
أدت جائحة فيروس كورونا (Covid-19) إىل إنشاء "وضع معياري جديد"، هذا يحول العمل من المنزل، أو العمل عن بُعد، أو العمل 

المرن إىل قاعدة مقياسية متى أمكن ذلك. سواء كنت تعملين في مجال التعليم، أو التجارة أو حّتى الرياضة والخدمات األخرى، انتقل 

العمل بشكل سريع في فترة الحجر الصحي, اىل المنصات رقمية. في خضم ذلك كانت الناشطات النسويات في مقدمة النضال من 

أجل الحصول عىل موطئ قدم لهن داخل هياكل سلطة رقمية متنامية بسرعة، كما كّن يطالبن بحقوقهن في هذا المجال المستجد. 

وهنا ال تختلف المظالم التاريخية التي واجهتها النساء في اإلقتصاد التقليدي عن المظالم في اإلقتصاد الرقمي فحسب، بل وتبقى 

متجذرة وغير مرئية عبر اإلنترنت: أجور منخفضة في الوظائف أو حتى العمل بدون أجر في حال كان العمل غير رسمي، وظروف عمل 

غير مقبولة، عدم الحصول عىل خدمة إنترنت سريعة أوعالية الجودة، وصعوبات في تطوير معرفتهن للتكيف مع الرقمنة المتسارعة. 

يمكن إيجاد أدناه مجالين رئيسيين للعمل سيوضحان كيف يمكن لمجموعات أصحاب المصلحة المتعددات والمتعددين، الجمع بين 

موارد المنظمات النسوية، والهيئات الحكومية والمؤّسسات الخاصة، للعمل مًعا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في سبيل 

تحقيق مجتمع رقمي عادل وخاٍل من القمع وعدم المساواة القائمة عىل النوع االجتماعي.

تحقيق العدالة الجندرية في اإلقتصاد الرقمّي

لحينه حصلت سيدتان فقط عىل جائزة نوبل في اإلقتصاد؛

كثيــًرا مــا تُمنــع النســاء والفتيــات مــن متابعــة تعليمهــن فــي مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات، ســواء كان 

ذلك بسبب المعايير االجتماعية أو التمييز أو القوالب النمطية كما التحيزات اإلجتماعية؛

ُتظهــر الدراســات أن مجــال العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات هــو قطــاع يســيطر عليــه الذكــور حيــث تنشــر النســاء 

أبحاثًا ومقاالت أقل من الرجال، ويتقاضين أجوًرا أقل أيًضا مقابل أبحاثهن وال يتقدمن بقدر الرجال في وظائفهن؛

لــم يــزل التنميــط القائــم عــىل النــوع اإلجتماعــي والتفــاوت عــىل أســاس العــرق قائمــاً فــي النقاشــات اليــوم عندمــا يتعلــق األمــر 

بمستقبل اإلقتصاد الرقمي؛

غالًبــا مــا تكــون األصــوات المهمشــة مفقــودة أو ناقصــة مــن حيــث التمثيــل فــي المجــال التكنولوجــي وال تســتطيع عكس ســلطة، 

ملكية أو حتى القدرة عىل التحكم؛

ــة ومــا بعدهــا، تنخفــض أعدادهــن بشــكل  ــة الجامعي اليــوم وعــىل الرغــم مــن أن عــدد النســاء يفــوق عــدد الرجــال فــي المرحل

ملحوظ عىل مستوى دراسة الدكتوراه؛

تواجــد النســاء فــي المناصــب اإلداريــة العليــا وأماكــن صنــع القــرار عــىل المســتوى األعــىل، ضئيــل وأقــل بكثيــر مــن وجــود الرجــال 

وتصبح نقاط الضعف أكثر وضوًحا في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛

وفــق منظمــة اليونســكو، نحــو 37-34 فــي المئــة مــن خريجــي العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات فــي منطقــة الشــرق 

األوسط وشمال إفريقيا هم من النساء؛

ُتظهــر البيانــات التــي قدمتهــا منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــةOECD أن النســاء يدرســن علــوم الكمبيوتــر بمعــدالت أعــىل 

لمضاعفة إمكاناتهن في الكسب المادي.

