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تشجيع حضور أكبر للنساء والفتيات 
في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

سد الفجوة الرقمية بني اجلنسني شغاًل شاغاًل. إذ يقل عدد صار 
النساء عن عدد الرجال على شبكة اإلنرتنت بأكثر من 200 

مليون، والفجوة آخذة يف االتساع.

ليس األمر جمرد واجب أخالقي، بل إنه يفسح فرصة ساحنة للنمو يف 
االقتصاد الرقمي اليوم. وهو درب أساسي إلحراز تقدم بشأن اهلدف رقم 
5 من أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة املتمثل يف: “حتقيق املساواة 

بني اجلنسني ومتكني كل الفتيات والنساء”.

وجيب على مجيع أصحاب املصلحة أن يعملوا معاً إلعطاء املرأة فرصاً 
متساوية يف النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وعلينا أيضاً 

أن حنّسن فرص ممارسة النساء ملهن يف قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت الذي يُبدي بوضوح نقصاً كبرياً ومتنامياً يف املهارات.

ويكمن جزء من اجلواب يف التعليم وتشجيع زيادة مشاركة الفتيات يف 
موضوعات العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات. وتدعو احلاجة 

أيضاً ألن تكون احلكومات واملؤسسات أكثر استباقاً يف مساعدة ازدهار 
النساء ضمن القوى العاملة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

ولئن ُأحرز بعض التقدم يف هذه اجملاالت، علينا أن نسعى إىل بذل املزيد 
من اجلهود.

ذلك هو السبب الذي حيمل االحتاد الدويل لالتصاالت على إحياء اليوم 
الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كل عام 

يف شهر أبريل هبدف رئيسي يتمثل يف توعية الفتيات والشابات برحابة 
اإلمكانيات اليت تُتيحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويف منحهن 
الثقة لاللتحاق بدراسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومهنها. 

 وتدعو الحاجة ألن تكون 
الحكومات والمؤسسات أكثر 

استباقاً في مساعدة ازدهار 
النساء ضمن القوى العاملة 
في تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت.  
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ذلك هو السبب أيضاً الذي حدا بنا مؤخراً لنعمل يداً بيد 
مع هيئة األمم املتحدة للمرأة يف إطالق شراكة سواسية 

)EQUALS(، وهي شراكة متنوعة بني أصحاب مصلحة على 

الصعيد العاملي وترّكز على ثالثة جماالت أساسية للعمل 
من أجل املساواة الرقمية بني اجلنسني: النفاذ، واملهارات، 
والقادة. وتستفيد شراكة سواسية من جناح جوائزنا بشأن 

املساواة بني اجلنسني وتعميمها من خالل التكنولوجيا 
)GEM-TECH(، حيث نثين على األفراد أو املنظمات اليت 

تبنّي التزامها بتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من 
خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وستقدَّم عما 

قريب جوائز GEM-TECH املقبلة لعام 2016 يف تليكوم العاملي 
لالحتاد يوم 15 نوفمرب يف بانكوك، تايالند.

ويف هذا العدد من جملة أخبار االحتاد الدويل لالتصاالت، 
ستطلعون على املزيد بشأن جهود االحتاد لتعزيز املساواة 

بني اجلنسني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
وستقفون كذلك على أفكار جمموعة متنوعة من قادة 
الفكر بشأن الكيفية اليت ميكن فيها للمرأة االرتقاء إىل 

أعلى املراتب يف عامل التكنولوجيا.

وحنن يف االحتاد الدويل لالتصاالت سنواصل مد يد العون 
لتغيري املشهد الراهن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
الذي يعاين من اختالل التوازن بني اجلنسني. وأرجو أن 
تسعدوا مبطالعة هذه الطبعة اخلاصة املعنية بسد الفجوة 

الرقمية بني اجلنسني، وأن تتبينوا كيف ميكنكم أن 
 تساعدوا يف هذا املسعى أيضاً.
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 فسد الفجوة الرقمية بين 
الجنسين صار شغاًل شاغاًل.  
هولني جاو   
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فجوة مستخدمي اإلنترنت بين الجنسين على الصعيد العالمي عام 2016 * تبلغ 13 في المائة

1,8%األمريكتين 

20%الدول العربية

23%إفريقيا

6,9%أوروبا

5,1%كومنولث الدول المستقلة

16,9%آسيا والمحيط الهادئ

مالحظة: * تقديرات. متثل الفجوة بني اجلنسني 
الفارق بني معدالت انتشار استخدام اإلنرتنت للذكور 

واإلناث نسبًة إىل معدل انتشار استخدام اإلنرتنت 
للذكور.

اإللمام بالقراءة والكتابة
 ولكن النساء تشكل

أكثر من 60% من األميين في العالم
 معدل اإلملام بالقراءة والكتابة

لدى الكبار )النساء( يف عام 2013

البلدان املتقدمة البلدان النامية منوًاالبلدان األقل 

99% 77% 53%

ارتفع معدل اإللمام بالقراءة والكتابة 
لدى الكبار من 76% إلى 85% في 

عام 1990

76%

1990

85%

2013

التعليم
حققت جميع المناطق النامية التكافؤ 

بين الجنسين في التعليم االبتدائي، 
أو كادت

ولكن التفاوت بين الجنسين يتسع 
على مستوى المدارس الثانوية 

والجامعية في العديد من البلدان

 ما عساكم القيام به للمساعدة على
يل سد الفجوة الرقمية بين الجنسين؟
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النفاذ إلى تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات للمساواة بين الجنسين

التفاوتات الهيكلية في قد ساهمت في

اإللمام بالقراءة 
والكتابة

التعليممستوى الدخل

 
التوظيف

عدم المساواة بين الجنسين والفجوة الرقمية بين الجنسين بنسبة

البلدان املتقدمة

2,8%

البلدان النامية

16,8%

البلدان األقل منوًا

31%

تعزيز استخدام 
تكنولوجيا 
المعلومات 

واالتصاالت ...

يساعد  أن  يمكن   ...
في سد الفجوة      

بين الجنسين  الرقمية     

... وتمكين المرأة.



علينا أن نسد الفجوة الرقمية 
بين الجنسين

بقلم دورين بوغدان-مارتن
رئيسة دائرة التخطيط االسرتاتيجي وشؤون األعضاء، 

االحتاد الدويل لالتصاالت

املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة أكثر أصبحت 
أمهية من أي وقت مضى يف القرن 
احلادي والعشرين - ومع انتشار تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف كل مكان حولنا، من الضروري أن نسد 
الفجوة الرقمية بني اجلنسني.

وهناك إقرار واضح بذلك يف أهداف التنمية املستدامة 
لألمم املتحدة، وخاصة يف اهلدف 5 من أهداف التنمية 

املستدامة “حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء 
والفتيات”، ولكن املسألة أعمق من ذلك بكثري، ألن 

املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة تعترب بالغة األمهية، شأهنا 
شأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، لتحقيق مجيع 

أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر.

 نحن نواجه تحديات 
عديدة في سد الفجوة 
الرقمية بين الجنسين، ولكننا 
يمكن أن نسدها معاً.  
دورين بوغدان-مارتن
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وحنن نريد أن نرى توصيل املزيد من النساء، كما 
أننا حباجة إىل رؤية املزيد من النساء يف مناصب 
قيادية، ومسامهة عدد أكرب من النساء بنشاط يف 

قطاع التكنولوجيا.

غري أننا بعيدين عن حتقيق ذلك يف الوقت احلايل. فبعد عدة 
سنوات من التقدم من حيث زيادة عدد القيادات النسائية 

يف أكرب الشركات العاملية، شهد عام 2016 تراجعاً، 
وال توجد إال 21 مديرة تنفيذية يف أكرب 500 شركة 
حسب تصنيف جملة فورتشن )اخنفض العدد من 24 

يف عام 2014 و2015(، ومن 29 شركة جديدة انضمت 
ألكرب 500 شركة يف عام 2016، هناك شركة واحدة فقط 

ترتأسها مديرة تنفيذية. وينعكس الوضع احلايل يف أن 
النساء ال يدرن اآلن إال ثالث شركات فقط من شركات 

التكنولوجيا يف أكرب 500 شركة حسب تصنيف جملة 
فورتشن - وهي آي يب إم وأوراكل وزيروكس.

والصورة بنفس القدر من السوء فيما يتعلق بنسبة 
النساء العامالت يف قطاع التكنولوجيا، حيث تشري 
االستقصاءات األخرية إىل أن 6 في المائة فقط من 

مطوري التطبيقات من النساء وأقل من 6 في المائة من 
مطوري الربجميات من النساء. وهذا ألمر مؤسف حبق، 

بالنظر إىل أن الشركات اليت تضم 30 يف املائة من النساء 
على األقل يف املناصب اإلدارية يمكن أن تزيد ربحيتها 
بنسبة تصل إلى 15 في المائة، وفقاً الستقصاء مشل ما 

يقرب من 000 22 شركة من 91 بلداً، وُتشري تقديرات 
شركة إنتل إىل أن توصيل 600 مليون امرأة وفتاة إضافية 

باإلنرتنت ميكن أن يزيد الناتج احمللي اإلمجايل العاملي مبقدار 
13-18 مليار دوالر أمريكي.

الفجوة الرقمية بين الجنسين مستمرة 
وآخذة في التوسع

وفيما يتعلق بالفجوة بني اجلنسني يف استعمال اإلنرتنت، 
فيبدو أهنا ال تضيق بل تتسع، وفقاً ألحدث األرقام اليت 

نشرها االحتاد الدويل لالتصاالت، حيث زادت من 
11 يف املائة يف هناية عام 2013، إىل 12 يف املائة يف هناية 

عام 2016، وعدد النساء اللوايت يستعملن اإلنرتنت اآلن 
على مستوى العامل أقل من الرجال مبقدار 250 مليون.

ومعدالت انتشار استعمال اإلنرتنت )عدد مستخدمي 
اإلنرتنت كنسبة مئوية من جمموع السكان( أعلى 
بالنسبة للرجال من النساء يف مجيع مناطق العامل 
ولوحظت أصغر الفجوات يف منطقة األمريكتني 

ومنطقة كومنولث الدول املستقلة، بنسبة 1,8 يف املائة 
و5,1 يف املائة على التوايل. وكانت أكرب الفجوات 

يف آسيا واحمليط اهلادئ )16,9 يف املائة(، والدول العربية 
)20 يف املائة(، وإفريقيا )23 يف املائة(. ولكن كانت أكرب 
فجوة يف البلدان الثمانية واألربعني املصنفة كأقل البلدان 

منواً وفقاً لألمم املتحدة، حيث بلغت نسبتها 31 يف املائة – 
مرتفعة من 29,9 يف املائة منذ ثالث سنوات.

وهناك اختالف مثري لالهتمام بني اجلنسني يف معدل 
استعمال اإلنرتنت، حيث كان من الواضح أن األمريكتني 

يف الصدارة، كما كان هناك اختالف يف متكني املرأة، 
حيث كانت أعلى نسبة استعمال النساء لإلنرتنت من بني 
مجيع املناطق يف أوروبا وبلغت 76 يف املائة. وتقارن هذه 
النسبة مبجرد استعمال 22 يف املائة من النساء لإلنرتنت 

يف إفريقيا وأقل من 13 يف املائة يف أقل البلدان منواً.

