
مم  لكرتونية اخلا�صة بربنامج الأ     ل�صرتاتيجية احلكومة الإ

املتحدة المنائي، تركيز منا�رص للفقراء، يهدف اإىل تعزيز 

�صا�صية واملعلومات اإىل اأكرث  تقدمي اخلدمات الكرتونية الأ

الفئات �صعفًا يف املجتمع. يّكمل ذلك تركيز على امل�صاركة 

فر اأ�صا�صًا 
ّ
اللكرتونية، ل�صيما على ال�صعيد املحلي. بالتايل، تو

مثمراً لدراج الق�صايا اجلن�صانية �صمن جدول اأعمال ال�صيا�صات 

واإ�رصاك املزيد من �صبكات الن�صاء يف مناق�صات ال�صيا�صات 

وعمليات �صنع القرارات، من اأجل معاجلة ق�صايا جن�صانية 

ّثر على حتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني ملمو�صة توؤ

“
”

الوثائق التمهيدية اخلا�سة بالق�سايا اجلن�سانية واحلوكمة الدميقراطية

كرتونية املراعية للمنظور اجلن�شاين: ا�شتك�شاف القدرة على التحول. احلوكمة الإ

منائي مم املتحدة الإ برنامج الأ

304، ال�شارع 45، الطابق ال�شاد�س
NY 10017 ،نيويورك

رقم الهاتف: 2129066022 )1+(

رقم الفاك�س: 2129065896 )1+( 

www.undp.org/women

   .4     
# وثيقة متهيدية حول الق�سايا اجلن�سانية  )النوع االجتماعى-Gender ( واحلوكمة الدميقراطية رقم     4 

كرتونية املراعية  احلوكمة الإ

للمنظور اجلن�ساين: 

ا�ستك�ساف القدرة على التحول



ال�صور

الغالف: اإمراأة من غوجاراتي Gujarati تتحدث على هاتفها اخللوي، الهند. )اإالتقطت ال�سورة من قبل رابطة 

الن�ساء اللواتي يعملن حل�سابهن(

 ،Wagera يعمل على �سجالت جمل�س مقاطعة واجريا  Zewditu Mulu ال�سفحة 2: املحا�سب زيوديتو مولو

نتاجية(. مم املتحدة للم�ساريع االإ اأثيوبيا. )اآدم رودجرز Adam Rogers  ، �سندوق االأ

 Adam اآدم رودجرز( . East Timor رشق تيمور�  Dili ال�سفحة 5: بائع جوال يبيع بطاقات الهاتف يف ديلي

نتاجية(. االإ للم�ساريع  املتحدة  مم  االأ �سندوق   ،  Rogers

يكوادور.  ال�سفحة 6:رجل يتحدث على هاتفه اخللوي وهو يتناول الغداء يف �سوق اأوتافالو Otavalo ، يف االإ

ون�سكو( )األي�سون كالي�سون Alison Clayson / االأ

ال�سفحة 7:ن�ساء ي�سححن بروفات الطباعة يف جريدة كابول ويكلي Kabul Weekly ، اأول جريدة 

ون�سكو ومرا�سلون دون حدود، يف اأفغان�ستان. )مانو�سري  اأفغانية م�ستقلة مدعومة من جمعية اأينا naï A، االأ

ون�سكو(. االأ  /  Manoocher

ال�سفحة 8: �سابة ت�ستمع اإىل الراديو مقابل ك�سك لبيع بطاقات الهاتف يف كوتياال Koutiala، يف مايل. )�سريج 

ون�سكو(. دانيل  Serge Daniel / االأ

عالم اجلماهريي يف اأدي�س اأبابا Addis Ababa، اأثيوبيا.  ال�سفحة 9: اإمراأة ت�سّغل فيديو يف مركز تعليم و�ساط االإ

ون�سكو(. )دومينيك رودجر Dominique Roger  / االأ

ال�سفحة 10: مقهى اإنرتنت يف ال�سارع الرئي�سي يف لواجن برابانغ  Louange Prabang يقدم ع�سري فواكه 

ون�سكو/ الربنامج العاملي  نرتنت، يف الو�س )األي�سون كالي�سون Alison Clayson / االأ طبيعي مع نفاذ اإىل االإ

لتقييم املياه(.

  Adam Rogers ال�سفحة 12: الن�ساء ت�ساركن بفعالية يف �سناعة القرارات يف املجتمع يف نيجرييا. )اآدم رودجرز

نتاجية(. مم املتحدة للم�ساريع االإ �سندوق االأ

مم املتحدة جينان �سافقني Jenan Shafiqin خالل تدريب على  ال�سفحة 17: تالمذة يحاوطون متطوع االأ

منائي(. مم املتحدة االإ ردن. )يبل ليون Bil Lyon / برنامج االأ الكمبيوتر يف �سفاوي Safawi، االأ

 Sergio موزامبيك.)�سريجيو �سانتيمانو ،Manhica ال�سفحة 21: مركز اإجتماعي متعدد الو�سائط يف مانهيكا

ون�سكو( /االأ  Santimano

ال�سفحة 22: ن�ساء واأطفال ي�ساركون يف تدريب على الكمبيوتر يف مركز للن�ساء يف دو�سانبي Dushanbe، مت 

تاأ�سي�سه يف اإطار م�رشوع تعليم الن�ساء، تاجيك�ستان. )غينادي راتو�سينكو Gennady Ratushenko/ البنك 

الدويل(

وثيقة متهيدية حول الق�شايا اجلن�شانية )النوع الجتماعى-Gender(  واحلوكمة الدميقراطية 

كرتونية املراعية      4.   احلوكمة الإ
للمنظور اجلن�ساين: ا�ستك�ساف القدرة على التحول

منائي على �سعيد  مم املتحدة الإ هناك فر�سة قّيمة لتنفيذ مهمة برنامج الأ

امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة من خالل �سياغة الربامج اخلا�سة 

لكرتونية. تّركز هذه الوثيقة التمهيدية على بع�ض الق�سايا  باحلكومة الإ

لكرتونية، في اإطار عمل  اجلن�سانية الرئي�سية في ما يتعلق باحلكومة الإ

منائي على احلوكمة الدميوقراطية، كما توفر نقاط  مم املتحدة الإ برنامج الأ

لكرتونية،  دخول للربامج امل�ستمرة حول الق�سايا اجلن�سانية واحلكومة الإ

وتقدم الن�سائح ل�سد الثغرات اجلن�سانية القائمة في تدخالت احلكومة 

مم املتحدة  لكرتونية املحددة واملعّدة من قبل املمار�سني التابعني لربنامج الأ الإ

منائي و�سركائه. الإ

 Raul Zambrano وراول زامربانو Nadia Hijab املوؤّلفتان: ناديا حجاب

مم املتحدة المنائي(                  )مت اإعداد هذه الوثيقة خالل 2007-2006 بتفوي�س من برنامج الأ

Anita Palathingal :املحررة

الت�سميم: Suazion )نيويروك(

منائي  مم املتحدة الإ نتاج: Jessica Hughes ، برنامج الأ امل�سوؤولة عن تن�سيق الإ

Automated Graphic Systems :النتاج

مم  ع�شاء يف الأ منائي، جمل�شه التنفيذي اأو الدول الأ مم املتحدة الإ ل تعك�س التحاليل والتو�شيات الواردة يف هذا التقرير، بال�رضورة اآراء برنامج الأ

لفيه. منائي  ويعك�س اآراء موؤ مم املتحدة الإ املتحدة. ي�شكل هذا التقرير من�شوراً م�شتقاًل لربنامج الأ

منائي، 2008 مم املتحدة الإ © احلقوق حمفوظة لربنامج الأ
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تنويه

�صماء املخت�صرة والتعريفات الأ

مّقدمة

مم املتحدة االمنائي على تكنولوجيا املعلومات  مهام لعمل برنامج االأ

لكرتونية واالت�ساالت والق�سايا اجلن�سانية واحلكومة االإ

لكرتونية  ملحة حول الق�سايا اجلن�سانية واحلكومة االإ

مم املتحدة االمنائي في عملية و�سع الربامج اخلا�سة بربنامج االأ

الق�سايا اجلن�سانية الرئي�سية للحوكمة االلكرتونية

لكرتونية ت�سميم �سيا�سات وا�سرتاتيجيات احلكومة الإ

�سا�سية تقدمي اخلدمات اللكرتونية الأ

امل�ساركة اللكرتونية واإقامة ال�سبكات

ت�سالت. النفاذ اإىل تكنولوجيات املعلومات والإ

ت�سالت النفاذ اإىل املعلومات عن طريق تكنولوجيات املعلومات والإ

نقاط الدخول اإىل و�سع برامج خا�سة 

لكرتونية. بالق�سايا اجلن�سانية اجلن�سانية واحلكومة االإ

ت�سميم ال�سيا�سات وتنفيذها

لكرتونية تقدمي اخلدمة الإ

ت�سال بال�سبكة لكرتونية والإ امل�ساركة الإ

ت�سالت النفاذ اإىل تكنولوجيات املعلومات والإ

ت�سالت النفاذ اإىل املعلومات من خالل تكنولوجيات املعلومات والإ

املراجع

الطارات

االطار 1: اعتبارات امل�ضاواة بني اجلن�ضني �ضمن االطار القانوين

االطار 2: ربط املجموعات يف اأرمينيا وبلغاريا باخلدمات االلكرتونية

االطار 3: �ضد الثغرات اجلن�ضانية، با�ضتعمال �ضبكات تكنولوجيات املعلومات واالت�ضاالت يف املنطقة العربية

لكرتونية،  غرا�ض خدمات احلكومة االإ ت�ضاالت الأ االطار 4: النفاذ اإىل تكنولوجيات املعلومات واالإ

                �ضبكة ال�ضعب اواًل يف جزر �ضليمان.

طار 5: �ضبكة التنمية امل�ضتدامة يف هندورا�ض االإ
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ولة عن  امل�ضوؤ نادية حجاب  قبل  الوثيقة من  اأعّدت هذه 

ق�ضم حتليل التنمية وخدمات التوا�ضل، وراوول زامربانو 

تكنولوجبات  يف  م�ضت�ضار   Raul Zambarano
احلوكمة،  �ضيا�ضات  ويف  ت�ضاالت  واالإ املعلومات 

املتحدة  االمم  لربنامج  التابع  الدميوقراطي  احلكم  فريق 

منائي. ت�ضّكل هذه الوثيقة اإحدى الوثائق اخلم�ض التي  االإ

التابع  منائية  االإ ال�ضيا�ضات  مكتب  قبل  من  اإ�ضدارها  مّت 

منائي حول خمتلف اأوجه الق�ضايا  مم املتحدة االإ لربنامج االأ

اجلن�ضانية واحلوكمة الدميقراطية. يكمن الهدف يف دعم 

فريق عمل و�ضبكات فريق احلكم الدميقراطي يف مكتب 

منائي،  مم املتحدة االإ التابع لربنامج االأ منائية  ال�ضيا�ضات االإ

من  املراأة،  ومتكني  اجلن�ضني  بني  امل�ضاواة  ت�ضجيع  يف 

خالل برناجمها والتو�ضيات حول ال�ضيا�ضات التي يجب 

اتباعها.

ال�ضندوق  من  مايل  دعم  على  امل�رشوع  هذا  ح�ضل 

بالق�ضايا اجلن�ضانية الذي  �ضتئماين املوا�ضيعي اخلا�ض  الالإ

ون  ال�ضوؤ وحدة  ت�رّشف  يف  هولندا  حكومة  و�ضعته 

لربنامج  التابع  منائية  االإ ال�ضيا�ضات  مكتب  يف  اجلن�ضانية 

اآجن  ماري  امل�رشوع  اإدارة  تّولت  منائي.  االإ املتحدة  مم  االأ

تن�ضيق  مركز  من   ،)Marie-Ange Bunga( بونغا 

ون اجلن�ضانية يف فريق احلكم الدميقراطي، بالتعاون  ال�ضوؤ

اإنتاج  اأ�رشف على  اجلن�ضانية.  ون  ال�ضوؤ الوثيق مع وحدة 

 Raul زامربانو  راوول  من  كل  التمهيدية،  الوثيقة  هذه 

 Marie-Ange بونغا  اآجن  وماري    Zambarano
ريناتا  البحث  يف  ال�رشكاء  من  دعم  مع   ،Bunga
 ،Renata Nowak-Garmer مواك-غارمري 

برييرا    فريونيكا   ،  Froniga Greig غريغ  فرونيجا 

 Minerva نوفريو  ومينريفا  Veronica Pereraو 
 . Novero

�ضكلوا  الذين  ذكرهم،  تي  االآ للزمالء  ال�ضكر  تقدمي  نوّد 

اأخطار �ضهيد  التمهيدية:  الوثيقة  هذه  مراجعة  فريق 

بيري   Shahid Akhtar  ، Pierre Dandjinou
�ضونيا دوران، جي�ضيكا   Sonya Duran داندجينو،  

  Yuri مي�ضنيكوف  يوري   ،jessica hughes هيوز 

 ،Roland  Msiska روالن م�ضي�ضكا ،Misnikov
 Najat ر�ضد  جناة    ،Martin Lavoie الفوا  مارتني 

.Luke Wasonga ولوك وازونغا Rochd

خرى هي التالية: ربع االأ اإّن الوثائق التمهيدية االأ

بني  وامل�ضاواة  املراأة  متكني  اإىل  �رشيعة  دخول  نقاط   ●

اجلن�ضني يف جمموعات احلوكمة الدميوقراطية

●   برنامج للم�ضاواة بني اجلن�ضني وحتقيق العدالة: و�ضول 

املراأة اإىل العدالة على قدم امل�ضاواة مع الرجل

●   متويل العمليات االنتخابية من اأجل النهو�ض بامل�ضاركة 

املتحدة  مم  االأ برنامج  لدعم  دليل  للمراأة:  ال�ضيا�ضية 

االمنائي

اخلم�ض  بعاد  االأ اجلن�ضني:  بني  والعالقات  الف�ضاد   ●

للحوكمة الدميقراطية 

تندرج هذه املوارد �ضمن اإطار النهج القائم على حقوق 

عمل  حاليًا  عليه  يرتكز  الذي  التنمية  لتحقيق  ن�ضان  االإ

التمهيدية  الوثيقة  )مراجعة  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ جهاز 

حول نقاط الدخول ال�رشيعة ملناق�ضة هذا النهج وما الذي 

اجلن�ضني(.  بني  امل�ضاواة  للعمل على حتقيق  بالن�ضبة  يعنيه 

منائي من خالل هذه الوثائق  مم املتحدة االإ ينوي برنامج االأ

التمهيدية، امل�ضاهمة يف متكني املراأة والنهو�ض بامل�ضاواة 

ن�ضّجع  الدميقراطية.  احلوكمة  خالل  من  اجلن�ضني  بني 

واأفكارهم  خرباتهم  م�ضاطرة  يف  اال�ضتمرار  يف  زمالئنا 

dgp-net@ التالية  لكرتوين  االإ النقا�ض  �ضبكة  على 

يف  املمار�ضني  خلدمة  املعدة    groups.undp.org
ictd-net@groups.و الدميقراطية  احلوكمة  جمال 

للممار�ضات  ال�ضاملة  ال�ضبكة  وهي   ،  undp.org
املعلومات  تكنولوجيا  ت�ضخري  مبمار�ضي  اخلا�ضة 

مم املتحدة  غرا�ض التنمية لدى برنامج االأ ت�ضاالت الأ واالإ

منائي. االإ

تنويه
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نوع اجلن�س

نوع اجلن�ض يعني اخل�ضائ�ض االجتماعية املرتبطة بالذكور 

ناث والعالقات بني الرجل واملراأة والفتيات والفتيان،  واالإ

عالوة على العالقات بني الن�ضاء والعالقات بني الرجال. 

