
   

    2003/44  
االستنتاجات املتفق عليها للمجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن مسامهة املرأة             

يف وسائط اإلعالم وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ومتكينها من الوصـول          
إليها وتأثري هذه الوسائط والتكنولوجيات واستخدامها كأداة للنـهوض بـاملرأة           

    ومتكينها من أداء دورها
  لس االقتصادي واالجتماعي،إن ا  

االستنتاجات املتفق عليها التالية اليت اعتمدا جلنة وضع املرأة يف دورا السابعة            يقر    
واألربعني فيما يتعلق مبسامهة املرأة يف وسائط اإلعالم وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت           

استخدامها كأداة للنهوض   ومتكينها من الوصول إليها وتأثري هذه الوسائط والتكنولوجيات و        
  :باملرأة ومتكينها من أداء دورها

تستذكر جلنة وضع املرأة وتؤكد األهـداف االسـتراتيجية واإلجـراءات             - 1  
 والوثيقة اخلتاميـة املعتمـدة يف الـدورة         )1(املنصوص عليها يف إعالن ومنهاج عمل بيجني      

ملساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف      ا“االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة       
، فيما يتعلق بالدور احملتمل أن تـسهم بـه وسـائط اإلعـالم              )2(”القرن احلادي والعشرين  

كما تشري  . وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف النهوض باملرأة ومتكينها من أداء دورها         
 اإلمنائية املتعلقة بتشجيع املساواة بني       وأهدافه )3(اللجنة إىل إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية      

اجلنسني ومتكني املرأة باعتبارمها وسيلتني فعالتني ملكافحة الفقر واجلوع واملـرض، وحفـز             
التنمية اليت تتسم حقا بطابع االستدامة، وضمان أن تتاح فوائد التكنولوجيـات اجلديـدة،              

  .وخباصة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت للجميع

وتالحظ اللجنة أنه يوجد على النطاق العاملي تفاوت كبري يف املـسامهة يف               - 2  
وسائط اإلعالم وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وإمكانية الوصول إليها واستخدامها،         

وهو تفاوت له تبعات هامة من حيث وضع السياسات على الصعيد           . هي وحمتواها وإنتاجها  
أن التركيز على األبعاد اجلنسانية لتكنولوجيات املعلومـات        كما  . الوطين واإلقليمي والدويل  

واالتصاالت أمر أساسي ملنع ومكافحة أي آثار ضارة تلحقها الثورة الرقمية باملساواة بـني              

__________ 
منشورات األمم املتحدة،    (1995سبتمرب  / أيلول 15 – 4تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني          )1(  

  .، املرفقان األول والثاين1، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13رقم املبيع 

  . 23/3مرفق قرار اجلمعية العامة   )2(  

  .55/2قرار اجلمعية العامة   )3(  



   

اجلنسني واستمرار التفاوت والتمييز القائمني حاليا، مبا يف ذلك االستغالل اجلنـسي للمـرأة              
وميكن أن توفر وسائط    . دية أو التكنولوجيات اجلديدة   سواء من خالل وسائط اإلعالم التقلي     

اإلعالم وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أيضا أدوات لتعزيز إمكانية اسـتفادة املـرأة            
بصورة كاملة من فوائد تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت وميكـن أن تـصبح أدوات              

وهلذا يلزم بـذل جهـود      . ني اجلنسني أساسية لتمكني املرأة من أداء دورها وتعزيز املساواة ب        
لزيادة إمكانية وصول املرأة إىل وسائط اإلعالم وتكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت             
ومشاركتها فيها، وخباصة يف عمليات اختاذ القرارات اليت تتم داخلها، فضال عن االسـتفادة              

  .من الفرص اجلديدة اليت تتيحها تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

وترحب اللجنة بتنظيم مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومـات املقـرر        - 3  
، 2005 ويف تونس العاصـمة يف عـام         2003ديسمرب  /عقده يف جنيف يف كانون األول     

وحتث مجيع املشاركني على أخذ التوصيات التالية يف االعتبار ومراعاة املنظور اجلنـساين يف              
 اللجنة كذلك على أن تشمل مشاركة املرأة يف مؤمتر القمة           وحتث. كل جوانب مؤمتر القمة   

أعدادا كبرية من اخلبريات يف شؤون املساواة بني اجلنسني ويف جمال تكنولوجيات املعلومـات        
واالتصاالت بوصفهن عضوات يف الوفود الوطنية، كما حتث على مشاركة منظمات اتمع            

