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د. وليد رشاد زكي
االجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاع عـــــــــــلـــــــــــم   - مـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــد   أســـــــــــــــــتـــــــــــــــــاذ 
ــة ــ ــي ــ ــائ ــ ــن ــجــ ــ ــوث االجــــتــــمــــاعــــيــــة وال ــحــ ــ ــب ــ ــل ــ الـــــمـــــركـــــز الـــــقـــــومـــــي ل

شـــهدت قضايـــا النـــوع االجتماعـــي مجموعـــة مـــن 

ـــا  ـــرزت قضاي التحـــوالت فـــي ظـــل العصـــر الرقمـــي، وب

المـــرأة علـــى الســـاحة الرقميـــة بشـــكل جلـــي فـــي 

المســـميات،  مـــن  العديـــد  تحـــت  األخيـــرة  اآلونـــة 

أبرزهـــا النســـوية الســـيبرانية، والجندريـــة الرقميـــة، 

والفجـــوة  النســـوي  التمكيـــن  قضايـــا  واحتلـــت 

الدوليـــة  التقاريـــر  فـــي  مكانتهـــا  للنســـاء  الرقميـــة 

ــه  ــى طاولتـ ــي علـ ــع الرقمـ ــّدم المجتمـ ــة، وقـ والمحليـ

ـــت طاولتـــه  مجموعـــة مـــن الفـــرص للنســـاء، كمـــا ُحفَّ

ــرح  ــدد، نطـ ــذا الصـ ــي هـ ــات، وفـ ــن التحديـ ــد مـ بالعديـ

أهـــم قضايـــا المـــرأة فـــي الســـياق الرقمـــي عبـــر عـــدد 

مـــن المحـــاور. 

الســـياق  مـــن  والرقمنـــة  الجنـــدر  أوًلا: 
المحلـــي إلـــى  العالمـــي 

يذهـــب المســـار الســـليم للتفكيـــر فـــي قضايـــا النســـاء 

والرقمنـــة إلـــى األخـــذ فـــي االعتبـــار عالميـــة القضيـــة، 

فالفضـــاء الـــذي نتحـــدث فيـــه يجمـــع بيـــن العالميـــة 

المـــرأة  قضايـــا  تحليـــل  أن  نؤكـــد  وهنـــا  والمحليـــة، 

ــا  ــا العالميـــة، وثانيهـ ــر؛ أولهـ ســـيتحرك علـــى ثـــاث دوائـ

المصريـــة. وثالثهـــا  العربيـــة، 

1. الفجوة الرقمية والجندر:

يتنامـــى الحديـــث عـــن الفجـــوة الجندريـــة فـــي الواقـــع، 

أشـــار  حيـــث  الرقمـــي؛  المجتمـــع  إلـــى  انتقلـــت  والتـــي 

العديـــد مـــن التقاريـــر الدوليـــة إلـــى وجـــود فجـــوة فـــي 

النـــوع فـــي مجـــال الرقمنـــة، وقـــد دفـــع ذلـــك »ميشـــيل 

منتـــدى  فـــي  المتحـــدة،  األمـــم  مفوضـــة  باشـــيليت«، 

منـــذ  باريـــس  فـــي  ُعقـــد  الـــذي  المســـاواة«  »جيـــل 

شـــهرين، إلـــى تأكيـــد »ضـــرورة مواجهـــة االعتـــداءات 

عبـــر اإلنترنـــت التـــي تقـــوم علـــى التمييـــز القائـــم علـــى 

ـــوع، وضـــرورة دعـــم الحـــركات النســـوية مـــن  أســـاس الن

أجـــل المســـاهمة فـــي النفـــاذ إلـــى اإلنترنـــت«، كمـــا أشـــار 

تقريـــر االتحـــاد الدولـــي لاتصـــاالت عـــام ٢٠٢٠، إلـــى التفـــاوت 

ــع  ــاذ لإلنترنـــت والمجتمـ ــي النفـ ــاث فـ ــور واإلنـ ــن الذكـ بيـ

الرقمـــي، فاســـتخدام النســـاء للمجتمـــع الرقمـــي أقـــل 

ـــدان  مـــن الرجـــال بنســـبة ١٧%، والفجـــوة أوســـع فـــي البل

األقـــل تقدًمـــا. 

