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الجندريةالفجوة 

 اصة فيبخسارة العالم لنصف موارده البشرية، وخالجندريةتسبب الفجوة

.المنطقة العربية حيث هي األكبر في العالم

 وعبر على كافة المجاالت االجتماعية واالقتصاديةالجندريةالفجوة تمتد

.وهي األوسع في مجالي االقتصاد والسياسيةالبلدان، 

 وإلى سنة من العمل لتحقيق المساواة100يحتاج العالم إلى أكثر من ،

.فترة أطول في المنطقة العربية

wef.ch/gggr18،2018لعام الجندريةتقرير الفجوة :  المصدر

مقدمة
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الفجوة الرقمية

 إلى تكنولوجياتعدم المساواة في النفاذ تعود الفجوة الرقمية إلى

.   ، في كافة البلدان واجزاء المجتمع(ICTs)المعلومات واالتصاالت 

 نتج عن ، تبين البلدانفجوة تكنولوجية تدل الفجوة الرقمية العالمية على

لفة النفاذ تتعلق بالدخل والتحصيل العلمي، وكاجتماعية واقتصاديةعوامل 

.إلى اإلنترنت، والبنية التحتية المتاحة

طور مع ت، تتعرض الفجوة الجندرية لالتساعكجزء من الفجوة الرقمية

. نميةالتكنولوجيات الرقمية وعدم مراعاة المنظور الجندري في عملية الت

 من أجل لتطوير المهارات والقدرات لذلك، تحتاج المنطقة العربية

حديات االستفادة من التكنولوجيات الرقمية الحديثة في عملية مواجهة الت

.، ومنها المتعلقة بعدم المساواة بين المرأة والرجلاإلنمائية

مقدمة



العالميةالجندريةالفجوة 
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الجندريةمؤشر قياس الفجوة 

 ة والتعليم على معايير تتعلق بالصحالجندريةيعتمد مؤشر قياس الفجوة

.واالقتصاد والسياسية، وعلى المعدل المرجح للسكان

 الذي يرصد تقدم 2018الجندريةتقرير الفجوة يستخدم المؤشر في

الجندريةبلد في تقليص الفجوة 149

 (.مساواة كاملة)1إلى ( ال مساواة)0تتراوح قيمة المؤشر من

 إلى التالييهدف في تصميمه:

. والفرص المتاحة عند تخفيضهاالجندريةحول الفجوات زيادة الوعي -1

.ية المقارنةلتعزيز عمل البلدان في تحديد أولوياتها وإمكانتوّفير معلومات قياسية -2

د وفق معايير تبين مدى التكافؤ في توزيع الموارالجندريةقياس الفجوات -3

المنخفض يفّسر ترتيب بلدان ذات الدخل)دون االعتماد على مستويات الدخل والفرص، 

.  (بين المرتبات العشر األولى للمؤشر

العالميةالجندريةالفجوة 

wef.ch/gggr18
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الجندريةمؤشر قياس الفجوة 

 مؤشرات فرعية4يستند قياس المؤشر على:

المشاركة االقتصادية والفرص، -1

التحصيل العلمي، -2

الصحة والبقاء، -3

.  التمكين السياسي-4

 مراحل4ويشمل احتساب المؤشر:

.  تبين مدى االختالف بين المرأة والرجلتحويل البيانات إلى نسب -1

من parity benchmarkتعديل المؤشرات بناًء على معيار مرجعي للتكافؤ-2

.   أجل وضع قياس واحد لتحقيق المساواة أو تجاوزها

. احتساب المؤشرات الفرعية بناًء على المتوسط المرجح لمجمل المؤشرات-3

.احتساب المؤشر الكلي بناًء على متوسط قياسات المؤشرات الفرعية-4

wef.ch/gggr18،2018لعام الجندريةتقرير الفجوة :  المصدر

العالميةالجندريةالفجوة 



Page 9

تطور المؤشر

العالميةالجندريةالفجوة 

 يبين تطور المؤشر

الفجوة األوسع في 

م التمكين السياسي وث

.التمكين االقتصادي

 0.68معدل المؤشر

%  68نسبة )2018في 

و نحو تحقيق المساواة الكاملة أ

(الجندريةللفجوة % 32

م لعاالجندريةتقرير الفجوة :  المصدر

2018 ،wef.ch/gggr18
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تطور المؤشر

