
 

 
 

 مجموعة أدوات
 اليوم الدولي للفتيات حدث بمناسبةلتنظيم 

 في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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بالنمو واالبتكار في جميع أنحاء العالم، حيث تتغلغل في  (ICT)تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت تدفع 
جميع جوانب معيشتنا. وأوجه التقدم المستمرة في تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت تجعل اإللمام 

واالستفادة من فرص ريادة األعمال وتؤدي إلى للحصول على وظيفة بالمعارف الرقمية شرطاً أساسياً 
. 2020العالم بحلول  فيي موظف في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نقص متوقع بمقدار مليون

وتظهر الدراسات أن عدد من يختارون وظائف في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين 
 ً خاصةً بين الشابات. وتوسيع المجتمع العالمي للمواهب التكنولوجية بحيث يشمل  - الشباب ليس كافيا

اء من ذوات المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يمكن أن يساعد في المزيد من النس
 شريحة الفتيات والشابات. االستثمار في يويعني ذلك البدء من اليوم فسد هذه الفجوة. 

ودعم التحرك العالمي لدمج الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يؤدي إلى تمكين 
بات بمنحهن الثقة في السعي نحو الدراسة وااللتحاق بوظائف في مجال تكنولوجيا الفتيات والشا

ولدى الفتيات والشابات إمكانات واعدة ليس فقط في التحول إلى مستعمالت  المعلومات واالتصاالت.
ً إلى مبدعات في هذا المجال. ومن األخبار  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بل في التحول أيضا

رة أن وظائف مثل المبدعين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تمنح مرتبات أعلى مع السا
 أقل في المرتبات على أساس الجنس مقارنة بالمجاالت األخرى. فوارق

وتجعل أحداث اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الفتيات والشابات على 
إزالة مفاهيمهن وتؤدي إلى علٍم باإلمكانات الضخمة التي توفرها تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، 

ا المعلومات مجال تكنولوجي دعوتهن إلى تصور مستقبلهن كمبدعات فيمع عن القطاع الخاطئة 
 .واالتصاالت

وتشجيع النساء والفتيات على السعي نحو االلتحاق بوظائف في مجال تكنولوجيا المعلومات 
ومن شأن  لتكنولوجيا أكثر دينامية، مما يوفر فوائد جمة للشركات.لواالتصاالت يعزز كذلك إنشاء قطاع 

ً بين الجنسين أن يعكس قاعدة الع قوى عاملةوجود  مالء بصورة أدق ويزيد اإلنتاجية أكثر توازنا
 واالبتكار ويؤدي إلى نتائج مالية أفضل.

الدول األعضاء جميع واليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مبادرة دعمتها 
ئة ( لمؤتمر المندوبين المفوضين، حيث تهدف إلى تهي2014)المراَجع في بوسان،  70القرار  في االتحاد في

بيئة عالمية من أجل تمكين وتشجيع الفتيات والشابات على النظر في االلتحاق بوظائف في مجال 
يمّكن الفتيات وشركات التكنولوجيا على السواء من  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتنامي، وهو ما

جري االحتفال باليوم ويفي قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  النساءجني فوائد زيادة مشاركة 
 مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الخميس الرابع من شهر أبريل كل عام. الدولي للفتيات في

وتوفر مجموعة األدوات التالية أفكاراً وتوجيهات من أجل تنظيم حدث ناجح لالحتفال باليوم الدولي 
مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتتيح للفتيات الفرصة لفهم وممارسة تكنولوجيات   فللفتيات 

 .وسهلالمعلومات واالتصاالت بأسلوب مرح وتثقيفي 

شكراً على اتخاذكم الخطوات األولى في االحتفال باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا 
 واالتصاالت! المعلومات
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 الحدثأفكار من أجل أنشطة 
يرجع إليكم اختيار تنظيم الحدث الخاص بكم لليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات 

الوقت المتاح لديكم واألموال والموارد المتاحة والسياق والشركاء الذين يرغبون بحسب  - واالتصاالت
معلومات واالتصاالت يمكن أن مجال تكنولوجيا ال في تقديم المساعدة. وأحداث اليوم الدولي للفتيات في

والشيء األكثر شكل محدد لتنظيم أي حدث.  مختلفة، وال يوجد نموذج محدد أو وفعالياتتنظم في أشكال 
يجب أن  لذاأهمية هو حفز اهتمام الفتيات بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وزيادة الوعي بالموضوع.

 تكون مبدعاً ومبتكراً عند التخطيط للحدث الخاص بك!

ويوفر لك هذا القسم اإللهام واألفكار من خالل عرض أمثلة أثبتت نجاحها في أحداث سابقة لالحتفال 
ويمكن استعمال األمثلة مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حول العالم.  باليوم الدولي للفتيات في

االتحاد وشركات القطاع الخاص األخرى  نب الدول األعضاء وأعضاء القطاعات فيالتالية من جا
أنه يمكنك دمج أو اعتبارك  تضع فيويجب أن  والمنظمات غير الحكومية والمدارس والجامعات.

 مواءمة األشكال المختلفة لألحداث.

