اخلاصة ابملرأة يف جمال العلم والتكنولوجيا

 لبنان 
 خلاصة ابلتنمية والتطوروالتدريب احبا  مجعية األ (CRTD-A) : وتسعى إىل املسامهة يف قضااي م1002وهي منظمة غري حكومية ت تسجيلها عام ،

النوع االجتماعي واملواطنة، النوع االجتماعي واحلقوق االقتصادية، : من خالل أربعة برامج رئيسة ،العدالة االجتماعية واملساواة يف النوع االجتماعيو املواطنة، 
 . احلق يف احلصول على املعلومات واملعرفةو القيادة واملشاركة، و لنوع االجتماعي، او 

 عمال اجلمعية اللبنانية للمرأة يف جمال إدارة األ(LLWB) : كمنظمة علمية ثقافية تستهدف مجع   م1006هي منظمة غري حكومية ت أتسيسها عام
تيسري و إاتحة التدريب املتخصص، و مناقشة املوضوعات والتحدايت العامة، و املهنيني من السيدات يف إطار منتدى يستطعن من خالله تبادل اخلربات، 

 .تبادل املعلومات ودعم إمكانيات املرأة يف جمال إدارة األعمال
 ولية هداف األوتتمثل األ. رابح، تشرتك عضواته يف الفعاليات العلمية يف لبنان والعامل العريباد مستقل ال يهدف لتحقيق األهو احت: االحتاد النسائي للباحثات

تشجيع الباحثات الصغريات على رسم مستقبلهن، وكذلك إاتحة منتدى لتبادل و لالحتاد يف حتقيق التواصل بني الباحثات لغرض دعم مشاريعهن البحثية، 
حيث  ؛هلية اليت استمرت فرتة طويلة يف لبنانلقد ظهرت بوادر إنشاء هذا االحتاد أثناء احلرب األ. م2551وقد ت تكرمي هؤالء الباحثات عام  فكار،األ

ع بصفة بدأن يف االجتما ؛ حيث فكار على الرغم من العنف السائدوكن يرغن يف تبادل األ ،رفضت الباحثات من كال اجلانبني هذه التقسيمات القهرية
حبا  تشرتك املرأة بصورة فعالة يف إجراء األ؛ حيث عضوة 20من حوايل حالًيا  يتكون االحتاد. مور اليت حتظى ابالهتمام الفكريوكذلك مناقشة األ ،منتظمة

كل أساتذة اجلامعة غالبية أعضاء هذا ية، ويشنسانالتعليم والعلوم اإل والعلوم االجتماعية والسلوكية،و االقتصاد،  ويف جماالت خمتلفة مبا يف ذلك، الصحة،
 . تعمل الغالبية يف اجلامعة اللبنانية الوطنية؛ حيث االحتاد

 املغرب 
 وهي منظمات غري حكومية تتناول بفاعلية املوضوعات اخلاصة ابلنوع  ،ويف احتاد املهندسات ،تنشط املرأة املغربية يف االحتادات العلمية يف كازابالنكا

يتم تشجيع الفتيات على التخصص يف جماالت ؛ حيث والعلم، وهتدف هذه املنظمات إىل تعزيز تواجد املرأة يف جمال العلوم والتكنولوجيا االجتماعي
 . وكذلك دعم التكافؤ بني اجلنسني يف اجملاالت املهنية ،SETـال

 تونس  
 ن الفعاليات اليت تيسر التشبيك بني العلماء والباحثنييقوم احتاد املرأة والعلم بكلية العلوم يف جامعة تونس بتنظيم العديد م : 

 تنظيم املؤمترات، املناقشات، االجتماعات ولقاءات املائدة املستديرة 
  العلمية، ولغرض تشجيع الباحثات حبا  لتشجيع مشاركة املرأة يف األم، 1005تنظيم املؤمترات السنوية املتعددة التخصصات، منذ عام

 . ومُتن  اجلوائز ألفضل اإلجنازات يف اجملاالت العلمية املختلفة ،االستمرار يف هذا اجملالالشاابت على 
  عمالدارة األإإاتحة املعلومات والتدريب يف جمال العلوم و 
 والعلوم حبا  إجراء الدراسات املعنية ابملرأة يف جمال األ 
 إنشاء قواعد بياانت خاصة ابملرأة يف جمال العلوم 
  ،املرأة والعلم"والدولية اخلاصة ابملرأة، وال سيما  اإلقليميةاملشاركة يف املؤمترات الوطنية " 
 العلم والتكنولوجياو عالم حول املوضوعات اخلاصة ابملرأة،التواصل مع اإل 
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  هيكليات املساواة يف النوع االجتماعي يف اجملال العلمي 4-2-1

لتسيري األمور على املستوى احلكومي رفيع املستوى هو مبثابة خطوة ضرورية لتوجيه االهتمام للتكافؤ يف إن إنشاء وحدات أو جلان 
تتواجد هذه . سقة من السياسات واملبادرات يف هذا اجملالناوتطوير جمموعة مت ،النوع االجتماعيأساس  اجملال العلمي على

، وعادة ما تكون مرتبطة ابسرتاتيجيات النوع االجتماعي اليت ت (AMCs)اهليكليات يف بعض الدول العربية املتوسطية الشريكة 
 . إرساؤها مؤخرًا

 
-م1001فيما بني عامي  ،يف مصر، ت إنشاء وحدة معنية بتكافؤ فرص النوع االجتماعي يف وزارة التعليم العايل وكافة الوزارات

دعم رصد وتقييم التقدم و ؤ الفرص يف الربامج واخلطط الوزارية، ، تتمثل أهدافها يف إدراج املنظور اخلاص ابملرأة وتكافم1002
تدريب املوظفني على إدراج املرأة وتطبيق مبدأ الفرص املتكافئة يف كافة الربامج و الذي ت إحرازه ابلنسبة لتكافؤ الفرص، 

 إدارههناك ؛ حيث على لبنان هسنفينطبق الوضع . املرأة يف العملإيقاف كل الشركات اليت متارس التمييز ضد و واملشروعات، 
 : يف وزارة التعليم العايل تنشط بشكل فعال، ويتمثل الدور اخلاص هبا يف كل وزارة كما يلي نوع االجتماعيمتخصصه بدراسه ال

 تقدمي النصيحة لكل وزارة يف ما يتعلق ابملمارسات والسياسات اخلاصة بتكافؤ النوع االجتماعي يف كل قطاع . 
 تقييم املقرتحات والوثئق املعنية إبدراج املوضوعات اخلاصة ابلنوع االجتماعي وكيفية إدراجها يف كل قطاع . 
 وتعزيز هذا التعاون من  ،التعاون بني األمم املتحدة والبنك الدويل والعديد من املنظمات املعنية ابلنوع االجتماعي

بتمويل من االحتاد  م1022ماعي الذي ت إعداده يف فرباير خالل الربانمج اجلديد املعين بتكافؤ النوع االجت
 . األورويب

 املشاركة يف املشروعات املقرتحات اخلاصة مبوضوعات املرأة . 
 

مع ذلك ال يزال الوعي ضعيًفا، ابإلضافة إىل عدم االلتزام الكامل ابالسرتاتيجيات املعنية ابلنوع االجتماعي واجملاالت العلمية على 
اسرتاتيجية وطنية معنية مبعاجلة  ةمل يتم تطوير أي؛ حيث (AMCs)احلكومية العليا يف الدول العربية املتوسطية الشريكة  املستوايت

وال يوجد تشريع جيرب اجلامعات واملراكز البحثية على تبين سياسة التكافؤ يف  ،التحيز الذي تتم ممارسته ضد املرأة يف اجملال العلمي
ال ؛ لكن حيث يتم إرساء االسرتاتيجيات واخلطط النظرية ؛  هذا من خالل سياسات فلسطني واملغربيتض. النوع االجتماعي

 . يوجد أي تطبيق عملي هلا

 تدابري حتقيق التوازن يف النوع االجتماعي 4-2-2

يف تبوء النساء ، والسيَّما وفعالةكون مبثابة خطوة إجيابية إن تبين اإلجراءات املعنية بتوازن النوع االجتماعي، مثل نظام الكوات، سي
إن استخدام نظام الكوات يعين تفضيل املرأة على الرجل يف . مثرية للجدل مازالت هذه القضيه ختاذ القرار،إبالعليا العلميه املناصب 
جيع املرأة على لكي يتم حتقيق التكافؤ للنوع االجتماعي أبفضل طريقة ممكنة، كما سيتم اختاذ إجراءات فعالة لتش ؛التعيينات

وسيتم إدراك هذا ابعتباره أحد اإلجراءات اإلجيابية املثرية للجدل بدرجة  ،ما سريتبط ذلك بفرتة زمنية حمددةغالًبا  التقدم للعمل،
 . أقل
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. اجملالس واللجان العلمية يفمما يؤثر  ؛ة، يوجد تشريع يضمن التوازن يف النوع االجتماعي يف اهليئات العامةاألوروبييف بعض الدول 
مثار جدل كبري؛  واليت أصبحت مناصب اختاذ القرارات العلمية الكتلة احلرجة للمرأة يف ضروري إلرساء إن فائدة تثبيت الكوات

 وتوصي األمم املتحدة. حيث يتم تطبيق نظام الكوات جند أن نسبة متثيل املرأة بدأت تتسم ابلتكافؤ مع الرجل ؛ففي دول الشمال
إبرساء معايري وأهداف حمددة من أجل املشاركة املتكافئة للمرأة والرجل يف صنع القرار على كافة املستوايت، والسيَّما املعاهد 

تبين إجراءات توازن النوع بشكل يتناسب مع . القطاعني العام واخلاصيف العلمية ومراكز التمويل البحثي،  يئات العلمية مثل اهل
لغرض تعزيز مشاركة املرأة يف احلياة العامة  ؛(CEDAWـ)اف التنموية لألمم املتحدة وتوصيات معاهدة االجتماعي مع األهد

 . وصنع القرار
 

، يثري استخدام الكوات اجلدل بدرجة كبرية جًدا، السيَّما يف جمال (AMCs)ابلنسبة للعديد من الدول العربية املتوسطية الشريكة 
واملغرب يف تطبيق األردن وقد بدأت . الكوات بتحديد احلد األدىن لتواجد املرأة يف القوائم االنتخابية ويقوم نظام. املشاركة السياسية

ومؤخرا يف تونس واجلزائر، بينما تتم ، م1005نظام الكوات يف االنتخاابت منذ بداية القرن الواحد والعشرين وفلسطني يف عام 
 . يف لبنان حيث ت تبين نظام الكوات الدينيةحالًيا  مناقشة هذا املوضوع

