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إن اإلميــان بالكفــاءات املناســبة والعمــل عــىل تطويرهــا وإعطاءهــا فــرص عادلــة؛ يعــد أحــد الركائــز 
األساســية للمجتمعــات الحديثــة واالقتصــادات املزدهــرة. فمســاهمة كل مــن الرجــال والنســاء يف 
تقــدم املجتمعــات واالقتصــادات يعــد أمــرًا يف غايــة األهميــة. كــام يوفــر التحــول الرقمــي مســارات 

جديدة وفرًصا للقفزات النوعية لتمكني املرأة اقتصاديًا. 

ــات  ــكيل سياس ــاهم يف تش ــات تس ــم توصي ــر إىل تقدي ــذا التقري ــدف ه ــار، يه ــك باالعتب ــن ذل آخذي
لزيادة مشاركة املرأة يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات يف اململكة العربية السعودية.

يتضمــن القســم األول املفاهيــم األساســية ويســتعرض أهــم املــؤرشات الرئيســية. فتشــري دراســة 
أُجريــت عــىل خريجــي اململكــة العربيــة الســعودية إىل أن احتامليــة حصــول النســاء عــىل شــهادة 
جامعيــة (أو أعــىل) تســاوي احتامليــة حصــول نظرائهــن مــن الرجــال عليهــا، وأن واحــدة مــن بــني كل 
ــات  ــث خريج ــك، ثل ــع ذل ــات. وم ــة والرياضي ــة والهندس ــوم والتقني ــاالت العل ــار مج ــات تخت ــع خريج أرب
مجــاالت العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات فقــط يلتحقــن بوظائــف يف مجــال االتصــاالت 
وتقنيــة املعلومــات. مبعنــى آخــر، نســبة مشــاركة اإلنــاث يف مجــاالت العلــوم والتقنيــة والهندســة 
ــىل  ــول ع ــن للحص ــل فرصه ــور  ب ــن الذك ــاركة نظرائه ــبة مش ــن نس ــل م ــط أق ــت فق ــات ليس والرياضي

املهن يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات أقل أيضاً. 

انتقــاال إىل ســوق العمــل؛ متثــل النســاء نســبة %30 مــن إجــاميل القــوى العاملــة حيــث قفــزت نســبة 
مشاركة املرأة خالل الثالث سنوات املاضية إىل حوايل ٪24,7 يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات 
متفوقــة بذلــك عــىل نظرياتهــا يف املنطقــة بفضــل اإلصالحــات والربامــج التــي تــم تفعيلهــا. إال أننــا 
ــام  ــال ك ــن الرج ــرب م ــبة أك ــة بنس ــاة املهني ــف الحي ــاع يف منتص ــن القط ــاء يرتك ــظ أن النس ــا نالح مازلن

يتأثرن بشكل كبري بالعوائق التي متنعهن من امليض قدًما نحو تويل مناصب صنع القرار.

يتنــاول القســم الثــاين بإيجــاز األســباب األكــرث شــيوًعا لتــدين مشــاركة املــرأة يف قطــاع االتصــاالت 
وتقنيــة املعلومــات – منهــا التقاليــد االجتامعيــة والصــور النمطيــة والعوائــق الداخليــة والخارجيــة. 

ييل ذلك، الوضع املحيل لتلك األسباب يف اململكة العربية السعودية.

بينــام يــرسد القســم الثالــث بإيجــاز الجهــود املبذولــة حاليـًـا يف اململكــة العربيــة الســعودية لتعزيــز 
مشاركة املرأة يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات.

أخــريًا، يقــدم القســم األخــري مجموعــة مــن التوصيــات تســاهم يف زيــادة مشــاركة املــرأة يف قطــاع 
االتصاالت وتقنية املعلومات منها:

امللخص التنفيذي

مســرية مرتابطة من املدرســة واســتمراراً برحلة العمل: مع وجــود الربامج التأهيليــة والتدريبية لحديثي 

التخرج، إال أنه من املهم وجود مسار وظيفي يدعم حديثي التخرج يف التطور الوظيفي. 



برامــج تدريبيــة مرحليــة ومرتابطــة لصناعــة قياديــات فاعــالت: بالرغــم مــن وجــود العديــد مــن الربامــج 

التدريبة للنساء، إال أنه هناك مجال لزيادة االستثامر يف الكفاءات النسائية الواعدة يف القطاع. 

إجــازة أبــوة للرجــل لبدء إحــداث تغيــري ثقايف/اجتامعي: إجــازة األمومــة، العمل املــرن والعمــل عن بعد 

مــن السياســات التــي ســاهمت يف زيــادة مســاهمة املــرأة يف القطــاع، إال أنهــا قــد تســاهم يف تــرك 
انطباع سلبي لدى املشغلني.

توفــري املزيــد من التدريــب عىل مهــارات التواصل: السياســات الداعمــة لتمكني املــرأة يف القطــاع كان 

لهــا الفضــل األكــرب لتمكــني املــرأة إال أن الصــورة النمطيــة الزالــت موجــودة وعــىل وجــه الخصــوص مــع 
القياديات النسائية.

