
بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة )4( و)8( و)17(، فإّن من شأن مشروع ‘هامة’ أن:

يوفر فرصًا تعليمية عالية الجودة لتزويد المجّندات بمهارات يطلبها سوق العمل	 
يحّسن من االرتقاء بسبل عيش المجّندات من خالل تمكينهّن من تحقيق الّنمو الوظيفي	 
يحّقق االستفادة من الشراكات االستراتيجية مع أبرز األطراف المعنية إلعداد المجّندات ألماكن وسوق العمل	 

المجّندات

عّززن مهاراتهّن وقابليتهّن 	 
للتوظيف بفضل التدريب 

الذي تلّقينه

المدربون العسكريون

حضروا 5 ورش عمل	 
قاموا بتدريب أكثر من 200 	 

مجّندة

المؤسسة

قامت بتدريب مدربين 	 
عسكريين

وأعضاء من مجلس شباب 	 
أبوظبي

وّقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع مكتب رئيس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء لدعم مشروع ‘هامة’ من 
خالل تزويد المجّندات بالمهارات المطلوبة القابلة للنقل لتعزيز جاهزيتهّن للمستقبل. وقد قامت المؤسسة بذلك 

من خالل توفير بناء القدرات على شكل ورش عمل تفاعلية للمدربين المرشحين الذين سيدعمون تقديم ورش 
العمل ويضمنون قابلية توسيع نطاق البرنامج. كما تعمل ورش العمل على تحقيق االستفادة من دورات برنامج 

الغرير للمفكرين اليافعين لتزويد المجّندات بالمهارات الهامة بما في ذلك الذكاء العاطفي والخطابة أمام الجمهور 
ومهارات العرض التقديمي والتفكير االستراتيجي وحل المشكالت وغيرها.

يعتقد أكثر من 80%
من المشاركين في االستبيان أن 

المهارات القابلة للنقل مثل التصور 
االستراتيجي والتفكير التصميمي 

ستزداد أهمية في غضون 10 سنوات 
)موقع بيت، 2022(

من المتوقع أن يزداد الطلب 
على المرأة اإلماراتية

في قطاع الدفاع بدولة 
اإلمارت 

)هيئة األمم المتحدة للمرأة(

92%
من المشاركين في االستبيان يعتقدون 

أن زيادة فرص حصول المرأة على 
التعليم العالي أمر هام لمستقبل دولة 

اإلمارات العربية المتحدة
)هيئة األمم المتحدة للمرأة(
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معالي عهود بنت خلفان الرومي،
وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل - اإلمارات العربية المتحدة

مشروع هامة

“يلعب مشروع ‘هامة’ دورًا حاسمًا في تطوير مهارات المجّندات المشاِركات وكفاءاتهّن 
وجاهزيتهّن للمساهمة في النمو المستدام لدولة اإلمارات العربية المتحدة. ومن خالل التعاون 

مع القطاعين األكاديمي والخاص، يقوم البرنامج بتشجيع الشاّبات اإلماراتيات على مواصلة 
مساراتهّن التعليمية والشخصية وتلك الخاصة ببناء المهارات”.

بدعم من قيادة مكتب رئيس الوزراء في دولة اإلمارات العربية المتحدة، يهدف مشروع ‘هامة’ إلى تمكين 
المجّندات العسكريات اإلماراتيات بالمهارات الالزمة للنجاح الوظيفي في نهاية خدمتهّن. وستحظى المجّندات 

المشاِركات في البرنامج بتطوير مهاراتهّن الرقمية واإلبداعية والمهنية والشخصية الالزمة للعمل في مجموعة 
متنوعة من المجاالت، بما في ذلك التصميم وإدارة المشاريع وريادة األعمال.

هامة
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