 
مع ذلك، وابلنسبة للكثري من الدول، يرى العديد من . بصفة عامة، أدى هذا النظام إىل تزايد تواجد املرأة يف احلياة السياسية

لي للقانون لغرض ضمان ال يوجد تنفيذ فع؛ حيث وغري ملحوظة يف القوائم االنتخابيةجًدا  املنظمات النسائية أن الكوات منخفضة
من النساء هنم يف % 20حيث  ؛(CEDAW)ابلكوات اخلاصة بـ( سوراي وتونس)لقد التزمت بعض الدول . االلتزام هبذه الكوات
نتيجة لذلك، . ففي تونس، متت املطالبة بتعيني اثنتني من النساء على األقل يف عضوية اجملالس اإلقليمية. مناصب صنع القرار

من كافة أعضاء هذه اجملالس، وتشارك تلك السيدات فقط يف عملية صنع القرار على املستوى % 21نسبة حالًيا  متثل املرأة
؛ يف سوراي، ت وألول مرة إدراج مشاركة املرأة يف صنع القرار من خالل اخلطة اخلمسية يف بداية القرن الواحد والعشرين. اإلقليمي
ة املرأة يف التنمية االقتصادية واملناصب التنفيذية، التشريعية والقضائية يف احلكومة ت إرساء أهداف معنية بتعزيز مشاركحيث 

 %. 20بنسبة  ابإلضافة إىل مناصب صنع القرار، ابإلضافة إىل تطوير اسرتاتيجية معنية أبن يتم متثيل الكوات
 

جًدا  على الرغم من التمثيل الضعيف. والعلميةمع ذلك، مل تؤثر التطورات اخلاصة ابملشاركة السياسية على اهليكليات البحثية 
 . واهلياكل البحثية األخرى ةاألكادمييللمرأة، ال توجد مشاركة رمسية خاصة بتوازن النوع االجتماعي يف جمالس املؤسسات 

 إحصاءات ومؤشرات 4-2-3

لزايدة الوعي والتشجيع على إعداد سياسات كبرية ابلنسبة  التصنيفية اخلاصة ابلنوع االجتماعي أمهية تشكل إاتحة اإلحصائيات
ال تتوافر ؛ حيث األورويبابلنسبة للعديد من دول االحتاد . األدلة الصحيحة يف جمايل النوع االجتماعي والعلومأساس  قائمة على

لعام ( She Figures" )اإلحصائيات النسوية"أو مل يتم نشرها من قبل، جند أن القرارات اخلاصة بنشر  ،هذه البياانت
يف النوع االجتماعي يف جمال العلوم، ابإلضافة إىل تصميم سياسات  ، جعلت من املمكن قياس حاالت عدم التوازنم1002

أعوام، لرصد  2مرة كل ( She Figures" )اإلحصائيات النسوية" ، نشرةدوريهمنذ ذلك احلني، تصدر، وبصورة . للتقليل منها
تتمثل إحدى التوصيات األساسية لألمم املتحدة يف تطوير وتنظيم . النوع االجتماعيأساس  مؤشرات التكافؤ يف هذا اجملال على

تطوير املؤشرات اليت تتسم ابحلساسية جتاه النوع االجتماعي لغرض دعم التطور التشريعي و هذه اجملموعة، حتليل ونشر البياانت، 
 . لوجياالعلوم والتكنو و التدريب، و وصناعة السياسات يف جمال التعليم، 
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التصنيفية اخلاصة ابلنوع االجتماعي يف جمال التعليم والعمل وغريها يف مجيع الدول العربية املتوسطية  تُتاح وتُنشر اإلحصائيات

خيتلف الوضع كذلك يف ما يتعلق . بصورة منتظمة، على الرغم من اختالل نطاق البياانت ومدى تنقيحها( AMCs)الشريكة 
منذ بداية القرن الواحد والعشرين على  بنشر هذه اإلحصائيات( لبنان وسوراي)قامت بعض الدول ؛ إذ الرمسيةمبستوى املشاركة 

كبرية لغرض تطوير جمموعة اإلحصائيات التصنيفية جهوًدا   يف املقابل، تبذل دول أخرى. الرغم من عدم االلتزام الرمسي بذلك
 . وفلسطني ،ردناألهذا هو الوضع اخلاص ابجلزائر، مصر، . املتاحة

 
لغرض قياس اإلجنازات اليت  جُتمع هذه اإلحصائيات؛ حيث (INSAF)إبرساء قاعدة البياانت  م1022قامت اجلزائر عام 

وزارة ابلفعل مبا يف ذلك وزارة التعليم  22لقد ت إدراج . اإلقليمي واحملليو حتققت يف جمال لتنمية البشرية على املستوى الوطين، 
لغرض دعم تكافؤ النوع االجتماعي ومتكني املرأة يف اجلزائر، ابلنسبة ملصر، حبا  كما ت إجراء األ. العلمي العايل والبحث

قياس تكافؤ النوع من خالل "ابإلضافة إىل إدراج اجمللس الوطين للمرأة، ابلتعاون مع الوكالة اإلحصائية املركزية، يف مشروع 
لتقليل ف إىل دعم صنع السياسات من خالل معلومات إحصائية دقيقة معنية والذي يهد ،(GEMS" )التصنيفية اإلحصائيات

كما تتضمن االسرتاتيجية الوطنية األردنية لوظائف العمل جمموعة من املؤشرات املعنية بقياس . جم الفجوة يف النوع االجتماعيحب
عدد املستفيدين من التأمني و اركة املرأة يف القوى العاملة، النسبة املئوية ملش: التقدم الذي ت إحرازه ابلنسبة لعمل املرأة مبا يف ذلك

عدد املستفيدات من برامج التدريب يف أماكن و عدد الرتاخيص املهنية اليت ت إصدارها للمرأة اليت تعمل يف املنزل، و على األمهات، 
يف فلسطني، اتض  . مان االجتماعيعدد السيدات اليت انضممن إىل برامج الضو العمل واليت ت متويلها من جانب احلكومة، 

 . االلتزام القوي بتطوير جمموعة من اإلحصائيات التصنيفية اخلاصة ابلنوع االجتماعي خالل األعوام املاضية
 

وابستثناء تواصل . مع ذلك، مل يتم تنقي  جمموعة اإلحصائيات املتاحة بشكل كافٍّ لغرض رصد وتقييم وضع املرأة يف جمال العلوم
 فلسطني وسوراي، مل جُترَ : (AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة  والتطوير ابنتظام يف اثنتني منحبا  مس  خاص ابألإجراء 
كما هي احلال ابلنسبة لدول   ،بصورة منظمة ومنتظمة عموًما (AMCs)يف الدول العربية املتوسطية الشريكة  LFSمسوح 
وخاصة بعد  ،يف حاجة ملحة للبياانت اإلحصائية التفصيلية (AMCs)املتوسطية الشريكة الدول العربية  إن. األورويباالحتاد 

 . االطالع على األمثلة اخلاصة بتوضي  ما حيد  يف أورواب
 

 أيًضا أن املشكلة ال تتمثل فقط يف االفتقار إىل البياانت الرئيسية، وإمنا SHEMERAتوض  جتربة مجع البياانت يف مشروع 
هناك حاجة لبذل مزيد من لذا فإن . إمكانية املقارنة واجلودةو اانت املتاحة تعاين من إشكاليات يف الدقة واملصداقية، يف كون البي

  .(AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة  اجلهود يف كافة
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 "املرأة يف جمال العلم والتكنولوجيا" :6اإلطار رقم 

 بومدين، اجلزائرجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري 
 فريدة مخار. أ

 هدافاأل

  وال سـيما تلـك املرتبطـة ابملـرأة ذات اخلـربة يف  كـادمييوالتـدريب األحبا  للمشاركة يف جماالت األ إطارهو ،

  .(فريقييف العامل العريب واإل)جمال العلم والتكنولوجيا 

  

  رساء مشروعات ابتكارية متعددة التخصصات قائمة على إستاذية يف نشطة اخلاصة ابألن تساعد األأيتعني

  .حبا  واالنعكاسات اخلاصة هباساس األأ

  قليمي والدويلالعلوم الطبيعية ذات البعدين اإلو ساس التفوق يف جماالت التعليم، أن يكون أيتعني 

 لكـي يـتم تعزيـز التنميـة االجتماعيـة االقتصـادية الـيت  ؛حبا  العلمية والتكنولوجيـةستساعد يف تعزيز ونشر األ

  .فراد وتعبئة املوارد يف القطاعني العام واخلاصتساعد يف زايدة وعي األ

 

 ( عوامأ 3)الربامج واخلطط العملية 

 طار املبادرات احلاليةإستاذية ودجمه يف تنظيم منصب األ 

 بغرض دعم الروابط القائمـة بـني املـرأة  (000النشرات، و نية، و لكرت املواقع اإل)خرين البدء يف التواصل مع اآل

 ،مـــن انحيـــة مـــا( ليهـــاإمبـــا يف ذلـــك املؤسســـات الـــيت يـــتم االنتمـــاء )كـــادميي وبـــني النظـــام التعليمـــي الـــيت تعمـــل يف اجملـــال األ

  ىخر أمن انحية ( 000الصناعة، و الطاقة، و الزراعة، )والكياانت اخلاصة ابلتنمية والتطور 

  قليميةالقدرات من خالل ورش العمل الوطنية واإلبناء 

 لكرتوين صدارات الفورية اليت يتم نشرها من خالل املوقع اإلاتحة النتائج من خالل النشرات واإلإ 

 اخلطط العملية -حبا تنفيذ برامج األ 

  ،الصـحة و دارة، إلاو تطوير االسرتاتيجيات االبتكارية لكي تشمل العاملـات فيمـا يتعلـق بـدعم املـوارد الطبيعيـة

ثريات املختلفـة أالتـ)دارة الكـوار  وإبـرامج الغـذاء، و ، (كـرب مـن الرجـلأمراض على املرأة بطريقة مـدمرة بدرجـة تؤثر بعض األ)

  .(دوات اليت تتسم ابحلساسية ابلنسبة للنوعواستخدام األ

  ةأتطوير املهارات الفنية للمر 
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 فيمـــا بـــني  ،لكـــي يـــتم الـــتخلص مـــن العوائـــق ،ت التواصـــلوذلـــك بتطـــوير املعرفـــة وعمليـــا ،دراج عامـــل النـــوعإ

