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مساهمة املرأة يف وسائل اإلعالم وتكنولوجيات املعلومات 

واالتصاالت ومتكينها من الوصول إليها وتأثري هذه الوسائط 

والتكنولوجيات واستخدامها كأداة للنهوض باملرأة ومتكينها 

من أداء دورها

1 -  تستذكر لجنة وضع املرأة وتؤكد األهداف االسرتاتيجية واإلجراءات 
املنصوص عليها يف إعالن ومنهاج عمل بيجني) ( والوثيقة 

الختامية املعتمدة يف الدورة االستثنائية الثالثة والعرشين 
للجمعية العامة املعنونة “املساواة بني الجنسني والتنمية والسالم 

يف القرن الحادي والعرشين”) (، فيام يتعلق بالدور املحتمل أن 
تسهم به وسائط اإلعالم وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف 

النهوض باملرأة ومتكينها من أداء دورها. كام تشري اللجنة إىل إعالن 
األمم املتحدة بشأن األلفية) ( وأهدافه اإلمنائية املتعلقة بتشجيع 

املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة باعتبارهام وسيلتني فعالتني 
ملكافحة الفقر والجوع واملرض، وحفز التنمية التي تتسم حقا 

بطابع االستدامة، وضامن أن تتاح فوائد التكنولوجيات الجديدة، 
وبخاصة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت للجميع.

2 -  وتالحظ اللجنة أنه يوجد عىل النطاق العاملي تفاوت كبري يف   

املساهمة يف وسائط اإلعالم وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
وإمكانية الوصول إليها واستخدامها، هي ومحتواها وإنتاجها. وهو 

تفاوت له تبعات هامة من حيث وضع السياسات عىل الصعيد 
الوطني واإلقليمي والدويل. كام أن الرتكيز عىل األبعاد الجنسانية 

لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أمر أسايس ملنع ومكافحة أي 
آثار ضارة تلحقها الثورة الرقمية باملساواة بني الجنسني واستمرار 

التفاوت والتمييز القامئني حاليا، مبا يف ذلك االستغالل الجنيس 
للمرأة سواء من خالل وسائط اإلعالم التقليدية أو التكنولوجيات 
الجديدة. وميكن أن توفر وسائط اإلعالم وتكنولوجيات املعلومات 

واالتصاالت أيضا أدوات لتعزيز إمكانية استفادة املرأة بصورة كاملة 
من فوائد تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وميكن أن تصبح 
أدوات أساسية لتمكني املرأة من أداء دورها وتعزيز املساواة بني 
الجنسني. ولهذا يلزم بذل جهود لزيادة إمكانية وصول املرأة إىل 
وسائط اإلعالم وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ومشاركتها 

فيها، وبخاصة يف عمليات اتخاذ القرارات التي تتم داخلها، فضال 
عن االستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها تكنولوجيات 

املعلومات واالتصاالت.

3 -  وترحب اللجنة بتنظيم مؤمتر القمة العاملي املعني مبجتمع   

املعلومات املقرر عقده يف جنيف يف كانون األول/ديسمرب 2003 
ويف تونس العاصمة يف عام 2005، وتحث جميع املشاركني عىل 
أخذ التوصيات التالية يف االعتبار ومراعاة املنظور الجنساين يف 

كل جوانب مؤمتر القمة. وتحث اللجنة كذلك عىل أن تشمل 
مشاركة املرأة يف مؤمتر القمة أعدادا كبرية من الخبريات يف 

شؤون املساواة بني الجنسني ويف مجال تكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت بوصفهن عضوات يف الوفود الوطنية، كام تحث عىل 

مشاركة منظامت املجتمع املدين ودوائر األعامل.

