
 
  

 

 

ق األوسط وشمال إفريقيا ومنظمة األمم المتحد ي منطقة الشر
ن
ن االقتصادي للمرأة ف ة شارك منتدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للتمكي 

نت بعنوان  ي تنظيم ندوة عبر اإلنبر
ن
ي م المرأة لألعمالكيف يمكن تعزيز ريادة "للتنمية الصناعية )يونيدو( ف

ي قطاع التكنولوجيا الرقمية فن
ق فن نطقة الشر

ة ما بعد من سلسلة الحوارات اإلقليمية حول  كجزء    ،1األوسط وشمال إفريقيا" ي فبر
ن االقتصادي للمرأة والرقمنة فن ي منطقة  19-كوفيد  "التمكي 

فن

ق األوسط وشمال إفريقيا" ي والسويد مرص شاركت كل من  . الشر
ن
اء من وزارة االقتصاد . رئاسة هذا الحدثف الرقمي والريادة ضّم المتدخلون خبر

ي ألمانيا، و
ن
ي األردن، ووزارة الشؤون االقتصادية والطاقة ف

ن
كات ، وا(Plattform Industrie 4.0) 4.0منّصة الصناعة األلمانية ف تحاد شر

ي كلّية إدارة األعمال.  (بيتاأنظمة المعلومات الفلسطينية )
 إدارة المناقشات مدّرس فن

ى
. وتوّل ي قطاع االقتصاد الرقمي

 ورائدات األعمال فن

اضية تحت عنوان " فق المشاركون، خالل أول الندوات االفبر
ّ
ي عالم ما بعد كوفيدات

ورة مواصلة "، 19-تطوير مهارات الفتيات الرقمية فن عىل ضن

ق األوسط وشمال إ فريقيا جهودها كي تضمن أن المهارات الرقمية المعززة للمرأة وزيادة استخدام التكنولوجيا تساهمان حكومات منطقة الشر

ي سوق العمل كموظفات ورائدات أعمال
ي اندماج المرأة فن

 فن
ً
اضية الثانية عىل اإلجراءات  . فعليا وكمتابعة  لهذا الحدث األول، ركزت الندوة االفبر

 
ّ
ي من شأنها التصد

ي قطاع االقتصاد الرقمي ي بنجاح السياساتية التر
 
ض رائدات األعمال عند االستثمار ف ي تعتر

 . للحواجز التر

يات المستمرة 
ّ
م المحرز والتحد

ّ
ي الضوء عىل التقد

ط الحوار الثانن
ى
ي ولوجكما سل

 
رائدات األعمال إىل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ف

ي ، بناًء عىل نتائج دراسة استقصائية أجرتهواستخدامها
ي الجزائر ومرص واألردن 2019/2020ا منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية فن

، فن

 ولبنان والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس. 

يمثّل بزوغ االقتصاد الرقمي فرصةً لسدّ الفجوة الجنسانية في ريادة األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال 

 إفريقيا

ق األوسط وشمال إفريقيا. إذ ستستفيد التنمية االقتصادية اإلقليمية من  من أكتر القطاعات الواعدةيبدو أن االقتصاد الرقمي  ي منطقة الشر
فن

، مع نمو سنوي مستدام بنسبة  ي المجال الرقمي
ة 30زيادة االستثمارات فن مليار دوالر أمريكي بحلول  97، لتصل إّل 2023-2021٪ خالل الفبر

  (. Redsheer ،2021) 2023ام ع

 النتائج الرئيسية

  ق األوسط وشمال إفريقيا تشكيل طبيعة ريادة األعمال، ويفتح فرص عمل جديدة يعيد التحّول الرقمي القتصادات منطقة الشر

ن من محدودية ال األعمال،لرائدات  ي يعاني 
ن الحياة األشية والحياة  ولوجاللوانر ي التوفيق بي 

إّل رأس المال ويواجهن صعوبات فن

 . المهنية

الولوج، بسبب محدودية يهدد باستبعاد رائدات األعمال الريفيات ذوات المهارات المنخفضةولكن االقتصاد الرقمي قطاع نخبوي   
  لرقميةإّل المهارات واألدوات ا . 

 التوصيات الرئيسية

  ق األوسط وشمال إفريقيا ي منطقة الشر
ي إّل يحتاج صانعو السياسات فن

ّ ي مجال تبتن
 
نهج تقاطعي لدعم ريادة األعمال النسائية ف

ي القطاع الرقمي التكنولوجيا
ي االستثمار فن

ن فن ي يرغير
، مع ، وإطالق العنان إلمكانات رائدات األعمال ذوات المهارات العالية اللوانر

ي يتمتعن بمهارات منخفضةالنساء  دعم
 . الريفّيات واللوانر

  كز اهتمام أصحاب المصلحة عىل  : المجاالت السياساتية الثالثة ذات األولويةيجب أن يبر

 استخدام التكنولوجيا الرقمية للتخفيف من الحواجز التقليدية أمام ريادة األعمال للمرأة وتضييق الفجوات الجنسانية والريفية؛ .1

ي نهج دورة الحياة؛ .2
ن ريادة األعمال والمهارات الرقمية فن  بناء الجسور بي 

ق األوسط وشمال إفريقيا  .3 ي منطقة الشر
 . خلق بيئة رقمية مراعية لالعتبارات الجنسانية فن

 ( UNIDO) ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (WEEF) للمرأةاالقتصادي  منتدى التمكي   

 2021نوفمتر   18الحوار اإلقليمي 

ق األوسط وشمال إفريقيا؟ العوائق وعوامل النجاح المرأة لألعمالكيف يمكن تعزيز ريادة " ي منطقة الشر
 

ي قطاع التكنولوجيا الرقمية ف
 

 " ف

 االستنتاجات
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  ذلك يمثل
ً
ي  المطلوبة اإلضافية الوظائف لخلق فرصة

 
ق بلدان ف ل حيث إفريقيا، وشمال األوسط الشر

ى
ي  تشك  من الجامعات نسبة خريجر

ن  ٪30 حواّلي  حالًيا  العالية المهارات ذوي ، عام البنك) النساء من معظمهم العمل، عن من العاطلي  خلق فرص  إذ من خالل(. 2019 الدوّلي

ي المنطقة
ن
ن االقتصادي الشامل ف  للتمكي 

ً
  . جديدة لفتح أسواق جديدة وتطوير منتجات وخدمات جديدة، سيكون االقتصاد الرقمي المزدهر أداة

ى 
ّ
ي مجال االقتصاد الرقمي تتحد

ن
ة لريادة األعمال ف  رائدات األعمال ال بعض الحواجز التقليديةالطبيعة المتغب ّ

ً
ي تواجهها عادة

طموحات التر

 االقتصاد الرقمي يسّهل تحقيق مشاري    ع ريادية عن طريق تسيب  
ّ
د المشاركون، عىل سبيل المثال، أن

