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 عوقات تمكين المرأة تكنولوجيا )األسباب كمقترحات الحل(م
 عدادإ

 أ.د/ ىادية محمد رشاد أبو كليلة
 .. مصر جامعة دمياط –أستاذ أصوؿ التربية كالعميد السابق بكلية التربية 

  hadya54@yahoo.com 

 : ةمقدم
عربية الممتدة من المحيط األطلنطي حتى الخليج تتشابو قضايا المرأة ال

العربي تشابهان يوحى بأنها متماثلة كما أف آمالها كتطلعاتها مشتركة كإف كاف ىناؾ بعض 
االختبلفات في العديد من القضايا يعود للدكلة التي تعيش فيها المرأة أك المجتمع كقد 

و المرأة  كعلي الطبقة التي ترجع ىذه االختبلفات إلي مقدار التعليم الذم حظيت ب
تنتمي إليها كحالتها االقتصادية كاالجتماعية كدرجة استقبللها المادم كطبيعة العمل 
 الذم تمارسو أك كونها ربة بيت أك إمرأة معيلو أك عاملة كذلك ترجع االختبلفات إلي 

بادية( أك في مدف كعواصم كمدف كبرم أك  -ريف –المكاف التي تعيش فيو )حضر 
 غرم كما تعتقده إلي غير ذلك .ص

 كسوؼ أتناكؿ قضية كاحدة من القضايا المتعددة في شكل التساؤؿ التالي :
ما معوقات تمكين المرأة العربية تكنولوجيا )األسباب كمقترحات الحل( كلئلجابة علي 

 ىذا التساؤؿ نتناكؿ بالتفصيل العناكين التالية :
 . وجيان :  التعريف بتمكين المرأة تكنولأكالن 

 : الطرؽ التي تساعد المرأة علي التمكين .ثانيان 
 .:أىمية تمكين المرأة تكنولوجيان ثالثان 

mailto:hadya54@yahoo.com
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 : أىمية تكنولوجيا المعلومات كاالتصاالت في عصرنا الحالي .رابعان 
 .:معوقات تمكين المرأة تكنولوجيان خامسان 
 :بعض جهود دكلية كمحلية لتمكين المرأة تكنولوجيا.سادسان 
 حصاءات عن المرأة كتكنولوجيا المعلومات كاالتصاالت .:إسابعان 
 :الحلوؿ المقترحة لتمكين المرأة تكنولوجيا .ثامنان 
 :المراجع .تاسعان 

 أكالن : التعريف بتمكين المرأة تكنولوجيان 

يشير مصطلح التمكين إلي تقوية النساء في المجتمعات المعاصرة حيث أصبح      
 تنمية كاالقتصاد .المصطلح ىامان في مجاالت ال

بمساعدتها للوصوؿ إلي أدكات التكنولوجيا  كيهتم تمكين المرأة  تكنولوجيان      
كتوعيتها بأىمية استخداـ تكنولوجيا المعلومات كاالتصاالت في كافة مناحي الحياة 
عن طريق تنمية القدرات كالمهارات الشخصية بغرض الوصوؿ إلي خلق فرص عمل 

ائها القدرة علي المشاركة في عملية اتخاذ القرارات المؤثرة تتيح حياة أفضل كإعط
 في الحياة .

كتمكين المرأة يعمل علي دعم األنشطة التنموية المتمثلة في القضاء علي األميو إضافة 
إلي استخداـ البرامج التدريبية كاألدكات التكنولوجية لدعم المشركعات الصغيرة 

 ية .كمتناىية الصغر في المجتمعات النائ
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كما اف تمكين المرأة أصبح من المفاىيم الشائعة في معظم الدكؿ خاصة في مجاؿ 
التنمية االجتماعية حيث حل مفهـو التمكين محل مفاىيم أخرم مثل النهوض كالرفاىية 

 كمكافحة الفقر كالمشاركة المجتمعية .

االجتماعية التي كتمكين المرأة يدعم إمكانية المرأة كقدرتها علي التأثير في المؤسسات 
 تؤثر بدكرىا في حياتها .

