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واكبت من خاللها الظروف العالمية المستجدة

محمد بن راشد للمعرفة تع ِّزز سجل إنجازاتها
المعرفية الالفتة ضمن عام استثنائي

على اليسار:

جمال بن حويرب يتوسط
خالد عبدالشافي وهاني
تركي أثناء إطالق مؤشر
المعرفة العالمي

حقَّقـــت مؤسَّ ســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم  15مؤش ــراً قطاعيـ ـاً ومح ــوراً ومح ــوراً فرعيـ ـاً ومتغي ــراً.
للمعرفـــة إنجـــازات الفتـــة خـــال العـــام المنصـــرم
أساس االزدهار
 ،2020وذلـــك علـــى الرغـــم مـــن الظـــروف االســـتثنائية
وأ َّك ــد س ــعادة جم ــال ب ــن حوي ــرب ،المدي ــر التنفي ــذي
الت ــي ش ــهدها العال ــم ،واس ــتطاعت المؤسَّ س ــة أن تعـ ـزِّز
س ــجل إنجازاته ــا ومش ــاريعها المعرفي ــة ،الت ــي طوَّعته ــا للمؤسَّ ســـة ،أنَّ إنجـــازات المؤسَّ ســـة التـــي حقَّقتهـــا
وف ــق متطلب ــات وظ ــروف الع ــام المنص ــرم ،لتس ــتم َّر ف ــي ج ــاءت ترجم ــة لرؤي ــة القي ــادة الرش ــيدة الت ــي تؤم ــن ب ــأنَّ
دع ــم بن ــاء مجتمع ــات المعرف ــة ،والمس ــاهمة ف ــي تطوي ــر المعرف ــة حج ــر األس ــاس الزده ــار وتق ـدُّم األم ــم ،وكذل ــك
لتوجيه ــات س ــمو الش ــيخ أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــن راش ــد
قـــدرات الشـــباب بمختلـــف دول العالـــم.
وتفصيــاً اختتمــت المؤسَّ ســة عــام  2020بإطالقهــا آل مكتـــوم ،رئيـــس المؤسَّ ســـة ،بـــأن تـــؤدي المؤسســـة
«مؤشـــر المعرفـــة العالمـــي للعـــام  »2020بالشـــراكة دوراً فاع ــاً ف ــي تعزي ــز مجتم ــع المعرف ــة ،ودع ــم ق ــدرات
مـــع برنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي ،الـــذي أظهـــر الش ــباب واالس ــتثمار ف ــي البني ــة األساس ــية للمعرف ــة.
وأضــاف ســعادته« :لقــد حقَّقــت مؤسَّ ســة محمــد بــن
احتفــاظ دولــة اإلمــارات بموقعِ هــا ضم ـ َن أفضــلِ عشــري َن
دولـ ـ ًة عالميـ ـاً ،متقدمـ ـ ًة ث ــاثَ مرات ــبَ لتحتـ ـ َّل المرتبـ ـ َة راش ــد آل مكت ــوم للمعرف ــة ،عل ــى م ــدى س ــنوات مس ــيرتها
احتفاظهــا بالمركــزِ الثانــي عالمي ـاً المعرفي ــة ،نجاح ــات الفت ــة اس ــتطاعت م ــن خالله ــا أن
ِ
الخامس ـ َة عشــرةَ ،مــع
علــى مســتوى االقتصــادِ للعــامِ الرابــع علــى التوالــي ،كمــا تصب ــح مؤث ــرة ف ــي مس ــارات نش ــر وإنت ــاج المعرف ــة ،لي ــس
احتلَّ ــت المرتبــ َة العاش ــرةَ عالميــاً عل ــى مس ــتوى التعلي ــمِ فق ــط عل ــى مس ــتوى الدول ــة ب ــل وعل ــى مس ــتوى العال ــم.
قب ــل الجامع ــيِّ  ،والمرتبــ َة األول ــى عالميــاً عل ــى مس ــتوى
دعــم الشــباب العربــي وشــباب
العالـــــم وتطويـــــر قدراتهــــم
وإمكاناتهــــم المعرفيـــــة فــي
مختلــف المجــاالت
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ملتقى تحدي األمية

