
بین المرأة والرجل وتحسین  تساوي الفرص تعزیزل جراءاتاإلو المبادئشأن ب بیان
  المجال البحثي في ھاوضع

 

  المبادئ
اإلمكانات تحقیق  في والمساھمة للمشاركة الجنسین (المرأة والرجل) أمام الفرصة تتاح أن البحثي التمیز یتطلب

 تساوي الفرص نإ) GRC( للبحوث العالمي المجلس في ویرى المشاركون .واالبتكار البحث نشطةالكاملة أل
 النظر في بضرورة اإلقرار مع المواھب، في التنوع ھذا الستفادة منل أساسي عنصر ھو المرأة والرجل بین

ً المجال  فيھا وضعتحسین و بین المرأة والرجل تساوي الفرص قضیة تساوي  قضایا جنب معإلى  البحثي جنبا
  .األخرىفي المجاالت  الفرص

 
 دعم :المستقبل مالمح لرسم واإلجراءات المبادئ" بشأن م2014 لعام للبحوث العالمي المجلس بیان یتضمن

 كما یتضمن، "علیھا والمحافظة وتنوعھا اختالفھا على المواھب أفضل جذب" مبدأ "الباحثین من القادم الجیل
 في المقدمة الفرص تكافؤ على التأكید للبحوث العالمي المجلس في نمشاركیال على یتعین"إجراًء ینص على أنھ 

 العلمیة، المجاالت في العمل على المتنوعة الثقافیة بخلفیاتھم األفراد لتشجیع آلیات ووضع ،البحثي المجال
 ". البحثي التمیز في والمساھمة

   
عدداً متزایداً  )GRC( للبحوث العالمي المجلس فيالمشاركون فیھا  یعمل التي الوطنیةالمنظمات  تتضمن اكم

على  الوطني النطاق في السیاسات تركز ما وغالبا .والتنوع تساوي الفرصبمتعلقة المتطلبات الأو  تطلعاتمن ال
 جذب على القدرة ھبأن البحثي سیاقال في المفھوم ھذا عنحیث یُعبّر . المجتمع فئات لجمیع إتاحة فرص عادلة

  .علیھا والمحافظة األبحاث مجال في للعمل المواھب أفضل
 

المنظومات  تغییروبالتالي – وتحسین وضعھا في المجال البحثي المرأة والرجل بینتساوي الفرص مبدأ  لتعزیز
 ھما:اثنین  جانبین في النظر ینبغي-وتحسینھا

 
ً طویل  ھذاویتضمن   .ھادور وتعزیز البحثیة القوى العاملة في المجاالت في المرأة إشراك  • تحكما

التي  العقباتبو األكادیمیة الثقافة في تركیبة القوى البشریةببعض المالمح الرئیسة لخصائص األمد 
 .یةبحثال مجاالتالو تخصصاتال في بعض مشاركتھادون  تحول

 .ھانتائج وتحلیل البحوثتصمیم عند  عدم التصنیف حسب الجنس مراعاة •
 

ضمن نطاق و سلطتھم داخل حدود ھذا األمرإدارة تولي  للبحوث العالمي المجلس لمشاركین فيیمكن لو
 سیاساتتحسین ل تشجیع الجھود المبذولة كما ینبغي علیھم .ثقافیةالوسیاسیة الالسیاقات وفي ھم مسؤولیات

 المجلس المشاركون فيیتولى كما  .عمونھایدالتي  البحثیة األنشطة يف والتنوع تساوي الفرص وممارسات
 خالل من األكبر جتماعياالو قتصاديواال كادیمياألثر األ األبحاث ذات ودعم تشجیعمسؤولیة  للبحوث العالمي

 أفضل توظیف خالل من ھذا ویتحقق ،العامة للموارد الفعالة واإلدارة البحثي التمیز بتحقیق االلتزام المشترك
 .المتاحة المواھب

. 
 لعام للبحوثالعالمي  للمجلس السنوي االجتماع في المشاركین نظر وجھات واإلجراءات المبادئ ھذه تمثل

وتحسین وضع المرأة في المجال  تساوي الفرصمبدأ -بشكل كامل– دعمتتطویر بیئة بحثیة  كیفیة بشأن م2016



 یمكن تحدیثھا بانتظام مرنة وثیقةتعتبر ھذه و. ومشاركتھا والممارسات السیاسات تطویر خالل منوذلك البحثي 
 .الظروف وتغیر الوقت مرور مع

