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  المساواة بین الجنسین 101
 

 دول كل في واقع ھو الجنسین بین مساواة وجود عدم
 داتمستبع االحیان معظم في الفتیاتو ءالنسا. العالم

 مع ،السیاسیةو االقتصادیة، االجتماعیة، العملیة من
 االستبعاد من تعاني بلد كل في امرأة كل ان العلم

 مجال في الفتیاتو النساء فضم لذلك. مختلف بشكل
 .مبادرة اي نجاح فرص یعزز التنمیة

 
 ساءالن وتمكین الجنسین بین المساواة تحدید تم وقد

 ةللتنمی المتحدة األمم كھدف واضح بشكل والفتیات
 تساعد Open AIR شبكة فإن لذا. 5 رقم المستدامة
 في االجتماعي النوع مخاوف وضع على الباحثین

 التخطیط من ،مشاریعھم مراحل من مرحلة كل مقدمة
 أن ،الدراسات أظھرت كما ،نؤمن نحن. التنفیذ إلى

 بحثلل فعالیة أكثر نتائج في یساھم الجندري الوعي
 .والتطویر

 
 جنسانیة منظورات نقدم ،اإلعالمیة المذكرة ھذه في

 واالبتكار والتكنولوجیا العلوم مواضیع حول
 ایاالقض نحدد. الفكریة والملكیة المعلومات واتصاالت

 .إضافیة قراءات كذلك ونقدم الشائعة، واالتجاھات

 
 
 

 
 

STEM الجندر و    
 اوالتكنولوجی العلوم في النساء عدد أن من الرغم على

 إال االزدیاد، في آخذ) STEM( والریاضیات والھندسة
 ةالعملی مراحل من مرحلة كل في تبقى التفاوتات أن

 إلى القبول، إلى التقدیم، من: والمھنیة األكادیمیة
 العمل، آفاق إلى الدراسیة، الفصول في المعاملة

 عدم أوجھ من العدید. العمل مكان في المعاملة حتىو
 األكادیمیة السیاسات أن بفكرة مموھة كامنة، المساواة

 ".جنسانیاً  محایدة" العمل مكان وسیاسات
 

 امر ھو الجنسین بین المساواة عدم أن الناس اعتقاد
 عدم الى یؤدي الغالب في سیطرتھم عن خارج واقع

 تلبي السیاسات كانت إذا عما جانبھم من تساؤل
 وأحد .النساء على سلباً  تؤثر أو/  و الرجال تفضیالت

 من العمل سیاسة ھو السیاسات ھذه على األمثلة
 ساءالن تشجع ما غالباً  والتي الموظفین لجمیع المنزل

 مدفوع بعمل القیام أي - مزدوجة بواجبات القیام على
 .المنزل في أجر وبدون األجر

 

" الجندر تحسین" إلى السیاسات ھذه مثل وتمیل
 ولیس الكمیة الناحیة من المرأة ظروف وتحسین
 في النساء لتوظیف برنامج ھو آخر ومثال. النوعیة
 یوفر ال والریاضیات والھندسة والتكنولوجیا العلوم

 األوساط في أفكارھن دمج أو الالزم اإلرشاد لھن
.العاملة القوى أو األكادیمیة  

 عن المؤلفین
 

أستاذ قانون جیریمي دي بیر 
في جامعة أوتاوا ، باحث 

مشارك أول في جامعة كیب 
 تاون ، وشریك مؤسس  

  ومدیر مشارك في
Open AIR  .  

  
أكملت كاتي دیغندورفر 

مؤخًرا دكتوراة في جامعة 
 أوتاوا وھي باحثة جدیدة 

 واعدة مع شبكة
 Open AIR. 

 
ھي طالبة في میكا إلیس 

Ridoutالقانون في  و  
Maybee LLP تم .

انتخابھا كأمین مظالم في 
  مجموعة الباحثین الجدد 

   والواعدة في
 Open AIR 

.2017-2016لعام    
 

طالبة دكتوراة ألیسا جافن 
في جامعة أوتاوا وھي باحثة 

 جدیدة واعدة مع شبكة 
Open AIR. 