الـــدول  نتحـــدث عـــن  وال يختلـــف األمـــر كثيـــًرا عندمـــا 

العربيـــة؛ فقـــد صـــدر تقريـــر االتجاهـــات الرقميـــة فـــي 

المنطقـــة العربيـــة منـــذ بضعـــة أشـــهر، والـــذي يرصـــد 

البلـــدان  فـــي  الرقمـــي  للعالـــم  النســـاء  اســـتخدام 

العربيـــة، وقـــد أشـــار إلـــى أن نفـــاذ المـــرأة لإلنترنـــت أقـــل 

قضايا المرأة في المجتمع الرقمي.. 
الفرص والتحديات 

»مـــن النشـــطاء فـــي مصر إلـــى مزارعـــي البن في 
كولومبيـــا.. غيَّـــر اإلنترنـــت حيـــاة ماليين البشـــر.. 

لكـــن النســـاء والفتيـــات يتخلفن عـــن الركب« 

... هكذا ذهب تقرير المرأة والويب
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ـــم، ونؤكـــد علـــى  ـــة بـــدول العال ـــم العربـــي مقارن فـــي العال

ذلـــك مـــن خـــال الجـــدول التالـــي:

جدول )1(
نفاذ المرأة العربية لإلنترنت مقارنة بالصعيد العالمي

دول العالمالدول العربيةالنطاق

5٧.4%58.9%النفاذ من المنزل
االستخدام الشخصي 

5١.4%45.6%لإلنترنت

55.٢%6١.3%الذكور

48.3%4٧.3%اإلناث

وتطـورات  العربيـة  الـدول  فـي  الرقميـة  االتجاهـات  تقريـر  المصــدر: 
العربيـة  المنطقـة  فـي  واالتصـاالت  المعلومـات  تكنولوجيـا 

.)٢٠١٧-٢٠٢١(

وعشـرين  اثنيـن  شـمل  الـذي  التقريـر،  نتائـج  كشـفت 

إلـى  النفـاذ  فـي  تفـاوت  عـن  وإفريقيـة،  عربيـة  دولـة 

وذهـب  االجتماعـي،  النـوع  حسـب  الرقمـي  المجتمـع 

إلـى أن ثمـة تفاوًتـا بيـن الـدول العربيـة فـي الفجـوة بيـن 

الذكـور واإلنـاث في ذلك، وبالنسـبة لمصر، أشـار التقرير 

الرقمـي  إلـى العالـم  النفـاذ  التفـاوت فـي نسـبة  إلـى أن 

 .%8 بلـغ 

2. من الفجوة الرقمية إلى التمكين:

