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 نشرة صحفية

مجتمع التكنولوجيا يستعد لالحتفال باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا 
 2015أبريل  23المعلومات واالتصاالت في مختلف أنحاء العالم، 

 المجال الذي يؤدي الطلب القوي فيهاليوم السنوي يهدف إلى اجتذاب النساء إلى 
 إلى عجز عالمي في المهارات

يحتفل االتحاد الدولي لالتصاالت ومجتمع التكنولوجيا العالمي في يوم الخميس الرابع من شهر أبريل  –  2015أبريل 22جنيف، 
الجيل  إلذكاء الوعي ترمي إلى تشجيعكل سنة باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وهو مبادرة  من

جراء الدراسات في مجال التكنولوجيا.  الجديد من الفتيات والشابات على االلتحاق بالمهن وا 
جزءًا من حملة دولية لتشجيع مزيد من الطالبات على دراسة مواضيع العلوم  2010هذا اليوم الذي أطلقه االتحاد في يشكل و 

 والتفكير في العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. (STEM) اضياتوالتكنولوجيا والهندسة والري
ويهدف إلى مواجهة االنخفاض العالمي المزمن في عدد الطالبات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي يسهم بدوره 

فتقار ت واالتصاالت التي لن يتم شغلها نظرًا لالعجز عالمي متوقع لما ال يقل عن مليوني وظيفة من وظائف تكنولوجيا المعلوما في
 إلى موظفين مؤهلين.

من الملتحقين بالتعليم العالي  20%وفي بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، تمثل الطالبات اآلن أقل من 
الثمانينات عندما ظهرت دورات علوم الحاسوب  تقريبًا في 40%تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بعد أن كانت هذه النسبة تبلغ  في

فقط من مجموع الخريجات يدرسن مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  3%للمرة األولى في المناهج الدراسية الجامعية. وحوالي 
 .الذكور من الخريجين 10%بالمقارنة مع حوالي 

قّدرن حاليًا بنسبة يهنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الالتي وتتجسد هذه الفجوة األكاديمية بين الجنسين في عدد الم
فقط من مطوري التطبيقات هم من اإلناث  9%في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. وفي أوروبا، فإن  %20

قطاعات  من المديرات في 45%مع  لنساء )مقارنةً فقط من المديرين األوروبيين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هم من ا 19%و
مع  هم من النساء )مقارنةً  في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فقط من رواد األعمال 19%الخدمات األخرى(، و

 .لألرقام التي أصدرتها المفوضية األوروبيةالنساء في قطاعات الخدمات األخرى(، وذلك وفقًا  من %54
 طوراً تومع دعم قوي من قطاع التكنولوجيا والحكومات الوطنية، شهد اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

فتاة، منذ أن أصبح الحدث  000 111بلدًا، بمشاركة  140حدث تقريبًا في أكثر من  500 3حيث ُنظم سريعًا ليصبح حركة عالمية 
 ألمم المتحدة منذ خمس سنوات.الجدول الزمني لموعدًا ثابتًا في 

 ألنشطةاويتوقع االتحاد تنظيم فعاليات في مزيد من البلدان بمشاركة عدد أكبر من الفتيات هذا العام وسينشر المعلومات حول 
مة إلى . وُتدعى الجهات المنظبوابته الخاصة بالفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالعالم في أنحاء  في المنظمة

لتبادل المعلومات بشأن االحتفاالت باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا  girlsinict@itu.intاالتصال من خالل العنوان التالي: 
 .البوابةالمعلومات واالتصاالت بحيث يتسنى إدراج الصور والتسجيالت الفيديوية المتعلقة بهذا الحدث في 

األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت "إن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مجال مثير وسريع النمو،  ،هولين جاوالسيد وقال 
يتيح فرص عمل مثيرة لالهتمام ومهمة وعالية األجر. وأضاف قائاًل "إن العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يسمح 

من جميع الوظائف  95%بيئات دولية والمشاركة في تشكيل مستقبلنا. ولما كانت للفتيات باستعمال قدراتهن اإلبداعية والعمل في 
 ."تحتوي على مكون رقمي حاليًا، فإن المهارات الرقمية لم تعد مجرد مزايا بل إنها ضرورية
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دث يشمل حوفي مقر االتحاد، تركز االحتفاالت باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هذا العام على 
 Mudd Harveyماريا كالوي من كلية جانب حلقة نقاش رفيعة المستوى تضم متحدثين مدعوين من بينهم إلى  تلميذة في جنيف 115

ن طريق الفيديو( عبالواليات المتحدة التي حققت نتائج استثنائية في زيادة عدد اإلناث الالتي التحقن بدراسات التكنولوجيا )تدخل 
في كينيا.  AkiraChixمؤسسة مشاركة ورئيسة ، وجوديت أوويغار، Anita Borgلمعهد ، الرئيسة والمديرة التنفيذية وتيلي ويتني

