
الصفقة
اّلتي لطالما

أردناها

أنيتا غورومورثي ونانديني تشامي

صادر عن مجموعة العمل على الّرؤى النسوّية 
حول مستقبل العمل

إطار عمل نسوّي لالقتصاد الرقمّي

أّدت الرأسمالية الرقمية إلى ارتفاع 
شديد في الالمساواة، مع ترّكز 
القّوة االقتصادية في يَدي قّلة 

قليلة من الناس. ويؤّثر ذلك بشكل 
غير متناسب على النساء اللواتي 

تزيد أرجحّية أن يعانيَن تهميشًا أكبر، 
وحتى فقدان سبل العيش.

إّن نموذج األعمال لشركات 
المنّصات عبر الوطنّية ُينتج ويعيد 

إنتاج  الهرمّيات العنصرّية والجندرّية 
في سوق العمل.

إطار عمل نسوّي حول االقتصاد 
الرقمي يقترح رؤًى جديدة، من أجل 

إنشاء مجتمعات منصفة جندرّيًا 
والحفاظ عليها.

العمل والعدالة االجتماعية

وجهة نظر
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لمحة عامة

لماذا يجب أن تشعر النسوّيات بالقلق حيال 
االقتصاد الرقمي؟

عّززت الثورة الرقمّية منوذج التطّور الليربايل اجلديد، ما زاد أوجه الالماسواة 
ّية عمقًا اجلندر

ُيديم االقتصاد الرقمّي هرمّيات العمل الُمجنَدرة ويقّوض مستقبل سُبل 
العيش للناسء

تستعمر الرشكات الرقمّية عرب الوطنّية أجاسم الناسء وميادين حياهتّن
يعوق عجز احلوكمة يف االقتصاد الرقمّي التقّدم حنو الماسواة بني اجلنسني

ما هي العناصر الرئيسة القتصاٍد رقمّي منصف 
جندرّيًا؟

نظام تعّدد أطراف جديد من أجل التطّور يف العرص الرقمي
ماسءلة الرشكات التكنولوجية الكربى عن حقوق اإلناسن الناسئّية

السيااست النسوّية للبنية التحتية الرقمّية

اغتنام اللحظة
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مؤسسة فريدريش إيبرت – إطار عمل نسوّي لالقتصاد الرقمّي

فــي العقديــن الماضييــن، راكمت الشــركات الرقمّية الكبرى مثل غوغل، 
 )GAFAA وآبل، وفيســبوك، وأمازون، وعلي بابا )اّلتي غالبًا ما ُتدعى
هــذه  البيانــات  علــى مجموعــة  وباالرتــكاز  البيانــات.  مــن  كمّيــات هائلــة 
اآلخذة في التوســع بشــكل مّطرد، التي تمتلكها هذه الشــركات وتتحّكم 
ّية«، منحتهــا  اســتخبار األخيــرة »ميــزة  بَنــت هــذه  بهــا بشــكل حصــرّي، 
األفضلّية لجهة إعادة هندســة سالســل القيمة العالمية باســتخدام رؤى 
وتوّقعــات قائمــة علــى البيانــات. وبفضــل هــذه الميــزة، لــم تتمكــن هــذه 
الشــركات من الّدفع قدمًا بنفســها وحســب باعتبارها الفائزة اّلتي تأخذ 
االحتكارات كاّفة9 في قطاع معّين، لكّنها نجحت أيضًا في الّدخول إلى 
عــّدة قطاعــات اقتصادّيــة. بالتالــي، تعنــي الرأســمالّية الرقمّيــة تحــّواًل فــي 
يقــة  التراكــم الرأســمالّي، مــع إعــادة ترتيــب جميــع جوانــب االقتصــاد بطر

تمكينّية للبيانات.10

باإلضافــة إلــى ذلــك، ال تبشــر إعــادة تنظيم اإلنتاج والتوزيع واالســتهالك 
بالجملــة التــي نشــهدها بالخيــر لجهــة نظــام اقتصــادي متســاٍو ومســتدام 
وعــادل. لذلــك ُتطــرح، مــن المنظــور النســوي، مخــاوف أساســّية ُتجــرى 

مناقشتها في ما يلي.

يثير النموذج التكنولوجي االجتماعي للقرن الحادي والعشــرين، المرتكز 
علــى الثــورة الرقميــة وثــورة البيانــات، مخــاوف خطيــرة لجهــة العدالــة بيــن 
الجنســين. فهــو يقــوم علــى المحــاور المتقاطعة للنفــوذ االجتماعي، التي 
أســهمت في بناء نظام اقتصادي عالمي غير مســتدام والمتســاٍو، ويعّزز 
هــذه المحــاور. وبغيــة المقاومــة بوجــه هــذا الهجوم، ال بــّد من فهم عميق 

لسيرورته.

للمســاواة.  الشــديد  االنعــدام  فــي  الرقمّيــة  الرأســمالية  صــرح  يتجــّذر 
يــَدي قّلــة قليلــة،1  بيــن  وتترافــق الرقمنــة مــع تمركــز النفــوذ االقتصــادي 
وتراجع حّصة عوائد العمالة مقارنًة برأس المال،2 والتقّدم المحدود في 
خفــض الالمســاواة فــي الدخــل داخــل البلــدان وفــي مــا بينهــا.3 كمــا تتأثــر 
النســاء بشــكل غير متناســب بهذا االرتفاع في الالمساواة وتزيد أرجحّية 

أن يعانين الفقر المدقع.4

وبالّرغــم مــن تدميــر جائحــة كوفيــد 19 القتصــادات العالــم، إاّل أّن ثــروة 
بمقــدار  زادت  بيــزوس،  جيــف  الشــخصية،  الســيليكون  وادي  قيصــر 
40 مليــار دوالر.5 وأّدى تراكــم البيانــات المتواصــل فــي ظــل الرأســمالية 
الرقميــة إلــى اإلبعــاد والتداعــي الشــديَدين،6 وإلــى تســليع إعــادة اإلنتــاج 
االجتماعــي.7 وهــذا أمــر مأســاوي، بالّنظــر إلى أن شــبكة اإلنترنت وعدت 
ّيــة للكينونــة وللفعل، من خالل أشــكال جديدة  فــي األصــل بأشــكال تحرر

من االتصال والتعاون وتكوين الثروات.8

ية والمؤسسية،  ال بّد من استعادة النموذج الرقمّي وإنشاء األطر المعيار
لتســخير قــّوة البيانــات واإلنترنــت مــن أجــل نظــام اجتماعــي واقتصــادي 
مختلف بشكٍل جذرّي. واليوم، فيما تسّرع تداعيات كوفيد 19 المسيرة 
تبــرز حاجــة ملّحــة إلطــار عمــل  القادمــة لنمــوذج اتخــذ منعطفــًا خاطئــًا، 
نســوي لالقتصــاد الرقمــي يمكــن أن يطلق رؤى جديدة وينشــئ مســارات 
مســتدامة. وينبغــي بهــذا اإلطــار أن يتحّدى الوضع الراهــن، مع االعتراف 
بمظالم الرأسمالية الرقمية كنموذج عالمي ُتديمه أيديولوجية استعمارية 
جديــدة. لــذا، تكمــن مهّمتنــا في تحديد جوانب االســتخراج واالســتغالل 
واالســتبعاد المتأّصلــة فــي هــذه الحقبة، كما يتجّلــى في تقاطعات النوع 
االجتماعــّي، والطبقــة، والعــرق، والطائفــة، وغيرهــا مــن عالمــات القــّوة 

والهيمنة، ومعالجتها.

غالبــًا مــا نتحــدث عــن اقتصــاد المنصــات لوصــف النمــوذج االقتصــادي 
الناشــئ. فاقتصــاد المنّصــات يضــّم نظامــًا بيئّيــًا ضخمــًا مــن العملّيــات 
المرّكبة من خالل بنية الشبكة والبيانات، أي بعبارة أخرى، شبكة اإلنترنت 
والبيانــات التــي تتدّفــق فيهــا. ويســتند منطــق تأطيــر اقتصــاد المنصــات، 
 اّلــذي يشــار إليــه أيضــًا باســم االقتصــاد الرقمــي، إلــى »الذكاء الرقمــّي«.
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لماذا يجب أن تشعر النسويات بالقلق حيال االقتصاد الرقمي؟

البقالــة، ونــرش الكتــب، واإلنتــاج التلفزيــوين وإنتــاج األفــالم، وتصميــم 
األزياء، والصيدَلة، وحىت األجهزة كخدمة )األدوات القامئة عىل أليكاس(.