 
 جراءاتاإل
 

 المشاركین في إتاحة الفرصة أمام بھدف الممكنة األنشطة من مجموعة على شكل التالیة اإلجراءات قُدّمت
 یقتصر الو .ةالوطنی البحوثلمنظماتھم ولمنظومة  اإلجراءات األنسب واألنفع لتنفیذ للبحوث العالمي المجلس

  .وطنیةال االعتباراتالحالیة فقط بل یتجاوز ذلك لیشمل  والممارسات السیاسات علىتنفیذ ھذه االجراءات 
 

 :إلىیسعون یمكن أن  للبحوث العالمي المجلس المشاركین في من أجل إحراز تقدم في ھذا األمر فإن
 

 المرأة ووضع والتنوع تساوي الفرصب المتعلقة السیاسات ألطر الوطنیة المناقشات في المشاركة •
 ومتاحة واضحة سیاسات لدیھا المنظمات من العدید أن حین فيف .القضایا بھذه االعتراف لضمان
یمكن  الذي تقدم السیاق السیاسات فإطارات .كثیراً  یختلف المعلومات ھذهل وصول العامةإال أن  للعامة

 مھمةعیدین الوطني ومع الشركاء الدولیین، كما أنھا تعد على الصاألدلة ومقارنتھا جمع  من خاللھ
 .1 السیاسة تنفیذعملیة  نجاح وضروریة لتقییم

 رعایة تحت یكون أن یمكن المقارن، للتحلیل) متغیرات متسقة إزاء( المتاحة البیانات وتوفیر جمع •
 مجموعات قبل من البحث في المشاركة توزیع عن مفصلة بیانات توفر إن. 2للبحوثالعالمي  المجلس
 األفضل والفھم القیاس یسھل أن شأنھ من) والتخصص والعمر الجنس حسب المثال سبیل على( مختلفة

 فیھ الكفایة.  بما متوفرة غیر تكون ما غالبا البیانات حالیا. المختلفة البحثیة النظم الحتیاجات
في  للمشاركین یمكن .الجنس نوع على ةالقائم األھداف تحقیق نحو المحرز التقدم تقییم إدراج •

 باستخدام التقدمفي تقییم  یتشاركوا أن ،مؤسساتھم البحثیة  مع جنب إلى جنبا للبحوث،المجلس العالمي 
 المراحل في اإلناث الرئیسین الباحثیننسبة  المثال، سبیل على( والكمیة النوعیة واألدلة البیانات كل

  البیانات. ھذه لتأثیر أعمق فھمتقدیم التتبع  مةنظأل یمكن). المختلفة الوظیفیة
أن  یمكن التتبع سجلل التقلیدي النھج ".البحث فرصة" الباحث إلى" تتبع سجل" من التركیز تحول •

 فيعلى ذلك  للمعاقبة- رعایةمسؤولیات ب ترتبط ما غالبا- وظیفیة فجوة لدیھم الذین الباحثین ضیعرّ 
والتدرج  التطویر أن یضمنقد " البحث فرصة" إلى" تتبع سجل" من التركیز تحویل سجالتھم.
 عن التوقف - المثال سبیل على - لكل من الممتدة أو الطویلة الفترات من سلبا یتأثران ال الوظیفي
 كیفیةباالعتبار  السیاق ھذا في" البحث "فرصة تأخذ. جزئي بدوام العمل أو األمومة إجازةأو  العمل،
 .لھ متاحة كانت التي الفرص مع بالتوافق الوظیفیة حیاتھ طوال ومساھمتھ الباحث إنتاجیة

 الالشعوري بالتحیز اإلدراك ذلك في بما ،والتنوع تساوي الفرص سیاسات على التدریب توفیر •
 الذین أولئك ذلك في بما البحوث، دعم عملیة في القرار صنع بھم المنوط جمیع إن. معالجتھ وكیفیة
 مستوى لرفع التدریب على یشجعوا أن ینبغي ،التقییم عملیة عن نوالمسؤولی البحوث تمویل یدیرون
مصادر التحیز التشجیع على التدریب بشأن  الخصوص، وجھ على. التحیز بأسباب الوعي

ألولئك  وینبغي الكفایة، فیھ بما متنوعة المراجعة لجان عضویة تكون أن وینبغي. الالشعوري
 .الواعدة البحثیة األفكار دعملضمان  المناسب التدریب یتلقوا أن األعضاء



