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ما هو اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟
اليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبادرة أّيدهتا الدول األعضاء يف االحتاد من خالل 

اعتماد القرار 70 )غواداالخارا، 2010( ملؤمتر املندوبني املفوضني هبدف هتيئة بيئة عاملية متّكن وتشجع الفتيات 
والنساء الشابات على التفكري يف العمل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي يشهد منواً متزايداً. وجيري 

االحتفال باليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يوم اخلميس الرابع من شهر أبريل من كل 
سنة. وسيجري االحتفال بهذا اليوم في 25 أبريل 2013.

من يقوم بتنظيم أحداث اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟
تشجَّع وزارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعليم والعمل والشباب وهيئات التنظيم الوطنية وشركات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت واملؤسسات األكادميية ووكاالت األمم املتحدة املعنية واملنظمات غري احلكومية وغريها من 
أصحاب املصلحة على تنظيم فعاليات لالحتفال هبذا اليوم يف 25 أبريل 2013. ويدعو األمني العام لالحتاد الدويل 

لالتصاالت مجيع الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاعات االحتاد على تنظيم أحداث جتتذب أكرب عدد ممكن من 
الفتيات والشابات.

ويرجى االتصال باالحتاد من خالل العنوان التايل: girlsinict@itu.int للحصول على مزيد من املعلومات وللتنسيق 
إذا كنتم ختططون لالحتفال هبذا اليوم يف 2013. وتتضمن بوابة االحتاد اخلاصة بالفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

 .www.girlsinict.org :واالتصاالت الكثري من املوارد املفيدة ملنظمي األحداث وتتاح هذه البوابة يف العنوان التايل
وتضم البوابة أيضاً ما يزيد على 500 برنامج لدعم الشابات والفتيات من أجل االستعداد ملسار وظيفي يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والعمل يف هذا اجملال. 
كيفية تنظيم أحداث اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟ 

تتوافر خربة واسعة ميكن االستفادة منها يف هذا اجملال. فقد عمد منظمو فعاليات االحتفال باليوم الدويل للفتيات 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عام 2012 من شىت أحناء العامل إىل استخدام طرائق جديدة ومبتكرة 

لالحتفال هبذا اليوم وإذكاء الوعي بالفرص املتاحة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومتكني الفتيات 
والشابات من خالل توعيتهنَّ بفرص العمل اليت ميكنهنَّ احلصول عليها يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
وقد نظم مجيع املعنيني بتنظيم هذه الفعاليات أحداثاً خاصة هبم مصممة لتالئم احتياجاهتم والوسائل املتاحة هلم، 

ومشل كل من هذه األحداث يف معظمها من 20 إىل 500 فتاة. وقد نظم أحد البلدان أكثر من ألف حدث على 
الصعيد الوطين وقد أُتيح ذلك من خالل الدعم احلكومي رفيع املستوى املقدم على نطاق واسع ومن خالل التمويل 

املشرتك من القطاعني العام واخلاص. وقد بلغ عدد البلدان اليت نظمت أحداثاً حنو 90 بلداً لتمكني أكثر من 30 
000 فتاة يف مجيع أحناء العامل.

َ ال حناول الوصول إىل عدد أكرب من الفتيات والشابات يف اليوم الدويل للفتيات يف تكنولوجيا املعلومات  وملمِ
واالتصاالت لعام 2013؟ وقد ترغب بعض البلدان يف تنظيم فعاليات يف شىت أحناء البلد على مستوى املدارس أو 

شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وقد ترغب بلدان أخرى يف تنظيم جمموعة فعاليات إقليمية، أو يف تنظيم 
احلدث األول من نوعه يف البلد لالحتفال هبذا اليوم.

واهلدف هو دعوة الفتيات وطالبات اجلامعات إىل املشاركة يف فعاليات “يوم مفتوح” للتسلية والتعلم يف مكاتب شركات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وغريها من الشركات اليت توجد لديها دوائر متخصصة يف تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت ومرافق التدريب على هذه التكنولوجيا واجلامعات ومراكز البحوث واهليئات احلكومية ومجيع املؤسسات 
املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حيث ميكن أن ترى الفتيات أنفسهّن مزايا العمل يف هذا اجملال وأن يطرحن 

أسئلة حبرية تامة ويتقابلن مع نساء ميثلن مناذج لدور املرأة. ويتمثل هنج آخر يف دعوة متحدثني للمشاركة يف “أيام النساء 
يف وظائف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” يف املدارس احمللية.

