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 توطئة: 

 ماذا يتحدث الدليل؟عن 

تبدأ حيرة الشاااة ة دمدما تب " قملا أ أو بحثأ أو اساسااةقأ ور واسا في /ام" ا قمن أأن سااوكدأ؟ و ي ؟قأ 
خاصاااااااة في كداتات الا ابة والم اف المعرفيأ فلد تبوب الشااااااا اة مشااااااا  ات حو  مو اااااااودات م عداة ت  ب"  

/ا اخ اس الشاااا اة مو ااااوداتمي بحساااا" ميولمي لل حث وال لصاااايأ لان ا ح الحيرة وال شاااا ب تمبن تبدأداا  
وتخصاااااصااااااتميأ بحيث  /ا أم ي وسكة بحمية تاوب مميلةؤ أ لل الساااااها  اللاجيا ما او المممي العلمي لا ابة  

 الوسكة ال حمية؟
قالوسكة ال حميةقأ وال ي    م افلم ا أتل الدليل لي " دن ا ا ال سااااااااو أ وربوب يررلات تسااااااالا" الشااااااا اة في 

أم ي بال ام" الممم ي لدداا األوساق ال حميةأ من حيث الياس الشاااااااابلي والمو ااااااااودي وف  أساااااااالوة الا 
IMRAD  ،لف أكساااااام اسااااا عراف وتصااااا   مخ  ات  واو من أشااااامر األساااااالي" ال ي تسااااامل دلل ال احمين 

الوسكة ال حمية بصاااااااا ة سااااااااررعةأ واو األساااااااالوة المساااااااا خدم في العلوم ال بيةأ وال امولو يةأ وا   ما يةأ  
 ؤوالمساميةأ وا ك صااتةؤؤؤ وغيراا من ال خصصات 

 الدراسات؟األبحاث و ضمن االهتمام بالنوع االجتماعي لماذا يجب 
م ي ة  معباس المعاماة الواكعة دلل المرأة وال ي ت ممل في اح لب كضاية المو  ا   مادي حيلات واساعات  

ال مييل الم حف وحرمامما من المسااااااااااامة ال ادلة في دملية ال مميةأ ومن وي تح يي وتممي  ال موا  
 المب ولة في مشاس ة المرأة للمموف بالم  مع وتحلي  الرفاهيةؤ

عظي ال لاسرر والدساساااااااااااااات ومظررات ال ممية أب  من الحلاج  البدأمية والمعروفة لل ميع وال ي ترا في م
  أوأ لدم ور  وس ومصااف مواساح ال شااررة دايلة    أباي مصااف الم  مع و  تمبن ألي م  مع   قالمرأة 

تساااعل لموا  ة م  ل ات الحياة     اااةي ةقؤ حيث أب ا سااا  ااة من اوس المرأة او ح مية لمن  أومع لة 
   المعاصرة ومس حلات اللرب ال دأدؤ

مسااااايرة تحلي  مسااااااواة أو  مصاااااام المرأةأ ت وس م موم المو  ا   مادي ليبشاااااف لما دن و رات  ومع 
وفرص لل حساااااااااااين من خع  تحليل الععكات واألاواس كين الر ل والمرأةؤ وأصااااااااااا حب  لمة  مدس في 

 الدساسات الحدأمة تعبس  ع من الر ل والمرأة والبمب والولدؤ   
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 دليلال من هدفال
 ررلة  لالمعاسم األسااااااااااساااااااااية  إ سااااااااااكمي  و بمماسة   ابة األوساق ال حميةأ  والمم مين  تلورد الم دسبين   -

دليمي  واو األمر الاا ي ساااااااااااااايعوا    أت ورر للاادساتمي الم ااا يااة وف  مم  دلمي محاادا و  داادااااااأ  
دلل ال ووير   ميورمعبس بشاااااااابل وا اااااااا  في تحسااااااااين كدساتوالمهسااااااااسااااااااات ال ي أم موب لما بالم ع  

 سةؤوالمماف
خ وات العلمياااة الع ماااة لداااداا وسكاااة بحمياااة دلمياااة وفلاااا لخ وات ال حاااث  البااا  المم مينتعرر    -

 والملخصأ  العموابأا  ةال ااالياا  األ لاء  دلل  تم وي   تلرر ااا  سااااااااااااااياااساااااااااااااايااة  دلميااة  فااال وسكااةأ  العلمي
 ؤوالمماكشة والم اجيأ أالممم يةو   والموااأ  والملدمةأ

ال حمية    األوساق  صاااي ة حو   كوادد   تلرر ا لدأما  المشااار والم عت اوس   معظي أب  لل  الشااااسة ت دس -
  اآلخر ال عض   ت عل    حين في  معيمةأ  أكواة   لل  األوساق  ك لسااااااايي  تلوم  ف عضاااااااماافيما  الممشاااااااوسة

  دلل  ة تبوب ال اااحااث   أب  ت اا"   ولاا لاا أؤ  المخ ل ااة  الم عت   في  أ  اااأن  كااد   ترتيبمااا  أب   مااا  /لاا أ
 أو  مة المشرؤ م لةال لدى المع مدة الصي ة مع ت واف  بحيث  ال حميةوسك "  ل عدأل اس عداا 

بمصااااااس   تعلرل كدساتمي المعرفيةأ و الم دسبين في اساااا م اف مشاااابلة بحميةالمم مين و ت ورر كدسات   -
 بمماسات حل المشبعت من خع  المممي العلميؤاي تلورد أ اس م اف المشبلة ال حمية

وال ي تساااااااااادد  أ  الرجيساااااااااية المموي بحمماتوسااااااااايع مداسي الم دسبين لل مييل كين م  يرات المشااااااااابلة  -
 العلميةؤ ال احث دلل ت سير الظاارة

أ ت سااااااااا  مع مشااااااااابلة الوسكة تمبين الم دسبين من صاااااااااياغة أادام وأامية للوسكة العلمية ال حمية  -
 ال حميةؤ

وأشااااااااااااااباالماا وأولورااتمااأ وتعمي  كادساتمي با لياات تووي  تلا  تعرر مي باوموا  مصاااااااااااااااااس المعلوماات   -
 المصااس وترتيبما في كاجي المرا ع وفلا ألموادما وأولوراتماؤ
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 من منظور جندري  البحوث  اإلطار النظري:

 
رمدم  لل توسيع وتعمي  المعرفة و   أالمو  ا   ماديأبحاث  حو     معرفيات    ياسات   تلدم الياس المظري للدليل

وال لسااا يميأ  المسااا وى العالمي والكليمي   المرأة دللبالمظررة والم اهيي الخاصاااة بالمو  ا   مادي وحلوق 
كدسات ال حليل والملد في تماو  وتلييي السااااااااااااياسااااااااااااات والبرامي ال ممورة وتحدأد و ااااااااااااع المو    كمدم ت ورر

بحااث ال ي تسااااااااااااااااي في  شااااااااااااااف اح ياا اات ودواج   امااف المو  ا   ماادي فيماات ت ورر كادسات   راء األ
 لدى الش اة ات ال لس يميؤ  ا   مادي في الل ادات ال ممورة

 
 

 مفاهيم النوع االجتماعيأواًل: 

ال ي تحدا أاواس  ع من ال مسااين    الم  مةية  حليل ال واسق تعمل الدساسااات ال مدسرة ك: الدراساات الجندرية
اللضااااااتا الم علالة بالمسااااااواة كين    ومعال ة  ميعفي الم  مع وال ي ت شااااابل وفلا لمحداات ا  ما ية وبي ية  

 .ال مسين ومبافحة ال مييل والعمف  د المرأة 
 وس وال ي تشااااااير مصاااااا ل  المو  ا   مادي  ال مدس   لل ال روق ا   ما ية كين الماث وال  : 1)الجندر(

تا سااااا" دلل مداس الحياةأ وال ي سغي توصااااالما في  ميع الملافاتأ ت  ير مع مروس اللمن وتا م ما تبد ت  
كيمماؤ ورحدا مصاااااا ل  المو  ا   مادي األاواسأ والساااااال اتأ   فيما ميرة سااااااواء ااخل الملافات م سااااااما أو 

والمواسا بالمساااااااا ة لذماث وال  وس في أي ولافة من الملافاتؤ و امب الحا ة  لل تماو  اح يا ات المساااااااااءأ 
أ مر حرماما من الر ا أ اي الدافع وساء ا ا مام بلضاااااااااااية الععكات  المسااااااااااااء والظروم الم مملة في  وب  

 مدسؤالخاصة بال 

 
 (   IASC 2008الدائمة المشتركة بين الوكاالت، ة اللجن)كتيب الجندر في األعمال اإلنسانية،  1
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المو  ا   مادي تلدأر ال دا يات الحاصااااااااااااالة   امافمي م موم  تع  :2عملية النوع االجتماعي إدماجمفهوم  
دمل مخ   ل" بما في /ل  ال شااررعات والسااياسااات والبرامي   أو أ راءدلل المساااء ودلل الر ا  م ي ة أي 

مشاااااغل ل عل خبرات المساااااء والر ا  دلل حدا    ساااا راتي يةفي  افة الم ا ت دلل  ميع األصااااعدة واو  
ساااااواء بعدا أسااااااسااااايا في تصاااااوس وتم ي  وم ابعة وتلييي الساااااياساااااات والبرامي في  افة الم ا ت الساااااياساااااية 

 بحيث تص   بإمباب الر ا  والمساء اللضاء سورا دلل العمساواةؤ والم  مةية  وا ك صااتة
األاواس واألمش ة والععكات اااااااااااا من تعمل؟ وما/ا تعمل؟ اااااااا من   أ ماو  ال حليل ال مدسي :  3الجندري  التحليل

تمل ؟ من تلرس؟ من تحصااااال دلل المباسااااا" وال واجد؟ ومن أ حبي بالمواسا؟ وما اي العوامل المهورة دلل 
  ل  تبشااااااااف ال حليل ال مدسي أب للمساااااااااء والر ا   .الععكات في الم  مع  كوامينأ ملايةأ  سث…ؤ الخ 

وحاا اات مخ ل اة م ي اة  خ عم أاواساي ومسااااااااااااااهوليااتمي ال مادسراة و عاماا ألعا" اوسا في خبرات وت ااسة  
 م ا  العمل الم ا ي والم  معيؤ لان مساامة المساء أكل ظموسا وام ظاما… 

ال مدسرة لاي تم   حقيلة وإ  فإمما سا  شال   والسا راتي يةالبرامي ال ممورة ت " أب توخ  الحا ات العملية  
 ف من أ  اء العمل المللل دلل دات  المسااااااااء ولي ت م "  لل أاواسان في العمل الم اكي والعمل   ب لي تخ