 

 أمثلة ألنشطة الحدث

 
 ورش عمل وأنشطة عملية 1
شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  أيام مفتوحة في شركة من 2

أو في وكالة حكومية أو جامعة أو أي مؤسسة ذات صلة بتكنولوجيا 
 المعلومات واالتصاالت

 مسابقات وجوائز 3
 معارض لوظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 4
 إليهنواالستماع  النساءااللتقاء بنماذج يحتذى بها من  5
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 واألنشطة العمليةورش العمل  1
ورش العمل وسيلة ممتازة إلعطاء الفتيات فكرة عما يمكنك تحقيقه بالفعل باستخدام التكنولوجيا. ومن 

 ممارستهاعلى تلقي معلومات عن التكنولوجيا، بل أجل حفز اهتمام الفتيات، من المهم أال يقتصر األمر 
ً في الرياضيات من أجل القيام  حاجة إلى أن أيضاً. وستلمس الفتيات بأنفسهن أنك لست في تكون بارعا

أي من ورش العمل أن  وستكشف الفتيات فيبالتشفير أو خبيراً في العلوم من أجل برمجة روبوت.
 من المرح! واألهم من ذلك أنها تنطوي على كثيرالتكنولوجيا في مجملها إبداع وتعاون 

شطة ورش العمل إضافةً إلى أمثلة للموارد وسيُقدم لك في الصفحات التالية بعض األفكار الخاصة بأن
فهناك الكثير من  -الموارد فحسب على هذه اهتمامك يقتصر المفيدة المتاح معظمها على الخط. ويجب أال 

الموارد األخرى على الخط بشأن أنشطة ورش العمل تعتمد بشكل كبير على أعمار الفتيات وخبراتهن 
واالتصاالت. حاول تحقيق التوازن الصحيح بين اختيار أنشطة  السابقة في مجال تكنولوجيا المعلومات

شجع الفتيات . وحماسهناهتمام الفتيات إلثارة تكون بالغة الصعوبة، على أن تكون محفزة بما يكفي  ال
 .صغيرة وعلى عدم الخوف من الخطأمجموعات من شخصين أو مجموعات على المرح والعمل في 

   تطوير تطبيق متنقل 
عملية تطوير تطبيق متنقل للفتيات لمحة عن  تعطي

صناعة التطبيقات المزدهرة وتتيح لهن ممارسة 
ما بمساعدة التكنولوجيا. وفي  عملية ابتداع شيء

المملكة المتحدة، استضافت رابطة شركات 
ورشة عمل لتطوير (GSMA)االتصاالت المتنقلة 

، قامت فيها الفتيات بابتداع تطبيقات من التطبيقات
وهو  - Beat the Bulliesتطبيق تيارهن من بينها اخ

تطبيق يوفر موارد وتطبيقات لألطفال الذين 
يتعرضون لالستغالل أو الذين يعتقدون أن 

- Local Lowdownوتطبيق أصدقاءهم في ورطة 
الذي يسلط الضوء على األنشطة في المناطق  

المحلية بما في ذلك المتاجر والتواصل االجتماعي 
مسابقة طلب لتشغيل االتصاالت المتنقلة  Alfaشركة والخرائط. وفي لبنان، تضمن الحدث الذي نظمته 

مجتمع مكاناً بأفكار بشأن تطبيقات الهواتف الذكية التي يمكن أن تجعل من الفيها من الفتيات التقدم 
 .أفضل للجميع

 
 ةاألدوات المتاح

على الخط لتطوير 
 تطبيقات متنقلة

 
 Appshed 
 AppinventorAppinventor 2& 
 Ratchet 
 LiveCode 

 

  

http://www.appshed.com/
http://www.appinventor.mit.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/get-started.html
http://www.goratchet.com/
http://www.livecode.com/
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   نوادي التشفير 
يقع التشفير في قلب عالم اليوم الرقمي. لذا، من 
الضروري إعطاء الفتيات فكرة عن منطق 
التشفير ولغات البرمجة. وقد نظمت رابطة 

Imagination Africa للتشفير  في ً السنغال معسكرا
 CSSو HTMLتعلمت فيه الفتيات لغات البرمجة 

ساعة للتشفير فعالية  وشاركن في JQueryو
(Hour of Code) وفي ليبيريا، قامت وزارة .

والتنمية باالشتراك  شؤون المساواة بين الجنسين
ليبيريا ومؤسسة  مع بعثة األمم المتحدة في

iLab_Liberia  كيفية كتابة بتدريب الفتيات على
 .Pythonالبرامج باستعمال لغة البرمجة 

 

 
 تعلم التشفير
 على الخط

 
 Code.org 
 Codecademy 
 Khan Academy 
 Mozilla Webmaker 
 Made with Code 

نترن  من أجل تعلم علوم اإللوحي أو حاسوب أو شخصي حاسوب  الضروري الحصول علىليس من 
 Computerومن  http://code.org/learnCode.orgالحاسوب! استكشف األنشطة غير الموصولة لمنظمة 

http://csunplugged.org/Science Unplugged. 

