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إخالء المسؤولية: يرجى مالحظة أن هذه ليست ترجمة رسمية قامت بها األمم المتحدة. 
هذه ترجمة غير رسمية طورها طرف ثالث بهدف تقديم دعم إضافي للوفود في تحضيراتها 
للدورة السابعة والستين للجنة وضع المرأة. يرجى استخدامه جنًبا إلى جنب مع النسخة 

اإلنجليزية األصلية لضمان دقة المصطلحات والمصادر المذكورة.
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مقدمة المدير 
التنفيذي

بشكل  مجتمعاتنا  في  التحول  من  نوًعا  الرقمنة  تحدث 
أن  يمكن  التي  الطرق  إلى  االنتباه  علينا  وجب  لذا  متسارع؛ 
تؤثر بها هذه التغييرات على المساواة بين الجنسين بداًل من 
بإحراز  تسمح  الرقمية  التكنولوجيات  أن  حين  في  تعزيزها. 
تقدم غير مسبوق لتحسين النتائج االجتماعية، واالقتصادية، 
والسياسية من أجل النساء والفتيات، إال أنها تسفر أيًضا عن 
األنماط  استمرار  إلى  تؤدي  أن  يمكن  بالغة  جديدة  تحديات 

الحالية لعدم المساواة بين الجنسين وتعميقها.

الوتيرة غير  زادت جائحة فيروس كورونا من  منذ عام 2020، 
بين  الرقمية  الفجوة  وأصبحت  الرقمي.  للتحول  المتكافئة 
الجنسين الوجه الجديد لعدم المساواة بين الجنسين، ما يمنع 
ماليين النساء من الوصول إلى التعليم، والوظائف، والخدمات 
الفجوات متجذرة في الصور  التي ال غنى عنها. وهذه  األخرى 
النمطية الراسخة والمستمرة، والتي تقلل أيًضا من مشاركة 

المرأة وقيادتها في العمليات االبتكارية.

كد األمين العام لألمم المتحدة في تقريره المرجعي، لجدول  أ
تاريخي،  طرق  مفترق  عند  نقف  أننا  المشترك،  األعمال 
لوقف  اآلن  الوقت  حان  عالمي.  رقمي  إتفاق  وضع  واقترح 
دوَّامات عدم المساواة، وتوحيد الجهود لبناء مستقبل رقمي 
الموضوع  وجاء  القادمة.  لألجيال  ومتساٍو  وآمن  منفتح 
في  المرأة  وضع  للجنة  والستون  السابعة  للدورة  األولوية  ذو 
في  والتعليم  التكنولوجي  والتغير  »االبتكار  المناسب:  الوقت 
وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  لتحقيق  الرقمي  العصر 
دراسة  إلجراء  الفرصة  يتيح  إنه  والفتيات«.  النساء  جميع 
شاملة لالبتكار والتكنولوجيا من منظور مراٍع لنوع الجنس، ثم 
الدولية،  العالمية، والمبادرات  المعيارية  تشكيل الحق لألطر 

فضاًل عن السياسات والبرامج على جميع المستويات. 

تهدف هذه النشرة إلى توفير المعلومات عن مداوالت اللجنة 
عن الموضوع ذي األولوية، ما يوفر مورًدا مفيًدا لجميع الوفود 

وأصحاب المصلحة:

بشأن . 	 الخبراء  فريق  اجتماع  وتوصيات  نتائج  تحدد 
من  الفترة  في  ُعقد  الذي  األولوية،  ذي  الموضوع 
 45 من  الفريق  يتألف   .2022 كتوبر  أ  	3 إلى   	0

Sima Bahous
Under-Secretary-General and 

Executive Director of UN Women
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المنظمات،  من  واسعة  مجموعة  يمثلون  خبيًرا 
يدعم  والمجتمعي.  الجغرافي  والواقع  والتخصصات، 
األساسية  المفاهيم  فهم  المرفق  المصطلحات  مسرد 

األولوية. بالموضوع ذي  المتعلقة 

المعلومات . 2 أوراق  من  لسلسلة  ملخًصا  تقدم 
المعلومات،  ومذكرات  الخبراء،  وأوراق  األساسية، 
تبحث  والتي  الخبراء،  فريق  الجتماع  خصيًصا  أُعدت 
االتجاهات  تتناول  وهي  المختلفة.  الموضوع  جوانب 
توصيات  وتشكل  المعرفية،  والفجوات  الرئيسية، 
المستويات  على  ستنفذ  التي  للسياسات  محددة 

والمحلية. واإلقليمية،  والوطنية،  الدولية، 

المنظورات . 3 بشأن  الحالية  ية  المعيار لألطر  تحلياًل  تقدم 
لدعم  واالبتكار،  التكنولوجيا  في  الجنس  لنوع  المراعية 

اللجنة في مداوالتها وتطوير استنتاجاتها المتفق عليها.

بشأن  الخبراء  معلومات  من  ثروة  توفير  هو  منه  الهدف 
التوصيات  من  واسعة  مجموعة  مع  الهام  الموضوع  هذا 
النساء  حصول  ضمان  أجل  من  الفاعلة،  الجهات  لجميع 

والفتيات - بصرف النظر عن النوع، أو العمر، أو العرق، أو 
الخلفية  أو  األصلي،  البلد  أو  الجغرافي،  الموقع  أو  اإلعاقة، 
التكنولوجيا  إلى  االقتصادية - على فرصة متكافئة للوصول 
هادف.  وبشكل  بأمان  وتصميمها  وإدارتها،  واستخدامها، 
على  كيد  للتأ مضى  وقت  أي  من  كثر  أ التكاتف  إلى  نحتاج 
علينا  يجب  المرأة«.  حقوق  هي  الرقمية  »الحقوق  أن 
واألدوات  اإللكترونية  المساحات  في  المساءلة  يز  تعز
النوع،  على  القائم  العنف  من  خالية  لتكون  الرقمية 

المضلل. والمحتوى  والتمييز، 

واالتفاق  المرأة  وضع  للجنة  والستون  السابعة  الدورة  توفر 
مستقبل  لتشكيل  عالمية  منصة  مًعا  العالمي  الرقمي 
االجتماعية،  المعايير  تحويل  في  التكنولوجيا  فيه  تساهم 
وتعزيز أصوات النساء والفتيات بكل تنوعهن، وتوزيع فوائد 
المستدامة.  التنمية  أهداف  لتحقيق  عاداًل  يًعا  توز الرقمنة 
فرض  إعادة  علينا  يجب  نريده،  الذي  المستقبل  لتحقيق 
سبل  واستكشاف  التكنولوجيا،  على  اإلنسانية  الفاعلية 
مع  للرقمنة،  اإلنسان  حول  يتمحور  نهج  لتبني  جديدة 
والتغيير  والتداخل،  الشمول،  في  المتمثلة  النسوية  المبادئ 

المنهجي في جوهرها.
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النتائج و توصيات من 
اجتماع فريق الخبراء 

بشأن الموضوع 
 ذي األولوية

)October 2022 10-13(

 طالب الجامعات في العرض التكنولوجي الوطني الخامس في األردن يستعرضون مدى فهمهم للتقنيات الحديثة في األردن.
الصورة: هيئة األمم المتحدة للمرأة / حمزة مزرعوي
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اإلقرارات
خالل  والمناقشات  التقديمية  العروض  التقرير  هذا  يعكس 
وضع  للجنة  والستين  السابعة  للدورة  الخبراء  فريق  اجتماع 
كتوبر 2022، ويستند إلى  المرأة المنعقد في الفترة من 0	 إلى 3	 أ
نتائج واستنتاجات أوراق المعلومات األساسية، وأوراق الخبراء، 
الُمعدة خصيًصا لالجتماع. إن المشاركة  والمذكرات اإلعالمية 

الجلسات من قبل كيتلين كرافت-بوخمان،  القادرة في رئاسة 
وجميلة فينتوريني، ومي لين فونج، ونجات داد ُتذكر بالتقدير 
المعلومات األساسية  تقارير  إعداد وتقديم  والعرفان، وكذلك 
من قبل أليسون جيلوالد ولوندا شيبينجر. كما أن مساهمات 

جميع الخبراء والمراقبين في االجتماع هي موضع تقدير بالغ.
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مقدمة. ۱
المــرأة  وضــع  للجنــة  والســتون  الســابعة  الــدورة  ســُتعقد 
)CSW67( ـفـي الفتــرة مــن 6 إـلـى 7	 مــارس 2023. وســتتناول 
الــدورة موضوعهــا ذي األولويــة »االبتــكار والتحــول التكنولوجــي 
والتعليــم فــي العصــر الرقمــي لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين 
وتمكيــن المــرأة وجميــع الفتيــات«. عقــدت هيئــة األمم المتحدة 
للمــرأة اجتمــاع فريــق خبــراء عبــر اإلنترنــت حــول الموضــوع ذي 
يــة الفنيــة، وذلــك ـفـي الفتــرة  األولويــة لدعــم األعمــال التحضير

كتوبــر 2022. مــن 0	 إـلـى 3	 أ

تمثلت أهداف اجتماع فريق الخبراء في:

بإجراء 	  يقومون  الذين  الرائدة  والمنظمات  الخبراء  دعوة 
بالموضوع  المتعلقة  الجوانب  حول  والتحليالت  األبحاث 
على  والمعرفة  الخبرات  أفضل  لجمع  األولوية  ذي 

العالم مستوى 

العالم 	  مستوى  على  األبحاث  أحدث  لتقييم  فرصة  توفير 
االتجاهات  ذلك  في  بما  األولوية،  ذي  الموضوع  حول 
الرئيسة، وتوافر البيانات واالحتياجات، وأفضل الممارسات، 

والفجوات في استجابات السياسات

وضع توصيات مستنيرة وواقعية وعملية المنحى لُيسترشد 	 
ذي  الموضوع  حول  العام  األمين  تقرير  صياغة  في  بها 
األولوية، والتأثير في األطر المعيارية العالمية بشأن المساواة 

بين الجنسين والتكنولوجيا واالبتكار وتوسيع نطاقها

مجموعــة  يمثلــون  خبيــرًا   45 الخبــراء  فريــق  اجتمــاع  حضــر 
المجتمــع  منظمــات  ذلــك  ـفـي  بمــا  المنظمــات،  مــن  واســعة 
كــز الفكر،  المدنــي، واألوســاط األكاديميــة، واتحــادات األبحــاث، ومرا
ابحاثًــا  يجــرون  الذيــن  والممارســين  والجمعيــات،  والشــبكات 
حول القضايا ذات الصلة بالموضوع ذي األولوية بشــأن االبتكار 
والتحــول التكنولوجــي والتعليــم ـفـي العصــر الرقمــي. تــم بــذل 
جهــود لتحديــد خبــراء ـفـي مجموعــة واســعة مــن القضايــا ذات 
الصلــة بالموضــوع؛ لضمــان دراســة األبعــاد الجنســانية لالبتــكار 
والتحــول التكنولوجــي والتعليــم ـفـي العصــر الرقمــي عـلـى نحــو 
شــامل. كمــا تــم أخــذ معاييــر التــوازن الجغرافــي وتنــوع التمثيــل في 
االعتبــار عنــد اختيــار الخبــراء؛ لضمــان انعــكاس مجموعــة واســعة 
مــن الحقائــق ووجهــات النظــر. كمــا تــم توجيــه الدعــوة للمنظمات 
التــي تمثــل منظومــة األمــم المتحــدة، والمنظمــات الحكوميــة 
الدولية األخرى ذات الصالحيات والخبرة ذات الصلة للمشــاركة 

فــي اجتمــاع فريــق الخبــراء بصفــة مراقــب.
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تأطير الموضوع ذي األولوية. ۲
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يمكــن لالبتــكار والتحــول التكنولوجــي المســاعدة ـفـي تحقيــق 
ـفـي  كبيــر  بشــكل  والمســاهمة  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف 
تحســين رفــاه النســاء والفتيــات وتعليمهــن وصحتهــن وســبل 
عيشــهن. توفــر التكنولوجيــات الرقميــة عـلـى وجــه الخصــوص 
يــادة الوصــول إـلـى المعلومــات، والتعليــم والمهــارات،  فرًصــا لز
يــادة فــرص العمــل والتجــارة. كمــا أن لديهــا  وإتاحــة اإلمكانيــات لز
القــدرة عـلـى فتــح المجــال أمــام الخدمــات التــي تعمــل عـلـى 
تحســين الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة والقانونيــة والماليــة، 
لمنتجاتهــم.  عالميــة  أســواق  إـلـى  بالوصــول  للتجــار  وتســمح 
يــادة وعــي النســاء  يمكــن أن يســاعد الوصــول الرقمــي أيًضــا فــي ز
والتعبيــر  المدنيــة  مشــاركتهن  يــادة  وز بحقوقهــن،  والفتيــات 
اإلبداعيــة  الممارســات  ـفـي  ومشــاركتهن  واآلراء،  األفــكار  عــن 
والثقافيــة، والترفيــه، والتواصــل مــع أقرانهــن. وعلــى الرغــم مــن 
النتائــج  لتحســين  هائلــة  إمكانــات  تجلــب  الرقميــة  الثــورة  أن 
االجتماعيــة واالقتصاديــة للمــرأة، فــإن األبحــاث تســلط الضــوء 
علــى مخاطــر اســتمرار ودمــج األنمــاط الحاليــة لعــدم المســاواة 
بيــن الجنســين، وخلــق أشــكال جديــدة مــن األضــرار الجنســانية، 

والحــد مــن التحقيــق العــادل لفوائــد التحــول الرقمــي.

يوفــر الموضــوع ذي األولويــة للــدورة الســابعة والســتين للجنــة 
الجنســانية  التأثيــرات  لدراســة  يــدة  فر فرصــة  المــرأة  وضــع 
عـلـى  الرقمــي  العصــر  ـفـي  والتعليــم  والتكنولوجيــا  لالبتــكار 
نحــو شــامل، وذلــك باالعتمــاد علــى األبحــاث الحديثــة، وتحديــد 
كثــر شــموالً وإنصاًفــا.  التوصيــات التــي ستســمح بتطــور رقمــي أ
واســع  التكنولوجــي  والتحــول  االبتــكار  مفهــوم  أن  إـلـى  ونظــًرا 
كثــر اســتهداًفا وفعاليــة،  للغايــة، ومــن أجــل تمكيــن مناقشــات أ
ركــز اجتمــاع فريــق الخبــراء علــى االبتــكار التكنولوجــي، وال ســيما 
التكنولوجيــات الرقميــة والتعليــم فــي العصــر الرقمــي. سيســمح 
هــذا التأطيــر لمناقشــات لجنــة وضــع المــرأة أن تكــون ذات صلــة 
وـفـي الوقــت المناســب ـفـي فتــرة مــا بعــد جائحــة كوفيــد -9	، 
حيــث حظيــت التكنولوجيــات الرقميــة بــدور متزايــد األهميــة فــي 
كل مــن الحيــاة المجتمعيــة والفرديــة، وأوجــه عــدم المســاواة 
الرقميــة المتصاعــدة. كمــا ســيضمن أن نتائــج اجتمــاع فريــق 
يــة  الخبــراء وتوصياتــه تتماشــى مــع عــدد مــن العمليــات الجار
الرقميــة،  بالتكنولوجيــات  الصلــة  ذات  المتحــدة  األمــم  داخــل 
الرقمــي  االتفــاق  المســتقبل، وصياغــة  لقمــة  التحضيــر  مثــل 
العالمــي	 الــذي يجــري وضعــه ـفـي إطــار رعايــة األمــم المتحــدة 
لتحديــد المبــادئ المشــتركة لمســتقبل رقمــي مفتــوح، وحــر، 
وآمــن للجميــع. يتوافــق عــدد مــن المســائل المدروســة فــي هــذا 

الرقمــي  االتفــاق  بموجــب  المدروســة  المســائل  مــع  الصــدد 
باإلنترنــت،  األشــخاص  جميــع  ربــط  ذلــك  ـفـي  بمــا  العالمــي، 
اإلنترنــت،  عـلـى  اإلنســان  حقــوق  وتطبيــق  البيانــات،  وحمايــة 
والمشــاعات  المضلــل،  والمحتــوى  التمييــز  عــن  والمســاءلة 

الرقميــة كمنفعــة عامــة عالميــة.

وقــد جــرى اختيــار أربعــة موضوعــات فرعيــة منفصلــة لكنهــا 
ذات صلــة مــن أجــل القيــام بذلــك ليكشــف عنهــا اجتمــاع فريــق 
الخبــراء، حيــث تغطــي جوانــب مختلفــة للموضــوع ذي األولويــة:

الفجوة بين الجنسين في الوصول . ۱
والمهارات الرقمية

الرقمية، وكيف 	  المساواة  كيفية تعميق فهمنا ألوجه عدم 
والهادفة  الشاملة  التوصيلية  تحديد  ينبغي-  -وكيف  يتم 

وقياسها بالنسبة للنساء والفتيات.

-بما 	  والفتيات  للنساء  الهادفة  التوصيلية  ضمان  كيفية 
يتجاوز الوصول- وتحليل مجموعة العوائق التي تحول دون 
االستخدام المنتج للتكنولوجيات الرقمية، وكذلك الوصول 
والرياضيات،  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  تعليم  إلى 
وكيفية معالجة هذه العوائق، بما في ذلك القدرة على تحمل 

التكاليف، واألعراف االجتماعية الضارة.

الرئيس 	  المحدد  باعتباره  الجيد  التعليم  تعزيز  كيفية 
للنساء  وكذلك  للفتيات  واستخدامه  اإلنترنت  إلى  للوصول 
في العصر الرقمي، والذي يشمل كاًل من التعليم الرسمي 
عن  فضالً  التأهيل،  وإعادة  الكبار،  وتعليم  الرسمي،  وغير 

األدوات الرقمية وبيئات التعلم.

النظم اإليكولوجية الشاملة . ۲
لالبتكار والتحول الرقمي:

في 	  تحوالت  تحدث  لالبتكار  إيكولوجية  نظم  إنشاء  كيفية 
األوضاع الجنسانية تعمل على اجتذاب النساء، واستبقائهن 
والتكنولوجيا  العلوم  وظائف  في  وترقيتهن  وتدّربهن، 

والهندسة والرياضيات، ودعم ريادة األعمال النسائية.

https://www.un.org/techenvoy/global-digital-compact
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كيفية ضمان عدم تخلف أحد عن الركب في التحول الرقمي، 	 
ونقص  الرقمي،  االقتصاد  في  العمل  مستقبل  ودراسة 

تمثيل المرأة في القطاعات التكنولوجية الناشئة الرئيسة.

كيفية تعزيز النساء والفتيات كمبدعات وعوامل تغيير في 	 
التطور التكنولوجي.

في 	  أفضل  بشكل  الجنساني  المنظور  مراعاة  تعميم  كيفية 
السياسات واالستثمارات الرقمية - العامة والخاصة - ودور 
الحكومات والشركات في دفع االبتكار الذي يعالج المساواة 

بين الجنسين، ويقلص الفجوة الرقمية بين الجنسين.

التكنولوجيا واالبتكار المفضيان . ۳
إلى التحول الجنساني:

والخدمات 	  واالبتكار،  التكنولوجيا،  استجابة  ضمان  كيفية 
ذلك  في  بما  والفتيات،  النساء  الحتياجات  الرقمية 

األكثر تهميًشا.

اإلنسان، 	  منظور حقوق  التقنيات من  تطوير  كيفية ضمان 
بالثقة،  وجديرة  إليها،  الوصول  ويمكن  شاملة،  تكون  وأن 
ومراعية للمنظور الجنساني من خالل التصميم، بما في ذلك 

في القطاعات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.

الجنسانية 	  المخاطر  ضد  الضمانات  تنفيذ  كيفية 
حقوق  تحمي  أنها  من  كد  والتأ الناشئة،  للتكنولوجيات 
ودعمهن،  خدمتهن  إلى  تهدف  التي  والفتيات  النساء 
في  والتحيزات  البيانات  علم  مثال  باستخدام  وذلك 

االصطناعي. الذكاء 

التصدي للعنف والتمييز . 4
الجنساني عبر اإلنترنت وبتيسير من 

التكنولوجيا وحماية حقوق النساء 
والفتيات على اإلنترنت:

عبر 	  الجنساني  العنف  حاالت  الرتفاع  التصدي  كيفية 
في  والقيود  والثغرات  التكنولوجيا،  من  وبتيسير  اإلنترنت 
القدرات  بناء  إلى  والحاجة  القانون،  وإنفاذ  القانونية  األطر 
اإلنفاذ لتقديم نهج  القضائية ومؤسسات  المؤسسات  في 
إليجاد  والحاجة  الناجيات،  على  يركز  الجوانب  متعدد 
لالستجابة  اإلنترنت  عبر  السلوك  يم  تجر تتجاوز  حلول 

الضحايا. الحتياجات 

كيفية وضع تعريفات، ومقاييس، ومؤشرات عالمية للعنف 	 
الجنساني الذي تسهله التكنولوجيا.

كيفية حماية حقوق اإلنسان في العصر الرقمي مثل حرية 	 
التعبير، والتحرر من التمييز، والحق في الخصوصية، وكذلك 

حماية البيانات، والديمقراطية.

التي غالًبا ما 	  النساء  زيادة حماية فئات معّينة من  كيفية 
عن  المدافعات  ذلك  في  بما  اإلنترنت،  عبر  استهدافها  يتم 
من  وغيرهن  والصحفيات،  والسياسيات،  اإلنسان،  حقوق 

النساء تحت األضواء.

من 	  الواسعة  للمجموعة  أفضل  بشكل  االستجابة  كيفية 
التكنولوجيا،  من  وبتيسير  اإلنترنت  عبر  العنف  تأثيرات 
المرأة  مشاركة  من  الحد  أو  تقييد  حيث  من  ذلك  في  بما 
وكذلك  والمادية،  الرقمية  المساحات  من  كل  في  وتمثيلها 
اإلنترنت  عبر  بالثقافة  المتعلقة  والقضايا  األطفال،  حماية 
واألعراف االجتماعية الضارة وتأثيراتها على الصحة العقلية، 

وغيرها من اآلثار.

إـلـى  وضمــن كل موضــوع فرعــي، جــرى أيًضــا تقييــم الحاجــة 
مقاييــس محســنة وبيانــات مفصلــة. كمــا جــرى دراســة موضــوع 
باعتبــاره موضوًعــا شــامالً  أيًضــا  الرقمــي  العصــر  ـفـي  التعليــم 
ـفـي جميــع المجــاالت، ولــم يقتصــر األمــر عـلـى دراســة الحاجــة 
ومعالجــة  والفتيــات  للنســاء  الرقميــة  المهــارات  يــز  تعز إـلـى 
والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم  تعليــم  ـفـي  تمثيلهــن  نقــص 
والرياضيــات، ولكــن أيًضــا الفــرص المتاحــة للنســاء والفتيــات 
التعلــم  يــز  تعز إـلـى  والحاجــة  الرقمــي،  التعلــم  عــن  الناشــئة 
والتكنولوجيــا  العلــوم  تعليــم  ضمــن  التخصصــات  متعــدد 
التقنيــات  تســخير  أجــل  مــن  وذلــك  والرياضيــات،  والهندســة 

الجنســاني. للمنظــور  المراعيــة 

األساســية،  المعلومــات  أوراق  مــن  سلســلة  إعــداد  جــرى 
مختلــف  الستكشــاف  اإلعالميــة  والمذكــرات  الخبــراء،  وأوراق 
وقــد  الخبــراء.  فريــق  الجتمــاع  اســتعداًدا  الموضــوع  جوانــب 
والفجــوات  الرئيســة،  االتجاهــات  السلســلة  هــذه  تناولــت 
السياســات  بشــأن  محــددة  توصيــات  ووضعــت  المعرفيــة، 
والوطنــي،  الدوـلـي،  المســتوى  عـلـى  تنفيذهــا  يتعيــن  التــي 
عـلـى  لالطــالع  الثاـنـي  الملحــق  )انظــر  والمحـلـي  واإلقليمــي، 
عـلـى المتاحــة  األوراق  وجميــع  والمؤلفيــن  األوراق   قائمــة 

.webpage of the Expert Group meeting for CSW67 

بينمــا يمثــل االبتــكار والتحــول التكنولوجــي تحديــات وفــرص 
ـفـي عــدد كبيــر مــن القطاعــات التــي لهــا تأثيــرات مباشــرة عـلـى 
النســاء والفتيــات، بمــا ـفـي ذلــك الرعايــة الصحيــة، والتمويــل، 
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والزراعــة، والطاقــة، والتحضــر، وتغيــر المنــاخ، والحــد مــن مخاطــر 
الكــوارث، وغيرهــا، لــم يكــن مــن الممكــن دراســتها كلهــا بعمــق 
بمنظــور قطاعــي. وبــدالً مــن ذلــك، جــرى اختيــار نهــج منظــور 
عمــل  كيفيــة  الستكشــاف  ونظامــي،  قطاعــات  لعــدة  شــامل 
النظــم اإليكولوجيــة واألنظمــة والعمليــات المتعلقــة باالبتــكار، 
وكيــف يمكــن أن تصبــح بيئــات تمكينيــة للحلــول المفضيــة 
إـلـى التحــول الجنســاني. تــم اختيــار بعــض األمثلــة الملموســة 
توضيحيــة.  أمثلــة  لتقديــم  وتطبيقهــا  الرقميــة  للتكنولوجيــات 
تــم  حيــث  األمثلــة،  هــذه  أحــد  الرقمــي  الماـلـي  الشــمول  كان 
مــن  يــد  مز ـفـي  تطويــره  يســاهم  أن  يمكــن  كيــف  استكشــاف 
التهميــش مــا لــم يتــم تصميمــه مــع وضــع احتياجــات المــرأة فــي 
االعتبــار، والفــرص المتاحــة لواضعــي السياســات والمنظميــن 
لتلبيــة  والمصمــم  الشــامل  الرقمــي  الماـلـي  التحــول  لدفــع 
احتياجــات المــرأة. مثــال آخــر هــو الــذكاء االصطناعــي، والــذي 
ومعالجــة  البيانــات،  علــم  ـفـي  إرســاء ضمانــات  كيفيــة  يــدرس 

البيانــات. ـفـي مجموعــات  المتأصلــة  التحيــزات 

عليهــا  الضــوء  تســليط  تــم  التــي  والنهــج  المبــادئ  ُصممــت 
التقنيــات،  لهــذه  الشــامل  التطويــر  لتوجيــه  التوصيــات  ـفـي 
لعــدة  شــاملة  لتكــون  الجنســانية  األضــرار  مــن  والحمايــة 
الحــاالت  ـفـي كثيــر مــن  قطاعــات بطبيعتهــا. ويمكــن تطبيقهــا 
عـلـى االبتــكار االجتماعــي وكذلــك االبتــكار التكنولوجــي، وهــي 
ـفـي مجموعــة  التقنيــات  ذات صلــة بتصميــم، وتطويــر، ونشــر 
مــن القطاعــات، وفــي كثيــر مــن الحــاالت تنطبــق علــى التقنيــات 

الرقميــة. وكذلــك  يــة  التناظر

عليهــا  ُســلِّط  التــي  الرئيســة  المســائل  يــر  التقر هــذا  يعــرض 
الضــوء والتوصيــات المقدمــة مــن كل مــن األوراق والعــروض 
فريــق  اجتمــاع  أثنــاء  جــرت  التــي  والمناقشــات  التقديميــة 
الســابعة  للــدورة  الموضوعــي  اإلعــداد  إلثــراء  نفســه،  الخبــراء 

المــرأة. وضــع  للجنــة  والســتين 
 امرأة تعمل في وحدة الموارد الوراثية  ، كولومبيا.

مصدر الصورة: سيات / نيل بالمر



11 االبتكار والتغير التكنولوجي، والتعليم في العصر الرقمي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات
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معالجة التفاوتات الرقمية وضمان . ۱
التوصيلية الهادفة

في عام 2022، تشــير التقديرات إلى أن 63٪ من النســاء في جميع 
أنحــاء العالــم يســتخدمن اإلنترنــت، مقارنــة بـــ 69٪ مــن الرجــال2، 
بينمــا تنخفــض هــذه النســبة إـلـى 30٪ ـفـي العديــد مــن البلــدان 
الناميــة، وأقــرب إـلـى 20٪ ـفـي البلــدان األقــل نمــًوا. ال تــزال هنــاك 
فجــوات ملحوظــة بيــن الجنســين فــي الوصــول إلــى اإلنترنــت عبــر 
الدخــل،  البلــدان منخفضــة ومتوســطة  ـفـي  المحمــول  الهاتــف 
عبــر  لإلنترنــت  النســاء  اســتخدام  احتماليــة  تقــل  كانــت  حيــث 
الهاتــف المحمــول بنســبة 6	٪ عــن الرجــال فــي هــذه البلــدان خالل 
الذكيــة  للهواتــف  النســاء  امتــالك  احتماليــة  تقــل   .202	3 عــام 
بنســبة 8	٪ فــي الوقــت الراهــن مقارنــة بالرجــال، ممــا يؤثــر علــى 
وصــول النســاء إـلـى الخدمــات الماليــة عبــر الهاتــف المحمــول 
وغيرهــا مــن الخدمــات واســتخدامها.4 تتعــرض النســاء والفتيــات 
غيــر القــادرات علــى االســتفادة مــن هــذه المزايــا لخطــر االســتبعاد 
بــل  نفســها،  الرقميــة  الخدمــات  مــن  فقــط  ليــس  المضاعــف، 
مــن الخدمــات األساســية مثــل الخدمــات الحكوميــة والتجــارة 
اإللكترونيــة. تشــير األبحــاث إـلـى أن المــرأة قــد تواجــه صعوبــات 
كبــر فــي إدارة حياتهــا ممــا كانــت عليــه فــي ما قبل العصر الرقمي.5 أ

وتعنــي الفجــوة بيــن الجنســين فــي االتصــال الهــادف أن النســاء أقل 
احتمالية لمتابعة التعليم أو حجز المواعيد الصحية أو استخدام 
الخدمات العامة عبر اإلنترنت، وغير ذلك من العوائق. من المهم 
أيًضــا مالحظــة عــدم التجانــس بيــن النســاء والقــدرة غيــر المتكافئــة 
اســتخدام  ذلــك  مــن  واألهــم  الوصــول،  عـلـى  والفتيــات  للنســاء 
األدوات الرقميــة ونشــرها. تواجــه النســاء والفتيــات اللواتــي ينتميــن 
إلــى الفئــات المهمشــة مثــل ســكان الريــف والفئــات ذات األوضــاع 

االجتماعيــة واالقتصاديــة المتدنيــة، حيــث مســتويات تعليميــة 
المســح  أظهــر  االتصــال.  أمــام  كبــر  أ ودخــول منخفضــة، حواجــز 
األفريقــي »بعــد الوصــول« لعــام 8	20 أنــه فــي 20 دولــة مــن دول 
الجنوب التي شــملها المســح، كانت هناك فجوة تقدر بـ 25	٪ في 
الوصول إلى اإلنترنت بين النســاء في المناطق الحضرية والريفية. 
وتتســع هــذه الفجــوة بشــكل خــاص فــي أفريقيــا فــي دول أوغنــدا، 
وكينيــا، وموزمبيــق، وتنزانيــا، وروانــدا، حيــث تعاـنـي جميعهــا مــن 
فجــوات تزيــد عــن 50	٪6. تواجــه العديــد مــن هــؤالء النســاء »فــخ 
الوصــول«، حيــث مــن غيــر المرجــح أن توفــر شــركات االتصــاالت 
تغطيــة للمناطــق التــي لــن يحصلــن فيهــا علــى عائــد مجــٍد علــى 
االســتثمار. كمــا تــم رصــد اختالفــات كبيــرة فــي الوصــول إلــى اإلنترنــت 
حسب الفئة العمرية، حيث إن 27٪ من النساء في الفئة العمرية 
5	-29 عاًمــا يتمتعــن بإمكانيــة الوصــول إلــى اإلنترنــت مقابــل 6	٪ 
ـفـي الفئــة العمريــة 30-44 عاًمــا، و2	٪ ـفـي الفئــة العمريــة 60-45 

عاًمــا، و7٪ فقــط لمــن يتخطــون الـــ 60 عاًمــا7.

كما وجد مسح »بعد الوصول« أن الشركات الصغيرة المملوكة 
كبــر  لرجــال تســتخدم تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت بشــكل أ
بكثيــر مــن تلــك التــي تمتلكهــا نســاء، ممــا يرتبــط بإيــرادات أعلــى 
بكثيــر. تتقلــص احتماليــة وجــود شــركة لديهــا إمكانية الوصــول إلى 
اإلنترنــت بنحــو 6 نقــاط مئويــة إذا كانــت مملوكــة لنســاء.8 ونتيجــًة 
الســتبعاد النســاء مــن العالــم الرقمــي، خســرت البلــدان منخفضــة 
العقــد  خــالل  األدـنـى  المتوســط  الدخــل  ذات  والبلــدان  الدخــل 

الماضــي تريليــون دوالر أمريكــي مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.9

اإلنترنــت  اســتخدام  عـلـى  لإلقبــال  الرئيــس  العائــق  يتمثــل 
الرئيــس عـلـى  العائــق  ـفـي حيــن أن  الذكيــة،  ـفـي ســعر األجهــزة 
البيانــات  نمذجــة  ُتظهــر  البيانــات.0	  ســعر  هــو  االســتخدام 
أيًضــا أن اإلقبــال عـلـى اإلنترنــت واســتخدامه يرتبــط بمســتوى 
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الفــرد مــن التعليــم والدخــل، والــذي يمكــن تحديــده بحــد ذاتــه 
وبيولوجيــة،		  ودينيــة،  وثقافيــة،  اجتماعيــة،  عوامــل  بواســطة 
وبالتالــي اســتدامة الفــوارق بيــن الجنســين. تميــل النســاء ذوات 
المهــارات الرقميــة المحــدودة إلــى تقييــد اســتخدامهن للهواتــف 
المحمولــة بمــا يســمى »جــزر التطبيقــات« بســبب عــدم القــدرة 
عـلـى تكييــف المهــارات وتطبيقهــا عـلـى التطبيقــات الجديــدة، 
التواصــل االجتماعــي.2	  وغالًبــا مــا يقتصــر هــذا عـلـى وســائل 
ُوجــد أن النســاء يعتمــدن أيًضــا علــى األصدقــاء والعائلــة، والذيــن 
قــد يكــون لديهــم مهــارات محــدودة هــم أنفســهم، لتعليمهــن 

كيفيــة اســتخدام تطبيقــات وخدمــات الهاتــف المحمــول.3	

الجنســانية  االجتماعيــة  لألعــراف  الجوهــري  الــدور  فهــم  يتطلــب 
فــي الحفــاظ علــى الحواجــز التــي تحــول دون الوصــول فهًمــا خاًصــا 
بالســياق للبلــد أو الســكان المعينيــن الذيــن تنطبــق عليهــم. ففــي 
باكستان على سبيل المثال يمكن أن يكون التفاوت بين الجنسين 
ـفـي الوصــول انعكاًســا لألعــراف االجتماعيــة التــي تحــد مــن تنقــل 
المــرأة، ودورهــا فــي قــرارات األســرة، ومشــاركتها فــي قــرارات اإلنفــاق.4	 
ويمكــن أن يكــون هــذا انعكاًســا لقــرارات النســاء الواعيــة للحــد مــن 
اإلضافيــة  »االضطرابــات  وتقليــل  الســالمة  لضمــان  اســتخدامها 
ـفـي حياتهــن اليوميــة«.5	 أفــادت األبحــاث ـفـي ثــالث مقاطعــات ـفـي 
باكســتان أن 44٪ مــن الفتيــات -مقارنــة بـــ 93٪ مــن األوالد- يمتلكــن 
هواتــف محمولــة، بينمــا أشــارت فتيــات أخريــات باالعتمــاد عـلـى 
أجهــزة آبائهــن.6	 وعلــى العكــس مــن ذلــك، أظهــر البحــث النوعــي أن 
النساء في ميانمار يلعبن في الواقع دورًا مركزيًا في القرارات المالية 
ـفـي األســرة وفًقــا لألعــراف االجتماعيــة، بمــا ـفـي ذلــك شــراء هاتــف 
محمــول أم ال، ولكــن نظــرًا لقيــود القــدرة عـلـى تحمــل التكاليــف، 
ُتعطــى األولويــة ألفــراد األســرة الذكــور تلقائًيــا لملكيــة األجهــزة، حيث 
تــزداد احتماليــة خروجهــم مــن المنــزل للعمــل أو الدراســة. وعندمــا 
يتعلــق األمــر باإلنفــاق عـلـى وقــت البــث والبيانــات، أظهــر نفــس 
لألســرة- ستشــعر  الماليــة  المديــرة  -بصفتهــا  المــرأة  أن  البحــث 
بالحاجــة إلــى إعطــاء األولويــة الحتياجــات اآلخريــن قبــل احتياجاتهــا، 
والتأكــد مــن إنفــاق دخــل األســرة بحكمــة، ولــن تــرى »الحاجــة« إلــى 
امتــالك هاتــف محمــول خــاص بهــا أو إنفــاق مبالغ إضافية لنفســها، 
وذلك على الرغم من أنها قد ترغب في ذلك. يسلط هذان المثاالن 
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الضــوء علــى أهميــة المعرفــة الخاصــة بالســياق فــي فهــم الفجوة بين 
الجنســين وأســبابها لتصميــم حلــول سياســيات فعالــة لمعالجتهــا.

هــادف  اتصــال  وجــود  عـلـى  اإلنترنــت  إـلـى  الوصــول  يعتمــد  ال 
بأســعار  الوصــول  إمكانيــة  عـلـى  أيًضــا  يعتمــد  بــل  فحســب، 
معقولــة وبيئــة اجتماعيــة داعمــة، مــا يســهل الفاعليــة الكاملــة 
األدـنـى  الحــد  يتطلــب  اإلنترنــت.  اســتخدام  ـفـي  وقدراتهــا  للمــرأة 
لالتصــال الهــادف ســرعة إنترنــت كافيــة، والقــدرة عـلـى االتصــال 
ببيانــات كافيــة، وامتــالك جهــاز مالئــم. كمــا يتطلــب مســاحة آمنــة 
للوصــول إلــى اإلنترنــت، حيــث أبلغــت الجئــات علــى ســبيل المثــال 
عــن عــدم قدرتهــن علــى الوصــول إلــى نقــاط اتصــال واي فــاي فــي 

المخيمــات بســبب مشــكالت تتعلــق بالســالمة.

الوصــول إـلـى الجهــاز واالتصــال )حتــى بأفضــل جــودة( وحدهمــا 
حيــاة  ـفـي  مغــزى  ذي  تحــول  إلحــداث  كافييــن  شــرطين  ليســا 
النســاء والفتيــات. أظهــر تحليــل لتأثيــرات جائحــة فيــروس كورونــا 
نيجيريــا وجنــوب  ـفـي  اإلنترنــت  إـلـى  الوصــول  )كوفيــد-9	( عـلـى 
أفريقيــا أن النســاء الالئــي كــن بالفعــل علــى اتصــال باإلنترنــت كــن 
أقــل قــدرة مــن الرجــال عـلـى تســخيره للوســائل اإلنتاجيــة مثــل 
العمــل عبــر اإلنترنــت أو التجــارة اإللكترونيــة أو تنميــة رأس المــال 
البشري، ما يكشف عن اختالفات كبيرة بين الجنسين في القدرة 
علــى االســتعاضة رقمًيــا عــن األنشــطة التجاريــة والتعليميــة أثنــاء 
جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-9	( ويســلط هــذا األمــر الضــوء 
علــى أهميــة جعــل المزيــد مــن النســاء علــى اتصال باإلنترنت ليكن 
قادرات على استبدال األنشطة الحيوية رقمًيا في أوقات الحاجة.7	 

هنــاك حاجــة جليــة لتجــاوز التركيــز علــى الوصــول وضمــان تزويــد 
مــن  لالســتفادة  الالزمــة  والمهــارات  والوعــي  بالمعرفــة  النســاء 
االتصــال مــن أجــل تمكينهــن اقتصاديًــا واجتماعًيــا، فعلــى ســبيل 
المثــال، يجــب أن تتمتــع النســاء أيًضــا بالمهــارات التقنيــة الالزمــة، 
مثــل معرفــة كيفيــة إعــداد وإدارة صفحــة أعمــال عـلـى وســائل 
التواصــل االجتماعــي أو حســاب عمــل مســتقل عبــر اإلنترنــت، 
ـفـي  اإلســاءة  عــن  واإلبــالغ  الخصوصيــة  ميــزات  إعــداد  وكيفيــة 
الشــبكات االجتماعيــة، أو كيفيــة تنزيــل وتثبيــت وإعــداد تطبيــق 
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مشاركة ركوب. إن المهارات الرقمية والوعي الرقمي ليست هي 
التحديــات الوحيــدة، فمــن أجــل إدارة أعمــال تجاريــة صغيــرة مــن 
المنــزل عبــر منصــة رقميــة، ســتحتاج رائــدة األعمــال إلــى الوصــول 
إلى حســاب مصرفي، ومحو األمية المالية، ومرافق رعاية األطفال. 
والــذي  النســاء،  لــدى  الوقــت  األخــرى ضيــق  العوائــق  وتشــمل 
يتعــارض مــع الحاجــة إـلـى تحســين المهــارات وصقلهــا بشــكل 

مســتمر فــي بيئــة تتطــور فيهــا الخدمــات والطلــب باســتمرار.

وضعــت بعــض الحكومــات سياســات واســتراتيجيات تهــدف إلــى 
ســد الفجــوة الرقميــة بيــن الجنســين، ولكــن ال يبــدو أنهــا معممــة 
ـفـي جميــع أنحــاء العالــم، حيــث ُيشــار إـلـى النــوع االجتماعــي فقــط 
فــي نصــف سياســات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت الوطنيــة 
الشــاملة أو الخطــط الرئيســة )االتحــاد الدوـلـي لالتصــاالت(. عــالوة 
كثــر مــن 40٪ مــن البلــدان التــي شــملتها  علــى ذلــك، لــم يكــن لــدى أ
الدراســة فــي تقريــر القــدرة علــى تحمل التكاليف لعــام 2020 الصادر 
عــن تحالــف مــن أجــل إنترنــت بأســعار معقولــة سياســات أو برامــج 
تدمــج  أن  يجــب  اإلنترنــت.  إـلـى  المــرأة  وصــول  لتوســيع  هادفــة 
ونهًجــا  جنســانًيا  منظــورًا  الرقميــة  والسياســات  االســتراتيجيات 
متعدد الجوانب. ففي بنين على ســبيل المثال جرى أيًضا تطوير 
سياسة ذات أهداف وبرامج جنسانية تركز على الوصول الشامل 
مــن منظــور جنســاني ومتعــدد الجوانــب.8	 وـفـي كوســتاريكا أدى 
البحــث حــول وصــول النســاء إلــى اإلنترنــت إلــى تطويــر اســتراتيجية 
جنسانية داخل وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بناًء على 
تحليــل متعــدد األبعــاد للقيــود التــي تواجههــا النســاء اســتناًدا إلــى 
البيانــات المتاحــة حــول العمــر، والدخــل، والتعليــم، والموقــع، )مــع 
اإلقــرار بوجــود فجــوات ـفـي بيانــات الســكان األصلييــن أو مجتمــع 
كثــر دقــة للسياســة، ومــع برامــج هادفــة تركز  الميــم( لدعــم تحليــل أ

علــى احتياجــات النســاء كمســتخدمات ومطــورات.

األمــوال العامــة مثــل صناديــق الخدمــة الشــاملة والوصــول، وهــي 
آليــات ينبغــي اســتخدامها لتحســين وصــول المــرأة إـلـى اإلنترنــت 
واالتصــال بــه واســتخدامه. مــا يقــرب مــن 38٪ مــن البلــدان منخفضة 
ومتوســطة الدخــل ليــس لديهــا صنــدوق خدمــة شــاملة ووصــول، 
وعند إنشــائه تظل هذه الفرصة غير مســتغلة إلى حد كبير.9	. كانت 
العديد من الدول تتصدر الســباق في دعم تطوير وتنفيذ المبادرات 
والبرامج التي تدعم الفرص الرقمية للمرأة، حيث طورت جمهورية 
الدومينيكان مشروًعا يشمل على سبيل المثال ال الحصر، إعانات 
جانــب الطلــب التــي تســتهدف األســر الضعيفــة، وال ســيما النســاء 
بصفتهــن ربــات أســر.20. وـفـي كولومبيــا ُيســتخدم صنــدوق الخدمــة 
الشــاملة والوصــول لتوفيــر التدريــب ذات الصلــة بالمهــارات التقنيــة، 
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واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا  اســتخدام  حــول  والمعرفــة 
للنســاء.	2 يجــب أن تتعلــم البلــدان األخــرى مــن هــذه التجــارب، وأن 
تطــور مشــاريع قطريــة تركــز علــى النــوع االجتماعــي ُتمــول مــن هــذه 
الموارد وغيرها من صناديق التنمية القائمة )مثل تلك التي تدعم 
المهــارات الرقميــة، والبنيــة التحتيــة للتواصــل المجتمعــي، وغيرها(.

االستنتاجات والتوصيات:

إجراء بحوث حول وصول المرأة إلى اإلنترنت واستخدامه 	 
المحلية  السياقات  في  احتياجاتهما  لفهم  هادف  نحو  على 
المختلفة، فضالً عن العوامل التي تحد منهما، مثل األعراف 
الثقافية واالجتماعية، وما فشل من حيث المبادرات لتوسيع 
الوصول واالستخدام إلرشاد السياسات والبرامج المستقبلية.

جمع البيانات القابلة للمقارنة والمصنفة حسب الجنس 	 
نحو  المحرز  التقدم  ورصد  فهمنا  لتعميق  باستمرار 
الطلب  جانب  حواجز  ذلك  في  بما  الهادفة،  التوصيلية 
)المهارات الرقمية، والحواجز اإلدارية، والتكاليف، واللغة على 
سبيل المثال(، والطرق المختلفة التي تستخدم بها النساء 
اإلنترنت، والفوائد التي يمكنهم استخالصها، ودور الوسطاء في 
الوصول الرقمي إلرشاد السياسات واالستراتيجيات الرقمية. 
على  للحصول  نوعية  بحوث  العمل  هذا  يشمل  أن  يجب 
كثر تحديًدا للسياق، واألخذ في االعتبار الوضع الخاص  رؤى أ
التهميش.  من  المزيد  لمنع  النساء  من  الضعيفة  للفئات 
والعمر،  الدخل،  مثل  عوامل  عدة  البيانات حسب  تصنيف 
والتداخل، باإلضافة إلى سياقات محددة أو وضع مجموعات 

كثر استهداًفا. مهمشة معينة لضمان سياسات وأنشطة أ

إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى البيانات، ما 	 
يجعل البيانات متاحة إلرشاد السياسات، واالبتكار الشامل 

حيث يلزم اتخاذ إجراءات، ال سيما في دول الجنوب.

بناء قدرات مكاتب اإلحصاء الوطنية وتعزيز التعاون بين 	 
البيانات  واستخدام  وتحليل،  لجمع،  المصلحة  أصحاب 

المصنفة حسب الجنس بشكل منتج وآمن.

إجراء تقييمات األثر الجنساني للوائح لفهم التدخالت الضرورية 	 
والبيانات  المرتفعة لألجهزة  للتغلب على األسعار  المطلوبة 
تتطلب  المقصودة.  العواقب غير  البلد، مع تجنب  في سياق 
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تدخالت  عام  بشكل  الجمهور  إفادة  إلى  تهدف  التي  الخدمات 
هادفة وتمييزية بشكل إيجابي لتجنب تعزيز واستدامة أوجه عدم 
المساواة القائمة، واستفادة المستخدمين الحاليين أو الكبار فقط.

متباينة، 	  تسعير  ترتيبات  وضع  على  المشغلين  تحفيز 
وخطط بيانات تعريفية مخفضة لتسهيل اتصال النساء. 

وضع سياسات وبرامج تسهل وصول النساء والفتيات إلى 	 
الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمول و/أو دعمها. 
يعد الوصول إلى األجهزة المحمولة على أساس يومي -فضالً 
عن االتصال الكافي- أمرًا أساسًيا للتوصيلية الهادفة، ال سيما في 
حالة النساء في المجتمعات الريفية. يجب أن تنظر المبادرات في 
توزيع أجهزة محمولة مجانية أو مدعومة على النساء، بالنظر إلى 

العائق الذي تمثله التكلفة للحصول على جهاز رقمي.

وبرامج 	  اإلعانات  خالل  من  المستهدف  الدعم  تقديم 
الرقمية  الخدمات  إلى  الوصول  لتحسين  التدريب 

واستخدامها للشركات الصغيرة المملوكة لنساء.

وضع استراتيجيات رقمية شاملة ذات أهداف جنسانية، 	 
ومحددة زمنياً، وتخضع للمراقبة والتقييم المستمرين.

على 	  خاص  بشكل  تركز  التي  والبرامج  األهداف  دمج 
الخدمة  إلى صناديق  الجنسين  بين  الرقمية  الفجوة  سد 

الشاملة والوصول، والصناديق الدائمة األخرى.

تغطية 	  لزيادة  المبذولة  الجهود  في  واالستثمار  الدعم 
المحرومة  المناطق  الشبكة وقدرتها وجودتها، ال سيما في 
من الخدمات، لضمان الوصول الشامل والميسور التكلفة، 
وتسهيل الوصول إلى الطيف الالسلكي ومشاركته للتوصيلية 
ويمكن  آمنة  عامة  اتصال  مرافق  وتوفير  النطاق،  عريضة 
طريق  عن  ذلك  في  بما  والفتيات،  للنساء  إليها  الوصول 

االستفادة من صناديق الخدمة الشاملة.

للقضاء 	  متكاملة  أو  مستعرضة  سياسية  تدخالت  وضع 
على التهميش المنهجي. إن المزيد من المساواة والتكافؤ 
بين الجنسين في أنظمة التعليم ضروريان لتحقيق المساواة 
بين الجنسين في المجال الرقمي. محو األمية الرقمية ليست 
كافية لتمكين النساء خارج اإلنترنت من زيادة الفرص التي 
يتيحها إلى أقصى حد، حيث إن التنمية البشرية واالقتصادية 

على نطاق أوسع ضرورية لمعالجة عدم المساواة الرقمية.

خلق بيئات تمكينية للتوصيل الخاص للسلع العامة الرقمية، 	 
السياسات  تجارب  خالل  من  المجتمعية  الشبكات  وتطوير 
الخاصة  اإلنتاجية  الموارد  واكتظاظ  المخاطر،  منخفضة 

والمجتمعية، ونماذج تكلفة المعامالت التنظيمية المنخفضة 
لنشر البنى التحتية الرقمية والسلع، وال سيما في المناطق الريفية. 

دمج التداخل الجنساني مع الخصائص األخرى مثل العمر 	 
أو العرق أو االنتماء إلى المناطق الريفية أو األصول المهاجرة 
أو اإلعاقة في تصميم وتقييم العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
يتضمن  وال  الرقمية.  واألنشطة  والسياسات  والرياضيات، 
هذا األمر فقط العمل اإليجابي تجاه إدراج هذه الفئات، ولكن 
أيًضا إزالة الحواجز التي تمنعهم من التوصيلية الهادفة أو 
إضعاف سالمتها )على سبيل المثال، متطلبات التسجيل 
بطاقات  على  الحصول  أو  اإلنترنت  إلى  للوصول  اإللزامية 

SIM، وهو ما يؤثر على النساء غير المسجالت(.

دعم تطوير المحتوى والخدمات عبر اإلنترنت، بما في ذلك 	 
الخدمات الحكومية، التي يمكن للنساء ذوات المهارات 
الوصول  المحدودة  والكتابة  القراءة  ومهارات  الرقمية 
إليها. ضمان عدم إدراج النساء فقط في المراحل التجريبية 
أن  أيًضا  يمكن  ولكن  الخدمات،  لهذه  المستخدم  واختبار 
تصميم  قبل  القرار  اتخاذ  عمليات  في  صوت  لهن  يكون 
السياسات وتنفيذها. عالوة على ضمان أن رقمنة الخدمات 
العامة -ال سيما الخدمات األساسية- تتضمن دائًما بدائل 
غير رقمية لألشخاص الذين ال يستطيعون أو ال يرغبون في 
عمليات  تضمين  تجنب  اإلنترنت.  عبر  الخيارات  استخدام 
جمع البيانات غير الضرورية وغير المتناسبة في األنظمة أو 

التطبيقات العامة الرقمية، ال سيما البيانات الحساسة.

إشراك النساء وخبراء الشؤون الجنسانية بشكل فعال في 	 
لضمان  والحوكمة  والتنظيم،  السياسات،  صياغة  عمليات 
إن  حيث  وعدالة،  إنصاًفا  كثر  أ وبيانات  رقمية  نتائج  تحقيق 
من  هائلة  كميات  واستخراج  بيانات،  إلى  التحويل  تكثيف 
البيانات التي ينشئها المستخدمون له آثار خطيرة على أولئك 
غير المرئيين أو ناقصي التمثيل في مجموعات البيانات. إن إدراج 
المنظمات التي تقودها النساء، بما في ذلك الشبكات المجتمعية 
ومجموعات النقاش الخاصة بالنساء فقط، أمر ضروري لتأمين 
التغذية الراجعة المناسبة حول تصميم السياسات والمبادرات. 

التعليم في العصر الرقمي وجذب . ۲
وتعزيز النساء والفتيات في تعليم 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات ومهنها

التعليــم حــق أساســي مــن حقــوق اإلنســان ومصــدر ال مثيــل 
لــه للتمكيــن، فضــالً عــن كونــه قــوة دافعــة للنهــوض بالتنميــة 
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االجتماعيــة، واالقتصاديــة، والسياســية، والثقافيــة. وعلــى الرغــم 
مــن الجهــود المحليــة والدوليــة، تتزايــد الفجــوة العالميــة بيــن 
الجنســين فــي المهــارات الرقميــة، ال ســيما فــي الســياقات الناميــة. 
يــادة الجهــود بشــكل كبيــر إلزالــة الحواجــز الجنســانية  بــدون ز
أمــام الوصــول الرقمــي ومهاراتــه ووظائفــه للفتيــات والنســاء، 
ســيكون مــن الصعــب تســخير إمكانــات الثــورة الرقميــة لســد 
فجــوات الوصــول إلــى التعليــم وتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين. 

عبــر  التعلــم  نحــو  العالمــي  التحــرك  يــؤدي  أن  المرجــح  مــن 
أثنــاء  التعليــم22  تكنولوجيــا  مــن  األخــرى  واألشــكال  اإلنترنــت 
المســتجد  كورونــا  بفيــروس  المتعلــق  المــدارس  إغــالق 
تشــير  التعليميــة.  التفاوتــات  اتســاع  يــادة  ز إـلـى  )كوفيــد-9	( 
التقديــرات إلــى أن 		 مليــون فتــاة لــن تعــود إلــى المدرســة أبــًدا 
يــد مــن العــدد الهائــل البالــغ 30	 مليــون  ـفـي عــام 	202، مــا يز
فتــاة الالئــي كــن بالفعــل خــارج المدرســة قبــل انتشــار الجائحــة، 
والعــدد الكبيــر غيــر المتناســب مــن النســاء البالغــات األميــات. 
هــذه األرقــام المقلقــة ال تهــدد فقــط الحــق فــي التعليــم لمالييــن 
آثــار ســلبية  -مــع  العالــم  أنحــاء  ـفـي جميــع  والفتيــات  النســاء 
شــديدة على المجتمعات على المدى الطويل- بل إنها تعرض 
الفتيــات أيًضــا لخطــر الحمــل فــي ســن المراهقــة، والــزواج المبكــر 
والقســري، والعنــف. لعبــت األدوار والتوقعــات الجنســانية التــي 
تحــدد كيفيــة اســتخدام الفتيــات والفتيــان لوقتهــم أثنــاء إغــالق 
المــدارس أيًضــا دوًرا حاســًما فــي مــا إذا كانــت الفتيــات قــادرات 
علــى المشــاركة واالســتفادة مــن اســتراتيجيات التعلــم عــن بُعــد 
والرقميــة إلــى حــد كبيــر.23 لقــد ازدادت مطالــب األســر المعيشــية 
البلــدان والســياقات  العديــد مــن  ـفـي  الفتيــات، كمــا ورد  عـلـى 
عــدم  اســتمرار  أدى  وقــد  الدخــل،24  ومتوســطة  منخفضــة 
المســاواة بيــن الجنســين وعــدم إمكانيــة الوصــول إـلـى التعلــم 
إـلـى  اإلعاقــة  ذوات  والنســاء  الفتيــات  مــن  للعديــد  بُعــد  عــن 
اتســاع فجــوات التعلــم، مــع احتمــال »نكســة لجيــل كامــل«.25

تعــد التكنولوجيــا ذات قيمــة لألغــراض التعليميــة إـلـى حــد أنهــا 
تفتــح األبــواب لمحتــوى تعليمــي عالــي الجــودة، وتفاعــالت تســهل 
التعلــم والتطويــر، ويمكــن اســتخدامها وتوســيع نطاقهــا فــي بيئــات 

التي  اإللكترونية  البوابات  أو  المنصات  التقنية، مثل  49	 دولة شملها االستطالع تستخدم أساليب عالية  34	 من أصل  الوباء، كانت  في إحدى مراحل   22
 ،2020( الدولي  والبنك  واليونيسيف،  اليونسكو،  انظر:  المدارس،  إغالق  أثناء  التعلم  ية  استمرار الرقمي، لضمان  الوصول   تتطلب 

»Survey on National Education Responses to COVID-19 School Closures. First Round of Data Collection« )مسح حول االستجابات 
لإلحصاء. اليونسكو  البيانات(. معهد  األولى من جمع  المرحلة  كوفيد-9	.  المدارس بسبب  التعليم إلغالق  بشأن  الوطنية 

اليونسكو. باريس  الجنس«  تبًعا الختالف  المدارس بسبب جائحة »كوفيد-9	«،  إغالق  تأثير  أبوابها:  المدارس  تغلق  اليونسكو )	202(، »عندما   23
مرجع سابق، رقم 6	  24

 »The impact of COVID-19 on women and girls with disabilities« ،)202	( صندوق األمم المتحدة للسكان، والمنظمة العالمية لتمكين المرأة  25
اإلعاقة(. النساء والفتيات ذوات  )تأثير كوفيد -9	 على 

أفضل«. يقة  بطر التنمية  أجل  الزمن من  السباق مع  للعلوم:  اليونسكو  ير  )	202( »تقر اليونسكو   26
إيلينا إستافيلو فلوريس، »?What mechanisms can ensure digital technologies favor inclusion and close gender gaps« )ما هي اآلليات   27

للدورة  الخبراء  يق  أُعدت الجتماع فر الجنسين؟(، ورقة خبراء  بين  الفجوات  الشمول وتسد  الرقمية تعزز  التكنولوجيات  أن  أن تضمن  التي يمكن 
.2022 المرأة،  للجنة وضع  والستين  السابعة 

مرجع سابق، رقم 26.  28
الرقمية  المهارات  الجنسين في  بين  الفجوة  بإمكاني الحمّر وجهي: سد  )EQUALS« )2019« »لو كان  المنظمات )متساوون(  اليونسكو، وتحالف  انظر:   29

النمطية. القوالب  لهذه  متعمقة  لدراسة  التعليم«  من خالل 

منخفضــة المــوارد. هنــاك ثالثــة عناصــر أساســية لجعــل التعلــم 
الرقمي فعاالً، األول هو ضمان التوصيلية وإمكانية الوصول من 
خــالل برامــج تعليميــة رقميــة مناســبة للفئــة العمريــة، ومراعيــة 
الجــودة،  وعاليــة  تغييــر،  إـلـى  ومفضيــة  الجنســانية،  لالعتبــارات 
نحــو  -عـلـى  مفتوحــة  تراخيــص  وبموجــب  للجميــع،  ومتاحــة 
مثالــي- لتشــجيع التبــادل وإعــادة االســتخدام. والثانــي هــو ضمــان 
قدرة المعلمين على توسيع طرق التدريس، وقدرة الطالب على 
اســتخدام التقنيات ذات الصلة بطريقة تغذي اإلبداع والمواطنة 
الرقميــة. والثالــث هــو ضمــان محتــوى مجانــي، وســهل، ومتســق، 
وســياقي، ومفتــوح، ومتمحــور حــول اإلنســان. ســيحفز محتــوى 
التعلــم الرقمــي عاـلـي الجــودة الطــالب، والمعلميــن، ومقدمــي 
الرعايــة، والمؤسســات التعليميــة إلنشــاء وصيانــة بوابــات للتعلــم 

الرقمــي والمســاعدة فــي ربــط التعلــم الرســمي وغيــر الرســمي.

بينمــا تشــكل النســاء غالبيــة الطــالب فــي التعليــم العالــي، إال أنهــن 
أقليــة ـفـي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، ومجــاالت العلــوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات األوسع، حيث إن 28٪ فقط 
مــن خريجــي الهندســة، و40٪ مــن خريجــي علــوم الكمبيوتــر مــن 
النســاء.26 ال تســعى النســاء إلــى الحصــول علــى وظائــف فــي مجــال 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، علــى الرغــم مــن حقيقــة أن 
أداء الفتيــات يتســاوى مــع الفتيــان ـفـي الرياضيــات والعلــوم بــل 
ويتجاوزهــم فــي غالبيــة البلــدان. يشــير التعلــم عبــر اإلنترنــت الــذي 
أصبــح أداة متزايــدة األهميــة لتحســين المهــارات إلــى وجــود فجــوة 
مماثلة بين الجنســين في اســتيعاب الدورات التدريبية.27 يســاهم 
التمثيــل الضعيــف للمــرأة ـفـي مجــاالت تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت والــذكاء االصطناعــي عـلـى مســتوى التعليــم العاـلـي 
والعمــل فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي )22٪(28 فــي انتشــار التحيــز 
الجنساني الضار، والقوالب النمطية المعادية للمرأة في تطبيقات 
الــذكاء االصطناعــي مثــل المســاعدين الصوتييــن،29 وكذلــك أيًضــا 
فــي الــوكالء غيــر المقصوديــن للنــوع االجتماعــي فــي األدوات المالية 

وخوارزميــات توظيــف المــوارد البشــرية.

تتمتــع النســاء بتمثيــل كبيــر فــي مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا 
الرعايــة  وتقديــم  بالصحــة  المرتبطــة  والرياضيــات  والهندســة 
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)مثــل الطــب أو الكيميــاء أو علــم األحيــاء(، كمــا أنهــن يحظيــن 
)الرياضيــات،  األخــرى  المجــاالت  ـفـي  للغايــة  بتمثيــل ضعيــف 
والهندســة(، ممــا يعــزز الصــور النمطيــة الجنســانية حــول تقديــم 
الرعايــة، حيــث حــددت األبحــاث الحاليــة تناقًضــا بيــن مســتويات 
المســاواة بيــن الجنســين ومشــاركة المــرأة فــي مجــاالت العلــوم 
والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات،30 فكلمــا كانــت الدولــة 
كثــر مســاواة، قــل عــدد النســاء المشــاركات فــي مجــاالت العلــوم  أ
والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات. وعلــى العكــس من ذلك، 
فــإن البلــدان التــي تحتــل مرتبــة أدـنـى ـفـي مؤشــرات المســاواة 
بيــن الجنســين تقــدم مســتويات أفضــل لمشــاركة اإلنــاث ـفـي 
مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات. تميــل 
أنظمــة  اســتخدام  إـلـى  المتقدمــة  البلــدان  معظــم  ـفـي  النســاء 
قيــم معبــرة عــن الــذات فــي قراراتهــن المهنيــة مــن حيــث الدافــع 
واالهتمــام. بيــد أن النســاء ـفـي البلــدان ذات معــدالت المســاواة 
والتكنولوجيــا  العلــوم  لدراســات  اختيارهــن  تبــرر  المنخفضــة 
والهندســة والرياضيــات مــن حيــث االســتقاللية االقتصاديــة، مــا 

يمكنهــن مــن إنتــاج مــوارد كافيــة لقوتهــن وإعالــة أســرهن.	3

العلــوم  مجــاالت  ـفـي  نســاء  عـلـى  أُجريــت  دراســة  وجــدت 
والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات فــي النرويــج أن معظمهــن 
بــدأن مهنــة ـفـي هــذا المجــال مــن خــالل مســار بديــل للتعليــم 
القــوة  أو  االهتمــام  عــن طريــق  النســاء  بعــض  دخلــت  العاـلـي. 
ـفـي تخصــص مختلــف مثــل اللغــة أو الكتابــة، مــا يشــير إـلـى أن 
النســاء يتجنبــن »التنافــس« بشــكل مباشــر مــع اهتمــام الرجــال 
بتكنولوجيــا المعلومــات أو البرمجــة. وقــد درســت نســاء أخريــات 
الرقمنــة  زادت  تكنولوجــي، وعندمــا  غيــر  البدايــة تخصًصــا  ـفـي 
العلــوم  مهــارات  كتســبن  ا التكنولوجيــة  الكفــاءة  أهميــة  مــن 
تحســين  خــالل  مــن  والرياضيــات  والهندســة  والتكنولوجيــا 
وقــد  الدراســة.  إـلـى  العــودة  أو  العمــل  عـلـى  القائمــة  المهــارات 
وجــدت نســاء أخريــات فرًصــا للعمــل ـفـي الرقمنــة ألن مهنتهــن 
غيــر التقنيــة كانــت ضروريــة. عـلـى الرغــم مــن أن العديــد مــن 
هــؤالء النســاء شــغلن مناصــب مركزيــة فــي منظماتهــن وســاهمن 
فــإن  للمجتمــع،  الحيويــة  األهميــة  ذات  الرقمنــة  عمليــات  ـفـي 
التــي  اإلحصائيــات  ـفـي  مرئيــات  غيــر  ســيظللن  منهــن  العديــد 
والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم  مجــاالت  ـفـي  النســاء  تحــدد 
الضعيــف  التمثيــل  مــن  النمــط  هــذا  يحظــى  والرياضيــات.32 
ـفـي العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات بآثــار عديــدة، 
ال  التكنولوجيــة  والخدمــات  المنتجــات  أن  ذلــك خطــر  ـفـي  بمــا 
إـلـى  الميــل  عــن  فضــالً  النســاء،  ومتطلبــات  احتياجــات  تلبــي 
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العلميــة  المجــاالت  ـفـي  غيــر مرئيــة  النســاء  جعــل مســاهمات 
ـفـي  الرجــال  عـلـى مســاهمات  الضــوء  وتســليط  والتكنولوجيــة، 
هــذه المجــاالت، وهــو مــا نتــج عنــه نــدرة نمــاذج األدوار النســائية 
ألن  نظــرًا  والرياضيــات.  والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم  ـفـي 
موضوعــات العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات غالًبــا 
مــا تعــد مــن أصعــب المــواد علــى المســتوى المدرســي، إال أنــه فــي 
العديــد مــن المجتمعــات ترتبــط مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا 
والهندســة والرياضيــات التــي يهيمــن عليهــا الذكــور بالوجاهة من 
الناحيــة التعليميــة والمهنيــة، فــي حيــن أن المجــاالت التــي تهيمــن 

عليهــا النســاء تميــل إـلـى االرتبــاط بمكانــة أقــل بشــكل كبيــر.

