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نحو مستقبل رقمي عادل 
بقلم هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

أدت جائحة فريوس كوروان )COVID-19( إىل تفاقم أوجه الالمساواة على الصعيد العاملي، 
 ،)ITU( وكثرياً ما تتحمل النساء العبء األكرب يف ذلك. وهنا يف االحتاد الدويل لالتصاالت
بينما نعزز املساواة يف عملنا، جيب علينا أيضاً أن نسعى جاهدين إىل توسيع الفرص املتاحة 

 .)ICT( للفتيات والنساء يف مجيع جماالت تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

قبل انعقاد املؤمتر العاملي املقبل لتنمية االتصاالت )WTDC(، تشجع شبكة املرأة يف املؤمتر العاملي 
لتنمية االتصاالت اليت تشكلت حديثاً املهنيات املاهرات على االضطالع أبدوار رئيسية. 

ويساهم االحتاد أيضاً يف الشراكة العاملية EQUALS اليت تساعد على إعداد النساء للمشاركة 
الرقمية. ويف منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات )WSIS( لعام 2021 الذي ُعقد مؤخراً، قمنا 

بتوجيه املناقشات االفرتاضية بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعميم املساواة 
بني اجلنسني.

ولتشجيع مشاركة أكثر إنصافاً يف املؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت الراديوية )WRC(، أطلق 
مكتب االتصاالت الراديوية ابالحتاد مبادرة “شبكة املرأة يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

لعام 2023”. وينّفذ قطاع االتصاالت الراديوية )ITU-R( بفعالية إعالن املساواة بني اجلنسني 
للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019، الذي يلزمنا ابملساواة بني اجلنسني إذ منضي 

قدماً ابلنهوض أبنظمة االتصاالت الراديوية وخدماهتا.

ويصادف هذا العام، على وجه اخلصوص، الذكرى السنوية العاشرة لليوم الدويل للفتيات يف 
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت – وهو احتفال عاملي إلهلام اجليل القادم من النساء يف 

جمال التكنولوجيا. وأان متفائل أبننا سنرى اضطالع عدد متزايد ابستمرار من النساء أبدوار 
قيادية وأدوار رئيسية أخرى، سواء يف املبادرات اليت يقودها االحتاد أو يف مجيع جماالتنا التقنية 

املثرية واملتنوعة.

وإذ نعيد البناء بشكل أفضل من أجل عامل ما بعد اجلائحة، فلنعمل معاً ونواصل ترسيخ التزامنا 
مبستقبل رقمي عادل.

وإذ نعيد البناء بشكل 
أفضل من أجل عامل ما 
بعد الجائحة، فلنعمل 

معاً ونواصل تعزيز 
التزامنا مبستقبل رقمي 

عادل. 

هولني جاو
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االحتفال بالنساء في مجال 
االتصاالت الراديوية والفضاء

 بقلم ماريو مانيفيتش، مدير
مكتب االتصاالت الراديوية التابع لالتحاد الدولي لالتصاالت

يسعدين أن أقدم جملة أخبار االحتاد هذه اليت تسلط الضوء على نساء رائدات يف جمال 
االتصاالت الراديوية والفضاء.

ويسلط هذا العدد اخلاص الضوء على النساء الرائدات يف جماالت االتصاالت الراديوية 
والفضاء، يف القطاعني العام واخلاص على السواء. وحيدوان األمل يف أن تتمكن صانعات التغيري 
ومناذج األدوار هذه، من خالل تبادل قصصهن، من إهلام املزيد من الشاابت والفتيات للتفكري 
يف العمل يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والفنون والرايضيات )STEAM(، مبا يف ذلك 

االتصاالت الراديوية.

وستجدون يف هذا العدد ملفات تعريفية ومقابالت خمصصة لرائدات يف جمال استكشاف 
الفضاء، وإدارة الطيف، ووضع املعايري، والبحث والتطوير، والعلوم، والسياسات املتعلقة 

ابلتكنولوجيا، وغري ذلك. وُتستمد مواضيعنا من مؤسسات القطاعني العام واخلاص، واهليئات 
التنظيمية ووزارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك مشغلو االتصاالت املتنقلة 

واإلذاعة واملشغلون الساتليون واملوّردون وغريهم.

وتسليط الضوء على هؤالء النساء وإجنازاهتن يشكل جزءاً من جهودان اجلارية لتنفيذ اإلعالن 
بشأن تشجيع املساواة واإلنصاف والتكافؤ بني اجلنسني يف قطاع االتصاالت الراديوية ابالحتاد.

وأقر املندوبون يف املؤمتر العاملي األخري لالتصاالت الراديوية لعام WRC-19( 2019(، أبنه على 
الرغم من أن االتصاالت الراديوية تؤدي دوراً مهماً يف تطوير تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت )ICT(، فإن أعداداً قليلة جداً من النساء، حسب اإلحصاءات، يشاركن يف 
العمليات الدولية الرئيسية يف القطاع. وأعتقد اعتقاداً راسخاً أن عملنا يف جمال االتصاالت 

الراديوية – ويف االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( والقطاعني العام واخلاص – ميكن أن يتقدم 
بشكل أكثر فعالية من خالل إشراك املرأة ومشاركتها بفعالية. 

 )NOW4WRC23( 2023 مبادرة شبكة املرأة من أجل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام“
ستسهم إسهاماً كبرياً يف إهلام جيل جديد من النساء للمشاركة يف االتصاالت الراديوية.”

منذ انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019، اختذ مكتب االتصاالت الراديوية 
ابالحتاد عدة مبادرات رئيسية لتعزيز مشاركة املرأة، سواء يف مؤمترات أو اجتماعات أو 

حلقات دراسية أو جلان دراسات أو غريها.

”

اتخذ مكتب االتصاالت 
الراديوية باالتحاد عدة 

مبادرات رئيسية لتعزيز 
مشاركة املرأة. 

ماريو مانيفيتش
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وشبكة املرأة من أجل املؤمتر NOW4WRC23( 2023( هي مبادرة أُطلقت يف ديسمرب 2020، 
وهتدف إىل بناء القدرات، وتعزيز متثيل أكرب للمرأة يف األدوار الرئيسية يف املؤمتر العاملي املقبل 
لالتصاالت الراديوية، وكذلك يف االجتماعات التحضريية واملؤمترات كمندوابت ورئيسات 

وانئبات رئيس.

وستسهم مبادرة NOW4WRC23 إسهاماً كبرياً يف إهلام جيل جديد من النساء للمشاركة يف 
االتصاالت الراديوية واملسامهة يف حتقيق هدفنا املتمثل يف حتقيق مشاركة أكثر توازانً بني 

اجلنسني يف عمل قطاع االتصاالت الراديوية ابالحتاد )ITU-R( ويف األدوار القيادية. ودعماً هلذه 
املبادرة أيضاً، يضم فريقنا االستشاري لالتصاالت الراديوية )RAG( فريق عمل ابملراسلة بشأن 

املساواة بني اجلنسني يشرك أعضاءان يف حتديد السبل والوسائل الكفيلة بسد فجوة التكافؤ 
بني اجلنسني.

وأحرز االحتاد تقدماً ملحوظاً يف قضااي املساواة بني اجلنسني على مدى العقد املاضي، مما أدى 
إىل زايدة مشاركة املرأة ومسامهاهتا من خالل سياسات تعميم املساواة بني اجلنسني وتوسيع 

نطاق اجلهود الرامية إىل متكني النساء والفتيات.

ويتسق الشمول الفّعال للنساء والفتيات مع مسؤوليتنا اجلماعية عن ضمان أال يتخلف أحد عن 
الركب. وجيب علينا مجيعاً أن نغرّي جمرى األمور وأن نواصل تسريع مشاركة املرأة يف 

االقتصاد الرقمي.

آمل أن تستمتعوا بقراءة هذا العدد اخلاص من جملة أخبار االحتاد.

شبكة المرأة من أجل 
المؤتمر العالمي 

لالتصاالت الراديوية لعام 
2023

منتدى للتواصل والتوجيه 
وتبادل املعارف

يمكن االطالع على نبذة عن مبادرة 
NOW4WRC23 هنا

ع النساء  ُتشجَّ
على التقديم

يهدف االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( إىل حتقيق املساواة 
بني اجلنسني والتكافؤ يف القوى العاملة يف املستقبل.

لدينا جمموعة متنوعة من املوظفني تضم أكثر من 700 
شخص يعملون يف وظائف االتصاالت واالتصاالت 
الراديوية وهندسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

 إىل جانب العديد من األدوار اإلدارية
واملشاركة اخلارجية والدعم.

اطلع على املزيد.

ستسهم مبادرة 
NOW4WRC23 إسهاماً 

كبرياً يف إلهام جيل جديد من 
النساء للمشاركة يف االتصاالت 

الراديوية
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نساء لجنة لوائح الراديو
يف 2006، انتخبت جلنة لوائح الراديو )RRB( أول امرأة كعضو من أعضائها.

 جولي ن. زولير
 
انتخبت لعضوية لجنة لوائح الراديو: 

2006 و2010
نائبة الرئيس: 2007

الرئيسة: 2008 و2011

التنوع والشمول ينتجان 
مؤسسات أكرث صحة وإنتاجية. 

وأشجع الدول األعضاء عىل بناء 
اتحاد أكرث شموالً من خالل 

ترشيح النساء لعضوية لجنة 
لوائح الراديو وغريها من 

املناصب االنتخابية. 

 جوان ويلسون
 
انتخبت لعضوية لجنة لوائح الراديو: 

2014
نائبة الرئيس: 2018

أؤمن إمياناً راسخاً باملساواة يف 
مجال العلم. وميكن تحقيق 

ذلك إذا جسدت األجيال املقبلة 
من العلامء وخرباء التكنولوجيا 

– سواء كانوا باحثني أو 
مامرسني أو واضعي سياسات 
أو  معلمني –مجتمعنا العاملي 

املتنوع. 

 صحيبة حسنوفا
 
انتخبت لعضوية لجنة لوائح الراديو: 

2018

من الرضوري تحقيق املساواة 
بني الجنسني يف لجنة لوائح 

الراديو ألننا نحتاج إىل مزيد 
من الخبريات إليجاد حلول 

للقضايا التي مل تُحل بعد 
واتخاذ قرارات بشأن املسائل 

الشائكة يف تطبيق أحكام 
لوائح الراديو. 

 ليليان جينتي
 
انُتخبت لعضوية لجنة لوائح الراديو: 

2014 و2018 
نائبة الرئيس: 2015

الرئيسة: 2016 و2019

ينشط عدد كبري من النساء 
املؤهالت يف قطاع االتصاالت 

الراديوية باالتحاد وبالتايل، 
تتوفر جميع األسباب لوجود 

املزيد من النساء يف لجنة 
لوائح الراديو من جميع 

أنحاء العامل. 

 مارتين ليمودان
 
انتخبت لعضوية لجنة لوائح الراديو: 

2006

من املحبذ انتخاب عدد أكرب من 
النساء لعضوية اللجنة، ألنني 
أؤمن باملساواة والتكامل بني 

املهارات. 

 شانتال بومييه
 
انتخبت لعضوية لجنة لوائح الراديو: 

2018
نائبة الرئيس: 2019

الرئيسة: 2020

النساء ذوات الخربة التنظيمية 
يف مجال االتصاالت الراديوية 
الفضائية يتمتعن بوضع فريد 

للتوصل إىل حلول وبناء توافق 
يف اآلراء يف إطار لجنة لوائح 

الراديو نظراً لطبيعتنا التعاونية 
ومنظورنا املختلف بشأن 

القضايا. 

يف 2021، تشكل النساء 25 يف املائة من 
أعضاء جلنة لوائح الراديو. ويتم انتخاب 

األعضاء االثين عشر يف مؤمتر 
املندوبني  املفوضني.

ويمكن االطالع على مزيد من 
المعلومات بشأن لجنة لوائح الراديو 

هنا. 
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 الحكمة من
 أفواه قائدات قطاع

االتصاالت الراديوية  

ابلرغم من ُمضي أكثر من 25 عاماً على اعتماد إعالن بيجني، ال تزال املرأة تقتفي أثر الرجل 
على بُعد طويل يف العديد من امليادين، ومنها صنع القرار والقيادة يف قطاع التكنولوجيا. 

وقد كانت احلكومات اليت اعتمدت هذا اإلعالن يف مؤمتر األمم املتحدة )UN( الرابع املعين 
ابملرأة مقتنعًة أبن “متكني املرأة ومشاركتها الكاملة على قدم مساواة يف مجيع جوانب حياة 

اجملتمع، مبا يف ذلك املشاركة يف عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة، أمور أساسية لتحقيق 
املساواة والتنمية والسلم”.

ومببادرة الدول األعضاء يف األمم املتحدة إىل اعتماد هذا اإلعالن، فقد قطعت على نفسها 
عهداً ابلعمل يف سبيل “دعم النهوض ابملرأة ودعم متكينها يف مجيع أرجاء العامل”.

تمكين المرأة ومشاركتها 
الكاملة على قدم مساواة 

في جميع جوانب حياة 
المجتمع، بما في ذلك 

المشاركة في عملية صنع 
القرار وبلوغ مواقع 

السلطة، أمور أساسية 
لتحقيق المساواة 
والتنمية والسلم.

إعالن ومنهاج عمل بيجين
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رغم استمرار التفاوت بني الرجل واملرأة يف سرعة التقدم احملَرز ونوعيته يف هذا السياق، من 
املالَحظ أن الصورة العامة تتحّسن تدرجيياً. إذ تتقدَّم النساء، خبطى بطيئة لكن واثقة، حنو القبض 

 ،)ICT( على زمام القيادة يف ُكبريات منظمات االتصاالت، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وكذلك يف اهليئات الرئيسية لوضع املعايري وصنع القرار.

ففي العام املاضي، أصبحت السيدة بريانديت لويس أول أمينة عامة ملنظمة الكومنولث 
لالتصاالت، الوكالة احلكومية الدولية املنشأة منذ ما ينيف عن 122 عاماً. وقد كانت السيدة 
لويس يف السابق أول أمينة عامة لالحتاد الكارييب لالتصاالت )CTU(، وقالت بعد انتقاهلا إىل 
منظمة الكومنولث لالتصاالت: “إن املدة اليت أمضُيتها يف االحتاد الكارييب لالتصاالت قد 

أهَّبيت ابلتأكيد ملنصيب اجلديد.”

والعديد من النساء املستضافات يف هذه املقابلة - وكلهن يعملن حالياً أو مؤخراً يف االحتاد 
الدويل لالتصاالت )ITU( وقطاع االتصاالت الراديوية به )ITU-R( - ُخضَن جتربة الرئيسة 

الوحيدة أو األوىل للمنظمة أو اللجنة أو هيئة وضع املعايري اليت عملت هبا كل منهن.

وأضافت السيد لويس قائلة: “أريُد لكل امرأة وكل فتاة صغرية أن تعلما أنه ال شيء ميكنه 
منعهما من بلوغ مثل هذا املنصب. لكّن اكتساب القدرة على جتاوز العقبات العديدة اليت 

سُيلقى هبا يف طريقهما يستلزم قدراً ال ُيستهان به من التفاين واالنضباط والنزاهة.”  

المرأة الوحيدة في القاعة

ما نقصت العقبات يوماً قط. لكّن وجود زمالء وإدارات وُقدوات داعمني، فضاًل عن توفر 
ظروف عمل عادلة، يساعدان النساء املتميزات على التقدم.

وتعود السيدة فينا روات، أول امرأة ترأس املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )مؤمتر عام 
WRC-03( 2003((، بذاكرهتا إىل بداية مسريهتا املهنية فتقول: “عندما بدأُت مسرييت املهنية، 

كان حيضر إىل االجتماعات أشخاص ال يعرفونين، ويفرتضون بداهًة أنين موظفة للشؤون 
اإلدارية”. وجدير ابلذكر أن السيدة روات رئيسة أسبق للجنة الدراسات 4 بقطاع االتصاالت 

الراديوية ابالحتاد الدويل لالتصاالت، املعنية ابخلدمات الساتلية، وأهنا كانت مرشحة لشغل 
منصب مدير مكتب االتصاالت الراديوية ابالحتاد يف عام 2010 بدعٍم من كندا.

واستدركت السيدة روات قائلة: “لكنين حظيُت بدعم جيد جداً من املشرفني علّي. فقد 
حرصوا على ضّمي إىل الفريق كشريكة نظرية. وتقدمي هذا النوع من الدعم أمر ضروري، 

خاصًة مىت كان عدد النساء أقل.”

وتُتابع تذكَّر مسريهتا املهنية املتنوعة يف القطاعني العام واخلاص وتقول:

“لقد كنُت املرأة الوحيدة ملدة طويلة، ورأساً منذ البداية عندما كنُت أُعدُّ رسالة الدكتوراة يف 
جامعة كوينز بكندا.”

أريُد لكل امرأة وكل فتاة 
صغرية أن تعلام أنه ال يشء 
ميكنه منعهام من بلوغ مثل 

هذا املنصب. 

بريناديت لويس

تقديم هذا النوع من الدعم 
أمر رضوري، خاصًة متى كان 

عدد النساء أقل. 

فينا روات
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شرف على رسالتها الداعم هلا يف التغلب على ما واجهته من عقبات يف حبثها 
ُ
فهناك، ساعدها امل

العلمي. وتروي لنا تلك الوقائع فتقول: “كنُت حباجة إىل احلصول على بعض البياانت من مناجم 
النحاس ألن حبثي كان يتعلق ابالتصاالت الراديوية يف البيئات القاسية. ومل يكن ُيسمح للنساء 

آنذاك بدخول املناجم. لكّن املشرف على رساليت ساعدين يف احلصول على تلك البياانت إبرسال 
موظف فين إىل املناجم.”

وخاضت رئيسة جلنة الدراسات 3 بقطاع االتصاالت الراديوية ابالحتاد )املعنية ابنتشار 
املوجات الراديوية(، السيدة كارول ويلسن، جتربة مشاهبة. فقد كان املستشار املعين 

برسالتها البحثية، السيد تشارلز بوستون، ابعَث اهتمامها ابالتصاالت الراديوية ومرشداً حقاً 
هلا أثناء دراستها اجلامعية وفيما بعدها. لكن مل يُبِد هلا آخرون القدر ذاته من الدعم. إذ تُقّر 
السيدة ويلسون بذلك وتقول “من اجلهة األخرى، كان بعض زمالئي الطالب واملعلمني، 

وقطعاً بعض رؤسائي يف العمل، شديدي الفظاظة إزاء عمل املرأة مهندسة. إال أن ذلك حفَّزين 
على إثبات خطأ موقفهم. وكل ما فعلته أن انكببُت على عملي وقلُت: أستطيُع أن أثبت لكم 

قدريت على القيام بذلك. وكان ذلك يف حد ذاته حافزاً يل.”

