
 ٢٠٠٣/٤٤ 
شأن         اعي ب صادي واالجتم س االقت ا للمجل ق عليه تنتاجات المتف االس

ات   الم وتكنولوجي ائط اإلع ي وس رأة ف ساهمة الم ات  م المعلوم
ائط    ذه الوس أثير ه ا وت ول إليه ن الوص ا م صاالت وتمكينه واالت

ا من أداء          والتكنولوجيات واستخدامها آأداة   المرأة وتمكينه للنهوض ب
 دورها

 

 ،س االقتصادي واالجتماعيإن المجل 

ر   ا   يق ي دورته رأة ف ة وضع الم دتها لجن ي اعتم ة الت ا التالي ق عليه تنتاجات المتف االس

ات        ات المعلوم الم وتكنولوجي ائط اإلع ي وس رأة ف ساهمة الم ق بم ا يتعل ين فيم سابعة واألربع ال

ات وا               ذه الوسائط والتكنولوجي أثير ه ا وت أداة    واالتصاالت وتمكينها من الوصول إليه ستخدامها آ

 :للنهوض بالمرأة وتمكينها من أداء دورها

راءات   - ١  تراتيجية واإلج داف االس د األه رأة وتؤآ ع الم ة وض ستذآر لجن ت

ين      ل بيج اج عم الن ومنه ي إع ا ف صوص عليه دورة    )١(المن ي ال دة ف ة المعتم ة الختامي  والوثيق

سالم في   ال“االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة        مساواة بين الجنسين والتنمية وال

شرين   ادي والع رن الح الم        )٢(”الق ائط اإلع ه وس سهم ب ل أن ت دور المحتم ق بال ا يتعل ، فيم

ا              ا من أداء دوره المرأة وتمكينه شير    . وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في النهوض ب ا ت آم

ة          شأن األلفي دة ب ه    )٣(اللجنة إلى إعالن األمم المتح ين           وأهداف ساواة ب شجيع الم ة بت ة المتعلق اإلنمائي

ز   رض، وحف ر والجوع والم ة الفق التين لمكافح يلتين فع ا وس رأة باعتبارهم ين الم سين وتمك الجن

دة، وبخاصة                ات الجدي د التكنولوجي اح فوائ تدامة، وضمان أن تت التنمية التي تتسم حقا بطابع االس

 .تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت للجميع

ساهمة في               و - ٢  تالحظ اللجنة أنه يوجد على النطاق العالمي تفاوت آبير في الم

ا واستخدامها، هي                ة الوصول إليه وسائط اإلعالم وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وإمكاني

وطني                 . ومحتواها وإنتاجها  صعيد ال ى ال سياسات عل وهو تفاوت له تبعات هامة من حيث وضع ال

ات المعلومات واالتصاالت      آما أ . واإلقليمي والدولي  سانية لتكنولوجي ن الترآيز على األبعاد الجن

أمر أساسي لمنع ومكافحة أي آثار ضارة تلحقها الثورة الرقمية بالمساواة بين الجنسين واستمرار     

رأة سواء من خالل وسائط                 سي للم ك االستغالل الجن ا في ذل التفاوت والتمييز القائمين حاليا، بم
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الم التقليد دة اإلع ات الجدي ة أو التكنولوجي ات   . ي الم وتكنولوجي ائط اإلع وفر وس ن أن ت ويمك

د       ن فوائ ة م صورة آامل رأة ب تفادة الم ة اس ز إمكاني ضا أدوات لتعزي صاالت أي ات واالت المعلوم

ن أداء      رأة م ين الم ية لتمك صبح أدوات أساس ن أن ت صاالت ويمك ات واالت ات المعلوم تكنولوجي

سين دورها وتعزيز المساواة بي   ى          . ن الجن رأة إل ة وصول الم ادة إمكاني ود لزي ذل جه زم ب ذا يل وله

ات  ي عملي ا، وبخاصة ف شارآتها فيه صاالت وم ات واالت ات المعلوم ائط اإلعالم وتكنولوجي وس