أّمــا علــي بابــا، العمــالق الصينــي، فقــد بــدأ كمنصــة للتجــارة اإللكترونيــة، 
لكّنه طّور اآلن منصة سحابية ذكّية تخدم مجموعة واسعة من القطاعات 
مــن بينهــا التخطيــط الحضــري، والزراعــة، والصحــة، والطيــران، والتمويل. 
وتمتّد براعة علي بابا لتغّطي سلسلة قيمة البيانات؛ فمن خالل التجارة 
اإللكترونية العمودّية، تحتفظ شركة علي بابا بقّوة غير مسبوقة في جمع 
البيانــات وتكّتلهــا، كمــا أنهــا، بصفتهــا جهــة تزويــد بالخدمــات الســحابّية 
لتحليــل  والمعالجــة  يــن  التخز علــى  لهــا  مثيــل  ال  قــدرًة  تعّمــق  الذكّيــة، 

األعمال العابرة للقطاعات.17

تمويــل  بفضــل  الكبــرى  التكنولوجيــة  للشــركات  البيئــي  النظــام  يزدهــر 
المشاريع الشرس اّلذي شّجع التالعب بالسوق وعملّيات االستحواذ،18 
ومّكــن الشــركات التكنولوجيــة الرائــدة مــن َجــرف الجهــات المنافســة أو 
القضــاء عليهــا. وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن ســبع شــركات فقــط مــن بلديــن 
الســوقية اإلجمالّيــة  القيمــة  ثلثــي  تمّثــل  المتحــدة والصيــن–  -الواليــات 
كبــر 70 منّصــة رقمّيــة فــي العالــم،19 كمــا أّنها تســتحوذ علــى 75 بالمئة  أل
بــراءات االختــراع المتعّلقــة بتقنيــات بلــوك تشــين )سلســلة  مــن جميــع 
الكتل(، و50 بالمئة من اإلنفاق العالمي على إنترنت األشياء، وأكثر من 
75 بالمئة من الســوق العالمية للحوســبة الســحابية العامة.20 أّما العالم 
النامي فال يزال متخّلفًا عن الّركب لجهة التطورات التكنولوجية الرقمّية.

فــي نمــوذج اجتماعــي رقمــي ترتفع فيه الالمســاواة، ال يزال الفقر مجندرًا 
ويؤّثــر بشــكل غيــر متناســب فــي النســاء فــي ذروة عمرهــّن اإلنتاجــي بيــن 
25 و34 عامًا.21 وفي أفقر البلدان، اّلتي تسّجل أدنى المستويات لجهة 
تحقيق المساواة بين الجنسين )بما في ذلك في التعليم والمهارات(،22 
يعنــي الفقــر والتهميــش المرتبــط بــه، خاّصــة علــى مســتوى الشــابات، أّن 
ثــورة البيانــات والــذكاء االصطناعــي لــن تصــال إليهّن بكّل بســاطة. وتحّدد 
ّيــة التراجعّيــة تفاعــل النســاء مــع التكنولوجيا في أســواق  المعاييــر الجندر
العمل الناشــئة، فتحّولهّن إلى فرص منخفضة األجر ومتدّنية المهارات. 
عالوًة على ذلك، كان لسياق كوفيد 19 تأثيٌر سلبّي في مشاركة المرأة 
في القوى العاملة،23 مع حصر النساء في الحّيز الخاص حيث يواجهن 

يادة العنف.24 خطر ز

لقــد حــان الوقــت لينتقــل الحديــث مــن فجــوة الوصــول إلــى الفجــوات 
يــع الحصــص الرقمّية علــى الصعيد العالمــي والوطني  المتعــددة فــي توز

ودون الوطني، في المواقع الُمجنَدرة كاّفًة.
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لماذا يجب أن تشعر النسويات بالقلق حيال 
االقتصاد الرقمي؟

2.1 عّززت الثورة الرقمية نموذج التطّور 
الليبرالّي الجديد ما زاد أوجه الالمساواة 

الجندرّية عمقًا

منــذ البدايــات األولى لمســارها، أصبحت الثــورة الّرقمّية خادمة العولمة 
مــن  محــدود  عــدد  فــي  التكنولوجيــا  أربــاح  وتترّكــز  الجديــدة.  الليبراليــة 
الشركات البارزة.11 كما عّزز نموذج أعمال الشركات التكنولوجية الكبرى، 
القائــم علــى تراكــم البيانــات، تركيــز القــّوة االقتصاديــة ونشــوء احتــكارات 
الســوق.12 بيــن عاَمــي 1980 و2016، الســنوات التــي شــهدت ظهــور 
العصــر الرقمــي، ازدادت الالمســاواة علــى الصعيــد العالمّي، مع كســب 
كبــار أصحــاب الدخــل أكثــر مــن البقّيــة )رجــاًء االّطــالع علــى المرّبــع 1(.13 
وإّن النمــوذج االقتصــادي اّلــذي رفضته نســاء الجنــوب العالمّي، المتمّيز 
بزيادة الالمســاواة واســتحواذ الشــركات على ميادين الحياة االجتماعية، 

اتخذ فرصة جديدة للحياة من خالل االقتصاد الرقمي.

المرّبع 1. النظام البيئي للشركات التكنولوجية الكبرى
فــي االقتصــاد الرقمــي، تمّكنــت حفنــة مــن الشــركات مــن بنــاء شــبكة مــن 
تتمّتــع  اّلتــي  البيانــات الضخمــة  قــّوة  باســتخدام  المترابطــة،  االتصــاالت 
بهــا. وتنتشــر هــذه الروابــط المكّثفــة فــي رأســّيات أو قطاعــات مختلفــة 
منفــردة.  رأســّية  أي  مــن  مختلفــة  محــاور  فــي  وكذلــك  االقتصــاد،  مــن 
باإلضافة إلى ذلك، وبفضل قّوة البيانات الضخمة، تســتطيع الشــركات 

التكنولوجّية الكبرى التالعب بالسوق. فلنأخذ حالة أمازون مثاًل:

إّنا ليست جمّرد سوق عرب اإلنرتنت، إذ لها حصص يف جمموعة واسعة – 
من األنشــطة االقتصادية، من صناعة الســيارات إىل الرعاية الصحية، 
وعلوم احلياة، والتسليم الذايّت بواسطة الطائرات بدون طّيار، واألمن 

السيرباين والمنازل الذكّية.14
يف جتــارة التجزئــة، توّفــر أمــازون البنيــة التحتيــة األاسســية لــكل يشء، – 

بــدءًا مــن التســليم والدعــم اللوجســي ووصــواًل إىل اإلقــراض االئتماين 
 Amazon وخدمات حتليل البيانات للباعة. وقد اسهمت خدمات
)Cloud Services )AWS، وهي جمموعة من اخلدمات األاسسية 
الــي تعتمــد عــىل اإلنرتنــت للتجــارة بالتجزئــة، تارخيّيــًا يف دخــل أمــازون 

التشغييّل أكرث مّما اسهمت يف ذراع البيع بالتجزئة.15
ُوِجــد أن الرشكــة تســتخدم البيانــات حــول الباعــة مــن الطــرف الثالــث – 

 عــىل منصهتــا، لتطويــر عــروض منافســة للعالمــات اخلاصــة للمنتجــات
كــرث رحبّيــة، وهــي ممارســة تتعــارض مــع ســيااست الرشكــة المعَلنــة. 16  األ

متلــك أمــازون أكــرث مــن 3000 خــط لإلنتــاج خــاص هبــا، مبــا يف ذلــك يف 
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مؤسسة فريدريش إيبرت – إطار عمل نسوّي لالقتصاد الرقمّي

2.2 ُيديم االقتصاد الرقمي هرمّيات العمل 
الُمجندرة ويقّوض مستقبل سبل العيش للنساء

تشير األدّلة إلى أنه بالنسبة إلى غالبّية نساء العالم اللواتي يترّكزن حالّيًا 
فــي أشــكال عمــل متدّنيــة الجــودة وغيــر آمنــة، رّبمــا لــن يختلــف مســتقبل 
العمل عن حاضره. فال تزال الوظائف العالية األجر والمتقّدمة في علوم 
الحاســوب وبرمجــة الــذكاء االصطناعــي، التــي تبشــر بالحركــة التصاعديــة 
فــي االقتصــاد الرقمــي، بعيــدة المنال بالنســبة إلى معظم النســاء، حيث 
أّن الفجــوات بيــن الجنســين فــي التعليــم العالــي، ال ســّيما فــي قطاعــات 
 ،)STEM( المتقدمــة  ياضيــات  والر والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم 
ال تــزال غيــر مســدودة25، كمــا ال يــزال التحّيــز الجنســي فــي مــكان العمــل 
بالتالــي، ال تمثــل  فــي الشــركات التكنولوجيــة هــو القاعــدة الســائدة.26 
الناميــة،  البلــدان  المنّصــات. وفــي  ثلــث العامليــن علــى  النســاء ســوى 
تنخفــض هــذه النســبة إلــى الِخمــس،27 نظــرًا ألّن الفجوات بين الجنســين 
يــد من تحييد  لجهــة الوصــول إلــى التكنولوجيــا والسالســة التكنولوجية تز

