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المساواة بين الجنسين وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألمم المتحدة

األطر والصكوك الدولية

األطر والصكوك الدولية•

االتجاهات اإلقليمية•

من أهداف  التنمية 5تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والهدف •

المستدامة

oالعنف ضد المرأة والفتاة-التمييز القائم على نوع الجنس

oتمكين المرأة في االقتصاد والمجتمع

oمشاركة المرأة في الحياة العامة

oضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية

توصياتال•



األطر والصكوك الدولية
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المساواة بين الجنسين وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألمم المتحدة

األطر والصكوك الدولية

منهاج عمل بيجين

المؤتمر العالمي )
(الرابع المعني بالمرأة

1995

القمة العالمية لمجتمع 
المعلومات 

(WSIS 2003)

ع القمة العالمية لمجتم
المعلومات 

WSIS 

2003 and 2005

ع القمة العالمية لمجتم
المعلومات 

WSIS +10

خطة التنمية 
المستدامة لعام 

(5الهدف )2030

2015

المشاركة الكاملة •

في " والمتساوية للمرأة

وسائل اإلعالم ومن 

خاللها وتكنولوجيات 

االتصال الجديدة ، وكذلك

في جميع مجاالت العلوم 

والتكنولوجيا

التأكيد على أن تطوير •

تكنولوجيا المعلومات 

ئلة واالتصاالت يوفر فرًصا ها

للنساء ، كجزء ال يتجزأ من 

مجتمع المعلومات والجهات 

الفاعلة الرئيسية فيه

توفر تكنولوجيا المعلومات •

واالتصاالت فرص التمكين 

للمرأة ، كجزء ال يتجزأ من 

مجتمع المعلومات 

تعميم منظور المساواة بين •

جيا الجنسين واستخدام تكنولو

.المعلومات واالتصاالت كأداة

دعت الحكومات إلى إزالة •

الحواجز بين الجنسين أمام 

التعليم والتدريب في مجال 

تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت ،

اعتراف بإمكانيات•

تكنولوجيا 

المعلومات 

واالتصاالت كأداة 

لتعزيز المساواة 

بين الجنسين 

وتمكين المرأة 

وكذلك الفجوة بين

الجنسين في 

تكنولوجيا 

المعلومات 

واالتصاالت

ادماج منظور النوع •

االجتماعي في جميع 

وهدف 17األهداف الـ 

مخصص لتحقيق 

ن المساواة بين الجنسي

مع تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت

باعتباره وسيلة من 

المقترحة 3أصل 

للتنفيذ

" :CSW 55 ،2011لجنة المرأة التابعة لألمم المتحدة ، 

"مل الالئقالكامل والعمل وصول ومشاركة النساء والفتيات في التعليم والتدريب والعلوم والتكنولوجيا ، بما في ذلك تعزيز وصول المرأة على قدم المساواة إلى الع
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2030المساواة بين الجنسين وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخطة 

األطر والصكوك الدولية

ة تحقيق المساوا
بين الجنسين 
وتمكين كل 
اتالنساء والفتي

التكنولوجيا 
التمكينية 
وبخاصة 
تكنولوجيا 
المعلومات 
واالتصاالت

اصالحات 
لتخويل 

المرأة حقوقا
متساوية

سياسات 
سليمة 

وتشريعات 
قابلة لإلنفاذ

5وسائل تنفيذ الهدف 



االتجاهات اإلقليمية
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مستويات تطّور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وجيا تختلف مستويات تطّور تكنول•

