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امللخص التنفيذي

إن زيادة مشاركة املرأة يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب )STEMM( هو أمر بالغ األهمية لتحقيق األمن القومي والحفاظ عىل اقتصاد الدولة و قدرتها 

التنافسية.  يف عامل يتسم بالرتابط تستند متانة األمن القومي عىل مدى انفتاح ومتانة مجتمع الخرباء العاملني يف مجال العلوم والتكنولوجيا. ويشكل العدد القليل من النساء والفتيات 

الاليت  يدخلن مجال العلوم والتكنولوجيا فرصة ملعالجة مسألة التباين بني الجنسني وتعزيز القوى العاملة يف مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب. تتفق أغلب 

النساء الاليت  يعملن يف مناصب ادارية عىل أن العمل عىل انعاش مجايل العلوم والتكنولوجيا  وضامن توفر النساء يف طور دخولهن يف املجالني يجب أن يكون أولوية رئيسية يف االسرتاتيجية 

املتبعة يف تعزيز األمن القومي. وتظهر البيانات املتوفرة أن االناث الخبريات يف مجال العلوم واألمن القومي ال يحظني باالهتامم الكايف، فدامئا ما يتم تجاهل النساء فيام يتعلق باملشاركة يف 

املنتديات التي يتم تداول وتبادل األفكار فيها. ولكن مع هذا فإن اعتبار املساواة بني الجنسني أولوية من ضمن األولويات السياسية ال يكفي بحد ذاته، فهنالك حاجة اىل توسيع السياسات 

التنظيمية وتطبيقها بشكل يضمن شمل النساء وارشاكهن يف هذه املجاالت.

يوضح هذا التقرير ست عقبات رئيسية واألثار املرتتبة عليها التي تواجهها املرأة وتدفعها اىل عدم دخول أو ترك العمل يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب 

واألمن القومي:

عدم مرونة املعايري املهنية
يؤثر عىل النساء بشكل غري متناسب، ويدفع 

بهن اىل ترك العمل، التقاعد أو يشعرهن 
بأنهن منبوذات نتيجة ضغوط اجتامعية 

البيولوجية وأمور متعلقة بهويتهن 

عدم وجود معرفة كافية 
باملهنة وتوفر مرشدات

يجعله من الصعب الوصول لألمور املهمة 
التي تساعد يف اختيار الدروس التعليمية 

واملهن واالهتاممات ذات الصلة

قلة وجود مسارات 
وظيفية واضحة

يُشعر النساء بأنهن  محصورات يف مناصب 
أو مسارات وظيفية قد ال تكون األنسب 

لتحقيق أهدافهن املهنية طويلة األمد

املحتال متالزمة 
تشعر النساء بعدم الكفاية أو بأنهن دون 

املستوى مقارنة بقدراتهن الحقيقية، مام يؤدي 
اىل استقالتهن أو انخفاض قدرتهن التنافسية 

عىل املناصب التي يكن مؤهالت للعمل بها

تعيني النساء كاجراء شكيل 
بهدف ملئ املناصب 

املخصصة للنساء من دون 
النظر اىل انجازاتهن

 يُشعر النساء واألقليات بأنهم غري كافيني

عدم ابراز مساهامت 
املرأة أو االعرتاف بها

 ميكن أن مينع املرأة من تحقيق التقدم املهني 
أو ينفرها من االستمرار بالعمل بذات املجال 
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 يتم البحث يف كل عقبة من خالل االستناد اىل أفكار من أدبيات ومقابالت ودراسات متعمقة خضعت ملراجعة الزمالء باالضافة اىل مناقشة »إزالة العقبات« التي استضافتها مؤسسة البحث 

والتطوير املدين يف الواليات املتحدة )CRDF Global( يف آذار 2019 والتي جمعت بها خبريات يف مجاالت علمية وأمنية للبحث يف التحديات املنهجية التي يواجهنها. وباالستناد اىل تلك 

تاب هذا التقرير النقاط التالية والتي هي أفضل املامرسات الالزمة و القابلة للتنفيذ ليتم ادماجها يف سياسات املؤسسة والسياسات التنظيمية ولتكون محرك التغيري: املصادر، يقدم كُ

توفري فرص االرشاد للنساء الاليت يعملن يف القطاع أو املؤسسة ذاتها	 

حث العاملني يف مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب واألمن 	 

القومي يف املشاركة بتقديم محارضات أمام طالب املدارس، وتقديم االرشاد والتوجيه 

ألشخاص خارج القطاع الذين يعملون به، وذلك للحد من انخفاض عدد النساء 

امللتحقات يف مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب

تقدير القطاعني العام والخاص للمؤسسات التي تنفذ مبادرات تهدف اىل ازالة العقبات 	 

املذكورة سابقا

تعيني مراجعي حسابات خارجيني الجراء تحليل للمقارنة ما بني رواتب املوظفني يف 	 

املنصب ذاته، لضامن الشفافية وتكافؤ الفرص للنساء للمفاوضة عىل زيادات

اجراء تقييم ذايت للتفاوتات يف املوارد املتاحة للنساء أو التحيز غري العمدي يف عملية 	 

التوظيف عىل نطاق املؤسسات، وتنفيذ خطط شاملة ملعالجة هذه التفاوتات

حث الرجال عىل املشاركة بشكل أكرب يف مبادرات تعزيز العدالة و املساواة بني الجنسني	 

تقديم خطط متنوعة لالستحقاقات وخطط تعطي الفرصة للموظفني اختيار 	 

استحقاقاتهم بحيث تكون حزمات استحقاقات املوظفني ذات طابع محفز وتتسم 

باملرونة لتتناسب مع احتياجات املوظفني الخاصة

دعوة الحكومات الوطنية الدراج األولويات املتعلقة بارشاك النساء يف مجاالت العلوم 	 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب يف خطط عملها الوطنية 

تكييف االستحقاقات ومكان العمل مع اوجه التقدم التكنولوجي لزيادة القدرة 	 

التنافسية يف العمل وتعزيز انتاجية املوظف ورضاه مبكان العمل، والحد من بارامرتات 

عدم املساواة بني الجنسني

اعداد أدلة عن قيادات نسائية سابقة وحالية عملن يف املؤسسة عىل مدار التاريخ 	 

وتوضيح الدور األسايس الذي لعبته هؤالء النساء يف تطور وتقدم املؤسسة

نرش بيانات عن قيادات نسائية، موظفات ومتلقيات املنح بشكل سنوي لتسليط الضوء 	 

عىل دور املرأة الفعال يف نجاح تلك املؤسسة

اتباع نهج التوظيف األعمى وتقديم املنح بشكل عشوايئ وتعيني مراجعي حسابات 	 

خارجيني ملراجعة العملية بشكل منتظم

تجنب النسب غري املتامثلة يف أعداد الجنسني يف فرق البحث	 

زيادة املنح البحثية وفرص التمويل التي تركز عىل املرأة والتي تهدف اىل متكني العلامء 	 

من النساء واألقليات الجنسانية

ارشاك نساء كمتحدثات يف اجتامعات فرق املناقشة التي تتناول مواضيع مثل الرتقيات، 	 

التشبيك، املسارات املهنية، تغيري املهنة الخ…

العمل مع مؤسسات أخرى العداد برامج أو شبكات ارشاد تغطي مدن ومناطق بأكملها 	 

متثل القامئة السابقة بأفضل املامرسات واملبادئ التوجيهية نبذة رسيعة عن أفضل الطرق املثبتة للحفاظ عىل توفر مجموعة من النساء الخبريات امللتحقات يف املجال ولتعزيز فعالية 

املؤسسات العاملة يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب واألمن القومي.  تقدم األقسام التالية بيانات وأفكار ووجهات نظر شخصية من نساء يعملن يف تلك 

املجاالت، وإيضاحات لدعم هذه التوصيات ولتوضيح أهمية التشجيع عىل السعي املستمر للمرأة يف العمل يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب واألمن القومي.

أخريا، بالرغم من أن التقرير يقدم أفضل املامرسات املذكورة أعاله لتكون كنقطة بداية للتغري، إال أن الُكتاب يأملون بلجوء املؤسسات  واداراتها  اىل الفصول الالحقة لفهم كيفية تطبيق 

هذه املامرسات، وتكييفها لتتناسب مع احتياجاتهم، واعداد مبادراتهم الخاصة  التي تتالئم مع متطلبات مؤسساتهم. عىل املؤسسات تكييف هذه التوصيات من اجل الحفاظ عىل فعالية 

التوصيات واستدامتها، ومن أجل املساهمة يف مجتمع النساء العامالت يف مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب واألمن القومي. 



6

متهيد
عندما بدأنا العمل عىل اعداد هذا الدليل، مل نكن نعلم من أين نبدأ. فبالرغم من األعداد املتزايدة من النساء الاليت  يدخلن مجال األمن القومي، إال أن قطاع األمن القومي وقطاع العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب ما زال يهيمن عليه الرجال.1 استمرت العاملات وخبريات األمن القومي يف املطالبة بارشاكهن لسنوات، وهدفت الحركات النسائية والجهود 

املبذولة اىل ترسيع التغيري، لكن ومع هذا ما زال هنالك فوارق وتفاوتات. أظهرت األبحاث التي قمنا بها لدراسات ومقابالت متنوعة أنه هنالك مخاطر حقيقية مرتتبة عىل عدم ارشاك املرأة 

بفرق املناقشة من الخرباء، القرارات التنظيمية، أو يف شبكات املوارد العامة التي لطاملا سيطر عليها الرجال وطورها. ومن هنا نبع توجهنا العداد الدليل. عملنا مل يهدف فقط لحث املجتمع 

عىل أهمية اتخاذ املزيد من الخطوات االستباقية ملعالجة  مشلكة الفجوة بني الجنسني والتمثيل غري الكايف للمرأة  من جذورها، بل أيضا عمل عىل توفري خطوات محتملة.

فإنه  بالرغم من هذا  لكن  القومي.  األمن  والطب STEMM عن مجال  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  للمعلومات فصلت مجال  التي جمعناها كمصادر  األدبيات  أغلب 

من الواضح لنا أن التداخل ما بني املجالني أكرث من مجرد تداخل بسيط. فتطوير تكنولوجيا عسكرية جديدة تستخدم يف ساحة املعركة ويف الفضاء الخارجي، والبحث عن ترياق يحمي 

من األسلحة البيولوجية والكيميائية، واعداد خوارزميات التشفري للمركبات الغاطسة غري املأهولة وخلق بيئة مالمئة لتفكيك الرؤوس الحربية النووية، كلها دليل عىل أن مجال العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب متداخل مع مجال األمن القومي. باالضافة لذلك، فإن أهمية ارشاك املرأة يف مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب وكيفية 

تأثريه عىل عملية وضع السياسات املتلعقة باألمن القومي ال يخضع للدراسة والبحث الكافيني. مشاركة املرأة يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب هو أمر مهم 

بشكل عام ألثره عىل األمن القومي بشكل خاص. ففي القرن الحادي والعرشين فيام نشهد عىل تحديات غري مسبوقة يف فهم التداخل ما بني التكنولوجيا العلمية والقرارات املتعلقة 

بالسياسات العامة، ال ميكن انكار أهمية البحث يف كيفية تطوير االسرتاتيجيات التنظيمية لتشمل مشاركة املرأة يف عمليات صنع القرارات الرفيعة املستوى وتشجيع النساء عىل االستمرار 

يف السعي للعمل يف مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب أو مجال األمن القومي.

لقد أعددنا هذا الدليل لنقسم العقبات التي تواجهها النساء اىل ست عقبات محددة. واستنادا عىل أفضل املامرسات املذكورة يف امللخص التنفيذي، تتعمق الفصول التالية بالحديث عن 

املعيقات التي تقيد النساء ومتنعهم من الدخول يف هذه املجاالت، وذلك من أجل نرش التوعية وتسليط الضوء عىل أفضل املامرسات للتعامل مع كل عقبة وتعزيز تقدم املرأة يف مجاالت 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب، من أجل السعي لتعزيز أعداد النساء امللتحقات للعمل يف مجال األمن القومي.

املعرفة هي مصدر القوة، والعامل سيكون أقوى إذا متكنا من استغالل هذه القوة من أجل تحقيق الصالح العام. وإننا نناشد قراء هذا التقرير بقراءة األقسام التالية بعناية، وثم التناقش مع 

االدارة او الزمالء حول األثر االيجايب الذي ميكن ملؤسستكم احداثه. هدفنا هو البدء عند نقطة ما، فحتى لو بدأنا بشكل بسيط فإن العامل بأكمله سيبدأ يف التغري لألفضل.

كل الشكر والتقدي

كيمربيل ما كاثرين هيويت سيلفيا ميرشا 

  Kimberly Ma Kathryn Hewitt Sylvia Mishra



7

 رالفصل األول
 املحامية، الطبيبة، والعاملة: عدم وجود معرفة كافية باملهنة

وتوفر مرشدات

 خرافة: الفتيان أفضل من الفتيات مبجال

 العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب

الحقيقة: أظهرت دراسة أجريت عىل 1.6 مليون طالب يف عام 2018 أن الفتيات يحصلن عىل عالمات أعىل من الفتيان يف جميع املواد مبا فيها الرياضيات 

والعلوم ويف جميع األعامر بشكل عام فإن الفتيات حصلن عىل عالمات أعىل بدرجات من الفتيان بنسبة 6.3%

البيانات ومراجعة األدبيات

»ماذا تريد أن تصبح عندما تكرب؟«

وجدت دراسة أجريت يف عام 2017 أكرث خمس مهن يفضلها األطفال الصغار وهي: الطبيب، الطبيب البيطري، ضابط رشطة، رجل اطفاء، وعامل. بالنسبة للفتيات الصغريات فإن مهنة 

الطبيبة والطبيبة البيطرية هام أكرث مهنتني مرغوبتان، وتأيت مهنة العاملة يف الخيار الثالث.2 لكن يف عام 2016، %6 من النساء فقط تخرجن بشهادة يف مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات والطب.3 وحتى عند الحصول عىل شهادات يف هذه املجاالت فإنه من املرجح للنساء بشكل أكرب من الرجال عدم العمل يف املجاالت التي يحملن شهادة جامعية فيها.  