تخصيــص حصــص نســائية يف مختلــف املناصــب: مــازال متثيــل املــرأة منخفــض يف العديــد مــن املناصب 

القيادية يف القطاع بالرغم من الجهود والسياسات املسخرة لدعم مساهمة املرأة.



املحتويات

امللخص التنفيذي

املقدمة

تحديد السياق واملفاهيم األساسية واملؤرشات الرئيسية

       - ما أهمية إعطاء فرص عادلة للجنسني يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات؟

       - مشاركة املرأة يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات - التعليم

       - مشاركة املرأة يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات - سوق العمل

ما الذي مينع النساء من املشاركة الكاملة يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات؟

مــا الجهــود التــي تبذلهــا اململكــة العربيــة الســعودية لتعزيــز مشــاركة املــرأة يف قطــاع 
االتصاالت وتقنية املعلومات

      -  برنامج متكني املرأة يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات

التوصيات

املراجع

جدول األشكال

والتقنيــة  العلــوم  وتخصصــات  املجــاالت  جميــع  يف  الخريجــات  مشــاركة   :1 الشــكل 
والهندسة والرياضيات

ــة  ــة العربي ــس يف اململك ــب الجن ــات حس ــة املعلوم ــاالت وتقني ــف االتص ــكل 2: وظائ الش
السعودية

الشــكل 3: متوســط الوظائــف اإلداريــة لــرشكات االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات حســب 
الجنس يف اململكة العربية السعودية

الشكل 4: برنامج متكني املرأة يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات
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املقدمة

يهــدف هــذا التقريــر إىل تقديــم توصيــات بشــأن زيــادة مشــاركة املــرأة يف قطــاع االتصــاالت وتقنيــة 
ــؤرشات  ــدم امل ــاز ويق ــة بإيج ــم األول املناقش ــن القس ــة، يتضم ــذه الغاي ــق ه ــات. ولتحقي املعلوم
الرئيســية للتعليــم والتوظيــف، يلحقــه يف القســم الثــاين استكشــاف األســباب األكــرث شــيوعاً 
لالنخفــاض النســبي يف مشــاركة اإلنــاث يف قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات، بينــام يــرسد 
القســم الثالــث بإيجــاز الجهــود الحاليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية لتعزيــز مشــاركة املــرأة 
ــاركة  ــادة مش ــأنها زي ــن ش ــات م ــن التوصي ــة م ــم مجموع ــر بتقدي ــي التقري ــاع. وينته ــذا القط يف ه
املــرأة يف قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات، والتــي يتــم تنظيمهــا باتبــاع مراحــل املســار 

املهني األساسية يف مسرية املرأة املهنية.

ما أهمية إعطاء فرص عادلة للجنسني يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات؟

إن اإلميــان بالكفــاءات املناســبة والعمــل عــىل تطويرهــا وإعطاءهــا فــرص عادلــة؛ يعــد أحــد الركائــز 
األساســية للمجتمعــات الحديثــة واالقتصــادات املزدهــرة.  ولضــامن متكــن كل مــن الرجــال والنســاء من 
املســاهمة يف تقــدم املجتمعــات واالقتصــادات عموًمــا، التزمــت الــدول  واملنظــامت الدوليــة 
ومجموعــة العرشيــن   ورشكات القطــاع الخــاص بإنهــاء التمييــز ضــد املــرأة بحلــول عــام 2030. عــالوة 
عــىل ذلــك، صاحبــت العديــد مــن هــذه التعهــدات إجــراءات ملموســة وملحوظــة لتحقيــق هــذه 

الغاية.

وعىل نحو مامثل، التزمت اململكة العربية السعودية، يف رؤيتها 2030: "كمـا أن املـرأة السـعودية 
تعـــد عنـــرصاً مهــامً مــن عنــارص قوتنـــا، إذ تشـــكل مـــا يزيـــد عـــىل (50%) مـــن إجــاميل عـــدد الخريجــني 
الجامعيــني. وسنســتمر يف تنميــة مواهبهــا واســتثامر طاقاتهــا ومتكينهــا من الحصول عــىل الفرص 

املناسبة لبناء مستقبلها واإلسهام يف تنمية مجتمعنا واقتصادنا." (رؤية 2030، 2020).

وضمــن رؤيــة اململكــة 2030، يعــد قطــاع االتصاالت وتقنيــة املعلومــات عامل متكني رئيــيس ملجتمع 
ــي  ــول الرقم ــدم التح ــق، يق ــذا املنطل ــن ه ــر. م ــي مزده ــاد رقم ــة واقتص ــة رقمي ــي وحكوم رقم
مســاًرا جديــًدا لتحقيــق املســاواة بــني الجنســني ويوفــر فرًصــا لقفــزات نوعيــة لتمكــني املــرأة وذلــك 

ابتداء من متكينها اقتصادياً.

1 تجدون قامئة بأكرث من 90 التزاًما من الدول األعضاء يف األمم املتحدة إلنهاء التمييز ضد املرأة بحلول عام 2030 يف هذا الرابط.