مشاركة المرأة في سوق العمل الرقمي.28

وإّن النســاء هــّن أكثــر مــن تضــّررَن جــراء الصدمــات االقتصاديــة الناجمــة 
عــن الجائحــة العالمّيــة، بســبب ترّكزهــّن فــي وظائــف متدّنيــة األجــر وغيــر 
تأّثــرن بشــكل غيــر متناســب بفعــل ســحب االســتثمارات  محميــة، كمــا 
العامــة مــن البنيــة التحتّيــة للرعايــة االجتماعيــة.29 وســيزداد هــذا الوضــع 
ســوءًا، حيــث أّن تســارع األتمتــة التــي يســّببها الــذكاء االصطناعــي فــي 
وظائف التصنيع واإلدارة التقليدية، التي تهيمن عليها النساء، يؤدي إلى 
فقدان المزيد من الوظائف في القطاع النظامّي وإلى عكس المكاسب 
التــي تحققــت بشــق األنفس فــي األجور والمكانة.30 وفي الوقت نفســه، 
ســتتأثر أيضــًا النســاء فــي مجــال الزراعة والعمل في القطــاع غير النظامّي 
بشكل سلبّي جراء التحّول إلى اقتصاد المنّصات. كما أّن إعادة الهيكلة 
الشاملة لسالسل القيمة العالمية من قبل شركات المنصات تؤثر تأثيرًا 
مباشــرًا فــي ســبل العيــش التقليديــة للنســاء فــي الزراعــة وتجــارة التجزئــة 
الصغيــرة فــي الجنــوب العالمــّي. باإلضافــة إلــى ذلــك، تقــّوض منصــات 
توصيل الطعام عبر اإلنترنت المؤسســات النســائّية لتحضير الطعام في 
يــد للمنّصــات النظــم البيئّيــة  المنــزل، فــي حيــن تســتأصل سالســل التور
الزراعيــة التــي تقودهــا النســاء، مــع مــا يمكــن أن يترّتــب علــى ذلــك مــن 
آثــار علــى األمــن الغذائــي لألســر.31 الشــك أّن التأثيــر الجنــدرّي لالقتصاد 
الرقمــي فــي ســبل العيــش فــي القطــاع الزراعــي والقطــاع غيــر النظامــّي ال 

يزال يتكّشف، لكن التجارب العملّية تكّذب أي تفاؤل.32

عــالوًة علــى ذلــك، تعيــد شــركات المنصــات للخدمــات القائمــة علــى 
يــة، مــع تكليــف  ّيــة والجندر الطلــب إنتــاج هرمّيــات ســوق العمــل العنصر
النساء بالمهام المتدّنية المستوى.33 كما تلجأ المنّصات إلى ممارسات 
حســب  المســتهلكين  تفضيــالت  ترّتــب  التــي  العّمــال  مالمــح  تحديــد 
ّية الّراسخة في سوق  ّية والجندر األولوّية، وتعيد إنتاج الهرمّيات العنصر

العمل )رجاًء االّطالع على المرّبع 2(.34

المرّبع 2 الهرمّيات الجندرّية في أعمال الرعاية القائمة على الطلب
منــذ بضعــة أعــوام، أطلقــت منّصــة رائدة للعمل القائــم على الطلب في 
الهنــد، Book My Bai )أحجــز لــي عاملــة منزلّيــة(، حملــة إعالنّيــة »ال 
ّيــة  فائــدة مــن المــاس! إهــِد زوجتــك خادمــة«،35 تعكــس األعــراف الذكور
ــع لقيمــة  الراســخة والمحيطــة بعمــل النســاء بشــكل عــام، وبالتدّنــي المطبَّ
العمــل اّلــذي تقــوم به بشــكل خاص النســاء الفقيرات مــن الطبقة الّدنيا. 

وُتَموِضــع المنصــات مثــل Care.com )الموصوفة بأّنها أمازون خدمات 
الّرعايــة( نفســها كســوق علــى اإلنترنــت للعاملين والعامالت المســتقّلين 
فــي مجــال الّرعايــة وللعمالء/العميــالت للتعــّرف إلــى بعضهمــا البعــض، 
زاعمــًة أّنهــا مســاحة للتكافــؤ، يحــّدد فيهــا أداء العمــل األربــاح المحتملــة 
يــق أحــادي االتجــاه  وآفاقــًا أفضــل. لكــن الحقيقــة هــي أن الشــفافية طر
يتــم تجميــع معلومــات أساســية مفّصلــة عــن  علــى هــذه المنصــات. إذ 
العّمــال والعامــالت وتقديمهــا للعمالء/العميالت، لكن ال يمكن للعّمال 
والعامــالت الحصــول علــى معلومــات حــول العميــل/ة )الموقــع، وردود 
الفعل السلبّية من زمالء وزميالت العمل إلخ.(.36 ووجدت دراسة حول 
الرعايــة، مثــل رعايــة  أّن فئــات األجــور األعلــى فــي أعمــال   Care.com
فــي  المولوديــن  البيــض،  والعامــالت  العّمــال  لهيمنــة  األطفــال، تخضــع 
الواليــات المتحــدة، ألّن العمــالء يعتبرونهــم أقرانهــم مــن الطبقــة نفســها. 
فوجــد العّمــال والعامــالت مــن خلفّيــات األقليــات العرقيــة واإلثنيــة، أي 
عادة السود والالتينيين، أنفسهم محصورين في وظائف متدّنية المكانة 

والمستوى، مثل تنظيف المنازل.37

يبــرز مــن بيــن الشــواغل الناشــئة أّن ترتيبات التوظيف بوســاطة المنّصات 
تقــّوض حقــوق العمــال بالحمايــة االجتماعية. باإلضافــة إلى ذلك، ال ينتج 
عــن الهشاشــة وإمكانّيــة التخّلــص مــن العّمــال والعامــالت اللتيــن تمّيــزان 
اقتصــاد المنّصــات فــي معظــم بلــدان الجنــوب العالمــي مرونــة تمكينّيــة. 
ُيرّجــح   ،19 النســاء بعــد كوفيــد  الّرعايــة علــى  يــادة أعبــاء أعمــال  ز ومــع 
أن يــؤدي التحــول نحــو رقمنــة االقتصــاد مــن دون تغييــرات متناســبة فــي 
اإلنفــاق االجتماعــي علــى البنيــة التحتية للرعاية، ومســاءلة الشــركات عن 
حقوق العّمال والعامالت، وتنظيم المنصات، إلى تكثيف أعباء األعمال 
أاّل تفضــي  يمكــن  بالتالــي،  المــرأة.  األجــر علــى  المدفوعــة  الرعائّيــة غيــر 
ترتيبات العمل من المنزل بعد كوفيد 19 إلى عزل العامالت فحسب، 
يــز تقســيم العمــل التقليــدي  بــل أن تســّبب انتكاســة أيضــًا مــن خــالل تعز

على أساس الجندر داخل المنزل.38

2.3 تستعمر الشركات الرقمّية عبر الوطنّية 
أجسام النساء وميادين حياتهّن

لقد تســّلل اســتخراج البيانات -المنطق القابع في قلب نموذج األعمال 
الحيــاة  مــن جوانــب  كّل جانــب  إلــى  الوطنيــة-  عبــر  الرقميــة  للشــركات 
يــخ صّحــة الحيــض39 والممارســات  االجتماعيــة. ويتــّم تحديــد مالمــح تار
الجنســّية الحميمــة40 للســوق علــى نطــاق غيــر متوقــع حتى اآلن، بواســطة 
يــادة القيــاس الكمي للــذات. وفي إعــادة التغليف  تطبيقــات تدفــع إلــى ز
إلــى  أقــرب  وُتعَتبــر  المــال،  رأس  لتراكــم  خــام  كمــادة  هــذه  االجتماعــي 
اســتغالل المــوارد الطبيعيــة فــي ظــل الرأســمالية الصناعيــة، اســتعمرت 

قوى رأس المال المعقل األخير: عالم الحياة الحميمة.41

عــالوًة علــى ذلــك، ينشــأ عــن التكنولوجيــا الّرائــدة، علــى غــرار التسلســل 
الجينــي الرقمــي، مخاطــر فــي مــا يتعّلــق بتطويــق مــوارد التنــوع البيولوجي 
واســتحواذ حفنــة مــن كبــرى الشــركات علــى منافــع هــذه المــوارد )رجــاًء 

