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المـــرأة العربيـــــة وأجنـــدة 2030 : 
تحديات الرقمنة ما بعد أزمة كورونا

تكنـولوجيـا  تصبح  متى 
المعلومـات أداة للتحول 
والمسـاواة  االجتمـاعي 
بيــن الجنسيـــــــن؟

عندما تكشف تجـارب اعتماد الرقمنة 
في المنطقة العربية الحجم الحقيقي
البشريــــــــة التنميــــة  لتـرّدي مستوى 

الرقمـنـــــــــــــة...
هل تكون طوق 
نجــــاة النســــــاء 
ما بعد كورونا؟!

الرقمـنـــــــــــــة...
هل تكون طوق 
نجــــاة النســــــاء 
ما بعد كورونا؟!



كورونا،  جائحة  تفشي  على  سنة  من  أكثر  مرور  بعد 
واقتصادية  صحية  عديدة  حتديات  يواجه  العامل  مازال 
والرقمنة  بالتكنولوجيا  املتعلقة  تلك  وخاصة  واجتماعية 
مستويات  على  واألمن(  التنمية  لتحقيق  آلية  )باعتبارها 
اإللكرتوني  والتسويق  بعد  عن  والعمل  كالتعليم  عديدة 
الفئات اهلشة... ويف كافة هذه اجملاالت املذكورة،  وإغاثة 
النساء والفتيات احللقة األضعف ألنهن يعانني من  كانت 

العنف والتمييز. 

 15 الفقرة  2030 يف  التنمية املستدامة  وقد أشارت أجندة 
من اإلعالن إىل أن »انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بالتقدم  التعجيل  تتيح  كبرية  بإمكانيات  العاملي  والرتابط 
البشري، وسد الفجوة الرقمية وإجياد جمتمعات تقوم على 
املعرفة، وهو ما يعد به أيضا االبتكار العلمي والتكنولوجي يف 

جماالت شتى مثل الطب والطاقة«.

املعلومات  تكنولوجيا  أهمية  إىل  اإلشارة  وردت  كما 
واالتصاالت يف اهلدف اخلامس من األجندة املتعلق باملساواة 
بني اجلنسني حيث يتصل املقصد الثامن بـ »تعزيز استخدام 
متكني  تعزيز  أجل  من  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
املرأة«. ووردت كذلك تكنولوجيا املعلومات بشكل واضح يف 

كل من األهداف الرابع والثامن والتاسع والسابع عشر. 

صلب  يف  مباشر  بشكل  »كوثر«  مركز  عمل  يدخل  ولئن 
على  يعمل  أنه  إال  لألجندة،  والعاشر  اخلامس  اهلدفني 
االجتماعي  النوع  منظور  إدماج  يف  للنظر  األخرى  األهداف 
اهتمام  إيالء  مع  اجلنسني،  بني  واملساواة  النساء  ومتكني 
خاص بالرقمنة باعتبارها آلية ضرورية لتحقيق التنمية، 
ففي  املستوى.  هذا  على  حتديات  من  اجلائحة  فرضته  ملا 
األهداف كلها برزت حتديات التمييز، أضيف إليها التحدي 
التكنولوجي. فال قضاء على الفقر على سبيل املثال،  )اهلدف 
الفقرية  الفئات  تصنيف  تتضمن  بيانات  قواعد  دون   )2
 )4 لالستجابة الحتياجاتها وال ضمان لتعليم جيد )اهلدف 

دون استثمار التكنولوجيا وما تتيحه من خيارات. 

وألن مركز »كوثر« دأب على التعامل مع خمتلف القضايا 
اليت يتناوهلا بشكل شامل ومندمج، ويشمل فئات مستهدفة 
شبكة  أعضاء  مساندة  –بفضل  يطمح  فهو  متنوعة، 

املبادرات  إبراز  إىل  املنطقة-  يف  شركائه  وخمتلف  أجند 
جنحت  واليت  وتوثيقها،  التحويلية  الصبغة  ذات  التنموية 
يف حتقيق  أهداف أجندة 2030، السيما يف احلد من أوجه 
بيت  عرب  هلا  والرتويج  التكنولوجي،  اجملال  يف  املساواة  عدم 
»كوثر« املرجعي لتبادل املعلومات وضمن النشرية الدورية 

»كوتريات«.

اجلنسني  بني  املساواة  حول  السابع  تقريره  إطالق  ومنذ 
يف أجندة 2030 : دور اجملتمع املدني واإلعالم موفى سنة 
2019 بدعم من أجفند، اقرتح »كوثر« على أعضاء اللجنة 
الثامن  تقريره  موضوع  يكون  أن  أمنائه،  وجملس  الفنية 
املستدامة  التنمية  بأهداف  عالقة  يف  والرقمنة«  »املرأة 
أوليا،  كبريا  عنوانا  واعتماده  للنساء،  الشامل  وبالتمكني 
فيما  وموضوعاتية  منهجية  أطر  يف  بلورته  املركز  على 
لتؤكد  املنتظرة  غري   19 كوفيد-  أزمة  وجاءت  بعد. 
أيضا  أكدته  ما  وهو  آن،  يف  واالختيار  التوجه  سالمة 
االستشارات اليت أجنزها املركز مع أعضاء شبكته العربية 

للنوع االجتماعي والتنمية »أجند«. 

ويف اجتاه التأسيس لقاعدة معرفية للتقرير، تكون منبثقة 
أعضاء  لفائدة  »كوثر«  مركز  عقد  واقعية،  جتارب  من 
سلسلة  »أجند«  والتنمية  االجتماعي  للنوع  العربية  شبكته 
من املائدات املستديرة، حول موضوع »املرأة العربية وأجندة 
ناقشت  كورونا«،  أزمة  بعد  ما  الرقمنة  حتديات   :  2030
مسائل ذات أهمية يف ارتباط باملوضوع باالستناد إىل ورقات 
علمية عهدت إىل ثلة من اخلرباء إعدادها حول دور الرقمنة 
جتارب  العربيات،  النساء  بواقع  النهوض  يف  والتكنولوجيا 
جائحة  ملواجهة  خاصة  الفتيات  تعليم  يف  الرقمنة  اعتماد 
على  القائم  العنف  ملناهضة  الرقمية  اآلليات  كورونا، 
النوع االجتماعي خالل كورونا وما بعدها، املرأة والتسويق 

اإللكرتوني خالل كورونا وما بعدها : التحديات واآلفاق.

ويف صفحات هذا العدد من كوتريات، أهم ما جاء يف أشغال 
النهوض  يف  الرقمنة  لدور  حتليل  من  املستديرة  املائدات 
أمام  القائمة  التحديات  وأهم  العربيات،  النساء  بأوضاع 
أوجه  من  احلد  أجل  من  احلديثة  التكنولوجيات  اعتماد 
وكذلك  واملناطق،  الفئات  وبني  اجلنسني  بني  الالمساواة 
lرصد آلراء أعضاء شبكة »أجند« حول كل هذه املسائل

اإلفتتاحيـة

د. سكينـة بـوراوي
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أظهر فريوس كورونا احلاجة امللحة إىل اعتماد الرقمنة اليت ظهرت سبيال أمام احلكومات واملنظمات لنشر املعلومات 
وللتعامل مع التحديات الضخمة اليت خلفتها اجلائحة. وكشف االنتقال السريع للتكنولوجيا ملنظمات اجملتمع املدني 
عن مرونة وقدرة جملابهة الطوارئ، إذ استجابت املنظمات فور بدء انتشار الوباء، وإن بتفاوت، بتوفري املعلومات الصحية 

الالزمة وأيضا بتغيري طبيعة تواصلها مع مجهورها باالعتماد على التكنولوجيا. 

منظمــــــات المجتمـــــع المدنـــــي النســـــائية 
والتحـــــول الرقمـــــي ما بعـــــد كورونـــــــــــــــا : 
هـــــل من حلـــــول مبتكـــــرة للتغلـــــب علــــــى 

أوجـــــــــــــــه القصـــــــــــــــور والالمســـــــــــــــاواة؟ 

األقرب  السبيل  متثل  ناحية،  من  فهي 
وقطاعات  املهمشة  اجملتمعات  ملساعدة 
واسعة من النساء بها، ومن ناحية أخرى، 
فعليها مسؤولية احرتام القواعد والتأقلم 
اإلجراءات  ومع  اإلغالق  معايري  مع 
وقد  اجلائحة.  على  للسيطرة  الرامية 
املتعارض  التحدي  هذا  مواجهة  أمكن 
الوسيط  إىل  حتولت  اليت  بالتكنولوجيا 
ومعها  أمجع،  العامل  يف  أمانا  األكثر 
مكثفا  حراكا  النسوية  املنظمات  بدأت 

حنو التحول الرقمي. 

فقط  حالاّ  الرقمي  التحواّل  يكن  ومل 
العام،  اإلغالق  عن  تولاّدت  اليت  لألزمات 
املشكالت  من  للعديد  حال  كان  بل 
مثل  اجلمعيات  تواجهها  اليت  األخرى 
اللقاءات  مسحت  فلقد  املوارد.  حمدودية 
من  هائل  عدد  بتنظيم  اإللكرتونية 
الفعاليات بتكلفة حمدودة للغاية، األمر 
الذي كان ميكن أن يكون باهظ التكلفة 

حال تنفيذه بالصورة التقليدية املعتادة.

يشري تقرير لالحتاد الدولي لالتصاالت، 
الشبكات  على  العاملي  الطلب  ارتفاع  إىل 
قدرت  بنسبة  اإللكرتونية  واملنصات 
حلالة  استجابة  يف  وذلك   %  800 بـ 
املسبوقة  غري  العاملية  الصحية  الطوارئ 

صعوبة  حال  يف  االجتماعي  التباعد 
اعتمدته  ما  وهو  اإللكرتوني  التواصل 
خميمات  مع  العاملة  اجلمعيات  بعض 
املنظمات  اجتهت  وقد  لبنان.  يف  الالجئني 
إعادة  بعد  جمهوداتها  لتكثيف  النسوية 
عليها  غلبت  اليت  العمل  أولويات  ترتيب 
جائحة  خلفتها  اليت  لألزمات  االستجابة 
كورونا. ووفر التواصل االلكرتوني سبيال 
حيويا أتاح للمنظمات الفرصة للعب دور 

مهم  يف مواجهة تداعيات اجلائحة.

التحول الرقمي يكشف الغطاء عن 
انعدام املساواة 

كشفت اجلائحة عن جماالت كبرية من 
الرقمي،  العامل  يف  واالستبعاد  املساواة  عدم 
املعرضني  السكان  إىل  بالنسبة   سيما  ال 
مبليار  يقدر  ما  يشمل  وهذا  للمخاطر. 
يعيشون  العامل  أحناء  مجيع  يف  شخص 
كشفت  كما  اإلعاقة.  أشكال  من  بشكل 
اجلائحة عن فجوات قائمة مسبقًا وأساسية 

يف االتصاالت اليت ميكن النفاذ إليها.

ويف كيفية التعامل مع جائحة كورونا، 
ومنظمات  النسوية  املنظمات  واجهت 
اجملتمع املدني عامة حتديا ثنائي األبعاد. 

إىل  املدني  اجملتمع  منظمات  سعت 
إلبقاء  املمكنة  املنافذ  كافة  استغالل 
لتقديم  وأيضا  جمتمعاتها  مع  تواصلها 
فقد  املتضررة،  للفئات  الالزم  الدعم 
لتداعيات  السلبية  التأثريات  انعكست 
جائحة كورونا بشكل كبري على كافة 
واألطفال  النساء  خاصة   اجملتمع،  فئات 
سلبية   تغريات  من  رافقها  ما  حبكم 
واالقتصادية  االجتماعية  البنية  طالت 
تطلب  ما  وهو  العربية.  للمجتمعات 
اجملتمع  ملنظمات  وقويا  واضحا  ظهورا 
النساء  وحلماية  الدعم  لتقديم  املدني، 
الضعيفة،  الفئات  وكافة  املتضررات 
هذه  لتخطى  مساعدتها  على  والعمل 

احملنة اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا.  

القائمة  األنشطة  إلغاء  من  الرغم  وعلى 
يف  بالسلب  أثر  مما  التجمعات،  على 
توعية  ندوات  من  امليدانية  األنشطة 
أن  إال  تدريبية،  وورش  ومؤمترات 
املنصات  إىل  جلأ  املنظمات  من  عددا 
مت  مجهورها.  مع  للتواصل  الرقمية 
االتصال  تكنولوجيا  توظيف  عرب  ذلك 
أو  جانب  من  أعماهلا  لتسيري  واملعلومات 
بالتوعية  الصلة  ذات  املبادرات  إطالق 
من  املعلومات  وتبادل  القدرات  وبناء 
اجراءات  اعتماد  عن  فضال  آخر.  جانب 

جيهان أبو زيد - مصر



متنوعة  تكنولوجية  قنوات  ووفرت 
للتواصل مع املتخصصات واملتخصصني. 
تنمية  مجعية  أطلقت  فلسطني،  ويف 
اإللكرتونية  محلتها   « »تام  املرأة  وإعالم 
إلكرتونية  منصة  عرب  بأمان«  »كوني 
النساء  األسبوع  أيام  مدار  على  تتابع 
واملساعدة  الدعم  تقديم  بهدف  املعنفات 
واملشورة والتدخل يف احلاالت املستعجلة، 
بهدف  املختصة  األطراف  مع  بالتنسيق 
العنف.  من  للناجيات  احلماية  تأمني 
ألصوات  األردن  يف  القضاء  واستجاب 
التذكري  أعادت  اليت  النسوية  املنظمات 
احلصول  يف  املطلقات  األمهات  مبعاناة 
على نفقة األبناء، بتفاقم أزمات املطلقات 
مع توقف احملاكم. فدعا قاضي القضاة 
األردني، للحد من املشاكل املرتتبة عرب 
رابط  إطالق  إىل  التكنولوجيا   توظيف 
النفقة  إليصال  طلب  لتقديم  إلكرتوني 

حتى منازل املطلقات.

املنظمات النسوية 
وحتديات التحول الرقمي

ثالثة  النسوية  املنظمات  واجهت 
حتقيق  أمام  تقف  التحديات  من  أنواع 
الرقمي،  التحول  القصوى من  االستفادة 
 19 كوفيد-  جائحة  أثبتته  ما  فربغم 
أن  إال  اإللكرتونية،  املنصات  أهمية  من 
هيكلية  قيود  بوجود  يفيد  األمر  واقع 
النوع  النساء.  وأمام  املنظمات  أمام  تقف 
تواجه  اليت  بالتحديات  يتصل  األول 
يف  اإلناث  نصف  يزال  ما  إذ  النساء، 
مليونًا   84 وعددهن  العربية،  املنطقة 
غري  أو  باإلنرتنت  متصالت  غري  تقريبًا، 
قادرات على استخدام اهلواتف احملمولة. 
بني  األمية  معدالت  ارتفاع  إىل  ونظراً 
تتمكاّن  لن  العربية،  املنطقة  يف  النساء 
ع على املعلومات  نساء عديدات من االطالاّ
بالوقاية من جائحة  املتاّصلة  الضرورية 
طلب  أو  منها  االستفادة  أو  كورونا 
جتاهل  ميكن  وال  ملعاجلتها.  املساعدة 
ميكن  إذ  اجلنسني،  بني  الرقمية  الفجوة 
للفجوات القائمة بني الرجال والنساء يف 

طريق  عن  االجتماعي  التواصل  مواقع 
أخصائيني  مع  مباشرة  لقاءات  تنظيم 
أسئلة  خمتلف  عن  لإلجابة  أطباء  و 
هلم.  النفسي  الدعم  وتقديم  املواطنني 
املنظمات على عاتقها  الكثري من  وأخذت 
حدود  يف  السكان  لطلبات  االستجابة 
اإلمكانات اليت تتوفر لديها . ويف العراق، 
بتقديم  املدني  اجملتمع  منظمات  اهتمت 
والقانوني  واالجتماعي  النفسي  الدعم 
والصحي عرب املنصات االلكرتونية، كما 
وفرت خطوطا لإلبالغ عن حاالت العنف 
ويف  والفتيات.  النساء  هلا  تتعرض  اليت 
»جوناف«،  الوطين  التحالف  قدم   األردن 
بالشراكة   2016 عام  تأسس  الذي 
يف  الدعم  أهلية،  منظمة  أربعني  مع 
إىل  والنفسية  الصحية  جمال اخلدمات 
األردنيني وإىل سكان خميمات الالجئني.  
كما وفر االستشارات القانونية لالجئني 
وللعمال الذين تعرضوا للفصل إثر غلق 
كذلك،  اجلائحة.  بسبب  عملهم  مواقع 
الغذائي  الدعم  جمال  يف  خدمات  قدمت 
بادرت  تونس،  ويف  اإلنسانية.  واملساعدة 
بإنشاء خطوط  املدني   منظمات اجملتمع 
ملعاجلة  واالجتماعي  النفسي  للدعم 
حاالت العنف األسري الذي تزايد بشكل 

كبري خالل فرتة احلجر الصحي.