هنــاك عــدد مــن العوامــل التــي تشــكل نقــص تمثيــل المــرأة 
والرياضيــات،  والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم  مجــاالت  ـفـي 
وتشــمل القوالــب النمطيــة المجتمعيــة حــول نــوع الشــخص 
الــذي ُيتوقــع أن ينجــح فــي مســارات وظيفيــة فــي مجــاالت العلــوم 
أصحــاب  الذكــور  أي  والرياضيــات،  والهندســة  والتكنولوجيــا 
البشــرة البيضــاء مــن الطبقــة الوســطى. تثبــط هــذه القوالــب 
النمطيــة عزيمــة العديــد مــن الشــباب الذيــن ال يســتوفون هــذه 
الســمات مــن دخــول مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة 
كثــر كفــاءة فــي القــراءة  والرياضيــات. هنــاك اعتقــاد بــأن النســاء أ
كثر كفاءة في الرياضيات والعلوم  واللغات، في حين أن الرجال أ
يــزه  والتكنولوجيــا، ويبــدو أن هــذا االعتقــاد يتــم تأييــده أو تعز
مــن قبــل اآلبــاء والمعلميــن. يفتــرض المراهقــون أنفســهم هــذه 
المعتقــدات االجتماعيــة بطريقــة تجعلهــم فــي النهايــة يجعلــون 
االفتــراض  إســقاط  يجــب  واقعــة.  حقيقــة  المعتقــدات  هــذه 
بالتكنولوجيــا،  مهتمــات  غيــر  والنســاء  الفتيــات  بــأن  الســائد 
فهــذا االفتــراض يخلــق حلقــة ذاتيــة االســتمرارية، حيــث تفتقــر 
عــن  يعبــرن  ال  وبالتاـلـي  بالتكنولوجيــا،  المعرفــة  إـلـى  الفتيــات 
اهتمامهــن بالمجــال، ومــن ثــم ال يتــم تشــجيعهن عـلـى دخــول 
ســاحات التكنولوجيــا وبالتالــي يســتمر نقــص المعرفــة لديهــن. 

ال تسهل القوالب النمطية األكثر شيوًعا المنسوبة إلى األشخاص 
فــي مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات للمــرأة 
الشــعور باالنتمــاء واالعتقــاد بأنهــا »مالئمــة« أو »محــل ترحيــب« 
ـفـي مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات هــذه. 
وقد ثبت أن التحيز الجنساني في المواد التعليمية يدعم الفروق 
بيــن الجنســين فــي التحصيــل، فضــالً عــن نــوع ديناميــات الفصــول 
الدراســية وأســاليب التدريــس فــي اللعــب. البرامــج الحاليــة التــي 
تســعى إـلـى معالجــة القوالــب النمطيــة التــي تحــد مــن وصــول 
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الفتيــات إلــى تعليــم العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات 
تركــز فقــط علــى الفتيــات، وعوًضــا عــن ذلــك، يجــب مراعــاة البيئــة 
األوســع للفتيــات، بمــا فــي ذلــك األصــول االجتماعيــة واالقتصاديــة، 
واالجتماعيــة والثقافيــة لألســر والمــدارس. ومــن الضــروري كذلــك 
إشــراك األوالد؛ ألنــه مــن المهــم لديهــم تغييــر طريقــة تفكيرهــم 
ومســاهمتهم بفاعليــة فــي تحطيــم القوالــب النمطيــة الجنســانية. 

منخفضــة  واقتصاديــة  اجتماعيــة  خلفيــات  مــن  الفتيــات 
لديهــن اتصــال أقــل باألنشــطة العلميــة33 كمــا أنهــن أقــل عرضــة 
لتلقــي التشــجيع مــن الواليــدن لالنخــراط ـفـي مســارات العلــوم 
األهميــة  مــن  لذلــك  والرياضيــات34.  والهندســة  والتكنولوجيــا 
البالغة دمج تداخل النوع االجتماعي مع عوامل عدم المساواة 
األخــرى مثــل الفتيــات مــن المناطــق الفقيــرة أو المناطق الريفية 
وتقييــم  تصميــم  ـفـي  إعاقــة  ذوات  أو  مهاجــرة  أصــول  مــن  أو 

والرياضيــات. والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم  تداخــالت 

السياســات والمبــادرات -غالًبــا مــا ُتصمــم بــدون مدخــالت هادفــة 
دون  بآخــر  أو  بشــكل  طرحهــا  ويســتمر  المصلحــة-  أصحــاب  مــن 
تأثيــر ملحــوظ، علــى ســبيل المثــال، علــى الرغــم مــن انقضــاء عقــود 
مــن العمــل حســن النيــة مــن قبــل المنظمــات، والنشــطاء، والدعــاة 
لمعالجة انخفاض مشاركة المرأة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
المهنــة،  أيــام  مــن  بدايــة  كل شــيء  يشــمل  -والــذي  والرياضيــات 
ونــوادي الكمبيوتــر، واالقتــداء بالمثــل، واإلرشــاد والتدريــب وصــواًل إلــى 
األحــداث الترويجيــة العامــة، وغيــر ذلــك- ال يــزال معــدل زيــادة عــدد 

النســاء ـفـي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات أمــرًا بعيــد المنــال35.

أنهــا  عـلـى  االهتمامــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  النســاء  تحــدد 
تحفيزيــة لدراســة التكنولوجيــا، بمــا ـفـي ذلــك أهميتهــا ـفـي حــل 
التحديــات المجتمعيــة، ويجــب االعتــراف بذلــك مــن أجــل دعــم 
مستقبل العمل في عدة مجاالت مثل التحول األخضر، والصحة 
تحتــاج  مجــاالت  وجميعهــا  االصطناعــي،  والــذكاء  اإللكترونيــة، 
إـلـى معرفــة متعــددة التخصصــات.36 كشــفت مراجعــة منهجيــة 
حديثــة عــن وجــود نقــص فــي التداخــالت التــي تدمــج بيــن الفنــون 
والعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة فــي مجــاالت العلــوم والتكنولوجيا، 
والمعروفــة ـفـي كثيــر مــن الحــاالت باســم »STEAM« )العلــوم 

والتكنولوجيــا والهندســة والفنــون والرياضيــات(.37 

إ.، وأورتيجا ألونسو، د.، وساينز، م.، وسوردي مارتيه، ت.، وشيبينجر، ل.، وتروجيللو، ج. )2022(.  فليشا غارسيا، ر. )منسق(. داوسون،   33 
»Hacia una comunicación inclusiva de la ciencia: Reflexiones y acciones de éxito«. ]نحو تواصل شامل للعلوم: االنتقادات وإجراءات 

والتكنولوجيا. للعلوم  االسبانية  المؤسسة  النجاح[ 
 »Gender and family influences on Spanish students’ aspirations and values in STEM fields. International .)20	8( .ساينز، م.، ومولر، ج  34

العلوم والتكنولوجيا والهندسة  الطالب اإلسبان في مجاالت  ية على تطلعات وقيم  الجنسانية واألَسر )التأثيرات   Journal of Science Education«
.203-	88  ،)2( 40 العلوم(،  لتعليم  الدولية  المجلة  ياضيات.  والر

أ.، وساينز إيبانيا، م.، وهيرا، ي. )8	20(. النساء في العصر الرقمي. مكتب منشورات االتحاد األوروبي،  إ.، وباستور، ر.، وكارمونا،  كويروس، س.، وموراليس،   35
لوكسمبورغ.

.BCS ير رؤى BCS )2019(. تقر  36
 »How to address stereotypes and practices limiting access to STEM-related education for women and girls« ،ميالغروس ساينز  37

والهندسة  والتكنولوجيا  بالعلوم  الصلة  ذات  التعليم  إلى  والفتيات  النساء  تحد من وصول  التي  والممارسات  النمطية  القوالب  معالجة  )كيفية 
.2022 المرأة،  للجنة وضع  السابعة والستين  للدورة  الخبراء  يق  أُعدت الجتماع فر ياضيات(، ورقة خبراء  والر

االستنتاجات والتوصيات:

العريض 	  النطاق  توصيلية  إلى  الشامل  الوصول  توفير 
التعليمية  والبيئات  والمدارس،  والطالب،  للمعلمين، 
واإلجراءات واالستثمارات  السياسات  تعزيز  األخرى. يجب 
لسد  الفرص  إلى  الحاجة  أمس  في  هم  الذين  للمتعلمين 
فجوة المساواة، وتحفيز االبتكار المطلوب، ووضع حلول من 

السهل توسيع نطاقها للفئات األقل حًظا.

ضمان المعرفة الرقمية الشاملة للتعليم وأغراض التمكين 	 
األخرى، مع إيالء اهتمام خاص إلعداد ودعم المعلمين، في 

كل من البيئات ذات الموارد العالية والمنخفضة.

وأساليب 	  التعلم  محتوى  من  جديدة  ألنواع  الترويج 
في  الحاسوبي  التفكير  لتعزيز  الجديدة  التدريس 
التعلم  بيئات  ولتحسين  والثانوي،  االبتدائي  المستويين 
عبر اإلنترنت واالفتراضية. ويتطلب ذلك منصات وأدوات 
ودمج  استبدالهم،  من  بدالً  المعلمين  لدعم  مصممة 
التكنولوجيا وأساليب التدريس التي تدعمها التكنولوجيا في 
المعلمون  يحتاج  وأثناءها.  الخدمة  قبل  المعلمين  تدريب 
باالستخدام  المتعلقة  السياسات  صنع  في  المشاركة  إلى 

التعليمي للتكنولوجيا.

دعم التعليم المجاني، والمفتوح، والذي يسهل الوصول 	 
إليه في البيئات الرقمية، وإعطاء األولوية لتطوير منصات 
تعليمية رقمية عامة عالية الجودة، وذلك لغرض تحسين 
نتائج التعلم على نطاق واسع، بما في ذلك بالنسبة لألشخاص 
األكثر تهميًشا، ويجب أن يكون المحتوى التعليمي متاًحا 
بشكل مجاني، ويسهل الوصول إليه واستخدامه، ومتوافًقا 
-عندما يكون ذلك ممكًنا- مع المناهج الدراسية الرسمية. 
وسهل  اللغات،  من  بالعديد  متاًحا  يكون  أن  يجب  كما 
الوصول إليه لألشخاص ذوي اإلعاقة، وقاباًل للتكيف، وذي 
صلة بالسياق. وتحقيًقا لهذه الغاية، يمكن أن يكون تعزيز 
نحو  على  قويًا  المفتوحة  التعليمية  الموارد  واستخدام 
التقنية  الحلول  على  المفرط  االعتماد  تجنب  يجب  خاص. 

الفردية، والتي تعتمد على شركة واحدة.
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االستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز التطلعات الوطنية 	 
والدولية للتعليم والتعلم مدى الحياة، عن طرق التدريس 
والمناهج والتقييم والرعاية االجتماعية وتنظيم التعلم، داخل 

وخارج المؤسسات التعليمية الرسمية.

دمج المساواة بين الجنسين في صميم خطط وميزانيات 	 
وسياسات قطاع التعليم. دمج نهج قائم على حقوق اإلنسان 
في مناهج علوم الكمبيوتر والهندسة الثانوية والجامعية. تحديد 
ومعالجة الفوارق بين الجنسين والعوامل الكامنة وراءها منذ 
السنوات األولى وما بعدها، وتوسيع الميزانيات واالستراتيجيات 
وااللتزامات التي تقضي على المعايير الجنسانية الضارة في علم 
التربية، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لموظفي قطاع 

التعليم، والتركيز على الفئات األكثر تهميًشا، ودعم التعلم.

االستثمار في البحوث القوية حول تكنولوجيا التعليم، وتقييم 	 
األثر والفعالية من حيث التكلفة واآلثار المترتبة على اإلنصاف 

قبل تخصيص الموارد لتوسيع نطاق التدخالت. 

معالجة القوالب النمطية الجنسانية المروجة لمفهوم أن 	 
تدعم  حيث  بالتكنولوجيا،  مهتمات  غير  والفتيات  النساء 
مجاالت  أنحاء  جميع  في  الجنسين  بين  المساواة  عدم 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. يجب أن تركز 
تصورات  تغيير  على  فقط  ليس  واإلجراءات  االستراتيجيات 
النساء والفتيات تجاه التكنولوجيا، ولكن أيًضا على »النظام 
واألصدقاء،  األسرة،  أفراد  ذلك  في  بما  األوسع،  اإليكولوجي« 

وزمالء الدراسة والعمل.

تقديم التوجيه المهني، ومبادرات التوظيف من خالل تقديم 	 
على  تعتمد  التي  والمهن  التكنولوجي  التعليم  حول  رؤى 
التكنولوجيا، ودعوة الفتيات لزيارة أقسام تكنولوجيا المعلومات 
المبادرات  إلى  باإلضافة  عليها،  والتعرف  الجامعي  الحرم  في 
والعلوم  التكنولوجيا  بين  تجمع  التي  التخصصات  متعددة 
والتوجيهات  االجتماعات  تسهيل  أيًضا  يجب  االجتماعية. 
للفتيات والشابات مع النساء اللواتي لديهن وظائف في مجاالت 
يمكنهن  حيث  والرياضيات،  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 
والشخصية  االجتماعية  الخصائص  على  بناًء  عليها  التعرف 
السياسات  ومبادرات  برامج  فعالية  تقييم  المشتركة. يجب 
الهادفة إلى زيادة وصول المرأة إلى مجاالت العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات حتى ال تصبح مجرد أدائية.

زيادة المبادرات لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية في 	 
للتركيز  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مهن 
أيًضا على الموضوعات التي تتصدى للتحديات المجتمعية 
الظلم  أو  المناخ  تغير  مكافحة  مثل  والمستقبلية  الحالية 

المتعددة  التخصصات  تعزيز  يكون  أن  يمكن  االجتماعي. 
فعاالً في زيادة اهتمام الفتيات بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات، وتحدي المفاهيم المسبقة الحالية حول االفتقار 
إلى أوجه التآزر بين التخصصات ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات، وغير ذات الصلة.

وضع سياسة عامة واضحة في المدارس ضد التحيز الجنسي 	 
وتعزيز التدريب الموجه، بما في ذلك برامج التدريب اإللزامية 
الجهات  كذلك  تستهدف  أن  ويجب  الالواعي،  التحيز  حول 
المعنية المختلفة في المجتمع المدرسي األوسع، بما في ذلك 
المعلمين، واالستشاريين، وأولياء األمور، ومجموعات األقران، 
بما في ذلك األوالد والشباب، فضالً عن ممثلي الموارد البشرية. 
يجب أن تتضمن جميع الدورات التدريبية أصوات النساء في 
مهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. يجب تزويد 
والمواد  بالموارد  التعليم  نظام  مراحل  جميع  في  المعلمين 
التعليمية التي ُتظهر مساهمات النساء في العلوم والتكنولوجيا 
ومعالجة  النمطية  القوالب  لهدم  والرياضيات؛  والهندسة 
في  والمشاركة  الرقمية  المعرفة  في  الجنسين  بين  الفجوات 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

تسخير إمكانات التعليم لمواجهة التنمر ومنعه عبر اإلنترنت، 	 
والعنف القائم على النوع االجتماعي، واألعراف الجنسانية 
الضارة، وبناء مواقف، وسلوكيات، ومهارات الطالب والمعلمين 

لدعم العدالة، واإلدماج، والصحة، والمساواة بين الجنسين.

 طالب في فصل العلوم في مدرسة ريفية ، فيتنام.
الصورة: هيئة األمم المتحدة للمرأة في فيتنام / فام كووك هونغ
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نهج لتعميم مراعاة . 4
المنظور الجنساني في النظام 

اإليكولوجي الرقمي

 »Preparing future generations of women for new job demands: skilling, re-skilling, digitalization and automation« ،)2022( منظمة العمل الدولية  38
)إعداد األجيال القادمة من النساء لمتطلبات العمل الجديدة: صقل المهارات، وإعادة التأهيل، والرقمنة، واألتمتة(، ورقة خبراء أُعدت الجتماع فريق الخبراء للدورة 

السابعة والستين للجنة وضع المرأة، 2022.
ديوان، س. )	202(. »Managing Technology’s Implications for Work, Workers, and Employment Relationships in ASEAN« )إدارة   39

والعمال،  العمل،  التكنولوجية على  االنعكاسات  إدارة  اآلسيان.  أمانة  اآلسيان(.  في  العمل  والعمال، وعالقات  العمل،  التكنولوجية على  االنعكاسات 
العمل في اآلسيان. وعالقات 

ديوان، س. )2022( »Women, Work, and Digital Platforms: Enabling Better Outcomes for Women in the Digital Age« )المرأة، والعمل،   40
للجنة وضع  والستين  السابعة  للدورة  الخبراء  يق  أُعدت الجتماع فر الرقمي«، ورقة خبراء  العصر  للمرأة في  أفضل  نتائج  الرقمية: تمكين  والمنصات 

المرأة، 2022.
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. )7	20( »Going Digital: The Future of Work for Women« )التحول إلى الرقمية: مستقبل العمل للمرأة(.  4	

مرجع سابق، رقم 40  42

مستقبل العمل في العصر . ۱
الرقمي: االستفادة من التقنيات 

لخلق عمل الئق للمرأة، بما في ذلك في 
المجتمعات المهمشة

مجــال  ـفـي  العاملــة  القــوى  عـلـى  يهيمنــون  الرجــال  يــزال  ال 
التكنولوجيــا، حيــث تشــكل النســاء 22٪ فقــط مــن العامليــن 
فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي علــى مســتوى العالــم، ويشــغل 
هنــاك  تــزال  ال  والقياديــة.  التقنيــة  األدوار  غالبيــة  الرجــال 
الجنســانية،  النمطيــة  القوالــب  ذلــك  ـفـي  بمــا  خفيــة،  حواجــز 
التــي  المرئيــة  غيــر  والعوائــق  المتدنيــة،  الوظيفيــة  واألدوار 
العلــوم  مجــاالت  ـفـي  التعليــم  متابعــة  عــن  النســاء  تثنــي 
المشــاركة  وتعــوق  ياضيــات،  والر والهندســة  والتكنولوجيــا 
المتســاوية بيــن الرجــال والنســاء فــي هــذا القطــاع. تتــم ترقيــة 
النســاء بمعــدل أبطــأ مــن الرجــال، حيــث تتــم ترقيــة 52 امــرأة 
 ٪22 تفكــر  رجــل.   	00 كل  مقابــل  مديــر  منصــب  إـلـى  فقــط 
مــن النســاء ـفـي مجــال التكنولوجيــا ـفـي تــرك القــوى العاملــة 
يــة الســائدة التــي تنعكــس  تماًمــا نظــًرا لثقافــة العمــل الذكور
فــي عوائــق التقــدم والحواجــز األخــرى، بمــا فــي ذلــك التعــرض 

األجــور38. وانخفــاض  والتحــرش،  للعنــف، 

تعمــل التكنولوجيــا أيًضــا عـلـى تغييــر الطريقــة التــي نعيــش 
ونعمــل بهــا، حيــث تخلــق المنصــات -الواجهــات الرقميــة التــي 
الســلع،  مــن  مختلفــة  أنــواع  بمقدمــي  المســتهلكين  تربــط 
وتقــدم  للعمــل،  جديــدة  فرًصــا  والمعلومــات-  والخدمــات، 

اإليكولوجــي  النظــام  هــذا  يعمــل  كثــر مرونــة.  أ ترتيبــات عمــل 
الناشــئ للعمــل الــذي يتــم فيــه التوســط رقمًيــا عـلـى تبديــل 

العمــل39. عالقــات  وتغييــر  التقليديــة  التوظيــف  نمــاذج 

تواجــه النســاء عقبــات متعــددة تمنعهــن مــن االســتفادة مــن 
الفــرص التــي يوفرهــا اقتصــاد النظــام األساســي المتطــور، بمــا 
ـفـي ذلــك )	( المعاييــر االجتماعيــة والثقافيــة التــي تحــد مــن 
خــارج  تفعــل  كمــا  اإلنترنــت  عبــر  االقتصاديــة  المــرأة  مشــاركة 
التكنولوجيــا  إـلـى  الوصــول  ـفـي  الرقميــة  الفجــوة  اإلنترنــت، )2( 
وملكيتهــا واســتخدامها، )3( والتــي تظهــر ـفـي تقييــد الوصــول 
إلــى المهــارات ذات الصلــة، )4( وتظهــر فــي عــدد أقــل مــن النســاء 
فــي تعليــم العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيات والمهن 
كبــر فــي العديــد مــن دول  ذات الصلــة. تبــرز التحديــات بشــكل أ
الجنــوب حيــث تحــد األعــراف االجتماعيــة وقيــود المــوارد مــن 
وصــول المــرأة إلــى التعليــم، والمهــارات و/أو الوظائــف، وحيــث 
ـفـي ظــروف عمــل غيــر مواتيــة وغيــر  غالًبــا مــا يتــم إقحامهــن 
رســمية فــي أســواق عمــل مجــزأة للغايــة تتســم بضعــف الهيــاكل 

المؤسســية وإنفــاذ اللوائــح.40

يحســن  لــم  التكنولوجــي  التقــدم  فــإن  ذلــك،  عـلـى  عــالوًة 
األدلــة  وتشــير  العمــل	4،  ســوق  ـفـي  للمــرأة  العــام  الوضــع 
تكــرار  لخطــر  اإلنترنــت معرضــة  عبــر  العمــل  أســواق  أن  إـلـى 
خــارج  الموجــودة  نفســها  الجنســانية  التحيــزات  مــن  العديــد 
اإلنترنــت42، بمــا فــي ذلــك األجــور المنخفضــة، وعــدم االســتقرار، 
واالفتقــار إـلـى حمايــة العمــل، واالســتحقاقات مثــل الضمــان 
طويلــة  الرعايــة  أو  األطفــال  رعايــة  خدمــات  أو  االجتماعــي 
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األجــل أو سياســات إجــازة الرعايــة، أو القــدرة عـلـى االنخــراط 
الكثيــر  تقــوم  الرقميــة،  المنصــات  وعـلـى  جماعــي.  عمــل  ـفـي 
مــن النســاء »بأعمــال مكافحــة« بينمــا يتمتــع الرجــال بفــرص 
بًحــا. وفضــالً عــن ذلــك، تتعــرض النســاء العامــالت ـفـي  كثــر ر أ
أيًضــا لخطــر التحيــز الجنســي، والتمييــز،  اقتصــاد المنصــات 
والعنــف، والتحــرش43. ال ينبغــي النظــر إلــى المنصــات الرقميــة 
توســيع  أو  الالئــق  العمــل  بفــرص  النســاء  لتزويــد  كبديــل 

العمــل. ـفـي ســوق  مشــاركتهن 

الوظائــف؛ ألن  فقــدان  كثــر عرضــة لخطــر  أ النســاء  تكــون  قــد 
الوظائــف  أو  المهــام  تتوـلـى  قــد  الرقميــة  والتقنيــات  األتمتــة 
الروتينيــة مثــل الدعــم الكتابــي أو العمــل الخدمــي الــذي تكــون 
فيــه المــرأة ممثلــة تمثيــالً زائــًدا44. ومــن المرجح أيًضا أن تســاهم 
يــادة االســتقطاب ـفـي ســوق الوظائــف العالميــة،  األتمتــة ـفـي ز
حيــث تتمتــع النســاء فــي البلــدان األكثــر ثــراًء بميــزة نســبية علــى 
ـفـي  مســتوياتهن  ارتفــاع  بســبب  الفقيــرة  البلــدان  ـفـي  النســاء 

الرقميــة45. والمعرفــة  التعليــم 

مــا لــم تتــم إزالــة الحواجــز الهيكليــة المتأصلــة، فــإن النســاء -وال 
يــد  ســيما أولئــك األكثــر تهميًشــا بالفعــل- ســوف يحظيــن بمز
مــن الخســارة، فاألمــر ليــس مســألة »مالئمــة« المــرأة فــي عالــم 
العمــل الحالــي والمســتقبلي، بــل تشــكيل عالــم العمــل بطريقــة 
تغيــر النــوع االجتماعــي، وتفيــد النســاء والرجــال علــى حــد ســواء.

ـفـي عالــم العمــل ســريع التغيــر، تمتلــك االقتصــادات الرقميــة 
والخضــراء والزرقــاء القــدرة علــى خلــق مالييــن الوظائــف الالئقــة، 
حيــث تشــير منظمــة العمــل الدوليــة إلــى أن االقتصــاد الدائــري 
وقطــاع الطاقــة المتجــددة يمكــن أن يخلــق مــا مجموعــه 8	 
مليــون وظيفــة جديــدة بحلــول عــام 2030. ومــع ذلــك، ســيفقد 
هــذا  مــن  كجــزء  وظائفهــم  عامــل  ومليوـنـي  مليــون  بيــن  مــا 

التحــول، وســيتطلبون إعــادة تأهيلهــم ـفـي مهــن أخــرى.

اإلنتاجيــة  مــن  تعــزز  أن  والرقمنــة  الجديــدة  للتقنيــات  يمكــن 
وممارســات اإلنتــاج األكثــر اســتدامة، كمــا يمكنهــا خلــق فــرص 
بالنســبة  النســاء.  توظيــف  يــادة  وز جديــدة  أســواق  ـفـي  عمــل 
للعــدد الكبيــر مــن النســاء العامــالت ـفـي الزراعــة عـلـى ســبيل 
بأســعار  بــات  إذا  األخضــر  التكنولوجــي  التقــدم  فــإن  المثــال، 
يــادة  معقولــة وســهل الوصــول إليــه، فــإن لديــه القــدرة عـلـى ز
يــادة دخلهــن وتقليــل الخســائر الماديــة،  العائــد واإلنتاجيــة، وز
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العمالة«. في  المتمثل  االستراتيجي  الهدف  بشأن  الثالثة  المتكررة  »المناقشة   )2022( الدولية  العمل  منظمة   46
ILO Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all انظر  47

المتجددة  للطاقة  الدولية  والوكالة  الدولية،  العمل  ومنظمة  االجتماعي«.  النوع  منظور  المتجددة:  »الطاقة   )20	9( المتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة   48
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يــادة االســتدامة البيئيــة46. تمثــل النســاء حالًيــا أقــل مــن  مــع ز
والتكنولوجيــا  العلــوم  مجــاالت  ـفـي  المتخصصيــن  مــن   ٪30
والهندســة والرياضيــات، إال أن نســبة المــرأة ـفـي قطــاع الطاقــة 
المتجــددة أعلــى بكثيــر ممــا هــي عليــه فــي قطــاع الطاقــة اإلجمالي 
)بنســبة 0	 نقــاط مئويــة(، ممــا يشــير إلــى أنــه إذا تمــت إدارتهــا 
بشــكل جيــد مــن خــالل إطــار االنتقــال العــادل47، فــإن االنتقــال 
إلــى الطاقــة المتجــددة يمكــن أن يعــزز أيًضــا مــن تكافــؤ الفــرص 

كثــر إنصاًفــا48. ـفـي التوظيــف ونتائــج ســوق عمــل أ

االستنتاجات والتوصيات:

تحديث 	  يجب  والتقنية.  الرقمية  بالمهارات  النساء  تزويد 
المناهج التعليمية والمهنية بحيث تأخذ في االعتبار اتجاهات 
العمال  ومنظمات  العمل  ويمكن ألصحاب  العمل،  سوق 
أن تلعب دوًرا رئيًسا في تحديد فجوات المهارات المتوقعة. 
المهارات  تحسين  الوطنية  التدريب  أنظمة  توفر  أن  يجب 
التي تستهدف الشابات، وال سيما النساء المعرضات لخطر 
الجمع  أثبت  لقد  مؤتمتة.  عمليات  أو  بآالت  استبدالهن 
خالل  من  ذلك  في  بما  العمل،  أثناء  والتعلم  التدريب  بين 
التلمذة المهنية الجيدة، نجاحه في كل من البلدان المتقدمة 
كثر  أ المهنية  التلمذة  تكون  أن  يجب  ذلك،  ومع  والنامية. 
النساء  احتياجات  المختلفة مثل  االحتياجات  لتلبية  مرونة 
واألشخاص ذوي اإلعاقة، والقضاء على التحيزات والتمييز 

بين الجنسين في الحصول على الفرص.

إعطاء األولوية لسياسات سوق العمل النشطة، بما في 	 
الجنساني،  للمنظور  المراعية  التوظيف  سياسات  ذلك 
مهن  إلى  االنتقال  لتسهيل  وتطويرها  المهارات  وتوقع 
الحالية.  الوظائف  متطلبات  لتغيير  أو  جديدة،  ووظائف 
المستقبل،  في  الوظائف  توقع  الحكومات  على  يجب 
االحتياجات  تلك  لتلبية  التعليمية  السياسات  ووضع 
خاًصا  اهتماًما  تولي  أن  للسياسات  وينبغي  المستقبلية. 
لمجموعات محددة من النساء المعرضات لخطر التخلف 
عن الركب، مثل النساء ذوات اإلعاقة، والشابات، والنساء 
األصلية.  الشعوب  ونساء  األقليات،  مجموعات  في 
الرقمية  الفجوات  معالجة  إلى  أيًضا  السياسات  ستحتاج 
قطاعية  نهج  واعتماد  ية،  والحضر يفية  الر المناطق  بين 
االستفادة  على  النساء  تساعد  أن  شأنها  من  مناسبة 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf
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تتطلب  لهن.  إزاحته  من  بدالً  التكنولوجي،  التقدم  من 
السياسات  هذه  وتنفيذ  لتصميم  المبذولة  الجهود 
من  للشابات  الهادفة  والمساهمة  النشطة،  المشاركة 

عكس احتياجاتهن. أجل 

ذلك 	  في  بما  مناسبة،  اجتماعية  حماية  أنظمة  إنشاء 
يع  توز بإعادة  للسماح  الرعاية  وخدمات  سياسات 
والرجل،  المرأة  بين  األجر  مدفوعة  غير  الرعاية  أعمال 
بين  الحالية  الفجوة  لتقليص  والدولة  األسرة  وبين 
أيًضا  ية  ضرور العمل  في  الحقوق  وتعتبر  الجنسين. 
إلى  المرأة  والسالمة، ووصول  األجور،  التمييز في  لمعالجة 

ية والقيادية. المناصب اإلدار

تعزيز الحوار االجتماعي بين أصحاب العمل، ومنظمات 	 
وتعظيم  واألتمتة،  للرقمنة  السلبية  اآلثار  لتقليل  العمال 
تعزيز  ذلك  في  بما  التكنولوجي،  للتقدم  المحتملة  الفوائد 

المساواة بين الجنسين، واإلنصاف، وعدم التمييز.

تمنع 	  التي  والثقافية  االجتماعية  الحواجز  معالجة 
مشاركة المرأة في القوى العاملة ونتائج التوظيف، بما في 
ذلك إضعاف القدرة االقتصادية للمرأة من قبل األسر أو من 
الزواج المبكر  أرباب العمل، والضغط عليها من أجل  قبل 
المتناسب  غير  والعبء  مبكرة،  سن  في  األطفال  وإنجاب 

للمسؤوليات المنزلية.

اقتصاد 	  في  للعاملين  والحماية  العمل  لوائح  وضع 
المنصات، بما في ذلك حد أدنى لألجور، وتوفير عام للضمان 
االجتماعي األساسي للجميع، مع بذل جهد خاص لضمان 

تسجيل النساء لتلقي االستحقاقات.

االقتصادية 	  المشاركة  لدعم  إيكولوجي  نظام  إنشاء 
للمرأة وتوظيفها، بما في ذلك خيارات النقل اآلمن واإلضاءة 
أخرى  وتدابير  األطفال  رعاية  في  واالستثمار  والمراحيض، 
خالل  من  البشري  المال  رأس  وتطوير  الوقت،  لتوفير 

الوصول العادل إلى التعليم والمهارات والتكنولوجيا.

بين 	  الفوارق  تراعي  التي  العمل  سوق  بيانات  جمع 
الجنسين والتي يتم تصنيفها ليس فقط حسب الجنس 
والعرق،  اإلعاقة،  مثل  أخرى  ولكن تشمل جوانب  والعمر، 
واالنتماء اإلثني لتصميم سياسات سوق العمل المناسبة، 
متطلبات  وتوجيه  النساء،  على  وتأثيراتها  آثارها  وتقييم 
سوق العمل المتغيرة. يجب أيًضا جمع المزيد من البيانات 
المصنفة حسب الجنس حول النساء المنخرطات في أعمال 
مزايا  على  والتعرف  المنصات  خالل  من  رقمية  بوساطة 
البيانات، وحماية  هذا األمر وعمق تجربته. كما تعد حماية 

الخصوصية، وأطر حقوق البيانات ضرورية أيًضا.

مع 	  األتمتة،  عمليات  من  كجزء  التأهيل  إعادة  دمج 
إعادة  ذلك  في  بما  لألتمتة  الميزانيات  من  جزء  تخصيص 

تأهيل العمال الذين قد تحل محلهم.

 نساء من السكان األصليين يشاركن في برنامج لتعليم التكنولوجيا ، غواتيماال.
الصورة: صندوق األمم المتحدة االستئماني / فيل بورخيس
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بناء نظم إيكولوجية لالبتكار تحدث . ۲
تحوالت في األوضاع الجنسانية وتدعم 

ريادة األعمال النسائية 
الرقمــي  االقتصــاد  ـفـي  وإدارتــه  تجــاري  عمــل  بــدء  يتطلــب 
مــن  األقــل  عـلـى  أدـنـى  حــًدا  ين  والعشــر الحــادي  للقــرن 
تعاـنـي  التــي  العيــوب  ُتعــزى  ال  الرقميــة«.  األعمــال  يــادة  »ر
منهــا رائــدات األعمــال فقــط إـلـى االفتقــار للوصــول المحـلـي 
ولكــن  التحتيــة،  والبنيــة  التكنولوجيــا  إـلـى  اإلقليمــي  أو 
أيًضــا إـلـى نقــص مهــارات اقتصــاد المعرفــة، مثــل المهــارات 
ممارســة  مــن  للتمكــن  الشــاملة  واالســتراتيجية  الرقميــة 
التجــارة  الرقمــي49. تنطــوي  ـفـي االقتصــاد  يــة  التجار األعمــال 
الالـئـي يملــن  كبــر للنســاء  اإللكترونيــة عـلـى مخاطــر تســرب أ
إـلـى امتــالك مهــارات رقميــة أقــل ولديهــن وقــت فــراغ أقــل 
المســؤوليات  بســبب  اإلنترنــت  عبــر  األنشــطة  ـفـي  لالنخــراط 
المتناســبة50. وهــو مــا يخلــق نظاًمــا جنســانًيا  المنزليــة غيــر 
خــارج  التحيــز  نقــل  يتــم  حيــث  التكنولوجيــا،  ـفـي  واضًحــا 
األحيــان  مــن  كثيــر  ـفـي  النســاء  وضــع  ويتــم  اإلنترنــت، 
كمبدعيــن  والرجــال  نهائيــات،  مســتخدمات  باعتبارهــن 
التــي  الشــركات  أن  حيــن  ـفـي  أساســيين	5.  ومصمميــن 
فــإن  جوهرهــا،  ـفـي  إنتاجيــة  أقــل  ليســت  النســاء  تقودهــا 
التحيــز المتأصــل بيــن الجنســين يعيــق رائــدات األعمــال مــن 
مثــل  اإليكولوجــي  النظــام  مــوارد  إـلـى  المتســاوي  الوصــول 
التمويــل واألســواق، ويمنعهــن مــن الوصــول إلــى إمكاناتهــن 
لعمــل  الرجــال  امتــالك  احتماليــة  تــزداد  حيــث  الكاملــة52، 
كثــر بثــالث مــرات مــن النســاء، بينمــا  تجــاري بــه موظفيــن أ
تمويــل  عـلـى  لنســاء  المملوكــة  الناشــئة  الشــركات  تحصــل 
رجــال.53  يملكهــا  التــي  تلــك  مــن  بالمائــة   23 بنســبة  أقــل 
بيــن  التعــاون  لتطويــر  الحســنة  يــا  النوا مــن  الرغــم  عـلـى 
النظــم  داخــل  الــوكاالت  وبيــن  والخــاص  العــام  القطاعيــن 
الفجــوة  ســد  الصعــب  مــن  يبــدو  لالبتــكار،  اإليكولوجيــة 
يعــزز ذلــك  الجنســاني. وممــا  للدعــم  الطلــب والعــرض  بيــن 

براون، ب. )0	20(. »A skilling framework for women entrepreneurs in the knowledge economy« )إطار عمل مهاري لرائدات األعمال في   49
 Contemporary .Innovating Women: Contributions to Technological Advancement« ،)اقتصاد المعرفة(. في ك. هنري، س. مارلو )محررتان

 ،	 يادة األعمال(، المجلد  Issues in Entrepreneurship Research« )ابتكار المرأة: مساهمات في التقدم التكنولوجي. قضايا معاصرة في أبحاث ر
 Development and validation of the Internet Skills« .)20	6( .مجموعة اميرالد للنشر، لندن، ص 35-53؛ فان دورسن، أ، وهيلسبير، إ، وأينون، ر

Scale )ISS(« )تطوير وإقرار مقياس مهارات اإلنترنت(، المعلومات، واالتصاالت، والمجتمع، المجلد 9	 )6(، ص 823-804.
ير موجز، ُشوهد  تقر  ،»OECD-Webinar-Women-Entrepreneurship-Policy-and-COVID-19« ،)2020( والتنمية االقتصادي  التعاون  منظمة   50

 https://sites.telfer.uottawa.ca/were/files/2020/06/OECD-Webinar-Women-Entrepreneurship-Policy-and- في 	 سبتمبر 	202:
COVID-19_Summary-Report.pdf

 »Incubation or induction? Gendered identity work in the context of technology business incubation«.)20	5( .مارلو، س، وماك آدم، م  5	
،)4(  39 المجلد  يع،  المشار تنظيم  وممارسة  ية  نظر التكنولوجية(،  األعمال  احتضان  في سياق  الجنسانية  الهوية  عمل  تعريف؟  أم   )احتضان 

 ص 	79 - 6	8. 
أهل، هـ. )2006(. »Why research on women entrepreneurs needs new direction« )لماذا يحتاج البحث حول رائدات األعمال إلى اتجاه جديد(. نظرية   52

 »The Second Glass Ceiling Impedes Women Entrepreneurs« )20	2( .62؛ بوس، د، وبورشر ل	ص 595- ،)وممارسة تنظيم المشاريع. المجلد 30 )5
)العائق الغير مرئي الثاني يعرقل رائدات األعمال(. مجلة اإلدارة التطبيقية وريادة األعمال، المجلد 7	 )	(، ص 52	 - 68.

الجنسين«. بين  الرقمية  الفجوة  )8	20، »سد  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة   53

المحايــد  الدعــم  بــأن  الخاطــئ  واالعتقــاد  الميزانيــة  قيــود 
جنســانًيا يمكــن أن يخــدم بشــكل كاف جميــع رواد األعمــال 
المحتمليــن. ونتيجــة لذلــك، ال تتلقــى رائــدات األعمــال -وال 

الكاـفـي. الدعــم  ســًنا-  األصغــر  األعمــال  رائــدات  ســيما 

االستنتاجات والتوصيات:

والبحث 	  األنظمة  في  للتفكير  شامل  منظور  وضع 
الحاجة،  حسب  والتكيف  المنتظم،  للتقييم  العملي 
وقياس مشاركة رائدات األعمال في جميع ركائز النظام 
جمع  ذلك  يشمل  أن  ويجب  لالبتكار.  اإليكولوجي 
يعالج  أن  وينبغي  الجنس،  حسب  المصنفة  البيانات 
المعلومات،  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  إلى  الوصول 
والدعم  واألسواق،  والموارد،  الرقمية،  المعرفة  ومهارات 

العامة. يات  والمشتر المالي، 

بناء إطار عمل للنظام اإليكولوجي لالبتكار يحدث تحوالت 	 
األعمال،  ريادة  القدرة على  ويبني  الجنسانية،  في األوضاع 

ويعزز خط المواهب الرقمية لرائدات األعمال.

تصميم دعم وحلول سياقية تستند إلى المكان تعترف 	 
برائدات األعمال كمجموعة غير متباينة تقع عبر مواقع 
جغرافية مختلفة وأنظمة إيكولوجية لالبتكار، مع اختالف 

التعليمية. واالحتياجات  والدعم  الموارد  كبير في 

إنشاء مسرعات للشركات الناشئة في المراحل المبكرة 	 
المؤقتة،  الخاصة  التدابير  )مثل  نساء  أسستها  التي 
كات  الشرا يز  وتعز العامة(  يات  المشتر وسياسات 
ضمانات  لتوفير  المتعددين  المصلحة  أصحاب  بين 

القروض لرائدات األعمال.

https://sites.telfer.uottawa.ca/were/files/2020/06/OECD-Webinar-Women-Entrepreneurship-Policy-and-COVID-19_Summary-Report.pdf
https://sites.telfer.uottawa.ca/were/files/2020/06/OECD-Webinar-Women-Entrepreneurship-Policy-and-COVID-19_Summary-Report.pdf
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السياسات واالستثمارات الرقمية . ۳
المفضية إلى تحوالت جنسانية

نتائــج  ـفـي  بالضــرورة  التكنولوجــي  االبتــكار  فوائــد  تســاهم  ال 
يعكــس تصميــم  تحــوالت جنســانية.  إـلـى  اجتماعيــة مفضيــة 
ـفـي  الحاليــة،  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الظــروف  التكنولوجيــا 
حيــن أن الطرائــق المحــددة لتطويرهــا، وتملكهــا، واســتيعابها 
االجتماعيــة54.  الهيــاكل  عـلـى  بدورهــا  تؤثــر  تشــكيلها  وإعــادة 
االجتماعــي  الســياق  بيــن  المتبــادل  التشــكيل  هــذا  يشــتمل 
إيكولوجــي  نظــام  عـلـى  التكنولوجــي  واالبتــكار  والسياســي 
والممارســات.  والخطابــات،  والقواعــد،  األعــراف،  مــن  معقــد 
اجتماعيــة  بنيــة  لالبتــكار  اإليكولوجيــة  النظــم  تمثــل  لذلــك 
وسياســية ديناميكيــة. تغيــر التقنيــات الرقميــة أنظمــة اإلنتــاج 

يًــا55. جزر االجتماعــي  والتنظيــم 

ينبغــي تشــجيع االبتــكار العــام مــن أجــل تحفيــز األدوار الخاصــة 
المحـلـي،  والمجتمــع  والخــاص  العــام  القطاعيــن  مــن  بــكل 
وإنشــاء نظــام للضوابــط والتوازنــات متجــذر ـفـي رؤيــة منهجيــة، 
يتــم تفعيلــه مــن خــالل القواعــد والمبــادئ فــي القانــون، ويدخــل 
الحقــوق،  إلنفــاذ  المناســبة  اآلليــات  خــالل  مــن  العمــل  حيــذ 
الواجبــات وااللتزامــات والمســؤوليات56. وعـلـى ســبيل المثــال، 
المســتقلة  والتقييمــات  العامــة  المشــاورات  تكــون  أن  يجــب 
يـًـا قبــل نشــر األنظمــة التكنولوجيــة فــي القطــاع العــام،  أمــًرا ضرور
كمــا ينبغــي إشــراك المجتمعــات المتضــررة فــي تصــور وتصميــم 
يــادة الفعاليــة والتأثيــر واالســتفادة للجميــع. النظــم؛ مــن أجــل ز

الحكوميــة،  غيــر  والمنظمــات  الحكومــات،  عـلـى  يجــب 
والباحثيــن اســتخدام أســاليب إبداعيــة وتشــاركية عنــد تنفيــذ 
مــع  بالتــوازي  التقنيــون  يعمــل  حيــث  الجديــدة،  التقنيــات 
المســتخدمين لفهــم المتطلبــات الماديــة لتكنولوجيــا جديــدة 
الصلــة.  ذات  واالجتماعيــة  الثقافيــة،  المعاييــر  إـلـى  باإلضافــة 
المســاواة  العــام لتحقيــق  الرقمــي  االبتــكار  إـلـى  النظــر  يمكــن 
مؤسســي  تقنــي  إيكولوجــي  نظــام  أنــه  عـلـى  الجنســين  بيــن 
الخــاص،  القطــاع  ومؤسســات  العامــة،  الــوكاالت  يمكّــن 
تشــكيل  مــن  األفــراد  منظمــات  المجتمعيــة/  والمجموعــات 
المســاواة،  عـلـى  قائــم  رقمــي  نمــوذج  نحــو  االبتــكار  مســارات 

والتشــاركية. االقتصاديــة،  والعدالــة 

اإليكولوجــي  النظــام  لهــذا  التكنولوجيــة  المكونــات  تشــتمل 
علــى البنيــة التحتيــة الرقميــة التأسيســية التــي يجــب توفيرهــا 

يدج، »Gendered Nature of Digital Inequality: evidence for policy considerations« )الطبيعة الجنسانية لعدم  أليسون جيلوالد، وأندرو بارتر  54
.2022 المرأة،  للجنة وضع  والستين  السابعة  للدورة  الخبراء  يق  أُعدت الجتماع فر الرقمية: دليل العتبارات سياسية(، ورقة معلومات أساسية  المساواة 
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جعلهــا  أجــل  مــن  وذلــك  العــام،  التمويــل  نمــاذج  خــالل  مــن 
ســهلة الوصــول للجميــع وبأســعار معقولــة. يجــب أن تســتثمر 
الدولــة فــي البروتوكــوالت التقنيــة باعتبارهــا اللبنــات األساســية 
لالبتــكار، والتــي تحمــي وتحافــظ عـلـى ثقــة الجمهــور الالزمــة 
لمشــاركة الجهــات الفاعلــة الصغيرة/األقــل قــوة فــي االقتصــاد 
المصلحــة  أصحــاب  أوســاط  تنســيق  يمكــن  والمجتمــع. 
الــوكاالت  ذلــك  ـفـي  بمــا  التحتيــة،  البنــى  هــذه  حــول  الفعالــة 
المجتمــع  ـفـي  الفاعلــة  والجهــات  الخــاص،  والقطــاع  العامــة، 

المتباينــة. ومســؤولياتهم  أدوارهــم  مراعــاة  مــع  المدـنـي 

دعــم  لضمــان  ناجحــة  آليــات  وتنفيــذ  تصميــم  أجــل  ومــن 
التقنيــات الرقميــة لإلدمــاج، وســد الفجــوات بيــن الجنســين، 
المنهجيــات  مــن  اثنيــن  تطبيــق  البالغــة  األهميــة  فمــن 
الشــاملة: منظــور جنســاني، ونهــج نظامــي. يســمح لنــا المنظــور 
الجنســاني بفهــم اآلثــار الواقعــة عـلـى النســاء والرجــال ـفـي أي 
الجنســين،  بيــن  الرقميــة  الفجــوة  ســد  إـلـى  تهــدف  سياســة 
بحيــث تكــون اهتمامــات المــرأة وخبراتهــا بعــًدا ال يتجــزأ مــن 
تصميــم السياســات والبرامــج وتنفيذهــا، ورصدهــا، وتقييمهــا. 
عمليــة صنــع  ـفـي  النســاء  إشــراك  يكفــي  ال  أنــه  يعنــي  وهــذا 
السياســات، وتصميــم التكنولوجيــا، وغيرهــا مــن األمــور، ولكــن 
يجــب االعتــراف بــكل شــخص يشــارك ـفـي هــذه المســؤوليات 
الثاـنـي  العنصــر األساســي  الجنســاني.  المنظــور  ـفـي منهجيــات 
تطبيــق  ـفـي  يتمثــل  الجنســين  بيــن  الرقميــة  الفجــوة  لســد 
التــي  المختلفــة  العوامــل  ودعــم  تحديــد  أي  نظامــي،  نهــج 
يــد تغييرهــا، وفهــم العالقــات  تؤثــر علــى حالــة األشــياء التــي نر
العوائــق  معالجــة  يجــب  بينهمــا.  المباشــرة  وغيــر  المباشــرة 
العامــة أمــام اإلدمــاج الرقمــي بطريقــة منهجيــة: القــدرة عـلـى 
تحمــل التكاليــف، والتمييــز، والخصوصيــة، والســالمة واألمــن، 
والمنتجــات  والخدمــات  والمحتــوى  والمهــارات،  والمعرفــة 
ذات الصلــة، وكذلــك األعــراف الثقافيــة ومشــاركة المــرأة ـفـي 

القــرار57 وصنــع  واإلبــداع  القيــادة 

والتوصيات: االستنتاجات 

بين 	  المساواة  لتحقيق  العام  الرقمي  باالبتكار  االلتزام 
أن  يجب  األطراف.  المتعدد  المستوى  على  الجنسين 
يتبنى االتفاق الرقمي العالمي بشكل ال لبس فيه حقوق 
نحو  موجه  ونهج  الجنسين،  بين  والمساواة  اإلنسان، 
السيادة  إلى  الحاجة  يدرك  أن  يجب  كما  اإلنمائية.  العدالة 
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الرقمية للشعوب والدول كمكون أساسي إلضفاء الطابع 
الديمقراطي على فرصة إنشاء االبتكار الرقمي واالستفادة 
التزامات  العالمي  الرقمي  االتفاق  يتصور  أن  يجب  منه. 
الرسمية  اإلنمائية  المساعدة  مسار  خالل  من  واضحة 
وتطوير  الرقمي،  لالبتكار  اإليكولوجية  النظم  لتمويل 
األقل  البلدان  سيما  وال  الجنوب،  دول  في  المؤسسات 
ذلك  في  بما  الجنسين،  بين  المساواة  نتائج  لتعزيز  نمًوا 
والمشاركة  المحلية،  العيش  وسبل  العامة،  الخدمات  في 
العالمي  الرقمي  االتفاق  إلى  النظر  ينبغي  للمرأة.  العامة 
بشأن  القانون  من  دولية  مجموعة  وضع  في  أولى  كخطوة 
التكنولوجيا  تيسير  آلية  توجيه  ينبغي  الرقمية.  الحوكمة 
دعم  لتمكين  فعال  نحو  على  المتحدة58  لألمم  التابعة 
بين  السريع  المؤسسي  والتنسيق  التآزري،  الموارد 
تطوير  بغية  الوطنية  والحكومات  المتحدة،  األمم  وكاالت 
الرقمية.  العامة  السلع  بشأن  جنسانية  استراتيجية 
لبرنامج  برنامج عمل عالمي جديد مشابه  إنشاء  سيكون 
التنمية  أهداف  ألغراض  واالبتكار  والتكنولوجيا  »العلم 

المستدامة« مثمًرا في هذا الصدد.

للنوع 	  الطموح  التصميم  بروتوكوالت  ترشد  أن  يجب 
الرقمية  العامة  السلع  جميع  تطوير  عملية  االجتماعي 
ومجمعات  السرعة،  عالي  االتصال  مثل  التحتية  والبنية 
البيانات العامة، ومجموعات البيانات المقروءة آلًيا، والبنية 

التحتية السحابية العامة، وأسواق المنصات العامة.

ما 	  ذلك  في  بما  والقطاعية،  الرقمية  السياسات  مواءمة 
الرقمنة  تطوير  يجب  الجنسين.  بين  بالمساواة  يتعلق 
والبنية  العامة  باألنظمة  الخاصة  البيانات  إلى  والتحويل 
التحتية للخدمات العامة في قطاعات مثل التعليم والصحة 
من خالل المشاورات العامة، وأن يكون لها نهج قائم على 

حقوق اإلنسان، والمساواة بين الجنسين في جوهرها.

الرقمي 	  لالبتكار  إيكولوجية  أنظمة  إنشاء  على  العمل 
مراعاة  وتعميم  النسوية،  الرؤى  في  متجذرة  العام 
من  الرقمية  السياسات  جميع  في  الجنساني  المنظور 

خالل ما يلي59:

جمع البيانات المصنفة حسب الجنس وإجراء البحوث، 	 
لتحديد  االستقصائية  الدراسات  خالل  من  ذلك  في  بما 
مواٍت  غير  وضع  في  النساء  فيها  تكون  التي  المجاالت 

الممارسات وكذلك  وأفضل  والخبرات  المعلومات  تبادل  المتعددين من خالل  المصلحة  بين أصحاب  كات  والشرا التعاون  تيسير  اآللية على  تعمل   58
األخرى  والجهات  المتحدة  األمم  العلمية وكيانات  الخاص واألوساط  والقطاع  المدني  والمجتمع  األعضاء  الدول  بين  العامة  السياسات  المشورة في مجال 

https://sdgs.un.org/tfm انظر:  المصلحة.  صاحبة 
النساء والفتيات في  الذي تحرزه  التقدم  المستدامة مناسبة للغرض لإلبالغ عن  التنمية  الدولي لالتصاالت )2022(: هل أهداف  االتحاد  إلى  استناًدا   59
السابعة  للدورة  الخبراء  يق  فر أُعدت الجتماع  مراقبين  ورقة  الرقمي(،  اإليكولوجي  النظام  في  الجنساني  المنظور  مراعاة  لتعميم  نهج  التكنولوجيا؟ 

.2022 المرأة،  للجنة وضع  والستين 

تكييف  يجب  وكيف  احتياجاتهن،  وكذلك  الرجال  مقابل 
كثر سهولة وقيمة للنساء. المنتجات والخدمات لتكون أ

الجنساني: 	  المنظور  مراعاة  لتعميم  ممارسة  تحديد 
واألنشطة  األهداف  تحديد  خالل  من  الممارسة  هيكلة 
للسياسة.  مجال  من  كثر  أ عبر  ذلك  في  بما  والحوكمة، 
من  المماثلة  االجتماعي  النوع  تعميم  ممارسات  تحديد 
المناطق المعنية أو في أي مكان آخر، واستيعاب الدروس 

المستفادة من تلك الممارسات.

الوطنية: 	  االستراتيجية  الوثائق  مع  الممارسة  مواءمة 
السياسة  أهداف  مع  تتماشى  الممارسة  أن  من  التأكد 
أو  واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  الشاملة  الوطنية 
الخطة الرئيسة. ضمان أن الممارسة تتماشى مع الوثائق 
مجاالت  في  العمل  توجه  التي  الوطنية  االستراتيجية 
لإلدماج  الوطنية  االستراتيجية  مثل  األخرى  السياسة 
عدم  حالة  وفي  للتعليم.  الوطنية  االستراتيجية  أو  المالي 
على  التشجيع  ينبغي  وطنية،  استراتيجية  وثيقة  وجود 
يوضح  مخصًصا  قسًما  أو  فصالً  تتضمن  وثيقة  تبني 
وتعميم  والفتيات،  النساء  لدعم  الملموسة  اإلجراءات 

هذه المفاهيم في كل مكان.

تخصيص الموارد: تحديد ميزانية محددة لتنفيذ ممارسة 	 
تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وتطوير أدوات لمساعدة 
تعميم  سياسة  أو  استراتيجية  مع  التوافق  على  الشركاء 

مراعاة المنظور الجنساني.

األخرى: 	  الحكومية  المؤسسات  مع  كة  والشرا التعاون 
مع  والتشاور  الصلة  ذات  والمؤسسات  الوزارات  تحديد 
أو  وتحديد  االجتماعي،  بالنوع  الخاصة  االتصال  نقاط 
النوع  بمعالجة  صلة  ذات  مؤسسية  تنسيق  آليات  إنشاء 

االجتماعي في السياسات الرقمية.

سيتأثرون 	  الذين  المصلحة  أصحاب  مع  التشاور 
مثل  ين  اآلخر المصلحة  أصحاب  ومع  بالممارسة، 
المجتمع  ومنظمات  ية،  التجار األعمال  ممثلي 
وخبراء  المحلية،  النسائية  والجماعات  المدني، 
اإلقليمية،  التنظيمية  والجمعيات  الجنسانية،  الشؤون 
وكذا  والتصميم،  التصور  مرحلة  في  الدولية  والمنظمات 
لمنتجات  واإلصدار  والتدقيق،  والنشر،  التطوير،  مراحل 

https://sdgs.un.org/tfm
https://sdgs.un.org/tfm
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المصلحة  أصحاب  مع  كات  شرا إقامة  العامة.  الخدمة 
الممارسة. لتنفيذ  الرئيسيين 

الممارسات، 	  فعالية  لقياس  إطار  إنشاء  التأثير:  قياس 
للتحسين،  مجال  فيها  يوجد  التي  المجاالت  وتحديد 

وتحديد الدروس المستفادة للتكرار وقابلية التوسع. 

للقطاع 	  اإلنسان  بحقوق  الواجبة  العناية  ترسيخ 
لتصميم  الشركات  سياسات  تستند  أن  يجب  الخاص. 
المساواة  بمبادئ  يح  صر التزام  إلى  ونشرها  التكنولوجيا 

البيانات،  إدارة  قوانين  تحترم  أن  ويجب  الجنسين،  بين 
الواليات  جميع  في  للمواطنين  البيانات  وحقوق 
القائمة  األخالقية  المعايير  بأعلى  وااللتزام  القضائية، 
وتعظيم  الضرر،  على  للقضاء  اإلنسان  حقوق  على 

االجتماعي. التواصل 

وتعديل 	  اإلنترنت،  حوكمة  في  متنوعة  منظورات  دمج 
المحتوى، وتصميم الخوارزميات والبرمجة، والبحث واالبتكار، 
وصنع السياسات والتقييم، وعمليات البيانات. إنشاء تدقيق 

خوارزمي لتعزيز تطور المخاطر وسبل العالج.

 ماتا كوني ، مزارعة ، تختبر تطبيق Buy from Women ، مالي.
الصورة: هيئة األمم المتحدة للمرأة / ألو مباي.
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تعزيز االبتكار والتكنولوجيا . 5
المفضيين إلى تحوالت في 

األوضاع الجنسانية

شيبينجر، ل. »Harnessing Technology and Innovation to Achieve Gender Equity and Empower all Women and Girls« )تسخير   60
للدورة  الخبراء  يق  فر الجتماع  أُعدت  أساسية  معلومات  ورقة  والفتيات(،  النساء  وتمكين جميع  الجنسين  بين  المساواة  لتحقيق  واالبتكار  التكنولوجيا 

.2022 المرأة،  للجنة وضع  والستين  السابعة 
»Meet us on the phone: mobile phone programs for adolescent sexual and reproductive health in low- .20	7 ،إيبوليتي، والنجل  6	

الدخل  البلدان ذات  للمراهقين في  الجنسية واإلنجابية  المحمول للصحة  الهاتف  برامج  الهاتف:  نتقابل على  »to-middle income countries )دعنا 
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978- 016-0276-z المتوسط(.  إلى  المنخفض 

مرجع سابق، رقم 60  62
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تضمين االعتبارات الجنسانية في . ۱
تطوير التكنولوجيا

تقــدم  تســريع  عـلـى  بالقــدرة  التكنولوجيــة  االبتــكارات  تتمتــع 
المــرأة، ممــا يســهل ممارســة حقوقهــا وربطهــا بفــرص تحســين 
دخلهــا، والحصــول عـلـى وظائــف أفضــل، ومواصلــة تعليمهــا، 
والمشــاركة  والعدالــة،  الصحيــة  الخدمــات  إـلـى  والوصــول 
المثــال،  ســبيل  فعـلـى  اجتماعًيــا.  نفســها  وإدمــاج  السياســية 
يمكــن أن تكــون الخدمــات الرقميــة مفيــدة للنســاء الريفيــات، 
والالئــي يأتيــن حالًيــا فــي المرتبــة األخيــرة مــن حيــث الوصــول إلــى 
لالنخــراط  احتمــااًل  وأقــل  واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا 
المصممــة  واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا  حلــول  ـفـي 
المعلومــات  تكنولوجيــا  تتمتــع  االعتبــار.  عيــن  ـفـي  بوضعهــن 
واالتصــاالت -علــى ســبيل المثــال- بالقــدرة علــى تصحيــح عــدم 
تناســق المعلومــات الــذي تعانــي منــه المزارعــات حالًيــا، وذلــك 
مــن خــالل تســهيل الوصــول إـلـى المعلومــات التقنيــة الهامــة، 
النســاء  تربــط  أن  المتنقلــة  للتكنولوجيــات  يمكــن  حيــن  ـفـي 
واألســواق  الخدمــات،  وتقديــم  يــد،  التور بسالســل  الريفيــات 
والمســتهلكين بشــكل مباشــر، مــا يزيــد الربحيــة إلــى أقصــى حــد 

عبــر تجنــب الوســطاء.

 - النســائية«  »التكنولوجيــا  ثــورة  فوائــد  رؤيــة  ـفـي  بدأنــا  لقــد 
التــي  والخدمــات،  والمنتجــات،  والتشــخيصات،  البرامــج، 
يعــد  المــرأة.60  صحــة  عـلـى  للتركيــز  التكنولوجيــا  تســتخدم 
اســتخدام األدوات الرقميــة علــى ســبيل المثــال لتوفيــر الوصــول 
مثــل  اإللكترونيــة  الصحــة  أو  المتنقلــة  الصحــة  خدمــات  إـلـى 
فعــااًل  واإلنجابيــة  الجنســية  بالصحــة  المتعلقــة  المعلومــات 
ومناســًبا للوصــول إـلـى الشــباب؛ ألنــه يقلــل مــن وصمــة العــار 

ويعــزز الســرية، ويمكــن أن يكــون منخفــض التكلفــة. توضــح 
األدلــة أن توفيــر معلومــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة مــن 
إيجاـبـي  بشــكل  يؤثــر  أن  يمكــن  المحمولــة  الهواتــف  خــالل 
المعرفــة  تحســين  ذلــك  ـفـي  بمــا  الصحيــة،  النتائــج  عـلـى 
يــادة اســتخدام الخدمــات الصحيــة	6. يمكــن للتكنولوجيــات  وز
الرقميــة تحســين صحــة المــرأة والطفــل فــي المناطــق الريفيــة، 
المثــال،  ســبيل  فعـلـى  الخصــوص،  وجــه  عـلـى  والمحرومــة 
تــزود  التــي  المجانيــة  المحمــول  الهاتــف  تطبيقــات  تمكنــت 
فتــرة  خــالل  لدعمهــن  الوقائيــة  الرعايــة  بمعلومــات  النســاء 
الحمــل ورعايــة الرضــع المبكــرة مــن تقديــم النفــع لـــ2.9 مليــون 
يــادة  امــرأة فــي مجتمعــات األحيــاء الفقيــرة فــي الهنــد، ورصــدت ز
يــادة فــي عــدد النســاء  معرفــة النســاء بأســاليب تنظيــم األســرة، وز
يــادة  الــوالدة، وز الحوامــل ممــن يتناولــن فيتامينــات مــا قبــل 
ـفـي نســبة األطفــال دون ســن ســتة أشــهر الذيــن حصلــوا عـلـى 

فقــط62.  طبيعيــة  رضاعــة 

وعلــى الرغــم مــن التقــدم العــام فــي االســتيعاب الرقمــي لألفــراد 
والمنظمات والحكومات، ال تزال هناك فجوات بين الجنسين، 
وتصاحــب كل تقنيــة جديــدة أبعــاد جديــدة للفجــوة الرقميــة بيــن 
الجنســين63. ال توجــد التقنيــات ـفـي فــراغ، وـفـي حيــن أن لديهــا 
القــدرة علــى التغييــر اإليجابــي، فإنهــا يمكــن أن تعــزز أيًضا خطوط 
الصــدع. وفــي هــذا الصــدد تشــكل المعاييــر الجنســانية التقنيــات، 
والتكنولوجيــات، وبدورهــا تشــكل المعاييــر الجنســانية وغيرهــا 
مــن المعاييــر االجتماعيــة، وغالًبــا مــا تعــزز الحلقــات المفرغــة 
حيــث يتــم تضخيــم التفاوتــات الســابقة وإدامتهــا، حيــث ُتضمــن 
التشــوهات الجنســانية ـفـي بعــض األحيــان بشــكل غيــر ظاهــر 
فــي التقنيــات األساســية.64 وتشــمل األمثلــة فــي مجــال الهندســة 
الميكانيكيــة تقنيــات ســالمة الســيارات التــي تديــم حلقــة مــن 
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التمييــز وإلحــاق األذى باألشــخاص الذيــن ال تتوافــق ســماتهم 
يعــد  الحجــم.  متوســط  األبيــض  الرجــل  نمــوذج  ســمات  مــع 
رقميــة  أدوات  والروبوتــات  اآلـلـي  والتعلــم  االصطناعــي  الــذكاء 
قويــة تســتخدم بشــكل متزايــد فــي الرعايــة الصحيــة، والتعليــم، 
التحيــز  أن  ثبــت  قــد  أنــه  إال  اإللكترونيــة،  والتجــارة  والنقــل، 
التاريخــي والحاضــر المدمــج فــي هــذه التقنيــات يزيــد مــن دوائــر 
التمييــز ويرســخها65. فــي حيــن أن االبتــكارات الرقميــة يمكــن أن 
تدعــم الوصــول بشــكل أفضــل إـلـى الصحــة العامــة، والصحــة 
الجنســية واإلنجابيــة، إال أن هنــاك مخاطــر تتعلــق بــإدارة البيانات 
والقــدرة علــى تتبــع المرضــى ومشــكالتهم/مخاوفهم الصحيــة. 
وقــت  حســاب  تطبيقــات  اســتخدام  المثــال،  ســبيل  فعـلـى 
للعثــور  »جوجــل«  عـلـى  البحــث  وعمليــات  الشــهرية،  الــدورة 
عـلـى النســاء اللواـتـي يســعين للحصــول عـلـى معلومــات حــول 
عمليــات اإلجهــاض. ســيكون مــن المهــم فــي هــذا الصــدد النظــر 
ـفـي هــذه األنــواع مــن المخاطــر ووضــع تدابيــر لتخفيفهــا، مثــل 
تصنيــف تطبيقــات حســاب وقــت الــدورة الشــهرية كتطبيقــات 
الــذي  األمــر  وهــو  »العافيــة«،  تطبيقــات  مــن  بــدالً  »صحيــة« 
ســيتطلب تطبيــق قواعــد البيانــات الصحيــة، ويعظــم مســتوى 

الخصوصيــة والحمايــة.