   الرسوم المتحركة واأللعاب 
، وهي Scratch في صربيا، زارت الفتيات نادي جامعة العلوم وقدمت لهن معلومات عن أداة البرمجة

. وفي فعاليات البتداع األلعاب وقصص الرسوم المتحركة وأعمال الفنون التفاعليةأداة برمجة مجانية 
Oracle Academy  متحركة النكا وسريفي أستراليا والهند وإندونيسيا وماليزيا ً ابتدع  الفتيات رسوما

ً تعليمية بسيطة  ، وهي بيئة Aliceلنشرها على الويب باستعمال برمجية وتسجيالت فيديويةوألعابا
 برمجة ثالثية األبعاد.

 
أدوات ابتداع 

األلعاب والرسوم 
المتحركة على 

 الخط

 
 Scratch 
 Alice 
 Kodu Game Lab 
 Stencyl 

 

  

http://www.code.org/
http://www.codecademy.com/
https://www.khanacademy.org/
https://webmaker.org/
https://www.madewithcode.com/
http://code.org/learn
http://csunplugged.org/
http://www.scratch.mit.edu/
http://www.alice.org/
http://www.kodugamelab.com/
http://www.stencyl.com/
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   برمجة الروبوتات 
عالم علم الروبوتات، فإنك تتيح لهن الفرصة لكي يخبرن المستقبل. وفي بالفتيات  تعريفمن خالل 

كيفية كتابة وتشغيل ورشة عمل بشأن علم الروبوتات تعلمت فيها الفتيات  Eko-Konnectنيجيريا، نظمت 
وإعالن  LEDشاشة العرض وتعديل مثل الحركة،  يقوم بتنفيذ المهام Finchبرامج بسيطة تجعل الروبوت 

أسس علم تعلمت الفتيات مالطة  وفيلأللعاب. كجهاز درجة الحرارة الحالية بالغرفة واستعمال الروبوت 
حدث  في وقمن بتجربة وظائف أجهزة االستشعار والبرمجة LEGO NTXوتات باستخدام روبوتات الروب

 لتكنولوجيا المعلومات. مالطةنظمته وكالة 

 
المعدات الالزمة 

للتعامل مع 
الروبوتات أو 

إلنشاء الروبوت 
 الخاص بك

 
 Arduino 
 Lego Mindstrom 
 Raspberry Pi 
 LittleBits 
 SPRK+ 
 Dash & Dot 
 Finch Robot 

من أجل مشاريع  technology-id/category-http://www.instructables.com/tag/typeIntructablesتابع كذلك 
 !المرح تكنولوجيا

   إنتاج الفيديو الرقمي واألعمال الفنية الرقمية 
ع الفتيات يستعملن التكنولوجيا كأداة للتعبير عن الجانب اإلبداعي والفني فيهن. في نيجيريا في معسكر د

W. TEC Girls Technology تصاميم ألعمال فنية رقمية باستعمال ، قامت الفتيات بابتداعCorel Draw  وأفالم
 Fundação Portuguesa das. وفي البرتغال، استنهضت مؤسسة Microsoft Movie Makerقصيرة باستعمال 

Comunicações  رة الرقمية أعمال رقمية عن أثر الثو ابتداعهمم المدارس والكليات والجامعات من أجل
 .واالتصاالت مجال تكنولوجيا المعلومات على الوظائف في المستقبل وأهمية زيادة عدد النساء في

 
البرامج الخاصة 
بإنتاج فيديوهات 
رقمية وأعمال 

 فنية

 
 Gimp 
 Inkspace 
 Scribus 
 Avidemux 
 Corel Draw 
 Glogster 

 

 

  

http://www.arduino.cc/
http://www.lego.com/en-us/mindstorms/?domainredir=mindstorms.lego.com
http://www.raspberrypi.org/
http://www.littlebits.cc/
http://www.sphero.com/education
https://teachers.makewonder.com/
http://www.finchrobot.com/
http://www.instructables.com/tag/type-id/category-technology
http://www.gimp.org/
https://inkscape.org/
http://www.scribus.net/
http://fixounet.free.fr/avidemux/
http://www.coreldraw.com/
http://www.glogster.com/
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   ممارسة الطباعة ثالثية األبعاد 
شاهدت الفتيات بأم أعينهن في غواتيماال مادة مطبوعة بالطباعة ثالثية األبعاد وذلك في حدث نظمته 

شهادة ، كانت فيه الجائزة الخاصة بمسابقة الحدث Superintendencia de Telecomunicacionesهيئة 
للفتيات  PerspektywyEducaGonبولندا، أتاحت مؤسسة  . وفيتذكارية مطبوعة بالطباعة ثالثية األبعاد

 .كيفية إنتاج حذاء ذي كعب عال من طابعة ثالثية األبعادالفرصة لتعلم 

   إنشاء المدونات 
إنشاء المدونات خطوة أولى هامة لتعلم كيفية استعمال التكنولوجيا كمنصة للتعبير عن الذات. وفي 