إذا ما الذي يحدث ما بني الوقت الذي يعربن الفتيات به عن رغبتهن يف أن يصبجن عاملات والوقت الذي يستطعن به االلتحاق بهذه املهن؟

االشارة ملجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب عىل أنها مجاالت يسيطر عليها الرجال

من املفارقات أن الجهود الحالية لتعيني النساء والفتيات يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب قد يساهم يف تعزيز االفرتاض بأن 

املهن يف هذه املجاالت مخصصة للرجال فقط. ميكن للكثري من املبادرات والربامج التي أعدت للتغلب عىل الصورة النمطية املتلعقة بتكريس هذه املجاالت 

للذكور أن ترسل اشارات خفية للنساء تجعلهن يقللن من شأن نجاحهن يف هذه املجاالت، وهو األمر الذي يحصل من خالل التشديد املبالغ فيه عىل النسب 

غري املتامثلة يف أعداد الجنسني يف تلك املجاالت.4 فبدال من االيحاء بأن تعيني النساء يف هذه املجاالت التي يسيطر عليها الرجال يتعلق  بجنسهم، عىل 

الرسائل التي تبثها هذه املبادرات والربامج أن تشدد عىل متكني املرأة، واملوازاة بني مهارات ونقاط قوة األفراد كمصادر قيمة يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات والطب.                       

الربط ما بني مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب واالهتاممات القامئة عىل نوع الجنس

من الصعوبات األخرى هي مدى اهتامم الشابات باملهارات التقنية  واملهن يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب.  هنالك العديد من 

 Why So Few? Women in Science,  االفادات املتعلقة بتأثري التنشئة االجتامعية عىل املهارات املرتبطة بنوع الجنس. عىل سبيل املثال، يقول كاتبي تقرير

:»”Technolog y, Engineering, and Mathematics

  واحدة من التفسريات الخاطئة الشائعة لقلة متثيل االناث يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب هو انه بالرغم من أن الفتيات والشابات قد يكن قادرات متاما 
كالرجال عىل العمل يف هذه املجاالت، إال أنهن لسن مهتامت بنفس الدرجة مبجال العلوم والهندسة. فمنذ مرحلة املراهقة املبكرة تبدي الفتيات اهتامم أقل باملهن يف مجال الرياضيات 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة  للعمل يف مهن يف مجاالت  الفتيات  الرياضيات، تكون فرصة دخول  املتميزين يف  الفتيان )ترينري وآخررون 2008(، ومن ضمن األطفال  والعلوم أكرث من 

والرياضيات والطب أقل من نسبة الفتيان )البينسيك وبينباو 2006(. 

   وميكن تفسري نسبة اهتامم الفتيات املتدنية يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب باملواقف واملعتقدات االجتامعية املتعلقة مبا إذا كان من املالئم 

للفتيات العمل يف هذه املجاالت واملهن.5

بالرغم من أن بعض التقارير تشري اىل ان الشابات لديهم اهتامم أقل باملواد التقنية مقارنة بالشباب، إال أن بحوث أخرى تشري اىل أن التفضيالت واالهتاممات املرتبطة بنوع الجنس تنشأ 

خالل عملية تطور االنسان أي قبل بدء التنشئة االجتامعية. ما زالت االبحاث تظهر أن عند النساء ميول طبيعي للرتكيز عىل األشياء الحية بينام يركز الرجال يف العادة عىل األجسام غري 

الحية.6 فلهذا ليس من املدهش أن النساء اللوايت يدخلن مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب مييلن اىل التخصص يف علم األحياء (البيولوجيا(، ودخول مجال الرعاية 

الصحية، وهو مجال يتمحور حول مساعدة األشخاص. االستنتاج من هذا البحث يبني أن تعزيز وتحفيز اهتامم النساء يف مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب ومجال 

األمن القومي يحدث من خالل الربط ما بني االهتامم يف مساعدة األشخاص واملهن األخرى يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب.
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الثانوية وشابات من عمر 18 اىل 30 عاما.

زادت نسبة الرد باإليجاب عىل األسئلة الثالث بشكل كبري عندما كانت املشاركات عىل معرفة شخصية بنساء يعملن يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب. 41% 

فقط من النساء قالوا أن العمل يف تلك املجاالت يُشعرهم بالقوة، ولكن زادت هذه النسبة اىل %59 عندما كانت الفتيات من ذات الفئة العمرية عىل معرفة شخصية بنساء يعملن يف 

تلك املجاالت. نسبة إدراك مدى أهمية مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب ومعرفة كيفية االلتحاق يف مهن بتلك املجاالت زادت أيضا من %54 اىل %74 و%56 اىل 

%76 عىل التوايل.10 وهذا دليل نوعي عىل أن النقص يف فرص التوجيه واالرشاد قد يؤدي اىل قلة الدافع ونقص يف القدرات الالزمة لاللتحاق مبهن يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات والطب.

تقدم األدبيات أيضا دليال عىل أن تقديم االرشاد يحسن مسرية األشخاص املهنية. بينت العديد من الدراسات االرتباط االيجايب ما بني مواقف النساء االيجابية تجاه تلك املجاالت وتحسن 

أدائهن عندما يتم تقديم اإلرشاد املبكر لهن.11،12 فمع تقديم املرشدون التوجيه ولعب دور القدوة، فإن الطالب سيكونون فاعلني أكرث وسيتخذون الخطوة األوىل لاللتحاق يف املهن يف حال 

عرفوا كيف.13 وأخريا تشري بيانات قوية بأن االرشاد يزيد من احتاملية بقاء الشخص بالعمل مع مؤسسته ألكرث من خمسة سنني مبقدار الضعف وأكرث أي من %32 اىل %14.68 لكن لسوء 

الحظ فإن األعداد غري املتناسبة الحالية للنساء يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب تجعله من الصعب الوصول بسهولة اىل قدوات نسائية والحصول عىل إرشاد.  

 ربط النقاط الواصلة ما بني مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطبSTEMM و املهن

ومع ذلك حتى قبل اختيار النساء لتخصصهن يف الجامعة، فإن املعرفة املحدودة للطالب يف املرحلة                                                                                                                     

املتوسطة باملهن أو متطلباتها يف مجال العلوم  والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب قد تحول دون دخول

هل يدفعك العمل يف مجاالت 

والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 

والرياضيات اىل الشعور بالقوة؟

هل تدركني أهمية مجاالت 

والتكنولوجيا  العلوم 

والرياضيات؟ والهندسة 

هل تعلمني كيفية االلتحاق 

يف مهنة يف مجاالت 

والتكنولوجيا  العلوم 

والرياضيات؟ والهندسة 

42%

56%

63%

املتوسطة  املرحلة  يف  الفتيات  من 
كيفية  يعرفن  بأنهن  أقرن 
مبجاالت  مرتبطة  مهن  يف  االلتحاق 
والهندسة  والتكنولوجيا   العلوم  

والرياضيات والطب

زادت هذه النسبة عند الفتيات يف 
املرحلة الثانوية لتصل اىل

اعند  انخفضت بشكل كبري   لكنها 
الشابات الاليت يبلغن من العمر 18 

اىل 30 عاما لتصل اىل

النساء هذه املجاالت منذ البداية. وجدت احدى الدراسات أن %70 من طالب املرحلة املتوسطة يف املدرسة

اعتربوا مادة الرياضيات كمتطلب مهم للعمل يف مجال الهندسة امليكانيكية والصيدلة؛ لكن فقط %50 أو أقل

أقروا بأهمية الرياضيات يف مهن أخرى مثل طب العيون وصحة الفم.7 ووجدت الدراسة ذاتها أن %56 من

الفتيات يف املرحلة املتوسطة أقرن بأنهن يعرفن كيفية االلتحاق يف مهن مرتبطة مبجاالت العلوم  والتكنولوجيا

والهندسة والرياضيات والطب، وزادت هذه النسبة عند الفتيات يف املرحلة الثانوية لتصل اىل %63، لكنها انخفضت

بشكل كبري اىل %42 عند الشابات اللوايت يبلغن من 18 اىل 30 عاما.8 اضافة لذلك فإنه ليس هنالك فهام كافيا للرتابط 

القوى  ال %40 من  يقارب  ما  القومي.  األمن  والطب ومجال  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم   بني مجال  ما 

العاملة يف مجال األمن القومي يتمتعون مبهارات متقدمة يف مجال العلوم  والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب 

ومع هذا اذا مل يعرف الطالب الدور الذي تلعبه مهارات هذه املجاالت يف عملية االلتحاق مبهنة طب العيون، فإنه سيكون 

من املستبعد القول بأن الطالب يجدون أوجه التشابه ما بني مجال العلوم  والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب 

ومجال األمن القومي.9

املرشدات والنساء القدوة

ما مدى  لكن  وقتنا هذا.  رائج يف  بهم  واالحتفاظ  القادمة  األجيال  تعيني  وأثره عىل  االرشاد  تقديم  الحديث عن  أن  يبدو 

فعالية االرشاد؟ وجدت دراسة أجرتها رشكة مايكروسوفت أن تقديم االرشاد وتوفر شخصيات نسائية قدوة قد يكون له أثر 

كبري عىل نظرة الفتيات والنساء تجاه مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب. خالل الدراسة تم طرح 

األسئلة الثالثة التالية عىل اإلناث من ثالث فئات عمرية مختلفة: فتيات يف املرحلة املتوسطة من املدرسة، فتيات يف املرحلة 
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GIRL SECURITY دراسة حالة ناجحة: منظمة أمن الفتيات  

“أمن الفتيات” Girl Security  15 هي منظمة 501 )ج( )3( غري حزبية تساهم يف زيادة متثيل النساء يف مجال األمن القومي من خالل ايجاد احتياطي من الفتيات  والشابات  من خالل 

تقديم فرص التعليم والتدريب واالرشاد. تهتم املنظمة يف زيادة أعداد النساء العامالت يف مجال األمن القومي، لكن هدفهم الرئييس هو زيادة فهم الفتيات للطرق التي يؤثر فيها األمن 

القومي عىل حياتهن.  الربامج التي تعدها النساء ويتحقق منها أخصائيني يف مجال صحة اليافعني العقلية، تركز عىل الكفاءات األساسية لفهم أهمية مجال األمن القومي وتتناول مواضيع 

متعلقة بأخالقيات األمن القومي ومكافحة االرهاب واألمن النووي. تسعى املنظمة أيضا اىل تعريف الفتيات عىل  نساء عامالت يف تلك املجاالت يعملن ضمن شبكة املرشدات يف املنظمة 

يف مستويات مختلفة من املهن ومبجاالت متنوعة من العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب اىل مجال السياسة الخارجية. الفتيات اللوايت شاركن يف هذا الربنامج قالوا بأن 

الربنامج كان هو السبب يف اختيارهن االلتحاق مبهن يف مجال األمن القومي.16

41% 59%

54%

74% 76%

56%

العلوم  مجاالت  أهمية  ادراك   

والهندسة  والتكنولوجيا 

وكيفية  والطب  والرياضيات 

املجاالت   هذه  يف  مبهن  االلتحاق 

زاد أيضا من نسبة %54 اىل %74 و 

%56 اىل 76% 

معرفة  عىل  العمرية  الفئة  ذات  من  الفتيات  كانت  عندما 

شخصية بنساء يعملن يف مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات والطب، %56 منهن شعرن بالقوة والتمكني

فقط %41 من االناث شعرن بالقوة اللتحاقهن يف مجال  العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب

قوة تأثري القدوات النسائية
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  أفضل املامرسات املقرتحة

كام ذكر سابقا، فإن زيادة اهتامم الفتيات يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب هو أول خطوة للموازنة ما بني معدالت الجنسني يف تلك املجاالت. ولهذا عىل 

مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب واألمن القومي العمل عىل ارشاك الفتيات بشكل أكرب وبوقت مبكر. قد يشمل هذا التحدث عن املهن يف مجال األمن القومي؛ 

جعل املوضوع تفاعيل ليك تشعر الفتيات بالتمكني والقدرة؛ تقديم فرص لإلرشاد وقدوات نسائية لتعزيز الروابط ما بني الطرفني؛ وأخريا، تغيري طريقة النظر للموضوع ليعكس قيمة املرأة 

يف مجاالت  العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب كأفراد أساسيني من مجتمع مهم وليس كأفراد يتم تعيينهن كاجراء شكيل لنوع جنسهم) الفصل الخامس سيتطرق أكرث 

لهذا املوضوع(

واحدة من الطرق التي تستطيع املنظامت من خاللها أن تزيل العقبات هي تشجيع العاملني يف مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب عىل املشاركة يف الحصص الصفية 

النوادي وتقديم االرشاد املستمر لهم. واحد من الخيارات  العاملني مع الطالب واملعلمني يف املدارس والحصص الصفية أو  يف مدارس املجتمع املحيل. عىل املنظامت توفري فرص لتفاعل 

للمنظامت هو اعداد مبادرات داخلية يتم فيها تدريب العاملني وربطهم بأماكن للمشاركة بها وتقديم التمويل لهم خالل العملية. عىل الجهات الخريية واملمولة منح متويل لهذه األنواع 

من األعامل بعد رصدها خالل عملية اتخاذ قرارات تقديم املنح. وعىل القطاعات أن تسلط الضوء عىل هذه املنظامت التي تقدم فرص قيادية ومكافئتها وعىل األفراد الذين لديهم تاريخ 

طويل من العمل والتفاعل مع الطالب، وذلك كحافز لالستمرار بالربنامج والحفاظ عليه ولتشجيع املنظامت األخرى عىل اتباع النهج نفسه.

