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 مقدمة
 

عالمة فارقة في مسيرة  2015الجندة التنمية المستدامة  في سبتمبر  شكل إطالق االمم المتحدة 
المحلية واالقليمية والدولية. فقد خصصت االجندة التنموية للمرأة هدف  في جميع المحافل  تمكين المراة

)   5مستقل للمرأة  وهو الهدف المسأواة بين الجنسين(.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي أداة تمكين رئيسية للتنمية وعامل  كما اقرت نفس االجندة بان 
 على النحو التالي: 17مسرع  لتحقيق جميع االهداف ال

مكون هذا وقد شكل تحديد تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات باعتبارها اداة تمكين رئيسية لتنمية المرأة نقطة تحول في اعتماد  التكنولوجيا ك
ة خاصة . وتنص الغاية اساسي للحلول التحويلية لمواجهة تحديات التنمية التي تواجههـا المرأة بصفة عامة والمرأة في المنطقة العربية بصف

 " على :5ب للهدف 5

 

العربية تكنولوجيا بهدف  ادماجها في التكنولوجيا واالقتصاد الرقمي والذي  من هذا المنطلق جاء اهتمام منظمة المرأة العربية بتمكين المراة
حيث تستخدم التكنولوجيا لتشجيع التفاعل االقتصادي والتنموي  يهدف بدوره لتمكينها من المساهمة في بناء مجتمع معرفي عربي مستدام.

 للمراة في الدول العربية.

 

 

 استخدام التكنولوجيا لتحقيقه الهدف

 

 النفاذ الى الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول

 

الزراعة االلكترونية : يمكن االطالع على مستجدات السوق 
 والتوقعات المناخية من زيادة انتاجية االعمال الريفية

 "املساواة بني اجلنسني": 5ب للهدف 5الغاية 

تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وخباصة تكنولوجيا 

 املعلومات واالتصاالت، من أجل تعزيز متكني املرأة
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بفضل االتصاالت يمكن التفاعل مع المرضى ، تبادل 
 المعلومات الصحية والطب عن بعد

 

 المعرف بغض النظر عن موقعهم الجعرافي نفاذ الجميع الى

 

 التكنولوجيا اداو اساسية لتحقيق المساواة وتمكين المراة

 

االنظمة الذكية الدارة الموارد المائية وخدمات الصرف الصحي 
 والنظافة

 

كفاءة الطاقة والشبكات الذكية والمعايير التكنولوجية للبيئة 
 والطاقة المستدامة

 

تعزيز االقتصاد الرقمي والتجارة االلكترونية والشركات الصغيرة 
والمتوسطة العاملة في مجال التكنولوجيا والقدرة على مباشرة 

 االعمال الحرة والثقة بالشبكات االلكترونية

 

توفير نفاذ الجميع الى االنترنت  باسعار ميسورة. تكنولوجيا 
بنى تحتية قادرة  االتصاالت والمعلومات عنصر اساسي لوجود

على الصمود والنفاذ الى الخدمات والتطبيقات في القرن الحادي 
 والعشرين

 

 تضييق الفجوة الرقمية وتمكين المجتمعات

 

المدن الذكية المستدامة وانظمة النقل الذكية والجيل الخامس 
 وميكنة االشياء.

 

الك تتيح تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات  االنتاج واالسته
بشكل مسؤول بفضل الشبكات الذكية والقياس الذكي والحوسبة  

 السحابية
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تدعم تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات   انماط حياة تراعي 
اكثر  االعتبارات البيئة  ورصد االحوال المناخية ووضع 

 التوقعات وانظمة االنذار المبكر

 

الصناعية من المعارف  تزيد مراقبةورصد المحيطات باالقمار
 العلمية المتعلقة بالمحيطات

 

تساعد المراقبة باالقمار الصناعية لالنظمةااليكولوجية االرضية 
 على جماية التنوع البيولوجي

 

تتيح البيانات المفتوحة زيادة الشفافية وتولي المواطنين زمام 
 امرهم وتحفيز النمو  االقتصادي

 

ت والمعلومات  جميع اهداف التنمية تدمج تكنولوجيا االتصاال
المستدامة وتيسر تحقيقها من خالل التعاون االبتكاري وتعزيز 

 بناء القدرات

 مبادرات ومشروعات المنظمة في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

 :2019الى  2018في هذا االطار اطلقت المنظمة  المبادرات والبرامج التكنولوجية التالية خالل الفترة من 

 مسابقة: "اإلبداع واإلبتكار الرقمي للفتيات"  