العالميةالجندريةالفجوة 
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2018مقياس المؤشر 

العالميةالجندريةالفجوة 

 (0.68)الجندريةالمؤشر العام للفجوة

الفجوة في المؤشرات الفرعية :
ر تعود اختالفات المشاركة في العمل ومستوى القيادة واألج-( 0.59)المشاركة االقتصادية 

لعالي ترتبط بإمكانية الحصول على التعليم األساسي والتعليم ا-( 0.95)التحصيل العلمي 

ترتبط باختالفات متوسط العمر المتوقع-( 0.96)الصحة والبقاء 

لقراريعود انخفاضه لالختالفات وحجم التمثيل في عملية صنع ا(:  0.22)التمكين السياسي 

 ،عالم إلى يحتاج الوبالرغم من انحسار مؤشر الفجوة في التحصيل العلمي

بة فال تزال نس.  تطوير المهارات وقدرة الوصول إلى التعليم الجامعي

ن األمية للمرأة مرتفعة في بعض بلدان العالم، ومستوى مشاركة كل م

.المرأة والرجال منخفضة في التعليم الجامعي



في بعض الدول العربيةالجندريةالفجوة 
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دولة عربية16المؤشر لـ 

في بعض الدول العربيةالجندريةالفجوة 

ية جاء ترتيب الدول العرب

دون المعدل العام 

وفي الدرجات ( 0.68)

.األخيرة

ضرورة تقليص الفجوة

في كافة الجندرية

المجاالت، ووضع 

سياسات شاملة وأكثر 

.عدالً 

البلد

ترتيب 
المؤشر

1-149

معدل قياس 
المؤشر

0-1

970.68المعدل العام

1190.65تونس

1210.64اإلمارات العربية المتحدة

1260.63الكويت

1270.63دولة قطر

1280.63الجزائر

1320.63البحرين

1350.61مصر

1360.61موريتانيا

1370.61المغرب

1380.61األردن

1390.61سلطنة ُعمان

1400.60المعدل اإلقليمي

1400.60لبنان

1410.59المملكة العربية السعودية

1460.57ةالجمهورية العربية السوري

1470.55العراق

1490.50اليمن
http://wef.ch/gggr18

http://wef.ch/gggr18


الرقمية الجندريةالفجوة 
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التفاوت في النفاذ واالستخدام

الفجوة الجندرية الرقمية 

 التفاوت في النفاذ لتكنولوجيات المعلوماتالفجوة الرقمية تمثل

وتبّين أوجه عدم المساواة وفي استخدامها،( ICTs)واالتصاالت 

.واالستبعاد والفقر

تقلّ الفرص المتاحة للمرأة للحصول على الجندريةالفجوات ومع ،

.  الالزمة لالستفادة منهاالتكنولوجيات الرقمية والكتساب المهارات 

 وى مفيدتحقيق التكافؤ في النفاذ بأسعار معقولة وبمحتولذلك، ينبغي ،

وق المهارات الرقمية للمرأة والتحصيل العلمي والمشاركة في سوتعزيز 

.العمل
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الشمول الرقمي

الفجوة الجندرية الرقمية 

 الشمول الرقمي يستخدم مصطلح(digital inclusion ) لوصف

.االختالفات في النفاذ للتكنولوجيات الرقمية واستخدامها

 وجودة بكلفة معقولةإمكانية الحصول على التكنولوجيات الرقمية يغطي

خدمات الدعم التقنيوعلى والمهارات الالزمة الستخدامها وعلى مناسبة

.المجدي على اإلنترنتوالتطبيقات والمحتوى 

 مول فجوات في الشفي المنطقة العربية مع الفجوات الجندرية تترافق

.  للمرأة والرجل وللفتيات والفتيان على حد سواءالرقمي

 متاحة تتسع فجوة الشمول الرقمي حيث تقلّ الفرص الومن المتوقع أن

. ةللنفاذ واالستخدام المجدي لإلنترنت والتكنولوجيات الرقميللمرأة
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(2017-2013)إحصاءات االتحاد الدولي لالتصاالت 

الفجوة الجندرية الرقمية 

الرجال نسبة منخفضة الستخدام المرأة لإلنترنت مقارنة باستخدامتبين

.قياوانخفضت الفجوة في كافة المناطق، باستثناء أفري.  لإلنترنت

 عاليالتكافؤ الجندري في التعليم الزيادةمع انخفاض الفجوة يرتبط.

