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 ملخص �نفيذي 

من حقوق اإلنسان    ً ا                              ّ ليست المساواة بين الجنسين حق  
ّ     عد  أيض      ُ ، بل ت  فحسب ساس لمجتمع عادلاألل    ّ يشك     ً ا   

ّ   ويوف ر للتنمية المستدامة.   ً ا  جوهري  ً ا  شرط ل       ّ التحو     
امية إلى                         ّ جديدة لتعزيز الجهود الر    ً ا  فرص       ّ الرقمي  

عد  ُ ت  و تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. 
ّ   ال سي ما، وكنولوجيات التمكينت ا المعلومات تكنولوجي    

 المتعلق 5، وسيلة أساسية لتنفيذ الهدف واالتصاالت
خطة التنمية لوكذلك  ،المساواة بين الجنسينب

استخدام   يمكنو .بأكملها 2030المستدامة لعام 
حقيق قفزات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لت

                                     ّ في مجال تمكين المرأة والمساعدة في سد  نوعية 
على مستوى المساواة المتعددة األبعاد ذات  الفجوات

                                ّ من خالل دعم النساء لزيادة دخولهن   ،بين الجنسين
فرص العمل والخدمات والوصول إلى المزيد من 

 على سبيل المثال ال الحصر.  ،والتدريبوالمعرفة 

تنموية ملحوظة مع    ً ا  تشهد المنطقة العربية جهود
الطموحة. ومع   2030تزام بتحقيق خطة لاإلتزايد 
ّ   تت سمذلك،  التقدم نحو تحقيق المساواة بين   وتيرة  

. ؤطابتبالفي هذه المنطقة الجنسين وتمكين المرأة 
ّ   أن تمكين المرأة يمث ل   ً ا  علم ير متعددة األبعاد عملية تغي                  

ّ  توف رمحدد، متعلقة بإطار و تكنولوجيا المعلومات    
 ع هذه الوتيرة    ّ تسر  قد ة    ّ هام    ً ا  واالتصاالت فرص

. 5الهدف  طبيقنحو تالبوصلة ه     ّ وتوج   ،البطيئة
اغتنام هذه الفرص  وينبغي على المنطقة العربية

 لتعزيز التنمية المستدامة. 

استخدام   كيفية تسعى هذه الدراسة إلى معرفة
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كوسيلة لتسريع 

من أهداف التنمية   5للهدف  6ـ الغايات تحقيق ال
 واألطراف المعنيةالمستدامة، ومساعدة الحكومات 

تناقش وض. في جهودهم لتحقيق هذا الغر ين      ّ لرئيسي  ا
مفهوم تمكين المرأة، الدراسة، التي تتمحور حول  

التي توفرها تكنولوجيا المعلومات  اإلمكانيات
   ّ                       يتعل ق بتعزيز المساواة بين  ما  فيواالتصاالت 

الجنسين في المنطقة العربية، والمخاطر المحتملة 
 بطريقة  اتكنولوجية عن استخدام هذه التمجالنا

كذلك والتدابير الالزمة للتغلب عليها.  غير سليمة،
عملية بوصفها فكرة التمكين إلى هذه الدراسة تنظر 
ة على القدرمن خاللها النساء والفتيات  تكتسبتغيير 

ّ   لم يكن بوسعهن   ستراتيجية اتخاذ خيارات حياتية ا             
سة تتضمن القدرة على ممارو . ما مضى اتخاذها في

القدرة و ،الموارداالختيار ثالثة أبعاد مترابطة، وهي 
 واإلنجازات.  ،على االختيار

من خالل تحليل مجموعة واسعة من الممارسات 
ّ                              الجيدة الم طب قة في المنطقة العربية وفي بلد   ُ ان نامية           

ّ  ، تبي نتتشابه في سياقاتها مع المنطقة العربية الدراسة       
ُ   �  أن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ي سه ل                                          

ّ   ويعز زه وصول النساء والفتيات إلى الموارد عن طريق     
وأنماط التي تفرضها معايير  عقباتعلى الاإللتفاف 

، المواردوتشمل هذه . تغييرهاأو  التمييز بين الجنسين
، المعلومات المتعلقة لمثال ال الحصرعلى سبيل ا

بالحقوق القانونية والموارد المالية واألنشطة المدرة 
   ً    فضال  عن  ،للدخل التي تؤدي إلى التمكين االقتصادي

تكنولوجيا كذلك فإن الخدمات الصحية والتعليمية. 
الوصول إلى مبادرات  تتيحالمعلومات واالتصاالت 

التي تؤدي إلى اكتساب المهارات  بناء القدرات
ّ  وف ريوعالم اليوم الرقمي. لالجديدة الالزمة  الوصول    

إلى هذه الموارد الشروط المسبقة المطلوبة لزيادة 
  قدرة النساء والفتيات على اتخاذ الخيارات من خالل

 .هااالستفادة منتوفير خيارات بديلة و
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تم ي  التي   والقدرة على االختيار إن الموارد المتاحة  
بها باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ا اكتس

   ّ  تقل ص و ،  تزيد من قدرات النساء على تحقيق أهدافهن
لة زات الم                  � التي تثيرها التحي    عقبات ال   معايير وال     ّ  تأص 

، يالحظ  . وفي المقابلالنمطية   االجتماعية والقوالب 
أن استخدام تكنولوجيا المعلومات    ً ا  التحليل أيض
ّ   الحالي ة   واألنماط يمكن أن يعزز القواعد  واالتصاالت        
كما يمكن أن يساعد   ، بين الجنسين   التمييز القائمة على  

 أشكال العنف الحالية وخلق أشكال جديدة   إدامة على  
  ً ا  صحيحة، تتخذ تحديد يمكن لسياسة  و .  من العنف 

عكس هذه أن ت ،  شكل إجراءات منسقة ومتكاملة 
    ً          شموال  يؤدي إلى مسار تنمية أكثر  تصوغ  االتجاهات و 

بهذا زيادة الوعي    ذلك   المساواة بين الجنسين. ويتطلب 
، وأنماط التمييز بين الجنسين   ومعالجة قوالب الشأن  

مع تمكين الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات   بالتوازي 
ّ  بشكل أكثر تطو ر   واالتصاالت  وبأسعار معقولة    ً ا  أمان و   ً ا              

إلزالة   معنية بين الجهات ال                             ّ أكثر، وتعزيز التعاون القوي  
الحواجز التي تحول دون مشاركة الفتيات والنساء 

 في العالم الرقمي.   ة    ّ تام    مشاركة 

ط هذه الدراسة الضوء على الحاجة إلى قيام     ّ تسل  و
ّ          الحكومات والجهات المعني ة بإدراج  ُ         ن ه ج تغيير                        النظرة ُ 

إلى المساواة بين الجنسين في البرامج المتعلقة 
فرص   ماجتصاالت، وإدبتكنولوجيا المعلومات واال

ّ  التحو ل ّ                                  التي تقد مها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت              
. المتعلقة بالمساواة بين الجنسين  في السياسات

التكنولوجيات  الوصول إلىبتحسين   ً ا  أيضوتوصي  
، وتعزيز  من حيث التكلفة الرقمية في المنطقة العربية
مع إلى هذه التكنولوجيات، الوصول الشامل للجنسين 

التركيز بشكل خاص على مواءمة السياسات العامة 
التي و ،من القاعدة إلى القمةالتي تنطلق مع المبادرات 

لمدني. كما تنصح تشمل الجمعيات المحلية والمجتمع ا
 بالتغلب على العقبات المعيارية وزيادة السالمة عبر

من   ،ت للنساء والفتيات في المنطقة العربيةاإلنترن 
ّ  خالل التصد ي لعوامل التي تمنع النساء والفتيات من ل         

         ّ ل الرقمي          ّ في التحو   المتساوية مع الرجالالمشاركة 
ّ     هذا التحو ل.   رها                           ّ واالستفادة من الفرص التي يوف           

ّ   تتمث ل و ّ  أهمي ةذات التي هي ، النقطة األخيرة    ، كبيرة    
لط الضوء على الحاجة إلى  الدراسة تس هذه      ّ في أن  

ومواتية للنهوض بتمكين المرأة في    �   حف زة مبناء بيئة 
مع التركيز على معالجة معايير النوع  ،ة              ّ المنطقة العربي  

أمام  ل عقبات                               ّ االجتماعي وهياكل السلطة التي تشك  
 . هامن خيارات    ّ تحد  التي و تمكين المرأة،

ّ     وتوف ر هذ ه الدراسة األساس لتوسيع نطاق الجهود    
الفجوة الرقمية بين                         ّ اإلقليمية الرامية إلى سد  

وتسخير الفرص التي تتيحها تكنولوجيا   ،الجنسين
المعلومات واالتصاالت لتعزيز المساواة بين الجنسين 

وتمكين المرأة في المنطقة العربية. ومن شأن  
ّ                         التقاعس عن ات خاذ اإلجراءات الالزمة أن ي ّ       ضي ع على               

الستخدام تكنولوجيا المعلومات   ً ا  المنطقة فرص
واالتصاالت لتحقيق نمو مستدام وشامل. 
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 مقدمة 

 خلفية 

تعزيز ملحوظة ل  ً ا  بينما تبذل المنطقة العربية جهود
التنمية وتحقيق األهداف الطموحة لخطة التنمية  

ّ          ، فقد ات سم التقد م في هذا 2030المستدامة لعام          ّ        
عزى ذلك إلى                     ُ والتشرذم. ويمكن أن ي   ؤطابتبال جالالم

التحديات الجوهرية في البيئة العالمية والظروف 
 الصعبة الخاصة بالمنطقة العربية. 

ّ                                إن التحسينات الم و ث قة في مؤشر التنمية البشرية بين   َ  ُ                
بشكل أساسي    قت   ّ تحق  ، والتي 2010و 1980عامي 
ترافق مع  ، لم ت1التعليم والصحة مكاسب بفضل

أخرى.  تنموية  آثار إيجابية مماثلة في مجاالتحدوث 
على مدى لم تنجح المنطقة العربية ، في الحقيقةو

خير ثروتها بطريقة  ، في تسالعقود الثالثة الماضية
ّ        ؤد ي إلى ت ت ، ذلكك. 2ان في بلدانهااإلنس ن رفاهيسح 

وضع النساء  الذي طرأ علىن الكبير      ّ التحس   ورغم
والفتيات منذ اعتماد إعالن ومنهاج عمل بيجين 

(BPfA)  فإن عدم المساواة بين الجنسين 1995عام ،
 االقتصادية والسياسية والقانونية  جاالتفي الم

ال يزال وأولوية   ً ا  مستمر  ً ا  رئيسي  ً ا  ال يزال يمثل تحدي
ّ      يتعي ن على  .3تهاالمنطقة العربية معالج    

وضع المساواة بين الجنسين في صلب من خالل 
ّ   عملي ة  عدة متضمن في  مستدامة كموضوعالتنمية ال   

خطة   هدف، تك أساسي    ّ ومحر     �  معز ز  مبدأو، قطاعات
فرصة إلى توفير  2030نمية المستدامة لعام الت

تعزيز لتحقيق إمكانات جميع النساء والفتيات و
باإلضافة إلى  وحقوقهن في السياق العام للتنمية. 

م في السياسات التي                         ّ اإلصالحات القانونية والتقد  
جنسين منذ ما يقرب المساواة بين المسار طغت في 

، التكنولوجيا 2030طرح خطة عام تمن ثالثة عقود، 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، باعتبارها   ً ا  تحديدو

خطة كذلك لكامل و 5وسائل لتحقيق الهدف الإحدى 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت        ّ بما أن  و .2030 عام
 دعمر إمكانات غير مسبوقة لتمكين المرأة و   ّ توف  

فير  تحقيق المساواة بين الجنسين من خالل تو
الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والتدريب الذي 
يعزز المهارات والوصول إلى األسواق ودعم مبادرات 
األعمال التجارية الصغيرة وزيادة مشاركة المرأة في 

 .4وسيلة لتنفيذ هذا الهدف   � عد   ُ ت  القوى العاملة، فهي 

                       ّ    الغرض من الدراسة ومنهجي تها

استخدام  كيفية استكشافتهدف هذه الدراسة إلى 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كوسيلة لتحقيق 

، المستدامةمن أهداف التنمية  5 للهدف 6ـ ال الغايات
ّ   الذي يت صل . )1الشكل ( بالمساواة بين الجنسين       

  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بينما تشتملو
ت اودواأل اتالمنتجمختلف بتعريفها الواسع، على 

ُ                                         التي ت ستخدم لتخزين المعلومات اإللكترونية بشكل        
م بها، أو نقلها، أو                             � رقمي، أو استرجاعها، أو التحك  

بما فيها الحواسيب الشخصية، والتلفزيون قبالها، است
لكتروني، ة، والبريد اإل    ّ خلوي  الرقمي، والهواتف ال

 إلى تسليط هذه الدراسةتهدف ، 5واإلذاعة وغيرها
تكنولوجيا الفرص المحتملة الستخدام  الضوء على

عدم المساواة بين  المعلومات واالتصاالت لمعالجة
التهديدات  علىوكذلك ، الجنسين في المنطقة العربية

هذه   ت باستخدامفاقمالتي ت المحتملة الرئيسية
ّ              التكنولوجيا. كما تقد م هذه الدراسة ، متى أمكن ذلك،                    

 التهديدات. ى تلكللتغلب عل  ذات صلة تدابير
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ّ    تت بع ، تحقيق هذا الهدف   ّ       الس عي إلى ومن خالل   
ما يتعلق   األهداف في ىعل  ً ا  قائم  ً ا  ة نهج ّ ي  الدراسة الحال

عن  بالفرص المتاحة لتحقيق المساواة بين الجنسين 
في المنطقة   المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا  طريق

من خالل استكشاف كيف يمكن لتكنولوجيا و. العربية
ّ                المعلومات واالتصاالت أن تمث ل وسيلة لتحقيق                          

دراسة إلى المساواة بين الجنسين، تهدف هذه ال
المعنيين على تعزيز  واألطرافمساعدة الحكومات 

تحقيق االلتزامات المنصوص عليها في اتفاقية القضاء 
، (CEDAW) على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التي وردت في  مبادئ المساواة بين الجنسينتعزيز و
هذه سعى . كما ت(BPfA)إعالن ومنهاج عمل بيجين 

إلى المساهمة في تعزيز قدرة مختلف الدراسة 
في المنطقة على تحقيق الهدف  األطراف المعنية

، الذي أهداف التنمية المستدامةمن بين الرئيسي 
ّ  يتمث ل    ."إشراك الجميع وعدم إغفال أي أحد"في     

 5للهدف  6ـ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والغايات ال.  1الشكل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

دور تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

تعزيز استخدام : ب-5الغاية 
خاصة التكنولوجيا التمكينية، وب

تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، من أجل تعزيز 

تمكين المرأة

:1-5الغاية 

القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد جميع النساء 

والفتيات في كل مكان
:2-5الغاية 

القضاء على جميع أشكال 
العنف ضد جميع النساء 

عام والفتيات في المجالين ال
ر والخاص، بما في ذلك االتجا

سي بالبشر واالستغالل الجن
وغير ذلك من أنواع 

االستغالل

:3-5الغاية 

ات القضاء على جميع الممارس
الضارة، من قبيل زواج 
األطفال والزواج المبكر 

والزواج القسري، وتشويه 
األعضاء التناسلية لإلناث

:4-5الغاية 
االعتراف بأعمال الرعاية 

والعمل المنزلي غير مدفوعة 
ير األجر وتقديرها من خالل توف
تية الخدمات العامة والبنى التح
ووضع سياسات الحماية 
االجتماعية وتعزيز تقاسم 
المسؤولية داخل األسرة 

يكون المعيشية والعائلة، حسبما
ذلك مناسبًا على الصعيد 

الوطني

:5-5الغاية 

ة كفالة مشاركة المرأة مشارك
ص كاملة وفعالة وتكافؤ الفر
دم المتاحة لها للقيادة على ق

ع المساواة مع الرجل على جمي
مستويات صنع القرار في 

ادية الحياة السياسية واالقتص
والعامة

:6-5الغاية 

ضمان حصول الجميع على 
خدمات الصحة الجنسية 
واإلنجابية وعلى الحقوق 

فق اإلنجابية، على النحو المت
عليه وفقا لبرنامج عمل 
المؤتمر الدولي للسكان 

ن والتنمية ومنهاج عمل بيجي
ات والوثائق الختامية لمؤتمر

استعراضهما
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ّ  عد    ُ وت    للمنطقة العربية،             ً مالئمة تماما   هذه الدراسة 
ن معظم البلدان إ إذناسب، تأتي في وقتها المأنها كما 

وتنفيذ في عمليات تكييف  التي انخرطت العربية
ّ  تشد د أهداف التنمية المستدامة إلى  تهاعلى حاج   

أحد الوسائل  ستخدام جهود ال الة تسريع           ّ معرفة كيفي  
، والحصول على الدعم 5الرئيسية لتنفيذ الهدف 

استخدام  . وينبع التركيز علىفي هذا المضمارالعملي 
تمكين   في سبيلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ى القضية عل هذه من الزخم الذي اكتسبته  أة،المر
إلى  من الحاجة  العربية، ، وفي المنطقةالصعيد العالمي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تسخير   ةإبراز كيفي
  المساواة بين الجنسين كجزء من خطة حقيقتل

 .2030لعام  التنمية المستدامة

 المنهجية

ت امستند شاملة لل مراجعة    إلى   هذه الدراسة ستندت  ا 
باستخدام تكنولوجيا         ّ  ما يتعل ق   في ألدبيات المتاحة  وا 

المعلومات واالتصاالت لتحقيق المساواة بين الجنسين.  
دة الحالية                                       ّ باالعتماد على تحليل نقدي للممارسات الجي  و 
وفي البلدان   العربية   في المنطقة تي يتم تطبيقها  ال 

سياقات البلدان ب النامية التي يمكن مقارنة سياقاتها  
ّ  قد م العربية، ت  هذه الدراسة مبادرات قائمة على    

ّ  يمكن أن تعز زتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت              
 استفادت لقد  المساواة بين الجنسين في الدول العربية.  

ناقش   الذي   خبراء ال الدراسة من اجتماع فريق    هذه 
ّ     مسو دة   خبراء إقليميون   شارك فيه   ، والذي الدراسة   

ودوليون من القطاع الخاص واألوساط األكاديمية في 
في   وكذلك   ، مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

سد   علىالذين ساعدوا   ،المساواة بين الجنسين   مجال 
 . في هذه الدراسة   الثغرات التحليلية وتعزيز الحجج 

الفصل األول  سعى يو   ّ                        تتأل ف الدراسة من ستة فصول. 
وضع المرأة في المنطقة العربية إلى استكشاف 

واالتجاهات اإلقليمية ذات الصلة بالمرأة وتكنولوجيا 

ّ   كيفي ة  ّ             سل ط الضوء على المعلومات واالتصاالت، وي    
تحقيق المساواة بين  ِ ل  لفرصة  2030 عام خطةتوفير 

 تفويضاتاألطر وال هاميوتقد ،الجنسين للجميع
دعم المساواة بين الجنسين وتكنولوجيا الدولية التي ت

  الفصول من الثاني تتناولوالمعلومات واالتصاالت. 
 5للهدف  6ـ ال الغاياتمن غاية    ّ كل   السادس إلى

التمييز بين الجنسين،     ّ     رك ز علىت حيث ،بمفردها
، والتمكين االجتماعي والعنف ضد النساء والفتيات
القرار والحياة  أة في صنع واالقتصادي، ومشاركة المر

ز    ّ يرك  ولى الخدمات الصحية. إول المرأة وص، والعامة
ضد  بشأن العنف 5-2ين غايتعلى ال الثالثالفصل 

، ذات الصلة بشأن الممارسات الضارة 5-3و المرأة
ج  ُ ه      � والن   بينهما أوجه التشابه في التحليللى نظر إبال
 ين. غايتين الاتبعة لمعالجة ه � ت     ُ الم  

جميعها بتقديم  الثاني إلى السادسالفصول من بدأ تو
ات الصلة، ذوضع الغاية نظرة عامة إقليمية عن 

تحليل للفرص المتاحة لتنتقل بعدئذ إلى تقديم 
كل ، يعرض عند االقتضاءوة. المعني غايةاللتحقيق 

لتهديدات المحتملة الناجمة فصل من هذه الفصول ل
لقي الضوء ، ويعن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  استخدام نع  نجمالسلبية التي قد ت اتتداعيعلى ال
. مةسليطريقة غير ب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 يفوق، سليمإذا تم استخدامها بشكل وفي المقابل، 
جيا المعلومات واالتصاالت التأثير اإليجابي لتكنولو

 القدرة علىللنساء والفتيات  تيحوي ،السلبي نظيره
 .شئنيكيفما ومتى ستخدامها ال االختيار

 من التوصيات الرامية   ة وتختتم الدراسة بمجموع 
عملية وضع السياسات إعالم ومساندة  إلى  

  ّ   د ول هة إلى حكومات ال                    ّ واالستراتيجيات الموج  
 المعنيين بشأن كيفية إعادة   واألطراف   األعضاء 

توجيه الجهود المؤسسية لتعظيم األثر المحتمل 
تكنولوجيا المعلومات    ً ا  للتكنولوجيا، وتحديد 

 تعزيز المساواة بين الجنسين   على واالتصاالت، 
 وتمكين جميع النساء والفتيات في المنطقة العربية. 
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 اإلطار المفاهيمي

ّ    تت بع  نحو    ً ا                  ّ على الحقوق، وموج ه  ً ا  قائم  ً ا  الدراسة نهج 
إعمال حقوق النساء والفتيات، وتحقيق المساواة بين  

ساء، والقضاء على جميع أشكال التمييز        ّ ال والن  ج   ّ الر  
والعنف ضد المرأة. وهي تعتمد على مبدأ أساسي 

ُ                         مفاد ه أن للنساء الحق في العي                ٍ  ش في مجتمع خال      
ّ   ّ الذي يمارس ضد هن   ومن العنف؛ من التمييز  وأن ؛             

 الصحة مستويات  ىعل أع ب     � التمت          ّ    لهن الحق  في 
من  نن        ّ أن يتمك  وفي ؛ والتعليم التي يمكن بلوغها

ّ     مع الر جال         ٍ نحو متساو   ىعل الكاملة المشاركة  في         
 وفي صنع القرار والحياة العامة. االقتصاد

ين الذي وضعته تعتمد هذه الدراسة على إطار التمك
 وصفهبالتمكين إلى  نظر، التي ت6السيدة نائلة كبير

مفهوم  إلى ربط المذكوراإلطار هدف تغيير. وي ةعملي
ألولئك من خاللها التمكين بالعمليات التي يمكن 

اتخاذ خيارات  من القدرة على نم ِ ر   ُ ح  لواتي ال
القدرة.  تلك مثل نن يكتسبأاستراتيجية في الحياة 

ة أبعاد االختيار ثالث ةممارس ىوتشمل القدرة عل
، التي تعتبر الوسيلة التي الموارد (1)هي: و ،مترابطة

 ، االختيار القدرة علىتمارس من خاللها 
الوصول إلى الواسع على تعريفها  شتملوالتي ي

طالبات ة والم           ّ ة واالجتماعي           ّ ة والبشري                ّ الموارد المادي  
 ةقدرال (2)؛ المستقبلية بالحصول على هذه الموارد

من خاللها اتخاذ التي يتم  سلطة، أو العلى االختيار
، الخيارات وتنفيذها، بما في ذلك عمليات صنع القرار

ّ   غيرها من التجلي اتو التفاوض والخداع  بما فيها ،              
 إلى  على االختيار ةقدرتؤدي الكذلك .   ّ حك موالت
 ىالمرء لقدرته عل ةنتيجة لممارس ي السلطة   ّ تحد  

تحديات لتوزيع الموارد  تنطوي على ، كمااالختيار
،  ً ا  . وأخير7سلطةعالقات ال يتكامل مع  ً ا  جانب ابوصفه

بالنتائج النهائية التي يمكن ربطها اإلنجازات  (3)
 على   ً ا  شار اليها أيض       ُ والتي ي   على االختيار، ةقدرلل

الت الرفاه. وهذه األ بعاد الثالثة للتمكين         ّ                  أنها محص 
تحليل تمكين عندما يتعلق األمر بللتجزئة  ةغير قابل

مفهوم التمكين وعالقته  2الشكل د   ّ جس    ُ وي  . أةالمر
شير كما ي، ة االختياربعاد الثالثة المترابطة لممارسباأل

 صنع قدرات األشخاصتتمكين ن الموارد والأإلى 
ّ      وف ر لهمتو الحياة التي يريدونها. ة عيش إمكاني  

 تحقيق النجاح في ى وتشير اإلنجازات إلى مد
.ةمكانيهذه اإل

                 ُ  َّ     ً                                     إطار التمكين الم كي ف وفقا  لإلطار الذي وضعته الباحثة نائلة ك�ير   .2الشكل  
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إلى إطار التمكين   ً ا  سياق هذه الدراسة، واستنادفي 
َ  ّ آنف الذكر، ت ع د    ُ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت              

 ، الوصول إلى موارد أخرىتهدف إلى تيسير د     ِ موار  
المعلومات والشؤون المالية والخدمات بما فيها 

ّ   إن   الحكومية.   وصول إلى هذه الموارد والقدرة علىال 
ّ    عد ان  ُ ي  استخدامها  ّ    ؤد ي  عوامل الرئيسية التي تمن ال   

دعم في  المساهمةو ءالنسا تمكينز يعزإلى ت
 عالقات القوة، تؤثر وفي السياق العربيّ   ن . إنجازاته 

القائمة المتعلقة والمعايير  المؤسسيةالهياكل و
ؤثر بدوره ي ، ماالموارد إلىصول وال علىبالجنسين 

. ومن الجدير بالذكر على االختيار النساء قدرة ىعل 
ُ    المرأة قد ت حرم نأ ىهذا المستو ىل ع  الوصول إلى  من             

موارد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في سياقات 
المعايير والمتعلقة بالجنسين بسبب المعايير  محددة

 ىالدراسة عل ز             ّ ومع ذلك، ترك  االجتماعية الراسخة.  
 تاالتصاالالمعلومات و المحتمل لتكنولوجيا توفيرال

 للنساء. نها متاحة   ً  جدال  أوتفترض  

استخدام تكنولوجيا  وفي سبيل تعظيم فائدة 
 5المعلومات واالتصاالت للتعجيل بتحقيق الهدف 

في   مساواة بين الجنسين وتمكين المرأةوالنهوض بال
ّ   تمكيني ة   ً ا  يستخدم التحليل أطر ،طقةالمن ة على قائم     

 هي: و ةاعتبارات رئيسي ة أربعة، مع مراعاالحقوق

االتصاالت و المعلومات تكنولوجياالنظر إلى 
ّ   إن    ات:يلتمكين جميع النساء والفت  ً ا  بوصفها مورد  

 المعلوماتات إلى تكنولوجيا يوصول النساء والفت
ال يؤدي  ،هذه التكنولوجيال هنواستخدامواالتصاالت 

 في حد ذاته إلى التمكين أو المساواةبصورة منهجية 
 إذا كانت  ال إ. ولن يحدث التمكين بين الجنسين 

 المعلوماتم تكنولوجيا استخدا ىدرة عل اقالمرأة 
في الوقت الذي تريده وبالكيفية التي  واالتصاالت

ة ألغراضها تناسبها، عندما تكون و، المحددة      ّ الخاص 
التهديدات المحتملة التي     ّ       التغل ب على  علىقادرة 
لوجيا  تكنواستخدام إن ها هذه التكنولوجيا. تطرح

ّ          واالتصاالت يؤد ي إلى الت المعلومات يسهم عندما  كينم           

ى حد وخيارات النساء والرجال عل  ةن حيايحسفي ت
مشاركتهم في صنع القرارات التي تؤثر  زيد ي، وسواء

تكنولوجيا  حياتهم. وقد يكون الستخدام  ىعل 
ّ   ، ذلك أن ه ة        ّ ثار سلبي  آ واالتصاالت المعلومات ّ  يتم  إذا لم           

الهياكل االجتماعية والسياسية واالقتصادية  مراجعة
 ي إلى إعادة إنتاجفض  ُ ت    ْ د   َ ق     َ ، ف  ستخدم فيهاتالتي 

 ها.ة القائمة على أساس الجنس وتعزيزعالقات السلط

ّ    أم ا   إذا تم وضع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  
سياق يراعي الفوارق بين الجنسين، حيث تكون النساء 

حيث و   ، تحرش واالستغاللوالفتيات في مأمن من ال 
ّ    يمكنهن التعبير عن أنفسهن دون أي ة قيود، وإذا تمت عت                  ّ                               

النساء والفتيات بالقدرة على استخدام تكنولوجيا 
َ  ْ       ى احت ج ن إلى    ّ أن  المعلومات واالتصاالت كيفما و     

استخدامها، يمكن عندئذ لتكنولوجيا المعلومات 
مورد تمكين. وبالمثل، فإن     ّ شك ل واالتصاالت أن ت 

ّ  العربي ة   في المنطقة المتعلقة بالجنسين عايير  م ال  تعكس        
عناصر المجتمع األبوي الذي يلعب فيه الرجال والنساء 

في  ساء    ّ الن  الجنس. إن دور    نوع   مختلفة حسب   ً ا  أدوار 
 –   ن وعائالتهن داخل منازله   أي  – المجال الخاص  

هو  ن دور الرجل  وفي المقابل، فإ   ، يحظى بتقدير كبير 
تنعكس  و .  8في المجال العام   لقرار ل   وصانع معيل ألسرته  

زال  ت تي ال  في األطر المؤسسية ال    ً ا  هذه المعايير أيض 
ينبغي أن يتمحور  ،  لذلك    ً ا  تبع و ضد المرأة.    يز التمي تمارس  

لومات واالتصاالت وفوائدها  استخدام تكنولوجيا المع 
تعزيز قدرة المرأة  حول  ، أو  التمكين آنف الذكر هج   َ ن  حول  
لى الموارد  وصول إ ، وال مستقلة   االختيار بطريقة على  

 . عن ذلك   ة م واالستفادة من فرص اإلنجاز الناج 

إن االستفادة    سد الفجوة الرقمية بين الجنسين: ضرورة  
ها  وصف ب   المعلومات واالتصاالت من استخدام تكنولوجيا  

تحقيق المساواة بين الجنسين  يهدف إلى تسريع     ً ا  مورد 
ف على افتراض     ّ توق  ت أة في المنطقة العربية  وتمكين المر 

بمحو     ً ا       ّ         المتعل قة تحديد ،  الجنسين الفجوة الرقمية بين      ّ أن  
المساواة في الوصول اليها  تأمين  ، و ة الرقمية   ّ مي  األ 

ّ    ، قد تم ت  واستخدامها   . معالجتها       
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للمساواة بين الجنسين  ةشامل اعتماد مقاربة 
قضايا المساواة بين وثيق هناك ترابط  وتمكين المرأة:
كذلك فإن هذه تمكين المرأة. قضايا بين الجنسين و

التنمية بجميع أبعاد بشكل وثيق  ترتبطالقضايا 
االقتصادية واالجتماعية المستدامة، بما فيها الجوانب 

واة بين ، فإن معالجة المساوالسياسية والبيئية. ولذلك
شامل    ٍ هج   َ ن  اعتماد الجنسين وتمكين المرأة تتطلب 

نوع االجتماعي د قضايا التنمية المتصلة بال        ّ يعكس تعق  
ُ   �  وبالموازاة ي مك ن ، وترابطها المنهجي  عميمعملية الت           
في جميع أبعاد التنمية المساواة بين الجنسين لمنظور 

إلى خلق بيئة ذلك سيؤدي و .، ويبني عليهاالمستدامة
 الجنسين. مواتية لمعالجة عدم المساواة بين 

هج الشامل ثنائي             َ تعكس هذا الن    2030إن خطة عام 
، 5الهدف    المسار من خالل تكريس هدف محدد، وهو

من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، 
إدماج المساواة بين الجنسين في جميع ناهيك عن  

 6ـ  غاياته ال و  5الهدف    س ويعك األهداف األخرى.  
بما   ، متعددة األوجه للمساواة بين الجنسين الالطبيعة  

الروابط المتداخلة بين عدة أبعاد   ضمن إبراز ي   (1)أنه  
ن ضم ي  (2)؛  لمستدامة وتعزيزها أثناء التنفيذ للتنمية ا

الجمع بين الجهود المبذولة على عدة جبهات وتوجيهها 
نسين  المتمثل في المساواة بين الج نحو الهدف النهائي  

من السعي لتحقيق                             ً وتمكين النساء والفتيات بدال  
بشكل حصري على التركيز  بما في ذلك  ،  منفردة أهداف  

من الفقر، وما إلى                                ّ الوصول إلى أسواق العمل، والحد  
تشمل جميع   2030أن خطة عام ضمن  ي   (3)و   ؛ ذلك 

ي لم يتم الت   بالمساواة بين الجنسين القضايا المتعلقة  
مكافحة   بما فيها ،  األخرى   16غطيتها في األهداف الـ ت 
 تمكين.                    ّ ، وهو شرط أساسي ألي  ضد المرأةلعنف  ا 

، 5للهدف  6ـ ال الغاياتالحالية حول  الدراسة وتتمحور
يربط المساواة بين الجنسين      ً شامال    ً ا  بع نهج  ّ تت  هي و

باع مثل هذا   ّ ات   من شأنبأبعاد التنمية المستدامة. و
تصنيف ب ذات الصلةيات          ّ بعض التحد  أن يخلق هج    َ الن  

وتنظيم مختلف المبادرات المتعلقة بتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت لتمكين المرأة وتعزيز المساواة 

واحدة أن  مبادرةل ه يمكن  ّ أن  إلى   ً ا  ، نظر بين الجنسين
على سبيل المثال، إن تحقيق  فمتعددة:   ً ا  أغراضتخدم 

أقصى استفادة ممكنة من تكنولوجيا المعلومات 
لتسهيل      ً سبيال     � عد   ُ ي  واالتصاالت لتعزيز تعليم المرأة 

لنظر االندماج والمشاركة في سوق العمل، كما يمكن ا
ّ        ً على أن ه طريقة    ً ا  إليه أيض لتعزيز المشاركة السياسية.       

للترابط بين المجاالت المختلفة التي   ً ا  ك، ونظرلذل
، فإن العديد من 5للهدف  التابعة 6ـ ال الغاياتتحددها 

الدراسة يمكن أن تناولها المبادرات والممارسات التي ت
ّ  إن  . أكثرأو  ةواحد غايةض اغرأتخدم  مطابقة   

همية  األبحسب مدى تتم  الغاياتالمبادرات مع 
 لمبادرة.بالنسبة ل غايةل المباشرة ل

من   ة غير متجانس   ة مجموع ك   ات       ّ العربي    ّ     الن ساء 
المساواة بين   ة هج الشامل لمعالج      َ ن الن  إ   :األشخاص 

بالنسبة للمنطقة   ة خاصةهمي أ الجنسين يكتسي  
بين   ة تقاطع عدم المساواة المستمر ، حيث ت العربية 

مساواة األخرى المتصلة بالهوية الال الجنسين مع أوجه  
ّ  إن  االجتماعية واالقتصادية والسياسية.  بالجوانب  و   

وهياكل السلطة   المتعلقة بالجنسين المعايير المجتمعية  
من تحقيق المساواة بين    ً ا  أيض                  ّ األبوية التي تحد  

العوامل االجتماعية الجنسين، تؤدي إلى مضاعفة  
د مالمح    ّ حد  ت دة التي                            ّ واالقتصادية والسياسية المعق  

ّ   ة وتنق ل                        ّ ا فيها الصراعات المستمر  ، بم المنطقة العربية      
ّ   الحوكمة السي ئة ، و األشخاص  سي وعدم ، والعجز المؤس            

إن التفاوتات الكبيرة بين   . استقرار النمو االقتصادي 
البلدان العربية وداخلها تجعل من المستحيل اعتبار 

ّ       إن  هذه  النساء مجموعة واحدة متجانسة.       ّ تقر  الدراسة   
وتسعى إلى تسليط الضوء على   المذكورة،   باالختالفات 

الفرص والتحديات التي تواجه استخدام تكنولوجيا 
 ، المعلومات واالتصاالت لتعزيز المساواة بين الجنسين

مع االعتراف بالحاجة إلى مزيد من التركيز على وضع 
األمور في سياقها المناسب. 



خطة عام 2030 - فرصة لتحقيق المساواة1.
بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات 

في المنطقة العربية
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فرصة لتحقيق المساواة �ين    –   2030خطة عام   . 1
الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في  

 المنطقة العر�ية 

 المرأة في المنطقة العر�ية وضع .ألف

، أسفرت الجهود التي بذلتها مختلف 1995منذ عام 
العربية للنهوض بقضايا الجهات الفاعلة في البلدان 

ّ                   المرأة وحقوقها عن نتائج هام ة. تم إنشاء آليات                            
ّ        تم  كذلك، نسائية وطنية، و تعزيز ، حيث دعت الحاجة 

 النهوض بالمرأة  تي تؤدي إلىاآلليات المؤسسية ال
واإلجراءات اإلستراتيجية  ألهداف بما يتوافق مع ا

هذه  وتلعب. (BPfA) بيجينإلعالن ومنهاج عمل 
في نشر الوعي حول المساواة بين    ً ا  رائد  ً ا  ت دوراآلليا

 ،الجنسين، والدعوة إلى إجراء إصالحات قانونية
في السياسات  المساواة بين الجنسينوإدماج 

ِ                                  الحكومية الق طاعية، وإسداء المشورة بشأن صياغة             
ت       ّ وقد أد   السياسات واالستراتيجيات وإصالحها.

خذت    ّ ات   في هذا المجال، التياإلجراءات الحكومية 
شكل إصالحات تشريعية وسياسية، وبرامج للنهوض 

التي يتم  بالمرأة، ومجموعة واسعة من الخدمات
 تحسينات رئيسية في وضع المرأة.   إلى، توفيرها

منظمات المجتمع المدني إلى الدفاع و ا ناشطوكما دع 
سات وشاركوا في وضع سيا ،عن حقوق المرأة

هذا التقدم   َ ق   ْ ر      َ لم ي  ، واستراتيجيات وطنية. ومع ذلك
إلى مستوى  عات أو                        ّ حتى اآلن إلى مستوى التوق  

 . بلدان العربيةل ل الدولية تزاماتلاال

المكاسب التي تحققت حتى   وال بد من الحفاظ على
ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على  اآلن في

ة  ترسانن مستوى المنطقة، وتوسيع نطاقها، أل

قاصرة  ربية ال تزال في جميع البلدان الع التشريعات
ّ    ات باععن  ّ    ال تزال تتضم ن  و ،ذات الصلة المبادئ الدولية             

وفي   .9ديمه  ُ وت   بين الجنسين التمييز عناصر تحمي
            ّ    العربية تنص  على دانل بدساتير العديد من الن حين أ

ّ                  أن  لجميع المواطنين     ذلك ّ ن  إ، فمتساوية  ً ا  حقوق 
تشريعات وتدخالت في مجال  إلىة ترجم عاد   ُ ال ي  
   ّ ظل  ياسات. وفي معظم البلدان العربية، تالس

، بما فيها قوانين األحوال  التشريعات الوطنية
قاصرة  ، وقوانين العمل والقانون الجنائي الشخصية

بالتزام الدولة بتحقيق المساواة بين د         � عن التقي  
ما تستند إلى عالقات السلطة   ً ا  غالب إذ ،الجنسين

 الحفاظ على التمييز ميل نحوتبيئة خلق ، ما ية   ّ بوي  األ
قوانين األحوال      ّ فإن  ، ةعام ةوبصف . 10بين الجنسين 

ّ   عد ة في  أةضد المر تمارس التمييزالشخصية   ،مجاالت 
مل ت. وتشبما فيها الزواج والطالق وحضانة األطفال 

 العربية قوانين العمل الوطنية في العديد من البلدان
ّ   تمي ز      ٍ بنود  على   مشاركتها أة وتؤثر علىالمر   ّ ضد    ً ا  أيض  

 إلزامها، بما في ذلك في القطاعات االقتصادية
ّ  في سن  تقاعد بال غير  ةمومأ إجازة منحها، وةر   ّ مبك      

 بعض المناصب.ل هاشغل  ، وفرض قيود علىمكتملة

ّ   فإن   وفي جميع الحاالت،   اإلصالحات والتعديالت   
، سينلمعالجة عدم المساواة بين الجن ال تكفي  القانونية  

يستلزم تعزيز المساواة بين الجنسين إنشاء بيئة إذ  
ّ          شاملة للجميع، بما في ذلك اعتماد أطر قانوني ة جامعة،                                           

، اآلليات المؤسسية إلنفاذ القوانين الهياكل و   متين وت 
تنفيذ االستراتيجيات وووضع السياسات ذات الصلة  
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ذات المطلوبة  والبرامج الالزمة لضمان توفير الخدمات  
للنهوض   من الواضح أن إيجاد بيئة شاملة و   الصلة. 