ى
ي تقودها النساء. إذ أك

كات التر األعمال والشر

ل ن ي القيمن المبن
ّ

 لتخط
ً
 حال

ً
 أيضا

ّ
ه ُيعد

ّ
ن العمل المأجور والمسؤوليات األشية، كما أن  بي 

ً
ا محتمال

ً
 وسط

ً
ر حال

ّ
ود المفروضة عىل حركة ، مما يوف

كا  عىل ذلك، تبدو الشر
ً
ق األوسط وشمال إفريقيا. عالوة ي منطقة الشر

ن
ي العمل ف

ن
ي مشاركة المرأة ف

ن
ت الرقمية التنقل، وكالهما يلعب دوًرا محورًيا ف

ي 
ن
ي منطقة  تواجه فيها النساء عوائق ف

ن
ي تأجب  وامتالك العقارات، نظًرا لكونها ال تحتاج إّل الكثب  من رأس  الولوجمناسبة ف

ن
إّل رأس المال أو ف

ع  ي 1المال واليد العاملة )المرب  ّ
ن
دت المناقشات أن االستخدام األفضل للتقنيات الرقمية يمكن أن يسّهل ريادة األعمال للمرأة ف

ى
(. كذلك أك

ق األوسط وشمال إفريقيا، وخاصة بال ا )انظر األولوية السياساتية بلدان الشر
ً
 حرمان

ّ
 (. 1نسبة للنساء األشد

 والتقليديةيهدّد االقتصاد الرقمي باستبعاد رائدات األعمال المحرومات، جراء الجمع بين الحواجز الناشئة 

عة بالتساوي المواهب حترّ ولو كانت أنه المشاركون أكد 
ّ
ن  موز ن  بي  ن رائدات الجنسي    األعمال، وبي 

ّ
ي  األعمال فرص فإن

غب   الرقمي  االقتصاد  فن

 
ً
فوا . متساوية إطالقا

ّ
ي  أعمال المرأة ريادة عىل المفروضة القيود  وقد صن

ن  إّل التكنولوجيا  مجال فن  : مجموعتي 

قة الحواجز  .1
ى
، بالمجال المتعل ي  الرقمي

 . المتدنية المهارات ذوات أو / و  الريفيات األعمال رائدات عىل متناسب غب   بشكل   تؤثر  والتر

ة إّل التقليدية الحواجز  .2
ّ
، القطاع الممتد ي  الرقمي

 . لمهاراتهن الفنية الطبيعة كانت  مهما  األعمال رائدات جميع عىل تؤثر  والتر

  وإّل - أكب   الرجال األعمال رواد  يفيد  قد  الرقمي  االقتصاد  بزوغ فإن لذلك،
 
عن ب لنساءا ما  حد

ّ
ي يتمت

ك بينما  - عالية مهاراتاللوانر  النساء وراءه يبر

 . حدودةالم المهارات ذوات

 المتكافئ إلى األدوات والمهارات الرقمية يظلم رائدات األعمال الريفيات وذوات المهارات المتدنية الولوج غير إن

ي تواجهها رائدات األعمال الريفيات وذوات المهارات تتداخل 
الفجوات الرقمية الجنسانية والريفية، وتؤدي إّل تفاقم عدم المساواة التر

نت واالستفادة من تكنولوجيات ذات أسعار معقولة  االتصال بشبكة اإلنبر
ّ
ي الواقع، ُيعد

. فن  المتدنية عند محاولتهن دخول االقتصاد الرقمي

ن أن بعض رائدات والقدرة عىل ا ي حي 
، فن . وبالتاّلي ي القطاع الرقمي

ي االستثمار فن
ن فن ن الجدد الراغبي  ستخدامها، من العوامل األساسية للمنضّمي 

ك بعضهن خلف الركب.  بر
ُ
ي مجال التكنولوجيا، من المرجح أن ت

ا لالستفادة من فرص األعمال التجارية المتنامية فن
ً
األعمال مجهزات جيد

: تشمل هذه العوائق   ما يىلي

 : المقيدة الرقمية المهارات
ّ
  الرقمي  القطاع ُيعد

ً
  صناعة

ً
ب. االحتياجات التقنية حيث من متطلبة

ى
، إذ يتطل ن مب 

مجة، البر  البيانات وتحليل والبر

، والذكاء الضخمة، نت االصطناعي دة ، ومهارات2األشياء وإنبر
ّ
ع بها  ال  محد

ّ
أنشطتهّن  لبدء اكتسابها  يمكنهّن  أو  األعمال، رائدات جميع تتمت

ي  األعمال رائدات ثلثا  كانت  بينما  ذلك، ومع. وتطويرها  التكنولوجيا العالية ذات التجارية
ق منطقة فن  عىل أهّب  إفريقيا  وشمال األوسط الشر

ي  االستعداد 
  أجهزة وبرامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، التدريبات الالزمة عىل لتلقر

 ونتيجة. التدريبات هذه مثل منهّن  فقط الرب  ع تلقرّ

ي  األعمال رائدات من ٪35 ل  بالنسبة واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا  استخدام الصعب من بدا  لذلك،
ق منطقة فن  وشمال األوسط الشر

ا  يمثل الرقمية المعرفة إّل االفتقار  أن ٪12 واعتبر  إفريقيا،
ً
ي  التكنولوجيات استخدام أمام رئيسًيا  عائق

وقد ارتفعت هذه . التجارية أنشطتهّن  فن

 ب  17النسبة إّل 
ً
 المتحدة األمم منظمة)٪ للخريجات الجامعيات 4٪ لتشمل رائدات األعمال ذوات المستويات التعليمية المتدنية، مقارنة

 (. 2021الصناعية،  للتنمية

؟ االقتصاد  هو  ما : 1 المرب  ع  الرقمي

ي يتم تعزيزها بشكل كبب  من خالل"
ي تعتمد عىل استخدام المدخالت الرقمية، أو التر

 يتضّمن االقتصاد الرقمي كافة األنشطة االقتصادية التر

ي ذلك ال
تقنيات الرقمية والبنية التحتية الرقمية والخدمات والبيانات الرقمية. كما يشب  االقتصاد الرقمي استخدام المدخالت الرقمية، بما فن

ي أنشطتهم االقتصادية"، منظمة 
ي ذلك الحكومات، الذين يستخدمون هذه المدخالت الرقمية فن

، بما فن ن ن والمستهلكي  إّل جميع المنتجي 

 (. 2020التعاون والتنمية االقتصادية )عام 

كة أوبر   ال تمتلك شر
ً
كات: مثال ي أي سيارات (Uber)"يعيد االقتصاد الرقمي تشكيل طريقة هيكلة الشر

