
التزمت مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم منذ تأسيسها بتمكين الشباب
اإلماراتي والعربي بهدف المساهمة في تنمية المنطقة من خالل
إقامة شراكات استراتيجية. تقود مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم
الجهود في المنطقة العربية الرامية إلى تحقيق األهداف 4 و8 و17
من أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تدعو إلى ضمان
تعليم جيد ومنصف وشامل وتوفير عمل الئق للجميع من خالل عقد

الشراكات.
 

تمّثل أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة مجموعة من 17 هدفًا
تبّنتها جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة في عام 2015
وُوضعت لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية المستدامة

بحلول عام 2030.
 

يعكس نهج الترابط الذي تعتمده األمم المتحدة أوجه الترابط بين
األهداف والغايات. وُيعد الهدف السابع عشر الهدف الذي يربط جميع
األهداف ببعضها بعضًا إذ يتناول وسائل تنفيذها. ويمّثل هذا النهج
الذي تتم الدعوة له في نطاق عقد األمم المتحدة للعمل جزءًا من

عملياتنا االستراتيجية.

مساهمة مؤسسة عبد هللا الغرير للتعليم في تحقيق أهداف األمم المتحدة

 للتنمية المستدامة
 

"التعليم هو حجر األساس في المجتمعات المزدهرة والتقدمية والشاملة، وهو ضروري لتحقيق التنمية
 المستدامة ألمتنا وتمكين قادة المستقبل".

- عبد هللا الغرير، مؤسس مؤسسة عبد هللا الغرير للتعليم

القضاء عىل جميع أشكال

التمييز في التعليم

تعزيز الشراكات العالمية من
أجل التنمية المستدامة

مؤسسة عبد هللا الغرير للتعليم: نشرة أغسطس

لمحة عامة

تم عرض ثالث دراسات حالة تظهر التزام مؤسسة عبد هللا الغرير للتعليم بأهداف التنمية المستدامة عىل بوابة األمم المتحدة ألفضل ممارسات

أهداف التنمية المستدامة، التي تعرض قصص نجاح وإنجازات ملهمة من جميع أنحاء العالم. دراسات الحالة هي:

الركيزتان األساسيتان الستراتيجية 2020-2025 هما:
الوفاء بالتزاماتنا تجاه أهداف التنمية المستدامة

برامج تهيئة الشباب لسوق العمل وتنمية
مهاراتهم

االستعداد للمرحلة
 الجامعية

برنامج الغرير
 للمفكرين اليافعين

االستفادة من
 التعليم المفتوح

 

تعزيز الوصول إلى التعليم العالي
الجيد

 

الركيزة 2: الركيزة 1:

المنح الدراسية

الهدف 4: تزويد الشباب ذوي اإلنجازات العالية وذوي الدخل المحدود
بإمكانية الوصول إلى فرص التعليم العالي

الهدف 8: تزويد الطالب بالمعرفة والمهارات والخبرات لضمان تحسين
سبل العيش

الهدف 17: تنمية شراكات عالمية مع كيانات من جميع أنحاء العالم 

ثالثة برامج رئيسية للمنح الدراسية: برنامج الغرير لطلبة العلوم
والتكنولوجيا وبرنامج الغرير لطلبة التعليم المفتوح وبرنامج الماجستير

المصغر بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

المنح الدراسية من مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم
وأهداف التنمية المستدامة

التوافق االستراتيجي لمؤسسة عبد الله الغرير
للتعليم مع أهداف التنمية المستدامة

تتوافق أهدافنا االستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة وتشمل:

المساواة في الحصول

عىل التعليم الفني

والمهني والعالي الميسور

التكلفة

المساواة في الحصول عىل

التعليم الفني والمهني

والعالي الميسور التكلفة

التنويع واالبتكار واالرتقاء
 من أجل اإلنتاجية

 االقتصادية

زيادة عدد األشخاص ذوي
المهارات ذات الصلة الالزمة

لتحقيق النجاح المالي

تشجيع إقامة الشراكات

الفعالة

برنامج الغرير للمفكرين اليافعينصندوق عبد العزيز الغرير لتعليم الالجئين برنامج الغرير لطلبة العلوم والتكنولوجيا

توسيع نطاق منح التعليم

العالي المقّدمة إىل البلدان

النامية

عدد #٥، أغسطس ٢٠٢١

دعم 50,000 طالب إماراتي وتحضيرهم لمراحل التعليم العالي
والعمل

 
تزويد 150,000 شاب عربي بسبل العيش أرقي ومستدام

 
تعزيز الشراكات المعرفية والتكنولوجية

 

https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/2016doc/interlinkages-sdgs.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/
https://sdgs.un.org/partnerships/abdulla-al-ghurair-stem-program
https://sdgs.un.org/partnerships/al-ghurair-young-thinkers-program
https://sdgs.un.org/partnerships/abdul-aziz-al-ghurair-refugee-education-fund