٤ -  وتحث اللجنة الحكومات، وحسب االقتضاء، الصناديق والربامج   

ذات الصلة، ومؤسسات منظومة األمم املتحدة ووكاالتها 
املتخصصة، واملؤسسات املالية الدولية، واملجتمع املدين، مبا 

يف ذلك القطاع الخاص واملنظامت غري الحكومية وغريها من 
أصحاب املصلحة، عىل اتخاذ اإلجراءات التالية:

)أ(  إعطاء أولوية لتعميم املنظور الجنساين وضامن املشاركة املبكرة   

والكاملة للمرأة يف وضع وتنفيذ السياسات والترشيعات والربامج 
واملشاريع واالسرتاتيجيات والصكوك التنظيمية والتقنية 

الوطنية يف مجال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ووسائط 
اإلعالم واالتصاالت، وإنشاء آليات للرصد واملساءلة لضامن 

تنفيذ سياسات وقواعد تنظيمية تراعي نوع الجنس، فضال 
عن تحليل األثر الجنساين لهذه السياسات بالتشاور والتعاون 
مع اختصاصيات تكنولوجيات املعلومات واملنظامت النسائية 

واملنادين باملساواة بني الجنسني؛

)ب(  تشجيع الهيئات املسؤولة عن سن القواعد التنظيمية، حيثام   

وجدت، عىل تعزيز املشاركة الكاملة للمرأة يف امللكية والرقابة 
واإلدارة يف قطاعي تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ووسائط 

اإلعالم؛

)ج(  إدماج املنظور الجنساين وأهداف متصلة بنوع الجنس   

قابلة للقياس يف جميع الربامج واملشاريع املتعلقة بتسخري 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية، فضال 

عن إدماج أنشطة محددة، حسب االقتضاء، تقوم بها النساء 
والفتيات بوصفهن مستخدمات نشطات للمعلومات؛

)د(  إزالة حواجز الهياكل األساسية املتصلة بتكنولوجيات املعلومات   

واالتصاالت التي تؤثر عىل املرأة والفتاة بصورة جائرة وتشجيع 
إنشاء هياكل أساسية متصلة بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 

تكون ميسورة التكلفة ويف متناول جميع النساء والفتيات، مع 
مراعاة االحتياجات واملصالح الخاصة للنساء والفتيات الاليئ يعشن 

يف البلدان التي متر مبرحلة بناء السالم وإعادة البناء؛

)هـ(  القيام حسب االقتضاء، عن طريق الرشاكات أو من خالل   

استخدام املبادئ التوجيهية املراعية لنوع الجنس املطبقة ذاتيا 
واملبادئ التوجيهية املراعية لنوع الجنس املطبقة ذاتيا املتعلقة 
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بالتغطية اإلعالمية ومتثيل وسائط اإلعالم لفئات املجتمع، بدعوة 
وسائط اإلعالم الجامهريية واملحلية إىل العمل عىل دعم املساواة 

بني الجنسني، مع مراعاة أهمية توفري املوارد املالية وغريها من 
أشكال الدعم؛

)و(  دعم إجراء بحوث تتناول جميع جوانب آثار وسائط اإلعالم   

وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت عىل املرأة والفتاة، وتتناول عىل 
وجه الخصوص احتياجاتهن ومصالحهن الخاصة يف مجال املعلومات، 
واستعراض السياسات القامئة املتعلقة بوسائط اإلعالم وتكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت، وإيجاد سبل لتطويع تكنولوجيات املعلومات 

واالتصاالت الحتياجات الفقراء، وبخاصة املرأة األمية، للتغلب عىل 
الحواجز ودعم متكني املرأة من أداء دورها؛

)ز(  إعارة أولوية للتعليم، بشكليه النظامي وغري النظامي، وبخاصة   

لتطوير تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واتخاذ تدابري لتعزيز 
تعليم الفتيات لتمكني النساء والفتيات من االستفادة من هذه 

التكنولوجيات؛

)ح(  إدماج تعليم تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت للفتيات والنساء   

يف املقررات الدراسية لجميع املراحل التعليمية، من مرحلة الطفولة 
املبكرة إىل التعليم بعد الثانوي، وكذا يف التعليم املستمر، وذلك 

لتعزيز وضامن املشاركة الكاملة للمرأة يف مجتمع املعلومات؛

)ط(  اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة عدد الطالبات الاليت يدرسن   

املواضيع املتصلة بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف جميع 
املراحل التعليمية، مبا يف ذلك العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، 

عن طريق سبل منها التعليم من بعد والتعليم اإللكرتوين؛

)ي(  إنشاء أو توسيع الربامج التدريبية إلكساب املهارات وللتدريب   

املهني والوظيفي وبرامج بناء القدرات للمرأة والفتاة واملنظامت 
غري الحكومية النسائية يف مجال استعامل تكنولوجيات املعلومات 

