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اليوم العاملي للفتاة 
الفتيات يتكلمن 

الدعوة من أجل التقديم

!(IDG 2018) يصادف هذا العام الذكرى السابعة لليوم العاملي للفتاة
 

نحن بحاجٍة إليك لجعل احتفال هذه السنة األفضل على اإلطالق. دعونا نلهم الجميع بالقصص التي توضح كيف يمكن للفتيات 
أن تكن ذوات تأثير قوي باستخدام األعمال الفنية، الصور الفوتوغرافية، الشعر، األغاني والفيديوهات لعرض الدور الذي تلعبه 

الفتيات في العالم. نحن بحاجة لصوتك! 
يمكنك املساهمة بهذه الطريقة:

إذا كنت تحت سن ١٨، أرسلي لنا قصتك امللهمة. بإمكانك التعبير عنها عن طريق الكتابة، أو أداء مصور، أو 
صورة فوتوغرافية، أو عمل فني أو أغنية لتشاركي بصوتك وأفكارك. قد يتم اختيار عملك أو أداءك لعرضه في 
مؤتمر “الفتيات يتكلمن” في األمم املتحدة في مدينة نيويورك. وستحظى كل املشاركات بتقديم األعمال على 

تقدير خاص على موقع DayoftheGirlSummit.org أو البث الشبكي الخاص باليوم العاملي للفتاة أو 
صفحة التهنئة. 

رجاًء أجيبي عن سؤال واحد على األقل من األسئلة التالية:

ماالذي يعنيه أن تكوني فتاة حيث تعيشني اليوم؟
بناًء على تجربتك الشخصية، ماالذي يعنيه أن تكوني فتاة؟ ماهي النصيحة التي يمكن أن تقديمها للجيل القادم من الفتيات في 

مجتمعك؟ كيف أثرت تلك املعرفة أو التجربة على تكوين الشخص الذي ستصبحينه في املستقبل؟

نريد تلك القصص أو األعمال التي تجيب عن أي أو كل من األسئلة التالية:
١- ماالذي يعنيه أن تكوني فتاة حيث تعيشني؟ 
٢- ماهي التحديات التي تواجه الفتيات اليوم؟ 

٣- نحن الجيل الذي سوف….! 
٤- كيف تساعد الفتيات بعضهن البعض حيث تعيشني؟ 

٥- مالذي تحبينه في كونك فتاة؟ 
٦- مالذي تحتاجينه اليوم ليكون مستقبلك باهراً؟ (مثال: تدريب مهني، تركيز على تدريس العلوم الرياضية والفيزيائية 

والكيميائية؟ سهولة الحصول على التعليم والتمرين املناسب؟…)  

شاركي قصة معينة أو صفي موقفاً كامالً بأي شكل ترغبني التعبير عن نفسك به. يمكن أن يكون حواراً ذاتياً أو قصة أو قصيدة 
أو حديثاً صاخباً أو عمالً فنياً أو شريط فيديو أو أغنية. كوني خالقة!

http://dayofthegirlsummit.org


�
ماذا حدث؟-
من كان هناك؟-
متى حصل؟-
أين كنت أنت؟-
ملاذا تصرفت بتلك الطريقة؟-
من قام بدعمك؟-
ماذا كانت النتيجة؟-

أرسلي لنا عملك و استمارة موافقة عن طريق البريد االلكتروني IDGsubmissions@gmail.com مع اسمك وعمرك وبلدك 
ومعلومات االتصال بك قبل يوم الجمعة املصادف ٢٧ تموز/ يوليو الساعة ١١:٥٩ بالتوقيت الشرقي للواليات املتحدة.

رجاًء احرصي على أن يتوافق عملك مع املعايير التالية:
قصيدة أو حوار ذاتي (بحدود الـ٢٥٠ كلمة)

فيديو (ال يزيد عن دقيقتني)  
صورة فوتوغرافية (jpeg، أو عاألقل ٥٠٠ X ٥٠٠ بكسل)

عمل فني أو تصميم غرافيك (jpeg، أو عاألقل ٥٠٠ X ٥٠٠ بكسل) 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