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المشتركة   الندوة  اإلنترنت  إن  االقتصادیةعبر  والتنمیة  التعاون  منظمة  الصناعیة  )OECD( بین  للتنمیة  المتحدة  األمم   ومنظمة 
(UNIDO) المعوقات  في القطاع الرقمي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا؟  المرأة لألعمال كیف یمكن تعزیز ریادة " بعنوان

"جزءاً من سلسلة من الحوارات اإلقلیمیة حول" تمكین المرأة والرقمنة في اقتصادات الشرق األوسط وشمال إفریقیا    وعوامل النجاح
).  WEEF(لتمكین االقتصادي للمرأة  لالتنمیة االقتصادیة  التي ینظمھا منتدى منظمة التعاون وو"،  19-كوفید   جائحة   في فترة ما بعد

الناجحة الرامیة    ةالسیاسیتحدید اإلجراءات  ، تھدف ھذه السلسلة من األحداث إلى  بیئاتنا المعیشیة والتجاریة  تغّیرونظًرا ألن الرقمنة  
الرقمي العصر  في  المرأة  تمكین  الخاص وممثلي  إلى  والقطاع  الحكومات  بین  الجیدة  الممارسات  وتبادل  الحوار  وذلك من خالل   ،

المنظمات اإلقلیمیة  باإلضافة إلى  ل الشرق األوسط وشمال إفریقیا،  المجتمع المدني من دول منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة ودو
 والدولیة. 

سیاسات التعلیم وتنمیة المھارات المراعیة للمساواة بین الجنسین خالل الحوار اإلقلیمي األول لمنتدى التمكین االقتصادي للمرأة بعنوان "
ب  ما  عالم  في  للفتیات  الرقمیة  المھارات  تنمیة  إفریقیا:  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  19-كوفیدجائحة  عد  في  عقد  الذي   ،"5  

، أجمع المشاركون على ضرورة مواصلة حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا جھودھا الرامیة إلى  2021تموز/یولیو  
فة ورائدة  ضمان المساھمة التامة للمھارات الرقمیة المعززة للمرأة وزیادة استخدام التكنولوجیا في إدماج المرأة في سوق العمل، كموظ

 أعمال على حد سواء. 
 بھدف:  في القطاع الرقمي المرأة لألعمال ریادة سیركز الحوار اإلقلیمي الثاني على  

  التوصل إلى فھم أفضل لكیفیة قیام العالم الرقمي بفتح فرص عمل جدیدة لرائدات األعمال من خالل توفیر المزید من
ومنصات الربط  الً عن تحسین وصولھن إلى المعلومات واألسواق المرونة للتوفیق بین العمل والحیاة األسریة، فض

 ؛الشبكي
  د استثمار رائدات األعمال في القطاع الرقمي؛الرئیسیة التي تقّی   قالعوائ تحدید 

  ریادة  التي یمكن أن تعزز  ةالسیاسی في مجال التكنولوجیا، واإلجراءات التي تملكھا النساء تحدید عوامل نجاح األعمال
 في القطاع الرقمي؛  المرأة لألعمال

  مناقشة التأثیر الذي قد یحدثھ مستثمرو ورواد األعمال المغتربون على رقمنة وتدویل االقتصادات المحلیة؛ 
  مجال صنع عرض البرامج المبتكرة لسد الثغرات في البیانات وتحسین استخدام البیانات المصنفة حسب الجنس في

 السیاسات. 

للدراسة االستقصائیة التي أجرتھا منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة بشأن    ستستند حلقة النقاش إلى عرض تقدیمي للنتائج الرئیسیة
"، والتي أُجریت في إطار مشروع  واستخدامھا في قطاع التصنیعوصول رائدات األعمال إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  "
 ".  تعزیز تمكین المرأة من أجل التنمیة الصناعیة الشاملة والمستدامة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا"

 

 توفر الثورة الصناعیة الرابعة مجموعة واسعة من فرص ریادة األعمال للمرأة في القطاع الرقمي: 
 إلى تسریع الرقمنة المستمرة لعملیات اإلنتاج واعتماد التكنولوجیا الرقمیة عبر الشركات، باإلضافة    19-دت جائحة كوفیدلقد أ