ظاً المعلومات واالتصاالت اختالفاً ملحو

بين مناطق العالم وبلدانها

وفقاً لمؤشر تنمية تكنولوجيا•

المعلومات واالتصاالت  

(ICT Development Index) ،

انية تشهد المنطقة العربية تقدماً في إمك

لوجيا االتصال اإللكتروني واستخدام تكنو

، والوصول اليهاالمعلومات واالتصاالت 

وال سيما في سعة نطاق اإلنترنت 

واالشتراكات الواسعة النطاق الثابتة

.  والمتنقلة

االتجاهات اإلقليمية

االقتصاد

الترتيب

اإلقليمي، 
2017

ب الترتي

العالمي، 
2017

م قيمة الرق

القياسي، 
2017

الترتيب 

اإلقليمي، 
2016

الترتيب

العالمي، 
2016

م قيمة الرق

القياسي، 
2016

التغيّر في 

ميالترتيب العال
2016-2017

التغيّر في 

ميالترتيب اإلقلي
2016-2017

10-1317,601307,46البحرين

1+3-2397,213367,12قطر

اإلمارات العربية 

1-6-3407,212347,18المتحدة

المملكة العربية 

90-4546,674456,87السعودية

5626,435646,1420عمان

10+6646,306656,09لبنان

40-7706,007665,97األردن

10-8715,988705,75الكويت

40-9994,829954,70تونس

20-101004,7710984,57المغرب

1+4+111024,67121064,32الجزائر

1-1+121034,63111044,44مصر

30-131154,11131123,93ليبيا

10-141233,55141223,42دولة فلسطين

الجمهورية العربية

20-151263,34151243,32السورية

40-161452,55161412,56السودان

10+171512,26171522,08موريتانيا

30+181581,98181611,80جيبوتي

20-191641,82191621,78جزر القمر

4,844,71القيمة المتوسطة

.(2019يوليو/تموز1فياسترجعت)https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html.لالتصاالتالدولياالتحادمنبيانات:المصدر

https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html
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مستويات تطّور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

خفضة الهواتف النقالة هي وسيلة هامة للوصول إلى شبكة اإلنترنت في البلدان المن•

مهمان والمتوسطة الدخل؛ وملكية الهاتف وامكانية االتصال بشبكة االنترنت هما مؤشران

.  من مؤشرات المساواة بين الجنسين في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

االتجاهات اإلقليمية

.(2019يوليو/تموز1فياسترجعت)https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html.لالتصاالتالدولياالتحادمنبيانات:المصدر

وفي المنطقة على الصعيد العالمي

عن المتوسط تقل حيازة الهواتف النقالة 

%1العالمي بـ 

%10حيازة النساء على هاتف نقال أقل بنسبة 

من الرجال

ل تقنسبة استخدام اإلنترنت من هذه الهواتف 

%5بـ عن المتوسط العالمي

النساء لإلنترنت من هذه الهواتف أقلاستخدام

من الرجال%26بنسبة 

:في المنطقة العربية الرقمية الجندريةالفجوة •

من الرجال%9حيازة النساء على هاتف نقال أقل بنسبة -

في المائة من الرجال20لإلنترنت من هذه الهواتف أقل بنسبة النساءستخداما-

https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html
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مستويات تطّور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

(  اليونسكو)ة ووفقا لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافوعلى عكس األنماط السائدة، •

الهندسة والبنك الدولي، تسعى المرأة العربية بشكل نشط إلى دراسة العلوم والتكنولوجيا و

(STEM)والرياضيات 

o من مجموع المسّجلين في % 59، شّكلت النساء 2014في عام

في % 16اختصاص علوم الكمبيوتر في المملكة العربية السعودية، مقابل 

في الواليات % 14المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، و

المتحدة األمريكية

االتجاهات اإلقليمية

وتكمن المفارقة في أّن هذا اإلنجاز التعليمي ال•

يترجم مشاركةً في القوة العاملة في مجال العلوم 

انعدام والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ما يؤدي إلى

لك تمثيل النساء في القطاعات ذات الصلة، بما في ذ

قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت



من 5تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والهدف 

أهداف  التنمية المستدامة
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5مقاصد الهدف 

من أهداف  التنمية المستدامة5تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والهدف 

دور وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت   

: ب-5المقصد 
تعزيز استخدام التكنولوجيا 

التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، من 

أجل تعزيز تمكين المرأة

:5.1المقصد 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
.النساء والفتيات في كل مكان

