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هذه إحاطة مبعلومات أساسية الغرض منها تيسري عمل وسائل اإلعالم وينبغي أال تُعترب 

معلومات شاملة وال أن تُعترب بياناً رمسياً عن أنشطة االحتاد.

اطلعوا على مزيد من املعلومات عن أنشطة االحتاد 
الدويل لالتصاالت يف مدونة االحتاد اإللكرتونية: 
http://itu4u.wordpress.com

االتحادالدوليلالتصاالتوالمساواةبينالجنسين
ي مكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القيام بدور حتويلي كبري حلياة النساء والفتيات بتزويدهن 

بالتعليم والتدريب والنهوض بدرايتهن وزيادة فرصهن الوظيفية وحتسني الرعاية الصحية وتوفري النفاذ إىل 
املعلومات اليت ميكن أن تساعدهن يف تغيري األوضاع االجتماعية اليت تقيد خياراهتن يف احلياة.
ومنذ اعتماد االحتاد للقرار 70 وتعزيزه باستمرار والذي يعرتف باإلمكانات العديدة لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت بالنسبة لزيادة متكني املرأة، اعترب االحتاد نفسه وكالة األمم املتحدة امللتزمة 
بقضايا “تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملساواة بني اجلنسني«. فمن سد الفجوة املتعلقة 

باملساواة بني اجلنسني رقمياً على الصعيد العاملي إىل تبين سياسات حمددة داخل االحتاد للنهوض 
باملساواة بني اجلنسني، يلتزم االحتاد جتاه املساواة بني اجلنسني كأحد جماالت عمله الرئيسية.

تسريعوتيرةالتقدمنحوتحقيقالهدف3مناألهدافاإلنمائيةلأللفية
تتعدد إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالنسبة لسد الفجوة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، 

خاصة يف البلدان النامية:
التعليموالتدريب: ميكن لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تقدمي التدريب يف جمال التعليم 
األساسي وكذلك يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملهارات األخرى اليت توسع من نطاق 
الفرص االقتصادية. ويتعني ضمان النفاذ املتكافئ للفتيات الصغريات إىل موارد تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت اليت يتزايد توفرها يف املدارس يف مجيع أحناء العامل النامي.
الصحة: متكن تطبيقات اهلواتف املتنقلة ومنصات الطب عن بُعد من حتسني النفاذ إىل الرعاية 
الصحية بالنسبة للنساء وأطفاهلن، خاصة يف املناطق الريفية. فيمكن هلذه األشياء أن تساعد يف 

مكافحة وفيات األمهات والرضع وتوفري املعلومات واملشورة بشأن الصحة والنظافة وحتديد النسل.
األعمالالحرة: تفتح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أبواب جماالت جديدة من األعمال احلرة للمرأة. 

ومن األمثلة على ذلك »النساء الاليت يشغلن هاتف القرية«. كما تقوم املرأة بإدارة مراكز االتصاالت 
وإقامة أعمال جتارية على اخلط واستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلدارة أعماهلا بطريقة أفضل.

منحالمرأةفرصةالتعبيرعنرأيها: متكن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من اهلواتف املتنقلة 
والشبكات االجتماعية، املرأة من التعبري عن التجارب والشواغل واملعارف وتبادهلا وتوصيل صوهتا 
يف عمليات صنع القرار والنفاذ إىل املعلومات واخلدمات اليت توفرها احلكومات واملنظمات الدولية 

واملنظمات غري احلكومية.
األوضاعاالجتماعية: بزيادة النفاذ إىل املعلومات عن العامل اخلارجي، مبا يف ذلك من خالل مواد 
الرتفيه كاألفالم والعروض التلفزيونية، ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساعد يف تغيري 

األوضاع االجتماعية اليت تقيد من الفرص املتاحة للنساء والفتيات.

 فمن سد الفجوة املتعلقة
 باملساواة بني اجلنسني رقميًا
 على الصعيد العاملي إىل تبين
 سياسات حمددة داخل االحتاد
 للنهوض باملساواة بني اجلنسني،
 يلتزم االحتاد جتاه املساواة بني
 اجلنسني كأحد جماالت عمله
الرئيسية.