الفجـوة  عـن  الحديـث  فيـه  يتنامـى  الـذي  الوقـت  فـي 

بالتمكيـن  تنـادي  الصيحـات  مـن  العديـد  نجـد  الرقميـة 

أو  العالمـي  الصعيـد  علـى  سـواء  للمـرأة،  الرقمـي 

تقييـم  منهجيـة  تقريـر  أشـار  فقـد  المصـري؛  الصعيـد 

االتصـاالت  تكنولوجيـا  أن  إلـى  اإلنترنـت  عبـر  الجنـدر 

تمكيـن  عمليـة  تحفيـز  علـى  عملـت  والمعلومـات 

الترويـج  ـا، وذلـك مـن خـال  ا واجتماعيًّ المـرأة سياسـيًّ

للمسـاواة الجندريـة، وقـد أشـار التقريـر إلـى أن مسـألة 

بشـكل  المفهومـة  المسـائل  مـن  سـتكون  التمكيـن 

بشـكل  معهـا  التعامـل  تـم  إذا  والمتحققـة  يسـير 

الربـط  تـم  ولقـد  المـرأة،  الحتياجـات  طبًقـا  مناسـب 

فـي  ودورهـا  الواقعيـة  الثقافـة  بيـن  السـياق  هـذا  فـي 

مسـألة التمكيـن علـى صعيد السـياق الرقمي؛ فالقيود 

الثقافيـة المفروضـة علـى الواقـع تجـد لهـا ظـاًل داخل 

الرقمـي.  المجتمـع  تفاعـات 

تمكيـن  سـبيل  فـي  عالميـة  جهـود  عـدة  ُبذلـت  وقـد 

محـاوالت  عـدة  وتمـت  الرقمـي،  المجتمـع  عبـر  المـرأة 

لتشـكيل لجـان علـى أصعـدة مختلفـة للمسـاعدة فـي 

االستشـهاد  السـياق  هـذا  فـي  ويمكـن  الشـأن،  هـذا 

المـرأة  »تمكيـن  تقريـر  وهـو  العالميـة،  التقاريـر  بأحـد 

عبـر اإلنترنـت«، والـذي أشـار إلـى تأسـيس لجنـة تمكيـن 

دراسـة  إلـى  تهـدف  حيـث  الرقمـي؛  العصـر  فـي  المـرأة 

التـي  والتهديـدات  والتحديـات  والمخاطـر  الفـرص 

علـى  التركيـز  مـع  الرقمـي،  العصـر  فـي  المـرأة  تواجـه 

الربحيـة،  قضايـا العمـل وفـرص تنظيـم المشـروعات 

والتهديـدات التـي تقـف عقبة في سـبيل التمكين، والتي 

مـن بينهـا العنـف ضـد المـرأة والتحـرش الجنسـي، كمـا 

أيًضـا مبـادرة إلقامـة مؤسسـات مهنيـة  التقريـر  قـّدم 

لدراسـة تمكيـن المـرأة عبـر اإلنترنـت، وأشـار إلـى مبادرة 

الرقمـي. العصـر  فـي  النسـاء  تمكيـن  بعنـوان 

قـد  اإلنترنـت  أن  إلـى  اإلشـارة  تجـدر  اإلطـار،  هـذا  وفـي 

مـن  مجموعـة  لهـا  قـّدم  إذ  المـرأة؛  لتمكيـن  باًبـا  فتـح 

لممارسـة  فضـاًء  لهـا  فتـح  أنـه  منهـا  التسـهيات، 

التمييـز  قيـود  مـن  للتحـرر  فرًصـا  لهـا  وأتـاح  الحريـة، 

خـارج  للتعبيـر  فرًصـا  أيًضـا  لهـا  وقـّدم  االجتماعـي، 

القيـود البيولوجيـة، وأعطـى لهـا قـوة لتعريـف نفسـها 

خـارج األطـر التقليديـة، ولـم يقتصـر تمكيـن المـرأة فـي 

حـرص  بـل  والنفـاذ،  التعامـل  علـى  الرقمـي  السـياق 

الدولـــي  االتحـــاد  تقريـــر  أشـــار 
لالتصـــاالت عـــام 2020 إلـــى التفـــاوت بيـــن 
لإلنترنـــت  النفـــاذ  فـــي  واإلنـــاث  الذكـــور 
والمجتمع الرقمي، فاســـتخدام النســـاء 
الرجـــال  مـــن  أقـــل  الرقمـــي  للمجتمـــع 
بنســـبة 17%، والفجوة أوسع في البلدان 

تقدًمـــا. األقـــل 
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تدريبيـة  دورات  عقـد  علـى  لاتصـاالت  الدولـي  االتحـاد 

 ،٢٠٢١ بدايـة مـن مـارس  إلـى سـتة أشـهر،  تصـل مدتهـا 

بعنـوان »تمكيـن المـرأة فـي مجـال األمـن السـيبراني«، 

القيـادة  إدارة  تولِّـي  علـى  النسـاء  تشـجيع  تسـتهدف 

المعرفـة  تبـادل  وتعزيـز  السـيبراني،  األمـن  مجـال  فـي 

ألفضل الممارسـات في هذا المجال، وقد اسـتهدفت 

الـدورة التدريبيـة المرأة فـي إفريقيا والمنطقة العربية.

