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2021، نشجعكم  لعام  املعلومات واالتصاالت  الفتيات يف جمال تكنولوجيا  يف يوم 
التواصل االجتماعي  التواصل من خالل وسائل  أنشطتكم على  تركيز  على 

التجمعات احلضورية. وهذه فرصة فريدة إلظهار  واألحداث االفرتاضية، بداًل من 
التكنولوجيا. قدرة 

ومناقشاتكم عرب  وإفاداتكم  االفرتاضية وصوركم  احتفاالتكم  تعرضوا  أن  وميكن 
 Facebookو Jabberو Skypeو Zoomو TikTok املنصات الرقمية مثل 

وTwitter وInstagram وFacetime وSnapchat وغريها الكثري.

باالنضمام إىل احتفالكم االفرتاضي، حاولوا أن تكونوا  الفتيات  اهتمام  وإلثارة 
بفهم اهلدف من  السماح جلمهوركم  أيضًا  املهم  حمددين ومبدعني ومبتكرين. ومن 

املتوقعة. والنتائج  نشاطكم 

الفتيات  بيوم  االفرتاضي  احتفالكم  تنظيم  بدء  اقرتاحات ملساعدتكم على  يلي  وفيما 
مسامهتكم  مواصلة  على  ونشجعكم  واالتصاالت.  املعلومات  تكنولوجيا  يف جمال 

 يف هذا اجلهد العاملي عن طريق تنظيم حدث ملهم لالحتفال هبذا اليوم يف 
22 أبريل 2021 وما بعده.
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تدريب إلكتروني على التشفير 
المغزى

من الضروري إعطاء الفتيات فكرة عن التشفري والربجمة يف العامل الرقمي اليوم. فالتشفري ميكن أن يكون أداة إبداعية 
لالستمتاع أثناء تعّلم أشياء جديدة واستكشاف أفكار جديدة. وميكن أن يؤدي التشفري إىل اكتساب مهارات 

وقدرات يف جماالت مثل حل املشاكل واملنطق واخليال ومهارات التواصل والتعاون وتبادل األفكار وأداء مهام متعددة 
ومهارات التصميم.

الكيفية
وهناك العديد من الشركات واملؤسسات اليت تقدم دورات تدريبية عرب اإلنرتنت على التشفري، وبعضها جماين. ومن األمثلة 

 Mozillaو Khan Academyو Codeacademyو Code.org :على الدورات التدريبية على التشفري املتاحة عرب اإلنرتنت
.Made with Codeو edXو Webmaker

قصة نجاح
يف ليربيا، نظمت وزارة شؤون اجلنسني والتنمية بالتعاون مع بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا ومركز iLab Liberia تدريباً 

للفتيات على الربجمة باستخدام برجمية Python، وتطوير تطبيقات متنقلة، واملزيد من األنشطة األخرى. ونأمل أن يكون هذا 
احلدث احلضوري مصدر إهلام لكم واستخدام إبداعكم لتحويله إىل نشاط افرتاضي ذي قيمة. وميكن االطالع على مزيد من 

املعلومات بشأن هذا احلدث هنا.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/events/2014/Africa/Liberia-2014.aspx
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دورات تدريبية روبوتية 
عبر اإلنترنت 

المغزى
ميكنكم تزويد الفتيات بفرصة رائعة لتجربة “بناء املستقبل” من خالل تنظيم ورشة عمل إلكرتونية عن الروبوتات. ومن 

خالل هذا النشاط، ميكنهن تعّلم كيفية إعداد برجمية روبوتية بسيطة وتشغيلها لتنفيذ مهام بسيطة مثل احلركة والعرض 
بالثنائيات الباعثة للضوء )LED( والكثري من املهام األخرى. 

الكيفية
ميكنكم معرفة املزيد حول الدورات التدريبية الروبوتية املتاحة عرب اإلنرتنت على موقع Coursera لربجميات 

الروبوتات املتميزة عرب اإلنرتنت، وموقع Udemy للدورات التدريبية الروبوتية املتخصصة، وFutureLearn، ودورة 
(OpenCourseWare )OCW اليت يقدمها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وغريها الكثري.