 .ناهعد، االنضمام عن طريق البث الشبكي الحي المتاح . ويمكن للذين يرغبون في متابعة الحدث عن بُ هناالبرنامج الكامل  ويتاح
ضافةً  أجل األنشطة التي ستجري في هذا اليوم، خمس تلميذات مدعوات خاصات، إلى ذلك، ستنضم إلى التلميذات المحليات من  وا 

وسيمّثلن شيلي وميانمار ونيجيريا وبابوا غينيا الجديدة وجنوب إفريقيا.  YWCAبرعاية بعثة الواليات المتحدة )جنيف( ورابطة 
المحتوى( ب شريك فيما يتعلق) Lego Educationالشركاء الرئيسيين هذا العام مؤسسة نوفارتيس )الراعي الرئيسي( و بين ومن

 المتحدة. وحكومات فنلندا وبولندا والواليات
يا المعلومات واالتصاالت مجال تكنولوج ال لليوم الدولي للفتيات فيبالترويج بشكل فعّ  المكاتب اإلقليمية لالتحاد في العالموتقوم أيضًا 

قامة شراكات مع الوكاالت األخرى التابعة لألمم المتحدة، ودعم الجهات المنظمة األخرى 2015 لعام ، من خالل تنظيم أحداث وا 
المناطق التابعة لكل منها واستضافة مسابقات. وتقوم شركة سيسكو، وهي إحدى الجهات الداعمة الرئيسية لليوم الدولي للفتيات  في

فتاة، 000 3 بلدًا، بهدف الوصول إلى أكثر من  50في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بتنظيم فعاليات في أكثر من 
تقوم شركة مايكروسوفت، أحد المناصرين منذ زمن طويل للتدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل  بينما

" في حدث تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت Pink Cloudالسنوية الخاصة بالفتيات " ا"، بإطالق مبادرتهDigigirlz" ابرنامجه
أبريل كجزء من المعرض العالمي الذي سُينظم في ميالنو. وفي البلد األصلي لمقر االتحاد، سويسرا، ستقوم هيئة تنظيم  23 يوم

 أبريل أيضًا. 23في بيال في بتنظيم أول حدث لها في مقرها  OFCOMتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
وقال السيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت في االتحاد الذي ينظم الحدث السنوي "إنني أدعو الحكومات الوطنية إلى 

الكتابة و  األساسية في مناهجها التعليمية الوطنية جنبًا إلى جنب مع المواد األساسية مثل القراءة البرمجةالنظر في إدماج مهارات 
دوات وتطوير التطبيقات وعلوم الحاسوب سيكون في حوزتهن أ البرمجةوالحساب". وأردف قائاًل "إن الفتيات والشابات الالتي يتعلمن 

 الشاملة لمجتمعاتهن." الرخاء االقتصادي ألنفسهن وتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصاديةقوية لحفز 
  : مركز األخبار الفيديوي االفتراضي لالتحادست لالتحاد من يمكن تنزيل فيلم ترويجي باللغات ال

http://www.itu.int/en/videos/Pages/default.aspx. 
 ستتاح الصور المتعلقة بالحدث الذي سيجري في مقر االتحاد في موقع فليكر الخاص باالتحاد:

 https://www.flickr.com/photos/itupictures 

في صفحة االتحاد بشأن اليوم الدولي للفتيات في مجال  وفيسبوك GirlsinICT#تابعوا المناقشة المتعلقة بالحدث على تويتر في 
 .https://www.facebook.com/ITUGirlsInICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 مزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالمسؤولتين التاليتين: للحصول علىو 

  باركس سارة
 العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة ةرئيس
 sarah.parkes@itu.intاإللكتروني:  البريد

  6135 730 22 41+الهاتف: 
  1439 599 79 41+المحمول: الهاتف

 

  مونيكا ألبرتيني
 مكتب تنمية االتصاالتمسؤولة االتصاالت، 
 monica.albertini@itu.intالبريد اإللكتروني: 

 5317 730 22 41+الهاتف: 

 6065 808 79 41+ :المتنقل الهاتف
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              تابعونا

 الدولي لالتصاالتنبذة عن االتحاد 
بتكار ، التي تدفع عجلة االالمعلومات واالتصاالت تاالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا

كيان من القطاع  700دولة عضوًا وعضوية تضم ما يزيد على  193مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبًا إلى جنب مع  في
لتأسسيه  (150)بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة  2015 ، يحتفل في1865واالتحاد الذي أنشئ في . اص والمؤسسات األكاديميةالخ

لتعاون الدولي ا وتعزيزاالستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية  بوصفه الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق
يل البيني السلس ضع معايير عالمية لكفالة التوصو تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي و و ساتلية تخصيص المدارات ال في

لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، 
ضاًل عن ف رصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةو ة إلى علم الفلك الراديوي ومن مالحة الطيران والمالحة البحري

 www.itu.int. والتلفزيونية تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتيةو التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، 
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