الم  معيؤتبشااف ال حليل ال مدسي أاواس ودعكات المساااء والر ا  في الم  مع ومظاار ددم المساااواة في 
 ؤ4 تل  الععكات 

 

غياة ال مييل في ال رصأ من حيث تخصاااااااايص المواسا وال رص أو في :5المساااااااواة في النوع االجتماعي
ال مس تسااااا عمل   ل  تعبير قالمسااااااواة كين ال مساااااينق    أسااااااسالحصاااااو  أو الوصاااااو   لل الخدماتأ دلل 

 للد لة دلل المعمل /ات"ؤ
اي بحساااا" كاموب األحوا  الشااااخصااااية ح  الر ل الحصااااري في تمميل أو اح اللاصااااررن  :6الساالطة األيوية

المولواأن ل" من  واف شردي وتمميل أكماء أو اح ال  وس  اوب الماث أ وت ماو  ا ح السل ة م س الص ير 
وما ل" بحيث تبوب ل" أب أ صااارم بما  الصااا ير أو أ عاكد باسااام" ودم" لمبوت شااا ل " دليميؤ ما لي أمبب  

 
 1997المجلس االقتصادي واالجتماعي لعام  2
 سوريا(.-)موقع مساواة دراسات المرأة،  زاالجتماعي مصطلح وداللة، مرك   عباسمة العقباني، النو 3
 المرجع السابق.  4
 (. 2002 ،منظمة الصحة العالمية)، والصحةنف التقرير العالمي حول الع 5
 .فلسطين(  -االونروا للنوع االجتماعي لدلي)أساسية حول النوع االجتماعي،  مدليل تدريبي، مفاهي 6
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األة مساااا و ت بالم لة دلل فسااااوك" ودمداا تبوب لللا ااااي أب تساااال  ا ح الساااال ةؤ وإ اء ا ح الساااال ة تبوب  
 الص يرؤ

دمليُة تليييٍ  لآلواس الم رت ة بالمسااا ة  لل المرأة والر ل دلل أي   راء تع لم اتخا/حأ : 7المنظور الجنساااني
   سااا راتي يةبما في /ل  ال شاااررعات أو الساااياساااات أو البراميأ في أي م ا  ودلل  ميع المسااا وراتؤ واو  

والر ا   لءا   أ  لأ من و ااع وتم ي  وسصااد وتلييي السااياسااات والبرامي  ل عل اا مامات وت اسة المساااء
في  ميع الم ا ت السااااااياسااااااية وا ك صااااااااتة وا   ما يةأ بحيث تساااااا  يد  ل من المرأة والر ل دلل كدم 
المسااااااااااااواةت وبحيث   تسااااااااااا دتي ددم المسااااااااااااواةؤ فالمدم المماجي ل عميي المراداة او تحلي  المسااااااااااااواة كين  

 ؤقينال مس
 
 

 
 

 

 
7United Nations, Best practices and available tools for the use of indigenous and traditional knowledge and practices for 

adaptation, and the application of gender-sensitive approaches and tools for understanding and assessing impacts, 

vulnerability and adaptation to climate change, Technical paper (United Nations, 1 October 2013),  
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 تطور مفهوم النوع االجتماعيثانيًا: 

مع مسااايرة تحلي  مسااااواة أو  مصاااام المرأةأ ت وس م موم المو  ا   مادي ليبشاااف لما دن و رات وفرص  
لل حسين من خع  تحليل الععكات واألاواس كين الر ل والمرأةؤ وأص حب  لمة  مدس في الدساسات الحدأمة 

 والماث كين أاواس ال  وس   تعبس  ع من الر ل والمرأة والبمب والولد فمي غير مرت  ة باألساااااااااااااس لل مييل
فل  كاال تع مااد في اد  اااسااا الل تصاااااااااااااامي  ال  ااات العمررااة والمرت  ااة ك حاادأااد األاواس اللاااجمااة دلل العمر 

  مل أ وتحدأد األاواس اللاجمة دلل يبيعة الحالة    وات الداكة أو الحالة ا   ما ية ؤ–شاة - ي ل
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  ال الياتمبن تلخيص ت وس المو  ا   مادي وفلا لمعث مراحل 

أم ل  ااا ا المممي من المرأة  ااامااب غاااج ااة تمااامااا دن م ااا ت ال مميااة وغير   :WIDالمرأة في التنمياة -1
فشاااااااال المشاااااااااسرع ال ممورة ل ا  كد من تداسي /ل   اااااااامن    للمو واة في ت اير المخ  ين مما أاى 

 ؤخؤؤ الال خ ي  ال مموي من خع  توفير ا ح يا ات األساسية اليومية من يعام واواء وتعليي ؤؤؤ

المرأة اي م وا دة أصااااااااااااع في الم  مع وفي المشاااااااااااااسرع   أبا تع مد ا ا المممي  WADيةالمرأة والتنم -2
 ال ممورة ولامما غير م ساورة مع الر ل ل ل  ت "  د اجما م س ال رص بال ساويؤ

ا ا ا المممي تع مد دلل أب ال ر يل دلل المساء فل  أ  اال المشبلة GADالنوع االجتماعي والتنمية -3
األساااسااية ال ي تخص مبامة المرأة الم دمية بالمساا ة للر ل وا ا المممي تع مد ا د رام بالمرأة  عمصار  

 اللضاء دلل  ل مظاار ال مييل  داا من خع  ما تسمل ال مبينؤ  للفادل ورسعل 

 الجتماعييين الجنس والنوع االفرق 
 المو  ا   مادي ال مس

 يحدد اجتماعيا باألدوار التي يقوم يها الرجل والمرأة يحدد ييولوجيا بالفرق البيولوجي يين الرجل والمرأة
 يختلف من مجتمع إلى أخر عالمي

 متغير مع الوقت ثايت ال يتغير مع الزمن تلقائيا 
 يشكله اإلنسانال يولد مع اإلنسان يل  يولد مع اإلنسان

 يتأثر بالمعايير واالتجاهات االجتماعية والقيم والعادات يتميز بالدوام منذ والدة الفرد حتى مماته
 وجد ليحدد أدوار مجتمعية وجد ألداء وظائف طبيعية

ال يتااأثر بااالظروف المحيطااة بااه )االقتصاااااااااااديااة واالجتماااعيااة 
 والسياسية(

 يتأثر النوع بالظروف المحيطة
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 أدوار النوع االجتماعيثالثًا:  

اي األاواس المحااداة من كباال الم  مع والمرت  ااة ك وكعاااتاا" دن األفراا كماااء دلل ال مسأ  / تحاادا أاواسا 
خاصااة بال  وس وأخرى خاصااة بالماثأ وررب  ببل اوس م مودة من الساالو يات والقيي والمماسسااات حو  

 اياو  سجيسية ا   ما ية  لل أسبعة أاواس األمووة وال  وسةؤودااة ما تلسي أاواس المو 
أ ممل ا ا الدوس في  م اف ساااالع وخدمات كاكلة لعساااا معي وبال الي لل  اا  أي بمعمل اب  :الدور اإلنتاجي

المم ي بااالمماااتااة  مااا أوفر اخع أو أاادخر من الم لاااتؤ وسغي أاميااة ااا ا الاادوسأ مااا  ا  الامير أمارح للمرأة 
الم  مع تلساي ا ا العمل بشابل دامأ ورمسا " دااة للر ل بالرغي من ايام العدأد من المسااء ب"أ ووفلا لمظرة  

 لل دمل أمموي ودمل / وسيأ بمعمل دمل تساااااا  يع أب تلوم ب" المساااااااء وىخر مل صاااااار دلل الر ا  فل  
  الم ا ي ااامن الدوس   الحصااااءات وغير محب  للمسااااءت وفي أحياب أخرى اماي ممن وأدما    تصااام ما  

  ورشااااااسي Family business   األسااااارالممن ال ي تداس دلل مسااااا وى    أووخير مما  دلل /ل ا ال  اسة  
 مساء وأي ا ؤ  األسرة أفراا فيما 

بحبي أب المرأة اي ال ي تلاد األي اا  ألصاااااااااااااا  كماا ت عاات الادوس الم ااكي من  س ااااااااااااااا    :الادور اإلنجاايي
ورمظر  لي"  دوساا  الرجيسااااي لل البية العظمل من المساااااء العربيات ورباا   األي ا  وتربي مي وسداتة األساااارة

تبوب الدوس الوحيد الم    دلي" للمرأة وبالرغي من أامية ا ا الدوس    أم" ما  ا  أمظر  لي" دلل ام" الدوس 
الدوس دلل ام"   ال بيعي والبدأمي  للمرأة وام"   أ  ل" م موا أو اد رافا سساااااميا وت لل مظرة الم  مع لم ا
لرداتة   أشااخاص اوس غير مم ي سغي حقيلة أب األساار ال ي تعمل فيما اللو ة خاسف الممل  تضاا ر ل عيين  

لمرا ل سداتة ممل الحضااااامات وسراف األي ا      أمما وأحياما كدأما معح  أب   أي الميأي المي أو  سسااااا  
ل واموي و  أ رااوا في / ر مماممي الم اكية  اماي ددا من الر ا   اخ اس ا ا الدوس  دوس أساسي أو ح 

 ؤاآلخررنأمام 
ب من م مودة من الماظي    :الدور المجتمعي مع المسااابأ ور اوا ُتعرم الم  مع بوما" مساايي ا  مادي من صااُ

ا المعااأير ا   ماا ياة ال ي ت رتاا" دلل أفراا اا ا الم  معأ باال ااااااااااااااافاة  لل /لا    َتع ماد واللوامين ال ي ُتحادا
الم  مع دلل أفرااح لي لل م ماساااباتأ فمن اوب األفراا تمماس الم  معات وتمعدمأ ور وور ال را بالم  مع  ما 

 ؤ8أ ووار الم  مع بال را 
تع بر ا ا الدوس ام داا للدوس الم اكي    ام" خرف من م اق األساااااااااااااارة  لل م اق الم  مع  بل ومن ا ح 

بعض الخدمات ال ما ية من باة ال ضااااامن ا   مادي وبماء دعكات   األمشاااا ة دلل ساااابيل المما  تلدتي

 
8 Nathan Feiles, LCSW , "Society’s Clash with Emotional Stability"  ،www.psychcentral.com 
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أ ممماا تادكير مواسا البي اة  االمااء والوكوا واألسف و ا لا  األدماا  ال ي تلوم كماا مع غيرااا من ا  ماا ياة
المساااااااااااااااء والر اا  لخادماة الم  مع المحلي من بااة ال  و  وال بر  أ ممال ال  ررل والصاااااااااااااامااداات ال ا اجياة 