ولذلك من الواضح أننا حباجة إىل العمل على املنطقتني 
إذا أردنا حتقيق املساواة بني اجلنسني - حنن حباجة إىل سد 
الفجوة، ولكننا حباجة أيضاً إىل زيادة العدد املطلق للنساء 

على اإلنرتنت كذلك.
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استجابة االتحاد الدولي لالتصاالت

يعمل االحتاد يف عدد من اجملاالت ملعاجلة هذه 
القضايا - من اليوم الدويل للفتيات يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، إىل اجلوائز 
السنوية للمساواة بني اجلنسني وتعميمها من 

خالل التكنولوجيا )GEM-TECH(، ودعم فريق العمل 
املعين باملساواة بني اجلنسني والتابع للجنة النطاق 

العريض، إىل أحدث مبادراتنا مع هيئة األمم 
املتحدة للمرأة، وهي الشراكة العاملية للمساواة 

.”EQUALS“ بني اجلنسني، املعروفة باسم

وميثل اليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، الذي أطلقه مكتب تنمية 

االتصاالت لالحتاد، جهداً عاملياً لرفع مستوى 
الوعي بشأن متكني الفتيات والشابات وتشجيعهن 
على النظر يف إجراء دراسات يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت والعمل فيه. ويعقد هذا 
احلدث يوم اخلميس الرابع من شهر أبريل من 
كل عام، وحُيتفل به منذ إطالقه يف عام 2011، 

يف 160 بلداً حول العامل، بأكثر من 200 7 حدث، 
وأسفر عن متكني أكثر من 000 240 من الفتيات 

والشابات. ويف عام 2016 وحده، شاركت أكثر 
من 000 66 من الفتيات والشابات يف أكثر من 

900 1 احتفال ضمن اليوم الدويل للفتيات يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 138 بلداً 
حول العامل.

معدالت انتشار اإلنترنت للنساء والرجال، 2016*

إفريقيا
21,9

28,4

الدول العربية
36,9

46,1

آسيا والمحيط الهادئ
39,5

47,5

األمريكتان
64,4

65,6

65,0

68,5

أوروبا
76,3

82,0

البلدان المتقدمة
80,0

82,3

العالم
44,9

51,1

البلدان النامية
37,4

45,0

12,5

18,0

كومنولث الدول المستقلة

أقل البلدان نموًا

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت
مالحظة: * أرقام تقديرية. معدالت انتشار اإلنرتنت الواردة يف هذا الرسم البياين 
تشري إىل عدد النساء/الرجال الذين يستعملون اإلنرتنت كنسبة مئوية من إمجايل 

عدد اإلناث/الذكور بني السكان.

معدالت انتشار اإلنترنت أعلى للرجال 
مقارنة بالنساء في جميع مناطق العالم.
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واحُتفل للمرة األوىل جبوائز GEM-TECH يف مؤمتر املندوبني 
املفوضني لالحتاد املعقود يف بوسان، مجهورية كوريا، 

يف أكتوبر 2014. وبناَء على جناح احلدث، شهد عام 2015 
تقدمي 150 ترشيحاً من األفراد، واجملتمع املدين، والقطاعني 
العام واخلاص، ومنظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية 

من أكثر من 50 بلداً، لثالث فئات تعكس األبعاد املختلفة 
للنهوض باملساواة الرقمية للنساء والفتيات.

ونظمت هيئة األمم املتحدة للمرأة حفل توزيع اجلوائز 
يف ديسمرب 2015، وشارك يف استضافته مكتب عمدة 

 GEM-TECH مدينة نيويورك. وسُيعقد حفل توزيع جوائز
لعام 2016 يف بانكوك، تايالند، أثناء تليكوم العاملي 

 GEM-TECH لالحتاد، يف نوفمرب. )انظر ملاذا تعترب جوائز
حمفزاً للتغيري(.

وقد انضم االحتاد أيضاً إىل مبادرة جنيف لمناصري 
المساواة بين الجنسين، وهي شبكة من كبار القادة 

الذين يعملون على النهوض باملساواة بني اجلنسني 
يف اإلدارة التنفيذية ملؤسساهتم وعملهم الربناجمي من خالل 

التزامات ملموسة وقابلة للقياس. وانضم األمني العام 
لالحتاد، هولني جاو، إىل املبادرة كمناصر للمساواة بني 

اجلنسني، وأعلن عن التزامات ملموسة للنهوض باملساواة 
بني اجلنسني داخل االحتاد ويف العمل الربناجمي.

وتشمل هذه االلتزامات اختاذ تدابري إجيابية لتحسني 
التوازن بني اجلنسني بني موظفي االحتاد، من خالل تعديل 

إجراءات التوظيف يف االحتاد لتحقيق هدف أدىن يتمثل 
يف أن تكون نسبة 33 يف املائة من مجيع املرشحني للرتقي 
إىل املستوى األعلى من النساء. وتشمل االلتزامات أيضاً 
تشجيع التوازن بني اجلنسني بني املندوبني الذين حيضرون 

مؤمترات واجتماعات االحتاد - ونظم االحتاد أول 
دورة تدريبية للمندوبات قبل املؤمتر العاملي لالتصاالت 

الراديوية لعام 2015.

كما يسرنا أن ندعم عمل فريق العمل املعين باملساواة 
بني اجلنسني والتابع للجنة النطاق العريض، الذي أنشئ 
يف بداية عام 2016 حتت قيادة اليونسكو والرابطة العاملية 
لالتصاالت املتنقلة )GSMA(، وعقد اجتماعاً وجهاً لوجه 

يف نيويورك يف 17 سبتمرب. ويهدف فريق العمل إىل: تيسري 
تبادل املعلومات واخلربات يف جلنة النطاق العريض؛ وجتميع 

توصيات جلنة النطاق العريض لتنظر فيها احلكومات 
والكيانات التجارية وأصحاب املصلحة اآلخرين من أجل 

معاجلة الفجوة الرقمية بني اجلنسني؛ ووضع خطة تنفيذ 
للمساعدة يف وضع توصيات جلنة النطاق العريض موضع 

التنفيذ؛ والدعوة لتأييد هذه التوصيات.

فريق العمل المعني بالفجوة الرقمية بين الجنسين …
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وأخرياً وليس آخراً، يسر االحتاد وهيئة األمم 
املتحدة للمرأة قيادة مبادرة EQUALS: الشراكة 

العاملية لضمان املساواة بني اجلنسني 
يف العصر الرقمي، وهي شراكة رائدة 
جتمع الشركات اخلاصة واجملتمع املدين 

واحلكومات لضمان أن حنقق هدف 
التنمية املستدامة اخلاص باملساواة بني 

اجلنسني يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. وقد أُطلقت الشراكة أثناء 

انعقاد اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف سبتمرب، 
وسُيعقد أول اجتماع فعلي للشركاء يف بانكوك، تايالند، 

خالل تليكوم العاملي لالحتاد لعام 2016، يف نوفمرب.

حان وقت اتخاذ إجراءات إيجابية

حنن نواجه حتديات عديدة يف سد الفجوة الرقمية بني 
اجلنسني، ولكنين متأكدة متاماً من أننا ميكن أن حنقق ذلك معاً.

ويف الواقع، هناك يف بعض البلدان - مثل الربازيل والواليات املتحدة 
األمريكية – عدد أكرب من النساء بالفعل على اإلنرتنت من الرجال، 

وبالتايل إذا كان ميكن سد فجوة استعمال اإلنرتنت يف هذين البلدين، فمن 
املؤكد أنه ميكن سدها يف كل مكان. ويعترب التقدم بشأن هذا املقياس الرئيسي جزءاً 

 مهماً من اهلدف األوسع املتمثل يف حتقيق املساواة بني اجلنسني يف العصر الرقمي.

والتابع للجنة 
بالنطاق العريض

كيف يمكن أن تشارك في حركة EQUALS؟

 تمثل
 هذه العالمة

بصرياً دعمكم 
للمساواة.
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GENDER EQUALITY IN THE DIGITAL AGE

Equals is a global movement dedicated to acting on gender equality; an initiative of ITU and UN Women.

ACCESS
Achieve equal access to digital 
technologies

LEADERS
Promote women as ICT leaders and 
entrepreneurs

SKILLS
Empower women and girls with skills 
to become ICT creators

http://equals.org/
http://equals.org/
https://twitter.com/hashtag/beequals?f=tweets&vertical=default&src=hash
https://twitter.com/equals
https://twitter.com/hashtag/SDG5?src=hash
https://www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157670774637993/


كيف يمكن للمساواة بين 
الجنسين في مجال تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 
أن تعزِّز التنمية
بقلم ماتس غرانريد

)GSMA( املدير العام للرابطة العاملية لالتصاالت املتنقلة

عمل كثري قد ُأجنز بشأن الدور الذي ميكن أن ثمة 
تؤديه التكنولوجيات احلديثة يف إجياد فرص 

متكافئة؛ بيد أنه ال تزال هناك فجوة مستمرة بني اجلنسني 
من حيث عدد النساء العامالت يف جمال صناعة تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت ومن حيث استخدامهن لألجهزة 
املتنقلة على حٍد سواء. 

الفجوة بين الجنسين في مكان العمل 

نشرت الرابطة العاملية لالتصاالت املتنقلة )GSMA( العام 
املاضي تقريراً يتناول قضية مهمة وهي التنوع اجلنساين 

يف قطاع االتصاالت. ويسلط التقرير الضوء على أن 
النساء غري ممثَّالت بالقدر الكايف كموظفات يف قطاع 
االتصاالت، وأن هذه الفجوة بني اجلنسني قد أضحت 

أكثر وضوحاً بني قدامى املوظفني.

G
SM

A

 ومن المهم من أجل 
تشجيع النمو االقتصادي أن 
نتصدى لهذا التحدي وأن 
نضمن تحقيق المساواة بين 
الجنسين في مكان العمل. 
ماتس غرانريد
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ومن املهم من أجل تشجيع النمو االقتصادي أن نتصدى 
هلذا التحدي وأن نضمن حتقيق املساواة بني اجلنسني 

يف مكان العمل. وتربز الوثائق بصورة جيدة أن الشركات 
اليت حتظى بتنوع جنساين أكرب يف مكان العمل هلا 

أداء أفضل. فعلى سبيل املثال، فإن من املرّجح أن تُبلغ 
الشركات اليت حتظى بالتنوع اجلنساين وتستفيد بشكل 
فّعال من مواهب النساء عن حتسن يف نصيبها السوقي 

بنسبة 45 يف املائة أكثر من سواها وعن اكتساب أسواق 
جديدة بنسبة 70 يف املائة أكثر من غريها.

وعالوًة على ذلك، وفيما خيص الشركات الرحبية، 
ل من انعدام قيادات نسائية إىل متثيلهن  فإن التحوُّ

بنسبة 30 يف املائة حيقق زيادة مقدارها 15 يف املائة 
يف هامش صايف اإليرادات )معهد بترسون، 2016(.

الفجوة الرقمية بين الجنسين

تتكرر هذه الفجوة يف استخدام اهلواتف املتنقلة. 
فعندما تناولت الرابطة العاملية لالتصاالت املتنقلة 

ملكية اهلواتف املتنقلة واستخدامها يف تقريرها املعنون 
“سد الفجوة بين الجنسين”، وجدنا أن عدد النساء 
الاليت ميتلكن هواتف متنقلة يقل عن نظرائهن الرجال 

مبقدار 200 مليون نسمة يف البلدان ذات الدخل املنخفض 
والدخل املتوسط. وحىت عندما متتلك النساء هواتف 
متنقلة، فإهنن على األرجح يستخدمنه أقل بكثري من 

الرجال، وخاصة عندما يتعلق األمر باخلدمات التحويلية 
مثل اإلنرتنت املتنقل واخلدمات املالية املتنقلة.

وميثل ذلك فرصة سوقية كبرية ضائعة. ويبني حبثنا أن 
سد الفجوة بني اجلنسني يف احلصول على اهلواتف املتنقلة 

واستخدامها يف البلدان ذات الدخل املنخفض والدخل 
املتوسط ميكن أن يُتيح فرصة لتحقيق إيرادات تراكمية 
تقدر مببلغ 170 مليار دوالر أمريكي يف صناعة اهلواتف 

املتنقلة يف الفرتة 2020-2015.

وخبالف الفرص السوقية احملضة، فإن اهلواتف املتنقلة تؤدي 
أيضاً دوراً كبرياً يف حتقيق أهداف األمم املتحدة للتنمية 
املستدامة )SDG( من خالل إتاحة الوصول إىل املعلومات 

وُفرص حتسني احلياة، من قبيل املعلومات الصحية، 
واخلدمات املالية، والفرص الوظيفية.