"  بمناسبة االحتفال باليوم الدولي للفتاة واإلبتكار الرقمي للفتيات اإلبداع أطلقت المنظمة مسابقة: "
بالتعاون مع المكتب االقليمي العربي لالتحاد الدولي واالتصاالت  في مجال تكنولوجيا المعلومات 

بجمهورية مصر ( CIT)صناعة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  وغرفة ( ITU) لالتصاالت

الرقمي لدى الفتيات والنساء وتشجيع االبتكارات لحل المشاكل التي  العربية، مسابقة لتحفيز اإلبداع 

وذلك في . تواجه مجتمعاتهن 2019أبريل  23مؤتمر صحفي بمقر المنظمة يوم 

سنة  22و  15طقة العربية الالتي تتراوح أعمارهن بين المن تستهدف المسابقة الفتيات في 

الرقمية لخدمة مجتمعاتهن ومواجهة التحديات والمشكالت التي تواجه مجتمعاتهن وتمكنهن من / لالستفادة من ابتكاراتهن التكنولوجية

يا والهندسة والرياضيات وريادة األعمال مواصلة الدراسة والعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومجاالت العلوم والتكنولوج

 .ESTEMالتكنولوجية

، التنقل اآلمن (أساليب مرنة ومتنقلة)التطبيقات المتنقلة او تطبيقات المحمول ،تحسين الصحة، التعليم : وتشمل المسابقة مجاالت مثل 

الشركات الناشئة االلكترونية وريادة األعمال  والسالمة على الطرق، الحد من العنف ضد المرأة، تحسين االنتاجية الريفية، مساعدة

 االلكترونية

على الموقع  2019وسيكون اعالن اسماء الفائزات في المسابقة وتسليم الجوائز من المنظمة في نهاية شهر نوفمبر  

www.arabgirlscaninnovate.com.  

http://www.arabgirlscaninnovate.com/
http://www.arabgirlscaninnovate.com/
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 .  Equals Partnershipالى شراكة االنضمام 

Equals   عالمية اطلقها االتحاد الدولي لالتصاالت هي شراكةITU  بالتعاون مع منظمة االمم
Women وتهدف الشراكة الى تضييق الفجوة الرقمية بين الجنسين في النفاذ .  UNالمتحدة للمرأة 

المبنية على التكنولوجيا . وتضم في المهارات الرقمية  وريادة االعمال  الى االنترنت  وتنمية 
 عضويتها عدد من المنظمات االقليمية والدولية والشركات العالمية الخاصة ذات الصلة.

والتي تتم عبر االنترنت في مجال تنمية المهارات الرقمية والتكنولوجية حيث تم وضع استراتيجية  Equalsشاركت المنظمة في اجتماعات 
 ات الرقمية والتكنولوجية للفتأة والمرأة. عالمية لتنمية المهار 

 مشروع : "البوابة االلكترونية لصاحبات االعمال الصغيرة"

أطلقت منظمة المرأة العربية بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مشروع " البوابة االلكترونية لصاحبات 
 .2019سبتمبر  3مشترك بمقر منظمة المرأة العربية بالقاهرة يوم االعمال الصغيرة " وذلك في مؤتمر صحفي 

 

 يهدف المشروع الى:
ومن ثم  عن طريق توسيع دائرة التسويق  االجتماعي واالقتصادي لصاحبات المشروعات الصغيرة في المنطقة العربية التمكين  .1

 المساهمة في االقتصاد الرقمي في مجتمعاتهن.
 توفير البيئة التكنولوجية وادواتها المالئمة لتلبية احتياجات صاحبات المشروعات الصغيرة. .2
 ب(. 5في المنطقة العربية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة ذات الصلة )الهدف   المساهمة في سد الفجوة الرقمية النوعية .3
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تكنولوجيا المعلومات : عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمرأة في المنطقة العربية تنظيم  المؤتمر االقليمي

 واالتصاالت لتمكين المرأة العربية
 (2018نوفمبر  27-26الجمهورية اللبنانية،  –بيروت ) 

 
كتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت المؤتمر بالتعاون مع الم نظمت منظمة المرأة العربية هذا 

اوجيرو لالتصاالت في لبنان وتحت رعاية وزارة االتصاالت اللبنانية وبالتعاون مع  وباستضافة كريمة من شركة 
(، وذلك LLWB( والرابطة اللبنانية لسيدات العمل )WBومجموعة البنك الدولي ) ( ISOCمجتمع االنترنت )

ية اللبنانية، الجمهور  –في بيروت    2018.نوفمبر 27-26خالل الفترة  

وهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية المهارات الرقمية لتمكين المرأة وربطها بفرص العمل من خالل عرض قصص النجاح من 
والمبادرات الناجحة وأفضل الممارسات المنطقة. كما وفر المؤتمر منصة للحوار ألصحاب المصلحة الرئيسيين في المنطقة لتبادل المعرفة 

 في هذا المجال. 