المفرغــة  الــدورات  تحويــل  بفرصــة  المصممــون  يتمتــع 
المعاييــر  وتحــدي  الثقاـفـي،  التغييــر  مــن  حميــدة  دورات  إـلـى 
الجنســانية بتصميماتهــم مــن خــالل االنتقــال مــن النهــج التــي 
تتمحــور حــول التقنيــة إلــى النهــج التــي تتمحــور حــول اإلنســان. 
يمكــن للتقنيــات بعــد ذلــك تجســيد األعــراف االجتماعيــة التــي 
تعــزز المســاواة واإلدمــاج مــن خــالل تحــدي توقعات المســتخدم 
وإعــادة صياغتهــا، وهــذا بــدوره يدفــع المســتخدمين إـلـى إعــادة 
التصميمــات  هــذه  تؤثــر  االجتماعيــة.  األعــراف  ـفـي  التفكيــر 
الجديــدة فــي النهايــة علــى الثقافــة وتســاعد فــي تطويــر مجتمعــات 
كثــر إنصاًفــا، حيــث تتمثــل الغايــة ـفـي إنشــاء تقنيــة مصممــة  أ
منــذ البدايــة بمراعــاة المنظــور الجنســاني، والعوامــل االجتماعيــة 
خلــق  علينــا  يجــب  بذلــك-  القيــام  أجــل  -مــن  أن  إال  األخــرى. 
كبــر لإلبــداع المشــترك بيــن القطاعيــن العــام والخــاص  مســاحة أ
اعتمــاد عمليــات  عـلـى منهجيــة  الخــاص  القطــاع  تحفيــز  مــع 

المراعيــة للمنظــور الجنســاني.  االبتــكار 

النســاء كمبدعــات، ومصممــات،  أن تســاعد مشــاركة  يمكــن 
الرقميــة  التقنيــات  مجــاالت  ـفـي  قــرار  وصانعــات  ومروجــات، 
الحتياجاتهــن،  تســتجيب  التــي  التقنيــات  يــز  تعز ـفـي  أيًضــا 
إن  وأولوياتهــن.  وتفضيالتهــن،  وظروفهــن،  وتطلعاتهــن، 
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التقنيــات،  لتشــكيل  يــة  ضرور للمــرأة  المباشــرة  المشــاركة 
وقيــادة االســتثمارات، والبحــوث، والسياســة العامــة، وجهــود 
يــادة مشــاركة المــرأة ـفـي أنشــطة  األعمــال. عـلـى الرغــم مــن ز
المعلومــات  تكنولوجيــا  قطــاع  ـفـي  االختــراع  بــراءات  تســجيل 
نســبًيا،  بطــيء  التقــدم  أن  إال  األخيــرة،  اآلونــة  ـفـي  واالتصــاالت 
مــن خــالل الوتيــرة الحاليــة ســيحل عــام 2080 قبــل أن تشــارك 
ـفـي  ببــراءات  المحميــة  االختراعــات  ـفـي نصــف جميــع  النســاء 
يــادة  يــة.66 ينبغــي أن تكــون ز كبــر خمســة مكاتــب ملكيــة فكر أ
تمثيــل المــرأة، واســتبقائها، وقيادتهــا فــي االبتــكار التكنولوجــي 

البلــدان. لجميــع  ملحــة  أولويــة  والتغييــر 

يحتــاج التقنيــون منــذ البدايــة إلــى النظــر فــي العديــد مــن محــاور 
التقاطــع  يصــف  بأبحاثهــم.  صلــة  كثرهــا  أ وتحديــد  التمييــز 
بالنــوع  المرتبــط  للتمييــز  المتشــابكة  أو  المتداخلــة  األشــكال 
والحالــة  والعمــر،  اإلثنــي،  واالنتمــاء  والجنــس،  االجتماعــي، 
الجنســية،  والهويــة  والطائفــة،  واالقتصاديــة،  االجتماعيــة 
والديــن،  الهجــرة،  حيــث  مــن  والوضــع  الجغراـفـي،  والموقــع 
دراســة  كشــفت  األخــرى.  العوامــل  مــن  وغيرهــا  والعــرق، 
المؤلفيــن  أن  العلميــة  التخصصــات  نطــاق  تتجــاوز  أمريكيــة 
بحثيــة  موضوعــات  حــول  النشــر  إـلـى  يميلــون  األقليــات  مــن 
االختراعــات  فــإن  وبالمثــل،  االجتماعيــة.  هوياتهــم  تعكــس 
المصممــة مــن قبــل فــرق مختلطــة بيــن الجنســين تبيــن أنهــا 
كبــر مــن تلــك  كثــر قيمــة مــن الناحيــة االقتصاديــة، ولهــا تأثيــر أ أ
إشــراك  إن  باختصــار،  فقــط.67  الرجــال  قبــل  مــن  المصممــة 
النســاء واألقليــات ـفـي إنشــاء العلــوم والتكنولوجيــا يعــزز هــذا 

أفضــل. بشــكل  المجتمــع  ويخــدم  القطــاع، 

تحفــز  أن  يمكــن  التــي  للتكنولوجيــا  محــرك  هــي  السياســة 
الحلــول الهيكليــة التــي تعــزز العدالــة االجتماعيــة واالســتدامة 
البيئيــة، ومــن أجــل أن تكــون فعالــة، يجــب عـلـى ركائــز البنيــة 
التحتيــة للتكنولوجيــا - وكاالت التمويــل، ومجــالت ومؤتمــرات 
والصناعــة-  العاـلـي  التعليــم  ومؤسســات  النظــراء،  مراجعــة 

السياســات68. تنســيق 

االستنتاجات والتوصيات:

العمل 	  لدعم  لألبحاث  التمويل  عمليات  تشكيل  إعادة 
والعلماء  التقنيين واإلنسانيين  بين  التخصصات  متعدد 
االجتماعيين والسلوكيين. يجب أن يدعم التمويل ويحفز 

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1657-6
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تحتاج  ككل.  المجتمع  داخل  الجميع  تفيد  التي  األبحاث 
التقني  االمتياز  من  كل  في  النظر  إلى  العروض  تقييمات 
والفوائد االجتماعية للمقترح، مع إيالء اهتمام خاص للنوع 
االجتماعي، والعرق والتحليل االجتماعي متعدد الجوانب.69 
إنشاء  المثال- من خالل  -على سبيل  ذلك  تحقيق  يمكن 
واإلنسانيين،  التقنيين،  من  كل  من  تتألف  مراجعة  لجان 
مقيمي  تدريب  خالل  من  وكذلك  االجتماع،  وعلماء 
الموارد  توجيه  أيًضا  يجب  األساليب.  هذه  في  المقترحات 
والبحوث  واالختراعات  المشاريع  إلى  والتوجيهية  المالية 

والمشاريع التي تقودها نساء.

تضمين معايير خاصة بالنوع االجتماعي، ومجاالت العلوم 	 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في هيئات المعايير 
االعتماد  وخطط  الجودة،  ومواثيق  والشهادات،  المهنية، 

في التعليم العالي، بما في ذلك على مستوى األقسام. 

االجتماعي، 	  والنوع  للجنس،  المتطور  الدمج  وجوب 
عند  األوسع  االجتماعي  والتحليل  والتداخل،  والعرق، 
مجالت  تحرير  مجالس  داخل  للنشر  األوراق  اختيار 
معالجة  نظم  مؤتمر  يجري  النظراء.  مراجعة  ومؤتمرات 
مراجعات  المثال  سبيل  على  العصبية  المعلومات 
تتطلب  كما  البحثية،  األوراق  قبول  قبل  أخالقية 
جنسًيا  تحلياًل   The Lancetو  Nature مثل  يات  الدور

وجنسانًيا عند االقتضاء.

والعرق، 	  االجتماعي،  والنوع  بالجنس،  المعرفة  دمج 
المناهج  في  األوسع  االجتماعي  والتحليل  والتداخل، 
داخل  الكمبيوتر  وعلوم  والتصميم  للهندسة  األساسية 
مؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي والعالي والكليات 
والجامعات والمؤسسات البحثية. من الضروري أن يتم 
الجوانب  متعدد  والثقافي  االجتماعي  التحليل  تضمين 
العلوم  لمناهج  األساسية  الدورات  في  إلزامي  كمتطلب 
التي  للجامعات  يمكن  والهندسة.  والطب  الطبيعية 
تؤثر  أن  ألبحاثهم  الثقافية  التأثيرات  لفهم  الطالب  تعد 
الفوائد  في  للنظر  تقنييها  إعداد  خالل  من  الصناعة  على 
والخدمات،  المنتجات،  تصميم  عند  واألضرار  االجتماعية 

التمويل  تعد المفوضية األوروبية رائدة في هذا المجال، ولديها سياسات لدمج الجنس والنوع االجتماعي في األبحاث منذ عام 2003. لقد عزز إطار   69
المتقاطع  االجتماعي، والتحليل  والنوع  الجنس،  المتقدمين دمج  المطلب، حيث ُيطلب من  2020 هذا  الذي أطلقته في عام  أوروبا«  الجديد »أفق 

 »Gendered Innovations 2: How Inclusive Analysis ،)2020( .ير عدم ارتباطه بالعمل. انظر شيبينجر، ل.، وكلينج، إ في تصميم األبحاث، أو تبر
(. لوكسمبورغ: مكتب  البحث واالبتكار التحليل الشامل في  2: كيف يساهم  الجنسانية   »Contributes to Research and Innovation)االبتكارات 

األوروبي. االتحاد  منشورات 
 »Fostering responsible computing research: Foundations and practices« .)2022( .األكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب  70 

https://doi.org/10.17226/26507 الوطنية  األكاديميات  دار نشر  العاصمة:  والممارسات(. واشنطن  المسؤولة: األسس  الحوسبة  يز بحوث  )تعز
ين( )2022(.  إ.، وبايك، هـ. ي.، وشرودنر، م.، وستيفانيك م. )محرر إ.، وسانشيز دي ماداراجا  شيبينجر، ل.، وكلينج،   7	 

»Gendered Innovations in Science, Health & Medicine, Engineering and Environment« )االبتكارات الجنسانية في العلوم والصحة والطب 
 http://genderedinnovations.stanford.edu/methods-sex-and-gender-analysis.html والبيئة(  والهندسة 

دورات  الجامعات  طورت  الصدد،  هذا  في  التحتية.  والبنى 
التفكير  تتضمن  دورات  وهي   ،»Embedded EthiCS«
باإلضافة  الكمبيوتر،  لعلوم  األساسية  الدورات  في  األخالقي 
األساليب  تعلم  التي  المسؤولة  الحوسبة  دورات  إلى 

للحوسبة.70 الحاسمة 

وكذلك 	  الجارية،  للبحوث  األخالقية  المراجعات  تنفيذ 
التقنيات الجديدة، بما في ذلك التحليل الجنساني في القطاع 
ومؤتمرات  ومجالت  والصناعات،  والجامعات،  الخاص، 

مراجعة النظراء.

توسيع المؤشرات الجنسانية الدولية، والرصد، والتقييم 	 
التكنولوجيا  إنتاج  في  الجنسين  بين  المساواة  لمراعاة 

واالبتكار.

البيئية 	  واالستدامة  االجتماعية،  للعدالة  مؤشر  وضع 
عاملة  قوى  القطاعات  من  العديد  أعدت  للصناعة. 
شاملة، ولكن يجب توسيع هذه العملية لتقييم منتجاتها، 
االجتماعية  العدالة  لضمان  التحتية  وبنيتها  وخدماتها، 

البيئية. واالستدامة 

في 	  الجنساني  للمنظور  المراعية  المنهجيات  استخدام 
صنع السياسات وعمليات التصميم التكنولوجي	7.

المعلومات 	  تكنولوجيا  منظمات  داخل  المساواة  تشجيع 
القضاء  ذلك  في  بما  الناشئة،  والتكنولوجيا  واالتصاالت 
يز  وتعز الجنسين،  بين  األجور  في  والفجوات  التمييز  على 
وآمنة  تمكينية  عمل  أماكن  لخلق  والشمول  التنوع 
النساء  وخاصة  النساء،  مشاركة  ودعم  يز  تعز للمرأة. 
هيئات  في  األخرى  التهميش  أشكال  من  المتضررات 

اإلنترنت ذات الصلة. حوكمة 

الحلول 	  في  لالستثمار  الجنساني  المنظور  معايير  تطبيق 
ذلك  في  بما  التكنولوجية،  االبتكار  وسياسات  والبرامج 
الجهود المبذولة اللتقاط أصوات النساء والفتيات، والحلول 

في مرحلتي التصميم واالختبار.

https://doi.org/10.17226/26507
https://doi.org/10.17226/26507
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تشجيع النساء كمبدعات في النظم اإليكولوجية لالبتكار 	 
المحلية  االبتكار  كز  مرا تحفيز  يوفر  أن  يمكن  الرقمي. 
قطاع  في  المرأة  لمشاركة  إليه  الحاجة  تشتد  الذي  الحافز 
المؤقتة  الخاصة  التدابير  وضع  أيًضا  يجب  التكنولوجيا. 
مثل حصص العمل وأهداف التوظيف في القطاع الخاص، 
أنظمة  كجزء من حوكمة  الدولة  وكاالت  قبل  وإنفاذها من 

االبتكار في السوق.

بشمولها 	  الجنساني  للمنظور  المراعية  المعايير  تطبيق 
في  تصميمي  نهج  خالل  من  اإلنسان  حقوق  على  القائم 

تصميم، وتطوير، ونشر التقنيات الجديدة.

من 	  المبتكرة  بالحلول  والتعجيل  النظامية،  النهج  تعزيز 
 )	( عبر  المتحدة  األمم  منظومة  داخل  جنساني  منظور 
منظور  من  معايير  تصميم   )2( الواعدة،  الحلول  تحديد 
جنساني لالستثمار تلتقط اإلمكانات العالية للمرأة للوصول 
إلى تأثيرها المستهدف، )3( زيادة مصداقيتها أثناء مواجهتها 

لمنافسة تمويل المتابعة.

االستفادة من علم البيانات لتعزيز . ۲
المساواة بين الجنسين

األخــرى ذات  الشــركات والحكومــات والمؤسســات  تمتلــك 
المــوارد الجيــدة القــدرة علــى تصميــم ونشــر أنظمــة البيانــات، 
الذيــن تعتمــد حياتهــم وســبل عيشــهم  أولئــك  ـفـي حيــن أن 
كبــر عـلـى مخرجــات هــذه األنظمــة يغيبــون إـلـى حــد  بشــكل أ
غيــر  التــوازن  هــذا  يــؤدي  أن  يمكــن  المحادثــات.  عــن  كبيــر 
أضــرار مترابطــة ومتداخلــة.  إـلـى  البيانــات  قــوة  ـفـي  المتكاـفـئ 
التــوازن  إعــادة  إـلـى  تهــدف  التــي  األطــر  تطبيــق  يمكــن 
وإعــادة هيكلــة عالقــات القــوة غيــر المتكافئــة التــي تشــكل 
لبحــوث  الكاملــة  الحيــاة  دورة  عـلـى  البيانــات  علــم  مجــال 
المشــاركة  المجتمعــات  ذلــك  ويشــمل  البيانــات.  علــوم 
جمــع  وفئــات  البحثــي،  التفكيــر  مــن  األوليــة  المراحــل  ـفـي 
البيانــات،  بمجموعــات  يحيــط  الــذي  والســياق  البيانــات 
البحــث  ومخرجــات  والمســاءلة،  الشــفافية،  ومســائل 

نــات. لبيا ا على  لمبني  ا

إن تكثيــف التحويــل إلــى البيانــات، واســتخراج كميــات هائلــة من 
البيانــات التــي ينشــئها المســتخدم لــه آثــار خطيــرة علــى أولئــك 
البيانــات.  ـفـي مجموعــات  التمثيــل  ناقصــي  أو  المرئييــن  غيــر 
يعــد اإلدمــاج الفعــال لجميــع المتأثريــن بالقــرارات فــي عمليــات 
يـًـا لضمان  صياغــة السياســات، والتنظيــم، والحوكمــة أمــًرا ضرور

كثــر إنصاًفــا وعدالــة. تحقيــق نتائــج رقميــة وبيانــات أ

إن الصياغــة الواســعة ألخالقيــات علــم البيانــات ليســت مفهوًمــا 
قويًا بما يكفي لترســيخ األفكار حول المســاواة بين الجنســين. 
وبــدالً مــن ذلــك يجــب اتبــاع نهــج موجــه نحــو العدالــة. يمكــن أن 
يســاعد إدراج المجتمعــات المتضــررة كشــركاء بحــث كامليــن 
البيانــات  جمــع  ضمــان  ـفـي  البيانــات  لعلــوم  مشــروع  أي  ـفـي 
ُينظــر  ذلــك،  عـلـى  الصلــة. وعــالوة  الفئــات ذات  ـفـي  المناســبة 
إـلـى اللوائــح القائمــة عـلـى النتائــج ـفـي ســياق الرقمنــة ســريع 
التطــور علــى أنهــا أداة مفيــدة تتيــح المرونــة ألصحــاب المصلحــة 
التخــاذ التدابيــر المناســبة الحتــرام األهــداف والنتائــج التــي تمــت 
عـلـى  القائمــة  باللوائــح  مقارنــة  وذلــك  اللوائــح،  ـفـي  صياغتهــا 
االمتثــال التــي قــد أن تكــون إلزاميــة للغايــة أو عفــا عليهــا الزمــن 

بســهولة عنــد طلــب متابعــة عمليــة أو إجــراء معيــن.

يجــب إعطــاء اإلنصــاف األولويــة عــن المســاواة، وحقــوق اإلنســان 
والعدالــة عــن األخــالق، وذلــك فــي إدارة البيانــات وتنظيمهــا. ُتقــاس 
الجــودة مــن نقطــة البدايــة فــي الوقــت الحاضــر مــع قيــاس المــوارد 
ــا لمــا يحــدث اآلن، حيــث يعنــي هــذا النهــج فــي  أو العقوبــات وفًق
تخصيــص المــوارد بشــكل متســاٍو أن أولئــك الذيــن يتقدمــون 
فــي الوقــت الحاضــر ســوف يذهبــون إلــى أبعــد مــن ذلــك. يســتلزم 
نهــج العدالــة العمــل نحــو عالــم ُيعامــل فيــه الجميــع علــى قــدم 
المســاواة، مــع مراعــاة فــروق القــوة الحاليــة، وإعــادة توزيــع المــوارد 
وفًقــا لذلــك. وبالمثــل، فــإن الصياغة الواســعة لألخالقيات ليســت 
مفهوًمــا قويًــا بمــا يكفــي لترســيخ األفــكار حــول المســاواة بيــن 
الجنســين. وبــدالً مــن ذلــك يجــب اتبــاع نهــج موجــه نحــو العدالــة 
يتطلــع إلــى فهــم وتصميــم األنظمــة التــي تعطــل هيــاكل القوة غير 
المتكافئــة، والتــي تظــل الســبب الجــذري لعــدم المســاواة بيــن 
الجنســين. يجــب االعتــراف بالطــرق التــي تؤثــر بهــا القــوة الهيكليــة 

علــى إنشــاء مجموعــات البيانــات، وأنظمــة البيانــات وحســابها.

إضافــة لذلــك، يجــب مراعــاة الســياق االجتماعــي، والسياســي، 
والتاريخــي المحيــط بــأي مجموعــة بيانــات مــن خــالل التوثيــق 
واألشكال النوعية األخرى لجمع المعلومات. ال يؤدي االهتمام 
كثــر  بســياق أي مجموعــة بيانــات معينــة إـلـى تحليــل بيانــات أ
دقــة وصدًقــا فحســب، بــل يســاعد أيًضــا عـلـى ضمــان فعاليــة 

ومالءمــة أي تدخــل اســتجابة لذلــك التحليــل.

إنشــاء  هــو  الهــدف  يكــون  أن  يجــب  المطــاف،  نهايــة  وـفـي 
الجميــع  اســتفادة  لضمــان  عالميــة  بيانــات  مشــاعات 
والوصــول  للمجتمــع،  البيانــات  إـلـى  التحويــل  عمليــة  مــن 
يشــمل  أن  يمكــن  المفيــد.  البحــث  أجــل  مــن  البيانــات  إـلـى 
جانــب  ذلــك  ـفـي  )بمــا  الموحــدة  المفصلــة  البيانــات  ذلــك 
الســلع  إلدارة  أساســية  عامــة  منفعــة  باعتبارهــا  الطلــب( 
التخفيــف  ينبغــي  ذلــك،  ومــع  العالميــة.  الرقميــة  العامــة 
تصنيــف  المثــال  ســبيل  عـلـى  يمكــن  حيــث  المخاطــر،  مــن 
عـلـى  ـفـي مواقــف ضعيفــة  النســاء  قــد تضــع  التــي  البيانــات 
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محــددة  حمايــة  وسياســات  للوائــح  وتخضــع  حساســة  أنهــا 
الهويــة،  إخفــاء  إـلـى  الحاجــة  ذلــك  ـفـي  )بمــا  الســتخدامها 
ممارســات  تنظيــم  يجــب  كمــا  الهويــة(،  تحديــد  وإلغــاء 
البيانــات  جمــع  بيــن  تــوازن  إيجــاد  يجــب  البيانــات.  وســاطة 
والوصــول إليهــا مــن جهــة، والســالمة مــن جهــة أخــرى. يجــب 
عـلـى  السياســة  وتدخــالت  البيانــات  جمــع  جهــود  ترتكــز  أن 
أســس راســخة فــي نهــج قائــم علــى حقــوق اإلنســان لسياســة 
مبــادئ  وتطبيــق  وحمايتهــا،  البيانــات  وجمــع  التكنولوجيــا، 
يــة وحقــوق  األمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن األعمــال التجار
عـلـى  التوجيهيــة  للمبــادئ  الجنســانية  واألبعــاد  اإلنســان، 
بــذل  عليهــا  يجــب  كمــا  الصــدد،  هــذا  ـفـي  التكنولوجيــا  قطــاع 
طــوال  منهجــي  بشــكل  اإلنســان  بحقــوق  الواجبــة  العنايــة 
أو  تصممهــا  التــي  االصطناعــي  الــذكاء  أنظمــة  حيــاة  دورة 
تحصــل عليهــا أو تشــغلها، ودمــج منظــور جنســاني، وأنظمــة 

واالســتقاللية. بالشــفافية  تتســم  االمتثــال  لمراقبــة 

االستنتاجات والتوصيات:

بالحق 	  التمتع  على  تنعكس  التي  اآلثار  من  التخفيف 
خالل  من  األخرى  اإلنسان  وحقوق  الخصوصية  في 
غيرها  أو  مناسبة  تنظيمية  لوائح  وضع  أو  تكييف 
المنطبقة  االلتزامات  مع  تتفق  المناسبة  اآلليات  من 
أجل  من  اإلنسان،  لحقوق  الدولي  القانون  بموجب 
الجديدة  التكنولوجيات  ونشر  وتطوير،  وتصميم،  تصور، 
والناشئة، بما في ذلك الذكاء االصطناعي، وذلك من خالل 
آمنة،  للبيانات  تحتية  بنية  وجود  تضمن  تدابير  اتخاذ 
الجودة،  وعالية  ومؤمنة،  للمساءلة،  وخاضعة  وشفافة، 
قائمة على حقوق  تدقيق  آليات  تطوير  وكذلك من خالل 

ية72. انتصاف وإنشاء رقابة بشر وآليات  اإلنسان، 

واألوساط 	  الخاص،  القطاع  بين  التعاون  تعزيز 
مجال  في  الفاعلة  والجهات  العام،  والقطاع  األكاديمية، 
التنمية، بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة بهدف جمع 
البيانات وتحليلها واستخدامها بشكل منتج وآمن، وتطوير 
معايير مسؤولة قائمة على حقوق اإلنسان لجمع البيانات 
التعسفي،  االستغالل  منع  شأنها  من  والتي  ومشاركتها، 
الجهات  من  قليل  عدد  بين  البيانات  تركيز  على  والتغلب 

العالمية. الفاعلة 

تضمين أعضاء المجتمع المتأثرين كمصممين مشاركين 	 
في أي مشروع لعلوم البيانات. يمكن لعمليات التصميم 

انظر قرار الجمعية العامة 76/75	 بشأن »الحق في الخصوصية في العصر الرقمي« )RES/75/176/(، وقرار مجلس حقوق اإلنسان رقم 4/48 بشأن   72
.)HRC/RES/48/4( الرقمي«  العصر  الخصوصية في  »الحق في 

البحث  توجيه  ضمان  في  تساعد  أن  هذه  مثل  التشاركية 
تريدها  التي  والفرص  القضايا  نحو  بالبيانات  العلمي 

المجتمعات نفسها.

بما في ذلك 	  البيانات،  إنشاء فئات هادفة وشاملة لجمع 
تجميع وتفصيل الفئات لحماية السكان المعرضين للخطر 

حسب الضرورة.

يجب مراعاة السياق االجتماعي، والسياسي، والتاريخي 	 
التوثيق  خالل  من  بيانات  مجموعة  بأي  المحيط 
أن  يجب  المعلومات.  لجمع  األخرى  النوعية  واألشكال 
يشهد المطورون بأن مجموعات البيانات التي يستخدمونها 
المعايير/ مع  تتوافق  معين  مشروع  أو  نظام  لتطوير 
الخاصة  الوثائق  تطوير  الحكومات  على  ويجب  المقاييس، 
بمجموعات البيانات الخاصة بها والتأكد من أن االستخدام 
يتوافق  أخرى  ألغراض  جمعها  تم  التي  للبيانات  المشتق 
الشرعية  ومعايير  المحلية  البيانات  حماية  مقاييس  مع 

والضرورة والتناسب.

هادفة، 	  تدقيق  عمليات  خالل  من  الشفافية  تقنين 
الخوارزمية،  للشفافية  ضمان  ونظام  األثر،  وتقييمات 
الشفافية  من  الهدف  والجماعية.  الفردية  الفعل  وردود 
والتعليمات  البيانات  وتأثيرات  نتائج  عن  الكشف  هو 
متزايد  عدد  يتساءل  واألنظمة.  والخوارزميات  البرمجية 
طبيعة  عن  والتقنية  البيانات  مجال  في  المتخصصين  من 
عملهم، ويدعون إلى مزيد من االستراتيجيات لمنع األضرار 

الرقمية وتدقيق المنصات الحالية. 

وأضرار 	  إخفاقات  عن  المسؤولية  المؤسسات  تحميل 
أنظمة البيانات، وذلك من خالل عواقب قانونية، ومالية، 

وتقنية قوية.

المنخرط 	  للعمل  المختلفة  األشكال  وتعويض  ائتمان 
في عمل البيانات. العديد من أشكال البيانات التي تعمل 
بشكل متزايد، والتي تعتمد عليها المساواة بين الجنسين، 

لها تأثير نفسي على الباحثين.

استفادة 	  لضمان  عالمية  بيانات  مشاعات  إنشاء 
والوصول  للمجتمع،  البيانات  إلى  التحويل  من  الجميع 
إلى البيانات إلجراء أبحاث ذات منفعة، والتي يمكن أن 
تشمل بيانات مصنفة موحدة )بما في ذلك جانب الطلب( 
العامة  السلع  إلدارة  أساسية  عامة  منفعة  باعتبارها 
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البيانات  جمع  جهود  ترتكز  أن  يجب  العالمية.  الرقمية 
السياسة على أسس راسخة في نهج قائم على  وتدخالت 
البيانات  وجمع  التكنولوجيا،  لسياسة  اإلنسان  حقوق 
التوجيهية  المتحدة  األمم  مبادئ  وتطبيق  وحمايتها، 
واألبعاد  اإلنسان،  وحقوق  ية  التجار األعمال  بشأن 
في  التكنولوجيا  قطاع  على  التوجيهية  للمبادئ  الجنسانية 
هذا الصدد، كما يجب عليها إجراء العناية الواجبة بحقوق 
الذكاء  أنظمة  حياة  دورة  طوال  منهجي  بشكل  اإلنسان 
تشغلها،  أو  عليها  تحصل  أو  تصممها  التي  االصطناعي 

ودمج منظور جنساني.

البيانات 	  بوسطاء  المرتبطة  المخاطر  تنظيم/تقليل 
واستخدامها من قبل وكاالت إنفاذ القانون.

للذكاء . ۳ الجنسانية  اآلثار 
السياسات  االصطناعي: 

التقنيات  والضمانات لتنظيم 
وتخفيف المخاطر،  الجديدة، 

وحماية الحقوق
مــن  جــزء  كل  تغييــر  عـلـى  الرقمنــة  وحجــم  ســرعة  تعمــل 
مــا  المؤكــد  غيــر  مــن  العالــم.  مــن  رقعــة  كل  ـفـي  المجتمــع 
والقائمــة  الناشــئة  االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  كانــت  إذا 
الســلبي  أو  اإليجاـبـي  الجانــب  إـلـى  ســتنقلنا  البيانــات  عـلـى 
الجنســانية  والعدالــة  واالقتصاديــة،  االجتماعيــة،  للمســاواة 
المنهجــي  التحيــز  يقــع  والســالم.  واالســتقرار،  والمناخيــة، 
الجنســاني، والعرـقـي، والمتداخــل ـفـي صميــم عمليــات اتخــاذ 
التــي  الحاليــة  االصطناعــي  والــذكاء  الخوارزميــة  القــرار 
أنظمتنــا  ـفـي  والتمييــز  والظلــم،  يخــي،  التار التحيــز  بــط  تر
تحويلهــا  جــرى  التــي  واالجتماعيــة  والحوكمــة  االقتصاديــة، 
بيانــات  الخوارزميــات عـلـى  إـلـى نظــام رقمــي حديًثــا. تعتمــد 
منهــا  المبنيــة  النمــاذج  وتتضمــن  متحيــزة،  أو  كاملــة  غيــر 
االجتماعيــة.  والطبقــة  والعــرق،  الجنــس،  حــول  افتراضــات 
لتفكيــك  صعوبــة  كثــر  أ إـلـى  العمليــة  هــذه  ســتتطور 

اآلن. نتحــرك  لــم  إذا  وذلــك  التفاوتــات، 

التــي  العالميــة  المبــادرات  مــن  العديــد  ظهــرت  حيــن  ـفـي 
عليهــا  يجــب  المســؤولة،  الحوســبة  يــز  تعز عـلـى  تعمــل 
ـفـي  خبــراء  تضــم  وأن  االجتماعــي،  النــوع  قضايــا  تدمــج  أن 
العالميــة  كة  الشــرا لذلــك  ومثــااًل  الجنســانية.  الشــؤون 

للذكاء  العالمية  كة  الشرا المسؤول«.  االصطناعي  بالذكاء  المعني  العامل  يق  الفر ير  »تقر  ،)202	( باريس  في  االصطناعي  للذكاء  العالمية  كة  الشرا قمة   73
 https://www.gpai.ai/projects/responsible-ai/gpai-responsible-ai-wg-report-november-2021.pdf.االصطناعي
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 2020 عــام  ـفـي  إطالقهــا  جــرى  التــي  االصطناعــي  للــذكاء 
االصطناعــي،  للــذكاء  المســؤول  التطويــر  لتوجيــه 
اإلنســان  حــول  يتمحــور  والــذي  واعتمــاده،  واســتخدامه، 
ويرتكــز عـلـى حقــوق اإلنســان، واإلدمــاج، والتنــوع واالبتــكار، 
العديــد  المســتدام.73 تدعــم  النمــو االقتصــادي  مــع تشــجيع 
مــن الــوكاالت الدوليــة أيًضــا الــذكاء االصطناعــي والروبوتــات 
مهمــة  الجنســاني  التدقيــق  عمليــات  أن  بيــد  المســؤولة، 
التعامــل  يجــري  الجنســانية  قضايــا  كانــت  إذا  مــا  لمعرفــة 

بشكل مناســب. معهــا 

االستنتاجات والتوصيات:

الذكاء 	  أخالقيات  بشأن  اليونسكو  توصية  تنفيذ 
مبادئ  على  قائًما  شاماًل  إطاًرا  تضع  التي  االصطناعي74، 
األعضاء  الدول  التوصية  تشجع  اإلنسان.  محورها  وقيم 
لتمويل  العامة  ميزانياتها  من  أموال  تخصيص  على 
عمل  خطة  ووضع  الجنساني،  للمنظور  المراعية  الخطط 
الرقمية  سياساتها  من  كجزء  الجنسين  بين  للمساواة 
االجتماعي  بالنوع  ولغة خاصة  هادفة  برامج  مع  الوطنية، 
والتكنولوجيا  العلوم  في  والفتيات  النساء  مشاركة  لزيادة 
والهندسة والرياضيات. تنص التوصية على جمع البيانات 
في  القيادي  المرأة  دور  يادة  وز الجنس  حسب  المصنفة 
الذكاء االصطناعي، بدعم من تنمية  القرار في مجال  صنع 
القدرات، كما تدعو الدول األعضاء إلى ضمان عدم ترجمة 
الذكاء  أنظمة  إلى  التمييزية  والتحيزات  الجنساني،  التنميط 

االصطناعي، ال سيما داخل مجتمع البحث.

تعمل 	  التي  العالمية  للمبادرات  تدقيق  عمليات  إجراء 
على تعزيز الحوسبة المسؤولة للتأكد من أنها تتضمن 
الشؤون  في  خبراء  وتضم  االجتماعي،  النوع  قضايا 

الجنسانية

تطوير 	  لضمان  والروبوتات  االصطناعي  الذكاء  تنظيم 
والقيم  اإلنسان  حقوق  لمبادئ  وفًقا  التقنيات  هذه 
مراعاة  للحكومات  يمكن  بذلك  وللقيام  الديمقراطية. 
أنظمة  ونشر  تطوير  أثناء  والتناسب  والضرورة  الشرعية 
تقييمات  وضع  العام،  القطاع  داخل  االصطناعي  الذكاء 
إلزامية للتأثيرات على حقوق اإلنسان كشرط مسبق لتنفيذ 
االجتماعي،  النوع  النساء وخبراء  اآللية، بمشاركة   األنظمة 
في  خبراء  يضم  التكنولوجيا  لتقييم  مكتب  إنشاء  أو 

اجتماع. وعلماء  الجنسانية  الشؤون 

https://www.gpai.ai/projects/responsible-ai/gpai-responsible-ai-wg-report-november-2021.pdf
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العالمي 	  بالتنوع  واالهتمام  للبيانات،  مراجعات  إجراء 
لقد  االصطناعي.  بالذكاء  الخاصة  التدريب  بيانات  في 
»ملصقات  ذلك  في  بما  األدوات،  من  العديد  ُطورت 
محتوى  بتسمية  الباحثون  يقوم  حيث  البيانات«،  تغذية 
ويوصي  منهجي.75  بشكل  التدريب  بيانات  مجموعات 
بمجموعات  الخاصة  البيانات  »أوراق  وهو  آخر،  نهج 
لمجموعات  الوصفية  البيانات  بتطوير  البيانات«، 
االجتماعي  النوع  مراعاة  مع  اآللي  التعلم  بيانات 
يجب  األخرى.76  المتداخلة  السكانية  والمجموعات 
»الضارة«  و  القديمة  البيانات  مجموعات   إيقاف 
كثر  أ بيانات  باستخدام  السماح  بهدف  التمثيلية  غير  أو 

التركيبية. وتمثيالً، بما في ذلك  شموالً 

في 	  التحيز  حلول  تتطلب  خوارزمية.  مراجعة  إجراء 
من  االستفادة  إلى  االنتباه  أيًضا  االصطناعي  الذكاء 
البيانات  تحيز  وتجاوز  للتدقيق،  اآللي  التعلم  خوارزميات 
من  العديد  في  اآللي.  والتعلم  البيانات  حياة  دورة  خالل 
الكلمات، حيث  تضمين  حالة  في  الحال  هو  كما  الحاالت 
ية  اإلنجليز اللغة  مجموعة  هي  البيانات  مجموعة  تكون 
من  التحيز  تصحيح  يجب  العالمية،  الويب  شبكة  على 
الذي  االصطناعي  الذكاء  وتدقيق  التأثير  تقييمات  خالل 

الخوارزمية.77 يل  يز

في 	  والتحيز  الجنسانية،  النمطية  القوالب  معالجة 
كثر  أ سياسية  إجراءات  خالل  من  االصطناعي  الذكاء 
في  التحيز  آثار  لمعالجة  الحالية  الجهود  تظل  تنسيًقا. 
العوامل  على  كبير  حد  إلى  مركزة  االصطناعي  الذكاء 
البيانات.  لمجموعات  اإلحصائي  التمثيل  مثل  الحسابية 
على  تركز  التي  والبرامج  السياسات  مستوى  رفع  يجب 
ومساعدة  بالجنسانية،  وعًيا  كثر  أ المعنيين  جميع  جعل 
النساء والفتيات على بناء الثقة في بيئات التعلم المراعية 

وتكرارها. الجنساني  للمنظور 

تطبقها 	  التي  االصطناعي  الذكاء  مبادئ  ومراجعة  مسح 
المتقاطع.  والتحليل  والعرق  الجنس،  إلدراج  الشركات 

شميلينسكي، ك. س.، ونيومان، س.، وتايلور، م.، وجوزيف، ج.، وتوماس، ك.، ويوركوفسكي، ج، وكيو، ي. ك. )2022(،   75 
«2nd Gen(: Leveraging context to mitigate harms in artificial intelligence( The dataset nutrition label« )تسمية التغذية لمجموعة 

.arXiv:2201.03954 التمهيدي اإلصدار  أرخيڤ،  الذكاء االصطناعي(.  األضرار في  لتخفيف  السياق  االستفادة من  الثاني(:  )الجيل  البيانات 
جيبرو، ت.، ومورجنسترن، ج.، فيكيون، ب.، وفوغان، ج. و.، وواالش، ه.، ودوميه، ه.، وكروفورد، ك. )8	20(، »Datasheets for Datasets« )أوراق   76

.arXiv:1803.09010 البيانات(.  بمجموعات  الخاصة  البيانات 
زو، ج.، وشيبينجر، ل. )8	20(. »AI can be sexist and racist—It’s time to make it fair« )يمكن أن يكون الذكاء االصطناعي متحيًزا جنسًيا   77

يًا - لقد حان الوقت لجعله عادالً(، نيتشر، 559)4	77(، 324–326. وعنصر
https://futureoflife.org/2017/08/11/ai-principles االصطناعي،  للذكاء  أسيلومار  مبادئ  الحياة،  معهد مستقبل   78

االصطناعي  الذكاء  لمبادئ  الشركات  من  العديد  روجت 
أسيلومار  مؤتمر  في  عنها  التعبير  تم  التي  لتلك  المشابهة 
مبادئ  تحقيق  تسهل  أن  للصناعة  يمكن   78.20	7 عام  في 
الذكاء االصطناعي الخاصة بها من خالل توظيف موظفين 
تشمل  التخصصات  متعددة  فرق  في  للعمل  مدربين 
كتسبوا مهارات  تقنيين، وإنسانيين، وعلماء اجتماع، والذين ا
االجتماعية  واألضرار  المحتملة،  االجتماعية  الفوائد  لتقييم 

المحتملة، لمنتجاتهم وخدماتهم وبنيتهم التحتية.

واألتمتة 	  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  االستفادة من قوة 
لمعالجة الفصل بين الجنسين، وتحسين وصول المرأة 

المرنة. العمل  العالي، وفرص  التمويل، والتعليم  إلى 

الواحة للصمود  المعلومات واالتصاالت في “مركز  تدريب على تكنولوجيا 
وتمكين النساء والفتيات” الذي تديره هيئة األمم المتحدة للمرأة في مخيم 

 األزرق لالجئين في األردن.
الصورة: هيئة األمم المتحدة للمرأة / كريستوفر هيرويغ

https://futureoflife.org/2017/08/11/ai-principles/
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الشمول المالي الرقمي لتحقيق . 4
المساواة بين الجنسين

يدعو الهدف 5-أ من أهداف التنمية المستدامة الدول األعضاء 
إلــى إجــراء إصالحــات لمنــح المــرأة حقوًقــا متســاوية فــي المــوارد 
االقتصاديــة، بمــا فــي ذلــك الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة، إال أنــه 
ال تــزال هنــاك 750.000 مليــون امــرأة مســتبعدة مــن الخدمــات 
الماليــة الرســمية. تقــدم الخدمــات الماليــة الرقميــة عــدًدا مــن 
الفــرص للنســاء، مــا يســمح لهــن باالســتفادة مــن المدفوعــات 
إـلـى  الوصــول  أو  للدخــل،  المــدرة  األنشــطة  لتســخير  الرقميــة 
تلقــي  أو  التجــارة،  منصــات  إـلـى  االنضمــام  أو  جديــدة،  أســواق 
مزايــا حكوميــة، أو الحصــول علــى قــروض أو مدخــرات أو إرســال 
تحويالت أو تلقيها، أو ببساطة االستفادة من المعلومات الهامة 
ألنشــطتهن الزراعيــة أو التجاريــة79. ظلــت الفجــوة بيــن الجنســين 
فــي الشــمول المالــي الرقمــي متواجــدة بفعــل عــدة عوامــل، بمــا 
فــي ذلــك التفــاوت بيــن الجنســين فــي ملكيــة الهواتــف المحمولــة، 
والمهارات الرقمية، والمعرفة المالية، ونقص الوثائق الرسمية، 
واألعــراف االجتماعيــة الجنســانية. يمكــن لبعــض هــذه العوامــل 
اإلنترنــت  كثــر عرضــة لالحتيــال عبــر  أ النســاء  أيًضــا أن تجعــل 
والرســائل النصيــة القصيــرة والتصيــد الصوـتـي وســرقة الهويــة 
والمضايقات عبر اإلنترنت. يمكن للتشــريعات الجنســانية أيًضا 
أن تكــون بمثابــة حاجــز أمــام اإلدمــاج الماـلـي للمــرأة، حيــث يتــم 
تقييــد قــدرة المــرأة عـلـى امتــالك وإدارة الممتلــكات والتحكــم 

فيهــا، وإبــرام العقــود، وفتــح الحســابات بموجــب القانــون.

تؤثــر األعــراف االجتماعيــة الجنســانية أيًضــا علــى نــوع المنتجــات 
التــي يوفرهــا مقدمــو الخدمــات الماليــة، مــا يــؤدي إلــى قنــوات 
تســويق وتوزيــع ال تلبــي احتياجــات المــرأة. وقــد ســاعد إدخــال 
منافــذ مــن نــوع األكشــاك فــي بابــوا غينيــا الجديــدة -تســمى نقــاط 
كــز األعمــال النســائية،  وصــول بنــك مامــا- تقــع بالقــرب مــن مرا
األمييــن  للمســتخدمين  للســماح  يــة  بيومتر بصــورة  وتعمــل 
عـلـى  النســاء  ســاعد  مــا  اإلبهــام،  بصمــة  باســتخدام  بالتعامــل 
االنخــراط فــي الخدمــات المصرفيــة.80 الخدمــات الماليــة الرقميــة 
خــالل  مــن  وتحفيزهــا  المــرأة  احتياجــات  لتلبيــة  المصممــة 
السياســات التــي تجعلهــا آمنــة وبأســعار معقولــة، التــي تــؤدي 
يــادة نمــو  إلــى مشــاركة المــرأة النشــطة فــي االقتصــاد الرســمي، وز
يــادة المشــاركة فــي القــوى العاملــة،  الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وز
وتعزيــز قدرتهــا علــى المســاومة فيمــا يخــص قضايــا األســرة	8.

www.cgap.org/blog/global-findex-digitalization-covid-19-boosted-financial-inclusion  79
التنمية:  أجل  المالي من  الشمول  بوابة   80 

https://www.findevgateway.org/finequity/blog/2020/07/bram-peters-pacific-financial-inclusion-programme
 »challenges Driving digital financial transformation in support of SDG 5: recent gains and remaining« ،ياسمين بن همام، وديانا دزو  8	

أُعدت الجتماع فريق  المتبقية(، ورقة خبراء  والتحديات  األخيرة  المكاسب  المستدامة:  التنمية  أهداف  5 من  الهدف  لدعم  الرقمي  المالي  التحول  )قيادة 
.2022 المرأة،  للجنة وضع  والستين  السابعة  للدورة  الخبراء 

.www.betterthancash.org/news/three-key-findings-that-show-that-financial-equality-is-within-reach-in-our-lifetime  82
/www.womensworldbanking.org/insights-and-impact/global-findex-2021-womens-world-banking-response  83

االستنتاجات والتوصيات:

دعم توسيع البنية التحتية للدفع الرقمي لزيادة استخدام 	 
المرأة للخدمات المالية الرقمية، حيث كان أبرز تقدم نحو 
المالية  الخدمات  إلى  الوصول  في  الجنسين  بين  المساواة 
البلدان التي جعلت فيها الحكومة المدفوعات الرقمية  في 
أولوية قصوى82. هناك أيًضا دليل قوي على أن المدفوعات 
وتعزز  األخرى،  المالية  الخدمات  استخدام  تدفع  الرقمية 
االستخدام النشط للحساب، وبناء بصمة رقمية يمكن من 
إلى  التأمين  على  والحصول  االئتمان،  إلى  الوصول  خاللها 

جانب هذه المنتجات83.

االجتماعية، 	  المزايا  مثل  الحكومية،  المدفوعات  رقمنة 
المالي  الشمول  لدفع  النقدية  المدفوعات  محل  لتحل 
الرقمي. يجب أن يكون برنامج الحماية االجتماعية الرقمي 
موثوًقا ويمكن الوصول إليه باإلضافة إلى كونه يتسم بالمرونة 
واألمان الخضوع للمساءلة، وأن يزود النساء بالوكالة في كل 
خطوة. يجب بناء السياسات في هذا الصدد بمشاركة النساء 
مزيًدا  خلق  لتجنب  المحليين  الجنسانية  الشؤون  وخبراء 
المؤسسات  على  ويجب  الضعف،  نقاط  أو  اإلقصاء  من 
الدفع  عمليات  في  المشاركين  اآلخرين  والوسطاء  المالية 
جمع  عن  واالمتناع  العالية،  البيانات  حماية  معايير  دمج 

البيانات غير الضرورية أو المتناسبة.

رقمنة 	  على  الشركات  تشجع  سياساتية  أطر  إنشاء 
بطريقة  التجار  ومدفوعات  األجور،  مدفوعات 
للنساء  خصيًصا  ومصممة  وشاملة،  مسؤولة، 
اعتماد  الصغر  ومتناهين  الصغار  للتجار  يمكن  بحيث 
للمعامالت.  مفضل  كأسلوب  الرقمية   المدفوعات 
للسماح  التكلفة  ميسورة  الرقمية  التحويالت  جعل 
التي  التحويالت  تلقي  من  باالستفادة  النساء  من  لمزيد 

يعتمدن عليها رقمًيا.

القانونية 	  للعوائق  تتصدى  مواتية  تنظيمية  بيئة  إنشاء 
التي تحول دون الحصول على الهوية وتشجع تسجيل 
النساء، مثل توفير عدادات التسجيل المخصصة للنساء 
فقط، وخدمات التسجيل المتنقلة التي تجعل التسجيل 
المصممة  التسويق  وحمالت  النساء  بيوت  إلى  أقرب 

http://www.cgap.org/blog/global-findex-digitalization-covid-19-boosted-financial-inclusion
https://www.findevgateway.org/finequity/blog/2020/07/bram-peters-pacific-financial-inclusion-programme
http://www.betterthancash.org/news/three-key-findings-that-show-that-financial-equality-is-within-reach-in-our-lifetime
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الشاملة  االبتكارات  تنفيذ  يجب  للنساء.  خصيًصا 
للجنسين في عمليات ومتطلبات اعرف عميلك84. يمكنهم 
وكالء  لشبكات  والشامل  المسؤول  التوسع  تنظيم  أيًضا 
العمالء  تثقيف  عن  المسؤولة  الرقمية  المالية  الخدمات 
واإلشراف  المنتج  خدمة  وشروط  المالية  المفاهيم  حول 
الوكالء،  شبكة  توسيع  في  مهًما  دوًرا  المرأة  تلعب  عليها. 

سواء كوكيل أو عميل يمكنها دعم النمو. 

النقدية 	  التحويالت  برامج  في  المالية  القدرة  دمج 
وفي  مناسب  بتدريب  النساء  إلى  للوصول  الحكومية 
االستراتيجيات  تتناول  أن  يجب  المناسب.  الوقت 

أن هذه  يتعاملون معهم، وتضمن  الذين  واألفراد  المنظمات  كيد هوية  بتأ األخرى  المالية  والمؤسسات  للبنوك  التي تسمح  العمليات  مجموعة من   84
البنوك(. بين  العالمية  المالية  االتصاالت  )التعريف من جمعية  قانوني  بشكل  تعمل  الكيانات 

والمخاطر،  المستهلك،  لحماية  الرئيسة  الجوانب  الوطنية 
التعويض. وآليات 

تحفيز جمع البيانات المصنفة حسب الجنس وتحليلها، 	 
إنشاء  المالية  الخدمات  لمقدمي  ينبغي  واستخدامها. 
ونشر بيانات إحصائية مصنفة حسب الجنس للمساهمة 
بين  التحويلية  السياسات  ومراجعة  وتقييم  تطوير  في 
على  الطلب  استقصاءات  تمويل  وينبغي  الجنسين. 
الجنس الستكمالها.  الوطني والمفصلة حسب  المستوى 
يجب تصميم نماذج إبالغ البيانات والتعاريف والتصنيف 

ونشرها. األساسي 

 نساء يشاركن في دورة تدريبية في هندسة الطاقة الشمسية بالهند.
الصورة: هيئة األمم المتحدة للمرأة / جاجانجيت سينغ
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التصدي للعنف والتمييز الجنساني . 6
عبر اإلنترنت وبتيسير من التكنولوجيا، 

وحماية حقوق النساء والفتيات 
على اإلنترنت

A/HRC/38/47، الفقرة 23  85
 »The Ripple Effect: COVID-19 and the Epidemic of Online Abuse« )2020( غليتش المملكة المتحدة، تحالف القضاء على العنف ضد المرأة  86

اإلنترنت(. )تأثير مضاعف: فيروس كورونا ووباء إساءة عبر 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  وبتيسير  اإلنترنت  عبر  والفتيات  النساء  العنف ضد  لمنع  اإلجراءات  تكثيف   ،2022( للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة   87

.2022 المرأة،  للجنة وضع  السابعة والستين  للدورة  الخبراء  يق  له، ُمعد الجتماع فر والتصدي 
https://decoders.amnesty.org/projects/troll-patrol/findings .باترول ير ترول  باترول«، تقر الدولية. )8	20(. »نتائج ترول  العفو  منظمة   88

يمكــن فهــم العنــف الجنســاني عبــر اإلنترنــت علــى أنــه أي فعــل 
مــن أفعــال العنــف القائــم عـلـى النــوع االجتماعــي ضــد المــرأة 
يتــم ارتكابــه أو المســاعدة عـلـى ارتكابــه أو اإلســهام ـفـي تفاقمــه 
المعلومــات  تكنولوجيــا  اســتخدام  طريــق  عــن  كلًيــا  أو  جزئًيــا 
ومنصــات  واإلنترنــت،  المحمولــة،  الهواتــف  مثــل  واالتصــاالت 
يــد اإللكتروـنـي \ ضــد امــرأة ألنهــا  التواصــل االجتماعــي، أو البر
امــرأة، أو مــا يؤثــر علــى النســاء بشــكل غيــر متكافــئ.85 يمكــن أن 
يتخــذ العنــف الجنســاني عبــر اإلنترنــت مجموعــة مــن األشــكال 
مــن بينهــا اإلســاءة اللفظيــة، والتهديــدات بالعنــف، ونشــر الصــور 
أو مقاطــع الفيديــو علــى نحــو غيــر رضائــي، والمالحقــة، وســرقة 
البيانــات الخاصــة، واالعتــداء المالــي الرقمــي، والخــداع )التوزيــع 
أو  وإنشــاء  اإلنترنــت(  عبــر  الشــخصية  للبيانــات  الرضاـئـي  غيــر 
توزيــع صــور أو مقاطــع فيديــو مــزورة دون موافقــة. العديــد مــن 
هــذه األفعــال هــي مظاهــر ألشــكال حاليــة مــن العنــف الجنســاني 
يتــم تكرارهــا فــي ســياق عبــر اإلنترنــت مثــل المالحقــة أو اإلســاءة 
اللفظيــة، فــي حيــن أن البعــض اآلخــر يتــم تســهيله بشــكل فريــد 
مزيفــة  فيديــو  مقاطــع  إنشــاء  مثــل  التكنولوجيــا،  خــالل  مــن 
جنســية غيــر حســية. منــذ بدايــة جائحــة فيــروس كورونــا، كانــت 
يــادة عالميــة فــي أشــكال مختلفــة مــن العنــف الجنســاني  هنــاك ز
عبــر اإلنترنــت، والمشــار إليهــا باســم »جائحــة الظــل«. وجــدت 
ـفـي  الثنائييــن  غيــر  واألشــخاص  النســاء  عـلـى  أجريــت  دراســة 
تعرضــوا  قــد  المســتجيبين  مــن   ٪46 أن  المتحــدة  المملكــة 
لإلســاءة عبــر اإلنترنــت منــذ بدايــة جائحــة فيــروس كورونــا، حيــث 

أفــاد 29٪ أن اإلســاءة عبــر اإلنترنــت كانــت أســوأ أثنــاء الوبــاء.86

شــركاء  اإلنترنــت  عبــر  الجنســاني  العنــف  مرتكبــو  يكــون  قــد 
أو مســؤولي  األســرة،  أفــراد  أو  أو ســابقين،  حالييــن  حميميــن 

معــروف  غيــر  شــخص  أو  الزمــالء،  أو  األصدقــاء،  أو  الدولــة، 
للضحيــة، وجميعهــم يتصرفــون بهــدف الســيطرة عـلـى المــرأة 
أو تشــويه ســمعتها. كمــا لوحــظ أن هنــاك ازديــاًدا ـفـي معــدل 
حــوادث العنــف الجنســي والجنســاني التــي ترتكبهــا مجموعــات 
منظمة من بينها نشطاء حقوق الرجال، والعزاب )العزاب غير 
الطوعييــن(، والمجموعــات األخــرى المنخرطــة ـفـي »المجــال«، 
مــع وجــود أدلــة متزايــدة علــى االرتبــاط بالجماعــات المتطرفــة.87 
مــن  ومتداخلــة  متعــددة  ألشــكال  يتعرضــن  اللواـتـي  النســاء 
التمييــز، بمــا ـفـي ذلــك النســاء ذوات البشــرة الملونــة، والنســاء 
ذوات اإلعاقــة، وأفــراد مجتمــع الميــم والمدافعــات عــن حقــوق 
كثــر عرضــة للتحــرش وســوء المعاملــة. وجــدت  المــرأة يكــن أ
دراســة أجريــت علــى موقــع »تويتــر« فــي عــام 8	20 أن النســاء 
كثــر عرضــة بنســبة 34٪ ألن يتــم ذكرهــن  ذوات البشــرة الملونــة أ
فــي تغريــدة مســيئة مقارنــة بالنســاء البيــض، مــع كــون النســاء 
كثــر عرضــة لســوء المعاملــة.88  الســود عـلـى وجــه الخصــوص أ
يمنــع العنــف الجنســاني عبــر اإلنترنــت النســاء والفتيــات مــن 
األساســية،  وحرياتهــن  اإلنســانية،  بحقوقهــن  الكامــل  التمتــع 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الشــؤون  ـفـي  مشــاركتهن  ويعيــق 
والثقافيــة والسياســية، ممــا يجعــل هنــاك عائًقــا مســتعصًيا 

أمــام تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين.

آثار العنف الجنساني عبر اإلنترنت . ۱
على النساء تحت األضواء

أن  نشــاطهن  أو  مهنهــن  تتطلــب  اللواـتـي  النســاء  تواجــه 
مــن  أعـلـى  مســتويات  اإلنترنــت  عـلـى  نشــاًطا  كثــر  أ يكــن 

https://decoders.amnesty.org/projects/troll-patrol/findings
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العنــف الجنســاني عبــر اإلنترنــت، ومــن بينهــن السياســيات، 
اإلنســان،  حقــوق  عــن  والمدافعــات  والصحفيــات، 
العنــف  يســتهدف  المــرأة.89  حقــوق  مجــال  ـفـي  والناشــطات 
الجنســاني عبــر اإلنترنــت ضــد النســاء السياســيات فــي الغالــب 
ضدهــن ألنهــن نســاء، وليــس بســبب آرائهــن أو سياســاتهن 
والصحفيــات  السياســيات  اســتهداف  ويتــم  السياســية، 
كبــر بكثيــر مــن نظرائهــن الرجــال. أظهــرت دراســة  إـلـى حــد أ
الصحفيــات  عـلـى  اإلنترنــت  عبــر  التحــرش  تأثيــر  تستكشــف 
يمارســون  االســتطالع  شــملهم  ممــن   ٪77 أن  باكســتان  ـفـي 
العنــف  لمواجهــة  كوســيلة  اإلنترنــت  عـلـى  الذاتيــة  الرقابــة 
خــارج  الجنســاني  العنــف  حالــة  ـفـي  كمــا  اإلنترنــت.90  عبــر 
اإلنترنــت، فــإن الهــدف مــن العنــف الجنســاني عبــر اإلنترنــت 
إـلـى السياســيات هــو تقويــض الفعاليــة السياســية  الموجــه 
نظــر  كيفيــة  ـفـي  والتحكــم  العامــة،  األماكــن  ـفـي  للنســاء 

إليهــن. الجمهــور 

الجنســاني،  التضليــل  بحمــالت  الصلــة  وثيقــة  مســألة  هنــاك 
النســائية  السياســية  القيــادات  إضعــاف  إـلـى  تســعى  والتــي 
مــن خــالل نشــر معلومــات كاذبــة حــول مؤهالتهــن وخبراتهــن 
كجــزء  الجنســية  الصــور  يســتخدمن  مــا  وغالًبــا  وقدراتهــن، 
مــن الُنهــج الخاصــة بهــن. تســتند هــذه الحمــالت إـلـى التمييــز 
عـلـى  المرشــحات  تصــف  وقــد  الجنــس  أســاس  عـلـى  القائــم 
أنهــن يفتقــرن إلــى المعرفــة أو الخبــرة المطلوبــة للقيــام بــدور 
بهــذه  للقيــام  للغايــة  أشــخاص عاطفيــون  أنهــن  أو عـلـى  مــا، 
المهمــة. يمكــن أن يواجــه ضحايــا هــذه الحمــالت آثــاًرا كبيــرة 
طويلــة المــدى تتجــاوز خبرتهــم عـلـى اإلنترنــت، بمــا ـفـي ذلــك 
حمــالت  أن  كمــا  والنفســية.  الجســدية  الصحــة  مشــكالت 
سياســًيا  المنخرطــات  النســاء  تجعــل  الجنســاني  التضليــل 
كثــر عرضــة إلعــادة النظــر فــي طموحاتهــن، أو للرقابــة الذاتيــة  أ
خوًفــا مــن االنتقــام عبــر اإلنترنــت أو خــارج اإلنترنــت. وجــدت 
دراســة بتكليــف مــن منظمــة Plan International بمشــاركة 
كثــر مــن 26000 فتــاة فــي 33 دولــة أن المعلومــات المضللــة  أ
أنفســهن  رؤيــة  عـلـى  الفتيــات  قــدرة  تقــوض  الجنســانية 
القــدرة  ولديهــن  إليهــا  االســتماع  تســتحق  بأفــكار  كقائــدات 
نــدرة  فيهــا  يوجــد  التــي  المواقــف  ـفـي  العالــم	9  تغييــر  عـلـى 
ـفـي  الجنســانية  يــر  التقار أو  للمــرأة  السياســية  األصــوات  ـفـي 
يــة، فــإن هــذه الهجمــات لهــا آثــار ضــارة  وســائل اإلعــالم اإلخبار

التعبيــر. يــة  المــرأة وحر بشــكل خــاص عـلـى تمثيــل 

مرجع سابق، رقم 87.  89
كمران، ح. )9	20( »Media Matters for Democracy. Hostile Bytes – a study of online violence against women journalists« )ميديا ماترز   90

الصحفيات(.  اإلنترنت ضد  العنف عبر  - دراسة عن  بايت معادية   للديمقراطية. وحدات 
https://digitalrightsmonitor.pk/wp-content/uploads/2019/11/Hostile-Bytes.pdf
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االستنتاجات والتوصيات:

االعتراف بالجنس والنوع االجتماعي كخصائص مشمولة 	 
ذلك  في  بما  اإلنسان،  حقوق  قانون  تطبيق  بالحماية. 
وعدم  والمساواة،  الخصوصية،  في  والحق  التعبير،  حرية 
ووضع  اإلنترنت  عبر  المساحات  لوائح  على  التمييز، 
مبادئ توجيهية عالمية بشأن خطاب الكراهية الجنساني، 
على  الخاصة  الشركات  حث  يتم  اإلعالمي.  والتضليل 
التوجيهية  المبادئ  هذه  لتطبيق  استباقي  بشكل  العمل 
على المنصات والتكنولوجيا الحالية، بما في ذلك التطورات 

الجديدة والترقيات المستمرة.

والعنف 	  التمييز  تدعم  التي  التمييزية  األنماط  معالجة 
التوعية  حمالت  تمويل  االجتماعي.  النوع  على  القائم 
عبر  سواء  والشمولية  االحترام،  ثقافة  لتعزيز  والتثقيف 
محاولة  في  والفتيان  الرجال  إشراك  خارجه.  أو  اإلنترنت 
لتغيير المواقف، والتصورات، والسلوكيات الضارة، بطريقة 
كبر. ينبغي  تتناسب مع السياقات المحلية لتحقيق تأثير أ
وتحديد  أدلة،  قاعدة  لوضع  الوقت  بمرور  البرامج  تقييم 

الدروس المستفادة.

والسالمة 	  الخصوصية،  حماية  تتضمن  منصات  تصميم 
أنماط  عن  للكشف  أدوات  بناء  التصميم،  مرحلة  منذ 
العنف الجنساني عبر اإلنترنت واإلبالغ عنها بشكل أفضل، 
والتوطين  المحتوى،  على  اإلشراف  برامج  على  تشتمل 
االعتبار  بعين  األخذ  والدقيق.  السريع  الكشف  لتمكين 
المرأة  حقوق  لجماعات  المحتوى  على  اإلشراف  رابطات 
يتم  المحتوى.  منصات  على  والتأثير  اإلقناع  يمكنها  التي 
بشأن  بالشفافية  التحلي  على  الخاصة  الشركات  تشجيع 

كيفية التصدي للحاالت.