املنظمات  ساهمت  اجلائحة،  بدء  فور 
عرب  بها  التعريف  يف  العربية  النسوية 
على  املتاحة  الطبية  املعلومات  نشر 
مع  وعملت  االجتماعي  التواصل  وسائل 
على  العالقة  ذات  احلكومية  اجلهات 
حول  املواطنني  لكافة  رسائل  إيصال 

كيفية الوقاية من هذا الفريوس. 

يف  أيضا  اإللكرتونية  املنصات  وساهمت 
التواصل مع الفئات املتضررة من اإلغالق 
واملالي  الغذائي  الدعم  بعض  لتقديم 
والكمامات  املطهرات  توزيع  وكذلك 
املناطق  يف  خاصة  التنظيف،  وأدوات 
النائية. كذلك، جلأت اجلمعيات النسوية 
من  للناجيات  دعم  محالت  إطالق  إىل 
العنف ونشر معلومات عن التواصل وعن 
اجلائحة،  خالل  املتاحة  املساعدة  سبل 

من  احلركة  ازدحام  انتقل  وكأمنا 
االحتاد  ويشري  اإلنرتنت.  إىل  الشوارع 
جائحة  أزمة  أن  للنقابات  العربي 
ل  معداّ ارتفاع  إىل  أدت  قد  كورونا 
العربية  الدول  يف  التكنولوجيا  استخدام 
 50 االنرتنت   استخدام  معدل  ارتفع  إذ 
% بني املؤسسات اجلزائرية و30 % بني 
ارتفع  املغربية واألردنية بينما  املؤسسات 

التونسية. املؤسسات  % بني   16

املنظمات النسوية والتحول الرقمي
 

الدور  أثبتت أزمة فريوس كورونا    لقد 
احليوي الذي تؤديه التكنولوجيا الرقمية، 
واألشخاص  الشبكات  قدرة  وكانت 
اجلائحة  هذه  ظهور  منذ  الصمود  على 
استثنائية بالفعل.  فقد شهد العامل تسارع 
رقمنة العديد من املنظمات واخلدمات، مبا 
ُبعد واملؤمترات  العمل عن  يف ذلك أنظمة 
عرب الفيديو والرعاية  الصحية والتعليم 
ومل  األساسية.  واخلدمات  السلع  وإيصال 
تتأخر املنظمات العربية عن هذا الركب، 
املنظمات إىل حتويل  العديد من  فاجتهت 
مؤسسات  وحتركت  رقميا،  خدماتها 
وقت  يف  العربية  الدول  يف  املدني  اجملتمع 
وعقب  اجلائحة.  حول  الوعي  لرفع  مبكر 
إىل  املساعدات  تقديم  إىل  عمدت  احلظر، 
عمل  استمر  كما  احمللية،  اجملتمعات 
ورفع  الرصد  جمال  يف  بعد  عن  أغلبها 
على  اإللكرتونية  ات  املنصاّ عرب  الوعي، 
الرغم من كلاّ القيود اليت حتداّ من العمل.

اجملتمع  حول  دراسة  كشفت  وقد 
كورونا  جائحة  خالل  املغربي  املدني 
املنخرطة  اجلمعيات  من   %  92 أن 
منط  تغيري  على  عملت  الدراسة  يف 
العمل  من  الفرتة،  هذه  خالل  عملها 
بعد،  عن  العمل  إىل  امليداني  احلضوري 
الوسائط  خمتلف  بتوظيف  وذلك 
ومل  بعد.  عن  للتواصل  املتاحة  الرقمية 
العربي  املدني  اجملتمع  مساهمة  تقتصر 
واملعلومات،  اخلدمات  توفري  على  فقط 
على  مستمرة  بصفة  اشتغلت  وإمنا 
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املهارات الرقمية أمًرا أساسًيا. فللمهارات 
استيعاب  لضمان  بالغة  أهمية  الرقمية 

احملتوى الرقمي واخلدمات الرقمية. 

بني  عالقة  هناك  تكون  أن  املهم  ومن 
ومنظمات  الذكية  اهلواتف  تطبيقات 
على  العمل  أن  إذ  املدني.  اجملتمع 
خدمة  م  يقداّ النقال  اهلاتف  تطبيقات 
املدني بطرق  لعناصر منظمات اجملتمع 
علي  وجب  لذلك  وعديدة.  متنوعة 
العاملني والعامالت  يف قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت العمل على تدريب 
اجملتمع  منظمات  قدرات   وتطوير 
وجه  على  منها  والنسائية  عموما  املدني 
ملشاريعها  الرتويج  على  اخلصوص، 
تطبيق  بربط  فعالية،  أكثر  بطريقة 
اهلاتف اخللوي مبوقع الكرتوني إضافة 
مثل  االجتماعي،  التواصل  مواقع  إىل 

الفيسبوك وتويرت وغريهما...

قدرة  مدى  يف  األبرز  التحدي  ويكمن 
على  النسائية  املدني  اجملتمع  منظمات 
هي  ظلت  اخلدمات  أن  ذلك  االبتكار، 
فرضتها  قنوات  باعتماد  لكن  نفسها 
إىل  املنظمات  جل  تعمد  مل  إذ  اجلائحة 
وضع قواعد بيانات عن الفئات اهلشة وال 
عن الفئات ذات االحتياجات اخلصوصية، 
أو  سريعة  تدخل  آليات  اعتماد  إىل  وال 
مناصرة )إال قلة قليلة(...فبقيت األدوار 
التوجه حنو وضع  ذاتها واخلدمات دون 
املدى  وطويلة  متوسطة  اسرتاتيجيات 

 l للتصدي آلثار اجلائحة

تقريبا، واالستثناء الوحيد خيص املناطق 
كل  يف  املدينة  طابع  عليها  يغلب  اليت 
كما  ولبنان.  الفلسطينية  األراضي  من 
بارز،  كعامل  الدخل  يف  التباين  يتجلى 
ثراء  األكثر  الفئات  نصيب  يزيد  حيث 
مقارنة  كثريا  اإلنرتنت  استخدام  من 

بنصيب الفقراء. 

حنو سياسات رقمية فاعلة

احلاجة   19 كوفيد-  جائحة  أذكت 
ملتطلبات  مراعية  ميسورة  خيارات  إىل 
تقصي  وال  اجلميع  وتشمل  اجملتمعات 
املهارات  الناس  يكتسب  حتى  أحدا 
مواجهة  على  ستساعدهم  اليت  الرقمية 
وحتتاج  تطورهم.  تعوق  اليت  التحديات 
مع  بالتعاون  املدني  اجملتمع  منظمات 
رقمي  حمتوى  تطوير  إىل  احلكومات 
الوطين  املستوى  على  رقمية  وخدمات 
اإللكرتونية  الصحة  خدمات  -مثل 
وتطبيقات  اإللكرتوني  والتعليم 
ثقافة  خللق  الرقمية-  احلكومة 
التطوير  وفهم  الرقمية،  املعامالت 

املستند إىل البيانات. 

حتتية  بنية  تأسيس  جيب  كما 
رقمية  منصات  إنشاء  لتعزيز  مالئمة 
تسريع  بغية  واستخدامها  متنوعة 
باملهارات  واالرتقاء  اخلدمات،  تقديم 
باملنظمات  والعامالت  للعاملني  الرقمية 
جمال  يف  جديدة،  مهارات  وإكسابهم 
تكنولوجيا املعلومات. وُيعد إشراك النساء 
برامج  يف  الشباب  من  الضعيفة  والفئات 

اإلملام بالتكنولوجيا الرقمية والقدرة على 
احلصول  وإمكانية  األجهزة  تكلفة  دفع 
على أجهزة احلاسوب، ميكن أن حتد من 
قدرة النساء على االستفادة من اخلدمات.

ويتصل النوع الثاني من التحديات بتلك 
على  قدرتها  ويف  املنظمات،  تواجه  اليت 
إىل  الواقعي  العامل  من  بالكامل  التغري 
والوصول  التعامل  يف  االفرتاضي  العامل 
اليت  املشاريع  بأغلب  املستفيدين  إىل 
التباعد  حبكم  املنظمات  تنفذها  كانت 
من  اجلوالن  منع  وفرض  االجتماعي 
قبل احلكومات. إذ يعاني جزء من كوادر 
هذه املنظمات من عدم اخلربة الكافية يف 
يف  الدخول  وتأخر  التكنولوجيا  استخدام 
العديد من منظمات  الرقمي لدى  العامل 
اجملتمع املدني، زد على ذلك غياب الوعي 
من  الكثري  لدى  الرقمية  باحلقوق 
املنظمات  ولدى املستفيدين واملستفيدات 
املنظمات غري احلكومية  يف  أنشطة  من 
ظرف  حتت  اخلدمة  تلقي  ضرورة  ظل 

طوارئ التباعد االجتماعي. 

البنية  بتحديات  الثالث  النوع  ويرتبط 
على  العربية  الدول  تقف  ال  إذ  األساسية، 
التحتية  البنية  خيص  فيما  واحد  مستوى 
مستويات  أربعة  فيها  فاملنطقة  الرقمية. 
يف  منها  األعلى  يقع  الرقمي  للتواصل 
الرابع  املستوى  بينما  اخلليج  منطقة 
وجيبوتي  الصومال  دول  يضم  واألخري 
الدول  معظم  تستطع  ومل  وموريتانيا. 
العربية حتقيق الفائدة القصوى من قطاع 
أن  إذ  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
فقراء.  الريفية  املناطق  يف  السكان  غالبية 
الكهرباء  توفر  زال  ما  املناطق،  تلك  ويف 
ودون  كبريا،  حتديا  ميثالن  واالتصاالت 
هذه األساسيات لن تستفيد تلك اجملتمعات، 
-وحتديدا النساء- من التكنولوجيا احلديثة 
ما  حياتهن  جماالت  من  جمال  أي  يف 

حيرمهن من فرص التنمية والتطور.

تكشف نتائج الباروميرت العربي عن وجود 
الريف  بني  اإلنرتنت  استخدام  يف  فجوة 
العربية  املنطقة  بلدان  مجيع  يف  واملدن 
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عقد مركز »كوثر« افرتاضيا عرب تطبيقة زوم، يوم 26 ديسمرب-كانون األول 
ململكة  املستديرة  املائدة  البحريين،  النسائي  االحتاد  مع  وبالشراكة   ،2020
البحرين »املرأة العربية وأجندة 2030 : حتديات الرقمنة ما بعد أزمة كورونا«، 

حبضور 70 مشاركة ومشاركا. 

والتكنولوجيا  »الرقمنة   : هي  رئيسية  حماور  ثالثة  املستديرة  املائدة  ناقشت 
احلديثة آلية للنهوض بواقع النساء يف منطقة اخلليج العربي«، »املرأة والتسويق 
القائم  العنف  ملناهضة  الرقمية  »اآلليات  بعدها«،  وما  اإللكرتوني خالل كورونا 

على النوع االجتماعي خالل كورونا وما بعدها« .

المـــرأة العربيـــــة وأجنـــدة 2030 : 
تحديات الرقمنة ما بعد أزمة كورونا

الناطقني  لغري  واالتصاالت  املعلومات 
استخدام  وضعف  اإلجنليزية  باللغة 
والنظرة  البلدان  بعض  يف  اإلنرتنت 
وحتديات  العاملة  للمرأة  احملافظة 
واملهارات  فاألمية،  واألسرة.  املهنة  إدارة 
املعقدة  األجهزة  استخدام  يف  احملدودة 
للبحث عن املعلومات والقضايا الثقافية، 
ال تزال حواجز حتول دون تلقي املعلومات 
طريق  عن  فعال  حنو  على  واستخدامها 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

العديدة  التحديات  من  الرغم  وعلى 
املعلومات  تكنولوجيا  لإلنصاف يف جمال 
من  العديد  استغل  فقد  واالتصاالت، 
تكنولوجيا  االجتماعيني  الفاعلني 
واعتمدوها  واالتصاالت  املعلومات 
واملساواة  االجتماعي  للتحول  أدوات 
من  الكثري  نهجت  فقد  اجلنسني.  بني 
الدول  نهج  العربية  الدول  احلكومات يف 
و  التكنولوجيا  شركات  بتوجه  الغربية 
املرأة  املنظمات االجتماعية حنو تشجيع 
لتحقيق أكرب قدر من التنوع يف جماالت 
الرقمية  الفجوة  وتقليص  التكنولوجيا 
بني الرجال والنساء على املستوى العاملي. 
تسعي  الدول  تلك  يف  وزارات  وهناك 
قطاع  يف  اجلنسني  بني  التوازن  لتشجيع 
على  االتصاالت  و  املعلومات  تكنولوجيا 

مجيع املستويات املهنية و اإلدارية.

التقارير  عديد  أن  إىل  الورقة  وأشارت 
تكنولوجيا  قطاع  أن  إىل  النظر  تلفت 
املعلومات واالتصاالت قد أعاد إنتاج أمناط 
الفصل بني اجلنسني يف اقتصاد املعلومات 
الوظائف  غالبية  الرجال  يشغل  حيث 
قيمة  وذات  عالية  مهارات  تتطلاّب  اليت 
النساء  ترتكز  حني  يف   ، عالية  مضافة 
املنخفضة  املهارات  ذات  الوظائف  يف 
أي  املنخفضة.  املضافة  القيمة  وذات 
يف  والرجل  املرأة  من  كل  أدوار  أن 
تأثرا  حددت  املعلومات  تكنولوجيا  جمال 
باألمناط االجتماعية و العوامل الثقافياّة 

من أهم األدوار اإلجيابية اليت تلعبها تلك 
التقنيات يف الكثري من الدول. 

بدور  املرتبطة  التحديات  بني  من 
يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
إليه  أشارت  ما  حسب  املرأة،  متكني 
ذكر  ميكن  العماري،  جفلة  الدكتورة 
العامالت  النساء  ودعم  التنظيم  ضعف 
الوعي  ضعف  و  الرمسي  غري  القطاع  يف 
لدى  واالتصاالت  املعلومات  بتكنولوجيا 
املتعلقة  التحتية  البنية  نقص  و  النساء 
النامية  البلدان  اإللكرتونية يف  بالتجارة 
تكنولوجيا  الستخدام  اللغوية  واحلواجز 

قطاع تكنولوجيا املعلومات أعاد 
إنتاج أمناط الفصل بني اجلنسني 

يف اقتصاد املعلومات 

حسن  جفلة  الدكتورة  ورقة  ناقشت 
البحرين، موضوع  العماري من جامعة 
آلية  احلديثة  والتكنولوجيا  »الرقمنة 
منطقة  يف  النساء  بواقع  للنهوض 
تأثري  يعد   حيث  العربي«،  اخلليج 
يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
التنمية  يف  وإدماجها  املرأة  متكني 
والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية 

المـائــدة المستديــرة لمملكــة البحريــــــن :  

تكنـولوجيـا  تصبح  متى 
المعلومـات أداة للتحول 
والمسـاواة  االجتمـاعي 
بيــن الجنسيـــــــن؟
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تصريح الدكتورة بدرية املرزوق، رئيسة االحتاد 
النسائي البحريين حول أهمية اللقاء 

  
تشرفنا باختيار مركز »كوثر« لالحتاد النسائي البحريين 
ومقدرين  شاكرين  املستديرة،  املائدة  تنظيم  يف  شريكا 
لـ«كوثر« هذه املبادرة اليت تتناول موضوعا يف غاية األهمية 

ومواكبا للعصر احلالي.
 

بزيادة انتشار هذا الوباء، زادت قناعة احلكومات بأهمية اعتماد 
أمرا  وأصبحت  القطاعات  لتسيري  الرقمية  التكنولوجيات 
القطاعات  استمرارية  لضمان  قصوى  وضرورة  عنه  غنى  ال 
عدة  كورونا  جائحة  اختزلت  لقد  بعد.  عن  ولو  احليوية 
لوضع  تسابقا  الحظنا  فقد  الرقمي  التحول  عمر  يف  سنوات 

أسس هذا االنتقال يف وقت أرغم اجلميع على تكريسه. 