وفـــي فبرايـــر مـــن عـــام  2020نظَّ مـــت المؤسَّ ســـة
«ملتقــى تحــدي األميــة» بهــدف جمــع الخبــراء والمعنييــن
وأصح ــاب التج ــارب بمج ــال مح ــو األمي ــة والتعلي ــم تح ــت
مظل ــة واح ــدة ،لتب ــادل األف ــكار وال ــرؤى وتوطي ــد أواص ــر

أهــم
عالجــت حــوارات المعرفــة
ِّ
القضايــا المعرفيــة واســتعرضت
أفضــل الممارســات العالميــة

التعـــاون المشـــترك لتقديـــم الحلـــول الناجعـــة للقضـــاء
عل ــى األمي ــة ،كم ــا تـ ـ َّم خ ــال الح ــدث تكري ــم أصح ــاب
اإلنجــازات فــي هــذا المجــال .وخــرج الملتقــى بـــ «إعــان
دب ــي لمح ــو األمي ــة» ال ــذي شـ ـكَّل خريط ــة طري ــق نح ــو
محـــو األميـــة فـــي العالـــم العربـــي ،وتـــ َّم إقـــراره مـــن
المنظم ــة العربي ــة للثقاف ــة والعل ــوم.

وبالتزامــن مــع اإلجــراءات االحترازيــة التــي اتخذتهــا
الدول ــة للح ــد م ــن انتش ــار في ــروس كوفي ــد  ،19نظَّ م ــت
المؤسَّ ســـة خـــال العـــام  2020جلســـات «حـــوارات
المعرفــة» التــي بلــغ عددهــا 15جلســة افتراضيــة جمعــت
أب ــرز العق ــول والخب ــراء المعنيي ــن بالمعرف ــة ،وحضره ــا
آالف المتابعيــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم ،بهــدف تعزيــز
مس ــارات نق ــل ونش ــر المعرف ــة ،واإلس ــهام ف ــي تحقي ــق
التنمي ــة المس ــتدامة ،إل ــى جان ــب معالج ــة أه ـ ِّم القضاي ــا
المعرفي ــة الراهن ــة،
ومـــن جهـــة أخـــرى شـــهد عـــام  2020إطـــاق
المؤسَّ ســة لـــ «مركــز المعرفــة الرقمــي» الــذي يســعى إلــى
توفي ــر منص ــة إلكتروني ــة ش ــاملة تُيسِّ ــر التعلُّ ــم الذات ــي،
وإثـــراء المحتـــوى العربـــي علـــى شـــبكة اإلنترنـــت ،إلـــى
جانــب دعــم المحتــوى الرقمــي العربــي مــن خــال توفيــر
منصـــات عربيـــة إلتاحتـــه وتعزيـــز اســـتخدامه ،وتقديـــم
جرعــة معرفيــة مكثَّفــة علــى نحــو ممتــع وســريع يتناســب
م ــع متطلب ــات الحي ــاة المعاص ــرة.
فعاليات افتراضية

وبالتزام ــن م ــع ذل ــك أطلق ــت حمل ــة «اس ــتثمر وقت ــك
بالمعرفــة الرقميــة» التــي هدفــت مــن خاللهــا ،إلــى تعزيــز
اس ــتخدام منص ــة «مرك ــز المعرف ــة الرقم ــي» الكتس ــاب
المعرفـــة مـــن قِ بَـــل جميـــع أفـــراد المجتمـــع والباحثيـــن
www.mbrf.ae

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﻗﻤﻲ
Digital Knowledge Hub

والط ــاب ،ف ــي ظ ـ ِّل إج ــراءات التباع ــد االجتماع ــي ،م ــن
خ ــال أجهزته ــم الذكي ــة وم ــن منازله ــم دون الحاج ــة إل ــى
اس ــتخدام ال ــورق والتواص ــل المباش ــر م ــع اآلخري ــن.
وأكملـــت المؤسَّ ســـة خـــال العـــام  2020فعالياتهـــا
االفتراضي ــة ،حي ــث نظَّ م ــت ورش عم ــل تدريبي ــة ضم ــن
«برنامـــج دبـــي الدولـــي للكتابـــة» ،والتـــي شـــملت ورشـــاً
متعـــددة فـــي مجـــاالت القصـــة القصيـــرة وأدب الطفـــل
وأدب اليافعيـــن ،واســـتهدفت  25متدربـــاً مـــن مختلـــف
البل ــدان العربي ــة تدرَّب ــوا خالله ــا عل ــى أس ــاليب الكتاب ــة
اإلبداعيـــة علـــى أيـــدي أفضـــل خبـــراء التدريـــب فـــي
الوطـــن العربـــي.

وشـــهد شـــهر ديســـمبر مـــن ذات العـــام ،تنظيـــم
المؤسَّ ســـة لفعاليـــة «بالعربـــي» بدورتهـــا الثامنـــة تحـــت
ش ــعار «بالعرب ــي ..لس ــان العال ــم» به ــدف تعزي ــز ثقاف ــة
التواصـــل باللغـــة العربيـــة عبـــر مواقـــع التواصـــل
االجتماع ــي ،وح ــثِّ الن ــاس عل ــى اس ــتخدامها ف ــي جمي ــع
القن ــوات ،وبالتزام ــن م ــع االحتف ــال بالي ــوم العالم ــي للغ ــة
العربيــة ،الــذي حدَّدتــه األمــم المتحــدة فــي الثامــن عشــر
مــن ديســمبر ك َّل عــام .حيــث شــهد الحــدث تفاعــاً كبيــراً
م ــن أف ــراد الجمه ــور وم ــن مختل ــف دول العال ــم.

كذلــك نظَّ ــم بيــت الشــعر التابــع للمؤسَّ ســة  15أمســية
شـــعرية كانـــت معظمهـــا افتراضيـــة ،وتضمَّنـــت أمســـية
شـــاعرات اإلمـــارات ،وأمســـية شـــعراء الشـــلة وملتقـــى
ش ــعراء الوط ــن ،إل ــى جان ــب أمس ــية ش ــعراء م ــن الوط ــن
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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العربـــي ،وأمســـية شـــعراء الكويـــت ،وأمســـية شـــعراء
عُم ــان.

أمـــا أمســـية شـــعراء الســـعودية ،وأمســـية مجـــد
الوطــن فكانــت بمشــاركة شــعراء مــن اإلمــارات والخليــج،
فضـــاً عـــن أمســـية المواهـــب الشـــعرية لطلبـــة كليـــات
التقني ــة ،وأمس ــية المواه ــب الش ــعرية لطلب ــة الم ــدارس،
وأمس ــية ش ــاعرات الوط ــن العرب ــي .واختتم ــت األمس ــيات
االفتراضيـــة بأكبـــر أمســـيتين بمناســـبة اليـــوم الوطنـــي
اإلمارات ــي ف ــي س ــاحة ب ــرج ب ــارك مقاب ــل ب ــرج خليف ــة
بحضـــور جماهيـــري ضخـــم ،مـــع مراعـــاة التدابيـــر
االحترازيـــة والتباعـــد.