2 يف عام 2012، يف قمة لوس كابوس، التزم قادة مجموعة العرشين "باملشاركة االقتصادية واالجتامعية الكاملة للمرأة". منذ ذلك الحني، 

بدًء من التعهدات حتى األهداف - مثل هدف قمة بريسبان لتقليص الفجوة بني الجنسني يف املشاركة يف سوق العمل بنسبة ٪25 بحلول عام 
2025 (الهدف 25x25) - حافظ قادة مجموعة العرشين عىل طموحهم وجددوه لتحقيق املساواة بني الجنسني.

تحديد السياق واملفاهيم األساسية

 واملؤرشات الرئيسية
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مشاركة املرأة يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات - التعليم

تشــري دراســة أُجريــت عــىل خريجــي اململكــة العربيــة الســعودية إىل أن احتامليــة حصــول النســاء 
عــىل شــهادة جامعيــة (أو أعــىل) تســاوي احتامليــة حصــول نظرائهــن مــن الرجــال عليهــا، وأن واحــدة 
مــن بــني كل أربــع خريجــات تختــار مجــاالت العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات. ومــع ذلــك، فقــط 
يلتحقــن بوظائــف يف مجــال  العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات  ثلــث خريجــات مجــاالت 
االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات. مبعنــى آخــر، نســبة مشــاركة اإلنــاث يف مجــاالت العلــوم والتقنيــة 
نســبة  بــل  الذكــور  نظرائهــن  مشــاركة  نســبة  مــن  أقــل  فقــط  ليســت  والرياضيــات  والهندســة 

مشاركتهم يف املهن يف القطاع ضعيفة أيضاً. 

ــة  ــة والهندس ــوم والتقني ــات العل ــاالت وتخصص ــع املج ــات يف جمي ــاركة الخريج ــكل 1: مش ــر الش انظ
والرياضيات.

املصدر: تحليل مركز استرشاف التقنية استناًدا إىل  (وزارة التعليم ، 2019)

تشــري نتائــج الربنامج الدويل لتقييــم الطلبة لعام 2018 إىل تفوق الطالبات الســعوديات عىل الطالب 
الســعوديني يف الرياضيــات والعلــوم. حيــث بلــغ متوســط درجــات الطالــب الســعودي 367 درجــة يف 
الرياضيــات و 372 درجــة يف العلــوم، بينــام حصلــت نظريتــه عىل 380 درجــة و 401 درجة عــىل التوايل. 
ــوق  ــط، يتف ــة، يف املتوس ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ــر، يف دول منظم ــس التقري ــا لنف ووفًق
الطــالب عــىل الطالبــات يف الرياضيــات، حيث ســجلوا 491 درجــة مقابــل 487 درجة للطالبــات. ومع ذلك، 
تفوقت الطالبات عىل الطالب يف العلوم، حيث سجلن 490 درجة و 487 درجة مقابل الطالب (منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية، 2019، الصفحات 288, 294).

يف دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ودول االتحــاد األورويب عــىل حــِد ســواء، فــإن 
ــط يف  ــايل. فاملتوس ــم الع ــل التعلي ــاوز مراح ــال يف تج ــم الرج ــن نظرائه ــة م ــرث احتاملي ــاء أك النس
دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ودول االتحــاد األورويب، إن نســب النســاء الحاصــالت عــىل 
شــهادة جامعيــة هــي %58 و%53.7 عــىل التــوايل، بينــام بلغــت نســبة الرجــال الحاصلــني عــىل 
هذه الشهادات ٪42 و ٪46.3 عىل التوايل، (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2020، صفحة 216) 
(يورو ستات، 2021). ومع ذلك، كام هو الحال يف اململكة العربية السعودية، شكل اإلناث نسبة 34%

الشكل  1: مشاركة الخريجات يف جميع املجاالت وتخصصات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات
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ــاد  ــاد األورويب. (االتح ــات يف دول االتح ــة والرياضي ــة والهندس ــوم والتقني ــي العل ــن خريج ــط م فق
االورويب، 2020)

مشاركة املرأة يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات - سوق العمل

متثــل النســاء يف اململكــة العربيــة الســعودية نســبة ٪30.6 مــن إجــاميل القــوى العاملــة يف عام 
ــني يف  ــج التمك ــود برام ــبب جه ــرى وبس ــة أخ ــن ناحي ــة. وم ــاءات العام ــة اإلحص ــا لهيئ 2020م طبق
ــاع  ــة إىل %24.7 يف قط ــنوات املاضي ــالث س ــالل الث ــرأة خ ــاركة امل ــبة مش ــزت نس ــد قف ــاع فق القط
العاملــة بحســب إحصــاءات وزارة املــوارد  القــوى  االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات مــن إجــاميل 
البرشيــة والتنميــة االجتامعيــة لنفس العام (موضح يف الشــكل 2). وبذلك فإن نســبة مشــاركة املرأة 
يف القطــاع تعــد أعــىل بشــكل واضــح مــن مشــاركة أقرانهــا مــن النســاء يف دول االتحــاد األورويب 

الاليئ تصل نسبة مشاركتهن إىل %17.9. (يورو ستات، 2021).