هذه  استثمار  إىل  سعينا  املدني  اجملتمع  منظمات  يف  وحنن 
وضمان  احلظر  وقت  يف  أنشطتنا  لتسيري  التكنولوجيا 
استمرارية العمل وقت اإلغالق. لقد خدمتنا هذه التكنولوجيا 
لتوصيل  بعد  عن  للتواصل  فرصا  وأعطتنا  كبرية  أزمة  يف 
اإللكرتوني.  الفضاء  عرب  املرأة  لقضية  دعم  هو  ما  كل 
وسيظل هذا التطور عامال مهما يف التواصل حتى بعد أزمة 
كورونا. وقد أكدت هذه التجربة أهمية هذه التكنولوجيا 

يف احلد من خسائر توقف احلياة وتعطل حركتها.  

الرجل  واضعة  وظيفيًا،  خمتلفني  النوعني  فجعلت  والدينية. 
يف املركز، ويف موضع السيادة، بينما أعطت للمرأة دوراً ثانويًا، 
والقدرات  الذكاء  مستوى  عن  النظر  فبغض  أهمية.  وأقل 
جتد املرأة نفسها حمكومة بتوقعات اجتماعية حتدد مساراتها 
الوظيفية واملناصب اليت تشغلها، وتقيد نوعية املهام والفرص 
التدريبية اليت حتصل عليها، وتشكل سلوكيات اآلخرين معها 

داخل العمل. 

من التحّول الرقمي إىل الدخول إىل الرقمنة

»املرأة  حول  متحور  املستديرة  للمائدة  الثاني  النقاش  حمور 
حمور  وهو  بعدها«،  وما  كورونا  خالل  اإللكرتوني  والتسويق 
حممد  جناة  الدكتورة  ورقة  والتحليل  بالدرس  تناولته 
إسحاقي، مؤسسة ورئيسة مؤسسة تبيك للتدريب واستشارات 
الورقة من  انطلقت  وقد  البحرين.  املستدامة مبملكة  التنمية 
بيان االختالف بني مفهومي الرقمة والتحول الرقمي، فعملية 
ببساطة  بها  للعمل  الرقمية  املعلومات  استخدام  هي  الرقمنة 
وكفاءة. وخيتلف مفهوم الرقمنة عن مفهوم التحول الرقمي، 
واألساسي  احملوري  اجلانب  وهو  الرقمي«،  »التحول  أن  ذلك 
لتغيري  اسرتاتيجي  مفهوم  هو  الرقمي،  التمكني  إىل  للوصول 
الطريقة اليت تدار بها األعمال واملعامالت. وهو يتعلق بالرتاجع 
وإعادة النظر يف كل ما نقوم به من ممارسات بدءا من األنظمة 
الداخلية إىل التفاعل مع العمالء. ويعترب تبين عملية الرقمنة 
البشرية  احلقيقية  املتاحة  اإلمكانات  وتوافر  وحتديد  وفهم 
والتكنولوجيا املؤسسية من العناصر األساسية للتحول الرقمي. 
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للعنف،  تعرضت  اليت  للحاالت  بعد،  عن 
بواسطة  اهلاتفية  االستشارة  طريق  عن 
وحبسب  ومتخصصة.  مؤهلة  فرق 
الدكتورة غنية عليوي، فقد أبدت أغلب 
االستخدام  من  كبريا  ارتياحا  احلاالت 
الرقمي خصوصا يف التواصل مع احملامني 
واملختصني ملساعدتهن يف حل مشكالتهن 
احلاالت  بعض  ويف  منها.  التخفيف  أو 
تطلب النساء االتصال عرب الفيديو، بينما 
املسموع  باالتصال  يكتفني  كناّ  أغلبهن 
عرب اهلاتف، والبعض يفضلن الكتابة عرب 
االجتماعية،  الواتساب مع االختصاصية 
الزوج  أمام  الكالم  على  قدرتهن  لعدم 

واألطفال. 

وال ميكن القول إن مجيع املعنفات ارحتن 
نظرا  التواصل  يف  الرقمي  لالستخدام 
املعرفة  عندها  تتوفر  مل  نسبة  لوجود 
الربامج  استخدام  كيفية  وال  الرقمية 

l والتطبيقات وتنزيلها واستخدامها

برامج إلكرتونيةوتطبيقات 
ملواجهة العنف خالل جائحة 

كورونا

الثالث تناولته الدكتورة  النقاش  حمور 
النسائي  غنية جاسم عليوي من االحتاد 
أهم  رصدت  ورقة  ضمن  البحريين 
ملناهضة  اململكة  يف  الرقمية  اآلليات 
وما  كورونا  خالل  النساء  ضد  العنف 
فإن  الورقة،  يف  جاء  ما  وحسب  بعدها.  
وبهدف  واهلياكل،  املنظمات  عديد 
القائم  العنف  حاالت  لتزايد  االستجابة 
آليات  وضعت  االجتماعي،  النوع  على 
النساء  من  مهم  لعدد  مسحت  رقمية 
اإللكرتونية  الربامج  من  باالستفادة 
واملتاحة  املستخدمة  والتطبيقات  
للتواصل، مثل املكاملات املسموعة واملرئية، 
وغريها  والزوم  واالنستغرام  كواتساب 
خدمات  تقديم  مت  وقد  الربامج.  من 
والنفسي  واألسري  االجتماعي  اإلرشاد 

بينت الدكتورة جناة إسحاقي كيف 
يشمل  الذي  الرقمي  االقتصاد  أن 
واملنصات  الرقمية  التحتية  البنية 
واملهارات  والشركات  واخلدمات 
من  للحد  أساسية  وسيلة  أصبح 
الفقراء  حياة  نوعية  وحتسني  الفقر 
التقنيات  وأصبحت  والضعفاء. 
لالتصاالت  التحتية  والبنية  الرقمية 
عرب  املعقدة  للتحديات  حلوال  ختلق 
جمموعة واسعة من القطاعات مبا يف 
ذلك الطاقة والصحة والتعليم والنقل 
والزراعة  الكوارث  خماطر  وإدارة 
التنمية  أهداف  حتقيق  وبالتالي 

املستدامة.

وأشارت الورقة إىل أن صناعة التسويق 
الرقمي شهدت جناح العديد من النساء 
وانتماءاتهن  عقائدهن  باختالف 
العلمية  ودرجاتهن  وختصصاتهن 
ليصبحن  االجتماعية  ومستوياتهن 

قادة فكر ومؤثرات ورائدات أعمال.  

ونباّهت الورقة إىل وجود عشرة حتديات 
رائدات  لتمكني  آفاقا-  تشكل  -قد 
واستدامة  الرقمي  التسوق  من  األعمال 
 19 كوفيد-  جائحة  بعد  مشاريعهن 
يف  إبداعية  منهجية  اتباع   .1  : وهي 
إدارة األعمال، 2. نقل األفكار اإلبداعية، 
فقط  وليس  الرقمي  التحول  تبين   .3
القدرات  بناء   .4 الرقمنة،  إىل  الدخول 
 .5 الرقمي،  التسويق  أصول  بتعلم 
الرقمي  التسويق  مع  والتفاعل  التعامل 
توفري   .6 والتدريب،  بالتعليم  حبرفية 
والنفسي  والعائلي  الرمسي  الدعم 
األثر  له  سيكون  مما  األعمال  لرائدات 
اإلجيابي يف األسرة اجتماعيا واقتصاديا، 
7. الرتكيز على امليزة التنافسية جلذب 
أهداف  توطني   .8 واملتسوقني،  املتابعني 
األهداف  تشبيك   .9 املستدامة،  التنمية 
التسوق  خيدم  فيما  بعضها  مع  العاملية 
مثل  إبداعية  أفكار  خلق   .10 الرقمي، 

التسويق األخضر.
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»حنـــن معـــك«

وضع االحتاد النسائي البحريين للمواطنني برناجما 
بعنوان »حنن معك«، وهو جمموعة استشارات طبية 
أطباء وخمتصني يف  أربعة  بالتاّعاون مع  أون الين، 
األنف واألذن واحلنجرة والطب النفسي واجلراحة 

العامة والتفكري اإلجيابي. 

احلجر  أجواء  مع  خاصة  جيدا  جتاوبا  املبادرة  لقيت 
استشاري  متام،  نبيل  الدكتور  فحسب  واإلغالق، 
ما  اليومية  االتصاالت  معدل  بلغ  واحلنجرة،  األنف 
هدى  الدكتورة  ذكرت  فيما  اتصاال.   15  -  10 بني 
املرهون، اختصاصية  طب نفس األطفال، أن االتصاالت 
اإلجيابي  التحفيز  استشارات  حول  تركزت  معها 
باإلضافة  السلبية  األفكار  من  والتخلص  لألطفال 
لفائدتهم  الرتبوية  النصائح  عن  االستفسارات  إىل 
وقالت  البيت.  داخل  وتنظيمه  الوقت  استغالل  يف 
األستاذة ابتهاج خليفة اختصاصية التفكري اإلجيابي، 
إن معدل االستشارات مل تتعد االستشارتني يف اليوم، 
وبعض االستشارات هلا عالقة بأزمة كورونا، إذ كان 
التخواّف باديا على األمهات من الذهاب إىل املستشفى 
حسني  كميلة  الدكتورة  للطبيب.  الطفل  أخذ  أو 
أنها  بياّنت  عامة،  وجراحة  طب  اختصاصية  املاجد، 
تتلقى بعض االستفسارات عرب رسائل نصية مباشرة 
انتشار  أن  إىل  مشرية  االنستجرام،  يف  حسابها  على 
والصحافة،  اإللكرتونية  املواقع  عرب  التواصل  خرب 
عن  وكشف  واالستفسارات  التواصل  نسبة  من  رفع 
التصرف  وكيفياّة  والعالج  التشخيص  إىل  احلاجة 

lيف احلاالت الطارئة

»مستشـــارك عن بعــــــد«

منصة  بعد«  عن  »مستشارك 
أطلقها اجمللس األعلى للمرأة يف 
واألسرة  املرأة  لفائدة  البحرين 
الصحية  لألزمة  استجابة 
واإلرشاد  الدعم  وتشمل  الراهنة، 
والقانوني  والنفسي  األسري 
قدمت  والتعليمي.  واالقتصادي 
وخدماتها  باستشاراتها  املنصة 
 8000 من  أكثر  املتنوعة، 
وقانونية  أسرية  استشارة 
فورية  وحمادثات  مرئية  جلسات  عرب  واقتصادية  وتثقيفية  ونفسية 
الكرتونية واستشارات هاتفية. ويتوىل عدد من االستشاريني واخلرباء من 
ذوي االختصاص تقديم تلك االستشارات على فرتتني )صباحية ومسائية( 
للرد على مجيع االستفسارات الواردة من املواطنات بشأن الصعوبات اليت قد 
تواجهها املرأة املعيلة أو العاملة أو رائدة العمل يف التأقلم والتكيف مع تبعات 

األزمة الصحية. 

وتشمل االستشارات القانونية وفقا ملوقع اجمللس األعلى للمرأة، متابعات األسر 
للقضايا األسرية، ومن أبرزها، تعذر تنفيذ أحكام الرؤية ألبناء املطلقني وعدم 
النفقة واحلضانة  التقاضي االلكرتونية لتنفيذ أحكام  الكايف بإجراءات  االملام 
إجراءات  بشأن  التوجيه  وكذلك  مدنية،  قضايا  من  بها  يرتبط  وما  والسكن 
رفع الدعاوى وتنفيذ األحكام القضائية، ومواصلة تقديم املساعدة القضائية 

اجملانياّة للنساء املعوزات وذوات الدخل احملدود. 

أما بالناّسبة إىل جمال االستشارات األسرية، فقد متكنت املنصة من مواصلة 
األسري،  والصلح  التوفيق  وسائل  باتباع  النفسي  والعون  املشورة  تقديم 
النفسية  اجملاالت  يف  متخصصة  استشارية  جلسات  عقد  إىل  باإلضافة 

واالجتماعية للمرأة والرجل على حد سواء. 

والقضايا  والعمالية  املهنية  الشكاوى  يف  النظر  أيضا  االستشارات  ومشلت 
تطبيق  إشكاليات  كحل  العالقة،  ذات  اجلهات  مع  بالتعاون  وذلك  اإلدارية 
املوظفات  لتمكني  املدنية  اخلدمة  ديوان  لتعميم  العمل  جهات  بعض 
استشارات  تقديم  وكذلك  املنزل،  من  العمل  من  صغار  ألبناء  احلاضنات 
اللواتي يعانني من مشكالت ذات عالقة باستمرار  العمل  اقتصادية لرائدات 
أو  الدخل،  الستدامة  العملية  احللول  بعض  باقرتاح  وذلك  مشاريعهن  عمل 
التعريف بالدعم االقتصادي الذي تتيحه مؤسسات الدولة للمشاريع املسجلة 

لة من أصحاب املهن احلرة أو املرتبطة بعقود مؤقتة. أو غري املسجاّ

آليات رقمية متنوعة لفائدة النساء يف مواجهة كورونــا
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ي الوباء العاملي،  يف فرتة تفشاّ
الطالب  من  العديد  اضطر 
والعاملني، ذكوراً وإناثًا، إىل 
ُبعد.  عن  العمل  أو  الدراسة 
احلصول  إمكانية  أناّ  غري 
واستخدامه  حاسوب  على 
اقتنائه قد خيتلف  أو  يوميًا  
ليس  اإلناث،  إىل  بالنسبة 
فحسب،  مثنه  ارتفاع  بفعل 
معايري  بسبب  أيضًا  بل 
اليت  األسر  يف  متييزية 

احلاسوب  أجهزة  على  احلصول  يف  األولوياّة  الذكور  تعطي 
عند توفاّرها. وخُيشى أن هذه املمارسات ستعوق قدرة النساء 

والفتيات على احلفاظ على وضعهن التعليمي أو املهين.

كما أن تكلفة اإلنرتنت ملنظمات اجملتمع املدني واملستفيدات 
وهي  اخلدمات  هلذه  رئيسية  نقيصة  وجود  مع  مرتفعة، 
إغفال السكان األكثر تهميًشا، مع عدم قدرة النساء يف بعض 
األحيان على الوصول إىل هاتف ذكي أو غري ذلك من أدوات 
وعدم  االتصالية،  القدرة  يف  مشاكل  ووجود  التكنولوجيا، 
القدرة على حتمل تكلفة االتصال باإلنرتنت، وعدم معرفة 
استخدام  زيادة  ومع  معينة.  تطبيقات  استخدام  كيفية 
حتديات  ظهرت  االجتماعي،  التواصل  وسائل  منصات 
خمتلفة مثل ضرورة ضمان سالمة املعلومات عرب اإلنرتنت، 

خاصة عند التعامل مع حاالت العنف ضد املرأة. 

كان من املتوقع أن يؤدي التحول 
حتول  إحداث  إىل  الرقمي 
التكنولوجيا  عامل  يف  إجيابي 
اجلنسني  بني  املساواة  أجل  من 
بني  الفرص  تكافؤ  خالل  من 
يتعلق  فيما  والرجال  النساء 
العملي  والتقدم  احلياة  بفرص 

واالجتماعي.

طرح  ذلك  عكس  على  ولكن   
حتديا  و  عائقا  الرقمي  التحواّل 

جديدا أمام املرأة. وميكن النظر إىل تأثري الرقمنة يف املرأة يف ظل 
على  الرقمنة  أثرت  ناحية  فمن  ناحيتني.  من  كورونا  جائحة 
بسبب  املرأة  وضع  تفاقم  إذ  املكافحة.  و  العاملة  البسيطة  املرأة 
النساء  معظم  وجدت  وقد  الرقمنة.   إىل  الوصول  يف  املساواة  عدم 
الدراسات  وبينت  اإلنرتنت.  واستخدام  بعد  عن  العمل  يف  صعوبة 
هذا  العمل  رقمنة  مع  باإلرهاق  يشعرن  النساء  من  باملائة   57 أن 
العام مقارنة بـ 36 باملائة من الرجال. كما أن من املرجح أن تفقد 
احتمال  وهو  الوباء،  بسبب  وظائفهن  التكنولوجيا  جمال  يف  النساء 
ناحية  ومن  وظائفهم.  الرجال  يفقد  أن  احتمال  أضعاف  يفوق 
أخرى أوجد هذا الوباء مشكلة وعائقا أمام سيدات األعمال إذ أدت 
اجلائحة إىل تقليص األسواق وحجم العمل. كما أوجدت اجلائحة  
فجوة ائتمانية مل تتم تلبيتها بقيمة 1.48 تريليون دوالر تواجهها 
النساء  اليت متلكها وتديرها  الشركات صغرية ومتوسطة احلجم 

يف األسواق الناشئة. 

