
الطريقة؟
هناك العديد من الطرق اليت ميكنكم من خالهلا تنظيم حدث لتحفيز الفتيات على اإلقبال على التكنولوجيا املصممة خصيصاً للسياق احمللي والوسائل احمللية اخلاصة بكم. وإليكم بعض األفكار. بإمكانكم تنظيم:

المناسبة؟
يتيح اليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فرصة للفتيات والشابات لالطالع على التكنولوجيا وجتربتها من 

منظور جديد كلياً. وترمي هذه املبادرة اليت أيدهتا مجيع الدول األعضاء يف االحتاد إىل هتيئة بيئة عاملية متّكن الفتيات والشابات وتشجعهن 
على التفكري يف العمل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( الذي يشهد منواً متزايداً.

الموعد؟
جيري االحتفال باليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يوم اخلميس الرابع من شهر أبريل من كل عام وسُيحتفل به 
هذا العام يف

26 أبريل 2018.

الغرض؟
ستتوفر يف السنوات املقبلة عشرات املاليني من فرص العمل للناس الذين يتمتعون مبهارات رقمية متقدمة. 

وعلى الرغم من الفوائد الواضحة، فإن العديد من الفتيات ال يفكرن مطلقاً يف مزاولة مهنة يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويف الوقت نفسه، تتطلع العديد من الشركات إىل زيادة عدد النساء 

يف القطاع. وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قطاع متناٍم من حيث فرص العمل يف البلدان 
املتقدمة والنامية على السواء. وهذا يعين أن فرصاً كبرية متاحة للمرأة املؤهلة تأهياًل عالياً يف اجملاالت 

التقنية يف مجيع أحناء العامل.

الحضور؟
يدعو األمني العام لالحتاد مجيع الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاعات االحتاد إىل تنظيم أحداث 

جتذب أكرب عدد ممكن من الفتيات والشابات. وتشجَّع مجيع وزارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
والتعليم والعمل والشباب واهليئات التنظيمية الوطنية املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وشركات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملؤسسات األكادميية ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري 
احلكومية وغريها من أصحاب املصلحة على االنضمام إىل اجلهود العاملية واالحتفال باليوم الدويل 

للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام 2018.

االحتفال باليوم الدولي
للفتيات في مجال تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت
26 أبريل 2018

توسيع اآلفاق،
وتغيير المواقف          

انضموا إلى الجهود العالمية ونظموا فعاليات بمناسبة اليوم الدولي للفتيات 
في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام 2018!

اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام 2018

 شــاركت حــى اليــوم أكثــر مــن 000 300 فتــاة وشــابة يف أكثــر مــن 000 9 احتفــال باليــوم الــدويل للفتيــات يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت

يف 166 بلــداً حــول العــامل. لنحــاول الوصــول إلــى عــدد أكبــر مــن الفتيــات والشــابات فــي اليــوم الدولــي للفتيــات فــي م جــال تكنولوجيــا ال معلومــات لعــام 2018!

السابقة  الفعاليات 

اّطلعــوا علــى الصــور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالفعاليات الســابقة

2017201620152014

  

www.itu.int/girlsinict :للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع

القائمة

القائمة

ميكن االطالع على موارد مفيدة ملنظمي احلدث 
كأدوات وموارد تروجيية يف بوابة االحتاد اخلاصة 

بالفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
املتاحة يف العنوان التايل:

www.itu.int/girlsinict.

أطلعونا على خططكم املتعلقة باليوم الدويل للفتيات 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام 
2018، واعرضوا حدثكم يف بوابة االحتاد اخلاصة 

بالفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ويف مواقع التواصل االجتماعي باستعمال العالمة

 #girlsinic

ويرجى أيضاً زيارة صفحتنا على فيسبوك بشأن 
اليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

www.facebook.com/ :واالتصاالت يف العنوان التايل
Itugirlsinict حيث ميكنكم عرض أنشطتكم ومناقشة 

األفكار اجلديدة على مدار العام.

 اتصلوا بنا:
girlsinict@itu.int

http://www.itu.int/girlsinict
http://www.itu.int/girlsinict
http://www.facebook.com/Itugirlsinict
http://www.facebook.com/Itugirlsinict
https://www.flickr.com/photos/itupictures/albums/72157683014009296
https://www.flickr.com/photos/itupictures/albums/72157666492373851
https://www.flickr.com/photos/itupictures/albums/72157652104277092
https://www.flickr.com/photos/itupictures/albums/72157643494670283
https://www.youtube.com/watch?v=zfv2l7m0_YA
https://www.youtube.com/watch?v=r5rXOSDmDJU
https://www.youtube.com/watch?v=0ugLVIT1aKw&list=PLDDD2E4F143C930A4
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Resources.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/open-days-at-ICT-company.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/ICT-career-fairs.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/competitions.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/role-models.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Hands-on-workshops.aspx
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23girlsinict&lang=en
www.facebook.com/ITUGirlsInICT
mailto:girlsinict@itu.int

	video
	menu

	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 19: 
	Button 20: 
	Button 22: 
	Button 23: 
	Button 24: 
	Button 82: 
	Button 89: 
	Button 83: 
	Button 90: 
	Button 84: 
	Button 91: 
	Button 85: 
	Button 92: 
	Button 86: 
	Button 93: 
	Button 87: 
	Button 94: 
	Button 88: 
	Button 95: 
	Button 38: 
	Button 96: 
	Button 80: 
	Button 81: 
	Button 49: 
	Button 55: 
	Button 56: 
	Button 57: 
	Button 58: 
	Button 59: 
	Button 79: 
	Button 78: 
	Button 77: 
	Button 76: 