كة لسيارات األجرة فن ، وهي أكبر شر

كة فيسبوك ع شر
ّ
كة عىلي بابا  (Facebook) العالم. وال تصن

ي العالم. كما ليس لدى شر
 فن
ً
ها أكب  منّصة إعالمّية شهرة

ّ
 أن
ً
أي محتوى، علما

(Alibaba) ي أي مخزون ي إن نر كة إير نر
كة بيع بالتجزئة. وال تملك شر ها أهّم شر

ّ
ن أن ي حي 

كة  )Airbnb) ، فن ها أكبر شر
ّ
أي عقارات، مع العلم أن

ن أماكن للّسكن".   . Goodwin (2015)لتأمي 
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ي 
ون  ات إىل الولوجو  االتصال اإللكتر

ّ
   الرقمية غت   المعد

 
ي ال  االتصال إن: المتكاف

ونن ا اإللكبر
ً
ق بلدان عبر  يزال متفاوت  إفريقيا  وشمال األوسط الشر

ي طرأت من الرغم وداخلها، عىل
ة ل  . التحسينات التر نت والشبكة تحديات كبب  ل، عىل سبيل المثال، ضعف تغطية اإلنبر

ّ
٪ من 28إذ يمث

حدة للتنمية الص
ّ
مة األمم المت

ى
ق األوسط وشمال إفريقيا )منظ ي منطقة الشر

ن
(. وتتأثر المناطق الريفية بشكل  2021ناعية، رائدات األعمال ف

ي الدول العربية من تغطية شبكة الهاتف المحمول من 44خاص بانخفاض تغطية الشبكة، حيث تستفيد 
ن
٪ فقط من المناطق الريفية ف

 ب  4Gالجيل الرابع 
ً
ية٪ من 76، مقارنة  أمام اIUT ،2020) المناطق الحرصن

ً
 رئيسيا

ً
ل ذلك عائقا

ى
ستخدام رائدات األعمال الريفيات (. لذا ُيشك

ا آخر عىل رائدات األعمال
ً
. كما تمثل القدرة عىل تحمل التكاليف قيد ي االقتصاد الرقمي

ن
ي أنشطتهن التجارية واستثمارهن ف

ن
: للتكنولوجيا ف

ي أنشطتهن ٪ من رائدات األعمال أن تكلفة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي السبب الرئيسي لعدم استخدام 41أعلنت 
ن
التكنولوجيا ف

حدة للتنمية الصناعية يمتلكن لوحات 20(. نتيجة لذلك، فإن 1التجارية )البيان 
ّ
مة األمم المت

ى
ي شملهن استطالع منظ

٪ من النساء الالنر

ونية تعمل باللمس، و ٪ فقط من 34(. وتتفاقم الصعوبات بالنسبة للنساء الريفيات، حيث أن 2٪ جهاز كمبيوتر محمول )البيان 50إلكبر

ي المناطق المدنية )المعهد الدوّلي للتكنولوجيا، 67األش الريفّية لديها إمكانية الحصول عىل جهاز كمبيوتر مقارنة ب  
ن
 (. 2020٪ ف
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عدم موافقة األصدقاء واألقارب

ن عمليال أعتقد أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ستحس  

تكلفة توصيل جهاز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ما من محتوى كاٍف في لغتي

ال أعرف كيف أستخدم اإلنترنت

مخاوف تتعلق بالخصوصية والسالمة

ليس لدي الوقت الكافي

تغطية اإلنترنت ضعيفة أو معدومة

ة للغايةتكلفة جهاز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مرتفع

(٪)المعوقات الرئيسية في استخدام اإلنترنت 1 :مبيان 

2021اليونيدو ، 
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خط تلفون ثابت

تلفاز
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هاتف ذكي

رائدات األعمال إلى أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وملكيتها ولوج2 :مبيان 

امتالك ولوج 2021اليونيدو ، 
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 تعيق الحواجز التقليدية أمام ريادة المرأة لألعمال استثمارها في االقتصاد الرقمي

ق األوسط وشمال إفريقيا )المرب  ع  ال تزال الحواجز الهيكلية أمام ريادة المرأة ي منطقة الشر
ن
(. وينطبق ذلك بشكل  خاص عىل الصناعات 2قائمة ف

ي الغالب بوجهات نظر 
ن
اتيجيات وعمليات صنع القرار ف ، حيث تتأثر االسبر ي يهيمن عليها الرجال، مثل االقتصاد الرقمي

الرجال، ونادًرا ما  التر

ي التصميم. 
ن
ي مجال  تراعي االعتبارات الجنسانية ف

ن
ن ف ن الجنسي  ونتيجة لذلك، توّسعت أو تفاقمت العوائق التالية أمام تكافؤ الفرص بي 

 التكنولوجيا: 

كة   للمرأة القانونية األطر  تضمن: تعقيد التسجيل الرسمي لشر
ّ
ي  الحق
ن
ي  كالرجل  الطريقة بنفس التجارية األعمال تسجيل ف

ن
ق دول جميع ف  الشر

كات لتسجيل المعقدة اإلدارية اإلجراءات نفإ ذلك، ومع. إفريقيا  وشمال األوسط ر  الجديدة الشر
ّ
ي القطاع المهيكل تؤث

ن
 غب   بشكل لالندماج ف

  اإلجراءات، حول المعلومات بنقص هذا  ويرتبط. التجارية أعمالها  إطالق عىل المرأة قدرة عىل متناسب
ً
 خاصة المرتفعة تكلفتها  عن فضال

ي  األعمال لرائدات بالنسبة
 . بالرجال مقارنة المالية الموارد  إّل محدود  ولوج لديهن اللوانر

؟ القطاع عن ماذا   ي مجال االستثمار  ينطوي قد  الرقمي
ن
كة، تسجيل حيث من أكبر  تعقيد  عىل الرقمي  االقتصاد  ف   الشر

ً
 مقارنة

يعات   بسبب األخرى، بالقطاعات دة تشر
ّ
 . محد

غ ما  غالًبا : مهارات ريادة األعمال إىل االفتقار 
ى
 وإدارتها  أعمالهن إلطالق الالزمة األساسية األعمال إدارة مهارات إّل افتقارهن عن النساء تبل

انية، وإعداد  المالية الشؤون ويشمل ذلك. وتطويرها  ن ، والتفكب   المشكالت، وحل والتحليل، المب  ي اتيجر  واتخاذ  الوقت، وإدارة والتخطيط، االسبر