في المنطقة   ّ    ن ساء بالمساواة بين الجنسين وتمكين ال 
وهو ما يتجلى ،  بعيد المنال    ً ا  هدف    � عد   ُ ي  ال يزال  العربية  

 . العربية   في المنطقة   أةالمر   ة حال   بوضوح من 

ّ  إن   ليه إنظر  ُ ي  العربية ال يزال دور المرأة في المنطقة  
عائلة بال  ً ا  وثيقو  ً ا  كبير  ً ا  يرتبط ارتباطنه أ ىعل   ً ا  عموم

ّ  هن  وصول لدى ةيات هائل    ّ تحد   نساءسرة. وتواجه الواأل  
 في العمليات السياسية    ّ تهن  مشاركإلى سوق العمل أو 

ِ     ج ت م عتين                     ُ أو في كلتا الحالتين م    َ دراسة  بحسب . و ْ
ّ  ة بلدان عربي ةجريت في أربع           � استقصائية ا   ّ  فإن  ،               

اآلراء غير المنصفة في دعم "إلى يميلون الرجال 
  [...]. أةمعظم األحيان عندما يتعلق األمر بأدوار المر

ّ     تبن ى الن ساء ما ت  ً ا  وغالب      ّ َ   عين ها هذه اآلراء غير المنصفة      :
 ةربعصف النساء أو أكثر في البلدان األفحوالي ن

 . 11"نفسها دن الفكرة   ّ يؤي  

لم تترجم المكاسب التي تحققت على مستوى و
تيات إلى زيادة كبيرة في مشاركة التحصيل العلمي للف

متدنية للغاية   المرأة في القوى العاملة، التي ال تزال
بشريحة        ّ  ما يتعل ق في ، وال سيمافي الدول العربية

العاملة  ىفي القومشاركة الات. وال يتجاوز معدل      ّ الشاب  
 64و 15 الالئي تتراوح أعمارهن بينبالنسبة للنساء 

وعلى العربية.  بلدانالأي من في المائة في  52 ، ً ا  عام
 ىفقد بلغ معدل المشاركة في القو، المستوى اإلقليمي

 15العاملة بالنسبة للنساء الالئي تتراوح أعمارهن بين 
في  21,8و ؛2017 في المائة عام 11,9  ً ا  عام 64و

في المائة  23,3و ؛2018 عامفلسطين  ةالمائة في دول
في  30,9و ؛2016 عامسعودية في المملكة العربية ال

في المائة  45,2و ؛2016 عاممان  ُ ع   ةسلطنالمائة في 
في المائة في الكويت  51,6و ؛2015 عامفي البحرين 

 .2016 عام

في المنطقة   على نطاق واسعر العنف ضد المرأة ينتش
ّ             العربية، حيث تتعر ض امرأة واحد من كل ثالث نساء  ة                

للعنف البدني أو  العربية  جات في المنطقة    ّ متزو  
 وزواج األطفال    ختان اإلناثكما أن ، 12الجنسي

بلدان.  ة                     ّ مشكلتين خطيرتين في عد  ان   � عد   ُ ي  ال يزاالن 
العنف انتشار تفاقم المزيد من ات إلى الصراع  تؤديو

  ً ا  ستخدم أيض ُ ي  المرأة ن العنف ضد أل  ً ا  نظرضد المرأة، 
 .حربكسالح 

، أة الت التمثيل السياسي للمر         ّ م في معد                ّ ورغم إحراز تقد  
بالمتوسطات   ة ال تزال متدنية مقارن هذه المعدالت  ف 

كمة، سواء و مستويات الح مختلف  ب   ذات الصلة العالمية  
  تونس استطاعت  ة. وحتى اآلن،  أو محلي   كانت وطنية 

 30  ة بنسب   للمرأةهدف التمثيل السياسي بلوغ  لوحدها  
 التي         ّ    وهي الن سبة ،  الصعيد الوطني   ى في المائة عل 

 . 13إعالن ومنهاج عمل بيجين   بها أوصى  

االتصاالت تكنولوجيا المعلومات و .باء
للتعجيل بالنهوض  ط�يق تة أداك

بالمساواة �ين الجنسين في المنطقة  
العر�ية وتحقيق أهداف التنمية 

 المستدامة

ة التنمية المستدامة لعام    ّ تمث     فرصة   2030     ّ                        ل خط 
ّ      معالجة قضي ة عدم ل  ، وتسخير المساواة بين الجنسين            

ات، والنهوض بقضاياهن  ي إمكانات جميع النساء والفت
 بوضوح على   تسليط الضوء     ّ تم    ذلك ك .  ن وحقوقه 

ات يالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفت 
  ً ا  دور  ان لعب يللتنمية المستدامة   ين ك      ّ ا محر  م بوصفه 

خطة    وتولي   . 15، 203014خطة عام في تحقيق   ً   زا      ّ محف  
للمساواة بين الجنسين وتمكين  ة كبير ة همي أ   2030 عام 

ِ  ي دم ج، مزدوج المسار   ً ا  نهج   ها ت، باتباع ا يوالفت   ّ    ن ساء ال    ُ 
المساواة بين الجنسين في مختلف أهدافه،   مراعاة

ا لتحقيق هذ   ها من   5  هدفال   ها ص ي خص باإلضافة إلى ت 
إلى وضع   التنمية المستدامة هذا   هدف   . ويرمي الغرض 

ات ي شكال التمييز ضد جميع النساء والفت أ لجميع      ّ حد  
شكال العنف ضد جميع أجميع    ى القضاء عل و ؛         ُ ّ أينما ك ن  
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القضاء و ؛  يات في المجالين العام والخاص النساء والفت 
زواج   بما فيها ،  ذات الصلة  ى جميع الممارسات الضارة عل 

تشويه القسري و الزواج  الزواج المبكر و األطفال و 
واالعتراف بأعمال الرعاية ؛  األعضاء التناسلية األنثوية 

ضمان و ؛  هاوالعمل المنزلي غير مدفوعة األجر وتقدير 
وتكافؤ الفرص في   أة الة للمر                       ّ المشاركة الكاملة والفع  

صنع القرار ذات الصلة ب مستويات الجميع    ىالقيادة عل 
؛ وضمان اة السياسية واالقتصادية والعامةفي الحي 

 ة نجابي ة واإل         ّ ة الجنسي      ّ الصح    إلى صول الجميع  و 
 . ة      ّ نجابي  حقوق اإل ال و 

لتعزيز تحقيق  يةوقد تم تحديد ثالث وسائل تنفيذ
  ً ا  ، وهي: إجراء إصالحات لمنح المرأة فرص5الهدف 

الموارد االقتصادية والخدمات  ىلإصول ومتكافئة لل 
للقوانين    ً ا  المالية والميراث والموارد الطبيعية وفق

تعزيز استخدام التكنولوجيا و ؛)أ-5 الغاية(الوطنية 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ً ا  ، وتحديدالتمكينية

ة مالئماعتماد وتعزيز السياسات الو؛ )ب-5 غايةال(
وعندما  .)ج-5 الغاية(والتشريعات القابلة لإلنفاذ 

الوسائل ن جميع ، فإ   ٍ واز  ستخدم بشكل مناسب ومت ُ ت  
مع وسائل التنفيذ  إلى جنب  ً ا  المذكورة، جنب الثالث

ال سيما  و(ى األخرى المحددة في جميع األهداف األخر
. 516ن من تحقيق الهدف   � مك     ُ ، ت  )17الهدف في 

جميع  ىلتركيز عل متزايدة لحاجة هناك التالي، وب
أن هج        َ هذا الن  مثل ومن شأن وسائل التنفيذ المحددة. 

، بما في ذلك هاتجب ةعد ىبتضافر الجهود عل يسمح 
اإلصالحات االقتصادية والخدمات المالية والبيئات 

 دانلبزت ال  ّ رك   وحتى اآلن، القانونية والتكنولوجيا.
 ماهو ؛ين من ثالث وسائل للتنفيذتاثن ىالعربية عل 

من خالل  وذلك  ،ج-5و أ-5 الغايتان أساسيبشكل 
لتعزيز المساواة بين  ةسياساتي أطر قانونية و إطالق

ّ      أد ت ال، ى الصعيد القانونيالجنسين. وعل  ة كبيرالجهود  
ِ   التي ب ذ لت  ُ ّ   تمث لت والتي،       في اإلصالحات القانونية     

 دانلبالمناقشات المتعلقة بال  فيو التي تحققت
ّ         ، إلى رفع مستوى التقي د بأحكامالعربية  والتزامات                     

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 

ة واالنتخابي  ةن الدستورييانوالق اتإصالح ت ّ د  أكذلك 
من   ً ا  بلد 13ي ففي السنوات األخيرة  التي أجريت

حصص  بما في ذلك تحديد، 22الـ البلدان العربية 
بة                       َ رلمان والجمعيات المنتخ  في الب لتمثيل النساء

. أةالتمثيل السياسي للمر األخرى، إلى ارتفاع مستوى
التنفيذي  ى المستوىعل  ن تمثيل المرأة   ّ تحس   ماك

  ةق      ّ المتعل  وانين ويكتسب إصالح الق .17للحكومات
  بلدان 6باتت ، حيث  ً ا  متزايد  ً ا  زخم مرأةبالعنف ضد ال
، العنف المنزليم    ّ تجر   ةكامل متقوانين  عربية تعتمد

مشاريع قوانين  بوضع أخرى  بلدان قامتبينما 
، العربية مام برلماناتها. وفي بعض البلدانألمناقشتها 

ّ   تم  ت ، أةللمر ريس حقوق معينةلتك ةسرل قوانين األ يعد 
المساواة بين الرجال  ج بالتراضي، والزواها بما في

عدم السماح و لسن األدنى للزواج،ل بالنسبةوالنساء 
 .18ل من الزواج وسيلة للطالق     ّ التنص   باعتبار

 على  ً ا  كبير  ً ا  تقدم العربية البلدان أحرزت وبالمثل،
من   ةواسع ةطائف بوضع قامتف ،السياسات مستوى

وتراعي الفوارق بين   أةالمر ىز عل                  ّ السياسات التي ترك  
الجنسين. وتتراوح هذه السياسات بين سياسات 

ُ       عام ة ت عنى با ةوخطط وطني    ّ   ةخطط مواضيعي، وأةلمر  
العنف  بما فيها ،ببعض األولويات الوطنية ذات صلة

كذلك . ختان اإلناثضد النساء أو زواج األطفال أو 
منظور اج  منحو إد  ً ا  امتدت الجهود الوطنية أيض

في السياسات وخطط العمل  المساواة بين الجنسين
  .19البيئة بما فيهامختلفة، القطاعية في مجاالت 

ّ  وأطلقت عد ة مبادرات إلدراج عناصر   ً ا  بلدان أيض         
في  المستجيبة للمساواة بين الجنسين  ةيناالميز

 بدرجات متفاوتة.  ، وإن يكن ذلكميزانياتها الوطنية

وإصالح القوانين  تطوير ب باالهتمام تهقارنوعند م
والسياسات، ورغم وجود العديد من المبادرات 

المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  
ّ      يتبي ن أن المنطقة العربية،  تركيز البلدان العربية على    

تكنولوجيا المعلومات   ً ا  تحديدالتكنولوجيا، و
ّ   تمي ز ي، 5واالتصاالت، كوسيلة لتنفيذ الهدف    
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ّ          ّ بمحدودي ته النسبي   إدخالها إلى ة حتى اآلن. ورغم أن       
، لم يكتسب  َ َ خ ل ت التنمية يعود إلى عدة عقود مجال

التركيز على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
إال في اآلونة األخيرة   ً ا  زخم كوسيلة لتمكين المرأة،

ٍ       . إن نطاقه المحتمل مواز  لتطور ً ا  نسبي ه السريع                       
رد وتظل األبحاث .                          ّ  وإمكانية استخدامه بشكل مط 

، فإن . ونتيجة لذلكغير كافية هذا الموضوعحول 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دعم ية          ّ دراسة كيف  

 ة     ّ ضروري     � عد   ُ ت   ،في المنطقة العربية 5تحقيق الهدف ل
أطر تطوير ستعلم وتساند الفجوة المعرفية التي     ّ لسد  

تستند إلى المعرفة قانونية سليمة وسياسات وبرامج 
 بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. لة واألد

  األطر والتفويضات الدولية .جيم
دور تكنولوجيا المعلومات  ذات الصلة ب

 ة المساواواالتصاالت في تع��ز 
 �ين الجنسين

دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تمكين  ُ   � ي عد  
أحد النساء والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين 

تركيز في خطة التنمية المستدامة لعام ال تمجاال
ّ                                . وت صن ف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2030   ُ    

يمكن استخدامها  عدة قطاعاتُ          م تضمنة في أداة ك
سبق قد دامة. وهداف التنمية المستلتحقيق جميع أ

أن اشتملت خطط وأطر عمل التنمية العالمية على 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  أهمية استخدام 

ّ    ، نو هت    ً مثال   بين  القائمة التقاطعأوجه األمم المتحدة ب   
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكنولوجيا 

تلف في مخ ،المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية
األطر المذكورة  شمللمعيارية العالمية. وتأطرها ا

وضع إعالن ومنهاج عمل بيجين، واللجنة المعنية ب
والقمة العالمية لمجتمع المعلومات  ،(CSW)المرأة 

(WSIS) . للتقدم  الزمنيالتسلسل   القسم التالييتناول
المعلومات واالتصاالت من أجل   تكنولوجيااعتماد  في

 تحقيق المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي.

المعلومات تكنولوجيا  دور التركيز على لقد بدأ
المؤتمر تمكين المرأة في مجال    ت فياالتصاالو

قد في بيجين        ُ الذي ع  العالمي الرابع المعني بالمرأة 
 عامبيجين  عمل منهاجإعالن و هوالذي تمخض عن

إلى تمكين   إعالن ومنهاج عمل بيجيندعا لقد . 1995
  ن ومعارفهن... تعزيز مهاراته"  نساء من خاللال
 بالتالي،و [...]تكنولوجيا المعلومات.   وصولهن إلىو

في اتخاذ القرارات المتعلقة  إشراك النساءن     ّ يتعي  
على لكي يشاركن  ،بتطوير التكنولوجيات الجديدة

إعالن دعا كذلك . 20"ا أثيرهها وت      ّ في نمو   نحو كامل
 ةالحكومات إلى ضمان مشاركومنهاج عمل بيجين 

 الجديدة.  تواصلالمن خالل تكنولوجيات  أةالمر
على  التأكيد إعالن ومنهاج عمل بيجينكما أعاد 

وتمكين   ،تعزيز وصون المساواة بين الجنسين ةهميأ
في مجتمع المعلومات  أة، وضمان إدماج المرأةالمر

إعالن تنفيذ  مراجعات وقد أعادت. 21العالمي الناشئ
  التأكيد على الدور األساسي ومنهاج عمل بيجين

لمشاركة ا المعلومات واالتصاالت في تأمينتكنولوجيا ل
ات في الحياة المدنية والسياسية يالة للنساء والفت    ّ الفع  

 واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

تسخير تكنولوجيا المعلومات أهمية إدراج كذلك تم 
واالتصاالت من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين 

على جدول أعمال اللجنة المعنية بوضع المرأة 
(CSW) .الخامسة والخمسين التي ع ق دت  في دورتهاف    ِ  ُ                       

، وضعت اللجنة المعنية بوضع المرأة 2011عام 
ّ   أهمي ة "عليها بشأن    ٍ فق   ّ ت   ُ م   استنتاجات مشاركة النساء    

والفتيات ووصولهن إلى التعليم والتدريب والعلوم 
   في جنسينتعزيز المساواة بين الووالتكنولوجيا، 

. 22"العمل الالئقفرص الكاملة وبالعمالة  ما يتعلق
ّ           ، تم  التنويه بالجلسة خالل هذهو ه يجب النظر إلى   ّ أن     

العلوم  مجاالت إلى التعليم فيالمرأة وصول 
 الذي ، من حقوق اإلنسان  ً ا  حقبوصفه   والتكنولوجيا

في ز التنمية. ويعزإلى ت ، قد يؤدي في حال منحه
، فإن عدم المساواة في الوصول إلى  المقابل

 قد يؤدي إلى تضييعالتكنولوجيا والمشاركة فيها 
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يؤدي وق التمكين االقتصادي للمرأة       ّ ما يعو  ، المواهب
 هلضمان هذوالجنسين. إلى فجوة في األجور بين  

، ساواة بين الجنسين في الوصول إلى التكنولوجياالم
دعت اللجنة إلى تعزيز اإلطار التشريعي والسياسات 
والبرامج الوطنية لتوسيع نطاق الوصول والمشاركة 

،  النوعي الذي يراعي الفوارق بين الجنسينفي التعليم 
والتكنولوجيا ودعم االنتقال  العلوم  تعليمبما في ذلك 

 .العمالة الكاملة وفرص العمل الالئقمن التعليم إلى 

مع إعالن ومنهاج عمل بيجين واللجنة  بالتوازي و
القمة العالمية لمجتمع  مضتالمعنية بوضع المرأة، 

ُ  ق د مهذه القضية ب (WSIS)المعلومات  من خالل    ً ا  ُ 
منظور المساواة بين التشديد في ديباجتها على تعميم 

الدور اإليجابي التنويه بو ،كمسألة شاملة الجنسين
ومات واالتصاالت الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيا المعل 

، أكدت الوثيقة 2003عام في و. مجالفي هذا ال
تطوير "الختامية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات أن 

هائلة   ً ا  تصاالت يوفر فرصتكنولوجيا المعلومات واال
ُ  للنساء اللواتي ي ع ال يتجزأ من مجتمع    ً ا  جزء تبرن               

في إعالن  و. "رئيسية فيهالمعلومات وجهات فاعلة 
، القمة العالمية لمجتمع المعلوماتالصادر عن  المبادئ

دعوة لتسخير تكنولوجيا المعلومات   ً ا  أيضكانت هناك 
تعزيز المساواة بين الجنسين " من أجل واالتصاالت 

وتعميم منظور المساواة بين  ،"وتمكين المرأة
مشاركتها تأمين تمكين المرأة وإتاحة "، والجنسين

ميادين الكاملة على أساس المساواة في جميع 
القمة  ، أكد التزام2005عام في و .23"المجتمع

على  (WSIS)العالمية لمجتمع المعلومات في تونس 
... المشاركة الكاملة للمرأة في مجتمع المعلومات "أن 

ضرورية لضمان شمولية واحترام حقوق اإلنسان في  
 .24"مجتمع المعلومات

 (WSIS)م القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتلتز
بتعميم منظور المساواة بين الجنسين واستخدام  

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كأداة لتحقيق هذه 
َ    . ف ب عد 25الغاية  َ سنوات على تأكيد مؤتمر تونس،   10  

 رقم القرارفي  لألمم المتحدةأعربت الجمعية العامة 
ديسمبر /كانون األول 16 الصادر بتاريخ 70/125

، عن قلقها إزاء الفجوة الرقمية  )6الفقرة ( 2015
  من   ً ا  جزء الكبيرة والفجوة بين الجنسين التي تشكل

على  األطراف المعنيةعت جميع    ّ وشج   الفجوة الرقمية،
ضمان المشاركة الكاملة للمرأة في مجتمع المعلومات 

ّ   ال سي ما، وى التكنولوجيات الجديدةووصول المرأة إل     
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية.  

ح     ّ ، نق  2014عام  )كوريا الجنوبية( بوسانمدينة في و
بشأن  70 رقم قراره (ITU)االتحاد الدولي لالتصاالت 

 ،في االتحاد المساواة بين الجنسينر تعميم منظو
وتمكين المرأة من   ،وتعزيز المساواة بين الجنسين

أن    ً ا  ُ     م عتبر، ومات واالتصاالتخالل تكنولوجيا المعل 
  ً ا       ّ أساسي    ً ا  تلعب دورتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  والنساء لرجالكل من اإنشاء مجتمعات يمكن ل في
 بشكل كبير. فيها المساهمة والمشاركة

ّ   وفي سياق مت صل ، أسفر استعراض الجمعية العامة           
لقمة العالمية نتائج اللألمم المتحدة للتنفيذ الشامل 

العامة لألمم  عن قرار للجمعيةلمجتمع المعلومات 
 16 بتاريخ اعتماده   ّ تم   A/70/125تحت رقم  المتحدة

توجيهات  م   ّ يقد  وهو ، 2015ديسمبر /كانون األول
ّ        كيفي ة تطبيقن أبش . 2025 عامال حتى ةنتائج القم    

مواءمة وثيقة بين  إجراء  ة إلى ت الدعو      َ قد أفض  و
 وخطة القمة العالمية لمجتمع المعلومات إجراءات

إلى رسم  )5الفقرة ( 2030 لعام التنمية المستدامة
ها في ضوء غاياتألهداف التنمية المستدامة وخرائط 
ل المبادئ         ّ التي تشك   ةللقم 11الـ  العمل مسارات

. وتركز 26للمعلومات الرئيسية لبناء مجتمع شامل
دور الحكومات وجميع   ىالعمل هذه عل  مسارات

ت المعلوما في تعزيز تكنولوجيا األطراف المعنية
لتحتية البنية او؛ (C1)التنمية من أجل  تاالتصاالو

صول  والو؛ (C2)المعلومات واالتصاالت لتكنولوجيا 
؛ (C4)بناء القدرات و؛ (C3) ةرفالمعلومات والمع إلى

تكنولوجيا  ن في استخدامابناء الثقة واألمو
؛ (C6)البيئة التمكينية و؛ (C5) المعلومات واالتصاالت

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125


14 

؛ (C7)تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و
 ىوالتنوع اللغوي والمحتو ،التنوع الثقافي والهويةو

األخالقيات و؛ (C9)عالم وسائط اإلو؛ (C8)المحلي 
(C10)  والتعاون اإلقليمي والدولي(C11)وقد . 
 قدرات إبرازفي  ت عملية رسم الخرائط هذهساهم

  واملها ع وصفب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ّ       أد ت إلى كما ، نمية المستدامةألهداف الت ةتمكيني  
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الترابط بين  تعزيز

، من 5ن الهدف أ تأظهركما والمساواة بين الجنسين. 
من  11من أصل  8 بـيرتبط  ،6ـ الغاياته خالل 

عملية رسم الخرائط  سلط وت .27ةعمل القممسارات 
  5-5 الصلة المباشرة بين الغايات ىالضوء عل هذه 

 C3و C1 مسارات العمل آنفة الذكر وبين ب-5و 6-5و
  ةلكترونيإلعمال التجارية الأل C7و C6و C5و C4و
 اإللكترونيةللزراعة  C7و اإللكترونيةللصحة  C7و
تكنولوجيا  التأكيد على دور ذلكعيد . ويC10و C9و

ة في التنميفي المساهمة المعلومات واالتصاالت 
في  أةالمردور  االجتماعية واالقتصادية وزيادة إبراز

 جميع مراحل عمليه التنمية.

                       ّ     االتجاهات اإلقليمية المتعل قة   . دال
توافر   لجهةالمساواة �ين الجنسين ب

تكنولوجيا المعلومات  واستخدام 
 واالتصاالت

ّ   إن    من تكنولوجيا   ة واستخدام أنواع مختلف توافر   
ل  ُ ب               ُ استخدامها، وس    لى المعلومات واالتصاالت، والقدرة ع 

ن تفاوت التعامل معها،  بين المناطق المختلفة،    ً ا      ّ       يسجال 
وحتى   ، الواحدة  الجغرافية   المنطقة   ضمن وبين البلدان  

ّ         داخل البلد الواحد. إن  التصدي بين المناطق المختلفة                       
تخاذ اإلجراءات الالزمة للوصول إلى لهذه التفاوتات وا 

عليه صراحة                                  ٌ مجتمع معلومات شامل للجميع منصوص  
اعتمده    ً ا       ّ عالمي    ً ا    ّ صك      � عد          ُ ، الذي ي  في إعالن مبادئ جنيف 

 ة ... رغب " أعربت من خالله عن    التي   بلدان عدد من ال 
والتزام مشتركين لبناء مجتمع معلومات محوره 

ه نحو التنمية، حيث                         ّ اإلنسان وشامل للجميع وموج  
يمكن للجميع ان يخلقوا المعلومات والمعارف ويحصلوا 

فراد ن األ   ّ مك      ُ ما ي  ،  عليها ويستفيدوا منها ويتقاسموها 
 هم إمكانات كامل  والمجتمعات والشعوب من تحقيق  

ّ            نمو هم المستدام تعزيز  ل  ، محياته   ة حسين نوعي وت     
ومبادئ ميثاق األمم المتحدة   أغراض إلى     ً ا  استناد 

  . " لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان              ّ حترام التام  ال وا 
اء مجتمع ن بنإ إلى هذا الصك الدولي، ف    ً ا  واستناد 

ّ                 معلومات شامل للجميع يمث ل مصلحة مشتركة م  تفق                       
 ، بما في ذلك المنطقة العربية.بين جميع البلدان   ا عليه 

ّ                       يسج ل مستوى تطو ر تكنولوجيا المعلومات            ّ   
 كبيرة بين المناطق الجغرافية تفاوتات صاالت    ّ واالت  

البلدان كل بلد من  ةفي حال  ً ا  ملحوظ  ً ا  وتباين ،المختلفة
من  هذه التفاوتات وتتجلى . ة جغرافيةمنطق        ّ داخل كل  

تنمية تكنولوجيا المعلومات  مؤشرخالل 
الذي وضعه االتحاد الدولي ، (IDI) 28واالتصاالت 

حدة                ّ تابعة لألمم المت   ة، وهو وكال(ITU) صاالت   ّ لالت  
المعلومات  تكنولوجياب     ّ                   تختص  بالقضايا ذات الصلة

تنمية تكنولوجيا المعلومات  مؤشر    ّ يعد  واالتصاالت.  و
  ً ا  مؤشر 11 شتمل علىمركب ي دليل واالتصاالت بمثابة

مقياس معياري واحد يمكن استخدامه لرصد  ضمن
ت المعلوما رات في تكنولوجيا     ّ التطو   ةومقارن

ّ       على مر  الزمن البلدان ومختلف بين  تاالتصاالو      29. 
، إلى نموذج من ثالث مراحل المؤشرهذا  ويستند

  – تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ةجهوزي: يوه
البنية التحتية الشبكية  مستوى   ّ      ترك ز على ي تال
تكنولوجيا المعلومات الوصول إلى  ةمكاني إو

استخدام تكنولوجيا المعلومات و؛ واالتصاالت
  استخدام درجة        ّ      التي ترك ز على  –واالتصاالت 

 وأثر؛ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المجتمع
         ّ    التي ترك زعلى –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

استخدام  تنجم عن  التي الت   ّ محص  النتائج أو ال
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بكفاءة وفعالية أكبر. 

من  مجموعة  ه المراحل علىهذفي ويتوقف التقدم 
ا : توافر البنية التحتية لتكنولوجي، وهيعوامل ةثالث
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، وارتفاع والوصول إليهاالمعلومات واالتصاالت 
، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  استخدام ىمستو

تكنولوجيا المعلومات استخدام  ىوالقدرة عل 
 من المهارات ذات الصلة.  � د     َ ستم   ُ ت   واالتصاالت بفعالية

ّ   في ات صالي ة    ً ا        ّ إيجابي     ً ا  م                          ّ وتشهد المنطقة العربية تقد       ّ    
ن ك ي ن  إ و ،  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   واستخدام 

مؤشر    ن من خالل   � بي            ُ ، كما هو م  ذلك بدرجات متفاوتة 
  . 201730تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام 

ّ  تبو أ ت و  مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلدان      
، 31ى في هذا المجال ولالخمسة األ   ة قليمي المراكز اإل 

ّ   معد الت حيث تفوق   تنمية تكنولوجيا المعلومات   مؤشر     
ذي ط العالمي ال       ّ المتوس  ت في هذه البلدان  واالتصاال 

ّ  . كذلك يتبو أ5,11يبلغ   الدخل في          ّ  ان متوس طا  َ د   َ ل   َ ب              
السادس   المركزين   ، وهما لبنان واألردن ،  العربية  المنطقة 
مان                ُ حققت الجزائر وع              ّ    في هذا المؤش ر. و   والسابع 

تنمية   مؤشر   ة تحسينات في قيم   برز والكويت أ 
، بما يصل 2016منذ  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

ُ    نقطة ل ع مان  0,29و   ، نقطة للجزائر  0,35إلى    0,23و   ،      ِ 
 ت الجزائر والبحرين ولبنان       ّ كما سج ل . نقطة للكويت 

وليبيا أكبر قدر من التحسينات على مستوى 
ُ                      ت ع مان والكويت والجزائر   ّ سج ل بينما  ،  " الوصول "    

في يرزح و   . " االستخدام " في  تحسينات    ولبنان أكبر 
    ّ األقل  من البلدان    أربعة   من التصنيف               ّ الطرف السفلي  

 الشريحة   في تموضع  ، وهي ت العربية   في المنطقة    ً ا     ّ نمو  
تنمية   بمؤشر من التوزيع الخاص    ى دن األ  ة ي بع    � الر  

ين اثن ن  . وفي حين أ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 نجحا   – موريتانيا وجيبوتي  وهما    – من هذه البلدان  

تنمية تكنولوجيا المعلومات   مؤشر   قيم ن  تحسي   في 
ّ    واالتصاالت بمعد ل   ن جزر القمر حققت  إ ف   نقطة،   0,18            

   ً ا  شهد السودان انخفاض بينما    ، قط ف   ً ا  ضعيف    ً ا     ّ نمو  
تنمية تكنولوجيا المعلومات   مؤشر   في قيمة    ً ا  طفيف 

ّ    تطو ر    ن حالة إ ، ف واالتصاالت. وبشكل عام تكنولوجيا   
في المنطقة العربية المعلومات واالتصاالت  

لوجيات استخدام هذه التكنو  احتمال يجعل    ما ن،      ّ تتحس  
، وال سيما المساواة بين من أجل التنمية المستدامة 

ما   ي . وف ة      ّ واقعي    أكثر ،  العربية   الجنسين في المنطقة 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  ّ        ات صالية  يتعلق ب

 2020عمل التوصيل في   ن برنامج أ إلى  تجدر اإلشارة  
(Connect 2020)   صاالت    ّ لالت             ّ حاد الدولي     ّ لالت    التابع

 ر  َ س    � اال  األقل من    ى عل  المائة   في  50 تزويد   إلى يدعو  
الوصول إلى إمكانية  ب البلدان النامية  في    المعيشية 

 ية من خالل الشمول   ، 2020حلول عام  اإلنترنت ب   شبكة 
تقديم خدمات اإلنترنت التي ينص عليها، وكذلك إلى  

 . 32          ّ بتكلفة أقل  

ّ        الذي تم  إحرازهالمذكور  م                   ّ ومع ذلك، ورغم التقد   في        
إيالء االهتمام للفجوات الرقمية    � عد   ُ ي  ة،               ّ المنطقة العربي  

ّ                أهمي ة حاسمة. ويكشف ذا ة                      ّ داخل المجتمعات العربي      
تنمية  لمؤشرالفحص الدقيق للمؤشرات الفرعية 
ن أهم معدالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أ

  ُ �          س ج لت في مجالالتحسن في المنطقة العربية 
 النطاق العريض واشتراكات عرض نطاق اإلنترنت

هذه  من ةارتفعت كل واحدقد . وةوالمتنقل ةالثابت
في المائة في  15 ىعل تزيد ةبنسب المعدالت

َ  عام ي ط بين      ّ المتوس   ّ  لكن  . و2017و 2016      ذلك  
لتكنولوجيا                           ٍ ترجم بالضرورة إلى استخدام     ُ ال ي  

من جانب الرجال والنساء المعلومات واالتصاالت 
ٍ  بطريقة متساوية ووصول  متساو   اتيوالفتيان والفت      ٍ                    

ن إ، ف3 الشكلن في  ّ ي   َ ب             ُ . وكما هو م  إليها من جانبهم
    ّ       يسج ل معدالتانتشار اإلنترنت في المنطقة العربية 

مع        ً مقارنة   )في المائة 47,7(بالنسبة للذكور  ىعلأ
بين  ةرقمي ةمع وجود فجو ،)في المائة 39,4(اإلناث 

الجنسين في الوصول إلى اإلنترنت واستخدامه في 
 2017 عامفي المائة  17 نسبةب ،المنطقة العربية

َ   عام ي  وقد انخفضت هذه الفجوة بين .)4 الشكل(   
 ط    ّ متوس  أعلى من نها ال تزال أ ، مع2017و 2013

 لبلدان النامية.ا الفجوة في
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�نمية تكنولوجيا المعلومات  مؤشر  �نمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدان العر�ية، مؤشر تصنيفات وقيم 
 2017�نمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام  ومؤشر  2016واالتصاالت لعام 

ر في      � التغي  
التصنيف 
اإلقليمي 

بين عامي 
2016  

 2017و

ر في      � التغي  
التصنيف 
العالمي 

بين عامي 
2016  

 2017و

تنمية  مؤشر
تكنولوجيا 
المعلومات 

واالتصاالت 
 2016لعام 

التصنيف 
العالمي 
2016 

التصنيف 
اإلقليمي 

2016 

تنمية  مؤشر
تكنولوجيا 
المعلومات 

واالتصاالت 
 2017لعام 

التصنيف 
العالمي 
2017 

التصنيف 
اإلقليمي 

 االقتصاد 2017
 البحرين 1 31 7.6 1 30 7.46 1- 0

 قطر 2 39 7.21 3 36 7.12 3- 1+

-1 -6 7.18 34 2 7.21 40 3 
اإلمارات 

العربية 
 المتحدة

0 -9 6.87 45 4 6.67 54 4 
المملكة العربية 

 السعودية
 ُ    ع مان 5 62 6.43 5 64 6.14 2 0
 لبنان 6 64 6.3 6 65 6.09 1 0
 األردن 7 70 6 7 66 5.97 4- 0
 الكويت 8 71 5.98 8 70 5.75 1- 0
 تونس 9 99 4.82 9 95 4.7 4- 0
 المغرب 10 100 4.77 10 98 4.57 2- 0
 الجزائر  11 102 4.67 12 106 4.32 4 + 1

 مصر 12 103 4.63 11 104 4.44 1 1-
 ليبيا 13 115 4.11 13 112 3.93 3- 0
 دولة فلسطين 14 123 3.55 14 122 3.42 1- 0

0 -2 3.32 124 15 3.34 126 15 
الجمهورية 

العربية 
 السورية

 السودان 16 145 2.55 16 141 2.56 4- 0
 موريتانيا 17 151 2.26 17 152 2.08 1 0
 جيبوتي 18 158 1.98 18 161 1.8 3 0
 جزر القمر 19 164 1.82 19 162 1.78 2- 0
       ّ المتوس ط   4.84   4.71  

 . 73ب، صفحة 2017  االتحاد الدولي لالتصاالت، المصدر: 
لمؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد   )2014في بوسان،   المراجع( 99القرار يتناول لالتصاالت؛ في االتحاد الدولي   ً ا  دولة فلسطين ليست عضو مالحظة: 

 . في هذا المجال فلسطين  الدولي لالتصاالت وضع دولة

https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/conf/S-CONF-ACTF-2014-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/conf/S-CONF-ACTF-2014-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/conf/S-CONF-ACTF-2014-PDF-E.pdf
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 2017معدالت تغلغل اإل�ترنت للرجال والنساء لعام    .3الشكل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 19ب، صفحة 2017االتحاد الدولي لالتصاالت،   المصدر: 

يستخدمن اإلنترنت كنسبة مئوية من مجموع  األرقام هي تقديرات. وتشير معدالت تغلغل اإلنترنت في هذا الرسم البياني إلى عدد النساء اللواتي  مالحظة: 
 السكان اإلناث وعدد الرجال الذين يستخدمون اإلنترنت كنسبة مئوية من مجموع السكان الذكور. 

 2017و 2013                           َ  يتعلق باستخدام اإل�ترنت لعام ي  الفجوة �ين الجنسين في ما  .4  الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 19ب، صفحة 2017االتحاد الدولي لالتصاالت،   المصدر: 
ً                        األرقام هي تقديرات. والفجوة بين الجنسين تمثل الفارق في معدالت تغلغل اإلنترنت بين الرجال والنساء نسبة  إلى معدل تغلغل اإلنترنت  مالحظة:  للرجال،                                                                                                   

  بالنسبة المئوية.

 العالم

 البلدان المتقدمة

 البلدان النامية

             ً البلدان نموا  أقل 

24.9 
18.6 

47.7 
39.4 

47.9 
39.7 

65.1 
66.7 

69.8 
65.8 

82.9 
76.3 

50.9 
44.9 

82.2 
79.9 

44.7 
37.5 

21 
14.1 

 أفريقيا

 البلدان العربية

 آسيا والمحيط الهادئ

 ينتاألمريك
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ّ  تمث ل ّ               هام ة للوصول إلى    وسيلةة     ّ خلوي  الهواتف ال      
 ، لبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخلاإلنترنت في ا

  اإلنترنتاستخدام وة     ّ خلوي  الهواتف ال امتالكما يجعل 
للمساواة بين   ً ا     ّ هام    ً ا  ر   ّ مؤش   األجهزة المحمولة برع 

 معلوماتال تكنولوجيا مجال الجنسين في 
أن                           ّ الصعيد العالمي، من المرج ح ىوعل  .33االتصاالت و

 ةبنسب   ّ           أقل  من الرجال    ّ وي  ل خلهاتف الاالنساء تستخدم 
النساء م ستخدتأن  ذلكك         ّ  ومن المرج ح ، في المائة 10

 بنسبة     ّ           ة أقل  من الرجال المحمول جهزةإلنترنت عبر األا
، تميل الفجوة بين  بشكل عامو .34في المائة 26

ريفية في المناطق ال  ً ا  كبر حجمن تكون أأالجنسين إلى 
، في المناطق الريفيةف. 35منها في المناطق الحضرية

 بالنسبةفي المائة  9,4 الفجوة بين الجنسين تبلغ
 بالنسبةفي المائة  7,5و ،لبلدان المرتفعة الدخلل
الفجوة بين   إنلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. لبل

ّ    التي تت سع الجنسين   بالنسبةفي المناطق الريفية       
في المناطق الحضرية، تنقلب  ة الدخل،لبلدان المرتفعل

لبلدان ل بالنسبةفي المائة  6,6الفجوة هذه  بلغحيث ت
في المائة  6,3، ودخلالمنخفضة والمتوسطة ال

ّ                 تضم  مجموعة بيانات   الدخل. لبلدان المرتفعةل بالنسبة   
بيانات عن استخدام االتحاد الدولي لالتصاالت 

 16          ِ بالنسبة ل  اإلنترنت في المناطق الحضرية والريفية 
يها مجموعة البيانات   ً ا  بلد 69 من أصل  ً ا  بلد    ّ                    تغط 

مع نتائج البحوث   هذه البيانات ، وتتسقالمذكورة
مؤسسة الشبكة األخرى. وفي أحد األمثلة، أجرت 

اإلنترنت شمل  برع   ً ا  بحثلعنكبوتية العالمية ا
بلدان من ال 10المجتمعات الحضرية الفقيرة في 

ه  ّ ن  أأظهرت النتائج قد متوسطة الدخل. والمنخفضة وال
ّ    الن ساء أن تصلمن المرجح     ّ  أقل   اإلنترنت  ةإلى شبك   
في المائة في نفس المجتمعات  50 ةبنسبمن الرجال  

منح النساء في األرياف إمكانية     ّ إن   .36المحلية
  ً ا  أساسي  ً ا  أمر   � عد   ُ ي  الوصول إلى التكنولوجيات الرقمية 

ّ     يوف ر لهإذ ،              ّ لتحسين رفاههن   لتعليم، ويتيح افرص   ّ ن    
مؤسسات  إلىكما  ،الوصول إلى األسواق  ة     ّ مكاني  إ  ّ ن  له

في منطقة الشرق  و التمويل التقليدية وغير التقليدية.
    ّ         متوس ط ملكية     ّ سج لفريقيا، يأاألوسط وشمال 

ة واستخدام اإلنترنت عبر األجهزة      ّ خلوي  الهواتف ال
في المائة  5و في المائة 1بنسبة    ً ا  انخفاضالمحمولة 

وعلى األرجح ط العالمي.       ّ المتوس  على التوالي مقارنة ب
ّ                        الن ساء في المنطقة العربية   ّ ن  فإ  أجهزة محمولة نمتلكي  

 )5 الشكل(ل من الرجا   ّ أقل  في المائة  9بنسبة 
 20يستخدمن اإلنترنت عبر األجهزة المحمولة بنسبة و

من الضروري إيالء  و. 37من الرجال أقل في المائة 
  في ضوءاالهتمام لهذه الفجوة بين الجنسين 

التصاالت ل إريكسون التقديرات التي أجرتها شركة
، 2020ن أنه بحلول عام                            ّ السلكية والالسلكية والتي تبي  

الهواتف  ة من سكان العالمفي المائ 70م سيستخد
ي شبكات ، وستالذكية اإلنترنت المتنقلة ذات   ّ        غط 

   .38من سكان العالمفي المائة  09النطاق العريض 
 عدم القدرة أسباب الفجوة الرقمية بين الجنسين  ومن

 المعلومات الوصول إلى تكنولوجيا ةتكلف على دفع
 ت واستخدامها والدخل المحدود االتصاالو

التقنية  للمعرفة المتدنية مستوياتالو؛ للنساء
 عنى         ُ ى الذي ي  ة المحتوندرووالمهارات الرقمية؛ 

 ؛ اجز اللغويةوالحو ة  ّ مي  األو؛ بشؤون المرأة
المعايير االجتماعية وانخفاض مستويات التعليم؛ و

 لوقت نتيجة لعبء العمل ضيق اووالثقافية؛ 
  ؛األخرى يةنتاجة اإلنشطاألفي المنزل والمزدوج 

 التكنولوجيا وانخفاض معدالت المشاركة في تعليم
. 39والمهن التكنولوجية 
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 )2018مقابل عام  2017                            ّ                               الفجوة �ين الجنسين في ما يتعل ق بامتالك األجهزة المحمولة (عام   .5  الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2019،(GSMA)الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول  المصدر: 

 

أفاد األفراد الذين  بحسب االتحاد الدولي لالتصاالت،و
 ال يستخدمون اإلنترنت في المنطقة العربية بأنهم  

االتحاد الدولي ( "ال يعرفون كيف يستخدمونه"
ِ   بر ز     ُ ما ي   ،)2017 ،لالتصاالت   محو األميةالحاجة إلى   

ّ           ال سي ما في مجال، والرقمية العلوم  تعليم    
وفي السياق، والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. 

