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1- مقدمة

ــم  ــزز تقدي ــة وتع ــد اإلنتاجي ــدة وتزي ــف جدي ــق وظائ ــق لخل ــد الطري ــا فرصــاً ومته ــدم التكنولوجي تق

الخدمــات العامــة، وقــد أفــاد تقريــر التنميــة يف العــامل لعــام 2019 "الطبيعــة املتغــرة للعمــل"، الــذي أصــدره 

البنــك الــدويل، أن األشــخاص يف الــدول املتقدمــة متفائلــون بشــأن الفوائــد الناتجــة عــن التكنولوجيــا يف مــكان 

العمــل وجــودة الحيــاة، ولكنهــم اليزالــون قلقــن بشــأن تأثراتهــا عــى التوظيــف. حيث ســُتفقد وظائــف التصنيع 

ــة  ــة و"القابل ــك املهــام الروتيني ــدول متوســطة الدخــل وكذل ــدول املتقدمــة وبعــض مــن ال ــة يف ال بســبب األمتت

للتدويــن" التــي تُعــرض كثــر مــن الُعــال للخطــر]1[. ومــن املُقــدر إنــه بحلــول عــام 2030 وبســبب األمتتــة، قــد 

يحتــاج مــا يصــل إىل 375 مليــون عامــل يف العــامل و72 مليــون عامــل يف الــدول الناميــة إىل تحويــل تخصصاتهــم 

املهنيــة، وتشــر التغيــرات يف صــايف النمــو أو االنخفــاض املهنــي إىل أن عــدًدا كبــرًا مــن األشــخاص قــد يحتاجــون 

ــم مهــارات جديــدة يف الســنوات القادمــة ]2[. وســتكون مســاعدة األفــراد  ــة ولتعل لتحويــل تخصصاتهــم املهني

عــى االنتقــال مــن املهــن املتدنيــة إىل أخــرى متناميــة تحديًــا واســع النطــاق وخصوًصــا للنســاء، حيــث كشــفت 

ــف  ــر يف الوظائ ــة األك ــال، تشــغل النســاء الفئ ــرات. وبخــاف الرج ــذه التغي ــًرا به ــر تأث ــن األك الدراســات أنه

متوســطة ومنخفضــة الدخــل، وســيواجه هــذا النــوع مــن الوظائــف تباطــؤ يف منــو الطلــب يف املســتقبل ]2[.

ــدم  ــن بصــورة واضحــة عــى تق ــغ عــدد الســيدات يف مــر 48.7 ســيدة، وســيؤثر تحســن وضعه يبل

الدولــة اقتصاديًــا واجتاعًيــا ]3[. وحتــى اآلن، قلصــت مــر الفجــوة بــن الجنســن بنســبة 62,9%، وفًقــا ملــؤرش 

الفجــوة بــن الجنســن الصــادر عــن املنتــدى االقتصــادي العاملــي )WEF(، وال يــزال هنــاك املزيــد إلنجــازه ملنــح 

فــرص متكافئــة للنســاء. وعــى الرغــم مــن تحســن وضــع املــرأة املريــة يف التعليــم والصحــة والعيــش بقــدر أكر 

مــن التكافــؤ )96,1% و95,7% عــى التــوايل(، إال أنــه قــد تراجعــت فــرص النســاء ومشــاركتهن االقتصاديــة، ومــن 

املُتوقــع زيــادة هــذه النســب بالنظــر إىل التوقعــات بــأن متثيــل النســاء أصبــح متثيــاً أكــر يف األدوار التي سُتشــغل 

آليــاً، وعــدم كفــاءة دخــول النســاء يف املهــن التــي يكــون فيهــا منــو األجــور هــو األكــر وضوًحــا مثــل التكنولوجيــا، 

إىل جانــب املشــكلة املزمنــة املوجــودة يف البنيــة التحتيــة للرعايــة غــر املتكافئــة والوصــول إىل رأس املــال ]4[.
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بينــا تشــر العديــد مــن الدراســات إىل أن "مــا" الــذي يقدمــه املســتقبل للنســاء يف أســواق العمــل، 

ــتقبل.  ــف املس ــرة لوظائ ــة املتغ ــن للطبيع ــن إلعداده ــات له ــاعدة السياس ــة" مس ــر لـ"كيفي ــص الكث مل يُخص

يقــرح تقريــر التنميــة يف العــامل لعــام 2019 ثــاث مســارات/ مجــاالت إلجــراءات السياســة لاســتجابة للتغيــرات 

ــة القادمــة هــي: التكنولوجي

1- االســتثار يف رأس املــال البــري وخصوًصــا يف الفئــات املحرومــة، والتعليــم يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة 

لتنميــة املهــارات الجديــدة التــي يتزايــد الطلــب عليهــا يف ســوق العمــل، مثــل املهــارات املعرفيــة رفيعــة 

املســتوى واملهــارات االجتاعيــة الســلوكية. 

2- تعزيــز الحايــة االجتاعيــة لضــان التغطيــة الشــاملة والحايــة التــي ال تعتمــد كليــا عــى التوظيــف 

بأجــر رســمي.

ــل  ــز مــايل لتموي ــة، حســب الحاجــة، لتوفــر حي ــر األنظمــة الرضيبي ــرادات مــن خــال تطوي 3- حشــد اإلي

ــة. ــة االجتاعي ــال البــري والحاي ــة رأس امل تنمي

شكل )1(: االستجابة لطبيعة العمل المتغيرة
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ــاء  ــن النس ــاين لتمك ــور جنس ــن منظ ــاالت م ــذه املج ــل ه ــذه بالتفصي ــات ه ــة السياس ــش ورق تناق

ــارزة يف  ــادات نســائية ب ــع قي ــة م ــات شــخصية متعمق ــن خــال مقاب ــة م ــورة الصناعي ــات يف عــر الث املري

ــاالت. ــات واالتص ــا املعلوم ــاع تكنولوجي قط

ــن  ــق وقته ــبب ضي ــال بس ــة االنتق ــاء عملي ــى النس ــة ع ــرة طويل ــذ ف ــة من ــق القامئ ــُتصعب العوائ س

ــا أكــر مــن الرجــال يف أعــال الرعايــة  إلعــادة التأهيــل أو البحــث عــن فــرص التوظيــف بســبب قضائهــن وقًت

ــة  ــة التحتي ــات الســامة الجســدية والبني ــل بســبب تحدي ــدرة عــى التنق ــل ق ــن أق ــة األجــر، فإنه غــر مدفوع

والتحديــات القانونيــة، وبســبب وصولهــن إىل التكنولوجيــا الرقميــة واملشــاركة يف مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا 

ــات بنســبة أقــل مــن الرجــال. ويجــب أن تكــون الخطــوة األوىل لاســتفادة مــن املواهــب  والهندســة والرياضي

البريــة غــر املُســتغلة للنســاء يف الدولــة هــي إزالــة كل هــذه العوائــق إلتاحــة الحصــول املتكافــئ عــى الفــرص 

للنســاء والرجــال. ولكــن ال يوجــد نهــج واحــد يناســب الجميــع لتحقيــق هــذا، حيــث يلــزم وجــود مجموعــة مــن 

سياســات املهــارات الرقميــة الفعالــة فيــا يتعلــق بالفجــوات واملخــاوف املتعلقــة بتوســيع الفــوارق االجتاعيــة 

يف ســوق العمــل ]5[.

2- المنهجية

تعتمــد الدراســة عــى البحــث الكيفــي الســتجاء أثــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة عــى مســتقبل عمــل 

النســاء يف مــر يف العــر الجديــد لألمتتــة حيــث تــم جمــع البيانــات األساســية مــن خــال املقابــات املتعمقــة 

ــر باعتبارهــا مصــادر  ــاالت والتقاري ــة أخــرى مــن األدب األكادميــي واملق ــات ثانوي ــة إىل استكشــاف بيان باإلضاف

ثانويــة تناقــش هــذه القضيــة، وتــم جمــع البيانــات األساســية مــن خــال أربــع مقابــات شــخصية ُمتعمقــة مــع 

شــخصيات نســائية مهمــة يف قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت متثــل زوايــا مختلفــة للقضيــة املطروحــة. 

كــا تقــدم الدراســة نظــرة ثاقبــة عــن ثــاث استفســارات رئيســية وهــي: )أ( األثــر املحتمــل للثــورة الصناعيــة 

ــاث  ــارات اإلن عــى مشــاركة النســاء يف ســوق العمــل يف مــر. )ب( التحقــق مــن مامئــة املســتوى الحــايل مله

ملواجهــة التحديــات القادمــة وللتحقــق مــن املزيــد مــن مهــارات النســاء وإمكانياتهــن إلحــداث أفضــل التغيــرات 
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القادمــة. )ج( رشح بعــض السياســات الخاصــة بالنــوع للحكومــة لــي تطلــق النســاء العنــان إلمكانياتهــن وتعزيــز 

ــاْء  ــار املســتجيبات بن ــأيت اختي ــات واالتصــاالت يف املســتقبل. وي ــا املعلوم مشــاركتهن يف ســوق عمــل تكنولوجي

عــى خراتهــن الســابقة والواســعة يف قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت فضــاً عــن إنهــن إنــاث عامات يف 

املجــال الــذي يغطــي األضــاع الثــاث للمثلــث: التعليــم والتدريــب والتوظيــف مــن أجــل الحصــول عــى وجهــات 

نظــر مختلفــة ملوضــوع قضيــة البحــث وفًقــا ملجــاالت تخصصهــن. اثنتــن مــن املســتجيبات لديهــن خــرة واســعة 

يف قطــاع التعليــم والتدريــب يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، ومتثــل املســتجيبتان األخريتــان القطاع 

ــاًء  ــف املســتقبل بن ــة الكــوادر النســائية يف وظائ ــة الواســعة يف ســوق العمــل ومرون الخــاص ذو الخــرة العملي

عــى أُســس عمليــة. تُحلــل البيانــات املُجمعــة باســتخدام منــوذج تحليــل موضوعــي لتحليــل البيانــات الكيفيــة.

3- الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
ــل والنســاء فــي ســوق العم

أ- تعريف الثورة الصناعية الرابعة ونطاقها

ــة، وكان  ــورة تكنولوجي ــا ث ــن إنه ــا ع ــة" معربً ــة الرابع ــورة الصناعي ــح "الث ــدم كاوس شــواب مصطل ق

ذلــك خــال اجتــاع دافــوس االقتصــادي الســنوي للمنتــدى االقتصــادي العاملــي بدايــة مــن عــام 2016، و"تتميــز 

بوجــود إنرنــت أكــر انتشــاًرا وتنقــًا وحساســات أصغــر حجــًا ذات قــوة أكــر وذكاء إصطناعــي والتعلــم اآليل"، 

ــطة  ــات واألنش ــع والخدم ــة يف التصني ــة والواقعي ــة االفراضي ــه األنظم ــل في ــامل تتداخ ــا يف ع ــرى تطوره ــد يُ وق

ــة األخــرى ]6[. البري

تطــورت الثــورات الصناعيــة مــن ميكنــة اإلنتــاج باســتخدام املــاء وطاقــة البخــار يف الثــورة الصناعيــة 

األوىل ثــم اإلنتــاج الشــامل يف الثــورة الثانيــة باســتخدام الطاقــة الكهربائيــة ثــم أمتتــة اإلنتــاج يف الثــورة الثالثــة 

باســتخدام اإللكرونيــات وتكنولوجيــا املعلومــات مــا نتــج عنــه تحســن هائــل يف مســتويات املعيشــة ملعظــم 

ــر  ــى تطوي ــدرة ع ــن الق ــر م ــينات أك ــداث تحس ــى إلح ــة عظم ــاك إمكاني ــك هن ــامل. وكذل ــول الع ــراد ح األف

ــا ]6[، ]7[. ــة األوىل مًع ــورات الثالث ــة األخــرة أكــر مــن الث ــورة الصناعي ــا الناتجــة عــن الث التكنولوجي
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جدول )1(: الخصائص الرئيسية للثوارات الصناعية

كــا أوضــح شــواب )2016(، فــإن الثــورة الصناعيــة الرابعــة " تتميــز بدمــج التقنيــات التــي تطمــس 

ــة يف  ــا كل صناع ــل تقريًب ــا تعرق ــث إنه ــة، حي ــة والبيولوجي ــة والرقمي ــاالت املادي ــن املج ــة ب ــوط الفاصل الخط

ــاج واإلدارة والحوكمــة بأكملهــا." ]7[.  ــل أنظمــة اإلنت ــا بتحوي ــد. ويبــر اتســاع التغيــرات هــذه وعمقه كل بل

وعــى هــذا النحــو، ســتؤدي هــذه الثــورة إىل ابتــكار يؤثــر عــى جميــع الصناعــات والقطاعــات األساســية، مثــل 

ــة، مــع وجــود  ــزة املحمول ــن باألجه ــارات األشــخاص املتصل ــق ملي ــة، ويخل ــم والصحــة واألعــال التجاري التعلي

قــوة معالجــة غــر مســبوقة، وســعة تخزيــن، وإمكانيــة غــر محــدودة للوصــول إىل املعرفــة ســتتضخم مــن خــال 

تقــدم تكنولوجيــا جديــدة يف مجــاالت مثــل الــذكاء االصطناعــي، والروبوتــات، وإنرنــت األشــياء، واملركبــات ذاتيــة 

القيــادة، والطباعــة ثاثيــة األبعــاد، وتكنولوجيــا النانــو، والتكنولوجيــا الحيويــة، وعلــوم املــواد، وتخزيــن الطاقــة، 

والحوســبة الكميــة. ]8[

ــة  ــب طويل ــو ومكاس ــزة من ــة إىل معج ــة الرابع ــورة الصناعي ــؤدي الث ــع أن ت ــن املُتوق ــه، م ــاًءا علي وبن

ــة  ــا تحســن الفعالي ــارة، وأيض ــل واالتصــاالت والتج ــف النق ــاض يف تكالي ــة، وانخف ــاءة واإلنتاجي ــل يف الكف األج

يف اللوجســتيات وساســل التوريــد العامليــة ]7[. ومــع ذلــك، فــإن عــدم املســاواة هــى نتيجــة حتميــة للتقــدم 
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التكنولوجــي وهــذا مــا حــدث منــذ أواخــر التســعينيات يف معظــم الــدول املتقدمــة. وعــادًة مــا تتزايــد عــدم 

املســاواة وال تســتطيع العالــة ذات املســتوى املتوســط املواكبــة ويتخلفــون عــن غرهــم. ]9[. ســتؤدي التطــورات 

التكنولوجيــة القادمــة إىل عراقيــل رئيســية يف ســوق العمــل يف املســتقبل. وســتكون املواهــب باألحــرى -وليــس 

رأس املــال - العامــل الحاســم يف اإلنتــاج، كــا يــؤدي ذلــك إىل نشــأة ســوق عمــل تتســع فيــه الفجــوة وتنقســم 

القطاعــات إىل قطاعــات "منخفضــة املهــارات/ منخفضــة األجــر"  و" عاليــة املهــارات/ عاليــة األجــر"، مــا يــؤدي 

بــدوره إىل زيــادة التوتــرات االجتاعيــة. ]10[ 

ب- األثر املُتوقع للثورة الصناعية الرابعة على النساء في سوق العمل

ــا بإمكانيــة تحســن مســتويات املعيشــة، ولكــن آثارهــا ال تظهــر بصــورة متســاوية  تتمتــع التكنولوجي

عــى ســكان العــامل حيــث يســتفيد العاملــن يف بعــض القطاعــات بشــكل كبــر مــن التقــدم التكنولوجــي، بينــا 

رُشد آخــرون ممــن يعملــون يف القطاعــات األخــرى ويتعــن إعــادة تأهيلهــم لالتحــاق بســوق العمــل. وكــا ســبق 

أن أرشنــا بحلــول عــام 2030، تشــر التقديــرات إىل وجــود أكــر مــن 375 مليــون عامــل حــول العــامل و72 مليــون 

يف الــدول الناميــة ممــن يســعون إىل تحويــل الفئــات املهنيــة بســبب األمتتــة، كــا تشــر التغيــرات يف صــايف النمــو 

ــم  ــة وتعل ــات املهني ــر الفئ ــرًا جــًدا مــن األشــخاص قــد يحتاجــون إىل تغي ــي أو انخفاضــه إىل أن عــدًدا كب املهن

مهــارات جديــدة يف الســنوات املقبلــة. ]2[

وقــد ذكــر التقريــر األخــر الصــادر عــن رشكــة ماكينــزي أن املهــن مثــل: مهــن الدعــم املكتبــي، 

ووظائــف التفاعــل مــع العمــاء، وعــال خطــوط التجميــع، والقامئــات بغســل األطبــاق، وعــال إعــداد الطعــام، 

ــرى  ــف أخ ــى وظائ ــب ع ــا الطل ــيزداد أيًض ــر، س ــٍد آخ ــى صعي ــة. وع ــة لألمتت ــر عرض ــي األك ــائقون، ه والس

ــن، ومتخصــي  ــاء واملحاســبن واملحلل ــل املهندســن والعل ــة، واملتخصصــن مث ــة الصحي ــي الرعاي ــل: مقدم مث

ــادات  ــًة يف االقتص ــن - وخاص ــا واملعلم ــال التكنولوجي ــن يف مج ــن املتخصص ــم م ــات وغره ــا املعلوم تكنولوجي

الناشــئة مــع الســكان الشــباب - والفنانــن وفنــاين األداء والعاملــن يف مجــال الرفيــه، وعــال البنــاء والوظائــف 

اليدويــة والخدميــة يف بيئــات غــر متوقعــة مثــل مســاعدي الصحــة املنزليــة والبســتانين. ومــع ذلــك، لــن تخلــق 
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التكنولوجيــا وظائــف جديــدة تحــل محــل الوظائــف األخــرى فحســب، ولكنهــا ســتعيد تشــكيل ملــف املهــارات 

ــة ]1[. ــف الحالي للوظائ

ــا للنســاء،  ــا واســع النطــاق وخصوًص ــة تحديً ــة إىل أخــرى متنامي ــن املتدني ــال مــن امله ســيكون االنتق

ــوى  ــًا يف الق ــل متثي ــد النســاء هــن األق ــرات. وتع ــذه التغي ــر عرضــة له ــن األك ــث كشــفت الدراســات إنه حي

العاملــة مدفوعــة األجــر وخاصــًة يف القطاعــات ذات العائــد املرتفــع/ الوظائــف ذات املكانــة العاليــة عــى الرغــم 

مــن ارتفــاع مســتويات التعليــم، كــا إنهــن يشــغلن أقــل مــن ثلثــي الفــرص االقتصاديــة التــي يشــغلها الرجــال يف 

املتوســط عــى مســتوى العــامل ]11[. 