وتؤيد السيدة سلمى خليفة، الرئيسة األسبق للجنة االستشارية الدائمة لالتصاالت الراديوية 
بلجنة البلدان األمريكية لالتصاالت )CITEL(، أن “الثقة يف قدرِتك على إثبات قدراِتك 

مسألة حامسة”. فكإحدى طالبات اهلندسة احملدودات العدد جداً، كان يشّق عليها التعامل مع 
زمالئها الطالب اللذين كانوا يعاملوهنا على أهنا أقل ذكاًء منهم، أو كأهنا حتتاج إىل املساعدة 

ألداء أعماهلا. وتقول السيدة خليفة: “بدأُت أُثبُت هلم أنين على نفس مستواهم.” وحينما 
َأَخذْت تساعد زمالءها يف حل املشاكل، بدؤوا يعاملوهنا على أهنا كفء هلم. وتوصي السيدة 

خليفة النساء قائلة “كنَّ واثقات مما َتقمن به وأَثِبنت لزمالئكن أنكن قادرات على القيام به 
مثلهم متاماً.”

وأحياانً، تتخذ العقبات اليت تواجهها املرأة يف هذا امليدان شكاًل أكثر جتّرداً. إذ تعرتف السيدة 
بيتينا فـَْنك، رئيسة اللجنة الدولية اخلاصة للتداخل الراديوي )CISPR( التابعة للجنة 

الكهرتقنية الدولية )IEC(، قائلة “يف مسرييت املهنية، ارتطمُت مبا يُدعى السقف الزجاجي”. 
“ففي بعض األحيان جتدين أنه مل يـَُعد بوسِعك، ببساطة، التطور أكثر. فاملسائل اهليكلية متنعك 
من ذلك، أو أن املوقف العام أو الثقافة مُيليان ما مفاده: ”ال نريُد اعتالء النساء السلم الوظيفي 
أكثر من ذلك‘. فتتساءلني ملاذا يسبقِك زمالؤِك دائماً وإن كنِت تُنجزين العمل ذاته ابلضبط، 

بل أكثر أحياانً مما يُنجزونه هم من أعمال.” 

ونصيحة السيدة فـَْنك هي أنه إن مل يكن مبقدوِرك التأثري على الوضع، فارحلي وواصلي املسري.

وكما توجز السيدة ويلسون الوضع بكلماهتا: ”تقتضي املسألة أن تضع النساء أنفسهن يف 
املقدمة، ويكون الرجال على استعداد ملنحهن مقاعد على الطاولة، ويرغب أرابب العمل يف 

دعم املوظفات وترشيحهن لتقّلد املناصب ومنحهن الفرص بكامل نطاقها.”

كل ما فعلته أن انكببُت عىل 
عميل وقلُت: أستطيُع أن أثبت 

لكم قدريت عىل القيام بذلك.

كارول ويلسون

الثقة يف قدرتِك عىل إثبات 
قدراتِك مسألة حاسمة. 

سلمى خليفة

يف مسرييت املهنية، ارتطمُت مبا 
يُدعى السقف الزجاجي. 

بيتينا فَْنك
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تعّلمي أن تكوني قائدة

أمَجَعت النساء الضْيفات على أّن ما ُخضَنه من صراعات قد منحهّن ميزة يف بعض األدوار 
القيادية، رغم الشكوك.

وتذكر السيدة خليفة جتربتها كقائدة فتقول: ”لقد كنُت من أوليات النساء الاليت رأسن 
اللجنة االستشارية الدائمة الثالثة )PCC III(. وكان اجلميع يتساءل ماذا عساه أن حيدث يف 

وجود قائدة هلذه اجملموعة”. واتبعت قائلة: ”حينما تشغلني منصب رئيسة، عليِك أن تُثبيت 
لزمالئِك رغبتك يف قيادة اجملموعة حنو وجهة سديدة. فكنُت دوماً منفتحة على آرائهم 

وتعليقاهتم أستمُع إليها وأنظُر فيما إذا كانت قّيمة للمجموعة لتحسني مواقفها. فإن حتليِت 
بعقلية منفتحة وتبادلِت املعرفة مع زمالئك، تسنح لك عندئذ الفرصة ليعتربونِك كفًأ هلم.”

وال شك يف أن التغلب على التحدايت يُبدي من املرء أفضل مناقبه.

وتقول السيدة ويلسون موضحة وجهة نظرها: “إن من ينجحن من النساء هّن حقاً، من 
خربيت، متميزات جداً ألهنن اضطررن إىل خوض معارك هلزمية مجيع الصراعات. فإضافًة إىل 

مزاولة أعماهلن اهلندسية االعتيادية، لقد اضطررن إىل مكابدة الكثري من العناء.”

بل حىت االستعداد النسائي الطبيعي لقبول أداء مهام متعددة، الذي ابت مضرابً للمثل، ميكن 
أن يكون أمراً إجيابياً، على حد قول السيدة شرييل بَلْم، الرئيسة األسبق للجنة اهلندسية 

 .)TIA( جبمعية صناعة االتصاالت )TR45( ألنظمة االتصاالت املتنقلة والشخصية

إذ تقول السيدة بَلْم: ”ابعتنائِك مبنزل ورعايتِك ألسرة ومشاركِتك يف عدة منظمات، سواء 
على املستوى اجملتمعي أو يف منظمات أخرى، تتعلمني الكثري من املهارات اليت ُتضيف إىل 

مسريتك املهنية. فتتعلمني مهارات التنظيم، وإدارة الوقت، وتتعلمني كيفية حتديد األوليات من 
أنشطِتك وكيفية التسوية والتفاوض.”

الطريق )الطويل( أمامنا

يف املؤمتر العاملي األخري لالتصاالت الراديوية )WRC(، الذي ُعقد يف عام 2019، اعتمدت الدول 
األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت، ابإلمجاع، إعالانً يروِّج لتحقيق املساواة واإلنصاف 

والتكافؤ بني اجلنسني يف أعمال قطاع االتصاالت الراديوية ابالحتاد. 

لكن ال يزال أمامنا شوط طويل لنقطعه، حسبما ترى السيدة روات.

وتوضح قائلة: ”لقد كانت اهلندسة تُعترب إحدى مهن العمل البدين، ال وظيفة تصلح للنساء. 
غري أننا شهدان، يف هذا السياق، زايدة يف نسبيت املشاركة وتويل األدوار القيادية. لكننا أبعد ما 

يكون عن مستوى التعادل 50/50. لذا، فنسبة التّحسن أقل بكثري مما أودُّ، ولو أننا 
نشهُد حتّسناً.”

 

باعتنائِك مبنزل... ومشاركِتك 
يف عدة منظامت، تتعلمني 

الكثري من املهارات... 

شرييل بلَْم
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وتضيف السيدة روات أن وجود قدوات إجيابية وانجحة مسألة فائقة األمهية إلثبات ما ميكن 
للنساء حتقيقه: “إذ إنه يرفع مستوى الثقة يف النساء إىل حد هائل. فعلينا أن نواصل ما يضطلع به 

االحتاد حالياً من أعمال يف إطار شبكة املرأة.” 

وتستهدف مبادرة ‘NOW4WRC’ أو شبكة املرأة للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية زايدة 
نسبة مشاركة املرأة يف أعمال قطاع االتصاالت الراديوية وتشجيعها على تويل األدوار القيادية، 

ومنها دور رئيسة جلنة أو مؤمتر.

وهبذا اخلصوص، تضيف السيدة لويس قائلة: “إهنا مسؤولية جديّة ابلنسبة إيّل أن أكون مرشدة 
ومثااًل حُيتذى.”

وتشهد السيدة روات شخصياً بنجاح هذا النهج فتقول: ”يف إطار برانمج شبكة املرأة، بل 
حىت على حنو غري رمسي ضمن أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية، تواصَلْت معي بعض 

النساء الاليت عملُت معهن. وأرى مدى تطورهن، ويغمرين ذلك حقاً ابلسرور ملدى أتثري 
هذه املبادرة.”

 )We Lead( ‘وقد اسُتلهم الرتكيز على مسألة اإلرشاد، يف جزء منه، من مبادرة ’حنن نقود
)متكني النساء من أجل متكني القائدات والنهوض هبن وتنميتهن( اليت تتخذ من الوالايت 

املتحدة األمريكية مقراً هلا.

وتذكر السيدة ويلسن: “أن العامل حباجة إىل املزيد من األشخاص، رجااًل ونساًء على السواء، 
القادرين على معاجلة مشاكل املستقبل الكبرية. وإن مل تتجه النساء إىل اهلندسة، فقد أضعنا 

نصف الفرص، وفقدان نصف املوارد املتاحة لدينا حلل املشاكل.”

وتوافقها الرأي السيدة خليفة: “من الالزم أن يتخذ الرجل واملرأة كالمها القرارات. فللمرأة 
اتريخ طويل من عدم املشاركة يف اختاذ قرارات ابلغة األمهية. وقد آن األوان لنكوَن جزءاً من 

هذه القرارات اليت ستقودان إىل عامل أفضل، وأمشل للجميع.”

تمكين قائدات المستقبل

استمع هنا إلى قائدات في دوائر 
صناعة االتصاالت الراديوية يشاركن 

تجاربهن الشخصية 
ونصائحهن الُملهمة.
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مقابلة مع روبين غاتينز
مديرة محطة الفضاء الدولية لالستكشاف 

البشري والعمليات، وكالة ناسا

روبني غاتينز، اليت مت تعيينها حديثاً مديرة حملطة الفضاء الدولية التابعة لوكالة انسا، حتدثت 
جمللة أخبار االحتاد الدويل لالتصاالت عن ماضي وحاضر ومستقبل حمطة الفضاء الدولية 
)ISS(، والتحدايت والفرص احمليطة ابستكشاف الفضاء، وكيف ميكن أن يبدو االقتصاد 

الناشط للمدار األرضي املنخفض.

هذه أوقات مثيرة الستكشاف الفضاء: يتزايد باستمرار عدد البلدان التي تنشئ 
برامج فضائية وتعلن عن رحالت إلى القمر والمريخ وما وراءهما. ما هو الدور الذي 

قامت به محطة الفضاء الدولية في دفع عجلة استكشاف اإلنسان للفضاء؟

روبني غاتينز: ال يهتم املزيد من البلدان ابلفضاء فحسب، بل أييت االهتمام األكرب من قطاع  	
الفضاء التجاري اخلاص أيضاً. 

تتمثل إحدى املهام الرئيسية حملطة الفضاء الدولية يف أن تكون حقل اختبار حيث ميكننا التعرف 
على التأثريات على جسم اإلنسان واألنظمة املطلوبة للقيام هبذه املهام املستقبلية خارج املدار 

.)LEO( األرضي املنخفض
وحنن حباجة إىل تطوير تلك التكنولوجيات وإجراء تلك البحوث البشرية كي نعرف كيف حنافظ 

على صحة طواقم العمل.

هل ترين أن دور محطة الفضاء الدولية يتغير بمرور الوقت؟

روبني غاتينز: حنن ندخل عقدان الثالث يف حمطة الفضاء الدولية. وكان عقدان األول يدور  	
حول التجميع الذي أكملناه يف عام 2011. وقد جعلنا العقد املاضي نتعلم كيفية استخدام هذه 

القدرات يف احملطة الفضائية وتوسيعها إلجراء البحوث.
فزايدة أفراد الطاقم تعين قدرتنا على إجراء املزيد من البحوث.

ولدينا املزيد من الشركاء املشاركني، على الصعيدين الدويل والتجاري. ويؤدي كل ذلك حقاً إىل 
حتقيق إمكاانهتا الكاملة أبقصى ما ميكن. 

N
A
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نحن بحاجة إىل تطوير 
تلك التكنولوجيات 

وإجراء تلك البحوث 
البرشية يك نعرف كيف 

نحافظ عىل صحة طواقم 
العمل. 

روبني غاتينز
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ما هي التحديات التي تتوقعينها لمحطة الفضاء الدولية مع توجه المزيد من 
العمليات التجارية للبلدان إلى الفضاء؟

روبني غاتينز: لدينا فرص طريان حمدودة، حىت بوجود املزيد من املركبات، ومساحة حمدودة  	
يف احملطة الفضائية للقيام ابملهام. ولكننا إذ نقوم حنن وبلدان أخرى بتوسيع قدراتنا التجارية، 

سيتاح املزيد من الفرص.
والسياحة هي من اجملاالت اليت نشهد هلا أسواقاً واعدة: أي رواد فضاء من دول ذات سيادة. 

وهي ستشكل سوقاً واعدة هلذه الشركات اخلاصة اليت ترغب يف امتالك منصات يف مدار أرضي 
منخفض. لذلك أعتقد أهنا حتٍد، ولكنها فرصة أيضاً.

هل واجهت محطة الفضاء الدولية مشاكل تداخل؟ وهل يساورك القلق بشأن العدد 
ل في السنوات  المتزايد من السواتل في المدار األرضي المنخفض التي ستشغَّ

القليلة القادمة؟

روبني غاتينز: بتزايد عدد السواتل والكوكبات التجارية الراديوية، تزيد جهودان لضمان  	
انعدام التداخل على احملطة الفضائية. 

حنن نعمل عن كثب مع إدارة الطريان الفيدرالية األمريكية )FAA( ومقدمي خدمات السواتل عندما 
يقومون إبطالقها لضمان ابتعادان عن بعضنا البعض. وكان علينا القيام ببعض مناورات التجنب 

من حني آلخر لتجنب بعض األجرام، لكن هذا اندر جداً.
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بتزايد عدد السواتل 
والكوكبات التجارية 

الراديوية، تزيد جهودنا 
لضامن انعدام التداخل عىل 

املحطة الفضائية. 
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كيف يبدو اقتصاد المدار األرضي المنخفض؟

روبني غاتينز: يف يوم من األايم سنحيل احملطة الفضائية إىل التقاعد. فهي لن تدوم إىل األبد. 	
لذلك، حنن نبذل كل ما يف وسعنا لتمكني مستقبل لدينا فيه منصات ميلكها ويشغلها القطاع 

اخلاص وميكن لوكالة انسا )اإلدارة الوطنية األمريكية للمالحة اجلوية والفضاء( وغريها من البلدان 
والكياانت أن تشرتي منها خدمات بشأن ما حنتاج إىل القيام به يف املدار األرضي املنخفض. 

ونريد أن نكون واحداً من بني العديد من العمالء. رؤيتنا القتصاد املدار األرضي املنخفض تتمثل 
يف منصات بشرية أو يديرها البشر متعددة ومملوكة ومشغلة جتارايً.

كيف أثرت جائحة كوفيد19- على رحالت الفضاء البشرية خالل العام الماضي؟

روبني غاتينز: يف البداية جرى تقييد عملنا يف املوقع. وأتخرت املشاريع غري املهمة ألننا مل  	
نتمكن من إحضار األشخاص إىل املوقع للقيام ابلعمل العملي. وعلى الرغم من ذلك، فقد حققت 

املشاريع البالغة األمهية جناحاً ملحوظاً. إذ وجدت الِفَرق طريقة للمتابعة أبمان، بواسطة قاعات 
متعددة للتحكم يف املهام: فهي تعمل من قاعة أثناء تنظيف القاعة التالية وتتناوب على العمل هبذه 

الطريقة. واآلن بعد أن بدأ الناس ابلفعل يف تلقي اللقاحات، أعتقد أن األمور ستتيسر.

في دورك الجديد، إذا سنحت لِك فرصة الذهاب إلى الفضاء، هل ترغب في ذلك؟

روبني غاتينز: أحب ذلك ابلتأكيد. لكنين سعيدة أيضاً بتمكني اآلخرين من الذهاب. يف هذه  	
املرحلة من مسرييت املهنية، رمبا يتحتم علّي أن أبقى على األرض. لكن لدينا كادر كامل من رواد 

الفضاء الشباب!

ما هو الدور الذي يؤديه التعاون الدولي في الخدمات الفضائية، وكيف ترين 
مساهمة منظمات مثل االتحاد الدولي لالتصاالت؟

روبني غاتينز: ال ميكن لبلد واحد أن يفعل كل شيء مبفرده. إذا أردان استكشاف الفضاء،  	
فعلينا القيام بذلك معاً. والشراكات أمر ابلغ األمهية.

وال تتيح جمموعات مثل االحتاد الدويل لالتصاالت فرص التعاون فحسب، بل تقوم أيضاً بوضع 
معايري مهمة للتشغيل البيين.

وتقدم البلدان املختلفة مسامهات، وحنن نعلم أهنا ستتشابك لتعمل معاً. وهذا مهم حقاً لتمكني 
اجلميع من املشاركة، وسيدفع أيضاً عجلة الشراكات التجارية العاملية.

 مقابلة مع روبين غاتينز 
 مديرة محطة الفضاء الدولية

لالستكشاف البشري والعمليات، 
وكالة ناسا 

 محطة الفضاء 
تقويم  2021 

ل الملف هنا حمِّ
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 التِق النساء
صانعات التاريخ في الفضاء

“ال ميكن للطيور أن تطري جبناح واحد فحسب. وال ميكن لرحالت الفضاء البشرية أن تواصل 
تطورها بدون مشاركة املرأة فيها مشاركًة فاعلة.” هذا ما قالته رائدة الفضاء الروسية فالينتينا 
ترييشكوفا )تظهر صورهتا يساراً(، اليت صنعت التاريخ كأول امرأة تصل إىل الفضاء على منت 

مركبة ’فوستوك 6‘ الفضائية لالحتاد السوفييت آنذاك يف عام 1963.

ويف العقود الستة تقريباً التالية ألول مغامرة خاضتها السيدة ترييشكوفا يف الفضاء، حذت 
حذوها 64 امرأة أخرى، وإن كان بوترية غري اثبتة.

فقد مضى 20 عاماً آخر على إطالق الرحلة اليت قادهتا رائدة الفضاء ترييشكوفا قبل أن تصبح 
سفيتالان سافيتسكااي، من االحتاد السوفييت آنذاك، اثيَن امرأة وصلت إىل الفضاء وذلك يف عام 

1982. وبعد عامني، حازت على لقب أول امرأة تسري يف الفضاء.

وحىت اليوم، متثل النساء نسبة ال تتجاوز أكثر من 10 يف املائة من رحَّالة الفضاء من البشر.

ومع أن نساء أخرايت كثريات يتأهنب يف الوقت احلاضر الستكشاف ما وراء مدار األرض، 
فقد أمكن تنفيذ رحالت الفضاء البشرية إىل حد كبري بفضل اإلسهامات العلمية والتقنية اليت 

قدمتها النساء.

ال ميكن للطيور أن تطري بجناح 
واحد فحسب. وال ميكن 

لرحالت الفضاء البرشية أن 
تواصل تطورها بدون مشاركة 

املرأة فيها مشاركًة فاعلة. 

فالينتينا ترييشكوفا
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أربع نساء جيتمعن اللتقاط صورة معاً يف وحدة خدمة زفيزدا أثناء استمرار التحام مكوك الفضاء ’ديسكفري‘ ابحملطة. وهنَّ، من اليسار، رائدة الفضاء 
دوروثي ميتكاف-ليندينبريغر ابإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء )وكالة انسا( ورائدة الفضاء انوكو ايمازاكي بوكالة استكشاف الفضاء الياابنية 
)JAXA(، وكلتامها أخصائية للمهمة إس يت إس-131؛ إىل جانب رائديت الفضاء بوكالة انسا تريسي كالدويل دايسون، مهندسة الطريان يف البعثة 23، 

وستيفاين ويلسون، أخصائية املهمة إس يت إس-131. N
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أكثر من رائدات فضاء

لعقود من الزمان، ظّلت املرأة تؤدي أدوراً أساسية يف حتقيق مأمونية تطوير رحالت الفضاء 
البشرية، غالباً من األرض وخلف الكواليس.