عندمــا تكشــف تجــارب اعتمــــاد 
الرقمنــة فــي المنطقــة العربيــة
الحجــــــم الحقيــــــقــــــــي لتــــرّدي 
مستــــــوى التنميــــة البشريــــــــة

ألعضاء شبكة »أنـجـــد« وجهات نظر متنوعة حول ما يواجه النساء العربيات من حتديات يف عالقة باعتماد الرقمنة لتخطي 
اجلائحة الصحية. وبني السطور اليت خّطها بعضهم سواء من خالل جتربة شخصية أو مالحظة ومعاينة لواقع احلال هنا وهناك، 
تتجلى جل األبعاد املتصلة بتحديات التمكني الرقمي للنساء وللمجتمعات العربية، سواء أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو 
تربوية أو ثقافية... وتربز الفروقات ال بني اجلنسني فحسب، بل أيضا فيما بني الفئات واملناطق والبلدان. ويتضح جليا أن اعتماد 
الرقمنة ومتّلكها حيتاج إىل معاجلة العديد من القضايا واإلشكاليات ويتطلب اهتماما أكرب بالنساء والفئات املهمشة اليت 

عادة ما يكون وقع األزمات عليهن مضاعفا وأشد فتكا.

جفلـــــة العمـــــاري – البحريــــن عــــــزة كـــــامل – مصــــــر 



إقصائهن من الرتقاّي الوظيفي واملهين، فضال عن أن ذلك يضرب يف 
الصميم مبدأ تكافؤ الفرص واملساواة ووجود النساء يف فضاءات أخرى 

غري البيت، من أجل تطوير كفاءاتهن وخرباتهن.

كورونا  بسبب  االغالق  شكاّل 
كبريا  حتديا  البلدان  معظم  يف 
مقدمتهم  ويف  املشاريع  ألصحاب 
إدارة  عن  لتوقاّفهن  األعمال  رائدات 
معظم  يف  مباشرة  بصورة  أعماهلن 
تبين  إىل  التحول  فصار  األحيان. 
آلياته  وتفعيل  الرقمي  التسويق 
لضمان استدامة مشاريعهن ضرورة 
وليس ترفا. لقد أثبتت التجارب وجود فجوة بني االستدامة والتسويق 
الرقمي وقدرة رائدات األعمال على فهم هذا االجتاه وتبناّيه، وبالتالي 
ة إىل سد فجوة الثقة وملئها باملعرفة لتصبح قادرة  وجود حاجة ماساّ
على متكني املرأة اقتصاديا استعدادا ملرحلة ما بعد جائحة كورونا. إن 
التسويق واالستدامة هما عنصران أساسيان لنجاح أي مشروع جتاري 
اإللكرتوني.  التسويق  جمال  يف  املستدام  الرقمي  التحواّل  ولتحقيق 
الصلة  ذات  العاملية  األهداف  تشبيك  إىل  ة  ملحاّ ضرورة  وتوجد 
ة بها. فقد مت ذكر  واملساهمة يف توطينها يف اجملاالت املعنياّة واملختصاّ
املستدامة  التنمية  أهداف  يف  التحديد  وجه  على  املعلومات  تكنولوجيا 
أن يساهم يف  التشبيك  1 و4 و5 و9 و17 وبذلك ميكن هلذا   : التالية 
الفجوة  تقليص  يف  وبالتالي  واالستدامة  الرقمي  التسويق  تطوير 

القائمة فيما خيص متكني املرأة اقتصاديا حتديدا. 

 جيب النظر إىل املستقبل القريب بنظرة 
أكثر اعتمادا على الرقمنة والتكنولوجيا 
املستدامة.  التنمية  أهداف  لتحقيق 
وختفيف  اجلائحة  تفشي  فرتة  خالل 
والتداعيات  عنها  املرتتبة  األضرار 
االقتصادي  املستوى  على  النامجة 
القطاع  وسيادة  التشغيل  نظم  )هشاشة 
)تفشي  واالجتماعي  املهيكل(  غري 
العنف  ظواهر  )تنامي  والقضائي  االجتماعية(  الرعاية  وغياب  املدقع  الفقر  
..(، والتعليمي  النساء والفتيات، وتراجع مكتسبات املساواة بني اجلنسني  ضد 
لتعليم  ضمانا  بعد  عن  التعليم  خالل  من  البيداغوجية  )االستمرارية 
)اخلدمات  والصحي   ،)... الريفية،  األوساط  يف  خصوصا  للفتيات  مستدام 
الصحية املرتبطة بالصحة االجنابية واملراقبة الطبية لصحة األم والطفل 
هياكل  بصفتها  وأداورها  النسائية  واجلمعيات  )املنظمات  واجملتمعي   ،)...
اجملتمع املدني(. فاألمية الرقمية يف صفوف النساء والفتيات ميكن أن تعيق 
اقتصادية واجتماعية وسياسية  التعامل مع قضايا  جمتمعات بأكملها عن 
وبيئية شائكة، نظرا إىل أن التداعيات السلبياّة قد تتعدى جمرد كون املعرفة 
الرقمية أداة ملساعدة هؤالء النساء والفتيات على الظفر بفرص عيش أفضل 
ودخل إضايف إلعالة أسرهن، إىل جعل تلك الكفاءات والطاقات الكامنة فيهن 
سلبية. وبداًل من أن تكون طاقات دافعة وإجيابية ستشكل حاجزا يعيق تقدم 

l 2030 اجملتمعات احمللية وحتقيق أهداف التنمية املستدامة
كوتريــات عــدد 80 - مارس/آذار - 112021

جيهــــان أبوزيــــد – مصــــــــر 
ال يزال نصف اإلناث يف املنطقة 
مليونًا   84 وعددهن  العربية، 
تقريبًا، غري متصالت باإلنرتنت 
استخدام  على  قادرات  غري  أو 
إىل  ونظراً  احملمولة.  اهلواتف 
ارتفاع معدالت األمية بني النساء 
يف املنطقة العربية، ترتفع أيضا 

األمية الرقمية بني النساء. 

الكافى  احلضور  وال  باالهتمام  ومصاحلهن  النساء  نظر  وجهات  حتظى  ال 
على الشبكة االلكرتونية، فيما ال تزال أمناط اجلندر تهيمن على الشبكة. 
على  اجلديدة،  التكنولوجيات  يف  واملستخدمة  املسيطرة  اللغات  وتعطل 
على  وتسيطر  اجلديدين.  والتكنولوجيا  املعرفة  استخدام  النساء  معظم 
االنرتنت اللغة االنكليزية ولغات أخرى مثل الفرنسية واألملانية واليابانية 
والكورية والصينية. وهناك باليني الناس وغالبيتهم من النساء الفقراء ال 
أن  إذ  الالمساواة  آخر من  بنوع  أيضا  الرقمنة  تواجه  اللغات.  يفهمون هذه 
80 باملائة من حمتوى ويكيبيديا قام بتحريره أشخاص من أوروبا وأمريكا 
وشخص  العامل.  سكان  تعداد  من  باملائة   20 يشكلون  هم  بينما  الشمالية، 
ُيعرف نفسه بصفته  10 أشخاص من حمرري ويكيبيديا  واحد من كل 
أنثى، و17 باملائة  فقط من السري الذاتية لشخصيات عامة على ويكيبيديا 

باإلجنليزية هي للنساء. 

وقد أشار التقرير الصادر مؤخًرا عن املعهد األوروبي للمساواة بني الرجال 
 %  75 حوالي  أن  والفتيات،  السياّدات  ضد  الرقمي  العنف  بعنوان  والنساء 
من السيدات قد تعرضن إىل العنف الرقمي، وأن احتمال تعرض السيدات 
للمضايقات عرب اإلنرتنت يزيد عن الرجال بـ 27 مرة ما يدفع الكثريات إىل 
عدم استخدام اإلنرتنت لتجناّب تلك املضايقات، كما أظهرت الدراسات أن 
إقبااًل على استهالك  التعليم والدخل هن األكثر  النساء األقل نصيبًا من 

املعلومات املغلوطة امُلقدمة عرب اإلنرتنت واألكثر نشراً هلا.

 
وما  كورونا،  جائحة  ساهمت 
جتلت  احرتازات،  من  أنتجته 
والتباعد  الصحي  احلجر  يف 
االجتماعي، يف تطبيع املواطن مع 
اإلقبال  عرب  اإلليكرتونية،  اآللية 
على منصات التحسيس والتعبئة 
والتعلم  احلاجيات  اقتناء  وحتى 
القول  وميكن  بعد...  عن  والعمل 
إن جائحة كوفيد- 19 والتفاعل 
مع اآللياّة اإللكرتونية أنتج خطابا يدعو إىل أفضلية اعتماد العمل 
بأبنائهن  االعتناء  من  تتمكن  حتى  النساء،  إىل  بالنسبة  بعد  عن 
يف  املتجلاّية  املتمثالت  من  العديد  خيفي  أمر  وهو  بيوتهن.  وشؤون 
كما  الذكورية،  العقلية  متليها  اليت  االجتماعية  األدوار  تكريس 
تعزل النساء داخل البيوت وتثقلهن مبسؤوليات اجتماعية وأسرية 
على  ويساعد  مردوديتهن،  يضعف  ما  املهنية،  ملهامهن  أدائهن  أثناء 

مينـــــة حجيـــــب – املغـــــرب 

نـجــــاة إسحــــاقي - البحريــــن 

يوســـف الكمـــري – املغـــرب 
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مائدة مستديرة  األردنية  باجلامعة  املرأة  دراسات  مركز  مع  بالشراكة  مركز »كوثر«  عقد 
 2030 وأجندة  العربية  »املرأة  موضوع  حول  »أجند«  شبكة  أعضاء  لفائدة  افرتاضية 

حتديات الرقمنة ما بعد أزمة كورونا«، وذلك يوم 20 فيفري-فرباير 2021. 

50 مشارك ومشاركة، ثالثة حماور  أكثر من  أشغاهلا  املستديرة اليت واكب  املائدة  ناقشت 
رئيسية هي : »الرقمنة والتكنولوجيا احلديثة آلية للنهوض بواقع النساء يف األردن«، 
»املرأة والتسويق اإللكرتوني خالل كورونا وما بعدها«، »اآلليات الرقمية ملناهضة العنف 

القائم على النوع االجتماعي خالل كورونا وما بعدها« .

تصريــح الدكتــورة ميســــون العتــــــوم، 
مديرة مركز دراسات املرأة، حول أهمية اللقاء

  

بعد  ما  الرقمنة  حتديات  حول  عقدت  اليت  املستديرة  املائدة  أهمية  تتأتى 
الظواهر  بعض  خصائص  على  الضوء  سلاّطت  قد  كونها  من  كورونا  أزمة 
كورونا  فريوس  جائحة  إبان  ت  تعراّ أو  لت  تعطاّ اليت  والثقافية  االجتماعية 
بشكل  األردن  ويف  عام  بشكل  العامل  يف  اجلائحة  أثر  إىل  باإلضافة  املستجد، 
طرحها  خالل  من  جديدة  آفاقًا  فتحت  أنها  من  أهميتها  تتأتى  كما  خاص. 
الكثري من القضايا اليت أثريت خالل جائحة كورونا عن دور الرقمنة خالل 
أن  ميكن  الذي  الدور  على  مثاًل  الضوء  تسليط  مت  فقد  بعدها.  وما  اجلائحة 
تقدمه التكنولوجيا لتمكني املرأة اقتصاديًا، وعلى دور التكنولوجيا يف احلد من 
العنف املوجه ضد املرأة بآليات مواكبة لعصر السرعة، وكيف ميكننا استغالل 
التكنولوجيا يف زيادة نسبة مشاركة النساء يف الشأن العام يف املنطقة العربية 
عمومًا ويف األردن على وجه اخلصوص. لقد جاءت هذه الفعالية االفرتاضية 
لتنشر وعيًا أكرب وإدراكًا للدور الكبري الذي ميكن أن تلعبه الرقمنة -إذا ما 
مت استغالهلا خري استغالل- يف إعادة األمور إىل مسارها الصحيح خاصة فيما 

يتعلق بالفئات املهمشة يف جمتمعاتنا السياّما النساء. 

المـــرأة العربيـــــة وأجنـــدة 2030 : 
تحديات الرقمنة ما بعد أزمة كورونا

التسويـــق اإللكتـرونـي 
اخليــار األكثــر جنـاعة أمام 
السيدات املنتجــات لتسويـق 
منتجاتهن خالل فرتة اإلغـالق 

ورقة  العجارمة  أمحد  الدكتور  م  قداّ
والتسويق  »املرأة  قضية  تناولت 
التحديات   : بعد كورونا  ما  اإللكرتوني 
الضوء على معاناة  واآلفاق«، سلاّط فيها 
النساء األردنيات العامالت يف القطاع غري 
وكيف  كورونا  جائحة  جراء  املنظم 
ضامنًا  اإللكرتوني  التسويق  كان 
اجلائحة  أثناء  مشاريعهن  الستمرار 
وتطرقت  رافقتها.  اليت  احلظر  وفرتات 
املبذولة  املؤسسية  اجلهود  إىل  الورقة 
يف  العامالت  النساء  لتمكني  األردن  يف 
القطاع غري املنظم ومساندتهن. فانطالقا 
يف  تأثرا  األكثر  هن  النساء  أن  من 
الورقة  أوضحت  االستثنائية،  الظروف 
كيف كانت املرأة األردنية هي اخلاسر 
إذ  الفريوس.  مع  املعركة  يف  األكرب 
وعدم  العدالة  عدم  عن  الوباء  كشف 
والرجال  النساء  بني  ما  املتوارث  األمان 
يف املشاركة السياسية ويف سوق العمل، 
وكشف أيضا عن سوء أنظمة احلماية 
االجتماعية جتاه الفئات اهلشة، وخاصة 

جتاه النساء. 

القطاع  يف  والعامالت  املنتجات  فالنساء 
آثار  من  مباشر  بشكل  تأثرن  املنظم  غري 
إجراءات  مع  ترافقت  اليت  اإلغالقات 
تأثرت  وكذلك  كورونا،  من  الوقاية 
اليت  والتمكني  الدعم  برامج  سلبا 
جراء  للمرأة  الداعمة  املؤسسات  تقدمها 
املؤسسات  من  عينة  وأشارت  اجلائحة. 
واجهت  اليت  التحديات  من  مجلة  إىل 
منتجاتهن.  بتسويق  يتعلق  فيما  النساء 
فقد توجهت النساء املنتجات بشكل أكرب 
إىل التسويق اإللكرتوني خالل اجلائحة، 
توجهن  الالتي  النساء  نسبة  بلغت  فقد 
70 باملائة حبسب املسح  حنو هذا اخليار 

المـائــدة المستديــرة لألردن :  

التكنولوجيــا والرقمنــة 
تدفعان نحو مفهوم مختلف
لتمكين الشباب والنساء
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عامة   الشباب  لتمكني  خمتلف  ومبفهوم 
جديد  دخل  مصدر  تأمني  من  خاصة  واملرأة 
وظيفة.  تأمني  إىل  احلاجة  دون  إضايف  أو 
من  متكنت  اليت  للمؤسسات   األمر  وكذلك 
ظل  ويف  بعد.  عن  عملها  استمرارية  ضمان 
اجليل  وشبكة  الرابعة  الصناعية  الثورة 
تتزايد  كيف  الورقة  أوضحت  اخلامس، 
أناّ طبيعة فرص  ذلك  للمرأة،  العمل  فرص 
العمل اليت ستولد حتتاج إىل مهارات جديدة 
وذات طبيعة خمتلفة ال تعتمد ضرورة على 
قد  بل  اهلندسة،  أو  التكنولوجيا  ختصصات 
حتتاج إىل ختصصات هلا عالقة بالقدرة على 
أو  معلومات  حتليل  أو  االسرتاتيجيات  بناء 

ختصصات مالية أو صحية.

يف  مهمة  أداة  الرقمية  التكنولوجيا  وتشكاّل 
احلفاظ على أمان املرأة وسالمتها، فالتطبيقات 
املواقع  لتحديد  العاملية  األنظمة  مثل  النقالة 
حتديد  للمرأة  تتيح  اليت  والتطبيقات   )GPS(
مغادرة  عليها  تسهل  املساعدة،  وطلب  موقعها 
املنزل للتسوق أو الذهاب إىل املدرسة أو العمل. 
وأصبح بإمكان الشرطة، وهيئات تنفيذ القانون، 
استخدام  األسرة  وأفراد  النسائية،  واجلماعات 

التكنولوجيا لضمان السالمة.

