




املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات
اإدماجها. اإن كل جهد يبذل يكون ل�شمان اأن تقارير املجل�س امل�شرتك بني 

الأكادمييات خالية من اأي حتيز قومي اأو اإقليمي.

متويل متنوع
متول م�شاريع املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات بوا�شطة رعاة كثريين 

من احلكومات الوطنية واملوؤ�ش�شات اخلا�شة واملنظمات الدولية، وُتغطى 
دارية عن طريق منح خا�شة من حكومة هولندا واأكادميية  التكاليف الإ
هولندا امللكية للآداب والعلوم. ل ت�شهم الأكادمييات امل�شاركة باملوارد 

الفكرية فقط، ولكنها متول اأي�ًشا م�شروعات واأن�شطة تنموية جديدة.

تقا�سم املعرفة
مت حتريراأول تقرير للمجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات )IAC( يف 

الأمم املتحدة يف فرباير 2004، بعنوان "ابتكار م�شتقبل اأف�شل-خطة 
جيا".  )اإ�شرتاتيجية( لبناء قدرات على نطاق عاملي يف العلم والتكنولِوِ
التقرير الثاين للمجل�س مت بتكليف من ال�شكرتري العام للأمم املتحدة، 

ون�شر يف يونية 2004 ، وكان عنوانه: "حتقيق الوعد والقدرة للزراعة 
نتاجية الزراعية  الأفريقية-اإ�شرتاتيجيات علمية وتقنية من اأجل حت�شني الإ

والأمن الغذائي يف اأفريقيا". �شوف توجه التقارير املن�شورة م�شتقبًل 
اأي�ًشا لق�شايا دولية حرجة مثل: ت�شجيع التحولت الدولية اإىل اأنظمة 

طاقة م�شتدامة، �شيانة املناطق الطبيعية يف العامل من خلل اإدارة علمية 
اأف�شل، حتديد اإجراءات اأكرث فعالية للتقدم العلمي والتقني.

ت�سجيع االبتكار
مطلوب قدرات متقدمة عاملية النطاق للإبداع وحل امل�شكلت، من 
اأجل مواجهة كل التحديات التي يت�شدى لها املجل�س امل�شرتك بني 

الأكادمييات. ومن ثم فاإن هيئة املجل�س �شوف تراعي م�شروعات خا�شة 
لتحفيز القدرات العلمية والتقنية يف كل مناطق العامل.

ملزيد من املعلومات عن املجل�س امل�سرتك بني االأكادمييات، 
www.interacademycouncil.net :انظر

م�سورة خبري
املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات )IAC( هو منظمة متعددة القوميات 

لأكادمييات العلوم، مت ا�شتحداثها حل�شد اأف�شل العلماء واملهند�شني 
وخرباء الطب يف العامل، من اأجل توفري املعرفة وال�شت�شارة للحكومات 
الوطنية والهيئات الدولية، وخ�شو�ًشا الأمم املتحدة والبنك الدويل. اإن 
املعرفة العلمية والتقنية والطبية ال�شحيحة اأ�شا�شية للتعامل مع الق�شايا 

احلرجة التي تواجه العامل اليوم مثل التحول القت�شادي والعوملة، 
وال�شتهلك امل�شتدام للموارد الطبيعية، واحلد من الفقر واجلوع واملر�س.

خربة عاملية
يج�شد املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات املعرفة املجمعة واخلربة املرتاكمة 

للأكادمييات الوطنية يف كل اأنحاء العامل. وتتاألف هيئة املجل�س من 
روؤ�شاء 15 اأكادميية علوم ومنظمة مماثلة. هذه الهيئة العليا متثل الربازيل 

و�شيلي وال�شني وفرن�شا واأملانيا واملجر والهند واإيران واليابان وماليزيا 
وتركيا واململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية. بالإ�شافة اإىل 

 .)TWAS( الأكادميية الأفريقية للعلوم واأكادميية العلوم للعامل النامي
وهناك ت�شاور اإ�شايف مربمج تقدمه الهيئة الدولية للأكادمييات للق�شايا 

العاملية )IAP(، وهي متثل اأكرث من 90 اأكادميية علوم وطنية.

حكم م�ستقل
عندما يطلب تقدمي م�شورة ب�شاأن ق�شية معينة فاإن املجل�س امل�شرتك بني 

الأكادمييات يدعو هيئة خرباء دولية للجتماع. وا�شتناًدا اإىل مبداأ العمل 
على اأ�شا�س طوعي يجتمع اأع�شاء الهيئة ويراجعون اأحدث املعلومات 

املتعلقة باملو�شوع، ويعدون م�شودة تقرير يت�شمن عنا�شر البحث ونتائجه 
والتو�شيات املمكنة.كما تخ�شع كل م�شودات تقارير املجل�س امل�شرتك 
بني الأكادمييات لعملية مراجعة مكثفة ومناظرة م�شتقلة بوا�شطة خرباء 

دوليني اآخرين. ول ُي�شمح بتحرير التقرير النهائي للمنظمة الطالبة ون�شره 
اإل عندما تقتنع الهيئة العليا للمجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات باأن 

التغذية املرتدة من املراجعة النقدية قد اأخذت يف العتبار بالتف�شيل ومت 
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تقدمي الن�شخة العربية

علمية عبء اإيجاد ال�صبل لزيادة م�صاركة ن�صف موارد المجتمع 
والتي تمثلها المراأة.

ونحن الآن نواجه نظاًما عالميًّا جديًدا يجري ت�صكيله على 
اأ�صباب  الأمم من  تملكه  ما  الأول على  المقام  ي�صتند في  نحو 
العلم وتطبيقاته، وبات �صروريًّا اأن نهتم بدور المراأة في منطقتنا 

العربية.
العلوم  في  للمراأة  العربية  ال�صبكة  ن�صاء  اإ مبادرة  ولعل   
والتكنولوجيا، قبل قرابة العامين، خطوة  هامة على طريق تمكين 
ن�صف المجتمع من النفاذ اإلى م�صمار العلم ومجتمع المعلومات 
والتكنولوجيا، لقد انطلقت الفكرة من مكتب اليون�صكو بالقاهرة 
الذي اأراد اأن ي�صيف هذا البعد الهام اإلى مجالت تمكين المراأة 
والتي بداأت باأحاديث وخطط وبرامج مو�صعة لتمكينها �صيا�صيًّا 

واجتماعيًّا واقت�صاديًّا.
بوؤرة  في  تكون  اأن  على  الإ�صكندرية  مكتبة  داأبت  لقد 
تنموي،  منظور  الهامة من  بالق�صايا  ت�صطلع  واأن  الأحداث، 
ومن منطلق ا�صت�صعارها  اأهمية تعزيز دور العلوم والتكنولوجيا في 
الدول النامية وهو الهدف الذي ل يمكن تحقيقه اإل من خالل 
ح�صد جميع الموارد الب�صرية في هذه الدول؛ مما ي�صع تفعيل 
دور المراأة في �صدارة عوامل نجاح هذا الم�صعى؛ فقد فتحت 
المكتبة اأبوابها لمناق�صة تلك الق�صية الهامة، ونظمت العديد من 
موؤتمر  اأبرزها  ولعل  النقا�صية  والحلقات  والموؤتمرات  اللقاءات 

»المراأة في العلوم« – اأكتوبر 2007.

اإن الثورة المعرفية التي نعي�صها، حيث يتحدد العلم وتتطور 
في  الطفرة  على  اعتمدت  ثورٌة  فائقة،  ب�صرعة  التكنولوجيا 
الت�صالت والمعلومات، ثورٌة لم تترك جانًبا من جوانب الحياة 
القت�صادي  الإنتاج  في  الدافعة  القوة  و�صارت  فيه  واأثرت  اإل 

وتحقيق رفاهية ال�صعوب. 
ومع اأهمية   العلم والتكنولوجيا، نجد اأن وجود المراأة في 
هذه  المجالت ما زال محدوًدا، وهي ظاهرة   عالمية ولي�صت 
مق�صورة على مجتمعات بعينها، واإن كان مردودها ال�صلبي يظهر 

جليًّا في المجتمعات النامية ودول العالم الثالث.
يثير هذا الأمر   في الأذهان اأ�صئلة هامة: اأين هو  موقع المراأة 
من كل ذلك؟ ولماذا هي مهم�صة في العلوم اإلى هذه الدرجة؟ 
وهل �صتظل المراأة بعيدة عن   المجالت العلمية  والتكنولوجية- 
�صواء باإرادتها اأو غير اإراداتها – اأم �صياأتي الوقت الذي نراها فيه 

تقتحم تلك المجالت مثلها مثل الرجل؟ 
اأن نتطرق  الت�صاوؤلت فال بد  اإذا حاولنا الإجابة عن تلك 
اإلى الدور الذي يمكن اأن تلعبه المعرفة العلمية في �صعي الب�صرية 
الدائم اإلى الرخاء والثراء الحقيقيين، واللذين ل يقومان فقط 
المفكرة  العقول  وفرة  على  بل  القت�صادي،  الم�صتوى  على 
وقدرتها على الإنتاج العلمي، فعلينا كاأمم قيا�س نتاجنا القومي 
بعدد علمائنا وبحوثهم العلمية وقدرتنا على توظيف خال�صة تلك 
البحوث في البناء المعرفي لأجيالنا القادمة، وهو الأمر الذي 
ي�صع علينا كحكومات اأو منظمات مجتمع مدني اأو اأكاديميات 

هـ
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وقد اعتمدنا في هذا الموؤتمر الهام على تقرير »المراأة في 
العلوم« وهو التقرير الذي اأعده فريق من كبار العلماء بتكليف 
من المجل�س الم�صترك بين الأكاديميات IAC، والذي حر�صنا  
على ترجمته اإلى اللغة العربية، دعًما للجهود البنَّاءة التي تهدف 
اإلى تفعيل دور المراأة العربية في هذه المجالت الحيوية والتي 

تعد ال�صبكة العربية للمراأة في العلوم والتكنولوجيا من اأهمها.
لتلعب دورها  المراأة  العقبات في �صبيل تمكين  وما زالت 
نتيجة  فهي  كثيرة،  والتكنولوجيا  العلوم  ميدان  في  كاماًل 
كثيرة،  اأجيال  عبر  الجتماعية  الممار�صات  من  تراكمات 
ر�صخت هذه العقبات، ولكن علينا اأن نتخطاها، فال م�صتقبل 
لأي اأمة ت�صر على اأن تحرم نف�صها من م�صاركة ن�صف مواطنيها، 
تمكين  فاإن  اإبداعها.  ثمرات  من  ال�صتفادة  من  نف�صها  وتمنع 
المراأة في هذه المجالت الحيوية هو المدخل الحقيقي للتنمية 

في هذا الع�صر الجديد.

 اإ�سماعيل �سراج الدين
مدير مكتبة الإ�شكندرية
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ت�شدير

ن�شانية  الإ �شعادة  ل�شمان  اأ�شا�شيان  والتكنولوجيا  العلم 
ورفاهيتها، ولتعزيز القدرة على موا�شلة حت�شني نوعية احلياة واإطالة 
النامية  العمر. ولكن هناك عجًزا يف املهارات املطلوبة يف الدول 
واملتقدمة على حد �شواء. وخلل ال�شنوات القليلة املا�شية اأدركت 
املنظمات العلمية والهند�شية، وموؤ�ش�شات الأعمال، واحلكومات، 
وموؤ�ش�شات املجتمع املدين- احلاجة الدولية املتنامية لزيادة القوة 
العاملة يف جمالت العلوم والتكنولوجيا عموًما، والتواجد التام 

للمراأة فيها ب�شورة خا�شة.
بداعية العلمية والتقنية لكل الأمم �شوف تقوى  اإن القدرات الإ
من خلل امل�شاركة الأف�شل للمراأة يف خمتلف جمالت العلوم 
والهند�شة والطب. وميكن للأكادمييات الوطنية للعلوم والهند�شة 

ا يف هذه اجلهود. ً والطب اأن توؤدي دوًرا مهّمًّ
بني  امل�شرتك  املجل�س  ن�شاأ  اأ الروح،  تلك  من  وانطلقاً 
ا.  علمًيًًّ لتطويراملراأة  ا�شت�شارية  هيئة   2004 عام  يف  الأكادمييات 
للمعهد  تنفيذي  ومدير  رئي�س  ماجنو�شارما  امل�شاركان:  الرئي�شان 
�شابق  عام  اأمني  هيناجا،  بجاند  املتقدمة،  للبحوث  الهندي 
�شنيجرز-عاملة  لبفيلت  ويوحنا  الهند،  يف  احليوية  للتكنولوجيا 
بالوليات املتحدة  باملعهد القومي للمعايرة والتكنولوجيا  �شرفية 
الأمريكية، وزملوؤها الثمانية يف الهيئة ال�شت�شارية ميثلون �شل�شلة 
اأن مدي اخلربات  من التخ�ش�شات العلمية والتكنولوجية، كما 
الأكادمييات،  لي�شمل  ميتد  ال�شت�شارية  الهيئة  لأع�شاء  املهنية 
واحلكومة، والقطاع اخلا�س، وهو يت�شمن البحث العلمي والتعليم 
�شافة اإىل اأن معظم هوؤلء امل�شاركني املميزين اأع�شاء  دارة. بالإ والإ

اأكادمييات اأي�ًشا.

�شافة اإىل جمموعة  اإن احل�شيلة هي هذا التقرير اجلماعي، بالإ
تو�شيات وا�شحة ومو�شوعات عمل نوعية حمددة. ويحث التقرير 

الأكادمييات على اأن تقوم بدور رائد فيما يلي:
وتقدميها  والتقنية  العلمية  املجالت  يف  كامًل  اإ�شراًكا  املراأة  اإ�شراك  	•

لت�شغل مواقع قيادية ومنا�شب اأعلى مقاًما.
الن�شاء  وخا�شة  اجلميع-  على جذب  بال�شرتاك،  اأو  الفردي  العمل  	•

والبنات، اإىل املوؤ�ش�شات العلمية والتقنية.
على  اأي�ًشا  ولكن  املهنية،  الناحية  من  فقط  لي�س  املراأة،  دور  تقوية  	•

م�شتويات القاعدة يف املناطق الريفية واحل�شرية يف العامل النامي.
يتقدم املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات والهيئة ال�شت�شارية 
بهولندا،  التعليم  وزارة  )باري�س(،  لوريال  من:  لكل  بال�شكر 
وموؤ�ش�شة األفرد ب. �شلوان، ومانح غري م�شمى لدعم مايل يغطي 
الدرا�شة اللزمة للتقرير النهائي وتوزيعه، ليحث الأكادمييات على 

اأن تبداأ العمل فوًرا على النحو التايل:
اأوًل، تطلب الهيئة ال�شت�شارية من الأكادمييات اأن تعلن عزمها 
اإجراءات  اتخاذ  اأي  جيدة،  اإدارة  مبمار�شة  ًًا  ر�شميًّ اللتزام  على 
منظماتها  داخل  واملهند�شات  العاملات  توظيف  ل�شمان  خا�شة 

وموؤ�ش�شاتها البحثية على جميع امل�شتويات.
اأن  الأكادمييات  جميع  من  ال�شت�شارية  الهيئة  تطلب  ثانًيا، 
اأن تكون جلنة متوازنة من اجلن�شني، من  اأو يف�شل  حتدد ع�شًوا، 
اأجل ق�شايا النوع )Gender( داخل املنظمة. وينبغي اأن ت�شمل 
بيانات  وجتميع  عملية،  اقرتاحات  تقدمي  اللجنة  هذه  واجبات 
ذلك  عن  تقرير  واإعداد  التقدم  ومراقبة  اجلن�شني،  اأحوال   عن 
التقدم - من حيث وجوده اأو عدمه - ورفعه اإىل رئي�س الأكادميية 

وجمل�شها ب�شورة منتظمة.
ثالًثا، تنا�شد الهيئة ال�شت�شارية جميع الأكادمييات اأن تعمل 
على معاجلة التمثيل املتدين للمراأة يف ع�شويتها، وذلك عن طريق 
تو�شيع قاعدة تر�شيحاتها لت�شمل املزيد من العاملات واملهند�شات، 
واأن تعمل على تعظيم دور املراأة يف املواقع الر�شمية املتقدمة يف 

الأكادميية.
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اإن تقرير "املراأة والعلم" مع املواد امل�شاعدة متاح جمانًا على 
الأكادمييات:  بني  امل�شرتك  باملجل�س  اخلا�س  نرتنت  الإ موقع 

 

ذلك،  على  علوة   http://www.interacademycouncil.net

�شوف يعمل املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات بامل�شاركة الفعالة 
جنًبا اإىل جنب مع هيئة الأكادمييات الدولية للق�شايا العاملية - على 
التاأكد من اأن الر�شائل الواردة يف هذا التقرير املهم تلقى الهتمام 
الذي ت�شتحقه، لي�س فقط من جانب الأكادمييات يف العامل، ولكن 

اأي�ًشا من جانب علماء العامل.
اأنحاء  كل  يف  وقيمه  العلم  نن�شر  اأن  علينا  الواجب  كان  اإذا 
الأر�س يف الأمم ال�شناعية والأمم النامية على حد ال�شواء - فاإن 
روا كامل جهودهم من اأجل امل�شاعي  اأهل الأر�س عليهم اأن ُي�َشخِّ
العلمية، ويجب اأن يتمتع كل مواطن بالعلم �شواء كانوا ذكوًرا اأو 

اإناًثا، اأثرياًء اأو فقراًء.

برو�س األربتز
املتحدة  بالوليات  للعلوم  القومية  الأكادميية  �شابق،  رئي�س 

الأمريكية.
رئي�س م�شارك، املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات.

اإل.يو. يوجنزياجن
رئي�س، الأكادميية ال�شينية للعلوم.

رئي�س م�شارك، املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات.
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تقدمي

مع امتداد مظاهر التقدم التقني عرب العامل، هناك حاجة اإىل 
وجود عدد كاٍف من العلماء واملهند�شني ومعلمي العلوم والتقنية 
�شافة اإىل ح�شد من املهارات لتحقيق  وخرباء ال�شحة والفنيني، بالإ
ي�شاعدوا يف  اأن  مًعا ميكنهم  هوؤلء  ا.  ً املهمة جّدًّ الأهداف  بع�س 
تفادي املجاعات وظروف احلياة غري ال�شحية والبطالة -خا�شة يف 
الدول النامية- ويف دعم حياة منتجة وجيدة يف الدول املتقدمة 
ينبغي  الحتياجات،  هذه  كل  ولتوفري  �شواء  حد  على  والنامية 
للدخول  الرجال-  -اإىل جانب  الن�شاء  اأمام  وا�شعة  فر�س  اإتاحة 
من  بهما  يت�شل  وما  والتكنولوجيا  العلوم  جمالت  يف  والتفوق 

مهن وتخ�ش�شات خمتلفة.
لكن يف حني اأن الن�شاء ي�شكلن ن�شف الإن�شانية، يبقى عدد 
اأقل  والهند�شة  الفيزيائية  والعلوم  للريا�شيات  منهن  الدار�شات 
التي  الدول  يف  حتى  الرجال،  من  اأمثالهن  بعدد  مقارنة  كثرًيا 
املوهوبات  فالن�شاء  العايل.  بالتعليم  فيها بحق اللتحاق  يتمتعن 
والقادرات ُي�شتبعدن اأ�شا�ًشا من هذه املجالت وجمالت اأخرى، 
يجدن  وجودهن  اإثبات  على  ي�شررن  اللئي  منهن  والقليلت 
امل�شاركة  تكون  لذلك  ونتيجة  ومهم�شات.  معزولت  اأنف�شهن 
ا  الإجمالية للعاملات واملهند�شات يف القوى العاملة حمدودة جدًّ
وم�شتمرة يف النق�شان، ونادًرا ما ت�شل املتخ�ش�شات منهن اإىل قمة 

ال�شلطة يف اجلامعات اأو ال�شركات اأو اأي مكان اآخر.
نحن مهتمون كثرًيا بهذه الفجوة اجلن�شية، لي�س فقط ب�شبب 
عملية،  لأ�شباب  اأي�ًشا  ولكن  الفا�شحة  الأخلقية  م�شامينها 
اأ�شا�شية لتقدم الب�شرية ورخائها يف  فالعلوم والهند�شة، باعتبارها 
القرن احلادي والع�شرين، �شوف حترم من الن�شاط واحليوية اللذين 

يحدثهما ت�شمني مدى اأو�شع من القدرات واخلربات، ووجهات 
النظر، واأ�شاليب العمل.

اإن كل رجل وامراأة يجب اأن يوؤخذا يف العتبار. وال�شابات 
اللئي يطمحن يف اأن ي�شبحن متخ�ش�شات وخبريات يف جمالت 
العلوم والتكنولوجيا ب�شورة خا�شة يحتجن اإىل الت�شجيع والرعاية، 

واإىل بيئة �شاملة وح�شا�شة للجن�شني.

مبادرة �سحية ت�ستهدف االأكادمييات
اأ�شدر املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات، املوؤلف من روؤ�شاء 
15 اأكادميية علمية �شهرية، تقريرين عن بناء القدرة العلمية والتقنية 
للعلوم  قوية  موؤ�ش�شة  باإن�شاء  يتعلق  ما  وخا�شة  العامل،  اأنحاء  يف 

والتكنولوجيا يف كل من البلد النامية.
جناز هذه الأهداف. فاإذا  ًا لإ لكن ا�شرتاك املراأة �شيكون اأ�شا�شًيًًّ
اعتربنا، على �شبيل املثال، اأن الأولوية امللحة للزراعة الدائمة، فاإن 
ريفيون-  معظمهم  النامية-  الدول  يف  احلاليني  املهن  اأ�شحاب 
اإدخال  يتم  عندما  �شركاء  ي�شبحوا  لأن  ملحة  ب�شورة  يحتاجون 
التقنيات والطرق العلمية احلديثة. وباملثل، نظًرا لأن املراأة تقدم 
ا للتعليم ورعاية الأ�شرة يف املدن ال�شخمة )املليونية(  ً الكثري جدًّ
يف العامل النامي، فلن ميكن اإحراز اأي تقدم دون تنظيم مهاراتهن 
من  كاملة  �شل�شلة  تنظيم  من  لبد  ذلك،  وخلل  ومواردهن. 
املواهب، واملنظورات، واخلربات واملهارات للعاملات واملهند�شات 
�شافة  بالإ ذاتها،  والتقنية  العلمية  املوؤ�ش�شات  تقدم  اأجل  من 
تعليًما  الأقل  اأخواتهن  وتعليم  لتحفيز  كقنوات  دورهن  اإىل 

ا، ومنهن بليني على م�شتوى القاعدة الريفية. ا– حرفيًّ ر�شميًّ
والهند�شة  العلوم  يف  للمراأة  املنخف�س  التمثيل  اأن  دراك  لإ
العلوم  جمالت  يف  العاملية  القدرة  بناء  اأمام  كبرًيا  عائًقا  يعترب 
والتكنولوجيا، يقدم املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات يف اجتماعه 
اأجل  من  الأمد  ق�شري  مل�شروع  مببادرة   2004 يناير  يف  ال�شنوي 
بني  امل�شرتك  املجل�س  اأن�شاأ  كما  احلالة.  هذه  امل�شاعدة يف علج 
الأكادمييات )IAC( هيئة ا�شت�شارية ل�شئون املراأة يف جمال العلم 
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مع تكليفها مبراجعة الدرا�شات ال�شابقة، وتقدمي اأمثلة مل�شاريع فعالة 
مت تنفيذها بالفعل، واإ�شدار جمموعة تو�شيات قابلة للتنفيذ توجه 
ال�شبب  اإن  العامل.  يف  والهند�شة  العلوم  لأكادمييات  خ�شي�ًشا 
يف اختيار هذه الأهداف النوعية هو تاأثرياتها املتزايدة املحتملة. 
ات�شالتها  وطبيعة  العاملية  مكانتها  خلل  من  الأكادمييات،  اإن 
اأن  ميكن  غرياحلكومية،  واملنظمات  واجلامعات،  باحلكومات، 
التنويرية  الأعمال  يف  للبدء  وحيد  وتاأييدي  طليعي  بدور  تقوم 
بالفعل  فيها  العمل  انطلق  التي  العمليات  والعمل على تعجيل 
يف بع�س امليادين العامة واخلا�شة على ال�شواء. وبهذا يكون الغر�س 
يتخذ  اإنة  للأكادمييات.  امل�شورة  تقدمي  هو  التقرير  لهذا  الرئي�شي 
بب�شاطة املقاربة العلمية "للمراأة يف جمالت العلم" التي ت�شمل 
يرثي  �شوف  وهذا  ومهاراتها.  ومنظوراتها  املراأة  مواهب  حتديًدا 
بناء  وحا�شمة يف  نهائية  �شرورة  يكون  و�شوف  العلمية،  املوؤ�ش�شة 
القدرة الدولية للعلم والتكنولوجيا. اإنه لي�س درا�شة جديدة ول 
يعر�س بحًثا جديًدا. فهو يعر�س نظرة اإجمالية حمدودة لأدبيات 
مكثفة عن املو�شوع داخل جمال حمكم لتقرير اإر�شادي. وعلى 
الرغم من اأنه ل يزعم اأن الأكادمييات اأكرث ملءمة من منظمات 
العلم والتكنولوچيا واملراأة املوجودة، يف اإ�شلح التمثيل املتدين 
للمراأة يف جمالت العلم، فاإنه ل يرى فيها دور القاطرة الوحيدة 
اأو املحرك الأ�شا�شي. بتلك الروح يعر�س التقرير تو�شيات خا�شة 
اأنف�شها واإمنا من  باأكادمييات م�شممة لي�س فقط لهذه املوؤ�ش�شات 

اأجل تاأثري اأو�شع كثرًيا ي�شمل يف الواقع الكوكب باأكمله.

اأعمال الهيئة اال�ست�سارية
وثمانية  م�شاركني  رئي�شني  من  ال�شت�شارية  الهيئة   تتكون 
وقد  قارات.  اأربع  من   – وال�شيدات  الرجال  منهم   - اأع�شاء 
م�شودة  واأ�شدرت  م.   2005 فرباير  يف  باري�س  يف  اأوًل  اجتمعت 
تو�شيات وخمت�شر التقرير، وحددت اأن يكتبوا ب�شورة م�شتقلة، 
اجتمع  العام  التقرير. وخلل  لن�شر  زمني  ووافقت على جدول 

الرئي�شان امل�شاركان مبدير الدرا�شة والهيئة املعاونة للمجل�س امل�شرتك 
بني الأكادمييات وتفاعلوا مع اأع�شاء الهيئة ال�شت�شارية.

بداأت الدرا�شة بتمرير ا�شتبيان على اأكادمييات العلوم اخلم�شة 
للأكادمييات  العليا  الدولية  الهيئة  اإىل  املنتمية  كلها  والت�شعني 
التي  الربامج  عن  املوؤ�ش�شات  �شئلت   )IAP( الدولية  لل�شئون 
طورتها جلذب املراأة اإىل جمالت العلوم والتكنولوجيا، والربامج 
املبادرات،  هذه  وجناح  فيها،  ال�شتمرار  على  ت�شاعدهن  التي 
والق�شايا البارزة التي تاأمل اأن توجهها الهيئة ال�شت�شارية. ثم مت 
�شافة  بالإ اأكادمييات عديدة  باملو�شوع من  املت�شلة  التقارير  جتميع 
اإىل هيئات حكومية، ومنظمات غري حكومية، وجامعات يف اأنحاء 
العامل. وقدم اأع�شاء الهيئة ال�شت�شارية اأنف�شهم معلومات اإ�شافية، 
حيث اإن لدى بع�شهم معرفة وافية بق�شايا امل�شاواة بني اجلن�شني 
يف جمالت العلم والتكنولوجيا. كل هذه املواد كونت مداخل 

لهذا التقرير.
كان لدى اأع�شاء الهيئة ال�شت�شارية حرية الدخول على موقع 
جمموعة مركزية لكي تزودهم مبواد مفيدة للتقرير، �شواء يف حالتها 
الف�شول. لقد قام  اإ�شهامات يف  اإىل  بتعديلها  اأو  اأ�شًل،  كما هي 
الرئي�شان امل�شاركان والأع�شاء والهيئة املعاونة بعدة جولت من 
التقرير لعمليات مراقبة  اأخ�شعوا  الكتابة واملراجعة والتقييم، ثم 
و مراجعة اأخرية نفذها املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات خلل 
دي�شمرب 2005 م ويناير 2006 م، وتعر�س الن�شخة النهائية للتقرير 

ح�شيلة اآراء كل اأع�شاء الهيئة ال�شت�شارية.

مو�سوعات رئي�سية
تدور التو�شيات وبنود العمل املعرو�شة يف هذا التقرير حول 

ثلثة مو�شوعات رئي�شية.
املهني. م�شارها  وتطوير  املراأة  تعليم  وحتفز  تدعم  اأكادمييات  	•

املراأة  ترغيب  على  بال�شرتاك،  اأو  فرادى  تعمل،  اأكادمييات  	•
للم�شاركة يف بناء القدرة الدولية.
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وتقدمِّ  الت�شمني  �شاملة  موؤ�ش�شية  مناخات  تبني  اأكادمييات  	•
اأعمال  ب�شاأن  الأخرى  الرئي�شية  والهيئات  للحكومات  امل�شورة 

نوعية حمددة جتاه غايات مماثلة.

توؤيد الهيئة ال�شت�شارية اأن تتبنى جميع الأكادمييات ممار�شة 
اإدارة جيدة يف كل مكان من منظماتها ويف كل اأعمالها، وت�شجيع 
يف  اأخرى  علمية  ومنظمات  موؤ�ش�شات  يف  اأي�ًشا  املمار�شة  هذه 
خمتلف اأنحاء العامل. مع حتديد امللمح الأ�شا�شية ملمار�شة اإدارة 
جيدة باللتزام من جانب الطبقات العليا يف املنظمة، وا�شتحداث 
اأ�شلوب اإدارة مفتوحة و�شفافة، ومراجعة منتظمة جلميع ال�شيا�شات 
جراءات التي تتخذ لت�شمني اجلن�شني فيها، وقيادة التدريب  والإ

ر�شاد، واملراقبة الروتينية للتقدم. والإ

بنية التقرير
للمراأة  التام  بالت�شمني  املت�شلة  الكربى  الق�شايا  تقدمي  بعد 
يف موؤ�ش�شة علمية وتكنولوجية )الف�شل الأول(، يعر�س التقرير 
خمطًطا لبع�س اجلهود التي بذلتها احلكومات واملنظمات العاملية. 
ويقدم ملخ�ًشا ملبادرات جديدة واإجراءات اإ�شافية ينبغي الأخذ 
بها، ويو�شي ببذل جهود اأكرث مبعدلت اأكرب، وهذا �شوف يتطلب 
املراأة يف حياة �شغرية تنف�شل  ًا من تراجع تخ�شي�س  ثقافيًّ حتوًل 
مواهبها  توجه  كي  وي�شجعها،  بل  لها  ي�شمح  �شامل  مناخ  اإىل 
والن�شاء  البنات  لتعليم  التقرير  تعر�س  كما  الثاين(.  )الف�شل 
وتدريبهن وحلفز امل�شار املهني للمراأة، وذلك يف �شوء هذا التحول 
الثقايف ال�شروري )الف�شل الثالث(. بعد ذلك اأو�شح اأن ترغيب 
القدرة  لبناء  �شروري  اأمر  وتعزيزها  القاعدة  م�شتوى  على  املراأة 
الرابع(. واعرتاًفًًا بقدرة  النامية )الف�شل  الدول  التكنولوجية يف 
الأكادمييات على اأخذ زمام املبادرة والعمل التاأييدي، فاإن التقرير 
يطرح خطة عمل لتغيري الثقافات املوؤ�ش�شية وذلك من خلل البدء 
ا  ا و خارجيًّ داخل جدران الأكادمييات ذاتها لتي�شري التقدم حمليًّ
اأخرًيا، يعيد التقرير تنظيم تو�شياته الرئي�شية )من  على ال�شواء. 

ا لوظائف الأكادمييات املتنوعة، بينما ت�شمح  الف�شول 5،4،3( طبًقً
اأي�ًشا بقابلية تغري عظمى بني الأكادمييات بحيث تنفذ بنود هذا 

العمل ب�شهولة .
توؤديه  اأن  ينبغي  حرج  دور  عليها  املراأة  اأن  بحزم  نعتقد  اإننا 
واأن  الب�شرية،  اأجل خري  والتكنولوجيا من  العلم  قوة  امتلك  يف 
اإ�شهام العاملات التام  اأن ت�شاعد على �شمان  الأكادمييات ميكنها 

يف حتقيق هذا الهدف.

يوحنا لفيلت �سنيجرز
رئي�س م�شارك للهيئة ال�شت�شارية.

ماجنو �سارما
رئي�س م�شارك للهيئة ال�شت�شارية.
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مراجعة التقرير

ا يف �شكل م�شودة بوا�شطة 13  متت مراجعة هذا التقرير خارجيًّ
ا بارًزا، بناًء على منظوراتهم املتنوعة، ومعرفتهم الفنية،  خبرًيا دوليًّ
جراءات معتمدة من قبل هيئة املجل�س  ومتثيلهم اجلغرايف، طبًقا لإ
املراجعة  هذه  هدف  وكان   .)IAC( الأكادمييات  بني  امل�شرتك 
املجل�س  ت�شاعد  متحيزة  غري  نقدية  تعليقات  تقدمي  هو  امل�شتقلة 
امل�شرتك بني الأكادمييات على اإنتاج تقرير �شليم يوافق معايري املجل�س 
من اأجل املو�شوعية وامل�شداقية وال�شتجابة لأمانة الدرا�شة. فتظل 
اإجراءات املراجعة وخمطوطة امل�شودة �شرية حلماية �شلمة عملية 
التداول. يود املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات اأن ي�شكر الأ�شخا�س 

التالية اأ�شماوؤهم على مراجعتهم لهذا التقرير:
 (Gender) النوع  وحدة  علوم  مدير  اأ�سمال،  �سايدة 

واللاأهلية، ق�شم العلوم والتكنولوجيا، جمهورية جنوب اأفريقيا.
 Institute de Fisica م�شارك،  اأ�شتاذ  باربوزا،  مار�سيا 
 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,

.Brazil

ليديفينا كرينو، نائب رئي�س اأكادميية الفلبني الوطنية للعلوم 
والتكنولوجيا، اأ�شتاذ بجامعة الفلبني، جامعة الفلبني، مانيل.

يايي كيني جا�ساماديا، وزير العلوم والتكنولوجيا، جامعة 
ال�شنغال، نائب رئي�س اأكادميية ال�شنغال للعلوم.

الأمريكية  اجلامعة  العلوم،  ق�شم  اأ�شتاذ،  ح�سن،  فرخندة 
بالقاهرة، م�شر.

اآين ماكالرن، م�شارك باحث، معهد ويلكوم CRS، كمربدچ، 
اململكة املتحدة، �شكرتري �شابق، اجلمعية امللكية بلندن.

جامعة  العلوم،  كلية  وعميد  اأ�شتاذ  مابو�سان،  �سيا�سي 
بت�شوانا.

جون ن�سر اهلل، اأ�شتاذ وراثة نبات جزيئية، ق�شم بيولوجيا 
النبات، جامعة كورنيل، الوليات املتحدة.

القومية  الهندية  الأكادميية  �شابق،  �شكرتري  ناث،  اإنديرا 
اأباد،  حيدر  ليربا،  جمعية  بيرت،  بلو  بحوث  مركز  مدير  للعلوم، 

الهند.
جامعة  طفال،  اأ ذ  �شتا اأ وكامبو،  اأ �سانتو�س  برال 
للعلوم  الوطنية  الفلبني  اأكادميية  �شابق،  رئي�س  مانيل،  الفلبني، 

والتكنولوجيا.
واجيننجن،  جلامعة  العليا  املدر�شة  عميد،  رابينج،  رودي 

هولندا، ع�شو جمعية هولندا امللكية للآداب والعلوم.
كاتيبايل اآر �سرينيفازان، مدير واأ�شتاذ �شريف، املركز الدويل 

للفيزياء النظرية، تري�شتا، اإيطاليا.
الدكتوراة،  بعد  زميل  �سريا�سو،  �سوجيموتو-  كيكو 
كولني،  اأني�س،  جون  مركز  التطورية،  والبيولوجيا  اخللية  ق�شم 

اململكة املتحدة.
قدموا  قد  اأعله  املذكورين  املراجعني  اأن  من  الرغم  على 
تعليقات ومقرتحات عديدة بناءة، فاإنه مل يطلب منهم امل�شادقة 
للتقرير قبل  النهائية  امل�شودة  يروا  النتائج والتو�شيات، ومل  على 

حتريرها.
قام مراقب املراجعة بفح�س هذا التقرير:

واملوارد  التعليم  برامج  اإدارة  رئي�س  مالكون،  �سرييل 
العا�شمة،  وا�شنطن  العلوم،  لتقدم  الأمريكية  اجلمعية  الب�شرية، 

الوليات املتحدة الأمريكية.
مراقب التقرير، املعني من قبل الرئي�شني امل�شاركني للمجل�س 
امل�شرتك بني الأكادمييات، كان م�شئوًل عن التحقق من اأن الفح�س 
يتبعه  الذي  التقليدي  للمنهج  ا  طبًقً قد مت  التقرير  لهذا  امل�شتقل 
اخلا�شة  التعليقات  كل  واأن  الأكادمييات،  بني  امل�شرتك  املجل�س 
بالتقرير قد اأخذت بعني العتبار. ومع ذلك فاإن م�شئولية املحتوى 
النهائي لهذا التقرير تقع بالكامل على عاتق الهيئة ال�شت�شارية، 

واملجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات.





