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 نشرة صحفية

عالمية جديدة  يعلنان عن جوائز االتحاد الدولي لالتصاالت وهيئة األمم المتحدة للمرأة
 لألعمال البارزة في مجال التكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين

 (GEM-TECH) وتعميمها من خالل التكنولوجياجوائز المساواة بين الجنسين 
 والمنظمات التي تسخر قدرة التكنولوجيا في إحداث التغيير القادة تكرم

يشارك االتحاد الدولي لالتصاالت وهيئة األمم المتحدة للمرأة في إطالق جائزة عالمية جديدة  – 2014 يوليو 14، فيجن
من النساء والرجال في زيادة إمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشأن التكنولوجيا لتكريم المساهمات البارزة 

 النهوض بالمساواة بين الجنسين. في
السنوية لسبعة فائزين من الحكومات والقطاع الخاص والهيئات األكاديمية والمجتمع  GEM-TECHالجوائز وستمنح 

نوفمبر.  7 أكتوبر إلى 20لالتحاد الذي سُيعقد في بوسان، كوريا، في الفترة من  مؤتمر المندوبين المفوضينالمدني في 
ر لزيادة قدرة تكنولوجيا أكتوب 21وسيسافر الفائزون إلى بوسان الستالم جوائزهم والمشاركة في احتفال عالمي يوم 

 في تحويل أنماط المعيشة. المعلومات واالتصاالت
على  2014 سبتمبر 5بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا، يوم  11:59الساعة وباب الترشيحات مفتوح حتى 

. ويدعو االتحاد الرجال والنساء أكتوبر 5، وسيتم إخطار الفائزين بحلول يوم awards-tech-www.itu.int/gem الموقع
حيث سيتم اختبار الفائزين  - أو أنفسهم - تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى ترشيح زمالئهم العاملين في قطاع

 من االتحاد ومن هيئة األمم المتحدة للمرأة.السبعة النهائيين من جانب لجنة من الخبراء 
نكوكا، المديرة التنفيذية لهيئة -وسيقوم بتوزيع الجوائز الدكتور حمدون إ. توريه، أمين عام االتحاد والسيدة فومزيل مالمبو

 األمم المتحدة للمرأة، خالل برنامج من األنشطة المتعلقة بقضايا المساواة بين الجنسين ليوم كامل.
المبادرة في أعقاب اإلعالن عن أرقام "متنوعة" من جانب شركات تكنولوجية رئيسية منها غوغل وفيسبوك وياهو  وجاءت

، كما أن النسبة 20% والتي كشفت عن أن عدد النساء العامالت في وظائف تقنية بوجه عام يقل كثيرًا عن Linked Inو
إلى  عدد النساء المنضماتيعكس نقصًا عالميًا في  وهو ما - المئوية للنساء في الوظائف القيادية ليست أحسن حاالً 

 مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
تتوفر  وقال الدكتور حمدون إ. توريه، أمين عام االتحاد "تعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األداة األكثر قدرة التي لم

ولبناء مستقبل أكثر تكافؤًا للجميع". وأضاف "وستمنح هذه الجائزة  ،من قبل إلحداث الفارق في حياة المرأة اليوم وغداً 
من  - الجديدة تكريمًا عالميًا مستحقًا إلى حد كبير للبعض من الكثير من المناصرين البارزين للمساواة بين الجنسين

جيا المعلومات واالتصاالت الذين يديرون مبادرات شيقة ومبتكرة وفّعالة في مجال تكنولو  - اإلثاث والذكور على حد سواء
 والمساواة بين الجنسين."

في سياق االحتفال بذكرى مرور عشرين عامًا على منهاج عمل بيجين لألمم  2015لعام  GEM-TECHوتم إطالق 
 المتحدة، الذي أكد على أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وائز إحدى النتائج األولى لمذكرة تفاهم جديدة بين االتحاد وهيئة األمم المتحدة للمرأة تسمح بمزيد من التعاون وتعد الج
بين المنظمتين في المجاالت التي تشمل تحسين نفاذ المرأة إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمشاركة فيها؛ تعزيز 

لقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ وزيادة قدرة تكنولوجيا المعلومات إشراك المرأة في عملية وضع السياسات المتع
 .2015 مجاالت العمل ذات األولوية لألمم المتحدة في المستقبل، بما في ذلك إطار التنمية المستدامة لما بعد عام في
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"يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نكوكا، المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة -فومزيل مالمبووقالت السيدة 
أن تكون، بل ينبغي لها أن تكون بمثابة "عامل تغيير" للفتيات والنساء حول العالم، بتزويدهن بسبل التمكين وممارسة 