اإلقرار والحلول 

شاهدنا يف الرابطة العاملية لالتصاالت املتنقلة بعض 
املبادرات للتصدي للفجوة يف مكان العمل وسلَّط البحث 

الضوء على عدد من أفضل املمارسات منها:

الوصف الوظيفي املخصوص، واحلصص املتساوية   
بني املتقدمني للوظائف من الرجال والنساء، وجلان 

التعيني املتوازنة؛

املبادرات اليت تعترب قيمة مضافة للنساء والرجال على   
حد سواء، مثل ترتيبات العمل املرنة؛

التخطيط الرمسي لتعاقب املوظفني يف العمل، وبرامج   
توفري الرعاية من خالل املوجهني، والتدريب بشأن 
التحيُّز الالشعوري والتدريب املتعلِّق بصفة خاصة 

باملساوة بني اجلنسني؛

برامج العودة )برامج التدريب الداخلي بشأن   
العودة إىل العمل( وبرامج العودة التدرجيية إىل 

العمل لتكملة جمموعة املواهب املطلوبة، ال سيما 
يف مستويات اإلدارة؛

برامج التوعية والتواصل اخلارجي لتزويد الفتيات   
والسيدات باملهارات ومصادر اإلهلام املطلوبة للبحث 

عن وظيفة يف جمال العلوم والتكنولوجيا واهلندسة 
والرياضيات واملؤهالت ذات الصلة.
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ولئن كانت هذه املبادرات واملمارسات بالغة األمهية، فإن 
وضع اسرتاتيجية شاملة تركز على حتويل ثقافة الشركات 

وعقليتها ضروري من أجل إحداث تغيري واسع النطاق.

الحاجة إلى جهود في إطار دوائر الصناعة

يف سبيل تشجيع مزيد من النساء على العمل يف صناعة 
االتصاالت، ينبغي لنا بوصفنا صناعة بذل جهود حقيقية 

للبدء من أسفل والصعود إىل أعلى. ويعين ذلك منح 
الفتيات الفرص والتوجيه ملواصلة الدراسة يف جماالت 

العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات، وال بد أن 
يشمل هذا خربة عملية مثل دورات التدريب الداخلي 

يف هذا امليدان.

فعلى سبيل املثال تستضيف الرابطة العاملية لالتصاالت 
املتنقلة “يوم الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت” يف كل عام، ملساعدة طالبات املدارس 
على التعلم يف جمال التكنولوجيا املتنقلة والوظائف اليت 
قد تكون متاحة هلن يف هذا اجملال. فإذا ما اختذت كل 

شركة خطوات مماثلة للتوصيل مع املدارس احمللية لتنفيذ 
أيام التعلم، فلن مير وقت طويل قبل أن نرى فوائد ذلك 

على امتداد الصناعة.

وفيما خيص استخدام اهلواتف املتنقلة، بدأت صناعة 
االتصاالت العمل بصورة أوثق بُغية سد الفجوة 

الرقمية بني اجلنسني. ويف فرباير، أطلقت الرابطة العاملية 
لالتصاالت املتنقلة مبادرة “االلتزام بتوصيل النساء”، 
اليت تسعى إىل التصدي للفجوة الرقمية من خالل العمل 

مع املشغلني يف مجيع أحناء العامل. وقد تعهد الشركاء 
يف هذا االلتزام باختاذ تدابري من أجل قياس وسد الفجوة 

بني اجلنسني يف اإلنرتنت املتنقل و/أو املال املتنقل يف سوق 
معينة. ونشجع املشغلني اآلخرين على االنضمام إلينا 
يف هذه اجلهود املنسقة والدؤوبة اليت ستوصل ماليني 

النساء األخريات يف مجيع أحناء العامل.

الخطوات المقبلة

من الضروري إقامة التعاون بني مجيع اجملموعات مبا فيها 
احلكومات، وصانعي القرار، وأصحاب الشأن واملشغلني 

يف الدوائر الصناعية لضمان إتاحة النفاذ التام إىل فرص 
التوظيف يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

والفوائد التحويلية للهواتف املتنقلة. إن التعاون احلق هو 
السبيل الوحيد الذي سيضمن سد هذه الفجوات، وإتاحة 

ُفرص سوقية جديدة، وضمان عدم ختلف نصف سكان 
 العامل عن الركب.

Sh
ut

te
rs

to
ck

20
16

/ 0
4  

د 
عد

 ال
اد

ت �
ال

ر ا
خبا

أ ت  ل
مج

13

)قيادة الفكر(

http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/connected-women/the-commitment


المساواة الرقمية: إليكم ما أفَلَح في فنلندا
بقلم آن بيرنر

وزيرة النقل واملواصالت يف فنلندا

فنلندا هي إحدى دول أوروبا األقل كثافة سكانية. وال يتساوى توزع السكان فيها جغرافياً: إذ يعيش غالبية إن 
الفنلنديني بالقرب من الساحل يف جنوب البالد وجنوهبا الغريب. وعلى الرغم من ذلك، يكاد 

يقع الفنلنديون مجيعهم ضمن نطاق شبكات االتصاالت بغض النظر عن عمرهم أو جنسهم أو مكان 
إقامتهم أو وضعهم. 

ويتهافت الفنلنديون أيضاً على استخدام اإلنرتنت واخلدمات الرقمية. وهذا يشمل الرجال والنساء 
واألطفال والشباب والبالغني واملسنني.

ووفقاً إلحصاءات االحتاد الدويل لالتصاالت، يستخدم اإلنرتنت 92,1 يف املائة من الرجال و93,2 
يف املائة من النساء يف فنلندا. وعلى الصعيد العاملي، اتسعت فجوة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بني اجلنسني من 11 يف املائة إىل 12 يف املائة ملصلحة الرجال. وبالتايل، جتد فنلندا نفسها يف وضع جيد 

جداً من حيث املساواة بني اجلنسني يف االنتفاع من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

M
TC

, F
in

la
nd

أن المرأة الفنلندية أصبحت 
عام 1906 أولى النساء في العالم 
في نيل كامل الحق في التصويت 
والحق في الترشح في االنتخابات 

البرلمانية.

وأنه ال توجد في الوقت الراهن 
سوى 21 امرأة وزيرة في 

مجال تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت بين 193 دولة عضو 
في االتحاد - وأن آن بيرنر هي 

واحدة منهن.
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ما هو السبب يف ذلك؟ ينبغي النظر إىل املسألة من 
منظور أوسع.

يرجح عدم وجود أسباب حمددة، ولكن املساواة بني 
اجلنسني ما برحت فرضية عامة تسري على التعليم والعمل 

واألثر اجملتمعي وكذلك احلياة األسرية.

المساواة بين الجنسين - قيمة أساسية للفنلنديين

ما انفكت املساواة بني اجلنسني قيمة أساسية 
يف اجملتمع الفنلندي منذ قرن ونيف من الزمان. ففي 

عام 1906، أصبحت املرأة الفنلندية أوىل النساء يف العامل 
يف نيل كامل احلق يف التصويت واحلق يف الرتشح 

يف االنتخابات الربملانية.

ويف عهد أقدم من ذلك، تساوت فرص اإلناث والذكور 
يف احلصول على التعليم اجملاين رفيع املستوى، األمر 
الذي ساعدهن بدوره يف املشاركة الكاملة يف احلياة 

العاملة. واملرأة الفنلندية اليوم هي من بني النسوة األكثر 
تعليماً يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي )OECD( - حيث تتسلح 44 يف املائة من النساء 
يف سن العمل بتحصيل علمي على مستوى التعليم العايل.

ويُعترب العمل املدفوع األجر للمرأة وما يُتيحه هلا من 
استقالل مايل حجر الزاوية التقليدي للمساواة يف فنلندا 

وبلدان الشمال األورويب األخرى. وتشيع مشاركة 
املرأة يف القوى العاملة هنا أكثر من أي مكان آخر 

يف العامل. فتشكل النساء ما يقرب من نصف العاملني 
بأجر يف فنلندا.

بيد أن األسباب املذكورة أعاله، ال تكفي لشرح الوضع 
يف فنلندا متاماً.

التشريعات والخدمات - المفتاح لتحقيق 
المساواة بين الجنسين

إن البنية التحتية واخلدمات واحلوافز الستخدام هذه 
اخلدمات واملواقف العامة املناسبة، مجيعها ضرورية لضمان 

االستفادة من اخلدمات الرقمية.

وتتمتع شبكات االتصاالت فنلندا باألداء الشامل األمثل، 
بتكلفة استخدام ميسورة جداً، مقارنة مع العديد من 

البلدان األخرى. وميكننا القول بتجرد إن خدمات 
االتصاالت يف متناول كل فنلندي أينما أقام.

وقد حققنا ذلك من خالل تنفيذ سياسة متسقة ومتقدمة 
إزاء الشبكة. إذ بدأ االنفتاح التدرجيي من سوق 

االتصاالت منذ أكثر من 30 عاماً. وميكننا اآلن أن ننعم 
بسوق تنافسية وبنوعية جيدة وتطور تكنولوجي ذي 

توجه مستقبلي.

فعلى سبيل املثال، حنن نريد أن نكون أمثولة عاملية حيتذى 
هبا يف استخدام شبكة اجليل اخلامس )5G( وتطويرها.

92,1%

93,2%

مستخدمو اإلنترنت بين الجنسين في فنلندا
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ويتخلل موضوُع الرقمنة الربنامَج احلكومي احلايل على 
نطاق واسع: بتعزيز اخلدمات اإللكرتونية اليت تعمل 

على منصة بنية حتتية يف قطاع األعمال والقطاع العام 
على السواء.

وهتدف احلكومة إىل تعزيز إمكانات األنشطة التجارية 
الرقمية باألساليب اليت متلكها حالياً يف استخداماهتا 

وإىل تسهيل تقدمي خدمات جديدة قائمة على بيانات 
رقمية. وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن يتيسر عدد 

متزايد من اخلدمات العمومية رقمياً، وجيب أن تكون 
سهلة االستعمال.

ويصف ما جاء أعاله بيئة التشغيل اليت ُشيدت بتشريعات 
وبأهداف احلكومة وقراراهتا السياسية. وتشكل املواقف 

املتَخذة آخر شطر من األحجية. كيف ميكننا تشجيع 
املواطنني على استخدام اخلدمات الرقمية؟

على اخلدمات، مثاًل، أن تسهِّل احلياة، وأن يسهل 
استخدامها، وأن تكون ميسورة التكلفة أو عساها تكون 

جمانية، بل وأن تكون مسلية، وجيب أن تساعد يف التخلص 
من روتني ال لزوم له.

فرص االنتفاع - العتبة األخيرة للمساواة

هناك مسألة واحدة تنطبق علينا مجيعاً ونستفيد منها مجيعاً. 
هذه املسألة هي مسألة فرص االنتفاع. فهي جتسد إىل حد 
كبري املساواة، واملساواة بني اجلنسني، ألهنا تسهل استخدام 

اخلدمات مبعزل عن خصائص املستخدم.

ولعل فرص االنتفاع تشكل العتبة األخرية للمساواة اليت 
ستسهل التوسع يف استخدام اخلدمات الرقمية على قدم 
املساواة، ليس بني الرجال والنساء فحسب، بل املساوة 

حقاً بغض النظر عن عمر املستخدم أو وضعه أو خصائصه 
 أو مكان إقامته.

 ويمكننا القول بتجرد 
إن خدمات االتصاالت 
في متناول كل فنلندي 

أينما أقام. 
آن برينر
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لماذا يحتاج العالم 
مطوري إفريقيا
بقلم وامبوي كينيا

الرئيسة التنفيذية للشؤون االسرتاتيجية، 
Andela يف مؤسسة

حسن الطالع، كامرأة إفريقية حالفني 
درست وعملت يف الواليات 

املتحدة ملدة مخسة عشر عاماً، بأن عملت لدى 
قادة ملتزمني بإدماج اجلنسني. وأتاح يل ذلك أن 

أبدأ كمطورة وأن أرتقي عرب السالمل الوظيفية 
ألرتفع يف هناية املطاف إىل مصاف فرق القيادة 
يف أهم شركات التكنولوجيا متعددة اجلنسيات.