  .املدين ودوائر األعمال

حلكومات، وحسب االقتـضاء، الـصناديق والـربامج ذات         وحتث اللجنة ا   - 4  
الصلة، ومؤسسات منظومة األمم املتحدة ووكاالا املتخصصة، واملؤسسات املالية الدوليـة،           
واتمع املدين، مبا يف ذلك القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية وغريها مـن أصـحاب               

  :املصلحة، على اختاذ اإلجراءات التالية

ء أولوية لتعميم املنظور اجلنساين وضمان املشاركة املبكـرة والكاملـة           إعطا  )أ(  
للمرأة يف وضع وتنفيذ السياسات والتـشريعات والـربامج واملـشاريع واالسـتراتيجيات             
والصكوك التنظيمية والتقنية الوطنية يف جمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ووسـائط           

لرصد واملساءلة لضمان تنفيذ سياسات وقواعد تنظيمية       اإلعالم واالتصاالت، وإنشاء آليات ل    
تراعي نوع اجلنس، فضال عن حتليل األثر اجلنساين هلذه السياسات بالتشاور والتعـاون مـع               

  اختصاصيات تكنولوجيات املعلومات واملنظمات النسائية واملنادين باملساواة بني اجلنسني؛

لتنظيمية، حيثما وجدت، علـى     تشجيع اهليئات املسؤولة عن سن القواعد ا        )ب(  
تعزيز املشاركة الكاملة للمرأة يف امللكية والرقابة واإلدارة يف قطاعي تكنولوجيات املعلومات            

  واالتصاالت ووسائط اإلعالم؛



   

إدماج املنظور اجلنساين وأهداف متصلة بنوع اجلنس قابلة للقياس يف مجيـع              )ج(  
يات املعلومات واالتصاالت ألغـراض التنميـة،       الربامج واملشاريع املتعلقة بتسخري تكنولوج    

فضال عن إدماج أنشطة حمددة، حسب االقتضاء، تقوم ـا النـساء والفتيـات بوصـفهن           
  مستخدمات نشطات للمعلومات؛

إزالة حواجز اهلياكل األساسية املتصلة بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت          )د(  
وتـشجيع إنـشاء هياكـل أساسـية متـصلة         اليت تؤثر على املرأة والفتاة بصورة جـائرة         

بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت تكون ميسورة التكلفة ويف متنـاول مجيـع النـساء             
والفتيات، مع مراعاة االحتياجات واملصاحل اخلاصة للنساء والفتيات الالئي يعشن يف البلـدان        

  اليت متر مبرحلة بناء السالم وإعادة البناء؛

قتضاء، عن طريق الشراكات أو من خالل استخدام املبادئ         القيام حسب اال    )هـ(  
التوجيهية املراعية لنوع اجلنس املطبقة ذاتيا واملبادئ التوجيهية املراعية لنوع اجلنس املطبقـة             
ذاتيا املتعلقة بالتغطية اإلعالمية ومتثيل وسائط اإلعالم لفئات اتمع، بدعوة وسائط اإلعـالم             

 العمل على دعم املساواة بني اجلنسني، مع مراعاة أمهية توفري املـوارد             اجلماهريية واحمللية إىل  
  املالية وغريها من أشكال الدعم؛

دعم إجراء حبوث تتناول مجيع جوانب آثار وسائط اإلعالم وتكنولوجيات            )و(  
املعلومات واالتصاالت على املرأة والفتاة، وتتناول علـى وجـه اخلـصوص احتياجـان              

ة يف جمال املعلومات، واستعراض السياسات القائمـة املتعلقـة بوسـائط            ومصاحلهن اخلاص 
اإلعالم وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وإجياد سبل لتطويع تكنولوجيات املعلومات          
واالتصاالت الحتياجات الفقراء، وخباصة املرأة األمية، للتغلب على احلواجز ودعم متكـني            

  املرأة من أداء دورها؛

رة أولوية للتعليم، بشكليه النظامي وغري النظـامي، وخباصـة لتطـوير            إعا  )ز(  
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واختاذ تدابري لتعزيز تعليم الفتيـات لـتمكني النـساء             

  والفتيات من االستفادة من هذه التكنولوجيات؛

إدماج تعليم تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت للفتيـات والنـساء يف             )ح(  
قررات الدراسية جلميع املراحل التعليمية، من مرحلة الطفولة املبكـرة إىل التعلـيم بعـد               امل

الثانوي، وكذا يف التعليم املستمر، وذلك لتعزيز وضمان املشاركة الكاملة للمرأة يف جمتمـع              
  املعلومات؛



   