الرقميـــة  االجتماعيـــة  األعـــراف  ثانًيـــا: 
المـــرأة  وقضايـــا 

يشـير الواقـع إلـى أن فجـوة النـوع فـي قضايـا الرقمنـة 

قـد تراجعـت، وخصوًصـا فـي السـنوات األخيـرة، ولكـن 

، فقـد أشـار تقريـر 
ٍ

مـا زالـت المـرأة فـي وضـع غيـر مـوات

مفارقـة  إلـى  والتكنولوجيـا  النـوع  حـول  الدولـي  البنـك 

تتغيـر  ال  االجتماعيـة  »األعـراف  أن  مفادهـا  أساسـية 

نجـد  هنـا  ومـن  سـريع«،  بشـكل  التكنولوجيـا  بتغيـر 

واإلنـاث  الذكـور  بيـن  االسـتخدام  فـي  فجـوة  ثمـة  أن 

كلـه  ذلـك  ومرجـع  الرقميـة،  التكنولوجيـا  مجـال  فـي 

األعـراف  مفهـوم  ذلـك  ويفسـر  االجتماعيـة،  األعـراف 

فقـد   ،Gendered social norms الجندريـة  االجتماعيـة 

الدولـي بأنهـا »مجموعـة مـن األعـراف  البنـك  وصفهـا 

مختلفـة  توقعـات  وجـود  وتعنـي  الفرعيـة،  االجتماعيـة 

المحليـة  والمجتمعـات  األسـر  فـي  والنسـاء،  للرجـال 

المثـال،  سـبيل  فعلـى  العامـة«،  واألماكـن  واألسـواق 

المنـزل،  داخـل  بالرعايـة  تقـوم  أن  النسـاء  مـن  ُيتوّقـع 

بـدال مـن امتـاك الشـركات الكبيـرة واألعمـال التجاريـة 

الكبيـرة، وهـذا ال ينفـى دور النسـاء تماًمـا، ولكن الحديث 

والجنـدر.  االجتماعيـة  األعـراف  حـول  منصـٌب  هنـا 

وعلـى هـذا النحـو، يمكـن لألعـراف االجتماعيـة أن تحـد 

وقـد  الرقمنـة،  إلـى  الوصـول  علـى  النسـاء  قـدرة  مـن 

حـّدد تقريـر البنـك الدولـي أربعـة أبعـاد للفجـوة الرقميـة 

فـي  األول  يتمّثـل  االجتماعيـة،  باألعـراف  يتعلـق  فيمـا 

امتـاك الهواتـف المحمولـة؛ حيـث أشـار التقريـر إلـى أن 

امتـاك الهواتـف الذكيـة أكثـر لـدى الذكـور مـن اإلنـاث، 

واستشـهد تقريـر البنـك الدولـي بالمسـح الـذي قامـت 

ن أن النساء أقل  به جامعة هارفارد في الهند؛ حيث تبيَّ

الذكـور،  الذكيـة مـن  الهواتـف  امتـاك  فـي   %٢6 بنسـبة 

وتمّثـل الثانـي فـي االتصـال باإلنترنت؛ حيث أشـار التقرير 

إلـى أن نفـاذ اإلنـاث فـي بعـض المجتمعـات أقـل مـن 

التحتيـة  البنيـة  الثالـث فـي  البعـد  الذكـور، ويتحـدد  نفـاذ 

الرقميـة؛ حيـث إن هنـاك بعـض الـدول التـي تعانـي مـن 

األولويـة  إعطـاء  ويتـم  للكهربـاء،  المتكـرر  االنقطـاع 

ا فـي  للذكـور فـي شـحن الهواتـف، كمـا أن هنـاك تدهـوًر

بنيـة االتصـاالت فـي بعـض الـدول؛ ممـا يدفـع الرجـال، 

لمـا يتمتعـون بـه مـن حريـة حركـة، إلـى الذهـاب ألماكـن 

فـاي«،  »الـواي  أو  اإلنترنـت،  شـبكة  اللتقـاط  بعيـدة 

ويتمّثـل البعـد الرابـع فـي محـو األميـة الرقميـة، والـذي 

يتفـاوت فيـه النـوع فـي بعـض المجتمعـات، وقـد أشـار 

الفجـوة  هـذه  أن  إلـى  نهايتـه  فـي  الدولـي  البنـك  تقريـر 

مـن المتوّقـع أن تسـتمر إلـى عـام ٢٠٢5، أخـًذا فـي االعتبـار 

تفاوتهـا بيـن الـدول. 

