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القـرار  - 55تشجيع المساواة بين الجنسين في أنشطة
قطاع تقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت

متهيـد
االحتاد الدويل لالتصاالت وكالة اتخصصة لألام املتحدة يف ايدان االتصاالت .وقطاع تقييس االتصاالت ) (ITU-Tهو هيئة دائاة يف االحتاد الدويل
لالتصاالت .وهو اسؤول عن دراسة املسائل التقنية واملسائل املتعلقة بالتشغيل والتعريفة ،وإصدار التوصيات بشأهنا بغرض تقييس االتصاالت على
الصعيد العاملي.
وحتدد اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت
تقييس االتصاالت وأن تُصدر توصيات بشأهنا.

)(WTSA

اليت جتتاع ارة كل أربع سنوات املواضيع اليت جيب أن تدرسها جلان الدراسات التابعة لقطاع

وتتم املوافقة على هذه التوصيات وفقاً لإلجراء املوضح يف القرار رقم  1الصادر عن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت.

ويف بعض جماالت تكنولوجيا املعلواات اليت تقع ضان اختصاص قطاع تقييس االتصاالت ،تعد املعايري الالزاة على أساس التعاون اع املنظاة الدولية
للتوحيد القياسي ) (ISOواللجنة الكهرتقنية الدولية ).(IEC

© ITU 2016

مجيع احلقوق حمفوظة .ال جيوز استنساخ أي جزء ان هذه املنشورة بأي وسيلة كانت إال بإذن خطي اسبق ان االحتاد الدويل لالتصاالت.

اجع يف احلاااات)2016 ،
القـرار ( 55املر َ
تشجيع المساواة بين الجنسين في أنشطة
قطاع تقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت
(فلوريانوبوليس2004 ،؛ جوهانسربغ 2008؛ ديب2012 ،؛ احلاااات)2016 ،
إن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت (احلاااات،)2016 ،

إذ تضع يف اعتبارها
الفعال لتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت ) ،(ICTتبني
أ ) أنه على الرغم ان الدور اهلام للتقييس يف العوملة والتطوير ّ
اإلحصاءات أن النساء عددهن قليل جداً الاليت يشاركن يف عاليات التقييس الدولية؛
ب) أنه ميكن دفع أعاال التقييس اخلاصة بقطاع تقييس االتصاالت بأقصى فعالية ممكنة ان خالل إدااج املرأة يف هذه
األعاال بفعالية؛

ج)

الفعالة والفعلية للنساء يف مجيع أنشطة قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد؛
احلاجة إىل ضاان املشاركة ّ

أن اكتب تقييس االتصاالت ) (TSBقد أنشأ فريق اخلرباء التابع لالحتاد واملع ي باملرأة يف جمال التقييس )،(WISE
د)
الذي أُطلق يف اجتااع الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ) (TSAGيف فرباير  ،2016وهو يكرس أعااله لتشجيع النساء
على العال يف جمال التقييس واالتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت واجملاالت ذات الصلة ،وتقدير الرجال والنساء الذين
سامهوا بشكل مميز يف تشجيع عال النساء يف هذه اجملاالت،

