بنك ستاندرد تشارترد يطلق برنامجه " "Goalفي دولة اإلمارات
البرنامج يهدف إلى تمكين الفتيات عبر باقة من المهارات الرياضية والحياتية
دبي ،اإلمارات  30 -يناير  :2019أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطالق برنامج " "Goalفي
دولة اإلمارات بالتعاون مع مركز روافد ،وهو مركز غير ربحي مختص بالتدريب والتأهيل الوظيفي،
حيث ستقوم المؤسستان بطرح هذا البرنامج بغرض خدمة وتنمية المجتمع المحلي عن طريق تمكين
الفتيات في جميع مناحي الحياة ،ويستند البرنامج على التعليم الرياضي كوسيلة لتعليم مهارات حياتية بهدف
تمكين الفتيات وتزويدهم باألدوات التي تساعد في بناء مستقبل أفضل على الصعيدين المحلي والوطني.
ويعد هذا البرنامج من أهم برامج ستاندر تشارترد العالمية والذي يتم تنفيذه في العديد من األسواق التابعة
للبنك.
ويعتمد المنهاج التدريبي لبرنامج "هدف" على أربع وحدات متكاملة هي :وحدة الحنكة المالية ( Be
 )Money Savvyالتي تركز على تعليم األمور المالية (طرق االدخار واالستثمار وفتح الحسابات
المصرفية)؛ ووحدة االعتماد على الذات ( )Be Yourselfالتي تغرس لدى الفتيات مهارات التواصل
الفعال؛ ووحدة المحافظة على الصحة ( )Be Healthyالتي تبني المعارف المتعلقة بالصحة والنظافة
الصحية ووحدة التمكين ( )Be Empoweredالتي تعلم الفتيات الثقة بالنفس والمدافعة عن حقوقهن.
ولقد أطلق البرنامج في بداية عام  ،2006وينشط اآلن في أكثر من  20سوقا حول العالم؛ إذ نجح البرنامج
في تقديم الدعم واإللهام لما يزيد على  381,000فتاة حتى اآلن ،ويسعى إلى الوصول بهذا الرقم إلى
 600,000فتاة بحلول عام  .2020وقد تم تطبيق هذا البرنامج بنجاح في أسواق أخرى في منطقة الشرق
األوسط وأفريقيا وباكستان واألردن وبلغ عدد المستفيدات منه أكثر من  2000فتاة سنويا.

وقد أظهرت دراسات عدة أن االستثمار في الفتيات يؤثر تأثيرا إيجابيا على معدالت نمو الناتج المحلي
اإلجمالي .إذ بينت دراسة أجراها البنك الدولي عام  1999أن زيادة عدد الفتيات الحاصالت على التعليم
الثانوي بنسبة  %1يؤدي لزيادة الدخل السنوي للفرد بنسبة .% 0.3
فتعليم الفتيات وتسليحهن باألدوات التي تمكنهن من رسم مستقبلهن له أثر تضاعفي مبهر على النمو
االقتصادي .فهو ال يؤدي لزيادة مستوى الرخاء لألفراد فحسب بل لمجتمعاتهم على الصعيدين المحلي
والوطني أيضا .ويحقق عوائد يدوم أثرها لعقود.

وفي هذا الصدد تقول روال أبو منة ،الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في اإلمارات" :ثمة إمكانات
هائلة كامنة لدى الفتيات في دولة اإلمارات تنتظرمن يفتح لها األبواب .ونحن ،من خالل توسيع نطاق
نزودهن باألدوات والمعارف المناسبة التي
برنامجنا "هدف" ليشمل مزيدا من الفتيات والشابات ،نأمل أن ّ
تمكنهن من تحديد خياراتهن عن بينة فيما يدخلن مرحلة البلوغ والرشد ،وتمكينهن لكي يصبحن مشاركات
على نحو أكثر إيجابية وفعالية في اقتصادات مجتمعاتهن".
إن ما يميّز برنامج "هدف" هو اعتماده تقنيات المرح واللعب أكثر من تقنيات الفصول المدرسية إليصال
رسائل المنهاج المراد إيصالها .كما أنه يستفيد من الرياضة كمنصة انطالق مفعمة بالحيوية والصحة.
فاألنشطة البدنية تولد روح المرح وتساعد الفتيات على تذكر ما تعلمنه ،إضافة إلى ما توفره هذه األنشطة
من فرص للفتيات كي يسترحن من متاعب الحياة.

-النهاية-

وسيم بن خضراء
رئيس قسم التواصل الخارجي ،بنك ستاندرد تشارترد
هاتف+971 4 508 3221 :
متحرك+971 56 508 0106 :
البريد االلكترونيwasim.benkhadra@sc.com :
نبذة عن "بنك ستاندرد تشارترد":

يعد "بنك ستاندرد تشارترد" مجموعة مصرفية عالمية رائدة .و يتواجد البنك في أكثر من  60دولة وسوق
عمل وذلك ضمن أكثر األسواق العالمية نشاطا .يتجسد هدفه في تعزيز التجارة واالزدهار في العالم من خالل
تنوعه الفريد .ويتبنّى البنك رؤية واضحة تحت شعار "هنا دائما لألفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم
المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.
"ستاندرد تشارترد" مدرج في األسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج ومومباي والبورصة الوطنية في
الهند.
لمزيد من المعلومات ولمطالعة أراء الخبراء وقراءة آخر التقاريراإلقتصادية حول "بنك ستاندرد تشارترد"،
يرجى زيارة الموقع اإللكتروني .كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل االجتماعي  :لينكد إن  ،تويتر وفيس
بوك.
نبذة عن روافد
• يركز على تطوير الشباب
• مرخص من هيئة المعرفة والتنمية البشرية
• يعتمد منهجية عمل متكاملة تلبي االحتياجات التعليمية واإلبداعية والبدنية والنفسية للشباب عبر
برامج مرتكزة على العائلة والمجتمع.
أهم مشاريعه ونطاق االعتراف به
•
•
•
•

برنامج تمكين لمحو األمية الذي يستهدف الناشئة من سن  14حتى  18ممن لم يتلقوا أي تعليم
رسمي.
برنامج تأهيل يستهدف الحاصلين على التعليم الثانوي ويقدم لهم أنواع مختلفة من المهارات التي
تمكنهم من العثور على وظائف مناسبة.
برنامج ( )Helayelللقراءة وهو برنامج مدته سنة واحدة يستهدف األطفال السوريين
المهجرين من عمر  9إلى  13سنة.
يحظى مركز روافد باعتراف واسع لدى المجتمع المحلي لما يتمتع به من سمعة طيبة في إيجاد
فرص فريدة للتطوع من قبيل مبادرات "ساعدني كي أقرأ" و"فرحة العيد" "ورحالت المرح"
و"واحتفاالت العيد" التي القت نجاحا باهرا.