 
 محررفرح غزال و ترجمة

من مركز  ،ھنا شلتوتمن 
اتاحة المعرفة من اجل 

التنمیة بالجامعة األمریكیة 
  في القاھرة. 
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المعلومات  وتكنولوجیاالجندر 
 واالتصاالت

ھناك فجوة "رقمیة" قائمة بین الرجال  ال تزال
، فیما یتعلق بوصولھم إلى تكنولوجیا والنساء

ال یزال أیضا المعلومات واالتصاالت واستخدامھا. 
ن المرأة ال إلى حد كبیر أمنتشراً فكر مغلوط 

 ذلك علىان قدرتھا واستخدام التكنولوجیا  تفضل
أقل. مثل ھذا االفتراض نادرا ما یأخذ في الحسبان 

التي تمنع النساء من تطویر  المنھجیةالحواجز 
مھارات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. وتشمل 

م وجود إمكانیة للوصول إلى جھاز الحواجز عد
، وعدم القدرة على مختبرات كمبیوتر منزلي

 عالتي تق، والمسؤولیات المنزلیة یوتر المتكررةالكمب
، وأكثر من ذلك.على عاتق النساء أكثر من الرجال  

 إن النساء اللواتي تغلبن على ھذه، فكلومع ذ
 یستفدن من الحریة التعبیریة التيالتحدیات 

 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.توفرھا 
، فإن اإلنترنت وتكنولوجیات ومع ذلك

المعلومات واالتصاالت األخرى تعرض 
للمضایقات من جمیع األنواع.  النساء أیضاً 

، فإن العالقة بین النوع االجتماعي لذلك
وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

والتنمیة معقدة وتتطلب بحًثا یأخذ في 
االعتبار الفرق بین التجارب القائمة على 

ھذا الذكور واإلناث. یجب أن یراعي 
اطرة ، ومخالبحث أیًضا إمكانیة التمكین

، وأھمیة الوكالة الخاطئةالمعلومات 
 النسائیة.

 
األعمال وریادةالجندر   

ال تزال النساء ینظر إلیھن على أنھن أقل ابتكارا أو 
أقل ریادة من نظرائھن من الرجال في المدارس 
وفي القوى العاملة. تؤثر ھذه الصورة النمطیة 
وتتأثر بالفوارق في الصناعات التي تبدأ فیھا 

 درجةو ؛)2017(ماركس  ات األعمال أعمالھنسید
ثقة  اح الذي تتمتع بھ رائدات األعمال؛ ومقدارالنج

قیاس  یةوكیفبالمرأة؛ تمتع بھا التي تالمستثمر 
 النجاح.
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الفكریة  الجندر والملكیة  

على الرغم من أن نظام الملكیة الفكریة المقبول دولیا 
ر إال أنھ موجھ للذكو، قد یبدو أنھ محاید جنسانیاً 

، عدد النساء اللواتي نظامیاً. أوالً وقبل كل شيء
یة أقل بكثیر من الرجال. یحملن حقوق الملكیة الفكر

ما تقف  ھي البا، فإن الحواجز المنھجیة غومع ذلك
عواطفھا أو قدراتھا. لیس، في طریق نجاح المرأة  

مثل الكتابة  ،إن الحقول التي یسیطر علیھا الذكور
ُتنسب بسھولة إلى  ،بداعیة أو الھندسة المیكانیكیةاإل

یف" و "االختراع". وفي الوقت مفاھیم مثل "التأل
 – ةالتقلیدی ة، ُینظر إلى الحرف النسائینفسھ

على أنھا  -وتصمیمات األزیاء  الطعام وصفاتك
تكاثریة ولیست منتجة وغالباً ما یتم استبعادھا من 

.حمایة الملكیة الفكریة  

النجاح  عندما یتم قیاستصبح بارزة عدم المساواة 
طریق قیاس حقوق الملكیة الفكریة؛ ألن بالتالي  عن
النساء اللواتي ال یمكن أن یتفوقن على  انحرمیتم 