اتخاذ القرارات التي تتم داخلها، فضال عن االستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها تكنولوجيات              

 .المعلومات واالتصاالت

ات        - ٣  ع المعلوم ي بمجتم المي المعن ة الع ؤتمر القم يم م ة بتنظ ب اللجن وترح

انون األول         سمبر   /المقرر عقده في جنيف في آ ام            ٢٠٠٣دي ونس العاصمة في ع ، ٢٠٠٥ وفي ت

ساني في              وتحث جميع المشارآين على أخذ التوصيات التالية في االعتبار ومراعاة المنظور الجن

اللجنة آذلك على أن تشمل مشارآة المرأة في مؤتمر القمة أعدادا وتحث . آل جوانب مؤتمر القمة

ات           ات المعلوم ال تكنولوجي ي مج سين وف ين الجن ساواة ب ؤون الم ي ش رات ف ن الخبي رة م آبي

ع                    شارآة منظمات المجتم ى م ا تحث عل ة، آم واالتصاالت بوصفهن عضوات في الوفود الوطني

 .المدني ودوائر األعمال

ة ال - ٤  ث اللجن رامج ذات  وتح صناديق والب ضاء، ال سب االقت ات، وح حكوم

ة،                  ة الدولي ا المتخصصة، والمؤسسات المالي دة ووآاالته م المتح الصلة، ومؤسسات منظومة األم

ا من أصحاب               ة وغيره ر الحكومي والمجتمع المدني، بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات غي

 :المصلحة، على اتخاذ اإلجراءات التالية

ة         إعطاء )أ(   أولوية لتعميم المنظور الجنساني وضمان المشارآة المبكرة والكامل

تراتيجيات والصكوك                شاريع واالس رامج والم شريعات والب للمرأة في وضع وتنفيذ السياسات والت

الم         ائط اإلع صاالت ووس ات واالت ات المعلوم ال تكنولوجي ي مج ة ف ة الوطني ة والتقني التنظيمي

رصد والمساءلة لضمان تنفيذ سياسات وقواعد تنظيمية تراعي نوع         واالتصاالت، وإنشاء آليات لل   

اون مع اختصاصيات                       شاور والتع سياسات بالت ذه ال ساني له ر الجن ل األث الجنس، فضال عن تحلي

 تكنولوجيات المعلومات والمنظمات النسائية والمنادين بالمساواة بين الجنسين؛

ات المسؤولة عن سن القواعد ال            )ب(  ى        تشجيع الهيئ ا وجدت، عل ة، حيثم تنظيمي

ات المعلومات         تعزيز المشارآة الكاملة للمرأة في الملكية والرقابة واإلدارة في قطاعي تكنولوجي

 واالتصاالت ووسائط اإلعالم؛

ي     )ج(  اس ف ة للقي نس قابل وع الج صلة بن داف مت ساني وأه ور الجن اج المنظ إدم

ات المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية، جميع البرامج والمشاريع المتعلقة بتسخير تكنولوجي



ستخدمات                 ات بوصفهن م فضال عن إدماج أنشطة محددة، حسب االقتضاء، تقوم بها النساء والفتي

 نشطات للمعلومات؛

ات        )د(  ات المعلوم صلة بتكنولوجي ية المت ل األساس واجز الهياآ ة ح إزال

ائرة و           صلة          واالتصاالت التي تؤثر على المرأة والفتاة بصورة ج ية مت شاء هياآل أساس شجيع إن ت

ات،           ساء والفتي ع الن اول جمي بتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت تكون ميسورة التكلفة وفي متن

ي تمر                          دان الت ي يعشن في البل ات الالئ ساء والفتي مع مراعاة االحتياجات والمصالح الخاصة للن

 بمرحلة بناء السالم وإعادة البناء؛

ادئ            القيام حسب اال   )هـ(  قتضاء، عن طريق الشراآات أو من خالل استخدام المب