حماية أصوات النساء وفاعليتهن . ۲
عبر اإلنترنت

يــر مــن المــادة 9	، صــادر ـفـي يونيــو 2022، أن 80٪  وجــد تقر
ممــا  أقــل  تعبيــر  يــة  بحر اآلن  يعيشــون  العالــم  ســكان  مــن 
كانــوا يتمتعــون بهــا قبــل عقــد مــن الزمــان.92 وينعكــس هــذا 

https://digitalrightsmonitor.pk/wp-content/uploads/2019/11/Hostile-Bytes.pdf
https://digitalrightsmonitor.pk/wp-content/uploads/2019/11/Hostile-Bytes.pdf
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الجهــات  تســتفيد  حيــث  الرقميــة،  المســاحات  ـفـي  االتجــاه 
يــة،  الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ذات الدوافــع العنصر
أو المعاديــة للمثلييــن، أو المعاديــة لألجانــب، أو المحافظــة 
المهمشــة،  المجتمعــات  أفــراد  لمهاجمــة  التكنولوجيــا  مــن 
عــن  خارجــة  نظــر  وجهــات  عــن  يعبــرون  الذيــن  أولئــك  أو 
األبويــة.  االجتماعيــة  المعاييــر  ينتهكــون  الذيــن  أو  التقليــد، 
اإلنترنــت  عبــر  للمــرأة  التعبيــر  يــة  حر عـلـى  االعتــداءات  تعــد 
ذات طبيعــة جنســانية، حيــث إن النســاء ال يتعرضــن للهجــوم 
كثــر شراســة بصــورة  يقــة، ويتعرضــن لهجمــات أ بنفــس الطر
االعتــداءات  لهــذه  الشــائعة  الموضوعــات  تشــمل  متكــررة. 
والخطــاب  الجنســية،  واالفتــراءات  المعنــوي،  االغتيــال 
وقــد  بالقتــل.93  والتهديــدات  العــرض،  وهتــك  الجنســي، 
التجســس  برامــج  بينهــا  ومــن  الجديــدة،  التقنيــات  يســرت 
قبــل  مــن  والمســتهدفة  الجماعيــة  المراقبــة  والمراقبــة، 
تأثيــرات  مــع  الخاصــة،  الفاعلــة  والجهــات  الحكومــات 
النســائية،  للحــركات  التعبيــر  يــة  حر عـلـى  متناســبة  غيــر 
العنــف،  وضحايــا  اإلنســان،  حقــوق  مجــال  ـفـي  والناشــطات 

وغيرهــن. المعاملــة،  وســوء 

مــن  يعانــون  الذيــن  والمجتمعــات  األفــراد  يعتمــد  مــا  غالًبــا 
عــدم المســاواة المتقاطعــة عـلـى المســاحات الرقميــة لدعــم 
ـفـي  وللتواصــل  المدـنـي،  والعمــل  التنظيميــة  أنشــطتهم 
يــادة الوعــي بالصعوبــات  تضامــن عبــر الحــدود الجغرافيــة وز
مراقبــة  تمثــل  العامــة.  المنتديــات  ـفـي  يواجهونهــا  التــي 
وقمــع المســاحات الرقميــة لهــذه المجتمعــات تهديــًدا بالًغــا 

العامــة. لمشــاركتها 

المحتــوى  عـلـى  الرقابــة  تكــون  قــد  الحــاالت،  بعــض  وـفـي 
يســتخدم  متعمــدة.  غيــر  األقليــات  أو  النســاء  تنتجــه  الــذي 
بــه  تقــوم  الــذي  اإلنترنــت  عبــر  المحتــوى  عـلـى  اإلشــراف 
المراجعــة  مــن  يًجــا  مز االجتماعــي  التواصــل  منصــات 
ية والخوارزميــات. عندمــا ال يتــم إبطــال الخوارزميــات  البشــر
ســالح  إـلـى  بتحولهــا  يخاطــرون  فإنهــم  التصميــم،  مرحلــة  ـفـي 
يــر متعــددة  ضــد أولئــك الذيــن ينــوون حمايتهــم. وثقــت تقار
إزالــة المحتــوى والصــور التــي أنتجتهــا النســاء، وال ســيما مــن 

المحتــوى.94 عـلـى  اإلشــراف  عمليــة  ـفـي  األقليــات، 

والمشاركة في والوكالة  التعبير والصوت  والفتيات في  النساء  ية  يكا سميث، »حر وإر كامران،   93  جان مولمان، وهيجا 
في  والنساء  والسياسيون  والناشطات  اإلنسان  )المدافعات عن حقوق  اإلنترنت  عبر  المستهدفات  النساء  الرقمية ومجموعات محددة من  المساحات 

.2022 المرأة،  للجنة وضع  والستين  السابعة  للدورة  الخبراء  يق  ُمعد الجتماع فر إلخ.(«،  والصحفيين،  الجمهور  نظر 
 and  Interlinkages between women’s rights and digital technologies, civic space, data« ،مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  94

التعبير(،  ية  والبيانات والخصوصية، وحر المدني،  الرقمية، والفضاء  المرأة والتكنولوجيات  )الروابط بين حقوق   »privacy, and freedom of expression
.2022 المرأة،  للجنة وضع  السابعة والستين  للدورة  الخبراء  يق  أُعدت الجتماع فر رقة مراقبين 

نفسه المرجع   95
العامة  للمرأة«، و«المشاركة  الحقوق  الجنسين، والمساواة في  بين  الضوء على »المساواة  اإلنسان  النهوض بحقوق  العمل من أجل  إلى  الدعوة  تسلط   96
اإلنسان. آفاق جديدة لحقوق  لمعالجة  كإجراء  الرقمي«  الفضاء  اإلنسان على  إطار حقوق  للتدخل وتشمل »تطبيق  رئيسة  المدني« كمجاالت  والفضاء 

agenda-org/en/common .un.www المشتركة«:  العام، »خطتنا  األمين   97
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الظلــم،  لكشــف  المتاحــة  والمســاحة  التعبيــر،  يــة  حر إن 
وانتهــاكات حقــوق اإلنســان، والتمتــع بالحــق ـفـي الخصوصيــة 
عنــد التواصــل، ســواء عبــر اإلنترنــت أو خارجــه، هــي شــروط 
مســبقة لتمكيــن النســاء والفتيــات لتحــدي القوالــب النمطيــة 
يــة ومــن أجــل إحــداث تغييــر95. يوفــر قانــون  واألنمــاط التمييز
عبــر  المســاحات  لتنظيــم  متيًنــا  أساًســا  اإلنســان  حقــوق 
القواعــد معتــرف  مــن  يمثــل مجموعــة  إنــه  اإلنترنــت، حيــث 
ـفـي  والحــق  التعبيــر،  يــة  بحر تتعلــق  واســع  نطــاق  عـلـى  بهــا 
االمتثــال  يعــد  التمييــز.  وعــدم  والمســاواة،  الخصوصيــة، 
التقنيــات  اســتخدام  ذلــك  ـفـي  بمــا  اإلنســان  حقــوق  لمعاييــر 
والحقــوق  الجنســين  بيــن  المســاواة  يــز  وتعز الرقميــة، 
المجتمــع  حيــز  وحمايــة  والفتيــات،  للنســاء  المتســاوية 
المدنــي هــو المجــاالت الرئيســية لدعــوة األميــن العــام للعمــل 
خططنــا  وأيًضــا  اإلنســان،96  بحقــوق  النهــوض  أجــل  مــن 
رئيســية  الضــوء، بوصفهــا مجــاالت  تســلط  التــي  المشــتركة، 
للتدخــل، علــى االلتــزام بالقانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك تطبيــق 
الجديــدة،  والتكنولوجيــات  اإلنترنــت  عبــر  اإلنســان  حقــوق 
التعــاون  وتحســين  المركــز،  ـفـي  والفتيــات  النســاء  ووضــع 
الرقمــي97. وعــالوًة عـلـى ذلــك، توفــر مبــادئ األمــم المتحــدة 
يــة وحقــوق اإلنســان إطــاًرا  التوجيهيــة بشــأن األعمــال التجار
للــدول ومؤسســات األعمــال لكــي تبــذل العنايــة الواجبــة فــي 
مجــال حقــوق اإلنســان عـلـى نحــو منهجــي طــوال دورة حيــاة 
تنشــرها،  أو  تطورهــا،  أو  تصممهــا،  التــي  والنظــم  التقنيــات 
اهتمــام  إيــالء  مــع  أو تشــغلها،  أو تحصــل عليهــا،  تبيعهــا،  أو 
والفتيــات،  النســاء  عـلـى  المتناســبة  غيــر  للتأثيــرات  خــاص 

أخــرى98. أمــور  ضمــن 

والتوصيات: االستنتاجات 

المساحات 	  تنظيم  في  اإلنسان  حقوق  قانون  تطبيق 
اإلنسان  لمعايير حقوق  االمتثال  اإلنترنت وضمان  على 
استخدام  في  والفتيات  النساء  حقوق  يز  وتعز لحماية 
والحق  التعبير،  ية  حر ذلك  في  بما  الرقمية،  التقنيات 
حيز  وحماية  التمييز،  وعدم  والمساواة،  الخصوصية  في 

المدني. المجتمع 

http://www.un.org/en/common-agenda
http://www.un.org/en/common-agenda
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على 	  اإلنسان  حقوق  مجال  في  الواجبة  العناية  بذل 
مع  والنظم،  التقنيات  حياة  دورة  طوال  منهجي  نحو 
النساء  على  المتناسبة  غير  للتأثيرات  اهتمام خاص  إيالء 

والفتيات، ضمن أمور أخرى.

تصميم 	  في  للتغيير  كعوامل  والفتيات  النساء  تمكين 
المساحات اآلمنة. ومن األهمية بمكان تشجيع المزيد من 
والمساحات  التكنولوجيا  وإدارة  إنشاء  في  والفتيات  النساء 
العلوم  مجاالت  في  الدخول  وكذلك  اإلنترنت،  عبر 
الشركات  حث  يتم  والرياضيات.  والهندسة  والتكنولوجيا 
لالعتبارات  مراعية  منصة  تصميم  تطوير  على  الخاصة 
كة مع مجموعات حقوق المرأة، والنساء  الجنسانية بالشرا

في قطاع التكنولوجيا، ومنظمات المجتمع المدني.

بشأن 	  والفتيان،  والرجال  والفتيات،  النساء  تثقيف 
اإلنترنت.  عبر  السلوك  وقواعد  اإلنترنت  على  السالمة 
تعليمية  أساليب  التعليمية  البرامج  تستخدم  أن  يجب 
ألغراض  األلعاب  مع  التفاعل  أنشطة  مثل  مبتكرة، 

للفتيات  تتاح  وأن  اإلنترنت،  على  والسالمة  التعلم 
الخاصة  الشركات  على  يجب  مبكرة.  سن  منذ  والفتيان 
التأكد من أن بروتوكوالت السالمة واضحة وسهلة الفهم، 
العنف  إطالًقا مع حوادث  التسامح  وفرض سياسة عدم 
الرقمية  الجنساني عبر اإلنترنت، والتي تشمل المساحات 
الحالية والمساحات الناشئة مثل ميتافيرس. يجب إجراء 
الجدد،  للمستخدمين  الضعف  أوجه  حول  استبيانات 
الكثير  لديهم  ليس  الذين  األشخاص  أو  الشباب،  وخاصة 

االجتماعي. التواصل  بوسائل  المعرفة  من 

الجنساني 	  العنف  ضحايا  لدعم  تشغيلي  إطار  تمويل 
للمساعدة،  الهاتفية  الخطوط  خالل  من  اإلنترنت،  عبر 
ومبادرات  للدعم،  األمامية  الخطوط  في  والعاملين 
آليات  المدني، وتطوير  المجتمع  العام، ومنظمات  التعليم 
يقودون  الذين  والناشطين  العمال  لحماية  محددة  دعم 
النفسية  الصحة  رعاية  ذلك  في  بما  المبادرات،  هذه  مثل 
يصبحوا  ال  حتى  القوية  األمنية  األساسية  والهياكل 

للعنف. أهداًفا  أنفسهم 

 نساء يشاركن في برنامج تكنولوجي وتعليمي تدعمه هيئة األمم المتحدة للمرأة ، المكسيك.
الصورة: هيئة األمم المتحدة للمرأة / دزيالم منديز
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تطبيق األطر القانونية للتصدي . ۳
للعنف القائم على النوع االجتماعي 

عبر اإلنترنت
للتصــدي  القائمــة  األعمــال  مــن  الكثيــر  تجزئــة  تمــت  لقــد 
يــة  للعنــف الجنســاني عبــر اإلنترنــت، مــع غيــاب قواعــد معيار
يــدة للعنــف  ومفــردات مشــتركة تجســد صراحــة الطبيعــة الفر
ـفـي المســاحات عبــر اإلنترنــت.  النــوع االجتماعــي  القائــم عـلـى 
اإلنترنــت  عبــر  الجنســاني  للعنــف  التصــدي  يكــون  أن  يمكــن 
أمــًرا صعًبــا عـلـى وجــه الخصــوص، نظــًرا ألن القضايــا عــادة مــا 
تشــمل العديــد مــن الضحايــا والجنــاة والمنصــات عبــر الواليــات 
القضائيــة المختلفــة.99 يزيــد التطــور الســريع لألشــكال الناشــئة 
الفجــوات  انتشــار  مــن  اإلنترنــت  عبــر  الجنســاني  العنــف  مــن 
كبــة  لموا صعوبــات  تواجــه  الحكومــات  أن  ويفيــد  المعرفيــة، 

التكنولوجيــة. التطــورات  أحــدث 

يعات  التشــر لتنفيــذ  للحكومــات  واضحــة  حاجــة  هنــاك 
الجنســاني  للعنــف  للتصــدي  المناســبة  والمدنيــة  الجنائيــة 
يمكــن  القضائيــة،  الواليــات  بعــض  ففــي  اإلنترنــت.  عبــر 
حــوادث  عـلـى  فعــال  بشــكل  الحاليــة  يعات  التشــر تطبيــق 
التــي  القوانيــن  مثــل  اإلنترنــت،  عبــر  الجنســاني  العنــف 
أخــرى،  الشــخصية. وـفـي حــاالت  انتحــال  أو  التحــرش،  تحظــر 
مراعــاة  لضمــان  وتعديلهــا  القانونيــة  األطــر  توســيع  يجــب 
ســبيل  عـلـى  اإلنترنــت.  عبــر  للعنــف  المميــزة  الخصائــص 
شــاملة  الحاليــة  الخصوصيــة  قوانيــن  تكــون  ال  قــد  المثــال، 
اإلســاءة عبــر  مــن  أشــكال معينــة  عــن  للكشــف  يكفــي  بمــا 
اإلنترنــت، مثــل ممارســة نشــر المعلومــات الشــخصية عـلـى 
أو  األخــرى شــاملة  اللوائــح  تكــون  قــد  نيــة.  بســوء  اإلنترنــت 
إزالــة  إـلـى  قصــد  غيــر  عــن  وتــؤدي  مفــرط  بشــكل  مبهمــة 
المحتــوى، مــا يعطــل المناقشــات الهامــة بمــا ـفـي ذلــك تلــك 
والصحــة  النوعــي،  والجنــس  الجنســية،  بالهويــة  المتعلقــة 
اإلنجابيــة. ـفـي حــاالت أخــرى، يتطلــب النطــاق غيــر المســبوق 
صالحيــات  إدارة  اإلنترنــت  عبــر  االتصــال  وســهولة  وســرعة 
يــع  توز فيهــا  يتــم  التــي  الحــاالت  وـفـي  جديــدة.  قانونيــة 
موافقــة،  دون  الحميمــة  الصــور  أو  الشــخصية  المعلومــات 

مرجع سابق، رقم 88.  99
إميلي ليدلو وهيالري يونغ، »Creating a Revenge Porn Tort for Canada« )إنشاء نموذج ضرر لالنتقام اإلباحي في كندا(، استعراض قوانين   	00

)2020( العليا  المحكمة 
إيلين كريج )8	20(، »Putting Trials on Trial: Sexual Assault and the Failure of the Legal Profession« )إضافة محاكمات إلى محاكمة:   	0	

 )202	( وأنيا كوفاكس  بهانداري  يندا  فر كوين؛  يال: مطبعة جامعة ماكجيل  القضاء(، مونتر الجنسي وفشل مهنة   االعتداء 
 »What’s Sex Got To Do with It?« 

المتحدة،  األمم  اإلنترنت؛  بذلك؟(، مشروع ديمقراطية  الجنس   )ما عالقة 
»India: Attacks against Woman Journalist Rana Ayyub Must Stop: UN Experts« )الهند: يجب وقف االعتداءات على الصحافية رنا أيوب: 

يند،   خبراء األمم المتحدة« )	2 فبراير / شباط 2022(؛ إيفيت بر
يطانية من سيل الغضب  »BC Revenge Website Sets of Torrent of Anger, Legal Concerns« )مجموعات موقع االنتقام في كولومبيا البر

والمخاوف القانونية(، سي بي سي )20 فبراير 6	20(.
https://www.esafety.gov.au/ أستراليا:  اإللكترونية في  السالمة  انظر مفوض   	02

األهميــة  بالــغ  أمــًرا  تعــد  للمحتــوى  يعة  الســر اإلزالــة  فــإن 
للحــد مــن األضــرار المرتبطــة بهــا. إن إدخــال إجــراءات قانونيــة 
المحكمــة  إجــراءات  عـلـى  تتحايــل  والتــي  المســار،  يعة  ســر
هــذه  مثــل  معالجــة  مــن  تمكــن  أن  شــأنها  مــن  المطولــة، 

	00 الحوادث دون تأخيــر.

كافيــة  ليســت  ذاتهــا  حــد  ـفـي  التشــريعات  صياغــة  إن 
عبــر  الجنســاني  العنــف  لضحايــا  الحقيقيــة  العدالــة  لضمــان 
اإلنترنــت والتكنولوجيــا التــي تســهلها. لضمــان التعامــل مــع 
الجهــات  تتطلــب  بشــكل صحيــح،  اإلنترنــت  عبــر  االنتهــاكات 
للنــوع  وتوعويًــا  تقنًيــا  يًبــا  تدر القانوـنـي  النظــام  ـفـي  الفاعلــة 
والتحقيــق  يــر  التقار فهــم  مــن  تتمكــن  حتــى  االجتماعــي 
بأنهــم  الجنســاني  العنــف  ضحايــا  مــن  العديــد  أفــاد  فيهــا. 
فقــدوا مصداقيتهــم عنــد إبــالغ الشــرطة بالحــوادث وتعرضــوا 
يــة غيــر مالئمــة أثنــاء اإلجــراءات القانونيــة.	0	  لمعاملــة تمييز
القانوـنـي  النظــام  ـفـي  المنهجــي  التحيــز  هــذا  معالجــة  تعتبــر 
لضحايــا  عادلــة  قانونيــة  نتائــج  لضمــان  األهميــة  بالــغ  أمــًرا 
العنــف الجنســاني عبــر اإلنترنــت. عــالوًة عـلـى ذلــك، ال ينبغــي 
أن تكــون اإلجــراءات القانونيــة هــي المــالذ األول دائًمــا، نظــًرا 
ألن هــذه العمليــات ثقيلــة وطويلــة ومكلفــة. عــالوًة علــى ذلــك، 
قــد يكــون لــدى بعــض الضحايــا مــن المجتمعــات المهمشــة 
عــدم ثقــة مشــروع فــي فعاليــة نظــام العدالــة الجنائيــة، بســبب 
المتفشــي  التمييــز  ذلــك  ـفـي  بمــا  العوامــل  مــن  مجموعــة 
ضــد مجتمعاتهــم مــن قبــل الســلطات القانونيــة، أو وحشــية 
الماليــة  القــدرة  عــدم  أو  والمســتمرة،  يخيــة  التار الشــرطة 
يجــب  لذلــك  القانونيــة.  االنتصــاف  إـلـى ســبل  الوصــول  عـلـى 
مــن  اإلنترنــت  عبــر  الجنســاني  العنــف  ضحايــا  يســتفيد  أن 
الوصــول إلــى ســبل قانونيــة بديلــة، والتــي ال تتطلــب التفاعــل 
يــة أو األضــرار  مــع الســلطات القضائيــة، مثــل الهيئــات اإلدار
مفــوض  يوفــر  المثــال  ســبيل  عـلـى  أســتراليا  ـفـي  المدنيــة. 
الســالمة اإللكترونيــة وســيلة لألشــخاص لإلبــالغ عــن حــوادث 
مــن  وغيرهــا  الحميمــة  للصــور  التوافقــي  غيــر  يــع  التوز
أشــكال اإلســاءة عبــر اإلنترنــت إـلـى مكتــب مفــوض الســالمة 
اإللكترونيــة، ممــا يســاعد الضحية/الناجيــة بعــدة طــرق، بمــا 

اإلنترنــت.02	 الضــار مــن  المحتــوى  إزالــة  ـفـي ذلــك 

https://www.esafety.gov.au/
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االستنتاجات والتوصيات:

وضع تعريف شامل للعنف القائم على النوع االجتماعي 	 
من  كالً  يعكس  التكنولوجيا،  والذي تسهله  اإلنترنت  عبر 
استمرارية العنف، واألسباب الجذرية المشتركة، ويتمحور 

حول الضحية والناجية.

تعزيز وضع وتنفيذ تشريع شامل بشأن العنف الجنساني 	 
جوهره،  في  الجنساني  للمنظور  يستجيب  اإلنترنت  عبر 
عبر  الجنساني  للعنف  الجوانب  المتعدد  الطابع  ويتناول 
اإلنترنت، ويركز على التعويض عن التجريم. تدريب الجهات 
واألطر  التكنولوجية  األطر  على  القانوني  النظام  في  الفاعلة 
لمعالجة  تجهيزها  لضمان  الجنساني  للمنظور  المراعية 

حوادث العنف الجنساني عبر اإلنترنت.

يجب أن تتصدر اإلصالحات التشريعية الحقوق المتعلقة 	 
التعبير،  وحرية  المصير،  وتقرير  الجسدية،  باالستقاللية 
ويجب أال تستشهد باألخالق، أو الفجور كأساس لها. يتم حث 
الحكومات على احترام وحماية حرية المرأة في التعبير عبر 
اإلنترنت واالمتناع عن فرض رقابة على التعبير والمحتوى 

عبر اإلنترنت الذي تنتجه النساء، أو مجموعات األقليات.

النوعية 	  البيانات  لجمع  دولية  منهجية  توجيهات  وضع 
والكمية عن العنف الجنساني عبر اإلنترنت، مع الحد األدنى 
من فئات التصنيف. وضع تشريعات للبيانات القائمة على 
حقوق اإلنسان/األخالقيات في قطاع األعمال لفرض المساءلة 
الديمقراطي  الطابع  إضفاء  وإعادة  الخاصة،  الشركات  على 
بياناتهم  إلى  الوصول  األفراد من  البيانات حتى يتمكن  على 
الخاصة. يجب صياغة لوائح حماية البيانات وفًقا لحساسية 

البيانات، ومصدرها، واالستخدامات المتوقعة.

 امرأة تشارك في دورة تدريبية في هندسة الطاقة الشمسية بالهند.
الصورة: هيئة األمم المتحدة للمرأة / جاجانجيت سينغ
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الملحق األول: قائمة المشاركين

اجتماع فريق الخبراء للدورة السابعة والستين للجنة وضع المرأة

قائمة المشاركين

كتوبر(: المجموعة أ: ألمريكتان )0	-		 أ
 الرؤساء المشاركون

كيتلين كرافت-بوخمان، مؤسس مشارك/ قائد تحالف >A +< للخوارزميات الشاملة، الرئيس التنفيذي/المؤسس . 1
منظمة نساء حول طاولة القرارات

جميلة فينتوريني، المديرة التنفيذية لشركة ديريكوس ديجيتال. 2

مؤلفو أوراق المعلومات األساسية:
أليسون جيلوالد، مركز بحوث تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أفريقيا. 3

لوندا شيبينجر، أستاذ جون ل. هيندس لتاريخ العلوم؛ مدير االبتكارات الجنسانية في العلوم والصحة والطب والهندسة . 4
والبيئة، جامعة ستانفورد

مؤلفو ومناقشو أوراق الخبراء:
سد الفجوة الرقمية بين الجنسين وضمان التحول الرقمي المراعي للمنظور الجنساني

كة الشمول الرقمي العالمي. 5 سونيا جورج، المؤسس والمدير التنفيذي، شرا

أورسوال وينهوفن، ممثل االتحاد الدولي لالتصاالت لدى األمم المتحدة، نيويورك/لجنة النطاق العريض )مراقب(. 6

مناقش: كاثرين تاونسند، مدير السياسات، مؤسسة الشبكة العنكبوتية العالمية. 7

التصــدي للعنــف والتمييــز الجنســاني عبــر اإلنترنــت وبتيســير مــن التكنولوجيــا، وحمايــة حقــوق النســاء والفتيــات عـلـى 
اإلنترنــت

داناراج ثاكور، مدير األبحاث، مركز الديمقراطية والتكنولوجيا. 8

 سوزي دن، أستاذ مساعد في كلية دالهوزي شوليتش للقانون9. 

كاثرين ترافرز، أخصائية سياسات، إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، هيئة األمم المتحدة للمرأة )مراقب(. 	1

مناقش: كوين ماكيو، المدير التنفيذي، المادة 9	. 11

تعزيز التكنولوجيا واالبتكار المفضيان إلى التحولي الجنساني:
لورين كالين، أستاذ وأستاذ مساعد حاصلة على جائزة ونشيب للبحث المتميز، جامعة إيموري. 12

برانديز مارشال، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة داتايدكس. 13

14 .)CGAP( ياسمين بن همام، أخصائي القطاع المالي، المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء

15 .)CGAP( ديانا دزو، مستشارة، المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء

16 .Centro-i para la Sociedad del Futuro ،إيلينا إستافيلو فلوريس، لرئيس التنفيذي

17 .Centro Latam Digital ،مناقش: جوديث ماريسكال، المدير التنفيذي

المشاركون الخبراء:
شيرلي مالكوم، كبير مستشاري ومدير سي تشانج، الجمعية األمريكية لتقدم العلوم. 18

فالنتينا مونوز رابانال، مناصرة أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة، وناشطة نسوية شابة، مدافعة عن الحقوق الرقمية.. 19

لويزا دروموند فيدو، كبير مسؤولي البرامج - برنامج األمم المتحدة، منظمة الخروج للعلن الدولية. 	2

21 .)UCLA( فانيسا رينسميث، المدير التنفيذي، مركز العرق والعدالة الرقمية، جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس

22 .)UCLA( كينا يونج، مدير الساسات، مركز العرق والعدالة الرقمية، جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس أ
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 المجموعة ب: آسيا والمحيط الهادئ، والشرق األوسط، وأفريقيا، وأوروبا 
كتوبر( )2	-3	 أ
الرؤساء المشاركون:

مي لين فونج، الرئيس والمؤسس المشارك، الناس محور اإلنترنت. 1

نيغات داد، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة الحقوق الرقمية. 2

مؤلفو أوراق المعلومات األساسية:
أليسون جيلوالد، المدير التنفيذي، مركز بحوث تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أفريقيا/ أستاذ بجامعة كيب تاون. 3

مؤلفو ومناقشو أوراق الخبراء:
سد الفجوة بين الجنسين في الوصول والمهارات الرقمية

هالني جالبايا، الرئيس التنفيذي، مؤسسة ليرني آسيا. 4

5 .)UOC( ميالغروس ساينز إيبانيز، مدير برنامج أبحاث النوع االجتماعي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، جامعة أوبيرتا دي كاتالونيا

صبحي طويل، مدير مستقبل التعلم واالبتكار، اليونسكو )مراقب(. 6

سيلفيا بول، رئيس قسم المجتمع الرقمي، االتحاد الدولي لالتصاالت )مراقب(. 7

8 .)UFRJ( مناقش: أليس أبرو، أستاذ فخري بجامعة ريو دي جانيرو الفيدرالية

التصــدي للعنــف والتمييــز الجنســاني عبــر اإلنترنــت وبتيســير مــن التكنولوجيــا، وحمايــة حقــوق النســاء والفتيــات علــى 
اإلنترنت

إليترا رونشي، محاضر مساعد في معهد الدراسات السياسية بباريس. 9

نياما غوسونا سيليستينا مارفل، مبعوثة الشباب، مبادرة توصيل الجيل لالتحاد الدولي لالتصاالت، إفريقيا. 	1

 ايان مكمارا، مبعوثة الشباب، مبعوثة الشباب، مبادرة توصيل الجيل لالتحاد الدولي لالتصاالت، إفريقيا11. 

 جان مولمان، المدير المشارك لبرنامج حقوق المرأة، جمعية االتصاالت التقدمية21. 

هانا وو، رئيسة قسم حقوق المرأة ونوع الجنس، مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان )مفوضية حقوق اإلنسان( )مراقب(. 13

آشا ألين، مديرة الدعوة ألوروبا، التعبير عبر اإلنترنت والفضاء المدني، مركز الديمقراطية والتكنولوجيا. 14

مناقش: مروة فتافطة، مديرة السياسات والمناصرة بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، أكسيس ناو. 15

تعزيز نظم إيكولوجية شاملة
هيلدي كورنيليوسن أستاذ أبحاث، ورئيس النوع االجتماعي والتنوع والتكنولوجيا وقائدة أبحاث التكنولوجيا والمجتمع، معهد أبحاث . 16

غرب النرويج )فيستالند فورسكينج(

أنيتا جورومورثي، المدير التنفيذي، تكنولوجيا المعلومات من أجل التغيير. 17

أميمة ريمي رود، مديرة االبتكار - محفظة المساواة بين الجنسين، مكتب اليونيسف العالمي لالبتكار )مراقب(. 18

مناقش: جيل تانغ، شريك مؤسس لشركة الديز هو تيك. 19

ضمان التحول الرقمي المراعي للمنظور الجنساني

باتريس براون، أستاذ مساعد، البحث واالبتكار، جامعة االتحاد األسترالية. 	2

سابينا ديوان، الرئيس والمدير التنفيذي لشبكة جاست جوبس. 21

 تشيدي كينغ، رئيس فرع النوع االجتماعي والمساواة والتنوع والشمول )GEDI(، منظمة العمل الدولية )مراقب(22. 

مناقش: أيانا ت. صامويلز، مهندسة فضاء، متخصصة في سياسات التكنولوجيا والمساواة بين الجنسين. 23
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الملحق الثاني: قائمة األوراق المعدة 
الجتماع فريق الخبراء

الدورة السابعة والستين للجنة وضع المرأة »االبتكار والتحول التكنولوجي 
والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

وجميع الفتيات«

أوراق معلومات أساسية:
ورقة معلومات أساسية 1: الطبيعة الجنسانية لعدم المساواة الرقمية: دليل العتبارات سياسية	 

أليسون جيلوالد، شبكة بحوث تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أفريقيا 	

ورقة معلومات أساسية 2: تسخير التكنولوجيا واالبتكار لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات	 
والهندسة  	 والطب  والصحة  العلوم  الجنسانية في  االبتكارات  العلوم؛ مدير  لتاريخ  أستاذ جون ل. هيندس  لوندا شيبينجر، 

والبيئة، جامعة ستانفورد

أوراق الخبراء والمراقبين:

الموضوع الفرعي 	: الفجوة بين الجنسين في الوصول والمهارات الرقمية

ورقة خبراء 2: ما السياسات التي نحتاجها لجعل اإلنترنت في متناول الجميع؟	 
كة الشمول الرقمي العالمي، وناليا فوديتش، مستشارة سياسات مستقلة 	 سونيا جورج، المؤسس والمدير التنفيذي، شرا

ورقة خبراء 3: فجوات وحواجز الوصول الرقمي بين الجنسين في آسيا: ولكن ماذا بعد الوصول؟	 
هالني جالبايا، الرئيس التنفيذي وعائشة زين الدين، مدير أول للبحوث، مؤسسة ليرني اسيا 	

ورقة خبراء 4: كيفية معالجة الصور النمطية والممارسات التي تحد من الوصول إلى التعليم المرتبط بالعلوم والتكنولوجيا 	 
والهندسة والرياضيات للنساء والفتيات

دي  	 أوبيرتا  جامعة  واالتصاالت،  المعلومات  وتكنولوجيا  االجتماعي  النوع  أبحاث  برنامج  مدير  إيبانيز،  ساينز  ميالغروس 
)UOC( كاتالونيا

ورقة مراقب 1: التعليم في العصر الرقمي للنساء والفتيات: توصيات قمة تحويل التعليم	 
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( 	

ورقة مراقب 2: التوصيلية الشاملة والهادفة: هل أهداف التنمية المستدامة مناسبة للغرض لإلبالغ عن التقدم الذي 	 
تحرزه النساء والفتيات في التكنولوجيا؟ نهج لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في النظام اإليكولوجي الرقمي

االاد الدولي لالتصاالت، 	
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الموضوع الفرعي 2: نهج لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في النظام اإليكولوجي 
الرقمي

ورقة خبراء 1: بناء نظم إيكولوجية لالبتكار تحدث تحوالت في األوضاع الجنسانية وتدعم ريادة األعمال النسائية	 
باتريس براون، أستاذ مساعد، البحث واالبتكار، جامعة االتحاد األسترالية 	

ورقة خبراء 2: المرأة، والعمل، والمنصات الرقمية:تمكين نتائج أفضل للمرأة في العصر الرقمي	 
سابينا ديوان، الرئيس والمدير التنفيذي لشبكة جاست جوبس 	

ورقة خبراء 3: االبتكار لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين: خارطة طريق العودة إلى األساسيات	 
أنيتا جورومورثي، المدير التنفيذي، وديني شامي، المعلومات من أجل التغيير 	

ورقة خبراء 4: اإلجراءات والحلول لتسهيل وظائف المرأة في بيئات العمل القائمة على التكنولوجيا	 
والمجتمع،  	 التكنولوجيا  أبحاث  وقائدة  والتكنولوجيا  والتنوع  االجتماعي  النوع  ورئيس  أبحاث،  أستاذ  كورنيليوسن  هيلدي 

معهد أبحاث غرب النرويج )فيستالند فورسكينج(

ورقة مراقب 1: إعداد األجيال القادمة من النساء لمتطلبات العمل الجديدة: صقل المهارات، وإعادة التأهيل، والرقمنة، 	 
واألتمتة

منظمة العمل الدولية 	

الموضوع الفرعي 3: تعزيز االبتكار والتكنولوجيا المفضيين إلى تحوالت في األوضاع 
الجنسانية

ورقة خبراء 1: إطار عمل للعدالة االجتماعية لالستفادة من علم البيانات للنهوض بالمساواة بين الجنسين	 
لورين كالين، أستاذ حاصلة على جائزة ونشيب للبحث المتميز، جامعة إيموري،ونديز مارشال، المؤسس والرئيس التنفيذي  	

لمجموعة داتايدكس

ورقة خبراء 2: اآلثار الجنسانية للذكاء االصطناعي والتكنولوجيا الرائدة: السياسات والضمانات لتنظيم التقنيات الجديدة، 	 
وتخفيف المخاطر، وحماية الحقوق

األحياء  	 علم  أخالقيات  مستشار،  الم،  وليونورا  بباريس؛  السياسية  الدراسات  معهد  في  مساعد  محاضر  رونشي،  إليترا 
وأخالقيات العلوم ألمريكا الالتينية، قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية، اليونسكو؛ غابرييال راموس، المدير العام المساعد، 
قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية في اليونسكو؛ مارياجرازيا سكويشياريني، رئيس مكتب التنفيذي والمدير بالنيابة، قطاع 

العلوم االجتماعية واإلنسانية باليونسكو.

ورقة خبراء 3: قيادة التحول المالي الرقمي لدعم الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة: المكاسب األخيرة والتحديات 	 
المتبقية

	 )CGAP( ياسمين بن همام، أخصائي القطاع المالي، ديانا دزو، مستشارة، المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء

ورقة خبراء 4: ما هي اآلليات التي يمكن أن تضمن أن التكنولوجيات الرقمية تعزز الشمول وتسد الفجوات بين الجنسين؟	 
	 Centro-i para la Sociedad del Futuro ،إيلينا إستافيلو فلوريس، لرئيس التنفيذي

ورقة مراقب 1: تضمين النوع االجتماعي في تطوير التكنولوجيا لضمان تلبية االبتكار الحتياجات النساء والفتيات	 
صندوق األمم المتحدة للطفولة 	
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الموضوع الفرعي 4: التصدي للعنف والتمييز الجنساني عبر اإلنترنت وبتيسير من 
التكنولوجيا، وحماية حقوق النساء والفتيات على اإلنترنت

ورقة خبراء 1: تعزيز الديمقراطية والمساءلة وحماية حقوق المرأة في العصر الرقمي: آثار العنف الجنساني، والمعلومات 	 
المضللة عبر اإلنترنت على السياسيات في الديمقراطيات التمثيلية

داناراج ثاكور، مدير األبحاث، مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، وشا ألين، مديرة الدعوة ألوروبا، التعبير عبر اإلنترنت والفضاء  	
المدني، مركز الديمقراطية والتكنولوجيا

ورقة خبراء 2: آثار وسائل التواصل االجتماعي على الفتيات: الحفاظ على سالمة األطفال، ومنع اإلساءة والتسلط عبر 	 
اإلنترنت، وقضايا الصحة العقلية

نياما غوسونا سيليستينا مارفل، مبعوثة الشباب، مبادرة توصيل الجيل لالتحاد الدولي لالتصاالت، إفريقيا، وايان مكمارا،  	
مبعوثة الشباب، مبادرة توصيل الجيل لالتحاد الدولي لالتصاالت، إفريقيا

ورقة خبراء 3: حرية التعبير والمشاركة في الفضاءات الرقمية	 
جان مولمان، المدير المشارك لبرنامج حقوق المرأة، وهاجا كامران، منسقة تكنولوجيا المعلومات الجنسانية في برنامج  	

حقوق المرأة، وإريكا سميث، منسقة حملة استعادة التكنولوجيا، جمعية االتصاالت التقدمية

ورقة خبراء 4: معالجة الفجوات والقيود في األطر القانونية وإنفاذ القانون بشأن العنف الجنساني الذي تسهله التكنولوجيا	 
سوزي دن، أستاذ مساعد في كلية دالهوزي شوليتش للقانون 	

ورقة مراقب 1: الروابط بين حقوق المرأة والتكنولوجيات الرقمية، والفضاء المدني، والبيانات والخصوصية، وحرية التعبير	 
المفوضية السامية لحقوق اإلنسان 	

ورقة مراقب 2: توصيات بشأن العنف ضد النساء والفتيات عبر اإلنترنت وبتيسير من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت	 
هيئة األمم المتحدة للمرأة 	

 نساء يشاركن في برنامج تكنولوجي وتعليمي تدعمه هيئة األمم المتحدة للمرأة ، المكسيك.
الصورة: هيئة األمم المتحدة للمرأة / دزيالم منديز
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الملحق الثالث: جدول أعمال اجتماع 
فريق الخبراء

لجنة األمم المتحدة المعنية بوضع المرأة

)CSW67) الدورة السابعة والستو للجنة وضع المرأة

»االبتكار والتحول التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين 
الجنسين وتمكين المرأة وجميع الفتيات«

اجتماع فريق الخبراء

كتوبر 22	2 (اجتماع افتراضي عبر اإلنترنت( في الفترة ما بين 	1-13 أ

كتوبر، 		:13 - 		:17 بالتوقيت الشرقي كتوبر، والثالثاء 11 أ المجموعة أ: االثنين 	1 أ
كتوبر، 		:	1 - 		:14 بتوقيت وسط أوروبا كتوبر، والخميس 13 أ المجموعة ب: األربعاء 12 أ

برنامج العمل

المجموعة أ
كتوبر، 		:13 - 		:17 بالتوقيت الشرقي كتوبر، والثالثاء 11 أ االثنين 	1 أ

كتوبر اليوم 	: االثنين 0	 أ
ترحيب وافتتاح االجتماع:3:00	 – 3:30	

• كلمة ترحيب من هيئة األمم المتحدة للمرأة: أوسا ريجنير، نائب المدير التنفيذي للسياسات والبرنامج 	
والمجتمع المدني والدعم الحكومي الدولي

• مقدمة ألهداف وبرنامج اجتماع فريق الخبراء من قبل الرئيسين المشاركين:	
كيتلين كرافت-بوخمان، مؤسس مشارك/ قائد تحالف >A +< للخوارزميات الشاملة، الرئيس التنفيذي/	 

المؤسس منظمة نساء حول طاولة القرارات
جميلة فينتوريني، المديرة التنفيذية لشركة ديريكوس ديجيتال	 

• جلسة حوار: يقدم المشاركون أنفسهم بإيجاز	

أوراق  30:	0 م – 02:30 م تقديــم   - السياســي  العمــل  ومجــاالت  الرئيســة  القضايــا  عــن  عامــة  لمحــة   :1 الجلســة 
األساســية المعلومــات 

• تقييم البعد الجنساني ألوجه عدم المساواة الرقمية من أجل العمل السياسي	
أليسون جيلوالد، مدير تنفيذي، شبكة بحوث تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أفريقيا	 

• تسخير التكنولوجيا واالبتكار لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات	
لوندا شيبينجر، أستاذ جون ل. هيندس لتاريخ العلوم؛ مدير االبتكارات الجنسانية في العلوم 	 

والصحة والطب والهندسة والبيئة، جامعة ستانفورد

أسئلة وأجوبة ومناقشة يديرها الرئيسين المشاركين
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استراحة لمدة 5 دقائق 02:30 م – 02:35 م
الجلسة 2: سد الفجوة الرقمية بين الجنسين وضمان التحول الرقمي المراعي للمنظور الجنساني02:35 م – 03:35 م

• ما السياسات التي نحتاجها لجعل اإلنترنت في متناول الجميع؟	
كة الشمول الرقمي العالمي	  سونيا جورج، المؤسس والمدير التنفيذي، شرا

• كيفية تعميم المنظور الجنساني في السياسات واالستثمارات الرقمية؟	
أورسوال وينهوفن، ممثل االتحاد الدولي لالتصاالت لدى األمم المتحدة، نيويورك/لجنة النطاق العريض	 

مالحظات من المناقشة والمناقشة العامة حول القضايا والتوصيات الرئيسة إلى لجنة وضع المرأة

مناقش: كاثرين تاونسند، مدير السياسات، مؤسسة الشبكة العنكبوتية العالمية	 

استراحة لمدة 5 دقائق03:35 م – 03:40 م
الجلســة 3: التصــدي للعنــف والتمييــز الجنســاني عبــر اإلنترنــت وبتيســير مــن التكنولوجيــا، وحمايــة 5:40	-7:00	

حقــوق النســاء والفتيــات علــى اإلنترنــت
• تعزيز الديمقراطية والمساءلة وحماية حقوق المرأة في العصر الرقمي: آثار العنف الجنساني، والمعلومات 	

المضللة عبر اإلنترنت على السياسيات في الديمقراطيات التمثيلية.
داناراج ثاكور، مدير األبحاث، مركز الديمقراطية والتكنولوجيا	 

• معالجة الفجوات والقيود في األطر القانونية وإنفاذ القانون بشأن العنف الجنساني الذي تسهله 	
التكنولوجيا، بما في ذلك قضايا مثل النشر غير الرضائي للصور الحميمة، والتزييف العميق وما إلى ذلك.

سوزي دن، أستاذ مساعد في كلية دالهوزي شوليتش للقانون	 

• توصيات بشأن العنف ضد النساء والفتيات عبر اإلنترنت وبتيسير من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت	
كاثرين ترافرز، أخصائية سياسات، إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، هيئة األمم المتحدة للمرأة	 

مالحظات من المناقشة والمناقشة العامة حول القضايا والتوصيات الرئيسة إلى لجنة وضع المرأة

مناقش: كوين ماكيو، المدير التنفيذي، المادة 9		 

المجموعة أ
كتوبر  - اليوم 2: الثالثاء 11 أ

ملخص للقضايا الرئيسة وتوصيات السياسة من اليوم األول من الرئيسين المشاركين3:00	 – 3:30	

تعقيبات المشاركين	 
الجلسة 4: تعزيز التكنولوجيا واالبتكار المفضيان إلى التحولي الجنساني: 30:	0 م – 03:00 م

• إطار العدالة االجتماعية لالستفادة من علوم البيانات لتعزيز المساواة بين الجنسين	
لورين كالين، أستاذة األبحاث المتميزة في Winship، جامعة Emory، وبرانديز مارشال، المؤسس والرئيس 	 

DataedX Group التنفيذي لمجموعة

• قيادة التحول المالي الرقمي لدعم الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة: المكاسب األخيرة والتحديات 	
المتبقية.

ياسمين بن همام، أخصائي القطاع المالي، ديانا دزو، مستشارة، المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء 	 
)CGAP(

• (ما هي اآلليات التي يمكن أن تضمن أن التكنولوجيات الرقمية تعزز الشمول وتسد الفجوات بين الجنسين؟	
 	Centro-i para la Sociedad del Futuro ،إيلينا إستافيلو فلوريس، لرئيس التنفيذي

مالحظات من المناقشة والمناقشة العامة حول القضايا والتوصيات الرئيسة إلى لجنة وضع المرأة

 	Centro Latam Digital ،مناقش: جوديث ماريسكال، المدير التنفيذي
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استراحة لمدة 0	 دقائق5:00	-0	:5	
الجلســة 5: صياغة الرســائل الرئيســة، والتوصيات المتعلقة بالسياســات للدورة الســابعة والســتين 0	:03 م – 04:45 م

للجنة وضع المرأة - مجاالت االهتمام الحاســمة، وثغرات السياســات، والتوصيات الرئيســة.

بتيسير من الرئيسين المتشاركين	 

 الختام واالختتام04:45 م – 05:00 م
من قبل الرؤساء المشاركين

المجموعة ب
كتوبر، 		:	1 - 		:14 بتوقيت وسط أوروبا كتوبر، والخميس 13 أ األربعاء 12 أ

كتوبر اليوم 	: الثالثاء 2	 أ
ترحيب وافتتاح االجتماع:0:00	 ص – 0:30	 ص

• كلمة ترحيب من هيئة األمم المتحدة للمرأة: أوسا ريجنير، نائب المدير التنفيذي للسياسات والبرنامج 	
والمجتمع المدني والدعم الحكومي الدولي

• مقدمة ألهداف وبرنامج اجتماع فريق الخبراء من قبل الرئيسين المشاركين:	
مي لين فونج، الرئيس والمؤسس المشارك، األشخاص محور اإلنترنت	 
نيغات داد، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة الحقوق الرقمية	 

• جلسة حوار: يقدم المشاركون أنفسهم	

الجلسة 1: لمحة عامة عن القضايا الرئيسة ومجاالت العمل السياسي 0:30	 ص – 30:		 ص
•  تقييم البعد الجنساني ألوجه عدم المساواة الرقمية من أجل العمل السياسي- تقديم ورقة المعلومات 	

األساسية 1
أليسون جيلوالد، مدير تنفيذي، شبكة بحوث تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أفريقيا	 

• تسخير التكنولوجيا واالبتكار في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء 	
والفتيات - تقديم الخلفية ورقة 2

لوندا شيبينجر، أستاذ جون ل. هيندس لتاريخ العلوم؛ مدير االبتكارات الجنسانية في العلوم والصحة 	 
والطب والهندسة والبيئة، جامعة ستانفورد )تسجيل فيديو(

أسئلة وأجوبة ومناقشة يديرها الرئيسين المشاركين

استراحة لمدة 5 دقائق 30:		 ص – 35:		 ص
الجلسة 2: سد الفجوة بين الجنسين في الوصول والمهارات الرقمية35:		 ص – 2:45	 م

• بعد الوصول: فجوات وعوائق الوصول الرقمي بين الجنسين في آسيا: لكن ماذا بعد الوصول؟	
هالني جالبايا، الرئيس التنفيذي، مؤسسة ليرني آسيا	 

• معالجة القوالب النمطية والممارسات التي تحد من وصول النساء والفتيات إلى التعليم ذات الصلة 	
بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

ميالغروس ساينز إيبانيز، مدير برنامج أبحاث النوع االجتماعي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 	 
)UOC( جامعة أوبيرتا دي كاتالونيا

• التعليم في العصر الرقمي للنساء والفتيات: توصيات قمة تحويل التعليم	
صبحي طويل، مدير مستقبل التعلم واالبتكار، اليونسكو	 

• تحديد وقياس التوصيلية الشاملة والهادفة: هل أهداف التنمية المستدامة مناسبة للغرض لإلبالغ عن 	
التقدم الذي تحرزه النساء والفتيات في التكنولوجيا؟

 	)ITU( سيلفيا بول، رئيس قسم المجتمع الرقمي، االتحاد الدولي لالتصاالت

مالحظات من المناقشة والمناقشة العامة حول القضايا والتوصيات الرئيسة إلى لجنة وضع المرأة

مناقش: أليس أبرو، رئيس قسم المجتمع الرقمي، االتحاد الدولي لالتصاالت )مراقب(	 
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استراحة لمدة 5 دقائق2:45	 م – 2:50	 م
الجلســة 3: التصــدي للعنــف والتمييــز الجنســاني عبــر اإلنترنــت وبتيســير مــن التكنولوجيــا، وحمايــة 2:50	 - 4:00	

حقــوق النســاء والفتيــات علــى اإلنترنــت
• اثار وسائل التواصل االجتماعي على الفتيات: الحفاظ على سالمة األطفال، ومنع اإلساءة والتسلط عبر 	

اإلنترنت، وقضايا الصحة العقلية
 	Genera-  نياما غوسونا سيليستينا مارفيل وإيان ماكامارا، مبعوثا الشباب، مجموعة الشباب األفريقية

tion Connect الخاصة باالتحاد الدولي لالتصاالت

• حرية الرأي، والتعبير، والوكالة، والمشاركة للنساء والفتيات في المساحات الرقمية ومجموعات محددة 	
من النساء المستهدفات عبر اإلنترنت

جان مولمان، المدير المشارك لبرنامج حقوق المرأة، جمعية االتصاالت التقدمية	 

• اآلثار الجنسانية للذكاء االصطناعي وحدود التكنولوجيا: السياسات والضمانات لتنظيم التقنيات 	
الجديدة، وتخفيف المخاطر، وحماية الحقوق

إليترا رونشي، محاضر مساعد في معهد الدراسات السياسية بباريس.	 

• الروابط بين حقوق المرأة والتكنولوجيات الرقمية، والفضاء المدني، والبيانات والخصوصية، وحرية 	
التعبير

هانا وو، رئيسة قسم حقوق المرأة ونوع الجنس، مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان	 

مالحظات من المناقشة والمناقشة العامة حول القضايا والتوصيات الرئيسة إلى لجنة وضع المرأة

مروة فتافطة، مديرة السياسات والمناصرة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، أكسيس ناو	 

المجموعة ب
كتوبر اليوم 2: الثالثاء 13 أ

ملخص للقضايا الرئيسة وتوصيات السياسة من اليوم األول من الرئيسين المشاركين0:00	 ص – 0:30	 ص

تعقيبات المشاركين	 

الجلسة 4: تعزيز نظم إيكولوجية شاملة 0:30	 - 20:		
• اإلجراءات والحلول لتسهيل وظائف المرأة في بيئات العمل القائمة على التكنولوجيا.	

هيلدي كورنيليوسن أستاذ أبحاث، ورئيس النوع االجتماعي والتنوع والتكنولوجيا وقائدة أبحاث 	 
التكنولوجيا والمجتمع، معهد أبحاث غرب النرويج )فيستالند فورسكينج(

• دور الحكومات والشركات في تعزيز االبتكار الذي يعالج عدم المساواة بين الجنسين ويقلص الفجوة 	
الرقمية بين الجنسين.

أنيتا جورومورثي، المدير التنفيذي، تكنولوجيا المعلومات من أجل التغيير	 

• تضمين النوع االجتماعي في تطوير التكنولوجيا لضمان تلبية االبتكار الحتياجات النساء والفتيات	
أميمة ريمي رود، مديرة االبتكار - محفظة المساواة بين الجنسين، مكتب اليونيسف العالمي لالبتكار 	 

)مراقب(

مالحظات من المناقشة والمناقشة العامة حول القضايا والتوصيات الرئيسة إلى لجنة وضع المرأة

مناقش: جيل تانغ، شريك مؤسس لشركة الديز هو تيك	 
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استراحة لمدة 5 دقائق20:		-25:		
الجلسة 5: ضمان التحول الرقمي المراعي للمنظور الجنساني5	-2	-25.		

• بناء نظم إيكولوجية لالبتكار تحدث تحوالت في األوضاع الجنسانية وتدعم ريادة األعمال 	
النسائية.

باتريس براون، أستاذ مساعد، البحث واالبتكار، جامعة االتحاد األسترالية	 

• مستقبل العمل في العصر الرقمي: كيفية االستفادة من التكنولوجيا الرقمية لخلق عمل عالي الجودة 	
وشامل للجنسين للنساء في المجتمعات المهمشة

سابينا ديوان، الرئيس والمدير التنفيذي لشبكة جاست	 

• إعداد األجيال القادمة من النساء لمتطلبات العمل الجديدة: صقل المهارات، وإعادة التأهيل، والرقمنة، 	
واألتمتة

تشيدي كينغ، رئيس فرع النوع االجتماعي والمساواة والتنوع والشمول )GEDI(، منظمة العمل 	 
الدولية

مالحظات من المناقشة والمناقشة العامة حول القضايا والتوصيات الرئيسة إلى لجنة وضع المرأة

• مناقش: أيانا ت. صامويلز، مهندسة فضاء، متخصصة في سياسات التكنولوجيا والمساواة بين الجنسين	

استراحة لمدة 5	 دقائق5	:2	-2:30	
الجلســة 6: صياغة الرســائل الرئيســة، والتوصيات المتعلقة بالسياســات للدورة الســابعة والســتين 2:30	 م – 50:	0 م

للجنــة وضــع المــرأة - مجــاالت االهتمــام الحاســمة، وثغــرات السياســات، والتوصيات الرئيســة.

بتيسير من الرئيسين المتشاركين	 
الختام واالختتام50:	0 م – 02:00 م

 من قبل الرؤساء المشاركين

 اإلحصائيون يدخلون البيانات في قاعدة البيانات لمزيد من المعالجة والتحليل ، تركمانستان.
الصورة: البنك الدولي
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مسرد المصطلحات
تهدف التعاريف الواردة في هذه الورقة إلى دعم فهم المفاهيم األساسية الواردة في تقرير اجتماع فريق الخبراء في إطار 
التحضير للجنة األمم المتحدة المعنية بوضع المرأة CSW67. ال تمثل اآلراء المعبر عنها بالضرورة آراء األمم المتحدة.

Sounman ،Hong، محــددات االبتــكار الرقمــي فــي القطــاع العــام، 2022  	
مقتبــس مــن التحالــف الدولــي للتنميــة واالبتــكار )8	20(، نحــو ســد فجــوة المســاواة بيــن الجنســين واالبتــكار   2 

https://www.idiainnovation.org/resources/toward-bridging-gender-equality-innovation
)CSW67( يــق الخبــراء للتحضيــر للــدورة الســابعة والســتين للجنــة وضــع المــرأة Foditsch ،Sonia ،Jorge و Nathalia ورقــة خبيــر أُعــدت الجتمــاع فر  3

Merriam Webster مقتبــس مــن قامــوس  4
https://www.un.org/techenvoy/global-digital-compact  5

يــف Eurofound لألتمتــة مقتبــس مــن تعر  6
يــف معهــد إدارة البيانــات إلدارة البيانــات مقتبــس مــن تعر  7

https://www.supremecourt.gov/ 4 الســطر 	يــف اإلزالــة مــن المنصــات، الصفحــة 0 يكيــة، 2022 تعر مقتبــس مــن قضيــة المحكمــة العليــا األمر  8
DocketPDF/21/21A720/226023/20220523140514745_Notice%20of%20Supplemental%20Authority.pdf

Eckert, S، Metzger-Riftkin, J، اســتقاء معلومــات شــخصية. الموســوعة العالميــة للجنــدر واإلعــالم واالتصــال، 2020  9
يــف برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة لالقتصــاد األخضــر تعر  	0

االبتكار الرقمي العام
اســتخدام التقنيــات والتطبيقــات الرقميــة لتحســين عمليــات 

وإجــراءات الخدمــات العامــة.	

االبتكار
مــن منظــور التنميــة، يبــرز االبتــكار كحــل جديــد مــع القــدرة التحويليــة 
لتســريع اآلثــار المترتبــة علــى ذلــك. قــد يكــون االبتــكار مدفوًعــا بالعلــم 
جــدد  مــع شــركاء  للعمــل  يســتلزم طرًقــا محســنة  أو  والتكنولوجيــا، 
يتسمون بالتنوع، أو يتضمن نماذج اجتماعية وتجارية جديدة، أو رؤى 
سلوكية، أو تحسينات رائدة في تقديم الخدمات والمنتجات األساسية.2

االتصال الهادف
قــدرة الفــرد علــى الوصــول اليومــي إلــى اإلنترنــت باســتخدام جهــاز 

مناســب وبيانــات كافيــة واتصال ســريع.3

االتصال وعدم االتصال
ُيقصد بلفظ عدم االتصال بأنك لست متصالً أو ال تتوفر لديك 
الخدمة بواسطة جهاز كمبيوتر أو نظام اتصاالت، مثل اإلنترنت. 
فــي حيــن يشــير لفــظ االتصــال إلــى العكــس، حيــث تكــون الخدمــة 
 متاحــة أو يتــم إجــراء أي أمــر مــا أثنــاء االتصــال بمثــل هــذا النظــام 

)مثل التسوق عبر اإلنترنت واأللعاب عبر اإلنترنت(.4

االتفاق الرقمي العالمي
اقترح تقرير األمين العام لعام 	202 »جدول األعمال المشترك« 
اتفاًقــا رقمًيــا عالمًيــا يتــم االتفــاق عليــه فــي قمــة المســتقبل التــي 
ســتنعقد خالل عام 2024. ومن خالل المســار التكنولوجي الذي 
يجمــع بيــن العديــد مــن الجهــات الفاعلــة، يهــدف االتفــاق الرقمــي 
العالمــي إلــى تحديــد المبــادئ المشــتركة لمســتقبل رقمي يتســم 
باالنفتــاح والحريــة واألمــان للجميــع، ومــن المتوقــع أن يغطــي 

القضايــا المتعلقــة باالتصــال الرقمــي، وتطبيــق حقــوق اإلنســان 
عبــر اإلنترنــت، ومقدمــة معاييــر المســاءلة عــن التمييــز والمحتوى 

المضلــل، وذلــك مــن بيــن أمــور أخــرى.5

األتمتة
تلــك  بــاآلالت، ال ســيما  البشــرية  المدخــالت  عــن  االســتعاضة 

التــي تــم تمكينهــا رقمًيــا.6

إدارة البيانات
بالعمليــات  الخاصــة  والمســؤوليات  بالحقــوق  يتعلــق  نظــام 
معلومــات  اســتخدام  تحكــم  والتــي  بالمعلومــات،  المتعلقــة 

7 وشــفافيتها.  إليهــا  الوصــول  وإمكانيــة  البيانــات 

اإلزالة من المنصات
اإلجــراء أو الممارســة التــي تقــوم بهــا إحــدى شــركات وســائل 
التواصــل االجتماعــي لحــذف أو حظــر مســتخدم بشــكل دائــم 

مــن المنصــة ذات الصلــة.8

استقاء معلومات شخصية
الشــخصية  أو  الخاصــة  المعلومــات  عــن  العلنــي  اإلفصــاح 
للفــرد دون الحصــول عـلـى موافقــة منــه، مثــل  أو الحساســة 
أو  الهواتــف  أرقــام  أو  اإللكتروـنـي  يــد  والبر المنــزل  عناويــن 
معلومــات االتصــال الخاصــة بصاحــب العمــل وأفــراد العائلــة، 
المعنــي.9 بالفــرد  إلحــاق ضــرر جســدي  ـفـي  التســبب  بغــرض 

االقتصاد األخضر
اإلنســان  رفاهيــة  تحســين  إـلـى  يــؤدي  اقتصــادي  نمــوذج  هــو 
والنــدرة  البيئيــة  المخاطــر  تقليــل  مــع  االجتماعيــة،  والعدالــة 

كبيــر.0	 بشــكل  البيئيــة 

https://www.idiainnovation.org/resources/toward-bridging-gender-equality-innovation
https://www.merriam-webster.com/dictionary/online
https://www.un.org/techenvoy/global-digital-compact
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/21/21A720/226023/20220523140514745_Notice%20of%20Supplemental%20Authority.pdf
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/21/21A720/226023/20220523140514745_Notice%20of%20Supplemental%20Authority.pdf
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/21/21A720/226023/20220523140514745_Notice%20of%20Supplemental%20Authority.pdf
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االقتصاد األزرق
واالندمــاج  االقتصــادي  النمــو  يــز  تعز إـلـى  يســعى  مفهــوم 
مــع  تحســينها  أو  العيــش  ســبل  عـلـى  والحفــاظ  االجتماعــي 
البيئيــة للمحيطــات والمناطــق الســاحلية  ضمــان االســتدامة 

ذاتــه.		 الوقــت  ـفـي 

اقتصاد األعمال المستقلة
الرقميــة  المنصــات  األفــراد  فيــه  يســتخدم  عمــل  ســوق  هــو 
المــدى  عـلـى  مســتقل  أو  منفصــل  عمــل  عـلـى  للتفــاوض 
القصيــر بشــكل مباشــر مــع العمــالء، بــدالً مــن التعاقــد الدائــم.2	

االقتصاد الدائري
مــن  بــدالً  المنتجــات،  اســتخدام  إعــادة  تحفــز  التــي  األســواق 
التخلــص منهــا ثــم اســتخراج مــوارد جديــدة. فــي مثــل هــذا النــوع 
المالبــس  مثــل  النفايــات،  تدويــر  إعــادة  تتــم  االقتصــاد،  مــن 
واإللكترونيــات  اإللكترونيــة  والنفايــات  المعدنيــة  والخــردة 
بشــكل  اســتخدامها  أو  أخــرى  مــرة  االقتصــاد  ـفـي  القديمــة، 
كثــر كفــاءة. ال يقتصــر هــذا األمــر عـلـى توفيــر الحمايــة للبيئــة  أ
فقــط، بــل إنــه يتعــدى إلــى اســتخدام المــوارد الطبيعيــة بشــكل 
كثــر حكمــة، وإنشــاء قطاعــات جديــدة، وخلــق فــرص العمــل،  أ

قــدرات جديــدة.3	 وتطويــر 

اقتصاد الرعاية
يتضمــن جميــع أشــكال أعمــال الرعايــة، بمــا ـفـي ذلــك كل مــن 
مقدمي الرعاية والعاملين في مجال الرعاية بدون أجر. يشمل 
عمــل الرعايــة األنشــطة التــي تنطــوي عـلـى تلبيــة االحتياجــات 
الكبــار  واألطفــال،  للبالغيــن  والعاطفيــة  والنفســية  الجســدية 
والصغــار علــى حــد ســواء، ضعاًفــا كانــوا أو أقويــاء البنيــة. تتكــون 
أنشــطة الرعايــة، ســواًء مدفوعــة األجــر أو غيــر مدفوعــة األجــر، 
مــن نوعيــن: أنشــطة الرعايــة الشــخصية المباشــرة، وجًهــا لوجــه، 
مثــل إطعــام الطفــل أو مســاعدة كبــار الســن علــى االســتحمام؛ 
رعايــة  تســتلزم  ال  التــي  المباشــرة،  غيــر  الرعايــة  وأنشــطة 
شــخصية وجًهــا لوجــه، مثــل التنظيــف والطهــي ومهــام الصيانــة 
المنزليــة األخــرى التــي توفــر شــروًطا مســبقة لتقديــم الرعايــة 

https://ioc.unesco.org/topics/blue-economy :يــف االقتصــاد األزرق اللجنــة األوقيانوغرافيــة الحكوميــة الدوليــة التابعــة لليونســكو، تعر  		
مقتبــس مــن Brinkley ،Ian، فــي البحــث عــن األعمــال المســتقلة، 6	20  	2

https://unctad.org/topic/trade-and-environment/circular- :يــف مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة لالقتصــاد الدائــري مقتبــس مــن تعر  	3
economy#:~:text=A%20circular%20economy%20entails%20markets,economy%20or%20used%20more%20efficiently

منظمــة العمــل الدوليــة )8	20(، عمــل الرعايــة ووظائــف الرعايــة مــن أجــل مســتقبل العمــل الالئــق   	4 
يــف  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf تعر

https://www.ilo.org/global/topics/care-economy/lang--en/index.htm :اقتصــاد الرعايــة
مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )2020(، دليــل إنتــاج إحصــاءات االقتصــاد الرقمــي،   	5 

https://unctad.org/system/files/information-document/210319_UNCTAD_StatisticsManual_WEB.pdf
مقتبــس مــن Dufva وMikko وKoivisto وRaija وIlmola-Sheppard وLeena وJunno وSeija، توقــع العقــود المســتقبلية البديلــة القتصــاد المنصــة،   	6

20	7
يــف منظمــة العمــل الدوليــة لمنصــات العمــل الرقميــة:  تعر  	7 

 https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/crowd-work/lang--en/index.htm
)Dewan, S. )2022. الرقمنــة واتجاهــات ســوق العمــل الهنديــة، التحديــات والفــرص. مــا هــو قــادم. الجمعيــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي.  	8

الشــخصية. ال يمكــن فصــل هذيــن النوعيــن مــن أنشــطة الرعايــة 
عــن بعضهمــا البعــض، وكثيــًرا مــا يتداخــالن عنــد الممارســة، فــي 

كل مــن األســر والمؤسســات.4	

االقتصاد الرقمي
التقنيــات  بفعــل  واالســتهالك  لإلنتــاج  المتغيــرة  األنمــاط 
المختلفــة  االقتصاديــة  الجوانــب  تقســيم  يمكــن  الرقميــة. 
الجوانــب  عامــة:  مكونــات  ثالثــة  إـلـى  الرقمــي  لالقتصــاد 
األساســية  االبتــكارات  مثــل  الرقمــي،  لالقتصــاد  األساســية 
والتقنيــات األساســية والبنــى التحتيــة التمكينيــة؛ القطاعــات 
الرقميــة  المنصــات  مثــل  المعلومــات،  وتكنولوجيــا  الرقميــة 
وتطبيقــات الهاتــف المحمــول وخدمــات الدفــع، التــي تخــدم 
االقتصــادات بشــكل متزايــد؛ ومجموعــة أوســع مــن قطاعــات 
فيهــا  ظهــرت  والتــي  رقمًيــا،  الممكّنــة  والقطاعــات  الرقمنــة 
نتيجــة  تحويلهــا  ويتــم  جديــدة  أعمــال  نمــاذج  أو  أنشــطة 

اإللكترونيــة.5	 التجــارة  مثــل  الرقميــة،  للتقنيــات 

اقتصاد المنصة
فيــه شــبكات مختلفــة  تتفاعــل  رقمــي  أيكولوجــي  نظــام  هــو 
مــن الجهــات الفاعلــة )العمــال والعمــالء ومقدمــي الخدمــات 
الداعمــة ذوي الصلــة( وتتعــاون وتخلــق قيمــة لبعضهــا البعض. 
المســتهلكين  بيــن  المنصــات  تربــط  المنصــة،  اقتصــاد  ـفـي 
ومعــدالت الطلــب والعامليــن ممــن لديهــم القــدرة علــى توفيــر 
المنصــة  القتصــاد  المهمــة  المكونــات  بيــن  ومــن  العــرض.6	 
المنصــات  بيــن  تجمــع  التــي  الرقميــة،  العمــل  منصــات  تبــرز 
المســتندة إـلـى الويــب، حيــث يتــم االســتعانة بمصــادر خارجيــة 
للعمــل مــن خــالل دعــوة مفتوحــة لحشــد مختلــف جغرافًيــا، 
ُيعــرف باســم »العمــل الجماعــي«، والتطبيقــات القائمــة عـلـى 
الموقــع، التــي تخصــص العمــل لألفــراد ـفـي منطقــة جغرافيــة 
مهــام  أداء  هــو  ذلــك  مــن  الغــرض  يكــون  مــا  وعــادًة  محــددة، 
محليــة موجهــة نحــو الخدمــة مثــل القيــادة أو تشــغيل المهمــات 
أو تنظيــف المنــازل.7	 ُيعتبــر العمــال المنتســبون إلــى المنصــات 
أنهــم يــؤدون وظائــف غيــر رســمية، ممــا يعنــي أنهــم خــارج نطــاق 
مزايــا الرعايــة االجتماعيــة، وحمايــة العمــال واالســتحقاقات.8	

https://ioc.unesco.org/topics/blue-economy
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/care-economy/lang--en/index.htm
https://unctad.org/system/files/information-document/210319_UNCTAD_StatisticsManual_WEB.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/crowd-work/lang--en/index.htm
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إنترنت األشياء
تكــون  الذكيــة،  األشــياء  مــن  وشــاملة  مفتوحــة  شــبكة  هــو 
متصلــة عبــر اإلنترنــت أو شــبكات االتصــال األخــرى، والتــي لديهــا 
القــدرة علــى التنظيــم التلقائــي، ومشــاركة المعلومــات والبيانــات 
والمــوارد، والتفاعــل ـفـي مواجهــة التغيــرات البيئيــة.920	 تشــمل 
األمثلــة الســيارات ذاتيــة القيــادة وأجهــزة تتبــع اللياقــة البدنيــة 

يــة. القابلــة لالرتــداء وأنظمــة األمــان البيومتر

البلوكشين
برنامج يتكون من سجالت المعامالت الرقمية التي يتم تجميعها 
مًعــا فــي شــكل كتــل مــن المعلومــات ومشــاركتها بأمان عبــر أجهزة 
الكمبيوتر المتصلة عبر شــبكة مشــتركة. يتم تشــفير الكتل، مما 

يضمن عدم إمكانية تغيير المعلومات دون اكتشافها.	2

البنية التحتية االجتماعية والتقنية
الهيــاكل  فهــم  يطبــق  الــذي  التنظيمــي  العمــل  لتصميــم  نهــج 
االجتماعية والجوانب المجتمعية لإلبالغ عن تصميم أماكن العمل 
واألنظمة والمساحات التي يتفاعل فيها األشخاص والتكنولوجيا.22

البنية التحتية الرقمية
المــوارد الماديــة التــي تمكّــن الخدمــات المشــتركة المســتندة 
والســلطات  والشــركات  باألشــخاص  الخاصــة  البرامــج  إـلـى 

اإلنترنــت.23 عبــر  أو  إلكترونًيــا  تســليمها  ليتــم  العامــة، 

البيانات المصنفة حسب الجنس
هــي البيانــات المصنفــة حســب الجنــس والتــي تقــدم معلومــات 
منفصلــة للرجــال والنســاء والفتيــان والفتيــات. تعــد البيانــات 
المصنفــة حســب الجنــس ذات أهميــة كبيــرة للتحليــل الفعــال 
المســاواة  أوجــه عــدم  الجنســين، حيــث يصعــب تحديــد  بيــن 

الحقيقيــة والمحتملــة ـفـي غيابهــا.24

التجارة اإللكترونية
عمليــات بيــع أو شــراء للســلع أو الخدمــات يتــم إجراؤهــا عبــر 

شــبكة إلكترونيــة أو شــبكة تتألــف مــن أجهــزة كمبيوتــر.25

Madakam, S، Ramaswamy, R، Tripathi, S إنترنــت األشــياء )IoT(: مراجعــة أدبيــة، 2015  	9
 20

مقتبــس مــن مكتــب األمــم المتحــدة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت )8	20(، البلوكشــين - مــاذا يعنــي ذلــك بالنســبة لألمــم المتحــدة؟  2	
يــف مؤسســة التصميــم التفاعلــي لألنظمــة االجتماعيــة التقنيــة مقتبــس مــن تعر  22

يــف المفوضيــة األوروبيــة للبنيــة التحتيــة الرقميــة مقتبــس مــن تعر  23
اليونيســف، صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة. »المســاواة بيــن الجنســين، واالتســاق فــي األمــم   24

المتحــدة وأنــت«، اســتنتاجات المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي المتفــق عليهــا 997	/2، إطــار عمــل اليونســكو لتعميــم مراعــاة المنظــور الجنســاني للفتــرة مــا 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000131854 ،2007-2002 بيــن

يــف التجــارة اإللكترونيــة مســرد منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة للمصطلحــات اإلحصائيــة تعر  25
https://techforgenerationequality.org/about/#:~:text=We%20are%20a%20group%20of,join%20us%20in%20this%20commitment  26

Fitzgerald ،Michael، وآخــرون، احتضــان التكنولوجيــا الرقميــة: ضــرورة اســتراتيجية جديــدة، 3	20  27
يــف التــداول اإللكترونــي مقتبــس مــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة تعر  28

مقتبــس مــن مكتــب مفــوض المعلومــات بالمملكــة المتحــدة، إرشــادات حــول إطــار عمــل تدقيــق الــذكاء االصطناعــي:   29 
https://ico.org.uk/media/2617219/guidance-on-the-ai-auditing-framework-draft-for-consultation.pdf

انظــر، Jack، C معجــم األكاذيــب: شــروط المعلومــات اإلشــكالية، 7	20  30

تحالــف عمــل جيــل المســاواة بشــأن االبتــكار والتكنولوجيــا 
للمســاواة بيــن الجنســين

أحــد  واالبتــكار  التكنولوجيــا  بشــأن  العمــل  تحالــف  يعــد 
تحالفــات العمــل الســتة التــي تمثــل جــزًءا مــن منتــدى جيــل 
قــادة  مــن  العديــد  بيــن  العمــل  تحالــف  يجمــع  المســاواة. 
والعمــل  الخــاص  والقطــاع  والحكومــات  المدـنـي  المجتمــع 
إجــراءات  لتقديــم  الدوليــة  الحكوميــة  والــوكاالت  الخيــري 
مســتقبل  وراء  ســعًيا  والقيــاس  للتطويــر  قابلــة  يــة  تحفيز

الجنســين.26 بيــن  للمســاواة  رقمــي 

التحول الرقمي
اســتخدام التقنيــات الرقميــة الجديــدة، مثــل تكنولوجيــا الهاتــف 
المحمــول أو التحليــالت أو األجهــزة المضمنــة، لتمكيــن األعمــال 
ذلــك  ـفـي  بمــا  التنظيميــة،  التحســينات  أو  الرئيســية  يــة  التجار
أو نمــاذج  العمــالء المحّســنة،  العمليــات المبســطة، وتجــارب 

األعمــال الجديــدة.27

التداول اإللكتروني
يتعلــق  فيمــا  إلكترونيــة  بطريقــة  تتــم  المعامــالت التــي 
المســتهلكين  تشــمل  والتــي  والخدمــات  الســلع  بتــداول 

 28 لحكومات. وا لشــركات  وا

تدقيق الذكاء االصطناعي
قــد  مخاطــر  أي  عــن  الكشــف  إـلـى  تهــدف  تقييــم  عمليــة 
يــات األفــراد والتــي قــد تنشــأ عــن  تتعــرض لهــا حقــوق وحر
عمليــات تبنــي الــذكاء االصطناعــي، وتنفيــذ التدابيــر التقنيــة 

المخاطــر.29 هــذه  آثــار  مــن  للحــد  المناســبة  والتنظيميــة 

التضليل
الخــداع  بغــرض  عمــًدا  المصممــة  الكاذبــة  المعلومــات 
اجتماعــي،  أو  سياســي  هــدف  لهــا  يكــون  مــا  غالًبــا  والتــي 
المؤسســات  ـفـي  الجمهــور  ثقــة  تقويــض  ذلــك  ـفـي  بمــا 

30 . طيــة لديمقرا ا
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تعديل المحتوى
إذا  مــا  اإلنترنــت  شــركات  خاللهــا  مــن  تحــدد  التــي  العمليــة 
كان المحتــوى القائــم مــن جانــب المســتخدم يفــي بالمعاييــر 

األخــرى.	3 واللوائــح  الخدمــة  شــروط  ـفـي  عليهــا  المنصــوص 

التعلم اآللي
قــدرة  عـلـى  يقــوم  االصطناعــي،  الــذكاء  فــروع  مــن  فــرع  هــو 
البشــري.  الســلوك  ومحــاكاة  بنفســها  التعلــم  عـلـى  اآلالت 
الوجــه  عـلـى  التعــرف  تقنيــات  ذلــك  عـلـى  األمثلــة  وتتضمــن 

على الــكالم.32 والتعــرف 

التعلم الرقمي/التعلم اإللكتروني
المدعومــة  والتعلــم  التدريــس  أشــكال  جميــع  بــه  يقصــد 
كتســاب المعرفــة والمهــارات عبــر اإلنترنــت  إلكترونًيــا، ال ســيما ا
يحــدث  قــد  معهــا.  والتفاعــل  الكمبيوتــر  أجهــزة  خــالل  ومــن 
التعلــم الرقمــي أو التعلــم اإللكترونــي داخــل الفصــل الدراســي 
أو خارجــه، وقــد يشــمل بيئــات تعلــم افتراضيــة، وغالًبــا مــا يكــون 

عنصــًرا أساســًيا للتعليــم عــن بُعــد.33

التعلم المدمج
التعليــم  طــرق  ـفـي  تحــواًل  المدمــج  التعلــم  يتضمــن 
مــن  االســتفادة  خــالل  مــن  والتنظيــم  التقليــدي 

34 . يــدة لجد ا لتقنيات  ا

التعليم الهجين
هــو نمــوذج تعليمــي يحضــر فيــه بعــض الطــالب إـلـى 
ينضــم  بينمــا  شــخصي  بشــكل  الدراســي  الفصــل 
حيــث  أو  افتراضــي،  بشــكل  الفصــل  إـلـى  آخــرون 
الشــخصي  التعلــم  بيــن  بالجمــع  طالــب  كل  يقــوم 
والتعلــم عبــر اإلنترنــت. يميــل المعلمــون إـلـى عــرض 
ثالثــة  مــن  يتألــف  منظــور  مــن  الهجيــن  التعلــم 
التعلــم،  وخبــرات  التعلــم،  مختلفة: بيئــة  أبعــاد 

35 وإدارة التعلــم.