بإجراء   2017 عام (LinkedIn) نكد إنلي قام موقع
التي يشتد تصنيف المهارات الوظيفية بحث من أجل 

ّ   ، فتبي ن عليها الطلب أكثر من سواها العلوم مهارات    ّ أن       
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تأتي في  

ّ   المقد مة  من ضمنمهارات الحاسوب  تف ّ ن        ُ كذلك ص  .     
ّ        وتتضم ن هذه  ، األولىفي المائة  10ـ الشريحة      
الحوسبة السحابية واستخراج البيانات  المهارات

تطبيقات   ة إلى برمجةضافباإل  ،والتحليل اإلحصائي
ه بحلول عام  ّ ن  أن اإلسقاطات   � بي      ُ . وت  األجهزة المحمولة

في مجاالت  في المائة من الوظائف 73فإن  2024
 ستلزمست العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

ّ    أن يتمت ع ا ّ  لمتقد م       بينما ، مهارات الحاسوبإليها ب ون    

ّ    أن يتمت ع  في المائة فقط من الوظائف  6ستستلزم        
ّ  المتقد م العلوم الفيزيائية  هاراتإليها بم ون     

ّ                                     إن  تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة . 40والحياتية   
ّ            يت سق مع أهداف والرياضيات برنامج التنمية    

معارف ر ال       ّ أنه يوف  بما ، 2030 لعام المستدامة
بناء والمهارات والمواقف والسلوكيات الالزمة ل

 .41للجميعشاملة مستدامة و مجتمعات

ّ    يتبي ن أوعلى الصعيد العالمي،  في  35            ّ   النساء يشك لن ّ ن     
المجاالت ذات    ّ      سج لين في                        ُ المائة من جميع الطالب الم  

بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الصلة 
في هذه  الباحثينإجمالي عدد  في المائة من 28و

في هذه م            ّ تجربة التعل  أثر نوعية . وتتالمجاالت
  الجنسينالتمييز بين بأنماط  مباشر بشكلالمجاالت 

في   ً ا  زات أيض         � هذه التحي   ظهرزة. وت               � والمواقف المتحي  
العلوم والتكنولوجيا والهندسة تخصصات 

حاق  لتإ ةنسب ىدنأن أ  ، حيث لوحظوالرياضيات
في المواضيع المتصلة بتكنولوجيا  ُ �   س ج لت  للنساء

15% 

1% 

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
 

 شرق آسيا والمحيط الهادئ
 

 أوروبا وآسيا الوسطى
 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 

 أفريقيا جنوب الصحراء
 

 جنوب آسيا

1% 

2% 

1% 
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 ،بناءوال ،والتصنيع ،الهندسة ، بما فيهاالمعلومات
. 42علم اإلحصاءو ،والرياضيات ،والعلوم الطبيعية

تشهد المنطقة العربية لهذا االتجاه العالمي،   ً ا  وخالف
األمم المتحدة  ةإلحصاءات منظم  ً ا  وفقف.  ً ا  مختلف  ً ا  وضع

، والبنك الدولي )اليونسكو(لثقافة للتربية والعلم وا
في دراسة  اآلن النساء العربيات بنشاط تلتحق 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  تخصصات
  .العربية الجامعات في المنطقةمختلف مها         ّ التي تقد  

في المائة من  59                    ّ          فعلى سبيل المثال، شك لت النساء 
لطالب الملتحقين بتخصص علوم الحاسوب مجموع ا

في الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية 
هذا ، في حين بلغت نسبة التحاق الطالبات ب2014عام 

 16تخصص في المملكة المتحدة والواليات المتحدة ال
مع اإلشارة إلى  (في المائة على التوالي  14و في المائة

دوليين،   ً ا  طالب نشمالت يننسبتين المئويتالاتين أن ه
ن وبشكل عام، فإ .43)بعضهم من المنطقة العربية يأتي

في ت سجالالعربيات الم النسبة المئوية للطالبات
تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

  ةمرتفعهذه التخصصات في لواتي يحملن شهادات وال
هي هذا اإلنجاز  فين المفارقة إ، فومع ذلك .44 ً ا      ّ نسبي  

العاملة في المجاالت المتصلة  ىالقوأنه ال ينعكس في 
بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في 

أة تمثيل المر نقص في، ما يؤدي إلى المنطقة العربية
 ة      ّ ن نوعي  إ، ففي القطاعات ذات الصلة. وفي هذا الصدد

بالعلوم  لة       ّ ذات الص  الوظائف في القطاعات 
 أكثر جودة   � عد   ُ ت   يا والهندسة والرياضياتوالتكنولوج

، وذلك على معظم القطاعات األخرى بالمقارنة مع
  ،البيئة االجتماعيةمرونة طرائق العمل ومستوى 

  يعملن ما يعود بفوائد كثيرة على النساء اللواتي
من بين   ً ا  أيض هذه القطاعات   � عد   ُ ت  في هذه القطاعات. و

ّ    القطاعات التي تقد م أ ّ    الد خولعلى                  ن إالتالي فوب،   
قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العمل في 

للحد من الفجوة الحالية في   ةوسيل    ّ شك لن يأيمكن 
زيادة عدد النساء   ، ذلك أناألجور بين الجنسين

تكنولوجيا المعلومات  اللواتي يعملن في مجال
   ةن يسهم في تضييق فجوأيمكن واالتصاالت 

 . األجور بين الجنسين

مكن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ي
ز لتحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة     � كمحف  

الفجوة  ه ينبغي معالجة  ّ أن  دراك بلكن مع اإلالعربية، 
الرقمية بين الجنسين من حيث الوصول واالستخدام 

، ومحو  تصاالتلتكنولوجيا المعلومات واال المتكافئ
األمية الرقمية، والمساواة بين الجنسين في قوة 

العمل في القطاعات ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا 
إن تكنولوجيا المعلومات والهندسة والرياضيات. 

الظروف  تتيح فرصة كبيرة لتهيئةواالتصاالت 
األخذ في االعتبار ، مع المساواة بين الجنسين لتحقيق

استخدام تكنولوجيا المعلومات  أن القدرة على
بعوامل  ثرأتتواالستفادة منها بفعالية واالتصاالت 

ّ         سن ، والدخلال مختلفة بما فيها ، ، والكفاءة، والثقافة 
الجغرافي سواء كان في الريف أو  المنطقةموقع و

ّ  إن  . ها من العواملوغير ،المدينة الفصول التالية  
 المعلومات واالتصاالتإمكانات تكنولوجيا تتناول 

تعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق  ب ذات الصلة
التمكين ب      ّ  المتعل ق عملالفي إطار  5الهدف  غايات

ث هو  يحاالعتراف،  بموازاةوالموارد واإلنجازات، 
، باألثر السلبي الذي يمكن أن تحدثه هذه مالئم

التكنولوجيات على المساواة بين الجنسين في  
ية. المنطقة العرب
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التمييز القائم على أساس نوع الجنس ودور   . 2
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 .جميع النساء والفتيات في كل مكانإنهاء جميع أشكال التمييز ضد  : 1-5الغاية 

 

ّ   كاف ة التمييز   أشكال   إنهاء     � عد   ُ ي   ضد جميع النساء   
لتحقيق   ً ا       ّ أساسي     ً ا  وشرط    ً ا  والفتيات في كل مكان هدف

المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، 
وضمان المساواة في الحقوق والوصول إلى الموارد 

المشاركة المساواة في  والخدمات و والممتلكات  
ّ    مكر س  وهذا المفهوم  االقتصادية والسياسية.   في   

، المتعلقة بحقوق اإلنسان   ات الدولية ي ن واالتفاق واني الق 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز   في  وال سيما 

ّ   حم ل ، التي ت إعالن ومنهاج عمل بيجين و ضد المرأة    
ة            ّ النساء بكاف  التمييز ضد    ة القضاء على  ّ ي  مسؤولالدول  

 ه وتعزيز المساواة بين الجنسين. صور 

  ، التي تنبع من التمييز بين الجنسين وأنماط  إن معايير  
، تحكم توزيع الموارد على عدة للسلطة   هياكل السائدةال 

األسرة والمجتمع ي    َ وي    َ ست       ُ على م  مستويات، بما في ذلك 
على  كبير هي تؤثر بشكل ، فوكنتيجة لذلك المحلي.  

 ة سرضمن األ على االختيار   جل والمرأة    ّ الر         �     قدرة كل  من  
ّ  حد د م الي     ّ محل  ال مجتمع  ال أو   هذه اتباع  يتم  ما    ً ا  . وغالب 

األطر   ضمن   واألنماط المتعلقة بالجنسين المعايير  
الطابع المؤسسي   إلى إضفاء    ً ا  غالبؤدي ي ما   ، القانونية 

ل هذه        ّ ه. وتشك  امت د إ ات و يالتمييز ضد النساء والفت   ى عل 
ّ  حواجز رئيسي ة واألنماط    المعايير   . أة مام تمكين المر أ             

ّ   ال شك  أن   و  تمكين، ال   ة ن للشروع في عملي ي هناك خيار     ّ  

عليها. اإللتفاف  أو  والقوالب  هذه المعايير  غيير  ت   وهما 
إلى استكشاف كيف يمكن   هذا الفصل سعى  وي 

ّ   تحد ي االتصاالت ل و   المعلومات  استخدام تكنولوجيا    
السائدة على مستوى كل المتعلقة بالجنسين  المعايير  

 . ة سرالمجتمع المحلي واأل   من 

   :1-5 الغاية – 5الهدف  ألف.
 إقليميةنظرة عامة 

ّ                 ّ إن  نطاق التمييز ضد   ّ   العربي ة في المنطقة  المرأة      ٌ ع     ِ واس       
 األبويةل في الهياكل االجتماعية والمعايير  � ص  ومتأ

الهياكل في  التاليبخ   ّ رس  توم ،المتعلقة بالجنسين
   ً ا  ر         � جريت مؤخ                 � ت البحوث التي ا  ظهرالمؤسسية. وقد أ

  المنطقةفي  لرجوليةاأو  يةم الذكوريهامفال نبشأ
ّ     تت صف بات نظر هج ُ و   ،ة      ّ العربي   أة في المر           ّ التمييز ضد   
 ةهي مصر ولبنان والمغرب ودولو ،ةبلدان عربي أربعة

تلك البحوث مع  معظم نتائج   وتتماشى. 45فلسطين
جهات  ُ و  ا دراسات أخرى عن ليهإلت                 ّ النتائج التي توص  

: فمعظم 46في البلدان العربية ةبوياأل والمعايير النظر
ن دور أمنصفة بشآراء غير ساء يؤيدون         ّ جال والن     ّ الر  

 ،األدوار التقليديةبويحصرونها أة في المجتمع، المر
في الوصول إلى   على النساء األولوية لاج  ّ لر  ويعطون ل
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التغييرات في  كونتفي هذه المجتمعات، و .الوظائف
أن يبقى  شرط أدوار المرأة خارج األسرة مقبولة 

 ةم                                         ّ الرجل المعيل الرئيسي لألسرة، والمرأة المقد  
  تتباينللحياة المنزلية. وال ةم              � للرعاية والمنظ   ة       ّ الرئيسي  

آراء الشبان في المنطقة العربية بشكل كبير عن آراء 
خرى.  األمناطق ال خالفعلى وذلك ،  ً ا          ّ األكبر سن  األجيال 

ِ  ً فاع ال   ، يبرز التعليم بوصفهولكن  يؤدي إلى  ً ا       ّ رئيسي     
 ةربعتغيير التصورات والمواقف في البلدان األ

رفاهية األكثر جال       ّ : فالر  العربية في المنطقة المذكورة
 همأمهاتالذين بلغت و ،                         ٍ الذين حصلوا على تعليم عال  

 راءآ ة لتطويرأكثر عرض أعلى هم ةيتعليم ياتمستو
 .47بين الجنسين تؤيد المساواة

 رغم ف   . 48اآلراء التمييزية األطر القانونية هذه  وتعكس  
، ال يزال التمييز مدار األعوام   الجهود المتواصلة على 

سيما في   في األطر القانونية، وال   ً ا       ّ مستمر    أة ضد المر 
 ى كبير عل  بشكل ، ما يؤثر  49قوانين األحوال الشخصية 

  . كامل طاقاتهن ل   ن حول دون تحقيقه وي   ّ    ن ساء أوضاع ال
قة العربية في المنط  ، ال تزال النساء ونتيجة لذلك

ّ    على عد ة    في مسيرة التنمية     ّ    متخل فات  كما ،  جبهات      
ّ       يتبي ن من   رجات في مؤشر الفجوة ي الترتيب والد    ّ تدن     

تونس    ّ    تصن ف  ،  دان العربية ل بال   فمن ضمن ؛ بين الجنسين 
ّ     بو أت  ت ، حيث  ؤشر المرتبة العليا في هذا الم   في   بة ت المر  

، في حين 0,648  بلغت نتيجة إجمالية    ة ق   � حق  م   ، 119
ّ                                   يصن ف اليمن في المرتبة الدنيا في هذا        ّ إذ حل  المؤشر،    

 . 0,499 بلغت نتيجة إجمالية     ً ا  ق   ّ حق  م   149  المرتبةفي  
ّ               وتتعلق الفجوات الرئيسية التي تم ت اإلشارة إليها                                 

وفي المقابل ،  للمرأة  بالمشاركة االقتصادية والسياسية 
ّ  البلدان العربية تقد م   حققت  التحصيل مؤشر  في     ً ا  كبير   ً ا                    
عند دراسة قطاع التعليم ظ   َ ح               َ . ومع ذلك، يال  50العلمي 
بين الجنسين حتى على   ية تمييز أنظمة    وجود بدقة،  

مستوى قطاع التعليم. وكمثال على ذلك، فإن النسبة 
المئوية للطالبات في مجاالت العلوم االجتماعية 

 والصحافة واالعالم والصحة والخدمة االجتماعية 
بكثير منها في   ى عل أ هي   ة نساني والفنون والعلوم اإل 

 ، البرامج المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

هذا و   . العربية   ان د بل والقانون في ال   ة،دار واإل   ، عمالواأل 
التي   في هذا المجال، اآلراء التقليدية           ّ   الوضع يؤك د  

تعمل التي  و   ،ة مجاالت مختار   في أة  المر   تحصر دور 
 . مجاالت أخرى استبعادها من    ى عل 

إن التمييز ضد المرأة في الهياكل االجتماعية 
ّ                        والمؤسسية يؤد ي إلى الحد  من وصولها إلى الموارد            ّ             

ّ     حد  من ، إذ يإضعاف قدرتها على االختيارو الخيارات  
 الخيارات تخاذويؤثر على عمليات ا المتاحة أمامها

  ً ا  عائق ّ    ن ساءل التمييز ضد ال     ّ ، يشك  . لذلكبها الخاصة
  ، وذلكنإمكاناتهكامل وتحقيق  نأمام تمكينه  ً ا  رئيسي

إلى األصول   نيد وصولهتقيبطرق عديدة، بما فيها 
 عبء الرعاية غير المدفوعة األجرإسناد ، ووالموارد

قطاعات في ال وإعاقة مشاركتهن ،       ّ ن وحدهن  إليه
ي المجاالت ف نالحد من مشاركتهو، يةقتصاداال

 .صنع القرارمجاالت السياسية و

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  باء.
وأنماط التمييز سيلة لتحدي معايير  َ و   َ ك  

 �ين الجنسين

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
  القائمة واألنماطالمعايير    غيير سيلة لت َ و   َ ك  

 المتعلقة بالجنسين 

ساهم  ن تتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أيمكن ل
 أةجدية للمر             ُ االجتماعية الم  ز الممارسات يعزفي ت

في المشاركة انخراطها بنشاط تساعد على و
تشير الكثير  االقتصادية واالجتماعية والسياسية. و

ن استخدام تكنولوجيا المعلومات إلى أ  بحاثمن األ 
، عن اتيالنساء والفتيؤدي إلى تمكين واالتصاالت 
  ّ ن  وضعهتحسين و نثقتهن بأنفسهطريق زيادة 

َ    المشار كات تؤديكذلك يمكن أن  .51االجتماعي        
 في األدوار غير التقليدية إلى  نساءالبديلة لل 

في المواقف االجتماعية تجاه   ةتغييرات تدريجي
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  .52، وكذلك في تطلعاتهن الشخصيةياتالنساء والفت
ر       ّ ، تتطو  وبعبارة أخرى، وحتى في البيئات بالغة الصغر

تكون    حين زمن،مرور الب على االختيار ءالنسا قدرة
 من جعلما ي ،الوصول اليها يمكنو ةالموارد متاح

 . صانعات إنجازاتتغيير والنساء فاعالت 

ّ                           ً تقد م إحدى القرى في الهند مثاال  و  ّ  جي د      على ذلك:   ً ا   
مراكز   من خالل الحواسيب إليها     �  ِ  ا دخ لت عندما  ف 

ُ         ي نظر إلى   بات ،  (telecentres)االتصاالت الرقمية  
ّ   العامالت فيها على أنهن    التكنولوجيا مجال  خبيرات في                      

 يعرفون   معظم سكان القرية  م يكن ي ل المتطورة الت 
ّ   شعورهن   ت عن  عامال ت ال ر   ّ عب  كذلك ها.  استخدام   كيفية       

عملن في مجال نساء يكفتيات أو "   ّ ن  وظيفته فخر ب بال 
من طبيعة    ً ا  انطالق   ن اإلشارة إليهن م      ً بدال    ، " الحاسوب 

ّ     جمعهن  باآل ة التي ت عالق ال   ات أو زوج ات   َ ن   َ ب   َ ك    أي   –   خرين    
ُ      اشت هرت  قد  . و أخوات أو   ّ   بوصفهن   النساء    أولئك        

ّ                   مشغ الت كومبيوتر ماهرات   تسخير من        � تمكن  كما  .   
ّ     جر اء  سبنها من  ت تي اك الفرص والموارد ال  في     ّ هن     ِ عمل   

ّ      لتعزيز قدرتهن  على   53االتصاالت الرقمية مراكز               
في مركز المعارف   العامالت      ّ  تمك نت ،  وبالمثل  . االختيار 
لبحوث في التابع لمؤسسة م.س. سواميناتان ل  القروية 
ّ     من تعزيز مكانتهن  في "   الهندية   بونديتشيري مدينة                  

  . 54"             ّ                           ّ المجتمع المحل ي وتحسين نظرة اآلخرين إليهن  
ّ   ذلك أن     ار      ّ والتج    ال                         ّ بمن فيهم المزارعون والعم    –   الرجال      

قد أتاح . و لطلب اإلرشادات إلى النساء باتوا يلجأون    – 
ّ    للن ساء   المشروع هذا   ذاتية ال مساعدة  لل مجموعات   إنشاء     

    ْ  شارك ن ي   أصبحن   ما مشروعات بالغة الصغر. كإضافة إلى  
َ      ب ن  على  ِ ج   ُ ي  المؤسسة و   تجري داخل في المناقشات التي    ْ

.  في الخارج طرحها العديد من المندوبين  ي األسئلة التي  
ّ                       الحالة، أد ت تكنولوجيا المعلومات وفي هذه            

وأنماط معايير     ِ ر   ْ س                              َ واالتصاالت إلى تمكين النساء وك  
سنوات فقط من وقبل بضع  .  التمييز بين الجنسين 

ّ               إشراكهن  في المشروع،   ن لعب يالنساء  لم تكن أولئك        
حيث ،  داخل األسرة وفي المجتمع  نفسها   دوار األ 

ّ                          أعطاهن عملهن  الجديد المزيد من االستقالل                
 . 55ثقة ال و المالي  

 ساهم ن ت عبر اإلنترنت أ عالم اإل  ويمكن لوسائل 
المتعلقة تحليل ونقد المعايير    نشر ز و ي عز في ت 

 ى سبيل عل و والتوقعات االجتماعية.  بالجنسين  
 " سوية في الهند    ّ الن  "   موقع   يهدف   ، المثال

(https://feminisminindia.com)   إلى تسليط الضوء
 بما فيها   ، ات االجتماعيةه االتجا   بشأن التعليقات  على  

، عينه في الوقت و .  ة سيارات االجر   عدد سائقات  ارتفاع 
ّ    قد م  ي خات و     � المؤر   ِ    س ير  هذا الموقع  يتناول   ات علوم م  

ّ       هام ة، مثل  ّ  سو ق ي كيف "     عبر اإلنترنت خبراء التجميل     
 ى عل   ً ا  الموقع أيض   شتمل ي و   . 56" ل ام كجمال ال ال   سطورة أل 

ورة   قسم  ّ     تصد ى لي       ّ    قصص مص   مختلفة، بما فيها   قضايا   
 قبول، ، والتعريف القانوني لل ش عبر اإلنترنت      ّ التحر  

في هذا اإلعالم    ل وسائ   رصدويشكل قسم    . وغيرها 
ات في   ً ا     ّ هام        ً مثاال  الموقع                             ّ      على دور هذا النوع من المنص 

  من خالل ،  بين النساء والرجال مكافحة التمييز القائم  
ّ   عد ة غطية اإلعالمية ل   ّ الت  متابعة    بما فيها قضايا   

لطريقة  لى          ّ قات، وحت   � و   َ ع                            ُ االغتصاب، والمواقف تجاه الم  
أو   الجوهريةالحجج    ستخدم من خاللها       ُ التي ت  

 أدوار المرأة  عن  البيولوجية لترسيخ اآلراء التقليدية 
 ألسلوب  نتباه إلى اال    ً ا  وقدراتها. ويدعو الموقع أيض 

 نمطية ، والقوالب ال عالم اإل   لوسائ   أة عبر المر   تقديم 
مثل   وذلك عبر مقاالت ،  السائدة في المجتمع الهندي

ِ  بر ز      ُ كيف ت  "   " ؟ ة       ّ الرياضي    مرأة العالم الرئيسية  اإل   لوسائ    
ّ      استخدام األم هات  ب زايد  س المت َ و     َ اله  " و   . " اإلعالن في            

أن وحشد التأييد يمكن لمنصات التواصل والتنظيم و
ّ  عز زت ّ   ضد ها قدرة المرأة على مكافحة التمييز المباشر     ،

ما يتعلق بأحداث أو قضايا محددة، أو   سواء في
بطريقة أكثر عمومية لتجهيز النساء والفتيات للتصدي 

ّ   ّ ضد هن  للتمييز                           ُ     ٌ في حياتهن اليومية. وقد خل ص مسح    
عن استخدام النساء لوسائل التواصل االجتماعي 

 هذهى أن وسائل التواصل خالل االنتفاضات العربية إل
ّ      ً عد  أداة   ُ ت    متزايدة األهمية لتمكين المرأة في المنطقة  

ّ   أد ت . وقد العربية النساء من   إلى تمكين هذه الوسائل 
بناء  فرصة  القيادة من خالل في لعب دور جديد 

عدد أكبر  . وأفاد               ّ التي تتيحها لهن   الروابط والشبكات
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 )في المسح اتشارك                ُ في المائة من الم   9(النساء من 
ّ     رنة بالر جال مقا شاركين في من الم فقط في المائة 3(       

وسائل التواصل االجتماعي  ن استخدمنأنه )المسح
 ."وإدارة الناشطين فعاللتنظيم األ "خالل االنتفاضات 

، شاركين ُ م  واعتبرت نسبة عالية من النساء والرجال ال
ْ   ك و ن مع  نظيرتها            ً    ء أعلى قليال  من النسبة المئوية للنسا َ
وسائل التواصل   أن ،في هذا المجال الرجال لدى

سهل على تجعل من األ"أداة تمكين    ّ عد            ُ االجتماعي ت  
لهذه ن يمك وأنه؛ "النساء العربيات التعبير عن أنفسهن

أن تعزز مشاركة المرأة العربية في المجتمع "الوسائل 
   ً ا  العربية لتكون نموذج   ّ         تمك ن المرأة "؛ وأن "المدني

ز حقوق    ّ تعز  " وأن؛ "يحتذى به في التغيير االجتماعي
ّ                     توف ر للمرأة العربية فرص"و؛ "المرأة اقتصادية أو   ً ا    
تدعم المساواة " ؛ وأن "ذات صلة بريادة األعمال  ً ا  فرص

في  و .57" ةالعربي ةالسياسي  ساحةبين الجنسين في ال
ساعد ي موقع تويترأن إلى البعض  شيري، سياقا الهذ

 ، لنساء في المملكة العربية السعوديةعلى تحرير ا
 ط الضوء على   ّ يسل  و ن بالتعبير عن آرائهنيسمح له إذ

ّ        التطر ق إليها التي ال يمكنهنالشواغل  ساحات في الم     
 العامة األخرى. 

سيلة   َ و                                َ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ك   
 حالية ذات الصلة  على المعايير ال لتفافلإل

 بالتمييز �ين الجنسين 

علومات تكنولوجيا المأن يستخدمن لنساء يمكن ل
 التقليدية، على المعايير واالتصاالت كوسيلة لاللتفاف

ستخدم توالتغيير.  حداثنحو إأولية وكخطوة 
وسائل التواصل  العربية الناشطات في المنطقة

ود اإلنترنت لتجنب القي عبر منصاتالاالجتماعي و
ّ  دورهن   لعبو ،المفروضة على حركتهن في     

تحدي القوانين واألنظمة و ،ةالعام مساحاتال
. هامفعول وتعطيل االجتماعية والثقافية السائدة

 موقع عبرالتي جرت المناقشات على األرجح، فإن و
 في المركبات قيادةفي النساء تويتر حول حق 

ّ     تمكينهن  من في أسهمت المملكة العربية السعودية        

تويتر موقع  ساهمذلك . كهذا الحق الحصول على
انتباه الجمهور إلى القيود  في جذب بالتأكيد

 من خالل حركة 58مملكةالمفروضة على النساء في ال
W2drive#،  النساء السعوديات  تهاأطلقوهي حملة

منح المرأة السعودية حق قيادة  من أجل 2011عام 
 .59العامة اتالمركبات على الطرق

وسائل   برع  إحدى الحمالت وفي اليمن، اكتسبت  
 من خالل هاشتاغ   ً ا  التواصل االجتماعي زخم 

 #BringDevBack  )  وتهدف ) اليمن   إلى   تنمية ال أعيدوا .
سنوات هذه الحملة إلى تسليط الضوء على نتائج  

ّ   التي دم رت  الحرب  إبراز تسعى إلى    التنمية، كما  فرص         
ن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كيفية االستفادة م 

  من أجل   ن عامالت فاعالتصبح ي ، بحيث  دعم النساءل 
نترنت منصات اإل   ّ      الن ساء  السالم والتنمية. إن استخدام  

ّ         عد  بمثابة  ُ ي    بشكل علني     ّ هن  تجارب حدث عن  للت  عملية  
ّ                       للد ور والقدرة على االختيار   عامة استرداد   على سبيل . و  
وهي   ،(Amina el-Rbou)أمينة الربو    استقالت المثال،  

متطوعة في منظمة العمل من أجل المرأة في المغرب، 
ز جهودها     ّ لترك   ، من وظيفتها من العنف األسري  وناجية 

ّ         ما إن تم  لها ذلك و الطالق.    حصول على ال على   قامت ،         
مع   في إحدى الصحف لمشاركة تجربتها   مقال   نشر ب 

ة شعر باستعادجعلها ت ثقة بالنفس و اآلخرين، ما أكسبها 
 ة مشارك     ّ     ال شك  أن  وحياتها.  ب                 ّ   القدرة على التحك م  

 نظمة لأل      � تحد  فعل    ّ   شك ل  تجربتها مع اآلخرين  
 د    ّ تقي  مات االجتماعية والثقافية التي        ّ والمحر  

 العام باسم األخالق    يدان وصول المرأة إلى الم 
 . 60" آداب اللياقة " و 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  جيم.
سيلة للتأ�ير على أنماط صنع القرار   َ و   َ ك  

 األسرة داخلوتو��ع الموارد 

ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يمكن ال
إلى المعلومات أفراد األسرة المعيشية وصول لسواء 

https://twitter.com/hashtag/BringDevBack?src=hash
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  أنفراد، هؤالء األوالتفاعل بين  تواصلتيسير اللأو 
يسهم في التمكين من خالل تحسين مشاركة المرأة 

في صنع القرار داخل األسرة. وفي بعض الحاالت، 
ّ      تبي ن أن      ّ       ّ لتول ي مهام    ً ا  دادأكثر استعأصبحوا جال    ّ الر    

المرأة، وذلك  ةفي السابق من مسؤولي  ّ د  ع      ُ كانت ت  
عبر  تجر التي شات المجتمعية واألسريةانتيجة للنق

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وعلى  وسائط
، وهو مشروع (Dimitra)سبيل المثال، فإن ديميترا 

منظمة  أنحاء العالم بقيادة جميعيتم تطبيقه في 
لتشجيع نوادي  األغذية والزراعة لألمم المتحدة

  التواصلل يسههدف إلى ت، يفي المجتمعاالستماع 
 لريفية من النساء والرجال لمناقشةبين المجموعات ا

ّ   قد م وي. 61التحديات وحل المشاكل  ةالمشروع أجهز 
    ً فضال   ،الطاقة الشمسيةالتدوير اللولبي وتعمل ب راديو

ّ    خلوي ة،هواتف  عن  ، وكذلك للوصول إلى المعلومات    
ومحطات   ،أخرىمع مجموعات التواصل لتمكين 

وغيرها من الجهات الفاعلة في المناطق  ،ةذاع اإل
 ةمعالجالنساء والرجال لالتفاعل بين  ى ّ د  أالريفية. وقد 

حداث تغييرات إلى إ ةسرقضايا المجتمع المحلي واأل
التعبير عن  نساء علىعت ال  ّ شج  تفي السلوك: فقد 

  نخراطاللأكثر ثقة  نأصبح ي، كماعلنبشكل  آرائهن
 .ة للدخل  � در   ُ م  أنشطة جديدة في أدوار قيادية و

، أدى الوصول إلى المعلومات الزراعية القائمة ي الهند وف 
إلى تقليص الفجوات   إسداء اإلرشاد عبر الراديوعلى  

المزارعين المتواضعين المزارعين و كبار  بين   المعرفية 
ّ    معد ل    بين النساء والرجال. وكان   وكذلك  استماع   

، حيث ذكر ينلمزارع لمعدل استماع ا   ً ا  مزارعات مساويال 
 يةاالستشار   الخدماتفي المائة من المزارعات أن    70

ّ    أد ت   ت ارتفع ف  ، معرفتهن بالممارسات الزراعية   إلى تعزيز 
 83  ، أفاد وفي إحدى المناطق عائداتهن نتيجة لذلك.  

ِ  عم ل                             ّ في المائة من المزارعات أنهن      ٍ     وحي  من   ِ ب  ن   
الالفت هذه الخدمة. ومن    عبرينها                   ّ المعلومات التي تلق  

ّ       أد ت إلى المعلومات  هذه  أن     ً ا  أيض     ْ َ  َ أح س سن  النساء    أن   
 . 62مشاركتهن في الزراعة األسرية   تعزيز 

المتعلق بالمساواة بين الجنسين        ِ          كذلك حظ ي المحتوى 
ّ  الذي قد م خدمات الهاتف المحمول  ل ةد   � مزو  الشركة اله ت      

ّ                          في مدغشقر بشعبي ة كبيرة في صفوف مستخدميه                –  
جميع المواضيع  أكثر من   ً ا   َ              ل قي بالفعل رواجفقد 

بما فيها الصحة، وتنظيم األسرة، ة،   � قد م ُ م  األخرى ال
بالغ ويل الوالمياه والصرف الصحي، والزراعة، والتم

وبلغت نسبة الوصول إلى   .األراضيحيازة و ،رالصغ
م معلومات عن يقدهدف إلى تهذا المحتوى الذي ي

في  46أهمية التكافؤ في صنع القرار داخل األسرة، 
مجمل الخدمات التي تم الوصول اليها.  ن مالمائة 

ن الرجال أفادوا بأنهم  أوكشفت دراسة استقصائية  
المتعلق بالمساواة بين ى توالمحهذا يستمعون إلى 

في المائة من   91ن ما يقرب من أو ،الجنسين
قد   مشاركتهن في صنع القرارأن ن َ  ْ ف د  أالمستخدمات 

َ  تعز ز ت أن    ً ا  أيض االستقصائية الدراسة . وأظهرت   �
 ىساء عل          ّ ع بعض الن    � شج   االستماع إلى هذا المحتوى قد

شؤونهن   ةدار بهن وإ   ّ خاص                 ّ فتح حساب مصرفي  
  ىمعظم مستخدمي المحتوكذلك شعر المالية. 

 بتقدير " الرجال والنساء منالمتعلق بالمساواة 
يات، وحقوق  تعليم الفتل، وة التعليملقيم متزايد

ن أ الالفت ، والمساواة بين الجنسين. ومن اإلنسان
بلغوا عن مستويات أ  ً ا  تحديدالمستخدمين الذكور 

 .63" ن        ّ من التحس    ً ا  جد ةعالي

من مخاطر تكنولوجيا    ّ حد  ال دال. 
 تع��ز   علىالمعلومات واالتصاالت 

 التمييز ضد المرأة

ّ              تم ت االستفادة من  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    
تهن  ا صو أ لنساء والفتيات عن  ا      ّ    ات تعب ر     ّ منص    لخلق 

 لهذه التكنولوجيا   يمكن و . من خاللها   حقوقهن ب   طالبن وت 
، كما     ّ                       للتغل ب على العزلة االجتماعية     ّ       شك ل وسيلة أن ت 

وتوفير   ، ودعم اآلخرين في مواجهة التمييز   ، لتواصلل 
وقدرات أدوار    بشأنرات النمطية             ّ بدائل للتصو  
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 التشبيك ، فإن استخدام  لرجال والنساء. ومع ذلك ا 
 أدوات التواصل االجتماعي وغيرها من  ووسائل  

الصلة المخاطر ذات  بعض    زيادة يؤدي إلى   التكنولوجيا 
 وتعزيز المعايير االجتماعية التمييزية القائمة بنشر  

 ضد المرأة.

  ً ا  غالبتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ُ        ي نظر إلى
االعتقاد  من  ً ا  وذلك انطالق "، ً ا       ّ ذكوري  "     ً مجاال  بوصفها 

 إليها،  نحتجيال  النساءأو أن  نساءبأنها ال تالئم ال
 كنتيجة العمل. وسواء داخل األسرة أو في مكان 

  درجةساء والفتيات في هذا المجال ب   ّ الن   تنخرط، لذلك
ً                                   أقل  مقارنة  مع الرجال. وتميل هيمنة الذكور في        ّ   

على تصميم التأثير العديد من المجاالت التقنية إلى 
مصالح   ّ ن  أحيث ، هذه المجاالت كما على مضمونها

ّ             ممث لة بدرجة أقلات وتصوراتهن يالنساء والفت ، وفي   
ّ       تتم  إدامةمن الحاالت  كثير ّ  ضد  اآلراء التمييزية      

 ،ويكيبيديا ةات. ويتجلى ذلك في حاليلنساء والفتا
تضمين  مثل، تطبيقات الذكاء االصطناعيفي و

 ، كما هو موضح أدناه. الكلمات

ّ                 ً تقد م ويكيبيديا مثاال   ّ         على كيفي ة تعزيز     القوالب         
قدرتهن ضعف بسبب  النمطية والتمييز ضد النساء

ري     ّ محر  أن مع التنويه بو. التأثير في هذا المجالعلى 
ّ   ا مجهولي الهوي ة و     ّ ن يظل  يمكنهم أويكيبيديا  إذا رغبوا              

الرجال يهيمنون  نأ ةحاليات ال اإلحصاءتظهر ، في ذلك
في المائة من  10قل من  أإن على الموقع، حيث 

ينجم قد مع ما  ،64ساء                         ّ محرري ويكيبيديا هم من الن  
وثقافة العمل.  ى الموقعمحتو ز في               � عن ذلك من تحي  

بر اإلنترنت  ع  المجانيةالموسوعة هذه ن النظر إلى أوب
ّ        عد  بمثابة ُ ت   النقص في ن إ، فللمعرفة    ّ هام  وناشر د    ّ مول    

ال يؤخذ النساء  رأي نأيعني  هذا الموقع محررات عدد
تي يتم توليدها نوع المعرفة البه كما ينبغي بشأن 

إلى  يفضي ، ما عبر هذا الموقع )المحتوى(وتوزيعها 
مصالح ب صلة يذتمييزي وناقص  ىن محتوأبشالقلق 

وإنجازات النساء والمجموعات األخرى غير الممثلة 
 .في فريق التحرير

الذكاء تطبيقات ثيرت مخاوف بشأن دور  � ا   وبالمثل،
المنظورات التي تتسم   ةدامإتعزيز و في االصطناعي

 عبرباختالل التوازن بين الجنسين والتمييز العنصري 
فإن برنامج "، ة اإلنترنت. وعلى سبيل المثالشبك

إلبراز وتوجيه  شائع         ٍ طار عمل  إ   ّ عد   ُ ي  تضمين الكلمات 
ّ  البيانات النصي ة وقد تم استخدامه في العديد من  ،             

الطبيعية. وأظهرت  ة اللغاتومعالج يلم اآل          � مهام التعل  
 هذه األداة إسناد            ّ ه عندما يتم   ّ ن  أ  ً ا  ر        ّ جريت مؤخ         � دراسة ا  

، )Google News(جوجل  خبارأ برنامج مقاالتإلى 
ّ    متطر فة ة      ّ ذكوري  ة و    ّ نثوي  أ  ً ا  أنماط     ُ    فهي ت برز إلى حد     

 Word2Vecة    ّ منص   ، فإنمثالعلى سبيل الو ."مقلق
مبرمج "عبارة ورجال ال  بطريقة تلقائية بين  ربطت

هذا  و .65" منزل ة  ّ رب  "عبارة ونساء البين  و "حاسوب
ّ  كيفي ةبشأن الخوف  ح    ّ يوض   لذكاء االصطناعي قيام ا    

 ز القائمة.                        � تكرار وتكثيف أوجه التحي  ب

                    ُ               مجال ألعاب الفيديو، ت ظهر األبحاث أن   ص         � وعند تفح  
الفتيات والنساء ينزعن إلى المشاركة في ألعاب الفيديو 
أو االهتمام بها بدرجة أقل من الفتيان والرجال، وعندما 

ِ     مار سن  ي    ً ا  ألعاب   ً ا  يخترن غالب  ّ    فإن هن هذه األلعاب،    
ومن أسباب انخفاض اهتمام الفتيات   . 66مختلفة 

ُ    الم جدي جتماعي  ال تفاعل ال ا   انعدام   الفيديو   ألعاب ب     ،
المحتوى العنيف، والقوالب النمطية عن    ناهيك 

والطبيعة التنافسية للعديد من   ، اللعب  لشخصيات 
في هذا باإلضافة إلى ذلك، أظهرت األبحاث   . 67األلعاب 

معايير تميل إلى تعزيز    الفيديو   أن ألعاب المضمار  
الشخصيات تميل  و   . وأنماط التمييز بين الجنسين 

ُ  م ث ل إبراز الهذه األلعاب إلى    النسائية في   لفتيانل  العليا  ُ 
 الحقيقي.   الزمن في    لنساء والفتيات وليس لالمراهقين  

تجسيد الشخصيات األنثوية ككائنات أو    ً ا  غالب ويتم 
ّ          ضحايا جنسية أو سلبي ة. ويحدث  مع     ً ا  كثير  ذلك                   

ن جاذبيته بشأن  تعليقات  إذ تبرز  الشخصيات األنثوية،  
وتميل   . 68مقارنة بالشخصيات الذكورية بكثير  أكثر  

  ن تكون أكثر أ إلى    ة نثوي الشخصيات األ   مالبس 
 خصائص المادية ال وتتم المبالغة في  ،  إثارةأو    جرأة 
 في المائة   88  يتم تصوير حيث ،  الشخصيات لتلك  
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رتدي مالبس مثيرة بدرجة  من الشخصيات التي ت 
ّ    معي نة  إصدارات شيع    َ وت  .  69على أنها شخصيات أنثوية   

المفرطة ر الذكورة  صوي ت    ّ       ترك ز على  ألعاب الفيديو التي  
تتم لنساء، حيث  دى ا ل  المفرطة   األنوثة و لرجال  دى ال 

خوض المواقف الذكورية والرغبة في العمل و   رنة مقا 
، حتى عندما  ً ا  وأخير   . 70التبعية والخضوع ب   رط ا خ م ال 

يتم تصوير الشخصيات النسائية في ألعاب الفيديو 
              ٍ الظهور بأجسام    تميل إلى   ها فإن   " ، أكثر واقعية" طريقة  ب 

في حاجة إلى    ما تكون    ً ا  غالب و  ، 71ة مثالي مقاسات  ذات  
 . 72الشخصيات الذكورية جانب  من  ا  تقديم المساعدة له

ِ    م طو ر من ق بل اللمحتوى ل يمكنو       ّ        ّ أن يشك ل النساءُ  
ِ  فاع الكالنساء  برز    ُ إذ ي  للتمييز بين الجنسين،      ً بديال   ت   

ّ           يتحم لن مسؤوليةوطات   ِ نش   ّ   هن . أنفس     وعلى سبيل  
ّ        المثال، تتحد ى بطلة  ، "Princeless"الكوميديا الرقمية            

ّ               ذكوري ة ألبطال خارقين  نماذج ،نة         ّ امرأة ملو   وهي      .
ة مصو رة عبر اإلنترنت ، "القاهرة"في و ّ                وهي قص      ّ      

كراهية      ّ             محج بة إلى محاربةالخارقة ال تهاتسعى بطل 
يمكن و. 73ش الجنسي      ّ والتحر   )اإلسالموفوبيا(اإلسالم 

هذا الحقل أن   في ئي الفاعلالنسالزيادة الحضور 
ّ  ت و عوي ة مبادرات خلق إلى يؤدي    ْ ّ     إلى الحد  من و َ  ر اخطأ        

 ة. حاليال وأنماط التمييز بين الجنسينتعزيز المعايير 

عواقب التمييز بين الجنسين   معالجةمن أجل و، لذلك
ات الرقمية والمحتوى الرقمي، تبرز الحاجة          ّ                                        في المنص 

ِ             من المبرم جات وخبيرات  عدد أكبرإلى وجود          
على  اإلشارات. وهناك بعض في هذا القطاع الكمبيوتر

في مناطق مختلفة: ففي  االستجابة لتلك الحاجة 
مع   ً ا  تشارك النساء بأعداد متساوية تقريب،    ً مثال   ماليزيا

يعود ذلك الرجال في قطاع تكنولوجيا المعلومات. و
صناعة الحضور النسائي الفاعل في قطاع إلى 

هذا       ً       ، فضال  عن كوندفي البال ناشئةالاإللكترونيات 
ّ  جذ رتلم ت  ً ا  جديد     ً مجاال  القطاع  أنماط التمييز بين  فيه  

 .74، من ضمن أسباب أخرى بعد الجنسين

اإلحصاءات إلى أن آخر  ، تشير  وفي المنطقة العربية 
أو نساء    ها ست                               ّ واحدة من كل ثالث شركات ناشئة أس  

ى هذه ال و   – تقودها نساء   المئوية مثيلتها   نسبة     ّ         تتخط 
قد يعود و .     ِ نفس ه   (Silicon Valley)  وادي السيليكون في  

يهيمن عليه لهذا القطاع         ٍ تاريخ  عدم وجود   إلى ذلك  
ألن صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و   ،الذكور 

ّ   عد    ُ ت   ، ينظر في المنطقة العربية. وبالتالي    ً ا  جديدة نسبي  
أحد المساحات بوصفه  إلى قطاع التكنولوجيا  الكثيرون  

المتعلقة   المعايير السائدة   غيير القليلة التي يمكن فيها ت 
وإذا استمر .  75نساء لل    ً ا  ب اذ ج    ً ا  ، ما يجعله قطاع بالجنسين 

، فقد تسهم تكنولوجيا المعلومات االتجاه هذا  
من خالل  وذلك  ،   ً ا        ّ قتصادي  ا  المرأة   الت في تمكين واالتصا 

 أن تؤدي إلى زيادة   ها يمكن  اإللكترونية التي منصات  ال 
إلى أسواق جديدة   ل و صالسماح لها بالو و   دخل المرأة

 .خارجها أم    داخل بلدانها سواء  

ة تهدف إلى    ً ا  وانطالقوفي الخالصة،  ِ       ّ            من كون ها منص       
تسهم تكنولوجيا المعلومات تعزيز التشبيك والنقاش، 

ّ  في التصد ي مختلفةشكال واالتصاالت بأ معايير ل        
ّ         التي تحد  من قدرة وأنماط التمييز بين الجنسين         

ّ  هن    ّ حق  وتؤثر على  على االختيار النساء  التعبير عن في 
تالي وكسب االعتراف بها، وبال         ّ بشكل علني         ّ آرائهن  

نشر المعارف    ّ عد      ُ . وي            ّ بإنجازاتهن  كسب االعتراف 
قنوات تكنولوجيا المعلومات عبر والمعلومات 

عن   أةآخر من جوانب تمكين المر  ً ا  واالتصاالت جانب
صبح  ي إذ، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت طريق

ن أمعلومات يمكن   باستطاعتهن الوصول إلى
ن  وخياراته نقراراتهاتخاذهن لبها في  نسترشدي

  رفع مستوىأن تسهم في كما يمكن ، الحياتية
ّ  ات األسري ةفي صنع القرار مشاركتهن إحداث  و        

 . المختلفة بين النساء والرجالدوار األفي  اتتغيير

ح األمثلة في هذا الفصل  التي سبق إيرادها     ّ        وتوض 
إلى اكتساب المهارات الالزمة ّ     ن ساء حاجة ال
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هذه األدوات،  بواسطة ختيارالقدرة على االلممارسة 
محتوى يعكس خلق ات و         ّ إنشاء منص  حاجتهن إلى و

ن، بما في ذلك االحتياجات متطلباتهاهتماماتهن و
 اللغة العربية في حالة المنطقة  ً ا  اللغوية، وتحديد

 نومعارفهطريقة فهمهن لألحداث و ،العربية
وأنماط التمييز معايير  من أجل مواجهةومرئياتهن 

 التمييز. وفي حين  هذا ومكافحة الجنسينبين 
ّ  عد   ُ ي    ، في هذا المجال  ً ا                        ّ اكتساب المهارات إلزامي   

 ترجم إلى ِ                  ُ ل وحده، إذ يجب أن ي  نه ال يكفي إف
  النساء في هذا القطاع، مشاركةمزيد من 

 خبيرات في مجال الحاسوب، و اتج     ِ كمبرم  
ميم الرقمي وتص ىالمحتو ىثير علمن أجل التأ
قترن ن يأ، ينبغي ذلك وعالوة على التكنولوجيا.

