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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

ة المشاركة الكاملة والمتساوي"•

في وسائل اإلعالم ومن" للمرأة

خاللها وتكنولوجيات االتصال

الجديدة ، وكذلك في جميع 

مجاالت العلوم والتكنولوجيا

ا التأكيد على أن تطوير تكنولوجي•

ا المعلومات واالتصاالت يوفر فرص  

هائلة للنساء ، كجزء ال يتجزأ من 

مجتمع المعلومات والجهات الفاعلة 

الرئيسية فيه

توفر تكنولوجيا المعلومات •

واالتصاالت فرص التمكين للمرأة ،

كجزء ال يتجزأ من مجتمع المعلومات

ين تعميم منظور المساواة بين الجنس•

واستخدام تكنولوجيا المعلومات 

.واالتصاالت كأداة

دعت الحكومات إلى إزالة الحواجز •

يب بين الجنسين أمام التعليم والتدر

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 المساواة

جيا بين الجنسين مع تكنولو

المعلومات واالتصاالت 

3باعتباره وسيلة من أصل 

المقترحة للتنفيذ

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

ما في ذلك وصول ومشاركة النساء والفتيات في التعليم والتدريب والعلوم والتكنولوجيا ، ب

"تعزيز وصول المرأة على قدم المساواة إلى العمل الكامل والعمل الالئق

حدةالمساواة بين الجنسين وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألمم المت
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تحقيق المساواة
بين الجنسين 
وتمكين كل 
تالنساء والفتيا

التكنولوجيا 
التمكينية وبخاصة 

تكنولوجيا 
المعلومات 
واالتصاالت

اصالحات 
ة لتخويل المرأ
حقوقا 
متساوية

سياسات 
سليمة 

وتشريعات 
قابلة لإلنفاذ

5وسائل تنفيذ الهدف 

2030المساواة بين الجنسين وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخطة 
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2030المساواة بين الجنسين وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخطة 

دور وتكنولوجيا 
المعلومات

واالتصاالت   
تعزيز استخدام : ب-5المقصد 

التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

.من أجل تعزيز تمكين المرأة

:5.1المقصد 

القضاء على جميع أشكال 
العنف ضد جميع النساء 
عام والفتيات في المجالين ال
والخاص، بما في ذلك 
ل االتجار بالبشر واالستغال

الجنسي وغير ذلك من أنواع
.االستغالل

:5.2المقصد 

القضاء على جميع أشكال 
العنف ضد جميع النساء 
والفتيات في المجالين العام
والخاص، بما في ذلك 

االتجار بالبشر واالستغالل 
الجنسي وغير ذلك من أنواع 

.االستغالل

:5.3المقصد 

القضاء على جميع 
الممارسات الضارة، من قبيل 

زواج األطفال والزواج 
المبكر والزواج القسري، 
وتشويه األعضاء التناسلية 

(.ختان اإلناث)لإلناث 

:5.4المقصد 

االعتراف بأعمال الرعاية 
غير مدفوعة األجر والعمل 
المنزلي وتقديرها من خالل 
توفير الخدمات العامة والبنى
التحتية ووضع سياسات 

الحماية االجتماعية وتعزيز 
تقاسم المسؤولية داخل األسرة 
المعيشية والعائلة، حسبما 
يكون ذلك مناسباً على 

.الصعيد الوطني

:5.5المقصد 

كفالة مشاركة المرأة مشاركة 
كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص
المتاحة لها للقيادة على قدم 
المساواة مع الرجل على 

جميع مستويات صنع القرار 
في الحياة السياسية 
.واالقتصادية والعامة

:5.6المقصد 

ضمان حصول الجميع على 
خدمات الصحة الجنسية 
واإلنجابية وعلى الحقوق 
اإلنجابية، على النحو المتفق
عليه وفقا لبرنامج عمل 
المؤتمر الدولي للسكان 

والتنمية ومنهاج عمل بيجين 
والوثائق الختامية لمؤتمرات 

.استعراضهما
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5في تحقيق الهدف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتدور 