انتشر العمل عن بعد والتعلم عن بعد في  قد  وإلى كثافة ومدى استخدام ھذه الشركات للتقنیات الرقمیة بھدف مواصلة العملیات.  
ابتكارات الدفع عبر    المجال أمام التقنیات الرقمیة    تفتح  .1انتشرت األدوات الرقمیة في األعمال التجاریة جمیع أنحاء العالم، كما  

ن رائدات األعمال في منطقة الشرق األوسط  ل التجارة العابرة للحدود وتمكّ اإلنترنت والتجارة اإللكترونیة، والتي یمكن أن تسھّ 
  التباعد االجتماعي. تعزیز فضالً عن، وشمال إفریقیا من الوصول إلى أسواق جدیدة

   كبیرة وفرص عمل للنساء في منطقة الشرق األوسط وشمال    ات كیفیة عمل الشركات وخلق ثرو  تغییرسیستمر القطاع الرقمي في
من خالل الرقمنة    2030إفریقیا، حیث تشیر التقدیرات إلى أن حصة النساء في الوظائف المھنیة والتقنیة ستتضاعف بحلول عام  

2 والمنصات اإللكترونیة وریادة األعمال. 
F 

   الصناعات التقلیدیة، وبالتالي فھي تتطلب  ب   مقارنةً رأس المال والعمالة    حیثمن  عادةً ما تكون األعمال التجاریة الرقمیة أقل كثافة
حیث تواجھ النساء عوائق في الوصول إلى رأس المال أو في    ،مساحات مكتبیة أقل. وفي بلدان الشرق األوسط وشمال إفریقیا

3فرقًا كبیًرا لرائدات األعمال.  قد یحدث لثمن األمالك العقاریة باھظة ا االستغناء عنتأجیر األمالك العقاریة وامتالكھا، فإن 
F 

  ّالتي  یسھ األعمال  ریادة  مشاریع  تحقیق  الرقمي  االقتصاد  منل  أدائھا  یوفر    یمكن  مما  العمل  مرونة  المنزل،    المدفوع بین 
 في مشاركة المرأة في العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا.   التي تلعب دوًرا محوریًاووالمسؤولیات األسریة،  

 كافیة:   غیر تعزیز المھارات الرقمیة للمرأة وإمكانیة وصولھا إلى التكنولوجیا ھي خطوة ضروریة ولكنھا  ،لكن

 
 ، منشورات منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة، باریس،2020)، توقعات االقتصاد الرقمي لمنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة لعام 2020منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة ( 1
 en-https://doi.org/10.1787/bb167041 
 ، ماكینزي. المرأة في العمل: فرص العمل في الشرق األوسط تتضاعف في ظل الثورة الصناعیة الرابعة، 2020 .،كعاصي، ر. وماركاتي، 2
 ): باریس. UNESCOالرقمیة ذكیة، یجب أن تكون شاملة.  منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة ()، لكي تكون الثورة  2021بیلو وآخرون (  3

https://www.oecd.org/mena/competitiveness/gender-equality-women-economic-empowerment/
https://www.oecd.org/mena/competitiveness/WEEF-Webinar-Conclusions-5-July-2021-Digital-skills.pdf
https://www.oecd.org/mena/competitiveness/WEEF-Webinar-Conclusions-5-July-2021-Digital-skills.pdf
https://www.oecd.org/mena/competitiveness/WEEF-Webinar-Conclusions-5-July-2021-Digital-skills.pdf
https://www.oecd.org/mena/competitiveness/WEEF-Webinar-Conclusions-5-July-2021-Digital-skills.pdf
https://www.oecd.org/mena/competitiveness/WEEF-Webinar-Conclusions-5-July-2021-Digital-skills.pdf
https://doi.org/10.1787/bb167041-en
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 54٪ إلى  34لمنتدى التمكین االقتصادي للمرأة أنھ على الرغم من تمثیل    من ھذه السلسلة   أبرزت أول ندوة عبر اإلنترنت  ٪
فإن   5 ،في المھارات الرقمیة   الفتیانعلى    نوتفوقھSTEM ( 4من خریجي العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات (

في مھن العلوم والتكنولوجیا والھندسة  في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا یتابعن مسیرتھن المھنیة    الفتیاتالقلیل من  
أداًء في الریاضیات والعلوم ال یفضلن الوظائف في مجاالت العلوم    الفتیاتوالریاضیات أو ریادة األعمال. حتى أفضل  