كيفية يم دورة تدريبية للفتيات بشأن نيجيريا قامت مبادرة الشباب من أجل التنمية البشرية المستدامة بتنظ
 G-Hackademyنيبال، تعلمت الفتيات أثناء حدث نظمته  . وفيWordpressباستعمال موقع للتدوين إنشاء 

وبدأن مدوناتهن الخاصة بهن، بشأن موضوعات  blocgathonكيفية التدوين في فعاليات التدوين على الخط 
 المرأة. مثل دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تمكين

 
 منصات التدوين

 
 WordPress 
 Tumblr 
 Blogger 

 

   التدريب على المهارات الرقمية 
بالنسبة للفتيات ذوات الخبرة البسيطة في 
التعامل مع أجهزة الحاسوب، يعد حدث اليوم 

مجال تكنولوجيا المعلومات  الدولي للفتيات في
واالتصاالت فرصة عظيمة لتنظيم دورات 
للتدريب على المهارات الرقمية األساسية 

أكثر ثقة في التعامل مع أجهزة ولجعل الفتيات 
ثيوبيا، في حدث نظمه المكتب إ الحاسوب. وفي

اإلقليمي لالتحاد إلفريقيا، اكتسبت الفتيات 
كيفية المهارات الحاسوبية األساسية وتعلمن 

. فتح حسابات البريد اإللكتروني الخاصة بهن
كما نظمت دورات تدريب على المهارات 

حيث شاركت نيجيريا  الرقمية األساسية في
في  Microsoft Wordدورة تمهيدية عن أجهزة الحاسوب مع تركيز على برمجية  الفتيات في

 .Digital Peers Internationalحدث نظمته مؤسسة 

   تفكيك أجهزة الحاسوب 
 فهم التكنولوجيا ال يعني فقط فهم كيفية استعمالها، بل يعني أيضاً الكيفية التي تعمل بها. وتفكيك أجهزة

الحاسوب القديمة ومعاينة أجزائها المختلفة من األنشطة الشيقة والتعليمية لتعريف الفتيات كيفية تجميع 
الثانوية من رؤية الكيفية التي يعمل بها  Eldoroمدرسة  حاسوب. وفي كينيا، تمكنت الفتيات في

قامتا خالل فتاتين  الحاسوب، سواء من الداخل أو من الخارج. فقد تم عرض الجزء الخاص بالداخل من
بتفكيك المكونات الداخلية للحاسوب ثم قامتا بتجميعها ثانيةً وتوصيل أجهزة الدخل والخرج األساسية 

(BIOS) وبعد ذلك قامتا بتشغيل الحاسوب. 

https://wordpress.com/
https://www.tumblr.com/
https://www.blogger.com/
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أيام مفتوحة في شركة من شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو في  2
صلة بتكنولوجيا المعلومات جامعة أو أي مؤسسة ذات  وكالة حكومية أو

 واالتصاالت
اليوم الدولي للفتياتفي مجال تكنولوجيا المعلومات األيام المفتوحة أحد األساليب الممتازة لالحتفال ب

. وقد فتحت شركات ودوائر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والوكاالت الحكومية واالتصاالت
اليوم الدولي للفتياتفي مجال تكنولوجيا والجامعات والمؤسسات البحثية حول العالم أبوابها للفتيات في 

التواصل مع المدارس المحلية ودعوة الفتيات لقضاء يوم للمرح يمكنك . المعلومات واالتصاالت
بعض األماكن الشيقة "غير  عليهناإلرشاد. ويمكنك إطالع الفتيات على عمل منظمتك وأن تعرض و

حاول تجنب العروض الطويلة وحاول على قدر الظاهرة"، مثل المختبرات ومراكز البحث والتطوير. 
 .وعملية اإلمكان إدراج أنشطة تفاعلية

هاماً واالستماع لهن يعد أمراً  النساءااللتقاء بنماذج من 
عند زيارة المنظمات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت. ولدى الفتيات حساسية تجاه التلميحات 
الدقيقة، كما أن رؤية الرجال فقط في المنظمة ربما 

تأكد من يكون له أثر أكبر عليهن من أي شيء تقوله. 
 النساءرؤية الفتيات ألكبر عدد من الموظفين من 

 .ن وأن الفرصة متاحة للتحدث إليهنوااللتقاء به

 المسابقات 3
الفتيات على رؤية تكنولوجيا مساعدة يمكن للمسابقات 

ً المعلومات واالتصاالت في شكل جديد  أنشطة عملية. وهناك عدد من أنواع المسابقات  وإشراكهن في كليا
المحتملة التي يمكن تنظيمها في اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، طبقاً 
للشريحة العمرية المستهدفة وأمور أخرى. ففي غامبيا، على سبيل المثال، تم استنفار الجانب اإلبداعي لدى 

لمسابقة نظمتها وزارة المعلومات والبنية التحتية لالتصاالت.  ميم شعاراتصبتلفتيات الفتيات، حيث قامت ا
، تسابق مسابقة من أجل ملصق إلكترونيتايالند، نظم المكتب اإلقليمي لالتحاد آلسيا والمحيط الهادئ  وفي

