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  إخباريةنشرة 

  وجينا دايفيس وسون يافانغ زرئيسة األرجنتين كريستينا فرنانديل ُتمنحجائزة االتحاد 
  جائزة المجتمع العالمي لالتصاالت والمعلومات تركز على

  المعلومات واالتصاالت"في مجال تكنولوجيا   "النساء والفتيات

الذكرى السنوية السابعة واألربعين بعد المائة لتأسيسه  الدولي لالتصاالت يحيي االتحاد – 2012 مايو 9جنيف، 
مايو هذا العام من خالل تكريم ثالث شخصيات بارزة ساهمت في الثورة الرقمية المستمرة في مجال تكنولوجيا  17 يوم

لرئيسة  2012 لعام منح جائزة االتحاد الخاصة بالمجتمع العالمي لالتصاالت والمعلوماتوستُ المعلومات واالتصاالت. 
د و وواحدة من مشاهير هوليو ن يافانغ، السيدة سو  Huaweiدي كيرشنر، ورئيسة شركة  األرجنتين السيدة كريستينا فرنانديز

في تعزيز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كوسيلة  نوتفانيه نجينا دايفيس وذلك تقديرًا لقيادته الناشطينوالمدافعين 
  والفتيات. لتمكين النساء
في تشجيع إشراك  بأعمالهن هالتحاد الدولي لالتصاالت حمدون توريلأشاد األمين العام ، عن الفائزات ولدى اإلعالن

المعلومات لتكنولوجيا الذي يمكن  المحفزوفي تفعيل الدور المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  .للنساء والفتيات بعيدة األثرفرص  أن تؤديه في إتاحةواالتصاالت 

يرمي إلى  ،يه "إن موضوع هذا العام، "النساء والفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"ر وقال الدكتور تو 
أداء دور أكبر في قطاع تكنولوجيا وأن تتمكن النساء والفتيات من للجميع  متكافئة فرصكون هناك تضمان أن 

لتسخير  وأضاف قائًال "إننا عازمون على العمل مع الشركاء في جميع قطاعات المجتمع المعلومات واالتصاالت".
التكنولوجيا على تمكين النساء  فقدرةوالفتيات.  لصالح النساءاإلمكانات الكاملة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

زالت غير مستغلة إلى حد كبير. ويمكن للتكنولوجيا أن تؤدي دورًا  تمعات في جميع أنحاء العالم ماوالفتيات في المج
ال لبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية، والقضاء على أوجه التفاوت بين الجنسين والسماح للنساء أكبر كعامل محفز وفعّ 

  والفتيات بنفاذ أكبر للمعارف والفرص الوظيفية."
مناصب صنع القرار ويشجع النساء الشابات أعلى  ووصولها إلىللنهوض بالمرأة  ةجديد سبل إتاحةاد إلى ويدعو االتح

  في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. عمل على البحث عن فرص
. وسيلي االحتفال حلقة نقاش رفيعة 2012مايو  16لمجتمع العالمي لالتصاالت والمعلومات في جنيف يوم استقدم جائزة 

  ومتحدثين مرموقين آخرين. مع الفائزاتالمستوى 
  جوائز المجتمع العالمي لالتصاالت والمعلومات

وتحت قيادتها،  إلى تمكين النساء والفتيات من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. الرئيسة كريستينا فرنانديزسعت 
وحققت الخطة الوطنية لالتصاالت التي تدعمها السلطة التنفيذية  خطت تنمية االتصاالت خطوات كبيرة في األرجنتين.

من  والرئيسة كريستينا فرنانديزخطوات بعيدة المدى لتوصيل شعب األرجنتين بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
بالدفاع عن حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين.  وتلتزم التزامًا راسخاً  "االجتماعية العدالة "لحركة  بقوة المؤيدين

  .2011عيد انتخابها في وأُ  2007انُتخبت رئيسة لألرجنتين في  وقد
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ن تحولت . وبفضل قيادة السيدة سو 1999 وتشغل هذا المنصب منذ، Huaweiهي رئيسة شركة  ن يافانغوالسيدة س
توفر تكنولوجيات مبتكرة وحلوًال وخدمات مالئمة  عمالقة من مؤسسة محلية صغيرة إلى شركة عالمية Huawei شركة

الة في مجموعة متنوعة من البرامج ن أيضًا مشاركة فعّ سو  ةلشركات تشغيل االتصاالت الرائدة في العالم. وتشارك السيد
  لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية.مسؤوليات الشركات واألنشطة الخيرية وهي عضو نشيط في بالخاصة 
بدفاعها عن النساء  ُيشهد لهاو  األكاديمية"جائزة "حاصلة على  من ممثالث هوليوودهي ممثلة  جينا دايفيس ةالسيد

 وهومعهد جينا دايفيس غير الهادف للربح بشأن المساواة بين الجنسين في مجال وسائط اإلعالم،  وأسستوالفتيات. 
تحقيق التوازن بين  بالحاجة إلى زيادة الوعيمن أجل صناعة وسائط اإلعالم والترفيه مجال حوث في بب تقومة منظم

العروض  في النسائيةمجموعة كبيرة ومتنوعة من الشخصيات  وٕايجادالجنسين من خالل الحد من القوالب النمطية 
دايفيس هي المبعوث الخاص لالتحاد من أجل النساء  . وجيناودون ذلكعامًا  11ألطفال البالغين من العمر الموجهة ل

  والفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

  بالمسؤول التالي:االتصال  أو www.itu.int/wtisd/index.htmlيرجى الرجوع إلى:  وللحصول على مزيد من المعلومات،
  أشاريا جايسان

  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 

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

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

http://www.itu.int/wtisd/index.html
mailto:sanjay.acharya@itu.int
http://www.youtube.com/playlist?list=PL862F61EE5D4FEDDD&feature=plcp
http://www.itu.int/facebook
http://www.itu.int/twitter
http://www.itu.int/

	ITU Document