فاملراأة والعلم  | تقرير اإر�سادي

�شكر وعرفان

تتقدم الهيئة ال�شت�شارية بال�شكر اإىل هيئة املجل�س امل�شرتك 
ميهتا،  دهان  وجوفري  األربتز،  برو�س  خا�شة  الأكادمييات،   بني 
الفر�شة  واإتاحة  املو�شوع  يجابية  لإ اإدراكهم  على  يوجنزياجن،  ولو 

للهيئة ال�شت�شارية لتويل هذا امل�شروع.
كما تتوجه الهيئة ال�شت�شارية بال�شكر للعديد من الأ�شخا�س 
واملنظمات التي تقا�شمت املعلومات وقدمت مبادرات ومقرتحات 

�شاعدت على بلورة التقرير.
وكذلك ت�شتحق اأكادمييات العلوم التي ردت على ا�شتبيان 
الهيئة ال�شت�شارية الذي حرره املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات 
تقديرنا للإ�شهام بخرباتهم واهتماماتهم، وهي: الأكادميية الألبانية 
للعلوم، الأكادميية الأ�شرتالية للعلوم، الأكادميية البلغارية للعلوم، 
اجلمعية امللكية بكندا، الأكادميية ال�شينية للعلوم، اأكادميية العلوم 
الأ�شا�شية والطبيعية- كولومبيا، اأكادميية العلوم الوطنية الهندية، 
بالهند،  للعلوم  الوطنية  الأكادميية  للهند�شة،  الوطنية  الأكادميية 
الأكادميية الأيرلندية امللكية، الأكادميية العلمية امللكية بالأردن، 
اأكادميية كينيا الوطنية للعلوم، الأكادميية املنغولية للعلوم، اأكادميية 
امللكية،  نيوزيلندا  اأكادميية  والعلوم،  للآداب  امللكية  هولندا 
الأكادميية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بالفلبني، اأكادميية جنوب 
الأكادميية  ب�شريلنكا،  للعلوم  الوطنية  الأكادميية  للعلوم،  اأفريقيا 
امللكية  والأكادميية  امللكية،  الأكادميية  الطبية،  للعلوم  ال�شوي�شرية 
الأكادميية  املتحدة،  اململكة  بلندن،  امللكية  واجلمعية  للهند�شة 
القومية للهند�شة، والأكادميية الوطنية للعلوم بالوليات املتحدة، 
املواد  اأدخلت  وقد   .  TWAS النامي  بالعامل  العلوم  اأكادميية 

واملقرتحات التي قدموها يف ثنايا التقرير.

ماتنجلي،  و�شامانثا  بري�س،  ولوريال  كامبل،  جينفر  ن�شكر 
لوريال، الوليات املتحدة الأمريكية على ا�شت�شافة اجتماع الهيئة 
بالكامل يف فرباير2005 م، وعلى كل ما قدموه من اأعمال داعمة 

يف اأثناء اأ�شبوع ال�شيافة .
عديدة  �شخ�شيات  مع  ال�شت�شارية  الهيئة  ت�شاورت  لقد 
خلل ال�شنة املا�شية. كما �شارك اأنا ماريا �شتوو كيكو �شوجيموتو 
باحل�شور وامل�شاهمة يف اجتماع الهيئة ال�شت�شارية. ويقدر الرئي�شان 
الهيئة  اجتماع  اأعقبت  التي  الت�شاورات  ال�شكر  امل�شاركان بكل 
األربتو  ال�شت�شارية، مع بيري– جيلية دي جني، يوجني �شتانلي، 

روبيليدو، مار�شيا باربوزا.
وتتقدم يوحنا )اآنيكي( لبفيلت �شنيجرز بال�شكر وتقدر املواد 
وامل�شورة املقدمة من وند �شوجن برجمان و�شوزان برينارد، كاثرين 
ديديون، ميلدرد دري�شلو�س، رو�س فا�شنجر، جودي فرانز، �شاندرا 
جرير، بيفريل كاربلو�س هارتلين، �شرييل مالكوم، األيزبيث مارتنز، 
�شايل   NIST زملء  ويلد،  فيكي  روبني،  فريا  ميلزارك،  يوجني 
اإدوارد  اإىل  �شافة  بالإ نافارو،  ماحدالينا  هي�شل،  اإليزابيث  برو�س، 

برازين، يافي�س كويريه، فولكتري ميولن.
باهل،  فينيتا  اأبدي،  هاميدا  اإىل  بال�شكر  �شارما  ماجنو  ويتقدم 
على  الهند  من  �شارما  فينيتا  هالوهيا،  اأنوراد  بامبجي،  ماهتاب 

م�شاهمتهم مبواد قيمة. 
وي�شكر چان بيرتز، ماري اأ�شبورن، تريزا ري�س، فريچينيا فاليان، 

�شوزان فينيكومب على ما قدمته من اأفكار ومواد مفيدة.
الأكادمييات،  بني  امل�شرتك  املجل�س  �شكرتارية  َـّرت  وف وقد 
 KNAW حتت قيادة الأكادميية الهولندية امللكية للآداب والعلوم
يف اأم�شرتدام - الدعم والإر�شاد وح�شن ال�شيافة. كما قام ويليم 
امل�شاعدة  يف  عظيم  بدور   IAC وع�شو   KNAW رئي�س  ليفيلت، 

على اإمتام امل�شروع.
ال�شكر لألربت كوارز  فاإننا نقدم خال�س  وبالن�شبة للإر�شاد، 
املدير التنفيذي للمجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات، الذي و�شع 
تابع  الذي  كامبل  جون  وخللفه  ال�شليم،  الطريق  على  امل�شروع 

اخلطوات اجلادة للمراجعة.
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اإن امل�شورة التي قدمها ب�شاأن مواد الربوتوكول الدويل ل تقدر 
بثمن. ول نن�شى اأن مارجريت هافركامب وظفت خربتها العاملية 
للهتمام برتتيبات التنقل التي �شملت الجتماع الكامل للهيئة 
ال�شت�شارية والزيارات العديدة التي قام بها الرئي�شان امل�شاركان 

ومدير الدرا�شة اإىل اأم�شرتدام.
ونتوجه ب�شكر خا�س اإىل لورا فان فيندال التي كانت همزة 
الو�شل بالن�شبة للتفاعلت املتبادلة مع الأكادمييات ومع اأع�شاء 
للهيئة  الكامل  الجتماع  يف  املعاونة  الهيئة  ودعمت  الهيئة، 
اأم�شرتدام وجتميع  امل�شاركني يف  الرئي�شني  ال�شت�شارية، وزيارات 

التقرير.
من  كبرًيا  جزًءا  جمع  بيرتز،  وجان  هيمنجواي  چودي 
املعلومات والبيانات واملراجع املوجودة يف هذا التقرير. كما ت�شكر 
ً من اإيلني بوما، �شيلدون ليبمان، �شتيفان  الهيئة ال�شت�شارية كلًّ

ماركو�س على امل�شاعدة يف الكتابة والتحرير والطبع.
واأخرًيا ت�شكر الهيئة ال�شت�شارية بوجة خا�س لوريال باري�س، 
غري  ومانًحا  �شلوان،  بي  األفرد  موؤ�ش�شة  الهولندية،  التعليم  وزيرة 

م�شمى، على تقدمي الدعم املايل للم�شروع بكرم و �شخاء.
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ملخ�س اإجرائي
تتعلم  امراأة،  تتعلم  وعندما  واحد،  �شخ�س  يتعلم  رجل،  يتعلم  "عندما 

اأ�شرة ويتعلم �شعب."
مهامتا غاندي

طوال قرن م�شى، بداأت املراأة يف البحث عن و�شيلة الو�شول 
التعبري  واإىل   S&T والتكنولوجيا  للعلم  الر�شمي  التعليم  اإىل 

الكامل عن خربتها ومواهبها يف مراحل العمل اللحقة.
باعرتا�س  قوبل  و�شعًبا،  طويًل  كفاًحا  مثلت  املطالب  هذه 
�شمج و�شارخ اأحيانًا، ومهذب وخبيث يف اأغلب الأحيان. لكن 
يف  متثيلها  ظل  واخرتاقاتها،  غزواتها  توا�شل  املراأة  كانت  بينما 
امل�شتويات  على  وخا�شة   - والتكنولوجيا  العلم  جمالت   معظم 

القيادية - اأقل كثرًيا من متثيل الرجل.
جانب  اإىل  الدول،  بع�س  يف  القومي  الت�شريع  �شاعد  وقد 
من  قليل  عدد  جانب  من  اجلهد  بذل  على  عديدة،  حملت 
ال�شركات واجلامعات املتطلعة اإىل امل�شتقبل. لكن املوؤ�ش�شات يف 
الغالب كانت مقاومة لفتح اأبوابها كاملة اأمام املراأة يف جمال العلم 
�شافة اإىل اإزالة العقبات املحتملة يف طريقها اإذا  والتكنولوجيا بالإ
ما خططت للدخول. وبناء على ذلك انخف�س كثرًيا عدد العاملات 
واملهند�شات يف املراحل الأوىل للعمل مقارنة بعدد الرجال، ومل 

ا من الن�شاء يف الطبقة العليا لل�شلطة. يظهر �شوى القليل جدًّ
وبالنظر اإىل ذلك، واحلالة هذه، ل يده�شنا عجز املراأة عن اإحراز 
اأي منا�شب قيادية يف جمالت العلوم والتكنولوجيا. هناك حالت 
غري عادية من التفاين والت�شميم لن�شاء كن اأي�ًشا حمظوظات يف 
وجود نا�شح اأمني اأو داعم من الرجال بجوارهن، مما يعطي تف�شرًيا 
الذكور  من  كلًّ  اأن  مبا  لكن  العر�شية.  النجاح  ق�ش�س  لبع�س 
للعلم  الأهلية  اأن  ومبا  الب�شري،  اجلن�س  ن�شف  ي�شكل  ناث  والإ
والتكنولوجيا هي جمرد احتمال راجح يف كل اجلن�شني، اجلندر 

فلي�س هناك اأي معنى لقبول حالت ا�شتثنائية متاًما على اأنها اأف�شل 
ما ميكن اأن نفعل. اإن الت�شمني التام هو فقط النتيجة املقبولة.

احلاجة امللحة ل�سروع االأكادمييات يف العمل
الت�شمني  جتاه  ال�شادق  اللتزام  هو  احلرج  غفال  الإ كان 
ول  والتكنولوجيا.  العلم  جمال  يف  املوجودة  القيادة  جانب  من 
ت�شتطيع املراأة اأن تقدم الكثري بدون دعم من تلك املوؤ�ش�شة. هنا 
ميكن للأكادمييات اأن توؤدي دوًرا عظيًما لأنها متثل النخبة العلمية 
والتكنولوجية، ومن ثم فهي حتظى باحرتام وتقدير كبريين. وعلوة 
على ذلك، ي�شغل اأع�شاوؤها مواقع قيادية يف اجلامعات واملوؤ�ش�شات 
البحثية الأخرى، ويف دول كثرية يكونون م�شت�شارين حمل ثقة 

احلكومة.
الأكادمييات  بني  امل�شرتك  املجل�س  اأن�شاأ  ذلك،  �شوء  وعلى 
الهيئة ال�شت�شارية للمراأة يف جمال العلوم وفو�شها لقرتاح ما ميكن 
اأن تفعله الأكادمييات يف كل اأنحاء العامل لعلج انت�شار التمثيل 
والتكنولوجيا.  العلوم  جمالت  يف  وا�شتمراريته  للمراأة  املتدين 
بها املجل�س امل�شرتك  التي تقدم  املبادرة  التقرير ثمرة تلك  وهذا 

.IAC بني الأكادمييات
وا�شتناًدا - لي�س فقط اإىل وجهة النظر الأخلقية - ولكن اإىل 
روؤية اأكرث نفعية )براجماتية( تو�شلت الهيئة ال�شت�شارية اإىل نتيجة 
موؤداها اأن اأكادمييات العلوم والتكنولوجيا يف العامل حتتاج ب�شورة 
ملحة اإىل اأن ت�شرع يف حل هذه امل�شكلة؛ وهذا يعني اأن �شل�شلة 
اأكرب من الأ�شاليب ووجهات النظر يوفرها العلماء واملهند�شون يف 
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احلكومات ملتابعة امل�شاواة بني اجلن�شني، والجتاهات املتعلقة بكل 
من حت�شني حرية الو�شول اإىل تعليم عاٍل يف العلوم والتكنولوجيا 
وتعظيم ميادين التوظيف التي تكون منتجة من ناحية، وتنتج فر�ًشا 

للتقدم من ناحية اأخرى.
ي�شف الف�شل الثاين اأي�ًشا تطبيقات "ممار�شة اإدارة جيدة"، 
التي تو�شي بها الهيئة ال�شت�شارية بقوة وحتث الأكادمييات على 
يف  اأو�شع  ب�شورة  ن�شرها  وعلى  اخلا�شة،  عملياتها  يف  بها  الأخذ 
دارة- و�شيلة فعالة  جمتمع العلوم والتكنولوجيا. هذا املبداأ يف الإ
�شواء  للأقليات،  �شاملة  موؤ�ش�شية  ثقافة  لتكوين  متاًما  ووا�شحة 
اأكانت اأقليات عرقية اأو اإناًثا يف موؤ�ش�شات يغلب فيها وجود رجال- 
يتقا�شمه العديد من جهود الت�شمني الناجحة التي راجعتها الهيئة 
ثقافة يف  تاأ�شي�س  اإىل  دارة اجليدة  ال�شت�شارية وتهدف ممار�شة الإ
منظمة تقيِّم   كل اأع�شائها وتتوقع لهم اأن يوؤدوا عملهم باأق�شى جهد 

ممكن وتتيح لهم الفر�س من اأجل م�شلحة تلك املنظمة.
دارة اجليدة ما يلي: ت�شمل عنا�شر ممار�شة الإ
للمنظمة. العليا  امل�شتويات  من  بدًءا  اللتزام  	•

للتنوع. جلنة  مثل  م�شتقرة،  اأ�شا�شية  بنية  	•
جراءات اخلا�شة بالتاأثري التفا�شلي  مراجعة جميع ال�شيا�شات والإ 	•

املمكن على الرجال و الن�شاء.
واملنح. واحلوافز  والختيارات  الت�شالت  كل  يف  ال�شفافية  	•

الطبيعة  ذات  القرارات  ت�شنع  حيث  الداخلية،  الدائرة  تو�شيع  	•
ال�شاملة.

واملراقبة. التمرين  قيادة  	•

جمالت متنوعة �شوف ترثي املوؤ�ش�شة العلمية والتقنية واجلمعيات 
التي تخدمها اأي�ًشا.

التي دافع  الدولية،  القدرة  بناء  علوة على ذلك، ي�شتحيل 
 عنها بقوة التقريران الأولن للمجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات
وIAC 2004a; 2004b بدون احل�شد الكامل للمراأة على م�شتويات 
وتوؤكد  هذا،  حتقيق  على  الأكادمييات  م�شاعدة  وبدون  القاعدة، 
حقيقية،  قيادة  متار�س  �شوف  الأكادمييات  اأن  ال�شت�شارية  الهيئة 
و�شوف يكون لها تاأثري ملحوظ على حياة النا�س يف اأنحاء العامل 
�شلحات الأ�شا�شية يف العمليات  عن طريق اإدخال ودعم بع�س الإ

الروتينية للموؤ�ش�شات.

نحو الت�سمني: ممار�سة اإدارة جيدة
يقدم الف�شل الأول مقدمة مل�شكلة التمثيل املنخف�س للمراأة 
حللها  الق�شوى  الأهمية  وي�شرح  والتكنولوجيا،  العلم  جمال  يف 
فعًل وُيظهر الهتمام املتناهي للحكومات والكيانات الأخرى يف 
اأنحاء العامل، ويربز ب�شيء من التف�شيل الدور اخلطري لأكادمييات 
عداد  العلوم والتكنولوجيا، ويحدد تكليف الهيئة ال�شت�شارية لإ

هذا التقرير.
اأن�شطة  من  بع�ًشا  عامة  ب�شورة  الثاين  الف�شل  ي�شتعر�س 
املنظمات يف احلا�شر واملا�شي، وهي اأن�شطة فعالة يف دعم وتاأييد 
وي�شف  واملهند�شات،  للعاملات  بالن�شبة  العمل  وميادين  التعليم 
كما  ن�شائية،  ملجموعات  بالن�شبة  والتح�شريية  التعليمية  اجلهود 
بع�س  تعهدتها  التي  واملبادرات  التقييمات  من  بع�ًشا  ي�شف 

اإغفالها- لأي �شبب كان- ل ميثل ظلًما فقط،  اأو  اأ�شوات  اإ�شكات  ""اإن 
واإمنا هو اأي�ًشا اإهدار ملوارد نفي�شة، واإهمال مفجع لرثوة ب�شرية."

جيم�س باديل
رئي�س �شركة فورد موتورز )2005(
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العمل. لأ�شرة  ال�شحي  التوازن  دعم  	•
التقدم. ومراقبة  اجلن�شي  التفكك  بيانات  جتميع  انتظام  	•

دارة اجليدة ت�شكل- كما هو حمدد يف الف�شول  اإن ممار�شة الإ
الرئي�شية التالية )الثالث والرابع واخلام�س( من هذا التقرير- اجلزء 

الأهم من تو�شيات الهيئة ال�شت�شارية.
كما يجب تعيينهن يف الهيئات واللجان التي تنظمها الأكادميية 

يف املجالت الآتية:
ودعم  والتكنولوجيا،  العلم  اإىل  والبنات  الن�شاء  اجتذاب  	•
اإىل  ودفعهن  بهن  والحتفاظ  حياتهن  م�شار  طوال  تعليمهن 

التقدم يف ميادين عملهن.
العاملية. القدرة  بناء  جهود  يف  للمراأة  التام  الت�شمني  	•

للأكادمييات. تنتمي  التي  املنظمات  يف  للمراأة  التام  الت�شمني  	•

وعلى  والتقني  العلمي  العمل  ميادين  املراأة يف  تقدمي 
م�ستوى القاعدة

يهتم الف�شل الثالث بالربامج - التي تهدف اإىل زيادة اأعداد 
والتكنولوجيا،  العلوم  تعلم  خلل  تقدًما  يحرزن  اللئي  الن�شاء 
طورتها  التي  الربامج  وهي  املهني-  والعمل  التدريب  وخلل 
وجامعات،  متحدة،  و�شركات  مهنية،  ومنظمات  حكومات 
وحتى بع�س الأكادمييات، مثل هذه الربامج توؤمن تعظيم تواجد 
على  والقدرة  الوظيفية،  النماذج  واأهمية  واملهند�شات،  العاملات 
املراقبة، واملبادرات التي تقدم موارد مميزة للمراأة يف اإطلق عملها 
واإعادة تاأ�شي�شه بعد انقطاع الأ�شباب العائلية الأكادميية فرادى اأو 
بال�شرتاك، مطالبة بدعم ال�شتمرار لهذا النوع من الربامج وتطوير 
اإجراءاتها اخلا�شة بها التي تتيح فر�ًشا للعاملات واعرتاًفا بهن، ولكن 
دارة اجليدة ما اإن يتم تنفيذها حتى  اجلدير بامللحظة اأن ممار�شة الإ
ت�شبب الحتياج املتزايد لربامج خا�شة لأن اإمداداتها �شوف تكون 

قائمة يف البنية املوؤ�ش�شية، ومن ثم فاإنها تفيد كل العاملني.
تعبئة  يف  الأكادمييات  م�شاعدة  يوؤيد  الرابع  الف�شل  ويوؤيد 
القاعدة الن�شائية )التي تعي�س وتعمل يف دول نامية، غالًبا بدون 

اإفادة من تعليم ر�شمي منا�شب(، لبناء القدرة العاملية يف جمال 
من  لتقارير  بالن�شبة  الوحيد   - املنظور  هذا  والتكنولوجيا.  العلم 
هذا النوع - يعترب برغم ذلك - مكمًل لروؤى املجل�س امل�شرتك 
بني الأكادمييات من اأجل خلق عامل اأف�شل. وكما اأن بناء قدرة 
يتطلب  اأي�ًشا  فاإنه  والتقني،  العلمي  الكادر  تطوير  يتطلب  ما  بلٍد 
اأن  يو�شح  التقرير  وهذا  وامل�شاعدة.  بالدعم  البلد  مواطني  حترك 
اأن  يجب  العامل  اأنحاء  يف  القاعدة  م�شتوى  على  الأفراد  بليني 
يتمكنوا من قطف ثمار العلم والتكنولوجيا، املتمثلة يف اإجنازات 
من قبيل الأدوات املفيدة واملنتجات واخلدمات من اأجل ازدهار 
اأقت�شاديات بلدهم اأثناء تطوير احلياة فيها. هذا احل�شد ل يتم يف 
ظل ا�شتبعاد ن�شف اجلن�س الب�شري واإغفال الن�شف الذي يوؤدي 
العامل  قرى  املراأة يف  فاإن  لهذا  اليومية.  اليدوية  الأعمال   معظم 
اأن  ال�شواء - يجب  الريفية واحل�شرية على  املناطق  النامي - يف 

ت�شبح م�شغولة يف تطبيق التقنيات احلديثة.
َعب اللزمة  ويوا�شل الف�شل الرابع ت�شوير العملية ثلثية ال�شُّ
لهذه التعبئة، اأوًل حرية الو�شول اإىل تعليم اإعدادي وثانوى للبنات 
الريا�شيات  جمال  يف  خا�شة  املدر�س،  تدريب  اأثناء  حت�شينه  مع 
ناث  والعلوم، باهتمام بالغ. ثانًيا، يجب تعليم اأعداد كبرية من الإ
هوؤلء  ثالًثا،  متخ�ش�شة.  بحثية  مراكز  يف  واملهند�شات  العاملات 
الن�شاء يجب اأن ي�شكلن الكوادر التي تنت�شر من املعاهد املركزية 
اإىل املراكز املعرفية املحلية. ويف�شل حينئذ اأن تتوىل هذه الكوادر 
بناء  عملية  خلل  املحلية  املراأة  اإىل  احلديثة  التقنية  نقل  املاهرة 

مهاراتها وخرباتها التقليدية.
بتح�شني  املتعلقة  احليوية  الق�شية  ذلك  بعد  الف�شل  يعر�س 
الفهم العام للعلم والتكنولوجيا يف الدول النامية واملتقدمة على 
ا ميكن للأكادمييات اأحيانًا اأن  ال�شواء. ولحتواء هذه الق�شية حقًّ
تنقل اأحداثها وبراجمها اإىل جمتمعات بعيدة بدًل من اأن تقت�شر 

�شرايينها على حرم اجلامعة ومعاهد البحوث.
املعرفة،  نقل  جانب  اإىل  العامة،  التعبوية  الربامج  هذه  مثل   
ت�شاعد اأي�ًشا على احتواء قطاع كامل من املجتمع يف املناق�شات 
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الجتماعية والأخلقية التي توؤدي اإىل �شيا�شة معلوماتية اأف�شل. 
العلوم  العمل يف جمال  بغر�س  الوعي  ترفع  الربامج  ومثل هذه 

والتكنولوجيا.

ما يجب اأن تفعله االأكادمييات
ويخاطب الف�شل اخلام�س الأكادمييات مبا�شرة، حيث ت�شكل 
الن�شاء العاملات واملهند�شات حالًيا اأقلية �شغرية )منوذًجا اأقل من 
اأنواع  مع  احلال  الأع�شاء. وكما هي  باملائة( من جمموع  خم�شة 
املدخل  باأن  ال�شت�شارية  الهيئة  تو�شي  املنظمات،  من  اأخرى 
دارة اجليدة يف الأكادمييات  الأ�شا�شي للتغيري هو اإدخال ممار�شة الإ
يعني  وهذا  البع�س.  يديرها  التي  البحثية  املوؤ�ش�شات  ويف  ذاتها 
�شاملة،  مبمار�شات  واملجل�س  الرئي�س  جانب  من  را�شًخا  التزاًما 
وبو�شع ق�شايا اجلن�شني يف جدول الأعمال ب�شورة دائمة. وتو�شي 
الهيئة ال�شت�شارية اأي�شاً باأن توؤ�ش�س كل اأكادميية جلنة للتنوع تتاألف 
من اأع�شاء يف الأكادميية اإناثاً وذكوًرا، ويجب اأن ي�شاغ هذا اللتزام 
يف تقرير يوجه مبا�شرة اإىل الرئي�س واملجل�س لي�شاعدهما على تطوير 

الربامج وال�شيا�شات ال�شرورية.
كما تعطى اأولوية عالية لتعظيم اختيار املوؤهلت من الن�شاء 
لنتخابهن يف الع�شوية. كما حتتاج كل اأكادميية اإىل العمل على 
اإجناز وحتقيق تواجد اأعظم للعاملات يف املطبوعات واملواد التعليمية 
التي ت�شدرها. ويجب اأن تدعى املراأة لرئا�شة موؤمترات واحلديث 

يف حلقات نقا�شية.
تهتم  اأن  اإىل  البحوث  ترعى  التي  الأكادمييات  وحتتاج 
بت�شمينات جهود اجلن�شني يف امل�شروعات املقرتحة واملطبوعات 
الناجتة منها. على �شبيل املثال: هل يتمتع الباحثون والباحثات 
بحريات مت�شاوية يف احل�شول على منح مالية. اإذا كانت الدرا�شة 
يبذل  فهل  اأنثى(،  اأو  )ذكًرا  الباحث  بجن�س  تتاأثر  اأن  ميكن 
اجلن�شني؟  من  خمتلط  فريق  لتكوين  جهًدا  الرئي�شي  الباحث 
على  التفا�شلي  التاأثري  حيث  من  النتائج  من  التحقق  يتم  هل 
اإىل ذلك  اأ�شف  التحيز؟  من  وهل هي خالية  ناث،  والإ الذكور 

اأن الأكادمييات التي تقيم املوؤ�ش�شات البحثية حتتاج اإىل ت�شمني 
�شروط عمل العاملات واملهند�شات يف معايري التقييم.

بالن�شبة ملراقبة نتائج الربامج ال�شاملة التي تقدمها اأكادميية ما، 
يقدم  ثم  روتينية،  ب�شورة  باجلن�س  اخلا�شة  البيانات  يجب جتميع 
عنها تقرير يف الجتماع ال�شنوي للأكادميية. لقد ظلت املوؤ�ش�شة 
العلمية لفرتة طويلة تتعامل مع ق�شية امل�شاواة بني اجلن�شني اأ�شا�ًشا 

ا ل توجد م�شكلة". من خلل �شعار "ل توجد بيانات، اإًذً
وتو�شي الهيئة ال�شت�شارية باأن تدافع الأكادمييات عند التعامل 
العلوم  يف  للمراأة  التام  الت�شمني  عن   - بلدها  حكومات  مع 
التمييز،  لعدم  ت�شريع  مثل:  اإجراءات  من خلل  والتكنولوجيا 
مركز قومي خم�ش�س لق�شايا املراأة يف العلم والتكنولوجيا، اإ�شلح 
الكتب الدرا�شية واملواد التعليمية، مراقبة تقدم البنات والن�شاء. 
وبالطبع ميكن اأن تعمل الأكادمييات فرادى اأو بال�شرتاك، ويف هذا 
اخل�شو�س، تو�شي الهيئة ال�شت�شارية باأن يقوم املجل�س امل�شرتك 
بني الأكادمييات IAC، ومنظمته الأم )الهيئة الدولية للأكادمييات 

لل�شئون الدولية IAP) بتبني املبادرات التالية:
عملياتها. يف  جيدة  اإدارة  مبمار�شة  اللتزام  	•

لها  املكونة  الأكادمييات  من  باجلن�س  اخلا�شة  البيانات  جتميع  	•
وتقدمي تقرير عن هذه البيانات يف اجتماعاتها ال�شنوية.

تتعهدها. التي  الدرا�شات  يف  اجلن�شني  بق�شايا  الهتمام  	•
الأخرى  واملنظمات  الأكادمييات  بني  املعلومات  تبادل  ت�شهيل  	•

بداعية والفعالة لتطوير ثقافة �شاملة. ب�شاأن الربامج الإ
تطوير �شراكة دولية لتاأمني التمويل اللزم لربامج املراأة يف العلم  	•

والتكنولوجيا.
الراديو  برامج  مثل  املختلفة،  الت�شالت  و�شائل  من  فادة  الإ 	•
الفهم  لزيادة  للعلوم والتكنولوجيا، وذلك  ال�شديقة  والتليفزيون 

العام للعلم مع تركيز خا�س على البنات وال�شيدات.

اأما الف�شل ال�شاد�س فهو عبارة عن، ملخ�س، وملحق للف�شول 
عادة تنظيم تو�شيات التقرير،  الأخرى"خا�شة الف�شل اخلام�س" لإ
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�شهام يف جمالت العلوم والتكنولوجيا التي يتمتع بها  يجب اأن تتمتع املراأة بنف�س فر�س الإ
الرجل. ول�شوف يعك�س هذا مبداأ امل�شاواة بني اجلن�شني كما ي�شفه بقوة اإعلن بكني للموؤمتر 
العاملي للمراأة يف دورته الرابعة باأنه حق اأ�شيل متكامل وجزء ل يتجزاأ من احلقوق ال�شاملة 

للإن�شان واحلريات الأ�شا�شية )الأمم املتحدة، 1995(.
ا لت�شمني املراأة ك�شريك على قدم امل�شاواة يف كل  اأي�ًشا اأ�شباب عملية جدًّ لكن هناك 

ن�شانية. اأوجه امل�شاعي الإ
فقوة العمل الأكرث تنوًعا التي تعك�س خربات واآراء اأكرث تبايًنا ميكنها اأن تفيد املوؤ�ش�شات 
العلمية والتكنولوجية- ف�شًل عن املجتمع ككل- فائدًة كبرية. و �شوف يوؤدي ذلك اإىل التو�شع 
يف البتكارات التكنولوجبة وتنمية املهارات. و�شوف تزدهر البلد عندما تتنوع قوتها العاملة 
لت�شمل كلًّ من املراأة والرجل على نحو تام. وكما يو�شح وليام وولف رئي�س الأكادميية القومية 
للهند�شة بالوليات املتحدة، فاإن احللول املثلى للم�شاكل تتاح ب�شكل اأف�شل عندما تت�شافر 

وجهات النظر املتعددة )وولف، 2005(.
لكن للأ�شف ل يزال انخفا�س متثيل املراأة يف العلوم والتكنولوجيا - خا�شًة يف املراكز 
العليا  والقيادية - ميثل ظاهرة عاملية النت�شار. فعدد الن�شاء امل�شاركات يف التدري�س والبحوث 
ا. وهناك عدد قليل من الن�شاء اللتي ي�شغلن  يف جمالت العلوم والتكنولوجيا منخف�س ن�شبيًّ
منا�شب الأ�شتاذية اجلامعية، وعدد اأقل من العميدات ورئي�شات الأق�شام. كما اأن وجود املراأة 
يف املجالت العلمية والتقنية ال�شناعية يكون عادة اأقل كثرًيا مما هو عليه يف املجالت الأكادميية، 

ويندر وجود قيادات ن�شائية �شناعية.
ا ولكنه عائق رئي�شي  غفال والتهمي�س بدرجة خطرية يف البلدان املتقدمة علميًّ يظهر هذا الإ
للنمو القت�شادي يف الدول النامية. وكما هو موؤكد يف تقرير املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات 
بعنوان"ابتكار م�شتقبل اأف�شل: اإ�شرتاتيجية لبناء كفاءات علمية وتكنولوجية حول العامل"، 
حتتاج كل دولة نامية ملجموعة من العلماء واملهند�شني للم�شاعدة يف هذه الروؤية بتاأكيد نقل 
هو  ما  اإىل  فالطموح  للمجتمع،  الأ�شا�شية  القاعدة  م�شتوى  اإىل  العلمية  التكنولوجية  املعرفة 
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واملهارة  املوهبة  من  طاقتة  ن�شف  وهي   - العامل  م�شتوى  على  للمراأة  الكاملة  التعبئة   دون 
والطاقة - يعر�س اأكرث �شكان الأر�س للفقر واملر�س.

لقد �شاغ جيم�س باديل املدير التنفيذي ورئي�س �شركة فورد موتورز لل�شيارات الق�شية 
على النحو التايل:"اإن اإ�شكات اأ�شوات اأو اإغفالها لأي �شبب كان ل ميثل ظلًما فقط، واإمنا هو 

.)2005 )باديل،  اأي�ًشا اإهدار ملوارد ثمينة، واإهمال مفجع لثورة ب�شرية". 

قلق متزايد
حددت بحوث اجتماعية مكثفة كثرًيا من العوامل التي ت�شهم يف انخفا�س متثيل املراأة يف 
جمالت العلوم والتكنولوجيا. وت�شمل هذه العوامل حمدودية فر�س ح�شول الفتيات على 
التعليم ومتطلبات دور املراأة كاأم ودورها كمربية، وقلة الرعاة والنماذج الوظيفية التي حتتذى، 
ونق�س التدريب القيادي )اإتكوويتز، 2000؛ جلوفر، 2000(. وتخلق هذه املعايري والتميزات 
املعتمدة على الثقافات حواجز عامة غري ملمو�شة تعوق ت�شمني املراأة. وعلوة على ذلك، 
حتى اإذا ا�شتطاعت املراأة الدخول مل�شمار العلوم والتكنولوجيا فاإنها عادًة ما ترتكه يف م�شتهل 
حياتها املهنية، وذلك لأ�شباب تختلف من ثقافة اإىل اأخرى، ولكنها عادة ما تلجاأ اإىل التوقف 
مكانيات التي متكنها من اجلمع بني العمل املهني  والأعباء الأ�شرية املنوطة  نتيجة نق�س الإ
مناخ ل  عليها  ي�شيطر  التي  املوؤ�ش�شات  املعوقات يف  تلك  تت�شاعف  تقليدي.  ب�شكل  باملراأة 

يرحب باملراأة واأحيانًا �شريح العداء لها. 
ويتزايد التعرف على هذه امل�شاكل بدافع اآخر وهو ت�شخيم امل�شكلة. ففي الثلثني عاًما 
املا�شية تنامى اإدراك احلكومات واملنظمات العاملية وقطاع الأعمال، وغريها، حيث اأ�شبحت 
على دراية اأكرث واأكرث بالنق�س املتزايد يف املهارات العلمية والتكنولوجية اللزمة لبناء قاعدة 
علمية وتكنولوجية مبدعة واملحافظة عليها. فالدول املتقدمة منزعجة ب�شكل خا�س من تدين 
�شرتاتيجيات الوا�شحة لعلج تلك  جاذبية العلوم والتكنولوجيا بني الأجيال ال�شابة. ومن الإ
امل�شكلة بب�شاطة ال�شتغلل الأمثل للموارد املتاحة عن طريق فتح الأبواب على م�شراعيها 

للفتيات والن�شاء كي يوؤدين اأدواًرا مهنية يف العلوم والهند�شة.
عداد  �شرتاتيجية، مثل تقرير اململكة املتحدة "الإ اأو�شحت تقارير وطنية عديدة هذه الإ
للنجاح" )روبريتي، 2002(، وتقرير الوليات املتحدة "اأر�س الرخاء" )كاوم �شيت،  2000(. 
وتقرير جمهورية جنوب اأفريقيا "املراأة يف العلوم والهند�شة والتكنولوجيا يف جنوب اأفريقيا" 
)بيلي وموتون، 2004(. يف غ�شون ذلك اأطلقت عدة دول وكيانات دولية �شملت الهند وال�شني 
واليابان والحتاد الأوروبي )ا�شبورن واآخرون، 2000( مبادرات لعلج هذا النق�س عن طريق 
تو�شيع ع�شوية املراأة يف املجتمعات العلمية والتكنولوجية. ومن ناحية اأخرى لدى الأمم املتحدة 
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"التعليم للجميع" الذي ي�شمل تعليم الفتيات والن�شاء تعليًما  هدف رئي�شي من برناجمها 
�شدار(. ًا يف جمالت العلوم )اليون�شكو، قيد الإ علميًّ

كل  ت�شجع  املنظمات  ثقافة  يف  تغيري  اإحداث  على  متزايدة  ب�شورة  اجلهود  هذه  حتث 
اأو  املنظمة  مل�شلحة  طاقتهم  بكامل  العمل  على  �شواء  حد  على  ورجال  ن�شاء  من  املوظفني 
الهيئة. وبينما تخطو بع�س املوؤ�ش�شات يف الجتاه ال�شحيح، ل يزال ا�شتثناء املراأة قائًما ب�شكل 
وا�شع يف الوظائف العلمية والتقنية املتميزة، كما هو موثق يف عدد من التقارير ذات النفوذ 
)م ا ت 1999، اأو �شبورن واآخرون، 2000(. علوة على ذلك ل يزال حجب الفر�س عن 
املراأة وا�شًحا على م�شتويات القاعدة الأ�شا�شية للمجتمع خ�شو�ًشا يف الدول النامية حيث 
احلاجة املا�شة لبناء القدرات. ويفرت�س البع�س اأن القدرات الرفيعة امل�شتوى التي متيز العلماء 
واملهند�شني املتميزين قد ل توجد عموًما يف الن�شاء )�شمرز، 2005(. ولكن بالرغم من وجود 
وفرة يف الأبحاث النف�شية والطبية املتعلقة بوظائف املخ التي توؤكد وجود بع�س الختلفات 
بني تفكري املراأة  والرجل، فاإن هذه الختلفات غري مرتبطة على نحو قاطع بالقدرات العلمية 
والتقنية )هايدن واآخرون، 1990، ليهي وجو، 2001(. يف هذا ال�شياق يبدو اأن العمل على 
القدرات  الت�شكك يف  العلمي الأف�شل من  املوثقة ب�شكل جيد هو املدخل  اإزالة املعوقات 

الفطرية للمراأة.
هناك �شوؤال مفيد اأكرث اإثارة للهتمام وهو: ما هي ال�شمات امل�شرتكة بني الن�شاء املتميزات 
اللتي و�شلن اإىل اأوجه النجاح العلمي خلل القرن املا�شي، بالرغم من العقبات اجلمة التي 
واجهتهن؟ تك�شف ال�شري الذاتية للن�شاء اللتي ح�شلن على جائزة نوبل )ماكجرين، 2001( 
واملقابلت مع ع�شوات اأكادميية العلوم الأمريكية )وازيرمان، 2000( وال�شري الذاتية لرائدات 
العلوم الطبية  يف الفلبني )باديل و�شانتو�س واأوكامبو، 2004( بع�س العوامل امل�شرتكة وهي: 
الفتيات  على  التقليدية  للقيود  املبكر  الرف�س  امل�شتقل،  والتفكري  بالعلوم،  املبكر  الهتمام 
والن�شاء ودعم الوالدين وخا�شة الآباء، واحل�شول على تعليم جيد ل يندر فيه وجود اأو�شاط 
فيها  موثوق  رعاية  دور  وتوفر  ومعني،  موؤازر  بزوج  القرتان  فقط، وحمالفة احلظ يف  للفتيات 
بالوليات  ع�شر  التا�شع  القرن  يف  اأن�شئت  التي  مثل  ن�شوية،  كليات  جنحت  لقد  للأطفال. 
املتحدة جناًحا غري عادي يف تخريج عاملات ومديرات. لكن عدد تلك املعاهد املقت�شرة على 

الن�شاء اأخذ يف ال�شمحلل.