 الفئات املعزولة وتزويدهم ابملعلومات اليت حيتاجوهنا

 كيـــد علـــى املعلومـــات واملعرفـــة الـــيت متكـــن املـــرأة يف الريـــف واحلضـــر وتســـاعدها علـــى املســـامهة يف التغيـــري أالت

 االجتماعي 

 فضـل ويطـوروا املمارسـات اخلاصـة ألكـي يفهمـوا بشـكل  ؛اتحة برامج التدريب للمزارعني بغرض مساعدهتمإ

 دراج عامل التغيري املناخيإضافة إىل ابإل ،ابلزراعة

 وذلك بتنفيذ العديد من ورش عمل التفاعلية ،السماح بتكوين جمموعة ديناميكية 

 

  الشركاء

 سرةالصحة، واألو الثقافة، و البيئة، و التعليم، و حبا  العلمية، التعليم العايل واأل 

 للجنة الوطنية ىعلسالمي األاجمللس اإل 

 اجلامعات والباحثني وصناع السياسة، ممثل 

 
 
 

 

 النوع االجتماعي واملناهج الدراسية اجلامعية 4-2-4

املاضية، عاًما  يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية خالل الثالثني اكبري ا املعنية ابلنوع االجتماعي أتثري حبا  يف كل أحناء العامل، كان لأل
اهلندسة و ا ابلنسبة للعلوم الطبيعية، مث ت إدراجها وبدرجة متزايدة يف جمال الطب والعلوم احلياتية، على الرغم من كوهنا أقل تطورً 

املراكز البحثية املعنية ابلنوع االجتماعي يف اجلامعات كاجتاه عاملي مس  للعديد من اجلامعات مبن  لدى ظهور و . والتكنولوجيا
مع ذلك، مل يتم إدراج البعد اخلاص ابلنوع االجتماعي يف إطار . املهتممة ابملرأة والنوع االجتماعيحبا  علمية يف األ درجات

وتشجع األمم املتحدة على إدماج النوع االجتماعي يف مناهج العلوم والتكنولوجيا يف كل املراحل . املناهج الدراسية اجلامعية
وتطوير حبا  وتقييم أتثري النوع االجتماعي يف األ ،النوع االجتماعيأساس  ام التحليل القائم علىالتعليمية، ابإلضافة إىل استخد

لكي تتم زايدة مدى فائدة التقدم الذي حتقق يف  ؛العلوم والتكنولوجيا، ابإلضافة إىل تعزيز املدخل اخلاص بتطوير التكنولوجيا
 .العلوم والتكنولوجيا لكال اجلنسني
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؛ مُتن  الدرجات العلمية للدراسات اخلاصة ابملرأة والنوع االجتماعي يف املغرب ،(AMCs)العربية املتوسطية الشريكة ويف الدول 
 ؛ت إنشاء املراكز البحثية املعنية ابلدراسات اخلاصة ابملرأة والنوع االجتماعي يف العديد من اجلامعات خالل العقود املاضيةحيث 

 . ى درجات املاجستري والدكتوراة يف دراسات النوع االجتماعي منذ بداية القرن الواحد والعشرينمما أدى إىل حصول الطالب عل
 

كما يلتزم معهد . وفلسطني، واجلامعات اخلاصة يف مصر ولبنان األردنابلنسبة للجامعات احلكومية يف  هنفسينطبق الوضع 
ة حول املرأة يف كادميياألحبا  ، إبجراء األم2522لبنان عام  ، الذي ت إنشاؤه يف(IWSAW)دراسات املرأة يف العامل العريب 

ويسعى املعهد إىل متكني املرأة من خالل برامج التنمية والتعليم، ويشكل هذا املعهد أداة حتفيز لتغيري السياسات . العامل العريب
لدراسات اخلاصة ابملرأة والنوع مبن  درجة املاجستري يف ا( IWSAW)لقد قام معهد . اخلاصة حبقوق املرأة يف املنطقة

الصادرة عن معهد " الرائدة"وتناولت جملة . م1025-1022واليت ستبدأ اجلامعة األمريكية اللبنانية مبنحها عام  ،االجتماعي
(IWSAW ) وقد تطورت هذه اجمللة 2526موضوع النوع االجتماعي من خالل السياقات التارخيية املعاصرة منذ عام ،"Al 

Raida "وتصدر مرتني سنوايً ( لضمان احلياد)تحومهلا جمللة حمكَّمة مبراجعات مزدوجة التعمية ب . 
 

تتواجد املراكز البحثية اخلاصة ابملرأة والنوع االجتماعي يف عدد من اجلامعات يف املنطقة العربية، كما تقدم العديد منها برامج 
ففي األردن، هنالك اهتمام بصفة . جمال العلوم االجتماعية واإلنسانيةدراسية متخصصة خاصة ابلنوع االجتماعي، والسيَّما يف 

تلتزم وزارة التعليم العايل ابلتعاون مع ؛ حيث النوع االجتماعي، ويسود اهتمام مماثل يف سورايأساس  خاصة ابلعنف القائم على
احلساسية جتاه النوع االجتماعي وإدراج مفاهيم  اللجنة السورية لشؤون األسرة وهيئات أخرى بتنقي  املناهج الدراسية لغرض زايدة

ال توجد أي مبادرات أخرى تستهدف إدراج البعد اخلاص ابلنوع االجتماعي يف . النوع االجتماعيأساس  العنف القائم على
 . ومل تتناول اإلصالحات اجلامعية والتطورات التشريعية هذه النقطة ،املناهج الدراسية اجلامعية

 
 

يف إحدى  م2555برانمج خاص حبقوق املرأة ت إرساؤه عام : و ثالثة برامج معنية مبوضوعات املرأة يف املنطقة العربيةلدى اليونسك
وتوثيق املعلومات اخلاصة ابملرأة يف تونس، حبا  يف مركز األ م2555جامعات املغرب، برانمج معين ابلدراسات اخلاصة ابملرأة عام 

برانمج  زائر، تستضيف إحدى اجلامعات يف اجل. م1005العلوم والتكنولوجيا يف جامعة عني مشس، مصر عام و برانمج املرأة، و 
 . وذلك ابلتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكو واجمللس األعلى اإلسالمي ؛"املرأة يف جمال العلم والتكنولوجيا"

 
 (Who Is She In Lebanon" )َمْن هي يف لبنان"قاعدة بياانت : 7إلطار رقم ا

(Who Is She in Lebanon ) ة توثق ملفات خاصة ابملرأة اللبنانية املعاصرة البارزة يف إلكرتونيهي عبارة عن قاعدة بياانت
عقب الشراكة الثنائية القائمة بني معهد دراسات املرأة يف العامل العريب م، وقد أنشئت 1008من عام بدءًا  اجملتمع اللبناين

(IWSAW) مريكية اللبنانية امعة األيف اجل(LAU) مناركي للمعلومات اخلاصة ابملرأة والنوع االجتماعي ااملركز الد وبني
(KVINFO)يهدف هذا املشروع إىل إاتحة . مناركااملن  يعمل حتت إشراف وزارة الثقافة يف الدأساس  ، وهو معهد مستقل قائم على

املديرات يف املستوايت العليا، و قائدات الرأي، : من النساء املعاصرات يف إحدى الفئات التاليةاملعلومات الببليوجرافية املتعلمقة بعدد كبري 
ة متماثلة تضم قائمة أبمساء سيدات إلكرتونيمتت كذلك إاتحة قاعدة بياانت . الباحثات واخلبرياتو الفناانت، و املهنيات، و السياسيات، و 

 Who Is)ة لكرتونيإىل الوصول بقاعدة البياانت اإل( IWSAW)ويهدف معهد  .لعموم الناس 2555دامناركيات ابرزات منذ عام 
She in Lebanon )يف ذات . أن تتضممن إجنازات املرأة يف لبنان يف اجملاالت املهنية املختلفة( 1حد كبري،  علىشاملة ( 2: لتكون

 .على جمال ختصصهااعتماًدا  وذلك ؛رأة ورد امسها يف القائمةلتعكس املستوى املرتفع إلجنازات كل ام ؛الوقت، ستتسم القائمة ابالنتقائية
 



116 

 

 
 
 

 التوجيه واإلرشاي 4-2-1

تقوم برامج التوجيه واملتابعة ابلربط بني كبار العلماء والطالب حديثي االلتحاق ابجلامعة لغرض احلصول على النصيحة والدعم 
هي إحدى التوصيات اخلاصة ابألمم املتحدة لغرض تقدم املرأة يف جمال  ( وجيه واإلرشادالت)لتطوير النصائ  املهنية، وهذه الربامج 

 . العلوم
 

بروز املرأة وتقديرها يف جمال العلوم عندما يكون التوجيه واإلرشاد  يفيسهم  إن وجود املرأة كعاِلمة متميزة يف برامج التوجيه واإلرشاد
يف األمم املتحدة، وهنالك دليل على أن العالقة اخلاصة ابلتوجيه واإلرشاد هلا أتثري إجيايب هي احلال  ، كمااممارسة مؤسسية نسبيً 

قد تتي  العالقات الرمسية . واض  على النتائج املهنية اخلاصة ابملرأة وجمموعات األقلية، وهذا التأثري أقل أمهية ابلنسبة للرجال
 . ه الرجال من خالل العالقات غري الرمسية بصورة غري مقصودةاخلاصة ابلتوجيه واإلرشاد الدعم الذي قد حيصل علي

 
 بعد العمل، أما املرأة فهي هترول مسرعة حنو املنزل من خالل الوقت الذي يقضونه سوايً بعًضا  يقوم الرجال بتوجيه وإرشاد بعضهم

والفرص املتاحة وإمكانية التعلم واحلصول  اإلان اليت حتول بني العلماء من الرئيسة  هذه هي العقبة. طفالبعد العمل من أجل األ
 . على الدعم؛ لذلك تتسم مشروعات التوجيه واإلرشاد، اليت نفتقر إليها يف العامل العريب، ابألمهية

 
للعلماء الشباب من  ( AMCs)بصفة عامة، ليس التوجيه واإلرشاد ممارسًة مؤسساتية يف الدول العربية املتوسطية الشريكة 

يف مصر . اجلنسني، ويف العادة ترتبط برامج التوجيه واإلرشاد اخلاصة ابملرأة ابملبادرات الدولية، مثل تلك اخلاصة ابلسفارة األمريكية
يف جامعة خرًا مؤ  ت الشروع فيه" مشروع توجيه املرأة"ابملثل، يوجد . هنالك برانمج توجيه وإرشاد اتبع للجامعة األمريكية يف القاهرة
جامعة القاهرة، و يف كلية االقتصاد والعلوم السياسية، ( CSDC)القاهرة، وهو مشروع مشرتك بني مركز دراسة الدول النامية 

