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سعادة منى غانم المّري،
رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة؛ المدير العام للمكتب اإلعالمي لحكومة دبي

سراج - تزويد الشباب بمهارات المستقبل

“اإلعالم على ُمفترق طرق اليوم، ومن أجل ضمان مستقبل مستدام، يحتاج اإلعالم العربي 
إلى إيالء المزيد من االهتمام للشباب. وُتعد برامج تنمية المهارات، مثل برنامج “سراج”، إحدى 
الطرق لتفعيل مشاركة الشباب في المنطقة العربية وتعزيز قدرتهم التنافسية بمهارات تفتح 

لهم آفاق المستقبل.”

“سراج” هو برنامج مكّثف لتنمية المهارات مدته 6 أسابيع أطلقته مؤسسة عبد الله الغرير بالشراكة مع شبكة 
CNN بالعربية، وُيعتبر أحد المسارات المهنية في إطار مبادرة “ُنمو” التي أطلقتها المؤسسة مؤخرًا ويهدف إلى 

تزويد الشباب اإلماراتي والعربي بمهارات ضرورية وهامة تفتح لهم آفاق المستقبل. كما يرّكز برنامج “سراج” على 
تعزيز مهارات السرد القصصي لدى الشباب وتمكينهم للنجاح في أماكن العمل.
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تعريف الشباب المشاريكن 
بصحفيين بارزين خبراء في مجالهم 

 CNN من شبكة

تزويد 300 شاب وشابة بمهارات 
مستقبلية قابلة للنقل حّددها 
المنتدى االقتصادي العالمي

تعزيز مهارات الشباب مثل مهارات 
وضع االستراتيجيات والتفكير اإلبداعي 

والحوار والخطابة

86%
من أصحاب العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

يعتقدون أن مهارات التصور االستراتيجي والتفكير 
اإلبداعي والتواصل ستزداد أهمية في المستقبل

)موقع بيت، 2022(

92%
من مسؤولي التوظيف يفيدون 

بأن المهارات الشخصية هاّمة بقدر 
المهارات التقنية/العملية أو أكثر 

)لينكد إن، 2019(

المهارا ت القابلة للنقل
هي المهارات التي تربط 

المهارات التقنية والتخصصية 
والرقمية بمجال العمل

)منظمة اليونيسف، 2019(

إتاحة الفرص التجريبية والمشاريع العملية

رفع مستوى مهارات السرد القصصي والمهارات القابلة للنقل

التعّرف على المهارات الضرورية والهامة المطلوبة في أماكن العمل في المستقبل

CNN جلسات تدريبية على يد كبار الخبراء التنفيذيين في المجال من شبكة
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عقدت المؤسسة شراكة مع برنامج القيادات الشابة ألهداف التنمية المستدامة لدعم هدفي التنمية المستدامة 
5 و17. ومن شأن ذلك أن يعزز االستفادة من الشراكات بين القطاعات بهدف صقل مهارات الشباب وتحقيق 

المساواة بين الجنسين.

ويجري حاليًا تدريب فريق العمل اإلعالمي للشباب المعني بأهداف التنمية المستدامة في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة من خالل برنامج “سراج”.

“أنا سعيدة ألنني قادرة على المشاركة بأي محتوى أو قصة أريد سردها بفضل المهارات التي اكتسبتها خالل 
هذه األسابيع الستة الرائعة.” - إيمان مصطفى، خريجة برنامج “سراج” 
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