الدور احلرج لالأكادمييات
العلوم  اأكادمييات  على  ني  يتعَّ فاإنه  �شيوًعا،  اأكرث  الناجحة  النماذج  هذه  مثل  وجلعل 
لتلك  ميكن  حرجة.  اأدوار  عدة  تلعب  اأن  العامل  واأقاليم  دول  خمتلف  يف  والتكنولوجيا 
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نظًرا  ال�شحيحة  للممار�شة  بارًزا  مثاًل  يجعلها  مما  هيئاتها،  داخل  تغيري  اإحداث  الأكادمييات 
للتقدير الذي حتظى به. وت�شتطيع الأكادمييات اأي�ًشا اأن توؤيد تغيري ال�شيا�شات على م�شتوى 
قومي بالتعاون مع احلكومات واجلامعات واملوؤ�ش�شات البحثية ك�شركاء اأو م�شت�شارين، كما ميكن 
للأكادمييات اأن تعمل مع نظرياتها من اأكادمييات ومنظمات دولية للم�شاعدة على حت�شني املناخ 
املحلي لي�شبح اأكرث قبوًل مل�شاركة املراأة يف ميادين العلوم والتكنولوجيا. ونظًرا للمو�شوعية 
والنزاهة التي تتمتع بها الأكادمييات وتربعها على قمة املوؤ�ش�شة العلمية يف اأقطارها، فاإن لها و�شًعا 

فريًدا يف ت�شكيل القوة العاملة يف العلوم والتكنولوجيا من اأجل املنفعة الق�شوى للإن�شانية.
قد يكون لدى الأكادمييات قوانني ومهمات وهياكل تنظيمية خمتلفة نتيجة التاأثر مبواريثها 
جميع  اأن  اإل  املوؤ�ش�شي،  حجمها  اأو  متويلها  م�شادر  اأو  القومية  العلمية  ثقافتها  اأو  التاريخية 
جنازات العلمية وت�شم بني �شفوفها علماء بارزين وموؤثرين. لذا فاإن تاأثري  الأكادمييات تقدر الإ
�شهامات  والإ كموؤ�ش�شات  اأن�شطتها  من  كل  خلل  من  النت�شار  وا�شع  عموًما  الأكادمييات 
الفردية لأع�شائها. وعلى وجه اخل�شو�س، ميكنها الدفع بربامج توؤدي اإىل اإزالة عدم امل�شاواة 

بني اجلن�شني يف العامل.
م�شاركة  زيادة  اأجل  من  بالثناء  جديرة  جهوًدا  الأكادمييات  بع�س  بذلت  فقد  وبالفعل 
الفتيات يف تعلم العلوم، لكن هذه اجلهود كان لها تاأثري حمدود يف زيادة م�شاركة املراأة يف 
جمال العلوم والتكنولوجيا. فعندما تكرب الفتيات ويتخرجن ويبداأن حياتهن املهنية يف العلوم 
التي  فاملراأة  طموحاتهن.  لتحقيق  الكافيني  والتقدير  الدعم  يجدن  ل  فاإنهن  والتكنولوجيا 
تدخل، اأو حتاول الدخول، اإىل حلبة العلوم والتكنولوجيا ل ت�شتطيع الرتقي اإىل وظائف عليا 

وتواجه عقبات ومعوقات اجتماعية دامت لعدة قرون.
تدعو احلاجة اإًذا اإىل مقاربة اإ�شرتاتيجية اأو�شع تت�شمن تغيري ال�شيا�شات على امل�شتويات 
وت�شتطيع  العلم.  يف  والتكنولوجيا  العلوم  ملجتمعات  املوؤ�ش�شية  الهياكل  يف  والدنيا  العليا 
اأنواعها  اأخرى مبختلف  امل�شتنرية وت�شاعد منظمات  القيادة  اأن حتقق مثل تلك  الأكادمييات 

على تبنيها اأي�ًشا.

تفوي�س الهيئة اال�ست�سارية
وِوفق هذه الروؤية مت ت�شكيل هيئة ا�شت�شارية يف عام 2004 تت�شمن خم�س ع�شرة اأكادميية 
من اأكادمييات املجل�س الدويل، حيث فو�شت الهيئة ال�شت�شارية باأن تقرتح اأعماًل حمدودة 
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اأن ت�شرع يف القيام بها لزيادة متثيل املراأة على كل امل�شتويات يف العلوم  ميكن للأكادمييات 
والتكنولوجيا.

وقد ُطلب حتديًدا من الهيئة ال�شت�شارية اأن حتيط الأكادمييات علًما بالأعمال التي ميكن 
القيام بها لتحقيق الآتي:

وال�شابات. للفتيات  جاذبية  اأكرث  العلوم  تعلم  جعل  	•
بالعلوم. للم�شتغلت  الن�شائي  العمل  ظروف  حت�شني  	•

العلمية. املهنية  احلياة  يف  اجلن�شني  بني  التوازن  عدم  معاجلة  	•
اأنيط بها من تكليف على نطاق وا�شع، تو�شيات  اأعدت الهيئة ال�شت�شارية يف �شوء ما 

وخطة عمل مو�شعة للأكادمييات يف املجالت الآتية:
�شافة  بالإ والبعثية،  الدرا�شية  املنح  طريق  والتكنولوجيا عن  العلوم  املراأة يف  دعم عمل  	•

اإىل التقدير العلني للإجنازات املتميزة.
لتتواجد  املراأة  لرتغيب  برامج  خلل  من  وا�شتدامتها  الدولية  القدرة  بناء  ومتكني  دعم  	•

يف املجالت العلمية والتقنية على م�شتوى القاعدة الأ�شا�شية للمجتمع.
الهيئات  داخل  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  حتقيق  خللها  يجب  التى  املجالت  حتديد  	•

الأكادميية، مثل اجلمعيات الفخرية وموؤ�ش�شات ت�شغيل العلميني.
الأخرى. العلمية  واملنظمات  احلكومية  الهيئات  التاأثريعلى  	•

اإ�شرتاتيجية  لها  اأكادمييات  تقدمي  هو  التقرير  لهذا  الرئي�شية  الأهداف  اأجد  اآخر،  بتعبري 
توؤدي اإىل ت�شمني املراأة ك�شريك مت�شاًو ومتعدد لي�س فقط داخل الأكادمييات، ولكن اأي�ًشا 
يف كل قطاعات العلوم والتكنولوجيا. وهناك هدف اأ�شيل اآخر لهذا التقرير، واأكرث واقعية، 
اإذن  التقرير  التنمية داخل بلدهم. فهذا  املواطنني من دفع عجلة  اأكرب من  وهو متكني قدر 
يقرتح اأعماًل حمددة للأكادمييات للم�شاعدة يف رفع تاأهيل البليني من الن�شاء يف العامل يف 
العلوم والتكنولوجيا على م�شتوى القاعدة الأ�شا�شية للمجتمع. فاإذا دعمت هذه الأكادمييات 
هوؤلء الن�شاء - اللتي ل ميلكن احلد الأدنى من متطلبات احلياة يف معظم الأحيان - باملعرفة 
والقدرات العلمية والتكنولوجية يف جمالت مثل الزراعة وال�شحة والتغذية والنظافة العامة، 
نحو  ال�شحيح  الطريق  و�شعوبها على  الأر�س  دوًرا حا�شًما يف و�شع  توؤدي  اأن  ت�شتطيع  فاإنها 

م�شتقبل مدعم باأ�شباب احلياة.
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2- نظرة عامة وجدول اأعمال للتغيري
- املطلوب: اإ�شرتاتيجية عاملية لبناء ثقافة علمية وتقنية ت�شمح بامل�شاركة 

الكاملة للمراأة - 

اإن الأكادمييات ت�شبو اإىل حتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني يف ن�شاطاتها واإىل ت�شجيع  حيث 
واحلالية  ال�شابقة  اجلهود  بع�س  ا�شتعرا�س  لها  املفيد  من  لذا  الأخرى،  املوؤ�ش�شات  ذلك يف 
تقت�شر  ومل  والهند�شة.  العلوم  يف  الن�شاء  اأمام  الأبواب  فتح  اأجل  من  النا�شطة  للمنظمات 
هذه اجلهود على اجلامعات فقط، لكنها متت اأي�ًشا يف موؤ�ش�شات البحوث احلكومية واخلا�شة، 

وب�شكل متزايد يف ال�شناعة.

االحتاد قوة
على مدار قرٍن كامل قامت املنظمات الن�شائية - �شواء كانت ر�شميًة اأو غري ر�شمية اأو حملية 
اأو اإقليمية، اأو وطنية - بدور كبري ذي قيمة يف زيادة وجود املراأة يف جمالت العلوم والهند�شة، 
ويف اإي�شاح ال�شعوبات التي تواجه املراأة يف الأو�شاط التي ي�شيطر عليها الرجال. وعلى اأكرث 
امل�شتويات غري الر�شمية، بداأت لقاءات ملجموعات �شغرية من الن�شاء من جمعيات مهنية  
التاأثري على �شيا�شات  البع�س وملحاولة  وموؤ�ش�شات تعليمية لتكوين �شبكة مل�شاندة بع�شهن 

املوؤ�ش�شات التي يعملن بها.
قليمية  والإ املحلية  املجموعات  تنظيًما يف م�شاعدة  الأكرث  الوطنية  الكيانات  بداأت  كما 
داري والعرو�س الفنية. باإل�شافة لذلك،  عن طريق تقدمي الن�شائح التخطيطية والتدريب الإ
املهتمات  للطالبات  ر�شاد  والإ الن�شح  لتقدمي  بانتظام  املحلية  املدار�س  بزيارة  متطوعون  يقوم 
بالعلوم والهند�شة وذلك مل�شاعدتهن يف اإيجاد مناذج يحتذى بها. ومتول هذه املنظمات اإما عن 
طريق الع�شوية اأو عن طريق منح من املوؤ�ش�شات اأو �شركات اأو هيئات مهنية، وقد تو�شعت 
نرتنت، وعقد  بع�س هذه املجموعات عن طريق ن�شر ال�شحف، وتاأ�شي�س املواقع على �شبكة الإ

الندوات.
وقد و�شع احتاد جنوب اأفريقيا للن�شاء يف العلوم والهند�شة روابط للمراأة العاملة عن طريق 
م�شاعدتها يف اإن�شاء �شبكة للعاملني، بينما تهدف منظمة العامل الثالث للمراأة يف العلوم، وهي 
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اأكرب منظمة ن�شائية علمية يف العامل، اإىل تطوير و�شع الن�شاء يف املجتمع العلمي ومنحهن فر�س 
القيام باأدوار قيادية يف املجتمع.

تقدم هذه املنظمة اأي�ًشا منًحا تدريبية للدرا�شات العليا يف العلوم للن�شاء يف منطقة ال�شحراء 
الأفريقية وللدول الأخرى يف املراحل الأوىل للتنمية. وجدير بالذكر اأن اأحد اإ�شدارات دور 
الن�شر حول القيادات الن�شائية يف البلدان النامية يلقي ال�شوء على تاأثري املراأة التي ت�شغل 
منا�شب مهمة يف الق�شايا الدولية يف العلوم والتكنولوجيا. والعديد من ن�شاطات هذه املنظمة 

مي�شر للن�شخ.
يف هذه الأثناء و�شل عمل جمموعة هل�شنكي- وهي فريق من القانونيني وعلماء الجتماع 
عاملي،  م�شتوى  اإىل   - الأوروبي  بالحتاد  والعلم  املراأة  مع وحدة  بالتن�شيق  الطبيعية  والعلوم 
املتنوعة  والتقارير  الن�شاطات  من  عدد  اأظهر  كما  ودعمها.  الأع�شاء  الدول  مب�شاعدة  وذلك 
ملجموعة هل�شنكي ثروة من املعلومات والبيانات املقارنة )ري�س، 2002( عن ق�شايا حمددة، 
وممار�شات اإدارية جيدة، وم�شاركات مو�شعة. على �شبيل املثال، اأدى ن�شر تقرير "نداء اليقظة 
لل�شناعة الأوروبية" )ري�س، 2003( اإىل جذب املنظمات البحثية التابعة للقطاع اخلا�س اإىل 

م�شمار العمل.
كيانات  اإىل  تطورت  الأحيان  بع�س  ويف  ملحوظ،  تاأثري  اأي�ًشا  الدولية  للموؤمترات  كان 
بالعلوم  امل�شتغلت  للن�شاء  الدويل  املوؤمتر  قاعدة  اجتماع  �شكل  املثال،  �شبيل  على   دائمة. 
ال�شبكة الدولية للمراأة يف  اأربع �شنوات -  والهند�شة - وهو اجتماع يعقد للمتعهدات كل 
للمراأة يف   2005 و   2002 اللذين عقدا عامي  للموؤمترين -  والهند�شة. وكذلك كان  العلوم 
على  الرتكيز  يف  اأثر  والتطبيقية،  النظرية  للفيزياء  الدويل  الحتاد  نظمهما  واللذين  الفيزياء، 
تخ�ش�س حمدد يعترب يف معظم البلدان خالًيا من التمثيل الن�شائي )هارتلين ويل، 2002؛ 
من  وطلبها  اجلامعات  اأ�شاتذة  عرب  املوؤمترين،  هذين  وخلل   )2005 ريبرييو،  مان  ومايكل 
اأكرث من 60 دولة عن روؤيتهم وتو�شياتهم املنف�شلة للو�شائل املمكنة كافة جلذب الفيزيائيات 

واملحافظة عليهن ورفع �شاأنهن.
لكن اأ�شل هذه الجتماعات الدولية يف هذا امليدان كان موؤمتر الأمم املتحدة الدويل الرابع 
للمراأة عام 1995 الذي عقد يف بكني بح�شور اأكرث من ع�شرين األف م�شارك. بينما اتكاأ املوؤمتر 
على حقوق املراأة يف التعليم وامل�شاركة القت�شادية والقيادية، وا�شرتاكها يف �شناعة القرار يف 
تو�شيات خا�شة  العمل على  البيان اخلتامي وخطة  ا�شتمل  املهنية، وقد  املجالت  خمتلف 
جراءات  الإ نتج عن تلك   ،)1995 املتحدة،  والهند�شة )الأمم  العلوم  املراأة يف  حول م�شاركة 
عدة ن�شاطات، منها درا�شة خا�شة بوا�شطة ال�شبكة الأوروبية لتقييم التكنولوجيا التي اأ�شدرت 
التقرير "�شيا�شات العلم يف الحتاد الأوروبي: حتفيز التميز عرب تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني" 
)اأ�شربن، 2000(. مع هذا ففي اجتماع عام 2005، يف نيويورك بعد مرور ع�شر �شنوات على 
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موؤمتر بكني ملتابعة نتائجه، جاء ذكر املراأة يف العلوم والتكنولوجيا متعلًقا بتكنولوجيا املعلومات 
)الأمم املتحدة، 2005(.

وقد ن�شرت الأمم املتحدة مبادرات متهيدية متعددة ُتعنى بتعليم الفتيات وامل�شتقبل املهني 
 )Gender( للمراأة يف العلوم والتكنولوجيا. وتت�شمن هذه املبادرات املجل�س ال�شت�شاري للنوع
التابع للجنة تطوير العلوم والتكنولوجيا التابع للأمم املتحدة )UNCSTD(، وال�شبكة الدولية 
قليمية لليون�شكو للمراأة والعلوم والتكنولوجيا، مثل مقر اأمريكا اللتينية  للمجل�س، واملقار الإ
وتاأ�شي�س �شبكات اأفريقية و دولية للن�شاء امل�شتغلت بالعلوم والهند�شة. تدعم ال�شبكة العربية 
للمراأة يف العلوم دور املراأة العربية يف العلوم والتكنولوجيا حتت رعاية اليون�شكو. ومن خلل 
مبادرة اأخرى بني اليون�شكو و�شركة لوريال الباري�شية  يتم تكرمي الن�شاء والفتيات امل�شتغلت 
بالعلوم حول العامل. ويف عدة دول تقدم الفروع الوطنية ل�شركة لوريال منًحا علمية للن�شاء 

يف مقتبل حياتهن املهنية.

مبادرات وتقييمات قومية
الن�شاء  بني  للم�شاواة  احتياجاتها  تدريجي  ب�شكل  العامل  اأنحاء  يف  احلكومات  اأدركت 
والرجال ك�شركاء يف ميادين العلوم والهند�شة. ولذا اأخذت الأمم املتحدة مبكًرا زمام املبادرة 
لتطوير التنوع بني الرجال والن�شاء يف جمالت العلوم والتكنولوجيا عن طريق اإ�شدار"ت�شريع 
امل�شاواة يف الفر�س يف العلوم والهند�شة" عام 1980 والذي اأعقبه ت�شكيل"جلنة امل�شاواة يف 
الفر�س يف العلوم والهند�شة " )ومقرها املوؤ�ش�شة الوطنية للعلوم باأمريكا(. وقد �شكل الكوجنر�س 
الأمريكي بنف�س هذه الروح جلنة عام 2000، ل�شياغة تو�شيات فاعلة لت�شهيل تعليم وتنمية 
املراأة والأقليات وذوي الحتياجات اخلا�شة  يف العلوم والتكنولوجيا. وقد  و�شع تقرير اللجنة 
العلوم  للتنوع يف  ال�شوق القت�شادية  لفوائد  قوية  الرخاء" م�شوغات  "اأر�س  با�شم  املعروف 
.)CAWMSET, 2000( "والتكنولوجيا حيث �شّماها التقرير "احلافة التناف�شية الأمريكية

جمال  يف  "الن�شاء  اأن  الربيطانية  للحكومة  الر�شمية  ال�شحيفة  ن�شرت   1993 عام  ويف 
العلوم هن اأكرث املوارد الب�شرية غري امل�شتغلة وغري املقدرة"، مما اأدى اإىل تاأ�شي�س فريق �شغري 
يف مكتب العلوم والتكنولوجيا التابع للحكومة ُيعنى خ�شي�ًشا بدعم تقدم املراأة يف العلوم 

 

)HMSO, 1993(. وقد بادرت اململكة املتحدة اأي�شاً يف اأثناء رئا�شتها للحتاد الأوروبي لو�شع 
ا يف اأجندة دول اأوربيُة اأخرى. تنمية املراأة علميًّ

و�شاعد يف ذلك تقرير جمموعة "اإيتان" )اأو�شيون واآخرون، 2000( الذي مكن من تاأ�شي�س 
وحدة املراأة والعلوم التابعة للحتاد الأوروبي، ال�شالفة الذكر، ا�شتمر معدل التقدم يف اململكة 
امل�شاريع  الأحيان على  مقت�شًرا يف معظم  اأكرث،  اأو  عاًما   20 بطيًئا على مدار  نف�شها  املتحدة 
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زيادة  اأجل  من  منا�شلة  �شبكات جمموعات  وبناء  املهنية  امل�شورة  بتقدمي  املخت�شة  ال�شغرية 
التمويل اللزم. وات�شح بعد ذلك منو قوة دافعة جديدة عام 1999، مع تطور مداخل اإح�شائية 
نرتنت و�شدور تقارير تعتمد على الأدلة. ويف عام 2002، عر�س تقرير "�شيت  على �شبكة الإ
فري" املقدم من البارونة جرين فيلد لوزيرة الدولة للتجارة وال�شناعة، تو�شيات عديدة ب�شاأن 
تقدم املراأة وا�شتبقائها يف جمالت العلوم والتكنولوجيا. ودعا التقرير اإىل حتفيز ثقافة عمل 
�شاملة تقدر العاملني كافة وتفيدهم من خلل ممار�شات اإدارة جيدة تدعو اإىل ال�شتثمار يف 
البنية التحتية املنا�شبة، كما اقرتح عمليات حيوية قابلة للتطبيق على كل امل�شتويات التنظيمية 
)بيرتز واآخرون، 2002(، وا�شتجابة لذلك، ن�شرت حكومة اململكة املتحدة اإ�شرتاتيجية جديدة 
للمراأة يف العلوم والتكنولوجيا وخ�ش�شت ثمانية مليني جنيه اإ�شرتليني على مدار خم�س 
2003( لتمويل مركز املوارد الربيطاين للمراأة يف العلوم  �شنوات )وزارة التجارة وال�شناعة، 

والتكنولوجيا.
اأخذت جمهورية ال�شني ال�شعبية منذ تاأ�شي�شها عام 1949 يف التقدم بخطوات ثابتة لتاأمني 
م�شاركة املراأة يف احلياة العامة. وقد تزايد اهتمام املراأة ال�شينية بامليادين الجتماعية وال�شيا�شية 
والقت�شادية وكذلك العلمية، مع متتعها بالفر�س املت�شاوية يف التعليم والتوظيف. وقد و�شعت 
احلكومة ال�شينية بالفعل جمموعة اأهداف لتحفيز تقلد املراأة لوظائف قيادية يف جميع املجالت، 
وعملت موؤ�ش�شات �شينية اأخرى، مثل منظمة احتاد الن�شاء ال�شينيات - التي تعترب اأكرب منظمة 
ن�شائية غري حكومية - على ت�شجيع م�شاركة املراأة يف العلوم. نتيجة لذلك، ت�شكل املراأة الآن 
40 % من القوى العاملة الفنية واملهنية يف البلد، على الرغم من اأن متثيل املراأة ما زال قليًل 

يف اأكادمييات العلوم والهند�شة، حيث ي�شكلن حوايل 6% فقط من جمموع الأع�شاء. كما 
ا�شتجابت حكومة الهند ل�شرورة تطوير دور املراأة ب�شرعة عن طريق ت�شكيل وزارة �شئون املراأة 
والطفل التي متول الكثري من امل�شروعات واخلطط الجتماعية. ومنذ عام 1980 �شكلت وزارة 
العلوم والتكنولوجيا جمموعة عمل حتت قيادة متحدة ملتابعة م�شاركة املراأة يف العلوم، واأمدت 
امل�شتغلت بالعلوم والتكنولوجيا بحوافز وجوائز خا�شة. على �شبيل املثال: اأن�شاأت الوزارة يف 
ا يف التكنولوجيا احليوية خم�ش�ًشا للن�شاء والفتيات، كما اأن�شاأت احلكومة  ت�شناي متنزًها علميًّ
اأي�ًشا مراكز معرفية لتعليم املراأة الريفية املهارات الأ�شا�شية يف تكنولوجيا املعلومات واخلربة 

الزراعية وال�شحة العامة والتغذية )وزارة العلوم والتكنولوجيا، الهند،  2004(.
وعلى الرغم من اأن املراأة والرجل يف اليابان لديهما نف�س الفر�س لتعليم عايل اجلودة فاإن 
متثيل الن�شاء يف جممل القوة العاملة يف العلوم والتكنولوجيا يعد الأقل �شمن دول منظمة 
 .)Normile, 2005( فقط    %11.6 بـ  يقدر  )OECD(، حيث  القت�شادي  التعاون  تنمية 
وعلى النقي�س ت�شكل الن�شاء 26% من امل�شتغلني بالعلوم والتكنولوجيا يف الوليات املتحدة، 
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وي�شكلن 40% يف الربتغال. علوة على ذلك فاإن متثيل املراأة يف اليابان يقت�شر على امل�شتويات 
املنخف�شة يف الهرم الوظيفي )انظر �شكل1-2(.

وملواجهة هذا املوقف مولت احلكومة اليابانية حديًثا عدداً كبرياً من باحثي ما بعد الدكتوراة 
من الن�شاء. ولأنه يف اليابان - كما يف دول اأخرى - تفتح التخ�ش�شات العلمية والتكنولوجية 
اجلديدة، )التي ل تت�شمن تاريخاً طويًل من �شيطرة الرجال(، اأبوابًا يف حياة مهنية بديلة للمراأة، 

ت�شجع احلكومة املبادرات اجلديدة للمراأة وت�شهل لها فر�س احل�شول على راأ�س املال.
"روؤية  عنوان  يحمل  الذي  تقريره  يف  الياباين  العلوم  جمل�س  اأبدى  اأخرى  ناحية  ومن 
واأو�شي  والتكنولوجيا  العلوم  جمالت  على  الرجال  ل�شيطرة  اليابان لعام 2050" انزعاجه 
رفع   ،2005 عام  تقرير  وكما يف   .)2005 للعلوم،  الياباين  )املجل�س  الق�شية  معاجلة  ب�شرورة 
جمل�س العلوم الياباين م�شاركة املراأة يف ع�شويته اإىل 20% من ع�شويته واأ�شبح اأحد نواب 

رئي�شه الثلثة امراأة.
�شراف املبا�شر لرئي�س  ويف م�شر اأ�ش�شت احلكومة املجل�س القومي للمراأة )NCW( حتت الإ
اجلمهورية  ل�شمان القوة الدافعة ال�شيا�شية املطلوبة لدعم دور املراأة الجتماعي والقت�شادي 

�سكل 2-1 متثيل املراأة اليابانية العاملة يف العلوم والتكنولوجيا يقت�سر على امل�ستويات املنخف�سة يف 
الهرم الوظيفي. امل�سدر: �سودي، 2005.
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و�شمان ح�شولها على فر�س مت�شاوية ملوارد الدولة، ومتكينها من امل�شاركة باملثل يف التنمية 
اللجنة  هيئة  للمراأة يف  القومي  املجل�س  متثيل  مت  العلوم  يف  املراأة  بو�شع  وللنهو�س  القومية. 
القومية للبحث العلمي التي ي�شغل �شكرتريها العام من�شب رئي�س اللجنة القومية للمراأة يف 

العلوم والتكنولوجيا.

اقتحام املراأة مليادين العلوم والتكنولوجيا
حدث تقدم ملحوظ نحو حتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني يف التعليم العايل. ففي كثري من 
البلدان ت�شكل املراأة الآن الغالبية العظمى بني طلب اجلامعات، حيث تبلغ ن�شبة الفتيات 
يف املرحلة اجلامعية يف كندا 55% )جلبريد وجودو، 2000(، كذلك تتخرج الفتيات بن�شبة 
اأعلى من البنني، ترتاوح بني 52 و 67% يف املعاهد العليا بدول الحتاد الأوروبي )جودز فرايد، 

.)2004

ح�شائيات املثرية للإعجاب، فاإن الطالبات اأقل متثيًل ب�شكل  وعلى الرغم من جممل الإ
الطالبات يف املرحلة اجلامعية بكليات  بينما زاد معدل  العلوم والتكنولوجيا،  كبري يف فروع 
الهند�شة من 7% عام 1984، اإىل 14.5% عام 2005،  يف اململكة املتحدة، اإل اأن هناك تفاوًتا 
كبرًيا يف التخ�ش�شات الدقيقة. على �شبيل املثال:  ت�شكل املراأة 32% من طلب الهند�شة 
الهند�شة  8% يف  ت�شكل �شوى  املقابل ل  والعمليات، لكنها يف  الطاقة  الكيميائية وهند�شة 

.(www.hesa.ac.uk) امليكانيكية
تن�شاأ ق�شايا متباينة يف بلد مثل الهند حيث ت�شكل املراأة 40% من تعداد اجلامعة )يف 
عامي 2000 ، 2001(، بينما ت�شكل 22% يف الهند�شة والتكنولوجيا و40% يف العلوم. لكن 
ل يزال هناك اختلف ملحوظ بني وليات الدولة نف�شها ففي كريال بلغت ن�شبة املراأة %65 
يف العلوم و31% يف الهند�شة والتكنولوجيا، بينما يف بيهار بلغت ن�شبة العلوم 21% و12% فقط 

.)INSA, 2004( يف الهند�شة والتكنولوجيا
ونتج عن جمهودات الوليات املتحدة جلذب املراأة للعلوم والتكنولوجيا نتائج مثمرة متمثلة 
يف زيادة عدد الن�شاء احلا�شلت على درجة الدكتوراة يف العقود احلديثة، لكن ليزال انخفا�س 

التمثيل قائًما، خا�شة يف الفيزياء والهند�شة. كما هو مو�شح ب�شكل)2-2(.
اأن  اإل  القومية،  احلدود  والتكنولوجيا  العلوم  يف  املراأة  متثيل  انخفا�س  ظاهرة  جتاوزت 
هناك بع�س ال�شتثناءات املهمة التي حتدث يف بع�س الثقافات. فاملوؤ�ش�شات التعليمية ذات 
املراحل الثلثية يف الكثري من دول ال�شرق الأو�شط والبحر الأبي�س املتو�شط - والتي عادة ما 
يكون م�شتوى التعليم فيها منخف�ًشا ب�شكل عام، وترف�س التقاليد الثقافية فيها العمل املهني 

 

ا    ن�شبيًّ جيدة  والتكنولوجيا  العلوم  تخ�ش�شات  يف  اجلن�شني  بني  املوازنة  اأن  جند   - للمراأة 
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)�شكل 2-3(. وقد يرجع اأحد الأ�شباب اإىل متتع هوؤلء الن�شاء بنفوذ عائلي من خلل اأزواجهن 
امل�شتغلني اأ�شًل بالعلوم والتكنولوجيا. ويف وقتنا احلايل يوجد القليل من الأبحاث حول هذه 
اجلزئية اإل اأن هناك الكثري الذي ميكن فهمه من حتليل اأ�شباب ت�شاوي الفتيات والفتيان يف 
درا�شة العلوم يف بع�س املناطق والثقافات، لذا علينا اأن نت�شاءل: ملاذا يختار الرجال والن�شاء 

العمل يف جمالت العلوم والتكنولوجيا باأرقام متقاربة؟
العلماء  عداد  لإ م�شدًرا  احلال  بطبيعة  اجلامعات  تعترب  الطلب،  تعليم  اإىل  �شافة  بالإ
الأوروبي  الحتاد  يف  الأكادميية  املوؤ�ش�شات  ففي  العايل.  التاأهيل  ذوي  واملهند�شني 
والتكنولوجيا  العلوم  يف  العاملة  القوة  من   %30 ت�شغل  حيث  جيدة،  ن�شبة  املراأة   ت�شكل 

)اللجنة الأوروبية، 2003( وت�شكل تقريًبا نف�س الن�شبة يف احلكومة.
العلوم  العاملني يف جمالت  لتوظيف  الوحيد  املكان  لي�شت  والهيئات  اجلامعات  لكن 
للبحوث  الرئي�شي  املمول  الأوروبية  الدول  معظم  يف  ال�شناعة  قطاع  ويعترب  والتكنولوجيا 
ويقوم  املجالت  لتلك  املخ�ش�شة  العمل  �شاعات  من  كبرًيا  قدًرا  كذلك  وميلك  والتطوير، 
 %15 يوظف  ال�شناعة  قطاع  فاإن  املراأة  لتوظيف  بالن�شبة  اأما  باحث.  مليون  ن�شف   بتوظيف 
من قوته العاملة من الن�شاء متخلًفا بفارق كبري عن احلكومة وموؤ�ش�شات التعليم العايل، انظر 
الن�شاء لديهن خلفيات هند�شية  اأن قليًل من  اإىل  اأ�شباب ذلك  اأحد  جدول )2-1(. يرجع 

�سكل )2-2( زيادة ن�سب املراأة احلا�سلة على الدكتوراة يف العلوم والهند�سة خالل العقود االأربعة املا�سية يف الواليات املتحدة 
االأمريكية. امل�سدر: اإتزكويتز واآخرون، 2000  واملوؤ�س�سة الوطنية للعلوم.
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العلوم  يف  اخلا�س  القطاع  يقدم  كما  الفعالة.  امل�شاركة  من  ميكنهن  متخ�ش�س  وتدريب 
ا لكثري من الن�شاء، وميكن للحكومة وقطاع ال�شناعة ت�شهيل اندماج  والتكنولوجيا بديًل مهمًّ

املراأة يف هذا القطاع البديل عن طريق توفري التدريب وراأ�س املال والقرو�س وال�شمانات.
نرتنت، ويقوم بتحديثه  ينـ�شر املعهـد الأ�شرتايل للمهند�شني كتابًا على موقعه على �شبكة الإ
الكتاب  يظهر   )www.ieaust.org.au(  " اإح�شائية  نظرة  ال�شناعة:  "قطاع  حول  ا  �شنويًّ
ا للغياب  الفروقات يف التوظيف بني القطاع العام واخلا�س. ويبني اجلدول )2-2( مثاًل اإح�شائيًّ

الكبري للمراأة يف جمال الهند�شة باأ�شرتاليا.

امل�سارات املهنية للمراأة
ا اأن اإحلاق عدد اأكرب من الفتيات مبجالت العلوم والهند�شة �شوف  من املفرت�س �شمنيًّ
يوؤدي بب�شاطة اإىل زيادة عدد الن�شاء يف الوظائف العليا، لكن ل يبدو ذلك الفرتا�س �شحيًحا 
مع الأ�شف؛ حيث اإن معدل ترك املراأة للعمل اأعلى من نظريه  بالن�شبة للرجل. ويظهر هذا 
النزوح للمراأة من جمالت العمل املهني يف الحتاد الأوروبي يف جدول )2-4(. وترجع بع�س 

عجاب يف املجاالت العلمية والطبية، اإال اأن  90%  من اأ�ساتذة  �سكل )2-3( الن�سب املئوية لعمل املراأة يف م�سر، حيث تثري االإ
الهند�سة رجال. امل�سدر: املجل�س االأعلى للجامعات، م�سر.
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الأخرى  الأ�شباب  وبع�س  املوظفني.  من  للأقليات  العمل  بيئة  ملءمة  عدم  اإىل  الأ�شباب 
عائلية، مثل النقطاعات الناجتة عن احلمل والأمومة وواجبات الرعاية املنوطة عادة بالن�شاء، 
وكذلك املعوقات النا�شئة عن انتقال الزوج للعمل يف مكان اآخر، حيث عادة ما يغلب عمله 

على م�شتوى الأ�شرة.
وعندما ل ترتك املراأة يف جمال العلوم والتكنولوجيا م�شارها الوظيفي وجتد ب�شكل اأوفر 
فر�ًشا دائمة باجلامعات  ومعاهد الأبحاث اخلا�شة و�شركات التكنولوجيا واملنظمات الأخرى، 
دارة العليا. يو�شح  فاإنها عادة ما تتقدم مبعدل اأبطاأ من نظرائها من الرجال اإىل م�شتويات الإ
امل�شتويات  ب�شكل كلي يف  اللتي يعملن  الباحثات  للن�شاء  املئوية  الن�شب  ال�شكل )5-2( 
اخلم�شة ملجل�س البحوث الوطني الأرجنتيني )كون�شب(. تتكافاأ املراأة عموًما اأو تتفوق على 
الرجل يف امل�شتويات الدنيا، لكن يتناق�س عدد الن�شاء يف امل�شتويات العليا يف جمال العلوم 

التكنولوجية، بينما تختفي املراأة يف اأعلى م�شتويني.

جدول )2-1(: الباحثون يف ال�سناعة بح�سب اجلن�س، ون�سبة الباحثات يف القطاع املوؤ�س�سي يف االحتاد االأوربي )1999(
ن�سبة الباحثات االأناثعدد الباحثني ال�سناعيني

االإجمايلتعليم عايلحكومة�سركة ا�ستثماريةذكراأنثى

2.2189.07419.631.127.323.9�لد�منارك
14.414135.7359.622.124.818.0�أملانيا

9402.99123.937.544.340.9�ليونان
3.35313.95719.437.534.532.6�أ�صبانيا
17.78768.42820.628.631.726.5فرن�صا
5361.36428.225.246.229.8�إيرلند�
5.49024.21618.538.128.427.2�إيطاليا
1.25812.7089.031.925.718.7�لنم�صا

7932.53523.854.544.744.0�لربتغال
3.99918.51617.837.541.828.6فنلند�

EU1050.788289.52414.930.330.624.8

امل�سدر: اللجنة االأوربية، 2003
جدول )2-2(: التوظيف يف الهند�سة بح�سب القطاع واجلن�س، اأ�سرتاليا، 2002.