دت الورقة على أنه يستوجب على كل  وشداّ
فيه  االبتكار   جمال  كان  مهما  عربي،  بلد 

»علــى النســـــاء استثمــــار 
التكنولوجيا للتقدم بأوضاعهن«

ورقتها  يف  تطرقت  درويش  ربا  املهندسة 
وآثارها  وكورونا  الرقمنة  موضوع  إىل 
االقتصاد  يف  املرأة  مساهمة  يف  اإلجيابية 
دور  تطوير  أن  إىل  أشارت  وقد  الرقمي. 
املرأة يف اجملتمع واالقتصاد يعترب حمرًكا 
رئيسًيا للتاّغيري يف الشرق األوسط. إذ ميكن 
املرأة يف الوظائف  أن تؤدي زيادة مشاركة 
االقتصادي  النمو  دفع  إىل  والتقنية  املهنية 
يف هذه املنطقة اليت ستتأثر كثرًيا بالثورة 
جيعل  الذي  األمر  الرابعة،  الصناعية 
كبرية.  بدرجة  أهمية  أكثر  مشاركتها 
وبينت بإسهاب وجود إمكانياّة لزيادة نصيب 
إىل  والتقنية  املهنية  الوظائف  من  املرأة 
من   2030 عام  حبلول  الضعف  من  أكثر 
خالل الرقمنة واملنصات اإللكرتونية وريادة 
األعمال، مؤكدة على أن الرقمنة هي عامل 
القادمة  احلياة  أساس  وأنها  الفرص  من 

وسبب االخرتاعات اليت نشهدها كل يوم.

اليت  العصيبة  التحديات  من  وبالرغم 
هلا  كان  أنه  إال  اجلائحة  هذه  فرضتها 
التكنولوجيا  أهمية  تثبت  بأن  الفضل 
جديدة  عمل  فرص  خلق  يف  والرقمنة 

امليداني الذي أجنزه مشروع سنابل 
والذي  اقتصاديا  املرأة  لتمكني 
نفذته مجعية معهد تضامن النساء 
املنتجات  النساء  وواجهت  األردني. 
هذا  ولوج  يف  الصعوبات  بعض 
ونتجت  التسويق.  أنواع  من  النوع 
املهارات  نقص  عن  الصعوبات  هذه 
التسويق  آليات  يف  لديهن  الالزمة 
بعض  قامت  ولذلك  االلكرتوني. 
املؤسسات بتنفيذ برامج بناء قدرات 
يف موضوع استخدام آليات التسويق 
اإللكرتوني لسداّ احلاجة عند النساء 
إىل  وباإلضافة  اجملال.  هذا  يف 
للتسويق  الالزمة  املهارات  نقص 
النساء  بعض  عانت  اإللكرتوني، 
فقرا،  األشد  املناطق  يف  خاصة 
اهلواتف  مثل  األجهزة  نقص  من 
عدم  من  وحتى  وغريها  الذكية 
توفاّر شبكة اإلنرتنت بشكل مستمر 

يف بعض املناطق.

يف  اجلائحة  تأثري  يقتصر  مل 
توقفت  بل  فقط،  املنتجات  تسويق 
املهين  التدريب  برامج  كافة 
يف  تنفذ  كانت  واليت  للسيدات 
االقتصادي  التمكني  مشاريع  إطار 
حتويل  باإلمكان  يكن  ومل  للنساء، 
تلك الربامج إىل برامج تدريب عن 
املهين  التدريب  بعد. ذلك أن برامج 
مباشر  وشرح  أدوات  وجود  تتطلاّب 
للسيدات وهو ما ال ميكن توفريه إال 
جانب  من  الوجاهي.  التدريب  عرب 
اإللكرتوني  الدفع  تعد وسائل  آخر، 
التسويق  متطلبا مهما يف منظومة 
شيوع  عدم  ويشكل  اإللكرتوني 
منها  التمكن  وعدم  األساليب  هذه 
الورقة،  يف األردن حسب ما جاء يف 
واحد من أهم التحديات اليت تواجه 
لدى  خاصة  االلكرتوني،  التسويق 
تعاني  الالتي  املنتجات  السيدات 
تكنولوجية  أمية  من  منهن  الكثري 

يف هذا الشأن.
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أن  املتوفر،  املال  أو رأس  املتاحة  التكنولوجية  الفرص  أو 
التكنولوجيا  الستخدام  وهادفة  حمددة  أولويات  يضع 
املستدامة، تؤداّي إىل  التنمية  واالبتكار من أجل حتقيق 

حتقيق النمو االقتصادي واالجتماعي.

 األزمات واألوبئة عادت مبجتمعاتنا
 إىل ما قبل احلضارة  

املائدة  أعمال  ضمن  العتوم  ميسون  الدكتورة  قدمت 
املستديرة عرضا تناول موضوع »فريوس كورونا  وأثره 
سوسيولوجية  قراءة   : األردني  اجملتمع  ويف  العامل  يف 
للظاهرة«، ناقشت خالله أسباب تعنيف النساء ودوافعه 
إىل  وتطرقت  الرقمي.  العنف  قضية  إىل  باإلضافة 
األردن  يف  النساء  ضد  العنف  حاالت  مع  التعامل  آليات 
املدني  اجملتمع  ومنظمات  احلكومية  املؤسسات  ودور 
خالل  وخاصة  املعناّفة  للمرأة  محاية  مظلة  توفري  يف 

اجلائحة. 

خلخلة  عربها  متت  اليتاّ  الكيفياّة  بيان  العرض  تناول 
املعاصرة من قبل فريوس كورونا وكيف  اجملتمعات 
أثاّر هذا الوباء يف العامل ويف اجملتمع األردني عموما ويف 
الطبقات اهلشة من بينها النساء على وجه اخلصوص، 
إليه من دروس  أو خلخلة لإلطار  ق  التطراّ وما ما مت 

املفاهيمي وللمنظورات  اليت  نرى عربها األشياء.

كورونا،  أزمة  كشفتها   اليت  املهمة  املسائل  من 
التقسيم  هو  العتوم،   ميسون  الدكتورة  لعرض  وفقا 
االجتماعي غري املتكافئ للعمل بني اجلنسني يف األردن. 
ك يف األيام العادية  هذا التقسيم الذي يكون مبثابة احملراّ
إنتاج  إلعادة  اخلصوص  وجه  على  األزمات  زمن  ويف 
حيكمها  وممارسات  اجلنسني  بني  متشنجة  عالقات 
لقد  وإهانته.  اآلخر  وإذالل  والقهر  العنف  و  التاّسلاّط 
كشف وباء كورونا أن احلساّ املشرتك األردني، مثله 
مثل احلساّ املشرتك العربي عموما،  ما زال يرى يف املرأة 
كما  فحسب.  ا  أماّ البيت،   خارج  للعمل  خروجها  رغم 
ة  وخاصاّ اهلشة  الطبقات  على  املسلط  العنف  أن   تبنياّ 
أو  البريوقراطية  تسلاّط  فحسب  ال  مرداّه  النساء  على 
للعمل  االجتماعي  بالتاّقسيم  يتعلاّق  فيما  التكافؤ  عدم 
إىل  كذلك  بل  واالستقاللية،  لطة  الساّ و  واملعرفة 
إىل   دائما  باجملتمعات  تعود  واألوبئة  األزمات  أناّ  كون 

l ما قبل احلضارة و إىل ما قبل الثقافة

املرأة والرقمنة يف الشرق األوسط 
  

الشرق  يف  للمرأة  ميكن  العاملية،  »ماكنزي«  شركة  حسب 
املساواة  حتقيق  وتستهدف  طموًحا  أكثر  تكون  أن  األوسط 
وقد  والتقنية.  املهنية  الوظائف  يف  املنطقة  يف  الرجل  مع 
حددت ماكنزي أربعة مؤشرات مرتبطة بدرجة أعلى نسبًيا 

مبشاركة املرأة يف الوظائف املهنية والتقنية، وهي: 

يف . 1 الرجال  مع  املساواة  قدم  على  النساء  تقف   : التعليم 
االبتدائي  بالتعليم  وااللتحاق  األمية  حمو  مستويات 
التفوق على  إىل  الفتيات  العالي، يف حني متيل  والتعليم 
األوالد يف املدرسة واجلامعة. ففي األردن يتخرج سنويًا 
االتصاالت  ختصصات  خرجيي  من  ألف   4.3 مبعدل 
باملائة   95 بنسبة  اجلامعات  من  املعلومات  وتكنولوجيا 
من درجة البكالوريوس، و 3 باملائة من درجة املاجستري، 
خرجيي  من  باملائة  الدبلوم.51  درجة  من  باملائة   2 و 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سنوًيا من اإلناث. أما يف 
الواقع العملي فإن نسبة العامالت يف قطاع التكنولوجيا ال 
تتعدى الـ 29 باملائة و هذا الرقم يشمل الوظائف االدارية 

يف القطاع. 

حيوًيا . 2 حافًزا  الرقمي  الشمول  يعد  الرقمي:  الشمول 
يف  والفنية  املهنية  الوظائف  يف  املرأة  مشاركة  لتعزيز 
زيادة  الرقمي  الشمول  نطاق  توسيع  شأن  ومن  املنطقة. 
املستقبلية.  الوظائف  يف  للمرأة  الة  الفعاّ املشاركة  دعم 
زت جائحة كورونا أهمية استخدام التكنولوجيا  وقد عزاّ
عن  العمل  طريق  عن  وذلك  العمل  استمرارية  لضمان 
هذا  يف  العاملة  للمرأة  ذهبية  فرصة  تكمن  وهنا  بعد. 
اجملال إذ أن الشركات اليوم تبحث عن املواهب اليت تسهم 
أكان  سواء  وتطويرها  الشركة  عمل  استمرارياّة  يف 

العمل عن بعد أو من املنزل.

الشمول املالي : ال تزال هناك جوانب عدم مساواة كبرية، . 3
أعداد  تزال هناك  إذ ال  املالي،  الشمول  ال سيما يف جمال 
كبرية من النساء يف منطقة الشرق األوسط ال يستفدن 

من اخلدمات املصرفية. 

جديدة . 4 قانونية  أطر  وضع  ُيعد   : القانونية  احلماية 
املساواة  عدم  جوانب  إلنهاء  املهمة  املساعدة  العوامل  من 
املنتشرة يف منطقة الشرق  النوع االجتماعي  على أساس 

األوسط.
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التنمية  العربية، كما أثرت يف مسار أهداف  املرأة  فرضت جائحة كورونا بتداعياتها حتديات إضافية وأعباء جديدة أمام 
واختالل  الفقر  تفاقم  إىل  وأدت  القومية  واملداخيل  الدول  اقتصاديات  عمق  وتطال  تتسع  تزال  ال  وانعكاساتها  املستدامة، 

الوضع الصحي والتعليمي يف البلدان العربية اليت هي يف األصل تعاني من اهلشاشة يف اقتصادياتها وضعف أوضاع املرأة.

الرقمنـــة... هل تكـــون طــــوق 
نجــــاة النســاء ما بعد كورونا؟!
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د.منى عباس فضل - البحرين 

وتهئية  التشريعات  تغيري 
الذي  واملناخ  التحية  البنية 
وجودها  استمرار  على  يساعد 
النشاط  ويف  العمل  سوق  يف 
العام، فضاًل عن حتقيق األمن 
خصوصية  وتعزيز  السيرباني 
فيها  تتعرض  اليت  البيانات 
النساء  من  عريضة  فئات 
والتهديد  العنف  ملخاطر 
استخدام  أثناء  والقرصنة 
اخلدمات الرقمية، والتخفيف 
اجلائحة  متثل  إذ  حدتها  من 
أوضاع  لتحسني  متاحة  فرصة  أكرب 

النساء وخاصة املعيالت منهن. 

يف  تعمل  النساء  من  واسعة  فئات  وألن 
والعمل غري  اهلشة  االقتصادية  القطاعات 
مبتكرات  على  احلصول  أصبح  املنظم، 
التنمية  أساس  متثل  اليت  التكنولوجيا 
واخلدمات الرقمية حتديًا نوعيًا وضرورة، 
ورقمنة  احملمولة  اهلواتف  باألخص 
الصغرية  واملنشآت  األعمال  إجراءات 
وتشري  النساء.  فيها  تعمل  اليت  واملتوسطة 
البيانات إىل أن 65 مليون امرأة يف الشرق 
لديهن  ليس  أفريقيا  ومشال  األوسط 
حسابات مصرفية رغم امتالكهن هواتف 

حممولة، ما يعين حاجتهن إىل الرقمنة. 

مستوى  على  توجيهاته  العامل  وضع  لقد 
الرقمنة  بشمول  والقوانني  السياسات 
األساليب،  وبأفضل  والشباب  النساء  لفئة 
االشرتاك  هلم  تتيح  اليت  الطرق  م  وقداّ
والتحالف عرب الشبكات. األمر الذي حيتاّم 
ي  على البلدان العربية مواجهة هذا التحداّ
والتحول السريع حنو الرقمنة وما تتيحه 
النساء  من  أوسع  لقطاع  إشراك  من 

lالعربيات يف مسارها

خالل  من  العربية  املرأة  أمام  اخليارات 
يف  واالستثمار  اإللكرتوني  الربط  تسريع 
النساء  أوساط  يف  الرقمية  األمية  حمو 
وخلق فرص عمل ومداخيل جديدة هلن، 
الرقمية  الفجوة   حجم  من  والتخفيف 
يف  التغيري  عملية  يف  إشراكهن  بهدف 

مرحلة ما بعد كورونا.

كما يتطلب األمر اتباع سياسات حكومية 
البنية  خلق  يف  لالستثمار  استباقية 
يتسنى  حتى  وتعزيزها  الرقمية  التحتية 
للمواطنني واملواطنات الوصول إىل كافة 
االنرتنت  شبكة  على  املتاحة  اخلدمات 
دعم  عن  فضاًل  وسهولة  بيسر  وأدواتها 
أجل  من  احملمولة  للهواتف  ملكيتهن 
الصحية  الرعاية  على  حصوهلن  تسريع 
وتبسيط  والتعليم  اإلغاثة  وخدمات 

القواعد التنظيمية للرقمنة.

النساء  تواجه  اليت  التحديات  أكرب  ولعل 
تقنيات  توظيف  يف  يتمثل  العربيات 
جماالت  يف  املساواة  لتحقيق  االتصال 
املرأة  نفاذ  على  احلرص  وضرورة  العمل، 
ومشاركتها  القرار  صنع  مواقع  إىل 
يتطلب  وهذا  العام.  الشأن  يف  احلقيقية 

تواجه  اليت  التحديات  أبرز  ومن 
النساء العربيات يف ظل اجلائحة، 
مما  والبطالة  الفقر  انتشار  هو 
تسباّب يف االنتقاص من حقوقهن 
واألجور  العمل  جماالت  يف 
والصحة والعدالة وتأمني مصادر 
الكثريات  تتحمل  إذ  املعيشة؛ 
أسرهن. وفقدت  إعالة  مسؤولية 
أعماهلن  منهن  واسعة  فئات 
وأخرى تواجه تهديدات حلقوقهن 
يتعرضن  من  ومنهن  العمل  يف 
بسبب  أشكاله  بكافة  للعنف 

التشريعات احلمائية، السيما يف ظل  قصور 
اإلغالق العام واملتقطع وحظر التجوال وغري 

ذلك من القيود على احلركة.

للنجاة،  طوقا  الرقمنة  جاءت  هنا  من 
إمنائية  أولوية  شكلت  طاملا  اليت  وهي 
ضرورة  وأصبحت  اجلائحة.  ظهور  قبل 
اخلدمات  وتوصيل  لإلغاثة  عنها  غين  ال 
صحيح  األساسية.  االحتياجات  وتلبية 
التنمية  أهداف  تنفيذ  أعاقت  أن اجلائحة 
والصحة،  التعليم  جمالي  يف  املستدامة 
لكنها يف نفس الوقت كشفت عن ضرورة 
وأهمية التحول إىل الرقمنة اليت أصبحت 
لتلبية  ومنطلقا  العامل  اهتمام  بؤرة 
احتياجات الناس وتطلعاتهم، مل ال وكافة 
وخدمات  وترفيه  تسوق  من  املعامالت 
والتواصل  الفوري  كالدفع  رقمية  مالية 
والفعاليات  واملنتديات  باالجتماعات 
شبكة  وعرب  بعد  عن  جتري  اإللكرتونية 
الصدارة  موقع  احتلت  وكلها  اإلنرتنيت، 

يف حياة الناس واملرأة. 
يف  القرار  صانعي  على  يفرض  ذلك  إن 
البلدان العربية اليوم إحداث تغيري جذري 
واملشاريع  واملبادرات  السياسات  مسار  يف 
وتوسعة  اجلائحة  وظروف  يتناسب  ومبا 
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2030: حتديات الرقمنة ما بعد أزمة  »املرأة العربية وأجندة التنمية املستدامة 
»كوثر«  مركز  من  كل  نظمها  اليت  املستديرة  املائدة  عنوان  هو  كورونا«، 
24 فرباير2021، وذلك  العربي للطفولة والتنمية، يوم  بالشراكة مع اجمللس 
حبضور ما يقرب من 50 من ممثلي وممثالت املؤسسات التنموية املعنية واخلرباء 

واخلبريات واإلعالميني واإلعالميات.