وإذ أتبوأ اآلن منصب الرئيسة التنفيذية للشؤون 
االسرتاتيجية يف مؤسسة Andela، أساعد يف بناء اجليل التايل 

من قادة التكنولوجيا العاملية، بيد أن حكاييت قّلما جيود 
زمان مبثلها.

ماذا عن ماليني النساء اإلفريقيات الشابات اللوايت ميكن 
أن يكن مطورات لنجوم موسيقى الروك وقادة تكنولوجيا 

املعلومات؟ كيف ميكنهن نيل فرصة أفضل للنجاح؟ 
وكيف ميكن للعامل االستفادة من ابتكارات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت اليت ميكنهن إطالق عناهنا؟

A
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a

 وماذا عن ماليين النساء 
اإلفريقيات الشابات اللواتي 
يمكن أن يكن مطورات 
لنجوم موسيقى الروك وقادة 

تكنولوجيا المعلومات؟ 
وامبوي كينيا
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حسبكم أن هناك مخس وظائف شاغرة 
لكل مطّور برجميات يبحث عن وظيفة 

يف الواليات املتحدة. ويف الوقت نفسه، 
متتلك إفريقيا أصغر السكان على األرض 
عمراً وأسرعهم منواً، حيث سيزيد عديد 

امللتحقني بالقوى العاملة فيها خالل 
السنوات العشرين املقبلة عنه يف سائر 

العامل أمجع.

وإذ أدركت مؤسسة Andela هذه الطاقة 
الكامنة، فقد عكفت قبل عامني على 
هتيئة بيئة مواتية لألفارقة كي يتعلموا 

ويبتكروا وحيصلوا على األدوات املناسبة 
للقيام بذلك.

تنشئة خيرة ما في إفريقيا

توظف مؤسسة Andela مطورين من 
أصحاب أفضل املواهب يف القارة 

اإلفريقية، فتجعل منهم قادة تقنيني، 
وتشغِّلهم كأعضاء فريق بدوام كامل 
لدى شركات ترتاوح بني الشركات 

العاملية مثل Microsoft وIBM وبني 
العشرات من الشركات الناشئة 

ذات النمو املرتفع.

ومن مكاتبنا يف الغوس ونريويب، 
نرى بالفعل قوة التعاون عرب 

احلدود وإمكانيات تطبيق قيادة 
الفكر لدعم الكيفية اليت تنضج هبا 

الصناعات اإلقليمية وتبتكر وتطوي 
الوضع القائم.
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 Andela تساعد مؤسسة
في بناء الجيل التالي من 
قادة التكنولوجيا العالمية 

بتوظيف المطورين 
الموهوبين في القارة 
اإلفريقية، وتشغيلهم 

لدى شركات تتراوح بين 
Microsoft وIBM وبين 

الشركات الناشئة ذات 
النمو المرتفع.
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وإذ نُدرك النعيم الذي ميكن أن تستولده التكنولوجيا، 
نستنبط منوذج أعمال مبين على توسيع فرص النفاذ 

إىل املعرفة.

وتشغِّل مؤسسة Andela منوذج تعليم قائم على التمويل 
الذايت. فبداًل من فرض رسوم دراسية، منكِّن مطورينا من 

متويل تعليمهم من خالل عملهم.

ونتيجًة لذلك، جتتذب مؤسسة Andela أفضل املواهب 
بة تقيِّم ميل املرء  وتصطفيهم على أساس منهجية جمرَّ

إىل التعلم حىت لو مل يسبق له أن كتب سطراً من 
التعليمات الربجمية.

لذلك أعتز كثرياً بتحقيق ما كنت أعرف دائماً أنه ممكن، 
وأعايشه اآلن كجزء من مؤسسة Andela. حنن نثبت 

إمكانية فتح أبواب الفرص املوصدة على نطاق متنام، يف 
حني نقدم قيمة جتارية حقيقية لبعض من الشركات الرائدة 

يف جمال التكنولوجيا يف العامل.

وليس ما تقوم به مؤسسة Andela هو ما يدفع بأكثر من 
90 يف املائة من شركائنا من الشركات إىل االستعالم عن 

جلب املزيد من املطورين من نيجرييا وكينيا خالل األشهر 
الستة األوىل من العمل معنا - بل يُعزى الفضل يف ذلك 
إىل ما خيتزنه هؤالء الشباب والشابات من موهبة غضة 

واندفاع مدهش وولع بتغيري العامل من خالل التكنولوجيا.

فرصة كبيرة

تلتزم مؤسسة Andela بقيادة التغيري للنساء يف جمال 
التكنولوجيا – وليس ذلك جملرد أن سد فجوة تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت بني اجلنسني هو الفعل الصائب 
الذي ينبغي فعله، بل ألنه ينطوي أيضاً على فرصة 

اقتصادية هائلة.

فحسب تقرير نشره مؤخراً معهد ماكينزي العاملي 
)McKinsey Global Institute(، إذا “ضيَّق كل بلد الفجوة بني 

اجلنسني بوترية البلد األسرع حتسيناً يف جمموعة النظراء 
اإلقليمية، ميكن للعامل أن يضيف 12 تريليون دوالر أمريكي 
إىل الناتج احمللي اإلمجايل السنوي يف عام 2025.” وجاء يف 
التقرير أن من شأن الناتج أن يعلو بنسبة 11 يف املائة عما 

لو استمرت تلك البلدان بالوضع الراهن.

ويف مؤسسة Andela ال نرى أي عذر يربر وجود عدد 
أقل من مطوري الربجميات اإلناث. واستناداً إىل البحوث 
مفتوحة املصدر وتقييم اجلدارة ورضا عمالئنا، نعلم أن 
املوهبة حمايدة بني اجلنسني. ويف الوقت الراهن، مثة امرأة 

واحدة بني كل أربعة من املطورين لدينا. وتكاد هذه 
النسبة تبلغ أربعة أمثال املتوسط العاملي للمطورات اإلناث 

املقدر بنسبة 5,8 يف املائة. وال يزال لدينا عمل نقوم به 
بعد، ولذلك أطلقت مؤسسة Andela مبادرات مثل مبادرة 

بعنوان إهنا حتب الربجمة )She Loves Code( لتوظيف أفواج 
كلها من اإلناث، وإلرشاد الشابات يف التكنولوجيا، 

ولضمان بيئة عمل سليمة وآمنة ونزيهة.

وليست مؤسسة Andela سوى منظمة واحدة يف نظام 
بيئي أكرب بكثري يعمل يف مهمة تبدو غامضة يف كثري 
من األحيان: لضمان عدم فوات الفرص على الفتيات 

والنساء، ولشد أزرهن بداًل من ذلك كي حيققن النمو 
واالزدهار. وال يزال هناك الكثري الذي يتعني القيام به يف 

معرض التضامن من أجل ما هو حق يف املساواة والتكافؤ. 
فإن كان ذلك ال يبعث على احلماس، عسى أن تكون 
اإلمكانات غري املستغلة لتعزيز االبتكار والنمو بإدراج 

اإلناث الاليت تشكل أعدادهن أكثر املستهلكني، عساها 
أن تكون باعثة على احلماس.

 لنرى كيف ميكننا العمل معاً للتعجيل مبا هو ممكن.
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http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth


رسالة من جينا ديفيس
أداة جديدة لمحاربة عدم المساواة بين الجنسين 

في وسائل اإلعالم

املبعوثة اخلاصة لالحتاد الدويل لالتصاالت املعنية مبوضوع النساء بوصفي 
والفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يسرين أن أرى أن 
التكنولوجيا ال تزال توّفر فرصاً واسعة لتمكني النساء والفتيات. وأصبح اآلن بإمكان 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساعدنا أيضاً على حتليل عدم املساواة بني 
اجلنسني على حنو أسرع وبصورة أدق من ذي قبل. وهذا األمر بالغ األمهية إذا ما أردنا 

إحراز تقدم، وهو ما حدا مبعهد جينا ديفيس املعين باملساواة بني اجلنسني يف وسائل 
اإلعالم جبامعة مونت سانت مريي إىل إطالق أداة برجمية جديدة رائدة مؤمتتة ملراقبة 

عدم املساواة بني اجلنسني يف حمتوى وسائل اإلعالم.

إن أداة حصيلة اإلدماج )GD-IQ( اليت مّولتها مؤسسة غوغل، وتشمل تكنولوجيا التعلم اآليل اخلاصة بغوغل وتكنولوجيات 
املعاجلة املرئيةالسمعية اخلاصة جبامعة جنوب كاليفورنيا، ميكنها أن تقوم بتحليل قدٍر هائٍل من البيانات من أجل حتديد 

حجم ظهور املرأة على الشاشة وحتدُّثها مقارنة بالرجل.

 تعّد األداة GD-IQ أداة 
استثنائية تمنحنا القدرة 
على كشف أوجه التحيُّز 
غير المتعمَّد ضد المرأة على 
نحو متعمِّق، األمر الذي 

لم يكن ممكناً من قبل... 
جينا ديفيس

 نبذة عن جينا ديفيس
هي مؤسسة ورئيسة معهد 

رمسية يف هيئة األمم المتحدة واالتصاالت، وهي شريكة يف جمال تكنولوجيا املعلومات بموضوع النساء والفتيات الدولي لالتصاالت المعنية والمبعوثة الخاصة لالتحاد على جائزة األوسكار، املناصرة واملمثلة احلائزة في وسائل اإلعالم. وهي بالمساواة بين الجنسين جينا ديفيس المعني 
للمرأة.
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http://seejane.org/wp-content/uploads/gdiq-reel-truth-women-arent-seen-or-heard-automated-analysis.pdf
http://seejane.org/research-informs-empowers/data/
http://seejane.org/research-informs-empowers/data/
http://seejane.org/research-informs-empowers/data/
http://girlsinict.org/ar/node/1423
http://girlsinict.org/ar/node/1423
http://girlsinict.org/ar/node/1423
http://www.unwomen.org/en/trust-funds/fund-for-gender-equality
http://www.unwomen.org/en/trust-funds/fund-for-gender-equality


وبيَّنت األداة GD-IQ أن النساء يف حال وجود هلن على 
الشاشة، فإّن وقت ظهورهن وحتدثهن أقل بكثري من 

الرجل. ويعين ذلك أن االكتفاء بزيادة مشاركة املرأة يف 
األفالم غري كاٍف. فمن أجل معاجلة عدم املساواة بني 

اجلنسني بالفعل، ينبغي أن ُتشاَهد الشخصيات من اإلناث 
وأن ُيسمعن يف األفالم بنفس مقدار مشاهدة ومساع 

أقراهنن من الرجال. 

 ،GD-IQ وفيما يلي ملخص للنتائج الرئيسية لألداة
وللحصول على مزيد من املعلومات، يُرجى اإلطالع على 
 تقريرنا: الحقيقة الفعلية: النساء الُ يشاهَدن وال ُيسَمعن.

 ...ويحدونا أمل أن نتمكن من استخدام هذه التكنولوجيا إلزالة العوائق التي تحول دون كيفية تحديد 
أوجه عدم التوازن في تمثيل الجنسين في وسائل اإلعالم. فاإلعالم الذي يكون أكثر تمثياًل لمجتمعنا 
ال يشجع فقط صناعة أكثر شمولية، بل يزيد أيضاً من عدد أدوار البطولة وتنوعها وعدد نماذج األدوار 
النسائية على الشاشة، ويؤثر المعنيون بالمحتوى على طموحات وتطلعات الفتيات الصغيرات والنساء 

الشابات الوظيفية في كل مكان. فإذا شاهدت النساء هذه األدوار، يصبح بإمكانهن القيام بها. 
جينا ديفيس

ملخص النتائج الرئيسية

34,5%
12,9%

وقت الظهور على الشاشة

بلغ وقت ظهور الشخصيات من  �
الذكور على الشاشة مقارنًة بوقت ظهور 
الشخصيات من اإلناث بمقدار الضعف 

في عام 2015 )28,5 في المائة مقارنًة 
بنسبة 16 في المائة(.

