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  نشرة إخبارية

  االتحاد الدولي لالتصاالت يختار جينا دايفيس
  "مبعوثًا خاصًا من أجل موضوع النساء والفتيات في مجال

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"
  بجائزة األكاديميةستسلط هذه الممثلة والمدافعة النشطة الفائزة 

  تقوم به في مجال تمكين اإلناث الضوء على الدور الذي يمكن للتكنولوجيا أن
الممثلة والمدافعة النشطة جينا دايفيس، الحائزة على جائزة األكاديمية تصبح مبعوثًا خاصًا  - 2012 يونيو 12، جنيف
 يفي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وذلك في أول إعالن رئيس حاد من أجل موضوع النساء والفتياتلالت

  والفتيات. ارتبط بحملة جديدة لالتحاد تسلط الضوء على الدور التمكيني الذي يمكن أن تؤديه التكنولوجيا في حياة النساء
لهذا  بجوائز المجتمع العالمي لالتصاالت والمعلوماتوتأتي الشراكة الجديدة بعد اختيار السيدة دايفيس من بين الفائزين 

  مايو. 16 العام في االحتفال الذي جرى بمقر االتحاد في جنيف يوم
ة الجديدة لالتحاد "التكنولوجيا ومن بين بواكير أنشطة السيدة دايفيس في دورها الجديد كمبعوث خاص لالتحاد الترويج للحمل

عن طريق الظهور في األحداث الهامة التي يعقدها االتحاد وجهات أخرى. وستتحدث  2012  تحتاج إلى الفتيات" خالل عام
اإليجابية السيدة دايفيس عن أهمية زيادة توسيع نفاذ النساء من جميع أنحاء العالم إلى التكنولوجيا وستعزز من أهمية النماذج 

  قطاع التكنولوجيا المتقدمة.  لدور الجنساني وستسلط الضوء على الكثير من فرص العمل المثيرة المتوفرة للشابات فيل
وقالت السيدة دايفيس "لقد هزني هذا المنصب الجديد ألن االتحاد الدولي لالتصاالت منظمة غير عادية تهيمن على 

هذا الدور نشر العمل الذي أقوم به في مجال أوسع كثيرًا على  العالم". وأضافت "سيتيح لي  الكثير من المجاالت في
الصعيد العالمي، وذلك من خالل وضع ومناقشة استراتيجيات لدفع عملية المساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والنساء 

بالتكنولوجيا ومن في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ومن األهمية بمكان توصيل المزيد من النساء والفتيات 
  العوامل المهمة لتحقيق ذلك أن يضطلع به االتحاد الدولي لالتصاالت ضمن أعماله."

أنحاء العالم بالدور الذي يمكن أن تقوم به تكنولوجيا  جميعوستزيد الحملة التي تستمر لثالث سنوات من الوعي في 
ين مثل السيدة دايفيس ومن خالل برنامج مكثف المعلومات واالتصاالت في تمكين النساء. ومن خالل سفراء مرموق

، وأحداث التأييد الرئيسية حول العالم وشراكات هامة مع الصناعة والحكومات الخطلمحتوى متعدد الوسائط على 
والمجتمع المدني ووكاالت األمم المتحدة األخرى، تسلط الحملة الضوء على إمكانيات التكنولوجيا في تحويل حياة النساء، 

ء من خالل توفير فرص عمل تقوم على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو من خالل تحسين النفاذ إلى خدمات سوا
مثل الصحة اإللكترونية والتعليم اإللكتروني والتجارة اإللكترونية واألعمال المصرفية اإللكترونية أو استضافة تطبيقات 

  مواجهة تحدياتهن اليومية.وأجهزة جديدة يمكن أن تساعد الفتيات والنساء في 
أنا سعيد بانضمام السيدة دايفيس إلى حملتنا  توريه، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت "كم  وقال الدكتور حمدون إ.

ومواجهة الخلل الحالي في المساواة بين الجنسين في  رص المفتوحة أمام النساء والفتياتمن أجل المساعدة في زيادة الف
ولوجيا المعلومات واالتصاالت" وأضاف "من شأن الدعم المقدم من سفراء ملتزمين ومرموقين مثل السيدة صناعة تكن

  وانتشارها". ثر رسالتنا عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتمكين المساواة بين الجنسينأدايفيس أن يزيد بشدة من 
جديدة متعددة اللغات تركز على مساعدة الفتيات والنساء في النفاذ إلى فرص  بوابة إلكترونيةوأطلق االتحاد في أوائل هذا العام 

  متسارعة.  التنامي بوتيرة  التدريب والوظائف ومعلومات عن المهن في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اآلخذ في
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برنامج لمنح دراسية   100برنامج من بينها  400تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بأكثر من  وتحظى الفتيات في بوابة
فرصة من فرص التدريب والتدريب الداخلي وأكثر من شبكة إلكترونية  60 وعدد مماثل من المسابقات والجوائز ونحو

  توفر الدعم والرصد المهني فضًال عن حمالت تكنولوجية وأنشطة أخرى.
لبوابة أيضًا صورًا وفيديوهات وأفضل الممارسات من أحداث "يوم الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات وتعرض ا

واالتصاالت" والذي يحتفى به في جميع أرجاء العالم يوم الخميس الرابع في شهر أبريل من كل عام، وذلك بموجب قرار 
في غواداالخارا، المكسيك. وفي  2010 ت لعامصدر في مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد الدولي لالتصاال

في نحو  "حدثًا من أحداث "يوم الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 320 1 ، عقد أكثر من2012 عام
  تقريبًا. شابة 000 30بلدًا حول العالم، وفرت فهمًا أفضل بشأن فرص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لنحو  90

# # # 

يمكن مشاهدة فيديو للسيدة دايفيس وهي تتحدث عن عملها في مجال تمكين المساواة بين الجنسين ودورها الجديد 
  ohRLD0M-http://youtu.be/KVYكمبعوث خاص لالتحاد الدولي لالتصاالت على: 

توريه في االحتفال بمنح جوائز اليوم العالمي لمجتمع االتصاالت ويمكن تحميل صور للسيدة دايفيس مع الدكتور 
  .www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157629759131880 والمعلومات من الموقع:

  :كالتالياالتصال وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى 
  في االتحاد الدولي لالتصاالت

  سارة باركس
  ، االتحاد الدولي لالتصاالتوالمعلومات العامة العالقات مع وسائل اإلعالمرئيسة 
   pressinfo@itu.int اإللكتروني: البريد

  6039 730 22 41+الهاتف: 
  www.itu.int/facebook :الفيسبوك

  www.itu.int/twitter: تويتر

  ن الجنسين في مجال وسائط اإلعالمفي معهد جينا دايفيس بشأن المساواة بي
  مادلين دي نونو

  madeline@seejane.org البريد اإللكتروني:
  6272 874 310 1+الهاتف: 

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

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

ل العالم: من الشبكات عريضة البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصي التوصيل
أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي  النطاق إلى

واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة 
 www.itu.int والتلفزيونية. الصوتية
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