 األساسية المهارات بتعزيز الحريات  اكتساب
 الميادين  ها، بما فيفي مختلف المجاالت

 االقتصادية والسياسية.



 دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 3.
في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات
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 دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   . 3
 في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات 

 القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص،   :5-2الهدف 
ً                            بما في ذلك االت جار بهن واستغاللهن جنسي ا  وغيرها من أنواع االستغالل؛ و  ّ                       ّ               

القضاء على جميع الممارسات الضارة، بما فيها زواج األطفال، والزواج المبكر، والزواج   : 5-3الهدف 
 ث. اإلنا ختان القسري و

 

في جميع البلدان، أن يحدث لعنف ضد المرأة ليمكن 
 سواء.                                  ّ في األماكن العامة والخاصة على حد  و

ارتكاب هذا النوع من أعمال                      ّ وفي معظم الحاالت، يتم  
  ً ا  غالبيكون  – حية    ّ الض   تعرفهمن جانب شخص  العنف
العنف النوع من أعمال لهذا  لها. ويمكن  ً ا  حميم  ً ا  شريك

ّ   عد ة تخذ ن يأ دني والجنسي العنف الب هاشكال، بما فيأ 
مشاكل بدنية  هعنقد ينجم ي واالقتصادي. ووالنفس

ى مجتمعات تؤثر عل  مدوعقلية وعاطفية طويلة األ
ؤدي العنف . وين، بما في ذلك أطفاله  ّ هن  وأسر النساء

ّ     والتعس ف إلى منع الن ساء   كاملبشكل من المشاركة       ّ            
 ذات الصلة،  ن الممارسات الضارةأفي المجتمع. كما 

تزويج األطفال والزواج المبكر والقسري  بما فيها
ذات  ك حقوق اإلنسانانته ي إلى ا فضت ،وختان اإلناث
فرص  راجعتإلى زواج األطفال . ويؤدي الصلة بالمرأة

ّ  في سن  يادة احتماالت الحمل التعليم وز في  و. ةر   ّ مبك      
ّ        قد مه إلى تقرير  مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم   

                      ّ د المقرر الخاص المعني      ّ ، أك  2016عام  المتحدة
من ضروب المعاملة أو  اغيرهالتعذيب و ائلبمس

 تزويج، أن قاسية أو الالإنسانية أو المهينةال العقوبات

الممارسات الضارة      ً    ، فضال  عن ختان اإلناثاألطفال و
، مثل الجرائم القائمة على الشرفذات الصلة ى األخر

ّ         عد  بمثابة  ُ ت   على التمييز بين  ةقائمعنف أعمال  
 . 76وسوء المعاملة والتعذيبالجنسين 

 أةشكال العنف ضد المرجميع أ ل القضاء على    ّ ويمث  
ذات الصلة جميع الممارسات الضارة باإلضافة إلى  

 تنميةتجاه مع العديد من أهداف الالا ثنائيةعالقة 
ؤدي العنف ضد النساء والممارسات ويالمستدامة. 

البدائل  أو تقليص إلى استئصال  ذات الصلة الضارة
من اتخاذ خيارات  ىقدرتهن عل  وألنساء أمام االمتاحة 

  ،        ّ . ومن ثم   ً ا  أو إلى كال األمرين مع بين البدائل المتاحة
 والممارسات الضارة أةالعنف ضد المر ىن القضاء عل إف

ّ   يمث ل  ذات الصلة لتحقيق المساواة بين   ً ا       ّ أساسي    ً ا  شرط  
بحيث   ،اتيالجنسين وتمكين جميع النساء والفت

في التنمية  كاملبشكل المساهمة               ّ يصبح بإمكانهن  
ن تمكين جميع النساء إ، فوبالمثلالمستدامة. 

. أةللحد من العنف ضد المر  ً ا       ّ أساسي    ً ا  أمر   ّ عد   ُ ي   اتيوالفت
ّ                            لتمكين أن يت بع العديد من المسارات التي هذا اويمكن ل            
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  قد تزيد من البدائل أو القدرة على اتخاذ الخيارات
، بما في ذلك زيادة فرص العمل  ً ا  أو كال األمرين مع

والدخل أو زيادة المشاركة السياسية للمرأة أو كال 
مجاالت صنع القرار  ، أو زيادة الوصول إلى ً ا  األمرين مع

خدمات أو زيادة الوصول إلى ،  ً ا  أو كال األمرين مع
ل  ُ ب       ُ ل الس       ّ وتتمث  .  ً ا  أو كال األمرين مع الصحة اإلنجابية

  العنف والممارسات الضارة ىللقضاء عل  ةضافياإل
األعراف االجتماعية التي  ةفي مواجه ،ضد المرأة

 ا،هوتديموهذه الممارسات الضارة هذا العنف خلق ت
من جديد ها حدوث إصالح األطر القانونية لمنعو

 لتنميةاطار أهداف إ. ويشدد اة المرأة من آثارهوحماي
العنف والممارسات  ىالقضاء عل  ةهميأ المستدامة على

 في سياق التنمية المستدامة،  ذات الصلة الضارة
  ّ د  العنف ض تدابير تهدف إلى الحد من د عدة      ّ إذ يحد  

، وتوفير أماكن  تعزيز ثقافة السالم هاالمرأة، بما في
إطار أهداف وغيرها. ويسعى  ،ةمنووسائل نقل آ عامة 

 ةداريإلى تعزيز التدابير اإل  ً ا  أيضالتنمية المستدامة 
ات من العنف يوالقانونية التي تحمي النساء والفت

 . ذات الصلة والممارسات الضارة

رها                ّ انيات التي توف  اإلمك إلى دراسة هذا الفصلويهدف 
قضاء  ال  لمن أجتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ذات الصلة على العنف ضد المرأة والممارسات الضارة 
 والحد منها.

 :  5-3و 5-2 غايتانال –  5الهدف  ألف.
 نظرة عامة إقليمية

ّ   عد ة يتخذ العنف ضد المرأة في المنطقة العربية   
أشكال، منها على سبيل المثال ال الحصر، العنف 

المنزلي، وما يسمى بجرائم الشرف، وزواج األطفال، 
واالتجار باألطفال، وختان اإلناث،  ،والبغاء القسري

       ّ              ما يتعل ق بالعنف الذي  فيوالتحرش الجنسي. و
  ً ا  هناك غالبالعالقة الزوجية،  ضمنس ضد المرأة    َ مار   ُ ي  

 .في المنطقة العربيةذات الصلة  البيانات نقص في

      ُ ويعمد  القضية. هذه إلى حساسية   ً ا  عود ذلك أساسوي
  في المائة فقط من بلدان المنطقة العربية 44

أشكال العنف  مختلف ي   ّ تفش   بشأنبيانات  جمعإلى 
، تشير اإلقليميوعلى المستوى  .77ضد المرأة

 العالمية البيانات المتاحة التي نشرتها منظمة الصحة
 نساء متزوجات  3إلى أن واحدة من كل  ،2013عام 

ضن    ّ تعر  قد  فريقياأقة الشرق األوسط وشمال في منط
جنسي من قبل شريك حميم في لعنف بدني أو 

ثلث  فادت، أفي األردن 2012عام و. 78 ّ ن  حياته
اللواتي تترواح أعمارهن   ً ا  بتقريالنساء المتزوجات 

ضهن لشكل من أشكال       ّ عن تعر   ، ً ا  عام 49و 15بين 
العنف الجسدي بعد بلوغهن سن الخامسة عشرة. 

ّ   يتبو أ و مرتكبي صدارة  )في المائة 57(الزوج الحالي    
وقد  المرأة.   ّ ضد   غ عنه ّ ل   َ ب                  ُ العنف الجسدي الم  هذا 

أكثر من امرأة واحدة من كل أربع نساء فادت أ
ّ   بمعد ل ( ّ    ّ تعر ضهن   عن )في المائة 27    من  عنف جسديل   

 نساء من بين كل خمسة واحدة ، وامرأة       ٍ جانب أخ  
ّ       تعر ضهن  لعنف عن  )في المائة 21(    ّ جسدي من جانب   

  نساء واحدة من بين كل عشرةامرأة ، و ّ ن  والده
ّ      تعر ضهن  لعنفعن  )في المائة 10(    ّ  من  جسدي   

  46 ، عانى. وفي مصر79هن السابقزوججانب 
اللواتي تتراوح في المائة من النساء المتزوجات 

ّ      أعمارهن  بين   أشكال أحد من   ً ا  عام 64و 18      
 .80العنف الزوجي

المنطقة   جميع أنحاء تم جمعها منيتثبت األدلة التي و
                   ّ                             العربية أن معدل تفش ي العنف ضد المرأة يزداد بشكل 

ّ  تمز قكبير في البلدان المتأثرة بالنزاعات وتلك التي  ها   
ستخدم بشكل منهجي                         ُ روب، وأن العنف الجنسي ي  الح

 عن    ً مثال   تم اإلبالغ ،2015ام فع: في الحربتكتيك ك
 ،االغتصاب هابما في ،في اليمن حالة عنف 5,866
 .81وزواج األطفال ،ش الجنسي      ّ والتحر  

وينتشر زواج األطفال في جميع أنحاء المنطقة 
ّ  تتزو جالعربية، حيث  في المائة من الفتيات قبل  18    

 الخامسة                  ّ في المائة قبل سن   3و  الثامنة عشرة  ّ سن  
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هذا االنتشار بشكل كبير بين بلدان  تفاوتوي .82عشرة
وتلك    ً ا           ّ                  ، حيث تسج ل البلدان األشد فقرالعربية المنطقة

ّ                       المتأثرة بالصراعات معد الت أعلى بكثير مقارنة                        
إنجاب نسبة ، ازدادت وفي مصر. 83بالبلدان األخرى
في  10، إلى 2005عام في المائة  9المراهقات من 

  .201484في المائة عام  11ثم إلى  ،2008المائة عام 
ّ   تزو ج ، في اليمن 2013عام و في  32ما يقرب من   

ّ  اللواتي تتراوح أعمارهن  المائة من النساء   24و 20بين                      
ّ   الثامنة عشرة من العمر، كما تزو ج سنة قبل بلوغهن                               

ّ                     منهن  قبل بلوغهن الخامسة في المائة  9أكثر من     
هذه  بلغت، وفي الصومال .85عشرة من العمر

تشير  و. 86في المائة على التوالي  8و 45المعدالت 
ّ  أن  ث إلى ابحاأل في حاالت زواج األطفال  الزيادة  

ُ   ّ مرد ها إلى أن زواج األطفال ي عد                          ّ   نواعمن أ  ً ا  نوع    
ُ   �                   بالنسبة لألسر الم هج رة أو تلك المتأثرة الحماية                 

 .87فيها ووسيلة للحفاظ على شرف الفتياتبالنزاعات 

العالمي،  زايد االتجار باألشخاص على المستوىيت
من حوالي   ذات الصلةحيث ارتفع عدد الحاالت 

. 2016عام  25,000إلى أكثر من  2003عام  20,000
في  50          ّ  اإلناث يشك لن إلى أنحصائيات وتشير اإل

المائة من ضحايا االتجار بالبشر في المنطقة العربية، 
ّ  ن فيهن  بم في المائة من  4و في المائة من البالغات 46     

الغرض الرئيسي من االتجار  ّ       ت ضح أن وقد ا األطفال. 
في  55(هو العمل القسري ة العربية بالبشر في المنطق

 .88)في المائة 36(يليه االستغالل الجنسي  )المائة

ختان اإلناث  ممارسة زال ت ، الذلكباإلضافة إلى و
ّ                في عدة بلدان عربي ة رغم االتجاهات شائعة                  

السنين.  التي لوحظت على مر ذات الصلة  المتناقصة
وبحسب اإلسكوا، فإن أعلى معدالت انتشار هذه 

ُ   ّ                                  الممارسة ت سج ل في الصومال ومصر والسودان، تليها           
ّ                            ّ موريتانيا التي تتمي ز بمعدالت انتشار معتدلة نسبي   ،  ً ا                    

ُ           ثم العراق وع مان واليمن         ّ               التي تسج ل معدالت انتشار  ،           
منخفضة، إذ تقتصر هذه الممارسة على بعض 

ّ   في مناطق معي نة نحصرالجماعات أو ت            "89. 

ّ    ة أن التحر ش  راهنتظهر األبحاث واإلحصائيات ال          
 مشكلة خطيرة.    ّ عد                           ُ الجنسي في األماكن العامة ي  

 أجراها  على المستوى الوطني       ُ         وقد خل صت دراسة 
 في المغربالمندوب السامي للتخطيط  2009 عام
ضن لشكل من                         ّ في المائة من النساء تعر   63أن  إلى

تم  وقد . 90الجنسي في األماكن العامةأشكال العنف 
ّ      التثب ت من  نة من   ّ عي   شملمن خالل مسح ميداني  ذلك     

باط.       ّ في الر   نش  ِ يع  امرأة من خلفيات مختلفة   40
ّ    المشار كات تعر ضن أن معظم   مسحنتائج الوتظهر         ِ      

ّ   تحر ش ل ل . 91أو االعتداء الجنسي في األماكن العامة   
لوثائق ، أجرى مركز البحوث والدراسات وا2016عام و

عينة   مقابالت مع ،المرأة في تونس عنوالمعلومات 
 18امرأة تتراوح أعمارهن بين  3,000عشوائية من 

في المائة منهن   54. وأشارت النتائج إلى أن  ً ا  عام 64و
ضن للعنف النفسي أو البدني مرة واحدة على    ّ تعر  

 .2015و 2011األقل في األماكن العامة بين عامي 
ّ  أنهن  تعر ض إلى               ّ وتشير تجاربهن       ّ لإلهانة   ن للمالحقة أو   

، 2015عام الرجال. و ِ   ق بلمن  ش الجنسي        ّ أو التحر  
للتعبئة العامة واإلحصاء   الجهاز المركزي أطلق

(CAPMAS) مم المتحدة بالتعاون مع صندوق األ
 (NCW)والمجلس القومي للمرأة  (UNFPA)للسكان 

مختلف أنواع  وطني لقياس مدى انتشار   مسح أول
الذي  القائم على التمييز بين الجنسين العنف وأشكال 

 من العمرية شريحةالنساء والفتيات في ال   ّ ضد   مارس ُ ي  
  صحتهاو ،وأثره على صحة المرأة ، ً ا  عام 64إلى  18

، مسحنتائج هذا الوبحسب  العام. هاورفاه ،اإلنجابية
في المائة من النساء المتزوجات ممن  46فإن حوالي 

ت  ضن في وق   ّ تعر    ً ا  عام 64و 18تتراوح أعمارهن بين 
ّ  عي نم  43 ، حيث أفادلشكل من أشكال العنف الزوجي  

ن للعنف هض   ّ تعر   عن من هؤالء النساءفي المائة 
في  12و ،لعنف الجسديلفي المائة  32و ،العاطفي

يتعلق  ما  فيو، جانب آخرللعنف الجنسي. ومن المائة 
في المائة من   10ضت      ّ ، تعر  بالعنف في األماكن العامة

  ً ا  عام 64و 18ساء الالئي تتراوح أعمارهن بين    ّ الن  
ّ  تحر شلل  ، احات وغيرها                   ّ لشوارع واألسواق والس  في ا   

ض حوالي ربع الفتيات الالئي تتراوح أعمارهن    ّ تعر  كما 
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ّ  تحر شسنة لل  19و 18بين  . 92المذكورة ماكناألفي    
العنف الجنسي  خطورةال يمكن التشكيك في و

الحاجة  في  وأ ،في األماكن العامة مرأةش بال      ّ والتحر  
 .93إلى مكافحته 

ترتبط معدالت انتشار العنف ضد المرأة في المنطقة 
  ً ا  والمواقف، وتحديد معاييربال  ً ا  وثيق  ً ا  العربية ارتباط

ّ  اعتبار أن   بمدى ّ     يعد  أمرتأديب الرجل لزوجته             ً ا    
ّ           ، وعلى نطاق أوسع، بمدى تقب ل المجتمع  ً ال  مقبو                           

ْ  ُ ويمكن ع ز و  . 94ضد النساء اتللعنف واإلساء  َ العنف        
  إلىفي المنطقة العربية  الحظ ُ ي  ضد المرأة الذي 

 ،، والمواقف الداعمة للعنفنساءالمحدودة لل  اإلمكانات
ها بعض  اختبرالتي   ً ا  جدالطفولة العنيفة  إلى مرحلةو

في  50، يعتقد حوالي    ً مثال   في األردنو. 95الرجال 
 تهالمائة من النساء أن للزوج الحق في تأديب زوج

عندما  وضعال يختلف الو .96 ً ا  جسدي  ً ا  تأديب دة    ّ متمر  ال
في ضد المرأة الذي يمارس يتعلق األمر بالعنف 

غالبية الرجال الذين يمارسون هذا  ، إذ يلقيالشارع
 التي ترتديها على المالبس بالالئمة النوع من العنف

ّ     كمحف ز ل، النساء ال تزال اآلراء  و. فعلتهمب لقيامعلى اهم    
العنف ضد   ةمادهدف إلى إوالمواقف والقواعد التي ت

إن   .97المرأة منتشرة على نطاق واسع في المنطقة 
ما يتعلق  م فيدراسة مواقف الرجال وسلوكياته

بالعنف ضد المرأة على الصعيدين العالمي واإلقليمي 
ّ     ه يتم  نقل           ّ تشير إلى أن   ّ           المعايير المت صلة بالعنف      من              

ُ      وي عتبر . آخر جيل إلى  مرحلة في الرجال الذين شهدوا  
ّ   على تعر ض طفولتهم، أو مراهقتهم، أو شبابهم،        

عرضة من  أكثر بل آبائهم     ِ من ق  إلساءة المعاملة أمهاتهم 
هم الرتكاب أعمال عنف ضد شركائهم في سوا

 .98سن البلوغ عندعالقاتهم 

  ً ا       ّ أساسي    ً ا  ويشكل التغلب على العنف ضد المرأة شرط
ن النساء في المنطقة العربية من تحقيق كامل تمكيل

كبير  بشكليؤثر العنف ضد المرأة كذلك طاقاتهن. 
ّ  حو رألنه ي، قدرتها على االختيار ىعل  ظ  بشكل ملحو  

 . اإنجازاته ىعل   ً ا  سلببالتالي يؤثر و ،صنع القرار ة    ّ عملي  

 كنولوجيا المعلومات واالتصاالت باء.
سيلة لمكافحة العنف ضد النساء  َ و   َ ك  

 والفتيات

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  استخداميمكن 
لمكافحة العنف ضد المرأة والممارسات الضارة ذات 

     ً                           . أوال ، تؤدي تكنولوجيا المعلومات متعددة الصلة بطرق
واالتصاالت إلى زيادة شعور النساء والفتيات باألمان 

.  99ضن فيها للخطر                             ّ واألمن في المواقف التي قد يتعر  
ّ  االختيار، إذ توف رعلى المرأة  قدرةكما أنها تعزز  لها                

ة لل  عن حوادث التحرش وغيرها من أشكال  تبليغ    ّ    منص 
هذه العنف، وتطوير استراتيجيات مضادة للتصدي ل

، يوفر استخدام تكنولوجيا المعلومات  ً ا  الحوادث. ثاني
ة للنساء لتنظيم حمالت ضد المواقف              ّ                                واالتصاالت منص 

والممارسات االجتماعية التي تستهدف النساء 
 المعاييرت في تيات، ما يؤدي إلى حدوث تغييراوالف

استخدام   أن، أثبتت األبحاث  ً ا  والتشريعات. ثالث
تيح للنساء والفتيات يفي كندا  ةلاتطبيقات العد

ّ  تهن  اصوأإسماع  ّ  تحر ش والتنم راللمواجهة            ّ ، والعنف   
 ، عن مثل هذه الحوادث اإلبالغ       ّ        كما يبس ط عملية 

سالمة يحافظ على و ،بطرق سريعة تمت اجعلهي إذ
 .100الضحية 

سيلة   َ و                                َ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ك   
 لتع��ز أمن النساء والفتيات 

استقاللية  و  ً ا  أمانأنهن أكثر تشعر النساء والفتيات ب
ِ    ما ي ق ت ن ين عند  َ  ْ  َ بحسب دراسة استقصائية  ،  ً ا      ّ خلوي    ً ا  هاتف   

ّ   ذلك أن هن   . 101في بوليفيا ومصر والهند وكينيا تأجري   ّ      
ّ     يستخدمن هواتفهن الخلوي ة ل  شين           ّ ردع المتحر                       

. وهناك العديد من في األماكن العامة المحتملين
 تحديد للنساء ح تيالتي ت  التكنولوجية التطبيقات

ّ   التحر ش حوادث   ، مثل تطبيقاإلنترنت الخطيرة عبر    
"HarassMap" ، متطو عين  نة باالستعا يقوم علىالذي      ّ    

للتحرش   من مستخدمي اإلنترنت لوضع رسم بياني
تحديد للمستخدمين  ةداهذه األتتيح والجنسي. 
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نوع تبيان ، والتحرشحادثة فيه  تالذي وقع كانالم
 ات مختلفة،                   ّ ه، وكل ذلك عبر منص  التحرش وتاريخ

، https://harassmap.org اإللكتروني موقعال بما فيها
َ           أو موقع ي فيسبوك و ،الرسائل النصيةعبر  وأ أو  ،تويتر      

ّ                  قد م هذا التطبيق أيضكتروني. ويلالبريد اإل   ً ا  خيار  ً ا   
األشخاص  تسليط الضوء على دور للمستخدمين يتيح 

والذين في مكان الحادث، الذين صودف وجودهم 
ّ    تحر ش،الحادثة لوقف    ّ    تدخ لوا  ما يؤدي إلى تشجيع     

ويتم تحميل البيانات . ةاإليجابي  هذا النوع من األفعال
ّ  يعد  وُ   ّ                  ت سج ل عليها التقارير.   اإلنترنت خريطة عبرلإلى    

مبادرة بمثابة  Resist Harassment Lebanonموقع 
 .ة في لبنانمماثل 

ّ      ، قد تتعر ض المرأة للتشر د أو        ّ   ات المسل حةالنزاع  وفي               ّ         
ّ   تعذ ر صبح من المي مات    ِ       ّ    الوصول إليها من ق بل منظ                  

تكنولوجيا دور  برزوهنا ي. الخدمات النظامية
إرسال الرسائل، التي تتيح لها المعلومات واالتصاالت 

ّ  عق بوت  وتخزينها وتوزيعها.                ّ  المعلومات واألدل ة  
 Jordan Online" على سبيل المثال، يهدف موقعو

Services Advisor"، ة وعبارة عن هو و تطبيق    ّ   منص 
ة لشؤون األمم المتحدة السامي يةدعمه مفوضت

قع والخدمات المتاحة االموتحديد إلى ، الالجئين
عنف الجنسي في حاالت ال المستخدمين جوارب
م          ّ . كما يقد  ينالجنس ى التمييز بينالعنف القائم عل و

والرعاية  ياهالغذاء والمخدمات جئين عن           ّ معلومات لال  
ّ   المتوف رة الطبية الجناة توقيف دعم في سبيل . و     

، يجري تعقب حوادث العنف ضد  ً ا  ومالحقتهم قضائي
 تطبيقات عبر ات المسلحةفي مناطق النزاع مرأةال

جمعية األطباء ته أطلقي ذ، ال"MediCapt" مثل
 Physicians for Human) للدفاع عن حقوق اإلنسان

Rights) .وال   ّ سج  أن يلألطباء  هذا التطبيق حسموي  
من  لضحايا الحوادث المذكورة نتائج الفحص الطبي

إلصابات   ً ا  صوركذلك أن يلتقطوا و ،خالل التطبيق
ة ها مباشرورسل ياإلنترنت و برها ع ول   ّ حم  ي، والضحايا

.  ن يانوإنفاذ القب ن المعنيينمسؤوليالمحامين والإلى 
إلى تحديد حوادث العنف   ً ا  أنه يهدف أساس معو

، مبكرالنذار لإل  ً ا  أيضاستخدامه  يمكنإال أنه ، الجنسي
 ىعل  ة  ّ دل  أالعنف الجماعي وتقديم  حوداث لتعقبو

   .102جرائم الحرب

دعم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   .1اإلطار  
                     ّ   مواجهة الصراعات المسل حةلللمرأة 

ّ    استخدمت النساء في نيجيريا الهواتف الخلوي ة،                                         
ّ      بالتوازي مع شبكاتهن االجتماعية، لبناء قدرتهن  على                                            
ّ                                       الصمود إب ان األزمة الطائفية التي عصفت بالبالد في          

ّ                . وقد أث رت القيود التقل2017ابريل /شهر نيسان يدية        
ّ                 الموضوعة على ح ر ك ت هن الجسدي ة بسبب المعايير           ِ َ  َ  َ              
اإلجتماعية، واألعراف والمسؤوليات األسرية، على 

قدرتهن على إيجاد منافذ للهروب خالل حوادث العنف. 
وكان ذلك أكثر صعوبة بالنسبة للنساء المسلمات بسبب 

. لقد استخدمت النساء (purdah) "البردة"ممارسة 
ّ                 حركة أفراد أسرهن ، وحشد التحويالت ع             � الهواتف لتتب                  

ّ             المالية، والتأك د من سالمة شركائهن  التجاريين،                  ّ               
والتواصل مع األسر واألصدقاء في الجانب المقابل 

لمنطقة النزاع. كذلك كانت الرسائل النصية والمكالمات 
الهاتفية تستخدم للتفاوض مع الشباب الذين يقومون 

لتأمين المرور بالسلب وشيوخ المجتمعات المحلية 
اآلمن ومشاركة الجمهور معلومات عن اندالع حوادث 

 phone)العنف. كما تم استخدام االئتمان الهاتفي 
credit)  لشراء المواد الغذائية. وقد أتاحت لهن  الهواتف          ّ                                    

الخلوية الحصول على معلومات من األصدقاء وأفراد 
العائلة الذين كان باستطاعتهم الوصول إلى اإلنترنت 

                                      ً       خدمات اإلذاعة خارج منطقة النزاع، وتحديدا  خدمة و
        ّ                     التي تبث  بصورة منتظمة باللغة (بي بي سي العالمية 

َ              األساسي ة الم ستخدمة في منطق تي كافانتشان                ُ      ّ      
العا  بشأن البؤر المحتملة )والهوسا                 ّ  ً                      ، ليصبحن أكثر اط 

ومناطق الخطر. وكانت هذه األخبار تنشر بدورها إلى 
 سرة اآلخرين.األصدقاء وأفراد األ

 . 121إلى   111، صفحة  2014كومفورت ودادا،  : المصدر

https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=211759461719830715677.0004a0076429dcfcadec3&ll=33.888658,35.495453&spn=0.04275,0.051327&z=13&source=embed
https://jordan.servicesadvisor.org/#/?language=EN
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
ّ      تؤد ي إلى سيلة لتحديد المعايير التي َ و   َ ك        

 العنف ضد المرأة والممارسات الضارة  
 عنها ومواجهتها  اإلبالغ ذات الصلة، و

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  استخداميمكن 
 ذات الصلة بالعنف  ع الممارسات الضارة         � أداة لتتب  ك

من خالل تحليل محتوى ووالحد منها.  ضد المرأة
 تحديد، يمكن تويتر االجتماعي مثل تواصلمواقع ال
بسهولة أكبر. وعلى سبيل  نساءبالاالتجار حوادث 

الدعارة من خالل البحث  اتع إعالن          � ، يمكن تتب  المثال
يمكن استخدام وعلى تويتر.  "escort"عن مصطلح 

 بما فيها، ه اآلفةي لهذ     ّ للتصد  أخرى راهنة  طرق
 يات مجالبرأو  الخاصة،الشبكات االجتماعية 

أو مشاركة  ،مشاركة قواعد البياناتب المتصلة
هدف وي مات المناهضة للعنف.                   ّ المعلومات بين المنظ  

تحديد حوادث االتجار  إلى PhotoDNAتطبيق 
ّ      مزو د ببر، وهو بالبشر ف على     ّ لتعر         ّ      يات تمك ن من امج  

ّ                   القاصرين الذين يتعر ضون لالستغالل الجنسي صور                    
وهي (الصورة وإن تم التالعب ب، حتى بر اإلنترنتع

 .)طريقة شائعة لتجنب الكشف

ّ   بمهم ة الجماعي التمويل كنولوجيات تتضطلع و جمع    
من األشخاص ختلفة المعلومات من مجموعات م

المنظمات الدولية  طربوضع الرسوم البيانية ول
من  اتالناجيب بالمرأة جار          ّ مكافحة االت  المعنية ب
لرسائل لمشروع  قوموي. 103بالمرأة االتجارحوادث 
مةق   ّ تنس   ، الذيفي هايتي النصية  Ayiti      ّ  ه منظ 

Resurrect104 ، تبليغتوجيه الرسائل النصية للبإعادة 
إلى  ،الخدمات أو المشورة لطلبأو  االعتداءات عن

 ُ           ي حال الطلب واإلحالة واالستجابة.       ّ  المعني  بفريق ال
 أو المعلومات بعد ذلك إلى شبكة من المنظمات 

وبعد إزالة مي الخدمات.                  ّ غير الحكومية ومقد  
ب البيانات على    ّ تعق      ّ يتم  معلومات التعريف عنها، 

 .105ذات الصلة لمنطقةخريطة ل

 أطلقتها  حركة اجتماعية ل    ً ا  نموذج  MeToo#    ّ عد   ُ ت  و 
ّ           كن  يتبادلن  مجموعة من النساء  بشأن التحرش   هن خبرات  

التكنولوجيا،   بفضل الجنسي والعنف في مكان العمل. و 
رد،    MeToo# انتشر هاشتاغ   وسائل تناولته  و        ّ     بشكل مط 

ه في حفل ترشيح بعد     ً ا  تحديد اإلعالم اإلخبارية، و 
ذلك     ّ عد   ُ ي  غلوب وجوائز األوسكار. و توزيع جوائز غولدن 

تسليط   قدرة وسائل التواصل االجتماعي على عن        ً مثاال  
ّ   معي نة قضية  الضوء باستمرار على   قيادة نحو تغيير ال ، و   

 النساء المعايير السائدة بشأن التفاعل المقبول بين  
وفي الواليات المتحدة،   . 106ل في مكان العمل ا والرج 

رت  الكونغرس األمريكي إلى   MeToo#حركة       ّ  اضط 
التحرش   مزاعم إعادة النظر في ردود فعله على  

ّ            الجنسي في مكان العمل. وقد أد ى ذلك إلى    فضح                            
  ، االستقالة  امهم على رغ إ الرجال البارزين و من  مئات  ال 

ّ          تعر ضهم للطرد أو   نتيجة   ةعواقب وخيم ، أو مواجهتهم    
دعا كذلك .  ة     ّ جنسي    اتاعتداء   هم بارتكاب  ّ    الت هام 
نيويورك   بما فيها أمريكية  عون في واليات       � المشر  

عدم الكشف عن  ات                             ّ وكاليفورنيا إلى إلغاء اتفاقي  
  ً ا  غالبستخدم          ُ ، التي ت  لزامي اإل   والتحكيمالمعلومات  

ّ                 للتهر ب من المسؤولية   قة                ّ القضائية المتعل    ى و في الدعا     
 أفضت ،  ة فقط واحد  وفي سنة .  107بالتحرش الجنسي 

من التغييرات التي   ة سلسل   تحقيق إلى    #MeTooة  حرك 
 على مستوى الدعوة إلى خلق   ً ا  مباشر    ً ا        ّ إيجابي     ً ا  ثر أ تركت  

      ّ   ما يتعل ق   في . و 108من التحرش الجنسي   ة بيئة خالي 
 في الحملة النساء العربيات  ، شاركت  المنطقة العربية ب 
  ً ا  ليس محصور   ش الجنسي        ّ ن التحر  أ العالم ب   ن ر   ّ ذك  " و 

ّ  بفئة عمري ة  نظام قيود أو  يعترف ب      ّ      كما أن ه ال  ،  ة محدد           
ّ  عي ن لباس م   كيفية  عن       ً مثاال  ذلك      ّ عد   ُ ي  بالحقيقة، . و 109 

للتعبير عن   ت االتصاال و   المعلومات  استخدام تكنولوجيا 
 . هذه اآلراء ل  ثير أ ت خلق  و   نساء راء ال آ 

 StreetPal111و SafeNes110 لقد تم تطوير تطبيقا
للهاتف المحمول في تونس ومصر على التوالي. 

إلى زيادة الوعي وربط  SafeNesويهدف تطبيق 
ّ   حوادث التحر ش ضحايا  بالمنظمات غير الحكومية           
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للمستخدمين              ّ    ، عن طريق الس ماح المتخصصة
ش الجنسي وتعيين      ّ التحر  حوادث عن  اإلبالغب

 حين يتواجدن نع تحركاته                 � شخص موثوق به لتتب  
 تطبيقويهدف باألمان.  فيه يشعرن في مكان ال
StreetPalإلى بناء  ،هو عبارة عن منصة ذكية، و

الذين  ،بشكل ممتاز بين     ّ المدر  ّ     د عاة مجتمع من ال
التحرش  بشأنيمكنهم المساعدة في نشر الوعي 

 ةميالجنسي والمشاركة بفعالية في مكافحة جر
ّ    كما يوف ر، التحرش الجنسي،   ،في الوقت نفسه      

يمكن لوسائل التواصل و للناجين. خيارات
تكنولوجيا المعلومات ل               �          االجتماعي والمدو نات وكذلك 

مثل الراديو واألفالم  "التقليدية"واالتصاالت 
ّ    فع الة                  ّ        والتلفزيون، أن تشك ل أدوات   المعاييرلمواجهة   

العنف ضد المرأة. هدف إلى إدامة تاالجتماعية التي 
في تسليط الضوء ت      �  المدو نافي األردن، نجحت و

جرائم الشرف وربطتها بمواد إخبارية. على 
ّ         مدو نة أخرى استطاعت و إلى  الجمهور انتباهلفت   
 مهما كن محتشمات في  ال يمكن للنساء،"ه   ّ أن  

ّ              في شوارع عم ان دون التعرضأن يمشين ، لباسهن            
ّ     التصر فات أو غيرها من لمعاكسات ل ُ    غير الم الئم     ة من       

قام ، إبداعي من نيوزيلندافي مثال و .112"الرجال
ّ  لمقطع غنائي مصو رمحاكاة ساخرة بتطوير الطالب                 

ّ    عر ضت ، وهي أغنية ت"Blurred Lines" عنوانتحت   
 جريمة ها عنتغاضيعلى نطاق واسع بسبب  للنقد

ّ   مقطع غنائي مصو ر  بواسطة، االغتصاب عنوان تحت              
"Defined Lines"، تشتمل كلماته على عبارات  الذي

 نطقال ي ن ما تراه على التلفزيونإ" من طراز
ّ            بل ينم  عن معاداة  ،المساواةب . 113"لمرأةصريحة ل     

 ال في المنطقة                 ّ م الراديو بشكل فع  خد   ُ است  كذلك 
بالمعلومات القانونية  لتزويد النساء العربية

 راديو  في هذا المجالومن األمثلة  .والحقوقية
في دولة فلسطين  )Radio Nisaa( 114إف إم نساء

في إقليم  )Radio Mousawat( 115ساواةوراديو الم
 ق.كردستان العرا

سيلة   َ و                    َ معلومات واالتصاالت ك  تكنولوجيا ال 
المناهضة  �نظيم الحمالت رفع صوت النساء ول

 للعنف ضد المرأة 

ّ                                    وتمث ل األنشطة التي تضطلع بها منظمة وادي     (WADI) 
والتي  ،التي أسستها مجموعة من النساء العراقيات

ووسائل بما فيها تستخدم أدوات عبر اإلنترنت،  
األفالم والتلفزيون لتنظيم حمالت ضد ختان اإلناث 

االستخدامات األخرى لتكنولوجيا عن   ً ا  نموذج
المعلومات واالتصاالت ووسائل التواصل االجتماعي 

مة  سعىتو ضد المرأة.لعنف مناهضة ال إلى      ّ   المنظ 
  الوسائطاستخدام أدوات  تدريب الناشطات على

 دلةات وجمع األ                ّ مع النساء الريفي   تفاعللل المتعددة 
ة من ترويج لحمل بموازاة ال، ختان اإلناثممارسة  ىعل 

ساهمت هذه وقد عالم العامة. اإل خالل وسائل
سن  دفع حكومة إقليم كردستان إلى في الحمالت

ر هذه الم     ٍ قانون    .116مارسة    ّ          يحظ 

ِ   ل ق يتفي مصر، و مت عبر حمالت ال  َ وسائل        ّ       التي نظ 
ش                                         ّ التواصل اإلجتماعي لزيادة الوعي حول التحر  

 ،  ً ا  كبير  ً ا  رواج ،الجنسي ضد المرأة في األماكن العامة
ّ           ّ إلى سن  قانون يجر  البرلمان المصري ما دفع ب م       

 ةمبادر الحمالت . ومن ضمن هذه117التحرش الجنسي
"Shoft Taharosh" )ت التحر ششاهد  ّ التي تقودها  )      

ّ   اللواتي يعر فن عن أنفسهن    مجموعة من الناشطات             ّ           
القضاء  تسعى إلى مجموعة ضغط عبارة عن   ّ ن  بأنه

الحملة التي تهدف وجريمة التحرش الجنسي. على 
ّ                                           تضم  العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية     
لتي ومجموعات حقوق اإلنسان والجماعات النسائية ا
ّ                              ترصد التحر ش وتستخدم وسائل لمكافحته على           

إلى المستويات القانونية واالجتماعية والنفسية 
 حماية المرأة من التحرش الجنسي وزيادة الوعي

ُ    ن ه ج، الحملة ثالثة هذه تستخدم  و . حول هذه القضية  ُ
 ،والعمل التطوعي ،التواصل االجتماعيوسائل وهي 
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 ، 2013سطس أغ /شهر آب فيووالدعم القانوني. 
ّ                  القي مون على المبادرة  ر  ّ حذ   ّ   ارتكاب أي ة من     شات   ّ ر  تح        

عون      ّ متطو   وحضر، عيد الفطربحتفال  ال جنسية خالل ا
وسط القاهرة لحماية النساء  منطقة إلىمن المجموعة 

 . 118عن حوادث التحرش  اإلبالغو

أشكال   رسي ي من مخاطر ت     ّ الحد   جيم.
  إ�تاج وضد المرأة ة الراهن العنف 
 جديدة أشكال 

ّ               توف ر وسائل جديدة بينما  ن تنظيم عملهتتيح للنساء   
في المجتمع والتأثير على                      ّ وتعزيز وضعهن وموقعهن  

لتكنولوجيا  يمكن، ةسائدالمواقف االجتماعية ال
تسهيل أن تؤدي إلى    ً ا  أيضالمعلومات واالتصاالت 
الحجم والنطاق.   من حيثزيادة العنف ضد المرأة 

مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالعنف أشار  قدو
وأسبابه إلى ذلك الموضوع  2018عام ضد المرأة 
 تقريره أن العنف ضد المرأة الحظ في إذوعواقبه، 

بصورة  فاقميتقد  ةتكنولوجيوسائل البال الذي يرتبط
استخدام تكنولوجيا  عن طريق ، ة      � أو كلي   ة    ّ جزئي  

 ذلكك .A/HRC/38/47(119(المعلومات واالتصاالت 
خذ                                                  ّ أشار التقرير إلى أن العنف المرتبط بالتكنولوجيا ات  

واستهدف النساء والفتيات بطرق   ،     ً      أشكاال  عديدة
 عن 2015عام  كشف تقرير صادرومتعددة ومختلفة. 