 ثانيان : الطرؽ التي تساعد المرأة علي التمكين

إيمانان بالمثل األفريقي القديم )إنك إذا علمت صبيا فإنك تؤىل رجبل أما 
 .إذا علمت فتاة فإنك تؤىل قرية(

 نرل ضركرة عرض بعض الطرؽ كالمقومات التي تساعد المرأة علي التمكين منها : 

 المقـو األكؿ التعليم :

من أىم المقومات التي تساعد المرأة علي التمكين )التعليم( حيث يسمح 
لها باالرتقاء كتحطيم الحواجز التي تعوقها فالتعليم يستطيع تحطيم القيود )قيود 
االنعزاؿ كاالستبعاد( كما أنها يمكن الفتيات كالنساء من تحقيق تقدـ ىائبل كيعد 

ومات كاالتصاالت ىي األداة القوية بيد المرأة من أجل المساىمة في تكنولوجيا المعل
 تحقيق التقدـ االقتصادم كاالجتماعي .

 المقـو الثاني العمل :
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يقـو علي ضركرة إعطاء المرأة فرص لبلزدىار كتحقيق إمكاناتها الحقيقية 
ط في عالم العمل فالمرأة نصف سكاف العالم كتساىم بأقل كثيرا من نصف النشا

 االقتصادم المحسوب .

 المقـو الثالث )الريادة( :

الريادة كيقصد بو إتاحة الفرصة للمرأة لبلوغ قمة العمل بطاقاتها كبكل 
قدراتها كمواىبها الفطرية كبالرغم من ذلك إلي أف كاقع المرأة بصفة عامة كالمصرية 

ل عدد بصفة خاصة يشير إلي عكس ذلك حيث كلما ارتقينا علي السلم الوظيفي ق
% من مناصب الرؤساء التنفيذيين في مؤشر آندبورك 4النساء فالمرأة ال تشغل إال

% من بلداف العالم تقودىا 10عدد البرلمانيين، أقل من  1/5ال تشغل سوم  500
 النساء .

 ثالثان : أىمية تمكين المرأة تكنولوجيا

حيث يمكنها من  للحاسب األلى دكر في مساعدة المرأة في إنجاز أعمالها الحياتية
الحصوؿ علي المعلومات التي تحتاجها في مختلف المجاالت حيث يوفر لها عناء 

–ما تسوؽ  -معلومات فى مجاؿ -الذىاب إلي الجهات المسئولة )جهات حكوميو
 متابعو المدارس .....الخ

كتستطيع المرأة التي تدرس أف تتعرؼ علي مايدكر في الخارج فى حين أنها تقـو 
 ا المنزلية كاالجتماعية كىي متواجدة في المنزؿ .بواجباته
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كما انو يمكن عن طريق دعم األنشطة التنموية المتمثلة في القضاء علي األمية اضافو 
إلي استخداـ البرامج التدريبية كاألدكات التكنولوجية في تشجيع دعم المشركعات 

 الصغيرة كمتناىية الصغر في المجتمعات النائية .

المرأة يتيح لها الوصوؿ إلي أدكات التكنولوجيا عن طريق تنمية القدرات  كتمكين     
كالمهارات الشخصية بما يسمح لها الوصوؿ إلي فرص عمل تتيح حياة أفضل ، 

 كإعطائها القدرة علي المشاركة في عملية اتخاذ القرارات .

لية إلي تخرج من العبلقة المجتمعية المح كتمكين المرأة تكنولوجيا يجعلها     
 المجتمعات العالمية .

كقد أكضحت التجارب الدكليةكاإلقليمية ارتفاع مكانو النساء في البيئة التي تعيش      
فيها بسبب استخداـ الكمبيوتر كأدل ذلك الي الحصوؿ على فرص عمل كزياده 

 الدخل .