االإجمايلاأخرىالقطاع ا لعامالقطاع اخلا�س
9.05.419.77.6اأنثى
91.094.680.392.4ذكر

امل�سدر: مهند�سو اأ�سرتاليا، 2003 .
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فاإنهن  متوازن،  ب�شكل غري  الن�شاء  على  املفرو�شة  العائلية  الأعباء  اإىل  باإل�شافة  وهكذا 
يواجهن يف جمالت العلوم والتكنولوچيا معوقات يف اأماكن العمل. فهن يعملن كاأقلية يف 
اأو منا�شب قيادية.  حميط ي�شيطر عليه الرجال، ونادًرا ما ي�شلن اإىل منا�شب �شناعة القرار 
للتكنولوجيا  ما�شا�شوت�س  معهد  تقرير  وهو  تاأثرًيا،  التقارير  اأكرث  من  واحد  ذلك يف  ويت�شح 
بالوليات املتحدة الأمريكية )MIT, 1999(. فبعد �شماع �شكاوى الأ�شاتذة من الن�شاء حول 

كاونت، )هيد   EU25 االأوروبي  لالحتاد  منوذجي  اأكادميي  مهني  عمل  يف  والرجال  للن�ساء  الن�سبية  امل�ساركة   �سكل)4-2( 
 1999؛ 2003(.

ملحظة: الت�شنيف املعياري الدويل لدرجات التعلم:

ISCED 5a.ي�شف برامج ثلثية توؤدي اإىل تاأهيل بحثي متقدم لدخول برامج وبحوث متقدمة وتخ�ش�شات ذات متطلبات مهارية عالية

ISCED 6.)دكتوراة الفل�شفة PH.D( برامج ثلثية توؤدي اإىل تاأهيل بحثي متقدم

Grade A.هو اأعلى درجة وظيفية مفردة تدار فيها البحوث بطريقة معتادة

Grade B. PH.D ولكنها متقدمة اأكرث من احلا�شلني حديًثا على درجة الدكتوراة ،)A( ي�شري اإىل باحثني يعملون يف مواقع لي�شت متقدمة مثل املنا�شب العليا

Grade C.)ISCED 6( اأول درجة وظيفية ي�شغلها خريج حديث حا�شل على الدكتوراة

امل�شدر: اللجنة الأوروبية، 2005.
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االأقل  امل�ستويات  يف  جيًدا  ممثلة   )2004 )دي�سمرب  باالأرجنتني  والتقنية  العلمية  البحوث  جمال  يف  العاملة  املراأة    )5-2( �سكل 
CONICET  ولكنها نادًرا ما ترتفع اإىل القمة.

ملحظة: ي�شارك الباحثون يف الأرجنتني مع جمل�س البحوث الوطني )CONICET( يف كل من الأكادميية ومعهد البحوث احلكومي. CONICET هناك خم�شة م�شتويات بحثية، 
من الأقل )م�شاعد( اإىل الأعلى )كبري الباحثني(.

امل�شدر : جمل�س البحوث الوطني الأرجنتيني للعلوم والتكنولوجيا.

تهمي�شهن، قام عميد كلية العلوم بدعوتهن لتوثيق ظروف عملهن،    وقدمت الدرا�شة الناجتة 
دلئل كمية حمددة لعدم امل�شاواة يف تلك اجلامعة العريقة بالتحديد، فقر ظروف عملهن مع 

كونهن و�شلن لدرجة الأ�شتاذية وا�شتبعادهن من املنا�شب القيادية.
طراء ل�شجاعتها يف مواجهة احلقيقة املحرجة، وا�شتجابت ب�شرعة  وقد نالت اإدارة MIT الإ
لبدء التغري نحو الأف�شل. هذا وت�شمنت النتائج تعيينات اإ�شافية لأ�شاتذة من الن�شاء، وزيادة 
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الدعم املهني لهن، وتفوق كبري للطالبات يف تخ�ش�شات العلوم والهند�شة. ويف هذا الوقت 
ن�شبة  اأ�شبحت  بينما  امراأة،  الهند�شة،  العامل يف  يت�شدر جامعات  الذي  املعهد،  تراأ�س هذا 
الطلبة والطالبات يف تخ�ش�شات العلوم والهند�شة مت�شاوية. تعد جتربة MIT  مثاًل للتحول 
دارة املتخ�ش�شة  الثقايف الذي اأثمر نتائج ملمو�شة وحقيقية يف ب�شع �شنوات مبجرد �شروع الإ

يف تنفيذ خطة العمل.
وا�شتجابة لنموذج MIT، قامت جامعات اأخرى كثرية يف الوليات املتحدة بتح�شني املناخ 
العام لعمل الأ�شاتذة من الن�شاء والطالبات، والنتيجة اأن الكثري من اإدارات تلك اجلامعات 

تتبنى الآن خطوات واأ�شاليب اإ�شلحية م�شتقلة خا�شة بها.

دارية اجليدة املمار�سة االإ
الن�شاء اللتي ينخرطن يف  اأن حتقق تقدًما، لي�س فقط يف عدد  اإذا كان على املنظمات 
املجالت العلمية والتقنية، ولكن اأي�ًشا يف م�شتويات اإجنازهن و تاأثريهن، فاإن الهيئة ال�شت�شارية 

بعاد هي م�شكلت يجب معاجلتها. تعتقد اأن م�شكلت التقولب والعزل والإ
واعرتاًفا باأهمية ا�شتخدام املوارد  بحكمة، قامت اللجنة الأوروبية والأمم املتحدة وهيئات 
توظيف كثرية بتقدمي "ممار�شة اإدارية جيدة"، مع الأخذ يف العتبار التاأثري التفا�شلي بني الن�شاء 
والرجال يف كل ال�شيا�شات والربامج واملمار�شات التي ت�شعها املنظمة يف املو�شع امللئم. هذه 
�شرتاتيجية تتجاوز كثرًيا مرحلة "املعاملة على قدم امل�شاواة"، اأو جعل التمييز على  املقاربة الإ
اأ�شا�س النوع )Gender( غري �شرعي، حيث تعمل امل�شاواة يف املعاملة )احلياد اجلن�شي( عادة 
�شرار باملراأة، وذلك بتجاهل فروق اخل�شائ�س الوظيفية للن�شاء والرجال. كما تتجاوز  على الإ
الأ�شرارالتي  �شلح  لإ خا�شة  خطوات  تقدمي  يجابي" اأو  الإ "الفعل  اجليدة  دارة  الإ ممار�شة 

تعر�شت لها املراأة.
دارية اجليدة على اأوجه التفاوت يف املعاملة ومعاجلتها عن طريق تعديل  وتتكئ املمار�شة الإ
جراءات التي تتخذها املنظمة، بحيث تكون عادلة ومفتوحة لكل العاملني.  ال�شيا�شات والإ
اأي�ًشا من ذوي  لي�س فقط من كل اجلن�شني، ولكن  الأفراد،  ي�شمل جميع  الأ�شلوب  وهذا 
اأ�شول عرقية متنوعة، وذوي احتياجات خا�شة، مع جميع الأفراد الذين مت تقييمهم كموهوبني 
م�شاهمني مل�شلحة املنظمة واأدائها. اإن التنوع من هذا املنظور يعادل ميزة تناف�شية تزود الكيان 
2000؛ جلوفر،  اإتزكوتيز واآخرون،  1998؛  اأو�شع من اخلربات ووجهات النظر. )ري�س  مبدى 
2000(. وقرت يف الوقت نف�شه مب�شوغات ملئمة لتغيري الثقافة املوؤ�ش�شية املتجان�شة اإىل ثقافة 

ترحب بتنويع الأع�شاء  وت�شمينهم. لقد لوحظ اأن التنوع ل ينبغي فقط اأن يكون عادًل ولكنه 
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طار)2-1( ملخ�ًشا  يكون اأف�شل كثرًيا عندما يتم حتقيق الأهداف العلمية للمنظمة. ويعر�س الإ
دارية اجليدة. للمبادئ الأ�شا�شية للممار�شة الإ

اأجور مت�شاوية لأعمال مت�شاوية،  دارية اجليدة تعهد املنظمة بدفع  وتت�شمن املمار�شة الإ
دارية العليا، وبتقدمي و�شائل م�شاعدة مثل مرونة �شاعات  وبت�شمني املراأة والأقليات يف املواقع الإ
نرتنت( للعاملني، اإناًثا وذكوًرا على  العمل، والتوا�شل عن بعد، ورعاية الأطفال على املوقع )الإ
طار )2-2( مثاًل ملمار�شة اإدارة جيدة يف  ال�شواء، الذين يرعون اأو يربون اأطفاًل. ويعر�س الإ

ال�شناعة.
دارة اجليدة تغيريا يف ثقافة املنظمة. وهذا بدوره يتطلب جهوًدا عاملية من  وتتطلب ممار�شة الإ
قبيل و�شع علمات اإر�شادية ومراقبة التقدم املبني على البيانات املتعلقة  باأحوال اجلن�شني. 
اإل اأن العديد من املنظمات ل تقوم بتجميع مثل هذه البيانات ب�شورة روتينية. وحتى عندما 
تكون متاحة فاإن مقارنة البيانات على امل�شتويني الوطني والدويل تعترب �شعبة. على �شبيل 
املثال، املجالت النوعية املت�شمنة يف فروع العلم، على عك�س فروع الهند�شة، تختلف من 

جامعة جلامعة ومن بلد اإىل بلد.
)اللجنة  الأوروبي  الحتاد  اأعلنه  الذي  ذلك  مثل  ومنتظم،  حمدد  اأ�شلوب  اتباع  اإن 
الأوروبية، 2003( �شوف يكون خطوة كبرية للأمام يف اجتاه قيا�س تقدم املراأة. وقد اأ�شدرت 
اأدوات  حزمة  حديًثا،   -  UNCSTD اليون�شتيد  يف   )Gender( للنوع  ال�شت�شارية  الهيئة 
جتميع  عملية  لت�شهيل  والتكنولوجيا  العلوم  جمال  يف   )Gender( للنوع  موؤ�شرات  لتكون 
البيانات املتعلقة باجلن�شني ومقارنتها )UNCSTD/GAB, 2003(. كما مت تطوير جمموعة 
جنازات العلمية والتقنية( يف جامعة  مماثلة ت�شمى WinSETS  )املراأة يف لوحات ت�شجيل الإ
املجموعتني  كلتا  وت�شمح   .)2004 وموتون،  )بيلي  اجلنوبية  اأفريقيا  بجمهورية  �شتيلنبو�س 
مبقارنة �شهلة ملوؤ�شرات للنوع )Gender(  يف كل فروع العلم، وفيما بني الدول وبع�شها البع�س 

انظراجلدول )3-2(.

مغامرة  يف  جيدة  اإدارية  ممار�شة  وكندا  ال�شني  تبنت 
الفرتة  والغاز، خلل  البرتول  تكنولوجيا  لنقل  كبرية 
امل�شروع  هذا  2001. يف  عام  حتى   1993 عام  من 
كانت ال�شيا�شة ذات اأثر مفيد يف تاأكيد اأن الن�شاء حققن 
ن�شبة 30%  من القوة العاملة. وقد �شملت الأعمال 
�شافة  يجابية تاأ�شي�س جلنة التنمية املهنية للمراأة، بالإ الإ
توعية  وبرامج  للجن�شني،  تدريب  ور�س  اإن�شاء  اإىل 
على  املتاحة  الفر�س  اأن  كما  اجلن�شني.  بني  للم�شاواة 

نرتنت ح�شنت الوعي بق�شايا اجلن�شني بني الن�شاء  الإ
ك�شفت  وقد  الدائمة.  الدعم  جمموعات  منو  وحفزت 
املهنية  الفر�س  اأن  للم�شروع عن  الأخرية  التحليلت 
وتعيينات  حتفيزات  ذلك  عن  ونتج  حت�شنت،  للن�شاء 
قيادية. ول�شك اأن نتائج هذا امل�شروع مهمة لأن ممار�شاته 
وخرباته ميكن نقلها ب�شهولة مل�شاريع ومنظمات اأخرى.

Gibb 2001 :امل�شدر

ممار�سة اإدارية جيدة: مغامرة م�سرتكة لل�سني وكندا طار )2-2(  االإ

دارية اجليدة    اأهداف املمار�سة االإ
دارية اجليدة هو متكني جميع  الهدف من املمار�شة الإ
العاملني من النجاح يف مكان العمل مل�شلحة املنظمة، 
عمليات  وامل�شاواة يف  التنوع  اندماج  على  وامل�شاعدة 

�شناعة القرار يف املنظمة.
دارية اجليدة ما يلي : تتطلب املمار�شة الإ

املنظمة. داخل  م�شتوى  اأعلى  على  التزام  	•
ال�شرورية. التحتية  البنية  تاأ�شي�س  	•

تاأثريها  جراءات من حيث  ال�شيا�شات والإ مراجعة  	•
على اجلن�شني.

�شفافية الت�شالت، الت�شجيع والتحفيز، مراجعات  	•
املرتبات والأجور، منح اجلوائز.

تو�شيع "الدائرة الداخلية"، حيث ت�شنع القرارات،  	•
بحيث ت�شبح �شاملة.

واإر�شادي. قيادي  تدريب  	•
العاملة. للعائلة  ال�شحي  التوازن  دعم  	•

مبنظمات  مقارنة  اإر�شاد  وعلمات  موؤ�شرات  و�شع  	•
اأخرى.

طريق  عن  التقدم  لعملية  منتظمة  ومراجعة  مراقبة  	•
جتميع البيانات املتعلقة باأحوال اجلن�شني.

بذل جهود دائمة يف �شبيل تغيري الثقافة املوؤ�ش�شية  	•
ا. تدريجيًّ

طار )1-2( االإ
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جدول )2-3( ن�سبة الباحثات يف املجال العلمي  )%(
العلوم الجتماعية العلوم الزراعيةالعلوم الطبيةالهند�شةالعلوم الطبيعيةالدول

والإن�شانية
3022393536بلجيكا

2313324332الدامنارك

1711333130اأملانيا

38*291721فرن�شا

4526681255اأيرلندا

3114232436اإيطاليا

2014372630هولندا

156272630النم�شا

4929504449الربتغال

3422523648فنلندة

3119514144ال�شويد

2515523339اململكة املتحدة

3311502245جنوب اأفريقيا 2000

3510512446جنوب اأفريقيا 2001

مت حديًثا فقط و�شع الكثري من الربامج وال�شيا�شات يف حملها لتطوير و�شع املراأة يف العلم 
والتقنية، وباملثل فاإن جتميع البيانات املتعلقة باأحوال اجلن�شني يف العلوم والتكنولوجيا هو اأي�ًشا 
عمل جديد متاًما. ومن ثم فاإن اإعداد تقارير عن البيانات يتاأخر عاًما اأو اأكرث، وبالتايل فاإن الدليل 
املادي طويل الأجل الذي تود الأكادمييات روؤيتة لن يكون متاًحا بب�شاطة. لكن اإذا ا�شتخدم 
ذلك التقرير كم�شوغ لعدم بدء التغيري، فاإن دائرة "مفرغة " �شوف تن�شاأ، موؤكدة اأن الدليل 

لن يكون متاًحا يف امل�شتقبل اأي�ًشا.

ك االأكادمييات حترُّ
مع ذلك هناك اأكادمييات قومية بداأت تبذل جهوداً دائمة لزيادة اأعداد الفتيات اللتي 

يدر�شن العلوم والهند�شة، ومل�شاعدة تقدم العمل املهني للمراأة. 

* مت�شمنة يف العلوم الطبية
امل�شدر: بيلي وموتون، 2004 .
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ففي الهند، حيث احلواجز الثقافية الفظيعة التي حتول دون جناح الن�شاء يف العلوم والتكنولوجيا، 
اأكادمييات قومية- الأكادميية الوطنية الهندية للعلوم، والأكادميية القومية للعلوم،  �شاعدت ثلث 
والأكادميية الهندية للعلوم -على بدء تغيري عميق يف املوقف املتعلق مب�شاركة املراأة. وقد اأقنع العاملون 
بهذه الأكادمييات  احلكومة الهندية باأنه كان من املهم اأن تتخذ خطوات ومبادرات متويلية لتطوير 

فر�س وظروف عمل امل�شتغلت يف جمالت العلوم وحت�شني ظروف عملهن.
نرتنت لتوفري  �شافة اإىل ذلك، �شاعدت الأكادميية الوطنية الهندية للعلوم يف تاأ�شي�س مواقع الإ بالإ
"مهنة العلم  فر�س عمل للن�شاء يف جمالت العلوم والتكنولوجيا. ويف تقريرها احلديث بعنوان 
للمراأة الهندية" )INSA, 2004(، الذي يعر�س بيانات مكثفة عن حركة املراأة خلل القنوات 
اللئي يدخلن  الفتيات  اأعداد  زيادة  اأجل  لي�س فقط من  تو�شيات  الأكادميية  التعليمية، قدمت 
جمالت العلوم التكنولوجية، ولكن من اأجل تخفيف الأعباء العائلية الثقيلة والقيود املهنية التي 
تواجهها الن�شاء يف جمالت العلوم والهند�شة. جدير بالذكر اأي�ًشا اأن اأكادميية الدولة الوطنية للعلوم 

حققت يف جمل�شها تكافوؤًا بني اجلن�شني.
اأما يف اململكة املتحدة فاإن اجلمعية امللكية بلندن متول عدة اأنواع من املنح التي تي�شر العمل 
املهني للن�شاء احلا�شلت على �شهادات الدكتوراة PH.D يف العلوم، ولديهن م�شئوليات عائلية. 
وت�شاعد الأكادميية امللكية للهند�شة يف اململكة املتحدة بتقدمي منح اإعادة اللتحاق بعد انقطاع العمل 
املهني ب�شبب رعاية الأ�شرة مثًل. كما اأنها ت�شهم يف دعم برامج تعليمية خمتلفة لل�شباب، وتقدر 
م�شاركة الفتيات فيها بن�شبة 30%. كلتا املنظمتني ت�شاهمان يف م�شروع اأثينا الذي يهدف اإىل حتفيز 
عمل املراأة يف جمايل العلم والتكنولوجيا يف جامعات اململكة املتحدة  وموؤ�ش�شاتها البحثية، واإىل 
زيادة عدد الن�شاء يف املنا�شب العليا. يف عام 2003 �شاعدت اجلمعية امللكية يف اإ�شدار دليل اأثينا 

ملمار�شات ت�شمني عمل املراأة يف جامعات اململكة املتحدة )م�شروع اأثينا، 2003(.
�شافة اإىل كل من الأكادميية الوطنية للعلوم )NAS( والأكادميية  وقامت اجلمعية امللكية، باإلإ
الوطنية للهند�شة )NAE( يف الوليات املتحدة ببذل جهود مكثفة لتو�شيع دائرة تر�شيح الن�شاء 

املوؤهلت وتنميتها، ونتج عن ذلك زيادة اأعداد الن�شاء يف ع�شويتها.
كلتا الأكادمييتني الأمريكيتني ا�شتهدفتا يف موادهما التعليمية الفتيات، حيث قامت الأكادميية 
 )NAS( نرتنت وقدمت الأكادميية الوطنية للعلوم الوطنية للهند�شة )NAE( برعاية موقع على الإ
املوقع: iwaswondering - واأ�شدرتا ال�شري الذاتية للعاملات  واملهند�شات املتميزات. كذلك ميزت 
اأماكن العمل، مب�شاركة متحدثني  التنوع يف  بتنظيم ندوة عن  نف�شها  الوطنية للهند�شة   الأكادميية 
من 12 �شركة اأمريكية كبرية قدموا حالة اأعمال تنوع قوية. ي�شف التقريرالنهائي برامج، يف عدة 

.)NAE, 2005( شركات جديدة باأن تطبق على نطاق اأو�شع�
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خطة عمل بعيدة املدى
تظهر الدرا�شات واملبادرات التي نوق�شت يف هذا الف�شل ت�شابهات لفتة للنظر يف اأهدافها 

النهائية:
تغيري الثقافات املوؤ�ش�شية من خلل �شيا�شات اإدارية �شاملة للمراأة على جميع امل�شتويات  	•

ويف كل مراحل عملها املهني لتجهيز قوة عاملة اأكرث تنوًعا.
العلمية  املوؤ�ش�شات  يف  متاًما  يتكاملن  لكي  والن�شاء  للفتيات  مركز  دعم  تقدمي  	•

والتقنية.

اإن التو�شيات اخلا�شة التي حددتها  الهيئة ال�شت�شارية يف هذا التقرير قد وجدت ب�شورة 
بنود عمل مقرتحة للأكادمييات. وتعتمد  اأعله يف  املذكورين  الأ�شا�شيني  الهدفني  اأ�شا�شية 
اأن تفعله الأكادمييات جلذب الفتيات   الف�شول الأربعة املتبقية ب�شكل خا�س على ما ميكن 
والن�شاء للنخراط يف ميادين العلوم والتكنولوجيا، وكيف ميكنها اأن تدعم املراأة يف تعليمها  
وعملها املهني يف جمال العلوم والتكنولوجيا، وكيف ميكنها حت�شني التوازن بني اجلن�شني يف 
منظماتها اخلا�شة ومعاملها البحثية. اإن املو�شوع الرئي�شي يف هذه الف�شول، يف الواقع، هو: 

دارية اجليدة. املمار�شة الإ
بطبيعة احلال ل يقت�شر هدف الهيئة ال�شت�شارية على جمرد اأن تتبنى الأكادمييات مثل هذه 
املمار�شات، واإمنا تهدف اإىل اأن تكون الأكادمييات اأي�ًشا مناذج حتتذى للوحدات العديدة التابعة 
لها. اأما اجلمهور الذي يجب تعبئته في�شمل احلكومات واملنظمات غري احلكومية، والهيئات 
املهنية واجلمعيات العلمية وال�شركات وكيانات خا�شة اأخرى، وطلب العلوم والتكنولوجيا، 

والعلماء واملهند�شني اأنف�شهم، واملر�شدين املهنيني والأ�شاتذة على جميع امل�شتويات.
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3-معايريالفر�س وامل�شاركة والتقدم
العلمية،  الك�شوف  املراأة يف  اإ�شهامات  الأكادمييات  ت�شجع  اأن  – يجب 

وتدعمها، وتكرمها .–

يهتم هذا الف�شل بالربامج التي ُتعنى بزيادة اأعداد الن�شاء اللتي يوا�شلن تقدمهن خلل 
مراحل التعليم والتدريب والعمل املهني يف ميدان العلوم الهند�شية. هذه الربامج مطلوبة ما 
دامت الن�شاء اأقلية. باخت�شار، هذه الن�شاطات تغطي جوانب ت�شمل زيادة الوجود والروؤية، 
واأهمية النماذج الوظيفية التي حتتذى، واإتاحة فر�س تقدمي الن�شح وامل�شورة وتوفري ال�شبكات 
واملبادرات التي تزود الن�شاء مبوارد مميزة لنطلق م�شريتهن املهنية اأو اإعادة ا�شتقرارهن بعد 
دارية اجليدة بالتوازي جلعل املنظمات  النقطاع لأ�شباب عائلية. ويجب تنفيذ املمار�شات الإ
�شاملة والأكادمييات مطالبة فرادى اأو بال�شرتاك – باأن تدعم ا�شتمرارية الربامج، واأن تطور 

اإجراءاتها ومعايريها اخلا�شة التي تعرتف باأهمية املراأة ودورها يف امليادين العلمية والتقنية.

روؤية متنامية
عندما يقال عن �شخ�س اإنه عامل  فاإنه ل يتبادر اإىل اأذهان الكثريين اأن هذا اللقب ين�شحب 
على املراأة. وتغيري الت�شور عن اأن املراأة ميكنها اأن ت�شبح �شاحبة اإجنازات علمية وتقنية، واأن 
اأعداد الن�شاء يف جمالت العلم والتكنولوجيا ميكن اأن تتعادل ذات يوم مع اأعداد الرجال، 
�شرتاتيجية الكلية املتعلقة بامل�شارات املهنية للمراأة يف ميادين العلم  هو جزء �شروري من الإ

والتكنولوجيا.
الكتب  وا�شحة يف  تكون  اأن  والتكنولوجيا يجب  بالعلم  امل�شتغلت  اأن خ�شائ�س  كما 
)وا�شرمان، 2000؛ باديل و�شانتو�س اأوكامبو، 2004( واملوؤلفات التعليمية، واملقالت ال�شحفية، 
والتليفزيون، ويف و�شائل الإعلم الأخرى. ويجب على املنتديات املهنية واملنا�شبات العامة اأن 

ت�شلط ال�شوء على جناحاتهن. 
ول �شيء يعرب عن النجاح مثل احل�شول على جائزة التقدير والتميز يف العلوم )اأ�شبورن 
واآخرون، 2000( على �شبيل املثال ُمنحت اثنتا ع�شرة جائزة فقط للمراأة )منها اثنتان ملاري 
كوري( من بني 491 جائزة نوبل ُمنحت يف الفيزياء والكيمياء والف�شيولوجيا والطب، انظر 
ترقى  واملهند�شة ل  العاملة  املراأة  اأن  ا من حقيقة  م�شتنبطة جزئيًّ الظاهرة  )3-1(. هذه  طار  الإ
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اإىل امل�شتويات العليا اإل ب�شق الأنف�س، مما يعك�س اخللل الوا�شح يف التوازن بني اجلن�شني يف 
الأجيال ال�شابقة.

هناك �شبب اآخر هو اأن املر�شحات املنا�شبات، عندما يوجدن، ميكن اإهمالهن من جانب 
خطابات  لكتابة  ر�شادات  والإ التدريب  دورات  وتعترب  الرجال.  من  اأع�شائها  غالبية  جلان 
الدعم والتو�شيات اأو الرت�شيحات من الأ�شاليب الب�شيطة التي ت�شاعد على تو�شيع الدائرة 
والبدء يف معاجلة اأوجه عدم امل�شاواة بني اجلن�شني يف هذا املجال. وت�شتطيع الأكادمييات اأن 
ت�شهم يف جهود تعزيز الروؤية العينية املظهرة للن�شاء عن طريق تكرمي اإجنازات املتميزات ومنح 
جوائز خم�ش�شة للمراأة. وتوطيًدا لذلك، ت�شتطيع الأكادمييات اأن تعمل على اأن تربز و�شائل 
علم الن�شاء امل�شتغلت بالعلوم والهند�شة ، �شواء كّن حا�شلت على جوائز اأو ل، تقديًرا  الإ
جنازاتهن. وعندما توؤلف الكتب وُتعد التقارير املتعلقة بتاريخ العلم بوا�شطة اأع�شاء الأكادميية  لإ
لقاء ال�شوء على الن�شاء اللتي حققن اإ�شهامات  اأو هيئة معاونة، فاإن كل جهد يجب اأن يُبذل لإ
قاعات  على  اأ�شمائهن  باإطلق  عليهن  ال�شوء  اإلقاء  ينبغي  هوؤلء  مثل  فاإن  وكذلك  مهمة. 
اأن�شطتها  اأن تهدف الأكادمييات يف  اأو جوائز ومنح. ويجب  اأو ف�شول درا�شية،  املحا�شرات، 
فادة منها يف  املعتادة اإىل حتقيق التوازن بني اجلن�شني يف جلانها. كما اأن هناك موارد ميكن الإ
،)www.setwomenexperts.org.uk( جمهودات مثل قاعدة بيانات للخبريات من الن�شاء 
واملوقع والتكنولوجيا؛  والهند�شة  العلوم  يف  للمراأة  الأوروبية  اجلمعية  عليها  تقوم   والتي 

www.alphagalileo.org الذي يوفر لل�شحفيني قاعدة بيانات عن العلماء.

مبتابعة هذه الختيارات وما يت�شل بها، ميكن اأن تكمل الأكادمييات الأعمال احلديثة يف 
الهند  للعاملات وت�شجيعهن، مثل  املهنية  باحلياة  للتعريف  التي بذلت جهوًدا خا�شة  البلد 
ابتكارات جمهورية جنوب  ت�شمنت  اأفريقيا،  وجمهورية جنوب  والفلبني  املتحدة  واململكة 
ال�شابات  للعاملات  زمالت  ورعاية  املتميزة،  العاملية  املراة  جائزة  املثال:  �شبيل  على  اأفريقيا 
من  ال�شمراء  الب�شرة  لذوي  للبحوث   TW Khambule NRF ون�شف جوائز  الواعدات، 

العلماء والتقنيني.

تو�سية
بالعلوم  امل�شتغلت  �شفوة  ت�شم  قوائم  اإعداد  عليهن عن طريق  ال�شوء  وتلقي  الناجحات  بالعاملات  ف  تعرِّ باأن  مطالبة  الأكادمييات   
والتكنولوجيا يف البلد التي تنتمي اإليها تلك الأكادمييات، وبت�شمني هوؤلء ال�شيدات يف مطبوعات الأكادميية ومواقعها الإلكرتونية، 
والتعريف بهن يف منا�شباتها ودعوتهن لتقدمي كلمات وبحوث، وت�شجيع املنظمات واملوؤ�ش�شات العلمية على الدفع  باملراأة يف الرت�شيح 

للجوائز، و�شمان متثيلها يف جلان التحكيم والنتخاب .

احلا�سالت على جائزة نوبل
الفيزياء

ماري �شكلودوف�شكاكيوري. 1903 م 
ماريا جيوبريت ماير. 1963 م 

الكيمياء
ماري �شكلودوف�شكاكيوري. 1911 م 

اإيرين جوليوت - كيوري. 1935 م 

دوروتي كروفوت هودكن. 1964 م 

الف�سيولوجيا اأو الطب 
جيتي رادنتز كوري. 1947 م 

رزالني �شو�شمان يالو. 1977 م 
باربارا ماك كلينتوك. 1983 م 

ريتا ليفي - مونتال�شني. 1986 م 
جريترود اإليون. 1988 م 

كري�شتينا نو�شلني - فولهارد  1995 م 

ليندا ب.بوك 2004 م 

ال�سالم
فاجناري ماتاي.  2004 م 

www.nobelprize.org :امل�سدر

 االإطار (1-3) 
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تذى مناذج مهنية  حتحُ
يفيد اإظهار املراأة العاملة واملهند�شة بدرجة اأعظم، لي�س فقط  لأولئك اللتي ميار�شن العمل، 
واإمنا اأي�ًشا لعاملات ومهند�شات امل�شتقبل، وذلك اأن الروؤية العينية املبا�شرة توفر مناذج مهنية 

مهمة جلذب الفتيات اإىل جمال العلم والتكنولوجيا.
ن�شف  على  يزيد  ما  اأن   2004 عام  بلندن  امللكية  اجلمعية  به  قامت  الذي  امل�شح  اأظهر 
بزيارة  للمهنة  اختيارهم  تاأثروا يف  قد  ومهند�س  عامل   1000 �شمت  الراأي  عينة ل�شتطلع 
قاموا بها اإىل مكان عمل "عامل" اأو " مهند�س"، واأن الربع تقريًبا تاأثروا بعامل اأو مهند�س زار 
مدر�شتهم. وقد كان امل�شح جزًءا من درا�شة عن تاأثري برامج النماذج املهنية. وقد �شدر دليل 
املمار�شة اجليدة بعنوان "اتخاذ الدور القيادي" كجزء من هذه الدرا�شة، وهو متاح على املوقع 

.(www.royalsoc.ac.uk( الإلكرتوين
وباملثل يف اململكة املتحدة - كما يف اأمريكا ال�شمالية واأماكن  اأخرى - ت�شتهدف الربامج 
اجلامعية خلدمة املجتمع على املدى البعيد الفتيات ب�شورة خا�شة لتزودهن بانطباعات اإيجابية 
عن العلوم والتكنولوجيا يف التعليم العايل. ويتم تو�شيل ر�شالة، جمالت العلم والتكنولوجيا 
الداخلية،  والدورات  املفتوحة،  الأيام  مثل:  عدة  منا�شبات  طريق  عن  املراأة  اأمام  مفتوحة 
والنوادي العلمية، وامل�شابقات التناف�شية واآليات اأخرى. ول ينبغي اأن يقت�شر التاأكيد فقط 
ا وتعو�شهن  على الإمكانيات املهنية، ولكن اأي�ًشا على حقيقة اأن تلك الوظائف جمزية مهنيًّ

بقدر كاٍف.
هناك برامج اأخرى يف هذا ال�شياق لتزويد الفتيات والفتيان على حد �شواء، مثل خطة 
ا بروؤية املراأة العاملة على  منحة امل�شاهمة التي تقدمها اململكة املتحدة. اإل اأن هناك اهتماًما خا�شًّ
وجه اخل�شو�س، ُي�شلط ال�شوء على الفتيات ليوؤكد اأنهن قادرات على النجاح يف جمال العلم، 
وبرامج �شناع امل�شتقبل الكندي ير�شل طالبات العلوم والتكنولوجيا يف اجلامعات املحلية لزيارة 

عدادية والثانوية يف اأوتاوا. املدار�س الإ
منذ بداأ برنامج  �شناع امل�شتقبل وبرامج اأخرى، مثل منا�شب قيادية للن�شاء يف العلوم 
)www.carleton.ca( والتكنولوجيا وذلك يف عام 1986، ت�شاعف ت�شجيل املراأة يف م�شابقات 
الهند�شة يف اجلامعات الكندية اإىل 24%، بينما تقرتب ن�شبة الت�شجيل يف الهند�شة الكيميائية 

والبيئية من التعادل.
جراءات  يجب اأن توجه اأولويات الأكادميية و�شانعي القرارات احلكومية اإىل املعايري والإ
ونظائرها  اجلامعة  لتجنيب   - التطبيق  �شهلة  تكون  كي  املهنية  النماذج  لربامج  التدريبية 
املجتمعية يف كل مكان اأعباء زيادة املوارد ال�شعبة لإعادة اكت�شاف العجلة. يجب دعم مثل 
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هذه ال�شيا�شات واجلهود باأبحاث ممتدة  ُتنفذ وتوثق جيًدا، ومل ي�شبق متويلها - عن اأثر برامج 
النماذج املهنية على املدى الطويل )فلميينك واآخرون، 1997(.

يف غ�شون ذلك ينبغي التوجه اإىل الفتيات مبا�شرة وترغيبهن عن طريق و�شلهن بثقافتهن 
ومطورة  م�شممة  اإلكرتونية  مواقع  بالفعل  اأنتج  الفتيات  مع  فالعمل  ال�شابقة.  واهتماماتهن 
با�شتخدام نوادي كمبيوتر زاهية ومفعمة باحلياة، مثل مبادرة الوليات املتحدة للفتاة املهند�شة 
 )www.iwaswondering.org( وموقع الأكادمييات الوطنية )www.engineergirl.com(

)www.cc4g.net( وموقع اململكة املتحدة اخلا�س بنوادي الكمبيوتر للفتيات

تقدمي امل�سورة وبناء �سبكات
عليها  يهيمن  التي  املنظمات  يف  الثقافة  من  ا  فعليًّ با�شتبعادها   - العاملة  املراأة  عزل  اإن 
الرجل - ميكن اأن يكون واحًدا من اأكرب املعوقات واأكرثها اأهمية للمراأة التي حتاول اأن توؤ�ش�س 
التي  املماثلة  والعزلة  والتقنية.  العلم  طريق  على  قدًما  وتدفعه  عليه  وحتافظ  املهني  م�شارها 
هذه  مثل  اختيار  عند  تواجههن  التي  العقبات  اأكرب  من  ُتعد  الدار�شة  يف  الفتيات  تقابلها 
املهن العلمية والتقنية. هنا يكون الن�شح وتقدمي امل�شورة و�شيلة جيدة لدعم تعليم الفتيات 
وال�شابات يف جمال العلوم والتكنولوجيا وم�شاعدتهن مبجرد �شروعهن يف البحث عن عمل 

اأو البدء يف مزاولة مهنة.
من  مل�شاعدة  وعلقاته  وثقافته  خربته  با�شتثمار  اأنثى،  اأو  ذكًرا  النا�شح،  اأو  املر�شد  يقوم 
يتولهن بالرعاية على ا�شتثمار الفر�س ال�شانحة ومواجهة ما ين�شاأ من حتديات. ي�شتطيع املر�شد 
اأن ميد يد العون لنطلق موظفة جديدة على م�شار مهني ناجح بتزويدها باملعلومات والن�شائح 
عن ق�شايا دقيقة مثل �شيا�شات املنظمة وخططها واإ�شرتاتيجياتها، كما ي�شتطيع املر�شد اأن يربز 
اإجنازات من يتولها بالرعاية ويقدم الدعم عندما تظهر م�شكلت، وي�شجعها على تطوير مهاراتها 
من خلل دورات تدريبية مثًل. وكو�شيلة لتعزيز مظهراملوظف اجلديد يف املنظمة اأو ميدان 
العمل، ي�شتطيع املر�شد اأن يقدمها اإىل زميلتها اللتي و�شلن اإىل مواقع متقدمة يف املنظمة 

فتقع عليهن واجبات خا�شة لإر�شاد غريهن وت�شجيعهن يف بداية حياتهن املهنية .
الأ�شدقاء  ر�شمية بني  ب�شورة غري  تنمو  اأن  وامل�شورة  الن�شح  القائمة على  للعلقة  ميكن 
اأن، توؤ�ش�س هذه العلقة من خلل خطة  اأو من املمكن  اأو الأ�شخا�س الذين يعملون مًعا، 
ر�شمية، على غرار برامج الن�شح ملركز. املجموعة ال�شت�شارية واخلا�س بالبحث الزراعي العاملي
Future Harvest )وايلد و�شيلدز، 2002( كما اأن �شركة فورد موتورز اأي�ًشا لديها خطة ن�شح 

واإر�شاد ناجحة.