التابع ( ECONOWIN" )التكامل االقتصادي للمرأة"والربانمج اإلقليمي ( AWTAD)مجعية تقدم وتطور املرأة و 
 .ANA HUNNAا من املبادرة مية والتعاون االقتصادي، ويتم تنفيذ هذا املشروع ابعتباره جزءً للوزارة الفيدرالية األملانية للتن

   
 

 اليونسكو للنساء الشااّبت يف إطار العلوم احلياتية -لورايل اإلقليميالربانمج : 8اإلطار رقم 
 

 طار العلوم الحياتيةإللنساء الصغيرات في 

الخااص باالمرأة فاي مجاال العلاوم، واليونساكو،  -لاولولبناان،  -CNRSـ فيما يتعلق بدعم ال

قليمياة إلااى دعاام مشاااركة المارأة الشااابة فااي العلاوم فااي كاال مصاار، يهادف برنااامج الماانح اإل

ة العالماات أيقوم هذا البرناامج بتحدياد مكافا 88فلسطين وسورياولبنان، وردن، األوالعراق، و

الفيزياء والكيمياء الحيوية، وحياء، ثل األم)الصغيرات الموهوبات في مجال العلوم الحياتية 
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الهندسااة البتروليااة، والكيمياااء، وعضاااء، علاام وظااائف األوالجينااات الوراثيااة، والحيويااة، 

  8(رض والعالمعلوم األونظم المعلومات، والهندسة، والرياضيات، و

 بحااث الخاصاة بهانباحثات عربيات صغيرات موهوباات بسابب كفااءة األ 5ويكرم البرنامج 

 88والتشجيع على االلتحاق بالمهن المتميزة في مجال العلوم في مصر ودول المشرق العربي

يااورو ساايتم منحهااا للباحثااات بعااد  00000ماانح تصاال قيمااة كاال منهااا إلااى  5ماان ثاام توجااد 

و المعاهد البحثية، والتاي أالحصول على الدكتوراة، تلك الباحثات الالتي تعملن في المعامل 

فلسااطين ولبنااان، وردن، األوالعااراق، ومصاار، : الاادول التاليااة ىحاادإ تااتم استضااافتهن فااي

  8وسوريا

 : ن تفي بالمعايير العامة التاليةأيتعين على المتقدمات 

 حد المجاالت العلمية السالفة الذكرأالحصول على درجة الدكتوراة في  -

 و مصرية الجنسيةأ اسوريوفلسطينية، وردنية، وألبنانية، ون تكون عراقية، أ -

 الجامعات في الدول السالفة الذكر ىحدإو أو المعاهد البحثية أالمعامل  ىحدإن تعمل بأ -

الحييد  ييت  ت يدير)بانتهيياف فتيرة الت يدل بالطلي  عاًميا  04ال يزييد عمير المرايحات عين أيتعيين  -

  .طفالأو عدة أذا كان للمراحة طفل إوذلك  ؛(اعامً  04ـ للعمر ب ىقصاأل

يجاد المزيد من المعلومات الخاصاة باالمرأة فاي مجاال العلاوم والحاصاالت علاى إمن الممكن 

 : الجوائز من خالل الوسائط االجتماعية

http: //www.facebook.com/forwomeninscience 

twitter@4womeninscience  

http: //www.youtube.com/user/forwomeninscience 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/forwomeninscience
http://www.youtube.com/user/forwomeninscience
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 تكافؤ فرص الوصول إىل التمويل 6-2-4

. النوع االجتماعيأساس  يُعدُّ تكافؤ فرص الوصول إىل التمويل البحثي أحد املبادئ اجلوهرية لتعزيز التكافؤ يف جمال العلوم على
توض  . النوع االجتماعي هو يف صلب عملية توزيع املن  وغريها من أشكال التمويلأساس  تبنيم األدلة أن التحيز غري الواعي على

الدراسات أن أداء الرجل يكون أفضل من أداء املرأة أثناء عملية التقييم، وتوصي األمم املتحدة إبدماج منظور النوع االجتماعي يف 
 -ابلتساوي-لضمان أن تكون املوارد احلكومية يف التعليم والعلوم مفيدة  ؛صة ابملوازنة على كافة املستوايتإطار السياسات اخلا

 . للرجال والنساء
 

لقد . إن املوارد اخلاصة ابملرأة يف جمال العلوم قد أتخذ شكل الربامج املهنية، متويل حبثي وجوائز علمية خاصة ابملرأة أو الفتيات
املقاييس هي حمل جدل ومثار انتقاد حيث إهنا تتسم ابحملسوبية ابلنسبة للمرأة، قد يكون هذا النوع من املبادرات ثبت أن هذه 

ومع ذلك، لقد اجتهت التطورات احلالية يف أورواب إىل ضمان تكافؤ فرص الوصول إىل التمويل . مفيدا ابلنسبة الكتساب اخلربات
قد يتضمن هذا تفضيل املرأة عندما يتسم مستوى . ملبدأ اجلدارة والكفاءةوفًقا  بحثيوذلك أبن يتم توجيه خمصصات التمويل ال

ابلنسبة لعملية اختاذ هي احلال  كما  ،النوع االجتماعي أثناء عملية التقييمأساس  وذلك لغرض جتنب التحيز على ؛أدائها ابلتكافؤ
مني على صناعة القرار وعملية التقييم قد حصلوا على التدريب القرار اليت تتسم ابلشفافية، ابإلضافة إىل التأكد من أن القائ

عند االهتمام بتحليل النوع االجتماعي واجلنس  هذا ينطبق بشكل صحي . النوع االجتماعيأساس  لتجنب التحيز على ؛الكايف
 . املعنية ابلنوع االجتماعي بصفة خاصةحبا  وختصيص التمويل البحثي لغرض دعم األ ،من خالل املضمون البحثي

 التوازن بني العمل واحلياة األسرية يف إطار املهن العلمية 4-2-7

يف جًدا  وتكون هذه التوترات حادة. تؤثر توترات احلياة األسرية والعمل بشكل سليب على املرأة يف اجملال العلمي مقارنة ابلرجل
ات اإلنتاجية واملتطلبات اخلاصة ابحلركة واالنتقال من مكان آلخر مع سن اإلجناب تتزامن القدر ؛ حيث املراحل األوىل للعمل

وبسبب العالقات غري املتكافئة يف النوع االجتماعي، جترب الرغبة يف االستمتاع ابحلياة األسرية بعض . للمرأة وإمكانية تكوين أسرة
أو عدم  ،نساء أخرايت أتجيل األمومة إىل مرحلة الحقةوالعلوم، بينما ختتار حبا  السيدات على االنسحاب من جمال األ

تتسم مقاييس التوازن بني العمل واحلياة الشخصية ابلنسبة للرجل واملرأة ابألمهية يف ما يتعلق بتناول غياب التوازن يف . اإلجناب
 إنه؛ حيث لتغيري املمارسات املؤسسيةابإلضافة إىل التطور التشريعي، هناك حاجة . النوع االجتماعيأساس  املهن العلمية على

ما تتفاقم حاالت التوتر القائمة بني احلياة األسرية واملهنية بسبب القيود املؤسسية واألعراف والقيم الضمنية املؤسسية اليت دائًما 
 . تكون لصاحل الرجل

 
تتمثل اجلوانب اجلوهرية هنا يف . اة األسريةتطالب األمم املتحدة بتشريعات وسياسات تساعد على حتقيق التوافق بني العمل واحلي

. طفالاألجازات اليت حيصل عليها اآلابء واألمهات اليت تعزز املسؤولية املشرتكة لآلابء واألمهات ابلنسبة للحياة األسرية ورعاية األ
من التحيز ابلنسبة للرجال وتشجع األمم املتحدة املؤسسات البحثية والكياانت التمويلية على إرساء سياسات عمل مرنة خالية 
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خدمات الرعاية و نظام األجازات، و والنساء، مثل الفرتة الزمنية املمتدة للمن  البحثية اخلاصة ابلباحثات يف مرحلة احلمل، 
إن التقدم الذي حتقق . لكي تستمر املرأة يف عملها ويف حتقيق التقدم يف جمال العلم والتكنولوجيا ؛وسياسات الضمان االجتماعي

ما يظهر من خالل املزج بني السياسات التشريعية، واالجتماعية اخلاصة ابلعمل دائًما  ؛ لكنليس واسع النطاق األورويبيف االحتاد 
 . واخلطط اخلاصة بتكافؤ النوع االجتماعي داخل املؤسسات البحثية

 
يف تونس جًدا  ، فهي قصرية(AMCs)الشريكة  من التباين يف الدول العربية املتوسطيةكبريًا   توض  إجازات رعاية الطفل قدرًا

 20للطفل الثاين، يوًما  50للطفل األول، يوًما  210حيث تصل إىل  ؛يف سورايجًدا  فقط وطويلةيوًما  20حيث تصل إىل 
متاًما  جروتكون إجازة رعاية الطفل مدفوعة األ. ايومً  58-20كما أهنا ترتاوح يف كل الدول األخرى ما بني . للطفل الثالثيوًما 

ابلنسبة ملعظم الدول، مُتن  ساعات مدفوعة األجر . من متوسط األجر اليومي% 66.2حيث تصل إىل ؛ ابستثناء تونس
ابلنسبة لبعض احلاالت، يكون من حق املرأة احلصول . ملدة عام من اتريخ اإلجنابيومًيا  للرضاعة، عادة ما تكون ساعة واحدة

 . مرات 2روف حمددة، ففي مصر حيق للمرأة العاملة احلصول على هذه اإلجازة على إجازة رعاية الطفل يف ظل ظ
 

يف جًدا  هذا التناقض واض . ابلنسبة للعديد من الدول، تكون أجازة رعاية الطفل أطول ابلنسبة للمرأة اليت تعمل يف القطاع العام
من % 66.2أبجر يتم تقديره بـيوًما  20)اخلاص تونس، الدولة صاحبة أسوأ وضع ابلنسبة إلجازة رعاية الطفل يف القطاع 

 2، بينما مين  القطاع العام إجازة مدفوعة األجر ملدة شهرين لرعاية الطفل واليت من املمكن أن متتد إىل (متوسط األجر اليومي
تتضمن فقدان جزء كبري ؛ حيث ا لتحقيق التوازنتوجد إجراءات أخرى أقل انتشارً %. 50شهور مدفوعة األجر بنسبة تصل إىل 