التي  كتعتبر التكنولوجيا الجديدة كتكنولوجيا المعلومات كاالتصاالت الوسيلة     
تستطيع سد الفجوة الرقمية اضافو إلي مساعده النساء المحركمات علي زيادة 
المشاركة في العمليات االجتماعية كالمدنية كالسياسية كاالقتصادية كىذا يؤدل بدكره 
لتمكين المرأة في المشاركة  االقتصادية كاالجتماعية كتساعدىن على اتخاذ قرارات 

ل التي تؤثر عليهن على سبيل المثاؿ كليس كاعيو بشأف القضايا كالمشاك
الحصر)االنتخابات كالحصوؿ علي فرص التعليم مدل الحياه ....الخ(مع مبلحظو أف 
ىذه التكنولوجيا التضع نهاية للفقر إنما تكوف أداه للعمل االجتماعي كالتغيير 

 االيجابي.
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داؼ االتحاد كأخيرا ترجع أىميو تمكين المرأة تكنولوجيا إلي تحقيق بعض من أى
العربي للمرأة المتخصصة كمنها "تنميو القدرات المعرفية كالمهارات األكاديمية 
كالبحثية ك الفنية كالتقنية للمرأة المتخصصة كذلك بالتدريب كالتأىيل كزيادة فرص 

 استيعاب  المرأة في مجاالت التعليم األكاديمي كالعلمي كالتقني كالفني كالبحثي".

 االىتماـ بتكنولوجيا المعلومات كاالتصاالت في عصرنا الحاضررابعان : مبررات 

نتيجة لتغير طبيعة العمل مع استحداث كظائف جديدة في البلداف نظرا إلدخاؿ      
تكنولوجيا المعلومات كاالتصاالت أصبح لؤلفراد المتمكنين تكنولوجيا فرص عمل 

 مميزه .

-لومة عن أم موضوع )أكاديميضافو إلي أنو من السهل الحصوؿ على أم معإ     
 اجتماعي.....الخ( بكل سهولو كذلك عن طريق االنترنت.-سياسي-ثقافي

    كذلك أصبح باإلمكاف التجوؿ إلي مواقع الدكؿ المختلفة في جميع بقاع العالم      

كمعرفة ما ىو جديد عندىم ككثير من الخبرات  حيث زادت شبكو االنترنت من      
 ين الدكؿ كاألفراد.زيادة التواصل ب

نترنت أىم كسائل تطوير التعليم في إلكقد أصبحت أجهزة الكمبيوتر كتكنولوجيا ا      
القرف الحادم كالعشرين كمن المعركؼ ضمن اقتصاديات التعليم أف أم تقدـ في 

 التعليم يؤدم إلي تقدـ في جميع قطاعات االقتصاد األخرل .

 لوجيا خامسان : معوقات تمكين المرأة تكنو 
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توجد كثير من المعوقات التي تقف حائل أماـ تمكين المرأة تكنولوجيا منها على سبيل 
 المثاؿ كليس الحصر :

 -خضوع المرأة للرجل في كثير من األحياف –معوقات ذاتية )ضغوط العمل  -1
 األمومة ...( –الحمل 

 معوقات من المجتمع )ضعف الوعي بأىمية التكنولوجيا للمجتمع بصفة عامة -2
نقص الدعم حياؿ المناصب  –كللنساء بصفة خاصة ( نقص التقدير للمرأة 

 القيادية كالتميز للجنس اآلخر.
 معوقات تعود الى ببيئة العمل ) المعوقات التنظيمية كاإلدارية كتعقيد األمور(. -3
معوقات اقتصاديو تتمثل في )عدـ قدرة الدكلة علي توصيل البنيو التحتية  -4

 للمناطق النائية كالمناطق الفقيرة كالمناطق العشوائية.(كاألجهزة الحاسوبية 
% من 70كمن اىم المعوقات أمية المرأة كيوجد في الوطن العربي أكثر من   -5

 النساء أميات .
عدـ معرفة اللغات السائدة في االنترنت كعدـ االىتماـ بها في المقررات  -6

 كالمناىج الدراسية  خاصة اللغة االنجليزية .
يب علي مهارات الحاسوب.إما لتكلفو التدريب أكعدـ كفره القائمين غياب التدر  -7

 علي التدريب.
 تركز البنية األساسية في مناطق الحضر كقلتها في الريف كالمناطق العشوائية. -8
 تقلص احتماالت امتبلؾ النساء ألجهزة الحاسب اآللي نتيجة للفقر كاألمية.  -9
مغلقو في كقت فراغ المرأة في  قد تكوف المراكز المتاحة للتدريب كالتثقيف -10

حين تكوف مفتوحة أثناء انشغاؿ األـ )بالمنزؿ أك العمل(لذلك يجب أف تكوف 
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المراكز المتاحة للتدريب مفتوحة على فترات مختلفة  حتى تتناسب مواعيدىا مع 
 كقت فراغ النساء.