، والتسويق، القرارات، ه نادًرا . العمالء  خدمة ومهارات والربط الشبكي
ّ
ن أن ي حي 

ن
ي  المشاري    ع ريادة كفاءات  تدريس يتّم  ما  ف

ن
ة المدارس، ف

ى
 من قل

ي  والتدريب التعليم برامج خالل من اكتسابها  يمكنهّن  النساء
ي (. VET)المهتن

ن
ي  الشابات من فقط ٪4 ،2019 عام إذ التحقت ف

ن
 التعليم ف

ي  والتدريب
ي  المهتن

ي  ٪6و العربية الدول فن
ق نساء لذلك أعلنت نصف(. 2020 الدولية، عام العملمنظمة ) إفريقيا  شمال فن  األوسط الشر

ي  ثقتهن عن فقط إفريقيا  وشمال
  تجاري عمل   بدء عىل قدرتهن فن

ً
ي  مقارنة

  (GEM ،2019)الرجال  بثلت 

؟ القطاع عن ماذا  ي  النقص هذا  يؤثر  الرقمي
ي  االستثمار  عىل النساء قدرة عىل هارات إدارة األعمال التجاريةم فن

 األمر  الرقمية، الريادة فن

كة  المهارات األساسية عينها  مجموعة يتطلب الذي  . أخرى كأي شر

 

،: المالية الموارد  إىل الولوج محدودية
ً
ن  أوال  التميب 

ّ
ي  ُيعد

دة أحد  القانونن
ّ
ر األطر  إذ ال . للمرأة الماّلي  االدماج لتقييد  الرئيسية العوامل المحد

ّ
توف

ي الدول التسعة 
ي المنطقة،القانونية، فن

ا  والنساء للرجال عشر فن
ً
ي  متساوية حقوق

اث، فن ن  منها  دولة 13 تحظر  وال  المب  ي  التميب 
 عىل الحصول فن

ن  االئتمان ن  بي  ،  البنك) الجنسي  ن  ما  ثانًيا،(. 2021الدوّلي ّ ي  زال التحب 
ية والممارسات الجنسانن ن  المؤسسات داخل واسع   نطاق   عىل مستمّرة التميب 

ي  المالية
ي  النساء صاحبات رأس المال االستثماري تساعد  قد (. أ2017منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، ) المنطقة فن

ب فن
ى
 هذا  عىل التغل

كات ي الشر
، إذ تزداد احتمالية استثمارها فن ن ي  التميب 

ا  عددهّن  يزال ال  ذلك، ومع. الضعف بمقدار  النساء تقودها  التر
ً
ي  محدود

بحيث  المنطقة، فن

كاء من فقط ٪11 إّل عالمًيا  يصل ي  االستثمار  شر
كات فن ي  االستثماري المال رأس شر

، Harvard Business Review) العالم أنحاء جميع فن

2021 .) 

؟ القطاع عن ماذا  د  الرقمي
ّ
  المال، لرأس تطلًبا  أقل التكنولوجيا  صناعة كون  من الرغم عىل أنه عىل المشاركون شد

ّ
صف أنها  إل

ّ
 تت

  شديد  
ن   بتميب 

ّ
ي  المرأة ضد

قفن
ى
ن  ينتشر  حيث التمويل، عىل بالحصول ما يتعل ّ ي  التحب 

ن  خاص بشكل   الجنسانن  . المستثمرين بي 

ية والمواقف األعراف أن إّل المتحدثون أشار : األطفال رعاية مرافق ونقص الجنسي    أدوار  ن ن  التميب  ن  بي  ا  تشكل الجنسي 
ً
 ريادة أمام مهًما  عائق

ي  لألعمال النساء
ة  نسبة تعتبر  إذ . المنطقة فن ق منطقة سكان من كبب   خارج المرأة تعمل أن المقبول غب   من أنه إفريقيا  وشمال األوسط الشر

ل ن ي  ٪19 وتبلغ هذه النسبة : أجر  مقابل المبن
ي  ٪21و تونس، فن

ي  ٪30و المغرب، فن
ي  ٪34 إّل يصل وما  األردن، فن

 التعاون منظمة) مرص  فن

ع 
ّ
ي تعيق التقليدية الحواجز  حول أساسية بيانات: 2المرب  

 لألعمال المرأة ريادة التر

م
ّ
ي  لألعمال ريادة المرأة حول 2017 لعام الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة دراسة تقد

 والسلطة والمغرب ولبنان واألردن مرص  فن

ة نقاًطا  وتونس الفلسطينية ي  الرئيسية العوائق حول لالهتمام مثب 
ي  النساء تواجهها  التر

 : وتطويرها  التجارية أعمالهن بدء فن

 ي  األعمال رائدات رب  ع من أكب   رغبت
ق منطقة فن ا  تشهد  أن إفريقيا  وشمال األوسط الشر

ً
ي  انخفاض
 اإلدارية؛ العمليات فن

  بر
ُ
تطوير األعمال من  أمام األعمال وكعائق رائدات من ٪37 قبل من تجاري عمل بدء أمام الرئيسية العقبة التمويل نقص اعت

ي  النساء من ٪36 قبل
ي  ٪38و الفلسطينية، السلطة فن

ي  ٪40و لبنان، فن
ي  ٪42و األردن، فن

 مرص؛ فن

 مس رأت
ُ
ي  أعمالهن بدء أمام رئيسية كعقبة  األشية المسؤوليات رائدات األعمال خ

ي  المنطقة، فن
ن  فن  إّل وجود  ّربعهن أشار  حي 

ي 
 . المساعدة نقص  فن
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د  ال بل(. b 2020االقتصادية،  والتنمية
ّ
حد

ُ
  األعراف ت

ّ
ّلي  والعمل األطفال رعاية االجتماعية أن

ن  سبيل عىل. المرأة اختصاص من هما  المبن

ن  الرجال من ٪87و المغاربة الرجال من ٪72 يعتقد  المثال، والتنمية  التعاون منظمة) األشة رعاية هو  للمرأة األساسي  الدور  أن المرصيي 

 مثل فإن مدروسة، وبأسعار  الجودة عالية األطفال رعاية من مرافق إمكانية االستفادة عىل المفروضة للقيود  إذ نظًرا (. b 2020االقتصادية، 

 تزال ال  األطفال، رعاية فرص مع إمكانية االستفادة من وحتر . المشاري    ع ريادة عىل المرأة قدرة خطب    بشكل   تقّيد  الجنسانية المعايب   هذه

ن  ما  رّصحيُ  حيث المرأة لألعمال، ريادة تقّيد  االجتماعية الوصمة ي  ثلث بي 
ق منطقة سكان وثلت   سيعانون األطفال أن إفريقيا  وشمال األوسط الشر

 (Haerpfer et al., 2020) العامالت األمهات مع

؟ القطاع عن ماذا     تقليدًيا  الجنسانية النمطية القوالب تربط الرقمي
ً
م  ، مما 3بالرجولة الرقمية والوظائف األعمال ريادة من كال