األ  اب واألل اب وبعض الصاااااااااامادات ال راوية للمشاااااااااااس ة في معاسف أو ادي األساااااااااار ال ليرة  ال سااااااااااي ة  
وت  اوت ا ح األدما  ال  و ية باخ عم ظروم األسرة ومس وااا ا   مادي وا ك صاايأ واو اوس غير  

ما تاوب أدلل مدفو  األ ر ورلوم ب" المسااااء والر ا     أب مسااا ة المسااااء ال ي تساااااي في ا ا الدوس دااة  
 وخاصة في المدبؤ
اي ال راءات وال رق المهاتة  تخا/ كراسات من أ ل الم مودات والم  معات الساياساة   الدور الساياساي:

ال شاااررة ومع أب ا ح الالمة ترت   بساااياساااات الدو  وأموس الحبومات فإب  لمة ساااياساااة كد تسااا خدم أتضاااا 
 مادة وايااتما ومعرفة  يفية ال وفي  كين ال و مات المسااااااااامية  للد لة دلل تساااااااايير أموس األساااااااارة أو أي 

المخ ل اة وال  اادعت كين أفراا الم  مع الواحاد بماا فيماا ال  معاات الادأمياة واأل اااتمياات والممظمااتؤ وتعرم 
 ؤ9السياسة ببيفية تو   اللوة والم و/ بم  مع ما أو مظام معين

شااااااااااس ة في صااااااااامع" وربدأ من مسااااااااا وى األسااااااااارة ومن وي ل اب الحي أ ممل ا ا الدوس في اتخا/ اللراس والم
فالملابات أو الم لس اللروي أو البلدي فالم لس ال شاااررعي دلل سااابيل المما  وليس الحصااار واب ا ودااة 

 ما تع بر ا ا الدوس اوس / وسي ور ربل ال  وس دلل /ل  في حين ت ربل الماث دلل أمما 
وس وتع بر المسااااء اللواتي تشااااس ن في ا ا الدوس أممن اسااا مماء لللاددة و  م لقية وغير مشااااس ة في ا ا الد 

 أ وكع الم  مع تلدممي في مس ورات مماص" دلياؤ
 للنوع االجتماعي اإلستراتيجيةاالحتياجات 

باح يا ات المسااااااااااااء والر ا  واألي ا  ك  يير ظروم حياتميأ تعمي ا ا   السااااااااااا راتي يةترت   ا ح يا ات  
المصاااااااا ل  ت يير و ااااااااع المرأة ا   مادي الم سااااااااي بال  ةية للر ل من خع  تراية األاواس العملية كمدم 

ب المساااااااامية بما تحل  لمي ساااااااي رة وتحبي في  وميلمي لحلوكميوددالة أ مر للمرأة    مصاااااااام  ليالوصاااااااو   
 ا10دلل سبيل المما  الس راتي يةأ ت ضمن ا ح يا ات أ بربل حياتمي بش

 حلوق الملايةؤ -
 امن المرأة وحماأ ما من العمف  -
 ال مييل في الم ا  ا ك صااي والمالي  أشبا   الة  ميع  -
 ال لسيي العاا  في م ا  العمل  -

 
 (2015فبراير24مجلة فلسطين اليوم، الثالثاء،)حنا عيسى، نماط الفكر السياسي، 9

 اللجنة المشتركة بين الوكاالت، مرجع سابق.10
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والحماااتااة للمرأة وال  اال واألشااااااااااااااخاااص /وي   األمنتوفير الياااس الم  معي واللااامومي لضااااااااااااااماااب   -
 ا ح يا ات الخاصةؤ

الا ابة    فلسااااااا ينأ ت عدىفي   ا   مادي  دأدة مسااااااابيتامو   ال  الم خصاااااااصاااااااة بم اهييتع بر األوساق ال حمية  
ال حمية المرتالة دلل المو  ا   مادي األير المم ية المرتالة دلل كضااااااااااااااتا المرأة كل تم د ل ماك  م موم 
ال مييل المااتي دن ال اورن ا   ماادي المحي  باالر اا  والمساااااااااااااااء دلل ام اداا المراحال العمرراة والبيولو ياة 

دلل شاااااامل األساااااااس المظري للا ابة األوساق ال حمية  ت  ا ك صااااااااتةأ وبما  أووال  رافية والحالة ا   ما ية  
وبوكود" في م اق العلوم المساامية والعلوم ا   ما يةؤ  ب   ومساور"ا  ما ية وساياساية واك صاااتة    مظررات 

فلسااااا ين أصااااا حب  لءا أسااااااسااااايا من المرتالات ال ي تع مد دليما في كماء  في  المو  ا   مادي  اساساااااات 
ل  لما تعل ح ا ح الدساساااااااااااااات من ممم ية دلمية في تحليل اللضااااااااااااااتا المخ ل ة الخ   الع مة لل مبين و/ 

ترتال دلل كراءة تحليل ال  وات   مماوو ااع حلو  وتوصاايات تمبن لصااامع اللراس العمل دليما خصااوصااا  
في ت ادع مع المحي    أ مركين الر ا  والمسااااء كماء دلل ت اي  الساااياق ا   مادي ل اوب ا ح الدساساااات 

والر ا  دلل حد ساااااااااواء بما تضااااااااامن أامية    أ ي تعدأل" ليشااااااااامل األاواس وال  لعات ال دأدة للمسااااااااااء  ياس
 الدساساتؤ أوالخعصة ال ي تم ي دن ا ح األوساق ال حمية 

تع بر الم اهيي ال ي تي و ااااااااااااعما بالدليل مر ةية لل احمين وال احمات أساااااااااااااسااااااااااااا ااما لل عرم دلل ماهية  
والية مماكشااااااااا "  ااااااااامن الدساساااااااااات واألوساق ال حمية    لمسااااااااااواة كين ال مساااااااااينالم عل  با  الخ اة الم لوة 

وال ي تساعل بشابل أسااساي دلل  دااة   أساس م موم المو  ا   ماديالم خصاصاة بلضااتا المو  ا   مادي  
المواسا   للتو رع األاواس الخاصاااااااااااة بالمو  ا   مادي من مم ل  المشااااااااااااس ة وإتاحة ال رص الم سااااااااااااورة 

 ماسات لاع من الر ا  والمساء بما تعوا بالم ع دلل  ل الم  معؤوا  شام الم

معرفة وتحليل ترتال دلل   أبلاي تحل  األوساق ال حمية الم خصااااااااااصااااااااااة بالمو  ا   مادي أادافما أم  ي  
األساااااا اة واألاواس والمسااااااهوليات ال ي تعبس دعكات اللوة    ةوماهياخ عم الععكات كين الر ا  والمساااااااء 

 دااة كماء الععكات كين المسااء والر ا  دلل أسااس المسااواة   دلل والعمل  كين ال مساين قالميممة والخضاو ق
 ؤال مدسرةأ بحيث أ ساوى ال مساب فيما أ عل  بالععكة كيممما

مساااااااااااااااء فرص م اااف اة ودااالاة من   أو وممي س اا ت للاد حااب الوكاب لمم  ال ميع ب ض المظر دن ال مس  
خع  ام عي اللوة الحقيلااة في ال  يير من ااخاال الم  مع من خع  ال مي األمماال للحلوق وم اااهيي المو  
ا   ماادي ومن خع  تلوراد ال ااحمين وال ااحماات الشاااااااااااااا ااة الروراة والللي والممم ياة ليبوموا مادافعين دن  

 ال حمية اي البداتات األساسية لل  يير الحقيليؤ أوساكميال مسين ل اوب  حلوق المرأة والمساواة كين
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 منهجية البحث العلمياإلطار العملي: 

أ ة ال ي ت رحما ال احث   لمشااااابعت حل ااج أ وال ابة دن األسااااا لة و دن الحل  ي" ال مل ال حث العلميعمي  تُ 
لظاارة غير وا ااحةأ  م" أو اا  الحلاج   فمو اساا لصاااء ااام وممظيأ تسااعل لت اا تو ااي  أو ت سااير  

المشااواة والمشاابوي كماأ من خع  أساالوة ممظي ومم لي ومو ااوديأ اكي  أ وصاال  لل م اجي كماء دلل 
 ؤ11أسس وأالة

ال وسرخ للحر ة المسااااااااورة مم  م لع اللرب المامن وال اسااااااااع دشاااااااارأ حيث   بالمظر للا ابات المسااااااااورةأ تمبن
اا ح الحر اة  لي دادا من الادو    ام للاب في المملااة الم حادةأ ومن وي  ا ك را ظمرت حر اة الم اال اة بح   

من وتحليل العدأد   اا ماماألمرربيةأ وبدأت الا ابات المسااورة توخ   الم حدةاألوسوبيةأ ومن وي  لي الو تات  
الساااااياسااااايين مم  مم صاااااف اللرب العشاااااررينأ حيث ظمرت العدأد من الا ابات ال ي تعرف تو ما   ال احمين

فاررا مخ ل اأ وبدأت ا ح الا ابات توخ  شاااااامرة واسااااااعة وصاااااادى دلي الصااااااعيد الدولي مع م ا  المدسسااااااة 
 ؤ12المسورة في ير  العدأد من الروى والم اهيي ال دأدة

المسورات أ معن دلل أب  ميع الحر ات ال ي تعمل دلل الحصو  دلل حلوق المرأة معظي المهسخات   ب  
وفي ا ا الصاااااااادا / رت  أم  ي اد  اساا حر ات مسااااااااورةأ ح ل  /ا لي ت للوا ا ح ال ساااااااامية دلل أم سااااااااميؤ

الااتب اب اكي يل كرو ساااااي وشااااااسلين هيس في   اكمما قمدخل  لل ال حث المساااااوي مماسساااااة وت بيلاتق تحدا 
ا  لل م م للبمل ال اررة واألأدأولو يات اللاجمة دلل ا اااااااا ماا   تصاااااااادت"وم ال حث العلمي المسااااااااوي اساااااااا ماات

المسااء دموماتأ من خع  تووي  ت اسة المسااء المضا مدات وخبراتمن اليوميةأ وإللاء الضاوء دلل األمما   
ن أ ل القيام بال  يير  ال مييلرة اللاجمة دلل ال مسأ أي أب المدم من ال حث المساااااااااااوي تمبين المسااااااااااااء م

 ؤ13ا   مادي في الم  مع اللاجي دلل ال مييل دلل أساس المو 

 
 .71، ص(2006عمان، -منذر الضامن، أساسيات البحث العلمي، )دار المسيرة للنشر والتوزيع 11
 https://bit.ly/39FRiSt(، في: 2020، مصر-ركز العربي للبحوث والدراساتالمدرسة النسوية وتياراتها، )الم سلمي أبو حسين، قراءة في 12
 لالستزادة راجع: 13