واالتصاالت وتصميمها وإنتاجها، مبا يف ذلك إعدادهن لتويل أدوار 
القيادة وتشجيع مشاركتهن يف العملية السياسية، وإدماج املنظور 

الجنساين يف برامج تدريب املدرسني عىل تكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت وبرامج تدريب مهنيي وسائط اإلعالم؛

)ك(  متكني املرأة من أن تشارك عىل قدم املساواة يف األنشطة   

االقتصادية القامئة عىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، 
مثل األعامل التجارية الصغرية والعمل من املنزل، وأن تستفيد 

من نظم املعلومات ومن التكنولوجيات األكرث تطورا، ومن فرص 
العمل الجديدة املتاحة يف هذا املجال، والنظر يف إنشاء مراكز 
لالتصال اإللكرتوين من بعد ومراكز للمعلومات ونقاط دخول 

مجتمعية ومحاضن لألعامل التجارية؛

)ل(  تعزيز الرشاكات بني جميع أصحاب املصلحة لبناء قدرة املرأة   

عىل املشاركة الكاملة يف مجتمع املعلومات وعىل التمتع 
بفوائده، مبا يف ذلك خدمات الحكومة اإللكرتونية، حيثام وجدت 

وبقدر تطورها، فضال عن اتباع الُنُهج القامئة عىل املشاركة؛

)م(  ضامن تكافؤ الفرص للمرأة ورصد متثيل نوع الجنس يف مختلف   

فئات ومستويات العمل والتعليم والتدريب يف مجايل وسائط 
اإلعالم وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، بغية زيادة 

مشاركة املرأة يف صنع القرار عىل جميع مستويات تكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت ووسائط اإلعالم؛

)ن(  تزويد املرأة بالتدريب يف مجاالت اإلدارة والتفاوض والقيادة،   

فضال عن رصد النظم واسرتاتيجيات وبرامج الدعم األخرى 
لتعزيز قدرات املرأة وإمكانيات النهوض بها يف قطاعي وسائط 

اإلعالم وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛

)س(  اتخاذ تدابري فعالة، إىل الحد الذي يتسق مع حرية التعبري،   

ملكافحة الرتكيز املتزايد عىل الجنس واالستخدام املتنامي 
للمواد الخليعة يف وسائط اإلعالم، بالنظر إىل التطور الرسيع 

لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وتشجيع وسائط اإلعالم 
عىل االمتناع عن عرض املرأة يف صورة الكائن األدىن منزلة 

واستغاللها كيشء للجنس أو سلعة جنسية، ومكافحة العنف 
ضد املرأة املرتكب استنادا إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 

ووسائط اإلعالم، وخاصة إساءة استعامل تلك التكنولوجيات 
بصورة إجرامية للتحرش واالستغالل الجنسيني واالتجار بالنساء 

والفتيات، ودعم تطوير واستعامل تكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت كمورد لتمكني النساء والفتيات، وخاصة من يتعرضن 

للعنف وإساءة املعاملة وغريهام من أشكال االستغالل الجنيس؛ 

)ع(  احرتام قيمة اللغات املختلفة واملحلية وتعزيز وتشجيع النظم   

املعرفية املحلية ومحتوى وسائط اإلعالم واالتصال املنتج محليا، 
ودعم وضع مجموعة كبرية ومتنوعة من الربامج القامئة عىل 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت باللغات املحلية، حسب 

االقتضاء، عىل أن يتضمن محتواها ما يناسب فئات مختلفة من 
النساء، وبناء قدرة الفتاة واملرأة عىل إعداد محتوى تكنولوجيات 

املعلومات واالتصاالت؛

)ف(  تشجيع التعاون فيام بني بلدان الجنوب عىل تيسري نقل وتبادل   

التكنولوجيات القليلة التكلفة ومحتوى تكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت املناسب بني البلدان النامية مبا يعود بالفائدة عىل 

املرأة والفتاة؛
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)ص(  تعزيز وتشجيع استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت   