والتكنولوجيا  »الرقمنة   : هي  رئيسية  حماور  ثالثة  املستديرة  املائدة  ناقشت 
احلديثة آلية للنهوض بواقع النساء يف مصر«، »جتارب اعتماد الرقمنة يف تعليم 
الفتيات ملواجهة جائحة كورونا« و»اآلليات الرقمية ملناهضة العنف القائم على 

النوع االجتماعي خالل كورونا وما بعدها« .

المـــرأة العربيـــــة وأجنـــدة 2030 : 
تحديــــــات الرقمنــــة ما بعــــد أزمــــة كورونــــــــا

التقدم التكنولوجي فرصة للخروج من األزمــة

ومن  واملهمشة.  النائية  املناطق  وقاطنات 
هنا تكمن أهمية نشر ثقافة ريادة األعمال 
ودمج  املختلفة،  التعليمية  املراحل  يف 
فضال  املستمر،  للتعلم  برامج  يف  املتدربات 
األقران  وشبكات  املعارف  مشاركة  عن 

والندوات عرب اإلنرتنت.

التنمية  مشروع  الورقة  واستعرضت 
النائية  املناطق  يف  املتكاملة  التكنولوجية 
باعتبارها  »قدوة.تك«،  ومبادرة  واملهمشة 
للتمكني  الوطنية  املمارسات  أفضل  من 
املصرية  للمرأة  واالقتصادي  االجتماعي 
باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

الفتيات وحتديات الرقمنة 
زمن كورونا

موضوع  تناول  الثاني  النقاش  حمور 
الفتيات  تعليم  يف  الرقمنة  اعتماد  »جتارب 
إىل  استنادا  كورونا«،  جائحة  ملواجهة 
كتور يسري صابر اجلمل، خبري  ورقة للداّاّ
اهلندسة اإللكرتونية، وأستاذ باألكادميية 

العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الشرق  منطقة  يف  أنه  إىل  الورقة  أشارت 
األوسط ومشال أفريقيا، ال ميلك 89 مليون 
راسة من الفئة العمرية 3  طفل يف سن الداّ
يف  باإلنرتنت  ربطًا  سنة   17 إىل  سنوات 

ر بـ 75 باملائة.  املنزل، بنسبة تقداّ

كانت  اجلمل،  يسري  للدكتور  ووفقا 
التعليم  على   19  - كوفيد  أزمة  صدمة 
صدمة غري مسبوقة. فقد تسببت يف رجوع 
يتصل  فيما  الوراء  إىل  الساعة  عقارب 
وأثاّرت  الدولية،  التعليم  أهداف  بتحقيق 
فقرا  األشد  الفئات  يف  متناسب  غري  بشكل 

ة الفتيات.  واألشد ضعفا وخاصاّ

تواجه الفتيات كل يوم حواجز أمام التعليم 
بسبب الفقر واألعراف واملمارسات الثقافية 
وضعف البنية التحتية والعنف واهلشاشة، 

 59.19 يوجد  مصر  ويف  العامل.  سكان 
و95.75  لإلنرتنت،  مستخدم  مليون 
يف  احملمولة  للهواتف  مستخدم  مليون 
2021. لقد كان للتطوير  جانفي-يناير 
التكنولوجية  التحتية  للبنية  املستمر 
التحول  اسرتاتيجية  مع  جنب  إىل  جنًبا 
اجملال  إتاحة  يف  دور  للحكومة  الرقمي 
للوصول  املرأة  والسيما  املواطنني  لكافة 
إىل مجيع اخلدمات األساسية مع مراعاة 

التباعد االجتماعي.

به  تضطلع  ما  إىل  الورقة  قت  وتطراّ
اليوم  واملتقدمة  احلديثة  التكنولوجيات 
والواقع  االصطناعي  الذكاء  )مثل 
دور  من  الضخمة(  والبيانات  االفرتاضي 
كفاءة  ورفع  االبتكار  تشجيع  يف  مهم 
األعمال ومتكني املرأة اقتصادًيا واجتماعًيا 
وخلق قصص جناح ملهمة. فرغم اآلثار 
السلبية جلائحة كورونا إال أنها ساعدت 
يف تسريع وترية التحول الرقمي يف مصر 
متكني  برامج  فاعلياّة  زيادة  إىل  أداّى  مما 
اإلعاقة،  ذوات  الفتيات  خاصة  املرأة 

التكنولوجيا احلديثة لتشجيع 
االبتكار ومتكني املرأة وخلق 

قصص جناح ملهمة 

دحروج،   هدى  املهندسة  ورقة  تناولت 
للتنمية  املركزية  اإلدارة  رئيس 
اجملتمعية – وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
»الرقمنة  موضوع  املصرية،  املعلومات 
النهوض  آليات  احلديثة  والتكنولوجيا 
 : العربية  مصر  مجهورية  يف  باملرأة 
جائحة  ظل  يف  قدًما  واملضي  الصمود 
كوفيد- 19. وأشارت إىل ما شهده العامل 
والتواصل  االتصال  يف  هائلة  زيادة  من 
ومع  السابقة.  السنوات  خالل  الرقمي 
التباعد  وإجراءات  اجلائحة  وطأة  زيادة 
على  الشعوب  اعتماد  زاد  االجتماعي 
واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  وسائل 
 we are لتقرير  وطبقا  اإلطار  هذا  ويف 
2020 وصل عدد  social  السنوي لعام 
إىل  العامل  حول  اإلنرتنت  مستخدمي 
ثلثي  من  ليقرتب  مستخدم  مليار   4.5

المـائــدة المستديــرة لجمهورية مصر العربية :  
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تصريح الدكتور حسن البيالوي أمني عام اجمللس العربي 
للطفولة والتنمية حول أهمية اللقاء 

  
الرقمية،  التكنولوجيا  ثورة  إىل  حاجتنا  من  كورونا  زادت 
يف  األزمة  من  للخروج  فرصة  التكنولوجي  التقدم  يف  ووجدنا 
تعليم أوالدنا بوسائل التعلم عن بعد. لكن هذه الفرصة تنطوي 
قت  على صعوبة قاسية. إذ أظهرت وجود الفجوة الرقمية وعماّ
غياب العدالة يف توزيع فرص »الثروة الرقمية« إن صح التعبري. 
مناطق  بني  حدة،  على  دولة  كل  داخل  رقمية  فجوة  توجد 
استيعابها  وطاقة  التكنولوجية  بنيتها  يف  فقرية  ومناطق  غنية 
ملتطلبات الثورة التكنولوجية. وهذه الفجوة الرقمية من شأنها 
أن تزيد من عنف واقع الالمساواة، وغياب العدالة االجتماعية، 

على مستوى الدولة الواحدة، وعلى مستوى العامل.

كورونا  جائحة  من  واملستفادة  املكتسبة  الدروس  هي  فما 
جتربة  أماطت  لقد  والرتبية؟  التعليم  صعيد  على  املستجدة 
يف  الرتبوي  اليقني  هشاشة  عن  اللثام  التكنولوجيا  استخدام 
ووجود  املدرسة،  عن  بدياًل  يكون  أن  ميكن  بعد  عن  التعلم  أن 
أن  فإننا نؤكد  الصدد  الطبيعي. ويف هذا  األطفال مع معلمهم 
أنها  التعليمية، مبا  العملية  التكنولوجيا هلا أهمية ال تبارى يف 
ينافس من روافد  للمعلاّم، ورافد كبري ال  داعم ومساعد  عامل 
املعرفة، يرقِّي ويعلِّي من مستوى ثقافة املدرسة والفصل واملعلاّم 
ر بيئة غنية جديدة وسياقات جديدة داخل  والتلميذ، ومن ثم توفاّ
للتقدم  األهمية  تلك  كل  أن  إال  التعليمية.  ونظمنا  مدارسنا 
زة  املعد جيداً، واملدرسة اجملهاّ املعلم  الرقمي، قد زادت من قيمة 

ببنية تكنولوجية واجتماعية مواتية للثورة الصناعية الرابعة.

يتعلق  كما  باملدارس.  الفتيات  إحلاق  الفتيات  تعليم  ويتجاوز 
وجودهن  أثناء  باألمان  وشعورهن  الفتيات  تعلم  بضمان  األمر 
يف املدرسة، وإتاحة الفرصة إلكمال مجيع مستويات التعليم 
وتعلم  العمل،  سوق  يف  للمنافسة  واملهارات  املعرفة  واكتساب 
للتنقل  الالزمة  واحلياتية  والعاطفية  االجتماعية  املهارات 

والتكيف مع عامل متغري، واختاذ قرارات بشأن حياتهن. 

تنموية  أولوية  يعترب  الفتيات  تعليم  أن  شك  من  وما 
اسرتاتيجية إذ متيل النساء األفضل تعليمًا إىل أن يكن أكثر 
من  أقل  عدد  ولديهن  الصحية،  والرعاية  بالتغذية  دراية 
األطفال، ويتزوجن يف سن متأخرة، وعادة ما يكون أطفاهلن 
أكثر  وهن  أمهات،  يصبحن  أن  اخرتن  إذا  صحة،  أكثر 
دخل  وكسب  الرمسي  العمل  سوق  يف  للمشاركة  عرضة 
أعلى. كل هذه العوامل جمتمعة ميكن أن تساعد يف انتشال 

األسر واجملتمعات والبلدان من الفقر. 

يف  كورونا  جائحة  تأثري  يشمل  الورقة،  يف  جاء  ما  وحبسب 
الفتيات مناحي عدة : إذ يتم تكليف الفتيات مبزيد من األعمال 

املنزلية، مبا يف ذلك رعاية األطفال. 

من  للمرضى  األساسيات  الرعاية  مقدمات  الفتيات  تصبح  وقد 
تدفع  املسؤوليات  هذه  كل  الصغار.   ولألشقاء  األسرة  أفراد 
اليت  احلاالت  يف  دائم  بشكل  أحياًنا  املدرسة،  عن  بعيًدا  الفتيات 
تصبح فيها الفتيات معيالت األسرة. وميكن أن يؤدي فقدان دخل 
مبكرة  سن  يف  الفتيات  زواج  إىل  أيًضا  اجلائحة  بسبب  األسرة 
اذه وسيلة لتوليد دخل لألسرة من خالل املهر، خاصة إذا  واختاّ

تضاعف مع احلمل غري املخطط له. 



الورقة من خالل وضع أطر فعالة للرصد 
للنساء  قيادية  أدوار  وإسناد  واإلبالغ 
والنهوض  للجائحة،  االستجابة  يف 
ذلك  يف  مبا  االجتماعية  احلماية  بنظم 
وخدمات  االستشارات  وتقديم  للنساء، 
بعد،  عن  واالجتماعي  النفسي  الدعم 
حصول  سيما  ال  النساء  حصول  وضمان 
واملهاجرات  والالجئات  داخليًا  النازحات 
وتطوير  الصحية،  الرعاية  على خدمات 
للنساء  بعد  عن  التعلم  وأدوات  برامج 
يصعب  اليت  انية  السكاّ والفئات  والفتيات 

   l الوصول إليها

الع  االطاّ من  مبنعها  املعناّف  يقوم  قد  كما 
كورونا  جبائحة  املتعلقة  األخبار  على 
حيول  مما  للمعلومات،  األخرى  املصادر  أو 
واملتاحة  املطلوبة  باخلدمات  معرفتها  دون 

وبسبل احلصول عليها .

ورغم ما قامت به احلكومة املصرية من 
ومحاية  أمان  منصات  وجود  مع  جهود 
للمرأة إال أن األمر حيتاج يف ظل جائحة 
االحتياجات  تلبية  ضمان  إىل  كورونا 
اخلاصة للنساء والسيما األكثر تعرضًا 
للخطر. ويكون ذلك استنادا إىل ما جاء يف 

وتعطيل  املدارس  إغالق  بني  اجلمع 
يف  يتسبب  قد  األخرى  الصحية  اخلدمات 
زيادة احتمالية محل املراهقات، واليت، على 
اجلديرة  األخرية  التحركات  من  الرغم 
بالثناء يف العديد من البلدان لتسهيل عودة 
الفتيات إىل املدرسة ، ال تزال جتعل العودة 
إىل الفصل الدراسي أكثر صعوبة. وباملثل، 
ميكن أن تقلاّل قيود السفر من الوصول إىل 
و»األماكن  اإلجنابية  الصحة  خدمات 
املدرسة،  بعد  الفتيات  نوادي  مثل  اآلمنة« 
واليت ميكن أن ترتجم أيًضا إىل زيادة محل 

املراهقات.

عنف وحرمان واملساندة 
العائلية حتى عرب االنرتنت

»اآلليات  الثالث  النقاش  موضوع  تناول 
النوع  القائم على  العنف  ملناهضة  الرقمية 
بعدها«  وما  كورونا  خالل  االجتماعي 
حيث قدمت الدكتورة عزة كامل مديرة 
أجل  من  املالئمة  االتصال  وسائل  مركز 
فيها  تطرقت  عمل  ورقة  »اكت«  التنمية 
إىل واقع العنف املمارس على املرأة يف ظل 

جائحة كورونا. 

فلجائحة كورونا تأثري كبري يف خمتلف 
أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي. 
حاالت  يف  العنف  هذا  معدالت  وترتفع 
األوبئة.  تفشي  حاالت  فيها  مبا  الطوارئ، 
األسري  العنف  معدالت  ارتفاع  ُيعزى  وقد 
املرأة  بني  القسري  املشرتك  التعايش  إىل 
االقتصادية،  الضغوط  وتفاقم  والرجل، 
وانعدام األمن الغذائي، والقلق من التعرض 

لفريوس كورونا. 

النوع  على  القائم  العنف  يكتسي  وقد 
وباء  خضماّ  يف  خمتلفة  أشكاال  االجتماعي 
واألضرار  املخاطر  إىل  فإضافة  كورونا. 
هلا  تتعرض  اليت  والعاطفية  اجلسدية 
أن  ميكن  العربية،  البلدان  بعض  يف  املرأة 
بالكامل  عزهلا  إىل  عليها  املعتدون  يقِدم 
مع  اجتماعي  تفاعل  أي  من  وحرمانها 
اإلنرتنت.  عرب  حتاّى  واألحباء،  العائلة 
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مشــــروع التنميــة التكنولوجيــة املتكاملة
فــــي املنــــاطق النــــائية واملهمــشــــة

هو مشروع يهدف إىل تعزيز التنمية يف تلك املناطق من خالل تطبيق حلول 
التعليم  وتوفري  املرأة،  متكني  إىل  تهدف  اليت  املشاريع  عديد  يف  التكنولوجيا 
تكنولوجيا  أدوات  استخدام  خالل  من  املعرفة  جمتمع  وبناء  اإللكرتوني، 

املعلومات واالتصاالت. 

اجملتمعات  أكثر  من  واحدة  تعترب  اليت  سيوة  واحة  يف  املشروع  تنفيذ  مت 
 23 حوالي  ويقطنها  الغربية،  الصحراء  قلب  يف  تقع  حيث  مصر  يف  املعزولة 
على  حيافظون  يزالون  ال  أمازيغية،  أصول  من  معظمهم  ينحدر  نسمة  ألف 
عاداتهم وتقاليدهم وخاصة تلك املرتبطة باملرأة. ومن هنا كان من الضروري 
اعتماد أساليب مبتكرة للوصول بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل الفئات 
إىل  ونظًرا  املرأة.  إىل  بالنسبة  وخاصة  البدوي،  اجملتمع  هذا  يف  املستهدفة 
»أجفند«،  للتنمية  العربي  اخلليج  برنامج  جبائزة  فاز  فقد  املشروع،  متياّز 
ومت استخدام قيمة اجلائزة يف تطوير املشروع وتنفيذه يف منطقة النوبة يف 

موقعني يف حمافظة أسوان )أبو مسبل السياحي - ومركز نصر النوبة(.

