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 (SG)األمانة العامة 
 
 2018 مايو 15جنيف،  

   املرجع:

وأعضاء قطاعاته  إىل الدول األعضاء يف االحتاد Carla Licciardelloالسيدة  جهة االتصال:
 awards@itu.int-tech-in-equals الربيد اإللكرتوين: واملنتسبني إليه واهليئات األكادميية املنضمة إليه

   
 "كنولوجيامجال التجوائز "متساوون في دعوة إلى أعضاء االتحاد من أجل تقديم ترشيحات للحصول على  املوضوع:

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

مبادرات           اليت تكر م" 2018 جمال التكنولوجيا" لعام "متساوون يف جوائزأن أدعوكم إىل املشاركة يف مرحلة الرتشيح من أجل  يسرين
 احول العامل تزود النساء والفتيات بفرص النفاذ الرقمي واملهارات الرقمية والعمل يف جمال التكنولوجيا الرقمية اليت تشتد احلاجة إليه

 .واملطلوبة للتنقل يف عاملنا الرقمي على حنو متزايد
 هذا العام يف أربع فئات: اجلوائز        وست قدم 

 استخدامها؛ يف األمنو  التكنولوجيا الرقمية وتوصيلهن هبا نفاذ النساء والفتيات إىل مبادرات تتعلق بتحسني: النفاذ •
 ؛(STEM) مبادرات تدعم تطوير مهارات النساء والفتيات يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات :المهارات •
مبادرات تدعمها و  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، جمالتركز على دعم املرأة يف أدوار صنع القرار يف مبادرات  :القيادة •

 ؛نسنيلسد الفجوة الرقمية بني اجل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت شركات القطاع اخلاص العاملة يف جمال صناعة

ملعاجلة قضايا هبا  وإنتاج أدلة موثوق املتعلقة بالفجوات الرقمية بني اجلنسنيبحوث : مبادرات تويل األولوية للالبحوث •
 جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات واحلوسبة. ضمنالتنوع 

 يتعلق فيمايوليو  20 من يومبالتوقيت الصيفي الشرقي  23:59حىت الساعة  تقدمي ترشيحاهتمعلى                    ويشج ع أعضاء االحتاد 
أو القطاع                          أفرادا  أو من اجملتمع املدين سواء أكانوا – اجملال بادراهتم اخلاصة أو مبادرات يهرهم نمن قاموا بععمال متميزة يف هذامب

 .األكادميية اهليئاتالعام أو منظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية أو القطاع اخلاص أو 
 .ن هذا العامم                                            رح  بكم شخصيا  يف حفل توييع اجلوائز يف وقت الحقأل تتاح يل الفرصة وآمل أن املبادرةوأتطلع إىل مشاركتكم يف هذه 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 توقيع()

 جاو هولني
 األمني العام
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