ا  معاقون أال تعمل دوامً  أطفالأو عاًما  26أقل من  أطفالففي تونس، ميكن للمرأة العاملة يف القطاع العام ولديها . من األجر
احلصول  -إذا طلبت-ويف اجلزائر، حيق للمرأة . أعوام، قابلة للتجديد مرتني 2وأن حتصل على ثلثي األجر ملدة تصل إىل  كامالً 
 . جازة غري مدفوعة األجرأعوام من أجل رعاية طفل واحد، وتكون اإل 5ى إجازة تصل إىل عل
 

يف واحد أايم يف اجلزائر، يوم  2)ال وجود إلجازة خاصة ابألب يف هذا الصدد، فهي تصل إىل أايم قليلة يف تونس واجلزائر غالًبا 
من اجلدل احلايل،  اليست جزءً  اطالتهاإىل وجود هذه األجازة أو جة إن احلا(. القطاع اخلاص ويومني يف القطاع العام يف تونس

ومع ذلك، جدير ابلذكر أن العديد من املنظمات غري . على الرغم من أن احلركات النسائية تطالب هبذه اإلجازات يف لبنان
أايم لآلابء  2احلكومية تعمل إلدراج هذه اإلجازة يف األردن، بينما قام اجمللس الوطين لشؤون األسرة إبدراج إجازة تصل إىل 

 .ظفني الذكورابلنسبة للمو 
 

والبالغني الذين حيتاجون للرعاية، ابإلضافة إىل  طفاليتمثل يف االفتقار إىل خدمات الرعاية الكافية لألالرئيسة  إن أحد أوجه القلق
 . ظروف العمل اليت ال تدعم األمومة واحلياة األسرية

 
من ظروف  كادمييقد تستفيد املرأة يف اجملال األ. األسريةيف الغالب، ليس هناك برانمج خاص يدعم التوازن بني العمل واحلياة 

ال تزال هناك حاجة لرتتيبات حمددة لتحقيق هذا التوازن ابلنسبة للمهن ؛ لكن العمل األفضل من تلك اخلاصة ابلقطاع اخلاص
النوع أساس  ابلتمييز على مع ذلك، هناك جانب إجيايب، فمن اجلدير ابلذكر أن سوراي قامت إبلغاء اللوائ  املتعلقة. العلمية

 اقتصادايً دعًما  لقد قدمت الالئحة القدمية. م1008عام الدكتوراة  االجتماعي يف ما يتعلق ابلدعم املقدم للطالب حاملي درجة
، وسوراي هي الدولة الوحيدة اليت هنفس ألسر الطالب الذكور الذين يدرسون ابخلارج، وت تعديل ذلك لكي حتصل املرأة على احلق
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للعلماء الراغبني يف العودة إىل عملهم بعد فرتة انقطاع، وقد يستفيد العائدون من الدعم املادي بشرط أن ترتاوح فرتة دعًما  تقدم
ظروف أو أي  ،أعوام، إن هذا اإلجراء يضمن حصول الطالب من كال اجلنسني على إجازة ألسباب أسرية 2-2اإلجازة ما بني 

 . أخرى مثل اخلدمة العسكرية أو غريها

 اخلطط والتدابري املتعّلقة ابملساواة يف النوع االجتماعي 4-2-8

 يتم تشجيع نه ملأل. بسن تشريع أو اختاذ إجراء خاص هبذه النقطة( AMCs)مل تقم أي من الدول العربية املتوسطية الشريكة 
كما ال توجد . أو أي إطار مؤسسي يضمن حتقيق هذا ،بتكافؤ النوع االجتماعياجلامعات واملراكز البحثية إلعداد خطط خاصة 

املطالبة هبا عالنية، هناك ممارسة جيدة يف  فإنه التتمكانت هناك خطط خاصة ابلتكافؤ   إذاو . أية مبادرات تتجه من أسفل ألعلى
 .تناول حاالت التباين احلالية بني اجلنسنيب قام معهد دراسات املرأة؛ حيث هذا الصدد توجد يف جامعة بريزيت يف فلسطني

 
حىت اآلن يتم إدراك أمهية اإلجراءات اليت تتخذها اجلامعات واملراكز البحثية إلزالة العقبات اليت حتول دون ممارسة املرأة للعمل 

لكي . حقيق هذه اخلططلقد اتضحت يف أورواب فاعلية اخلطط اخلاصة بتكافؤ النوع االجتماعي واملوظفني املعنيني بت. املهين
حيث  ؛تستطيع املرأة االحتفاظ بعملها يف اجملال العلمي والرتقي من خالله، تطالب األمم املتحدة بتحديث املؤسسات البحثية

 تكون أكثر وعيا بطبيعة النوع االجتماعي، وهذا يعين التشجيع على استخدام سياسات شفافة وتعزيز التوازن يف التعيني على
الرتقي والتقدير يف جمال العلم والتكنولوجيا يف القطاعني العام واخلاص، وكذلك تدريب القادة واملوظفني و النوع االجتماعي، أساس 

 . ودعم إرساء مهارات القيادة لدى املرأة ،ومنع التمييز املباشر وغري املباشر ضد املرأة ،ولكافة األنواع ،على كافة املستوايت

 عّلق ابلسياساتاستنتاجات وتوصيات تت

يف ما يتعلق ابلتكافؤ يف النوع ( AMCs)على الرغم من التقدم الكبري الذي ت إحرازه يف الدول العربية املتوسطية الشريكة 
وينطبق هذا االجتاه كذلك على . هنفس ملعدلاباالجتماعي ابلنسبة للتعليم والصحة، مل تتطور املشاركة السياسية واالقتصادية للمرأة 

 ال يزال يتم متثيلها بشكل ضعيف؛ ولكن إن املرأة تتواجد بدرجة أكرب من ذي قبل يف جمال التعليم العايل واألحبا . العلومجمال 
 . يف املناصب العلمية العلياجًدا 
 

 حمدويية البياانت يف الدول العربية املطّلة على حوض البحر األبيض املتوسط 
 

هو مبثابة تدريب متت ( AMCs)ابملرأة يف جمال العلم يف الدول العربية املتوسطية الشريكة إن إعداد مؤشرات إحصائية خاصة 
 (AMCs)يف الدول العربية املتوسطية الشريكة حبا  إعاقته بسبب القيود اخلاصة ابلبياانت، كما أن حتليل وضع املرأة يف جمال األ

. ةاألوروبيوالتطوير اليت تتشابه بدرجة كبرية مع تلك املوجودة يف الدول حبا  يعتمد بدرجة كبرية على وجود مسوح خاصة ابأل
ال يتم إجراء مسوح . ويتم إجراؤها بصورة منتظمة فقط يف فلسطني وسوراي ،والتطويرحبا  ولسوء احلظ، هناك مسوح خاصة ابأل

حيث ال يتم إجراء  ؛ابلنسبة ألورواب هي احلال ، كما(AMCs)بصورة منتظمة يف الدول العربية املتوسطية الشريكة  LFSالـ
 . األورويبيتم التنسيق بني كل البياانت اليت ت مجعها على املستوى ؛ لكن يف كل دولة على حدة LFSمسوح الـ
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كانت كافية لرسم صورة جيدة حول كيفية مقارنة   SHEMERAلقد ثبت أن البياانت اليت ت مجعها من خالل مشروع 
ولسوء احلظ، ُيسم  إبجراء مقارنة منتظمة ابجملموعة ؛ لكن (AMCs)الباحثات ابلباحثني يف الدول العربية املتوسطية الشريكة 

 .(She Figures" )اإلحصائيات النسوية" ة اليت ت حتليلها من خالل نشرةاألوروبيالكاملة للمؤشرات 
 
 أة يف اجملال البحثياملر 
 

الدول العربية املتوسطية الشريكة و  األورويبالنادرة املتاحة أن نسبة املرأة تكون قابلة للمقارنة يف كل من االحتاد  توض  اإلحصائيات
(AMCs .)،بينما ابلنسبة للدول العربية املتوسطية الشريكة . امرأة يكونابحث  من بني كل ثالثة ابحثني  ففي أورواب
(AMCs) ابلنسبة ألورواب، نسبة تواجد املرأة يف هي احلال  كما(. مصر% )25 -(األردن% )11، ترتاوح هذه النسبة بني

تتواجد كذلك مناذج التمييز على املستوى . اجملال البحثي هو األدىن يف القطاع اخلاص واألعلى يف قطاعي احلكومة والتعليم العايل
بصفة عامة، تكون نسبة الباحثات . منها يف أورواب (AMCs)لدول العربية املتوسطية الشريكة يف اوضوًحا  األفقي، مع أهنا أقل

يف لبنان فقط (. AMCs)وأصغر يف الدول العربية املتوسطية الشريكة %( 0.55)يف أورواب جًدا  يف القوى العاملة صغرية
 .تكون النسبة أكرب من املتوسط يف أورواب%( 2.22)
 
 

  العلمياملرأة يف اجملال 
 

ابلنسبة هي احلال  كما-، جند أن نسبة املرأة يف التعليم العايل تقرتب من (AMCs)ابلنسبة للدول العربية املتوسطية الشريكة 
الشريكة  أو تتجاوز نسبة الرجل، رغم أن معدالت تعيني املرأة والرجل يكون أقل يف الدول العربية املتوسطية -األورويبلدول االحتاد 

(AMCs .) يف الدول العربية  هنفسنلحظ االجتاه . من اخلرجيني حاملي الدكتوراه %26، متثل املرأة نسبة األورويبيف دول االحتاد
 (. تونس% )56، (سوراي% )22، بنسب ترتاوح ما بني (AMCs)املتوسطية الشريكة 

 
للتمييز على املستوى األفقي يف الدول العربية املتوسطية الشريكة ا مرتفعً  يوض  توزيع املرأة والرجل يف اجملاالت العلمية مستوى

(AMCs)األورويبمن تلك اخلاصة ابالحتاد وضوًحا  ، مع أن هذا النمط للتمييز ال يزال يشكل مشكلة أقل . 
 