ويتم تنظيم هذه اخل�ضائ�ض والعالقات اجتماعيًا وتعلمها 

عن طريق التفاعالت االجتماعية. وهي حمددة من ناحية 

ال�ضياق/ الزمن وقابلة للتغري. يندرج مفهوم نوع اجلن�ض 

املعايري  ت�ضمل  و�ضع.  االأ والثقايف  االجتماعي  طار  االإ يف 

الفئة  والثقايف،  االجتماعي  للتحليل  خرى  االأ املهمة 

االتنية  واملجموعة  الفقر  وم�ضتوى  والعرق  االجتماعية 

مني  مم املتحدة للم�ضت�ضارة اخلا�ضة لالأ والعمر )مكتب االأ

العام للق�ضايا اجلن�ضانية والنهو�ض باملراأة(. ي�ضمل مفهوم 

نوع اجلن�ض ما املتوقع من �ضفات وقدرات والت�رشفات 

اجلن�ض،  نوع  مفهوم  يظهر  والرجل.  للمراأة  املّرجحة 

املراأة  تبعية  بناء  كيفية  االجتماعي،  التحليل  على  املطبق 

)اأو �ضيطرة الرجل( من الناحية االجتماعية. بالتايل، ميكن 

حمددة  لي�ضت  التبعية  اإن  لها.  حدٍّ  و�ضع  اأو  التبعية  تغيري 

بد )منظمة اليون�ضكو، يف  بيولوجيًا كما ولي�ضت ثابتة لالأ

العام 2003(. 

العالقات بني اجلن�سني

واملراأة،  الرجل،  بني  االجتماعية  العالقات  تعني 

بني  ال�ضلطة  توزيع  كيفية  حتدد  التي  والفتيان،  والفتيات 

هذه  ترتجم  وكيف  والفتيان،  والفتيات  والرجل  املراأة 

ال�ضلطة يف مراكز خمتلفة يف املجتمع. تختلف العالقات 

مثل  اأخرى،  اجتماعية  عالقات  بح�ضب  اجلن�ضني  بني 

اإلخ.  االتنية،  واملجموعة  والعرق،  االجتماعية،  الفئة 

الرجل  جتارب  على  كبري  ب�ضكل  العالقات  هذه  ّثر  �ضتوؤ

�ض�ضات كالدعاوى  جراءات واملوؤ اأو املراأة على �ضعيد االإ

فراد �ضمن  االأ تفاعلهم مع غريهم من  واملحاكم وكيفية 

�ض�ضات.  هذه املوؤ

مراعاة املنظور اجلن�ساين

خمطط  اإجراء  اأي  على  املرتتبة  ثار  االآ تقييم  عملية  »اأنها 

اأو  القوانني  ذلك  يف  مبا  واملراأة،  للرجل  بالن�ضبة  يتخذ 

ال�ضيا�ضات اأو الربامج، يف جميع املجاالت وعلى جميع 

هواج�ض  اإحالة  اإىل  ترمي  ا�ضرتاتيجية  وهي  امل�ضتويات. 

يف  اأ�ضا�ضي  بعد  اإىل  وجتاربهما  الرجل  وكذلك  املراأة، 

والربامج  ال�ضيا�ضات  وتقييم  ور�ضد  وتنفيذ  ر�ضم  عملية 

واملجتمعية  واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  املجاالت  جميع  يف 

كي ي�ضتفيد منها الن�ضاء والرجال على قدم امل�ضاواة وعدم 

اإدامة التفاوت بينهما حيث اأن الهدف النهائي هو حتقيق 

امل�ضاواة بني اجلن�ضني« )املجل�ض االقت�ضادي واالجتماعي 

مم املتحدة، 1997(.  لالأ

امل�ساواة بني اجلن�سني

وليات والفر�ض بني الن�ضاء  تعني ت�ضاوي احلقوق وامل�ضوؤ

باأن  امل�ضاواة  تعني  وال  والفتيان.  والفتيات  الرجال  و 

ت�ضبح الن�ضاء والرجال ال�ضيء نف�ضه، بل اأن حقوق الن�ضاء 

اإذا  ولياتهم وفر�ضهم ال تتوقف على ما  والرجال وم�ضوؤ

ولدوا ذكوراً اأو اإناثًا. فامل�ضاواة بني اجلن�ضني تعني �ضمنًا 

واأولويات  واحتياجات  م�ضالح  االعتبار  بعني  خذ  توؤ اأن 

كل من الن�ضاء والرجال. واالعرتاف بتنوع املجموعات 

مم  االأ مكتب  )املرجع:  والرجال.  الن�ضاء  من  املختلفة 

للق�ضايا  العام  مني  لالأ اخلا�ضة  للم�ضت�ضارة  املتحدة 

اجلن�ضانية والنهو�ض باملراأة(.

�سماء املخت�رصة والتعريفات الأ

BCPR

BDP

CEDAW

DEVAW

DGG

FSU

GBV

ICC

ICTR

ICTY

MDG’s

NGO

SADC

UNDP

UNIFEM

UNODC

Bureau for Crisis Prevention and 
Recovery

Bureau for Development Policy

The Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against 
Women

Declaration on the Elimination of 
Violence Against Women

Democratic Governance Group

Family Support Unit

Gender-Based Violence

The International Criminal Court

International Criminal Tribunal for 
Rwanda

International Criminal Tribunal for the 
Former Yugoslavia

The Millennium Development Goals

Non-Governmental Organization

South African Development 
Community

United Nations Development 
Program

United Nations Development Fund 
for Women

United Nations Office on Drugs and 
Crime

نعا�ش زمات والإ مكتب منع الأ

منائية مكتب ال�سيا�سات الإ

اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال 

التمييز �سد املراأة

اإعالن الق�ساء على العنف �سد املراأة

فريق احلكم الدميقراطي

�رسة وحدة دعم الأ

العنف املرتكب على اأ�سا�ش نوع اجلن�ش

املحكمة اجلنائية الدولية

املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا

املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا 

ال�سابقة

لفية منائية لالأ هداف الإ الأ

منظمة غري حكومية

فريقي منائية للجنوب الأ اجلماعة الإ

منائي مم املتحدة الإ برنامج الأ

منائي للمراأة مم املتحدة الإ �سندوق الأ

مم املتحدة املعني باملخدرات  مكتب الأ

واجلرمية

ال�سماء املخت�رصة
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العدالة بني اجلن�سني

حتقيق  يفرت�ض  واملراأة.  الرجل  مع  العادل  التعامل  تعني 

للتعوي�ض عن املعوقات  اإجراءات  ن�ضاف، اتخاذ  هذا االإ

التاريخية واالجتماعية التي متنع الرجل واملراأة من العمل 

على نف�ض قدم امل�ضاواة. العدالة هي و�ضيلة من اأجل حتقيق 

امل�ضاواة )منظمة اليون�ضكو، يف العام 2003(. 

التحليل ح�سب النوع الجتماعي

اأن  ومبا  اجلن�ض.  ح�ضب  وحتليلها  املعلومات  جمع  تعني 

الرجال والن�ضاء ي�ضطلعون باأدوار خمتلفة يف املجتمعات 

�ض�ضات، مثل ال�رشطة واملحاكم. فمن املمكن  و�ضمن املوؤ

اأن تختلف جتاربهم ومعارفهم ومهاراتهم واحتياجاتهم. 

هذه  بتق�ضي  االجتماعي  النوع  ح�ضب  التحليل  ويقوم 

االختالفات، كي تتمكن ال�ضيا�ضات والربامج وامل�ضاريع 

حتليل  ي�ضّهل  وتلبيتها.  االحتياجات  هذه  حتديد  من 

اأي�ضًا اال�ضتخدام اال�ضرتاتيجي  املعلومات ح�ضب اجلن�ض 

للمعرفة واملهارات التي يتمتع بها كل من الرجل واملراأة، 

املبادرات  ا�ضتدامة  كبري  ب�ضكل  حت�ضني  �ضاأنها  من  والتي 

جل. )منظمة اليون�ضكو، يف العام 2003(.  الطويلة االأ

املحايدة من حيث نوع اجلن�س

منها  �ضي�ضتفيد  منائية  االإ املبادرات  باأّن  االفرتا�ض  تعني 

عدم  اإىل  ّدي  يوؤ ما  امل�ضاواة،  قدم  على  واملراأة  الرجل 

الرجل  بني  االجتماعية  للعالقات  والتخطيط  التحليل 

تطوير  على  العالقات  هذه  تاأثري  كيفية  وعلى  واملراأة 

الربامج. 

العدل بني اجلن�سني

وال�ضيا�ضية،  املدنية،  احلقوق  وترويج  “حماية  يعني 

بني  امل�ضاواة  اأ�ضا�ض  على  واالجتماعية  واالقت�ضادية 

بالن�ضبة  جن�ضاين  منظور  اعتماد  ذلك  يتطّلب  اجلن�ضني. 

للحقوق بحّد ذاتها، كما وتقييم النفاذ اإىل هذه احلقوق 

والعوائق اأمام التمّتع بهذه احلقوق من قبل الرجل واملراأة، 

والفتيات والفتيان، وو�ضع ا�ضرتاتيجيات مراعية للفروق 

بني اجلن�ضني من اأجل حماية احلقوق وترويجها” ) �ضبيز 

Spees، 2004(. ال تندرج العديد من امل�ضائل املتعلقة 
اجلن�ضني،  بني  بالعدل  اخلا�ض  و�ضع  االأ عمال  االأ بجدول 

منائي اخلا�ض بالو�ضول  مم املتحدة االإ اإطار برنامج االأ يف 

اأكان  العدالة  اإىل  املراأة  و�ضول  تعزيز  لكّن  العدالة.  اإىل 

احلواجز  اإزالة  اإىل  يرمي  ر�ضمي،  غري  اأو  ر�ضمي  ب�ضكل 

االقت�ضادية، وال�ضيا�ضية واالجتماعية اأمام امل�ضاركة، كما 

هو حمدد يف جدول اأعمال العدل بني اجلن�ضني )�ضندوق 

للم�ضاعدة  الدويل  واالحتاد  للمراأة  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ

القانونية، 2004(. 

�سا�س  العنف املرتكب على اأ

نوع اجلن�س

اإّنه تعبري �ضامل للداللة على اأي فعل م�رّش، يرتكب �ضّد 

اأو  االجتماعية كرجل  اإىل هويته  باال�ضتناد  ق�رشاً  فرد  اأي 

2005(. عّرفت اجلمعية  العام  املتحدة، يف  مم  )االأ امراأة 

عالن العاملي  مم املتحدة العنف �ضّد املراأة يف االإ العامة لالأ

للق�ضاء على العنف �ضد املراأة ل�ضنة 1993، على اأّنه “ اأي 

فعل عنيف قائم على اأ�ضا�ض اجلن�ض ينجم عنه اأو يحتمل 

ان ينجم عنه اأذى اأو معاناة ج�ضمية اأو جن�ضية اأو نف�ضية 

اأو  الفعل  باقرتاف مثل هذا  التهديد  للمراأة، مبا يف ذلك 

كراه اأو احلرمان التع�ضفي من احلريـة، �ضواء اأوقع ذلك  االإ

العام  يف  املتحدة،  مم  )االأ  “ اخلا�ضة  اأو  العامة  احلياة  يف 

 .)1993

   نوع اجلن�ص يعني اخل�صائ�ص االجتماعية املرتبطة بالذكور 

ناث والعالقات بني الرجل واملراأة والفتيات والفتيان، عالوة  واالإ

على العالقات بني الن�صاء والعالقات بني الرجال. “”
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جل تعزيز   ت�سري احلكومة الإلكرتونية اإىل اإ�ستعمال تكنولوجيات قدمية وجديدة من اأ

عن تعزيز 
ً
فعالية احلكومة و�سفافيتها وم�ساءلتها وت�سليمها للخدمات واملعلومات، ف�سال 

م�ساركة املواطنني يف العمليات الدميوقراطية، عن طريق �سبكات واإقامة �سبكات 

ت�سالت. بالتايل، ت�سمل احلكومة الإلكرتونية ثالثة عنا�رص  تكنولوجيا املعلومات والإ

رئي�سية: الإدارة الإلكرتونية واخلدمات الإلكرتونية وامل�ساركة الإلكرتونية.

مّقدمة

تطور مفهوم احلوكمة لي�ضمل لي�ض فقط اإدارة القطاع العام 

اأي�ضًا تعزيز  للخدمات الفعالة والبيئة املنا�ضبة للتنمية، بل 

�ضا�ضية. يعود هذا التحول  ن�ضان واحلريّات االأ حقوق االإ

ب�ضكل  الدميوقراطية،  باحلوكمة  ن  االآ يعرف  ما  نحو 

جزئي اإىل العوملة. بدورها تطورت العوملة وقد اإنت�رشت 

�ضتعمال  منذ بداية الت�ضعينيات بف�ضل التطور ال�رشيع واالإ

ت�ضاالت. الوا�ضع لتكنولوجيا املعلومات واالإ

اإمكانية  اإ�ضتخدام  النامية  البلدان  باإمكان  يكن  مل 

الدول  �رشعة  بنف�ض  ت�ضاالت  واالإ املعلومات  تكنولوجيا 

املعلومات  اإىل تكنولوجيات  النفاذ  اإن م�ضائل   امل�ضنعة. 