االّطالع على المرّبع 3(.
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لماذا يجب أن تشعر النسويات بالقلق حيال االقتصاد الرقمي؟

 Earth BioGenome( المرّبع 3 مشروع الجينوم البيولوجي لألرض
)Earth Bank Of Codes( وبنك األرض للّرموز )Project

2018، أطلــق المنتــدى االقتصــادي العالمــي  الثاني/ينايــر  فــي كانــون 
مبادرة أمازون لبنك الرموز. وتتأّلف المبادرة من شّقين أساسّيين:

مشروع الجينوم البيولوجّي لألرض اّلذي يسعى إلى العمل على فهرسة 
ّيــات وجــزء كبيــر مــن الكائنــات  وتسلســل كل الحيوانــات والنبــات والفطر
الوحيــدة الخلّيــة علــى األرض، بواســطة ترحــال الطائــرات مــن دون طّيــار 
الجديــدة؛  الثمــن  البخســة  التسلســل  وتكنولوجيــا  وبحــرًا،  وبــّرًا،  جــّوًا، 
وبنــك األرض للّرمــوز اّلــذي سيشــّكل ســجاًل قائمــًا علــى البلــوك تشــين 
ّية للمحاكاة  ّية البيولوجّية والملكّية الفكر لألصول العالمّية للملكّية الفكر
البيولوجّيــة، إضافــة إلــى توثيــق أصلهــا ومنشــئها، والحقــوق والواجبــات 
المتعّلقــة بهــا. ويكمــن القصــد مــن ذلك في إنشــاء آليــة عالمّية تمّكن من 
االستيالء التجاري على هذه الموارد من خالل نظام تجاري شفاف يمنع 
القرصنة البيولوجية من قبل الشركات. لكن األدلة التاريخية تشير إلى أّنه 
نادرًا ما نجم عن االستخدام التجاري لمشاعات التنوع البيولوجي منافع 
للمجتمعات المحلية التي ترتبط سبل عيشها وتقاليدها المعرفية بهذه 
الموارد. لذلك يبدو من المحتمل أن ينتهي المطاف بموجة جديدة من 
تسويق الموارد البيولوجية، من خالل ما يبدو في الّظاهر أّنه إطار رقمّي 
وإطــار للبيانــات مــع »وصــول مفتــوح«، بــكّل ســهولة إلــى رفــض الحقــوق 
الســابقة لمجتمعــات الســكان األصلييــن. وتفتقــر هــذه المبــادرة إلــى إطار 
ديمقراطّي للحوكمة، ما يجعلها تســهم بشــكل فّعال في خصخصة ثروة 

البيانات المتعّلقة بالموارد الطبيعية في العالم.42

الجشــع  االســتغالل  إلــى  الرقمــي  لالقتصــاد  الماديــة  األســس  تســتند 
كثر النساء فقرًا في العالم.43  للمشاعات البيئية التي ُتديم سبل العيش أل
وإّن تعدين المعادن األرضّية النادرة إلنتاج األجهزة الرقمية لم يدّمر البيئة 
ل أيضــًا الحــرب األهلّيــة التــي أطلقــت العنــان لموجــة  فحســب، بــل مــوَّ
مرّوعــة مــن العنــف الجنســي فــي الكونغو.44 كما اســتغّلت شــركة عالمّية 
رائــدة فــي مجــال تصنيــع الهواتــف المحمولــة عمالــة المــرأة طــوال عقــود 
يــة، تشــمل عــدم كفايــة الحمايــة مــن التعــّرض  فــي ظــل ظــروف عمــل مزر
للمــواد الكيميائيــة الســاّمة.45 إضافــًة إلــى ذلــك، تغــّذي إعــادة التنظيــم 
الشاملة لسالسل التوريد، من خالل منصات التجارة اإللكترونية، ثقافة 

استهالكّية غير مستدامة مع بصمة ضخمة للطاقة والنفايات. 

2.4 يعوق عجز الحوكمة في االقتصاد الرقمي 
العالمي التقّدم نحو المساواة بين الجنسين

في الوقت الحالّي، ما من نظام حوكمة عالمّي للنموذج الرقمي ونموذج 
الفــراغ، إدراكًا منهــا  البلــدان المتقدّمــة هــذا  البيانــات. وقــد اســتغّلت 
البيانــات حيوّيــة لمصلحتهــا االقتصاديــة العالميــة. وباســتخدام  قــّوة  أّن 
يــة للوصــول إلــى مــوارد البيانــات فــي البلــدان الناميــة،  الصفقــات التجار
فإّنهــا تدفــع ُقُدمــًا بعقيدة »التدفقــات الحّرة للبيانات عبر الحدود«، ما 
يمنــع البلــدان الناميــة مــن تطويــر سياســاتها الصناعية الرقميــة الخاّصة.46 
وبــدون ســيطرة البلــدان الســيادية علــى مــوارد بياناتهــا، ســتجد البلــدان 
األقــل قــّوة أنــه مــن المســتحيل وضع ضمانــات لحماية مطالبات النســاء، 
على سبيل المثال في حالة سرقة بيانات الشركات للممارسات الزراعية 
للمزارعات أو االستيالء على موارد التنوع البيولوجي من خالل الوسائل 

الرقمّية.

كما سَعت البلدان المتقّدمة إلى إدخال تغييرات على االتفاق المتعلق 
يــة المتصلــة بالتجــارة، مــن أجــل توســيع  بجوانــب حقــوق الملكيــة الفكر
يــة لشــركاتها الرقميــة فــي ما يتعّلــق بالبيانات  نطــاق حقــوق الملكيــة الفكر
واالبتــكارات المتصلــة بالــذكاء االصطناعــي.47 باإلضافــة إلــى ذلــك، غالبًا 
مــا تشــّكل الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، اّلتــي تشــّجع عليهــا 
وكاالت المعونــة تحــت شــعار »البيانــات مــن أجــل التنميــة« أو »الــذكاء 
االصطناعي من أجل الخير«، سبياًل لتوسيع نطاق وصول الشركات إلى 
مجموعــات البيانــات فــي البلــدان الناميــة، ما يقّوض حقــوق الخصوصية 
ّيًا  للنســاء المســتضعفات.48 ويميــل تأطيــر الحقوق الرقمية للمــرأة، حصر
إلــى تجاهــل تحويــل  الفردّيــة،  الفــردي والمهــارات  الوصــول  مــن حيــث 
الــذكاء القائــم علــى البيانــات إلــى شــركات، والعجــز الهائــل فــي الحوكمــة 

لجهة البيانات والتنمية.49 

فالعدالــة  العالمــي.  يبــي  الضر النظــام  أيضــًا  الحوكمــة  عجــز  يشــمل 
يبيــة، كمــا هــو معتــرف بــه عمومــًا، تّتصــل اّتصــااًل مباشــرًا بالتوفيــر  الضر
رســوم  فــرض  وقــف  اســتمرار  ويعنــي  للرعايــة.  التحتيــة  للبنيــة  العــام 
جمركيــة علــى عمليــات البث اإللكتروني، في النظام التجاري العالمّي، 
يــادة  أّن بلــدان الجنــوب العالمــّي فقــدت مــوارد ماليــة قّيمــة، حتــى مــع ز
حصــة المنتجــات القابلــة للّرقمنــة فــي التجــارة العالميــة.50 باإلضافــة إلى 
مــن أجــل  مــرارًا وتكــرارًا مقترحــات  المّتحــدة  الواليــات  ذلــك، أحبطــت 
يبــي للخدمــات الرقميــة يمنــع الشــركات الرقميــة عبــر الوطنيــة  نظــام ضر

يبة.51 مــن التهّرب من الضر
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مؤسسة فريدريش إيبرت – إطار عمل نسوّي لالقتصاد الرقمّي

الحــركات  الــذي أعطــى  التكنولوجــّي  النمــوذج  مــن الضــروري اســتعادة 
النســائّية أجنحــة للتنظيــم علــى الصعيــد المحلــّي البينــّي والتعبئــة علــى 
الليبراليــة الجديــدة قــد اســتوَلت علــى هــذا  العالــم. فالقــوى  مســتوى 
النمــوذج، مــا أّدى إلــى نشــوء نظــام اقتصــادي عالمــي يحمــل عالمــات 
يتــون وودز بعد الحــرب، وتحّملت  الظلــم نفســها اّلتــي بــرزت فــي نظــام بر
النساء في الجنوب العالمي تكاليفها بشكل غير متناسب.52 وساهمت 
األيديولوجيات الليبرالية الجديدة التي يرتكز عليها هذا النظام أيضًا في 
خلــق حّيــٍز عــام غيــر مســّيس تكثر فيــه المعلومــات المضّللــة53، والحروب 
األنــواع  مــن  واألشــخاص  النســاء  ضــّد  الالذعــة  والكراهيــة  الدعائّيــة54، 

ّية. االجتماعّية غير المعيار

بــّد للحكمــة النســوّية أن تقــود مشــروع إعــادة هيكلــة االقتصــاد  لــذا، ال 
الرقمّيــة  والبنيــة  البيانــات  إدارة  تمّكــن  حتــى  جــذرّي،  بشــكل  الرقمــّي 

ّيًا. مجتمعات مستدامة وديمقراطية ومنصفة جندر

وفي ما يلي العناصر الرئيسة لجدول أعمال نسوي للتحّول الرقمي:
نظام تعّدد أطراف جديد من أجل التطّور يف العرص الرقمي؛. 1
ماسءلة الرشكات التكنولوجّية الكربى؛. 2
السيااست النسوّية للبنية التحتية الرقمّية.. 3

يــق لإلجــراءات  يجــب أن يغــّذي كل عنصــر مــن هــذه العناصــر خارطــة طر
التــي تحتــاج الناشــطات النســويات إلــى بلورتهــا ومتابعتهــا. وينبغــي أن 
تكــون االســتراتيجيات قائمــة علــى أســس محليــة ومنّســقة علــى الصعيــد 

العالمي، بما يشمل عّدة نطاقات ومواقع.