:5.2المقصد 

القضاء على جميع أشكال العنف ضد 
لعام جميع النساء والفتيات في المجالين ا

والخاص

:5.3المقصد 

القضاء على جميع الممارسات الضارة، 
من قبيل زواج األطفال والزواج المبكر 
والزواج القسري، وتشويه األعضاء 

(.ختان اإلناث)التناسلية لإلناث 

:5.4المقصد 

االعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة 
األجر والعمل المنزلي

:5.5المقصد 

كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة 
يادة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للق

على قدم المساواة مع الرجل على جميع 
ياسية مستويات صنع القرار في الحياة الس

.واالقتصادية والعامة

:5.6المقصد 

ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة 
بية، الجنسية واإلنجابية وعلى الحقوق اإلنجا
مل على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج ع

مل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج ع
بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات 

.استعراضهما
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القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان:5.1المقصد 

من أهداف  التنمية المستدامة5تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والهدف 

تحدي األنماط واألدوار االجتماعية للمرأة والرجل

تحويل األعراف واألنماط واألدوار االجتماعية للمرأة والرجل

االلتفاف على األنماط واألدوار االجتماعية للمرأة والرجل

ع التأثير على األنماط للمرأة والرجل فيما يتعلق بصنع القرار وتوزي
الموارد في األسرة

صد 
المق

5
.1

:
س

ضد الن
شكال التمييز 

جميع أ
ى 

عل
ء 

ضا
الق

اء 
ن
ي كل مكا

ت ف
والفتيا

.
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القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان:5.1المقصد 

من أهداف  التنمية المستدامة5تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والهدف 

مّكن فهي ت. أهمية متزايدة في تمكين المرأة في المنطقةولشبكات التواصل االجتماعي •

النساء من 

oجنّب االضطالع بأدوار قيادية جديدة عبر مساعدتهّن على بناء شبكة عالقات؛ وت

القيود على حركتهّن؛ 

oّ في األماكن العامة؛   للتعبيرإعطائهم فسحة

o التصدي إلى القوانين والنظم االجتماعية والثقافية السائدة؛

oيود الرأي العام إلى القجذب اهتمام الرأي العام إلى القيود المفروضة على النساء

.  المفروضة على النساء

تظهر حملة 
 (BringDevBack#)اليمن_ألجل_تنمية#

ا التي أطلقها اليمنيّون دور تكنولوجي
أة المعلومات واالتصاالت في تمكين المر

لتكون عنصراً للسالم والتنمية

القيادة_حق_لها#تظهر حملة 
(#Women2Drive)  التي أطلقتها المرأة

السعودية دور تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في تمكين المرأة لتكون 

عنصر تغيير

https://twitter.com/hashtag/BringDevBack?src=hash
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القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات :5.3و 5.2المقاصد 

من أهداف  التنمية المستدامة5تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والهدف 

مكافحة العنف ضد النساء والفتيات

تعزيز أمن النساء والفتيات

تحديد المعايير التي تؤدي إلى العنف ضد المرأة والممارسات 
الضارة واإلبالغ عنها ومواجهتها

نشر الوعي ورفع أصوات النساء صد 
المق

5
.2

:
جالي

ي الم
ت ف

ساء والفتيا
ع الن

جمي
ضد 

ف 
شكال العن

ع أ
جمي

ى 
عل

ء 
ضا

الق
ن العام 

ص
خا

وال

صد 
المق

5
.3

:
ج المب

طفال والزوا
أل
ج ا

ن قبيل زوا
ضارة، م

ت ال
سا

جميع الممار
ى 

عل
ء 

ضا
الق

كر 

ث 
إلنا

سلية ل
ضاء التنا

ع
أل
شويه ا

ي، وت
سر

ج الق
والزوا

(
ث

إلنا
ن ا

ختا
.)
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5.3و 5.2المقاصد 

من أهداف  التنمية المستدامة5تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والهدف 