أداء فقط الرجال في القیاسات التي عادة ما تلتقط 
. الرجال  
وبدون االعتراف بالمساواة بین الجنسین بالتالي 

المناسب في مجال الملكیة نحو وإدماجھا على ال
، ستظل المرأة تعاني من عدم التمكین الفكریة

.الغیاب عن مجال االبداعو  

 
 
 
 

 Open AIR عن    
Open AIR شبكة عن عبارة 

 تتكون نوعھا من فریدة تعاونیة
 15 في منتشرین باحثین من

 وأماكن وكندا أفریقیة دولة
 االجابة بھدف العالم في أخرى
رئیسیین سؤالین عن : 

 لالبتكارات یمكن كیف (1
 تساعد أن المفتوحة التعاونیة
 االرتقاء على الشركات
 القتصاد الجدیدة بالفرص
 واالستفادة العالمي المعرفة

 منھا؟
 سیاسات أفضل ھي ما (2

 تضمن التي المعرفة إدارة
 االجتماعیة المنافع تقاسم

 بصورة لالبتكار واالقتصادیة
 شاملة؟

 
 نقوم األسئلة، ھذه على لإلجابة
 مراكز حول دراسات بإجراء

 وریادة المتقدمة، التكنولوجیا
 غیر القطاع في األعمال

 المشاریع وأصحاب الرسمي،
 ومقاییس األصلیین، السكان من

اإلدارة وممارسات األداء . 
 

 من العدید من باحثونا یأتي
 ذلك في بما التخصصات،

 واإلدارة واالقتصاد القانون
 والسیاسة السیاسیة والعلوم
 .العامة

 Open AIR تضم شراكة ھي 
 جامعة - رائدة جامعات خمس
 كیب وجامعة كندا في أوتاوا
 وجامعة أفریقیا جنوب في تاون

 والمعھد كینیا في ستراثمور
 القانونیة للدراسات النیجیري
 األمریكیة والجامعة المتقدمة

مصر القاھرة، في . 
 

 یرجى المعلومات، من لمزید
 العنوان على موقعنا زیارة
:التالي  

 
www.openair.org.za/ 
 

 Afrinnovation 

@Afrinnovation 

 Afrinnovation 
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ةخطوات تالیة ملموس  
 

على دمج المنظورات الجنسانیة في  OpenAIRتعمل 
أبحاثنا من خالل الشركاء والباحثین التابعین لھا وفي المنھج 

د ، نریتوى عاليمسمل الذي نتخذه تجاه البحث. على الشا
 تمكین النساء من خالل منحھم الوكالة. 

وى واتجاه الق تھدف إلى تغییر طبیعة ةعملی“ ھوالتمكین 
وغیرھا من الفئات المحرومة  التي تھمش المرأةالنظامیة 

وتعني الوكالة أن النساء والرجال  في قطاعات مختلفة

اواة والمسفي إحداث التغییر االجتماعي  "یشاركون بنشاط
&  Thas؛ Buskens  &Primo 2010بین الجنسین" (

Ramilo 2011 ال توجد طریقة واحدة لدمج المنظورات .(
ة یلي، نوصي بقائمة غیر شامل فیما. ثاألبحاالجنسانیة في 

لعناصر اإلجراءات التي یمكن أن تساعدنا في تحقیق ھذا 
 الھدف المشترك.

 
 

  

سؤال "محاید جنسانیا" أو 
 "محسن جنسانیاً "

 

لفریدة لكل ظر في التجارب ا، ولكنھا ال تنطي فرصاً متساویة للرجال والنساءتحدي السیاسات والمقاییس التي یبدو أنھا تع •
 ھذه السیاسات على األرجح تعطي الرجال فرص أكثر من النساء ؛الناس

 
  

ضم مشاركین في البحث في 
 تخطیط وتنفیذ األبحاث

 
م انتاج نفس الالمساواة من عدوالحرص على دمج وجھات نظر من المجتمع حیث تجري أبحاثك لزیادة تأثیرك • 

 خالل البحث الخاص بك. 
 