ة               التوجيهية المراعية لنوع الجنس المطبقة ذاتيا والمبادئ التوجيهية المراعية لنوع الجنس المطبق

دعوة وسائط اإلعالم               ع، ب ات المجتم ل وسائط اإلعالم لفئ ذاتيا المتعلقة بالتغطية اإلعالمية وتمثي

وارد    الجماهيرية والمحلية إلى     العمل على دعم المساواة بين الجنسين، مع مراعاة أهمية توفير الم

 المالية وغيرها من أشكال الدعم؛

ات          )و(  ار وسائط اإلعالم وتكنولوجي ع جوانب آث دعم إجراء بحوث تتناول جمي

اتهن        صوص احتياج ه الخ ى وج اول عل اة، وتتن رأة والفت ى الم صاالت عل ات واالت المعلوم

 في مجال المعلومات، واستعراض السياسات القائمة المتعلقة بوسائط اإلعالم ومصالحهن الخاصة

وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، وإيجاد سبل لتطويع تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت   

رأة من أداء                      ين الم ى الحواجز ودعم تمك ة، للتغلب عل الحتياجات الفقراء، وبخاصة المرأة األمي

 دورها؛

ار )ز(  وير   إع امي، وبخاصة لتط ر النظ امي وغي شكليه النظ يم، ب ة للتعل ة أولوي

ات             ساء والفتي ين الن ات لتمك يم الفتي تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت واتخاذ تدابير لتعزيز تعل

 من االستفادة من هذه التكنولوجيات؛

ي    )ح(  ساء ف ات والن صاالت للفتي ات واالت ات المعلوم يم تكنولوجي اج تعل إدم

قررات الدراسية لجميع المراحل التعليمية، من مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم بعد الثانوي، الم

 وآذا في التعليم المستمر، وذلك لتعزيز وضمان المشارآة الكاملة للمرأة في مجتمع المعلومات؛

يع          )ط(  ن المواض ي يدرس ات الالت دد الطالب ادة ع ة لزي وات ملموس اذ خط اتخ

وم            المتصلة بتكنو  ك العل ا في ذل ة، بم ع المراحل التعليمي لوجيات المعلومات واالتصاالت في جمي

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

ي         )ي(  دريب المهن ارات وللت ساب المه ة إلآ رامج التدريبي يع الب شاء أو توس إن

ال      ي مج سائية ف ة الن ر الحكومي ات غي اة والمنظم رأة والفت درات للم اء الق رامج بن وظيفي وب وال

ولي                 دادهن لت ك إع ا في ذل استعمال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وتصميمها وإنتاجها، بم



شج ادة وت رامج   أدوار القي ي ب ساني ف ور الجن اج المنظ سياسية، وإدم ة ال ي العملي شارآتهن ف يع م

ائط         ي وس دريب مهني رامج ت صاالت وب ات واالت ات المعلوم ى تكنولوجي ين عل دريب المدرس ت

 اإلعالم؛

صادية      )ك(  شطة االقت ي األن ساواة ف دم الم ى ق شارك عل ن أن ت رأة م ين الم تمك

صغيرة والعمل من              القائمة على تكنولوجيات المعلومات واال     ة ال ال التجاري ل األعم صاالت، مث ت

ر تطورا، ومن فرص العمل                        ات األآث المنزل، وأن تستفيد من نظم المعلومات ومن التكنولوجي

د ومراآز               ي من بع الجديدة المتاحة في هذا المجال، والنظر في إنشاء مراآز لالتصال اإللكترون

 ال التجارية؛للمعلومات ونقاط دخول مجتمعية ومحاضن لألعم

ى         )ل(  رأة عل درة الم اء ق صلحة لبن حاب الم ع أص ين جمي شراآات ب ز ال تعزي

ة      دمات الحكوم ك خ ي ذل ا ف ده، بم ع بفوائ ى التمت ات وعل ع المعلوم ي مجتم ة ف شارآة الكامل الم