يجب املساهمة بهذه املشاركات ليس فقط يف املدن الحرضية ، بل يجب بذل جهود كبرية للوصول اىل الطالب عىل املستوى الوطني ويف املناطق الريفية وشبه الحرضية أيضا. يف حال مل 

يعرف األفراد كيفية البدء بالعمل، عليهم اطالق مشاريع بالتعاون مع برامج االرشاد القامئة أصال مثل تلك املوضحة أدناه: 
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الثاين  الفصل 
املحتال متالزمة 

الخرافة: “الرجال أفضل يف العمل يف مجال العلوم؛ والنساء يناسبهن أكرث العمل يف مجاالت الدراسات االنسانية أو مجال العمل االجتامعي

الحقيقة: الفجوات يف األداء ال تختلف باختالف نوع الجنس اىل أن تتأصل الصور النمطية  يف بعض البيئات مثل أماكن العمل لتصبح تحيز ال شعوري 17

البيانات ومراجعة األدبيات 

تشري البيانات املتعلقة بالعدد الحقيقي للرجال والنساء العاملني يف مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب بأن الفجوات بني الجنسني بدأ يتم سدها ببطء.18 لكن 

الفجوة يف نظرة األفراد ألنفسهم أي اميانهم بقدرتهم عىل األداء بشكل فعال يف املجاالت ما زالت كبرية مام يربر الجهود املستمرة لتعزيز العدالة واملساواة بني الجنسني يف مكان العمل.19 

فيام تبقى الفجوات الكبرية ما بني نظرة الرجال والنساء ألنفسهم كخرباء يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب، يستمر خطر عدم استمرار النساء يف دخول تلك 

املجاالت بحيث تفقد النساء الرغبة يف اكامل دراستهن يف تلك املجاالت او االلتحاق ببعض املهن أو الحصول عىل ترقيات  او تويل منصب.20

مجموع هذه العوامل املتمثلة بالتصور الذايت السلبي وقلة التطلعات وانخفاض مستوى الكفاءة الذاتية يؤدي اىل الحد من تطلعات وطموحات النساء يف مجال العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات والطب ويساهم يف االصابة مبا يعرف مبتالزمة املحتال. متالزمة املحتال هو عبارة عن شعور بعدم االنتامء يف مكان العمل أو االفتقار للمؤهالت التي تجعل الفرد 

يشعر بأنه جزء من املجال الذي دخل اليه. بالرغم من أنه مل يتم اعتباره اضطراب رسمي  يتم تشخيص األفراد به، إال أن الجمعية األمريكية النفسية تقر بأن هذه املتالزمة “هي حالة 

حقيقية وشكل من أشكال التشكك يف الذات”.21 ويف حالة العمل يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب فإن النساء  يشعرن بأنهن غري مناسبات نتيجة للصورة 

النمطية السائدة، سواء كانت ضمنية أو واضحة، والتي تقول بأن الرجال أفضل بالفطرة يف تلك املجاالت.22 يف بعض األحيان قد يؤدي هذا اىل اتباع طرق تأقلم تؤذي النفس مثل السعي 

الدائم لتحقيق الكامل، الفرط يف االلتزام أو حتى القيام بالنقيض املعاكس مثل املامطلة والتجنب. جميع العواقب املذكورة أعاله تؤدي اىل انخفاض مستوى االنتاجية وهو االمر الذي 

يخلق دوامة من التغذية املرتدة السلبية التي تثبت الصورة النمطية وكأنها حقيقة.23 تستمر هذه الظاهرة يف األوساط األكادميية وأماكن العمل فيام تبقى مجاالت العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات والطب واألمن القومي مجاالت يهيمن عليها الرجال وتشعر بها النساء بالعزلة. 24

يضاف اىل هذه الصور النمطية عوامل أخرى تزيد من صعوبة التغلب عىل هذه املتالزمة عند النساء العامالت يف مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب أو يف املجاالت 

األمنية.لدى النساء يف العادة فرص أقل للتشبيك يف املجاالت التي يهيمن عليها الرجال، ونتيجة للمعدالت غري املتساوية بني الجنسني ، فإنه يوجد للنساء أعداد قليلة من القدوات النسائية 

واملرشدات ملساعدتهن عىل شق طريقهن يف هذه املجاالت املختصة. 

يستمر التحرش الجنيس يف التفيش يف األماكن التي يكون بها اعداد الذكور تضاهي أعداد اإلناث ويف الوقت الذي ال ينترش فيه تقديم االبالغات أو مالحقتها .25 من الصعب التحديد بدقة 

العالقة ما بني التحرش وترك النساء للعمل يف تلك املجاالت وذلك بسبب قلة االبالغ عن حاالت تحرش، لكن ال شك بأن التحرش هو عامل يلعب دور يف ترك النساء لعملهن يف أماكن العمل 

التي يسيطر عليها الرجال.26

بالرغم من أن متالزمة املحتال قد تصيب أي شخص، إال أن النساء واالقليات الجنسانية بالعادة يعانون أكرث منها مقارنة بالرجال، خاصة يف املجاالت التي يهيمن عليها الذكور.27

تتخطى أثار متالزمة املحتال عىل النساء من مجرد شعورهن »بعدم االنتامء«. تتفاقم الحاالت بالعادة نتيجة للضغوط غري املتعمدة التي تنبع من بيئات أماكن العمل، وتختلف هذه 

الضغوط وفقا للتوقعات الثقافية أو املجتمعية يف البلد التي يعملن به. ففي العديد من الدول الغربية مثل الواليات املتحدة، فإن املجاالت التي يهيمن عليها الذكور مثل أماكن العمل 

املتخصصة يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب واألمن القومي تشمل عقليات سائدة تفضل من دون وعي الذكور عىل االناث وتكافئهم عىل أعاملهم وذلك 

عىل حساب االناث.28 هذا التفضيل غري املتعمد للسلوك الذكوري يف أماكن العمل يف املجاالت العلمية واالمنية تضع عقبات كبرية وضارة أمام االناث. عىل النساء السري عىل الخط الرفيع 

الفاصل ما بني الترصف كنظرائهم الذكور وتوخي الحذر من امكانية النظر اليهن عىل أنهن جازمات أو جريئات بشكل مبالغ به وبالتايل يصبحن غري مرغوب بهن. تعاين النساء حول العامل 

من معضلة تتمثل بفقدانهن للفرص سواء سعن وراء اليشء بقوة شديدة أو مل يسعن بالشكل الكايف فالنتيجة هي ذاتها.29 يجب أن يتم بذل جهود مخلصة ومستمرة يف كل مكان عمل 

للبحث يف التحيزات والعقليات السائدة التي تتغلغل يف بيئاتهم. 

كلمة من نساء يعملن يف مجاالت علمية وأمنية:

عندما سئلت عن خربتها يف العمل كشخصية بارزة يف مجال األمن القومي، أشارت السيدة مارا رودمان من رشكة كوروم للتخطيط االسرتاتيجي ذ.م.م Quorum Strategies ومركز التقدم 

األمرييك American Progress  Center forأنه بالرغم من أنها ممتنة للعديد من املرشدين الذين ساعدوها خالل مسريتها املهنية، إال أنه شخص واحد كان »يف ذلك الوقت، و [...]  لفرتة 

طويلة بعد ذلك، املرأة الوحيدة التي ساعدتني يف شق طريق حيايت املهنية يف مجال السياسات الخارجية/األمن القومي«. متثل قصة السيدة رودمان معدالت الجنسني غري املتناسبة يف 

املناصب التي ميكن أن يكون لها أثر كبري عىل معدالت بقاء النساء واألقليات الجنسانية. من الرضوري االشارة اىل ان عدم التوازن هذا ما زال قائم لحد يومنا هذا ويستدعي اتخاذ تدابري 

تصحيحية فورية.

القصة التالية هي مثال كبري عىل بعض الرجال الذين يفاقمون من معاناة النساء من متالزمة املحتال بشكل واضح من خالل عدم أخد مساهامت ومؤهالت النساء بعني االعتبار عند 

اختيارهم: 
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  دراسة حالة ناجحة

يف ترشين األول من عام 2010، رشعت جامعة تكساس إيه آند إم اىل تحسني بيئتها كمكان عمل داعم للنساء واألقليات األخرى. كان نهجهم قائم عىل هدف خلق بيئة عمل صحية من 

الناحية النفسية؛ هدفت مساعيهم الثالث اىل الحد من التحيز وتحسني بيئة مكان العمل، وتطوير النساء العامالت يف كليات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب عىل 

الصعيد املهني، وتوظيفهن واستبقائهن من خالل خلق بيئة عمل صحية من الناحية النفسية. 30

من السامت البارزة يف مبادرة جامعة تكساس إيه آند إم » تعزيز التنوع والشمولية والنجاح يف الكليات« الهادفة اىل خلق بيئة عمل صحية من الناحية النفسية، والتي جعلتها مبادرة 

رائدة هو أن عملية تنفيذ املبادرة كانت شاملة للجنسني.31  فقامت لجان التصميم والتنفيذ بتعيني أفراد من خارج الفريق الرئييس يف املبادرة وذلك للتشجيع عىل الشمولية بني الجنسني 

وتنشيط مشاركة املوظفني.  ان هذا مرشوعا جديرا بأن يحتذى، كون اعداد مبادرات مثل هذه املبادرة يف كافة املؤسسات يحث أماكن العمل عىل تطبيق القيم التي يرغبون يف تعزيزها.

   يف تقرير عام، أشارت جامعة تكساس إيه آند إم بأنه هنالك نتائج ايجابية يف جوانب متعددة منها: مكافحة التحيز يف عملية التوظيف وتقييم املرشحني؛ اللجوء ملحاسبة أي عدم التزام 

بتعزيز الشمولية بني الجنسني أثناء تنفيذ املبادرة ويف مكاتب التنوع؛ ثقة املوظفني املكتسبة بالنظام الجديد املتبع مام دفعهم للمشاركة أكرث يف العمليات ومتكني أنفسهم واألشخاص 

حولهم؛ وضامن استدامة املبادرة من خالل دعم والتزام ادارة الجامعة بتحقيق أهداف املساواة بني الجنسني. 32

  أفضل املامرسات املقرتحة

يوىص الُكتاب بأفضل املامرسات التالية لتقليل تفيش »متالزمة املحتال« بني النساء العامالت يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب واألمن القومي.

عىل املنظامت تعيني مدققي حسابات خارجيني الجراء تحاليل للمقارنة ما بني رواتب املوظفني يف املناصب ذاتها.  هذا يعزز الشفافية يف دفع أجور املوظفني بحيث يكون لدى جميع من 

يتم ترقيته أو تعيينه يف مناصب محددة ذات الفرص املتكافئة للتفاوض.  يساهم هذا يف الحد من التحيز الالشعوري يف عملية توظيف، ترقية أو منح املوظفني عالوات. اتباع الشفافية 

يف اعداد الوصف الوظيفي ويف املعايري املتبعة لزيادة الرواتب يعمل أيضا عىل تشجيع النساء واألقليات عىل التفاوض بارتياح عىل املساواة يف دفع األجور مع أقرانهم يف حال كان هنالك 

فجوة  ال مربر لها يف األجور.

عىل املنظامت اجراء تقييامت ذاتية داخلية للتفاوتات يف املوارد املتاحة للنساء مقارنة مع الرجال أوالتحيز الالشعوري يف عملية التوطيف وتطبيق خطط شاملة لتصحيح الوضع. ويفضل 

أن يرافق هذه التدابري اعداد فريق خاص يف مجال تقييم ورصد الوضع الداخيل الجراء هذه التقييامت بشكل منتظم وعىل أساس موضوعي.

كام تم االشارة اليه خالل مقابلة مع ميوكو واتانايب، نائبة املدير التنفيذي ومديرة مكتب التنوع والشمولية بني الجنسني يف الوكالة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فإن املرأة تشعر بالحاجة 

اىل االنضامم اىل املؤسسات التي تسعى لتحقيق املساواة بني الجنسني. 33   هذا يخلق عبئا غريمتساوي ما بني الرجال والنساء و يوجه رسالة مفادها بأن 1( املساواة بني الجنسني هي مسألة 

تقترص عىل النساء 2( يتم توظيف النساء يف املؤسسات ليك يكن كمنارصات للمساواة ما بني الجنسني بدال من العمل يف مجالهن التقني واملهني. يف الواقع فإن املساواة بني الجنسني تشري 

اىل توفري فرص متساوية للجميع بغض النظر عن نوع الجنس، ويستفيد الجميع من أن يكون عىل ذات املستوى يف املجتمع. لذلك عىل املؤسسات حث الرجال عىل املشاركة بشكل أكرب يف 

مبادرات العدالة واملساواة ما بني الجنسني. سيساعد هذا عىل موازنة العبء الذي تحمله النساء واألقليات الجنسانية يف هذه املبادرات وسيساعد عىل طمئنتهم عىل أنهم ليسوا لوحدهم 

يف تحقيق هذه املساعي، مام يساهم يف الحد من شعورهم بعدم االنتامء.

