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 (BDT)مكتب تنمية االتصاالت 

 
 2013 فبراير 13 جنيف، BDT/IEE/SIS/DM/266 :المرجع

 الدول األعضاء في االتحاد - إلى:  
 أعضاء قطاع تنمية االتصاالت والمؤسسات األكاديمية -

  

 
 2013 أبريل 25احتفاالت اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  :الموضوع

 حضرات السادة والسيدات،

 تحية طيبة وبعد،

يجري االحتفال باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يوم الخميس الرابع من شهر أبريل من 
لمؤتمر  )2010(غواداالخارا،  70كل سنة، وهو يمثل مبادرة أيدتها الدول األعضاء في االتحاد من خالل اعتماد القرار 

مجال  المندوبين المفوضين بهدف تهيئة بيئة عالمية تمّكن وتشجع الفتيات والنساء الشابات على التفكير في العمل في
 متزايدًا. تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي يشهد نمواً 

في مجال تكنولوجيا المعلومات االحتفال باليوم الدولي للفتيات وأود أن أشجع جميع أعضاء االتحاد الدولي لالتصاالت على 
بلدًا  90يقرب من  حيث بادر ما 2012 ، استنادًا إلى نجاح فعاليات هذا اليوم في2013أبريل  25واالتصاالت هذا العام في 

مجال التوجيه المهني بشأن اآلفاق الوظيفية الرائعة التي  إلى إذكاء الوعي بين الفتيات والشابات والمعلمين والمستشارين في
جميع أنحاء العالم. ومعًا، يمكننا أن  فتاة في 000 30يوفرها قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مع تمكين أكثر من 

الوصول إلى مزيد من مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"، وذلك من خالل  نعطي زخمًا إضافيًا لمبادرة "الفتيات في
فرص العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتشجيع شركات تكنولوجيا  وزيادة حصولهن علىالفتيات والشابات 

 دورها. المعلومات واالتصاالت على توظيف المرأة واالحتفاظ بها في هذه الوظائف وتعزيز

اث التي تخططون لتنظيمها في بلدكم من خالل العنوان التالي: وأدعوكم إلى تزويدنا بمعلومات حول األنشطة أو األحد
girlsinict@itu.int  إذا لم تكونوا قد فعلتم ذلك بعد. ويمكن للفريق المعني بالفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت أن يتيح لكم فرصة للتواصل مع أصحاب مصلحة آخرين والترويج ألحداثكم وأنشطتكم عبر وسائل اإلعالم 
عالمية لمجتمع المعلومات المزمع عقده في االجتماعية وكذلك إطالعكم على األحداث المخططة خالل منتدى القمة ال

مايو في جنيف حيث سيستضيف االتحاد الدولي لالتصاالت جزءًا رفيع المستوى بشأن النساء وتكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت. بشأن النساء وفرص العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وجلسةواالتصاالت والتنمية 

واسمحوا لي أيضًا أن أشجعكم على استخدام بوابة االتحاد الخاصة بالفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ومواد ترويجية بشأن اليوم الدولي  إعالميةوالتي تتضمن نشرات  www.girlsinict.orgالمتاحة في العنوان التالي: 

فضًال عن معلومات تفصيلية حول األحداث التي نظمها  2013فتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام لل
. وآمل أن تبادروا إلى )events-day-ict-in-http://girlsinict.org/girls( 2012أصحاب المصلحة في العالم في 

إلى البوابة الخاصة هذا العام بحيث يتسنى لنا إضافتها  2013التقاط صور وٕاعداد تسجيالت فيديوية ألنشطتكم في 
 .في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالفتيات
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مجال  بات على العمل فيوأود أن أشكر مقدمًا جميع أعضاء االتحاد على تفانيهم وٕاسهامهم في تشجيع الفتيات والشا
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأتطلع إلى احتفال ناجح باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات 

 .2013أبريل  25واالتصاالت في 

 .وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام 

 ]توقيع عليه األصل[

 براهيما سانو

 المدير
 