فقد كانت “للجندية اجملهولة” عاملة الرايضيات كاثرين جونسون )تظهر صورهتا مييناً( العاملة 
آنذاك ابإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء )وكالة انسا( دور حيوي يف إدخال رواد 
الفضاء إىل املدار أبمان، وساعدت يف هبوط البشر )شاءت الصدفة أن يكون كلهم من 

الرجال( على سطح القمر.

وكان استخدام الشفرة الربجمية اليت اخرتعتها عاملة احلاسوب مارغريت هاميلتون حامساً يف 
ضمان أمان املهمات اليت ُتطلقها وكالة انسا إىل القمر. وعكفت املهندسة ماري جاكسون، 

أول مهندسة أمريكية من أصل إفريقي، ألعوام على إجراء أحباث تركز على سلوك الطبقة 
احلدِّية للهواء احمليط ابلطائرات، وقد أُعيد تسمية مقر مبىن وكالة انسا يف عام 2020 ابمسها. 

كما أصبحت املهندسة فرانسيس بويب نورثَكْت أول مهندسة تعمل يف غرفة التحكم يف 
املهمات، وذلك أثناء تنفيذ مهمة ’أبولو 8‘ اليت أطلقتها وكالة انسا.

ويستمر هذا االجتاه اليوم ليسرُب أطرافاً أبعد يف الفضاء.

وساعدت مهندسة احلاسوب كييت بومان يف استحداث اخلوارزمية املنشئة ألول صورة على 
اإلطالق للثقب األسود. وأصبحت املهندسة سوايت موهان، قائدة عمليات التوجيه والتحكم 

ملهمات وكالة انسا، عنوان جناح هبوط مركبة ’بريسفرينس‘ اجلوالة يف مهمة ’ماْرس‘ يف مطلع 
عام 2021. واملهندسة كاثي شام، العاملة مبركز جونسون للرحالت الفضائية التابع لوكالة 
انسا، اليت ترأس أيضاً إحدى فرق العمل التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية ابالحتاد الدويل 

لالتصاالت )ITU-R(، هي مديرة شؤون الطيف املعنية مبحطة الفضاء الدولية، وكذلك أبنشطة 
وكالة انسا على سطح القمر. وقادت، ابملثل، املهندسة سارة األمريي مسبار األمل الذي 
أطلقته اإلمارات العربية املتحدة لدراسة الغالف اجلوي لكوكب املريخ، وقد ضم املشروع 

أيضاً عدة مهندسات.

لكن مل تتحقق االخرتاقات املشهودة يف رحالت الفضاء البشرية من دون تكبُّد تكاليف ابهظة.

فقد كان من املقرر أن تصبح كريستا مكوليف أول معلمة تصل إىل الفضاء. لكن يف 28 يناير 
1986، لقيت السيدة مكوليف مصرعها، بصحبة رائدة الفضاء جوديت ريسنيك، مهندسة 

الكهرابء ومهندسة الربجميات ومهندسة الطب احليوي والطيارة، أعضاء طاقمهما اخلمسة من 
الرجال، على منت مكوك الفضاء ’تشالينجر‘ حينما حتّطم املكوك بعد 73 اثنية فقط من انطالق 

.STS-51-L مهمة

وبعدما أصبحت كالباان تشاوال يف عام 1997 أول امرأة هندية األصل تراتد الفضاء، قُتلت أثناء 
عودهتا من مهمتها الثانية يف عام 2003، هي ولوريل كالرك، الطبيبة والقائدة يف سالح البحرية 
للوالايت املتحدة األمريكية وأخصائية مهمة املكوك الفضائي، ولقي سائر أعضاء طاقم مكوك 

الفضاء ’كولومبيا‘ حتفهم.

كاثرين جونسون

يستمر هذا االتجاه اليوم 
ليسُبر أطرافًا أبعد 

في الفضاء.

لكن لم تتحقق االختراقات 
المشهودة في رحالت 

الفضاء البشرية من دون 
د تكاليف باهظة. تكبُّ

N
A

SA

ITU News MAGAZINE No. 02, 202116 عن حدود الفضاء النساء يوسِّ

https://images.nasa.gov/details-LRC-1966-B701_P-06717
https://images.nasa.gov/details-NHQ202102180010
https://www.science.gov.ae/images/ESC/Sarah Amiri.jpg
https://www.emiratesmarsmission.ae/static/people-img-3-bf186486976e4bb179677f18a554cc75.png
https://www.emiratesmarsmission.ae/static/people-img-3-bf186486976e4bb179677f18a554cc75.png
https://blogs.nasa.gov/womenatnasa/2012/06/21/post_1332167778140/
https://www.google.com/search?q=Judith+Resnik&rlz=1C1GCEA_enCH848CH848&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwijwPKI8vjvAhXGlqQKHR-GDsMQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1367&bih=722&safe=active&ssui=on#imgrc=6TPHyrvJjk8afM
https://images.nasa.gov/details-S107E05001
https://www.google.com/search?q=Laurel+Blair+Clark&tbm=isch&ved=2ahUKEwjyhfad8vjvAhXFNOwKHfKiCg4Q2-cCegQIABAA&oq=Laurel+Blair+Clark&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBggAEAgQHjoECAAQQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgYIABAFEB46BggAEAoQGDoECAAQGDoECAAQHlCniwFY0csBYKHhAWgDcAB4AIABTIgB8wqSAQIyMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=5lV0YPL6IsXpsAfyxapw&bih=722&biw=1367&rlz=1C1GCEA_enCH848CH848&safe=active&ssui=on#imgrc=D2ggvb0LwDRT6M


وعقب وقوع تلك الكارثة، تولت رائدة الفضاء إلني كولنز، أول طيارة يف مهمة ملكوك فضاء 
وأول قائدة ملكوك فضاء يف التاريخ، قيادة املهمة املكوكية املؤثرة وجدانياً ’العودة إىل الفضاء‘ 

التابعة لإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء )وكالة انسا(.

رواد بارزون آخرون

يف األعوام األخرية، أصبح إطالق رحالت الفضاء البشرية يف تزايد وتريًة وتعدداً يف جنسيات روادها وتنامى، ابلتوازي 
مع ذلك، دور رحالة الفضاء من النساء يف مجيع أحناء العامل.

فقد أمضت أول امرأة أمريكية تصل إىل الفضاء، سايل رايد، سبعة أايم على منت مكوك الفضاء ’تشالينجر‘ أثناء  	
مهمتها STS-7 يف يونيو 1983.

وأصبحت كاثرين َسَلفني، اليت انطلقت يف رحلة إىل الفضاء يف العام التايل، أول امرأة أمريكية تُتم مهمة سري  	
يف الفضاء.

وانلت هيلني شارمان شرف لقب أول امرأة بريطانية تصل إىل الفضاء. وأثناء مكوثها ابلفضاء يف عام 1991، صارت  	
رائدة الفضاء شارمان أيضاً أول امرأة تزور حمطة الفضاء الروسية ’ِمري‘.

	  STS-47 وأصبحت ماي جيميسون أول امرأة أمريكية من أصل إفريقي تراتد الفضاء، يف إطار عملها أخصائيًة للمهمة
على منت مكوك الفضاء ’إنديفر‘ يف عام 1992.
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رائدا الفضاء إلني م. كولنز، قائدة 
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الفضائية كولومبيا.
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ويف مهمة أخرى قادهتا وكالة انسا يف عام 1992، أصبحت أخصائية احلمولة النافعة روبريتـا بوندار أول امرأة كندية  	
تصعد إىل الفضاء.

ويف عام 1994، أصبحت الياابنية تشياكي موكاي أول امرأة آسيوية تراتد الفضاء وأول مواطنة ايابنية اضطلعت  	
برحلتني إىل الفضاء.

وكانت كلودي إنوريه )كلودي أندري-دييه سابقاً( أول امرأة فرنسية تصل إىل الفضاء وأجرت فيه جتارب يف علوم  	
احلياة والتكنولوجيا يف عام 1996. مث أصبحت الحقاً أول امرأة مؤهلة لقيادة كبسولة روسية من سلسلة املركبات 

الفضائية ’َسيوز‘، وذلك أثناء دخول الكبسولة جمدداً إىل الغالف اجلوي..

وشهد عام 2000 حتول رائدة الفضاء بيغي ويتسون إىل أول قائدة لبعثة إىل حمطة الفضاء الدولية )ISS(. وكانت رائدات  	
الفضاء ويتسون ويي سو-اين، وهي أول امرأة كورية جنوبية تصل إىل الفضاء، عضوتني يف طاقم مهمة إعادة الدخول 

 الذي فاق عدد النساء فيه عَدد الرجال ألول مرة يف التاريخ.

وقد استأثرت رائدة الفضاء ويتسون ببضعة ألقاب وأومسة تقديرية أخرى، منها صاحبة الرقم القياسي األمريكي ألطول 
مدة مكوث تراكمية ابلفضاء، ضاربًة إايه بواقع 665 يوماً يف الفضاء. وهي أيضاً صاحبة الرقم القياسي ألطول مدة تسري 

فيها رائدة فضاء يف الفضاء بواقع 60 ساعة و21 دقيقة يف 10 مهمات سري يف الفضاء.

ويف مهمة انطلقت يف عام 2001، أصبحت رائدة الفضاء سوزان هيلمز بوكالة انسا أول عضوة يف طاقم رواد فضاء  	
تعمل على منت حمطة الفضاء الدولية )ISS(. كما أهنا تشرتك يف محل لقب صاحب الرقم القياسي العاملي ألطول مهمة 

سري واحدة يف الفضاء بواقع 8 ساعات و56 دقيقة.

أما أنوشة أنصاري، فلم تصبح فقط أول امرأة إيرانية األصل تراتد الفضاء، وإمنا صارت أيضاً أول امرأة تنطلق يف رحلة  	
إىل حمطة الفضاء الدولية بتمويل ذايت، يف عام 2006.

وقد كسرت سونيتا ويليامز اليت زارت الفضاء للمرة األوىل يف عام 2007 الرقم القياسي آنذاك ألطول رحلة فضائية  	
تنفذها امرأة، وأمّتت سبع مهمات سري يف الفضاء.
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وشهد عام 2010 أول مرة يف التاريخ حىت اليوم جتتمع فيها أربع نساء يف الفضاء يف الوقت ذاته، وهنَّ: تريسي كالدويل  	
ديسون، ودوروثي ميتكاف -ليندينبريغر، وستيفاين ويلسون، والياابنية انوكو ايمازاكي.

وصارت ليو اينغ أول امرأة صينية تصل إىل الفضاء على منت مركبة ’شيينجو-9‘ الفضائية يف عام 2012 وتلتحم مبحطة  	
الفضاء ’تيانغونغ-1‘.

وبعد عام، أصبحت وانغ ايبينغ اثيَن رحالة صينية امرأة إىل الفضاء، ودرَّست أطفال املدارس من احملطة عرب البث املباشر. 	

، أول امرأة إيطالية تصعد إىل الفضاء وذلك يف عام 2014، إىل دعم البحث العلمي يف  	 وعمدت سامانتا كريستوفوريتِّ
علم األحياء وعلم وظائف األعضاء البشرية وعلوم اإلشعاع. كما أشرفت على انفصال آخر مركبة نقل مؤمتتة اتبعة 

لوكالة الفضاء األوروبية عن احملطة.

ويف عام 2016، أصبحت رائدة الفضاء كيت روبنز ابإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء )وكالة انسا( أول امرأة  	
حتدد تسلسل احلمض النووي )DNA( يف الفضاء على منت حمطة الفضاء الدولية.

ويف عام 2019، أمتَّت رائدات الفضاء جيسيكا مري وكريستينا كوك بوكالة انسا أول مهمة سري نسائية ابلكامل يف الفضاء  	
بغرض تغيري بطارايت احملطة، وقد أتخر تنفيذ هذا اإلجناز املهم لعدم توفر املقاسات املناسبة من ِبَذل الفضاء. وقد اضطلع 

هذا الثنائي أيضاً مبهميت سري آخرين يف الفضاء يف عام 2020. والرائدة كوك هي صاحبة الرقم القياسي ألطوال مدة 
مُتضيها امرأة يف الفضاء يف مهمة واحدة بواقع 328 يوماً متتالياً.

وقد نُفذت املهمة اهلندية الثانية للهبوط على سطح القمر يف عام 2019 بقيادة مواتاي فانيتا وريتو كاريدال )عن بُعد(،  	
لتغدو بذلك أول مهمة فضائية لوكالة الفضاء اهلندية على اإلطالق تقودها نساء.
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المزيد من النساء إلى الفضاء 

إن املستقبل املنظور للنساء الطاحمات إىل أن يصبحن من رحالة الفضاء يف العامل يبدو ابهراً.

فمن املقرر أن تنفذ آان كيكينا، من روسيا، مهمة فضائية يف عام 2022. وذكرت اإلدارة 
الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء )وكالة انسا( أهنا تعتزم أن هتبط أول امرأة على سطح قمر 

األرض يف عام 2024. ويف األسبوع املاضي، أعلنت اإلمارات العربية املتحدة عن أن نورا 
املطروشي ستصبح أول رائدة فضاء عربية يف العامل.

ختارين للطريان يف أول مهمة فضائية مدنية ابلكامل، على 
ُ
وتوجد امرأاتن بني الرحالة األربعة امل

اإلطالق، تُنفذها شركة ’سبيس إكس‘ لتصنيع املركبات الفضائية والنقل الفضائي، وهي 
املهمة ’إنسبايريشن-4‘.

وستصبح هيلي أرسينو، البالغة من العمر 29 عاماً، أصغر أمريكية تطري إىل الفضاء وأول سيدة 
ذات عضو بدين اصطناعي تنفذ مهمة فضائية.

وقالت السيدة أرسينو، اليت ُشفيت من مرض سرطان العظام أيضاً، “ستكون هذه املهمة 
مصدر إهلام للناس أبشكال عديدة جداً.”

وأوضحت قائلة “لوال هذه املهمة، ملا كنُت أُلصبح رائدة فضاء أبداً. فهذه املهمة تفتح عامل 
عافني بدنياً.”

ُ
الرتحال إىل الفضاء لألشخاص غري امل

ستكون هذه املهمة مصدر 
إلهام للناس بأشكال عديدة 

جداً. 

هييل أرسينو
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 مقابلة مع
سيمونيتا دي بيبو

مديرة مكتب األمم المتحدة لشؤون 
)UNOOSA( الفضاء الخارجي

تقود سيمونيتا دي بيبو األنشطة اإلسرتاتيجية والسياساتية والرباجمية ملكتب األمم املتحدة 
لشؤون الفضاء اخلارجي )UNOOSA( وهي تقدم املشورة لألمني العام لألمم املتحدة بشأن 
شؤون الفضاء. وقد عملت مديرة لرحالت الفضاء البشرية يف وكالة الفضاء األوروبية، 

وقبل ذلك مديرة مراقبة الكون يف وكالة الفضاء اإليطالية. وهي حاصلة على درجة 
املاجستري يف الفيزايء الفلكية وفيزايء الفضاء، وعلى درجتني فخريتني يف الدراسات البيئية 

والشؤون الدولية. 

يؤدي مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي )UNOOSA( َمهمة ُمهمة فيما 
يتعلق باألنشطة في الفضاء. ما الذي يفعله مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء 

الخارجي بالضبط، وكيف يختلف ذلك عن عمل وكالة األمم المتحدة الشقيقة، االتحاد 
الدولي لالتصاالت )ITU(؟

سيمونيتا دي بيبو: تتمثل مهمة مكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي يف تعزيز  	
االستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي وضمان انتفاع اجلميع يف كل مكان من فوائد تكنولوجيا 

الفضاء وتطبيقاهتا. ومن انحية أخرى، يلتزم االحتاد الدويل لالتصاالت بتوصيل مجيع شعوب 
العامل، أينما كانوا وأايً كانت وسائلهم، كي تتمكن من التواصل بفعالية من خالل التكنولوجيا 

الراديوية والساتلية. لذلك، يوجد اصطفاف وثيق واعتماد متبادل بني مهماتنا.
واستكشاف الفضاء هو العمود الفقري لتكنولوجيات االتصاالت احلديثة: ففي كل مرة تقوم فيها 
إبجراء مكاملة هاتفية أو النفاذ إىل اإلنرتنت، فإنك تستفيد من تكنولوجيا الفضاء، واليت تتيح أيضاً 
املالحة الساتلية واملعامالت املالية عن بُعد والعديد من األنشطة اليت جتعل حياتنا احلديثة ممكنة. وإن 

عمل مكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي، يف ضمان تعاون دويل قوي يف الفضاء، 
واستدامة استكشاف الفضاء، ومشول البلدان النامية يف االستفادة من الفضاء، يرسي أساساً قوايً 

لعمل االحتاد الدويل لالتصاالت يف االستفادة من إمكاانت تكنولوجيات االتصاالت. 

هل تصفين نفسك كامرأة تتخطى الحدود في مجال الفضاء؟

سيمونيتا دي بيبو: بصفيت عاملة فيزايء فلكية وشخصاً عمل يف قطاع الفضاء لعقود، أعرف  	
حق املعرفة كيف تشعر األنثى يف قطاع يهيمن عليه الذكور. وطوال مسرييت املهنية، ما برحت 

أسعى ملساعدة املزيد من النساء على النجاح يف جمال الفضاء.

U
N

IS

أول امرأة تفوز بجائزة 
Hubert Curien

كانت سيمونيتا دي بيبو 
أول امرأة حتصل على جائزة 

Hubert Curien

النامذج التي يقتدى بها 
حيوية لتمكني النساء 
والفتيات وتعليمهن. 

سيمونيتا دي بيبو 
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تعترب النماذج اليت يقتدى هبا حيوية لتمكني النساء والفتيات وتعليمهن - إذ تسلط الضوء على 
الفرص، وتشرح املسارات الوظيفية املختلفة، وتقدم املشورة وصالت الوصل، وتبني أن االجتهاد 
يثمر جناحاً. لقد سعيت دائماً ألن أقدم هذا التشجيع والدعم واإلهلام للنساء والرجال من حويل.

ما هي أكثر مشاريعك إلهامًا حتى اآلن؟ 

سيمونيتا دي بيبو: يف مكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي )UNOOSA(، ال نكتفي  	
ابلعمل على سد الفجوة بني اجلنسني يف النفاذ إىل الفضاء، بل نسعى أيضاً لسد أنواع أخرى من 

الفجوات، كي تتمكن البلدان من االستفادة من مزااي الفضاء على سبيل املثال. ومن خالل مبادرة 
النفاذ إىل الفضاء للجميع، وابلتعاون مع شركاء استثنائيني مثل وكاالت الفضاء الرائدة وشركات 

القطاع اخلاص العاملة يف الفضاء، نقدم فرصاً للفرق من مجيع أحناء العامل، وخاصة من البلدان 
 ،KiboCUBE ،النامية، الكتساب القدرات الفضائية. وأحد الربامج الرائدة يف إطار املبادرة املدعوة

مّكن ابلفعل بلدين، مها كينيا وغواتيماال، من نشر أول ساتلني هلما على اإلطالق. ويُتوقع أن 
حتذو البلدان الفائزة األخرى يف الربانمج حذومها، ويرجح أن تكون موريشيوس هي التالية، لذلك 

فهذا برانمج مثري للغاية.

