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نظرة سريعة على الفجوة
ال تــزال املــرأة متأخــرة عــن اللحــاق بالركــب يف كثيــر مــن اجملــاالت ،بينمــا تنشــأ فــروق شاســعة يف جمــال
التكنولوجيــا
املســاواة بيــن اجلنســين ال تقتصــر علــى كونهــا
الوضــع الصحيــح – بــل إنهــا تتفــق أيضــا مــع املنطــق
االقتصــادي الســليم .ومــع هــذا ،ال تــزال املــرأة يف أنحــاء العــامل
بعيــدة كل البعــد عــن الوقــوف علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل،
وفــق مــا جــاء يف تقريــر جديــد صــادر عــن املنتــدى االقتصــادي
العاملــي.
ويخلُــص املؤشــر العاملــي للفجــوة بيــن اجلنســين لعــام
 2018إىل أن املــرأة حققــت تكافــؤا مــع الرجــل نســبته %68
بوجــه عــام ،ممــا تــرك فجــوة بنســبة  .%32ويقيــس هــذا
التقريــر الفجــوة بيــن اجلنســين يف أربعــة جمــاالت رئيســية،
هــي املشــاركة والفــرص املتاحــة يف القطــاع االقتصــادي،
ومســتوى التحصيــل الدراســي ،والصحــة والبقــاء ،والتمكيــن
السيا ســي.
وعندمــا يتعلــق األمــر بالقيــادة ،ال يــزال أمــام املــرأة شــوطا
طويــا تقطعــه ،فهــي ال تمثــل ســوى  %18مــن الــوزراء و%24
مــن أعضــاء جمالــس النــواب يف أنحــاء العــامل ،وتشــغل مــا ال
يزيــد علــى  %34مــن املناصــب اإلداريــة العُليــا .وفيمــا يتعلــق
بالصالحيــات االقتصاديــة األوســع نطاقــا ،ال تــزال الفجــوة
شاســعة بيــن املــرأة والرجــل يف الســيطرة علــى األصــول املاليــة
ويف الوقــت الــذي تمضيــه يف أداء األعمــال املنزليــة وغيــر ذلــك
مــن املهــام غيــر مدفوعــة األجــر.
كذلــك يلفــت هــذا التقريــر االنتبــاه إىل االضطــراب النابــع من
ظهور فجوات بين اجلنسين يف املهارات املتعلقة بتكنولوجيا

حملة عاملية

درجة الفجوة بين اجلنسين حسب املنطقة
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 ٠٫٠ﺗﻔﺎوت

البلد

آيسلندا
النرويج
السويد
فنلندا
نيكاراغوا
رواندا
نيوزيلندا
الفلبين
آيرلندا
ناميبيا

املرتبة

املؤشر العاملي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الدرجة (صفر )1-

0.858
0.835
0.822
0.821
0.809
0.804
0.801
0.799
0.796
0.789

الرسم التوضيحيISTOCK/CIENPIES :

٠٫٦

اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ

.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018

أعلى عشرة بلدان يف األداء

)ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﺻﻔﺮ إﱃ (١
 ١٫٠ﺗﻜﺎﻓﺆ

اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺒﻘﺎء

إعداد ليجون يل ،مسؤول تواصل يف صندوق النقد الدويل.
ويستند النص والرسوم البيانية إىل “املؤشر العاملي للفجوة
بين اجلنسين ،الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي،2018 ،
ويمكن االطالع عليه يف املوقع اإللكتروين التايلhttps://www. :

آيسلندا تقود املسيرة ،يتبعها جيرانها من بلدان الشمال األوروبي.

الفجــوة بيــن اجلنســين يف الرعايــة الصحيــة والتعليــم تتقلــص،
لكنها ال تزال واسعة يف جمال التمكين السياسي واالقتصادي.

اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﻜﻠﻴﺔ

الــذكاء االصطناعــي .فنســبة النســاء املتخصصــات يف جمــال
الــذكاء االصطناعــي يف أنحــاء العــامل ال تزيــد علــى  ،%22بينمــا
يشــكل الرجــال نســبة قدرهــا  .%78وانعكاســات هــذه النتيجــة
جديــرة باالهتمــام لعــدة أســباب .أوال ،قــد تــؤدي هــذه الفجــوة
يف املهــارات إىل اتســاع الفجــوة بيــن اجلنســين مســتقبال ،نظــرا
ألن الطلــب علــى املهــارات يف جمــال الــذكاء االصطناعــي
ســوف يتزايــد .وثانيــا ،يجــري تطويــر التكنولوجيــا يف كثيــر مــن
اجملــاالت يف غيــاب التنــوع يف املواهــب ،ممــا يحــد مــن قدرتهــا
علــى االبتــكار واالحتــواء .وثالثــا ،انخفــاض مســتوى اندمــاج
املــرأة يف جمــال تكنولوجيــا الــذكاء االصطناعــي يمثــل فرصــة
ضائعــة كبيــرة ،فالعــامل ال يملــك أن يخســر موهبــة املــرأة يف
جمــال يفتقــر بالفعــل إىل املواهــب.
إذن ،للحفــاظ علــى القــدرة التنافســية ،يجــب أن تضــع
البلــدان املســاواة بيــن اجلنســين علــى قائمــة أولوياتهــا .ويف
هــذا الشــأن ،يشــير التقريــر إىل أمثلــة يمكــن االحتــذاء بهــا مــن
خــال الكشــف عــن تلــك البلــدان – ضمــن نفــس املنطقــة أو
جمموعــة الدخــل – الرائــدة يف توزيــع مواردهــا بعدالــة أكبــر بيــن
املــرأة والرجــل ،بصــرف النظــر عــن مســتوى املــوارد ككل.
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 ...غير أن التحديات ال تزال قائمة