 قصة نجاح
يف مالطة، نظمت وكالة تكنولوجيا املعلومات يف مالطة حدثاً أتيحت فيه للفتيات الفرصة لتعّلم الربجمة الروبوتية األساسية 

باستخدام LEGO Mindstorm NXT. ونأمل أن يكون هذا احلدث احلضوري مصدر إهلام لكم واستخدام إبداعكم لتحويله 
إىل نشاط افرتاضي ذي قيمة. وميكن االطالع على املزيد من املعلومات عن هذا احلدث هنا.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/events/2014/Europe/Malta-2014.aspx
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هاكاثون افتراضي
المغزى

اهلاكاثونات هي مسابقات تتنافس فيها العديد من الفرق للتوصل إىل األفكار واملفاهيم األكثر ابتكاراً للنماذج األولية اليت 
تبتكر يف موضوع ما أو تعمل على حتسني مشروع قائم. ويف اهلاكاثون اإللكرتوين، يكون مجيع املشاركني متصلني عن بُعد. 

وبالتايل، فإن اهلاكاثون االفرتاضي يعطي للجميع فرصة املشاركة )بغض النظر عن موقعهم( وعرض مهاراهتم واالستمتاع 
وهم يبتكرون ويبدعون.

الكيفية
مبساعدة من املطورين، ميكنكم إنشاء منصتكم اإللكرتونية لبناء هاكاثون خاص بكم لالحتفال بيوم الفتيات يف جمال 

 Agorize تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أو ميكنكم استخدام املنصات القائمة مثل تلك اليت تقدمها شركات مثل 
وHackerEarth. وميكنكم استخدام ما ابتكرته منظمات أخرى مثل HackBrightAcademy وHack like a girl كمصدر 

إهلام لكم بشأن اهلاكاثونات االفرتاضية. 

قصة نجاح
ُنظم هاكاثون الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملنطقة البحر الكارييب يف جامايكا وبربادوس وترينيداد 
وسانت فنسنت وغيانا وتوباغو. وقدم املنظمون جتربة عملية لتمكني الفتيات من استخدام التكنولوجيا إلعداد منتجات 

مبتكرة. ونأمل أن يكون هذا احلدث احلضوري مصدر إهلام لكم واستخدام إبداعكم لتحويله إىل نشاط افرتاضي ذي قيمة. 
وميكن االطالع على مزيد من التفاصيل عن احلدث هنا.

https://www.itu.int/net4/ITU-D/GICT/2017-2019/display.asp?ID=302
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تطوير تطبيقات متنقلة
المغزى

ميثل تعّلم تطوير التطبيقات املتنقلة وسيلة لتمكني الشباب من أجل االنتقال من استهالك التكنولوجيا إىل تطوير التكنولوجيا. 
وميكن أن يتيح تعّلم هذه املهارات الفرصة للفتيات الستحداث حلول مثرية لتحقيق تأثري اجتماعي جملتمعاهتن باستخدام 

التكنولوجيا. 

الكيفية
ميكنكم العثور على العديد من األدوات عرب اإلنرتنت – بعضها جماناً – اليت تتيح للجميع، مبن فيهم األطفال، تطوير 

 App Inventorو AppShed تطبيقات تعمل بشكل كامل للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية. وبعض هذه التطبيقات هي 
وApp Inventor 2 وRatchet وLiveCode وغريها الكثري.

