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 إشعار لوسائط اإلعالم

ا لجوائز المساواة بين الجنسين وتعميمهتقديم الترشيحات لم يبق سوى شهر واحد ل
 المقدمة من (GEM-Techخالل التكنولوجيا )جوائز  من

 المتحدة للمرأةاألمم  هيئةاالتحاد الدولي لالتصاالت/
 جوائز عالمية لتكريم القادة والمنظمات والمشاريع التي تستعمل

 قدرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز المساواة بين الجنسين

تقديم الترشيحات على الحكومية والمنظمات غير الحكومية واألفراد  والدوائرالشركات      ت حث – 2016 يونيو 30 جنيف،
ها تقديم                           سنويا ، وهي جوائز يشترك في           التي ت منح (Tech-GEMبين الجنسين وتعميمها من خالل التكنولوجيا )جوائز  المساواة لجوائز

ات المبذولة الستعمال قدرة تكنولوجيا المعلوم المتميزةاألمم المتحدة للمرأة بغية تكريم الجهود  وهيئةاالتحاد الدولي لالتصاالت 
 والفتيات. اءواالتصاالت لتمكين النس

وتتضمن الترشيحات  الصيفي الشرقي، بالتوقيت 23:59 الساعة يوليو 31 يوم حتى على الخط اتطلبات الترشيح                وي فتح باب تلقي 
 هي: ثالث فئات

                                                      المبادرات المتعلقة بتمكين النساء اجتماعيا  واقتصاديا   :تطبيق التكنولوجيا من أجل تمكين النساء وشمولهن الرقمي 1
 ( ودفع التنمية المستدامة.اأو خارجه اإلنترنتومكافحة العنف القائم على اختالف الجنسين )سواء على           وسياسيا ، 

المبادرات التي تنهض بزيادة المساواة بين الجنسين في التعليم وتوفير الوظائف  :تشجيع النساء في قطاع التكنولوجيا 2
حويل ا والهندسة والرياضيات خاصة المبادرات التي تتعهد بتمجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/العلوم والتكنولوجي في

 الفتيات والنساء إلى مبتدعات ومطورات وقائدات وصانعات قرارات.
لى المبادرات التي تركز ع :تطوير إدارة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت متجاوبة مع مفهوم المساواة بين الجنسين 3

ياساتية أو االستراتيجيات المؤسسية الداخلية الرامية إلى تحسين النفاذ والتوصيلية الجديد من التشريعات أو األطر الس
 واألمن واإللمام بالمعارف والمواطنة الرقمية وتطوير المهارات والحقوق بالنسبة إلى النساء.
الثة النهائيين لجنة الفائزين الث وسيتم اإلعالن عن قائمة بأسماء تسعة مرشحين للمرحلة النهائية في نهاية سبتمبر، وستتولى اختيار

ن وتعميمها المساواة بين الجنسي األمم المتحدة للمرأة ومجموعة تضم الفائزين بجوائز وهيئةمن الخبراء من االتحاد الدولي لالتصاالت 
 .2015 لعام GEM-Tech من خالل التكنولوجيا

 (.2016 نوفمبر 14-17تليكوم العالمي لالتحاد )ند، في إطار حدث يزمع تنظيمه في بانكوك بتايال       متمي ز                       وست منح الجوائز في حفل 
للشعور  تصفح موقع جوائز السنة الماضيةأو  ،GEMTechAwards#ويرجى المشاركة في محادثة بهذا الشأن على تويتر على 

 !2015                                         مرة أخرى بالجو المثير الذي عم  جوائز عام 
 :ةالتالي ةبالمسؤولاالتصال  من المعلومات، يرجى وللحصول على مزيد

 سارة باركس
 العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة ةرئيس

 االتحاد الدولي لالتصاالت
 6135 730 22 41+ الهاتف:
 1439 599 79 41+ المحمول: الهاتف

 sarah.parkes@itu.int اإللكتروني: البريد
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 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
جلة االبتكار ع تقوداالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، التي 

كيان من القطاع  700                              دولة عضوا  وعضوية ما يزيد على  193                                                    مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا  إلى جنب مع  في
الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن  هو 1865 في       عاما   150منذ أكثر من  الخاص والمؤسسات األكاديمية. واالتحاد الذي أنشئ

حسين البنية تخصيص المدارات الساتلية وت تنسيق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية وتعزيز التعاون الدولي في
مة االتصاالت. ظالتحتية لالتصاالت في العالم النامي ووضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أن

االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية  ويلتزم
ت                                      فضال  عن التقارب في خدمات الهاتف الثاب ورصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةإلى علم الفلك الراديوي 

 www.itu.int لمتنقل، وتكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة.وا
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