�ضتثمار يف البنية التحتية لتكنولوجيات  ت�ضاالت واالإ واالإ

حّدت  اأخرى،  اأمور  بني  من  ت�ضاالت  واالإ املعلومات 

رّكزت  لذلك،  نتيجة  البلدان.  هذه  مثل  يف  انت�ضارها 

ولية   ت�ضاالت االأ العديد من تكنولوجيات املعلومات واالإ

العديد  النفاذ، كما ويف  التنمية، على  لربامج ومبادرات 

نهاية  املحلية. يف  القدرات  لبناء  دعم  على  احلاالت  من 

لفية، بداأت احلكومات الوطنية باإدراج �ضمن جداول  االأ

اأعمالها اخلا�ضة بالتنمية، اأ�ضرتاجتيات و�ضيا�ضات من اجل 

ت�ضاالت   واالإ املعلومات  تكنولوجيات  ا�ضتعمال  تعزيز 

�ضعيد  وعلى  الوطني  ال�ضعيد  )على  احلكومات  �ضمن 

لظهور  ذلك  اأدى  املحلي(.  ال�ضعيد  وعلى  الوالية 

لكرتونية كمجال رئي�ضي وخم�ض�ض لت�ضخري  احلكومة االإ

غرا�ض التنمية. ت�ضاالت الأ تكنولوجيا املعلومات واالإ

املعلومات  تكنولوجيات  اأن  على  الت�ضديد  املهم  من 

ميكن  ال  اإنه  اإذ  جن�ضيًا،  حمايدة  لي�ضت  واالت�ضاالت 

والتحّكم  واإدارتها  اإليها  النفاذ  والرجال  الن�ضاء  جلميع 

بها ب�ضكل من�ضف. بالتايل، يخترب الرجال والن�ضاء منافع 

واآثار خمتلفة لتكنولوجيات املعلومات واالت�ضاالت على 

�ضعدة، وقد رّكزت العديد من الدرا�ضات حول  جميع االأ

الق�ضايا  وحول  واالت�ضاالت  املعلومات  تكنولوجيات 

الت�ضعينيات  بداية  منذ  املو�ضوع  هذا  على  اجلن�ضانية، 

املتحدة  مم  االأ برنامج  Hakfin، 2006؛  )هاكفني 

االمنائي – برنامج معلومات التنمية يف اآ�ضيا منطقة املحيط 

الهادئ، 2007(. 
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يظهر اال�ضتعرا�ض ال�رشيع للمن�ضورات املوجودة، باأن هذه 

امل�ضاألة هي جديدة ن�ضبيًا ويجب ا�ضتك�ضافها باملزيد من 

التمهيدية على هذا العمل  الوثيقة  التف�ضيل. ترتكز هذه 

واالت�ضاالت  املعلومات  تكنولوجيات  حول  ال�ضامل 

والق�ضايا اجلن�ضانية، غري انها تّركز على الق�ضايا اجلن�ضانية 

عمل  اإطار  يف  لكرتونية،  االإ باحلكومة  املرتبطة  الرئي�ضية 

مم املتحدة االمنائي على احلوكمة الدميقراطية.  برنامج االأ

و�ضع  عمليات   )1( من:  الرئي�ضية  الق�ضايا  هذه  تتاألّف 

لكرتونية.  ال�ضيا�ضات من اأجل و�ضع خطط للحكومة االإ

عن  العامة  واملعلومات  �ضا�ضية  االأ اخلدمات  تزويد   )2(

و)3(  واالت�ضاالت؛  املعلومات  تكنولوجيات  طريق 

ا�ضتعمال  من  الن�ضاء،  ال�ضيما  امل�ضالح،  اأ�ضحاب  متكني 

�ضبكات تكنولوجيات املعلومات واالت�ضاالت، من اجل 

التحاور مع احلكومات ب�ضاأن عمليات احلوكمة. 

يتاألف  اق�ضام:  اأربعة  على  التمهيدية  الوثيقة  حتتوي 

تكنولوجيا  الرتابط بني  ول من ملحة عامة عن  االأ الق�ضم 

واحلكومة  اجلن�ضاية  والق�ضايا  واالت�ضاالت  املعلومات 

مم املتخدة االمنائي يف ما  االلكرتونية، ومهمة برنامج االأ

قام  الذي  العمل  الثاين  الق�ضم  يّقدم  املجال؛  بهذا  يتعلق 

�ضعيد  على  اليوم  حتى  االمنائي  املتحدة  مم  االأ برنامج  به 

دمج هذه املجاالت؛ يرتكز الق�ضم الثالث على الق�ضمني 

اجلن�ضانية  االعتبارات  على  ال�ضوء  وي�ضّلط  ال�ضابقني 

الرئي�ضية لو�ضع الربامج املتعلقة باحلكومة االلكرتونية، مبا 

الرابع  الق�ضم  يقّدم  �ضا�ضية، يف حني  االأ العوائق  يف ذلك 

الق�ضايا  ب�ضاأن  امل�ضتمّر  الربامج  و�ضع  اإىل  دخول  نقاط 

التو�ضيات  يّقدم  كما  لكرتونية،  االإ واحلكومة  اجلن�ضانية 

املعّينة  التدخالت   يف  القائمة  اجلن�ضانية  الثغرة  ل�ضّد 

احلكومة االلكرتونية املّحددة. 

امل�ضاهمة  اإىل  التمهيدية  الوثيقة  تهدف  اإجمايل،  ب�ضكل 

واحلكومة  اجلن�ضانية  الق�ضايا  حول  ال�ضامل  النقا�ض  يف 

لكرتونية  لكرتونية، كما ت�ضّهل و�ضع برامج احلكومة االإ االإ

املراعية للفروق بني اجلن�ضني، من قبل املمار�ضني التابعني 

مم املتحدة االمنائي و�رشكائهم.  برنامج االأ

آثار خمتلفة لتكنولوجيات  يخترب الرجال والن�صاء منافع وا

�صعدة املعلومات واالت�صاالت على جميع االأ “”
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مم املتحدة المنائي  مهام لعمل برنامج الأ

على تكنولوجيا املعلومات والت�سالت

والق�سايا اجلن�سانية واحلكومة الإلكرتونية

اإن هذا التف�ضري املحدود لت�ضخري تكنولوجيات املعلومات 

غرا�ض التنمية، على اأنه متعّلق بالنفاذ اإىل  واالت�ضاالت الأ

هذه  من  جعل  واالت�ضاالت،  املعلومات  تكنولوجيات 

يدعو  الذي  لفية،  لالأ الثامن  االمنائي  الهدف  امل�ضاألة، 

مم  االأ برنامج  يّتبع   .
1
للجميع التكنولوجيات  توفري  اإىل 

للعمل على م�ضاألة ت�ضخري  ثنائية  املتحدة االمنائي مقاربة 

غرا�ض التنمية:  تكنولوجيات املعلومات واالت�ضاالت الأ

للفقراء،  واالت�ضاالت  املعلومات  تكنولوجيات   )1(

1

كمجال  التنمية،  غرا�س  لأ والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيات  ت�سخري  لة  م�ساأ ت  ن�ساأ

ت ُتفهم فيه قدرة التكنولوجيات  عمل جديد يف منت�سف الت�سعينيات، يف وقت بداأ

ن و�سع الربامج اخلا�سة بالتنمية يف هذا املجال كان  اجلديدة ب�سكل اف�سل.غري اأ

مييل اإىل الرتكيز على تزويد النفاذ اإىل تكنولوجيات املعلومات والت�سالت، بدّل من 

جل امل�ساعدة على معاجلة ثغرات التنمية التقليدية  ن�رص التكنولوجيات املبتكرة، من اأ

والتحديات التي تنطوي عليها.
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اإن �صمان نفاذ الن�صاء وغريها من الفئات املّهم�صة اإىل 

التكنولوجيات اجلديدة، وقدرتها على ا�صتعمال هذه 

التكنولوجيات، هي اإحدى االهتمامات الرئي�صية لربنامج 

مم املتحدة االمنائي تكنولوجيات املعلومات واالت�صاالت ”“االأ الن�ضاء  نفاذ  �ضمان  اإن  لكرتونية.  االإ احلكومة  و)2( 

وغريها من الفئات املّهم�ضة اإىل التكنولوجيات اجلديدة، 

وقدرتها على ا�ضتعمال هذه التكنولوجيات، هي اإحدى 

االهتمامات الرئي�ضية يف املجالني امل�ضار اإليهما اأعاله.

تكنولوجيات  االمنائي  املتحدة  مم  االأ برنامج  يّحدد 

التكنولوجيات  ت�ضمل  بحيث  واالت�ضاالت،  املعلومات 

يح�رشها  وال  �ضواء،  حّد  على  و”القدمية”  اجلديدة 

ميكن  ال�ضخ�ضية.  احلوا�ضيب  اأم  االنرتنت  با�ضتعمال 

من  العديد  اإىل  اأكرب  ب�ضكل  النفاذ  فقراً،  كرث  االأ للفئات 

التكنولوجيات القدمية كالهاتف والراديو، وعادت هذه 

التقارب  نتيجة  وذلك  اهمية،  لتكت�ضب  التكنولوجيات 

واالت�ضاالت  املعلومات  تكنولوجيات  بني  التدريجي 

القدمية واجلديدة.

اخلا�ضة  لكرتونية  االإ احلكومة  ا�ضرتاتيجية  اعتماد  مت 

رئي�ضي  ا�ضتعرا�ض  بعد  االمنائي،  املتحدة  مم  االأ بربنامج 

البلدان  يف  املمار�ضني  مع  ال�ضاملة  الت�ضاركية  خلربتها 

واملناطق املتواجدة فيها. تهدف هذه اال�ضرتاتيجية اإىل:

�ض�ضات الوطنية و�ضفافيتها وم�ضاءلتها. -  زيادة فعالية املوؤ

اخلدمات  توفري  وحت�ضني  املعلومات  اإىل  النفاذ  تعزيز    -

�ضا�ضية اإىل جممل ال�ضكان، وال �ضيما الفقراء؛ و االأ

الفقراء  م�ضاركة  �ضيما  ال  املواطنني،  م�ضاركة  تعزيز   -

الدميقراطية  العمليات  يف  منهم  وال�ضباب  والن�ضاء 

وو�ضع ال�ضيا�ضات.

يف  ُعقد  الذي  باملراأة  املعني  الرابع  العاملي  متر  املوؤ خالل 

العام 1995، بحث امل�ضاركون يف م�ضاألة تكنولوجيات 

ومت  اجلن�ضانية،  والق�ضايا  واالت�ضاالت  املعلومات 

مترات الر�ضمية  التطّرق اإىل املو�ضوعني يف م�ضتندات املوؤ

ذلك،  عن  ف�ضاًل  احلكومية.   غري  املنظمات  ومنتديات 

متر القمة العاملي ملجتمع املعلومات يف العامني  خالل موؤ

2003 و2004، تطّرقت الن�ضاء ب�ضكل �رشيح اإىل م�ضاألة 
ا�ضتعمال تكنولوجيات املعلومات واالت�ضاالت للحوكمة 

نواع من احلوكمة. غري اأنه تبنّي  وم�ضاركتهن يف هذه االأ

من هذين احلدثني، احلاجة اإىل املزيد من العمل، ال �ضيما 

يف جماالت ال�ضيا�ضة وبناء القدرات واآليات احلوكمة، من 

اجل امل�ضاعدة على حتفيز التغرّي االجتماعي وال�ضيا�ضي يف 

   .)Oxfam، 2005 هذا املجال )اأوك�ضفام
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ملحة حول الق�سايا اجلن�سانية واحلكومة 

الإلكرتونية يف عملية و�سع الربامج 

مم املتحدة المنائي اخلا�سة بربنامج الأ

مم املتحدة المنائي،  يف العام 2004، قام فريق احلكم الدميقراطي التابع لربنامج الأ
وىل من اخلطوات  بر�سم اخلريطة اجلن�سانية اخلا�سة بخطوط خدماته، يف اخلطوات الأ

العديدة التي قام بها من اجل تعميم املنظور اجلن�ساين ب�سكل كامل يف ممار�سة 

احلوكمة الدميقراطية.

2

تبع ذلك يف العام 2005، ا�ضتعرا�ض اأكرث تعمقًا للخدمات 

الدميقراطي،  احلكم  فريق  يقّدمها  التي  اال�ضت�ضارية 

ومناق�ضة الكرتونية مّركزة ب�ضاأن �ضبكة املعرفة االلكرتونية 

حول احلوكمة العاملية، والتي ت�ضم 1،300 ع�ضو، ونهار 

تعليمي حول امل�ضاواة بني اجلن�ضني، ملمار�ضي فريق احلكم 

الدميقراطي. 

اُأحرز على  قد  تقدماأ ملحوظًا  اأن  اال�ضتعرا�ض،  تبنّي من 

�ضعيد اإدراج تعميم املنظور اجلن�ضاين �ضمن عملية و�ضع 

الربامج اخلا�ضة باحلوكمة. تبنّي اأي�ضًا اأن م�ضت�ضاري فريق 

التي  اجلهود  امل�ضاهمة يف  من  متّكنوا  الدميقراطي  احلكم 

املتحدة  مم  اأالأ لربنامج  التابعة  القطرية  املكاتب  بذلتها 

االنتخابات  يف  الن�ضاء  عدد  زيادة  اأجل  من  االمنائي، 
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وجمال�ض النواب واخلدمة العامة، ف�ضاًل عن ن�رش الدرو�ض 

امل�ضتخل�ضة واخلربات املكت�ضبة من كل اأنحاء العامل. كما 

ب�ضكل  متّكنوا  الدميقراطي  احلكم  فريق  م�ضت�ضاري  اأن 

التمييز  مكافحة  اإىل  الرامية  اجلهود  دعم  من  متزايد 

توزيع  نزعات  يف  املثال،  �ضبيل  على  امللحوظ  الهيكلي 

مبا  املواطنة،  اإىل حقوق  والنفاذ  واملحلية  الوطنية  املوارد 

يف النفاذ اإىل العدالة.

االمنائي  املتحدة  مم  اأالأ برنامج  م�ضاهمة  تو�ضيع  اجل  من 

خريطة  ر�ضم  اإجناز  مت  لكرتونية،  االإ احلكومة  برامج  يف 

ال�ضلة  الربامج ذات  2005 جلميع  العام  نهاية  �ضاملة يف 

عن   التمرين،  ك�ضف   .
3
و�رشكائها املنظمة  من  املدعومة 

195 م�رشوع جاري يف 100 بلد، كما وبنّي اأن احلاجة 
اإىل الدعم، تغطي خم�سة جمالت رئي�سية من برامج احلكومة 

مم املتحدة المنائي: )1( النفاذ  اللكرتونية اخلا�سة بربنامج الأ

الدارة   )2( والت�سالت؛  املعلومات  تكنولوجيات  اإىل 

االلكرتونية؛ )3( تقدمي اخلدمات اللكرتونية: )4( النفاذ اإىل 

والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيات  با�ستعمال  املعلومات 

و)5( امل�ساركة اللكرتونية با�ستعمال �سبكات وعملية اإقامة 

والت�سالت.  املعلومات  بتكنولوجيات  اخلا�سة  ال�سبكات 

وىل  االأ املجموعة  من  جزءاً  ن  االآ املجاالت  هذه  ت�ّضكل 

لفريق احلكم الدميقراطي: تعزيز امل�ضاركة ال�ضاملة.

اأن  اإىل  هذا  امل�ضاريع  ا�ضتعرا�ض  اأ�ضار  ذلك،  عن  ف�ضاًل 

لكرتونية تتخذ �ضكلني: )1( تدخل  مبادرات احلكومة االإ

ونتائج  خمرجات  لديها  التي  الفردية  كالربامج  مبا�رش، 

لكرتونية وتكنولوجيات  وا�ضحة على �ضعيد احلكومة االإ

املبا�رش،  غري  التدخل  و)2(  واالت�ضاالت  املعلومات 

باحلوكمة  متعلقة  اأ�ضمل  برامج  مكّونات  من  كمكّون 

املبادرات  كانت  التاريخية،  الناحية  من  الدميقراطية. 

باحلوكمة  املتعلقة  الربامج  اإدراج  يف  وىل  االأ املبا�رشة 

لكن  القطرية.  املكاتب  جداول  �ضمن  الدميقراطية 

املّحبذ،   هو  كان  مبا�رش  الغري  التدخل  اأن  تبنّي  ما  �رشعان 

احلكومة  اإدراج  اإمكانية  ملدى  بالن�ضبة  �رش جيد  موؤ وهذا 

مم  لكرتونية �ضمن جماالت تقليدية من عمل برنامج االأ االإ

املتحدة االمنائي يف جمال احلوكمة الدميقراطية. 