3.1 نظام تعّدد أطراف جديد من أجل التطّور 
في العصر الرقمي

يســتلزم العالم الرقمي الجديد الشــرس نظام تعّدد أطراف جديد يمكن 
فيــه جميــع البلــدان بشــكل مســتقل أن تتابــع اســتراتيجياتها نحــو تنميــة 

ّيًا.55 مستدامة ومنصفة وعادلة جندر

الديمقراطّية الرقمية العالمية.
إلــى  مّلحــة  فالحاجــة  مهّمــة.  ضبــط  إعــادة  الرقمــي  االقتصــاد  يتطّلــب 
ّية عالمّية للبيانات يمكن أن تشــّكل األســاس لنظام دولي  مبادئ دســتور
ديمقراطي في العصر الرقمي وُترِشد الّطريق إلى عقد اجتماعي جديد. 

إلــى  اقتصاديــًا،  مــوردًا  البيانــات، بوصفهــا  إدارة  أن تســتند  يجــب  كمــا 
التــزام ال رجعــة فيــه بحمايــة حقوق اإلنســان النســائّية وتعزيزهــا بما يكفي 
لمجتمــع رقمــّي مســتقبلّي. وال بــّد مــن مناقشــة التكنولوجيــا الرقميــة، بما 
يقــة تصميمهــا، واألغــراض التــي  فــي ذلــك الــذكاء االصطناعــي، لجهــة طر
يتــم اســتخدامها مــن أجلهــا، والطرائق التي يتم مــن خاللها إدارتها. وُيَعّد 
التوافق الحكومي الدولي بالغ األهمية لوضع حدود لرأســمالية المراقبة 
من خالل حظر نماذج أعمال البيانات التي تنتهك خصوصية واستقاللية 
األفــراد والمجتمعــات، أو الّربــح مــن التــداول الفيروســي لكراهيــة النســاء 
والمعلومات المضّللة. باإلضافة إلى ذلك، تفترض الديمقراطية الرقمية 
العالمّيــة الســيادة القضائيــة للــدول القوميــة مــن أجــل صياغــة سياســات 
رقمية وطنية مناسبة لتمكين المرأة. وُيعتَبر ذلك حيوّيًا ليس فقط للحد 
يــع المنصــف  مــن اســتخراج الشــركات للبيانــات، بــل أيضــًا لضمــان التوز

لمنافع االبتكارات القائمة على البيانات في نظاٍم تطويرّي دولّي.

نظام تجارة عالمي منصف وعادل. 
ينبغي إعادة توجيه نظم الوصول إلى األسواق واالستثمار في االتفاقات 
وفــي  تهميشــًا.56  النســاء  كثــر  أ مصالــح  حمايــة  هــدف  نحــو  يــة  التجار
يــة، يجــب على بلــدان الجنوب العالمي مقاومة دفع  المفاوضــات التجار
يــر المفــَرط للتجــارة الرقميــة  االقتصــادات الرقميــة المتقّدمــة باّتجــاه التحر
فــي الخدمــات. وعليهــا رفــض مطالــب القــوى الُمهيمنــة لناحيــة الوصــول 
غيــر المقّيــد لشــركات المنّصــات الخاّصــة بهــا إلــى الســوق. وبغيــة حمايــة 
علــى  يجــب  الصغيــرة،  يع  المشــار وصاحبــات  والتاجــرات  المزارعــات 
بأنظمــة  الناشــئة  البيانــات  الناميــة أن تضمــن دعــم اقتصــادات  البلــدان 
االســتثمار األجنبــي االســتراتيجية وليــس االســتخراجية.57 فــال يمكــن أن 
البيانــات  قــدرات  يقــًا لتقويــض  التجــارة واالســتثمار طر اتفاقــات  تصبــح 
المحليــة؛ بــل تحتــاج إلــى تمكيــن نقــل التكنولوجيــا بفعاليــة إلــى الجنــوب 

العالمي.58

العدالة الضريبية. 
التكنولوجّيــة  للشــركات  جديــدة  رقميــة  يبيــة  نظــم ضر اســتحداث  ُيَعــّد 
يبّيــًا تقّدمّيــًا يتعّيــن علــى البلــدان الناميــة أن تشــترعه  الكبــرى تدبيــرًا ضر
مــن أجــل تمويــل الخدمــات العامــة األساســية وبرامج الحمايــة االجتماعية 
يبية  لمشــاركة المرأة في االقتصاد الرقمي.59 وإّن اقتراح إنشــاء هيئة ضر
حكوميــة دوليــة عالميــة برعاية األمم المتحدة، كمــا طرحته مجموعة الـ77 
والصيــن فــي االجتمــاع الخــاص للمجلس االقتصــادي واالجتماعي لألمم 
يبية في العام 2018،  المتحدة حول التعاون الدولي في المسائل الضر

يكتسي أهمية خاصة في االقتصاد العالمي الرقمي.60

3

ما هي العناصر الرئيسة القتصاد رقمّي منصف 
ـًا؟ ـّ جندريـــ
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ـًا؟ ـّ ما هي العناصر الرئيسة القتصاد رقمّي منصف جندريـــ

صندوق رقمّي عالمي لتمكين النساء. 
يجب أن تتيح طرائق تمويل التنمية المستدامة نشر البيانات وتكنولوجيا 
الــذكاء االصطناعــي، فضــال عــن التعاون في ما بين بلدان الجنوب لجهة 
اإلفــادة مــن الــذكاء االصطناعــي مــن أجــل التنميــة. فمبــادرات »الــذكاء 
االصطناعــي مــن أجــل الخيــر« التــي تقودهــا الشــركات ال تفعــل مــا فيــه 
الكفايــة مــن أجــل إنشــاء قدرات محلّية. وتتطلب المســارات المســتدامة 
عالمّيــًا  تمويلّيــًا  الرقمــي مســارًا  االقتصــاد  فــي  النســاء  لتمكيــن  والمرنــة 

مخصصًا.

معايير عمل دولّية للعامالت والعاملين في المنّصات. 
يجــب علــى العامــالت فــي الحــركات النقابيــة الضغــط مــن أجــل توصيــة 
لمنظمة العمل الدولية بتفعيل ضمانة عمل شاملة للعامالت والعاملين 
يــق إلجــراء تغييــرات فــي  فــي المنصــات. ومــن شــأن ذلــك أن يمّهــد الطر
قوانيــن العمــل الوطنيــة، وأن يكفــل للمــرأة العاملــة فــي الوظائــف اّلتــي 
تســتخدم الوســائل الرقمّيــة، وفــي الصناعــات التحويليــة الرقميــة، الحــد 
والعامــالت  العمــال  حقــوق  يشــمل  الــذي  العمــل  حمايــة  مــن  األدنــى 
األمومــة، وحــّدًا معّينــًا  أجــرًا معيشــّيًا الئقــًا، واســتحقاقات  األساســية: 
لساعات العمل، وأماكن عمل آمنة وصحّية. وتبرز الحاجة إليالء اهتمام 
خاص لمعالجة التنّمر السيبرانّي المتحّيز جنسّيًا والتحرش الجنسي في 

مكان العمل على المنصة.61

3.2 مساءلة الشركات التكنولوجية الكبرى عن 
حقوق اإلنسان النسائّية

اقتصــاد  فــي  افتراضّيــًا  ليصبــح  االقتصــادي  النشــاط  تحويــل  أّدى  لقــد 
المنّصات إلى إفالت الشركات من العقاب وإلى االعتداء المباشر على 
حقــوق اإلنســان النســائّية. ويجــب بالتالــي التصــدي علــى وجــه الســرعة 

إلفالت الشركات من العقاب.