القامئة، مثل اإلذاعة والتليفزيون واالتصاالت السلكية والالسلكية 
ووسائط اإلعالم املطبوعة بصورة متوازية، وذلك لتعزيز استخدام 

التكنولوجيات الجديدة لتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني 
النساء اقتصاديا وسياسيا واجتامعيا بوصفهن قائدات ومشاركات 

ومستهلكات، والتسليم بأن من املمكن أن يكون النساء 
والفتيات مستهلِكات ومستعمالت ومنتجات لتكنولوجيات 

املعلومات واالتصاالت ووسائط اإلعالم عىل نطاق كبري؛

)ق(  تجميع املامرسات الجيدة يف مجال مكافحة القولبة النمطية   

لنوع الجنس وعرض صور سلبية للنساء واستغاللهن يف جميع 
أشكال وسائط اإلعالم وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 

وإطالع اآلخرين عىل تلك املامرسات واإلشادة بها ونرشها عىل 
نطاق واسع، وذلك كجزء من جهودها الرامية إىل القضاء عىل 

التمييز والعنف ضد املرأة؛

)ر(  زيادة الجهود املبذولة لجمع إحصاءات موزعة حسب نوع   

الجنس والسن بشأن استعامل تكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت، من أجل وضع مؤرشات مراعية لنوع الجنس بشأن 

استعامل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واالحتياجات 
املتعلقة بها، وجمع بيانات موزعة حسب نوع الجنس بشأن 

أمناط العاملة والتعليم يف وسائط اإلعالم واملهن املتعلقة 
بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛

)ش(  توفري املوارد الكافية واملناسبة لربامج وسائط اإلعالم   

وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ومشاريعها ومنتجاتها 
الخالقة واملستدامة وامليسورة من حيث التكلفة وإمكانية 
االستفادة منها والتي تدعم املساواة بني الجنسني وتعميم 

املنظور الجنساين وتتجاوب مع شواغل املرأة والفتاة وتوفر الدعم 
للمجتمعات والشبكات اإللكرتونية للمرأة التي تشجع عىل 

املساواة بني الجنسني؛

)ت(  إعارة أولوية لتخصيص املوارد التي تدعم الربامج واملشاريع   

واالسرتاتيجيات التي تستهدف زيادة مشاركة املرأة يف مجتمع 
املعلومات واستفادتها منه عىل قدم املساواة، مبا يف ذلك برامج 
التدريب املهني والعلمي والتقني ومحو األمية وبناء القدرات؛

)ث(  القيام، تحقيقا ملنفعة النساء والفتيات، بتعزيز التعاون الدويل   

لدعم الجهود الوطنية الرامية إىل تهيئة البيئة املالمئة لتقليل 
الفجوة الرقمية وفجوة املعلومات بني البلدان املتقدمة النمو 

والبلدان النامية، وتشجيع وتطوير وتعزيز إمكانية الوصول 
إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك الهياكل 

األساسية لإلنرتنت، عن طريق تيسري إمكانية الوصول إىل املعرفة 
والتكنولوجيا ونقلها إىل البلدان النامية برشوط تساهلية 

وتفضيلية وميرسة، وفق ما يجري االتفاق عليه بني الطرفني، مع 
مراعاة الحاجة إىل حامية حقوق امللكية الفكرية واالحتياجات 

الخاصة للبلدان النامية؛

)خ(  تعزيز قدرة األجهزة الوطنية للنهوض باملرأة، بسبل منها   

تخصيص املوارد الكافية واملناسبة وتوفري الخربة الفنية، عىل 
االضطالع بدور قيادي فيام يتعلق بوسائط اإلعالم وتكنولوجيات 

املعلومات واالتصاالت واملساواة بني الجنسني ودعم مشاركة 
تلك األجهزة يف العمليات الوطنية واإلقليمية والدولية املتصلة 

بقضايا وسائط اإلعالم وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، 
وتعزيز التنسيق بني الوزارات املسؤولة عن تكنولوجيات 

املعلومات واالتصاالت واألجهزة الوطنية للنهوض باملرأة والقطاع 
الخاص واملنظامت غري الحكومية الوطنية العاملة يف مجال 

الدعوة للمساواة بني الجنسني.  ■

املصدر: وثيقة األمم املتحدة ى/2003/27 