ابلنسبة  كادميياجملال األيف جًدا  ، يتم متثيل املرأة بشكل ضعيف(AMCs)ابلنسبة ألورواب والدول العربية املتوسطية الشريكة 
ويف الدول . يف رومانيا% 26، جلوكسمبور يف % 5وترتاوح ما بني % 10ففي أورواب، يتم تقدير النسبة بـ. العليا( أ)للمستوى 

مع ذلك، وحىت ابلنسبة للدول . يف مصر %25يف فلسطني، % 2، ترتاوح النسبة بني (AMCs)العربية املتوسطية الشريكة 
 . اة يكون أكرب دائمً كادمييبدرجة مرتفعة، فإن تواجدها عند املستوايت الدنيا للمهن األ( أ)اليت يتم هبا متثيل املرأة عند املستوى 

 
 
 

 املرأة وصنع القرار يف اجملال العلمي 
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فقط من % 25.5، تقوم املرأة بقيادة األورويبيف االحتاد % 10( ب)، (أ)بينما يتم تقدير متوسط نسبة املرأة عند املستوى 
الوضع متماثل يف الدول العربية املتوسطية . رتقاء مستوايت أعلى، كلما قل تواجد املرأةاإلكلما ت . مؤسسات التعليم العايل

. يف مصر% 22 -يف األردن% 2نسبة مؤسسات التعليم العايل اليت ترأسها املرأة فيما بني ترتاوح ؛ حيث (AMCs)الشريكة 
من نسبة تواجد دائًما  ، تكون نسبة املرأة اليت ترأس مؤسسات التعليم العايل أقل(AMCs)يف الدول العربية املتوسطية الشريكة 

 . على التوايل%( 22، %20)النسب يف تونس  بينما تتماثل هذه. كادميييف اجملال األ( أ)املرأة عند مستوى 
 

؛ عند حتليل تواجد املرأة يف اجملال العلمي(AMCs)والدول العربية املتوسطية الشريكة  األورويبتظهر االختالفات بني االحتاد 
من % 26، يكون ففي أورواب. إنه ال يقتصر على التعليم العايل، فهو يشمل األحبا ، واألنشطة العلمية يف قطاعات أخرىحيث 

يتناقض هذا مع الوضع السائد يف الدول %. 25-25أعضاء احملفل العلمي من النساء، ترتاوح النسبة يف دول الشمال ما بني 
 .% مئويه  وتسجل لبنان أعلى نسبة% 12-6ترتاوح نسبة تواجد املرأة ما بني ؛ حيث (AMCs)العربية املتوسطية الشريكة 

 
 املرأة والعمل

 
وهذه (. AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة و  األورويبيف كل من االحتاد  يكون وضع املرأة يف اجملال العلمي متماثالً يكاد 

النوع أساس  وصول املرأة يف التعليم العايل هو توجمه حديث، كما أن حاالت عدم التكافؤ يف العمل على؛ ألن حقيقة ملفتة
 (. AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة وحدمة يف وضوًحا  أكثر االجتماعي

 
بني وضع األقلية من النساء احلاصالت على التعليم  (AMCs)يوض  البحث التناقض احلاد يف الدول العربية املتوسطية الشريكة 

ى العامل، مع أن إن نسبة مشاركة املرأة يف القوى العاملة هي األقل على مستو . العايل وغريهن من ابقي النساء ابلنسبة للعمل
 . املعيارية مل تعكس النسبة املرتفعة للمرأة يف األنشطة غري الرمسية، مثل الزراعة والوظائف اخلدمية غري الرمسية اإلحصائيات

 
حيث تقتصر على العمل منخفض األجر واألنشطة  ؛تشارك املرأة ذات املستوى التعليمي املنخفض بنسبة بسيطة يف القوى العاملة

ال تزال معدالت البطالة مرتفعة ؛ لكن وتكون معدالت املشاركة أعلى ابلنسبة للمرأة ذات املستوى التعليمي املرتفع. مسيةغري الر 
يف ( الصحة والتعليم)وابلتايل أصبحت فرص العمل حمدودة السيَّما عند النهاية السفلى للسلم املهين . ابلنسبة للشباب من النساء

 . القطاع العام
 

  النوع االجتماعيأساس  اجلوهرية للتمييز يف فرص العمل علىاألسباب 
 

التقدم : النوع االجتماعي رغم التغيريات اجلوهرية اليت حدثت يف العقود األخريةأساس  على يف التوظيف يف أورواب، هناك متييز
تنفيذ التشريعات املعنية بتحقيق و عدم أمهية السمات العضوية ابلنسبة للعملية اإلنتاجية، و الكبري الذي حققته املرأة يف التعليم، 

تغيري األدوار اخلاصة ابألسرة واملواقف اليت تتخذها احلركات اليت تنادي ابملساواة بني اجلنسني يف حتدٍّ و التكافؤ بني النوعني، 
النوع أساس  بحث على اجملموعات األربعة للعوامل لتفسري التمييز علىويركز ال. لألعراف التقليدية اخلاصة ابلنوع االجتماعي

توزيع النوع االجتماعي يف سوق العمل، والقيود اخلاصة و اختيار جمال الدراسة، و القوالب النمطية للنوع االجتماعي، و االجتماعي، 
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م إبراز ممارسة سياسة التمييز ضد املرأة يف حتقيق ويت. بعامل الزمن والتحيز والعوائق غري الواضحة يف إطار املمارسات التنظيمية
 ةاالجتماعي واننيالقتطبيق خالل التكافؤ من 

 
وأهنا كانت مصحوبة،  ،(AMCs)ويوض  التحليل هنا أن هذه العوامل موجودة كذلك يف الدول العربية املتوسطية الشريكة 

ترتبط القيود القانونية الواضحة . االجتماعي واالقتصاديو وبوضوح، بعوامل أخرى ترتبط مباشرة خبصائص السياق السياسي،
حيث  ؛وضوًحا ابألعراف التقليدية املتعلمقة ابلنوع االجتماعي واملمارسات التمييزية الضمنية، وتظهر حاالت التباين يف التعليم أكثر

ة فرص عمل املرأة بسبب النمو االقتصادي إن التقدم الذي حققته املرأة يف جمال التعليم حد  يف اآلونة األخرية، كما تتم إعاق
 . البطيء وخصخصة القطاع العام

 
الذي تواجهه الرئيس  ملشاركة املرأة يف القوى العاملة، هذا التحديجًدا  بصفة خاصة ابملستوى املنخفضحبا  لقد اهتمت األ

التقليدية املتعلمقة ابلنوع االجتماعي هي إحدى من احملتمل أن تكون األعراف (.. AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة 
توجد جمموعة مركبة من ؛ لكن العوامل التفسريية األكثر مالءمة، على الرغم من أنه ال يوجد عامل واحد خاص هبذا النموذج

 . االجتماعية والقانونيةو  العوامل االقتصادية،
 

  النوع االجتماعيأساس  التمييز يف جمال العلوم على
 

وقد تطور بسبب اجلدل نسبًيا حديثًا  الً النوع االجتماعي يف أورواب جماأساس  البحث املعين ابلتمييز يف جمال العلوم على يُعدُّ 
يف مثانينيات القرن العشرين، ت الرتكيز على التنشئة االجتماعية . السياسي واملبادرات املعنية بتعزيز تقدم املرأة يف اجملال العلمي

يف تشكيل تسهم  وكيف يقوم األفراد إبضفاء الطابع الذايت على األدوار الذكورية واألنثوية اليت ،ابلنوع االجتماعياملرتبطة 
وظهر . وتعطي األولوية حلياهتا األسرية ،من الرجل من الناحية املهنيةطموًحا  لقد قيل إن املرأة أقل. االختيارات التعليمية واملهنية

إن  : أن تطاَلب الفتاة أبن تتالءم مع اجملال العلميكافًيا   حيث مل يكن ؛وضع يف تسعينيات القرن العشرينالنقد املوجمه ضد هذا ال
مما يعين التأكيد على التمييز الدقيق اخلاص  ؛كيفية تدريس العلوم وكيفية إدارة وتنظيم الوظائف العلمية يف حاجة إىل التغيري

 . ع االجتماعي يف إطار املعرفة العلميةالنو أساس  ابملمارسات العلمية والتحيز على
 

، يظهر اجلدل السياسي واملبادرات املعنية بتعزيز تقدم املرأة يف جمال العلوم، (AMCs)الدول العربية املتوسطية الشريكة  ابلنسبة
يواجهها العلماء من النساء مع ذلك، يقرتح البحث أن العديد من املشاكل اليت . اخلاصة هبذا اجملال ابلندرةحبا  بينما تتسم األ

إن عدم التوازن املتعلق ابلنوع االجتماعي يرتبط ابلتنشئة االجتماعية حول . تتماثل مع تلك اليت تواجهها النساء يف كل أحناء العامل
تشارك  ملاذا كما تساعد التوترات القائمة بني األسرة والعمل يف تفسري. ويتم تعزيزه من خالل النظام التعليمي ،النوع االجتماعي

ترتبط  ؟يف مرحلة مبكرة كادمييوملاذا ترتك النساء بدرجة أكرب من الرجال اجملال األ ؟النساء بدرجة أقل من الرجال يف اجملال العلمي
لنسبة لصنع إن غياب الشفافية اب. ابلتمييز ضد املرأة ومفهوم امليزة الرتاكمية يف اجملال املهينعاده العقبات اليت حتول دون ترقي املرأة 

. القرار ابإلضافة إىل اإلصرار على التحيز غري املقصود ضد املرأة يف ما يتعلق بتقييم مستوى األداء املهين هي مبثابة عقبات رئيسية
حتدم من الطموحات املهنية ( AMCs)ومع ذلك، يؤكد البحث على أن عوامل اجتماعية أخرى يف الدول العربية املتوسطية الشريكة 

 . يف هذا اجملالحبا  ولذلك هناك حاجة ملزيد من األ ؛للمرأة
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 سياق السياسات 
 

، وبصفة خاصة للمرأة اليت (AMCs)يؤكد البحث على أنه ابلنسبة للمرأة املتعلمة بشكل جيد يف الدول العربية املتوسطية الشريكة 
املهنية ضمن سياق السياسات اليت توض  التوجهات البارزة يتم حتديد فرص العمل والطموحات فإنه  تسعى ملهنة يف اجملال العلمي،

 . االبتكار واملناخ الذي يضمن املساواة يف هذا اجملالو من األحبا ،  الً وهذا يتضممن ك ،مقارنة بسياق السياسات السائد يف أورواب
 
 

 اإلنفاق على البحث والتطوير وخمرجاته
 

يتم ؛ حيث تؤدي إىل خفض االستثمارات يف جمال العلوم والتكنولوجيا؛ إذ الدول العربيةيف رئيسة  يُعدم موضوع هجرة العقول قضية
وتشري البياانت إىل أن ثلث املهندسني والعلماء . فْقد عائد هذه االستثمارات عندما تنتقل هذه الفئة املدرَّبة للعمل يف اخلارج