معاهدة ملِزمة لكبح جماح الشركات التكنولوجية الكبرى. 
ما فتئت حركات المجتمع المدني تناصر وضع صك دولي ملزم قانونًا 
لتنظيم أنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال في 
القانون الدولي لحقوق اإلنســان.62 ومن الضروري أن تتضّمن مثل هذه 
المعاهــدة ســياق الرأســمالية الّرقمّيــة، والحاجــة إلــى مســاءلة الشــركات 
النســائّية والبيئــة.63 وتشــمل  الكبــرى عــن حقــوق اإلنســان  التكنولوجيــة 
وضعهــم  عــن  النظــر  بغــض  كاّفــة،  العّمــال  الرقميــة  الشــركات  مســاءلة 
ففــي ظــّل صناعــة  البيانــات.  قيمــة  فــي سلســلة  أو موقعهــم  الوظيفــي 
تكنولوجّيــة يشــتّد فيهــا التحّيــز الجنســي، يتطلب النهوض بالمــرأة التزامًا 

ّية للمناصب القيادية. بتحويل المالمح الجندر

االلتزام بالتصّدي للتحّيز الجندرّي في تصميم التكنولوجيا. 
وكراهيــة  الجنســي  بالتحيــز  مســبقًا  محّملــة  الرقمّيــة  التكنولوجيــا  تأتــي 
النســاء فــي تصميمهــا. وُيطَلــب بشــكل ملــّح وضــع معاييــر للصناعــة مــن 
الفيروســية،  النســاء  كراهيــة  ُتديــم  التــي  الحوافــز  أجــل معالجــة هيــاكل 
النظــام  يتــم مــن خاللهــا تطبيــع  التــي  الخوارزميــة األساســية  والثقافــات 
الّذكــورّي. وينبغــي بشــركات المنصــات اعتمــاد عمليــات تدقيــق جندرّي 
لممارســات األعمــال، بمــا فــي ذلــك العملّيــات الخوارزمّيــة المســتخَدمة 

في إدارة تدّفق العمل.

3.3 السياسات النسوّية للبنية التحتية الرقمّية

اقتصــاد  يــز  لتعز والــذكاء  البيانــات  رأســمال  إمكانــات  اســتعادة  يجــب 
االقتصــاد  علــوم  بــه  اعترفــت  لطالمــا  التضامــن،  علــى  قائــم  اجتماعــي 
النســوّية كبديل لالســتغالل الرأسمالي. وتؤّدي السياسات الوطنّية دورًا 

حيوّيًا في إرشاد الطريق إلى اقتصاد رقمي مستقبلي يكون نسوّيًا.

نهج الموصولّية وأكثر. 
تســتند مشــاركة المــرأة فــي االقتصــاد الرقمــّي علــى نهــج النظــام البيئــي 
الذي يجمع بين الحصول على الموصولّية العالية الجودة والبرامج ذات 
الدعايــة الجيــدة للمهــارات الرقمّيــة -بمــا فــي ذلــك إعــادة تطويــر مهــارات 
يع  المشــار وتطويــر  األتمتــة،  بســبب  وظائفهــن  يفقــدن  الالئــي  النســاء 
واالئتمان والمنح للجهات االجتماعّية الوســيطة اّلتي تدعم العامالت.64 
ويمكــن أن تكــون أســواق التجــارة اإللكترونيــة الممّولــة مــن القطــاع العــام 
بديــاًل قابــاًل لالســتمرار بالنســبة إلــى التاجــرات، وصاحبــات المشــاريع، 
والحرفّيــات، مــن خــالل توفيرهــا بديــاًل عــن التجــارة اإللكترونيــة الخاصــة 
التــي تميــل إلــى أن تكــون اســتغاللّية. ويمكــن أن توّفــر سياســات الشــراء 
التفضيليــة زخمــًا لشــركات المنّصــات التــي تديرهــا مجموعــات النســاء، 

ومنظمات المنتجات والتعاونيات.

البنية التحتية العاّمة للبيانات والسحابة والذكاء االصطناعي. 
يمكــن مجّمعــات البيانــات العامــة والبنيــة التحتيــة الســحابية العامــة أن 
البيانــات. فعلــى  النســائية مــن جنــي فوائــد تحليــالت  تمّكــن الشــركات 
سبيل المثال، يمكن سياسة وطنية لتعجيل التكنولوجيا أن تحّفز الروابط 
بين مجموعة من المزارعات وشركة تكنولوجّية ناشئة تقودها نساء، من 
أجــل إطــالق مبــادرة جديــدة للزراعــة الذكيــة. وبواســطة الخدمــات العاّمة 
للــذكاء الّســحابي، يمكــن أن توفــر شــركة التكنولوجيــا الناشــئة تحليــالت 
الــذكاء االصطناعــي  ابتــكارات  المزارعــات. ومــن شــأن  ورؤى لمجموعــة 
فــي القطــاع العــام -الصحــة والطاقــة والنقــل، إلــخ.- أن تمّكــن مــن توفيــر 
الخدمــات العامــة علــى نطــاق واســع وعــام وبفعاليــة مــن حيــث التكلفــة، 

مع آثار إيجابية في التمكين االجتماعي واالقتصادي للنساء.

مساءلة نظم البيانات في الحوكمة.
تملك البيانات الضخمة وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي، التي تعتمدها 
الــّدول مــن أجــل الرفــاه وتقديــم الخدمــات العامــة، القــدرة علــى تمكيــن 
ــر المســاءلة والشــفافية. ويمكــن  المــرأة اجتماعّيــًا واقتصادّيــًا، شــريطة توفُّ
التكنولوجيــة أن يضفــي طابعــًا فردّيــًا علــى  الحلــول  القائــم علــى  النهــج 
يع  مشــار تنفيــذ  ينبغــي  كمــا  واالســتبعاد.  للتهميــش  الهيكلّيــة  األبعــاد 
أي  عــن  للبحــث  فيهــا  والتدقيــق  يــن،  ومواز بضوابــط  الرقمــي  اإلدمــاج 
ّيــة. ويجــب أن  ّيــة، وتوجيههــا لضمــان االســتجابة الجندر تحّيــزات جندر
يترك صنع القرار المدعوم بالبيانات مجااًل لالستجابة لمطالبات النساء 

بطرق موضوعّية.
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شــهدت لحظــة كوفيــد 19 موجــة كبيــرة مــن العمــل النســوّي، بــدءًا مــن 
الّدعوات إلى استراتيجية إنقاذ نسوّية65، ووصواًل إلى التصريحات التي 
توضــح الــرؤى النســوية للعدالــة اإلنمائّيــة66 ومشــاريع ال حصــر لهــا لرصــد 
ّية  وتوثيــق التجــارب المتنّوعــة والمتعــّددة لألزمــة مــن خالل عدســة جندر
تقاطعّيــة. واجتمعــت القيــادات النســائية في الحــركات النقابية العالمية 
مــن خــالل حملــة #GenderEqualNewNormal )الوضــع الطبيعــي 
التأثيــرات  علــى  الّضــوء  لتســليط  الجنســين(،  بيــن  للمســاواة  الجديــد 
غيــر المتناســبة للجائحــة فــي العامــالت والحاجــة الملّحــة إلعــادة التركيــز 
علــى اهتماماتهــن داخــل الحــركات العمالّيــة.67 فــي الوقــت نفســه، تبــرز 
بــذور النضــال بوجــه النمــوذج المَهيِمــن ألعمــال المنصــات االســتخراجّية 
للبيانــات، وتتجــّذر شــيئًا فشــيئًا -تتجّلــى، من بين أمــور أخرى، في حملة 
»أوقفوا الكراهية من أجل الربح«، اّلتي تعود جذورها إلى االحتجاجات 
مــن أجــل العدالــة العرقيــة داخــل الواليــات المتحــدة، واإلضرابــات التــي 
نّفذهــا العاملــون والعامــالت في أمازون في الواليــات المتحدة واالتحاد 
التوصيــل علــى الطلــب  األوروبــي، وكذلــك إضرابــات عّمــال وعامــالت 
كــوادور. باإلضافة إلــى ذلك، يبني  يــل واألرجنتيــن وإســبانيا واإل فــي البراز
يقيــا  وأفر آســيا  فــي  يــة  التجار العدالــة  أجــل  مــن  والناشــطات  النشــطاء 
المفــرط  يــر  التحر الضــوء علــى مخاطــر  تســّلط  تحليــالت جديــدة مهمــة 
إّنــه  الجائحــة.  بعــد  الرقميــة كاســتراتيجية للتعافــي االقتصــادي  للتجــارة 
الوقــت المناســب لتوطيــد هــذه الدوافــع والعمــل بوعــي مــن أجــل بنــاء 
روابــط مشــتركة بيــن المنظمــات النســوية، والناشــطين والناشــطات مــن 
يــة العالمية،  أجــل حقــوق العمــال، ومناصــري ومناصــرات العدالــة التجار
والتحالفات المؤيدة للديمقراطية على الصعيدين العالمي واإلقليمي.