اختاذ خطوات ملموسة لزيادة عدد الطالبات الاليت يدرسن املواضيع املتصلة            )ط(  
ولوجيات املعلومات واالتصاالت يف مجيع املراحل التعليميـة، مبـا يف ذلـك العلـوم               بتكن

  والرياضيات والتكنولوجيا، عن طريق سبل منها التعليم من بعد والتعليم اإللكتروين؛

و توسيع الربامج التدريبية إلكساب املهـارات وللتـدريب املهـين           إنشاء أ   )ي(  
والوظيفي وبرامج بناء القدرات للمرأة والفتاة واملنظمات غري احلكومية النـسائية يف جمـال              
استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وتصميمها وإنتاجها، مبا يف ذلك إعـدادهن           

يف العملية السياسية، وإدماج املنظور اجلنـساين يف        لتويل أدوار القيادة وتشجيع مشاركتهن      
برامج تدريب املدرسني على تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وبرامج تـدريب مهنيـي           

  وسائط اإلعالم؛

متكني املرأة من أن تشارك على قدم املساواة يف األنشطة االقتصادية القائمة              )ك(  
 األعمال التجارية الصغرية والعمل من املرتل،       على تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، مثل    

وأن تستفيد من نظم املعلومات ومن التكنولوجيات األكثر تطورا، ومن فرص العمل اجلديدة             
املتاحة يف هذا اال، والنظر يف إنشاء مراكز لالتصال اإللكتـروين مـن بعـد ومراكـز                 

  للمعلومات ونقاط دخول جمتمعية وحماضن لألعمال التجارية؛

تعزيز الشراكات بني مجيع أصحاب املصلحة لبناء قدرة املرأة على املشاركة             )ل(  
الكاملة يف جمتمع املعلومات وعلى التمتع بفوائده، مبا يف ذلك خدمات احلكومة اإللكترونية،             

  حيثما وجدت وبقدر تطورها، فضال عن اتباع النهج القائمة على املشاركة؛

أة ورصد متثيل نوع اجلـنس يف خمتلـف فئـات           ضمان تكافؤ الفرص للمر     )م(  
ومستويات العمل والتعليم والتدريب يف جمايل وسائط اإلعالم وتكنولوجيـات املعلومـات            
واالتصاالت، بغية زيادة مشاركة املرأة يف صنع القرار على مجيع مـستويات تكنولوجيـات              

  املعلومات واالتصاالت ووسائط اإلعالم؛

يب يف جماالت اإلدارة والتفاوض والقيادة، فـضال عـن          تزويد املرأة بالتدر    )ن(  
رصد النظم واستراتيجيات وبرامج الدعم األخرى لتعزيز قدرات املرأة وإمكانيات النـهوض            

  ا يف قطاعي وسائط اإلعالم وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛

ة التركيـز   اختاذ تدابري فعالة، إىل احلد الذي يتسق مع حرية التعبري، ملكافح            )س(  
املتزايد على اجلنس واالستخدام املتنامي للمواد اخلليعة يف وسائط اإلعالم، بالنظر إىل التطور             
السريع لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وتشجيع وسائط اإلعالم على االمتناع عـن           
عرض املرأة يف صورة الكائن األدىن مرتلة واستغالهلا كشيء للجـنس أو سـلعة جنـسية،                

كافحة العنف ضد املرأة املرتكب استنادا إىل تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت             وم



   

ووسائط اإلعالم، وخاصة إساءة استعمال تلك التكنولوجيات بصورة إجراميـة للتحـرش            
واالستغالل اجلنسيني واالجتار بالنساء والفتيات، ودعم تطـوير واسـتعمال تكنولوجيـات            

كني النساء والفتيات، وخاصة من يتعرضن للعنف وإساءة        املعلومات واالتصاالت كمورد لتم   
  املعاملة وغريمها من أشكال االستغالل اجلنسي؛ 

احترام قيمة اللغات املختلفة واحمللية وتعزيز وتشجيع النظم املعرفيـة احملليـة              )ع(  
وحمتوى وسائط اإلعالم واالتصال املنتج حمليا، ودعم وضع جمموعة كـبرية ومتنوعـة مـن               

مج القائمة على تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت باللغات احمللية، حسب االقتـضاء،           الربا
على أن يتضمن حمتواها ما يناسب فئات خمتلفة من النساء، وبناء قدرة الفتاة واملـرأة علـى                 

  إعداد حمتوى تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛

 نقـل وتبـادل     تشجيع التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب علـى تيـسري            )ف(  
التكنولوجيات القليلة التكلفة وحمتوى تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت املناسـب بـني           