ــزال النســاء مســتبعدات مــن العمــل يف مجتمعــات  ــة يف العــامل لعــام 2019، ال ت ــر التنمي ــا لتقري وفًق

متعــددة، ففــي جميــع أنحــاء العــامل، متثــل نســبة اإلنــاث املوظفــات الــايت فوق ســن الخامســة عــر 49%، مقارنة 

بنســبة الرجــال التــي متثــل 75%. وال تــزال االختــاالت بــن الجنســن مســتمرة يف املناصــب العليــا حيــث تتــوىل 

النســاء منصــب املديــرة املســؤولة يف أقــل مــن ُخمــس الــركات. وعموًمــا، تعمــل النســاء يف قطاعــات اقتصاديــة 

أقــل إنتاجيــة ويف مهــن يحتمــل أن تكــون فــرص التعلــم منهــا يف موقــع العمــل أقــل. وعــى الرغــم مــن تحســن 

التكافــؤ بــن الجنســن حــول العــامل، ال تــزال هنــاك اختافــات جوهريــة، فتواجــه النســاء قيــوًدا قانونيــة خاصــة 

بقطــاع معــن يف الحصــول عــى وظائــف يف العديــد مــن الــدول، حيــث يقيــد 65 اقتصــاًدا النســاء مــن العمــل يف 

املناجــم ويفــرض 47 اقتصــاًدا  قيــوًدا عــى عمل الســاء يف التصنيع ويقيــد 37 اقتصاًدا عمل النســاء يف أعال البناء. 

وعــاوة عــى ذلــك، يف 29 اقتصــاًدا مــن أصــل 189، ال ميكــن للنســاء العمــل نفــس عــدد ســاعات عمــل الرجــال.

وبالتــايل، وكــا هــو موضــح يف الشــكل )2(، تتمتــع النســاء بحضــور أعــى نســبًيا يف املهــن املتدنيــة ســواء 

يف مهــن الدعــم املكتبــي أو الخدمــات أو املبيعــات )44%(، وال يــزال عــدد الرجــال يفــوق عــدد النســاء يف جميــع 

املهــن. وبالنظــر للمهــن، فــإن أقــل حضــور للنســاء هو العمــل كمشــغات مصانــع وآالت وُمجمعات، حيث تشــغل 

النســاء 16% فقــط مــن هــذه الوظائــف. كــا تعمــل معظــم مديــرات الــركات الرســمية يف االقتصــادات الناشــئة 

يف قطــاع التجزئــة. فتواجــه النســاء عموًمــا أربــاح أقــل مــن خــرة العمــل )1,9%( مقارنــة بالرجــال )%3,1( ]1[ .
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شكل )2(: توزيع العاملين حسب الجنس في المهن المختلفة 

املصدر: فريق العمل يف تقرير التنمية يف العامل 2019، باستخدام مسح بيانات القوى العاملة واملنزلية من حزمة بيانات البنك الدويل لتوزيع الدخل

وبالتــايل، عــى الرغــم مــن وجــود بعــض التحســينات يف وضــع النســاء يف االقتصــاد، ال يــزال هنــاك فجــوة 

كبــرة يف الفــرص االقتصاديــة املتاحــة للنســاء والرجــال، ويؤكــد ذلــك مــؤرش الفجــوة بــن الجنســن الــذي يصــدره 

ــؤرش  ــي وامل ــل التعليم ــاء يف التحصي ــينات للنس ــض التحس ــد بع ــك يوج ــي ]4[. كذل ــادي العامل ــدى االقتص املنت

ــوة بنســبة  ــد الفج ــم س ــث ت ــح يف شــكل )3(، حي ــا هــو موض ــاة ك ــد الحي ــى قي ــاء ع ــة والبق ــي للصح الفرع

96,1% و95,7% )عــى التــوايل( حتــى اآلن. ومــع ذلــك، تبقــي الفجــوة القامئــة بــن النســاء والرجــال كبــرة بشــكل 

ملحــوظ يف التمكــن الســيايس، حيــث تــم ســدها بنســبة 24,7% فقــط حتــى اآلن، أمــا يف املشــاركة االقتصاديــة 

والفــرص، ُســدت الفجــوة بنســبة 58% حتــى اآلن، وقــد زادت قليــاً منــذ العــام املــايض. ويعــد االختــاف بــن 

ــد  ــدول العــرة األوىل ق ــا ال ــرًا، بين ــاً كب ــب اختاف ــك املوجــودة يف أخــر الرتي ــدول ذات األداء األفضــل وتل ال

ســدت الفجــوة بنســبة 80% عــى األقــل، إال أن الــدول العــرة األخــرة قــد ســدت الفجــوة بــن الرجــال والنســاء 

يف مــكان العمــل بنســبة %40.
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شكل )3(: حالة الفجوات بين الجنسين

ــة،  ــوى العامل ــاركة يف الق ــن يف املش ــن الجنس ــوة ب ــد الفج ــة لس ــي فرص ــاد الرقم ــون االقتص ــد يك ق

ــال  ــن خ ــايل م ــي اإلج ــج املح ــاهمة يف النات ــن يف املس ــق تطلعاته ــاء لتحقي ــام النس ــرص أم ــح الف ــد يتي وق

ــرص  ــادة ف ــال زي ــن خ ــل م ــرض العم ــات ع ــض املنص ــع بع ــتدامتها ]12[. وتوس ــة واس ــف الئق ــق وظائ خل

الحــر، ويحــدد  العمــل  اقتصــاد  للتوظيــف يف  التقليديــة  األشــكال  أنــواع عمــل جديــدة ومرنــة تكمــل 

ــن  ــل املنصــة متك ــة يف عم ــة املتأصل ــا أن املرون ــم ملعظــم املنصــات. ك ــل الخاصــة به ــاعات العم ــون س العامل

املزيــد مــن النســاء مــن املشــاركة يف القــوى العاملــة. وأخــرًا، متكــن املنصــات الرقميــة الــركات مــن 

ــط. ]1[ ــال نش ــد إىل رأس م ــال الراك ــل رأس امل ــتغلة وتحوي ــر املس ــة غ ــة والبري ــدرات املادي ــتغال الق اس

4- وضع النساء في القوى العاملة في مصر: التحديات والفرص

أ- مشاركة النساء في سوق العمل في مصر: العوائق والتحديات

تعــد مــر موطًنــا لقرابــة 48,7 مليــون امــرأة، حيــث يكــون لتحســن ظروفهــن أثــًرا مهــًا عــى تقــدم 

ــزال أمــام مــر  ــن الجنســن، ال ي ــر حديــث بشــأن مــؤرش الفجــوة ب ــا لتقري ــا. ووفًق ــا واجتاعًي ــد اقتصاديً البل

طريــق طويــل ملنــح النســاء فرًصــا متســاوية وســد الفجــوة بــن الجنســن خاصــًة يف محــاور التمكــن الســيايس 

واملشــاركة االقتصاديــة. وقــد إحتلــت مــر املرتبــة 134 لتســد نســبة 62,9% مــن الفجــوة بــن الجنســن. ومــع 
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ذلــك، ال تــزال مشــاركة النســاء يف الفــرص االقتصاديــة ضعيفــة، حيــث احتلــت مــر املرتبــة 140 مــن بــن الــدول 

نســبة مشــاركة اقتصاديــة للمــرأة بلغــت 24.7%، و20% منهــن يعملــن بعقــد دوام جــزيئ. وعــاوة عــى ذلــك، 

يشــغل عــدد قليــل جــًدا مــن النســاء املناصــب اإلداريــة )7,1%(، كــا يعــد وجودهــن ضمــن مالــي الــركات 

وكبــار املديريــن محــدود للغايــة )2,4% و4,9% عــى التــوايل(، وكذلــك ال تــزال الفــروق يف الدخــل )الــذي يشــمل 

اإليــرادات مــن األجــور وغــر املتعلقــة باألجــور( كبــرة بــن الرجــال والنســاء. وتشــر التقديــرات إىل أن متوســط 

دخــل الرجــل يبلــغ حــوايل 3,8 ضعــف متوســط دخــل املــرأة. ويجــب أن تكــون إزالــة جميــع العوائــق التــي متنــح 

حصــول متكأفــئ عــى التدريــب للنســاء والرجــال مبثابــة الخطــوة األوىل لاســتفادة مــن املواهــب البريــة غــر 

املســتغلة للنســاء يف مــر. ]4[

شكل )4(: تطور نتائج الفجوة بين الجنسين في مصر )2010- 2020(

املصدر: املنتدى االقتصادي العاملي 2019، تقرير عاملي عن الفجوة بني الجنسني

12



ــعة  ــوة واس ــاك فج ــه هن ــم، إال أن ــور بالتعلي ــاث والذك ــاق اإلن ــب التح ــابه لنس ــن تش ــم م ــى الرغ ع

ــن  ــوة ب ــؤرش الفج ــول م ــر ح ــر األخ ــتناًدا إىل التقري ــل. واس ــوق العم ــاركة يف س ــور يف املش ــاث والذك ــن اإلن ب

 %34,6 والعــايل   %82,5 والثانــوي   %98,3 اإلبتــدايئ  بالتعليــم  اإلنــاث  التحــاق  معــدالت  تبلــغ  الجنســن، 

ــل  ــك، متث ــع ذل ــوايل(. وم ــى الت ــور )98,3% و82,5% و34,6% ع ــاق الذك ــدالت التح ــًة مبع ــوايل مقارن ــى الت ع

ــاوة  ــل 77%. وع ــال التــي متث ــبة الرج ــة بنس ــط مقارن ــبة 24,7% فق ــة نس ــوى العامل ــاركة النســاء يف الق مش

العليــا. عــى ذلــك، هنــاك فجــوة أكــر بــن اإلنــاث والذكــور يف الدخــل املســتحق املقــدر واملناصــب 

يف 2018 بلغــت نســبة البطالــة بــن اإلنــاث يف مــر 23,1% مقارنــًة بـــ 7,8% للذكــور ]13[. وباإلضافــة 

إىل ذلــك، يعتــر املســتوى التعليمــي للنســاء العاطــات أعــى مــن مســتوى تعليــم نظرائهــن مــن الذكــور. ووفًقــا 

لكتــاب اإلحصــاء الســنوي الصــادر عــن الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء )2017(، فــإن معــدل البطالــة 

بــن اإلنــاث الــايت لديهــن شــهادة جامعيــة أو أعــى يزيــد عــن نظــرة بــن الذكــور، حيــث بلــغ 37,2% يف عــام 

2016 بــن اإلنــاث مقابــل 26,5% للذكــور. وعــادًة مــا تكــون فــرص العمــل يف األعــال الرســمية للنســاء يف القطــاع 

الخــاص محــدودة. وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن عــدد الوظائــف املتاحــة يف القطاعــات العامــة أقــل نســبًيا مــن عــدد 

خريجــي الجامعــات ســنويًا. ولذلــك، يصطــف العديــد مــن النســاء للحصــول عــى وظائــف يف القطاعــات العامــة 

أو يضطــررن للعمــل يف قطاعــات غــر رســمية يف بيئــات عمــل غــر مناســبة وبأجــور منخفضــة ]14[.

