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  إخباريةنشرة 

  وجينا دايفيس وسون يافانغ زرئيسة األرجنتين كريستينا فرنانديلجائزة االتحاد منح 
  لنساء والفتياتلفرص رقمية  إتاحة التركيز على

: ثالث شخصيات بارزةل 2012 لالتصاالت والمعلومات لعامُمنحت جائزة المجتمع العالمي  – 2012 مايو 16جنيف، 
الممثلة جينا و  ؛Huaweiن يافانغ، رئيسة شركة و والسيدة س ؛، رئيسة األرجنتينالسيدة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر

 .بشأن المساواة بين الجنسين في مجال وسائط اإلعالم مؤسِّسة معهد جينا دايفيسالفائزة بالجائزة األكاديمية ودايفيس 
  .1865قام االحتفال في جنيف إلحياء الذكرى السابعة واألربعين بعد المائة لتأسيس االتحاد في وسيُ 

على "النساء والفتيات في مجال تكنولوجيا  2012  ويركز موضوع اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات لعام
أعلى   في العاملةبل النهوض بالمرأة توسيع الفرص الرقمية المتاحة من خالل توفير سُ  ويرمي إلى .المعلومات واالتصاالت"

  القطاع. في هذا ةجديد مسارات وظيفية االنخراط فيمستويات صنع القرار وتشجيع النساء الشابات على السعي إلى 
بمناسبة اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات  وجههامون في رسالة -بان كيوقال األمين العام لألمم المتحدة 

إلى بذل جهود واسعة النطاق لسد الفجوة  بمناسبة هذا اليوم العالمي لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، أدعو مرة أخرى"
سواء. إذ يجب أن يكون جميع الناس قادرين على استخدام تكنولوجيا  الرقمية ولسد الفجوة بين الجنسين على حد

  ".واالتصاالت على أفضل وجه للمساعدة على إيجاد المستقبل الذي نريده المعلومات
مجددًا أن المساواة بين الجنسين حق من حقوق اإلنسان  حمدون توريه وأكد األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

  ألهداف اإلنمائية لأللفية.لالرئيسية  وٕاحدى الغاياتص عليها في ميثاق األمم المتحدة األساسية المنصو 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتوفير  وتسخير قدرةوقال الدكتور توريه "إننا نركز جهودنا هذا العام على النساء والفتيات 

 ."في المجتمععلى أكمل وجه من المشاركة وتمكين النساء والفتيات  القضاء على التمييزفرص رقمية جديدة من أجل 
في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سيحصلن على  ذوات المهاراتإن الفتيات والنساء الشابات وأضاف قائًال "

صناعة تكنولوجيا  تمامًا للعمل. وٕان تشجيع الفتيات على االنخراط فيوظائف تتيح اإلبداع واالبتكار وطرقًا جديدة 
  ".لهمة يقتدي بها الجيل القادمنماذج مُ  مما يستحدث بدوره – رد الفعل اإليجابيحلقة من  ثدسيستحالمعلومات واالتصاالت 
، رئيسة األرجنتين التي قادت العديد من حتذى بها تمثله فخامة الرئيسة كريستينا فرنانديز كيرشنروأحد هذه النماذج التي يُ 

الفجوة الرقمية في النظام التعليمي  تقليصالمبادرات الرقمية مثل "برنامج التوصيل على قدم المساواة" الذي يرمي إلى 
  ألرجنتين مع تركيز خاص على تطوير محتوى رقمي ذي نوعية جيدة.ا في
بالنيابة عن الرئيسة فرنانديز. وقال السيد بودو "إن المساواة  ،األرجنتينبودو، نائب رئيسة  أمادوالسيد  الجائزة تسلم
من التوصيل وممارسة الجميع لحقوق و سماع الٕانما المساواة هي تمكن الجميع من و تعني إمكانية التحدث من منازلنا؛  ال