A/HRC/38/35 ،يــة الــرأي والتعبيــر يــز وحمايــة الحــق فــي حر يــر المقــرر الخــاص المعنــي بتعز مقتبــس مــن مجلــس حقــوق اإلنســان، تقر  3	
يــز الــواردات للتعلــم اآللــي يــف المركــز األوروبــي لتعز مقتبــس مــن تعر  32

http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/e/e-learning :مكتب اليونسكو الدولي للتعليم تعريف التعلم اإللكتروني  33
http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/b/blended-learning :مكتب اليونسكو الدولي للتعليم، تعريف التعلم المدمج  34

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377482 :202(، إعــداد إطــار منهــج تعليمــي هجيــن للمــدارس	اليونســكو )  35
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view. ،مقتبــس مــن مســرد المســاواة بيــن الجنســين التابــع لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة  36

php?id=36&mode=letter&hook=G&sortkey&sortorder&fullsearch=0&page=1
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view. ،مقتبــس مــن مســرد المســاواة بيــن الجنســين التابــع لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة  37

php?id=36&mode=letter&hook=G&sortkey&sortorder&fullsearch=0&page=2
مقتبــس مــن إدارة األمــم المتحــدة للشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة UNDESA، قســم التنميــة المســتدامة،   38 

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/biotechnology
يــا للتقنيــات الرقميــة يــف حكومــة واليــة فيكتور مقتبــس مــن تعر  39

 ،.Howard, Shannon K باإلضافــة إلــى Merriam-Webster مقتبــس مــن قامــوس  40 
Unplugging Popular Culture: Reconsidering Materiality, Analog Technology, and the Digital Native, 2018

تعميم مراعاة المنظور الجنساني
والرجــال  النســاء  عـلـى  المترتبــة  اآلثــار  تقييــم  عمليــة 
نظيــر أي إجــراء مخطــط، بمــا فــي ذلــك التشــريعات أو 
وعـلـى  المجــاالت  ـفـي جميــع  البرامــج،  أو  السياســات 
اهتمامــات  لجعــل  طريقــة  إنهــا  المســتويات.  جميــع 
وتجــارب المــرأة والرجــل بعــًدا ال يتجــزأ مــن تصميــم 
وتنفيــذ ورصــد وتقييــم السياســات والبرامــج فــي جميــع 
المجــاالت السياســية واالقتصاديــة والمجتمعيــة حتــى 
يتســنى للرجــال والنســاء االســتفادة عـلـى حــد ســواء 

مــع الحــد مــن عــدم المســاواة.36

تغيير المفاهيم الجنسانية
هــو نهــج أو عمليــة تعمــل علــى تغييــر العالقــات غيــر المتكافئــة 
عـلـى  والســيطرة  المشــتركة،  الســلطة  يــز  لتعز الجنســين  بيــن 

المــوارد، واتخــاذ القــرار، ودعــم تمكين المــرأة.37

التقنيات الحيوية
إجــراء  لتيســير  التمكينيــة  التقنيــات  مــن  مجموعــة 
بعــض التغييــرات المحــددة مــن صنــع اإلنســان عـلـى 
النباتــات  ـفـي  الجينيــة  المــواد  أو  النــووي  الحمــض 
تقديــم  بهــدف  الميكروبيــة،  واألنظمــة  والحيوانــات 

جديــدة.38 وحلــول  منتجــات 

التقنيات الرقمية
اإللكترونيــة  والمــوارد  واألجهــزة  واألنظمــة  األدوات 
أو  ينهــا  تخز أو  البيانــات  إنشــاء  عـلـى  تعمــل  التــي 
واألجهــزة  التحتيــة  البنيــة  ذلــك  ـفـي  بمــا  معالجتهــا، 
والمنصــات  اإلنترنــت  عبــر  والخدمــات  والوســائط 
والمعلومــات  االتصــاالت  ـفـي  المســتخدمة 

األفــراد.39 واحتياجــات  والتوثيق والشــبكات 

التقنية التناظرية
التقنيــات غيــر الرقميــة أو غيــر المحوســبة، مثــل هواتــف 

الخطوط األرضية وآالت التصوير وأشــرطة الكاســيت.40

https://www.cbi.eu/market-information/outsourcing-itobpo/machine-learning-artificial-intelligence
https://www.cbi.eu/market-information/outsourcing-itobpo/machine-learning-artificial-intelligence
http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/e/e-learning
http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/b/blended-learning
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377482
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=G&sortkey&sortorder&fullsearch=0&page=1
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=G&sortkey&sortorder&fullsearch=0&page=1
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=G&sortkey&sortorder&fullsearch=0&page=2
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=G&sortkey&sortorder&fullsearch=0&page=2
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/digital/Pages/teach.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/digital/Pages/teach.aspx
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تقييم األثر الجنساني
تقديــر أو تحليــل أو تقييــم أحــد القوانيــن أو السياســات أو 
البرامــج، قبــل تنفيذهــا، ممــا يجعــل مــن الممكــن بشــكل 
وقائــي تحديــد احتماليــة أن تكــون هنــاك عواقــب ســلبية 
لقرار معين فيما يتعلق بالمســاواة بين المرأة والرجل.	4

تكنولوجيا التعليم
دراســة وممارســة تســهيل التعلــم وتحســين األداء مــن 

خــالل اســتخدام المــوارد والعمليــات التكنولوجيــة.42

التكنولوجيا الخاصة بالنساء
البرامــج والتشــخيصات والمنتجــات والخدمــات التــي 
تســتخدم التكنولوجيــا لدعــم صحــة المــرأة، بمــا فــي ذلــك 
والصحــة  اإلنجابيــة  والصحــة  الشــهرية  الــدورة  صحــة 

الجنســية وصحــة األم وانقطــاع الطمــث.43

التكنولوجيا الزراعية
تطبيــق التقنيــات الرقميــة لزيــادة معدل اإلنتاج الزراعي 
واإلنتاجيــة، مثــل اســتخدام تقنيــات الهاتــف المحمــول 
الموزعــة  والحوســبة  بُعــد  عــن  االستشــعار  وخدمــات 
إـلـى  الصغيــرة  الحيــازات  أصحــاب  وصــول  لتحســين 
المعلومــات والمدخــالت واألســواق وتبســيط سالســل 

يــد والحــد مــن التكاليــف التشــغيلية.44. التور

التكنولوجيا
تطبيــق المعرفــة العلميــة علــى األهــداف العمليــة لحيــاة 

الفــرد، بمــا فــي ذلــك تحويــل المــوارد إلــى مخرجــات.45

الثورة الرقمية
التغييــرات التحويليــة التــي أحدثهــا اندمــاج التقنيــات، 
يــر الجينــات والروبوتــات  مثــل الــذكاء االصطناعــي وتحر
العوالــم  بيــن  التناغــم  عـلـى  تعمــل  التــي  المتقدمــة، 
الماديــة والرقميــة والبيولوجيــة. تتميــز الثــورة الصناعيــة 
غيــر  بشــكل  وتعقيدهــا  وســرعتها  بحجمهــا  الرابعــة 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/ :يــف المعهــد األوروبــي للمســاواة بيــن الجنســين لتقييــم األثــر الجنســاني مقتبــس مــن تعر  4	
toolkits/gender-impact-assessment/what-gender-impact-assessment#:~:text=Gender%20impact%20assessment%20has%20

been,equality%20between%20women%20and%20men
يــف مــع تعليــق، 2009 جمعيــة االتصــاالت التعليميــة والتكنولوجيــا، تكنولوجيــا التعليــم: تعر  42

مقتبــس مــن Faubion, S.، التكنولوجيــا الخاصــة بالنســاء صحة المــرأة فــي منتصــف العمــر: جيــدة أم ســيئة أم قبيحــة؟، 	202  43
/https://www.fao.org/digital-agriculture/en :يــف منظمــة األغذيــة والزراعــة للزراعــة الرقميــة تعر  44

يــف التكنولوجيــا مقتبــس مــن مســرد OECD للمصطلحــات اإلحصائيــة تعر  45
مقتبــس مــن وزارة األعمــال والطاقــة واالســتراتيجية الصناعيــة بالمملكــة المتحــدة الئحــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة، 9	20  46

https://www.un.org/techenvoy/global-digital-compact  47
يــف الحكومــة الرقميــة مقتبــس مــن مســرد منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة للمصطلحــات اإلحصائيــة تعر  48

/https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap  49
يعة لتوصيــل المعلومــات الزراعيــة للمزارعيــن، 	202 يقــة ســر Naika ،Mahantesha BN، وآخــرون خدمــة اإلرشــاد الرقمــي: طر  50

https://www.un.org/development/desa/financing/document/ 5 ب، الفقــرة 	مقتبــس مــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة النموذجيــة للضرائــب، المــادة 2  5	
article-12b-un-model-tax-convention-agreed-committee-its-22nd-session

مســبوق، ممــا يجعلهــا تتخلــل جميــع القطاعات بشــكل 
تقريبــي وتخلــق فرًصــا وتحديــات جديــدة لألشــخاص 

والشــركات.46 واألماكــن 

جدول األعمال المشترك
بمناســبة الذكــرى الســنوية الخامســة والســبعين لألمــم 
المتحــدة فــي ســبتمبر 2020، أصــدر األميــن العــام تقريــره 
الــذي يحمــل اســم »جــدول األعمــال المشــترك«، الــذي 
القادمــة  والعشــرين  الخمــس  الســنوات  إـلـى  يتطلــع 
ويمثــل رؤيتــه لمســتقبل التعــاون الدولــي، حيــث يدعــو 
والفعالــة  المترابطــة  األطــراف  وتعدديــة  الشــمول  إـلـى 
إلحاًحــا  األكثــر  للتحديــات  أفضــل  بشــكل  لالســتجابة 
التــي تواجــه البشــرية. اقتــرح جــدول األعمــال المشــترك 
بشــأنه خــالل قمــة  االتفــاق  يتــم  رقمًيــا عالمًيــا  اتفاًقــا 

المســتقبل المقــرر عقدهــا ـفـي ســبتمبر 47.2024

الحكومة الرقمية أو الحكومة اإللكترونية
واالتصــاالت  المعلومــات  لتقنيــات  الحكومــات  اســتخدام 
الجديــدة بهــدف تحســين الوظائــف والعمليــات والخدمــات.48

خارطة طريق األمين العام للتعاون الرقمي
بنــاًء علــى توصيــات اللجنــة رفيعــة المســتوى للتعــاون الرقمــي 
العــام  األميــن  طريــق  خارطــة  تحــدد  العــام،  لألميــن  التابعــة 
كثــر أمانًــا  للتعــاون الرقمــي توصيــات مــن أجــل عالــم رقمــي أ
يــز المنافــع العامــة  وإنصاًفــا، يشــمل االتصــال العالمــي، وتعز

الرقميــة، وحمايــة حقــوق اإلنســان ـفـي العصــر الرقمــي.49

خدمات اإلرشاد الرقمي
اســتخدام األدوات الرقميــة لتيســير نشــر المعرفــة والمعلومــات 

يــد الزراعــي.50 بغــرض تحســين إدارة سلســلة التور

الخدمات الرقمية
أي خدمة مقدمة عبر اإلنترنت أو أي شبكة إلكترونية أخرى.	5

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment/what-gender-impact-assessment%23:~:text=Gender%20impact%20assessment%20has%20been,equality%20between%20women%20and%20men
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment/what-gender-impact-assessment%23:~:text=Gender%20impact%20assessment%20has%20been,equality%20between%20women%20and%20men
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment/what-gender-impact-assessment%23:~:text=Gender%20impact%20assessment%20has%20been,equality%20between%20women%20and%20men
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment/what-gender-impact-assessment%23:~:text=Gender%20impact%20assessment%20has%20been,equality%20between%20women%20and%20men
https://www.fao.org/digital-agriculture/en/
https://www.fao.org/digital-agriculture/en/
file:///C:/Users/arbre/Downloads/%20https/stats.oecd.org/glossary/detail.asp
file:///C:/Users/arbre/Downloads/%20https/stats.oecd.org/glossary/detail.asp
https://www.un.org/techenvoy/global-digital-compact
https://www.oecd.org/gov/digital-government/
https://www.oecd.org/gov/digital-government/
https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/
https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/
https://www.un.org/development/desa/financing/document/article-12b-un-model-tax-convention-agreed-committee-its-22nd-session
https://www.un.org/development/desa/financing/document/article-12b-un-model-tax-convention-agreed-committee-its-22nd-session
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الخدمات المالية الرقمية
خدمــات األمــوال واألصــول التــي يتــم الوصــول إليهــا وتســليمها 
مــن خــالل القنــوات الرقميــة، بمــا فــي ذلك المدفوعــات واالئتمان 

والمدخــرات والتحويــالت والتأمين.52

خطاب الكراهية
ســلوك،  أو  كتابــة  أو  كالم  شــكل  ـفـي  التواصــل  مــن  نــوع  أي 
إـلـى  باإلشــارة  يــة  تمييز أو  يــة  تحقير لغــة  يســتخدم  أو  يهاجــم 
شــخص أو مجموعــة مــن األشــخاص عـلـى أســاس هويتهــم، 
وبعبــارة أخــرى، عـلـى أســاس الديــن أو اإلثنيــة أو الجنســية أو 
العرق أو اللون أو النسب أو الجنس أو أي عامل هوية آخر.53 
بالتعبيــرات  خطــاب الكراهيــة عـلـى أســاس الجنــس  يرتبــط 
التــي تنشــر الكراهيــة عـلـى أســاس الجنــس أو تحــرض عليهــا 

أو تــروج لهــا أو تبررهــا.54

الخوارزمية
سلســلة  أو  مــا،  مشــكلة  لحــل  ُتســتخدم  معادلــة  أو  إجــراء 
مــن التعليمــات التــي تخبــر جهــاز الكمبيوتــر بكيفيــة تحويــل 
تســتخدم  مفيــدة.  معلومــات  إـلـى  البيانــات  مــن  مجموعــة 
مجــاالت  جميــع  ـفـي  واســع  نطــاق  عـلـى  الخوارزميــات 

المعلومــات.55 تكنولوجيــا 

)AI) الذكاء االصطناعي
وتطبيقهــا  المعرفــة  كتســاب  ا عـلـى  واألنظمــة  اآلالت  قــدرة 

الســلوك الذكــي.56 وتنفيــذ 

الرقمنة
التكامــل المســتمر للتقنيــات الرقميــة والبيانــات الرقميــة عبــر 

االقتصــادات والمجتمــع.57

رقمي
يتــم  أو  البرامــج،  بمســاعدة  يعمــل  باإلنترنــت،  متصــل  كيــان 
الوصــول إليــه بواســطة جهــاز إلكتروـنـي مثــل جهــاز كمبيوتــر أو 

جهــاز لوحــي أو هاتــف محمــول.58

https://www.itu.int/en/ITU-D/Capacity-Building/Documents/IG_ ،االتحــاد الدولــي لالتصــاالت، الخدمــات الماليــة الرقميــة: حالــة مــاالوي  52
workshop_August2018/Presentations/Session8_LindaKambale.pdf

https://www.un.org/en/hate-speech/understanding-hate-speech/what-is-hate-speech ،األمــم المتحــدة، فهــم خطــاب الكراهيــة  53
https://www.coe.int/en/web/genderequality/sexist-hate-speech ،مجلــس أوروبــا، مكافحــة خطــاب الكراهيــة علــى أســاس الجنــس  54

المحادثــة )2020(، مــا المقصــود بالخوارزميــة؟ كيــف تعــرف أجهــزة الكمبيوتــر مــا يمكنهــا فعلــه بالبيانــات  55
https://unctad.org/system/files/official-document/ier2017_en.pdf ،20	7 يــر اقتصــاد المعلومــات مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، تقر  56

يــف Eurofound للرقمنــة مقتبــس مــن تعر  57
The Revenge of Analog، 2018 ،Sax، David مقتبــس مــن  58

/https://www.worldbenchmarkingalliance.org/digital-inclusion-benchmark ،202	 مقتبس من التحالف العالمي لقياس األداء، معيار الشمول الرقمي  59
يــف منظمــة الصحــة العالميــة للصحــة اإللكترونيــة مقتبــس مــن تعر  60

يبــي  يــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكار مقتبــس مــن تحالــف مــن أجــل اإلنترنــت بأســعار معقولــة )2022(، صناديــق الخدمــة الشــاملة والوصــول فــي أمر  6	
https://a4ai.org/wp-content/uploads/2022/01/USAF-Report-English.pdf

مقتبــس مــن Redshaw، T، مــا هــو المجتمــع الرقمــي؟ تأمــالت فــي أهــداف وغايــات علــم االجتمــاع الرقمــي، 2020  62

شركات التكنولوجيا
تشــمل شــركات التكنولوجيا خدمات تصنيع األجهزة وخدمات 
االتصــاالت وخدمــات تكنولوجيــا المعلومــات، مثــل تطبيقــات 
وخدمــات  الســحابية  والحوســبة  البيانــات  كــز  ومرا البرامــج 

المنصــات.59

الصحة اإللكترونية
اســتخدام التقنيــات الرقميــة واالبتــكار الصحــي لتســريع تحقيق 
مثــل  العالمــي،  الصعيــد  عـلـى  والرفاهيــة  للصحــة  الوصــول 
الســجالت الطبيــة اإللكترونيــة، ومعلومــات صحــة المســتهلك، 
والتطبيــب عــن بُعــد )الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة عــن بُعــد 

باســتخدام تقنيــات المعلومــات واالتصــاالت(.60

صناديق الخدمة الشاملة والوصول
والتــي  مــن الــدول  العديــد  ـفـي  ُتســتخدم  عــام  تمويــل  آليــة 
تــم تصميمهــا لضمــان وصــول خدمــات االتصــاالت الســلكية 
والالســلكية بأســعار معقولــة لجميــع األفــراد والمجتمعــات. 
مــن  عــادًة  والوصــول  الشــاملة  الخدمــة  صناديــق  ُتمــول 
خــالل مســاهمات مــن جانــب مشــغلي االتصــاالت، ـفـي شــكل 
مــا تعمــل مــن  اإليــرادات. وعــادة  نســبة مئويــة مــن إجماـلـي 
يعيــد  ثــم  اإللزاميــة  المســاهمات  يجمــع  كيــان  إنشــاء  خــالل 
يــق القيــام باســتثمارات موجهــة وإعانــات  تخصيصهــا عــن طر
األجــزاء  وكذلــك  والنائيــة،  يفيــة  الر المناطــق  ـفـي  يع  للمشــار

الســكان.	6 مــن  الخاليــة 

العصر الرقمي
العمليــات  مــن  العديــد  تنفيــذ  يتــم  حيــث  الحاضــر،  الوقــت 
بواســطة أجهــزة الكمبيوتــر ويمكــن الوصــول إلــى كميــات كبيــرة 

الكمبيوتــر.62 تقنيــة  بفضــل  الفــور  عـلـى  المعلومــات  مــن 

العنــف القائــم عـلـى نــوع الجنــس عبــر اإلنترنــت وبمســاعدة 
التكنولوجيــا

أي فعــل مــن أفعــال العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ضــد 
المــرأة يتــم ارتكابــه أو المســاعدة عـلـى ارتكابــه أو اإلســهام ـفـي 
تفاقمــه جزئًيــا أو كلًيــا عــن طريــق اســتخدام تقنيات المعلومات 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Capacity-Building/Documents/IG_workshop_August2018/Presentations/Session8_LindaKambale.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Capacity-Building/Documents/IG_workshop_August2018/Presentations/Session8_LindaKambale.pdf
https://www.un.org/en/hate-speech/understanding-hate-speech/what-is-hate-speech
https://theconversation.com/what-is-an-algorithm-how-computers-know-what-to-do-with-data-146665
https://theconversation.com/what-is-an-algorithm-how-computers-know-what-to-do-with-data-146665
https://theconversation.com/what-is-an-algorithm-how-computers-know-what-to-do-with-data-146665
https://theconversation.com/what-is-an-algorithm-how-computers-know-what-to-do-with-data-146665
https://unctad.org/system/files/official-document/ier2017_en.pdf
https://www.worldbenchmarkingalliance.org/digital-inclusion-benchmark/
https://www.worldbenchmarkingalliance.org/digital-inclusion-benchmark/
https://www.who.int/health-topics/digital-health
https://www.who.int/health-topics/digital-health
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أو  الذكيــة  والهواتــف  المحمولــة  الهواتــف  مثــل  واالتصــاالت، 
اإلنترنــت أو منصــات التواصــل االجتماعــي أو البريــد اإللكترونــي، 
ضــد المــرأة لمجــرد كونهــا امــرأة، أو مــا يؤثــر علــى النســاء بشــكل 

غيــر متناســب.63 

الفجوة الرقمية بين الجنسين
التفــاوت بيــن النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان فيمــا يتعلــق 
بالتبنــي الرقمــي والفــرص النســبية للوصــول إـلـى التكنولوجيــا 

الرقميــة واســتخدامها واالســتفادة منهــا.64

القدرة على تحمل التكاليف
تحمــل  عـلـى  القــدرة  تتعلــق  الرقميــة،  الفجــوة  ســياق  ـفـي 
االتصــاالت  وأجهــزة  اإلنترنــت  خدمــات  بســعر  التكاليــف 
الفــرد  بدخــل  يتعلــق  فيمــا  والبيانــات،  والالســلكية  الســلكية 
وخيــارات اإلنفــاق التنافســية.65 يكــون الوصــول إـلـى اإلنترنــت 
يــض  إـلـى النطــاق العر بســعر معقــول عندمــا يتــاح الوصــول 
القومــي  الدخــل  إجماـلـي  مــن  المائــة  ـفـي   2 عــن  يقــل  بســعر 
مــا  عــادًة  النســاء  أن  إـلـى  اإلشــارة  وتجــدر  للفــرد.66  الشــهري 
تحمــل  عـلـى  القــدرة  أمــام  العوائــق  مــن  العديــد  يواجهــن 
فيهــا  توجــد  التــي  األســر  وـفـي  بالرجــال،  مقارنــًة  التكاليــف 
مطالــب إنفــاق تنافســية، مــن المرجــح أن يتــم إعطــاء أولويــة 

الرجــال. إـلـى  الوصــول 

المجتمع المهمش
المشــاركة  مــن  اســتبعادهم  يتــم  األفــراد  مــن  مجموعــة 
والسياســية  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الحيــاة  ـفـي  الكاملــة 
ويخضعــون لحرمــان حــاد ومســتمر ينبــع مــن عــدم المســاواة 

الكامنــة.67 االجتماعيــة 

المحتوى الرقمي
البيانــات التــي يتــم إنتاجهــا وتوفيرهــا ـفـي شــكل رقمــي، مثــل 
واأللعــاب  والتطبيقــات  الصوتيــة  والملفــات  الفيديــو  ملفــات 

أخــرى.68 برامــج  وأي  الرقميــة 

يــر المقــرر الخــاص المعنــي بالعنــف ضــد المــرأة وأســبابه وعواقــب العنــف عبــر اإلنترنــت ضــد النســاء والفتيــات مــن  مجلــس حقــوق اإلنســان، )8	20( تقر  63
47/38/A/HRC *منظــور حقــوق اإلنســان

يقيــات يســتطعن  يقيــا مــن خــالل مبــادرة الفتيــات األفر مقتبــس مــن هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة )	202(، معالجــة الفجــوة الرقميــة بيــن الجنســين فــي أفر  64
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/10/feature-addressing-the-digital-gender-divide-in-africa :التشــفير

يــف االتحــاد الدولــي لالتصــاالت للقــدرة علــى تحمــل التكاليــف مقتبــس مــن تعر  65
يــض لعــام 2025، الهــدف 2:  يــض، أهــداف مناصــرة النطــاق العر لجنــة النطــاق العر  66 

https://www.broadbandcommission.org/advocacy-targets/2-affordability/
يــق العمــل المعنــي بالتعليــم للجميــع )2009(، ورقــة مفاهيميــة حــول التهميــش.  االجتمــاع العاشــر لفر  67

يــد المحتــوى الرقمــي،  مقتبــس مــن اقتــراح توجيــه مــن البرلمــان األوروبــي والمجلــس األوروبــي بشــأن بعــض الجوانــب المتعلقــة بعقــود تور  68 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52015PC0634

يــر العالمــي لتنميــة االتصــاالت فــي العالــم لعــام 0	20: مراقبــة أهــداف القمــة العالميــة حــول مجتمــع المعلومــات  االتحــاد الدولــي لالتصــاالت، التقر  69 
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-WTDR-2010-SUM-PDF-E.pdf

)CSW67( يــق الخبــراء للتحضيــر للــدورة الســابعة والســتين للجنــة وضــع المــرأة Thakur، Dhanaraj ،Allen ،Asha، ورقــة خبيــر أُعــدت الجتمــاع فر  70
https://forum.generationequality.org/home  7	

يــف المفوضيــة األوروبيــة للمنصــات الرقميــة تعر  72
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/computational-thinking-study_en ،مقتبــس مــن المفوضيــة األوروبيــة، دراســة التفكيــر الحســابي  73

محو األمية الرقمية
القــدرة عـلـى االســتفادة مــن المفاهيــم واألســاليب والمهــارات 
التكنولوجيــة لكــي يتمكــن األفــراد مــن اســتخدامها واســتغالل 

تقنيــات المعلومــات واالتصــاالت.69

المعلومات الخاطئة
المعلومات الخاطئة هي المعلومات غير الصحيحة أو الزائفة. 
المعلومــات  إعــداد  بالضــرورة  يتــم  ال  التضليــل،  عكــس  عـلـى 
الخاطئــة أو مشــاركتها إلحــداث ضــرر وقــد ال يــدرك الشــخص 

الــذي يشــاركها أنهــا خاطئــة.70

منتدى جيل المساواة
احتفــل منتــدى جيــل المســاواة لعــام 	202 بالذكــرى الســنوية 
الخامســة والعشــرين إلعــالن ومنهــاج عمــل بكيــن، وهــو جــدول 
أعمــال ذو رؤيــة لتمكيــن المــرأة تــم اعتمــاده خــالل مؤتمــر األمــم 
المتحــدة العالمــي الرابــع المعنــي بالمــرأة عــام 995	 المنعقــد 
ـفـي بكيــن. بــدأ منتــدى جيــل المســاواة برنامــج عمــل مدتــه 5 
ســنوات لتســريع التقــدم ـفـي مجــال المســاواة بيــن الجنســين 
علــى الصعيــد العالمــي، مدفوًعــا بســتة تحالفــات عمــل مبتكــرة 
تتضمــن العديــد مــن الجهــات الفاعلــة، والتــي ضمنــت التزامــات 
عبــر  التقــدم  لدفــع  متعــددة  وبرامجيــة  وسياســاتية  ماليــة 

المجــاالت األكثــر أهميــة الخاصــة بتمكيــن المــرأة.	7

المنصات الرقمية
التفاعــالت  تتيــح  التــي  البرامــج  عـلـى  القائمــة  التســهيالت 
المحتــوى  ومســتخدمي  مقدمــي  بيــن  الجوانــب  متعــددة 

والخدمــات.72 والســلع 

مهارات التفكير الحسابي
عـلـى  الفــرد  قــدرة  تطــور  التــي  الكفــاءات  مــن  مجموعــة 
وحــل  لصياغــة  الكمبيوتــر  علــوم  مفاهيــم  مــن  االســتفادة 
تنــاول  الحســابي  التفكيــر  يتضمــن  اليوميــة.73  المشــكالت 
المشــكالت  مــن  سلســلة  إـلـى  وتقســيمها  معقــدة  مشــكلة 

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/10/feature-addressing-the-digital-gender-divide-in-africa
https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/affordability.aspx
https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/affordability.aspx
https://www.broadbandcommission.org/advocacy-targets/2-affordability/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9641-2017-ADD-1/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52015PC0634
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-WTDR-2010-SUM-PDF-E.pdf
https://forum.generationequality.org/home
https://forum.generationequality.org/home
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/computational-thinking-study_en
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يمكــن  )التحلــل(.  معهــا  التعامــل  يســهل  التــي  الصغيــرة 
الصغيــرة  المشــكالت  هــذه  مــن  كل  إـلـى  النظــر  ذلــك  بعــد 
بشــكل فــردي، مــع األخــذ فــي االعتبــار كيفيــة حــل المشــكالت 
عـلـى  والتركيــز  األنمــاط(  عـلـى  )التعــرف  ســابًقا  المماثلــة 
التفاصيــل المهمــة فقــط، مــع التغاضــي عــن المعلومــات غيــر 
ذات صلــة )التجريــد(. بعــد ذلــك، يمكــن تصميــم خطــوات أو 
األصغــر  المشــكالت  مــن  كل مشــكلة  لحــل  بســيطة  قواعــد 
الحلــول  تقديــم  ـفـي  األمــر  هــذا  يســاعد  )الخوارزميــات(. 
البشــري  العقــل  أو  الكمبيوتــر  جهــاز  عـلـى  يســهل  يقــة  بطر

فهمهــا.74 أو كليهمــا 

المهارات الرقمية
القدرة على اســتخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت لتحقيق 

نتائــج مفيــدة ذات جــودة عاليــة فــي حيــاة الفــرد اليومية.75

المواطنة الرقمية
الكفــاءات التــي تســمح لألفــراد بالوصــول إـلـى البيئــة الرقميــة 
نقديــة  بطريقــة  واســتخدامها  وإنتاجهــا  وتحليلهــا  وفهمهــا 

وإبداعيــة.76 وأخالقيــة 

النظم األيكولوجية لالبتكار
ذلــك  ـفـي  بمــا  الفاعلــة،  الجهــات  مــن  مترابطــة  شــبكات  هــي 
ومســرعات  وحاضنــات  والجامعــات  والشــركات  الحكومــات 
والمؤسســات  الماليــة  والمؤسســات  الناشــئة  األعمــال 
ممــن  المدـنـي،  والمجتمــع  األعمــال  ورجــال  اإلعــالم  ووســائل 
منتجــات  لتطويــر  وتنافســي  تعاوـنـي  نمــط  وفــق  يعملــون 
وخدمــات جديــدة. فــي النظــم األيكولوجيــة لالبتــكار، تحظــى كل 
جهــة فاعلــة بــدور ـفـي خلــق القيمــة والتدفــق النشــط لتبــادل 

واالســتثمارات.77 المعرفــة  ونقــل  المعلومــات 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zp92mp3/revision/1 مقتبــس مــن  74
االتحــاد الدولــي لالتصــاالت )8	20(، قيــاس مجتمــع المعلومــات،   75 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR-2018-Vol-1-E.pdf
يــكا الالتينيــة، اليونســكو )2020(، المواطنــة الرقميــة كسياســة عامــة فــي التعليــم فــي أمر  76 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376935_eng
)CSW67( يــق الخبــراء للتحضيــر للــدورة الســابعة والســتين للجنــة وضــع المــرأة Braun، Patrice، ورقــة خبيــر أُعــدت الجتمــاع فر  77

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان، النهــج القائــم علــى حقــوق اإلنســان فــي الصحــة  78
Issues/ESCR/Health/HRBA_HealthInformationSheet.pdf

مقتبــس مــن مكتــب المســاعدة المعنــي بالعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس )2022(، سلســلة التعلــم حــول العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس وبمســاعدة التكنولوجيــا.   79
موجــز التعلــم 3: آثــار أعمــال العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس بمســاعدة التكنولوجيــا علــى الــوكاالت اإلنســانية والجهــات المانحــة والقطاعــات عبــر اإلنترنــت.

)CSW67( يــق الخبــراء للتحضيــر للــدورة الســابعة والســتين للجنــة وضــع المــرأة Jorge ،Sonia ،Foditsch و Nathalia ورقــة خبيــر أُعــدت الجتمــاع فر  80

النهج القائم على حقوق اإلنسان
نهــج يهــدف إلــى دعــم نتائــج التنميــة األفضــل واألكثــر اســتدامة 
مــن خــالل تحليــل ومعالجــة أوجــه عــدم المســاواة والممارســات 
التمييزيــة وعالقــات القــوة غيــر العادلــة التــي غالًبــا مــا تكــون 
بمثابــة العامــل األساســي فــي مشــاكل التنميــة. وبموجــب النهــج 
القائــم علــى حقــوق اإلنســان، ترتكــز جهــود التنميــة علــى نظــام من 
الحقــوق ومــا يقابلهــا مــن التزامــات الدولــة المنصــوص عليهــا فــي 
القانــون الدولــي. توفــر الحقــوق المدنيــة والثقافيــة واالقتصاديــة 
وسياســات  لخطــط  توجيهًيــا  إطــارًا  واالجتماعيــة  والسياســية 
المعلومــات  تكنولوجيــا  ســياق  ـفـي  التنميــة.78  وعمليــات 
واالتصــاالت، فــإن النهــج القائــم علــى حقــوق اإلنســان هــو النهــج 

الــذي يدمــج أيًضــا الســالمة والخصوصيــة حســب التصميــم.

وسائل التواصل االجتماعي
والتطبيقــات  الويــب  مواقــع  عـلـى  يطلــق  جماعــي  مصطلــح 
التــي تركــز علــى االتصــاالت القائمــة علــى اإلنترنــت، والمدخــالت 
المجتمعيــة، والتفاعــل، ومشــاركة المحتــوى، والتعــاون. تعــد 
االجتماعيــة  والشــبكات  الصغيــرة  والمدونــات  المنتديــات 
االجتماعــي  والتنظيــم  االجتماعيــة  المرجعيــة  واإلشــارات 
يــر  وويكــي )مواقــع الويــب التــي تســمح للمســتخدمين بتحر
لوســائل  المختلفــة  األنــواع  بيــن  مــن  محتواهــم(  مراجعــة  أو 
التواصــل االجتماعــي التــي تتيــح االتصــال اإللكتروـنـي الســريع 

والمســتخدمين.79 المحتــوى  بيــن 

الوصول الهادف
قــدرة الفــرد علــى الحصــول علــى اتصــال هــادف )انظــر التعريــف 
والبيئــة  معقــول  بســعر  الوصــول  مــع  بالتــوازي  أدنــاه(، 
االجتماعيــة الداعمــة التــي تســهل القــدرة الكاملــة الســتخدام 

والــوكاالت.80 والرجــال  النســاء  جانــب  مــن  اإلنترنــت 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zp92mp3/revision/1
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zp92mp3/revision/1
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR-2018-Vol-1-E.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376935_eng
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/ESCR/Health/HRBA_HealthInformationSheet.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/ESCR/Health/HRBA_HealthInformationSheet.pdf
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ملخصات أوراق المعلومات األساسية 
وأوراق الخبراء وأوراق المعلومات

أوراق المعلومات األساسية

الطبيعة الجنسانية لعدم المساواة الرقمية: دليل العتبارات سياسية
Alison Gillwald، المدير التنفيذي، شبكة بحوث تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أفريقيا 

ملخص النص:  
على الرغم من احتالل القضايا الجنسانية وقضايا الرقمنة قائمة 
األولويــات فــي جــدول األعمــال العالمــي، إال أن هنــاك نقًصــا كبيــرًا 
فــي البيانــات المصنفــة حســب نــوع الجنــس لصياغــة السياســات 
الرقميــة القائمــة علــى األدلــة، والتــي بدونهــا ال توجــد طريقــة لتتبــع 
التقــدم المحــرز فــي أهــداف التنميــة المســتدامة واألهــداف الفرعية 
لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت. تفتقــر الكثيــر مــن البيانــات 
الموجــودة إلــى الدقــة والتفاصيــل، مــا ينتــج عنــه بيانات غير دقيقة 

كثــر ضــررًا مــن عــدم وجــود بيانــات. قــد تكــون أ

  علــى الرغــم مــن انخفــاض أوجــه عــدم المســاواة بيــن الجنســين 
يــادة عــدد  فيمــا يتعلــق بإمكانيــة الوصــول إـلـى اإلنترنــت مــع ز
األشــخاص الذيــن يســتخدمون اإلنترنــت، ال تــزال المــرأة تصــل 
إـلـى اإلنترنــت بمعــدل أقــل مــن الرجــل، ويظــل المســتخدمون 
كثــر عرضــة لتســخير اإلنترنــت ألغــراض اجتماعيــة  مــن النســاء أ
وتواصليــة وأقــل مــن ذلــك لألغــراض »اإلنتاجيــة«، مثــل العمــل 
يــة عبــر اإلنترنــت، وعمــل  مــن المنــزل، وأنشــطة األعمــال التجار
المنصــات، وتنميــة رأس المــال البشــري. وقــد أظهــر اســتطالع 
Research ICT Africa After Access في عام 8	20 أنه عندما 
تكــون هنــاك شــركة صغيــرة مملوكــة المــرأة، فــإن ذلك يقلل من 
احتماليــة اســتخدام المؤسســة لإلنترنــت بنســبة ســتة بالمائــة. 
تشــير البيانــات المحــدودة المتاحــة إـلـى نمــط مماثــل ـفـي حالــة 
الفتيــات، الالـئـي تقــل احتماليــة امتالكهــن للهواتــف المحمولــة 
أو اســتخدام اإلنترنــت أو الوصــول إلــى المعلومــات عــن الفتيــان. 

 لقــد ســاهمت عوامــل، مثــل عــدم تطبيــق التعاريــف الموحــدة 
واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا  ومنهجيــات  لمؤشــرات 
التــي  واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا  بيانــات  لجمــع 
طورتهــا وكالــة األمــم المتحــدة المســؤولة عــن جمــع مؤشــرات 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، واالتحــاد الدولــي لالتصــاالت 
إـلـى إجــراء دراســة اســتقصائية حــول كثافــة  )ITU(، والحاجــة 

ـن مــن جمــع البيانــات ـفـي أســواق  الطلــب عـلـى المــوارد للتمكّـُ
الهواتــف المحمولــة التــي يغلــب عليهــا نظــام الدفــع المســبق 
حســب  المصنفــة  البيانــات  نــدرة  ـفـي  العالمــي،  الجنــوب  ـفـي 
الجنــس علــى مســتوى العالــم. ومــا يزيــد األمــور تعقيــًدا حقيقــة 
أن بيانــات البلــدان التــي تقدمهــا البلــدان الناميــة إـلـى االتحــاد 
ثــة. يعــد  الدولــي لالتصــاالت غالًبــا مــا تكــون محــدودة وغيــر ُمحدَّ
بالــغ األهميــة  أمــًرا  النوعيــة والكميــة  البحثيــة  البيانــات  جمــع 
تبايــن  فهــم  يجــب  وبالمثــل،  الفعالــة.  السياســات  لصياغــة 
الديمغرافيــة  والعوامــل  يــة  القطر للســياقات  وفًقــا  النســاء 
والمتعــددة  الدقيقــة  النقــاط  لتحديــد  ومراعاتــه  المختلفــة 

المطلوبــة.  السياســة  لتدخــل 

التوصيات الرئيسية: 
يجب 	  الفقيرات،  النساء  بين  اإلنترنت  استخدام  لزيادة 

العامة  السلع  لتقديم  مواتية  بيئات  تخلق  أن  الدول  على 
والخاص من خالل  العام  القطاعين  الرقمية على مستوى 
الموارد  وحشد  المخاطر،  منخفضة  السياسات  تجريب 
منخفضة  نماذج  وتقديم  والمجتمعية،  الخاصة  اإلنتاجية 
غير  الطيف  تستخدم  التي  التنظيمية  للمعامالت  التكلفة 
تخصيص  وفي  الريفية،  المناطق  في  سيما  وال  الُمستخدم، 

الموارد إلنشاء المشاعات الرقمية. 

جميع 	  في  المتأثرة  والمجتمعات  األشخاص  إشراك  يجب 
لضمان  والحوكمة  والتنظيم  السياسات  صياغة  عمليات 

كثر إنصاًفا.  تحقيق نتائج رقمية وبيانات أ

عدم 	  من  الحد  إلى  تهدف  التي  السياسات  تكون  أن  يجب 
الشاملة  الطبيعة  لمراعاة  مستعرضة  الرقمية  المساواة 
الجديدة  السياسة  مقترحات  تخضع  أن  يجب  للرقمنة. 
لتقييمات أثر نوع الجنس للتأكد من أنها ال تعزز أوجه عدم 

المساواة القائمة وتعمل على استدامتها. 

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/BP.1_Alison%20Gillwald.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/BP.1_Alison%20Gillwald.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/BP.1_Alison%20Gillwald.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/BP.1_Alison%20Gillwald.pdf
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يجب أن تميز التدخالت السياسية بشكل إيجابي لصالح أولئك 	 
الذين يتعرضون ألوجه عدم المساواة المتعددة واألكثر تهميًشا 
من االقتصاد والمجتمع الرقميين. على سبيل المثال، يمكن 
توجيه اإلعانات وبرامج التدريب على المهارات الرقمية نحو 

األعمال التجارية الصغيرة المملوكة للنساء. 

يجب إنشاء إطار تمويل التضامن الرقمي العالمي لضمان 	 
السياسة  لتوجيه  عامة  كمنافع  الرقمية  اإلحصاءات  جمع 
العامة  للسلع  العالمية  والحوكمة  األدلة  على  القائمة 

الرقمية مثل اإلنترنت والبيانات واألمن السيبراني. 
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تسخير التكنولوجيا واالبتكار لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات
Londa Schiebinger، الحاصلة على درجة األستاذية John L. Hinds في تاريخ العلوم؛ ومديرة االبتكارات الجنسانية في 

العلوم والصحة والطب والهندسة والبيئة، جامعة ستانفورد 

ملخص النص:  
وتشــكل  التكنولوجيــات،  الجنســانية  المعاييــر  تشــكل 
التكنولوجيات، بدورها، المعايير الجنسانية وغيرها من المعايير 
االجتماعيــة. غالًبــا مــا تعــزز التكنولوجيــا الحلقــات المفرغــة حيــث 
يتم تضخيم أوجه عدم المساواة القائمة وإدامتها في المستقبل. 
مــن الممكــن كســر هــذه الحلقــات مــن عــدم المســاواة مــن خــالل 
دمــج الجنــس، والنــوع االجتماعــي، والتحليــل متعــدد الجوانــب فــي 

البحــث التكنولوجــي والتصميــم منــذ بدايتــه. 

األحيــان  بعــض  ـفـي  الجنســانية،  التشــوهات  تضميــن  يتــم 
بشــكل غيــر مرئــي، فــي التكنولوجيــات األساســية. فــي الهندســة 
الميكانيكيــة، يمكــن أن يكــون لمعاييــر التصميــم التــي تســتند 
ســبيل  عـلـى  ضــارة.  ماديــة  عواقــب  شــاملة  غيــر  عينــات  إـلـى 
إدامــة  عـلـى  الحاليــة  الســيارات  تكنولوجيــات  تعمــل  المثــال، 
حلقــة مــن التمييــز واإلصابــة لألشــخاص الذيــن ال يتناســبون 
وجــود  مــع  القامــة،  متوســط  األبيــض  الرجــل  صــورة  مــع 
كبــر إلصابــة النســاء بإصابــات خطيــرة ـفـي حــوادث  احتماليــة أ
وبالمثــل،  بالرجــال.  مقارنــًة   ٪47 لنســبة  تصــل  الســيارات 
يمكــن أن يــؤدي التحيــز التاريخــي والوقــت الفعلــي المضمــن 
يــادة  إـلـى ز الــذكاء االصطناعــي والتعلــم اآلـلـي والروبوتــات  ـفـي 
 ،Google بحــث  ـفـي  المثــال،  ســبيل  عـلـى  التمييــز.  حلقــات 
ُيرجــح أن ُيعــرض علــى الرجــال إعالنــات عــن وظائــف تنفيذيــة 
عاليــة األجــر بنســبة أعلــى خمــس مــرات مــن النســاء، نظــًرا ألن 
خوارزميــة بحــث Google تعــرض إعالنــات للوظائــف بنــاًء علــى 

الجنســين.  بيــن  التاريخيــة  األجــور  فجــوة 

يؤثــر الجنــس والنــوع االجتماعــي والعوامــل متعــددة الجوانــب 
محــاور  ـفـي  النظــر  يتــم  عندمــا  البحــث.  مراحــل  جميــع  عـلـى 
تجنــب  يمكــن  البدايــة،  منــذ  وتحديدهــا  المتعــددة  التمييــز 
العديــد مــن األضــرار. فــي التخصصــات العلميــة، يميــل المؤلفــون 
هوياتهــم  تعكــس  بحثيــة  مواضيــع  نشــر  إـلـى  األقليــات  مــن 
االجتماعيــة. وهــذا يــدل عـلـى أن إشــراك النســاء واألقليــات ـفـي 

البحــث التكنولوجــي والتصميــم هــو أمــر بالــغ األهميــة لضمــان 
تقديــم القطــاع مثــل هــذه الخدمــات للمجتمــع بشــكل منصف. 

المــرأة  صــوت  يــز  لتعز التكنولوجيــا  مــن  االســتفادة  يمكــن 
ووكالتها ومشاركتها. يشمل FemTech البرامج والتشخيصات 
والمنتجات والخدمات التي تستخدم التكنولوجيا لدعم صحة 
المــرأة. بــدأت الفوائــد التــي ال تعــد وال تحصــى مــن FemTech فــي 
يــادة  الظهــور تدريجًيــا، مــن بينهــا تحســين العالجــات للنســاء وز

المســاواة بيــن الجنســين فــي نظــام الرعايــة الصحيــة. 

التوصيات الرئيسية: 
التي 	  الصناعية والمجالت  الجامعات والقطاعات  يجب على 

تخضع لمراجعة األقران والمؤتمرات تنفيذ مراجعات أخالقية 
على البحوث الجارية والتكنولوجيات الجديدة التي تشمل النوع 
االجتماعي. وبالمثل، يجب على الوكاالت المانحة أن تطلب من 
المتقدمين شرح كيف أن الجنس والنوع االجتماعي والتحليل 

متعدد الجوانب وثيق الصلة بأبحاثهم المقترحة. 

المعرفة 	  البحثية دمج  والمؤسسات  الجامعات  يجب على 
في  الجوانب  متعدد  والتحليل  االجتماعي  والنوع  بالجنس 

مناهج الهندسة وعلوم الكمبيوتر األساسية. 

البيئية 	  واالستدامة  االجتماعية  للعدالة  مؤشر  وضع  يجب 
في الصناعة. رغم إعداد العديد من الصناعات لقوى عاملة 
شاملة، إال أنه يجب توسيع ذلك بحيث يتم تقييم منتجاتها 
االجتماعية  العدالة  أجل  من  التحتية  وبنيتها  وخدماتها 

واالستدامة البيئية. 

معالجة 	  الحكومية  وغير  الحكومية  المنظمات  على  يجب 
ذلك  في  بما  الشهرية«،  بالدورة  المتعلقة  الفقر  »أوجه 
إعفاء هذه المنتجات من الضرائب وتعزيز إنتاج واستخدام 

المنتجات المستدامة.

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/BP.2_Londa%20Schiebinger.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/BP.2_Londa%20Schiebinger.pdf


االبتكار والتغير التكنولوجي، والتعليم في العصر الرقمي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات62

الموضوع الفرعي 1: الفجوة بين الجنسين في الوصول والمهارات الرقمية

ما السياسات التي نحتاجها لجعل اإلنترنت في متناول الجميع؟
Sonia Jorge، المدير التنفيذي الشراكة العالمية لتعميم الخدمات الرقمية )GDIP(، وNathalia Foditsch، مستشار 

السياسات الدولية

ملخص النص:  
ال تــزال التعريفــات الثنائيــة للمتصــل باإلنترنــت وغيــر المتصــل 
باإلنترنــت ُمســتخدمة بشــكل متكــرر عـلـى الصعيديــن الدوـلـي 
والوطنــي. وُتعــد هــذه التعريفــات لإلنترنــت األساســي ُمضللــة. 
هــادف  اتصــال  وجــود  عـلـى  اإلنترنــت  إـلـى  الوصــول  يعتمــد  ال 
ميســور  الوصــول  إمكانيــة  عـلـى  أيًضــا  يعتمــد  بــل  فحســب، 
الوكالــة  تســهل  التــي  الداعمــة  االجتماعيــة  والبيئــة  التكلفــة 
ـفـي اســتخدامهم لإلنترنــت.  والقــدرة الكاملــة للنســاء والرجــال 
إنترنــت  الهــادف وحــده ســرعة  األدـنـى لالتصــال  الحــد  يتطلــب 
وقــت  أي  ـفـي  كافيــة  ببيانــات  االتصــال  عـلـى  والقــدرة  كافيــة 

وملكية جهاز مناسب.     

وتعنــي الفجــوة بيــن الجنســين فــي االتصــال الهــادف أن النســاء 
أقــل احتماليــة لمتابعــة التعليــم أو تحديــد المواعيــد الصحيــة 
أو اســتخدام الخدمــات العامــة عبــر اإلنترنــت، وغيــر ذلــك مــن 
العوائــق. كمــا أن الفجــوات ـفـي محــو األميــة والمهــارات تحــرم 
المــرأة مــن التمتــع الكامــل بمجموعــة الفــرص التــي يوفرهــا 
للمــرأة  الرقميــة  الفــرص  إن  الرقميــة.  والخدمــات  اإلنترنــت 
الريفيــة مقيــدة بشــكل خــاص، ألنهــا تواجــه عوائــق قائمــة علــى 

نــوع الجنــس فضــاًل عــن القيــود الريفيــة.    

 :A4AI عــن  الصــادر  االســتبعاد  تكلفــة  يــر  تقر ـفـي  ورد  وكمــا 
»تحقــق النســاء بالفعــل إنجــازات هائلــة فيمــا يتعلــق باالقتصــاد 
الرقمــي. رغــم ذلــك، فــإن خبراتهــن ـفـي مجــال كتابــة المحتــوى 
كثــر مــن كونهــا جــزًءا مــن الحيــاة  يــادة األعمــال هــي اســتثناء أ ور
ُتركــوا  مجاالتهــن  ـفـي  أوائــل  قــادة  كــن  الالـتـي  أولئــك  اليوميــة. 

ُعرضــة للخــداع وســوء المعاملــة. لقــد ُتــرك المالييــن دون دعــم 
كاٍف للوصــول إـلـى اإلنترنــت، أو معرفــة كيفيــة عملــه، أو إدراك 
إمكاناتهــن الكاملــة فــي اســتخدامه. إذا كانــت الحكومــات تريــد أن 
تــرى االقتصــاد الرقمــي كمحــرك أساســي للتعافــي بعــد كوفيــد، 
فعليهــا االســتثمار فــي أســس المســاواة بيــن الجنســين لتشــمل 

الجميــع«.

التوصيات الرئيسية: 
يجب على الحكومات تطوير استراتيجية رقمية ذات أهداف 	 

خاصة بالنوع االجتماعي، ومحددة زمنًيا، وتخضع للمراقبة 
الشؤون  وخبراء  النساء  وتشرك  المستمرين  والتقييم 

الجنسانية في عمليات تصميم السياسات.

وبرامج 	  سياسات  وضع  إلى  الحكومات  تسعى  أن  يجب 
الذكية  الهواتف  دعم  ذلك  في  بما  النساء،  وصول  تسهل 
وأجهزة الكمبيوتر المحمول، وتحفيز المشغلين على وضع 

ترتيبات تسعير متباينة وخطط بيانات تعريفية مخفضة.

والخدمات 	  الوصول  تعميم  صناديق  توجيه  ينبغي 
يع  مشار إلى  األخرى  الدائمة  والصناديق   )USAF(
مثل  الجنسين،  بين  الرقمية  الفجوة  سد  مع  تتماشى 
البنية  يع  أو مشار الرقمية  المهارات  التدريب على  برامج 
المائة  في   38 من  يقرب  ما  المجتمعي.  لالتصال  التحتية 
لديها  ليس  الدخل  ومتوسطة  منخفضة  البلدان  من 
وعندما   ،)USAF( والخدمات  الوصول  تعميم  صناديق 

تتوفر، تكون غير ُمستغلة إلى حد كبير.  

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.1_Sonia%20Jorge.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.1_Sonia%20Jorge.pdf
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فجوات وحواجز الوصول الرقمي بين الجنسين في آسيا: ولكن ماذا بعد الوصول؟
LIRNEasia مدير أول للبحوث، مؤسسة ،Ayesha Zainudeenالرئيس التنفيذي، و ،Helani Galpaya

ملخص النص:  
التكنولوجيــا  اعتمــاد  ـفـي  الجنســين  بيــن  ثابتــة  فجــوة  هنــاك 
المحمولــة،  الهواتــف  بملكيــة  يتعلــق  فيمــا  واســتخدامها، 
واســتخدام اإلنترنــت، واســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي، 
والمهــارات الرقميــة، مــن بيــن مؤشــرات أخــرى. ـفـي العديــد مــن 
البلدان اآلسيوية، السبب الرئيسي الذي ُيستشهد به الستبعاد 
النســاء الرقمي هو ببســاطة االفتقار إلى الوعي بماهية اإلنترنت. 
تعــد المســتويات المنخفضــة مــن التعليــم والدخــل، فضــالً عــن 
األعراف االجتماعية الجنســانية، من العوامل الرئيســية أيًضا في 

الحفاظ على الفوارق بين الجنســين.   

يتطلــب فهــم الــدور الجوهــري لألعــراف االجتماعيــة الجنســانية 
فهًمــا  الوصــول  دون  تحــول  التــي  الحواجــز  عـلـى  الحفــاظ  ـفـي 
تنطبــق  الذيــن  الســكان  أو  المعنــي  للبلــد  بالســياق  خاًصــا 
عليهــم. فــي باكســتان، يمكــن أن يكــون التفــاوت بيــن الجنســين 
ـفـي الوصــول بمثابــة انعــكاس لألعــراف االجتماعيــة التــي تحــد 
مــن تنقــل المــرأة، ودورهــا ـفـي قــرارات األســرة، ومشــاركتها ـفـي 
قــرارات اإلنفــاق. يمكــن أن يكــون هــذا أيًضــا انعكاًســا لقــرارات 
المــرأة الواعيــة للحــد مــن اســتخدامه، مــن أجــل ضمــان الســالمة 
وعـلـى  اليوميــة.  حياتهــا  ـفـي  اإلضافيــة  االضطرابــات  وتقليــل 
العكــس، أظهــر البحــث النوعــي أنــه المــرأة فــي ميانمــار فــي واقــع 
ـفـي  رئيســي  بــدور  تحظــى  االجتماعيــة،  لألعــراف  وفًقــا  األمــر، 
القــرارات الماليــة فــي األســرة؛ ومــع ذلــك، نظــًرا للقيود المفروضة 
ــا،  علــى القــدرة علــى تحمــل التكاليــف فــي اقتصــاد متحــرر حديًث
يتــم إعطــاء األولويــة ألفــراد األســرة الذكــور تلقائًيــا نظــًرا ألنهــم 

كثــر ُعرضــة لتــرك المنــزل للعمــل أو الدراســة.   أ

لتغييــر  وحدهمــا  واالتصــال  الجهــاز  إـلـى  الوصــول  يكفــي  ال 
وعــي  ضمــان  إن  ُمجديــة.  بصــورة  والفتيــات  النســاء  حيــاة 
مــن  والتعلــم  والكســب  العمــل  إمكانيــات  بمجموعــة  المــرأة 
ُتعــد  كمــا  للتقــدم.  األهميــة  بالــغ  أمــر  هــو  التكنولوجيــا  خــالل 
يــة مــن المتطلبــات األساســية األخــرى  المعرفــة الرقميــة الضرور

للتمكيــن االقتصــادي واالجتماعــي للمــرأة، مثــل فهــم كيفيــة 
أو  التواصــل االجتماعــي  يــة عـلـى وســائل  إعــداد صفحــة تجار
حســاب مســتقل عبــر اإلنترنــت وإدارتــه. ـفـي بيئــة تتطــور فيهــا 
الخدمــات ومعــدالت الطلــب باســتمرار، فــإن الحاجــة إلــى صقــل 
يمثــل  مســتمر  بشــكل  المهــارات  تشــكيل  وإعــادة  المهــارات 
تحديًــا خاًصــا للنســاء، الالـئـي يعانيــن مــن الفقــر لمــدة أطــول. 
تتفاقــم هــذه القيــود بفعــل فجــوات األميــة والثقــة، ممــا يعــرض 

كبــر للتهديــدات الرقميــة.  النســاء بشــكل أ

إـلـى  الرقميــة  بالمهــارات  يتمتعــن  ال  الالـتـي  النســاء  تميــل 
حيــث  اإلنترنــت،  الســتخدام  المطلوبــة  الثقــة  إـلـى  االفتقــار 
عـلـى  المحمــول  للهاتــف  اســتخدامهن  البعــض  يقصــر 
 )application islands( التطبيقــات«  »جــزر  يســمى  مــا 
المهــارات عـلـى  التكيــف وتطبيــق  القــدرة عـلـى  بســبب عــدم 
وســائل  عـلـى  هــذا  يقتصــر  مــا  غالًبــا  الجديــدة.  التطبيقــات 
التواصــل االجتماعــي. مــن المرجــح أيًضــا أن تعتمــد النســاء 
علــى األصدقــاء والعائلــة، الذيــن هــم أنفســهم قــد يكــون لديهــم 
تطبيقــات  اســتخدام  كيفيــة  لتعليمهــم  محــدودة،  مهــارات 

وخدمــات الهاتــف المحمــول.   

التوصيات الرئيسية: 
وضمان 	  الوصول  على  التركيز  لتجاوز  واضحة  حاجة  هناك 

تزويد النساء بالمعرفة والوعي والمهارات الالزمين لالستفادة 
من االتصال من أجل تمكينهن اقتصاديًا واجتماعًيا.