الشكل  2: وظائف االتصاالت وتقنية املعلومات حسب الجنس يف اململكة العربية السعودية

املصدر: تحليل مركز استرشاف التقنية استناًدا إىل: (Eurostat, 2021) (وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية، 2021) (الهيئة 
العامة لإلحصاء، 2020)

ــن  ــمية، فم ــات رس ــود بيان ــدم وج ــم ع ــرأة، ورغ ــغلها امل ــي تش ــب الت ــوع املناص ــر إىل ن ــد النظ  عن
املعــروف أن النســاء ال يشــغلن ســوى عــدد قليــل مــن املناصــب القياديــة. وعنــد مناقشــة هــذا األمــر 

مع إحدى الخبريات الاليت ساهمن يف هذا التقرير، ذكرت ما ييل: 

للمناصــب  النســاء  شــغل  حــول  تصــور  عــىل  للحصــول   ..."

الهيــكل  عــىل  نظــرة  إلقــاء  ســوى  عليــك  مــا  القياديــة، 

التنظيمــي؛ لــن تجــد نســاء حتــى الطبقــة الرابعــة أو الخامســة. "

3



يوضــح الشــكل 3 كيــف يبــدو مجلــس اإلدارة ملتوســط رشكات مــزودو خدمــات االتصــاالت يف اململكــة 
ــات  ــىل بيان ــي ع ــورز املبن ــد ب ــتاندرد آن ــر س ــد تقري ــة، وج ــة ذات صل ــعودية. يف مالحظ ــة الس العربي
لحوايل 1,280 رشكة تقنية أن النســاء يشــغلن اآلن أقل من ُخمس املناصب يف مجالس إدارات رشكات 
التقنيــة، وتقــل حصــة مناصــب املديــرات التنفيذيــات عــن تلــك النســبة بحســب دراســة أخــرى صــادرة 

عن سليفان لعام 2020.

الشكل 3: متوسط الوظائف اإلدارية لرشكات االتصاالت وتقنية املعلومات حسب الجنس يف اململكة العربية السعودية

املصدر: تحليل مركز استرشاف التقنية استناًدا إىل بحث مكتبي.

ــة يف  ــادات الوطني ــل القي ــاً لتأهي ــات برنامج ــة املعلوم ــاالت وتقني ــت وزارة االتص ــا أطلق ــن ناحيته م
ــياد"  ــد "إنس ــن معه ــي كل م ــادات، وه ــب القي ــة بتدري ــة مختص ــات عاملي ــع جه ــة م ــاع بالرشاك القط
للدراســات العليــا يف إدارة األعــامل، وكليــة "آرشيــدج" للتعليــم التنفيــذي لتأهيــل القيــادات، حيــث 
لشــغل  املؤهلــني  الوطــن  وبنــات  أبنــاء  مــن   180 مــن  أكــرث  مهــارات  وتنميــة  تطويــر  تــم 

وظائف قيادية كان ثلثهم من القيادات النسائية.

أخــرى يف خصوصيــة قطــاع  النســائية املحــدودة، هنــاك ســمة واضحــة  إىل جانــب املشــاركة 
ــذا  ــعوديني يف ه ــري الس ــة لغ ــاركة العالي ــي املش ــعودي وه ــات الس ــة املعلوم ــاالت وتقني االتص
القطــاع، والتــي متثــل نســبة ٪44 مــن فنيــي االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات العاملــني يف اململكــة 

العربية السعودية يف عام 2020.

لرفــع توطــني هــذه املهــارات وبالرشاكــة مــع وزارة املــوارد البرشيــة والتنميــة االجتامعيــة، أطلقــت 
وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات برنامــج مهــارات املســتقبل والــذي اشــتمل عــىل العديــد مــن 
ــني  ــل ب ــوق العم ــوة يف س ــد الفج ــتدام لس ــوذج مس ــاء من ــة إىل بن ــات الهادف ــج والترشيع الربام
العــرض والطلــب يف مجــايل االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات. اســتهدف الربنامــج يف مرحلتــه األوىل 
ألــف كادر وطنــي مــن الخريجــني والخريجــات واملوظفــني والباحثــني عــن عمــل يف   40 تدريــب 
ــة  ــاالت وتقني ــة يف االتص ــف وظيف ــن 20 أل ــرث م ــني أك ــات، وتوط ــة املعلوم ــاالت وتقني ــايل االتص مج
املعلومات أكرث من %30 منهم من النساء. فارتفعت معها نسبة التوطني إىل أكرث من %56 يف املهن 

التقنية داخل وخارج قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات ووصلت نسبة متكني املرأة إىل 24.7%.

ــع وزارة  ــة م ــر 2020 وبالرشاك ــة يف أكتوب ــة االجتامعي ــة والتنمي ــوارد البرشي ــت وزارة امل ــام أعلن ك
االتصاالت وتقنية املعلومات عن قرار توطني 36 مهنة جديدة يف املجاالت التالية: مهندسو االتصاالت
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ــات،  ــة املعلوم ــاالت وتقني ــو االتص ــل، فّني ــة والتحلي ــر والربمج ــف التطوي ــات، وظائ ــة املعلوم وتقني
وذلــك لتوفــري 9000 فرصــة عمــل يف القطــاع الخاص لتمكــني الخريجني مبؤهالت محــددة من الحصول 
عىل فرص عمل الئقة يف اململكة (وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية، 2020). ويأيت هذا اإلعالن 

متامشيا مع وداعامً لسياسة التوطني.