وفي األفالم التي كانت فيها البطولة  �
للذكور، ظهرت الشخصيات من 

الذكور على الشاشة ثالثة أضعاف 
المدة التي ظهرت فيها الشخصيات من 

اإلناث تقريباً )34,5 في المائة مقارنًة 
بنسبة 12,9 في المائة(.

33,1%
9,8%

وقت التحّدث

تحدثت الشخصيات من الذكور  �
ضعف الشخصيات من اإلناث 

تقريباً )28,4 في المائةمقارنًة بنسبة 
15,4 في المائة(.

وفي األفالم التي كانت فيها البطولة  �
للذكور، تحدثت الشخصيات من 

الذكور أكثر من الشخصيات من اإلناث 
بثالثة أضعاف تقريباً )33,1 في المائة 

مقارنًة بنسبة 9,8 في المائة(.

شباك التذاكر

فاقت األرباح التي حصدتها األفالم  �
التي قامت فيها النساء بدور البطولة 
تلك التي حصدتها األفالم التي قام 

فيها الرجال بدور البطولة بنسبة 
15,8 في المائة في المتوسط.
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http://seejane.org/wp-content/uploads/gdiq-reel-truth-women-arent-seen-or-heard-automated-analysis.pdf


كيف شققت طريقي في مجال تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت: ثالثة دروس رئيسية

بقلم كارميني مورثي
موظفة حتويل تكنولوجيا املعلومات، آلية االستقرار األوروبية

أول احلاضرين يف غرفة االجتماعات بينما كنت 
كانت متتلئ تدرجيياً بنحو 20 مشاركاً، 
والحظت مرة أخرى أنين كنت املرأة الوحيدة. ودار 
رئيس االجتماع حول الطاولة مصافحاً كل شخص 

لكنه عرب أمامي دون أن يكرتث يب.

وبوصفي مهندسة يف جمال عمليات الشبكات يف شركة 
اتصاالت كبرية يف بلدي ماليزيا، فقد تعّرضت ملواقف 

كثرية من هذا القبيل.

K
. M

ur
th

y

 لم يكن التمييز بين 
الجنسين متعمَّداً حقاً، بل 
كان معظمه ثقافياً، وبالتالي 

مقبواًل اجتماعياً. 
كارميين مورثي
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فعندما كنا نعمل على إصالح املعدات يف الغرف املزدمحة 
للمخدمات أو ألطر التوزيع اخلاصة باملشرتكني، كان 
التقنيون امليدانيون الرجال يسألونين ما إذا كنت أفضل 

االنتظار باخلارج. وعندما كنا نقوم بزيارات للمواقع أو 
بعمل ميداين، كان الرجال يقررون حبرية تسلق السالمل أو 
الدخول يف الفتحات الضيقة بينما تُنصح احلفنة القليلة من 
النساء بأن ذلك العمل غري مناسب هلن. إن هذه املواقف 

شائعٌة غري أهنا كانت تتم بصورة لبقة لدرجة أنه ميكن 
إغفاهلا بسهولة. مل يكن التمييز بني اجلنسني متعمَّدا حقاً، 

بل كان معظمه ثقافياً، وبالتايل مقبواًل اجتماعياً.

إيجاد التوازن الصحيح

قررت أال استسلم هلذه األعراف االجتماعية اليت مل أكن 
أؤمن هبا. فعندما كنت أتعرض للتجاهل يف االجتماعات، 

كنت أقف عندما أحتدث وأطلب االنتباه الذي استحقه 
ة عن ذلك بلغة اجلسد. وعندما كان يُطلب مين أن  معربِّ

ال “أزحم” غرفة خمدم مكتظة، كنت أجلس يف األسفل 
أو داخل الرفوف واحلامالت الفارغة حىت ال يقلق زمالئي 

من اقتحامهم حليزي الشخصي. وعندما كنت أريد أن 
أتعلم كيف يتم تثبيت كبالت التوصيل يف لوحة التحويل، 

كنت أغريِّ حذائي ذا الكعب العايل حبذاء العمل )أحب 
األحذية ذات الكعوب العالية وأرتديها يف كل مكان دون 

أن أبايل( وأتسلق السلم.

وقد قمت جبهود واعية لالستفادة من “أمناط السلوك 
املتوقعة” من زمالئي الرجال من دون أن أختلى عن 

مقاصدي ورغبايت. وإذ تأملت جتربيت بعد سنوات تلت، 
أدركت أنه لرمبا كان ذلك أهم درس تعلمته.

وبينما كنت أحرز تقدماً يف مهنيت حنو اعتالء مناصب 
قيادية أكثر حتدياً واالضطالع بأدوار إلدارة التغيري، 

كنت أتعرَّض ملزيد من املواجهات حينما كان علي أن 
أقهر التوقعات النمطية. وأكثر ما ساعدين على ذلك 

ثالثة عوامل. 

ثالثة دروس أساسية

أواًل: تعلمت أن أعمل متقبلًة االختالفات 
أو متحايلًة عليها، بداًل عن معاندهتا. 

إن إحداث تغيري هو أمر صعب، خاصة 
عندما يكون متعلقاً مبفاهيم راسخة أو 
حتيُّزات غري واعية. فقد حدث أن أردت يوماً 
إقناع فريق معين مبشروع جترييب ومكون من 

تقنيني ميدانيني متمرسني معظمهم يفوقين بسنوات 
عديدة من حيث اخلربة بتجريب أسلوب عمل 

خمتلف. والحظت أنه على الرغم من دقة وموثوقية 
أسلويب، فقد كان االستماع إىل ذلك من امرأة صغرية 

يف السن من األقليات وقد ختتلف عنهم نسبياً يف جوانب 
عديدة – أمراً غريباً بالنسبة إليهم. وبداًل من الدفع مبا 

أريد أن أفعله مباشرًة أمامهم، قررت أن أعمل مع زميل 
حمرتم من بينهم كان يدافع عن أفكاري ويعمل معي على 
تروجيها. وشيئا فشيئاً عندما بدأ الناس يكتشفون أين أعلم 

حقاً مجيع اإلجراءات التقنية ابتداًء من توصيل كبالت 
إطار التوزيع الرئيسي إىل تشكيل معدد إرسال نفاذ خط 

املشرتك الرقمي )DSLAM(، أصبح مبقدورهم جتاوز توقعاهتم 
النمطية عين والتعاون معي بطريقة مهنية.
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وقادين ذلك إىل الدرس الرئيسي 
الثاين: إبداء النتائج وترك عملي 
يتحدث عين. فبداًل من املثابرة 

للقيام يف وقت واحد بإمساع 
صويت، وتنفيذ أفكاري اجلديدة، 

وتوسيع مسؤوليات وظيفيت، 
تعلمت الفن املعروف املتمثل 

يف اختيار املعركة اليت تستحق 
أن خُتاض. فعندما كان اآلخرون 

حياربون من أجل أن يعرضوا أشياء ضئيلة على املدير 
التنفيذي الرئيسي، كنت أحارب لقيادة مشروع أتاح يل 
فرصة تقدمي نفسي إىل كبار املسؤولني التنفيذيني. وحيث 

إنين لست من هؤالء األشخاص الذي يتمتعون بفضيلة 
الصرب، فقد كان األمر صعباً. إذ مرت علّي حلظات 

كرهت فيها بعض زمالئي الذين يبدو أهنم كانوا على 
قناعة بأن بعض األشياء هي من حقهم يف الوقت الذي 

كنت أسعى فيه إلثبات ذايت. لكن، إذا كنت حتسن 
ما تقوم به وتستمتع بالعمل الشاق، فإن املكاسب اليت 

ستجنيها يف األمد الطويل ستفوق املعارك اآلنية. 

وأخرياً ورمبا األهم، ينبغي أن يكون 
هناك موجه يدعمك ويناصرك. 

فقد كنت حمظوظة ألن كان 
لدي مدربان جيدان وموجه رائع 

خالل معظم حيايت املهنية. وقدمين أحد 
املستشارين الذين كنت أعمل 
معهم إىل أحد كبار املسؤولني 

التنفيذيني. وحيث إن ذلك 
املستشار كان نفسه مدرباً جيداً فقد 
كان حريصاً على دعم التطور املهين للعمالء الذين كان 

يعمل معهم.

وكان املسؤول التنفيذي منفتحاً حنو منح صغار املوظفني 
الذين ال حيظون باالعرتاف فرصاً ليكونوا جزءاً من 

مبادرات واسعة النطاق كان يعكف على تنفيذها. كان 
وال يزال مؤمناً بقدرايت ومل تساوره قط فكرة أن كوين 

امرأة يؤثر على مسألة ما أستطيع أو ال أستطيع القيام هبا. 
وهو يدرك دوماً الصعوبات اليت أواجهها بسبب وجودي 
يف بيئة يطغى عليها الرجال، غري أنه يشجعين دوماً على 

التفكري يف نـُُهجي مث تنفيذها عن قناعة.

ومنذ ذلك الوقت، أحرزت تقدماً يف مهنيت مروراً مبختلف 
األدوار والوظائف واملنظمات، بل حىت األماكن اجلغرافية، 

وظلت هذه الدروس سديدة وصاحلة للتطبيق. ولئن مل 
يكن لدي موجهة سيدة، فقد حاولت أن أعوِّض ذلك بأن 
أكون موجهة أنا بنفسي. وكانت مكافأيت الكربى عندما 
أخربتين طالبيت النجيبة: “لقد كنت خري موجهة يل وأنا 

 أتعلم منك الكثري”. 
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رؤى من باكستان – النساء في مجال 
هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

بقلم إيروم عرفان
طالبة تدرس اهلندسة

أحد الذين يبعثون يف النفس اهلزمية سألني 
واإلحباط “ملاذا تضيِّعني وقتك وأموالك 

يف اهلندسة؟ فلن تكوين أبداً سوى ربة منزل”. وقال يل 
آخر بنربة هادئة “يا مسكينة، اهلندسة ليست للنساء.” 

وما فتئت أستاذة يف السنة األوىل من دراسيت اهلندسة 
ُتشري يف مناسبات شىّت إىل أهنا ال ترغب يف “تضييع” 
وقت كثري يف حماولة شرحها لنا مفاهيم هندسية معقدَّة 

مربرة ذلك بأهنا ذات طابع “تقين” حبت يتعّذر على 
الفتيات فهمه.

ومن جتربيت بوصفي أنثى تدرس اهلندسة يف باكستان، 
وجدت أن التحيُّز ضد النساء ال يزال موجوداً ويظهر 

يف سلوك ينحو إىل ثين عزمية الفتيات عن دراسة اهلندسة.

ويف بلد تشكِّل اإلناث فيه ما يزيد عن نصف السكان 
بقليل، من الضروري للمرأة أن تشكل مستقبل بالدنا 
يف صناعة اهلندسة إىل جانب الرجل. بالطبع، مثة نساء 

يعملن ممن هلن خلفية يف جمال اهلندسة يف باكستان؛ غري أن 
نسبة الذكور إىل اإلناث يف هذا اجملال غري ُمرضية. فعدم 
مسامهة هذه النسبة املرتفعة من السكان يف التنمية يضر 

ببلدنا من الناحية االجتماعية واالقتصادية.