قصة نجاح
يف اإلمارات العربية املتحدة، نظمت الكليات التقنية العليا جمموعة من الفعاليات اليت هتدف إىل متكني وتشجيع طالباهتا على 

استخدام التكنولوجيا بطريقة تفاعلية وممتعة للغاية وتقوم على التجربة. ومن بني جمموعة واسعة من األنشطة، أتيحت 
للطالبات الفرصة الكتساب املهارات الالزمة لتطوير تطبيقات متنقلة مث عرضها يف وقت الحق. ميكنكم االبتكار وحتويل 

هذه الفكرة إىل احتفال افرتاضي ناجح بيوم الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت! وميكن االطالع على مزيد 
من التفاصيل عن احلدث هنا.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/events/2016/Arab-States/UAE-2016-3.aspx
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تعّلم العلوم والتكنولوجيا 
)STEAM( والهندسة والرياضيات

المغزى
ميكن أن يكون دمج مواضيع تعليمية خمتلفة مفيداً جداً للمتعلمني. وهبذه الفكرة، ميكن تشجيع الفتيات على االستفادة من 

اهتمامهن بالتكنولوجيا للتعبري عن إبداعاهتن ومواهبهن الفنية. وستكون النتيجة أنشطة مثرية وجذابة يف جماالت العلوم 
والتكنولوجيا واهلندسة والفنون والرياضيات!

الكيفية
 GIMP :ميكن دعم األنشطة مثل إنتاج مقاطع الفيديو القصرية واألعمال الفنية الرقمية من خالل أدوات إلكرتونية خمتلفة مثل

وInkscape وScribus وAvidemux وCorel Draw وGlogster وغري ذلك.

قصة نجاح
يف نيجرييا، دعا معسكر W.TEC Girls Technology الفتيات إىل برنامج يهدف إىل مساعدة الفتيات على تنمية اهتمام 

 Corel مبكر باحلواسيب وتكنولوجيا املعلومات األخرى. وتضمنت بعض األنشطة تطوير عمل فين رقمي باستخدام برجمية
Draw وإنتاج أفالم قصرية باستخدام برجمية Microsoft Movie Maker. وميكن جتديد هذه الفكرة لتصبح حدثاً افرتاضياً 

باستخدام أدوات تعليمية مثل Google Classroom أو Seesaw. وميكن االطالع على مزيد من التفاصيل عن حدث 
W.TEC Girls Technology  هنا.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/events/2013/Africa/Nigeria-2013-5.aspx
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مسابقة التدوين عبر اإلنترنت
المغزى

ميكنكم إجراء مسابقة تدوين عرب اإلنرتنت للفتيات! وميكن أن يكون التدوين منصة جيدة للفتيات إلثبات وحتسني معارفهن 
ومهاراهتن بشأن مواضيع التكنولوجيا ويف الوقت نفسه حتسني موهبتهن يف الكتابة. 

الكيفية
أدوات التدوين اليت ميكنكم استخدامها لتنظيم مسابقة تدوين عرب اإلنرتنت هي Wordpress وTumblr وBlogger وغريها.

قصة نجاح
نظمت G-Hackademy بالتعاون مع منظمة Equal Access Nepal وهيئة االتصاالت النيبالية هاكاثون تدوين للفتيات 

حيث يتعلمن كيفية كتابة املدونات ومكوناهتا الرئيسية ويتبادلن أفكارهن بشأن دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
متكني املرأة. ونأمل أن يكون هذا احلدث احلضوري مصدر إهلام لكم واستخدام إبداعكم لتحويله إىل نشاط افرتاضي مثري. 

وميكن االطالع على مزيد من التفاصيل بشأن هذا احلدث هنا. 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/events/2014/Asia-Pacific/Nepal-2014-1.aspx
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حوارات حية
المغزى

ميثل احلوار اإللكرتوين طريقة رائعة للتفاعل مع مجهوركم بشأن املواضيع اليت متت مناقشتها يف جدول أعمال احلدث اخلاص بكم 
دون االضطرار إىل مغادرة منازهلم. وميكنكم دعوة خرباء متخصصني يف املوضوع ومناذج من األشخاص الذين حيتذى هبم 
وشابات ملهمات لتقدمي وجهة نظرهن حول أمهية تعزيز التنوع بني اجلنسني يف اجملاالت التقنية، والتحديات اليت تواجههن، 

والدور الذي ميكن أن يؤديه خرباء ومنظمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التغلب على بعض هذه التحديات.