ــع  ــرأة يف املجتم ــول دور امل ــة ح ــكار الثقافي ــة باألف ــورات النمطي ــة والتص ــد االجتامعي ــط التقالي ترتب
ــروف  ــن ظ ــئ ع ــط ناش ــاء لضغ ــع النس ــا، تخض ــة م ــن ناحي ــاع. فم ــذا القط ــول ه ــة ح ــورات النمطي والتص
ــق  ــام يتعل ــة في ــل إمكاني ــن أق ــرة أنه ــة وفك ــازة األموم ــد إج ــزل بع ــاء يف املن ــة للبق اجتامعية/ثقافي
مبتابعــة دراســات العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات واملهــن املرتبطــة بهــذه الدراســات، 
ــن  ــال. وم ــن الرج ــم م ــل نظرائه ــة مث ــات القيادي ــن الصف ــد م ــن بالعدي ــدم تحليه ــرة ع ــة إىل فك باإلضاف

ناحية أخرى، تسود تصورات منطية شديدة مفادها أن القطاع أكرث مالءمة للرجال.

تتعلــق العوائــق الداخليــة بإحجــام املــرأة عــن الحديــث برصاحــة عن شــؤون املرأة وضعــف الثقــة بالنفس 
وصعوبات التفاوض واملنافسة يف هذا القطاع.

ترتبــط العوائــق الخارجيــة بقطــاع يغلــب عليــه الذكــور بنســبة كبــرية، وال يــزال يف مراحــل التمكــني األويل 
للمــرأة حيــث أن العــدد األكــرب اليزالــون يف املراحــل األوليــة مــن التسلســل املهنــي، وصعوبــات املوازنــة 
ــاة املهنيــة، واالفتقــار إىل قــدوة يف هــذا القطــاع. يف القطاعــات  بــني املســؤوليات العائليــة والحي
التــي يشــكل الذكــور فيهــا النســبة األعــىل، يتعــني عــىل املــرأة إثبــات قدرتهــا عــىل أداء املهــام 
ــال اإلدارة  ــا يف مج ــة خصوص ــربات الالزم ــاب الخ ــت الكتس ــن الوق ــد م ــا واملزي ــندة إليه ــة املس املعني
والقيــادة. عــالوة عــىل ذلــك، يتعايــش هــذا مــع االجتامعــات واملامرســات غــري الرســمية التــي تســتبعد 
ــا  النســاء، مثــل االجتامعــات املســائية واألنشــطة الرتفيهيــة املخصصــة للرجــال. وبجانــب هــذا كلــه، غالبً
ــزل، مــام يــرتك  ــوزع األعــامل املنزليــة ومســؤوليات رعايــة األطفــال بشــكل غــري متكافــئ يف املن مــا ت
ــىل  ــم ع ــالع دائ ــىل اط ــاء ع ــة للبق ــارات الفني ــني امله ــر وتحس ــتثامر يف التطوي ــرأة لالس ــل للم ــا أق وقتً
صناعــة اقتصــاد رقمــي رسيــع التقــدم. وتظهــر العديــد مــن الدراســات أن األمومــة هــي نقطــة التحــول 
يف مســرية املــرأة املهنيــة يف قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات: حيــث تواجــه املــرأة املزيــد مــن 

وفًقــا ملراجعــة دراســات عامليــة ســابقة ومقابــالت وتحليــل محــيل، ال تختــار النســاء الدراســة 
ــن  ــن يرتك ــام أنه ــال. ك ــن الرج ــم م ــل نظرائه ــات مث ــة املعلوم ــاالت وتقني ــاع االتص ــل يف قط والعم
ــرن  ــام يتأث ــال ك ــل الرج ــام يفع ــرث م ــان أك ــن األحي ــري م ــة يف كث ــن املهني ــف حياته ــاع يف منتص القط

بشكل كبري بالعوائق التي متنعهن من امليض قدًما نحو تويل مناصب صنع القرار.

ميكن إرجاع األسباب إىل التقاليد االجتامعية والتصورات النمطية والعوائق الداخلية والخارجية.

ما الذي مينع النساء من املشاركة الكاملة

يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات؟
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الصعوبــات يف ترتيــب مواعيدهــا، ويعــد هــذا هــو الوقــت الــذي تغــادر فيــه املزيــد مــن النســاء هــذا 
القطــاع، وهــو مــا يســمى بانســحاب املــرأة مــن الحيــاة املهنيــة. وعنــد مناقشــة خــرباء االتصــاالت 
وتقنيــة املعلومــات الســعوديات عــن أســباب انخفــاض مشــاركة اإلنــاث يف هــذا القطــاع، ذكــروا ثقافــة 
ــن  ــد م ــة ملزي ــرص، والحاج ــص الف ــور، ونق ــص للذك ــاع مخص ــأن القط ــة ب ــورة النمطي ــن الص ــة ع ــري معلن غ

الوقت الكتساب الخربات الالزمة خصوصا يف مجال اإلدارة والقيادة، واألمومة.