يف بداية مسرييت املهنية يف رشكة كانت تطبق برنامج فعال لتعزيز التنوع يف الرشكة من خالل مساعدة النساء واألقليات عىل 

اكتساب املهارات والفرص الالزمة لتحقيق التقدم يف مهنهم.  يف احدى املرات بعدما متت ترقيتي، قال يل املرشح اآلخر الذي كان 

رجال: »بالطبع ستحصلني عىل املنصب، فالرشكة تحتاج اىل تعيني أنثى يف هذا املنصب لتعكس تطبيقها للشمولية بني الجنسني«

تينا دولف 

Siemens Government Technologies رشكة سيمنز للتكنولوجيا



13

الثالث الفصل 
عدم مرونة املعايري املهنية

خرافة: تعطي النساء أهمية أكرب لألجر أكرث من  املرونة يف املعايري املهنية

الحقيقة: أغلب النساء اللوايت أجريت الدراسة عليهن )%88 منهن( يعتقدن بأن املرونة يف العمل هو أمر مهم جدا متاما كاألجور. أما بالنسبة للبعض )42%( 
فإن املرونة يف العمل هي مهمة أكرث من األجور.

البيانات ومراجعة األدبيات

خالل التطرق يف الحديث عن العقبات التي تواجهها النساء يف حياتهن املهنية، هنالك حقيقة يجب أخذها بالحسبان وهي أنه لدى النساء مسؤوليات ال توجد عند الرجال وال ميكنهم 

القيام بها، مثل الوالدة وارضاع األطفال. قد تشكل هذه املسؤوليات عبئا عىل النساء عند عودتهم للعمل يف أي مجال، لكن يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب 

واألمن القومي فإن األبحاث أظهرت بأن النساء العامالت يف تلك املجاالت يعتربن عدم مرونة هذه املجاالت كعقبة رئيسية لهم يف االستمرار والعودة للعمل يف هذه املجاالت. فحتى لو 

كانت النساء األمهات مستعدات للعودة للعمل، فإن طبيعة هذا املجال تعمل عىل تقييدهم او منعهم من العودة.

املرونة يف املوازنة ما بني الحياة الشخصية والعملية

نتيجة لطبيعة العمل يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب واألمن القومي فإنه نادرا ما يكون هناك خيار للعمل عن بعد يف حال كان العمل يشمل التعامل مع 

مواد رسية. وقد يتطلب العمل يف هذه املناصب السفر الطويل املتكرر او العمل لساعات طويلة مع اجتامعات خارج ساعات الدوام املعتادة من التاسعة صباحا اىل الخامسة مساءا.  تشري 

 Mom العديد من الدراسات اىل أن واحدة من اهم امليزات يف املهن املرغوب بها يف مؤسسة ما هي املوازنة ما بني الحياة الشخصية والعمل باإلضافة اىل مرونة ساعات العمل. فوفقا ملرشوع

Project، فإن %86 من األمهات العامالت مستعدات ان يرتكن عملهن لفرصة عمل أخرى تدعم رغبتهم يف املوازنة ما بني حياتهم الشخصية والعملية، 34   و%75 من األمهات العامالت 

يعتقدن بأن دعم صاحب العمل لبيئة تضمن املوازنة ما بني الحياة الشخصية والعملية هو من أهم املعايري التي تضمن شعور العامل بأنه يحظى باالحرتام يف مكان عمله. 35  ونظرا اىل هذا 

الرتكيز الكبري عىل أهمية التمكن من املوازنة ما بني الحياة الشخصية والعملية، فإنه ليس من الغريب أن تنفر النساء من وظائفهن؛ فضال عن القيود الشخصية وتلك املتعلقة بالطبيعة 

البيولوجية للمرأة مثل عملية الوالدة  التي ال تؤثر عىل الرجال.

الزواج وتنظيم األرسة

يف الحديث عن املوازنة ما بني الحياة الشخصية والعملية، هنالك تعليق يقال دامئا عن كيفية تأثري الزواج وتكوين األرس عىل النساء العامالت يف مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات والطب، وجدت واحدة من الدراسات أن النساء العامالت يف املجاالت السابقة يكن مؤهالت للزواج ولتكوين األرس متام كالنساء العامالت يف مجاالت أخرى، لكن النساء العامالت 

يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب تكون احتاملية بقائهم يف العمل يف مجالهم مع الوقت أقل بكثري مقارنة مع الخبريات العامالت يف مجاالت أخرى. 36   أظهرت 

نتائج األبحاث أن:

النساء العامالت يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب ينتقلن للعمل يف مجاالت أخرى مبعدالت عالية جدا وذلك ليس ألن النساء العامالت يف 

املجاالت السابقة يخرجن بشكل غري متناسب من قوة العمل. االنسحاب من قوة العمل هو يف الحقيقة امر نادر يف كال املجموعتني، وهو األمر الذي يثبت التحليالت 

التي تظهر تزايد معدل متسك الخرباء من جميع املجاالت يف البقاء بقوة العمل مع الوقت خاصة عندما يقدم مكان العمل الدعم لالمهات ورعاية األطفال )هري وولفرام  

2009؛ بريشيسيك 2008(. إضافة لذلك فأنه من غري املرجح للنساء اللوايت تركن العمل يف مهنهن العودة لها؛ فقط عدد قليل من النساء يعدن للعمل يف مجاالت العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب بعد تركهن للعمل فيها. 37

مبعنى آخر، فإن املجتمع يفقد النساء العامالت يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب لدخولهن ملجاالت أخرى يف قوة العمل وذلك يف الغالب نتيجة للقيود 

املفروضة عليهن يف عملهن يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب والتي ال تتالءم مع حياتهم الشخصية، وبالتايل متنعهن من االستمرار يف العمل بتلك املجاالت 

بالرغم من شغفهن وحبهن لعملهن.
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االجازة األرسية والرضاعة الطبيعية

مدفوعة  أرسية  إجازة  تقديم  يف  فشلهم  حول  انتقادا  الحكوميني  املتعاقدين  بعض  واجه 

األجر ملوظفيهم. وبالنظر اىل عدد املتعاقدين الفيدراليني يف  مجال األمن القومي )ما يقارب 

الدفاع لوحدها يف عام  اكرث من 50,000 رشكة تعمل مع وزارة  641,428 متعاقد فيدرايل يف 

2015( 38   ويف املختربات الوطنية ، فإن هذه السياسات تؤثر عىل املوظفني من اآلباء واألمهات 

بصورة غري متناسبة.

لدى أغلب الرشكات القامئة يف الواليات املتحدة عدد ضئيل من السياسات املتعلقة بالرضاعة 

الطبيعية )يف حال كانت توجد عىل االطالق(. ساعات العمل واالجتامعات واملؤمترات غري املرنة 

تسمح بالعادة بفرتة قصرية من 10-15 دقيقة لضخ الحليب بالوقت الذي يكون معدل الوقت 

املطلوب للضخ من 20-30 دقيقة. يرغم هذا الوقت القصري املخصص لضخ الحليب النساء 

عىل تفويت جزءا من االجتامعات او الجلسات إلكامل عملية الضخ، وهو األمر الذي قد يؤثر سلبا عىل جودة عملهن وسمعتهن املهنية.  

 رمبا من أكرب اإلشكاليات هو ان اتباع نهجا عادال يف أماكن العمل يضمن استيعاب مطالب اآلباء واألمهات العاملني من خالل اتخاذ تدابري مثل توفري إجازة األمومة واألبوة، وفوائد الرعاية 

الصحية او رعاية األطفال هو يف الحقيقة استثناءا وليس القاعدة. كام تصف كلري كني ميلر من صحيفة النيويورك تاميز ، ساعات العمل الطويلة او مكان العمل ذو الطبيعة الصارمة لطاملا 

كانا “املحرك الرئييس لعدم املساواة ما بني الجنسني”: الزيادة عىل مستويات األجور للعمل لساعات طويلة قد دفع بالكثري من األزواج الحاصلني عىل املستوى نفسه من التعليم عىل أخذ 

مناصب غري متساوية وذلك ألن كونهم والدين ال يستطيعان التواجد يف العمل إال اذا كان واحد منهام يتواجد يف املنزل لرعاية األطفال. 39 لذلك يف أغلب الدول التي تكون املرأة فيها هي 

الطرف األسايس لالهتامم باألطفال يف األرسة، تكون تواجه املرأة ضغوط مجتمعية تحثها عىل وقف عملها أو عدم إعطائه األولوية وذلك للرتكيز عىل تربية األطفال. 4 0   هذه التوقعات 

القامئة عىل نوع الجنس قد تشكل صعوبة اكرب يف تحقيق موازنة ما بني الحياة الشخصية والعملية لإلناث باملقارنة مع نظرائهن الذكور. 41 مل تكشف أي من األبحاث التي أجريت العداد 

هذا التقرير أي هياكل تحفيزية تشجع النساء عىل البقاء يف مجالهن- إذ كشفت فقط عن مجموعة من التحديات القامئة عىل نوع الجنس التي تواجهها املرأة يف جميع مراحل حياتها. 42

كلمة من نساء يعملن يف مجاالت علمية وأمنية:

يف الوقت الذي يوجد هنالك حاجة الجراء املزيد من األبحاث لفهم كيفية تأثري عدم املرونة يف مكان العمل عىل النساء العامالت يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

والطب واألمن القومي وذلك بشكل غري متناسب، تشاركنا بعض النساء تجاربهن. نقدم هنا بعض هذه القصص:

Негибкий рабочий 
график, встречи и 
конференции часто 
допускают только 

Среднее время 
сцеживания 

حول رعاية األطفال

رعاية األطفال بالنسبة لألمهات )واآلباء( العاملني هو تحدي مستمر. أعدت وزارة الدفاع األمريكية برنامجا لرعاية األطفال يف مكان 

العمل وذلك بعدما تركت العمل يف مكتب وزير الدفاع . بدأت وزارة الخارجية بربنامج لرعاية األطفال بعدما أصبح أطفايل كبار جدا 

للحصول عىل هذه الرعاية. وأصبحت اآلن لدى وكاالت حكومية أخرى مرافق لرعاية األطفال يف مكان العمل. هذا تطور رائع، لكن

املساحات محدودة وقوائم االنتظار طويلة جدا. لكنني مع هذا أنا أنظر للنصف املآلن من الكوب، فالوضع أفضل مام كان عليه يف السابق ويصبح الوضع جيد لحظة 

الحصول عىل اذن الدخول لهذه املرافق، لكن يجب دامئا ان يكون هنالك خطة بديلة، فاألطفال ميرضون أحيانا وعىل شخص  البقاء معهم يف املنزل لريعاهم.  [...] تطلبت 

التي عملت بها السفر اىل الخارج بشكل دوري لفرتة تصل أحيانا اىل شهر كامل. تجنبت االلتزام بأنشطة خارجية كانت تتطلب حضوري ألنني مل أضمن  املناصب 

تواجدي يف املدينة.

السفرية سوزان بورك

املمثلة الخاصة السابقة لرئيس الواليات املتحدة ملنع انتشار األسلحة النووية
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قبل سنوات عديدة قامت ادارة الخدمة الدبلوماسية بتطوير 

آلية لتقاسم العمل بحيث يصبح بإمكان األمهات العامالت عىل 

العمل بالتناوب وفقا ملتطلبات الوظائف. أجمعت النساء بأن 

آلية تقاسم العمل كانت مجزية عىل الصعيد الشخيص )كان 

بامكانهن العمل والتواجد يف املنزل( واجمعن أنهن شعرن بإنتاجية 

أكرب بالعمل.  تم الغاء الربنامج بدون أي تفسري واضح لذلك.

حول  مواعيد العمل غري املرنة 

لورين بويتا

Girl Security رشيك مؤسس يف منظمة 

الرشكات املتعاقدة مع 
الحكومة واجازة األمومة

ال يوجد لدى الرشكة املتعاقدة مع الحكومة 

األمريكية التي أعمل بها إجازة أمومة أو أبوة. 

واألسوأ من ذلك هو أنه رشوط الحصول عىل 

إجازة مرضية العاقة قصرية املدى صعب جدا 

تحقيقها، وكذلك األمر عند الحاجة اىل اجازة 

أمومة او ابوة إذ يستحيل تحقيق رشوطها 

يف حال حدوث حمل غري متوقع! من املعتاد 

للرجال العاملني يف هذه الرشكة اخذ إجازة 

ألسابيع بعد الوالدة ليعودوا بعد ذلك للدوام.

خرباء يف منتصف مسريتهم املهنية 

متعاقد فيدرايل يف مجال الدفاع  

PWC دراسة حالة ناجحة: برنامج العودة للعمل عىل مراحل لرشكة برايس ووتر هاوس كوبرز  

  BP تستخدم بعض الرشكات أسلوب التفكري خارج الصندوق وذلك ملساعدة النساء )والرجال( عىل العودة للعمل بعد فرتة انقطاع بسبب اسباب شخصية أو اجازة ارسية. أطلقت رشكة

ومرشوع مام بروجيكت Mom Project  برنامج يدعى »Returnships«، بينام قامت رشكة PwC وهي مجموعة من الرشكات التي تعمل كرشاكات، باطالق برنامج رائدا للعودة للعمل 

والذي يطبق عىل مراحل. يسمح هذا الربنامج اللموظفني العمل بنسبة %60 من جدول أعاملهم الطبيعية مع الحصول عىل %100 من أجورهم ملدة أربع أسابيع عند العودة للعمل بعد 

االجازة األرسية. 43   يخضع لهذا الربنامج الرجال والنساء الذين يكون لديهم أيضا اجازة أرسية مدفوعة األجر ملدة مثاين أسابيع. 