وتعمل احلكومة واملنظمات غري احلكومية مثل منظمة 
“املهندسات الباكستانيات” على مساعدة النساء يف جمال 
اهلندسة وتشجيع الفتيات الصغريات على حتقيق أحالمهن 

يف دراسة العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات.
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وعالوًة على ذلك، جتري االحتفاالت بيوم الفتيات 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العديد 

من املدارس والكليات يف مجيع أحناء باكستان ملساعدة 
الفتيات على إجياد وظائف يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

وأبرز ما يُذكر يف هذا الصدد هو عمل أنوشا رمحن خان، 
وزيرة الدولة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

يف باكستان. فبفضل جهودها، أقامت وزارة تكنولوجيا 
املعلومات شراكة مع مؤسسة مايكروسوفت لتطبيق 

برنامج يُطلق عليه “تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
للفتيات” أُنشئ من خالله 50 خمترباً لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف مجيع أحناء البالد لتعليم املرأة ومتكينها.

وبنفس القدر، ما فتئت منظمة 
“املهندسات الباكستانيات” تركز على إسداء املشورة 

للفتيات الصغريات فيما خيص فرص العمل، كما أهنا متثل 
منرباً لتقدمي الدعم والعمل على توفري فرص وظيفية للنساء 

يف جمال اهلندسة.

وأخرياً، نرى اآلن مزيداً من أحداث يوم الفتيات يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إسالم آباد مثل 
منافسة منطق احلاسوب اليت جرت يف مدرسة وكلية 

الفارايب واليت منحت جوائز للمشاريع الفائزة يف منصات 
التشفري واملعارف.

وتعمل حكومة باكستان دوماً على توفري مزيد من الفرص 
يف جمال اهلندسة للفتيات، بينما تعمل املنظمات املعنية 

بتمكني املرأة على تغيري منط التفكري لدى الناس وتساعد 
الفتيات الصغريات على البحث عن وظائف يف اهلندسة. 
وأرى أن كال من املسارين على قدر متساٍو من األمهية 

للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف بالدنا. وآمل حقاً 
يف أن متّهد املهندسات من جيلنا الطريق حىت تقف نساء 
باكستان مبحاذاة الرجل يف ميادين العلوم والتكنولوجيا 

 واهلندسة والرياضيات.

أن الوزيرة خان حازت في عام 2015 على الجائزة الدولية 
للمساواة بين الجنسين وتعميمها من خالل تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، التي يمنحها االتحاد الدولي 

لالتصاالت وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وأنها عضو في اللجنة 
المعنية بالنطاق العريض من أجل التنمية المستدامة.
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المساواة بين الجنسين وتنمية قطاع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في روسيا

بقلم غولنارا عبدالرحمنوفا
رئيسة مركز اإلحصاء ومجعية رصد املعلومات، معهد الدراسات اإلحصائية واقتصادات املعرفة، مدرسة االقتصاد 

العليا )HSE( جبامعة البحوث الوطنية، روسيا

سياسات املساواة بني اجلنسني مطبقَّة يف روسيا إن 
وبلدان كومنولث الدول املستقلة منذ زمن.

وتبنّي البيانات أنه لئن كانت النساء الروسيات يشاركن 
مشاركة فّعالة يف تطوير جمتمع املعلومات واالقتصاد 
الرقمي، بوصفهن مستخدمات خلدمات املعلومات 

ومنتجات هلا على حٍد سواء، ولئن كانت تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت قد غدت جزءاً ال يتجزأ من 
حياهتن اليومية، فال يزال هناك عدم تكافؤ بني اجلنسني يف 

جمال العمل املتصل بصناعة االتصاالت.
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اتجاهات تنمية تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في روسيا

إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ما فتئت يف العقود 
األخرية تؤثر يف عمليات اإلنتاج ، وتشجع على نشوء 
اًل يف كفاءات التواصل  صناعات حديثة، وحُتدث حتوُّ

يف روسيا.

ات أمهية قد حدثت يف البنية  وقد ُلوحظ أن أكثر التغريُّ
التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث جرى 

تنفيذ مشاريع أسفرت عن نتائج مذهلة يف االتصاالت 
املتنقلة ودخول اإلنرتنت عريضة النطاق. ويف عام 2015، 
حققت روسيا أعلى معدالت انتشار لالتصاالت املتنقلة 
يف العامل: 194 وحدة من وحدات املشرتكني لكل 100 
شخص، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة االتصاالت 

واالتصال اجلماهريي يف االحتاد الروسي )2016( 
]املشرتكون يف اهلواتف اخللوية املتنقلة لكل 100 نسمة/

إحصاءات الصناعة )بالروسية([. وتقدر مدرسة االقتصاد 
العليا أن معدل انتشار االتصاالت املتنقلة يف روسيا يفوق 
معدله يف البلدان املتقدمة مبقدار الربع )151 و123 مشاركاً 

نشطاً لكل 100 شخص يف عام 2014، على الرتتيب(، 
ويفوق معدله يف البلدان النامية مبقدار الثلثني )151 و91(، 

وفقاً لبيانات االحتاد عن املشرتكني يف اهلواتف اخللوية 
املتنقلة لكل 100 شخص ]املؤشرات الرئيسية لبيانات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الفرتة 2016-2005[. 

ر  ات يف جمال االتصاالت مزيداً من تطوُّ وقد شّجعت التغريُّ
معدات وشبكات حتويل البيانات، مبا فيها النفاذ الالسلكي 

إىل اإلنرتنت، األمر الذي أوجد فرصاً ملواجهة التحدي 
العاملي املتمثل يف إتاحة النفاذ الشمويل إىل املعلومات القائم 
على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. فاالنتشار الواسع 

لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وتوفر مستوى كاٍف 
من املهارات ذات الصلة مل يعودا ميثالن فقط الظروف 

الضرورية لتشجيع النمو االقتصادي املستدام، بل أصبحا 
أيضاً جزءاً ال يتجزأ من نوعية احلياة.

ومع ذلك، فقد ُلوحظت اختالفات بني مشاركة النساء 
والرجال يف العديد من املمارسات يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

استخدام اإلنترنت في روسيا

يف عام 2015، استخدم اإلنرتنت ما نسبته 77,1 يف املائة 
من النساء يف الفئة العمرية 15-72. وجتاوزت نسبة الرجال 
يف نفس الفئة العمرية النساء مبا مقداره 1,3 يف املائة فقط، 
حيث بلغت النسبة 78,4 يف املائة )انظر الشكل(. ويف عام 
2006، ارتفعت هذه الفجوة إىل 6,5 يف املائة )19,3 يف املائة 

و25,8 يف املائة على الرتتيب(.

استخدام اإلنترنت في روسيا
)النسبة املئوية جلميع األشخاص 

من الفئة العمرية 72-15*(

* فيما خيص عامي 2006 و2010، الفئة العمرية لألشخاص 74-16.
املصدر: “جوانب االقتصاد الرقمي ذات الصلة باملساواة بني 

اجلنسني”، النشرة اإلخبارية ملدرسة االقتصاد العليا، 2016
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كما أن الفجوة بني اجلنسني من حيث أعداد مستخدمي 
اإلنرتنت )يومياً( النشطني ليست كبرية. وإمجااًل، 

تتساوى النساء الروسيات من الناحية العملية مع الرجال 
)55,0 يف املائة و55,3 يف املائة على الرتتيب(، ويف املناطق 

الريفية تتقدم النساء على الرجال )44,8 يف املائة مقابل 
42,7 يف املائة(. *

وبالتايل، فيما خيص التأقلم مع بيئة املعلومات، فإن 
النساء هن مستخدمات نشطات لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. بيد أنه ال ميكن أن ينطبق القول ذاته على 

مشاركتهن يف تنمية هذه التكنولوجيات. 

عمل النساء وتعليمهن في مجال تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

يف روسيا، ظلت صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
تقليدياً جمااًل يهيمن عليه الذكور )مثلها مثل بلدان منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي حيث ال تتجاوز 
حصة النساء العامالت يف قطاع تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت ما نسبته 30 يف املائة(. ومتثل النساء فقط ما 
نسبته 19 يف املائة من املهنيني العاملني يف قطاع تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت؛ وتبلغ النسبة فيما خيص املهنيني 
من الدرجة العليا 18 يف املائة، بينما تبلغ يف املهن من 
الدرجة الوسطى 21 يف املائة. وأكثر مهنة من الدرجة 
العليا يهيمن عليها الذكور هي مهنة املربمج احلاسويب 

)ال تتجاوز حصة النساء املربجمات 17 يف املائة(. وفيما 
خيص مهندسي اإللكرتونيات، ومهندسي االتصاالت 

واملعدات، ومعدي وحمللي أنظمة احلاسوب، يرتاوح الرقم 
ذي الصلة بني 20 يف املائة و22 يف املائة. وفيما خيص 

الوظائف يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من 
الدرجة الوسطى، ُلوحظ أن النساء يف اجملال التقين وتشغيل 

املعدات يشكِّلن احلصة األكرب من العامالت يف الراديو 
وهيئات اإلذاعة التلفزيونية وشركات االتصاالت - 

34 يف املائة. وتبلغ يف املتوسط الفجوة بني اجلنسني فيما 

خيص املهنيني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
أربعة أضعاف، حيث تتباين فيما خيص وظائف معينة بني 

الضعفني و7 أضعاف.*

وتتباين األجور أيضاً. ففي عام 2013، بلغت الفجوة 
يف األجور يف شركات االتصاالت 1,6 أضعاف يف 

املتوسط )23,8 ألف روبل للنساء مقابل 38,7 الف روبل 
للرجال(. *

ات كبرية متوقعة يف  وتبني إحصاءات التعليم أنه ما من تغريُّ
وظائف النساء يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

يف املستقبل القريب. ويف عام 2014، بلغ متوسط 
حصة النساء من جمموع عدد اخلرجيات من اجلامعات 

58 يف املائة، وبلغت نسبة الوظائف الفنية الرئيسية 

املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 30 يف املائة. 
وحتديداً، بلغت النسبة ذات الصلة، فيما خيص “املعلوماتية 

واحلاسوب” 24 يف املائة، وبلغت 21 يف املائة فيما خيص 
“املعدات اإللكرتونية، وهندسة الراديو، واالتصاالت”، 
وبلغت فيما خيص “الرياضيات التطبيقية واملعلوماتية” 

41 يف املائة. 

وُلوحظت أعلى حصة للنساء يف الوظائف املتصلة 
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم، 

والطب، واالقتصاد. وعلى وجه اخلصوص، شكلت 
النساء ما نسبته 54 يف املائة من خرجيي “املعلوماتية” 

و”املعلوماتية التطبيقية”؛ بينما بلغت النسبة فيما خيص 
“السيربانية الطبية” 73 يف املائة و49 يف املائة فيما خيص 

 “معلوماتية األعمال”.*

* املصدر: “جوانب االقتصاد الرقمي ذات الصلة باملساواة بني 
اجلنسني”، النشرة اإلخبارية لمدرسة االقتصاد العليا، 2016 

)باللغة الروسية(.
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اليوم الدولي للفتيات 
في مجال تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت
رأي من الدول العربية

باليوم الدويل للفتيات يحتفل 
في مجال تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت يف شىت أحناء العامل 
يوم اخلميس الرابع من شهر أبريل من كل 

عام. وخُيصص هذا اليوم الستضافة تظاهرات 
تدعى إليها الفتيات وطالبات اجلامعات 
لقضاء اليوم يف مكاتب شركات عاملة 

يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت ووكاالت 

حكومية لتوعيتهن بشكل 
أفضل بالفرص اليت حيملها 

قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت ملستقبلهن.

ويُلقي هذا املقال الضوء على 
عدد من التظاهرات امللهمة اليت 

نُظِّمت مبناسبة اليوم الدويل للفتيات 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف عام 2016 
يف منطقة الدول العربية.

ألفا تليكوم، بيروت، لبنان، نظمت احتفاالت 
دعت فيها تلميذات من تسع مدارس ثانوية إىل 
زيارة شركة ألفا وإلقاء نظرة على كيفية عمل 

النساء يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
وشاركن أيضاً يف أنشطة عن أمن اإلنرتنت، 
ويف مسابقة تضمنت حبوثاً، ويف عرض عن 

.)IoT( إنرتنت األشياء

داتا نجع خميس، األقصر، مصر، احتفلت 
هبذا اليوم بالتعاون مع معهد تكنولوجيا 

املعلومات )ITI( من خالل عقد دورة تدريبية 
لفتيات استمرت ثالثة أشهر وتناولت كيفية 
إنشاء تطبيقات على الويب باستخدام برجمية 

مفتوحة املصدر.

