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تتمّتع النساء والفتیات، على اختالف مشاربھن، بحق أصیل في العیش بمنأى عن العنف، وبحق القرار في ما یخّص أجسادھن وحیاتھن،
سواء خارج شبكة اإلنترنت أو في األماكن االفتراضیة.

اإلنترنت.عبروالفتیاتالنساءمنھاتعانيالتيالحمایةنقصإلىاالنتباهللفتbodyrightحملةللسكانالمتحدةاألممصندوقأطلقوقد
وندعم الناجیات من العنف القائم على النوع االجتماعي الذي تسّھلھ التكنولوجیا، كما نبني الوعي بشأن األعراف االجتماعیة المتعلقة بالنوع

االجتماعي التي تسمح لھ باالنتشار.

فالتكنولوجیا توفر إمكانات ال حصر لھا. كما أنھا تتمتع بالقدرة على توسیع الشبكات والفرص والعقول. وفي عالمنا الذي یشھد تزایداً مّطرداً
في االعتماد على التكنولوجیا، ُیعدُّ الوصول الرقمي ومحو األمیة وتحصیل المھارات أمراً ضروریاً لكل شيء، بدءاً من توفیر سبل العیش،
إلى التعلیم والمشاركة في الحیاة المدنیة. مع ذلك، تتزاید إساءة استخدام التكنولوجیا واستعمالھا كسالح، مع استھداف النساء والفتیات بشكل

غیر متناسب. كما یمكن للسكان المھّمشین، بما في ذلك المنحدرین من أصل أفریقي والشعوب األصلیة واألشخاص ذوي اإلعاقة واألفراد من
المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة والعابرات والعابرین جنسیاً وأفراد الفئات الجنسانیة األخرى

+)LGBTQIA(للخطر.عرضةأكثریكونواأن

وغالباً ما یجري تصویر الفجوة الرقمیة على أنھا مسألة تتعلق بنفور النساء والفتیات من استخدام التكنولوجیا. لكن، ھذا لیس ھو الحال. إذ
یستمر إقصاء النساء والفتیات في التكنولوجیا من خالل العنف والتمییز. وھذا مما یقلِّص من حدود أفاق مستقبلھن ویعمِّق عدم المساواة بین

ر عدد األشخاص غیر الجنسین، وانعدام المساواة على المستویین االقتصادي واالجتماعي. ولھذا اإلقصاء آثار تراكمیة ھائلة. إذ یقدَّ
شبكةالرجالمنالمائةفي62یستخدمالعالمي،الصعیدوعلىوالفتیات.النساءمنمعظمھمشخص،ملیار2.7بـاإلنترنتبشبكةالمّتصلین
النساء.منالمائةفي57مقابلاإلنترنت

فالنساء والفتیات یصنعن مستقبالً متكافئاً. فكلما زاد إشراكھن في إنشاء التكنولوجیا، قلَّ َضعفھن - وزاد مستوى استفادة المجتمع بأسره منھن.
وسواء كانت النیة من وراء التكنولوجیا الجدیدة جیدة أو سیئة، فعندما تجتمع التكنولوجیا سیئة التصمیم مع انعدام المساواة بین الجنسین، یمكن
أن یحصل الضرر نتیجة ذلك. قد یّتخذ ذلك شكل إساءة قائمة على استخدام الصور واالبتزاز الجنسي والمضایقات وخطاب الكراھیة والتنّمر

اإللكتروني والتشھیر.

ُتعّد وجھات النظر المتنّوعة ذات أھمیة قصوى لضمان سالمة األدوات والمنتجات وقابلیتھا لالستخدام وشمولیتھا. وھذا ھو السبب في أّن
صندوق األمم المتحدة للسكان یضع مبادئ توجیھیة للسالمة واألخالقیات للممارسین المسؤولین عن تصمیم التكنولوجیا بغیة منع العنف القائم

على النوع االجتماعي والتصدي لھ. واألھم من ذلك، فإننا نحثُّ شركات التكنولوجیا على إشراك النساء في عملیات التصمیم منذ البدایة.

التكنولوجیا ضروریة للنھوض بالمساواة بین الجنسین. فعندما تتمّكن النساء والفتیات من الوصول إلى التكنولوجیا واستخدامھا بأمان، حینئذ
سیكون بمقدورھن إسماع أصواتھن وتقریر كینونتھن واستقاللیتھن - مما یمنحھن منصة یمكنھا تغییر مستقبلھن – ومستقبلنا أیضاً.

https://www.unfpa.org/ar/bodyright

