
 
 

 

 نشرة صحفیة

فعالیة جوائز "متساوون في مجال التكنولوجیا" تحتفل بخمس مبادرات بارزة لتعزیز 
 المساواة الرقمیة بین الجنسین

ة األمریكیة  فائزون من غانا واألردن ونیجیریا والوالیات المتحد
حفل توزیع " في إطار 2019متساوون في مجال التكنولوجیا لعام "أُعلن ھذا المساء عن الفائزین بجوائز  – 2019نوفمبر  27برلین، 

 .بالمنتدى السنوي إلدارة اإلنترنتفي برلین، كجزء من برنامج األنشطة المحیطة  Estrelالجوائز الذي أقیم في مركز المؤتمرات 
ة الرقمیة بین بالحلول المبتكرة الرامیة إلى سد الفجو EQUALSالشراكة العالمیة ویعترف حفل توزیع الجوائز الذي تستضیفھ 

 الجنسین.
لالحتفال باالستراتیجیات والمشاریع الناجحة الرامیة  EQUALSوانضم الفائزون ھذا العام إلى ممثلین رفیعي المستوى من شراكة 

بلداً.  12 متسابقاً نھائیاً بارزاً من 15إلى تعزیز المساواة بین الجنسین في قطاع التكنولوجیا. وتم اختیار المبادرات الفائزة من بین 
منظمة مساھمات لجوائز ھذا العام، تشمل خمس فئات: النفاذ، والمھارات، والقیادة في مجال التكنولوجیا،  200قدمت أكثر من  وقد

 مجال الشركات الصغیرة والمتوسطة، والبحوث. والقیادة في
ونائبة رئیس شؤون المشاركة والتنمیة المجتمعیة في جمعیة  EQUALSجویس دونییھ، رئیسة اللجنة التوجیھیة لشراكة  السیدة وقالت

ً ولحظة حاسمة لالعتراف بالمرأة في مجال  (ISOC) اإلنترنت "إن جوائز "متساوون في مجال التكنولوجیا" أصبحت تقلیداً سنویا
عمل إدارة اإلنترنت بفائزین یقومون بالمبادرات التكنولوجیة في جمیع أنحاء العالم". وأضافت قائلةً "وھذا العام، نحتفل في منتدى 

ملھم للنھوض بالمساواة بین الجنسین في مجتمعاتھم. وإنني لفخورة جداً بتمكن جمعیة اإلنترنت من دعم ھذه المبادرات، بالنظر إلى 
 ".EQUALSالتأثیر الذي تحدثھ. ویكتسي ھذا الحفل أھمیة حاسمة لعرض نماذج القدوة في إطار شراكة 

 2019وائز متساوون في مجال التكنولوجیا لعام الفائزون بج
 جائزة النفاذ

"، وھي مشروع أردني مبتدئ یوفر للمرأة إمكانیة الوصول Dinarak Mobile Money Female Agentُمنحت جائزة النفاذ لشركة "
ؤون إلقلیمیة ونائبة الرئیس لشإلى الخدمات المصرفیة المتنقلة عن طریق شبكة من الوكالء اإلناث. وقدمت أفكیھ شارت، المدیرة ا

، الجائزة إلى أیمن دبابنة، رئیس (GSMA) رابطة شركات تشغیل االتصاالت المتنقلةأوروبا وروسیا وكومنولث الدول المستقلة في 
 .(Dinarak)تطویر األعمال والتسویق في دینارك 

أكبر الفجوات بین الجنسین من حیث الشمول المالي عیون "إن إحدى  وقال المؤسس والرئیس التنفیذي لشركة دینارك، عماد آل
العالم توجد في األردن. ومن خالل توفیر النفاذ إلى خدمات األموال المتنقلة الشاملة واستعمالھا، فإننا نھدف في دینارك إلى بناء  في

یجیاً ییر المواقف االجتماعیة تدرالوكالء اإلناث في دینارك بتغ شبكةالجسور عبر ھذه الفجوة بین الجنسین في مجتمعنا. وتقوم 
 والمساعدة في إزالة الحواجز أمام النمو والتنمیة الشاملین."