 . لعملاملؤهلني يف الدول النامية قد هاجروا إىل الدول املتقدمة ل
 

حبا  إن االسرتاتيجية اإلقليمية العربية اخلاصة ابلعلم، التكنولوجيا واالبتكار حتث الدول العربية على زايدة الدعم املايل املقدم لأل
وهتدف االسرتاتيجية إىل حتديد . %20-20القطاع اخلاص ما بني يسهم  حيث ؛من إمجايل الناتج احمللي% 2والتنمية ليصل إىل 

استنزاف العقول وتعزيز  للتقليل منحبا  تشجيع األو والتنمية يف العامل العريب، حبا  ور على املدى الطويل اخلاص ابألأوجه القص
 . لكي يتم تعزيز االبتكار ؛الرابطة بني اجلامعة والصناعة

 
 النوع االجتماعي أساس  البيئة الداعمة للمساواة على

 
على الرغم من وجود  األورويبواالحتاد  (AMCs)بني الدول العربية املتوسطية الشريكة  يوض  الوضع القانوين للمرأة الفرق الواض 

 .أشكال غري مباشرة للتمييز ضد املرأة بدرجات متباينة يف تلك اجملموعتني من الدول
 

إىل املعاهدات الدولية فقرات دستورية توض  تكافؤ املواطنني، ابإلضافة ( AMCs)توجد يف كل الدول العربية املتوسطية الشريكة 
مع . CEDAWوالسيَّما املعاهدة املعنية إبزالة كافة أشكال التمييز ضد املرأة  ،وتؤكد على تكافؤ النوع االجتماعي ،اليت ت إقرارها

اهدة ، وهلذه القوانني حتفظات جتاه مع(AMCs)ذلك، هناك قوانني متيز بني اجلنسني يف كافة الدول العربية املتوسطية الشريكة 
CEDAW. 

 
حيث يقتصر تواجد املرأة على  ؛تتسق األعراف اخلاصة ابلنوع مع النموذج التقليدي اخلاص مبسؤولية الذكور عن كسب الرزق

؛ تتواجد هذه األعراف التقليدية يف أورواب ودول غربية أخرى أيضا. ويتم احلد من مشاركتها يف السلطة السياسية واالقتصادية ،املنزل
وتكون استمرارية التوجهات األبوية (. AMCs)يف الدول العربية املتوسطية الشريكة واضًحا  بدو أكثرأن هذا ييبدو ولكن 

حتول دون تقدم املرأة يف رئيسة  والقوالب النمطية القوية اخلاصة أبدوار ومسؤوليات املرأة والرجل يف األسرة واجملتمع مبثابة عقبة
 . اجملتمع
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التأثري املتزايد للتيارات و ، "ثورات الربيع العريب"ابالضطراب، ويتض  هذا من خالل  هالعربي دولال يتسم املناخ السياسي يف
وتتسم الطموحات اخلاصة حبقوق املرأة بعدم الوضوح، . العريب واحلرب يف سوراي -استمرار الصراع اإلسرائيليو اإلسالمية املتشددة، 

؛ تسود حالة من التشاؤم عقب الثورات اليت قامت يف مصر وتونسو م يتم إحرازه، أي تقد يفا بينما يؤثر الصراع العسكري سلبيً 
كما أن احلركات النسائية اإلسالمية والعلمانية ترى . إن معظم التقدم الذي حتقق يف العقد املاضي ارتبط ابألنظمة السابقةحيث 

 .على التوقعات اخلاصة حبقوق املرأة اشديدً  اأن التيار اإلسالمي املتشدد يشكل خطرً 
 

 حان وقت العمل : املرأة يف جمال العلوم
 

. النوع االجتماعي يف كل أحناء العامل خالل العقود األخريةأساس  لقد تطورت املبادرات املعنية بتعزيز التكافؤ يف جمال العلوم على
الذي طالب كل  2555منذ إرساء برانمج بكني العملي عام لقد أصب  ضمان تكافؤ الفرص يف التعليم حمل اهتمام عاملي عام 

ت إحراز التقدم الكبري ابلنسبة لتكافؤ النوع االجتماعي و . احلكومات إبزالة كافة أشكال التباين بني الرجل واملرأة يف اجملال التعليمي
وتكافؤ النوع . العلمية السيَّما مواقع صنع القرار ابالهتمام الكبري للتمثيل الضعيف للمرأة يف املهن يف جمال التعليم، مصحوابً 

واليت تطالب ابختاذ إجراء ما يف جمال العلم والتكنولوجيا  ،لألمم املتحدة املعنية ابلتنمية هاالجتماعي هو أحد األهداف الثماني
 . والنوع االجتماعي

 
إن إرساء املبادرات . ابهتمام كبري يف اآلونة األخرية، فقد حظي هذا املوضوع (AMCs)أما يف الدول العربية املتوسطية الشريكة 

ل منظمة املرأة يتم تنفيذ األنشطة من خالإذ كان خطوة أساسية، ( ASTF)النسائية من خالل املؤسسة العربية للعلم والتكنولوجيا 
وتقوم املبادرات  (.AMCs)ة الشريكة واجلمعيات اخلاصة ابملرأة والعلوم يف بعض الدول العربية املتوسطي دول الناميهوالعلوم يف ال

 . العلميةحبا  يف األ الدولية واملن  األجنبية بتقدمي الدعم للمهن العلمية للمرأة، وزايدة الوعي حول النوع االجتماعي
 

تعزيز وضع  على الرغم من هذا، تتسم املبادرات ابلندرة، وتربز احلاجة ملزيد من اجلهود املنظمة على املستوايت املختلفة من أجل
 . وتعزيز التكافؤ بني اجلنسني ،املرأة يف اجملال العلمي
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 حان الوقت إليراك ما هو واضح: املرأة يف جمال العلوم: 2اإلطار رقم 

 
 سراج الدين إمساعيلأستاذ دكتور 

 اإلسكندريةمكتبة 

 م1005، الذي عقد يف مصر يف عام الدول الناميهمعاجلة ة العلوم يف كادميياالجتماع السنوي أل

يتعني كذلك ؛ لكن ال يتعني فقط تعبئة املرأة. إن الكفاح من أجل تعزيز وضع املرأة يف جمال العلوم هو معركة كل اجملتمع والبشرية أبسرها
 ،نها من أجل الغد دون القلقومتكي ،كيد على إعداد املرأةأال ميكن الت. جيب أن تكون هناك مرااي تعكس اجملتمع كما هو. تعليم الرجال

ابلفعل، وأصب  ا كبريًا املرأة قد قطعت شوطً ؛ لكن الرحلة طويلةو  .من املمكن جتاوزها؛ لكن العقبات كبرية. مسحول إعادة تعليم رجل األ
بات كفاءهتن للمجتمع الرجل يدرك وبشكل متزايد مسؤوليته من أجل إزالة العقبات اليت متنع العاملات من استغالل كافة إمكانياهتن وإث

 .أبكمله
 

  

 
 توصيات حول السياسات 

 
 الرئيسة  تعزيز اإلراية السياسية وزايية التعاون بني األطراف .1
 

كما يتعني بذل املزيد من اجلهود من  ،الرئيسة يتطلب تقدم املرأة يف جمال العلوم، اإلرادة السياسية والتعاون بني األطراف
. املنظمات والنقاابت التجارية، واجلمعيات غري احلكوميةو اجلمعيات املهنية، و املؤسسات العلمية، و جانب احلكومة، 

خيصم  اويتعني أن تستند اإلرادة السياسة إىل قناعة راسخة يف أن دعم تكافؤ النوع االجتماعي يف العلوم ليس موضوعً 
ذو أتثري ، كما أنه سيكون ليس عدالإن إهدار طاقات املرأة  .املرأة وحدها، وإمنا هو أمر يهمم الرجال بقدر ما يهم النساء

 .ابلنسبة للعلوم واجملتمع سليب
  
 يعم صنع السياسات من خالل مجع البياانت وإجراء األاحبا  .2

 
هناك . يتعني على احلكومات اختاذ اإلجراءات الالزمة لصنع سياسات صحيحة وقوية يف جمال النوع االجتماعي والعلوم

لتطوير بياانت إحصائية تفصيلية لتحتذي ابلنموذج ( AMCs)ة لدى الدول العربية املتوسطية الشريكة حاجة ملحم 
توض  جتربة (. معلومات حول األجور، وغريهاو مسوح سوق العمل، و مسوح البحث والتطوير، )املعمول به يف أورواب 

جند   نار إىل البياانت الرئيسة، ولكنأن املشكلة ال تتمثل فقط يف االفتقا SHEMERAمجع البياانت يف مشروع 
هناك حاجة لبذل مزيد من . إمكانية املقارنة واجلودةو كذلك أن البياانت املتاحة تعاين مشاكل يف الدقة واملصداقية، 

وترقيتها يف اجملال العلمي بصورة متكافئة مع  ،عمل املرأة يفا اجلهود إلدراك هذه العقبات والتحيزات اليت تؤثر سلبً 
 . سيكون من املمكن إجراء هذا البحث عند مجع البياانت الالزمة بصورة منتظمةحبيث . الرجل
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 إرساء اهليكليات احلكومية املالئمة لتعزيز تكافؤ النوع االجتماعي يف جمال العلوم .3
 

وأن تكون مزودة  ،االجتماعي والعلوم عند أعلى املستوايت احلكوميةيتعني على احلكومات إرساء وحدات خاصة ابلنوع 
إلعداد ورصد االسرتاتيجيات الوطنية لتكافؤ  اط مركزيهنقوتكون هذه الوحدات مبثابة . ابملوظفني واخلرباء والتمويل الالزم
 . النوع االجتماعي يف جمال العلوم

 
 بتكافؤ النوع االجتماعيتشجيع املؤسسات العلمية على تبين خطط خاصة  .4

 
لكي يتم تبين خطط  ؛يتعني على احلكومات سن التشريعات واختاذ اإلجراءات املعنية بتشجيع ودعم املؤسسات العلمية

احلصول على الدعم من األفراد : على املستوى املؤسسي، توجد متطلبات أساسية هي. خاصة بتكافؤ النوع االجتماعي
إرساء وحدة تكافؤ النوع االجتماعي املعنية برصد تكافؤ النوع و عة البياانت واملؤشرات، مراجو ذوي املناصب الرفيعة، 

يتعني على اخلطط اخلاصة بتكافؤ النوع االجتماعي أن تتناول . االجتماعي وتنفيذ اإلجراءات الوقائية والتصحيحية
 : كبرية من السياسات هي  هجمموع

 توازن النوع االجتماعي يف اللجان. 
 لكي يتم تويل املناصب العلمية وتكافؤ فرص الوصول إىل  ؛املعايري اخلاصة حبيادية النوع االجتماعي

 .التمويل
 الشفافية يف صنع القرار. 
 التوجيه واإلرشاد ومناذج األدوار. 
 مقاييس التوازن بني العمل واحلياة الشخصية ابلنسبة للرجل واملرأة. 
  ابلنسبة للنوع االجتماعي لغرض تعزيز عامل احلركة والقدرة على املقاييس اليت تتسم ابحلساسية

 .االنتقال واملهن املزدوجة
 تعزيز الوعي يف النوع االجتماعي وإزالة التحيزات. 
 تقييم أتثري النوع االجتماعي يف ما يتعلق ابإلجراءات واملمارسات. 