 (، )ت( هالة كمال.  2015مصر، -، )المركز القومي للترجمةمدخل إلى البحث النسوي ممارسة وتطبيقا  ، ابيجيل بروكسي وشارلين هيس -

https://bit.ly/39FRiSt
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 مفاهيم أساسيةأواًل: 

العلي ليس م ي ة  مد فرا واحدأ  ما أم" لي تخرف لحيل الو وا في صااااااااوست" الراامة افعة  :  المعرفة العلمية
واحدةأ وإمما  مد م واصاااااال وم را يأ ألدداا   تحصاااااال من األفراا وا  شااااااافات" دلل مدى ساااااامين ددأدةأ 

المعحظةأ  لعبب فيما الصااااااااااااادفة اوساتأ ولعبب فيما ال  اسة واألفااس الممظمة اوسات ىخرؤ وكد مشاااااااااااااو العلي ب
وممل ك  ميع تل  المعحظات وتمظيمماأ  لل أب  اء دصار الممضاة فوخ  بالمممي ال  رربيأ وا ااا تلدما 
ك  وس يرق وأ ملة القياسؤ و اب ال ضو  وح" ا س  ع أ اما ال ادث األو  للمعرفة العلمية مم  اللدم 

 ؤ14 خ را ت فإب ح" ا س  ع  أم العليوح ل اليومأ وس ظل   ل   لل المس لبلأ  /ا  امب الحا ة أم ا

 ب العلي او ا سا د   ال اريأ أما المعرفة فمي العلي ال للاجيأ واي أوساع وأشامل العلم والمعرفة العلمية: 
من العليأ ت ضاااااااااااااامن معااسم دلمياة وأخرى غير دلمياةأ وال مييل كيممماا أبمل دلل أساااااااااااااااس كواداد المممي 

 
 3، ص3(، ط1977الكويت، -عبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العلمي، )وكالة المطبوعات14
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تحصاااااايل المعاسمأ فإ/ا ات ع ال احث ةأ كوادد المممي العلمي وخ وات" في وأسااااااالي" ال  اير ال ي ت  ع في 
تضاااي  ل بحث قفالعلمال عرم دلل الظواار و شاااف الحلاج  المو اااو يةأ فإم" تصااال  لل المعرفة العلميةؤ

دن الحقيلااةأ ت ري مملاااات دن األاواء واألغرافأ تعرف الحقيلااة صاااااااااااااااااكااةأ بمممي أرتال دلل اداااجي  
 .15قةأساسي

لمااة ال حث مظرة مو ااو يةأ أي  ة لاي تبوب ال  اير ت ايرات دلمياتأ ت " أب أمظر ال احث الموضااوعية:  
تحب  ءمظرة بعيدة دن ال اتية واألاواء الشااااااخصاااااايةأ واي تل  المظرة ال ي أ ساااااااوى فيما الماظروب للشااااااي

 ؤ16الدساسة ممما اخ ل ب  واتا الرورة

ال حوث العلميةأ فممال  ال حوث األسااااااسااااايةأ وا سااااا اشاااااافية وغيرااأ ورمبن  ت عدا أموا  :  البحوث العلمية
 درف أامما دلل المحو ال اليا

معرفي  دأدأ تصااااااااااوس وتلدتي سوى مظررة ب ض المظر دن ال  بي أ وا ا     م افأ او  البحوث الوصااااااا ية
 المو  من األوساق تممد يرق ا ك ااسأ واد ماا م اهيي  دأدةؤ

ف مشااااابلة دلمية وتحليلما واسااااا خعص م اجي اايلة للوصاااااو  كما  لل حل أماسااااا"  اي اساساااااة تلوم كوصااااا
المشبلةأ ف س خدم الدساسات الوصفية في الدساسات ا   ما ية والمساميةؤ فالدساسات الوصفية تبدأ ك حدأد  
مشاااابلة ال حثأ ومن وي صااااياغة أساااا لة لمشاااابلة ال حث وفرف فر اااايات  حل أولل للمشاااابلةأ وبعد /ل  

س الشااااااااررحة المساااااااا مدفة ال ي ساااااااا  رى دليما الدساسااااااااةأ ومن خع  ا ح ال  ة وباخ ياس أااة الدساسااااااااة اخ يا
المماسااا ة ساااي ي  مع المعلومات وت سااايرااأ وأخيرات الحصاااو  دلل الم اجي المماجية ال ي مررد اسااا خدامما في 

لدساسااااااااات الوصاااااااافية  لل الما ساااااااا ير أو أبحاث الد  وساحؤ وتمدم ا  أبحاث -أموادماال حوث العلمية ب ميع  
الوصاااف الدكي  للمشااابلةأ و شاااف مو اااودات المشااابلة وتو اااي  معالمماأ فالدساساااات الساااابلة تمدم  لل 

  مع المعلومات الم عللة في مشبلة ال حث العلمين وو ع ال روف المبدجية للوصو   لل حل المشبلةؤ

وال ي تعمل كدساساااة مو اااو  أو  شااابالية لي أ ي تحليلما أو اساسااا ما بالشااابل الاافي   البحوث االسااتكشااا ية:
من كبلأ وتسم  ا ح ال حوث باس اشام مشبلة محداةأ وخصاجصماأ ومعمحماأ وو ع األسس لدساس ما 

 وحلماؤ

 
 23(، ص2000سورية،  -رجاء دويدري، البحث العلمي أساسياته النظرية ممارسته العملية، )دار الفكر15
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اء  ااي اساساااة تعرف وت سااار الظواار ب ررلة الاي والاي  بصاااوسة مم قية ودلمية كمالتشااخيصاايةالبحوث 
دلل فروف ساااببية محداة أبين ال احث من خع  مدى الععكات كين المشاااا لأ حيث أب معم  المشااابلة 
محداة بشاااااااااابل اكي   يداتأ وت  ع الظواار ف رة  ممية مم  كداأ ما  لل وكب ت سااااااااااير حدوث الظاارةأ فب ل  

ن واللوادد والمظرراتأ وتمد تع بر الدساساااااااااااااات ال  سااااااااااااايررة اي ال ي تمد العلوم ال بيةية بالعدأد من اللوامي
العلوم المساامية ك  اصايل وغموف الحياة ا   ما يةؤ وتمدم الدساساات ال شاخيصاية  لل تحدأد الم  يرات 

أ ف مدم الدساسات ال  سيررة  لل الاشف دن أس اة الظواار ال بيةيةأ  -الم  ير ال ابعأ الم  ير المس لل-
 ومعم  المشبعت ا   ما يةؤ

ساساااااات ال شاااااخيصاااااية بومما أ مر اكة من الدساساااااات ا سااااا  ع ية والدساساااااات الوصااااافيةأ وت ميل  ت ميل الد 
الدساساااات ال  سااايررة با  شاااافما لمعلومات  دأدةأ وت ميل الدساساااات ال شاااخيصاااية بوب معالي المشااابلة محداة  

 تحدأدات اايلات مما تمبن ال احث من و ع ال روف السببيةؤ

 تل  ال حوث ال ي تع مد دلل المعحظة وال  ربة والواكعؤا واي البحوث التجريبية
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 البحث العلمي وأدواته

في بحم"أ وترت   األاوات بمو اااااااو  ال حثأ والمممي المسااااااا خدمؤ  ة تساااااااادد ال احث   لل حث العلمي أاوات 
في بحم"  لل حد  بيرأ دلل كدست" في اسااااا خدام أاوات ال حثؤ دموماتأ فإب دلل  ة ور وكف م ا  ال احث 

ال احث ةأ الحاية  يدات باألاوات وال رق ال ي تسا خدمما ح ل تصال  لل م اجي مر اية بوكل وكبأ و مد  
 ؤ17وتاالي 

ما تلااااااوم ال احااااااث ة فااااااي الا ابااااااة بمو اااااااو  ماااااااأ دلياااااا" أب تخ اااااااس األااة ال حميااااااة المماساااااا ة ال اااااااي دمااااااد 
تسااااااددح فاااااي  ماااااع البياماااااات واألالاااااة والبااااارااينؤ لااااا ل أ أ و ااااا" دلااااال ال احاااااث ة ا ياااااع  دلااااال أاوات 

 ال حث العلمي واساس ما بشبل  امل ح ل تس  يع اخ ياس األااة المماس ة لمو ود" ال حميؤ 

 ب النوعي الكمي في البحث العلمياألسلو 
ال حث المودي بوم" المو  ال ي تلوم باساااا اشااااام المواكف والساااالوي   يعرف:  الكيفي-األسااالوب النوعيأواًل، 

أ ورمدم ال حث  لل اساسااااااااااة دم  البهسرة والخبرات و/ل  باساااااااااا خدام ددة يرقأ  الملاكعت والم مودات 
ال حث الموديأ وال ي  ؤالما اااايأ و  أم ي بالم اجي كل بعم  الظاارةالظاارةأ حيث تعوا باألشااااخاص  لل 

دااة فممات م عملات وت ساااااااااايرات   ة أ تلدم في" ال احث Qualitative Researchتساااااااااامل أحيامات ال حث الاي ي  
شاااااااااامعت لم ا  ال حث المو اااااااااوديؤ و  أ ي ال وصااااااااال فيما  لل ت ساااااااااير البيامات والم اجي بال رق الركمية 

 ؤأ كل بم راات الل ة ال بيةية وال مل التضاحيةجيةوالحصا

مو   دأد ومعاصااااااااااار من أموا  ال حوثأ س ل في كداأ " دلل العلوم ال بية والم سااااااااااايةأ وي    أال حث المودي
توسع العمل في"  لل العلوم ا   ما ية والمساميةأ و ل ما ل" دعكة بحر ة ومشايات الم  مع ال ي تسمي  

ال رف ممما   أية الدساسااات المو ية اي /ات يبيعة اساا اشااافية أو  تضاااحية  شااروحية غالب  ؤفيما المساااب
 ؤت مي و مات مظر الماس  أفراا الم  مع الم حوث  لعالممي  ال ي تةيشوب في" 

للحصو  دلل المعلومات    المالحظات الميدانية والمقايالت  راء اساسات بحمية اد مااا دلل    المودياال حث  
لل ا س خدامات الحصاجيةأ ور  ل" /ل  مشاس ة أفراا الم  مع ال حمي في ال عاليات ال ي  اوب الل وء  

 تماسسما ال احث العلميؤ 
ال حوث المو ية بال حوث اللاجمة دلل المعحظة بالمشاااااااااااااس ةأ ورخ لف ملداس مشاااااااااااااس ة   دللل ل  ت ل   

