
هنــاك تقاطــع واضــح بيــن حــّق الوصــول إىل اإلنترنــت وانتشــار البنيــة التحتيــة المناســبة لخدمــات اتصــاالت البيانــات 

ذات النطاق العريض (البنية الرقمّية) ومسار النمو االقتصادي. بالفعل، أتاحت لنا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إنشاء 

روابــط  خالقــة بيــن البشــر واآلالت واإلنترنــت مــن خــالل إدخــال اتجاهــات األعمــال الرياديــة الرقمّيــة الجديــدة، ويظهــر 

تجســد هــذه اإلتجاهــات عبــر إنترنــت األشــياء والــذكاء االصطناعــي. ويســمح هــذان اإلتجاهــان لــآلالت بتنفيــذ إجــراءات 

تشــبه تلــك التــي يقــوم بهــا اإلنســان مثــل التعلــم، واألداء، والفهــم والتفاعــل معنــا نحــن البشــر وآالت أخــرى ضمــن 

عملّية أتمتة مستمرّة.

تواجــه العديــد مــن النســاء والفتيــات حواجــز هائلــة فــي العالــم الرقمــي. عــىل الرغــم مــن التحســينات اإلجماليــة فــي 

مســتويات الوصــول لقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت، تُظهــر الدراســات أن الفجــوة الرقمّيــة بيــن الجنســين 

ال تزال موجودة بغض النظر عن البلد أو النمو االقتصادي أو مســتوى الدخل.

يبقــى حــال الوصــول إىل األجهــزة الرقمّيــة مشــكلة تقاطعّيــة أساســّية: النســاء والرجــال كمــا الفتيــات والفتيــان ليســوا 

متســاوين عندمــا يتعلــق األمــر بالتكنولوجيــا الالزمــة لالتصــال بشــبكة اإلنترنــت. كمــا تزيــد أمــور أخــرى األمــر تعقيــًدا 

والعامــل/ة  الالجــئ/ة  وضــع  أو  الجنســّي  والميــول  الجنســية،  عــىل  والحصــول  اإلعاقــة،  ذوي  حاجــات  مثــل 

المهاجــر/ة. كمــا يؤدي التواجد الجغرافي أيًضا دوًرا في الوصول اىل الخدمة.

تتركــز جــودة اإلنترنــت واتصــاالت بيانــات النطــاق العريــض فــي المــدن والضواحــي الغنّيــة والمناطــق المتميــزة فــي 

العالــم العربــي. ويســهل عــادة عــىل الرجــال الهــروب مــن فجــوة المعلومــات هــذه عبــر الهجــرة مــن المناطــق الريفيــة 

إىل المدن التي تتمتع باتصال إنترنت وشــبكة نطاق واســع بنوعية جيدة.

كشــفت جائحــة وبــاء كورونــا (كوفيــد19-) أيًضــا عن نشــوء أوجه عدم مســاواة جديــدة فــي دول الجنوب، لكنهــا موجودة 

أيًضا في جزء كبير من دول الشــمال الصناعية الغنّية.

ــات،  ــويق، والمبيع ــي، والتس ــل المكتب ــة، والعم ــات الرقمّي ــم، والتدريب ــي التعلي ــريع ف ــي الس ــول الرقم ــرز التح أب

والتســليم وحّتى اإلنتاج الصناعي عن بعد نمطين مهمين:

ال يــزال الوصــول إىل البنية التحتية الرقمّية عالية الجودة غير عادل ولمصلحة الرجال.  .1  

ــام األول عــىل  ــي المق ــز ف ــت، يرتك ــوج إىل اإلنترن ــا الول ــّي، كم ــزة الحاســوب الرقم ــي أجه ــزال اإلســتثمار ف ال ي  .2  

احتياجات الرجال.

منــذ بــدء الثــورة الصناعية، كان هناك صراع نســوي ونقابي  تاريخي مناهض للفجوة بين الجنســين، ال ســيما في 

مــا تعلــق باألجــور والتقدم الوظيفي. من هنا وفي ســبيل ســّد الفجوة الرقمّية بين الجنســين، من الضروي البناء 

عــىل هذه التجارب الناجحة الســابقة للتعامل مع تحديات المســتقبل.

التكافؤ في فرص الحصول عىل المهارات 

الرقمّية وتعزيز النمو اإلقتصادي

التحدّيات في الشمولّية
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حســب دراســة أجراها اإلتحاد الدولي لالتصاالت، اليزال نحو 52 بالمئة من النســاء في العالم ال يســتخدمن اإلنترنت، 

مقارنة مع نســبة 42 بالمئة من الرجال فيما تبدو هذه المشــكلة أكثر وضوًحا في البلدان النامية.

معــدل الولــوج إىل شــبكة اإلنترنــت هــو أعــىل للرجــال (47.7 بالمئــة)  مــن اإلنــاث (٪39.4 بالمئة) فــي المنطقــة العربية 

والســبب يعــود إىل عوامل إجتماعية وإقتصادية مثل الدخل واألعــراف اإلجتماعية وقلة الوعي المجتمعي.

تختلــف هــذه المعــدالت مــن بلــد إىل آخــر فــي جميــع أنحــاء المنطقــة مــع وجــود فجــوة بيــن الجنســين أوســع بكثيــر 

فــي بعــض البلــدان والمناطــق. عــىل ســبيل المثــال، يســتطيع نحــو 98.3 بالمئــة مــن الرجــال فــي العــراق 

الوصــول إىل اإلنترنــت مقارنــة مــع نســبة 51.2 بالمئــة فقــط مــن النســاء، بنــاًء عــىل موجــز صــادر عــن األمــم المتحــدة 

ومنظمة اإلسكوا.

تميــل النســاء إىل البقــاء فــي المناطــق الريفيــة المحرومــة، حيــث يتركــز الوصــول إىل اإلنترنــت داخــل المنــزل نحــو 

المســتخدمين الذكور في ســن العمل، وذلك عىل حســاب النساء والشباب وكبار السن.

يشــير تقريــر صــادر فــي العام 2019 عن مجموعــة النظام العالمي لإلتصــاالت المتنقلة GSM أنه مــن المتوقع ومع حلول 

العــام 2025 أن يصــل العــدد التقديــري إلجمالــي شــبكة الهواتــف الذكيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا 

إىل 500 مليون. يســمح هذا بإنشــاء مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية.

تشــير الدراســات إىل أن الخدمــات الماليــة عبــر الهاتــف المحمــول ال يمكنهــا زيــادة وصــول النســاء والفتيــات إىل 

الخدمــات مثــل التعليــم والرعايــة الصحيــة فحســب، ال بــل تعــزز أيًضــا اإلدمــاج اإلجتماعــي، ال ســيما بيــن العامــالت 

في المنازل والالجئات في منطقة الشــرق األوســط وشمال إفريقيا.

يجــب اتخــاذ إجــراءات األمــن والســالمة عبــر اإلنترنــت أثنــاء العمــل عــن بعــد، وهــذا يشــمل نصائــح مثــل اســتخدام 

كلمة مرور قوية، وتجنب النقر عىل روابط التصيد االحتيالي أو اســتخدام شــبكات االنترنت العامة.
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حقائق وأرقام