ومــا يتواكــب مــع هذه الثقافة هــو نقص فرص عمل املرأة حيث ال مُتثل املــرأة بالقدر الكايف يف القطاع 
الخــاص، وال ســيام يف املناصــب اإلداريــة املتوســطة والعليــا. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن الســلّم املهنــي 

الذي يواجه املرأة يبدو مختلًفا إىل حد ما.

ــؤولية  ــل مس ــام) وأتحم ــر الع ــل (املدي ــوم بعم ــت أق ــد كن لق

مهــام هــذا املنصــب ملــدة عــام واحــد دون الحصــول عــىل لقــب 

املسمى الوظيفي. يا له من أمر محبط للغاية.

مدير االبتكار الفني وتصميم الخدمات

"ال ميكننــا أن نتوقــع مــن املــرأة أن تســاهم بنفــس القــدر الــذي 

يســاهم بــه الرجــل طــوال فــرتة حيــاة كل منهــام. إن دعــم 

األزواج واملديرين يصنع الفرق كله ".

نائب الرئيس التنفيذي لوحدة املهارات ودعم التوظيف يف رشكة تكامل

خــالل املقابــالت، وصفــت النســاء العامــالت يف مجــال االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات الســلّم املهنــي 
الــذي يواجهنــه بأنفســهن/أو زميالتهــن، وتحدثــوا عــن النســاء املجــدات يف عملهــن، وبعضهــن يصلــن 
إىل مناصــب إداريــة، ويؤديــن مهــام املناصــب دون الحصــول عــىل األلقــاب و/أو يضطــررن إىل االنتظــار 
لفــرتة أطــول مــن نظرائهــم الرجــال لالســتفادة مــن الرتقيــات. فينتقــل بعضهــن إىل مؤسســة مختلفــة، 
وتــرتك أخريــات القطــاع، ويتجهــن إىل صناعــات مــن خــارج القطــاع. وبالتــايل، فــإن تلــك املهــارات التــي 

يصعب اكتسابها تترسب خارج القطاع وتصبح غري مستخدمة.

األمومــة . عــىل الرغــم مــن أن األمومــة تظهــر يف الدراســات الســابقة كعامــل أســايس وحاســم يف 

حيــاة املــرأة املهنيــة يف مجــال االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات (ويف املهــن األخــرى)، إال أنــه لألســف 
ال توجــد إحصائيــات كثــرية حــول هــذا املوضــوع. عــىل الرغــم مــن أن الســعوديني يســتفيدون مــن نظــام 
دعــم عائــيل مميــز عــن البلــدان األخــرى، املفتقــرة روابــط أرسيــة فعالــة ولــألرسة املمتــدة دوًرا أقــل 
هيمنــًة يف تربيــة األطفــال ورعايتهــم، إال أن الســعوديني مــا زالــوا يواجهــون تحديــات عنــد املوازنــة بــني 

العمل واألرسة.
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يُعــد إصــدار ترصيــح قيــادة النســاء يف أكتوبــر 2019 عالمــة فارقة ضمن سلســلة من اإلصالحــات األخرية 
التــي متّكــن املــرأة الســعودية والتــي بــدأت مــن الســامح للنســاء بالســفر إىل الخــارج دون ترصيــح، 
والتقــدم بطلــب للحصــول عــىل جــوازات الســفر ووثائــق الهويــة، ومــا إىل ذلــك، دون الحاجــة إىل 
إقــرار ويل أمــر. هــذه التغيــريات جــاءت داعمــة للوائــح العمــل الصــادرة عــن وزارة املــوارد البرشيــة 
والشــؤون االجتامعيــة. تجــدر اإلشــارة إىل أن قوانــني العمــل يف الدولــة تنــص عــىل إجــازة أمومــة 
ــة أو مرافــق رعايــة  ــزام بتوفــري حضان مدتهــا عــرشة أســابيع مدفوعــة األجــر بالكامــل للنســاء وااللت

بنــاًء عــىل هــذه الخلفيــة، ولزيــادة مشــاركة املــرأة يف قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات، أنشــأت 
وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات إدارة متكــني املــرأة يف عام 2018 وأطلقــت برنامج متكني املرأة 
ــات عــن عمــل  ــات والباحث يف قطــاع االتصــاالت ونظــم املعلومــات. ويســتهدف هــذا الربنامــج الطالب
والنســاء املتخصصــات يف االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ورائــدات األعــامل والــرشكات التقنيــة 
والجهــات الحكوميــة وغــري الربحيــة. يهــدف الربنامــج إىل زيــادة املؤهــالت يف مجــال التحــول 

الرقمي وتحفيز املشاركة الفعالة يف سوق العمل. 

برنامج متكني املرأة يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات

متاشــياً مــع رؤيــة 2030 واســتناداً إىل اســرتاتيجية وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات، طــورت 
الــوزارة برنامجــاً شــامالً لزيــادة مشــاركة املــرأة يف قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات. وقــد 
أطلــق برنامــج متكــني املــرأة يف قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات معــايل الوزيــر م. عبــد اللــه 

بن عامر السواحه خالل قمة متكني املرأة يف نسختها الثانية يف 1 فرباير 2020.