ّ
يضخ

ي  للمرأة االجتماعية الوصمة
 . الرقمية المشاري    ع التجارية تقود  التر

ي  األعمال رائدات معظم تكافح: الشبكة إىل الولوج تقييد 
ن
ق منطقة ف  والغرف القائمة الشبكات إّل لالنضمام إفريقيا  وشمال األوسط الشر

ي  التجارية،
ي  مهًما  دوًرا  تلعب والتر

ن
كات تطوير  تسهيل ف ي  األعمال لرائدات الشبكي  الربط معدل بلغ المثال، سبيل عىل. الشر

ن
 وهو  ٪،18 األردن ف

ي  الرجال معدل متوسط من أقل
ن
ر (. GEM ،2017) مئوية نقطة 16 بنسبة العربية الدول ف

ّ
 االجتماعية واألعراف األشية المسؤوليات إذ تؤث

ي  المحدودة وطرق التنقل المقّيدة
ن
 مجال شبكات "الرفاق القداىم" عىل تهيمن ما  غالًبا  لك،ذ إّل باإلضافة. العمل خارج التفاعل عىل قدرتهّن  ف

ي  األعمال
ن
ي  القطاعات ف

 ترحيب بينهم تكون رائدات ما  ونادًرا  الذكور، عليها  يطغن  التر
ّ
 منظمة) إليهن التنموية الفرص يتّم توجيه أو  األعمال محط

ل إمكانية(. 2016الدولية،  العمل
ى
  الشبكة إّل هذه المحدودة الولوج تشك

ً
  عائقا

ً
، األعمال، لسيدات العامة الدعوة أمام رئيسيا  لسياسات وبالتاّلي

ي  األعمال ريادة وبرامج
  . الجنسانية الفوارق تراعي  التر

؟ القطاع عن ماذا    التكنولوجيا  صناعة تبقر  الرقمي
ً
ن  بسبب وفعاليتها  النساء شبكة حجم تقييد  يتّم  حيث ذكورًيا، مجال  التحب 

ي 
  . الجنسانن

ي  األعمال ريادة برامج
 ودعم والتوجيه واالستشارات المشورة عىل للحصول محدودة بإمكانية المرأة تتمتع: انيةالجنس االعتبارات تراعي  ال  التر

ي  الشبكات
ي  األعمال رائدات من فقط ٪12 المثال، سبيل عىلإذ استفادت، . األعمال تطوير  مراكز  تقدمها  التر

ي  ٪14و مرص  فن
 من تونس فن

حدة للتنمية الصناعية، ) األعمال تطوير  خدمات أو  االستشارية الخدمات
ّ
مة األمم المت

ى
امج معظم كون(.  2017منظ  المخاطر  تقييمب تقوم البر

ن ي أن المحتمل غب   من ألنهنّ  النساء تستبعد  ما  غالًبا  فإنها  بها، الخاصة االختيار  عمليات تنفيذ  عند  ن  األعمال اد روّ  تعريف مع تناسير  المحتملي 

ن " ي  عندما  حتر و  ،باإلضافة إّل ذلك ". الناجحي 
  األعمال، ريادة برامج تشارك المرأة فن

ّ
  الخدمات فإن

ّ
 واقعهنّ  معغب  متكّيفة  تكون مةالمقد

 . أعمالهن وجداول واحتياجاتهّن 

؟ القطاع عن ماذا  ي  السائدة األعمال ريادة برامج تفشل ما  غالًبا  الرقمي
 إّل باإلضافة. الرقمي  القطاع مع الدراسية مناهجها  تكييف فن

ز . لهّن  محتمل   كمسار    الرقمي  القطاع ر تصوّ  ال  لمرأةا دعم مشاري    ع فإن ذلك،
ى
ها ترك

ّ
 وتعتبر  ،األساسية المهارات عىل أساسي  بشكل   إذ أن

  الرقميةالمهارات 
ً
  ،المرأة عمل إجراءات لتبسيط أداة

ً
 . فيه االستثمار  يمكنهّن  مزدهر  قطاع من بدال

 منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيافي لتعزيز ريادة المرأة لألعمال في القطاع الرقمي سياساتية مجاالت  ثالث

ن  يأخذ  ،األعمال ريادة لسياسات تقاطعي  نهج تطبيق إّل المتحدثون دعا  ي  األعمال رائدات لواقع الكبب   التنوع االعتبار  بعي 
، العرص  فن  الرقمي

ا 
ً
ع ) معيشتهن مناطق أو  عمرهن أو  مهاراتهن أو  تعليمهن مستوى عىل اعتماد ي سيجمع (. 3المرب  ّ

ن اإلجراءات اإلطار السياستر الشامل هذا بي 

ي تقف لمعالجة الحواجز التقليدّية 
ن التر اتيجيات اال أمام ريادة األعمال النسائية من جهة، وبي  للتخفيف من العقبات الناشئة الهادفة سبر

دت حلقات النقاش 
ّ
لدعم رائدات األعمال ذوات المهارات العالية سياساتية مجاالت  ثالثالخاصة بالقطاع الرقمي من جهة  أخرى. وقد حد

ي من دون أفضلية 
.  لالستثمار والالنر ي االقتصاد الرقمي

 فن

 التقاطعية؟ هي  ما : 3 المرب  ع

شب  
ُ
  إّل التقاطعيةت

ّ
ن  داخلالت ن  وأشكال االجتماعي  النوع بي  ر فرص أقل لبعض المساواة عدم ازدياد  إّل يؤدي مما  األخرى، التميب 

ّ
 وتوف

 (2019a والتنمية،منظمة التعاون االقتصادي ) اإلقامة مكان أو  الهجرة وحالة واإلعاقة والعمر  التعليم الفئات هذه تشمل. النساء 
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الجنسانية  اتاجز التقليدية أمام ريادة األعمال النسائية وتضييق الفجواستخدام التكنولوجيا الرقمية للتخفيف من الحو: 1 األولوية

 والريفية

 
ا
ي أكتر شمول

ي الخطوة األوىل نحو نظام بيت 
ّ
 تجريد تسجيل األعمال من الطابع الماد

ّ
عد
ُ
ثون عىل أهمية . لريادة األعمال ي

ّ
د المتحد

ى
وقد أك

، وال سيما للنساء تشجيع النساء عىل إضفاء الطابع الرسمي عىل أعمالهن و 
ً
استخدام األدوات الرقمية لجعل عملية التسجيل أكب  سهولة

 الريفيات ذوات المهارات المتدنية. 