الكيفية
ولتنظيم حوار إلكرتوين، عليكم اختيار املواضيع ذات الصلة اليت هتم مجهوركم واملنصة السليمة. وحسب حجم مجهوركم، 

 Ciscoو Zoom ووظيفة تقاسم الشاشة، ووظيفة عرض الشرائح، والتكاليف وغري ذلك، ميكنكم استخدام منصات مثل
Webex وGoogle Hangouts وSkype وLivestorm وتطبيقات أخرى متاحة عرب اإلنرتنت. وسيكون بإمكان املشاركات 

احلضور وطرح األسئلة وقد يشعرن مبزيد من الثقة للقيام بذلك بدون الظهور على الشاشة. وميكنكم أيضاً الرتويج حلدثكم 
على نطاق واسع وتبادل املعلومات مع اجلمهور املهتم باحلدث بشأن كيفية االنضمام احلي ومتابعة املناقشات.

قصة نجاح
نظم مكتب املنطقة التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت ملنطقة كومنولث الدول املستقلة حلقة دراسية إقليمية عرب املؤمترات 

الفيديوية مبناسبة اليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عام 2019. وقد جنحت احللقة الدراسية 
اإللكرتونية حبضور 60 مشاركاً يف املوقع و50 مشاركاً عن بُعد من عدة بلدان يف مجيع أحناء املنطقة. وملزيد من التفاصيل 

عن احللقة الدراسية اإللكرتونية يرجى الضغط هنا. وندعوكم إىل االبتكار وجعل احلدث اخلاص بكم افرتاضياً!

https://www.itu.int/net4/ITU-D/GICT/2017-2019/display.asp?ID=256
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جلسات اإلرشاد اإللكتروني
المغزى

تُعد برامج اإلرشاد اليت تضم مناذج حُيتذى هبا من النساء طريقة فّعالة إلهلام الفتيات التباع مسارات وظيفية يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

الكيفية
يتيح تنظيم جلسات اإلرشاد اإللكرتوين فرصة فريدة لكي تقابل الفتيات عرب اإلنرتنت النساء الناجحات يف جمال التكنولوجيا 

الالئي ميكنهن تقدمي املشورة للفتيات، وتشجيعهن على بناء ثقتهن ومعرفتهن وإهلامهن لتحديد واحتضان تطلعاهتن يف 
الوظائف اليت تدمج اهتماماهتن الشخصية ومهاراهتن يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

قصة نجاح
 ،Youth Can Do IT )YCDI) أطلق يف جامايكا برنامج اإلرشاد اخلاص بالنساء يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتابع ملنظمة

ويهدف الربنامج إىل تعريف الفتيات والشابات بالصناعات املتنوعة واملتنامية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وتزويدهن باملهارات الالزمة هلن لتطوير أنفسهن ولتشجيعهن على اتباع هنج أكثر نشاطاً لتحقيق أهدافهن وأحالمهن. 

وتتاح للمشاركات يف هذا الربنامج إمكانية مقابلة املرشدين ألول مرة واحلصول على دعم جمتمع شبكة التواصل. وميكن 
االطالع على مزيد من التفاصيل بشأن هذا احلدث هنا.

https://www.itu.int/net4/ITU-D/GICT/2017-2019/display.asp?ID=363
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مسابقات االبتكار اإللكترونية 
بشأن التكنولوجيا من أجل 

الصالح االجتماعي
المغزى

ليس سراً أن التكنولوجيا جتمع إمكانات لتصميم طرق جديدة لتحقيق التأثري االجتماعي. وسيؤدي إشراك الفتيات يف هذا 
النوع من النشاط إىل إطالق إبداعهن، ويتيح هلن إمكانية العمل اجلماعي واكتساب اخلربة العملية، ويسمح هلن بتكوين 

صداقات والتواصل، وأن يكن جزءاً من جمتمع داعم ويعرض وجهة نظر اإلناث بشأن التحديات واحللول ملشاكل جمتمعهن.