االمنائي  املتحدة  مم  االأ برنامج  يزال  ال  ذلك،  من  بالرغم 

يدعم امل�ضاريع التي تّركز ب�ضكل �ضبه ح�رشي على االدارة 

االلكرتونية على �ضبيل املثال. غري اأنه يف الوقت ذاته، يبدو 
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فر بيانات من اأجل ر�صد من 
ّ
 يف العديد من احلاالت، تتو

نة مّقدمة عن طريق حلول 
ّ
يقوم با�صتعمال خدمات حكومية معي

لكرتونية، اإال اأّنه لي�ص هناك من حتاليل لر�صد اأمناط  احلكومة االإ

اال�صتهالك اجلن�صاين، ملثل هذه اخلدمات. قد ي�صاعد فهم اأمناط 

اال�صتعمال، على اإعادة توزيع املوارد وفقًا للحاجة 

“
”

اأن هذه امل�ضاريع املعنية باالدارة االلكرتونية غري مرتبطة 

ال�ضلة،  ذات  و/اأو  �ضمواًل  كرث  االأ والربامج  بال�ضيا�ضات 

كذلك،  منطقية.  �رشاكة  العامة:  االدارة  با�ضالح  املعنية 

من  العامة  االدارة  ا�ضالح  مبادرات  من  العديد  تعاين 

التي قد حت�ّضن  نق�ض يف مكّونات احلوكمة  اللكرتونية 

ب�ضكل وا�ضح االدارة العامة وتقدمي اخلدمات على حد 

ولية امل�ضتخل�ضة من ممار�ضات ر�ضم  �ضواء. ت�ضري النتائج االأ

لكرتونية،  اخلريطة اجلديدة واجلارية اخلا�ضة باحلكومة االإ

بني خمتلف خطوط  والتفاعالت  ن  االآ تغرّي  باأن ذلك يف 

�ضغري  عدد  يف  تزايد.  يف  واملجموعات،  اخلدمات 

املعلومات  تكنولوجيات  ا�ضتعمال  لعب  البلدان،  من 

ال�ضاملة  الربامج  و�ضع  اإىل  دخول  كنقطة  واالت�ضاالت 

اخلا�ضة باحلوكمة دميقراطية، دوراً اأ�ضا�ضيًا يف تنفيذ هذه 

ر�ض.  الربامج على االأ

حم�ضورة  لي�ضت  لكرتونية  االإ احلكومة  ن�ضاطات  اإن 

املثال،  �ضبيل  على  فح�ضب.  احلكومية  �ض�ضات  باملوؤ

ذلك  يف  )مبا  االنتخابية  والعمليات  النواب  جمال�ض  اإن 

حكومية،  هيئات  لي�ضت  امل�ضتقلة(،  االنتخابية  الهيئات 

الدميقراطية  احلوكمة  عمليات  من  جزءاً  ت�ضّكل  لكنها 

االن�ضان،  حقوق  جلان  على  ذاته  مر  االأ ينطبق  ال�ضاملة. 

وجلان مكافحة الف�ضاد، على �ضبيل املثال، لتحديد اأي من 

ا�ضتعمالها  يجب  واالت�ضاالت  املعلومات  تكنولوجيات 

ولت�ضهيل  للم�ضاءلة،  وقابلة  �ضفافة  عمليات  ل�ضمان 

غري  فمن  بالتايل،  النا�ضطة.  امل�ضالح  اأ�ضحاب  م�ضاركة 

وبداأ  �ضبق  قد  االمنائي  املتحدة  مم  االأ برنامج  اأّن  املفاجئ 

بدعم مبادرات تكنولوجيات املعلومات واالت�ضاالت ي 

هذه املجاالت.

ب�سكل عام، يبقى حتديات مهمة على �سعيد اإدراج اعتبارات 

لكرتونية. قد يكون  امل�ساواة بني اجلن�سني، �سمن احلكومة الإ

مم املتحدة االمنائي، هو  اأهم  حّتد حمدد من قبل برنامج االأ

غياب الربامج املرتكزة على التحاليل اجلن�ضانية الدقيقة. 

يف العديد من احلاالت، تتّوفر بيانات من اأجل ر�ضد من 

يقوم با�ضتعمال خدمات حكومية معّينة مّقدمة عن طريق 

لكرتونية، اإال اأّنه لي�ض هناك من حتاليل  حلول احلكومة االإ

لر�ضد اأمناط اال�ضتهالك اجلن�ضاين، ملثل هذه اخلدمات. قد 

املوارد  توزيع  اإعادة  اال�ضتعمال، على  اأمناط  فهم  ي�ضاعد 

وفقًا للحاجة.

ت�ّضكل ال�ضيا�ضات جمااًل مهمًا اآخر مت فيه جتاهل اعتبارات 

امل�ضورة  كانت  كبري.  ب�ضكل  اجلن�ضني  بني  امل�ضاواة 

ب�ضاأن ال�ضيا�ضات حمايدة جن�ضيًا نوعًا ما، ام كانت تّركز 

تكنولوجيات  بان  االفرتا�ض  مت  وقد  املراأة.  متكني  على 

املعلومات واالت�ضاالت اإّما حمايدة اأم اأنها تعالج الثغرات 

بغ�ض  احلالة،  هي  هذه  كانت  وقد  لوحدها.  اجلن�ضانية 

امل�ضورة  يقّدمون  الرجال  اأم  الن�ضاء  اإذا كانت  النظر عّما 

كتن�ضيق  خمتلفة،  تركيز  جماالت  يف  ال�ضيا�ضات  ب�ضاأن 

املعونة والتخطيط االقليمي والالمركزية ومراقبة املوازنة 

قليات.  والتوظيف اأم حقوق االأ



كرتونية املراعية للمنظور اجلن�شاين: ا�شتك�شاف القدرة على التحول احلوكمة الإ 12

الق�سايا اجلن�سانية الرئي�سية 

للحوكمة اللكرتونية

دوار وامل�سوؤوليات اجلن�سانية منذ البداية، �رصوري ل�سمان عدم  اإن فهم الأ

تكرار برامج و�سيا�سات احلكومة الإلكرتونية للثغرات اجلن�سانية يف اخلدمات 

واملوؤ�س�سات احلكومية.

با�ضتعمال  يتعلق  ما  يف  حقيقية  عوائق  الن�ضاء  تواجه 

تزويد  اأن  كما  واالت�ضاالت،  املعلومات  تكنولوجيات 

املزّودة  العامة  اخلدمات  )تّوفر  االلكرتونية  اخلدمات 

را�ضي وامل�ضتندات املدنية( ، ال  الكرتونيًا، ك�ضجالت االأ

ياأخذ بعني االعتبار هذه الثغرات اجلن�ضانية واحتياجات 

برامج  تّرجح  قد  املثال،  �ضبيل  على  �ضا�ضية.  االأ الن�ضاء 

على  ال�ضفر،  جوازات  احلالية،  لكرتونية  االإ احلكومة 

يف  مطلوبة  انها  من  بالرغم  الوالدة،  �ضهادات  اإ�ضدار 

والد اإىل املدار�ض  العديد من البلدان  من اأجل اإدخال االأ

خري من برامج  احلكومية. بالتايل، �ضيكون لهذا النوع االأ

احلوكمة، تاأثرياً اإمنائيًا على الن�ضاء والفتيات، اأكرب من تاأثري 

ول.  نوع الربامج االأ

3
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�ضمان  عرب  ملمو�ض،  ب�ضكل  امل�ضائل  هذه  معاجلة  ميكن 

الحتياجات  لكرتونية  االإ احلكومة  مبادرات  “ا�ضغاء” 
ولويات  االأ حتديد  عملية  يف  واإ�رشاكهم  املواطنني، 

ال�ضيا�ضات  ت�ضميم  يف  اإ�رشاكهم  عن  ف�ضاًل  والقرارات، 

وتطبيق الربامج على حد �ضواء. يعني ذلك تقييم خمتلف 

االقت�ضادية  االجتماعية  والن�ضاء،  الرجال  احتياجات 

وعلى �ضعيد املعلومات، منذ البداية، مبا يف ذلك الطرق 

بتنظيم  خاللها،  من  والن�ضاء  الرجال  يقوم  التي  الفريدة 

�ضعدة املحلية  ال�ضبكات وح�ضدها وحتى اإقامتها على االأ

والوطنية والدولية.  

للحكومة  رئي�سية  جمالت  خم�سة  هناك  عام،  ب�ضكل 

وهي  اجلن�سني،  بني  امل�ساواة  تعزيز  ميكن  حيث  اللكرتونية، 

احلكومة  وا�سرتاتيجيات  �سيا�سات  ت�سميم   )1( التالية: 

 )3( �سا�سية؛  الأ الكرتونية  اخلدمات  تقدمي   )2( الكرتونية؛ 

املّهم�سة  الفئات  �سيما  ل  اللكرتونية،  املواطنني  م�ساركة 

تكنولوجيات  اإىل  النفاذ   )4( منهم؛  وال�سباب  والن�ساء 

العامة  املعلومات  اإىل  النفاذ  و)5(  والت�سالت،  املعلومات 

جتدر  والت�سالت.  املعلومات  تكنولوجيات  طريق  عن 

لي�ضت حم�ضورتني  1 و4،  رقم  امل�ضاألتني  اأن  اإىل  اال�ضارة 

مب�ضاألة   وتتعلقان  اأو�ضع،  اإنها  اإذ  لكرتونية،  االإ باحلكومة 

غرا�ض  املعلومات واالت�ضاالت الأ ت�ضخري تكنولوجيات 

التنمية، وو�ضع ال�ضيا�ضات العامة ككل. 

ت�سميم �سيا�سات وا�سرتاتيجيات 

احلكومة الإلكرتونية

غالبًا ما يتم ا�ستبعاد ق�سايا الن�ساء 

والق�سايا اجلن�سانية من �سيا�سة احلكومة 

طر القانونية  الإلكرتونية والأ

ا�ضرتاتيجيات  معظم  اأن  اإىل  احلالية  البينات  ت�ضري 

على  “قائمة  احلالية  لكرتونية  االإ احلكومة  و�ضيا�ضات 

من  املدخالت  غياب  اأم  قليلة  مدخالت  مع  التزويد”، 

اأ�ضحاب امل�ضالح غري احلكوميني. ف�ضاًل عن ذلك، تّركز 

االدارة  على  كبرية،  لدرجة  اال�ضرتاتيجيات  هذه  معظم 

االلكرتونية، مع تركيز قليل على اخلدمات االلكرتونية، 

الفقراء  اإىل  �ضا�ضية  االأ اخلدمات  تزويد  حرى  باالأ فكيف 

اأن معظم  املفاجئ  بالتايل، فمن غري  املهم�ضة.   والفئات 

جن�ضيًا  حمايدة  هي  لكرتونية  االإ احلكومة  ا�ضرتاتيجيات 

اهتمامات  اأم  امل�ضاواة  م�ضائل  �رشيح  ب�ضكل  تعالج  وال 

الن�ضاء.

كد التقارير من بع�ض املناطق، على اأّنه غالبًا ما تكون  توؤ

ال�ضيا�ضات  ت�ضع  التي  اللجان  يف  ممثالت  غري  الن�ضاء 

واال�ضرتاتيجيات على ال�ضعيد املحلي اأم الوطني، وعندما 

على  ي�ضيطرون  الذين  الرجال  عدد  يفوق  ي�ضاركن، 

نادراً  ذلك،  من  كرث  واالأ الن�ضاء.  عدد  عمال،  االأ جدول 

 توؤكد التقارير من بع�ص املناطق، على اأّنه غالبًا ما 

تكون الن�صاء غري ممثالت يف اللجان التي ت�صع ال�صيا�صات 

واال�صرتاتيجيات على ال�صعيد املحلي اأم الوطني، وعندما ي�صاركن، 

عمال، عدد  يفوق عدد الرجال الذين ي�صيطرون على جدول االأ

الن�صاء

“
”
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الطار 1: اعتبارات امل�ساواة بني اجلن�سني �سمن الطار 

القانوين

احلكومة  وبرامج  �ضيا�ضات  لتعزيز  ال�رشوري  القانوين  االطار  اإن 

بعاد  االأ بع�ض  اأدناه  �ضئلة  االأ تظهر  جن�ضيًا.  حمايداً  لي�ض  لكرتونية،  االإ

اجلن�ضانية للمعلومات والتكنولوجيا، التي يتعنّي على وا�ضعي ال�ضيا�ضات 

القانونية  طر  لالأ و�ضعهم  اأم  ا�ضتعرا�ضهم  لدى  االعتبار،  بعني  اأخذها 

لكرتونية. اخلا�ضة باحلكومة االإ

املعلومات  اأنواع  ما هي  للمعلومات وتبادلها:  التدفق احلر  القيود على    ●

م�ضادر  هي  ما  اإليها؟  النفاذ  والرجال  للن�ضاء  ميكن  التي  العامة 

خرى ملجموعات الرجال والن�ضاء املختلفة؟ املعلومات االأ

على  املتّوفرة  واملعلومات  والتلفزيونات  الذاعات  بث  حمتويات  مراقبة    ●

هذه  اأت�ضتغل  للرقابة؟  تخ�ضع  التي  املحتويات  هي  ما  االنرتنت. 

للرقابة،  املحتويات  اإخ�ضاع  ّثر  اأ�ضيوؤ والن�ضاء؟  الرجال  املحتويات 

على نفاذهم اإىل اخلدمات ال�ضحية اأم غريها من اخلدمات؟

والت�سالت،  املعلومات  بتكنولوجيات  اخلا�سة  الرتاخي�ش  منح  نظام    ●

�سبيل  )على  املتّوفرة  التكنولوجيات  اأنواع  و/اأو  الت�سجيل  وخدمات 

ّثر ذلك على اخليارات الر�ضمية  قمار ال�سطناعية(. كيف يوؤ املثال، الأ

يف  للم�ضاركة  الن�ضاء  و/اأو  الرجال  ي�ضتعملها  التي  الر�ضمية  غري  اأم 

ثر النظام على الرجال  و�ضع ال�ضيا�ضات والعمليات ال�ضيا�ضية؟ اأ�ضيوؤ

والن�ضاء بنف�ض الطريقة؟

من وال�رسية يف النفاذ اإىل تكنولوجيات  نظمة املتعلقة باخل�سو�سية والأ ●  الأ

ّثر  املعلومات والت�سالت، وا�ستعمالها من اأجل ت�ساطر املعلومات. اأ�ضتوؤ

املدنية  بحريتهم  التمتع  الرجال يف  اأم  الن�ضاء  على حقوق  نظمة  االأ

وال�ضيا�ضية؟

اأعمالها من خالل  تعزز جداول  التي  ال�سيا�سية  املنظمات  اأم  احلكومات    ●

اأ�ضتفاقم  بها.   والتحكم  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيات  متّلك 

مراقبة تكنولوجيات املعلومات واالت�ضاالت فقر الن�ضاء اأم الرجال، 

النفاذ  اإىل اختالف نقاط االنطالق اخلا�ضة بهم، على �ضعيد  نظراً 

اإىل املوارد؟ 

ي�صّكل التحليل اجلن�صاين خطوة مهمة اأوىل لتحديد اإىل اأي 

مدى ت�صتجيب خدمات احلكومة الحتياجات واأولويات 

الرجال والن�صاء على ا�صعدة اجتماعية واقت�صادية خمتلفة “”

ما يتم اعتبار الق�ضايا املتعلقة بامل�ضاواة بني اجلن�ضني، على 

اأنها ق�ضايا اأولوية. على �ضبيل املثال، اأظهر تقرير اُأجري 

الوطنية  اخلطط  ان  امل�ضتقلة،  الدول  ورابطة  اأوروبا  يف 

لعملية  ولوية  االأ واملجاالت  و�رشعة  “تّوجه  حتدد  التي 

تطبيق تكنولوجيات املعلومات واالت�ضاالت على جميع 

فئات املجتمع، مل ت�ضمل االعتبارات اجلن�ضانية.