امرأةتتعرضنساء،ثالثأصلفمن.العربيةالمنطقةفيشائعةظاهرةالمرأةضدالعنف•

وفييمالتعلفيفرصهاويقيّدصحتها،يؤذيالحميمالشريكمنجنسيأوجسديلعنف

والسياسيةاالقتصاديةالمشاركة

• ً منأكبربقدروالفتياتالنساءتشعروالهند،ومصروكينيابوليفيافيأُجريلمسحووفقا

فيفالهواتهذهيستخدمنفهنّ .نقالةهواتفحوزتهنفيتكونعندماواالستقالليةاألمان

التحّرشمنللحمايةالعامةاألماكن

ة والتبليغ عنها وتتوفر في قطاع التكنولوجيا تطبيقات عديدة تسمح بتحديد الحوادث الخطير. •

:اتعبر اإلنترنت، على غرار تطبيق

HARASSMAP

في مصر

RESIST HARASSMENT

في لبنان
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من أهداف  التنمية المستدامة5تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والهدف 

5.3و 5.2المقاصد 

مكافحةً للعنف ضد المرأةآمنةالمدنالتكنولوجيا كأداة لجعل 

للتوعية بالتحرش الجنسي الذي 
تتعرض له المرأة في األماكن 

العامة 

وفي مصر، أطلقت 
"شفت تحرش"مبادرة 

(Shoft Taharosh) 
حمالت على وسائل 
التواصل االجتماعي، 

أدت إلى إصدار 
لعام 50القانون رقم 

2014.

إليصال صوت المرأة 

في حالة العراق، نجحت 
مجموعة وادي النسائية 

(Wadi ) باستخدام أدوات
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، في إطالق حملة
ضد ختان اإلناث، وأسهمت 

في سن تشريعات في 
2011كردستان في عام 

تحظر هذه الممارسات في 
جميع المقاطعات

أداةً لتعقّب الممارسات الضارة 
واإلضاءة على الوقائع والحد منها، 

.لتغيير ردود الفعل حيالها

#  MeTooوتوّسعت حركة 
االجتماعية التي أطلقتها 

مجموعة من النساء للتشارك
في تجارب التحرش الجنسي
والعنف في أماكن العمل، 
ة، وأدت إلى تغييرات متسارع

لى تركت تأثيراً إيجابياً ع
.  وضع المرأة

https://www.facebook.com/Shoft.Ta7rosh/posts/409634542493199/
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من أهداف  التنمية المستدامة5تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والهدف 

5.3و 5.2المقاصد 

:المدنسكانيشكلس2050عامبحلولأنهإلىاإلحصائيةالتقديراتتشير•

الناميةالمناطقمن64%والعالممنالمتقدمةالمناطقفيالسكانمن%86▪

العربيةالمنطقةأرباعثالثةحوالي▪

يا
ج
لو

نو
تك

 ال
ور

 د
ية

ور
ح
م

"مدن للجميع"تحقيق مفهوم 

"( الحق في المدينة"أو )

2030خطة 

ي القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات ف

وتوفير أماكن عامة آمنة وشاملة للجميعالمجالين العام والخاص،
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استخدام التكنولوجيا 
العنف الجنسي لمكافحة

والتحرش بالمرأة في 
األماكن العامة

حول التوعية
العنف الجنسي

التحرش بالنساء و
في األماكن العامة

لدعوة إلى توفير ا
خدمات آمنة

إلبالغ عن األماكن ا
العامة غير اآلمنة

تتبع السالمة 
في األماكن 

العامة

من أهداف  التنمية المستدامة5تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والهدف 

5.3و 5.2المقاصد 

SafeNesتطبيق: تونس•

StreetPalتطبيق :مصر•

مبادرة البرنامج الرئيسي •

العالمي للمرأة بعنوان 

“مدن آمنة وأماكن عامة آمنة"

HarassMap:مصر•

فين"تطبيقيتصدى:المغرب•

(أذهب؟أين)"امشي

Securella: المغرب•

Gekoالصافرة •
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االعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي:5.4المقصد 

من أهداف  التنمية المستدامة5تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والهدف 