وإذ تالحظ
أ ) أن االحتاد اعتاد سياسة لتعايم املساواة بني اجلنسني ) (GEMبغية أن يصبح انظاة منوذجية يف جمال املساواة بني
اجلنسني تستفيد ان قدرة االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت يف متكني النساء والرجال على السواء؛
ب) التقدم الذي أحرزه االحتاد يف إذكاء الوعي بشأن قضايا املساواة بني اجلنسني وخاصة يف العقد األخري ،وزيادة اشاركة
املرأة واسامهتها يف املنتديات الدولية ويف الدراسات واملشاريع والتدريب ،ويف إنشاء فريق اهام داخلي اع ي باملساواة
بني اجلنسني ،وإطالق االحتاد احلدث الناجح "اليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت" الذي ُُيتفل به
سنوياً يوم اخلايس الرابع ان شهر أبريل؛
اجع يف بوسان )2014 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني ،بشأن تعايم ابدأ املساواة بني اجلنسني يف االحتاد
ج)
القرار ( 07املر َ
وترويج املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ان خالل تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت )(ICT؛
اجع يف ديب )2014 ،للاؤمتر العاملي لتناية االتصاالت ) ،(WTDCبشأن تعايم انظور املساواة بني
د)
القرار ( 55املر َ
اجلنسني ان أجل جمتاع اعلواات شاال قائم على املساواة؛
ه ) القرار  1187الذي اعتاده جملس االحتاد يف دورته لعام  ،2001بشأن تعايم انظور املساواة بني اجلنسني يف إدارة املوارد
البشرية ويف سياستها وممارستها يف االحتاد ويطلب ان األاني العام ختصيص املوارد املالئاة يف حدود امليزانية القائاة إلنشاء وحدة
للاساواة بني اجلنسني وتكريس اوظفني خمصصني واتفرغني للوحدة؛
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القرار  1327الذي اعتاده اجمللس يف دورته لعام  ،2011بشأن دور االحتاد يف جمال تكنولوجيات املعلواات واالتصاالت
و)
ومتكني النساء والفتيات؛
أن األاني العام قد أصدر صيغة حمدثة ان دليل االحتاد لألسلوب اللغوي باللغة اإلنكليزية الذي يتناول استعاال لغة
ز)
غري متييزية؛
أن االحتاد ،يُدرج يف خطته االسرتاتيجية ،قضايا املساواة بني اجلنسني إلجراء املناقشات وتبادل األفكار ان أجل حتديد
ﺡ)
خطة عال الاوسة عرب املنظاة بأكالها اع اواعيد حمددة وأهداف؛
جوائز املساواة بني اجلنسني وتعاياها ان خالل التكنولوجيا ) (GEM-TECHاليت يشرتك يف تنظياها االحتاد واألام
ﻁ)
تسخر تكنولوجيا املعلواات
املتحدة ،اليت حتتفي باإلجنازات االستثنائية الشخصية أو املؤسسية واالسرتاتيجيات املبتكرة اليت ّ
واالتصاالت لتاكني املرأة؛
التوصية الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة لألام املتحدة لعام  2016بأن "يقدم األاني العام إىل اجمللس خطة عال
ﻱ)
الستكاال سياسة املساواة بني اجلنسني وتعاياها ،كي يص ّدق عليها اجمللس يف دورته لعام  ،2017اع أهداف حمددة وجداول
زانية تقريبية وتدابري اراقبة لتحسني التوازن بني اجلنسني ،خاصة على استوى اإلدارة العليا ،وذلك يف كل جمال ان جماالت
اختصاص االحتاد ،ورفع تقرير سنوي إىل اجمللس بشأن تنفيذ هذه اخلطة"،

وإذ تذ ّكر
أ ) بأن أحد املبادئ األساسية مليثاق األام املتحدة الذي اعتاده قادة العامل يف عام
للرجال والنساء"؛

1945

ينص على "حقوق اتساوية

ب) بالقرار  E/2012/L.8للاجلس االقتصادي واالجتااعي ) (ECOSOCلألام املتحدة بشأن تعايم انظور املساواة بني
اجلنسني يف مجيع سياسات انظواة األام املتحدة وبراجمها ،الذي رحب بوضع خطة عال على استوى انظواة األام املتحدة
ككل للاساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ) ،(UNSWAPوجلنة األام املتحدة املعنية بوضع املرأة اليت شددت يف دورهتا الستني
الفعالة للارأة يف مجيع اجملاالت والقيادة على مجيع استويات اختاذ
(اارس  )2016على ضرورة ضاان املشاركة الكاالة واملنصفة و ّ
القرار يف القطاعني العام واخلاص ويف احلياة العااة واالجتااعية واالقتصادية والسياسية؛

ج)

مببادرة األام املتحدة ) HeForShe (2014إلشراك الرجال والفتيان يف الرتويج للاساواة بني اجلنسني،