27املراأة والعلم  | معايري الفر�س وامل�ساركة والتقدم

بينما ي�شتطيع املر�شد اأن ي�شاعد املراأة ال�شابة امل�شتغلة بالعلوم لجتياز بداية حياتها املهنية 
واإقامة علقات مهنية جيدة، اإل اأنه مطالب اأي�ًشا بتقدمي م�شاعدات خا�شة من نوع اآخر داخل 
املنظمة، فهو بحاجة اإىل راٍع- �شخ�س ما لديه �شلطة تعيني املراأة يف منا�شب اأو جلان مهمة.. 
كما اأنها حتتاج اإىل مدافع - �شخ�س على دراية مبهاراتها وقدراتها وي�شتطيع اأن يقدم تو�شيات 

واإقرارات ل�شاحلها عند تر�شيحها ملواقع متقدمة - )اإيزكوتريواآخرون، 2000(.
لكن ما دامت الثقافة املوؤ�ش�شية غري �شاملة للت�شمني، فاإن اأكرث ما حتتاجه املراأة العاملة اأو 
املهند�شة ب�شكل متناٍم هو �شبكة من الزملء ي�شتطيعون م�شاعدة بع�شهم البع�س ويتقا�شمون 

ثمار خرباتهم يف املواقف املتماثلة.
هذا  وحملية،  اإقليمية  وم�شاريع  ن�شائية،  ومنظمات  مهنية،  جمعيات  طورت  لقد 
تهدف  م�شروعات  هناك  ذلك  اإىل  �شافة  بالإ اإلكرتونية.  مواقع  مب�شاعدة  املوارد  من  النوع 
اليون�شكو  اإبازيا  برنامج  مثل  كله،  العامل  امتداد  على  واملهند�شات  العاملات  ربط   اإىل 
)www.womensciencenet.org(، وبرنامج الحتاد الكوكبي لتنويع القوة العاملة يف العلوم 
فقط  لي�س  مفيًدا،  دوًرا  ال�شبكات  وتوؤدي   ،)www.globalalliancesmet.org( والهند�شة 

دارة اجليدة. بتقدمي امل�شاعدة للن�شاء، ولكن اأي�ًشا بتوعية اأ�شحاب العمل مبعايري ممار�شة الإ
ومن اجلدير بالذكر اأن الإر�شاد والرعاية والدفاع والدعم واإقامة ال�شبكات كانت عمليات 
ًا منذ وقت طويل، بل اإنها حمفوظة يف اأذهان الرجال يف جمالت العلوم والهند�شة.  مقبولة عامليًّ
ا بني الرجال داخل املنظمات التي ي�شود فيها الرجال لدرجة  وتعترب هذه العمليات روتينية جدًّ
اأنها حتدث غالًبا بتلقائية. وميكن للن�شاء يف يوم ما اأن ي�شاركن على قدم امل�شاواة، ولن تكون 
هناك حاجة للتمييز بني اجلن�شني، على �شبيل املثال: �شوف ت�شتطيع �شبكة من املخت�شني 
يف الكيمياء الع�شوية اأن تخدم بب�شاطة هوؤلء املهنيني من الن�شاء والرجال على حد �شواء 
اللتي  واملدافعات  والراعيات  واملر�شدات  ال�شبكات  وجود  ي�شاعد  �شوف  ذلك،  اأثناء  ويف 
ي�شتهدفن الفتيات  والن�شاء ب�شكل خا�س، ويحر�شن على بقائهن ورمبا على الإ�شراع بقدوم 

ذلك اليوم ال�شعيد.

تو�سية
ًا يف  من املهم اأن تكون الأكادمييات الأع�شاء موجودة بذاتها لإر�شاد الطالبات، اإىل جانب املهنيات اجلديدات والقدميات ن�شبيًّ  
جمال العلوم والهند�شة، وحتتاج حقائب امل�شروعات اخلا�شة بدعم الفتيات والن�شاء طوال تعليمهن اإىل اأن تتطور وتنت�شر. كذلك 
حتث الهيئة ال�شت�شارية الأكادميية واجلامعات والكليات واملنظمات املهنية على دعم ال�شبكات الن�شائية للتعرف بدورها املهم على 

طريق امل�شاواة بني اجلن�شني.
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�سمولية اأعظم
ميكن حت�شني معدلت ا�شتبقاء امل�شتغلت بالعلم والهند�شة عن طريق الدعم الذي يقدمه 
اأفراد متطوعون. لكن لتقليل الحتكاك ب�شكل حقيقي يجب اأن ت�شبح البيئة الثقافية لأماكن 
عمل املراأة اأكرث �شمولية،  مما يجعل الن�شاء ي�شعرن باأنهن حمل تقدير واأنهن فعًل جزء مكمل 
للمنظمة. علوة على ذلك، يجب تطبيق مثل هذه ال�شيا�شات واملمار�شات للمحافظة على 
ا بالأعمال املهنية  ا بتعليم الفتيات العلوم والتكنولوجيا، مروًرً �شل�شلة الإمداد طوال الوقت، بدًءً

والآليات اللزمة للعودة اإليها.
العلوم  لفتيات  اخلا�شة  الحتياجات  على  تن�شب  التي  الربامج  من  الكثري  اإن 
من  الثمانينيات  اأوائل  منذ  حملها  يف  كانت  املتحدة،  الوليات  يف  خا�شة  والهند�شة، 
اهتمامهن  على  املحافظة  اأو  والهند�شة  العلوم  مليادين  الفتيات  جذب  حماولتها  حيث 
واحتاد  وموؤيديها  املهند�شات  برامج  �شبكة  قامت  املثال:  �شبيل  على  ف�شولهن.  واإثارة 
ف�شول  يف  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  حتقيق  "نحو  بعنوان  ُكتيب  بن�شر  اجلديدة  اإجنلرتا  كليات 
الدرا�شي"،  الف�شل  "مناخ  بعنوان  مماثًلًً  دليًلً  بوردو  جامعة  واأ�شدرت  العلوم"  تدري�س 
املناخ" "تغيري  بعنوان  اأو�شع  تنوعي  برنامج  اإىل  تطويره  مت  وقد   .)NECUSE, 1996( 

هناك  وكانت    .)www.engneering.purdue.edu/Engr/AboutUs/Diversity/(
اأن  بينها  من  والتكنولوجيا،  العلوم  مبعلمي  متعلقة  الإ�شدارات  هذه  يف  عديدة  ملحظات 
الفتيات يف�شلن التعليم من خلل جتريب عملي واأنهن يف�شلن العمل بامل�شاركة يف جمموعات 
على العمل يف اأجواء تناف�شية توؤكد على الإجنازات الفردية. واعرتاًفا بالفروق املهمة يف التطوير 
الجتماعي للفتيات والفتيان واملداخل اإىل تعليم العلوم، اأظهرت بع�س املدار�س اأن الفتيات 

  .)WISE, 2004( يتطورن  جيًدا عن طريق دورات خا�شة بهن فقط
الكليات  يف  والهند�شة  العلوم  بربامج  متزايدة  باأعداد  املراأة  تلتحق  عديدة،  دول  ويف 
وم�شتويات مدار�س التخرج. اإل اأن معدل الطالبات يعترب كبرًيا بدرجة ملمو�شة، خا�شة يف 
مدار�س التخرج ويف مراحل النتقال اإىل اأعمال مهنية يف العلوم الأكادميية والتكنولوجية. بينما 
يحاول العديد من الأفراد والإدارات واجلامعات اأن تكون ثقافة العلوم الأكادميية والتكنولوجية 

اأكرث �شموًل، فاإن هذا يثبت يف النهاية هدًفا خطرًيا يتطلب العمل من القمة اإىل القاع.
واإدراًكا لهذه احلاجة، بداأت املوؤ�ش�شة الوطنية الأمريكية للعلوم العمل يف براجمها للتقدم 
منذ خم�س �شنوات بهدف زيادة م�شاركة املراأة وتقدمها يف امل�شارات املهنية للعلوم الأكادميية 
 والتكنولوجية )www.nsf-gov/advance(. وقد تلقت حتى اليوم 19 جامعة يف املدينة منًحا
للتحول املوؤ�ش�شي نحو برنامج التقدم. ويف اأحد الربامج النموذجية بجامعة وا�شنطن يف �شياتل 
مت تاأ�شي�س دورات �شمولية للتدريب والإر�شادات والقيادة لكل اأق�شام العلوم والتكنولوجيا. 
والت�شغيل  التطويع  يف  اأخرى  موؤ�ش�شات  ل�شتعمال  اأدوات  حزم  اأي�ًشا  اجلامعة  طورت 

 

االلتزام بالتغيري يوؤتي ثماره: 
جامعة بوردو 

اأول  كان  بوردو  بجامعة  الهند�شة  يف  املراأة  برامج  اإن 
املتحدة،  الوليات  يف  للمهند�شات  نوعها  من  مبادرة 
ويعترب  اأخرى،  جامعات  برامج  حتتذيه  منوذًجا  وكان 
ومو�شًعا  �شامًل  جهًدا  الهند�شة  يف  املراأة  برنامج 
داعمة  لبيئة  ن�شاًء  واإ وتطويًعا  12امتداًدا  ي�شمل
الكلية  واملهند�شات يف  الطالبات  وم�شاعدة لكل من 
على حد �شواء. وقد حدث تقدم ملمو�س منذ بداية 
الن�شاء يف  ت�شجيل  كان  عندما   1969 عام  الربنامج 
فالن�شاء   %1 من  اأقل  بوردو  بجامعة  الهند�شة  كلية 
العلمية  الدرجات  من   %20 على  يح�شلن  الآن 
الدرجات  اإجمايل  يزيد  حيث   - الهند�شة  لدار�شي 
املمنوحة للن�شاء يف الهند�شة حتى الآن على 8000 
درجة - وذلك يعزى يف جانب كبري منه تعود اإىل جهود 

برنامج املراأة يف الهند�شة. 
امل�شدر جامعة بوردو

بني  امل�ساواة  لت�سجيع  ثينا  اأ م�سروع 
اجلن�سني

باأق�شام العلوم والتكنولوجيا يف اململكة املتحدة:
 ويهدف هذا امل�شروع الذي ا�شت�شافته اجلمعية امللكية 
العلوم  جمال  يف  املراأة  وظائف  حتفيز  اإىل  لندن  يف 
البحثية  واملعاهد  اجلامعات  جميع  يف  والتكنولوجيا 
باململكة املتحدة، واإىل زيادة عدد الن�شاء يف املنا�شب 
دارية  العليا. ولقد تطور م�شروع دليل اأثينا للممار�شة الإ
املتحدة،  اململكة  بالتعاون مع جامعات  اجليدة وذلك 
لكي  والتكنولوجيا  العلوم  لأق�شام  مقارنات  يقدم 
امل�شاواة  الن�شاء وحتقق  الكلية من  اأع�شاء  اأداء  حت�شن 
تبنتها  التي  �شرتاتيجيات  الإ هذه  اجلن�شني،  بني 
تطوير  ت�شمل  متفاوتة  بدرجات  عديدة  موؤ�ش�شات 
على  والتغلب  ال�شبكات،  واإن�شاء  الإر�شادات  برامج 
الإدارية  وممار�شة  الأق�شام،  اإدارة  يف  املهنية  العوائق 
خطة  اأثينا  برامج  لدى  الآن  يوجد  كذلك  اجليدة. 
للجوائز وهيئة معاونة غري م�شماة/تقرير الكلية. امل�شدر: 

م�شروع اأثينا 2003.

طار)2-3( االإ

طار)3-3( االإ



29املراأة والعلم  | معايري الفر�س وامل�ساركة والتقدم

تغيري  لنجاح   اآخر  مثاًل  يقدم  الإطار)2-3(   )www.engr.washington.edu/advance(
املناخ املوؤ�ش�شي، والإطار)3-3( يبني اأمثلة للإ�شرتاتيجيات الفعالة. 

يف املرحلة التالية، عندما ي�شعى الطلب اخلريجون اإىل اإيجاد وظائف منا�شبة، فاإن الذين 
يختربونهم يف املقابلت ال�شخ�شية يحتاجون للتدريب )التوجيه بني حني واآخر( ل�شمان األ 
تكون الفرتا�شات املبدئية ب�شاأن الطلب مبنية على اأ�شا�س اجلن�س. باملثل بالن�شبة للطلب 
الرا�شدين، فاإن اأغلبهم من الن�شاء اللتي عدن لدرا�شتهن بعد انقطاع لأ�شباب عائلية. ويحتاج 
امل�شتخدمون ) اأ�شحاب العمل( اأن ياأخذوا يف العتبار الو�شع الأو�شع للعامل الواقعي واإثراء 

اخلربات التي ميكن اأن يكت�شبها مثل هوؤلء الطلب. 
�شافة اإىل ذلك فاإن بع�س ال�شركات ال�شناعية التي ُتتيح العمل خلريجني وفنيني يف  بالإ
اإم،  بي  اأي  �شميث كلين،  فورد، جلك�شو  �شركات  -مثل  والتكنولوجيا  العلوم  جمالت 
نورثرب جرومان فايزر، �شلنربچية، يونيلفر- التزمت  التزاًما �شارًما بهذه املبادئ، وخا�شة فيما 
يتعلق بت�شجيع التطبيق الفعلي لت�شغيل الن�شاء. ولقد قدمت احلكومة الأملانية مكافاأة وتقديًرا 
  .)www.genderdax.de( لل�شركات ذات ال�شلة باملمار�شات التي تدعم املراأة. اجلندر داك�س
وت�شتطيع ال�شركات التي حتقق معدلت تقديرعالية اأن جتذب الن�شاء ذوات املوؤهلت العالية 

لت�شغيلهن، وت�شمل الأ�شاليب التي ت�شاعد هذه ال�شركات على حتقيق اأهدافها ما ياأتي: 
مقابلت  يف  للعمل  املتقدمني  باختبار  يقومون  الذين  لكل  املو�شع  التدريب  	•

�شخ�شية.
مفتوحة. واأيام  طوعية  لأعمال  ال�شواء  على  والرجال  الن�شاء  اإر�شال  	•

ال�شركة. مطبوعات  يف  املراأة  متثيل  	حت�شني  	•
للن�شاء. موجهة  مواد  ون�شر  اإنتاج  	•

للن�شاء. خ�شي�ًشا  موجهه  منا�شبات  اإقامة  	•
ثناياها  التي حتمل يف  اجليدة  الإدارية  املمار�شة  تعك�س  واملقاربات  الأ�شاليب  مثل هذه 
ا و حا�شًما يف جميع مراحل التطويع والت�شجيع  �شمات العدل وال�شفافية. ويعترب تطبيقها مهمًّ
وال�شتبقاء ل�شمان فر�س مت�شاوية يف التقدم الوظيفي، لي�شت فقط على م�شتوى ال�شركات، 
ا يف كل اأنواع املنظمات الأخرى، طبًقا ملا يوافق احتياجاتها  ولكن اأي�ًشا يف اجلامعات، بل واقعيًّ

اخلا�شة.
ولكي تتقدم املراأة داخل اجلامعات واملوؤ�ش�شات البحثية املماثلة يجب و�شع برامج تطوير 
مهنية للأع�شاء ال�شباب ت�شمل الإر�شاد والتدريب. وهناك ن�شاطات اأخرى ميكن اأن ت�شاعد 
على تقدم ال�شباب عموًما، واملراأة بوجه خا�س ت�شمل اإقامة ندوات حول املو�شوعات ذات 
ال�شلة مثل طلب احل�شول على منح، اأو طلب الفوز بحوافز اأو تويل منا�شب. بل اإن الحتياجات 
املعتادة مثل رعاية الأطفال اإذا ما وفرتها اجلامعة اأو اأعانت عليها، فاإنها ميكن اأن حُتدث اختلًفا 
اململكة  ففي  والعائلية.  الوظيفية  امل�شئوليات  بني  التوازن  لتحقيق  املراأة  م�شاعدة  كبرًيا يف  

الفيزياء بدعوة هيئات زائرة  اأق�سام  تقوم 
بهدف  م�سورتها  واأخذ  ثقافتها  لتقييم 

التح�سني
املتحدة  الوليات  يف  اأكادمييات  ع�شوات  بداأت  وقد 
ا مع اجلمعية الفيزيائية الأمريكية. وتقوم  برناجًما تفقديًّ
الأكادميية،  ع�شوات  طلب  على  بناء  اجلمعية  هذه 
برتتيب زيارات مواقع ميدانية لأق�شام الفيزياء اجلامعية 
التنوع  برامج  ب�شاأن  امل�شورة  وتقدمي  التقييم  بهدف 
اجلن�شي التي تتبناها اجلامعة. وتراجع الهيئة املختلطة 
مع  مطوًل  اجتماًعا  وتعقد  ال�شيا�شات  اجلن�شني  من 
عن  وامل�شئولني  اللتحاق  ومكاتب  الأق�شام  روؤ�شاء 
الن�شاء  من  الأ�شاتذة  مع  مقابلت  وتعقد  التعليم، 
والرجال ثم يتم تناول الغداء مع املتعلمات،  ويعقب 
ُتعد  ثم  العمل.  وور�س  للمعامل  تفقدية  جولة  ذلك 
الهيئة تقريًرا عن الزيارة، هذا ويرحب روؤ�شاء الأق�شام 
بتقاريرالزيارات ومقرتحات التغيري لأن الثقافة املح�شنة 
الطلب  اإنهاك  من  وحُتد  الق�شم،  اأع�شاء  جميع  تفيد 
الأمريكية،  الفيزيائية  اجلمعية  اأ�شدرت  وقد  والكلية. 
لتطويع  ممار�شة  اأف�شل  عن  ُكتيًبا  خربتها  اإىل  ا�شتناًدا 
املراأة واملحافظة على بقائها يف جمال الفيزياء. كما اأن 
 . مماثًلً برناجًما  اأ�ش�س  املتحدة  باململكة  الفيزياء  معهد 

)www.aps.org(

طار )4-3(  االإ
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املتحدة توجد بالفعل اإ�شرتاتيجية وطنية لرعاية الطفل اأ�ش�شتها جمموعة من اأ�شحاب العمل 
يف ال�شناعة لرعاية الأطفال ل�شمان توفري رعاية جيدة و�شهلة املنال. ويبدو هذا مفيداً، لي�س 
للمراأة فقط، ولكن للرجل ول�شاحب العمل اأي�ًشا. الإطار (3-4) يو�شح مثاًلً لتقييم اختياري 

للح�شا�شية جتاه اجلن�شني يف اأق�شام الفيزياء بجامعات الوليات املتحدة.

م�سادر لبدء اأعمال مهنية اأو تاأ�سي�سها
تقوم الن�شاء غالًبا بقطع م�شارهن املهني لأ�شباب عائلية. وكنتيجة لذلك فاإنهن يتعر�شن 
عادة لفقد الثقة، ثم ملحنة التمييز بعد ذلك عندما يتقدمن ل�شغل مواقع اأو منا�شب اأعلى، اأو 
عندما ير�شحن حلوافز. اإن ال�شبب الرئي�شي لهذه الظاهرة على امل�شتوى الأكادميي هو �شجل 
�شيكون  الذي  البحث(  الأ�شا�س يف جمال  هو  الإنتاجية  )معيار  للمراأة  املن�شورة  الإجنازات 
متقطًعا، وبالتايل �شوف يظهرن على اأنهن دون م�شتوى الإجناز املطلوب. هذا ويتم معاجلة ما 
ينتج من ممار�شات ظاملة عن طريق متويل خطط وبرامج يخ�ش�س بع�شها للن�شاء فقط. ويف بع�س 
البلد التي تكون فيها هذه ال�شمة غري قانونية توجه برامج لتلبية احتياجات الن�شاء وتكون يف 

الوقت نف�شه متاحة للرجال على قدم امل�شاواة. 
وعلى الرغم من وجود وظائف عديدة ميكن ا�شتئنافها ب�شهولة بعد انقطاع، فاإن هذا لي�س 
�شحيًحا بال�شرورة بالن�شبة للمجالت املهنية �شريعة التغري، مثل ميادين العلوم والهند�شة. 
ا على الرجال بتوليهم الدرجة  اإن النموذج اخلطي للوظائف الأكادميية، الذي يطبق منوذجيًّ
الأْوىل على التعاقب، واإحراز امل�شتوى الأْول يف العلم، وح�شولهم على درجة الدكتوراة  يف 
اأواخر الع�شرينيات من اأعمارهم، ومنا�شب ما بعد الدكتوراة قبل تاأمني من�شب دائم للبحث 
اأو التدري�س ـ هو منوذج ل ميثل دائًما خياًرا للمراأة ال�شابة التي تتبع زوجها اأو توؤ�ش�س عائلة. 
اإل اأنه بالإمكان ا�شتبقاء الن�شاء يف م�شارهن العلمي اإذا اأتيحت لهن اإجراءات داعمة، مثل 
الإحلل املوؤقت يف اأثناء اأجازة الأمومة، اأو النقطاع املوؤقت لرعاية الطفل )مما يعود بالفائدة 

على كل من الرجال والن�شاء العاملني الذين يربون الأطفال(.
ولفرتة  عائلية،  لأ�شباب  العلمية  الوظيفة  تركن  اللتي  ال�شيدات  لأولئك  وبالن�شبة 
اإ�شتحداث  يتم  اأن  لهن  املهم  فاإن من  اأخرًيا،  العودة  يرغنب يف  ثم  ما،  اإىل حد  زمنية طويلة 
الإبقاء على  اآليات  امل�شارات  ملثل هذه  املهمة  العنا�شر  تقليدية. ومن  م�شارات وظيفية غري 
املتحدة  اململكة  يف  املن�شور  التقرير  عر�س  وقد  الأقل.  على  اأدنى  كحد  املهنية،  العلقات 
Maximizing Returns امل�شتطاع"  بقدر  العودة  حالت  "زيادة  بعنوان  2000م   عام 
النهائية  العودة  لت�شهيل  الإجراءات  من  (www.setwomenresource.org.uk) �شل�شلة 

للمراأة اإىل جمال العلم والتكنولوجيا. وت�شمل مثل هذه الإجراءات واخلطوات:
فرتات  اأثناء  يف  الن�شاطات  خمتلف  يف  العلميني  مع  الت�شال  على  للإبقاء  خطًطا  	•
لقاءات  وترتيب  ال�شحف،  اإر�شال  ا�شتمرار  اخلطط  هذه  وت�شمل  الوظيفية.  انقطاعهن 
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منتظمة مع الزملء، وتوفري فرتات زمنية ق�شرية للعمل املعملي اأو املكتبي، وتاأمني الدخول 
على املواقع والر�شائل الربيدية والإلكرتونية ذات ال�شلة بالعمل .

خف�س الر�شوم التي تقدمها اجلمعيات املهنية لفرتة النقطاع الوظيفي. يتلقى الأع�شاء  	•
ال�شحف وغريها من الفوائد )اأو على الأقل يدخلون على اخلط املبا�شر(.

خمف�شة.  مبعدلت  املوؤمترات،  مثل  املختلفة،  للمنا�شبات  الدعوات  توجيه  	•
اأن  مبكان  الأهمية  فاإنه من  وظائفهن،  النقطاع عن  اإىل  الرجال  ميًل من  اأكرث  الن�شاء  ولأن 
تكون خطط التمويل التي ت�شتهدف املراأة يف حملها. وتقوم بع�س الدول بتقدمي متويل خم�ش�س 
الدامنارك،  م�شرتك" يف  عمل  "باحثات يف  مبادرة  الربامج  هذه  مثل  – ت�شمل  للباحثات 
و"اأ�شتاذيات ثام" يف ال�شويد، وبرنامج اأ�شتاذية جلمعية ماك�س بلنك الأملانية، ومنح الكلية 
عاملات  تعني  اأن  اجلامعية  الكلية  جوائز  خلل  من  اجلامعات  وت�شتطيع  كندا.  يف  اجلامعية 
بحثية  ومنًحا  مالية  تت�شمن حوافز  منا�شب  وهي  م�شاعدين،  اأ�شاتذة  منا�شب  موهوبات يف 
لفرتات زمنية ل تقل عن خم�س �شنوات. وقد ح�شل الق�شم الهندي للعلوم والتكنولوجيا 
القدرة ومبا�شرة  البحوث، وبناء  برامج للمنح - يف جمال  على متويل حكومي كبري لثلث 

الأعمال - بهدف ا�شتعادة دخول امل�شتغلت بالعلم.   
   برنامج الزمالة  “دوروتي هودكني” يف اململكة املتحدة يوفر املرونة، حتى عندما تكون 
وظيفية.  منا�شب  طلب  عند  وذلك  معينة،  لفرتة  اأو  الوقت  طوال  عمل  اإجازة  يف  الن�شاء 
هذه اخلطة التي متولها اجلمعية امللكية بلندن ت�شاعد املتلقني على التنقل بني العمل طول 
الوقت والعمل لفرتة حمدودة بينما يح�شلون على املرتبات وتكاليف البحوث والدعم. اإن 
برنامج الزمالة مفتوح للن�شاء والرجال، واإن كان م�شمًما على نحو خا�س مع اأخذ املراأة يف 

احل�شبان.

لقد ركز الف�شل الثالث على برامج دعم الفتيات والن�شاء اللتي التحقن بالتعليم ويرغنب 
يف موا�شلة وظائف علمية وتقنية. ويركز الف�شل الرابع على الفتيات والن�شاء اللتي فقدن 
ا اإما ملتحقات اأو غري ملتحقات بالتعليم.  لأمل يف النخراط  يف املجال التقني ولكنهن حاليًّ
وبينما تعتمد هذه املقارنة الأ�شا�شية على اأن ي�شتخدم املهنيون يف العلم والتكنولوجيا الأدوات 
ويوفروا التعليمات املطبقة، اإل اأنها تتجاوز جمتمع العلم والتكنولوجيا يف ذاته عن طريق متكني 
ا - الذين ي�شكلون مورًدا  املليني، بل البليني من النا�س- اأي الن�شاء غري املتعلمات ر�شميًّ

ا لقت�شاديات بلدهم. اأ�شا�شيًّ

تو�سية
تو�شي الهيئة ال�شت�شارية باأن توؤ�ش�س الأكادمييات اأو تدعم برامج يف القيادة ومقررات يف التدريب على الإدارة من اأجل متكني   
املراأة، واأن توفر عوامل الثقة، واملعرفة والقدرة على البدء والنطلق، واملحافظة على ال�شتمرارية اأو ا�شتعادة تاأ�شي�س الوظائف 

العلمية والهند�شية.
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ا على م�شتويات القاعدة  4- متكني املراأة تكنولوجيًّ

اأو�شح التقريران ال�شابقان للمجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات احلاجة لبناء قدرة عاملية يف 
جمال العلوم والتكنولوجيا، وخا�شة ا�شتحداث جمموعة متجان�شة من العلماء واملهند�شني 
املتعلمني جيًدا يف كل دولة، )IAC, 2004a; 2004b(. ويف �شوء ذلك اأو�شحت الف�شول 
ال�شابقة يف هذا التقرير اأهمية ت�شمني املراأة يف هذه املراتب املهنية. فهذا �شوف يحقق الإفادة 
اإتاحة الفر�س  العظمى املمكنة من القدرة العقلية الب�شرية، وهو ما ينبغي عمله من خلل 

املتكافئة اأمام الن�شاء والرجال لكي يتفوقوا  يف هذا الف�شل.
وغري  للكلمة  احلقيقى  باملعنى  واقعية  واأكرث  خمتلفاً  منظوًرا  ال�شت�شارية  الهيئة  وتطرح 
م�شبوق، يف حدود علمنا بالتقارير التي من هذا النوع - ليكون مع ذلك مكمًل لروؤى املجل�س 
امل�شرتك بني الأكادمييات من اأجل بناء عامل اأف�شل. ومثلما يتطلب بناء قدرة علمية وتقنية 
عاملية ا�شتخدام نخبة علمية وتقنية، فاإنه يتطلب اأي�ًشا حركية حل�شد ومتكني النا�س املعتادين يف 
البلد، اأي اجلمهور العام. نحن نحتاج اإىل حت�شني الفهم العام للعلم والتكنولوجيا بحيث ميكن 
ا يف ق�شايا ال�شيا�شة املرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا احلديثة. كما  للمواطنني اأن ينخرطوا معرفيًّ
نحتاج ب�شورة خا�شة اإىل م�شاعدة البليني من الأفراد على م�شتوى القاعدة يف العامل لكي 
يطبقوا اإجنازات العلم والتكنولوجيا، مثل املنتجات املفيدة واخلدمات، لتح�شني اقت�شاديات 

بلدهم وتنميتها من خلل حت�شني حياتهم اخلا�شة. 
مثل هذا احل�شد ل ميكن اأن يحدث يف ظل ا�شتبعاد ن�شف اجلن�س الب�شري. اإن الأعداد 
الوفرية من الن�شاء على م�شتوى القاعدة يف املناطق الريفية واملناطق احل�شرية املجاورة يف اأنحاء 
الكوكب هي التي توؤدي قدًرا كبرًيا من العمل اليدوي اليومي - ويف بع�س البلد توؤدي 
اجلزء الأعظم من هذا العمل، ولذا فاإن هوؤلء الن�شاء يف قرى العامل النامي- املناطق الريفية 
التقنيات احلديثة ولأنهن  بتطبيق  ي�شبحن م�شغولت   اأن  ال�شواء - يجب  واحل�شرية على 
ومزارعات  ال�شحية  والرعاية  الأ�شا�شية  بالتغدية  لعائلتهن  ومزودات  لل�شباب،  معلمات 
املجتمعات  يف  امل�شوتني  تعداد  ن�شف  ميثلن  اأنهن  اإىل  بالإ�شافة  وب�شائع،  ل�شلع  ومنتجات 

علمية  قدرة  لبناء  �شروري  اأمر  القاعدة  م�شتويات  على  املراأة  ت�شجيع   -
وتقنية على نطاق عاملي -
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ا يف بناء القدرات التناف�شية العلمية والتكنولوجية  الدميقراطية، لذا  فهن يعتربن عن�شًرا اأ�شا�شيًّ
يف بلدهن.

وبكلمات اأخرى، فاإن تن�شيط القاعدة العري�شة من الرجال والن�شاء على ال�شواء ومتكينهم 
وتعزيز قدراتهم هو العمل ال�شليم الذي يجب ال�شروع فيه لأ�شباب اإن�شانية خرية واأ�شباب 
ا بارًزا. فال�شفوة لديهم بطبيعة  تتعلق بحقوق الإن�شان. لكن هذا اأي�ًشا يت�شمن معًنى اقت�شاديًّ
احلال، تاأثري عظيم على توليد اإجنازات علمية وتقنية، اإل اأن كل اإن�شان اآخر ينبغي اأن تكون 

لديه القدرة على و�شعهم يف قلب املمار�شة. 
على �شبيل املثال: بينما كانت الثورة اخل�شراء يف الهند عامًل ذا مغزى يف تعظيم اإنتاجية 
حبوب الغذاء – وبالتايل متكني الهند من عبور حالة العتماد على ا�شترياد الغذاء اإىل حالة 
الكتفاء الذاتي - فاإن الثورة اخل�شراء و�شلت اإىل مرحلة من مراحل ال�شتقرار الأكرث تنويًرا، 
وطبًقا للعامل الهندي الأعظم تاأثرًيا: م.�س. �شواميناثان  املتخ�ش�س يف الهند�شة الوراثية للنبات 
واملدافع عن الزراعة الدائمة، �شوف تكون ثورة دائمة اخل�شرة - ثورة خ�شرة م�شتمرة- بف�شل 
العلم والتكنولوجيا، تتممها "ثورة اجلن�شني". وهذه الأخرية باعتبارها مرجًعا لتمكني املراأة 
ا يف جمال الزراعة، ت�شمن وجودها املتنامي على املدى الطويل، اإىل  التي تعمل الكثري جدًّ

جانب الرجل، وح�شولها على ما ينتج من تقنيات بيولوجية ومعلوماتية 
الكبرية   )www.mssrf.org( املليونية  املدن  يف  الإقامة  يحاولون  الذين  اأولئك  باملثل، 
ال�شريعة النمو يف العامل النامي  يواجهون جمموعة حتديات تخ�شهم. واملراأة احل�شرية على وجه 
اخل�شو�س، �شاأنها �شاأن نظريتها الريفية متاًما، يجب اأن تتعرف على الأدوار القت�شادية املهمة 
التي توؤديها. فهن بحاجة اإىل اأن ي�شبحن �شريكات يف اجلهود املنا�شبة لأحوالهن واأو�شاعهن 

من اأجل بناء القدرة.
هذا الف�شل يف جوهره، يطرح طرًقًا مل�شاعدة املراأة على م�شتوى القاعدة يف الريف واملدينة 
لكي تك�شب املناف�شات العلمية والتقنية التي توؤدي اإىل تعظيم القدرة القت�شادية لأنف�شهن 

ولعائلتهن وملجتمعاتهن وجمعياتهن.

تعليم البنات
و�شول  �شمان  هو  الريف  يف  والتقني  العلمي  الأ�شا�س  ا�شتقرار  يف  احلا�شم  العامل  اإن 
ـًا معي�شة قا�شية، اإىل  البنات للتعليم. فالبنات يف القرية يواجهن حواجز عائقة، ت�شمل ظروف
ا لتتزوج – تعوق درا�شتها  ً جانب تقاليد ثقافية ودينية - مثل ترك املنزل يف �شن �شغرية جدًّ

اأو تنهي علقتها باملدر�شة.
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وهناك اأي�ًشا قيود على البنات اللتي ميكثن مع عائلتهن. فبينما يتم يف الغالب توفري 
ا يف النظم  م�شروفات التعليم والكتب املدر�شية على م�شتوى ما قبل الكلية بتكاليف زهيدة جدًّ
ا كبرًيا اأمام اأبناء الدول النامية. وعموًما  القت�شادية الأكرث ثراًء، جندها كثرًيا ما ت�شكل عائًقا ماديًّ
لونه من دخل على تعليم الأبناء، وحتى عندما يكون املال متاًحا لتعليم  ي�شرف الآباء ما ُيح�شِّ
البنات، فاإنهن يعملن مع اأمهاتهن يف واجبات منزلية متنوعة. هذه املمار�شة توؤدي اإىل فقر الأداء 
يف املدر�شة، ورمبا اإىل الكف عن التعليم املدر�شي متاًما. ففي اأثيوبيا، على �شبيل املثال تكون فر�س 

وفاة الإناث عند الولدة اأكرث من فر�س اإمتام التعليم البتدائي )واك�س، 2005م(.
هناك اأي�ًشا دائرة فا�شدة يف العمل، فقد فح�س م�شروع اليوني�شيف عوائق التعليم البتدائي 
يف دول نامية ووجد اأن 75% من الأطفال الذين مل يلتحقوا باملدر�شة البتدائية اأمهاتهم اأميات 
وال�شرق  اآ�شيا  80% يف  اإىل  الن�شبة  وترتفع هذه  اأ�شا�ًشا.  الفقر  ب�شبب  تعليم،  اأي  يتلقني  مل 
الأو�شط و�شمال اأفريقيا )يوني�شيف 2005م(  حيث توؤكد هذه البيانات اأهمية التحاق البنات 
باملدر�شة، خا�شة لأنهن �شوف ي�شبحن اأمهات امل�شتقبل، ومن ثم يكون اإنهاء الدائرة الفا�شدة 
ًا. اإن تعليم البنات اأ�شا�شي لي�س فقط من اأجل اإعداد �شكان القرية ليكونوا اأكرث  اأمًرا اأ�شا�شيًّ
من  )القادم(  التايل  اجليل  تعليم  اإطلق حرية  اأجل  من  اأي�ًشا  ولكن  علمية،  وثقافة  حيوية 

املدر�شني والعلماء واملهند�شني، ومن ثم يتاح لبع�شهم اأن يكونوا يف متناول القرى.
 اإن برامج التعليم املوؤ�ش�شة يف الدول النامية تواجه حتديات عديدة ب�شورة منوذجية. يجب 
اأن تهدف هذه الربامج اأوًل اإىل اإقناع عائلت البنات اللئي ح�شلن على التعليم )ابتدائي( 
باأنه اأ�شا�س جدير بالهتمام. اإل اأن هذا ي�شعب عمله اإذا كانت املدار�س منخف�شة التمويل، 
وكانت مواد التعليم غري كافية، وكان املدر�شون غري ُمعدين، وكانت البنات قليلت الإملام 
مبعلومات عن فوائد تعلُّم العلوم والتكنولو جيا. والواقع اأن هناك حاجة ملحة، يف الدول النامية 
واملتقدمة على ال�شواء، ملدر�شي علوم ُمعدين اإعداًدا جيًدا على م�شتوى التعليم الأ�شا�شي 

والثانوي.
العلوم  وبتعليم   - عموًما  بالتعليم  النا�س  اهتمام  لتحفيز  �شهولة  الأكرث  الطرق  ومن 
والتكنولوجيا بوجه خا�س - ا�شت�شافة ن�شاطات جمتمعية، بحيث ينفذ هذه الربامج يف املدار�س 
واملواقع املختلفة متخ�ش�شون متحم�شون ي�شجعون الطلب )واآباءهم(، ويقدمون الن�شح الأمني 
واملعلومات املفيدة مل�شار العمل املهني. اأما الن�شاطات املبا�شرة فاإنها ميكن بالطبع اأن ت�شل اإىل 
مناطق متنوعة ل تقت�شر على القرى. اأحد هذه الربامج كان يهدف اإىل جذب ال�شباب من 
 .Science in ِِAfrica  البنات والأولد على ال�شواء، وهي جملة العلوم املبا�شرة لكل اأفريقيا
هذا املوقع الإبداعي على ال�شبكة الدولية يبني الثقافة العلمية وي�شجع على ال�شتك�شاف من 

.(www.scienceinafrica.co.za( خلل اآليات مثل ال�شعر والق�ش�س احلية

من  بتمويل  يدوية  اختبار  دوات  اأ
اليون�سكو

اإن الأدوات اليدوية رخي�شة التكلفة، مثل تلك التي 
يف  ويتواتر�شراند  جامعة  وتنتجها  اليون�شكو  متولها 
فهم  ن�شر  يف  موؤثرة  وتعترب  اأفريقيا،  جنوب  جمهورية 

الطرق العلمية.
اإن اأدوات الكيمياء امليكروبية املبينة هنا، على �شبيل 
املثال، ت�شاعد الطلب على اإجراء التجارب ب�شهولة، 

واأحجامها ال�شغرية جتعلها مفيدة للبنات خا�شة.