ا سبیل  على  لبنان  ففي  والریاضیات.  والھندسة  في  والتكنولوجیا  عالیة  درجات  على  الحاصلین  الطالب  بین  من  لمثال، 
االنخراط في مھن العلوم والھندسة في المستقبل، بینما أفاد    فيبرغبتھم  الفتیان  ٪ من  46الریاضیات أو العلوم، أفاد أكثر من  

6  ٪ فقط من الفتیات بذلك. 26
F 

   للتنمیة الصناعیة (الیونیدو) على  كشفت الدراسة االستقصائیة التي أجرتھا منظمة األمم رائدة عمل في    1.400المتحدة 
قطاع التصنیع في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا أن عدًدا قلیالً منھن یستفید من الفرص الجدیدة التي توفرھا التقنیات  

في عملیات التصمیم والتصنیع تقنیات الرقمیة في مرحلة ما  أنھن یستخدمن الب   المستجیباتحوالي ربع    تأفاد ف  .7الرقمیة 
. فتقتصر استخدامات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في الغالب على المجال التجاري واستخدام الشبكات  نوالبیع ألعمالھ

  االجتماعیة كامتداد لالستخدام الخاص. عالوةً على ذلك، ھناك معرفة محدودة بأي مفاھیم تتعلق بالثورة الصناعیة الرابعة
)4.0( .  

الشرق األوسط وشمال   المشاركة االقتصادیة واالستثمار، والتي تتسم بھا اقتصادات منطقة  الجنسین في  بین  الفجوة  لذلك، فإن 
 8 لتشمل االقتصاد الرقمي:  بالتوّسع إفریقیا، تھدد 

   ت، ونقص التوجیھ  التي تشمل الوصول المحدود إلى التمویل والشبكات والمعلوما  -إن عدم المساواة الھیكلیة بین الجنسین
تھدد    ،إلى جانب الفجوة الرقمیة بین الجنسین  - والنماذج التي یُحتذى بھا، واألعراف االجتماعیة والقوالب النمطیة الجنسانیة  

النساء للمناصب القیادیة العلیا    وصولباستبعاد النساء من الثورة الصناعیة الرابعة. وفي السنوات األخیرة، كانت احتمالیة  
بالرجال 20في صناعة االتصاالت المتنقلة أقل بنسبة   وتشیر األدلة المستمدة من االتحاد العربي لتكنولوجیا  9 .٪ مقارنة 

٪ من  30) إلى أنھ بینما تمثل النساء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا حوالي  AICTUالمعلومات واالتصاالت (
ھذا  ٪ من المناصب اإلداریة العلیا في  9العاملة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، فإنھن ال یمثلن سوى    ةالقو

10  مجال. ال
F 

   الجنسین في بین  بأوسع فجوة  المنطقة  للنساء  عمالأنشطة ریادة األتتسم  الشركات المملوكة  نسبة  تبلغ  ٪ فقط  23، حیث 
، حیث تتأثر  الرجال یھیمن علیھ  الصناعة الرقمیة تعتبر مجاالً    وال تزال11 .٪ من الشركات الناشئة التي أسستھا النساء34و

في التصمیم    الجنسانیة، وال تضمن بالضرورة مراعاة  الرجالصنع القرار في الغالب بوجھات نظر  عملیات  االستراتیجیات و
12. وفي تلبیة احتیاجات المستخدمین

F 

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي  60یتم وضع األسس الرقمیة للثورة الصناعیة الرابعة. ومع توقع رقمنة إذ حان وقت العمل قد ل
یمكن لحكومات الشرق األوسط وشمال إفریقیا  13 . أن تنضم رائدات األعمال إلى ھذا المجال   الضروري جًدا ، من  2022بحلول عام  

اغتنام الفرصة لسد الفجوة بین الجنسین من خالل معالجة الحواجز المحددة التي تواجھھا النساء الراغبات في أن یصبحن رائدات  
 . للجنسانیة عن إنشاء نظام بیئي رقمي مراع  تقودھا النساء في االستثمار في القطاع الرقمي، فضالً التي أعمال والشركات 
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https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2015/05/Nizar-Zakka_Chief-Executive-Officer-Union-of-Arab-ICT-Associations.pdf
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من القراءة لمزید  
، تغییر القوانین  CAWTAR ((2020))، مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث (ILO)، منظمة العمل الدولیة (OECDمنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة ( ▪
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