عن  مناذجًا  تقّدم  التي  مثلة  االأ بع�ض  هناك  احلظ،  حل�ضن 

اإيداء  حملية  ن�ضائية  منظمة  من  ُطلب  األبانيا،  يف  التغيري. 

ا�ضرتاتيجية  مل�رشوع  اجلن�ضانية  املكّونات  حول  تعليقها 

التي  واالت�ضاالت،  املعلومات  لتكنولوجيات  وطنية 

الكرتونية.  باحلكومة  متعلق  كبري  مكّون  ت�ضّمنت 

و�ضع  من  خمتلفة  مراحل  يف  اجلن�ضانيون  اخلرباء  ا�ضرتك 

اال�ضرتاتيجية.

مم  االأ بربنامج  اخلا�ضة  لكرتونية  االإ احلكومة  ال�ضرتاتيجية 

تقدمي  تعزيز  اإىل  يهدف  للفقراء،  منا�رش  تركيز  املتحدة، 

�ضا�ضية واملعلومات اإىل اأكرث الفئات  اخلدمات االكرتونية االأ

امل�ضاركة  على  تركيز  ذلك  يّكمل  املجتمع.  يف  �ضعفًا 

تّوفر  بالتايل،  املحلي.  ال�ضعيد  االلكرتونية، ال�ضيما على 

جدول  �ضمن  اجلن�ضانية  الق�ضايا  الدراج  مثمراً  اأ�ضا�ضًا 

الن�ضاء يف  �ضبكات  املزيد من  واإ�رشاك  ال�ضيا�ضات  اأعمال 

مناق�ضات ال�ضيا�ضات وعمليات �ضنع القرارات، من اأجل 

معاجلة ق�ضايا جن�ضانية ملمو�ضة.

لتطبيق  القانوين  لالطار  اإن  حتديداً،  اأكرث  �ضعيد  على 

فّعال،  ب�ضكل  لكرتونية  االإ احلكومة  وبرامج  �ضيا�ضات 

باحلكومات  املواطنني  عالقات  على  مهمة  تداعيات 

عمليات  يف  وامل�ضاركة  املعلومات  اإىل  النفاذ  وحرية 

احلوكمة وحقوق االن�ضان )راجع االطار رقم 1(.
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تقدمي اخلدمات اللكرتونية 

�سا�سية الأ

ت�سهيل  اللكرتونية  للحكومة  ميكن 

تقدمي احلكومات للخدمات ب�سكل 

فعال، مع النهو�س بامل�ساواة بني 

اجلن�سني

�ضعيد  على  فعالية  اكرث  بطريقة  اخلدمات  تقدمي  ي�ضّكل 

الرئي�ضية  هداف  االأ اإحدى  اأو�ضع،  �ضعيد  وعلى  الكلفة 

اأن  حني  يف  الكرتونية.  حكومة  ا�ضرتاتيجية  ي  الأ

اخلا�ضة،  عملياتها  على  اأويل  ب�ضكل  تّركز  احلكومات 

تبداأ يف النهاية بتقدمي جمموعة اأو�ضع من اخلدمات ميكن 

للمواطنني النفاذ اإليها ب�ضهولة ن�ضبية. تتمحور امل�ضاألة هنا 

ولوية،  حول الطريقة التي يتم مبوجبها اإعطاء اخلدمات االأ

وبالتايل يتم ن�رشها.

ي�ضّكل التحليل اجلن�ضاين خطوة مهمة اأوىل لتحديد اإىل اأي 

مدى ت�ضتجيب خدمات احلكومة الحتياجات واأولويات 

الرجال والن�ضاء على ا�ضعدة اجتماعية واقت�ضادية خمتلفة. 

املوازنات واملوارد  البحث يف  التحاليل  يتعنّي على هذه 

�ضا�ضية.  االأ للخدمات  اجلن�ضانية  اخلطوط  وفقًا  املّوزعة، 

ولوية  على �ضبيل املثال، �ضتعطي عادة الن�ضاء يف العائلة االأ

من  الكثري  يولني  ولن  ال�ضحية،  واخلدمات  التعليم  اإىل 

االهتمام للح�ضول على جوازات ال�ضفر على االنرتنت. 

بالتايل، تتمحور امل�ضاألة حول اإذا ما كانت تكنولوجيات 

املعلومات واالت�ضاالت تعزز فر�ضها للنفاذ اإىل مثل هذه 

اخلدمات، مع اإزالة معظم عوائق الدخول القائمة حاليًا. 

نفة حول النفاذ املختلف للن�ضاء  اإن جمع املعلومات امل�ضّ

�ضا�ضية، ومدى ا�ضتفادتهم من  والرجال اإىل اخلدمات االأ

هذه اخلدمات، اأ�ضا�ضي يف حتديد االحتياجات والثغرات 

التحليل  هذا  على  ذلك  بعد  يتعنّي  اخلدمات.  تزويد  يف 

اخلدمات  ّتقدم  لكي  املوارد،  توزيع  ا�ضا�ض  ي�ضّكل  اأن 

هذه  تّلبي  وبطريقة  اإليها  حاجة  كرث  االأ املجاالت  يف 

االحتياجات. 

ال�ضتعمال  ُبذلت  التي  اجلهود  عن  اأمثلة  هناك 

دعم  اأجل  من  واالت�ضاالت  املعلومات  تكنولوجيات 

امل�ضاواة بني اجلن�ضني وتقلي�ض الفقر. يف الهند على �ضبيل 

مم املتحدة االمنائي احلكومة، يف  املثال، يدعم برنامج االأ

الربامج التجريبية التي تدمج تقدمي اخلدمات االلكرتونية 

ومتكني  الريفية  العي�ض  و�ضبل  لكرتونية  االإ واحلكومة 

�رشعة  حت�ضني  اإىل  التجريبية  الربامج  هذه  تهدف   .
4
املراأة

متكني  عرب  العامة،  اخلدمات  ت�ضليم  وفعالية  ومالءمة 

اخلط،  على  املعلومات  اإىل  الفقراء  والرجال  الن�ضاء  نفاذ 

احلكومية  اخلدمات  من  وغريها  را�ضي  االأ كت�ضجيل 

املتنّوعة. 

مم املتحدة  يظهر مثٌل من اأرمينيا وبلغاريا قدرة برنامج االأ

تعزيز تقدمي  اأجل  ال�رشكاء، من  التعاون مع  االمنائي على 

اخلدمات االلكرتونية، والبدء با�رشاك املجتمعات املحلية 

لكرتونية  االإ احلكومة  �ضعيد  على  ولويات  االأ حتديد  يف 

)راجع االطار رقم 2(.

رمينيا وبلغاريا  الطار 2: ربط املجموعات يف اأ

باخلدمات اللكرتونية

االمنائي،  املتحدة  مم  االأ لربمناج  التابع  القطري  املكتب  �ضاعد  اأرمينيا،  يف 

احلكومة على اإن�ضاء مراكز نفاذ اإىل تكنولوجيات املعلومات واالت�ضاالت 

نفاذ  لت�ضهيل  البلدية  مباين  �ضمن  وذلك  االقليمية،  دون  املناطق  يف 

املجموعات. عالج فريق عمل امل�رشوع خمتلف االهتمامات االجتماعية 

وال�ضيا�ضية، على �ضبيل املثال، اجتمع  فريق امل�رشوع مع ال�ضلطات املحلية 

لي�رشحوا لهم باأن نفاذ املجتمعات اإىل امل�ضتندات البلدية ال ي�ضّكل خطراً. 

وبالتايل،  املعلومات،  اإىل  النفاذ  عن  املركزية  اإزالة  على  امل�رشوع  �ضاعد 

اإىل بع�ض ال�ضلطات، من ال�ضعيد املركزي اإىل ال�ضعيد املحلي. غري اأنه مت 

تفويت فر�ضة تو�ضيع النفاذ. يف حني اأنه مت جمع املعلومات ب�ضاأن كيفية 

ا�ضتعمال املجموعات للمراكز، مل يتم حتليلها من اأجل مراقبة اإذا ما كان 

�ضخا�ض ال�ضعفاء من حيث اجلن�ض اأم العمر اأم املوقع اأم الدخل اأم غريها  االأ

اأي  العوامل، ي�ضتفيدون من اخلدمات. لقد كان من املمكن معاجلة  من 

عرب  النفاذ  على  القيود  من  غريها  اأم  اجلن�ضانية  الق�ضايا  �ضعيد  على  قيد 

تدخالت اإ�ضافية، لو مت جمع هذه املعلومات.

اإىل  نفاذ  نقاط  اإن�ضاء  االمنائي  املتحدة  مم  االأ برنامج  دعم  بلغاريا،  يف 

االنرتنت، للمواطنني، عرب مراكز ات�ضاالت رقمية، واجلامعات واملناطق 

املهام،  املتعددة  املحلية  املراكز  اُأن�ضئت معظم  التوظيف.  الريفية ومراكز 

اخلدمات  تزويد  حت�ضني  اأجل  من  اقت�ضاديًا،  �ضعيفة  ام  بعيدة  مناطق  يف 

ال�ضغار واملزارعني والباطلني عن  املقاولني  الزبائن من  الفقراء. كان  اإىل 

العمل والتالمذة واملعلمني واملنظمات غري احلكومية واملواطنني العاديني. 

ل�ضمان  �ضواء  حد  على  والرجال  الن�ضاء  متكني  على  التدخالت  رّكزت 

للمزيد من  هناك حاجة  اأي�ضًا،  هنا  امل�ضاواة.  قدم  وامل�ضاركة على  النفاذ 

متّكن  كيف  حول  اجلن�ضاين،  التحليل  نتائج  على  باالرتكاز  املعلومات، 

، ب�ضكل خا�ض.
5
هذه الربامج الن�ضاء والرجال
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الطار 3: �سد الثغرات اجلن�سانية، با�ستعمال �سبكات 

تكنولوجيات املعلومات والت�سالت يف املنطقة 

العربية

غرا�ض  الأ واالت�ضاالت  امللعومات  تكنولوجيات  ت�ضخري  برنامج  يعزز 

التنمية يف املنطقة العربية، ا�ضتعمال تكنولوجيات املعلومات واالت�ضاالت 

من اأجل زيادة م�ضاءلة احلكومة، وتخفي�ض تكاليف تزويد اخلدمات ودعم 

ت�ضاركية.  كرث  االأ الدميقراطية  وتعزيز  الفعالية  وحت�ضني  ف�ضل  االأ التزويد 

ت�ضتمل املبادرة على دعم خدمات احلكومة االلكرتونية من اجل م�ضاعدة 

الدول العربية على معاجلة التحديات الرئي�ضية التي تواجهها حاليًا على 

 e-government at( وال�ضكان  والعمل  االقت�ضادي  النمو  �ضعيد 

.)Arab sharing Portal e-gov@ASP
والد يف النفاذ  مت اإن�ضاء خدمة متخ�ض�ضة من اأجل دعم حقوق الن�ضاء واالأ

غرا�ض  الأ ت�ضاالت  واالإ املعلومات  تكنولوجيا  )ت�ضخري  املعلومات  اإىل 

من  طفال  واالأ املراأة  حقوق  دعم  جمعية    - العربية  املنطقة  يف  التنمية 

تعزيز  بهدف  وذلك   ،)WRCATI املعلومات   تكنولوجيا  خالل 

تكنولوجيا  اإ�ضتعمال  خالل  من  املعرفة  اإىل  النفاذ  على  الن�ضاء  قدرات 

وعلى  فعالية  اأكرث  ب�ضكل  التوا�ضل  وعلى  ت�ضاالت،  واالإ املعلومات 

تزويد  اإىل  اي�ضًا  املبادرة  للمداخيل. تهدف  املولدة  الفر�ض  اإىل  الو�ضول 

القانونية، �ضمن جمموعة كاملة، من خالل  الن�ضاء الفقريات باملعلومات 

وتقدمي  اال�ضئلة  على  جابة  لالإ املدجمة،  قرا�ض  واالأ لكرتونية  االإ املواقع 

عتبار،  خذ بعني االإ �رش، على �ضبيل املثال، مع االأ املعلومات حول حماكم االأ

ملام بالقراءة والكتابة املتدنية لدى العديد من  م�ضائل كم�ضاألة م�ضتويات االإ

الن�ضاء. يف اليمن على �ضبيل املثال، ت�ضتعمل منظمة غري حكومية تعمل 

على حقوق املراأة وتدريب القيادات، موارد وّفرتها  جمعية دعم حقوق 

طفال من خالل تكنولوجيا املعلومات.  نظراً اإىل اأن م�ضتويات  املراأة واالأ

دنى يف املنطقة، هناك  ملام بالقراءة والكتابة لدى الن�ضاء هي من بني االأ االإ

مّي�رشون لتمكني الن�ضاء من النفاذ اإىل املعلومات ب�ضاأن حقوقهن يف امللكية 

يف  امل�ضاركات  الن�ضاء  تتجهز  بالتايل،  املجاالت.  من  وغريها  واحل�ضانة 

عن  التعبري  من  ليتمكن  يحتجنها  التي  القانونية  باملعرفة  املبادرة،  هذه 

اأولوياتهن اإىل احلكومة، ب�ضاأن تزويد اخلدمات املتعلقة بهذه الق�ضايا.

امل�ساركة اللكرتونية 

واإقامة ال�سبكات

هداف الرئي�سية للحكومة  تكمن اإحدى الأ

اللكرتونية، يف تعزيز م�ساركة الرجال 

والن�ساء يف عمليات �سنع القرارات، عرب 

�سبكات تكنولوجيات معلومات وات�سالت 

واإقامة ال�سبكات مع احلكومات، على حّد 

�سواء. 

املحلية  احلوكمة  يف  والفقراء  الن�ضاء  عدد  زيادة  اإن 

تزويد  �ضعيد  على  اأولوياتهم  عن  التعبري  من  ليتمكنوا 

�ضا�ضية، �رشوري لتحقيق نتائج فعلية لربامج  اخلدمات االأ

لكرتونية. من املّرجح اأن تزيد قدرة املواطنني  احلكومة االإ

وتوزيع  ال�ضيا�ضات  التاأثري على  امل�ضالح على  واأ�ضحاب 

قدرتهم على  ما حت�ّضنت  اإذا  وفقًا الحتياجاتهم،  املوارد 

التفاعلية  القنوات  خمتلف  عرب  احلكومات،  مع  التفاعل 

واالت�ضاالت  املعلومات  تكنولوجيات  تّقدمها  التي 

القدمية واجلديدة.