ز محدكدية دكر اإلعبلـ في توعية المرأة كتعريفها بنوادم التكنولوجيا كمرك  -11
االتصاؿ كالعمل عن بعد فيجب على أجهزه اإلعبلـ كخاصة المسموعة كالمرئية 
أف  تحتوم علي برامج كلقاءات تقـو علي توعيو المرأة كتسهيل مهمو تمكينها 

 تكنولوجيا.
ضعف دكر الجمعيات األىلية في القياـ بتدريب النساء كالفتيات علي  -12

 استخداـ  تكنولوجيا المعلومات كاالتصاالت.
 ياب دكر النقابات في مجاؿ التكنولوجيا كمراكز المعلومات .غ -13
اقتصار القطاع الخاص في الوظائف كاألعماؿ المتاحة عندىم للذكور دكف  -14

 االناث.
 تركيز الجهود علي دعم المرأة كمستخدـ فقط للتكنولوجيا كليس كمنتج . -15
خاصة في التنمية كالتدريب محدكدية اإلمكانيات المؤسسية لؤلجهزة المطلوبة  -16

 المدارس كمراكز التدريب.
 قلة برامج كإف كجدت ال تكوف علي المستوم المطلوب . -17

 لتمكين المرأة تكنولوجيا كالمحلية  سادسان : بعض الجهود الدكلية

المؤتمر األكؿ لبلتصاالت كتكنولوجيا المعلومات من أجل المرأة كالفتاة المصرية  -1
قصص نجاح( كالذم انعقد في  -اتبناء قدر  -كالذم كاف يحمل شعار )التوعية

 . 2017مارس  31-29مدينة األقصر من 
 . 2015( عقد في سبتمبر 2030التنمية المستدامة ) -2
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 مجلة أخبار االتحاد الدكلي لبلتصاالت . -3
 محافظة من محافظات مصر. 20نوادم التكنولوجيا كالمعلومات المتنقلة في  -4
المعلومات كاالتصاؿ كنفاذ المؤتمر العلمي الدكلي الخامس في تكنولوجيا  -5

المملكة المغربية كزارة التضامن  2015األشخاص ذكم االعاقة مراكش االثنين 
 كالمرأة كاألسرة كالتنمية االجتماعية .

المجلس االقتصادم كاالجتماعي لجنة كضع المرأة الدكرة  -األمم المتحدة -6
 (.2017مارس 13-24) 61

للمرأة المتخصصة )فرع القاىرة كالذم  المؤتمر الدكلي الثالث لبلتحاد العربي -7
 بصدده بعنواف المرأة كتكنولوجيا جودة الحياة( .

الشركة العالمية المتعددة -كىي  (IBM)اتفاقية المبرمة بين شركة   -8
-الجنسيات التي تعمل في مجاؿ تصنيع كتطوير الحواسيب كالبرمجيات

هني للمرأة كتقديم كالمجلس القومي للمرأة إلنشاء مركز إقليمي للتدريب الم
 المساعدات الفنية للتوسع في استخداـ خدمات الحكومة االلكتركنية .

 دراسة اليونسكو بعنواف )استمرار التميز بين الرجل كالمرأة في مجاؿ العلـو ( -9
كالذم تبين فيها أف مشاركو النساء ضعيفة في مجاؿ الهندسة كما تراجع عدد 

الدراسة جرس إنذار للتعرؼ علي النساء في مجاؿ علم الحاسوب ككانت 
 األسباب كمعالجتها.