ا  وتجـدر اإلشـارة إلـى أن المجتمـع الرقمـي قـد لعـب دوًر

وأسـهم  للمـرأة،  االجتماعيـة  الظـروف  تحسـين  فـي 

فـي دعـم قدرتهـا علـى االختيـار، وقـّدم لهـا العديـد مـن 

النسـوية،  المدرسـة  أنصـار  أشـار  كمـا  الدعـم،  أوجـه 

المـرأة تسـتخدم  إلـى أن  الناميـة،  الـدول  خصوًصـا فـي 

الـذي  والظلـم  التمييـز  أشـكال  لمواجهـة  اإلنترنـت 

إلـى  الدراسـات  العديـد مـن  يقـع عليهـا، ولقـد أشـارت 

فـــي  النـــوع  فجـــوة  تراجـــع  رغـــم 
قضايـــا الرقمنـــة فـــي الســـنوات األخيرة، 
 ،

ٍ
مـــا زالـــت المـــرأة فـــي وضـــع غير مـــوات

فقـــد أشـــار تقريـــر البنـــك الدولـــي حـــول 
إلـــى أن »األعـــراف  النـــوع والتكنولوجيـــا 
االجتماعيـــة ال تتغيـــر بتغيـــر التكنولوجيا 

ســـريع«. بشـــكل 
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المنتشـرة عبـر سـياقات  النسـوية  قـدرة المجموعـات 

المجتمع الرقمي على التشـبيك عبر مسـتويات عديدة؛ 

اإلقليمـي  الصعيديـن  علـى  المـرأة  قضايـا  لمناقشـة 

المحلـي. الصعيـد  إلـى  وصـوال  والعالمـي، 

هـذا، وقـد قطـع المجتمـع المصـري فـي هـذه الفجـوة 

مسـافة كبيـرة، مـن خـال التوسـع فـي البنيـة التحتيـة، 

كمـا كشـفت العديـد مـن الدراسـات التـي أجريـت علـى 

اسـتخدام النسـاء لإلنترنـت فـي مصـر عـن تقليـل هـذه 

الفجـوة، فقـد انتشـرت المجموعـات التي تهتـم بقضايا 

الواتـس  »مجموعـات  وعبـر  اإلنترنـت،  عبـر  المـرأة 

عبـر  النسـائي  الطابـع  ذات  القنـوات  وانتشـرت  آب«، 

ـر  »اليوتيـوب«، وبـرزت العديـد مـن الصفحـات التـي تعبِّ

واحتياجاتهـن. النسـاء  قضايـا  عـن 

ثالًثـــا: نمـــاذج التقـــارب النســـوي الرقمـــي 
العالمـــي والمصـــري

تنطلـق النسـوية الرقميـة فـي إطـار المجتمـع العالمي، 

نبحـث  وعندمـا  المحليـة،  السـياقات  مـع  وتشـتبك 

المبـادرات  مـن  العديـد  هنـاك  أن  نجـد  األمـر،  فـي 

العالمـي والمصـري،  واالسـتراتيجيات علـى المسـتوى 

ـد بيـن  ويمكـن أن نشـير إلـى بعـض القطـوف التـي توحِّ

الرقمـي:  المجتمـع  عبـر  قضاياهـن  وتتبّنـى  النسـاء، 

1. الروابط النسوية الرقمية: 