ما الذي دفعك إلى المشاركة في تأسيس مؤسسة ”النساء في الفضاء – فرع 
أوروبا” في عام 2009 ثم، في اآلونة األقرب، االنضمام إلى الشبكة الدولية 

التابعة لألمم المتحدة ألنصار ونصيرات المساواة بين الجنسين؟

سيمونيتا دي بيبو: لطاملا آمنت بقوة اجلمعيات والشبكات يف مساعدة النساء على حتطيم  	
احلواجز غري املعرَتف بوجودها. فشاركت يف أتسيس مؤسسة “النساء يف الفضاء – فرع أورواب” 

كمنظمة مكرسة لزايدة القدرات القيادية للمرأة وإبراز حضورها يف جمتمع الفضاء، هبدف تغيري 
األشياء من الداخل.

ومسامهة كبار القادة ضرورية أيضاً لدفع عجلة التغيري ومتكني املرأة من أمرها يف مجيع القطاعات. 
ومن خالل الشبكة الدولية التابعة لألمم املتحدة ألنصار ونصريات املساواة بني اجلنسني، اليت 

انضممت إليها يف عام 2017، يلتزم مهنيون رفيعو املستوى بشد أزر املرأة من خالل عملهم. وهذا 
يتماشى مع جهودي ورؤييت قدمية العهد ملساعدة النساء على حتقيق إمكاانهتن الكامنة، لذلك 

يسعدين بطبيعة احلال أن أكون جزءاً من هذه الشبكة.

كيف يدعم مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي )UNOOSA( الفتيات 
والنساء ويشجعهن على تولي وظائف في صناعة الفضاء؟

سيمونيتا دي بيبو: يف عام 2019، أطلقنا مبادرة الفضاء للنساء )Space4Women( - وهي  	
.)STEM( مبادرة لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف قطاعات العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات

تقدموا بطلب، هنا، لالستفادة 
 من اإلرشاد

تقدموا بطلب، هنا، لالستفادة من 
اإلرشاد

نقدم فرصاً للفرق من جميع 
أنحاء العامل، وخاصة من 
البلدان النامية، الكتساب 

القدرات الفضائية. 
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وكما ُتظهر األحباث، يشكل االفتقار إىل املرشدات والقيادات النسائية يف العديد من القطاعات 
العلمية عاماًل مهماً مينع املزيد من الشاابت من االلتحاق أو حىت التفكري بفرص التعليم والعمل يف 

هذه اجملاالت. وملعاجلة هذه املشكلة، أنشأت مبادرة الفضاء للنساء )Space4Women( شبكة من 
املرشدين ميكن من خالهلا لقادة يف جمال الفضاء من مجيع أحناء العامل مساعدة الشاابت والشباب 
على شق طريقهم حنو التعليم واملهن يف قطاع الفضاء. وعلى مدار العام املاضي، مجعنا أكثر من 

100 شابة وشاب مع مرشدينا الذين قدموا هلم املشورة املهنية والدعم واإلهلام. 

وكذلك يهم موقع مبادرة الفضاء للنساء على شبكة اإلنرتنت جبمع احتياجات بناء القدرات، من 
احلكومات واملؤسسات يف مجيع أحناء العامل، لتصميم الدعم الالزم لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف 

جماالت الفضاء والعلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات.

هل األفق المستقبلي للنساء والفتيات في مجتمع العلوم أفضل اليوم مما كان 
عليه عندما بدأت حياتك المهنية؟

سيمونيتا دي بيبو: األمور آخذة يف التغري، والعديد من الفتيات والنساء جيرؤن اليوم على  	
احللم بوظائف يف قطاعات “غري تقليدية” كانت بعيدة عن منال األجيال السابقة من النساء. ويف 
مكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي، كثرياً ما نعمل مع شاابت ملهمات ينهضن بقطاع 

الفضاء يف بالدهن، مثل بوجا ليبتشا من بواتن، املستفيدة من زمالة Kyutech املشرتكة )معهد 
كيوشا للتكنولوجيا( مع الياابن لدراسة التكنولوجيات الساتلية النانوية، واليت أصبحت جزءاً من 
الفريق الذي أنشأ أول ساتل لبواتن. ولنا مثال آخر يف العاملات الالئي كن جزءاً من الفريق الذي 

طور أول ساتل يف غواتيماال.
وعلى الرغم من هذه األمثلة امللهمة، ال تزال هناك عقبات كبرية تعرتض سبيل املرأة. فوفقاً لبياانت 

من تقرير لألمم املتحدة، تشكل النساء ما يزيد قلياًل عن 35 يف املائة من خرجيي العلوم 
والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات يف مجيع أحناء العامل.

ووفقاً لتقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لعام 2019، حتوم نسبة توظيف اإلانث يف هندسة 
الطريان حول 10-15 يف املائة يف أورواب والوالايت املتحدة، ومتثل النساء أكثر بقليل من 20 يف املائة 

من العمالة يف التصنيع الفضائي.
ومل يتغري الشيء الكثري يف هذه األرقام خالل الثالثني سنة املاضية. ويف حني أن الفجوة بني 

اجلنسني قد تضيق اآلن، فإن نسبة اخلرجيات يف هندسة الطريان ال تزال منخفضة يف العديد من 
البلدان املتقدمة، على الرغم من جهود احلكومة والقطاع اخلاص.

وجيب أن نتحسن يف هذا املضمار. ولكل قائد دور يؤديه لضمان تكافؤ الفرص - وإلطالق 
العنان ملواهب املرأة يف العلوم ويف مجيع القطاعات األخرى مبا يعود ابلنفع على اجلميع.

العالمات والمهندسات الشابات 
يساعدن في إنجاح أول ساتل 

في غواتيماال

شاهد الفيديو )باإلسبانية(

تقرير اقتصاد الفضاء 
باألرقام

الفصل 3 يتناول سد الفجوة بني 
اجلنسني يف قطاع الفضاء الدينامي.

اقرأ المزيد في تقرير منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية هنا.
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 مقابلة مع
جولي ن. زولر

رئيسة الشؤون التنظيمية العالمية، في 
مشروع Kuiper، لدى شركة أمازون 

)Amazon(

ُتشرف جويل زولر على حمفظة الشؤون التنظيمية الرئيسية ملشروع Amazon Kuiper الذي 
يهدف إىل إطالق كوكبة من السواتل ذات املدار األرضي املنخفض لتقدمي توصيلية عريضة 

النطاق عالية اجلودة بكمون منخفض يف مجيع أحناء العامل. وكانت زولر قد شغلت سابقاً 
منصب كبرية مسؤويل الشؤون احلكومية يف شركة Omnispace، ويف أدوار السياسة املتعلقة 

 ،)NTIA( ابلتكنولوجيا يف وزارة اخلارجية األمريكية، واإلدارة الوطنية لالتصاالت واملعلومات
ويف وزارة الدفاع األمريكية.

قبل انضمامك إلى شركة أمازون، عملِت كنائب منسق أول لسياسة االتصاالت 
والمعلومات الدولية في مكتب الشؤون االقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية. وقد 

ترأست مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت )ITU( في عام 2016، وكنت أول امرأة 
 تترأس لجنة لوائح الراديو )RRB( في االتحاد. 

ماذا يمكنك أن تخبرينا عن عملك كعضو ورئيسة لجنة لوائح الراديو؟ 

جويل زولر: هناك خيط مشرتك يربط عملي يف وزارة اخلارجية برائسة جلنة لوائح الراديو  	
وجملس االحتاد الدويل لالتصاالت. فقد عملت لعدة سنوات كمندوبة وعضو يف اللجنة واجمللس، 

حيث عملت على بناء اخلربة وكسب الثقة من خالل االستماع إىل احتياجات اآلخرين وتقديرها. 
لقد أعّدين أساس املعرفة والثقة هذا لقيادة الوفود ورائسة جلنة لوائح الراديو واجمللس. وقد 

استمتعت حقاً هبذه التجربة وابلعمل إلجياد نتائج مفيدة للجميع. 
ويشكل العمل بصفة قيادية يف احلكومة أو يف مؤسسة متعددة األطراف مثل االحتاد الدويل 

لالتصاالت امتيازاً وفرصة لفعل شيء من أجل املصلحة العامة. وأان أعتز ابنتخايب ألول دورة 
للجنة تضم أعضاء من النساء )2006-2010( وبكوين أول امرأة ترتأس اللجنة. ولكن انتخاب نساء 
لعضوية اللجنة منذ ذلك احلني، مبا يف ذلك اخلدمة بصفة الرائسة، هي املكافأة احلقيقية. فالتنوع 

والشمول مفيدان للمؤسسات والشركات ومها ببساطة الطريقة الصحيحة للعمل. 

 Kuiper بدأنا مرشوع
لتقديم نطاق عريض 
عايل الرسعة وكمون 
منخفض للمجتمعات 

التي تنعدم فيها الخدمة 
وللمجتمعات التي تشح 

فيها الخدمة يف جميع 
أنحاء العامل. 

جويل ن. زولر 
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هل يمكنك تقديم بعض األفكار عن مشروع Amazon Kuiper وكيف يمكنه 
تحسين حياة الناس؟  

جويل زولر: بدأان مشروع Kuiper لتقدمي نطاق عريض عايل السرعة وكمون منخفض  	
للمجتمعات اليت تنعدم فيها اخلدمة وللمجتمعات اليت تشح فيها اخلدمة يف مجيع أحناء العامل. ويف 

خضم جائحة كوفيد-19، كان علينا مجيعاً تغيري أسلوبنا االعتيادي للتعلم والعمل والنفاذ إىل 
اخلدمات األساسية من املنزل. ولكن ال تزال هناك مليارات من البشر على وجه األرض بدون 

نطاق عريض موثوق.  
ويتيح مشروع Kuiper فرصة لنا لتلبية هذه احلاجة واملساعدة يف سد الفجوة الرقمية. ولتقدمي 
اخلدمة، حنن نبين كوكبة من 236 3 ساتاًل ستعمل على ارتفاعات ترتاوح بني 590 كيلومرتاً 

و630 كيلومرتاً. وللتشغيل يف مدار أرضي منخفض )LEO( فائدة مزدوجة تتمثل يف تقليل الكمون 
وتقصري أوقات اخلروج من املدار، وهو أمر مستحسن للعمالء وسالمة الفضاء. 

هال وصفِت لنا يومِك المعتاد كرئيسة للشؤون التنظيمية العالمية؟ 

جويل زولر: يف يوم عادي، سأحضر اجتماعاً للموظفني أو أحضر استعراضاً، وألتقي بفريقي  	
لتسيري مسألة تنظيمية معينة، وقضاء بعض الوقت يف حماداثت فردية مع املوظفني، وقراءة واثئق 
تنظيمية. ويف شهر يوليو املاضي، أذنت لنا جلنة االتصاالت الفيدرالية )FCC( بنشر وتشغيل نظام 

Kuiper الساتلي غري املستقر ابلنسبة إىل األرض )NGSO(. وكان احلصول على ترخيصنا عالمة 

فارقة، ولكن ال يزال أمامنا الكثري من العمل الذي يتعني علينا القيام به.
وحنن نشارك ابنتظام يف وضع القواعد، وجنري حالياً دراسات تقنية استعداداً للمؤمتر العاملي 

لالتصاالت الراديوية لعام WRC-23( 2023(. وحلسن احلظ متكنا من االجتماع عرب الفيديو منذ 
مارس املاضي، عندما بدأان العمل من املنزل. ومع ذلك، ال حيظى اجلميع هبذا النوع من املرونة، 

لذلك أفتخر ابلعمل يف مشروع يساعد يف توصيل غري املوصولني. 

ما الذي يحفزك بشكل خاص في قطاع الفضاء؟ 

جويل زولر: عندما كنت طفلة، أوقفت مدرسيت أبكملها دروسنا ملشاهدة رواد الفضاء وهم  	
يستقلون كبسوالت الفضاء ويذهبون إىل الفضاء، حىت إىل القمر. واستمر افتتاين مبكوك الفضاء 

الذي متكنت من رؤيته عن كثب قبل تقاعده. وكنت حمظوظة ابملشاركة يف أعمال سواتل 
االتصاالت يف بداية مسرييت املهنية وعملت يف أنظمة املدارات املستقرة ابلنسبة إىل األرض 

وكذلك املدارات األرضية اإلهليلجية املنخفضة واملتوسطة والعالية. 

عمل جولي زولر مع االتحاد 
الدولي لالتصاالت 

جويل زولر كانت رئيسة جملس االحتاد 
الدويل لالتصاالت يف دورته لعام 2016 

وترأست وفد الوالايت املتحدة إىل 
اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 

2016. وشغلت منصب انئب رئيس 

وفد الوالايت املتحدة إىل االجتماع 
الوزاري ملنظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي لعام 2016 بشأن 

االقتصاد الرقمي، واملؤمتر العاملي 
لالتصاالت الراديوية لعام 2015، ومؤمتر 
املندوبني املفوضني لعام 2014 واملؤمترات 

العاملية لتنمية االتصاالت، وانُتخبت 
لفرتتني إىل جلنة لوائح الراديو ابالحتاد 

 .)2014-2006(

أفتخر بالعمل يف مرشوع 
يساعد يف توصيل غري 

املوصولني. 
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تتوسع قدرات السواتل طوال الوقت، وجيب أن متّكن اللوائح من حتقيق هذا النمو. وقبل وجود 
احلواسيب الشخصية أو أجهزة الفاكس أو اهلواتف اخللوية، كنت أطبع رسائل عرب السواتل. 

.Kuiper ولدينا اآلن عدد متنام من مقدمي السواتل ذات النطاق العريض مثل 
ويتملكين احلماس لكي يكون يل يد يف ذلك.

هل تنمو االستثمارات في صناعة الفضاء؟ 

جويل زولر: ابلتأكيد. عندما تلقينا ترخيصنا من جلنة االتصاالت الفيدرالية )FCC( يف يوليو  	
2020، رصدت شركة أمازون أكثر من 10 مليارات دوالر أمريكي ملشروع Kuiper. ويف أبريل من 

هذا العام، أعلنا عن اتفاق مع مقدم اإلطالق األول لدينا. وهذان مثاالن ليس إال، لكنين أعتقد 
أهنما مؤشران جيدان ملا سيأيت يف هذه الصناعة. 

 ما هي النصيحة التي يمكنك تقديمها للمرأة التي تطمح لشغل وظائف 
في مجال الفضاء؟ 

جويل زولر: أوصي هبذه الوظائف بشدة. لقد كانت رحلة جمزية للغاية مليئة ابلفرص.  	
وكانت وظيفيت األوىل بعد حصويل على شهاديت اهلندسية هي توجيه تركيب جممعات احملطات 

األرضية الكبرية واختبار املعدات بعد الرتكيب. وقد جعلتين هذه التجربة العملية مدمنة على العمل 
يف هذا اجملال. لقد خدمت يف دوائر احلكومة وعملت يف أوساط الصناعة يف القطاع اخلاص 

وأدرت عقود شراء وعقوداً استشارية كبرية. واكتشفت أن لدي اجنذاابً للجانب التنظيمي للفضاء 
يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية يف عام WRC-97( 1997( وانُتخبت لعضوية جلنة لوائح الراديو 

بعد تسع سنوات، وبقيت لُعهدتني وأصبحت أول امرأة ترتأسه.
أنصح ابغتنام الفرصة الساحنة يف جمال الفضاء. افعلي أشياء مل يسبق لك فعلها وخوضي يف 

األعماق لبناء خرباتك. قويل نعم، وتطوعي لفعل املزيد. وستبدي لك األايم مواهب ما كنت 
تعلمني أنك متتلكينها من قبل وطوري استخدام تكنولوجيا الفضاء خلري البشرية.

مقابلة مع جولي زولر بعد اجتماع 
فريق الخبراء التابع لالتحاد والمعني 
.)WISE( بالمرأة في مجال التقييس

شاهد الفيديو. 

جويل زولر، رئيسة جملس االحتاد 
الدويل لالتصاالت يف دورته 

لعام 2016

افعيل أشياء مل يسبق لك فعلها 
وخويض يف األعامق لبناء 

خرباتك. 
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مقابلة مع ريبيكا كايزر
 رئيسة استراتيجية وسياسة أمن البحوث،

)NSF( في مؤسسة العلوم الوطنية 
)WIA( ورئيسة مؤسسة النساء في الفضاء

التحقت ريبيكا كايزر مبؤسسة العلوم الوطنية األمريكية يف عام 2015، وترأست يف البداية 
مكتب العلوم واهلندسة الدولية. وكانت قد عملت سابقاً يف وكالة انسا كمستشارة خاصة 
بشؤون االبتكار والشراكات بني القطاعني العام واخلاص، من بني مناصب أخرى شغلتها، 
ويف مكتب البيت األبيض املعين بسياسات العلوم والتكنولوجيا. وهي حاصلة على درجات 
الدكتوراه يف الدراسات الدولية واملاجستري يف سياسات االقتصاد العاملي والبكالوريوس يف 

الدراسات الياابنية. 

لقد نلت درجة البكالوريوس في الدراسات اليابانية، ثم انتقلت إلى سيرة مهنية 
متألقة في مجال سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت األبيض ووكالة ناسا 

وفي مؤسسة العلوم الوطنية األمريكية. هذا تغيير ذو شأن في المسار. ما الذي 
أثار اهتمامك بسياسة العلوم والتكنولوجيا؟

ريبيكا كايزر: كان من حماسن الُصَدف أن وقعت على العمل يف جمال سياسة العلوم  	
والتكنولوجيا. فعندما كنت أعمل على درجة الدكتوراه يف الدراسات الدولية، تلقيت منحة زمالة 
دراسية من حكومة الوالايت املتحدة إلجراء حبث أطروحة يف الياابن. وتطلبت مين الزمالة العمل 

يف احلكومة الفيدرالية ملدة عام بعد حصويل على درجة الدكتوراه. 
وبدأت يف البحث عن عمل فيدرايل يف أواخر التسعينيات. وكانت حقبة مثرية حملطة الفضاء 

الدولية حيث كانت االتفاقات الدولية على طاولة املفاوضات. وكانت وكالة انسا تبحث عن 
متخصص يف شؤون الياابن للمساعدة يف مفاوضات االتفاق هذه وأشكال التعاون األخرى. فوافق 

َشنٌّ طَبـََقَة، وضمتين وكالة انسا إىل مالكها.
وعلى الرغم من أن أجل وظيفيت امتد يف البداية ملدة عام واحد فحسب، فقد استهوتين سياسة 

العلوم والتكنولوجيا وبقيت يف وكالة انسا ملدة 16 عاماً )كنت يف 3 منها معارًة إىل مكتب 
سياسات العلوم والتكنولوجيا(.

لقد غرّيت هذه املصادفة السعيدة حيايت، ويغمرين السرور لوقوعها.

كان من محاسن الُصَدف 
أن حصلت عىل العمل يف 

مجال سياسة العلوم 
والتكنولوجي. 