دوار اجلن�ضانية على  ّثر االأ من املّهم اأي�ضًا فهم كيف قد توؤ

الرجال  فر�ض  كتحديد  املحلي،  احلكم  يف  امل�ضاركة 

تكنولوجيات  �ضبكات  اأنظمة   اإن�ضاء  على  والن�ضاء 

على  مبنية  جمتمعية،  اأم  بديلة  وات�ضاالت  معلومات 

نه  الأ اأ�ضا�ضية،  نقطة  هذه  القائمة.  الب�رشية  ال�ضبكات 

مبناف�ضة  مر  االأ بها  ينتهي  موازية،  �ضبكات  ُتقام  ما  عادة 

ال�ضبكات ال�ضابقة.

الفر�ض  ال�ضائد،  وال�ضيا�ضي  جتماعي  االإ ال�ضياق  يحدد 

املعلومات  تكنولوجيات  خالل  من  ال�ضبكات  قامة  الإ

طالق اأي  رادة ال�ضيا�ضية �رشورية الإ ت�ضاالت. اإن االإ واالإ

اإمنا هذه لي�ضت عملية تنازلية  اإلكرتونية.  عملية م�ضاركة 

القاعدة  من  املنطلقة  لل�ضبكات  ميكن  اإنه  اإذ  فح�ضب، 

ال�ضكان،على  قبل  من  اجلماعي  العمل  نحو  واملوجهة 

اإىل  املحلية  احلكومات  اإهتمام  جتذب  اأن  املثال،  �ضبيل 

الق�ضايا املحددة التي ترفعها املجتمعات، ال �ضيما خالل 

على  ال�ضيا�ضي  �ضتقرار  االإ ثر  يوؤ قد  نتخابية.  االأ احلمالت 

اإىل  للذهاب  مان  باالأ النا�ض  �ضعور  على  املثال،  �ضبيل 

نرتنت اأم املراكز االجتماعية اأم غريها من املواقع  مقاهي االإ

ت�ضاالت.  واالإ املعلومات  تكنولوجيات  تتوفر  حيث 

اآخر،  اإعتبار مهم  �ضيا�ضيًا، هناك  منة  االآ البيئات  حتى يف 

يف  وحريتهم  والن�ضاء  للرجال  اجل�ضدية  ال�ضالمة  وهو 

املعلومات  تتوفر تكنولوجيات  املواقع حيث  اإىل  التوجه 

اإقامة  فر�ض  تعزيز  املثال  �ضبيل  ت�ضاالت. ميكن على  واالإ

عن  ولني  امل�ضوؤ تدريب  يتم  عندما  للن�ضاء،  ال�ضبكات 

اجلن�ضانية  عتبارات  االإ يراعون  بحيث  منية  االأ ون  ال�ضوؤ

الن�ضاء  لنفاذ  وت�ضهيلهم  والنظام  للفانون  تطبيقهم  لدى 

اإىل اخلدمات. قد حُترم الن�ضاء من ا�ضتعمال مراكز النفاذ 

بتنزيل  يقومون  خرون  االآ امل�ضتعملون  كان  اإذا  العامة 

حمتويات مهينة.

املحددة  اجلن�ضانية  التوقعات  ام  دوار  االأ اإىل  �ضافة  باالإ

الن�ضاء  تعيق  اأم  اأخرى  عوامل  ت�ضجع  قد  اإجتماعيًا، 

والرجال من امل�ضاركة العامة. على �ضبيل املثال، و�ضف 

عالم ام التمييز �ضد اأع�ضاء  الرجال والن�ضاء يف و�ضائل االإ

جمموعات عرقية حمددة.
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النفاذ اإىل تكنولوجيات املعلومات 

والإت�سالت.

ن تواجه الن�ساء نفاذًا  من املتّوقع اأ

حمدودًا لتكنولوجيات املعلومات 

والإت�سالت، كما قد يواجهن م�ستويات 

دنى من اإمكانية الإت�سال. اأ

تكنولوجيات  �ضبكات  اإىل  اجل�ضدي  النفاذ  دون  من 

ت�ضاالت والقدرة على ا�ضتعمالها ب�ضكل  املعلومات واالإ

فعال، ال ميكن للمواطنني واملنظمات املجتمعية، ا�ضتعمال 

تعزيز  اأجل  من  ت�ضاالت  واالإ املعلومات  تكنولوجيات 

قدرتهم على امل�ضاركة يف العمليات الدميوقراطية الوا�ضعة. 

منائي،  االإ املتحدة  مم  االأ بربنامج  اخلا�ضة  الربامج  دعمت 

مراكز  اإن�ضاء  على  امل�ضاعدة  خالل  من  والنفاذ  ت�ضال  االإ

اإن�ضاء  حملية متعددة املهام، واال�ضتثمار يف تكنولوجيات 

تكنولوجيات  ا�ضتعامل  على  القدرة  وتعزيز  ال�ضبكات، 

ت�ضاالت على م�ضتويات خمتلفة. املعلومات واالإ

ثر اختالف اجلن�ض على الفر�ض والتحديات على �ضعيد  يوؤ

�ضتثمار  ت�ضال والنفاذ. على �ضبيل املثال، قد يكون االإ االإ

�ضايف يف م�ضاألة اإملام الن�ضاء بالقراءة والكتابة، �رشوري  االإ

بالقراءة  ملام  االإ �ضعيد  على  العوائق  معاجلة  اأجل  من 

تكنولوجيات  اإىل  اال�ضا�ضي  نفاذها  تعيق  التي  والكتابة 

اإىل  اأي�ضًا  الن�ضاء  حتتاج  قد  ت�ضاالت.  واالإ املعلومات 

اإن  الرباجميات.  ا�ضتعمال  التدريب على �ضعيد  املزيد من 

الر�ضمي  القطاع  يف  للرجال  املرنة  غري  العمل  �ضاعات 

والعبء املزدوج  للعمل املنزيل والوظيفة، الذي تتحمله 

الن�ضاء، قد يحد من قدرتهن على النفاذ اإىل تكنولوجيات 

ت�ضاالت. ف�ضاًل عن ذلك، �ضيواجه اأغلبية  املعلومات واالإ

ي�ضتثمروا  اأن  املرجح  ومن  التنقل،  يف  تكاليف  الفقراء 

املعلومات  اإىل تكنولوجيات  النفاذ  خرين يف  االآ اقل من 

ت�ضاالت، اإال يف حال كان املحتوى منا�ضبًا لو�ضعهم  واالإ

و�ضياقهم.

اإىل  امل�ضاواة  قدم  على  والرجال  الن�ضاء  نفاذ  اإن 

املنزل،  خارج  ت�ضاالت  واالإ املعلومات  تكنولوجيات 

امل�ضابة،  االماكن  اأم غريها من  نرتنت  االإ كما يف مقاهي 

قد يكون منوطًا بحريتهم يف التنقل؛ يتمتع الرجال عادة 

للن�ضاء،  بالن�ضبة  اأكرب.  بحرية  املجتمعات  من  العديد  يف 

اآمنة،  جمتمعية  مراكز  وجود  ي�ضكل  خا�ض،  وجه  على 

عاماًل اأ�ضا�ضيًا يف حتديد النفاذ. تبنّي اأن وجود جمتمع مدين 

ومنظمات حملية ذات �ضمعة جيدة، ي�ضاهم ب�ضكل كبري 

يف حت�ضني نفاذ الن�ضاء وغريها من الفئات املهم�ضة.

عتبار  االإ بعني  اخذها  يتعني  التي  اال�ضا�ضية  امل�ضائل  اإن 

هي  ت�ضاالت،  واالإ املعلومات  تكنولوجيات  اإن�ضاء  لدى 

املعلومات  تكنولوجيات  اأنواع  التحتية،  البنى  التالية: 

ت�ضاالت، الكلفة والقدرة. واالإ

النائية  اأم  الفقرية  املناطق  تعاين  قد  التحتية:  البنى    ●

بتكنولوجيات  لربطها  الكهرباء  يف  نق�ض  من 

اإ�ضارات  تغطي  ال  وقد  ت�ضاالت،  واالإ املعلومات 

التلفاز والراديو جميع ال�ضكان يف بلد معني. ميكن 

ت�ضال والنفاذ من خالل مدى قدرتها على  حتديد االإ

خرية بدورها على عوامل  نتقال، وتعتمد هذه االأ االإ

منة  كنوعية وقرب الطرقات وتوفر و�ضائل النقل االآ

البنى  اأن  حني  يف  اأنه  غري  والرخي�ضة.  واملوثوقة 

التحتية هي �رشط م�ضبق، ال يجب اأن ت�ضكل الهدف 

ان  يجب  ذلك،  من  بداًل  برنامج،  ملبادرة  النهائي 

كتزويد  خرى  االأ هداف  االأ لتحقيق  و�ضيلة  ت�ضكل 

�ضا�ضية واإن�ضاء ال�ضبكات. اخلدمات االأ
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ت�سالت: يف املنزل ام  ●    اأنواع تكنولوجيات املعلومات والإ

املجتمع، قد تعتمد اأنواع تكنولوجيات املعلومات 

ت�ضاالت املتوفرة اأي التلفزيونات والراديوهات  واالإ

واال�ضخا�ض  اإلخ،  واحلوا�ضيب  اخلليوية  واالجهزة 

مبدخول  يتحكم  من  على  �ضتعمالها،  الإ هلني  املوؤ

اال�رشة. يبقى املعتقد �ضائداً يف معظم ال�ضياقات، باأن 

ولني اواًل عن مدخول العائلة.  الرجال هم امل�ضوؤ

ال  قد  ت�سالت:  والإ املعلومات  تكنوجليات  تكاليف   ●

الذين  والفقراء واال�ضخا�ض  والرجال  الن�ضاء  يتمتع 

كافية  مداخيل  من  النائية،  املناطق  يف  يعي�ضون 

متّكنهم من �رشاء تكنولوجيات جديدة، والتكاليف 

الهواتف  ام  نرتنت  االإ كالت�ضجل يف خدمة  املرافقة 

للح�ضول  ب�ضكل خا�ض مرجحات  الن�ضاء  النقالة. 

جتدر  انه  غري  الرجال.  من  اقل  مدخول  على 

غرا�س خدمات احلكومة الإلكرتونية،  ت�سالت لأ الطار 4: النفاذ اإىل تكنولوجيات املعلومات والإ

�سبكة ال�سعب اوًل يف جزر �سليمان.

�ضهد  الهادىء.  املحيط  منطقة  من  وا�ضعة  منطقة  على  ومنت�رشة  النمو  متاأخرة  معظمها  جزيرة،   �50 حوايل  من  �ضليمان  جزر  تتاألف 

ت�ضال املواقع البعيدة بالعامل  قت�ضاد يف حالة اإنهيار �ضبه تام. حاليًا اإن الو�ضيلتني الوحيدتني الإ �ضطرابات العرقية واالإ البلد مرحلة من االإ

ت�ضاالت  الق�ضرية املوجات لالإ الراديوهات  ا�ضتعمال  يتم  ال�ضاتاليت. عندما  اأم هواتف  الق�ضرية املوجات  الراديوهات  اخلارجي، هي 

بالن�ضبة  مرتفعة جداً  تزال  وبكلفة ال  �ضداً  املحاوالت  تذهب  واأحيانًا  التجربة  واإعادة  نتظار  االإ �ضاعات من  تتطلب  ما  غالبًا  ال�ضوتية، 

ل�ضكان الريف الذي يعي�ضون يف اإقت�ضاد غري نقدي وكفايف ب�ضكل رئي�ضي. اإن ال�رشية م�ضتحيلة. الهواتف بال�ضاتاليت، لدى توفرها، 

ت�ضال به. تفوق القدرة املالية ملعظم ال�ضكان، بغ�ض النظر عن املكان املنوي االإ

ت�ضال الريفي الرخي�ض وامل�ضتدام، وت�ضهيل تبادل املعلومات  تدعم �ضبكة ال�ضعب اأواًل، التنمية الريفية وبناء ال�ضالم من خالل متكني االإ

اأن�ضىء نظام  مم املتحدة،  منائي ومنظومة االأ مم املتحدة االإ  مع دعم من برنامج االأ
2
بني ا�ضحاب امل�ضالح واملجتمعات يف جزر �ضليمان.

لكرتوين الال�ضلكي، على النطاق الرتددي HF وهو ملك للمجتمع. ت�ضكل  رتكاز على �ضبكات الربيد االإ اإت�ضاالت ريفي متزايد باالإ

لكرتوين املحلي اخلا�ضة ب�ضبكة ال�ضعب اأواًل، الرابط الوحيد مع العامل اخلارجي عرب تزويد املجموعات امل�ضاركة بالنفاذ  حمطات الربيد االإ

ت�ضال اال�ضا�ضي بالعائلة والزمالء املهنيني. اإىل اخلدمات ال�ضحية والعامة والتعليم، وعرب متكني االإ

تويل �ضبكة ال�ضعب اواًل، اإهتمامًا خا�ضًا للم�ضاواة بني اجلن�ضني واحلوكمة الدميوقراطية وت�ضاعد الن�ضاء، ال �ضيما الريفيات الفقريات منهن 

على اإقامة ال�ضبكات والنفاذ اإىل اخلدمات املهمة لهن، والتوا�ضل مع املنظمات الن�ضائية. ف�ضاًل عن ذلك، تطّور هذه ال�ضبكة قدرة العديد 

لكرتوين املحلية الريفية  من ال�رشكاء يف التنمية على اإقامة ال�ضبكات اي�ضًاً، ال �ضيما من واإىل املناطق الريفية. تقع �ضبكة من حمطات الربيد االإ

منة والتي ميكن  اأم غريها من املن�ضاآت العامة االآ اأم املدار�ض  يف اجلزر البعيدة يف البلد، وعادة ما تكون �ضمن العيادات يف املقاطعات 

الو�ضول اإليها. يعززالنظام اململوك بالكامل من املجتمع، نفاذ املجتمع اإىل املعلومات املنا�ضبة للثقافة املحلية.

    يوؤثر اختالف اجلن�ص على الفر�ص والتحديات على �صعيد 

�صايف  �صتثمار االإ ت�صال والنفاذ. على �صبيل املثال، قد يكون االإ االإ

يف م�صاألة اإملام الن�صاء بالقراءة والكتابة، �رضوري من اأجل معاجلة 

ملام بالقراءة والكتابة التي تعيق نفاذها  العوائق على �صعيد االإ

ت�صاالت. قد حتتاج الن�صاء  اال�صا�صي اإىل تكنولوجيات املعلومات واالإ

اأي�صًا اإىل املزيد من التدريب على �صعيد ا�صتعمال الرباجميات

“
”
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املعلومات  تكنولوجيات  تكلفة  ان  اإىل  �ضارة  االإ

ان  حني  يف  كبري،  ب�ضكل  تنخف�ض  ت�ضاالت  واالإ

تغطية  وله  تقدمًا  اكرث  اأ�ضبح  التكنولوجيات  نوع 

عاملية.