بتكنولوجيا المعلومات فيه المشاركون على كيفية إقناع الفتيات لالنضمام إلى الدراسة في المجاالت المتعلقة 
واالتصاالت والوظائف التقنية وكيفية تغيير الصورة التي يهيمن فيها الذكور على قطاع تكنولوجيا 

إرسال أفكار  خبرة باألعمال من خالل التنافس فيالمعلومات واالتصاالت. وفي بروني، اكتسبت الفتيات 
اعة تكنولوجيا االتصاالت. وتشمل األمثلة في حدث نظمته هيئة تنظيم صن بشأن تطبيقات متنقلة جديدة

مسابقات عن عروض أعدتها الفتيات أثناء الحدث واختبارات موجزة لمعرفة إلى أي مدى تعلم  األخرى 
/مدونات عن موضوعات ذات صلة بتكنولوجيا المعلومات لمقاالتالفتيات من موضوعات اليوم مسابقات 

 .واالتصاالت

ال تستبعد الفتيات ذوات الخبرات الطفيفة في حاول تصميمها بحيث  تخطيط لتنظيم مسابقة،الوعند 
 ً . كما أن من األفكار الجيدة استنفار الفتيات كي يفكرن في كيفية التكنولوجيا أو منعدمات الخبرة تماما

كيف لهن تبين باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بأن البيئية التصدي للقضايا االجتماعية أو 
 .للتكنولوجيا أن تساعدك في إحداث الفارق يمكن

حاول الوصول إلى وال تنسى موضوع الجوائز! 
واغتنم الفرصة لتزويد الفتيات بجهاز  جهات راعية

تقني يمكن أن يساعدهن على الولوج إلى عالم 
. وفي أحداث اليوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المعلومات الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا 
واالتصاالت حول العالم، منحت الفتيات هدايا 

 وحواسيبشكل هواتف محمولة وهواتف ذكية  في
لوحية وحواسيب محمولة وحقائب للحواسيب 
المحمولة وأصناف كثيرة أخرى من السلع ذات 

 بالتكنولوجيا. الصلة
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 تكنولوجياالمعلومات واالتصاالتفي مجال وظائف المعارض  4
هي أنهم لتي تجعل الفتيات ال يخترن الوظائف في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من األسباب ا

عادةً ما يفتقرون إلى المعارف بشأن األنواع المختلفة من الوظائف التي توفرها تكنولوجيا المعلومات 
فرصة رائعة لتغيير  مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اليوم الدولي للفتياتفيواالتصاالت. ويعد 

هذا المفهوم من خالل عرض المهن المختلفة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوسيع مدارك 
 الفتيات فيما يتعلق بهذا المجال.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى المدارس المحلية أو أي أماكن أخرى  المتخصصين فييمكن دعوة 
فيها بهم والتحدث إليهم بحرية. تأكد من ضم مجموعة واسعة من المهن وأكبر يمكن للفتيات أن يلتقين 

اليوم الدولي للفتياتفي مجال حدث نظم بمناسبة  . فعلى سبيل المثال، بدأت رواندا فيالنساءعدد ممكن من 
ين المهنية" حيث التقين بمهني "المواقعبزيارة الفتيات للعديد من  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

التي  (CGI) تكنولوجيين بما في ذلك مبرمجو حاسوب ومنتجو صور حاسوبية ومصممو اإللكترونيات
عن العمل الذي يتم في  AkiraChixفي حدث نظمته  بمعلومات. وفي كينيا، حظيت الفتيات يمكن ارتداؤها

ريادة األعمال التصميم وعمل تركز على  زيارة ستة مواقعالمجاالت المختلفة للتكنولوجيا من خالل 
 .والكتابة التقنية وعلم الروبوتات (UX)وتطوير البرمجيات وأبحاث عن تجربة المستعملين 

ً عرض المدارس والكليات التي توفر برامج لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودعوة  ويمكنك أيضا
 أبحاثها.مراكز األبحاث ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعرض آخر 

 واالستماع لهنالنساء االلتقاء بنماذج يحتذى بها من  5
واالستماع لهن  النساءااللتقاء بنماذج يحتذى بها من 

بحيث يمكن للفتيات االرتباط بها أمر بالغ األهمية، 
حيث يستنهض اهتمام الفتيات بتكنولوجيا المعلومات 

مجال  واالتصاالت. يمكنك دعوة مهنيين في
لعرض  النساءتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من 

معلومات عن مساراتهن الوظيفية وحياتهن المهنية 
والشخصية وإلى أي مدى يعتقدن أن تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت ممتعة. وقد يعني ذلك إجراء 
مناقشات في مجموعات صغيرة أو حوارات تحفيزية 

ل تفادي أسلوب حاوأو مناقشات مائدة مستديرة. 
 .التلقين ودع الفتيات يطرحن األسئلة بحريّة

من جميع أنحاء العالم الالئي يتم النسائية يمكنك أيضاً استعمال رسائل فيديوية مسجلة من هذه النماذج 
استضافتهن على البوابة اإللكترونية بشأن الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخاصة 