 التأكد من أن العینات تمثل بدقة تنوع السكان وتشمل الفئات المھمشة و / أو الضعیفة.•  
 
فراد المھمشون باالرتیاح لمشاركة أفكارھم وآرائھم.إنشاء "مساحة آمنة" للمشاركین في األبحاث حیث یشعر األ•    

 
 فمثال:

o االعتراف بالمشاركین الذین یحافظون على قیم عدم المساواة بین الجنسین واحترامھا ؛ 
o النظر في تنفیذ مدونة سلوك متفق علیھا بشكل جماعي ؛ 
o تذكیر المشاركین بتنوع تجارب الحیاة ؛ و 
o .السماح للمشاركین بطرح األسئلة أو اإلعراب عن مخاوفھم 

 

 /ةتأمل في قیمك كباحث
 

 معنى مع المشاركین في البحث. وذترابط شخصیة لال التجارباستخدام • 
، التي قد تتوافق أو تختلف عن العالم، خاصة فیما یتعلق بأدوار الجندر عنفي اعتبارك وجھات نظرك  /يضع• 

 على عدم الحكم على نفسك أو على المشاركین بشدة. /ياحرص ثم،آراء المشاركین. 
ن بیواة لمسادم اعج ماإدلی ؤدي إت قد مقی /ینلتحمت کنإذا علی ما رف لعملیة للتعن ام مختلفةل حرافي مل لتأما• 
 ر.مباشر غیر أو مباشل بشک -ن لجنسیا

 

التفاوض بین المساواة بین 
نسین والمعاییر الثقافیة من الج

 تغییر المستدامأجل 
 

اإلقرار بأن أدوار الجنسین غالباً ما تكون متأصلة في ثقافة الشخص أو قیمھ أو دینھ. في كثیر من الحاالت، فإن • 
 تحدي ھذه المعتقدات سیستدعي استجابة دفاعیة قویة.

 الدبلوماسیة والتفاوض لتولید التفاھم المستدام، بدالً من الخصومة.قبول أن القضایا الحساسة غالباً ما تدعو إلى • 
(Buskens & Webb, 2014) 

للعمل في واقع ما بعد  /يخطط
الجنسي والتكیف وفقًا التمییز 

 لذلك
 
 

تخیل/ي كیف ستنفذ/ین مشروعك إذا فھم الجمھور "الطرق التي قد تختلف بھا األدوار االجتماعیة للنساء • 
 وكیف یمكن أن یكون للبرامج االجتماعیة عواقب مختلفة على الرجال والنساء".والرجال، 

، لجنسانیةم ایتھن ھوعظر لنض ابغس، لنااجمیع ن کاإذا ما  يل/تخیم ثسي لجنوع انرج الخار بالتفکیدأ/ي با• 
 م.کالتھوسة رممام یمکنھ

ء لنسال واجارلمختلفة للظروف الن اعر بیلتعافي د تساعن أن الجتماعي یمکوع النب امصنفة حست بیاناط لتقاا• 
ت کانظروف (إذا لدي ھذه اتحت) أو الحتیاجااعلی زة تکرمت کانظروف (إذا لھذه امع ت لسیاساف اتکیو
 .ق)ئواع
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Conclusion 
وتحّدي  ن خالل إدراك عدم المساواة بین الجنسین،م

ن یتم تمكی ، وتشجیع إشراك الجمیع،التفاوتاتھذه 
Open AIR  في التنمیة البشریة  المساھمة من

واالقتصادیة والسیاسیة أینما كان باحثونا. توضح 
األمثلة المذكورة أعاله أن النساء في مجموعة 

متنوعة من حقول العلوم والتكنولوجیا والھندسة 
 .والریاضیات یواجھن تمییًزا صارًخا كامًنا