 جائزة المھارات
، منظمة غیر حكومیة تعمل على تمكین النساء (W.TEC) مركز تمكین المرأة في مجال التكنولوجیاذھبت جائزة المھارات إلى 

في قطاع التكنولوجیا. وتتمثل مھمة المنظمة التي یوجد مقرھا في نیجیریا في "تثقیف  والفتیات من أن یصبحن مھنیات ورائدات أعمال
الة في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت عن طریق التدریب والتوجیھ المرأة النیجیریة وتوصیلھا وتمكینھا من خالل المشاركة الفعّ 

 یونسكو،وم بمنظمة الالتصاالت في مجال التعلیم والثقافة والعل، رئیس تكنولوجیا المعلومات وازھولشوقدم سیدریك واوالبحث". 
 .مركز تمكین المرأة في مجال التكنولوجیال ةالتنفیذی ةوالمدیر ةسالمؤسِّ  أوریولوا لیسي، الجائزة إلى

قات مثمرة مع المرأة من إقامة عالوقالت السیدة لیسي "إن التكنولوجیا یمكن أن تكون بمثابة قوة دافعة ھائلة لتحقیق الصالح العام، وتمكین 
 اً الشبكات ذات الصلة، وتولید الدخل والنفاذ إلى المعلومات المھمة وتوسیع آفاقھا المھنیة والشخصیة واالجتماعیة، بل ویمكن أن تكون أیض

 لیھا."ن واستخدامھا والدعوة إأداة لتشویھ سمعة المرأة واستغاللھا ما لم تفھم الفتیات والنساء كیفیة بناء التكنولوجیات التي تفیدھ
 جائزة القیادة في مجال التكنولوجیا

التي یوجد مقرھا في الوالیات المتحدة. وتركز ھذه الشركة  !SheWorksلشركة  2019ُمنحت جائزة القیادة في مجال التكنولوجیا لعام 
في النفاذ إلى التدریب عبر اإلنترنت والعثور على األثر االجتماعي ومعالجة البطالة في صفوف اإلناث من خالل مساعدة النساء 

عد. وتستخدم الشركة تكنولوجیا الحوسبة السحابیة وخوارزمیات التعلم اآللي وعلوم البیانات لمساعدة النساء على وظائف مرنة عن بُ 
سة والمدیربلداً في العثور على وظائف تمكینیة یمكن القیام بھا من أي مكان في العالم. وقُدمت  70من أكثر من  ة الجائزة إلى المؤّسِ

 التنفیذیة سیلفینا موشیني من جانب رینالیا عبد الرحیم، النائبة األولى لرئیس االستراتیجیة والتنفیذ في جمعیة اإلنترنت.
رنت تتتصدى لمشكلة البطالة القائمة على نوع الجنس من خالل ربط النقاط بین المواھب والتعلیم عبر اإلن !SheWorks"إن شركة 

عد لتمكین المرأة اقتصادیاً في جمیع أنحاء العالم من خالل تزویدھا بفرص العمل المرنة والرقمیة التي تناسب نمط والوظائف عن بُ 
 حیاتھا." على حد قول السیدة موشیني.

 جائزة القیادة في مجال الشركات الصغیرة والمتوسطة
، وھو مركز ابتكار متعدد المجاالت یوفر منصة Kumasi Hiveُمنحت جائزة القیادة في مجال الشركات الصغیرة والمتوسطة لشركة 

، ومقره كوسامي، غانا. وتستھدف مبادرة "سد الفجوة" للمنظمة لنماذج األولیة السریعة لألفكار ودعم االبتكارات المحلیةوضع ال

https://www.igf2019.berlin/IGF/Navigation/EN/About-IGF/about-igf.html
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ن خالل تنظیم حمالت بالطواف على المنازل، واستخدام وسائل التواصل االجتماعي، وإجراء زیارات النساء والفتیات تحدیداً م
للمدارس من أجل التدریب على المھارات في مجال الروبوتیات والتصمیم الغرافیكي، وتطویر تطبیقات الویب والتطبیقات المتنقلة، 

