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 بيان صحفي

 2015تنمية المهارات القيادية للمرأة في المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
 االتحاد الدولي لالتصاالت ومعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث ينظمان للمرة األولى

 كامل لصالح المندوباتورشة عمل ليوم 
                                                                                          إنه لفخر  لالتحاد الدولي لالتصاالت، في إطار التزامه بتعزيز تكافؤ الفرص لجميع المندوبين الذين  -  2015نوفمبر  4 ،جنيف

 من أولى وكاالت األمم المتحدة في جنيف التي تقدم إلى المرأة في الدول األعضاءأن يكون يحضرون اجتماعاته ومؤتمراته الرئيسية، 
                                                               القطاعات تدريبا  مهنيا  شامال  في مجال مهارات القيادة والتفاوض.أعضاء و 

ورشة عمل بشأن المهارات القيادية للمرأة: تمكين المرأة في مجال التفاوض ورشة العمل المعنونة                      ون ظمت في مقر االتحاد
 الذي ينظمه االتحاد (WRC-15)تصاالت الراديوية نوفمبر قبيل افتتاح المؤتمر العالمي لال 1، يوم األحد االتصاالت الراديوية في

نوفمبر. ورحب مدير مكتب االتصاالت الراديوية، السيد فرانسوا رانسي، والمدير التنفيذي لمعهد األمم المتحدة  27إلى  2في الفترة من 
امرأة قدمن من جميع أقاليم االتحاد وأمضين  30للتدريب والبحث ومساعد األمين العام لألمم المتحدة، السيد نيخيل سيت، بما يناهز 

                                                                                                                      يوما  كامال  مع مدربين من ذوي الخبرة وموظفات من مكتب االتصاالت الراديوية التابع لالتحاد بغية صقل مهاراتهن القيادية وتبادل 
يع المشاركات . وأتاحت ورشة العمل لجمWRC-15المعارف والتفاعل مع األشخاص الذين يحتذى بهم ممن يحضرون المؤتمر 

فرصة فريدة من نوعها لتبادل األفكار والنصائح بشأن سبل التغلب على التحديات التي يطرحها المسار الوظيفي وتطوير أسلوبهن 
 الخاص في القيادة وتعزيز مواطن قوتهن الشخصية.

لن أعلى من الموظفات اللواتي يشغ                                                                                    وشملت أنشطة ذلك اليوم أيضا  حلقة نقاش تفاعلية مثيرة نسقتها السيدة دورين بوغدان، وهي
سم أنظمة قالمناصب في االتحاد الدولي لالتصاالت، وضمت خمس نساء ملهمات يحتذى بهن: الدكتورة ويتني لوهميير، مهندسة في 

 ؛ والدكتورة إلينا ماننكوفا، مساعدة األمين العام في المنظمة العالمية لألرصاد الجوية؛OneWebفي  االتصاالت والتنظيم
؛ وسعادة السفيرة إيفيت ستيفنسن، سفيرة جمهورية سيراليون لدى األمم المتحدة؛ GSMA الرابطة روات، مستشارة أولى في فينا والدكتورة

 جنةلفي وزارة الخارجية االمريكية وعضو سابق في  مكتب الشؤون متعددة األطرافومدير النائب األول لمنسق والسيدة جولي زولير، 
هن تجاربهن الشخصية مع المشاركات وأسدين إليالمعلومات بشأن                                               وتقاسمت هذه النساء اللواتي حققن نجاحا  باهرا   لوائح الراديو.

 نصائح بشأن تطوير المسار الوظيفي وشجعنهن على الثقة بالنفس وعلى الحزم في ممارسة مهاراتهن وخبراتهن المهنية. 
سي لالتحاد ألول مرة في مؤتمر رئي –المتحدة للتدريب والبحث في تقديم التدريب االتحاد الدولي لالتصاالت مع معهد األمم  وأشترك

ما حققه هذا الحدث من شهرة ونجاح أن يجعل تقديم دورات تدريبية إلى النساء في مجال المهارات شأن لوضع المعاهدات. ومن 
 . 2016عام لالمجلس  دورةك                                                                     القيادية إجراء  مكرسا  بانتظام في االجتماعات المهمة لالتحاد، بما في ذل

إلى المشاركات، إلى أن عدد المندوبات المشاركات في المؤتمر العالمي لالتصاالت  الموجهةاالفتتاحية  كلمتهوأشار السيد رانسي، في 
ب الخبرة الدولية س                                                ن التركيز لم يكن كافيا  على تمكين المرأة لكي تكتأ                                                          الراديوية شهد تحسنا  طفيفا  خالل السنوات العشر الماضية بيد 

 سها. عمل في الوفود الوطنية أو حتى ترؤ الالزمة لل
يجابيا  في عدد المندوبات اللواتي يحضرن مؤتمراتنا وجمعياتنا واجتماعاتنا، ولن يشك  ل                                                                                                                              وقال "لقد شهدنا على مر السنين تقدما  مطردا  وا 

