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 (SG)األمانة العامة 
 

 2017 يوليو 3جنيف،  
  

وأعضاء قطاعاته  إىل الدول األعضاء يف االحتاد CL-17/31 املرجع:
 (Ms. Carla Licciardello) كارال ليتشيارديلو  السيدة جهة االتصال: واملنتسبني إليه واهليئات األكادميية املنضمة إليه

  award@itu.int-tech-in-equals الربيد اإللكرتوين:

   

 "جياجوائز "متساوون في مجال التكنولو دعوة إلى أعضاء االتحاد من أجل تقديم ترشيحات للحصول على  املوضوع:

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

أجل املساواة بني اجلنسني العاملية من  الشراكة: EQUALSمبادرة  هيئة األمم املتحدة للمرأةأطلق االحتاد الدويل لالتصاالت و 
بادل لتعزيز الوعي وبناء االلتزامات السياسية واالستفادة من تنشئت وهي مبادرة متعددة أصحاب املصلحة أ  ، العصر الرقمي يف

 لصعيدينااملعارف وتوحيد اجلهود واملوارد إلحداث أكرب أثر ممكن يف سبيل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف اجملال الرقمي على 
 .والوطين العاملي

ني وتعميمها جوائز املساواة بني اجلنس، يسعدين أن أحيطكم علماً بأن جهود االحتاد حتت مظلة مشرتكة من األعمال توحيد بغيةو 
االحتاد الدويل لالتصاالت وهيئة األمم  يشرتك يف تقدميهاهي جوائز و ( سابقاً، GEM-TECH من خالل التكنولوجيا )جوائز

ت، النساء والفتيا االتصاالت لتمكنيات و املتحدة للمرأة بغية تكرمي اجلهود املتميزة املبذولة الستعمال قدرة تكنولوجيا املعلوم
 اإللكرتونية يحاتالرتشبأن  أن أبلغكموهبذا الصدد، يسرين ". متساوون يف جمال التكنولوجيااسم " لتحملتسميتها  عيدأ   قد

بالتوقيت الصيفي الشرقي وتشمل ثالث فئات: )جهة  23:59سبتمرب، الساعة  15مفتوحة حىت  2017 للحصول على جائزة
 .(awards@itu.int-tech-in-equals -تشيارديلو كارال لي االتصال: السيدة

 تطوير إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وسياساتها والنفاذ إليها على نحو يستجيب لمتطلبات : النفاذ
: مبادرات تركز على اجلديد من التشريعات أو األطر السياساتية أو االسرتاتيجيات املؤسسية المساواة بين الجنسين

 ا.يف استخدامه واألمن إىل التكنولوجيا الرقمية وتوصيلها هبا نفاذ النساءالداخلية الرامية إىل حتسني 
 كنولوجيا والهندسةفي مجاالت العلوم والت تشجيع النساء والفتيات على مواصلة الدراسة: المهارات 

: مبادرات تشجع مزيد من النساء على االلتحاق بالتعليم يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات
مع الرتكيز على تطوير حمتوى أنسب ومعاجلة وختطي احلواجز الثقافية واالجتماعية اليت تواجهها  (STEM) والرياضيات

 والرياضيات. جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة النساء عند االلتحاق بالتعليم يف
 ولوجيا املساواة بني اجلنسني يف وظائف تكنب: مبادرات تنهض تشجيع النساء في قطاع التكنولوجيا: القيادة

 .قرارات اتانعصو مبدعات ومطورات وقائدات كالفتيات والنساء   ترعىخاصة املبادرات اليت  ،املعلومات واالتصاالت

mailto:itumail@itu.int
http://www.itu.int/en/pages/default.aspx
mailto:equals-in-tech-award@itu.int
http://www.equals.org/
http://equals.org/awards/
http://equals.org/awards/
https://docs.google.com/forms/d/1H_D9Qr9kr3Sj3QmQPsxO2P4sLCYbarwI49aE6FrGW9o/viewform?c=0&w=1
mailto:equals-in-tech-awards@itu.int


- 2 - 

 

ملبادرة ا مستشاريوسي قّيم املبادرات املرشحة فريق مرموق من الشركاء والفائزين السابقني املعرتف هبم بوصفهم 
التكنولوجيا". وسيعمل أعضاء هذا الفريق معاً أيضاً لعرض أفضل املمارسات لديهم ودعم الدعوة إىل تقدمي  جمال يف "متساوون

 نتدى إدارة اإلنرتنتموسيقام حفل توزيع اجلوائز املرموقة "متساوون يف جمال التكنولوجيا" يف جنيف، سويسرا، خالل ترشيحات. 
 من موعد احلدث.. وسي علن عن التفاصيل النهائية يف وقت أقرب 2017 ديسمرب 18-21 املزمع عقده يف

سواء أكانوا  – ويشجَّع أعضاء االحتاد على ترشيح مبادراهتم اخلاصة أو مبادرات غريهم ممن قاموا بأعمال متميزة يف هذا اجملال
 .ةاألكادميي اهليئاتأفراداً أو من اجملتمع املدين أو القطاع العام أو منظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية أو القطاع اخلاص أو 

نتدى إدارة مرحب بكم شخصياً يف حفل توزيع اجلوائز خالل أل تتاح يل الفرصة وأتطلع إىل مشاركتكم يف هذه احلملة وآمل أن
 .يف وقت الحق من هذا العاماإلنرتنت 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 )التوقيع(

 جاو هولني
 األمني العام

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2017