امل�شدر: معهد رادما�شتي، RADMASTE، جامعة 
ويتواتر�شراند

االإطار )1-4( 
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لتعليم  الثمن  رخي�شة  اأدوات  بتقدمي  التكلفة  عائق  مبواجهة  تهتم  اأخرى  برامج   وهناك 
العلوم - مثل جمموعة الأدوات املو�شحة يف الإطار )4-1( - وهي اأي�ًشا تدعم تف�شيل البنات 

للتعلم من خلل التجريب اليدوي )هيد، 1996(.
وترعى اليوني�شيف اأي�ًشا م�شروعات بلد عديدة لتح�شني التعليم البتدائي للبنات. ففي 
جامبيا وبوركينا فا�شو تعمل نوادي الأمهات مع املدار�س على الإقلل من معدلت توقف 

تعليم البنات، ويف اأثيوبيا، ي�شاعد تدريب املدر�س على حت�شني التعلم يف الف�شول. 
وهناك خطة عمل يجري تطويرها وتنفيذها يف 34  دولة حلفز التعليم البتدائي املح�شو�س 

.)www.unicef.org( للجن�شني
اإذا جنحت البنات يف اإحراز تعليم ابتدائي فاإنهن يواجهن عقبات يف احل�شول على اإذن 
الآباء والدعم املايل ال�شروري لدخول املدر�شة الثانوية. ولأن اأحد العوائق الكبرية هو رف�س 
الأ�شر ال�شماح للفتاة غري املتزوجة باأن ترتك البيت، فاإن من املهم األ يكون التعلبم الثانوي 
ا حتى تكون املدار�س العليا وما ُيكافُئها مي�شرة للتحاق  ا؛ لذا يحب اأن يكون ل مركزيًّ مركزيًّ
البنات بها. وهكذا متول اجلمعية الرتكية لدعم احلياة املعا�شرة برناجًما للبنات ي�شمل تاأ�شي�س 

ف�شل للتعليم عن ُبعد وتوفري موارد لدعم اإدراجهن يف مدار�س التعليم البتدائي والثانوي.
كذلك �ُشمح للبنات يف املناطق الريفية باأن يح�شلن على حا�شب اإالكرتوين وعلى درو�س 
جنليزية. وا�شتهدف الربنامج اأي�ًشا اكت�شاب البنات ملهارات  يف ال�شياحة والأعمال واللغة الإ
نرتنت واحل�شول على م�شاريع تعليم مبا�شرة )من خلل الإنرتنت(، عن الأعمال ال�شغرية  الإ
واحلكومة الإلكرتونية مل�شاعدة ال�شابات بحيث ميكنهن البدء يف م�شروعات جتارية تخ�شهن  

.)www.cydd.org.tr( وي�شبحن ب�شورة عامة مناذج وظيفية لبنات منطقتهن
وبغ�س النظر عن تزويد البنات مبهارات القراءة والكتابة وتوفري موارد كافية حلياتهن اليومية 
فاإن تعليمهن اإىل م�شتوى اأعلى يف املدار�س البتدائية والثانوية يقدم جيًل جديًدا من الإناث 

القادرات على متابعة تعلم العلوم والتكنولوجيا.

تو�سيتان
ا لكل الأطفال    الأكادمييات مدعوة لأن توؤكد اأن جهودها لن�شر الوعي العلمي ت�شمل برامج جمتمعية. هذه املبادرات املوجهة واقعيًّ

والكبار يجب اأن تنا�شد الفتيات والن�شاء على وجه التخ�شي�س.
حيثما توجد ثقافات ت�شوغ للأ�شر عدم ال�شماح لغري املتزوجات باأل يبتعدن عن البيت، فاإنه على املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات،   
ا للبنات وال�شابات، اإىل جانب تعليمهن  والهيئة الدولية للأكادمييات، والأكادمييات اأن تطالب باإتاحة تعليم ثانوي وتعليم اأعلى حمليًّ

تقنية املعلومات التي يحتجنها.
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متكني املراأة على م�ستويات القاعدة
لقد كان املاهامتا غاندي يقدر بعمق قيمة تعليم املراأة عندما قال: "عندما يتعلم رجل يتعلم 

�شخ�س واحد، وعندما تتعلم امراأة، تتعلم اأ�شرة ويتعلم �شعب".
هذا النت�شار اخلطري للمهارات- واخت�شاره يف كلمة متكني- له ثلثة عنا�شر اأ�شا�شية: طريقة 
تدري�س تلبي احتياجات احل�شور وظروفهم، ومدر�س متمكن من العلم املطلوب، وقادر على 

جذب احل�شور امل�شتهدف، ودمج املعرفة التقليدية ومعرفة الطلب يف جهود بناء القدرة.
علوة على ذلك، هناك مبادئ ح�س م�شرتك عامة لتحديد املهارات التكنولوجية التي 
ا على كل امل�شاعي القت�شادية على م�شتوى كل  يجب نقلها، وملن ُتنقل: وهي تطبق واقعيًّ

من القاعدة الريفية واحل�شرية.
فاإذا كان الواجب اأن تكون الزراعة يف دولة نامية - على �شبيل املثال - دائمة، ف�شوف 

تكون هناك حاجة اإىل عاملني مهرة يف جمتمعاتها الزراعية.
واإذا علمنا اأن اأداء املراأة ميثل اجلزء الأكرب من الن�شاطات الزراعية، فاإن الأدوات العلمية 
ا  والتقنية )الواقعية  واملجازية على ال�شواء( �شوف ت�شيف قيمة عظمى ملعرفة املراأة الريفية حمليًّ

وت�شاعدها على مواجهة حتديات املحافظة على م�شتويات عالية لإنتاجية املحا�شيل.
وهكذا فاإن املراأة الريفية التي متلك اأر�ًشا رمبا ترغب يف تعلم �شيء عن البذور، واخل�شوبة، 
واإدارة املياه، والتحكم يف الأوبئة، بينما املراأة الريفية التي متلك اأر�ًشا رمبا ترغب يف اأن تكت�شب 

مهارات ت�شاعدها على تاأ�شي�س اأعمال تفيد من العمليات واملحا�شيل الزراعية املحلية.

مبادرات على م�ستويات القاعدة
اأحد املداخل اإىل متكني املراأة يتمثل يف التمكني "الذاتي" عن طريق املبادرات املحلية، 

وخا�شة تلك التي تتولها املنظمات اخلريية اأو الطوعية على م�شتويات القاعدة.
وامل�شورة  الأويل  الدعم  لتقدمي  فقط �شرورية ول غنى عنها  لي�شت  الكيانات  مثل هذه 
اأي�ًشا م�شادر ملهارات تقنية واأدوات جديدة، بل وميكنها ت�شهيل و�شول  والتن�شيق، ولكنها 

الب�شائع املنتجة اإىل اأ�شواق  املدينة.
كذلك ميكن اأن ي�شاعد التعاون بني هذه املجموعات على توجيه مهارات العاملني املكت�شفة 
ال�شتطلعية  للم�شروعات  متويل  م�شادر  وح�شد  حتديد  طريق  عن  ثقتهم  وك�شب  حديًثًا 
ول�شتحداث اأعمال جديدة. وعلوة على ذلك، ميكنها اأن ت�شاعد على تاأمني تعاون الوكالت 

احلكومية ودعمها؛ وهذا عامل مهم لت�شمني املراأة يف ميادين العلوم والتكنولوجيا.
 اإن املنظمات التي تن�شاأ على م�شتويات القاعدة نتيجة احلاجة اإىل تلبية متطلبات املراأة 
ا تعمل غالًبا بفاعلية عندما تكون تعاونيات �شغرية، وبهذا يتحول عمل املراأة اإىل توظيف  حمليًّ

مدفوع الأجر.
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وتكون املوؤ�ش�شات اأكرث كفاية اإذا تولت املراأة بنف�شها اإدارة الأموال والعمليات اليومية.
 مثل هذه الأ�شاليب يكون لها معنى ومدلول يف لغة القت�شاد، وهي اأي�ًشا ذات م�شامني 

مهمة للثقة بالذات والعتماد على النف�س.
اإن العوامل املهمة لنجاح وا�شتمرارية مثل هذه الربامج للتدريب املحلي تتمثل يف تاأ�شي�س 
– حتى للمعدمني  الو�شول للجميع  للم�شاركة املجتمعية، و�شهولة  بنية حتتية، وروح عالية 

من الأفراد.

معاهد البحوث واملراكز املعرفية
اإن املبادرات املتعددة التي تقدمها منظمات خريية وغري تربحية على م�شتويات القاعدة 
�شرعت  ولقد  اأ�شفل.  اإىل  اأعلى  من  م�شتمرة  اإ�شافية  تكميلية  اأعمال  اإىل  حتتاج  فوق،  فما 
حكومات عديدة يف الدول النامية يف مثل هذه الأعمال مع تبني خطة من درجتني: تكوين 
كادر من اخلرباء يف "معاهد بحثية " متخ�ش�شة. ونقل للتكنولوجيا ينت�شر بني "مراكز معرفية" 

حملية.
والتقنيني  العلماء  بت�شغيل  تقوم  مركزية حيث  ت�شهيلت  على  البحثية حت�شل  املعاهد 
وتدريبهم، �شواًء املقيمون منهم  اأو الزائرون. وهناك العديد من هذه املعاهد-وخا�شة يف الهند 
وال�شني واأفريقيا- التي تتعامل مع الق�شايا الزراعية يف املناطق اخلا�شة التي تخدمها. اأما املراكز 
املعرفية يف املقابل فلي�شت �شرايني بحثية ولكنها ت�شهيلت ل مركزية للتدريب مل�شاعدة النا�س 
ا بوا�شطة مهنيني متخ�ش�شني من معاهد البحوث لكي ي�شبحوا جزًءا  املحليني املدربني منوذجيًّ
ا من بنيان القدرة العلمية والتقنية لبلدهم.  وتقرير املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات  اأ�شا�شيًّ
بعنوان "حتقيق الوعد واجلهد للزراعة الأفريقية" يوؤكد يف احلقيقة اأن مثل هذه ال�شبكات من 
العلماء  رعاية كوادر  اأجل  للغاية من  الواعدة  الآلية  تعترب  املعرفية  املراكز  و  البحثية  املعاهد 
واملهند�شني الذين ي�شجعون بدورهم الفلحني، من الرجال والن�شاء على ال�شواء، للنخراط 

 .(IAC, 2004b) يف عملية بناء القدرة
ا ومراكز املعرفة ال�شغرية    اإن هذه ال�شبكات من معاهد البحوث الإقليمية الكبرية ن�شبيًّ
واملنت�شرة متثل يف حقيقة الأمر م�شتويات للتدريب العلمي والتكنولوجي ب�شورة كلية وجزئية، 
ا، وهكذا  وتهتم املعاهد البحثية باإنتاج املعرفة، بينما تهتم املراكزاملعرفية بتوزيعها وتطبيقها عمليًّ
ا علوم احليوان والزراعة وال�شحة وتكنولوجيا املياه وم�شادر  فاإن املراكز املعرفية ت�شمل منوذجيًّ
الطاقة البديلة، وعمليات ما بعد احل�شاد، واحلفاظ على البيئة. اأما تكنولوجيا املعلومات، وهي 
ا للمراكز املعرفية لأنها تطور ح�شول  خيار مهني جذاب يف حد ذاته، وتعترب اأي�ًشا مو�شوًعا مهمًّ

املجتمع على املعلومات ذات ال�شلة ب�شورة دائمة.
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على �شبيل املثال، الفلحات يف جنوب �شومطرة ُيفدن من الربنامج القومي الأندوني�شي 
الدائم   Warintek Multipurpose Community Telecenters التطور  يحفز  الذي 
املعلومات  لتكنولوجيا  التجارية  غري  الأك�شاك  هذه  منا�شبة.  وتقنيات  علوم   با�شتخدام 
العلمي  للبحث  الأندوني�شية  الوزارة  ترعاها  والتي   ،)http//portal.unesco.org(
املبا�شر وجًها  للتعليم عن بعد والتعليم  الربامج الإعلمية  والتكنولوجيا. تطرح �شل�شلة من 
ُجهزت  والتكنولوجيا  العلم  على  تتكئ  التي  مثًل  املدجمة  فالأقرا�س  ال�شواء.  على  لوجه 
لتلبية احلاجات املحلية، فهي تقدم التدريب وامل�شورة بالن�شبة لق�شايا حا�شمة يف جمال منو 

املحا�شيل وت�شويقها.
ا  يف اإقليم بونديت�شري بالهند، اأُن�شاأت موؤ�ش�شة M.S. Swaminathan للبحوث مركًزا معرفيًّ
ا يرعى برامج تدريب  وتو�شيحات على نطاق وا�شع لفقراء املزارعني بعامة، واملراأة ب�شورة  اإر�شاديًّ
رئي�شية، هذه الربامج تعلم مثًل النتائج اخلطرية ل�شوء التغذية، وهي مزودة مبعارف عن ممار�شات 
الأمن الغذائي. ولكي ت�شل اإىل اأكرب عدد ممكن من ال�شكان ينبغي اتخاذ خطوات واإجراءات 
اجتماعية وتقنية جلذب النا�س وتدريبهم والإبقاء على الت�شال بهم ومبجتمعاتهم. ويجب بذل 

.)www.mssrf.org( اجلهود ل�شمان اتخاذ خطوات اإدارية، للتدريب والتقدير، والتحفيز
غري  برامج  والتنمية  والعلم  للمراأة  اليون�شكو  رئا�شة  ا�شتحدثت  فا�شو  بوركينا  ويف 
فيها  يلتقي  والزراعة،  املياه  واإدارة  بال�شحة  خا�شة  وهي  للعلوم  تفاعلي  لتعليم  ر�شمية 
املحيطة.  البلد  اأن�شاأت �شبكة مع اجلامعات يف  القرية. كما  بنابغي   اأ�شاتذة جامعة وطلب 

(http://portal.unesco.org)

كادر العاملات واملهند�سات 
ب�شرف النظر عن اأي الكيانات هي التي ت�شتحدث الربامج التدريبية اأو تقوم بت�شغيلها، 
فاإن احلقيقة التي يجب احرتامها هي اأن املراأة يف املجتمعات الريفية تتعلم بفعالية اأكرث من 
الأقارب من  مع غري  املراأة  فيها  تتفاعل  التي ل  الثقافات  واملهند�شات، خا�شة يف  العاملات 

تو�سية
  الأكادمييات مطالبة باإحلاح باأن تتعهد باإن�شاء مراكز معرفة، واأن ت�شهم يف ذلك، بحيث ت�شتطيع املراأة الريفية اأن تتعلم ا�شتخدام 
الطرق العلمية والتقنية يف تطبيقات مثل الزراعة والرعاية ال�شحية، وحفظ ال�شحة واإنتاج الطاقة، والتغذية، وال�شيانة البيئية. كما 
اأن التدريب يف جمال تقنية املعلومات مطلوب اأي�ًشا، واأ�شا�شي غالًبا لإكمال اأهداف الربامج؛ وهكذا تو�شي الهيئة ال�شت�شارية 

باأن تقوم احلكومات الوطنية ملجل�س الأكادمييات باإن�شاء م�شروعات تدريبية وتو�شيحية ملثل هذه املناطق الريفية.
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الرجال. واإذا كانت هوؤلء املحرتفات اأنف�شهن نتاج الثقافة املحلية فاإنهن ي�شتطعن اأن ين�شئن 
ب�شهولة علقة األفة ووئام واأن يكن مبثابة مناذج وظيفية لدورهن. وعلوة على ذلك حيثما توؤ�ش�س 
برامج تدريب حملية على مراكز معرفية، فاإن هوؤلء الن�شاء يقمن بدور الو�شيط بني معهد )اأو 
معاهد(  البحوث واملجتمع. ومن ثم يجب تاأ�شي�س كادر من مثل هوؤلء املتخ�ش�شات احلرفيات 

يف جمال العلم والتكنولوجيا.
على جامعات الدول النامية - وهي يف الغالب م�شادر رئي�شية ملر�شحات موؤهلت من 
املوهوبات يف جمال العلم  والتكنولوجيا، اأن تكون على دراية اأكرث بهذه احلاجة. اإن م�شاركة 
املراأة يف العلوم الزراعية يف اأفريقيا، واإن مل تكن منعدمة، تبقى �شعيفة بن�شبة تقرب من %15 

على م�شتوى الدكتوراة يف اأدنى �شحارى اأفريقيا )20% يف جمهورية جنوب اأفريقيا(.
واإحدى طرق جذب الطالبات اخلريجات اأن مُينحن الفر�شة لقيادة معاهد تعليمية خارج 
بلدهن، من خلل برامج تبادل مثل تلك التي توجد بالتبادل بني جامعات اأفريقية اأو بني 
جامعات اأفريقية غربية. غالًبا ما تكون ترتيبات التبادل من هذا النوع ناجحة متاًما. ففي خلل 
خم�س �شنوات فقط قامت جامعة واجننجن ومركز بحوثها يف هولندا، مبنح ما يزيد على 200 
درجة ماج�شتري و50 درجة دكتوراة لعلماء اأفارقة، اأغلبهم الآن ي�شغل مراكز جامعية وحكومية 

.(http://www.wageninguniversiteit.nl/nl/) متقدمة يف بلدهم
ويف اأحد الربامج اخلا�شة بجميع بلدان اأفريقيا  ي�شمى Sandwich Ph.D يقوم طلب 
اأفارقة باإعداد بحوث لر�شالة جامعية يف معهد ُم�شيف يف اأي مكان اآخر يف اأفريقيا اأو خارجها، 
ثم يعودون بعد ذلك لإمتام درجاتهم يف بلدهم الأ�شلية. وي�شرتك الطلب وم�شرفون )واحد 
من كل معهد( يف مواءمة تدريب بناء القدرة لينا�شب احتياجات الوطن الأم. بحيث يكون 
ا وموؤهًل لتعهد الأولويات القومية. وب�شورة خا�شة،  الطالب )اأو الطالبة( بعد انتهاء الدرا�شة ُمعدًّ
بع�س هوؤلء اخلرباء املدربني جيًدا - مثل خريجات برامج Sandwich Ph.D-  ميكن اأن 
ي�شطلعوا بالأهداف امللحة لإدماج الطرق العلمية احلديثة والتقنيات املتقدمة من جامعات 

ومراكز بحثية مع املعرفة التقليدية للمراأة القروية بثقافتها اخلا�شة.
تدريب  فيها  يتوقف  التي  املناطق  يف  والنتعا�س  للنهو�س  مفيدة  اأخرى  برامج  هناك 
من  حالة  ع�شرة  عام خلم�س  كل  الزمالة  متنح  للتجميل  الدولية  لوريال  ف�شركة  اخلريجات، 
احلا�شلت حديًثًا على دكتوراة الفل�شفة يف خم�س قارات، وذلك لعمل ما بعد الدكتوراة 
من خرباء اأجانب يف اأبحاث مفيدة لأوطانهن الأ�شلية من جهة، ومفيدة لهن اأي�ًشا من حيث 

اإنها بداية واثقة للنطلق يف م�شرية اأعمالهن املهنية.
اإل اأن اخلطري بالن�شبة لتلك امل�شارات املهنية هو اجتناب اآفة اخلريجات- عزلهن- مما يوؤدي 
اإىل التهمي�س والعجز يف اأماكن وجود ال�شلطة. اإن الباحثات يف حاجة اإىل الحرتام والتقدير 

والت�شجيع والعتبار يف كل خطوة على طول امل�شرية،
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 نظًرا لدورهن املهم باعتبارهن مناذج وظيفية وو�شائل لنقل التقنية من اأجل تنمية اأوطانهن. 
 )Gender( والأولوية لتحقيق هذا الهدف تتمثل يف اأمرين هما: لعرتاف باأن ق�شايا النوع

تعوق التقدم، ثم ال�شروع يف القيام بعمل منا�شب.
على �شبيل املثال: قامت كلية التنمية الريفية يف جامعة ال�شني الزراعية باإن�شاء م�شروع 
 Gibb,( املراأة والتنمية ل�شمان اأن ق�شايا اجلن�س توؤخذ يف العتبار خلل نظام التعليم الزراعي
2001(. باملثل، قامت املجموعة ال�شت�شارية للبحوث الزراعية الدولية )CGIAR( والتي تقدم 

مواهب وخربات ُقرابة 8000 عامل وفني ومدير بها اإىل 15 موؤ�ش�شة بحثية يف اأنحاء العامل، وذلك 
باإن�شاء برامج اجلن�س والتنوع لكي ي�شاعد مراكز ح�شاد امل�شتقبل على اإحراز تنوع وظيفي، ومن 

.(www.genderdiversity.cgiar.org( ثم حتقيق متيز يف كل من البحث والإدارة

قواعد لالأكادمييات
لقد اأقيمت اأكادمييات العلوم والهند�شة يف العامل على نحو جيد لت�شهيل نقل التكنولوجيا 
ا من خلل تو�شط املوؤ�ش�شات البحثية واملراكز  من الدول املتقدمة اإىل الدول النامية - جزئيًّ
على  النا�س  بني  التقني  والتناف�س  العلم  معرفة  ورعاية  ت�شجيع  خلل  من  ا  وجزئيًّ املعرفية، 
اأن  وتنفيذه  املهم  الدور  هذا  ل�شتيفاء  الأكادمييات  على  ويجب  ال�شعبية.  القاعدة  م�شتوى 
تتذكر دائًما اأهمية الو�شول اإىل املراأة بوجه خا�س، والهتمام بالدور املحوري الذي يجب اأن 

تو�سيتان
  تطلب الهيئة ال�شت�شارية من الأكادمييات اأن حتمي وتدعم التعليم الثلثي للمراأة يف جمال العلم والتكنولو جيا. مثل هذه املراأة 
ت�شتطيع بدورها اأن تدرب املراأة الريفية، بثقافتها اخلا�شة، من خلل اآليات تفوق مثل مراكز مبنية على معرفة حملية، مت�شلة مبعاهد 

البحوث الإقليمية.
بني  التعاون  ب�شورة  يتعلق  فيما  ال�شتقرار  على  والعمل  وامل�شاركة  الدعم  على  واأع�شاءها  الأكادمييات  ال�شت�شارية  الهيئة   حتث 
الدول املتقدمة والنامية التي ُتتيح الفر�س اأمام العاملات واملهند�شات وطالبات العلم والتكنولوجيا للقيام بات�شالت وبناء �شبكات 

واكت�شاب املزيد من فر�س التعلم اجلديدة.
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توؤديه العاملات واملهند�شات يف نقل املعرفة بدرجة فعالة من املوؤ�ش�شات البحثية اإىل املراأة على 
م�شتوى القاعدة ال�شعبية.

املجال من خلل  هذا  بالفعل يف  نا�شطة  للعلوم  الهندية  الأكادميية  املثال:  �شبيل  على 
عملها يف اإر�شالية عام 2007م تهدف اإىل ح�شد مليون عامل يف جمال العلوم والتكنولوجيا 
ليكونوا مدربني مهرة. يف الوقت ذاته، هناك اأولوية اإ�شافية تتمثل يف �شرورة تكوين اأن�شار، 
ومن ثم زيادة اأعداد القاعدة العري�شة من النا�س الذين يكت�شبون معرفة جديدة ويتعلمون 
ا؛ وهكذا فاإن اإر�شالية 2007م، بالتعاون مع احتاد قومي ي�شمي كل قرية  كيفية ا�شتخدامها عمليًّ
ا، تهدف اإىل تاأ�شي�س مركز معريف حقيقي اأو افرتا�شي يف كل واحدة من القرى  مركًزا معرفيًّ
600.000 قرية، من خلل ا�شتخدام  ا على م�شتوى الدولة  الريفية التي يبلغ عددها عمليًّ
اإعلم  متكامل ل�شبكة املعلومات  الدولية  )الإنرتنت(، وتليفزيون كابلي، وراديو، وو�شائل 

.)www.mssrf.org(  مطبوعة
ومن الوا�شح، يف مثل هذه املتابعات اأن الأكادمييات حتتاج اأحيانًا اإىل اأن ترتك مناطقها 
املريحة وحتقق �شبًقا يف جعل العلم متاًحا ومرغوبًا فيه بالن�شبة للراأي العام، اإناًثا وذكوًرا على 
قد  امليدان - يف جمتمعات  اإىل  براجمها  و  باأحداثها  تخرج  اأن  عليها  ولعمل ذلك  ال�شواء. 
ا - بدًل من اأن تق�شر �شرايني ات�شالتها على نطاقات اجلامعات والت�شهيلت  تكون بعيدة جدًّ

البحثية.
والتكنولوجيا  العلوم  بتطويرات  املعرفة  نقل  اإىل  بالإ�شافة  اجلماهريية،  الهيئة  برامج  اإن 
ا وم�شارًكا يف  لتح�شني نوعية احلياة، ت�شاعد اأي�ًشا قطاًعا كامًل من املجتمع على اأن يكون معنيًّ
النقا�شات املجتمعية والأخلقية التي ُتف�شي اإىل �شيا�شة اأكرث علًما وتر�شيًدا، واأخرًيا، ولي�س 
اآخًرا، فاإن مثل هذه الربامج ترفع الوعي بفر�س العمل يف جمال العلوم والتكنولوجيا. علوة 
علي ذلك - وان�شجاًما مع مو�شوع هذا التقرير - هناك حاجة اإىل ن�شاطات للرتغيب العام يف 
العلم والتكنولوجيا بحيث يزداد اهتمام املراأة، وبحيث ت�شتطيع اأن تقدر املد الوا�شع للعلوم 

والتكنولوجيا وفوائدها، وبحيث تتقا�شم اهتماماتها، وتقديرها، ومعرفتها مع اأبنائها وجريانها.
اإن املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات والهيئة الدولية للأكادمييات يف و�شع فريد يفر�س 
العلم  بنقل  والتكنولوجيا  العلوم  املهيمنة على جمتمع  الهيئات  اهتمام  ي�شتثريا  اأن  عليهما 
واملعرفة العلمية والتقنية وبت�شجيع املراأة بدًءا من القاعدة فما فوق يف جمال العلم. وميكن اإعداد 
تقاريرIAC مبكرة بهذا العمل ملعاجلة ق�شايا بناء التناف�س، وحت�شني نوعية املدار�س واجلامعات، 

 .(IAC, 2004a; 2004b( وتقوية مراكز البحوث املوجودة
اأكادمييات  مع  بامل�شاركة  بالفعل  تعمل  ا  علميًّ متقدمة  دول  يف  اأكادمييات  عدة  هناك 
وموؤ�ش�شات بحثية يف دول نامية وميكن تو�شيع هذه العلقات القائمة على احتادات موجودة 

وطرق اأثبتت فاعليتها، لكي ت�شمل املراأة �شراحة على جميع امل�شتويات.
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مقاربة  متابعة  على  وجماعات-  فرادى   - الأكادمييات  ال�شت�شارية  الهيئة  باإيجاز، حتث 
العلم  يف  وترغيبها  ال�شعّبية  الأو�شاط  يف  املراأة  لتعبئة  امل�شتويات  متعددة  اإ�شرتاتيجية 

والتكنولوجيا. تلك املقاربة ت�شمل:
العلوم على جميع  للبنات والن�شاء، مع حت�شني تعليم  	توفري حرية احل�شول على تعليم  	•

امل�شتويات.
املت�شلة  العلمية  باملهارات  اهتمامها  بت�شجيع  واحل�شرية  الريفية  املناطق  يف  املراأة  متكني  	•

بالعلم والتكنولوجيا املنا�شبة حلاجات جمتمعاتها.
والتكنولوجيا. العلم  يف  اأ�شتاذة  ت�شبح  اأن  يف  ترغب  التي  املراأة  تعليم  دعم  	•

اأو كو�شيطات ميدانيات لتوفري نقل  اأ�شا�ًشاأ كامتداد  الن�شاء ميكنهن العمل  بع�س هوؤلء  	•
التكنولوجيا اأو اإغراء املراأة بذلك على م�شتوى القاعدة.

تو�سية
تو�شي الهيئة ال�شت�شارية باأن ي�شبح املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات والهيئة الدولية للأكادمييات جزًءا من منظمات متنوعة، واأن   
يعمل على ت�شهيل جهودها لتوفري حرية ح�شول املراأة على املعرفة واملهارات التي حتتاج اإليها لت�شهم يف القدرة العلمية والتقنية 

للعامل.
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5-اأكادمييات رائدة تقود امل�شرية

ا يف نقل املهارات العلمية والتكنولوجيا اإىل  ميكن اأن توؤدي الأكادمييات الوطنية دوًرا مهمًّ
املراأة على م�شتوى القاعدة، كما و�شفنا يف الف�شل الرابع. وميكن اأن تكون موؤثرة يف جهود 
املهن  يف  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  حتقيق  اإىل  تهدف   - و�شناعية  وحكومية  اأكادميية   - اأخرى 
ثقافات  تغيري  ا يف  ت�شاعد حقًّ لكي  لكنها،  الثالث(.  )الف�شل  والتكنولوجيا  بالعلم  املتعلقة 
م�شرتكة ويف تنويع اأماكن اأخرى للعمل، يجب عليها اأوًل اأن تبداأ بنف�شها. ولأن الأكادمييات 
باملثل  اأخرى ميكن  اأقول ولي�س كما نفعل" فاإن كيانات  ب�شورة اأ�شا�شية �شيا�شية "افعل كما 
النتيجة ا�شتمرارية احلالة الراهنة من عدم الإن�شاف  اأقل وتكون  اأن تتناول الق�شايا بجدية 
وجعلها اأ�شواأ مما هي عليه الآن؛ لهذا فاإن كلًّ من الأكادمييات الوطنية حتتاج اإىل تبني �شيا�شات 
وممار�شات لتحقيق العدل، واإىل بيئات عمل �شاملة داخل جمالتها اخلا�شة، واأن تدفع اأع�شاء 
الأكادمييات ذات امل�شاركات وال�شبكات كبرية التاأثري، اإل اأنها ميكن اأن تكون موؤثرة يف حت�شني 
متثيل املراأة، لي�س فقط يف خمتلف اأنحاء بلدهن، ولكن اأي�ًشا على امل�شتوى الدويل ملجتمع 

العلوم والتكنولوجيا.
 )NAS( لكن التحدي احلايل اأمام الأكادمييات كبري احلجم. ففي الأكادميية الوطنية للعلوم
بالوليات املتحدة الأمريكية - على �شبيل املثال - وهيِ موؤ�ش�شة ت�شم اأكرث من 2000 ع�شو، 
من  �شغرية  ن�شبة  عادة  العاملات  ت�شغل    - دولة   40 من  ا  اأجنبيًّ م�شارًكا   340 اإىل  بالإ�شافة 
الع�شوية وبالهتمام اجلدِى لزيادة الرت�شيحات والتقنيات للمراأة بلغت ن�شبة تقلد املنا�شب 
العلوم  جمال  يف  منهن  العديد  كان  واإن  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات  خلل   %20 من  اأكرث 
 )NAS(الجتماعية.  وب�شورة اإجمالية ما تزال ن�شبة الن�شاء يف الأكادمييات الوطنية للعلوم
اأقل من 7% ، بينما ترتاوح ن�شبتهن يف ميادين الريا�شيات والفيزياء والكيمياء والهند�شة بني 
2و3%  ويف اململكة املتحدة، اأظهرت اجلمعية امللكية بلندن زيادة قدرها 10% يف عدد الن�شاء 
املنتخبات للع�شوية خلل  ال�شنوات اخلم�س املا�شية، لكن نظًرا لأن 44 زميًل فقط  ُيختارون 
والكيمياء  والفيزياء  الريا�شيات  وخا�شة يف جمالت   - اإجماًل  املراأة  وجود  فاإن  �شنة،  كل 

 

والهند�شة - ما يزال منخف�ًشا )عند 4.5% فقط( ويف الأنحاء الأخرى من العامل انخف�شت 
باملثل ن�شبة الع�شوية الأكادميية للمراأة يف فروع العلم والتكنولوجيا - حوايل5% يف املتو�شط.

الرتحيب  ي�شهد  كي  كله  للعامل  منوذًجا  الأكادمييات  تقدم  اأن  يجب   -
للرجل  ك�شريكات  ومعاملتهن  ال�شامية  ومكانتهن  واملهند�شات  بالعاملات 

�شواًء ب�شواء.-
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معظم  داخل    - الن�شاء  من  الأع�شاء  ي�شارك  األ  يحدث  قد  ذلك،  على   علوة 
الأكادمييات - ب�شورة كاملة يف اأعمال اللقاءات واللجان. ونادًرا ما يجدن اأنف�شهن ي�شغلن مواقع 
يف ال�شلطة والقيادة. ولهذا فاإن هيئة املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات - وهي ت�شم روؤ�شاء 15 

اأكادميية علوم م�شهورة - ل يوجد بها امراأة.
اأظهر م�شح خا�س لهذا التقرير مت يف دي�شمرب 2004م اأن هناك اختلًفا كبرًيا يف مدى 
وقوة الأكادمييات وقوتها يف معاجلة التمثيل املتدين للمراأة يف ع�شويتها، ولقد اأظهرت معظم 
اجتاه يف  عن  للبحث  ميلها  من  الرغم  على  بالق�شية،  والهتمام  الوعي  بع�س  ال�شتجابات 
ا  مكان اآخر، ذلك اأن اأكادمييات عديدة تقرر بب�شاطة، وهو الواقع فعًل، األ تفعل اأي �شيء عمليًّ
ولكنها مهتمة باأن تتعلم من الآخرين، ومع ذلك، ما يزال يوجد بني الأكادمييات بع�س الأمثلة 
اجلاذبة للنتباه ب�شاأن التوازن النوعي )بني اجلن�شني( جديرة باأن حتاكى. مثال ذلك: الأكادميية 
الوطنية للعلوم والتكنولوجيا يف الفلبني )NAST( حازت رئا�شتها املراأة يف دورتني، وحتظى 
املراأة بالتكافوؤ يف جمل�س الأكادميية حيث ت�شغل ثلث الع�شوية تقريًبا، كما ت�شم اأكادمييات 
 ، )Gender( العلوم يف الهند عدًدا كبرًيا من املوظفات، وتويل اهتماًما زائًدا بق�شايا النوع

كما لوحظ يف بداية هذا التقرير.
وقد قدمت عدة اأكادمييات اقرتاحات عمل للتنفيذ يف اأثناء اإعداد هذا التقرير وقد اأخذت 
نت بع�شها يف تو�شياتها، ومن ناحية  مِّ جميعها يف العتبار من جانب الهيئة ال�شت�شارية و�شُ
اإىل  متطلعة  نطاق �شيق،  املقدمة ذات طابع خا�س على  املبادرات  العديد من  اأخرى، كان 
الهتمام بدعم قلة من الن�شاء فقط، وكانت مبنية يف الأغلب على مقدمة خاطئة موؤداها اأن 

املراأة حتتاج امل�شاعدة لأنها مفتقدة يف طبيعتها ب�شورة ما.
مطلوب جهود اأقوى واأكرث واقعية وقابلية للتكرار وال�شتجابة، خا�شة تلك التي ت�شتهدف 
الأكادمييات  بها  تعالج  طريقة  اأن�شب  اأن  تعتقد  ال�شت�شارية  الهيئة  فاإن  ولهذا  امل�شكلة.  ُلب 
التمثيل املتدين لع�شوية املراأة هي ثقافة الحت�شان والت�شمني، املوؤ�ش�شية، املبنية على ممار�شة 
اإدارية جيدة، كما �شبق ذكره يف الف�شل الثاين، واملنعك�شة يف النقا�شات والتو�شيات الواردة 

لحًقا.

االلتزام من القمة
اأول عن�شر يف املمار�شة الإدارية اجليدة- بب�شاطة لأنه يوؤثر على جميع العنا�شر الأخرى-  
هو التزام من جانب اأولئك الذين ي�شغلون الدرجات العليا. ففي اأي اأكادميية، ينبغي اأن يلتزم 
الرئي�س واملجل�س بوجود املراأة العاملة املوؤهلة يف اأرجاء املنظمة، وبتعيني املراأة يف اللجان �شاحبة 
القرار، وباإدخال مبادئ م�شاواة النوع )Gender( يف مكاتب الأكادميية، وبراجمها ومعاهدها 
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البحثية؛ بهذه الروح تو�شي الهيئة ال�شت�شارية باأن يوقع رئي�س كل اأكادميية وجمل�شها بيان 
طار )1-6(. ا، منوذجه مو�شح يف الإ تعهد عامًّ

و�سع ق�سايا النوع )Gender( يف جدول االأعمال
اأهم عمل منفرد ميكن اأن تقوم به الأكادميية هو اأن تقوم على الفور بو�شع ق�شايا النوع 
مبمار�شة  بالتعهد  مطالبون  واملجل�س  الرئي�س  فاإن  ثم  ومن  اأعمالها.  جدول  يف   )Gender(
الت�شمني على جميع م�شتويات منظمتهم ويف كل اأعمال الأكادميية. وميكن اأن توكل امل�شئولية 
اأكادمييات �شغرية( ولكن  جتاه ق�شايا النوع )Gender( اإىل ع�شو خم�ش�س بالأكادميية )يف 
يف�شل اأن توكل امل�شئولية للجنة تنوع دائمة مكونة من اأع�شاء الأكادميية ذكوًرا واإناًثا. هذه 
اللجنة التي ت�شاعد يف �شياغة خطط اإ�شلح عدم التوازن يف متثيل اجلن�شني داخل املنظمة، 

يجب اأن تقدم تقاريرها مبا�شرًة اإىل رئي�س الأكادميية وجمل�شها.