 الصندكؽ المصرم للتنمية باستخداـ تكنولوجيا المعلومات كاالتصاالت . -10

سابعان : إحصاءات عن ما يخص المرأة من تكنولوجيا المعلومات 
 (2016حتى  2006كاالتصاالت في الفترة من )
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رنت أم أف فرص كصوؿ % من النساء في الدكؿ العربية من مستخدمي اإلنت4 -1
المرأة العربية إلي تكنولوجيا المعلومات كاالتصاالت  تزاؿ متخلفة كيوجد فجوة 
رقمية بين الجنسين ، بينما تصل النسبة في الواليات المتحدة األمريكية إلي 

 %.37% كفي ألمانيا 48% كفي السويد 51
 ictفي مجاؿ  % من النساء في االتحاد األكربي  كالهند كسنغافورة تعملن30 -2

)ىيئو االتصاالت كتكنولوجيا المعلومات( كمع ذلك أصوات تعلو من أجل مزيد 
 من النساء.

  ict% من النساء في الواليات المتحدة األمريكية يعملن في مجاؿ 21 

 . ict% من النساء في تركيا تعملن في مجاؿ 33 -3
رة أف نقـو % من األميين في العالم كىذا جرس إنذار كضرك 60النساء تشكل  -4

 الحقا . ictبمحو األمية أكالن ثم تدريبهن علي مهارات 
% أسر موصولة باالنترنت في المنطقة االفريقية في الوقت نفسو نرم أف 15.4 -5

% في العالم بصفة عامة 41% من أسر أكربا موصولة باالنترنت ، 84
 مليار شخص غير موصولين باالنترنت . 3.9موصولين باإلنترنت ، 

تبلغ  2016ة مستخدمي االنترنت بين الجنسي علي الصعيد العالمي عاـ فجو  -7
% بمعني أف الفجوة بين الجنسين تعني )الفارؽ بين معدالت انتشار استخداـ 13

 االنترنت للذكور كاإلناث نسبة إلي معدؿ انتشار استخداـ االنترنت للذكور .

  5.1كالفجوة في دكؿ الكومنولث المستقلة. % 
  1.8%.كالفجوة في األمريكتين 6.9ربا كفي دكؿ أك% 
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  16.9%.كفي آسيا كالمحيط الهادئ 20كفي الدكؿ العربية% 
  أم أف أكبر فجوه رقميو بين الجنسين في  23كالفجوة في أفريقيا. %

 أفريقيا تليها الدكؿ العربية كأقل فجوة  رقميو بين الجنسين في األمريكتين 

 رقمية بين الجنسين علي حسب :كىناؾ إحصاءات أخرم عن الفجوة ال -8

  16.8* البلداف النامية   %.2.8البلداف المتقدمة. % 
  31البلداف األقل نموا. % 

بالنظر إلي اإلحصاءات نجد أف الفجوة كاسعة بين الدكؿ المتقدمة كالدكؿ األقل تقدـ 
ة العمل علي تقليل ىذه كبين الرجاؿ كالنساء مما يوجب علي الجهات المسئول

 ت .الفجوا

كإذا رجعنا للنسبة المئوية لؤلسر التي تتمتع باستخداـ االنترنت نجدىا علي النحو  -9
 التالي:.            

 7. من األسر في أفريقيا % 
 33. من األسر في آسيا كالمحيط الهادم % 
 34. من األسر العربية في الدكؿ العربية % 
 61. من األسر في دكؿ الكومنولث المستقلة % 
 77 األسر في دكؿ أكربا . % من 

يتضح من اإلحصاءات السابقة علي المستويات العربية كاالسيويو كالعالمي أف 
الدكؿ العربية تحتاج لتكاتف الجهود الحكومية كالجمعيات االىليو كالقطاع 
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الخاص كجميع منظمات المجتمع المدني لرفع أعداد الموصولين باالنترنت  
 بين اإلناث كالذكور  كالمستخدمين لو كلتقليل الفجوة

 ثامنان : الحلوؿ المقترحة لتمكين المرأة تكنولوجيا :  

من العرض السابق تم الوصوؿ لعدد من الحلوؿ المقترحو التي تساعد علي تمكين 
المرأه تكنولوجيا منها بعض الحلوؿ التي تتم علي المدل البعيد كاالخرم تتم علي 

 المستوم القريب منها:

لتحاؽ بالتخصصات العلمية بالتعليم الثانوم كالجامعي لرفع تشجيع اإلناث لبل -1
معدالت التحاقهن بالكليات العملية مثل "كليات الهندسة كالعلـو كالتكنولوجيا 
ألنو بالرغم من أف السياسات التعليمية تتيح فرصان متساكية لئلناث كالذكور إال 