حسب 	  والُمصنفة  للمقارنة  القابلة  البيانات  جمع  ينبغي 
المؤشرات  في  المحرز  التقدم  لرصد  باستمرار  الجنس 
مؤشرات  وكذلك  والملكية،  الوصول  مثل  األولية 
أن  ينبغي  الرقمية.  المهارات  مثل  الثانوي  المستوى 
يشمل هذا العمل بحًثا نوعًيا من أجل رؤية ثاقبة خاصة 
من  الضعيفة  للفئات  الخاص  الوضع  ومراعاة  بالسياق 

التهميش.   يد من  المز لمنع  النساء 
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كيفية معالجة الصور النمطية والممارسات التي تحد من الوصول إلى التعليم المرتبط بالعلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات للنساء والفتيات

ميالغروس ساينز إيبانيز، مدير برنامج أبحاث النوع االجتماعي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، جامعة أوبيرتا دي 
)UOC( كاتالونيا

ملخص النص:  
ومــن المفارقــات، أن البحــث المعاصــر قــد حــدد أنــه فــي البلــدان 
أقــل  عــدد  يشــارك  فنلنــدا،  أو  النرويــج  مثــل  مســاواة،  األكثــر 
والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم  مجــاالت  ـفـي  النســاء  مــن 
والرياضيــات. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــي البلــدان التــي تكــون 
مثــل  تقدًمــا،  أقــل  الجنســين  بيــن  المســاواة  فيهــا سياســات 
الهنــد، يمكــن مالحظــة مســتويات أفضــل مــن مشــاركة اإلنــاث 
ـفـي مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات. ـفـي 
كثــر دول العالــم تقدًمــا، يميــل األفــراد إـلـى اســتخدام أنظمــة  أ
قيــم معبــرة عــن الــذات لقراراتهــم المهنيــة مــن حيــث الدافــع 
واالهتمــام. عـلـى العكــس مــن ذلــك، ـفـي البلــدان ذات معــدالت 
المســاواة المنخفضــة، تبــرر النســاء اختيارهــن لدراســات العلــوم 
والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات بنــاًء عـلـى قدرتهــا عـلـى 

االقتصــادي. االســتقالل  منحهــن 

العلــوم  ـفـي  التمثيــل  نقــص  مــن  أعــاله  المذكــور  النمــط  إن 
والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات لــه آثــار عديــدة، بمــا فــي ذلــك 
خطــر أن المنتجــات والخدمــات التكنولوجيــة ال تلبــي احتياجــات 
مســاهمات  لجعــل  نزعــة  هنــاك  أن  كمــا  النســاء.  ومتطلبــات 
المــرأة فــي المجــاالت العلميــة والتكنولوجيــة غيــر مرئيــة، مــع إبــراز 
ـفـي هــذه المجــاالت. ويؤثــر هــذا األمــر عـلـى  الرجــال  مســاهمات 
الطريقــة التــي يتــم بهــا تدريــس هــذه المســاهمات فــي ســياقات 
المدرســة والجامعــة، والطريقــة التــي يتــم بهــا تقييــم مســاهمات 

المــرأة ـفـي فكــرة أو مشــروع معيــن ـفـي مــكان العمــل.     

هنــاك مجموعــة معقــدة مــن العوامــل )علــى مســتويات مختلفة، 
مثــل البيئيــة، واالجتماعيــة، والمدرســية، والشــخصية( تشــكل 
نقــص تمثيــل المــرأة فــي مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة 
والرياضيات. إن الصور النمطية المجتمعية حول نوع الشخص 
العلــوم  ـفـي  المهنيــة  المســارات  ـفـي  ينجــح  أن  ُيتوقــع  الــذي 
والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات، أي الذكــور ذوي البشــرة 
البيضــاء مــن الطبقــة الوســطى، تثبــط مــن عزيمــة العديــد مــن 
الشــباب الذيــن ال يســتوفون هــذه الســمات لدراســة موضوعــات 
العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات. يبــدو أن االعتقــاد 
كثــر كفــاءة فــي القــراءة واللغــات، فــي حيــن أن الرجــال  بــأن النســاء أ
كثــر كفــاءة ـفـي العلــوم والتكنولوجيــا، يؤيــده اآلبــاء والمعلمــون،  أ
الذيــن يشــكلون بذلــك تصــورات األطفــال عــن قدراتهــم الخاصــة. 
االجتماعيــة  المعتقــدات  هــذه  أنفســهم  المراهقــون  يفتــرض 
بطريقــة تجعلهــم فــي النهايــة يجعلــون هــذه المعتقــدات حقيقــة 
واقعة. ُيعتقد أيًضا أن التحيز بين الجنسين في المواد التعليمية 

يدعم الفروق بين الجنسين في التحصيل، فضالً عن الدور الذي 
يضطلع به كل من نوع ديناميكيات الفصل وأساليب التدريس.   

التوصيات الرئيسية: 
تركز التدخالت الحالية، التي تسعى إلى معالجة الصور النمطية 	 

التي تحد من وصول الفتيات إلى تعليم العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات، على الفتيات فقط. بدالً من ذلك، ينبغي 
مراعاة إتاحة بيئة أوسع للفتيات، بما في ذلك اآلباء والمعلمون. 
من المهم أيًضا إشراك األوالد ومحاولة تغيير طريقة تفكيرهم.

ينبغي على المدارس جعل التدريب على التحيز الالواعي إلزامًيا 	 
مع  بنشاط  العمل  على  قادرين  ليكونوا  المعلمين  وتدريب 
الطالب حتى يتمكنوا من نشر استراتيجيات التأقلم اإليجابية 
والفعالة ضد المعتقدات الجنسانية. ينبغي تصميم الكتب 
المدرسية والمواد التعليمية لمساعدة المعلمين على تقديم 
مساهمات النساء بشكل أكثر وضوًحا في العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات.

المدرسة 	  سن  في  الفتيات  بين  االجتماعات  تسهيل  يجب 
والنساء في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
)STEM( اللواتي يمكنهن التعرف عليهن بناًء على الخصائص 
االجتماعية والشخصية المشتركة، مثل الخلفية الثقافية أو 
المجموعة العرقية المماثلة. يجب إظهار نماذج معلمات مواد 
للطالب  والرياضيات، خاصًة  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 
الذين ليسوا على اتصال مباشر مع نماذج األدوار النسائية في 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

التآزر 	  إلى  االفتقار  حول  المسبقة  التصورات  تحدي  يجب 
بين تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
والهندسة  والتكنولوجيا  بالعلوم  المتعلقة  وغير   )STEM(
المنفعة  على  التأكيد  ويجب   ،)STEM( والرياضيات 
والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  لموضوعات  االجتماعية 
المناخ،  تغير  في مكافحة  قيمتها  ذلك  في  بما  والرياضيات، 
المجتمعية  التحديات  من  وغيرها  االجتماعي،  والظلم 
الحالية والمستقبلية. يجب تعزيز طرق التدريس المبتكرة 
في تدريس مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

يجب تعزيز البرامج والمبادرات طويلة األجل والمستدامة 	 
لزيادة اهتمام الفتيات ومشاركتهن في العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات.
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التعليم في العصر الرقمي للنساء والفتيات:توصيات قمة تحويل التعليم
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(

ملخص النص:  
عـلـى مــدار العشــرين عاًمــا الماضيــة، تــم إحــراز تقــدم كبيــر ـفـي 
تعليــم الفتيــات والنســاء. ـفـي البلــدان ذات الدخــل المتوســط 
والمرتفــع، تتفــوق الفتيــات علــى األوالد فــي القــراءة فــي المدرســة 
االبتدائيــة، وفــي العلــوم فــي المدرســة الثانويــة. ومــع ذلــك، ال تــزال 
الهويــة والخلفيــة والقــدرة تمـلـي الفــرص التعليميــة. وتتضــح 
أوجــه عــدم المســاواة بشــكل كبيــر علــى المســتوى اإلقليمــي؛ فــي 
بعــض البلــدان، يســتمر االســتبعاد الشــديد للنســاء والفتيــات 
مــن الســياقات التعليميــة، بينمــا ال تــزال هنــاك جيــوب كبيــرة 
لإلقصــاء ـفـي بلــدان أخــرى. يواجــه المتعلمــون األكثــر تهميًشــا 
عــدة طبقــات مــن التمييــز. ـفـي 20 دولــة عـلـى األقــل، معظمهــا 
مــن  للغايــة  قليــل  عــدد  هنــاك  الصحــراء،  أفريقيــا جنــوب  ـفـي 
ممــن  الفقيــرة  الريفيــة  المناطــق  ـفـي  الصغيــرات  الفتيــات 
يكملــن تعليمهــن الثانــوي، فــي حيــن أن 		 فــي المائــة فقــط مــن 
الفتيــات األشــد فقــًرا فــي البلــدان المتضــررة مــن األزمــات يكملــن 
العالمــي  التحــول  يكــون  أن  المحتمــل  مــن  المرحلــة.  هــذه 
اإلنترنــت واألشــكال األخــرى مــن تكنولوجيــا  التعلــم عبــر  إـلـى 
التعليــم اســتجابة إلغــالق المــدارس أثنــاء جائحــة كوفيــد-9	 قــد 
زاد مــن اتســاع التفاوتــات التعليميــة. اقترحــت أبحــاث تشــمل 
كبــر مــن الفتيــات فــي  عــدة بلــدان أن الفتيــان يحظــون بفرصــة أ
إـلـى  للوصــول  الالزميــن  الرقميــة  والمهــارات  األجهــزة  امتــالك 

فــرص التعلــم مــن خــالل التقنيــات المتصلــة.

مــن خــالل التخطيــط األفضــل والتوعيــة، كان مــن الممكــن أن 
التعليــم خــالل  لتكنولوجيــا  التعليــم  احتضــان قطــاع  يســاعد 
باعتبارهــا  للتكنولوجيــا  االجتماعــي«  النــوع  »إلغــاء  الجائحــة 
فيــه،  هــوادة  ال  الــذي  االنتقــال  قــدم  مقتصــرة على«الذكــور«. 
مناســبة  لحظــة  اإلنترنــت  عبــر  التعلــم  إـلـى  الطوعــي،  وليــس 
لمســاعدة النســاء والفتيــات عـلـى فهــم أن لهــن نفــس الحــق 
تشــير  ولألســف،  الفتيــان.  مثــل  التكنولوجيــا  اســتخدام  ـفـي 
اإلشــكالية  الجنســانية  النمطيــة  القوالــب  أن  إـلـى  الدالئــل 
المحيطــة بالتكنولوجيــا قــد اشــتدت. ـفـي المحاولــة المتعجلــة 
اإلغــالق  بعــد  التعلــم  فــرص  اســتمرارية  عـلـى  للحفــاظ 
المفاجــئ للمــدارس، يبــدو أن النســاء والفتيــات لــم يحظيــن 
كتســبن  باهتمــام خــاص. ـفـي حيــن أن الفتيــات والنســاء قــد ا
علــى األرجــح مســتويات جديــدة مــن الوصــول إلــى التكنولوجيــا 
إـلـى تكنولوجيــا  الرقميــة نتيجــة للتحــول  وتحســين مهاراتهــن 
التعليــم، فمــن غيــر المرجــح أن يكــون هــذا التقــدم كافًيــا لســد 

الفجــوات بيــن الجنســين ـفـي المهــارات والثقــة. تلــزم مناهــج 
نــوع  عــن  متعاميــة  وليســت  الجنســاني،  المنظــور  تراعــي 
الجنــس أو محايــدة جنســانًيا، للتعلــم الرقمــي التوفيــق بيــن 
أوجــه القصــور فــي الوصــول إلــى التكنولوجيــا والمهــارات والثقــة 

والنســاء. للفتيــات  والراحــة 

التوصيات الرئيسية: 
ينبغي توفير التعليم الجيد باعتباره منفعة عامة وحًقا من 	 

حقوق اإلنسان. ينبغي أن يكون الوصول الشامل إلى اتصال 
واسع النطاق متاًحا للمعلمين والطالب والمدارس والبيئات 
الستهداف  خاصة  جهود  بذل  ويلزم  األخرى،  التعليمية 
النساء والفتيات بحمالت لتوسيع الوصول إلى التكنولوجيا 
المتصلة واستخدامها. ينبغي أيًضا ضمان محو أمية رقمية 
شامل ألغراض تعليمية، بالتوازي مع محتوى رقمي متاح 
أمكن،  وحيثما  واستخدامه،  إليه  الوصول  يسهل  مجانًا، 
استخدام  يجب  الرسمية.  الدراسية  المناهج  مع  مواءمته 
االجتماعية  للتنشئة  األخرى  واألماكن  الرسمي  التعليم 
والمتاحف،  والمكتبات  المجتمعية  كز  المرا مثل  والتعلم، 
االجتماعي«  النوع  »إزالة  خاللها  من  يمكن  كأدوات 

للتكنولوجيا باعتبارها مقتصرة على »الذكور«.

خطط 	  صميم  في  الجنسين  بين  المساواة  تكون  أن  يجب 
قطاع التعليم وميزانياته وسياساته. ينبغي تحديد الفوارق 
الكامنة وراءها في كل مرحلة من  الجنسين والعوامل  بين 
الميزانيات  نطاق  توسيع  ويجب  األطفال،  تعليم  مراحل 
األعراف  على  تقضي  التي  وااللتزامات  واالستراتيجيات 
البحوث  تمويل  ينبغي  التربية.  علم  في  الضارة  الجنسانية 
وفعاليتها  آثارها  وتقييم  التعليم  بتكنولوجيا  المتعلقة 
قبل  بالمساواة  يتعلق  فيما  وتداعياتها  التكلفة  حيث  من 

تطبيقها على السياسات والبرامج.

لدعم 	  ُمصممة  واألدوات  المنصات  تكون  أن  ينبغي 
المعلمين بدالً من استبدالهم. يجب زيادة قدرة المعلمين 
لتمكينهم  بأكملها  المدرسية  والمجتمعات  والمستشارين 
الذي  الوظيفي،  والتوجيه  التحويلي  التعليم  توفير  من 
الجنسين  بين  الفجوات  ويعالج  النمطية  القوالب  يفكك 
والتكنولوجيا  العلوم  ومشاركة  الرقمية  األمية  محو  في 

والهندسة والرياضيات.

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/OP.1_UNESCO.pdf
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التوصيلية الشاملة والهادفة:هل أهداف التنمية المستدامة مناسبة للغرض لإلبالغ عن التقدم الذي تحرزه 
النساء والفتيات في التكنولوجيا؟ نهج لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في النظام اإليكولوجي الرقمي

االتحاد الدولي لالتصاالت )ITU(/ لجنة النطاق العريض 

ملخص النص:  
فــي الوقــت الحالــي، تقــل احتماليــة حصــول النســاء علــى المعرفــة 
األساســية المطلوبــة للوصــول إلــى التكنولوجيــا الرقميــة بنســبة 
25٪ مقارنــًة بالرجــال، كمــا تقــل احتماليــة معرفتهــن بكيفيــة 
البرمجــة بمقــدار أربــع مــرات، وتقــل احتماليــة حصولهــن عـلـى 
أن  مــن  الرغــم  وعـلـى  مــرة.   	3 بمقــدار  تقنيــة  اختــراع  بــراءة 
الفتيــات والشــابات غالًبــا مــا يتفوقــن عـلـى الفتيــان والشــباب 
ـفـي  والرياضيــات  والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم  تعليــم  ـفـي 
البلــدان المتقدمــة، فــإن هــذا ال يتوافــق مــع تضييــق الفجــوة 
والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم  قيــادة  ـفـي  الجنســين  بيــن 
تقــدم  دون  تحــول  التــي  العوامــل  تشــمل  والرياضيــات. 
االجتماعيــة  األعــراف  مــن  كل  التقنيــة  المجــاالت  ـفـي  المــرأة 
الجنســانية، واالفتقــار إلــى البنيــة التحتيــة والتمويــل الضرورييــن، 
وبنــاء  بهــا،  يحتــذى  التــي  والنمــاذج  اإلنــاث  مــن  والمرشــدات 

القدرات، والتدريب.    

الهادفــة  واالســتراتيجيات  السياســات  أن  مــن  الرغــم  عـلـى 
بعــض  قــد وضعتهــا  الجنســين  بيــن  التفــاوت  هــذا  إـلـى ســد 
الحكومــات، إال أنهــا ليســت موجــودة ـفـي كل مــكان. ال ُيشــار 
تكنولوجيــا  سياســات  نصــف  ـفـي  إال  االجتماعــي  النــوع  إـلـى 
الخطــط  أو  الشــاملة  الوطنيــة  واالتصــاالت  المعلومــات 
كثــر مــن 40٪ مــن البلــدان ليــس لديهــا سياســات  الرئيســية وأ
إـلـى  النســاء  وصــول  نطــاق  لتوســيع  مغــزى  ذات  برامــج  أو 
مــن  أقــل  عــدد  فيهــا  يوجــد  التــي  المناطــق  ـفـي  اإلنترنــت. 
يكــون  السياســات،  صنــع  عمليــة  ـفـي  المشــاركات  النســاء 
أمــر  هــو  الجنســين  بيــن  المســاواة  تحقــق  سياســات  وضــع 

محفــوف بالمخاطــر.  

التوصيات الرئيسية: 
يجب دعم الجهود المبذولة لزيادة تغطية الشبكة وقدرتها 	 

وجودتها، ال سيما في المناطق التي تعاني نقًصا في الخدمات 
حيث تشكل النساء نسبة كبيرة من السكان.   

األمية 	  محو  وبرامج  التوعية  حمالت  من  االستفادة  يجب 
الرقمية وبرامج التعليم الرسمي لزيادة الوعي بالتهديدات 
واستخدامه،  اإلنترنت  إلى  الوصول  من  النساء  تمنع  التي 
وكيف يمكن معالجتها أو الحد منها. كما يجب رفع مستوى 
المحتوى  إلى  المرأة  لوصول  المحتملة  بالفوائد  الوعي 

والتطبيقات والخدمات التي تدعم اإلنترنت واستخدامها.  

بما 	  اإلنترنت،  عبر  والخدمات  المحتوى  تطوير  دعم  يجب 
في ذلك الخدمات الحكومية، التي تكون في متناول النساء 
ذوات المهارات الرقمية ومهارات القراءة والكتابة المحدودة. 
يجب إشراك النساء من هذه التركيبة السكانية في المراحل 

التجريبية واختبار المستخدم لهذه الخدمات.  

يجب 	  هادف،  جنساني  منظور  ذات  سياسية  بيئة  لخلق 
تحديد  المستهدفة  المناطق  في  السياسات  واضعي  على 
وأي  الحالية  الجنساني  المنظور  مراعاة  تعميم  ممارسات 
آليات تنسيق مؤسسية قائمة. يجب أن تتماشى المشروعات 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  سياسات  أهداف  مع 
الوطنية أو الخطط الرئيسية أو الوثائق االستراتيجية الوطنية 
النظر  السياسات  المعنية. يجب على صانعي  المنطقة  في 
البريد  مكتب  مثل  المؤسسات  موارد  من  االستفادة  في 
الوطني، الذي من المحتمل أن يكون له مكاتب في جميع 

أنحاء البالد، للمساعدة في األمور اللوجستية. 
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  الموضوع الفرعي 2: نهج لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في النظام 
اإليكولوجي الرقمي

بناء نظم إيكولوجية لالبتكار تحدث تحوالت في األوضاع الجنسانية وتدعم ريادة األعمال النسائية
Patrice Braun، أستاذ مساعد، البحث واالبتكار بجامعة االتحاد في أستراليا

ملخص النص:  
العقديــن  خــالل  والمعرفــة  المعلومــات  ـفـي  التحــول  يعنــي 
االقتصــاد  ـفـي  وتشــغيله  تجــاري  عمــل  بــدء  أن  الماضييــن 
يــادة األعمــال الرقميــة.  الرقمــي الحالــي يتطلــب مســتوى مــن ر
خــالل جائحــة كوفيــد-9	، اضطــرت العديــد مــن الشــركات إلــى 
الســلع  عـلـى  الطلــب  إلدارة  اإلنترنــت  عبــر  عملياتهــا  تحويــل 
يمثــل  يــة  التجار األعمــال  نمــوذج  تكييــف  كان  والخدمــات. 
مؤسســات  لديهــن  الالـئـي  األعمــال  لرائــدات  خاًصــا  تحديًــا 
الزراعــة  مثــل  للتقاليــد،  وفًقــا  بالمــرأة  مرتبطــة  قطاعــات  ـفـي 
والســياحة واألغذيــة وخدمــات اإلقامــة، والتــي تأثــرت بشــدة 
باالنكمــاش االقتصــادي. أثبتــت التجــارة اإللكترونيــة أيًضــا أنهــا 
تمثــل تحديًــا للنســاء، الالـئـي يميلــون إـلـى امتــالك مســتويات 
أقــل  فــراغ  وقــت  ولديهــن  الرقميــة  المهــارات  مــن  أقــل 
المســؤوليات  بســبب  اإلنترنــت  عبــر  األنشــطة  ـفـي  لالنخــراط 
المنزليــة غيــر المتناســبة. فــي حالــة المؤسســات غيــر الرســمية 
 )MSME( والمتوســطة  الصغيــرة  أو  الصغــر  المتناهيــة  أو 
إـلـى  التحــول  الناميــة، كان  البلــدان  ـفـي  النســاء  التــي تقودهــا 
المســتحيل  قبيــل  مــن  أمــًرا  اإللكترونيــة  التجــارة  نمــوذج 
المســتقر  الرقميــة، والوصــول  المعرفــة  إـلـى  االفتقــار  بســبب 
اإللكترونيــة،  يــة  التجار األعمــال  ومهــارات  اإلنترنــت،  إـلـى 
وأنظمتهــن  مؤسســاتهن  داخــل  اإللكتروـنـي،  الدفــع  وقــدرات 

األعمــال.   يــادة  بر الخاصــة  اإليكولوجيــة 

ال  األعمــال  يــادة  لر اإليكولوجيــة  النظــم  أن  األبحــاث  أظهــرت 
تدعــم رائــدات األعمــال بقــدر مــا تدعــم رواد األعمــال الذكــور. 
يعيــق التحيــز المتأصــل بيــن الجنســين رائــدات األعمــال مــن 
الوصــول المتكافــئ إلــى مــوارد النظــام اإليكولوجــي مثــل التمويــل 
واألســواق، فــي حيــن أن ضعــف التعــاون بيــن الجهــات الحكوميــة 
األعمــال  رائــدات  يمنــع  اإليكولوجيــة  النظــم  داخــل  والخاصــة 
لذلــك،  نتيجــًة  اإليكولوجــي.  النظــام  ركائــز  إـلـى  الوصــول  مــن 
تميــل العديــد مــن رائــدات األعمــال إـلـى »العمــل بمفردهــن«. 
بكونهــا  شــامل  إطــار  نهــج  تتخــذ  التــي  السياســات  تتســم 
حيــث  األعمــال،  رائــدات  إلمكانــات  العنــان  إلطــالق  يــة  محور

يمكــن للجهــات الفاعلــة ـفـي النظــام اإليكولوجــي التــي تعمــل 
فاعلــة مســاهمة  جهــة  كل  تقديــم  مــع   - وثيــق  بشــكل  مًعــا 
يــادة األعمــال والتنظيــم والتجــارة  فريــدة فــي المشــهد الرقمــي ور
لالبتــكار  إيكولوجيــة  نظــم  تحقيــق   - يــب  والتدر اإللكترونيــة 

تعمــل عـلـى إحــداث تغييــر.

التوصيات الرئيسية: 
والبحث 	  النظم  في  للتفكير  شامل  منظور  اعتماد  يجب 

العملي لتقييم مشاركة رائدات األعمال بانتظام عبر جميع 
تحويالً  ُيحدث  الذي  لالبتكار  اإليكولوجي  النظام  ركائز 
المصنفة  البيانات  جمع  ذلك  يشمل  أن  يجب  جنسانًيا. 
التحتية  البنية  إلى  الوصول  تتناول  والتي  الجنس  حسب 
الرقمية،  األمية  محو  ومهارات  المعلومات،  لتكنولوجيا 

والموارد، واألسواق، والدعم المالي، والمشتريات العامة.  

ُيحدث 	  لالبتكار  اإليكولوجي  للنظام  عمل  إطار  بناء  يجب 
المرأة.  إلمكانات  العنان  إطالق  أجل  من  جنسانًيا  تحويالً 
يراعي  والذي  الشامل  الدعم  األمر  هذا  يجسد  أن  يجب 
المرأة  لدى  األعمال  ريادة  قدرة  لبناء  الجنساني  المنظور 
أن  يجب  األعمال.  لرائدات  الرقمية  المواهب  خط  وتعزيز 
كمجموعة  األعمال  برائدات  وتقر  سياقية،  الحلول  تكون 
غير متجانسة، تقع في مواقع جغرافية وأنظمة إيكولوجية 
في  كبير  اختالف  مع  واسع،  نطاق  على  مختلفة  لالبتكار 

الموارد والدعم واالحتياجات التعليمية.   

والهندسة 	  والتكنولوجيا  العلوم  برامج  تقييم  ينبغي 
المهنية  الخيارات  واحترام  التأثير  أجل  من  والرياضيات 
الفردية للمرأة. ينبغي تحويل مناهج التعليم الوطنية التي 
ال تزال مشبعة بمهارات الطباعة إلى مناهج »رقمية«. يمكن 
أن يشمل ذلك إدخال الترميز على مستوى رياض األطفال 
إلشراك كل من الطالب والطالبات في العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات في مرحلة مبكرة إلعدادهم الستخدام 

الرقمنة في المهن الخاصة بهم ومكان العمل والمجتمع.

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.4_Patrice%20Braun.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.4_Patrice%20Braun.pdf
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المرأة، والعمل، والمنصات الرقمية: تمكين نتائج أفضل للمرأة في العصر الرقمي
سابينا ديوان، الرئيس والمدير التنفيذي لشبكة جاست 

ملخص النص:  
علــى مــدار العقديــن الماضييــن، شــهد العالــم انتشــاًرا للمنصــات 
عـلـى  الرقمــي.  للعمــل  إيكولوجــي  نظــام  وظهــور  الرقميــة 
خلفيــة انخفــاض معــدالت مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة 
العالميــة، يتســاءل العديــد مــن صانعــي السياســات عمــا إذا 
كان هــذا العالــم الناشــئ للعمــل عبــر اإلنترنــت ســيخلق فرًصــا 
كثــر وربمــا أفضــل فــي ســوق العمــل للنســاء مــن أجــل تحســين  أ

معــدالت مشــاركتهن.

كثــر تفاوتًــا  ربمــا يكــون الســكان مــن النســاء ـفـي ســن العمــل أ
اليــوم مــن أي وقــت مضــى. تمتلــك النســاء مســتويات متفاوتــة 
مــن  مــن مجموعــة  ينحــدرن  حيــث  والمهــارات؛  التعليــم  مــن 
الخلفيــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة؛ ولديهــن شــروط 
مســتويات مختلفة للمشــاركة في القوى العاملة؛ كما يشــاركن 
فــي منصــات العمــل الرقميــة بطــرق مختلفــة. هــذه المجموعــة 
المتفاوتــة مــن النســاء ـفـي ســن العمــل يقابلهــا عالــم متنــوع 
ـفـي  الورقــة  هــذه  تبحــث  العمــل.  منصــات  مــن  القــدر  بنفــس 
تجربــة المــرأة مــع منصــات العمــل الرقميــة عبــر خمســة أبعــاد 
وحمايــة  واالســتحقاقات  والدخــل  واالســتقاللية  المرونــة  مــن 
العمــل والتمثيــل. إنهــا تبحــث ـفـي كيفيــة أداء النســاء ـفـي هــذا 
العالــم الناشــئ مــن العمــل بوســاطة المنصــة، ومــا يجــب أن 

يحــدث لتمكينهــن مــن اغتنــام الفــرص ورؤيــة نتائــج أفضــل.

تشــير الدالئــل إلــى أن أســواق العمــل عبــر اإلنترنــت معرضــة لخطــر 
تكــرار العديــد مــن التحيــزات نفســها الموجــودة خــارج اإلنترنــت. 
بشــكل  المنصــات  توفرهــا  التــي  المرونــة  إـلـى  النســاء  تنجــذب 
ظاهــري فيمــا يتعلــق بوقــت ومــكان العمــل. ومــع ذلك، ال تتحقق 
هــذه المرونــة فــي كثيــر مــن األحيــان ألن النســاء يواجهــن عبًئــا غيــر 
متناسب من األعمال المنزلية والرعاية التي تعزز ضيق الوقت. 
عندمــا يتعلــق األمــر باالســتقاللية، علــى الرغــم مــن كونهــن يعملــن 
والقواعــد  المعاييــر  تضــع  المنصــات  فــإن  الخــاص،  لحســابهن 
وأنظمــة التصنيــف، وفــي كثيــر مــن الحــاالت، تحــدد األســعار؛ وكل 
هــذا مــن شــأنه أن يقيــد االســتقاللية. يعنــي االفتقــار إلــى التنظيــم 
أنــه، فــي أجــزاء كثيــرة مــن العالــم، ال يتماشــى العمــل المؤقــت مــع 

الحــد األدنــى لألجــور. نظــرًا ألن العمــال المنتســبين إلــى المنصــات 
ملزمــة  ليســت  المنصــات  فــإن  الخــاص،  لحســابهم  يعملــون 
بتقديــم اســتحقاقات الرعايــة االجتماعيــة. وفــي ظــل غيــاب توفيــر 
ينخرطــن  الالـئـي  النســاء  تــرك  يمكــن  لالســتحقاقات،  الحكومــة 
فــي العمــل مــن خــالل المنصــات الرقميــة بــدون تغطيــة الضمــان 
االجتماعــي، بمــا فــي ذلــك اســتحقاقات األمومــة والصحــة. أخيــرًا، 
عندما يعمل العمال لحسابهم الخاص، وخاصًة عندما يعملون 
مــن المنــزل، فــإن القــدرة عـلـى االرتبــاط والمشــاركة ـفـي العمــل 

الجماعــي تتضــاءل ممــا يضعــف الصــوت الجماعــي للمــرأة.

التوصيات الرئيسية: 
لتحسين 	  الرقمية  المنصات  إمكانات  تسخير  يعتمد 

المعايير  نفس  معالجة  على  للنساء  العمل  سوق  نتائج 
االجتماعية والثقافية التي قيدت النساء في العالم الواقعي 
على  السياسات  صانعو  يكون  أن  ينبغي  طويلة.  لفترة 
استعداد لتسليط الضوء على الحاجة إلى معالجة التحيزات 

االجتماعية والثقافية.

لدعم 	  تمكيني  إيكولوجي  نظام  إنشاء  إلى  حاجة  هناك 
دمج  ذلك  في  بما  وتوظيفها،  للمرأة  االقتصادية  المشاركة 
في  واالستثمار  والمراحيض؛  واإلضاءة  اآلمن  النقل  خيارات 
رأس  وتطوير  الوقت؛  لتوفير  أخرى  وتدابير  األطفال  رعاية 
المال البشري للمرأة من خالل الوصول العادل إلى التعليم 

والمهارات والتكنولوجيا.  

اقتصاد 	  في  للعاملين  والحماية  العمل  لوائح  وضع  ينبغي 
على  ينبغي  لألجور.  األدنى  الحد  ذلك  في  بما  المنصة، 
الضمان  توفير  نحو  متكرر  بشكل  تتحرك  أن  الحكومات 
للجميع، مع بذل جهود هادفة  العام  االجتماعي األساسي 

لضمان تسجيل النساء لتلقي االستحقاقات.  

البيانات المصنفة حسب الجنس 	  ينبغي جمع المزيد من 
حول حاالت انخراط النساء في أعمال التأمل رقمًيا من خالل 

المنصات وخصائص هذه الحاالت وطبيعة تجربتها. 

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.5_Sabina%20Dewan%20(1).pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.5_Sabina%20Dewan%20(1).pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.5_Sabina%20Dewan%20(1).pdf
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االبتكار لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين: خارطة طريق العودة إلى األساسيات
 IT for Change مؤسسة ،Nandini Chamiمدير تنفيذي، و ،Anita Gurumurthy

ملخص النص:  
تقــع النظــم اإليكولوجيــة لالبتــكار الرقمــي ـفـي إطــار مؤسســي 
تقــوده الشــركات، وبالتالــي تعــزز التسلســل الهرمــي االجتماعي-
وتديــم  الجنســين،  بيــن  األبويــة  الُســلطة  وترســخ  الهيكـلـي، 
الظلــم علــى الصعيــد العالمــي. لتغييــر النظــام االجتماعــي بيــن 
الجنســين، مــن الضــروري التعامــل مــع التقنيــات الرقميــة مــن 

خــالل إطــار عمــل »النظــام اإليكولوجــي لالبتــكار العــام«. 

الدولــة  عـلـى  يجــب  لالبتــكار،  العــام  اإليكولوجــي  النظــام  لدعــم 
المنصــة  عــن  فضــالً  لالتصــال،  التحتيــة  البنيــة  ـفـي  االســتثمار 
والبيانات والســلع العامة للذكاء االصطناعي الضرورية لتحقيق 
العدالــة االجتماعيــة واإلدمــاج. يجــب أيًضا أن تتلقى البروتوكوالت 
التقنيــة التــي تمكـّـن مــن مشــاركة الجهــات الفاعلــة األقــل قــوة فــي 
االقتصــاد اســتثمارات، بمــا فــي ذلــك واجهــة المدفوعــات الرقميــة 

العامــة وبروتوكــوالت تبــادل البيانــات العامــة. 

لمنــع الحصــول عـلـى عــروض القيمــة ـفـي النظــم اإليكولوجيــة 
لالبتــكار الرقمــي، ينبغــي أن تكــون شــروط الوصول واالســتخدام 
الرقابــة  عــن  الصحيــح، فضــالً  ـفـي مكانهــا  االبتــكار  لمجمعــات 
والتدقيق الحكومي. وبالمثل، يجب أن تكون الحقوق الرقمية 
وابتكاراتــه.  الرقمــي  المجتمــع  ـفـي  الهادفــة  المشــاركة  أســاس 
يجــب وضــع هــذه الحقــوق فــي ســياقها مــن منظــور جنســاني، مــع 
يــدة  الفر والسياســية  االجتماعيــة  للعوامــل  الكاملــة  المراعــاة 

التــي تجعــل المــرأة أقــل قــوة فــي المجتمــع الرقمــي. 

التوصيات الرئيسية: 
يجب أن يتبنى الميثاق الرقمي العالمي نهًجا موجًها نحو 	 

حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين والعدالة اإلنمائية 
وذلك بشكل واضح. ينبغي أن يتم تصور التزامات واضحة 

من خالل طريق المساعدة اإلنمائية الرسمية لتمويل النظم 
بلدان  في  المؤسسات  وتطوير  الرقمي  لالبتكار  اإليكولوجية 

الجنوب لتعزيز نتائج المساواة بين الجنسين.  

يجب توجيه آلية تيسير التكنولوجيا التابعة لألمم المتحدة 	 
والتنسيق  التآزري  الموارد  دعم  لتمكين  فعال  بشكل 
المؤسسي السريع بين وكاالت األمم المتحدة والحكومات 
الوطنية من أجل وضع استراتيجية جنسانية بشأن السلع 
عالمي جديد  برنامج عمل  إنشاء  الرقمية. سيكون  العامة 
ألهداف  واالبتكار  والتكنولوجيا  »العلم  لبرنامج  مشابه 

التنمية المستدامة« مثمًرا في هذا الصدد.  

الطموح 	  الجنساني  التصميم  بروتوكوالت  توجه  أن  وينبغي 
عملية تطوير جميع السلع العامة الرقمية والبنية التحتية 
العامة  البيانات  ومجمعات  السرعة  عالي  االتصال  مثل 
ومجموعات البيانات المقروءة آلًيا والبنية التحتية السحابية 

العامة وأسواق المنصات العامة. 

التحتية 	  والبنية  العامة  األنظمة  رقمنة  تطوير  ينبغي 
للخدمات العامة في بعض القطاعات مثل التعليم والصحة 
واألنظمة  العام  التشاور  خالل  من  بيانات  إلى  وتحويلها 

القائمة على سيادة القانون.  

كز االبتكار المحلية لتشجيع مشاركة المرأة 	  يجب تحفيز مرا
في قطاع التكنولوجيا. 

يجب تحديد الحصص وأهداف التوظيف في القطاع الخاص 	 
وتنفيذها من ِقبل وكاالت الدولة كجزء من حوكمة أنظمة 

االبتكار في السوق. 

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.6_Anita%20Gurumurthy.pdf
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 اإلجراءات والحلول لتسهيل وظائف المرأة في بيئات العمل القائمة على التكنولوجيا
هيلدي كورنيليوسن أستاذ أبحاث، ورئيس مجموعة النوع االجتماعي والتنوع والتكنولوجيا ورئيس أبحاث التكنولوجيا 

والمجتمع، معهد أبحاث غرب النرويج )فيستالند فورسكينج( 

ملخص النص:  
بيــن  الفجــوة  اســتمرار  ســبب  تحلــل  التــي  األبحــاث  تشــير 
التــي  التكنولوجيــا  ثقافــة  إـلـى  التكنولوجيــا  ـفـي  الجنســين 
يهيمــن عليهــا الذكــور، ممــا يجعــل مــن الصعــب علــى الشــابات 
تصــور أنفســهن ـفـي ســياقات التكنولوجيــا. كمــا يتأثــر »النظــام 
ذلــك  ـفـي  بمــا  والنســاء،  بالفتيــات  يحيــط  الــذي  اإليكولوجــي« 
النمطيــة  القوالــب  بهــذه  العمــل،  وأربــاب  والمدرســة  اآلبــاء 
الجنســانية. وجــدت دراســة دنماركيــة أنــه فــي حيــن أن 70٪ مــن 
اآلبــاء افترضــوا أن األوالد يهتمــون بالمعلومــات والتكنولوجيــا 
كثــر مــن الفتيــات، فــإن 	٪ فقــط مــن اآلبــاء تصــوروا أن الفتيــات  أ
كثــر اهتماًمــا بالتكنولوجيــا مــن الفتيــان. تؤثــر هــذه المواقــف  أ
علــى درجــة تشــجيع اآلبــاء والقائميــن علــى التوظيــف للفتيــات 

يــب والتعليــم التكنولوجــي.   عـلـى المشــاركة ـفـي التدر

مــا  كتشــفت  ا والتــي  للشــابات  اســتقصائية  دراســة  أظهــرت 
دفعهــن إلــى دراســة التكنولوجيــا أن فــرص العمــل المثيــرة كانت 
مهمــة، يليهــا عــن كثــب راتــب جيــد وأهميــة المعرفــة التقنيــة 
ـفـي حــل التحديــات المجتمعيــة. تتشــابه العديــد مــن الدوافــع 
اإليجابيــة بيــن الرجــال والنســاء، ومــع ذلــك، تركــز النســاء بشــكل 
كبــر علــى العوامــل المجتمعيــة. وجــدت دراســة نوعيــة أن قلــة  أ
مــن النســاء يتلقيــن معلومــات كافيــة حــول المهــن ذات الصلــة 
بالتكنولوجيــا فــي المدرســة وأن أقليــة مــن النســاء الالئــي قــررن 
دراســة التكنولوجيــا تــم تحفيزهــن مــن خــالل النظام المدرســي. 

ُوجد أن إحدى مبادرات التوظيف في النرويج فعالة في توظيف 
الفتيــات اللواتــي لديهــن اهتمــام حالــي بالتكنولوجيــا، حيــث أنهــا 
مــن  التشــجيع  وتلقــي  للتفاعــل  للفتيــات  الفرصــة  أتاحــت 
المهنيــات مــن النســاء فــي المجــاالت ذات الصلــة بالتكنولوجيــا. 
لقــد دعــم هــذا األمــر قــدرة الفتيــات عـلـى تصــور أنفســهن ـفـي 

التوظيــف  مبــادرة  أن  ُوجــد  وبالمثــل،  التكنولوجــي.  العمــل 
تشــجع الفتيــات اللواتــي لــم يحصلــن علــى دعــم لتطويــر االهتمام 
بالتكنولوجيــا، ألنهــا تعــوض نقــص هــذا الدعــم ـفـي المنــزل أو 
إـلـى  المــدارس  ميــل  الدراســة  أظهــرت  ذلــك،  ومــع  المدرســة. 
إرســال الفتيــات المهتمــات بالتكنولوجيــا فقــط بشــكل فعلــي، 

ممــا يحــد مــن تأثيــر مبــادرات التوظيــف هــذه. 

التوصيات الرئيسية: 
يجب إسقاط االفتراض السائد بأن الفتيات والنساء غير مهتمات 	 

االستمرارية،  ذاتية  حلقة  االفتراض  هذا  يخلق  بالتكنولوجيا، 
حيث تفتقر الفتيات إلى المعرفة بالتكنولوجيا، وبالتالي ال يعبرن 
عن اهتمامهن بالمجال، وبالتالي ال يتم تشجيعهن على دخول 

مجاالت التكنولوجيا، فيستمر نقص المعرفة.

أن 	  إلى  يشير  قوي  عام  خطاب  يوجد  البلدان،  بعض  في 
أن  يعني  ما  بالفعل،  تحققت  قد  الجنسين  بين  المساواة 
العلوم  مجاالت  في  الجنسين  بين  المستمر  التوازن  عدم 
لالختيار  نتيجة  هو  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا 
النسوية هذا إلى سوء  الحر للمرأة. يستند افتراض ما بعد 
التي  المستمرة  الجنسانية  النمطية  للصور  والجهل  الفهم 
تدعم عدم المساواة بين الجنسين في جميع مجاالت العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وينبغي إبطالها. 

تعرّف العديد من النساء مجاالت االهتمام غير التكنولوجية 	 
االعتراف  يجب  ال  التكنولوجيا.  لدراسة  تحفيزية  أنها  على 
فقط  التعليمية  المؤسسات  في  االهتمامات  هذه  بتنوع 
ولكن أيًضا لدعم مستقبل العمل في مجاالت مثل التحول 
والتي  االصطناعي،  والذكاء  اإللكترونية  والصحة  األخضر 

تحتاج إلى متخصصين ذوي معرفة متعددة التخصصات. 

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.7_Hilde%20G.%20Corneliussen.pdf
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 إعداد األجيال القادمة من النساء لمتطلبات العمل الجديدة: صقل المهارات، وإعادة التأهيل، والرقمنة، واألتمتة
)ILO( منظمة العمل الدولية

ملخص النص:  
كثــر عرضــة  عـلـى الصعيــد العالمــي، تكــون النســاء الشــابات أ
أو  التعليــم  أو  العمــل  ـفـي  المشــاركة  لعــدم  الشــباب  مــن 
الجنســين  بيــن  الفجــوات  هــذه  الِضعــف.  بمقــدار  يــب  التدر
عوامــل  بفعــل  التمييــز  يتفاقــم  عندمــا  وضوًحــا  كثــر  أ تكــون 
وحالــة  والِعــرق  والســاللة  اإلعاقــة  مثــل  الجوانــب  متعــددة 
فيــروس نقــص المناعــة البشــرية والتوجــه الجنســي والوضــع 
األجيــال  اســتفادة  يتطلــب ضمــان  واالقتصــادي.  االجتماعــي 
العمــل  طلبــات  مــن  النســاء  مــن  والمســتقبلية  الحاليــة 
ســد  واألتمتــة  الرقمنــة  تخلقهــا  التــي  المختلفــة  أو  الجديــدة 
بيــن  الفجــوات  وكذلــك  الجنســين  بيــن  الرقميــة  الفجــوات 
يــب التقنــي  الجنســين فــي التعليــم، بمــا فــي ذلــك التعليــم والتدر
والمهنــي، وإزالــة الحواجــز غيــر المرئيــة مثــل القوالــب النمطيــة 

الزجاجيــة.  والســقوف  الالصقــة،  واألرضيــات  الجنســانية، 

يــادة  يمكــن للتكنولوجيــات الجديــدة والرقمنــة أن توفــر فرًصــا لز
خــالل  مــن  ذلــك  ـفـي  بمــا  الالئــق،  العمــل  إـلـى  المــرأة  وصــول 
المحتمــل  والتقليــل  مرونــة  األكثــر  العمــل  ترتيبــات  تســهيل 
الوظائــف  تأـتـي  قــد  ذلــك،  ومــع  المهنيــة.  المخاطــر  لبعــض 
أو  بُعــد  عــن  العمــل  وترتيبــات  الرقميــة  والمنصــات  الرقميــة 
يــز أدوار الجنســين وجعــل  العمــل عــن بُعــد مــع مخاطــر تعز
يكــون  الــذي  المكتبــي  للعمــل  بديــالً  اإلنترنــت  عبــر  العمــل 
أغلبــه مــن نصيــب النســاء. وقــد تحــد أيًضــا مــن فــرص المــرأة 
ـفـي أن تظــل مرئيــة فيمــا  التفاعــل مــع اآلخريــن وفرصهــا  ـفـي 
أيًضــا  اإلنترنــت  عبــر  العمــل  ينطــوي  العمــل.  بفــرص  يتعلــق 
علــى مخاطــر متزايــدة مــن اإلرهــاق واإلنهــاك، ودرجــة عاليــة مــن 
القائــم  العنــف  وخطــر  والشــكوك،  الوظيفــي  االســتقرار  عــدم 
عـلـى النــوع االجتماعــي والمضايقــات التــي تتيحهــا تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت. تتطلــب معالجــة هــذه المخاطــر ومنــع 
تعميــق التمييــز الهيكلــي القائــم علــى النــوع االجتماعــي وعــدم 

الجنســاني. للتحــول  أجنــدة  المســاواة 

التوصيات الرئيسية: 
يًا. 	  أمًرا ضرور والتقنية  الرقمية  بالمهارات  المرأة  تزويد  يعد 

يجب تحديث المناهج التعليمية والمهنية لمراعاة اتجاهات 
الوطنية  التدريب  أنظمة  توفر  أن  يجب  العمل.  سوق 
تحسين المهارات التي تستهدف الشابات، وال سيما النساء 
المعرضات لخطر االستبدال باآلالت أو العمليات اآللية. لقد 
أثبت الجمع بين التدريب والتعلم أثناء العمل، بما في ذلك 
من خالل التلمذة المهنية الجيدة، نجاحه في كل من البلدان 

المتقدمة والنامية. 

يجب إعطاء األولوية لسياسات سوق العمل النشطة، بما 	 
الجنساني،  للمنظور  المراعية  التوظيف  سياسات  ذلك  في 
مهن  إلى  االنتقال  لتسهيل  وتنميتها؛  المهارات  وتوقع 
الوظائف  مع  متغيرة  متطلبات  إلى  أو  جديدة،  ووظائف 
خاًصا  اهتماًما  تولي  أن  السياسات  لهذه  وينبغي  الحالية. 
التخلف  المعرضات لخطر  النساء  لمجموعات محددة من 
والنساء  والشابات،  اإلعاقة،  ذوات  النساء  مثل  الركب،  عن 

الالئي يتعرضن للعنصرية ونساء الشعوب األصلية. 

ذلك 	  في  بما  الكافية،  االجتماعية  الحماية  تقلل  أن  يمكن 
توزيع  بإعادة  تسمح  التي  والخدمات  الرعاية  سياسات 
المرأة والرجل وبين  بين  األجر  الرعاية غير مدفوعة  أعمال 
احترام  إن  الجنسين.  بين  الحالية  الفجوة  والدولة،  األسرة 
العمل  في  المرأة  حقوق  ذلك  في  بما  العمل،  في  الحقوق 
الجماعي، أمر بالغ األهمية أيًضا لمعالجة التمييز في األجور 

والسالمة ووصول المرأة إلى المناصب اإلدارية والقيادية. 

أصحاب 	  منظمات  بين  االجتماعي  الحوار  يلعب  أن  يمكن 
العمل والعمال دورًا حاسًما في تقليل اآلثار السلبية للرقمنة 
واألتمتة وتعظيم الفوائد المحتملة للتقدم التكنولوجي، بما في 

ذلك تعزيز المساواة بين الجنسين واإلنصاف وعدم التمييز.

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/OP.3_ILO.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/OP.3_ILO.pdf
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الموضوع الفرعي 3: تعزيز االبتكار والتكنولوجيا المفضيين إلى تحوالت في 
األوضاع الجنسانية

إطار عمل للعدالة االجتماعية لالستفادة من علم البيانات للنهوض بالمساواة بين الجنسين
 Brandeisوأستاذ مساعد، جامعة إيموري، و Winship Distinguished Research حاصلة على لقب أستاذ ،Lauren Klein

 DataedX Group مؤسس ومدير تنفيذي لشركة Marshall

ملخص النص:  
ـفـي عالــم اليــوم، تعــد البيانــات أداة قــوة، مــع تطبيقــات ال تعــد 
االســتجابة  وجهــود  الطبيــة  األبحــاث  بيــن  تتــراوح  تحصــى  وال 
والحكومــات  الشــركات  أن  حيــن  ـفـي  اإلنســانية.  األزمــات  ـفـي 
القــدرة  تمتلــك  الجيــدة  المــوارد  ذات  األخــرى  والمؤسســات 
علــى تصميــم ونشــر أنظمــة البيانــات، فــإن أولئــك الذيــن تعتمــد 
هــذه  مخرجــات  عـلـى  كبــر  أ بشــكل  عيشــهم  وســبل  حياتهــم 
األنظمــة يظلــوا غائبيــن إلــى حــد كبيــر عــن المحادثــة. ويمكــن أن 
يــؤدي هــذا التــوازن غيــر المتكاـفـئ ـفـي قــوة البيانــات إـلـى أضــرار 
يــادة  وز التمييــز  ذلــك  ـفـي  بمــا  الجوانــب،  ومتعــددة  مترابطــة 
يــز  المراقبــة. مــن الممكــن االســتفادة مــن علــم البيانــات لتعز
علــم  تصــور  تــم  إذا  فقــط  ولكــن  الجنســين،  بيــن  المســاواة 

البيانــات والبحــث بشــكل أخالـقـي ومتعمــد مــن البدايــة.  

يظهــر تــوازن القــوى غيــر المتكافــئ فيمــا يتعلــق بعلــم البيانــات 
يتــم  التــي  البيانــات  بنــوع  المتعلقــة  القــرارات  ـفـي  باســتمرار 
جمعهــا، والبحــث الــذي يتــم إجــراؤه بنــاًء عـلـى تلــك البيانــات 
الســلطة،  أصحــاب  مصالــح  تؤثــر  البيانــات.  تصنيــف  وكيفيــة 
متناســب  غيــر  بشــكل  والحكومــات،  الشــركات  ذلــك  ـفـي  بمــا 
عـلـى مجموعــة القضايــا التــي يتــم تناولهــا عبــر علــم البيانــات. 
علــى ســبيل المثــال، فــي الواليــات المتحــدة، تــم اســتبعاد النســاء 
تماًمــا مــن التجــارب الطبيــة حتــى عــام 993	، ويرجــع ذلــك إلــى 
حــد كبيــر إـلـى التحيــز الجنســاني، فضــالً عــن المخــاوف بشــأن 
الخصوبــة والتكاثــر وتقلــب مســتويات الهرمونــات لــدى النســاء. 
وقــد نتــج عــن ذلــك أجيــال مــن األبحــاث الطبيــة التــي ال تعكــس 
أي فروق ذات مغزى بين الجنســين من حيث انتشــار المرض 

واالســتجابة للعــالج وشــدة النتائــج. 

التوصيات الرئيسية: 
والتاريخي 	  والسياسي  االجتماعي  بالسياق  اإلقرار  يجب 

المحيط بأي مجموعة بيانات من خالل التوثيق واألشكال 
االهتمام  يؤدي  ال  المعلومات.  لجمع  األخرى  النوعية 
كثر  أ بيانات  إلى تحليل  بيانات معينة  بسياق أي مجموعة 
فعالية  أيًضا على ضمان  يساعد  بل  دقة وصدًقا فحسب، 
ومالءمة أي تدخل استجابة لذلك التحليل. وبالمثل، يجب 
إنشاء  على  الهيكلية  القوة  بها  تؤثر  التي  بالطرق  االعتراف 

مجموعات البيانات وأنظمة البيانات وحصرها. 

كمصممين 	  المتأثرين  المجتمع  أعضاء  تضمين  يجب 
لعمليات  يمكن  البيانات.  لعلوم  مشروع  أي  في  مشاركين 
التصميم التشاركية هذه أن تساعد في ضمان توجيه البحث 
تريدها  التي  والفرص  القضايا  نحو  البيانات  في  العلمي 

المجتمعات نفسها. 

ذات 	  تدقيق  عمليات  خالل  من  الشفافية  تقنين  يجب 
مغزى، وتقييم األثر، وردود الفعل الفردية والجماعية، بهدف 
األضرار  لمنع  البيانات  مجموعات  وتأثير  نتائج  توضيح 
الرقمية. يجب أن تكون المؤسسات مسؤولة عن إخفاقات 
البيانات وأضرارها، وذلك من خالل عواقب قانونية  أنظمة 

ومالية وتقنية قوية. 

ينبغي تسجيل األشكال المختلفة للعمل الُمحتسب ضمن 	 
البيانات التي  البيانات وتعويضه. العديد من أشكال  عمل 
بين  المساواة  عليها  تعتمد  والتي  متزايد،  بشكل  تعمل 

الجنسين، لها تأثير نفسي على الباحثين. 

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.8_Lauren%20Klein%20and%20Brandeis%20Marshall.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.8_Lauren%20Klein%20and%20Brandeis%20Marshall.pdf


73 االبتكار والتغير التكنولوجي، والتعليم في العصر الرقمي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات

الجديدة،  التقنيات  لتنظيم  والضمانات  الرائدة:السياسات  والتكنولوجيا  االصطناعي  للذكاء  الجنسانية  اآلثار 
وتخفيف المخاطر، وحماية الحقوق

للعلوم  اليونسكو  قطاع   ،Bioethics and Ethics of Science for Latin America مستشارة،   ،Eleonora Lamm
 Elettraمدير عام مساعد، قطاع اليونسكو للعلوم االجتماعية واإلنسانية، و ،Gabriela Ramosاالجتماعية واإلنسانية، و
 ،Mariagrazia Squicciariniمحاضر مساعد في معهد الدراسات السياسية، كلية الشؤون العامة، باريس، و ،Ronchi

رئيس المكتب التنفيذي ومدير بالنيابة، قطاع اليونسكو للعلوم االجتماعية واإلنسانية

ملخص النص:  
الــذكاء االصطناعــي )AI(، كمــا تعرّفــه اليونســكو، هــو تقنيــات 
الكمبيوتــر التــي تشــبه العمليــات المرتبطــة بالــذكاء البشــري، 
مثــل التفكيــر والتعلــم والتكيــف والفهــم الحســي والتفاعــل.

للــذكاء  العديــدة  الفــرص  األخيــرة  الســريعة  التطــورات  أبــرزت 
األساســية  األخالقيــة  القضايــا  عـلـى  كــدت  أ كمــا  االصطناعــي، 
للعدالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي ينبغــي معالجتهــا. علــى 
وجــه الخصــوص، هنــاك تحديــات كبيــرة ـفـي ضمــان أال يــؤدي 
وعــدم  المجتمعيــة  التحيــزات  تفاقــم  إـلـى  االصطناعــي  الــذكاء 
المســاواة واالنقســامات التــي تــؤدي إـلـى التمييــز ضــد بعــض 
أســاس  عـلـى  األقليــات،  ســيما  وال  اســتبعادهم،  أو  الســكان 
هويــات الجنــس والســاللة والِعــرق والديــن. ويمكــن عكــس هــذا 
التحيــز أو تضخيمــه ـفـي الــذكاء االصطناعــي عــن طريــق خطــأ 
إحصاـئـي بســيط أو مــن خــالل افتراضــات واعيــة وغيــر واعيــة 
حــول الســاللة أو الجنــس أو المفاهيــم األيديولوجيــة األخــرى 
الجهــود  تــزال  ال  ذلــك،  ومــع  االجتماعيــة.  النمطيــة  والصــور 
الحاليــة لمعالجــة مخاطــر التحيــز ـفـي الــذكاء االصطناعــي تركــز 
إلــى حــد كبيــر علــى العوامــل الحســابية، مثــل التمثيــل اإلحصائــي 

البيانــات. لمجموعــات 

ال يــزال يتــم تجاهــل العوامــل المؤسســية والمجتمعيــة ســواء 
المتزايــد  االعتــراف  مــن  الرغــم  عـلـى  النظاميــة،  أو  البشــرية 
بأهميتهــا كمصــادر لتحيــز الــذكاء االصطناعــي. إن انتشــار تقنيــة 
الــذكاء االصطناعــي وســرعة التحــول الرقمــي وحجمــه يعنــي أن 
مثــل هــذه المشــكالت قــد يصبــح مــن المســتحيل مواجهتهــا 
الغايــة،  هــذه  تحقيــق  ســبيل  وـفـي  معالجــة.  دون  ُتركــت  إذا 
توفــر توصيــة اليونســكو بشــأن أخالقيــات الــذكاء االصطناعــي، 
التــي تــم اعتمادهــا ـفـي المؤتمــر العــام الحــادي واألربعيــن ـفـي 
الــدول األعضــاء ـفـي صياغــة  لتوجيــه  عــام 	202، إطــاًرا شــامالً 
السياســات واللوائــح، بهــدف جعــل الــذكاء االصطناعــي أخالقًيــا 

وشــاماًل عــن طريــق التصميــم. 

للنــوع  مخصًصــا  للسياســة  كامــالً  مجــاالً  التوصيــة  تتضمــن 
االجتماعــي، والــذي يرســم خارطــة طريــق لإلجــراءات الملموســة 
على مستوى النظام لضمان أال تترك تطورات الذكاء االصطناعي 
وراءهــا النســاء والمهمشــين واألكثــر ضعًفــا. وتؤكــد عـلـى حاجــة 
الحكومــات إلــى اتخــاذ إجــراءات إيجابيــة تهــدف إلــى اإلدمــاج الكامــل 
للفتيــات والنســاء ـفـي الــذكاء االصطناعــي ووضــع اســتراتيجيات 
جديــدة للتعليــم والتدريــب تكــون شــاملة للجنســين للتخفيــف 
مــن تأثيــر التحــوالت ـفـي ســوق العمــل التــي نتجــت عــن تطويــر 
الــذكاء االصطناعــي ونشــره، ســواء مــن حيــث أعــداد الوظائــف فــي 
المجــاالت وتوصيفهــا، ومــن حيــث متطلبــات المهــارات. وأخيــرًا، 
تدعــو التوصيــة إلــى اتخــاذ إجــراءات لضمــان عــدم امتنــاع تقنيــات 
الــذكاء االصطناعــي عــن خلــق فجــوات جديــدة بيــن الجنســين 
فحســب، بــل أيًضــا االســتفادة مــن الفــرص التــي يوفرهــا الــذكاء 

االصطناعــي واألتمتــة للمســاعدة ـفـي معالجــة الموجــود منهــا.

التوصيات الرئيسية: 
االصطناعي 	  الذكاء  جعل  األعضاء  الدول  تضمن  أن  يجب 

خالل  من  التصميم  طريق  عن  والشمول  باألخالق  يتسم 
اتخاذ إجراءات على مستوى النظام.

عمل 	  خطة  الوطنية  الرقمية  السياسات  تتضمن  أن  يجب 
القائمة  النمطية  الصور  ترجمة  عدم  لضمان  جنسانية 
الذكاء  أنظمة  في  تضخيمها  أو  التمييزية  والتحيزات 
الرقمي  االقتصاد  من  النساء  استبعاد  وعدم  االصطناعي 

المدعوم بالذكاء االصطناعي. 

والحوافز 	  السياسات  تعزيز  األعضاء  الدول  على  يجب 
المتوازن  التمثيل  إلى  تهدف  التي  والتنظيمية  االقتصادية 
الذكاء  نظام  حياة  دورة  مراحل  جميع  في  للجنسين 
يجب  وتطويره.  االصطناعي  الذكاء  أبحاث  في  االصطناعي، 
النسائية  األعمال  ريادة  تشجيع  األعضاء  الدول  على 
لشركات  العليا  اإلدارية  المناصب  في  النسائي  والتمثيل 

الذكاء االصطناعي. 

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.9%20Elettra%20Ronchi%20et%20al.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.9%20Elettra%20Ronchi%20et%20al.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.9%20Elettra%20Ronchi%20et%20al.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.9%20Elettra%20Ronchi%20et%20al.pdf


االبتكار والتغير التكنولوجي، والتعليم في العصر الرقمي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات74

والتحديات  األخيرة  المكاسب  المستدامة:  التنمية  أهداف  من   5 الهدف  لدعم  الرقمي  المالي  التحول  قيادة 
المتبقية

 Poor Consultative Group to Assist the ،مستشار ،Diana Dezsoأخصائي القطاع المالي، و ،Yasmin Bin-Humam
 )CGAP(

ملخص النص:  
يمكــن تعريــف الشــمول الماـلـي الرقمــي عـلـى أنــه »الوصــول 
مــن  واســتخدامها  الرســمية  الماليــة  الخدمــات  إـلـى  الرقمــي 
قبــل الفئــات الســكانية المســتبعدة والتــي تعاـنـي مــن نقــص 
الرقميــة  الماليــة  الخدمــات  إـلـى  الوصــول  إن  الخدمــات«. 
واســتخدامها، المصممــة لتلبيــة احتياجــات المــرأة وتحفيزهــا 
مــن خــالل السياســات التــي تجعلهــا آمنــة وبأســعار معقولــة، 
يؤدي إلى مشاركة المرأة النشطة في االقتصاد الرسمي، وزيادة 
يــادة مشــاركة القــوى العاملــة،  نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وز
وتحســين القــدرة علــى المســاومة فــي األســرة المعيشــية. علــى 
الرغــم مــن التقــدم الــذي تــم إحــرازه مؤخــًرا، ال تــزال ثالثــة أربــاع 

مليــار امــرأة ُمســتبعدة رســمًيا مــن النظــام المالــي.  

هناك عدة عوامل تتســبب في اســتمرار الفجوة بين الجنســين 
فــي الشــمول المالــي الرقمــي. وتشــمل هــذه العوامــل األعــراف 
االجتماعيــة الجنســانية والتــي تمـلـي أن تكــون األمــور الماليــة 
مــن اختصــاص الرجــال. قــد تــؤدي هــذه األعــراف االجتماعيــة 
إـلـى تصــور أن المــرأة غيــر قــادرة عـلـى اتخــاذ القــرارات الماليــة 
خــارج  بعمــل  تقــوم  أن  للمــرأة  المناســب  غيــر  مــن  وأنــه 
المنــزل. تؤثــر األعــراف االجتماعيــة الجنســانية أيًضــا علــى نــوع 
الذيــن  الماليــة،  الخدمــات  مقدمــو  يقدمهــا  التــي  المنتجــات 
متجاهلــة  أنهــا  عـلـى  الماليــة  المنتجــات  إـلـى  ينظــرون عموًمــا 
للجنــس أو محايــدة. يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى وجــود شــروط 
تلبــي  ال  يــع  للتوز وقنــوات  التســويق  ـفـي  وأســاليب  بالمنتــج 
أيًضــا  الجنســانية  التشــريعات  تعمــل  المــرأة.  احتياجــات 
كحاجــز أمــام اإلدمــاج الماـلـي للمــرأة، حيــث يتــم تقييــد قــدرة 
المــرأة علــى امتــالك وإدارة الممتلــكات والتحكــم فيهــا، وإبــرام 

القانــون.  بموجــب  الحســابات  وفتــح  العقــود 

الشــمول  ـفـي  الجنســين  بيــن  الفجــوة  الحفــاظ عـلـى  يتــم  كمــا 
الماـلـي الرقمــي مــن خــالل التفــاوت بيــن الجنســين ـفـي ملكيــة 
الهاتــف  بملكيــة  النســاء  تستشــهد  المحمولــة.  الهواتــف 
كأســباب  الرســمية  الهويــة  وثائــق  إـلـى  واالفتقــار  المحمــول 
رئيســية لعــدم مشــاركتهن فــي النظــام المالــي. تعــد العوائــق التــي 
كثــر شــيوًعا بالنســبة للنســاء  تحــول دون الحصــول علــى الهويــة أ

المتزوجــات. تقيــد المهــارات الرقميــة المحــدودة ومحــو األميــة 
الماليــة بالمثــل وصــول المــرأة إـلـى الخدمــات الماليــة الرقميــة. 
كثــر عرضــة لالحتيــال عبــر  كمــا تجعــل هــذه العوامــل النســاء أ
اإلنترنــت والرســائل النصيــة القصيــرة والتصيــد الصوتــي وســرقة 

الهويــة والمضايقــات عبــر اإلنترنــت. 

التوصيات الرئيسية: 
بالتوازي مع تعميق النظام اإليكولوجي للمدفوعات الرقمية، 	 

الحكومية  االجتماعية  اإلعانات  مدفوعات  رقمنة  يجب 
للنساء. يجب أن يكون برنامج الحماية االجتماعية الرقمي 
موثوًقا ويمكن الوصول إليه باإلضافة إلى كونه يتسم بالمرونة 
واألمان الخضوع للمساءلة، وأن يزود النساء بالوكالة في كل 
التي  السياسات  أطر  وضع  يجب  هذا،  جانب  إلى  خطوة. 
تشجع الشركات على رقمنة مدفوعات األجور والمدفوعات 
ميسورة  الرقمية  التحويالت  جعل  ينبغي  كما  التجارية، 
المنتشرة  النقود  تحويل  شبكات  تمكين  التكلفة. سيكون 

والمراعية للمنظور الجنساني أمًرا بالغ األهمية.

وثائق 	  إلى  النساء  وصول  لتشجيع  وضع سياسات  ينبغي 
الهوية، بما في ذلك، عند االقتضاء، توفير عدادات التسجيل 
المخصصة للنساء فقط، وخدمات التسجيل المتنقلة التي 
تجعل التسجيل أقرب إلى بيوت النساء وحمالت التسويق 
القانونية  العوائق  إزالة  يجب  للنساء.  خصيًصا  المصممة 
التي تحول دون الحصول على وثائق الهوية وتصنيفها، مع 
العمالء  متطلبات  تطبيق  ويجب  االجتماعي،  النوع  مراعاة 

من ِقبل مقدمي الخدمات المالية. 

يجب دمج القدرة المالية في برامج التحويالت النقدية الحكومية 	 
المناسب،  الوقت  بتدريب مناسب وفي  النساء  إلى  للوصول 
بينما يجب أن تتناول االستراتيجيات الوطنية الجوانب الرئيسية 

لحماية المستهلك والمخاطر وآليات التعويض.  