تضمن املشروع أربعة حماور تتمثل يف التالي : حمور دعم املشاريع الصغرية 
ومتناهية الصغر باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي يهدف إىل  
زيادة فرص العمل احلر وفرص توليد الدخل للسيدات والفتيات، وحمور حمو 
التعليمية  اخلدمات  حتسني  وحمور  التكنولوجية،  احللول  باستخدام  األمية 
عرب توفري بيئة مواتية لتحديث النظام التعليمي يف واحة سيوة، وحمور تطوير 
يهدف  الذي  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  باستخدام  الصحية  اخلدمات 
احللول  باستخدام  للمواطنني  الصحية  الرعاية  خدمات  جودة  حتسني  إىل 
التكنولوجية وزيادة فرص احلصول على اخلدمات الصحية يف املناطق النائية 
إىل  ونظًرا  املدني.  واجملتمع  الدولة  مؤسسات  كافة  مبشاركة  واحلدودية 
الرابع وفاعلياّته، فقد مت تبناّيه باعتباره مبادرة رئاسية قومية  كفاءة احملور 
ومت  ُبعد.  عن  تشخيص  وحدة   300 بواقع  مصر  حمافظات  كافة  لتشمل 

استخدام 14 وحدة منها يف مستشفيات العزل أثناء جمابهة جائحة كورونا.
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مثلت الرقمنة أداة عمل متطّورة يف الظروف العادية، وزادت احلاجة إليها خالل األزمة الصحية 
مبادرات  التنقالت،  وتعّطل  واإلغالق  احلجر  من  األوىل  األيام  منذ  املركز،  اختّذ  لذلك  العاملية. 
والتثقيفّية  التدريبّية  أنشطته  تنفيذ  يف  الرقمية  التقنيات  استثمار  أجل  من  وسريعة  فاعلة 
وتأمني تواصلها دون انقطاع. فتّم االنطالق يف حتويل الرصيد التدرييب للمركز إىل مواد للتدريب 
وذلك  بعد  عن  التدريب  برامج  إليواء  إلكرتونية  منّصة  تطوير  ومّت  الذاتي،  والتعلم  اإللكرتوني 
مبساهمة ودعم قّيمني من »األجفند«. وهي منصة جامعة لكل رصيد املركز التدرييب يف خمتلف 
احملاور واملواضيع اليت يشتغل عليها. كما ُوّفق املركز يف إعداد وحدات التعلم الذاتي حول املساواة 
2030، تعترب األوىل يف نوعها يف املنطقة، جاءت تتوجيا  بني اجلنسني وأجندة التنمية املستدامة 
يف  »أجفند«  للتنمية  العربي  اخلليج  برنامج  من  بدعم  »كوثر«  نفذها  اليت  املشاريع  من  حلزمة 

جمال »املساواة يف أجندة 2030«

مركــــــــــز »كوثـــــــــر« :

مبـــــادرات جديـــدة لتعزيــــــز اعتمـــــــاد
الرقمنــــــة فـــــي مواجهـــــة كورونـــــــــا

اليت  اخلارجية  املصادر  من  واسع  طيف  على 
تعزز املعرفة واملعلومات حول وضع املساواة بني 
حتسني  ومتطلبات  العربية  دولنا  يف  اجلنسني 

تلك األوضاع. 
هدى البكر - مصر

التدريب الذاتي كان مفيدا 
جدا سواء من حيث احملتوى 
العام أو احملاور ذات الصلة.  
بعض  لدينا  املقابل  يف 
يتعلق  ما  يف  املالحظات 
املقروءة  النصوص  بطول 
للروابط  الولوج  إمكانية  عدم  أو  الوحدات  يف 
كما  التدريب.   وحدات  بعض  يف  املقرتحة 
الدورات  املستقبل أن يتم الرتكيز  يف  نأمل يف 
فيهما  والتعمق  إثنني  أو  حمور  على  القادمة 

لتحقيق مزيد النجاعة. 
ضحى طليق  -  تونس

اجلهود  كل  أمثن 
اعداد  يف  املبذولة 
والتقارير  املعلومات 
واألسئلة  والنظريات 
املصورة  والشروحات 
واملصممة جبودة ودقة 
عالية باستخدام أحدث 
التعليمية  واألدوات  احملوسبه  الربامج  وأقوى 
من خالل استخدام تقنيات اإللكرتونية لضمان 
إىل  أضف  وشرحها.  وفهمها  املعلومة  وصول 
التقارير  أحدث  تتضمن  اليت  املصادر  تنوع  ذلك 
واإلحصائيات  املنشورة  العلمية  والدراسات 
أجندة  جوانب  كل  وتغطية  والعربية،  العاملية 
املساواة بني اجلنسني يف أجندة 2030  بتسلسل 
يسهل  بشكل  وصوهلا  يضمن  ومنطقي  علمي 
املرجواّة  النتائج  إىل  والوصول  ومناقشته  فهمه 

ملقاصد وأهداف ورؤية األجندة 2030. 
خلود خريس -  األردن

الذاتي  التكوين  فرصة 
بني  »املساواة  حول 
أجندة  يف  اجلنسني 
جتربة  أعتربها   ،»2030
تتيح  ألنها  رائدة، 
من  االستفادة  إمكانية 
والوحدات  الدعامات  كل 
يف  يتحكم  من  هو  املتلقي  وجتعل  بأرحيية، 
زمن التكوين، ويدبره وفق أجندته والتزاماته، 
املبادرة  هذه  من  جيعل  ما  رأيي  يف  وهذا، 
حمتويات  أن  عن  فضال  وناجعة،  موفقة 
الوحدات كانت غنية للغاية وشاملة، وطبعا 
حول  املركز  نظمها  اليت  الدورات  كل  فإن 

أجندة 2030، كانت مفيدة للغاية. 
مينة حجيب – املغرب

املساواة بني اجلنسني  9. مناصرة   ،  2030 أجندة 
يف أجندة 2030. 

االجتماعي  للنوع  العربية  الشبكة  أعضاء 
املركز  شركاء  من  والعديد  »أجند«  والتنمية 
يف املنطقة العربية ممن استوفوا التعلاّم الذاتي 
حول املوضوع، قدموا لـ »كوتريات« شهاداتهم يف 

خصوص املنصة والوحدات التدريبية.  

الواضح  اجلهد  ملست  لقد 
تصميم  أجل  من  املبذول 
وسائل  وتنوع  الدورة  هذه 
كانت  الدورة  التعليم. 
من  املزيد  وأضافت  ثرية 
املعرفة حول أهداف التنمية 
املستدامة مع الرتكيز على ربط تلك األهداف 
باملساواة بني اجلنسني يف كل هدف منها. لقد 
ذات  بروابط  واملشاركات  املشاركني  زواّدت 
عليها.  لالطالع  االهمية  من  قدر  وعلى  صلة 
يف  واألمثلة  احلالة  دراسات  تقديم  أن  كما 
التوضيح.  من  املزيد  إىل  أدى  العربية  البلدان 
مركز  لدى  وجاهياّة  دورات  يف  شاركت  لقد 
كوثر قبل اجلائحة، وكانت على مستوى عال 
كوثر  مركز  واستطاع  واحملتوى،  اإلعداد  من 
مستويات  على  احملافظة  العاملني  كل  جبهود 

التدريب املقدمة من خالل املنصة التدريبية.
عايده أبوراس – األردن

الذاتي  التعلم  برنامج  يعد 
اجلنسني  بني  »املساواة 
من   ،»2030 أجندة  يف 
التعلم  جتارب  أفضل  بني 
الذاتي باللغة العربية حول 
توفر  إذ  املستدامة،  التنمية 
للمتلقي رؤية شاملة متكاملة حول هذا النهج 
اجلنسني  بني  املساواة  وموقع  احلديث  التنموي 
لالطالع  الفرصة  للمتلقي  منحت  كما  منه، 

هة لفئات مستهدفة متنوعة )نشطاء  ة موجاّ املنصاّ
يف هياكل اجملتمع املدني، إعالميات وإعالميني، 
هياكل  وخبريات،  خرباء  وباحثني،  باحثات 
حكومية،... ( من املهتمني بقضايا النوع االجتماعي 
معارفهم  مستوى  رفع  على  ملساعدتهم  وذلك 
حول قضايا املرأة وفق منظوري النوع االجتماعي 
ومهاراتهم  قدراتهم  وتطوير  اإلنسان،  وحقوق 
االجتماعي،  النوع  )إدماج  عديدة  جملاالت  وفقا 
الدعوة ومناصرة قضايا املرأة، املعاجلة اإلعالمية 
لقضايا املرأة، الشمول املالي، القيادة التغيريية...(، 
بلدانهم  يف  التنمية  عملية  دفع  يف  واملساهمة 
وجمتمعاتهم ويف تعزيز قيم املساواة عموما وبني 

اجلنسني على وجه اخلصوص.

شبكة  على  حاليا  متاحة  الذاتي  التعلم  منصة 
حول   التدريبية  الوحدات  وتتضمن  االنرتنت، 
2030«، وسوف  »املساواة بني اجلنسني يف أجندة 
ن الحقا موارد تدريبية متنوعة، استنادا إىل  تضماّ
اليت  واملعرفة  وخرباته  املركز  تدخل  جماالت 
املساواة  قضايا  حول  سنوات  مدى  على  راكمها 

بني اجلنسني يف املنطقة العربية. 

الوحدات التدريبية حول »املساواة بني اجلنسني يف 
ا  أجندة 2030«، متثل حمتوى رقميا تدريبيا مهماّ
يف  وإدماجه  االجتماعي  النوع  منظور  فهم  يعزز 
تدريبية  وحدات   9 حاليا  وتتوفر    .2030 أجندة 
 »2030 أجندة  يف  اجلنسني  بني  »املساواة  حول 
 .2  ،2030 أجندة  يف  اجلنسني  بني  املساواة   .1  :
املساواة بني اجلنسني يف أجندة 2030 : مقدمات، 
3. املساواة بني اجلنسني يف أجندة 2030 : مدخل 
يف  اجلنسني  بني  املساواة   .4 التنمية،  مفهوم  إىل 
أجندة 2030 : ملاذا خطة جديدة؟، 5. املساواة بني 
 : باألجندة  التعريف   :  2030 أجندة  يف  اجلنسني 
6. املساواة بني اجلنسني يف  خصائصها وأقسامها، 
أجندة 2030 : قياس التغيري يف املنطقة العربية، 
7. اجملتمع املدني واملساواة بني اجلنسني يف أجندة 
يف  اجلنسني  بني  واملساواة  اإلعالم   .8  ،  2030
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كانت جتربة التدريب الذاتي حول »املساواة بني اجلنسني يف أجندة 2030« على 
منصة كوثر التعليمية جتربة مميزة من حيث مرونة احملتوى قياسا بالتدريب 
األرشفة  أنها ممكنة  واألهم  وثرية،  نافعة ومفيدة  لقد كانت  بعد،  املباشر عن 

للرجوع اليها حني االقتضاء. 
نشوان السمريي - اليمن

مشاركيت يف التدريب مفيدة جدا وكانت فرصة لتحسني وحتيني معلوماتي 
حول موضوع املساواة بني اجلنسني. أوصي زمالئي باملشاركة يف هذا التدريب 
الذي من  »اجند« يف هذا االجتاه  تواصل شبكة  أن  أرجو  متى فتح جمددا كما 

شأنه أن يساهم جديا يف إرساء ثقافة املساواة  على أسس صلبة وصحيحة. 
سناء حربي – تونس

احملتوى  ثراء  أن  إال  باملوضوع  معرفيت  رغم  جدا  مفيدا  احملتوى  كان  لقد 
جعلي أكثر فضوال الستكمال كل الوحدات. االخراج الفين للمحتوى كان 

ممتعا وسلسا ومتدرجا وناجحا من الناحية البيداغوجية. 
منية براهم – تونس

املنظمات  على  واملمتع  واملفيد  الثاّرياّ  التاّدرييب  الربنامج  تعميم  جدا  ني  يسراّ
واجلمعيات واملؤسسات اليت جتمعين بهم عالقات شراكة وتعاون.. ومع اإلشادة 

جبودة احملتوى التاّدرييب وغناه شكاًل ومضمونًا وإخراجًا وأصواتًا..
بسام عيشة - ليبيا

و  املعلومات  دورة دمسة ومفيدة جتاوزتها بنجاح وخرجت منها بفيض من 
لتمأل  جاءت  لكنها  و  بكرونا  اصابيت  رغم  اجتيازها  استطعت  لقد  و  املعرفة 

وقيت بالعلم و املعرفة . 
أمرية مجال - مصر

التنمية  فهم  من  خالهلا  من  نتمكن  وحتاليل  مفاهيم  الدورة  لنا  قدمت 
اجندة  معرفة  من  الدورة  مكنتنا  كما  جناحها  وشروط  وآلياتها  املستدامة 

2030خصائصها واقسامها واالجابة عن سؤال ملاذا خطة جديدة.   
أمال عرباوي - تونس 

بكل  نتطلع  إذ حنن  رهان مهم جدا  أمام  املوضوع  التدريب من حيث  يضعنا 
هذه الدقة على ما ينتظر العامل كله يف أجندة 2030 و خاصة مدى استعداد 
نلتحق  حتى  تفاصيلها  بكل  األجندة  هذه  يف  لالخنراط  العربية  املنطقة 
عودتنا  كما  جدا  مهمة  الدورة  هذه  أعترب  لذلك  الدولي.  اجملتمع  جبهود 

»كوثر« يف سالف الدورات. 
عائدة العالني - تونس

لقد ملسنا كغرينا اجلهود النوعية ذات املهنياّة العالية اليت مت فيها تقديم املادة 
اليت  التمارين  جمموعة  خالل  من  منها  املنجز  متابعة  عن  فضاًل  التدريبة 
رافقت عملية السرد إىل جانب اإلشارة إىل املصادر واملراجع اليت مت إرفاقها 
باملادة وهذا جهد كبري خيتصر الكثري من الوقت على الباحثني والناشطني 

يف جمال حقوق النساء.
منى فضل – البحرين

نوعها  من  األوىل  تدريبية  بدورة  القيام  البحريين  النسائي  االحتاد  يعتزم 
مظلة  حتت  املنضوية  اجلمعيات  لعضوات  املستدامة  التنمية  أهداف  حول 
2021. ومبا أن مركز  الثاني من شهر يونيو  النصف  االحتاد، وذلك خالل 
كوثر لديه  منصة الكرتونية  للتعلم الذاتي حول املساواة بني اجلنسني يف 
أجندة2030، قياّمة على مستوى احملتوى وسهولة الوصول إليها ألكرب عدد 
ممكن، فإنه يسعدنا االستعانة بهذه الدروس التدريبية يف مشروعنا للتدريب حول املساواة بني 

lاجلنسني باعتباره هدفا من أهداف التنمية املستدامة

It is a great pleasure for me to circulate the 
rich, useful and interesting training program 
to organizations, associations, and institutions 
with which I have partnering and cooperative 
relationships. With praise for the quality 
of the training content, its richness in form, 
content, output, and sounds... 

Bassam Aisha – Libya

A rich and useful course. I came out of it with a 
wealth of information and knowledge, and I was 
able to pass it despite having the Coronavirus, 
but it came to fill my time with knowledge. 

Amira Gamal – Egypt

The course provided us with concepts and 
analyzes through which we can understand 
sustainable development, its mechanisms, 
and conditions for its success. The session 
also enabled us to know the 2030 Agenda, its 
characteristics and divisions, and the answer 
to why a new plan. 

Amal Arbaoui – Tunisia

Training in terms of the topic puts us in front 
of a very important bet, as we look with such 
precision on what awaits the whole world in the 
2030 Agenda, especially the extent of the Arab 
region’s readiness to engage in this agenda. 
Therefore, I consider this session very important. 
Just like the previous sessions, especially the 
“Transformational Leadership” courses, which I 
consider relevant to the 2030 Agenda. 

Aida Al-Alani – Tunisia

We have touched and changed the 
quantitative and qualitative efforts of high 
professionalism in which the training material 
was presented as well as following up the 
achievement of it through the set of exercises 
that accompanied the narration process 
in addition to referring to the sources and 
references that have been attached to the 
material. This is a major effort that saves a 
lot of time for researchers and activists in the 
field of women’s rights. 