وتقع مهمة التحضير لحقبة جديدة على عاتقنا، ما ينطوي على الحاجة 
إلــى بنــاء أطــر مفاهيميــة، وإنشــاء الوعي وإقامــة الّروابــط للتعبئة المحلية 
والعالمية. وال شّك أّن الوقت قد حان للدخول في الصفقة التي يمكن 

أن تفيد النساء كاّفة.

4

اغتنام اللحظة
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قائمة المختصرات

الذكاء االصطناعي    AI

خدمات أمازون ويب   AWS

غوغل، آبل، فيسبوك، أمازون وعلي بابا   GAFAA

مجلس حقوق اإلنسان    HRC

منظمة العمل الدولية    ILO

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي   OECD

مكتب المفّوضية السامية لحقوق اإلنسان   OHCHR

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات   STEM

األمم المتحدة    UN

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية   UNCTAD

منظمة األمم المتحدة للطفولة   UNICEF

قائمة المختصرات
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مسرد المصطلحات

الذكاء . 1 التكنولوجيا حتاكي عمليات  الــذكــاء االصطناعي: فئة من 
البرشي للتعّلم والتفكري والتصحيح الذايت. صحيح أّن جمال الذكاء 
االصطناعي موجود منذ مخسينّيات القرن المايض، إاّل أّن نشوء 
البيانات الضخمة والتقّدم احلديث يف التعّلم اآليل، مقرتنًا بتطّور 
الروبوتات وتقنيات االستشعار، أّدى إىل منّوه الهائل يف السنوات 

األخرية.
الــي كــان ينّفذها البرش . 2 األمتتة: استخدام اآلالت لتطبيق المهام 

أو المهام اّلي يكون تطبيقها، عىل حنو مزتايد، مستحياًل من دون 
هــذه اآلالت. وبالرغم من أن مصطلح المكننة غالبًا ما يستخَدم  
لــإلاشرة إىل االستبدال البسيط للقوى العاملة البرشّية بــاآلالت، 

إال أّن األمتتة تقتيض عمومًا دجم اآلالت يف نظام للحكم الذايت.
تــدفــقــات الــبــيــانــات عـــرب احلــــــدود: حـــركـــة جمــمــوعــات الــبــيــانــات بني . 3

الملّقمات الموجودة يف خمتلف الواليات القضائية الوطنية.
العمل اجلماعي المنترش جغرافّيًا )كـــراودوورك(: ترتيبات العمل . 4

الــي يتم فهيا تكليف جمموعة مــن العّمال  الرقمية  عــىل المنصات 
والـــعـــامـــالت الـــمـــوّزعـــني جــغــرافــّيــًا بــالــمــهــام. ويــشــمــل ذلـــك الــمــهــام 
البيانات الي يؤّدهيا  المتخّصصة مثل تطوير الربجمّيات وحتليالت 
العاملون والعامالت حلاسهبم اخلاص، باإلضافة إىل المهام الفائقة 
ــغــر للوظائف الــمــتــكــّررة الــي يــؤدهيــا العاملون والــعــامــالت من  الــصُّ

ذوي المهارات المنخفضة عن بعد.
للبيانات بواسطة . 5 الــمــمــاراست االستغاللّية  البيانات:  اســتــخــراج 

استخراج البيانات المتواصل، والتنميط التدخيّل، واحتكار الذكاء 
القائم عىل البيانات، الي متّي منوذج أعمال المنصات الاّسئد.

صندوق البيانات: ترتيب مؤسيس جيتمع فيه األفراد أو المنظمات . 6
لتجميع موارد بياناهتم بشكل تعاوين وليعهدوا هبا إىل كيان مستقل 

لإلرشاف االئتماين.
سلسلة قيمة البيانات: سلسلة القيمة اجلديدة متامًا الي ظهرت . 7

مع عملية إنتاج الذكاء الرقمي من البيانات، مبا يف ذلك احلصول 
عىل البيانات، وحفظ البيانات وختزيهنا، ومنذجة البيانات وحتليلها، 
وتصّور البيانات. وكما الحظ مؤمتر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، 
فإن سلسلة قيمة البيانات عالمّية وغري متاسوية إىل حد كبري. إذ 
جتد معظم البلدان نفهسا موّردة وحسب للبيانات اخلام. بالتايل، 
تستأثر حفنة من رشكــات المنصات القوّية من بلَدين )الــواليــات 
المتحدة والصني( مبعظم البيانات اخلــام، وتنتج ذكــاًء رقمّيًا ذات 
قيمة مضافة ُيعترَب حيوّيًا للسيطرة عىل مجيع قطاعات االقتصاد: 

الزراعة والتصنيع واخلدمات.
الرأسمالية الرقمّية: مرحلة متقدمة من الرأسمالية يتمّتع فهيا عدد . 8

قليل من األفــراد والــرشكــات، الي متلك مــوارد الشبكة والبيانات 
افرتاضّيًا وتتحّكم هبا، بقّوة اقتصادية مفرطة.

البيانات الضخمة عىل . 9 الرقمّي: تطبيق تقنيات  التسلسل اجليين 
رســـم خــرائــط تسلسل اجلــيــنــوم وحتــلــيــلــهــا، وعـــىل تقييم الــعــالقــات 

ّية بني األنواع. التطور
ّية لظهور . 10 التحتية األاسسية الرضور البنية  الرقمية:  التحتية  البنية 

االقتصاد الرقمي ومنــّوه. ويستخَدم المصطلح يف األصــل لإلاشرة 
إىل تقنيات اإلنرتنت ذات النطاق العريض والهواتف المحمولة، 
أّيامنا هذه خدمات المنصات وهياكل  كما يشمل المصطلح يف 

البيانات يف القطاعات المختلفة. 
ــيــــات مـــن خــــالل فــئــة من . 11 الــــذكــــاء الـــرقـــمـــي: رؤى تــنــتــجــهــا اخلــــوارزمــ

التكنولوجيا تسّمى تكنولوجيا التعلُّم اآليّل. ويرتكز هذا الذكاء عىل 

البيانات الشخصية  البيانات –مــن  مروحة واسعة من جمموعات 
واالجتماعية السلوكية إىل البيانات اجلغرافية المكانية، والمناخية، 
والزراعية البيئّية. كما ُيَعّد اإلنرتنت العمود الفقري لتجميع هذه 
البيانات ونقلها من أجــل النرش المستمر و“يف الوقت احلقيقي“ 

للخوارزميات.
ــرادات الناجتة . 12 رضيبة اخلــدمــات الرقمية: فــرض الــرضائــب عــىل اإليــ

عــن تــوفــري اخلــدمــات الرقمية مــن قبل رشكــة رمّبـــا ليست مــوجــودة 
ماّديًا يف الوالية القضائية المعنية.

الــتــداول هبا عرب . 13 المنتجات القابلة للّرقمنة: المنتجات الــي ميكن 
اإلنــرتنــت. يف الــســنــوات األوىل مــن الــثــورة الرقمية، لــم تظهر سوى 
مخــس فئات واســعــة مــن هــذه المنتجات: التسجيالت الصوتية، 
واألعمال السمعية البرصية، وألعاب الفيديو، وبرجمّيات احلاسوب 
واألعمال األدبية. لكن عىل مّر السنني، وّسعت إمكانيات التصنيع 
الــمــضــافــة، بــفــعــل تـــوّفـــر الــطــبــاعــة الــثــالثــّيــة األبـــعـــاد والــنــمــو الــهــائــل 

للخدمات المقّدمة رقمّيًا، نطاق جمموعة المنتجات الرقمية.
ّيــة: مــصــطــلــح عـــام ُيــطــلــق عـــىل مــنــح حــقــوق . 14 حــقــوق الــمــلــكــيــة الــفــكــر

ــراءات االخــــــرتاع، وحـــقـــوق الــتــألــيــف والــنــرش،  ــ الــمــلــكــيــة مـــن خـــالل بــ
يــة. وتــســمــح حــقــوق الــمــلــكــيــة هـــذه لــلــمــالــك/ة  والــعــالمــات الــتــجــار

احتكار استخدام الماّدة لفرتة حمّددة.
الـــي تتحقق لــرشكــات المنصات . 15 التنافسية  الــمــية  ــّذكـــاء:  الـ مـــية 

بسبب قدرهتا عىل توليد الذكاء القائم عىل البيانات ونــرشه، من 
أجل إعادة تنظيم اإلنتاج وسوق الرّصف.