باإلضافــة إىل ذلــك، تركــز اإلنــاث تركــزاً كبــراً يف وظائــف قطاعــي الزراعــة والخدمــات، و متثلــن %36,7 

ــة مبعــدل توظيــف يصــل إىل 6,8  ــا تشــارك مشــاركة ضعيفــة يف القطاعــات الصناعي ــوايل، بين و56,5% عــى الت

ــل يف  ــكل أق ــن بش ــة إىل تواجده ــام 2018، ]13[ باإلضاف ــبة 31,7% يف ع ــور بنس ــف الذك ــدل توظي ــًة مبع مقارن

ــا )4,9%( شــكل )6( وشــكل )7(. ــركات )2,4%( ومناصــب اإلدارة العلي ــة ال ملكي
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شكل )5(: توزيع الموظفين حسب الجنس و القطاع في عام 2018

شكل )6(: شركات تقوم غالبية 
ملكيتها على النساء، % شركة

شكل )7(: شركات تشغل فيها اإلناث 
منصب كبار المديرات، %شركة

املصدر: املنتدي االقتصادي العاملي 2019، التقرير العاملي حول الفجوة بني الجنسني

وبالنظــر إىل التحديــات التــي تواجههــا النســاء يف ســوق العمــل، قــد يكــون االقتصــاد الرقمــي فرصــة 

لســد الفجــوة بــن الجنســن يف مــر وقــد يتيــح فرًصــا للنســاء.

فــرص ومبــادرات لتعزيز توظيف املرأة فــي مصر باســتخدام تكنولوجيا املعلومــات واالتصاالت

تعتــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف مــر حافــزًا رئيســًيا لتعزيــز املســاواة بــن الجنســن، وقــد 

كان العمــل عــى ســد االنقســام الرقمــي بــن الجنســن مــن أهدافــه االســراتيجية الوطنيــة لتكنولوجيــا املعلومــات 

واالتصــاالت مــن حيــث األبعــاد املختلفــة: الوصــول إىل تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت واســتخدامها، وفــرص 

بنــاء القــدرات والتوظيــف.
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ــات  ــا املعلوم ــد تكنولوجي ــن معه ــهر م ــدة 9 أش ــة مل ــع )1(: منح مرب
ــي  ــوم مهن ــى دبل ــول عل للحص

يتــم تقديــم برنامــج التســعة أشــهر للتدريــب املهنــي مــن معهــد تكنولوجيــا املعلومــات منحــة 

دراســية كاملــة مــن وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات املرصيــة مــن خــال معهــد 

تكنولوجيــا املعلومــات لخريجــي الجامعــات املرصيــة املختاريــن يف غضــون خمــس ســنوات 

ــازًا يف  ــا ممت ــا للطــاب ليقــدم لهــم تدريبً ــد ُصمــم الربنامــج خصيًص ــة مــن تخرجهــم. وق ميادي

ــل  ــرص عم ــى ف ــول ع ــن الحص ــم م ــذي ميكنه ــاالت، وال ــات واالتص ــا املعلوم ــال تكنولوجي مج

ــل  ــام بتأهي ــث ق ــا املعلومــات واالتصــاالت، حي ــة لتكنولوجي مربحــة يف مــرص واألســواق اإلقليمي

أكــر مــن 15,000 متخصــص يف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وميثلــون أكــر مــن 30% مــن 

ــل  ــاًرا مث ــن 25 مس ــر م ــنويًا أك ــر س ــرصي. ويتوف ــاالت امل ــات واالتص ــا املعلوم ــاع تكنولوجي قط

ــة  ــوم املتحرك ــاب والرس ــر األلع ــة وتطوي ــات الضخم ــياء والبيان ــت األش ــة وإنرتن ــة املدمج األنظم

وصناعــة األفــام ومــا إىل ذلــك. ونظــرًا لجــودة معايريهــا العاليــة، فتعتمــد العديــد مــن الجامعــات 

الدوليــة مثــل: جامعــة بادربــورن يف أملانيــا ومــرص- جامعــة اليابــان للعلــوم والتكنولوجيــا، برنامــج 

التســعة أشــهر باعتبــاره درجــة متهيديــة للامجســتري. وباملثــل، يــزداد معــدل قابليــة التوظيــف يف 

ــة. ــل حصولهــم عــى درجاتهــم العلمي ــى قب هــذا الربنامــج مبعــدل 80% حت

اإلنــاث املســتفيدات يف مجــال التكنولوجيــا مــن معهــد تكنولوجيــا املعلومــات بنــاًء عــى قاعــدة 

بيانــات املعهــد



وفيــا يتعلــق بتحســن قابليــة التوظيــف، تــم اعتــاد أســلوبن: أوالً، ربــط املتدربــن بأســواق العمــل 

وبرامــج التدريــب املخصصــة مــن خــال التواصــل والتعــاون مــع الصناعــة، فعــى ســبيل املثــال، أُطلــق برنامــج 

جديــد يعــرف بـ"وظيفــة تــك" بالتعــاون بــن وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ووزارة التضامــن 

االجتاعــي، بنــاًء عــى منــوذج "اتفاقيــة حصــة الدخــل". "تعلــم أوالً ... ادفــع الحًقــا". ينتهــي الرنامــج بتقديــم 

فرصــة عمــل للمتدربــن بعــد االنتهــاء مــن الرنامــج التدريبــي الــذي يســتغرق 3 أشــهر بنجــاح. ويتكفــل بنــك 

نــارص االجتاعــي )NSB( بتكلفــة الرنامــج بقــرض بــدون فائــدة، ومــن خــال الرنامــج، ســتكون الــركات قــادرة 

عــى تلبيــة احتياجاتهــم التوظيفيــة مــن خــال تدفــق الكــوادر املؤهلــة، وباإلضافــة إىل ذلــك، قــد يقللــون مــن 

ــا. نفقــات االســتثار املُنفقــة عــى تدريــب الخريجــن الجــدد املعينــن حديًث

أمــا األســلوب الثــاين هــو توفــر حاضنــات للــركات الناشــئة التابعــة لهيئــة تنميــة صناعــة تكنولوجيــا 

املعلومــات املريــة " ايتيــدا"، وهــي كيــان حكومــي يهــدف إىل متهيــد الطريــق لنــر خدمــات األعــال 

اإللكرونيــة ودعــم قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات املوجــه للتصديــر، كــا متكــن األعــال الناشــئة وتدعمهــا مــن 

خــال التدريــب املهنــي واالستشــارات للنمــو مــع أعالهــم، ومتنحهــم الفرصــة لطــرح أفكارهــم. وقــد يحصــل 

أولئــك الناجحــن عــى دعــم مــايل ومســاحة مكتبيــة وخدمــات ســحابية والوصــول إىل املســتثمرين، كــا أنهــم قــد 

يحصلــون عــى خدمــات استشــارية مهنيــة فرديــة يف العديــد مــن املجــاالت التجاريــة والتقنيــة مثــل: التمويــل 

والتســويق الرقمــي واملبيعــات وتطويــر األعــال والتســويق وامللكيــة الفكريــة والقانونيــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، 

هنــاك برامــج يف مجــال االبتــكار وريــادة األعــال املوجهة لطــاب الجامعــات يف تخصصــات تكنولوجيــا املعلومات 

واالتصــاالت الذيــن يطمحــون إىل أن يكونــوا مبتكريــن ورواد أعــال املســتقبل، إمــا مــن خــال تأســيس رشكاتهــم 

الناشــئة املبتكــرة أو مــن خــال إظهــار املهــارات املطلوبــة بشــدة مــن الــركات املحليــة واملتعــددة الجنســيات. 

ــا  ــادة التكنولوجي ــل اســم "ق ــي تحم ــس الت ــة الرئي ــا تحــت رعاي ــم التكنولوجي ــة لتعل ــادرة الحديث ــدف املب وته

القادمــون )NTL(" إىل بنــاء قــدرات الكــوادر الشــابة واعتادهــا عــى أحــدث تقنيــات املعلومــات واالتصــاالت 

واإللكرونيــات، تصميــم الجرافيــك، وتطويــر األندرويــد، والتعلــم اآليل، والتســويق الرقمــي، واألمــن الســيراين، 

ــذه  ــاركًا يف ه ــوايل 1880 ُمش ــاك ح ــى اآلن، هن ــا. وحت ــة وغره ــات الضخم ــات البيان ــج، وتحلي ــام املدم والنظ

الــدورات، مــن بينهــم 35% مــن النســاء.
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عــى الرغــم مــن أن قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت قــد وفــر فرًصــا واســعة للنســاء يف مــر، 

إال أنــه مــع التغــرات الكبــرة يف التقنيــات والثــورة الصناعيــة الرابعــة، ال يوجــد دليــل كاف عــى كيفيــة تكيــف 

النســاء يف مــر مــع ذلــك أو إىل أي مــدى ســيتأثرن ســلًبا خاصــًة بالنظــر إىل ضعــف متثيلهــن يف املجــاالت التــي 

ستشــهد ارتفــاع يف الطلــب يف املســتقبل.

