الجلسة العامة الخامسة
تمكين األفراد وضمان الشمول والمساواة في سبيل
التنمية المستدامة :تفعيل وسائل التنفيذ
"دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التمكين
والشمول والمساواة"

مجاالت تمكين فاعلة
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

•
•
•
•

التمكين االقتصادي
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تمكين ذوي االعاقة

التمكين االقتصادي
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دعم االبتكار واالبداع والتميز ووسيلة فعالة ومتاحة لتحويل األفكار إلى مبادرات
ومشروعات تخلق مردود مالي واقتصادي وفرص عمل.
دور مؤثر في تحسين بيئة األعمال من خالل تقديم خدمات الكترونية عملية وذات
انتشار واسع ،وإعادة هندسة اإلجراءات ورفع كفاءة العمل المؤسسي (تقليص
الفترة الزمنية إلصدار التراخيص والموافقات وتعدد قنوات تقديم الخدمة).
تعزيز الشفافية وحق االطالع على المعلومة من خالل نشر المعلومات والبيانات
واالحصائيات التي تهم المستثمرين والمبادرين (البيانات الحكومية المفتوحة).
الدعامة الرئيسية لالقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة وتنمية القطاعات األساسية:
قطاع العمل ،قطاع الطاقة ،قطاع التعليم ،قطاع الصحة ،وأثره في تنويع مصادر
الدخل.
تحسين جودة الحياة والمعيشة من خالل تطبيق مفاهيم المدن الذكية وانترنت
األشياء وما يتبعها من خلق فرص عمل ومشروعات جديدة.

تمكين المرأة
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أداة لتجسير الفجوة بين الجنسين ،التكنولوجيا تسمح بالتعامل مع المستخدمين دون
تفرقة حسب الجنس.
النفاذ االلكتروني للمعلومات والمعرفة والخدمات التي تحتاجها المرأة للعمل واطالق
المشروعات والمبادرات والحصول على التمويل.
اتاحة العمل عن بعد ومن المنزل وبين األسرة وبما يناسب ظروف المرأة الخاصة.
كسر الطوق االجتماعي والتواصل الكترونيا ومرئيا ومع التجمعات :العمل ،المهنة،
التخصص ،مجموعات نسوية ،وتعزيز دورها المجتمعي والناشطي والتطوعي
والتعبير عن الرأي والفكر.

تمكين األقليات والفئات المهمشة
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اتاحة النفاذ لالنترنت والمعلومات والمستجدات التي تحتاجها هذه الفئات والذي
يخفف من وطأة العائق الجغرافي أو الديموغرافي.
أداة فعالة في اتاحة التعدد اللغوي للمحتوى والذي يعزز المساواة ويحافظ على
هوية هذه الفئات التي هي جزء من الهوية الوطنية والنسيج االجتماعي.
االندماج بشكل أكبر مع المجتمع ومع شرائح المجتمع األخرى وإتاحة التعرف على
هذه الفئات وتعرف هذه الفئات مع الشرائح األكبر في المجتمع وكسر حواجز العائق
الجغرافي أو التجمعات المغلقة أو المنكفئة على نفسها.
فتح مجاالت لمشروعات وأفكار ومبادرات وفرص عمل للفئات المهمشة ،نابعة من
بيئتها وتجمعاتها تتيح لهذه الفئات إيجاد مردود اقتصادي يخدمها ويساهم بشكل
أكبر في تجسير الفجوة االقتصادية بينها وبين باقي فئات المجتمع واالندماج معها.

تمكين ذوي االعاقة
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ردم الفجوة الرقمية من خالل اتاحة التدريب وبناء القدرات الموائم والمناسب لذوي
اإلعاقة ،وتوفير أدوات ووسائل خاصة بهم تتيح لهم التدريب واستخدام الوسائل
التكنولوجية بما يناسب حالة اإلعاقة والتغلب على العوائق أو القيود التي تفرضها
صاحب االعاقة.
اتاحة التواصل السمعي وااليحائي والمرئي لذوي اإلعاقة الذي يسهل التواصل مع
أقرانهم واآلخرين وبما يسهل اندماجهم مع باقي أفراد المجتمع ،ودخول تطبيقات
الذكاء االصطناعي ) (AIفي هذا المجال.
تنمية المواهب وتيسير الممارسات الحياتية اليومية وتحويل هذه المواهب إلى
مبادرات تتيح لهم االستقاللية وتقليل األثر االعاقة.
التغلب على العائق الجغرافي وعائق الحركة والتنقل عن طريق تقديم خدمات
الكترونية موجهة لهذه الفئة ويستفيدون منها ،وإتاحة النفاذ المعلومات التي تهم
شريحة ذوي االعاقة.