 اإللكترونية، حيثما وجدت وبقدر تطورها، فضال عن اتباع الُنُهج القائمة على المشارآة؛

اف )م(  ات  ضمان تك ي مختلف فئ وع الجنس ف ل ن رأة ورصد تمثي ؤ الفرص للم

ات    ات المعلوم الم وتكنولوجي ائط اإلع الي وس ي مج دريب ف يم والت ل والتعل ستويات العم وم

ات     ستويات تكنولوجي ع م ى جمي رار عل ي صنع الق رأة ف شارآة الم ادة م ة زي صاالت، بغي واالت

 المعلومات واالتصاالت ووسائط اإلعالم؛

ادة، فضال عن               تزويد ا  )ن(  اوض والقي لمرأة بالتدريب في مجاالت اإلدارة والتف

ا                ات النهوض به رصد النظم واستراتيجيات وبرامج الدعم األخرى لتعزيز قدرات المرأة وإمكاني

 في قطاعي وسائط اإلعالم وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت؛

ز      اتخاذ تدابير فعالة، إلى الحد الذي يتسق مع حرية الت          )س(  ر، لمكافحة الترآي عبي

ى التطور                 النظر إل المتزايد على الجنس واالستخدام المتنامي للمواد الخليعة في وسائط اإلعالم، ب

السريع لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، وتشجيع وسائط اإلعالم على االمتناع عن عرض            

عة جنسية، ومكافحة العنف    المرأة في صورة الكائن األدنى منزلة واستغاللها آشيء للجنس أو سل          

ضد المرأة المرتكب استنادا إلى تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ووسائط اإلعالم، وخاصة              

ار      سيين واالتج تغالل الجن رش واالس ة للتح صورة إجرامي ات ب ك التكنولوجي تعمال تل اءة اس إس

ات المعلومات واالتصاال              ين     بالنساء والفتيات، ودعم تطوير واستعمال تكنولوجي ورد لتمك ت آم

ا من أشكال االستغالل                  ة وغيرهم اءة المعامل النساء والفتيات، وخاصة من يتعرضن للعنف وإس

 الجنسي؛ 

ة        )ع(  نظم المعرفي شجيع ال ز وت ة وتعزي ة والمحلي ات المختلف ة اللغ رام قيم احت

رة ومتن      وعة  المحلية ومحتوى وسائط اإلعالم واالتصال المنتج محليا، ودعم وضع مجموعة آبي

ضاء،      ة، حسب االقت من البرامج القائمة على تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت باللغات المحلي



داد             ى إع على أن يتضمن محتواها ما يناسب فئات مختلفة من النساء، وبناء قدرة الفتاة والمرأة عل

 محتوى تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت؛

ات       تشجيع التعاون فيما بين بلدان الجن      )ف(  وب على تيسير نقل وتبادل التكنولوجي

ود              القليلة التكلفة ومحتوى تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت المناسب بين البلدان النامية بما يع

 بالفائدة على المرأة والفتاة؛

ل              )ص(  ة، مث ات المعلومات واالتصاالت القائم تعزيز وتشجيع استخدام تكنولوجي

صا  ون واالت ة والتليفزي صورة   اإلذاع ة ب الم المطبوع ائط اإلع لكية ووس سلكية والالس الت ال

ين    سين وتمك ين الجن ساواة ب ق الم دة لتحقي ات الجدي تخدام التكنولوجي ز اس ك لتعزي ة، وذل متوازي

أن من             سليم ب ستهلكات، والت شارآات وم دات وم النساء اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بوصفهن قائ

ست   ات م ساء والفتي ون الن ن أن يك ات   الممك ات المعلوم ات لتكنولوجي ستعمالت ومنتج هِلكات وم

 واالتصاالت ووسائط اإلعالم على نطاق آبير؛

وع الجنس   )ق(  ة لن ة النمطي ة القولب ال مكافح ي مج دة ف ع الممارسات الجي تجمي

ات    الم وتكنولوجي ائط اإلع كال وس ع أش ي جمي تغاللهن ف ساء واس لبية للن ور س رض ص وع