معلوماتعامة
عناالتحادالدوليلالتصاالت

http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/mdg_goals/mdg3/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/mdg_goals/mdg3/
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هذه إحاطة مبعلومات أساسية الغرض منها تيسري عمل وسائل اإلعالم وينبغي أال تُعترب 
معلومات شاملة وال أن تُعترب بياناً رمسياً عن أنشطة االحتاد.

 مبادرات االحتاد للمساواة
 بني اجلنسني هي جمرد مثال
 آخر على التزام االحتاد
 »بتوصيل العامل« وضمان
 أن حيصل اجلميع خاصة
 اجملموعات املهمشة واحملرومة
 من اخلدمات - على الفرصة
 لتسخري القدرات التمكينية
للتكنولوجيا الرقمية.

الوظائففيمجالتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت: يف العامل املتقدم تستعمل الفتيات 
اليافعات أجهزة احلاسوب واإلنرتنت بنفس النسبة كالفتيان، بيد أهنن بعيدات كثرياً عن احرتاف 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كمهنة يف الغالب. وعلى الرغم من أن مديري أنظمة احلاسوب 
واملعلومات مصنفون دائماً بني العشرين وظيفة األعلى أجراً - إىل جانب اجلراحني وأطباء تقومي 

األسنان واحملامني وقائدي الطائرات التجارية - فإن الفتيات ميثلن أدىن من 20% من احلاصلني على 
درجات علمية يف احلاسوب يف معظم البلدان.

التغييريبدأمنالداخل
جيري تنفيذ السياسة اجلديدة لالحتاد للمساواة بني اجلنسني وتعميمها )GEM( يف كامل املنظمة سواًء 

يف املقر يف جنيف أدىن شبكة املكاتب امليدانية لالحتاد املؤلفة من 13 مكتباً ميدانياً. وقد وضع االحتاد 
يف إطار هذه السياسة مبادئ توجيهية للمساواة بني اجلنسني جلميع املوظفني وطور التدريب على 

املهارات من خالل دورة تدريبية على اخلط بشأن املساواة بني اجلنسني استضافها مركز تدريب هيئة 
األمم املتحدة للمرأة واستحدث منصة على اخلط، ConnectHer، ملساعدة موظفي االحتاد وجمتمع 

االحتاد األوسع الذي يضم 193 حكومة وأكثر من 750 عضواً من القطاع اخلاص واهليئات األكادميية 
لتبادل أفضل املمارسات املتعلقة بالنهوض باملساواة بني اجلنسني.

بيد أن عمل االحتاد بشأن املساواة بني اجلنسني يصل إىل ما هو أبعد من حدوده التنظيمية. حيث 
إننا ضالعون يف جمموعة واسعة من املبادرات لزيادة الوعي العاملي وتوفري تدريب شعيب ومتكني املرأة من 

تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتحكم يف مستقبلها.

اليومالعالميللفتياتفيمجالتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت
إن عدد الفتيات يف املدارس الاليت خيرتن دراسة مواد تتعلق بالتكنولوجيا آخذ يف التناقص يف معظم 
بلدان العامل. ولذا، يلتزم االحتاد الدويل لالتصاالت بإذكاء الوعي بالدور احملفز الذي ميكن ملهنة يف 

جمال التكنولوجيا أن تؤديه يف استحداث فرص مثرية وبعيدة األثر للنساء والفتيات.
واليوم العال مي للفتيات يف م جال تكنولوجيا ال معلومات واالتصاالت الذي انطلق يف 2011 ويتم 

االحتفال به حالياً سنوياً يف اخلميس الرابع من شهر أبريل اكتسب زمخاً كبرياً يف مجيع أحناء العامل 
حيث مت تنظيم 2.700 حدث تقريباً يف 140 بلداً حىت اآلن مكنت أكثر من 100.000 فتاة وشابة.

وتزود هذه األحداث املوحية والتثقيفية الفتيات بفرص التدريب العملي والتوعية باملهارات لتشجيعهن 
على السعي حنو االلتحاق مبهن يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. واآلن ويف عامه الرابع 
يزداد الزخم العاملي حول اليوم العاملي للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث 
يتوقع أن ينظم 130 بلداً أحداثاً تستضيفها احلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية 

خالل عام 2014.
ويف يونيو 2012 أصبحت املمثلة جينا دايفيس احلائزة على جائزة األكادميية املبعوث اخلاص لالحتاد 

من أجل النساء والفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وذلك للنهوض بالدور التمكيين 
الذي ميكن أن تقوم به التكنولوجيا يف حياة النساء والفتيات.