 أف االناث يفضلنا الدراسة النظرية .
كتدريبيو مخصصة لئلناث في التخصصات العلمية علي إعطاء منح دراسية  -2

 المدم القصير.
تأىيل المرأة مهنيا كإكسابها المهارات التي تؤىلها لبللتحاؽ بالعمل في قطاع  -3

االتصاالت كتكنولوجيا المعلومات عن طريق تدريبها في مراكز للتدريب المهني 
 .كمساعدتها في االلماـ بالعلـو الرقمية كتعزيز مشاركتها

توسيع التدريب ليشمل المرأة العاملة كغير العاملة كخريجات الجامعة كربات  -4
 البيوت أسوة بالتجربة الكورية حتى تم تدريب ذكم االحتياجات الخاصة .

غرس ثقافة عمل المرأة في النواحي العلمية بشكل عاـ كفي قطاع االتصاالت  -5
 تعليمي للمرأة .كتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص كقت مبكر من السلم ال
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تحسين البنية التحتية لقطاع االتصاالت كتكنولوجيا المعلومات كنموه بشكل عاـ  -6
يعمل علي تخفيض التفاكت بين االناث كالذكور إضافة إلي النمو االقتصادم 

 كدعم كتيسير العملية التعليمية .
رة في تشجيع الثقافة االجتماعية كتيسير التعليم العلمي من أىم العوامل المؤث -7

 كضع المرأة داخل قطاع االتصاالت كتكنولوجيا المعلومات .
نشر الوعي بين النساء بأىمية اكسابهن مهارات االتصاؿ كتكنولوجيا المعلومات  -8

حيث يركز أدب ) النساء في التكنولوجيا( علي استثنائهن مع التأكيد بأف التغير 
( كالمادة 9المادة ) قادـ من خبلؿ تنامي سياسات الفرص المتكافئة حيث تؤكد

"تكفل الدكلة تحقيق المساكاة كتكافؤ  2014( من دستور مصر الجديد 11)
 الفرص بين المرأة كالرجل" .

تعزيز كزارة التربية كالتعليم للسياسات التعليمية كالمناىج الدراسية في مجالي  -9
م العلـو كتكنولوجيا المعلومات منذ الحاؽ األطفاؿ في المدارس مسايرة للعال

االخذ في التغيير كالتأكيد علي اتقاف اللغات بصفو عامو كاللغو االنجليزيو بصفو 
 خاصو كاالىتماـ بحصص الحاسب االلى .

إف دعم استفادة المرأة في مختلف حياتها من الوسائل الكفيلة بتطوير مهاراتها 
ص كتمكينها من الحصوؿ علي العمل البلئق في المجاالت الجديدة كذلك بتوسيع فر 

التعليم كالتدريب في مجاالت العلـو كالتكنولوجيا كالهندسة كالرياضيات كتكنولوجيا 
المعلومات كاالتصاالت كااللماـ بالعلـو الرقمية كتعزيز مشاركة النساء كالفتيات 
بوضعهن مستحدثات لهذه التكنولوجيا كتعزيز السياسات التعلمية كالمناىج الدراسية 

 وجيا . في مجالي العلـو كالتكنول
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 اضافو لما سبق نرل ضركرة:

 الحصوؿ علي خدمات االتصاالت بأسعار معقولة .-

 التعليم الجيد فإذا لم يتوفر فضركرة القضاء علي األمية . -1
تفعيل كالتوسع في مشركع نادم تكنولوجيا المعلومات المتنقل كالذم عبارة   -2

ر )جهاز جهاز كمبيوتر كبركجيكتو  20إلي  10عن كحدة متنقلة مجهزه  ب
عرض( كستااليت مزكد بخدمو االنترنت كبعض التجهيزات أالزمو لبلتصاؿ 
بمجتمع المعلومات حيث تكمن قيمتو في انو نافذة لكافو أفراد المجتمعات 

 النائية التي تفتقر للبنيو التحتية التكنولوجية
 تعليم اللغات حيث أنو أحد مقومات استخداـ االنترنت. -3
طوؿ فترة ممكنة أك فترتين في اليـو الواحد حتى إتاحة مراكز التدريب أل -4