  البلدان النامية مبا يعود بالفائدة على املرأة والفتاة؛

تعزيز وتشجيع استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت القائمة، مثل          )ص(  
والالسلكية ووسائط اإلعالم املطبوعـة بـصورة       اإلذاعة والتليفزيون واالتصاالت السلكية     

متوازية، وذلك لتعزيز استخدام التكنولوجيات اجلديدة لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني           
النساء اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بوصفهن قائدات ومشاركات ومستهلكات، والتـسليم          

مالت ومنتجات لتكنولوجيات   بأن من املمكن أن يكون النساء والفتيات مستهِلكات ومستع        
  املعلومات واالتصاالت ووسائط اإلعالم على نطاق كبري؛

جتميع املمارسات اجليدة يف جمال مكافحة القولبة النمطيـة لنـوع اجلـنس          )ق(  
وعرض صور سلبية للنساء واستغالهلن يف مجيع أشكال وسـائط اإلعـالم وتكنولوجيـات              

لى تلك املمارسات واإلشادة ا ونـشرها علـى        املعلومات واالتصاالت وإطالع اآلخرين ع    
  نطاق واسع، وذلك كجزء من جهودها الرامية إىل القضاء على التمييز والعنف ضد املرأة؛

زيادة اجلهود املبذولة جلمع إحصاءات موزعة حسب نوع اجلنس والـسن             )ر(  
ة لنوع  بشأن استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، من أجل وضع مؤشرات مراعي         

اجلنس بشأن استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واالحتياجات املتعلقة ا، ومجع          
بيانات موزعة حسب نوع اجلنس بشأن أمناط العمالة والتعليم يف وسائط اإلعـالم واملهـن               

  املتعلقة بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛

سـائط اإلعـالم وتكنولوجيـات      توفري املوارد الكافية واملناسبة لربامج و       )ش(  
املعلومات واالتصاالت ومشاريعها ومنتجاا اخلالقة واملستدامة وامليسورة من حيث التكلفة          
وإمكانية االستفادة منها واليت تدعم املساواة بني اجلنسني وتعميم املنظور اجلنساين وتتجاوب            



   

لكترونية للمرأة اليت تشجع    مع شواغل املرأة والفتاة وتوفر الدعم للمجتمعات والشبكات اإل        
  على املساواة بني اجلنسني؛

إعارة أولوية لتخصيص املوارد اليت تدعم الربامج واملشاريع واالستراتيجيات           )ت(  
اليت تستهدف زيادة مشاركة املرأة يف جمتمع املعلومات واستفادا منه على قـدم املـساواة،               

  قين وحمو األمية وبناء القدرات؛يف ذلك برامج التدريب املهين والعلمي والت مبا

القيام، حتقيقا ملنفعة النساء والفتيات، بتعزيز التعاون الدويل لدعم اجلهـود             )ث(  
الوطنية الرامية إىل يئة البيئة املالئمة لتقليل الفجوة الرقمية وفجوة املعلومات بـني البلـدان               

مكانية الوصول إىل تكنولوجيـات     املتقدمة النمو والبلدان النامية، وتشجيع وتطوير وتعزيز إ       
املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك اهلياكل األساسية لإلنترنت، عن طريق تيـسري إمكانيـة              
الوصول إىل املعرفة والتكنولوجيا ونقلها إىل البلدان النامية بـشروط تـساهلية وتفـضيلية              

إىل محاية حقوق امللكية    وميسرة، وفق ما جيري االتفاق عليه بني الطرفني، مع مراعاة احلاجة            
  الفكرية واالحتياجات اخلاصة للبلدان النامية؛

تعزيز قدرة األجهزة الوطنية للنهوض باملرأة، بسبل منها ختـصيص املـوارد              )خ(  
الكافية واملناسبة وتوفري اخلربة الفنية، على االضطالع بدور قيادي فيمـا يتعلـق بوسـائط               

صاالت واملساواة بني اجلنسني ودعم مشاركة تلـك        اإلعالم وتكنولوجيات املعلومات واالت   
األجهزة يف العمليات الوطنية واإلقليمية والدوليـة املتـصلة بقـضايا وسـائط اإلعـالم               
وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وتعزيز التنسيق بـني الـوزارات املـسؤولة عـن             

أة والقطـاع اخلـاص     تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واألجهزة الوطنية للنهوض باملر      
  .واملنظمات غري احلكومية الوطنية العاملة يف جمال الدعوة للمساواة بني اجلنسني
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