لذلــك، مــن خــالل محاربة القوالب النمطيــة القائمة عىل النوع اإلجتماعي، والقضاء عىل التمييز في ســوق العمل وزيادة 

مشــاركة النســاء والفتيات في قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندســة والرياضيات، يمكن للنســاء أن يســاعدن في تطوير 

القطاع الرقمي في منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا وتعزيز االقتصاد العام؛ وبالتالي المســاهمة في ســد الفجوة 

بين الجنســين في المجتمع .

تعزيز دور النســاء والفتيات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
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أشــادت النســويات فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بحقيقــة أن زيــادة الرقمنة قــد أدت إىل زيــادة المرونة فــي ظروف 

العمــل، بمــا فــي ذلــك العمــل عــن بعــد وزيــادة فــي عــدد ســاعات العمــل المرنــة. ومــع ذلــك، فقد أعــاد هــذا االتجــاه تكريــس التوزيع 

التقليــدي للعمــل حســب النــوع اإلجتماعــي، حيــث يُنظــر إىل النســاء عــىل أنهــن جــزء مــن المنــزل أي الحيــز الخــاص ويتــم تشــجيع 

الرجال عىل المشاركة في المجال العام؛

لطالمــا كان هنالــك جــدل حــول سياســات التــوازن بيــن العمــل والحيــاة األســريّة، يعتبرهــا البعــض هجوًمــا عــىل القيــم األســرية 

التقليديــة ورب العائلــة الذكرالمعيــل األوحــد. فيمــا انتقــد آخــرون التــوازن بيــن العمــل والحيــاة األســريّة عــىل أنهــا وســيلة لوضــع 

النساء في مناصب دنيا ومنعهن من اختراق اآلفاق المغلقة في سوق العمل؛

خــالل فتــرة جائحــة كوفيــد19-، أدى التوجــه نحــو اإلقتصــاد الرقمــي إىل إعــادة تشــكيل القوالــب النمطيــة لدور النســاء والرجــال. مرة 

أخرى، يتم تقديم "عمل المرأة" ودخل النساءالمادي عىل أنه نشاط ثانوي لدخل الرجل؛

عــىل الرغــم مــن أن عــدًدا كبيــرًا مــن الرجــال حالًيــا يعملــون أيًضــا مــن المنــزل عــن بعد أثنــاء فتــرة الوبــاء، يتم تصويــر ذلك عــىل أنه 

مؤقت وبالتالي اليمكن التوقع منهم أن يأخذوا نصيبهم العادل من أنشطة تقديم الرعاية غير مدفوعة األجر ألفراد األسرة.

تطوير سياســات العمل عن بعد والتوازن بين العمل والحياة األسرّية

 •

 •

 •

 •

ــل  ــية لجع ــوة أساس ــي خط ــم ه ــع القائ ــألب إىل الوض ــة ل ــل الصديق ــات العم ــن سياس ــة م ــة مجموع ــرى أن إضاف ــك، ن لذل

ــا للمــرأة. كمــا يجــب عــىل الدولــة التوســع فــي خدمــات الرعايــة وتطويــر  التــوازن بيــن العمــل والحيــاة األســرّية نهًجــا تحررًي

مهــارات توفيــر الرعايــة لكبــار الســن واألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة لرفــع جــزء مــن العــبء عــن كاهــل النســاء وزيــادة 

فرصهن في االزدهار في ظّل االقتصاد الرقمي.

تحسين شبكات النطاق العريض والخدمات الرقمية وتأكيد وصول النساء إليها عىل قدم المساواة؛

ضمان توافر الحصول عىل التقنيات الجديدة باإلضافة إىل األجهزة الرقمّية العالية الجودة وبأسعار معقولة؛

تحسين المعرفة الرقمية للمرأة وتعزيز حقوقها االقتصادية؛

وضــع سياســات تقنيــة حكومّيــة شــاملة وتطبيقهــا لتعميــم المســاواة بيــن الجنســين وضمــان مشــاركة المــرأة فــي مجــاالت 

العلوم والتكنولوجيا؛

إشراك المزيد من النساء في عمليات صنع القرار فيما تعلق بحوكمة اإلنترنت؛

االستثمار في بناء مهارات العمال طوال حياتهم المهنية  كما االرتقاء بمهاراتهم، وتطويرها وإعادة التذكير فيها؛

توظيف المزيد من النساء في مناصب صنع القرار في المنصات والشركات الرقمية؛

تعزيز الوصول إىل التعلم اإللكتروني.

توصيات إلزالة العوائق التي تواجه النســاء والمجموعات المهمشة