تم إحراز تقدم ...
التكافــؤ بيــن اجلنســين يف التعليــم يــكاد
يكــون كامــا

على مستوى  149بلدا شملها التقييم ،هناك تفاوتات
كبيرة بين اجلنسين يف التمكين السياسي...
النساء يمثلن:
 17رئيس دولة

 %18من الوزراء

معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي مرتفع على مستوى العامل...

%65
 %66من البنين

 %24من أعضاء جمالس النواب

من البنات

 %34من املديرين

 ....وكذلك التمكين االقتصادي.

 ...لكن نسبة احلضور يف الكليات/اجلامعات منخفضة.

%39
 %34من الرجال
من النساء

و %20من النساء أميات يف  44بلدا.

يف  %60فقــط مــن البلــدان التــي خضعــت للدراســة،
تتمتــع بحــق االســتفادة مــن اخلدمــات املاليــة علــى قــدم
املســاواة مــع الرجــل.

يف  %42مــن البلــدان ،تتمتــع املــرأة بحــق امتــاك
األراضــي علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل.

املــرأة تمضــي ضعــف الوقــت الــذي يمضيــه الرجــل
يف األعمــال املنزليــة وغيرهــا مــن األنشــطة غيــر
مدفوعــة األجــر يف  29بلــدا تتوافــر بياناتهــا.

وفجوات جديدة بين اجلنسين بدأت
تظهر يف فرص العمل مستقبال
االصطناعــي حتــى يف البلــدان التــي بهــا أكبــر نســبة مواهــب جممعــة يف جمــال الــذكاء
هنــاك قصــور شــديد يف تمثيــل املــرأة يف جمــال تكنولوجيــا الــذكاء
PT, 2/8/2019
وجمــاالت العمــل األخــرى التــي تتطلــب مهــارات يف العلــوم والتكنولوجيــا االصطناعــي ،هنــاك فجــوة كبيــرة بيــن اجلنســين علــى مســتوى املتخصصيــن يف
جمــال الــذكاء االصطناعــي.
والهندســة والرياضيــات.

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ

ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻨﺴﺎء  ٪٢٢ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،ﻟﻜﻦ
اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﳉﻨﺴﻴﻦ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط.

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﻟﻔﺠﻮات ﺑﻴﻦ اﳉﻨﺴﻴﻦ
ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ )ﻻ وﺟﻮد ﻟﻠﻨﺴﺎء(
إﱃ ) ١ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺑﻴﻦ اﳉﻨﺴﻴﻦ(.

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط )اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﳉﻨﺴﻴﻦ(
اﻟﺒﺮﳎﻴﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت )(٠,٢٣

٪٧٫٤ ٪٣٢٫٥

٪٤٫٦ ٪١٣٫٩

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )(٠,٣٣
٪١٫٤ ٪٥٫٧
٪١٫٠ ٪٥٫٤

ذﻛﻮر إﻧﺎث

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )(٠,٢٤
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ )(٠,١٨

٪١٫٠ ٪٣٫٥

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت )(٠,٣٠

٪٠٫٨ ٪٣٫٦

اﻷﺟﻬﺰة واﻟﺸﺒﻜﺎت )(٠,٢٣

٪٠٫٩ ٪٢٫٦
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ )(٠,٣٤
ﺻﻔﺮ
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻮاﻫﺐ ا�ﻤﻌﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ )(٪

ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
ذوي اﳌﻬﺎرة ﰲ
ﳎﺎل اﻟﺬﻛﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺣﺴﺐ
ﻧﻮع اﳉﻨﺲ

اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ
ﺑﻴﻦ اﳉﻨﺴﻴﻦ
)إﻧﺎث /ذﻛﻮر(

٪٢٣

٪٧٠

٪٧٧
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
٪٢٢

٪٧٢

٪٧٨
اﻟﻬﻨﺪ
٪١٦

٪٨٤

٪٨٤
أﳌﺎﻧﻴﺎ
إﻧﺎث

ذﻛﻮر
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