 ،digital sisterhood اسـم  الروابـط  تلـك  علـى  ُيطلـق 

مـن  مجموعـة  الرقمـي  المجتمـع  فـي  انطلقـت  فقـد 

بيـن  التقـارب  إلـى  الترويـج  وتـم  النسـوية،  الشـبكات 

العالمـي،  المسـتوى  علـى  قضاياهـن  ـي  وتبنِّ النسـاء، 

وقـد وصـل األمـر إلـى انطـاق مفهـوم األخواتيـة، والذي 

النسـاء  بيـن  التقـارب  مـن  ثاثـة مسـتويات  إلـى  يشـير 

عبـر أرجـاء العالـم؛ األول أطلقـوا عليه اسـم التفاهمات، 

ويعنـي تقريـب وجهـات النظـر بيـن نسـاء العالـم فيمـا 

مشـتركة  أرضيـة  إلـى  والوصـول  قضاياهـن،  يخـص 

تجمـع بينهـن، والثانـي مرتبط باآلمـال؛ حيث ترتبط آمال 

المـرأة بالتطلعـات إلى مسـتقبل أفضل، والسـعي إلى 

مـا أطلقـوا عليـه خريطـة رقميـة للنسـاء للقضـاء علـى 

أشـكال التمييـز ضدهـن، ووضـع آمـال موحـدة، والثالـث 

مرتبـط بالمخـاوف، وتشـير المخـاوف إلـى المخاطر التي 

وقعـت بالفعـل للنسـاء في العالم الرقمـي، والمخاطر 

المحتمـل أن تحـدث فـي المسـتقبل. وفـى سـبيل ذلك، 

إلـى  السـيبرانية  النسـوية  مجموعـات  بعـض  تسـعى 

سـعًيا  النسـاء؛  بيـن  التفاهمـات  تحقيـق  علـى  العمـل 

نحـو تحقيـق التفاهمـات واآلمـال ومواجهـة المخـاوف 

فـي ظـل المجتمـع الرقمـي.

2. فتيات متصالت: 

إلـى  سـنوات  عشـر  منـذ  السـيبرانية  النسـوية  سـعت 

تدشـين يـوم عالمـي تحـت اسـم »اليـوم الدولـي للفتيات 

فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات«، واسـتقر الـرأي على 

أن يكـون االحتفـال بهـذا اليـوم فـي ٢٢ أبريل من كل عام، 

وفـي العـام الجـاري تم االحتفال بهذا اليوم تحت شـعار 

إشـراًقا«،  أكثـر  مسـتقبا  يصنعـن  متصـات  »فتيـات 

وقد سـعى هذا الشـعار إلى تحقيق هدفين أساسـيين؛ 

ـل األول فـي القضـاء علـى الفجـوة الرقميـة للنـوع،  تمثَّ

والسـيدات  الفتيـات  تشـجيع  فـي  الثانـي  تمّثـل  بينمـا 

المعلومـات،  تكنولوجيـا  بوظائـف  االلتحـاق  علـى 

عـن  ذلـك  ويكشـف  والرياضيـات،  الهندسـة  ودراسـة 

التشـابك بيـن النسـاء علـى المسـتوى العالمـي، وفـي 

المحلـي عقـدت وزارة االتصـاالت وتكنولوجيـا  السـياق 

الرقمــي  المجتمــع  فــي  انطلقــت 
التــي  النســوية،  الشــبكات  مــن  مجموعــة 
ــي قضاياهــن علــى المســتوى العالمــي،  تتبنِّ
مفهــوم  انطــالق  إلــى  األمــر  وصــل  وقــد 
األخواتيــة، والــذي يشــير إلى ثالثة مســتويات 
مــن التقــارب بيــن النســاء عبــر أرجــاء العالــم.
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المعلومـات فعاليـة حـول مسـتقبل تمكيـن المـرأة في 

عصـر التحـول الرقمـي، تزامًنـا مع اليـوم العالمي للمرأة 

التمكيـن  علـى  الفعاليـة  ركـزت  وقـد  مـارس،   ٢4 فـي 

االقتصـادي للمـرأة المصريـة في عصر التحول الرقمي.

3. دليل النساء في فضاء اإلنترنت:

المدنيـة  العالميـة  المنظمـات  مـن  العديـد  تعاونـت 

العاملـة فـي مجـال المـرأة فـي إعـداد دليـل للدفـاع عـن 

المـرأة عبـر اإلنترنـت، حيـث يقـوم الدليـل علـى مجموعـة 

مـن المحـاور أهمهـا يسـعى إلـى بنـاء الثقـة بين النسـاء 

المـرأة  بيـن  العاقـة  فـي  النظـر  وإعـادة  العالـم،  عبـر 

والتكنولوجيـا، وعـدم الخـوف مـن سـطوة التكنولوجيـا، 

عالـم  فـي  عـام  بشـكل  اإلنسـان  حقـوق  عـن  والدفـاع 

اإلنترنت، وحقوق المرأة بشـكل خاص، وتعليم النسـاء 

ومناهضـة  السـيبراني،  األمـن  وقواعـد  الحمايـة  سـبل 

كل أشـكال العنـف ضـد المـرأة في المجتمـع الرقمي... 