التعليمية  الفر�ض  توفر  مدى  يختلف  القدرة:    ●

والتدريبية العادلة اإىل الن�ضاء والرجال يف املجتمعات 

املختلفة. ت�ضّكل معاجلة االمية، خطوة مهمة نحو 

املعلومات  تكنولوجيات  م�ضتخدمي  قدرات  بناء 

لبناء  التدريب  تزويد  عن  ف�ضاًل  ت�ضاالت،  واالإ

خمتلف  ا�ضتعمال  على  والقدرة  الطباعة  مهارات 

�ضخا�ض، ال �ضيما الن�ضاء منهم. مبا  الربامج، لدى االأ

جنليزية ب�ضكل  نرتنت ال يزال باللغة االإ اأن حمتوى االإ

اإعتبار  هناك  املحلية،  غري  اللغات  من  وغريها  كبري 

والن�ضاء،  الرجال  امام  كان  ما  اإذا  وهو  اآخر،  مهم 

فر�ض لتعّلم لغات اأخرى اأم اإذا ما كان ميكن ترجمة 

املحتوى اإىل اللغات املحلية. اإن التمويل والدعم من 

جانب احلكومة ومنظمات املجتمع املدين، ا�ضا�ضيان 

تكنولوجيات  اإىل  للنفاذ  متكافئة  فر�ض  لتحقيق 

ت�ضاالت واإ�ضتعمالها. املعلومات واالإ

النفاذ اإىل املعلومات عن 

طريق تكنولوجيات املعلومات 

ت�سالت والإ

اإن احلكومات لي�ست بحاجة اإىل توفري 

املزيد من املعلومات فح�سب، بل �ستيعني 

عليها اي�سًا �سمان تقدمي املعلومات �سمن 

جمموعة من ال�سكال منا�سبة للرجال 

والن�ساء.

املتحدة  مم  االأ بربنامج  اخلا�ضة  الربامج  دعمت  لقد 

ت�ضاالت  منائي، ا�ضتعمال تكنولوجيات املعلومات واالإ االإ

لن�رش  ن�ضبيًا  مكلفة  وغري  �رشيعة  طرق  تقدمي  اأجل  من 

و�ضائل  الدعم،  �ضملت جماالت  لقد  املعلومات.  وتبادل 

املعلومات  تكنولوجيات  على  املرتكزة  البديلة  عالم  االإ

اللغات  اإىل  املحتويات  وترجمة  البديلة،  ت�ضاالت  واالإ

احلق  حول  والقوانني  العامة  املعلومات  وحماية  املحلية 

املعلومات  ذلك  يف  مبا  املعلومات،  على  باحل�ضول 

الرقمية.

الن�ضاء والرجال  احتياجات  انه،  ونظراً الختالف   غري 

على �ضعيد املعلومات واخلدمات العامة، يجب ت�ضميم 

العامة، بحيث  املعلومات  حمتويات وطريقة االبالغ عن 

الفقراء منهم،  الرجال والن�ضاء، وال �ضيما  متّكن كاًل من 

على النفاذ اإىل حقوقهم وخدماتهم. على �ضبيل املثال، قد 

يكون الن�ضاء والرجال مهيئني اأكرث للنفاذ اإىل املعلومات 

عرب تكنولوجيات املعلومات واالت�ضاالت، عندما يرون 

االعالم.  و�ضائل  خمتلف  يف  ممثلة  وق�ضاياهم  اأنف�ضهم 

ية املزيد من القدوات  لتمكني الن�ضاء، قد يتعنّي عليهن روؤ

املعّلقات  اأم  املواقع  مديرات  اأم  كاملذيعات  االعالم،  يف 

اأم ال�ضيوف املدعوين من الن�ضاء، اللواتي ميكنهن معاجلة 

الق�ضايا الرئي�ضية على �ضعيد امل�ضاواة بني اجلن�ضني.

املعلومات  تكنولوجيات  وّفرت  ذلك،  عن  ف�ضاًل 

و�ضائل  لن�ضوء  ومفتوحة  جديدة  قنوات  ت�ضاالت  واالإ

مبعلومات  املحلية  املجتمعات  تزود  قد  م�ضتقلة  اإعالم 

بامل�ضاواة بني اجلن�ضني وحقوق  للفقراء ومتعلقة  منا�رشة 

املحلية،  اللغات  يف  املحتويات  توفري  ي�ضّكل  املراأة. 

لتكنولوجيات  املحتملة  املنافع  براز  اأوىل الإ خطوة مهمة 

لت�ضجيع  �ضخا�ض، وال �ضيما  ت�ضاالت لالأ املعلومات واالإ

املواطنني على امل�ضاركة ب�ضكل نا�ضط يف احلكم وال�ضيا�ضة 

منائية. ف�ضاًل عن ذلك، يجب حتليل املحتوى بحد ذاته  االإ

تداعيات  اأي�ضًا  املحتوى  لعر�ض  جن�ضاين.  منظور  من 

 لتمكني الن�صاء، قد يتعنّي عليهن روؤية املزيد من القدوات يف 

االعالم، كاملذيعات اأم مديرات املواقع اأم املعّلقات اأم ال�صيوف 

املدعوين من الن�صاء، اللواتي ميكنهن معاجلة الق�صايا الرئي�صية على 

”“�صعيد امل�صاواة بني اجلن�صني
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جن�ضانية، اإذ اأنه يجب عر�ض املعلومات وامل�ضائل بحيث 

والن�ضاء  الرجال  قبل  من  واإ�ضتخدامها  فهمها  ي�ضهل 

والفقراء.

منائي  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج  دعم  املثال،  �ضبيل  على 

تنظيمه  مت  متعددة،  معنية  بني جهات  ت�ضاوري  اإجتماع 

عالم والبث يف الهند، مما ّوفر مدخالت  من قبل وزارة االإ

كانت  عالم.  االإ و�ضائل  حمتويات  حول  مّنقحة  ل�ضيا�ضة 

ولني  النتيجة اأن ال�ضيا�ضة املنّقحة مّكنت جلان كبار امل�ضوؤ

باملجتمع  �ضلة  ذات  برامج  وبث  املحتوى  حتديد  من 

املكتب  ا�ضتخدم  الحقًا،  املحلي.  �ضتهالك  لالإ خم�ض�ضة 

ذاعة يف  منائي، االإ مم املتحدة االإ القطري التابع لربنامج االأ

جتماعي  املجتمعات كعن�رش اأ�ضا�ضي يف برامج احل�ضد االأ

مثااًل  الهندورا�ض،  ي�ضّكل   
6
به. اخلا�ضة  والالمركزية 

اآخر عن توفري التدريب وتطوير املحتوى املحلي واإقامة 

طار رقم 5. ال�ضبكات، كما هو مبنّي يف االإ

ما  عالم،  االإ حرية  قوانني  ناٍم،  بلد  ثالثني  حوايل  اقّر 

ال�ضجالت  اإىل  العام  النفاذ  تعزيز  اأوىل يف  ي�ضكل خطوة 

يتعلق  ما  ويف  اأنه،  غري  واحلكومية.  العامة  واملعلومات 

بتطبيق هذه القوانني، تكمن امل�ضاألة الرئي�ضية يف احلر�ض 

وحراً  ب�ضيطًا  املوارد،  هذه  اإىل  النفاذ  يكون  اأن  على 

للمواطنني واجلهات املعنية ب�ضكل عام، وللن�ضاء والفئات 

املهم�ضة ب�ضكل خا�ض. يف ما يتعلق باملحتوى، يجب اأن 

كافة  اإىل  احلر  النفاذ  اأي�ضًا  عالم  االإ حرية  قوانني  تت�ضمن 

البيانات الرقمية واملوارد التي تنتجها احلكومات.

الإطار 5: �سبكة التنمية امل�ستدامة يف هندورا�س

 Red de Desarrollo مت تاأ�ضي�ض �ضبكة التنمية امل�ضتدامة يف هندورا�ض

برنامج  من  بدعم   1994 العام  يف   ،Sostenible de Honduras
املعلوماتي  كـ”النظام  نف�ضها  ال�ضبكة  هذه  وتعترب  منائي.  االإ املتحدة  االمم 

�ضخا�ض الذين ميلكون املعلومات  للمجتمع املدين”، نظراً اإىل اأنها ت�ضل االأ

الذين  اال�ضخا�ض  تربط  وكذلك  اإليها،  بحاجة  هم  الذين  باال�ضخا�ض 

على  امل�ضتدامة  التنمية  �ضبكة  حازت  باملوارد.  للمعلومات  يحتاجون 

الدولة واملجتمع املدين  التقدير املحلي ودالويل عندما مّكنت �ضبكاتها، 

ميت�ض يف  اإع�ضار  كارثة  تلت  التي  الفرتة  اأكرب يف  ب�رشعة  �ضتجابة  االإ من 

احل�ضول  من  املحلية   الفاعلة  اجلهات  ومّكنت  اأنها  كما   ،199� العام 

اإرتفع  ذلك،  بعد  اخلارجية.  الوكاالت  قبل  منة  املتّوقرة  املعلومات  على 

العقد،  هذا  من  ول  االأ اجلزء  يف  ملحوظ.  ب�ضكل  ال�ضبكات  هذه  عدد 

لكرتوين والنفاذ اإىل  وّفرت هذه املنظمة غري احلكومية خدمات الربيد االإ

منها   60% الهندورا�ض،  �1 مقاطعة يف  449 منظمة يف  اإىل  نرتنت  االإ

.)Hijab 2001 منظمات غري حكومية. )هيجاب

الهندورا�ض،  يف  امل�ضتدامة  التنمية  �ضبكة  مناق�ضات  الئحة  مّكنت 

املنظمات غري احلكومية من ت�ضاطر اخلربات يف جماالت معنّي، مثل الدين 

اخلارجي و�ضفافية احلكومة واجلهود الرامية اإىل مكافحة الف�ضاد، ف�ضاًل 

املجاالت.  من  وغريها  والبيئة  اجلن�ضانية  والق�ضايا  عمار،  االإ اإعادة  عن 

والتوا�ضل  املعلومات  اإىل  النفاذ  على  القدرة  احلكومية  املنظمات  تقدر 

خرى، حول امل�ضاريع التجريبية اخلا�ضة  مع املنظمات املحلية والدولية االأ

بها.

ال توفر �ضبكة التنمية امل�ضتدامة اخلدمات باأ�ضعار مقبولة فقط، بل ت�ضيف 

الن�ضاء  تعودت  وىل،  االأ املراحل  يف  املحتوى.  ولتح�ضري  للتدريب  قيمة 

�ضبق اإىل اإ�ضتعمالها،  على التكنولوجيا اأكرث من الرجال، اإذ اأنها كانت االأ

من  ع�رشة  اأ�ضل  من  �ضبعة  كان  وقتها  ويف  �رش،  اأمينات  كونها  اإىل  نظراً 

مدربي �ضبكة التنمية امل�ضتدامة، من الن�ضاء. تعمل �ضبكة التنمية امل�ضتدامة 

اأي�ضًا مع حرفيني، معظمهم من الن�ضاء، لتمكينهن من بيع منتجاتهن عرب 

ل�ضمان  نتاج  االإ عمليات  حت�ضني  على  اي�ضًا  امل�رشوع  ينطوي  نرتنت.  االإ

جنبية. تناف�ضية املنتجات يف اال�ضواق االأ
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ت�سميم ال�سيا�سات وتنفيذها

●   ي�سّكل الوجود املتزايد وامل�ساركة النا�سطة للن�ساء يف جلان 

تخطيط ال�سيا�سات لو�سع ا�سرتاجتيات وبرامج احلكومة 

�ضيا�ضات  بيئة  خلق  نحو  اأوىل  خطوة  لكرتونية،  الإ

مر  اإكمال هذا االأ للمنظور اجلن�ضاين. ميكن  مراعية 

نقاط الدخول اإىل و�سع برامج 

خا�سة بالق�سايا اجلن�سانية اجلن�سانية 

واحلكومة الإلكرتونية.

اإ�ضرتاجتيات  �ضياغة  يف  الن�ضاء  اإ�رشاك  خالل  من 

غرا�ض  ت�ضاال  الأ لت�ضخري تكنولوجيا املعلومات واالإ

التنمية على ال�ضعيد الوطني، ما قد ميكن ربطه اأي�ضًا 

خرى. بخطط تقلي�ض الفقر وخطط التنمية االأ

4
 يوفر هذا الق�سم جمموعة نقاط دخول اإىل و�سع برامج حكومة اإلكرتونية مراعية للمنظور 

اجلن�ساين �سمن برنامج المم املتحدة الإمنائي. يّركز هذا الق�سم على جمالت احلكومة 

ق�سام ال�سابقة. كما مت   الإلكرتونية الرئي�سية اخلم�س، التي مت ت�سليط ال�سوء عليها يف الأ

ذكره �سابقًا، تنطوي هذه املجالت على حتديات خمتلفة للرجال والن�ساء،  يجب معاجلتها 

ب�سكل وا�سح عرب تكنولوجيا املعلومات والإت�سالت ومنظور امل�ساواة بني اجلن�سني على 

حد �سواء.
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ناث يف عملية  ●   احلر�ش على فهم امل�ساركني الذكور والإ

دوار والعالقات اجلن�ضانية  ال�سيا�سة، لكيفية تاأثري االأ

لكرتونية، وعلى متتعهم بالقدرات  على احلكومة االإ

مناق�ضات  يف  للم�ضاركة  ال�رشورية  واملعلومات 

ال�ضيا�ضات هذه.

منائي واملنظمة  مم املتحدة الإ ●   تعزيز قدرة �رسكاء برنامج الأ

لفهم  ال�رشورية  املهارات  الكت�ضاب  ذاتها،  بحد 

الرجال  على  لكرتونية  االإ للحكومة  املختلفة  ثار  االآ

لتزامات  االإ والن�ضاء حول  الرجال  تثقيف  والن�ضاء. 

�ضيما  ال  اجلن�ضني،  بني  بامل�ضاواة  والوطنية  الدولية 

املراأة  �ضد  التمييز  على  بالق�ضاء  املعنية  اللجنة 

متر القمة  لفية وخطة عمل موؤ منائية لالأ هداف االإ واالأ

العاملي ملجتمع املعلومات، لتعزيز جمتمع املعلومات 

يف البلدان النامية.

العامة  دارة  الإ اإ�سالح  وبرامج  ا�سرتاجتيات  ربط   ●

على  واحلر�ض  لكرتونية،  الإ احلكومة  باإ�سرتاجيات 

من  املدنيني  واملوظفني  املعنية،  اجلهات  اإ�رشاكها 

الن�ضاء والرجال يف ت�ضميم وتنفيذ هذه اال�ضرتاجتيات 

والربامج.

لكرتونية )من خالل اأدوات  ●   ر�سد �سيا�سات احلكومة الإ

معدلة  واإت�سالت  معلومات  تكنولوجيات  وحلول 

الن�ضاء والرجال،  تاأثريها على  ،لتقييم  للطلب(  وفقاً 

ثر  وتكافوؤ النفاذ اإىل الفر�ض واملوارد، ف�ضاًل عن االأ

نطاق  على  املحرومة  واملجموعات  الفقراء  على 

بيانات م�ضنفة  اإنتاج  االمر  يت�ضمن هذا  قد  اأو�ضع. 

ح�ضب نوع اجلن�ض خليارات ال�ضيا�ضات.

�س�سات احلكومية  ●   ر�سد توظيف الن�ساء والرجال يف املوؤ

من  جمموعة  وعرب  واملحلي  الوطني  ال�سعيدين  على 

جمالت الربامج، من حيث عددهم والوظائف التي 

املعلومات  تكنولوجيا  ا�ضتخدام  ميكن  ي�ضغلونها. 