وإذ تدرك
أ ) أن اجملتاع ككل ،خاصة يف سياق جمتاع املعلواات واملعرفة ،سيستفيد ان اشاركة املرأة والرجل على قدم املساواة
يف وضع السياسات واختاذ القرارات ويف وصول النساء والرجال على قدم املساواة إىل خداات االتصاالت؛
تقر بوجود فجوة رقاية بني اجلنسني،
ب) أن الوثيقة اخلتااية لالستعراض الشاال لنواتج القاة العاملية جملتاع املعلواات ّ
وتدعو إىل اختاذ تدابري فورية لتحقيق املساواة بني اجلنسني فياا يتعلق مبستعالي اإلنرتنت حبلول  ،2020ال سياا ان خالل تعزيز
تعليم واشاركة النساء والفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت ،بوصفهن استعاالت وواضعات احملتوى واوظفات
وصاحبات اشاريع وابتكرات وقائدات ،وتعيد تأكيد االلتزام بضاان اشاركة النساء على حنو تام يف عاليات وضع القرارات
املتصلة بتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت؛
أن تعزيز تعليم النساء والفتيات وتعزيز اشاركتهن يف تكنولوجيات املعلواات واالتصاالت يساهم أيضاً يف حتقيق
ج)
اهلدف  5ان أهداف التناية املستدااة" :حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات"؛
أن تقرير فريق العال املع ي بالنطاق العريض واملساواة بني اجلنسني التابع للجنة النطاق العريض املعنية بالتناية املستدااة
د)
لعام  2013يتناول اوضوع "اضاعفة الفرص الرقاية :تعزيز إدااج النساء والفتيات يف جمتاع املعلواات"،
2
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تقرر
أن يواصل قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد جهوده لضاان أن تع ّرب سياساته وبرااج عاله وأنشطته لنشر املعلواات
1
وانشوراته وجلان الدراسات التابعة واحللقات الدراسية والدورات واجلاعيات واملؤمترات اخلاصة بالقطاع ،عن االلتزام باملساواة بني
اجلنسني ،وأن تعزز التوازن بني اجلنسني:
’‘ 1

بالنسبة إىل الوظائف ،أن تشال وظائف الفئة الفنية والفئات العليا يف قطاع التقييس؛

’‘ 2

عند اختيار الرؤساء ونواب الرؤساء واملقررين للجان الدراسات لقطاع تقييس االتصاالت وللفريق االستشاري لتقييس
االتصاالت؛

2

انح أولوية عالية لتعايم انظور املساواة بني اجلنسني يف إدارة قطاع تقييس االتصاالت وهيكله الوظيفي وعاله؛

3

أن يواصل قطاع تقييس االتصاالت دعم فريق اخلرباء التابع لالحتاد واملع ي باملرأة يف جمال التقييس )،(WISE

تكلف ادير اكتب تقييس االتصاالت
باختاذ اخلطوات الالزاة ملواصلة تنفيذ سياسة االحتاد بشأن املساواة بني اجلنسني وتعاياها مبا يف ذلك دعم تنفيذ
1
التوصيات املقداة ان وحدة التفتيش املشرتكة املتصلة بتعايم انظور املساواة بني اجلنسني ودعم جهات االتصال املعنية باملساواة بني
اجلنسني لقطاع تقييس االتصاالت وتشجيع اوظفي اكتب تقييس االتصاالت على القيام بالتدريب ذي الصلة؛
2

باالستارار يف داج انظور املساواة بني اجلنسني يف أعاال اكتب تقييس االتصاالت وفقاً للابادئ املطبقة يف االحتاد؛