أ ودلي" تخ لف مسااااااا ورات ال حمية ة  الوسك ال احث مع أفراا الدساساااااااة المسااااااا مدفين باخ عم يبيعة ال حث 
 لل  ة المس مدفة  لل اتخا/ موكف الم  رفؤ ة المشاس ة من امضمام ال احث 

 
 .35(، ص 1992القاهرة، -لعلمي وأسسه وطريقة كتابته، )المكتبة األكاديميةمحمد مبارك. البحث ا17
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في ال حث المودي دلل كيامات" ومعلومات" ورشااا لما من أسف الواكعأ أي من مصاااااسااأ   ة تحصااال ال احث 
 الميدابؤاو الحا  في الدساسات المسحية ال ي ت ري في أ ودلل يبيع ما الميدامية

اساسااااااة مشاااااابعت الموظ ات الم لو ات في البموي  أو في مهسااااااسااااااات أخرى أ كد ت وور ببوب    امثال ذلك
  مسهوليات داجلية  مضاد ة ملاسمة بالر ل  وصحية خاصةؤؤؤ  الموظ ة دمداا 

كم ا ف ي ممل ا ح الحالةأ وفي غيراا من الحا ت المشااااااكمةأ دلل ال احث ال ااة  لل مهساااااساااااات معمية  
دلل أسف الواكعأ واساساااااااااااة ت ادعتما ومداخعتماؤ وإب أ وا د ورقيي في ممل ا ح   المو اااااااااااو  واساسااااااااااا ما

 ؤالمهسسات يوا  ف رة ال حث 
ت وافر دمماا معلوماات وافياةأ أو لمعرفاة  الظواار والحا ت ال ي    المودي لدساسةتمبن أب تس خدم ال حث 

أ ب رف اساساااا ما  حلات بوساااالوة  مي واميأ مبمل ل ساااالوة أشااااياء  دأدة دن حا ت ت ل" ال عم  فيما
 المودي األو ؤ 

ؤ اساا لصاااء مشاابلة ظاارةأ  اساتقصاائي  /البحث االساتطالعيا ا المو     دلل  وال احمين ت ل  بعض الا اة 
بعض الحصاااءات ال ي تسااادد دلل فمي   كمدم  ت اا حلو ؤ وكد تع مد ال احث في ال حوث ال دأدة دلل

 ة الم حووةأ وبال الي أ لل ال حث موديؤأدم  للظاار 
دلل الظاارة ا   ما يةأ   ة تعرم ال حث الامي بوم" بحث أد  من خعل" ال احث : األسالوب الكميثانيًا، 

فيلوم بال حث  ةأ  أ  ع دداا من األسااااااااالي" الحصاااااااااجيولاي تلوم ال احث ك حدأد الظاارة ا   ما يةأ فإم"  
فيل و  لل ا س بيامات والحصاءات للحصو  دلل الم ي ة   الحصاءاتأالعملي من خع  القيام بعدا من  

 الم اجي والبياماتؤورم ي ا ا الم ا" ب مع  الم لوبةأ
تس خدم ملاأيس واخ  اسات أو كواجي تلدأر ل مع البيامات والمعلومات /ات الصلة بالحدث أو الظاارة كيد  

 ؤكيد الدساسة  ة  تم ل  ال احث مرومة  مامية ومبامية ل م ي  ال حث أو الظاار و  ساسةؤالد 
الامي في  م اف   المممي  الرقمية، والعددية، واإلحصائيةأرت    بال ام" الوص ي  البيانات  أ وب ل  أرت   

 والاميأ ور حث مدى كاكلية الظواار  المشبعت المدسوسة للقياسؤ  
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 لكمي والبحث النوعي الفرق يين البحث ا
 البحوث الكمية  البحوث النوعية 
الم حووة الظواار  ت سير  دلل  بوسلوة  مشاجي   تعمل 

تع مد ال عبير بة اسات و مل تو   ماهية ويبيعة تل   
 الظواارأ ودعكاتما الم داخلة مع بعضماؤ

في ت سير   والحصاجيةدلل ال رق الركمية    الامية  تر ل ال حوث
 البيامات الم معة والم اجي

الم  ادلةأ والملاكلة   المعحظة  المودي  ال احث  تس خدم 
الم عملةأ   ل مع  الشخصية  الوواقأ  واوات  وتحليل 

 البياماتؤ  

الملاكلة    ال حث أس لة  في"  تاوب  مم يةأ أو  الامي  ا س بياب 
 ؤ ومعدة مس لات 

في   الظاارة  فمي  المودي  ال حث  في  ال احث  تحاو  
 ؤظروفما ال ي تمب فيماؤ و  أمدم  لل تعميي الم اجي

الععكات كين   تع مد ال حث الامي دلل اياس الظاارةأ وإت اا
وتعميي م اج ما دلل    أوال عبير دمما  سكميات   األس اة والم اجيأ

 حا ت أخرى 
العام  تحلل الموكف ا   مادي  لل م  يرات أو  لجيات  السياق  المشبلة بصوسة  لية  من  الظاارة   أمظر  لل 

 ال ي تحدث في"ؤ
 الدساسة أفراا تمملوب و عات معيمات أو حالة ماؤ   المشاس وب في المشاس وب في الدساسة اي ديمة ممملة للم  مع 

أم مس الشخص ال احث في الموكف ا   مادي ال ي أررد بحم"  ال احث مم صعت دن الدساسة  
 أو اساس "ؤ 

كيامات" أل اظ و لمات وصفية أو سراتة وكد تظمر ب داو  أو   ت مع كيامات  مية أو سكمية ل مميل الواكع 
 سسومات أو أشبا ؤ 

تس خدم الحصاء الوص ي أو ا س د لي قا س م ا يق 
 في تحليل البياماتؤ 

وال وصل  لل   البيامات  ل حليل  ا س د لي  ا س لراء  تس خدم 
 اس م ا اتؤ  

المدم او توسيع م اجي الحالة المدسوسة  لل مواكف وحا ت    د لي المدم او تعميي الم اجي باس خدام الحصاء ا س
 مشاكمةؤ 

 
ليساااااا م عاس اااااين أو م ضاااااااأنأ حيث أم" تمبن اسااااا خداممما معات في م س   الكميالبحث  النوعي و البحث 

دلل م ااجي من   ة ال حاثؤ فيبوب  اام اات من ال حاث موديأ و اام اات ىخرأ تبملا"أ  ميؤ ورحصااااااااااااااال ال ااحاث 
 خع  خل  الممم ينؤ
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 ا البحث العلمي إنتاج
واساسااتأ ورمبن ير  فارة المساميات وال رف ممما ت عدا ام ا ات ال حث العلمي ما كين أوساق وبحوث 

 دلل المحو ال اليا
  6- 3اي فارة مصاااااااا رة لل حوث في يررل ما العلميةأ حيث تح وي الوسكة ال حمية دلل  أ  األوراق البحثية

 لمة في   ابة الوسكة ال حميةؤ دلل الرغي من /ل      3000-  900أ ي ت او    أ صاااااااا حاتأ ور  رف  
 ؤواي تخضع لشرو  ال مة ال ي تصدس ا ح األوساقا الالمات والص حاتأ أو د مةياس لعد 
  ال اااامةياااة  الااادساساااااااااااااااااة  مساااااااااااااا وى   دللتشاااااااااااااا ااا" تلااا  ال ي    كصاااااااااااااايرة  بحوث     ااااسة دنأ  الاادراساااااااااااات

 اسا خدام دلل  أ دسة  وأب  معينأ مو او  اساساة في  ة ال ال"   أ عم  أب  او  ادفماأ ال بالوسروس  األولل
 ال حث  ا ا تبوب   دااةؤ  م اجي  لل  والوصااااااو   تحليلما  وي  الم بودةأ  وغير  الم بودة  المعلومات  مصااااااااس

 ؤص حة 50 – 10 من كصيرات 
   اااافة في  تساااااي ما  مودات   يورل بحث   دن    اسة  اي :الماجسااتير رسااالة  مسااتو   على  متقدمة  بحوث
 ؤا خ صاص  مو و  في  دأد  شيء
  دأدات  تبوب   أب ب"  تشاااااا ر  أوم اامل شااااااامل  بحث   واو  :الدكتوراه  رسااااالة  مسااااتو   على  متقدمة  بحوث

 ؤللعلي  دأدات  شي ات    افة في تسااي وأب وأصيعت 
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 اإلطار المنهجي لكتابة الورقة البحثيةثانيًا: 

 ااختيار موضوع البحث
األولل  ب الساااااها  األو  ال ي أ  ااس  لل /ان ال احث ةأ  ما/ا أ  "؟ أ اخ ياس المو اااااو أ او المشااااابلة 

ال ي توا " ال احث ةأ وإ/ا تي اخ ياس المو اااااااااااااو  كدكةأ /للب باكي الصاااااااااااااعوبات ال ي تراف  ال احث ة في 
 ا18 م ا  وسك " ال حميةؤ اماي بعض ال وصيات في اخ ياس مو و  ال حثأ ممما

ال عم  أب تبوب مو او  ال حث في م ا  ا ا مام العلمي لل احث ةأ فم ا سايساادد ال احث دلل   -
 وا ك ااسؤ

 
 51ص، محمد مباركمرجع سابق،  18
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 أب تبوب مو ودات  دأداتأ محداات ووا حاتأ مل لمات ب  رة معيمةؤ -

 
 التفكير البحثي

 ما هي الفكرة البحثية التي تود البحث فيها؟

 توصي  ال ارة -
 تو يد ال ارة بالبيامات واألالة ومحاولة  و اتماؤ -
 تحقيلماؤال أفااسي م ماسلة وتهاي  لل ير  حلو  مل رحة تمبن  -
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 )استنباط المشكلة( تحديد المشكلة

 ب فضاااااااءات المعرفة غير المب شاااااا ة في  افة الم ا ت  بيرة  داتأ سغي ال  وس العلمي وال امولو ي  
 ودلل ال احث ة أب ألي ب رق ومصااس اس م ا  الظواار  والمشبعتؤال ي وصل  لي" المسابأ 

المشااابلة ال ي    ل بيعة مدس ات  ال احث ة  تبوب  أب  الضاااروسي  من  مشااابلة الوسكة ال حميةأ  تحررر كدء كبل
 اال الية األموس  سيماؤ معال  ما تس مدم

  مشاااااخصاااااةأ وا اااااحة  تاوب  أب  ت "  واللضاااااية  اللضااااايةأ  تحدأد  اوب  من  بحمية وسكة أو د     -
 ؤاعمية   اكية وليسب 
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  ت ساااااااي  ح ل  داأ  م ساااااااعا  معال  ما المراا  المشااااااابلة  م اق  تبوب  وأ  واايلاأ محداا  تبوب  أب -
 ؤوال  بي  لل مي باللاكلية ا س م ا ات وال وصيات 