أطلق هذا الربنامج بعد اجراء دراسة استقصائية عىل املوظفني وذلك بعدما وجدت رشكة PwC نفسها تعاين من معدل عايل من دوران املوظفني، خاصة املوظفني من جيل األلفية. وجدت 

الرشكة أن هؤالء املوظفني يريدون املزيد من املرونة يف العمل، والفرصة لتغيري ساعات العمل- أي البدء بالدوام بوقت الحق عىل سبيل املثال، أو العمل يف الليل يف حال اقتىض االمر ذلك. 

لكن املوظفني اآلخرين يرغبون باليشء ذاته بنسب متساوية. مبعنى آخر، بالرغم من أن الربنامج كان يستهدف يف البداية املوظفني من جيل األلفية، إال أن خيار زيادة املرونة يف العمل سيكون 

مفيدا ومرغوب به بالنسبة لجميع املوظفني. تقر الرشكة بأن الفكرة ال تضمن تغيريا جذريا وأن العودة للعمل بعد قضاء االجازة يبقى أمر صعب، لكن تستمر الرشكة يف البحث عن طرق 

لتعزيز جانب املوازنة ما بني الحياة الشخصية والعملية ملوظفيها. 

  أفضل املامرسات املقرتحة

تقدم أغلب الرشكات هيكل حوافز من خالل تقديم العطل واالجازات، رعاية صحية، بدل رعاية أطفال، خطة التقاعد k( 401(، أو العالوات. لكن ما يناسب األب املرتقب قد يكون مختلف 

عن ما يناسب أم لثالثة أطفال أو شابة غري مهتمة بانجاب االطفال عىل االطالق. فبدال من تحديد فوائد معينة، عىل الرشكات العاملة يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

والطب البحث عن خيارت مبتكرة لجذب النساء واستبقائهن.

واحدة من الطرق املبتكرة التي يجب أخذها بعني االعتبار هي تقديم خطط متنوعة لالستحقاقات أو خطط يتم اختيار االستحقاقات فيها حسب الرغبة كام تصف منصة وركيست 

Workest االلكرتونية، وذلك ليك يتمكن االفراد من ايجاد هياكل للحوافز ولتحقيق املرونة يف حزم استحقاقاتهم التي تناسب ظروفهم الخاصة. 44   وتعد الخيارات الجيدة والجديدة 

املتعلقة بحزم االستحقاقات مفيدة لجميع العاملني يف املؤسسة وميكن أن تزيد من معدل رضا املوظفني يف مكان العمل او حتى التأثري عىل املنافسني لتحسني هياكل الحوافز لديهم.

فيام يستمر التطور يف التكنولوجيا، عىل املؤسسات القيام بكل ما يف وسعها الجراء تحليل للفوائد مقارنة بالتكلفة يف عملية إدخال هذه التكنولوجيا. وبحثت املؤسسات يف العقد املايض 

بكل ما يتعلق بهذه التكنولوجيا من استخدام تقنية البلوتوث يف تفعيل االعدادات الرسية اىل تطبيق سياسة العمل عن بعد للعاملني يف الحكومة األمريكية.  تكييف االستحقاقات 

والخيارات املتوفرة يف أماكن العمل مع أوجه التقدم التكنولوجي يساهم يف زيادة القدرة التنافسية لدى صاحب العمل، ويزيد من معدل انتاجية املوظف ومعدل رضا املوظف يف مكان 

العمل، ويحد من بارامرتات عدم املساواة ما بني الجنسني مثل تلك التي متت مناقشتها يف هذا التقرير والتي تشمل الرضاعة الطبيعية، األرس الوحيدة األب أو األم وغريه. 45

بالرغم من أن العمل مع مواد رسية يكون يخضع لبارامرتات صارمة إال أنه يف حال كان هنالك فرصة الجراء اجتامعات او العمل عن بعد، عىل املؤسسات  أن تكون مستعدة للسامح بتطبيق 

هذا النوع من السياسات والتشجيع عليه وذلك بهدف  تحقيق التوازن ما بني حيا ة املوظفني الشخصية والعملية  وللحد من العبء القائم عىل نوع الجنس الذي ال يوجد مربر له والذي  

ينتج عن ساعات الدوام غري املرنة مبكان العمل.  وفقا لتقرير أعدته  مؤسسة راند لألبحاث والتطوير  فإنه »عىل وكاالت األمن القومي املهتمة يف البحث يف خيارات  للعمل عن بعد أن 

يحققوا التوازن ما بني الحاجة التى تأمني وحامية املعلومات الحساسة ورغبتهم يف تعيني قوة عمل من جيل األلفية واستبقائهم«؛ قامت الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ FEMA بتطبيق 

ساسية العمل عن بعد وذلك للتشجيع عىل املوازنة ما بني الحياة الشخصية والعملية وزيادة  درجة االستجابة يف الوكالة. 46 أعدت الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ نظام للسامح للموظفني 

املخولني للدخول اىل معلومات رسية فيام يعملون عن بعد وتزويد املوظفني باملعدات الالزمة لذلك. 47   ميكن للمؤسسات األخرى أن تحذو حذو الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ كون هذا 

األمر هو اتجاه نحو التحسن ومعيار مطلوب يف خيارات العمل.   
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الرابع الفصل 
أين هي البيانات؟

خرافة: الفتيات والنساء لسن جيدات كفاية كالفتيان والرجال يف املجاالت العلمية والتقنية، وهن 
يفشلن يف مجال العلوم 

الحقيقة: مساهامت النساء يف مجال العلوم قد تم تجاهلها ومل يتم الرتويج لها. مل تعطى النساء حق 
قدرهن ملا أحرزتهن يف مجال العلوم من اكتشافات ومساهامت. 

البيانات ومراجعة األدبيات

االكتشافات  عىل  الرتكيز  يكون  بحيث  العلمية  االكتشافات  يف  وانجازاتها  املرأة  مساهامت  التاريخ  يتجاهل  ما  عادة 

 Women Scientists العلمية الكبرية التي توصل اليها الرجال. 48 ساهمت دراسة مارغريت روسيرت “العاملات يف أمريكا

in America” بتوثيق وابراز مساهامت وانجازات النساء املنسية يف التخصصات العلمية49  . تقول روسيرت بأن منزلة املرأة الثانوية يف مجال العلوم مل يكن مجرد صدفة أو نتيجة لعدم 

جدارتها، بل كان نتيجة “ للتستري املتعمد عىل حضورها وانجازاتها يف مجال العلوم”50. واحدة من األمثلة املعروفة حول هذا هي قصة روزاليند فرانكلني التي تقبع يف ظل تاريخ العلوم، 

بالرغم من انجازاتها املهمة يف أعامل البحث واكتشاف البنية الحلزونية املزدوجة للحمض النووي. 51

بالرغم من توفر بيانات متعلقة مبساهامت وانجازات النساء يف مجال العلوم إال أنه واحدا من التحديات املستمرة هو قلة نرش هذه املساهامت بشكل واسع، خاصة يف الكتب املدرسية 

واملنهاج املدريس. قلة األدبيات املتعلقة مبساهامت النساء يف العلوم التي يتم نرشها يف الكتب يضيع فرصة اللهام الفتيات الصغار من خالل تقديم قدوات نسائية لهم.

إن هذه العالمات التي تشمل: قلة نسب األعامل للنساء بالشكل الصحيح، قلة ابراز انجازات النساء أو حتى االخفاء املتعمد لهذه املساهامت واالنجازات، جميعها تبني التحيزات الخفية 

املتفشية تجاه النساء يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب واألمن القومي والتي تحتاج اىل مواجهتها والسيطرة عليها. يجب اخذ خطوات فاعلة من أجل )1( نرش 

والرتويج ألعامل النساء يف مجال العلوم عىل مر التاريخ، )2( تشجيع مشاركة النساء يف املجالت العلمية من خالل الكتابة بها، )3( تغيري الفكرة الشائعة بأن الرجال أفضل بالفطرة يف مجال 

العلوم من النساء وذلك من خالل املشاركة بقصص عن نساء رائدات يف مجال العلوم، و )4( تعزيز وجود قادة نساء يف مجال العلوم ليكن قدوة للفتيات الصغريات الراغبات يف االلتحاق يف 

مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب.

ويبقى السؤال املتعلق باالسناد العادل والدقيق للبحوث العلمية يف مجال العلوم مسألة تدعو لالهتامم الكبري كام هو الحال يف تخصصات كثرية أخرى. يشري مقال جديد يف صحيفة 

األتالنتيك بأن كتابة النساء يف املجالت العملية هو أداة قيمة ميكنها أن “تعزز سمعة النساء املهنية وتحقيق التقدم املهني.” 52 

لسوء الحظ يف الكثري من األحيان ال يتم اظهار النساء عىل أنهن الكاتبات بل يتم توجيه الشكر لهم يف قسم الشكر التقدير. 53   قام فريق من الطالب من جامعة براون وجامعة والية سان 

فرانسيسكو يف اجراء بحوث متعلقة باملوضوع، إذ بحثوا يف أوراق بحث يف مجال علم الوراثة تعود لعقدين من الزمن.  اكتشف الطالب عدد من النساء اللوايت مل يتم اعطائهن حق قدرهن 

لألبحاث التي أجرينها، ووجدوا أيضا عدد من النساء املربمجات اللوايت حققوا انجازات مهمة واللوايت مل يتم تقديرهن عىل االطالق. أظهرت الدراسة بأنه دامئا ما كان يتم توجيه الشكر 

للنساء يف قسم الشكر يف األبحاث العلمية لكن مل يتم االعرتاف بهم ككاتبات لهذه األبحاث. 54

بحثت دراسة أجراها لوك هوملان من جامعة ملبورن والتي تم نرشها يف عام 2018، بحثت يف الفجوة ما بني الجنسني يف تأليف أكرث من 10 مليون بحث علمي. 55   بحث هوملان وفريقه يف 

تاب جميع االبحاث العلمية التي تم نرشها ما بني عامي 2002 و2016. وجدت الدراسة بأن 87 من 115 تخصص من تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب  قامئة كُ

كان يكتب فيه “أقل من %45 من الكاتبات” وقدرت الدراسة بأنه قد يتطلب األمر 16 عاما قبل أن يتساوى عدد النساء الكاتبات لألبحاث العلمية مع عدد الرجال. 56  لكن بالطبع كان 

هنالك اختالف بالفرتة املتوقعة وذلك باختالف املجال. ومن األمور األخرى املدهشة التي توصلت اليها الدراسة هو الفرتة املتوقعة لألبحاث الفيزيائية بحيث يكون التساوي ما بني عدد 

الكاتبات االناث والكاتبني الرجال بنسبة %5،إذ تصل هذه الفرتة اىل 258 عام. 57

وبنفس الوقت وجدت دراسة اجريت عىل مدار سنتني عىل 40 لجنة تقييم علمي، وجدت بأن هذه اللجان كانت متحيزة بشكل غري واضح وكانت تسند الشعوريا مفهوم العلوم للذكور. 58    

أشارت مجلة نيترش هيومان بيهيفيور Nature Human Behavior اىل ان لدى لجان التقييم تحيز ضد النساء يف مجال العلوم ولهذا ال يقومون بتعيني الكثري من النساء مقارنة بالرجال 

يف مناصب الباحثني النخبة59  . وبنفس الوقت تظهر جميع هذه الدراسات ليس فقط حجم الفجوة ما بني الجنسني القامئة يف املجاالت العلمية لكن أيضا تظهر العوامل التي تزيد من 

الوضع تعقيدا والتي تؤدي اىل أن يتم تجاهل انجازات النساء من غري حق وقلة الرتويج ألعاملهن مقارنة بنظرائهن الرجال.

كلمة من نساء يعملن يف مجاالت علمية وأمنية:

إن توفر أدبيات عن املوضوع تُنسب بالشكل الصحيح للنساء الرائدات يف املجاالت العلمية هو أمر رضوري وذلك اللهام الفتيات عىل االلتحاق مبجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات والطب. عىل جميع العلامء أن يلتزموا بضامن اعطاء زميالتهم النساء التمثيل املناسب. ستعمل هذه الخطوة البسيطة عىل تعزيز عدد النساء الاليت يُنسب لهن األعامل يف 

مجال العلوم، وسيساهم يف ضامن النظر للنساء كعاملات بشكل رئييس، بدال من نساء عامالت يف مجال العلوم، وهو اليشء الذي يضع الرتكيز عىل نوع جنسهم بدال من جودة أعاملهن. 