  فرص النفاذ إلى أحدث التكنولوجيات."الحصول على متساوية و 
لها أهمية حاسمة اإليجابية وتحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين  نماذج األدوارعلى أن  وشددت السيدة سون يافانغ

صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقالت السيدة سون "إن سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالنسبة إلى 
وفي ضوء ذلك، أشجع ." وأضافت قائلة "على التكيف عاليةمما يتطلب من الشركات أن تكون ذات قدرة  ،بالشكوك محفوفة

عند  مناصب اإلدارةفي اختيار  للنساء. وهذا البرنامج يعطي األفضلية Huaweiفي شركة  النساءتنمية مهارات اإلدارة لدى 
  دينا."ل  النساءالموظفين من  الطريقة، يمكننا أن نوفر فرصًا حقيقية للتنمية من أجل هتساوي جميع المؤهالت. وبهذ
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فقد كرست ، مؤسِّسة معهد جينا دايفيس بشأن المساواة بين الجنسين في مجال وسائط اإلعالمجينا دايفيس، أما السيدة 
 النماذجتدرك جيدًا أهمية تعزيز هي لدعوة إلى تمثيل النساء والفتيات بصورة أكثر إيجابية في وسائط اإلعالم و حياتها ل

اإليجابية التي ُيحتذى بها. وقالت لدى قبولها للجائزة: "إن وسائط اإلعالم بإمكانها استحداث فرص إيجابية للتغلب على 
في أنشطة غير نمطية، فإن ذلك  شخصيات نسائيةالفتيات  عندما تشاهد. ونحن نعلم أنه الثقافيةاالجتماعية و  الحواجز

وليس  قاعدةوالرجال هذا األمر  الشباب عتبروسي ،غير تقليدية ائفوظإلى الحصول على  سعيهن احتماليزيد من 
  ."أدائهمن  سيتمكن فإنهن الدورهذا  مشاهدةمن  نتمكّ وٕاذا . استثناء

 واختتم الدكتور حمدون توريه قائًال "إن الفتيات الالئي يتطلعن إلى خياراتهن الوظيفين بحاجة إلى نماذج أدوار حقيقية
والنساء الفتيات  ٕاشراكو  ،نحن بحاجة إلى سد الفجوة بين الجنسينو . الفائزات المرموقات لدينامثل  – التطلع إليها هنيمكن

وفي االتحاد، لم تبدأ زيادة  .ذلك في تحقيقللمساعدة  عظيمةفي قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت طريقة  الشابات
 تشكيل جزء هام من تركيزنا على مدى السنوات المقبلة وستستمر فيتوقف اليوم بالتأكيد. تالوعي بهذه المسألة اليوم ولن 

تصحيح اختالل التوازن بين الجنسين في قطاع من أجل ونعتمد على دعم وخبرة جميع أعضائنا وأصدقائنا للتعاون معنا 
  ."المعلومات تكنولوجيا

### 

  :ينالتالي بالمسؤوليناالتصال  أو www.itu.int/wtisd/index.htmlيرجى الرجوع إلى:  وللحصول على مزيد من المعلومات،

  بول كونيلي
االتحاد الدولي  رئيس شعبة االتصال وتعزيز الشراكات،

  لالتصاالت
  paul.conneally@itu.int اإللكتروني: البريد

  5601 730 22 41+ الهاتف:
  5668 592 79 41+ المحمول:  الهاتف

 5939 730 22 41+الفاكس:

  أشاريا سانجاي
  رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة

  االتحاد الدولي لالتصاالت
  sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

  5046 730 22 41+ الهاتف:
  4861 249 79 41+ المحمول:  الهاتف

  البث بالفيديو عالي االستبانة متاح عند الطلب: يوتيوب
  www.itu.int/facebook: فيسبوك
  www.itu.int/twitter #GirlsinICTتويتر: 

  ما هو االتحاد الدولي لالتصاالت؟
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد 

عامًا، ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في تخصيص  145على مدى 
المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني 

تزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويل
أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن 

  www.itu.int والتلفزيونية.  تيةالتقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصو 
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