كما ساعد على تحديد التحديات والعقبات الرئيسية التي تحول دون مشاركة المرأة في التحول الرقمي مع استكشاف الفرص التي يتيحها 
 بعض الجهات الفاعلة في المنطقة.  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتسليط الضوء على بعض الممارسات الجيدة التي طورتها

التحديات والعقبات امام المرأة العربية لالستفادة من الفرص التي تتيحها وقد ساهمت المنظمة ايضا بورقة عمل في هذا المؤتمر حول "
 ."تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

 القرار في المنطقة العربية المشاركة مع مركز المرأة باالسكوا  في صياغة مسودة لمنشور موجه لصانعي 

 (  واقع ام وهم؟"5" تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات كأمل متجدد لتحقيق المساوأة بين الجنسين )الهدف :بعنوان

 

مقره شاركت منظمة المرأة العربية في اجتماع الخبراء الذي نظمه مركز المراة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اسكوا( في 
. وهدف االجتماع الى اقرار صياغة المسودة االولى لدراسة موجه لصانعي القرار 2018أكتوبر  25 – 24في بيروت خالل الفترة من 

(  5وواضعي السياسات في المنطقة العربية بعنوان " تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات كأمل متجدد لتحقيق المساوأة بين الجنسين )الهدف 
 . 2019م" يتم نشره في خريف عام واقع ام وه
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وتأتي هذه الدراسة في  إطار تعزيز تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(، والنهوض بمبدأ المساواة بين 
مستدامة القاضي بشمول الجنسين الذي تم الترويج له في إعالن ومنهاج عمل بيجين، وضمان تحقيق المبدأ الرئيسي من أهداف التنمية ال

من أهداف التنمية  5كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز تنفيذ جميع غايات الهدف الجميع، أن تضع تصّورًا حول "
 المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".

الجيدة وتستفيد من الخبرات الدولية لتحليل إمكانية تكييف هذه الممارسات في السياق كما ستبني الدراسة على قصص النجاح والممارسات  
 اإلقليمي مع األخذ في االعتبار التحديات اإلقليمية القائمة.

ومن المتوقع ان تخلص الدراسة إلى تقديم مجموعة من التوصيات لصانعي القرار و لألطراف المعنية من جهات حكومية وغير حكومية 
 كيفية تسخير التكنولوجيا لمعالجة قضايا عدم المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية. حول

ساهمت المنظمة من جانبها  بمداخالت في كل غاية من غايات الهدف الخامس )المسأواة بين الجنسين ( من منظور تكنولوجي باالضافة 
 . "بية في مجال التجارة والتسويق االلكتروني" العقبات والتحديات التي تواجه المرأة العر الى فقرة عن 

  

المشاركة مع تضمين بعد النوع االجتماعي في وثيقة  ختامية تتضمن مجموعة الرسائل األساسية، واالستنتاجات 

 2030والتوصيات التي تعكس  وجهات النظر اإلقليمية بشأن البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة  لعام 
 

 .2019فبراير  28 – 27القاهرة  ) التشاوري اإلقليمي حول البيئة والموارد الطبيعيةاالجتماع 

عماًل بقرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، نظمت االسكوا مع شركائها اإلقليميين وعلى رأسهم االمانة العامة لجامعة 
والموارد الطبيعية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع  الدول العربية  "االجتماع التشاوري اإلقليمي حول البيئة

 . 2019شباط/فبراير  28و  27"، وذلك في القاهرة يوَمي 2019المستوى 

ع ان وينتج ، ومن المتق2030ونظر االجتماع في ُبعَدي البيئة والموارد الطبيعية اللذين يؤثران على تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 
تعكس وجهة نظر المنطقة بشأن أهداف التنمية المستدامة التي  عن االجتماع  وثيقًة ختامية 

. وسُيسترَشد بهذه 2019للمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام  ستتناولها الدورة االستعراضية 
اإلقليمية ، تحديدًا في األعمال التحضيرية 2019العربي لعام  الوثيقة الختامية في المنتدى 

للمنتدى السياسي الرفيع  المستوى.