 : الممارسات أفضل عىل مثال

كات عىل الرسمي  الطابع إضفاء لتسهيل ة الشر كاتالحجم  والمتوسطة الصغب  ي  والشر
ل،من  يتّم تسيب  أعمالها  التر ن  المغرب أصدر  المبن

ا 
ً
ي  يعّرف قانون

ي  المقاول الذانر
ن
 من أقل سنوي مبيعات معدل لديهم الذين األعمال رواد  عىل ينطبق طمبّس  نظام وهو  - 2015 عام ف

نت مثلمن الطابع المادي  التسجيل إجراءات تجريد  أدى. معينة عتبة ائب دفع وتوفب  خيارات عبر اإلنبر  والمساهمات الرصن

 . النظام هذا  من االستفادة إمكانية زيادة إّل االجتماعية

ي 
ّ
ي  للمرأة الماىلي  االدماج تحسي    إىل 4الرقمية المالية الخدمات تطوير يؤد

 
ق منطقة ف  خيارات ان توفب  . إفريقيا  وشمال األوسط الشر

ي  سيما  ال  ،الالزم التمويل ىلع األعمال رائدات حصول فرص ةزياد قد تؤدي اّلي  وتجميعها  وتحويلها  األموال نجديدة لتخزي
ن
 . النائية المناطق ف

 : الممارسات أفضل عىل مثال

ن المرأة  (s World Banking’Women)للمرأة المرصفية العالمية الشبكة تصّمم   مالية لتمكي 
ً
ي جميعحلول

ن
ي  ف

ن
أنحاء العالم، بما ف

ي باكستان وذلك من خالل األدوات الرقمية. 
اكة فن لتوفب   (JazzCash) جازكاش د الخدمات المالية المتنقلةمع مزوّ أقامت المنظمة شر

ي التمويل لرائدات األعمال ذوات الدخل المنخفض 
ي مناطق ريفية منعزلة.  اللوانر

 يعشن فن

ي  المرونة من االستفادة
نت عتر  األدوات توفرها  التر نت عبر  التدريب يساعد  قد . والربط الشبكي  المرأة مهارات لتطوير  اإلنتر والربط  اإلنبر

ي  األعمال رائداتالشبكي 
  فن

ى
  قيود  عىل بالتغل

ّ
 عىل خاّص  بشكل   ذلك ينطبقو  . األشية المسؤوليات واستيعاب النقل، تكاليف وتقليل ل،التنق

ي  النساء
ي  يعشن اللوانر

 . النائية المناطق فن

 : الممارسات أفضل عىل أمثلة

 Womenpreneur Digital Hub ل
ى
شك

ُ
  صةمخّص  للمعرفة الرقمية مساحة ت

ّ
ي  ساءللن

ق منطقة فن تتيح  إفريقيا، وشمال األوسط الشر

العاال  لهّن 
ّ
نإذ . التدريبية والدورات والنصائح والدعم األحداث ىلع ط

ى
ونّية الموارد هذه  تمك ي  مهاراتهّن  تطوير  من النساء اإللكبر

 فن

 . الربط الشبكي  وفرص ،الرقمية األمية ومحو  ،الماّلي  والتعليم ،األعمال ريادة مجال

اكة حدة للتنمية الصناعية مع بالشر
ّ
مة األمم المت

ى
 تطبيق  BillionsBridge for شبكة برامج طّورت ،منظ

ً
 ي ،IDEA اسمتحت  ا

ّ
 ر وف

نت عبر  األعمال لريادة وتوجيه تدريب برامج  بفضل. للتمويل قابلة أعمال خطط بهدف تطوير  ،األعمال لرواد  أشهر  9 إّل 6 من اإلنبر

ي 
ونن  . وثلثهم من النساء  أعمال، رائد  300 من أكب   إّل التطبيق وصل ،هذا النموذج اإللكبر

اكة، ”She is for a Digital Future“ بعنوان تدريبًيا  برنامًجا  المرصية االقتصادية والتنمية التخطيط وزارة أطلقت كة مع بالشر  شر

ي  المتحدة األمموبرنامج  (CISCO) سيسكو
ونية المنصة استخدام تهدف هذه المبادرة إّل . (UNDP) اإلنمان   (Zoom) زوم اإللكبر

 . الماّلي  والشمول الرقمية المهارات عىل امرأة 2000 لتدريب

ي  تساعد  أن الجديدة للتكنولوجيات يمكن
 
ي  الجنسانية والريفية الرقمية الفجوات تضييق ف

 
ق منطقة ف . إفريقيا  وشمال األوسط الشر

ق لبلدان الجغرافية الخصائص تجعل. التكلفة معقولة خدمات خالل من االتصال مشاكل معالجة ذلك يشملو   إفريقيا  وشمال األوسط الشر

ي  االستثمار 
ا  االتصاالت لشبكة  التحتية البتن  فن

ً
 التجارية األعمال إلدارة جديدة فرًصا  الرقمية التقنيات توفر  ذلك، ومع. تقنًيا  وصعًبا  نسبًيا  مكلف

 إذ أ. النائية المناطق من
ّ
 لالستثمار  اتهنيمكانإل  ُيطلق العنان أن شأنه من ،األعمال رائدات لجميع معقولة وبأسعار  األدوات توفب  وتروي    ج هذه ن

ي 
 . الرقمي  القطاع فن

 : الممارسات أفضل عىل مثال

ي  الرقمي  القطاع إّل الريفية المرأة ولوج وصول تطوير  إّل  SaathiInternet مبادرة تهدف
 أكب   إّلهذه المبادرة  وصلتقد و  ،الهند  فن

ي ف. امرأة مليون 28 من
  األقل الريفية المناطق قن

ً
ي  اتصاال

ر  والتر
ّ
ة بهواتف" النساء تزويد  يتم ،كهربائية غب  ثابتة  شبكة ها في تتوف ن " ممب 

ع
ّ
  . أطول ببطارية ذات عمر  تتمت

https://www.womensworldbanking.org/
https://www.womensworldbanking.org/
https://www.womenpreneur-digital.com/
https://www.bridgeforbillions.org/
https://mped.gov.eg/singlenews?id=818&lang=en
https://internetsaathiindia.org/
https://internetsaathiindia.org/
https://internetsaathiindia.org/
https://internetsaathiindia.org/
https://internetsaathiindia.org/
https://internetsaathiindia.org/
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 : بناء الجسور بين ريادة األعمال والمهارات الرقمية في نهج دورة الحياة2األولوية 

 
ُ
 ي

ّ
ا  أمًرا  مزدوج تعليم تقديم عد

ً
وري ق منطقة حكومات عىل يجبمن هنا، . الرقمي  االقتصاد  احتياجاتواكبة لم ض   وشمال األوسط الشر