 
النساء (في  عنالرجال میز وتمیل األنظمة التي ت

حین تتنكر على أنھا "محایدة جنسانیاً") إلى إطالة أمد 
وت. تواجھ كل امرأة تحدیات فریدة، ونقر ھذا التفا

 تحلیلل بأن ھذا الملخص لیس بإمكانھ العمل كبدیل
ھم ، فإن فمتقاطع للقضایا الجنسانیة. ومع ذلكشامل و

لى إبقاء ع Open AIRواة یساعد اتجاھات الالمسا
وإدماج ھذا المنظور في  النوع االجتماعي في اذھاننا

 بحثنا.
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Strategy” (2013) IDRC Working Paper No 
556. 

وثائق ومقارنة دراسات التقییم واستعراضات 
 .الجھات المانحة الثنائیة والمتعددة األطراف

 
de Melo-Martín, Inmaculada, “Patenting 
and the Gender Gap: Should Women Be 
Encouraged to Patent More?” (2013) 19:2 
Sci & Engineering Ethics 49. 

الفجوة بین الجنسین في تسجیل براءات االختراع، یناقش 
د كمیة براءات االختراع كمقیاس دقیق لإلنتاجیة،  ویحدِّ

  .Bayh-Doleویالحظ الجوانب اإلشكالیة في قانون
 

Gurumurthy, Anita & Nandini Chami, 
Gender equality in the information society 
- a review of current literature and 
recommendations for policy and practice. 
(London: UKAID, BRIDGE, 2014). 
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نوع الاالھتمامات المرتبطة ب حول تءااستقصا
واستخدام تكنولوجیا المعلومات  جتماعياال

 .واالتصاالت في البلدان النامیة
 

Hilbert, Martin, “Digital gender divide or 
technologically empowered women in 
developing countries? A typical case of 
lies, damned lies, and statistics” (2011) 
34:6 Women’s Studies Int’l Forum 479. 

 
ترتبط المرأة سلًبا بالعمالة والدخل وفرص التعلیم، 

والتي ترتبط بشكل سلبي باستخدام تكنولوجیا 
ن ذلك، المعلومات واالتصاالت. وعلى النقیض م

فإن فرص التوظیف والدخل والتعلیم ترتبط ارتباًطا 
 إیجابًیا بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.

 
عندما یتم التحكم في ھذه المتغیرات (أي عندما یكون 

الرجال والنساء یتمتعون بمستوى عال من التعلیم 
والدخل والعمالة)، فإن عدد النساء اللواتي یستخدمن 

المعلومات واالتصاالت أكثر من الرجال تكنولوجیا 
 .في البلدان النامیة

 
Keisu, Britt-Inger, Lena Abrahamsson, & 
Malin Rönnblom, “Entrepreneurship and 
Gender Equality in Academia – a Complex 
Combination in Practice” (2015) 5:1 Nordic 
J Working Life Stud 69. 

مور، أن العدید من الباحثین كانوا غیر یجد، في جملة أ
متعلمین حول نظریة النوع االجتماعي وأن العدید من 

المشاركین یعتقدون أن الحلول لعدم المساواة بین الجنسین 
كانت تتعلق بزیادة عدد النساء المشاركات، وبالتالي كانوا 

 .خارج سیطرتھم المباشرة
 

Marvel, Matthew, In Hyeock (Ian) Lee & 
Marcus Wolfe, “Entrepreneur Gender and 
Firm Innovation Activity; A Multilevel 
Perspective” (2015) 62:4 IEEE Transactions 
on Engineering Mgmt 558. 
یخلص إلى أن "االختالفات بین أداء الشركات غالباً 

ما ُتعزى إلى الجنس المؤسس، لكن نتائجنا تشیر إلى 
اریع من النساء مبتكرة بنفس القدر أن أصحاب المش

مثل رجال األعمال الذكور عند تزویدھم بموارد 
 ".قابلة للمقارنة

 
Marques, Helena, “Gender, 
entrepreneurship and development: 

which policies matter?” (2017) 35:2 Dev 
Pol’y Rev 197. 