ويوصي االحتاد بأن يُدعى أيضاً املدرسون واالستشاريون يف جمال الوظائف، علماً بأهنم يكونون يف كثري من األحيان 
على غري علم بالفرص املتاحة يف هذا القطاع، وذلك لتوعيتهم بشكل أفضل بإمكانيات العمل يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت. ومن أمثلة كيفية جعل هذا احلدث أكثر جاذبية للشابات املشاركات: دعوة النساء الناجحات 
إىل التحّدث عن جتارهبّن ال سيما لعرض الوظائف املبتكرة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتنظيم 

مسابقات وتقدمي جوائز أو إعطاء الفتيات الفرصة للتجارب العملية. وتتمثل أفكار أخرى يف تنظيم معارض تتعلق 
بالتوظيف أو برامج إرشادية أو ملالزمة املتخصصني )حيث ميكن للفتيات مالزمة إحدى الرائدات يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت ليوم واحد أو عدة أيام(.
وُتشجَّع اجلهات اليت تقوم بتنظيم حدث هبذا الشأن على:

• إعداد صور وتسجيالت فيديو عن الفعاليات اليت تنظمها؛
• إنشاء موقع إلكرتوين ونشر صور عن األنشطة؛

• توفري الزخم الالزم ألنشطتها من خالل اإلعالن عنها على الشبكات االجتماعية؛ 
 • استخدام صفحة االحتاد على فيسبوك بشأن موضوع “التكنولوجيا حباجة إىل الفتيات”

  )GirlsinICT to advertise#( واستخدام تويرت )http://www.facebook.com/TechNeedsGirls(  
  لإلعالن عن األحداث؛

• إجراء استقصاءات للمتابعة مع املشاركني؛
•  تدوين معلومات حول هذه التجربة وإطالع األوساط املعنية عليها.

هل حتتاجون إىل املزيد من األفكار امللهمة؟ يرجى االطالع على املعلومات الواردة يف بوابة االحتاد اخلاصة بالفتيات 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث ميكنكم االطالع على صور وتسجيالت فيديوية وبيانات االتصال 

اخلاصة مبنظمي األحداث وغري ذلك من معلومات تعرض األحداث املتنوعة لالحتفال بيوم الفتيات يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف http://girlsinict.org/girls-in-ict-day-events( 2012(. وترد تفاصيل 
https://itunews.itu.int/En/2593-The-world-celebrates-Girls-in-ICT-Day.( أكثر يف جملة أخبار االحتاد

note.aspx(. وتتضمن البوابة أيضاً الفتات وواجهات إلكرتونية وشعارات ميكنكم تن زيلها الستخدامها يف الفعاليات 

فضالً عن رسائل فيديوية من األمني العام لالحتاد ومدير مكتب تنمية االتصاالت وجمموعة أدوات خاصة هبذا اليوم 
واستقصاءات متابعة. ويدعوكم فريق الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل إفادتنا خبططكم من أجل 
االحتفال باليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وال ترتددوا يف االتصال بنا للحصول على 

أي مشورة أو معلومات أخرى. ويكفي أن توجهوا رسالة إىل العنوان girlsinict@itu.int كي نوافيكم مبا يلزم. 
ِلَم نحن بحاجة ليوم للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟

تشري التقديرات على الصعيد العاملي إىل أن النقص العاملي يف عدد املهنيني ذوي املهارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يفوق مليوين شخص.

وعلى الرغم من الفوائد الواضحة فإن الكثري من الفتيات مل يُفكرن مطلقاً يف السعي إىل احلصول على وظيفة يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

ويبقى قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قطاعاً متنامياً من حيث فرص العمل املتاحة، كما أنه من العوامل 
االقتصادية الرئيسية اليت تقوم عليها التنمية الوطنية والدويل يف البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء. ويتوقع العديد 

من البلدان واملناطق نقصاً يف املوظفني املؤهلني يف جمال الرياضيات والعلوم واهلندسة ومهارات استخدام احلاسوب 
الالزمة لتلبية الطلب املتزايد.

Panelists:


