
من خالل نهجنا القائم على البيانات واألدلة 
في العمل الخيري االستراتيجي، نواصل تقديم 

نموذج عطاء أكثر استدامة، ومتوفر على نطاق 
أوسع، ويترك أثرًا إيجابيًا طويل المدى.

كلمة رئيس مجلس األمناء
عندما بدأ والدي عبد الله الغرير رحلته في العمل الخيري 
منذ أكثر من 30 عامًا، كان عطاؤه نابعًا من رغبة حقيقية 
وصادقة بتحسين حياة األفراد المهّمشين وذوي الدخل 
المحدود في مجتمعنا العربي. على مر السنوات، عملت 

العائلة على تحويل طبيعة العمل الخيري في السر إلى 
منهجية عطاء أكثر استراتيجية. تتمثل رؤيتنا في تأمين حياة 

كريمة للشباب اإلماراتي والعربي من خالل توفير تعليم 
ذي جودة عالية. وفي عام 2015، التزمنا بتطوير أعمالنا 

الخيرية من خالل اّتباع نهج مؤّسسي يكون أكثر تأثيرًا، 
فتأسست بذلك مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم.

تلتزم المؤسسة منذ إنشائها بمعالجة التحدي الذي يواجه 
الشباب في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة 

العربية، وهو إمكانية الحصول على تعليم ذي جودة 
عالية من أجل االرتقاء بسبل عيش الشباب. من خالل 
نهجنا القائم على البيانات واألدلة في العمل الخيري 

االستراتيجي، نواصل تقديم نموذج عطاء أكثر استدامة، 
ومتوفر على نطاق أوسع، ويترك أثرًا إيجابيًا طويل المدى. 

كما نرّكز جهودنا على معالجة التحديات على مستوى 
النظام التعليمي لتحقيق نتائج تتجاوز المستوى الفردي.

تهدف استراتيجيتنا الحالية إلى االرتقاء بسبل العيش 
للشباب في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة 

العربية من خالل إقامة شراكات استراتيجية وتقديم حلول 
تعليمية مبتكرة. ما يحتاج إليه الشباب هو تجربة تعليمية 

شاملة تزّودهم بالمهارات األساسية الالزمة لتحقيق 
إمكاناتهم الكاملة والمساهمة في مجتمعاتهم. كما 

تعكس استراتيجيتنا رؤية القيادة اإلماراتية وتتوافق مع 
األولويات الوطنية واإلقليمية باإلضافة إلى خطط التنمية 

العالمية، وال سيما أهداف التنمية المستدامة لعام 
.2030

لطالما كان االشتراك مع الحكومات والمؤسسات 
واألفراد عنصرًا أساسيًا في تطوير أعمالنا. وأثبتت هذه 

الشراكات القائمة على رؤية مشتركة لتحسين المنظومة 
التعليمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة 

العربية، أنها ضرورية لنجاحنا. آمل أن يلهم عملنا المزيد من 
األطراف المعنية لتدعم رسالتنا ورؤيتنا بهدف إعداد الجيل 

القادم من القادة وتمكين الشباب لبناء غد أقوى.

بينما نحتفل بسنواتنا الخمس األولى، نجدد التزامنا بالعمل 
مع شركاء قّيمين إلحداث تغيير مستدام. يسرني أن أقدم 
لكم هذا التقرير الذي يلخص السنوات الخمس األولى من 

رحلتنا، وآمل أن يكون بمثابة مورد قّيم ونموذج للعمل 
الخيري االستراتيجي.
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