مراقبة البيانات
النوع  بالق�شايا  اخلا�شة  البيانات  النتظام يف جتميع  التنوع هي  للجنة  الأولية  امل�شئولية 
النوع  ق�شايا  اإبراز  اإىل  الطريق  تفتح  التي  هي  اليبانات  هذه  فمثل  وحتليلها،   )Gender(
الهيئة  النوعي للمنظمة. وتو�شي  التوازن  )Gender( وقيا�س جناح الربامج املعنية بتح�شني 
ا اإىل رئي�س الأكادميية وجمل�شها  وجمموع الأع�شاء،  ال�شت�شارية باأن تقدم اللجنة تقريًرا �شنويًّ
واأن جتمع تقارير الأكادمييات ويتم مناق�شتها يف الجتماع ال�شنوي لهيئة الأكادميية الدولية. 
خلل ب�شع �شنوات �شوف ي�شبح التقرير ال�شنوي اخلا�س بق�شايا النوع )Gender( اجتاًها 

�شائًدا.

تو�سيع قاعدة املر�سحات
يجب ا�شتخدام الإ�شرتاتيجيات النوعية للأكادمييات لتو�شيع قاعدة املر�شحات من الإناث 
للع�شوية اأو للجوائز اأو للمنح اأوللمكاآفات التي تقدمها الأكادميية.  لقد مت بنجاح زيادة وعي 
جميع الأع�شاء باحلاجة اإىل تنوع الع�شوية، وحفز اتخاذ خطوات ر�شمية اأكرث، مثل جلان بحوث 
ا ملر�شحات اإناث  خمتلطة اجلن�شني، وبع�س املنظمات تبنت خطوات اأخرى ت�شمل انتخابًا خا�شًّ

فقط وا�شتثناء املراأة املوؤهلة من احلد العددي الأعلى املقرر طوال ال�شنة.
اإحدى الطرق املبا�شرة والإبداعية لزيادة تعيينات املراأة هي اإعطاء اأف�شلية لنتخاب اأع�شاء 
 ،)Gender( ا، وذلك لأن متو�شط العمر التقليدي للنتخاب يعك�س حالة النوع اأ�شغر �شنًّ
من حيث الن�شبة بني الذكور والإناث يف اأق�شام العلوم والهند�شة منذ قرابة 30 �شنة م�شت، 



املراأة والعلم  | اأكادمييات رائدة تقود امل�سرية 48

لكن مع التقدم امللمو�س الذي حدث منذ ذلك احلني حت�شن ميزان النوع )Gender( كثرًيا 
ا، وقد مت ت�شمني هذا الواقع يف �شيا�شات الأكادميية الوطنية  ل�شالح كتائب ال�شباب الأ�شغر �شنًّ
للعلوم يف الهند والأكادميية الأملانية لعلماء الطبيعيات يف ليولدنيا، ويف اأكادميية هولندا امللكية 
للأدوات والعلوم، حيث اأدخلت كل منها فئة "الأع�شاء ال�شباب " وقد كانت قرابة ثلث 
الأع�شاء ال�شباب يف ليولدنيا من الإناث. واختارت اأكادميية هولندا يف دورتها النتخابية الأوىل 
يف العام املا�شي اأربعني ع�شًوا لأكادمييتها احلديثة، ع�شرون منهم يف جمالت متعلقة بالعلوم 

والتكنولوجيا، و�شبعة اأع�شاء من الع�شرين من الإناث.
تو�شيع قاعدة الرت�شيحات يف حد ذاته جمرد خطوة اأوىل، ثم يلي ذلك تقييم املر�شحني 
ب�شورة عادلة. اأما الوعي بفروق املواءمة الجتماعية بني الرجال والن�شاء على حد �شواء فقد 
بداأ يك�شف عن عوائق جديدة يجب اأن يتغلب عليها من قبيل اأن تكون مر�شحة للنتخاب 

اأو تكون منتجة فعًل.

زيادة م�ساركة املراأة وروؤيتها
بتو�شيع  وذلك  يظهرن،  حتى  عامة  ب�شورة  العاملات  روؤية  الأكادمييات  تزيد  اأن  يجب 
ال�شامل  امل�شح  يف  امل�شجلة  الإيجابية  الأعمال  وت�شمل  الأكادميية.  فعاليات  يف  م�شاركتهن 
اأي�ًشا  وجلانها  وهيئاتها  الأكادميية  جمال�س  يف  املراأة  ت�شمني  تاأييد  ال�شت�شارية  للهيئة 

 

)www.Interacademycouncil.net(، يجب اأن ت�شارك املراأة يف درا�شة برامج ويف اجتماعات 
متخ�ش�شة )مهنية(.

 هناك اأعمال اإيجابية اأخرى ت�شمل زيادة وجود املراأة على من�شات املتحدثني، وتاأكيد اأن 
ً من العلماء والعاملات واملهند�شني  واملهند�شات ممثلون يف مطبوعات الأكادميية وموادها  كلًّ

التعليمية، وتو�شيع فر�س املراأة لرتاأ�س هيئات اأكادميية وجل�شات موؤمترات.
اأولويات البحوث واجتاهاتها،  بهذه الطرق ت�شبح املراأة م�شاركة ب�شورة مبا�شرة يف و�شع 
العلوم  جمتمع  جانب  اإىل   - املناظرة  املجموعات  يف  الرجال  بني  الوعي  توزيع   ويف 
فاإن  املراأة،  ظهور  زيادة  اإىل  وبالإ�شافة  ومواهبهن.  العاملات  مبهارات  وذلك   - والتكنولوجيا 
امل�شاركة الكاملة واملن�شفة للمراأة يف هذه الهيئات تفيد يف تقدم تنميتها الوظيفية وت�شاعدها 

على �شقل مهارتها.

رعاية البحوث وتقييمها
ملعامل  ومقيمة  البحثية  للم�شاريع  ومراجعة  للبحوث،  كراعية  بدورها  الأكادمييات،  اإن 
البحوث لديها ُفر�س لإظهار دورها الطليعي ب�شاأن ق�شايا النوع )Gender( وتاأكيد اأن ممار�شة 
الإدارة اجليدة �شرورية وواجبة. على �شبيل املثال: عندما ُت�شكل الأكادمييات هيئات لتقييم 
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القليلة  والعمالة  املراأة  عمل  ظروف  معايريها  ن  مِّ ُتَ�شَ اأن  عليها  يكون  البحوث،  معاهد  اأداء 
اأن تكون  الأخرى يف املعهد املطلوب تقييمه. علوًة على ذلك، يف�شل ملثل هذه الهيئات 
خمتلطة من اجلن�شني، واأن تتلقي تدريًبا متنوًعا قبل زياراتها، واأن تت�شمن ع�شًوا ذا خربة وا�شعة 
يف ق�شايا التنوع. يجب اأي�ًشا اأن تكون الأكادمييات ح�شا�شة لطبيعة البحث ذاته. ففي بع�س 
املجالت - مثل علوم الأحياء والجتماع والأنرثوبولوجيا - ميكن اأن يوؤثر جن�س الباحث، 
ذكًرا اأم اأنثى، يف اختيار مو�شوع البحث، واأ�شلوب تنفيذه، وتف�شري نتائجه، ويف الطرق التي 

تطبق بها هذه النتائج.
لهذا يجب على الأكادمييات الراعية للبحوث واملقيمة للم�شروعات البحثية اأن تويل اهتماًما 
ا لتاأثري جن�س الباحث يف العمل املقرتح، بالإ�شافة اإىل الهتمام بالتاأثريات التفا�شلية  جادًّ
لذلك البحث يف الإناث والذكور. والأكادمييات، بت�شجيعها لفرق بحثية خمتلطة اجلن�شني، 
وبت�شمني كل من الإناث والذكور يف هيئات التقييم، اإمنا ت�شاعد على اإظهار اأن النتائج خالية 
بقدر الإمكان من اأي حتيز للجن�س. وهي بهذه الطريقة اأي�ًشا تقدم مناذج ميكن حماكاتها من 

جانب هيئات متويل اأخرى.

بحوث النوع )Gender( ودرا�سته
اإن ق�شية التمثيل املتدين للمراأة يف ميادين العلوم والتكنولوجيا لي�شت م�شكلة املراأة يف 
الأكادمييات. وهذا  برمته، مثلما هي م�شكلة  والتقني  العلمي  املجتمع  ذاتها، ولكنها م�شاألة 
يطبقها  اأن  ينبغي  التي  ال�شرامة  بنف�س درجة  الأكادمييات  به  تقوم  ا  مو�شوعيًّ يتطلب حتليًل 
العلماء واملهند�شون الأع�شاء على الأ�شئلة اخلا�شة مبجالت تخ�ش�شهم، كما يتطلب اأي�ًشا دعم 
الأكادمييات لإظهار هذه امل�شاألة على اأنها حتدٍّ فكري لن يكون اأمًرا ذا قيمة بالن�شبة ل�شرعية 
اأن ت�شبح الأكادمييات  ق�شايا  م�شاواة اجلن�شني واإلقاء ال�شوء عليها. واملطلب الأ�شا�شي هو 
اأكرث دراية بالبحوث الجتماعية املخت�شة بالعوامل الثقافية  املوؤثرة يف م�شاركة املراأة يف ميادين 
 Steinpreis et al. 1999; Etzkowitz et al.(:العلم والتكنولوجيا، انظر على �شبيل املثال

.)2000

كما اأنه مطلوب من الأكادمييات ب�شورة ملحة األ تكتفي فقط بو�شع ق�شية املراأة املتعلقة 
اأداء ذلك داخل  اأي�ًشا على  تعمل  واإمنا  البحثية،  اأعمالها  والتكنولوجيا يف جداول  بالعلوم 
�شياق اجتماعي اأو�شع. وميكنها ذلك، على �شبيل املثال، عن طريق رعاية الدرا�شات، وتقدمي 
املنح التعليمية، ودعوة علماء الجتماع والأنرثبولوجيني لإلقاء حما�شرات عامة، وا�شتحداث  
جوائز للباحثني الذين قدموا روؤى خا�شة يف مو�شوعات التنوع، اأو الذين اأ�شهموا يف حتفيز 

اهتمام الراأي العام بهذه الق�شية. 
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ا. لكن هناك قوى  لقد عالج هذا الف�شل اإىل حد ما، ما ميكن اأن تفعله كل اأكادميية داخليًّ
خارجية توؤثر اأي�ًشا يف الأكادمييات وتوؤثر فيها الأكادمييات على نحو ما �شوف تو�شح الفقرات 

القادمة باإيجاز.

حث احلكومات واإمدادها بالتو�سيات
عادًة ما تتمتع كل اأكادميية داخل بلدها بقدر كبري من النفوذ. وهناك كثري من الأكادمييات 
التي تزود حكومتها بتو�شية م�شتقلة تلقي ال�شوء على الأمور ذات الأهمية العلمية والتقنية. 
ومن ثم ميكن للأكادمييات، على �شبيل املثال، اأن ت�شغط من اأجل ت�شريع لعدم التمييز يف 

البلد التي تفتقد فيها املراأة والأقليات اإىل مثل هذه احلماية بقوة القانون. 
كما ميكنها اأن تبحث حالت خا�شة باملراجعات القانونية والتمييز الوظيفي علي اأ�شا�س 
النوع )Gender(، اأو ميكنها تعزيز البنية التحتية ) با�شتخدام مكتب يتكئ، مثًل، على ق�شايا 

تو�سيات
ا مبمار�شة اإدارية جيدة. وهذا �شوف  تطلب الهيئة ال�شت�شارية من الأكادمييات باعتبارها �شاحبة عمل اأن ت�شدر بيانًا يلزمها ر�شميًّ  
ي�شاعد على �شمان اإجراءات التعزيز والتوظيف والرتويج وحمايتها، ب�شورة عامة، بعدل و�شفافية، كما اأنه �شوف ي�شاعد ب�شورة 

خا�شة على تو�شيع  م�شاركة املراأة يف فعاليات الأكادمييات ويوؤدي اإىل زيادة ع�شويتها. 
كل اأكادميية وطنية مطالبة باإحلاح باأن تن�شئ جلنة للتنوع وامل�شاواة تعمل على ت�شمني املراأة يف اأعلى م�شتويات العلم والتكنولوجيا،  	

واأن تقدم تقاريرها مبا�شرة اإىل اإدارة املعهد، كما تقرتح هذه اللجنة الداخلية اأعماًل تنفيذية لق�شايا التنوع وتراقب هذه الأعمال  
بانتظام وتقدم تقارير عنها باعتبارها علمات ا�شرت�شادية ملزيد من التح�شني والتقدم.

	 يتم ت�شجيع قادة الأكادميية على رفع الوعي بني الأع�شاء فيما يتعلق بتمثيل املراأة املتدين يف الأكادميية، والن�شال من اأجل تو�شيع  
قاعدة العاملات واملهند�شات املوؤهلت للرت�شيح والتعيني، وتعيني اأع�شاء من الن�شاء يف املجال�س والهيئات واللجان، وتكليف اإناث 

ليكن متحدثات يف حما�شرات الأكادميية وندواتها.
	 مطلوب من الأكادمييات، عند تويل مراجعة معاهد البحوث اأن  ت�شرتط اأن يكون من بني معايريالتقييم خربات املوظفات وظروف 

عملهن.
	 مطلوب من الأكادمييات بقوة وحزم اأن ت�شبح ُملمة بالبحوث التي تفح�س التاأثريات الجتماعية الثقافية يف م�شاركة املراأة يف 

ميادين العلم والتكنولوجيا.
	 الأكادمييات مطالبة يف تفاعلتها مع احلكومات باأن تدافع عن الت�شمني التام للمراأة يف العلوم والتكنولوجيا حيث ميكنها اأن حتث 
على اتخاذ  اإجراءات من قبيل: ت�شريع لعدم التمييز واإن�شاء مكتب قومي ُيكر�س لق�شايا املراأة يف العلم والتكنولوجيا، واإ�شلح 

الكتب الدرا�شية واملواد التعليمية، مع و�شع اآلية ملراقبة تقدم البنات والن�شاء خلل م�شارات التعليم وجمريات العمل املهني.
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التنوع يف العلوم والهند�شة( مل�شاعدة اأولئك الذين يناه�شون التمييز. كذلك ميكن اأن تعمل 
الأكادمييات مع احلكومات وقطاعات ال�شناعة لتطوير البيانات املتعلقة بتقدم البنات والن�شاء 

وتف�شريها خلل م�شارات التعليم والعمل.

اإ�سهامات املجل�س امل�سرتك بني االأكادمييات والهيئة الدولية لالأكادمييات
يقوم املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات )IAC( والهيئة الدولية للأكادمييات )IAP( على 
اجليدة،  الإدارة  مبمار�شة  اخلا�شة  املعلومات  تبادل  على  الأكادمييات  مب�شاعدة  امل�شاواة  قدم 
وميكن  والتكنولوجيا،  العلوم  جمالت  يف  املراأة  متثيل  لتح�شني  الفعالة  الإبداعية  والربامج 
للهيئتني من خلل تقاريرهما واجتماعاتهما والتدفق امل�شتمر لت�شالتهما الدولية اأن تقوما 

مبا يلي: 
ويف  عام،  بوجه  والتكنولوجيا  للعلوم  الدويل  املجتمع  يف  والإنــاث  الذكور  حفز  	•

الأكادمييات الأع�شاء بوجه خا�س، على تطوير الثقافات ال�شاملة.
املنظمات  املراأة يف  اأحوال  تقرير �شنوي عن  بتقدمي  	تكليف الأكادمييات الأع�شاء كلها  	•

التابعة لها، وعن اخلطوات اجلاري تنفيذها ل�شمان الت�شمني التام للمراأة.
املعنية  الق�شايا  عن  اأكادميية  تقييمية  بحوث  توفري  اأجل  من  الجتماع  علماء  اإ�شراك  	•

وتقدمها.
تطوير امل�شاركة الدولية ملعاجلة  التمثيل املتدين للمراأة يف العلم والتكنولوجيا، و�شمان  	•

التمويل اللزم لربامج املراأة يف العلم والتكنولوجيا.
حكومات  اإر�شاد  اأجل  من  قدراتها  ودعم  ات�شالها  تقوية  على  الأكادمييات  م�شاعدة  	•

وهيئات دولية عديدة اإىل ق�شايا م�شاواة النوع )امل�شاواة بني اجلن�شني(.
الأعمال  برعاية  يقوما  اأن  به،  IAC ،IAP  ميكنهما على نحو موثوق  اأن كلًّ من   على 
املذكورة اأعله فقط بعد تنظيمها من جانب الأكادمييات ذاتها. ذلك اأنهما بحاجة اإىل تطوير 
بحيث  حدة،  على  الأكادمييات  كل  �شلًفا  ت�شنعها  التي  لتلك  مماثلة  )اإ�شرتاتيجية(  خطة 

ت�شمل:
IAP ، IAC  مببداأي امل�شاواة والتنوع. يف  امل�شاركني  الروؤ�شاء  التزام  	•

.IAP ، IAC يف  معينة  هيئة  اجتماعات  اأعمال  جدول  يف  اجلندر  ق�شايا  و�شع  	•
لتقارير �شنوية عن  اأن تكون معايرة(  بيانات وحتليلت )يف�شل  بناء على  التقدم  مراقبة  	•

ح�شائيات اخلا�شة باجلن�س. الإ
الدرا�شة. هيئات  يف  اخلربة  ذوات  الإناث  ت�شمني  	•

النوع )Gender( املتعلقة بالبحوث، واإعداد تقارير عن  جوانب  على  الهتمام  توجيه  	•
ذلك.
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اأكادمييات تعمل على نطاق دويل
يف هذه "القرية الكوكبية" املت�شابكة ب�شورة متزايدة ميكن لتقدم يحدث يف بلد ما اأن 
يلهم تقدًما يحدث يف مكان اآخر كلما تقا�شمت الأكادمييات املعلومات واخلربات. وميكن اأن 
يعمل IAC  ،IAP على تي�شري ذلك. والآلية املمتازة لتحقيق مثل هذه امل�شاركة املعلوماتية 
للأكادمييات  الدولية  الهيئة  عليه  تقوم  الدولية(  )ال�شبكة   الإنرتنت  على  موقع خا�س  هي 
IAP. هذا املوقع �شوف ي�شمل على الأقل تقرير املراأة يف جمال العلم الذي يت�شمن مراجع 

وم�شادر ومواد م�شاعدة. 
مع  للم�شاركة   IAP موقع  تطوير  ينبغي  الزدواجية،  وتفادي  املدي  ولتو�شيع 
مواقع  خلل  من  والتكنولوجيا  العلم  جمال  يف  املراأة  ق�شايا  بالفعل  تدعم  منظمات 
املوقع  على  ا  دوليًّ والتكنولوجيا  العلوم  يف  ة  املراأ املثال:  �شبيل  على  بها،  خا�شة 

 

)www.wigsat.org(، و�شوف يوفر موقع IAP  ب�شورة رئي�شية املنظور الوحيد للأكادمييات 
التي تتعامل مع ق�شايا النوع )Gender(. ميكن توفري حرية الو�شول اإىل امل�شادر عن طريق 
دارية اجليدة، بالإ�شافة اإىل بيانات عن  روابط links ، كاأمثلة الربامج  الناجحة واملمار�شة الإ
تعيني املراأة يف وظائف علمية وتقنية. ويف الواقع، ميكن اأن حتقق امل�شاركة ما هو اأكرث من ذلك 
امل�شادر  عن  بحث  واآلة  لل�شبكة،  ا  مركزيًّ �شريانًا  يوفر   web portal بابي  موقع  با�شتحداث 
وتو�شيل امل�شتخدمني بربامج ذات �شلة باملو�شوع. و�شوف تت�شمن مواقع خا�شة بكل اأكادميية 

.)IAP( رابطة ت�شلها باملوقع البابي اأو املوقع اخلا�س بالهيئة الدولية للأكادمييات
هذا �شيجعل IAC وIAP  معروفني ك�شريكني، بل قائدين يف تفعيل جهد دويل با�شم 
مع  امل�شاركة  هي  ذلك  لعمل  الطرق  اإحدى  والتكنولوجيا.  العلم  جمال  يف  املراأة  ت�شمني 
هيئات دولية - مثل اأكادميية العلوم للدول النامية )TWAS( ومنظمة العامل الثالث للمراأة 
 )Gender( ومنظمات الأمم املتحدة مثل الهيئة ال�شت�شارية للنوع ، )TWOWS( يف العلم
يف اليون�شكو واليون�شتيد ومنظمات غري حكومية اأخرى، تتعامل ب�شورة فعالة مع ق�شايا النوع 
)Gender( وتكون لديها برامج مت تنفيذها ب�شاأن املراأة يف جمال العلم والتكنولوجيا مثل هذه 
ا يف تن�شيق التحرك على م�شتوى  املنظمات والأكادمييات ميكن اأن تكون ن�شرًيا وحليًفا قويًّ
العامل، ويف تطوير خطة )اإ�شرتاتيجية( لتحقيق م�شاواة النوع )Gender( يف كل اأنحاء املجتمع 

الدويل للعلوم والتكنولوجيا.
ب�شورة خا�شة ينبغي اأن ترغب الأكادمييات يف التعاون مع بع�شها البع�س، بالإ�شافة اإىل 
التعاون مع جمعيات علمية اأخرى لتطوير جمموعة موؤ�شرات وعلمات ا�شرت�شادية من اأجل 

و�شع خطط تنفيذية لت�شمني ممار�شات �شاملة يف العلم والتكنولوجيا.
منتظمة  �شنوية  ومراجعات  وحتليلت  بيانات  على  الإجراءات  هذه  توؤ�ش�س  اأن  ويجب 
واإعداد تقاريرعن بيانات التفكك اجلن�شي. ويجب اختيار ت�شميم معياري، مثل اإدارة الحتاد 
الأوروبي، اأو اإدارة الهيئة ال�شت�شارية للنوع )Gender( يف WinSets، اأو لوحة �شجل املراأة 
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يف العلم والتكنولوجيا، كما هو مبني يف جدول )2-3(. اإن الأكادمييات التي تخطط، اأو التي 
التعليم والتدريب حتتاج لأن  برامج  بالفعل جهوًدا دولية مكر�شة لأنواع خمتلفة من  بداأت 

ت�شمن مبادراتها الق�شايا املتعلقة بالنوع )Gender( ب�شورة م�شتمرة.
 و من ثم فاإن املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات )IAC( مطالب بقوة باأن ميرر هذا التقرير 
عن املراأة يف العلوم على نطاق اأو�شع دون القت�شار على الأكادمييات. رمبا يرغب كثريون يف 
تلقي هذا التقرير وامل�شاركة يف العمل، مثل معاهد التعليم العايل، معامل بحوث القطاع العام 

واخلا�س، جمعيات غري مربحة معنية بهذه الق�شايا، وغري ذلك يف خمتلف اأنحاء العامل.
وينبغي بنف�س الروح، اأن يفيد IAC ، IAP  مًعا من و�شائل الت�شالت املتنوعة، مثل 
برامج الإذاعة والتليفزيون امل�شجعة للعلم والتكنولوجيا، من اأجل زيادة الوعي العام بق�شايا 

العلم، مع الهتمام اجلاد بالبنات وال�شيدات على وجه اخل�شو�س.

تو�سيات
الهيئة الدولية للأكادمييات مطالبة باإن�شاء موقع "للمراأة يف العلم" يت�شمن هذا التقرير، ومراجع م�شاعدة، وروابط مبواقع اأخرى   
مو�شلة بامل�شادر اخلا�شة بالعاملات واملهند�شات، ورمبا ترغب الهيئة الدولية للأكادمييات يف اعتبار مدخل متعدد الو�شائط لزيادة 

الفهم العام بالعلم، مع ت�شليط ال�شوء على البنات وال�شيدات. 
ت�شجع الهيئة الدولية للأكادمييات على التن�شيق مع منظمات اأخرى - اأكادميية العلوم للعامل النامي )TWAS( منظمة العامل  	
الثالث للمراأة يف العلم )TWOWS(، منظمات الأمم املتحدة مثل الهيئة ال�شت�شارية النوع )Gender( يف اليون�شكو واليون�شتيد 

- من اأجل اكت�شاب بيانات التفكك اجلن�شي ون�شرها، بالإ�شافة اإىل تطوير اخلطة الدولية لتحقيق امل�شاواة.
الأكادمييات التي متتلك برامج ناجحة لت�شهيل التحاق املراأة وتقدمها يف جمال العلم والتكنولوجيا حتتاج اإىل اأن تتقا�شم طرقها يف  	

املمار�شة الإدارية اجليدة، واأن تطور م�شاركات مع نظائر اأقل خربة يف اأماكن اأخرى من العامل.
املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات والهيئة الدولية للأكادمييات مطالبان باإحلاح باأن يطورا املمار�شة الإدارية اجليدة واأن ي�شدرا بيانات  	
ر�شمية بذلك )تهدف اإىل ت�شمني املراأة( واأن يهتما بالت�شمني النوعي )Gender Implications( يف الدرا�شات التي يتعهدونها 

والتقارير التي ين�شرونها. 
	 الهيئة الدولية للأكادمييات مطالبة باأن تن�شر يف اجتماعاتها العامة تقريًرا من كل اأكادميية عن تقدمها على طريق معاجلة التمثيل 
املتدين للمراأة يف جمال العلم والتكنولوجيا. علوًة على ذلك ، حتتاج الهيئة الدولية للأكادمييات اإىل اأن ت�شجع كل اأكادميية على 
ا متطوًرا با�شتمرار لق�شايا م�شاواة النوع )Gender(، خا�شة عندما جتتمع مع م�شئولني حكوميني وتربويني  اأن ترعى موقًعا دفاعيًّ

على م�شتوى عاٍل.
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6-ملخ�س: اأعمال تنفذها الأكادمييات

من املهم اأن تعمل كل اأكادميية من اأكادمييات العلوم والهند�شة يف العامل على تطوير خطط  
واإ�شرتاتيجيات لتنفيذ التو�شيات الواردة يف هذا التقرير.

ويجب بال�شرورة اأن تكون هذه الإ�شرتاتيجيات م�شممة ح�شب الطلب. لأن كل اأكادميية 
توؤدي وظائف خمتلفة نتيجة لتاريخها اخلا�س بها ولتاريخ البلد الذي تنتمي اإليه. ومن ثم فاإن 
الهيئة ال�شت�شارية تعر�س فيما يلي ملخ�ًشا لتو�شيات التقرير التي مت جتميعها طبًقا لأبرز تلك 

الوظائف. عندئذ ت�شتطيع كل اأكادميية اأن تختار نقاط العمل التي تلئمها.

 اأكادمييات العلوم والهند�سة باعتبارها جمعيات �سرفية
ت�شرتك جميع اأكادمييات العلوم يف خا�شية اأنها ُت�شفي �شرًفا على اإجنازات املتاألقني من 
العلماء واملهند�شني، وتو�شي الهيئة ال�شت�شارية باأن تتخذ الأكادمييات اخلطوات التالية لكي 

ت�شبح جمعيات م�شيافة �شاملة للعاملات واملهند�شات.
النوع )Gender( يف جدول االأعمال ق�سايا  و�سع  	•

قامت بع�س الأكادمييات بتعيني �شخ�س اأو ا�شتحداث مكتب م�شئول عن ق�شايا امل�شاواة 
لقيادة  تقاريرها  وتوجيه  التنوع  عن  م�شئولة  جلنة  تاأ�شي�س  الأف�شل  ومن  اجلن�شني.  بني 
الأكادمييات مبا�شرة. ينبغِي اأن ت�شم تلك اللجنة اأع�شاء اأكادمييني من الرجال والن�شاء 
على ال�شواء، بحيث يكونون ملتزمني بالت�شمني التام للمراأة، واأن ت�شع- بالتعاون مع الرئي�س 

واملجل�س – خطة ل�شري العمل، واأن تر�شد التقدم وتراقبه ب�شورة منتظمة.
االأكادميية ع�سوات  زيادة  	•

ال�شبيل الأ�شا�شي لزيادة ع�شوية املراأة هو التو�شع يف تر�شيح العاملات واملهند�شات املوؤهلت 
للنتخاب. وير�شد رئي�س الأكادميية اإىل تنبيه الأع�شاء املحتاجني لت�شحيح التمثيل املنخف�س 
للمراأة، ويقرتح مبادرات لتعظيمه.  وتكمل جلنة التنوع جهود الرئي�س بتجميع املر�شحات 

املوؤهلت وتوزيعهن.
واملهند�سات العاملات  ظهور  زيادة  	•

الأكادمييات مطالبة باأن ت�شرتك املراأة �شمن العلماء واملهند�شني الذين ينتمون اإليها يف 
باأن  اأنها مطالبة  املطبوعات التي ت�شدرها  ويف مواقع �شبكة املعلومات اخلا�شة بها. كما 
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تعرف بهن يف فعاليات الأكادميية، وتدعوهن لتقدمي ن�شاطات، واأن تنتبه اإىل توازن اجلن�شني 
على من�شات املتحدثني.

ال�سرفية والع�سويات  واملنح  اجلوائز  تقدمي  	•
 تطلب الهيئة ال�شت�شارية من الأكادمييات اأن ت�شجع تر�شيح العاملات واملهند�شات جلوائز 
قيمة، واأن تدعو �شراحة يف اإعلناتها عن املنح والزمالت اإىل تر�شيح املراأة واأن ت�شجعها 

على التقدم، وت�شمن اأن هيئات اتخاذ القرار تراعي التوازن بني اجلن�شني.

االأكادمييات باعتبارها داعمة لبناء القدرة العاملية
هناك حاجة اإىل الإلتزام العام واجلهد الدائم الذي تبذله الأكادمييات بحيث يت�شنى لن�شاء 
القاعدة ال�شعبية العر�شية يف العامل اأن ي�شاركن م�شاركة تامة مع الرجال واأن يكت�شنب مهارات 

لبناء قدرات بلدهن العلمية والتقنية.
معرفية مراكز  	•

تطلب الهيئة ال�شت�شارية من الأكادمييات اأن تدعم وت�شارك يف تاأ�شي�س "مراكز معرفية" 
تقدم  املراكز  هذه  مثل  احل�شرية.  واملقاطعات  الريفية  املناطق  يف  للمراأة  وتقنية  علمية 
اأن  اأجل تطبيقات حملية. وذلك  العلم والتقنية من  التدريب على مهارات مبنية على 
عن�شران  )الإنرتنت(  الدولية  ال�شبكة  على  والدخول  املعلومات  تقنية  على  التدريب 

اأ�شا�شيان يف هذه العملية.
والتكنولوجيا العلوم  جماالت  يف  مهنيني  تعليم  	•

الأكادمييات مطالبة باإحلاح بتاأييد التعليم العايل للمراأة ودعمه يف جمال العلوم والهند�شة 
والإدارة ال�شناعية، مبا يف ذلك مبا�شرة الأعمال )املقاولت( وميكن لبع�س هوؤلء الن�شوة 
بدورهن - مب�شاعدة معاهد بحثية اإقليمية - اأن يدربن الن�شاء الريفيات يف مزارعهن اخلا�شة 

من خلل ربطهن مبراكز معرفية حملية.
�سبكات اإن�ساء  	•

الأكادمييات مطالبة بدعم امل�شاركة يف العمل بني الدول املتقدمة والنامية، بحيث تتيح 
الفر�س اأمام العاملات واملهند�شات وطالبات العلوم والتكنولوجيا لكي يكت�شنب علقات 

توا�شل ويبنني �شبكات، وب�شورة عامة يقرتبن اأكرث من اقتنا�س فر�س تعلم جديدة.

االأكادمييات باعتبارها �ساحبة عمل
تقوم معظم الأكادمييات بت�شغيل عمالة تعمل يف ثقافة ي�شودها الرجال اإىل حد كبري، لذا 
يبذلوا  الن�شاء والرجال حتى  للموظفني من  اإىل مناخ  املوؤ�ش�شي. لأن يتحول  املناخ  يحتاج 

طاقتهم من اأجل م�شلحة املنظمة.
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االلتزام قمة  	•
ل ميكن اأن تتحول بيئة عمل اأكادميية ما اإل اإذا اقتنعت الإدارة العليا باأن ت�شمني ت�شكيلة 
متنوعة من املواهب واملنظورات واخلربات، يعترب هدًفا عظيًما جديًرا بالهتمام، وينبغي 

اللتزام بتحقيقه.
جيدة اإدارة  ممار�سة  �ساملة:  عمل  بيئة  ا�ستحداث  	•

التحول التنظيمي اإىل ثقافة �شاملة ي�شتخدم اأدوات ممار�شة الإدارة اجليدة التي �شبق و�شفها 
يف الف�شل الثاين. ويجب اأن تكون �شروط الأجر واحلوافز واملنح واجلوائز وا�شحة. وحتتاج 
ا  نهاء عزلتها. الدائرة الداخلية ل�شنع القرار وتت�شع تدريجيًّ املراأة لأن تكون �شمن �شبكة لإ
من خلل جذب املراأة واإعدادها للقيادة. ول �شك اأن كلًّ من امل�شتخدمني من الرجال 

والن�شاء ي�شتحقون توازنًا �شليًما �شمن اأ�شرة عاملة.

االأكادمييات باعتبارها راعية للبحث ومقيمة للموؤ�س�سات البحثية
معايري و�سع  	•

 يجب اأن تتاألف هيئات التحكم من كل من املراأة والرجل عند القيام بفح�س املوؤ�ش�شات 
البحثية، وينبغي اأن تت�شمن معايري التقييم �شروط العمل للباحثات.

العلمي البحث  يف  اجلن�سني  مراعاة  	•
يجب على الأكادمييات التي متول البحث العلمي اأن تتطلب اأن ي�شع الباحث يف اعتباره 
التاأثري التفا�شلي للعمل يف املراأة والرجل، ويتاأكد من اأن النتائج ل تنحاز جلن�س الباحث، 
ومطلوب من هيئات التقييم اأن حتدد ما اإذا كانت ق�شايا اجلن�شني يتم التعامل معها ب�شورة 
كانت ح�ش�شها  اإذا  ما  اأن حتلل  املانحة  املنظمات  ويجب على  كاٍف.  نحو  مر�شية على 

التمويلية موزعة على الباحثني والباحثات بدون حتيز.

االأكادمييات باعتبارها قائمة بالدفاع الوطني عن التعليم والعلم والهند�سة
توجد  بينما  للحكومة،  ال�شت�شارات  تقدمي  ر�شمي يف  دور  لها  الأكادمييات  من  العديد 
اإىل  بالإ�شافة  احلكومة  على  التاأثري  على  قادرة  ر�شمي   دور  لها  تكون  قد  اأخرى  اأكادمييات 

قطاعات اأخرى، ا�شتناًدا اإىل املكانة التي تتمتع بها موؤ�ش�شتها.
وطني مكتب  	•

الأكادمييات مطالبة بتاأييد اإن�شاء مكتب وطني لت�شهيل التحاق املهنيات وا�شرتاكهن يف 
جمالت علمية وهند�شية تكاد تقت�شرعادة على الرجال.
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العام الوعي  	•
مطلوب من الأكادمييات باإحلاح اأن توؤكد رفع الوعي العام جتاه العلم والهند�شة فهذا مهم 

ا جلميع جوانب املجتمع. جدًّ
التعليمي االإ�سالح  	•

 تطلب الهيئة ال�شت�شارية اأن تر�شد الأكادمييات هيئات التعليم احلكومية اإىل اإ�شلحات 
يف الكتب التعليمية ومواد التعليم والمتحانات والإر�شاد املنهجي من اأجل اإزالة التحيز 

لأحد اجلن�شني.
التام للت�سمني  احلواجز  اإزالة  	•

الأكادمييات مطالبة باأن تكافح لكي تزيل احلكومات احلواجز اأمام تعليم املراأة وتوظيفها 
يف جمالت العلوم والهند�شة، واأن تعيد التمثيل املتدين للمراأة اإىل الو�شع الطبيعي، واأن 
تتخذ جمموعة اإجراءات لتحقيق التوازن بني امل�شئوليات العائلية ومتطلبات العمل، بدًءا 

من ت�شهيلت رعاية الطفل اإىل مرونة برامج حتديد مواعيد العمل. 

 االأكادمييات تعمل مًعا بان�سجام
دويل تن�سيق  	•

اأكادميية  مثل:  اأخرى  منظمات  مع  التن�شيق  على  للأكادمييات  الدولية  الهيئة  ت�شجع 
 )TWOWS( ومنظمة العامل الثالث للمراأة يف العلوم )TWAS( العلوم للدول املتقدمة
ومنظمات الأمم املتحدة مثل اليون�شكو واليون�شتيد واملجل�س ال�شت�شاري للجن�شني، وذلك 
من اأجل تنفيذ التو�شيات الواردة يف هذا التقرير. وب�شورة خا�شة رمبا ترغب الهيئة الدولية 
للأكادمييات يف العمل مع اليون�شكو من خلل طريقتني: و�شع موؤا�شرات دولية، وجتميع 
قيا�شي لبيانات اجلن�س املتناثرة، وتطوير اإ�شرتاتيجية دولية لتحقيق م�شاواة اجلن�شني يف 

جمتمع العلوم والتكنولوجيا. 
انت�سار 	•

تو�شي الهيئة ال�شت�شارية باأن تعمل الهيئة الدولية للأكادمييات على الإفادة من و�شائل 
الت�شال املتنوعة، مثل برجمة الراديو والتليفزيون امل�شجعة للعلوم والتكنولوجيا من اأجل 
زيادة الفهم العام للعلم مع الهتمام - خ�شو�ًشا- بالفتيات وال�شيدات. كذلك ترجو الهيئة 
ال�شت�شارية اأن تقوم الهيئة الدولية للأكادمييات بتخ�شي�س موقع على �شبكة املعلومات 
نرتنت( للمراأة يف العلوم  والهند�شة. مثل هذا املوقع �شوف ي�شاعد على تقا�شم  الدولية )الإ
املعلومات ب�شاأن برامج م�شاواة اجلن�شني يف اأنحاء العامل، بالإ�شافة اإىل دوره يف مد ج�شر 
مهم اإىل مواقع اأخرى عديدة ذات �شلة على ال�شبكة، على �شبيل املثال: يجب العمل 
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على اأن تكون كمية املعلومات الهائلة التي روجعت يف اإعداد هذا التقرير �شهلة املنال 
بالن�شبة للأكادمييات ولقاعدة اأو�شع من جمتمع املراأة يف العلوم والتكنولوجيا.