ريبيكا كايزر
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أخبرينا رجاًء، بقدر ما تستطيعين، عن العمل الذي تضطلعين به كرئيسة الستراتيجية 
)NSF( وسياسة أمن البحوث في مؤسسة العلوم الوطنية

ريبيكا كايزر: أنشأت مؤسسة العلوم الوطنية منصب رئيس اسرتاتيجية وسياسة أمن البحوث  	
)CRSSP( يف مارس 2020، وأان أول من يشغل هذا املنصب. 

وختشى مؤسسة العلوم الوطنية من استخدام بعض احلكومات لتكتيكات ميكن أن تدمر النظام 
البيئي البحثي الذي يعتمد على مبادئ نزاهة البحوث مثل الشفافية واالنفتاح واملنافسة القائمة 

على اجلدارة.
ولسوء احلظ، أنشأت بعض احلكومات برامج ذات التزامات تعاقدية جترب الباحثني على انتهاك 

مبادئ نزاهة البحوث. ويعمل منصب رئيس اسرتاتيجية وسياسة أمن البحوث )CRSSP( على وضع 
سياسة إليضاح سياسات اإلفصاح املرعية لدى مؤسسة العلوم الوطنية )NSF( قدر اإلمكان، بغية 
إبالغ جمتمع البحوث أبمهية نزاهة البحوث، والتأكيد على أمهية التعاون الدويل الذي يعتمد على 

مبادئ نزاهة البحوث تلك.
إننا نسعى للعمل مع شركائنا الدوليني لتعزيز نزاهة البحوث واحلفاظ على نظامنا البيئي البحثي 

النابض ابحلياة. 

كيف تدعم مؤسسة النساء في الفضاء تولي المزيد من الفتيات والنساء لوظائف 
في صناعة الفضاء؟

ريبيكا كايزر: تركز مؤسسة النساء يف الفضاء )WIA( على العديد من اجلوانب لتشجع املزيد  	
من الفتيات والنساء على امتهان مهنة يف صناعة الفضاء واالستمرار يف هذا القطاع. وتقدم 
مؤسسة النساء يف الفضاء برامَج تركز على التطوير املهين على مجيع املستوايت مبا يف ذلك 

احللقات الدراسية عرب اإلنرتنت بشأن قضااي رئيسية مثل التفاوض وحل النزاعات والعمل يف 
بيئة افرتاضية.

إننا ننفذ برامج تضم قيادات نسائية يف جمال الطريان يتحدثن عن قضااي الطريان الرئيسية ابإلضافة 
إىل مساراهتن املهنية. ابإلضافة إىل ذلك، حنن نركز على إنشاء وإدامة الشبكات مع أعضاء 

مؤسسة WIA اآلخرين الذين ميكنهم تقدمي الدعم واإلرشاد.
ومن خالل مؤسسة النساء يف الفضاء )WIA(، نقدم منحاً دراسية لطالبات اجلامعات املتميزات 
لتشجيعهن على اإلقبال على وظائف يف جمال الطريان. ومن خالل جوائز مؤسسة WIA، نكرم 

النساء البارزات يف صناعتنا. 
وهناك دائماً املزيد الذي ميكن وينبغي القيام به، وتسعى مؤسسة WIA إىل احلصول على مدخالت 

مستمرة عن سبل إضافية ميكننا من خالهلا خدمة جمتمع الفضاء لتشجيع املزيد من الفتيات والنساء 
على الولوج إىل مناصب الطريان والبقاء فيها. 

مؤسسة النساء في 
الفضاء

تقدم جملتمع الفضاء الربامج والتطوير 
املهين واملؤمترات وفرص التواصل 

واجلوائز السنوية.

وترد معلومات أوفى هنا.
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كيف يمكن للحكومات و/أو القطاع الخاص تحسين احتضان المساواة بين الجنسين 
والتنوع ولماذا تعتقدين أن هذه األهداف مهمة؟ 

ريبيكا كايزر: أعتقد أن املساواة بني اجلنسني والتنوع جيب أن يُنظر إليهما على أهنما جهود  	
ستحسن شركة أو مؤسسة بداًل من النظر إليهما على أهنما التزام. فالتنوع جيلب األفكار اجلديدة 

واالبتكار. وجيلب بيئة عمل أصح. ويساعد شركة أو منظمة على النمو. ويف الوقت الراهن، تنظر 
العديد من الكياانت إىل املساواة بني اجلنسني والتنوع على أهنما أمر يتعني عليها القيام به، وليس 

أمراً تريد، أو حتتاج إىل، القيام به خلري املنظمة. 
وعندما يرى أرابب العمل فائدة التنوع ملكان العمل، ميكنهم عندئٍذ الرتكيز على البنية التحتية 
لتشجيع ذلك التنوع واحلفاظ عليه. وهذا يتطلب جهداً واعياً، مع الرتكيز على جوانب مثل 

ضمان وجود مناذج نسائية يقتدى هبا يف مجيع فعاليات املنظمة، والتأكد من إاتحة فرص للنساء 
والرجال للمشاركة يف املشاريع الرئيسية واالشرتاك يف الفرق، ومن كون عملية تقييم األداء 

شاملة ومنصفة.
ويتطلب األمر الكثري من العمل، ولكن أنمل، يف النهاية، أن ترى املنظمات القيمة الكبرية اليت 

جيلبها التنوع. 

أعتقد أن املساواة بني 
الجنسني والتنوع يجب أن 

يُنظر إليهام عىل أنهام جهود 
ستحسن رشكة أو مؤسسة 
بدالً من النظر إليهام عىل 

أنهام التزام. 
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المرأة، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
واالتصاالت في حاالت الطوارئ

الفرص والقيود
يستقصي تقرير صدر عام 2020 يف الكيفية اليت متنع هبا الفجوة الرقمية بني اجلنسني املرأة من أن تصبح من أصحاب 
املصلحة املتساوين يف اجملتمع، مما يعّرض جمتمعات أبكملها خلطر أكرب أثناء حاالت الطوارئ، وكيف تتيح تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت )ICT( فرصاً لسد هذه الفجوة.
اقرأ املزيد يف مقال ذي صلة بقلم دورين بوغدان-مارتن، مديرة مكتب تنمية االتصاالت ابالحتاد الدويل لالتصاالت 

وإنريكا بوركاري، كبرية موظفي املعلومات ومديرة التكنولوجيا يف برانمج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة ورئيسة 
.)ETC( جمموعة االتصاالت يف حاالت الطوارئ

قم بتحميل التقرير الكامل

انضم إلى مجتمعات االتحاد عبر اإلنترنت على قناتك المفضلة

https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/08/06/07/45/Women-ICTs-Emergency-Communications-report
https://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Documents/events/2020/Women-ICT-ET/Full-report.pdf
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.instagram.com/ituofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCQdZWRxu7uCjkCay0OCnvWw
https://twitter.com/itu
https://www.facebook.com/ITU/
https://www.linkedin.com/company/international-telecommunication-union/
https://open.spotify.com/episode/4EyvghOpRxLzK3xIjySt0P?si=hAPzdjonTLCVM2Kq-MSZQw
https://www.flickr.com/photos/itupictures
https://soundcloud.com/ituproduction/tracks
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/international-telecommunication-union-itu/id1491001474
https://www.spreaker.com/show/itu-snapshot
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx
https://vm.tiktok.com/JdxhuC4/


 إلهام المرأة
في القيادة الحكومية

تعرف على بعض النساء يف املناصب القيادية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت )ICT( احلكومية. أخبار االحتاد التقطت حملة سريعة عن 

مساراهتن الوظيفية امللهمة.

Aminata Niang Diagne

رئيسة مكتب الموارد الكهربية الراديوية، وزارة االقتصاد الرقمي واالتصاالت، السنغال

بعد خترجها كمهندسة تصميم يف جمال االتصاالت، عملت Diagne Aminata Niang يف القطاع اخلاص قبل التحاقها 
بوزارة االتصاالت السنغالية يف عام 2014. وشاركت بنشاط يف قطاع االتصاالت الراديوية )ITU-R( ابالحتاد الدويل 

لالتصاالت منذ عام 2015، وهي تشغل أيضاً منصب انئبة مقرر يف قطاع تنمية االتصاالت )ITU-D( ابالحتاد. 
وشاركت يف أعمال جلان دراسة قطاع االتصاالت الراديوية، ومثلت حكومتها يف اجتماعات اجلماعة االقتصادية 

لدول غرب إفريقيا )ECOWAS( واالحتاد اإلفريقي لالتصاالت )ATU(، وكانت انئبة رئيس وفد السنغال يف املؤمتر العاملي األخري 
لالتصاالت الراديوية. )WRC-19(. وانضمت إىل الشبكة املعنية مبشاركة املرأة يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2023 

لتشجيع املزيد من النساء اإلفريقيات على دخول جمال االتصاالت الراديوية.

 Diana Paola Morales Mora

نائبة مدير إدارة الطيف الترددي، الوكالة الوطنية للطيف الترددي )ANE(، كولومبيا 

بعد أن بدأت Diana Paola Morales Mora حياهتا املهنية يف عام 2004 يف وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
كولومبيا، شغلت منصبها احلايل كنائبة مدير الوكالة الوطنية للطيف الرتددي )ANE( منذ عام 2019. وعملت سابقاً يف 
هيئة تنظيم االتصاالت )CRC( يف البالد كمستشارة تقنية بشأن مدونة أفضل املمارسات لنشر شبكات االتصاالت 
والبنية التحتية لالتصاالت، وجودة خدمات االتصاالت، وتعريف النطاق العريض يف البالد، والعديد من املبادرات 

التنظيمية األخرى. ويف الفرتة اليت قضتها يف اهليئة بني عامي 2010 و2018، شغلت منصب مديرة تنظيم البنية التحتية ومديرة 
إدارة البياانت وحتليل البياانت. وهي حاصلة على بكالوريوس يف اهلندسة اإللكرتونية وماجستري يف تكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت.
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Maria Myers-Hamilton

المديرة اإلدارية، هيئة إدارة الطيف )SMA(، جامايكا

قبل توليها مسؤولية اإلدارة الوطنية للطيف يف عام 2018، عملت Maria Myers-Hamilton كمديرة ألنظمة املعلومات يف 
شركة اخلدمات العامة يف جامايكا )JPS(، حيث أشرفت على عمليات االتصاالت الرئيسية يف الدولة اجلزيرة وقادت 

فريقاً مكوانً من أكثر من 70 تقنياً يف تنفيذ مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرئيسية. وقبل ذلك، قامت 
بصفتها مديرة إدارة السجالت واملعلومات يف دائرة املسجل العام، مع فريقها بتنفيذ أول نظام دفع إلكرتوين ومعاجلة 

الطلبات عرب اإلنرتنت يف البالد لشهادات امليالد والوفاة والزواج. وهي حاصلة على شهادة دكتوراة يف التعليم )EdD( يف 
جمال تكنولوجيا التعليم والتعلم عن بعد.

Irena Malolli

مديرة إعداد استراتيجية االتصاالت والبريد، وزارة البنية التحتية والطاقة، ألبانيا

قبل أن تتوىل منصب كبرية االسرتاتيجيني خلدمات االتصاالت والربيد، كانت Irena Malolli مديرة البنية التحتية يف 
وزارة البنية التحتية والطاقة يف ألبانيا. وتضمنت مناصبها السابقة مديرة وحدة االتصاالت اإللكرتونية والربيد 
والتكامل يف وزارة االبتكار واإلدارة العامة يف ألبانيا، ومديرة االتصاالت اإللكرتونية يف الوكالة الوطنية جملتمع 
املعلومات )NAIS(، وعضو جملس إدارة الكيان التنظيمي لالتصاالت )AKEP( يف ألبانيا خالل األعوام 2008-2004. 

وخترجت بدرجة الدكتوراة يف اإلدارة وأنظمة املعلومات يف عام 2020، وحصلت على ماجستري يف هندسة االتصاالت 
وماجستري يف إدارة األعمال )MBA(، ابإلضافة إىل درجة يف هندسة االتصاالت. 

Kim Mallalieu

كبيرة المحاضر ين، في جامعة ويست إنديز؛ ومنسقة البرنامج الكاريبي لبحوث تكنولوجيا المعلومات 
))TATT( ؛ ونائبة رئيس هيئة االتصاالت في ترينيداد وتوباغو)CIRP( واالتصاالت

استناداً إىل جمموعة من صفاهتا احليوية، تساعد Kim Mallalieu يف رسم اسرتاتيجيات التنمية الرقمية لدولتها اجلزرية 
وعرب منطقة البحر الكارييب. وقد قادت مبادرات وطنية وإقليمية ودولية لبناء القدرات يف جماالت السياسة والتنظيم 
والتطوير والتطبيق واالستخدام املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ولتلبية احتياجات املديرين التنفيذيني من 

خالل برانمج درجة املاجستري الدويل يف تنظيم وسياسة االتصاالت، وتلبية احتياجات صغار صيادي األمساك من خالل 
تطبيقات االتصاالت املتنقلة، وتطبيقات اإلملام ابملعارف الرقمية. والتدريب على االتصاالت الراديوية. وهي من مشغلي 
راديو اهلواة مرخص والنظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحار )GMDSS( املرخصني وهي عضو يف فرق االتصاالت 

الراديوية املرتبطة ابلطوارئ )REACT(. وتتضمن مؤهالهتا العلمية درجيت بكالوريوس العلوم والدكتوراة. 
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Norizan Baharin

:Norizan Baharin
الرئيسة التنفيذية السابقة للطيف والترقيم والترخيص والتنظيم االقتصادي، هيئة االتصاالت 
)MCMC( والوسائط المتعددة الماليزية

شغلت Norizan Baharin، منذ عام 1999 وحىت تقاعدها يف يناير 2019، مناصب خمتلفة يف هيئة تنظيم االتصاالت 
الوطنية يف ماليزاي، MCMC. وقادت أيضاً فريق تنسيق السواتل يف البالد يف الفرتة من عام 1993 حىت عام 2018. 

 ويف عام 2014، ترأست الفريق املتخّصص املعين بتطبيقات احلوسبة السحابية للطريان من أجل رصد بياانت الرحالت اجلوية
 )ICAO( استجابة لالجتماع اخلاص بشأن التتبع العاملي لرحالت الطريان الذي نّظمته منظمة الطريان املدين الدويل )FG AC(
بتيسري من خرباء االحتاد،  بشأن مراقبة بياانت الرحالت اجلوية يف الوقت الفعلي، وساعدت خرباء تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت ودوائر الصناعة يف حتديد اخلطوات الرئيسية لتقييس تطبيقات الطريان. 

Bolor-Erdene Battsengel

رئيسة هيئة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )CITA(، منغوليا

قامت Bolor-Erdene Battsengel، املسؤولة عن وضع السياسة الرقمية يف منغوليا، ابلرتويج خلدمات عامة شفافة وسريعة 
من خالل برانمج إدارة منغوليا اإللكرتونية الذي رقمن 516 خدمة حكومية رئيسية. وقبل أن تصبح أصغر رئيسة على 
اإلطالق يف هيئة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الوطنية لتندرج يف قائمة فوربز )Forbes( حديثة “للقادة الدوليني 

 Pathways for( ما دون الثالثني من العمر”، نفذت مشروع “االرحتال يف العصر الرقمي” مع جلنة مسارات الرخاء
Prosperity( اليت متوهلا مؤسسة Gates، واكتسبت خربة يف بنك التنمية اآلسيوي والبنك الدويل ومنظمة األمم املتحدة لألغذية 

والزراعة والبنك األورويب لتنمية اإلعمار ووكاالت متنوعة للتنمية الدولية. وهي حاصلة على درجة البكالوريوس يف 
العالقات الدولية وماجستري إدارة األعمال وماجستري يف السياسة العامة.

Yoone Jeong

)ADB( بنك التنمية اآلسيوي ،)كبيرة المتخصصين في التكنولوجيا الرقمية )التوصيلية الرقمية

جتلب Yoonee Jeong، املتخصصة يف السياسة العامة والشؤون احلكومية، خربة تقارب 20 عاماً يف جمال 
التكنولوجيا الرقمية والتنمية إىل منصبها اجلديد يف بنك التنمية اآلسيوي. وقد أشرفت سابقاً على الشؤون العامة 
والتنظيمية يف مجيع أحناء آسيا لدى شركة Telenor، وهي شركة رائدة يف تشغيل االتصاالت املتنقلة يف املنطقة، 
وعملت يف جمال االستشارات يف سنغافورة للعديد من العمالء من القطاعني العام واخلاص مبا يف ذلك جمموعة 

البنك الدويل. وقبل ذاك، عملت يف مركز آسيا واحمليط اهلادئ للتدريب على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل 
التنمية )APCICT(، وهو معهد إقليمي للجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ )UNESCAP(، وكذلك 
يف مركز شبكة معلومات املرأة يف آسيا واحمليط اهلادئ )APWINC( مركزًة على بناء القدرات لصانعي السياسات. وهي تتمتع 
مبزيج فريد من اخلربات يف االستشارات وإدارة املشاريع والبحوث وإدارة أصحاب املصلحة، وهي حاصلة على درجة 
البكالوريوس يف الدراسات متعددة التخصصات ودرجة ماجستري يف سياسة التنمية الدولية.
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 مقابلة مع
مارثا سواريز

)DSA( رئيسة تحالف الطيف الدينامي

بصفتها رئيسة منظمة حتالف الطيف الدينامي )DSA( العاملية غري اهلادفة للربح، تدافع ماراث 
سواريز عن القوانني واللوائح لضمان استخدام أكثر كفاءة وفعالية للطيف. وكانت قد 

قادت سابقاً الوكالة الوطنية للطيف يف كولومبيا )ANE( وعملت يف املعهد البولندي 
لتكنولوجيا اإللكرتون )Instytut Technologii Elektronowej - ITE( من خالل زمالة أكادميية مع 

مشروع الشراكة األوروبية بشأن االتصاالت الراديوية اإلدراكية )Par4CR(. وهي مهندسة 
إلكرتونيات حاصلة على درجة املاجستري يف أنظمة االتصاالت ابملوجات الديكامرتية 

ودكتوراة يف اإللكرتونيات.

ما أهمية الطيف وكيف يساعد تحالف الطيف الدينامي )DSA( على ضمان 
االستخدام الفعال للطيف؟ 

ماراث سواريز: الطيف مورد حمدود ولكنه ضروري للتوصيلية الالسلكية. وكثرياً ما ميثل التوفر  	
احملدود للطيف املناسب عقبة كأداء تعرتض دخول صغار مقدمي خدمات االتصاالت والوافدين 
اجلدد املهتمني بتقدمي توصيلية أبسعار معقولة. وتتيح أدوات وتقنيات النفاذ لـدى حتالف الطيف 
الدينامي )DSA( استخداماً أكثر كفاءة ملوارد الطيف احملدودة من خالل خلق الفرص للمنظمات 
املختلفة لنشر شبكات نطاق عريض أكثر استدامة وأبسعار معقولة، ال سيما يف اجملتمعات اليت 

ينعدم فيها النفاذ أو تشح فيها اخلدمات.
ومل تكن يوماً حاجة اجلميع للتوصيلية عرب اإلنرتنت بتكلفة معقولة أوضح مما كانت عليه خالل 

العام املاضي. ويهدف حتالف الطيف الدينامي )DSA( إىل تلبية الطلب اجلامح على النطاق العريض 
من خالل متكني النفاذ غري املرخص إىل نطاق 6 غيغا هرتز )GHz( ألنظمة النفاذ الالسلكي 

وشبكات املنطقة احمللية الراديوية )WAS/RLAN(. وابعتماد لوائح للنفاذ غري املرخص إىل هذا النطاق، 
تسمح إدارات مثل الربازيل ومجهورية كوراي واململكة العربية السعودية ابستخدام الطيف بكفاءة 

.Wi-Fi وحتمي املستخدمني احلاليني للخدمات املوزَّع هلا يف النطاق وتسمح بدعم تطبيقات مثل
وتشمل نقاط الرتكيز الرئيسية يف حتالف الطيف الدينامي )DSA( أيضاً مناذج التشارك يف الطيف 

ذي الطبقات، مثل إطار خدمة االتصاالت الراديوية العريضة النطاق للمواطنني )CBRS( الذي 
اعُتمد يف الوالايت املتحدة، أو هُنج مماثلة وأبسط يف بلدان أخرى. ويواصل حتالف الطيف 

الدينامي أيضاً دعم النفاذ الدينامي إىل الطيف يف نطاقات املوجات الديسيمرتية )UHF( واالبتكار 
يف موجات الرتددات العالية، أو أطوال املوجات املليمرتية )mm( الالزمة خلدمات اإلنرتنت واجليل 

اخلامس )5G( املتنقلة عالية السرعة.