شركة ألفا تليكوم، بيروت، لبنان، نظمت احتفااًل 
مخصصاً لتلميذات من تسع مدارس ثانوية

في عام 2016، شاركت أكثر من 000 66 
من الفتيات والشابات في ما يزيد عن 
900 1 فعالية لالحتفال باليوم الدولي 

للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت لعام 2016 في 138 بلداً 

في جميع أنحاء العالم!
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http://girlsinict.org/ar/what-girls-ict-day
http://girlsinict.org/ar/what-girls-ict-day
http://girlsinict.org/ar/what-girls-ict-day
http://girlsinict.org/ar/how-organize-girls-ict-day
http://girlsinict.org/ar/how-organize-girls-ict-day
http://girlsinict.org/ar/how-organize-girls-ict-day
http://girlsinict.org/ar/node/4181
http://girlsinict.org/ar/node/4181
http://girlsinict.org/ar/how-organize-girls-ict-day
http://girlsinict.org/resources/269/international-girls-ict-day-2016-toolkit
http://girlsinict.org/ar/how-organize-girls-ict-day


 ،)RHU( جامعة رفيق الحريري
المشرف، الدامور، لبنان، 
وقد احتفلت للمرة األوىل 

“باليوم الدويل للفتيات 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت” يف املسرح الكبري 
)Grand Theater( داخل حرم اجلامعة.

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية )UCAS(، غزة، 
فلسطين، نظمت احتفااًل أعلنت فيه أمساء مخس فائزات 
يف مسابقة أجرهتا الشهر السابق. وعرضت نساٌء تشغل 
مناصب قيادية يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت 
قصَصهن لتشجيع جيل 

الشابات الصاعد 
على تعزيز مسارهن 

املهين يف ميادين 
تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت. وُعقدت 
أيضاً ورش عمل عن 

قضايا التكنولوجيا.

الهيئة العامة للمعلومات 
في طرابلس، ليبيا، احتفلت 

للمرة األوىل باليوم الدويل 
للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

من أجل التلميذات الليبيات امللتحقات باملدارس الثانوية 
واملنضمات إىل جمموعة مرشدات ليبيا. وُقدمت عروض 
مرئية بشأن ترقية نظام املعلومات الوطين املصّمم لتهيئة 

بيئة ذكية للمعلومات واخلدمات اإللكرتونية اليت توفرها 
املهندسات. وُأجريت أيضاً زيارات ميدانية تعّلم خالهلا 
املشاركون عن دور النساء الليبيات يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وعن مكانتهن وجتربتهن وخربهتن 
يف هذا اجملال.

كليات التقنية العليا )HCT(، اإلمارات 
العربية المتحدة، )وهي أول هيئة 

أكادميية يف اإلمارات العربية املتحدة 
تنضم إىل االحتاد(، أتاحت من خالل 

فروعها املخّصصة للنساء املنتشرة 
يف شىت مناطق اإلمارات العربية املتحدة 

متكني الفتيات الطالبات وتشجيعهن على اختبار 
التكنولوجيا بطريقة تفاعلية وممتعة وجتريبية للغاية، وذلك 

من خالل استضافة جمموعة كبرية من الفعاليات اليت 
توجت بنجاح كبري والقت استحسان الناس، مثل لعبة 

“تركيب القطع” على احلاسوب، والعروض وورش العمل 
املخصصة الستحداث تطبيقات متنقلة، وورش عمل عن 

الروبوتيات، وُأحجيات، وجلسات نقاش، ومسابقات 
برجمة، ومتحدثات من بني الضيوف، ومشاريع هناية السنة.

اإلمارات العربية المتحدة: فعاليات في كليات التقنية العليا - لعبة 
“تركيب القطع” على الحاسوب، وعروض وورش عمل مخصصة 
الستحداث تطبيقات متنقلة
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http://www.hct.ac.ae/en/
https://www.youtube.com/watch?v=R4Ilgi7UZd0
https://www.youtube.com/watch?v=R4Ilgi7UZd0
https://www.youtube.com/watch?v=R4Ilgi7UZd0
https://www.youtube.com/watch?v=R4Ilgi7UZd0
https://www.youtube.com/watch?v=R4Ilgi7UZd0
http://www.itu.int/online/mm/scripts/gensel11?_memb=U
http://www.itu.int/online/mm/scripts/gensel11?_memb=U
https://www.youtube.com/watch?v=R4Ilgi7UZd0
http://www.itu.int/online/mm/scripts/gensel11?_memb=U
http://www.itu.int/online/mm/scripts/gensel11?_memb=U
https://www.youtube.com/watch?v=R4Ilgi7UZd0


شركة “du”، اإلمارات العربية المتحدة، احتفلت 
هذا العام باليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، يف إطار الشراكة املعقودة بني 
شركة “du” وجامعة زايد )ZU(، فضاًل عن تدشني خمترب 
الوسائط املتعددة الثاين التابع لشركة “du”. وطرحت 
شركة “du” مسابقة على طالب جامعة زايد فطلبت 
منهم اخلروج مبفهوم يُتيح إلقاء الضوء على هذا الدعم 

بطريقة خالقة وجذابة، مع احتمال خروج هذه احلملة إىل 
حيز الوجود.

ويف إطار إحدى املسابقات، أعد فريق الطالبات الفائز 
يف جامعة زايد محلة تألفت من تسجيل فيديوي قصري 

يظهر جمموعة من الشابات اللوايت يتناقشن يف معىن 
االجتاهات بالنسبة إليهن، ويف كون االجتاهات اليوم 

ز هبا  مرتبطة يف غالبيتها بالتكنولوجيا، ويف الطريقة اليت تُعزِّ
التكنولوجيا شعبية هذه االجتاهات.

كلية البحرين الجامعية، المنامة، مملكة البحرين، 
احتفلت للمرة السادسة باليوم الدويل للفتيات يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف القاعة الكبرية 
للكلية، ونظمت هبذه املناسبة حدثاً رمى إىل تعزيز الوعي 

وتشجيع الفتيات والنساء على استخدام التكنولوجيا 
وعلى النظر يف االلتحاق مبهن يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

المساواة بين الجنسين في مجال تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في المنطقة

وفقاً آلخر اإلحصاءات الصادرة عن االحتاد، تصل الفجوة 
بني اجلنسني اليوم فيما خيص معدل انتشار اإلنرتنت 

يف صفوف املستخدمني إىل 20 يف املائة يف الدول العربية. 
وبالتايل، ما زال هناك الكثري مما ينبغي عمله لتحقيق 
املساواة بني اجلنسني يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف املنطقة. وماذا ميكنَك أن تفعل لتقدمي 
املساعدة يف هذا الشأن؟

يشجَّع مجيع أصحاب املصلحة الراغبني يف االحتفال 
باليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت على تنظيم فعاليات ترمي إىل متكني الفتيات 
والشابات وتشجيعهن على النظر يف متابعة دراساهتن 

والنظر يف االلتحاق مبهن يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
 واالتصاالت الذي ما انفك ينمو.
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http://girlsinict.org/ar/how-organize-girls-ict-day
http://girlsinict.org/ar/how-organize-girls-ict-day


قريباً سيعقد 
حفل 

تسليم جوائز املساواة 
بني اجلنسني وتعميمها 
من خالل التكنولوجيا 

)GEM-TECH( لعام 2016، 

يف إطار تليكوم العاملي 
لالحتاد، يف 15 نوفمرب، 

يف بانكوك، تايالند.

ويشرتك االحتاد الدويل 
لالتصاالت وهيئة األمم 

المتحدة للمرأة يف 
تنظيم اجلائزة السنوية 

اليت تكرم األفراد 
أو املنظمات ممن 

يبدون التزاماً بالنهوض 
باملساواة بني اجلنسني 

ومتكني املرأة عرب 
تكنولوجيات املعلومات 

 .)ICT( واالتصاالت

وسرتكز جوائز املساواة بني اجلنسني وتعميمها من خالل التكنولوجيا هلذا العام على ثالث فئات هي:

تطبيق التكنولوجيا من أجل متكني النساء ومشوهلن الرقمي  

تشجيع النساء يف قطاع التكنولوجيا  

تطوير إدارة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متجاوبة مع مفهوم املساواة بني اجلنسني، والسياسات العامة املتعلقة   
هبذه التكنولوجيا، والنفاذ إليها

جوائز المساواة بين الجنسين 
وتعميمها من خالل 

 :)GEM-TECH( التكنولوجيا
عامل مساهم في التغيير
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http://www.itu.int/en/action/women/gem/Pages/award-2016.aspx
http://www.itu.int/en/action/women/gem/Pages/award-2016.aspx
http://www.itu.int/en/action/women/gem/Pages/award-2016.aspx
http://www.itu.int/en/action/women/gem/Pages/award-2016.aspx
http://www.itu.int/en/action/women/gem/Pages/award-2016.aspx
http://www.unwomen.org/en
http://www.unwomen.org/en
http://www.itu.int/en/action/women/gem/Pages/award-2016.aspx


وتؤدي جوائز املساواة بني اجلنسني وتعميمها من 
خالل التكنولوجيا دوراً قيماً يف إبراز املشاريع واألفراد 
واملبادرات اليت تتسم بطابع مهم وملهم. وتساعد أيضاً 

على ضمان إمكانية تقدمي الشخصيات ممن يشكلون قدوة 
لآلخرين، واألفكار الرشيدة، والربامج، واملشاريع، وأفضل 
املمارسات، وإمكانية نقلها وتعزيزها على املستوى العاملي.

ويفسح احلفل املنظم لتسليم اجلوائز اجملال لالحتفال 
والتفكر. وتتاح للفائزين الفرصة لعرض أمهية أعماهلم 
وإجنازاهتم ومناقشتها. ويشمل احلدث مجع التجارب 

وتبادهلا، مما قد يكون وسيلة قوية جداً للتشجيع وأداة 
لتحفيز اآلخرين.

إن الواقع احلايل لنمو الوظائف يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، مقرتناً بقلة العامالت يف هذا 

اجملال، يزيد من ضرورة حتقيق املساواة بني اجلنسني 
على الصعيد العاملي وتعميم مبادرات من قبيل 

مبادرة منح جوائز املساواة بني اجلنسني وتعميمها 
من خالل التكنولوجيا.

مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يحتاج إلى المزيد من النساء وخاصة القائدات منهّن

سيشهد العامل يف السنوات القادمة، حبسب تقديرات 
االحتاد، عجزاً حاداً في المهارات الالزمة ملزاولة 

الوظائف املتعلقة مبجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
فثمة نقص على الصعيد العاملي يف عدد النساء اللوايت 

يدخلن هذا القطاع. ومع تغلغل التكنولوجيات الرقمية 
حالياً يف قطاعات األعمال كافة، فإن الفتيات والشابات 

الاليت يتعلمن التشفري وتطوير التطبيقات وعلوم احلاسوب 
سيحظني مبزايا على قريناهتن غري املدربات على 

التكنولوجيا، أياً كان اجملال الذي يّقررن العمل فيه يف 
هناية املطاف.

وهناك أيضاً نقص يف النساء اللوايت يتولني أدواراً قيادية 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وفيما خيص 

القطاع العام وحده، فإن هناك اليوم 21 امرأة فحسب 
يشغلن مناصب وزارية يف الدول األعضاء يف االحتاد البالغ 

عددها 193 دولة، كما أن النساء يرتأسن 19 هيئة من 
أصل 164 هيئة تنظيمية مستقلة فقط لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف مجيع أحناء العامل.

