
"نفتخر بالجهود التي تبذلها مؤسسة عبد هللا الغرير للتعليم، ويسّرنا أن نؤّيد مساعي المؤسسة في دعم التنمية
 الوطنية للشباب بما ينعكس إيجاباً عىل رحلة التنمية المستمرة للدولة".

 - معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش بدولة اإلمارات ورئيس مجلس القيادات الجامعية في الدولة 
 
 
 
 
 
 

بحلول

إقامة شراكات استراتيجية مع مجلس القيادات
الجامعية وغيره من أصحاب المصلحة ذوي الصلة الذين

يدعمون النجاح ويوّسعون نطاقه.

مؤسسة عبد هللا الغرير للتعليم: نشرة يناير
مبادرة "نُمو" - مبادرة وطنية لتنمية مهارات الشباب

 

بينما نمضي قدمًا، ندعو المنظمات التي تشاركنا
الفكر عينه للتعاون معنا لزيادة أثر مبادرة "ُنمو" إلى

أقصى حد والوصول إلى أهداف التوطين.

"ُنمو" هي مبادرة قائمة على الشراكة بين قطاعات متعددة، أطلقتها
مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم بهدف تعزيز الكفاءة التنافسية

للشباب اإلماراتي.
 

تمثل مبادرة "ُنمو" نموذجًا قابًال للتطوير يعترف بإمكانات الشباب،
ويزّودهم بالمعارف، ويدعمهم بصفتهم عناصر فاعلة أساسية في

تحقيق التنمية المستدامة في دولة اإلمارات.

دوافع مبادرة «ُنمو»

يدعم األنظمة التعليمية التي تشّجع مشاركة الشباب في التنمية
المستدامة.

 
يستجيب للدعوة إلى توفير تعليم جيد وشامل ومنصف (الهدف 4)
يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة (الهدف 8) من خالل إقامة

الشراكات (الهدف 17).
 

متحالف مع المجالس العالمية ألهداف التنمية المستدامة في
عقد األمم المتحدة للعمل لقيادة المشاريع ذات األثر في جميع

أنحاء العالم.

ما هي مبادرة "ُنمو"؟

التوافق مع أهداف التنمية المستدامة 4 و8 و17
 

تنمية مهارات 25,000 شاب وشابة إماراتيين وصقلها بحلول عام
2025، وتزويدهم بالمهارات واألدوات والخبرات الضرورية للنجاح في

االقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.

ما هو الهدف من المبادرة؟

عدد #١٠، يناير ٢٠٢٢

 

ما هي منافع المبادرة للشباب؟

زيادة فرص التوظيف
من خالل تقديم برامج
تدريبية عالية الجودة

لتنمية المهارات

كيف سنحقق ذلك؟
يشمل نهجنا لتحقيق االتساق في المنظومة ما يلي:

        ٢٥،٠٠٠               ٢٠٢٥ 

التوافق مع القطاعات التي تمثل أولوية في
االستراتيجيات الوطنية، بما في ذلك «مشاريع

الخمسين» ومنصة «نافس».

تعزيز المهارات الرقمية
والقابلة للنقل من خالل
توفير فرص التعّلم في

مواقع العمل

توفير الوصول إلى
الشهادات الفنية التي
تستند إلى متطّلبات

السوق
 

"يشرفني أن تتاح لي الفرصة للمشاركة في المجالس العالمية ألهداف التنمية المستدامة، وال سيما لتقديم الدعم
في تنفيذ مشروع مثل مبادرة «نُمو»، التي ستساعد في إعداد الشباب اإلماراتي ليصبحوا قادة المستقبل من خالل

تزويدهم بالمهارات التي يحتاجون إليها للنجاح".

- عمر الضهوري، ممثل الشباب لدى المجالس العالمية ألهداف التنمية المستدامة  

٤٣،٠٠٠

        من القوى العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة بحاجة
إلى تنمية المهارات وصقلها (شركة كي بي أم جي، 2021).

 
      من الشركات اإلماراتية تخّطط الستقدام موظفين يمتلكون

مهارات رقمية جديدة (المنتدى االقتصادي العالمي، 2020).
 

       من خريجي الجامعات في اإلمارات العربية المتحدة يفتقرون
إلى المهارات الرقمية المطلوبة لممارسة األعمال (المنتدى

االقتصادي العالمي، 2020).
 

قد يؤدي سد الفجوة في المهارات إلى توفير            وظيفة
إضافية في دولة اإلمارات وتحقيق نمو في الناتج المحلي اإلجمالي
بقيمة 4,3 مليار دوالر بحلول عام 2030 (المنتدى االقتصادي

العالمي وشركة بي دبليو سي، 2020).
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https://alghurairfoundation.org/wp-content/uploads/2022/01/AGFE_NOMU_UAENationalYouthDevelopmentInitiative_Jan2022-1.pdf
https://home.kpmg/ae/en/home/media/press-releases/2021/01/press-release-future-of-hr.html
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Upskilling_for_Shared_Prosperity_2021.pdf