يفهاماً دوراً واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياؤديت•

.المرأةوتمكينالجنسينبينالمساواةتحقيق

ذاتالمعلوماتعلىبالحصولوالفتياتللنساءوتسمح•

والمجتمعيةواإلنجابيةاإلنتاجيةأدوارهنألداءاألهمية

.إضافيةمواردعلىوالحصول

تواالتصاالالمعلوماتتكنولوجياإلىالنفاذشأنومن•

فيأقوىصوتعلىالحصولمنالنساءتمكين

.العالميالمستوىوعلىوحكوماتهنمجتمعاتهن

ضاً أيللنساءواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوتوفر•

ذاتتكونأنويمكنوالمكانالزمانحيثمنالمرونة

.تماعيةاجعزلةيواجهنالالتيللنساءبالنسبةخاصةقيمة
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...ةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كوسيل

لتحدي األنماط واألدوار 
االجتماعية للمرأة 

والرجل

لتحويل األعراف 
واألنماط واألدوار 
االجتماعية للمرأة 

والرجل

االلتفاف على األنماط 
واألدوار االجتماعية 

للمرأة والرجل

وسيلة للتأثير على 
األنماط للمرأة والرجل 
فيما يتعلق بصنع القرار 
وتوزيع الموارد في 

األسرة

5.1في تحقيق المقصد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتدور 
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5.1في تحقيق المقصد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتدور 

روالصولألعرافالتصديفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيامساهمة  •

الموارديعتوزوأنماطالقراراتخاذعمليةعلىالتأثيروفيالجنسينحولالنمطية

.واسعنطاقعلىموّثقةالمعيشيةاألسرداخل

القتصادافيوالفتياتالنساءمشاركةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتعزز•

الحالةنوتحسيالثقةبناءطريقعنتمكينهنفيوتسهموالمجتمع،والسياسة

.االجتماعية

القرىإحدىإلىالحاسوبأدخلعندماالهند،في:مثال•

اءالنسإلىالنظربدأالرقمية،االتصاالتمراكزطريقعن

المتطورةاتكنولوجيفيخبيراتباعتبارهنّ يشّغلنهاللواتي

النساءهؤالءوافتخرت.القريةسكانمعظمبهايلمّ 

مواردوالالفرصمناالستفادةمنأيضا  وتمكنّ .بخبرتهن

الوظيفيالسلمفيليرتقينلهنّ المتاحة
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5.1في تحقيق المقصد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتدور 

فهي . ةأهمية متزايدة في تمكين المرأة في المنطقولشبكات التواصل االجتماعي •
تمّكن النساء من 

oتجّنب االضطالع بأدوار قيادية جديدة عبر مساعدتهّن على بناء شبكة عالقات؛ و

القيود على حركتهّن؛ 

oّ في األماكن العامة؛   للتعبيرإعطائهم فسحة

o التصدي إلى القوانين والنظم االجتماعية والثقافية السائدة؛

oقيود الرأي العام إلى الجذب اهتمام الرأي العام إلى القيود المفروضة على النساء

.  المفروضة على النساء

تظهر حملة 
 (BringDevBack#)اليمن_ألجل_تنمية#

يا التي أطلقها اليمنّيون دور تكنولوج
رأة المعلومات واالتصاالت في تمكين الم
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
https://twitter.com/hashtag/BringDevBack?src=hash


© Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

5.1في تحقيق المقصد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتدور 

قرارالاتخاذعمليةعلىواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتؤثرأنويمكن•

.األسرةداخلالمواردتوزيعونمط

Dimitra)للمستمعينديميتراأنديةمشروع:مثال• listeners’ clubs)

oالمتحدة،لألمموالزراعةاألغذيةمنظمةأطلقته

oقالمناطسكانمنوالشبابوالرجالالنساءمنجماعاتاستقطب

.المشاكلوحلاليوميةالحياةتحدياتلمناقشةالريفية

oمعويتواصلونمعلوماتعلىالمشاركونيحصل:اآللية

تعملراديوأجهزةباستخدامإذاعيةومحطاتأخرىمجموعات

الرجالوالنساءبينالتفاعلوأدى.نقالةوهواتفالشمسيةبالطاقة

فيّيرتغإلىالمعيشيةواألسرالمحليةالمجتمعاتقضايالمعالجة

نواضطلععلناً،رأيهنإبداءعلىالنساءذلكوشجع.سلوكهم

.للدخلمدرةجديدةأنشطةفيوشاركنقياديةبأدوار

http://www.fao.org/dimitra/home/en/
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...تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كوسيلة