 السیاسات صنع ھیئات في القیادة في ترقىتو البحوث في تنجح لكي للمرأة مسارات استكشاف •
 والمؤسسیة النظامیة الحواجز معالجة على وتعملالثقافي  التعقید تعالج التي البرامجإن  .والقرارات

 یمكن ولكن ةالمتبع النھج ختلفت سوف. والرجلالمرأة  بین تساوي الفرص نحو تقدم لتحقیق حاسمة
 اإلدارةأجھزة  في المرأة مشاركة ةزیادوسائل  أو ، واإلرشاد التوجیھ - المثال سبیل على - تشملأن 

المرأة  بین تساوي الفرص عدم أن أیضا یدركالمجلس العالمي للبحوث  نإ . اإلدارة مجالسأو العلیا 
 للعمل البحوث ممولي یشجع ، والمجلسيالتعلیم نظاملل السابقة المراحل في متجذر أمر ھو والرجل

 .المسألة ھذه لمعالجة األخرى المعنیة الجھات مع

 بین الفرص تساوي عیتشج تستھدف استراتیجیة أو مخصصة برامج في االقتضاء، عند النظر، •
 مشاركة على تحث منفصلة نھج في النظر جدوى إلى الوطنیة السیاقات بعض تشیر قد الجنسین.

 تشجع أوسع سیاسات مع بالتزامن النھج ھذه تطبیق وینبغي أكبر. بشكل البحثیة المؤسسات في المرأة
  االستراتیجیة. السیاسات على األمد طویل تأثیرھا لدراسة بدقة تقییمھا یتم أنو الفرص تساوي

  
 مجموعة ھناك الرعایة. تقدیم بالتزامات یتعلق فیما لألسرة المالئمة والممارسات السیاسات تشجیع •

 دمج ویمكن األسرة. أفراد برعایة الملتزمین أولئك لدعم ستحداثھاا یمكن التي المتاحة اإلجراءات من
 وتشمل .البحثیة المنح شروط مع وأ المؤسساتیة السیاساتو الموظفین سیاسات مع اإلجراءات ھذه

    من: لكل الكافي الدعم تقدیم ذلك على األمثلة
 الوالدین (إجازتي األمومة واألبوة على حد سواء)؛إجازة  •
 العودة للعمل بعد غیاب متعلق بالتزامات الرعایة؛ •
 خیارات لوظیفة بدوام جزئي أو مشاركة العمل؛ •
 الحصول على خدمات لرعایة األطفال؛ •
 الدولي.تسھیل التنقل  •

 باإلجراءات المتعلقة المعلومات مشاركة ستتم دوري. بشكل ھذه واإلجراءات المبادئ وثیقة مراجعة •
 تدعم بیئة بإنشاء المتعلقة اإلجراءات وتنفیذ وصیاغة لتطویر الحالیة الجھود لتشجیع المنفذة والعملیات

 العالمي مجلسال شبكات عبر مناسبة فترات على البحثي المجال في والرجل المرأة بین الفرص تساوي
   .3 المستقبلیة المجلس اجتماعات في المستجدات خالل ومن )GRC( للبحوث

 على والحث البحثي المجال في االعتبار بعین الجنس حسب التصنیف أخذ عدم بمزایا اإلقرار •
 تطویره.

 
في  المشتركانقبل والمعد من  "ووضع المرأة في المجال البحثي تساوي الفرصتقریر االستبیان المتعلق ب"یتعین قراءة ھذا البیان بالتزامن مع  1

في للبحوث مجلس العالمي الم والذي یقدم معلومات وتصورات إضافیة بخصوص سیاسات المشاركین في 2016استضافة االجتماع السنوي لعام 
 المرحلة.ھذه 

 
على إنشاء مجموعة عمل للنظر في آلیات جمع وعرض البیانات ذات الصلة في موقع المجلس،  للبحوث العالميالمجلس في المشاركون یعمل  2

 شاملة قصص النجاح.
 
الُمعد من قبل المشاركین في استضافة االجتماع السنوي لعام  "ووضع المرأة في المجال البحثي تساوي الفرصتقریر االستبیان بخصوص "یقدم  3

 والتي یمكن استكمالھا مستقبالً. العالمي للبحوث م مجموعة أولیة من اإلجراءات التي اتخذھا أعضاء المجلس 2016
	

 

	