يف  اجلن�ضني  بني  امل�ضاواة  لر�ضد  ت�ضاالت  واالإ

الدرا�ضة  ودورات  والرتقيات  التوظيف  عمليات 

وليات، من بني اأمور اأخرى. وتوزيع امل�ضوؤ

تقدمي اخلدمة الإلكرتونية

●  تعزيز م�ساركة املجموعات املختلفة من الن�ساء والرجال 

يف اإختيار اخلدمات العامة الولوية، وتزويد  املعلومات 

املرجتعة حول نوعية هذه اخلدمات، مبا يف ذلك، اإذا 

الفعلية  والرجال  الن�ضاء  اإحتياجات  تلبي  كانت  ما 

اأم ال.

تعالج  التي  الولوية  لكرتونية  الإ اخلدمات  حتديد   ●

ق�سايا  مع  اإ�ستجابة  اأكرث  هي  والتي  الن�ساء  اإحتياجات 

مر مهم ب�ضكل خا�ض  امل�ساواة بني اجلن�سني. هذا االأ

لتقدمي اخلدمة املحلية، اإذ اإن الن�ضاء واجلهات املعنية 

واملجتمعات، غالبًا ما تكون على ات�ضال وثيق مع 

�ضلطات احلكم املحلية، مما هو عليه مع م�ضتويات 

خرى، وعادة ما ت�ضتفيد من فر�ض اأف�ضل  احلكم االأ

امل�ضتوى  على  وخماوفها  اإحتياجاتها  عن  للتعبري 

املحلي.

اإىل اخلدمات احلكومية من خالل حلول  النفاذ  ر�سد    ●

واملخ�ض�ضة  ت�ضاالت  االإ املعلومات  تكنولوجيات 

لكرتونية،  حر�ضًا على عدم تكرار برامج احلكومة االإ

للتمييز قائم على اأ�ضا�ض نوع اجلن�ض.

العدالة  مبادرات  �سياغة  عند  جن�ساين  بتحليل  القيام   ●

فهم كيف ميكن  ال�رشكاء على  مل�ضاعدة  لكرتونية  االإ

اأن يتم منع الن�ضاء من النفاذ اإىل نظم العدالة الر�ضمية 
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لكرتونية  االإ للعدالة  ميكن  وكيف  الر�ضمية،  وغري 

امل�ضاعدة يف معاجلة هذا االمر.

وحتاليل  قانونية  بيانات  قاعدات  واإن�ساء  ت�سميم  دعم    ●

للق�ضاة  توفريها  ميكن  التي  ثارها،  لآ جن�سانية 

عالم  اأمناء املظامل، وو�ضائل االإ واملحامني ومكاتب 

واملواطنني، وحتديثها كتغريات قانونية.

●  دعم اللجان النيابية لت�سبح مت�سلة بال�سبكات ولتعزيز 

امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة يف خمتلف جماالت 

�ضالح القانوين وقطاعات  عملهن- امليزانيات، االإ

الرئي�ضية،  املجاالت  يف  التنفيذ  ولر�ضد  من-  االأ

ر�ض، حقوق العمل  على �ضبيل املثال، النفاذ اإىل االأ

والنفاذ اإىل العدالة.

ولني  ●   بناء وتعزيز ال�رساكات املبتكرة مع جلان كبار امل�سوؤ

لتوفري  الن�ضاء  تديرها  التي  ال�سغرية  وال�رسكات 

تعاين  التي  املجاالت  اال�ضا�ضية يف  العامة  اخلدمات 

من نق�ض يف اخلدمات.

امل�ساركة الإلكرتونية 

ت�سال بال�سبكة والإ

●   ت�سجيع م�ساركة املجتمعات، ال �ضيما من قبل الن�ضاء، 

حتياجات  االإ �ضعيد  على  ولويات  االأ حتديد  يف 

ولويات  �ضا�ضية لزيادة فعالية و�ضفافية االأ والثغرات االأ

لكرتونية. على �ضعيد احلكومة االإ

قدمية  واإت�سالت  معلومات  تكنولوجيات  ا�ستخدام   ●

على  وامل�ساعدة  القائمة  ال�سبكات  لتح�سني  وجديدة 

متثل  التي   تلك  �ضيما  ال  جديدة،  �سبكات  اإقامة 

تفادي  اجلن�ضني.  بني  امل�ضاواة  تدعم  و/اأو  الن�ضاء 

واإت�ضاالت  معلومات  تكنولوجيا  �ضبكات  بناء 

ال�ضبكات  بتهديد  بها  مر  االأ ينتهي  قد  “موازية”، 
الب�رشية واملنظمات القائمة.

قدمية  واإت�سالت  معلومات  تكنولوجيات  ا�ستخدام   ●

املواطنني  بني  القائمة  التفاعل  قنوات  لتعزيز  وجديدة 

ملعاجلة  املحلية(،  احلكومات  )ل�سيما  واحلكومات 

بناء  اجلن�ضني.  بني  امل�ضاواة  بعدم  املتعلقة  الق�ضايا 

يف  ت�ضاهم  قد  ذاتها،  للغاية  جديدة  تفاعل  قنوات 

لعب الن�ضاء والداعني اإىل امل�ضاوة بني اجلن�ضني دوراً 

اأكرب يف عملية احلوكمة املحلية. 

متعددة  واجهات  مع  اإلكرتوين  ت�سويت  اأنظمة  اإقامة    ●

جدد  ناخبني  لدفع  ال�سوت،  على  وقائمة  اللغات 

نتخابات الوطنية  للت�ضوت، وجلعل الت�ضويت يف االإ

ميني.  واملحلية ممكنًا للفقراء والن�ضاء والرجال االأ

اإلكرتونية  وو�سائل  اإلكرتونية  ومواقع  �سبكات  اإقامة   ●

اأخرى لربط النواب بالفعاليات الوطنية واملحلية املعنية 

بالكفاح لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني؛ ودعم �ضبكات 

املواطنني حل�ضد وزيادة عدد امل�ضاركني مع املمثلني 

املنتخبني.

النفاذ اإىل 

تكنولوجيات املعلومات والإت�سالت

●   بناء قدرة حملية ومهارات على �سعيد تكنولوجيا املعلومات 

يجب  والفقراء.  الن�ضاء  لدى  ال�ضيما  ت�سالت،  والإ

الن�ضاء  بني  التوعية  ن�رش  اأي�ضًا  مر  االأ هذا  ي�ضمل  اأن 

توفرها  قد  التي  املحتملة  الفر�ض  حول  والرجال 

وال�ضيما  ت�ضاالت،  واالإ املعلومات  تكنولوجيات 

املواطنني  م�ضاعدة  يف  التكنولوجيات  هذه  دور 

اإىل  والنفاذ  احلوكمة  عمليات  يف  امل�ضاركة  على 

املعلومات.

التكنولوجيات  اإليه  تو�سلت  ما  اأحدث  ون�رس  حتديد   ●

كالهواتف  املحرومة،  اجلماعات  من  وغريها  للن�ساء 

اخللوية والهواتف الذكية واأجهزة امل�ضاعد الرقمي 

والنفاذ  اجلّوال  �ضتعمال  باالإ ي�ضمح  ما  ال�ضخ�ضي، 

اإىل اخلدمات واملعلومات العامة. 

املعلومات  لتكنولوجيات  امل�سرتك  �ستعمال  الإ تعزيز   ●

خرى  ال�سعيفة الأ الن�ساء واجلماعات  ت�سالت بني  والإ

املعلومات  تكنولوجيا  �سبكات  اإىل  نفاذها  لتعزيز 

مبراكز  ذلك  ينح�رش  اأن  يجب  ال  ت�سالت.  والإ

يجب  اإمنا  العامة،  ك�ضاك  واالأ الرقمية  ت�ضاالت  االإ

جهزة النقالة التي ميكن ت�ضميمها  اأن ي�ضمل اأي�ضًا االأ

وفقًا الطلب للنفاذ املتعدد.

●   دعم ن�رس ال�سبكات املفتوحة يف املناطق الريفية والفقرية، 

تعزيز  مع  التكاليف  ويخف�ض  النفاذ  ي�ضهل  قد  ما 

متلك الن�ضاء وم�ضاركتهن يف هذه ال�ضبكات. ميكن 

املجتمع،  من  مملوكة  ال�ضبكات  هذه  تكون  اأن 

وبالتايل م�ضتدامة.
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 لكل داء، اإال 
ً
لكرتونية لي�صت دواء ن احلكومة االإ

      يف حني اأ

اأنها تقدم للن�صاء والرجال طرق مبتكرة ملعاجلة عدم امل�صاواة ومتكنهم 

من امل�صاركة يف عمليات احلوكمة.  “” اللغات  ت�ستخدم  التي  التكنولوجيات  ا�ستخدام  تعزيز    ●

املتعلقة  املعلومات  تدفق  ت�ضّهل  وبالتايل  املحلية، 

كما  املحلية،  املجتمعات  بني  اجلن�ضانية  بالق�ضايا 

واجهات  ت�ضتخدم  التي  التكنولوجيات  ودعم 

تكنولوجيا  تتطلب،  ال  التي  الو�ضائط  متعددة 

االملام  �ضعيد  على  متقدمة  مهارات  اأو  معلومات 

بالقراءة والكتابة.

النفاذ اإىل املعلومات من خالل 

تكنولوجيات املعلومات والإت�سالت 

●   تعزيز اإنتاج ون�رس املحتويات املحلية باللغات املحلية من 

قبل ال�سكان حمليني، ال �ضيما الن�ضاء والفقراء. يجب 

اأن ي�ضلط املحتوى املحلي، ال�ضوء على ق�ضايا حمددة 

متعلقة بتمكني املراأة وعدم امل�ضاواة بني اجلن�ضني.

●   امل�ساعدة يف اإن�ساء و�سائل اإعالم جديدة لن�رس املعلومات 

جمموعة  خالل  من  الرئي�سية  التنمية  م�ساكل  حول 

ا�ضتخدام  لكرتونية؛  الإ والو�سائل  البث  و�سائل  من 

امل�ضائل  على  للح�ضول  ذاتها  التفاعلية  القنوات 

املتعلقة بالق�ضايا اجلن�ضانية ون�رشها. 

ن�سان وجلان  ●   دعم اأمني املظامل الوطني ومكاتب حقوق الإ

املعلومات  تكنولوجيات  �ستخدام  لإ الف�ساد  مكافحة 

املتعلقة  املعلومات وامل�سائل  لر�سد ون�رس  ت�سالت  والإ

اإ�ضتخدام  ميكن  اف�سل.  ب�سكل  اجلن�سني  بني  بامل�ساواة 

لت�ضاطر  والرجال  الن�ضاء  قبل  من  ال�ضبكات  هذه 

املكاتب  املثال،  �ضبيل  على  خاللها،  من  امل�ضائل 

تكنولوجيا  �ضبكات  عرب  املت�ضلة  املقاطعات  يف 

ت�ضاالت واملدعومة من قبل منظمات  املعلومات واالإ

املجتمع املحلي.

اإ�ســـتخدام  على  وم�سـاعديهــم  النــواب  م�ســـاعدة    ●

نفقات  لر�سد  ت�سالت  والإ املعلومات  تكنولوجيات 

املعلومات  اإىل  وللنفاذ  اجلن�ش،  لنوع  وفقاً  املزانية 

من بلدان حيث مت اإ�ضتخدام عملية امليزانية املراعية 

ا�ضتخدام  اي�ضًا  الء  هوؤ ي�ضتطيع  اجلن�ضاين.  للمنظور 

خرى لتطوير جداول اأعمال  دوات االأ نرتنت واالأ االإ

عتبارات اجلن�ضانية. ت�رشيعية مراعية لالإ

ملراقبة  ت�سالت  املعلومات والإ اإ�ستخدام تكنولوجيات    ●

احلكومية  �سالحات  والإ املّوظفني  عدد  تقلي�ش  اآثار 

كافة  من  والفقراء  والرجال  الن�ساء  على  الخرى 

وقت  باأ�رشع  البدائل  اإقرتاح  ميكن  بحيث  عمار،  الأ

ميكن  �ضارة.  �ضالحات  االإ هذه  تكون  ممكن حني 

اأن ت�ضتخدم املنظمات املعنية باملراأة، تكنولوجيات 

التغريات  هذه  ملراقبة  ت�ضاالت   واالإ املعلومات 

وطلب امل�ضاءلة.

عالم التي ت�سجع النفاذ ال�سهل  ●   دعم تنفيذ قوانني حرية الإ

اإىل املعلومات من قبل الن�ساء والفئات املهم�سة، والتي 

حرتام  الإ تدابري  بتحديد  وتطالب  اآمنًا  نفاذاً  من  توؤ

�ضتعمال  خ�ضو�ضية الن�ضاء وهذه الفئات بهدف االإ

الفّعال للمن�ضاآت العامة التي تّوفر هذه املعلومات.

●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●

اإذا ما كان هناك من ر�ضالة رئي�ضية يف هذه الدرا�ضة، فهي 

بتحليل جن�ضاين يف كافة مراحل عملية  القيام  اأنه يجب 

اجلن�ض،  نوع  على  القائم  التمييز  حتديد  بهدف  الربجمة 

اإعتبارات امل�ضاواة  اأو املحتمل ، و�ضمان معاجلة  الفعلي 

املنظور  تعميم  �ضيتم  التدخالت.  خالل  اجلن�ضني،  بني 

يعالج  عندما  فقط  الربجمة،  جماالت  كافة  يف  اجلن�ضاين 

مبا�رش،  ب�ضكل  و�رشكائه  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج 

الق�ضايا املتعلقة امل�ضاواة بني اجلن�ضني، خالل عملهم.

داء،  لي�ضت دواًء لكل  لكرتونية  االإ اأن احلكومة  يف حني 

اأنها تقدم للن�ضاء والرجال طرق مبتكرة ملعاجلة عدم  اإال 

احلوكمة.  عمليات  يف  امل�ضاركة  من  ومتكنهم  امل�ضاواة 

لكرتونية مقاربات وحلول جديدة  االإ توفر احلكومة  قد 

اإطالق طرق  مع  احلوكمة،  معينة على �ضعيد  لتحديات 

الدميوقراطية. احلوكمة  وت�ضجيع  التنمية  لتعزيز  جديدة 

غري اأنه،ال ميكن حتقيق قدرتها ب�ضكل كامل على التحول، 

بني  امل�ضاواة  عدم  ق�ضايا  ومعاجلة  حتديد  يتم  اأن  بعد  اإال 

احلكومة  ت�ضتطيع  ا  وا�ضح.  ب�ضكل  املحددة  اجلن�ضني 

لكرتونية حتقيق امل�ضاواة بني اجلن�ضني لوحدها. االإ
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1. ICTs are mentioned in the eighth Millennium Development Goal on developing global partnerships for development, 
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ICT Task Force and the WSIS. The report also includes examples from UNDP contributions to programmes in Asia and 
the Caribbean.
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4. Report from UNDP India Country Office in 2004.

5. Information in this box was gathered from UNDP Armenia during a March 2006 mission by one of this report’s 
contributors, and from reports submitted by UNDP Bulgaria in 2004. 

6. See http://www.peoplefirst.net.sb.

7. Report from UNDP India Country Office in 2004.
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