يهــدف هــذا الربنامــج إىل بنــاء نظــام رقمــي يتبنــى العقــول واملهــارات التــي تدعــم عمليــة التحــول 
الرقمــي ويطورهــا ويســتقطبها، ويزيــد مــن جــودة فــرص العمــل للمــرأة، مــام يزيــد مــن اإلنتاجيــة 
عــىل  قــادر  تقنيــة  قطــاع  بنــاء  يف  ويســهم  املحــيل،  التقنــي  املحتــوى  ويطــور  الوطنيــة، 

املنافسة.

يذكــر أن مخرجــات الربنامــج ســاهمت يف حصــد اململكــة للجائــزة العامليــة لتمكــني املــرأة مــن االتحــاد 
الــدويل لالتصــاالت (ITU) يف قطــاع االتصاالت وتقنية املعلومات لعــام 2020، من خالل "برنامج متكني 
املرأة" يف القطاع، بحصولها عىل جائزة متساوون يف مجال التقنية (EQUALS In tech Award) يف 
مســار الريــادة التقنيــة (LEADERSHIP IN TECH)، التــي متنحهــا وكالــة األمــم املتحــدة املعنية بقطاع 
االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات (االتحــاد الــدويل لالتصــاالت)، بهــدف تعزيــز املســاواة الرقميــة بــني 
الجنســني مــن خــالل إبــراز الربامــج التــي تعــد منــاذج ملهمــة ومتميــزة عــىل مســتوى العــامل، ونالــت 

ما الجهود التي تبذلها اململكة العربية السعودية لتعزيز

مشاركة املرأة يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات

ــن  ــال دون س ــرشة أطف ــن ع ــة لديه ــن 50 موظف ــرث م ــل أك ــب العم ــدى صاح ــال كان ل ــال يف ح األطف
الخامسة.
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متكــني املــرأة يف القطــاع. تعزيــز مشــاركة املــرأة يف قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات وتطويــر 

كفاءاتها من خالل إنشاء برامج محددة للمساعدة يف التغلب عىل أي عقبات يف هذا املجال.

نرش الوعي وإثراء املعرفة الرقمية. وضع برنامج شامل.

نرش الوعي الرقمي لدى املرأة وتحسني األثر االجتامعي واالقتصادي.

إرشاك األطــراف املهتمــة والخــرباء يف هــذا القطــاع. اســتقطاب الخــرباء وتشــجيعهم عــىل مشــاركة 

خرباتهم وقصص نجاحهم، وتوفري منصة للتواصل املهني.

تحفيــز االبتــكار وريــادة األعــامل. ســتجمع القمــة أصحــاب العمــل مــن القطاعــني العــام والخــاص ورواد 

األعامل والجامعات املعروفة والرشكات الرائدة يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات.

الــوزارة هــذه الجائــزة التــي تنافــس عليهــا أكــرث مــن 340 مبــادرة ومــرشوع وبرنامــج مــن جميــع أنحــاء 
العــامل، تقديــراً لجهودهــا يف متكــني فتيــات الوطــن يف املجــاالت التقنيــة مــن خــالل برنامــج متكــني 
املــرأة يف التقنيــة، وتكرميــاً لجهودهــا االســتثنائية لضــامن بيئــة عمــل أكــرث توازنــاً مــام عــزز مكانتهــا 
القــوى  مجمــوع  مــن   24.7% حاليــاً  يشــكلن  الــاليت  النســاء  متكــني  مجــال  يف  رائــدة  كجهــة 

العاملة يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات.

وفيام ييل أهداف الربنامج:

ــدم،  ــم، وتتق ــل، تله ــي تعم ــة: ه ــارات مختلف ــة مس ــج إىل خمس ــم الربنام ــه، ينقس ــق أهداف لتحقي
وتبتكر، وتقود. ويتألف كل مسار من عدة مبادرات  ، كام هو موضح تفصيليًا يف الشكل 4.

3 أصحاب املصلحة األكادمييون: جامعة األمري سلطان، مركز األعامل النسايئ بجامعة األمرية نورة، مركز تاتا جرنال إلكرتيك، وإنسياد.
أصحاب املصلحة من الجهات العامة: وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية، صندوق تنمية املوارد البرشية.

أصحاب املصلحة من القطاع الخاص: رشكات التقنية.

3

املصدر: تحليل مركز استرشاف التقنية استناًدا إىل مقابالت.

