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مبادرة "Girls Got IT" في عكار لتعزیز المعرفة الرقمیة بین الشابات
 

شاركت مجموعة من شابات عّكار الطموحات في فعالیّات مبادرة "Girls Got IT"، وھي مبادرة مشتركة بین خمس منظمات غیر حكومیة لبنانیة، تقودھا الرابطة اللبنانیة لسیدات
األعمال (LLWB)، بالتعاون مع  وزارة التربیة والتعلیم العالي اللبنانیة وبالشراكة مع الیونیسف وتمویٍل من مملكة ھولندا.

 
العلوم العملیّة كما واطّلعن أكثر على مستقبل  اللواتي شاركن في األنشطة  الطالبات  بینو - عكار بمئات من  للتكنولوجیا في حرمھا في  البلمند - كلیّة عصام فارس  وقد رّحبت جامعة 

والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات من خالل جلسة المتحدثین البارزین المشاركین الذین ألھموا الطالبات وشاركوھّن المعارف والخبرات حول المواضیع المختلفة.
 

وفي ھذا السیاق، قالت رئیسة الرابطة اللبنانیة لسیدات األعمال، السیّدة أسمھان زین: "لقد اخترنا عّكار الستضافة ھذا الحدث كجزء من مبادرتنا (Girls Got IT) التي تھدف إلى خلق
المزید من الفرص وتشجیع روح المشاركة العادلة ألھالي منطقة شمال لبنان".

 
أّما، ممثّلة الیونیسف، السیدة تانیا شابویزات فصّرحت من جھتھا أّن: "الھدف الرئیسي من مبادرة Girls Got IT، وھي إحدى المبادرات التي تدعمھا الیونیسف في إطار برنامجھا
والھندسة والتكنولوجیا  العلوم  مجال  في  معرفتھّن  وإثراء  العمل  فرص  إلى  تعریفھّن  من خالل  وذلك  الشابات،  الفتیات  بین  الرقمیة  المعرفة  تعزیز  ھو  للشباب"،  االبتكار  "مختبرات 

والریاضیات، وتطویر مھاراتھّن الرقمیة، األمر الذي من شأنھ سّد الثغرة بین الجنسین في ھذا المجال".
 

إّن المنظّمات غیر الحكومیة الخمسة المتعاونة في المبادرة ھي الرابطة اللبنانیة لسیدات األعمال (LLWB)، ومنظمة النساء العربیات في مجال التكنولوجیا (ArabWIC)، والرابطة
الدولیة لتمكین المرأة في مجال التكنولوجیا (WIT)، والنساء في الھندسة (WIE) وصندوق الفرص الرقمیة (DOT). وھي تعمل على ھدٍف مشترٍك لمنح الفتیات الشابات في لبنان

الفرصة الختبار أحدث االبتكارات في مجال التكنولوجیا.
 

المشاریع متحدثین من أصحاب  الجلسة  ترحیبیة. وشملت  بكلمة  المتحدثین  للتكنولوجیا، جلسة  فارس  كلیة عصام   - البلمند  في جامعة  العامة  العالقات  مدیرة  السیّدة خوري،  افتتحت 
(Tripoli Entrepreneur Club ) المحلیّة الذین یملكون سنوات من الخبرة في مجاالت تكنولوجیا المعلومات والھندسة مثل نجوى سحمراني من نادي رّواد األعمال في طرابلس
والدكتور ولید داغر من جامعة البلمند، ومحمد مرعب وھو مؤسس "سراج" وناشط في مبادرة "AgriTech"، باإلضافة إلى لیلى سرحان وھي المدیرة اإلقلیمیة لمایكروسوفت في

المنطقة.
 

وتھدف المھارات التي یتّم تدریسھا وتطویرھا من خالل برنامج مبادرة "Girls Got IT" إلى تعزیز كفاءة الشابات وقدراتھّن المھنیّة لیصبحن أكثر إعداًدا وتأھیًال لشغل الوظائف
وزیادة خبرتھّن في مجاالت العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات.

 
وتشّكل مبادرة "Girls Got IT" جزًءا من برنامج المشاریع الناشئة في مجال النظام البیئي الجاریة حالیًا عكار.

 
الخبرات لتبادل  البرنامج  إلى  التكنولوجیا من عكار  في مجال  والمتخّصصون  األعمال  رّواد  ویلجأ  المشروع.  تطویر  كیفیة  األفكار حول  وتبادل  للتواصل  منّصة  الحدث  ھذا  ویوفّر 

."Girls Got IT" والمعارف من خالل المشاركة والتحدث في مؤتمرات مبادرة
 

وتضیف السیّدة زین قائلةً: " إّن إطالق مبادرة "Girls Got IT" في قلب مدینة عكار وفي المدن األخرى في مختلف أنحاء لبنان، سیعود بالنفع على المجتمع بأكملھ ویسّد الثغرة بین
الجنسین في مجال تكنولوجیا المعلومات. فنحن نسعى إلى تمكین الشباب وتوفیر فرص فریدة ورفع مستوى الوعي حول مشاریع النظام البیئي الناشئة في عكار".
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