دونا سرتيكالند وهي أستاذة كندية حائزة عىل جائزة نوبل بالفيزياء تقول إنها شعرت باالستغراب من الرتكيز عىل نوع جنسها، “أعلم بأنه هنالك بال شك الكثري من الجهود املبذولة حاليا 

اذا أردت ليشء ان يقال دع رجل 

يقوم بذلك، أما اذا أردت ليشء 

أن يتم دع امرأة تقوم بذلك

مارغريت تاترش
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لتحقيق العدالة ما بني الجنسني والتنوع والشمولية. نحن نأخذ هذا بعني االعتباريف املامرسات املتبعة يف التوظيف، ولقد كنت جزءا من العديد من لجان التوظيف. لذا أنا عىل علم بهذه 

األجواء، لكنني ال ارى نفيس كمجرد امرأة تعمل يف مجال العلوم، بل أرى نفيس كعاملة. مل أكن أعتقد بأن هذا هو األمر املهم، بل كنت أظن أن االمر املهم هو املجال نفسه.” تقول دونا. 60

 دراسة حالة ناجحة

تشمل املبادرات التي نجحت يف تعزيز وابراز مساهامت النساء الهامة لتخلق بذلك بيانات وسجل بنجاحاتهم املبادرات التالية:

مبادرة #IAMREMARKABLE لرشكة جوجل

#IAmRemarkable هو مرشوع فعال نرشته ونفذته رشكة جوجل وذلك بهدف متكني الفئات التي ال تحظى بتمثيل كايف لالحتفال بانجازاتهم يف مكان العمل وخارجه. 63  الفكرة من 

املرشوع هي مواجهة األفكار االجتامعية املتعلقة بالنهوض بالذات وتشجيع النساء عىل تبني هذا األسلوب. تشجع ورش عمل مبادرة #IAmRemarkable النساء عىل كتابة جميع األسباب 

التي تجعلهن يعتقدن بأنهن بارعات. باتباع اسلوب النهوض بالذات تستطيع النساء تعزيز نظرتهن ألنفسهن ومالحظة مدى االنجازات التي حققنها يف مكان عملهن. تقدم ورش العمل 

للنساء دورات تدريبية وفرصة الظهار مهاراتهن وتنمية مهارة الدفاع عن النفس من ناحية الحقوق يف العمل، وهي عنرص مهم لتحقيق التقدم املهني. منذ عام 2019  أرشكت رشكة جوجل 

85,000 مشارك يف املبادرة وأقامت 4,800 ورشة عمل يف أكرث من 99 دولة. 64

أفضل املامرسات املقرتحة

من الرضوري املشاركة بقصص نجاح حول املساهامت السابقة والحالية للنساء يف املجاالت العلمية. من أجل 

االعرتاف بدور النساء األسايس السابق والقائم يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب 

واألمن القومي، واللهام األجيال القدمة من الشابات للتمتع بالثقة لاللتحاق مبهن يف تلك املجاالت، فإنه عىل 

إدارات املؤسسات العاملة يف مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب ومجال األمن القومي 

أن يتبعوا أفضل املامرسات التالية يف مؤسساتهم:

 1.     ميكن للمؤسسات اعداد أدلة تتحدث عن النساء الرائدات السابقات والحاليات يف تاريخ املؤسسة وتوضيح 

الدور األسايس الذي لعبته هؤالء النساء يف منو وتقدم املؤسسة. ستساهم هذه الخطوة يف مواجهة مسح أثر 

النساء عىل تاريخ مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب واألمن القومي، وبذات الوقت 

تساعد يف الهام النساء العامالت يف املؤسسة عىل التنافس عىل مناصب قد يرصفن النظر عنها يف العادة بسبب 

التمييز ما بني الجنسني أو قلة الكفاءة الذاتية لديهن.

2.    ميكن للمؤسسات أن تنرش هذه البيانات املتعلقة بالنساء الرائدات، املوظفات او النساء املتلقيات للمنح   

بشكل سنوي لتسليط الضوء عىل دور النساء الفاعل يف نجاح تلك املؤسسات. تكريم إرث النساء باستخدام 

والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت  يف  االلتحاق  يف  املهتامت  الصغار  الفتيات  تلهم  قد  للجميع  تصل  عامة  طرق 

انتهاج مسارا  القطاع يف  او  املجال  ذات  تعمل يف  أخرى  تلهم مؤسسات  وقد  والطب،  والرياضيات  والهندسة 

مامثال يف تكريم مساهامت النساء يف نجاح املؤسسة واالعرتاف بها.

3.  عىل املؤسسات أيضا تشجيع املوظفني عىل أن يكونوا أصدقاء للنساء حولهم. واحدة من أكرث الطرق الفعالة 

يف فعل هذا هي  ابراز  وجهة نظر  موظفة زميلة عندما ال تحظى وجهة النظر تلك باالهتامم الكايف.  أشارت 

جوان روهلفينغ وهي  رئيسة ومديرة   العمليات يف مبادرة  التهديد النووي  Nuclear Threat  Initiative ، أشارت اىل أنه يتم استخدام هذه الطريقة من قبل النساء العامالت يف البيت 

األبيض وذلك ملساعدة زميالتهن يف املواقف التي يتعرضن فيها لإلسكات أو التجاهل أو عدم االعرتاف بدورهن.65 يساهم هذا االمر أيضا يف منع  االستيالء عىل األفكار أو  أخذ أشخاص 

ألفكار خاصة بأشخاص آخرين ونسبها  اليهم.

هذا يعني أنني سأكون قادرة عىل العمل والسعي وراء األمور التي تثري فضويل وشغفي. ويعني ايضا أن اكون ممتنة لجميع النساء 

الرائدات اللوايت فتحن املجال ألجيالنا للعمل يف مجال العلوم واللوايت طالبنا للحصول عىل الحقوق التي منتلكها يف يومنا هذا. 

الدكتورة فرانسيسكا فراغكودي

عاملة فلك تعمل يف مجال املجرات والديناميات واملادة املظلمة يف معهد ماكس بالنك للفيزياء الفلكية يف أملانيا

والدي  كال  كان  إذ  العلامء  من  أرسة  يف  نشأت     

ووالديت يعمالن كعاملان بارزان يف مجالهام. مل أدرك 

الجامعة.  دخلت  عندما  اال  األمر  هذا  ندرة  مدى 

بني  ما  املساواة  لتعزيز  األولوية  أعطي  أنا  واليوم 

الجنسني يف مجاالت العوم واألمن الدويل ، وأقتنص 

التي ال تحظى  الفئات  كل فرصة ممكنة لتمكني 

بالتمثيل الكايف.

هانهام، ميليسا 

نائب املدير يف منظمة اوبن نيوكليار  

Open Nuclear Network نيتورك



18

الخامس الفصل 
تعيني النساء كإجراء شكيل

الخرافة: تشارك النساء يف الحديث يف املؤمترات بشكل قليل بسبب عدم رغبتهن يف السفر بشكل كبري لحضورها نتيجة للكسل أو ألسباب شخصية أو عائلية. 
66

الحقيقة: تشري الدراسات اىل أن النساء يقيمن الدعوات لحضور املؤمترات واالنضامم لفرق املناقشة للتحدث وعرض أبحاثهن متاما كالرجال. فباملقارنة بالذكور، 
ال تحظى النساء بفرص كثرية للمشاركة يف النقاشات الفكرية أو التحدث يف املؤمترات مثل الرجال. 67 

عند القول بأن النساء يتم تعيينهن كجزء من االجراءات الشكلية فبهذا نعني أنه بالعادة عند تقييم املرشحات قبل عملية التوظيف فإن الرتكيز يكون عىل مجرد ملئ املقاعد املخصصة 

للنساء بدال من النظر اىل انجازات النساء.  وال يقصد من القول بهذا أن هؤالء النساء يقتقدن للمؤهالت. وتعاين النساء من ذوي البرشة السمراء من هذا األمر بشكل خاص. فهن ال يعانون 

من التمييز فقط لنوع جنسهم، بل يعانون من متييز اضايف بسبب عرقهم. ويف حني أنه يوجد هنالك مشكلة الفوارق يف أعداد الجنسني يف فرق املناقشة يف املؤمترات العلمية، يف بعض 

األحيان يكون هنالك امرأة واحدة يف فريق املناقشة والتي بالعادة تكون من األقليات العرقية أو من ذوات البرشة السمراء. وجود امرأة واحدة يف فريق املناقشة باالضافة اىل الرتكيز الكبري 

عىل نوع جنس املرأة عند تعيينها يثبت أنه بالرغم من املؤهالت األكادميية القوية للمرأة، إال أن انضاممها اىل فريق املناقشة كان فقط ملجرد كونها امرأة، أي مبعنى آخر، أن دعوتها لتكون 

جزء من فريق املناقشة هي دعوة شكلية وذلك ليك ال يأخذ فريق املناقشة طابع أنه فريق خاص بالرجال فقط.

البيانات ومراجعة األدبيات

Tokenism and  Women in the  Workplace: The Limits of Gender-  وفقا لبحث أجرته لني زمير تحت اسم “االجراءات الشكلية واملرأة  يف مكان العمل: حدود نظرية الحياد الجنساين

Neutral Theory” فإن مفهوم االجراءات الشكلية قد استخدم للحديث عن التحديات العديدة التي تواجهها النساء عند دخولهن ملجاالت لطاملا كان الرجال يسيطرون عليها. تقول زمير 

ان تعيني املزيد من النساء يف املؤسسات املتحيزة بشكل كبري للرجال هي أول خطوة فعالة نحو تخطي العقبات لتحقيق املساواة الكاملة يف املجال املهني او ملواجهة تعيني النساء كاجراء 

شكيل. 68

من أجل فهم الضغوط االجتامعية والثقافية والبيئية التي تعاين منها النساء من تعيينهن كاجراء شكيل والناتجة عن الرتكيز الكبري عىل نوع جنسهن، من الرضوري النظر مليا عىل نظرية 

 Some Effects of Proportions on Group Life: Skewed Sex Ratios and  Responses to Token “ روزابيث موس كانرت املتعلقة بالتمثيل النسبي لعام 1977. أظهرت كانرت يف مقالها

Women,”    نتائج دراسة أجريت يف رشكة صناعية كربى. أعدت الدراسة اطار عمل  لتشكيل تصور عن العمليات التي تحدث ما بني األفراد املهيمنني واألفراد الذين تم تعيينهم كاجراء 

شكيل: “يعاين االفراد الذين تم تعيينهم بصورة شكلية من ثالث ظواهر حسية وهي أن وجودهم واضح للعيان أي أن كل من حولهم يعي بوجودهم، باالضافة اىل أنهم يعانون من التناقض 

الكامل املبني عىل أساس النوع االجتامعي أي أن االختالف ما بني االفراد الذين تم تعيينهم كاجراء شكيل واالفراد املهيمنني يف الرشكة هو اختالف مبالغ فيه، ويعانون أيضا من محاولة 

ادماجهم بأدوار تتناسب مع االفكار السائدة املرتبطة بنوعهم االجتامعي.

ساهمت دراسة كانرت بشكل كبري يف تحديد األثر الكبري لشعور النساء بأن تعيينهن هو مجرد اجراء شكيل عليهن ومساهمة هذا األمر يف الحد من قدرتهن عىل التميز يف عملهن.   وأشارت 

بأن  وجودهن الواضح للعيان كالنساء الوحيدات يف املجموعات  يولد  ضغوط تؤثر عىل األداء؛  ويساهم التناقض الكامل املبني عىل النوع االجتامعي  اىل  فرض االفراد املهيمنني  تقييدا  

عىل املجموعة؛ وتؤدي محاولة ادماجهم يف أدوار تتناسب مع االفكار السائدة عن نوعهم االجتامعي اىل شعورهم بأنهم محصورين بأدور معينة. 69   واىل جانب دراسة كانرت، وجدت دراسة 

احدث أجرتها أيسيس سيتلز أن أعضاء الهيئات التدريسية االناث العامالت يف مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب يشعرن بالعادة بنوع من العزلة خالل عملهن 

وأنه يتم استثنائهن يف النقاشات األكادميية مع األعضاء اآلخرين70. الرتكيز عىل نوع جنس النساء العاملات -حتى لو كان ينبع من أصدق النوايا – بدال من انجازاتهن األكادميية قد يؤدي اىل 

أذى نفيس غري قابل لالصالح. 

  كلمة من نساء يعملن يف مجاالت علمية وأمنية

أشار تحليل أجرته مجلة نيترش Nature  اىل أن الحد من املؤمترات التي يكون جميع الحارضين فيها من الذكور يتطلب جهود دؤوبة ومستمرة، وأن توفر النوايا الحسنة هو ليس أمر كايف 

بحد ذاته لتحقيق التوازن ما بني الجنسني يف املؤمترات. وتشدد الدراسة عىل أنه هنالك حاجة لوضع سياسات جنسانية مطبقة لتساعد يف تحقيق التنوع بني الجنسني. اضافة لذلك  لقي 

انتقاد فرق املناقشة املكونة من الذكور فقط رواجا عىل مواقع التواصل االجتامعي، ففي عام  2015 قامت العاملة السياسية الفنلندية سارا سارما بانشاء حساب عىل موقع متبلر لوضع صور 

ولقطات لهذه الفرق  مع وضع عبارة ساخرة تنتقدها فيها. منذ ذلك الوقت ساهمت الصفحة بتوثيق أكرث من 2000 فريق مناقشة يضم الذكور فقط. 71
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دراسة حالة ناجحة

شددت العديد من الدراسات عىل )1( الحاجة اىل بناء شبكة كبرية وقوية من النساء العاملات ليك تلجأ لها النساء العامالت يف مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب؛ )2( 

الحاجة اىل مواجهة  وانتقاد فرق املناقشة واملؤمترات التي تحوي الذكور فقط؛ )3( محاسبة األفراد واملؤسسات73

تظهر دراسات علم النفس املتعلقة مبكان العمل أن تلقي االرشاد والدعم االجتامعي ساهم أيضا يف تخفيف التوتر الذي يشعره األفراد الذين تم تعيينهم كاجراء شكيل يف بيئة العمل. 