وغالباً ما يكون أصل املشكلة على مستوى التعليم 
األساسي، وهو جمال ساعدت فيه اجلوائز على حتقيق 

تقدم ملحوظ.

21
10,9%

19
11,5%

هيئة من أصل 
164 هيئة تنظيمية

لتكنولوجيا
المعلومات

واالتصاالت
على الصعيد العالمي

تترأسها امرأة

في مجال
تكنولوجيا

المعلومات
واالتصاالت

في 193
دولة عضوًا
في االتحاد
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http://www.un.org/en/ecosoc/integration/2015/pdf/itu.pdf


مثال عن قصة نجاح

إن النجاح الذي حققه مؤخراً أحد الفائزين جبائزة 
املساواة بني اجلنسني وتعميمها من خالل التكنولوجيا 

لعام 2014 يوفر مثااًل جيداً لبيان كيفية مسامهة اجلائزة يف 
إحداث تغيريات يف جمال التعليم.

 ،)CIPAF( ففي عام 2014، فاز مركز حبوث العمل النسوي
يف اجلمهورية الدومينيكية، بإحدى أوىل جوائز املساواة 
بني اجلنسني وتعميمها من خالل التكنولوجيا، وذلك 

على مساعدته يف إنشاء نواد للعلوم والتكنولوجيا 
واهلندسة والرياضيات موجهة إىل الفتيات وتسمى 
“البنات اإللكرتونيات” )E-Chicas( و“املتفوقات يف 

الرياضيات” )Supermáticas(، وذلك حتت إدارة ماغايل 
بينيدا )انظر “تكرمي ماغايل بينيدا”(.

وتلتزم النوادي ببناء الثقة بالنفس واملهارات الريادية 
لدى الفتيات، وتوفر فيما توفره دورات تدريبية يف جمال 

الروبوتيات واإللكرتونيات والتشفري.

ومع ذلك، واجه املركز التحديات إلقناع مراكز التعليم 
بفسح اجملال إلنشاء نواد جتريبية: فلم يوافق يف أول األمر 

سوى ثلثها، على حد ما قالته السيدة بينيدا هليئة األمم 
املتحدة للمرأة يف مقابلة أجرهتا معها السنة املاضية.

أما اليوم، فرتتاد حنو 400 1 طالبة ما عدده 92 نادياً، 
 ،)MINERD( وفقاً لوزارة التعليم يف اجلمهورية الدومينيكية

اليت أعلنت هذه السنة التزامها بتعزيز النوادي نظراً إىل 
ما القته من جناح. فقد خصصت الوزارة موارد مالية 

ملواصلة استحداث النوادي يف املدارس االبتدائية والثانوية 
يف كل أحناء اجلمهورية الدومينيكية مع متديد الربنامج 

املدرسي النهاري.

“وبفضل التدريب املوفر يف هذه النوادي، تبذل جهود 
هائلة لسد الفجوة الرقمية بني اجلنسني يف هذا البلد”، 
على حد قول كالوديا ريتا أبرو، املديرة العامة لتعليم 

املهارات احلاسوبية.

إن حصول أحد الفائزين باجلائزة على دعم إحدى 
اإلدارات احلكومية واعرتاف هذه اإلدارة مبشروعه 

وتروجيها له – من أجل ضمان تدعيم املشروع واملساعدة 
على ذلك كي يبدأ بالتطور – هو إحدى األغراض النهائية 

املنشودة من هذه اجلوائز.

ومن العوامل الرئيسية اليت سامهت يف جناح جوائز املساواة 
بني اجلنسني وتعميمها من خالل التكنولوجيا عدد 

القصص اجملمعة اليت يتبادهلا خمتلف أصحاب املصلحة ممن 
متكنوا من حتقيق التوصيل ومناقشة االسرتاتيجيات اليت 
جنحت يف تعزيز متكني املرأة يف جمال التكنولوجيا ومن 

خالله. وسعياً إىل زيادة عدد القصص والربامج واملبادرات 
الناجحة املشاهبة، أطلق االحتاد وهيئة األمم املتحدة للمرأة 

مؤخراً الشراكة العاملية للمساواة بني اجلنسني يف العصر 
الرقمي )EQUALS( - وهي عبارة عن حتالف عاملي هدفه 

تعزيز متكني املرأة من خالل تكنولوجيات املعلومات 
 واالتصاالت. 

لقد ورد 311 ترشيحاً لنيل جوائز المساواة بين الجنسين وتعميمها 
من خالل التكنولوجيا لعام 2016 وقّدمت الترشيحات مجموعة 

متنوعة وواسعة من أصحاب المصلحة المنتمين إلى 81 بلدًا.

 شاهدوا تسجيل الفيديو الخاص بالمرشحين النهائيين
لهذا العام.

 ال تفوتوا الكشف عن أسماء الفائزين في 15 نوفمبر.

اقرأوا المزيد عن جوائز المساواة بين الجنسين وتعميمها من 
خالل التكنولوجيا التي منحت السنة الماضية وعن االحتفال 
المنظم بهذه المناسبة في 14 ديسمبر 2015 في مركز القاعة 

المدنية لنيويورك )New York’s Civic Hall(: قائمة المرشحين 
النهائيين لجوائز المساواة بين الجنسين وتعميمها من خالل 

التكنولوجيا لعام 2015. 

لالطالع على الطبعة األولى من جوائز المساواة بين الجنسين 
وتعميمها من خالل التكنولوجيا لعام 2014، في بوسان، بجمهورية 

كوريا، يرجي النقر هنا.
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http://equals.org/
https://www.youtube.com/watch?v=jdQUIutY8RE&feature=youtu.be
http://www.itu.int/en/action/women/gem/Pages/award-2016.aspx
http://www.itu.int/en/action/women/gem/Pages/award-2016.aspx
http://www.itu.int/en/action/women/gem/Pages/finalists-2015.aspx
http://www.itu.int/en/action/women/gem/Pages/finalists-2015.aspx
http://www.itu.int/en/action/women/gem/Pages/finalists-2015.aspx
http://www.itu.int/en/action/women/gem/Pages/finalists-2015.aspx
http://www.itu.int/en/action/women/gem/Pages/award-2014.aspx
http://www.itu.int/en/action/women/gem/Pages/award-2016.aspx
http://www.itu.int/en/action/women/gem/Pages/award-2016.aspx


في تأبين ماغالي بينيدا )2016-1943(
 الفائزة السابقة بجائزة GEM-TECH وذات االلتزام الصادق

بالمساواة بين الجنسين وسد الفجوة الرقمية بينهما

فارقت ماغايل احلياة حينما 
يف 29 مارس 2016 فقد 

العامل نصرية بارزة لقضية سد الفجوة 
الرقمية بني اجلنسني.

وال شك يف أن اآلالف من الفتيات 
والنساء يف خمتلف أحناء العامل 

يشعرن باالمتنان ملا أجنزته بينيدا من 
عمل طيلة حياهتا كشخصية نسائية 

مرموقة يف أمريكا الالتينية.

ويعيش أرث بينيدا بعدها وخصوصاً 
على شكل عدة مبادرات لسد 

الفجوة الرقمية بني اجلنسني 
يف وطنها: اجلمهورية الدومينيكية، 

وهي برامج مكنتها من الفوز 
جبائزة االحتاد الدويل لالتصاالت 

القيمة املعروفة باسم جائزة 
تعميم مبدأ املساواة بني 

اجلنسني )GEM-TECH( لعام 2014.
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“أم الحركة النسائية” في الجمهورية الدومينكية

أنشأت بينيدا عام 1980 مركز حبوث العمل 
النسوي )CIPAF( يف اجلمهورية الدومينكية حيث كانت 

تشتهر منذ عقد الستينات يف القرن املاضي باسم 
“أم احلركة النسائية” واملدافع عن حقوق املرأة يف خمتلف 

أرجاء أمريكا الالتينية والبحر الكارييب.

ويف عام 2012 قام هذا املركز، وهو أول مركز يف البالد 
لبحوث العمل النسوي ومن بني أوائل هذا النوع من 

املراكز يف أمريكا الالتينية، بإجراء دراسات تتعّلق بالفجوة 
الرقمية بني اجلنسني. وكشفت هذه الدراسات أنه على 

عكس االعتقاد الشائع فإن الفتيات حيرزن درجات أفضل 
من الفتيان يف املدارس يف مادة الرياضيات.

ودفع هذا باملركز إىل تنظيم مشروع باسم “املساواة 
بني اجلنسني وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت: 

مشروع املساواة واإلنصاف يف امليدان اإللكرتوين 
يف اجلمهورية الدومينكية” )بدعم من صندوق املساواة 

بني اجلنسني التابع هليئة األمم املتحدة للمرأة(، وذلك 
من أجل التغلب على الصور النمطية، وتعزيز االهتمام 
مبادة الرياضيات يف صفوف الفتيات، وتضييق الفجوة 

الرقمية بني اجلنسني يف اجلمهورية الدومينكية.

وحبلول عام 2012 وصلت نسبة النساء إىل 61 يف املائة بني 
طالب اجلامعات يف اجلمهورية الدومينكية، غري أن نسبة 

11 يف املائة منهن فحسب ُكن ينخرطن يف دراسات تؤدي 

إىل مهن يف ميادين العلم والتكنولوجيا.

ويف حني تزداد أعداد النساء الاليت يدخلن اجلامعات فإهنن 
عموماً ال يزلن غائبات عن اجملاالت األساسية لالقتصاد. 
وقالت بينيدا عام 2012 “إن قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت هو القطاع األسرع منواً يف البالد، غري أن 
النساء ميثلن نسبة 33 يف املائة فحسب من سوق العمل 

وينخرط معظمهن يف مهام الدعم”.

 ”Supermaticas“و ”E-chicas“ نوادي
تحدث أثراً ملموسًا

وبُغية معاجلة هذا الواقع، وبتوجيه من ماغايل بينيدا، 
قام مركز حبوث العمل النسوي بإنشاء نواٍد للعلوم، 

والتكنولوجيا، واهلندسة، والرياضيات أُطلق عليها اسم 
نوادي “E-chicas” و“Supermaticas”. وتكفل هذه 

النوادي عدم استبعاد الفتيات والشابات من جماالت املعرفة 
بسبب نوع جنسهن، واملساعدة يف الوقت ذاته على 

سد الفجوة القائمة يف صفوف املهنيني الذين يدرسون 
الرياضيات، والعلوم، واهلندسة، والتكنولوجيا، وهو 
ما يؤثر على القدرة التنافسية للجمهورية الدومينكية 

يف االقتصاد العاملي.

ويف نوفمرب عام 2014 أقر االحتاد الدويل لالتصاالت 
وهيئة األمم املتحدة للمرأة بعمل املركز وجهود 

بينيدا من أجل سد الفجوة الرقمية بني اجلنسني حيث 
نالت بينيدا باستحقاق عظيم جائزة الفئة 4: متكني 

الفتيات من أن يصبحن مبدعات يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت.

ويف عام 2016 أعلن وزير الرتبية يف اجلمهورية الدومينيكية 
عن إدماج نوادي “E-chicas” و“Supermaticas” التابعة 

للمركز ضمن املدارس االبتدائية والثانوية.

وتقول كلوديا ريتا أبرو، املديرة العامة للتعليم احلاسويب، 
“إن هذه السنة بالغة األمهية بالنسبة لنا، ألن هذا هو 

جانب من اإلرث الذي تركته ماغايل بينيدا”.

وما يزال هناك عمل ال بُد من القيام به يف اجلمهورية 
الدومينكية وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب ككل 

يف ميدان حتقيق املساواة بن اجلنسني وسد الفجوة الرقمية 
القائمة بينهما. ويشكل رحيل بينيدا يف وقت سابق من 
هذا العام تذكرة بأن من الضروري مواصلة ما أبدته من 
محاس فائق وبذلته من جهود ال تعرف الكلل من أجل 

املساواة بني اجلنسني وسد الفجوة الرقمية القائمة بينهما، 
 وتكرار هذه التجربة يف مناطق أخرى من العامل.
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