بيان تعهد
يف  للمراأة  التام  الت�شمني  بالتزامها  فيه  تتعهد  بيانًا  تعتمد  باأن  مطالبة  العامل  اأكادمييات 
منظماتها  وعلى م�شتوى جمتمع العلوم والتكنولوجيا، وقد اأوردنا منوذجاً على ذلك يف اإطار 

رقم 6.  

نبني م�ستقباًل اأف�سل اإذا كنا جميًعا ن�سارك
يجب اأن ت�شبح املراأة م�شاركة نا�شطة وفعالة على قدم امل�شاواة مع الرجل، يف موؤ�ش�شات 
العلم والتكنولوجيا واأي�ًشا يف نقل املعرفة واملهارات اإىل املناطق التي تكون احلاجة فيها ما�شة 
اإىل مثل هذه املهارات. ويجب اأن يحدث هذا لي�س فقط  لأنه حقها، ولكن اأي�ًشا لأن اإ�شهامات 
املراأة يف الإجنازات العلمية والتقنية اأ�شا�شية، وعلوة على ذلك فاإن الن�شاء مطلوبات باإحلاح 
للم�شاعدة يف حث اأخواتهن يف املناطق الريفية وت�شجيعهن على النخراط يف عملية التحول 

املعريف املتنامي للعامل. 
اأن  اإل  اجلن�شني  من  كل  يوؤديها  التي  للوظائف  قا�شية  �شوًرا  املا�شي  القرن  �شهد  بينما 
الن�شاء قد اأبدين همة ون�شاًطا يف جمالت عديدة، وعلى الرغم من �شغلهن مواقع على جميع 
امل�شتويات احلكومية، فاإنهن يعتربن اأقلية بني اأ�شاتذة اجلامعة )روؤ�شاء اجلامعة اأي�ًشا(. كما اأن 
منهن جراحات ورائدات ف�شاء. كما اأنهن يوجدن ب�شورة متزايدة يف قاعات اجتماع جمال�س 

اإدارة ال�شركات وغريها من املعامل التقليدية للذكور.
جاء  قد  الوقت  هو  وها  املتعددة،  ومهاراتها  املبهرة  الفكرية  قدراتها  املراأة  اأثبتت  وهكذا 
لإزالة العوائق املتبقية التي حتول دون اأن ت�شبح املراأة فاعلة يف العمل احليوي للإبداع العلمي 
والتكنولوجي مبا يف ذلك املواقع القيادية وبناء القدرات الدولية، ويجب اأن ت�شتثمر الأكادمييات 
مواردها ومكانتها العالية يف التعجيل بعملية الت�شمني، فالعامل مل ي�شتطع النتظار قرنًا حتى 

يتحقق هذا.

منوذج لبيان تعهد تلتزم به االأكادمييات 
التام  بالت�شمني  الأكادميية وجمل�شها  رئي�س  يلتزم 
و�شوف  والتكنولوجيا،  العلوم  ميادين  يف  للمراأة 

تقوم الأكادميية مبا يلي:
اأدوات  وتوفري   - جيدة  اإدارية  ممار�شة  تبني  	•
الت�شمني - يف موؤ�ش�شاتها، ودعم هذه املمار�شة 

على م�شتوى جمتمع العلوم والتكنولوجيا.
ومراقبة  اجلن�شني  بق�شايا  خا�شة  جلنة  اإن�شاء  	•

التقدم، و�شمان املتابعة.
م�شتويات  على  الن�شاء  من  الأع�شاء  ت�شجيع  	•
لهيئات  ا يف  �شرتاكهن  وا ر  ا لقر ا ذ  تخا ا

واللجان.
املوؤهلة  الرت�شيحات  يف  العاملات  عدد  زيادة  	•

للع�شوية واجلوائز واملنح.
املراأة يف  العاملات وظهورهن ومتثيل  توفري وجود  	•

املظهر العلمي للأكادميية.
التي  البحوث  يف  اجلن�شني  بت�شمني  الهتمام  	•

ترعاها الأكادميية اأو تقيمها.
املوؤ�ش�شات  تقييم  معايري  تكون  اأن  �شمان  	•

البحثية م�شتملة على ثقافة تنظيمية.

االإطار ) 1-6(
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ملحق )اأ( ال�شري الذاتية لأع�شاء الهيئة ال�شت�شارية 

الرئي�سان امل�ساركان
هولندا،  من  �سنيجرز  ليفيلت  يوحنا  )اأنيكي( 
يف   PH.D الدكتوراة   درجة  على  ح�شلت  حيث 
باملعهد  التحقت  وقد  اأم�شرتدام.  جامعة  من  الفيزياء، 
بالوليات   NIST والتكنولوجيا  للمعايرة  القومي 
حالًيا  تعمل  1963، حيث  عام  الأمريكية يف  املتحدة 
املوانع  جمال  يف  التخ�ش�شي  اهتمامها  �شرفية.  عاملة 
عام  من    NIST يف  فريق  قائدة  كانت  وخماليطها. 
عام  من   NIST وزميل   ،1987 عام  حتى   1978
للجمعية  �شابق  رئي�س  وهي   .1995 عام  1983 حتى 
الدولية خل�شائ�س املياه و البخار وكانت متثل الوليات 
املتحدة الأمريكية يف هذه اجلمعية. وهي ع�شو يف كل 
من الأكادميية القومية للعلوم والأكادميية القومية للهند�شة 
بالوليات املتحدة الأمريكية. وع�شو مرا�شل للأكادميية 
على  وقد ح�شلت  والعلوم.  للآداب  امللكية  الهولندية 
بهولندا،  الفنية  دلفت  جامعة  من  الفخرية  الدكتوراة 
يف  "للمراأة  يون�شكو   - لوريال  جائزة  على  وحازت 

جمال العلوم".

الهندي  للمعهد  تنفيذي  ومدير  رئي�س  �سارما  ماجنو 
للبحوث املتقدمة. جاند هيناجا، جوجارات، الهند. وهي 
�شكرتري �شابق بحكومة الهند لق�شم التكنولوجيا احليوية، 
وكانت امل�شئولة يف هذا املوقع عن دعم تطورالتكنولوجيا 
املعاهد  من  العديد  اأن�شاأت  حيث  الهند،  يف  احليوية 
للتكنولوجيا  تعليمية  �شبكة  ون�شرت  اجلديدة  البحثية 
برامج  باإن�شاء  بادرت  البلد.  اأنحاء  جميع  يف  احليوية 
والتكنولوجيا.  العلوم  املراأة يف جمال  لت�شمني  رئي�شية 
من  فخرية  دكتوراة  درجات  على  د.�شارما  ح�شلت 
جوائز  على  ح�شلت  كما  الهند،  يف  عديدة  جامعات 

عديدة، قومية ودولية. وكانت اأول امراأة تراأ�س الأكادميية 
مديري  جمل�س  يف  ع�شو  وهي  بالهند.  للعلوم  الوطنية 
املتقدمة، وع�شو  للدرا�شات  املتحدة  معهد جامعة الأمم 
الهيئة ال�شت�شارية للتكنولوجيا احليوية الزراعية يف وكالة 
وزميل  الأمريكية.  املتحدة  بالوليات  الدويل  التطوير 

اأكادميية العامل الثالث للعلوم.

اأع�ساء الهيئة اال�ست�سارية للتقرير
املاج�شتري  درجة  على  ح�شل  اآراي.  كني-اإت�سي 
وعلى  طوكيو،  جامعة  من  عام1967  يف   M.D
 1974 عام  يف  احليوية  الكيمياء  يف  الفل�شفة  دكتوراة 
قبل  طوكيو  جلامعة  اآراي  د.  عمل  اجلامعة،  نف�س  من 
ويلتحق  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإىل  ينتقل  اأن 
مبعهد بحوث DNAX  للبيولوجيا اجلزيئية واخللوية 
وكلية جامعة �شتانفورد. وهو حالًيا اأ�شتاذ متقاعد بجامعة 
طوكيو واأ�شتاذ زائر باأربع جامعات خمتلفة. كان د.اآراي 
البا�شيفيكية  الآ�شيوية  الدولية  ال�شبكة  موؤ�ش�شي  اأحد 
ال�شنوات  طوال  لها  رئي�ًشا  وعمل  اجلزيئية،  للبيولوجيا 
للحتاد  التنفيذية  اللجنة  ع�شو  وهو  الأوىل.  اخلم�س 
وعمل  اجلزيئية.  والبيولوجيا  احليوية  للكيمياء  الدويل 
والتكنولوجيا  ال�شناعية  العلقات  ل�شبكة  رئي�ًشا 
املراأة يف  تعزيز دور  دائًما مدافع قوي عن  احليوية. وهو 
التي  جهوده  اإىل  كثرًيا  الف�شل  ويرجع  العلم،  جمال 
املوؤ�ش�شات  يف  �شيدات  اأ�شاتذة  وجود  الآن  لها  ي�شهد 

الأكادميية باليابان.

يف  املعا�س  اإىل  اأحيلت  بورنيل  بيل  جو�سيلني 
2004م من عمادة دامت ثلث �شنوات جلامعة باث، 
وهي حالًيا اأ�شتاذ زائر للفيزياء الفلكية بجامعة اأك�شفورد. 

عليا  درا�شات  طالبة  وهي  الناب�شة  النجوم  اكت�شفت 
�شوهامبتون   بجامعة  اأخرًيا  وعملت  كمربدچ،  بجامعة 
وكلية لندن اجلامعية واملر�شد امللكي يف اأدنربج. ح�شلت 
د. بيل بورنيل على جوائز عديدة، ت�شمل جائزة اأوبنهامي، 
ماجلن  ومكاأفاة  تن�شلي.  وجائزة  ميكل�شون،  وميدالية 
الأمريكية(  املتحدة  الوليات  يف  علمية  هيئات  )كلها 
وميدالية هري�شيل من اجلمعية الفلكية امللكية باململكة 
املتحدة. وهي كثرًيا ما يطلب منها التحدث للعامة. يف 
عام 1999 م قامت برحلة اإىل اأ�شرتاليا واألقت حما�شرة 
عن املراأة يف الفيزياء. اأمتت د. بيل بورنيل حديًثا دورة 
ع�شًوا  انتخابها  ومت  امللكية  الفلكية  للجمعية  رئا�شية 
املتحدة  بالوليات  للعلوم  القومية  بالأكادميية  ا  اأجنبيًّ

الأمريكية.

اآيزي اأيرزان اأ�شتاذة الفيزياء بجامعة اإ�شتانبول الفنية 
اأبحاثها  الأ�شا�شية.  للعلوم  فيزاجور�شي  مبعهد  وباحثة 
قامت  التي  ح�شائية  الإ الفيزياء  طويلة يف جمال  لفرتة 
مهتمة  وهي  بيولوجية.  ق�شايا  على  حديًثا  بتطبيقها 
ن�شان ومبادرات تعليم العلوم.  بالأخلقيات وحقوق الإ
كما  للعلوم  الرتكية  الأكادميية  ع�شو  اأيرزان  الأ�شتاذة 
الرتكي  والتقني  العلمي  املركز  جائزة  على  ح�شلت 
للعلوم يف عام 1997 م، وحازت يف عام 2003 م على 

اجلائزة الأوروبية لوريال –يون�شكو للمراأة يف العلوم. 

كلية جامعة هوجن كوجن  اآي.بي تخرجت يف  نان�سى 
للعلوم والتكنولوجيا من عام 1993 م وهي حالًيا رئي�س 
اأبحاث  معهد  من  كل  ومدير  احليوية  الكيمياء  ق�شم 
اجلزيئية.  الع�شبية  العلوم  ومركز  احليوية  التكنولوجيا 
واأمرا�س  الع�شبية  النب�شات  باأبحاثها عن حتول  عرفت 
التحلل الع�شبي، ولها 14 اخرتاًعا و150 بحًثا، رجعت 

اإليها بحوث اأخرى اأكرث من 11000 مرة.
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وقد ح�شلت على دكتوراة الفل�شفة من جامعة هارفارد 
واكت�شبت خربة �شناعية ملدة �شبع �شنوات يف الوليات 
لل�شبكة  �ش�س  موؤ ع�شو  وهي  مريكية.  الأ  املتحدة 
اجلزيئية،  للبيولوجيا  الدولية  البا�شيفيكية   - الآ�شيوية 
املثال:  �شبيل  على  عديدة،  تكرميات  على  وحازت 
ح�شلت على اجلائزة الدولية للعلوم الطبيعية )2003(، 
العلوم  يف  للمراأة  يون�شكو   - لوريال  ال�شينية  واجلائزة 
من  كل  يف  ا  اأكادمييًّ ع�شًوا  انتخابها  مت  كما   ،)2004(
العلوم  واأكادميية   )2001( للعلوم  ال�شينية  الأكادميية 

للدول النامية )2004(.

�شوازيلند،  بجامعة  كيمياء  اأ�شتاذة  ماكهوبو  ليديا 
عديدة،     مهنية  وجمعيات  ا�شت�شارية  هيئات  عملت يف 
للعلوم  امللكية  �شوازيلند  جلمعية  رئي�ًشا  وكانت 
للعلوم   الأفريقية  الأكادميية  زميل  وهي  والتكنولوجيا، 

ورئي�س منظمة العامل الثالث للمراأة يف العلوم.

 Fandacion  اأرماندو بارودي رئي�س معمل واأ�شتاذ يف
Instituto Leloir بوين�س اإيري�س، الأرجنتني. معروف 

يف  عمل  الربوتني،  تركيب  على  اأبحاثه  بف�شل  جيًدا 

معهد با�شتري بباري�س، وجامعة ديوك بالوليات املتحدة 
الأ�شتاذ  بالربازيل.  جانريو  ريودي  وجامعة  الأمريكية، 
القومية  العلوم  اأكادميية  يف  اأجنبي  م�شارك  بارودي 
باأمريكا. و�شارك يف حتكيم جائزة لوريال– يون�شكو للمراأة 
املراأة  باأحوال  كثرًيا  مهتم  وهو   ،2004 عام  العلوم  يف 

العاملة يف الأرجنتني ويف كل اأنحاء اأمريكا اللتينية .

تنفيذي  رئي�س  نائب  تعمل  امراأة  اأول  �ستيفينز  اآين 
�شناعة  يف  امراأة  واأكفاأ  موتورز  فورد  �شركة  تاريخ  يف 
ملوقعها  2005م  عام  اأكتوبر  يف  انتخبت  ال�شيارات. 
كنائب رئي�س تنفيذي وملوقعها كموجه ت�شغيل رئي�شي، 
تطوير  وت�شمل  لل�شركة  الأ�شا�شية  العمليات  لتقود 
الإنتاج والت�شنيع والبتياع يف تلك املنطقة من العامل، 
ا للت�شغيل كانت ال�شيدة  وقبل اأن ت�شبح موجًها رئي�شيًّ
�شتيفينز نائب رئي�س جمموعة لكندا واملك�شيك واأمريكا 
يف  عملت  فورد  �شركة  يف  عملها  بداية  ويف  اجلنوبية، 
اململكة املتحدة عندما كانت املراأة املهند�شة غري معروفة 
ا يف اأوروبا. و لذا فاإنها ت�شربت اخلربة املبا�شرة على  واقعيًّ
التى  العقبات  مع  التعامل  يف  قارات  ثلث  م�شتوى 

تواجه املراأة املهند�شة. وقد مت اختيارها اأربع مرات �شمن 
قائمة جملة فورت�شن التي ت�شم "اأقوى خم�شني �شيدة 
اأعمال" ومت انتخابها يف جمل�س مديري لوكهيد مارتن يف 
عام 2002م، وال�شيدة �شتيفنز ع�شو الأكادميية القومية 

للهند�شة بالوليات املتحدة الأمريكية. 

چينيفر طوم�سون اأ�شتاذة بيولوجيا اخللية والبيولوجيا 
اأفريقيا.  جنوب  جمهورية  تون،  كيب  بجامعة  اجلزيئية 
ا، وهي م�شت�شارة  تعمل على تطوير نباتات معدلة وراثيًّ
الوليات  يف  احليوية  التكنولوجيا  معلومات  ملجل�س 
املتحدة الأمريكية. الأ�شتاذة طوم�شون م�شاركة يف تاأ�شي�س 
والتكنولوجيا،  العلوم  للمراأة يف  اأفريقيا  جمعية جنوب 
للتكنولوجيا  الأفريقية  املوؤ�ش�شة  جمل�س  تراأ�س  وهي 
الزراعية منذ عام 2003م، كما اأنها ع�شو جمل�س اأكادميية 
الأفريقية  اجلائزة  على  وحائزة  اأفريقيا  بجنوب  العلوم 
لوريال - يون�شكو عام 2004م "املراأة يف العلوم". ويف 
عام 2005 م ح�شلت الأ�شتاذة طو�شون على الدكتوراة 

الفخرية من جامعة باري�س.
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ملحق )ب( امل�شطلحات   

تنوع  Diversity: ي�شف جمموعة مميزة بفروق مرئية وغري مرئية بني اأع�شائها - مثل اجلن�س 
والعرق والتوجه اجلن�شي والعمر واملعتقد الديني - ترثي تاأثريها املتبادل.

معاملة باملثل  Equal treatment: معاجلة ق�شايا املراأة والرجل بنف�س الطريقة، كاأن يدفع 
نف�س الأجر لنف�س العمل، دون اعتبار  للفروق يف اخل�شائ�س الوظيفية للن�شاء والرجال. 

مواقع وظيفية متقدمة First faculty positions: منا�شب يف التعليم العايل ي�شغلها 
ا، اأي ذو الإنتاج الب�شيط.  ال�شباب املتوا�شع اأكادمييًّ

النوع  )اجلن�س من حيث الذكورة واالأنوثة ( Gender: الفروق الجتماعية بني الرجال 
والن�شاء، التي تتطور مع الزمن وتتغري بني البلدان والثقافات. على �شبيل املثال، املراأة تلد 

ا(، لكن البيولوجيا ل حتدد من الذي يقوم برعاية الأطفال )�شلوك النوع( )حمددة بيولوجيًّ

اإغفال اجلن�س Gender blindness: التجاهل التام للبعد اجلن�شي )النوعي( عند و�شع 
ال�شيا�شات، فتكون نتيجة التخطيط عادة ل�شالح الرجال على ح�شاب الن�شاء )علًما باأن 

الرجال اأغلبية بالفعل(. 

م�ساواة اجلن�سني  Gender equal:النا�س اأحرار يف تطوير قدراتهم و�شنع اختياراتهم دون 
و�شع اأي قيد جندري.

ح�سا�سية اجلن�س  Gender sensitive: الوعي بالتاأثري التفا�شلي للعادات وال�شيا�شات 
واملمار�شات على الرجل واملراأة.

�سقف زجاجي  Glass ceiling: حاجز غري مرئي  مينع املراأة من الرتقاء اإىل م�شتويات قمة 
املنظمات.

متييز )عزل( نوعي اأفقي  Horizontal gender segregation: معدلت الهتمام 
التفا�شلي ح�شب النوع )Gender( يف جمالت وقطاعات وظيفية معينة.
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ت�سمني  Inclusiveness: ثقافة تنظيمية ي�شهم فيها جميع اأع�شاء قوة العمل املتنوعة ببذل 
اأق�شى جهدهم للمنظمة  ويف ال�شياق احلايل، هذا يت�شمن احل�شا�شية والبيئة العادلة جتاه 

 .)Gender( النوع

اأنبوب را�سح  Leaky pipeline: الفقد التدريجي للمراأة من م�شار التخ�ش�س العلمي، 
حتى لو انخرط الرجال والن�شاء يف التعليم العايل باأعداد مت�شاوية.

فعل اإيجابي  Positive (or affirmative) action: حافز املجموعة غري ممثلة لإ�شلح اأي 
اأ�شرار.

متييز اإيجابي  Positive discrimination: اختيار �شخ�س من جمموعة غري ممثلة بغ�س 
النظر عما اإذا كان هو الأف�شل للن�شاط اأو املوقع.

ا بني املراأة والرجل. جن�س  Sex: الفرق املحدد بيولوجيًّ

اإح�ساء التحلل اجلن�سي Sex-disaggregated statistics: ف�شل اإح�شائي على اأ�شا�س 
اجلن�س.

متييز نوعي راأ�سي Vertical gender segregation: تفا�شلت يف مواقع املراأة والرجل بني 
عدة اأ�شخا�س يف جمال ما.
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ملحق  )جـ(اخت�شار كلمات اأو عبارات
CAWMSETجلنة تقدم املراأة والأقليات يف العلوم والهند�شة والتكنولوجيا

CGIARاملجموعة ال�شت�شارية للبحث الزراعي الدويل
CONICET.جمل�س البحوث القومي بالأرجنتني

ETANال�شبكة الأوروبية لتقييم التكنولوچيا
FREJAالباحثات يف عمل متوا�شل

GABUNSTD  الهيئة ال�شت�شارية للنوع بلجنة الأمم املتحدة لتطوير العلم والتكنولوجيا
IACاملجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات
IAPالهيئة الدولية للأكادمييات

INSAاأكادميية العلوم القومية الهندية
IUPACالحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية
IUPAPInternational Union of Pure and Applied Physics

MITمعهد ما�شا �شوت�س للتكنولوجيا
NAEالأكادميية القومية للهند�شة، الوليات املتحدة
NASالأكادميية القومية للعلوم، الوليات املتحدة

NASTالأكادميية القومية للعلوم والتكنولوجيا، الفلبني
NCWاملجل�س القومي للمراأة، م�شر

OECDمنظمة التعاون والتطوير القت�شادي
S&Tالعلوم والتكنولوجيا
SETالعلوم والهند�شة والتكنولوجيا

TWASاأكادميية العلوم للدول النامية
TWOWSمنظمة العامل الثالث للمراأة يف العلوم

UNCSTDجلنة الأمم املتحدة لتطور العلم والتكنولوجيا
UNESCOمنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة
UNICEFمتويل الأمم املتحدة للأطفال
WEPANاملراأة يف برامج الهند�شة و�شبكة الدعم

WIEPاملراأة يف برامج الهند�شة
WinSETSلوحة �شجل املراأة يف العلم والتكنولوجيا

WISEاملراأة نحو العلم والتكنولوجيا
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ملحق )و( م�شادر معلومات �شبكة املعلومات 
الدولية )الإنرتنت(

Education التعليم
Association in Support of Contemporary Living, Turkey — www.ataturksociety.org 
Computer Clubs for Girls, U.K. — www.cc4g.net 
CYDD, Turkey — www.cydd.org.tr 
Ecsite, U.K. — www.ecsite-uk.net/index.php 
Engineergirl, NAF, U.S.A. —  www.engineergirl.org 
Iwaswondering, NAS, USA. — www.iwaswondering.org 
National Childcare Strategy — www.odpni.gov.uk 
National Children’s Strategy, U.K.— www.nco.ie 
Pathmakers for careers guidance in Canada —www.carleton.ca 
Science in Africa — www.scienceinalrica.co.za 
Science, Engineering, Technology, and Mathematics Network — www.setnet.org.uk 
Supreme Council of Universities, Egypt — www.scu.eun.eg 
Taking a leading role — careers advisers’ survey — www.royalsoc.ac.uk 
Turkey Educational Volunteers Foundation (TEGV), Turkey — www.tegv.org.tr 
UNESCO-IUPAC microscience experiments — portal.unesco.org/education
UNICEF Girls’ education — www.unkef.org 
UNICEF Programs in Turkey — www.haydikizlarokula.org 

املنظمات واملبادرات املتعلقة باملراأة والعلوم 
Organizations and initiatives relevant to women and science
All-China Women’s Federation — www.women.org.cn/english/index.htm 
Association for Women in Science — www.awis.org 
Association of South African Women in Science and Engineering — www.sawise.org.za
Athena Project — www.athenaprojcct.org.uk 
CGIAR — www.genderdiversity.cgiar.org 
European Association for Women in Science, Engineering and Technology —  

www.setwomenexperts.org.uk 
FREJA — www.cyborgs.sdu.dk 
Global Alliance — www.globalalliancesmet.org 
International Network of Women Engineers and Scientists INWES — www.inwes.org 
PAZIA — UNESCO — www.womensciencenet.org 
National Institute for Supporting Women in Science and Technology, Korea —  

http://english.wist.re.kr 
Purdue University Women in Engineering Program — www.engineering.purdue.edu 

كل الروابط كانت �شليمة وقت الطبع، ولي�س هناك اأي م�شئولية جتاه اأحد يف حالة وجود 
اأي تغيري لأن هذا من طبيعة الإنرتنت مب�شي الوقت.
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Third World Organization for Women in Science — www.twows.org 
U.K. Resource Centre for Women in Science, Engineering and Technology —  

www.setwomeriresource.org.uk 
Women in Global Science and Technology (WIGSAT) — www.wigsat.org 
Women in Japan Physical Society — www.aapps.org 
Women, Science and Technology in Latin America — www.catunescomujer.org 

 Science organizations املنظمات العلمية
American Association of Engineering Societies — www.aaes.org 
American Institute of Physics — www.aip.org 
American Physical Society — www.aps.org 
American Institute of Physics — www.aip.org/statistics 
Argentine National Research Council for Science and Technology — www.conicet.gov.ar 
InterAcademy Council — www.interacademycouncil.net 
International Astronomical Union — http://proceedings.aip.org 
International Union of Pure and Applied Physics — www.iupap.org 
National Academy of Sciences — www.nationalacademies.org 
Nobel Foundation — http://nobelprize.org 
Royal Society of Chemistry — www.rsc.org 
Royal Society of London, U.K. — www.royalsoc.ac.uk 
Science Council of Japan www — scj.go.jp 
TWAS The Academy of Sciences for th€ Developing World — www.twas.org 
U.S.A. Food and Drug Administration — www.fda.gov 

  Science communication االت�ساالت العلمية
AlphaGalileo — www.alphagalileo.org 
EuroPAWS — http://curopaws.mcrzagora.net 
National Academies Press — www.nap.edu 
PAWS — www.pparc.ac.ulc 
UNESCO-IUPAC — http:/fportal.unesco.org 
Warintek Multipurpose Community Telecenters — http://portal.uncsco.org 

 Sustainability اال�ستدامة
China’s strategies for relieving poverty — www.help-poverty.org.cn 
M.S. Swaminathan Research Foundation — www.mssrf.org 
UNESCO — http://portal.unesco.org 

 Women and equality الن�ساء وامل�ساواة
ADVANCE — www.nsf.gov/advance and www.engr.washington.edu/advance 
AT&T Labs internships — http://public.research.att.com 
Beijing + 10 — www.un.org 
Beijing + 5 — www.un.org 
Beijing Conference on Women— www.un.org 
Dartmouth College, New Hampshire internships — www.dartmouth.edu 
Genderdax — www.genderdax.de 
Max Planck Society — www.mpg.defenglish 
Maximising Returns — www.setwomenresource.org.uk 
Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada —www.nserc.ca 
United Nations Commission on Science and Technology for Development/Gender Advisory 

Board — http://gab.wigsat.org 
Women Scientists Programs, Department of Science and Technology, India — http://dst.gov.in 
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تقارير وم�سادر عن املراأة يف العلوم وال�سناعة
 Reports and resources on women in science and industry
European Commission, Women in Science— www.cordis.Iu 
MIT Report — http://web.mit.edu 
National Science Foundation — http://www.nsf.gov 
U.K. Resource Centre for Women in SET— www.setwomenresource.org.uk 
Women in Physics, UPAP — http://proceedings.aip.org 
Scientists in Industry, Catalyst — www.catalyst.org
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مع  تعمل  احليوية،   والكيمياء  الأع�شاب  علم  اأ�شتاذ  كولوميه،  لويز  ماريا  اأنا-  الغالف: 
 طالبة يف معملها باجلامعة الوطنية امل�شتقلة يف ميك�شيكو �شيتي باملك�شيك. ال�شورة باإذن من

.CORBIS/Micheline Pelletier   حق الن�شر ،L’Oreal USA/Sam Mattingly
الفنية،  اإ�شتانبول  الفيزياء تلقي در�ًشا بجامعة  اأ�شتاذة  اإيرزان،  اأيزي  ال�سفحتان املتقابلتان: 
الن�شر حق   ،L’Oreal USA/Sam Mattingly من   باإذن  ال�شورة  تركيا.   اإ�شتانبول، 

.CORBIS/Micheline Pelletier 
�سفحة (ت(: فريق املهند�شات يف فالفو �شممن فكرة �شيارة YCC خ�شي�ًشا ل�شتخدام 
امللكية  م، حقوق   2006 عام  ال�شويدية  الت�شميم  الفكرة على جائزة  هذه  املراأة، وح�شلت 

حمفوظة  ل�شركة �شيارات فولفو، ال�شئون العامة،  SE-40531 جوتنربج.
للبحوث،  القومي  املركز  ب�شرية،  وراثة  عاملة  املجيد،  عبد  جنوى  د.   :6 �سفحة 
من  باإذن  ال�شورة  العظمي.  الهيكل  يف  توؤثر  خلقية  م�شكلت  ت�شرح  القاهرة،   م�شر، 

.CORBIS/Micheline Pelletier
�سفحة 32:  د. واجنري ماثاي، عاملة بيولوجيا، ح�شلت على جائزة نوبل لل�شلم عام 2004 
لإ�شهامها يف التنمية الدائمة والدميقراطية وال�شلم. املوؤ�ش�شة حلركة احلزام الأخ�شر وحثت  

.Heinrich-Böll-Stiftung الريفيات يف كينيا على اإعادة كينيا خ�شراء، حق الن�شر
اجلامعة  احليوية،  الفيزياء  مبعهد  �شتاذة  اأ بريفياتو،  ميندون�شا  لو�شيا   :44 �سفحة
من باإذن  ال�شورة  معملها.  يف  الطلب  مع  تظهر  بالربازيل،  جانريو  ريودي  يف   الفيدرالية 

.Gamma/Micheline Pelletier حق الن�شر   L’Oreal USA/Sam Mattingly
�سفحة 54: يف اإطار "مهند�شون بل حدود" طلب لأ�شتاذ الهند�شة ديبورا جودجنز جامعة 
مرييلند، الوليات املتحدة الأمريكية، يعملون مع ن�شاء من قبيلة ليزو يف تايلند لبناء نظام 
معاجلة دائمة ملياه ال�شرف يف م�شتو�شف �شحي Samli Health Clinic ال�شورة باإذن من 

.(Deporah Goodings)
رئي�شة  وهي  معاونيها.  مع  تت�شاور  الأع�شاب  علم  اأ�شتاذة  بي،  اآي  نان�شي   :60 �سفحة 
الأع�شاب  علم  ومركز  احليوية  التكنولوجيا  بحوث  معهد  ومديرة  احليوية  الكيمياء  ق�شم 
من  باإذن  ال�شورة  كوجن  هوجن  والتكنولوجيا،  للعلوم  كوجن  هوجن  جامعة  يف   اجلزيئية 

.Gamma/Micheline Pelletier حق الن�شر ، L’Oreal USA/Sam Mattingly

اأعلى ال�سفحات ـه - 59 من الي�سار اإىل اليمني
من بــاإذن  ال�شورة  فرن�شا.  باري�س،  با�شتري،  معهد   وراثـــة.  بيتي،  كري�شتني   - 1 

.Gamma/Micheline Pelletier حق الن�شر ،L’Oreal USA/Sam Mattingly

ال�شور
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بكني،  للعلوم،  ال�شينية  الأكادميية  الفيزياء،  معهد  البلورات،  علم  يل،  –هوا  فاجن   -2
الن�شر حق   ،L’Oreal USA/Sam Mattingly من  ــاإذن  ب ال�شورة   ال�شني 

.CORBIS/Micheline Pelletier

3- فيليبا ماراك، ق�شم املناعة. املركز اليهودي القومي الطبي والبحثي، دينفر، كولورادو، الوليات 
الن�شر L’Oreal USA/Sam Mattingly، حق  من  باإذن  ال�شورة  الأمريكية،   املتحدة 

.Gamma/Micheline Pelletier

من  باإذن  ال�شورة  م�شر  القاهرة،  �شم�س،  عني  جامعة  الفيزياء،  ق�شم  ال�شيد،  كرميات   -3 
.CORBIS/Micheline Pelletierحق الن�شر ،L’Oreal USA/Sam Mattingly

من بــاإذن  ال�شورة  فرن�شا.  باري�س،  با�شتري،  معهد  الوراثة.  ق�شم  بيتي،  كري�شتني   -4 
.Gamma/Micheline Pelletier حق الن�شر ، L’Oreal USA/Sam Mattingly

منتدى  رواندا    FAWE من  باإذن  طبعها  مت  ال�شورة  العلوم.  يدر�شن  روانديات  بنات   -5
الرتبويات الأفريقيات - ف�شل رواندا.

اأعلي ال�سفحات 62-74 من الي�سار اإىل اليمني
ماريانا وايزمان، ق�شم الفيزياء النظرية، CNRS، بوين�س اإير�س الأرجنتني ال�شورة باإذن من   -1

.CORBIS/Micheline Pelletier حق الن�شر ،L’Oreal USA/Sam Mattingly

 ، ية احليو ء  يا للفيز بلنك  ك�س  ما معهد   ، اخللية بيولوجيا  �شبورن،  و اأ ري  مــا  -2
الن�شر  L’Oreal USA/Sam Mattingly، حق  باإذن من  ملانيا ال�شورة  اأ جونتجن، 

.CORBIS/Micheline Pelletier

�شرييل نيلجمان، ق�شم الوراثة، رئي�س جامعة برن�شتون، نيوجري�شي الوليات املتحدة   -3
الن�شر حق   ،L’Oreal USA/Sam Mattingly من  باإذن  ال�شورة  الأمريكية. 

.CORBIS/Micheline Pelletier

طالبات تكنولوجيا حيوية. ال�شورة معاد طبعها باإذن من معهد املناعة القومي، نيودلهي،   -4
الهند.

دي  فان�شان  من  ثانوي  مدر�شة  طالبات  خم�س  من  مكون  فريق  الفرن�شي  الأوملبياد  يف   -5
تايرو�س، وهي مدينة �شغرية يف جنوب فرن�شا، فزن باجلائزة الأوىل للتنمية الدائمة لتطوير 
 ،Brézin حمرك الطاقة ال�شم�شية )موتو برج(. ال�شورة معاد طبعها باإذن من الأ�شتاذ بريزين

رئي�س الأكادميية الفرن�شية للعلوم.

ميكن احل�شول على املزيد من املعلومات ب�شاأن حمتويات �شور L’Oreal فى موقع جائزة 
www.loreal.com/loreal-women-in-science  L’Oreal-UNESCO املراأة يف العلوم

برو�س األربتز )رئي�س م�سارك(
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رئي�س �شابق، الأكادميية الوطنية للعلوم، الوليات املتحدة
اإل يو يوجن زياجن )رئي�س م�سارك(
رئي�س، الأكادميية ال�شينية للعلوم.

ريزا دافاري اأرداكاين
رئي�س، اأكادميية العلوم بجمهورية اإيران الإ�شلمية.

اإجنني بريمك
رئي�س، الأكادميية الرتكية للعلوم.

اإدوارد بريزين 
رئي�س، اأكادميية العلوم بفرن�شا.

حممد ح�سن
 رئي�س، الأكادميية الأفريقية للعلوم.

اإدواردو مو�سري كريج
رئي�س، الأكادميية الربازيلية للعلوم.

كيو�سي كوزوكافا
رئي�س، جمل�س العلوم، اليابان.

�سريفيت ماتينيز اأجوريال
رئي�س، اأكادميية �شيل للعلوم.

ر.اأ.ما�سيلكار
رئي�س، الأكادميية الوطنية للعلوم بالهند.

�س. ن. ر.راو
 رئي�س، اأكادميية العلوم للعامل النامي.

مارتن ري
رئي�س، اجلمعية امللكية، لندن

�سالح موهد نو
نائب رئي�س، اأكادميية العلوم، ماليزيا

�سي.ي-فيزي

رئي�س، الأكادميية املجرية للعلوم
اإيرن�ست – لودفيج وينا�سكر

Deutsche Forschungsgemeinshaft, Germany ،رئي�س
اأ�سيل فان كوينربج )مراقب( 

والعلوم  الهند�شة  الأكــادميــيــات  ــدويل  ال املجل�س  رئي�س، 
التكنولوجية.

جوفردان ميهتا )مراقب(
رئي�س، املجل�س الدويل للعلوم.
فرتيز فان اأو�سرتوم )مراقب( 

رئي�س، اأكادميية هولندا امللكية للآداب والعلوم.
يفي�س كويري )مراقب(

رئي�س م�شارك، هيئة الأكادمييات الدولية للق�شايا الدولية.
جوديي دي تهي )مراقب(

رئي�س م�شارك، الهيئة الطبية للأكادمييات الدولية.
العاملون

جون ب. كامبل، مدير تنفيذي
j.campbell@iac.knaw.nl

جو�س فان رين�سوود، مدير درا�سات
j.vanrenswoude@iac.knaw.nl

األربت و. كويرز، م�ست�سار عام
a.koers@iac.knaw.nl

مرجريت هافري كامب، مدير مكتب
m.haverkamp@iac.knaw.nl

اأع�شاء املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات  والعاملون به