ن  فيما  ربطلل جهودها  تعزيز  إفريقيا  ي  لالستثمار  الالزمة بالمهارات النساء وتزويد  األعمال، وريادة الرقمي  والتدريب التعليم برامج بي 
ن
 ريادة ف

 . الرقمية األعمال

 : الممارسات أفضل عىل مثال

ي تخّول، Digital Entrepreneurship Certificateشهادة ريادة األعمال الرقمية  HEC الفرنسية األعمال إدارة كلية  تقدم
 التر

ي المشاري    ع 
ّ ونيةالطالب تبتن ي  المختلفة الطرق الدورات إذ تبحث هذه . األعمال ريادة نهج خالل من اإللكبر

 الرقمية التقنيات تعزز  التر

ونية التجارة أو  الجديدة األعمال نماذج خالل من االبتكار  ي  التسويق أو  الرقمية االتصاالت  أو  اإللكبر
. الجديدة المشاري    ع تمويل أو  التعاونن

 استيعاب( Future of Work) العمل مستقبلحول  وحدة كمكمل،  ،توفر و 
ً
ي  الرئيسية التكنولوجية لالتجاهات أعمق ا

 تشكيل تعيد  التر

،  األعمال،  . والروبوتات ،االصطناعي  والذكاء، والرقمنة كالتشغيل اآلّلي

ي مجاىلي بشكل مستمر ات الالزمة التدريب عىل حصولال إمكانية توفت   إن
 
ي  رقمنةوال األعمال ريادة ف

 
 شأنه من ،لمرأةل حياةال مراحل جميع ف

  أن
ّ
ي  الرقمية األعمال ريادة عىل التدريب برامج أن عىل المشاركون اتفق. والرفع منها  مهاراتهن صقل إعادة ليسه

 أكب   متاحة تكون أن ينبغن

ية المهارات لذوات خصيًصا  مةومصمّ  ،للنساء 
ّ
ن أن يجبإذ . المتدن

ى
امج هذه تمك ي  التجارية أعمالهن بدء من النساء البر

ن
، المجال ف  أو  الرقمي

 ال مشاريعهن تحويل
ً
 . لمهاراتهن التقنية الطبيعة كانت  مهما  الرقمية، أعمالهن توسيع أو  رقمية، مشاري    ع   إّل قائمة أصال

 : الممارسات أفضل عىل مثال

 قدرات   وبناء ،الرقمية األعمال رائدات مهارات تطوير  تسهيل عىل( PICTI) المعلومات تكنولوجيا الفلسطينية ل اضنةالح تعمل

كات ي  الشر
ي  النساء تقودها  التر

ع ب األعمال التجارية حاضنةف. واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا  مجال فن
ّ
نامج  تتمت ن ل بر  االقتصادي لتمكي 

 أن  ، من شأنهللمرأة
ّ
 . من أجل تحقيق المنافع التجارية حديثة أدوات لهن ر يوف

ي تراعي الفوارق بي   الجنسي   إن 
شددت االحتياجات المحددة لرائدات األعمال.  االعتبار سوف تأخذ بعي   تصميم برامج ريادة األعمال التر

نت امج ريادة األعمال بالمرأة  التحاقعىل أهمية  الندوة عبر االنبر من معرفتها. تعزيز عىل اتخاذ القرار و قدرتها تنمية ذاتها و ل من أجل تقديرها بر

 
ً
وري إذا ي  الرصن

 أن تكون مراعاة المنظور الجنسانن
ً
امجل أساسا ف مع التكيّ دفعهّن إّل لجذب المزيد من النساء و  ،تصميم وتسويق مثل هذه البر

ن عىل يشمل ذلكالمتنوع. و  واقعهّن  ن الجنسي  اف عليها  المشاركة أساس إنشاء أهداف المساواة بي  ن واإلشر ن موظفي  .  من، وتعيي  ن  الجنسي 

 : الممارسات أفضل عىل أمثلة

She Starts Africa  ي  تعمل اجتماعية مؤسسة هي
ن  إّل وتهدف إفريقية، بلدان ستة فن . القدرات بناء خالل من األعمال رائدات تمكي 

  وتمنحهنّ  للنساء برامج المنظمة تخّصص
ً
  إرشادا

ً
ا  شامال

ً
ي  أندية" She Starts UC" برنامج ُينسر  و . ومحدد

 التونسية، الجامعات فن

م من خاللها 
ّ
 . األعمال ريادة لتعزيز  والموارد  واألدوات التدريب للطالبات يقد

ن  عالتنوّ  انضم خالل من،  Bridge for Billions تعّزز شبكة برامج ن  بي  ن  الجنسي  ، بي  ن  ريادة برامج تصميم عىل قدرتها  الموظفي 

ي  األعمال
 كما   االعتبارات الجنسانية.  تراعي  التر

ّ
ي  األعمال حضانة خدمات المنظمة متقد

ن  مرنة زمنية ترتيبات تشمل التر   لتمكي 
ّ
 ماتمقد

اتيجيتها  فإن ذلك، إّل باإلضافة . التدريبات حضور  من الرعاية  رائدات إظهار  خالل من ،والتنوع النساء تجذب واالتصال للتسويق اسبر

  المنظمة وتفرض. متنوعة خلفيات من األعمال
ً
ي الحصص  أيضا

امج تأثب   وتقيس االختيار  عملية فن  لضمان والرجال النساء عىل البر

ن  المساواة ن  بي  ي  الجنسي 
 . المراحل جميع فن

 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا الجنسانية مراعية لالعتباراتبيئة رقمية  خلق: 3األولوية 

ي  األعمال رائدات مشاركة زيادة إن
 
ي  التكنولوجيا  مجال ف

 
اكات الشبكات ف ي  نظام لتعزيز  أساسي  أمر  والخاص العام القطاعي    بي    والشر

 بيت 

ن  الجمع أهمية إّل المتحدثون وأشار . موصل رقمي  كات بي  ك تفاهم لتحقيق ،والجمعيات األكاديمية واألوساط والنقابات الشر ي  مشبر
 صياغة فن

 . لالعتبارات الجنسانية المراعية الرقمية والسياسات األعمال ريادة سياسات

 : الممارسات أفضل عىل أمثلة

ي والبحوث التعليم ووزارة األلمانية والطاقة االقتصادية الشؤون وزارة قامت
 - Plattform Industrie 4.0 بتطوير  ،2013 عام ، فن

اكة ي  والمجتمع الخاص القطاع مع بالشر
ي ألمانيا  الرقمي  لالتحوّ  لتعزيز  - المدنن

ي مجال الصناعة فن
اء يعملو . فن كات من خبر  العلومو  الشر

https://www.hec.edu/en/master-s-programs/certificats/digital-entrepreneurship-certificate
https://www.hec.edu/en/master-s-programs/certificats/digital-entrepreneurship-certificate
http://picti.ps/
https://www.shestartsafrica.com/
https://www.bridgeforbillions.org/
https://www.plattform-i40.de/IP/Navigation/EN/Home/home.html