المنطقة العربية، في

%(17.3إلى 19.2)% 2انخفضت الفجوة بنسبة -

، وهي 2017في عام ( سنة24-15)نسبة عالية للمستخدمين الشباب -

من كافة المستخدمين وهي أعلى من نسبة السكان المستخدمين% 64

%(.44)لإلنترنت 

Source: ITU Facts and Figures 2017. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures 2017fdp.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf
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(2017-2013)إحصاءات االتحاد الدولي لالتصاالت 

الفجوة الجندرية الرقمية 

 ،ل نموا بين البلدان النامية واألقيزداد الفارق في عدم المساواة في العالم

ف من جهة والبلدان المتقدمة النمو من جهة أخرى، بالرغم من تعديل طفي

، %(11.6إلى 11من )الجندريةفي متوسط الفجوة 

 َ2017عام فينسبة مرتفعة أيضاً للمستخدمين الشبابكما هنالك عالميا ،

%(.  48)بالمائة من مجمل مستخدمي اإلنترنت 71وهي 

 21إلى في مجال االنترنت النقالةالجندريةالفجوة وتصل.%

Source: ITU Facts and Figures 2017. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures 2017fdp.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf
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الفجوة الجندرية الرقمية 

(2017)النفاذ لإلنترنت 

Source: ITU Facts and Figures 2017. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures 2017fdp.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf
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2018في بعض البلدان العربيةالجندراستخدام اإلنترنت وفق 

الفجوة الجندرية الرقمية 

المرأةالرجلكافة األفرادالبلد

59.668.150.3الجزائر

98.698.798.5البحرين

46.952.441.3مصر

75.098.351.2العراق

99.699.599.8الكويت

64.868.561.1المغرب

76.879.474.0سلطنة ُعمان

64.468.560.2فلسطين

99.799.599.8دولة قطر

93.394.691.4ةالمملكة العربية السعودي

98.597.198.8اإلمارات العربية المتحدة

(2019)وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالجندرإلحصاءات المتعلقة ، ااالتحاد الدولي لالتصاالت: المصدر

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2019/Individuals using the internet by gender_Jun2019.xlsx


الرقميةالجندريةتقليص الفجوة 
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، تطوير المهارات، وجمع البياناتالجندريةمراعاة العناصر 

تقليص الفجوة الجندرية الرقمية

 الحاجة إلى نماذج جديدة لألعمالمع تطور التكنولوجيات الرقمية، تزداد

.ة المناطقتشمل فوائدها النساء والفتيات وجميع فئات المجتمع وكافوالتمويل 

 سياسات في السياسات الوطنية وتوجيه الالجندريةمراعاة االعتبارات وينبغي

تكافؤ االستفادة من التكنولوجيات الرقمية في العمل نحو البحيث تمكن من 

.الجندري

 وتمكن لجميع تشمل ابحيث بكلفة معقولة التكنولوجيات الرقمية توفيرينبغي

(.مثالً التقنيات المالية)النفاذ واالستخدام المجدي من 

 من التطوراتبناء القدرات وتطوير المهارات والمناهج لالستفادةينبغي

(.STEMمثالً التحصيل العلمي )الرقمية وتخفيف التحديات المحتملة 
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(2016)االتحاد الدولي لالتصاالت -خطة عمل 

تقليص الفجوة الجندرية الرقمية

يات في االستراتيجيات والسياسات والخطط وآلالجندريةاالعتبارات إدراج 1)

التمويل؛

لمرأة والفتيات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبكلفة معقولة لالنفاذتوفير 2)

ها؛خاصة في المناطق الريفية، والحّد من التحديات التي تعيق استخدام

وى للمرأة والفتيات وتعزيز تطوير الخدمات والمحتالرقميةالمهاراتبناء 3)

والتطبيقات التي تلبي احتياجاتهن؛

الت وفي في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالمشاركةتشجيع المرأة على 4)

نع القرار؛مجاالت التعليم المرتبطة بها، وفي برامج بناء القدرات ومناصب لص

لتمكين تشمل مختلف أصحاب المصلحة لوضع التدابير الالزمةشراكاتإنشاء 5)

.في مجال التكنولوجيا وتعزيز التعاون الدوليمشاركة المرأة 



شكراً 

بوغانمزهر

جل التنمية قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إدارة التكنولوجيا من أ

bou-ghanem@un.org