ة بالنطاق العريض والنوع مجموعة العمل       ّ                        الخاص 
التابعة للجنة النطاق العريض المعنية  االجتماعي

ن اعنوتحت  ،التابعة لألمم المتحدة بالتنمية الرقمية
 العنف السيبراني ضد النساء والفتيات: نداء عالمي"

أن حوالي ثالثة أرباع النساء  ،120"           ّ   من أجل الص حوة
ضن لشكل من     ّ تعر   من الطبقات االجتماعية الفاعلة قد

 النساء في الفئة العمريةوأن  ،أشكال العنف السيبراني
ّ  أكثر عرضة من غيرهن    ً ا  عام 24إلى  18 من للمطاردة                  

التهديدات الجسدية.  ناهيك عن ، والتحرش الجنسي
إصالح وتعزيز األطر القانونية والتنظيمية    ّ عد   ُ ي  و

 ، لمكافحة هذا النوع من العنف  ً ا   ّ ي  واإلجرائية ضرور

كما أن زيادة الوعي بين األفراد والمؤسسات بشأن 
هذه المخاطر وتأثيرها على العمل والحياة مثل 

ّ        مي ة بالغةهذات أ  ً ا  أيض   ّ عد   ُ ت  الشخصية   . 

ّ                        ويتمي ز هذا النوع من العنف بط ابعه السريع االنتشار     
ّ     عن المواضيع المت صلة وقابلية البحث  ")الفيروسي("                
المعلومات  لتتابعيمكن أنحاء العالم. و جميعفي به 

 العنف  نقلإلى  ها أن تؤدي   ّ توس ع ةوتكرارها وقابلي
على سبيل المثال، وضد المرأة إلى مستويات جديدة. 

يمكن لوسائل التواصل االجتماعي واستخدام الفيديو 
التنمر بشكل  نشرعدد الجمهور و ةدازيؤدي إلى أن ت

رد بر اإلنترنت، تشمل أشكال العنف والعدوان ع و.   ّ  مط 
ة  ّ ه  ى سبيل المثال ال الحصر، نشر األكاذيب المشوعل 

ّ   نم ر ، والتللسمعة ، ، والتالعب بالصورالسيبراني 
ّ      الرسائل التطف لية   من خاللوالتخريب اإللكتروني              

ة عبر        ّ ة الضحي               ّ ، وانتحال هوي  والفيروسات الخبيثة
  مؤذية أوالة لكترونياإلرسائل ال، وإرسال اإلنترنت

نات أو      ّ المدو  الرسائل عبر ها، أو نشر بمرغوب الغير 
عبر اإلنترنت  غيرها من وسائل التواصل تغريدات أو ال

  .إلى آخره، ، والمطاردة اإللكترونيةباسم الضحية
حول سلوك  2014دراسة صدرت عام وبحسب 

ِ  فقد شه د، رنتاإلنت أثناء استخدامهم لشبكةالمراهقين         
  –  يبرانيةسبلطجة أعمال من المراهقين  في المائة 87

الرسائل  مثل  ،استخدام الوسائط اإللكترونية هابما في
ّ  النصي ة ورسائل البريد اإللكتروني ومشاركة الصور      

ّ    تصر ف بلل  ،والرسائل الفورية أو لتهديد شخص ة     ّ وحشي    
ّ     تبي ن أنو –  ما أو إحراجه من هؤالء  المائة  في 26   

ُ  ُ   كانوا أنف س هم المراهقين  . 121األعماللتلك  ضحايا        
حق  إلى انتهاك العنف المتصل بالتكنولوجيا ؤدي يو

البدنية.   تهاسالمفي و هالمصير هاالمرأة في تقرير
ّ  بأضرار نفسي ة وعاطفي ةسبب تي ذلك قدك         ّ فضي ، وي          

 مرأةق الضرر بسمعة الالحإو ز       � ز التحي  يعزإلى ت
عقبات أمام  عضور اقتصادية وئخسابسبب التو

، وفي بعض الحاالتالمشاركة في الحياة العامة. 
يؤدي إلى أشكال من العنف الجنسي وغيرها يمكنه أن 

 .122من أشكال العنف البدني
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يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تؤدي إلى  
ال مختلفة من العنف ضد المرأة. تسريع وتوسيع أشك

قل المرأة      ّ     التحك م بتن األشكال على لكوتشتمل ت
 تها،ومطارد ،واالتجار بها ،هايتاستقاللتقييد و

ّ      تحر ش بهاوال ر تكنولوجيا المعلومات    ّ توف  و.   
استقاللية المرأة بجديدة للتحكم   ً ا  واالتصاالت طرق

ية ، مثل لها  ّ نق  وت ها الجغرافي موقعتحديد    ّ   خاص 
جهاز و          ّ ها الخلوي  لهاتف  هااستخدام رصدأو  ومراقبتها
ّ  قد تبي ن أن  و.      ّ    الخاص  بها الكمبيوتر     ّ ستخدام الهواتف  ا     

  ة،الزوجي في العالقة ر     ّ للتوت    ً ا  سبب      ّ  قد يشك ل ة     ّ خلوي  ال
في جميع  –  العنفالرتكاب وحتى  ،والتحرش الجنسي

ُ                         قد ي نظر إلى النساء والفتيات و. 123الجغرفية المناطق    
ن ة على أنهن ينتهك    ّ خلوي  الهواتف الالالئي يستخدمن 

، إذ يتيح لهن الهاتف الجنسينالمتعلقة بالمعايير 
  هنخارج أسرمن  تفاعل مع رجال الخلوي إمكانية ال

 ونتيجة لذلك، دون إبالغ أفراد األسرة اآلخرين. 
ُ   ّ قد ي حظ   أو  ة   ّ وي  ل خهذه الهواتف ال امتالك ر عليهن   

ّ   عب ر كذلك . 124استخدامها  أن  عن شعورهم بالكثيرون  
ّ    يمث ل اللإلنترنت  مرأةالاستخدام تغطيتهم لنفقات     

تستخدم والمنزلية.  صروفاتللم  ً ا  مالئم  ً ا  استخدام
ّ   تقنيات الر صد ّ   تعق ب بشكل شائع في            عالقة  شريك ال  

ستخدم ي،    ً مثال  في كمبوديا وومراقبة النساء.  الزوجية
 (GPS) النظام العالمي لتحديد المواقع الرجال
ّ     تحر كات التجسس لرصد  ياتوبرمج شريكاتهم   
 محتوى مشاركة البتهديدات ال   ّ عد    ُ وت  . 125    ً خلسة  

 الشخص   إذاللبغية  الجنسي عبر اإلنترنت 
ُ    � المستهدف من جانب الم تعق ب   .126 ً ا  شائع  ً ا  أمر                    

كذلك ينبغي مالحظة تأثير استخدام تكنولوجيا  
ّ   جار بالبشر. ويعر ف                           ّ المعلومات واالتصاالت على االت                  

شخاص أو  األ نقل عملية جار بالبشر على أنه   ّ االت  
ّ  العمالة القسري ة ألغراضاالتجار بهم   ، أو االستعباد              

الجنسي، أو االستغالل الجنسي التجاري. وقد أتاح  
ة ووسائل    ّ وي  ل خاإلنترنت والهواتف الشبكة ظهور 

ّ             التواصل االجتماعي للمت جرين بالبشر  لوصول إلى  ا                    
ر أكبر وتوسيع نطاق أنشطتهم. ويستخدم يهاجم

ّ             المت جرون باألشخاص مواقع  لشبكات االجتماعية وا    
ّ       عالنات المبو بة عبراإل وتوظيف اإلنترنت لتسويق            

مواقع  برع   ً ا  غالبويتم ذلك  ية.خدمات الجنسالوبيع 
 وباكباج (Craigslist) مثل كريغزلست ، ً ا  قانون   ّ   مرخ صة 

(Backpage) وماي سبيس (Myspace) بطريقتين ،
اإلنترنت   بربة ع              ّ المواقع المبو   من خالل  (1)تين:      ّ أساسي  

من  (2)و ،خدمات العملو يةخدمات الجنسل ل ترويجلل 
تجنيد من أجل مواقع التواصل االجتماعي  خالل

ر عبر  � ص             ُ االتجار بالق   نطاق ع          ّ بينما يتوس  والضحايا. 
ّ  فإن  وسائل التواصل االجتماعي، مختلف  ظهور   

ّ   خلوي ة الهواتف ال في                ّ إلى تغيير جذري   قد يؤدي"   
تنسيق  صال و       ّ أداة ات  وصفها  ِ ب   َ ف   .127"     ّ     المتعل ق به مشهدلا

، للشخص ي   ّ ماد  الموقع الال ترتبط بمن الحقيقي    ّ الز  في 
 جرين               ّ غير مسبوقة للمت    ً ا  ر الهواتف المحمولة فرص   ّ توف  

لجذب زبائن  . تتطلب اإلعالنات عبر اإلنترنت بالبشر
ّ    خلوي .  بالهاتف الخاص صال           ّ نشر رقم ات  محتملين      

وقت ال هابما في    ّ                         يتعل ق بالمعلومات اللوجستية، ما وفي
ّ     المحد د ل فتتم  ،هاوأسعار هاوأنواع  هاوقعملخدمات و    

المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية.   مشاركتها عبر
وعرضها والرد عليها  ذات الصلة يتم نشر اإلعالناتو

الكثير ألن   ً ا  نظر ،ة  ّ وي  ل خبشكل متزايد عبر الهواتف ال
ة   محمولة تطبيقات قامت بتطويرمن المواقع     ّ   خاص 

كان  بم  ً ا  يس محصورل              ّ الهاتف الخلوي  وبما أن . بها
ّ  محد د   �     كل  من  وموقع تحديد هوية   ً ا  كثير صعبي،   

ّ  وي ذكر بأن  . زبائن جرين وال    ّ المت          ُ   العديد من الهواتف 
ّ   المذكورة هي إم ا  ة  ّ وي  ل خال مسبقة الدفع أو مدفوعة               

ّ  ً أو ال   ّ  بأو ل   يتم حيث ، مرة واحدة فقطلستعمل  ُ ت  أو     
 ،ويل األجلعقد ط  حاجة إلى إبرام دوناقتناؤها 

التي  مقابل الخدمة والميزات  ً ا  سلف نفقاتها فعُ  ت دو
ّ    توف رها ّ      ّ        إبقاء هوي ة المت جر طي  الكتمانل       ّ ما يسه   –          ّ         ، 

المالءة  ألن إثبات الهوية الشخصية أو التحقق من 
 .128األساسفي    ّ تم  عقد لم تبرام الإل ةالمطلوبالمالية 

من األشكال القديمة ش       � والتحر   ب   � تعق  وال ر   � تنم  العد ي
ّ         ضد  المرأة للعنف  وتوسيعها تسهيلها التي يمكن  

    ّ شك ل، تحقيقةوفي ال. الحديثة ياكنولوجالت باستخدام
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ّ  تحر شلل   ً ا  رحب  ً ا  المنصات عبر اإلنترنت مكان  أنهابما  ،  
ّ  هوي ةمجهولة ال ّ  جغرافي معي ن  وغير مرتبطة بموقع              .

ّ  تحر شتم تحديد الوقد  ّ  تعق بوال    بوصفهما  عبر الهاتف    
 . حول العالم ة في العديد من المناطقبارزمشكلة 

في المائة  30 تأفاد، ي في باكستانجر � ا   مسحفي ف
حرش الجنسي عبر ضن للت      ّ هن تعر              ّ من النساء أن  

، إما من خالل وسائل التواصل  ة    ّ خلوي  هواتفهن ال
  يةالنصالرسائل أو  سبوك،في االجتماعي مثل

 .129أو المكالمات الهاتفية ،المباشرة

أجراه المركز المصري لحقوق المرأة     ٌ مسح          ُ كذلك خل ص
ّ    ستجيبات تعر ضن                 ُ في المائة من الم   80إلى أن            

ّ    من هذا التحر ش    ً ا  كبير  ً ا  للتحرش الجنسي، وأن جزء            
ّ  تم   على سبيل المثال، . و130ة     ّ خلوي  عبر الهواتف ال 

ّ     يحاول الر جال  ن بنشر هديهدت عن طريقابتزاز النساء         
عن   هؤالءف    ّ توق   إذا ما  ً ا  علن  ّ ن  أو أرقامه 131 ّ ن  صوره
، تم ابتزاز فتاة تبلغ في باكستانو .132مث إليه     ّ التحد  

 تهديدها بنشر شريطمن خالل   ً ا  عام 16من العمر 
و ر لها خلسة  دفعها لحين كانت مع صديقها،        ُ �           فيديو ص 

ل  ا شكمن األو. 133جنسية مع الجناة اتعالق قامةإلى إ
ّ   ة للتحر ش شائعال لرسائل ا استخدام عديدة في بلدان      

ّ    من ق بل الر جال النصية       ِ حصلون على أرقام ستالذين ي    
مصادر تجارية أو مصادر   من خاللهواتف النساء 

أقلع ": ولهاإحدى النساء ق          ُ      وفي مصر، ن قل عنأخرى. 
ّ  الخلوي ة ناستخدام هواتفهي عن صديقات عدد من . كل       

ال  نساءهناك  .ودحد  لكل شيءولكن  ةروامرأة صب
ّ  ن باستمرار تلق يل    ّ تحم  أن ي       ّ يمكنهن   مكالمات هاتفية من                

دراسة حديثة أجرتها    ُ  خل صت، وفي الهند .134"غرباء
أن امرأة واحدة من  إلى  "Truecaller Insights"شركة 

ى مكالمات              ّ في الهند تتلق   )في المائة 36(نساء  3 كل
،  غير مالئمة وذات محتوى جنسيية   ّ نص  رسائل أو 

ّ    الن ساء يتلق ين  منفي المائة  78أن و         ّ من هذا مكالمات   
في  82أن ، ومرة واحدة على األقل في األسبوعالنوع 
ّ    يتلق ين      ّ منهن   المائة غير مرغوب   ً ا  مقاطع فيديو وصور   
مرة واحدة  ئمالذات محتوى جنسي وغير موفيها 

ُ  ّ    و ج هت  ، وفي أماكن أخرى. على األقل في األسبوع

ة ببيع      ّ خلوي  الهواتف ال تعبئةإعادة      ّ محال   اتهامات إلى
 . 135رجال النساء الشابات إلى أرقام هواتف 

ساء المعروفات عبر اإلنترنت، بمن       ّ ض الن         ّ ما تتعر         ً وغالبا  
ّ                             فيهن  المدو نات والصحفيات والناشطات وال       ّ دات، رائ   

كشفت حركة كذلك والتهديد عبر اإلنترنت.  عتداءلال
GamerGate ،  لأللعاب ة                     ّ ، عن وجود ثقافة فرعي     ً مثال

ّ               اإللكترونية تت سم بطابعها ال ائي تجاه  عدوالذكوري             
ّ    ّ النساء، حيث تصن فهن   ضت        ّ . وتعر  ة          ّ ائنات جنسي   َ ك   َ ك                 

ّ   عب رن  اللواتيعبر اإلنترنت الالعبات   هنعن اعتراض  
ّ   تحر ش لتداء والالع  ،على هذه الثقافة والتهديد   

ّ    حت ى بباالغتصاب و  .136قتلال 

 أشكال جديدة تسهيل إلى  التكنولوجيا ؤديوت
من العنف ضد المرأة، بما فيها نشر المعلومات 

َ   للمرأة المستهد فة ةشخصيال تفاصيل  بما فيها،              
االبتزاز ة، وخبيثألغراض االتصال عبر اإلنترنت 

أي استخدام تكنولوجيا المعلومات  ،الجنسي
 واالتصاالت البتزاز الضحية، ونشر الرسائل، 

  تاغالهاش ابتداعو ،الفيديو ، ومقاطعالصورو
ّ          لتحر ش بالنساءل ّ  التسب بأو       .هن        ّ العنف ضد  ب     

ّ    ولمكافحة هذه األشكال من التهديدات السيبراني ة،                                            
من الضروري إصالح وتعزيز األطر القانونية  

واإلجرائية، وكذلك زيادة الوعي بين والتنظيمية 
ّ   السلبي ة رها اثآاألفراد والمؤسسات بهذه المخاطر و      

 .137على العمل والحياة الشخصية

وباختصار، يمكن أن تسهم تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في الحد من العنف ضد المرأة 

والممارسات الضارة ذات الصلة عندما تستخدم 
المتعلقة  معاييرالمواقف وال ةكوسيلة لمواجه

في كما تم تبيانه المجتمع، وذلك  بالجنسين في
يمكن لتكنولوجيا المعلومات  ذلكالفصل األول. ك
تؤدي إلى تعزيز الشعور بالسالمة واالتصاالت أن 

     ّ        وال شك  أن هذه واألمن لدى النساء والفتيات. 
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نشر  عن طريقتدعم النساء والفتيات التكنولوجيات 
 هن،                                   ّ والمعلومات عن االنتهاكات المرتكبة ضد   األخبار

تعليقات بديلة وكذلك ، ونشر قصص من مصادر بديلة
 يمكن استخداموخبار والمعلومات الرئيسية. لى األع

ُ    الو سوم بعينها الستهداف جماهير محددة  )الهاشتاغ(   
 عبروحشد التأييد مجموعات الدعم  أو لمساعدة

 إحداها  التواصلواالجتماعي  تواصلوسائل ال
، يمكن استخدام         ّ  ات المسل حةنزاع. وفي المع األخرى

االتصاالت المعلومات و تكنولوجيا  �          كل  من وسائل 
بخدمات  نساءوالتقليدية لربط المنها الجديدة 

ّ  إحداهن  بالتواصل  ن، ما يسمح لهعم    ّ والد   ةغاثاإل       
ّ      ، والتعر ف على        ّ مع أسرهن  ومع األخريات  مرتكبي         

 جرائم الحرب.

ومع ذلك، ومن أجل توسيع نطاق الفرص التي يمكن  
لقضاء لاالتصاالت المعلومات و رها تكنولوجيا   ّ توف  ن أ

والممارسات الضارة  مرأةه ضد ال           ّ العنف الموج   ىعل 

ّ   حدوث أعمال العنف الم ت صل ينبغي منع ، ذات الصلة  ُ  ة                   
من خالل وضع وإنفاذ القوانين   ،بالتكنولوجيا

ع الجناة من ردقد تالتي حوكمة ليات المة وآنظواأل
ّ        ذلك قد يؤد ي إلى تل. وارتكاب مثل هذه األعما  ليكم         

    ّ تم  التي  العربية دانلة التي تبذلها الببارزالجهود ال
إصالح أطرها   من أجل ذكرها في الفصل األول

قوانين   ةوإنشاء مجموع  أةالقانونية لحماية المر
والممارسات  مرأةالعنف ضد ال ة للقضاء علىشامل 

 .ذات الصلة الضارة

ّ  عد   ُ ت  يتحقق ذلك، إلى أن و قدرة المرأة على اختيار  
اكتساب مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

م استخدامها،  أمرين                           �             واإللمام باللوائح التي تنظ 
ّ     التعر ض للتجنب  ين     ّ أساسي   الستغالل واإلساءة عن      

ّ        عد  عوامل      ُ كما ت   ،طريق هذه األدوات ّ          محر كة رئيسية     
 استخدامها من أجل تسريع تحقيق المساواة يمكن 

بين الجنسين. 
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 دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   . 4
 في تع��ز المشاركة االقتصادية للمرأة 

والعمل المنزلي غير مدفوعة األجر وتقديرها من خالل توفير الخدمات   الرعايةاالعتراف بأعمال  :5-4الغاية 
العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل األسرة المعيشية 

 ي.                              ً                  والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسبا  على الصعيد الوطن

 

الخيارات  زيادة في االقتصادي التمكين عن ينجم
ُ   �           الم قد مة للمرأة،البديلة  إتاحة الفرصة أمامها للوصول  و   

إلى أسواق العمل وكسب الدخل والمشاركة في 
التمكين  عقبات تعرقلهناك عدة و. ةعمليات اإلدار

في  إنخراطهن الكبير هااالقتصادي للمرأة، بما في
ّ     الرعاية غير المدفوعة األجر وعجزهن  عن  أنشطة                                

الوصول إلى الموارد الالزمة، بما فيها المعلومات 
ّ                     الماد ي والخدمات المالية. واألصول المادية والدعم      

المتعلقة المعايير ب معظم هذه العقباتوتتصل 
 .قوة السائدةبالجنسين وعالقات ال

بالعديد من  أةيرتبط تحقيق التمكين االقتصادي للمر
القضاء  هاالمستدامة، بما في التنمية غاياتو أهداف

الحماية االجتماعية،  ةنظمأى الفقر، والتعليم، وعل 
ل تحقيق        ّ . ويمث  ةنتاجي والموارد االقتصادية واإل
 وتوفير العمل الالئقللنساء العمالة الكاملة والمنتجة 

للنمو االقتصادي الشامل والمستدام   ً ا       ّ أساسي    ً ا  شرط    ّ لهن  
ن ضمان الحقوق االقتصادية إ، فعليهبوجه عام. و

ٍ      بشكل متساو  إلى  صولهاوما        ّ ، وال سي  أةللمر األرض           
، بالدخل       ّ والتحك مالخدمات المالية  ها، بما فيوالموارد

وتكافؤ فرص المساواة في األجر وظروف العمل 

ة  إنجاز لتسريع  ةمسائل أساسي   ّ عد   ُ ت  المناسبة،     ّ   خط 
ّ  فإن  كذلك . 2030عام  أعمال الرعاية غير المدفوعة   

األجر التي تعرقل مشاركة المرأة في سوق العمل 
ّ   تمث ل قضي ة مدفوع األجر،       ّ    ً ا  مباشر  ً ا  ثيررئيسية تؤثر تأ  

. ويشدد أةاالقتصادي للمرالتمكين االجتماعي و ىعل 
 ةهميى أعل  ةالمستدام أهداف التنمية طار عملإ

تكنولوجيا  أن يعتبركما  ،جميع هذه القضايا ةمعالج
ّ       تمث ل إحدىاالتصاالت المعلومات و  معالجتها.لوسائل ال   

في  75 بحوالي وتضطلع النساء في جميع أنحاء العالم
المائة من أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر. وبحسب 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ينفق 

في اليوم على أعمال   ً ا  الرجال ساعة واحدة تقريب
الرعاية غير المدفوعة األجر مقارنة بخمس ساعات 

في  . و138)6 الشكل(للنساء في المنطقة العربية 
ُ       الغالب، ال ي عترف ب الرعاية غير المدفوعة األجر           

ُ       ّ      ها ال ت عطى حق  قدرها، وبالتالي فإن      ً ها عمال  وصفب       . 
في ه األعمال ج هذ  ِ در                ُ ن الحكومات ال ت  وهذا يعني أ

العاملة أو السياسات أو  ىالتقييمات الوطنية للقو
كل هذه العناصر لأو  االستثمارات في االقتصاد

المدفوع األجر بشكل العمل غير شتمل . ويمجتمعة
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العمل المجتمعي أو العمل المنزلي و على  ّ ي  أساس
ّ  ويتضم ن التطوعي.  الطعام تحضيرالعمل المنزلي      
وغسل  المنزلوتنظيف وصيانة  طباقوغسل األ

وتركيب   ق                 ّ ب والبستنة والتسو            ّ      المالبس وكي  الثيا
ّ                             السلع الشخصي ة والمنزلية وصيانتها وإصالحها              

المرضى أو  أعضاء األسرة واالعتناء ب ورعاية األطفال
ّ   أم ا  .139"، إلى آخرهقين           ّ ين أو المعو       ّ المسن   العمل  

خدمات فيشتمل على  للمرأة المجتمعي أو التطوعي
، والعمل المجتمعي المختلفة التطوع لدى المنظمات

لألسر  المجانيةمساعدة التقديم ، وير المدفوع األجرغ 
ّ   المعيشي ة   . وغيرها من األنشطة، األخرى      

 ويشكل التوزيع غير المتكافئ لهذا النوع من العمل
األسر والمجتمعات مختلف وبين  ،بين النساء والرجال

أمام المساواة بين   ً ا       ّ رئيسي    ً ا  عائقنطاق أوسع  على

    ّ فإن  "لهيئة األمم المتحدة للمرأة،   ً ا  الجنسين. ووفق
 ن بالجزء األكبر من هذا العمل  ْ م    ُ يق  النساء والفتيات 

لهن   ّ                يقل ص الوقت المتاح ما في جميع أنحاء العالم، 
مشاركة السياسية والراحة  م وإدرار الدخل وال     ّ للتعل  

 .140" واالستجمام

                ً                               تشارك النساء أيضا  في مجموعة من األعمال التجارية 
ّ              أنهن م م ث الت بشكل كبير      ً علما  الرزق، وأنشطة كسب   َ  ُ      

في القطاعات غير الرسمية أو القطاعات المتخصصة 
ّ                   بالغة الصغر ك ت اجرات عادي ات ومنتجات صغيرات            َ َ             

َ                      وفي مجموعة من الوظائف الع ر ضية، أكثر من الرجال    َ                         
. وعالوة على 141في العديد من المناطق حول العالم

ّ                       ذلك، قد تؤد ي المعايير االجتماعية إ لى تقييد حركة           
ّ                       المرأة ودورها، ما يضطر ها إلى إعطاء األولوية                        

 مهنتها.     ً   بدال  منألسرتها 

 المستوى اإلقليميالفجوات �ين الجنسين في أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر على   .6  الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِ                                           قاعدة البيانات المتعلقة بقضايا المساواة بين الجنسين والمؤسسات والتنمية، التي ت صد رها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت المصدر:  ،  2019صادي،                                                                              ُ  
oecd.stat.org . 

 .    ّ                                                                                                         يوض ح هذا الرسم البياني الفجوات بين الجنسين على المستوى اإلقليمي في الوقت المخصص ألعمال الرعاية غير مدفوعة األجر مالحظة: 
 

صه النساء للقيام بأعمال الرعاية غير المدفوعة األجر  صه الرجال للقيام بأعمال الرعاية غير المدفوعة األجر  )ساعة في اليوم(/              ّ                                                  الوقت الذي تخص                 ّ                                                  الوقت الذي يخص 
خصص ألعمال الرعاية غير  )ساعة في اليوم(/ ُ                       الفجوة بين الجنسين في الوقت الم   المدفوعة األجر                              
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اإلمكانيات التي  إلى استكشاف هذا الفصلويهدف 
ّ  قد مت   لمن أجها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

خل      ّ ة للد   ّ ر   ِ د                             ُ مشاركة المرأة في األنشطة الم   زيادة
إلى  هاوأنشطة ريادة المشاريع، وتعزيز وصول

 موارد ، بوصفها المعلومات والخدمات المالية
ّ      الحد  من  من أجل و ،ضرورية للتمكين االقتصادي    

  ظروف العمل غير المستقرة للمرأة.

 :  5-4 الغاية – 5دف اله ألف.
                ّ  نظرة عامة إقليمي ة

مستوى التحصيل التعليمي   نات في      � التحس     ُ       لم ت ترجم  
العاملة.    في القوة   للفتيات إلى زيادة في مشاركة المرأة

ل البطالة العالمي     ّ     ّ ، سج ل معد  2018من عام    ً ا  واعتبار 
 0.8 بـ في المائة نسبة أعلى    6لنساء الذي بلغ دى ال 

دى ل البطالة العالمي ل            ّ مقارنة بمعد     ً ا  نقطة مئوية تقريب
  نسبة معدالت بطالة النساء إلى الرجال جعل  لرجال، ما  ا 

ن تظل هذه أ ومن المتوقع  .  2018142عام   1.2  تبلغ 
 ،في البلدان النامية   2021 عام  حتى   ة النسبة مستقر

في البلدان النامية والناشئة  2021بعد عام  ن تزداد  أ و 
ّ   حد     ى عل   ة ماكينزي أند كومباني لشرك   ً ا  سواء. ووفق  

McKinsey & Company  ،  لناتج المحلي ل يمكن   ّ    فإن ه
تريليون دوالر   12أن يرتفع بمقدار اإلجمالي العالمي  

ّ         ، إذا ما تم  تعزيز  2025حلول عام  ب أمريكي   مساواة           
ّ          عد  التكافؤ    ُ ال ي  و   . 143أة بالرجل المر  د    ّ مجر  بين الجنسين   

ّ  أدبي ةأو    ة خالقي قضية أ   . ً ا  أيض   ة        ّ اقتصادي  قضية  ، بل     

لفجوة بين الجنسين لعام عن ا للتقرير العالمي    ً ا  ووفق 
في    ً ا  بلد   19   ّ                           تمك نت أربعة بلدان فقط من أصل  ،  2018

ّ   فريقيا من سد   أ منطقة الشرق األوسط وشمال  في   50           
المائة على األقل من الفجوة بين الجنسين في المؤشر 

ل           ّ . وبلغ معد  144المتعلق بالمشاركة والفرص االقتصادية 
العاملة في المنطقة العربية   في القوةالرجال   ة مشارك 

كذلك للنساء.    فقط   في المائة   19في المائة مقابل    77
في  7حوالي  2018عام ل البطالة بين الرجال         ّ بلغ معد  

 ةبنسب ،للنساء الضعفينة بالمقارنة مع أكثر من المائ
بين  وانخفضت الفجوة  .145 ً ا  في المائة تقريب 16

العاملة في المنطقة  الجنسين في المشاركة في القوة
 1995في المائة عام  60 من  ً ا  طفيف  ً ا  انخفاضالعربية 

ومع ذلك،  .2018146 عامفي المائة  58إلى حوالي 
ّ  تتمت ع بين الجنسين في  ةفجو بأعلىالبلدان العربية     

خالل   أنحاء العالمبقية مع  ةمقارنبال العاملة ةالقو
وجود  مكن مالحظة كما ي .147)7 الشكل(الفترة نفسها 

الوظائف   نإذ إ، والمهن اتالقطاع على أساس تفرقة 
 . لنساءتختلف عن تلك المتاحة ل اللرجالمتاحة ل

 وظائفال ىال عل إ نحصل ين أ  ً ا  نساء غالبوال يمكن لل 
ّ                        جعلهن  أكثر عرضة للتصنيف ضمن ، ما ي    ّ     األقل  جودة     

في القطاع غير العمل ، بما في ذلك   ّ هش ةالعمالة ال
ّ             يتم  قياس وتقديرحيث ال  ،سمي   ّ الر    .148ة   ّ بدق   عملهن   

ّ                                              عد  أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر أحد األسباب   ُ ت    
ّ                         وراء ترد ي حالة مشاركة المرأة في   التي تقف الرئيسية        

ّ        القطاع االقتصادي. وتتحم ل المرأ ة مسؤولية القيام                      
بمعظم أعمال الرعاية اليومية لألطفال، ناهيك عن 

الواجبات المنزلية األخرى. وفي المنطقة العربية، 
في القيام   ً ا            ّ دقيقة يومي   48ساعات و 5ُ            ت مضي النساء 

دقائق  10بهذه األعمال مقارنة بساعة واحدة و
. وعلى 149يمضيها الرجال في القيام بهذه األعمال

ّ               المستوى العالمي، س ج ل أدنى معد ل للعمالة لدى           � ُ                  
  5و 0األمهات اللواتي تتراوح أعمار أطفالهن بين 

 سنوات، وذلك بالمقارنة مع اآلباء والرجال الذين 
لديهم أطفال والنساء اللواتي اجتاز أوالدهم مرحلة  

ّ          ، بلغ الم عد ل المذكور2018الطفولة. وعام    ُ في  47,6         
في المائة   9,3   ِ بـ  لصعيد العالمي مقارنة المائة على ا

 5و 0فقط ألمهات األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
وهو أدنى معدل عمالة   – سنوات في المنطقة العربية

 .150في هذا المجال على المستوى العالمي
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                                        ّ                             الفجوات �ين الجنسين في المشاركة في القو ة العاملة على المستوى اإلقليمي  .7  الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 2017منظمة العمل الدولية،  المصدر: 

 

بين العديد من البلدان العربية، التفاوتات ورغم 
مشاركة المرأة           ّ    مشتركة تتعل ق بأنماط الحظ وجود  ُ ي  

في القوة العاملة وعمالة المرأة في جميع أنحاء  
 مشاركةانخفاض معدالت   (1)وهي: المنطقة العربية، 

في المهن  نساء   ّ     ترك ز ال (2)؛ ة العاملة              ّ المرأة في القو  
التمييز بين معايير تتماشى وومجاالت العمل التي 

ما في مجال الخدمات               ّ السائدة، وال سي  الجنسين 
ّ          تدن ي مستويات (3)االجتماعية والعامة؛   ةكمشار   

بروز  (4)؛ ةدارياإلالتنظيمية وفي المناصب  أةالمر
ّ            عقبات هام ة أمام مشاركة المرأة في القو ة العاملة،                              ّ          

 ؛ ةيسراألالمسؤوليات ووضع العائلي السن والبما فيها 
منذ رتفاع باالالبطالة بين النساء  استمرار معدالت (5)

 .151القرن الماضي تسعيناتأواسط  

ُ                            وي عزى هذا الوضع إلى المعايير  واسعة االنتشار  
األدوار  التي تحكم  ،بين الجنسينبالتمييز المتعلقة 

لدراسة استقصائية    ً ا  . ووفقّ    ن ساءل والاالمختلفة للرج
ينظر ، ة    ّ عربي   بلدانلتصورات أجريت في أربع بشأن ا

االثنين  أو   ً ا       ّ أو أم   ةزوجبوصفها  المرأةالكثيرون إلى 
عطي الرجال والنساء ت ةلبيا. وال تزال غ 152 ً ا  مع

على  إلى سوق العمل وصول الرجالل األفضلية
العربية  وال تزال تسود في المنطقة  .153النساء

 نساءل والالرجا       �    قيام كل  من تدعم المواقف التي 
ّ  بأدوار تكميلي ة مسؤولية توفير ل االرج    ّ  يتول ى، حيث             

تأخذ النساء على ، والمتطلبات المعيشية لألسرة
ّ  عاتقهن    .154منزلالاالعتناء باألطفال وإدارة شؤون      

 ليات المؤسسية إن أوجه القصور في الهياكل واآل
بحيث تعتبر  المذكورة، تعديل المعاييرذات الصلة ب

 مسؤوليات مشتركة المسؤوليات األسرية والعائلية
تسهم في استمرار عدم المساواة  ،لاجالرنساء وبين ال

 تميل السياسات القائمة إلى إدامة  بين الجنسين. 
ّ                    ه يتعي ن على النساء القيام         ّ الفهم بأن   األعمال المنزلية ب      

وأن الخدمات العامة  ،المسؤوليات األسرية  ّ   تول ي و
 لرعاية لوالخاصة ضرورية لتخفيف العبء المزدوج 

 . غير المدفوعة األجر
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بالضرورة  عمل المرأة المدفوع األجريؤدي وال 
ّ          بصورة منهجي ة إلى سد و الفجوة في األجور بين            

فعلى سبيل المثال، تبلغ فجوة األجور  الجنسين. 
 لمائة في في ا 41,3حسب القطاع في األردن 

في المائة في الصحة   27,9الصناعة التحويلية، و
 .155في المائة في التعليم 24,5و ،والعمل االجتماعي

ّ                      إن  العناصر آنفة الذكر   رئيسية أمام تمكين  عقبات ل    ّ تشك   
على   ً ا  لى الموارد وتؤثر سلب إ صولها  و تعيق    ، إذالمرأة

إصالح األطر   نبغي ه ي  ّ ن  أ    ّ  ال شك   . و قدرتها على االختيار 
ّ    المتحي زة القانونية   أة بشكل متكافئ لدعم وصول المر      

جهودها الرامية إلى  تعزيزو   ، إلى الموارد مع الرجل  
ّ  يتعي ن و المشاركة في جهود العمل.   ليات آ وضع     ً ا  أيض     

تظل   ذلك ك.  المذكورة   ة ر القانوني ط األ   إصالح ن  تضم 
من أجل م كبير ومستدام          ّ حراز تقد  الحاجة قائمة إل 

دفوع بالعمل غير الم  ذات الصلة بدائل للمسائل    قديم ت 
ة فرص   واالتصاالت   ت المعلوما   . وتتيح تكنولوجيا األجر 

ّ  جوهري ة   .شأن اغتنامها في هذا الينبغي        

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  باء.
سيلة إلشراك المرأة في األنشطة   َ و   َ ك  

 المشا��عأنشطة ��ادة ة للدخل و ّ ر   ِ د     ُ الم  

   ّ  تشك ل يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن  
الدخل من األنشطة   من إدرار لمرأةا ُ   � ت مك ن وسيلة

وأنشطة  المزعومة  ها التقليديةالمستمدة من أدوار
يهدف على سبيل المثال، العمل غير المدفوعة األجر. و

ّ   م و ل    ُ ذي ي  ال Plant Doctorبرنامج  مصرف التنمية ه َ 
إلى  ،زلامنال ات  ّ رب  إحدى  أطلقتهالذي واآلسيوي، 

أهمية ن أللمزارعين البنغالديشيين بش صح � ن  تقديم ال
التي للتغلب على المشاكل    ّ وي  ل خالهاتف الاستخدام 
        ّ  كذلك تشك ل  .156إنتاج محاصيلهم  فيتواجههم 

 "www.ehomemakers.net" ةفتراضيالا ةشبكال
، والعمل عن لعمل من المنزلهدف إلى تعزيز االتي ت

     ً مثاال  ، (SOHO) يةتب المنزلاشركات المكإدارة و ،عد ُ ب  

ّ              قد م هذا المشروعي. وآخر ذي صلة كثر من الدعم أل  
ّ      لتمكينهن  من  سيا آفي جنوب شرق  أةمرا 10,000        

عبر   ً ا  مجتمعحيث يستضيف ، من المنزل عملال
ّ  اإلنترنت يضم    يعملن مشاريع رائدات ربات بيوت و          

شأن العمل يهدف المشروع إلى إعالء و .  ّ هن  منازلمن 
من  ،المنزل في ماليزيامن غير المدفوع األجر والعمل 

ّ                           خالل الد عوة إلى الحد  من االستغالل في قطاع العمل              ّ       
القطاع الرسمي.   ضمنالمنزلي وإدراج العمل المنزلي 

وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل من  تهدفكذلك 
في  واة بين الجنسين االمسأجل تعميم مراعاة منظور 

على ت ات البيو       ّ هات ورب    ّ ألم  إلى تشجيع اإندونيسيا 
من خالل استخدام اإلنترنت لزيادة تنظيم المشاريع 

ات  ُ   ّ ت عد  ودخل األسرة.  عبر اإلنترنت، مثل       ّ   المنص 
اريع بالغة لية لتطوير المشاع أكثر كفاءة وف ،فيسبوك

ذلك ك .157التقليدية اإلعالمية الوسائطب قارنةمالصغر 
ّ              المنطقة العربية عد ة مبادرات بهذحتضن ت . ا الشأن                 
في  "Yummy"تطبيق  هدفسبيل المثال، يعلى و

رها طعام وجباتتوصيل إلى ليبيا  النساء في      ّ   تحض 
هذا التطبيق إلى ربط النساء  سعى. ويبيوتهن مطابخ

الذين المفترضين الزبائن باللواتي يطبخن في منازلهن 
 التطبيق خيارم  ّ د  يريدون طلب وجبات الطعام. ويق
ّ  هن  ويسمح ل ،عدم الكشف عن هوية الطاهيات ّ  تلق يب     

ّ        ّ أن يتعي ن عليهن  طلبات الطعام من الرجال دون         
 أكثر من مشاركة المشروع  شهدهم. والتحدث إلي

بدء تشغيله في أواخر عام  عندفيه طاهية  300
  "اجات في المغرب    ّ النس  "ويتيح مشروع . 2018158

(Women Weavers in Morocco)   اجات من     ّ للنس
يدوي الصنع                            ّ   ى المغربية الريفية بيع السج اد القر

.          ّ عائداتهن  التالي تعظيم وب، ة عبر اإلنترنتمباشر
في األعمار مختلف من  أةمرا 50لي وتشارك حوا

الخاصة للسجاد         ّ أسعارهن   ديحدويقمن بت ،المشروع
التصاميم  منسوجات الجدارية ذاتوالوسائد وال
 .159ليديةالمحلية التق

ّ        ّ وقد أد ى التقد   ّ  م التكنولوجي إلى نمو        االقتصاد في                    
جديدة من العمل                               ً الرقمي الذي ما زال يخلق أشكاال  

https://www.facebook.com/YummyLYB/
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 ذلك،  رغمفي المشهد الوظيفي. و ر  � غي  تؤدي إلى ت
ّ  البطالة تمث ل تحد ي تزال ال      ّ على   ً ا  رئيسي  ً ا  إنمائي  ً ا            

. وفي البلدان العربية الصعيد العالمي وفي المنطقة
ل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ّ ث  تمالنامية، 

يوفر فرص العمل والدخل للنساء   ً ا       ّ تنموي    ً ا  قطاع
ِ    مقتد راتالماهرات وال  للبيانات المتاحة عام  ً ا  فق ِ و     َ . ف     

ُ  ما نسبت ه ، تشغل النساء2008 في المائة  40إلى  30       
جيا المعلومات في قطاع تكنولو ظائفومن مجموع ال

في المائة في  35، بما في ذلك واالتصاالت المصري
في المائة  27و ة،   ّ رضي  االتصاالت التقليدية واألمجال 

، وفي بنغالديش .160ة    ّ خلوي  االتصاالت المجال في 
 في مصانع المالبسمن العمل  انتقلت النساء

الرقاقات مصانع إنتاج العمل في إلى  التقليدية
 ذات الصلة الوظائف لبيةاغ. وتشغل النساء الدقيقة

عد              ُ والتسويق عن ب   تبإدخال البيانات ومراكز االتصاال
 .161دفي البال

  ُ                                 خل صت دراسة استقصائية لشركة ماكينزي لقد 
بالنسبة إلى البلدان "إلى أنه  2011162نشرت عام 

في المائة من الناتج  70التي تستأثر بأكثر من 
المحلي اإلجمالي العالمي، بما في ذلك بلدان 

وكوريا والسويد، واالقتصادات  الثماني مجموعة
لبرازيل والصين والهند، لالكبيرة والمرتفعة النمو 

ّ                                    يبدو أن  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت        
َ  وخ    كبير       ّ اقتصادي      ّ نمو   في تحقيق ساهم فرص   َ ق   َ ل   

ّ        بينما ال ت عد  نتائج نطاق واسع. و ىعمل عل   ُ هذه         
        ّ ما يتعل ق نهائية وفاصلة فيالدراسة االستقصائية 

 علىاالتصاالت و المعلومات ثير تكنولوجياأتب
 اإلنترنت ةشبكأن ت وجداالقتصاد العالمي، فقد 

من أكبر  ةلقادمة، واحدالعقود ا ىمد ىستظل عل
 العالمي.  االقتصاد   ّ نمو  محركات 

 تساهم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل 
في تنظيم المشاريع، ذلك أنه أصبح باستطاعة  بارز

ة،     ّ خلوي  رائدات المشاريع استخدام الهواتف ال

ات والشبكات اإللكترونية، واإلذاعة،       ّ والمنص  
ّ                        والتلفزيون، والمدو نات، واإلنترنت، للوصول إ لى                  

األسواق وإدارة أعمالهن. ويتيح االستخدام الفعال 
المشاريع رائدات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ل

في  الكثيرة التي تواجههن تحدياتال لتفاف علىاال
. وتشمل هذه 163كل من البلدان المتقدمة والنامية

الوصول إلى األسواق القدرة على التحديات عدم 
نظر    ُ ، ي  وفي المنطقة العربية .164ذات الصلة اتاألدوو

  ً ا  ها خياروصفب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإلى 
في  ءالنسا لدى تنظيم المشاريع لدعم أنشطة  ً ا  واعد

دول زمني مرن. وينبغي وفق جو ةتعددمواقع م
إلى دعم مشاريع التي ترمي ن البرامج االعتراف بأ

ّ   تمث لالمنزل العمل المرأة من  م جزئي نحو    ّ تقد   ىسو    
االجتماعية التي  معاييرال ىنها ال تتحدبما أ، التمكين

ر ت  فيأة على تدبير شؤون األسرة دور المر  ُ  قص 
النظر إلى تلك البرامج يمكن ومع ذلك، المنزل. 
ين من التمكتهدف إلى تقريب المرأة  أدوات بوصفها

 ىلإصولها االقتصادي عن طريق زيادة فرص و
الصناعة  ة، أطلقت وزارالبحرينوفي  الموارد.

تحت  2017 التجارة والسياحة مبادرة جديدة عامو
  لتسجيل المؤسسات التي (SIJILI) "سجلي" عنوان

على عنوان مكتب أو        ّ  أن تتسج ل ال يستلزم نشاطها 
. ويعمل أصحاب ى عملهاوإضفاء الشرعية عل ،مقر

بدون  ةمن مواقع مختلف  ٍ د   ْ ع                   ُ هذه المؤسسات عن ب  
تكنولوجيا المعلومات باستخدام وحدد عنوان م

ن أ، يمكن للمواطن البحريني واالتصاالت. وعليه
 نه من القيام بأنشطة  ّ مك             ُ سجل تجاري ي   ىيحصل عل

ة أدون الحاجة إلى تسجيل المنش حددةم ةتجاري
ولهذه المبادرة قيمة عنوان المكتب أو المقر.  ىعل

ّ    رو اد توفر المرونة لمضافة، وهي أنها  المشاريع،  
عمال التجارية وضع األ وتضفي الصبغة الرسمية على

بتوقيع العقود مع الشركات التي  سسةلمؤوتسمح ل
ً تتطلب سجال    ، 2017 عام . وبحلول نهاية ً ا       ّ تجاري            ّ

من هذا البرنامج ومن مؤسسات  امرأة 238استفادت 
 .165           ّ         لة في السجل  االفتراضي   ّ مسج  
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): Forsati for Herفرصتي في البح��ن (  .2  اإلطار 
                                    ً           ً مشروع �هدف إلى تمكين النساء إجتماعيا  واقتصاديا  

، 2018عام  "فرصتي"أطلقت جامعة البحرين مشروع 
بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وشركة 

 Think) "ثينك سمارت"مايكروسوفت، ومعهد 
Smart)ى تدريب ، ومنظمة تمكين. ويهدف المشروع إل
ّ            مبرم جة حاسوب ل مساعدتهن  على إنشاء  3,000         ِ          ِ    

ّ                                    شركات تكنولوجي ة، كما ينطلق من الفرضية القائلة إن               
الطريق إلى اقتصاد االبتكار يبدأ من خالل وجود رأس 

ة                 ُ مال بشري كفؤ. وي   ّ                 ً       ّ  عد  هذا المشروع جزءا  من خط   
ّ                                 التحو ل الخمسي ة التي وضعتها جامعة البحرين عام          ّ     

ليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة ، لجعل تع2016
                     ً                     والرياضيات أكثر تشويقا ، وتحسين الوصول إلى 

التعليم التكنولوجي، وتوسيع المشاركة النشطة في 
المعرفة الرقمية، ولعب دور نشط في منظومة ريادة 

 .المشاريع، وزيادة شراكات العمل

وقد تم إطالق هذه المبادرة التي تهدف إلى تطوير 
ليات المهارة عبر اإلنترنت بالتوازي مع      ِ     مبرمج ات عا

َ   إطالق مبادرت ي            FinTech Bay وStartUp Bahrain. 

قامت اإلسكوا بتجميع هذه المعلومات من خالل استبيان   : دراالمص
 . أرسل إلى اآلليات الوطنية لشؤون للمرأة في البحرين

 . 2018 ،(albawaba.com)اإللكتروني  البوابة موقع 

تكاليف المعامالت وزيادة االتصال خفض       ّ يشك ل
 دين والعمالء وتحسين التسويق                 ّ المباشر مع المور  

 ة        ّ نات هام       ّ ، مكو  ة والحواسيب                        ّ باستخدام الهواتف الخلوي  
ّ    عمال التجاري ة  األ  ة            ّ لتحسين ربحي    النساء مشاريع  ل           

ى حركة عل   ة المفروض   قيود ال ، وذلك بسبب   ً ا  تحديد 
التعاونيات   إحدى       ّ وتشك ل .  ها وموارد   ها وقت و المرأة  

     ً مثاال  في ليسوتو  التي تم إنشاؤها  الزراعية النسائية  
  ة خلوي ها انتشار الهواتف ال خلق الفرصة التي ي على  

في تلك   للنقلالبنية التحتية    ن أ . وبما  في هذا المجال 
ّ    مجر د  ل  ن السفر إ ، ف ة يئ س المنطقة   مسافات قصيرة   

ّ   عد        ُ كان ي   . الكثير من الوقت   ستهلك باهظ التكلفة وي  
ّ  التسو ق  مراكز و   سوق إلى ال  الذهاب   كذلك قد يتطلب       

 في سيارة    ً ا  وإياب    ً ا  ذهاب ساعة    16تمضية  الرئيسية  
  ً ا  دوالر  13حوالي (    ً ا  راند  130  دفع مبلغ بقيمة ، وأجرة 

  ،) آنذاك لسعر الصرف المتداول     ً ا  وفق   ً ا  أمريكي 
ليلة في المكان المقصود. وفي هذه  قضاء كما تتطلب  

لم تسهم االتصاالت المعلومات و   تكنولوجيا   فإن ، الحالة 
، بل نقل الباهظة فحسب تحد من تكاليف ال في ال 

ة وفرص التسويق.      ّ نتاجي  في زيادة اإل    ً ا  ساهمت أيض
استطاعت المزارعات ن الخلوية،  ه باستخدام هواتف  َ ف  

جة إلى أسعار السوق في وقت مبكر دون الحا معرفة  
للحصول على المعلومات. كذلك،    ً ا     ّ خصي  السفر ش 

تبادل   حول   تنسيق ال من تحسين     ً ا  أيض   َ ن  طع ت اس 
 مجموعات وقامت    المنتجات مع التعاونيات األخرى. 

 الذرة   بمبادلة   األراضي المنخفضة   من مزارعات
ّ  األراضي الجبلي ة ذي تقوم بزراعته مزارعات  اللقمح  با               .

 التعاونية: نطاق  نت التجارة الخارجية خارج      ّ وتحس  
من المناطق    ى حد إ في    الحبوبفائض  تصريف      ّ تم  فقد  

   ّ   ومك نت االتصال باألسواق المحتملة.  القدرة على  خالل  
 ة ر � د   ُ م    ةجديد   أنشطة   خلق  من    ً ا  أيض  خلوية الهواتف ال 

ّ                    ر صيد الهاتف الخلوي، قسائم  ب   بما فيها المتاجرة  ، للدخل 
ّ                  قسائم ر صيد الهاتف الخلوي شراء  لزم  ت ما يس بأسعار         

ّ     مخف ضة   عاونيات من منافذ البيع في الت جانب  من    
الرغم من   ى ا المحلية. وعل ه في مجتمعات   ها لبيع البلدة  

قامت فقد  ، ة بيع لكل عملي    ً ا    ّ جد  متواضعة  ال  العائدات 
ة التي يملكها خلوي التعاونية بتوسيع عدد الهواتف ال 

، 27إلى    10عي من  بشكل جما  ها أعضاؤهاستخدم وي 
قسائم   بيع عائدات  من    ً ا  جديد    ً ا  هاتف   17وتم شراء  

ّ    الر صيد  أربع سنوات. كما سمحت األرباح   ى مدى عل    
التي حققها مبيع القسائم المذكورة للمزارعات األعضاء 

ية من خالل االستثمار في الزراع      ّ تهن  أنشط بتنويع  
شراء وبيع ، و الدخارلعجلة  تنظيم  تربية المواشي، و 

رئيسية، ال   إحدى المدن بس المستعملة من  المال 
 . 166نشطه السياحية واالستثمار في األ 
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 تكنولوجيا المعلومات  جيم.
 الوصول   لتع��ز سيلة َ و           َ االتصاالت ك  و

 إلى الخدمات المالية

  بلداننحاء الالناس في جميع أ ملياراتتاح ل   ُ ال ي  
الخدمات الوصول إلى المصارف أو  ةالنامي

 مالية بين الجنسين  ةفجو هناك، والمصرفية
  8ح بين تتراوفي جميع أنحاء العالم النامي 

  في المائة. 16و في المائة

 ة                   ّ حاد المصارف العربي             ّ ة أجراها ات  دراس وتكشف
ّ        تتمت ع بأدنىن المنطقة العربية أ  مستويات     

 قاعدة ن    � تبي  كذلك، الشمول المالي في العالم. 
   ّ  توس ط مالأن  العالمبيانات الشمول المالي في 

ّ     الن ساء  حساباتتغلغل      ّ   المرج ح ل في   ً ا           ّ أكثر تدني    
في  24,5 المتوسطهذا ، ويبلغ العربية المنطقة

بين  ةكبير ة، ما يكشف عن وجود فجوالمائة
 .167في هذا المجال الجنسين

والمدفوعات الرقمية إلى تحسين   وتؤدي التحويالت
إلى التمويل، وتوفير الوقت، الفئات المحرومة وصول 
، وخفض تكاليف  خرات الرسمية            ّ استخدام المد   وتعزيز

المعيشية األسر  ةن قدر  � حس      ُ ما ي   – عمال التجاريةاأل
لهذه التحويالت والمدفوعات الصمود. ويمكن  ىعل 

مال الب                       ّ أة قدرة أكبر على التحك من تمنح المرالرقمية أ
الشمول المالي قاعدة بيانات ي تكسبه. وتتضمن ذال

نية التي تستند إلى بيانات وط 2017لعام  في العالم
بالغ في أكثر من  150,000ما يزيد عن تم جمعها ل

ستخدام التكنولوجيا في المؤشرات  ةدع   ً ا  بلد 140
 ذلك بما في ،الخدمات المالية الرسمية وغير الرسمية

جراء المعامالت المالية. ة إلخلوياستخدام الهواتف ال
توسيع نطاق  يمكن ، نات هذهالبيا لقاعدة  ً ا  ووفق

يملكون ولئك الذين أل بالنسبةالخدمات المالية الرقمية 
وسيع نطاق الوصول إلى  توكذلك  ، ً ا  مصرفي  ً ا  حساب

يملكون بالنسبة لألشخاص الذين ال  المالية خدماتال
 . 168حسابات مصرفية 

جريت في أفغانستان       ُ                  � وقد خل صت الدراسات التي ا  
ّ  أن  وبنغالديش والهند والنيجر إلى  بعض العقبات  

أمام الوصول إلى الحسابات المصرفية يمكن أن تنشأ 
واستخدامها، بما فيها العقبات القائمة على نوع 

. ومع ذلك، فإن التحويالت المالية الرقمية 169الجنس 
لدعم المجموعة الواسعة  تنطوي على إمكانات كبيرة

، أةالمدفوعة األجر للمر نشطةالرعاية واأل عمالمن أ
قدرتها و المرأة تمكين وتعزيزوكذلك للحد من الفقر 

                        ّ  ن خالل تحسين وزيادة التحك م معلى االختيار 
وتسمح الخدمات  . المالية والوصول إليها  المواردب

ّ    جو الالنقدية ال الهاتف  ىالنقدية عل   ة بتخزين القيم 
ل ئآخرين عبر رساالمحمول وإرسالها إلى مستخدمين 

أن هذه   ً ا  ر        ّ جريت مؤخ                 � ر البحوث التي ا    � قد      ُ . وت  ة   ّ نصي  
المعيشية معظم األسر  لدى  ً ا  لقيت رواجالخدمات التي 

ّ            الكينية، أد ت إلى زيادة ، لفردااستهالك      ّ متوس ط           
  من براثن الفقر.معيشية  ةأسر 194,000وانتشال 

سر بالنسبة لأل  ً ا  أكثر وضوحبشكل هذه اآلثار وتظهر 
عن  ةناجمها نأ، ويبدو لها النساءالمعيشية التي تعي

، كنتيجة لذلك. والمالية زيادة المرونة والوفورات
إلى الزراعة قطاع من النساء من  أكبر عدد ينتقل
وفي دراسة أخرى أجريت   .170عمال التجاريةاألقطاع 

ت تحويل األموال التي ن خدماأن      ّ ، تبي  في كينيا
  "بيزا-ام"بما فيها شبكة   "فوندافو" تقدمها شركة

من آتوفير المال في مكان  ىالقدرة عل  النساء منحت
ذلك فإن هذه . كة          ّ أكثر فعالي   نفاق بطريقةورصد اإل

، خراتهن  ّ مد   ةدارإ ىأزواجهن عل  ةقدر           ّ  الخدمات تقل ص
، وإرسال للنساء بتوسيع أعمالهن التجارية ما يسمح

  األخرى حتياجاتالا ةوتلبي ،إلى المدارس   ّ هن  أطفال
ذات نتائج  يقوثت  ً ا  تم أيض. وقد 171المعيشية ةألسرل

االستقالل المالي  تعزيزصلة بدور األموال الرقمية في 
 .172أةوالرعاية االجتماعية للمر

 رقميةعملة  يوهبيتكوين، ال  ّ  شك ل تكذلك يمكن أن 
عن المصارف التقليدية وخدمات        ً ، بديال  عبر اإلنترنت

ّ                     تتمث ل أعظم فائدة لها في األموال للنساء. و إدارة    
. ويقوم برنامج أكثر سهولة التحويالت المالية جعل
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 تديره مؤسسة ،نساء في أفغانستانلتعليم ال
Women’s Annex Foundation ، بإجراء تجارب في

ّ  هذا المضمار، وتعليم الشابات واألطفال كيفي ة                                         
 بعض النساءيتقاضى البيتكوين. وعملة استخدام 

ّ       أجورهن  بعملة نات              ّ لمقاالت والمدو  ا مقابل بيتكوينال      
ْ    التي يكت ب نها  ُ ن الخاصة باتخاذ قراراته نلهبما يسمح ،        

  يمكن. كذلك 173        ّ يراداتهن  إل ننفاقهإ يةكيف بشأن
ز التمويل الجماعي يعزؤدي إلى ت لبيتكوين أن تعملة ال

، وهي (Bitmari) 174وتهدف بيتماري .أةمرألنشطة ال
 بيتكوينلتابعة لللتحويالت المالية رقمية محفظة 

باألدوات  شتاتمجتمعات الإلى تزويد ، في أفريقيا
لمشروع التمويل يستخدم هذا او. ذات الصلةالمالية 

لمئة الالزم التمويل  كوين وتوفيرالجماعي لجمع البيت
ِ   مزار عة   )BitGive( 175مؤسسة بيتغيفهدف تو .   

الستقطاب ات المالية الرقمية ودمن األإلى االستفادة 
استخدامها في بغية تبرعات بعملة البيتكوين 

، مع التركيز على مشاريع خيرية في كل أنحاء العالم
تيسير نقل  المؤسسة إلى تسعى. والنساء والفتيات

األموال وتقديم المعونة إلى المنظمات في العالم 
ى من رسوم دناألحد هن ال          ِ ، مع تكبيد  النامي

 ،اتتبرع، وزيادة شفافية الالمعامالت والخدمات
ّ   حد  من قابلي ة وال          ّ التعرض لالحتيال والفساد وسوء  
سلسلة  Women’s Coinمؤسسة خدم ستوت. ةداراإل

 وصول المرأة  ضمانمن االستراتيجيات الرقمية ل
صول وال للمستفيدات. ويمكن إلى االئتمان والتمويل

 لتحويل   ً ا  دفوعة سلفالم االئتمان بطاقات إلى
ات م            ِ يمكن للمستخد  ، كما األموال بالعمالت المحلية

ية عبر رقمشراء وإرسال العمالت ال عات       ِ والمتبر  
جراء إيمكن و. اإللكتروني للمؤسسة موقعال

وبال  خيرأدون تبعبر الحدود ذات الصلة المعامالت 
ّ               تم  هذه المعامالت ن تأ، ويمكن رسوم ّ          بعد ة أشكال،     

إلى شخص شركة، أو من شخص إلى من بما فيها 
غرض زيادة  ِ ب  وذلك ، من شخص إلى شخصأو  ،عميل

ّ   العملة المشف رةفي استخدام  حتيال، ومنع االاناألم             .
.176لهذا المشروعتطبيق محمول تطوير  يجريو

 المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا  دال. 
 سيلة لتع��ز الوصول إلى المعلومات  َ و   َ ك  

ّ                                          عد  ضمان وصول المرأة إلى المعلومات والمعارف  ُ ي    
التي يمكنها استخدامها بفعالية، خطوة هامة      �   القي مة 

 .177نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
ّ   قد رن                 ُ وتستخدم النساء وت   وسع من  أمجموعة   

المعيشية  األسرة     ّ     المتعل قة ب مسؤولياتهنعن لمعلومات ا
الدعم المادي  أمينتمن ناحية  ،والعائلة ورعاية الطفل

فراد أل يةوالتعليم ئيةوالغذا لصحيةا للمتطلبات
 Martin بوتآمارتن و     ُ           قد خل ص الباحثان . وةسراأل
ء اللواتي اعتمدن النسا عدد نإلى أ Abbott178و

ّ             الهاتف الخلوي  فقط من أجل  ّ  إعالة أفراد أسرهن               في                 
للنساء  في المائة 36( عدد الرجال أكبر من أوغندا
الدراسات   ُ   خل صت . و)لرجالفي المائة ل 15مقابل 

تها الجمعية الدولية لشبكات االستقصائية التي أجر 
المعلومات  بشأن أولويات (GSMA)الهاتف المحمول 

االعتناء  تعتبر أن الريفية أةن المرأإلى  لدى النساء
ل      ّ ، تشك  بالمنزل والرعاية الصحية، وال سيما ألطفالها

، وكذلك الوصول إلى التعليم بالنسبة لها  ً ا       ّ رئيسي       ً شاغال  
 .179     ّ مستقر   دخلتأمين مصدر و

مقارنة  كثر ضآلةأ اتتمتع النساء بموارد أقل وإمكانيت
دعم من أجل للوصول إلى المعلومات بالرجال 

أنشطتهن المنزلية واإلنتاجية. وذلك يحول دون  
ّ    تمك نهن  من اعتماد تقنيات وممارسات جديدة في     ّ  

 يةالمنزل الطاقةموارد اإلنتاج الزراعي، واستخدام  
يهدف  المثال،. وعلى سبيل 180والوصول إلى المياه

للهواتف الخلوية  (NextDrop) "نكست دروب" تطبيق
ّ          مستخدميه، وال سي ما النساءتزويد  ، إلىفي الهند                

قع المياه ابشأن موبالمعلومات الالزمة ، منهم
ن إ ، إذهذه المبادرات أهمية كبيرةمثل . ول181النظيفة

ّ  الم حد د سياقالاالختالفات بين الجنسين في     ُ    
ة أو المعايير االجتماعية أو يمسؤوليات األسرلل 

ز     � تحي  الانخفاض معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة أو 

https://www.bitgivefoundation.org/
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ّ   قي د ، يمكن أن تللرجال في خدمات اإلرشاد الزراعي  
 .  182وصول المرأة الريفية إلى المعلومات الزراعية

هذه الريفيات بنشاط في تصميم إن إشراك النساء 
للنظر في تواصل ، مع تكييف قنوات ال الخدمات

 تهن على ؤولياتهن ومدى قدرواغلهن ومسش
 ، والجداول الزمنية ذات الصلة والتنقل السفر

ّ             حد  من العقبات يمكن أن ي  التي يواجهنها في  
 .183الوصول إلى هذه الخدمات

  ً ا  كبير  ً ا  تستهلك أنشطة إنتاج األغذية وتجهيزها قدر
 غالبية هذه األنشطةرغم أن ، من وقت المرأة الريفية

 حصل على الدعمتال ف،    ً عمال  بوصفها  ار معترف بهغي
. إن استخدام تكنولوجيا المعلومات نتيجة لذلك

واالتصاالت للوصول إلى المعلومات الزراعية 
ّ            يؤد ي إلى زيادة والطقسية والمناخية  ذائينتاج الغاإل   

تعزيز في ، كما يساهم واألمن الغذائي األسري للمرأة
 ذات الصلةمشاركتها في صنع القرارات األسرية 

إنتاج األغذية واستخدام الدخل المتزايد الذي تساعد ب
في  ةمبتكرالع يرامشأحد السعى وقد  .184في توليده

برامج اإلرشاد إلى استكشاف مدى قدرة أحد مصر 
دعم النساء إلدارة على شبكة اإلنترنت  برالزراعي ع 

أشارت النتائج إلى و. األراضي الزراعية الخاصة بهن 
البحوث التي أجرتها النساء عبر اإلنترنت حول  أن 

ثقتهن في   تعزيزإلى أفضت اإلنتاج واإلدارة الزراعية 
َ   المكتس ب ة ومن خالل هذه المعرفة  قدراتهن. َ      

من   نأقاربه في إقناع ت النساءنجح، المتزايدةو
 ،رعاعلى إدارة المز  ً ا  مثلهم تمام اتقادر نبأنه الرجال

األعمال  في  ً ا  أكثر انخراط نتيجة لذلكأصبحن  و
إلى أن   ً ا  وأشارت النتائج أيض. الزراعية األسرية

ة قطعة أرض زراعية  16إيرادات المحاصيل في     ّ  خاص 
في المائة على مدار  40بنسبة  ارتفعت مزارعاتبال

  14 أصبحت كذلك على التوالي. زراعيينموسمين 
ِ    مزار عة  20من أصل   .  زراعيةال ألرضهن اتمدير   

شبكة الكمبيوتر و ةجهزأ الوصول إلى  نلهقد أتاح و
لتسويق الزراعي لشركات ا ناإلنترنت ببيع منتجاته

 هن      ِ يرادات  إلى زيادة إ ى بدوره       ّ ، ما أد  الوطنية والدولية

ّ   ارتفاع مستوى التقدير الذي يكن ه و  أفراد لهن                             
 .185الذكور   ّ هن  أسر

 واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات  هاء.
سيلة للتخفيف من وطأة ظروف   َ و   َ ك  

 الصعبة العمل 

أفراد في رعاية  رات    ِ مهاج  إن العمل الذي تقوم به 
ّ  عد   ُ ي  األسر األخرى  أعمال الرعاية التي  أحد أوجه 

 بالتقديربها المرأة، والتي ال تحظى بالضرورة  ضطلعت
أن مثل هذه األعمال مدفوعة رغم والذي تستحقه. 

دفع للنساء مقابل القيام بها             ُ األجور التي ت  تميل ، األجر
ّ  تدني ةمإلى أن تكون  غير مستقرة. األعمال نفسها و    

من انعدام   ً ا  غالب العامالت في هذا المجالتعاني و
والنقص في   ةقاسياألمن الوظيفي وظروف العمل ال

ّ         المرجعي ات التي    في حال اإليهلجوء يمكنهن ال      
وبشكل . ةأو غير عادل ئةسيعمل واجهتهن ظروف 

ن الشباب معرضووالمهاجرين  مهاجراتالفإن ، عام
يمكن  و. 186أكثر من سواهم  المذكورة راخطلأل

استخدام تكنولوجيا المعلومات  مهاجراتل ل
ة إليجاد وإنشاء خلويواالتصاالت عبر الهواتف ال

 ،النفسي شبكات دعم اجتماعي لتخفيف الضغط
الظروف  مواجهة و ،والوصول إلى خدمات الدعم

ة عايتعزيز الر   ّ عد        ُ كذلك ي   بلدهن الجديد.بنجاح في 
ّ   أحد الجوانب الهام ة االجتماعية  الذي للتكنولوجيا                 

ويسمح التواصل الذي لنساء. على ايعود بنفع كبير 
ّ   خلوي ة الهواتف ال هتتيح االجتماعي وسائل التواصل و   

ول العمل جدا ضغوطاتالتغلب على بلنساء ل
 ،التي تتسم بالعزلة ، وظروف العملالمزدحمة

ّ             التي تفصلهن  عن العائلة  والمسافات الطويلة           
هن  أطفالب التي تجمعهن روابطال لصيانة، واألصدقاء

.  حياتهنب ن   ّ تحك مأنهن يوالشعور ب ،  ّ هن  أسروأفراد 
العالقات الحفاظ على شبكات        ّ             ذلك تمك نت النساء من ك

من خالل  المنزل و داخلاالجتماعية وتطويرها 
ّ   طو رهن   تعزيز ت نالجديدة التي تتيح له نمناصبه    ّ  
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شعور  بناءو إحداهن لألخرياتودعم  الخاص
   شخصية عمل وبيئة ظروفبالتضامن والقوة في 

دراسة أجريت في       ُ   قد خل صت غير مستقرة. و
ّ        الخلوية أد ى إلى  أن استخدام الهواتف إلى سنغافورة           

خادمات المنازل النفسي بالنسبة لالضغط   فيخفت
عن طريق بشكل أساسي  ،في سنغافورةالفلبينيات 

. 187شعورهن بالدعم االجتماعي والعاطفي تعزيز
وسائل الصينيات  مهاجراتاستخدمت الكذلك 

ّ   خلوي ة ال  ّ ن  ههواتف  عبرالتواصل االجتماعي   في     
ّ                     منازلهن  الجديدة للحفاظ على      ّ هن  الروابط التي تجمع      

في الصين، في القرى الريفية ة واألصدقاء سراألب
مشاركة الصور.  وأاالتصال المباشر  عن طريقسواء 

ّ   الخلوي   اتف ن استخدام الهم نع ِ ن   ُ م   ماوحتى عند       
دامة إلنجحن في استنباط أساليب ، مكان العمل في
   .188روابط ال تلك

عد     ُ عن ب  ة األطفال أو الرعاية األسرية وتكتسي تربي
  لتفاقم موجات النزوح من  ً ا  نظرأهمية متزايدة 

. حول العالم ي العديد من المناطقف فارياأل
ّ  عد ةفي المهاجرون  ويستخدم الوالدون بلدان   

   الهاتفية والرسائل النصية ووسائل المكالمات
عقد كتروني ولالتواصل االجتماعي والبريد اإل

الذي  ابطللمحافظة على الرالفيديو اللقاءات عبر 
                    ّ      رغم المآخذ التي تسج ل على ، همزلابمن يجمعهم

ونوع  المرتفعة تهاتكلف هابما في ،هذه التكنولوجيات
ّ  وف رأن ت الذي يمكن تصالاال  نتشارا أتاحوقد  .189ه  
ّ   الخلوي ة هواتف ال لألمهات الفلبينيات على نطاق شامل      
طريقة  ب  هنسرأفراد  أ معل اصوتبال مهاجراتال

ّ   شخصي ة  تصال  من اال             ً الخاصة، بدال   مهواتفه برع    
ومن  .  ً ا  متواجد من يكونوالتحدث إلى هاتف المنزل ب

، كانت المرأة بشكل فردي ناالتصال بأطفالهخالل 
 قضاها ةليل منزل بعد عودة طفلها إلى التحقق من ت

ة. ومع ذلك، درسيواجباته المأنجز نه أ من  وأ هخارج
  من األطفالكانت تمنع لمكالمات ل ة المرتفعةتكلفالن فإ

فكانوا يستخدمون  – كما ينبغي أمهاتهمالتواصل مع 

 (missed calls) أو المكالمات الفائتة ّ  ي ةنصرسائل الال
 .190     ّ إليهن   أمهاتهم بأنهم يريدون التحدث بالغإل

ّ       مك ن استخدام الهواتف الخلوي ة من             ُ بشكل عام، ي  و                        ّ  
في سبيل الحفاظ   المسافة ُ   ب عدمشاكل ب على      ّ التغل  

على على العالقات األسرية والشبكات االجتماعية. و
ّ        إحدى الن ساء ال استطاعت، سبيل المثال تواصل مع         

تجاه   "          ُ   األمومة عن ب عد"ممارسة  وكذلك والديها،
ت رأ كذلك. 191عنها  ً ا  أطفالها الذين يعيشون بعيد

ر الطريقة التي   � غي     ّ وي  ل خإحدى النساء أن الهاتف ال
َ    تفاعل بها مع والدتها وأشقائها وطفليها البال غ ين ت  ِ                                          

ّ              سد  النقص الناجم إذ، خريناآل  هاوأقرباء غيابها  عن  
المساهمة في حل           ّ         من خالل الس ماح لها ب المادي

  ً ا  مفيد  ً ا  لعب دورنه أمن بعيد. كما  ةسريمشاكلها األ
االجتماعية واالجتماعات مع  األحداثتنظيم في   ً ا  جد

 .  192النساء األخريات

الستفادة لفرص المرأة  المساهمة في زيادةمن خالل 
 ؤدية والتعليمية، تمعلوماتيمن الموارد المالية وال

قدرة  إلى تعزيز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ّ     تمكينهن  من من خالل النساء على االختيار  التصدي        

تخاذ ، واالمدفوع األجرالعمل غير  د علىعتماالل
 ، وتعزيزنحياته في جميع مراحلصائبة قرارات 

 ةفي اتخاذ القرارات المتعلقة باألسر نمشاركته
في دخل  ن، وزيادة االعتراف بمساهماتهالمعيشية

تكنولوجيا المعلومات ل   ّ شك  تبذلك ها. و كانتوم ةسراأل
 للتمكين. ة   ّ هام   ةأداواالتصاالت 

وفي الخالصة، يمكن لتكنولوجيا المعلومات 
معايير وأنماط  التصاالت، بوصفها وسيلة لمواجهة وا

والقضاء على العنف ضد المرأة  التمييز بين الجنسين
والممارسات الضارة ذات الصلة، أن تمهد الطريق أمام 

خيارات أن توفر ها يمكنما التمكين االقتصادي للمرأة. ك
قديم  مدفوع األجر، من خالل تالللعمل غير  ةل يبد

ل عمل المرأة غير مدفوع األجر    ّ تحو   وسائل يمكن أن
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ّ        إلى أنشطة م د ر ة للدخل  ِ  ُ ح للنساء بتطوير تسمأو  ،          
ّ                   أعمال تجارية بموازاة انخراطهن  في أنشطة الرعاية                              

في المنزل. ويتيح   التي يقمن بها غير المدفوعة األجر
ّ   جو الالوصول إلى التمويل ال االفتراضي إمكانية سد و   

المتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين فجوة التمويل 
ّ   عز ز ثبت أنه يكما في العالم النامي،  قدرة المرأة على  

لى وصول إاألسرة، وال داخل القرار صنعالمساهمة في 
تطوير المؤسسات التي تديرها  حسينوت ،التمويل
الوصول إلى مجموعة من     ّ    ال شك  أن والنساء. 

حقوق األراضي  ب ة     ّ  المتعل ق تلكبما فيها ، علوماتالم
غذاء والتغذية والصحة وفرص  والزراعة وإنتاج ال

     ّ    المتعل قة اتخاذ القرارات  في  ً ا  كثير لمرأةا يساعد، العمل
تكنولوجيا المعلومات إن  . يةية والعمل سرحياتها األب

لدعم ريادة األعمال  إمكانات كبيرةتوفر واالتصاالت 

 ،لتقليل من خطورة ظروف العمللدى النساء، وا
 . المهاجرينوتوفير قنوات دعم للعمال 

 ُ      ت ساهم في هذا الفصل التي تم إيرادها األمثلة إن 
لتأكيد على أن تكنولوجيا المعلومات إلى حد بعيد في ا

تنظيم  معظم أشكال  واكبتباتت  واالتصاالت
،  ا السياقفي هذوالسوق.  ظهرت فيالتي  المشاريع

ُ  ُ ي ج د ر   تسليط الضوء على دور االبتكارات القائمة على  َ  ْ
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعزيز تحقيق  

ِ    لقد رك بت المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.       
ال يزال   ، إال أنهالعربية موجة من االبتكار المنطقة

 كيف يمكنشاف يتعين بذل الكثير من الجهد الستك
  ،رئيسيةتطبيق سياسة االبتكار لمعالجة قضايا 

.193عمالة الشباب والمساواة بين الجنسين  بما فيها
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 دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   . 5
 في تع��ز مشاركة المرأة في الحياة العامة 

ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وتكافؤ الفرص في القيادة على جميع مستويات صنع  :5-5الغاية 
 .القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة

 

 الفرص وتكافؤ للمرأة والفعالة الكاملة المشاركة   � عد   ُ ت  
جميع مستويات صنع القرار، في  على القيادة في

  ً ا  الحياة السياسية واالقتصادية والعامة، شرط
 لضمان استفادة الجميع بالتساوي من   ً ا       ّ أساسي  

الحتياجاتهم وبطريقة   ً ا  نتائج عملية التنمية، وفق
 مستدامة. إن مشاركة المرأة في صنع القرار 

ضرورية لتحقيق مختلف أهداف التنمية المستدامة، 
الحد من أوجه عدم المساواة، وتعزيز  بما فيها

المجتمعات السلمية والشاملة للجميع، وزيادة 
 ، والمساهمة في النمو االقتصادي، اإلنتاجية
 ، والمشاركة في الحد الصحيةالحالة وتحسين 

واإلدارة المستدامة للموارد  ،ر المناخ      � من تغي  
 يشدد إطار أهداف التنمية والطبيعية. 

 المستدامة على المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة 
 على جميع المستويات.

ّ    تنو عة في أدوار م تشارك النساءو مختلف على   
                     ّ  سواء من خالل ممارسة حق   الحوكمة، مستويات 

 وأنتخابات المحلية والوطنية، اال أو خوض ،االقتراع
كومات  في المجالس المحلية والحالمشاركة 

ّ   حت ى  وأ ،والبرلمانات . ومع دانل بالحكومات وال قيادة 
  المتعلقة بالتمييز بين الجنسين، تؤثر المعايير ذلك

   ّ تظل  بشكل كبير على المشاركة السياسية للمرأة التي 
متكافئة مع المشاركة السياسية بعيدة عن أن تكون 

ّ        ة الن ساء علىقدرإن لرجل. ل ّ  إسماع أصواتهن        في              
بعين   ً ا  غالبال تؤخذ   ّ ن  ودة ووجهات نظرهالسياسة محد

ِ          و ق يادتها فيالمرأة  ةفمشارك .194االعتبار  المجال َ 
   ّ عد   ُ ت  وعلى جميع المستويات.  تاند   ّ مقي   السياسي

ضد المرأة  ز   ّ تمي  التي  القواعد والقوانين والمؤسسات
في  تهامشارك حول دونالتي ت عقباتمن بين ال

خوض  قدرتها على   من       ّ إذ تحد   ،السياسي يدانالم
ّ                   لتبو ؤ المناصب السياسية االنتخابات تفتقر النساء و.    

إلى فرص بناء القدرات وتبادل المعرفة الضرورية 
 ،ليس فقط على الساحة السياسية ،للقيادة الفعالة

 النساء ل  ّ مث   ُ ت   حيث ،في القطاع الخاص  ً ا  ولكن أيض
ناقص في مجالس الشركات وفي شكل ب  ً ا  أيض

 وجودرغم األدلة التي تشير إلى أن  ،اإلداريةالمناصب 
زيادة يترافق مع هذا مثل هذه المناصب في  المرأة

 .هذه الشركات يلخادم

وتمثل المشاركة في القيادة وصنع القرار على جميع 
على مستوى    ً ا                              ّ مستويات المجتمع والحكومة مؤش ر

تمكين المرأة في المجتمع. ويبحث هذا الفصل في  
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  كيفية استخدام
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زيادة قدرتها على التأثير في  لمن أجلدعم المرأة 
المناقشات السياسية، وتعزيز مشاركتها السياسية، 

ودورها في القيادة وصنع القرار، ودعم توفير 
 الخدمات العامة.