 ".االنطالقةالذين يقودون هذه  بهؤالءحقوقهن". وأضافت "يجب أن نكون على ترو ونحن نقوم بذلك، وتحتفي هذه الجائزة 
اليوم العالمي نشط االتحاد بالفعل في مجال المساواة بين الجنسين والتكنولوجيا، خاصة من خالل الحدث العالمي "وي

خميس الرابع من شهر أبريل ويزيد الوعي " الذي يعقده سنويًا في الللفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
بالمزايا والفرص التي توفرها الوظائف التقنية لجيل جديد من الفتيات والشابات. وتعمل الممثلة المشهورة والمناصرة لحقوق 

 كمبعوثة خاصة لالتحاد بشأن النساء والفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. المرأة جينا دايفيس
تقديرات االتحاد الدولي لالتصاالت، فإن العجز في المهارات على الصعيد العالمي سيزيد على مليوني وظيفة  وحسب

مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ومع تغلغل التكنولوجيا الرقمية حاليًا في جميع قطاعات األعمال، سوف  في
الحاسوب بميزة كبيرة مقارنًة بأقرانهن  علومالتطبيقات و تتمتع الفتيات والشابات الالتي يتعلمن التشفير وتطوير 

المتدربات على التكنولوجيا، أيًا كان المجال الذي تخترن العمل فيه في النهاية. وقال الدكتور توريه "إن تمكين  غير
لن يعود بالنفع الفتيات والشابات لالستفادة التامة مما لديهن من إمكانات من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 ".على الشابات والفتيات فحسب، بل على مجتمعاتهن واقتصاداتهن بالكامل
وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وكالة األمم المتحدة الرائدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تعتبر تكنولوجيا 

ففي المجال التقني، يمكن رؤية النتائج  المعلومات واالتصاالت قضية شاملة حاسمة في جميع مجاالت عملها.
مكافحة العنف ضد المرأة عن طريق التطبيقات المتنقلة التي ترصد األماكن غير المأمونة؛ وتوفير زيادة في النفاذ  في

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأنظمة  إلى الوظائف واألسواق والتمويل من خالل محو األمية الرقمية وتطوير مهارات
بوابة المعارف الخاصة بالتمكين لمعلومات واألعمال المصرفية على الخط؛ وزيادة المعارف وفرص التدريب عبر ا

 ؛ وزيادة المشاركة السياسية للمرأة والترويج لها عن طريق الحشد في الوسائط االجتماعية.االقتصادي للمرأة
على المزيد عن اليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لالتحاد عن طريق  يمكن االطالع

 .بوابة اليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لالتحادقصص وصور وتسجيالت فيديوية على 
 GEMTechAwards#تويتر: تابع المناقشات عبر 

 :كالتالياالتصال ولمزيد من المعلومات، يرجى 
  باركس سارة

  رئيسة العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة، االتحاد الدولي لالتصاالت
 sarah.parkes@itu.int اإللكتروني: البريد

 6135 730 22 41+ الهاتف:
 1439 599 79 41+ :المحمول الهاتف
 شاكرابارتي اويسيكا

  متخصصة أقدم في مجال االتصاالت ووسائل اإلعالم، هيئة األمم المتحدة للمرأة
 oisika.chakrabarti@unwomen.org اإللكتروني: البريد

 4522 781 646 1+ الهاتف:

              تابعونا
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 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد على 

تخصيص  الراديوية ويعزز التعاون الدولي في عامًا ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات 150 حوالي مدى
المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني 

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

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

 نبذة عن هيئة األمم المتحدة للمرأة
هيئة األمم المتحدة للمرأة هي منظمة األمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وكمناصرة عالمية للنساء 

لعالم. وتدعم هيئة األمم والفتيات، أنشئت هيئة األمم المتحدة للمرأة لتسريع التقدم في الوفاء باحتياجاتهن في جميع أنحاء ا
المتحدة للمرأة الدول األعضاء باألمم المتحدة في وضع معايير عالمية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعمل مع الحكومات 
والمجتمع المدني من أجل سن القوانين ووضع السياسات والبرامج والخدمات الالزمة لتنفيذ هذه المعايير. وهي تدعم مشاركة 

ى قدم المساواة في جميع جوانب الحياة، مع التركيز على خمسة مجاالت لألولوية: زيادة اضطالع المرأة باألدوار المرأة عل
تعزيز و إشراك المرأة في جميع جوانب عمليات إحالل السالم واألمن؛ القضاء على العنف ضد المرأة؛ و القيادية ومشاركتها؛ 
ن الجنسين في المركز من خطط وميزانيات التنمية الوطنية. كما تنسق الهيئة جعل المساواة بيو للمرأة؛ التمكين االقتصادي 

 www.unwomen.orgوتعزز عمل منظومة األمم المتحدة في الدفع بمفهوم المساواة بين الجنسين. 
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