ــا تذهــب النســاء إىل  ــا م ــي، قل ــدى االقتصــادي العامل ــن املنت ــاً للدراســات األخــرة الصــادرة ع ووفق

ــعة  ــوة واس ــد فج ــة، فتوج ــة والرفاهي ــانية، والصح ــوم اإلنس ــون والعل ــم، والفن ــل التعلي ــة مث ــاالت التقني املج

بــن الجنســن لصالــح الذكــور يف معظــم املجــاالت األخــرى، مبــا يف ذلــك األعــال التجاريــة، واإلدارة والقانــون، 

ــوم  ــل العل ــي وتحصي ــب املهن ــة يف التدري ــوة ملحوظ ــر الفج ــا تعت ــاء. ك ــال البن ــع، وأع ــة، والتصني والهندس

.)STEMS( والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات
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مربــع 2: "هــى رائــدة" فــي مركــز اإلبــداع التكنولوجــي وريــادة األعمــال الداعــم 
ــدات األعمال  لرائ

ــل  ــاالت يف املراح ــات واالتص ــا املعلوم ــاع تكنولوجي ــامل يف قط ــدات األع ــم رائ ــج لدع ــو برنام ه

ــايت  ــا أو ال ــن التكنولوجي ــايت ينتجه ــامل ال ــدات األع ــث يســتهدف رائ ــن، حي ــن أعامله األوىل م

ــن. ــويق منتجاته ــاعد لتس ــل مس ــا عام ــا باعتباره ــتخدمن التكنولوجي يس

ــارات  ــة مه ــا مجموع ــية باعتباره ــامل األساس ــام تطويراألع ــع مه ــو دف ــي ه ــدف الرئي إن اله

عمليــة ثانويــة تتيــح لهــن إدارة عمليــات ناجحــة بكفــاءة، والقضــاء عــى هــدر املــوارد والفــرص، 

ومســاعدتهن يف برامــج ريــادة األعــامل األخــرى داخــل مركــز اإلبــداع التكنولوجــي وريــادة 

ــي ككل. ــام البيئ ــامل والنظ األع

كــام إنــه برنامــج يســتغرق خمســة أيــام، حيــث تتلقــى النســاء فيــه تدريبًــا عمليًــا عــى التحقــق 

ــادل الخــربات  مــن األعــامل ومنذجــة األعــامل والعنــارص التكنولوجيــة الرئيســية، باإلضافــة إىل تب

ومهــارات التســويق وتقنيــات تســعري املنتجــات.

يســتغرق برنامــج ريــادة األعــامل النســائية )هــي رائــدة( يف مركــز اإلبــداع التكنولوجــي وريــادة 

ــن  ــدء أعامله ــات ب ــى منهجي ــامل ع ــدات األع ــب رائ ــو تدري ــه ه ــدف من ــا، واله ــامل عاًم األع

ــم  ــذ عــام 2017، ت ــن. من ــة الســبع والعرشي ومفاهيمهــا أينــام كــن يف أنحــاء املحافظــات املرصي

ــا. ــن وإدارته ــد مــن قصــص النجــاح يف تأســيس أعامله ــع العدي ــرأة م ــج 209 ام تخري



وعــاوة عــى ذلــك، انخفضــت نســبة اإلنــاث 

بــن املهنيــن واإلداريــن العاملــن يف قطــاع تكنولوجيــا 

 2012/2011 يف   %28 مــن  واالتصــاالت  املعلومــات 

ــا يعكــس  إىل نصــف هــذه النســبة يف 2019/2018، م

ــد مــن  ــود لجــذب املزي ــذل قصــارى الجه الحاجــة إىل ب

املعلومــات  تكنولوجيــا  قطاعــات  للعمــل يف  النســاء 

واالتصــاالت ]12[.

ســتؤدي التكنولوجيــا الرقميــة إىل مجموعــة من 

ــا  ــة تأثره ــب دراس ــل ويج ــوق العم ــات يف س االضطراب

النهــايئ عــى متكــن النســاء. توفــر التكنولوجيــا الرقميــة 

مجموعــة ذات نطــاق أوســع مــن الفــرص للنســاء، 

حيــث متكنهــن مــن العمــل مــن املنــزل وبالتــايل متكنهــن 

ــن  ــن بوصفه ــط أرسته ــن وس ــى دوره ــاظ ع ــن الحف م

مقدمــات للرعايــة، ومــع ذلــك، قــد تعجــز النســاء 

ــي  ــن الت ــمي، أو يف امله ــر الرس ــاع غ ــات يف القط العام

ــاع  ــام إىل القط ــة يف االنض ــورة التكنولوجي ــا الث تهدده

ــايل قــد  الرســمي إذا مل يكتســن املهــارات الازمــة، وبالت

ترتفــع بطالــة اإلنــاث. ووفًقــا لذلــك، كــا ورد يف ورقــة 

ــة  ــات العام ــون السياس ــب أن تك ــان )2019(، يج لعث

الناجحــة للوظائــف الرقميــة مجــزأة لتعكــس أنواًعــا 

مختلفــة مــن العمــل الرقمــي، وهــي: وظــاف تكنولوجيــا 

ــف املعتمــدة  ــة، والوظائ املعلومــات واالتصــاالت املكثف

ــاالت: ــات واالتص ــا املعلوم ــززة بتكنولوجي ــف املع ــاالت، والوظائ ــات واالتص ــا املعلوم ــى تكنولوجي ع
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• وظائــف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت املكثفــة والتــي تركــز تركيــزًا مبــارًشا عــى تكنولوجيــا املعلومات 

واالتصاالت.

ــة   ــات الرقمي ــتخدم التقني ــي تس ــاالت والت ــات واالتص ــا املعلوم ــى تكنولوجي ــد ع ــي تعتم ــف الت • الوظائ

ــاالت. ــات واالتص ــا املعلوم ــل تكنولوجي ــة بفض ــت ممكن ــي أصبح ــة والت ــات متفاوت بدرج

ــات  ــة بدرج ــات الرقمي ــتخدم التقني ــي تس ــاالت الت ــات واالتص ــا املعلوم ــززة بتكنولوجي ــف املع • الوظائ

ــاالت. ــات واالتص ــا املعلوم ــا دون تكنولوجي ــن أداؤه ــن ميك ــة ولك متفاوت

وقــد تــم إجــراء تقييــم نوعــي لجمــع اآلراء حــول مســتقبل عمــل النســاء يف قطــاع تكنولوجيــا املعلومات 

واالتصــاالت يف مــر مــع الشــخصيات النســائية الرئيســية يف قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وتحليلــه 

يف القســم التــايل.

5- انعكاس الثورة الصناعية الرابعة على النساء في مصر - تحليل مواضيعي 

ــر  ــة نظ ــن وجه ــر م ــي مص ــل ف ــوق العم ــى س ــي عل ــكار التكنولوج ــر االبت أث

ــم آراء  ــذا القس ــن ه ــخصية، ويتضم ــالت الش ــن املقاب ــت معه ــي أجري ــتديبات الالت املس

أربعــة كــوادر نســائية فــي قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت؛ التعليــم والتدريــب 

ــن: ــخصية كل م ــالت الش ــملت املقاب ــد ش ــف: وق والتوظي

ــال  ــادة األع ــي وري ــكار التكنولوج ــز االبت ــال، مرك ــادة األع ــم ري ــم دع ــس قس ــاوي، رئي ــا طنط • رش

)TIEC( يف مــر.

ــاالت  ــوزارة االتص ــي ل ــذراع التدريب ــات )ITI(، ال ــا املعلوم ــد تكنولوجي ــس معه ــح، رئي ــة صال • د/ هب

ــر. ــات يف م ــا املعلوم وتكنولوجي

• هدى منصور، العضو املنتدب لرشكة إس إيه يب )SAP( يف مر.

• أســاء حســني، الرشيــك املؤســس والرئيــس التنفيــذي لرشكــة وصلــة مــر والرئيــس التنفيــذي الســابق 

لهيئــة تنميــة صناعــة تكنولوجيــا املعلومــات )إيتيــدا( مــر.
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ــة عــى  ــة القادم ــورة التكنولوجي ــر املحتمــل للث ــة حــول األث ــة نظــر تفاؤلي ــاك وجه ــام هن وبشــكل ع

ــري  ــال الب ــر رأس امل ــك م ــم: أوالً، متتل ــل ه ــن عام ــر م ــار أك ــذ يف االعتب ــع األخ ــر م ــل يف م ــوق العم س

املطلــوب، وهــو عــدد الشــباب يف مــر، حيــث يبلــغ عمــر أكــر مــن 60% مــن الســكان أقــل مــن ثاثــن عاًمــا. 

ثانًيــا، هنــاك إصاحــات جديــدة يف نظــام التعليــم يف طريقهــا لتزويــد األجيــال القادمــة باملهــارات املناســبة. ثالًثــا، 

تطــور مجموعــة املهــارات حيــث تأقلــم املزيــد مــن النــاس برسعــة عــى اســتخدام أدوات التكنولوجيــا؛ ويعــد 

الوضــع األخــر الناجــم عــن COVID-19 مثــااًل عــى تأقلــم العديــد مــن الــركات برسعــة عــى العمــل عــن بُعد. 