فـي  للمـرأة  حمايـة  تمّثـل  التـي  القضايـا  مـن  وغيرهـا 

الرقمـي. العالـم 

4. مبادرة »قدوة تك«: 

المعلومـات  وتكنولوجيـا  االتصـاالت  وزارة  تبّنـت 

تختـص  تـك«،  »قـدوة  اسـم  تحـت  مبـادرة  المصريـة 

هـذه المبـادرة برفـع كفـاءة المرأة في اسـتخدام العالم 

الرقمـي، والترويـج لنفسـها ولتجارتهـا اإللكترونية، وفي 

سـبيل ذلـك، تعقـد المبـادرة مجموعـة مـن الجلسـات 

المـرأة،  تمكيـن  تخـص  والتـي  األسـبوعية،  التدريبيـة 

اإللكترونـي  التسـويق  بكيفيـة  باألسـاس  وتتعلـق 

النسـاء. تنتجهـا  التـي  للمنتجـات 

رابًعـــا: المـــرأة المصريـــة عبـــر المجتمـــع 
الرقمـــي.. الفـــرص والتحديـــات 

اهتمـت العديـد مـن الكتابـات بوضـع المـرأة المصريـة 

بيـن  الحديـث  وتواتـر  الرقمـي،  المجتمـع  خريطـة  علـى 

االستخدامات والفرص والتحديات، ويمكن التأكيد على 

الرقمـي، ويكشـف  للسـياق  المـرأة  اسـتخدامات  تنـوع 

هـذا التنـوع عـن الفـرص المتاحـة للمـرأة المصريـة فـي 

يعـج  الرقمـي  المجتمـع  أن  خاصـة  الرقمـي،  المجتمـع 

تخـص  التـي  والقنـوات،  والمجموعـات،  بالصفحـات، 

حيـث  واسـتخدامات؛  قضايـا  عـدة  بـرزت  وقـد  المـرأة، 

أّسسـتها  التـي  المجموعـات  مـن  العديـد  كشـفت 

المـرأة المصريـة عبـر المجتمـع الرقمـي عـن االهتمـام 

ببعـض القضايـا المتنوعـة، والتـي يمكـن طـرح نمـاذج 

التالـي: السـياق  منهـا عبـر 

الحمل ورعاية األطفال: 	 

للنسـاء  مجموعـات  الرقمـي  المجتمـع  عبـر  انطلقـت 

ومتابعـة  عنـه،  الكشـف  منـذ  الحمـل  قضايـا  تتنـاول 

مراحلـه، ونصائـح لـألم الحامـل حتـى اإلنجـاب، ومراحـل 

التعامـل مـع الجنين؛ حيث تقوم المجموعات النسـوية 

بتقديـم الدعـم والمسـاندة لألمهـات فـي جميـع مراحل 

فـي  المجموعـات  هـذه  وتحتـوي  والرضاعـة،  الحمـل 

الصحـة  فـي  ومتخصصيـن  أطبـاء  علـى  عضويتهـا 

هـذه  تخـدم  التـي  التخصصـات  مـن  وغيرهـا  النفسـية، 

القضيـة.

ربة المنزل الرقمية:	 

انتشـر هـذا المصطلـح علـى خريطة النسـوية العالمية، 

ونالـت المـرأة المصريـة منـه نصيًبـا، فثمـة مجموعـات 

المنـزل،  شـؤون  إعـداد  فـي  المـرأة  تسـاعد  وقنـوات 

ورفـع  لتنسـيقه،  ومبتكـرة  جديـدة  طرًقـا  وتعـرض  بـل 

تبّنـــت وزارة االتصـــاالت وتكنولوجيـــا 
تحـــت  مبـــادرة  المصريـــة  المعلومـــات 
اســـم »قـــدوة تـــك«، لرفـــع كفـــاءة المـــرأة 
وفـــي  الرقمـــي،  العالـــم  اســـتخدام  فـــي 
ســـبيل ذلـــك تعقـــد المبـــادرة مجموعـــة 
األســـبوعية. التدريبيـــة  الجلســـات  مـــن 
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حـول  القنـوات  وانتشـرت  وترتيبـه،  جمالياتـه  مسـتوى 