 باألصالةؤ الوسكة مو و  أ سي أب -
 تحديد المتغيرات

  الم  يرات   واا ح  ةة الظااارة العلميا لل ااحاث   ت ساااااااااااااار  ال ي  الم  يرات   يا  المساااااااااتقلاة:  المتغيرات:  أوال
  دلمي بحث   في المساااااا للة  الم  يرات   تاوب  وكد   ؤال ابعة للم  يرات   ا ف را ااااااي السااااااب"   اي  المساااااا للة

 ؤىخر دلمي بحث  في تابعة م  يرات  /اتما اي معين

  ال ابعة  والم  يرات ؤ وشاارحما  تو اايحما فية   ال احث   أرغ"  ال ي  الم  يرات   اي التابع:  المتغير: ثانيا
 ؤالمس للة الم  يرات  من الم وكع الماتي اي

  الم  يرات   كين  الععكة  يبيعة  اخ  اس خعلما  من  تمبن  ال ي الم  يرات   اي الضاابطة:  المتغيرات:  ثالثا
  الضااااااب ة  الم  يرات ىخرأ   بمعملؤ ااجمة  دعكة أم  در اااااية دعكة  بومما  ال ابعة  والم  يرات  المسااااا للة
 ؤ ال ابعة والم  يرات  المس للة الم  يرات  كينة  ال احث  أعحظما ال ي الععكة اخ  اس في تس عمل
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 : خطوات كتابة الورقة البحثيةثالثاً 

 
ح ل م مبن من فمي هيبلية الوسكة ال حمية بشاابل وا اا  سااملوم بشاار  وتحليل هيبلية الوسكة ال حميةأ دلل 

 المحو ال اليا

 العنوان:   .1

بعد تحدأد المو ااااااااااااااو أ أ ي اخ ياس دمواب لل حثأ وتحدأد ال رف بصاااااااااااااا " دامةؤ وررت   اخ ياس العمواب 
 ا19ب امبين أساسيين اما

  ام" مو وديا حيث أرت   اخ ياس العموابأ دلل مدى تعبيرح دن مضموب ال حثؤ -
  ام" شبليا خلو العمواب من األخ اء الل ظية أو الل ورة أو المحورةؤ -

 وال حس" مناأ وبوكل الالمات المعبرة دن الوسكة ال حمية ومح وااادمل  العمواب تصف  أن ت " 

 
 52ص مرجع سابق، محمد مبارك، 19
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  بخصاااوص   مشااااادات ق  أؤؤؤ ق حو   اسااا لصااااءات ق  أؤؤؤق  دن اساساااةق  ممل  ال اااافيةأ الالمات  -
 ؤ لخ  أؤؤؤق

الدليلة   لمات  لالمات مم" ا  تساااااا خلص   حيث  العموابأ اكة دلل  وال لخيص  ال مرسااااااة خدمات  -
 ؤالحاسوة  أ ملة كواس ة وال حث  المر ةية الحا ت  في ت يد  ال ي 20م  احية 

 

 
 الملخص:   ؤ2

تع بر الملخص ال لء األو  واألاي في  ظمااس ماا كادم ا" الوسكاة ال حمياة لللااسبأ ور لا" من الاااتا"  د ااء 
 الملخص وكب  ام من ال ر يل وا ا مامؤ

 الملخصات:

ا بعض المهتمرات ووسش العمااال أو البرامي ال ااادسربياااة الخااااصاااااااااااااااااة باااالم ااااف المعرفي  الملخص المطول
بدءأ  وسايلة ساررعة واايلةأ لملل وت اا  المعلومات كين المم مينأ و/ل  للشا اة اتأ تمشار ملخصاات كبل ال

 
ة إلى  الكلمات الدليلة تتيح لك فرصةة إضةافة كلمات دليلة،والتي تتسةتخدم من قبل خدمات الفهرسةة والتلخيص، با ضةاف  )المفتاحية(:  الكلمات الدليلة20

 .من شأن االستخدام الحكيم للكلمات الدليلة أن يزيد من سهولة تمّكن األطراف المعنية من إيجاد ورقتك.  تلك الموجودة بالفعل في العنوان
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لحين مشااااااار ال حوث  املة في   اة وكاجع المهتمر أو البرمامي ال دسربيؤ غال ات ما تا " ا ح الملخصاااااااات 
اة باالل  ين قالعربياة والم ليلراةقؤ وكاد تاوب  لء من ال حوث الممشااااااااااااااوسة في الا ااة  حلاات أو  ملادماة للا ا

 ؤواو بحدوا ص حة أو ص ح ين دن الوسكة ال حميةالممشوسؤ 

ا ا )ملخص الورقة البحثية( المخلص القصاااااااير   دلل-دااة–  تلرد     ح ي الملخصأ الم عت   معظي تحدا
  تُلي   ؤ  ن  يم  تساااا خدم   لمةأ  م ة  في لوسك    األساااااسااااية  ال  اصاااايل درف   كوسااااع    اب   /ا ؤ لمة  250
 ؤ العمواب في  الواساة المعلومات  ك اراس
 في  الوسكة  دن مم صااال  بشااابل مشااارح  أ ي   /   –  ك اتما  كاجمة  وحدة العموابأ و  ل   الملخصأ  تبوب   أب ت " 

اة  الخدمات  وكد تشااااااااااااامل ؤ  Current Contents  أو  Biological Abstractsممل للملخصااااااااااااااتأ الملوا
 دلل الالمات الم  احيةؤ الملخص 

 
 المقدمة: .3

للوسكة ال ي تعبف دلل   اك ماأ والمشابلة ال ي أ ماولما في وسك "ؤ وأب ت ر    ال احث ةوصاف  اال وصاي 
و ما ت عل الوسكة تساااااو تما الرجيساااايةأ في العااة ت ر  الوسكة تساااااو  سجيس حو  المشاااابلة الم روحةؤ وا

 ؤبال حث والدساسة دأرة 
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سأت" فيما  ب  اب  ال احث ةو/ات صاااالة م اشاااار ور ر   ا ت ر  الوسكة ما   " والمصااااااس السااااابلةاألوساق  
 أوافلما أو تعاس ماؤ

 ؤ الرجيس للوسكة ال حميةأ وأامي ما ا ت " أب ت سر الملدمة ال رف ال  سير

فارة الوسكاة و مع البرااين واألالاةؤ ورمبن / ر    كمااءتسااااااااااااااااداد مماااي ال حاث العلمي في  ممم ياة الوسكاةا  
فعمدما تسااااااا خدم أاوات وأساااااااالي" ممااي ال حث العلمي   الممم ية ال ي اد مداا الاات" في وسك " بالملدمةؤ

 / ر المواا واألاوات وال لميات ال ي اس خدم ماؤ الملاكعت أو الحصاجيات أ و " دلي  

 

 األدلة والبراهين:-المحتو   .4

ب تمظي الوسكة كملا  سجيساااااية وفلات ل رتي" مم ليأ فاألوساق ال ي تلرد دن دشااااار صااااا حات أو أ مر ت " أ
تلساااااي  لل م مودة من العماورن الرجيساااااية وال لجيةأ واو ما تسااااامل دلل اللاسب م ابعة ت وس مو اااااود أ 

 ور عل األالة والبرااين ال ي تلدمما أسمل لل ميؤ
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 هيكلهاالورقة و صلب المحتو ... 

أب أ وخل م مودة من الشااارو  الشااابليةا الواكةيةأ والو اااو أ والساااعساااة في سااارا األفااس  ة دلل ال احث 
 لل  ام" ت ااي ال اراسأ والة اسات ال ضاااا ا ااااةأ ال ي تحمل أ مر من معملؤ  لل  ام"  ا ا والمع ياتأ

 كين فلرة وفلرةؤ  اد ماا العماورن ال ر ية مع ا ح  اظ كوحدة المو و أ وحسن ا م لا  ما

ت " ا م  اح  لل أامية اد ماا ال مل اللصااايرةأ ألمما تساااادد دلل  تصاااا  الم يد من األفااس بشااابل و يل 
ت " أب تاوب الح ة لل دليل دلل ا سااااا م ا ات واألفااس المهيرة للوسكةأ وا اااااحة بما في" الا اتة   .وفعا 

 لشرحما بسردة ل ير الم خصصين في الشوبؤ

 
 

 معايير كتابة األدلة والبراهين

كي ك لدتي األالة والبرااين األساااااااسااااااية أو تأ وي الح ي ال ر ية ال ي من شااااااومما ادي البرااين واألالة   ✓
 الرجيسيةؤ

دمد مرا عة الوسكة وأسات أب تسوق أالة وبرااين   افيةأ دلي  أب تلوم بلراءة وتحررر الوسكة مرة  ✓
 مم قيةؤأخرى من أ ل  د اء الوسكة كمية 

 / النتائج التي توصلت إليها الورقة االساتاناتااجااات .5

 ؟ ما/ا تعمي؟ال ي توصلب  ليما في وسك   ما الم ي ة
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 الخاتمة .6

 تشمل توصيات  كماءت دلل ما كدم " من مماكشة ا س م ا اتؤ

 المراجع .7

 المشر ؤتدورن  افة المرا ع ال ي اك  سب ممما في وسك   ال حمية  حس" شرو  
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 ةلكتابة الورقة البحثي  :اإلطار الشكلي

 
 

 ب دملية تحررر الياس الشابلي ل وساق ال حميةأ تبدأ  
بب ابة ال ووي  بشاااااااااااابل  يدأ ومن وي اساااااااااااا خدم الل ة 

 والة اسات ال ي ت ماس" مع األبحاث العلميةؤ 
 

 
 

 شكل الورقة البحثيةأواًل: 

 Simplified أ خ   MSWordكرمااااامي ميبروسااااااااااااااوفااااب ووسا    تا اااا" األوساق دللالخط:   -

Arabic  16 العماااااااااااورن    14الخ    ح يBold أ دلل وسق ملاس 15 1 أ ومسافة كين الس وس
A4 ؤسي من  ل  ام"  5 2أ واوام  الص حة 

 العمااااااااااااااااااااااااااااااااورن   12ح ي الخ    أ  Times New Romanفي الل اااة ا م ليلراااة تبوب الخ   
14Bold  أ دلل وسق ملاس  15 1 أ ومساااافة كين السااا وسA4  ساااي من   5 2أ واوام  الصااا حة

 ؤ ل  ام" 
مب وباة كل اة دربياة  يادة وأب أ ي فحصااااااااااااااماا ومرا ع ماا من  ال حمياةأ وكع أب تاوب الوسكاة  اللغاة:   -