يجب على صانعي السياسات تحفيز جمع البيانات المصنفة 	 
وتحليلها  والطلب  العرض  جانب  في  الجنس  نوع  حسب 

واستخدامها من ِقبل مقدمي الخدمات المالية والمشرعين.

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.10_Yasmin%20Bin-Humam.pdf
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ما هي اآلليات التي يمكن أن تضمن أن التكنولوجيات الرقمية تعزز الشمول وتسد الفجوات بين الجنسين؟
 Centro-i para la Sociedad del Futuro ،إيلينا إستافيلو فلوريس، لرئيس التنفيذي

ملخص النص:  
يتمتع النظام اإليكولوجي الرقمي بالقدرة على تسريع تقدم المرأة 
وتوصيلها بفرص تحسين دخلها ومواصلة تعليمها والوصول إلى 
الخدمات الصحية والمشــاركة السياســية. على الرغم من التقدم 
العام في االستيعاب الرقمي، فقد ثبت أن التقنيات الناشئة تولد 

أبعادًا جديدة للفجوة الرقمية بين الجنسين. 

تشــارك النســاء فــي نطــاق أضيــق مــن األنشــطة الرقميــة مقارنــًة 
بالرجــال، ال ســيما ـفـي حالــة التقنيــات الناشــئة، مثــل البيانــات 
األشــياء. وبالمثــل،  وإنترنــت  المتسلســلة  والبيانــات  الضخمــة 
مجــال  ـفـي  قــرار  وصانعــات  كمبدعــات  النســاء  مشــاركة  فــإن 
الــذي  التصميــم  يعتبــر  للغايــة.  الرقميــة منخفضــة  التقنيــات 
تقــوده المــرأة ومشــاركة المــرأة فــي االســتثمار والبحــث وتصميــم 
يــة أمــًرا بالــغ األهميــة لظهــور  السياســة العامــة واألعمــال التجار
وتطلعاتهــا  المــرأة  الحتياجــات  تســتجيب  التــي  التكنولوجيــا 

وظروفهــا وتفضيالتهــا وأولوياتهــا. 

ال تــزال الفجــوات بيــن الجنســين قائمــة عبــر النظــام اإليكولوجــي 
للتمييــز  أساســي  نظــام  تعديــل  ـفـي  الفشــل  بســبب  الرقمــي 
ركــزت  النظــام  هــذا  لتغييــر  الحاليــة  الجهــود  إن  المــرأة.  ضــد 
إـلـى حــد كبيــر عـلـى عواقــب التمييــز ونتائجــه، بــدالً مــن التركيــز 
عـلـى دوافعــه. وال تــزال المنظــورات الجنســانية غائبــة إـلـى حــد 
كبيــر عــن عمليــة صنــع السياســات، وال يــزال هنــاك افتقــار إلــى 
البيانــات المصنفــة حســب الجنــس والتــي تدعــم التشــخيص 
والتحليــل وحــل المشــكالت وتقييــم السياســة العامــة. يتطلــب 
الحــل الدائــم للفجــوة الرقميــة بيــن الجنســين تحــوالً فــي الثقافــة، 

والــذي يتطلــب بــدوره اتبــاع أســلوب منهجــي.

التوصيات الرئيسية: 
عمليات 	  كافة  على  الجنسانية  المنظورات  تطبيق  ينبغي 

ذلك  في  بما  التكنولوجيا،  وتصميم  السياسات  صنع 

الخوارزمية،  والبرمجة  المحتوى،  وتعديل  اإلنترنت،  إدارة 
وعمليات  والتقييم،  السياسات  وصنع  واالبتكار،  والبحث 
البيانات، من بين أمور أخرى. يمكن استيعاب المنظورات 
واالستبيانات  المنهجيات  استخدام  خالل  من  الجنسانية 
المصلحة،  أصحاب  تدريب  ُيعد  التوجيهية.  والمبادئ 
أمًرا  والسلطات،  المنظمة  الجهات  حالة  في  سيما  ال 
الجنسانية.  المنظورات  تكامل  ضمان  في  األهمية  بالغ 
الجنس  حسب  المصنفة  البيانات  جمع  يجب 
الفجوة  لسد  المبذولة  الجهود  جميع  في  واستخدامها 

الرقمية بين الجنسين.

ينبغي استخدام أسلوب منهجي لسد الفجوة الرقمية بين 	 
الجنسين. ينبغي أن يعمل أصحاب المصلحة بشكل تعاوني 
ويجب أن تقر االستراتيجيات بالعوامل الشاملة التي تدعم 
أنماط عدم المساواة بين الجنسين. يجب معالجة األسباب 
الجذرية للفجوة الرقمية بين الجنسين ووقف اختالل توازن 

القوى بين الرجل والمرأة.

داخل 	  القديم  للنظام  الُمعطلة  التحوالت  تشجيع  ينبغي 
التمييز  على  القضاء  ذلك  في  بما  التكنولوجيا،  شركات 
والفجوات في األجور بين الجنسين، وتعزيز التنوع والشمول 
لخلق أماكن عمل آمنة للمرأة. يجب أن تدعم الرقمنة مرونة 
العمل، ويجب أال تعوق راتب المرأة أو األمان الوظيفي أو 

التقدم الوظيفي. 

التجارية 	  المشروعات  إلى  المالية  الموارد  توجيه  يجب 
واالختراعات والبحوث والمشاريع التي تقودها النساء. 

توزيع 	  يعيد  الذي  الرعاية،  اقتصاد  تنمية  ينبغي 
المسؤوليات االجتماعية والخاصة والعامة، لدعم مشاركة 

المرأة في سوق العمل.

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.11_Elena%20Estavillo.pdf
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تضمين النوع االجتماعي في تطوير التكنولوجيا لضمان تلبية االبتكار الحتياجات النساء والفتيات
صندوق األمم المتحدة للطفولة 

ملخص النص:  
االبتــكار  ـفـي  الجنســين  بيــن  المســاواة  تتعلــق  أال  ينبغــي 
والتكنولوجيــا بتصميــم أدوات أو منصــات أو تطبيقــات جديــدة 
تركــز  أن  يجــب  ذلــك،  مــن  وبــدالً  الفتيــات.  احتياجــات  تخــدم 
علــى إعــادة تصــور كيفيــة التعامــل مــع االبتــكارات فــي السياســة 
جماعــي  بشــكل  والتكنولوجيــا  والعلــوم  والتمويــل  واإلدارة 
وتعطيلهــا بحيــث تصبــح شــاملة لجميــع األجنــاس وتزيــد مــن 

الفــرص.  وتوافــر  الوعــي 

الجنــس  أســاس  عـلـى  التمييــز  يقلــل  الحاضــر،  الوقــت  ـفـي 
ـفـي  الفتيــات  تقضيهــا  التــي  الســنوات  عــدد  متوســط  مــن 
انخفاًضــا  يمثــل  مــا  وهــو  المائــة،  ـفـي   	6 بنســبة  المدرســة 
دوالر  يليــون  تر  6 بمقــدار  العالمــي  الدخــل  ـفـي  إجمالًيــا 
يكــي. ـفـي الصناعــة، مــا يقــرب مــن نصــف كافــة البلــدان  أمر
المــرأة دخــول  عـلـى  الجنســاني تحظــر  المؤشــر  ـفـي  المدرجــة 

معينــة.  مهــن 

مجــال  ـفـي  بالمــرأة  المتعلقــة  البيانــات  عـلـى  المحافظــة  ُتعــد 
التكنولوجيــا وتوافــر هــذه البيانــات أمــًرا نــادًرا، وغالًبــا مــا يعتمــد 
مســتويات  يواجهــن  والفتيــات  النســاء  أن  تصــور  عـلـى  ذلــك 
مختلفــة مــن االســتعداد والقــدرة علــى المشــاركة واالســتفادة 
االهتمــام«  »عــدم  مبــرر  وُيعــد  التكنولوجيــة.  االبتــكارات  مــن 
يــة التــي  مضلــل، ألنــه يخفــي المحــددات االجتماعيــة والمعيار
لالنخــراط  واســتعدادهن  والفتيــات  النســاء  وصــول  تعيــق 
اإلعــالم  وســائل  تشــارك  عندمــا  التكنولوجيــا.  مجــال  ـفـي 
بيــن  الرقميــة  بالفجــوة  يتعلــق  فيمــا  الســياق  خــارج  بيانــات 
التأويــل.  وســوء  االلتبــاس  إـلـى  ذلــك  يــؤدي  فقــد  الجنســين، 
ـفـي  التحقيــق  الضــروري  مــن  االلتبــاس،  هــذا  عـلـى  وللتغلــب 
محــو األميــة الرقميــة والتعلــم مــن منظــور جنســاني لفهــم مــا 

يعيــق قــدرة الفتيــات عـلـى الوصــول إـلـى األدوات والخدمــات 
التكنولوجية واســتخدامها. 

البيانــات لفهــم فوائــد  يــد مــن  إـلـى مز ويتطلــب األمــر الحاجــة 
اســتخدام التكنولوجيــا ـفـي مرحلــة الطفولــة وعالقتهــا بدراســة 
المراهقيــن واالختيــارات المهنيــة. يمكــن أن تلقــي هــذه البيانــات 
الضــوء بالمثــل علــى قابليــة نقــل المهــارات إلــى العالــم المهنــي 
وكيــف أن االتصــال ـفـي ســن مبكــرة يؤثــر عـلـى اندمــاج النســاء 
والفتيــات ـفـي القــوى العاملــة. كمــا أن هنــاك حاجــة للبيانــات 
أيًضــا لتمكيــن فهــم أفضــل لكيفيــة تأثيــر االفتقــار إلــى وجهــات 
التكنولوجيــة  المنتجــات  وتطويــر  تصميــم  ـفـي  األنثويــة  النظــر 

عـلـى تجربــة المســتخدم اإلجماليــة للنســاء والفتيــات. 

التوصيات الرئيسية: 
أن 	  يجب  للمراهقات.  القيادة  فرص  تعزيز  الضروري  من 

يشمل جزء من هذا الجهد إشراك األوالد والرجال كحلفاء. 

هناك حاجة إلى نهج شامل ألصحاب المصلحة المتعددين، 	 
التكنولوجيا  مجال  عبر  المستدام،  االستثمار  عن  فضالً 
والتطوير  واالبتكار  التكنولوجيا  تصميم  يلبي  أن  لضمان 
المنظور  معايير  وضع  يجب  والفتيات.  النساء  احتياجات 
والبرامج  التكنولوجية  الحلول  في  لالستثمار  الجنساني 
لجمع  المبذولة  الجهود  ذلك  في  بما  االبتكار،  وسياسات 

أصوات النساء والفتيات في مرحلتي التصميم واالختبار. 

تحظى األمم المتحدة بدور مشروع ومالئم وجيد التوقيت 	 
فيما يتعلق بتعزيز األساليب المنهجية، فضالً عن تسريع 
ثقة  زيادة  بهدف  جنساني،  منظور  من  المبتكرة  الحلول 

السوق في الحلول التي تقودها المرأة. 

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/OP.4_UNICEF.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/OP.4_UNICEF.pdf
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الموضوع الفرعي 4: معالجة العنف والتمييز القائم على النوع االجتماعي عبر 
اإلنترنت وبتيسير من التكنولوجيا، وحماية حقوق النساء والفتيات عبر اإلنترنت

آثار العنف الجنساني، والمعلومات المضللة عبر اإلنترنت على السياسيات في الديمقراطيات التمثيلية
المدنية  والمساحة  اإلنترنت  عبر  التعبير  ا،  ألوروب المناصرة  مديرة   ،Asha Allenو بحوث،  مدير   ،Dhanaraj Thakur

)On-line Expression & Civic Space(، مركز الديمقراطية والتكنولوجيا 

ملخص النص:  
تحظــى المــرأة بتمثيــل ضعيــف فــي الحكومــة علــى المســتويات 
ــا. تعــد  يًب التنفيذيــة والوطنيــة والمحليــة فــي جميــع البلــدان تقر
بالنــوع االجتماعــي والعنــف  المتعلقــة  المضللــة  المعلومــات 
القائــم عـلـى النــوع االجتماعــي عـلـى اإلنترنــت )OGBV( جــزًءا 
كبــر تتعلــق بالعنــف ضــد المــرأة ـفـي السياســة،  مــن مشــكلة أ
حيــث يســعى كالهمــا إلــى تقويــض الفعاليــة السياســية للمــرأة 
فــي األماكــن العامــة. غالًبــا مــا يكــون الدافــع وراء توجيــه العنــف 
اإلنترنــت )OGBV( ضــد  النــوع االجتماعــي عـلـى  القائــم عـلـى 
يكــون  أن  مــن  كثــر  أ نســاء  كونهــن  هــو  السياســيات  النســاء 
الدافــع هــو آرائهــن السياســية أو سياســاتهن. كمــا هــو الحــال مــع 
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، حيــث يســتخدم الجانــي 
العنــف للســيطرة عـلـى المــرأة، يحــاول مرتكبــو العنــف القائــم 
علــى النــوع االجتماعــي علــى اإلنترنــت ضــد النســاء السياســيات 
التحكــم فــي كيفيــة نظــر الجمهــور إليهــن. ويمكــن مالحظــة اتجــاه 

مماثــل فــي حالــة الصحفيــات النســاء. 

تهــدف حمــالت  هــو مشــكلة ذات صلــة.  الجنســاني  التضليــل 
التضليــل الجنســاني إلــى تقويــض القيــادات السياســية النســائية 
مــن خــالل نشــر معلومــات كاذبــة حــول مؤهالتهــن وخبراتهــن 
الجنســية  الصــور  يســتخدمون  األحيــان  بعــض  ـفـي  وذكائهــن؛ 
كجــزء مــن المنهجيــات المســتخدمة. وتســتند هــذه الحمالت إلى 
التمييــز القائــم ضــد المــرأة فــي المجتمــع وقد تصف المرشــحات 
بأنهــن غيــر مؤهــالت لشــغل منصــب، ويفتقــرن إلــى المعرفــة أو 
الخبــرة الالزمــة لالضطــالع بــدور؛ أو كأشــخاص عاطفييــن للغايــة 
التضليــل  أهــداف  تشــمل  أن  يمكــن  المهمــة.  بهــذه  للقيــام 
الجنســاني الحفــاظ عـلـى الوضــع الراهــن لعــدم المســاواة بيــن 
لهــذه  يمكــن  اســتقطابًا.  كثــر  أ ناخبيــن  تهيئــة  أو  الجنســين 
كثــر عرضــة  الحمــالت أن تجعــل النســاء المشــاركات سياســًيا أ
إلعــادة النظــر ـفـي طموحاتهــن ويمكــن أن تواجــه الضحايــا آثــاًرا 
كبيــرة طويلــة األجــل، بمــا فــي ذلــك األضــرار الجســدية والنفســية. 

التوصيات الرئيسية: 
يجب على األمم المتحدة توفير موارد إضافية لتسهيل ودعم 	 

بهدف  الجنسانية،  المضللة  المعلومات  في  البحث  تطوير 
والمتحولين  النساء  على مشاركة  الجماعي  تأثيرها  تحديد 

تتطلب  العامة.  الحياة  في  الثنائيين  غير  واألفراد  جنسًيا 
معالجة التحديات التي تواجهها السياسيات تحلياًل متعدد 
الجوانب يأخذ في االعتبار تفاعل مصادر االضطهاد المتعددة 
للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  تزويد  ينبغي  واحد.  وقت  في 
بالموارد الالزمة لدعم الدول األعضاء في تطوير التدريب على 

المعلومات المضللة الجنسانية. 

عند 	  شمولًيا  منظوًرا  السياسات  صانعو  يتبنى  أن  يجب 
االجتماعي  النوع  على  القائم  للعنف  االستجابات  تطوير 
إدخال  أو  الحالي  القانوني  اإلطار  يز  تعز ُيعد  اإلنترنت.  على 
أشكال  بعض  لمعالجة  مناسًبا  جديدة  تشريعات 
بينما  اإلنترنت،  على  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف 
ذلك  في  بما  مشتركًا،  تنظيمًيا  نهًجا  أخرى  حاالت  تتطلب 
الواجبة  والعناية  المحتوى  تعديل  آليات  في  التحسينات 

اإلنترنت.  المنصات عبر  من 

من الضروري التأكد من أن مبادرات مكافحة العنف القائم 	 
اإلعالمي  والتضليل  اإلنترنت  على  االجتماعي  النوع  على 
إلى  يهدفون  الذين  أولئك  حقوق  تنتهك  ال  وأنها  متناسبة 
حرية  في  حقوقهم  ذلك  في  بما  قصد،  غير  عن  حمايتهم 

التعبير وحرية المشاركة. 

يجب أن تطلب الجهات المنظمة من شركات التكنولوجيا، بما 	 
في ذلك منصات وسائل التواصل االجتماعي، إجراء تقييمات 
القائم  العنف  حوادث  على  اإلنسان  حقوق  لتأثير  مستقلة 
المضللة  والمعلومات  اإلنترنت  على  االجتماعي  النوع  على 
الجنسانية، بما في ذلك عدد الحوادث والتقارير وحل القضايا، 
والتي يتم تصنيفها حسب الهوية الجنسية والتوجه الجنسي 

واإلعاقة وغيرها من الفئات الديموغرافية المهمة.

إلتاحة 	  الطرق  استكشاف  التكنولوجيا  شركات  على  يجب 
المستقلين  للباحثين  منصاتها  حول  البيانات  من  المزيد 
بطريقة آمنة وتحافظ على الخصوصية. يمكن أن يمكّن ذلك 
الباحثين من فهم اتجاهات وتأثيرات العنف القائم على النوع 
الجنسانية  المضللة  والمعلومات  اإلنترنت  على  االجتماعي 

بشكل أفضل، باإلضافة إلى تقييم الحلول المحتملة.

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.12_Dhanaraj%20Thakur%20and%20Asha%20Allen.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.12_Dhanaraj%20Thakur%20and%20Asha%20Allen.pdf


االبتكار والتغير التكنولوجي، والتعليم في العصر الرقمي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات78

 آثار وسائل التواصل االجتماعي على الفتيات: الحفاظ على سالمة األطفال، ومنع اإلساءة والتسلط عبر اإلنترنت، 
وقضايا الصحة العقلية

،ITU Generation Connect Africa Youth Group الشباب،  مبعوث   ،Nyama Gusona Celestina Marvel 
 ITU Generation Connect Africa Youth Group ،مبعوث الشباب ،Ian Makamaraو

ملخص النص:  
لقــد حّولــت وســائل التواصــل االجتماعــي مســار العالقــة بيــن 
المواطنيــن والحكومــات والطريقــة التــي يمكــن بهــا مشــاركة 
المعلومات عبر الحدود الجغرافية. وقد أدى ذلك إلى تسهيل 
حــركات حقــوق المــرأة إلــى حــد كبيــر، مــن خــالل منصــات مثــل 
مــن  النشــطاء  لتمكيــن   Twitterو  Facebookو  YouTube
يــادة المشــاركة العامــة  ـفـي الوقــت الفعـلـي وز نقــل األحــداث 
فــي قضايــا حقــوق المــرأة. وبالمثــل، ســّهلت وســائل التواصــل 
االجتماعــي إنشــاء أدوات للتصــدي للعنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي، ووفــرت منصــة لتبــادل المعرفــة حــول خدمــات 

الرعاية والدعم للضحايا.  

مــن تســع ســنوات  األصغــر  الفتيــات  أمضــت  عــام 2020،  ـفـي 
معظــم  قضــاء  مــع  يومًيــا،  اإلنترنــت  عـلـى  ســاعتين  متوســط 
موقــع  عـلـى  خاصــًة  الفيديــو،  مقاطــع  مشــاهدة  ـفـي  الوقــت 
YouTube. ويعنــي هــذا التزايــد ـفـي اســتخدام اإلنترنــت تعــرُّض 
الفتيــات والشــابات بشــكل متزايــد للصــور النمطيــة والتوقعــات 
المتصــورة المتعلقــة بمظهرهــن الجســدي، ممــا قــد يــؤدي إلــى 
صــورة ســيئة للجســد وتدـنـي احتــرام الــذات. النســاء والفتيــات 
كثــر عرضــة لمشــاركة الصــور أو مقاطــع الفيديــو دون  أيًضــا أ
تــراٍض، واالغتصــاب أو التهديــدات بالقتــل عبــر وســائل التواصل 
والمطــاردة،  اإلنترنــت،  عبــر  الجنســي  والتحــرش  االجتماعــي، 
والجرائــم اإللكترونيــة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي، وإرســال 
 .)cyber flashing( اإلنترنــت  عبــر  الغربــاء  إـلـى  خادشــة  صــور 
كثــر مــن نصــف الفتيــات اللواـتـي تتــراوح أعمارهــن  تعرضــت أ
بيــن 5	 و25 عاًمــا لإلســاءة عبــر اإلنترنــت، ونتيجــة لذلــك تــرك 
قــام 2	٪  ـفـي حيــن  االجتماعــي  التواصــل  20٪ منهــن وســائل 
بتغييــر ســلوكهن علــى اإلنترنــت نتيجــًة لذلــك. حتــى أن العلمــاء 
يــادة اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي قــد  اقترحــوا أن ز
يــادة األخيــرة فــي معــدالت االنتحــار بيــن  تكــون مســؤولة عــن الز
لمعالجــة  الحاليــة  المبــادرات  تشــمل  المراهقــات.  الفتيــات 

العنــف القائــم عـلـى النــوع االجتماعــي الــذي تســهله وســائل 
وحمــالت  الضحايــا  مســاعدة  خطــوط  االجتماعــي  التواصــل 

كــز اإلبــالغ عــن الحــوادث.   التوعيــة ومرا

التوصيات الرئيسية: 
أطًرا 	  االجتماعي  التواصل  وسائل  منصات  تتبنى  أن  يجب 

الخصوصية  ومبادئ  اإلنسان  بحقوق  يتعلق  فيما  دولية 
حسب التصميم، وأن تجعل البيانات الدقيقة حول العنف 
القائم على النوع االجتماعي على اإلنترنت متاحة ومفهومة. 

االجتماعي 	  التواصل  وسائل  منصات  تستثمر  أن  يجب 
الكشف  لتمكين  والتعريب  المحتوى  تعديل  برامج  في 
السريع والدقيق عن الحوادث وإتاحة المعلومات القانونية 
العقلية  الصحة  دعم  بخدمات  المتعلقة  والمعلومات 

لمستخدميها، مع ترجمات باللغات المحلية. 

العامة 	  السلع  تربط  أطر  إنشاء  الحكومات  على  يجب 
والبيانات  المصدر  مفتوحة  البرمجيات  مثل  الرقمية، 
المفتوحة،  االصطناعي  الذكاء  ونماذج  المفتوحة 
واألمن  البيانات  وحماية  البيانات  إدارة  دعم  بسياسات 
السيبراني. يجب صياغة إطار قانوني قوي لمنع ومكافحة 
اإلنترنت  عبر  االجتماعي،  النوع  على  القائم  العنف 

وتطبيقه بشكل فعال.  وخارجه، 

يجب وضع إطار تشغيلي لدعم الصحة العقلية لمستخدمي 	 
المشورة  تقديم  ذلك  في  بما  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
التنمر  ضحايا  ودعم  اإلنترنت،  عبر  اإلدمان  بشأن  النفسية 
وقنوات  توعية  حمالت  وإنشاء  اإلنترنت،  عبر  والتحرش 
للمساءلة. يجب االستفادة من المنهجيات المبتكرة لتنفيذ 
المبذولة  الجهود  التلعيب ضمن  استخدام  مثل  السياسة، 

لتثقيف األطفال حول األمان عبر اإلنترنت. 

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.13_Nyama%20Marvel%20and%20Ian%20Makamara.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.13_Nyama%20Marvel%20and%20Ian%20Makamara.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.13_Nyama%20Marvel%20and%20Ian%20Makamara.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.13_Nyama%20Marvel%20and%20Ian%20Makamara.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.13_Nyama%20Marvel%20and%20Ian%20Makamara.pdf
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حرية التعبير والمشاركة في الفضاءات الرقمية
Jan Moolman، مدير مشارك، برنامج حقوق المرأة، وWRP ،Hija Kamran ومنسق تكنولوجيا المعلومات الجنسانية، 

وErika Smith، منسق حملة Take Back the Tech، رابطة االتصاالت التقدمية 

ملخص النص:  
اإلنترنــت  وتنظيــم  إدارة  ـفـي  اإلنترنــت  وســطاء  دور  يخضــع 
الضعيفــة  االســتجابات  تــؤدي  متزايــد.  بشــكل  للتدقيــق 
لحــوادث العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى اإلنترنــت 
إـلـى الرقابــة القائمــة عـلـى المنصــات والرقابــة الذاتيــة للمــرأة، 
بــدالً مــن اإلنصــاف أو المســاعدة لضحايــا التحــرش، ال ســيما 
يــة. يتــم اســتهداف قنــوات  ـفـي البلــدان غيــر الناطقــة باإلنجليز
ينــددن  الالـتـي  النســاء  مــن  بالناشــطات  الخاصــة  االتصــال 
التثقيفــي  العمــل  ـفـي  ينخرطــن  أو  الحقــوق  بانتهــاكات 
والدعــوي، ال ســيما فيمــا يتعلــق بالحقــوق الجنســية، بانتظــام 
ممــا  االجتماعيــة،  الشــبكات  عـلـى  اإلبــالغ  آليــات  خــالل  مــن 
يــؤدي إـلـى إغــالق مؤقــت أو دائــم للحســاب. ـفـي المقابــل، ـفـي 
الحــاالت التــي أبلغــت فيهــا النســاء عــن تعليقــات تهديديــة، تــم 
إبالغهــن بــأن هــذا المحتــوى ال يتعــارض مــع معاييــر المجتمــع. 
موظفــي  بيــن  متأصــل  تحيــز جنســي  وجــود  إـلـى  هــذا  يشــير 

الشــركة.  وسياســات  الدعــم 

العنــف  بشــأن  إجــراءات  اتخــاذ  لدعــوات  الــدول  اســتجابت 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي مــن خــالل اتبــاع تدابيــر حمائيــة 
محافظــة، وغالًبــا مــا تكــون أخالقيــة، والتــي تثيــر التوتــر حــول 
اســتخدام  تــم  البلــدان،  مــن  العديــد  ـفـي  المتعــددة.  الحقــوق 
لخنــق  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  لتنظيــم  التشــريع 
المنتقــدة  األصــوات  تجبــر  ترهيــب  أداة  وأصبــح  المعارضــة 
ـفـي  النظــر  القضائيــة. وعنــد  المالحقــة  عـلـى الصمــت لتجنــب 
أي قيــد علــى هــذه الحقــوق، ينبغــي علــى الــدول مراعــاة أهميــة 
األقــل  الوســائل  واختيــار  مقتــرح  قيــد  أي  ومــدى  وطبيعــة 

الغــرض.  هــذا  لتحقيــق  تقييــًدا 

يــة، ســواء  غالًبــا مــا يتــم تفســير عــروض أجســاد النســاء العار
مــن حيــث شــروط خدمــة الشــركة أو مــن قبــل المســتخدمين 
اآلخريــن، مــن وجهــة نظــر أخالقيــة تقــوم تلقائًيــا بإضفــاء الطابــع 
الجنســية  النظــرة  أجــل  مــن  األنثــى  جســد  عـلـى  الجنســي 
الذكورية. إن الرقابة على تمثيالت النســاء ألجســادهن تحرمهن 
مــن حقهــن فــي التعبيــر السياســي واإلبداعــي والجنســي وغيــر 

ذلــك مــن أشــكال التعبيــر. 

التوصيات الرئيسية: 
النوع 	  على  القائم  للعنف  شامل  تعريف  في  االستفاضة 

من  كالً  يعكس  والذي  وتطويره،  اإلنترنت  على  االجتماعي 
عن  فضالً  الشائعة،  الجذرية  واألسباب  العنف  استمرار 
الفريدة  الخصائص  على  بناًء  للضحايا  الخاصة  التجارب 

للتقنيات الرقمية. 

ينبغي على الدول أن تتبنى تشريعات تحمي حق المرأة في 	 
التحرر من العنف وتوفر وسائل انتصاف سريعة للضحايا. 
االستقالل  في  للحقوق  أولوية  التشريع  يعطي  أن  ينبغي 
الجسدي وتقرير المصير وحرية التعبير وحقوق المشاركة في 
النقاش العام، ويجب تصميمه من خالل عمليات استشارية. 

المكلفين 	  مع  بالتعاون  اإلنسان،  حقوق  لمجلس  ينبغي 
المفوضية  ومكتب  الخاصة  اإلجراءات  إطار  في  بواليات 
تشاورية  عملية  في  الشروع  اإلنسان،  لحقوق  السامية 
توجيهية  مبادئ  لوضع  المتعددين  المصلحة  ألصحاب 
المضللة،  والمعلومات  الجنساني  الكراهية  خطاب  بشأن 
على غرار خطة عمل الرباط. وكجزء من هذا، يجب االعتراف 

بالجنس والنوع على أنهما خصائص محمية. 

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.14_Jan%20Moolman.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.14_Jan%20Moolman.pdf
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معالجة الفجوات والقيود في األطر القانونية وإنفاذ القانون بشأن العنف الجنساني الذي تسهله التكنولوجيا
Suzie Dunn، أستاذ مساعد، كلية دالهاوسي للقانون 

ملخص النص:  
القائــم  للعنــف  االنتشــار  واســعة  الطبيعــة  مــن  الرغــم  عـلـى 
عـلـى النــوع االجتماعــي عـلـى اإلنترنــت )OGBV(، فــإن العديــد 
مــن الضحايــا يعانــون مــن أجــل الحصــول عـلـى الدعــم الكاـفـي. 
ال يمكــن الوصــول إـلـى ممارســات تعديــل المحتــوى لمنصــات 
التواصــل االجتماعــي أو تفعيلهــا، وغالًبــا مــا يكــون األصدقــاء 
االســتجابة بطريقــة داعمــة.  لكيفيــة  والعائلــة غيــر متعلميــن 
وهنــاك حاجــة واضحــة للحكومــات وصانعــي القانــون للــرد علــى 
 )OGBV( العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى اإلنترنــت
المناســبة  والمدنيــة  الجنائيــة  القوانيــن  إنشــاء  خــالل  مــن 
وإنفاذهــا. بعــض أشــكال العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
علــى اإلنترنــت محظــورة بالفعــل بموجــب التشــريعات الحاليــة، 
مثــل المطــاردة أو المضايقــة. وفــي حــاالت أخــرى، يجــب توســيع 
األطــر القانونيــة وتعديلهــا لضمــان مراعــاة الخصائــص المميــزة 
للعنــف عبــر اإلنترنــت. علــى ســبيل المثــال، قــد ال تكــون قوانيــن 
الخصوصيــة الحاليــة شــاملة بمــا يكفــي للتعــرف علــى أشــكال 
معينــة مــن اإلســاءة عبــر اإلنترنــت، مثــل نشــر صــور جنســية 
مزيفــة. قــد تكــون اللوائــح األخــرى شــاملة أو مبهمــة بشــكل 
مفــرط وتــؤدي عــن غيــر قصــد إـلـى إزالــة المحتــوى، مــا يعطــل 
بالهويــة  المتعلقــة  تلــك  ذلــك  ـفـي  بمــا  الهامــة  المناقشــات 

الجنســية، والجنــس النوعــي، والصحــة اإلنجابيــة.  

أفــاد العديــد مــن ضحايــا العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
خــارج اإلنترنــت بأنهــم فقــدوا مصداقيتهــم عنــد إبــالغ الشــرطة 
أثنــاء  مالئمــة  غيــر  يــة  تمييز لمعاملــة  وتعرضــوا  بالحــوادث 
ـفـي  المنهجــي  التحيــز  معالجــة  تعتبــر  القانونيــة.  اإلجــراءات 
النظــام القانونــي أمــًرا بالــغ األهميــة لضمــان نتائــج قانونيــة عادلــة 
لضحايــا العنــف القائــم عـلـى النــوع االجتماعــي عـلـى اإلنترنــت. 
قــد يــراود بعــض الضحايــا مــن المجتمعــات المهمشــة عــدم ثقــة 
مشــروعة فــي فعاليــة نظــام العدالــة الجنائيــة، بســبب مجموعــة 
مــن العوامــل بمــا فــي ذلــك التمييــز المتفشــي ضــد مجتمعاتهــم 
مــن ِقبــل الســلطات القانونيــة، أو وحشــية الشــرطة التاريخيــة 
والمســتمرة، أو عــدم القــدرة الماليــة عـلـى الوصــول إـلـى ســبل 
االنتصــاف القانونيــة. يمكــن لضحايــا العنــف القائــم علــى النــوع 

االجتماعــي عـلـى اإلنترنــت هــؤالء االســتفادة مــن الوصــول إـلـى 
ســبل قانونيــة بديلــة، والتــي ال تتطلــب التفاعــل مــع الســلطات 

يــة أو األضــرار المدنيــة.   القضائيــة، مثــل الهيئــات اإلدار

التوصيات الرئيسية: 
من 	  للتأكد  القائمة  التشريعات  فحص  إعادة  ينبغي 

النوع  على  القائم  للعنف  المحددة  الطبيعة  تشمل  أنها 
االجتماعي على اإلنترنت. يجب أن يستند أي تشريع جديد 
حول العنف القائم على النوع االجتماعي على اإلنترنت إلى 
منهج متمحور حول الضحية وعلى معرفة بأبعاد الصدمات، 
النوع  القائم على  والذي يعالج الطبيعة المتداخلة للعنف 

االجتماعي على اإلنترنت. 

تعتبر معالجة التحيز الجنسي وغيره من التحيز التمييزي في 	 
النظام القانوني أمرًا بالغ األهمية لضمان استجابة عادلة لكافة 
اإلنترنت.  على  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  ضحايا 
في  الفاعلة  الجهات  أن  من  التأكد  الحكومات  على  ينبغي 
النظام القانوني لديها المعرفة التقنية المناسبة لجمع األدلة 

المتعلقة بالجرائم القائمة على التكنولوجيا وفهمها. 

وفي الحاالت التي يتم فيها توزيع المعلومات الشخصية أو 	 
الصور الحميمة دون موافقة، فإن اإلزالة السريعة للمحتوى 
إن  بها.  المرتبطة  األضرار  من  للحد  األهمية  بالغ  أمًرا  تعد 
إدخال إجراءات قانونية سريعة المسار، والتي تتحايل على 
إجراءات المحكمة المطولة، من شأنها أن تمكن من معالجة 

مثل هذه الحوادث دون تأخير.  

ومن أجل القضاء على العنف القائم على النوع االجتماعي 	 
للتحول  االهتمام  إيالء  الضروري  فمن  اإلنترنت،  على 
لتقييم  باإلنترنت.  المرتبطة  السلوكيات  في  المجتمعي 
االستثمار  الحكومات  على  ينبغي  أفضل،  بشكل  التقدم 
في األبحاث التي تركز على فهم وتتبع أنماط العنف القائم 
فعالية  تقيس  والتي  اإلنترنت،  على  االجتماعي  النوع  على 

مبادرات الوقاية الحالية. 

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.15_Suzie%20Dunn.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/EP.15_Suzie%20Dunn.pdf
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الروابط بين حقوق المرأة والتكنولوجيات الرقمية، والفضاء المدني، والبيانات والخصوصية، وحرية التعبير
 )OHCHR( المفوضية السامية لحقوق اإلنسان

ملخص النص:  
التكلفــة  وميســور  وآمــن  مفتــوح  إنترنــت  إـلـى  الوصــول  فتــح 
ذلــك  ـفـي  بمــا  والفتيــات،  للنســاء  مســاحة  الجــودة  وعاـلـي 
النســاء والفتيــات ذوات الميــول الجنســية أو الهويــة الجنســية 
قنــوات  ـفـي  لالنخــراط  المختلفــة،  الجنســية  الخصائــص  أو 
جديــدة للتأثيــر ـفـي النقــاش العــام وصنــع القــرار. ومــع ذلــك، ال 
تــزال النســاء والفتيــات معرضــات بشــكل خــاص للتهديــدات 
حالــة  ـفـي  ســيما  ال  اإللكترونيــة،  المســاحات  ـفـي  والهجمــات 
تبــرر  التــي  االجتماعيــة  لألعــراف  يمتثلــون  ال  الذيــن  أولئــك 
القوالــب النمطيــة والتمييــز القائــم علــى النــوع االجتماعــي. علــى 
اإلنســان  حقــوق  عــن  المدافعــات  تتعــرض  الخصــوص،  وجــه 
والصحفيــات والسياســيات الالئــي يتحدثــن عــن قضايــا النســوية 
أو الالـتـي ينتميــن إـلـى مجموعــات عرقيــة أو إثنيــة أو دينيــة أو 
أقليــات، لإلســاءة بمعــدالت أعلــى وبطــرق مختلفــة عــن الرجال.  

 ،Pegasus ســهلت تكنولوجيا المراقبة، مثل برنامج التجســس
المنهجيــة  المراقبــة  مــن  تمكــن  التــي  األخــرى  واألدوات 
لألماكــن العامــة عـلـى اإلنترنــت وخارجهــا، المراقبــة الجماعيــة 
والمســتهدفة مــن ِقبــل الحكومــات والجهــات الفاعلــة الخاصــة 
واألفــراد، مــع وجــود آثــار غيــر متناســبة علــى حريــة التعبيــر لــدى 
المدافعــات عــن حقــوق اإلنســان والناشــطات، وضحايــا العنــف 
وســوء المعاملــة. تعتبــر المراقبــة مهمــة بشــكل خــاص للنســاء 
نظــًرا إلــى االســتخدام المتكــرر للمعلومــات واالتصــاالت الخاصــة 
الحيــاة  تفاصيــل  جميــع  تكــون  قــد  ضدهــن.  الهجمــات  ـفـي 
المراقبــة،  مــن  متعــددة  ألشــكال  معرضــة  للمــرأة  الحميمــة 
بــدًءا مــن العنــف المنزـلـي وحتــى اختــزال المــرأة ـفـي كونهــا أداة 

جنســية وأداة للتكاثــر. 

فضالً عن المراقبة، تواجه النســاء واألشــخاص غير المتوافقين 
المحتــوى  عـلـى  اإلشــراف  ويتضمــن  الرقابــة.  أيًضــا  جنســًيا 
عبــر اإلنترنــت مــن ِقبــل شــركات ومنصــات وســائل التواصــل 
االجتماعــي مزيًجــا مــن المراجعــة البشــرية والخوارزميــات. يتــم 
تنتجهــا  التــي  والصــور  المحتــوى  إزالــة  عــن  باســتمرار  اإلبــالغ 

المــرأة، وال ســيما تلــك التــي تنتمــي إـلـى األقليــات. 

التوصيات الرئيسية: 
المدنية 	  المساحة  بتوسيع  الحكومات  تلتزم  أن  ينبغي 

على اإلنترنت للنساء والفتيات الناشطات في مجال حقوق 
اإلنسان. ينبغي صياغة الجهود للقضاء على العنف القائم 
تخلق  ال  حتى  بعناية  اإلنترنت  على  االجتماعي  النوع  على 
ذات  اللوائح  تؤدي  قد  والمراقبة.  الرقابة  لتوسيع  مساحة 
المحتوى،  إزالة  إلى  قصد  غير  عن  الفضفاضة  التعريفات 
مما يؤدي في النهاية إلى تقويض قدرة المرأة على استخدام 
المفاهيم  تحظر  التي  التشريعات  استخدام  يمكن  صوتها. 
من  للحد  »الفاحشة«،  أو  »الفحش«  مثل  الخاطئة، 
المناقشات النقدية حول الحياة الجنسية والنوع االجتماعي 

والحقوق الجنسية واإلنجابية. 

يوفر قانون حقوق اإلنسان أساًسا متيًنا لتنظيم المساحات 	 
القطاع  مع  بالتوازي  الحكومات،  على  يجب  اإلنترنت.  عبر 
بشأن  التوجيهية  المتحدة  األمم  بمبادئ  االلتزام  الخاص، 
ممارساتها،  جميع  في  اإلنسان  وحقوق  التجارية  األعمال 
منهجي  بشكل  اإلنسان  بحقوق  الواجبة  العناية  وإجراء 
طوال دورة حياة أنظمة الذكاء االصطناعي التي تصممها أو 

تحصل عليها أو تشغلها، وتضمين منظوًرا جنسانًيا. 

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/OP.5_OHCHR.pdf
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توصيات بشأن العنف ضد النساء والفتيات عبر اإلنترنت وبتيسير من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة(

ملخص النص:  
الرقميــة  التقنيــات  ـفـي  واالبتــكار  المســتمر  التطــور  يعمــل 
النــوع  عـلـى  القائــم  للعنــف  الحاليــة  األشــكال  تســهيل  عـلـى 
االجتماعــي ويولــد أشــكااًل جديــدة مــن العنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي عـلـى اإلنترنــت )OGBV( أيًضــا. إن نطــاق وســرعة 
وســهولة االتصــال عبــر اإلنترنــت إـلـى جانــب عــدم الكشــف عــن 
الهويــة، والتســمية المســتعارة، والقــدرة علــى تحمــل التكاليــف، 
جانــب  إـلـى  المحــدودة،  والمســؤولية  العقــاب  مــن  واإلفــالت 
االفتقــار إلــى تدابيــر الوقايــة واالســتجابة، يســهل انتشــار الكراهيــة 
والتحــرش الجنســاني. منــذ بدايــة جائحــة كوفيــد-9	، كان هنــاك 
القائــم  العنــف  مــن  مختلفــة  أشــكال  ـفـي  ملحوًظــا  ارتفاًعــا 
عـلـى النــوع االجتماعــي عـلـى اإلنترنــت عـلـى الصعيــد العالمــي. 
ـفـي الســنوات األخيــرة، كانــت هنــاك أيًضــا حالــة مــن النمــو ـفـي 
الجنســي  التحــرش  ـفـي  التــي تشــارك  المنســقة  المجموعــات 
ضــد النســاء، بمــا فــي ذلــك نشــطاء حقــوق الرجــال، والعــزاب غيــر 
المنخرطــة تحــت مســمى  األخــرى  الطوعييــن، والمجموعــات 
»المانوســفير‹‹ )مجموعــة غيــر منظمــة مــن االئتالفــات الكارهــة 
للنســاء الناشــطة عن طريق التطبيق الحاســوبي(، وهناك أيًضا 

أدلــة متزايــدة عـلـى وجــود روابــط مــع الجماعــات المتطرفــة. 

لســنوات عديــدة، عملــت الــدول والشــركات الخاصــة، بمــا ـفـي 
ذلــك وســطاء اإلنترنــت والمجتمــع المدـنـي ومنظمــات حقــوق 
المــرأة علــى توثيــق العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى 
غيــاب  هنــاك  ذلــك،  ومــع  لــه.  واالســتجابة  ومنعــه  اإلنترنــت 
يــة التــي تــم إعدادهــا بشــكل صريــح للنظــر ـفـي  لألطــر المعيار
التكنولوجيــا،  تســهلها  التــي  لالنتهــاكات  يــدة  الفر الســياقات 
الســريع  التطــور  كبــة  لموا البلــدان  مــن  العديــد  تعاـنـي  حيــث 
للتكنولوجيــا واألشــكال الناشــئة مــن العنــف القائــم علــى النــوع 
تعريــف  وجــود  إـلـى  االفتقــار  أدى  اإلنترنــت.  عـلـى  االجتماعــي 
مشــترك وجمــع بيانــات شــامل ودقيــق، بمــا فــي ذلــك المفاهيــم 

الموحــدة والتعريفــات والتدابيــر التشــغيلية، إـلـى نُهــج مجــزأة 
ونقــص ـفـي البيانــات القابلــة للمقارنــة والموثوقــة. نتجــت عــن 
ذلــك فجــوات معرفيــة كبيــرة حــول طبيعــة وانتشــار وتأثيــرات 
ومحــركات العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى اإلنترنــت، 

وغالًبــا ال يتــم اإلبــالغ عنهــا. 

التوصيات الرئيسية: 
النــوع  عـلـى  القائــم  بالعنــف  االعتــراف  الــدول  عـلـى  يجــب 
االجتماعــي عـلـى اإلنترنــت عـلـى أنــه انتهــاك لحقــوق اإلنســان 
وينبغــي علــى الشــركات الخاصــة العمــل بشــكل اســتباقي للنظــر 
فــي كيفيــة تطبيــق المبــادئ التوجيهيــة علــى منصاتهــم الحاليــة 
وترقياتهــم المســتمرة. يجــب علــى وكاالت األمــم المتحــدة دعــم 

هــذه العمليــة مــن خــالل تطويــر التوجيــه.

النــوع  عـلـى  القائــم  العنــف  منــع  جهــود  ُتشــرك  أن  ينبغــي 
االجتماعــي علــى اإلنترنــت الرجــال والفتيــان مــع جهــود شــركاء 
آخريــن لتغييــر المواقــف والمفاهيــم والســلوكيات الضــارة علــى 

أوســع. مســتوى مجتمعــي 

قطــاع  ـفـي  للمشــاركة  والفتيــات  النســاء  تمكيــن  يجــب 
التكنولوجيــا واالسترشــاد بــه فــي تصميــم مســاحات آمنــة علــى 
اإلنترنــت واســتخدامها. يجــب عـلـى الشــركات الخاصــة، بمــا ـفـي 
المنظــور  تراعــي  تكنولوجيــا  تطويــر  اإلنترنــت،  وســطاء  ذلــك 
الجنســاني مــن خــالل التصميــم بالتشــاور مــع منظمــات حقــوق 

المــرأة.

يســتخدمن  اللواـتـي  والفتيــات  النســاء  تتمكــن  أن  يجــب 
المســاحات عبــر اإلنترنــت مــن الوصــول إـلـى معلومــات حــول 
كيفيــة ضمــان ســالمتهن عبــر اإلنترنــت، بمــا فــي ذلــك معلومــات 

الحاليــة. األمــان  بروتوكــوالت  حــول 

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/OP.6_UN%20Women.pdf
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األطر المعيارية للمنظورات الجنسانية 
في التكنولوجيا واالبتكار

Joann Lee ورقة معلومات من إعداد

Hélène Molinier مراجعة

نوفمبر 22	2
تستند اآلراء الواردة في هذه الورقة إلى تحليل للقرارات الحكومية الدولية والنتائج وال تمثل بالضرورة آراء األمم المتحدة. 

كما تقدم هذه الورقة لمحة عامة عن عدد محدود من القرارات والنتائج الحكومية الدولية ذات الصلة.

االختصارات

الذكاء االصطناعي   AI
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  CEDAW

لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية  CSTD
لجنة وضع المرأة  CSW

المجلس االقتصادي واالجتماعي  ECOSOC
الجمعية العامة  GA

مجلس حقوق اإلنسان  HRC
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ICT

هدف التنمية المستدامة.  SDG
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  STEM

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  STI
مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات  WSIS
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مقدمة

تنظــر لجنــة وضــع المــرأة )CSW( ـفـي الموضــوع ذي األولويــة 
العصــر  ـفـي  والتعليــم  التكنولوجــي  والتغيــر  »االبتــكار 
وتمكيــن جميــع  الجنســين  بيــن  المســاواة  لتحقيــق  الرقمــي 
النســاء والفتيــات«، وذلــك ـفـي دورتهــا الســابعة والســتين ـفـي 
الفتــرة مــا بيــن 6 إـلـى 7	 مــارس 2023. وتوفــر االســتنتاجات 
الــدورة  ـفـي هــذه  يتــم اعتمادهــا  المتفــق عليهــا والمتوقــع أن 
يــة  يــز دمــج المنظــور الجنســاني ـفـي األطــر المعيار فرصــة لتعز
العالميــة المتعلقــة بالتكنولوجيــا واالبتــكار. إذ يمكــن أن تؤثــر 
تغطيــة اللجنــة القويــة للروابــط بيــن المســاواة بيــن الجنســين 
الهيئــات  ونتائــج  الصلــة  ذات  القــرارات  عـلـى  والتكنولوجيــا 
االهتمــام  يــادة  ز إـلـى  وتــؤدي  األخــرى،  الدوليــة  الحكوميــة 
يــن  بالموضــوع مــن الــدول األعضــاء وأصحــاب المصلحــة اآلخر

المســتويات. جميــع  عـلـى 

التكنولوجيــا  دور   )	995( بكيــن  ومنهــاج عمــل  إعــالن  تنــاول 
ـفـي مختلــف المجــاالت ذات األهميــة الحاســمة، وأقــر بأنــه مــن 
بــل  التكنولوجيــا فحســب،  المــرأة مــن  أال تســتفيد  الضــروري 
تشــارك أيًضــا فــي العمليــة بدايــة مــن التصميــم وحتــى التطبيــق 
للقضايــا  إطــاًرا  العمــل  منهــاج  يضــع  كمــا  والتقييــم.  والرصــد 
التكنولوجيــة مــن منظــور التعليــم والتوظيــف والتواصــل. ولــم 
يعــد هــذا التركيــز يعكــس اتســاع نطــاق تحديــات المســاواة بيــن 
الجنســين والفــرص التــي أطلقهــا التطــور التكنولوجــي منــذ عــام 

995	. ويقر اســتعراض الذكرى الســنوية الخامســة والعشــرون 
وتقييــم تنفيــذه )E/CN.6/2020/3( ببعــض هــذه الفجــوات 
ويدعــو الــدول إلــى تحديــد أولويــات التنميــة واالبتــكار فــي مجــال 
التكنولوجيــا وتمويلهمــا بطريقــة تعــزز المســاواة بين الجنســين، 
الجماعــي  العمــل  مــن  ـن  وتمكِـّ واالحتــرام،  الشــمول  وتعــزز 
وتســاهم في بيئة مســتدامة. كما يحث االســتعراض الدول على 
ضمــان اســتفادة جميــع النســاء والفتيــات علــى قــدم المســاواة 
مــن التقــدم التكنولوجــي عــن طريــق ســد الفجــوة الرقميــة بيــن 
الجنســين وتمكيــن المــرأة مــن المشــاركة العادلــة ـفـي تصميــم 
التكنولوجيــا، وتنفيــذ القوانيــن والسياســات واللوائــح لمكافحــة 
بيــن  المســاواة  أجــل  مــن  التكنولوجيــا  ـفـي  الكامنــة  المخاطــر 
الجنســين، بمــا فــي ذلــك العنــف عبــر اإلنترنــت وســوء المعاملــة 
ـفـي  والتحيــز  الخصوصيــة  لحقــوق  والتهديــدات  والمضايقــات 

الــذكاء االصطناعــي والروبوتــات.

بتســخير  األعضــاء  الــدول  تعهــدت  فقــد  ذلــك،  عـلـى  وعــالوًة 
النســاء  حيــاة  لتحســين  واالبتــكار  التكنولوجيــا  »إمكانــات 
وذلــك  الرقميــة،  والفجــوة  التنميــة  فجــوة  وســد  والفتيــات 
الخامســة  الســنوية  الذكــرى  بمناســبة  السياســي  اإلعــالن  ـفـي 
ذلــك  ـفـي  بمــا  للمــرأة،  الرابــع  العالمــي  للمؤتمــر  والعشــرين 
المخاطــر  معالجــة  وكذلــك  الجنســين،  بيــن  الرقميــة  الفجــوة 

التكنولوجيــا«. اســتخدام  عــن  الناشــئة  والتحديــات 

التقدم في الهيئات الحكومية الدولية الرئيسية

ـفـي أعقــاب المؤتمــر العالمــي الرابــع للمــرأة، اعتمــدت لجنــة 
متفــق  اســتنتاجات  المــرأة  بوضــع  المعنيــة  المتحــدة  األمــم 
ســياق  ـفـي  الجنســين  بيــن  بالمســاواة  يتعلــق  فيمــا  عليهــا 
التكنولوجيــا بواقــع مرتيــن. وـفـي االســتنتاجات المتفــق عليهــا 
فــي دورتهــا الســابعة واألربعيــن )2003(، أوصــت اللجنــة باتخــاذ 
إجــراءات تتعلــق بالمــرأة فــي وســائل اإلعــالم وتأثيــر واســتخدام 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت )ICTs( مــن أجــل تمكيــن 
وصــول  يــز  بتعز الصلــة  ذات  األمــور  ذلــك  ـفـي  بمــا  المــرأة، 
والتصــدي  واالتصــاالت،  المعلومــات  تكنولوجيــا  إـلـى  المــرأة 
للعنــف ضــد المــرأة القائــم عـلـى وســائل اإلعــالم وتكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت. وفــي االســتنتاجات المتفــق عليهــا فــي 
دورتهــا الخامســة والخمســين )		20(، أوصــت اللجنــة باتخــاذ 
إجــراءات تتعلــق بوصــول النســاء والفتيــات إـلـى التكنولوجيــا 
ـفـي  يــب  ومشــاركتهن فيهــا، مــع التركيــز عـلـى التعليــم والتدر
مجــال العلــم والتكنولوجيــا وعلــى تمكيــن المــرأة فــي مجــاالت 

والتكنولوجيــا. العلــوم 

المراجــع  عــدد  كان  النتائــج،  هــذه  عــن  النظــر  وبصــرف 
ـفـي  ـفـي االســتنتاجات المتفــق عليهــا  المتعلقــة بالتكنولوجيــا 
يًبــا فــي  الــدورات األخــرى ضئيــاًل )يتــراوح بيــن 0-		 مرجًعــا تقر
كل دورة( قبــل عــام 7	20.شــهدت الــدورة 	6 )7	20( - عنــد 
ـفـي الموضــوع ذي األولويــة المتعلــق بالتمكيــن  نظــر اللجنــة 
االقتصــادي للمــرأة فــي عالــم العمــل المتغيــر - تضاعــف عــدد 
ــا  يًب المراجــع المتعلقــة بالتكنولوجيــا بمقــدار ثــالث مــرات تقر

)إلــى مــا يقــرب مــن 30(. 

 ومنــذ عــام 7	20، أثــارت اللجنــة قضايــا التكنولوجيــا واالبتــكار 
بشــكل متزايد. وشــمل ذلك دعوات إلى تعميم منظور جنســاني 
الرقميــة  التكنولوجيــا  وتنفيــذ  وتطويــر  المفاهيــم  وضــع  ـفـي 
والسياســات ذات الصلــة وتعزيــز مشــاركة المــرأة ـفـي التصــدي 
للعنــف والتمييــز الممــارس ضــد النســاء والفتيــات فــي الســياقات 
الرقميــة، وتعزيــز وصــول النســاء والفتيــات علــى قــدم المســاواة 
الرقميــة  الفجــوة  وســد  الرقميــة  والمهــارات  التكنولوجيــا  إـلـى 

https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=E/CN.6/2020/3&Lang=E
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اســتخدام  عــن  الناشــئة  التحديــات  ومعالجــة  الجنســين،  بيــن 
التكنولوجيــا واألثــر المتزايــد للعنــف ضــد النســاء والفتيــات ـفـي 
الســياقات الرقميــة، وتنويــع الخيــارات التعليمية والمهنية للمرأة 
والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم  مثــل  الناشــئة،  المجــاالت  ـفـي 
واالتصــاالت  المعلومــات  وتكنولوجيــا   )STEM( والرياضيــات 
والتنميــة التكنولوجيــة. وعــالوةً عـلـى ذلــك، ومنــذ ظهــور جائحــة 
فيــروس كورونــا )9	COVID-(، تضمنــت االســتنتاجات المتفــق 
الرقميــة،  والكفــاءات  للتكنولوجيــا  المراجــع  مــن  مزيــًدا  عليهــا 

بجانــب التنمــر اإللكتروـنـي والمطــاردة اإللكترونيــة.

 وُتشــكّل خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 العالقــات بيــن 
الوصــول إـلـى التكنولوجيــا واســتخدامها والتنميــة المســتدامة، 
وال ســيما عبــر أهــداف التنميــة المســتدامة )SDGs(. وتشــمل 
أهــداف التنميــة المســتدامة علــى وجــه الخصــوص أهداًفــا بشــأن 
الوصــول إلــى التكنولوجيــا الجديــدة المناســبة )4.	(، واســتخدام 
المــرأة  تمكيــن  يــز  لتعز واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا 
 /  4.4( واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا  ومهــارات  )5.ب( 
4.5(. ومــع ذلــك، فــإن األهــداف والمؤشــرات الرئيســية األخــرى 
المرتبطة بالتكنولوجيا تفتقر إلى منظور جنســاني. فعلى ســبيل 

المثــال، تفتقــر غايــات هــدف التنميــة المســتدامة 9 )الصناعــة 
/ البنيــة التحتيــة( وغايــات الهــدف 7	 ذات الصلــة بالتكنولوجيــا 
)الغايــات 7.6	 و7.7	 و7.8	( إـلـى منظــور جنســاني وال تعكــس 

الحاجــة إلــى جمــع بيانــات مصنفــة للمؤشــرات ذات الصلــة.

المنظــور  لتعميــم  المبذولــة  الجهــود  ـفـي  تقــدم  تحقيــق  وتــم 
المتعلقــة  والبرامــج  والسياســات  التشــريعات  ـفـي  الجنســاني 
 )A/RES/76/213( بالتكنولوجيــا واالبتــكار فــي الجمعية العامــة
)ECOSOC( واالجتماعــي  االقتصــادي   والمجلــس 
)E/RES/2021/10 E/RES/2021/29(، ومجلس حقوق اإلنسان 
)A/HRC/RES/38/5 A/HRC/RES/47/16; A/  )HRC(
يــادة  كًبــا مــع االتجــاه المتمثــل فــي ز )HRC/RES/50/18. وتوا
االهتمــام بالعالقــات بيــن المســاواة بيــن الجنســين والتكنولوجيــا 
- كمــا هــو واضــح ـفـي االســتنتاجات المتفــق عليهــا للجنــة منــذ 
عــام 7	20 - فقــد تضاعــف عــدد المراجــع المتعلقــة بالقضايــا 
الجنســانية وقضايــا المــرأة ـفـي نفــس التوقيــت تقريًبــا ـفـي القــرار 
الســنوي للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي )يوليــو 7	20( وقرار 
 )20	7 )ديســمبر  ســنتين  كل  يصــدر  الــذي  العامــة  الجمعيــة 

.)STI( بشــأن العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار

 مزارعات يتلقين تدريباً على قيادة الطائرات بدون طيار ، السنغال.
الصورة: هيئة األمم المتحدة للمرأة / يوليا بانيفينا

https://undocs.org/en/A/RES/76/213
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2021/10
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=E/RES/2021/29&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/RES/38/5&Lang=E
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/HRC/RES/47/16&Lang=E
https://undocs.org/A/hrc/res/50/18
https://undocs.org/A/hrc/res/50/18
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القضايا األساسية للمساواة بين الجنسين والتكنولوجيا

التقنية  المساعدة  يز  الدولي ونزع السالح )A/RES /76/24( وبشأن تعز العلوم والتكنولوجيا في سياق األمن  العامة بشأن دور  الجمعية  انظر قرارات   	
المعلومة )A/RES /74/173(، وقرار  تبادل  بما في ذلك  اإللكترونية،  يمة  الجر الدولي لمكافحة  والتعاون  الوطنية  التدابير  يز  لتعز القدرات  وبناء 

اإلنسان  وقرار مجلس حقوق   ،)30/202	/RES/E( المستدامة  التنمية  أجل  المفتوحة من  المصادر  تكنولوجيا  بشأن  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس 
.)A/HRC/RES/38/1( االنتصاف إلى سبل  المساءلة والوصول  يز  اإلنسان: تعز ية وحقوق  التجار بشأن األعمال 

انظر قرارات الجمعية العامة: 3/76	2, 89/76	, 42/76	, 6/75	3, 76/75	, 57/75	, 8/73	2، وقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي: 	29/202,   2
	28/202, 	0/202	، وقرارات مجلس حقوق اإلنسان: 8/50	, 5/50	, 6/47	, 5/38.

CSW65 لـ المتفق عليها  E/RES/2021/28; A/RES/75/316؛ االستنتاجات   3

تتعلــق المجــاالت التــي يتــم فيهــا دمــج المنظــورات الجنســانية 
فــي أغلــب األحيــان بالفجــوة الرقميــة، والوصــول إلــى التكنولوجيــا 
واإلنترنــت،  واالتصــاالت  المعلومــات  وتكنولوجيــا  الرقميــة، 
التعليــم والتوظيــف، واألمــان  ـفـي  الرقميــة  والثقافة/المهــارات 
والتكنولوجيــا   ،)AI( االصطناعــي  والــذكاء  اإلنترنــت،  عـلـى 
الخاصــة بالزراعــة والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ. وقــد تــم تغطيــة 
العامــة  الجمعيــة  القضايــا عـلـى نطــاق واســع مــن قبــل  هــذه 
والمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي ومجلــس حقــوق اإلنســان 
ولجنــة القضــاء عـلـى التمييــز ضــد المــرأة والهيئــات الحكوميــة 
الدوليــة األخــرى. وقــد ترغــب اللجنــة ـفـي النظــر ـفـي اللغــة التــي 
تســتخدمها هــذه الهيئــات أثنــاء النظــر فــي الموضــوع ذي األولويــة.

فيهــا  يمكــن  التــي  الرئيســية  المجــاالت  تتعلــق  المقابــل،  وـفـي 
يــة بتصميــم  يــز دمــج المنظــور الجنســاني ـفـي األطــر المعيار تعز
ورصــد التكنولوجيــا، بمــا ـفـي ذلــك مشــاركة المــرأة ـفـي التطويــر 
فعـلـى  للتكنولوجيــا.  الجنســاني  األثــر  وتحليــل  التكنولوجــي 
دون  التكنولوجيــا  تطويــر  القــرارات  تناقــش  المثــال،  ســبيل 
تضميــن منظــور جنســاني، مثــل الحاجــة إلــى منظــور جنســاني أو 
مشــاركة المرأة. وإذا ذكرت القضايا الجنســانية، فغالباً ما تكون 
المراجــع موجــزة وتفتقــر إلــى توصيــات محــددة لتعميــم المنظــور 
الجنســاني. وبالمثــل عنــد مناقشــة تأثيــرات التكنولوجيــا، يكــون 
الملموســة  االســتراتيجيات  أو  اإلجــراءات  ـفـي  نقــص  هنــاك 
المصنفــة  البيانــات  وجمــع  الجنســانية  التأثيــرات  لتقييــم 
ذات الصلــة إلجــراء تحليــل جنســاني مناســب. وتتمثــل بعــض 
مناقشــة  ـفـي  الجنســاني  المنظــور  إـلـى  تفتقــر  التــي  المجــاالت 
اإللكترونيــة،  والجرائــم  الدوـلـي  واألمــن  الصحيــة،  التكنولوجيــا 

وغيرهــا.	 اإلنســان،  وحقــوق  يــة  التجار واألعمــال 

يــز القــرارات والنتائــج الحكوميــة   عــالوًة عـلـى ذلــك، يمكــن تعز
يــادة االعتــراف بآثــار التداخــل علــى الوصــول  الدوليــة مــن خــالل ز
يعاـنـي  ورصدهــا.  وتصميمهــا  واســتخدامها  التكنولوجيــا  إـلـى 
ومتداخلــة  متعــددة  أشــكااًل  يواجهــن  الالـتـي  والفتيــات  النســاء 
مــن التمييــز )بمــا فــي ذلــك النســاء والفتيــات الفقيــرات، والنســاء 
والفتيات ذوات اإلعاقة، والنساء والفتيات في المناطق الريفية 
أو النائيــة، والنســاء والفتيــات فــي مجموعــات األقليــات، والنســاء 
والفتيــات  والنســاء  األميــات،  والفتيــات  والنســاء  المســنات، 
المهاجــرات أو الالجئــات، ونســاء وفتيــات الســكان األصلييــن( 

مــن عوائــق معقــدة تحــول دون التكنولوجيــا، وخاصــة أولئــك 
الالـئـي يعشــن ـفـي البلــدان الناميــة.

تحليــل  يتــم  لــم  إذ  بالفجــوات،  شــاملة  قائمــة  ليســت  وهــذه 
مهمــة  مجــاالت  تشــمل  فهــي  ذلــك،  ومــع  القــرارات.  جميــع 
يــز المســاواة بيــن  يًــا لتعز يكــون فيهــا المنظــور الجنســاني ضرور
وتتيــح  الصلــة.  ذات  التكنولوجيــة  القطاعــات  ـفـي  الجنســين 
يــز االلتزامــات  الــدورة الســابعة والســتون للجنــة الفرصــة لتعز
فــي هــذه المجــاالت، مــا يمنــح حافــًزا للهيئــات الحكوميــة الدوليــة 

األخــرى للقيــام بالمثــل.