إلشراك المرأة في األنشطة المدرة للدخل وريادة المشاريع

زيادة الوصول إلى الخدمات المالية

زيادة الوصول إلى المعلومات

تخفيف ظروف العمل غير المستقرة صد 
المق

5
.4

:
ي 

جر والعمل المنزل
أل
عة ا

غير مدفو
عاية 

عمال الر
ف بأ

عترا
ال
ا

سا
سيا

ضع 
حتية وو

ى الت
ت العامة والبن

خدما
الل توفير ال

خ
ن 

ها م
وتقدير

ت 

شية وال
سرة المعي

أل
خل ا

سؤولية دا
سم الم

عية وتعزيز تقا
جتما

ال
حماية ا

ال
عائلة، 

ي
طن

صعيد الو
ى ال

عل
سباً 

ك منا
ن ذل

سبما يكو
ح

.
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ادةكفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقي:5.5المقصد 

من أهداف  التنمية المستدامة5تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والهدف 

دعم المرأة في السياسة وصنع القرار 

تعزيز المشاركة السياسية للمرأة 

وسيلة للحكومات لتحسين الخدمات المقدمة للنساء والفتيات 

صد 
المق

5
.5

:
ص المت

شاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفر
شاركة المرأة م

كفالة م
حة 

ا

صنع القرار ف
ت 

ستويا
جميع م

ى 
عل

جل 
ع الر

ساواة م
ى قدم الم

عل
لها للقيادة 

ي 
صادية والعامة

القت
سية وا

سيا
حياة ال

ال
.
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ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وعلى الحقوق    :5.6المقصد 

اإلنجابية

من أهداف  التنمية المستدامة5تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والهدف 

زيادة الوصول إلى المعلومات الصحية

صد 
المق

5
.6

:
جابية 

إلن
سية وا

جن
حة ال

ص
ت ال

خدما
ى 

عل
جميع 

ل ال
صو

ح
ن 

ضما

ل الم
عم

ج 
رنام

عليه وفقا لب
ق 

حو المتف
ى الن

عل
جابية، 

إلن
ق ا

حقو
ى ال

عل
و

ر 
ؤتم

را
ختامية لمؤتم

ق ال
ن والوثائ

جي
ل بي

عم
ج 

ن والتنمية ومنها
سكا

ي لل
الدول

ت 
ضهما

را
ستع

ا
.



توصياتال
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التوصيات

تحمل تعزيز الوصول إلى التكنولوجيات الرقمية والقدرة على
:تكلفتها

ومات تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعل
واالتصاالت 

لفتيات االستثمار في محو األمية الرقمية للنساء وا
االت والوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتص

من خالل الشراكات بين القطاعين العام 
والخاص، وإدراج برامج محو األمية وتنمية 

القدرات في برامج التعليم الوطنية

زيادة المحتوى الرقمي العربي المراعي 
للغةلالعتبارات الجنسانية للتغلب على حاجز ا

تيات ألمن على اإلنترنت للنساء والفتعزيز ا
(السيبرانياألمن )في المنطقة العربية

اعتماد التشريعات 
زمة والعمليات التنظيمية الال

لمواجهة الجريمة 
اإللكترونية
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التوصيات

ن خالل مفي المنطقة العربيةبواقع المرأةبناء بيئة مواتية للنهوض •

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تصادية زيادة مشاركة المرأة في العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ، وتوفير الفرص االق•

لالستفادة من الخريجات

خالل اتخاذ االحتفاظ بالخبرات النسائية في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من•

تدابير لضمان المساواة في الحقوق

كنولوجيا زيادة التعاون بين أصحاب المصلحة وإنشاء آلية للتعاون تهدف إلى تسخير ت•

المعلومات واالتصاالت لتحقيق المساواة بين الجنسين

ت مراعاة منظور المساواة في السياسات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاال•

للنهوض بواقع المرأةوإدماجها في السياسات واالستراتيجيات والخطط الوطنية

دعم سيدات األعمال ومشاركتهن في االبتكار•

ت لتوجيه جمع البيانات المصنفة حسب الجنس عن قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاال•

عملية صنع السياسات الرقمية ومراقبة التقدم المحرز



شكرا لحسن االستماع

اإلسكوا-مركز المرأة 