 ؤحيث سعمة كوادد الل ة والمعء كبل تلدتمما
  تحمل الل ة في األوساق ال حمية الشاااااااااااعاسات والخ اباتأ وإمما الد جل والبرااين ال ي تددي ير  

 ال حميةؤالمشبلة معال ة 
  ابة المصاااااااااااا لحات العلمية بالل ة ا م ليلرة  كين  أ ي   اإلنجليزية:المصااااااااطلحات الواردة باللغة  -

ؤ ورمبن   CEDAW ؤ دلل سابيل المما ا سايداو  تلاكلما من معمل بالل ة العربية مام ماأكوساين   
 / رتؤ أأمماالا ابة اوب كوسين شر  ال وحيد في  ل المص لحاتأ 

 ؤالص حات في مم صف الص حة في المام  الس لي ترايي :ترقيم الصفحات -
أغلا" مرا ل الادساساااااااااااااااات تو اااااااااااااا  ح ي الوسكاة ال حمياة باالالماات   بعادا حجم الورقاة البحثياة:   -

  لمة ؤ 3500 لمة  لل  1500الص حاتؤ واي ت راو  ما كين  
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 طريقة التوثيق  انيًا:ث

قالممشاوسة أو غير الممشاوسةق كو اع معلومات دن الاات"   اآلخررنالشااسة  لل أدما   التوثيق هو،   -
 والعمل الموخو/ دم" بشبل سليي ووا  ؤ

 أهمية التوثيق  -
 تحاف  ال ووي  قالمصااسق دلل المصدااية ال اررة للعمل ال حمي وال احثؤ ؤ1
 تع ي مصدااية للعمل ال حمي وكوة في ادي الح ي والبرااينؤ ؤ2
 صحة وكوة الد جل والبرااين الواساة في دمل ؤال ووي  تسادد اللاسب دلل تلييي  ؤ3

ددة يرق لل ووي  بحساااااااااااا" اوس المشاااااااااااار ومرا ل الدساسااااااااااااات واألبحاث في اماي  :  طرق التوثيق -
م عتماأ حيث تع مد يررلة محداة لل ووي أ وفي ال ال" تاوب ممشاااااوسة في  راس شااااارو  المشااااار 

 لدأماؤ ومن أاي يرق ال ووي ا
 ال ررلة ال لليدتة ال ي تع مد أب تبوب  ل مر ع في أس ل الص حةؤ  -
أ وال ي أوو  ااخل المصأ مما ا  الدمفأ APA يررلة مدسسااااة شاااايباغوأ أو أساااالوة  -

  . 13ا 2019
في ال ال" تحدا مرا ل ال ار والدساساااات واوس المشااارأ يررلة ال ووي  ال ي تع مدااأ وتع بر شااار   

يؤ والمدم من معرفة اآللية الم  عة في ال ووي أ أم ع من توحيد يررلة أساااسااي للبو  المم ي ال حم
ال ووي  في المم ي ال حميأ فع تسااااااا قيي ال حث ال ي تع مد أ مر من يررلة وأسااااااالوة في ال ووي أ  

 ؤالس راتي يةم  للدساسات يودلي"أ تلدم ا ا الدليل يرق ال ووي  في مهسسة با  و
 

 في مؤسسة بال ثينك التوثيقمعايير ثالثًا:  

 أواًل: الكتب
سأ ال  عة  مباب المشااارا الماشااارأ تاسرخ الماشااار أ سكي  اساااي المهلافؤ دمواب الا اةأ اساااي الم ر ي أو المحرا

 .الصا حة
 :مثال
 مهلف -

 .30 أ ص 2012ما/ا  رى في مصر ولما؟  مصرأ ااس الشروقأ  و مام"محمد هيبلؤ م اسي 
 مهل اب -
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اوماالاد    ساااااااااااااا راتي ياةا كراءة تحليلياة في  2017تحيل كاادواأ دع ال عا"ؤ وويلاة األمن اللومي األمرربي  
 .143 ؤ ص 2018ترام"أ  ك ا  غلةأ مر ل ال خ ي  ال لس يمي مؤتؤمأ 

   اة م ر ي -
البيب األكيض في دمد ترام"أ  ت  شر ة الم بودات لل و رع والمشر  مصرأ ماتبل وولفؤ ماس وغض" 

 .61 أ ص 2018شر ة الم بودات لل و رع والمشرأ 
 اساسة من   اة  -

 مةية المل لل ال ربويأ  مةية الرا ي للملافة والم  معؤ أور ساااااااااااااياساااااااااااااات ا ح ع  في تعلرل ال سااااااااااااارة 
 عاوب كين ممظمات الم  مع المحلي ال لسا يمية من أ ل المدسساي في فلسا ينأ اساساة من   اة قتعلرل ال

 .98 ؤ ص 2019م أ يكماء الدولة ال لس يميةقأ  دلةأ مهسسة با  و
 في حا  اس خدم المر ع أ مر من مرة ما "  -

 .مر ع ساك أ اسي المهلفأ سكي الص حة

 ثانيًا: المقايالت
 .ا سيأ اللمابأ المبابأ ال اسرخ –ملاكلة شخصيةأ الص ة 

 :المث
 . 2019أ  وبر  19ملاكلة شخصيةأ خبير الدعم الركميأ محموا البرباسأ  غلةأ 

 ثالثًا: الدراسات غير المنشورة
 :توو  سساجل الما س ير والد  وساح دلل المحو ال الي -

 .اسي صاح" الرسالةؤ دمواب الرسالةأ  مباب المشرأ ال امعةأ السمة ؤ سكي الص حة
 :مثال

الشادرؤ فادلية القيااة ودعك ما بال  اء ا م عالي لدى كااة ممظمات الم  مع المدمي بمحافظات غلة  كع   
 أ  2015من و مة مظر العاملين فيما  غلةأ أ ااتمية الااسة والسااياسااة للدساسااات العليا و امعة األكصاالأ 

 .64ص 
 رابعًا: الدوريات/ الدراسات/ المجالت المحكمة

  .المهلافؤ دمواب الداساسة أو الملالةأ الم لاد و أو سكي العدا  اسي الم لاةأ سمة الماشر أ سكي الصا حةاسي 
 :مثال

أ الم لد   .129 أ ص 2009 م لة  س راتي ياتأ  1أ العدا 15محمد حسنؤ األمن اللوميا العربيا
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 م لة   274-273ل"أ العدا    دمر شاااة ابؤ  تدا يات ا ملساااام دلل المشااارو  الويمي وال وظي  الكليمي
 .64 أ ص 2019شهوب فلس يميةأ 

 تووي  الدوسرات  الدساسات  الم عت المحبمة دن ا م رمب  -
 : أ في2017أ  الساااا راتي ية حساااان البراسيؤ اليمين السااااراجيلي واألسابا تلدأر موكفأ  مر ل الدساسااااات  

https://bit.ly/35K0HVg 
 : الصحف والجرائدرابعاً 
 ملا  أو تلرررتووي   -

 اسي الاات"ؤ دمواب الملالةأ اسي ال رردة أو الصحي ةأ العداأ تاسرخ المشرأ سكي الص حة
 :مثال

  19األيؤ  ااااااااااااارر ة الحماتة ال اسرخية لساااااااااااااراجيلأ تر مة دن قا ستسأ   رردة الحياة ال دأدةأ    -أفل باس
 .8أ ص 8578 أ العدا 2019أ  وبر 
 تووي  خبر -

 رخ المشر أ العداأ سكي الص حةالخبر  اسي ال رردة تاس 
 :مثال

 أ العدا  2019أ  وبر   19اومما من األسا ااي اللسا ية بب ر ممداأ   رردة الحياة ال دأدةأ    235مصااااسة 
 5أ ص 8578
 في حا  تووي  صحي ة من ا م رمب  -

 و دأ  ال رردةأ ال اسرخ أ الراب  المخ صر الاات"  بدمواب الملا  أو الخبرأ 
 :مثال

فبراأر   4باا  ويما ق توكع م اااسات م  مةياة ل علرل الوحادة والمصااااااااااااااالحاة الويمياةأ   ررادة الحيااة ال ادأادةأ  "
 https://bit.ly/2pl0OWq : أ في2017
 : المنشورات اإللكترونيةخامساً 

 لا روميااةأ أ عين أب تاا  ر البيااامااات  ميعماااأ ووف  ال رتياا" دمااد ا ك  اااس من مواا ممشااااااااااااااوسة في مواكع  
والة اسات ال الية م سااااماا اسااااي الاات"  ب و دأ قدمواب الملا  أو ال لرررقأ اسااااي الساااالساااالة   ب ُو د أ اسااااي 

 http://www :الموكع اللا روميأ تاسرخ المشرأ وأخيرات الراب  في
 اختصار الروابط:   -

  https://bitly.comأم  ي اب تخ صر سواب  ا م رمبأ ورمبن اس خدام ددة مواكع لعخ صاس ممماا 
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 :مثال
 ي حا  تووي  اساسة أو ملا  أو معلومات لاات" من موكع دلل ا م رمب ف -

 أ  2019أ  مهسااااسااااة با  وم أ األمرربيةأ رم  تحب  ااااربات العلوبات    الأراميدمر شااااة ابؤ ا ك صاااااا  
 https://bit.ly/32A7Pli :في

 في حا  تووي  مااة دن موكع -
 https://bit.ly/2P0ifXm : أ في1948الدعب العالمي لحلوق المسابأ  األمي الم حدةأ 

 سابعًا: ورش العمل والمؤتمرات
 مهتمر -

 الاات"ؤ دمواب الدساسةأ دمواب المهتمر  الممظيأ ال اسرخ أ الص حة
 :مثال

كراءة في اوس الم  مع المدمي في مرحلة ما بعد الربيع العربي ؤؤؤ فلساا ين ممو/ اأ وسكة تيسااير محيساانؤ  
ملادماة لمهتمر الم  مع المادمي في البعا العربياة واوسة الممظوس في مرحلاة ماا بعاد الربيع العربيأ  مر ل 

 .22 أ ص 2011اساسات الم  مع المدميأ موفمبر 
 وسشة دمل -

 ب وسشة العمل  الممظيأ ال اسرخ أ الص حةالاات"ؤ دمواب الوسكةأ دموا
تحيل كادواؤ مرا ل ال ار والدساسااااااااااااات ال لساااااااااااا يميةا الواكع والمومو قأ وسشااااااااااااة دمل بعموابا اوس مرا ل 

 .9م أ ص 2016موفمبر  18األبحاث في دملية صمع اللراسأ  مر ل ال خ ي  ال لس يميأ 
 : المعاهدات واالتفاقيات الدوليةسادساً 
 اللراسات األممية -