Mona Fadl –Bahrain

The Bahrain Women’s Union intends to 
conduct a training course, the first of its 
kind, on sustainable development goals 
for members of associations under the 
federation’s auspices. Whereas, CAWTAR 
has a “self-learning electronic platform on 
gender equality in the 2030 Agenda”, valuable 
in terms of content and accessibility to the 
largest possible number, We hope to use these 
training modules in our project for training on 
gender equality as a goal of the sustainable 
development goals.

Bahrain Women’s Union 
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Digitization represented an advanced work tool in normal circumstances, 
and the need for it increased during the global health crisis. Therefore, 
since the first days of quarantine, lockdown and disruption of movement, 
the Center has taken effective and rapid initiatives in order to invest digital 
technologies in the implementation of its training and educational activities 
and to secure their continuous communication.

Consequently, the center’s training materials was transferred to electronic 
training and self-learning materials, and an electronic platform was developed 
to house remote training programs, with the valuable contribution and support 
of AGFUND. It is an inclusive platform for all the balance of the training center 
in the various themes and topics it operates on. 

Views of @nged members on the e-learning modules «Gender Equality in the 2030 Agenda»:

The center also succeeded in preparing self-
learning modules on gender equality and 
the 2030 sustainable development agenda, 
the first of its kind in the region, which came 
as the culmination of a package of projects 
implemented by “CAWTAR” with the support 
of the Arab Gulf Program for Development 
“AGFUND” in the field of “Equality in the 
2030 Agenda”.

The platform is directed to various target 
groups (activists in civil society structures, 
media professionals, researchers, experts, 
government structures, ...) interested 
in gender and development issues, in 
order to help them: 1. Raise their level of 
knowledge about women’s issues according 
to gender perspectives Social and human 
rights, 2. Developing their capabilities and 
skills according to many fields (gender 
mainstreaming, advocacy for women’s issues, 
media handling of women’s issues, financial 
inclusion, transformational leadership...), 3. 
Contributing to advancing the development 
process in their countries and societies and 
in promoting the values of Equality in general 
and between genders in particular.

The self-learning platform is currently available 
on the Internet, and it includes training 
modules on “Gender Equality in the 2030 
Agenda”. It will later include various training 
resources, based on the Center’s areas of 
intervention, experience and the knowledge it 
has accumulated over the years on issues of 
gender equality in the Arab region.

The training modules on “Gender Equality in 
the 2030 Agenda” represent important digital 
training content that promotes understanding 

and inclusion of a gender perspective in the 2030 
Agenda. There are currently 9 training modules on 
“Gender Equality in the 2030 Agenda”: 1. Gender 
Equality in the 2030 Agenda, 2. Gender Equality 
in the 2030 Agenda: Introductions, 3. Gender 
Equality in the 2030 Agenda: Introduction to 
the concept of development, 4 Gender Equality 
in the 2030 Agenda: Why a New Agenda ?, 5. 
Gender Equality in the 2030 Agenda: Introducing 
the Agenda: Its Characteristics and Sections, 6. 
Gender Equality in the 2030 Agenda: Measuring 
Change in the Arab Region, 7. Civil Society and 
Gender Equality In the 2030 Agenda, 8. Media and 
gender equality in the 2030 Agenda, 9. Advocating 
for gender equality in the 2030 Agenda.

For the first time, I have been subjected to 
self-training, the approved methodology is 
very useful, all aspects have been addressed, 
starting from the introduction of the concept 
of development through the previous goals of 
the Millennium Declaration and the challenges 
envisaged globally, Africa and the Arab world, 
to reach the 2030 sustainable development 
plan with a focus on the fifth goal, the subject 
of training. Included in your program. 

Aida Abu Ras – Jordan

This training gained me valuable information 
that prepared me to search for solutions to 
the issues related to the 2030 Agenda. Rather, 
it strengthened my confidence to reach the 
implementation of these solutions and to 
participate in similar courses. 

Hoda Al-Bakr – Egypt

The training enabled me to develop my 
knowledge and strengthen my capabilities 
in controlling the concepts, knowledge, and 

skills related to my daily work in the field 
of protecting and advancing human rights, 
especially concerning advocating for women 
and children issues, the environment, and 
equality in all areas. 

Dhouha Talik – Tunisia

I value all efforts exerted in preparing 
information, reports, theories, questions, and 
illustrated explanations, which are designed 
with high quality and accuracy using the 
latest and most powerful computerized 
programs and educational tools through 
the use of electronic technologies to ensure 
that information is received, understood and 
explained. Add to this the diversity of sources 
that include the latest published scientific 
reports and studies, global and Arab statistics, 
and covering all aspects of the gender equality 
agenda in the 2030 Agenda in a scientific and 
logical sequence that ensures its access in a 
manner that is easy to understand and discuss 
and reach the desired results for the goals, 
objectives, and vision of the 2030 Agenda. 

Kholoud Khurais – Jordan

I consider this modules as a pioneering 
experience, because it allows  to benefit from all 
the pillars and units comfortably, and makes the 
trainee the one who controls the training time, 
and manages it according to his agenda and 
commitmentst. Hhe contents of the modules, 
were very rich and comprehensive, and of 
course, all the courses organized by the center 
around the 2030 Agenda, were very beneficial. 

Mina Houjib – Morocco

The experience of self-training was a 
distinctive one in terms of content flexibility 
compared to direct distance training. It was 
useful, rich, and most importantly, it could be 
archived for your reference when necessary. 

Nashwan Al-Sumairi – Yemen

The content was very useful, despite my 
knowledge of the topic, but the richness 
of the content made me more curious to 
complete all units. The design of the content 
was interesting, smooth, progressive, and 
successful from a pedagogical standpoint.

Monia Brahem – Tunisia

A pioneering experience for 
understanding sustainable development 

goals through a Gender perspective
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Digitization is also faced with another kind of inequality, 
as 80% of Wikipedia’s content is edited by people from 
Europe and North America, while they make up 20% 
of the world’s population. One in 10 Wikipedia editors 
identifies themselves as a female, and only 17% of 
public figure biographies on English Wikipedia are 
about women.

A recent report by the European Institute for Equality 
between Men and Women - titled Digital Violence 
against Women and Girls - indicated that nearly 75% 
of women have experienced digital violence and that 
women are 27 times more likely than men to be bullied 
online, which leads many to not use the internet to 
avoid these harassments. Studies have also shown 
that women with the lowest share of education and 
income are more likely to consume the misinformation 
presented over the Internet.

Dr. Youssef Al-Guamri –  Morocco
During the period 
of the outbreak of 
the pandemic and 
the mitigation of the 
consequences and 
the consequences 
resulting at the 
economic level. (The 
fragility of operating 
systems and the 
sovereignty of the 
informal sector), 
social (widespread 
poverty and lack of 
social care), judicial 
(growing phenomena 
of violence against 
women and girls, 
and declining gender 
equality gains ...), 

and educational (educational continuity through distance 
education to ensure sustainable education for girls. 
Especially in rural settings ...), health (health services related 
to reproductive health and medical monitoring of maternal 
and child health ...), and societal (women’s organizations and 
associations and their roles as a civil society). Consequently, 
digital illiteracy among women and girls can hinder entire 
societies from dealing with thorny economic, social, political, 
and environmental issues.

Given that the negative repercussions may go beyond the 
mere fact that digital knowledge is a tool to help these 
women and girls gain better livelihood opportunities and 
additional income to support their families, and instead of 
being positive and motivating energies, they will constitute 
a barrier that hinders the progress of local communities 
and the achievement of the 2030 Sustainable Development 
Goals, according to experts.

Najat Ishaqi – Bahrain
The lockdown in most countries 
due to the outbreak of the 
Coronavirus pandemic posed a 
great challenge to entrepreneurs, 
especially women entrepreneurs, 
because they stopped running 
their businesses directly in most 
cases. The shift to adopting 
digital marketing and activating 
its mechanisms to ensure the 
sustainability of their projects has 
become a necessity, not a luxury. 
Experiments have proven that there is a gap between behavior 
and markets around sustainability and digital marketing and the 
ability of women entrepreneurs to understand and adopt this 
trend, and thus there is an urgent need to bridge the trust gap 
and fill it with the knowledge to be able to empower women 
economically in preparation for the post-Corona pandemic. 

Marketing and sustainability are two basic elements for the 
success of any commercial project and to achieve a sustainable 
digital transformation in the field of e-marketing. There is an 
urgent need to network the relevant global goals and contribute 
to their localization in the relevant and pertinent areas, as 
information technology has been specifically mentioned in the 
following sustainable development goals: 1, 4, 5, 9, and 17, 
where this networking can contribute to the development of 
digital marketing and sustainability, and thus to reduce the gap 
between society and business around sustainability, specifically 
regarding the economic empowerment of women. 

Mina Houjib –  Morocco
The Corona pandemic, and 
the precautions it produced/
manifested in quarantine and 
social distancing, contributed to 
the normalization of the citizen 
with the electronic mechanism, 
by adopting awareness-raising and 
mobilization platforms, and even 
the acquisition of needs, learning, 
and working remotely ...

It can be said that the Covid-19 pandemic and the interaction 
with the electronic mechanism produced a speech calling for 
the preference of remote work for women. To be able to take 
care of their children and their home affairs, which hides many 
of the manifestations manifested in the consecration of social 
roles dictated by the male mentality, as well as isolating women 
inside the homes and burdening them with social and family 
responsibilities while performing their professional duties, 
which weakens their profitability and helps exclude them from 
career and professional advancement Moreover, this strikes at 
the core of the principle of equal opportunities, equality, and 
women’s contact with spaces other than the home, to develop 
their competencies and experiences l
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Members of the Arab Network for Gender and Development “@nged” have diverse views on the challenges Arab 
women face in relation to adopting digitization to overcome the health pandemic.

And between the lines that some have written, whether through personal experience or observation and inspection 
of the reality of the situation here and there, all dimensions related to the challenges of digital empowerment for 
women and Arab societies are evident, whether they are social, economic, social, educational or cultural ... There are 
differences not only between gender, but also between groups, regions and countries. It is clearly evident that the 
adoption and ownership of digitalization needs to address many issues and problems, and requires greater attention 
to women and marginalized groups, whose impact of crises is usually double and more deadly.

Adopting digitalization 
in the Arab region requires 
greater attention to women

Azza Kamel – Egypt
During the global pandemic 
outbreak, many male and female 
students and workers, were 
forced to study or work remotely. 
However, the ability to have a 
computer, use it daily, or own it 
may differ for females. Not only 
because of its high price but 
also because of discriminatory 
standards in families that give 
males priority in obtaining 
computers when they are 
available. It is feared that these 
practices will hamper the ability of 
women and girls to maintain their 
educational or professional status.

In addition to the high cost of the Internet for civil society 
organizations and beneficiaries, with a major shortcoming of 
these services, which is the neglect of the most marginalized 
population, with women sometimes being unable to access a 
Smartphone or other technology tools, and having problems 
with communication, inability to afford an Internet connection, 
and not knowing how to use certain applications (Some of the 
beneficiaries are also illiterate). Meanwhile, some survivors are 
surrounded by their abusers and are unable to speak most of 
the time. With the increase in the use of social media platforms, 
various challenges have also emerged, such as the need to 
ensure the integrity of the information, especially when dealing 
with cases of violence against women. 

Jaflah Al-Ammari – Bahrain
The digital transformation was expected to bring about a 
positive transformation in the world of technology for the sake 
of gender equality (through equal opportunities for women 
and men in terms of life opportunities and practical and social 
advancement) but, on the contrary, digital transformation has 
created a new obstacle and challenge for women. The impact 
of digitalization on women in light of the Corona pandemic 
can be viewed in two ways. On one hand, digitalization has 
affected the simple working and struggling woman and that 

is through unequal access 
to digital. Most of the 
women found it difficult to 
work remotely and use the 
Internet. Studies have found 
that 57% of women feel 
overwhelmed with digitizing 
work this year compared to 
36% of men. Plus, women 
in tech are twice as likely to 
lose their jobs due to the 
pandemic. 

On the other hand, 
this epidemic created a 
problem and an obstacle for 

businesswomen, as the pandemic reduced markets and the 
volume of work. The pandemic has created an unmet credit 
gap of $ 1.48 trillion facing small and medium-sized businesses 
owned and managed by women in emerging markets.

Gihan Abu Zeid – Egypt
Half of the 84 million females 
in the Arab region are still not 
connected to the Internet or 
unable to use cell phones. And 
due to the high rates of illiteracy 
among women in the Arab region, 
digital illiteracy also rises as well. 

The views and interests of women 
are not given sufficient attention 
or presence on the Internet, 
while gender patterns continue 
to dominate the network and 
disrupt the dominant languages 
used in new technologies. The 
Internet is dominated by English and other languages such as 
French, German, Japanese, Korean, and Chinese. There are 
billions of people, the majority of whom are poor women, who 
do not understand these languages.
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More than a year after the outbreak of 
the Corona pandemic, the world is still 
facing several health, economic and 

social challenges, especially those related to 
technology and digitization (as a mechanism 
to achieve development and security) at 
many levels, such as education, remote work, 
electronic marketing, and relief to vulnerable 
groups. Women and girls were the weakest link 
in all of these mentioned areas, because they 
suffer from violence and discrimination.

The 2030 Agenda for Sustainable Development 
indicated in Paragraph 15 of the Declaration that 
“The spread of information and communication 
technologies and global interdependence 
with great potential allows to accelerate 
human progress, bridge the digital divide and 
create societies based on knowledge, which 
also promises scientific and technological 
innovation in various fields such as medicine 
and energy.

The importance of information and 
communication technology was also mentioned 
in the fifth goal of the agenda on gender equality, 
as the eighth goal relates to “promoting the use 
of information and communication technology 
to promote women’s empowerment. 
Information technology was also clearly 
mentioned in each of the fourth, eighth, ninth 
and seventeenth goals.

While the work of «CAWTAR» is directly at the 
core of the fifth and tenth goals of the agenda, 
it is working on other goals in terms of looking 
at the integration of the gender perspective, the 
empowerment of women and gender equality, 
with special attention to digitization as a 
necessary mechanism to achieve development, 
given the challenges that the pandemic has 
imposed at this level.

In all the goals, the challenges of discrimination 
emerged, and the technological challenge 
was added to them. There is no eradication 
of poverty, for example, (goal 2) without 
databases that include classification of the poor 
in response to their needs, and no guarantee 
of good education (goal 4) without investing in 
technology and the options it provides.

And because Cawtar has consistently dealt 
with the various issues it addresses in a 
comprehensive and integrated manner, and 
includes various target groups, it aspires, 
thanks to the support of the members of @
NGED Network and its various partners in 
the region, to document and highlight the 
development initiatives of a transformative 
nature that have succeeded in achieving 
the goals of the 2030 Agenda. Especially in 
reducing inequalities in the technological field 
and promoting it through «CAWTAR» Clearing 
House for information exchange and within the 
periodical publication «Cawtariyat».

Since the launch of its seventh report on gender 
equality in the 2030 Agenda: the role of civil 
society and the media at the end of 2019 with 
the support of AGFUND, “CAWTAR” proposed 
to the members of the Technical Committee 
and its Board of Trustees that the theme of 
its eighth report: Women and digitalization in 
connection with the sustainable development 
goals and the comprehensive empowerment 
of women, as a major initial title, the center 
should elaborate it in methodological and 
thematic frameworks later.

The unforeseen Covid-19 crisis came to 
confirm the correct approach and choice at 
the same time, which was also confirmed by 
the consultations carried out by the center with 
members of its Arab Network for Gender and 
Development «@NGED».

In order to establish a knowledge base for 
the report, emerging from reality, «CAWTAR» 
held a series of round-tables for the benefit of 
members of its Arab Network for Gender and 
Development, «@NGED», on the topic of «Arab 
Women and the 2030 Agenda: The Challenges 
of Digitization After the Corona Crisis.»

It discussed issues of relevance to the topic 
based on scientific papers held by a group of 
experts prepared on digitization and technology 
as a mechanism for the advancement of Arab 
women, experiences of adopting digitization 
in girls ’education especially to counter the 
Corona pandemic, digital mechanisms to 
combat gender-based violence during and 

after Corona, Women and Online Marketing 
During and After Coronavirus: Challenges and 
Prospects.

In the issue of «Cawtariyat», the most 
important analysis of the role of digitization in 
the advancement of the status of Arab women, 
the challenges facing the adoption of modern 
technologies in order to reduce inequalities 
between the sexes, groups and regions, as 
well as monitoring the views of the members 
of the network, “@NGED” regarding all these 
issues l

Dr. Soukeina Bouraoui
Executive Director