تفــرض الدولــة اســتخدام التكنولوجيــا، والخدمــات والدفــع الرقمــي، وبالتــايل ســتصبح مــر أكــر تأقلــًا وأكــر 

قــدرة عــى التعامــل مــع التكنولوجيــا واســتخدامها بشــكل أفضــل يف املســتقبل. رابعــاً، الوتــرة املتوقعــة التــي 

ســتصل مــن خالهــا التغــرات الهائلــة يف ســوق العمــل إىل مــر مقارنــًة بالــدول املتقدمــة األخــرى. لــن يؤثــر 

االبتــكار واملوجــات التكنولوجيــة عــى العالــة يف مــر وحســب، بــل يف جميــع أنحــاء العــامل، ومــع ذلــك يتوقــع 

املســتجيبات الــايت أجريــت معهــن املقابــات الشــخصية أن الوتــرة ســتكون أبطــأ بكثــر بالنظــر إىل تكلفــة هــذه 

التقنيــات الجديــدة مقابــل تكلفــة العالــة. وعــى ســبيل املثــال، إن املهــن التــي ســتكون مهــددة تهديــًدا شــديًدا 

هــي تلــك التــي ميكــن اســتبدالها بالكامــل بأجهــزة الكمبيوتــر، ولكــن يف الوقــت نفســه، قــد يعــاد تأهيــل أصحابها 

لاضطــاع بوظائــف أخــرى ال تســتطيع التكنولوجيــا توليهــا. وتقــدم أســاء حســني مثــاالً عــن املرجمــن، عــى 

الرغــم مــن وجــود تطبيقــات ميكنهــا القيــام بهــذه الوظيفــة، إال أن الصياغــة موهبــة يصعــب اســتبدالها. قــد ينقــذ 

إعــادة التأهيــل وإعــادة التدريــب هــؤالء األشــخاص مــن فقــدان وظائفهــم. وعــاوة عــى ذلــك، رصحــت هبــة 

صالــح أن الوقــت قــد حــان بالفعــل إلعــداد برامــج التضامــن لغــر املهــرة ســواء كانــوا مــن الرجــال أو النســاء 

الذيــن يتعرضــون للتهديــد بفقــدان وظائفهــم بســبب التقــدم التكنولوجــي وال ميكــن إعــادة تدريبهــم، فتقــرح 

أن متــول الــركات الكبــرة التــي تســبب اضطرابًــا يف ســوق العمــل مثــل أمــازون هــذه الرامــج.
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ــورة  ــة الث ــارات ملتابع ــى امله ــد ع ــب املتزاي ــة والطل ــدول املتقدم ــكاين لل ــكل الس ــًرا للهي ــرًا، نظ أخ

الصناعيــة الجديــدة، ســيؤدي ذلــك إىل إنشــاء منــاذج عمــل جديــدة مثــل العمــل عــن بُعــد حيــث يُعــن املوظفــون 

يف خــارج البــاد، والــذي يختلــف عــن منــاذج العمــل الحــر. إن رشكــة أنديــا1، عــى ســبيل املثــال، لديهــا أكــر مــن 

200 مهنــدس برمجيــات مــري يعملــون مــن املنــزل. وعــى وجــه الخصــوص، يعتــر هــذا العامــل األخــر فرصــة 

عظيمــة للنســاء يف مــر، فتقــي منــاذج العمــل الجديــدة مثــل العمــل عــن بعــد والعمــل املســتقل عــى العوامل 

التــي تعرقــل مشــاركة النســاء يف أســواق العمــل ألداء دورهــن االجتاعــي بوصفهــن مقدمــات للرعايــة ألرسهــن. 

ــة. قــد يُعــزى أي ضعــف يف  وبخــاف الرجــال، تفضــل النســاء منــاذج العمــل هــذه نظــًرا ملــا توفــره مــن مرون

معــدالت مشــاركة النســاء يف العمــل إىل افتقارهــن لألفضليــة وليــس لعــدم توافــر الفــرص لهــن. ويف مــر، هنــاك 

ــا عــى  ــار لهــن ســواء أردن العمــل أم ال. فــإذا نظرن العديــد مــن الفــرص للنســاء يف ســوق العمــل ويظــل الخي

ســبيل املثــال إىل نســبة الفتيــات يف التعليــم يف املــدارس أو الجامعــات، فهــي 50% أو أكــر. والدليــل عــى ذلــك 

هــو الهــرم الوظيفــي، حيــث يتســاوى عــدد النســاء بالرجــال يف القاعــدة "مســتويات املبتدئــن"، ولكــن تنخفــض 

نســبة النســاء كلــا صعدنــا أعــى الهــرم إىل املناصــب القياديــة والرتــب العليا  بســبب عوامــل ثقافيــة ومجتمعية، 

مثــل الــزواج وااللتزامــات األرسيــة األخــرى. وبالتــايل، مــع إنشــاء منــاذج العمــل الجديــدة مثــل العمــل عــن بعــد 

والعمــل الحــر، والتــي ســتمثل يف رأيهــا حــوايل 40% مــن منــاذج العمــل يف عــام 2020، لــن يكــون هنــاك متييــز 

حســب النــوع؛ وســتصبح املهــارات العامــل الحاســم الوحيــد ألصحــاب العمــل. وكــا رصحــت هبــة صالــح، فقــد 

حــان الوقــت "للتوقــف عــن الحديــث عــن املســاواة بن الجنســن والبــدء يف الحديــث عن املســاواة يف املهــارات"، 

ــا املعلومــات واالتصــاالت والرمجــة  باإلضافــة لرؤيــة كــوادر نســائية يف كل مــكان؛ وخاصــًة يف قطــاع تكنولوجي

املــيء باإلنــاث املؤهــات خاصــة يف التعليــم والتدريــب. فــإن املــدراء الســابقن للمؤسســات يف قطــاع تكنولوجيــا 

املعلومــات واالتصــاالت يف مــر هــم مــن النســاء، مبــا يف ذلــك معهــد تكنولوجيــا املعلومــات )ITI( وهيئــة تنمية 

صناعــة تكنولوجيــا املعلومــات )ITIDA( والخــراء االستشــارين واملستشــارين للــوزراء. فتحتــل النســاء جميــع 
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ــة  ــرعة وبتكلف ــدة بس ــل بعي ــرق عم ــاء ف ــى بن ــركات عل ــاعدة الش ــية ملس ــات الهندس ــدمي اخلدم ــركة لتق ــي ش ــال ه 1  أندي

معقولــة. لدينــا أكثــر مــن 1000 مهنــدس برمجيــات يعملــون بــدوام كامــل وأعضــاء فــرق التطويــر فــي أكثــر مــن 200 شــركة 
تقنيــة رائــدة. يعمــل مهندســو أنديــال مــن نيجيريــا وكينيــا وأوغنــدا وروانــدا ومصــر وغانــا. ويقــع املقــر الرئيســي للشــركة فــي 
ــا، ويدعمهــا مســتثمرون مبــا فــي ذلــك ســبارك كابيتــال، وجيــل إدارة االســتثمار، و  ــق قيــادي مــوزع عاملًي ــورك، ولديهــا فري نيوي

Andela .com( ( ــار ــرج، وشــبكة أوميدي ــادرة تشــان زوكربي ســيرينا فينتشــرز، ومب



التخصصــات مبــا يف ذلــك الطبيبــات واملهندســات واملعلــات ضمــن العديــد مــن التخصصــات األخــرى. وتعمــل 

بعــض النســاء يف تقنيــات جديــدة مبــا يف ذلــك الــذكاء االصطناعــي والروبوتــات. وعــى ســبيل املثــال، كــا ذكــرت 

هــدى منصــور، "إن نصــف موظفينــا يف رشكــة إس إيــه يب )SAP( هــم مــن النســاء وتعــد إس إيــه يب متقدمــة 

للغايــة مــن حيــث التكنولوجيــا". وتعتــر التكنولوجيــا عامــاً تأهيلًيــا ومتكيًنيــا حتى بالنســبة للفنانــات والحرفيات 

واملوهوبــات، حيــث متكنهــن مــن تطويــر أعالهــن الصغــرة واالنفتــاح عــى أســواق أوســع نطاًقــا داخــل مــر 

ــا بعــد، ولكنهــا فرصــة  ــا، تتفــق جميــع املُشــارِكات عــى أن التغيــرات القادمــة ليســت تحديً وخارجهــا. وعموًم

للنســاء يف املســتقبل. وكــا نقلــت أســاء حســني، فــإن "التحــدي الوحيــد الــذي نواجهــه نحــن النســاء املريــات 

ــا النجــاح يف أي تحــِد نواجهــه". ــا للذهــاب إىل العمــل ومبجــرد أن نتخطــى هــذا األمــر، ميكنن هــو تــرك أطفالن

ومــع ذلــك، هنــاك اتفــاق عــى أنــه ســتحتاج املهــن القادمــة مجموعــة جديــدة مــن املهــارات ســواء 

للرجــال أو النســاء، وتتفــق جميــع املشــاركات عــى أهميــة إدراج التفكــر اإلدرايك والتحليــي والرمجــة خاصــًة 

يف التعليــم قبــل الجامعــي. يعــد اكتســاب املهــارات املناســبة للتغيــرات التكنولوجيــة القادمــة، مثــل مهــارات 

 "A" ــا. كــا أضافــت هبــة صالــح الحــرف العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات )STEM( أمــًرا رضوريً

ــي  ــن الت ــإن امله ــا. ف ــتبدالهم بالتكنولوجي ــن اس ــن ال ميك ــن واملبتكري ــن والحرفي ــة "STEAM" ألن الفنان لكلم

تتطلــب خيــااًل وصنًعــا ومهــارات حرفيــة مطلوبــة لصيانــة الســيارات ذاتيــة القيــادة أو الروبوتــات، إلــخ. وعــاوة 

عــى ذلــك، تضيــف رشــا طنطــاوي مهــارات القيــادة واالتصــال خاصــة بالنســبة للفتيــات وفًقــا لخرتهــا، حيــث 

تحتــاج النســاء لتعزيــز احرامهــا وثقتهــا لنفســها. وكــا نقلــت رشــا  قائلــة أن "متدرباتنــا يف برنامــح هــي رائــدة" 

ال يعتقــدن أنهــن قــادرات عــى إنتــاج واســع النطــاق والنجــاح يف أعالهــن، فيفتقــرن إىل الثقــة يف قدراتهــن".