لتعزيز أمن النساء 
والفتيات

لمكافحة العنف ضد 
النساء والفتيات

ي لتحديد المعايير الت
تؤدي إلى العنف ضد
المرأة والممارسات 
الضارة واإلبالغ عنها

ومواجهتها

لنشر الوعي ورفع 
أصوات النساء

5.3و 5.2في تحقيق المقاصد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتدور 
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5.3و 5.2في تحقيق المقاصد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتدور 

ساء،نثالثأصلفمن.العربيةالمنطقةفيشائعةظاهرةالمرأةضدالعنف•

ويقّيد،صحتهايؤذيالحميمالشريكمنجنسيأوجسديلعنفامرأةتتعرض

والسياسيةاالقتصاديةالمشاركةوفيالتعليمفيفرصها

والفتياتساءالنتشعروالهند،ومصروكينيابوليفيافيأ جريلمسحووفقاً •

فهنّ .الةنقهواتفحوزتهنفيتكونعندماواالستقالليةاألمانمنأكبربقدر

التحّرشمنللحمايةالعامةاألماكنفيالهواتفهذهيستخدمن

لحوادث تطبيقات عديدة تسمح بتحديد االتكنولولجياوتتوفر في قطاع . •
:اتالخطيرة والتبليغ عنها عبر اإلنترنت، على غرار تطبيق

HARASSMAP

في مصر

RESIST HARASSMENT

في لبنان



© Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

5.3و 5.2في تحقيق المقاصد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتدور 

حيث،النزاعحاالتفيدوراً أيضاً واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوتؤدي•
.النساءإلىالوصولالنظاميةالخدماتمؤسساتعلىيصعب

واألدلةلوماتالمعوتتبعالرسائل،إيصالواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتتيح•
لعنفاحوادثتعقبيجريالعنف،مرتكبيمالحقةفلدعم.وتوزيعهاوتخزينها

"MediCapt"غرارعلىتطبيقاتباستخدامالنزاعمناطقفيالمرأةضد

oاإلنسانحقوقعنللدفاعاألطباءجمعيةطورته

oرقمياً طبيةالالفحوصنتائجبتسجيللألطباءالتطبيقهذايسمح

الضحاياإصاباتوتصوير

oإلىمباشرةً وإرسالهااإلنترنت،علىالبياناتهذهتحميل

القانونبإنفاذوالمكلفينالمحامين

oلتطبيقاي ستخدمالجنسي،العنفحوادثتحديدإلىوباإلضافة

رائمجعلىاألدلةوتقديمالجماعيالعنفلرصدالمبكرلإلنذار

الحرب
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5.3و 5.2في تحقيق المقاصد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتدور 
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5.3و 5.2في تحقيق المقاصد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتدور 

:واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيااستخدامويمكن•

مكافحة  للعنف ضد المرأةآمنةالمدنالتكنولوجيا كأداة لجعل 

للتوعية بالتحرش الجنسي الذي
تتعرض له المرأة في األماكن 

العامة 

وفي مصر، أطلقت مبادرة 
"شفت تحرش" (Shoft

Taharosh)  حمالت على
وسائل التواصل 
االجتماعي، 

أدت إلى إصدار القانون 
.2014لعام 50رقم 

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

أداة  لتعّقب الممارسات الضارة 
واإلضاءة على والحد منها، 

.لهاالوقائع لتغيير ردود الفعل حيا

# MeTooوتوّسعت حركة 
االجتماعية التي أطلقتها 

مجموعة من النساء للتشارك
ي في تجارب التحرش الجنس
والعنف في أماكن العمل، 
ة، وأدت إلى تغييرات متسارع
لى تركت تأثيرا  إيجابيا  ع

.  وضع المرأة

https://www.facebook.com/Shoft.Ta7rosh/posts/409634542493199/
https://www.facebook.com/Shoft.Ta7rosh/posts/409634542493199/
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"مدن للجميع"تحقيق مفهوم 

"( الحق في المدينة"أو )