 .اللراسأ سكي اللراسأ  ال مة المصدسةأ السمة 
 :مثال

 . ة  69 أ الدوسة السابعة والس وبأ البمد 2012اتسمبر  20كراس حماتة المما ررنأ  ال مةية العامةأ 
 المعاادات وا ت اايات الدولية -

 .الص حةالمااةأ اسي ا ت اق أو المعاادةأ  ال مة المصدسةأ السمة أ سكي 
 :مثال

  ت و  بوي حا  الم وم دلل المسااااااا شااااااافيات المدمية الممظمة ل لدتي الرداتة لل رحل والمر ااااااال والع لة 
 .والمساء الم اسأ ودلل أيرام الملا  اح رامما وحماأ ما في  ميع األوكات 
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 .   أ ص 1949  من ات ااية  مي  الرابعة  الل مة الدولية للصلي" األحمرأ 18المااة  
 .لي تان مب وبة وكرأتما دلل الموكع تا " الراب   ب -

األحمرأ  18المااااااااة   للصاااااااااااااالياااااا"  الاااااادوليااااااة  الرابعااااااة  الل مااااااة  ات اااااااايااااااة  مي   من  في1949    : أ 
https://bit.ly/2QPj5bm 

 قائمة المصادر والمراجع
في مماتة ال حثأ أب تب " ورحدا    ة تا " كاجمة المصااس والمرا ع في مماتة ال حثأ أ و " دلل ال احث 

  افة المصااس ال ي اس خدمما في م ن ال حث ورشملما في كاجمة المصااس والمرا ع
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 المالحق

 ( 1ملحق رقم )

 حقوق النساء ضمن المواثيق والقرارات الدولية 

 حقوق النساء ضمن المواثيق والقرارات الدولية
األساسية  1945 عامميثاق األمم المتحدة  المساب  بحلوق  من  دأد  التماب  وايم "  أتو يد  المساب   أوببرامة 

 وبالحلوق الم ساورة للر ا  والمساءؤ
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنساااااااان 

 1948 عام
أ اد دلل   المامية  المساب والحررات  قفي ماات"  ال م ع بحلوق  ح   ل  مساب في 

 األساسية اومما أي تمييل من أي مو   اب  سيما ال مييل بسب"…ؤ ال مس…”ؤ  
وكد شبال الدعب العالمي لحلوق المساب مح ة مممة في تاسرخ حلوق المساء  /  

ع  اد رم بشبل وا   وصرر  بالمساواة وبالحلوق الم ساورة كين ال مسينأ وكد   ش ا
 ؤ ت علا  بالمساء فل  ات ااياتالدعب دلل صدوس 

المتعلقة بشااااااااأن الحقوق   االتفاقية
الساااااااااياااسااااااااايااة للمرأة الصااااااااااادرة  

 1952 عام

للمساء   في  ميع  قتع رم  وال رشا   ال صورب  المم خ ة   ا م خاباتبح   والمي ات 
نا وبين وب للاد المماص" العامة ومماسسة  ميع الوظاجف العامة بشر  ال ساوي كيمم

 ؤ قالر ا  اوب أي تمييل

المتعلقة بشااااااأن جنسااااااية   االتفاقية
 1957 المرأة المتزوجة عام

اي ات ااية اولية تضممب العدأد من المواا ال ي تصوب للمرأة الم لو ة حلوكماأ 
و/ل   من ا ح رام والمراداة العالميْين لحلوق المساب والحررات األساسية لل ميعأ 

 .الر ل والمرأة اوب أي تمييل كين 
 با الدو  الم عاكدةأ لما  امب تدسي أبا من حا ت تما   اللوامين دملياق دلل صعيد  
ال مسية ما تعوا بممش ة  لل األحبام الم عللة ب لداب المرأة ال مسية أو ا  ساكما لما 

 . م ي ة لللواف أو  محعل" أو ل  يير  مسية اللوف خع  الحياة اللو ية
   15وإ/ تضع في اد  اساا أبا ال مةية العامة ل مي الم حدة كد أدلمبأ في المااة  

من الدعب العالمي لحلوق المسابأ أبا قلال فرا ح  ال م ع ب مسية ماق وأم" ق   
 ."ت و أ تعس اقأحرماب أي شخص من  مسي "أ و  من حل" في ت يير  مسي "

 العهدين الدوليين لحقوق اإلنساااااان 
 1966 عام

ال أن أ دا دلل الح  الم ساوي للر ل والمرأة في ال ام ع ب ميع الحلوق الواساة في   
  ل مممما  ال صل المالث في  ل دمد ؤ 

إعالن القضااااء على جميع أشاااكال  
 1967 التمييز ضد المرأة عام

بشبل وا   وصرر  ودلمي بالمساواة   اد رفببالرغي من أب شردة حلوق المساب 
ومع أب الحر ة العالمية لحلوق المساب ماات بالمساواة كين   أوالمساء  كين الر ا 

أب العمل ال علي بلي بعيدات دن /ل  و وب حلوق المساب اي للر ا      ال مسين  
ظل ال  اوت الابير كين أو ا  في  أب م موم المساواة     للوليسب للمساء  بال افة  

كد ت من اللضاء دلي"  ألب المعاملة  الر ا  والمساء سيبراس ال مييل  د المساء  
الم ساورة في أو ا  غير م ساورة تدأن الظلي و  ت يرح  وكد أظمرت  افة الدساسات  
ل العاج  األساسي ل حلي    واألبحاث والمهشرات  ب و وا ال مييل  د المساء تشبا



39 
 

دعب  اولية للمرأة ال ي شبل ال  ات اايةكدأ ال حث دن  ل ل     المساواة كين ال مسين
 الخ وة األولل ل شررعماؤ 

القضااااء على جميع أشاااكال   اتفاقية
ساااااااااياداو/  أوالتمييز ضاااااااااد المرأة  

 كوبنهاغن:

واد مدت  إياس اولي تضمن للمرأة ال ساوي الاامل   1979دام    ا ت اايةصدست  
أو   ت ركة  أي  الر ل اوب  الميااأن    أو  اس  عاامع  في  ال مس   أساس  تلييد دلل 

الدو  تحلي   ا ت ااية أللمب والملافية والمدميةؤ وا ك صااتة وا   ما يةالسياسية 
ما ا  س" مبدأ المساواة  سياسة اللضاء دلل  ميع أشبا  ال مييل  د المساءؤ وا

و“مساواة  مساواة النتائج” كين ال مسين معمل أ مر اكة وتحدأدات فوص   تعمي”
 الحقوق في القانون“. 

اإلعالن العااالمي للقضاااااااااااء على  
الااذي تبنتااه  العنف ضاااااااااااد المرأة 

المتحاااادة  ل مم  العااااامااااة  الجمعيااااة 
 1993 عام

م المحر  في تم ي   ت ااية  أظمرت سيداو أب العمف المسلا   د     افة تلاسرر ال لدا
المساء او أ مر األشبا  تمييلات  د المساء ورشبل داجلات أساسيات لل اء ال مييل  د  
المساء كمدم تحلي  المساواة كين ال مسين   ما أب العمف المماسس  د المساء  

وال م ع   ا د رامي تمييل  د المساء وتحرممن  ت  س ورعيد  م اف القيي واآلليات ال 
س مهتمر   1993ومماسسة حلوكمن دلل كدم المساواة مع الر ا ؤ في حلررابأ   يوا

فييما العالمي لحلوق المساب خ ة العمل الدولية الم عللة بحلوق المساب ل شمل 
 ا م ما ات اللاجمة دلل أساس ال مسؤ 

أمملة حو  ال مييل   -لوويلة الخ امية للمهتمروا  –وكد أوسا  دعب وخ ة دمل فيما
المساء   دلل  المسل   والعمف  لحلوق   باد  اسااال مسي  ام ما ات  أخ ر  تشبل 

 وادب  لل تظافر ال موا ل ومين الحلوق المسامية للمرأة في  أت المساب وأ مراا شيو 
دلل  الر ا   تحاكي  المساب  حلوق  ت لل  لاي    الم حدة  األمي  مشايات     ميع 

أ وافلب ل مة األمي الم حدة لحلوق المساب دلل  1994حساة المساءؤوفي ى/اس  
سة خاصة لمو و  العمف  د المرأة  أس اب" وم اج "  ما وافلب دلل   تعيين ملرا

 امي حلوق المرأة في ىليات حلوق المسابؤ
الامالاحاق   االخاتايااااااري الاباروتاوكاول   

القضااء على جميع أشاكال   باتفاقية
 .2000 رأة عامالتمييز ضد الم

ته اد  روسة   1993مم    توصية  دلل  المساب  لحلوق  العالمي  المهتمر  صااق 
اللضاء دلل  ميع أشبا  ال مييل  د المرأة     ت ااية   صداس “كروتو و   خ مياسي 
من تلدتي شباوى دمد   ا ت اايةوس ا ت من أحبام  مساء ” من أ ل تمبين المم  عين 

الواسا  ام ماي الحلوق  البروتو و  دام  ح  من  واخل حيال    1999ة فيماؤ صدس 
 ؤ 2000ال م ي  في م لع العام 
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 ( 2ملحق رقم )

 القرارات الدولية الصادرة لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء
 القرارات الدولية الصادرة لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء

حول دور النساااااااء في السااااااالم وحل  2000تشاااااارين األول  31الصااااااادر في  1325قرار مجلس األمن الدولي رقم 
 .أثناءهاالصراعات وحمايتهن  

حول تادايير منع الجريماة والعادالاة الجناائياة للقضااااااااااء على العنف   52/86قرار الجمعياة العمومياة ل مم المتحادة رقم 
 ضد النساء

للعمل من اجل القضااااااء على الجرائم المرتكبة ضاااااد   2004عام  59/165ل مم المتحدة رقم قرار الجمعية العمومية  
 الشرف باسمالنساء والفتيات  

 أثناءحول العنف الجنساااي ضاااد النسااااء والفتيات   2008حزيران   19الصاااادر   1820قرار مجلس األمن الدولي رقم 
 النزاعات المسلحة وضرورة حمايتهن.

 6التي صاادرت في  ،قرارُا لتحضااير دراسااة حول العنف ضااد النساااء  2005كما اصاادر األمين العام ل مم المتحدة عام 
الشامولية  تعمقة بشاأن جميع أشاكال التمييز ضاد النسااء. وتعتبر الدراساة مرجعًا واساع بعنوان: دراساة م 2006تموز 

 وآليات الحماية والتشريعات واإلجراءات الالزمة لذلك. وأشكالهانواعه  :لموضوع العنف ضد النساء

 