 :  5-5الغاية  – 5الهدف  ألف.
 نظرة عامة إقليمية

على الرغم من أن التمثيل السياسي للمرأة في 
، 2010م منذ عام    ّ تقد  بعض الالمنطقة العربية قد شهد 

ذي  مقارنة بالمعدل العالمي  ً ا    ّ  تدن يإال أنه ال يزال م
  المكاسبإن . ةكمومختلف مستويات الح على الصلة

على هذا الصعيد العربية  في المنطقة التي تحققت
ُ         وي ذكر منهامتواضعة،  كانت زيادة تمثيل المرأة في   

ئة في عام في الما 9,7المناصب التنفيذية العليا إلى 
ارتفع كذلك . 2015في المائة في عام  9,5من  2017

ة بشكل كبير من تمثيل المرأة في الحكومة التونسي
عام في المائة  23,1إلى  2015عام  في المائة 10,5
إضافيتين إلى    �     سي دتين بعد انضمام وذلك ، 2017

اإلمارات العربية المتحدة  كما رفعت دولة، الحكومة
في المائة  26,7 بلغلي، المرأة في الحكومة تمثيلمن 
 .2017195عام 

خالل  ت ملحوظةانجاحلقد حققت البلدان العربية 
ضمان قدر أكبر على مستوى السنوات العشر الماضية 

نسين في إدارة الشؤون العامة. من الشمول بين الج
 داخلساء من المقاعد                 ّ ، ارتفعت حصة الن  2016عام و

    َ  مجلس ي  مجموع المقاعد في أي( ات العربيةالبرلمان
بأكثر من نصف نقطة   )لكل برلمانالنواب والشيوخ 

 في المائة.  18 لتبلغ، )نقطة 0.5(+فقط  مئوية
روبا أومع  قارنةمبالال تزال أقل بكثير  وهذه النسبة

ّ  � تبو ا  حيث ت ،ن ْ ي   َ ت         َ واألمريك   في  31و 28النساء ما بين    
يعود الفضل في وة.  يالحكوم المائة من المقاعد

 الضغط إلى من هذا المكسب األكبر جزء تحقيق ال
ِ               الذي مور س على البلدان  المتزايد العام والدولي        

الشفافية والمساءلة  تعزيزمن أجل العربية 
ّ  أشارت الدراسات ذات الصلة إلى أن  والديمقراطية.                                

َ ْ   ش غ ل ن النساء  في المائة من المقاعد  15حوالي  َ
وفي األردن عام  ،2015البرلمانية في مصر عام 

في المائة   20رتفع هذا الرقم إلى حوالي قد او. 2016
 ،2018 عام موريتانيافي و ،2016عام في المغرب 

  .2018196عام في المائة في العراق   25وإلى 
مستوى ب الوفاء في لوحدهاتونس   تنجحقد و

  ،في المائة 30البالغ  النسائي التمثيل السياسي
 .197منهاج عمل بيجين لما طالب به   ً ا  وفق

ة  حكوميّ                             ن  تمثيل المرأة في المناصب الُ   َ   ي الح ظ أ
ُ         في المنطقة العربي ة. ومع ذلك ت سند إلى     ّ تحس ني             ّ                 

ّ   حقائب وزارية تتناسب مع أدوارهن     ً ا  عمومالنساء                               
 .198التعليم والصحة ، بما فيهااالجتماعية التقليدية

ٌ   آخذ   في السلطة القضائية  أةن تمثيل المرإ، فوبالمثل   
مسار بطيء    من خالل ، وإن يكن ذلكن   ّ تحس  في ال

ّ              تمث لت النساء في ، 2016عام ووغير متكافئ.  خمس   
 في المنطقةفقط  )أو ما يعادلها( ةمحاكم دستوري

 أةبتمثيل المرذات الصلة البيانات تشير و .199العربية
 أةالمر  ّ ن  أ       ّ       رغم شح ها، إلى، في المجالس المحلية

ضعيف في المجالس المحلية في تحظى بتمثيل 
ه يندر أن تتولى امرأة   ّ ن  أ، والعربية معظم البلدان

 .200ىفي البلديات الكبر منصب رئيس البلدية

للمرأة   ً ا        ّ ة نسبي  ضعيفهذه المشاركة السياسية ال   ّ إن  
تمت  وثيق بمختلف العوامل التي ترتبط بشكل 

في الفصول السابقة، بما فيها المعايير  هاقشتمنا
على األطر القانونية   بارزوتأثيرها الالمتعلقة بالجنسين 

القائمة؛ واالنتشار الواسع للعنف ضد المرأة؛ وانخفاض  
 الموارد المالية انعدامو للمرأة المشاركة االقتصادية

 .المتاحة لها
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . باء
   ميدان سيلة لدعم المرأة في َ و   َ ك  

 السياسة وصنع القرار

التي  والمجاالت العامة المحلية إنشاء المجتمعات  ّ د   َ ع   ُ ي  
دعم المرأة ل  ً ا       ّ أساسي    ً ا  أمر فيها المشاركة مرأةلل  يمكن

يمكن للمجتمعات وفي السياسة وصنع القرار. 
ودعم  ،تبادل المعلومات      ّ      أن تمك ن من  االفتراضية 

حقوق  الدفاع عن من أجل حشد التأييد شبكات 
التي  الحمالتدة المرأة، والمساعدة في تطوير وقيا

هذه المجتمعات  توفرو. أكبر من الجمهور  ً ا  أعدادتطال 
والتفاعل ذات قنوات بديلة للتعبير عن ال االفتراضية

 إذ، العام والسياسي للفتيات والنساء في المجالين
ّ      ّ للنساء التصر ف بغض  تتيح         ّ المادي     ّ هن  النظر عن موقع           

ن منع    ُ قد ي  النساء اللواتي  ح ألولئكتسمو ،           ّ أو الجغرافي  
ّ  تصر فمن ال ّ  أو يتعر ضن لتقييد أفعالهن                       ّ بسبب       

تلك المتعلقة تماعية أو السياسية أو االج عقباتال
.        ّ شواغلهن  عن   ً ا  لتعبير علنبا، بالمساواة بين الجنسين

بر والرسائل ع يتم التعبير عن الشواغل ذلك أنه ما إن 
ّ    حت ى ت، اإلنترنت واسع  على نطاقهذه بسرعة شر تن 

.  201المختلفة التواصل االجتماعيمن خالل منصات 
يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن   ذلكك

 كسر الحدود من خالل  ،جديدة للنساء  ً ا  ر فرص   ّ توف  
تساعد النساء ، إذ إنها بين المجالين العام والخاص

ّ         أن يتعي ن عليهن على التعبير عن أنفسهن دون         
ة في  . وي               ّ الكشف عن هويتهن                     ّ      كتسي ذلك أهمية خاص 

 حيندة أو   ّ قي  حرية التعبير م الحاالت التي تكون فيها
على ولتداعيات محتملة.   ٌ ة   َ ض   ْ ر         ُ بأنهن ع   النساء شعرت

اإليرانيات ، تستخدم بعض الشابات يل المثالسب
ّ  عام ةالاإلعالم  وسائل يستخدمن عادةاتي ال والل    ، 

 نات وغيرها من المنصات الرقمية لتبادل      ّ المدو  
 .202 ً ا  وجهات نظرهن علن

ّ                 وقد خل صت دراسة استقصائية عالمي ة أجراها المعهد                         ُ      
المرأة والتكنولوجيا عن   الديمقراطي الوطني 

استخدمن في الغالب كات               ِ إلى أن المشار    ، والديمقراطية

من   معلومات واالتصاالت ألغراض سياسية تكنولوجيا ال 
والوصول  ت  معلوما ن وتبادل ال لتواصل مع اآلخري أجل ا 

حول   المناطق مختلف  بين اختالفات  وجود  ، مع  ليها إ 
َ  النساء في منطقت ي ف   : في هذا المجال   العالم  الشرق                 

 آسيا الوسطى، وأوروبا و   ،فريقيا أ األوسط وشمال  
المعلومات   تكنولوجيا تستخدم على األرجح  

  في المائة   52( للمشاركة في المناقشات   ت االتصاال و 
ُ   ّ   ، بينما ي رج ح أ )التوالي   ى ي المائة عل ف   49و   تستخدم   ن         

 )في المائة   53(   آسيا الوسطى النساء في أوروبا و 
للمشاركة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

 اللواتي   عداد النساء أ   ذلك فإن . ك ات عبر اإلنترنت الشبك
ُ   ّ                                          ي رج ح أن يستخدمن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 في أمريكاللمشاركة في الشبكات عبر اإلنترنت  
ريقيا ف أ الشرق األوسط وشمال    ة الالتينية ومنطق 

  ً ا  كثير  في المقابل تضعف و،  ) في المائة   40(    ً ا  مرتفعة جد 
أفريقيا جنوب الصحراء احتماالت استخدام النساء في 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من سيا لآ و الكبرى  
 . 203المشاركة السياسية أجل  

لوجيا  هناك العديد من األمثلة على استخدام تكنو
اع السياسات  ّ ن  المعلومات واالتصاالت للتفاعل مع ص

تسجيل المطالبات والشواغل، وتحسين الظروف  ل
المحلية وزيادة جودة الخدمات الحكومية أو كميتها. 

في نادي المشاركات ت النساء تثبأفي النيجر، و
 (radio listening club)االستماع اإلذاعي المجتمعي 

في  النساءت حيث نجح ،متزايدبشكل هن  ّ ت  قو
من ، أرضلقطعة الحصول على عقد إيجار      ّ   لينظ 

 بعد مفاوضات ، المدى الطويلعلى  يهاأنشطتهن عل 
  إشراكقام رئيس القرية ب ذلككمع السلطات المحلية. 

أعضاء نادي االستماع في اجتماعات من ثالث نساء 
تمكنت  و. 204صنع القرار التقليدية في قرية بوروبون 

          ّ            التي تتوج ه إلى الفئات  من منظمة ماهيال ميالننساء 
ت المحلية ، من التأثير على السلطاالشعبية في الهند

عن  ،األحياء الفقيرةأحد  خالل عملية إعادة بناء
طريقة تصميم مساكنهن مشاركة رؤيتهن حول   طريق

 .205م المعلومات الجغرافية انظاستخدام ب
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في    ً ا  واالتصاالت أيضستخدم تكنولوجيا المعلومات   ُ وت  
ّ    لوصول إلى معلومات م د نية هام ة. ا سبيل        ُ  ُ ففي العديد                   

األرض والوصول  ملكية ل حقوق                ّ من المناطق، تمث  
رغم القوانين  . ذلك أنه أةمام المرأ  ً ا       ّ رئيسي    ً ا  ليها عائقإ

في األرض   أةالتي تضمن حقوق المررعية اإلجراء الم
ات العرفية الممارس ال تزال، في بلدان عديدة اثوالمير

ذات أة إلى حقوقها د وصول المر              ّ والتمييزية تقي  
االستراتيجيات الرقمية المختلفة هدف وت .206الصلة

، ودعم وقها في األرضحق بشأن أةالمر تعريفإلى 
ز التنسيق مع السلطات ي، وتعزها إلى الوثائقوصول
سبيل المثال،  ىعل . وسلطات المقاطعاتة و      ّ المحلي  

لدعم رصد هذه االستراتيجيات  يمكن استخدام
، كما هو الحال في كينيا ،األراضي االستيالء على

ة لتبادل خلويالنساء الهواتف ال تستخدماحيث 
ّ   الر صد" المعلومات بين مجموعات في المناطق  "  

 .207حاالتهذه العن  اإلبالغو ،المختلفة

ّ                                تؤد ي األشكال الجديدة من االتصال وال        ّ  الموج هة تفاعل  
وتوسيع نطاق الشبكات. يسير التشبيك للنساء إلى ت

عن حركات نسائية عبر اإلنترنت   كثيرة أمثلةتبرز و
مت  ّ  تم  الرقمية أو اإلعالم  لوسائمن خالل ُ  �   ن ظ    توسيع 

ب  ها باستخدام هذه الوسائط. وخالل االنقالنطاق
ّ  وث ق، 2009 العسكري الذي وقع في هندوراس عام ت  

 Feministas en)  "النساء في المقاومة"منظمة 

Resistencia) الهندوراسي جرائم ارتكبها الجيش ،
شاركت ونشرها على موقع يوتيوب. ب قامتو

ّ          والتحر كات التي  الجماعات النسائية في االحتجاجات      
مت الدعم  ْ  ن ن   ّ وأم   ،المنطقةتلك نحاء  أ في جميع  ُ  ّ  ن ظ 

 أةالمرصحة لان خليت منظمة شاركو .208ن لقضيته
(Likhaan)أهلي ة  ةمنظم ي، وه   ّ ، بنشاط في في الفلبين   

إقرار مشروع لمطالبة بمن الزمن ل  ً ا  دامت عقد ةحمل 
. وخالل تلك الحملة، ةنجابي قانون للصحة اإل 

 عالم اإل لمن وسائ ةشكال مختلفأ خدمت    ُ است  
والشباب في  واقع النساء عبر اإلنترنت لإلضاءة على

 اتالمناقش في إطارشة                        ّ المجتمعات المحلية المهم  
ّ  لق ت. وتة نجابيالخاصة بالصحة اإل  فيالنساء والشباب   

  ين    ّ صحفي   وايصبحل            ّ   تدريبات تؤهل همالمجتمعات تلك 
في إحدى نات    ّ مدو   ةباكتقام أولئك ب و ،همفي مجتمعات

خدمات الصحة   ةهميعن أ عبر اإلنترنت المجالت
ت الحملة   َ ف                    َ من أجل رفاههم. وهد   ةنجابيالجنسية واإل

الحصول  و بطريقة مباشرة عين     ّ المشر   ىثير عل أالت إلى
  ما يفضي إلى إقرار، الجمهور كامل من دعمعلى 

 ، 2012 عام . وفي أواخراإلنجابيةقانون للصحة 
ّ       تم  إقرار  .209في الفلبين بهذا الشأن قانون  

، يمكن لوسائل التواصل  وفي المنطقة العربية
  تتيحمنصة إيجابية  بمثابة كون االجتماعي أن ت

ّ   قد أد ت للنساء التعبير عن آرائهن. ف   كثيرة في حاالت    
ص  يتقل من خالل ، ترويج على األرضإلى التنظيم وال

لوجه   ً ا  الحاجة إلى السفر لحضور االجتماعات وجه
ّ             تعبير النساء عن آرائهن  بشكل علني. أخطار من      ّ الحد  و                      
 للضغط على حكومات إحدى الحمالتنجاح ُ     ي عزى و

 جميع التحفظات على إزالة بغية العربية البلدان
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

(CEDAW)  أعضاء الحملة من                   ّ  بشكل جزئي إلى تمك ن
عبر  لحدود الوطنيةل ةبراتطوير شبكة دعم وتنسيق ع 

دعم  كسبمن ، وكذلك د اإللكترونياإلنترنت والبري
 . 210ذي صلة دولي

ّ     االت صال مواقع التواصل االجتماعي  وتتيح استخدام  ب  
 ،الرئيسية التقليدية عالماإلوسائل مقارنة بقل موارد أ

ّ     كما تحد  من  ما يؤدي ، النساء ةمشاركبالرجال      ّ تحك م      
.  نطاق أوسعإمكانية حشد القوى النسائية على إلى 

التواصل  لوسائل  نساءويسهم ارتفاع استخدام ال
، في االنتفاضات العربية أثناء حدث، كما االجتماعي

،  العربية في المنطقةالمتعلقة بالجنسين تغيير المعايير 
ّ       يمكن للنساء أن يعب رن من من خالل توفير مساحات                   

،  حقيقةفي الوإلى التغيير.  ين ِ ع   ْ د   َ ي  وعن آرائهن خاللها 
ّ                   د ت إلى إطالق العديد ن االنتفاضات العربية أ   ّ   حاج  بأ ُ ي  

، التي يشارك فيها بعض ية العربيةمن الحركات النسائ
 المرأة تمكين ، والتي تهدف إلى  ً ا  الرجال أيض

ّ      تبي ن أن . و211ها ر    ّ وتحر   ّ  كن  النساء في المنطقة العربية     
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فترة مواقع التواصل االجتماعي طوال  ناشطات على
ّ   أن هن كن  ي، واالنتفاضات      ّ ّ    تحر كاتستخدمنها لتنظيم ال     

ّ  قد ات سمت فاعلي ةو. 212والتفاعل مع النشطاء اآلخرين           ّ      
 االجتماعيالتواصل  عبر وسائل ات      ّ العربي     ّ     الش ابات 

 القيادة تحقيق ىعل  هنتساعد ا، ألنهة      ّ تمكيني   ا  ّ  بأن ه
ّ     التي تقد مها ية تغطالتحدي ظهور من خالل وال وسائل         
   أتاح، وفي تونس .213التقليدية الرئيسية عالماإل

ي العام أة تعبئة الر              ّ لمنظمات النسوي  لفيسبوك موقع 
ن إو(النساء فيسبوك  استخدمتكذلك . 214 ّ ن  لصالحه

إثارة لنشر المعلومات و )لاقل من الرجبدرجة أيكن 
داخل  سواء أسباب االنتفاضات العربية الوعي حول 

 .215خارجها  وأّ  ن  بلدانه

ّ  المعلومات واالتصاالت بفعالي ةاستخدام تكنولوجيا    ّ إن                            
ّ     للن ساء  يتيح  إطالقو ،لهاالترويج و        ّ رسائلهن  تنظيم   

قابلة للتطوير  ةديناميات جديدتدشين حمالت وال
في  . ف فيها من خالل إجراءات مختلفة  ً ا  والمضي قدم

ّ  أد ت،    ً مثال   إندونيسيا ّ            ات التي تلق تها النساء التدريب             
ّ   الريفي ات حسين  إلى ت عالم الرقميةوسائط اإل على      
َ   ف ب ف ضل.  ّ ي  جتماع الاوضعهن   ِ مهارات تكنولوجيا  َ 

هؤالء   لب من   ُ ، ط  َ   ن ها                             ْ المعلومات واالتصاالت التي اكتسب  
ّ      البلدي ة في جتماعات الالمشاركة في االنساء  القرى      

ز      ّ ما عز  ، الدائرة ثيق المناقشاتة في توساهمللم
ّ  مك نهن  ، و        ّ التفاوضي     ّ هن  ، وموقف  ّ هن  وقعم من  حتى    ّ  

، وفي كينيا .216ويةسياسات القرثير على الأالت
من خالل اإلصغاء إلى برامج  كامبا الت نساء استطاع 

أن ، (Radio Mang’elete)المجتمع المحلي  ةذاع إ
ّ     ّ هن  يقد  و ةذاع اإل عبرن صواتهأ يسمعن معلومات   نم 

، حداث االجتماعيةاأل  تنبيهات حول، وعن السوق
شكل   تحت مساحات للتسليةلمناقشة ولومنتديات 

التفاعل مع   من خالل. و ةذاعيومسرحيات إ مقاطع
ّ    م قد مي المجتمعات المحلية و ةقاد  عبر البرامجُ  

ى  محتو تقديمو محتملة مجاقتراح برال اإلنترنت
 القادةإلى طلب الو        ّ أصواتهن  إعالء  استطعن، إذاعي

نتيجة لذلك، ك. و                        ّ تقديم إجابات على أسئلتهن   المحليين
ّ   تعز زت ّ           أصبحت تصو راتهن عن  وعلى االختيار تهن قدر            

ّ                    أنفسهن  أكثر إيجابية، كما    نبإسهاماته  ً ا  اعترافن   ِ كس ب     
 .217 ً ا  نطاق من المجتمع األوسع

 تكنولوجيا المعلومات  جيم.
مشاركة واالتصاالت كوسيلة لتع��ز ال

 السياسية للمرأة

يمكن للنساء استخدام وسائل التواصل االجتماعي 
 ات اإللكترونية                             ّ وشبكة اإلنترنت وغيرها من المنص  

 ،لدعم طموحاتهن القيادية )                 ً وهن يستخدمنها فعال  (
 ،وتطوير الشبكات ،وتعزيز برامج أعمالهن السياسية

 ّ   غل ت ، است   ً مثال   وفي أوغنداوتعزيز رسائلهن السياسية. 
ّ    الذي تقد مه برنامج اإلذاعي الإحدى المذيعات   لبناء       

، ساعية إلى في بوغندا سياسي               ّ    مستقبلها المهني  ال
د مشاركة                              ّ رات األبوية والثقافية التي تقي         ّ ي التصو     ّ تحد  

من               ٍ إنشاء مجتمع   إلىوكذلك  ،المرأة في القيادة
ً    كال   من ذين قبلوا المستمعين ال رسالتها وقيادتها.   ّ

ْ  ش غ للترشحت  حينو أنصارها     ّ أقر  ، منصب سياسي  ُ
ّ       أهلي تها لقدرتها وب على هذا  لتنافس مع الرجال   

ّ  وفي المنطقة العربي ة . 218المنصب ّ   لق ت ، ت2013عام                     
تدريبات حات في االنتخابات البلدية األردنية      ّ المرش  

محتملين، بما الناخبين الاجتذاب على استراتيجيات 
ّ   النصي ة في ذلك عبر الرسائل   وشهدت تلكالقصيرة.     

ّ  تبو ؤاالنتخابات   المناصبغير مسبوق من النساء  عدد   
ّ  بلغت نسبتهن   ، حيثالبلدية بعد أن في المائة،  36          

 .219في المائة في االنتخابات السابقة 28 كانت

منصات                           ّ لشبكات عبر اإلنترنت أن تشك لكذلك يمكن ل
للنساء  بالنسبة ل وتطوير القدراتللدعم المتباد

ّ  الالئي يشغلن بالفعل مناصب سياسية. وت عد     ُ الشبكة                                   
 ’Women Mayors)النسائية لرئيسات البلديات 

Network)   دعم تهدف إلى ة           ّ ة غير حزبي            ّ منظمة دولي
 حملةب ترتبط، رأسن مجالس بلديةالنساء الالئي ي

هاشتاغ القيادة المختلفة  تحتعلى موقع تويتر 
(#LeadingDifferently) .مة هذهتسعى و  إلى       ّ  المنظ 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23LeadingDifferently
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في رئيسات البلديات توفير فرص التواصل والدعم ل
ة، الوطني ياتعلى المستوبارزة المراكز الحضرية ال

 منصةتوفير ، والمساعدة التقنيةتقديم  بما في ذلك
مرة  مؤتمرتنظيم و؛ عبر اإلنترنت لالبتكار والتبادل

تقديم ؛ وةتنفيذيال على المهارات تدريبلكل سنتين ل
 عزيزهدف إلى تلفائزات في مشروع يجائزة ل

المعهد كذلك يسعى . 220المساواة بين الجنسين
د من المزيلى إشراك إ (NDI)الوطني  الديمقراطي

، عديدة طرقعبر اعتماد  يالسياسالعمل  النساء في
العنف شأن السياسيين بلدى وعي إثارة ال هابما في

المشاركة ب ذات الصلةنات وجمع البيا ،ضد المرأة
، وتسليط الضوء على القصص السياسية للمرأة

ّ     التي تتحد ث عناإلخبارية  النساء اللواتي يعملن في          
 الحمالت الرقمية المحددةشتمل تو. ةالسياسحقل 

أوقفوا العنف ضد المرأة في السياسة "هاشتاغ 
#NottheCost: Stopping VAW In Politics"،  وآلية

عبر اإلنترنت عن حوادث العنف ضد المرأة تبليغ لل
 .221العمل السياسي في

                                ّ          باإلضافة إلى الترويج لحمالت دعم تول ي المرأة 
للمناصب السياسية والمطالبة بحقوق متساوية 

ة، يمكن للمعرفة يالسياسالحياة في مع الرجل للمرأة 
وسائل اإلعالم  عبرالمتزايدة التي يتم اكتسابها 

النساء إلى المناصب وصول االفتراضية أن تدعم 
ُ   السياسية. وعلى سبيل المثال، ي عت ات تدريبالقد أن                             

ّ    التي تلق تها     ّ           السك ان األصليين القيادات النسائية من         
مهارات تكنولوجيا المعلومات  في بوليفيا على

ساء الالئي                 ّ في زيادة عدد الن   تواالتصاالت، ساهم
ّ    يشغلن مناصب سياسية. وقد ساعدتهن  برمجي ات        ّ                               

ّ             على التواصل إحداهن  مع األخريات  Skype مثل                  
ّ  عز زما وبتكلفة أقل،  أكبر بسهولة وكذلك فعل ، ثقتهن  

الرسائل إلى                         ّ للمنصات عبر اإلنترنت لبث   ناستخدامه
ائدات هؤالء القت إحدى          ّ عندما تول  وجماهير أكبر. 

سعت إلى تلبية ،  ً ا      ّ وطني    ً ا       ّ قيادي    ً ا  المحليات منصب
 .222مطالب وشواغل القيادات النسائية المحلية

واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات  دال. 
كوسيلة تتيح للحكومات تحسين  

 الخدمات المقدمة للنساء والفتيات

تستخدم الحكومات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
في لتعزيز مشاركة المواطنين الشاملة بشكل متزايد 

وتعزيز الوصول إلى المعلومات الخدمات العامة، 
يؤدي قد المتعلقة بالخدمات والحقوق العامة للمرأة. و

تغلب على تقديم الخدمات بأساليب جديدة إلى ال
المسافة عد  ُ ب  ، بما فيها نساءالعوائق التي تواجهها ال

والقيود االجتماعية والثقافية على  ،والتنقل ،يةمادال
خارج نطاق األسرة.   نساءل والاالتفاعالت بين الرج

ويمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
تحسين استهداف الخدمات.   في سبيللجمع البيانات 

 Programa Maeوعلى سبيل المثال، يهدف برنامج 

Paulistana  في البرازيل إلى تنسيق جميع خدمات
البرنامج أن   وجدالرعاية الالزمة للنساء الحوامل. وقد 

استخدام البيانات لرصد وتنسيق توفير الرعاية 
واتي  لل أدى إلى زيادة نسبة النساء الحوامل ا ،الصحية

 10قبل للوالدة، من مطلوبة ال ةالستقمن بالفحوصات 
، فريقيافي جنوب أ. و 223في المائة 80في المائة إلى 

المساحات التي  بتحديد الفتيات والفتيان قامت
 يشعرون فيهاال تلك التي فيها باألمان و ونشعري

في البيانية م ورسل باألمان من خالل مشروع تشاركي ل
جنوب   حكومةاستخدمت قد و البلدات الحضرية.

ُ   ّ  الم سج لة يةالبيانالرسوم نتائج  أفريقيا إلنشاء أماكن    
مراهقات أن يجتمعن فيها فتيات الجديدة آمنة يمكن لل 

. 224خلق صداقات إحداهن مع األخريات في سبيل
اإللكترونية، التي   "e-Seva"هدف مراكز توفي الهند، 

تتيح الوصول إلى الخدمات الحكومية، بما فيها دفع 
الرسوم والتطبيقات والتراخيص وغيرها، والتي 

مجموعات من النساء اللواتي ينتمين إلى تديرها 
 هؤالء  ةمساعد، إلى  ً ا  شرائح المجتمع األكثر فقر

ّ     الن ساء  ّ   كسب معيشتهن بأنفسهن  وعلى    تحقيق                    
ة   حصاءاتاإل تشيرو دي. االستقالل االقتصا      ّ   الخاص 
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  0,1إلى أنه يمكن للمواطنين توفير حوالي بالمشروع 
 "e-Seva" خدماتمن خالل استهالك دوالر لكل منزل 

وفورات على مستوى جمع ا يؤدي إلى ، ماإللكترونية
فإن  ذلكك . ً ا           ّ دوالر شهري   100,000المقاطعة تزيد على 

ّ   توف ر هذه المراكز  للنساء اللواتي   ً ا  مستدام    ً دخال    
. وفي المنطقة العربية، تستخدم البلديات 225هاُ    َ ي درن  

وسائل التواصل االجتماعي، بما فيها واتساب 
 األحداثبالغهم بوفيسبوك للتواصل مع مواطنيها إل

وتجنيد  ،رسائل الخدمة العامة تسليمهم، والقادمة
ُ       . وفي األردن، است خدمت  226المتطوعين، إلى آخره                 

جتماعي على نطاق واسع في  وسائل التواصل اال 
، للمرشحين، للترويج 2017االنتخابات البلدية لعام 

، عن هذه االنتخاباتفيديو مباشرة  مقاطع نشرو
 ،حشد المؤيدينو، وحث الناس على التصويت

 . 227ذات الصلة المختلفة ومناقشة القضايا

 وباختصار، فإن المجتمعات والمساحات المختلفة 
ّ                عبر اإلنترنت تهدف إلى تمكين الن ساء من التفاعل                                

ّ                                    في ما بينهن  من أجل حشد التأييد وإقامة الشبكات            
                  ً                   وتنظيم الحمالت، فضال  عن تعزيز تطلعاتهن 

السياسية والتأثير على القوانين والسياسات في 
ا يمكن أن بلدانهن ومجتمعاتهن المحلية. وبينم

ّ               تتعر ض الن ساء المعروفات، بمن فيهن  هؤالء اللواتي                         ّ      ّ    
ّ                                     يتبو أن مناصب قيادية، لالعتداء والعنف عبر     

ّ                             اإلنترنت، كما تقد م ذكره في الفصل الثالث، فإن                 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد توفر لهن 
اتهن   ّ  قناة بديلة للترويج لوجهات نظرهن ومنص     ّ                                     

في المقابل، يمكن للخدمات في المجال السياسي. و
عبر اإلنترنت والخدمات الحكومية اإللكترونية أن 

   ّ                                   تحس ن قدرة الحكومات المختلفة على تقديم 
ّ     الخدمات العامة للمرأة، من خالل تمكينهن  من                                      

ّ   الوصول إلى المهارات مثال ، حيث يمكن أن توف ر                  ً                       
أنساق بناء القدرات عبر اإلنترنت واألجهزة المحمولة 

 ن الخيارات للنساء والفتيات، من حيث المزيد م
 محو األمية، والتنقل، والتكلفة.توافر الوقت، و

ّ   ُ تعد  س   ل تعزيز قدرة المرأة على االختيار متاحة في   ُ ب    
المجال العام، ويتسع نطاق وصولها إلى الموارد الهامة. 

ومع ذلك، تبرز الحاجة إلى مواصلة تعزيز التدابير 
المرأة في المجاالت الرامية إلى تحسين مشاركة 

السياسية، بما في ذلك األخذ بنظام الحصص لتجنب 
 حصر النساء في األماكن االفتراضية فحسب. 

 مراكز المعلومات النسائية في الهند . 3  اإلطار 

ّ                                              عد  المراكز المجتمعية المشتركة للمعلوماتية التي  ُ ت    
تستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والتي 

تديرها النساء في الهند تحت إشراف مركز براكرييي 
 Prakriye Centre)للمعلوماتية المجتمعية والتنمية 

for Community Informatics and 
Development, IT for Change)بناء  ىل      ً  ، مثاال  ع

قدرات المرأة، وتعزيز مركزها في المجتمع، وزيادة فرص 
وصولها إلى الخدمات الحكومية والعامة، من خالل  

إطالق مبادرة إلنشاء مركز للمعلوماتية. ويهدف  
المشروع، الذي يقيم شراكات مع التعاونيات النسائية  

في مقاطعة ميسور بوالية   )dalit(لطبقة المنبوذين 
ّ            ندية، إلى دعم النساء بما يمك نهن  من إدارة  كارناتاكا اله   ّ                            

ّ                          مراكز معلوماتية مجتمعي ة تستخدم التكنولوجيا الرق مية                       
ّ   من أجل الحصول على حقوقهن .  ّ         وأد ت مراكز                           

المعلوماتية إلى تعزيز صالت أعضاء التعاونيات مع  
الحكومة المحلية، ومع المؤسسات العامة األخرى في 

قد زادت هذه  المجتمع، بما فيها المدارس. و
االستراتيجية من مصداقية المرأة في مختلف القرى، إذ  

ساعدتها على تجاوز حراسة البوابات المعلوماتية التي  
تقوم بها نخبة السلطة المحلية. وباإلضافة إلى ذلك، 

قامت السلطات المحلية باالتصال بمراكز المعلوماتية 
،  وطلبت منها إجراء مسوحات أسرية للبرامج الحكومية

ُ   �                                             م سل طة الضوء بذلك على مصداقية هذه المراكز بوصفها 
مؤسسات عامة غير حزبية. واعتمد المشروع 

استراتيجية إعالمية مجتمعية تقوم على بث برنامج 
ّ           إذاعي أسبوعي وعروض دورية ألفالم فيديو، تم  إنتاجها                                         

بمشاركة عضوات في التعاونيات المذكورة، كوسيلة  
تشجيع التفكير القائم على لتعزيز تعليم المواطنة و

األقران في الحوكمة والديمقراطية في ما بين عضوات 
 تعاونيات نساء طبقة المنبوذين. 

 . 2014غورومرثي وشامي،  : المصدر
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 دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   . 6
في تأمين الوصول الشامل إلى الصحة الجنسية  

 واإلنجا�ية 

ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وعلى الحقوق اإلنجابية،  : 5-6الغاية 
ً                                             على النحو المتفق عليه وفقا  لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  ومنهاج عمل بيجين والوثائق                           

 .الختامية لمؤتمرات استعراضهما

 

يؤدي الوصول إلى الصحة الجنسية واإلنجابية 
لى خدمات لحقوق اإلنجابية باإلضافة إلى الوصول إوا

الصحة الجنسية واإلنجابية إلى خفض معدل وفيات  
والقضاء على  ،وتحسين تنظيم األسرة ،األمهات

فيروس نقص المناعة  ، بما فيهااألمراض المعدية
 كذلك فإن من شأن هذا الوصول  البشرية واإليدز. 

  فياستقاللية النساء والفتيات  أن يؤدي إلى تعزيز
تغلب على الو ،صحتهن الجنسية واإلنجابيةب ما يتعلق

يمكن أن تعرقل  التي عواقب بعض القيود وال
بما  ،مشاركتهن في الحياة االجتماعية واالقتصادية

التعليم والعمل وتعزيز المجتمعات ب             ّ   ها تلك المتعل قةفي
 قدرة المرأة        ّ         من المسل م به أن والسلمية والشاملة. 

ها والتحكم بصحتها الجنسية واإلنجابية إدارة على 
 حصولها لتمكين المرأة وضمان  ً ا  أساسي  ً ا  عنصر   ّ شك لت

 حقوقها.على 

تي العقبات العديدة ال تتمحور هذه الغاية حول
ما يتعلق بصحتهن  نساء فيال الكثير من واجههاي

بعض  إن . وحقوقهن اإلنجابية ةنجابيالجنسية واإل

ل في هذه العقبات    ذلك ، بما فياألطر القانونية    ّ     متأص 
ّ    سن  معي نة ب  ً ا     ّ  متعل ق الوصول إلى الخدماتجعل  وضع  و  �   
ّ  محد د عائلي ر ه على أو     ِ       ق ص  الزوج أو أحد   موافقةَ  ْ

كذلك فإن الخدمات.  ىلحصول عل ا من أجلالوالدين 
ّ                                         نوعي ة الخدمات الجنسية واإلنجابية والقدرة على     

ّ           تحم ل تكلفتها  حتى عندما تكون هذه الخدمات  –  
وبحسب هيئة             ّ               ال تزال تشك ل عقبات بارزة. –متاحة 

إلى   ً ا  أيض النساءتفتقر األمم المتحدة للمرأة، 
برفض       ّ       ً المتعل قة مثال   االستقاللية في اتخاذ القرارات

االتصال الجنسي مع األزواج أو الشركاء، واستخدام 
خيارات الرعاية الصحية ب وسائل منع الحمل، و

ّ                           وتمث ل المعايير االجتماعية عقبة  .228          ّ الخاصة بهن      
رئيسية في هذا المجال، ألن المسائل المتعلقة بالصحة 

ّ                تعد  من المحظورات، ال تزال  إلنجابية الجنسية وا    
 من منظور صحي.  يتم التعامل معهاوال 

ويبحث هذا الفصل في دور تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في توفير المزيد من المعلومات حول  

 الصحة الجنسية واإلنجابية لتعزيز استقاللية المرأة.
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 :  5-6الغاية  – 5الهدف  ألف.
 إقليميةنظرة عامة 

في العقود الثالثة  التراجع الملحوظ الذي شهدته رغم
ّ  الخصوبة تمث ل تحد يمعدالت الماضية، ال تزال       ّ   ً ا  مهم  ً ا            

للتنمية المستدامة في العديد من البلدان العربية.  
     ّ   ، سج لت 2015إلى  2010وخالل الفترة الزمنية من 

ّ               بلدان عربي ة فقط من أصل   7 ، وهي البحرين  ً ا  بلد 22         
يت ولبنان وليبيا وقطر وتونس واإلمارات والكو

الت خصوبة قريبة من مستوى                      ّ العربية المتحدة، معد  
. وقد حدث انخفاض  229عنها     ً قليال  ة متدنياإلحالل أو 

ّ    في هذه المعد الت كبير  في سبعينيات وثمانينيات            
كذلك . 2000منذ عام  هاالقرن الماضي، تاله تباطؤ في

ّ  غي رلوحظ وجود ت ديمغرافي مضاد في العقود األخيرة   
        ّ         ، حيث سج لت معدالت العربية في بعض البلدان
 ويستدعي هذا الوضع   .230فيها  ً ا  الخصوبة ارتفاع 

ّ                         بذل جهود مالئمة ومت سقة لتنظيم األسرة وزيادة                   
 الوعي في هذا المجال وتعزيز فعالية خدمات 

 الصحة اإلنجابية. 

ة          ّ ة الجنسي   ّ ح  ال يزال هناك تفاوتات وتباينات في الص
ّ              ّ ة في المنطقة العربية، مرد ها بشكل رئيسي          ّ واإلنجابي                            

تنظيم األسرة  خدمات ة الوصول إلى          ّ إلى محدودي  
في الوصول إلى المعرفة التباينات ، واواستخدامه
ّ   . وتقد ر 231الصحة الجنسية واإلنجابية ب ذات الصلة      

ي يستخدمن وسائل  تاونسبة النساء المتزوجات الل 
  40 حواليب في المنطقة العربية الحديثةمنع الحمل 

اللواتي النسبة المئوية للنساء  فاوتفي المائة. وتت 
يستخدمن وسائل منع الحمل بشكل كبير بين البلدان 

                         ّ                    المختلفة: فهذه النسبة تسج ل أعلى مستوياتها في 
 63و 67في المائة، بينما تنخفض إلى  99ُ           ع مان بمعدل 

في المغرب وتونس   في المائة على التوالي 59و 61و
 11,4واألردن ومصر. كذلك انخفضت هذه النسبة إلى 

على ت كبيرة فاوتافي المائة في موريتانيا. وتوجد ت
النسبة المئوية للنساء                   ّ   مستوى كل بلد عربي  في

 .232ي يستخدمن وسائل منع الحملواتالل 

ّ                                  ويشك ل الن قص في الوعي والمعلومات ذات الصلة      ّ    
الجنسية واإلنجابية أحد  بتنظيم األسرة والخدمات 

األسباب الرئيسية لعدم استخدام وسائل منع الحمل  
                        ّ                   في المنطقة العربية. وتشك ل األعراف والتقاليد 

أمام وصول النساء والفتيات إلى   ً ا  االجتماعية عائق
معلومات عن الصحة الجنسية واإلنجابية في هذه  

المنطقة. ويقتصر الوصول إلى هذه المعلومات بشكل 
لى النساء المتزوجات من خالل األخصائيين في  عام ع

األمراض النسائية ومقدمي الرعاية الصحية. وعلى 
  واتيسبيل المثال، انخفضت نسبة النساء في مصر الل 

ْ  َ ف د ن   � ا   من خالل  عن تلقي معلومات عن تنظيم األسرة  َ 
 2005في المائة عام  90التلفزيون من حوالي  شاشة

ومع ذلك، . 2014233في المائة عام  40إلى أقل من 
التي   ،فإن انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

، توفر للمرأة وسيلة للوصول إلى المعلومات المطلوبة
رغم المعايير وذلك  هذا الموقف،في يؤدي إلى تغيير 

 .ترخي بظاللها على هذه المسألةالثقافية السائدة التي 

 تكنولوجيا المعلومات  باء.
 التصاالت كوسيلة ل��ادة الوصول  وا

 إلى المعلومات الصحية

هناك عدد متزايد من المنصات والتطبيقات والشبكات 
إلى توفير خدمة أفضل   رميعبر اإلنترنت التي ت

ّ    لالحتياجات الصح ي ة في المنطقة العربي ة.                     ّ وتهدف                ّ
م مجموعة واسعة     ّ تقد  التي  ،هذه المنصات والشبكات
رضى بمعلومات طبية أفضل، من الخدمات لتزويد الم

لفتيات ا تاحة المجال أمامة إلبمثابة أدا   ّ عد         ُ والتي ت  
لوصول إلى معلومات عن ل األعمار مختلفوالنساء من 

، إلى خدمة رفاه الفتيات     ّ                   الصح ة الجنسية واإلنجابية
ّ      والنساء وتمكينهن  بعد ة طرق     ّ ّ    يستخدم مقد مو كذلك .                          