شراكات إقليمية

وعل ــى الصعي ــد الخارج ــي ،وقَّع ــت المؤسَّ س ــة خ ــال
العـــام  2020اتفاقيـــة شـــراكة مـــع مؤسَّ ســـة «فودافـــون
مصـــر لتنميـــة المجتمـــع» بهـــدف تبـــادل الخبـــرات
والمحتـــوى المعرفـــي بيـــن الجانبيـــن ،بمـــا يســـهم فـــي
توس ــيع نط ــاق فعالي ــات المؤسَّ س ــة والمس ــتفيدين منه ــا.
كمـــا وقَّعـــت بروتوكـــول تعـــاون مـــع «مؤسَّ ســـة المصـــري
اليــوم» ،ســعياً نحــو توطيــد أواصــر التعــاون بيــن الجهتيــن
بمجـــال نشـــر المعرفـــة فـــي أوســـاط شـــباب المنطقـــة،
وم ــن خ ــال االعتم ــاد عل ــى قدراته ــم ف ــي التواص ــل عب ــر
كافـــة وســـائل النشـــر المطبوعـــة واإللكترونيـــة.
ون َّفــذت «اســتراحة معرفــة» التابعــة للمؤسَّ ســة بكافــة
ورش «برنامــج دبــي الدولــي
للكتابــة» شــملت مجــاالت
القصــة القصيــرة وأدب الطفــل
وأدب اليافعيــن
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تنظيــم فعاليــة «بالعربــي»
بدورتهــا الثامنــة تحــت شــعار
«بالعربــي ..لســان العالــم»

مجموعاتهــا المحليــة والدوليــة ،مجموعــة مــن الفعاليــات
الثقافيــة والمعرفيــة ،لتشــمل  170جلســة ناقشــت خاللهــا
 187كتاب ـاً،
وفـــي مجـــال النـــدوات والمنتديـــات االفتراضيـــة،
نظَّ م ــت المؤسَّ س ــة بالتع ــاون م ــع برنام ــج األم ــم المتح ــدة
اإلنمائـــي ،المنتـــدى االفتراضـــي «كوفيـــد  :19تســـريع
الخطــى نحــو مجتمــع المعرفــة» بهــدف مناقشــة مختلــف
القضايــا المعرفيــة وتســريع الخطــى نحــو بنــاء مجتمعــات
المعرف ــة ،اس ــتناداً إل ــى ال ــدروس المس ــتفادة م ــن جائح ــة
كوفيـــد  .19وتضمَّـــن المنتـــدى  10جلســـات قدَّمهـــا 21
خبي ــراً بحض ــور أكث ــر م ــن  2800ش ــخص م ــن أكث ــر م ــن
 40جنس ــية ،ناقش ــوا آلي ــة تس ــريع الخط ــى نح ــو مجتم ــع
المعرف ــة ف ــي ظــ ِّل جائح ــة كورون ــا.
إلـــى جانـــب نـــدوة «جائحـــة كورونـــا وأثرهـــا فـــي
جهـــود محـــو األميـــة» بالتعـــاون مـــع مكتـــب اليونســـكو
اإلقليم ــي وبرنام ــج األم ــم المتح ــدة اإلنمائ ــي ،بمناس ــبة
اليــوم الدولــي لمحــو األميــة ،والتــي ناقشــت قضيــة محــو
األمي ــة وتعلي ــم الكب ــار .وكذل ــك ن ــدوة «دور إدارة المعرف ــة
فــي تحقيــق أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة»
بالتع ــاون م ــع معه ــد المواصف ــات البريطاني ــة.
كمـــا قدَّمـــت المؤسَّ ســـة فـــي العـــام « 2020منحـــة
أوكســـفورد  -الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم»
لمجموع ــة م ــن الط ــاب الس ــتكمال دراس ــتهم العلي ــا ف ــي
جامعــة أوكســفورد ،مــا مكَّنهــم مــن تحقيــق أحالمهــم فــي
االلتح ــاق بواح ــدة م ــن أع ــرق الجامع ــات عل ــى مس ــتوى
العال ــم.
وشـــهدت المصـــادر المعرفيـــة لموقـــع المؤسَّ ســـة
اإللكترون ــي مش ــاهدات مرتفع ــة خ ــال الع ــام الماض ــي،
حي ــث وص ــل ع ــدد مش ــاهدات مرك ــز المعرف ــة الرقم ــي
إلـــى  2،234،060مشـــاهدة ،أمّـــا مشـــاهدات مجلـــة
ومضـــات فبلغـــت  ،23،821وكتـــاب فـــي دقائـــق 24،053
مشــاهدة ،فيمــا وصلــت مشــاهدات صفحــة المعرفــة إلــى
 ،11،404ومجلـــة فالشـــز  2،719مشـــاهدة.