نــظــام تــعــّدد األطـــــراف: الــرتتــيــب الــمــؤســيس اّلــــذي يــتــّم مــن خالله . 16
حتــديــد الــعــالقــات الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة بــني جمــمــوعــات الـــدول 
اللغة الشعبية، أصبحت تعددّية األطـــراف خمترصًا  القومية. ويف 
لعملية صنع القرار احلكومية الدولية الي تتوّسطها األمم المتحدة.

الــعــّمــال والــعــامــالت مــع العمالء . 17 العمل حسب الطلب: مطابقة 
بواسطة منّصة من أجل خدمات يتم تنفيذها يف موقٍع فعيّل. عىل 
سبيل المثال النقل، العمل المزنيّل، وخدمة التوصيل إىل المنازل.

ــو الــــوصــــول الـــمـــجـــاين إىل الــمــعــلــومــات . 18 الــــوصــــول الـــمـــفـــتـــوح: وهــ
د للموارد اإللكرتونية للجميع. وميكن أن  المقيَّ واالســتــخــدام غــري 
يــكــون الـــوصـــول إىل أي نــــوع مـــن أنـــــواع الــمــحــتــوى الــرقــمــي وصــــواًل 
مفتوحًا، من النصوص والبيانات إىل الربجمّيات والصوت والفيديو 

والواسئط المتعددة.
اقــتــصــاد الــمــنــّصــات: نــظــام اقــتــصــادي جُتـــرى فــيــه عمليات اإلنــتــاج . 19

وسوق الرّصف والتوزيع بشكل مزتايد بواسطة المنصات الرقمّية 
اّلي تتمّتع مبية الّذكاء.

اّلـــي أصبحت . 20 الــمــنــّصــات: ظــاهــرة المنصات الرقمية  الــتــحــّول إىل 
البنية التحتية األاسسية للتفاعالت االقتصادية واالجتماعية.

المنّصات: البىن التحتية المستخَدمة إلناشء القيمة، واالستحصال . 21
عىل القيمة وتوزيع القيمة. وتيّس المنصات التفاعالت بني خمتلف 
ومقّدمي  والمعلنني،  والمنتجني،  )المسهتلكني،  الفاعلة  اجلهات 
اخلـــدمـــات، والـــمـــوّرديـــن، إلـــــخ.(، وحتــصــد الــبــيــانــات مـــن مــثــل هــذه 

التفاعالت، وتوّلد الذكاء القائم عىل البيانات لتعظيم القيمة.
االقــتــصــاد االجــتــمــاعــي والــتــضــامــيّن: الــمــنــظــمــات الــمــنــِتــجــة للسلع . 22

واخلــدمــات والــمــعــارف، وتــلــّي احــتــيــاجــات المجتمع اّلـــذي ختــدم، 
يز  من خالل السعي لتحقيق أهداف اجتماعية وبيئية حمّددة وتعز
الــتــضــامــن. ويــشــمــل ذلـــك الــتــعــاونــيــات، واجلــمــعــيــات الــتــعــاضــدّيــة، 

واجلمعّيات، والمؤساست االجتماعية.
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مسرد المصطلحات

نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا: يــشــري نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا داخـــل مــنــظــومــة األمــم . 23
أّنــه جيــدر بالبلدان المتقّدمة أن تدعم البلدان  المتحدة إىل فكرة 
ّيـــة  الــنــامــيــة يف اكــتــاسب الـــدرايـــة والـــمـــهـــارات الــتــكــنــولــوجــيــة الـــرضور
لــنــمــوهــا. ومــنــذ تـــوافـــق آراء مــونــتــريي، كـــان الـــرتكـــي كـــبـــريًا عـــىل نقل 
الــتــجــارة واالستثمار.  الــســوق عــن طريق  اّلــي يقودها  التكنولوجيا 
لكن تــزداد األدّلــة اّلي تبنّي أّن مثل هذا الهنج قد أخفق يف حتقيق 

النتاجئ المرجّوة.
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االنبعاثــات الناتجــة عــن الطيــران العالمــي.« وتشــير الدراســات المقارنــة لتجــارة 
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المستقبل نسوي

دمغة الناشر

أنيتــا غورومورثــي هي المديــرة التنفيذّيــة لتكنولوجيــا المعلومــات من أجل 
التغييــر )IT for Change( حيــث تعمــل علــى االقتصــاد السياســي، وحوكمــة 
البيانــات والعمل، واالقتصاد الرقمــّي، وحوكمةالحّيز العام الّرقمّي، من خالل 

عدسة نسوّية حريصة.

نانديني تشامي هي نائبة مديرة تكنولوجيا المعلومات من أجل التغيير. وهي 
تعمــل على تنظيم الشــركات التكنولوجية الكبرى، وحقــوق عاملي وعامالت 

المنّصات، وتحليل االقتصاد السياسّي النسوّي للتجارة الرقمّية.

المساعدة البحثّية خولة زينب، وسادهانا سانجاي

أفراد مجموعة العمل: كريستال ديكس )مؤتمر نقابات عّمال جنوب أفريقيا(، 
وماريانــا فرنانديز )المســيرة العالمّية للمرأة، أوروبــا(، وماريكي كونينغ )االتحاد 
الّدولّي لنقابات العّمال(، وجيا مايجيرز )شبكة WIDE+(، وشيفر أوكوري )حزب 
أوكويلــي(، وصوفيــا ساّســيرا )معهــد العمــل العالمــّي في جامعــة تريس دي 
فيريرو الوطنية، األرجنتين(، وآنا لي توفيرا )االتحاد الّدولّي لنقابات العّمال في 

منطقة آسيا والمحيط الهادئ(.

المشروع استمرارًا لعمل الشبكات النسوّية في مناطق آسيا والمحيط الهادئ، 
وأمريكا الالتينية والكاريبي، والشرق األوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب 
الصحــراء الكبــرى. ويقّدم للناشــطات والناشــطين فرصــة لتبادل األفــكار حول 
القضايا الساخنة، والخبرات اإلقليمّية واالستراتيجيات السياسية، باعتباره حّيزًا 

لتجربة أفكار جديدة.

»المستقبل نسوي« هو مشروع عالمي لمؤسسة فريدريش إيبرت اّلتي تعمل 
فــي جميــع أنحاء العالم مع النســوّيات من أجل تطوير رؤى إيجابّية لمســتقبل 
أفضــل ترّكــز على قضايــا السياســات االقتصادية ووجهــات النظــر االقتصادّية 

البالغة األهمية. ويحّلل المشروع بالتحديد آثار الّرقمنة ومستقبل العمل.
كمــا يحــّدد االهتمامــات المشــتركة بين الحــركات العمالية والنســوّية إلنشــاء 
مســاحة جديــدة لتحالفــات قوّيــة، تهــدف إلــى التغييــر االجتماعــي. ويشــّكل 
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الرقمي  االقتصاد  حول  نسوّي  عمل  إطار 
يقترح رؤى جديدة من أجل إنشاء مجتمعات 
وتشمل  عليها.  والحفاظ  ّيًا  جندر منصفة 
بناء  ألجل  تحويلّية  أفكارًا  المركزّية  عناصره 
نظام تعّدد أطراف جديد في العصر الرقمي، 
الكبرى،  التكنولوجّية  الشركات  ومساءلة 
وخلق سياسات نسوّية للبنية التحتّية الرقمّية.

للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع:
www.fes.de/themenportal-gender-jugend-senioren/

gender-matters/the-future-is-feminist

عبر  المنصات  لشركات  األعمال  نموذج  إّن 
الوطنّية ينتج ويعيد إنتاج الهرمّيات العنصرّية 
العمل. ويميل خطاب  والجندرّية في سوق 
المرونة إلى إخفاء ما يواجهه عاملو وعامالت 
المنصات اقتصاد المنصات من هشاشة في 
يمكن  وال  العالمي.  الجنوب  دول  معظم 
ومهاراتهم  األفراد  وصول  على  التركيز 
لوحده للنهوض بحقوق المرأة الرقمية أثناء 

غياب حوكمة االقتصاد الّرقمّي.

ارتفاع شديد  إلى  الرقمّية  الرأسمالية  أّدت 
القّوة االقتصادّية  ترّكز  في الالمساواة، مع 
الناس. ويؤّثر ذلك  يَدي قّلة قليلة من  في 
تزيد  اّلتي  النساء  في  متناسب  غير  بشكل 
أرجحّية أن يعانيَن تهميشًا أكبر، وحتى فقدان 

سبل العيش.

إطار عمل نسوي لالقتصاد الرقمي
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