مل تكن يوماً حاجة 
الجميع للتوصيلية عرب 

اإلنرتنت بتكلفة معقولة 
أوضح مام كانت عليه 

خالل العام املايض. 

مارثا سواريز
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كيف تغير عملك بانتقالك من قيادة وكالة تنظيمية وطنية للطيف إلى رئاسة 
منظمة معنية بصناعة عالمية؟ 

ماراث سواريز: حىت لو تغري املنظور وجمال العمل، ظل حافزي الداخلي لتعزيز الشمول الرقمي  	
كما هو. وكمجتمع، حنتاج ألن جنتهد أكثر لتحقيق هذا اهلدف، وحنتاج إىل تعاون بني القطاعني 

العام واخلاص لتحقيق نتائج مستدامة.
وقبل ذلك، واجهت، بصفيت مديرة عامة للوكالة الوطنية للطيف )ANE( يف كولومبيا، حتدايت يف 

وضع سياسات الطيف اليت جتاوزت الُنهج التقليدية. ومثال ذلك، اقرتاح خطط طيف طويلة 
األجل ال تكتفي ابلرتكيز على املكاسب االقتصادية الفورية، مثل عائدات مزاد الطيف، بل تنظر 

أيضاً يف التأثريات االجتماعية واالقتصادية األوسع واألبقى. إذ جتب صياغة سياسات الطيف 
جلذب االستثمار طويل األجل وتسهيل إنشاء األنظمة اإليكولوجية الالسلكية احمللية ونشر 

البنية التحتية.
واآلن، بصفيت رئيسة حتالف الطيف الدينامي )DSA(، أُعجب ابستمرار ابخلربات التكنولوجية 
ألعضائنا. وميكنين أن أرى كيف طورت دوائر الصناعة أدوات وتقنيات النفاذ الدينامي إىل 
الطيف اليت ميكن أن جتعل أطر التشارك يف الطيف املبتكرة حقيقة واقعة. وأعتقد أن أوساط 

الصناعة ميكن أن تعمل عن كثب مع سلطات الطيف من أجل البيان العملي ألحدث 
التكنولوجيات والنماذج اليت ميكن أن حتقق منواً اقتصادايً شاماًل ومنفعة عامة يف هناية املطاف، يف 

حال تبنيها.

ما الذي دفعك أصاًل للخوض في مجال االتصاالت الراديوية؟ 

ماراث سواريز: عندما كنت أدرس ألصبح مهندسة، اجنذبت دائماً لالتصاالت والشبكات  	
الالسلكية. وما زال قطاع االتصاالت الراديوية يسرتعي اهتمامي البالغ. فهو يتغري ابستمرار، وال 

شك أنه يغري جمتمعنا. ولكن ابلقدر نفسه من األمهية، عندما كنت أدرس للحصول على درجة 
املاجستري، كان لدي قدوة نسائية أهلمتين. ويف الواقع، أثناء إجراء حبث يف جمال يهيمن عليه 

الذكور، حالفين احلظ بوجود مستشارتني لنيل درجة الدكتوراة. كانت إحداهن خبرية يف معاجلة 
اإلشارات واألخرى خبرية يف الرتددات الراديوية. وكانت كلتامها مرشدتني رائعتني ومصدري 

إهلام يل.
ولكوين جزءاً من بيئة االتصاالت الراديوية، أفهم الضرورة احلامسة لنا كنساء، أواًل، أن نتأكد من 

أن النساء األخرايت ميكنهن أيضاً مواصلة سريهتن املهنية وتويل أدوار قيادية، واثنياً، أن نعمل على 
حلول لشمول املرأة ابلتكنولوجيا الرقمية. 

تجب صياغة سياسات الطيف 
لجذب االستثامر طويل األجل 

وتسهيل إنشاء األنظمة 
اإليكولوجية الالسلكية املحلية 

ونرش البنية التحتية. 
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ما مدى سهولة التقدم في هذا المجال من العمل، ال سيما كامرأة؟

ماراث سواريز: درست للحصول على درجة البكالوريوس يف اهلندسة الكهرابئية، ودرجة  	
املاجستري يف أنظمة االتصاالت ابملوجات الديكامرتية ودكتوراة يف اإللكرتونيات، واإللكرتونيات 
البصرية واألنظمة. لقد سنحت يل الفرصة لدراسة ما أردت، وأان شخصياً مل أواجه أي قيود هبذا 
املعىن. ولكين أتصور أن النساء ما زلن يواجهن طريقاً أصعب للوصول إىل أدوار قيادية، ويف هذه 
احلاالت، مثة قيمة كبرية للموجهني - رجااًل ونساء - الذين ميكنهم تقدمي الدعم والثقة هلن. وقد 

أتيحت يل الفرصة للعمل مع العديد من الرجال والنساء الذين اعرتفوا بعملي وآمنوا بقدرايت.

كيف يمكنك أن تلهمي الفتيات والنساء األخريات للسير على خطاك؟

ماراث سواريز: كل فعل مهم! واألدوات املهمة هي التماسك، أو إعداد أنفسنا وبيان إمكانية  	
ما حنن بصدده؛ والظهور املرئي، أو الرتويج ملزيد من النساء كنماذج يقتدى هبا وإبراز حضورهن؛ 
والتضامن النسائي الذي يُفهم على أنه نساء يدعمن نساء أخرايت. ونسجاً على هذا املنوال، تعترب 
شبكات النساء مفيدة للغاية، ألهنا ال تتعلق مبجرد قلة من النساء يلهمن أخرايت، بل تتعلق إبنشاء 

جمتمعات وعالقات طويلة األمد. وسأوصي دائماً ابالنتماء إىل جمموعات التواصل للنساء يف 
جمال التكنولوجيا.

وعلى املستوى الشخصي، أحتمس جداً للمشاركة يف مشروع رائع ينظمه االحتاد الدويل 
لالتصاالت )ITU( يف منطقة األمريكتني، ويف شراكة EQUALS، من خالل أكادميية االحتاد الدويل 

لالتصاالت. والدورة التدريبية عرب اإلنرتنت املعنونة “قيادة املرأة يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت” )واليت أجريت ابللغة اإلسبانية( تتكون من مكونني: أحدمها تقين أتوىل 

تقدميه، واآلخر قيادي تقدمه )املتحدثة الكولومبية يف جمال متكني املرأة( ابوال رويدا لوبيز. واهلدف 
الرئيسي من هذه الدورة هو تقليص الفجوة بني اجلنسني يف القطاع، وتقدمي املفاهيم الرئيسية 

بطريقة واضحة وبسيطة، مع حملة عامة عن اجتاهات الصناعة والتكنولوجيات الناشئة.
ويسعدين حقاً أن أرى نتائج هذه املبادرة، ومستوى الرضا العايل من املشاركات، وأن أكون جزءاً 

من هذا اجلهد اهلادف إىل إنشاء شبكات جديدة من اخلبريات.

تقدم أكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت 
طائفة واسعة من أنشطة التدريب 

وموارد املعارف.

الدورات القادمة هنا.
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نساء ملٍهمات في مناصب 
قيادية في مجال اإلذاعة

تعرَّف على بعض النساء يف مناصب قيادية يف جمال اإلذاعة. جملة أخبار 
االحتاد تعرض حملة سريعة عن مساراهتم الوظيفية امللهمة.

Cath Westcott

)BBC( كبيرة مدراء التوزيع، الخدمة العالمية لهيئة اإلذاعة البريطانية

متثل Cath Westcott، يف دورها األخري يف هيئة اإلذاعة الربيطانية )BBC(، العمليات اإلعالمية اليت تصل إىل 468 
مليون شخص يف مجيع أحناء العامل كل أسبوع. وترتأس فريق مشروع التداخل الكهرمغنطيسي والتوافق )EIC( يف 

احتاد اإلذاعات األوروبية )EBU( وشاركت يف وفود اململكة املتحدة إىل أربعة مؤمترات عاملية لالتصاالت الراديوية 
ومؤمترين للمندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت. وقد مثلت هيئة اإلذاعة الربيطانية يف اجتماعات االحتاد 

الدويل لالتصاالت منذ عام 2006، وساعدت أيضاً يف تنظيم احتفاالت متتالية ابليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت. وهي حاصلة على شهادة يف اللغة اإلنكليزية مث درست اإللكرتونيات. وانضمت ألول مرة إىل هيئة 
اإلذاعة الربيطانية يف برانمج تدريب هندسي يف مثانينيات القرن املاضي، وتظل، بصفتها عضو مؤسس يف شبكة موظفي هيئة 

اإلذاعة الربيطانية للنساء يف أدوار العلوم والتكنولوجيا، حريصة على تعزيز تنوع أكرب بني اجلنسني يف جمال اإلذاعة.

Elena Puigrefagut

)EBU( كبيرة مهندسي اتحاد اإلذاعات األوروبية

جتري Elena Puigrefagut دراسات تتعلق بتخطيط الرتددات وإدارة الطيف، وتنسق األنشطة التقنية املشرتكة ألعضاء 
احتاد اإلذاعات األوروبية ومتثل املنظمة يف اللجان الدولية. وهي تشارك يف املناقشات بشأن مستقبل اإلذاعة لألرض 
والتحضريات للمؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت الراديوية )WRC-23( وقد نظمت مؤخراً مائدة مستديرة بعنوان ”املرأة 
يف التكنولوجيا واهلندسة - حتقيق اإلمكاانت” عقدها احتاد اإلذاعات األوروبية، وانقشت اسرتاتيجيات تعزيز 

الدراسات يف هذا اجملال بني الفتيات الصغريات، واخليارات الوظيفية اجلذابة، وطرق إزالة العقبات اليت تعرتض سبيل 
املهنيات. وقد عملت سابقاً لدى مشغل السواتل Eutelsat، واكتسبت خربة يف ختطيط الرتددات وهندسة الشبكات. وهي 
حاصلة على درجة ماجستري يف معاجلة الصور ودرجة ماجستري يف هندسة االتصاالت. 
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Ana Eliza Faria e Silva

كبيرة مدراء - التنظيم واالتصاالت، Globo، البرازيل

يف مسرية مهنية امتدت ألكثر من 23 عاماً، تقدمت Ana Eliza من هندسة املشاريع على األرض إىل اإلشراف على 
 ،Globo ،القضااي التنظيمية واسعة النطاق وهي حالياً كبرية مدراء التنظيم يف أكرب جمموعة إعالمية يف أمريكا الالتينية

وهي عضو جملس إدارة يف املنتدى الربازيلي للتلفزيون الرقمي لألرض. ويف طور تعاقبها على األدوار، شغلت مناصب 
إدارية خمتلفة يف جمال االتصاالت. وقد سامهت يف أنشطة االحتاد على مدى عقدين من الزمن وشاركت بنشاط يف 

املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية منذ عام 2007. وشاركت يف رائسة فريق املقرر املشرتك بني القطاعات املعين ابألنظمة 
املتكاملة لإلذاعة والنطاق العريض التابع لالحتاد )IRG IBB(. وهي حاصلة على درجة ماجستري يف االنضغاط الفيديوي، 

ودرجة ماجستري إدارة األعمال يف اإلدارة ودرجة ماجستري إدارة األعمال يف االتصاالت.

Vittoria Mignone

رئيسة دائرة شبكات االتصاالت الثابتة والمتنقلة، مركز راي )Rai( لألبحاث واالبتكارات والتجارب 
التكنولوجية )CRITS(، إيطاليا 

ابعتبارها عنصراً أساسياً يف حمطة اإلذاعة العامة اإليطالية، Rai، منذ عام 1992، ركزت Vittoria Mignone على 
التشكيل الرقمي املتقدم وتشفري القنوات. وهي ترأس اآلن الفريق الذي يدرس الشبكات واألنظمة املتقاربة. 
وهي، انشطة يف هيئات التقييس األوروبية، وساعدت يف تعريف معايري اإلذاعة الفيديوية الرقمية )DVB( للقنوات 

التلفزيونية الساتلية واألرضية والكبلية. وهي ترتأس فريق DVB TM-S، الذي يضع املواصفات التقنية املتعلقة ابإلذاعة الساتلية 
واخلدمات التفاعلية والوصالت املهنية. وقد خترجت من جامعة بوليتكنيك تورين )Turin Polytechnic( عام 1990 وهي مؤلفة 
براءات اخرتاع وأوراق تقنية جملالت ومؤمترات دولية رائدة. 
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Lucia Luisa La Franceschina

مديرة مبتدئة، Rai Way، إيطاليا

منذ نوفمرب 2019، تشغل Lucia Luisa La Franceschina منصب انئب رئيس الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية 
 )ITU-R( ابالحتاد الذي يشمل عمله استعراض األولوايت واالسرتاتيجيات املعتمدة يف قطاع االتصاالت الراديوية )RAG(

ابالحتاد وتقدمي التوجيه للجان الدراسات. وقد عملت يف شركة Rai Way ألكثر من 21 عاماً، وبدأت حياهتا العملية 
 Lucia كتقنية يف عام 2000، وشّقت طريقها إىل مرتبة مديرة مبتدئة يف ختطيط وحتليل الشبكات واخلدمات. وتدعو

Luisa إىل املساواة بني اجلنسني، وهي أيضاً رئيسة فريق العمل ابملراسلة التابع للفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية واملعين 

ابملساواة بني اجلنسني، والذي يُفتح ابب املشاركة فيه أمام األعضاء يف االحتاد. ويف عام 1993 خترجت بدرجة املاجستري 
يف الرايضيات.

Philomena Gnanapragasam

 )AIBD( مديرة معهد التنمية اإلذاعية بآسيا والمحيط الهادئ

بصفتها مديرة أمانة املعهد، شرعت Philomena Gnanapragasam يف إعادة تنشيط والية املعهد كهيئة حكومية دولية 
 -)AIBD( تركز على السياسات اإلعالمية والقضااي اإلقليمية امللحة. ومعهد التنمية اإلذاعية آبسيا واحمليط اهلادئ
الذي تشكل حتت رعاية منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )UNESCO( - أصدر مؤخراً دليل االتصال 

الصحي للصحفيني حتت قيادهتا. وهي عضو يف جملس إدارة العديد من اجلامعات املاليزية كمستشارة للمناهج اإلعالمية. 
وحصلت مرتني على جائزة رئيس الوزراء املاليزية املرموقة، وحصلت أيضاً على 15 جائزة دولية لعملها يف اإلذاعة 
والتلفزيون، مبا يف ذلك جائزة غولدن غلوب )Golden Globe Award( املرموقة. وهي حاصلة على درجة مزدوجة يف علم 
النفس والعلوم السياسية.
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بناء ورعاية القدرات القيادية 
للمرأة في المجال الرقمي

 دورين بوغدان-مارتن،
مديرة مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت

عندما أفكر يف مساري املهين الطويل يف االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU(، تعود يب الذاكرة إىل 
وصويل أول مرة إىل الفطور النسائي الذي نظمه االحتاد يف إطار املؤمتر اإلقليمي لتنمية 

االتصاالت ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ لعام 1993، الذي ُعقد يف سنغافورة.

وقد أطلقت الصديقة والزميلة العزيزة، فالدا روزمان، هذه املبادرة الطيبة اليت أصبحت تقليداً 
راسخاً يف اجتماعات االحتاد الرئيسية منذ أكثر من 25 عاماً. وتسىن للمندوابت االجتماع 

والتواصل مع نساء أخرايت من قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT(. وكان لذلك 
قيمة خاصة عندما كنا أقل عدداً بكثري. 

وأما اليوم، فتبدو هذه الفرص بعيدة بعد ُمضي عام دون اجتماعات حضورية. 

ومع ذلك، فقد ركز اليوم الدويل للمرأة هذا العام على القدرات القيادية للمرأة – من النوع 
الذي رأيناه لدى فالدا. فالقيادة كانت وال تزال حتظى أيضاً أبولوية رئيسية يف جدول أعمايل، 

سواء يف منصيب السابق كرئيسة لدائرة التخطيط االسرتاتيجي واإلدارة أو منصيب احلايل 
كمديرة ملكتب تنمية االتصاالت ابالحتاد.

ونظراً لتحديد القيادة كعامل متكيين للتوصيلية، فإهنا ستكون حمور الرتكيز يف حدث الطريق إىل 
.)Lead2Connect( ،أديس املقبل، القيادة من أجل التوصيل

بناء الزخم

ساهم الطابع املتأصل يف االحتاد كوكالة عالية التقنية يف تسليط الضوء على عدم التوازن 
الواضح بني اجلنسني، سواء يف تركيبة املوظفني أو يف عدد املندوابت الاليت حيضرن أحداث 

االحتاد. وبدأ هذا الوضع يتغري – ولكن ميكننا، بل ينبغي لنا، اختاذ خطوات استباقية 
لتسريع األمور.

ساهم الطابع املتأصل يف 
االتحاد كوكالة عالية 

التقنية يف تسليط الضوء 
عىل عدم التوازن الواضح 

بني الجنسني. 

دورين بوغدان-مارتن
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وإذ الحظنا النقص املستمر يف عدد النساء الاليت يسعني إىل االضطالع أبدوار قيادية يف أحداث 
االحتاد )كرئيسات للجان مثاًل(، بدأان يف تنظيم دورات تدريبية للمندوابت كأحداث جانبية 

للمؤمترات. ويف هناية املطاف، عقد االحتاد شراكة مع اللجنة االحتادية لالتصاالت )FCC( ابلوالايت 
املتحدة للمشاركة يف تنظيم الربانمج اإلرشادي WeLead من أجل املؤمتر العاملي لالتصاالت 

.)WRC-15( 2015 الراديوية لعام

)NoW( شبكة المرأة

منا الزخم فُتوج إبنشاء أول شبكة للمرأة )NoW( – برانمج شبكة املرأة من أجل املؤمتر العاملي 
لتنمية االتصاالت )WRC-19( )NOW4WRC19( بقيادة مكتب االتصاالت الراديوية ابالحتاد. وأود 

أن أستفيد من جناح هذه املبادرة جبلب جهود مماثلة إىل قطاع تنمية االتصاالت ابالحتاد.