ساء من مجموع لم تبلغ نسبة الن، WRC-12ولكن تحقيق تكافؤ الجنسين ال يزال بعيد المنال. وفي المؤتمر  –                   هذا العام استنثاء  
. ورغم أهمية هذه الزيادة، فإنها WRC-07في المؤتمر  14,7%، وهو ما يمثل زيادة طفيفة بالمقارنة مع نسبة 15,9%المندوبين سوى 

 ".  WRC-2112المؤتمر  قبلين الذكور واإلناث في عدد المندوبين إذا استمرت بهذا المعدل، لن نبلغ المساواة ب
رأة يعمل برنامج الجديد للمعهد بشأن قيادة المالوقال المدير التنفيذي لمعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث، السيد نيخيل سيت "إن 

كافؤ غ األهداف المليئة بالتحديات المتمثلة في تحقيق ت                                                                        جنبا  إلى جنب مع هيئة األمم المتحدة للمرأة وعبر منظومة األمم المتحدة لبلو 
نه لفخر  للمعهد                                                                                                                        الجنسين وتعزيز تكافؤ الفرص القيادية بينهما على صعيد الحكومات والمنتديات متعددة األطراف لصنع القرار. وا 
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. WRC-15لح المندوبات في المؤتمر االتحاد الدولي لالتصاالت في تنظيم ورشة العمل هذه بشأن برنامج قيادة المرأة لصاشارك ي أن
ويؤمن المعهد بأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يعود بالفائدة على السياسة واالقتصاد واإلدماج االجتماعي وهو سبيل هام 

 لضمان السلم واألمن في المجتمعات". 
ذي لتقديم الشهادات وأخذ صورة جماعية. وقال السيد جاو ال وانضم األمين العام لالتحاد، السيد هولين جاو إلى الفريق في نهاية اليوم

                                                                                                                 تو ج مؤخرا  مناصرا  لقضايا الجنسين في جنيف، إلى جانب رؤساء آخرين لوكاالت األمم المتحدة بجنيف، من بينهم السيد مايكل 
عالية في أكثر ف    ا  مهنية وتصبح عضو مولير، المدير العام لمكتب األمم المتحدة في جنيف "إن مساعدة المرأة لكي تحقق أهدافها ال

زيادة إلى مناقشاتنا. ف ةجديد رؤىالوفد الذي تنتمي إليه سيعود بالفائدة على أعمال االتحاد ككل من خالل جلب أصوات جديدة و 
 نتائج أفضل بالنسبة للجميع". إلىالتنوع تثري النقاش وتوسع دائرته وتؤدي 

        ة، أمال  القياد في مجالتدريب المرأة من أجل المستقبل في ت على تنظيم ورش عمل وشجع المشاركون االتحاد الدولي لالتصاال
لمساعدة المندوبات على تطوير المهارات والخبرات واكتساب مزيد من الثقة،  وفودأن يستفيد من هذه الفرصة عدد أكبر من ال في
 سيزيدهن قيمة كأعضاء في أفرقتهن الوطنية.  مما

 ، يرجى االطالع على الموقع اإللكتروني التالي:بالحدث الخاصةلمشاهدة الصور 
https://www.flickr.com/photos/itupictures/albums/72157660615083802 

 s-https://youtu.be/FD3Q8ukYo روني التالي:ولمشاهدة لقطات الفيديو، يرجى االطالع على الموقع اإللكت

 :ةالتالي ةمن المعلومات يرجى االتصال بالمسؤول وللحصول على مزيد
 سارة باركس

 العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة ةرئيس
 االتحاد الدولي لالتصاالت
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  1439 599 79 41+ المحمول: الهاتف
 sarah.parkes@itu.int اإللكتروني: البريد

 

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
بتكار ، التي تدفع عجلة االالمعلومات واالتصاالت تمسائل تكنولوجيااالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في 

كيان من القطاع  700                                  دولة عضوا  وعضوية تضم ما يزيد على  193                                                    مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا  إلى جنب مع  في
لتأسسيه  (150)لسنوية الخمسين بعد المائة بالذكرى ا 2015 ، يحتفل في1865واالتحاد الذي أنشئ في . الخاص والمؤسسات األكاديمية

لتعاون الدولي ا وتعزيزاالستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية  بوصفه الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق
يل البيني السلس ضع معايير عالمية لكفالة التوصو تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي و و تخصيص المدارات الساتلية  في

لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، 
      ال  عن فض ارات األوقيانوغرافيةرصد األرض من خالل السواتل والرادو ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي 

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

file://///blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int/newsroom
file://///blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/pressinfo@itu.int
file://///blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/twitter.com/ITU_News
https://www.flickr.com/photos/itupictures/albums/72157660615083802
https://youtu.be/FD3Q8ukYo-s
https://youtu.be/FD3Q8ukYo-s
mailto:sarah.parkes@itu.int
file://///blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int
http://www.itu.int/twitter
http://www.itu.int/facebook
http://www.youtube.com/itutelecommunication
http://www.flickr.com/photos/itupictures
http://www.itu.int/net/pressoffice/rss/feed-ar.xml