في مجال تتحدث المتخصصات العامالت رسائل الفيديو القصيرة هذه،  . وفيدولي لالتصاالتباالتحاد ال
اليوم الدولي للفتياتفي مجال تكنولوجيا أحداث  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى المشاركين في

من هذه النماذج وتودين أن تقدمي رسالتك إلى  إذا كن   لتحفيزهم وشحذ هممهم.  المعلومات واالتصاالت
أحداث اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يرجى  المشاركين في

 !بنا االتصال

وتسليط الضوء على امرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ليوم أو لعدة أيام أسلوب آخر جيد 
ما الذي يمكن أن يستتبعه االلتحاق بوظيفة في مجال تكنولوجيا المعلومات شر بشكل مباللفتيات  يبين

الضوء. قد تود أيضاً أن  الشخصية التي يسلَّط عليهاواالتصاالت وإتاحة الفرصة لهن لتبادل األفكار مع 
ال  تنظر في إطالق برامج للتوجيه. بيد أنه يجب مراعاة أن أي مبادرة للتوجيه هي التزام أطول أمداً 

في القسم المعنون، طوال العام . يرجى قراءة المزيد عن المبادرات التي تستمر واحد فقطيستمر ليوم 
 .دعنا ننطلق لما بعد اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 المزيد من األفكار من أجل الدول األعضاء في االتحاد
، والوصول إلى تشجيع أصحاب المصلحة في البالد على تنظيم فعالياتقد تنظر السلطات الحكومية في 

لجهات أخرى جميع المدارس والجامعات وشركات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. ويمكن 
ً تنظيم احتفال مركزي تدعى فيه الفتيات من جميع أنحاء البالد للمشاركة  أو افتراضياً. ويمكن شخصيا
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حدث لوسائل اإلعالم أو  ن يتكون من حلقة دراسية من أجل الطلبة والمدرسين أولالحتفال المركزي أ
مؤتمر عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل الفتيات، أو يوم مهني أو فعاليات 

أو مسابقات التطبيقات المتنقلة أو أي من األنشطة المدرجة أعاله. ويمكنك أيضاً  "hackathon"الهاكثون
جميع المبادرات المحلية بوضع هوية مرئية موحدة وإعداد استراتيجية شاملة لوسائل اإلعالم. الربط بين 

 .البالد وتلك فرصة عظيمة لزيادة الوعي في كامل

ففي السنغال، على سبيل المثال، نظمت وزارة االتصاالت واالقتصاد الرقمي مجموعة من األنشطة 
. فتاة 000 11طال ما إجماله نولوجيا المعلومات واالتصاالتاليوم الدولي للفتياتفي مجال تكلالحتفال ب

تطوير الويب وأيام مفتوحة في شركات في قطاع تكنولوجيا وشملت األنشطة دورات تدريبية على 
مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارس  المعلومات واالتصاالت وإطالق نوادي الفتيات في

 .ناقشات في اإلذاعة والتلفزيونوجلسات تحاورية ومسابقة وم

قامت الوزارة االتحادية لشؤون األسرة وفي ألمانيا، 
وكبار السن والمرأة والشباب والوزارة االتحادية للتعليم 

)http://www.girls-الفتياتحملة يوم والبحوث، بتمويل 
)day.de/ ،التي لديها دوائر فيها الشركات التقنية  دعيت

التقني والجامعات ومراكز البحوث  تقنية ومرافق للتدريب
نظم نحو ، 2016لتنظيم يوم مفتوح للفتيات. وفي 

ً يدور حول تكنولوجيا المعلومات 1100 حدث تقريبا
 .فتاة 500 14واالتصاالت جذب  اهتمام 

http://www.girls-day.de/
http://www.girls-day.de/
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 !نصائح من أجل نجاح الحدث الذي تنظمه
البوابة اإللكترونية للفتيات في مجال قم بزيارة  العالمي. العملاعرض الحدث الخاص بك في إطار 

D/Digital-ttps://www.itu.int/en/ITUh-تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخاصة باالتحاد
Portal/Pages/Resources.aspx-ICT-in-Girls/Girls-and-Inclusion/Women  للحصول على الموارد والمواد

الترويجية مثل النشرات والشعارات والالفتات. وستجد الرسائل الفيديوية المقدمة من األمين العام لالتحاد 
الحدث الخاص بك، إضافةً إلى تسجيالت  ت والتي يمكنك عرضها فيومن مدير مكتب تنمية االتصاال

 من جميع أنحاء العالم.نسائية فيديوية لنماذج 

ً يضم مقاالت وصوراً وتسجيالت فيديوية من األحداث السابقة ل ليوم وتستضيف هذه البوابة معرضا
D/Digital-https://www.itu.int/en/ITU-مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدولي للفتياتفي

events.aspx-Day-ICT-in-Portal/Pages/Girls-ICT-in-Girls/Girls-and-Inclusion/Women ويعد هذا المعرض .
 !اعتبارك أننا نتطلع إلى إضافة الحدث الذي ستنظمه الفعل كنزاً ثميناً لإللهام. ضع فيب