المطبخ وتنظيمه والطهي، وغير ذلك، فاالستخدامات 

الرقمـي متعـددة. المنزليـة للمـرأة عبـر السـياق 

الصحة والتجميل:	 

والمحلـي  العالمـي  السـياقين  علـى  النسـوية  تكشـف 

تتلقـى االستفسـارات حـول  التـي  انتشـار المجموعـات 

صحة المرأة، سواء الصحة اإلنجابية أو الصحة العامة، 

كمـا انتشـرت الصفحـات والقنـوات والمجموعـات التـي 

تقـدم ألدوات التجميـل، وتحسـين صـورة الجسـد مـن 

البشـرة والقـوام، وغيرهـا مـن األمـور التي انشـغلت بها 

المـرأة فـي فتـرة الحداثـة المتأخـرة. 

التجارة والتسويق: 	 

إن المتأمـل لواقـع المـرأة فـي مسـألة التجـارة يجد أنها 

اسـتفادت مـن فـرص المجتمـع الرقمـي فـي التسـويق 

لمنتجاتهـا، وكذلـك فـي عمليـات البيـع والشـراء، وثمـة 

مجموعـة مـن المبادرات العالميـة والمحلية التي تدعم 

فكـرة التسـويق للمـرأة بالشـكل الـذي يمكـن أن نصـف 

فيـه ذلـك بفرصـة جديـدة للمـرأة فـي العمل.

المجتمــع  يقدمهــا  التــي  الفــرص  تتعــدد  وختاًمــا، 
الرقمــي للنســاء، ومــا تــم عرضــه هــو مجــرد بعــض مــن 

كل. وفــي الوقــت الــذي تزيــد فيــه الفــرص تزيــد فيه أيًضا 

تنامــي  إلــى  يشــيران  والدراســات  فالواقــع  التحديــات، 

الرقمــي،  المجتمــع  فــي  المــرأة  ضــد  الرمــزي  العنــف 

الســيبرانية،  واالنتهــاكات  المعاكســات  خــال  مــن 

ــد مــن مواقــع النســاء النتهــاكات  كمــا تعرضــت العدي

منــه  تســلم  ولــم  عــام،  أمــر  وهــو  الســيبراني،  األمــن 

المواقــع النســوية، كمــا تواجــه المــرأة فــي المجتمــع 

الرقمــي تحديــات القيــم االجتماعيــة الجامــدة فــي بعــض 

األماكــن، علــى اعتبــار أن الســياقات الرقميــة ال تنفصــل 

النســاء  بعــض  وتواجــه  االجتماعيــة،  الســياقات  عــن 

العديــد  اإلنترنــت كمــا أشــارت  إلــى  النفــاذ  فــي  قيــوًدا 

مــن التقاريــر الدوليــة، كمــا تظــل األميــة الرقميــة أحــد 

التحديات التي تواجه مستخدمي العالم الرقمي، وتبقى 

لاســتفادة  المصريــة  المــرأة  أمــام  الــدروب ممهــدة 

مــن مقــدرات المجتمــع الرقمــي، واألمــر مرهــون بعــدة 

اعتبــارات، منهــا القضــاء علــى األميــة الرقميــة، وتقليــل 

فجــوة النــوع االجتماعــي، وتوســيع قاعــدة المبــادرات 

التــي تقودهــا وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، 

ودعــم االرتبــاط المدنــي الرقمــي مــن أجــل إدمــاج المــرأة 

فــي المجتمــع الرقمــي.

إلـى  يشـيران  والدراسـات  الواقـع 
فـي  المـرأة  ضـد  الرمـزي  العنـف  تنامـي 
المجتمـع الرقمـي، مـن خـالل المعاكسـات 
واالنتهاكات السيبرانية، كما تواجه المرأة 
تحديـات القيـم االجتماعيـة الجامـدة، علـى 
تنفصـل  ال  الرقميـة  السـياقات  أن  اعتبـار 

االجتماعيـة. السـياقات  عـن 


