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  إشعار لوسائط اإلعالم

حلقة نقاش رفيعة المستوى  –بين الجنسين في مجال التكنولوجيا  القائمة سد الفجوة
 في مدينة نيويورك

القيام   الشابات منالنساء  ذا يمنعإذن ما – مرتبات مرتفعةالو  قويطلب الو كثيرة المتاحة فرص ال
  ؟التكنولوجيا بدراسات في مجال

 الالتي حصلن علىكانت النسبة المئوية للنساء الشابات في ثمانينات القرن الماضي،  – 2012 أبريل 16 ،جنيف
يشكلن و  ،العلومميدان في  بشكل متزايدالفتيات  وتتفوقعليه اليوم. هي أكثر من ضعف ما  الحاسوبعلوم شهادات في 

على درجة البكالوريوس. ولكن عندما يتعلق األمر باختيار مهنة،  الحاصلينفي كثير من البلدان اآلن غالبية الطالب 
  .االتصاالتو  الحاسوب أنظمة مجاالت مثل الطب والتكنولوجيا الحيوية، بدًال من يخترن

إن االتحاد الدولي لالتصاالت، بصفته الوكالة المتخصصة لألمم المتحدة المسؤولة عن تكنولوجيات المعلومات 
للنساء والفتيات  بعيدة األثر أن تؤديه في استحداث فرصتكنولوجيا المهنة الذي يمكن ل المحفزالدور واالتصاالت، يؤيد 

  .نوتطلعاته نمن تحقيق أهدافه نوتمكينه
في ميدان التكنولوجيا كمحترفات في مجال تكنولوجيا  على الخوضأهمية تشجيع المزيد من الفتيات  وندرك أيضاً 

وظائف ألن  ونظراً فجوات المهارات المتوقعة في هذا القطاع سريع التوسع.  المعلومات واالتصاالت للمساعدة في سد
على  وأفضل آفاق أفضل أجورذات  العلياتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مصنفة باستمرار من بين الوظائف العشرين 

 ينبغيانكماش اقتصادي، فإننا نرى أنه  يسودهالمدى البعيد، ونظرًا ألن قطاع التكنولوجيا آخذ في النمو بقوة في مناخ 
  المجال.  هذا على توسيع آفاقهن والنظر في اإلمكانات المثيرة المفتوحة أمامهن فيالعالم  جميع أنحاء تشجيع الفتيات في

رفيعة  حلقة نقاش عالمية، ينظم االتحاد الصعيد العالميعلى السياسي  البرنامج طليعة في المسألةهذه  وضعبغية و 
. أبريل  26 في مدينة نيويورك في عقدستُ في اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المستوى 

والشركات البارزة في األمم المتحدة وكاالت و  الحكوماتمن  المتحدثين رفيعي المستوىمن  اً قوي اً وسيضم هذا الحدث فريق
  بطبيعة الحال. أنفسهن والفتياتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  مجال

هذا  خبراء وقادة في يضمو  خصيصًا إلى الحدث جمهور مدعوجانب من التفاعل من  درجة عاليةأيضًا  الحدث وسيشمل
  .الجلسة بعد ستقام ةغداء غير رسميمأدبة  في إطاروالخبراء  للتحاور مع أعضاء الفريقفرصة سيتيح و  المجال

  .هناوالبرنامج  الكاملة الحدث تفاصيل الطالع علىيمكن و 

 حلقة نقاش رفيعة المستوى في اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    :المناسبة

  2012أبريل  26بعد الظهر،  12:30 –صباحًا  09:30    الموعد:

  معهد التعليم الدولي، مدينة نيويورك، Edgar J. Kaufmannمركز المؤتمرات     المكان:
    

http://www.itu.int/en/action/women/Documents/april26-girls-in-ict-programme.pdf
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، المدير التنفيذي، هيئة األمم المتحدة للمرأة؛ Michelle Bacheletحسب ترتيب المتحدثين:     :الحضور
Melanne Verveer سفيرة الواليات المتحدة المتجولة المعنية بالقضايا العالمية للمرأة؛ ،Mignon Clyburn ،

نائبة رئيس المفوضية األوروبية/مفوضة، جدول  ،Neelie Kroesعضو في اللجنة الفيدرالية لالتصاالت؛ 
، Emiko Iwasaki، وزيرة الدولة المعنية بجدول األعمال الرقمي، صربيا؛ Jasna Matićاألعمال الرقمي؛ 

، مؤلف تقرير Nidhi Tandon؛ 2010  مبتكر مانغا والفائز بجائزة المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام
، مديرة البرامج، الشراكات بين القطاعين العام والخاص، Alethea Lodge-Clarkeالمساواة بين الجنسين؛ 

المحيط الهادئ - ، مديرة تقنية ومهندسة استشارية بارزة في مكتب آسياMonique Morrowمايكروسوفت؛ 
؛ Ushahidi، المدير التنفيذي، Juliana Rotichالتابع لمنظمة اتصاالت الكومنولث، سيسكو سيستمز؛ 

التي ستتحدث عن كيفية استخدامها للتكنولوجيا للتعايش مع أعراض  Joanne O’Riordanوالضيف الخاص 
. ويمكن مشاهدة جوان في ظهورها األخير في عرض Total Amelia Syndromeمرض 

Late Late Ireland’s  :في العنوان التاليhttp://bit.ly/vmx5Sd.  

قبل  pressreg@itu.intوالتسجيل ضروري لحضور هذا الحدث. وُيطلب من الصحفيين تأكيد حضورهم من خالل العنوان التالي: 
العنوان   في. ويمكن متابعة هذا الحدث أيضًا عبر البث الحي والمسجل على اإلنترنت أبريل 24يوم الثالثاء  نهاية دوام العمل

  ..itu.int/en/action/women/Pages/default.aspxwwwالتالي: 
ومن خالل صفحة االتحاد  ITU_News )http://twitter.com/itu_news( #GirlsinICT@ تابعوا الحدث على تويتر

  .www.itu.int/facebookفي العنوان التالي:  فيسبوكعلى 
في العنوان  بالتوقيت الشرقي 16:30ستكون لقطات من النقاش ذات النوعية اإلذاعية متاحة لتنزيلها ابتداًء من الساعة 

وستتاح تسجيالت فيديوية عن الحدث لمشاهدتها على قناة يوتيوب  .day-ict-girls-http://girlsinict.org/whatالتالي: 
  .  http://www.youtube.com/itutelecommunicationلالتحاد في العنوان التالي: 
  .www.flickr.com/photos/itupicturesاحة لتنزيلها من موقع فليكر لالتحاد في العنوان التالي: وستكون صور المناقشة مت

  :بالمسؤولين المذكورين فيما يليوللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال 
  في نيويورك   في جنيف:
 غاري فولي   سارة باركس

  رئيس مكتب االتصال في نيويورك التابع لالتحاد  اإلعالم والمعلومات العامة  وسائل  مع  رئيسة العالقات
  2992 367 917 1+ الهاتف:   6135 730 22 41+ الهاتف: 

  5254 679 917 1+ المحمول:  الهاتف  1439 599 79 41+ المحمول:  الهاتف
  gary.fowlie@itu.int اإللكتروني: البريد   sarah.parkes@itu.int  اإللكتروني:  البريد 

  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 
ة التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البني

البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى 
لك الراديوي واألرصاد الجوية أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الف

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