 
 يةترسيخ البعد اخلاص ابلنوع االجتماعي يف إطار السياسات التعليم .1

 
. يتعني على النظام التعليمي بكافة مراحله تبين دور تكافلي لغرض حماربة القوالب النمطية اخلاصة ابلنوع االجتماعي

هناك . كما يتعني أن ينعكس هذا من خالل املناهج الدراسية والسياسات الرتبوية للتخلص من كافة أشكال التحيز
جتماعي يف كافة جماالت الدراسة لتعزيز التوازن يف النوع االجتماعي يف حاجة إىل اإلجراءات اليت تعزز إدماج النوع اال

كما يتعني إدماج البعد اخلاص ابلنوع االجتماعي يف املناهج الدراسية اجلامعية يف  . املراحل األخرية للتعليم والعمل املهين
 . كافة جماالت الدراسة
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 لتحسني فرص وطموحات املرأة يف جمال العلوموالتطوير ابعتبارها شرطًا مسبًقا احبا  تعزيز األ .4

 
يف الدول العربية املتوسطية  اشائعً  والتطوير يف القطاعني العام واخلاص تشكل حتدِمايً حبا  إن زايدة النفقات اخلاصة ابأل

. ، كما أنه مبثابة شرط مسبق لتحسني فرص العمل والطموحات املهنية للشاابت يف جمال العلوم(AMCs)الشريكة 
هناك حاجة الختاذ إجراءات حمددة لتيسري تويل املرأة املناصب البحثية يف القطاع اخلاص، كما أن هناك حاجة إلجراءات 

والتطوير واالحتياجات حبا  تعزز إدماج البعد اخلاص ابلنوع االجتماعي يف املضمون البحثي لغرض التنسيق بني األ
 . نساءاجملتمعية وحتسني املستوى املعيشي للرجال وال

 
 اجلنوب يف ما يتعلق ابلنوع االجتماعي والعلوم –الشمال ويول اجلنوب  -تعزيز التعاون بني يول الشمال .7
 

إن معظم املشاكل اليت تواجهها املرأة يف جمال العلوم تنتشر يف كل أحناء العامل، وهناك مشاكل أخرى تقتصر على دول 
؛ حيث (AMCs)هًما ابلنسبة للدول العربية املتوسطية الشريكة متلعب املبادرات الدولية واملن  األجنبية دورًا . حمددة

مدى  SHEMERAلقد أوض  مشروع . يز الوعي بقضااي النوع االجتماعييتم دعم املهن اليت متارسها املرأة وتعز 
فاعلية التعاون بني دول الشمال واجلنوب لغرض تعزيز اجلدل حول النوع االجتماعي والعلوم، ومهد املشروع الطريق 

 . ودول حوض البحر األبيض املتوسط األورويبلتعزيز التعاون بني دول االحتاد 
 

 فعالة خاصة ابلتنمية الشاملة وتكافؤ النوع االجتماعيتبين اسرتاتيجية  .8
. ال ميكن الفصل بني موضوع تكافؤ النوع االجتماعي يف جمال العلوم وعدم تكافؤ النوع االجتماعي يف اجملتمع ككل

( AMCs)وضع املرأة يف الدول العربية املتوسطية الشريكة  يفواقتصادية تؤثر سلًبا  اجتماعيةو توجد عوامل قانونية، 
ميكن السرتاتيجية التنمية الشاملة ضمان متتع املواطنني بفرص وحقوق سياسية و . يتعني تناوهلا ملنع أشكال التمييز

 . الساللة العرقية والنوعو الدين، و  واقتصادية واجتماعية متكافئة بغض النظر عن الطبقة االجتماعية،
 

 االجتماعيالتنمية الشاملة وتكافؤ النوع : 11اإلطار رقم 

. والثقافية برتابط وتفاعلية متبادلة ،السياسيةو االقتصادية، و إن التنمية الشاملة هي عملية تتعامل مع اجملتمع ككل بكافة هياكله االجتماعية، 
حبيث يتم استغالهلا أبفضل صورة ممكنة لصاحل كافة  ؛املادية والثقافية للمجتمعو تتمثل أهداف التنمية الشاملة يف تعزيز وتعبئة املوارد البشرية، 

هو الذي يقوم إبعداد املوارد املادية والثقافية  نساناإل؛ حيث إن كما يتعني مالحظة أن املوارد البشرية تكتسب األمهية األكرب. املواطنني
غرض بعالة يشرتك فيها كافة املواطنني ترب اسرتاتيجية فتع نسانمن مث، فإن التنمية الشاملة اليت تتمحور حول اإل. لتصب  ذات قيمة اقتصادية

املشاركة والعدالة أساس  ويتضمن هذا تبينم الدميقراطية القائمة على. اخلاصة واالستفادة بدرجة متكافئة من نتاج عملهم األهدافإدراك 
التعريف للتنمية على حق النساء يف التكافؤ بني  كيف ميكن أن ينعكس هذاولكن  . للتنمية الشاملة ضروراي   ااالجتماعية ابعتبارها شرطً 

 : اجلنسني؟ االفرتاض املمكن التوصل إليه هو يف ما يلي

يف النوع االجتماعي عندما تعتمد اسرتاتيجية التنمية املتبنماة على التعبئة الكاملة للموارد، وال سيما البشرية منها،  سيتحقق التكافؤ
يف هذا السياق، . متكني واستخدام املوارد البشرية من أجل استغالهلا أبفضل صورة ممكنةو  أي عندما يتم توجيهها حنو تعبئة،
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من هنا، جند أن تطوير . ستكون هناك حاجة للقوى العاملة املنتجة، مبا يف ذلك املرأة العاملة، كما سيتم تقييمها واحرتامها
يف . اعية االقتصادية السياسية لكافة املواطنني، بصورة متكافئةالبشرية، كهدف، يتضمن إاتحة الفرص واحلقوق االجتم اإلمكانيات

تقييم املواطنني، بغض النظر عن االنتماء  اهذا السياق، تصب  العمالة البشرية املفيدة على املستويني االجتماعي واالقتصادي معيارً 
 .الطبقي، أو العرقيو الديين، و اجلنسي، 
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ة يف املهـن البحثيـة، وال سـيما املناصـب أمـا يتعلـق ابلتمثيـل الضـعيف للمـر   ابلقلـق املتزايـد يفمصـحوابً  حراز تقدم جوهري يف جمال تعليم املرأةإحناء العامل، ت أيف كل 
 إىللكــي تصــل  ؛للمهــن العلميــة ال تزيــد بـنفس معــدل تزايــد عمــر املـرأة ومؤهالهتــا ىعلـن نسـبة تواجــد املــرأة يف املســتوايت األإ .يف اجملــاالت البحثيــة ىالرفيعـة املســتو 

                     .و االقتصادأللتحيز الذي ال يتحمله جمال العلوم  للمواهب ومصدر   هدر  أيًضا  هي وإمناقضية غري عادلة، فقط  هذه ليست .هذه املستوايت

ضـافة إىل تعزيـز اجلـانبني والعلـم، ابإلاالجتمـاعي النـوع حـول ر املعرفـة تطـوُّ  إىلة األوروبيـوحتليالت املقارنـة يف الـدول حبا  دت األأمن مجع البياانت، عاًما  25بعد 
 .السائدة اتالنظري والعملي للسياس

االجتمـاعي النـوع حـول ، يف تعزيـز التعـاون البحثـي FP7ـة يف ظـل بـرانمج العلـم واجملتمـع اخلـاص ابلـاألوروبيـاللجنـة  متوملـهويتمثل اهلدف العام ملشروع مشـريا، الـذي  
 .سوراي وتونسو فلسطني، و لبنان، و املغرب، و ، األردنو مصر، و اجلزائر، : بيض املتوسطالبحر األ ىوالدول العربية املطلة عل األورويبوالعلم فيما بني االحتاد 

والـدول العربيــة  األورويبم يف هــذه الـدول مبــا يسـم  ابملزيــد مـن التعـاون البحثــي بـني االحتــاد و والعلـ االجتمـاعي النــوع يف موضـوعاتهـدف املشـروع إىل زايدة املعرفــة 
  .قمنا هباويقدم هذا التقرير نتائج الدراسة اليت  .بيض املتوسط يف هذا اجملالالبحر األ ىاملطلة عل

 الرجـال بقـدر مـا يهـم وإمنا هـو أمـر يهـمم ، خيصم املرأة وحدها االعلوم ليس موضوعً جمال يف االجتماعي دعم تكافؤ النوع  قناعة راسخة يف أن ىاعتمدت الدراسة عل
هنـاك  .بل أن تشـمل دعـم وتشـجيع وضـع السياسـات املدروسـة املدعمـة ابألدلـة ؛وأنمل أال تقتصر الفائدة من هذه الدراسة على توفري املعلومات فحسب. النساء

 .فعالة اتسياس أجل صنعبيض املتوسط من البحر األ علىم يف الدول العربية املطلة و والعلاالجتماعي حاجة ملحة لتوجيه الوعي املتزايد مبوضوعات النوع 

 .يف اجملتمع ككل لغياب التكافؤ بني اجلنسنيوسع السياق األفصله عن  النوع االجتماعي ال ميكنأساس  علىجمال العلوم  غياب التكافؤ يفن أب لدينا مبدأ راسخ
إال أن أنمـل يف  املتوسـط،األبـيض البحـر حـوض  علـىمن الدول العربية املطلـة د يف عد يف الوقت الذي تتشومش فيه آفاق الوصول حلقوق متساوية بني الرجل واملرأة

 ،ةدراســـتنا هـــذه، مـــع غريهـــا مـــن الدراســـات حـــول النـــوع االجتمـــاعي، يف الـــدفع ابجتـــاه التغيـــري يف السياســـات مـــن أجـــل تعزيـــز حقـــوق املـــرأة االجتماعيـــتســـهم  أن
 .يف كافة مناحي احلياةاملتكافئة ودعم املشاركة  ،والسياسية ،واالقتصادية

 