أجريت دراسة للبحث يف ما اذا يساهم الدعم االجتامعي أو النفيس أو دعم وتقدير املؤسسة لدور املوظف يف عدم تأثر هؤالء األفراد من السلوكيات الفظة التي يتعرضون لها يف مكان عملهم 

من كال الناحيتني الشخصية والعملية.  أظهرت الدراسة بأن تقديم االرشاد للنساء وتوفر ادراة فعالة للمؤسسات تعمل عىل تعزيز دور النساء ساهمت يف شعور املوظفات برضا أكرب تجاه 

عملهن وشكلت حافزا للنساء ملشاركتهن مبجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب. 74

مع األخذ بعني االعتبار لجميع ما ذكر سابقا، واحدة من أهم االسرتاتيجيات للتشجيع عىل زيادة مشاركة االناث يف املؤمترات وفرق املناقشة العلمية هي من خالل توسيع القوائم الربيدية 

 Women of Color منظمة  مثل  مؤسسات  هنالك  والطب.  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مجال  يف  عامالت  لنساء  فيها  البحث  يسهل  قامئة  بيانات  وقواعد  االلكرتونية 

Advancing Peace Security، ومنظمة النساء العامالت يف مجال األمن الدويل Women in International Security، ومنظمة 500 عاملة  Women Scientists 500 تعمل عىل اعداد قواعد 

بيانات يسهل البحث فيها ملساعدة معاهد األبحاث واملؤسسات السياسية ولجان  البحث التابعة للجامعات ومنظمي املؤمترات وغريهم للوصول اىل النساء العامالت يف مجاالت متخصصة 

يف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب. 75

الرياضيات  األوىل يف دراسة  بأن ذكريايت  أعتقد  العكس متاما.  الوضع  إذ كان  وأنا صغرية،  الهندسة مصدر شغفي عىل االطالق  مل تكن 

والعلوم كانت مليئة بالتوتر والضغط. كان لدي فكرة راسخة بأنني مل أكن جيدة كفاية يف الرياضيات، لكن ساعدين معلام الرياضيات 

والفيزياء يف املدرسة عىل التخلص من هذه الفكرة. فأثبتا يل بأن املوضوع مجرد مسألة تدريب وتطور وأنه ميكن تنمية القدرة واملهارات 

يف هذا املجال. فاألمر هو متاما كالعضلة التي يتم مترينها.

مارينا روبنسون سنودن

مهندسة مسؤولة، قسم تحليل األمن القومي، مخترب الفيزياء التطبيقية التابع لجامعة جونز هوبكنز )الدكتورة سنودين 

هي أول امرأة سوداء تحصل عىل شهادة الدكتوراة يف الهندسة النووية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا(

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РОБОТИКЕ И АВТОМАТИЗАЦИИ
Соотношение приглашенных ораторов мужчин и женщин
движется к равенству, но произошло резкое колебание. 
Процент приглашенных докладчиков, которые:
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املؤمتر الدويل حول الروبوتات واألمتتة
نسبة املتحدثني املدعوين الذكور مقارنة باإلناث هي يف طريقها للتساوي، 

لكن قد شهدت تقلبات كبرية. نسبة املتحدثني املدعوين من:

االناثالذكور
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WCAPS  قنوات لنقل التجارب والخربات يف منظمة نساء ذوات البرشة السمراء لتعزيز االمن والسالم

تعد منظمة نساء من ذوات البرشة السمراء لتعزيز األمن والسالم منصة تساهم يف تحديد وابراز وتعزيز عمل ووجهات نظر النساء من ذوات البرشة السمراء يف مجال األمن القومي وقضايا 

السالم واألمن. أنشئت املنظمة قناة لنقل تجارب وخربات هؤالء النساء من خالل قوائم بريدية الكرتونية تسهل عىل املنظامت عملية البحث عن نساء من ذوات البرشة السمراء لدعوتهن 

كمتحدثات أو خبريات يف مجاالت مختلفة. ولدى املنظمة فئة خاصة بالنساء العامالت يف مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب. ان اعداد قوائم بريدية الكرتونية 

هو امر مهم وميكن لكل مؤسسة أن يكون لديها قوائم بريدية الكرتونية خاصة بأحد أعضاء مؤسسة ما أو قاعدة بيانات أوسع قد تساعد يف الوصول بشكل رسيع اىل النساء الخبريات. 76

بصفتي أمريكية من أصول افريقية من الجيل األول يكمن دوري يف تعزيز أثر التكنولوجيا الناشئة وأمن الفضاء االلكرتوين عىل أفراد 

املجتمعات ذوي البرشة السمراء، وبشكل خاص النساء، وال يقترص فقط عىل تقديم منظور فريد ، فبهذا أنا أساهم باعطاء صوت  ألمي، 

وأختي وقريبايت وصديقايت وافراد مجتمعي وبنايت املستقبليات.    فهذه املنظورات غري املسموعة هي ليست فقط عبارة عن فرصة يتم 

تفويتها بل قد تكون مصدر توليد ايرادات لرشكات، فهي قد تصنع فرقا يف املجتمعات  بحيث إما  تزدهر او تفشل. [...] علينا االستثامر 

يف تعليم النساء والفتيات الصغار ذوات البرشة السمراء يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب كون هذه الفئة 

التي عادة ما يتم تجاهلها وعدم ايصال صوتها  يكون بها أفراد يخرجون بابتكارات مميزة. »

كميل ستيوارت

قسم سياسة امن الفضاء االلكرتوين، رشكة جوجل72

$126,615

$165,712

دراسة عن املنح  ألليسون بوين من صحيفة 
شيكاغو تريبيون

54,000 منحة من 2017-2006

أفضل املامرسات املقرتحة:

عند  التاليني  األمرين  االعتبار  بعني  تأخذ  أن  للمنح  املقدمة  والهيئات  واملعاهد  املؤسسات  عىل 

تشكيل املنح البحثية:

أ -تقديم املنح يجب أن يتم بصورة عمياء وان تخضع العملية للمراجعة من قبل أشخاص مؤهلني 

وتقدميها وفقا لوجاهة الفكرة بدال من نوع جنس العامل

ب -عىل املنح أن تشرتط عمل مجموعة من الباحثني الرجال والنساء عىل املنحة البحثية

باالشارة اىل نقطة )ب(، عىل املؤسسات استخدام الحوافز ملحاربة النسب غري املتامثلة يف أعداد 

الرجال الباحثني باملقارنة مع أعداد الباحثات الذين يعملون عىل البحث.  

التي  الظروف  باستثناء   – الباحثني  أعداد  ناحية  الجنسني من  بني  تحقيق مساواة  االشرتاط عىل 

متنع الفريق كليا من تحقيق ذلك- سيساهم يف معالجة مشلكة اختيار النساء الباحثات كاجراء 

شكيل. ويرى الُكتاب أن صيغة هذه االشرتاطات يجب أن يتم اختيارها بكل حرص، كون الفكرة 

من هذه التوصيات هي ليست من أجل تخصيص دورا ألي نوع جنسا كان أو باملقابل التقليل من 

شأن مساهامت النساء العاملات. الهدف هو البدء بتحقيق التوظيف العادل للنساء قبل تطبيق 

القرارات التنازلية مثل التوظيف األعمى وتقديم املنح بشكل عشوايئ بالشكل الصحيح. يف حال 

تم االمر بالشكل الصحيح، فهذا سياسهم يف التخلص من مسألة تعيني النساء كاجراء شكيل كون 

النساء لن يشعرن بأنهن معزوالت او تم اختيارهن لنوع جنسهن فقط وأنهن يستحقن العمل 

يف مشاريع محددة. 

يجب عىل مؤسسات األبحاث أن تزيد من عدد املنح البحثية وفرص التمويل التي تركز عىل النساء 

والتي تهدف اىل متكني العلامء من النساء واألقليات الجنسانية. تطوير هذه املنح سيساهم يف ابراز 

 مقدمات الطلب االناث 

متوسط قيمة املنحة

 مقدمي الطلب الذكور

متوسط قيمة املنحة
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مساهامت النساء يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب من خالل تعزيز تكريم مشاركة النساء يف تلك املجاالت وابراز أبحاثهن ونجاحاتهن. يقبع يف صميم مشكلة 

قلة مشاركة النساء يف املؤمترات وانتشار ظاهرة تعيينهن كاجراء شكيل تقبع حقيقة مفادها بأن النساء العامالت يف املجاالت السابقة ال يحصلن عىل فرص كافية الجراء بحث ممول. يف 

دراسة أجرتها أليسون بوين من صحيفة شيكاغو تريبيون Chicago Tribune، تم البحث يف ما مجموعه 54,000 منحة مقدمة من املعاهد الوطنية للصحة من عام 2006-2017. أظهرت 

البيانات بأن النساء املتقدمات بطلب للحصول عىل منحة تلقني 126,615 دوالر أمرييك كمتوسط قيمة املنح، أما الرجال فتلقوا 165,721 دوالر أمرييك كمتوسط قيمة املنح.

هذه الفجوات يف فرص التمويل تضع النساء يف موقف ضار لعدة أسباب. فهن غري قادرات عىل تعيني العدد نفسه من الطالب الخريجني باملقارنة مع نظرائهن الذكور، ومسألة حصولهن 

عىل متويل أقل مقارنة بالعلامء الذكور تعني أن قدرتهن عىل عرض بحثهم األصيل واكتشافاتهم العلمية ونرش النتائج التي توصلوا اليها ستكون محدودة77. قلة وجود فرص متويل عادلة 

ومنح بحثية يتم تقدميها للعاملات نتيجة التحيزات الضمنية املوجودة ضمن لجان التقييم هي مسألة قامئة بحيث تستمر فيها معاناة النساء من عدم الحصول عىل الدعم الكايف وعدم 

القدرة عىل عرض مساهامتهن.
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الفصل السادس
املسار “الوحيد” املزعوم

خرافة: هنالك مجال واحد فقط وطريقة واحدة لشق الطريق يف املجال الذي ميكنه الفرد املتخصص يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
والطب اختياره

الحقيقة: هنالك عدة مسارات ميكن أن يتخذها الفرد يف مسريته املهنية؛ لكنه تفتقد النساء واألقليات اىل فرص التشبيك واإلرشاد واملوارد الالزمة التي ميتلكها 
الرجال من أجل إيجاد هذه الفرص.

كلمة من نساء يعملن يف املجاالت العلمية واألمنية:

أقامت CRDF Global مناقشة “إزالة العقبات” يف آذار 2019 والتي جمعت بها خبريات يف مجاالت علمية وأمنية للبحث يف التحديات املنهجية التي تواجهها االناث يف مجاالتهن بشكل 

دائم )قامئة الحضور موجودة يف صفحة الشكر والتقدير( 

واحدة من أكرب العقبات التي أشري اليها خالل املناقشة هي قلة املرونة يف املهن املرتبطة باملجاالت األمنية؛ ليس فقط فيام يتعلق باملهام اليومية، بل أنه يوجد مسار واحد لتحقيق التقدم 

يف ذلك املجال. يف العادة تكون الخيارات الواضحة الوحيدة هي املسارات التي اتخذها الرجال السابقني العاملني يف املجال. لكن بالعادة مير هؤالء العاملني الذكور بتجارب مختلفة عن 

التجارب التي متر بها االناث، إذ أنه مل يكن عليهم اثبات أنفسهم باستمرار. نتيجة لقلة توفر قدوات نسائية واضحة، مسارات شقتها النساء بأنفسهن، والتوقعات الخارجية القامئة عىل نوع 

الجنس املتعلقة باألمور التي يتوقع من النساء السعي وراءها، قد تشعر النساء بأنهن محصورات يف تسلسل مهني معد سلفا.

طالبت املشاركات يف هذه املناقشة بإزالة هذه العقبات من خالل تقديم فرص االرشاد وتوفري القدوات النسائية، وهي توصيات تم الحديث عنها سابقا يف هذا التقرير. قد تشمل فرص 

االرشاد الحديث ببساطة عن قصص لنساء وذلك العطاء النساء فرصة املشاركة بوجهات نظرهن مع بعضهن البعض حول طرق او نصائح لشق الطريق يف املجال املهني، كام ذكر أيضا يف 

الفصل الرابع.

قد تشمل بعض فرص االرشاد تدريب النساء عىل كيفية التفكري بشكل نقدي يف التدريب أو النصائح التي يتلقينها وذلك من أجل ضامن عدم شعور النساء بأنهن مرغامت لتغيري كيفية 

ترصفهم أو تعاملهم مع العمل بشكل يتناسب مع ما يقوم به الرجال فيام يتعلق باألمر ذاته؛ فبدال من ذلك يتم تقديم خيارات متعددة للتعامل مع ظروف مختلفة. فبشكل عام،  الهدف 

الرئييس من مناقشة إزالة العقبات لعام 2019 هو ضامن متتع النساء بالثقة لطرح أسئلة وقدرتهن عىل التقييم  بشكل ناقد  للمامرسات املعيارية التي ميكن اتباعها يف اقامة مبادرات تعزيز 

التنوع ما بني الجنسني ويف إجراءات عملية التعيني أو االستبقاء.