  )NoW4WTDC(وهلذا السبب، أطلقت شبكة املرأة من أجل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
لتشجيع التوازن بني اجلنسني واضطالع النساء أبدوار قيادية يف األنشطة التحضريية للمؤمتر 

العاملي القادم لتنمية االتصاالت. 

حلقة مثمرة

يؤدي تشجيع قيادة املرأة إىل إنشاء حلقة مثمرة متهد الطريق للمزيد من النساء والفتيات 
الغتنام الفرص املثرية للحماس يف اجملال التكنولوجي سريع النمو.  وكما قالت املمثلة املناصرة 

للمساواة بني اجلنسني ومبعوثة االحتاد السابقة لشؤون النساء والفتيات، جينا ديفيس: “إن 
استطاعت أن تراه، فإن إبمكاهنا أن تصبح ما تراه”.

وحُيتفل هذا العام ابلذكرى العاشرة لفعالية الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وكما ابت يتضح أكثر فأكثر خالل العقد املاضي، ميكن أن تكون القدوات النسائية يف العلوم 
والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات )STEM( مصدر إهلام للشاابت وتساعد النساء على 

اكتساب الثقة يف قدراهتن وإمكاانهتن.

وقد شارك االحتاد يف أتسيس الشراكة العاملية EQUALS  بوضعه هذا التمكني يف االعتبار.

ويف إطار الشراكة، يعمل حتالف القيادة التابع للشراكة EQUALS، بقيادة مركز التجارة الدويل 
وهيئة األمم املتحدة للمرأة، على حتقيق املساواة بني اجلنسني يف القيادة يف جمال التكنولوجيا 

حبلول عام 2030. ونقوم بذلك من خالل التدريب واإلرشاد، وتيسري حتسني النفاذ إىل املوارد 
املالية والتمويل، وحتديد احلواجز التنظيمية والسياساتية اليت تواجهها النساء يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

ومن خالل املساواة بني 
األجيال وأنشطة حتالف العمل 

بشأن التكنولوجيا واالبتكار 
الذي يقوده االحتاد وشركاء 

آخرون، آمل أن حيصل املزيد 
من النساء والفتيات، على 
اختالفهن، بفرص متساوية 
الستخدام القدرات القيادية 

وتصميمها وممارستها يف 
التكنولوجيا واالبتكار على حنو 

آمن وهادف.

ومتّكن منصة شبكة املرأة النساء 
من تبادل خرباهتن والتعلم من 

بعضهن البعض واكتساب 
اخلربة والثقة لالضطالع أبدوار 

قيادية نشطة يف أحداث 
االحتاد الرئيسية.

وأطلقنا شبكة للمرأة يف كل 
مناطق االحتاد، وميكنين أن 

أشعر ابلفعل ابحلماس والشغف 
اللذين ستضفيهما املندوابت 

على العملية.
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بناء المهارات الرقمية

يف سبتمرب 2020، أطلق االحتاد، ابلشراكة مع اإلطار املتكامل املعزز )EIF( ومكتب األمم 
املتحدة خلدمة املشاريع )UNOPS(، مشروعاً لتعزيز النظام اإليكولوجي الرقمي وبناء املهارات 

الرقمية لرائدات األعمال يف أقل البلدان منواً  )LDC(، يركز يف املقام األول على النساء يف 
بوروندي وإثيوبيا وهاييت.

واعرتافاً بقدرة اإلرشاد على إحداث تغيري إجيايب، أطلق االحتاد هذا العام الربانمج اإلرشادي 
للنساء يف جمال األمن السيرباين. وتشجع هذه املبادرة اجلديدة النساء على “الغوص 

واالزدهار” يف جمال األمن السيرباين سريع النمو. وهتدف إىل تزويدهن ابملعارف ومنحهن 
الشجاعة الغتنام فرص مليئة ابلتحدايت واإلاثرة.

بيد أن اإلرشاد جيب أن يقدم على مجيع املستوايت. وميثل “احلديث عن التكنولوجيا: سلسلة 
مقابالت للنساء والفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” مشروع مقابالت بني 

األجيال حيث تتاح للفتيات والشاابت املتطلعات إىل بناء مسار مهين يف قطاع التكنولوجيا 
فرصة إجراء مقابالت مع النساء يف جمال التكنولوجيا الاليت هن قدوات أو رائدات أو ذوات 

ابع طويل يف مساراهتن املهنية.

رعاية مجتمع من القادة

سيؤدي التنوع والشمول إىل اختاذ القرارات على حنو أفضل وحتقيق نتائج أفضل. 

فلنجعل التكافؤ بني اجلنسني معياراً مرجعياً لنا – ليس فقط يف االحتاد وإمنا يف عامل ميكن فيه 
لكل شخص أن حيقق أحالمه وإمكاانته.

لقد ساعدت جهود فالدا روزمان يف إدراج املساواة بني اجلنسني يف جدول أعمال الصناعة 
الرقمية. وأتطلع إىل إمكانية االجتماع جمدداً، حيث ميكننا االحتفال بقوة جمتمع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وإمكاانت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز الشمول العاملي 

املتزايد ابستمرار. 

ويساعد االحتاد على سد 
الفجوة الرقمية بني األجيال 
حبلول عام 2030 من خالل 

االستفادة من مبادرات عاملية 
من قبيل مبادرة إاتحة الفرص 

للنمو االقتصادي للمرأة 
)POWER(، اليت أطلقها مكتب 
الشؤون االقتصادية والتجارية 
يف وزارة اخلارجية األمريكية، 
وشراكة EQUALS وتنسيقها. 
وسرتكز هذه الشراكة على 

تنفيذ مشاريع وأنشطة عاملية يف 
جمال الدعوة وتنمية املهارات 
والتمكني االقتصادي لتحقيق 

احلد األقصى من فعاليتنا يف 
استحداث فرص جديدة للنساء 
يف مجيع مراحل الدراية الرقمية.

سيؤدي التنوع والشمول إىل 
اتخاذ القرارات عىل نحو 

 أفضل وتحقيق نتائج
 أفضل. 
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نبذة عن دورين بوغدان-مارتن 
انُتخبت دورين بوغدان-مارتن مديرًة لمكتب تنمية 

ي نوفم�ب 
االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت �ف

ي 1 يناير 2019 - وهي 
2018، وتّولت مهام منصبها �ف

ي  ي تاريــــخ االتحاد الدولي لالتصاالت ال�ت
السيدة األول �ف

تتول منصب مسؤول منتخب لإلدارة.  

وكانت دورين بوغدان-مارتن من مصممي الندوة 
، وتضطلع 

ً
ي ُتعقد سنويا العالمية لمنظمي االتصاالت ال�ت

اكة العالمية  ي ال�ش
ي مساهمة االتحاد �ف

بدور قيادي �ف
 ،)EQUALS( ي العرص الرقمي

ف �ف ف الجنس�ي للمساواة ب�ي
وشغلت ألك�ث من 10 سنوات منصب المدير التنفيذي 

للجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة 
 
ً
ف االتحاد واليونسكو، وتضطلع أيضا كة ب�ي والمش�ت
ي تعاون االتحاد مع اليونيسف بشأن 

بدور قيادي �ف
وع GIGA الذي يرمي إل توصيل جميع المدارس  م�ش

ي العالم.
�ف

اتيجية الشباب  وتقود السيدة بوغدان-مارتن اس�ت
ي االتحاد من أجل التفاعل بفعالية أك�ب مع 

الجديدة �ف
الشباب الذين يقودون موجة التحول الرقمي القادمة. 
نت  كمان-كالين لإلن�ت ي مركز ب�ي

وهي عضو منتسب �ف
اكة  والمجتمع، التابع لجامعة هارفرد، ومنارصة لل�ش

 EDISON والتحالف Generation Unlimited
ي عدد من الهيئات االستشارية.

Alliance، وتعمل �ف

https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/10/05/11/17/EQUALS-POWER-digital-gender-divide-2030-Doreen-Bogdan-Martin


كّن في أعلى درجات التفوق كي ال 
يتمكن أحد من تجاهلكّن: النساء 

والفتيات في مجاالت العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

 جوان ويلسون،
نائبة مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت 

سعدت ابملشاركة، يف وقت سابق من هذا العام، يف فعالية الفتيات تدعمن بعضهن البعض 
“Girl Up's Girl Talk”، وهي سلسلة تعليمية افرتاضية تضم جلان خرباء وحمتوى يديره الشباب 

وخطط عمل جمتمعية ميكن لصناع التغيري الشباب التعلم منها أثناء التفاعل مع نظرائهم من مجيع 
أحناء العامل. ويف 11 فرباير، تشرفت إبلقاء كلمة أمام مجعية العلوم يف إطار الذكرى السادسة لليوم 

الدويل للنساء والفتيات، واليت كان موضوعها “املساواة يف جمال العلوم من أجل اجملتمع”. 

ومكنتين كلتا الفعاليتني من التعبري عن مسرييت املهنية اليت تزيد عن 30 عاماً يف صناعة 
التكنولوجيا، انطالقاً من احلصول على درجة جامعية متقدمة يف اهلندسة الكهرابئية من جامعة 
ستانفورد ووصواًل إىل اإلشراف على أنشطة وضع املعايري يف شركة رائدة يف جمال تكنولوجيا 

يف وادي السيليكون، وتوفري الدعم لربانمج االتصاالت واملالحة الفضائية )SCaN( التابع لإلدارة 
الوطنية األمريكية للمالحة اجلوية والفضاء )NASA(. وكنت أيضاً من أعضاء جلنة لوائح الراديو 

يف االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU(. وأان اليوم فخورة بتعييين انئبًة ملدير مكتب االتصاالت 
الراديوية ابالحتاد، وهو منصب مل تشغله من قبل مهندسة.

وأشارككّن هذه األفكار على أمل أن تفكر الفتيات والنساء األخرايت يف مجيع أحناء العامل يف 
احلصول على وظائف يف جماالت العلوم أو التكنولوجيا أو اهلندسة أو الرايضيات، وهي جمموعة مهمة 

من اجملاالت معروفة ابسم “STEM”، وملساعدهتن على فهم كيفية القيام بذلك بشكٍل أفضل.

أفكار مستمدة من اتباع مسار مهني في مجاالت العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

يف أغلب األحيان، تتعرض النساء إىل التجاهل عند إبداء آرائهن. وقد يقول الرجل الشيء 
نفسه، وهنا فجأة تصبح “الفكرة رائعًة”. وعندما حيدث ذلك، اعلمن أن الرجل الذي اتبعكّن 

قد مسع فكرتكّن اجليدة، ووافق عليها، وأراد االستحواذ عليها. فال تدعن ذلك حيبطّكن.

وامضني ُقدماً وال تدعن هذه األشياء خترجكن عن مساركّن.

أشارككّن هذه األفكار 
عىل أمل أن تفكر 

الفتيات والنساء 
األخريات يف جميع 

أنحاء العامل يف الحصول 
عىل وظائف يف مجاالت 

العلوم أو التكنولوجيا 
أو الهندسة 

أو الرياضيات. 

جوان ويلسون
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بدأت مسرييت املهنية يف شركة AT&T Bell Laboratories، وهي شركة ذات اتريخ عريق مسؤولة 
 Bell عن األحباث والتطوير يف جمال االتصاالت. وذات مرة، وعندما كنت أعمل يف شركة

Labs، كنت مضطرة أن أأتخر عن اجتماع مهم. وأثناء دخويل إىل القاعة، وجدت طاولة مليئة 

ابلرجال وكان مجيعهم أكرب مين بكثري. وكنت األمريكية الوحيدة من أصل إفريقي، والشخص 
الوحيد ببشرة غري بيضاء، واملرأة الوحيدة، وأصغر شخص يف تلك القاعة. وعندما جلست إىل 

الطاولة، نظروا إيل واستمروا يف احلديث.

وبعد ذلك، ظهرت مشكلة تتعلق مبشروع جديد وكانت لدي فكرة عن اخللفية. فطلبت 
الكلمة وشرحت ما مت القيام به ابلفعل أو ما هو خمطط له. وفجأة، عّدل الرجال جلستهم 

وبدأوا يف تقدمي أنفسهم، واحداً تلو اآلخر: لقد استحوذت على انتباههم. وكنت الشخص 
الذي يعرف ما حيتاجون إىل معرفته.

وقد تبني فيما بعد أن هذا املشروع هو أحد أفضل املشاريع اليت عملت عليها على اإلطالق.

اغتنمّن تلك الفرص

عندما خترجت من جامعة ستانفورد بدرجة املاجستري يف اهلندسة الكهرابئية منذ عقود، كان 
الزمن خمتلفاً. ومع ذلك، فإن العديد من اجلوانب مل تتغري: عدد قليل، نسبياً، من النساء 

واألشخاص امللونني يف جمال اهلندسة.

ولكنين كنت حمظوظًة حيث كان يل بعض األشخاص اجليدين جداً الذين أعتربهم قدوًة عندما 
كنت يف املدرسة، ومن بينهم أمي اليت عملت يف مكتب اإلحصاء يف الوالايت املتحدة.

وكانت أمي واحدًة من العديد من النساء اللوايت عملن كمحررات للملخص اإلحصائي 
للوالايت املتحدة الذي يتم نشره منذ عام 1878. وكان هناك بعض الرجال أيتون للعمل 

كمديرين هلّن، وكّن يقمّن بتدريبهم. ومن مثّ يصعد الرجال السلم املؤسسي، إذا جاز التعبري، 
ويرتكوهّن وراءهم. ويُّعني رجل آخر مرة أخرى ليكون رئيسهن، وتتكرر العملية نفسها. لقد 

قامت النساء ابلعمل الشاق لكنهن مل مُينحن أي فرص لتحقيق تقدم.

ويف الوقت نفسه، كنت حمظوظًة ألنين مل ألتِق مطلقاً بنوع املعلمني الذين يقولون إن الفتيات 
أسوأ من الفتيان يف جمال الرايضيات.

إن الرايضيات أو العلوم ليست أكثر صعوبًة وال متثل حتدايً أكرب للفتاة مقارنًة ابلفىت.

ولقد كان من حسن حظي أيضاً حضور برانمج صيفي يف معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا 
)MIT( يهدف إىل جعل جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات أكثر مشواًل. وإذا 
كنت طالباً يف املرحلة الثانوية يف الوالايت املتحدة، فاطّلع على مقدمة برانمج األقليات يف 

اهلندسة والعلوم التابع ملعهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا )MITES( الذي يهدف إىل جذب املزيد 
من األطفال القادمني من اجملتمعات احمللية غري املمثلة متثياًل كافياً حنو جمايل اهلندسة والعلوم.

كنت محظوظًة ألنني مل ألتق 
مطلقاً بنوع املعلمني الذين 

يقولون إن الفتيات أسوأ 
من الفتيان يف مجال 

الرياضيات. 

وجوان ويلسون أول 
مهندسة ُتعّين كنائبة لمدير 
مكتب االتصاالت الراديوية 
باالتحاد الدولي لالتصاالت.
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ُقمن بأداء واجباتكّن المدرسية

الرايضيات والعلوم جماالن ملموسان. ومها ليسا من اجملاالت الذاتية، فإما أن تعرفّن كيفية حل 
املسألة أو ال. وابلتايل، كرسّن أنفسكّن لتحقيق التفوق: ُقمن أبداء واجباتكّن املدرسية، وابذلّن 

جهداً إضافياً، وقمّن حبل املسألة اإلضافية يف واجباتكّن املدرسية.

ويف عامل اهلندسة، يتعلق األمر برمته ابلكفاءة. إن معرفة ما تتحدث عنه أهم شيء ميكنك القيام 
به كطالب علم.

واشرحّن ما تعرفّن، وإذا مل تّكن على دراية كّن صرحيات مث اعملّن على اكتشاف املزيد. 
وجيب أن تتمتعن ابملصداقية. ومبجرد جتاوز هذه العقبة ومعرفة األشياء اخلاصة بكن، سيصطف 

األشخاص إىل جانبكن للعمل معكن.

عالجّن المشاكل معًا

عليكن ابلعمل مع اآلخرين حلل املسائل الكبرية يف العلوم والتكنولوجيا. وهذا هو الواقع التباع 
أي مسار مهين يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات. ومن املرجح أن تكّن 

جزءاً من جهد تعاوين.

وأثناء دراسيت اجلامعية، كنت ألتقي مع زمالء الصف للعمل معاً يف جمموعات حلّل املسائل. 
ويف املساء، جتتاح اجملموعات قاعات الدراسة وتبحث عن كيفية معاجلة مسائل معينة. وكل 

من يعرف كيفية حل مسألة ما يفعل ذلك على السبورة ويشرحها للجميع. إن العمل معاً حلل 
مسألة ما مكّننا من بناء الثقة يف كل شخص منا. وقد جعل الدعم املتبادل بيين وبني أصدقائي 

املناهج اهلندسية الصعبة أيسر وأكثر متعة.

وأود أن أنصح مجيع الشباب الذين سيلتحقون مبجاالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة 
والرايضيات مبا يلي: تشكيل جمموعات دراسية، والعمل معاً، وحتدوا بعضكم البعض يف 

مسابقات ودية. وسوف يُعّدك ذلك جيداً ملسارك املهين يف وقت الحق.

ابحثّن عن نصيركن

ابلتوازي مع ذلك، جيب أن تبحثن عن حلفاء وموجهني. وفيما يتعلق ابلنساء يف جماالت 
العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات، ينبغي أن أضيف: ال تفرتضن أن زمالءكم الذكور 

والرؤساء أو جهات االتصال املهنية ذات اخللفيات املختلفة عن خلفياتكن لن يقدموا إليكن 
الدعم؛ فقد يكونون يف الواقع أفضل املناصرين لُكن.

وقد يكون شخص ما يف شبكتكن، إن مل يكن املشرف املباشر عليكن، مستعداً لفتح 
ابب أمامكن.

وأعتقد أن لكل شخٍص هناك شخٌص آخر ساعده ودعمه يف مساره املهين، بغض النظر عن نوع 
اجلنس. فحافظن على توجيه تركيزكن حنو بذل قصارى جهدكن. وسيأيت الدعم فيما بعد.

بث صوتي عن النساء في 
سياسات التكنولوجيا

استعراضاً ملوضوع ذكرى االحتاد 
العاشرة لليوم الدويل للفتيات يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: 
“توصيل الفتيات، بناء مستقبل أكثر 

إشراقًا”، شاركت جوان ويلسون 
يف مناقشة حية مع شركة 

Access Partnership )عضو قطاع يف 

االحتاد( بشأن تشجيع الفتيات على 
الدخول إىل جماالت العلوم 

والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات 
كجزء من سلسلة البث الصويت عن 

النساء يف سياسات التكنولوجيا.

ويمكن االستماع إلى المحادثة 
بالنقر هنا.
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استمتعّن بالعمل

إن القيام بعمل ميكن أن حيدث فرقاً حقيقياً أمر ممتع. وقبل االنضمام إىل االحتاد، عملت يف 
مؤسسة ASRC االحتادية، وهي متعاقد حكومي مع اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء، 

وتضم مجيع أنواع األشخاص الذين يقضون وقتاً ممتعاً يف ممارسة أعمال رائعة يف جمال العلوم.