اریعھم الخاصة والتقدم لوظائف في قطاع التكنولوجیا وتدریب النساء وغیر ذلك. ویكتسب المشاركون المھارات الالزمة لبدء مش
 قسم العالقات الدولیة في المكتب الفیدرالي رئیسوالفتیات األخریات في مجتمعاتھن المحلیة. وقدم السید جورج كانسیو، نائب 

 .Kumasi Hiveة عن شركة السویسري لالتصاالت الجائرة إلى السیدة ساندرا جولییت أھیاتاكو التي حضرت بالنیاب
، من خالل مبادرتھا "سد الفجوة" التي تقودھا النساء، Kumasi Hiveوقالت السیدة أھیاتاكو، مدیرة مبادرة "سد الفجوة" "إن شركة 

من النساء والفتیات في مجال المھارات الرقمیة. ومضت خریجات البرنامج في تأسیس  500 1قدمت التدریب إلى ما یقارب 
عاً مبتدئاً مما أدى إلى استحداث فرص عمل جدیدة. ومضت أخریات في الحصول على وظائف قائمة من خالل المھارات مشرو 60

 التي اكتسبنھا من البرنامج".
 جائزة البحوث

 :Portray Her ساواة بین الجنسین في مجال اإلعالم عن تقریرھاالمعني بالم Geena Davisُمنحت جائزة فئة البحوث لمعھد 
"Representations of Women STEM Characters in Media". 

، Lyda Hillومؤسسة األعمال الخیریة  Geena Davisسنوات من الدراسة التي أجراھا معھد  10ویقیِّم التقریر، الذي جاء نتیجة 
كیفیة و والھندسة والریاضیات،في مجاالت العلوم والتكنولوجیا كیفیة وصف وسائل اإلعالم والمجتمع في الوالیات المتحدة للمھن 
لإلنترنت  Berkman Kleinز اسر من مركغالدكتور أورس م قدتأثیر ذلك على تصور الفتیات لھذه المجاالت ومشاركتھن فیھا. و

 .مستشارة في المعھد ،ماري إیلین ھولدن السیدة جامعة ھارفارد الجائزة إلىوالمجتمع التابع ل
جائزة األوسكار ومؤسسة المعھد "إن وصف وسائل اإلعالم للشخصیات البارزة على لة الحائزة وقالت السیدة جینا دیفیس، الممث

ً بأن المھن في ھذه المجاالت مقتصرة على الرجال". وأضافت  العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیاتمجاالت  في یوحي سلبا
سة مؤسَّسة األعمال الخیریة  السیدة ً لتشجیع الشخصیات والقصص البارزة لإلناث  Lyda Hillلیدا ھیل، مؤّسِ قائلةً "إننا نعمل معا

إلھام تغییر ھذا التصور و وزیادة تنوعھا في وسائل اإلعالم المتداولة بھدف العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیاتمجاالت  في
 ."ناء مسارات مھنیة فیھابالعلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات وللتطلع إلى دراسة الفتیات والنساء 

الجھود اعترافاً ب "وقال السید ھولین جاو، األمین العام لالتحاد الدولي لالتصاالت "تُقدَّم جوائز "متساوون في مجال التكنولوجیا
ن أكثر من آلالعظیمة المبذولة حول العالم لتمكین النساء في عالم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت". وأردف قائالً "وإننا نحتاج ا

ً متساوین في مجال التكنولوجیا، ومتساوین في الفرص، ومتساوین  أي وقت مضى إلى مضاعفة الجھود إلى أن نصبح جمیعا
 الحقوق والكرامة". في

 عملیة تقییم الجوائز
ة من اللجنة التوجیھیة لفؤة ممن جانب ھیئة استشاری "تم اختیار المتسابقین النھائیین والفائزین بجوائز "متساوون في مجال التكنولوجیا

لبحوث وفریق اوالمھارات  النفاذ والقیادة -ورؤساء التحالفات األربعة للشراكة  السابقین والفائزین بالجوائز EQUALSللشراكة 
 للشراكة. التابع