دراسة حالة ناجحة:

تعترب شبكة أنصار املساواة بني الجنسني يف مجال السياسة النووية  Gender Champions for Nuclear Policy )GCNP( التي تأسست 

بني  ما  واملساواة  العدالة  لتحقيق  معا  تعمل  التي  النووية  األسلحة  انتشار  منع  مجال  يف  تعمل  التي  للمؤسسات  مركزا   2018 عام 

الجنسني، وذلك من خالل ارشاك ادارات هذه املؤسسات ومحاسبة املؤسسة بأكملها عند عدم االلتزام. وفقا ملوقعهم، فإن هدف الشبكة 

هو  “بناء شبكات  وصقل املهارات وتوفري االرشاد وابراز دور النساء العامالت يف مجال السياسات النووية واعطائهن صوتا “ وأن “ارشاك 

الرؤساء الذكور واالناث هو امر مهم لتحقيق التغيري املطلوب يف السياسات والسلوكيات والبيئة والثقافة.”

 Nuclear نجحت الشبكة يف ضم 45 مؤسسة محلية ودولية كأعضاء فيها مع رؤساء من الذكور واالناث كأنصار للمساواة ما بني الجنسني. تشمل هذه املؤسسات مبادرة التهديد النووي

Threat  Initiative، مركز ستيمسون The Stimson Center، منظمة نساء ذوات البرشة السمراء لتعزيز االمن و السالم Women of Color Advancing Peace and  Security، و جامعة 

كينغز كوليدج لندن وغريه الكثري. باالضافة لذلك، يلتزم األعضاء يف الشبكة من املؤسسات بتعهدات يتم تعديلها عند الحاجة، وذلك للمساهمة يف تحقيق التوازن ما بني الجنسني يف 

مجالهم. 78  شبكة أنصار املساواة بني الجنسني يف مجال السياسة النووية  هي مثال جيد عىل العمل املشرتك، إذ تساهم املؤسسات الدولية يف تعزيز معرفة النساء وتقديم االرشاد لهن 

وبناء شبكات فيام بينهن لاللتحاق مبسارات مهنية قد تكون غري تقليدية او معروفة لهن.
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  أفضل املامرسات املقرتحة:

عىل املؤسسات أن تتعهد او تلتزم بأقىص ما يف وسعها بإرشاك العديد من النساء كمتحدثات يف فرق مناقشة تناقش مواضيع مثل الرتقيات، التشبيك، املسارات املهنية وتبديل املهن الخ.. هذا 

يعد مفيدا بشكل خاص كطريقة الثبات االرتباط الكبري ما بني مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب ومجال األمن القومي للنساء يف جميع مراحل مسريتهن املهنية، 

وأنه هنالك فرص للعمل يف أي من املجالني او العمل كأداة للتنسيق بني املجالني من أجل تعزيز الجهود املتعددة التخصصات. من خالل تنظيم حلقات نقاشية أو فعاليات للتشبيك مع 

النساء، ستعزز املؤسسات من فهم النساء عىل أنهن قادرات عىل السعي لتحقيق أهدافا واحراز تقدما خارج عن مجالهن او مؤسساتهن الحالية.

ونظرا ألن فرق املناقشة ال تكون دامئا عنرصا من عنارص املؤسسة، سواء كانت مؤسسة حكومية، غري ربحية أو مؤسسات ربحية، فإنه تنصح املؤسسات باعداد برامج ارشاد داخلية يف املؤسسة. 

يف حني ان هذا االمر يهدف اىل تحقيق املساواة للنساء واألقليات الجنسانية، إال ان برامج االرشاد هي مفيدة لجميع املوظفني يف املؤسسة. بتزويدهم مبعرفة ومعلومات يتمنون الحصول 

عليها يف عملهم يف مجاالتهم ومؤسساتهم، يقدم املرشدين االرشاد والتوجيه لألفراد ملساعدتهم عىل زيادة ثقتهم وفعاليتهم يف العمل. 

بعد اعداد برامج ارشاد داخل نطاق املؤسسات، عىل املؤسسات العمل معا العداد برامج أو شبكات ارشاد متتد عرب مدن ومناطق بأكملها. هذا سيساعد النساء العامالت مبجاالت ومؤسسات 

مختلفة بالتواصل معا واكتساب فهام أكرب فيام تقوم به النساء االخريات يف مجاالتهن، أو معرفة الفرص املتاحة لهن. من الرضوري االشارة اىل أن املؤسسات تستفيد أيضا من زيادة فرص 

التشبيك، كون هذا يساعد يف بناء رشاكات محتملة مع ادارات ومؤسسات متشابهة املواقف من مجاالت أخرى أيضا.

أعدت 83  دولة من دول األعضاء يف األمم املتحدة بدءا من عام 2020  خطط عمل وطنية متعلقة بتمكني النساء وتعزيز األمن والسالم.  لكن يجدر باالشارة اىل أنه مل يتم شمل رضورة زيادة 

ارشاك املرأة يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب يف تلك الفئات.  نظرا للرتابط ما بني مجاالت  العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب ، والتكنولوجيا 

الناشئة ومجال األمن الوطني او الدويل ، فإن  فرص االرشاد   او برامج الدعم املحلية  التي تعدها مؤسسات متعددة )تطبق  برامج ارشاد داخلية ( ستكون فرص فعالة لحث الحكومات 

عىل  شمل موضوع رضورة زيادة ارشاك املرأة يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب يف خطط العمل الوطنية. هذا لن يساهم فقط يف زيادة التعاون ما بني املجاالت  

املختصة وتدفق املعلومات فيام بينها، بل سيساعد يف القضاء عىل االعتقاد الخاطئ بأن هنالك مسار  واحد فقط ميكن اتخاذه يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

والطب أو مجال األمن القومي. 

نجحت الشبكة يف ضم 45 مؤسسة محلية 
ودولية كأعضاء فيها مع رؤساء من الذكور 

واالناث كأنصار للمساواة ما بني الجنسني

GCNP удалось привлечь

как под мужским, так и под женски
руководством, в качестве

ГЕНДЕРНЫХ ГЕРОЕВ

МЕСТНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ-ЧЛЕНОВ,45
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الخامتة

تدعم مراجعة األدبيات التي أجريت خالل اعداد التقرير اآلراء التي تم التعبري عنها يف مناقشة إزالة العقبات التي أقامتها CRDF Global وغريها من الفعاليات التي استضافتها مؤسسات 

أخرى خالل السنوات القليلة األخرية. هذه اآلراء هي ليست أراء غري مسبوقة وال نعتربها مفاجئة للقراء. لكن يجمع هذا التقرير دليل قوي من خالل االستناد اىل املنشورات االكادميية 

وافادات مبارشة من نساء عامالت يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب واألمن القومي، من أجل دعم بيانات يتم تجاهلها حتى اليوم باعتبارها مجرد شكاوي أو 

حوادث متفرقة.

بعيدا عن األسس املوضوعية لنتائج هذا التقرير، رمبا أكرث نقطة مهمة مستفادة من هذا البحث حول العقبات هي أن هذه العقبات تفاقم بعضها بعضا وتزيد األخرى سوءا. الفشل 

يف تعيني واستبقاء النساء اللوايت يلتحقن يف مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب هو نتيجة لخليط من العوامل املوضحة يف هذا التقرير، والتي تشمل عىل سبيل 

املثال: املوارد املوزعة بصورة ضئيلة و قلة توفر فرص االرشاد من قدوات نسائية يف املجال، قلة الكفاءة الذاتية لدى النساء وأثره غري املعقول عىل النساء، تاريخ طويل ومستمر من تجاهل 

مساهامت النساء يف تقديم االكتشافات العلمية، اعتبار النساء مجرد أدوات يتم تعيينهن كاجراء شكيل وأنهن أقل كفاءة من الرجال، وقلة املعلومات املتعلقة بخيارات املهن يف مجاالت 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب أو طرق شق مسارات مختلفة.

لكن مع هذا يوجد دامئا جانبا مرشقا. ففي وسط هذه الصورة القامتة املتمثلة يف التحديات اليومية التي تواجهها النساء يف هذه املجاالت، هنالك فرص واضحة للمؤسسات القامئة واألفراد 

العاملني يف املناصب القيادية يف هذه املجاالت للحث عىل التغيري وتعزيز دخول النساء الراغبات اىل املجاالت العلمية واألمنية.

ستتطلب املشاكل التي تواجه العامل الحايل  واملستقبيل  ابتكارات وحلول مستمرة  تأخذ بعني االعتبار احتياجات ورؤى كافة املجتمعات والسكان وتضمن  تقديم التمثيل الكايف لهم. ان 

دراسة الحاالت واملامرسات املقرتحة يف هذا التقرير ليست شاملة  لكيفية تعزيز أعداد النساء امللتحقات  لدراسة مجاالت  العلوم  والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب واألمن 

القومي، و ال تعد أيضا الطرق الوحيدة لتحسني حياة النساء يف تلك املجاالت. لكننا نؤمن بأن تطبيق هذه التوصيات قد  يكون خطوة أوىل واعدة نحو احداث ثورة يف ارشاك واستبقاء نساء 

كلهن حامس وفضول عىل مدار االجيال القادمة. 
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عن الكُتاب

السيدة كاثرين هيويت

هي عضو يف مجلس املستشارين يف منظمة أمن الفتيات Girl Security وتعمل أيضا كمتعاقدة فيدرالية. عملت سابقا كمساعدة يف شؤون األمن والبحوث االسرتاتيجية وهي حاصلة عىل 

زمالة هربرت سكوفيل االبن للسالم يف برنامج السياسة الخارجية يف معهد بروكنغز. كيت أيضا حاصلة عىل زمالة يف األمن النووي Nuclear Security Innovators Fellowship، وعملت 

 Energy يف مولدوفا؛ وتدربت يف وحدة السياسات يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؛ وعملت يف وكالة انريجي نورثويست    Peace Corps كمتطوعة يف هيئة السالم

Northwest. هي حاصلة عىل شهادة املاجستري يف الدراسات العاملية من جامعة كاروالينا الشاملية يف تشابل هيل حيث حصلت عىل منحة لدراسة اللغة الفارسية مع الرتكيز عىل نظرية 

انتشار االسلحة النووية، وحاصلة عىل شهادة بكالوريوس يف العلوم السياسية والفلسفة من جامعة غونزاغا. حصلت كيت عىل جائزة ليونارد م رايسري كتكريم لتطوعها لتثقيف طالب 

الثانوية يف جميع أنحاء البلد بأساسيات مجال االسلحة النووية. 

السيدة سيلفيا ميرشا

تكمل ميرشا دراسات الدكتوراة يف جامعة جورج ميسون، ويركز بحثها عىل موضوع االسرتاتيجيات النووية ومنع انتشار االسلحة النووية، األمن يف جنوب آسيا والتكنولوجيا الناشئة والهدامة. 

تقود ميرشا الفريق العامل يف املجاالت الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية يف  منظمة نساء ذوات البرشة السمراء لتعزيز االمن و السالم وهي باحثة يف منتصف مسريتها املهنية 

يف مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية. شاركت سيلفيا يف برنامج التبادل ما بني الهند والواليات املتحدة  يف مؤسسة نيو أمريكا، وهي حاصلة عىل زمالة سكوفيل يف مبادرة التهديد 

 Obser ver وعملت يف نيو ديلهي يف مؤسسة اوبزرفر ريسريش ،Carnegie New Leaders النووي، وعملت كزميل أبحاث زائر يف دراسات منع انتشار االسلحة النووية، وهي عضو يف برنامج

Research Foundationحول العالقة ما بني الهند والواليات املتحدة يف مجاالت الدفاع واألمن. تشمل منشوراتها فصوال يف كتب، ومقاالت يف مجالت ومقاالت رأي ومدونات، وقد شاركت 

أيضا يف العمل يف  وكالة نساء عامالت يف مجال السياسة الخارجية Women in Foreign Policy. تحمل ميرشا شهادة البكالوريوس يف العلوم السياسية من كلية هيندو يف جامعة نيو دلهي؛ 

وشهادة املاجستري يف العالقات الدولية من كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية وشهادة ماجستري يف دراسات االرهاب ومنع انتشار االسلحة النووية من معهد ميدلربي للدراسات الدولية.

السيدة كيمربيل ما

تعمل كمساعد مدير املرشوع يف CRDF Global يف وحدة مراقبة تجارة املواد االسرتاتيجية وأمن الحدود مع الرتكيز عىل  االمن النووي. قبل العمل يف منصبها الحايل، عملت كيمربيل   مع 

املؤسسة يف البداية كمتدربة يف مجال الصحة واألمن البيولوجي. قبل العمل مع املؤسسة، عملت كباحثة متدربة يف معهد هارفرد للخاليا الجذعية حيث بحثت يف تجدد خاليا الكبد يف 

السمك املخطط zebrafish  ؛ وعملت كباحثة  يف مركز دارمتوث هيتشكوك الطبي حيث درست  خاليا أوركسني العصبية يف الجرذان.  خالل دراستها يف الجامعة عملت كيمربيل كمنسقة 

مسؤولة يف مرشوع نساء عامالت يف مجال العلوم Women in Science Project الذي يهدف لتقديم االرشاد للنساء.

تحمل كيمربيل شهاد املاجستري يف عوامل الخطر البيولوجية واألمراض املعدية الناشئة من جامعة جورجتاون، باالضافة اىل شهادة بكالوريوس يف علم االحياء الجزيئي واللغة اليابانية من 

 New England Science كلية دارمتوث. تلقت كيمربيل جائزة ألبحاثها يف معهد هارفرد للخاليا الجذعية من مركز بيت إرسائيل الطبي والتي تم استعراضها يف ندوة نيو انجالند العلمية

  Symposium
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