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لغتك فحسب في  اختاري/االستبیان متوفر في سبع لغات (اإلنجلیزیة والفرنسیة والروسیة واإلسبانیة والعربیة والصینیة والیابانیة). اختر
 الصفحة األولى من االستبیان.

للعلوم، الذي یھدف إلى توفیر فھم  االستبیان عبارة عن تعاون متعدد التخصصات بین أحد عشر مشارًكا وذلك بدعم من المجلس الدولي
 أفضل للمشكالت التي یواجھھا األكادیمیون والممارسون في علوم الریاضیات والحواسیب والطبیعة حول العالم. الشركاء ھم: 

 )IMUاالتحاد الدولي للریاضیات ( .1
 )IUPACاالتحاد الدولي للكیمیاء البحتة والتطبیقیة ( .2
 )IUPAPوالتطبیقیة ( االتحاد الدولي للفیزیاء البحتة .3
 )ICIAMالمجلس الدولي للریاضیات الصناعیة والتطبیقیة ( .4
 )IAUاالتحاد الفلكي الدولي ( .5
 )UNESCOمنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة ( .6
 )IUBSاالتحاد الدولي للعلوم البیولوجیة ( .7
 )GenderInSITEمبادرة الفجوة في العلوم واالبتكار والتكنولوجیا والھندسة ( .8
 )IUHPSTاالتحاد الدولي للتاریخ وفلسفة العلوم والتكنولوجیا ( .9

 )OWSDمنظمة العالم الثالث للمرأة في العلوم ( .10
 )ACMرابطة مكائن الحوسبة ( .11

تكمن إحدى المھام الخاصة للمشروع في جمع البیانات عبر العالم إلبالغ صناع السیاسات من جمیع الدول وخاصة الدول النامیة بشأن 
 تقلیل الفجوة بین الرجال والنساء في علوم الریاضیات والحواسیب والطبیعة.

یقوم مركز البحوث اإلحصائیة غیر الھادف للربح التابع للمعھد األمریكي للفیزیاء بجمع البیانات. اإلجابات على ھذا االستبیان تطوعیة 
 ف من جمیع أنحاء العالم! وستحاط معلوماتك الفردیة بالسریة التامة. ونھدف إلى مشاركة اآلال

في العثور على الكثیر من المشاركین (من الرجال والنساء) لإلجابة على ھذا االستبیان. یُرجى  مساعدتكِ /سنحتاج أیًضا إلى مساعدتكَ 
توجیھ رسالة البرید اإللكتروني ھذه إلرسالھا إلى أي شخص (من الرجال والنساء على حد سواء) درس أو عمل في مجال علوم 

العثور على خطابات التقدیم بجمیع اللغات السبع  یمكنكِ /تكنولوجیا. یمكنكَ الریاضیات والحواسیب والطبیعة، أو التاریخ وفلسفة العلوم وال
and-computing-mathematical-of-eysurv-global-https://icsugendergapinscience.org/2018-لالستبیان ھنا: 

scientists-natural/. .ال یمكننا فھم الوضع العالمي للعاملین في ھذه المجاالت إال من خالل سماع آراء أكبر عدد ممكن من األشخاص 

 شكًرا لك على مساعدتك في ھذا الجھد المھم.

 المخلص،

 نغ تشیو (االتحاد الدولي للكیمیاء البحتة والتطبیقیة)ماري فرانسواز روي (االتحاد الدولي للریاضیات) وماي ھا
 منسقا مشروع الفجوة بین الجنسین في العلوم
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