 .Inmarsatشركة على دعم من جمعیة اإلنترنت والمكتب الفیدرالي السویسري لالتصاالت وحكومة ألمانیا و 2019حصلت جوائز و
 حضور حواليبالجوائز حفل توزیع في برلین،  في مجال التكنولوجیاصحفیان وھما استضاف كریس كوفر وكریستوف سایدلر، و

 األكادیمیة والمنظمات الدولیة وقطاع التكنولوجیا. والمؤسسات والمجتمع المدني واألعمال التجاریة اتممثل من الحكوم 300
مارتن، مدیرة مكتب تنمیة االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت وواحدة من األعضاء المؤسسین للشراكة -وقالت دورین بوغدان

اً المتمیزون فحسب، وإنما اعترافاً أیض ةلخمسا"إن حفل الیوم ال یقام اعترافاً بالجھود البارزة التي بذلھا فائزونا  EQUALSالعالمیة 
برامج الحكومیة والغیر بالمنظمات و ،مشروع 200 للمشاریع التي فاق عددھا الذي كُرسطاقة واإلبداع وااللتزام قدر المذھل من الالب
یقي جاھدة إلحداث تغییر حق حكومیة ومنظمات القطاع الخاص في جمیع أنحاء العالم التي شاركت في جوائز ھذا العام، والتي تسعىال

 ".في حیاة نساء وفتیات الیوم
ھذا العام إلى مجموعة سریعة النمو من المنظمات واألفراد الذین أظھروا ل ""متساوون في مجال التكنولوجیاانضم الفائزون بجوائز و

ً التزامھم بسد الفجوة الرقمیة بین الجنسین. وإدراك دمون في القدرات واإلبداع واالبتكار، یستخ یاتأن النساء والفتیات متساو ھممن ا
 والفرص. النفاذفي للمرأة لتحقیق المساواة  منصاتھم

 لمزید من المعلومات:
 https://www.equals.org/awards: "جوائز "متساوون في مجال التكنولوجیا

 Netzpolitik.org، محرر، كریس كوفرالمشرفون على الحفل: 

 Der Spiegel Online، محرر في مجال العلوم والتكنولوجیا، كریستوف سایدلر
 

 "بجوائز "متساوون في مجال التكنولوجیا الفائزون
 Dinarakالفائز بجائزة النفاذ: 

 التكنولوجیامركز تمكین المرأة في مجال الفائز بجائزة المھارات: 
 Kumasi Hiveالفائز بجائزة القیادة في مجال الشركات الصغیرة والمتوسطة: 

https://www.equals.org/awards
http://dinarak.com/
http://kumasihive.com/
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 !SheWorks الفائز بجائزة القیادة في مجال التكنولوجیا:
 Geena Davisمعھد الفائز بجائزة البحوث: 

 انضموا جمیعاً إلى األجواء الحماسیة لحفل توزیع الجوائز لھذا العام!

 https://flic.kr/s/aHsmJuyVyJالصور: 

 YL9BYNaWNJusATff-https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2MjF5Nالتسجیل الفیدیوي: 

  https://www.facebook.com/equals/videos/493909624806005 یتاح الرابط الحالبث الحي على الفیسبوك: 

 equalsintech# انضموا إلى المحادثة عبر وسائل التواصل االجتماعي
 

 :الخاصة بوسائل اإلعالم االتصالجھات 
 سارة باركس

 مستشارة أولى في مجال االتصاالت، االتحاد الدولي لالتصاالت
 5464 730 22 41+الھاتف: 

 0964 825 79 41+ المحمول: الھاتف
 sarah.parkes@itu.int اإللكتروني: البرید

  باتریك مایغوا
 مسؤول االتصال والترویج، االتحاد الدولي لالتصاالت

 5227 730 22 41+ الھاتف:
 patrick.maigua@itu.int اإللكتروني: البرید

http://wheresheworks.com/
http://seejane.org/
https://flic.kr/s/aHsmJuyVyJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2MjF5N-YL9BYNaWNJusATff
https://www.facebook.com/equals/videos/493909624806005
file://blue/dfs/refinfo/REFTXT/REFTXT2019/SG/SPM/CPP/PPI/PR/sarah.parkes@itu.int
mailto:patrick.maigua@itu.int

