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 (SG)األمانة العامة 
 

 2019 مايو 8جنيف،  

  CL-19/17 المرجع:

 :إلى Carla Licciardelloالسيدة  جهة االتصال:

وأعضاء  الدول األعضاء في االتحاد
والهيئات  إليه قطاعاته والمنتسبين
 األكاديمية المنضمة إليه

البريد 
 اإللكتروني:

awards@itu.int-tech-in-equals 

   

جوائز "متساوون في دعوة إلى أعضاء االتحاد من أجل تقديم ترشيحات للحصول على  الموضوع:
 "مجال التكنولوجيا

 والسيدات، حضرات السادة

 تحية طيبة وبعد،

مجال التكنولوجيا"  "متساوون في جوائزأن أدعوكم إلى المشاركة في مرحلة الترشيح من أجل  يسرني
تزود النساء والفتيات بفرص النفاذ الرقمي والمهارات  التي " التي تكّرم مبادرات حول العالم2019 لعام

الرقمية والعمل في مجال التكنولوجيا الرقمية التي تشتد الحاجة إليها والمطلوبة للتنقل في عالمنا الرقمي 
 على نحو متزايد.

 وستُقدم الجوائز هذا العام في أربع فئات:

 التكنولوجيا الرقمية وتوصيلهن بها والفتيات إلىمبادرات تتعلق بتحسين نفاذ النساء : النفاذ •
 استخدامها؛ في واألمن

مبادرات تدعم تطوير مهارات النساء والفتيات في مجاالت العلوم والتكنولوجيا  :المهارات •
 ؛(STEM) والهندسة والرياضيات

تكنولوجيا المعلومات  تركز على دعم المرأة في أدوار صنع القرار في مجالمبادرات  :القيادة •
تكنولوجيا  ومبادرات تدعمها شركات القطاع الخاص العاملة في مجال صناعة واالتصاالت،

 ؛لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين المعلومات واالتصاالت
وإنتاج أدلة  المتعلقة بالفجوات الرقمية بين الجنسينبحوث : مبادرات تولي األولوية للالبحوث •

مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  ضمنموثوق بها لمعالجة قضايا التنوع 
 والحوسبة.

ع أعضاء االتحاد   11بالتوقيت الصيفي الشرقي من يوم  23:59حتى الساعة  تقديم ترشيحاتهمعلى ويشجَّ
سواء  – مبادراتهم الخاصة أو مبادرات غيرهم ممن قاموا بأعمال متميزة في هذا المجالب يتعلق و فيمايوني

منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية أو  أكانوا أفرادًا أو من المجتمع المدني أو القطاع العام أو
 .األكاديمية الهيئاتالقطاع الخاص أو 

رحب بكم شخصيًا في حفل توزيع أل تتاح لي الفرصة وآمل أن المبادرةوأتطلع إلى مشاركتكم في هذه 
نوفمبر في برلين، ألمانيا  25-29سيُقام على هامش منتدى إدارة اإلنترنت خالل الفترة الذي الجوائز 

 .)اليوم/الوقت سيتم تحديدهما الحقًا(

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 توقيع()

 جاو هولين
 عامال األمين
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	• النفاذ: مبادرات تتعلق بتحسين نفاذ النساء والفتيات إلى التكنولوجيا الرقمية وتوصيلهن بها والأمن في استخدامها؛
	• المهارات: مبادرات تدعم تطوير مهارات النساء والفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)؛
	• القيادة: مبادرات تركز على دعم المرأة في أدوار صنع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومبادرات تدعمها شركات القطاع الخاص العاملة في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين؛
	• البحوث: مبادرات تولي الأولوية للبحوث المتعلقة بالفجوات الرقمية بين الجنسين وإنتاج أدلة موثوق بها لمعالجة قضايا التنوع ضمن مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والحوسبة.