 تلتحق بها المرأة حسب ظركفها .
قياـ الجمعيات الخيرية علي غرار جمعية رسالة كجمعية األكرماف .... بتنظيم  -5

 دكرات لمحو األمية باستخداـ كسائل التكنولوجيا .
لوصوؿ تفعيل الجمعية العلمية للمرأة )منظمة غير حكومية( كتسهيل عملها ل -6

 بالتكنولوجيا إلي المستويات الشعبية .
من خبلؿ إقامة  2003تفعيل شبكة المدارس الذكية كالتي بدأت عملها  -7

 دكرات لمحو األمية في المدارس كالمنازؿ .
كأخيرا تحقيق رؤية كرسالة الصندكؽ المصرم لتكنولوجيا المعلومات   -8

يان كتقـو رسالتو علي كاالتصاالت كالذم تتناكؿ رؤيتو تمكين المجتمعات رقم
المساىمة في تعزيز اثار التنمية الشاملة علي حياة المواطنين باستخداـ 



 

 

322 

تكنولوجيا المعلومات كاالتصاالت أضافة إلي تحقيق ىدؼ من اىدافو كىو 
 توفير خدمات متكاملة في مجاؿ الصحة كالتعليم .

 المراجع

وضع المرأة ، الدور  األمم المتحدة ، المجمس االقتصادي واالجتماعي ، لجنة -1
.متاح عمي 4115( مارس 11-42( )41)

www.un.org/arabic/news/sto 
والمجمس القومي لممرأة إلنشاء مركز إقميمي  IBMاالتفاقية المبرمة بين شركة  -4

 لمتدريب الميني لممرأة .متاح عمي 
 .متاح عمي 4113( في سبتمبر 4111-4114التنمية المستدامة ) -1

wikipedia.org 
سة اليونسكو 8 استمرار التمييز من الرجل والمرأة في مجال العموم.متاح عمي درا -2

https://ar.unesco.org/news/stmr 
الصندوق المصري لمتنمية باستخدام تكنولوجيا المعمومات .متاح عمي  -3

www.ictfund.or.eg 
 المؤتمر الدولي الثالث لالتحاد العربي لممرأة المتخصصة . -4

صاالت وتكنولوجيا المعمومات من أجل المرأة والفتاة المصرية المؤتمر األول لالت -5
 .wwwقصص نجاح(.متاح عمي-بناء قدرات –بعنوان )التوعية

المؤتمر العممي الدولي الخامس تكنولوجيا المعمومات واالتصال مراكش ، المغرب،  -6
.متاح عمي  4113وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، 

www.alecso.org/sit/2016-02 
 مجمة أخبار االتحاد الدولي لالتصاالت . -7
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 محافظة من محافظات مصر. 41نوادي التكنولوجيا والمعمومات المتنقمة في  -11
 www.telecenter-egypt.comمتاح عمي 

( المرأة ومشكل التعميم والعمل في المؤتمر العممي السنوي 4111بدران ، شبل ) -11
رؤية مستقبمية"  -التعميم وعالم العمل في الوطن العربيلكمية التربية بالمنصورة " 

 ابريل . 1-2
العمل عن بعد ) د. ت( سمسمة إصدارات نحو مجتمع المعرفة ، اإلصدار الثاني  -14

 جامعة الممك عبد العزيز ، مركز اإلنتاج االعالمي . –عشر 
ية ( فمسفة التعميم االلكتروني وجدواه االجتماع4114غنايم ، ميني ، محمد ) -11

واالقتصادية في ضوء المسئولية األخالقية والمساءلة القانونية ، مؤتمر التعميم 
 ابريل . 17-15جامعة البحرين ،  –االلكتروني 

(8 معوقات تمكين المرأة من حقوقيا القانونية في 4112العوض نجالء،صالح) -12
ودراسات  المممكة العربية السعودية ، مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية

 المرأة السعودية .

(8 تخطيط التعميم العالي لمفتاه السعودية 4111أبو كميمو ،ىاديو،محمد رشاد )-13
من منظور اقتصاديات التعميم ندوه التعميم العالي لمفتاه )األبعاد والتطمعات(، جامعو 

 .يناير 4-2طيبو. ،المدينة المنورة الفترة 

 

 

 
 

 