ودار  االجتماع حول أربعة مواضيع  رئيسية تعكس ُبعَدي البيئة والموارد الطبيعية من أبعاد األهداف التي ستبحث فيها دورة االستعراض 
قتصادي عن التدهور البيئي، النزاعات التعليم البيئي، تشجيع مبادرات الوظائف المراعية للبيئة، فصل مسار النمو اال، وهي: 2019لعام 
 والبيئة

من جانبها رفعت المنظمة توصية الى الوثيقة الختاميه اعاله خالل مشاركتها في االجتماع حول أهمية ادماج النوع االجتماعي في الخطط 
وع في الوثيقة التي سيتم ترجمتها ورفعها الى والبرامج الوطنية واالقليمية  الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة. وقد تم تضمين أهمية بعد الن

 .2019والمنتدى العالمي السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة 
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المشاركة مع غرفة  صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  بجمهورية مصر العربية  في جلسات  مؤتمر " وطن 

 )الجندري(   " الضافة البعد االقليمي النوعي Digital Nationرقمي 
 2019مارس  6 – 4المؤتمر السادس بعنوان وطن رقمي، القاهرة 

 

شاركت منظمة المرأة العربية في رئاسة جلستين في المؤتمر السادس  بعنوان " وطن رقمي" الذي تنظمة مع غرفة  صناعة تكنولوجيا 
 . 2019مارس  6 – 4 المعلومات واالتصاالت  بجمهورية مصر العربية في القاهرة خالل الفترة من

ى تمحورت الجلسة االولى حول أهمية االبتكار الرقمي في تمكين المرأة العربية بينما ركزت الجلسة الثانية والتي حملت عنوان "أسالهن" عل
 قصص نجاح بعض رائدات االعمال المحليات والعربيات في مجال االعمال المبنية على التكنولوجيا.

شابات المشاركين في المؤتمر  مجموعة ضخمة من الحلول الرقمية التي تساهم في تسريع التحول الى وطن الرقمي هذا وقد قدم الشباب وال
 في ظل ثورة االتصاالت.

 وضع منظمة المرأة العربية كبند دائم على جدول اعمال اللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات
 (6/2019/ 27- 26)والمعلومات ، القاهرة اجتماع اللجنة العربية الدائمة لالتصاالت 

( والتي عقدت بمقر االمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة )في  44أوصت اللجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات في دورتها )
تصديق على هذه التوصية من قبل ( ،  بأن تكون منظمة المرأة العربية بند دائم على جدول اعمالها. هذا وقد تم ال26-27/6/2019

 (.28/7/2019( في القاهرة )45المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات  في دورته )

  

 

 

 

للمشاركة  في اجتماعات هذه  وتأتي أهمية دعوة المنظمة 
- 6/30 – 158ق9)دع القرار رقم  اللجنة  )استنادًا الى

على منح منظمة المراة  ( والذي ينص 3005/7/1

تابع رابعًا: التعاون مع منظمة املرأة العربية"  تضمنت 

 التوصيات:

الطلب من منظمة املرأة العربية تقديم تقارير بشكل 

دوري على اجتماعات اللجنة العربية الدائمة 

لالتصاالت واملعلومات كبند دائم على أعمال 

 اللجنة.

 27/6/2019-26 القاهرة:



 

 9 من 9 صفحة 
 

اجتماعات مجلس الوزراء العرب  لالتصاالت والمعلومات(، الى ايمانًا من  العربية  بصفة مراقب في 
من االتصاالت والمعلومات في تمكين المرأة العربية من ناحية وتنفيذًا للغاية ب  المجلس بأهمية تكنولوجيا 

ألهداف التنمية  5الهدف  المستدامة.

 تنظيم دورة لتمكين النساء الريفيات باستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
 2019يوليو  23- 20المملكة المغربية  –دورة تمكين المرأة الريفية لتعزيز التنمية االقتصادية المستدامة في المناطق الريفية ، مراكش 

. تضمن برنامج 2019يوليو  23- 20المملكة المغربية  –دورة  نصف اقليمية لتمكين النساء الريفيات في مدينة مراكش  عقدت المنظمة 
للريفيات في المنطقة العربية بغرض ادماجهن في االقتصاد الرقمي وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيًا  الدورة  جلسة لبناء القدرات الرقمية

 مة.وتحسين اوجه حياتهن بصفة عا

 

 وركزت الورشة على تدريب رائدات االعمال الريفيات على أهمية التجارة االلكترونية في تسويق منتجاتهن 

 