وعلى سبيل املثال، ُتشرف صديقة عزيزة يل على إدارة الطيف. وتتمثل وظيفتها يف التأكد من 
أن مجيع أنظمة الراديو يف حمطة الفضاء الدولية ميكن أن تتعايش وال تتداخل معاً. ويف الوقت 

احلاضر، ُتشرف على إدارة الطيف جلميع أنشطة اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء على 
سطح القمر. إنه عمل رائع!

وعند زايرة خمترب الدفع النفاث يف ابسادينا )كاليفورنيا، الوالايت املتحدة(، رأيت املزيد من 
النساء اللوايت يقمن أبحباث مذهلة، ويعملن على مركبة “Mars Rover” وأنشطة أخرى. ويف 
كل مركز اتبع اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء، هناك نساء ميارسن أعمااًل ممتعة يف 

جمال العلوم. فلماذا ُيرتك للرجال التمتع بكل تلك املتعة؟

المساواة والتنوع في مجال العلوم

أان من أشد املؤمنني ابملساواة يف جمال العلوم. وميكن حتقيق ذلك إذا كانت األجيال القادمة من 
العلماء والتكنولوجيني، سواء كانوا ابحثني أو ممارسني أو صانعي سياسات أو معلمني، يعربون 

عن جمتمعنا العاملي املتنوع.

وجيب أن تكون قوتنا العاملة يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات متنوعًة، 
ليس فقط من حيث نوع اجلنس وإمنا أيضاً من حيث العرق واخللفية اجلغرافية واالقتصادية.

إن أولئك الذين يصوغون سياسات العلوم والتكنولوجيا، ويقررون مسار تدفق أموال البحث، 
وجُيرون األحباث ويضعون التكنولوجيات اجلديدة، ويديرون الشركات اليت تستثمر يف البنية 

التحتية احليوية، ينبغي هلم متثيل اجلميع. وجيب أن يكونوا من خلفيات متنوعة إذا أُريد 
للمجتمع أبسره أن يتمتع على قدم املساواة بفوائد العلم والتكنولوجيا.

وإذا كننت حتبنب الرايضيات والعلوم وترغنب يف القيام أبشياء رائعة يف مساركن املهين، فعليكن 
احلصول على شهادة يف اهلندسة. واحبثن عن ختصصكن سواء يف أحد التخصصات اهلندسية 
املختلفة أو يف العلوم أو الرايضيات. فهناك الكثري من األشياء املمتعة اليت تستطعن القيام هبا 

ومسائل رائعة تنتظر احلّل.

إن اإلملام ابملعارف اليت تلزمكن، مفتاح التمّكن من العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات.

واعملن جبّد واتسمن ابلكفاءة. مث قمن ابملزيد: كّن أشخاصاً استثنائيني. واعملن لساعات 
إضافية. وال تنَسني أن تستمتعن. ويف أي من تلك اجملاالت، هناك الكثري من املغامرات الرائعة 

يف انتظاركن.

يجب أن تكون قوتنا العاملة 
يف مجاالت العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات متنوعًة، ليس 

فقط من حيث نوع الجنس 
وإمنا أيضاً من حيث العرق 

والخلفية الجغرافية 
واالقتصادية. 
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عن جوان ويلسون
جوان ويلسون هي نائبة مدير مكتب 
االتصاالت الراديوية، ورئيسة دائرة 

 )IAP( المعلوماتية واإلدارة والمنشورات
ي المكتب.

�ف

ة مهنية  وهي مهندسة كهرباء تتمتع بخ�ب
ي مجالي 

 �ف
ً
لمدة تزيد عن 30 عاما

االتصاالت واالتصاالت الراديوية ومن 
ي لجنة لوائح الراديو 

ف �ف األعضاء السابق�ي
باالتحاد الدولي لالتصاالت ونائبة 

سابقة لرئيسها.

وهي حاصلة عىل بكالوريوس وماجست�ي 
ي مجال الهندسة الكهربائية 

ي العلوم �ف
�ف

من جامعة Southern وجامعة 
. ستانفورد عىل التوالي

https://www.asrcfederal.com/
https://www.asrcfederal.com/


لماذا تتسم وسائل اإلعالم 
بأهمية: صور العالمات 

والمهندسات

على الرغم من اجلهود العاملية إلهلام النساء والفتيات وإشراكهن يف العلوم، ال تزال النساء 
والفتيات يف العديد من البلدان مستبعدات، يقصيهن التحيز القائم على نوع اجلنس، واألعراف 

االجتماعية، والتوقعات اليت تؤثر على جودة تعليم اإلانث وكذلك على اخليارات املهنية.

وال تنحصر أوجه الالمساواة بني اجلنسني يف العامل احلقيقي فحسب، بل توجد أيضاً يف السينما 
والتلفزيون. 

وتوضح دراسة نشرها معهد جينا ديفيز )Geena Davis( عن الشخصيات النسائية يف األفالم 
الرائجة من مجيع أحناء العامل كيف تُرسَّخ القوالب النمطية اجلنسانية من خالل توزيع األدوار 

يف األفالم.

ففي األفالم اليت ُعرضت يف 11 بلداً، كان ما يقرب من 90 يف املائة من املمثلني الذين شوهدوا 
يف أدوار العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات )STEM( من الذكور.

 )Nichelle Nichols( نيشيل نيكولز
بدور أوهورا )Uhura( يف مسلسل 

 )STAR TREK( رحلة حنو النجوم
األصلي يف حلقة عنواهنا “ممَّ تتكون 

الفتيات الصغريات؟” املوسم 1، احللقة 
7. اتريخ البث األصلي، 20 أكتوبر 

1966. والصورة عبارة عن لقطة إطار.

في األفالم التي ُعرضت 
في 11 بلدًا، كان ما يقرب 

من 90 في المائة من 
الممثلين الذين شوهدوا 

في أدوار العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة 

 )STEM( والرياضيات
من الذكور.
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 )Geena Davis( ويف عام 2012، ُعينت املمثلة والداعية احلائزة جائزة أكادميية األوسكار جينا ديفيز
مبعوثة خاصة لالحتاد من أجل موضوع النساء والفتيات يف جمال التكنولوجيا كجزء من محلة 
تسلط الضوء على الدور التمكيين الذي ميكن أن تؤديه التكنولوجيا يف حياة النساء والفتيات. 

وانلت ديفيز أيضاً جائزة يف حفل توزيع جوائز اليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات يف عام 
2012. ويف اآلونة األقرب، ُكرمت ديفيز يف حفل توزيع جوائز احملافظني لعام 2020 ألكادميية 

الفنون والعلوم السينمائية، حيث حصلت على جائزة جني هريشولت )Jean Hersholt( اإلنسانية 
لعملها يف تعزيز التكافؤ بني اجلنسني على الشاشة.

وتفيد الباحثة يف االتصاالت جوسلني ستينكي )Jocelyn Steinke( أبن “العروض التصويرية يف 
وسائل اإلعالم اليت تؤكد على األعراف الثقافية بشأن األنوثة واألدوار التقليدية للمرأة ال تفعل 

الكثري لتشجيع الفتيات املراهقات يف جماالت اهلندسة والعلوم والتكنولوجيا”. وتضيف: 
“الفتيات الاليت يعايشن عروضاً متثيلية ثقافية تقدم اهلندسة والعلوم على أهنا وظائف ذكورية، 
يرجح أن يصنفن هذه املهن على أهنا وظائف ذكورية، وابلتايل يستبعدن أنفسهن تلقائياً من 

الفرص التعليمية واملهنية يف تلك اجملاالت”.

كسر القوالب النمطية بشأن العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات

يف حني قد يندر نسبياً ظهور العاملات على الشاشة الكبرية أو يف غرف املعيشة لدينا، فقد 
ساعدت عدة عروض متميزة عن العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات )STEM( يف كسر 

هذا القالب النمطي.

أحد األمثلة على ذلك هي املالزم نيوات أوهورا )Nyota Uhura(، اليت أدت دورها املمثلة نيشيل 
نيكولز )Nichelle Nichols( يف مسلسل Star Trek األصلي، وهي إحدى أوائل النساء السود الالئي 
ظهرن يف مسلسل تلفزيوين أمريكي كبري يف دور غري وضيع. ويف عامل Star Trek، بدأت أوهورا 
كرئيسة اتصاالت على منت مركبة USS Enterprise متخصصة يف اللغوايت والتجفري وفقه اللغة. 

ويف العام اخليايل 2266 للمسلسل، انتقلت إىل قسم العمليات، حيث أثبتت جدارهتا كتقنية 
ماهرة وضابطة مالحة موثوقة تدير دفة املركبة الفضائية، وتراقب التجارب العلمية على متنها.

ويف مقابلة عام 2019، كشفت نيكولز أن مصادفة مجعتها مع الدكتور مارتن لوثر كينغ 
جونيور )Martin Luther King Jr.( أقنعتها ابلبقاء يف املسلسل ألن شخصيتها عرضت أول صورة 
تلفزيونية المرأة ملونة مؤهلة تراتد الفضاء. وبعد مسلسل Star Trek، انتقلت نيكولز ألداء دور 
رئيسي يف جهود اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء ابلوالايت املتحدة )NASA(، لتجنيد 

األشخاص امللونني وكذلك طالئع اإلانث كرواد فضاء. 

نماذج يقتدى بها

 Eleanor ”Ellie“( آروواي )”(، الدكتورة إالنور )أو “إيليContact( )1997( يف فيلم اتصال
Arroway( )اليت تؤدي دورها املمثلة Jodie Foster( هي عاملة يف جمال البحث عن ذكاء خارج 

كوكب األرض )SETI( وجدت دلياًل قوايً على وجود حياة خارج كوكب األرض واختريت 
إلجراء االتصال األول.

العروض التصويرية يف وسائل 
اإلعالم التي تؤكد عىل 

األعراف الثقافية بشأن األنوثة 
واألدوار التقليدية للمرأة ال 

تفعل الكثري لتشجيع الفتيات 
املراهقات يف مجاالت الهندسة 

والعلوم والتكنولوجيا. 

جوسلني ستينيك 
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ويعرض الفيلم العديد من مواقع احلياة الواقعية اليت تنطوي عليها يف أحباث الفضاء واستكشافه، 
مبا يف ذلك مصفوفة كبرية جداً يف نيو مكسيكو، ومرصد أريسيبو )Arecibo( يف بورتوريكو، 

.)Cape Canaveral( الفضائية، وساحل الفضاء احمليط بكيب كاانفريال )Mir( وحمطة مري

وعندما كانت إيلي )Ellie( طفلة، علمها والدها مراقبة الرتددات الراديوية للموجات القصرية. 
وأصبحت فيما بعد عاملة موهوبة فككت تشفري رسالة تبني أهنا خمططات آللة غامضة لتوصيل 

احلياة الذكية عرب اجملرات. ووفقاً لكاتبة عمود الثقافة يف صحيفة واشنطن بوست، أليسا 
روزنربغ )Alyssa Rosenberg(، “إيلي نفسها هي شخصية ال تزال اندرة نسبياً: فهي عاملة ابرعة 

شغوفة ومتحمسة، وأحياانً تطغى عليها أنوثتها. وContact هو فيلم ال يعتقد أن الشخصيات 
النسائية جيب أن تكون شيئاً واحداً فقط”.

ويف فيلم العدوى )Contagion( )2011(، الدكتورة إيرين مريز )Erin Mears( )اليت تؤدي دورها 
املمثلة )Kate Winslet هي ضابطة استخبارات وابئية دقيقة تعمل يف مركز الوالايت املتحدة 

ملكافحة األمراض - املعروف حالياً ابسم CDC. وعملها الدؤوب إلنقاذ أرواح من حوهلا، إىل 
جانب معارفها العميقة وتفانيها الذي ال يتزعزع يف سبيل العلم، جيعلها قدوة للمرأة يف جماالت 

.)STEM( العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات

العالمات على الشاشة

يُظهر فيلم اخلطورة )Gravity( )2013( الدكتورة رااين ستون )Ryan Stone( )اليت تؤدي دورها 
املمثلة )Sandra Bullock، وهي مهندسة طيب حيوي تطور تكنولوجيا تصوير طيب رائدة معتمدة 
لالستخدام يف تلسكوب هابل )Hubble( الفضائي. وعندما حتل كارثة يف رحلتها األوىل إىل 
الفضاء، فإهنا تعتمد على براعتها لتجنب موقف شبه مميت. فالدكتورة ستون ليست جمرد 

رائدة ومبتكرة يف جماهلا، بل تتكيف أيضاً مع كل حتد جديد تواجهه يف رحلتها.

ويف فيلم الفهد األسود )Black Panther( )2018(، هنضت شوري )Shuri( )اليت تؤدي دورها 
املمثلة ليتيتيا رايت )Letitia Wright(( بدور العقل اهلندسي املدبر. وأشيَد بشخصيتها ابعتبارها 

مصدر إهلام للفتيات الصغريات الراغبات يف الدخول يف جماالت الدراسة ذات الصلة 
ابلعلوم والتكنولوجيا.

لكن مؤسسة “النساء يف الفضاء” ليست جمرد خيال علمي.

إذ تروي دراما السرية الذاتية، شخصيات مسترتة )Hidden Figures( )2016(، قصص عاملات 
رايضيات حقيقيات عملن يف وكالة انسا )NASA(، وقدمن مسامهات رئيسية يف جناح الوالايت 

املتحدة يف سباق الفضاء.

ويف غمرة احتجاجات احلقوق املدنية احملتدمة، كانت النساء الثالثة من األمريكيات من أصل 
إفريقي. فقامت دوروثي فوجان )Dorothy Vaughan( )اليت تؤدي دورها املمثلة أوكتافيا سبنسر 

 )Mary Jackson( بربجمة احلواسيب املبكرة، وانضمت ماري جاكسون ))Octavia Spencer(
)اليت تؤدي دورها املمثلة جانيل مواني )Janelle Monáe(( إىل وكالة انسا كمهندسة بعد صراع 

صعب للسماح هلا بدراسة اهلندسة، وحسبت كاثرين جونسون )Katherine Johnson( )اليت تؤدي 
 )Apollo 11( 11 مسارات مركبة أبولو ))Taraji P Henson( دورها املمثلة تراجي ب هينسون

ورحالت مكوك الفضاء. وقمن بذلك أثناء تعاملهن مع العنصرية وكره النساء يف كل حدب 
وصوب. 

)Contagion( العدوى
(2011)

)Gravity( الخطورة
(2013)

)Black Panther( الفهد األسود
(2018)

 شخصيات مستترة
)Hidden Figures(

(2016)

 )Contact( اتصال
(1997)
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تغيير العقليات

ال يزال التمثيل الناقص للمرأة يف وظائف العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات أحد 
العقبات اليت حتول دون حتقيق املساواة بني اجلنسني يف كل مكان، وهي جزء أساسي من خطة 

األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام 2030.

ولكن األحباث تؤكد أن تصوير وسائل اإلعالم للمرأة كمهنية يف جمال العلوم ميكن أن يؤثر 
على الفتيات ويلهمهن، ابإلضافة إىل املساعدة يف إعالم الفتيات ابألدوار املهنية املستقبلية. 
ويتطلب إحداث التغيري فعاًل متعمداً. ويف ورقة بيضاء من شركة FEM Inc. بعنوان: كيف 
تشكل وسائل اإلعالم تصورات عن العلوم والتكنولوجيا للفتيات والنساء، يرد ما يلي: 

“األشخاص الذين ينشئون الوسائط ويوزعوهنا هم جزء من نفس الثقافة، وجيرتون نفس 
التحيزات الالشعورية مثلنا مجيعًا”.

“وبدون بذل جهود واعية لتغيري البيئة، يرجح أن تعزز وسائل اإلعالم القوالب النمطية احمليطة 
ابلعلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات بداًل من كسرها.”

وابلتايل، تتابع الورقة البيضاء ابلقول: “حنن حباجة إىل إبالغ منشئي احملتوى ابآلاثر احلقيقية 
لتمثيل املرأة متثياًل انقصاً يف جمال العلوم. واألهم من ذلك - جيب أن نطالب برؤية املزيد من 

النساء يف أدوار أكثر تنوعاً، سواء يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات 
)STEM( أو غريها من اجملاالت. وإذا وجهنا انتباهنا ومشاهدينا إىل الربامج التلفزيونية واألفالم 

واحملتوى القائم عرب اإلنرتنت الذي يدعم ويعزز الشخصيات النسائية القوية ومناذج نسائية 
يقتدى هبا يف العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات – أنمل عندئذ أن يلي ذلك التوريد 

الذي يعود ابلنفع علينا مجيعاً ”.

ويف دراسة بعنوان اإلعالم واملرأة وجماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات، تالحظ 
أرواب جافيد )Arooba Javed( ما يلي: “ميكن لوسائل اإلعالم قولبة تصورات الناس للواقع وبناء 
ر هبا النساء يف جماالت  بل وتغيري طريقة تفكريهم بشأن أدوار اجلنسني”. “والطريقة اليت تصوَّ

العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات يف وسائل اإلعالم مهمة ألهنا ميكن أن تدمي القوالب 
النمطية أو تساعد يف تفكيكها”

لمواصلة القراءة

تشكيل هوية الفتيات املراهقات  	
والصور اإلعالمية حملرتيف العلوم 

والتكنولوجيا واهلندسة 
والرايضيات: النظر يف أتثري 
اإليعازات السياقية - اقرأ.

التمثيالت الثقافية للجنسني  	
والعلوم: تصوير العاملات 

واملهندسات 
يف األفالم الرائجة - اقرأ.

كيف يبدو العامل: تصوير أدوار  	
اجلنسني يف الوسائط العلمية 

- اقرأ.
التصوير اإلعالمي للمرأة يف سلسلة  	

العلوم والتكنولوجيا واهلندسة 
والرايضيات )STEM( - اقرأ.

صور العاملات يف وسائل اإلعالم  	
اجلماهريية- اقرأ.

ميكن لوسائل اإلعالم قولبة 
تصورات الناس للواقع وبناء 
بل وتغيري طريقة تفكريهم 

بشأن أدوار الجنسني. 

أروبا جافيد 
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2021 — V القائمة

قائمة محطات السفن وتخصيصات 
هويات الخدمة المتنقلة البحرية 

ن القائمة V البحارة من التعرف على السفن في جوارهم. ويسمح معرف السفينة  تمكِّ
للمحطات باالتصال بالسفينة أو مساعدتها في مالحتها أو نقل المعلومات.

وهذا المنشور متاح اآلن للشراء باللغات العربية والصينية واإلنجليزية 
والفرنسية والروسية واإلسبانية، في نسق قرص مضغوط.

اطلب إصدار عام 2021 متعدد اللغات.

انضم إلى المجتمعات اإللكترونية لالتحاد على قناتك المفضلة
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ابق مواكبًا للتطورات //
// ابـق مـطـلعــًا

سّجل في:
  االجتاهات الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع أحناء العامل 

 رؤى قادة الفكر يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  آخر أحداث ومبادرات االحتاد  
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انضم إلى مجتمعات 
االتحاد على اإلنترنت على 

قناتك المفضلة

 
 مدّوانت منتظمة

 
ستة إصدارات سنواًي

 
اتبع التسجيالت اإلذاعية
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