توصل إلى أصحاب المصلحة المحليين مثل السلطات  واالحتفاظ بهم. وجهات راعيةجذب شركاء 
الحكومية وشركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والكيانات األخرى ذات الصلة بتكنولوجيا 
ً للدعم المالي والعيني. فربما تكون لديهم الرغبة في المشاركة واالنضمام  المعلومات واالتصاالت طلبا

فباإلضافة إلى الدعم ! ياتفي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتليوم الدولي للفتإلى االحتفال با
ً في تنفيذ الكثير من الجوانب األخرى للحدث الخاص بك، بما في ذلك  المالي، يمكنهم المساعدة أيضا
تصميم وطبع مواد الدعاية وتوفير األطعمة والمعدات التقنية وغيرها من الموارد لورش العمل والجوائز 

 ت.للمسابقا

من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لزيادة تغطية الحدث الخاص بك وإتاحة استفداستعمال التكنولوجيا.
الفرصة للفتيات كي يعبرن عن أنفسهن وجذب مشاركين دوليين. وقد يعني ذلك االستعانة بمؤتمرات 

اصل مع الفتيات في أحداث جميع أنحاء البالد أو التو الويب أو المؤتمرات الفيديوية لتوصيل الفتيات في
ً تنظيم  ليوم الدولي للفتياتفي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتا في البلدان األخرى. يمكنك أيضا

أو مناقشة إلكترونية بشأن موضوع ذي صلة بتكنولوجيا  +Googleدردشة عبر تويتر أو جلسة عبر 
ريق المدونات وإنتاج األفالم الرقمية تشجيع المعلومات واالتصاالت. وباإلضافة إلى ذلك، يمكنك عن ط

 عد:تجاربهن. وتشمل أشكال أدوات المشاركة عن بُ  عرضالفتيات على التعبير عن أنفسهن في 
بعرض الحدث الخاص بك على  وتسمح لك(: Adobe Connectو Cisco WebExمؤتمرات الويب ) ○

 .والتوصيل باإلنترنتالكثير من المواقع البعيدة باستخدام حاسوبك الشخصي 
: وتحتاج إلى حلول مخصصة من العتاد لربط عدد كبير )Cisco TelePresence(المؤتمرات الفيديوية ○

ً حول العالم بحيث تحاكي قاعة مؤتمرات واحدة بغض النظر عن  من القاعات المنفصلة ماديا
 الموقع.

تكنولوجيا امة شراكة مع شركات على أدوات مجانية للمشاركة عن بُعد أو إق الحصولقد يتسنى لك 
 خدماتها. ، لطلب الدعم العيني الستعمالالمعلومات واالتصاالت

االستفادة الكاملة من وسائل التواصل 
قم بإعداد صفحتك الخاصة على  االجتماعي.

شبكة التواصل االجتماعي وانشر عليها كل 
المعلومات المتعلقة بالحدث الخاص بك على 

باالتحاد "الفتيات في مجال صفحتنا الخاصة 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" على 

، لكي facebook.com/ITUGirlsinICTالفيسبوك
تجاربهن  عرضتطرح فيها خططك وتناقش األفكار قبل موعد االحتفال. قم كذلك بتشجيع الفتيات على 

عتبر الهاشتاج طريقة جيدة للترويج للحدث الخاص بك وتجميع يتواصل االجتماعي. وعلى وسائط ال
عند نشر المحتويات ذات  GirlsinICT#على وسائط التواصل االجتماعي. استعمل الهاشتاجالمناقشات 

ً على البوابة اإللكترونية للفتيات في  الصلة )ستعرض المواد المنشورة باستعمال هذا الهاشتاج أيضا
(. ويمكنك أيضاً www.itu.int/girlsinictال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخاصة باالتحاد على مج

 الهاشتاج. تصميم الهاشتاج الخاص بك الستعماله إلى جانب هذا

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/Resources.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Girls-in-ICT-Day-events.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Girls-in-ICT-Day-events.aspx
http://www.facebook.com/ITUGirlsinICT
http://www.itu.int/girlsinict
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ن تطلب من الفتيات أن يعبرن عن أفكارهن أ احرص علىالتمس التعليقات واإلفادات من المشاركين.
بشأن أنشطة اليوم ووظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والدراسات الخاصة بها وما إذا كان اليوم 

آفاقهن. وستكون هذه التعليقات مفيدة من أجل تطوير الحدث الخاص بك في توسيع قد ساعدهن على 
وشركاء. وجمع اإلفادات طريقة ممتازة لعرض ات راعية جهالسنوات التالية فضالً عن الحصول على 

 آثار الحدث الخاص بك.