املضي قدااً يف تعايم ابدأ املساواة بني اجلنسني ،مبا يف ذلك
بإجراء استعراض سنوي للتقدم احملرز يف القطاع بشأن
3
ّ
جتايع واستعراض البيانات اإلحصائية بشأن أنشطة التقييس لقطاع تقييس االتصاالت اليت تضطلع هبا النساء ،وعرض استنتاجاته
على الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت واجلاعية العاملية املقبلة لتقييس االتصاالت؛
بتشجيع اشاركة واسامهة النساء يف مجيع جوانب أنشطة قطاع تقييس االتصاالت ودعم زيادة أعداد النساء
4
يف املناصب القيادية بقطاع تقييس االتصاالت ان خالل:
’‘ 1

تشجيع األعضاء على إشراك النساء يف وفودهم وذلك عن طريق عدة أاور بينها ،أن يضاف يف مجيع الرسائل املعااة
عبارة "يدعى األعضاء إىل إشراك النساء يف وفودهم كلاا أاكن ذلك"؛

’‘ 2

جعل اختيار النساء يف وظائف اكتب تقييس االتصاالت على استوى املهنيني واملستوى األعلى أولوية أوىل؛

بدعم العال اجلاري لفريق اخلرباء املع ي باملرأة يف جمال التقييس
5
كقائدات لقطاع تقييس االتصاالت بالعال كاقررات واقررات اساعدات؛

)(WISE

لضاان توفري الفرصة جلايع النساء للتطور

بأن ينشر على صفحة ان املوقع اإلكرتوين خمصصة لفريق اخلرباء املع ي باملرأة يف جمال التقييس ) (WISEواوجهة
6
للجاهور املعلواات احلالية عن عدد النساء املشاركات يف أحداث القطاع ،مبا يف ذلك اإلدارات اليت ينتاني إليها أو أعضاء
القطاع الذين ينتاني إليهم وتوزيعهن على جلان الدراسات ،اع حتديد جلان الدراسات اليت تتوىل فيها النساء اناصب قيادية؛
بإضافة التوازن بني اجلنسني كأحد العواال عند توزيع املساعدات املالية حلضور اجتااعات قطاع تقييس االتصاالت
7
عند توفر املوارد؛
بأن ينضم إىل األاني العام لالحتاد ،بوصفه أحد اناصري ابادرة جنيف للاساواة بني اجلنسني ،نيابةً عن قطاع تقييس
8
االتصاالت ،يف املشاركة يف املبادرة اليت ترعاها هيئة األام املتحدة للارأة بشأن كوكب يتسم باملساواة املطلقة بني النساء والرجال
ملكافحة االحنياز غري املرئي ألحد اجلنسني،
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تدعو األاني العام
إىل االلتزام مبتطلبات اإلبالغ اليت تفرضها خطة العال على استوى األام املتحدة ككل للاساواة بني اجلنسني ومتكني
1
املرأة ) (UNSWAPعن األنشطة اليت هتدف إىل تشجيع املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛
إىل تشجيع اوظفي االحتاد على اراعاة املبادئ التوجيهية احملايدة للجنسني واملتاحة يف دليل االحتاد لألسلوب اللغوي
2
باللغة اإلنكليزية ،وتفادي ،قدر اإلاكان ،استعاال العبارات احملددة جلنس بعينه،

تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع
إىل تقدمي ترشيحات ملناصب الرؤساء ونواب الرؤساء ان شأهنا دعم املشاركة النشطة للخبريات ان النساء فضالً عن
1
الرجال يف أفرقة وأنشطة التقييس ،ويف اإلدارات والوفود اليت ينتاني إليها؛
إىل أن تدعم وتشارك بنشاط يف أعاال اكتب تقييس االتصاالت بتعيني خرباء ان أجل فريق اخلرباء املع ي باملرأة
2
يف جمال التقييس ) (WISEبقطاع تقييس االتصاالت وترويج استخدام تكنولوجيات املعلواات واالتصاالت لتاكني النساء
والفتيات اقتصادياً واجتااعياً؛
فعال بتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت ودعم مجيع التدابري الكفيلة
3
إىل تشجيع ودعم تثقيف الفتيات والنساء على حنو ّ
بإعدادهن خلوض اسار وظيفي يف جمال تقييس تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت.

4
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