2030خطة 

في القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات

عوتوفير أماكن عامة آمنة وشاملة للجميالمجالين العام والخاص،

األطر الدولية حول التكنولوجيا والمساواة بين الجنسين والمدن

:المدنسكانيشكلس2050عامبحلولأنهإلىاإلحصائيةالتقديراتتشير•

%86الناميةالمناطقمن64%والعالممنالمتقدمةالمناطقفيالسكانمن

العربيةالمنطقةأرباعثالثةحوالي
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الفضاءاتإلىوالنفاذالمدنيالتمكيننحواألولىالخطوةعامةالماكناألالىالنفاذيعتبر•

لعنف،الخطرتعرضا  األكثرهنالمدنفيالنساءأناألبحاثوتبين.والسياسيةالمؤسسية

.العنفمنخشيةأوخوفدونالمدينةحياةفيالمشاركةمنيمنعهنما

من النساء تعرضن لشكل من أشكال العنف الجنسي في األماكن 2009-63%•
العامة

من الشابات تعرضن لتحرش في الشوارع خالل عام واحد% 2012-43

باألمان في األماكن العامة إذا كنالمستجيبات يشعرن من % 95أكثر من -2012
برفقة آخرين

من كل خمس نساء تحرشا  لفظيا  أثناء السير في الشارععانت واحدة-2013

تعرضن لعنف نفسي أو بدني مرة واحدة على األقل في األماكن 2016-54%•
2015و2011العامة بين عامي 

في الفضاء العامالعنف ضد المرأة
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مةالعنف الجنسي والتحرش بالمرأة في األماكن العانهج شامل لمكافحة

توفير الخدمات اإلعالم ونشر الوعيسن القوانين الالزمة

التنسيق مع 
األجهزة األمنية

لى تطبيقات تعتمد ع
التكنولوجيا

نهج شامل لمكافحة

العنف الجنسي 

والتحرش بالمرأة في 

األماكن العامة
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مرأةالجانب القانوني من تطور الدول العربية في مناهضة العنف ضد ال

الجزائر

مصر

العراق

ليبيا

المغرب

دولة قطر

ةالمملكة العربية السعودي

الصومال

السودان

تونس

البحرين

جيبوتي

األردن

لبنان

سلطنة ُعمان

دولة فلسطين

يةالجمهورية العربية السور

اليمن

وآخرونبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي: تجميع اإلسكوا استناداً إلى نصوص فوانين الدول ومعلومات من: المصدر

:  مالحظة

فيفمعرّ الجنسيالتحرشأنإلى"نعم"كلمةتشير

.لعملاقانونأوالعقوباتقانونويحظرهالتشريعات

غبرالجنسيالتحرشأنإلى"جزئياً "كلمةوتشير

تمخالفامعاقبةأنغيرالتشريعات،فيمعّرف

قدلالعمقوانينأوالعقوباتقوانينفيتردمحددة

.الجنسيالتحرشضدالحمايةبعضتوفر

في المنطقة العربية القوانين المتعلقة بالتحرش الجنسي في األماكن العامةنظرة عامة حول 
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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

SafeNesتطبيق: تونس•

StreetPalتطبيق :مصر•

الرئيسيالبرنامجمبادرة•

بعنوانللمرأةالعالمي

HarassMap:مصر•“آمنةعامةوأماكنآمنةمدن"

نفي"تطبيقيتصدى:المغرب•

(أذهب؟أين)"امشي

Securella: المغرب•

Gekoالصافرة •

والتحرش العنف الجنسياستخدام الدول العربية للتكنولوجيا  في مكافحة
بالمرأة في األماكن العامة
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التحرش روتردامجعلت بلدية 
الجنسي بالنساء في الشارع 
.  جريمة يعاقب عليها القانون

رات بدأت المدينة تصدر تحذي
من التحرش الجنسي في 

الشارع

نا  أنشأت المدينة خطا  ساخ
للضحايا

تنفيذ عّين ضباط إضافيون ل
اللوائح الجديدة

تطبيق للجّوال يسمى اطالق 
STOPapp

أول مدينة تطبق 

حة نهجا  شامال  لمكاف

ي التحرش الجنسي ف

بمساعدة الشوارع

تكنولوجياال

: مةالعنف الجنسي والتحرش بالمرأة في األماكن العانهج شامل لمكافحة
حالة روتردام
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