التدريبعلىاألبجدياتالرقميةللمرأةحولالعالم
ح ملة األب جديات الرقمية للنساء اخلاصة باالحتاد هي مبادرة عاملية للمساعدة يف متكني النساء 
املهمشات واحملرومات من اخلدمات باملعارف املتعلقة باملهارات األساسية لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت من أجل النمو الشخصي وتوسيع نطاق الفرص حلياة أفضل.

http://itu4u.wordpress.com
http://girlsinict.org/
http://girlsinict.org/
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Pages/Digital-Literacy.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Pages/Digital-Literacy.aspx
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وبفضل شراكة أساسية مع املنظمة غري احلكومية الدولية Telecentre.org، ساعد االحتاد على 
توصيل التدريب على األجبديات الرقمية األساسية للمرأة يف 79 بلداً. ومن خالل جهود 153 

منظمة مشاركة و20.000 مركز حول العامل قام االحتاد ومنظمة Telecentre.org بتدريب أكثر من 
مليون امرأة أصبحن متعلمات رقمياً وتبحث املنظمتان حالياً يف أنشطة مشرتكة مستقبلية لتقدمي 

املزيد من برامج التدريب املتقدمة.
ويفتح التدريب على األجبديات الرقمية األساسية الباب لكثري من املهارات الالزمة للنجاح يف بيئة 

النطاق العريض احلالية، مبا يف ذلك مهارات األجبديات املالية والتدريب على املهن القائمة على 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويتيح التدريب للنساء إقامة أعمال جتارية على اخلط واستعمال 

خدمات النطاق العريض، مثل مواقع الشبكات االجتماعية يف تعزيز نشاطهن االقتصادي. كما وضع 
االحتاد كذلك جمموعة من مواد التدريب متعددة اللغات للنهوض مبحو األمية الرقمية للمرأة واستعمال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتسني حياة النساء.

النفاذإلىالتدريبالمتقدمعلىتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت
برامج التدريب على تكنولوجيا ال معلومات واالتصاالت لالحتاد املوجهة ألقل البلدان منواً هدف 

يتمثل يف تسجيل 30% من اإلناث. وهناك أكادي ميتان للتدريب عرب اإلنرتنت من الشبكة العاملية 
لالحتاد - إندونيسيا وأوغندا  تركزان تركيزاً خاصاً على املساواة بني اجلنسني وهناك برنامج رعاية للطلبة 

من اإلناث يف املناطق النامية يساعد حنو 100 فتاة سنوياً يف احلصول على نفاذ إىل تدريب على 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لن يتمكن من احلصول عليه من جهة أخرى.

كما يشارك االحتاد يف النهوض مبراكز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجملتمعية من خالل مبادرة 
توصيل مدرسة، توصيل جمتمع اليت تركز على استعمال املدارس املوصولة كمراكز جمتمعية لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، توفر املهارات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنفاذ لذوي 
االحتياجات اخلاصة مبا يف ذلك املرأة.

مذكرةتفاهممعهيئةاألممالمتحدةللمرأة
يف إطار اسرتاتيجيته املشرتكة مع عائلة األمم املتحدة، وّقع االحتاد مؤخراً اتفاق شراكة أساسياً 

مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، منظمة األمم املتحدة الرائدة يف جمال املساواة بني اجلنسني، حيث 
سيشهد تعاون املنظمتني يف مبادرات ومحالت جديدة للرتويج لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

كأدوات لتمكني املرأة. وسيشارك االحتاد عن كثب يف تطوير حدث Beijing+20 الذي سيعقد 
يف نيويورك يف 2015، ويسلط الضوء على الدور التحفيزي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

حتويل حياة املرأة.
ومبادرات االحتاد للمساواة بني اجلنسني هي جمرد مثال آخر على التزام االحتاد »بتوصيل العامل« 

وضمان أن حيصل اجلميع خاصة اجملموعات املهمشة واحملرومة من اخلدمات  على الفرصة لتسخري 
القدرات التمكينية للتكنولوجيا الرقمية.

 عمل االحتاد بشأن املساواة
 بني اجلنسني يصل إىل
 ما هو أبعد من حدوده
 التنظيمية.

http://itu4u.wordpress.com
http://www.itu.int/en/ITU-D/Capacity-Building/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Capacity-Building/Pages/default.aspx