- خلق فرص عمل يف برامج ومبادرات االتصاالت وتقنية املعلومات 

لتطويــر  البرشيــة والتنميــة االجتامعيــة  التعــاون مــع وزارة املــوارد   -
الربامج التمكينية

ــا  ــز تات ــورة ومرك ــرية ن ــة األم ــامل بجامع ــيدات األع ــز س ــع مرك ــة م - رشاك
ورشكة جرنال إلكرتيك

هي تعمل

- برنامج املهارات الرقمية (تدريب عىل املهارات الرقمية)

- األمن السيرباين الرقمي + (التدريب والشهادة يف األمن السيرباين)

هي تتقدم

- أبطال التقنية (٪30 من املشاركني كانوا من النساء)

- برنامج املنارات للتقنية (تأهيل رائدات األعامل يف القطاع التقني)

هي تبتكر

(بالتعــاون مــع وزارة  النســائية  الكــوادر  القيــادات وتوجيــه  - تدريــب 
املوارد البرشية والتنمية االجتامعية )

- برنامــج التدريــب عــىل القيــادة بــوزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات 
(بالتعاون مع إنسياد. الهدف: تحقيق مشاركة نسائية بنسبة 33%)

هي تقود

فعاليــات افرتاضيــة تحــت عنــوان "هــي تلهــم" لنــرش الوعــي واملعرفــة 
يف مختلــف املجــاالت الرقميــة. مــع الرتكيــز عــىل املهــارات التــي 
تســاعد املــرأة يف الحصــول عــىل وظائــف يف قطــاع االتصــاالت وتقنيــة 
هــذا  يف  املــرأة  نجــاح  قصــص  عــىل  الضــوء  وتســليط  املعلومــات 

املجال. حرض هذه الفعاليات 14,578 شخًصا يف عام 2020

هي تلهم

الشكل 4: برنامج متكني املرأة يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات
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التوصيات

ــاًء عــىل التحليــل الســابق، والنظــر يف املراحــل الفارقــة يف مســار  تــم وضــع التوصيــات التاليــة بن
املــرأة يف قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات، كاالســتعداد للدخــول واالندمــاج والبقــاء والنجــاح. 
كــام تأخــذ التوصيــات هــذه يف االعتبــار الدراســات الســابقة املوجــودة حــول هــذا املوضــوع، والتــي 
متــت مناقشــتها مــع الخــرباء املحليــني خــالل املقابــالت، واســتكامل ودعــم الجهــود الحاليــة لتعزيــز 

مشاركة املرأة يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات.

1 - مسرية مرتابطة من املدرسة واستمرارا برحلة العمل

مــع وجــود الربامــج التأهيليــة والتدريبيــة لحديثــات التخــرج، إال أنــه مــن املهــم وجــود مســار وظيفــي يدعــم 

تطورهن الوظيفي. ونقرتح إدراج برامج الشباب املحرتفني "Young  professional   program" التي ترسم لهم املسار 

ــة إىل إدراج  ــوراً. باإلضاف ــل تط ــارات األق ــة امله ــالل تنمي ــن خ ــر م ــب والتطوي ــة بالتدري ــح واملدعوم ــي الواض الوظيف

برنامج االرشاد املهني لدعم مهاراتهم الوظيفية يف القطاع العام والخاص.

 2 - برامج تدريبية مرحلية ومرتابطة لصناعة قياديات فعالة

ــاءات  ــتثامر يف الكف ــادة االس ــال لزي ــاك مج ــه هن ــاء، إال أن ــة للنس ــج التدريب ــن الربام ــد م ــود العدي ــن وج ــم م بالرغ

النســائية الواعدة يف القطاع.  ونقرتح تصميم برنامج يركز عىل البحث عن القيادات الواعدة وتدريبهم ســواء تقنياً أو 

إداريــاً مــن خــالل برنامــج يتــدرج عــىل مراحــل متعــددة لرفــع قدراتهــم التقنيــة والقياديــة إلدراجهــم ضمــن الصــف األول 

من متخذي القرار سواء يف القطاع العام أو الخاص.

3 - إجازة أبوة للرجل لبدء إحداث تغيري ثقايف/اجتامعي

إجــازة األمومــة، العمــل املــرن والعمــل عــن بعــد مــن السياســات التــي ســاهمت يف زيــادة مســاهمة املــرأة يف 

القطاع، إال أنها قد تساهم يف ترك انطباع سلبي لدى املشغلني.  ونقرتح السامح للرجل بأخذ إجازة أبوة لتغيري الصورة 

النمطية لدى املشغل وإعطاء فرص متكافئة للنساء والرجال يف املوازنة بني الحياة والعمل.

4 - توفري املزيد من التدريب عىل مهارات التواصل

ــة  ــورة النمطي ــرأة إال أن الص ــني امل ــرب لتمك ــل األك ــا الفض ــاع كان له ــرأة يف القط ــني امل ــة لتمك ــات الداعم السياس

مازالت موجودة وعىل وجه الخصوص مع القياديات. ونقرتح عمل برنامج تدريبي للرجال لتقبل السيدات يف القطاع وباألخص 

يف املناصب القيادية. ومتكينهم من التعامل مع القياديات باحرتافية تخلو من الصورة النمطية.

5 - تخصيص حصص نسائية يف مختلف املناصب

مــازال متثيــل املــرأة منخفــض يف العديــد مــن املناصــب القياديــة يف القطــاع بالرغــم مــن الجهــود والسياســات 

املســخرة لدعــم مســاهمة املــرأة. . ونقرتح وضــع تخصيص حصص لتمثيــل الســيدات يف مختلف املراحــل الوظيفية من 

أوىل مراحــل الدخــول إىل املنشــاة وصــوالً إىل مراحــل القيــادات العليــا وأعضــاء مجالــس اإلدارات يف القطــاع العــام 

والخاص.
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