ة لتزويد خلويالرعاية الصحية تطبيقات الهواتف ال
ِ               النساء، وال سي ما أولئك اللواتي ي ق من في المناطق   ُ                   ّ             

النائية والريفية، بمعلومات عن األمومة وتنظيم  
ُ  ِ                األسرة. وهناك العديد من الن ه ج  ذات الصلة التي  �                           
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تبرز ولذلك من التنفيذ،   ً ا  رة نسبي  � ك   َ ب                   ُ ال تزال في مرحلة م  
لفهم   الحاجة إلى إجراء المزيد من البحث والتقييم

 .234أهميتها وأثرها وفعاليتها من حيث التكلفة مدى 

ّ  قد مي  التأثير على العديد من المجاالت أدلة   
على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ل اإليجابي

 وعلى سبيل المثال ال . 235لصحة بشكل عاما
تحسين نشر  مجاالت علىهذه الالحصر، تشتمل 

الصحة العامة وتيسير الخطاب  عن معلوماتال
حول التهديدات الرئيسية للصحة العام والحوار 

 والتشخيص والعالج    ُ     عن ب عد، العامة؛ واالستشارة 
عد؛ وتسهيل التعاون                    ُ من خالل التطبيب عن ب  
، بما في             ّ في قطاع الصح ةوالتنسيق بين العاملين 

ّ                            ذلك تبادل ن ه ج الت علم والتدريب؛ وإجراء أبحاث       ُ  ُ           
ثر فعالية ونشر نتائج البحوث والوصول صحية أك

ّ  تعزيز رصد الحاالت التي تهد دإليها؛ و الصحة العامة                          
لها في الوقت المناسب  السريعة واالستجابة

 م  ُ ظ                                       ُ وبطريقة أكثر فعالية؛ وتحسين كفاءة الن  
 اإلدارية في مرافق الرعاية الصحية.

لقد ساهمت التكنولوجيات الرقمية، بأشكال مختلفة، 
حصول وفيات األمومة التي يمكن تجنبها؛  في منع

وتذكير المرضى بتناول العقاقير الطبية؛ ورفع 
مستوى الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية 

                 ّ                             واإليدز؛ وتتبع تفش ي األوبئة لضمان توفير الوقاية 
ّ   َ                             والعالج الفع ال ين إلى الناس في الوقت المناسب           236 .

مارسة بالمساواة بين الجنسين في مما يتعلق  وفي
تشتمل على عد، هناك دراسات قليلة             ُ التطبيب عن ب  

. وبينما يوجد هناك تركيز تحليل دقيق لهذه المسألة
متزايد على األثر المحتمل لتطبيقات وممارسات 

عد في البلدان النامية، ال يتم إيالء             ُ التطبيب عن ب  
لألثر المتباين لتدخالت سوى القليل من االهتمام 

ّ                                صحي ة محددة على الرجال والنساء، أو  دور ل  
في معالجة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ّ         لشواغل الصحي ة للمرأةا            237. 

من جهة أخرى، تساعد تكنولوجيا المعلومات 
العامة في جمع  واالتصاالت الحكومات والقطاعات

 البيانات ونشر المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة. 

      ُ                                     وقد خل صت دراسة استقصائية متعددة األقطار إلى 
للحصول على   ً ا  أن النساء يستخدمن اإلنترنت غالب

ّ    معلومات عن الخدمات الصحية، وأن  الكثيرات ي ثم نن    ُ            ّ                              
َ                                      قدر ت هن على الوصول إلى معلومات عن مواضيع    َ   

ّ                  ة دون أن يتعي ن عليهن الكشف عن        ّ  صحية حس اس             
ّ                    . ويتيح هذا الن هج للفتيات والنساء 238هويتهن               

الوصول إلى معلومات دقيقة عن الصحة الجنسية  
واإلنجابية مع حماية أمنهن والحفاظ على 

ّ     ُ خصوصي تهن . وت      ّ ّ                               عد  الخدمات االستشارية عبر الهاتف       
ّ                  المحمول بمثابة استراتيجي ة شعبي ة وناجحة للوصول         ّ                        

معلومات الصحية. ويمكن لخطوط المساعدة إلى ال
ّ        الهاتفية أن توف ر المشورة الطبية، التي تتضم ن أحيان                            ّ   ً ا                

ّ     ال تحتاج إلى وصفة طبي ة،  من تلك التي أدوية  تعيين                    
ّ    أطب اء أو اإلحالة إلى  .  ً ا  عأو كال الخيارين م ،أخصائيين  

في بنغالديش  6ـ ة ال  ّ وي  ل خوتدير شركات الهواتف ال
تهدف إلى توفير معلومات   ةالصحي تلالتصاالمراكز 

عن صحة المرأة، والتدخين، وتعاطي الكحول أو  
المخدرات، وفيروس نقص المناعة البشرية أو اإليدز، 

الخط  يهدفوالتحصين، والتغذية. وفي كينيا، 
ّ  تحت مسم ىالساخن  ، (Aunty Jane) "عمتي جاين"      

إلى توفير  ،خدمة تسجيل صوتي تفاعلية وهو
ّ     مات عن الصحة الجنسية واإلنجابية تت سم  معلو                                 

ّ  بالمصداقية والحفاظ على الخصوصي ة                               239. 

 ستراتيجيات الوصول إلى الفتيات والشاباتاليمكن 
على تكنولوجيا المعلومات  أن تعتمد بفعالية

ّ   تت بع،             ً في األردن مثال  ف واالتصاالت.  منظمة الحكمة    
والمعلومات حول تعليم الصحة الجنسية للفتيات 

(WISE Girls)  للعمل مع الجماعي التمويل أسلوب
  ، بحيثالفتيات المراهقات السوريات واألردنيات

مجموعة أدوات حقوق   ن    ْ شارك  يو نم  ّ نظ  يو نر  ّ طو  ي
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. وستقوم  240الصحة الجنسية واإلنجابية مع أقرانهن 
حول احتياجات الفتيات   الفتيات بأبحاثهن الخاصة

تطوير مجموعة أدوات تعالج  لمن أجفي مجتمعهن 
وات في المعرفة والمعلومات أولوياتهن، وتمأل الفج

ها الفتيات، وتعرض المعلومات بطريقة تحددالتي 
مالئمة للمراهقين. وستكون مجموعة األدوات متاحة  

مع إصدار صوتي للفتيات (كتطبيق للهواتف الذكية 
ي واتوكذلك في شكل ورقي للفتيات الل  )األميات

يفتقرن إلى الوصول إلى وسائل تكنولوجيا المعلومات 
وتعتمد منظمة األمم المتحدة للطفولة   واالتصاالت.

على أدوات اإلنترنت ووسائل التواصل   )اليونيسف(
االجتماعي لتعزيز النظافة الصحية المتعلقة بالعادة 

، يهدف مشروع الشهرية للفتيات. وعلى سبيل المثال
Brown Paper Bag  وهو عبارة عن مجتمع افتراضي ،

ّ    للفتيات، إلى مناقشة العادة الشهرية مع أقرانهن ؛                                               
، وهي شخصية كرتونية أنثوية، إلى  Raajiوتهدف 
العار والوصمة اللذين توسم بهما العادة   مواجهة
 The Change Every Girlتطبيق يهدف ؛ والشهرية

Needsمساعدة الفتيات على  ية، إلىول خاتف الو، لله
يربطهن بالمعلومات ذات كما حيض، ال راتفتمراقبة 

ُ             . وت ظهر تقييمات 241وغيرها      �   المسك ناتالصلة بشأن     
  الفتيات    ّ تمك نهج المعلومات الصحية               َ هذا النوع من ن  

ّ    تبي ن  إليها. وقد  من الوصول الفتيات يستخدمن أن   
الصحة للهواتف الذكية، الذي يتناول  Girl Talkتطبيق 

دقيقة في المتوسط خالل عطالت   48اإلنجابية، لمدة 
إلى   10فترات متقطعة من وعلى مدى نهاية األسبوع، 

ّ    دقيقة. وصر حت  15  94.1(     ً  مشارك ة  17من أصل  16         
ّ   أن التطبيق قد م  في المسح ذي الصلة، )في المائة             

 أو كال                                    ً معلومات جديدة أو معلومات أكثر تفصيال  
التي كانت  صفوف الدراسية، مقارنة بال ً ا  األمرين مع

 .242الموضوعات الصحية لىع    ّ رك ز ُ ت  

للمعلومات   ً ا  مفيد  ً ا                     ّ      يمكن للراديو أن يشك ل مصدر
ّ       بالنسبة لألشخاص الذين ال يستطيعون تحم ل دفع                                    

. في  ً ا  تكاليف الوسائط اإلعالمية األكثر تكلفة نسبي
ٌ       مد مشروع  يهدف    ُ اعت  ،                            ً مدينة بوبانسوار الهندية مثال          

إلى تثقيف الفتيات المراهقات في األحياء الفقيرة 
للمدينة بشأن النظافة في فترة الحيض، على البرامج 

إليصال  )البودكاست(اإلذاعية والنشرات الصوتية 
إلى جنب مع المشورات الفردية   ً ا  المعلومات، جنب

ُ   ّ                   والمناقشات الجماعية الم رك زة وعروض األفالم في                         
.  243اء الفقيرة وفي المدارس الثانوية المجاورةاألحي

يقوم على تقديم هج متكامل  َ ن   تمادع تم اوفي الفلبين، 
المياه والصرف الصحي  عن  نموذجيةوحدات 

النموذجية  الوحداتتضمنت وة. شخصيوالنظافة ال
معلومات عن النظافة الشخصية وحمى الضنك  

ية. واإلسهال والجرب وحمى التيفوئيد والنظافة البيئ
ّ        قد سعى هذا الن هج إلى و توفير تدريب غير رسمي              

تقييم التغييرات في المعرفة وإلى بشأن هذه القضايا، 
بالنظافة الصحية  ذات الصلةوالمواقف والسلوك 

ات  الوحد فحصتم والسليمة والصرف الصحي. 
ري واآلخر   َ ض          َ أحدهما ح   ،وتقديمها في موقعين النمطية

ة والوسائط المتعددة الرقمي الصيغ، باستخدام     ّ ريفي  
بالمسائل ساء    ّ الن  معرفة ن أن    ّ تبي  فعد،             ُ للتعليم عن ب  

أكثر من الرجال.    ً ا  ر                             � الصحية ومواقفهن منها شهدت تغي  
وفي كال الموقعين، تم االعتماد على أجهزة الكمبيوتر 

ّ                   وقد أد ى استخدام تقنيات  . ات النمطيةلتقديم الوحد      
الصرف  أساليب ز على             ّ عد، التي ترك              ُ التعليم عن ب  

ج األدوار والظروف  دمالصحي والنظافة الصحية و
، إلى تمكين  تعلقة بالمساواة بين الجنسينمال المحلية

   ّ رك زلف الفئات االجتماعية واالقتصادية. ومخت
 على احتياجات النساء والرجالعلى مراعاة المشروع 

ّ  عد ة لة حسب  هامستويات، بما في                     ّ       جمع البيانات المفص 
التوازن بين الجنسين في تعيين  اعتماد نوع الجنس، و

منظور الموظفين واالستشاريين والمتطوعين، ودمج 
واد واألدوات. وقد  في المالمساواة بين الجنسين 

المنصة هذه المجتمع المحلي بأسره في تطوير انخرط 
ّ  أد توتحسينها، كما  إلى الطبيعة التشاركية للمشروع   

 .244التكنولوجيا وتكييفهامع                    ّ  تيسير التعامل المحل ي

ّ             ّ ما تسعى الن ساء األكبر سن    ً ا  غالب إلى الوصول إلى   ً ا            
ّ   المعلومات الصحية عبر اإلنترنت. وتم تطوير عد ة                                           
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 Glow Ovulationو Period Trackerتطبيقات، مثل 
ّ   ، من أجل تتب ع Health Trackerو Clue Periodو            

مث، وإعطاء الوصفات بشأن وسائل            ّ                              فترات الط 
منع الحمل، والخصوبة، والتغذية، واإلسعافات 

من المشاكل الصحية  األولية األساسية، وغيرها
بلدة  دراسة أجريت في  ُ   خل صت النسائية. وقد 

أن الطالب والطالبات  ميرزابور، بنغالديش إلى
ة وأجهزة ويلخالجامعيين يستخدمون الهواتف ال

الع على مجموعة واسعة من               ّ                       الكمبيوتر لالط 
المعرفة الطبية  ، بما فيهاالمعلومات الصحية

ّ   التجربي ة ت معلوماوال ،من الخبراء حيائيةاأل        
 وحتى األساطير  ،المرضىذات الصلة بخبرات 

ّ                     َ غير المثب تة. وتستخدم النساء ن   السعي إلى  هج        
الع على المعلومات الصح ية  لتجنب القيود    ّ                     ّ   االط 

المعلومات الطبية الوصول إلى المفروضة على 
 يةجنس  ّ     صح ة الالثقافية المتعلقة بالو واالجتماعية

علومات مع األصدقاء ، ومشاركة هذه الميةواإلنجاب
 بطريقة مباشرة والشبكات، إما عبر اإلنترنت أو 

تحدي القواعد بهذه الطريقة لوجه. ويمكن   ً ا  وجه
المتعلقة بالحقوق المتعلقة بالمساوة بين الجنسين 

ُ                   ، حيث ي تاح للنساء الوصول واألنشطة اإلنجابية        
إلى المعرفة التي يحتجنها التخاذ قراراتهن الخاصة 

 .245اإلنجاببشأن 

ّ                                      وتعتمد عد ة مبادرات صحية في جميع أنحاء البلدان          
النامية على الهواتف الخلوية إليصال المعلومات 

الصحية إلى العاملين في مجال الصحة المجتمعية  
والمشرفين الصحيين الحكوميين ومقدمي الرعاية 

الصحية السريرية، وكذلك النساء. وفي مبادرة آتشيه 
الهواتف     ّ  شك لتفي إندونيسيا،  (Aceh Besar)بيسار 

بين القابالت اللواتي يعملن في صلة وصل الخلوية 
معزولة وبين األخصائيين باألمراض  مجتمعات 

والتوليد في المستشفيات والمراكز الصحية.  ئيةالنسا
ّ     ّ وقد تبي ن أن   ّ                يسه ل التواصل بين    هذا األسلوب         

 ر        ّ ، إذ ييس                     ّ وبين القابالت أنفسهن   ،               ّ القابالت وعمالئهن  
ّ    عملي ة ا لهذه المبادرة لتشاور وتبادل المعلومات. و   

ّ       بفعالي ة أكبر الوقت ، بما فيها استخدامفوائد أخرى       ،
إلى المعلومات الطبية،   بطريقة أفضل  والوصول

 .246وضمان استجابة أسرع في حاالت الطوارئ
القائم على ، Mobile midwife247ويهدف تطبيق 
وت، الذي ي   برنامج أطلقته مؤسسة ثمرة    ّ عد     ّ          ُ الص 

وموثوقة  غرامين، إلى تقديم معلومات صحية سليمة 
مهات المرضعات في غانا للنساء الحوامل واأل 

 باللغات المحلية.ونيجيريا 

ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن توفير الخدمات  
والمعلومات التي تتعارض مع المعايير االجتماعية 

 ، السائدةوتلك المتعلقة بالمساوة بين الجنسين 
بما فيها المعلومات عن ختان اإلناث والصحة  

اإلنجابية للنساء والفتيات غير المتزوجات، يمكن أن 
ّ              فإن  نماذج معالجة ذلك، رغميواجه معارضة شديدة. و    

ّ  المذكورة تبي ن القيود في ف. للتغيير     ً سبيال  أن هناك             
ِ    ، است خد مت    ً مثال   السودان   ُ البرامج  شبكة اإلنترنت و    

 عبر الهاتف، نوالمستمعيشارك فيها لتي اإلذاعية ا
قام لتشجيع النقاش العام حول قضية ختان اإلناث. و

في ستمعين هذه القضية مع مرجل دين بارز بمناقشة 
جود أساس عدم و لهم شرحفأحد البرامج اإلذاعية، 

للنساء أتاحت هذه الطريقة  ديني لهذه الممارسة. وقد
ّ              تعر ضن للختان ال اتي والل  ث عن المشكالت يحد  

ا نتيجة لذلك، برنهتاخالصحية والنفسية التي 
ّ           ّ والدعوة إلى سن  قانون يحظ   ر هذه الممارسة. كذلك              

ّ           تم  استخدام   ّ           موقع إلكتروني ذي صلة يقد م معلومات                          
من جانب الشباب  ،ة وحقوق اإلنسان       ّ عن الصح  

ّ  عفوي ة ق حمالتطال، الذين قام بعضهم بإ ً ا  تحديد     
 . 248ي مجتمعاتهمف مناهضة لختان اإلناث

ّ       ّ    وثمة تحد  آخر يرتبط بالخطر الذي يمث له الس ماح                           �        
للفتيات واألطفال الصغار بالوصول إلى معلومات عن 

ّ                    الصح ة الجنسي ة واإلنجابي ة قد ال تعتبر مالئمة            ّ        ّ    
ّ                                   ّ     لسن هن . وتجدر االشارة إلى أن خيارات التحك م في    ّ   
ّ   الوصول إلى مثل هذه المعلومات متاحة  للتصد ي        ٌ                                  

 واغل.لهذه الش
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ُ       المعلومات والخدمات الصحية الم تاحة    لعب باختصار، ت و                              
ّ   عبر اإلنترنت واإلذاعة والهاتف الخلوي    في     ً ا     ّ هام     ً ا  دور                                  

هذه الخدمات التي قد ال  مثل  وصول المرأة إلى  تعزيز  
َ                                           يتمك ن ن  من الوصول إليها بطريقة أخرى ألسباب تتعلق    ْ ّ    

مات االجتماعية        ّ والمحر  المساواة بين الجنسين  بمعايير  
ّ                    عن مقد مي الخدمات الصحية.   المسافة   ُ   ب عد والثقافية و        

ّ                         وتشك ل األمثلة الم قد مة، سواء من داخل المنطقة   ُ            ّ     
 العربية أو خارجها، نماذج إيجابية للزخم 

اإليجابي ذي الصلة الذي يمكن أن يتحقق في 
المنطقة العربية. ومن خالل دعم قدرة النساء 

والفتيات على االختيار للوصول إلى المعلومات 
 الصحية واستخدامها بما يحقق مصالحهن 

ّ                الشخصية ومصالح أسرهن  على أكمل وجه،                      
 إلى تعزيز صحة النساء تهدف تلك النماذج 

                                 ّ      والفتيات، وكذلك قدرتهن على التغل ب على 
ّ     المعايير االجتماعية والثقافية الضار ة، وات خاذ        ّ                                  

ّ            قرارات شخصي ة مستنيرة.           
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الخالصات والتوصيات المتعلقة بالسياسات

 الخالصات

ّ          اإلمكاني ات التي   فهملقد سعت هذه الدراسة إلى        
كنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتسريع ت توفرها

     ّ                          المتعل ق بالمساواة بين الجنسين   5تنفيذ الهدف 
وتمكين جميع النساء والفتيات، مع التركيز بشكل 
ّ                خاص على المنطقة العربية. وقد مت هذه الدراسة                             

رؤية عملية حول كيفية استخدام تكنولوجيا 
فة المعلومات واالتصاالت لدعم تحقيق الغايات المختل 

، مع تسليط الضوء على التهديدات المحتملة 5للهدف 
الناجمة عن االستخدام غير السليم لهذه 
م الفرص التكنولوجيات والتدابير المقترحة الغتنا

 والتغلب على التهديدات.

ما يتعلق  الوضع الراهن للمرأة في  من  ً ا  نطالقوا
، سعت الدراسة إلى 5الغايات المختلفة للهدف تطبيق ب

تكنولوجيا المعلومات  توفرهااإلمكانيات التي فهم 
  دراسةمن خالل  هذا الوضع واالتصاالت لمعالجة

وتحليل مجموعة واسعة من الممارسات الجيدة التي 
ّ                            يتم  تطبيقها في المنطقة العربية أو في البلدان  ،  

لمنطقة  ا تتشابه في سياقاتها اإلنمائية معالنامية التي 
ه الممارسات، أثبتت إلى هذ  ً ا  العربية. واستناد

لعب قدرتها على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ساواة دور بارز في تمكين النساء والفتيات وتعزيز الم

 : بين الجنسين من خالل

ُ      ثب ت أن  تيسير وتعزيز وصول المرأة إلى الموارد: •  
                                        �  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يسه ل 

وعة واسعة من  وصول النساء والفتيات إلى مجم
الموارد، بما فيها الوصول إلى المعلومات والخدمات 
التي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، المعلومات 

عن الحقوق القانونية؛ والموارد المالية واألنشطة 
المدرة للدخل التي تؤدي إلى التمكين االقتصادي، 

إضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية. كذلك 
يا المعلومات واالتصاالت الوصول  أتاحت تكنولوج

إلى مبادرات بناء القدرات التي تؤدي إلى اكتساب 
ّ                        مهارات جديدة يشتد  الطلب عليها في العالم                  

 ؛ي الذي نعيش فيهالرقم
ّ   يوف ر  التأثير على قدرة المرأة على االختيار: •   

الوصول إلى الموارد الشروط المالئمة لتعزيز قدرة 
  إتاحةيار من خالل النساء والفتيات على االخت

ّ  ، فإن  . وعلى سبيل المثالخيارات بديلة الوصول      
المشاركة من  المرأة   ّ مك نة يإلى المعلومات الزراع 

  ،في صنع القرار على مستوى األسرة المعيشية
   ّ                                    وس ع نطاق مسؤولياتها في إدارة المزارع. كما 

ّ                                       كذلك فإن  الوصول إلى الخدمات المالية، بما فيها         
للنساء توسيع أعمالهن تاح أ ،ة             ّ النقود الرقمي  

التجارية وزيادة مدخراتهن وإدارة اإلنفاق األسري.  
ذلك، فإن استخدام تكنولوجيا المعلومات ك

ّ      إحداهن  مع   لتواصلمن النساء ا   ّ مك نواالتصاالت       
من  وحشد القدرات، وتنظيم الحمالت األخريات،
أصواتهن والتأثير على عمليات صنع  أجل إعالء

 أو على  ،القرار على المستوى المحلي أو الوطني
ّ  على سبيل المثال، تم  . و ً ا  مع كال المستويين    � سن                    

 ر التحرش الجنسي في األماكن            ّ قوانين تحظ  
َ      كان ين معالعامة أو في أمكنة العمل أو في كال الم ،  ً ا    

مت كنتيجة للحمالت التي  يا  بواسطة تكنولوجُ  ّ   ن ظ 
 المعلومات واالتصاالت.

استخدام تكنولوجيا  ناجمة عن لقد أدت الموارد ال
ّ  المعلومات واالتصاالت والقدرة على االختيار التي تم                                                

قدرات  تعزيزإلى بواسطة هذه التكنولوجيا، اكتسابها 
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ّ                       الن ساء على تحقيق أهدافهن . ومن خالل الوصول إلى                        ّ   
نساء   ّ      مك نت الالموارد واكتساب القدرة على االختيار، ت

االقتصادي عن طريق زيادة  نمن تعزيز وضعه
، والتأثير على اإلصالحات القانونية في   ّ ن  لهودخ

مختلف المجاالت، بما فيها الصحة اإلنجابية والعنف 
               ّ تعزيز مشاركتهن  ضد المرأة في سياقات مختلفة، و

المتعلقة والدعوة إلى تغيير المعايير  ،في الحياة العامة
 ائمة. القبالجنسين 

وقد انطوت هذه اإلنجازات، في بعض الحاالت، على 
تغيير في القواعد والمعايير التي تحكم الوصول إلى  

ّ                         الموارد وتؤثر على قدرة ات خاذ الخيارات. وفي حاالت                           
ّ                                         أخرى، تم  فقط االلتفاف على القواعد والمعايير. وقد         

ساعد استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
تغلب على بعض العقبات التي تثيرها النساء على ال

زات المتأصلة واألعراف االجتماعية والقوالب       � التحي  
ّ   في بعض الحاالت أنه يوف ر   ً ا  أثبت أيضكما النمطية،                      
ّ  تحد يوسيلة ل كذلك زات.                   � هذه القواعد والتحي  وتغيير    

ّ                                             أد ى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى    
ّ         ضمان وصول الن ساء إلى  ات افتراضية يمكنهن               ّ  منص                   ّ   

ّ    من خاللها رفع أصواتهن وإثارة شواغلهن . و على سبيل                                   
النساء السعوديات منصات  المثال، استخدمت

اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي للقيام بحملة 
ّ      ّ                    أد ت إلى منحهن  الحق  في قيادة المركبات.             ّ     ّ  وتشك ل  

ّ                الحملة العالمية المتعلقة بوضع حد  للتحرش الجنسي                                 
آخر في       ً مثاال   العمل أو في األماكن العامة ةنأمكي ف

تمتعن       ّ                   قد تمك نت النساء اللواتي يف. هذا السياق
من   عبر اإلنترنتمنصات الالوصول إلى بإمكانية 

ّ                  ّ مشاركة قصصهن  ذات الصلة بالتحر    ش الجنسي            
ن له. و دفع و ،هذا الوباء خطورة ذلك ظهرأ         ّ       الذي تعرض 

في  رش الجنسيسن قوانين تعاقب على التح إلى
 . بلدان مختلفة 

ّ      الفرص الرئيسية التي تقد مها  تناول   باإلضافة إلى                       
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على مستوى تمكين 

المرأة، سعت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على 

                       ّ                    العيوب والتهديدات المتعل قة بالحصول على هذه 
زات                                             � التكنولوجيات واستخدامها، التي تنجم عن التحي  

     ّ   إلى أن ه   ً ا  واألعراف االجتماعية السائدة. وأشارت أيض
 يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، في حال  
لم يتم استخدامها بشكل صحيح، أن تعزز القواعد 

الحالية ذات الصلة بالتمييز بين الجنسين وكذلك 
ُ                        القوالب النمطية، وأن ت ديم األشكال الحالية من                        

هنا، تبرز جديدة منه. و       ً أشكاال   العنف، ال بل أن تخلق
عكس هذه  ِ ل                          ّ   للسياسات واإلجراءات المنس قة الحاجة 

تقوم            ً أكثر شموال   الحصول على تنميةاالتجاهات و
ى المساواة بين الجنسين. ويتطلب ذلك زيادة عل 

ّ                   الوعي والتصد ي للقوالب النمطية  ألنماط التمييز بين             
معقولة إلى بتكلفة و  ً ا  آمن     ً وصوال  كما يستلزم ، الجنسين

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتعزيز تعاون قوي 
الجهات المعنية إلزالة العقبات التي تحول  جميع بين 

دون مشاركة الفتيات والنساء مشاركة كاملة في 
 العالم الرقمي.

ّ                   لقد قد مت هذه الدراسة فهم لمسارات تمكين   ً ا  عميق  ً ا       
وجيا  المرأة، التي يمكن تيسيرها باستخدام تكنول

المعلومات واالتصاالت في المنطقة العربية. كذلك 
وضعت الدراسة صورة شاملة لمختلف اإلمكانات التي 

ما يتعلق   توفرها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
، 5بمجموعة متكاملة من القضايا ذات الصلة بالهدف 
التي أثارتها غاياته المترابطة. وينبغي اعتبار هذه 

 ة نقطة انطالق لعملية بحث يمكنالدراسة بمثاب
التركيز على قياس نطاق التغييرات بواسطة ا إثراؤه

   ّ   يس رهافي قدرة المرأة على االختيار واإلمكانات التي ي
 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

وتوفر هذه الدراسة األساس لتعزيز الجهود اإلقليمية 
ج مبتكرة وطموحة واستباقية لسد الفجوة  ُ ه         ُ وبناء ن  

الرقمية بين الجنسين وتسخير الفرص التي توفرها 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز المساواة 
ّ                          بين الجنسين وتمكين الن ساء في المنطقة العربية.                         

 واألطراف      ّ                           كما تسل ط الضوء على حاجة الحكومات 
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المساواة بين المعنيين إلعطاء أولوية أكبر لقضايا 
الجنسين، وإدماج سياسات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في سياسات المساواة بين الجنسين  

ّ      والتنمية، واالنتقال من االلتزامات الكالمية نحو ات خاذ                                                
إجراءات ملموسة. وللقيام بذلك، اقترحت هذه  

 الدراسة مجموعة من توصيات السياسة.

 اتالسياسب متعلقة توصيات

القدرة على تحمل تكلفة التكنولوجيات   تحسين
الرقمية في المنطقة العربية وتعزيز الوصول 

 الشامل للجنسين إلى هذه التكنولوجيات 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ينبغي أن تكون 
           ّ                                      متاحة ومتيس رة لجميع النساء والفتيات اللواتي يجب  

ّ         ِ أن يتمت عن، بدور   ا.  ، بالمهارات الالزمة الستخدامه  ّ هن        
وبالتالي، فإن تعزيز الوصول الرقمي الشامل للجنسين 

ّ                                         يتضم ن إزالة جميع أنواع العقبات التي قد تعيق     
لتكنولوجيا المعلومات استخدام النساء والفتيات 

 ق من خالل:        ّ أن يتحق  يمكن ذلك . وواالتصاالت

تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات  •
وصول النساء والفتيات بشكل  ودعمواالتصاالت 

ٍ                  متساو  مع الجنس اآلخر وب معقولة إلى  تكلفة    
ّ  وصولهن  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وكذلك       

عن طريق ،             ّ  في مرحلة مبك رةإلى التعليم الرقمي 
 شراكات بين القطاعين العام والخاص، إبرام 

 ما يؤدي إلى استثمارات مشتركة وتبادل 
 للمعارف والخبرات؛

هوض بإدماج المرأة في العالم الرقمي وتزويدها  الن  •
بالمهارات الرقمية ودعم ريادة األعمال للنساء،  

َ            واستقطاب المزيد من النساء الم وهوبات في                               
قطاعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

ّ                             واالحتفاظ بهن ، من خالل اتخاذ تدابير تكفل              
المساواة في الحقوق بين الجنسين والوصول إلى  

ّ                                ريبات التقني ة والمساواة في األجور والمرونة  التد  في             
بين الجنسين. وسيساعد ذلك على تكييف  العمل  

استبعاد النساء    بغية تفادي   المحتوى الرقمي 
ّ        ّ اتي يتعر ضن للصد  و والفتيات الل  ر  من خالل األدوا          

على     ً ا  . وسيساعد ذلك أيض القائمة   وأنماط التمييز 
   ً ا  ما سيتيح فرص لعجز في المهارات الرقمية ك ا   معالجة 

ّ  هام ة   في سوق العمل؛   النساء انخراط  ذات صلة ب     
المهارات الرقمية   متين محو األمية الرقمية وت  تعزيز  •

 إدماج للنساء والفتيات من جميع األعمار من خالل  
ذات الصلة برامج محو األمية وبرامج تنمية القدرات  

في البرامج بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
وطنية، وتطوير برامج محو األمية  التعليمية ال 

االستفادة من قدرات     � عد                           ُ رقمية للنساء البالغات. وت  ال 
 وموارد المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية 

. ويمكن تحقيق تعزيز في هذا المجال    ً ا  رئيسي    ً ا  محرك 
محو األمية الرقمية من خالل الجمع بطريقة مالئمة 

إشراك و   ، والمبادرات الشاملةبين السياسات العامة  
 الجمعيات المحلية والمجتمع المدني. 

التغلب على الحواجز المعيارية وتعزيز األمان عبر  
 شبكة اإلنترنت للنساء والفتيات في المنطقة العربية 

ّ    إال إذا تصد ت    ً ا  بارز  ً ا  تترك أثرال يمكن للسياسات أن           
والفتيات من للعوامل األساسية التي تمنع النساء 

ل الرقمي واالستفادة                            ّ المشاركة بشكل كامل في التحو  
ّ        ّ   هذا التحو ل. ويتطل ب مثل فرها                 ّ من الفرص التي يو           

  لمن أجوالمعتقدات المعيارية  عقباتذلك معالجة ال
زات والقوالب النمطية، وكذلك                � لتغلب على التحي  ا

إصالح األطر القانونية الي تقوم على التمييز بين 
األخذ بعين االعتبار نقص اإلدراك وينبغي الجنسين. 
، واتخاذ تدابير لمواجهة  ذات الصلة اللغوية  والحواجز

يمكن التغلب والعنف ضد المرأة المرتبط بالتكنولوجيا. 
 على ذلك من خالل: 

تعزيز المحتوى الرقمي العربي بشكل عام والمحتوى  •
 ؛الذي يركز على قضايا المرأة بشكل خاص 
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المرأة من الوصول إلى االقتصاد الرقمي عن تمكين  •
طريق ضمان سالمتها من المخاطر اإللكترونية.  

  ً ا                                   ّ الوصول اآلمن إلى التكنولوجيا جوهري     � عد    ُ وي  
إلدامة التواصل، واالستفادة من الفرص التعليمية 

 واالقتصادية، والحصول على المعلومات، 
 والتماس الدعم؛

ّ  التأك د من أن   • يعات والعمليات السياسات والتشر     ّ      
ّ     على التصد ي للجرائم السيبراني ة،  قادرة التنظيمية                     ّ         

حماية الحقوق  ضمان وتأييد الحقوق الرقمية، و
ّ           االساسي ة، بما فيها حري ة التعبير                 ّ عن الرأي      

 والخصوصية؛
                         ّ                       تعزيز مشاركة النساء في تعل م العلوم والتكنولوجيا  •

ّ                  والهندسة والرياضيات وانخراطهن  في القوة العاملة                               
ّ                 في هذا القطاع، كمحترفات ومهني ات وصانعات قرار                              

من الطراز الرفيع، إلنتاج ونشر محتوى رقمي أكثر 
بين الجنسين، ومعالجة المحتوى الرقمي    ً ا  توازن 

      ّ                                        الحالي  القائم على التمييز بين الجنسين، وتصميم 
تكنولوجيات تراعي الفوارق بين الجنسين. ويمكن 

لتخصص في تشجيع المزيد من النساء على ا
مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
عن طريق تعريف الفتيات في مرحلة تعليمية مبكرة 
ّ                            على الموضوعات المت صلة بهذه المجاالت، واستثارة                   

من حمالت    تنظيم اهتمامهن بها وفضولهن بشأنها، و 
النساء حول قدرات  رفع مستوى الوعي  أجل  

ت الصلة بالعلوم             ّ             والفتيات لتول ي الوظائف ذا 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وبتكنولوجيا 

ّ    المعلومات واالتصاالت؛ وإبراز سير نساء يمث لن                                        
 حتذى في هذا المجال.        ُ نماذج ت  

ّ                                 إنشاء بيئة محف زة ومواتية للنهوض بتمكين النساء               
 في المنطقة العربية 

يستلزم النهوض بتمكين المرأة إتاحة خيارات بديلة 
أمامها وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها الخاصة.  

ّ                  وبالتالي، فإن  معالجة المعايير  المتعلقة بالجنسين             
إلزالة العقبات التي   ً ا       ّ أساسي    ً ا  عنصر   � عد   ُ ت   وعالقات القوة

ّ                     ُ تواجه تمكين المرأة وتحد  من خياراتها. كذلك ي      � عد                        
لتعزيز قدرات المرأة،                         ً اف على هذه العقبات سبيال  االلتف

ألنه يدعم زيادة الموارد والقدرة على استخدامها. ومع  
ّ                       ذلك، فإن الهدف النهائي يتمث ل بتغيير هذه المعايير                            

الخيارات والهياكل إلزالة جميع العقبات، وزيادة عدد 
بحيث يمكن للنساء االختيار  ،وتوسيع نطاقهاالبديلة 

 قيق المساواة بين الجنسين. بينها وتح

ّ                                        ويوف ر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     
                ّ                         فرصة للنساء للتغل ب على العقبات ذات الصلة 
بمشاركتهن في عمليات صنع القرار والترويج 

لقضاياهن وشواغلهن عبر منصات شبكة اإلنترنت.  
ومع ذلك، فإن استخدام تكنولوجيا المعلومات 

ّ                جعلهن  أسيرات مساحات واالتصاالت بكثرة ي     
افتراضية بعيدة عن الميادين الحقيقية لصنع القرار.  

ّ                                  وبالمثل، فإن  األنشطة المدرة للدخل عبر اإلنترنت             
أوجدت بدائل لمشاركة المرأة في العملية االقتصادية، 
مع استمرارها في تحمل عبء الرعاية غير المدفوعة 

علومات األجر. وبالتالي، سمح استخدام تكنولوجيا الم
واالتصاالت بالتغلب على العقبات ذات الصلة بالمعايير 

ّ  يؤد يال والهياكل، إال أنه  لى تغيير تلك المعايير إ  ً ا        ّ تلقائي     
والهياكل. لذا، ال يزال من الضروري تعزيز البيئة 

ُ   �                                          الم حف زة والمواتية للنهوض بتمكين المرأة من خالل:     

 تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص •
وخلق آلية  ،واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني

للتعاون بين مختلف الكيانات الحكومية ذات الصلة  
بالتكنولوجيا وتمكين المرأة، بما فيها اآلليات 

ّ  عني ةالم(الوطنية للمرأة  ، )بالبرامج المتعلقة بالمرأة   
والهيئات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات 

ّ                                المعني ة بالبرامج المتعلقة بتكنولوجيا (واالتصاالت       
ومكاتب اإلحصاء الوطنية  )المعلومات واالتصاالت

ّ                                   المعني ة بجمع بيانات تكنولوجيا المعلومات (      
ّ                 واالتصاالت المصن فة حسب نوع الجنس  ؛)             

في  المساواة بين الجنسين ور منظإدماج مراعاة  •
السياسات واالستراتيجيات والخطط الوطنية ذات 
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الصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إلزالة  
زات الجنسانية، وتقليص الفجوة الرقمية بين       � التحي  

الجنسين، وتشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت للنهوض بتمكين المرأة؛

المعلومات واالتصاالت في   إدراج تكنولوجيا •
السياسات واالستراتيجيات والخطط الوطنية ذات 

الصلة بالمرأة لتعزيز استخدام النساء والفتيات 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كوسيلة لتمكين 
المرأة وتنميتها بشكل مستدام، مع مراعاة مختلف 

 ؛5أوجه الترابط بين غايات الهدف 
لومات واالتصاالت كوسيلة  إدراج تكنولوجيا المع  •

لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في  
مختلف السياسات واالستراتيجيات القطاعية،  

صلة  ذات  مشاريع قطاعية  الوصول إلى  لتفادي  
بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالبتكارات، ال  
تراعي المساواة بين الجنسين. وينطبق ذلك بشكل  

ات واالستراتيجيات الوطنية  خاص على السياس 
 المتعلقة بالصحة والتعليم والعمل والتنمية الصناعية؛ 

ّ      لنساء وانخراطهن  في  ل بالنسبةتعزيز ريادة األعمال  •               
ّ                      سن  السياسات الوطنية ال عن طريقاالبتكار  الزمة  

ضمان استدامة جهود تأسيس الشركات الناشئة ل
 في المنطقة العربية، مع العلم أن واحدة من  

 ل ثالث شركات ناشئة في المنطقة العربية  ك
 ترأسها نساء؛ 

عبر فة حسب نوع الجنس                   ّ جمع البيانات المصن   •
ة، بما فيها قطاع تكنولوجيا  ّ ي  وقطاعات التنمال جميع

إلثراء السياسة الرقمية  ،المعلومات واالتصاالت
غير المصنفة ن البيانات إ إذ، ذي الصلة ع التقدم    � وتتب  

بمفردها غير كافية   ً ا  عموم   � عد   ُ ت  حسب نوع الجنس 
 بالمساواة لرصد وتقييم السياسات المتعلقة 

 ؛ بين الجنسين
مواصلة بذل الجهود إلجراء اإلصالحات القانونية   •

الالزمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
ّ              ها تلك المت صلة بقوانين  النساء والفتيات، بما في           

األحوال الشخصية والجنائية وقوانين العمل، 
المساواة بين ولرفع الوعي بأهمية معالجة معايير 

. وسيؤدي ذلك إلى إنشاء  الجنسين وعالقات القوة
بيئة تمكينية شاملة لالستفادة من استخدام 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق المساواة 
بين الجنسين. 
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يبحث هذا التقرير في كيفّية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كوسيلة لتنفيذ 
الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين، ومساعدة الحكومة 

وأصحاب المصلحة الرئيسيين في جهودهم لتحقيق هذا الغرض. ومن خالل تحليل مجموعة 
واسعة من الممارسات الجيدة الُمطّبقة في المنطقة العربية وفي بلدان نامية تتشابه في 

سياقاتها مع المنطقة العربية، تبّين الدراسة أن الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
دور في تمكين النساء والفتيات، وتعزيز المساواة بين الجنسين من خالل تيسير وصولهّن إلى 

الموارد وتعزيزه، بما في ذلك المعلومات والخدمات ومبادرات بناء القدرات. ويقّدم التقرير 
أيضًا رؤية عملية بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق غايات الهدف 5، 
من خالل: استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لاللتفاف على أعراف وأنماط التمييز 

بين الجنسين أو تغييرها؛ استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت َكَوسيلة لتعزيز أمن 
النساء والفتيات وتنظيم الحمالت إلعالء صوت المرأة؛ استخدام تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت لدعم مشاركة المرأة في األنشطة المدرة للدخل، وزيادة قدرتها على الوصول 
إلى المعلومات والخدمات المالية؛ استخدام المرأة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

لزيادة مشاركتها في عمليات صنع القرار والسياسة العامة؛ استخدام الحكومات لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت لزيادة فرص المرأة في الحصول على الخدمات؛ زيادة تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت من فرص الوصول إلى المعلومات الصحية. ويلقي التقرير الضوء على 
المخاطر المحتملة الناجمة عن سوء استخدام هذه التكنولوجيات، ويقترح تدابير الغتنام 

الفرص والتغلب على المخاطر.
 

ويخلص التقرير إلى توصيات في السياسة العامة هدفها تحسين القدرة على تحمل تكلفة 
التكنولوجيات الرقمية وإمكانية الوصول إليها، والتغلب على الحواجز المعيارية، وتعزيز األمان 

عبر شبكة اإلنترنت إلنشاء بيئة مواتية للنهوض بتمكين النساء في المنطقة العربية.
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