 

8 
 
 

ن  مع العمالية والنقابات والجمعيات ي  الفيدرالية الوزارات مختلف من ممثلي 
ن
 عىل أساس مواضيع مختلفةالمنظمة  العمل مجموعات ف

 . أللمانيا  الرقمية التنافسية القدرة لتعزيز 

كات اتحاد  يمثل  كة 150 من أكب   )PITA( الفلسطينية المعلومات أنظمة شر ى  شر ي  كبر
ن
ي  واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا  مجال ف

ن
 ف

ي  النظام
ي  البيت  ي ال الناسر   التكنولوجر

  ،األعمال رائدات تجمعوينظم االتحاد أحداث . فلسطيتن
ّ
 لدعم ،والقادة ،والمؤثرين ،التغيب   اعوصن

ي  المرأة صوت
ن
 . واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا  مجال ف

 
ُ
 ي

ّ
ي  الجنسانية االعتبارات تعميم عد

 
اتيجيةاال  ف ي  نظام لتطوير  أساسًيا  أمًرا  الرقمية ستر

 و. مراٍع لهذه االعتبارات رقمي  بيت 
ى
 إنشاء تعزيز  بيتطل

ةمؤسسات ال ونمو  ي  العاملةالحجم،  والمتوسطة الصغب 
ن
  ،نساء  بقيادة التكنولوجيا  مجال ف

ّ
ن من أجل  ،النطاق واسع نهج باعات ي  المرأة تمكي 

ن
 ف

 . واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا  قطاع

 : الممارسات أفضل عىل مثال

 
ّ
ي األردن  ريادةالو  الرقمي  االقتصاد  وزارة تتبن

ن
ي  نهًجا ف

ن
 لالعتبارات الجنسانية ف

ً
 جميعب الجنسانية ،ناحية منيدمج، . للرقمنة مدمجا

 والمنصة ،الرقمية التحتية والبنية ،الرقمية المالية والخدمات ،الرقمية والمهارات ،الرقمية األعمال ريادة وعىل وجه التحديد  ا،ركائزه

 ت للمرأة، مخصص قسم لديها  أخرى، ناحية منو . الرقمية
ى
ن  محددة برامج ميصميتوّل  . المرأة لتمكي 

ي أعمال  رائدات يصبحن كي   والنساء الفتيات يشجع أن بها  يحتذى نماذج وتقديم الجنسانية النمطية القوالب معالجةل يمكن
 
 مجال ف

ي ّسلوكال عىل القضاء أهمية إّل المشاركون أشار قد و . التكنولوجيا  ن ن  التميب  ن  بي   واآلباء، واألفراد، اإلعالم، ووسائل والخاص، العام القطاعي 

ي  النشاطات األعمال لسّيدات ماحالّس ف. التعليمية والمؤسسات
وز، التكنولوجيا  مجال فن يد  ،المتنوعة األدوار  نماذج وتعزيز  بالبر ن  الوعي  من سب 

ن  ممكن   كمسار    الرقمية األعمال ريادة حول  . المرأة لتمكي 

 مثال على أفضل الممارسات:

  إّل Girls Who Code الحكومية غب   المنظمة تهدف
ّ
ن  الرقمية الفجوة سد ن  بي  ن  صورة وتغيب   ،الجنسي  مجي  ي  المبر

 الواليات فن

 كما .  المتحدة
ّ
،ا تساهم باستكشافهّن  للفتيات، مختلفة برامج المنظمة متقد ن مب 

ي  وصولهن إّل فرص وظيفية من وتزيد  لبر
مجال فن

لعون عىلي – أمورهم وأولياء - الطالب لجعل بها، يحتذى لنماذج الحكومية غب   المنظمة جتروّ  ذلك، إّل باإلضافة. التكنولوجيا 
ّ
 ط

ي  للنساء المخفية النجاح قصص
 . الرقمي  العالم فن

 
ً
ي قدما

 سبل المض 

ق منطقة حكومات أن إّل المتحدثون خلص  يجب إفريقيا  وشمال األوسط الشر

ا  تتبت   أن
ً
  نهج

ً
ي  المرأة لتمكي    المصممة للسياسة تقاطعيا

 
 وهذا . الرقمي  العص  ف

ي 
بالنساء عىل اختالف  المتعلقة الرقمية والسياسات األعمال ريادة تطوير  يعتن

 و . حاالتها 
ً
  الغاية، لهذه تحقيقا

ّ
 والموقع الجنس حسب البيانات تصنيف فإن

ورية ستكون والتعليم والعمر   . ضن

ن عىل الرقمنة كب 
ن االقتصادي للمرأة البر كعامل  أساسي   وسيواصل منتدى التمكي 

ق األوسط وشمال إفريقيا.   ي منطقة الشر
ن االقتصادي للمرأة فن كما لتعزيز التمكي 

ن  إّل نهج تقاطغي يمكن تحقيقهالتاّلي المنتدى تطرق حدث سي للمساواة بي 

ن )  2022السنوي لعام  المنتدى يهدف اجتماعوس(. 2022مارس آذار/  17الجنسي 

ي إّل تصميم خارطة طريق لدعم صياغة وتن
فيذ السياسات الرقمية الشاملة فن

ق األوسط وشمال إفريقيا.    منطقة الشر

http://home.pita.ps/wp/
https://www.modee.gov.jo/En/Pages/About_MoDEE
https://girlswhocode.com/
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 . والتنمية االقتصادي التعاون منظمة دول من دولة 13و إفريقيا وشمال األوسط الشرق دولة في 13 من مشارك 200 من أكثر الحدث هذا جمع 1
 وتتفاعل ،كمستشعرات تعمل التي األجهزة من جمعها يتم التي البيانات خالل من ،والخدمات التطبيقات تشغيل فيه يتم بيئي نظام إلى األشياء إنترنت يشير" 2

 .أ 2020 االقتصادي، الميدان في والتنمية التعاون منظمة." المادي العالم مع
 مجتمع في رجل إلى والتحول بالوجود المرتبطة والتوقعات والقيم والتصرف، للوجود اجتماعيًا إنشاؤها يتم التي المختلفة الطرق تشمل الذكوريةتشمل " 3

 .أ 2021 والتنمية، االقتصادي التعاون منظمة." معينة زمنية ومساحة وموقع معين،
 .2020 الدولي، البنك." المستهلكين قبل من واستخدامها لتقديمها الرقمية التقنيات على تعتمد مالية خدمات هي DFS)) الرقمية المالية الخدمات 4
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