یؤكد أن المرأة مقیدة بالتعلیم والموارد من بدء 
ألعمال التجاریة الروتینیة المتدنیة، والتي عادة ما ا

 .تكون ممولة ذاتیا في البدایة
إن التدخل الحكومي والسیاسات التي تدعم كذلك 

النساء في ھذه المجاالت تزید من احتمال نجاح 
 سیدات األعمال في الصناعات المتدنیة الروتینیة

 
Mauleo, Elba, Cinzia Daraio & Maria 
Bordons, “Exploring gender differences in 
patenting in Spain” (2013) 23 Research 
Evaluation 62. 
تالحظ وجود فرق كبیر بین مشاركة النساء والرجال 

(عدد براءات االختراع المودعة لدى امرأة 
مخترعة)، والمساھمة (عدد المخترعات من جمیع 
المخترعات)، والحضور عبر الصناعات في مجال 

 .االختراع راءاتب
 

Parpart, Jane L, “Exploring the 
Transformative Potential of Gender 
Mainstreaming in International 
Development Institutions” (2014) 26 J Intl 
Dev 382. 

 المساواة بین الجنسین"یشرح تاریخ "تعمیم مراعاة 
وكیف فشل جدول التنمیة حتى اآلن في دمج المرأة 

قترح كیف یمكن لوكاالت التنمیة أن وی ،بشكل ھادف
 .تدمج بشكل أكثر فعالیة النوع االجتماعي

 
Primo, Natasha, IDRC Acacia gender 
integration guide (Grabouw, Zambia: 
Research For the Future (RFF), 2009).  

كیفیة دمج المزید من البحوث والمشاریع  یشرح
 .المتعلقة بالمساواة بین الجنسین

 
Primo, Natasha, “Striving Towards 
Excellence in Development Practice: 
Integrating a Gender Perspective” (30 
November 2009) IDRC Working Paper. 

ة ریشرح "لماذا یجب أن تدمج بین الجنسین" و "نظ
ثاقبة لكیفیة تأثیر العملیة السیاسیة على أجندة النوع 

 االجتماعي" التحویلیة "."
 .جندريیحدد الخطوات الرئیسیة في تحلیل 
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Thas, Angela M Kuga & Ramilo, Chat 
Garcia, Gender Analysis for ICT 
Localisation Initiatives (Melville, South 
Africa: Association for Progressive 
Communications (APC), 2011). 
یناقش أھمیة النوع االجتماعي وآثاره على مبادرات 
التوطین، ویقترح كیفیة تعزیز ثقافة "التعلم من أجل 

 ".التغییر
 

Thébaud, Sarah, “Status Beliefs and the 
Spirit of Capitalism: Accounting for 
Gender Biases in Entrepreneurship and 
Innovation” (2015) 94 Soc Forces 61. 

م قاث حیز، کیرلتت اعاومجمت ساول دراحر تقاری
ل ألعمال اجان رمن ثنیف ابتصنیت لجامعاب االط
ط "نقادام باستخم عمالھطط أفي خن لخیالیا
 " عرض الطالب المختلفون نفس .رالستثماا
 

حصل الرجل غیر المبتكر على أكبر قدر 
ج عملھ التقلیدي كان نموذ -من االستثمار 

"رھاًنا آمًنا". حصلت المرأة المبتكرة على 
كان ابتكارھا غیر  -ثاني أعلى استثمار 

  مرغوب فیھ بشكل كبیر للنساء واستثمار

جید. حصل الرجل المبتكر على ثالث 
وھو من یقوم بالمجازفة  -أعلى استثمار 

ولیس بالضرورة آمًنا. وحصلت المرأة 
فھي  -قل استثمار غیر المبتكرة على أ

لیست مختصة أو ریادیة بما یكفي 
 الستحقاق االستثمار.

 
 
 

مقترحین األعمال الخیالیین (أحدھما مبتكر واآلخر 
غیر مبتكر ومع جنس معین بشكل 

 .عشوائي)
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