عندمــا ُســئل عــا إذا كان مــن املرجــح أن يعمــل الرجــال يف وظائــف جديــدة تتضمــن اســتخدام الجيــل 

التــايل مــن التكنولوجيــا عــى ســبيل املثــال، متخصصــو الــذكاء االصطناعــي وعلــاء الروبوتــات، أكــر مــن النســاء 

يف مــر، تــرى هــدى منصــور املمثلــة لوجهــة نظــر الصناعــة أنــه ال يوجــد فــرق بــن الرجــل واملــرأة فيــا يتعلــق 

بتفضيــات املهــارات، فــرى أنــه ميكــن للمــرأة الحصــول عــى شــهادة والعمــل يف أي مهنــة، وبالفعــل لديهم نســاء 

يعملــن بتقنيــات متقدمــة للغايــة. يــرى باقــي مــن أجريــت معهــن املقابــات أن النســاء يفضلــن مجــاالت معينة، 
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فعــى ســبيل املثــال، تفضــل الطالبــات يف الجامعــات الحاســوب أو الهندســة املدنيــة عــى الهندســة امليكانيكيــة 

أو الكهربائيــة. كــا رصحــت هبــة صالــح إنــه يوجــد عــدد أكــر مــن الطالبــات يف معهــد تكنولوجيــا املعلومــات، 

ومــع ذلــك فمــن املرجــح أن يلتحقــن بتخصصــات مثــل التعلــم اإللكــروين واألنظمــة املدمجــة الجرافيــك وضــان 

الجــودة واالختبــار أكــر مــن هندســة امليكاترونيــات. وعــزت ذلــك إىل التفضيــل الكامــن بــدالً مــن عــدم توافــر 

الفــرص يف هــذه املجــاالت. ومــع ذلــك، توفــر التكنولوجيــا الجديــدة فرًصــا جديــدة للنســاء مــن خــال العمــل عن 

بعــد والعمــل الحــر. ويعــد هــذا مشــجًعا للنســاء أكــر مــن الرجــال، حيــث تقدرعــى كســب املــال مــن املنــزل 

ــادًة العمــل  ــون ع ــن ال يفضل ــة يف الوقــت نفســه، عــى عكــس الرجــال الذي واالضطــاع مبســؤولياتها االجتاعي

ــا املعلومــات واالتصــاالت، فعــى ســبيل املثــال، ال  مــن املنــزل. وتتــاح هــذه الفرصــة فقــط يف قطــاع تكنولوجي

ميكــن للطبيــب العمــل مــن املنــزل. يعــد اإلنرنــت واملهــارات هــا أدوات مهنــدس الكمبيوتــر، وهــذا يحطــم 

فكــرة عــدم املســاواة بــن الجنســن، ويف هــذا املجــال الجديــد، تبحــث الــركات فقــط عــن املهــارات والجــودة.

كــا تعــد النســاء أفضــل يف تعــدد املهــام، فيتميــزن بــذكاء عاطفــي ويتمتعــن بقــدرات معينــة بطريقــة 

أفضــل مثــل التــوازي وتعــدد املهــام والتنظيــم واالهتــام بالتفاصيــل، وتعتــر هــذه ســات املرمــج البــارع. ينتبــه 

املرمجــون البارعــون إىل تفاصيــل التعليــات الخلفيــة )back thread(، واملســاحة التــي تأخذهــا الخاصيــة مــن 

الذاكــرة، وكيفيــة تقليــل املســاحة التــي تشــغلها الذاكــرة عــى الجهــاز لتشــغيل الخــواص. وتتضمــن املهــن األخــرى 

التــي ميكنهــن التفــوق فيهــا الرميــز وبنــاء املنصــات وتحليــات البيانــات. وعموًمــا، فــإن النســاء مجتهــدات يف 

العمــل ولكــن قــد حــان الوقــت للتوقــف عــن الضغــط عليهــا لتضاعــف الجهــود العاديــة فقــط إلثبــات كفاءتهــا 

وقدراتهــا، وإذا تغــر هــذا التصــور، قــد تتفــوق املــرأة يف أي مهنــة ويف أي مجــال.

كان التناقــض الوحيــد الــذي واجهتــه النســاء يف ســوق العمــل هــو تــويل املناصــب القياديــة واإلداريــة 

العليــا، حيــث يفضــل الرجــال عــى النســاء يف هــذه املهــن، ولكــن يتحســن الوضــع اآلن عــا كان يف املــايض ببطء. 

فتشــغل العديــد مــن الشــخصيات النســائية الناجحــة مناصــب اإلدارة العليــا يف الــركات متعــددة الجنســيات 

ــدرة النســاء يف املناصــب  ــح أن ن ــة صال ــرى هب ــه هــدى منصــور. وعــى الجانــب اآلخــر، ت ــك مــا أشــارت ل وذل

العليــا يعــود إىل األوضــاع االجتاعيــة وااللتزامــات األرسيــة وليــس التناقــض تجــاه املــرأة.
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بالنســبة لتوصيــة السياســات لتعزيــز قابليــة النســاء للتوظيــف بالنظــر إىل تحديــات الثــورة الصناعيــة 

القادمــة، ميكــن تجميــع الــرؤى يف أربــع فئــات رئيســية:

ــًة يف  ــاء خاص ــب النس ــة تدري ــى أهمي ــتجيبات ع ــع املس ــق جمي ــة: تتف ــة والتدريبي ــج التعليمي 1- الرام

الســنوات األوىل مــن املدرســة عــى املهــارات اإلدراكيــة والرميــز والتفكــر التحليــي والقيــادة، لذلــك 

يجــب أخــذ ذلــك يف االعتبــار يف السياســات التعليميــة واإلصــاح، ومعســكرات األطفــال حيــث تتعــرف 

ــد مــن  ــم املزي ــام، وعــى تصمي ــة الشــغف واالهت ــة ومتارســها لتنمي ــات الحديث ــات عــى التقني الفتي

الرامــج التدريبيــة خصيًصــا للنســاء وحدهــن، وذلــك مــا أشــارت لــه رشــا طنطــاوي "عــادًة مــا ترتــاح 

النســاء حــول النســاء"، فوفًقــا لتجربتهــا، تقدمــت العديــد مــن النســاء لالتحــاق بالرنامــج التدريبــي 

ــر  ــن الجنســن، وتطوي ــل كرامــج مختلطــة ب ــا مــن قب ــه كان متاًح ــدة" عــى الرغــم مــن أن "هــي رائ

دورات إلكرونيــة يف معهــد تكنولوجيــا املعلومــات )ITI(، فيوفــر "مهــارة تــك" برامــج معهــد تكنولوجيــا 

املعلومــات عــر اإلنرنــت للجميــع وخاصــًة للنســاء الــايت يفضلــن البقــاء يف املنــزل. 

ــة  ــل املخصص ــاحات العم ــاء مس ــجيع إنش ــال تش ــن خ ــة م ــال التجاري ــال األع ــرأة يف مج ــن امل 2- متك

للنســاء ملارســة العمــل الحــر. فعــى ســبيل املثــال، معهــد تكنولوجيــا املعلومــات لديــه مبــادرة إلنشــاء 

ــه عــى الرغــم مــن إدراج العمــل الحــر يف  ــث وجــد أن مســاحات عمــل يف فروعــه يف املحافظــات حي

برنامجــه التدريبــي منــذ 2013، إال أن نســبة الخريجــات املشــاركات يف العمــل الحــر منخفضــة. ولذلــك، 

صمــم القامئــون عليــه مســاحات العمــل حيــث ميكنهــن االختــاط مــع اآلخريــن ذوي الخــرة يف مجــال 

العمــل الحــر الكتســاب رؤى ومعرفــة كيفيــة إنشــاء ملــف التعريــف الخــاص بهــن وتســويق مهاراتهــن 

ومواهبهــن. وعــى نحــو ماثــل، إنشــاء حاضنــات قامئــة عــى النســاء حيــث قــد يتــم إحتضانهــن ملــدة 

عــام واحــد، وتعليمهــن االتصــاالت التجاريــة، وأيًضــا تزويدهــن مبســاحة عمــل توفــر لرائــدات األعــال 

جميــع املرافــق واإلنرنــت. وباإلضافــة إىل ذلــك، يعــد إنشــاء مرافــق رعايــة األطفــال/ ريــاض األطفــال 

ــا حيــث ميكنهــم تــرك أطفالهــم آمنــن وكذلــك توفــر وســائل نقــل آمنــة. أمــًرا رضوريً
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3- برامــج إعــادة تشــكيل املهــارات ألولئــك الذيــن ســيتم ترسيحهــم بســبب التغيــر التكنولوجــي، وخاصــًة 

ــل املشــتغلن يف مراكــز االتصــال واملوظفــن  ــا مث ــا متاًم بالنســبة للمناصــب التــي ســتحتلها التكنولوجي

الكتابيــن والوظائــف اإلداريــة والوظائــف املعــززة بتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت التــي تســتخدم 

التقنيــات الرقميــة بدرجــات متفاوتــة.

4- إن أنظمــة التأمــن االجتاعــي التضامنــي مطلوبــة لتمكــن الفقــراء مــن املهــارات للحصــول عــى دخــل 

أســايس. وقــد أشــار تقريــر البنــك الــدويل لهــذا حيــث يتطلــب األمــر منــاذج جديــدة لرامــج الحايــة 

ــن  ــؤولة ع ــرة املس ــة الكب ــركات التكنولوجي ــول ال ــب أن مت ــت. يج ــذا التوقي ــل ه ــة يف مث االجتاعي

اضطرابــات ســوق العمــل هــذه النــاذج.