الفجوة الرقمية بين الجنسين

يظــل ســد الفجــوة الرقميــة بيــن الجنســين أولويــة رئيســية بيــن 
الهيئــات الحكوميــة الدوليــة.2 إذ ال تــزال الفجــوات الرقميــة قائمــة 
والموقــع  يــة  العمر والفئــات  الدخــل  مجموعــات  نطــاق  عـلـى 
المناطــق  بيــن  ذلــك  ـفـي  بمــا  االجتماعــي،  والنــوع  الجغراـفـي 
الريفيــة والحضريــة والشــباب وكبــار الســن، وكذلــك بيــن البلــدان 
والمناطــق وداخلهــا وبيــن البلــدان المتقدمــة والبلــدان الناميــة. 
 3.)COVID-	9( وقــد تفاقمــت نتيجــة لجائحــة فيــروس كورونــا
ويعــد تعزيــز جــودة الوصــول أمــًرا مهًمــا أيًضا، وذلك »باســتخدام 
نهــج متعــدد األبعــاد يشــمل الســرعة واالســتقرار والقــدرة علــى 
تحمــل التكاليــف واللغــة والتدريــب وبنــاء القــدرات والمحتــوى 
اإلعاقــة«  ذوي  لألشــخاص  الوصــول  وإمكانيــة   المحـلـي 

.)A/RES/76/189; E/RES/2021/10(

ويجــب أن تهــدف اإلجــراءات الراميــة إـلـى ســد الفجــوة الرقميــة 
بيــن الجنســين إـلـى »إزالــة الحواجــز التــي تحــول دون مشــاركة 
أو  اإلنترنــت  خــارج  ســواء  والفعالــة  والعادلــة  الكاملــة  المــرأة 
والفتيــات  النســاء  وصــول  يــادة  وز الرقميــة،  الســياقات  ـفـي 
واآلمــن  العــادل  الوصــول  يــز  وتعز الرقميــة،  التكنولوجيــا  إـلـى 
واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا  إـلـى  التكلفــة  وميســور 
للنســاء  الرقميــة  األميــة  محــو  يــز  وتعز اإلنترنــت،  شــبكة  وإـلـى 
يــادة األعمــال النســائية، وتحســين التعــاون الرقمــي  والفتيــات ور
لتحســين  الســريع  التكنولوجــي  التغييــر  إمكانــات  وتســخير 
يــز التواصــل واالزدهــار االجتماعــي  حيــاة النســاء والفتيــات، وتعز

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/377/89/PDF/N2137789.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/429/92/PDF/N1942992.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2021/30
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2021/30
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/221/90/PDF/G1822190.pdf?OpenElement
https://undocs.org/en/A/RES/76/189
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واالقتصــادي، ومعالجــة أي آثــار ســلبية محتملــة للتكنولوجيــا 
الرقميــة المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء 
االســتنتاجات  ـفـي  مماثلــة  صيغــة  وردت  كمــا  والفتيــات.«4 
بفهــم »ســياق  المــرأة. وُيوصــى  للجنــة وضــع  المتفــق عليهــا 
الفجــوة مــن خــالل البيانــات المصنفــة حســب الجنــس، ودمــج 
المنظــور الجنســاني ـفـي االســتراتيجيات والسياســات والخطــط 
والميزانيــات، ومعالجــة الحواجــز، بمــا فــي ذلــك الوصــول والقــدرة 
عـلـى تحمــل التكاليــف واألمــان والمهــارات الرقميــة واألهميــة 

الجيــدة«5. الممارســات  ومشــاركة  والتعــاون 

ذوات  والفتيــات  النســاء  وصــول  محدوديــة  أو  نقــص  يــؤدي 
اإلعاقــة إـلـى التكنولوجيــا الرقميــة - بمــا ـفـي ذلــك التكنولوجيــا 
المســاعدة - إلــى تفاقــم الفجــوة الرقميــة. وتــم تحديــد األهميــة 
الخاصــة إلمكانيــة وصــول النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة ـفـي 
حقــوق  لجنــة  وأقــرت   .	5/47 اإلنســان  حقــوق  مجلــس  قــرار 
بشــأن   3 رقــم  العــام  تعليقهــا  ـفـي  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة بعــدم إيــالء االعتبــار للجوانــب 
بتكنولوجيــا  المتعلقــة  السياســات  ـفـي  واإلعاقــة  الجنســانية 

واالتصــاالت. المعلومــات 

التعليم والتمكين االقتصادي

أقــرت لجنــة القضــاء عـلـى التمييــز ضــد المــرأة - ـفـي توصيتهــا 
العامــة رقــم 36 المتعلقــة بحــق الفتيــات والنســاء فــي التعليــم 
- بــدور تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي بيئــات التعليــم 
لديهــن  الالـئـي  والنســاء  للفتيــات  بعــد  عــن  والتعلــم  المفتــوح 
للتعليــم  التقليديــة  األشــكال  إـلـى  محــدودة  وصــول  إمكانيــة 
والتدريب. وتدعو اللجنة الدول األطراف إلى اتخاذ تدابير لزيادة 
والتكنولوجيــا  العلــوم  برامــج  ـفـي  والفتيــات  النســاء  مشــاركة 
التعليــم  مســتويات  جميــع  عـلـى  والرياضيــات  والهندســة 
ووضــع خطــط أو اســتراتيجيات قوميــة لتكنولوجيــا المعلومــات 
بيــن  المســاواة  لتحقيــق  محــددة  أهــداف  ذات  واالتصــاالت 
الجنســين فــي الوصــول إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
ـفـي المــدارس ومؤسســات التعليــم العاـلـي، ومدعومــة ببرامــج 

وميزانيــات محــددة بمــا ـفـي ذلــك جمــع البيانــات المصنفــة.

 )COVID-	9( ولمعالجة/تخفيــف أثــر جائحــة فيــروس كورونــا
علــى تعليــم النســاء والفتيــات - مثــل خطــر تركهــن وعدم العودة 
يــادة تعرضهــن للفقــر وزواج األطفــال  إـلـى المدرســة، وبالتاـلـي ز

المستدامة التنمية  وغايات  أهداف  تحقيق  يع على  السر التكنولوجي  التغير  تأثير  بشأن   A/RES/75/316  4
A/RES/73/218  5

والقضاء  والفتيات  النساء  العنف ضد  أشكال  لمنع جميع  الجهود  تكثيف  A/C.3/77/L.21/Rev.1 بشأن  الوثيقة  العامة مؤخًرا  الجمعية  اعتمدت   6
والعنف  اإلنترنت  عبر  بالعنف  كبر  أ اهتماًما  القرار  ويتضمن   .2022 نوفمبر  في  وذلك  السلبية،  االجتماعية  واألعراف  الجنسانية  النمطية  القوالب  عليها: 

السابقة. اإلصدارات  كثر من  أ والفتيات  النساء  التكنولوجيا ضد  الذي تسهله 

والــزواج المبكــر والقســري والحمــل المبكــر - تدعــو الجمعيــة 
العامــة الــدول األعضــاء إـلـى ضمــان حمايــة الفتيــات ودعمهــن 
التعليميــة  المــواد  توافــر  وضمــان  المدرســة،  إـلـى  العــودة  ـفـي 
ومنصــات التعلــم عــن بعــد أثنــاء الوبــاء، ولســد الفجــوة الرقميــة 

.)A/RES/75/157( لتوفيــر فــرص التعلــم عــن بعــد

الســريع  التكنولوجــي  للتغيــر  أن  المــرأة  وضــع  لجنــة  تؤكــد 
التكنولوجيــا  ذلــك  ـفـي  بمــا  المــرأة  تمكيــن  فــرص  عـلـى  تأثيــر 
الرقميــة الجديــدة والناشــئة. ولذلــك تدعــو الــدول األعضــاء إلــى 
يــز  يــادة إمكانيــة وصــول المــرأة إـلـى التكولوجيــا الرقميــة لتعز ز
الفصــل  عـلـى  والقضــاء  العمــل  ســوق  ـفـي  وتنقلهــا  إنتاجيتهــا 
والقوالــب  الهيكليــة  الحواجــز  معالجــة  خــالل  مــن  المهنــي 
النمطيــة الجنســانية واألعــراف االجتماعيــة الســلبية. كمــا دعــت 
اللجنــة الــدول األعضــاء إلــى تعميــم منظــور جنســاني فــي العلــوم 
البحــث ووكاالت  كــز  األكاديميــة ومرا والتكنولوجيــا واألوســاط 
تمويــل األبحــاث، وتســهيل وصــول المــرأة وفرصهــا فــي المجــاالت 
الناشــئة، مثــل العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات، 
وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، والتنميــة التكنولوجيــة، 
مــن خــالل توســيع نطــاق التعليــم وإعــادة تشــكيل المهــارات 

يــب، ال ســيما ـفـي البلــدان الناميــة. والتدر

يــادة األعمــال الرقميــة  كمــا تــم دعــوة الــدول األعضــاء إلــى »دعــم ر
ذلــك  ـفـي  وبمــا  اإللكترونيــة،  التجــارة  ـفـي  ذلــك  ـفـي  بمــا  للمــرأة، 
لتطويــر  الصغــر  ومتناهيــة  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــاريع 
يــز االبتــكار وخلــق  الحلــول المحليــة والمحتــوى ذي الصلــة وتعز

.)E/RES/2021/10( »الكريمــة العمــل  فــرص 

األمان والخصوصية على اإلنترنت

فــي الوقــت الــذي ركــزت الجمعية العامة6 والمجلس االقتصادي 
كبــر علــى الجوانــب االقتصاديــة للرقمنــة،  واالجتماعــي بشــكل أ
فقــد أولــى مجلــس حقــوق اإلنســان ولجنــة القضــاء علــى التمييــز 
ضــد المــرأة - ال ســيما ـفـي توصياتهــا العامــة - اهتماًمــا خاًصــا 
المجلــس  أصــدر  إذ  اإلنترنــت.  عـلـى  والفتيــات  النســاء  بأمــان 
قــراًرا محــدًدا 5/38 )8	20( بشــأن منــع العنــف ضــد النســاء 
والفتيــات واالســتجابة لــه فــي الســياقات الرقميــة. وتــم االعتــراف 
بجميــع أشــكال التمييــز أو العنــف أو الترهيــب أو التهديــد أو 
المضايقــة أو المطــاردة أو التنمــر أو المراقبــة التعســفية أو غيــر 
القانونيــة والتتبــع واالتجــار بالبشــر واالبتــزاز والرقابــة وقرصنــة 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/227/62/PDF/N2122762.pdf?OpenElement
https://undocs.org/en/A/RES/73/218
https://undocs.org/A/RES/75/157
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/RES/38/5&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/RES/38/5&Lang=E


االبتكار والتغير التكنولوجي، والتعليم في العصر الرقمي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات88

الحســابات أو األجهــزة عـلـى أنهــا مصــدر قلــق عالمــي متزايــد 
)A/HRC/RES/38/5(. وأعربــت الجمعيــة العامــة فــي قرارهــا 
المماثلــة  والتجــاوزات  االنتهــاكات  إزاء  قلقهــا  عــن   	8	/68
المتعلقــة بالتكنولوجيــا ضــد المدافعــات عــن حقــوق اإلنســان.7

االنتهــاكات  هــذه  أن  المجلــس  وجــد  ذلــك،  إـلـى  باإلضافــة 
والتجــاوزات لحقوقهــن عـلـى اإلنترنــت تمنــع النســاء والفتيــات 
مــن التمتــع الكامــل بحقوقهــن اإلنســانية والحريــات األساســية 
يــة الــرأي  )A/HRC/RES/38/7(، بمــا ـفـي ذلــك الحــق ـفـي حر
والتعبيــر )A/HRC/RES/50/15(، والحــق فــي حريــة التجمــع 
 ،)A/HRC/RES/50/17( الجمعيــات  وتكويــن  الســلمي 
والحــق فــي الخصوصيــة )A/HRC/RES/48/4(. وهــذا يعيــق 
الشــئون  ـفـي  والفعالــة  والعادلــة  الكاملــة  مشــاركتهن  مــن 
يحــول  والثقافيــة والسياســية، وقــد  االقتصاديــة واالجتماعيــة 
واالتصــاالت،  المعلومــات  لتكنولوجيــا  اســتخدامهن  دون 

الجنســين. بيــن  المســاواة  عــدم  يعمــق  وبالتاـلـي 

التجــاوزات  بآثــار  الخصــوص  وجــه  عـلـى  المجلــس  أقــر  وقــد 
الجنســانية وانتهاكات الخصوصية على النســاء والفتيات. إذ أقر 
كل مــن قــراره بشــأن الحــق فــي الخصوصيــة فــي العصــر الرقمــي 
 )A/RES/75/176( وقــرار الجمعيــة العامــة المقابــل )4/48(
بأهميــة الحــق فــي الخصوصيــة لمنــع العنــف الجنســاني والدعــوة 
إـلـى التنفيــذ وتعزيــز السياســات المراعيــة للمنظــور الجنســاني 
بشــأن الخصوصيــة. كمــا يقــر المجلــس بــأن التشــفير وإخفــاء 
الهويــة يمكنهمــا المســاهمة فــي التمتــع الكامــل بحقــوق اإلنســان 
المعلومــات  إـلـى  الوصــول  مــن  والفتيــات  النســاء  وتمكيــن 
أو  تطويــر  إـلـى  األعضــاء  الــدول  وُتدعــى  األفــكار.  عــن  والتعبيــر 
الحفــاظ علــى التدابيــر الوقائيــة وســبل االنتصــاف وكذلــك تعزيــز 
السياســات المراعيــة للمنظــور الجنســاني التــي تعــزز وتحمــي 

الحــق ـفـي الخصوصيــة.

ولمنــع العنــف الجنســاني والقضــاء عليــه فــي الســياقات الرقميــة 
ومكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب، دعــا المجلــس الــدول األعضــاء 
التدابيــر  مــن  وغيرهــا  التشــريعية  التدابيــر  وإنفــاذ  ســن  إـلـى 
الالزمــة، وتعميــم منظــور جنســاني ـفـي نظــم العدالــة الجنائيــة 

وال  المرأة  المعلومات ضد  بتكنولوجيا  المرتبط  والعنف  والتمييز  والتجاوزات  االنتهاكات  أن  A/RES/68/181: »ندرك   7
وقرصنة  والرقابة  الخصوصية  وانتهاك  اإلنترنت  عبر  والمطاردات  المضايقات  اإلنسان، مثل  المدافعات عن حقوق  سيما 

و/أو  بهدف تشويه سمعتهن  وذلك  اإللكترونية،  األجهزة  المحمولة وغيرها من  والهواتف  اإللكتروني  يد  البر حسابات 
ين تمثل مصدر قلق متزايد ويمكن أن تكون مظهًرا من مظاهر  االنتهاكات والتجاوزات ضدهن من آخر التحريض على 

اإلنسان،« متوافقة مع حقوق  فعالة  استجابات  يتطلب  ما  االجتماعي،  النوع  القائم على  المنهجي  التمييز 
ثت التوصية  8  انظر قرارات مجلس حقوق اإلنسان 5/38 و	7/4	 و5/47	 وكذلك التوصية العامة رقم 35 بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، والتي حدَّ

المرأة. التمييز ضد  القضاء على  للجنة   	9 العامة رقم 
الطفل للجنة حقوق   	8 المرأة ورقم  التمييز ضد  القضاء على جميع أشكال  	3 التفاقية  العام رقم  التعليق  المشتركة /  العامة  التوصية   9

33 العامة رقم  التوصية   	0
38 العامة رقم  التوصية   		

66 الـ  المرأة في دورتها  للجنة وضع  المتفق عليها  االستنتاجات   	2

بمــا  األعمــال  مؤسســات  مــع  المشــتركة  المبــادرات  يــز  وتعز
ـفـي ذلــك وســائل التواصــل االجتماعــي وشــركات التكنولوجيــا 

الرقميــة، وكذلــك آليــات التنظيــم الذاـتـي.8

وضّمنــت لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة - فــي توصيتهــا 
سياســات  الســتحداث  توصيــات   -  )20	7(  36 رقــم  العامــة 
تبنــى  كمــا  اإللكتروـنـي.  التنمــر  مــن  الفتيــات  لحمايــة  وقنــوات 
مجلــس حقــوق اإلنســان مؤخــًرا قــراًرا بشــأن مكافحــة التنمــر 

كتوبــر 2022. أ ـفـي  اإللكتروـنـي )	0/5	( 

الرقميــة  التكنولوجيــا  بيــن  بالروابــط  اللجنــة  تعتــرف  كمــا 
العدالــة0	  إـلـى  والوصــول  الضــارة9  الممارســات  مــع  وآثارهــا 
واالتجــار بالبشــر		. وتؤكــد لجنــة حقــوق الطفــل - فــي تعليقهــا 
يتعلــق  الطفــل فيمــا  25 )	202( بشــأن حقــوق  رقــم  العــام 
االســتغالل  مــن  األطفــال  حمايــة  عـلـى   - الرقميــة  بالبيئــة 
واالعتــداء الجنســيين عبــر شــبكة اإلنترنــت واللــذان تســهلهما 
حمايــة  تشــريعات  لســن  دعــوات  نــت  وضمَّ التكنولوجيــا، 
التصميــم  حســب  الخصوصيــة  منهــج  وتفعيــل  البيانــات 
واألمــان حســب التصميــم فــي الخدمــات والمنتجــات الرقميــة 
يــم  تجر عــدم  إـلـى  باإلضافــة  األطفــال،  يســتخدمها  التــي 

ذاتًيــا. إنشــاؤه  يتــم  الــذي  الجنســي  المحتــوى 

وحظــي االنتشــار المتزايــد للعنــف ضــد النســاء والفتيــات ـفـي 
عبــر  وخاصــة  اللجنــة  مــن  متزايــد  باهتمــام  الرقمــي  الســياق 
إـلـى  بــأن »االفتقــار  أقــرت  التواصــل االجتماعــي. وقــد  وســائل 
التدابير الوقائية وسبل االنتصاف يؤكد الحاجة إلى اتخاذ الدول 
يــن  كة مــع أصحــاب المصلحــة اآلخر األعضــاء إجــراءات بالشــرا
لمنــع العنــف والمضايقــة علــى شــبكة اإلنترنــت وخارجهــا واآلثــار 
الســلبية األخــرى للتطــور التكنولوجــي والتصــدي لهــا. وأشــارت 
إلــى أن أشــكال العنــف المتســجدة - مثــل المطــاردة اإللكترونيــة 
والتنمــر اإللكتروـنـي وانتهــاكات الخصوصيــة - تؤثــر عـلـى نســبة 
عاليــة مــن النســاء والفتيــات وتســبب اإلضــرار لجملــة أمــور مــن 
والجســدية  والنفســية  العاطفيــة  وســالمتهن  صحتهــن  بينهــا 
االســتنتاجات  مــن  النابعــة  التوصيــات  وتشــمل  وأمانهــن.«2	 
الســابقة المتفــق عليهــا إنشــاء خدمــات وبرامــج واســتجابات 
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التكنولوجيــا  جميــع  مــن  بدعــم  القطاعــات  متعــددة  شــاملة 
قــدرات  وبنــاء  الكافيــة3	،  بالمــوارد  تتمتــع  التــي  المتاحــة 
والتشــريعية  التنفيذيــة  الفــروع  ـفـي  العمومييــن  الموظفيــن 
والقضائيــة للحكومــة العتمــاد تدابيــر وقائيــة معــززة4	، باإلضافــة 
إلــى مكافحــة الجنســنة المتزايــدة واســتخدام المــواد اإلباحيــة فــي 
المحتــوى اإلعالمــي، وكذلــك العنــف القائــم عـلـى تكنولوجيــا 
وســائل  عـلـى  القائــم  والعنــف  واالتصــاالت  المعلومــات 
اإلعــالم ضــد المــرأة، بمــا ـفـي ذلــك إســاءة االســتخدام اإلجرامــي 
الجنســي  للتحــرش  واالتصــاالت  المعلومــات  لتكنولوجيــا 

والفتيــات.5	 بالنســاء  واالتجــار  الجنســي  واالســتغالل 

الذكاء االصطناعي

تقــر اللجنــة »بالفوائــد المحتملــة لألشــكال الجديــدة لتكنولوجيــا 
تتيــح  التــي  االصطناعــي  والــذكاء  واالتصــاالت  المعلومــات 
مشــاركة النســاء والفتيــات فــي الحيــاة العامــة، بينمــا يجــب إيــالء 
يــد مــن االهتمــام لتأثيــرات هــذه التكنولوجيــا عـلـى جميــع  المز
النســاء والفتيــات. كمــا تقــر بــأن المنصــات الرقميــة يمكــن أن 
تصبــح مســاحات عامــة يتــم فيهــا صياغــة اســتراتيجيات جديــدة 
والفتيــات  للنســاء  يمكــن  وحيــث  السياســات،  عـلـى  للتأثيــر 
الحيــاة  ـفـي  والفعالــة  الكاملــة  المشــاركة  ـفـي  حقهــن  ممارســة 
العامــة. وتشــير إلــى أن التطــورات التكنولوجيــة الجديــدة يمكــن 
أن ترســخ األنمــاط الحاليــة لعــدم المســاواة والتمييــز، بمــا ـفـي 
ذلــك ـفـي الخوارزميــات المســتخدمة ـفـي الحلــول القائمــة عـلـى 
الــذكاء االصطناعــي.6	 ولــم توصــي اللجنــة بعــد باتخــاذ إجــراءات 

محــددة تتعلــق بالــذكاء االصطناعــي.

وأعــرب مجلــس حقــوق اإلنســان - فــي قــراره 4/48 بشــأن الحــق 
الدقــة  إزاء  قلقــه  عــن   - الرقمــي  العصــر  ـفـي  الخصوصيــة  ـفـي 
المنخفضــة لتكنولوجيــا التعــرف عـلـى الوجــه مــع مجموعــات 

معينــة، وال ســيما األفــراد والنســاء الملونيــن.

وُتدعــى الــدول األعضــاء إلــى إنشــاء آليــات للمراقبــة والمســاءلة 
الفــوارق  تراعــي  التــي  واللوائــح  السياســات  تنفيــذ  لضمــان 
بيــن الجنســين، باإلضافــة إـلـى تحليــل التأثيــر الجنســاني لهــذه 
السياســات بالتشــاور والتعــاون مــع متخصصــات التكنولوجيــا 
ودعــاة  المدـنـي  المجتمــع  ومنظمــات  النســاء  مــن  الرقميــة 

.)A/HRC/RES/38/5( الجنســين  بيــن  المســاواة 
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يفية الر المرأة  المرأة بشأن حقوق 

الواســعة  بالتأثيــرات  أيًضــا  لليونســكو  العــام  المؤتمــر  ويقــر 
لتقنيــات الــذكاء االصطناعــي عـلـى المســاواة بيــن الجنســين، 
ـفـي توصيتــه بشــأن أخالقيــات الــذكاء االصطناعــي، ـفـي الــدورة 
إـلـى  األعضــاء  الــدول  ويدعــو   .)202	( واألربعيــن  الحاديــة 
الــذكاء  مجــال  ـفـي  الجنســين  بيــن  الفجــوات  عـلـى  القضــاء 
والتمثيــل،  األجــور،  المثــال  ســبيل  )عـلـى  االصطناعــي 
الرقمــي  والوصــول  األجــر،  مدفــوع  غيــر  والعمــل  والتعليــم، 
وفجــوات  والتطبيــق،  االصطناعــي،  الــذكاء  إـلـى  والوصــول 
وتقويــم  التكاليــف(،  تحمــل  عـلـى  والقــدرة  االســتخدام 
يــة ـفـي أنظمــة الــذكاء  التنميــط الجنســاني والتحيــزات التمييز
ـفـي جميــع  المــرأة ومشــاركتها  يــادة  ر االصطناعــي، وتشــجيع 
مراحــل دورة حيــاة نظــام الــذكاء االصطناعــي وضمــان التــوازن 
وينبغــي  يــة.  واإلدار البحثيــة  المناصــب  ـفـي  الجنســين  بيــن 
علــى الــدول األعضــاء تخصيــص أمــوال مــن ميزانياتهــا العامــة 
كــد  والتأ الجنســاني،  للمنظــور  المراعيــة  الخطــط  لتمويــل 
عمــل  خطــة  تتضمــن  القوميــة  الرقميــة  السياســات  أن  مــن 
التــي تســتهدف  جنســانية، وتطويــر السياســات ذات الصلــة 
مــن  اســتبعادهن  عــدم  مــن  كــد  للتأ والنســاء  الفتيــات  دعــم 

االصطناعــي.7	 بالــذكاء  المدعــوم  الرقمــي  االقتصــاد 

تكنولوجيا الزراعة والقدرة على التكيف 
مع المناخ

عـلـى  الرقميــة  للفجــوة  المتناســبة  غيــر  بالتأثيــرات  اعتراًفــا 
النســاء والفتيــات الريفيــات ونســاء وفتيــات الشــعوب األصليــة، 
تــم تضميــن قضايــا المســاواة فــي وصــول المــرأة إلــى التكنولوجيــا 
والتكنولوجيــا الزراعيــة لبنــاء القــدرة عـلـى التكيــف مــع المنــاخ 

ـفـي العديــد مــن النتائــج والقــرارات.8	   

وطبقــاً للتوصيــة العامــة رقــم 34 الصــادرة عــن لجنــة القضــاء 
علــى التمييــز ضــد المــرأة، »ينبغــي للــدول األطــراف أن تضمــن 
إتاحــة التكنولوجيــا الموفــرة للعمالــة والســليمة بيئيــاً، بمــا ـفـي 
ذلــك تكنولوجيــا الزراعــة والــري وتجميــع الميــاه، والتكنولوجيــا 
الالزمــة لتخفيــف عــبء العمــل المنزلــي واإلنتاجــي غيــر مدفــوع 
األجــر، وأن تكــون ســهلة الوصــول للمــرأة الريفيــة، وتمنــح بيئــات 
تمكينيــة تعمــل عـلـى تحســين وصولهــا إـلـى التكنولوجيــا، بمــا 
المناطــق  ـفـي  واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا  ذلــك  ـفـي 
الريفيــة. وينبغــي استشــارة المــرأة الريفيــة عنــد تطويــر هــذه 
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يــز وصولهــا إـلـى مثــل هــذه الحلــول  التكنولوجيــا، وينبغــي تعز
المبتكــرة«. التكنولوجيــة 

ولبنــاء القــدرة عـلـى التكيــف مــع المنــاخ، تدعــو اللجنــة الــدول 
ـفـي  المســاواة  يــز  لتعز ملموســة  »تدابيــر  اتخــاذ  إـلـى  األعضــاء 
يــب الرقمــي وبنــاء  وصــول جميــع النســاء والفتيــات إـلـى التدر
القــدرات والتنبــؤ والتأهــب، بمــا فــي ذلــك أنظمــة اإلنــذار المبكــر، 
مــن خــالل المســاواة ـفـي الوصــول إـلـى تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت واألجهــزة المحمولــة و شــبكة اإلنترنــت، مــن أجــل 
تعزيــز تمكينهــم ومحــو أميتهــم الرقميــة وتمكينهــم مــن تطويــر 
المهــارات الالزمــة للتعامــل بشــكل أفضــل مــع اآلثــار الضــارة 
لتغيــر المنــاخ والتدهــور البيئــي والكــوارث، وال ســيما بالنســبة 
والنائيــة،  الريفيــة  المناطــق  ـفـي  والنســاء  الفقيــرات  للنســاء 

والمنِتجــات«.9	 المزارعــات  والنســاء 

ـفـي   - المــرأة  ضــد  التمييــز  عـلـى  القضــاء  لجنــة  وشــددت 
نســاء  وصــول  ضــرورة  عـلـى   -  39 رقــم  العامــة  توصيتهــا 
وفتيــات الشــعوب األصليــة إلــى التكنولوجيــا الرقميــة والعلــوم 
والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات. كمــا دعــت إـلـى ضمــان 
التكنولوجــي  واالبتــكار  العلمــي  التقــدم  مزايــا  إـلـى  وصولهــن 
ليصبحــن قــادرات علــى تحقيــق األمــن الغذائــي والمائــي، ونيــل 
وكذلــك  التقنيــة،  ومعرفتهــن  مســاهماتهن  عــن  التعويــض 
مثــل  والثقافــة،  التكنولوجيــا  بيــن  العالقــة  بدراســة  أوصــت 
إمكانيــة أن تكــون األدوات الرقميــة مهمــة لنقــل لغــات وثقافــة 

عليهــا. والحفــاظ  األصلييــن  الســكان 

االبتكار

ِقبــل اللجنــة أو الهيئــات الحكوميــة  لــم يتــم ذكــر الكثيــر مــن 
االبتــكار.  ـفـي  الجنســانية  المنظــورات  بشــأن  األخــرى  الدوليــة 
فغالًبــا مــا يتــم تضميــن المصطلــح كجــزء مــن عبــارة »العلــم 

واالبتــكار«. والتكنولوجيــا 

وتلفــت القــرارات الحاليــة الخاصــة باالبتــكار االنتبــاه إلــى الحاجــة 
المجتمعــات  الحتياجــات  لالســتجابة  االبتــكار  مناهــج  إـلـى 
الفقيــرة والشــعبية والمهمشــة فــي البلــدان الناميــة والمتقدمــة، 
كهم ـفـي عمليــات االبتــكار. ويتــم تشــجيع الشــمولية ـفـي  وإشــرا
االبتــكار، ال ســيما فيمــا يتعلــق بالمجتمعــات المحليــة والنســاء 
التكنولوجيــات  نطــاق  توســيع  يكــون  أن  لضمــان  والشــباب، 

66 الـ  المرأة في دورتها  المتفق عليها للجنة وضع  9	  االستنتاجات 
E/RES/2022/16; A/RES/76/213  20

CSW47; A/RES/76/189, A/RES/76/213, E/RES/2021/10 االستنتاجات المتفق عليها لـ  2	
E/RES/2021/28و A/RES/76/213 انظر أيًضا ،CSW63و CSW61 االستنتاجات المتفق عليها لـ  22

47 الـ  المرأة في دورتها  للجنة وضع  المتفق عليها  االستنتاجات   23

الجديــدة ونشــرها شــاملين وال يؤديــان إلــى مزيــد مــن الفجــوات. 
االبتــكار  أنظمــة  لدعــم  البيانــات  توافــر  يــادة  ز دعــم  يتــم  كمــا 
القوميــة والبحــوث التجريبيــة حــول االبتــكار والتطويــر لدعــم 
االبتــكار  عــن  فضــالً  االبتــكار،  اســتراتيجيات  وتنفيــذ  تصميــم 

20 المحـلـي. 

إـلـى  األعضــاء  الــدول   2	3/76 العامــة  الجمعيــة  قــرار  ويدعــو 
ذلــك  ـفـي  بمــا  الوطنيــة  االبتــكار  ألنظمــة  تقييمــات  »إجــراء 
الجوانــب التــي تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين، وتشــمل النظــم 
اإليكولوجيــة الرقميــة، واالســتفادة مــن عمليــات االســتبصار على 
فتــرات منتظمــة لتحديــد نقــاط الضعــف ـفـي األنظمــة والقيــام 
بتدخــالت سياســية فعالــة لتعزيــز مكوناتهــا األضعــف، وتبــادل 
النتائــج مــع الــدول األعضــاء األخــرى، وعـلـى أســاس تطوعــي، 
إطــار عمــل  تنفيــذ  أجــل  مــن  والخبــرة  الماـلـي  الدعــم  وتقديــم 
لمراجعــات السياســة القوميــة الخاصــة بالعلــوم والتكنولوجيــا 

واالبتــكار ـفـي البلــدان الناميــة المهتمــة.«

مشاركة المرأة

الكاملــة  المــرأة  مشــاركة  بضمــان  األعضــاء  الــدول  تعهــدت 
بتكنولوجيــا  المتعلقــة  القــرار  صنــع  عمليــات  ـفـي  والعادلــة 
المعلومــات واالتصــاالت	2، وكذلــك فــي وضــع المفاهيــم وتطويــر 
وتنفيــذ التكنولوجيــا الرقميــة )A/HRC/RES/38/5(. وتدعــو 
وعنــد  المــرأة-  مشــاركة  يــز  تعز إـلـى  األعضــاء  الــدول  اللجنــة 
محتــوى  وصانعــات  كمســتخدمات  الفتيــات   - االقتضــاء 
وتشــجع  وقــادة،22  ومبتكــرات  أعمــال  ورائــدات  وموظفــات 
يــز المشــاركة  الهيئــات التنظيميــة - حيثمــا وجــدت - عـلـى تعز
قطاعــي  ـفـي  واإلدارة  الرقابــة  الملكيــة،  ـفـي  للمــرأة  الكاملــة 

واإلعــالم.23 واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا 

يحتــوي القــرار 5/38 لمجلــس حقــوق اإلنســان علــى لغــة مهمــة 
ويدعــو  الرقميــة،  للسياســات  الجنســانية  اآلثــار  تقييــم  حــول 
الجنســانية،  المنظــورات  »لدمــج  األولويــة  إعطــاء  إـلـى  الــدول 
للنســاء  والفعالــة  والكاملــة  المبكــرة  المشــاركة  وضمــان 
والتشــريعات  السياســات  تنفيــذ  و  التنميــة  ـفـي  والفتيــات 
واألدوات  القوميــة  واالســتراتيجيات  والمشــاريع  والبرامــج 
التنظيميــة والتقنيــة ـفـي مجــال التكنولوجيــا الرقميــة، وإنشــاء 
آليــات المراقبــة والمســاءلة لضمــان تنفيــذ السياســات واللوائــح 
المراعيــة للنــوع االجتماعــي، فضــالً عــن تحليــل التأثير الجنســاني 

https://undocs.org/en/A/RES/76/189
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لهذه السياســات بالتشــاور والتعاون مع النســاء المتخصصات 
ـفـي التكنولوجيــا الرقميــة ومنظمــات المجتمــع المدـنـي ودعــاة 

المســاواة بيــن الجنســين ».

ومــن المســلم بــه علــى نطــاق واســع الــدور المهــم للتكنولوجيــا 
جميــع  ممارســة  لهــن  يتيــح  مــا  والفتيــات  للنســاء  الرقميــة 
والفعالــة  والعادلــة  الكاملــة  والمشــاركة  اإلنســان،  حقــوق 
والثقافيــة  واالقتصاديــة  السياســية  الحيــاة  ـفـي  للمــرأة 
واالجتماعيــة.24 وتدعــو لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة 
- فــي توصيتهــا العامــة رقــم 36 بشــأن حــق الفتيــات والنســاء 
ـفـي التعليــم - إـلـى تحســين وتوســيع إمكانيــة وصــول المــرأة 
إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، بمــا فــي ذلــك أدوات 
الحكومــة اإللكترونيــة، وذلــك لتفعيــل المشــاركة السياســية 
األوســع.  الديمقراطيــة  العمليــات  ـفـي  المشــاركة  يــز  وتعز
وأعــرب كل مــن الجمعيــة العامــة ومجلــس حقــوق اإلنســان، 
 A/HRC/RES/49/21و  A/RES/76/227 يــن  القرار ـفـي 
عبــر  التضليــل  أن حمــالت  »مــن  قلقهمــا  عــن  التواـلـي،  عـلـى 
النســاء  مشــاركة  لمنــع  متزايــد  بشــكل  ُتســتخدم  اإلنترنــت 
والسياســيات  الصحفيــات  وأن  العامــة،  المجــاالت  ـفـي 
والمدافعــات عــن حقــوق اإلنســان والمدافعــات عــن حقــوق 

خــاص«. بشــكل  مســتهدفات  المــرأة 

الصحة

المــرأة  وضــع  للجنــة  عليهــا  المتفــق  االســتنتاجات  تدعــو 
الرعايــة  ومرافــق  أنظمــة  ـفـي  االســتثمار  إـلـى   63 الـــ  دورتهــا  ـفـي 
الصحيــة العامــة للنســاء والفتيــات، بمــا ـفـي ذلــك التكنولوجيــا 
الصحيــة، واالســتخدام الممنهــج للتكنولوجيــا الجديــدة وأنظمــة 
المعلومــات الصحيــة المتكاملــة، فضــالً عــن معالجــة النقــص 
فــي العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة فــي المناطــق الريفيــة 
الرقميــة  التكنولوجيــا  اســتغالل  خــالل  مــن  وذلــك  والنائيــة، 

والمرضــى. الصحيــة  الرعايــة  لمقدمــي 

ويقــر مجلــس حقــوق اإلنســان »بــأن حــق النســاء والفتيــات 
فــي التمتــع بأعلــى مســتوى يمكــن بلوغــه مــن الصحــة البدنيــة 
والتعليــم  المعلومــات  إـلـى  الوصــول  يشــمل  والعقليــة 

االستنتاجات المتفق عليها في CSW47 وهي A/HRC/RES/48/2 ,A/RES/75/316, A/HRC/RES/38/5, A/HRC/RES/50/15، توصيات   24
وغيرها. االصطناعي  الذكاء  أخالقيات  بشأن 

اإلنترنت. واإلنجابية عبر شبكة  الجنسية  بالصحة  المتعلقة  والخدمات  بالتثقيف  يتعلق  فيما  94 و04	 و05	  الفقرات   ،25 رقم  العام  التعليق  انظر   25
E/RES/2022/16; E/RES/2022/15; E/RES/2021/10; A/RES/75/316; A/RES/76/213; A/RES/76/200; A/RES/76/189; A/  26

RES/74/235; A/RES/75/157; A/HRC/RES/50/15; A/HRC/RES/47/16; A/HRC/RES/47/15; A/HRC/RES/41/7; A/HRC/
RES/38/5; االستنتاجات المتفق عليها للجنة وضع المرأة في دوراتها 66 و 65 و 63 و 55 و 47، والتوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز ضد 

المرأة رقم 36 و 38 و 33، والتعليق العام للجنة حقوق الطفل رقم 25، وتوصيات بشأن أخالقيات الذكاء االصطناعي
A/HRC/RES/38/5  27

65 الـ  المرأة في دورتها  للجنة وضع  المتفق عليها  االستنتاجات   28
A/HRC/RES/38/5; A/HRC/RES/48/4; A/RES/75/176  29

اإلنترنــت  شــبكة  عبــر  ســواء  الحــق،  هــذا  ممارســة  ووســائل 
يمكــن  الرقميــة  التقنيــات  بــأن  »يقــر  أنــه  كمــا  خارجهــا.«  أو 
تمكّــن  التــي  المعلومــات  إـلـى  الوصــول  إمكانيــة  توفــر  أن 
النســاء والفتيــات مــن اتخــاذ قــرارات مســتنيرة ومســتقلة فــي 
ـفـي  بمــا  وصحتهــن،  وحياتهــن  بأجســادهن  المتعلقــة  األمــور 
اإلنجابيــة.«  وحقوقهــن  واإلنجابيــة  الجنســية  صحتهــن   ذلــك 

.)A/HRC/RES/38/5(

وتدعــو لجنــة حقــوق الطفــل الــدول األطــراف إـلـى التأكــد مــن 
النمطيــة  القوالــب  ترســخ  ال  الرقميــة  التعليميــة  المــوارد  أن 
الجنســانية، وأن المناهــج الدراســية تتضمــن إرشــادات حــول 
العثــور علــى مصــادر موثوقــة وتحديــد المعلومــات الخاطئــة، بمــا 

ـفـي ذلــك مــا يتعلــق بقضايــا الصحــة الجنســية واإلنجابيــة.25

القطاع الخاص

المتعلقــة  الشــاملة  والتشــريعات  التنظيميــة  األطــر  تعــد 
جهــود  عــن  فضــالً  الرقميــة،  والخدمــات  بالتكنولوجيــا 
ـفـي  يــة  ضرور المتعدديــن،26   المصلحــة  أصحــاب  ومبــادرات 
ميســورة  واتصــاالت  معلومــات  وتكنولوجيــا  اتصــال  توفيــر 
التكلفــة وموثــوق بهــا، وســهلة الوصــول لســد الفجــوة الرقميــة 
والفتيــات  النســاء  حقــوق  واحتــرام  وحمايــة  الجنســين  بيــن 
الخــاص دور مهــم  اإلنترنــت وخارجهــا. وللقطــاع  عبــر شــبكة 
ومســؤولية فــي توســيع وتحســين البنيــة التحتيــة والمنتجــات 
النســاء  وخصوصيــة  أمــان  ضمــان  وـفـي  الرقميــة  والخدمــات 

الرقمــي. الفضــاء  ـفـي  والفتيــات 

ذلــك  ـفـي  بمــا  الرقميــة،  التكنولوجيــا  شــركات  تشــجيع  يتــم 
يــز أو  مــزودي خدمــة اإلنترنــت والمنصــات الرقميــة، عـلـى »تعز
يــز  اعتمــاد تدابيــر إيجابيــة تشــمل السياســات الداخليــة، لتعز
واســتخدام  وتنفيــذ  تصميــم  ـفـي  الجنســين  بيــن  المســاواة 
التكنولوجيــا الرقميــة«27 و«احتــرام المعاييــر وتنفيــذ آليــات إبــالغ 
شــفافة ويمكــن الوصــول إليهــا«28. كمــا يتــم تشــجيع الشــركات 
أيًضــا علــى حمايــة البيانــات الخاصــة للنســاء والفتيــات، وإنشــاء 
عمليــات لإلبــالغ عــن العنــف ووضــع سياســات لحمايتهــن مــن 

العنــف ـفـي الســياقات الرقميــة.29

https://undocs.org/A/HRC/RES/49/21
https://undocs.org/en/A/RES/76/227
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وُتدعى الدول إلى »تقديم إرشادات فعالة وحديثة للمؤسسات 
التجاريــة حــول كيفيــة احتــرام حقــوق اإلنســان مــن خــالل تقديــم 
العنايــة  ذلــك  ـفـي  بمــا  المناســبة،  األســاليب  بشــأن  المشــورة 
الواجبــة بحقــوق اإلنســان، وكيفيــة النظــر بفعاليــة ـفـي القضايــا 
المتعلقــة بنــوع الجنــس والضعــف و/أو التهميــش »30 . كمــا 
يدعــو مجلــس حقــوق اإلنســان الــدول إلــى التعــاون مــع الجهــات 
الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي والقطــاع الخاص وشــركات وســائل 
التواصــل االجتماعــي وشــركات التكنولوجيــا الرقميــة والجهــات 
لتطويــر  جهودهــا  مــن  كجــزء  الصلــة،  ذات  األخــرى  الفاعلــة 
اســتجابات وبرامــج وسياســات	3 هادفــة يســهل الوصــول إليهــا، 
وذلــك لســن وإنفــاذ مــا يلــزم مــن تشــريعات أو تدابيــر أخــرى32، 
وجمــع الممارســات الجيــدة ومشــاركتها واالعتــراف بهــا بشــكل 

إيجابــي ونشــرها علــى نطــاق واســع33.

يــة علــى  يتــم حــث الجهــات الفاعلــة فــي مجــال األعمــال التجار
إلعمــال  جهودهــا  ـفـي  فيهــا  يعملــون  التــي  الــدول  مســاعدة 
العنــف بشــكل كامــل.34 وتدعــو  التحــرر مــن  ـفـي  المــرأة  حــق 
التواصــل  شــركات  المــرأة  ضــد  التمييــز  عـلـى  القضــاء  لجنــة 
يــض  االجتماعــي ومنصــات الرســائل إلــى تحمــل مســؤولية تعر
النســاء والفتيــات لالتجــار واالســتغالل الجنســي، وذلــك مــن 

A/RES/75/176; A/HRC/RES/48/4  30
A/HRC/RES/41/17  3	

A/HRC/RES/38/5  32
نفسه. المرجع   33

المرأة التمييز ضد  القضاء على  للجنة   35 العامة رقم  التوصية   34
38 العامة رقم  التوصية   35
A/HRC/RES/38/5  36

للتخفيــف  ووضــع ضوابــط  خدماتهــم  مــن  االســتفادة  خــالل 
وإجــراءات  المناســب  اإلداري  الهيــكل  المخاطــر ووضــع  مــن 
التصــدي المالئمــة. كمــا تدعــو شــركات التكنولوجيــا الرقميــة 
باســتخدام  يتعلــق  مــا  ذلــك  ـفـي  بمــا  الشــفافية،  يــادة  ز إـلـى 

اإللكترونيــة.35 العمــالت 

ويعــد دور المجتمــع المدـنـي حاســًما أيًضــا ـفـي مراقبــة وتقييــم 
اآلثــار  تحليــل  إـلـى  الــدول  دعــوة  وتتــم  الرقميــة.  السياســات 
مــع  والتعــاون  بالتشــاور  الرقميــة  للسياســات  الجنســانية 
المجتمــع  ومنظمــات  الرقميــة،  التكنولوجيــا  متخصصــات 

الجنســين.36 بيــن  المســاواة  ودعــاة  المدـنـي 

يــة العليــا أو  كًا لنقــص تمثيــل المــرأة ـفـي المناصــب اإلدار وإدرا
مجالــس اإلدارة أو فــرق البحــث فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي، 
الــدول  االصطناعــي  الــذكاء  أخالقيــات  بشــأن  التوصيــة  تدعــو 
يــز السياســات التــي تهــدف إـلـى المشــاركة  األعضــاء إـلـى »تعز
ـفـي  االصطناعــي  الــذكاء  أبحــاث  ـفـي  الجنســين  بيــن  المتوازنــة 
يــة  األوســاط األكاديميــة والتمثيــل الجنســاني فــي المناصــب اإلدار
العليــا للشــركات الرقميــة والــذكاء االصطناعــي ومجالــس اإلدارة 

وفــرق البحــث«.

التوافق مع العمليات األخرى

توفــر الــدورة الـــ 67 القادمــة للجنــة وضــع المــرأة فرصــة لمناقشــة 
القضايــا الناشــئة - مثــل تأثيــرات الــذكاء االصطناعــي، والمــرأة 
والمعلومــات   ،)FemTech( والتكنولوجيــا األبحــاث  ـفـي مجــال 
المضللــة، والمراقبــة والرقابــة - باإلضافــة إـلـى أهميــة التقاطــع 
فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى التكنولوجيــا الرقميــة واســتخدامها 
بيــن  المواءمــة  يــز  تعز يمكنهــا  كمــا  ومراقبتهــا.  وتصميمهــا 
االســتنتاجات المتفــق عليهــا للجنــة والنتائــج الحكوميــة الدوليــة 
والمجلــس  العامــة  الجمعيــة  قــرارات  ذلــك  ـفـي  بمــا  األخــرى، 
االقتصــادي واالجتماعــي ومجلــس حقــوق اإلنســان وتوصيــات 
لجنــة القضــاء عـلـى التمييــز ضــد المــرأة والهيئــات التعاهديــة 
يــادة التعــاون بيــن اللجنــة واللجــان التنفيذيــة  األخــرى. كمــا أن ز
وكذلــك  واالجتماعــي،  االقتصــادي  للمجلــس  التابعــة  األخــرى 
مــع العمليــات الحاليــة ألصحــاب المصلحــة المتعددين، ســتعزز 
االســتراتيجيات للنهــوض بالمســاواة بيــن الجنســين فــي ســياق 

التكنولوجيــا واالبتــكار.

وـفـي جــدول األعمــال المشــترك، يقتــرح األميــن العــام اتفاًقــا 
التــي  ـفـي قمــة المســتقبل  رقمًيــا عالمًيــا يتــم التوافــق عليــه 
تكنولوجــي  مســار  خــالل  مــن   2024 ســبتمبر  ـفـي  ســتنعقد 
يشــمل جميــع الجهــات الفاعلــة. وتمنــح عمليــة االتفــاق الرقمــي 
العالمــي فرصــة مهمــة لهيئــة األمــم المتحــدة لشــؤون لمــرأة 
لدمــج التوصيــات الرئيســية مــن االســتنتاجات المتفــق عليهــا 

للجنــة وضــع المــرأة 67 ـفـي الوثيقــة.

 )CSTD( لجنــة تســخير العلــم والتكنولوجيــا ألغــراض التنميــة
واالجتماعــي  االقتصــادي  للمجلــس  تابعــة  فرعيــة  هيئــة  هــي 
وتقــدم المشــورة بشــأن قضايــا العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار، 
بمــا ـفـي ذلــك إعــداد قــرارات المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 
والجمعية العامة بشأن العلم والتكنولوجيا واالبتكار. ومنذ عام 
2006، تــم تفويــض لجنــة تســخير العلــم والتكنولوجيــا ألغــراض 
التنميــة لتكــون بمثابــة مركــز التنســيق لمتابعــة نتائــج مؤتمــر 
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نطــاق  عـلـى   )WSIS( المعلومــات  لمجتمــع  العالمــي  القمــة 
كامــل المنظومــة. ومــدد قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 
رقــم 	254/202 - والمــؤرخ فــي 22 يوليــو	202 - واليــة المجلــس 
االستشــاري للشــؤون الجنســانية التابــع للجنــة حتــى عــام 2025. 
ويدعــو قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 6/2022	 لجنــة 
تسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية ولجنة وضع المرأة 
إلــى تعزيــز التعــاون وتعميقــه، بمــا فــي ذلــك تبــادل الممارســات 
الجيــدة والــدروس المســتفادة فــي دمــج المنظــور الجنســاني عنــد 
وضــع سياســات العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار وتنفيذهــا، وفــي 
العلــوم  لجنــة  بــه  قامــت  الــذي  العمــل  متابعــة  الســياق،  هــذا 
والتكنولوجيــا مــن أجــل التنميــة فــي ورشــة العمــل حــول تطبيــق 
المنظــور الجنســاني علــى العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار، والتــي 

عقــدت فــي فيينــا فــي 8	 ينايــر 9	20.

إطــالق  عــن   2030 لعــام  المســتدامة  التنميــة  خطــة  وأعلنــت 
أهــداف  تنفيــذ  لدعــم   )TFM( التكنولوجيــا  تيســير  آليــة 
بيــن  كات  والشــرا التعــاون  وتســهيل  المســتدامة  التنميــة 
آليــة  مكونــات  وتشــتمل  المتعدديــن.  المصلحــة  أصحــاب 
العمــل  فريــق   ،IATT  )	 يـلـي:  مــا  عـلـى  التكنولوجيــا  تيســير 
والمعنــي  المتحــدة  لألمــم  التابــع  الــوكاالت  بيــن  المشــترك 
بالعلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار ألهــداف التنميــة المســتدامة. 
رفيعــي  الممثليــن  مــن  ومجموعــة  مجموعــة،  أعضــاء   	0  )2
والمجتمــع  الخــاص  والقطــاع  العلمــي  للمجتمــع  المســتوى 
المدنــي المعينيــن مــن قبــل األميــن العــام. 3( منتــدى STI )انظــر 
الفقــرة التاليــة(. و4( منصــة Connect 2030، وهــي منصــة علــى 
اإلنترنــت تمثــل بوابــة للمعلومــات المتعلقــة بمبــادرات وآليــات 

القائمــة. واالبتــكار  والتكنولوجيــا  العلــوم  وبرامــج 

واالجتماعــي  االقتصــادي  المجلــس  رئيــس  ويعقــد 
المصلحــة  أصحــاب  منتــدى  ســنويًا   )ECOSOC(
المتعدديــن حــول العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار مــن أجــل 
أهــداف التنميــة المســتدامة )منتــدى العلــوم والتكنولوجيــا 
ـفـي  التعــاون  لمناقشــة  وذلــك  مايــو،  شــهر  ـفـي  واالبتــكار( 
المجــاالت  حــول  واالبتــكار  والتكنولوجيــا  العلــوم  مجــاالت 
المواضيعيــة لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة. وتشــترك 
دولتــان مــن الــدول األعضــاء فــي رئاســة المنتــدى، وينتــج عنــه 
العلــوم  منتــدى  ملخــص  خــالل  ومــن  للمناقشــات.  ملخــص 
التكنولوجيــا  تيســير  آليــة  تقــدم  واالبتــكار،  والتكنولوجيــا 
المنتــدى  اســتعراض  لدعــم  مهمــة  رســمية  مدخــالت 
المســتدامة  التنميــة  ألهــداف  المســتوى  الرفيــع  السياســي 
ووظيفــة السياســة العلميــة المنوطــة بــه. ويتضمــن المنتــدى 
المســتدامة  بالتنميــة  المعنــي  المســتوى  رفيــع  السياســي 
التنميــة  وأهــداف  العالميــة لخطــة  المراجعــة  - وهــو منصــة 

العلــم  قضايــا  حــول  اجتماًعــا   -  2030 لعــام  المســتدامة 
لمنتــدى  ملخًصــا  ذلــك  ـفـي  بمــا  واالبتــكار،  والتكنولوجيــا 

واالبتــكار. والتكنولوجيــا  العلــوم 

ويعــد ائتــالف العمــل بشــأن التكنولوجيــا واالبتــكار  مــن أجــل 
المســاواة بيــن الجنســين أحــد ائتالفــات العمــل الســتة التــي 
تــم إطالقهــا خــالل منتــدى جيــل المســاواة عــام 	202 لالحتفــال 
ومنهــاج  إلعــالن  والعشــرين  الخامســة  الســنوية  بالذكــرى 
عمــل بكيــن. وائتــالف العمــل هــو مبــادرة ألصحــاب المصلحــة 
المتعدديــن تجمــع بيــن الجهــات الفاعلــة مــن المجتمــع المدنــي 
والحكومــات والقطــاع الخــاص والعمــل الخيــري ومجموعــات 
العمــل  لتحفيــز  الدوليــة  الحكوميــة  والــوكاالت  الشــباب 
والخاصــة  العامــة  وااللتزامــات  االســتثمارات  الجماعــي ودفــع 
لتحقيــق  واالبتــكار  التكنولوجيــا  مــن  لالســتفادة  المتزايــدة 
النهــوض بالمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيــات. 
تســريع عالميــة مدتهــا 5 ســنوات  التحالــف خطــة  طــور  كمــا 
وأصــدر مؤخــًرا بيانًــا مشــتركًا لوضــع المســاواة بيــن الجنســين 

ـفـي صميــم الميثــاق الرقمــي العالمــي.

لألمــم  األخــرى  والفعاليــات  والمبــادرات  العمليــات  وتشــمل 
المتحــدة مــا يـلـي:

الرقمي 	  التعاون  أجل  من  العام  األمين  طريق  خريطة 
)A/74/821( )2020(

مكتب مبعوث األمين العام المعنى بالتكنولوجيا	 

 	)WSIS( مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات

لجنة النطاق العريض	 

 	)IGF( منتدى إدارة اإلنترنت

كة من أجل التوصيل	  ااالئتالف الرقمي في الشرا

أخالقيات عمل الذكاء االصطناعي الموصاة من اليونسكو	 

التكنولوجيا 	  في  اإلنسان  وحقوق  التجارية  األعمال  مشروع 
)B-Tech مشروع(

 	EQUALS كة العالمية الشرا

فريق األمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات	 

https://techforgenerationequality.org/
https://techforgenerationequality.org/
https://techforgenerationequality.org/about/
https://techforgenerationequality.org/about/
https://docs.google.com/document/d/1wPvI1ksk9crdWfItx4xhPNUQNfIev_WQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1wPvI1ksk9crdWfItx4xhPNUQNfIev_WQ/edit
https://undocs.org/en/A/74/821
https://undocs.org/en/A/74/821
https://www.un.org/techenvoy/content/ongoing-work
https://www.un.org/techenvoy/content/ongoing-work
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2022/en
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2022/en
https://www.itu.int/en/action/broadband/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/action/broadband/Pages/default.aspx
https://www.intgovforum.org/en
https://www.intgovforum.org/en
https://www.itu.int/itu-d/sites/partner2connect/
https://www.itu.int/itu-d/sites/partner2connect/
https://en.unesco.org/artificial-intelligence/ethics
https://en.unesco.org/artificial-intelligence/ethics
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/B-TechProject.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/B-TechProject.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/B-TechProject.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/B-TechProject.aspx
https://www.equalsintech.org/
https://www.equalsintech.org/
https://www.itu.int/net4/wsis/ungis
https://www.itu.int/net4/wsis/ungis


االبتكار والتغير التكنولوجي، والتعليم في العصر الرقمي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات94

الملحق األول

األعمال التجارية وحقوق اإلنسان

األعمــال  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم  مبــادئ  تعكــس 
يــة وحقــوق اإلنســان )2	20( وتبنــي عـلـى الهيــكل ثالـثـي  التجار
الركائــز إلطــار »الحمايــة واالحتــرام واالنتصــاف«، الــذي يتألــف 
مــن 	3 مبــدأ. ووفًقــا للمبــادئ التوجيهيــة، يجــب عـلـى الــدول 
النظــر  »كيفيــة  حــول  للشــركات  المناســب  التوجيــه  تقديــم 
بفعاليــة ـفـي القضايــا الجنســانية، والضعــف و/أو التهميــش«، 
يــة  فضــالً عــن المســاعدة الكافيــة لمؤسســات األعمــال التجار
المخاطــر  »لتقييــم  بالصــراع  المتأثــرة  المناطــق  ـفـي  العاملــة 
المتزايــدة ومعالجتهــا مــن االنتهــاكات، مــع إيــالء اهتمــام خــاص 
لــكل مــن العنــف القائــم الجنســاني والعنــف الجنســي ». وعــالوًة 
»بــذل  يــة  التجار األعمــال  عـلـى مؤسســات  يجــب  ذلــك،  عـلـى 
جهــود خاصــة لتتبــع فعاليــة اســتجاباتها للتأثيــرات علــى األفــراد 
مــن المجموعــات أو الســكان الذيــن قــد يكونــون فــي خطــر متزايد 
نتيجــة الضعــف أو التهميــش ... باســتخدام البيانــات المصنفــة 

حســب نــوع الجنــس عنــد االقتضــاء«.

النتهــاكات  المتباينــة  لآلثــار  االعتبــار  مــن  يــد  مز وإلعطــاء 
أصــدر  النســاء،  عـلـى  اإلنســان  لحقــوق  يــة  التجار األعمــال 
يــة  التجار باألعمــال  المعنــي  العامــل  المتحــدة  األمــم  يــق  فر
األبعــاد  بشــأن  إضافيــة  إرشــادات  اإلنســان  وحقــوق 
يــة  التجار األعمــال  بشــأن  التوجيهيــة  للمبــادئ  الجنســانية 
ويحقــق   .20	9 عــام   )A/HRC/41/43( اإلنســان وحقــوق 
التمييــز  عــن  موجــزة  لمحــة  يقــدم   )	 نتائــج:  ثــالث  يــر  التقر
والفتيــات  النســاء  لهــا  تتعــرض  التــي  المتباينــة  واآلثــار 
المســاواة  معاييــر  ويحلــل  يــة،  التجار األنشــطة  ســياق  ـفـي 
إطــاًرا جنســانًيا  يضــع   )2 الجنســين.  بيــن  الحاليــة  المختــارة 
للنــوع  المســتجيب  التقييــم  مثــل   - خطــوات  ثــالث  مــن 
والعالجــات  الجنســاني،  التحــول  وتدابيــر  االجتماعــي، 
والشــركات  للــدول  يمكــن  والتــي   - الجنســانية  التحويليــة 
يــن اســتخدامها لتحقيــق  يــة وأصحــاب المصلحــة اآلخر التجار
يــة بيــن الجنســين. 3( يســتخدم هــذا اإلطــار  المســاواة الجوهر
مــن  مبــدأ  مــن  لــكل  محــددة  إرشــادات  لتقديــم  الجنســاني 

المتحــدة. لألمــم  التوجيهيــة   3	 الـــ  المبــادئ 

 مزارعات يتلقين تدريباً على قيادة الطائرات بدون طيار ، السنغال.
الصورة: هيئة األمم المتحدة للمرأة / يوليا بانيفينا

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/BookletGenderDimensionsGuidingPrinciples.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/BookletGenderDimensionsGuidingPrinciples.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/BookletGenderDimensionsGuidingPrinciples.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/BookletGenderDimensionsGuidingPrinciples.pdf
http://undocs.org/A/HRC/41/43
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/BookletGenderDimensionsGuidingPrinciples.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/BookletGenderDimensionsGuidingPrinciples.pdf
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الملحق الثاني
تســتعرض هــذه الورقــة عــدًدا محــدًدا مــن القــرارات والنتائــج 
ذات الصلــة، وذلــك لضيــق الوقــت والمجــال، وال ُيقصــد منهــا 
تقديــم نظــرة عامــة كاملــة. تمــت مراجعــة القــرارات والنتائــج 

التاليــة واســتخدامها ـفـي هــذا التحليــل:

لجنة وضع المرأة - االستنتاجات المتفق عليها
النساء 	  جميع  وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  تحقيق 

والفتيات في سياق تغير المناخ وسياسات وبرامج الحد من 
)CSW66( مخاطر البيئة والكوارث

الحياة 	  في  القرار  وصنع  والفعالة  الكاملة  المرأة  مشاركة 
العامة، وكذلك القضاء على العنف، لتحقيق المساواة بين 

)CSW65( الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات

 	)CSW64( اإلعالن السياسي

العامة 	  الخدمات  إلى  والوصول  االجتماعية،  الحماية  أنظمة 
والبنية التحتية المستدامة للمساواة بين الجنسين وتمكين 

)CSW63( النساء والفتيات

الجنسين 	  بين  المساواة  تحقيق  في  والفرص  التحديات 
)CSW62( وتمكين النساء والفتيات الريفيات

 	)CSW6	( التمكين االقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير

 	)CSW60( تمكين المرأة واالرتباط بالتنمية المستدامة

اإلنمائية 	  األلفية  أهداف  تنفيذ  في  واإلنجازات  التحديات 
)CSW58( للنساء والفتيات

والقضاء 	  والفتيات  النساء  العنف ضد  أشكال  منع جميع 
)CSW57( عليها

وصول النساء والفتيات ومشاركتهن في التعليم والتدريب 	 
والعلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك تعزيز وصول المرأة على 
)CSW55( قدم المساواة إلى التمكين الكامل والعمل الالئق

وتكنولوجيا 	  اإلعالم  وسائل  إلى  ووصولها  المرأة  مشاركة 
واستخدامها  المرأة  على  وتأثيرها  واالتصاالت  المعلومات 

)CSW47( كأداة للنهوض بالمرأة وتمكينها
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الجمعية العامة
تعزيز 	  أجل  من  التضليل  مكافحة   .A/RES/76/227

وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية

A/RES/76/213. العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل 	 
التنمية المستدامة

التنمية 	  أجل  من  الزراعية  التكنولوجيا   A/RES/76/200
المستدامة

واالتصاالت من 	  المعلومات  تكنولوجيا   .A/RES/76/189
أجل التنمية المستدامة

اإلفالت 	  ومسألة  الصحفيين  أمان   .A/RES/76/173
من العقاب

A/RES/76/142. متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني 	 
الكامل إلعالن ومنهاج عمل بكين ونتائج  بالمرأة والتنفيذ 

الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة

على 	  السريع  التكنولوجي  التغير  تأثير   .A/RES/75/316
تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة

A/RES/75/176. حق الخصوصية في العصر الرقمي	 

لمرض 	  والتصدي  والفتيات  النساء   .A/RES/75/157
)COVID-	9( فيروس كورونا

والدولية 	  القومية  االستجابة  تعزيز   .A/RES/75/156
على   )COVID-	9( كورونا  فيروس  مرض  لتأثير  السريعة 

النساء والفتيات

A/RES/74/235. دور المرأة في التنمية	 

لألطفال 	  الجنسي  االستغالل  مكافحة   .A/RES/74/174
واالعتداء الجنسي على اإلنترنت

واالتصاالت من 	  المعلومات  تكنولوجيا   .A/RES/73/218
أجل التنمية المستدامة

A/RES/68/181. تعزيز اإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية 	 
وحماية  تعزيز  في  المجتمع  وهيئات  والجماعات  األفراد 
عالمياً:  بها  المعترف  األساسية  والحريات  اإلنسان  حقوق 

حماية المدافعات عن حقوق اإلنسان

 المجلس االقتصادي واالجتماعي
E/RES/2022/16. العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل 	 

التنمية

E/RES/2022/15. تقييم التقدم المحرز في تنفيذ ومتابعة 	 
نتائج مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات

E/RES/2021/10. االنتقال العادل اجتماعًيا نحو التنمية 	 
المستدامة: دور التكنولوجيا الرقمية في التنمية االجتماعية 

ورفاهية الجميع

مجلس حقوق اإلنسان
A/HRC/RES/50/18. القضاء على جميع أشكال التمييز 	 

ضد النساء والفتيات

السلمي 	  التجمع  حرية  في  الحق   .A/HRC/RES/50/17
وتكوين الجمعيات

A/HRC/RES/50/15. حرية الرأي والتعبير	 

التأثير 	  مواجهة  في  الدول  دور   .A/HRC/RES/49/21
السلبي للمعلومات المضللة على التمتع بحقوق اإلنسان 

وإعمالها

A/HRC/RES/48/4. حق الخصوصية في العصر الرقمي	 

الشؤون 	  في  العادلة  المشاركة   .A/HRC/RES/48/2
السياسية والعامة

الجديدة 	  الرقمية  التكنولوجيا   .A/HRC/RES/47/23
والناشئة وحقوق اإلنسان

وحمايتها 	  اإلنسان  حقوق  تعزيز   .A/HRC/RES/47/16
والتمتع بها على اإلنترنت

A/HRC/RES/47/15. تسريع الجهود للقضاء على جميع 	 
أشكال  جميع  منع  والفتيات:  النساء  ضد  العنف  أشكال 

العنف ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة والتصدي لها

A/HRC/RES/47/6. حق التعليم	 

بالحق 	  التمتع  المساواة في  A/HRC/RES/47/5. تحقيق 
في التعليم لكل فتاة
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النساء 	  وخاصة  بالبشر،  االتجار   .A/HRC/RES/44/4
يز الحماية  يز حقوق اإلنسان من خالل تعز واألطفال: تعز
وخاصة  بالبشر،  االتجار  لضحايا  والتمكين  والدعم 

النساء واألطفال

A/HRC/RES/41/17. تسريع الجهود للقضاء على جميع 	 
أشكال العنف ضد النساء والفتيات: منع العنف ضد النساء 

والفتيات في عالم العمل والتصدي له

وحمايتها 	  اإلنسان  حقوق  تعزيز   .A/HRC/RES/38/7
والتمتع بها على اإلنترنت

A/HRC/RES/38/5. تسريع الجهود للقضاء على العنف 	 
والفتيات  النساء  ضد  العنف  منع  والفتيات:  النساء  ضد 

واالستجابة له في السياقات الرقمية

لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة
وفتيات 	  نساء  حقوق  بشأن   39 رقم  العامة  التوصية 

الشعوب األصلية

التوصية العامة رقم 38 بشأن االتجار بالنساء والفتيات في 	 
سياق الهجرة العالمية

التوصية العامة رقم 37 بشأن األبعاد الجنسانية للحد من 	 
مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ

والنساء 	  الفتيات  حق  بشأن   36 رقم  العامة  التوصية 
في التعليم

التوصية العامة رقم 35 بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، 	 
تحديث التوصية العامة رقم 9	

التوصية العامة رقم 34 بشأن حقوق المرأة الريفية	 

التوصية العامة رقم 33 بشأن وصول المرأة إلى العدالة	 

على 	  القضاء  للجنة   3	 رقم  المشتركة  العامة  التوصية 
حقوق  للجنة   	8 رقم  العام  المرأة/التعليق  ضد  التمييز 

الطفل )9	20( بشأن الممارسات الضارة *

لجنة حقوق الطفل
يتعلق 	  فيما  األطفال  حقوق  بشأن   25 رقم  العام  التعليق 

بالبيئة الرقمية

لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
التعليق العام رقم 3 بشأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة	 

أخرى
 4	 )الــدورة  االصطناعــي  الــذكاء  أخالقيــات  بشــأن  توصيــة 

لليونســكو( العــام  للمؤتمــر 

 مزارعات يتلقين تدريباً على قيادة الطائرات بدون طيار ، السنغال.
الصورة: هيئة األمم المتحدة للمرأة / يوليا بانيفينا
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