الكيفية
وميكنكم إطالق مسابقات لفئات خمتلفة تتعلق بأهداف التنمية املستدامة ودعوة الفتيات إىل تصميم حلول تكنولوجية من أجل 
هذه املسابقات. ولكي يكون هذا احلدث أكثر تشويقاً وتعاوناً، ميكن تنظيم املسابقات يف فرق وميكن أن يتواجد أعضاء الفرق 

يف أقاليم/مناطق خمتلفة من البلد. وميكن استخدام املنصات عرب اإلنرتنت مثل Innocentive وAgorize كمصدر إهلام.

قصة نجاح
يف البوسنة واهلرسك، احتفل مركز املساواة بني اجلنسني – مركز التكافؤ واملساواة التابع حلكومة مجهورية صربسكا – بيوم 

الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع شركة LANACO ومركز االبتكار ICBL) Banja Luka(. وكان 
اهلدف من هذا احلدث حل مشاكل الفتيات يف جمتمعاهتن احمللية باستخدام التكنولوجيا. واستخدم املنظمون التصاميم 
املفاهيمية لتكون منصة لتطوير منتجات الربجميات. وتشمل بعض الربامج اليت يتم تنظيمها يف الفعاليات التشفري الزمين 

والواقع االفرتاضي واأللعاب اإللكرتونية ومؤمتر االحتفال بيوم الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وميكن 
االطالع على مزيد من التفاصيل بشأن هذا احلدث هنا.

https://www.itu.int/net4/ITU-D/GICT/2017-2019/display.asp?ID=363
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حنن نشجعكم على مواصلة مسامهتكم يف هذا اجلهد العاملي من خالل تنظيم حدث ُملهم لالحتفال باليوم الدويل 
للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتذكروا أن جهودكم ستسهم يف سد الفجوة بني اجلنسني يف 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومتكني املرأة على الصعيد العاملي ويف نفس الوقت تسريع وترية التقدم حنو 

حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

وميكنكم تعظيم استخدام التكنولوجيا لزيادة انتشار حدثكم، وإتاحة الفرصة للفتيات والشابات للتعبري عن صوهتن 
وتوصيل الفتيات يف مجيع أحناء بلدك وخارجها! وميكنكم زيارة www.itu.int/girlsinICT للحصول على آخر 
املستجدات بشأن األحداث العاملية اخلاصة بيوم الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام 2021.

غري أنه من اجلدير بالذكر أنه يف حني أن التكنولوجيا، وخاصًة اإلنرتنت، ميكن أن توفر العديد من الفوائد وإمدادات ال 
هناية هلا من املعرفة واملعلومات، فإهنا ميكن أن تؤدي إىل العديد من املخاطر واألضرار، وال سيما فيما يتعلق باألطفال. 

ومن أجل محاية تفاعالت الفتيات املشاركات يف األحداث اخلاصة بكم، ندعوكم إىل الرجوع إىل املبادئ التوجيهية 
بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت )COP(، اليت أعدها االحتاد الدويل لالتصاالت والشركاء املعنيني حبماية األطفال 

على اخلط من أجل عامل سيرباين أكثر أمناً وسالماً.

وال تنسوا عرض أنشطتكم باستخدام الوسم GirlsinICT# والتواصل معنا عرب فيسبوك وتقدمي احلدث اخلاص بكم إىل 
خريطة أحداث يوم الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البوابة، وسنواصل اإلشارة إىل احتفاالتكم 

االفرتاضية! 

http://www.itu.int/girlsinICT
https://www.itu.int/en/cop/Pages/guidelines.aspx
https://www.itu.int/en/cop/Pages/guidelines.aspx
https://www.itu.int/en/cop/Pages/guidelines.aspx
https://www.facebook.com/ITUGirlsInICT/
https://www.itu.int/net4/ITU-D/GICT/login.asp