ى نطاق    المعلومات واالتصاالت وإطال  شرها عل ع اآلخرين على تلك الممارسات واإلشادة بها ون

 واسع، وذلك آجزء من جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز والعنف ضد المرأة؛

سن               )ر(  وع الجنس وال زيادة الجهود المبذولة لجمع إحصاءات موزعة حسب ن

ن أجل وضع   صاالت، م ات واالت ات المعلوم تعمال تكنولوجي شأن اس وع ب ة لن رات مراعي مؤش

ع   ا، وجم ة به صاالت واالحتياجات المتعلق ات واالت ات المعلوم تعمال تكنولوجي شأن اس الجنس ب

بيانات موزعة حسب نوع الجنس بشأن أنماط العمالة والتعليم في وسائط اإلعالم والمهن المتعلقة              

 بتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت؛

ة والمنا )ش(  وارد الكافي وفير الم ات ت الم وتكنولوجي ائط اإلع رامج وس بة لب س

ة                  سورة من حيث التكلف ستدامة والمي ة والم ا الخالق المعلومات واالتصاالت ومشاريعها ومنتجاته

وإمكانية االستفادة منها والتي تدعم المساواة بين الجنسين وتعميم المنظور الجنساني وتتجاوب مع 

ات  دعم للمجتمع وفر ال اة وت رأة والفت واغل الم ى ش شجع عل ي ت رأة الت ة للم شبكات اإللكتروني وال

 المساواة بين الجنسين؛

شاريع  )ت(  رامج والم دعم الب ي ت وارد الت صيص الم ة لتخ ارة أولوي إع

ى                   ه عل تفادتها من ع المعلومات واس واالستراتيجيات التي تستهدف زيادة مشارآة المرأة في مجتم

 والعلمي والتقني ومحو األمية وبناء القدرات؛في ذلك برامج التدريب المهني  قدم المساواة، بما

ود                 )ث(  دعم الجه دولي ل اون ال ز التع ات، بتعزي القيام، تحقيقا لمنفعة النساء والفتي

دان   ين البل ات ب وة المعلوم ة وفج وة الرقمي ل الفج ة لتقلي ة المالئم ة البيئ ى تهيئ ة إل ة الرامي الوطني

شجيع وتط   ة، وت دان النامي و والبل ة النم ات   المتقدم ى تكنولوجي ة الوصول إل ز إمكاني وير وتعزي



ة     سير إمكاني ق تي ن طري ت، ع ية لإلنترن ل األساس ك الهياآ ي ذل ا ف صاالت، بم ات واالت المعلوم

سرة،          ضيلية ومي الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا ونقلها إلى البلدان النامية بشروط تساهلية وتف

ة           وفق ما يجري االتفاق عليه بين الطرفين، مع مر          ة الفكري وق الملكي ة حق ى حماي اة الحاجة إل اع

 واالحتياجات الخاصة للبلدان النامية؛

تعزيز قدرة األجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة، بسبل منها تخصيص الموارد  )خ( 

ق بوسائط اإلعالم           ا يتعل ادي فيم الكافية والمناسبة وتوفير الخبرة الفنية، على االضطالع بدور قي

زة في          وتكنولوجيات الم  ك األجه شارآة تل سين ودعم م ين الجن ساواة ب علومات واالتصاالت والم

ات المعلومات                  ضايا وسائط اإلعالم وتكنولوجي صلة بق ة المت العمليات الوطنية واإلقليمية والدولي

واالتصاالت، وتعزيز التنسيق بين الوزارات المسؤولة عن تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت           

ة              واألجهزة الوطنية    ة العامل ة الوطني ر الحكومي للنهوض بالمرأة والقطاع الخاص والمنظمات غي

 .في مجال الدعوة للمساواة بين الجنسين

 