5- التدابــر املصاحبــة للنشــاط االقتصــادي، دعــت أحــد املشــاركات إىل اتخــاذ التدابــر إللــزام القطــاع الخــاص 

بتخصيــص حصــة للمــرأة يف رشكاتــه، وطالبــت مشــاركة أخــرى بالنظــر يف اتخــاذ التدابــر لضــان الحــد 

األدىن مــن متثيــل املــرأة يف مجالــس اإلدارة؛ خاصــًة يف مجالــس إدارات رشكات وبنــوك القطاعــن العــام 

والخــاص. كــا دعــت مشــاركة أخــرى إىل إنشــاء مراكــز تأهيــل للنســاء الــايت مكــن يف املنــزل لبعــض 

الوقــت بســبب الظــروف األرسيــة، لتســهيل االنتقــال إىل ســوق العمــل والحصــول عــى وظيفــة مناســبة. 

وأكــدت رشــا طنطــاوي قائلــة "إن األمــوال التــي تنفــق عــى النســاء تنفــق عــى نحــو مفيــد للغايــة ".

6- حمــات إعاميــة لتغيــر التصــورات وتشــجيع مشــاركة النســاء يف القــوى العاملــة ونــر منــاذج العمــل 

الجديــدة واملهــارات املطلوبــة يف املســتقبل.

6- المضي قدًما لتمكين النساء من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ــواق  ــات ألس ــن التحدي ــد م ــة بالعدي ــة مصحوب ــة املقبل ــة الرابع ــورة الصناعي ــن أن الث ــم م ــى الرغ ع

ــن الفــرص وخاصــًة بالنســبة للنســاء مــا  ــد م ــا تنطــوي عــى العدي ــا، إال أنه ــا والنســاء خصوًص العمــل عموًم

يوضــح منظــوًرا متفائــًا إذا كانــت املــرأة مهيئــة ومــزودة باملهــارات املطلوبــة. فعــى الرغــم مــن أن األرقــام تظهر 
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نــدرة مشــاركة النســاء يف األنشــطة االقتصاديــة، إال أنــه قــد يعــزى ذلــك جزئًيــا إىل افتقــار التفضيــات أو الوعــي 

باإلحتاليــات املوجــودة، وليــس بالــرضورة بســبب نقــص الفــرص. عــادًة مــا تكــون النســاء يف مــر مقدمــات 

ــي  ــدم التكنولوج ــر إىل التق ــن النظ ــك، ميك ــع ذل ــارب املســنن. وم ــال واألق ــن األطف ــكل م ــية ل ــة األساس الرعاي

ــي تتفــوق  ــة الت ــة عــى املهــن الفني ــر األمتت ــن: مــن غــر املرجــح أن تؤث ــاًزا للنســاء عــى صعيدي ــاره امتي باعتب

فيهــا املــرأة وتحــل محلهــا، كــا أنهــا تســتلزم التوســع يف اقتصــاد العمــل الحــر حيــث ســتزداد نســبة التوظيــف 

عــن بُعــد إن مل تكــن بعــد منــوذج العمــل الســائد. ومــن ثــم توفــر املرونــة التــي تفضلهــا العديــد مــن النســاء.

ويف الوقــت نفســه، مــن أجــل تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن التطــورات يف قطــاع تكنولوجيــا 

ــورة  ــات الث ــة اضطراب ــاء يف مواجه ــم النس ــي يدع ــام بيئ ــاء نظ ــر إىل إنش ــاج م ــاالت، تحت ــات واالتص املعلوم

ــات  ــه التحدي ــد تواج ــي ق ــية الت ــص األساس ــي الخصائ ــام البيئ ــذا النظ ــي ه ــب أن يغط ــة. يج ــة الرابع الصناعي

ــة الجميــع:  ــر البنــك الــدويل "حاي ــة الرابعــة. وتبــن يف تقري بأفضــل شــكل وتزيــد مــن فــرص الثــورة الصناعي

تقاســم املخاطــر مــن أجــل التنــوع يف عــامل العمــل ". ]16[ "بــدالً مــن حايــة العــال مــن التغيــر، قــد تحــول 

الحكومــات الجهــود لحايتهــم مــن أجــل التغيــر: دعــم االنتقــال الوظيفــي وإعــادة التوظيــف". ومتاشــياً مــع 

ــر  ــن التغي ــن م ــاء وحايته ــداد النس ــرى إع ــد يج ــدويل ]17[، ق ــك ال ــا البن ــة أجراه ــدم يف دراس ــار املق اإلط

ــايل: ــم الت ــر إىل التصمي ــال النظ ــن خ ــي م التكنولوج

أوالً: الوعــي والتعلــم مــدى الحيــاة، رفــع مســتوى وعــي النســاء بشــأن التغيــرات القادمــة؛ متطلبــات 

ــة  ــة يف املسلســات التلفزيوني ــائل اإلعامي ــن خــال الرس ــك م ــد يحــدث ذل ــارات. ق ــات وامله ــرص والتحدي الف

وأشــكال الحمــات األخــرى، حيــث تعــد وســائل اإلعــام األداة األكــر تأثــرًا يف تغيــر مفاهيــم النــاس. ويعتــر 

ــن  ــة أو يعمل ــن التجاري ــدأن أعاله ــايت يب ــاء ال ــة النس ــاذج وأمثل ــده، ومن ــم وعوائ ــرص التعلي ــن ف ــف ع الكش

مــن املنــزل، واملهــارات الجديــدة ومســتوى الرضــا والتمكــن التــايل رســائل مــن املهــم إيصالهــا. وقــد يكشــف 

التعــرض لفــرص العمــل عــن عوائــد االســتثار يف التعليــم ويحــث اآلبــاء عــى إبقــاء بناتهــم يف املــدارس. فعــى 

ســبيل املثــال، بينــت األبحــاث أنــه يف البيئــات منخفضــة املــوارد، قــد تعــزز رؤيــة فــرص العمــل فقــط الحجــة 

26



لصالــح التعليــم، خاصــًة بالنســبة إللتحــاق الفتيــات باملــدارس، حيــث إنــه قــد حفــزت معرفــة التعليــم واملهــارات 

األساســية املطلوبــة اآلبــاء عــى إبقــاء بناتهــم يف املدرســة لفــرة أطــول ]11[.

ثانًيــا: بنــاء قــدرات النســاء، قــد أصبحــت لغــة يجــب عــى الفتيــات إتقانهــا منــذ ســن مبكرة، حيــث إنها 

متكّــن الفتيــات مــن الفصاحــة الرقميــة ســواء مــن خــال املــدارس أو املعســكرات الصيفيــة أو الــدورات التدريبيــة 

عــر اإلنرنــت، والتــي مــن شــأنها تحريــر عقولهــن وتغيــر طريقــة تفاعلهــن وتفكرهــن يف مســتقبلهن. إن زيــادة 

املعرفــة يف مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات )STEM( أمــر رضوري للغايــة بالطبــع إلتقــان 

الثــورة الصناعيــة الرابعــة. يجــب أن يكــون هــذا مصحوبًــا مبهــارات أخــرى لربــط النظريــة بالتطبيقــات والتعلــم 

التجريبــي، وربــط العلــوم بالعلــوم اإلنســانية مثــل التفكــر اإلبداعــي والنقــدي واملهــارات غــر اإلدراكيــة. كــا 

يتــم تشــجيع أشــكال جديــدة مــن التوظيــف مثــل العمــل الحــر والعمــل عــن بعــد، ودعــم النســاء يف األعــال 

التجاريــة مــن خــال توفــر مســاحات العمــل، مــع التوجيــه الفنــي واالستشــارات. قــد تتخــذ الحكومــة بعــض 

اإلجــراءات لزيــادة عــدد النســاء مــن خــال تطبيــق نظــام الحصــص للقطــاع الخــاص، ولتشــجيع إنشــاء برامــج 

إلعــادة تأهيــل النســاء إلعــادة إلحاقهــن بســوق العمــل، ولتصميــم برامــج التدريــب يف موقــع العمــل للنســاء.

ثالًثــا: الحايــة االجتاعيــة. توفــر مجموعــة الحايــة االجتاعيــة الشــاملة للنســاء، للمهــددات بفقــدان 

ــة  ــة السياس ــر مجموع ــر. وتوف ــل الح ــد والعم ــن بع ــل ع ــدة للعم ــل الجدي ــة العم ــاد طريق ــن، واعت وظائفه

ــم  ــع: تقاس ــة الجمي ــدويل "حاي ــك ال ــر البن ــواردة يف تقري ــن ال ــدم اليق ــر وع ــن املخاط ــة م ــاملة للحاي الش

املخاطــر مــن أجــل التنــوع يف عــامل العمــل" إطــاًرا جيــًدا لهــذه املجموعــة. وتتكــون مجموعــة السياســة املقرحــة 

ــخاص.  ــا األش ــي يواجهه ــات الت ــة الصدم ــا لطبيع ــات وفًق ــذه القطاع ــن ه ــدد كل م ــث تُح ــات، حي ــن قطاع م

تتميــز املجموعــة املقرحــة بآليــة ممولــة مــن القطــاع العــام وتضمــن الحــد األدىن مــن تجميــع املخاطــر الطبقــة 

ــة مــن التأمــن اإللزامــي واملوجــه والتطوعــي )الشــكل 9(. األساســية والطبقــات اإلضافي
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ــدم  ــر وع ــن المخاط ــة م ــة للحماي ــاملة المقترح ــة الش ــة السياس ــكل )9(: مجموع ش
ــي ــك الدول ــر البن ــن فــي تقري اليقي

املصدر: ترومان باكارد وآخرون )2019(، " حامية الجميع: تقاسم املخاطر من أجل التنوع يف عامل العمل." البنك الدويل.
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