وال يوجد ما يمنع من استعمال استبيان التعليقات الخاص بنا والمتاح للتنزيل من الموقع 
-ICT-in-Girls/Girls-and-Inclusion/Women-D/Digital-https://www.itu.int/en/ITU

Portal/Pages/Resources.aspx. إفادتنا بالتعليقات واإلفادات ذات الصلة للفتيات.يرجى 

بعد للحدث الخاص بك، وإعداد تسجيالت فيديويةصور يمكنك التقاط صورة واحدة تساوي ألف كلمة.
الحصول على موافقة اآلباء إذا استدعى األمر. وسيكون هذا األمر مفيداً في ما تقوم به من جهود ترويجية 

عن الحدث لكي يتسنى لنا عرضها على  اتوتسجيلية. وال تنسى أن ترسل إلينا هذه الصور مع تعليق
 باالتحاد. لخاصةالبوابة اإللكترونية للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ا

ً يصطحبنه معهن إلى المنزل. زل لى المن، ينبغي للفتيات أن يعدن إفي نهاية اليوم أتح للفتيات شيئا
ساعدهن على االنخراط بشكل أكبر في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وبصحبتهن المواد التي ت

هن مواصلة أدائها في المنزل أو بيانات وقد يشمل ذلك قائمة بالتمارين المتاحة على الخط التي يمكن
االتصال الخاصة بالمنظمات والشبكات المحلية التي تنظم ورش عمل/معسكرات تقنية وبرامج صيفية 

 إلى جانب الجامعات التي لديها برامج لمنح درجات علمية ذات صلة.

د من ثقتهن ويثبت أنهن . فمن شأن استالم شهادة أن يزيأن تمنح كل فتاة شهادة بالمشاركةحاول أيضاً 
وأنهن على استعداد لالنتقال إلى الخطوة التالية في الطريق نحو مستقبل في  ةخاصفعالية كن جزءاً من 

 مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

دعنا ننطلق لما هو أبعد من اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت

اليوم الدولي للفتياتفي مجال تكنولوجيا المعلومات واألحداث التي تنظم لالحتفال بتعد األنشطة 
ذات قيمة من حيث تمكين الفتيات والشابات وتشجيعهن على النظر في االلتحاق بوظائف في  واالتصاالت

 واالتصاالت. مجال تكنولوجيا المعلومات

واحد فقط. وبالتالي، من الضروري أن تشجع  أنه ال يمكن تحقيق كل شيء في يومومع ذلك، فإننا ندرك 
أحداث اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المنظمين على استكشاف إمكانيات 

 العام. تنظيم المزيد من األنشطة المستمرة طوال

 ومن بين األفكار التي يمكن استكشافها:

  تيات تركز على تنمية مهارات تكنولوجيا المعلومات للف ما بعد اليوم الدراسيإطالق نوادي
 التشفير. واالتصاالت، مثل نوادي

  وتشجيع اختيارها طوعاً، من  لعلوم الحاسوب في المناهج المدرسيةدورات دراسية إدراج
 خالل االعتراف مثالً بعلوم الحاسوب كمادة علمية أساسية.

  تمهيدية لعلوم الحاسوب واختيار مناهج تساعد دورات دراسية من أجل  بيئة تعلم شاملةتهيئة
 بالحاسوب. على انخراط الطلبة حديثي العهد

 مثل الهاكاثون والمعسكرات التقنية مع المدارس والجامعات وشركات  تنظيم أحداث مشتركة
 واالتصاالت. ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات

  المهتمات بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  وشبكات للفتيات والشابات رابطاتإنشاء
 .القائمة وتوصيلهن بالشبكات

 المحلية البارزة. النسائية توصل الفتيات والشابات بالنماذج إطالق مبادرات توجيه 

  توفير منح دراسية في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات(STEM)  من
 الشابات. أجل

  تستهدف الشابات. للتدريب الداخلي في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإطالق برامج 

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/Resources.aspx
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فرصة رائعة إلطالق مبادرة  اليوم الدولي للفتياتفي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتويعد حدث 
يريا في ليب (ISOC)استغل فرع جمعية اإلنترنت جديدة تستمر طوال العام. فعلى سبيل المثال، في ليبيريا، 

مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وفي الكاميرون،  المناسبة إلطالق مبادرة توجيه للنساء في
اليوم الدولي نوادي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمناسبة  Association@juris.ticأطلقت جمعية 

 .ا المعلومات واالتصاالتللفتياتفي مجال تكنولوجي

ويمكنك المشاركة مع منظمات أخرى معنية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتنفيذ هذه األعمال. طالع قائمة 
البوابة اإللكترونية للفتيات في مجال تكنولوجيا  فيالمنظمات المعنية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ICT-in-Girls/Girls-and-Inclusion/Women-D/Digital-https://www.itu.int/en/ITU-في المعلومات واالتصاالت 
organizations.aspx-related-to-Portal/Pages/Links .للبحث عن شركاء محتملين 

التسجيل في البوابة اإللكترونية للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحرص على يرجى 
 ج الخاص بك بحيث يتسنى لنا مساعدتك في نشر معلومات عن أنشطتك.البرناموتحميل 

  

mailto:Association@juris.tic


 14 

 

ً ناجح احتفاالً نتمنى لك   ا
 باليوم الدولي للفتيات

 في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
www.itu.int/girlsinict 

 

girlsinict@itu.int 

 

Facebook.com/ITUGirlsinICT 

 

#GirlsInICT 
 

 

http://www.itu.int/girlsinict.
mailto:girlsinict@itu.int
http://www.facebook.com/ITUGirlsinict

